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  تقييم مساهمة الويبو يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

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

ية  .1 تو ياق ا صيف  ل سة 22سـ ية الفكرية يف اCورة اخلا ية وا ية  نة ا شت ا K ،ية م من جدول أعامل ا من ن للج ق مللكمن ت لت ملعل
نعقدة من  ية2010 أبريل 30 إىل 26ملا ية لأل تحدة اإلمنا يق أهداف األمم ا بو يف  سامهة الو لف تقريرا عن  ئحتق مل ي ست . م لمتوا
نة أن  تقرييراجعللجا بlعلهيا ر ويعرض ل ا  .مقجمددا يف دورة 

نظمة  .2 سول موسونغو، ريس  يد  شاري خارo، وهو ا بري ا يه أعد  مو ئ يخ سـ ت سعل يف، IQsensatoلس جن، يف 
ية ية لأل تحدة اإلمنا يق أهداف األمم ا بو يف  سامهة الو يمي  لفاCراسة املرفقة هبذه الويقة عن  حتق ئتق مل ي م  .ث

ية  .3 ية  نة اCامئة ا نإن ا ن متللج ية لملع مللكوا
الفكرية مدعوة إىل اإلحاطة علام ملعلومات الواردة 

 .ثيف مرفق هذه الويقة

 ]ييل ذ� املرفق[

                                                
ست لرضورة آراء أمانة  1 ها و لياآلراء املعرب عهنا يف هذه اCراسة ختص مؤ نظمةلف بو أو أي دو� عضو من أعضاء ا ملالو  .ي
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تو�ت تو�تقامئة ا تو�تقامئة ا تو�تقامئة ا     حملحملحملحملقامئة ا
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ية  1.2 يا والعمللفإعالن األ نولو ج وا تاكرلتك ية الفكريةبو�  5 ............................................................ مللك وا
بو 2.2 ية وماكنة الو ية لأل يق األهداف اإلمنا تحدة يف  ي دور واكالت األمم ا ئ لفمل     6 .........................................حتق

ية . . . . 3333 ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو ية يمي  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو ية يمي  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو ية يمي  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو لفيمي  حتق لفتق حتق لفتق حتق لفتق حتق ئتق ي ئم ي ئم ي ئم ي     8888    ....................................................................................................................................................................................................................................................................م
بو  1.3 ية ومعل الو ية لأل يمؤرشات األهداف اإلمنا  8 ..........................................................................لفئ
ية 2.3 ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو لفيمي  حتق ئتق ي تاجئ م ياق إطار اإلدارة القامئة عىل ا ن يف   10 ...............لسـ

بو     ....4444 سامهة الو بو تعزيز  سامهة الو بو تعزيز  سامهة الو بو تعزيز  سامهة الو يتعزيز  يم يم يم ية يف يف يف يف م ية لأل ية األهداف اإلمنا ية لأل ية األهداف اإلمنا ية لأل ية األهداف اإلمنا ية لأل لفلفلفلفاألهداف اإلمنا تقارير عهنئئئئ تقارير عهنوإعداد ا تقارير عهنوإعداد ا تقارير عهنوإعداد ا     13131313    ................................................................................................................................................................................................ااااللللوإعداد ا
تحدة وسائر أحصاب املصاحل 1.4 نظومة األمم ا ية مع  شاركة �سرتا مل ا يج ممل  13 ..............................................ت
تاجئ وإعداد  2.4 سني إطار اإلدارة القامئة عىل ا  lنمواص تقارير عن األداء لحت  14 ...........................................لا

    14141414    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................اخلالصة اخلالصة اخلالصة اخلالصة     ....5555

يل األول تذ يا ية:ل ية لأل ية ملؤرشات األهداف اإلمنا لف القامئة الر ئ  مس

ثاين يل ا تذ لا ي يا العمل الروابط بني :ل نولو ج وا تاكر ولتك ياجاتب� ية الفكرية /حتوا تعلقة  ية ا ية لأل مللكتاجئ األهداف اإلمنا مللف ئ ن
نة  بو يف  سـوأداء الو  2010ي

ثالثا يل ا لتذ ي يا العمل الروابط بني :ل نولو ج وا تاكر ولتك ياجاتب� ية الفكرية /حتوا تعلقة  ية ا ية لأل مللكتاجئ األهداف اإلمنا مللف ئ ن
بو يف الفرتة   2009-2008يوأداء الو
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    املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة    ....1111

ية ا .1 ية إىل �رتقاء  نصات الرا ية واحدة من أقوى ا ية لأل بحت األهداف اإلمنا منلقد أ مل ئ بتص م ساواة لف يق ا مللعامل و حتق
بلغ عددها2فيه، ية أهداف وي و نة 21ن مثا ها يف موعد أقصاه  تعني  سـ غاية  حتق ية .2015يقي يص عهنا يف إعالن األ لف ويرد  تلخ

متد مترب ورؤساء حكومات اCول  رؤساء اCول هعا·ي ا تحدة يف  سباألعضاء يف األمم ا يةختام يف 2000مل  ومن 3.لف مؤمتر األ
همالواردة يف ئيسـية األهداف الر يع ساكن العامل، وال سـ¼ أ ية  بح العوملة قوة إجيا ية ضامن أن  ضعفإعالن األ مجللف ب تايل . تص لو

ية  سالح؛ وا سالم واألمن ونزع ا نطاق تغطي طائفة من القضا� مهنا ا بارة عن ويقة واسعة ا منفإن هذا اإلعالن هو  ل ل ل ث لتع
ئة؛ وحقوالقضاء عىل سانلبي الفقر؛ وحامية ا ياجات نوق اإل ية � يدة؛ وحامية الضعفاء؛ و ية واإلدارة الر ت واCميقرا ب شـ حط تل

يا يقت. يقاخلاصة ألفر ية أساسا من الفقرتني سـو ية لأل لف األهداف اإلمنا ية 20 و19ئ ية (لف من إعالن األ  عىلوالقضاء لتمنب ا
 ).الفقر

نه غا�ت  .2 ية، وال سـ¼  تضميوعÎد إعالن األ نة ي) اأهداف(لف ها مبوعد أقصاه  سـتعني  ية 2015يقحتق تعلق  من ف¼  لتي
يحتوالقضاء عىل الفقر،  يق الكرامة تأ ية تضمن  بÐان الختاذ إجراءات جام ها ا بذ هود اليت  ية حلفز ا حتق أداة اسرتا ل عجل ل ت تيج

ساواة ية والعدل وا سا ملاإل ن ي. ن توي األهداف اإلمنا تحدة اإلمنايئ،  بقا لربKمج األمم ا ئو حت مل ية ط ية ر ية عىل عالمات مر مقة لأل جع لف
تعددة به ا ملتصدي للفقر املدقع جبوا ن ية كذ� اكن ومع ذ� 4.لل ية لأل لف إطار األهداف اإلمنا تقاداتحمل ئ  من طائفة من نا

ياسه تعذر  يط معوما و منوي حمدود، وأنه  ية مجلl أمور مهنا أنه إطار  يدان ا هات الفاعl يف  قا م يجل سـ بمن ت  من هذه وعىل الرمغ. لت
شرتك  نداء ا بحت يه ا بول وأ ية وا رش توى ال ميكن إناكره من ا ية  ية لأل مل�تقادات فقد حققت األهداف اإلمنا ل ص ع سـ ئ لقن للف م

رشية ية ا بيق ا لل لتمن  .تحق

نة  .3 نذ اعÎد اإلعالن يف  سـو ثري مما 2000م ناك ا يق الغا�ت احملددة وإن اكن ال يزال  لك أحرز تقدم هائل حنو  هحتق
لتعني ا مترب . قيام بهي نعقد يف  ية ا ية لأل ثاين لألهداف اإلمنا تعرايض ا ناء املؤمتر � سبوأ مل ئ ل سـ  قال رؤساء اCول 2010لفث

تحدة يف مجl أمور إن  :ملورؤساء حكومات اCول األعضاء يف األمم ا

ية " نا بÐان ا ما ل ية بذلت ل ية لأل يق األهداف اإلمنا  lودا هائæلف ئتحق بريا يفوأحرزتل يق بعض غا�هتا ك جناحا  حتق 
تقدم ا·ي 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

هاف¼ بني األقالمي وف¼ متساو�  بÐان ودا خلبني ا  5."ل

سني .4 يب القضاء عىل الفقر املدقع و حتوشمل بعض اîاالت اليت أحرز فهيا تقدم  ط يد ت  يف املدارس وحصة الطفل لقا
يات األطفال وز�دة 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

بل الوقاية من اإليدز والعدوى بفريوسه وز�دة فرص احلصول عىل العالج والرعاية وماكحفة  املالر� سـإىل الطفل وز�دة 
سلو نيت . لا تغذية بني  يه رقعة اجلوع وسوء ا سعت  سومع ذ� يف الوقت ا·ي ا لف ، أحرز تقدم بطيء جتاه 2009 و2007ت

ية وتوفري مرافق الرصف  تدامة ا يق � يهنام و سني و ساواة بني ا تجة وامليض قدما  ئيق العام� الاكمl وا حتق متك يحتق سـ ن مل بن لمل جل

                                                
هذه األهداف عىل اإلنرتنت 2 تايل  تحدة ا تعلقة هبا عىل موقع األمم ا ية والغا�ت ا ية لأل لميكن �طالع عىل األهداف اإلمنا للف مل مل  :ئ
/mgoalsmillenniu/arabic/org.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 
تحدة اإل 4 يةملانظر موقع برKمج األمم ا ية لأل تايل خبصوص األهداف اإلمنا لفمنايئ ا ئ  :ل

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 األ�ات والصحة وأحرز كذ� تقدم بط. سـالصحي األسا يات األ�ات و بذو� للحد من و هود ا حتيء يف ا فمل جل
ية  .باإلجنا

ية الفكرية  .5 ية  نظمة العا سامهة ا ية  سأ�  للملكأما  مليف مل م بو(كم يق األهداف ) يالو سامه يف  ها أن  بغي  يف  حتقأو  ل تن ي ك
ية يف اآلونة اآلخ تأ تزداد أ سأ� ال  ية فقد أحضت  ية لأل مهاإلمنا م تفئ ية لف شأن ا بو  منرة، وخاصة عقب اعÎد جدول أعامل الو ب لتي

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

ية حامسة عىل وجه اخلصوص  ية لأل لفاإلمنا تحدة لهنآنذاك ئ بو من األمم ا مليف الربط بني الوالية ا�و� للو تاكر وض ي ونقل بال
يا من æة و نولو جا ية األوسع نطاقالتك يايس  من æة أخرىئاألولو�ت اإلمنا نظم اخلطاب ا سـ، كام اكنت حامسة بصفهتا إطارا  لي

يةا· ية ملا اكنت أمه حتد  يه أناجلدولهذا واكنت احلجة إلعداد . لتمني يربر إعداد جدول أعامل ا  وأن رؤساء آنذاكلتمن ا
بو أن  ية، فاكن عىل الو ية لأل متدوا األهداف اإلمنا تحدة ا ياCول ورؤساء حكومات اCول األعضاء يف األمم ا ئ لفمل  تربزع

بارها ع ساعي  تسامههتا يف هذه ا مل تحدةعم ية . ملضوا يف أرسة األمم ا ية لأل تخدام األهداف اإلمنا لفواألمه من ذ� هو أن ا ئ سـ
ية شطة اإلمنا ية مقارنة أل تاجئ ا ميي اكن يعين الرتكزي عىل  ئكإطار  ن من تن لت ياق . نظ ية يف  تىس أ سـاألمر ا·ي ا مه ية جحة ك مللكأن ا

 lي ترب غاية يف حد ذاهتا بل و بغي أن  تالفكرية ال  لن سـ تع ياسة العامةي لسـيق أهداف أمع يف جمال ا  .حق

ية  .6 تو تضمن ا ية اكن  متد جدول أعامل ا ندما ا تايل  صو ل ي من ع لتل شطة " اليت تريم إىل ضامن أنه 22ع نبغي أن تكون أ ني
تحدة، مبا فهيا األهداف نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ية ا شأن وضع القواعد واملعايري دامعة لألهداف اإلمنا بو  ملالو مل ئ ب  الواردة يف مي

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
نعقدة يف يويو  ية ا ثا بو يف دورهتا ا ية الفكرية أمانة الو ية وا ية  نة اCامئة ا لا مل ن ل ي من ن مللكللج لت ند طلب مجموعة 2008ملع ع نزوال 

بÐا يه أعدت األمانة تقريرا لا ية، وناء  ية لأل يق األهداف اإلمنا نظمة يف  سامهة ا ية بإعداد تقرير عن  علن األفر ب ئ مل لفم حتق يق
نعقدة يف أبريل  نة ا سة  ته عىل اCورة اخلا ملوعر للج م تقرير املذكور قررت أن يراجع ليك  2010.8ض نة ا لوبعد أن نظرت ا للج

ي¼ قامئا عىل املالحظة لأل تقتضمن  يةي ية لأل يق األهداف اإلمنا نظمة يف دمع  شطة ا لفثر الفعيل أل ئحتق مل  9.ن

تقرير  .7 شة ا نا ناء  لوأ ق يهنا ف¼ ) CDIP/5/3ثالويقة (مث حتسأبرزت وفود اCول األعضاء عددا من اîاالت اليت ميكن 
ية ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو يمي  لفتعلق  حتق ئتق ي م ناء هذه وجيدر الرتكزي عىل ثال. بي نة أثريت أ ثث نقاط  معي

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

يا 10.هدافاأل يمي أعامل سلطت بعض الوفود الضوء عىلن و( تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا تعانة بإطار الو ية � لتق أ ن ي سـ لمه
ية ية لأل تعلق ألهداف اإلمنا ثال ف¼  نظمة، وذ�  لفا ئم ي ية 11.مل سائل األسا سـ وأخريا ذكرت بعض الوفود كذ� 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 �قرتاح األصيل إلعداد جدول  7 بو (لتمنأعامل 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 ( ثال أنه يل ا ملاليت أكدت عىل  نظمة الع"بس ية الفكرية ملعىل ا ية  للملكا مل
بو( ية )يالو ها وال سـ¼ األهداف اإلمنا تحدة  بهتا األمم ا ية الواسعة اليت  تحدة، أن سرتشد عىل أمكل وجه بأهداف ا نظومة األمم ا ئ، بصفهتا عضوا يف  مل نص من ت سمل لنفم لت ً

ية  ".لفلأل
تايلCDIP/3/5ثانظر الويقة  8 شورة عىل املوقع ا ل ا  .id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http=19686: ملن
تايل11انظر الفقرة  9 شور عىل املوقع ا ية الفكرية ا ية وا ية  نة ا سة  ل من ملخص ريس اCورة 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 بÐان األفر يابة عن مجموعة ا يان أنغوال  يقانظر  ل ن نة293لب سة  للج من تقرير اCورة اخلا يابة عن مجموعة جدول أعامل وا. م يان مرص  ننظر كذ�  لب

ية  هورية إيران ) 298الفقرة (بويان الربازيل ) 294الفقرة (لتمنا 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 الوال�ت ا يكانظر  مل سه296ب تقرير، املرجع  نف من ا  .ل
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نظرها يه  بو أن  تاألخرى اليت عىل الو ية، مبا يف ذ� ي ية الفكرية أكرث دعام لألهداف اإلمنا ئدورها يف جعل قواعد ولواحئ ا مللك
ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا  12.ئ

نة  .8 بديئ  تقرير ا تقرير إىل امليض قدما لعمل ا·ي اسـهتل بإعداد ا سـويريم هذا ا مل ل ) CDIP/5/3ثالويقة  (2010لل
تعلق  نة، وال سـ¼ ف¼  يمع مراعاة ردود ا ثالث املذكورة أعالهللج نقاط ا ل يمي . ل تقرير هو إجراء  هدف األسايس من هذا ا تقوا لل

تاجئ نظمة لإلدارة القامئة عىل ا تعانة بإطار ا ية ال ية لأل يق األهداف اإلمنا بادراهتا يف  بو و شطة الو ية أثر أ ننو مل سـ ئ ي ن ع لل لف حتق . م
ناجتة ياKت األداء ا يمي  هدف هو  يقة فإن ا لومبصطلحات د ب تق ل ياجات اخلاصة ق تاجئ مقارنة ال ت عن إطار اإلدارة القامئة عىل ا حن ل

تقارير يف هذا اîال نظامت وإعداد ا سامهة ا سني  ية  ية عن  رشا ية وطرح أفاكر ا ية لأل لألهداف اإلمنا مل م حت يفئ ف كلف ويغطي . ست
ندان إىل معل نوات، كام أهنام  تقرير فرتة من ثالث  يمي يف هذا ا يل وا تح تا ستق سـ ل ل يل ية ل يذ الربKمج واملزيا نومات األداء عن  تنف

نةيف الفرتة من  . الواردة يف تقارير أداء الربKمج2010سـنة  إىل 2008 سـ 

تقارير ت .9 باب، أوها أن هذه ا ية لعدد من األ تريت تقارير أداء الربKمج نقاطا مر لوا سـ لجع تاجئ واألثر مقارنة ركزخ لن عىل ا
شطة وا تقارير عن األ ملمبجرد إعداد ا ن ياKت وفضال عن ذ� . بادراتل تقارير يه املصدر الرمسي واألوثق  بفإن هذه ا للل

ية  ها اCول األعضاء يف و(ئق الربKمج واملزيا ها األهداف اليت  بو وبرا شطة الو نواملعلومات عن الطريقة اليت تليب هبا أ ي تضعن جم
ية بو، مبا فهيا األعامل اليت تضطلع هبا مع تغامl أضف إىل ذ� أن تقارير أداء الربKمج يه تقارير ش. ملعنا يع أعامل الو يطي  مج

تحدة ت. ملسائر واكالت األمم ا تاجئتويف هذا الصدد  تلفة /نضمن تقارير أداء الربKمج  تقارير ا نظمة اليت تغطهيا ا �آ(ر أعامل ا ل مل
ية املرسl إ تقارير املر ية وا يذ جدول أعامل ا تقارير املعدة عن  حلثل ا ل من لتل نف ية عن جوانب تم تجارة العا نظمة ا ملىل جملس  ل م

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

ية يوسـهتل .10 يق األهداف اإلمنا بو، من  تحدة، وال سـ¼ الو ية، وموقع واكالت األمم ا بذة عن إعالن األ تقرير  ئ ا ي مل ب حتقل لف ن
يةل ية و،لفأل ية لأل ياق الصl بني األهداف اإلمنا لف ويف هذا ا ئ تاكر لسـ ية الفكريةب� باب . مللكوا تقرير يف ا تقل ا لومن مث  ل  3ني

تعلق  بو ف¼  يمي معل الو ية بداية من تصور الطريقة اليت ميكن هبا  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو يمي  يإىل  ي ئ ي تقم لف حتق تق
نظمة ألهداف اإلمن ية  سامهة ا يل ا تاجئ  تقرير بعرض  ـي ا ياق مؤرشات هذه األهداف، و ية يف  ية لأل للما لفعل مل حتل ن ل ي سـ نهتئ لف

تاجئ ياKت األداء املأخوذة من إطار اإلدارة القامئة عىل ا ناد إىل  نال ب لس باب . ت ية تعزيز 4لوتيل ذ� يف ا شة حول  نا يف  كم ق
ية  يق األهداف اإلمنا بو يف  ئسامهة الو ي تقارير عهناحتقم ية وإعداد ا للأل باب . لف تقرير  ـي ا لو ل تضمن بعض 5نهتي ي ا·ي 

ية تا ماملالحظات ا  .خل

بو    ....2222 ية الفكرية والو ية وا ية لأل بواألهداف اإلمنا ية الفكرية والو ية وا ية لأل بواألهداف اإلمنا ية الفكرية والو ية وا ية لأل بواألهداف اإلمنا ية الفكرية والو ية وا ية لأل ياألهداف اإلمنا يئ يئ يئ مللكئ مللكلف مللكلف مللكلف     لف

تحدي األسايس ا·ي سعى رؤساء  .11 بل، ا يل ذ� من  يع، وخاصة األشد فقرا، كام  لاكن جعل العوملة صاحلة  قللجم ق
يةاCول ورؤساء حك تصدي = من خالل إعالن األ تحدة إىل ا لفومات اCول األعضاء يف األمم ا ل تايل ركز اإلعالن . مل لو

بريا عىل  يا العملكتركزيا  نولو ج وا تاكر ولتك يع ألهنا دوافع �مة للعوملةب� تعلق هبا من موا ضوما   دور الوقوف عىلفينبغي . ي
ية يف ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  لفالو ئحتق تحدة يمكن دورها ي تخصصة من واكالت األمم ا بو واك�  ياق ألن الو مل هذا ا ي مسـ ل

ية الفكرية ياك@ عىل اإلبداع وحيفز  سور  توازن و شاء نظام دويل  للملكيف إ يم تاكر من تصادية ب� ية � يق ا قوسامه يف  منحتق لتي
 13.وحيافظ يف الوقت ذاته عىل املصلحة العامة

                                                
ية  12 يان الربازيل املذكور يف احلا شـانظر   . أعاله9ب
بو"انظر صفحة  13 تايل" يتعريف لو  html.wipo_is_what/ar/wipo-about/int.wipo.www://http: لعىل املوقع ا
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ية  1.2 يا  ووالعمللفإعالن األ نولو جا تاكر ولتك ية الفكريةب�  مللكوا

تعلق  .12 بارات �مة  ية  تتضمن إعالن األ ع يا لعمللفي نولو ج وا تاكر ولتك ية الفكريةب�  lها ص مللكوقضا�  وقرر رؤساء . ل
 :اCول واحلكومات عىل وجه اخلصوص يف مجl أمور ما ييل

ية عىل جعل العقاقري األ "1" تحرضات ا ناعة ا بيع  سـ ص لطشج مل يع ت رسة  تاحة عىل نطاق أوسع و ية  مجلسا متيسـ م
ية نا بÐان ا تاجون إلهيا يف ا ماألشخاص ا·ين  ل ل ية الفكرية والصحة العامة (حي مللكسأ� ا  14.)م

يع "2" تاحة  يا املعلومات و�تصاالت،  نولو يات اجلديدة، وخباصة  نولو للجمكفا� أن تكون فوائد ا م ج تك ج  15.لتك

رشياكفl حرية الوصول إىل امل "3" سل اجلني ا تعلقة  لبعلومات ا سلت  16.بمل

يا، مبا يف ذ� ز�دة نقل  "4" تدامة يف أفر ية ا يقاختاذ تدابري خاصة ملواæة حتد�ت القضاء عىل الفقر وا سـ ملمن لت
يا نولو جا  17.لتك

يا والعملوزاد دور  .13 نولو ج وا تاكر لتك ية ب� رشوع األ ية الفكرية ووحض يف تقرير  لفوا ممللك ّ تقرير " املعروف مس(ُ
نة ") ساكس تقرير يف الفصل  2005.18سـالصادر يف  يق 14لويقر هذا ا تطلب  ية  ية الفكرية املوæة إىل ا حتق بأن ا تمللك لتمن

تلف عىل األرحج توازن  سوق واألعامل العامة، وبأن هذا ا يق بني قوى ا خيتوازن د ل ل  ومبزيد من اCقة حث 19. من بÐ آلخرق
ية لعتقرير  يا وملعنفرقة العمل ا نولو جمل وا تاكر لتك تابعةب� يةلا تحدة لأل رشوع األمم ا لف  مل شار إلهي (مل بارة املا فرقة "بع ف¼ ييل 

يا  نولو ية لعمل وا جالعمل ا لتك تاكرملعن ية يف تقرير ساكس، عىل ا·ي صدرت عىل أساسه") بو� تا يات ا تو م بعض ا خل ص أن "ل
ياسات  توجه حنو  تلزم إعادة ا سـية األهداف  ل سـ يب ية اليت تركزستل ثريالتمنا تصادي، مبا فهيا ك  منو � ية  ق عىل املصادر األسا لل سـ

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

تدا .14 تقرير املذكور ا لوتضمن ا يا وبري الالزم اختاذها يف جمال العملل نولو ج وا تاكر لتك ية لألب� ليق األهداف اإلمنا ئتحق فية، ل
شمل ما ييل  :تويه 

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

"2" oنولو تاكر ا ية، مبا يف ذ� �تصاالت، كأساس لال ية ا تكإعادة تعريف تطوير ا لن ب ت تحب  .لل

يع نطاق هذه الص "3" رشاكت وتو يا وا نولو شاريع عن طريق إقامة صالت بني ا نظمي ا سـدمع روح  مل لت جل  .التتك

                                                
ية 20انظر الفقرة  14  . أعاله2شـ من اإلعالن، احلا
ية 20انظر الفقرة  15  . أعاله2شـ من اإلعالن، احلا
ية 23انظر الفقرة  16  . أعاله2شـ من اإلعالن، احلا
ية  من اإلع28انظر الفقرة  17  . أعاله2شـالن، احلا
ية 18 تحدة اإلمنا يابة عن مجموعة األمم ا تحدة اإلمنايئ  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 شور . لف منوهو 

نوانه  عتقل  يةمسـ تKر يف ا لتمن� ية ل – س يق األهداف اإلمنا ية  ئخطة  يةلتحقمعل تايللفأل 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 ب� يا عا نولو تحداث ا تKر يف ا يا القامئة و� نولو تخدام أوجه ا  oنولو ملا سـ جسـ تك س ج تك لتك ل ل
ية دوية نولو لوإقامة رشااكت  ج  .تك

يات اجلديدة والقامئة وخماطرها "5" نولو يات إلدارة فوائد ا شاء آ جإ لتك ل  .ن

بذو�  هود ا تدابري مقرتنة  تحوتقدم هذه ا لجل مل هدف ل تعلقة هبا يف ا ليق الغا�ت ا يةملق ية لأل ثامن من األهداف اإلمنا لفا ئ ، إطارا ل
يةيب دور الوالوقوف عىلميكن من خال=  ية لأل يق األهداف اإلمنا لفو يف   .ئحتق

بو 2.2 ية وماكنة الو ية لأل يق األهداف اإلمنا تحدة يف  يدور واكالت األمم ا ئ لفمل  حتق

بة أقر رؤساء اCول واحلكومات أن  .15 تعددة صا تلزم æودا من æات  ية  حيق األهداف الواردة يف إعالن األ م لف يسـحتق
تحدة، فمصلحة، وال سـ¼ نظومة األمم ا مل داخل  ية،م  لفقرروا كجزء من إعالن األ

سات برتون وودز " تحدة وواكالهتا ومؤ تعاون بني األمم ا سني ا ياسات، وز�دة  يكفا� مزيد من الرتابط يف ا س مل ل حت لسـ
نظم يق يف معاجلة مو توصل إىل هنج Wم ا تعددة األطراف األخرى، من أجل ا ئات ا تجارة اCوية، وأيضا ا سـة ا ل مل ي ل نل ته لل

ية سالم وا منشالك ا ل  21."لتم

ية  ية لأل ثامن من األهداف اإلمنا هدف ا بلور هذا الطموح يف ا يذ  يث ا لفومن  ل نف ئح ل ت ية –لت ية من أجل ا منإقامة رشاكة عا . لتمل
هدف ما ييلتوشمل غا�ت هذ يد : لا ا تاح وا سم ال تق امليض يف إقامة نظام جتاري ومايل  لنف بؤ به  تي ية  تنلقواعد والقا للبل

يزي بÐان منوا؛ ولمتوعدم ا ياجات اخلاصة ألقل ا لمعاجلة � ية ؛ وحت سا ية غري ا نا بÐان ا ياجات اخلاصة  حلمعاجلة � ل ل لل مت ح
ية واCول  نا ماجلزرية الصغرية ا شااملعاجل؛ ول يةلة ا نا بÐان ا شالك ديون ا  lمم ل ل سورة  إWحة العقاقري ؛ ومل ية بأسعار  ياألسا مسـ

ية نا بÐان ا ميف ا ل يات اجلديدة، ؛ ول نولو جإWحة فوائد ا يا املعلومات و�تصاالت لتك نولو جوخباصة   .تك

ثامن من األهداف اإلمن .16 هدف ا ية الواردة يف ا سني رصد �لزتامات العا يا إىل  لو مل حت شأالسع ية أ نية لأل  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 22،ئ ئ وهد ف

ت ثغرات يف الوفاء هبذه �لزتامات والعوائق اليت تعرق\ عىل ا تظام وحتديد ا سـتابعة �لزتامات اCوية القامئة  ل ن ملل ويني اCويل م
نفاذ إىل األسواق  ية وا ية الر ساعدة اإلمنا لوالقطري يف جماالت ا مس ئ تجارة(مل باء اCيون لوا) لا عيف من أ  واحلصول عىلتخف

يا اجلديدة نولو ية وا جاألدوية األسا لتك نة . سـ تقارير من  سـوشمل فرقة العمل اليت دأبت عىل إعداد ا ل  20 أكرث من 2008ت
نظمة ملواك� من واكالت األمم ا نك اCويل و تصادي وا يدان � ية يف ا تعاون وا نظمة ا نقد اCويل و ندوق ا متحدة و ق بم مل من ل ل لص لت

ية تجارة العا ملا تحدة اإلمنايئ و. ل ندوق األمم ا سق أعامل هذه الفرقة  ملويأيت عىل رأس الواكالت اليت  ص شؤون تن لإدارة ا
ية Îتصادية و�ج ع� تحدةق تابعة ألمانة األمم ا مل ا بو إىل هذه الفرقة حىت اآلن. ل نضم الو يومل   .ت

يغة  .17 ية فإن  ية لأل يذ األهداف اإلمنا ثغرات يف  ية برصد ا بو يف فرقة العمل ا شاركة الو صوعىل الرمغ من عدم  ئ ل ن ي لفم تنف ملع
يا و نولو شأن العمل وا ية  جإعالن األ تك للف تاكر ب يحات الب� تو ية الفكرية إىل جانب ا تعلقة  ضوالقضا� ا ل واردة يف تقرير مللكمل

يا و نولو ية لعمل وا جساكس وتقرير فرقة العمل ا لتك تاكر ملعن هدف  إىلإلضافةب� ية 8ل غا�ت ا ية لأل لف من األهداف اإلمنا ئ
ية يق األهداف اإلمنا ها يف  بو من خال سامه الو ئها توفر مداخل واحضة ليك  ي حتقت ل  .لك

                                                
ية 30انظر الفقرة  21  .ه أعال2شـ من اإلعالن، احلا
تايل 22 : لميكن احلصول عىل معلومات عن فرقة العمل و�طالع عىل تقاريرها عىل املوقع ا

shtml.index/gap_mdg/policy/desa/development/en/org.un.www://http 
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توى املؤسيس  .18 ية ذكرتملسـوعىل ا يا وملعن فرقة العمل ا نولو جلعمل وا تاكر لتك  :أنب�

شطهتا ليك " سات اCوية يلز�ا أن تعجل بإعادة مواءمة أ ناملؤ ل يق تتضمن س ية الالزمة  نولو ياجات ا تحق� ج لتك ل تح
ية وغريها . األهداف رش املوارد املا ساعد عىل  لاألمر ا·ي من شأنه أن  يق األهداف، بل وني يساعد لتحقمن املوارد 

تاحةكذ� عىل حتديد ا ملثغرات يف املوارد ا تصادي. ل منو � هم أمعق ملصادر ا ياق  هود يف  قويلزم بذل هذه ا ف لجل  23."سـ

يا و نولو ية الفكرية والعمل وا ية  بو وغريها من الواكالت ا جوهذا نداء يف حا� الو تك لمللك ن تاكر ملعي ها لب� جميد مواءمة برا تع
شطهتا مبا يمن عن  شاءنوأ توازن وموجه حننإ ية الفكرية م نظام  ية يف جمال ا مللكو ا سامهةلتمن شائ ملوا نحو املطلوب  (هنيف إ لعىل ا

ية )يف تقرير ساكس ية لأل يق األهداف اإلمنا ية  نولو ياجات ا لف؛ ومبا يليب � تحق ج ئتك لت ل ية (ح ملعناحملددة يف تقرير فرقة العمل ا
يا  نولو جلعمل وا تاكرلتك هدف ) بوال ية من 8لوالغا�ت الوجهية يف ا ية لأل لفاألهداف اإلمنا  .ئ

ية  .19 يق األهداف اإلمنا بذو�  هود ا سامه يف ا بو ليك  شطة يف الو تعلق بوضع الربامج واأل ئويعين ذ� بدقة ف¼  مل ت ي ن تحقي لجل
سامه يف مجl أمور  شطة ليك  ية أو تؤثر فهيا، أن من الالزم مواءمة هذه الربامج واأل تلأل ن  24:مهنالف

ية ا "1" سوق واألعامل العامةللملكتطوير نظام  سلمي بني قوى ا توازن ا للفكرية حيقق ا ل  ،ل

ياسة العامة او "2" ئة ا سـسني  ب لحت يي نولو ية وتعزيز إدارة ا جلعا لتك  ،امل

ية، مبا يف ذ� �تصاالت، كأساس و "3" ية ا تتطوير ا تحب لل تاكرن نولوoبلال  ،لتك ا

رشاكت وتعزيز هذه الر "4" يا وا نولو لوإقامة روابط بني ا جل  ،وابطتك

ية دوية "5" نولو ية وإقامة حتالفات  يا العا نولو تحداث ا لوا مل جسـ تك ج  ،لتك

يا "6" نولو يات إلدارة الفوائد وا�اطر املرتبة عىل ا شاء آ جوإ لتك ت ل  ، اجلديدة والقامئةتن

بÐان األقل منوا "7" ياجات اخلاصة  ية � للو ت حب  ،تل

سو "8" ية بأسعار  نفاذ إىل األدوية األسا يوإWحة ا سـ يةمل نا بÐان ا مرة يف ا ل  ،ل

يا اجلديدة، وخاصة املعلومات و�تصاالت "9" نولو جوإWحة الفوائد املرتبة عىل ا لتك  .ت

ية الفكرية  تعلقة  بارامرتات الواردة أعاله وا ياق ا ية، يف  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو يمي  مللكو لف حتق ملتق ل سـ ئ ي م
يا، يعين أساسا حتديد الط نولو جوا ية لتك ية لأل ياجات األهداف اإلمنا ية ا شطهتا  ها وأ بو برا لفريقة اليت واءمت هبا الو ئجم ت ب ن حي لتل

هدف  ية الفكرية والغا�ت الوجهية يف ا يا وا نولو ليف جمال ا مللك ج يه اCراسة.  من هذه األهداف8لتك تطرق إ لوهذا هو ما   ت
تايلالواردة باب ا ل يف ا  .ل

                                                
ية ، Yee-Cheong وJumaانظر  23  .176 أعاله، الصفحة 9شـاحلا
ية لعمل  24 يق األهداف الواردة يف تقرير فرقة العمل ا ية  نولو ياجات ا يات اخلاصة ال تو بل، مجلع بني ا نæزت هذه القامئة، كام ذكر من  ت ص ملعل تحق ج تك لق ل ح ُ ُ

يا وا نولو تعلقة  ية والغا�ت ا رشوع األ تابعة  تاكر ا يا و� نولو ملوا ج تك لف ج لتك ملل مل ل هدف ب لية الفكرية يف ا ية8لك ية لأل لف من األهداف اإلمنا  . ئ
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يق األ    ....3333 بو يف  سامهة الو يق األيمي  بو يف  سامهة الو يق األيمي  بو يف  سامهة الو يق األيمي  بو يف  سامهة الو حتقيمي  حتقتق حتقتق حتقتق يتق يم يم يم يةم ية لأل يةهداف اإلمنا ية لأل يةهداف اإلمنا ية لأل يةهداف اإلمنا ية لأل لفلفلفلفهداف اإلمنا     ئئئئ

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

هدف  تاكر وغا�ت ا لو� ية من األهداف اإل8ب ية لأل لفمنا يجة . ئ يعو بن طك بارها واك� ة ·� يت بو،  تال شك أيضا يف أن الو عي
تحدة يق األه،ملمن واكالت األمم ا سامهة يف  حتق علهيا أن تضطلع بدور �م يف ا يةمل ية لأل لفداف اإلمنا بذل أية .ئ ت ومع ذ� مل 
تظمة حىت اآلن  لæود  تغري من ية، غري أن هذا الوضع آخذ يف ا ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو يمي  لياس أو  ئ ي لفم تق ق

يا يق . بإجيا نظمة يف  سامهة ا توي عىل معلومات عن  ها  ثال صفحة عىل مو يل ا بو عىل  حتقفقد خصصت الو قع ملب م حت مل س ي
ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا  25.ئ

يذه واألمه من ذ� هو أن اعÎد جدول أعامل .21 ية و شأن ا بو  تنف الو من ب ية (لتي تو صوخاصة ا إلضافة إىل بذل ) 22ل
بو، األمر  ية يف أعامل الو ية أسا ية لأل تاجئ bهام جعل األهداف اإلمنا نظمة لإلدارة القامئة عىل ا تعزيز إطار ا هود  يا سـ ئ ن مل لفل لجل

ئة وإطار ية معوابيا·ي أWح  يق ا نظمة يف  سامهة ا يمي  من أفضل  مل لتم حتق ية خصوصالتق ية لأل لفما، واألهداف اإلمنا ويف هذا . ئ
ية وحىت  نذ اعÎد 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 ذ� ال تزال  ل سـ سد هذ. مله يا إىل وضع األسس  لو ثغرات سع له ا
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

ية لأل .22 يق األهداف اإلمنا تقدم احملرز حنو  لفيقاس ا ئحتق بالغ عددها ل يق الغا�ت ا ياس  لية  حتق تعانة 21بق سـ غاية ال
بلغ عددها  ية  يمبؤرشات ر تقرير1انظر املرفق ( مؤرشا 60مس هذا ا ل  توىل وضع هذه املؤرشات فضال عن حتضري . 26)ل يو

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

تعلقة ملؤرشات ويعد  ية ا يات والقضا� ا تعرض الفريق كذ� وحيدد ا ية، و ية لأل يق األهداف اإلمنا مليف  ن ملهنج سـ لتقئ ي لف حتق
ية  يل األهداف اإلمنا ياKت و بÐان يف مجع ا يات Cمع ا ية وساعد عىل حتديد األولو�ت و�سرتا 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 ياKت القطرية عىل ا لومعوما جتمع ا ت سـ لب مل قلل تق . قل تشـو
يا سؤو� لبا ية إىل الواكالت اCوية ا ية اليت تقد�ا احلكومات الو ياس أساسا من اإلحصاءات الر تخدمة يف ا ملKت ا ل ن مس طسـ لقمل

ياKت. عن مؤرشات حمددة يعة احلال يف ا ناك ثغرات  تايل  بو ب ه لل ياKت . بط ياKت  ثغرات تدمع هذه ا بوسد هذه ا ب ل لل ل ُ
تقصاءات اليت جترهي تق مهناسـاîمعة من خالل � شـا الواكالت اCوية أو   .تل

ياKت  .24 ية ا ية موثو ية لأل يق األهداف اإلمنا ياس  بومن القضا� احلامسة يف  لئ ق لف حتق هاق ناسب وإماكية مجعو ن يف الوقت ا مل
توى اCويل ياKت موثوقة أو مل  27.ملسـمقارنهتا عىل ا بح مجتمعلبوإن مل تكن ا ناسب أو مل ميكن مقارنهتا  يص يف الوقت ا ن فمل
متع اCويل ساء� ا îالصعب  يق عاىنويف هذا الصدد . م تقدم احملرز يف  شأن رصد ا سابق  حتق العمل ا·ي أجنز يف ا ل ب ل

                                                
تايل 25  goals_millennium/agenda/en/development-ip/int.wipo.www://http/: لتوجد هذه الصفحة عىل املوقع ا
ياتانظر موقع مؤرشات ا 26 ياKت وا يح ملصادر ا تايل للحصول عىل قامئة املؤرشات وتو ية ا ية لأل ملهنجألهداف اإلمنا ب ض ل لئ : لف

aspx.Default/mdg/unsd/org.un.mdgs://http 
ية  27 ية لأل تحدة عن األهداف اإلمنا لفتقرير األمم ا ئ  .66الصفحة ) 2011، نيويورك (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 مسKت الر
باحلصول علهيا  بÐان، أما ا لسمن ا ياس أي مؤرش ل ياKت املطلوبة  بÐان ا هو احلاالت اليت مل تعد فهيا ا ثاين  لقب ا بف ل ا أدى مملل

بÐانوضع تقدير لإىل  ياKت الواردة من داخل ا ياKت الواردة من املصادر اCوية عن ا تلفت ا ناقصة، وأخريا ا للقمي ا ب ل ب لل ل . خ
ثغرا ية وا ياKت الو تعلقة مبصادر ا ثت الفوارق ا لو ن ب مل طبع ينيل  .ئت فهيا عىل القلق Cى اإلحصا

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 ياKت 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  الفلأل ية واCوية و ياKت الو ساق بني ا سني � ية واCوية  شات واحلوار بني الواكالت الو تحنا ل ن ب ت تح ل ن ق لمل ط ل ل ط
يهتا بعة وشفا يات ا فا ت سه. ململهنج  :نفومع ذ� وكام يقر فريق اخلرباء 

ن" ية غري  تقدم، ال تزال اإلحصاءات املوثوقة الالزمة لرصد ا معىل الرمغ من إحراز بعض ا من بة يف العديد من لتل سـا
ياسات هائال ياKت أفضل عن ا بÐان إلعداد  بÐان 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 ز�دة اCمع املايل وا سـ سـ من نل تن ت  28"لت

بو يف  سامهة الو نظر إىل  حتقويعين ذ�،  ي م ياKت الالزمة ل يات وا ية، رضورة اإلقرار بأن ا ية لأل بيق األهداف اإلمنا ملهنج لئ لف
بعد عن الكامل أو ال تفي لغرض يدة معوما لك ا ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا تقدم احملرز حنو  لياس ا بع ئ لفل حتق سؤال . لق لوا

تخدام مؤرشات األهد سـالرييس املطروح مع ذ� هو ما إذا اكن من املمكن ا نظر عن ئ ية، بغض ا ية لأل لاف 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 حماو� ا تق يلف م ئ لسـ
باب عامة ثالثة أ سـشالك  ل  .م

ي .27 بب األول هو أن مؤرشات األهداف اإلمنا ئا ية، ونقل لس لة لأل يويم عن دوالر لف هم ا ساكن ا·ين يقل د لبة ا ل خلسـ ن
هدف  (واحد  تدايئو) 1لا تعلمي � يد يف ا ببة ا ل لقسـ هدف  (ن تاجئ)2لا توى مرتفع للغاية من ا يق  ن، تريم إىل  لسـ م وملا اكنت . حتق

هو� العالقة بني أعام بني  ها والية حمددة، فال ميكهنا أن  تخصصة  بو واك�  سالو ل بم ت توىهلها وهذي تاجئ املرتفعة ا سـ ا ملن وعىل . ل
يف سامهت  هو� ملعرفة  تاجئ ومؤرشاته  بو لإلدارة القامئة عىل ا ياKت إطار الو تخدام  كوجه اخلصوص ال ميكن ا ن ي ب بسسـ ل

ثال، يف ز�دة صايف  يل ا بو، عىل  نالو مل س تدايئبي تعلمي � يد يف ا ببة ا ل  .لقسـ

هدف  .28 ثل ا بو،  ثاين هو أنه حىت يف اîاالت اليت فهيا عالقة بني املؤرش ووالية الو بب ا لوا م يس ل ساكن  (8ل لبة ا نسـ
شلك دامئ  سورة با·ين ميكهنم احلصول  ية بأسعار  يعىل العقاقري األسا سمة100مسـتخدمو اإلنرتنت للك  أو مسـ ، مثة )ن 

تالعديد من العوامل ا يق هذه ا سامه يف  نليت  لت تقدمحتق بة ا لاجئ، األمر ا·ي يصعب من  بو أو إىل أية واك�  احملرزنسـ ي إىل الو
بة منيف بعض احلاالت  بل ويصعب. أخرى يف الواقع تقدمهذا نسـ   .بعينهة بÐ إىل إجراءات حكوم لا

ية، ويمكن املوأخريا  .29 ية واإلمنا Îية مجموعة مرتابطة من األهداف �ج ية لأل ئترب األهداف اإلمنا ع ئ نظمي لفتع لتاكن الرييس  ئ
بÐان األقل منوا ية وا نا بÐان ا ية Cى حكومات ا ية لأل يق األهداف اإلمنا ية  هود الو لا ل ل ئ من لف تحق لجل ويمكن دور الواكالت . ط

ية يات الو ناCوية يف دمع هذه ا لعمل توى مؤرشات األهداف  29.طل سامهة أية واك� عىل  ياس  سعي  سـويعين ذ� أن ا م مل لق

                                                
سه 28  .نفاملرجع 
تحدة،  29 ية متر مبرحl حرجة"ملانظر األمم ا ية من أجل ا رشاكة العا منا مل ية عام ، "لتل ية لأل يق األهداف اإلمنا ية لقصور يف  لفتقرير فرقة العمل ا ئحتق ، 2011ملعن
يويورك، ( تحدة،  ناألمم ا  .1، الصفحة )2011مل
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ية ية لأل لفاإلمنا يلئ بعث عىل ا تضل اîمعة أمر  نظمة . لي شطة ا نة وتاجئ أ نظر إىل بÐان  سامهة سوى  ياس ا ملوال ميكن  ن ن ي ل معمل ق
بÐان  .ليف هذه ا

ية  .30 ية لأل يس األهداف اإلمنا تخدام مقا بذ ا يس من ا تاج أنه  تحد�ت املذكورة أعاله ميكن ا لفويف ضوء ا ي ل ئن سـ حمل ت سـل
ية لأل(معوما  يق هذه األهداف) لفيةئمؤرشات األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو حتقيمي  يتق م با. ل 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
يذ األهداف ا ثغرات يف  ية برصد ا تنفأحدث مالحظات لفرقة العمل ا ل ياق قضا� العمل ملعن ية هذا الرأي يف  ية لأل سـإلمنا لفئ

تاكر يا و� نولو بوا ج نة . لتك يا 2011سـوقد أوصت هذه الفرقة يف تقريرها الصادر يف  نولو سني احلصول عىل ا ج  لتك لتح
متع اCويل دمع وضع أهداف ومؤرشات ملموسة لرصد احلصول عىل  تعني عىل ا باهئا بأنه  îاجلديدة وإماكية حتمل أ ي ع ن

يا يف مجl أمور نولو جا  .لتك

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 ملصدا 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
يمي قامئا عىل إطار  تاجئ لتقا نظمة  نا تاجئإطار (للمل 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 الربKمج ك نادا إىل ا نا لس ت
ية للفرتة  بداية واك. 1999-1998نواملزيا يذ يقاس أساسا يف ا لن ا هاببساطة لتنف شطة ا�طط  ليذ األ ننف  30.بت

نذ ذ� 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 ية  هو 31)2010سـنة (ومن آخر تقرير عن أداء الربKمج . ح يقة الربKمج واملزيا نوو للفرتة (ث

ثريا) 2012-2013 سن  نظام  كعن أن ا حت سني هذا اإلطار. ل تواصل احلاجة إىل  حتومع ذ�  لتحدي  هذه احلاجة وتوk. تس
تجابة لألولو�ت  تاكر واإلبداع املعقد، كام تمن عن رضورة � تاجئ يف جمال � يذ إطار قامئ عىل ا سـا·ي يطرحه  ب لن تنف

بو، وال سـ¼ اCول األعضاءلطلوا  .يبات اجلديدة ألحصاب 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 بني ا مو 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 تحد. لتي يه لأما ا تغلب  علي الرييس ا·ي يلزم ا ل ئ

ية الربط  سأ�  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 امل ية ويف هناية املطاف مبؤرشات األداء يف ضوء ا بو واألهداف �سرتا ملبني هذه األهداف ووالية الو يج وحضة يف تي

ية) أعاله (29 إىل 27الفقرات من  ية لأل بارشة ومؤرشات األهداف اإلمنا تعلق مبحاو� الربط بني هذه األمور  لفف¼  ئم  .ي

ية وتقرير ساكس وتقرير فرقة  .34 ية لأل ية واألهداف اإلمنا ثور يف إعالن األ نا يف ا يه  لفويمكن احلل ا·ي ندعو إ ئلف لع ه ل
نو ية لعمل وا لتكالعمل ا ية ملعن تاكر وا يا و� نولو بو ف¼ خيص ا تعلق بوالية الو تاكر عىل اجلوانب اليت  يا و� مللكلو ج تك بج ي ت لب

تاجئ بو لإلدارة القامئة عىل ا يهنا وبني إطار الو نالفكرية، ومن مث الربط  لي  من خالل هذه الو(ئق والغا�ت وكام ذكر أعاله ميكن. ب
تاكر تعلقة ال با هدف /مل يا يف ا نولو لا ج ية8لتك ية لأل لف من األهداف اإلمنا ياجاتت ئ ألهداف لنتاجئ أكرث حتديدا /حتعريف ا

ية الفكرية تاكر وا يا و� نولو ية خبصوص العمل وا ية لأل مللكاإلمنا ج تك بلف ياجات. لئ بغي أن تكون هذه � تو حي تاجئ، اليت /ن لنا
ية بع19سـبق ذكرها يف الفقرة  ية لأل لف أعاله، إطارا يربط األهداف اإلمنا بوئ توي اإلطار . يمل الو سع 1حيو تاجئ ا ت أدKه عىل ا لن ل

                                                
ثال تقرير  30 يل ا ملانظر عىل  بو  (1998أداء الربKمج بس 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. 
تايلمنشور عىل م 31 بو ا لوقع الو  .pdf.4_49_a/49_a/ar/govbody/mdocs/edocs/int.wipo.www://http: ي
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تحدة ) 9( تخصصة Wبعة لألمم ا بارها واك�  بو  يمي معل الو ناد إلهيا  ية اليت ميكن � ية لأل تعلقة ألهداف اإلمنا ملا ت ي س ئ ممل تق ت علف ل
يا نولو ثل نقل ا يع  تعلق هبا من موا ية الفكرية وما  سؤو� عن ا جو تك م لمللك ض ي  .م

 1اإلطار 

ياجات بو/حت� ياس أعامل الو تخدا�ا يف  ية اليت ميكن ا ية لأل تعلقة ألهداف اإلمنا تاجئ ا يا سـ ئ مل قن لف  ل

سوق واألعامل العامة .1 سلمي بني قوى ا توازن ا ية الفكرية حيقق ا لتطوير نظام  ل ل  للملك

ي .2 نولو ية وتعزيز إدارة ا ياسة العامة العا ئة ا جسني  تك لي مل سـ ب  الحت

ية، مبا يف ذ� �تصاالت، كأساس لبتطوير ا .3 لتحتية ا تاكرن نولوoبلال  لتك ا

رشاكت وتعزيز هذه الروابط .4 يا وا نولو لإقامة روابط بني ا جل  تك

ية دوية .5 نولو ية وإقامة حتالفات  يا العا نولو تحداث ا لا مل جسـ تك ج  لتك

يا اجلديد .6 نولو يات إلدارة الفوائد وا�اطر املرتبة عىل ا شاء آ جإ لتك ت ل  ة والقامئةن

بÐان األقل منوا .7 ياجات اخلاصة  للية � ت حب  تل

ية .8 نا بÐان ا سورة يف ا ية بأسعار  نفاذ إىل األدوية األسا مإWحة ا ل ل ي سـ  مل

يا اجلديدة، وخاصة املعلومات و�تصاالت .9 نولو جإWحة الفوائد املرتبة عىل ا لتك  ت

شطة  ية بني أ نونظرا ألنه ال ميكن إقامة عالقة  بب بول أن سـ بغي  ية األمع،  ية لأل بادراهتا ومؤرشات األهداف اإلمنا بو و قالو ن لف يم ئ ي
بو يتحول تقدم الو ياجات/ي تسامههتا يف � سامهة مهنا /حم ية الفكرية إىل  تاكر وا يا و� نولو تعلقة لعمل وا تاجئ ا ما ب مل مللكن ج لتك ل

ية ية لأل يق األهداف اإلمنا لفيف   .ئحتق

ياجاتوبعد إقامة روابط معقو� بني .35 تخدام � بو ودائرة العمل  ية ووالية الو ية لأل ت األهداف اإلمنا سـ ي حئ تاجئ /لف لنا
يا و� نولو تعلقة لعمل وا جا لتك ية الفكرية كام ذكرمل ُتاكر وا مللك ياجاتب ية ويه الربط بني ا تا ت أعاله، تأيت اخلطوة ا ل نتاجئ /حل

ية وا ية واألهداف �سرتا ية لأل ناألهداف اإلمنا يج لئ ت بةتاجئ لف 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 تعلقة لعمل /مل ية ا ية لأل ملتاجئ األهداف اإلمنا ئ لفن

توى ا تاجئ مقارنة  توى ا ية الفكرية عىل  تاكر وا يا و� نولو سـوا ن سـ مبب ل م مللك ج بادراتلتك شطة وا مللربامج واأل همومن . ن نا ملا ه 
سابق عن  تقرير ا ند إعداد ا تاجئ اكن أحد القضا� اليت طرحت  شطة مقارنة لرتكزي عىل ا تذكري بأن الرتكزي عىل األ لا ل ع ن ن لل

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

ية ألهنا تقر بأن و .36 تيس هذه املقاربة مزيدا من املصدا قو بادرات يف حد ذاته هو تك شطة أو ا يذ األ ملضع الربامج أو  ن تنف
تاجئ  ية، بل إن  بو �سرتا ية أو أي هدف آخر، مبا يف ذ� أهداف الو ية لأل يق األهداف اإلمنا سامه يف  نا·ي  يج ي ئ تي لف حتق

بادرات أو آ(رها يه اليت حتدث الفارق شطة أو ا ملهذه األ شطة الو. ن يومن شأن أية حماو� لرصد أ بادراهتا اليت ميكن ن مبو أو 
ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا سامه يف  لفأن  ئحتق شة وأن مبفردها ت ناهأن تكون أيضا  هافعتد تاهة ال ميكن  هم إىل   .فم
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يل مفصلهل 3 و2ويرد يف املرفقني  .37 تقرير، يف شلك جداول،  حتلذا ا ياجاتل ية /حت للروابط بني ا ئتاجئ األهداف اإلمنا ن
تعلقة  ية ا مللأل يات جدول أعامل لف ية وتو بو �سرتا ية وأهداف الو K ية الفكرية من تاكر وا يا و� نولو صلعمل وا يج ي تب ح مللك ج لتك

تاجئ  ية وا نا لمن بةلت نة تقاملر تاجئ يف  سـ واألداء مقارنة هبذه ا نة  كام ورد يف تقرير أداء الربKمج2010لن لفرتة  ويف ا2010لسـ 
ية أخرى2009-2008مج للفرتة ورد يف تقرير أداء الربKكام  2008-2009 K ح من. 

ناد إىل  .38 ية ال ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو تعلقة  ية ا تاجئ األسا تويرد ف¼ ييل ملخص  لف سحتق ئ ي مب مل سـ للن
يلني  تذ يل الوارد يف ا تح يا ل ل  .3 و2ل

يجة 30عىل األقل  "1" بو نت  بة يف الو تاجئ املر يمن ا تقن سة من أهداف ال ية مخموزعة عىل  يجنظمة �سرتا تمل
سابع( سادس وا ثالث والرابع وا لاألهداف األول وا ل ية للفرتة ) ل تتصل برابط ويه ، 2011-2010نيف الربKمج واملزيا

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

تعلقة  "2" ثالثني ا بة ا تاجئ املر ملمن هذه ا ل تقن يذ ل ية، جيري  ية لأل نفألهداف اإلمنا تلف يجة 23ئ ليك %) 77حوايل (نت 
يذ تنفمتل  تنيهيك يذ . لسـنا مبوعد أقصاه هناية فرتة ا تاجئ أخرى 5تنفوجيري  ولن . ئمهنا معوما أو جزيا%) 17حوايل (ن 

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

بة إىل الفرتة  "3" ناك كذ� عىل األقل 2009-2008لنسـ بعة أهداف 30ه  بة موزعة عىل  يجة مر سـ  تقن ت
ية  سابع و(تيجاسرتا سادس وا ثالث والرابع واخلامس وا لاألهداف األول وا ل ثامنل يقي ) لا حقتصل برابط  ألهداف ت

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

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

نة  "5" تحقق ف، اكن نقص املعلوم2009-2008 ويف الفرتة 2010سـيف  هيا تات عامال �ام يف اîاالت اليت مل 
بة إال جزيا تاجئ املر ئا تقن  .ل

يجي األول  "6" هدف �سرتا ية يرد يف ا ية لأل تعلقة ألهداف اإلمنا بة ا تاجئ املر توقعا أن جل ا تكام اكن  ئ مل لن لف تق لم
ية الفكرية( شأن ا توازن لوضع القواعد واملعايري اCوية  مللكتطور  بم هدف �) ل ثالث لوا يجي ا لسرتا نيل �تفاع (ت تسه

ية يل ا ية الفكرية يف  من لتس ب يني هو ا·ي سامه بأكرب ). مللك هدفني �سرتا يق هذين ا تايل فإن العمل حنو  يجو تل ل حتق
ية  ثالث املا نوات ا ية طوال ا ية لأل يق األهداف اإلمنا ضقدر يف  ل سـ لئ لف  ).2010-2008(حتق

بة إىل "7" نة لنسـ شلك 2009-2008  والفرتة2010سـ  بة وجهية  يجة مر ب عىل حد سواء ال ميكن ربط أي  تقن ت
يات  شاء آ تصل بإ ية الفكرية ف¼  تاكر وا يا و� نولو تعلقة لعمل وا ية ا ية لأل تاجئ األهداف اإلمنا ليقي  ن ي ب مل ئ مللكب ج تك لف ن لحق

يا اجلديدة والقامئة نولو جإلدارة الفوائد وا�اطر املرتبة عىل ا لتك يا معوما، وميكن أن . ت نولو نظمي ا جيعزى ذ� إىل أن  لتك ت
تخدا�ا وإدارة خماطرها  يث ا سـمن  نات احملورةمثل حا� (ح يائالاك ية الفكريةخيرج عاد) ث ورا  .مللكة عن نطاق نظام ا

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
يق هذه األهداف يه  بو يف  سامه هبا أعامل الو شلك إجيايب وعن الطريقة اليت  ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا حتقسامه يف  لف يحتق ت ب ئ ت

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 ( تاجئ املر عوعىل الرمغ من أن عدد ا ب تقن يق 30 دل سن  يجة، فقد  حتق  حتت ن

نة  بة 2010سـاألهداف يف  تني  سا تني ا سـ عن ا بنل بقل تقارير%24سـن ياKت وإعداد ا يط ومجع ا سن ا ل، ما يمن عن  ب تخط لحت . ل
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ها  تاجئ اجلاري  بة ا حتقيقومع ذ� ملا اكنت  ن لسـ نة %77بلغ تن بو يف 2010سـ يف  سني أداء الو ناك نطاق  ي، ال يزال  تح له
ية ية لأل يق األهداف اإلمنا لفاîاالت األكرث وجاهة  ئتحق  .ل

تقارير عهنا     ....4444 ية وإعداد ا ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو تقارير عهنا تعزيز  ية وإعداد ا ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو تقارير عهنا تعزيز  ية وإعداد ا ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو تقارير عهنا تعزيز  ية وإعداد ا ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو لتعزيز  ئ ي لم ئ ي لم ئ ي لم ئ ي     لفلفلفلفم

يل .40 تح لبني ا ل بابني  الواردي تضطلع به، بل ) أعاله (3 و2ل يف ا بو Cهيا دور  لبوضوح أن الو سامه ي شلك بتوأهنا أخذت 
ية ية لأل يق األهداف اإلمنا لفملموس، خاصة يف اآلونة األخرية، يف  ية . ئحتق تصوري لربط األهداف اإلمنا توقع اإلطار ا ئو ل ي

ياق الفرتة  تاجئ، وال سـ¼ يف  تقرير إىل جانب تعزيز إطار اإلدارة القامئة عىل ا بو املقرتح يف هذا ا ية بأعامل الو سـلأل ن ل لي لف
ية2012-2013 ية لأل تعلق ألهداف اإلمنا نظمة ف¼  ناء علهيا معل ا يطور  ياKت األداء اليت  سن  مترار  لف، ا ئ ي مل ب سـ ب حت ومضن . سـ

ئة وثقافة  يجي، إرساء  تقومي �سرتا ية ا ثل  ية،  ية األسا بادرات ا ية وا يذ جدول أعامل ا يكذ� اعÎد و م بنف ت ل معل سـ مي مل نظمن تت لل ت
بو  للمية أفضل يف الو ي بلتنظمي ية يف ا ية لأل يق األهداف اإلمنا شلك أكرب يف  تقسامهة  لف ملسـحتق ئ  .ب

يه أعالهومع ذ� .41 شار إ ل كام هو  سنيم ناك جمال  تح ال يزال  ناقش ف¼ ييل عدد من اîاالت 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 �سرتا ملا يج ممل  ت

ية العامة ورؤساء اCول واحلكومات يفرض عىل أرسة  .42 توى ا تحدة عىل  ية وقد أصدرته األمم ا مجلعإن إعالن األ سـ ممل لف
تحدة  تخصصة(ملاألمم ا ها) ملاألمانة والربامج والواكالت ا ية تنسـيقالزتاما خاصا بدمع األهداف و ية العا مل وإدراæا يف æود ا لتمن

ية بارها واك� . طنوالو ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا سامهة يف  ية ا سؤو نفردة  بو  توىل الو تويف حني  ئ مل ل م ي عت لف حتق من واكالت م
تحدة، مفن الرضوري أن يربط  تاألمم ا ياهتا األوسع نطاقا، األمر امعلهامل تحدة وآ ل مبا يكفي بعمل أرسة األمم ا ·ي من شأنه أن مل

بو ومعل سائر الواكالت تآزر بني معل الو ييضمن ا سامههت. ل بو من  موليك تعزز الو هم أن تقدم اي يق األهداف، من ا مل يف  حتق
تحدة يات اليت تضطلع هبا األمم ا يا إىل ا نولو ية الفكرية وا تعلقة  يع ا تخصصة يف املوا ملخربهتا ا لعمل مل ض جمل تك  .لمللك

تايل فإن عىل الو .43 يق أوال يبو لو ثغرات يف  ية برصد ا شاركهتا يف فرقة العمل ا سأ� عدم  ناول  رسع يف  حتقأن  ل ن م م ملعت ت
ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا تدابري الرضورية لالنضامم إىل هذه . ئ بو اختاذ ا لويف هذا الصدد يوىص بأن تكون من أولو�ت الو ي

تعلقة لعمل الفرقة، ولعل هذا �نضامم �م عىل وجه اخلصوص ألن الفر يع ا ية املوا ملقة أوحضت مرارا وتكرارا يف تقاريرها أ ض مه
يق الغا�ت  ية الفكرية يف العمل عىل  تاكر وا يا و� نولو حتقوا مللك ج بتك هدف 6 و5 و2ل ية8ل من ا ية لأل لف من األهداف اإلمنا . ئ

شلك خاص لو ثال رضورة العمل  يل ا بوقد أبرزت الفرقة يف تقريرها األخري عىل  مل ية لرصد بس ئضع مؤرشات وغا�ت إمنا
يا نولو جاحلصول عىل ا ية عىل . لتك نا بÐان ا هود لز�دة حصول ا مكام أبرز يف و(ئق أخرى أن من الرضوري بذل املزيد من ا لجل ل ُ

تلزم تق هود  ناخ، وأن هذه ا تعلقة لصحة و�تصاالت وتغري ا يا ا نولو يا املالمئة، مبا يف ذ� ا نولو سـا مل ستمل جل ج تك ج لتك دمي ل
ها  بحوث ومتو نفاذ إىل ا سن ا تاكر و يلحوافز قوية تدمع � ل ل حت ياقات حتسن وب ية الفكرية و يا اخلاصة  نولو بسـدمع ا مللك ج لتك

 32.حمددة

تاكر،  .44 يات واحلوافز اCامعة لال ناول القضا� املطروحة حول املؤرشات وا بو أن تضطلع بدور �م يف  بوميكن للو ملهنج ت ي
ها ية األول فال سـ¼ يف إطار أهدا ية الفكرية(تيج �سرتا شأن ا توازن لوضع القواعد واملعايري اCوية  مللكتطور  بم ثالث ) ل لوا

ية( يل ا ية الفكرية يف  منيل �تفاع  س ن لته ب مللك ية (واخلامس ) تس تعلقة  مللكاملصدر العاملي ملراجع املعلومات واCراسات ا مل
سابع ) الفكرية ية الفكرية وقضا� ا(لوا لا يةمللك ملياسات العامة العا  ).سـ
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شارك يف  .45 تخذ تدابري ليك  بو كذ� أن  بغي للو يا  تو( ت ي ي شرتك بني الواكالت املعين مبؤرشات األهداف نن ملفريق اخلرباء ا
ية ية لأل لفاإلمنا بو وعىل الفريق عىل حد سواءئ ه. ي، مبا يعود لفائدة عىل الو يح  شاركة  بو فإن هذه ا بة إىل الو لأما  تت مل ي سـسـ ا لن

يالت ويف حتديد  تح ية ويف ا ية لأل ياKت عن رصد األهداف اإلمنا شاركة يف إعداد ا ها  سامح  تعمل عن  لفرصة  ل ئ ب مل ل لفلل لل
بعة يات ا تا تاجئ، مبا يف ذ� . ململهنج ياKت املأخوذة من إطار اإلدارة القامئة عىل ا بو وا بة إىل الفريق فإن خربة الو نأما  ب ي لسـ ل لن
تعلقة ياKت ا ملا ترثي رصد لب ية،  يذ جدول أعامل ا سـ  من لتت نف ياجاتب تعلق لعمل نتاجئ /حتا ية ف¼  ية لأل ياألهداف اإلمنا لفئ

نه تقارير  سني هذا الرصد وإعداد ا  lساعد عىل مواص ية الفكرية و تاكر وا يا و� نولو عوا ل حت ت سب مللكل ج  .تك

تقار 2.4 تاجئ وإعداد ا سني إطار اإلدارة القامئة عىل ا  lلمواص ن  ير عن األداءلحت

بو ليك تواصل  .46 بوقة للو يح فرصة غري  تاجئ ميكهنا أن  نات اليت أدخلت عىل إطار اإلدارة القامئة عىل ا يإن ا سـ ت ن مس ل تتح ي ل
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 ف ل ئ لن هم لف

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

بة ومؤرشات األدا تاجئ املر تقرير يف إعداد ا تقهذا ا ن تصوري، . ءلل يق هذا اإلطار ا بو عىل  لوميكن للحوار داخل أمانة الو ب تطي
برية كذ� يف امليض قدما سامهة  سامه  يه احلال أن  كمبا يف ذ� أية تعديالت وأي تدريب  م ي  .يقتض

ياجاتومن شأن إدراج  .47 سنينتاجئ /حتا بو أن يؤدي إىل  يط الربامج يف الو  lية يف مرح ية لأل حتاألهداف اإلمنا ي ختط  لفئ
نظمة  تعمل يف ا ية ا يعزز  ياKت أفضل يف هناية املطاف، وهذا بدوره  بو، بل وأيضا إىل مجع  بة يف الو تاجئ املر ملإطار ا ل معل سـ ب ي تقن ل

ية ية لأل يق األهداف اإلمنا سامهة يف  سني ا ية  تعلق  لفف¼  حتق ئيف مل حت بك  .ي

    اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة    ....5555

بادرات يف .48 ية وغريه من ا يذ جدول أعامل ا سن  مللقد  من لتح ية، مبا يف تنف نظمة إزاء ا بو من دون شك أداء ا من الو مل لتي
يمي األداء ياKت واملعلومات  سن توفر ا ية، كام  ية لأل تقذ� األهداف اإلمنا للف ب ح بني تقريرا أداء الربKمج للفرتة . لئ -2008يو

نة 2009 بو 2010لسـ و بارش ي أن معل الو شلك  متعلق  ب نظمةي ية، وأن ا ية لأل ملألهداف اإلمنا شلك لفئ سامهة  ب دأبت عىل ا مل
بÐان األقل منوا األعضاء فهيا ية وا نا بÐان ا يق هذه األهداف من خالل دمع ا لبري يف  ل ل مك نوات . حتق ها خالل ا لسـوقد أثر  معل

شك يف  ية مبا ال يدع جماال  ثالث املا للا ض ياجاتل يا و�نتاجئ /حتا نولو تعلق لعمل وا ية ف¼  ية لأل باألهداف اإلمنا ي جئ تك تاكر للف
ية الفكرية يق األهداف . مللكوا بو يف  سامهة الو تعزيز  ثري  يام  تقرير أنه ال يزال ميكن ا تضح من هذا ا حتقومع ذ�  لك يلق م ل ل ي

تقارير عهنا سامهة وإعداد ا يمي هذه ا ية و ية لأل لاإلمنا مل تقئ  .للف

متراروتمكن اخلطوة األوىل يف ضامن  .49 يق األهداف اإلمناسـا بو يف  سامهة الو ئ  ي توصل إىل حتقم ية وتعزيزها يف ا لية لأل لف
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 الربKمج واملزيا تقرير إطارا تصور� ومقاربة  نوقد اقرتح هذا ا خم  2009-2008 ل
يمي املعلومات الواردة عن األداء . 2011-2010و تاجئ  تقوبني  ن نة 2009-2008 أداء الربKمج للفرتة ي تقريريفت  أن 2010لسـ و

ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو هم  ساعد عىل إWحة إطار واحض ميكن من خال=  لفهذه املقاربة ميكهنا أن  حتق ئف ي م ت
تظامابشلك أكميه يتقو  .نرث ا

رشايف  .50 يط � بارة عن ا ية  ثا تكون اخلطوة ا تصورية ورامرتات املامرسة،  بارامرتات ا ستوفورما توضع ا تخطل ع ن ل سـ ل ل
يمي بأثر  ية، كام هو مقرتح إلجراء  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو ياKت عن  يات مجلع ا تقووضع اسرتا لف ئحتق ي م ب ليج ت

يمي الوارد يف ثل ا تقرجعي،  باب لم تقرير4ل ا بو وأمانهتا يف ماكن أفضل . ل من هذا ا يضع اCول األعضاء يف الو ياألمر ا·ي  سـ
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ها  تني(قملعرفة نقطة انطال تني(وأين وصلت ) لسـنيف بداية فرتة ا يق األهداف ) لسـنيف هناية فرتة ا سامهة يف  تعلق  حتقف¼  مل ي
ية ية لأل لفاإلمنا هل حت. ئ يكون من األ سوإذا وقع قصور  شلك أفضلسـ يحه  به أو عىل األقل تو بديده وتصو ض وهذا األمر . ي

شرتك فهيا اCول  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


