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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة احلادية والعشرون

جنيف ،من  14اإىل  18مايو 2018
تقرير بشأن مساهمة الويبو يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة والغايات املرتبطة بها

من اإعداد ا ألمانة
 .1طلبت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) يف دورهتا الثامنة عرشة من ا ألمانة أأن تُقدم اإلهيا يف أأو
دورة تعقدها لك عام تقريرا س نواي يتضمن معلومات عن مسامهة املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف تنفيذ أأهداف
التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا بشأأن ما ييل:
أألف .ا ألنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة مبفردها؛
ابء.

وا ألنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة ابعتبارها جزءا من منظومة ا ألمم املتحدة؛

جمي .واملساعدة اليت تقدهما الويبو اإىل ادلو ا ألعضاء بناء عىل طلهبا.
 .2وقُدم هذا التقرير وفقا ذلكل الطلب .وميثل هذا التقرير أأيضا اإسهاما يف املناقشات اليت بد أأت يف ادلورة اخلامسة
عرشة للجنة واليت تناولت كيفية مساندة الويبو لدلو ا ألعضاء يف حتقيق أأهداف خطة التمنية املس تدامة لعام .2030
 .3وجتدر الإشارة اإىل أأن اللجنة قد نظرت يف دوراهتا السادسة عرشة والسابعة عرشة والثامنة عرشة يف مجموعة من
الواثئق بشأأن "الويبو وخطة التمنية ملا بعد عام ( "2015الوثيقة  ،)CDIP/16/8و"خارطة الطريق ألنشطة الويبو املتعلقة
بتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة" (الوثيقة  ،)CDIP/17/8و"مجموعة مساهامت ادلو ا ألعضاء بشأأن أأهداف التمنية
املس تدامة املتعلقة بعمل الويبو" (الوثيقة  ،)CDIP/18/4عىل التوايل .وقُدم اإىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة التقرير
الس نوي ا ألو بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا (الوثيقة .)CDIP/19/6
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الويبو وخطة التمنية املس تدامة لعام 2030
" .4حتويل عاملنا :خطة التمنية املس تدامة لعام ( "2030خطة عام  )2030يه طائفة شامةل من ا ألهداف والغاايت اليت
اعمتدهتا امجلعية العامة ل ألمم املتحدة ابلإجامع يف سبمترب  2015بغية تنفيذها بشلك اكمل حبلو عام  .2030ويه أأهداف
وغاايت متاكمةل غري قابةل للتجزئة حتقق التوازن بني ا ألبعاد الثالثة للتمنية املس تدامة :البعد الاقتصادي ،والبعد الاجامتعي،
والبعد البييئ .وخطة عام  2030خطة عاملية تشمل مجيع البدلان ،املتقدمة والنامية عىل حد سواء ،مع مراعاة احلقائق
والقدرات والس ياسات وا ألولوايت الوطنية اتخمتلفة .وتعمتد هذه اخلطة عىل نتاجئ مجيع املؤمترات الرئيس ية ومؤمترات القمة اليت
تعقدها ا ألمم املتحدة ،وتعمتد كذكل عىل اإجنازات ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،وتسعى اإىل اإجياد حلو متاكمةل للتحدايت املهمة
املتبقية اليت تواجه التمنية املس تدامة.
 .5ومن أأجل تنفيذ خطة عام  ،2030أأقرت ادلو ا ألعضاء بأأن لك بدل يتحمل املسؤولية الرئيس ية عن تمنيته
الاقتصادية والاجامتعية اخلاصة به ،وسلمت بأأن نطاق اخلطة اجلديدة وطموهحا يقتضيان رشاكة عاملية متجددة احليوية جتمع
بني احلكومات والقطاع اخلاص واجملمتع املدين ومنظومة ا ألمم املتحدة واجلهات الفاعةل ا ألخرى ،وحتشد مجيع املوارد املتاحة .وملا
اكنت الويبو اإحدى الواكلت املتخصصة التابعة ل ألمم املتحدة ،فقد شاركت الويبو بصفة مراقب يف مفاوضات خطة
عام  2030ويف اعامتد هذه اخلطة.1
 .6ومن اجلدير ابذلكر أأنه ل توجد أأي اإشارة مبارشة اإىل امللكية الفكرية يف ا ألهداف والغاايت اليت تتأألف مهنا خطة
عام  ،2030ابس تثناء الفقرة -3ب من الهدف  3اليت ُذكرت فهيا حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بأأوجه املرونة الالزمة محلاية
الصحة العامة ،وفقا لإعالن ادلوحة بشأأن التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية (اتفاق تريبس)
والصحة العامة .ول توجد أأيضا مؤرشات تتعلق ابمللكية الفكرية يف اإطار املؤرشات العاملية احلايل ،اذلي اعمتدته عام 2017
اللجنة الإحصائية ل ألمم املتحدة ،واجمللس الاقتصادي والاجامتعي ل ألمم املتحدة ،وامجلعية العامة ل ألمم املتحدة ،عىل التوايل.
 .7ومن اجلدير ابذلكر أأيضا أأن خطة عام  2030تعرتف من أأولها اإىل أخرها ،ل س امي يف الهدف  9من أأهداف التمنية
املس تدامة ،بأأن العمل والتكنولوجيا والابتاكر عامل حمرك رئييس لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ويقع الابتاكر من رساةل
الويبو موقع القلب من اجلسد .والهدف  9من أأهداف التمنية املس تدامة هو الهدف ا ألمه ابلنس بة لولية الويبو.
 .8اإل أأن كثريا من أأهداف التمنية املس تدامة تعمتد عىل اس تحداث تكنولوجيات مبتكرة ونرشها .فالبتاكر والإبداع ليسا
هدفني يف حد ذاهتام ،بل وس يلتان و أأدااتن لإجياد حلو ابتاكرية لتحدايت التمنية ،و ألهنام يقعان يف مصمي النظام ،فاإهنام يؤثران
يف كثري من أأهداف التمنية املس تدامة .وهكذا يؤثر الابتاكر تأأثريا مبارشا يف الهدف ( 2القضاء التام عىل اجلوع) والهدف 3
(الصحة اجليدة والرفاه) والهدف ( 6املياه النظيفة والرصف الصحي) والهدف ( 7طاقة نظيفة وبتلكفة ميسورة) والهدف 8
(العمل الالئق والمنو الاقتصادي) والهدف ( 11مدن وممتعات مس تدامة) والهدف ( 13تغري املناخ) من أأهداف التمنية
املس تدامة .وعند اإعداد الس ياسات ،ميكن أأن يساعد الابتاكر عىل حتقيق الهدف ( 1القضاء عىل الفقر) والهدف ( 8العمل
الالئق والمنو الاقتصادي) والهدف ( 14احلياة حتت املاء) والهدف ( 15احلياة يف َالرب) من أأهداف التمنية املس تدامة .عالوة
عىل أأن لبعض أأهداف التمنية املس تدامة أأمهيهتا يف وضع اإطار لس ياسات الابتاكر ،ل س امي الهدف ( 5املساواة بني اجلنسني)
والهدف ( 8العمل الالئق والمنو الاقتصادي) والهدف ( 10احلد من أأوجه عدم املساواة) والهدف ( 12الاس هتالك والإنتاج
املسؤولن) من أأهداف التمنية املس تدامة.

 1عرضت ا ألمانة تقريرا مفصال عن مشاركة الويبو يف العمليات التحضريية خلطة التمنية املس تدامة لعام  ،2030وذكل خال ادلورتني السادسة عرشة والتاسعة
عرشة للجنة التمنية (الوثيقتان  CDIP/16/8و.)CDIP/19/6
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 .9ويف قرار 2صدر مؤخرا بشأأن ت أأثري التغري التكنولويج الرسيع عىل حتقيق أأهداف الت منية املس تدامة ،شددت امجلعية
العامة ل ألمم املتحدة عىل "ادلور احليوي اذلي ميكن للعمل والتكنولوجيا والابتاكر ،مبا يف ذكل التكنولوجيات السلمية بيئيا،
تأأديته يف التمنية ويف تيسري اجلهود املبذوةل ملواةهة التحدايت العاملية ،من قبيل ةهود القضاء عىل الفقر ،وحتقيق ا ألمن
الغذايئ والتغذية ،وحتسني الزراعة ،وتعزيز فرص الوصو اإىل الطاقة وزايدة كفاءة الطاقة ،وماكحفة ا ألمراض ،وحتسني
التعلمي ،وحامية البيئة ،والتعجيل خبطى التنوع والتحو الاقتصاديني ،وحتسني الإنتاجية والقدرة عىل املنافسة ،ودمع التمنية
املس تدامة يف هناية املطاف".

أألف .ا ألنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة مبفردها
 .10تقع أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف مصمي مسامهة الويبو يف تنفيذ خطة عام  .2030ومنذ اعامتدها يف عام ،2007
أأصبحت الاعتبارات الإمنائية جزءا ل يتجز أأ من معل الويبو ،وزاد البعد الإمنايئ ألنشطة املنظمة ومداولهتا زايدة هائةل.
ويُعد التنفيذ الفعا ألجندة التمنية أأولوية رئيس ية و ُمكوان أأساس يا يف املساعدة اليت ميكن أأن تقدهما الويبو اإىل ادلو ا ألعضاء
فهيا ،يف حدود وليهتا ،للمساعدة عىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ويوجد تقرير مفصل عن تنفيذ أأجندة التمنية ُمقدَّم
اإىل ادلورة احلالية للجنة.
 .11وميكن أأن تساعد امللكية الفكرية عىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة من خال تسهيل استيعاب ا ألفاكر
والتكنولوجيات اجلديدة وتيسري نرشها .ويؤدي وجود نظام ملكية فكرية متوازن وفعا اإىل الابتاكر والإبداع احملليني،
ويسمح مبشاركهتام ونرشهام عرب احلدود لصاحل امجليع .وميكن أأيضا أأن يساعد نظام امللكية الفكرية عىل دمع تدفق املعرفة
وادلراية التقنية داخل البدلان وفامي بيهنا ،وذكل إاباتحة معلومات عن العمليات املبتكرة ،وبتوفري ا ألساس القانوين اذلي ميكن
أأن تقوم عليه الرشااكت وصور التعاون فامي بني أأحصاب املصلحة يف منظومة الابتاكر.
 .12ويف هذا الس ياق ،تقدم الويبو طائفة متنوعة من الربامج واملنصات واملرشوعات وا ألنشطة اليت تساعد ادلو
ا ألعضاء عىل هتيئة بيئة اإجيابية لالبتاكر والإبداع أأو تعزيز هذه البيئة ،وميكن أأن يكون ذكل أأمرا حاسام لتحقيق أأهداف
التمنية املس تدامة.
 .13وتساعد الويبو ادلو ا ألعضاء فهيا ،ل س امي البدلان النامية و أأقل البدلان منوا ،مىت طلبت ،عىل وضع اسرتاتيجيات
وطنية للملكية الفكرية تشجع وتيرس اس تحداث امللكية الفكرية وتطويرها وإادارهتا وحاميهتا بفعالية عىل الصعيد الوطين.
ول إالطار القانوين لنظام امللكية الفكرية ،اذلي يشمل املعاهدات ادلولية الست والعرشين اليت تديرها الويبو وقوانني امللكية
الفكرية الوطنية ،أأمهية قصوى ابلنس بة ملنظومة الابتاكر يف الاقتصاد العاملي .فهو يعزز هتيئة بيئة متكينية اإجيابية دلمع
الابتاكر يف التطوير التكنولويج ،والتنوع يف الإبداع ،وس يكون ذكل همام لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
 .14وتستند املساعدة اليت تقدهما الويبو يف ما الترشيعات والس ياسات اإىل الإطار القانوين املتعدد ا ألطراف ،وهتدف
اإىل دمع تطوير التكنولوجيا احمللية والبحث والابتاكر يف البدلان النامية ،مبا يف ذكل عن طريق كفاةل وجود بيئة مؤاتية من
حيث الس ياسات .وقد زاد النشاط الترشيعي لدلو ا ألعضاء ،ويُعزى ذكل يف املقام ا ألو اإىل مشاركهتا املزتايدة يف معليات
تاكمل اقتصادي إاقلميي واتفاقات جتارية تفضيلية .وإاضافة اإىل ذكل ،يعكف عدد من ادلو ا ألعضاء عىل مراجعة قوانني
الرباءات احلالية اخلاصة هبا لستيعاب س ياسات عامة حملية ،أأو بسبب انضامم هذه ادلو اإىل معاهدات متعددة ا ألطراف
بشأأن الرباءات ،أأل ويه معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة بودابست ومعاهدة قانون الرباءات ،وتنفيذ هذه
املعاهدات ألو مرة من خال اعامتد لواحئ تنظميية .وعالوة عىل ذكل ،تقوم البدلان اليت تنضم اإىل منظمة التجارة العاملية
مبراجعة مهنجية ألطرها القانونية .وذلكل تسري طلبات املشورة الترشيعية عىل املنوا نفسه .وخال الفرتة املشموةل هبذا
 ،A/RES/72/242 2اع ُتمد دون تصويت يف  22ديسمرب .2017
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التقرير ،قُدمت املساعدة الترشيعية اإىل تسع دو أأعضاء ،بناء عىل طلهبا ،عن طريق تقدمي تعليقات تفصيلية أأو اإعداد
مشاريع قوانني.
 .15وتسهم أأيضا ش ىت قواعد بياانت الويبو الرائدة عامليا يف تعزيز الابتاكر :فهتدف قاعدة بياانت ركن الرباءات
( )Patentscopeاإىل اإذاكء الوعي العام ابملعلومات التكنولوجية الغزيرة يف س ياق تيسري نقل املعرفة وتعزيز التمنية .وتوفر
نرشا مانيا لبياانت الرباءات عىل الإنرتنت مع أأكرث من  60مليون حاةل اإفصاح عن التكنولوجيا .وتوفر قاعدة البياانت العاملية
ألدوات التوس مي اإماكنية النفاذ اإىل أأكرث من  20مليون جسل يتعلق ابلعالمات التجارية اليت تمتتع حبامية دولية ،وتسميات
املنشأأ والشعارات الرشفية ،وا ألعالم وغريها من شعارات ادلو  ،ابلإضافة اإىل أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية واختصاراهتا
وشعاراهتا؛ وتسمح قاعدة بياانت التصاممي العاملية إابجراء معليات حبث مانية ومزتامنة يف أأكرث من  1 770 000تصممي
صناعي ُمس َّجل يف نظام لهاي اذلي تديره الويبو أأو يف مجموعات وطنية مشاركة أأو يف لكهيام؛ وتعد قاعدة بياانت ويبو
ليكس ( )WIPO Lexاملرجع الرئييس لقوانني امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل ،فهيي قاعدة بياانت عاملية توفر اإماكنية
الاطالع اجملاين عىل معلومات قانونية بشأأن امللكية الفكرية ،مثل املعاهدات اليت تديرها الويبو وغريها من املعاهدات املتعلقة
ابمللكية الفكرية والقوانني واللواحئ اخلاصة ابدلو ا ألعضاء يف الويبو وا ألمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية؛ ويعترب مركز
البياانت ا إلحصائية عن امللكية الفكرية مرجعا عامليا رائدا ألنشطة امللكية الفكرية ،والهدف منه هو أأن يكون أأداة ينتفع هبا
املتخصصون والباحثون وواضعو الس ياسات يف ما امللكية الفكرية يف ش ىت أأحناء العامل.
 .16ويشجع عدد من منصات الويبو عىل الابتاكر من خال مساعدة ادلو ا ألعضاء وش ىت املس تخدمني عىل تعزيز
قدرهتم عىل فهم الاجتاهات السائدة يف الس ياسات وا ألعام التجارية والتكنولوجيات املبتكرة والاس تفادة من هذه
الاجتاهات:
( أأ) يوفر أأكرث من  600مركز من مراكز الويبو دلمع التكنولوجيا والابتاكر للمبتكرين يف أأكرث من  40بدلا اإماكنية
النفاذ اإىل معلومات تكنولوجية حملية ذات جودة عالية وما يرتبط هبا من خدمات ،مما يساعد هؤلء املبتكرين عىل
اس تغال طاقاهتم الابتاكرية واس تحداث حقوقهم اخلاصة ابمللكية الفكرية وحاميهتا وإادارهتا .واخلدمات اليت تقدهما هذه
املراكز تشمل النفاذ اإىل املوارد الإلكرتونية للرباءات وخالف الرباءات واملنشورات املرتبطة ابمللكية الفكرية،
واملساعدة عىل البحث عن املعلومات التكنولوجية واسرتجاعها ،والتدريب عىل البحث يف قواعد البياانت ،ومعليات
البحث بناء عىل الطلب ،ورصد التكنولوجيا واملنافسني ،واملعلومات ا ألساس ية عن قوانني امللكية الصناعية ،والإدارة
والاسرتاتيجية ،والاس تغال التجاري للتكنولوجيا وتسويقها .وتلقت الويبو يف عام  2017اثين عرش طلبا جديدا من
ادلو ا ألعضاء لإنشاء ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عقب توقيع اتفاق مس توى خدمات .وإاضافة اإىل
ذكل ،ن ُفذ تدريب ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر لإنشاء و /أأو تعزيز اخلدمات واس تدامهتا ،بناء عىل طلهبا ،يف 31
دوةل عضوا.
(ب) نظام أأمتتة امللكية الصناعية ( )IPASهو نظام اإداري ل ألمتتة املعيارية ي ُس تخدَ م يف أأكرث من  80بدلا انميا يف
مجيع أأحناء العامل من أأجل أأمتتة العمليات التجارية والإدارية املتعلقة ابمللكية الفكرية .ويُعد هذا النظام أأحد املكوانت
الرئيس ية للبنية التحتية العاملية للملكية الفكرية اليت توفرها الويبو ،اإىل جانب مجموعة من خدمات التحديث ،لتقدمي
حل أأمتتة مس تدام وشامل اإىل ماكتب امللكية الفكرية الطالبة من بدلان انمية تتباين مس توايت التمنية فهيا ومواردها
وقدراهتا وهماراهتا وبنيهتا التحتية؛
(ج) يُمكن نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص ( )CASEماكتب الرباءات املشاركة من التباد
المن لواثئق البحث والفحص املتعلقة بطلبات الرباءات هبدف حتسني جودة وكفاءة معلية البحث عن الرباءات
وحفصها اليت حتدث يف ماكتب براءات حملية وإاقلميية؛
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(د) و أأخريا ،تسمح خدمة الويبو للنفاذ الرمقي ( )DASابلتباد الإلكرتوين المن لواثئق ا ألولوية بني ماكتب امللكية
الفكرية املشاركة .ويُمكن النظام مودعي الطلبات واملاكتب من استيفاء ما تنص عليه اتفاقية ابريس من متطلبات
التصديق يف بيئة اإلكرتونية.
 .17وتسهم الويبو أأيضا يف منظومة الابتاكر من خال عدد من التقارير التحليلية :تقارير امللكية الفكرية العاملية،3
ومؤرشات امللكية الفكرية العاملية ،ومؤرش الابتاكر العاملي؛ وكذكل من خال عدد من الرشااكت ،عىل النحو اذلي يويص
به الهدف  17من أأهداف التمنية املس تدامة .وميكن ذكر الربامج التالية من بني تكل الرشااكت:
( أأ) هيدف برانمج النفاذ اإىل البحوث من أأجل التمنية والابتاكر ( )ARDIاإىل زايدة توفر املعلومات العلمية
والتقنية يف البدلان النامية .ومن خال حتسني النفاذ اإىل دراسات علمية من ش ىت مالت العلوم والتكنولوجيا ،يسعى
هذا الربانمج اإىل تعزيز قدرة البدلان النامية عىل املشاركة يف اقتصاد املعرفة العاملي ،ومساعدة الباحثني يف تكل
البدلان عىل اس تنباط وتطوير حلو جديدة للتحدايت التقنية املوجودة عىل املس تويني احمليل والعاملي .ويوجد حاليا
أأكرث من  100انرش يوفرون اإماكنية النفاذ اإىل حنو  30 000مةل متخصصة وكتاب ومصنف مرجعي لصاحل  121بدلا
انميا وإاقلامي من خال برانمج النفاذ اإىل البحوث من أأجل التمنية والابتاكر.
(ب) برانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ( )ASPIهو رشاكة بني القطاعني العام واخلاص حتت
اإدارة الويبو ،وقد حتقق هذا الربانمج بفضل التعاون مع كبار موردي املعلومات املتعلقة ابلرباءات .ومن خال هذا
الربانمج ،تس تطيع ماكتب الرباءات واملؤسسات الأاكدميية والبحثية املؤهةل يف البدلان النامية أأن حتصل عىل نفاذ
ماين أأو منخفض التلكفة اإىل أأدوات وخدمات متطورة لسرتجاع بياانت الرباءات وحتليلها.
امليرسة ( )ABCهو رشاكة بني القطاعني اخلاص والعام هتدف اإىل زايدة عدد الكتب يف مجيع
(ج) احتاد الكتب َّ
ميرسة – مثل طريقة برايل والنصوص الصوتية وحروف الطباعة الكبرية – وإااتحهتا للمكفوفني أأو
أأحناء العامل بأأنساق َّ
معايق البرص أأو ذوي الإعاقات ا ألخرى يف قراءة املطبوعات .ويضم الاحتاد منظامت متثل ا ألشخاص العاجزين عن
قراءة املطبوعات مثل الاحتاد العاملي للمكفوفني ( ،)WBUومكتبات املكفوفني ،والهيئات املعنية ابملعايري ،واملنظامت
اليت متثل املؤلفني والنارشين ومنظامت الإدارة امجلاعية .ويقدم الاحتاد التدريب واملساعدة التقنية يف البدلان النامية
للجهات الفاعةل احلكومية وغري احلكومية واجلهات الفاعةل يف القطاع اخلاص اليت ترغب يف الرتوجي لإنتاج الكتب
ميرسة .كام يقدم الاحتاد خدمة الكتب العاملية اليت تُمكن املكتبات اليت ختدم ا ألشخاص العاجزين عن قراءة
بأأنساق َّ
املطبوعات من تباد مصنفاهتا.
(د) مبادرة ويبو ريسورتش ( )WIPO Re:Searchيه احتاد ُأنشئ ابلتعاون مع منظمة مشاريع تسخري
التكنولوجيا البيولوجية ألغراض الصحة العاملية ( )BVGHومبشورة تقنية من منظمة الصحة العاملية ،وحتفز هذه
املبادرة عىل اس تحداث مس تحرضات طبية ل ألمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل عن طريق اإقامة رشااكت حبثية
ابتاكرية وتقامس املعارف بني رشاكت ا ألدوية الرائدة واملؤسسات البحثية ا ألخرى يف القطاعني اخلاص والعام .وتوفر
هذه املبادرة اإماكنية النفاذ اإىل امللكية الفكرية للمركبات الصيدلنية والتكنولوجيات وادلراية العملية والبياانت املتاحة
للبحث والتطوير اخلاصة بأأمراض املناطق املدارية والسل واملالراي وغريها هبدف ترسيع اكتشاف وتطوير منتجات
ا ألدوية واللقاحات ووسائل التشخيص ،و إلجياد حلو جديدة ل ألشخاص املصابني هبذه ا ألمراض ،عىل النحو
املنصوص عليه يف الهدف  3من أأهداف التمنية املس تدامة.
 3تناولت تقارير امللكية الفكرية العاملية املوضوعات التالية ابلتتابع :تأأثري الابتاكرات اخلارقة ،وادلور اذلي تؤديه ا ألسامء التجارية يف السوق العاملية ،والوجه املتغري
لالبتاكر ،ور أأس املا غري امللموس يف سالسل القمية العاملية.
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(هـ) يشجع برانمج "ويبو غرين" ( )WIPO Greenعىل الابتاكر ونرش التكنولوجيات اخلرضاء من خال ربط
ُمقديم التكنولوجيات واخلدمات مب َ ين يبحثون عن حلو مبتكرة .فيجمع هذا الربانمج بني طائفة متنوعة من اجلهات
الفاعةل يف سلسةل القمية اخلاصة ابلبتاكر يف ما التكنولوجيا اخلرضاء ،ويربط أأحصاب التكنولوجيات اجلديدة اب ألفراد
أأو الرشاكت اليت تتطلع اإىل تسويق التكنولوجيا اخلرضاء أأو احلصو عىل ترخيص لها أأو توزيعها بطريقة أأخرى .ومن
خال هذا الربانمج ،تساعد الويبو عىل ترسيع الابتاكر ونرش التكنولوجيات املس تدامة بيئيا ،وتسهم يف اجلهود
املبذوةل ملواةهة تغري املناخ.
(و) برانمج مساعدة اتخمرتعني ( )IAPهو برانمج مبتكر هيدف اإىل تيسري نفاذ اتخمرتعني والرشاكت الصغرية يف
البدلان النامية اإىل نظام امللكية الفكرية ،وذكل عن طريق التوفيق بني أأحصاب التكنولوجيات وا ألفاكر اجلديدة الواعدة
اذلين يعانون من نقص املوارد املالية واملستشارين القانونيني املتخصصني يف امللكية الفكرية اذلين يقدمون للمخرتعني
مساعدة قانونية مانية بشأأن كيفية اإيداع براءة محلاية اخرتاعاهتم.
 .18و ُوضعت برامج املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات للهنوض ابمللكية الفكرية بوصفها أأداة للتمنية ،وللحث عىل الابتاكر
والإبداع .و أأاكدميية الويبو يه الكيان ا ألسايس يف الويبو املعين بتعزيز أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات البرشية ،خاصة
للبدلان النامية و أأقل البدلان منوا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية .وتقوم الأاكدميية بدور احملفز لش بكة افرتاضية من الرشاكء
واخلرباء واملدرسني يف ما التدريب عىل امللكية الفكرية املوةهة حنو التمنية .وتقدم الأاكدميية تعلامي وتدريبا همنيا متاحا للجميع
عرب الإنرتنت هبدف توس يع نطاق وتأأثري فرص التدريب عىل املس توايت الوطنية وا إلقلميية وادلولية .وابلإضافة اإىل أأنشطة
الأاكدميية ،تنظم ش ىت قطاعات الويبو عىل مدار العام حلقات دراس ية وحلقات معل إاقلميية ودون إاقلميية ووطنية لتناو
مسائل الس ياسة العامة ولتمنية القدرات احمللية.
 .19ويف قرار اع ُتمد دون تصويت يف  20ديسمرب  2017بعنوان تسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض الت منية،4
أأقرت امجلعية العامة ل ألمم املتحدة "بأأمهية هتيئة ( )...اإطار للملكية الفكرية يتسم ابلكفاءة واملالءمة والتوازن والفعالية"
وجشعت "املنظمة العاملية للملكية الفكرية عىل مواصةل القيام بأأنشطة ادلمع التقين ،مبا يف ذكل مساعدة البدلان عىل تصممي
ووضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية والابتاكر تتواءم مع اسرتاتيجياهتا يف ما التمنية" .ويف القرار نفسه،
أأشارت امجلعية العامة ل ألمم املتحدة اإىل "اجلهود املس مترة اليت تبذلها املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،يف اإطار وليهتا احلالية،
إلقامة مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر فامي يزيد عىل  60بدلا ،مما يتيح اإماكنية الوصو اإىل املعلومات التكنولوجية عن
طريق قواعد بياانت براءات الاخرتاع والوصو اإىل البحوث العلمية عن طريق برانمج «اإاتحة البحوث من أأجل التطوير
والابتاكر» وبرانمج «اإاتحة املعلومات بشأأن براءات الاخرتاع املتخصصة» ،ولإعداد الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية
الفكرية والابتاكر".

الربانمج واملزيانية للثنائية 2019-2018
 .20اإن وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  2019-2018اليت اع ُتمدت يف سلسةل الاجامتعات السابعة وامخلسني مجلعيات
ادلو ا ألعضاء يف الويبو يف أأكتوبر  2017تُقمي ألو مرة ،يف اإطار النتاجئ ،ص ةةل بني أأهداف الويبو الاسرتاتيجية و أأهداف
التمنية املس تدامة.
 .21ففي اإطار لك هدف من ا ألهداف الاسرتاتيجية املعنية ،تسهم طائفة متنوعة من الربامج وا ألنشطة اليت تشمل مجيع
قطاعات املنظمة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ويبلغ اإجاميل عدد الربامج املرتبطة بأأهداف التمنية املس تدامة  20برانما
من أأصل واحد وثالثني برانما .5وترد يف مرفق هذه الوثيقة خمططات بيانية توحض الربامج العرشين يف اإطار الهدف ا ألو
 4الوثيقة A/RES/72/228
 5من اجلدير ابذلكر أأن الربامج الامثنية املرتبطة ابلهدفني الاسرتاتيجيني الثامن والتاسع تتعلق مبهام ادلمع.
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والثاين والثالث والرابع واخلامس والسابع من أأهداف الويبو الاسرتاتيجية اليت تسهم يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
ويوحض لك خمطط الصةل اليت تربط الربامج بأأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل اليت تسهم الربامج يف حتقيقها بشلك مبارش
أأو غري مبارش ،من خال مؤرشات ا ألداء والنتاجئ املرتقبة احملددة لتحقيق أأهداف الويبو الاسرتاتيجية.
 .22وتوحض خريطة الربامج أأن أأهداف الويبو الاسرتاتيجية وبرامها تامتىش مع ا ألولوايت امل ُحدَّ دة يف خطة عام .2030
فقد ُوضعت أأنشطة الويبو اخلاصة ابلتعاون الإمنايئ واملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف موقع اسرتاتيجي لتقدمي ادلمع اإىل
ادلو ا ألعضاء يف الويبو حيامن تدمج هذه ادلو أأهداف التمنية املس تدامة يف خططها الوطنية للتمنية املس تدامة .وس تعمل
الويبو بناء عىل طلب ادلو ا ألعضاء فهيا عىل ضامن دمج اسرتاتيجيات امللكية الفكرية والابتاكر الوطنية عىل حنو مالمئ
يف خطط التمنية الوطنية مع مراعاة الاحتياجات الإمنائية لهذه ادلو وقدراهتا ومواردها .وس تواصل الويبو ،طوا مدة خطة
عام  ،2030تعاوهنا الوثيق مع ادلو ا ألعضاء للتكيف مع أأولوايهتا الإمنائية وقدراهتا ومواردها املتغرية ،من أأجل حتسني ادلمع
اذلي تقدمه الويبو بشأأن اس تخدام احلكومات لنظام امللكية الفكرية والابتاكر أكداة لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة.

أأنشطة ُمح َّددة يف عام 2017
 .23اضطلعت املنظمة مبفردها بأأنشطة أأخرى منذ أأن ُقدم يف مايو  2017التقرير ا ألو بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ
أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا .وهتدف هذه ا ألنشطة اإىل تعزيز دور الابتاكر و أأثره (الهدف  9من أأهداف
التمنية املس تدامة) فامي يتعلق بش ىت التحدايت املتعلقة ابملياه النظيفة والرصف الصحي (الهدف  6من أأهداف التمنية
املس تدامة) ،وابلصحة (الهدف  3من أأهداف التمنية املس تدامة) ،وابلتعلمي والمنو الاقتصادي (الهدفان  4و 8من أأهداف
التمنية املس تدامة) ،واب ألمن الغذايئ وابملساواة بني اجلنسني (الهدفان  2و 5من أأهداف التمنية املس تدامة).
 .24وفامي خيص الهدف –6املياه والرصف الصحي– والهدف – 17عقد رشااكت لتحقيق ا ألهداف– من أأهداف التمنية
املس تدامةَّ ،نظم برانمج "ويبو غرين" أأو منتدى للمواءمة ابمس "الابتاكر من أأجل املوارد املائية" ( Innovate 4
 )Waterابلتعاون مع  Waterpreneursو WaterVentيف الفرتة من  7اإىل  9يونيو  2017يف مقر الويبو يف مدينة
جنيف بسويرسا .واكن املنتدى يسعى اإىل الاس تفادة من رؤى اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف القطاع وخرباهتا لترسيع الابتاكر
والاستامثر .وقد أأاتح فرصة لإقامة صالت بني رواد أأعام ومستمثرين مؤثرين ،والهنوض بنقل تكنولوجيات املياه املبتكرة
والامنذج التجارية املبتكرة يف ا ألسواق الناش ئة والبدلان النامية ،وإاذاكء الوعي بقضااي املياه ،وتعزيز ش بكة "ويبو غرين"
والرتوجي لها .وشارك يف هذا احلدث أأكرث من  350مشاراك رفيع املس توى ،من بيهنم رواد أأعام ومستمثرون ورشاكت
ومنظامت اتبعة للقطاع العام وواكلت اتبعة ل ألمم املتحدة ومؤسسات حاضنة وغريمه .وعرض  40رائد أأعام أأنشطهتم
التجارية املراعية للبيئة عىل اخلرباء واملستمثرين .وقامت حنو  60منظمة دلهيا مرشوعات وبرامج متعلقة ابملياه بطرح حتدايهتا
واحتياجاهتا احلالية .و أأدى املنتدى اإىل اإقامة أأكرث من  240صةل ،وتطورت ابلفعل صلتان مهنا وحتولت اإىل صفقات .ولتعزيز
توفري املياه الصاحلة للرشب ،اشرتك أأيضا لك من  WIPO GREENو Partner InvenTrustيف اإطالق "حتديني
عامني" يتعلقان بتوفري الطاقة املس تخدمة يف حتلية املياه ومنع الترسب عند توزيع املياه.
 .25وفامي خيص الهدف – 3الصحة العاملية والرفاه– والهدف  – 17عقد رشااكت لتحقيق ا ألهداف– من أأهداف التمنية
املس تدامة:
( أأ) نظمت الويبو ابلتعاون مع "مؤسسة اإاتحة ادلواء" ومنظمة الصحة العاملية يف  8نومفرب  2017حلقة دراس ية
بشأأن التحدايت العاملية ُأطلق خاللها تقرير التحدايت العاملية "اللقاحات :ترسيع الابتاكر والإاتحة" .ون ُوقشت خال
هذه احللقة ادلراس ية حتدايت الوصو اإىل التغطية التطعميية العاملية من خال زايدة اإماكنية احلصو عىل اللقاحات
احلالية واملس تقبلية .ويصف التقرير معلية ابتاكر اللقاحات ،وقيود اإاتحة اللقاحات يف خمتلف املراحل ،مبا يف ذكل
القيود املتعلقة ابمللكية الفكرية ،ابلإضافة اإىل هنُ ُج تذليل هذه العقبات.
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(ب) تواصل الويبو املسامهة يف النقاش اخلاص بس ياسة الصحة العاملية من خال تعاوهنا الثاليث مع منظمة الصحة
العاملية ومنظمة التجارة العاملية .وعقدت هذه املنظامت ندوهتا الثالثية السابعة بشأأن أأهداف الت منية املس تدامة:
تكنولوجيات مبتكرة للهنوض ب أأمناط احلياة الصحية والرفاهية ،يف  26فرباير  2018يف مقر منظمة الصحة العاملية.
واكنت هذه الندوة فرصة ملناقشة التحدايت والفرص لضامن اس تحداث تكنولوجيات مبتكرة والوصو اإىل املرىض من
أأجل اإعام احلق يف الصحة وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة املتعلقة ابلصحة.
(ج) أأطلقت الويبو وقطاع صناعة ا ألدوية القامئة عىل البحوث يف  3أأكتوبر  2017رشاكة جديدة لتعزيز اإماكنية
حصو واكلت الصحة امللكفة برشاء ا ألدوية عىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات .ومت التوقيع عىل اتفاق بني الويبو
والاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية ( ،)IFPMAلإنشاء مبادرة معلومات الرباءات من أأجل
ا ألدوية ،أأو " ."Pat-INFORMEDوسرتبط هذه املبادرة معلومات الرباءات العامة بأأدوية مسجةل وتدرةها يف
بوابة اإلكرتونية عاملية جديدة ،مما سيساعد العاملني يف قطاع الصحة عىل توجيه معلية رشاء ا ألدوية ملا فيه صاحل
مواطين بدلاهنم .وس تكون هذه املبادرة مبثابة بوابة عاملية ملعلومات الرباءات اخلاصة اب ألدوية ،وسوف تقدم أأدوات
وموارد جديدة للبت يف وجود براءات ذات صةل ابملنتجات املطلوبة لسرتاتيجيات اإدارة ا ألمراض يف هيئات
املشرتايت ،أأو غريها من أأنشطة تلبية احتياجات الصحة العامة .وقد تعهدت ابلفعل عرشون رشكة عاملية رائدة يف
ما املس تحرضات الصيدلنية البيولوجية وليدة البحوث ابإاتحة املعلومات ونرشها عىل قاعدة بياانت س تنش هئا
املبادرة ،ومن املتوقع أأن تنضم اإلهيا منظامت جديدة.
 .26ونظمت الويبو يف  22و 23نومفرب  2017يف ايوندي والاكمريون مؤمترا إاقلمييا رفيع املس توى بشأأن قطاع النرش يف
أأفريقيا ودوره يف التعلمي والت منية ،وذكل عىل سبيل املسامهة يف تنفيذ الهدف  4من أأهداف التمنية املس تدامة (التعلمي اجليد).
واكن الهدف يمتثل يف اإعداد خطة معل للهنوض بقطاع النرش ا ألفريقي ،مع الرتكزي عىل قطاع التعلمي .وتركز خطة العمل عىل
دور حق املؤلف يف تطوير قطاع نرش وطين مس تدام يوفر اإماكنية النفاذ إاىل مواد تعلميية مناس بة من الناحية الثقافية وذات
تلكفة ميسورة وجودة فائقة يف ش ىت أأحناء أأفريقيا.
 .27ونظمت الويبو يف مدينة ادلار البيضاء ابملغرب ،يف الفرتة من  15اإىل  17نومفرب  ،2017منتدى إاقلمييا بعنوان
الابتاكر وامللكية الفكرية بوصفهام قاطرتني ل ألعام التجارية الزراعية التنافس ية :متكني الباحثات ورائدات ا ألعام يف أأفريقيا.
واكن هذا املنتدى فرصة للباحثات والعاملات ورائدات ا ألعام وخبريات امللكية الفكرية ا ألفريقيات ليتبادلن جتارهبن بشأأن
كيفية اس تخدام النساء ا ألفريقيات لنظام امللكية الفكرية أكداة لتعزيز الابتاكر يف ما الزراعة وا ألعام التجارية الزراعية.
و أأاتح أأيضا منصة ملناقشة الكيفية اليت ميكن هبا للعمل والتكنولوجيا والابتاكر أأن يعزز تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ،ل
س امي تكل ا ألهداف املتعلقة ابجلوع والفقر واملساواة بني اجلنسني والمنو الاقتصادي والابتاكر ،وكيف ميكن أأن يسهم العمل
والتكنولوجيا والابتاكر بشلك حامس يف ا ألمن الغذايئ والتغذوي يف أأفريقيا من خال زايدة الإنتاجية الزراعية ،والقدرة
ض املنتدى أأكرث من مائتني من الباحثات ورائدات ا ألعام الاليت
التنافس ية ،وتكوين الرثوة ،واملرونة ،والاس تدامة .و َّ
شاركن بنشاط يف قطاع الزراعة وا ألعام التجارية الزراعية من خمتلف املؤسسات ا إلقلميية الوطنية ومؤسسات القطاع
اخلاص من أأكرث من  50دوةل أأفريقية ،مبا يف ذكل املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )ARIPOواملنظمة ا ألفريقية
للملكية الفكرية ).(OAPI

(ابء) ا ألنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة ابعتبارها جزءا من منظومة ا ألمم املتحدة
 .28شاركت الويبو بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة يف معليات ا ألمم املتحدة الرئيس ية ادلامعة لإعداد خطة
عام  2030و أأهداف التمنية املس تدامة .وبعد ذكل ،اشرتكت الويبو يف اإطار متابعة واس تعراض خطة عام  ،2030مبا يف ذكل
من خال املنتدى الس يايس الس نوي الرفيع املس توى املعين ابلتمنية املس تدامة ووضع اإطار املؤرشات العاملية.
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 .29وشاركت الويبو يف ألية اللجنة التنفيذية املوسعة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية ( ،)ECESAويه اللية اليت
تتوىل التنس يق بني منظومة ا ألمم املتحدة واملنظامت ذات الصةل من أأجل تنفيذ خطة عام  ،2030والوثيقة اخلتامية إلجراءات
العمل املع َّجل لدلو اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا) .كام أأن الويبو عضو نشط ومسامه يف اجامتعات وتقارير فريق
العمل املشرتك بني الواكلت املعين بمتويل التمنية ،وتشارك الويبو بصفة مراقب يف فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين
مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة .كام أأن الويبو عضو قدمي يف فريق العمل املشرتك بني الواكلت املعين بتسخري العمل
والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف التمنية املس تدامة ،اذلي أأنشأأته ادلو ا ألعضاء يف عام  ،2015ابعتباره أأحد
املكوانت ا ألساس ية الثالثة للية تيسري التكنولوجيا .وسامهت الويبو أأيضا يف التفكري الاسرتاتيجي املشرتك بني الواكلت
بشأأن قضااي أأهداف التمنية املس تدامة داخل ملس الرؤساء التنفيذيني ل ألمم املتحدة ( )CEBواللجنة الرفيعة املس توى
املعنية ابلإدارة ،واللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلربامج.
 .30ويف لك معلية من هذه العمليات الرئيس ية ،اكن دور أأمانة الويبو يشمل:
" "1مراقبة ما يتعلق بولية الويبو من مفاوضات ومناقشات ُجترى يف هذه العمليات،
" "2وتقدمي معلومات وقائعية عن دور نظام امللكية الفكرية يف اجملالت الس ياس ية ا ألوسع نطاقا ،تلبية لطلب
ادلو ا ألعضاء و أأمانة ا ألمم املتحدة،
" "3وزايدة الوعي بش ىت برامج الويبو ومرشوعاهتا ومبادراهتا اليت ميكن أأن تساعد ادلو ا ألعضاء عىل تنفيذ
أأهداف التمنية املس تدامة.
 .31وس بق أأن قدمت ا ألمانة تقريرين عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة واملشاركة يف العمليات
التحضريية خلطة عام  ،2030وذكل يف ادلورتني التاسعة عرشة والسادسة عرشة للجنة التمنية عىل التوايل
(الوثيقتان CDIP/19/6و.)CDIP/16/8

ألية تيسري التكنولوجيا
ُ .32أنشئت ألية تيسري التكنولوجيا مبقتىض الوثيقة اخلتامية للمؤمتر ادلويل الثالث لمتويل التمنية" :خطة معل أأديس أأاباب"،
واع ُتمدت يف خطة عام  .2030وهتدف هذه اللية اإىل دمع حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة من خال تسخري العمل
والتكنولوجيا والابتاكر.
 .33وتتأألف هذه اللية من فريق معل مشرتك بني واكلت ا ألمم املتحدة معين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر
ألغراض أأهداف التمنية املس تدامة (فريق العمل املشرتك بني الواكلت) ،ومنتدى س نوي متعدد أأحصاب املصلحة معين
بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف التمنية املس تدامة ،ومنصة ش بكية لتوفري صورة مامتسكة ملبادرات ا ألمم
املتحدة بشأأن العمل والتكنولوجيا والابتاكر وتيسري الوصو اإىل هذه املبادرات املرتبطة ابلتكنولوجيا واس تخداهما .وهيدف
فريق العمل املشرتك بني الواكلت اإىل تعزيز التنس يق والاتساق والتعاون داخل منظومة ا ألمم املتحدة يف ا ألمور ذات الصةل
ابلعمل والتكنولوجيا والابتاكر ،بغية تعزيز التأزر والكفاءة ،ل س امي لتعزيز مبادرات تكوين الكفاءات.
 .34كام أأن الويبو عضو مؤسس يف فريق العمل املشرتك بني الواكلت ،اذلي يبلغ عدد أأعضائه الن حنو  38كياان من
كياانت ا ألمم املتحدة ،وجيمتع ابنتظام يف مقر ا ألمم املتحدة يف نيويورك .وتشارك الويبو عن كثب يف هذه العملية ،من خال
مكتب الويبو للتنس يق يف نيويورك ،وقد أأنشأأت ،ابلشرتاك مع هيئة ا ألمم املتحدة للمر أأة ومنظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل
والثقافة (اليونسكو) ،فريقا فرعيا معنيا ابملساواة بني اجلنسني وتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف التمنية
املس تدامة ،داخل فريق العمل املشرتك بني الواكلت .وهيدف هذا الفريق الفرعي اإىل تعزيز الامتسك بني منظومة ا ألمم املتحدة
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بشأأن املبادرات املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف هذا اجملا  .كام ساعدت الويبو اإدارة ا ألمم املتحدة للشؤون الاقتصادية
والاجامتعية ( )UNDESAوالفريق الاستشاري املكون من  10أأعضاء اذلي عينه ا ألمني العام ل ألمم املتحدة عىل تنظمي
املنتدى الس نوي الثاين املتعدد أأحصاب املصلحة املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف التمنية
املس تدامة ،اذلي عُقد بدعوة من رئيس اجمللس الاقتصادي والاجامتعي يف مقر ا ألمم املتحدة يف نيويورك ( 15و 16مايو
 .)2017وتناو املنتدى موضوع العمل والتكنولوجيا والابتاكر من أأجل عامل متغري – مع الرتكزي عىل ا ألهداف  1و 2و 3و5
و 9و 14من أأهداف التمنية املس تدامة .وإاضافة اإىل ذكل ،نظمت الويبو ،ابلتعاون مع مؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية
(ا ألونكتاد) والاحتاد ادلويل لالتصالت والبنك ادلويل والبعثتني ادلامئتني للياابن واملكس يك ،حداث جانبيا بشأأن
اسرتاتيجيات الابتاكر :تصممي س ياسات وطنية تس تخدم الابتاكر لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة ،وذكل عىل هامش
املنتدى الثاين للعمل والتكنولوجيا والابتاكر اذلي عُقد يف  16مايو .2017
 .35و أأعدت الويبو ،ابلشرتاك مع هيئة ا ألمم املتحدة للمر أأة واليونسكو ،مبادرة مشرتكة لس تكشاف هنُ ُج الس ياسات
والاسرتاتيجيات املتبعة يف قضااي املساواة بني اجلنسني والعمل والتكنولوجيا والابتاكر يف س ياق اإحراز تقدم يف حتقيق
أأهداف التمنية املس تدامة .ويف اإطار هذه املبادرة ،اس تضافت الويبو ،من خال مكتب الويبو للتنس يق يف نيويورك ،اجامتع
خرباء بشأأن مهنجيات استرشاف املس تقبل من أأجل وضع س ياسات بشأأن املساواة بني اجلنسني والعمل والتكنولوجيا
والابتاكر ( 30مارس .)2017

منتدى ا ألمم املتحدة الس يايس الرفيع املس توى املعين ابلتمنية املس تدامة
 .36اكن هذا املنتدى الس يايس الرفيع املس توى جزءا من التفاق اذلي مت التوصل اإليه يف عام  2012يف مؤمتر ا ألمم
املتحدة للتمنية املس تدامة (مؤمتر ريو  )20 +هبدف تعزيز اإدارة التمنية املس تدامة عىل املس توى العاملي .ويمتثل دوره ا ألسايس
يف تعزيز واس تعراض التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عام  2030وتوفري القيادة الس ياس ية وتقدمي التوجيه وإاصدار التوصيات يف
ما التمنية املس تدامة.
 .37واكنت الويبو ُممث َّةل يف دورة املنتدى الس يايس الرفيع املس توى اليت عُقدت يف نيويورك (من  10اإىل  19يوليو
 .)2017واكن موضوع ادلورة هو "القضاء عىل الفقر وتعزيز الازدهار يف عامل متغري" .وخال هذه ادلورة ،تناو املنتدى
ا ألهداف  1و 2و 3و 5و 9و 14من أأهداف التمنية املس تدامة ،و أأجرى  43اس تعراضا وطنيا طوعيا ،قدمهتا بدلان انمية
ومتقدمة.
 .38وشاركت الويبو حبضور لك دورة من دورات املنتدى الس يايس الرفيع املس توى والارخنراط يف مناقشاهتا .وسامهت
الويبو فامي عُرض عىل املنتدى من تقارير موجزة بشأأن الس ياسات أأو املعلومات ا ألساس ية ،مع الرتكزي بصفة خاصة عىل
موضوع الابتاكر والعمل والتكنولوجيا ،واقرتحت متحدثني ،وشاركت يف اجلهود املنسقة للجنة التنفيذية املوسعة للشؤون
الاقتصادية والاجامتعية ل إالسهام يف اإعداد أأجزاء ُمح َّددة من برانمج املنتدى.
 .39كام اشرتكت الويبو يف تنظمي أأحداث جانبية خاصة بأأهداف التمنية املس تدامة خال املنتدى الس يايس الرفيع املس توى
لعام  2017وخال العملية التحضريية .ويف اإطار املبادرة املشرتكة مع هيئة ا ألمم املتحدة للمر أأة واليونسكو بشأأن املساواة بني
اجلنسني والعمل والتكنولوجيا والابتاكر (املذكورة يف الفقرة  ،)8اشرتكت الويبو مع البعثة ادلامئة لرواندا يف تنظمي حدث
جانيب ،يف املنتدى الس يايس الرفيع املس توى املعين ابلتمنية املس تدامة ،بشأأن تسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض
أأهداف التمنية املس تدامة حو موضوع سد الفجوة بني اجلنسني عند تسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف
التمنية املس تدامة ( 12يوليو .)2017
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 .40وخال العملية التحضريية للمنتدى الس يايس الرفيع املس توى لعام  ،2017وابلزتامن مع اليوم العاملي للملكية الفكرية،
اشرتكت الويبو مع بعثة الصني ادلامئة واليونسكو وهيئة ا ألمم املتحدة للمر أأة يف تنظمي حدث بشأأن النساء بوصفهن مبتكرات
ومس تفيدات من الابتاكر ألغراض التمنية املس تدامة ( 26أأبريل  .)2017ويف اإطار املبادرة املشرتكة املذكورة أأعاله ،اشرتكت
الويبو أأيضا مع هيئة ا ألمم املتحدة للمر أأة واليونسكو يف تنظمي اجامتع خرباء بشأأن مهنجيات استرشاف املس تقبل لوضع
س ياسات بشأأن املساواة بني اجلنسني والعمل والتكنولوجيا والابتاكر ( 30مارس .)2017

فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين ابإطار مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة
ُ .41أنشئ فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة (فريق اخلرباء) يف ادلورة
السادسة وا ألربعني للجنة الإحصائية ،و ُأس ندت اإليه هممة وضع وتنفيذ اإطار املؤرشات العاملية لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ
أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعد فريق اخلرباء يف الفرتة ما بني يونيو  2015وفرباير  2016اجملموعة ا ألوىل من املؤرشات
العاملية من خال معلية مفاوضات حكومية دولية شارك فهيا خرباء ومراقبون من منظومة ا ألمم املتحدة قدموا مساهامت
حس امب ُطلب مهنم.
 .42وتشارك الويبو بصفة مراقب يف اجامتعات فريق اخلرباء واللجنة الإحصائية ومؤمتراهتام املنظمة عن بُعد .وقد حرضت
الويبو ابنتظام اجامتعات فريق اخلرباء اليت ُعقدت يف الفرتة من  2015حىت  ،2017مبا يف ذكل ادلورة السادسة اليت ُعقدت
يف مدينة املنامة مبملكة البحرين (من  11اإىل  14نومفرب  .)2017و أأاتحت الويبو مجموعات البياانت اخلاصة هبا وبياانت
مهنجياهتا ،تلبي ةة لطلب ا ألعضاء ،من أأجل قياس مسامهة ن ُظم الابتاكر يف حتقيق هديف التمنية املس تدامة  9و .17و أأطلعت
الويبو أأعضاء فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت عىل منتجاهتا الإحصائية اليت ميكن أأن تدمع معلهم وتغذيه ابملعلومات ،مثل
تقرير مؤرشات امللكية الفكرية العاملية ومؤرش الابتاكر العاملي .ول يوجد يف الوقت احلايل مؤرش مرتبط ابمللكية الفكرية.
وخيضع اإطار املؤرشات العاملية اإىل اس تعراض دوري متواصل طوا مدة خطة عام .2030
 .43وابلتوازي مع مسامههتا يف ا إلطار الرمسي للمؤرشات العاملية ،سامهت الويبو يف العمل اذلي قاده معهد اليونسكو
ل إالحصاء بشأأن وضع مؤرشات مواضيعية بشأأن تسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف التمنية املس تدامة.

مكتب ا ألمم املتحدة يف جنيف
 .44حرضت الويبو جلسات الإحاطة اليت نظمها مكتب ا ألمم املتحدة يف جنيف بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة ليك
حتيط علام بتنفيذ خطة عام  2030عىل املس توى العاملي.
 .45كام أأن الويبو عضو يف فريق ا ألمم املتحدة غري الرمسي املعين بأأهداف التمنية املس تدامة ،وتشارك يف خمترب أأهداف
التمنية املس تدامة اذلي يضم ممثلني من واكلت اتبعة ل ألمم املتحدة ،ومنظامت غري حكومية ،و أأوساط أأاكدميية ،والقطاع
اخلاص ،وادلو ا ألعضاء .وجيمع اتخمترب بني هذه الطائفة املتنوعة من أأحصاب املصلحة من أأجل تباد املعلومات وحتديد
التدابري الالزمة دلمع وترسيع حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
 .46وقدمت الويبو ،اإىل جانب الاحتاد ادلويل لالتصالت ومنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية ،عرضا يف  8مايو 2017
أأمام واكلت ا ألمم املتحدة اليت تتخذ من جنيف مقرا لها بشأأن الهدف  9من أأهداف التمنية املس تدامة اذلي اكن أأحد أأهداف
التمنية املس تدامة اليت جيب أأن تراجعها ادلورة الثانية للمنتدى الس يايس الرفيع املس توى .وعقب هذا الاجامتع ،نظمت
الويبو ومكتب ا ألمم املتحدة يف جنيف حداث يف  1يونيو  2017بشأأن املساواة بني اجلنسني (الهدف  5من أأهداف التمنية
املس تدامة) والابتاكر (الهدف  9من أأهداف التمنية املس تدامة).
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 .47وتعاونت الويبو مع ا ألونكتاد عىل تنظمي احلدث ا ألممي املشرتك بش أأن رايدة ا ألعام والهجرة .و ُأقمي هذا احلدث يف
اإطار أأس بوع جنيف لرايدة ا ألعام لعام  ،2016ابلتعاون مع املنظمة ادلولية للهجرة ،وبرانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ ،ومكتب
ا ألمم املتحدة يف جنيف ،والبعثة ادلامئة للولايت املتحدة ا ألمريكية دلى ا ألمم املتحدة يف جنيف ،ومنتدى جنيف لبناء
السالم ،وجامعة جنيف ،وإادارة التمنية الاقتصادية يف اكنتون جنيف .وسامهت الويبو عىل وجه التحديد يف حلقة نقاش
بشأأن كيفية هتيئة بيئة متكينية لتحقيق أأقىص اس تفادة من استامثرات املغرتبني ألغراض أأهداف التمنية املس تدامة .وقُدم عرض
بشأأن "بياانت الرباءات من أأجل حبوث الهجرة والابتاكر :مجموعات الش تات ونرش املعرفة".
 .48وس تواصل الويبو يف عام  2018رصد ش ىت العمليات واملناقشات اخلاصة بتنفيذ خطة عام  ،2030ومتابعة هذه
العمليات واملناقشات ،وتقدمي اإسهامات فهيا حسب الاقتضاء.

(جمي) املساعدة اليت تقدهما الويبو اإىل ادلو ا ألعضاء بناء عىل طلهبا
 .49مل تتلق ا ألمانة ،حىت وقت اإعداد هذا التقرير ،أأي طلب من ادلو ا ألعضاء للامتس مساعدة تتعلق بتحقيق أأهداف
التمنية املس تدامة.

 .50اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة اإىل النظر يف املعلومات الواردة يف
هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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