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  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

  العاشرةالدورة 
 2012نومفرب  16 إىل 12جنيف، من 

 
 

  تقييم مساهمة الويبو يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

نظمة من إعداد سول موسونغو، ريس  يد  م ا ئ ي سسـ  1جنيف ،IQsensatoل

ياق ا .1 ليف  ية سـ شت22صتو ية ان ق من جدول أعامل ا يةلتمن نة ا ن ا ية الفكرية، يف دورهتاملعللج ية وا مللك اب نة لتمن ثا ما  ل
ية 2011 نومفرب 18 إىل 14من يف الفرتة  املعقودة تحدة اإلمنا يق أهداف األمم ا بو يف  سامهة الو يمي  ئ، ادلراسة اخلاصة  مل ي حتقم بتق

ية، اليت أعد شاري لفلأل بري الا تها ا نظمة اخلسخل سول موسونغو، ريس  يد  ماريج، وهو ا ئ ي سسـ نة يف IQsensatoل ئ الاك
نة أن . جنيف ست ا للجوا بةلعلهيا عرض ُادلراسة وت راجعُتلمت  .مقجمددا يف دورة 

هاعليهبناء و .2 بل مؤ يغهتا املراجعة من  توي مرفق هذه الويقة عىل ادلراسة املذكورة  لف،  ق بص ث  .حي

نة .3 ية الفكرية للجإن ا ية وا ية اب مللك ا ن متن لملع
مدعوة إىل اإلحاطة علام ابملعلومات الواردة يف 

 .ثمرفق هذه الويقة

 ]ييل ذكل املرفق[

                                                 

ست ابلرضورة آ 1 ها و لياآلراء املعرب عهنا يف هذه ادلراسة ختص مؤ نظمةلف بو أو أي دوةل من ادلول األعضاء يف ا ملراء أمانة الو  .ي
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ثاينلحقامل ياجاتالروابط بني  :ل ا ية /حتا ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ تعلقن يا لعمل ابيفامي  نولو ج وا تاكر ولتك ية وبالا مللكا
نة بني الفكرية و بو يف  سـأداء الو  2010ي

ثالثلحقامل ياجاتالروابط بني  :ل ا ية /حتا ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ تعلقن ية يفامي  تاكر وا يا والا نولو مللك ابلعمل وا ج بتك ل
بو يف  2009-2008الفرتة  يالفكرية وبني أداء الو
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 قدمةامل .1

ساواة  .1 يق ا ية العامل و ية إىل الارتقاء  نصات الرا ية واحدة من أقوى ا ية لأل بحت األهداف اإلمنا مللقد أ من مل ئ حتقص م بتلف
بلغ عددها2فيه، ية أهداف وي و نة 21ن مثا ها يف موعد أقصاه  تعني  سـ غاية  ية .2015حتقيقي يص عهنا يف إعالن األ لف ويرد  تلخ

متد مترب  حكومات ادلول ورؤساء رؤساء ادلول هعاذلي ا تحدة يف  سباألعضاء يف األمم ا يةختام يف 2000مل  ومن 3.لف مؤمتر األ
ية  همالواردة يف ئيسـاألهداف الر يع ساكن العامل، وال سـامي أ ية  بح العوملة قوة إجيا ية ضامن أن  ضعفإعالن األ مجللف ب تايل . تص لواب

نطاق تغطي طا بارة عن ويقة واسعة ا لفإن هذا اإلعالن هو  ث ية ع سالح؛ وا سالم واألمن ونزع ا منئفة من القضااي مهنا ا ل لتل
سانوالقضاء عىل ئة؛ وحقوق اإل ن الفقر؛ وحامية ا ياجات لبي ية الا يدة؛ وحامية الضعفاء؛ و ية واإلدارة الر ت وادلميقرا ب شـ حط تل

يا يقت. يقاخلاصة ألفر ية أساسا من الفقرتني سـو ية لأل لف األهداف اإلمنا ية (فية ل من إعالن األ20 و19ئ  عىلوالقضاء لتمنابب ا
 ).الفقر

نه غاايت  .2 ية، وال سـامي  تضميوابعامتد إعالن األ نة ) اأهداف(لف ها مبوعد أقصاه  سـتعني  ية 2015حتقيقي تعلق اب من فامي  لتي
يحتوالقضاء عىل الفقر،  يق الكتأ ية تضمن  بدلان الختاذ إجراءات جام ها ا بذ هود اليت  ية حلفز ا حتق أداة اسرتا ل عجل ل ت رامة تيج

ساواة ية والعدل وا سا ملاإل ن ية . ن ية ر ية عىل عالمات مر ية لأل توي األهداف اإلمنا تحدة اإلمنايئ،  بقا لربانمج األمم ا مقو جع ئ حت مل لفط
تعددة به ا ملتصدي للفقر املدقع جبوا ن ية كذكل اكن ومع ذكل 4.لل ية لأل لف إطار األهداف اإلمنا تقاداتحمل ئ  من طائفة من نا

هات الفاعةل يف ياسهجلا تعذر  يط معوما و منوي حمدود، وأنه  ية مجلةل أمور مهنا أنه إطار  يدان ا ق  يم سـ بمن ت وعىل الرمغ من هذه . لت
شرتك  نداء ا بحت يه ا بول وأ ية وا رش توى ال ميكن إناكره من ا ية  ية لأل ملالاتقادات فقد حققت األهداف اإلمنا ل ص ع سـ ئ لقن للف م

رشية ية ا لبيق ا لتمن  .لتحق

نذ اعامتد اإلعالن  .3 نة مو ثري مما 2000سـيف  ناك ا يق الغاايت احملددة وإن اكن ال يزال  لك أحرز تقدم هائل حنو  هحتق
يام به لقتعني ا مترب . ي نعقد يف  ية ا ية لأل ثاين لألهداف اإلمنا تعرايض ا ناء املؤمتر الا سبوأ مل ئ ل سـ  قال رؤساء ادلول 2010لفث

تحدة يف مجةل أمو  :ر إنملورؤساء حكومات ادلول األعضاء يف األمم ا

ية " نا بدلان ا ما ل ية بذلت ل ية لأل يق األهداف اإلمنا لفهجودا هائةل  ئتحق يق بعض غاايهتا وأحرزتل بريا يف  حتق جناحا  ك
تقدم اذلي أحرز مل يكن [...].  ية ألن ا ية لأل يق األهداف اإلمنا ثري  يام مبا هو أكرث  تعني ا لونقر بأنه  ئ لفي تحق بك للق

هابنيفامي بني األقالمي وفامي متساواي  بدلان ودا خل ا 5."ل

 

سني  .4 يب القضاء عىل الفقر املدقع و حتوشمل بعض اجملاالت اليت أحرز فهيا تقدم  ط يدت  يف املدارس وحصة الطفل لقا
يات األطفال وزايدة ا سني فواحلد من و ية و ياه ا حتحلصول عىل ا تقالالوقاية من لنقمل رشي من األم نا ناعي ا لب فريوز العوز ا مل

املالراي بل الوقاية من اإليدز والعدوى بفريوسه وزايدة فرص احلصول عىل العالج والرعاية وماكحفة سـإىل الطفل وزايدة 
سل نيت . لوا تغذية بني  يه رقعة اجلوع وسوء ا سعت  سومع ذكل يف الوقت اذلي ا لف ، أحرز تقدم بطيء جتاه 2009 و2007ت

ساواة بني ا تجة وامليض قدما اب جليق العامةل الاكمةل وا مل ملن ية وتوفري مرافق الرصف حتق تدامة ا يق الا يهنام و ئسني و حتق لبيمتك سـ ن

                                                 

هذه األهداف عىل اإلنرتنت  2 تايل  تحدة ا تعلقة هبا عىل موقع األمم ا ية والغاايت ا ية لأل لميكن الاطالع عىل األهداف اإلمنا للف مل مل  :ئ
/millenniumgoals/arabic/gor.un.www://http 
تحدة   3 ية العامة لألمم ا ملانظر ويقة ا مجلع تايلA/RES/55/2ث  :ل عىل املوقع ا

pdf.002_55_RES_A/55/GARes/documents/arabic/org.un.www://http 
يةانظر موقع بران  4 ية لأل تايل خبصوص األهداف اإلمنا تحدة اإلمنايئ ا لفمج األمم ا ئ ل  :مل

shtml.basics/mdg/org.undp.www://http 
تايل20 و19انظر الفقرتني   5 ية للمؤمتر عىل املوقع ا تا ل من الويقة ا خل  :مث

shtml.summit/mdg/org.undp.www://http 
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ية سني حصة األهمات والصحة . سـالصحي األسا يات األهمات و بذوةل للحد من و هود ا حتوأحرز كذكل تقدم بطيء يف ا فمل جل
ية  .باإلجنا

ية الفكرية  .5 ية  نظمة العا سامهة ا ية  سأةل  للملكأما  مليف مل م بو(كم ها ) يالو بغي  يف  لأو  ين يق األهداف ك سامه يف  حتقأن  ت
ية  شأن ا بو  ية يف اآلونة اآلخرة، وخاصة عقب اعامتد جدول أعامل الو تأ تزداد أ سأةل ال  ية فقد أحضت  ية لأل مناإلمنا ب ي مه م لتئ تف لف

نة  شأن  2007.6سـيف  بة بإعداد جدول أعامل  ية اكنت مربرا همام للمطا ية لأل بويعزى ذكل جزيا إىل أن األهداف اإلمنا ل ئ لفئ
يذ هذا اجلدول شات اليت تدور حول  نا نذ ذكل احلني موضوعا همام  بحت  بو، وقد أ ية يف الو نفا تم ق للم ص ي واكنت األهداف  7.لتمن

ية حامسة عىل وجه اخلصوص  ية لأل لفاإلمنا تحدة ابلهنآنذاك ئ بو من األمم ا مليف الربط بني الوالية اخملوةل للو تاكر وض ابي ونقل بال
يا من هجة و نولو جا ية األوسع نطاقااأللتك يايس  من هجة أخرىئولوايت اإلمنا نظم اخلطاب ا سـ، كام اكنت حامسة بصفهتا إطارا  لي

ية ية ملا اكنت أمه حتد  يه أناجلدولهذا واكنت احلجة إلعداد . لتمناذلي يربر إعداد جدول أعامل ا  وأن رؤساء آنذاكلتمن ا
تحدة ا بو أن ملادلول ورؤساء حكومات ادلول األعضاء يف األمم ا ية، فاكن عىل الو ية لأل يمتدوا األهداف اإلمنا لفئ  تربزع

تحدة بارها عضوا يف أرسة األمم ا ساعي اب ملسامههتا يف هذه ا ت مل ية . عم ية لأل تخدام األهداف اإلمنا لفواألمه من ذكل هو أن ا ئ سـ
ية شطة اإلمنا ية مقارنة ابأل تاجئ ا ميي اكن يعين الرتكزي عىل  ئكإطار  ن من تن لت ياق األمر ا. نظ ية يف  تىس أ سـذلي ا مه ية جحة ك مللكأن ا

ياسة العامة يق أهداف أمع يف جمال ا يةل  ترب غاية يف حد ذاهتا بل و بغي أن  سـالفكرية ال  سـ لتع تحق لن  .ي

ية  .6 تو تضمن ا ية اكن  متد جدول أعامل ا ندما ا تايل  صواب ل ي من ع لتل شطة " اليت تريم إىل ضامن أنه 22ع نبغي أن تكون أ ين
شأن وضع الق بو  بالو تحدة، مبا فهيا األهداف الواردة يف ي نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ية ا ملواعد واملعايري دامعة لألهداف اإلمنا مل مئ

ية هام أمعق . "لفإعالن األ ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  هم دور الو ية وإىل  تو يذ هذه ا يا إىل  فو لف حتق ف ئنف ي ص ل لكفت تسع
ية ا ية وا ية اب نة ال ا مللكا من ن لتللج نعقدة يف يويو ملع ية ا ثا بو يف دورهتا ا للفكرية أمانة الو مل ن ل ند طلب مجموعة 2008ي ع نزوال 

يه أعدت األمانة تقريرا  ية، وناء  ية لأل يق األهداف اإلمنا نظمة يف  سامهة ا ية بإعداد تقرير عن  بدلان األفر علا ب ئ مل م لفل حتق يق
نعقدة يف أبريل  نة ا سة  ته عىل ادلورة اخلا ملوعر للج م تقرير املذكور قررت أن يراجع ليك و 2010.8ض نة ا لبعد أن نظرت ا للج

ية ية لأل يق األهداف اإلمنا نظمة يف دمع  شطة ا يامي قامئا عىل املالحظة لألثر الفعيل أل لفتضمن  حتق ئتق مل ن  9.ي

تقرير  .7 شة ا نا ناء  لوأ ق يهنا ف) CDIP/5/3ثالويقة (مث امي حتسأبرزت وفود ادلول األعضاء عددا من اجملاالت اليت ميكن 
ية ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو يمي  لفتعلق  حتق ئتق ي م ناء هذه . بي نة أثريت أ ثوجيدر الرتكزي عىل ثالث نقاط  معي

شة نا قا يمي وأوال ذكرت بعض الوف. مل تقارير هو  نوع من ا بب الاكمن وراء الامتس إعداد هذا ا ية وا سأةل األسا تقد أن ا لس ل سـ لمل
بو  يق هذه ياألثر الفعيل لعمل الو سامه يف  شطة اليت قد  ية يف مقابل حتديد األ ية لأل يق األهداف اإلمنا حتقيف  لف تحتق ن ئ

يا 10.األهداف يمي أعامل سلطت بعض الوفود الضوء عىلن واث تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا تعانة بإطار الو ية الا لتق أ ن ي سـ لمه
ية ية لأل تعلق ابألهداف اإلمنا ثال فامي  نظمة، وذكل  لفا ئم ي ية 11.مل سائل األسا سـ وأخريا ذكرت بعض الوفود كذكل أن من ا مل

                                                 

تايل  6 بو ا ية انظر موقع الو لللحصول عىل معلومات عن جدول أعامل ا ي   agenda/en/development-ip/int.wipo.www://http/ : لتمن
ية انظر الاقرت  7 بو (لتمناح األصيل إلعداد جدول أعامل ا يويقة الو تايل– GA/WO/11/31ث شورة عىل املوقع ا ل ا : ملن

31737=id_doc?jsp.details_doc/en/meetings/int.wipo.www://http (ث يل ا ملاليت أكدت عىل  ية الفكرية "ال أنه بس ية  نظمة العا للملكعىل ا مل مل
بو( ية )يالو ها وال سـامي األهداف اإلمنا تحدة  بهتا األمم ا ية الواسعة اليت  سرتشد عىل أمكل وجه بأهداف ا تحدة، أن  نظومة األمم ا ئ، بصفهتا عضوا يف  مل نص من ت سمل لنفم لت ً

ية  ".لفلأل
شورة عىل املوقع اCDIP/3/5ثانظر الويقة   8 ل ا  .id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http=19686: تايلملن
تايل11انظر الفقرة   9 شور عىل املوقع ا ية الفكرية ا ية وا ية اب نة ا سة  ل من ملخص ريس ادلورة اخلا ن من ن للج ملم مللك لتئ : ملع

doc.revised_summary_ref_5_cdip/5_cdip/ar/mdocs/mdocs/edocs/int.wipo.www://http 
ية يف الفقرة   10 بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يان أنغوال اب يقانظر  ل ن نة من تقري293لب سة  للجر ادلورة اخلا يابة عن مجموعة جدول . م يان مرص اب نوانظر كذكل  لب

ية  هورية إيران ) 298الفقرة (بويان الربازيل ) 294الفقرة (لتمنأعامل ا مجويان  تايل). 299الفقرة (ب بو ا شور عىل موقع الو تقرير  لوا ي ن : مل
doc.10_5_cdip/5_cdip/ar/mdocs/mdocs/edocs/int.wipo.www://http 
ية يف الفقرة   11 تحدة األمر يان الوالايت ا يكانظر  مل سه296ب تقرير، املرجع  نف من ا  .ل
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ية، مبا يف ذكل  ية الفكرية أكرث دعام لألهداف اإلمنا نظرها يه دورها يف جعل قواعد ولواحئ ا بو أن  ئاألخرى اليت عىل الو ت مللكي
ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا  12.ئ

تقرير إىل امليض قدما ابلعمل اذلي اسـهتل بإعداد  .8 نة لويريم هذا ا بديئ  تقرير ا سـا مل ) CDIP/5/3ثالويقة  (2010لل
ثالث املذكورة أعاله نقاط ا تعلق اب نة، وال سـامي فامي  لمع مراعاة ردود ا ل ي يمي . للج تقرير هو إجراء  هدف األسايس من هذا ا تقوا لل

نظ تعانة بإطار ا ية ابال ية لأل يق األهداف اإلمنا بادراهتا يف  بو و شطة الو ية أثر أ ملنو سـ ئ ي ن ع لفل حتق تاجئم . لنمة لإلدارة القامئة عىل ا
ياجات اخلاصة  تاجئ مقارنة ابال ناجتة عن إطار اإلدارة القامئة عىل ا ياانت األداء ا يمي  هدف هو  يقة فإن ا تومبصطلحات د ن ل حب ل تق ل ق

تقارير يف هذا اجمل نظامت وإعداد ا سامهة ا سني  ية  ية عن  رشا ية وطرح أفاكر ا ية لأل لابألهداف اإلمنا مل م حت يفئ ف كلف ويغطي . الست
ية  يذ الربانمج واملزيا ندان إىل معلومات األداء عن  نوات، كام أهنام  تقرير فرتة من ثالث  يمي يف هذا ا يل وا تح نا سـ ل ل نفل ت تتق يسل

نةيف الفرتة من  . الواردة يف تقارير أداء الربانمج2010سـنة  إىل 2008 سـ 

باب،  .9 ية لعدد من األ تريت تقارير أداء الربانمج نقاطا مر سـوا جع تقارير تخ لأوها أن هذه ا تاجئ ركزل مقارنة مبجرد لن عىل ا
بادرات شطة وا تقارير عن األ ملإعداد ا ن ياانت واملعلومات وفضال عن ذكل . ل تقارير يه املصدر الرمسي واألوثق  بفإن هذه ا للل

ها ادلول األعضاء يف واثئق ال ها األهداف اليت  بو وبرا شطة الو تضععن الطريقة اليت تليب هبا أ جم ي يةن ية ا نربانمج واملزيا . ملعن
بو، مبا فهيا األعامل اليت تضطلع هبا مع سائر امةل أضف إىل ذكل أن تقارير أداء الربانمج يه تقارير ش يع أعامل الو يتغطي  مج

تحدة ت. ملواكالت األمم ا تاجئتويف هذا الصدد  تقارير ا/نضمن تقارير أداء الربانمج  نظمة اليت تغطهيا ا خملآاثر أعامل ا ل ثل مل متلفة 
ية عن جوانب حقوق  تجارة العا نظمة ا ية املرسةل إىل جملس  تقارير املر ية وا يذ جدول أعامل ا تقارير املعدة عن  ملا ل حل ل من مل لتنف ت

ية يا ألغراض ا نولو سخري العمل وا تحدة  نة األمم ا تجارة وإىل  تصةل اب ية الفكرية ا منا ت مل جل ل لتمل ج تك لمللك  .ل

بذة عن إعالن ايوسـهتل .10 تقرير  بن ا ية ل يق األهداف اإلمنا بو، من  تحدة، وال سـامي الو ية، وموقع واكالت األمم ا ئأل ي حتقمل لف
ية ية و،لفلأل ية لأل ياق الصةل بني األهداف اإلمنا لف ويف هذا ا ئ تاكر لسـ ية الفكريةبالا باب . مللكوا تقرير يف ا تقل ا لومن مث  ل  3ين

ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو يمي  لفإىل  حتق ئتق ي تعلق م بو فامي  يمي معل الو يية بداية من تصور الطريقة اليت ميكن هبا  ي تق
نظمة  ية  سامهة ا يل ا تاجئ  تقرير بعرض  ـي ا ياق مؤرشات هذه األهداف، و ية يف  ية لأل للمابألهداف اإلمنا لفعل مل حتل ن ل سـ نهتئ يلف

تاجئ ياانت األداء املأخوذة من إطار اإلدارة القامئة عىل ا ناد إىل  نابال لب باب وتيل. ست ية تعزيز 4ل ذكل يف ا شة حول  نا يف  كم ق
تقارير عهنا ية وإعداد ا ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  لسامهة الو ئ ي لفم باب . حتق تقرير اب ـي ا لو ل تضمن بعض 5ينهت ي اذلي 

ية تا ماملالحظات ا  .خل

بو .2 ية الفكرية والو ية وا ية لأل ياألهداف اإلمنا مللكئ لف
 

يع، وخ .11 تحدي األسايس اذلي سعى رؤساء للجماكن جعل العوملة صاحلة  بل، ا يل ذكل من  لاصة األشد فقرا، كام  ق ق
ية تصدي هل من خالل إعالن األ تحدة إىل ا لفادلول ورؤساء حكومات ادلول األعضاء يف األمم ا ل تايل ركز اإلعالن . مل لواب

بريا عىل  يا العملكتركزيا  نولو ج وا تاكر ولتك يع ألهنا دوافعبالا تعلق هبا من موا ضوما   دور الوقوف عىلفينبغي .  هممة للعوملةي
تحدة يمكن دورها  تخصصة من واكالت األمم ا بو واكةل  ياق ألن الو ية يف هذا ا ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  ملالو ي سـ ئ مي لف لحتق

ية الفكرية ياكئف عىل اإلبداع وحيفز  سور  توازن و شاء نظام دويل  للملكيف إ يم تاكر من يبالا يق ا منوسامه يف  لتي تصادية حتق قة الا
 13.وحيافظ يف الوقت ذاته عىل املصلحة العامة

                                                 

ية   12 يان الربازيل املذكور يف احلا شـانظر   . أعاله10ب
بو"انظر صفحة   13 تايل" يتعريف ابلو  html.wipo_is_what/ar/wipo-about/int.wipo.www://http: لعىل املوقع ا
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ية  1.2 يا والعمللفإعالن األ نولو ج وا تاكر ولتك ية الفكريةبالا  مللكوا

تعلق  .12 بارات هممة  ية  تتضمن إعالن األ ع يا ابلعمللفي نولو ج وا تاكر ولتك ية الفكريةبالا ها صةل اب مللكوقضااي  وقرر رؤساء . ل
 :اخلصوص يف مجةل أمور ما ييلادلول واحلكومات عىل وجه 

يع  "1" رسة  تاحة عىل نطاق أوسع و ية  ية عىل جعل العقاقري األسا تحرضات ا ناعة ا مجليع  سـ ب سـ ص متيشج لط مل مت
ية نا بدلان ا تاجون إلهيا يف ا ماألشخاص اذلين  ل ل ية الفكرية والصحة العامة (حي مللكسأةل ا  14.)م

يات اجلديدة، و "2" نولو جكفاةل أن تكون فوائد ا يعلتك تاحة  يا املعلومات والاتصاالت،  نولو للجمخباصة  م ج  15.تك

رشي "3" سل اجلني ا تعلقة  لباكفةل حرية الوصول إىل املعلومات ا سل  16.بتمل

يا، مبا يف ذكل زايدة نقل  "4" تدامة يف أفر ية ا يقاختاذ تدابري خاصة ملواهجة حتدايت القضاء عىل الفقر وا سـ ملمن لت
يا نولو جا  17.لتك

يا و والعملوزاد دور  .13 نولو جا تاكر لتك ية بالا رشوع األ ية الفكرية ووحض يف تقرير  لفوا ممللك ّ تقرير "املعروف ابمس (ُ
نة ") ساكس تقرير يف الفصل  2005.18سـالصادر يف  يق 14لويقر هذا ا تطلب  ية  ية الفكرية املوهجة إىل ا حتق بأن ا تمللك لتمن

تواز سوق واألعامل العامة، وبأن هذا ا يق بني قوى ا لتوازن د ل تلف عىل األرحجق  ومبزيد من ادلقة حث 19. من بدل آلخرخين 
يا وتقرير  نولو ية ابلعمل وا جفرقة العمل ا لتك تاكر ملعن تابعةبالا يةلا تحدة لأل رشوع األمم ا لف  مل شار إلهي (مل بارة املا فرقة "بع فامي ييل 

يا  نولو ية ابلعمل وا جالعمل ا لتك تاكرملعن ياذلي صدرت عىل أساسه") بوالا تو ص بعض ا ية يف تقرير ساكس، عىل ل تا مات ا أن "خل
ية اليت تركز ياسات ا توجه حنو  تلزم إعادة ا منية األهداف  سـ ل سـ لتب ي ثرياستل تصادي، مبا فهيا ك  منو الا ية  ق عىل املصادر األسا لل سـ

ية اجلديدة والراخسة  نولو ية وا تعلقة ابملعارف ا جاملصادر ا لتك لعلم 20[...]".مل

 

تدا .14 تقرير املذكور ا لوتضمن ا يا والالزم اختاذها يف جمال العملبري ل نولو ج وا تاكر لتك ية، بالا ية لأل لفيق األهداف اإلمنا ئتحق ل
شمل ما ييل  :تويه 

يا "1" نولو ياسات العامة وتعزيز إدارة ا ئة ا جسني  تك لي سـ لحت  .ب

نولويج "2" تاكر ا ية، مبا يف ذكل الاتصاالت، كأساس لال ية ا تكإعادة تعريف تطوير ا لن ب لتحت  .لب

يع نطاق هذه الصالتدمع ر "3" رشاكت وتو يا وا نولو شاريع عن طريق إقامة صالت بني ا نظمي ا سـوح  مل لت ج  .لتك

                                                 

ية 20انظر الفقرة   14  . أعاله3شـ من اإلعالن، احلا
ية 20انظر الفقرة   15  . أعاله2شـ من اإلعالن، احلا
ية 23انظر الفقرة   16  . أعاله2شـ من اإلعالن، احلا
ية 28انظر الفقرة   17  . أعاله2شـ من اإلعالن، احلا
ية  18 تحدة اإلمنا يابة عن مجموعة األمم ا تحدة اإلمنايئ اب ندوق األمم ا تحدة وبرعاية  يف من األمني العام لألمم ا ية  تحدة لأل ئأعد تقرير األمم ا مل ن مل ص مل تلك لمل ب وهو . لف

نوانه  تقل  عشور  سـ من يةم تامثر يف ا لتمنالا يةخ – س ية لأل يق األهداف اإلمنا ية  لفطة  ئتحق تايللمعل شور عىل املوقع ا ل وهو  : من
pdf.lowres-MainReportComplete/documents/org.unmillenniumproject.www://http. 
تقرير، املرجع ذاته219 و218انظر الفقرتني   19  .ل من ا
 C. Juma and L. Yee-Cheong (lead authors), Innovation: Applying Knowledge in Development, Millenniumانظر  20

Project, Task Force on Science, Technology, and Innovation, (Earthscan, London and Sterling, 2005), p. 177. 
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تاكر إدارة  "4" يا بالا يا عا نولو تحداث ا تامثر يف ا يا القامئة والا نولو تخدام أوجه ا نولويج اب ملا سـ جسـ تك س ج تك لتك ل ل
ية دويةحتالفاتوإقامة  نولو ل  ج  .تك

نومن املعروف  لتكأيضا أن العمل وا ندرجة مضن األهداف ّ يق عدد من الغاايت ا ية  تاكر من األمور األسا يا والا ملولو سـ تحقب لج
ية 21 8 و6 و1 ية لأل لفمن األهداف اإلمنا  :وفامي ييل بعض من تكل الغاايت. ئ

ساكن :  جمي-1الغاية  "1" بة ا ليض  نسـ نصفختف  .لاذلين يعانون من اجلوع إىل ا

رشيةتعممي إاتحة العالج : ابء-6الغاية  "2" ناعة ا لبمن فريوس نقص ا تاجونه/مل يع من  حياإليدز   .مجل

شار املالراي وغري: جمي-6الغاية  "3" يةنتوقف ا تارخي ئيسـها من األمراض الر بارا من ذكل ا سارها ا لوبدء ا ت  . عحن

بدلان منوا: ابء-8الغاية  "4" ياجات اخلاصة ألقل ا لمعاجلة الا  .حت

يةا إاتحة العقاقري : هاء-8الغاية  "5" نا بدلان ا سورة يف ا ية بأسعار  مألسا ل ل ي  .مسـ

يات اجلديدة، : واو-8الغاية  "6" نولو جإاتحة فوائد ا يا املعلومات والاتصاالت لتك نولو جوخباصة   .تك

ية لتايل توفر واب نة يف إعالن األ تدابري ا لفا ّي ملُب سدة يف ل ّوا ية ُملج ية لأل لفعدد من الغاايت مضن األهداف اإلمنا ، إىل 8 و6 و1ئ
يا جانب  نولو ية ابلعمل وا تاكر املقرتحة يف تقرير ساكس وتقرير فرقة العمل ا يا والا نولو تدابري اخلاصة ابلعمل وا جا تك ج لتك نل ب ملعل ُ

تاكر،  يةيب دور الوالوقوف عىلإطارا ميكن من خالهل بوالا ية لأل يق األهداف اإلمنا لفو يف   .ئحتق

يق األهداف  2.2 تحدة يف  حتقدور واكالت األمم ا بومل ية وماكنة الو ية لأل ياإلمنا لفئ
 

بة  .15 تعددة صا تلزم هجودا من هجات  ية  يق األهداف الواردة يف إعالن األ حأقر رؤساء ادلول واحلكومات أن  م لف يسـحتق
تحدة، فمصلحة، وال سـامي نظومة األمم ا مل داخل  ية،م  لفقرروا كجزء من إعالن األ

سني " ياسات، وزايدة  حتكفاةل مزيد من الرتابط يف ا سات برتون وودز لسـ تحدة وواكالهتا ومؤ تعاون بني األمم ا يا س مل ل
يق يف معاجلة  توصل إىل هنج اتم ا تعددة األطراف األخرى، من أجل ا ئات ا تجارة ادلوية، وأيضا ا نظمة ا سـو ل مل ي ل نل ته لل م

ية سالم وا منشالك ا ل 22."لتم

 

ي ثامن من األهداف اإلمنا هدف ا بلور هذا الطموح يف ا يذ  يث ا ئومن  ل لت نف ية لتح ية –لفة لأل ية من أجل ا منإقامة رشاكة عا . لتمل
هدف ما ييل لوشمل غاايت هذا ا يد : ت تاح وا سم ابال تق امليض يف إقامة نظام جتاري ومايل  لنف بؤ به  تي ية  للتنابلقواعد والقا بل

يزي بدلان منوا؛ ولمتوعدم ا ياجات اخلاصة ألقل ا لمعاجلة الا بدلان ؛ وحت ياجات اخلاصة  للمعاجلة الا ية حت سا ية غري ا نا حلا ل مل
ية وادلول  نا ماجلزرية الصغرية ا شا؛ ول يةلاملعاجلة ا نا بدلان ا شالك ديون ا ممةل  ل ل سورة  إاتحة العقاقري ؛ ومل ية بأسعار  ياألسا مسـ

ية نا بدلان ا ميف ا ل يات اجلديدة، ؛ ول نولو جإاتحة فوائد ا يا املعلومات والاتصاالت لتك نولو جوخباصة   .تك

                                                 

ية لالط  21 يني لأل هدفني اإلمنا شة حول العالقة بني ا نا لفالع عىل  ل ئم ية الفكرية، انظر 6 و1ق  مللك وبني ا
e.g. van Genugten, W et al Harnessing Intellectual Property Rights for Development Objectives – The Double Role 

of IPRs in the Context of Facilitating MDGs Nos. 1 and 6, (Wolf LegalPublishers, Nijmegen, 2011) 
ية 30انظر الفقرة   22  . أعاله3شـ من اإلعالن، احلا
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سني رصد  .16 يا إىل  حتو ثامن من األهداف اإلمنسع هدف ا ية الواردة يف ا لالالزتامات العا شألمل ية أ ية لأل نا  األمني العام لفئ
نة  تحدة يف  سـلألمم ا ية  2007مل يذملعنفرقة العمل ا ثغرات يف  تنفبرصد ا يةل ية لأل لف األهداف اإلمنا ها الرييس هو 23،ئ ئ وهد ف

ث تظام وحتديد ا لتابعة الالزتامات ادلوية القامئة اب ن ل تويني ادلويل م ملسـغرات يف الوفاء هبذه الالزتامات والعوائق اليت تعرقهل عىل ا
نفاذ إىل األسواق  ية وا ية الر ساعدة اإلمنا لوالقطري يف جماالت ا مس ئ تجارة(مل باء ادليون لوا) لا عيف من أ  واحلصول عىلتخف

يا اجلديدة نولو ية وا جاألدوية األسا لتك نة توشمل فرقة العمل اليت دأبت عىل إ. سـ تقارير من  سـعداد ا  20 أكرث من 2008ل
نظمة  نك ادلويل و تصادي وا يدان الا ية يف ا تعاون وا نظمة ا نقد ادلويل و ندوق ا تحدة و مواكةل من واكالت األمم ا ق بم مل من ل ل ص لمل لت

ية تجارة العا ملا تحدة اإلمنايئ و. ل ندوق األمم ا سق أعامل هذه الفرقة  ملويأيت عىل رأس الواكالت اليت  ص شؤون إدارةتن ل ا
ية تصادية والاجامت عالا تحدةق تابعة ألمانة األمم ا مل ا بو إىل هذه الفرقة حىت اآلن. ل نضم الو يومل   .ت

ثغرات يف  .17 ية برصد ا بو يف فرقة العمل ا شاركة الو لوعىل الرمغ من عدم  ن ي ية، ملعم ية لأل لفيذ األهداف اإلمنا ئنف  ّفإنت
يا و نولو شأن العمل وا ية  جيغة إعالن األ تك للف ب ية الفكرية والبتاكر الاص تعلقة اب مللكقضااي ا يحات الواردة يف مل تو ضإىل جانب ا ل

يا و نولو ية ابلعمل وا جتقرير ساكس وتقرير فرقة العمل ا لتك تاكر ملعن ندرجة مضن األهدافالوجهية  غاايتال  إىلابإلضافةبالا  1ملا
سامه8و 6و ها توفر مداخل واحضة ليك  ية  ية لأل ت من األهداف اإلمنا لكئ يةلف يق األهداف اإلمنا ها يف  بو من خال ئ الو حتقي  .ل

توى املؤسيس  .18 يا وذكرتملسـوعىل ا نولو ية ابلعمل وا ج فرقة العمل ا لتك تاكر ملعن  :ّأنبالا

شطهتا ليك " سات ادلوية يلزهما أن تعجل بإعادة مواءمة أ ناملؤ ل يق تتضمن س ية الالزمة  نولو ياجات ا تحقالا ج لتك ل تح
ية وغريها األمر اذلي من شأنه. األهداف ساعد عىل رش املوارد املا ل أن  يق األهداف، بل وني يساعد لتحقمن املوارد 

تاحة ثغرات يف املوارد ا ملكذكل عىل حتديد ا تصادي. ل منو الا هم أمعق ملصادر ا ياق  هود يف  قويلزم بذل هذه ا ف لجل  24."سـ

ية الفكرية وا ية اب بو وغريها من الواكالت ا مللكوهذا نداء يف حاةل الو ن يا وملعي نولو جلعمل وا تاكر لتك ها لبالا جميد مواءمة برا تع
شطهتا مبا يمن عن  شاءنوأ ية الفكرية نإ ية يف جمال ا توازن وموجه حنو ا مللك نظام  سامهةلتمنم شائ ملوا نحو املطلوب  (هنيف إ لعىل ا

ية )يف تقرير ساكس ية لأل يق األهداف اإلمنا ية  نولو ياجات ا لف؛ ومبا يليب الا تحق ج ئتك لت ل ية احملد(ح ملعندة يف تقرير فرقة العمل ا
يا  نولو جابلعمل وا تاكرلتك هدف ) بوابال ية8لوالغاايت الوجهية يف ا ية لأل لف من األهداف اإلمنا  .ئ

يق األهداف حتديداويعين ذكل  .19 بذوةل  هود ا سامه يف ا بو ليك  تعلق بوضع الربامج واألشطة يف الو تحق فامي  لجل مل ت ي ن ي
ية أو تؤثر فهيا، ية لأل لفاإلمنا سامه يف مجةل أمور ئ شطة ليك  ت أن من الالزم مواءمة هذه الربامج واأل نة مهنان ملُبيّ قامئة األهداف ا

يه فإن . 25)أعاله (14 و13 و12يف الفقرات  ّو يةعل ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو لفيمي  حتق ئتق ي يعين أساسا حتديد  م
شطهتا  ها وأ بو برا نالطريقة اليت واءمت هبا الو ية جمي يا وا نولو ية يف جمال ا ية لأل ياجات األهداف اإلمنا مللكية ا ج تك للف ئح ت لتلب

ندرجة مضن األهدافالفكرية والغاايت الوجهية  ية8 و6 و1ملا ية لأل لف من األهداف اإلمنا يه ادلراسة. ئ تطرق إ لوهذا هو ما   ت
تايلالواردة باب ا ل يف ا  .ل

                                                 

تايل  23 : لميكن احلصول عىل معلومات عن فرقة العمل والاطالع عىل تقاريرها عىل املوقع ا
shtml.index/gap_mdg/policy/desa/development/en/org.un.www://tpht 

ية Yee-Cheong وJumaانظر   24  .176 أعاله، الصفحة 20شـ، احلا
يق األهداف الواردة يف تقرير فرقة العمل ا  25 ية  نولو ياجات ا يات اخلاصة ابال تو بل، ابمجلع بني ا ملهجزت هذه القامئة، كام ذكر من  تحق ج تك لق ل تح ص ل ُ عنية ُ

ية الفكرية  يا وا نولو تعلقة اب ية والغاايت ا رشوع األ تابعة  تاكر ا يا والا نولو مللكابلعمل وا ج تك لف ج لتك ملل مل ل ندرجة مضنب ية 8 و6و1األهداف  ملوا ئ من األهداف اإلمنا
ية  .لفلأل
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يق األهداف اإلمنا .3 بو يف  سامهة الو ئيمي  ي حتقم يةتق لفية لأل
 

تعلقة ابلعمل  .20 بارات ا نظر إىل ا ية، وذكل اب ية لأل بة إىل األهداف اإلمنا بو وجهية اب ملال شك يف أن أعامل الو لع ل ئ سـ لفي لن
يا  نولو ية ابلعمل وا يات تقرير ساكس وتقرير فرقة العمل ا ية وتو ية الفكرية يف إعالن األ تاكر وا يا والا نولو جوا تك لف مللك ج لتك نل ص ملعب

تاكر ندرجة مضن األهداف لغاايت وابوالا ية8 و6 و1ملا ية لأل لف من األهداف اإلمنا يجة . ئ طبيعو ال شك أيضا يف ة ذلكل يكنت
تحدة بارها واكةل من واكالت األمم ا بو، اب ملأن الو ت يق األه،عي سامهة يف  حتق علهيا أن تضطلع بدور همم يف ا ية مل ئداف اإلمنا

ية تظمة ح.لفلأل بذل أية هجود  ن ومع ذكل مل  ية، غري أن مت ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو يمي  ياس أو  لفىت اآلن  تق ئلق ي م
يا تغري إجيا بهذا الوضع آخذ يف ا توي عىل معلومات عن . ل ها  ثال صفحة عىل مو يل ا بو عىل  حتفقد خصصت الو مل قعي سب

ية ية لأل يق األهداف اإلمنا نظمة يف  لفسامهة ا ئحتق مل  26.م

يذه واألمه من ذكل هو أن اعامتد ج .21 ية و شأن ا بو  تنفدول أعامل الو من ب ية (لتي تو صوخاصة ا ابإلضافة إىل بذل ) 22ل
بو، األمر  ية يف أعامل الو ية أسا ية لأل تاجئ الكهام جعل األهداف اإلمنا نظمة لإلدارة القامئة عىل ا تعزيز إطار ا هود  يا سـ ئ ن مل لفل لجل

ئة وإطار يق اابياذلي أاتح  نظمة يف  سامهة ا يمي  ل أفضل  حتق ملتق م ية خصوصال ية لأل لفية معوما، واألهداف اإلمنا ئ ويف هذا . تمن
ية وحىت  نذ اعامتد جدول أعامل ا شطهتا  بو وأ ية يف برامج الو بريا قد أحرز يف إدماج ا منالصدد من اجليل أن تقدما  ن ي من تك لت مل

يايس. 2010سـنة  تصوري وا تويني ا ناك ثغرات عىل ا لقومع ذكل ال تزال  ل سـ يا إىل وضع األ. مله ثغرات سعو سد هذه ا لسس  ل
تصورية بني  شاف الروابط ا هم وا هم  لمن ا سـتك ف يقمل يس  حتقمقا بو لإلدارة القامئة عىل ي ية وإطار الو ية لأل ي األهداف اإلمنا لفئ

يمي يام بأي  بل ا تاجئ  تقا لق ق  .لن

بو 1.3 ية ومعل الو ية لأل يمؤرشات األهداف اإلمنا لفئ
 

يق األهداف اإلمنا .22 تقدم احملرز حنو  حتقيقاس ا بالغ عددها ل يق الغاايت ا ياس  ية  لية لأل حتقئ بق تعانة 21لف سـ غاية ابال
بلغ عددها  ية  يمبؤرشات ر تقرير1انظر املرفق ( مؤرشا 60مس هذا ا ل  توىل وضع هذه املؤرشات فضال عن حتضري . 27)ل يو

تاجئ العمل  نوية عن  ية ا تقارير املر نا سـ حل شرتك بني الواكالت املعين مبؤرشاتلل يةملفريق اخلرباء ا ية لأل لف األهداف اإلمنا  اذلي ئ
تحدة تابعة لألمم ا ية ا بة اإلحصا ملسقه ا ل ئ شع لن تقدم احملرز . ت يل لرصد ا تح ياانت وا ية عن إعداد ا سؤو توىل هذا الفريق ا لو ل ل ب ل مل لي

تعلقة ابملؤرش ية ا يات والقضااي ا تعرض الفريق كذكل وحيدد ا ية، و ية لأل يق األهداف اإلمنا مليف  ن ملهنج سـ لتقئ ي لف ات ويعد حتق
ية  يل األهداف اإلمنا ياانت و بدلان يف مجع ا يات دلمع ا ية وساعد عىل حتديد األولوايت والاسرتا تو بادئ ا ئا حتل ب ل يج ي جهي ل لمل ت

تقارير عهنا ية وإعداد ا للأل  .لف

تقدم احملرز مع مرور الوقت .23 بني ا ميي  ميي واإل تويني دون اإل ياانت القطرية عىل ا لومعوما جتمع ا ت سـ لب مل قلل شـتق تو. قل
سؤوةل  ية إىل الواكالت ادلوية ا ية اليت تقدهما احلكومات الو ياس أساسا من اإلحصاءات الر تخدمة يف ا ياانت ا ملا ل ن مس سـ طب مل لقل

ياانت. عن مؤرشات حمددة يعة احلال يف ا ناك ثغرات  تايل  بواب ب ه لل ياانت . بط ياانت اب ثغرات تدمع هذه ا بوسد هذه ا ب ل لل ل ُ
تقصاءات  تق مهناسـاجملمعة من خالل الا شـاليت جترهيا الواكالت ادلوية أو   .تل

ياانت  .24 ية ا ية موثو ية لأل يق األهداف اإلمنا ياس  بومن القضااي احلامسة يف  لئ ق لف حتق هاق ناسب وإماكية مجعو ن يف الوقت ا مل
توى ادلويل ياانت موثوقة أو مل  28.ملسـمقارنهتا عىل ا ناسب أو مل ميكن مقارنهتجتمعلبوإن مل تكن ا بح من مل يف الوقت ا فيصا 
متع ادلويل ساءةل ا جملالصعب  يق عاىنويف هذا الصدد . م تقدم احملرز يف  شأن رصد ا سابق  حتق العمل اذلي أجنز يف ا ل ب ل

                                                 

تايل  26  goals_millennium/agenda/en/development-ip/int.wipo.www://http/: لتوجد هذه الصفحة عىل املوقع ا
يات  27 ياانت وا يح ملصادر ا تايل للحصول عىل قامئة املؤرشات وتو ية ا ية لأل ملهنجانظر موقع مؤرشات األهداف اإلمنا ب ض ل لئ : لف

aspx.Default/mdg/unsd/org.un.mdgs://http 
ية   28 ية لأل تحدة عن األهداف اإلمنا لفتقرير األمم ا ئ  .66الصفحة ) 2011نيويورك،  (2011مل
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ية  ية لأل لفاألهداف اإلمنا يامن ئ باب، أوها هو نقص ا تقادات لعدد من األ ثرية واكن حمل ا بثغرات  سـ ن لك ية أو صعوبة ل مسانت الر
بدلان،احلصول علهيا  ياس أي مؤرش لمن ا ياانت املطلوبة  بدلان ا هو احلاالت اليت مل تعد فهيا ا ثاين  بب ا لق أما ا ف بس ل لل ا أدى ممل

بدلانوضع تقدير لإىل  ياانت الواردة من داخل ا ياانت الواردة من املصادر ادلوية عن ا تلفت ا ناقصة، وأخريا ا للقمي ا ب ل ب لل ل . خ
ي ياانت الو تعلقة مبصادر ا ثت الفوارق ا نو ب مل طبع ينيل ثغرات فهيا عىل القلق دلى اإلحصا ئة وا  .ل

يق األهداف  .25 ياس  بري يف طريقة  سن  سني متويل أعامل الرصد حدث  بادرات و حتقومن خالل طائفة من ا ق ك حت حت مل
تخدمة ياانت ا ية ويف جودة ا ية لأل سـاإلمنا ب ملئ ل ية وعزز . لف شرتك بني الواكالت املعين مبؤرشات األهداف اإلمنا ئفريق اخلرباء ا مل

ية سني جودة لفلأل ية وادلوية و ياانت الو سني الاساق بني ا ية وادلوية  شات واحلوار بني الواكالت الو نا تح ا ل ن ب ت تح ل ن ق لمل ط ل ل ط
يهتا بعة وشفا يات ا فا ت سه. ململهنج  :نفومع ذكل وكام يقر فريق اخلرباء 

تقدم، ال تزال اإلحصاءات املوثوقة الالزمة لرصد ا" منعىل الرمغ من إحراز بعض ا بة يف العديد من لتل نا سـية غري  م
ياسات هائال ياانت أفضل عن ا بدلان إلعداد  بدلان الفقرية، وال يزال حتدي تكوين الكفاءات داخل ا سـا ب ل تطلب . لل يو

يدا يقا  يقه  ية و تقين املقدم من رشاكء ا جتكوين هذه الكفاءات زايدة ادلمع املايل وا سـ سـ من نل تن ت  29"لت

سامهة الو نظر إىل  يويعين ذكل، اب م ياانت الالزمة ل يات وا ية، رضورة اإلقرار بأن ا ية لأل يق األهداف اإلمنا ببو يف  ملهنج لئ لف حتق
بعد عن الكامل أو ال تفي ابلغرض يدة معوما لك ا ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا تقدم احملرز حنو  لياس ا بع ئ لفل حتق سؤال . لق لوا

تخدام مؤرش سـالرييس املطروح مع ذكل هو ما إذا اكن من املمكن ا نظر عن ئ ية، بغض ا ية لأل لات األهداف اإلمنا لفئ
يق األهداف بو يف  سامهة الو يمي  حتققصورها، كأساس  يتق م  .ل

يق هذه األهداف  .26 بو يف  سامهة الو يمي  ية أساسا  ية لأل تخدام مؤرشات األهداف اإلمنا حتقوتطرح حماوةل ا تق يلف م ئ لسـ
باب عامة ثالثة أ سـشالك  ل  .م

بب األول هو أن .27 ّا ية، ونقل مؤرشات امعظم  لس ية لأل لألهداف اإلمنا يويم عن لفئ هم ا ساكن اذلين يقل د لبة ا ل خلسـ ن
هدف  (واحد دوالر  تدايئو) 1لا تعلمي الا يد يف ا ببة ا ل لقسـ هدف  (ن تاجئ)2لا توى مرتفع للغاية من ا يق  ن، تريم إىل  لسـ م وملا . حتق

هوةل ا بني  ها والية حمددة، فال ميكهنا أن  تخصصة  بو واكةل  ساكنت الو ل بم ت ها وهذي توىهللعالقة بني أعام تاجئ املرتفعة ا سـ ا ملن . ل
يف سامهت  هوةل ملعرفة  تاجئ ومؤرشاته  بو لإلدارة القامئة عىل ا ياانت إطار الو تخدام  كوعىل وجه اخلصوص ال ميكن ا ن ي ب بسسـ ل

ثال، يف زايدة صايف  يل ا بو، عىل  نالو مل تدايئسبي تعلمي الا يد يف ا ببة ا ل  .لقسـ

ثاين هو أنه ح .28 بب ا لوا هدف لس ثل ا بو،  لىت يف اجملاالت اليت فهيا عالقة بني املؤرش ووالية الو م ساكن  (8ي لبة ا نسـ
شلك دامئ  سورة باذلين ميكهنم احلصول  ية بأسعار  يعىل العقاقري األسا سمة100مسـتخدمو اإلنرتنت للك  أو مسـ ، مثة )ن 

تاجئ، األمر اذلي يصعب مالعديد من العوامل ا يق هذه ا سامه يف  نليت  لت تقدمحتق بة ا لن  بو أو إىل أية واكةل  احملرزنسـ ي إىل الو
بة منيف بعض احلاالت  بل ويصعب. أخرى يف الواقع تقدمهذا نسـ   .بعينهة بدل إىل إجراءات حكوم لا

نظمي وأخريا  .29 ية، ويمكن املاكن الرييس  ية واإلمنا ية مجموعة مرتابطة من األهداف الاجامت ية لأل تترب األهداف اإلمنا ئ ع ئ لتع ئ لف
بدلان األقل منواجلا ية وا نا بدلان ا ية دلى حكومات ا ية لأل يق األهداف اإلمنا ية  لهود الو ل ل ئ من لف لتحق ويمكن دور الواكالت . ط

ية يات الو نادلوية يف دمع هذه ا لعمل توى مؤرشات األهداف  30.طل سامهة أية واكةل عىل  ياس  سعي  سـويعين ذكل أن ا م مل لق

                                                 

سه  29  .نفاملرجع 
تحدة،   30 ية متر مبرحةل حرجة"ملانظر األمم ا ية من أجل ا رشاكة العا منا مل ية ابلقصور يف، "لتل ية عام ملعنتقرير فرقة العمل ا ية لأل يق األهداف اإلمنا لف  ئحتق

يويورك، (، 2011 تحدة،  ناألمم ا  .1، الصفحة )2011مل
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بعث عىل  ية اجملمعة أمر  ية لأل ياإلمنا يللفئ نظمة . لتضلا شطة ا نة وتاجئ أ نظر إىل بدلان  سامهة سوى اب ياس ا ملوال ميكن  ن ن ي ل معمل ق
بدلان  .ليف هذه ا

ية  .30 ية لأل يس األهداف اإلمنا تخدام مقا بذ ا يس من ا تاج أنه  تحدايت املذكورة أعاله ميكن ا لفويف ضوء ا ي ل ئن سـ حمل سـتل
ية(معوما  ية لأل لفمؤرشات األهداف اإلمنا سامهة ا) ئ ميمي  يق هذه األهدافلتق بو يف  حتقلو با. ي ية أخرى عتومن شأن ا مهنج 

ية تاجئ أفضل وأكرث مصدا تاجئ أن حيقق  بو وإطارها لإلدارة القامئة عىل ا شلك أفضل بني والية الو قميكن أن تربط  ن ن ي وتؤيد . لب
ية هذا ا ية لأل يذ األهداف اإلمنا ثغرات يف  ية برصد ا لفأحدث مالحظات لفرقة العمل ا ئنف ل تن ياق قضااي العمل ملع سـلرأي يف 

يا نولو جوا تاكرلتك ثال، . ب والا نة موقد أوصت هذه الفرقة،  سني احلصول عىل 2011سـيف تقريرها الصادر يف  لتح 
ي نولو جا باهئا، لتك عا اجلديدة وإماكية حتمل أ تعنين ّبأنه  متع ادلويل دمع وضع أهداف ومؤرشات ملموسة لرصد احلصول ي جمل عىل ا

يا يف نولو جعىل ا  . مجةل أمورلتك

تاجئ 2.3 ياق إطار اإلدارة القامئة عىل ا ية يف  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو نيمي  سـ ئ ي لم لف حتق تق
 

يةيقتيض .31 تيس ابملصدا باع أية طريقة  ق ا تك ية أن يكون هذا ت ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو يمي  لف  حتق ئتق ي م ل
تا نظمة  يمي قامئا عىل إطار ا نا للمل تاجئإطار (جئ لتق تذكري بأن إطار اإلدارة القامئة . ت أو مربطا به)لناإلدارة القامئة عىل ا لوجيدر ا

نة  بو يف  تاجئ أعد ألول مرة يف الو سـعىل ا ي ية . 1998لن نظام لوضع املزيا نونفذ يف بداية األمر  تاجئ يف الربانمج ك نادا إىل ا لنا ست
ية للفرتة  يذ يق. 1999-1998نواملزيا بداية لتنفواكن ا هاببساطة لاس أساسا يف ا شطة اخملطط  ليذ األ ننف  31.بت

نذ ذكل احلني  .32 بريا من عىل أساس اإلدارة تأصلتمو نا  تاجئ  هد نظام اإلدارة القامئة عىل ا نظمة و تاجئ يف ا ك ا سـ ن مل حتن ل شل
نوات األخرية ية يف ا نو سـيث ا ع لل يقة الربان32)2010سـنة (ومن آخر تقرير عن أداء الربانمج . ح ية ث هو وو للفرتة (نمج واملزيا

ثريا) 2012-2013 سن  نظام  كعن أن ا حت سني هذا اإلطار. ل تواصل احلاجة إىل  حتومع ذكل  لتحدي اب هذه احلاجة وتويح. ست
تجابة لألولوايت  تاكر واإلبداع املعقد، كام تمن عن رضورة الا تاجئ يف جمال الا يذ إطار قامئ عىل ا سـاذلي يطرحه  ب لن تنف

بات اجلديدة أل بو، وال سـامي ادلول األعضاءلطلوا  .يحصاب املصاحل يف الو

سامهة  .33 يمي  يوم فرصة أفضل  تاح ا تاجئ أنه عىل خالف املايض  بري يف إطار اإلدارة القامئة عىل ا سن ا موبني ا ل ت ن تح تقي للك ل ل
ية خصوصا ية لأل يق األهداف اإلمنا ية معوما، ويف  يق ا بو يف  لفالو حتق ئحتق من تحدي الرييس اذل. لتي ئأما ا يه ل تغلب  علي يلزم ا ل

ية الربط  سأةل  تعلق  ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو ياس  تاجئ  تخدام إطار اإلدارة القامئة عىل ا يفال لف حتق كلق مبف ي ئ ي م ن لسـ
شالك املوحضة يف  ية ويف هناية املطاف مبؤرشات األداء يف ضوء ا بو واألهداف الاسرتا ملبني هذه األهداف ووالية الو يج تي

ية) أعاله (29 إىل 27رات من الفق ية لأل بارشة ومؤرشات األهداف اإلمنا تعلق مبحاوةل الربط بني هذه األمور  لففامي  ئم  .ي

ندرجة مضن  .34 ثور يف الغاايت ا يه يف ا ملويمكن احلل اذلي ندعو إ لع ية ول ية لأل لفاألهداف اإلمنا تقرير ساكس وتقرير يف ئ
يا والا نولو ية ابلعمل وا جفرقة العمل ا لتك تاكر ملعن يا والا نولو بو فامي خيص ا تعلق بوالية الو بتاكر عىل اجلوانب اليت  ي ت جب لتك

تاجئ بو لإلدارة القامئة عىل ا يهنا وبني إطار الو ية الفكرية، ومن مث الربط  نوا لي ب  من خالل هذه ،وكام ذكر أعاله ميكن. مللك
تاكر تعلقة ابال بالواثئق والغاايت ا يا /مل نولو جا ندرجة مضن األلتك ية8 و6 و1هدافملوا ية لأل لف من األهداف اإلمنا عريف ت ،ئ

ياجات ية الفكريةلنتاجئ أكرث حتديدا /حتا تاكر وا يا والا نولو ية خبصوص العمل وا ية لأل مللكألهداف اإلمنا ج تك بلف بغي أن . لئ ينو
ياجات بق ذكرها يف الفقرة /حتتكون هذه الا تاجئ، اليت  سـا ي19لن بوئ أعاله، إطارا يربط األهداف اإلمنا ية بعمل الو ية لأل . لف

توي اإلطار  ياجات أدانه عىل 1حيو سع /حتالا تاجئ ا تا لن ية ل) 9(ل ية لأل لفألهداف اإلمنا يا ئ نولو تعلق ابلعمل وا جفامي  لتك ي
                                                 

ثال تقرير أداء الربانمج   31 يل ا ملانظر عىل  بو  (1998بس يويقة الو تايل) 1998ل يويو 19 املؤرخة A/6/34ث بو ا تاحة عىل موقع الو لا ي : مل
pdf.1main-6_34_a/34_a/ar/govbody/mdocs/edocs/int.wipo.www://http. 
تايل  32 بو ا لشور عىل موقع الو ي  .pdf.4_49_a/94_a/ar/govbody/mdocs/edocs/int.wipo.www://http: من



CDIP/10/9 
Annex 
11  

تاكر  ية وبوالا سؤوةل عن ا تحدة و تخصصة اتبعة لألمم ا بارها واكةل  بو اب يمي معل الو ناد إلهيا  مللكاليت ميكن الا م تق مت مل ت عي ل س
ياالفكر نولو ثل نقل ا يع  تعلق هبا من موا جية وما  تك لم ض  .ي

 1اإلطار 
ياجات ية نتاجئ /حتا ية لأل لفاألهداف اإلمنا تعلق ابئ تاكريفامي  يا والا نولو بلعمل وا ج يمي معل  لتك ناد إلهيا  تقواليت ميكن الا لت بوس  يالو

ياجات  تاجئ/حتالا  األساس/املصدر لنا
ية الفكرية حيقق ا .1 لتطوير نظام  سوق للملك سلمي بني قوى ا لتوازن ا ل

 واألعامل العامة
 تقرير ساكس

يا .2 نولو ية وتعزيز إدارة ا ياسة العامة العا ئة ا جسني  تك لي مل سـ لحت يا  ب نولو ية ابلعمل وا جفرقة العمل ا لتك ملعن
تاكرو  بالا

تاكر  .3 ية، مبا يف ذكل الاتصاالت، كأساس لال ية ا بتطوير ا لتحت لبن
نولويج  لتكا

يا ملعفرقة العمل ا نولو جية ابلعمل وا لتك ن
تاكرو  بالا

رشاكتال تعزيز .4 يا وا نولو لروابط بني ا ج يا  لتك نولو ية ابلعمل وا جفرقة العمل ا لتك ملعن
تاكرو  بالا

تحداث .5 ية سـزايدة ا نولو ية وإقامة حتالفات  يا العا نولو ج ا تك ج ملتك ل
 لدوية

يا  نولو ية ابلعمل وا جفرقة العمل ا لتك ملعن
تاكرو  بالا

نيض  .6 نصفختف ساكن اذلين يعانون من اجلوع إىل ا لبة ا ل األمن  (سـ
 )الغذايئ

ندرجة مضن -1الغاية  هدف ملجمي ا  1لا
ية ية لأل لفمن األهداف اإلمنا  ئ

بدلان األقل منوامعاجلة .7 ياجات اخلاصة  لل الا ندرجة مضن -8الغاية  حت هدف ملابء ا  8لا
ية ية لأل لفمن األهداف اإلمنا  ئ

يةاألس إاتحة العقاقري  8 نا بدلان ا سورة يف ا ية بأسعار  ما ل ل ي ، مبا يف مسـ
ناعة اخلاصة ب اتتعممي إاتحة العالجذكل  ملفريوس نقص ا

رشية ية إىل اإليدز/لبا تدخالت الرا م وا شار املالراي وغريها ل نتوقف ا
ية  ئيسـمن األمراض الر

تان  تان مضن 6 ابء و6يالغا ندر ج جمي ا مل
هدف  ية 6لا ئ من األهداف اإلمنا

ية،  ندرجة 8وكذكل الغاية لفلأل مل هاء ا
هدف  ية 8لمضن ا ئ من األهداف اإلمنا

ية  لفلأل
يات اجلديدة،  9 نولو جإاتحة فوائد ا يا املعلومات  لتك نولو جوخباصة  تك

 والاتصاالت
هدف 8الغاية  ندرجة مضن ا ل واو ا  8مل

ية ية لأل لفمن األهداف اإلمنا  ئ

تعذر  ّونظرا  بول شطة الو ية بني أ يإقامة عالقة  ن بول أن سـبب بغي  ية األمع،  ية لأل بادراهتا ومؤرشات األهداف اإلمنا ق و ن لف يم ئ
بو يتحول تقدم الو ياجات/ي تسامههتا يف الا سامهة مهنا /حم ية الفكرية إىل  تاكر وا يا والا نولو تعلقة ابلعمل وا تاجئ ا ما ب مل مللكن ج لتك ل

ية ية لأل يق األهداف اإلمنا لفيف  يق.ئحتق ية خاصة ألن  تيس ذكل أ حتق و ّيك يد القطري مه ية عىل ا ية لأل لصع األهداف اإلمنا لفئ
تخذها هجات مؤثرة عديدة ثرية وعىل اإلجراءات اليت  بق ذكره، عىل عوامل  تمتد يف هناية املطاف، كام  ك سـ متد، . يع يعوهو 

يد الوطين بذل عىل ا هود اليت  لصعأخريا، عىل ا ُت شورة حول . جل ثال، إسداء ا بو،  تايل ففي حني ميكن للو ملواب ي أوجه املرونة مل
شلك فعيل  سني احلصول عىل األدوية، فإن توافر األدوية   تخدام أوجه املرونة تكل  ية ا تاحة يف جمال الرباءات و با تح سـ ّمل ل كيف
ية يف جمال رشاء  با ياسات ا بدل املعين ألوجه املرونة املذكورة يف القانون واعامتده  متد عىل مدى إدراج ا يدان  قيف ا ست سـ ل لمل يع

بووتكل. األدوية يطرة الو ي اإلجراءات خترج عن   .سـ

ياجات .35 تخدام الا بو ودائرة العمل اب ية ووالية الو ية لأل توبعد إقامة روابط معقوةل بني األهداف اإلمنا سـ ي حئ تاجئ /لف لنا
يا والا نولو تعلقة ابلعمل وا جا لتك ية الفكرية كام ذكرمل ُتاكر وا مللك ياجاب ية ويه الربط بني ا تا ت أعاله، تأيت اخلطوة ا ل نتاجئ /تحل
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تاجئ  ية وا ية واألهداف الاسرتا ية لأل ناألهداف اإلمنا يج لئ ت بةلف ية   ومؤرشات األداء يفتقاملر يات جدول أعامل ا بو وتو منالو ص ب لتي
ياجات. الوجهية بو يف ا سامهة الو هم عىل وجه اخلصوص أن تقمي  تومن ا ي حم ية /مل ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ تعلقن  ابلعمل يفامي 

ي نولو جوا بادراتلتك شطة وا توى الربامج واأل تاجئ مقارنة  توى ا ية الفكرية عىل  تاكر وا ملا والا ن سـ ن سـ مبب ل م همومن . مللك نا ملا ه 
سابق عن  تقرير ا ند إعداد ا تاجئ اكن أحد القضااي اليت طرحت  شطة مقارنة ابلرتكزي عىل ا تذكري بأن الرتكزي عىل األ لا ل ع ن ن لل

ية  ية لأل لفاألهداف اإلمنا  ).CDIP/5/3ثالويقة (ئ

بادرات يف حد ذاته هو  .36 شطة أو ا يذ األ ية ألهنا تقر بأن وضع الربامج أو  تيس هذه املقاربة مزيدا من املصدا ملو ن نف ق تتك
تاجئ  ية، بل إن  بو الاسرتا ية أو أي هدف آخر، مبا يف ذكل أهداف الو ية لأل يق األهداف اإلمنا سامه يف  ناذلي  يج ي ئ تي لف حتق

بادرات أو  شطة أو ا ملهذه األ بادراهتا اليت ميكن . آاثرها يه اليت حتدث الفارقن بو أو  شطة الو مومن شأن أية حماوةل لرصد أ ي ن
ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا سامه يف  لفأن  ئحتق شة وأن مبفردها ت ناهأن تكون أيضا  هافعتد تاهة ال ميكن  هم إىل   .فم

ثاين نيلحقاملويرد يف  .37 ثالث لا تقرير، يف شلك جداول، هل لوا حتلذا ا ياجاتيل مفصلل نتاجئ األهداف /حت للروابط بني ا
ية  ية لأل لفاإلمنا تعلقئ ية ويفامي  بو الاسرتا ية وأهداف الو ية الفكرية من ان تاكر وا يا والا نولو يج ابلعمل وا ي تب ح مللك ج يات لالتك صتو

ية من  تاجئ ملعنا ية وا نجدول أعامل ا لمن بةلت تكلتقاملر تاجئ يفب واألداء مقارنة  نة لن ا   ورد يف تقرير أداء الربانمجكام، 2010سـ 
ية أخرى، 2009-2008 أداء الربانمج للفرتة ورد يف تقريركام ، 2009-2008لفرتة ويف ا، 2010لسـنة   .حمن ان

ناد إىل  .38 ية ابال ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو تعلقة  ية ا تاجئ األسا تويرد فامي ييل ملخص  لف سحتق ئ ي مب مل سـ للن
يل الوارد يف امل تح لا ثالثني لحقل ثاين وا لا  .ل

يجة 30عىل األقل  "1" بو نت  بة يف الو تاجئ املر يمن ا تقن ية ل نظمة الاسرتا سة من أهداف ا يجموزعة عىل  مل تمخ
سابع( سادس وا ثالث والرابع وا لاألهداف األول وا ل ية للفرتة ) ل تتصل برابط ويه ، 2011-2010نيف الربانمج واملزيا

يةحقيقي ية لأل لف ابألهداف اإلمنا يق هذه األهداف،ئ ها ميكن القول بأنه سامه يف  حتق و  .حتقيق

يذ  "2" ية، جيري  ية لأل تعلقة ابألهداف اإلمنا ثالثني ا بة ا تاجئ املر نفمن هذه ا لف تتق ئ مل ل يجة 23لن ليك %) 77حوايل (نت 
يذ تنفمتل  تنيهيك يذ . لسـنا مبوعد أقصاه هناية فرتة ا تاجئ أخرى 5تنفوجيري  ولن . ئا أو جزيامهنا معوم%) 17حوايل (ن 

تان فقط  يجتحقق  تحقق مهن%) 7أقل من (نتت ياانتاملعىل األرحج أو لن يمت ا نقص ا ب نظرا   .لل

بة إىل الفرتة  "3" ناك كذكل عىل األقل 2009-2008لنسـاب بعة أهداف 30ه  بة موزعة عىل  يجة مر سـ  تق نت
ية  سابع (تيجاسرتا سادس وا ثالث والرابع واخلامس وا لاألهداف األول وا ل ثامنول يقي ) لا حقتصل برابط  ابألهداف ت

ية أو  ية لأل لفاإلمنا يق هذه األهدافيئ يذها يف  حتقسامه   .تنف

تعلقة ابألهداف اإل "4" ثالثني ا بة ا تاجئ املر ملمن هذه ا ل تقن ية، منل ية لأل لفا يجة 16حتققت ئ . ابلاكمل%) 53حوايل (نت 
يجة أخرى 13وحتققت  بري أو جزيا%) 43حوايل (نت  ئجبزء  يق و. ك  .  حمدودا%)4أقل من (نتيجة واحدة فقط حتقاكن 

نة  "5" تحقق ف2009-2008 ويف الفرتة 2010سـيف  هيا ت، اكن نقص املعلومات عامال همام يف اجملاالت اليت مل 
بة إال جزيا تاجئ املر ئا تقن  .ل

ية يرد يف "6" ية لأل تعلقة ابألهداف اإلمنا بة ا تاجئ املر توقعا أن جل ا لفكام اكن  تق ئم مل يجي األول لن هدف الاسرتا ت ا ل
ية الفكرية( شأن ا توازن لوضع القواعد واملعايري ادلوية  مللكتطور  بم ثالث ) ل يجي ا هدف الاسرتا لوا ت نيل الاتفاع (ل تسه

ية يل ا ية الفكرية يف  لتمناب ب يني هو اذلي سامه بأكرب ). سمللك هدفني الاسرتا يق هذين ا تايل فإن العمل حنو  يجواب تل ل حتق
يق ية حتققدر يف  ثالث املا نوات ا ية طوال ا ية لأل ض األهداف اإلمنا ل سـ لئ  ).2010-2008(لف
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بو  .39 ية، عام إذا اكنت أعامل الو نو ية أو ا يث ا تاجئ الواردة أعاله، سواء من  نامجة عن ا يومعوما فإن الصورة ا ع ل لمك ن حل ل
سامه هبا شلك إجيايب وعن الطريقة اليت  ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا تسامه يف  ب ئ لفت يق هذه األهداف يه حتق بو يف  حتق أعامل الو ي

ية ية يف ال. بصورة إجيا ية لأل ياق األهداف اإلمنا نا واحضا يف  بو  هد أداء الو لفوقد  ئش سـ سـ متر هذا 2009-2008ة فرتحتي سـ وا
سن ن. 2011-2010 يف الفرتة لتحا تا  بة الوجهية ظل اث تاجئ املر عوعىل الرمغ من أن عدد ا ب تقن سن 30 دل يجة، فقد  حت  حتت قيق ن

نة  بة 2010سـاألهداف يف  تني  سا تني ا سـ عن ا بنل بقل تقارير%24سـن ياانت وإعداد ا يط ومجع ا سن ا ل، ما يمن عن  ب تخط لحت . ل
ها  تاجئ اجلاري  بة ا حتقيقومع ذكل ملا اكنت  ن لسـ نة %77بلغ تن بو يف 2010سـ يف  سني أداء الو ناك نطاق  ي، ال يزال  تح له

يق األهداف ا يةلتحقاجملاالت األكرث وجاهة  ية لأل لفإلمنا  .ئ

ي .40 هم ا تقوال بد من  بهياتمي اإلجيايب الوارد أعاله مع مراعاة لف شار إلهيا أعاله ّها أن لأو. لتنعدد من ا ئوية ا سب ا ملا مل لن
تاجئ القامئ ياق إطار ا بو يف  نسد أداء الو سـ ي لجت يه فإن إجناز . ّ ّو بو تكرس % 77عل شد إجنازه ال يعين أن الو ّمما اكن  ي ّن % 77يُ

سامهةقاهتاطامن  يةللم  ية لأل لف يف بلوغ األهداف اإلمنا بة . ئ تايل فإن ذكل ال يعين، حىت وإن اكنت ا سـواب لنل ّ، أن 100%ّ
سني ناك جمال  تحيس  لله سامهةواثنهيا . ل تعلق  مبأن تكل اإلجنازات  ّت شطة ّ بدلان احملددة اليت اضطلع فهيا ابأل بو يف ا ن الو ل ُي ّ

تاجئ ا لناحملددة اليت أدت إىل ا ّ ّبلغ عهناّ ُ سامهةّوذكل ال يعين أن . مل ية وت متملا نا بدلان ا م يف لك ا ل بدلان ل األقل منوا من بني لا
بو بدلان األعضاء يف الو يا يمسامهةّواثلهثا أن . ل بو اإلجيا ب الو بدلان احملددة اليت اضطلع فهيا ت قد ال ةي ُؤدي ابلرضورة، حىت يف ا ّ ل

تاجئ ملموسة يف  شطة الوجهية، إىل  نابأل يةن ية لأل لفجمال األهداف اإلمنا بو كام ال ميكن، و. ئ سامهة الو يذكر آنفا، أن تذهب  م ُ
تاجئ ملموسة ّيظل إىل أبعد من ذكل و سامهة وترمجهتا إىل  يه تعزيز تكل ا ناملوضع الهنايئ اذلي ميكن  مل ناف يد ئاك لصع عىل ا

بدلان  بدلالالوطين يف آحاد ا تكل ا ية  يا يارات ا متدا عىل ا لو ل سـ سـ لخل  .نمع

تقارير عهنا  .4 ية وإعداد ا ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو لتعزيز  ئ ي  لفم

يل .41 تح لبني ا ل بابني  الواردي سامه ) أعاله (3 و2ل يف ا تضطلع به، بل وأهنا أخذت  بو دلهيا دور  تبوضوح أن الو ل شلك بي
ية ية لأل يق األهداف اإلمنا لفملموس، خاصة يف اآلونة األخرية، يف  توقع. ئحتق ية يو تصوري لربط األهداف اإلمنا ئ اإلطار ا ل

ياق الفرتة  تاجئ، وال سـامي يف  تقرير إىل جانب تعزيز إطار اإلدارة القامئة عىل ا بو املقرتح يف هذا ا ية بأعامل الو سـلأل ن ل لي لف
تعلق ابألهداف اإلمنا2012-2013 نظمة فامي  ناء علهيا معل ا يطور  ياانت األداء اليت  سن  مترار  ئ، ا ي مل ب سـ ب حت يةسـ ومضن . لفية لأل

ئة وثقافة  يجي، إرساء  تقومي الاسرتا ية ا ثل  ية،  ية األسا بادرات ا ية وا يذ جدول أعامل ا يكذكل اعامتد و م بنف ت ل معل سـ مي مل نظمن تت لل ت
بل ية يف ا ية لأل يق األهداف اإلمنا شلك أكرب يف  سامهة  بو  تقية أفضل يف الو لف ملسـحتق ئ ب للم ي  .تنظمي

يه أعالهومع ذكل .42 شار إ ل كام هو  سني م ناك جمال  تحال يزال  ناقش فامي ييل عدد من اجملاالت اليت ميكن . لله يو
بل ية يف ا ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو تقسني أن يزيد من تعزيز  لف ملسـحتق ئ ي م  . للتح

تحدة وسائر أحصاب املصاحل 1.4 نظومة األمم ا ية مع  شاركة الاسرتا ملا يج ممل ت
 

ية وقد أصدرته ا .43 ية العامة ورؤساء ادلول واحلكومات يفرض عىل أرسة لفإن إعالن األ توى ا تحدة عىل  مجلعألمم ا سـ ممل
تحدة  تخصصة(ملاألمم ا ية ) ملاألمانة والربامج والواكالت ا ية العا ها وإدراهجا يف هجود ا ملالزتاما خاصا بدمع األهداف و لتمن تنسـيق

ية سامهة يف . طنوالو ية ا سؤو نفردة  بو  توىل الو حتويف حني  ملم ل م ي بارها واكةل ت ية اب ية لأل تيق األهداف اإلمنا عئ لف من واكالت ق
تحدة، مفن الرضوري أن يربط  تاألمم ا ياهتا األوسع نطاقا، األمر اذلي من شأنه أن معلهامل تحدة وآ ل مبا يكفي بعمل أرسة األمم ا مل

بو ومعل سائر الواكالت تآزر بني معل الو ييضمن ا سامههت. ل بو من  موليك تعزز الو هم أن تقدم حت يف اي مليق األهداف، من ا ق
تحدة يات اليت تضطلع هبا األمم ا يا إىل ا نولو ية الفكرية وا تعلقة اب يع ا تخصصة يف املوا ملخربهتا ا لعمل مل ض جمل تك  .لمللك
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بو  .44 تايل فإن عىل الو يواب يق األهداف تأن أوال ل ثغرات يف  ية برصد ا شاركهتا يف فرقة العمل ا سأةل عدم  حتقناول  لت ن م ملعم
يةاإلمن ية لأل لفا تدابري الرضورية لالنضامم إىل هذه الفرقة، . ئ بو اختاذ ا لويف هذا الصدد يوىص بأن تكون من أولوايت الو ي

تعلقة ابلعمل  يع ا ية املوا ملولعل هذا الانضامم همم عىل وجه اخلصوص ألن الفرقة أوحضت مرارا وتكرارا يف تقاريرها أ ض مه
ية الفك تاكر وا يا والا نولو مللكوا ج بتك يق الغاايت ل هدف 6 و5 و2حتقرية يف العمل عىل  ية8ل من ا ية لأل لف من األهداف اإلمنا . ئ

ية لرصد  شلك خاص لوضع مؤرشات وغاايت إمنا ثال رضورة العمل  يل ا ئوقد أبرزت الفرقة يف تقريرها األخري عىل  ب مل سب
يا نولو جاحلصول عىل ا ية عىل ُكام أبرز يف واثئق أخرى أن من الرضوري بذل املزيد. لتك نا بدلان ا هود لزايدة حصول ا م من ا لجل ل

تلزم تقدمي  هود  ناخ، وأن هذه ا تعلقة ابلصحة والاتصاالت وتغري ا يا ا نولو يا املالمئة، مبا يف ذكل ا نولو سـا مل ستمل جل ج تك ج لتك ل
ها  بحوث ومتو نفاذ إىل ا سن ا تاكر و يلحوافز قوية تدمع الا ل ل حت ية الحتسن وب يا اخلاصة اب نولو مللكدمع ا ج فكرية لتك

ياقات  33.حمددة بسـو

تاكر،  .45 يات واحلوافز ادلامعة لال ناول القضااي املطروحة حول املؤرشات وا بو أن تضطلع بدور همم يف  بوميكن للو ملهنج ت ي
ية األول  ها الاسرتا تيجال سـامي يف إطار أهدا ية الفكرية(ف شأن ا توازن لوضع القواعد واملعايري ادلوية  مللكتطور  بم ثالث ) ل لوا

يةتسهيل الا( يل ا ية الفكرية يف  منتفاع اب لتن ب ية (واخلامس ) سمللك تعلقة اب مللكاملصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات ا مل
سابع ) الفكرية ية(لوا ياسات العامة العا ية الفكرية وقضااي ا ملا لسـ  ).مللك

شارك يف  .46 تخذ تدابري ليك  بو كذكل أن  بغي للو يا  تواث ت ي شرتك بنيينن  الواكالت املعين مبؤرشات األهداف ملفريق اخلرباء ا
ية ية لأل لفاإلمنا بو وعىل الفريق عىل حد سواءئ ها . ي، مبا يعود ابلفائدة عىل الو يح  شاركة  بو فإن هذه ا بة إىل الو لأما اب سـتت مل ي لنسـ

يال تح ية ويف ا ية لأل ياانت عن رصد األهداف اإلمنا شاركة يف إعداد ا ها اب سامح  تعمل عن اب لفرصة  ل ئ ب مل ل لفلل ت ويف حتديد لل
بعة يات ا تا تاجئ، مبا يف ذكل . ململهنج ياانت املأخوذة من إطار اإلدارة القامئة عىل ا بو وا بة إىل الفريق فإن خربة الو نأما اب ب ي لسـ ل لن

ترثي رصد  ية،  يذ جدول أعامل ا تعلقة  ياانت ا سـا من مل لتب بتنف ياجاتل تعلق ابلعمل نتاجئ /حتا ية فامي  ية لأل ياألهداف اإلمنا لفئ
نهلتكوا تقارير  سني هذا الرصد وإعداد ا ساعد عىل مواصةل  ية الفكرية و تاكر وا يا والا عنولو ل حت ت سب مللك  .ج

تقارير عن األداء 2.4 تاجئ وإعداد ا سني إطار اإلدارة القامئة عىل ا لمواصةل  ن لحت
 

بو .47 يح فرصة غري  تاجئ ميكهنا أن  نات اليت أدخلت عىل إطار اإلدارة القامئة عىل ا سـإن ا من تل تي بو ليك تواصل لتحس يقة للو
سامههتا يف  تقارير اليت تعدها عن  سن من ا هذه األهداف و ها  ية وتعمق  ية لأل شطهتا مع األهداف اإلمنا ممواءمة أ ل حت ل ئ لن هم فلف

تدبر والعمل . حتقيق هذه األهداف تحقق هذه القدرة يلزم مواصةل ا لوليك  ية يدا يف ت نا تصوري ومن ا توى ا حيد عىل ا ل ل ملسـ
ية تصوري املقرتح يف ويف . لعملا ية بإدراج اإلطار ا ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو لهذا الصدد ميكن تعزيز  ئ ي لفم حتق

بة ومؤرشات األداء تاجئ املر تقرير يف إعداد ا تقهذا ا ن تصوري، . لل يق هذا اإلطار ا بو عىل  لوميكن للحوار داخل أمانة الو ب تطي
ي برية كذكل يف امليض قدمايقتضمبا يف ذكل أية تعديالت وأي تدريب  سامهة  سامه  كه احلال أن  م  .ي

ياجاتومن شأن إدراج  .48 سني نتاجئ /حتا بو أن يؤدي إىل  يط الربامج يف الو ية يف مرحةل  ية لأل حتاألهداف اإلمنا ي ختط لفئ
ي يعزز  ياانت أفضل يف هناية املطاف، وهذا بدوره  بو، بل وأيضا إىل مجع  بة يف الو تاجئ املر معلإطار ا سـ ب ي تقن نظمة ل تعمل يف ا ملة ا ل

ية ية لأل يق األهداف اإلمنا سامهة يف  سني ا ية  تعلق  لففامي  حتق ئيف مل حت  .بكي
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ية 4-3 ية لأل ية اخلاصة ابألهداف اإلمنا بو اإللكرتو لفصفحة الو ئ ن ي
 

يق  .49 سامههتا يف  توفري معلومات عن  ها اإللكرتوين  بو، كام ذكر أعاله، صفحة خاصة عىل مو شأت الو حتقلقد أ مقع ل ي ُن
يةاأل ية لأل لفهداف اإلمنا متع 34.ئ ساءلهتا أمام ا سني  تقارير و ية إعداد ا نظمة  سني ا ترب ذكل خطة هامة حنو  جمل و م حت ل لعمل مل حت ُيع

بارشة ية . ملادلويل ورشاكهئا من ذوي املصلحة ا يا، هو تقدمي رشوح عن  ية، حا شود من الصفحة اإللكرتو كيفوالغرض ا لمل ن ن
شطة اليت يضطلع تلف األ ُسامهة  ن خم ية عىل أساس م ية لأل يق األهداف اإلمنا نظمة يف  يد ا لف هبا عىل  ئحتق مل املؤرشات معوم صع
ية . اخلاصة بلك هدف من تكل األهداف ية لأل يه يف هذه ادلراسة ال توفر املؤرشات اخلاصة ابألهداف اإلمنا لفوكام أشري إ ئ ل

بو يف هذا اجملال سامهة الو يمي  ييف معوهما إطارا موثوقا  م بو و ومن ا.لتق سامهة الو يمي  سب  يب األ يألسا م ن حتسني إعدادها لتقل
باع للتقارير يف  تاكر دورا حيث ىل عدد من الغاايت يستند إهنج أكرث دقة تهذا اجملال ا يا والا نولو بيؤدي العمل وا ج حاسام لتك

تاكر املحددة يف تقرير ساكس وتقريّوممزيا، ومراعاة  يا والا نولو ياجات من العمل وا ّالا ُ ب جت لتك ية ابلعمل ح ملعنر فرقة العمل ا
تاكر يا والا نولو بوا ج بو . لتك تاجئ معل الو بغي الاعرتاف برضورة الرتكزي عىل  يكام  ن شلكين يف إطار اإلدارة القامئة عىل الوارد  لاب

تاجئ نة مقارنة بلنا با شطة ا يآحاد األ ت  .ملن

بو،  .50 ية للميض قدما، تعديل طريقة اإلبالغ، يف ايويف هذا الصدد جيب عىل الو هذا نلصفحة اإللكرتو لاخملصصة  ّ
ها الغرض سامههتا معل، عن  ية مو تاجئ أكرث مصدا توفري  ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا قيف  لف نحتق ب ياانت ئ تقاة من  ية  بووا سـ مقع

تقارير الوجهية من تقارير أداء  ناد يف ذكل إىل ا. الربانمجلاألداء الواردة يف ا كام . ح يف هذه ادلراسةُإلطار املقرتستوميكن الا
تطور  يعة اآلخذة يف ا ية من أجل بلورة ا تاحة عىل الصفحة اإللكرتو تظام، إىل حتديث املعلومات ا سعي، اب ّبغي ا ل ب ن مل ن لطل ين

ية ية لأل نظمة يف جمال األهداف اإلمنا لفلعمل ا ئ  .مل

 اخلالصة .5

بو  .51 بادرات يف الو ية وغريه من ا يذ جدول أعامل ا سن  يلقد  مل من لتح ية، مبا يف تنف نظمة إزاء ا منمن دون شك أداء ا لتمل
يمي األداء ياانت واملعلومات  سن توفر ا ية، كام  ية لأل تقذكل األهداف اإلمنا للف ب ح بني تقريرا أداء الربانمج للفرتة . لئ -2008يو

نة 2009 بو 2010لسـ و بارش ابي أن معل الو شلك  متعلق  ب نظمة دأبت عىلي ية، وأن ا ية لأل ملألهداف اإلمنا شلك لفئ سامهة  ب ا مل
يق هذه األهداف يف كبري يف بدلان األقل منوا األعضاء فهياحتق  ية وا نا بدلان ا لا ل ثالث . مل نوات ا ها خالل ا لوقد أثر  لسـ معل

شك يف  ية مبا ال يدع جماال  للاملا ياجاتض ية نتاجئ /حتا تاكر وا يا والا نولو تعلق ابلعمل وا ية فامي  ية لأل مللكاألهداف اإلمنا ج تك بلف ي لئ
ية . كريةالف يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو تعزيز  ثري  يام اب تقرير أنه ال يزال ميكن ا تضح من هذا ا ئومع ذكل  ي م ل ل حتقي لك لق

تقارير عهنا سامهة وإعداد ا يمي هذه ا ية و للأل مل تق  .للف

متراروتمكن اخلطوة األوىل يف ضامن  .52 ية وتعزيزسـا ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو لف  ئحتق ي توصل إىل م لها يف ا
يق األهداف  نظمة يف  سامهة ا يمي  تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا تخدام إطار الو تصوري وا حتقاتفاق عام عىل اإلطار ا ملتق م ن ي سـ لل ل

ية ية لأل لفاإلمنا ية للفرتتني . ئ تربة عىل أساس الربانمج واملزيا تقرير إطارا تصوراي ومقاربة  نوقد اقرتح هذا ا خم  2009-2008ل
يمي املعلومات الواردة عن األداء . 2011-2010و تاجئ  تقوبني  ن نة 2009-2008 أداء الربانمج للفرتة ي تقريريفت  أن 2010لسـ و

ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو هم  ساعد عىل إاتحة إطار واحض ميكن من خالهل  لفهذه املقاربة ميكهنا أن  حتق ئف ي م ت
تظاماميه يتقو نشلك أكرث ا  .ب

رشايف  وفور .53 يط الا بارة عن ا ية  ثا تكون اخلطوة ا تصورية وابرامرتات املامرسة،  بارامرتات ا ستما توضع ا تخط ع ن ل سـ ل لل
يمي بأثر  ية، كام هو مقرتح إلجراء  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو ياانت عن  يات مجلع ا تقووضع اسرتا لف ئحتق ي م ب ليج ت

                                                 

تايل  34 نوان ا ية عىل ا لانظر الصفحة اإللكرتو لع  ./goals_millennium/agenda/en/development-ip/int.wipo.www://http: ن
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باب  يمي الوارد يف ا ثل ا لرجعي،  تق تقرير من هذا4لم بو وأمانهتا يف ماكن أفضل . ل ا يضع ادلول األعضاء يف الو ياألمر اذلي  سـ
ها  تني(قملعرفة نقطة انطال تني(وأين وصلت ) لسـنيف بداية فرتة ا يق األهداف ) لسـنيف هناية فرتة ا سامهة يف  تعلق اب حتقفامي  مل ي

ية ية لأل لفاإلمنا به أو . ئ هل حتديده وتصو يكون من األ يوإذا وقع قصور  شلك أفضلسسـ يحه  بعىل األقل تو وهذا األمر . ض
شرتك فهيا ادلول  ية  سؤو بارة عن  ية يه  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو تحامس عىل وجه اخلصوص ألن  ل م ع ئ ي لفم حتق

 .األعضاء واألمانة

 ] األوللحقييل ذكل امل[
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ية:  األوللحقامل ية لأل ية ملؤرشات األهداف اإلمنا لفالقامئة الر ئ  مس

تقدم احملرزمؤرشات  األهداف والغاايت  لرصد ا

هدف  القضاء عىل الفقر املدقع واجلوع: 1لا

هم : ألف-1الغاية  ساكن اذلين يقل د بة ا خليض  لختف نسـ
يويم عن دوالر  نصف يف الفرتة ما بني  لا  1990لواحد إىل ا

  2015و 

هم عن دوالر واحد يف 1-1 ساكن اذلين يقل د خلبة ا ل يوم  نسـ لا
يةتعادل( رشا ئ القوة ا  ؛ )ل

 ؛نسـبة جفوة الفقر 1-2

ساكن يف الاسـهتالك الوطين 1-3  .لحصة امخلس األفقر من ا

تجة والعمل الالئق : ابء-1الغاية  ملنتوفري العامةل الاكمةل وا
باب للجميع، مبن فهيم  ساء وا شـا لن  ل

ناجت احمليل اإلجاميل للك خشص عامل 1-4  ؛لمعدل منو ا

ساكن العامنسـبة 1-5 ساكنل ا  ؛للني إىل عدد ا

هم عن دوالر  1-6 ساكن العاملني اذلين يقل د خلبة ا ل واحد نسـ
يوم يف ية(ل ا رشا ئتعادل القوة ا  ؛ )ل

ساهبم اخلاص والعاملني من أفراد  1-7 حلبة العاملني  األرسة  نسـ
سامهني يف نفقاهتا إىل مجموع العاملني  .ملا

ساكن اذلين يعانون : جمي-1الغاية  بة ا ليض  نسـ من اجلوعختف
نصف يف    2015 و 1990الفرتة ما بني  لإىل ا

ناقيص الوزن اذلين تقل أعامرمه عن  1-8 مخس لعدد األطفال ا
 ؛سـنوات

ساكن اذلين ال حيصلون عىل احلد األدىن من  1-9 لبة ا نسـ
سعرات احلرارية   .لا

هدف تدايئ: 2لا تعلمي الا بيق تعممي ا ل  حتق

 يف لك ماكن، سواء كفاةل متكن األطفال: ألف-2الغاية 
تدايئ، حبلول  اذلكور أو اإلانث، من  تعلمي الا بإمتام مرحةل ا ل

  2015عام 

تدايئ 2-1 تعلمي الا يد يف ا بة ا بصايف  ل لقسـ  ؛ن

تحقون ابدلراسة يف الصف  2-2 يذ اذلين  تال يلبة ا ل مسـ األول  ن
تدايئويصلون إىل ا تعلمي الا بلصف األخري من ا  ؛ل

تابة دلى اإلانث واذلكور معدل اإلملام ابلقراءة  2-3 اذلين  لكوا
نة24 و 15ترتاوح أعامرمه بني   .سـ 

هدف سني ومتكني املرأة: 3لا ساواة بني ا نتعزيز ا  جلمل

تعلمي : ألف-3الغاية  سني يف ا تفاوت بني ا لإزاةل ا ن جلل
ثانوي ويفضل  تدايئ وا لالا أن يكون ذكل حبلول عام  ب

يع مراحل 2005 بة  مجل، واب تعلمي يف لنسـ تجاوز لا ي موعد ال 
  2015عام 

تدايئ  3-1 تعلمي الا نني يف مراحل ا نات إىل ا ببة ا ل ب ب لسـ ل ن
ثانوي والعايل   ؛لوا

ساء من األعامل املدفو 3-2 غري  عة األجر يف القطاع لنحصة ا
 ؛الزراعي

ية 3-3 ساء يف الربملاانت الو ها ا نبة املقاعد اليت  ن طسـ لن  .شغلت
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هدف يات األطفال: 4لا فيل و  تقل

يات األطفال دون سن : ألف-4غاية ال فيض معدل و ختف
ثني يف  سة مبقدار ا ثلاخلا   2015 و 1990الفرتة ما بني  لم

سة 4-1 يات األطفال دون سن اخلا ممعدل و  ؛ف

يات الرضع 4-2  ؛فمعدل و

نني  4-3 نة واحدة ا بالغني من العمر  حملصبة األطفال ا سـ ل نسـ
بة   .حلصضد ا

هدف  األمومةحصة حتسني : 5لا

يات ختفيض معدل : ألف-5غاية ال  مبقدار ثالثة األمومةفو
  2015 و 1990بني  أرابع يف الفرتة ما 

يات معدل  5-1  ؛األمومةفو

يني  5-2 ئبة الوالدات اليت جترى حتت إرشاف أخصا نسـ
 .حصيني همرة 

ية حبلول عام: ابء-5الغاية  بتعممي إاتحة خدمات الصحة اإلجنا
2015  

تخدام وسا 5-3 نع امحللسـمعدل ا  مئل 
 ؛معدل الوالدات دلى املراهقات 5-4

بل الوالدة  5-5 ية  قاحلصول عىل الرعاية ا واحدة  زايرة (لصح
 ؛ )عىل األقل وأربع زايرات عىل األقل

نظمي األرسة 5-6 باة يف جمال  تاحلاجة غري ا  .ملل

هدف رشية: 6لا ناعة ا لبماكحفة فريوس نقص ا  مراضاإليدز واملالراي وغريهام من األ/مل

ناعة : ألف-6الغاية  شار فريوس نقص ا ملوقف ا نت
رشية بارا من 2015  اإليدز حبلول عام /لبا ساره ا ت وبدء ا عحن

تارخي   لذكل ا

رشية يف صفوف  6-1 ناعة ا شار فريوس نقص ا لبمعدل ا مل نت
ساكن اذلين ترتاوح أعامرمه بني   نة24 و 15لا  ؛سـ 

تخدام  6-2 ناء آخر العازلسـا معل أ حمفوفة  جنيس ية اتصال ث
 ؛ ابخملاطر

ساكن اذلين ترتاوح أعامرمه بني  6-3 لبة ا سـنة   24 و 15نسـ
ناعة  يقة شامةل عن فريوس نقص ا تلكون معارف د ملو قمي

رشية  ؛اإليدز/لبا

تاىم  6-4 تاىم اذلين يراتدون املدارس إىل غري ا يبة ا ي لسـ ل ممن  ن
نوات و 10ترتاوح أعامرمه بني  نة14سـ   .سـ 

ناعة ت: ابء-6الغاية  ملعممي إاتحة العالج من فريوس نقص ا
رشية تاجونه2010حبلول عام  اإليدز /لبا يع من  حي   مجل

ساكن اذلين بلغت إصابهتم بفريوس نقص  6-5 لبة ا ناعة  نسـ ملا
تقدمة وبإماكهنم احلصول عىل  رشية مراحل  ما عقاقري  لب

ية  .جعمضادة للفريوسات الر

شار املالراي وغري: جمي-6الغاية  ها من األمراض نتوقف ا
ية حبلول عام  بارا من ذكل 2015  ئيسـالر سارها ا ت وبدء ا عحن

تارخي   لا

يات املربطة ابملالراي 6-6 تمعدالت اإلصابة والو  ؛ف

نامون حتت  6-7 سة اذلين  يبة األطفال دون سن اخلا م نسـ
رشاتان  يدات ا يات معاجلة  حلمو ب  ؛مبسـ

سة املصابني حبمى نسـبة األطفال  6-8  ويعاجلونمدون سن اخلا
بة املضادة للمالراي ابألدوية  نا سـا  ؛مل

يات املربطة به 6-9 شاره والو سل وا تمعدالت اإلصابة اب ت فل  ؛ن

شفت ومت شفاؤها يف إطارن 6-10 سل اليت ا تبة حاالت ا ل كسـ
بارش   .ملالعالج القصري ادلورة اخلاضع لإلرشاف ا
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هدف ية :7لا تدامة ا لبيئكفاةل الا  سـ

تدامة يف إدماج : ألف-7الغاية  ية ا سـبادئ ا ملمن لت م
ياسات والربامج القطرية  ية لسـا سار فقدان املوارد ا لبيئوا  حن

نوع  :ابء-7الغاية  لتاحلد بقدر ملموس من معدل فقدان ا
يولويج حبلول عام    2010  لبا

ساحة األرايض املغطاة ابلغاابت 7-1 مبة   ؛نسـ

يد الكربون، للك فرد  7-2 بعااثت اثين أ سـمجموع ا  وللك كن
ناجت احمليل اإلجاميل  ية تعادل القوة (لدوالر من ا رشا ئا  ؛)ل

نفدة لألوزون 7-3  ؛ملستاسـهتالك املواد ا

ية املوجودة مضن احلدود  7-4 لسمكبة األرصدة ا ية  نسـ يولو جا لب
نة  ؛ماآل

تخدمة 7-5 ية ا ية ا سـبة املوارد املا للك ئ ملسـ  ؛ن
ية 7-6 بحرية ا ناطق الربية وا حملمبة ا ل مل  ؛نسـ

هددة ابالنقراضنسـبة ا 7-7 ناس ا ملأل  .ج

بة األشخاص اذلين ال ميكهنم :  جمي7الغاية  نسـيض  ختف
مترار عىل  رشب املأمونة وخدمات  سـاحلصول اب لياه ا م

ية إىل  نصف حبلول عام  سـالرصف الصحي األسا   2015لا

رشب  7-8 ياه  تخدمون مصادر  ساكن اذلين  للبة ا م سـ ل يسـ ن
 ؛حمسـنة  

تخد 7-9 ساكن اذلين  سـبة ا ل يسـ نةن ية  سـمون مرافق   .حمحص

بري حبلول عام : دال-7الغاية  سني  كيق  حت شة 2020حتق ملعي 
ياء الفقرية  100ما ال يقل عن  حيون من ساكن األ  مل

ياء فقرية 7-10 ميني يف أ حبة ساكن احلرض ا ملق  .نسـ

هدف ية: 8لا ية من أجل ا منإقامة رشاكة عا  لتمل

سم  امليض يف إقامة نظام جتاري  : ألف-8الغاية  يتومايل 
يد  تاح وا تقابال يزي لنف بؤ به وعدم ا ية  متابلقواعد والقا لبل  للتن

يف وطأة الفقر  ية و يد وا ختفشمل الزتاما ابحلمك الر من شـ  -لتي
يدين الوطين وادلويل   .لصععىل ا

بدلان منوا: ابء-8الغاية  ياجات اخلاصة ألقل ا لمعاجلة الا  حت
شمل بدلان منوا إىل: تويه   األسواق لدخول صادرات أقل ا

تعريفات امجلرية وبدون اخلضوع للحصص؛  معفاة  كمن ا ل
بدلان ّمعز وبرانجما  يف عبء ادليون الواقع عىل ا لزا  لتخف

ثقةل  ية؛ وزايدة  ملالفقرية ا ية الر نا مسابدليون وإلغاء ادليون ا ئ لث
ية  ساعدة اإلمنا ئا نت الزتاهما احلد مل بدلان اليت أ ية إىل ا علالر ل مس

 .من الفقر
ية : جمي-8ية الغا نا بدلان ا ياجات اخلاصة  ممعاجلة الا ل لل حت

ية وادلول  سا حلغري ا ية ل نا ماجلزرية الصغرية ا عن طريق (  ل
تدامة لدلول  ية ا سـبرانمج العمل من أجل ا ملمن اجلزرية  لت

رشين  ية وا ثا ية ا نا ية وتاجئ ادلورة الا نا لعالصغرية ا ن ل ئ ن ثل سـتم
  )للجمعية العامة 

ية املعاجل: دال-8الغاية  نا بدلان ا شالك ديون ا شامةل  مة ا ل ل مل ل
يدين الوطين وادلويل جلعل حتمل ابختاذ تدابري عىل  لصعا

تقةل  نة أدانه بصورة  مسـجيري رصد بعض املؤرشات ا ملبي
بة  ية غري  لنسـاب نا بدلان ا يا وا بدلان منوا وأفر مألقل ا ليق ل ل

ية وادلول  سا حلا يةاجلزرية الص ل نا مغرية ا  .ل
ية ية الر ساعدة اإلمنا مسا ئ  مل

ية وما يقدم مهنا  8-1 ية الر ساعدة اإلمنا مسصايف ومجموع ا ئ إىل  مل
ئوية من ادلخل القويم  بة  بدلان منوا،  مأقل ا سـ اإلجاميل كنل

ساعدة  نة ا مللدلول املاحنة األعضاء يف  تابعة  جل ية ا لاإلمنا ئ
يدان  تعاون يف ا ية وا ملنظمة ا ل من  ؛قتصاديالا لتمل

ية اخملصصة  8-2 ية ا نا ية ا ية الر ساعدة اإلمنا للكبة ا ئ ث مس ئ مل لسـ ن
جلنة حسب القطاع واملقدمة من ادلول املاحنة األعضاء يف  

تعاون  ية وا نظمة ا تابعة  ية ا ساعدة اإلمنا لا من مل ل ئ يدان  لتمل مليف ا
ية  تصادي إىل اخلدمات الاجامت عالا ية  ق تعلمي (سـاألسا لا

لية األوية األسايس والرعاية ا ياه املأمونة  لصح تغذية وا ملوا ل
 ؛ )والرصف الصحي

رشوطة  8-3 ية غري ا نا ية ا ية الر ساعدة اإلمنا ملبة ا ئ ث مس ئ مل لسـ ن
ساعدة   نة ا ملاملقدمة من ادلول املاحنة األعضاء يف  جل
يدان   ية يف ا تعاون وا نظمة ا تابعة  ية ا ملاإلمنا من ل مل ل لتئ
تصادي   ؛قالا
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نا يف املدى  ية ا 4-8 الطويل ممكديوهنا  ساعدة اإلمنا ئا ية مل نا بدلان ا تلقاها ا ية اليت  ملر ل ل ت غري  مس
ها القويم اإلجاميل بة من د ية  سا خلا سـ حل  ؛كنل

تلقاها ادلول اجلزرية  8-5 ية اليت  ية الر ساعدة اإلمنا تا مس ئ مل
ها القويم اإلجاميل  بة من د ية  نا خلالصغرية ا سـم  .كنل

 الوصول إىل األسواق
منو امل 8-6 تقدمة ا بدلان ا لبة مجموع واردات ا مل ل عفاة من نسـ

ناء األسلحة(كالرسوم امجلرية   مية واب سـتثسب ا لق من  ) ح
بدلان منوا ية وأقل ا نا بدلان ا لا ل  ؛مل

بدلان  8-7 ها ا تعريفات امجلرية اليت تفر لتوسط ا ك ضل تقدمة  م ملا
سوجات  ية وا تجات الزرا منو عىل ا نا ع ملن مل بوسات  ل مللوا

ية نا بدلان ا مالواردة من ا ل  ؛ل

نظمة تقديرات ادلمع الزرا 8-8 تعاون  معي املقدم يف بدلان  لا
يدا ية يف ا ملوا ئوية لتمن بة  تصادي  من الا ها جتمن ان كنسـق
 ؛احمليل اإلجاميل

ناء القدرات  8-9 ية املقدمة  ية الر ساعدة اإلمنا ببة ا مس ئ مل لسـ ن
تجارية   .لا

 القدرة عىل حتمل ادليون
بدلان اليت وصلت إىل مرحةل اختاذ  8-10 القرار  لمجموع عدد ا

ثقةل ابدليون والعددلصا بدلان الفقرية ا ملحل ا ) الرتامكي(  ل
بادرة  ملبدلان اليت وصلت إىل نقطة إجناز ا تعلقة  لل ملا
ثقةل  بدلان الفقرية ا باء ديون ا مليف أ ل ع  ؛ابدليون بتخف

يفه يف إطار  8-11 بتخفمقدار عبء ادليون اذلي الزتم  بادرة ُ ملا
بدلان ا تعلقة اب لا ثقةل ابدلمل بادرمللفقرية ا تعددة   اتمليون وا ملا

يف عبء ادلين  ؛لتخفاألطراف 

ئوية من صادرات  8-12 بة  يف خدمة ادلين  متاك سـ سلع  كنل لا
 .واخلدمات

ية : هاء-8الغاية  يدال تحرضات ا تعاون مع رشاكت ا نا لص سـ ملل
ية إلاتحة العقاقري  نا بدلان ا سورة يف ا ية بأسعار  ماألسا ل ل ي مسـ

ساكن اذلين ميكهنم  8-13 لبة ا شلك دامئ نسـ عىل  باحلصول 
سورة ية بأسعار  يالعقاقري األسا  مسـ

تعاون مع القطاع اخلاص إلاتحة فوائد : واو-8الغاية  لا
يات اجلديدة،  نولو جا يا املعلومات  لتك نولو جوخباصة  تك

 والاتصاالت

ية للك  8-14 ها تفاخلطوط ا سمة100ل  ؛ن 

هاتف اخللوي للك  8-15 باكت ا شرتكون يف  لا شـ ؛نسمة  100مل
سمة100مسـتخدمو اإلنرتنت للك  8-16  .ن 

ية: املصدر ية لأل تحدة الرمسي اخلاص مبؤرشات األهداف اإلمنا لفموقع األمم ا ئ  مل

ثاينلحقييل ذكل امل[  ]ل ا
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ثاين لامللحق ا  

ثاينلحقامل  :ل ا

ياجات ية /حتالروابط بني ا ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ تعلقن ية اليفامي  تاكر وا يا والا نولو مللك ابلعمل وا ج بتك نة ل بو يف  سـفكرية وبني أداء الو  2010ي

ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات يات وا تو ملا ص  ل
مضن جدول أعامل  الوجهية
ية لتمنا

 

يجي  بو الاسرتا تهدف الو يهي جالو
تاجئ   بةلنا  الوجهية مضن الربانمج تقاملر

ية   2010/2011نواملزيا

يف تقرير حاةل األداء كام وردت 
نة   2010لسـأداء الربانمج 

توازن  ية الفكرية حيقق ا لنظام  للملك
سوق واألعامل  سلمي بني قوى ا لا ل

 العامة

 13 و12 و7 و4 و3 و2 و1
 19 و17 و16 و15 و14و
 33 و23 و22 و21 و20و
 42 و37 و36 و35 و34و
 .45و

هدف األول توازن لوضع : لا متطور 
شأن القو باعد واملعايري ادلوية  ل

ية الفكرية  مللكا

َّتعاون معزز فامي بني ادلول  )1(
األعضاء يف جمال تطوير نظام الرباءات 

 .ادلويل

بادئ واملامرسات  )2( ملوعي أكرب اب
لرباءات، مبا فهيا نالقانوية، يف نظام ا

 .مواطن املرونة

تقدم حمرز يف تطوير إطار  )3(
تعدد األطراف و مقانوين  توازن م

تجارية والرسوم والامنذج  لللعالمات ا
ية ياانت اجلغرا ية وا نا فا ب ع  .للص

ياسات  )4( هام يف تطوير ا لسـاإل س
واإلطار القانوين ادلويل حلق املؤلف 
ية  ية عا ية  ملواحلقوق اجملاورة و حتت بن

 .حلق املؤلف

 

 جار )1(
 
 

 جار )2(
 
 

 جار )3(
 
 
 

 جار )4(
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات يات وا تو ملا ص  ل
مضن جدول أعامل  الوجهية
ية لتمنا

 

يجي  بو الاسرتا تهدف الو يهي جالو
تاجئ   بةلنا  الوجهية مضن الربانمج تقاملر

ية   2010/2011نواملزيا

يف تقرير حاةل األداء كام وردت 
نة   2010لسـأداء الربانمج 

يايس دويل  )5( سـإطار قانوين و
تانة محلاية املعارف  يدية مأكرث  لتقلا

يدي أشاكل و ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  مبا ل
متعات وسائر أحصاب  جمليعود عىل ا
نافع  بريات وبدلاهنا  مباملعارف وا لتع

ية تصادية وثقا فا  .ق

 جار )5(

ثالث هدف ا لا نيل الاتفاع : ل تسه
ية يل ا ية الفكرية يف  لتمناب ب  سمللك

بادئ جدو )1( ل متزايد إدماج 
نظمة  ية يف برامج ا ملأعامل ا لتمن

شطهتا  .نوأ

ميه  )2( يات و تو يذ ا تقيرصد  ص ل تنف
شأنه عىل حنو فعال  .بوإعداد تقارير 

يات  )3( يجياسات واسرتا تسـ
ية الفكرية وخطط  شأن ا ية  مللكو ب طن

معل قطرية تامتىش واخلطط 
ية ية الو نواألولوايت اإلمنا  .طئ

ية  )4( شأن ا مللكرشيع وطين  ب ت
ية الفكرية يامت ئىش واألهداف اإلمنا

ية ابإلضافة إىل معاهدات  طنالو
ية الفكرية واتفاقاهتا ادلوية لكام  لا مللك

 جار )1(
 
 

 جار )2(
 

 جار )3(
 
 
 

 جار )4(
 
 
 



CDIP/10/9 
Appendix II 
3  

ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات يات وا تو ملا ص  ل
مضن جدول أعامل  الوجهية
ية لتمنا

 

يجي  بو الاسرتا تهدف الو يهي جالو
تاجئ   بةلنا  الوجهية مضن الربانمج تقاملر

ية   2010/2011نواملزيا

يف تقرير حاةل األداء كام وردت 
نة   2010لسـأداء الربانمج 

تىض األمر ذكل ومع مراعاة مواطن  قا
تاحة  .ملاملرونة ا

زة دلى واضعي ّقدرة معز )5(
ياسات  ياغة  ياسات عىل  سـا ص لسـ

يذها يف جمال  رشوعات و تنفوإعداد  م
ية الفكرية  .مللكإدارة أصول ا

يايس معز )6( ّحوار  ز وقامئ عىل سـ
أساس علمي بني احلكومات 

متع املدين  نظامت ادلوية وا جملوا ل مل
ية  ملوالقطاع اخلاص حول القضااي العا

ية  تعلقة اب تجدة ا نة وا مللكالرا مل سـ مله
 .الفكرية

 
 

نة  )5( تاح خبصوص  سـغري  م
تاح (2010 ياانت غري  ما  )ةلب

 
 

 جار )6(

ية  ياسة العامة العا ئة ا ملسني  سـ لحت بي
يا نولو جوتعزيز إدارة ا  لتك

 40 و33 و22 و15 و6 و5
 .44 و43 و41و

هدف األول توازن لوضع : لا متطور 
شأن  بالقواعد واملعايري ادلوية  ل

ية الفكرية  مللكا

َّتعاون معزز فامي بني ادلول  )1(
األعضاء يف جمال تطوير نظام الرباءات 

 .ويلادل

بادئ واملامرسات  )2( ملوعي أكرب اب
نالقانوية، يف نظام الرباءات، مبا فهيا 

 .مواطن املرونة

 جار )1(
 
 

 جار )2(
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات يات وا تو ملا ص  ل
مضن جدول أعامل  الوجهية
ية لتمنا

 

يجي  بو الاسرتا تهدف الو يهي جالو
تاجئ   بةلنا  الوجهية مضن الربانمج تقاملر

ية   2010/2011نواملزيا

يف تقرير حاةل األداء كام وردت 
نة   2010لسـأداء الربانمج 

ياسات  )3( هام يف تطوير ا لسـاإل س
واإلطار القانوين ادلويل حلق املؤلف 
ية  ية عا ية  ملواحلقوق اجملاورة و حتت بن

 .حلق املؤلف

 جار )3(

سابع هدف ا لا  الفكرية كيةلملا: ل
ية ياسات العامة العا ملوقضااي ا  لسـ

يق أكرب بني  )1( تنسـتعاون أوثق و
بو  سارات ادلوية ويمعل الو لمعل ا مل

شأن املعارف  يدية باألخرى  لتقلا
بريأشاكل و يديلتعا  لتقل الورايث ا

يةواملوارد  .ث الورا

يايس معز )2( ّحوار  ز وقامئ عىل سـ
أساس علمي بني احلكومات 

نظامت ادلوي لوا متع املدين مل جملة وا
ية  ملوالقطاع اخلاص حول القضااي العا

ية  تعلقة اب تجدة ا نة وا مللكالرا مل سـ مله
 .الفكرية

فهم أكرب دلى األوساط  )3(
بو  متع املدين لعمل الو ية وا نا يا ع جمللص

ية الفكرية،  ية  للملكوالفوائد اإلمنا ئ
شاركة معز ّو متع املدين يف م للمجزة 

 جار )1(
 
 
 
 

 جار )2(
 
 
 
 
 

شطة (جار معوما  )3( ناأل
رشااكت بني نقطعة وا شرتكة  لا م  مل
ّالقطاعني العام واخلاص مل تفعل ُ 
ية تو بادئ ا جهينظرا النعدام ا ل  .)مل
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات يات وا تو ملا ص  ل
مضن جدول أعامل  الوجهية
ية لتمنا

 

يجي  بو الاسرتا تهدف الو يهي جالو
تاجئ   بةلنا  الوجهية مضن الربانمج تقاملر

ية   2010/2011نواملزيا

يف تقرير حاةل األداء كام وردت 
نة   2010لسـأداء الربانمج 

بو شطة الو يأ  .ن

ية، مبا يف ذكل  ية ا لتحتتطوير ا لبن
تاكر  بالاتصاالت، كأساس لال

نولويج  لتكا

هدف الرابع 27 و24 و22 و11 و10 و9 ية : لا لبنيق ا تنسـ
ي ية الفكرية لتحتا ية  للملكة العا مل

 وتطويرها

نفاذ إىل املعلومات  )1( لسري ا تي
تاحة لدلول  ية والقانوية ا ملا ن لتقن

سات  ساألعضاء واملودعني ومؤ
سن  شأن أ هور  بحث وا حا ب مجلل

بات  .لطلا

نة إىل موارد  )2( ّسبل نفاذ  حمسـ
ية  ية من أنظمة ا تأ مللكاملعلومات ا ت مل

 .الفكرية
 
 
 

وعات الرباءات شار مجمنتتزايد ا )3(
نة ية مقاملر ية /طنللماكتب الو قلمياإل

بو تابعة لدلول األعضاء يف الو يا  .ل

بو من  )4( يسني ما تقدمه الو حت
بحث عن  لخدمات ادلمع يف جمال ا

تابعة  ية الفكرية ا لالرباءات ملاكتب ا مللك

 جار )1(
 
 
 
 

ناء (جار معوما  )2( سـتثاب
تخديم  ئوية  بة ا سـا مل ملسـ قواعد لن

ياانت  ية لبا ية ملالعا مللكاخلاصة اب
تالفكرية واخلدمات املربطة هبا، 

هوةل نظرا النعدام  جمواليت ال تزال 
 ).اإلحصاءات

 جار )3(
 
 

تاحة ) 4( مياانت األداء غري  ب
 .بعد
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات يات وا تو ملا ص  ل
مضن جدول أعامل  الوجهية
ية لتمنا

 

يجي  بو الاسرتا تهدف الو يهي جالو
تاجئ   بةلنا  الوجهية مضن الربانمج تقاملر

ية   2010/2011نواملزيا

يف تقرير حاةل األداء كام وردت 
نة   2010لسـأداء الربانمج 

 .لدلول األعضاء

ية معز )5( ّفعا سات ل سزة يف مؤ
تة  ية الفكرية من خالل أ متا مللك

 جراءات العملإ

 

يا(ئجار جزيا  )5( غري انت لبا
شأن  بتاحة  ية ماكتب م لفعا

يدة من  ية الفكرية ا تفا ملسـمللك
ساعدة  ).ملا

يا  نولو جتعزيز الروابط بني ا لتك
رشاكت  لوا

 23 و22 و19 و11 و8 و4
 .39 و34 و33 و31 و24و

ثالث هدف ا لا نيل الاتفاع : ل تسه
ية يل ا ية الفكرية يف  لتمناب ب  سمللك

ية  )1( لتمنيذ فعال جلدول أعامل ا تنف
شطة ملموسةمعرب   .نرشوعات وأ

ُادلمع املقدم لدلول األعضاء  )2(
يذ جدول أعامل  تفادة من  تنفلال سـ

ية  .لتمنا

رشاكت  )3( لوعي أفضل دلى ا
سات  توسطة واملؤ سالصغرية وا مل
ية  ها بإدارة أصول ا مللكادلامعة  ل

ياسات  لسـالفكرية ودلى واضعي ا
ية الفكرية مضن  ية إدراج ا مللكبأ مه

يات تعلقة  الوتيجالاسرتا ملية ا طن
رشاكت ية  نا للابلقدرة ا سـ فت  .ل

 

 جار )1(
 

 جار )2(
 
 

 جار )3(
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات يات وا تو ملا ص  ل
مضن جدول أعامل  الوجهية
ية لتمنا

 

يجي  بو الاسرتا تهدف الو يهي جالو
تاجئ   بةلنا  الوجهية مضن الربانمج تقاملر

ية   2010/2011نواملزيا

يف تقرير حاةل األداء كام وردت 
نة   2010لسـأداء الربانمج 

سات ّقدرة معز )4( سزة دلى املؤ
توسطة،  رشاكت الصغرية وا ملادلامعة  لل
سات تدريب  سمبا فهيا اجلامعات ومؤ
رشاكت، عىل تقدمي املعلومات  لتكل ا

ية الفكرية وخدمات  تعلقة اب مللكا مل
شارة لزابئهنا  .ستادلمع والا

نة إىل م )5( ّسبل نفاذ  وارد حمسـ
ية  ية من أنظمة ا تأ مللكاملعلومات ا ت مل

 .الفكرية

ياانت غري (ئجار جزيا  )4( لبا
سات  شأن عدد املؤ ستاحة  ب م

بو ومعدل  تخدم مواد الو ياليت  تسـ
توسطة والصغرية  رشاكت ا ملرضا ا ل

شارة  ).ستعن خدمات الا
 

اإلحصاءات (جار معوما  )5(
ت تاحة ملسـاخلاصة اب مخدمني غري 

تخديم  ئوية  بة ا يد ا سـتأ مل سـ ك ملل لن
ية اخلاصة  ياانت العا ملقواعد ا لب

ية الفكرية واخلدمات  مللكاب
 ).تاملربطة هبا

ية  يا العا نولو تحداث ا ملزايدة ا جسـ لتك
ية دوية نولو لوإقامة حتالفات  ج  تك

 23 و22 و11 و9 و8 و7 و4
 30 و29 و28 و26 و25و
 .45 و31و

هدف األول متوازن لوضع تطور : لا
شأن  بالقواعد واملعايري ادلوية  ل

ية الفكرية  مللكا

َّتعاون معزز فامي بني ادلول  )1(
األعضاء يف جمال تطوير نظام الرباءات 

 .ادلويل

بادئ واملامرسات  )2( ملوعي أكرب اب
نالقانوية، يف نظام الرباءات، مبا فهيا 

 .مواطن املرونة
 

 جار )1(
 
 
 

 جار )2(
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات يات وا تو ملا ص  ل
مضن جدول أعامل  الوجهية
ية لتمنا

 

يجي  بو الاسرتا تهدف الو يهي جالو
تاجئ   بةلنا  الوجهية مضن الربانمج تقاملر

ية   2010/2011نواملزيا

يف تقرير حاةل األداء كام وردت 
نة   2010لسـأداء الربانمج 

ثالث هدف ا لا نيل الاتفاع : ل تسه
ية يل ا ية الفكرية يف  لتمناب ب  سمللك

ية  )1( لتمنيذ فعال جلدول أعامل ا تنف
شطة ملموسة رشوعات وأ نعرب   .م

نة  )2( ية  سَّباكت معززة وفعا ل حمشـ َّ
تعاون ادلويل بني ادلول األعضاء  ليف ا

تدريب يف جمال  تعلمي وا لألغراض ا ل
ية الفكرية  .مللكا

شار مجموعات  )3( الرباءات نتتزايد ا
ية نة للماكتب الو ناملر ية /طمق قلمياإل

بو تابعة لدلول األعضاء يف الو يا  .ل

سن ابملعلومات  )4( تفاع  ّا حم ن
تعلقة ابلرباءات من خالل إعداد  ملا

تقارير عن واقع الرباءات ووضع 
شمل  تصةل هبا اليت  تاألدوات ا مل

تارة  .خملاملوضوعات ا

 جار )1(
 

 جار )2(
 
 
 

 جار )3(
 
 

 جار )4(

ساكن اذلين يعانون  بة ا ليض  نسـ ختف
نصف األمن  (لمن اجلوع إىل ا

 )الغذايئ

 23 و22 و17 و14 و13 و8
 30 و29 و28 و26 و25و
 45 و36 و31و

هدف األول توازن لوضع : لا متطور 
شأن  بالقواعد واملعايري ادلوية  ل

ية الفكرية  مللكا

َّتعاون معزز فامي بني ادلول  )1(
الرباءات األعضاء يف جمال تطوير نظام 

 .ادلويل
 

 جار )1(
 
 
 



CDIP/10/9 
Appendix II 
9  

ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات يات وا تو ملا ص  ل
مضن جدول أعامل  الوجهية
ية لتمنا

 

يجي  بو الاسرتا تهدف الو يهي جالو
تاجئ   بةلنا  الوجهية مضن الربانمج تقاملر

ية   2010/2011نواملزيا

يف تقرير حاةل األداء كام وردت 
نة   2010لسـأداء الربانمج 

بادئ واملامرسات  )2( ملوعي أكرب اب
نالقانوية، يف نظام الرباءات، مبا فهيا 

 .مواطن املرونة

 جار )2(

ثالث هدف ا لا نيل الاتفاع : ل تسه
ية يل ا ية الفكرية يف  لتمناب ب  سمللك

يات  )1( يجياسات واسرتا تسـ
ية الفكرية وخطط  شأن ا ية  مللكو ب طن

ىش واخلطط معل قطرية تامت
ية ية الو نواألولوايت اإلمنا  .طئ

ية  )2( شأن ا مللكرشيع وطين  ب ت
ية  ئالفكرية يامتىش واألهداف اإلمنا
ية ابإلضافة إىل معاهدات  طنالو

ية الفكرية واتفاقاهتا ادلوية لكام  لا مللك
تىض األمر ذكل ومع مراعاة مواطن  قا

تاحة  .ملاملرونة ا
 

سن ابملعلومات  )3( تفاع  ّا حم ن
ت علقة ابلرباءات من خالل إعداد ملا

تقارير عن واقع الرباءات ووضع 
شمل  تصةل هبا اليت  تاألدوات ا مل

تارة  .خملاملوضوعات ا

 جار )1(
 
 
 
 
 
 

 جار )2(
 
 
 

 جار )3(
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات يات وا تو ملا ص  ل
مضن جدول أعامل  الوجهية
ية لتمنا

 

يجي  بو الاسرتا تهدف الو يهي جالو
تاجئ   بةلنا  الوجهية مضن الربانمج تقاملر

ية   2010/2011نواملزيا

يف تقرير حاةل األداء كام وردت 
نة   2010لسـأداء الربانمج 

هدف الرابع ية : لا لبنيق ا تنسـ
ية الفكرية  ية  ية العا للملكا مل لتحت

 وتطويرها

بو من  )1( يسني ما تقدمه الو حت
بحث عن خدمات ادلمع يف ل جمال ا

تابعة  ية الفكرية ا لالرباءات ملاكتب ا مللك
 .لدلول األعضاء

تاحة ) 1( مياانت األداء غري  ب
 .بعد

ياجات اخلاصة ألقل  حتمعاجلة الا
بدلان منوا  لا

 22 و13 و8 و7 و2 و1
 .26و

ثالث هدف ا لا نيل الاتفاع : ل تسه
ية يل ا ية الفكرية يف  لتمناب ب  سمللك

ية نفاذ أكرب لألسواق ا )1( مللعا
نايم تجات وخدمات العامل ا للفائدة   .من

ية  )2( لتمنيذ فعال جلدول أعامل ا تنف
شطة ملموسة رشوعات وأ نعرب   .م

 جار )1(
 

 جار )2(

ية بأسعار  إاتحة العقاقري  سـاألسا
ية، مبا يف  نا بدلان ا مسورة يف ا ل ل مي

ذكل تعممي إاتحة العالجات اخلاصة 
رشية ناعة ا لببفريوس نقص ا اإليدز /مل

شار  ية إىل وقف ا تدخالت الرا توا نل م
ية  ئيسـاملالراي وغريها من األمراض الر

 15 و14 و11 و10 و8 و7
 25 و23 و22 و19 و17و
 31 و30 و29 و28 و26و
 40 و37 و36 و35 و32و
 .45و

ثالث هدف ا لا نيل الاتفاع : ل تسه
ية يل ا ية الفكرية يف  لتمناب ب  سمللك

بادئ واملامرسات  )1( ملوعي أكرب اب
نية، يف نظام الرباءات، مبا فهيا القانو

 .مواطن املرونة

ية  )2( لتمنيذ فعال جلدول أعامل ا تنف
شطة ملموسة رشوعات وأ نعرب   .م

يات  )3( يجياسات واسرتا تسـ
ية الفكرية وخطط  شأن ا ية  مللكو ب طن

معل قطرية تامتىش واخلطط 
ية ية الو نواألولوايت اإلمنا  .طئ

 جار )1(
 
 

 جار )2(
 

 جار )3(
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات يات وا تو ملا ص  ل
مضن جدول أعامل  الوجهية
ية لتمنا

 

يجي  بو الاسرتا تهدف الو يهي جالو
تاجئ   بةلنا  الوجهية مضن الربانمج تقاملر

ية   2010/2011نواملزيا

يف تقرير حاةل األداء كام وردت 
نة   2010لسـأداء الربانمج 

ية  )4( للملكإطار قانوين وطين 
ية الفكرية  ئيامتىش واألهداف اإلمنا

ية إدارية  ياسات العامة وبىن  توا حتسـ ل
ية معز ّو ية الفكريةتقن  .مللكزة يف جمال ا

نة إىل موارد  )5( ّسبل نفاذ  حمسـ
ية  ية من أنظمة ا تأ مللكاملعلومات ا ت مل

 .الفكرية
 
 
 

بو من  )6( يسني ما تقدمه الو حت
بحث عن  لخدمات ادلمع يف جمال ا

تابعة مللالرباءات ملاكتب ا لية الفكرية ا ك
 .لدلول األعضاء

سن ابملعلومات  )7( تفاع  ّا حم ن
تعلقة ابلرباءات من خالل إعداد  ملا

تقارير عن واقع الرباءات ووضع 
شمل  تصةل هبا اليت  تاألدوات ا مل

تارة  .خملاملوضوعات ا

 جار )4(
 
 
 

اإلحصاءات (جار معوما  )5(
تاحة  تخدمني غري  ماخلاصة اب ملسـ
تخديم  ئوية  بة ا يد ا سـتأ مل سـ ك ملل لن
ية اخلاصة  ياانت العا ملقواعد ا لب

ية الف كرية واخلدمات مللكاب
 ).تاملربطة هبا

ياانت(ئجار جزيا  )6(  غري لبا
تخديم  شأن عدد  سـتاحة  مب م

يا  نولو جباكت مراكز دمع ا لتك شـ
تاكر  ).بوالا

 جار )7(
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات يات وا تو ملا ص  ل
مضن جدول أعامل  الوجهية
ية لتمنا

 

يجي  بو الاسرتا تهدف الو يهي جالو
تاجئ   بةلنا  الوجهية مضن الربانمج تقاملر

ية   2010/2011نواملزيا

يف تقرير حاةل األداء كام وردت 
نة   2010لسـأداء الربانمج 

يايس معز )8( ّحوار  ز وقامئ عىل سـ
أساس علمي بني احلكومات 

متع  نظامت ادلوية وا جملوا ل املدين مل
ية  ملوالقطاع اخلاص حول القضااي العا

ية  تعلقة اب تجدة ا نة وا مللكالرا مل سـ مله
 .الفكرية

 جار )8(

سادس هدف ا لا تعاون ادلويل : ل لا
ية الفكرية للملكعىل إذاكء الاحرتام 

يط دامع إلذاكء الاحرتام  حمإرساء 
رشوع يف للملكية الفكرية ع لن طريق ا

توازن يأخذ  ناء و يايس  محوار  ّ ب سـ
ية  تو صا ية 45ل لتمن من جدول أعامل ا

بار  .عتبعني الا

 جار

سابع هدف ا لا كية الفكرية لمل ا:ل
ياسات العامة يةلسـوقضااي ا  مل العا

يايس معز ّحوار  ز وقامئ عىل أساس سـ
نظامت  ملعلمي بني احلكومات وا

متع املدين والقطاع  جملادلوية وا اخلاص ل
نة  ية الرا هحول القضااي العا مل

ية الفكرية تعلقة اب تجدة ا مللكوا مل  .ملسـ

 جار

يات اجلديدة،  نولو جإاتحة فوائد ا لتك
يا املعلومات   نولو جوخباصة  تك

 والاتصاالت

 23 و22 و19 و17 و9 و8
 28 و27 و26 و25 و24و
 .45 و36 و31و

ثالث هدف ا لا نيل الاتفاع : ل تسه
ي ية الفكرية يف  باب يةسمللك  لتمنل ا

ية  )1( لتمنيذ فعال جلدول أعامل ا تنف
شطة ملموسة رشوعات وأ نعرب   .م

ثة موهجة حنو )2( يإدارات حد

 جار )1(
 

جار )2(
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات يات وا تو ملا ص  ل
مضن جدول أعامل  الوجهية
ية لتمنا

 

يجي  بو الاسرتا تهدف الو يهي جالو
تاجئ   بةلنا  الوجهية مضن الربانمج تقاملر

ية   2010/2011نواملزيا

يف تقرير حاةل األداء كام وردت 
نة   2010لسـأداء الربانمج 

ية  مللكتقدمي اخلدمات يف جمال ا
ية معز ية  ّالفكرية ذات  حتت  .زةبن

تفاع ابدلورات عىل اخلط  )3( نا
ية يف  تدر ية وا يبمكمكل للربامج ا ل لتعلمي ّ

ية الفكرية من أجل  إذاكء مللكجمال ا
ية الفكرية شأن ا هور  مللكوعي ا  بمجل

شار مجموعات الرباءات  )4( نتتزايد ا
ية نة للماكتب الو ناملر ية /طمق قلمياإل

بو تابعة لدلول األعضاء يف الو يا  .ل

بو من  )5( يسني ما تقدمه الو حت
بحث عن  لخدمات ادلمع يف جمال ا

تابعة  ية الفكرية ا لالرباءات ملاكتب ا مللك
 .لدلول األعضاء

ية معز )6( ّفعا سات ل سزة يف مؤ
تة  ية الفكرية من خالل أ متا مللك

 .إجراءات العمل

 

 
 

 جار )3(
 
 
 

 جار )4(
 
 

ياانت غري (ئجار جزيا  )5( لبا
تخديم  شأن عدد  سـتاحة  مب م

يا  نولو جباكت مراكز دمع ا لتك شـ
تاكر  ).بوالا

ياانت (ئجار جزيا  )6( غري لبا
شأن بتاحة  يةحتّسن ال م يف  لفعا

يدة  ية الفكرية ا تفماكتب ا ملسـمللك
ساعدة  ).ملمن ا
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات يات وا تو ملا ص  ل
مضن جدول أعامل  الوجهية
ية لتمنا

 

يجي  بو الاسرتا تهدف الو يهي جالو
تاجئ   بةلنا  الوجهية مضن الربانمج تقاملر

ية   2010/2011نواملزيا

يف تقرير حاةل األداء كام وردت 
نة   2010لسـأداء الربانمج 

هدف الرابع ية : لا لبنيق ا تنسـ
ية الفكرية  ية  ية العا للملكا مل لتحت

 وتطويرها

نة إىل موارد  )1( ّسبل نفاذ  حمسـ
ية  ية من أنظمة ا تأ مللكاملعلومات ا ت مل

 .الفكرية
 
 
 

شار مجموعات الرباءات  )2( نتتزايد ا
نة للماكتب الو ناملر ية /يةطمق قلمياإل

بو تابعة لدلول األعضاء يف الو يا  .ل

بو من  )3( يسني ما تقدمه الو حت
بحث عن  لخدمات ادلمع يف جمال ا

تابعة  ية الفكرية ا لالرباءات ملاكتب ا مللك
 .لدلول األعضاء

ية معز )4( ّفعا سات ل سزة يف مؤ
تة  ية الفكرية من خالل أ متا مللك

 .إجراءات العمل

 اإلحصاءات(جار معوما  )1(
تاحة  تخدمني غري  ماخلاصة اب ملسـ
تخديم  ئوية  بة ا يد ا سـتأ مل سـ ك ملل لن
ية اخلاصة  ياانت العا ملقواعد ا لب

ية الفكرية واخلدمات  مللكاب
 ).تاملربطة هبا

 جار )2(
 
 

ياانت غري (ئجار جزيا  )3( لبا
تخديم  شأن عدد  سـتاحة  مب م

يا  نولو جباكت مراكز دمع ا لتك شـ
تاكر  ).بوالا

ياان(ئجار جزيا  )4( ت غري لبا
ية يف  سن الفعا شأن  لتاحة  حت ّب م

يدة  ية الفكرية ا تفماكتب ا ملسـمللك
ساعدة  ).ملمن ا

ثالثلحقييل ذكل امل[  ]ل ا
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ثالث لامللحق ا  

ثالثلحقامل  ل ا

ياجات ية /حتالروابط بني ا ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ تعلقن يةيفامي  تاكر وا يا والا نولو مللك ابلعمل وا ج بتك بو يف ل  2009-2008ة الفرتي الفكرية وبني أداء الو

ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات  يات وا تو ملا ص ل
الوجهية مضن جدول أعامل 

ية لتمنا
 

يه يجي الو بو الاسرتا جهدف الو ت ي
بة الوجهية مضن الربانمج   تاجئ املر تقا لن

ية   2008/2009نواملزيا

ام وردت يف تقرير حاةل األداء ك
أداء الربانمج للفرتة 

2008/2009 

توازن  ية الفكرية حيقق ا لنظام  للملك
سوق واألعامل  سلمي بني قوى ا لا ل

 العامة

 13 و12 و7 و4 و3 و2 و1
 19 و17 و16 و15 و14و
 33 و23 و22 و21 و20و
 42 و37 و36 و35 و34و
 .45و

هدف األول توازن : لا متطور 
لدلوية لوضع القواعد واملعايري ا

ية الفكرية مللكشأن ا  ب

َّتعاون معزز فامي بني ادلول  )1(
األعضاء يف جمال تطوير نظام الرباءات 

 .ادلويل

بادئ واملامرسات  )2( ملوعي أكرب اب
نظام الرباءات  لالقانوية ومواطن املرونة  ن

تصادية ية الا قوبدوره يف ا  .لتمن

ّهم معزز ووضوح أكرب للقضااي  )3( ف
تجد نة وا سـالرا تعلق ابلرباءاتمله .ية فامي 

تعزيز قدرة ادلول األعضاء عىل  )4(
شأن  ية  يات و بياغة اسرتا ن يج طص ت

ها يذها و ميالرباءات و تقينف  .ت

يح اإلطار ادلويل  )5( ضتو
ناءات والقانون  سـتثيدات والا للتقي

ية للحامية  نولو تدابري ا بق وا جا لتك ل ملط
ثريها ادلول  توغريها من القضااي اليت 

 .األعضاء

 ئحمقق جزيا )1(
 
 

 ئحمقق جزيا )2(
 
 

يا )3(  لكحمقق 
 

 ئحمقق جزيا )4(
 
 

يا )5(  لكحمقق 
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات  يات وا تو ملا ص ل
الوجهية مضن جدول أعامل 

ية لتمنا
 

يه يجي الو بو الاسرتا جهدف الو ت ي
بة الوجهية مضن الربانمج   تاجئ املر تقا لن

ية   2008/2009نواملزيا

ام وردت يف تقرير حاةل األداء ك
أداء الربانمج للفرتة 

2008/2009 

ثالث هدف ا لا نيل الاتفاع : ل تسه
ية يل ا ية الفكرية يف  لتمناب ب  سمللك

بعد اإلمنايئ مضن  )1( لإدماج ا
شطة  رشوعات وأ نالربامج من خالل  م

 .ملموسة وفعاةل

تكوين الكفاءات  )2( ية  لبرامج و طن
ية الفكرية مدجمة مع يف جمال  مللكا

ية واخلطط  يات الو نالاسرتا طيج ت
ية للك بدل  .ئاإلمنا

ية  )3( شأن ا ية  مللكرشيعات و ب طن ت
ية  ية واألولوايت اإلمنا ئالفكرية  ممتشـ

ية واملعاهدات والاتفاقات ادلوية  لالو طن
ية الفكرية  .مللكيف جمال ا

تاحة  )4( ملوعي أكرب مبواطن املرونة ا
تفادة واليت ميكن لدلول  سـاألعضاء الا

ية ياسات العامة الو يذ ا نمهنا  طسـ ل  .لتنف

 

 

 

يا )1(  لكحمقق 
 
 

يا )2(  لكحمقق 
 
 
 

 ئحمقق جزيا )3(
 
 
 

يا )4(  لكحمقق 
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات  يات وا تو ملا ص ل
الوجهية مضن جدول أعامل 

ية لتمنا
 

يه يجي الو بو الاسرتا جهدف الو ت ي
بة الوجهية مضن الربانمج   تاجئ املر تقا لن

ية   2008/2009نواملزيا

ام وردت يف تقرير حاةل األداء ك
أداء الربانمج للفرتة 

2008/2009 

سادس هدف ا لا تعاون ادلويل : ل لا
ية  للملكعىل إذاكء الاحرتام 

 الفكرية

يات أو أنظمة  ياغة اسرتا يجدمع  تص
ية  ية أو إ ية أو دون إ ميو مي قلن قل ط

ية الفكرية تنو مللكيذها للهنوض ابحرتام ا ف
يقا بني احلقوق  سد تو فمما  ّ جي

 من اتفاق 7والالزتامات وفقا للامدة 
شأن جدول أعامل يتربس و بو  بالو ي

ية  .لتمنا

يا  لكحمقق 

ية  ياسة العامة العا ئة ا ملسني  سـ لحت بي
يا نولو جوتعزيز إدارة ا  لتك

 40 و33 و22 و15 و6 و5
 .44 و43 و41و

هدف األول توازن :لا م تطور 
للوضع القواعد واملعايري ادلوية 

ية الفكرية مللكشأن ا  ب

َّتعاون معزز فامي بني ادلول  (1)
األعضاء يف جمال تطوير نظام الرباءات 

 .ادلويل

بادئ واملامرسات  (2) ملوعي أكرب اب
نظام الرباءات  لالقانوية ومواطن املرونة  ن

تصادية ية الا قوبدوره يف ا  .لتمن

يح اإل )3( طار ادلويل ضتو
ناءات والقانون  سـتثيدات والا للتقي

ية للحامية  نولو تدابري ا بق وا جا لتك ل ملط
ثريها ادلول  توغريها من القضااي اليت 

 .األعضاء

 

 ئحمقق جزيا )1(
 
 

 ئحمقق جزيا )2(
 
 

يا )3(  لكحمقق 
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات  يات وا تو ملا ص ل
الوجهية مضن جدول أعامل 

ية لتمنا
 

يه يجي الو بو الاسرتا جهدف الو ت ي
بة الوجهية مضن الربانمج   تاجئ املر تقا لن

ية   2008/2009نواملزيا

ام وردت يف تقرير حاةل األداء ك
أداء الربانمج للفرتة 

2008/2009 

يات  )4( لتقنهم أمعق لوقع ا ف
نفاذ إىل املواد  تجدة عىل اإلبداع وا لا ملسـ

شموةل حبق املؤلف والاتفاع هبا نا  .مل

هم أمعق أل )5( مهوعي أكرب و ية ف
ية  ية يف ا ناعات اإلبدا منا ع لتلص

ية ثقا تصادية وا ية والا فالاجامت لق  .ع
 
 

يق معز )6( ّتعاون و زان بني تنسـ
شأن  ية  سارات ادلوية واإل با مي ل قلمل
بري  يدية وأشاكل ا تعاملعارف ا لتقل ل
ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا ثا تقل  .لل

نازعات ادلوية  )7( لتزايد عدد ا مل
ية ال شأن ا ية  مللكوا ب فكرية اليت يمت حملل

تحكمي  لسويهتا بفضل خدمات ا ت
 .والوساطة

ناء ما  )4( يا اب سـتثحمقق  لك
هم دور الوسطاء  سني  فخيص  حت

 .يف جمال اإلنرتنت

بري  )5( كحمقق إىل حد 
تخدام  ناء ما خيص ا سـاب سـتث

بو يف وضع  يدراسات الو
يث مل ياسات،  حا تحقق لسـ ت 

يجة إال جزيا ئا  .لنت

يا )6(  لكحمقق 
 
 
 

يا) 7(  لكحمقق 

هدف اخلامس املصدر العاملي : لا
ملراجع املعلومات وادلراسات 

ية الفكرية تعلقة اب مللكا  مل

ية اجلودة  ية عا لتوافر معلومات  علم
ياسات  .لسـلفائدة واضعي ا

ُيعزى ذكل أساسا (إجناز حمدود 
هد الربانمج    يف تكل16عحلداثة 

 ).الفرتة
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات  يات وا تو ملا ص ل
الوجهية مضن جدول أعامل 

ية لتمنا
 

يه يجي الو بو الاسرتا جهدف الو ت ي
بة الوجهية مضن الربانمج   تاجئ املر تقا لن

ية   2008/2009نواملزيا

ام وردت يف تقرير حاةل األداء ك
أداء الربانمج للفرتة 

2008/2009 

سادس هدف ا لا تعاون ادلويل : ل لا
ية  للملكعىل إذاكء الاحرتام 

 الفكرية

يات أو  )1( ياغة اسرتا يجدمع  تص
ية  ية أو إ ية أو دون إ ميأنظمة و مي قلن قل ط

ية الفكرية  يذها للهنوض ابحرتام ا مللكو تنف
يقا بني احلقوق  سد تو فمما  ّ جي

 من اتفاق 7والالزتامات وفقا للامدة 
شأن يتربس وج بو  بدول أعامل الو ي

ية  .لتمنا

ساعدة عىل  )2( للمتعاون دول معزز  َّ
يط دامع إلذاكء الاحرتام  حمإرساء 

 .للملكية الفكرية

ناء  )3( يايس دويل  ّحوار  ب سـ
توازن  .مو

يا )1(  لكحمقق 
 
 
 
 
 
 

يا )2(  لكحمقق 
 
 
 
يا )3(  لكحمقق 

سابع هدف ا لا ية الفكرية : ل مللكا
ياسات العامة  يةلسـوقضااي ا  ملالعا

ثف وتفاعيل بني  )1( ّبادل  مك ت
متع  نظامت ادلوية وا جملاحلكومات وا ل مل

 .املدين والقطاع اخلاص

 

 

يا )1(  لكحمقق 
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات  يات وا تو ملا ص ل
الوجهية مضن جدول أعامل 

ية لتمنا
 

يه يجي الو بو الاسرتا جهدف الو ت ي
بة الوجهية مضن الربانمج   تاجئ املر تقا لن

ية   2008/2009نواملزيا

ام وردت يف تقرير حاةل األداء ك
أداء الربانمج للفرتة 

2008/2009 

َّكفاءات معززة لدلول األعضاء  )2(
رشيكة  ية ادلوية ا نظامت احلكو لوا ل ممل

يارات  شأن ا نرية  خلالختاذ قرارات  ب مسـت
ية  يا ا نولو تخدام ا ية يف ا حملما سـ جلعمل لتك

بة إىل ابلرباءات يف اجمل لنسـاالت األمه اب
ية ياسة العا ملحتدايت ا  .لسـ

 ئحمقق جزيا )2(

ثامن هدف ا لا ية تواصل : ل لآ
بو وادلول  يتجاوب بني الو م

يع أحصاب املصاحل  مجاألعضاء و

فهم أمعق دلى جتمعات قطاع األعامل 
ية  بو وفوائد ا متع املدين لعمل الو مللكوا ي جمل

شاركة معززة لتمنالفكرية عىل ا ّية؛ و م
بو شطة الو يمتع املدين يف أ ن  .للمج

يا  لكحمقق 

ية، مبا يف ذكل  ية ا لتحتتطوير ا لبن
تاكر  بالاتصاالت، كأساس لال

نولويج  لتكا

ثالث .27 و24 و22 و11 و10 و9 هدف ا لا نيل الاتفاع : ل تسه
ية يل ا ية الفكرية يف  لتمناب ب  سمللك

بعد اإلمنايئ مضن  )1( لإدماج ا
شطة الربامج من رشوعات وأ ن خالل  م

 .ملموسة وفعاةل

ية  )2( سات و ية ومؤ نبىن  س طت حت
للملكية الفكرية تقدم خدمات فعاةل 
رسة من خالل كفاءات إدارية  ّو مي

ية معززة َّو  .تنظمي

 

يا )1(  لكحمقق 
 
 

يا )2(  لكحمقق 
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات  يات وا تو ملا ص ل
الوجهية مضن جدول أعامل 

ية لتمنا
 

يه يجي الو بو الاسرتا جهدف الو ت ي
بة الوجهية مضن الربانمج   تاجئ املر تقا لن

ية   2008/2009نواملزيا

ام وردت يف تقرير حاةل األداء ك
أداء الربانمج للفرتة 

2008/2009 

سات  )3( سكفاءات معززة دلى مؤ َّ
تقدمي  توسطة  رشاكت الصغرية وا لدمع ا مل ل

ية الفكرية إىل   .زابئهنامللكخدمات ا

ية بنية )4( ية معززة ألغراض  من  تت َّ حت
ية الفكرية يف  رشية وتعلمي ا مللكاملوارد ا لب

 .ادلول األعضاء

 ئجزياحمقق  )3(
 
 

يا )4(  لكحمقق 

هدف الرابع ية : لا لبنيق ا تنسـ
ية الفكرية  ية  ية العا للملكا مل لتحت

 وتطويرها

ياانت  )1( لبنفاذ إىل قواعد ا
تخص ّا ية، مل ية وا نصة يف الواثئق ا لتقلعلم

شأن  تجارية  ياانت ا بمبا فهيا قواعد ا ل لب
 .الرباءات

ّإجراءات معل حمدثة ومطورة )2( ّ 
ية الفكرية سات ا مللكملؤ  .س

 ئحمقق جزيا )1(
 
 

بري ما  )2( كحمقق إىل حد 
منظامت اإلدارة عدا يف جمال 

ية  .عامجلا

يا  نولو جتعزيز الروابط بني ا لتك
رشاكت  لوا

 23 و22 و19 و11 و8 و4
 .39 و34 و33 و31 و24و

ثالث هدف ا لا نيل الاتفاع : ل تسه
ية يل ا ية الفكرية يف  لتمناب ب  سمللك

تغالل  )1( سن إلماكيات ا سـهم أ ن ح ف
يط  حملحق املؤلف ألغراض جتارية يف ا

 .الرمقي

 
 

يا )1(  لكحمقق 
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات  يات وا تو ملا ص ل
الوجهية مضن جدول أعامل 

ية لتمنا
 

يه يجي الو بو الاسرتا جهدف الو ت ي
بة الوجهية مضن الربانمج   تاجئ املر تقا لن

ية   2008/2009نواملزيا

ام وردت يف تقرير حاةل األداء ك
أداء الربانمج للفرتة 

2008/2009 

ية بني القطاعني  )2( حملرشااكت 
شجع عىل الاتفاع أكرث  نالعام واخلاص  ّت

مللكنظام ا  .ية الفكريةب

واضعي وعي أكرب دلى  )3(
ياسات و رشاكت الصغرية لسـا لا

توسطة ية بدور  ملوا سات املا لواملؤ س
سني القدرات  ية الفكرية يف  حتنظام ا مللك

رشاكت تكل ا ية  نا لا ل سـ فت  .ل

سات  )4( سكفاءات معززة دلى مؤ َّ
تقدمي  توسطة  رشاكت الصغرية وا لدمع ا مل ل

ية الفكرية إىل   .زابئهنامللكخدمات ا

يا )2(  لكحمقق 
 
 

يا )3(  لكحمقق 
 
 
 
 

 ئحمقق جزيا )4(

ية  يا العا نولو تحداث ا ملزايدة ا جسـ لتك
ية دوية نولو لوإقامة حتالفات  ج  تك

 23 و22 و11 و9 و8 و7 و4
 30 و29 و28 و26 و25و
 .45 و31و

هدف األول توازن : لا متطور 
للوضع القواعد واملعايري ادلوية 

ية مللكشأن ا   الفكريةب

ية عىل ّقدرة معز نا بدلان ا مزة دلى ا ل ل
ه يا و نولو تفادة من نقل ا ميالا ج تعمتك ل  .اسـ

تخدام  يا فامي خيص ا سـحمقق  لك
بو ومناذهجا، ولكن  يأدوات الو
شاء  تعلق بإ نحمقق جزيا فامي  ي ئ
ية الفكرية  مللكوحدات إلدارة ا

بحث  سات ا ليف مؤ س
نقل  بادرات اخلاصة  بواب مل

يا نولو جا  .لتك
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات  يات وا تو ملا ص ل
الوجهية مضن جدول أعامل 

ية لتمنا
 

يه يجي الو بو الاسرتا جهدف الو ت ي
بة الوجهية مضن الربانمج   تاجئ املر تقا لن

ية   2008/2009نواملزيا

ام وردت يف تقرير حاةل األداء ك
أداء الربانمج للفرتة 

2008/2009 

ثالثلا نيل الاتفاع : لهدف ا تسه
ية يل ا ية الفكرية يف  لتمناب ب  سمللك

بعد اإلمنايئ مضن الربامج من  لإدماج ا
شطة ملموسة  رشوعات وأ نخالل  م

 .وفعاةل

يا  لكحمقق 

ساكن اذلين يعانون  بة ا ليض  نسـ ختف
نصف األمن  (لمن اجلوع إىل ا

 )يئالغذا

 23 و22 و17 و14 و13 و8
 30 و29 و28 و26 و25و
 45 و36 و31و

هدف األول توازن : لا متطور 
للوضع القواعد واملعايري ادلوية 

ية الفكرية مللكشأن ا  ب

ز بني ادلول األعضاء ّتعاون معز )1(
 .يف جمال تطوير نظام الرباءات ادلويل

بادئ واملامرسات  )2( ملوعي أكرب اب
نظام الرباءات  لالقانوية ومواطن املرونة  ن

تصادية ية الا قوبدوره يف ا  .لتمن

تعزيز قدرة ادلول األعضاء عىل  )3(
شأن  ية  يات و بياغة اسرتا ن يج طص ت

ها يذها و ميالرباءات و تقينف  .ت

ية ّقدرة معز )4( نا بدلان ا مزة دلى ا ل ل
يا  نولو تفادة من نقل ا جعىل الا لتك سـ

ها  .تعمميو

 ئحمقق جزيا )1(
 

 ئحمقق جزيا )2(
 
 

 ئحمقق جزيا )3(
 
 

يا فامي خيص  )4( لكحمقق 
تخدام أدوات  بو سـا يالو

ئومناذهجا، ولكن حمقق جزيا فامي 
شاء وحدات إلدارة  نتعلق بإ ي
سات  ية الفكرية يف مؤ سا مللك
بادرات اخلاصة  بحث واب ملا ل

يا نولو جنقل ا لتك  .ب



CDIP/10/9 
Appendix III 
10  

ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات  يات وا تو ملا ص ل
الوجهية مضن جدول أعامل 

ية لتمنا
 

يه يجي الو بو الاسرتا جهدف الو ت ي
بة الوجهية مضن الربانمج   تاجئ املر تقا لن

ية   2008/2009نواملزيا

ام وردت يف تقرير حاةل األداء ك
أداء الربانمج للفرتة 

2008/2009 

ثالث هدف ا لا نيل الاتفاع : ل تسه
ية يل ا ية الفكرية يف  لتمناب ب  سمللك

تكوين الكفاءات  )1( ية  لبرامج و طن
ية الفكرية مد جمة مع مللكيف جمال ا

ية واخلطط  يات الو نالاسرتا طيج ت
ية للك بدل  .ئاإلمنا

ية  )2( شأن ا ية  مللكرشيعات و ب طن ت
ية  ية واألولوايت اإلمنا ئالفكرية  ممتشـ

ية واملعاهدات والاتفاقات ادلوية  لالو طن
ية الفكرية  .مللكيف جمال ا

تاحة  )3( ملوعي أكرب مبواطن املرونة ا
تفادة  سـواليت ميكن لدلول األعضاء الا
ية ياسات العامة الو يذ ا نمهنا  طسـ ل  .لتنف

يا )1(  لكحمقق 
 
 
 
 

 ئحمقق جزيا )2(
 
 
 

يا )3(  لكحمقق 

هدف الرابع ية : لا لبنيق ا تنسـ
ية الفكرية  ية  ية العا للملكا مل لتحت

 وتطويرها

بو من  )1( يسني ما تقدمه الو حت
بحث عن  لخدمات ادلمع يف جمال ا

تابعة ية الفكرية ا لالرباءات ملاكتب ا  مللك
 .لدلول األعضاء

ياانت  )2( لبنفاذ إىل قواعد ا
تخص ّا ية، مل ية وا نصة يف الواثئق ا لتقلعلم

شأن  تجارية  ياانت ا بمبا فهيا قواعد ا ل لب
 .الرباءات

تاحة  )1( مياانت األداء غري  ب
 .بعد
 
 

 ئحمقق جزيا )2(
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات  يات وا تو ملا ص ل
الوجهية مضن جدول أعامل 

ية لتمنا
 

يه يجي الو بو الاسرتا جهدف الو ت ي
بة الوجهية مضن الربانمج   تاجئ املر تقا لن

ية   2008/2009نواملزيا

ام وردت يف تقرير حاةل األداء ك
أداء الربانمج للفرتة 

2008/2009 

هدف اخلامس   املصدر العاملي : لا
ملراجع املعلومات وادلراسات 

ي تعلقة اب مللكا  ة الفكريةمل

ية  )1( ية عا لتوافر معلومات  علم
ياسات  .لسـاجلودة لفائدة واضعي ا

ُيعزى ذكل (إجناز حمدود  )1(
هد الربانمج   16عأساسا حلداثة 

 ).يف تكل الفرتة

سابع   هدف ا لا كية الفكرية لملا: ل
ية ياسات العامة العا ملوقضااي ا  لسـ

َّكفاءات معززة لدلول األعضاء  )1(
نظامت احلكو موا رشيكة مل لية ادلوية ا ل

يارات  شأن ا نرية  خلالختاذ قرارات  ب مسـت
ية  يا ا نولو تخدام ا ية يف ا حملما سـ جلعمل لتك
بة إىل  لنسـابلرباءات يف اجملاالت األمه اب

ية ياسة العا ملحتدايت ا  .لسـ

 ئحمقق جزيا )1(

ياجات اخلاصة ألقل  حتمعاجلة الا
بدلان منوا  لا

 22 و13 و8 و7 و2 و1
 .26و

ثالث هدف ا لا نيل الاتفاع : ل تسه
ية يل ا ية الفكرية يف  لتمناب ب  سمللك

بعد اإلمنايئ مضن  )1( لإدماج ا
شطة  رشوعات وأ نالربامج من خالل  م

 .ملموسة وفعاةل

تكوين الكفاءات  )2( ية  لبرامج و طن
ية الفكرية مدجمة مع  مللكيف جمال ا
ية واخلطط  يات الو نالاسرتا طيج ت

ية للك بدل  .ئاإلمنا

 

 

يا )1(  لكحمقق 
 
 

يا )2(  لكحمقق 
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات  يات وا تو ملا ص ل
الوجهية مضن جدول أعامل 

ية لتمنا
 

يه يجي الو بو الاسرتا جهدف الو ت ي
بة الوجهية مضن الربانمج   تاجئ املر تقا لن

ية   2008/2009نواملزيا

ام وردت يف تقرير حاةل األداء ك
أداء الربانمج للفرتة 

2008/2009 

ية  )3( طنرشيعات و ية ت مللكشأن ا ب
ية  ية واألولوايت اإلمنا ئالفكرية  ممتشـ

ية واملعاهدات والاتفاقات ادلوية  لالو طن
ية الفكرية  .مللكيف جمال ا

تاحة  )4( ملوعي أكرب مبواطن املرونة ا
تفادة  سـواليت ميكن لدلول األعضاء الا
ية ياسات العامة الو يذ ا نمهنا  طسـ ل  .لتنف

 ئحمقق جزيا )3(
 
 
 

يا )4(  لكحمقق 

ثامن هدف ا لا ية تواصل : ل لآ
بو وادلول  يتجاوب بني الو م

يع أحصاب املصاحل  مجاألعضاء و

بو من خارج  تاحة للو يزايدة يف املوارد ا مل
ية  ساعدة ا ها يف ا ية لفائدة  ناملزيا مل لتقن معل

 .وتكوين الكفاءات

يث  بري،  ححمقق إىل حد  ك
ّجسلت زايدة قدرها   يف 18%ُ

ية  تاحة من خارج املزيا ناملوارد ا مل
بات عدد  ثعىل الرمغ من 

ناديق اخلاصةالاتفاقات  لص اب
تامئية نالا  .س
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات  يات وا تو ملا ص ل
الوجهية مضن جدول أعامل 

ية لتمنا
 

يه يجي الو بو الاسرتا جهدف الو ت ي
بة الوجهية مضن الربانمج   تاجئ املر تقا لن

ية   2008/2009نواملزيا

ام وردت يف تقرير حاةل األداء ك
أداء الربانمج للفرتة 

2008/2009 

ثالث هدف ا لا نيل الاتفاع : ل تسه
ية يل ا ية الفكرية يف  لتمناب ب  سمللك

تاحة واليت  ملوعي أكرب مبواطن املرونة ا
سـتفادة مهنا ميكن لدلول األعضاء الا

ية ياسات العامة الو نيذ ا طسـ ل  .لتنف

يا  لكحمقق 

سادس هدف ا لا تعاون ادلويل : ل لا
ية  للملكعىل إذاكء الاحرتام 

 الفكرية

يات أو  )1( ياغة اسرتا يجدمع  تص
ية  ية أو إ ية أو دون إ ميأنظمة و مي قلن قل ط

ية الفكرية  يذها للهنوض ابحرتام ا مللكو تنف
يقا بني احلقو سد تو فمما  ّ ق جي
 من اتفاق 7والالزتامات وفقا للامدة 

شأن  بو  بتربس وجدول أعامل الو ي ي
ية  .لتمنا

ناء  )2( يايس دويل  ّحوار  ب سـ
توازن  .مو

يا )1(  لكحمقق 
 
 
 
 
 
 

يا )2(  لكحمقق 

ية بأسعار  إاتحة العقاقري  سـاألسا
ية، مبا يف  نا بدلان ا مسورة يف ا ل ل مي

ذكل تعممي إاتحة العالجات اخلاصة 
رشية ناعة ا لببفريوس نقص ا اإليدز /مل

ية إ تدخالت الرا موا شار ل نتىل وقف ا
ية  ئيسـاملالراي وغريها من األمراض الر

 15 و14 و11 و10 و8 و7
 25 و23 و22 و19 و17و
 31 و30 و29 و28 و26و
 40 و37 و36 و35 و32و
 .45و

سابع هدف ا لا ية الفكرية : ل مللكا
ية ياسات العامة العا ملوقضااي ا  لسـ

َّكفاءات معززة لدلول األعضاء 
ي نظامت احلكو موا رشيكة مل لة ادلوية ا ل

يارات  شأن ا نرية  خلالختاذ قرارات  ب مسـت
ية  يا ا نولو تخدام ا ية يف ا حملما سـ جلعمل لتك
بة إىل  لنسـابلرباءات يف اجملاالت األمه اب

ية ياسة العا ملحتدايت ا  .لسـ

 ئحمقق جزيا
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ية  ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ فامي ن
تاكر يتعلق يا والا نولو ب ابلعمل وا ج لتك

ية الفكرية مللكوا
 

رشوعات  يات وا تو ملا ص ل
الوجهية مضن جدول أعامل 

ية لتمنا
 

يه يجي الو بو الاسرتا جهدف الو ت ي
بة الوجهية مضن الربانمج   تاجئ املر تقا لن

ية   2008/2009نواملزيا

ام وردت يف تقرير حاةل األداء ك
أداء الربانمج للفرتة 

2008/2009 

هدف األول توازن : لا متطور 
للوضع القواعد واملعايري ادلوية 

ية الفكرية مللكشأن ا  ب

ية ّقدرة معز )1( نا بدلان ا مزة دلى ا ل ل
يا  نولو تفادة من نقل ا جعىل الا لتك سـ

ه  .اتعمميو
 
 
 
 

يح اإلطار ادلويل  )2( ضتو
ناءات والقانون سـتثيدات والا  للتقي

ية للحامية  نولو تدابري ا بق وا جا لتك ل ملط
ثريها ادلول  توغريها من القضااي اليت 

 .األعضاء

يا فامي خيص  )1( لكحمقق 
بو  تخدام أدوات الو يا سـ

ئومناذهجا، ولكن حمقق جزيا 
شاء وحدات  تعلق بإ نفقط فامي  ي

ية الفكرية يف  مللكإلدارة ا
بادرات  بحث واب سات ا ملمؤ ل س

يا نولو نقل ا جاخلاصة  لتك  .ب

يا )2(  لكحمقق 

يات اجلديدة،  نولو جإاتحة فوائد ا لتك
يا املعلومات   نولو جوخباصة  تك

 والاتصاالت

 23 و22و 19 و17 و9 و8
 28 و27 و26 و25 و24و
 .45 و36 و31و

ثالث هدف ا لا نيل الاتفاع : ل تسه
ية يل ا ية الفكرية يف  لتمناب ب  سمللك

بعد اإلمنايئ مضن الربامج من  لإدماج ا
شطة ملموسة  رشوعات وأ نخالل  م

 .وفعاةل

يا  لكحمقق 

ثالث لحقهناية امل[  ]ثالويقةول ا


