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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 العشروناحلادية والدورة 
ىل  14جنيف، من   2018 مايو 18اإ

 
 

 تقرير بشأن مساهمة الويبو يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة والغايات املرتبطة بها

عدادمن  مانة اإ  الأ

لهيا يفيف دورهتا الثامنة عرشة من الأمانة أأن تُقد   )جلنة التمنية( طلبت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .1  أأو  م اإ
يف تنفيذ أأهداف  (الويبواملنظمة العاملية للملكية الفكرية )يتضمن معلومات عن مسامهة  دورة تعقدها لك عام تقريرا س نواي

 التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا بشأأن ما ييل:

 الأنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة مبفردها؛  أألف.

 والأنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة ابعتبارها جزءا من منظومة الأمم املتحدة؛  ابء.

ىل ادلو  الأعضاء  جمي.  بناء عىل طلهبا. واملساعدة اليت تقدهما الويبو اإ

سهاما يف املناقشات اليت بدأأت يف ادلورة اخلامسة  م هذا التقرير وفقا ذلكل الطلب.وقُد    .2 وميثل هذا التقرير أأيضا اإ
 .2030عرشة للجنة واليت تناولت كيفية مساندة الويبو لدلو  الأعضاء يف حتقيق أأهداف خطة التمنية املس تدامة لعام 

ىل أأن اللج  .3 نة قد نظرت يف دوراهتا السادسة عرشة والسابعة عرشة والثامنة عرشة يف مجموعة من وجتدر الإشارة اإ
نشطة الويبو املتعلقة لأ  الطريق و"خارطة ،(CDIP/16/8" )الوثيقة 2015"الويبو وخطة التمنية ملا بعد عام  بشأأنالواثئق 

ادلو  الأعضاء بشأأن أأهداف التمنية  و"مجموعة مساهامت ،(CDIP/17/8بتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة" )الوثيقة 
ىل اللجنة مد   وقُ  .، عىل التوايل(CDIP/18/4املس تدامة املتعلقة بعمل الويبو" )الوثيقة  التقرير دورهتا التاسعة عرشة  يف اإ

 (.CDIP/19/6املرتبطة هبا )الوثيقة  أأهداف التمنية املس تدامة والغاايتمسامهة الويبو يف تنفيذ  بشأأنالس نوي الأو  
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 2030الويبو وخطة التمنية املس تدامة لعام 

( يه طائفة شامةل من الأهداف والغاايت اليت 2030" )خطة عام 2030"حتويل عاملنا: خطة التمنية املس تدامة لعام  .4
مم املتحدة ابلإجامع يف سبمترب   . ويه أأهداف2030بغية تنفيذها بشلك اكمل حبلو  عام  2015اعمتدهتا امجلعية العامة للأ

 ،والبعد الاجامتعي ،وغاايت متاكمةل غري قابةل للتجزئة حتقق التوازن بني الأبعاد الثالثة للتمنية املس تدامة: البعد الاقتصادي
تشمل مجيع البدلان، املتقدمة والنامية عىل حد سواء، مع مراعاة احلقائق  عامليةخطة  2030خطة عام و  والبعد البييئ.

مجيع املؤمترات الرئيس ية ومؤمترات القمة اليت عىل نتاجئ هذه اخلطة عمتد ت ت الوطنية اتخمتلفة. و والقدرات والس ياسات والأولواي
لفيةتعمتد و  ،عقدها الأمم املتحدةت جنازات الأهداف الإمنائية للأ ىل ت و  ،كذكل عىل اإ جيادسعى اإ همة حلو  متاكمةل للتحدايت امل  اإ

 لتمنية املس تدامة.ا اليت تواجه املتبقية

، أأقرت ادلو  الأعضاء بأأن لك بدل يتحمل املسؤولية الرئيس ية عن تمنيته 2030تنفيذ خطة عام  من أأجلو  .5
مع متجددة احليوية جترشاكة عاملية قتضيان ي  اوطموهح ةاجلديداخلطة بأأن نطاق سل مت ، و اخلاصة به الاقتصادية والاجامتعية

وملا واجملمتع املدين ومنظومة الأمم املتحدة واجلهات الفاعةل الأخرى، وحتشد مجيع املوارد املتاحة.  بني احلكومات والقطاع اخلاص
مم املتحدة، فقد  حدى الواكلت املتخصصة التابعة للأ خطة مراقب يف مفاوضات بصفة شاركت الويبو اكنت الويبو اإ

 .1هذه اخلطة اعامتديف و 2030 عام

ىل امللكية الفكرية يف الأهداف والغاايت اليت أأي جد ل تو ومن اجلدير ابذلكر أأنه  .6 شارة مبارشة اإ تتأألف مهنا خطة اإ
محلاية  الالزمة املرونةاملتعلقة بأأوجه حقوق امللكية الفكرية ُذكرت فهيا اليت  3ب من الهدف -3، ابس تثناء الفقرة 2030 عام

( اتفاق تريبسوق امللكية الفكرية )ب املتصةل ابلتجارة من حقالتفاق املتعلق ابجلوان لإعالن ادلوحة بشأأن وفقا ،الصحة العامة
طار املؤرشات العاملية احلايل، اذلي اعمتدأأيضا ل توجد والصحة العامة. و   2017عام  تهمؤرشات تتعلق ابمللكية الفكرية يف اإ

 .عىل التوايل، اللجنة الإحصائية للأمم املتحدة، واجمللس الاقتصادي والاجامتعي للأمم املتحدة، وامجلعية العامة للأمم املتحدة

ىل أ خرها تعرتف 2030خطة عام  ومن اجلدير ابذلكر أأيضا أأن .7 من أأهداف التمنية  9، ل س امي يف الهدف من أأولها اإ
رساةل من الابتاكر ويقع رئييس لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة.  حمركعامل كنولوجيا والابتاكر العمل والت أأن املس تدامة، ب

 ابلنس بة لولية الويبو. الأمهالهدف هو من أأهداف التمنية املس تدامة  9الهدف و . من اجلسد موقع القلب الويبو

ل أأن كثريا  .8 البتاكر والإبداع ليسا ف. هاونرش  مبتكرة تكنولوجيات اس تحداثمن أأهداف التمنية املس تدامة تعمتد عىل اإ
هنام يؤثران النظام، مصمي يف يقعان  امحلو  ابتاكرية لتحدايت التمنية، ولأهنلإجياد أأدااتن ن و ا، بل وس يلتهدفني يف حد ذاهتام فاإ

 3والهدف اجلوع( عىل التام ضاء )الق 2الهدف يف  امبارش  االابتاكر تأأثري وهكذا يؤثر من أأهداف التمنية املس تدامة. كثري  يف
 8والهدف ( وبتلكفة ميسورة)طاقة نظيفة  7والهدف )املياه النظيفة والرصف الصحي(  6والهدف )الصحة اجليدة والرفاه( 

من أأهداف التمنية  )تغري املناخ( 13الهدف متعات مس تدامة( و م )مدن و  11والهدف ( يالاقتصادالمنو )العمل الالئق و 
عداد عند و . املس تدامة )العمل  8الهدف و  (الفقر القضاء عىل) 1حتقيق الهدف  عىل، ميكن أأن يساعد الابتاكر لس ياساتااإ

عالوة . من أأهداف التمنية املس تدامة (يف الرَب  )احلياة  15( والهدف حتت املاء)احلياة  14الهدف و الالئق والمنو الاقتصادي( 
طار   ()املساواة بني اجلنسني 5ل س امي الهدف بتاكر، الاس ياسات ل عىل أأن لبعض أأهداف التمنية املس تدامة أأمهيهتا يف وضع اإ

نتاج  12الهدف و عدم املساواة( أأوجه )احلد من  10الهدف و )العمل الالئق والمنو الاقتصادي(  8الهدف و  )الاس هتالك والإ
 .املس تدامةمن أأهداف التمنية  (ناملسؤول
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خال  ادلورتني السادسة عرشة والتاسعة ، وذكل 2030يف العمليات التحضريية خلطة التمنية املس تدامة لعام  ويبوتقريرا مفصال عن مشاركة المانة الأ عرضت  
 .(CDIP/19/6و CDIP/16/8عرشة للجنة التمنية )الوثيقتان 
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منية املس تدامةبشأأن  صدر مؤخرا 2ويف قرار .9 ، شددت امجلعية تأأثري التغري التكنولويج الرسيع عىل حتقيق أأهداف الت
، ذكل التكنولوجيات السلمية بيئيا لعمل والتكنولوجيا والابتاكر، مبا يفلالعامة للأمم املتحدة عىل "ادلور احليوي اذلي ميكن 

وحتقيق الأمن  ،عىل الفقرالقضاء ةهود من قبيل لتحدايت العاملية، واةهة ايسري اجلهود املبذوةل مليف التمنية ويف ت تأأديته 
ىل الطاقة وزايدة كفاءة الطاقة تعزيز فرص الوصو و  ،وحتسني الزراعة ،ةوالتغذي الغذايئ وحتسني  ،وماكحفة الأمراض ،اإ

نتاجية والقدرة  ني،الاقتصاديوالتحو  والتعجيل خبطى التنوع  ،وحامية البيئة ،التعلمي ودمع التمنية  ،عىل املنافسةوحتسني الإ
 املس تدامة يف هناية املطاف".

 الأنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة مبفردها .أألف

، 2007. ومنذ اعامتدها يف عام 2030 خطة عامالويبو بشأأن التمنية يف مصمي مسامهة الويبو يف تنفيذ  أأجندةقع ت .10
. هائةلزايدة  اومداولهت البعد الإمنايئ لأنشطة املنظمةزاد و  ،ل يتجزأأ من معل الويبو الاعتبارات الإمنائية جزءاأأصبحت 

ان أأساس ياأأولوية رئيس ية و لأجندة التمنية التنفيذ الفعا  ويُعد   ىل ادلو  الأعضاء أأن تقدهما ايف املساعدة اليت ميكن  ُمكو   لويبو اإ
م التمنية أأجندة تقرير مفصل عن تنفيذ  يوجدحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. و  عىلللمساعدة  وليهتا، حدود فهيا، يف ُمقدَّ

ىل  .ادلورة احلالية للجنة اإ

حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة من خال  تسهيل استيعاب الأفاكر  عىلميكن أأن تساعد امللكية الفكرية و  .11
ىل نظام ملكية فكرية متوازن وفعا  ؤدي وجود يو . هانرش تيسري و  والتكنولوجيات اجلديدة ، احمللينيالابتاكر والإبداع اإ

دمع تدفق املعرفة عىل نظام امللكية الفكرية أأيضا أأن يساعد ميكن و امجليع.  لصاحل عرب احلدود امونرشه امشاركهتيسمح مب و 
توفري الأساس القانوين اذلي ميكن ب املبتكرة، و  تالعملياعن معلومات اتحة وذكل ابإ داخل البدلان وفامي بيهنا، ادلراية التقنية و 

 بتاكر.منظومة الابني أأحصاب املصلحة يف  فامي التعاونصور و  تالرشااكتقوم عليه أأن 

والأنشطة اليت تساعد ادلو   اتعومن الربامج واملنصات واملرش  متنوعةطائفة ويف هذا الس ياق، تقدم الويبو  .12
جيابية لالبتاكر والإبداع هتيئةالأعضاء عىل  لتحقيق أأهداف ذكل أأمرا حاسام كون يميكن أأن ، و هذه البيئةأأو تعزيز  بيئة اإ

 التمنية املس تدامة.

، عىل وضع اسرتاتيجيات مىت طلبت، لبدلان منواوأأقل ابدلان النامية تساعد الويبو ادلو  الأعضاء فهيا، ل س امي ال و  .13
دارهتا وحاميهتا ا تحداثاس   رسي وطنية للملكية الفكرية تشجع وت  الوطين.  الصعيدعىل بفعالية مللكية الفكرية وتطويرها واإ

طار القانوين لنظام امللكية الفكرية، اذلي ي ول مللكية ااملعاهدات ادلولية الست والعرشين اليت تديرها الويبو وقوانني شمل الإ
جيابية دلمع هتيئة هو يعزز ف د العاملي. الابتاكر يف الاقتصانظومة مل ابلنس بة ، أأمهية قصوى الوطنية الفكرية بيئة متكينية اإ

  لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة.همامذكل س يكون و الابتاكر يف التطوير التكنولويج، والتنوع يف الإبداع، 

ىل الإطار القانوين اليت تقدهما  ساعدةامل تستند و  .14 وهتدف  ،تعدد الأطرافامل الويبو يف ما  الترشيعات والس ياسات اإ
ىل  تكنولوجيا احمللية والبحث والابتاكر يف البدلان النامية، مبا يف ذكل عن طريق كفاةل وجود بيئة مؤاتية من ال دمع تطوير اإ

ىل زاد النشاط الترشيعي لدلو  الأعضاء، وقد  .حيث الس ياسات مشاركهتا املزتايدة يف معليات ويُعزى ذكل يف املقام الأو  اإ
قلميي ىل ذكل، و واتفاقات جتارية تفضيلية.  تاكمل اقتصادي اإ ضافة اإ  مراجعة قوانني عىلعدد من ادلو  الأعضاء  يعكفاإ

ىل معاهدات متعددة الأطراف هذه ادلو  رباءات احلالية اخلاصة هبا لستيعاب س ياسات عامة حملية، أأو بسبب انضامم ال اإ
هذه  دابست ومعاهدة قانون الرباءات، وتنفيذويه معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة بو أأل بشأأن الرباءات، 

ىل  عالوة عىل ذكل، تقوم البدلانو . تنظميية لأو  مرة من خال  اعامتد لواحئ املعاهدات منظمة التجارة العاملية اليت تنضم اإ
ذا شموةل هبمل خال  الفرتة او تسري طلبات املشورة الترشيعية عىل املنوا  نفسه. ذلكل وطرها القانونية. مهنجية لأ مبراجعة 
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 A/RES/72/242،  ُ2017ديسمرب  22مد دون تصويت يف اعت. 
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ىل تسع دو  أأعضاء، بناء عىل طلهبا،  تمد   ، قُ رالتقري عداد تفصيلية تعليقات  عن طريق تقدمياملساعدة الترشيعية اإ أأو اإ
 مشاريع قوانني.

قاعدة بياانت ركن الرباءات دف فهتيف تعزيز الابتاكر:  اعامليالويبو الرائدة قواعد بياانت  وتسهم أأيضا ش ىت .15
(Patentscope ) ىل ذاكءاإ توفر نقل املعرفة وتعزيز التمنية. و  تيسرييف س ياق الغزيرة ملعلومات التكنولوجية ابالوعي العام  اإ

فصاح  حاةل مليون 60الإنرتنت مع أأكرث من  ىلرباءات عالا لبياانت انيا منرش  قاعدة البياانت العاملية وتوفر عن التكنولوجيا. اإ
ماكنية ال  لأدوات التوس مي ىل أأكنفاذ اإ وتسميات  ،اليت تمتتع حبامية دوليةلعالمات التجارية مليون جسل يتعلق اب 20رث من اإ

ىل أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية  ،وغريها من شعارات ادلو  والأعالم ،الشعارات الرشفيةو املنشأأ   اواختصاراهتابلإضافة اإ
تصممي  1 770 000أأكرث من يف جراء معليات حبث مانية ومزتامنة ابإ قاعدة بياانت التصاممي العاملية وتسمح  ؛اوشعاراهت

ويبو قاعدة بياانت  تعدو ؛ أأو يف لكهياممشاركة  ل يف نظام لهاي اذلي تديره الويبو أأو يف مجموعات وطنيةسجَّ صناعي مُ 
ماكنية بياانت عاملية توفر  هيي قاعدةف املرجع الرئييس لقوانني امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل، ( WIPO Lex) ليكس اإ

املعاهدات املتعلقة غريها من مثل املعاهدات اليت تديرها الويبو و  ،امللكية الفكريةبشأأن معلومات قانونية  عىلاجملاين  الاطالع
يعترب مركز و والأمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية؛  يف الويبو الأعضاءدلو  ابمللكية الفكرية والقوانني واللواحئ اخلاصة اب

ا نتفع هبكون أأداة ي يهو أأن  هوالهدف من ،لكية الفكرية مرجعا عامليا رائدا لأنشطة امللكية الفكريةمل ا عن ئيةحصاالإ بياانت ال 
 العامل.حناء الس ياسات يف ما  امللكية الفكرية يف ش ىت أأ واضعو املتخصصون والباحثون و 

املس تخدمني عىل تعزيز ش ىت خال  مساعدة ادلو  الأعضاء و الابتاكر من عىل يشجع عدد من منصات الويبو و  .16
والاس تفادة من هذه  ملبتكرةكنولوجيات ايف الس ياسات والأعام  التجارية والت السائدة قدرهتم عىل فهم الاجتاهات 

 :الاجتاهات

ماكنية  بدلا 40 للمبتكرين يف أأكرث منمع التكنولوجيا والابتاكر الويبو دلمن مراكز مركز  600أأكرث من وفر ي )أأ( اإ
ىلنفاذ ال   عىل هؤلء املبتكرين خدمات، مما يساعدما يرتبط هبا من معلومات تكنولوجية حملية ذات جودة عالية و  اإ

دارهتا. ةلكيهم اخلاصة ابمل حقوق اس تحداث الابتاكرية و  طاقاهتماس تغال   هذه اخلدمات اليت تقدهما و  الفكرية وحاميهتا واإ
ىل نفاذ ال  تشملراكز امل ابمللكية الفكرية، املرتبطة  الإلكرتونية للرباءات وخالف الرباءات واملنشورات املوارداإ

، والتدريب عىل البحث يف قواعد البياانت، ومعليات جاعهاواسرت  ةعلومات التكنولوجيعن املالبحث  عىلواملساعدة 
الإدارة و عن قوانني امللكية الصناعية، تكنولوجيا واملنافسني، واملعلومات الأساس ية رصد ال الطلب، و  بحث بناء عىلال 

ا من عرش طلبا جديد اثين 2017يف عام تلقت الويبو و . تسويقهاو  لتكنولوجيال  الاس تغال  التجاري، وةوالاسرتاتيجي
ىل و . اتمس توى خدم اتفاقعقب توقيع  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرادلو  الأعضاء لإنشاء ش باكت  ضافة اإ اإ

 31، يف الإنشاء و/أأو تعزيز اخلدمات واس تدامهتا، بناء عىل طلهبملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر  بتدري نُف  ذذكل، 
 .ادوةل عضو 

داري ( هو IPASنظام أأمتتة امللكية الصناعية ) )ب( متتة نظام اإ يف  اانمي بدلا 80يف أأكرث من  يُس تخَدم املعياريةللأ
أأحد املكوانت النظام هذا  ويُعد   التجارية والإدارية املتعلقة ابمللكية الفكرية.عمليات ال مجيع أأحناء العامل من أأجل أأمتتة 

ىل جانب مجموعة من خدمات التحديث، لتقدمي  الرئيس ية للبنية التحتية العاملية للملكية الفكرية اليت توفرها الويبو، اإ
ىل شامل و حل أأمتتة مس تدام  تتباين مس توايت التمنية فهيا ومواردها  ةمن بدلان انميالطالبة ماكتب امللكية الفكرية اإ

 تحتية؛ال  هتاوبني اوهماراهت اوقدراهت

ىل نتاجئ البحث والفحص ) مك  نيُ  )ج( تباد  ال ( ماكتب الرباءات املشاركة من CASEنظام الويبو للنفاذ املركزي اإ
الرباءات عن بحث ال اثئق البحث والفحص املتعلقة بطلبات الرباءات هبدف حتسني جودة وكفاءة معلية ال من لو

قلميية؛حملية و اكتب براءات م اليت حتدث يف وحفصها  اإ



CDIP/21/10 
5 
 

لتباد  الإلكرتوين ال من لواثئق الأولوية بني ماكتب امللكية اب( DAS) يلنفاذ الرمقل  الويبو دمةسمح خ، ت )د( وأأخريا
متطلبات ما تنص عليه اتفاقية ابريس من من استيفاء اكتب املالطلبات و ودعي النظام ممك  ن يُ و املشاركة. الفكرية 

لكرتونية. التصديق  يف بيئة اإ

، 3بتاكر من خال  عدد من التقارير التحليلية: تقارير امللكية الفكرية العامليةالامنظومة يف  هم الويبو أأيضاتس و  .17
 يويصومؤرشات امللكية الفكرية العاملية، ومؤرش الابتاكر العاملي؛ وكذكل من خال  عدد من الرشااكت، عىل النحو اذلي 

 الرشااكت: من بني تكل. وميكن ذكر الربامج التالية من أأهداف التمنية املس تدامة 17الهدف به 

ىل البحوث من أأجل التمنية والابتاكرنفاذ ال برانمج هيدف  )أأ( ىل زايدة توفر ARDI) اإ علمية ال علومات امل( اإ
ىل نفاذ من خال  حتسني ال و نامية. ال بدلان ال تقنية يف ال و  العلوم والتكنولوجيا، يسعى مالت  ش ىتمن  علمية دراساتاإ

ىل تعزيز قدرة البدلان النامية عىل املشاركة يف اقتصاد املعرفة العاملي هذا الربانمج  الباحثني يف تكل مساعدةو  ،اإ
 حالياويوجد احمليل والعاملي.  ينيعىل املس تو املوجودة نية تق للتحدايت ال  حلو  جديدةعىل اس تنباط وتطوير البدلان 

ماكنية ال  ونوفر يرش ان 100أأكرث من  ىل نفاذ اإ  بدلا 121 لصاحل يمرجعمصنف ب و اوكت متخصصة مةل 30 000حنو اإ
قلاميانميا  ىل البحوث مننفاذ ال برانمج  من خال  واإ  .أأجل التمنية والابتاكر اإ

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ) )ب( حتت ( هو رشاكة بني القطاعني العام واخلاص ASPIبرانمج النفاذ اإ
دارة  هذا من خال  و املعلومات املتعلقة ابلرباءات. وردي التعاون مع كبار م، وقد حتقق هذا الربانمج بفضل الويبواإ

 نفاذعىل  أأن حتصليف البدلان النامية  املؤهةلرباءات واملؤسسات الأاكدميية والبحثية ماكتب التس تطيع ، الربانمج
ىل أأدوات وخدمات متطورة لسرت   رباءات وحتليلها.البياانت جاع ماين أأو منخفض التلكفة اإ

ة )ج( ىل عامص والابني القطاعني اخلرشاكة  و( هABC) احتاد الكتب امليرسَّ زايدة عدد الكتب يف مجيع  هتدف اإ
ة  اتحهتا –طريقة برايل والنصوص الصوتية وحروف الطباعة الكبرية مثل  –أأحناء العامل بأأنساق ميرسَّ للمكفوفني أأو  واإ

منظامت متثل الأشخاص العاجزين عن يضم الاحتاد و  معايق البرص أأو ذوي الإعاقات الأخرى يف قراءة املطبوعات.
ملعايري، واملنظامت املعنية ابهيئات وال  ،ملكفوفنيامكتبات و  ،(WBUحتاد العاملي للمكفوفني )قراءة املطبوعات مثل الا

نية يف البدلان النامية تق التدريب واملساعدة ال  الاحتادقدم وياليت متثل املؤلفني والنارشين ومنظامت الإدارة امجلاعية. 
نتاج الكتب يت تالقطاع اخلاص ال اجلهات الفاعةل يفللجهات الفاعةل احلكومية وغري احلكومية و  رغب يف الرتوجي لإ

ة اليت ختدم الأشخاص العاجزين عن قراءة ن املكتبات مك   تُ اليت عاملية الكتب ال خدمة كام يقدم الاحتاد . بأأنساق ميرسَّ
 .املطبوعات من تباد  مصنفاهتا

منظمة مشاريع تسخري مع ابلتعاون يه احتاد ُأنشئ  (WIPO Re:Search) ويبو ريسورتشمبادرة  )د(
هذه حتفز و منظمة الصحة العاملية، من  تقنيةشورة مب و ( BVGHالتكنولوجيا البيولوجية لأغراض الصحة العاملية )

قامة للأمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل عن طريقطبية عىل اس تحداث مس تحرضات املبادرة  حبثية رشااكت  اإ
توفر رشاكت الأدوية الرائدة واملؤسسات البحثية الأخرى يف القطاعني اخلاص والعام. و تقامس املعارف بني ابتاكرية و 

ماكنية ال هذه املبادرة  ىل امللكية الفكريةنفاذ اإ والبياانت املتاحة  العملية وادلرايةكنولوجيات لمركبات الصيدلنية والت ل اإ
ترسيع اكتشاف وتطوير منتجات  هبدفوغريها  أأمراض املناطق املدارية والسل واملالراياخلاصة بللبحث والتطوير 

عىل النحو  ،هبذه الأمراضصابني حلو  جديدة للأشخاص املجياد لإ و، ووسائل التشخيصالأدوية واللقاحات 
 من أأهداف التمنية املس تدامة. 3نصوص عليه يف الهدف امل 

                                                
3

الوجه املتغري ، و التجارية يف السوق العاملية سامءؤديه الأ ادلور اذلي ت، و تأأثري الابتاكرات اخلارقةع: ابلتتاب التالية اتعو ملوضاتناولت تقارير امللكية الفكرية العاملية  
 ، ورأأس املا  غري امللموس يف سالسل القمية العاملية.لالبتاكر

http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=3995
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=384
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=227
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=227
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=227
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رضاء من خال  ربط اخليات تكنولوج ونرش ال بتاكر عىل الا( WIPO Green)"ويبو غرين" برانمج شجع ي  )هـ(
يم  َ واخلدمات  تالتكنولوجياُمقد   اجلهات من  طائفة متنوعةبني هذا الربانمج جمع يف حلو  مبتكرة.  عن ني يبحثونمب
اجلديدة ابلأفراد كنولوجيات ربط أأحصاب الت ييف سلسةل القمية اخلاصة ابلبتاكر يف ما  التكنولوجيا اخلرضاء، و الفاعةل 

ىل تسويق أأو الرشاكت ال من و توزيعها بطريقة أأخرى. احلصو  عىل ترخيص لها أأو التكنولوجيا اخلرضاء أأو يت تتطلع اإ
وتسهم يف اجلهود  ،ااملس تدامة بيئي تخال  هذا الربانمج، تساعد الويبو عىل ترسيع الابتاكر ونرش التكنولوجيا

 تغري املناخ.ملواةهة املبذوةل 

ىل IAP) نيبرانمج مساعدة اتخمرتع )و( يف الصغرية الرشاكت تخمرتعني و تيسري نفاذ ا( هو برانمج مبتكر هيدف اإ
ىلالبدلان النامية  الأفاكر اجلديدة الواعدة و التكنولوجيات أأحصاب بني  التوفيق، وذكل عن طريق لكية الفكريةنظام امل  اإ

للمخرتعني امللكية الفكرية اذلين يقدمون املستشارين القانونيني املتخصصني يف و املالية املوارد اذلين يعانون من نقص 
يداع براءة محلاية اخرتاعاهتم.بشأأن مساعدة قانونية مانية   كيفية اإ

الابتاكر  وللحث  عىل ،أأداة للتمنيةبوصفها مللكية الفكرية تكوين الكفاءات للهنوض اببرامج املساعدة التقنية و  تضعوُ و  .18
البرشية، خاصة تكوين الكفاءات تعزيز أأنشطة التدريب و املعين ب يس يف الويبو أأاكدميية الويبو يه الكيان الأساو والإبداع. 

فز لش بكة افرتاضية من الرشاكء بدور احملالأاكدميية قوم تو والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية.  منواالبدلان أأقل للبدلان النامية و 
متاحا للجميع  اهمني اوتدريب تعلاميتقدم الأاكدميية حنو التمنية. و  ةواخلرباء واملدرسني يف ما  التدريب عىل امللكية الفكرية املوةه

ىل أأنشطة  هبدفعرب الإنرتنت  قلميية وادلولية. وابلإضافة اإ توس يع نطاق وتأأثري فرص التدريب عىل املس توايت الوطنية والإ
قلميية ووطنية ش ىت الأاكدميية، تنظم  قلميية ودون اإ تناو  ل قطاعات الويبو عىل مدار العام حلقات دراس ية وحلقات معل اإ

 تمنية القدرات احمللية.ل مسائل الس ياسة العامة و 

غراض والتكنولوجيا والابتاكر  العمل ريتسخبعنوان  2017ديسمرب  20مد دون تصويت يف قرار اعتُ  يفو .19 منيةلأ ، 4الت
طار  هتيئة للأمم املتحدة "بأأمهية امجلعية العامةأأقرت  " يةوالتوازن والفعال يتسم ابلكفاءة واملالءمة لملكية الفكرية ل )...( اإ

أأنشطة ادلمع التقين، مبا يف ذكل مساعدة البدلان عىل تصممي املنظمة العاملية للملكية الفكرية عىل مواصةل القيام بوجشعت "
. ويف القرار نفسه، "يف ما  التمنيةمع اسرتاتيجياهتا واءم كرية والابتاكر تتوتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفوضع و 

ىل مجلعية العامة للأمم املتحدة أأشارت ا طار وليهتا احلالية، اإ "اجلهود املس مترة اليت تبذلها املنظمة العاملية للملكية الفكرية، يف اإ
ىل املعلومات التكنولوجية تيح ، مما ي بدلا 60فامي يزيد عىل مع التكنولوجيا والابتاكر دلمراكز قامة لإ  ماكنية الوصو  اإ عن اإ

ىل ال طريق  اتحة البحوث من أأجل التطوير »برانمج عن طريق العلمية بحوث قواعد بياانت براءات الاخرتاع والوصو  اإ اإ
اتحة املعلومات بشأأن براءات الاخرتاع املتخصصة»وبرانمج  «والابتاكر وطنية للملكية السرتاتيجيات لإعداد الا، و«اإ

 ."الفكرية والابتاكر

 2019-2018 ثنائيةلل  الربانمج واملزيانية

ن .20  مجلعيات نيسلسةل الاجامتعات السابعة وامخلس يفاليت اعُتمدت  2019-2018 ثنائيةالربانمج واملزيانية لل وثيقة  اإ
طار النتاجئ، صةلة  تُقمي 2017توبر يف أأك ادلو  الأعضاء يف الويبو  الاسرتاتيجية وأأهداف الويبو بني أأهداف  لأو  مرة، يف اإ

 التمنية املس تدامة.

طار لك هدف من الأهداف الاسرتاتيجية املعنية، تسهم ف .21 من الربامج والأنشطة اليت تشمل مجيع  متنوعة طائفةفي اإ
جاميل عدد الربامج املرتبطة بأأهو قطاعات املنظمة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.  ا برانم 20التمنية املس تدامة داف يبلغ اإ

طار توحض  بيانية اتخمطط مرفق هذه الوثيقة رد يفت. و 5امن أأصل واحد وثالثني برانم الأو  الهدف الربامج العرشين يف اإ
                                                

4
 A/RES/72/228الوثيقة  
5

 ادلمع. هامالثامن والتاسع تتعلق مب  نيالاسرتاتيجي نيلهدفاب املرتبطة الربامج الامثنيةمن اجلدير ابذلكر أأن  
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أأهداف التمنية املس تدامة.  حتقيق اليت تسهم يف ةف الويبو الاسرتاتيجياهدمن أأ والثاين والثالث والرابع واخلامس والسابع 
بشلك مبارش  يف حتقيقها الربامج أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل اليت تسهمبالربامج  الصةل اليت تربط  لك خمططيوحضو 

 سرتاتيجية.احملددة لتحقيق أأهداف الويبو الارتقبة أأو غري مبارش، من خال  مؤرشات الأداء والنتاجئ امل

ُ رامها وب سرتاتيجيةالويبو الاأأهداف لربامج أأن خريطة اوتوحض  .22 . 2030دة يف خطة عام حدَّ تامتىش مع الأولوايت امل
ىل  يف موقع اسرتاتيجيتكوين الكفاءات لتعاون الإمنايئ واملساعدة التقنية و اخلاصة ابأأنشطة الويبو قد ُوضعت ف لتقدمي ادلمع اإ

أأهداف التمنية املس تدامة يف خططها الوطنية للتمنية املس تدامة. وس تعمل هذه ادلو  تدمج الويبو حيامن  ادلو  الأعضاء يف
ضامن دمج اسرتاتيجيات امللكية الفكرية والابتاكر الوطنية عىل حنو مالمئ عىل الويبو بناء عىل طلب ادلو  الأعضاء فهيا 

خطة مدة طوا  س تواصل الويبو، . و اردهاوقدراهتا ومو لهذه ادلو   حتياجات الإمنائيةالاخطط التمنية الوطنية مع مراعاة  يف
 معادل، من أأجل حتسني املتغريةتكيف مع أأولوايهتا الإمنائية وقدراهتا ومواردها لل مع ادلو  الأعضاء تعاوهنا الوثيق ، 2030 امع

 س تدامة.نظام امللكية الفكرية والابتاكر كأداة لتحقيق أأهداف التمنية امل ل احلكومات اس تخدام  بشأأنالويبو  اذلي تقدمه

 2017دة يف عام حدَّ أأنشطة مُ 

م اضطلعت املنظمة مبفردها بأأنشطة أأخرى منذ  .23 مسامهة الويبو يف تنفيذ بشأأن التقرير الأو   2017مايو  يفأأن قُد  
ىل تعزيز دور الابتاكر و املرتبطة هبا. غاايت أأهداف التمنية املس تدامة وال من أأهداف  9الهدف ) هوأأثر هتدف هذه الأنشطة اإ

من أأهداف التمنية  6الهدف التحدايت املتعلقة ابملياه النظيفة والرصف الصحي )ش ىت ( فامي يتعلق ب التمنية املس تدامة
من أأهداف  8و 4الهدفان لتعلمي والمنو الاقتصادي )اب(، ومن أأهداف التمنية املس تدامة 3الهدف لصحة )اب(، واملس تدامة

 .من أأهداف التمنية املس تدامة( 5و 2 انساواة بني اجلنسني )الهدفمل ابلأمن الغذايئ وواب(، التمنية املس تدامة

من أأهداف التمنية  –الأهداف لتحقيق رشااكتعقد – 17 والهدف –والرصف الصحي املياه–6الهدف  خيصفامي و  .24
 Innovate 4) "بتاكر من أأجل املوارد املائيةابمس "الا منتدى للمواءمةأأو  "ويبو غرين"  جبرانم منظَّ  ،املس تدامة
Water ) ابلتعاون معWaterpreneurs وWaterVent  ىل  7من يف الفرتة يف مدينة يف مقر الويبو  2017يونيو  9اإ

ىل يسعى املنتدى واكن سويرسا. ب جنيف  لترسيع الابتاكر وخرباهتا اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف القطاع الاس تفادة من رؤى اإ
الت بني رواد أأعام  ومستمثرين مؤثرين، والهنوض بنقل تكنولوجيات املياه املبتكرة والاستامثر. وقد أأاتح فرصة لإقامة ص

ذاكء الوعي والامنذج التجارية املبتكرة يف الأسواق الناش ئة والبدلان النامية، و  "ويبو غرين" بقضااي املياه، وتعزيز ش بكة اإ
من بيهنم رواد أأعام  ومستمثرون ورشاكت  ،ى رفيع املس تو مشاراك 350احلدث أأكرث من هذا والرتوجي لها. وشارك يف 

أأنشطهتم رائد أأعام   40وعرض وغريمه.  مؤسسات حاضنةومنظامت اتبعة للقطاع العام وواكلت اتبعة للأمم املتحدة و 
 احتدايهتبطرح وبرامج متعلقة ابملياه  اتعومرش دلهيا منظمة  60 حنوقامت و اخلرباء واملستمثرين.  املراعية للبيئة عىلالتجارية 

قامةاملنتدى أأدى احلالية. و  اواحتياجاهت ىل اإ ىلوحتولت مهنا  صلتان ابلفعلتطورت و ، صةل 240أأكرث من  اإ لتعزيز و صفقات.  اإ
طالق  Partner InvenTrustو WIPO GREENلك من أأيضا  اشرتك، الصاحلة للرشباملياه توفري  حتديني "يف اإ

ني"   توزيع املياه. عندرسب الت   ومنعلية املياه حت  املس تخدمة يفوفري الطاقة يتعلقان بتعام 

من أأهداف التمنية  –الأهدافلتحقيق رشااكت عقد  – 17الهدف و  –والرفاهالعاملية  الصحة– 3الهدف  خيصفامي و  .25
 :املس تدامة

اتحة ادلواء" مؤسسة "مت الويبو ابلتعاون مع نظ   )أأ(  حلقة دراس ية 2017نومفرب  8ومنظمة الصحة العاملية يف اإ
ُ و ". والإاتحةتقرير التحدايت العاملية "اللقاحات: ترسيع الابتاكر ُأطلق خاللها التحدايت العاملية بشأأن  خال  وقشت ن

ىل هذه احللقة ادلراس ي ماكنية  من خال  زايدة ةالعامليالتغطية التطعميية ة حتدايت الوصو  اإ اللقاحات  عىل احلصو اإ
اتحة قيود و  ،ابتاكر اللقاحات يصف التقرير معليةو احلالية واملس تقبلية.  اللقاحات يف خمتلف املراحل، مبا يف ذكل اإ

ىل  ،املتعلقة ابمللكية الفكريةالقيود   .قباتهذه الع  تذليلج هنُُ ابلإضافة اإ
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س ياسة الصحة العاملية من خال  تعاوهنا الثاليث مع منظمة الصحة النقاش اخلاص ب تواصل الويبو املسامهة يف  )ب(
منية املس تدامة:  بشأأناملنظامت ندوهتا الثالثية السابعة هذه عقدت و مة التجارة العاملية. العاملية ومنظ أأهداف الت
يف مقر منظمة الصحة العاملية.  2018فرباير  26، يف احلياة الصحية والرفاهية للهنوض بأأمناطمبتكرة  تكنولوجيات

ىل املرىض من تكنولوجيات  ثاس تحداالندوة فرصة ملناقشة التحدايت والفرص لضامن هذه واكنت  مبتكرة والوصو  اإ
عام  احلق يف الصحة و   أأهداف التمنية املس تدامة املتعلقة ابلصحة.حتقيق أأجل اإ

ماكنية ل رشاكة جديدة  2017أأكتوبر  3القامئة عىل البحوث يف  ة الأدويةصناعقطاع أأطلقت الويبو و  )ج( تعزيز اإ
املعلومات املتعلقة ابلرباءات. ومت التوقيع عىل اتفاق بني الويبو حصو  واكلت الصحة امللكفة برشاء الأدوية عىل 

مبادرة معلومات الرباءات من أأجل (، لإنشاء IFPMA)الاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية و
املبادرة معلومات الرباءات العامة بأأدوية مسجةل وتدرةها يف ذه هوسرتبط ". Pat-INFORMED، أأو "الأدوية

لكرتونية عاملية جديدة، مما سيساعد العاملني يف قطاع الصحة عىل توجيه معلية رشاء الأدوية ملا فيه صاحل  بوابة اإ
تقدم أأدوات وسوف  اخلاصة ابلأدوية، بوابة عاملية ملعلومات الرباءاتمبثابة املبادرة هذه وس تكون  مواطين بدلاهنم.

دارة الأمراض يف هيئات  وموارد جديدة للبت يف وجود براءات ذات صةل ابملنتجات املطلوبة لسرتاتيجيات اإ
عرشون رشكة عاملية رائدة يف ابلفعل املشرتايت، أأو غريها من أأنشطة تلبية احتياجات الصحة العامة. وقد تعهدت 

اتحة املعلومات ونرشها عىل قاعدة بياانت س تنش هئا  بحوثدة ال ما  املس تحرضات الصيدلنية البيولوجية ولي ابإ
لهيا منظامت جديدة.  املبادرة، ومن املتوقع أأن تنضم اإ

مت الويبو يفو  .26 قلميي االاكمريون مؤمتر و يف ايوندي  2017نومفرب  23و 22 نظ  النرش يف  قطاعبشأأن رفيع املس توى  ااإ
منيةأأ  (. اجليد أأهداف التمنية املس تدامة )التعلميمن  4الهدف تنفيذ  يفعىل سبيل املسامهة ، وذكل فريقيا ودوره يف التعلمي والت

عداد خطة معل ل يمتثل يفواكن الهدف  النرش الأفريقي، مع الرتكزي عىل قطاع التعلمي. وتركز خطة العمل عىل لهنوض بقطاع اإ
ماكنية ال ينرش وطين مس تدام قطاع دور حق املؤلف يف تطوير  ثقافية وذات مناس بة من الناحية ال ىل مواد تعلميية نفاذ اإ وفر اإ

 فريقيا.أأ أأحناء  ش ىتيف  فائقةجودة تلكفة ميسورة و 

ىل  15ملغرب، يف الفرتة من ابادلار البيضاء مدينة مت الويبو يف نظ  و  .27 قلمييا 2017نومفرب  17اإ  بعنوان، منتدى اإ
عام   بوصفهام قاطرتني الابتاكر وامللكية الفكرية . أأفريقيا يف ات ورائدات الأعام متكني الباحث: الزراعية التنافس يةالتجارية للأ

 ن بشأأنجتارهب ليتبادلنامللكية الفكرية الأفريقيات  تاري وخب ت ورائدات الأعام ملاااملنتدى فرصة للباحثات والعهذا واكن 
الزراعية.  التجارية بتاكر يف ما  الزراعة والأعام كيفية اس تخدام النساء الأفريقيات لنظام امللكية الفكرية كأداة لتعزيز الا

لعمل والتكنولوجيا والابتاكر أأن يعزز تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة، ل اليت ميكن هبا لية كيف ال منصة ملناقشة  أأيضا وأأاتح
العمل سهم ي وكيف ميكن أأن  ،املتعلقة ابجلوع والفقر واملساواة بني اجلنسني والمنو الاقتصادي والابتاكرالأهداف س امي تكل 

نتاجية الزراعية، والقدرة والتكنولوجيا والابتاكر  بشلك حامس يف الأمن الغذايئ والتغذوي يف أأفريقيا من خال  زايدة الإ
الاليت  الأعام ات ورائدات من الباحث املنتدى أأكرث من مائتني وضَّ والاس تدامة.  ،الرثوة، واملرونة وتكوينالتنافس ية، 

قلميية الوطنية و التجارية نشاط يف قطاع الزراعة والأعام  ب  شاركن القطاع مؤسسات الزراعية من خمتلف املؤسسات الإ
قلميية الأفريقية للملكية الفكرية ) 50أأكرث من  مناخلاص  املنظمة الأفريقية ( و ARIPOدوةل أأفريقية، مبا يف ذكل املنظمة الإ

 .(OAPI) للملكية الفكرية

 الأنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة ابعتبارها جزءا من منظومة الأمم املتحدة  )ابء(

 خطةشاركت الويبو بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة يف معليات الأمم املتحدة الرئيس ية ادلامعة لإعداد  .28
طار متابعة واس تعراض خطة عام بعد ذكل، وأأهداف التمنية املس تدامة. و  2030 عام ، مبا يف ذكل 2030اشرتكت الويبو يف اإ

طار املؤرشات العاملية.الرفيع املس توى من خال  املنتدى الس يايس الس نوي   املعين ابلتمنية املس تدامة ووضع اإ
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اليت لية ال  ويه (، ECESAأ لية اللجنة التنفيذية املوسعة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية ) شاركت الويبو يفو  .29
جراءات لإ  والوثيقة اخلتامية، 2030تنفيذ خطة عام من أأجل تنس يق بني منظومة الأمم املتحدة واملنظامت ذات الصةل تتوىل ال 

ل لدلو  اجلزرية الصغرية النامية )مسار ساموا( يف اجامتعات وتقارير فريق مسامه . كام أأن الويبو عضو نشط و العمل املعجَّ
بصفة مراقب يف فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين الويبو واكلت املعين بمتويل التمنية، وتشارك العمل املشرتك بني ال

العمل تسخري فريق العمل املشرتك بني الواكلت املعين ب  يفقدمي الويبو عضو كام أأن مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة. 
، ابعتباره أأحد 2015املس تدامة، اذلي أأنشأأته ادلو  الأعضاء يف عام أأهداف التمنية لأغراض والتكنولوجيا والابتاكر 

يف التفكري الاسرتاتيجي املشرتك بني الواكلت أأيضا سامهت الويبو و لية تيسري التكنولوجيا. ل  الأساس ية الثالثة  كوانتامل
( واللجنة الرفيعة املس توى CEBملس الرؤساء التنفيذيني للأمم املتحدة ) داخلبشأأن قضااي أأهداف التمنية املس تدامة 

 واللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلربامج. ،املعنية ابلإدارة

 ، اكن دور أأمانة الويبو يشمل:الرئيس يةمن هذه العمليات معلية يف لك و .30

 راقبة ما يتعلق بولية الويبو من مفاوضات ومناقشات جُترى يف هذه العمليات،م "1"

، تلبية لطلب اجملالت الس ياس ية الأوسع نطاقا ية عن دور نظام امللكية الفكرية يفتقدمي معلومات وقائع و  "2"
 ،ادلو  الأعضاء وأأمانة الأمم املتحدة

تنفيذ  عىلادلو  الأعضاء  تساعدوزايدة الوعي بش ىت برامج الويبو ومرشوعاهتا ومبادراهتا اليت ميكن أأن  "3"
 التمنية املس تدامة.أأهداف 

عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة واملشاركة يف العمليات ين نة تقرير قدمت الأماس بق أأن و  .31
عىل التوايل  التمنية يف ادلورتني التاسعة عرشة والسادسة عرشة للجنة ، وذكل2030 عام التحضريية خلطة

 (.CDIP/16/8و CDIP/19/6 )الوثيقتان

 أ لية تيسري التكنولوجيا

 ،الوثيقة اخلتامية للمؤمتر ادلويل الثالث لمتويل التمنية: "خطة معل أأديس أأاباب"قتىض التكنولوجيا مب ُأنشئت أ لية تيسري  .32
ىل دمع حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة هذه ال لية . وهتدف 2030 عام واعُتمدت يف خطة تسخري العمل من خال  اإ

 والتكنولوجيا والابتاكر.

بني واكلت الأمم املتحدة معين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر  ال لية من فريق معل مشرتكهذه وتتأألف  .33
، ومنتدى س نوي متعدد أأحصاب املصلحة معين )فريق العمل املشرتك بني الواكلت( لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة

صورة مامتسكة ملبادرات الأمم  بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة، ومنصة ش بكية لتوفري
ىل هذه املبادرات املرتبطة ابلتكنولوجيا واس تخداهما. و  هيدف املتحدة بشأأن العمل والتكنولوجيا والابتاكر وتيسري الوصو  اإ

ىل   تعزيز التنس يق والاتساق والتعاون داخل منظومة الأمم املتحدة يف الأمور ذات الصةلفريق العمل املشرتك بني الواكلت اإ
 مبادرات تكوين الكفاءات.لتعزيز التأ زر والكفاءة، ل س امي تعزيز  بغيةابلعمل والتكنولوجيا والابتاكر، 

كياان من  38حنو ال ن يبلغ عدد أأعضائه ي ذل، افريق العمل املشرتك بني الواكلت الويبو عضو مؤسس يفكام أأن  .34
من خال  الأمم املتحدة يف نيويورك. وتشارك الويبو عن كثب يف هذه العملية، مقر متع ابنتظام يف جي كياانت الأمم املتحدة، و 

ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل  هيئة الأمم املتحدة للمرأأة، ابلشرتاك مع قد أأنشأأتو  لتنس يق يف نيويورك،الويبو ل مكتب 
غراض أأهداف التمنية العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأ  تسخريو ملساواة بني اجلنسني اب امعني افرعي اوالثقافة )اليونسكو(، فريق

ىل تعزيز الامتسك بني منظومة الأمم املتحدة و . املس تدامة، داخل فريق العمل املشرتك بني الواكلت هيدف هذا الفريق الفرعي اإ
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دارة الأممكام بشأأن املبادرات املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف هذا اجملا .  املتحدة للشؤون الاقتصادية  ساعدت الويبو اإ
تنظمي عىل أأعضاء اذلي عينه الأمني العام للأمم املتحدة  10( والفريق الاستشاري املكون من UNDESAوالاجامتعية )

املتعدد أأحصاب املصلحة املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية  املنتدى الس نوي الثاين
مايو  16و 15نيويورك )يف بدعوة من رئيس اجمللس الاقتصادي والاجامتعي يف مقر الأمم املتحدة ُعقد اذلي ، املس تدامة

 5و 3و 2و 1هداف الأ الرتكزي عىل مع  –تناو  املنتدى موضوع العمل والتكنولوجيا والابتاكر من أأجل عامل متغري و (. 2017
ىل ذكلواإ . التمنية املس تدامةمن أأهداف  14و 9و ابلتعاون مع مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية الويبو،  مت، نظ  ضافة اإ

 بشأأن اجانبي للياابن واملكس يك، حداث تنيادلامئ ني)الأونكتاد( والاحتاد ادلويل لالتصالت والبنك ادلويل والبعثت
عىل هامش ، وذكل اسرتاتيجيات الابتاكر: تصممي س ياسات وطنية تس تخدم الابتاكر لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة

 .2017مايو  16يف اذلي ُعقد املنتدى الثاين للعمل والتكنولوجيا والابتاكر 

ج الس ياسات مبادرة مشرتكة لس تكشاف هنُُ  ،واليونسكو هيئة الأمم املتحدة للمرأأةابلشرتاك مع  ،الويبو وأأعدت .35
حراز لوجيا والابتاكر يف س ياق والعمل والتكنو املساواة بني اجلنسني قضااي  ات املتبعة يفوالاسرتاتيجي  حتقيقتقدم يف اإ

طار أأهداف التمنية املس تدامة. و لتنس يق يف نيويورك، اجامتع الويبو ل هذه املبادرة، اس تضافت الويبو، من خال  مكتب يف اإ
والعمل والتكنولوجيا املساواة بني اجلنسني وضع س ياسات بشأأن استرشاف املس تقبل من أأجل مهنجيات بشأأن خرباء 

 (.2017مارس  30)الابتاكر و

 منتدى الأمم املتحدة الس يايس الرفيع املس توى املعين ابلتمنية املس تدامة

ليه يف عام  تدى الس يايس الرفيع املس توى جزءااملن هذا اكن  .36 يف مؤمتر الأمم  2012من التفاق اذلي مت التوصل اإ
دارة 20مؤمتر ريو + املتحدة للتمنية املس تدامة ) التمنية املس تدامة عىل املس توى العاملي. ويمتثل دوره الأسايس ( هبدف تعزيز اإ

صدار التوصيات يف و  2030يف تعزيز واس تعراض التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عام  توفري القيادة الس ياس ية وتقدمي التوجيه واإ
 .ما  التمنية املس تدامة

َّ الويبو اكنت و  .37 ىل  10نيويورك )من  يف اليت ُعقدتالرفيع املس توى  الس يايس يف دورة املنتدى ةلُممث يوليو  19اإ
عامل متغري". وخال  هذه ادلورة، تناو  املنتدى  يف زدهار"القضاء عىل الفقر وتعزيز الاهو (. واكن موضوع ادلورة 2017

، قدمهتا بدلان انمية اس تعراضا وطنيا طوعيا 43وأأجرى من أأهداف التمنية املس تدامة،  14و 9و 5و 3و 2و 1الأهداف 
 ومتقدمة.

 ت. وسامهامناقشاهت يفرخنراط والاالرفيع املس توى  الس يايس املنتدىشاركت الويبو حبضور لك دورة من دورات و  .38
مع الرتكزي بصفة خاصة عىل املعلومات الأساس ية، أأو  الس ياساتبشأأن ة موجز  تقارير ُعرض عىل املنتدى من فاميالويبو 

التنفيذية املوسعة للشؤون يف اجلهود املنسقة للجنة  توشارك ،متحدثني تواقرتح، اموضوع الابتاكر والعمل والتكنولوجي
عداد أأجزاء مُ والاجامتعية الاقتصادية  سهام يف اإ  دة من برانمج املنتدى.حدَّ لالإ

الرفيع املس توى  الس يايس املنتدىأأهداف التمنية املس تدامة خال  خاصة بالويبو يف تنظمي أأحداث جانبية  اشرتكتكام  .39
طار امل العملية التحضريية. خال  و  2017م لعا بادرة املشرتكة مع هيئة الأمم املتحدة للمرأأة واليونسكو بشأأن املساواة بني ويف اإ

(، اشرتكت الويبو مع البعثة ادلامئة لرواندا يف تنظمي حدث 8اجلنسني والعمل والتكنولوجيا والابتاكر )املذكورة يف الفقرة 
والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض بشأأن تسخري العمل  ،لتمنية املس تدامةاملعين ابالرفيع املس توى  يف املنتدى الس يايس ،جانيب

أأهداف العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض عند تسخري حو  موضوع سد الفجوة بني اجلنسني أأهداف التمنية املس تدامة 
 (.2017يوليو  12) التمنية املس تدامة
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، وابلزتامن مع اليوم العاملي للملكية الفكرية، 2017لعام الرفيع املس توى  الس يايس لمنتدىل  خال  العملية التحضرييةو  .40
هن مبتكرات ف بوص بشأأن النساء يف تنظمي حدث  هيئة الأمم املتحدة للمرأأةادلامئة واليونسكو و الصني بعثة  اشرتكت الويبو مع
طار (. و2017 أأبريل 26التمنية املس تدامة ) لأغراضالابتاكر ومس تفيدات من  اشرتكت املبادرة املشرتكة املذكورة أأعاله، يف اإ

خرباء بشأأن مهنجيات استرشاف املس تقبل لوضع يف تنظمي اجامتع الأمم املتحدة للمرأأة واليونسكو هيئة الويبو أأيضا مع 
 (.2017مارس  30) املساواة بني اجلنسني والعمل والتكنولوجيا والابتاكرس ياسات بشأأن 

طار مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامةفريق اخلربا  ء املشرتك بني الواكلت املعين ابإ

 رةو ( يف ادلفريق اخلرباء)فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة ئ نشأُ  .41
ليه هممة وضع وأُ  ،للجنة الإحصائيةالسادسة والأربعني  طار املؤرشات العامليوتنفيذ س ندت اإ ة لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ اإ

اجملموعة الأوىل من املؤرشات  2016وفرباير  2015بني يونيو يف الفرتة ما أأهداف التمنية املس تدامة. وأأعد  فريق اخلرباء 
موا م وخرباء ومراقب شارك فهيامفاوضات حكومية دولية من خال  معلية العاملية   ساهامتن من منظومة الأمم املتحدة قد 

 .حس امب ُطلب مهنم

حرضت وقد وتشارك الويبو بصفة مراقب يف اجامتعات فريق اخلرباء واللجنة الإحصائية ومؤمتراهتام املنظمة عن بُعد.  .42
قدت ، مبا يف ذكل ادلورة السادسة اليت عُ 2017حىت  2015 الفرتة من قدت يفاليت عُ  فريق اخلرباءالويبو ابنتظام اجامتعات 

ىل  11من ملكة البحرين )مباملنامة مدينة يف  بياانت وأأاتحت الويبو مجموعات البياانت اخلاصة هبا و  (.2017نومفرب  14اإ
. وأأطلعت 17و 9لطلب الأعضاء، من أأجل قياس مسامهة نُظم الابتاكر يف حتقيق هديف التمنية املس تدامة  مهنجياهتا، تلبيةة 

جاهتا الإحصائية اليت ميكن أأن تدمع معلهم وتغذيه ابملعلومات، مثل الويبو أأعضاء فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت عىل منت
تقرير مؤرشات امللكية الفكرية العاملية ومؤرش الابتاكر العاملي. ول يوجد يف الوقت احلايل مؤرش مرتبط ابمللكية الفكرية. 

طار املؤرش ىل اس تعراض دوري متواصل طوا  مدة خطة  ةالعاملي اتوخيضع اإ  .2030عام اإ

العمل اذلي قاده معهد اليونسكو  لمؤرشات العاملية، سامهت الويبو يفالرمسي لطار الإ وابلتوازي مع مسامههتا يف  .43
حصاء بشأأن وضع مؤرشات مواضيعية   أأهداف التمنية املس تدامة. لأغراضالعمل والتكنولوجيا والابتاكر  بشأأن تسخريلالإ

 مكتب الأمم املتحدة يف جنيف

ليك اليت نظمها مكتب الأمم املتحدة يف جنيف بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة  ةالإحاطجلسات حرضت الويبو  .44
 عىل املس توى العاملي. 2030 خطة عامتنفيذ ب حتيط علام 

أأهداف ، وتشارك يف خمترب املعين بأأهداف التمنية املس تدامة الأمم املتحدة غري الرمسي فريقكام أأن الويبو عضو يف  .45
مم املتحدةاتبعة لي يضم ممثلني من واكلت اذلالتمنية املس تدامة  والقطاع  ،اكدمييةأأ وأأوساط  ،ومنظامت غري حكومية ،لأ

تباد  املعلومات وحتديد من أأجل من أأحصاب املصلحة  تنوعةامل  طائفةهذه البني ترب اتخم جيمع و وادلو  الأعضاء.  ،اخلاص
 ة.التدابري الالزمة دلمع وترسيع حتقيق أأهداف التمنية املس تدام

ىل جانب الاحتاد ادلويل لالتصالت ومنظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية .46  2017مايو  8يف  ، عرضاوقدمت الويبو، اإ
أأهداف أأحد ي اكن من أأهداف التمنية املس تدامة اذل 9بشأأن الهدف تتخذ من جنيف مقرا لها واكلت الأمم املتحدة اليت  أأمام

. وعقب هذا الاجامتع، نظمت للمنتدى الس يايس الرفيع املس توىتراجعها ادلورة الثانية جيب أأن التمنية املس تدامة اليت 
من أأهداف التمنية  5الهدف بشأأن املساواة بني اجلنسني ) 2017يونيو  1 يف ومكتب الأمم املتحدة يف جنيف حداثالويبو 

 (.من أأهداف التمنية املس تدامة 9الهدف ( والابتاكر )املس تدامة
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هذا احلدث يف وُأقمي . املشرتك بشأأن رايدة الأعام  والهجرةالأممي احلدث تنظمي  عىلويبو مع الأونكتاد تعاونت الو  .47
طار أأس بوع جنيف لرايدة الأعام  لعام  ، ابلتعاون مع املنظمة ادلولية للهجرة، وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ، ومكتب 2016اإ

منتدى جنيف لبناء و  ،الأمم املتحدة يف جنيفدلى ايت املتحدة الأمريكية جنيف، والبعثة ادلامئة للوليف الأمم املتحدة 
دارة التمنية الاقتصادية يف اكنتون جنيف، وجامعة جنيف، و السالم حلقة نقاش سامهت الويبو عىل وجه التحديد يف و . اإ

م عرض د   قُ و داف التمنية املس تدامة. أأهلأغراض استامثرات املغرتبني تحقيق أأقىص اس تفادة من ل هتيئة بيئة متكينية كيفية بشأأن 
 ونرش املعرفة". مجموعات الش تات: الهجرة والابتاكرحبوث  من أأجل رباءاتال"بياانت بشأأن 

هذه ومتابعة  ،2030تنفيذ خطة عام ب  اخلاصةالعمليات واملناقشات ش ىت رصد  2018وس تواصل الويبو يف عام  .48
سهاماتو العمليات واملناقشات،   الاقتضاء. حسبفهيا  تقدمي اإ

ىل ادلو  الأعضاء بناء عىل طلهبا )جمي(  املساعدة اليت تقدهما الويبو اإ

عداد هذا التقرير ، حىتمل تتلق الأمانة .49 مساعدة تتعلق بتحقيق أأهداف للامتس أأي طلب من ادلو  الأعضاء  ،وقت اإ
 التمنية املس تدامة.

ن  .50 منية وامللكية الفكرية  املعنيةاللجنة اإ ابلت
ىل النظر يف املعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 الوثيقة. هذه

]ييل ذكل املرفق[
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