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 عقب املناقشات والقرارات 4102/4102عىل الربانمج واملزيانية للفرتة املدخةل التعديالت 
 املتخذة يف ادلورة العرشين للجنة الربانمج واملزيانية

 

 تعديل عام

 حسب الس ياق ،"توافق الآراء" عوض "اتفاق"

 

طار النتاجئ ووصف الرب و النتاجئ عرض و لكمة املدير العام   الاسرتاتيجية امج حسب الأهدافا 

 حتديث البياانت للأخذ ابلتغيريات املدخةل عىل الوثيقة •
عادة صياغة اثنني من النتاجئ املرتقبة حتت الهدف الاسرتاتيجي الثالث )الرشاكت الصغرية واملتوسطة وفهم  • ا 

ق جلدول أأعامل التمنية(  معمَّ

 العرض املايل

ضافة عرض للخطة الرأأساملية الرئيس ية •  ا 
نفاق  • ىل 4010ال منايئ من رفع ال   %4014% ا 

 الربامج املفّصةل

 :0الربانمج 
ضافة املسؤول  •  (110و 010ة عىل صياغة الرباءات حتت هذا الربانمج )الفقرتني يا 
عداد دراسات تطلهبا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )الفقرة  • ىل ا  شارة حمّددة ا   (110ا 
 مراجعة املهامت •
 بقانون الرباءات المنوذيجمراجعة املؤرش اخلاص  •

 :4الربانمج 
طار النتاجئ  • معل املنظمة يف جمال مؤرشات الربامج الأخرى اليت تعرّب عن لتوحيد املؤرشات مع مراجعة ا 

 (114و 414وضع القواعد واملعايري1 ومراجعة اسرتاتيجيات التنفيذ لبيان هذا التغيري )الفقرتني 

 :1الربانمج 
طار النتاجئ(حتديث وصف الربانمج للرت  •  كزي أأكرث عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة )مجيع الفقرات وا 
نظام حتديث وصف الربانمج ذلكر اعامتد معاهدة مراكش والأولوية املوّّجة لتنفيذها، مبا يف ذكل تنفيذ مرشوع  •

 مراكش(عىل معاهدة  التصديقوهدف  0111)الفقرة  (TIGAR) الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة عامليا
ىل توصيات جدول أأعامل التمنية اليت يُسرتشد هبا يف تنفيذ الربانمج )الفقرة  • شارة واحضة ا   (0211ا 

 :2الربانمج 
 (112حتديث س ياق التخطيط للأخذ بتوصيات جلنة املعارف التقليدية )الفقرة  •
 مراجعة اخملاطر •
 الربامج الأخرى اليت تعرّب عن معل مراجعة املؤرش اخلاصة بلجنة املعارف التقليدية لتوحيده مع مؤرشات •

 يف جمال وضع القواعد واملعايري املنظمة
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 :2الربانمج 
اجلديد للرشاكت الصغرية واملتوسطة )خالف معليات  11وظائف( لستيعاب الربانمج  2تسوية املوارد ) •

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(

 :8الربانمج 
عادة صياغ • طار النتاجئ: )أأ( ا  ة النتيجة املرتقبة: "فهم معّمق جلدول أأعامل التمنية دلى ادلول الأعضاء حتسني ا 

طار النتاجئ مبؤرشات أأداء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب املصاحل الأخرين" س ناد ا  1 وا 
ضافية )مجموع   81مؤرشات( تتعلق ابلنتيجتني املرتقبتني للربانمج  2ا 

 (8181مج بغية استيعاب النتيجة اجلديدة )الفقرة لرباناحتديث وصف موارد  •

 :9الربانمج 
ضافية عن أأساليب تنفيذ المنوذج الالمركزي اذلي يس هتدف الرشاكت الصغرية واملتوسطة  • تفاصيل ا 

 (219 )الفقرة
سه • عادة صياغة النتيجة املرتقبة بشأأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة )ومؤرشات الأداء املقرتنة هبا( لبيان ا  ام ا 

 يف هذه النتيجة 9الربانمج 
نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا  • ضافة مؤرش أأداء يتعلق اب   (TTO)ا 
 (0219حتديث وصف موارد الربانمج لستيعاب النتيجة اجلديدة )الفقرة  •

 :01الربانمج 
ضافية عن أأساليب تنفيذ المنوذج الالمركزي اذلي يس هتدف الرشاكت الصغرية واملتوسطة  • تفاصيل ا 

 (2101 )الفقرة
سهام  • عادة صياغة النتيجة املرتقبة بشأأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة )ومؤرشات الأداء املقرتنة هبا( لبيان ا  ا 

 النتيجة يف هذه 01الربانمج 

 :00الربانمج 
ىل  •  "الأاكدميية"السابقة: تسمية ال العودة ا 
نشاء أأاكدمييات وطنية انش ئة • ضافة مؤرش أأداء جديد يتعلق اب   ا 

 :11الربانمج 
وضع برانمج يركز عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة ويضمن اتساق املناجه والاسرتاتيجيات فامي بني نقاط  •

 011و 9التصال يف الربانجمني 

 :04الربانمج 
ىل توصيات جدول أأعامل التمنية اليت يُسرتشد هبا يف تنفيذ الربانمج )الفقرة  • شارة واحضة ا   (4104ا 
ضافة لغات أأخرى، تشمل اللغة ال س بانية، يف النظام التكنولويج املس تخدم يف نرش  • بيان يوّّض ا 

 (21041نيس )الفقرة  تصنيف
 حتديث اخملاطر1 •

 :02الربانمج 
 111خالف املوظفني( لستيعاب الربانمج 011 111املوارد )تسوية  •
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 :02الربانمج 
 (8102)الفقرة  CASEحتديث وصف الربانمج لتقدمي تفاصيل توضيحية أأخرى عن نظام  •
 111خالف املوظفني( لستيعاب الربانمج 421 111تسوية املوارد ) •

 :01الربانمج 
 الفكرية املتوازن تسوية مؤرش أأداء واحد للرتكزي عىل نظام امللكية •
ضافة "شفاف" يف النتيجة املرتقبة ه •  418ا 

 :08الربانمج 
لتوس يع نطاق النتيجة يك تشمل الأدوات القامئة عىل امللكية الفكرية  411مراجعة صياغة النتيجة املرتقبة ه •

 فضال عن الأنظمة أأو املنصات ال لكرتونية1
 )الوقع( بأأسلوب رصحي1تسوية مؤرشين للأداء لصياغة النتيجة الهنائية  •
 (81081تسوية وصف موارد الربانمج لستيعاب النتاجئ الأربع لكها اليت يسامه فهيا الربانمج )الفقرة  •

 :41الربانمج 
ىل عدد مس تخديم نظام  • يف معهد الربازيل  IPASحذف مؤرش يتعلق مبكتب الويبو يف الربازيل )اكن يشري ا 

 الوطين للملكية الفكرية(

 :40الربانمج 
 جدول جديد للموارد حبسب لك نتيجة )تصحيح خطأأ يف ال صدار السابق( •

 :44الربانمج 
 111خالف املوظفني( لستيعاب الربانمج 011 111تسوية املوارد ) •

 :41الربانمج 
ضافة مؤرشات أأداء لقياس نس بة التغّيب والتنوع اجلغرايف والتوازن فامي بني اجلنسني1 •  ا 

 :41الربانمج 
نتاج واثئق  • ضافة مؤرش أأداء لقياس ا   امجلعياتدها، فامي عدا واثئق يف موعاللجان ا 
 (8141تسوية وصف موارد الربانمج )الفقرة  •

 املرفقات

 اوحتديهث رفقاتاملتنقيح بعض جداول 

 


