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إطار الويبو لنتائج  ضمناالحتياجات/النتائج املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية  إدراج دراسة جدوى
  ملخص - الثنائية

  1 للبحث والتقيمي، جنيف Owl RE رشكة، خبري استشاري يف جمال التقيميالسـيد غلني ٔاونيل،  ٕاعدادمن 

 إالمنائية لٔاللفية أالمم املتحدة ٔاهدافتقيمي مسامهة الويبو يف حتقيق يف ٕاطار النقاش اKائر حول اKراسة بشأن  .1
ٕاعداد  )، طلبت اKول أالعضاء من أالمانة ٔاثناء اKورة العارشة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكريةCDIP/10/9 (الوثيقة
ووضع  الثنائيةالويبو لنتاجئ  مضن ٕاطارwحتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية  ٕادراج بشأن جدوى دراسة

 مؤرشات حمّددة لقياس مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص Kراسة
 يف للبحث والتقيمي Owl REالسـيد غلني ٔاونيل، خبري استشاري يف جمال التقيمي، رشكة املذكورة اليت ٔاعدها  اجلدوى
 بسويرسا. جنيف

املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية  ٕان اللجنة .2
مدعوة ٕاىل إالحاطة علام مبضمون مرفق هذه 

 الوثيقة.

  [ييل ذ� املرفق]

                                                
 ٕان و�ات النظر املعّرب عهنا يف هذه اKراسة يه ملؤلفهيا وليست �لرضورة و�ات نظر أمانة الويبو ٔاو اKول أالعضاء فهيا. 1
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 املرفق
        احملتو�تاحملتو�تاحملتو�تاحملتو�ت

    2222    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة    أوال.أوال.أوال.أوال.

    2222    أالهداف إالمنائية لٔاللفية وامللكية الفكرية والويبوأالهداف إالمنائية لٔاللفية وامللكية الفكرية والويبوأالهداف إالمنائية لٔاللفية وامللكية الفكرية والويبوأالهداف إالمنائية لٔاللفية وامللكية الفكرية والويبو    �نيا.�نيا.�نيا.�نيا.

    4444    جدوى ٕادراج wحتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية يف مرح¢ التخطيط للربامج يف الويبوجدوى ٕادراج wحتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية يف مرح¢ التخطيط للربامج يف الويبوجدوى ٕادراج wحتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية يف مرح¢ التخطيط للربامج يف الويبوجدوى ٕادراج wحتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية يف مرح¢ التخطيط للربامج يف الويبو    �لثا.�لثا.�لثا.�لثا.

    6666    وضع مؤرشات حمددة لقياس مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةوضع مؤرشات حمددة لقياس مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةوضع مؤرشات حمددة لقياس مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةوضع مؤرشات حمددة لقياس مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية    رابعا.رابعا.رابعا.رابعا.

    7777    بيا¨ت أالداء بشأن مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية ٕاىل غاية االٓنبيا¨ت أالداء بشأن مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية ٕاىل غاية االٓنبيا¨ت أالداء بشأن مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية ٕاىل غاية االٓنبيا¨ت أالداء بشأن مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية ٕاىل غاية االٓن    خامسا.خامسا.خامسا.خامسا.

    8888    اخلطوات اليت اختذهتا الويبو لتحسن إالبالغ عن مسامههتا يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةاخلطوات اليت اختذهتا الويبو لتحسن إالبالغ عن مسامههتا يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةاخلطوات اليت اختذهتا الويبو لتحسن إالبالغ عن مسامههتا يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةاخلطوات اليت اختذهتا الويبو لتحسن إالبالغ عن مسامههتا يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية        سادسا.سادسا.سادسا.سادسا.

    9999    خالصةخالصةخالصةخالصة    سابعا.سابعا.سابعا.سابعا.
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        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة        ....ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال

بشأن مسامهة الويبو يف  ، ُقدم تقرير22عقب طلب قدمته اKول أالعضاء، يف سـياق توصية جدول ٔاعامل التمنية  .1
حتقيق ٔاهداف أالمم املتحدة إالمنائية لٔاللفية ٕاىل اKورة اخلامسة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) 

قع الفعيل ٔالنشطة الويبو عىل دمع أالهداف إالمنائية ا). وعُدل ذ� التقرير ليك يأخذ بعني wعتبار الو CDIP/5/3 (الوثيقة
ة ويقرتح ٔانشطة ملموسة مبؤرشات قاب¢ للقياس من ٔاجل املساعدة عىل حتقيق ت« أالهداف. وعليه، فقد ¨قشت لٔاللفي

تقيمي التقرير املعنون ") CDIP/10/9 ) ودورهتا العارشة (الوثيقةCDIP/8/4 اللجنة يف لك من دورهتا الثامنة (الوثيقة
 ".مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية

 القادمة وثيقة بشأن ما ييل: ة اللجنةويف اKورة العارشة، طلبت اللجنة من أالمانة ٔان تعرض يف دور .2

لالخنراط يف فرقة العمل املعنية �لقصور يف حتقيق أالهداف إالمنائية اخلطوات اليت قامت هبا الويبو   "1"
ؤرشات أالهداف إالمنائية مب املعيناملشرتك بني الواكالت  اخلرباء فريقلٔاللفية ومشاركهتا يف 

  )؛IAEG(  لٔاللفية

يف  مرح¢ التخطيط للربامجلٔاللفية يف wحتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية  ٕادراجوجدوى   "2"
  الويبو ووضع مؤرشات حمددة لقياس املسامهة يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية؛

لتحسني طريقة التبليغ عن معلها ومسامههتا يف حتقيق أالهداف إالمنائية واخلطوات اليت اختذهتا الويبو   "3"
لٔاللفية عىل الصفحات الشـبكية اÒصصة �Ñ الغرض عرب تقدمي نتاجئ موثوقة وملموسة ٔاكرث يف بيا¨ت أالداء 

  يف التقارير املعنية بشأن ٔاداء الرب¨مج واملؤرشات اخلاصة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية.

" 3و" "2اسـتجابة للنقطتني " السـيد غلني أونيل، خبري استشاري يف جمال التقيمي،التقرير هو دراسة ٔاجراها وهذا  .3
 يف الطلب الوارد ٔاعاله.

        أالهداف إالمنائية لٔاللفية وامللكية الفكرية والويبوأالهداف إالمنائية لٔاللفية وامللكية الفكرية والويبوأالهداف إالمنائية لٔاللفية وامللكية الفكرية والويبوأالهداف إالمنائية لٔاللفية وامللكية الفكرية والويبو        ....�نيا�نيا�نيا�نيا

. وتركز 2015د ٔاقصاه سـنة غاية ينبغي حتقيقها يف موع 21مثانية ٔاهداف وتتألف أالهداف إالمنائية لٔاللفية من  .4
أالهداف والغا�ت عىل التمنية والتخفيف من وطأة الفقر وهتمت بشلك خاص بأفريقيا والبÙان أالقل منوا وتقارن 

 .2مؤرشا 60 عدده  مبا

 املعيناملشرتك بني الواكالت  اخلرباء فريق ينجزومن ٔاجل رصد التقدم احملرز حنو حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية،  .5
تقارير تنسـيقه، àمة  شعبة إالحصاءات يف أالمم املتحدة، املذكور ٔاعاله واÑي تتوىل ؤرشات أالهداف إالمنائية لٔاللفيةمب

 وتسـتمكلهإاىل البيا¨ت املأخوذة من إالحصاءات الرمسية اليت تقدàا احلكومات الوطنية  تستند يف معظمها 3مرحلية سـنوية
)، فقد ظهرت صعو�ت يف مجع بيا¨ت موثوق هبا K CDIP/10/9راسة السابقة (الوثيقةالواكالت اKولية. وكام جاء يف ا

 �لنسـبة مجليع أالهداف، وهو ما يعين صعو�ت يف قياس التقدم احملرز حنو حتقيق ت« أالهداف.

ا�ت ت« يف غ ذ� ؤاما دور امللكية الفكرية يف املسامهة يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية، رمغ عدم ذكر .6
عىل حنو ما شددت عليه ثالث و�ئق الرتكزي عليه بشدة كجزء من دور العمل والتكنولوجيا وwبتاكر  أالهداف، فقد متّ 

 أساسـية ويه:
                                                

  .>http://www.unmillenniumproject.org/goals/gti.htmانظر القامئة الاكم¢ لٔالهداف واملؤرشات: < 2
 ).2011(أالمم املتحدة، نيويورك  2011تقرير أالهداف إالمنائية لٔاللفية أالمم املتحدة،  3
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، اÑي اكن ٔاساس أالهداف إالمنائية لٔاللفية وتضمن 20004ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن أاللفية لعام   "1"
سـ� ما خيص توافر أالدوية أالساسـية وفرص احلصول عىل  ية، والٕاشارة àمة ٕاىل دور امللكية الفكر 

  التكنولوجيا ونقلها؛

اÑي حتدث عن  5(اÑي يطلق عليه "تقرير ساكس") 2005وتقرير مرشوع أالمم املتحدة لٔاللفية لعام   "2"
  سـياساهتا؛و التوازن الالزم بني قوى السوق وتدابري القطاع العام من أجل وضع ٔانظمة امللكية الفكرية 

اÑي ٔاقر بأن  2005ام لع 6فرقة معل مرشوع أاللفية املعنية �لعمل والتكنولوجيا وwبتاكروتقرير   "3"
حقوق امللكية الفكرية جانب �لغ أالمهية من جوانب التعاون التكنولو� وبأن ال بد من ٕادراج ٔاحاكم يف 

  البÙان النامية.اتفاقات امللكية الفكرية لتعزيز التعاون التكنولو� مع 

نوعا من wسـتجابة لٔالهداف إالمنائية لٔاللفية.  2007سـنة  جدول أعامل الويبو بشأن التمنيةوميكن اعتبار اع�د  .7
وعليه، فٕان الكيفية اليت ميكن ٔاو ينبغي للويبو ٔان تسامه هبا يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية اكنت دامئا مطروحة يف 

 .7املقرتحة واملنجزةالنقاشات واملرشوعات 

تقرير بشأن مسامهة الويبو ٕاعداد  اKول أالعضاء يف الويبوأعامل التمنية، طلبت  جدولمن  22واستنادا ٕاىل التوصية  .8
وقدم ٕاىل اللجنة يف دورهتا الثامنة  ). وعُدل ذ� التقريرCDIP/5/3 الوثيقة( يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية

). وميكن تلخيص ٔامه wسـتنتاجات اليت توصلت ٕالهيا CDIP/10/9 دورهتا العارشة (الوثيقة ) ويفCDIP/8/4 (الوثيقة
 ت« التقارير املتتالية، واليت لها ص¢ هبذه الوثيقة عىل النحو التايل:

ٔادى جدول ٔاعامل الويبو بشأن التمنية ٕاىل جانب حتسني ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ يف املنظمة ٕاىل   "1"
  حمورية يف معل الويبو؛أالهداف إالمنائية لٔاللفية  جعل

ال ميكن للويبو، �عتبارها واك متخصصة ذات والية حمددة، ٔان تظهر بسهو ترابطا بني معلها   "2"
  واملسـتوى الرفيع املسـتوى اÑي تتسم به أالهداف إالمنائية لٔاللفية؛

قيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية ومن الصعب جدا هناك الكثري من العنارص الفاع¢ اليت تسامه يف حت   "3"
  مهة الويبو يف بلوغ ت« أالهداف؛عزل مسا

ٕان دور الواكالت اKولية هو دمع التدابري الوطنية لتحقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية، وعليه فٕان قياس   "4"
  مسامهة أي واك عىل الصعيد اKويل قد يكون مضلال؛

وينبغي  –سـببية مبارشة بني ٔانشطة الويبو ومؤرشات أالهداف إالمنائية لٔاللفية  ال ميكن ٕاقامة عالقة  "5"
يف جمال wحتياجات/النتاجئ املتعلقة �لعمل والتكنولوجيا  هتا/مسامهالويبو للتقدم ٕاحرازقبول مسأ ٔان 

  يف بلوغ أالهداف إالمنائية لٔاللفية؛ اوwبتاكر يعترب مسامهة مهن
                                                

  : A/RES/55/2 انظر وثيقة امجلعية العامة لٔالمم املتحدة 4
<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/559/49/PDF/N0055949.pdf?OpenElement> 

  Sachs, J. (2005), Investing in Development – A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals انظر:  5
<http://www.unmillenniumproject.org/documents/MainReportComplete-lowres.pdf> 

 ,Juma, C. and Yee-Cheong, L.  (2005), Innovation: Applying Knowledge in Development, Millennium Project  انظر: 6
Task Force on Science, Technology, and Innovation.  

  الرابط التايل: للمزيد من املعلومات عن جدول ٔاعامل الويبو بشأن التمنية ير% wطالع عىل 7
<http://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/> 
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فرقة معل مرشوع أاللفية املعنية �لعمل يقدم ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن أاللفية، وتقرير ساكس، وتقرير   "6"
  ٕاطارا ميكن من خال& دراسة دور الويبو؛ والتكنولوجيا وwبتاكر

ميكن ٕاجياد ٔاكرث الصالت وضوحا بني ٔانشطة الويبو وأالهداف إالمنائية لٔاللفية يف الغا�ت املرتبطة   "7"
ماكحفة ( 6(القضاء عىل الفقر املدقع واجلوع) والهدف  1الهدف إالمنايئ رمق يف ٕاطار البتاكر/التكنولوجيا �

ٕاقامة رشاكة عاملية من ( 8) والهدف فريوس نقص املناعة البرشية/إاليدز واملالر� وغريهام من أالمراض
  ).التمنية ٔاجل

مرح¢ التخطيط للربامج مرح¢ التخطيط للربامج مرح¢ التخطيط للربامج مرح¢ التخطيط للربامج wحتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية يف wحتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية يف wحتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية يف wحتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية يف     ٕادراجٕادراجٕادراجٕادراججدوى جدوى جدوى جدوى         �لثا.�لثا.�لثا.�لثا.
        الويبوالويبوالويبوالويبو        يفيفيفيف

وهو نظام للتخطيط ووضع املزيانية يربط الربامج  1998بدٔات الويبو العمل ٕ�طار إالدارة القامئة عىل النتاجئ سـنة  .9
عىل  ،اتيجية ٕاىل جانب وضع خطط معل سـنوية وٕاعداد تقاريرواملزيانيات �لنتاجئ املرتقبة ومؤرشات أالداء وأالهداف wسرت 

 وتقدميها سـنو� ٕاىل اKول أالعضاء.ٔاداء الرب¨مج  أساس بيا¨ت أالداء ا+ّمعة، بشأن

ٔالنشطة ٕاىل حتديد نتاجئ أكرث لتطور ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو وانتقل من وضع قوامئ ومع مرور الوقت  .10
نتيجة مرتقبة للمنظمة يف ٕاطار نتاجئ  60وتضمن  واقتضا�تركزيا عىل احلواصل. وصار إالطار ٔاكرث تناسقا 

 .2013-2012 الثنائية

لتقيمي مسامهة الويبو يف بلوغ أالهداف  مصداقيةكر آنفا، فقد توصلت اKراسة السابقة ٕاىل أن ٔاكرث الوسائل وكام ذُ  .11
 ائية لٔاللفية هو ٕاجراء تقيمي عىل ٔاساس ٕاطار املنظمة لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ.إالمن

ص¢ �ٔالهداف إالمنائية لها نتاجئ يف جمال العمل والتكنولوجيا وwبتاكر ة احتياجات/واقرتحت اKراسة السابقة تسع .12
إالدارة القامئة عىل النتاجئ  مضن ٕاطارحملددة من أجل ربط أالهداف wسرتاتيجية والنتاجئ املرتقبة الوجهية ا 8لٔاللفية

) 8و 6و 1إالمنائية لٔاللفية (أالهداف والغا�ت ) مبا يقابلها من أالهداف 2011-2010 الثنائيةو  2009-2008 (الثنائية
 ).CDIP/10/9 (الوثيقة

اKراسة مسأ أن ٔاي تقيمي ملسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية ينبغي ٔان يستند ٕاىل ٕاطار  هذهولنئ دمع ُمعّد  .13
احتياجات ٔاو نتاجئ ٔاو مؤرشات خاصة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية  ٕادراجاملنظمة لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ، فٕانه يرى ٔان 

تقيميها عرب الربط بني  . بيد ٔان مسامهة الويبو ميكنالقامئة عىل النتاجئٕالدارة ل احلايل طاراالٕ سـيكون عىل مسـتوى سطحي يف 
 /النتاجئ املرتقبة للويبو وغا�ت خمتارة من غا�ت أالهداف إالمنائية لٔاللفية كام هو مبّني ٔاد¨ه.ةأالهداف wسرتاتيجي

الويبو  مضن ٕاطارة االٔكرث وجاهة والنتاجئ املرتقب ةوينطوي هذا أالمر �ٔالساس عىل اختيار أالهداف wسرتاتيجي .14
ومن مثة حساب درجة حتقيق النتاجئ املرتقبة عىل  –لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ ومقارنهتا �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية الوجهية 

يف اKراسة  أساس بيا¨ت أالداء ا+معة. وّمت ربط wحتياجات/النتاجئ التسع املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية الواردة
 ). ويدمع معّد هذه اKراسة wسـتنتاج السابق القائل بأن8و 6و 1(الهدف  السابقة بست غا�ت لثالثة ٔاهداف ٕامنائية

                                                
تعزيز ٕادارة ) وحتسني بيئة السـياسة العامة العاملية و 2(؛ تطوير نظام للملكية الفكرية حيقق التوازن السلمي بني قوى السوق وأالعامل العامة )1(ويه:  8

ز�دة و ) 5(؛ بني التكنولوجيا والرشاكت طوتعزيز الرواب) 4(؛ ) وتطوير البنية التحتية، مبا يف ذ� االتصاالت، 2ٔساس لالبتاكر التكنولو�3(؛ التكنولوجيا
ومعاجلة ) 7(؛ اجلوع ٕاىل النصف (أالمن الغذايئ) ض نسـبة الساكن اÑين يعانون منيف وخت ) 6(؛ اسـتحداث التكنولوجيا العاملية وٕاقامة حتالفات تكنولوجية دولية

فريوس اخلاصة ب اتتعممي ٕا4حة العالج، مبا يف ذ� أالساسـية بأسعار ميسورة يف البÙان النامية ٕا4حة العقاقري و ) w)8حتياجات اخلاصة للبÙان أالقل منوا؛ 
وخباصة  ٕا4حة فوائد التكنولوجيات اجلديدة، و ) 9(؛ املالر� وغريها من أالمراض الرئيسـيةوقف انتشار والتدخالت الرامية ٕاىل  إاليدزنقص املناعة البرشية/

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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هذه الغا�ت الست لٔالهداف إالمنائية الثالثة. ويقارن اجلدول التايل ت« أالهداف  يه مسامهة الويبو أفضل طريقة ٕالظهار
هداف wسرتاتيجية ٕالطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو مع ٕابراز مسامهة الويبو الرئيسـية الثالثة والغا�ت الست �الٔ 

 يف ذ�:

الهدف إالمناالهدف إالمناالهدف إالمناالهدف إالمنايئيئيئيئ    
 لٔاللفيةلٔاللفيةلٔاللفيةلٔاللفية

: القضاء عىل الفقر املدقع : القضاء عىل الفقر املدقع : القضاء عىل الفقر املدقع : القضاء عىل الفقر املدقع 1111الهدف الهدف الهدف الهدف 
 واجلوواجلوواجلوواجلوعععع

ماكماكماكماكحفحفحفحفة فريوس نقص ة فريوس نقص ة فريوس نقص ة فريوس نقص : : : : 6666الهدف الهدف الهدف الهدف 
املناعة الاملناعة الاملناعة الاملناعة البرشبرشبرشبرشية/إاليدز واملالر� ية/إاليدز واملالر� ية/إاليدز واملالر� ية/إاليدز واملالر� 

 وغريهام من أالمراضوغريهام من أالمراضوغريهام من أالمراضوغريهام من أالمراض

ٕاقامة رشاكة عاملية من ٕاقامة رشاكة عاملية من ٕاقامة رشاكة عاملية من ٕاقامة رشاكة عاملية من : : : : 8888الهدفالهدفالهدفالهدف
 ٔاجل التمنيةٔاجل التمنيةٔاجل التمنيةٔاجل التمنية

الهدف غا�ت 
 إالمنايئ لٔاللفية

جمي: ختفيض نسـبة  -  1الغاية 
الساكن اÑين يعانون من اجلوع ٕاىل 

 1990الفرتة ما بني  النصف يف 
  2015 و

�ء: تعممي ٕا4حة العالج  -  6الغاية 
 من فريوس نقص املناعة البرشية/

مجليع  2010حبلول عام  إاليدز 
  حيتاجونه من

جمي: وقف انتشار املالر�  -  6الغاية 
وغريها من أالمراض الرئيسـية حبلول 

وبدء احنسارها اعتبارا  2015  عام 
  من ذ� التارخي

�ء: معاجلة wحتياجات  -  8 الغاية
  اخلاصة ٔالقل البÙان منوا

هاء: التعاون مع رشاكت  -  8الغاية 
املسـتحرضات الصيدالنية ٕال4حة 

أالساسـية بأسعار ميسورة  العقاقري 
 يف البÙان النامية

واو: التعاون مع القطاع  -  8الغاية 
اخلاص ٕال4حة فوائد التكنولوجيات 

وخباصة تكنولوجيا  اجلديدة، 
 املعلومات واالتصاالت

هدف الويبو 
wسرتاتيجي 

 الوجيه

الهدف أالول: تطور متوازن لوضع 
ن امللكية القواعد واملعايري اKولية بشأ 

  الفكرية 
الهدف الثالث: تسهيل wنتفاع 
�مللكية الفكرية يف سبيل التمنية 

الهدف الرابع: تنسـيق البنية التحتية 
 العاملية للملكية الفكرية وتطويرها
الهدف السابع: امللكية الفكرية 

 وقضا� السـياسات العامة العاملية 

الثالث: تسهيل wنتفاع  الهدف
 التمنية �مللكية الفكرية يف سبيل

الهدف السادس: التعاون اKويل 
 عىل ٕاذاكء wحرتام للملكية الفكرية

الهدف السابع: امللكية الفكرية 
 وقضا� السـياسات العامة العاملية

 

الهدف أالول: تطور متوازن لوضع 
القواعد واملعايري اKولية بشأن امللكية 

  كرية الف
الهدف الثالث: تسهيل wنتفاع 
�مللكية الفكرية يف سبيل التمنية 

الهدف الرابع: تنسـيق البنية التحتية 
 العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

الهدف السادس: التعاون اKويل 
  عىل ٕاذاكء wحرتام للملكية الفكرية

الهدف السابع: امللكية الفكرية 
 عامليةوقضا� السـياسات العامة ال

الهدف الثامن: آلية تواصل متجاوب 
بني الويبو واKول أالعضاء ومجيع 

حصاب املصاحل  أ
 

املساهامت 
 الرئيسـية

حتليل املعلومات املتعلقة �سـتخدام 
لوضع وٕا4حهتا 2ٔداة  امللكية الفكرية

سـياسات العامة من ٔاجل معاجلة ال 
ٔادوات أالمن الغذايئ، ووضع قضية 

ٔاوضاع السـياسة العامة مثل 
الرباءات يف جمال التكنولوجيا املتص¢ 

املعلومات حول قضا�  توفري
السـياسات العامة احلالية يف جمال 

الصحة العامة؛ وحتليل ٔاوضاع 
الرباءات؛ وتقدمي إالرشاد ف� خيص 

وضع قانون دويل متوازن بشأن 
الرباءات، مبا يف ذ� املسـتحرضات 

دمع البÙان أالقل منوا يف اسـتخدام 
ويف تنفيذها  امللكية الفكريةنظام 

مضن  امللكية الفكريةٔالحاكم 
ٕالرشاد التجارية؛ وتوفري ا االتفاقات

خبصوص وضع قانون دويل متوازن 
بشأن الرباءات، مبا يف ذ� احلصول 
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، وتعزيز كفاءات �حملاصيل الزراعية
املؤسسات احمللية السـتخدام 

 املعلومات املتعلقة �لرباءات

الصيدالنية ونقل التكنولوجيا 
والتقييدات وwسـتثناءات عىل 

حقوق الرباءات؛ والتعاون مع 
لرشاكء اKوليني والتحاور معهم؛ ا

واملسامهة يف wسرتاتيجية العاملية 
العامة وwبتاكر بشأن الصحة 

وامللكية الفكرية ملنظمة الصحة 
 .العاملية

لتحتية البنية اعىل أالدوية؛ ووضع 
؛ وٕانشاء العاملية للملكية الفكرية

الصناديق wست>نية والصناديق 
الطوعية أالخرى داخل الويبو لفائدة 

البÙان أالقل منوا عىل وجه 
  اخلصوص.

  إالمنائية لٔاللفية �ٔالهداف wسرتاتيجية للويبووالغا�ت مقارنة أالهداف   :1اجلدول 

نتيجة  14ٔان  2013-2012من مرشوع ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ للثنائية يتضح واستنادا ٕاىل هذه املهنجية،  .15
دة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية نتيجة مرتقبة يف سـتة ٔاهداف من ٔاصل مثانية ٔاهداف اسرتاتيجية لها عالقة وطي 60من ٔاصل 

 2013-2012مسامهة معقو فهيا (انظر امللحق أالول لالطالع عىل القامئة الاكم¢ اليت تقارن النتاجئ املرتقبة للثنائية لها و 
 �ٔالهداف والغا�ت إالمنائية اÒتارة).

منائية لٔاللفية وست غا�ت. بيد أن أن الويبو تسامه بصورة أساسـية يف ثالثة من أالهداف االٕ ويبني هذا التحليل  .16
الويبو تسامه ٔايضا يف أالهداف إالمنائية امخلسة املتبقية ولكن بدرجة ٔاقل. وقد بدٔات الويبو توثيق مسامههتا يف بلوغ مجيع 

 .9أالهداف إالمنائية لٔاللفية كام هو مفصل يف صفحة شـبكية خمصصة لت« أالهداف

        ة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةوضع مؤرشات حمددة لقياس مسامهوضع مؤرشات حمددة لقياس مسامهوضع مؤرشات حمددة لقياس مسامهوضع مؤرشات حمددة لقياس مسامه        رابعا.رابعا.رابعا.رابعا.

أالهداف إالمنائية  وغا�تتوصلت اKراسة السابقة ٕاىل أنه ال ميكن ٕاقامة عالقة سـببية مبارشة بني ٔانشطة الويبو  .17
حتقيق ٔاهداف اسرتاتيجية ونتاجئ مرتقبة ميكن يف ٕاطارها الويبو يف  تقدمينبغي قبول مسأ ٔان ومؤرشاهتا. غري ٔانه لٔاللفية 

 .أالهداف إالمنائيةت« عترب مسامهة مهنا يف بلوغ يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية ينبغي ٔان ي  سهامإ ٕابراز 

وكام ذكر آنفا، فٕان القبول هبذه املهنجية سـيعين أن وضع مؤرشات حمددة لقياس مسامهة الويبو لن يكون مناسـبا  .18
. وهذا أالمر ينطبق بدرجة أكرب ف� خيص قدرة الويبو عىل حتديد ٔاهدافها wسرتاتيجية ونتاجئها املرتقبة اليت سامهت كنامم   أو

 يف حتقيق أالهداف إالمنائية والغا�ت املعنية، وٕاىل ٔاي درجة ّمت حتقيق نتيجة من النتاجئ املرتقبة.

حتدد لك سـنة مسامههتا يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية عرب و�سـتخدام هذه املهنجية سـيكون مبقدور الويبو أن  .19
وسـيكون التحليل لتحديد مسامهة املنظمة سهال نسبيا ويرد اختبار & البيا¨ت ا+معة واملعروضة يف تقرير ٔاداء الرب¨مج. 

 .2011و 2008أد¨ه عىل ٔاساس بر¨مج أالداء يف الفرتة ما بني 

ية ٔالن التقيمي الرتامكي للتقدم اÑي ٔاحرزته الويبو يف حتقيق النتاجئ املرتقبة الوجهية ف� وهناك قصور يف هذه املهنج  .20
 �ء - 8لغاية خيص غاية هدف ٕامنايئ معني لن يشري �لرضورة ٕاىل املسامهة إالجاملية للويبو حنو بلوغ ت« الغاية. و�لنسـبة ل

تساهامن يف  2013-2012بيل املثال، هناك نتيجتان مرتقبتان للثنائية عىل س  )معاجلة wحتياجات اخلاصة ٔالقل البÙان منوا(
تعزيز الرشااكت والربامج والتعاون ونقل التكنولوجيا مع البÙان أالقل منوا (للمزيد من  وتنطو�ن عىلبلوغ ت« الغاية 

يف تلبية wحتياجات اخلاصة  التفاصيل انظر امللحق أالول) ٕاال ٔانه ما من شك يف ٔان الويبو تقوم بأنشطة أخرى تسامه
للبÙان أالقل منوا نظرا ٕاىل تعممي wه�م بت« البÙان عىل مجيع ٔانشطة الويبو يف السـنوات أالخرية. وعالوة عىل ذ�، فٕاذا 

                                                
  انظر الصفحة الشـبكية: 9

<http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/> 
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 راعتباحققت الويبو بشلك اكمل النتيجتني املذكورتني فهذا ال يعين ٔان مسامهة الويبو بلغت حدها أالقىص. ؤاخريا، فرمغ 
ٕاجيابية وàمة يف فرتة زمنية معينة، فٕان وقعها عىل غاية الهدف إالمنايئ احملقق سيتوقف يف هناية املطاف عىل  5 - 8الغاية 

 عوامل خارج سـيطرة الويبو مثل خيارات السـياسة العامة ؤاولو�ت لك بÙ عىل حدة.

اجئ وليس عىل مسـتوى الربامج ٔاو أالنشطة. ومن ٕاجيابيات هذه املهنجية ٔان مسامهة الويبو تُقاس عىل مسـتوى النت .21
أالنشطة وتو�ه حنو النتاجئ (وهذا يسهل هذا النوع من  عنوهذا يعكس ابتعاد ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ 

 .10التحليل) ويسـتجيب لطلب اللجنة الرتكزي عىل ما تسامه به الويبو فعال مقارنة مبا ميكن ٔان تسامه به

        بيا¨ت أالداء بشأن مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية ٕاىل غاية االٓنبيا¨ت أالداء بشأن مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية ٕاىل غاية االٓنبيا¨ت أالداء بشأن مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية ٕاىل غاية االٓنبيا¨ت أالداء بشأن مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية ٕاىل غاية االٓن        خامسا.خامسا.خامسا.خامسا.

لك سـنتني عىل أساس تقرير ٔاداء الرب¨مج استنادا ٕاىل املهنجية املذكور ٔاعاله، ميكن ٕاذا قياس بيا¨ت أالداء  .22
 .2011ٕاىل  2008 من

ومؤرشات أداهئام اليت تتصل  2011-2010و 2009-2008 ويتضمن امللحق الثاين حتليال للنتاجئ املرتقبة للثنائيتني .23
وتسامه فهيا. وحتتوي اKراسة السابقة ٔايضا عىل حتليل مماثل  1الثالث املفص¢ يف اجلدول بشلك وثيق �ٔالهداف إالمنائية 

). ويرد تلخيص CDIP/10/9 ستند ٕاىل اقرتاح لتسع نتاجئ/احتياجات ذات ص¢ �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية (الوثيقةولكنه ي 
 ٔالمه اسـتنتاجات هذا التحليل يف الفقرات املوالية.

للنتاجئ املرتقبة الوجهية اليت  2011-2010و 2009-2008أن أالداء العام يف الثنائيتني  1ويبّني الشلك البياين  .24
لكيا". واستند  ةة Kرجة "حمقق�لنسـب �ملائة 70ٕاىل  �ملائة 50ية لٔاللفية ارتفع من سامهت يف حتقيق غا�ت أالهداف إالمنائ 

ذ� ٕاىل بيا¨ت أالداء الواردة يف تقرير أداء الرب¨مج ونظام "ٕاشارات املرور" لتحديد درجة حتقيق النتاجئ (من درجة "غري 
لكيا"). وهذه نتيجة ٕاجيابية تبني التقدم احملرز مبرور الوقت يف جمال مسامهة الويبو يف حتقيق  ةق" ٕاىل درجة "حمقةحمقق

 ).CDIP/10/9 أالهداف إالمنائية لٔاللفية وت�ىش واسـتنتاجات اKراسة السابقة (الوثيقة

  

  1الشلك البياين 

                                                
  انظر ملخص رئيس اKورة اخلامسة للجنة: 10

<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_5/cdip_5_ref_summary_revised.pdf> 
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مقارنة �لغا�ت  2011-2010و 2009-2008أداء النتاجئ املرتقبة الوجهية يف فرتة الثنائيتني  2ويبني الشلك البياين  .25
ٔاقوى. وبشلك عام، تبني هذه wسـتنتاجات حتسـنا يف لك غاية من الغا�ت إالمنائية الست اليت اكنت فهيا مشاركة الويبو 

). الر� وغريها من أالمراضاملجمي (ماكحفة  - 6) وفريوس نقص املناعة البرشية/إاليدز�ء (ماكحفة  - �6سـتثناء الغاية 
من حيث تقسـمي نتاجئهام املرتقبة  إالدارة القامئة عىل النتاجئويعزى هذا wسـتنتاج ٔاساسا ٕاىل wختالفات بني ٕاطاري 

وال يعود ٕاىل تراجع يف النتاجئ احملققة. واجلدير  –وما اÑي ميكن اعتباره مسامهة يف حتقيق غا�ت أالهداف إالمنائية  – وبياهنا
، فٕان املقارنة )2013-2012(كام هو احلال يف الثنائية  اندماجاأكرث  إالدارة القامئة عىل النتاجئصبح ٕاطار لكام أ �Ñكر أنه 

 تناسقا.أكرث صبح، مبرور الوقت، سـت 

القضاء عىل جمي ( - 1واستنادا ٕاىل هذا التحليل، يالحظ حتسن كبري يف النتاجئ املرتقبة اليت تسامه يف حتقيق الغاية  .26
ىل مسـتوى أالهداف اجلديدة). وع فوائد التكنولوجياتواو ( - �8ء (البÙان أالقل منوا) والغاية  - 8) والغاية الفقر واجلوع

) من حيث عدد ٕاقامة رشاكة عاملية من ٔاجل التمنية( 8إالمنائية لٔاللفية، يتضح ٔان الويبو تسامه بشلك ٔاكرب يف حتقيق الهدف 
 النتاجئ املرتقبة اليت لها ص¢ وثيقة هبذا الهدف.

  
  2الشلك البياين 

ٕاجيابية ويالحظ حتسن  2011و �2008لنسـبة لسـنة وبناء عىل هذه املهنجية والتحليل، فٕان wسـتنتاجات إالجاملية  .27
و طريقة أفضل يف التخطيط ومجع تباع الويبوميكن أن جيسد ذ� التحسن كذ� ا واحض يف مسامهة الويبو مبرور الوقت.

إالمنائية  البيا¨ت بشأن النتاجئ املرتقبة الوجهية. بيد ٔان التحليل يربز جماالت ٔانشطة الويبو االٔكرث وجاهة لتحقيق أالهداف
 لٔاللفية واليت ال يزال فهيا هامش لتحقيق حتسن ٔاكرب يف السـنوات القادمة.

        اخلطوات اليت اختذهتا الويبو لتحسن إالبالغ عن مسامههتا يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةاخلطوات اليت اختذهتا الويبو لتحسن إالبالغ عن مسامههتا يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةاخلطوات اليت اختذهتا الويبو لتحسن إالبالغ عن مسامههتا يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةاخلطوات اليت اختذهتا الويبو لتحسن إالبالغ عن مسامههتا يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية        ....سادساسادساسادساسادسا

. وتتيح منائية لٔاللفيةلعملها ومسامههتا يف حتقيق أالهداف االٕ  خصصهتاُذكر آنفا أن الويبو ٔانشأت صفحة شـبكية  .28
املنظمة عىل ت« الصفحة نصا عن لك هدف من أالهداف إالمنائية الMنية يرشح ٔانشطة املنظمة اليت ميكن ٔان تسامه يف 

  حتقيق الهدف املعين.

ة لموسة املأخوذتقدم عىل ت« الصفحة الشـبكية مزيدا من النتاجئ امل وال تزال الويبو تنتظر توصيات هذه اKراسة يك .29
. وٕاذا اتفقت الويبو واللجنة عىل املهنجية والنتاجئ املقدمة يف هذه الوثيقة، فسـيصبح من املمكن ٕاذا نرش من بيا¨ت أالداء

 نتاجئ خمتارة بناء عىل بيا¨ت أالداء (كام هو وارد يف اجلزء اخلامس من هذا التقرير) عىل الصفحة الشـبكية املذكورة.
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(%)2011-2010و

غير محققة محققة جزئيا محققة كليا



CDIP/11/3 
Annex 
9 

        خالصةخالصةخالصةخالصة        سابعا.سابعا.سابعا.سابعا.

لٕالدارة الويبو  مضن ٕاطارwحتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية  ٕادراججدوى  تدرس هذه الوثيقة .30
القامئة عىل النتاجئ وخلصت ٕاىل ٔان املهنجية أالنسب يه الرتكزي عىل حتديد ت« النتاجئ املرتقبة اليت ميكن ٕابرازها كنتاجئ تسامه 

 Òأالهداف إالمنائية لٔاللفية.تارة من غا�ت يف حتقيق عدد من الغا�ت ا 

إالدارة القامئة عىل  مضن ٕاطاروليس من الرضوري ٕاذا ٕادراج مجموعة ٕاضافية من مؤرشات أالهداف إالمنائية لٔاللفية  .31
النتاجئ ولكن من الرضوري ٔاكرث تقيمي مسامهة الويبو �سـتخدام بيا¨ت االٔداء املبلغ عهنا بشأن النتاجئ املرتقبة الوجهية للغا�ت 

 منائية املعنية. وقد ال يسـتحسن ٕادراج مؤرشات منفص¢ لٔالهداف إالمنائية نظرا Òتلف أالسـباب الواردة يف هذا التقرير.االٕ 

وتستند هذه اخلالصة ٕاىل فرضية أن املهنجية والتحليل املعروضني يف هذه الوثيقة يتسامن مبا يكفي من املتانة  .32
ص¢ �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. ومن اجلدير �Ñكر ٔايضا ٔان  ة وقاب¢ للقياس لهاملموسلالسـتجابة ملا طلبته اللجنة من نتاجئ 

تباعها يف ذ� إالمنائية واملهنجية اليت ينبغي ااسـتنتاجات هذه اKراسة بشأن جدوى قياس مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف 
 ).CDIP/10/9 اKراسة السابقة (الوثيقة تت�ىش واسـتنتاجا

، مما 2013-2012حسن أن تتبع الويبو هذه املهنجية وجتري التقيمي ذاته عندما تتاح بيا¨ت أداء الثنائية ومن املسـت  .33
سيسمح للويبو واللجنة �حلصول عىل نظرة عامة حول ا+االت البارزة اليت سامهت فهيا الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية 

 .2015لٔاللفية ٕاىل حني انهتاء العمل هبا يف سـنة 

تدرك ٔان �ودها لتقيمي مسامههتا ، ينبغي عىل الويبو كذ� أن 2015وعند انهتاء العمل �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية يف  .34
يف حتقيق ت« أالهداف سـتكون وجهية يف السـنتني املواليتني. وعليه، مفن املسـتحسن ٔان تركز الويبو عىل مشاركهتا يف 

. وقد رشعت الويبو يف املشاركة 2015ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية اعتبارا من سـنة وضع أالهداف إالمنائية اليت سـتحل حمل ا
 .11يف املنتد�ت املعنية �ملسامهة يف وضع هذه أالهداف إالمنائية اجلديدة

ومبا أن الويبو ستشارك مشاركة ٔاكرب يف وضع ت« أالهداف إالمنائية اجلديدة فٕان قدرهتا عىل قياس مسامههتا  .35
ن قدرهتا عىل قياس مسامههتا يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وميكن للويبو ٔان تستبق أالمور وتضع سـتكون ٔاكرب م

اÑي  12بيا¨ت أداء متينة، تأخذها من ٕاطارها لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ ورمبا من مصادر ٔاخرى، مثل مؤرش wبتاكر العاملي
 شاركت يف اسـتحداثه.

 [هناية املرفق والوثيقة]

                                                
والفرق العام¢ التابعة & (فريق اKمع التقين املعين  2015فريق معل منظومة أالمم املتحدة املعين خبطة التمنية لٔالمم املتحدة ملا بعد عام وعىل وجه اخلصوص،  11

 ل املعين �لرصد واملؤرشات).�لرشااكت العاملية، والفريق العام الفريق العامل املعين، و بأهداف التمنية املسـتدامة
 .<http://www.globalinnovationindex.org> انظر: 12


