
 

 

A 

CDIP/10/7 

إلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزيية: : : : األصلاألصلاألصلاألصل    
تارخي تارخيا تارخيا تارخيا توبر    19191919: : : : للللا توبرأ توبرأ توبرأ     2012012012012222    ككككأ

 
 
 

  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

  العاشرةالدورة 
    2012012012012222    نومفربنومفربنومفربنومفرب    16161616إىل إىل إىل إىل     12121212من من من من ججججننننيف، يف، يف، يف، 

 
 

تعزيز قدرات املؤسسات واملستخدمني يف جمال امللكية الفكرية   مشروعتقييمي عنالتقرير ملخص ال
  عيد الوطني ودون اإلقليمي واإلقليميعلى كل من الص

  األمانةمن إعداد

ثتضمن مرفق هذه الويقة  .1 يق اFاخيل والرقابة اإلداريةسـتقل ملا يتقيميلاتقرير للملخصا ي تد بو  بة الو قاKي أعدته  لل ي  شع
يد الوطين ودو ية الفكرية عىل لك من ا تخدمني يف جمال ا سات وا رشوع تعزيز قدرات املؤ لصععن  سـ مللكس مل ميي م قلن اإل

ميي  .قلواإل

ية الفكرية  .2 ية وا ية  نة ا مللكإن ا من ن لتللج ملع
مدعوة لإلحاطة علام ملعلومات الواردة يف مرفق 

 .ثهذه الويقة

 ]ييل ذi املرفق[
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 املرفق
 

    ملخص معيلملخص معيلملخص معيلملخص معيل

مي .1 تقرير ا لتقيتضمن هذا ا ل نظمة مسـتقلتقيمي  نتاجئ يي يق اFاخيل والرقابة اإلدارية يف ا تد بة ا مل أعدته  ل ية قشع ملالعا
بو(للملكية الفكرية  بري خارs) يالو خساعدة  رشوع مب ية الفكرية "م عن  تخدمني يف جمال ا سات وا مللكتعزيز قدرات املؤ سـ ملس

ميي ميي واإل يد الوطين ودون اإل قلعىل لك من ا قل ثة ".لصع ثا رشوع يف اFورة ا متد ا ل وقد ا ل مل ية ع ية وا ية  مللكنة ا من ن لتللج ملع
نة (الفكرية ية، ويه)3 (| ثالثة و2009  أبريليف) للجا  :ئيسـ أهداف ر

ية الفكرية لز�دة كفاءهتا وقدراهتا عىل إجياد توازن  )أ ية اليت تعمل يف جمال ا سات الو مللكتعزيز قدرات املؤ ن طس
ياجات عادل بني  ية الفكرية واملصلحة العامةحتا  ؛مللكحامية ا

ية أو دون اإلقدرات تعزيز و )ب سات اإل قلاملؤ ميقل بحث وحفص لا عربميية س سري اإلدارة الفعا�  للتعاون عىل  تي
ية الفكرية  مللكبات ا يع املواردعن طريقطل  ؛جتم تقامس العمل أو 

سات دو )ج ية الفكرية ومؤ سات العام� يف جمال ا ستعزيز قدرات املؤ توسطة مللكس رشاكت الصغرية وا ملمع ا حىت ل
رشاك ياجات ا ية ا سات من  لمتكن هذه املؤ تح ب تلس توسطةت  .بصورة أفضل ملت الصغرية وا

رشوع  .2 ية ا ملوبلغت مزيا تاكيف خالف املوظفني2 209 000ي فرنك سورسي مهنا 3 091 000ن ل فرنك سورسي  ل  1ي
بلغ  يف املوظفني882 000مو تاك ل فرنك سورسي  ل بلغ واكن هذا . ي يف املوظفني(األخري ملا يف املقدرة آنذاك ) لتاك تاك لا ل

بو  رشوع أو بإدارة  امللكفنييملوظفي الو يه. تنفيذهملا علوناء  رشوع تصلفقد و ،ب ية ا©صصة  ية ا للم املزيا لفعل ن
 .ي فرنك سورسي2 209 000 شهرا 36 ملدة

ية تاجات الر ئيسـ»  سـتن

تة  .3 يمي إىل  سـتوصل ا ميه) 6(لتق رشوع و تاجئ ا ية عىل أساس  تاجات ر تقيا مل ن سـ يت ئسـ  .ن

تاج  تاج » تاج » تاج » رشوع بعق: : : : 1111سـسـسـسـتتتتنننن» رشوع بعقبصورة عامة، مصم ا رشوع بعقبصورة عامة، مصم ا رشوع بعقبصورة عامة، مصم ا ململململبصورة عامة، مصم ا ُُ ية و و و وننننيةيةيةيةالالالالُُ يةأدير  يةأدير  يةأدير  مبمبمبمبههههننننأدير  ُُ تصممي وحتد�ت. . . . ُُ تصممي وحتد�تولكن بعض أوجه القصور يف ا تصممي وحتد�تولكن بعض أوجه القصور يف ا تصممي وحتد�تولكن بعض أوجه القصور يف ا      اإلدارة اإلدارة اإلدارة اإلدارةللللولكن بعض أوجه القصور يف ا
رشوع يذ ا رشوعأثرت يف  يذ ا رشوعأثرت يف  يذ ا رشوعأثرت يف  يذ ا ملأثرت يف  ملت ملت ملت     ....نفنفنفنفت

يا يف حدود املعق .4 رشوع أ·ح إطارا اك يمي أن تصممي ا فأكد ا ملتق سامحل يذ وا ية ا يه  تو لول  معل نفل ميهلتج . بتقي يف هناية األمر 
يذ ية، وال/لتنفومعل الفريق امللكف  نرص وسـ« مبهناإلدارة  بار ممزيات لك  ع إذا أخذ¾ بعني » نقص تحدلاعت ب�ت املربطة  ت

همة سائل ا رشوع يف عدد من ا رشية، مما أدى إىل جناح ا ية للموارد ا ناسب ووضع مزيا يط ا مليف ا مل ن مل ملتخط لب  وقد أعرب. ل
نارص  أحصاب املصلحة،معظم نجز يف  هم ا ثال، عن تقديرمه للعمل ا يل ا ععىل  مل مل ملس رشوب ثالثةعمل ا يجة iK ل ا نت وحصلوا 

 .عىل بعض الفوائد احملددة

تصممي وحتد�ت اإلدارة أثرت يف  .5 تواربطت أوجه القصور . لمرشوعل األداء العاملولكن بعض أوجه القصور يف ا
تحد�ت مبا ييل  :لوا

                                                
رشوع مهنا األسفار  1 شطة حمددة  للم تغطي تاكيف خالف املوظفني أ ن رش، واملعدات، وتاكيف أخرى، واملؤمترات، )أسفار املوظفني والغري(ل لوا  .لن
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رشوعات ُمص )أ رشوع ونفذ بدمج ثالثة  مم ا سامنفص� مل بغي أن  هدف العام اKي  تدون حتديد ا ني مه تÓ ل
يقه رشوعات يف  حتقا رشوعات قامئة األمعهدف لانعدام ذi اوأدى . مل يق أي  إىل بذاهتام ودمج ثالثة  تآزر حتقعدم 

بو يف حال أفضل؛ يق اFاخيل للو ية مل يكن فهيا ا يوإىل و سـ  لتنضع

تح أية  )ب يمي، مل  ند إجراء ا تو رشوعمعلوماتلتقع تواصل  تظم وا للم عن الرصد ا مل ت اليت اختذت ويف احلاال. ملن
ية  يبشأهنا تدابري تصو يمي اKايت املقدمة إىل ب تدابري يف تقارير ا تقيف من ا©اطر، مل تذكر، لرضورة، تÓ ا لتخف للل

نة؛  للجا

مت� وال )ج رشوع أية خماطر  حمومل تذكر ويقة ا مل بعض من تÓ ا©اطر والفر. ات الوجهيةيضرفث ضورمغ حتديد ا ات يل
رشوعيف »قرتاح األوىل  ية لويقة ا سخة الهنا تصممي، مل ترد أي إشارة إلهيا يف ا ناء مرح� ا ملرشوع أ ل ثللم ئ ن ل يه، . ث علو

يف من ا©اطر  يات  للتخففمل توضع أية اسرتا  مواæة أية احåالت؛هبدف تيج

ية )د تقا متد دون خطة ا رشوع ا لومصم ا ن ملع رشوع املقرتحة يف األول . مل ملورمغ أن ويقة ا يةتضمنت خطة اث لتقا يف  ن
رشوع تصمميإطار متد؛حذفت تÓ اخلطة يف، فقد مل ا رشوع الهنايئ ا ملع ا  مل

رشوع وأحصاب املصلحة،  )ه رشفني عىل ا رشوع وبني ا يا يف ما بني أعضاء فريق إدارة ا تواصل اك ملومل يكن ا مل مل ف ل
نظمي  رشوع بعد  تجدات ا تلقوا أية معلومات عن  تومن ذi أن أحصاب املصلحة مل  سـ ملي شطة حمددةم  .نأ

تاج  تاج » تاج » تاج » توى : : : : 2222سـسـسـسـتتتتنننن» توى عىل  توى عىل  توى عىل  يث إن نصف احلصائلاحلصائلاحلصائلاحلصائلممممسـسـسـسـعىل  رشوع معقوال  يث إن نصف ، اكن أداء ا رشوع معقوال  يث إن نصف ، اكن أداء ا رشوع معقوال  يث إن نصف ، اكن أداء ا رشوع معقوال  حححح، اكن أداء ا توقعة عىل األقل احلصائلاحلصائلاحلصائلاحلصائلململململ توقعة عىل األقل  ا توقعة عىل األقل  ا توقعة عىل األقل  ا ململململ ا
تمكل ف« حتققت////حتققحتققحتققحتقق تمكل ف« حتققتا تمكل ف« حتققتا تمكل ف« حتققتا تمكلت جزيا ////سـسـسـسـا تمكلت جزيا ا تمكلت جزيا ا تمكلت جزيا ا ئا ئسـ ئسـ ئسـ بة احلصائلاحلصائلاحلصائلاحلصائلسـ توقعة األخرى  بة  ا توقعة األخرى  بة  ا توقعة األخرى  بة  ا توقعة األخرى  سـ ا سـمل سـمل سـمل ملائة ملائة ملائة ملائة30303030ببببننننمل ....    

يق .6 تكامل /حتقأدى  هاحصائلسـا رشوع أو  حتقيق ا ها/مل تكام لا بة ئ جزياسـ لفائدة  مسامهة ëمةإىل ملائة  80بنسـ 
سـهتدفني  يدين ا ملا تفاإىل وملسـتف عا يث . هم هبان رشوع، من  يه، فقد اكن األداء العام  حو للم توسطاحلصائلعل . مل، فوق ا

نجاح توى من ا لواجلدير Kكر أن هذا ا رشوعبلغه  اKيملسـ  ٌ يات وأدوات م تعلق بوضع  ثري من العمل ا نطوي عىل  مهنج  مل ك ي
ثل  ية الفكرية"مجديدة  ية  يات الو بو لوضع »سرتا للملكية وأدوات الو ن يج ي طمهنج س� " ت ية الفكرية"سلو من " مللكنوراما ا

 .بني أدوات أخرى

تاج  تاج » تاج » تاج » يث مل     ::::3333سـسـسـسـتتتتنننن» توسط  رشوع دون ا تاجئ، اكن أداء ا توى ا يث مل عىل  توسط  رشوع دون ا تاجئ، اكن أداء ا توى ا يث مل عىل  توسط  رشوع دون ا تاجئ، اكن أداء ا توى ا يث مل عىل  توسط  رشوع دون ا تاجئ، اكن أداء ا توى ا ححححعىل  مل ن ملسـ ن ملسـ ن ملسـ ن ململململسـ ل لم لم لم بري إال يف م بري إال يف حيرز تقدم  بري إال يف حيرز تقدم  بري إال يف حيرز تقدم  تاجئ ككككحيرز تقدم  تاجئ يجة واحدة من ا تاجئ يجة واحدة من ا تاجئ يجة واحدة من ا نيجة واحدة من ا نن نن نن للللن تتتت
ثالث توقعة ا ثالثا توقعة ا ثالثا توقعة ا ثالثا توقعة ا لا لمل لمل لمل     ....مل

تحقق .7 نواتتمل  رشوع تصل إىل ثالث  ثالث رمغ أن مدة ا توقعة ا تاجئ ا شلك اكمل أي من ا سـ  ل مل ن ملب ومل حيرز تقدم . ل
توقعة  تاجئ ا يجة واحدة من ا ملبري إال يف  ن ن لك ية الفكرية(ت يات ا نرص اسرتا مللكاملربطة  يج بع تان األخر�ن). تت تحقق ا يجومل  . لنتت

توى توسط عىل  سـوقد حصل ذi رمغ أداء فوق ا تاجئ إىل انعدام .  احلصائلممل توى ا توسط عىل  نويعزى األداء دون ا سـ لمل م
رشوع  نوع ا شلك غري اكف أو إىل كوهنا طموحة جدا مقارنة  تاجئ  يف من آ÷ر ا©اطر وإىل صقل ا يات ا ملاسرتا بل ب ن ليج تخفت

ية ا©صصة | رشاكت الص. منوالفرتة الز نرص ا بة  يان، كام هو احلال  لويف بعض األ لع لنسـ توسطة، حصل تأخري يف ح ملغرية وا
ية  تجر يباملرح� ا يا¾(ل حشلك مفرط أ تارة يف إرسال ردودها)ب بùان ا بب متاطل ا  © ل ية  يف الوقت اKي بس يه  معلتقدمت  ف

سب اجلدول الزمين احملدد تحداث األدوات  يات وا حوضع ا سـ  .ملهنج
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تاج  تاج » تاج » تاج » بة     ::::4444سـسـسـسـتتتتنننن» ته وجهية جدا  رشوع وأ بة اكنت أهداف ا ته وجهية جدا  رشوع وأ بة اكنت أهداف ا ته وجهية جدا  رشوع وأ بة اكنت أهداف ا ته وجهية جدا  رشوع وأ لاكنت أهداف ا لل لل لل سـل سـشط سـشط سـشط نشط نن نن نن ن سـهتدفني وأحصاب املصلحة اآلخرينململململ سـهتدفني وأحصاب املصلحة اآلخرينيدين ا سـهتدفني وأحصاب املصلحة اآلخرينيدين ا سـهتدفني وأحصاب املصلحة اآلخرينيدين ا ململململيدين ا     ....لملململمسـسـسـسـتفتفتفتف

يذه .8 تارة  ية ا شطة الر ميه واأل بعة يف  يث الوجاهة نظرا إىل الطريقة ا يا من  رشوع عا توى ا نفاكن  تح لمل ©ئ سـ ن ت ل يسـ مل . تصمم
بة ألحصاب املصلحة ال ميه عىل أن يكون وجهيا  نة يف  بعهتا ا ية اليت ا تفا سـوقد ساعدت الطريقة ا للج ت عل لنل ينيتصم ويرجع . ئيسـر

يذ تلفة /لتنفذi أيضا إىل فريق ا يات  تخدم اسرتا خماإلدارة اKي ا يج لتثبيت جودة احلصائل ) مثل مجموعات اخلرباء(تسـ
يات واألدوات ثل ا ملهنجووæاهتا   .م

تاج  تاج » تاج » تاج » نظر إىل    ::::5555سـسـسـسـتتتتنننن» نظر إىل نظر إىل نظر إىل رشوع لللل توى األداء العام  رشوع   توى األداء العام  رشوع   توى األداء العام  رشوع   توى األداء العام  للمللمللمللم  ها////حتقحتقحتقحتقيقيقيقيق((((ممممسـسـسـسـ رشوع أو  تكامل حصائل ا هاا رشوع أو  تكامل حصائل ا هاا رشوع أو  تكامل حصائل ا هاا رشوع أو  تكامل حصائل ا حتقيقيقيقيقا حتقسـ حتقسـ حتقسـ تكامل جز////ململململسـ تكامل جزا تكامل جزا تكامل جزا ئئئئيا يا يا يا سـسـسـسـا
ية مبعدل ) ) ) )  ملائة ملائة ملائة ملائة80808080    ببببننننسـسـسـسـبةبةبةبة تخدام املزيا ية مبعدل وإىل ا تخدام املزيا ية مبعدل وإىل ا تخدام املزيا ية مبعدل وإىل ا تخدام املزيا نوإىل ا نسـ نسـ نسـ يث 48,748,748,748,7سـ رشوع، إجامال، نفذ بطريقة فعا� من  بني أن ا يث  ملائة،  رشوع، إجامال، نفذ بطريقة فعا� من  بني أن ا يث  ملائة،  رشوع، إجامال، نفذ بطريقة فعا� من  بني أن ا يث  ملائة،  رشوع، إجامال، نفذ بطريقة فعا� من  بني أن ا ح ملائة،  حت حت حت ُُت ُُ مل ملي ملي ملي ّّي ّّ
تلكفة تلكفةا تلكفةا تلكفةا سعر أقل. . . . للللا ناك جودة أكرب  سعر أقلو ناك جودة أكرب  سعر أقلو ناك جودة أكرب  سعر أقلو ناك جودة أكرب  بو به به به     ....ه

تا طويال .9 ية وو يف عا تطلب تاك رشوع قد  تعلق  شطة أن األمر  قتضح من نوع األ ل ل ي ي ن بني أن املوارد . مبي تخدمة يتو ملسـا
تخدمة مقارنة حبصائþ ومهنا اكنت معقو� ية ا رشوع اإلجام ية ا نظر إىل مزيا  iسـ جدا وذ ل ن ملل ية الفكرية مل يات ا مللكاسرتا تيج

تة  رشاكت الصغرية ) 6(سـاملصاغة يف  نرص ا تحدثة يف إطار  يات واألدوات ا شاورية وا ية  لبùان عرب  ع سـ ملهنج ت ملمعل
توسطة إضافة إىل ما أجنز ية للرباءات يف الاكرييبملوا شأن اإلدارة اإل مي من معل تقين ف« خيص »قرتاح   .قلب

تاج  تاج » تاج » تاج » تدامة    ::::6666سـسـسـسـتتتتنننن» تدامة ويه، معوما،  تدامة ويه، معوما،  تدامة ويه، معوما،  ها تأثري دامئمئمئمئ ويه، معوما،  ها تأثري دا يكون  ها تأثري دا يكون  ها تأثري دا يكون  ها حظوظظظظ وافرة  وافرة  وافرة  وافرة يكيكيكيك يكون  رشوع  ها حظوتاجئ ا رشوع  ها حظوتاجئ ا رشوع  ها حظوتاجئ ا رشوع  سـتاجئ ا سـن سـن سـن ممممن ل لل لل لل ل     ....ململململ

بوادر .10 ناك عدد من ا تقرير،  ي« ·ما يف هذا ا ميه  رشوع ال ميكن  لرمغ أن الوقع الاكمل  ه ل تق تقي شري اإل/للم تشارات اليت 
رشوع ميكن أن يكون | تأثري دامئ رشوع . ملإىل أن ا تحدثة يف إطار ا يات واألدوات ا ثال، تلقت ا يل ا ملوعىل  سـ ملهنج مل ملس ب

بو ية بل ويف دول أخرى من اFول األعضاء يف الو تجر شاركة يف املرح� ا بùان ا يس فقط يف ا يبوال عاما  ي ل مل بل ل ومع مرور . ق
هاالوقت من الوارد  تخداëا عىل نطاق أوسع ويزتايد بذi و يات واألدوات وا قعأن يزتايد تعممي تÓ ا سـ وعالوة عىل . ملهنج

توى القطري توى األخذ بزمام األمور عىل ا سـذi، اكن  ملسـ يدا، مما يعين أن /م ميي  جاإل بùانقل تسـمتر يف األقالمي قد /لتÓ ا
بو ساعدة الو  iتمكل ذ رشوع أو  شطة ا ييذ أ مب سـ تن مل ها فكون ويف األخري، .  أو بدوهنانفت رشوع مربطة  ثالثة  نارص ا لكا ت ل للملع

بو العادية  شطة الو يبأ ساعدة يف ن تكون قادرة عىل تقدمي ا بو  تدامة ألن الو تاجئ أكرث ا ية جيعل ا مليف إطار الرب¾مج واملزيا سـ ي سـ ن لن
iال إذا دعت الرضورة إىل ذ .هذا ا
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يات تو صا  ل

تاجات امل .11 هدف العام جلسـتنعىل أساس » يةللذكورة أعاله ومراعاة  شأن ا بو  مندول أعامل الو ب ية  لتي لتنظميواألهداف ا
يات امخلس  تو يمي إىل ا بو، توصل ا صاألمع للو ل ية) 5(لتقي تا لا  :ل

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل ية، و: : : : 1111ل يق جدول أعامل ا بة  ية الفكرية، و ية وا ية  نة ا ية، وإىل ا يق جدول أعامل ا بة  ية الفكرية، و ية وا ية  نة ا ية، وإىل ا يق جدول أعامل ا بة  ية الفكرية، و ية وا ية  نة ا ية، وإىل ا يق جدول أعامل ا بة  ية الفكرية، و ية وا ية  نة ا منإىل ا سـ شع من ن منللج سـ شع من ن منللج سـ شع من ن منللج سـ شع من ن تللج تت تت تت لت لل لل لل نل نملع نملع نملع تتتتملع ، ، ، ، ءءءءققققسم إدارة الربامج واألداسم إدارة الربامج واألداسم إدارة الربامج واألداسم إدارة الربامج واألدامللكمللكمللكمللك
رشوع رشفني عىل ا رشوعوا رشفني عىل ا رشوعوا رشفني عىل ا رشوعوا رشفني عىل ا ملوا ململ ململ ململ ثقة عن (    اتاتاتاتمل ية  بتو تاجمنص  ):1 سـتن»

تصممي واإلدارة  .12 لبغي أن تكون إجراءات ا رشوعات جديدة أكرث رصامةعند وضعني نارص املدرجة . م  لعوإلضافة إىل ا
رشوع  ميف ويقة  ية الفكريةث تخدمني يف جمال ا سات وا مللكتعزيز قدرات املؤ سـ شالك، ووضع أه (ملس داف لك ملحتديد ا

ية يمي، واجلدول الزمين، واملزيا يذ، وإطار ا ية ا ننرص، واسرتا يج تقع لنف لت يات ) ت رشوعات هدف أمع وفر ضبغي أن يكون  للمي ن
يف مهنا يات  بغي حتديد ا©اطر واسرتا تخفواحضة و للن يج يةتي تقا تواصل وخطة ا ية  ل، واسرتا ن لل يق . تيج بة  بغي  سـو شع ني تل ن

سم إدارة ا ية و قجدول أعامل ا يةلتمن تو يذ هذه ا نة »ضطالع بدور رائد يف  تعاون الويق مع ا صلربامج واألداء  ل للج ث  .تنفل

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل ية، و: : : : 2222ل يق جدول أعامل ا بة  ية الفكرية، و ية وا ية  نة ا ية، وإىل ا يق جدول أعامل ا بة  ية الفكرية، و ية وا ية  نة ا ية، وإىل ا يق جدول أعامل ا بة  ية الفكرية، و ية وا ية  نة ا ية، وإىل ا يق جدول أعامل ا بة  ية الفكرية، و ية وا ية  نة ا منإىل ا سـ شع من ن منللج سـ شع من ن منللج سـ شع من ن منللج سـ شع من ن تللج تت تت تت لت لل لل لل نل نملع نملع نملع تتتتملع ، ، ، ، ققققسم إدارة الربامج واألداءسم إدارة الربامج واألداءسم إدارة الربامج واألداءسم إدارة الربامج واألداءمللكمللكمللكمللك
رشوع رشفني عىل ا رشوعوا رشفني عىل ا رشوعوا رشفني عىل ا رشوعوا رشفني عىل ا ملوا ململ ململ ململ تاجني (    اتاتاتاتمل ثقة عن » ية  تنتو ب سـص  ):3 و2من

نظر يف  .13 بغي ا تاجئ و ية بني احلصائل وا رشوعات اجلديدة ص� واحضة و بغي أن تكون يف ا تاجئ،  لف« خيص ا ي ن م ي نن نطق لن ملل
شأن نطقي يف هذا ا تخدام إطار  لا تاجئ  أي ص� بني غيابلوتفادي . مسـ رشوع وتاجئه ولضامن أن تكون ا نحصائل ا لن مل

نظر يف  بغي ا لطموحة ومعقو� يف ذات الوقت،  ية بني ني ية أو إجياد طرق أخرى لضامن ص�  تخدام أطر  نطقا منطق م سـ
تاجئ والوقع تارة سـتضمنيوشمل ذi اإلشارة إىل الطريقة اليت . لناحلصائل وا يذ ا يات ا © هبا اسرتا لتنفيج أن تؤدي احلصائل ت

بة والوقعإىل تاجئ املر تق ا رشوع ما بطريقة . لن تلفة  نارص ا ندما ال ميكن ربط ا مو © لع بغي إذا ملع ية هبدف أمع  نية أو  فيمعل نطق
ية يات جدول أعامل ا ية واحدة من تو تقة من تو نفص� حىت وإن اكنت  رشوعات  نارص يف  منيذ تÓ ا ص ص شـ لتلع م م منف . ت

نة »ضطالع بدور رائد يف  تعاون الويق مع ا سم إدارة الربامج واألداء  ية و يق جدول أعامل ا بة  بغي  للجو ث ل ق من سـ شع لتي ن تل ن
يةتنفيذ هذ تو صه ا  .ل

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل ية، : : : : 3333ل يق جدول أعامل ا بة  بو، و يا يف الو ية الفكرية، واإلدارة ا ية وا ية  نة ا ية، إىل ا يق جدول أعامل ا بة  بو، و يا يف الو ية الفكرية، واإلدارة ا ية وا ية  نة ا ية، إىل ا يق جدول أعامل ا بة  بو، و يا يف الو ية الفكرية، واإلدارة ا ية وا ية  نة ا ية، إىل ا يق جدول أعامل ا بة  بو، و يا يف الو ية الفكرية، واإلدارة ا ية وا ية  نة ا منإىل ا سـ شع ي لعل من ن منللج سـ شع ي لعل من ن منللج سـ شع ي لعل من ن منللج سـ شع ي لعل من ن تللج تت تت تت لت لل لل لل نل نملع نملع نملع تتتتملع مللكمللكمللكمللك
رشوع رشفني عىل ا رشوعوا رشفني عىل ا رشوعوا رشفني عىل ا رشوعوا رشفني عىل ا ملوا ململ ململ ململ تاج (    اتاتاتاتمل ثقة عن » ية  تنتو ب سـص  ):4من

رشوعاتينبغي اإلبقاء عىل .14 ية لوضع ا تفا مل الطريقة ا عل بغي امليض يف الطريق. ل رشوعات ينو متدة يف وضع  ية ا تفا مة ا ملع عل ل
ية أعاملجدول  نة(لتمن ا شارك فهيا األمانة واFول األعضاء وأحصاب املصلحة اآلخرون عن طريق ا للجاليت  يع ) ت بغي ا شجو لتي ن

رشوعألهناعلهيا  ية، حت. مل تكفل وجاهة ا يق جدول أعامل ا بة  بغي  منو سـ شع لتي ن تل بو وبدمعن يا للو يت إرشاف اإلدارة ا  مهنا، لعل
ية تو يذ هذه ا ص»ضطالع بدور رائد يف  ل  .تنف

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل ية، و: : : : 4444ل يق جدول أعامل ا بة  ية الفكرية، و ية وا ية  نة ا ية، وإىل ا يق جدول أعامل ا بة  ية الفكرية، و ية وا ية  نة ا ية، وإىل ا يق جدول أعامل ا بة  ية الفكرية، و ية وا ية  نة ا ية، وإىل ا يق جدول أعامل ا بة  ية الفكرية، و ية وا ية  نة ا منإىل ا سـ شع من ن منللج سـ شع من ن منللج سـ شع من ن منللج سـ شع من ن تللج تت تت تت لت لل لل لل نل نملع نملع نملع تتتتملع ، ، ، ، ققققسم إدارة الربامج واألداءسم إدارة الربامج واألداءسم إدارة الربامج واألداءسم إدارة الربامج واألداءمللكمللكمللكمللك
رشوع رشفني عىل ا بو، وا يا يف الو رشوعواإلدارة ا رشفني عىل ا بو، وا يا يف الو رشوعواإلدارة ا رشفني عىل ا بو، وا يا يف الو رشوعواإلدارة ا رشفني عىل ا بو، وا يا يف الو ملواإلدارة ا ململ ململ ململ مل ي يلعل يلعل يلعل تاج (    اتاتاتاتلعل ثقة عن » ية  تنتو ب سـص  ):5من

يةينبغي وض .15 رشوعات جدول أعامل ا شطة  شطة حمددة من أ سمح برصد أ منع نظام  ن ن لتي ها (م  واإلبالغ )ضعاليت جيري و
يمي سلمي لف متكن من إجراء  تقعهنا من أجل ا تلكفةل يث ا رشوعات من  ية ا لعا حل رشوعات بذل . مل رشفني عىل ا بغي أيضا  ملو للم ين

ئات  سب  نفقات  بع ا رشوعات،  فæد، يف إطار رصد ا حبت ل لت متدةمل رشوعات ا شطة يف ا يف واأل تاك ملعا مل ن ل بة . ل بغي  شعو لي ن
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ية  منيق جدول أعامل ا لتسـ سم إدارة الربامج واألداءتن رشوع قو رشفني عىل ا ملوا بو، مل يا يف الو نة واإلدارة ا يات، بدمع من ا لعل للج
ية تو يذ هذه ا ص»ضطالع بدور رائد يف  ل  .تنف

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل بو، و: : : : 5555ل يا يف الو بو، وإىل اإلدارة ا يا يف الو بو، وإىل اإلدارة ا يا يف الو بو، وإىل اإلدارة ا يا يف الو يإىل اإلدارة ا يلعل يلعل يلعل رشف عىل الرب¾مج لعل ية، وا رشف عىل الرب¾مج املاكتب اإل ية، وا رشف عىل الرب¾مج املاكتب اإل ية، وا رشف عىل الرب¾مج املاكتب اإل ية، وا ململململاملاكتب اإل ثقة عن (، واFول األعضاء ، واFول األعضاء ، واFول األعضاء ، واFول األعضاء 10101010قلقلقلقلميميميمي ية  بتو منص
تاج   ):6سـتن»

ية  .16 رشوع يف الرب¾مج واملزيا بادرات ا ية إلدراج  تقا بغي وضع خطة ا تدامة عىل املدى الطويل،  نألغراض » ل ن ي ملسـ م ن
ية األشطة سؤو ناد  نالعاديني أو إ ل م تابعة إىل اFول األعضاء ا/سـ نجز يف إطار . ملسـتفيدةملا ناك أد� قوية عىل أن العمل ا ملو ه

ية عىل املدى الطويل تاجئ إجيا رشوع ميكن أن يؤدي إىل  با ن شاف طرق . مل بغي ا تغالل هذه اإلماكية  تكومن أجل ا ي ن سـسـ ن
ية وضع الرب تاكر ويف  بة » توسطة يف  رشاكت الصغرية وا سم ا شطة املاكتب و رشوع يف أ معلإلدراج ا ب شع مل ق لن امج العادية مل

يدة بùان ا بو أو وضعه يف أيدي ا ملسـتفللو ل ساعدة اFول األعضاء . ي ية  ياق  تدامة يف  نظر يف » بغي أيضا ا مو سـ سـ ل يفي كن
تفد من املرح�  يات تسـاألخرى اليت مل  تخدام ا ية من أجل ا تجر ملهنجا سـ ي تحدثة بل رشوع ملسـواألدوات ا هامليف إطار ا . تكييفأو 

رسعة رضووجتدر اإلشارة إىل  تحرك  برة ا سائليف عدد من ل متر لإلدارة سـ« ف« خيص وال، ملا مسـ احلاجة إىل تقدمي دمع 
ية للرباءات ونظمي  تاإل توسطةاFنتدى ملاقلمي رشاكت الصغرية وا ية الفكرية وا شأن ا ملويل  لب  تدابري فورية وعدم اختاذ. مللك

رشوع يؤدي إىل فقدان الزمخ اKي حققه ا ملتابعة  سـ ب. للم شاور مع اFول األعضاء يف ينو بو،  يا يف الو تغي لإلدارة ا ي للعل
ية تو يذ هذه ا ية، »ضطالع بدور رائد يف  نة الرب¾مج واملزيا نة و صا ل ن جل  .تنفللج

 ]ثهناية املرفق والويقة[


