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 املرفق
ياته يمي وتو تاجات ا ياتهحملة يف صفحة واحدة عن ا يمي وتو تاجات ا ياتهحملة يف صفحة واحدة عن ا يمي وتو تاجات ا ياتهحملة يف صفحة واحدة عن ا يمي وتو تاجات ا صصصصحملة يف صفحة واحدة عن ا تق تقن تقن تقن للللن     سـسـسـسـتتتت

ية ....1111 يةمعلومات أسا يةمعلومات أسا يةمعلومات أسا     سـسـسـسـمعلومات أسا

ية الفكرية مل تولت ا،)2012 إىل أبريل 2009من أبريل (عىل مدى ثالثة أعوام  ية  للملكنظمة العا رشوعات الرائدة ) يالوبو(مل ملإدارة ا
ية اخلاصة  ية الو نألاكد ياهتفكرية، للملكية الطمي شئ أاكد ب�ان األقل منوا  ية وا نا ب�ان ا ساعدة ا ميواليت اكن الغرض مهنا  ن ل ل ل لتم  ا اخلاصةم

ية الفكرية ية  مللكيف جمال ا ية و نوبين قدرات مؤ طسـ س ية الفكريةممهتين اء حلاجة املزتايدة إىل الوفمن أجل ت أن توسع املزمع واكن . مللكا
رشوع وجحمه  ية ا ملالوبو  تغط يةإذا جنحي عتطال� لعملت ا ية الفكريةاخلاصة ب يةسـ ية ا مللكأاكد تقل ملدى . مي يمي  مسـوقد أجري  ية تق مهأ

ية  يهتلعملهذه ا تدامهتا وكفاءهتالوفعا تاجات هذا ا. اسـ وا توترد ا لن ياته ف� ييلسـت صيمي وتو  .ق

تاجات ....2222 تاجات� تاجات� تاجات�     سـسـسـسـتتتتنننن�

ية تا تاجات ا توصل إىل � يمي، مت ا تاجئ ا لناء عىل  ل ت ل ن نب سـتق  :ل
ية  .أ  يةالصال يةالصال يةالصال رشوعات الرائدة : ححححالصال تت ا ملأ ية وتونس(بث هورية اeو يا وا يكبريو وكولو نمجل ميم رشوع) ب ية مفاهمي ا ملصال  .ح
تعمل .ب  تعملا تعملا تعملا تعملخلفت : للللا يدة من خربات ا رشوعات الرائدة مجموعة  لا مف ية يف بعض  وأفضل املامرسات مل تيججوانب اسرتا

رشوع مليذ ا تعرف عىل مزيد من أفضل املامرسات . نفت سب خربات أخرى ويمت ا لوسوف  ية ُتكت با قيف اجلوانب ا ل
رشوع ية من ا ثا ناء املرح¬ ا ملأ ن ل  .ث

رشوع  .ج  رشوعويقة ا رشوعويقة ا رشوعويقة ا ململململويقة ا رشوع: ثثثث ملتاج ويقة ا ث ها األولحت نات اليت أدخلتبتصممي   علهيا حىت اآلن، إىل لتحسي، إلضافة إىل ا
تعديل ليك  يةمسـتخدتلتكون أكرث مالءمة لمزيد من ا ثا رشوع يف املرح¬ ا يذ ا يل  ن كد ل ملل نفت  .ل

رشوع  .د  ية ا رشوعأ ية ا رشوعأ ية ا رشوعأ ية ا ململململأ ياجات وتطليتعلق ا: مهمهمهمه حترشوع  ب�ان األقل منواعمل ية وا نا ب�ان ا لات معظم ا ل  .مل
رشوع  .ه  ية ا رشوعفعا ية ا رشوعفعا ية ا رشوعفعا ية ا ململململفعا رشوع: لللل ية ا يمي فعا بكرا جدا  ملال زال الوقت  لل تق يق أهدافم  .هحتق يف 
رشوع  .و  رشوعكفاءة ا رشوعكفاءة ا رشوعكفاءة ا رشوع أكرث كفاءة وتو¼ا لطلب: ململململكفاءة ا يذ ا رشوع إىل تعديل ليك يكون  يذ ا ية  ملتاج اسرتا ت مل نفت نف يج  .تحت
رشوع  .ز  تدامة ا رشوعا تدامة ا رشوعا تدامة ا رشوعا تدامة ا ململململا بكرا جدا إلجراء : سـسـسـسـ تهتقيميمال زال الوقت  تدا رشوع وا ية ا م سلمي لفعا سـ  .ملل

يات ....3333 تو ياتا تو ياتا تو ياتا تو صا صل صل صل     ل

ت تاجات املذكورة، صدرت ا لناء عىل � ت نب يةسـ تا يات ا لو ل  :ص
ية  .أ  تطال ية � يةا تطال ية � يةا تطال ية � يةا تطال ية � عا سـ علعمل سـ علعمل سـ علعمل سـ ية وتحديد أفضل : لعمل تطال ية � تكامل ا تني أخريني ال ية الرائدة  لمتديد ا ع سـ لعمل سـ سـنلعمل

ها  توسع عند تطبيقاملامرسات اليت جيب  رشوعلا  .مليف ا
رشوع .ب  رشوعويقة ا رشوعويقة ا رشوعويقة ا ململململويقة ا ية أكفأ وأكرث مرو: ثثثث يذ أوحض وجلعل ا ية ا تكون اسرتا رشوع  لعملتعديل ويقة ا يج ل تنفث لمل نة وأكرث تو¼ا ت

لطلب. 
ية  .ج  ية والفعا يةاأل ية والفعا يةاأل ية والفعا يةاأل ية والفعا لاأل لمه لمه لمه يات اليت ميكن : مه تخدÂا اeول األعضاءملهنجإعداد مجموعة من األدوات وا ها  لتسـإÃحهتا  يشملاليت ال 

ية الفكرية ية  ياهتا الو شاء أاكد بة يف إ رشوع والرا للملكا ن مي ن طغ رشوع، . مل بري عىل ا ملونظرا للطلب ا جيب أن تضع لك
ية، اeول األعضاء يف ثا بل بعد هناية املرح¬ ا رشوع يف ا بارها اجتاه ا ن ا ل سـتقت ململ بع  اتطلوذm من أجل موا¼ة 

بل و تعاون اجلارياإلهناء مراعاة ملسـتقاeول األعضاء يف ا تدرجيي  للا  .ل
تآزر  .د  تآزرا تآزرا تآزرا ية: للللا ثا نجيب يف املرح¬ ا بو وخار¼ابمزيد من �هÉم إبداء  ل تآزر دخل الو يتعزيز ا شمل .ل هذا ي وجيب أن 

رشوعقلمييةاملاكتب اإلتعزيز دور  يق مل يف ا يفةالت مع واكلتنسـ وا ب�ان ا تحدة يف ا ملضاألمم ا ل  .مل
تدامة  .ه  تدامة� تدامة� تدامة� ية مزيد من �هÉمإبداء  جيب :سـسـسـسـ� ثا ناء املرح¬ ا رشوع أ نتدامة ا ل ث  .ملسـ
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توÍتقامئة قامئة قامئة قامئة  توÍتا توÍتا توÍتا     حملحملحملحملا

يةمعمعمعمع    ....1111 يةلومات أسا يةلومات أسا يةلومات أسا     3333....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................سـسـسـسـلومات أسا

تاجئ    ....2222 تاجئأمه ا تاجئأمه ا تاجئأمه ا     3333............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................للللننننأمه ا

رشوع .1.2 يذ ا ملتصممي و  3 نفت

رشوع .2.2 ية ا ملأ  5 مه

رشوع .3.2 ية ا ملفعا  7 ل

رشوع .4.2  8 ملكفاءة ا

رشوع .5.2 تدامة ا ملا  8 سـ

رشوع .6.2  9 ملتآزر ا

تاجات    ....3333 تاجات� تاجات� تاجات�     9999........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................سـسـسـسـتتتتنننن�

رشوع الرائدلتا .1.3 للميمي العام   9 ق

رشوع الرائد .2.3 مليق أهداف ا  9 حتق

رشوع  .3.3 يذ ا ملتصممي و يذ(نفت ية ا لتنفاسرتا  10 )تيج

ية .4.3  10 مهاأل

رشوع .5.3 ية ا ملفعا  11 ل

 11 الكفاءة .6.3

رشوع .7.3 تدامة ا ملا  11 سـ

رشوع .8.3  12 ملتآزر ا

يات    ....4444 تو ياتا تو ياتا تو ياتا تو صا صل صل صل     12121212....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ل

رشوع الرائد .1.4 تخلصة من ا ية العامة ا تو ملا سـ ص  12 ملل

رشوع .2.4 يذ ا ملتصممي و  12 نفت

ية  .3.4 يةمهاأل  13 لوالفعا

رشوع .4.4 تدامة ا ملتآزر وا  13 سـ
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تقرير يتضمن  تاجئ لك املوجز لهذا ا تاجاتلنا ياتسـتنو� تو ص وا ية ل ناء ىل القامئة ع ئيسـالر يميمعلية ثاألدÓ اليت جتمعت أ  لتقا
رشوحة يل ملوا ميلايف لتفص واملوحضة  تاح الاكمل ي لتقيتقرير ا نفص¬ لثكويقةملا لك ل ا×اور  ويوحض اإلطار.نلكزييةغة اإللم 

ية موضع قسم  .لتفصيلاملعلومات ا

ية    ....1111 يةمعلومات أسا يةمعلومات أسا يةمعلومات أسا     سـسـسـسـمعلومات أسا

يق أجرت  تد قبة ا ل تقالتقي� اإلدارية والرقابةاeاخيل شع رشوع جدول أعامل مسـ  ية مل  ية  "DA_10_01لتمنا ية الو ناألاكد طمي
ية الفكريةاجلديدة نظمة .2012 مارس 23 فرباير إىل 6  يف الفرتة من"للملك  ية الفكرية ملواكنت ا ية  للملك العا بو(مل  قد )يالو
نت يةشد رشوع األاكد مي  ية الفكرية يف م ية اجلديدة  للملك الو ب�ان2009طن ساعدة ا ل  يةمل نا م ا ب�ان األقل منوال شئل وا  لتن 

ياهتا اخلاصةأ ية الفكرية،مياكد بين للملك  ية لت و ية و نقدرة مؤ طسـ ية س ية الفكريةممهتين  عىل املزتايدالطلب تلبمتكهنا من   .مللكا
ناء الفرتة  بو،،2011 – 2009ثوأ تطالعي  عىل أساسي نفذت الو هوم،سـا ية الفكرية يف مف  ية ا مللك أاكد  بريو ( ب�انأربعةمي

يا هوريةمبوكولو رشوع واكن  .رسÍي سو فرناك339 585 مبجموع ) وتونسينيكيةم اeومجل وا ية ا بو  ملاملزمع أن توسع الو تغط ي
ية � تجنحإذا وجحمه  عتطاللعملا ية الفكريةب ية اخلاصةسـ ية ا مللكأاكد يمي  وقد غطى .مي شطة لتقا من  يف الفرتة تنفيذهاجرى نأ
سمرب 2009أبريل  يمي ومل يكن تركزي  .2011ي إىل د رشوععىل بل ناألشطة الفردية عىل  منصبالتقا  عىل  قارصاواكن كلك ملا

ب�ان الرائدة ناول . األربعةلا يمي ت وهكذا  رشوعلتقا ميه عرب الزمن  ملتطور ا ية احملققةوإدارتهتصمو سـ وتاجئه الر تدائين  .تهمسـ وا
تايل  يمي إىل لو رشوعتصمميلتقنظر ا يذهمل ا تهع وف وكفاءتهتنف و ته وا وتآزرهليا تهمهي وأ متدا تفادة ،سـ ملسـ وحدد اeروس ا

يدةواملامرسات  .جل ا

تاجئ    ....2222 تاجئأمه ا تاجئأمه ا تاجئأمه ا     للللننننأمه ا

يميخلص يةست  إىل لتق ا سـتاجئ ر يمييف جماالت  ئين  : نوجزها ف� ييل أعاله،ة املذكورلتقا

رشوع .1.2 يذ ا ملتصممي و  نفت

تحقق من كون ويقة يف�  يمي هو ا يذه، اكن هدف ا رشوع و تصممي ا ثتعلق  ل تقب لنف ت مل
رشوع مالمئة  تفادة ملا رشوع، وحتديد اeروس ا متر  يذ ا تخدام يف ا سـلال ملسـ للم ملسـت نف ل

توصل إلهياوأفضل املامرسات  ية . لاليت مت ا تحديد اسرتا يمي عىل وجه ا يجوراجع ا تل لتق
شاء األاك رشوع، ورشوط إ نيذ ا مل رشوع واجلدول نفت ية اجلديدة، وأدوات مراجعة ا ملد مي

ته، بل  واìاطر جعالزمين ملرا سـهتدفة، احلد مهناسـو ب�ان ا ملوا  .ل

يجة  يجة ا يجة ا يجة ا     ::::1111للللننننتتتتا

نات  تاج إىل  ناء املرح¬ األوىل، لكهنا  رشوعات الرائدة أ يذ ا يل  تخدم كد رشوع مالمئة ليك  نات اكنت ويقة ا تاج إىل  ناء املرح¬ األوىل، لكهنا  رشوعات الرائدة أ يذ ا يل  تخدم كد رشوع مالمئة ليك  نات اكنت ويقة ا تاج إىل  ناء املرح¬ األوىل، لكهنا  رشوعات الرائدة أ يذ ا يل  تخدم كد رشوع مالمئة ليك  نات اكنت ويقة ا تاج إىل  ناء املرح¬ األوىل، لكهنا  رشوعات الرائدة أ يذ ا يل  تخدم كد رشوع مالمئة ليك  ياكنت ويقة ا ينف ينف ينف سنف حت ث ل سـ سث حت ث ل سـ سث حت ث ل سـ سث حت ث ل سـ حتث حتت حتت حتت ملت ت ململ ت ململ ت ململ ت للللمل
ية ليك تكون  ية ليك تكون إضا ية ليك تكون إضا ية ليك تكون إضا يةءءءءأكرث مالأكرث مالأكرث مالأكرث مالففففإضا ثا رشوع يف املرح¬ ا يذ ا متر يف  تخدام ا يةمة لال ثا رشوع يف املرح¬ ا يذ ا متر يف  تخدام ا يةمة لال ثا رشوع يف املرح¬ ا يذ ا متر يف  تخدام ا يةمة لال ثا رشوع يف املرح¬ ا يذ ا متر يف  تخدام ا نمة لال ل نسـ ل نسـ ل نسـ ل ملسـ ملت ملت ملت نفنفنفنفت     ....ململململسـسـسـسـ

يجة إىل  ندت هذه ا توقد ا نت ياألدÓ لس تا لا  :ةل

يذ  .أ  ية ا يذاسرتا ية ا يذاسرتا ية ا يذاسرتا ية ا للللتتتتنفنفنفنفاسرتا رشوع تقيض : تتتتيجيجيجيج يذ ا ية  ملاسرتا نفت  احل مره عىلتنفيذبتيج
يف، تقيمي  :يه ب� ا ياجات يف ا ملض� ل رشوع حت يستند موإعداد اقرتاح 
ياجات، تقيمي إىل  تفاوض حت� يهبشأن لوا يع  تو تعاون وا علاتفاق ا ل ، قل

ية تني ،ميوتدشني األاكد نة واحدة أو  سـنواخلروج بعد  تخدم فريق . سـ سـوا

يل  ثور عىل تفا صميكن ا لع
سم  رشوع يف ا لقويقة ا  3ملث

ميي الرييس تقرير ا ئمن ا لتقي  ل

يل  ثور عىل تفا صميكن ا أدÓ لع
سم  يجة يف ا لقهذه ا تن  1.1.4ل

ميي الرييس تقرير ا ئمن ا لتقي  ل
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رشوع هذا الهنج  ب�ان القامئ عىل املراحل ملا . ها دون إدخال تعديالت تذكر ووجده هنجا öفعالكاألربعة الرائدة ليف ا
يميويف وقت  رشوع اكن ، لتقا ياجات يف تقيمي قد أجنز ملفريق ا هورية ( ب�ا 14حت� تارياك وا يا وكو مجلكولو سـ مب

ية وإكوادور يا وبريو مينيكاeو يويا و ين ومرص وإ ب سورية كث هورية العرية ا لورسي الناك وا ب يداد وتوغو مجل وتونس ينوتر
رشوع ووقع اتفاق تعاون ،)كوتريا تة ب�ان 1موأعد اقرتاح  هورية اeو(سـ مع  يا وا نكولو ميم مجل يويا ب بية ومرص وإ ث يك

ية الفكرية يف أربعة ب�ان ) وبريو وتونس يات  للملكودشن أاكد ية وبريو وتونس(مي هورية اeو يا وا يككولو نمجل ميم  ).ب

ية اجلديدة .ب  شاء األاكد ية اجلديدةمعايري إ شاء األاكد ية اجلديدةمعايري إ شاء األاكد ية اجلديدةمعايري إ شاء األاكد ميمعايري إ مين مين مين ية جديدة يف أي ب�ملرشوع ثحددت ويقة ا: ن ميأربعة رشوط إلشاء أاكد  وقد .ن
تفاوض  رشوع هذه املعايري يف ا تخدم فريق ا لا ب�ان الرائدة األربعةبشأن ملسـ تعاون يف ا للك اتفاقات ا  .ل

ته  .ج  رشوع واجلدول الزمين ملرا تهأدوات مراجعة ا رشوع واجلدول الزمين ملرا تهأدوات مراجعة ا رشوع واجلدول الزمين ملرا تهأدوات مراجعة ا رشوع واجلدول الزمين ملرا جعجعجعجعأدوات مراجعة ا رشوع: ململململ ملاكنت أدوات الرصد اليت نصت علهيا ويقة ا  öفعة ث
ية ياجات تقيمي تقارير ( الوضع أوراقأوراقأوراقأوراقمت إعداد  فأوال، .فواك رشوعاتواقرتاحات حت� ب�ان األربعة )ملا لكها كام ل يف ا
يا، .جيب ùنويةثالثة إعداد  مت نو نويةتقارير  نويةتقارير  نويةتقارير  نة دمت ُ وقسـسـسـسـتقارير  ية للجإىل ا ية ملعنا ية الفكريةلتمن بقى اeول ، مللكوا تليك 

رشوعاألعضاء عىل عمل  ثا، . ملبوضع ا ùَلو رشوعûبنيت يمي اýايت  للم أن أداة ا ياجات تقل نة حت تليب ا تقارير إىل ا للجرفع ا ل
ية  ية الفكريةملعنا ية وا مللك رشوع وإلضافة إىل ذm،.لتمن يا مل أعد فريق ا همة وأطلعت اإلدارة ا لعل تقارير عن ا مل
بو  . علهيايللو

بل احلد مهنا  .د  بل احلد مهنااìاطر و بل احلد مهنااìاطر و بل احلد مهنااìاطر و ملاكن اخلطر الرييس اýي حددته ويقة ا :سـسـسـسـاìاطر و ث رشوعهيرشوع ئ تدامة ا ملدد ا  يف األجل سـ
بوالطويل  ها تضمن  وقد .يبعد انهتاء دمع الو ب�ان األربعة  تعاون املربم مع ا لكاتفاق ا ل متويل ل لسائل ا بعد انهتاء دمع م

بو بحث عن  وحاجة يالو ية الفكرية إىل ا يات ا لأاكد متلني آخرينمع رشااكت مللكمي  .حمماحنني 

بق،  يميسـبرمغ ما  ية  مواطن الضعف لتقوجد ا تا لا رشوع وثويقة يف ل  :تنفيذهيف ملا

سـهتدفة  .أ  ب�ان الرائدة ا سـهتدفةا ب�ان الرائدة ا سـهتدفةا ب�ان الرائدة ا سـهتدفةا ب�ان الرائدة ا ملا ملل ملل ملل رشوع، اكن من ثوفقا لويق: ل  أن تقوماملقرر ملة ا
بو  ية الفكرية بتجربة يالو ية ا مللكهوم أاكد نواتملدة ثال هذاميمف  سـث 

ية أربعة يف ) 2012 – 2009( ö ب� واحد يف لك (أو أقل منوا مب�ان
ية تا لمن األقالمي ا يا:ل ب�ان العرية،  ،يق أفر بوا هادئ، ل يط ا يا وا لوآ حمل سـ

بحر الاكرييب ية وا لوأمرياك الال ني رشوع ).ت مللكن ويقة ا ب�انث  ل مل حتدد ا
تفت شاور كوا يه بأن يمت حتديدها  لت بإعطاء تو يأويل لتقيمي اeول األعضاء وعىل أساس مع ج جات احتال

ب�ان املرحشة رسعة.لواقرتاحات من ا توقعة،ل ومل يمت هذا  يد  وإىل جانب عوامل أخرى عىل م اليت اكنت  لصعا
تحقق الوطين، توزيع ي مل  ميي لا  .املرغوبقلاإل

ية ممممبادبادبادبادئئئئ     .ب  ية تو ية تو ية تو بسحات حات حات حات للللومصطومصطومصطومصطجهيجهيجهيجهيتو بسثري ا بسثري ا بسثري ا للللللللثري ا بادئ تو: تتتت رشوع  ممل تضع ويقة ا مل رشوعث يذ ا يات واحضة  ملية و نفت ل مهنج  .جهي
تحديد رشوع بوضوح لوعىل وجه ا تارخي اýيالزتامات مل، مل حيدد ا بة أو ا لاeول األعضاء الطا تعاون ل ترب فرتة ا ل  تع

يه تقلاتوفري األموال وظروف  أو فقد بدأت  ملسـيمي ا اكن مثة سوء تفامه بني أحصاب وإلضافة إىل ذm، . لتق
يةياملصاحل ف�  تا لتعلق ملصطلحات ا يةstartupstartupstartupstartup    جديدةجديدةجديدةجديدة: ل ية، وأاكد ية، وأاكد ية، وأاكد �رات رات رات رات academyacademyacademyacademy    ميميميمي، وأاكد���ت ت، وا ت، وا ت، وا بدايةسسسس، وا بدايةا بدايةا بدايةا     seedseedseedseed    للللا

investmentsinvestmentsinvestmentsinvestmentsبدء بدء، وÃرخي ا بدء، وÃرخي ا بدء، وÃرخي ا ناء القدرةstartstartstartstart    datedatedatedate    لللل، وÃرخي ا ية  ية ا ناء القدرة، وا ية  ية ا ناء القدرة، وا ية  ية ا ناء القدرة، وا ية  ية ا ب، وا ت بب ت بب ت بب ت لب تح لل تح لل تح لل تح للللل     infrastructureinfrastructureinfrastructureinfrastructure    forforforfor    capacitycapacitycapacitycapacity    نننن
buildingbuildingbuildingbuilding ، ، ، ،تطالع تطالعو� تطالعو� تطالعو�  ....pilotingpilotingpilotingpiloting    سـسـسـسـو�

                                                
يفتقيمي بعد   1 ب� ا بو وا شرتك مع الو يذ ا ياجات، يمت إعداد اقرتاح  ملض� ل ي مل تنفت تفاوض هذا وعىل أساس . للح يع هذا بشأن ل�قرتاح يمت ا تعاون وتو قاتفاق  لل

تقرير الرييسوهذا. �تفاق ثالث من ا سم ا يذ يف ا ية ا رشوح يف اسرتا ئ  لنف ل لق يج لتم  .ت

يل  ثور عىل تفا صميكن ا مواطن لع
سم الضعف  من  2.1.4لقيف ا

ميي الرييس تقرير ا ئا لتقي  ل
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ياجاتتقتقتقتقيمي يمي يمي يمي   .ج  ياجات� ياجات� ياجات� َ: ححححتتتت� ست فعاÓ تقيمي جناز Âمة ل أن الطريقة األوية إلûبنيت يف  ب� ا ياجات يف ا ي� ملض ل لت وخضعت ح
 öيا تمكل ا يف  ب� ا نات عن طريق جعل ا بنذ ذm احلني  ي تم سـ ملض ل سـس ي بل لتقيمي لتح بو  ياجات أعدته الو ق� ي حت

همة  .ملا

رشوع  .د  رشوعإعداد اقرتاح ا رشوعإعداد اقرتاح ا رشوعإعداد اقرتاح ا رشوع ورسعان ما : ململململإعداد اقرتاح ا ية إعداد اقرتاح ا رشوع بوضوح  ململ تفصل ويقة ا ك يفمل ث ب�ان ( لتأكد أن ا
شلكة يف هذا الصدد يفة تعاين  ما  .ملض

رشوع  .ه  يذ ا رشوعأدوات  يذ ا رشوعأدوات  يذ ا رشوعأدوات  يذ ا ملأدوات  ملت ملت ملت يذ :نفنفنفنفت رشوع عىل أدوات ا نص ويقة ا تنفعىل خالف أدوات الرصد، مل  لمل ث وقد قام فريق . ت
رشوع عىل  ناء سري ا رشوع أ ملا يد ثمل تعلقة ولك الوùئق األخرى ال+ذجالوطين بإعداد لصعا يذ ملا لتنف والالزمة 

رشوع  .ملا

رشوع  .و  رشوعمراحل ا رشوعمراحل ا رشوعمراحل ا رشوع مخس مراحل: ململململمراحل ا يع تقيمي : ملحدد ا ياجات، وإعداد �قرتاح، وتو ق� تعاون، وإعداد اتفاق حت لا
يذ تدشني وا لتنفخطة العمل، وا س¬. ل لسلوقد أدى هذا الرتيب إىل يشء من عدم الكفاءة يف ا مفثال، اكن ميكن . ت

ياجات وإعداد �قرتاح وإعداد خطط العتقيمي دمج  ناء القدرة رح¬ مل يف مرح¬ واحدة، مكحت� لبإعداد خطة 
ية الفكرية ثالمللكيف جمال ا  .م 

رشوع .2.2 ية ا ملأ  مه

نا مدى  ية  هيقصد أل منوي بني تساق �مه تدخل  تاألهداف اخلاصة  ب�ان وبني ما ب ياجات ا يدين وا لبات ا ت حتطل سـ تفم مل
ية سعى إل ،ومن مث. ملواألولوÍت العا يمي  ياكن هذا ا ثالثلتق ئ¬ ا لجياد إجات عىل األ يةسـ تا ل ا  :ل

رشوع   .أ  يفة؟متسقة ملإىل أي مدى اكنت أهداف ا ب�ان ا ياجات امللحة  ملضمع � لل  حت
ية  .ب  سات ا يفة أو ملؤ ب�ان ا ية  سقة مع اخلطط �سرتا رشوع  مللكإىل أي مدى اكنت أهداف ا س ملض لل يج تت م مل

 الفكرية؟
سقة مع اأإىل   .ج  رشوع  متي مدى اكنت أهداف ا يدين؟مل سـتفياجات ا ملح  ت

يجة  يجة ا يجة ا يجة ا     ::::2222للللننننتتتتا

ية  سات ا ياجات اeول األعضاء ومؤ ية الفكرية اتصاال ويقا  ية اجلديدة  ية الو رشوع األاكد ية تصل أهداف  سات ا ياجات اeول األعضاء ومؤ ية الفكرية اتصاال ويقا  ية اجلديدة  ية الو رشوع األاكد ية تصل أهداف  سات ا ياجات اeول األعضاء ومؤ ية الفكرية اتصاال ويقا  ية اجلديدة  ية الو رشوع األاكد ية تصل أهداف  سات ا ياجات اeول األعضاء ومؤ ية الفكرية اتصاال ويقا  ية اجلديدة  ية الو رشوع األاكد مللكتصل أهداف  مللكللملك مللكللملك مللكللملك سللملك ت ث ن مي ست ت ث ن مي ست ت ث ن مي ست ت ث ن مي حت حم حم حم ططططم
يةالقطرية القطرية القطرية القطرية الفكرية الفكرية الفكرية الفكرية  بو  يات جدول أعامل الو يدين األفراد من األعضاء وتو يةوا بو  يات جدول أعامل الو يدين األفراد من األعضاء وتو يةوا بو  يات جدول أعامل الو يدين األفراد من األعضاء وتو يةوا بو  يات جدول أعامل الو يدين األفراد من األعضاء وتو منوا ي منص ي منص ي منص ي للللللللتتتتص     ....ململململسـسـسـسـتفتفتفتف

ندت إلهيا ث¬ لألدÓ اليت ا تأ يجةسم  :لنت هذه ا

بة ال    ....أأأأ ية  بة الاأل ية  بة الاأل ية  بة الاأل ية  سـاأل سـمه سـمه سـمه     ححححتتتتياجات اeول األعضاءياجات اeول األعضاءياجات اeول األعضاءياجات اeول األعضاءللللننننمه

ية بريوبريوبريوبريواكن eى  "1" تدريب يف جمال ا سة  مللك خطة لفعل إلشاء مؤ لل س ن
ية ا ية ميالفكرية، ولك ما حدث هو أن فكرة األاكد ية اجلديدة  للملكلو طن

شاء جنمت وقد . لهذه اخلطةالفكرية جاءت مالمئة متاما  نبادرة بريو إل م
ية الفكرية  ية  ية و للملكأاكد ن تجارة احلرة املوقع بني حكومة عطمي لن اتفاق ا

ية تحدة األمر يكبريو والوالÍت ا نت احلكومة املادة . مل سيجة لالتفاق،  رشيعي املرسوم من 51فنت ، اليت 1033لت ا
ية  شاء مدرسة و نأقرت إ ية الفكريةطن سة وا نا مللكياسة ا ف مل يميويف وقت Âمة . لسـ  هذه املدرسة ، اكن eىلتقا

يل  ثور عىل تفا صميكن ا أدÓ لع
سم  يجة يف ا لقهذه ا تن  2.2.4ل

ميي  4.2.4 – تقرير ا لتقيمن ا ل
 ئالرييس
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يون  ساعد إداري(سـلفعل ماكهنا وموظفوها األسا ساعد و ممدير و تخصصة ) م مواكنت تقدم لفعل دورات 
ية نحا درا سـو يةودورات  م نية  Âمن توسع وقد . ت تعملبنظتاكنت تريد أن  تخدمني خارج لام ا يد  مسـ عن بعد  لتف

نة تني يف هذا ا×الياملد تقر إىل املعرفة واخلربة الالز م، لكهنا اكنت  ية الطلب . تف تقر أيضا للقدرة عىل  تلبكام اكنت  تف
ية ية  ية الفكرية وإعداد مناذج تدر تخصص يف جمال ا تدريب ا معلعىل ا ي مل بل  .مللك

ية اكن eى "2" هورية اeو يةا هورية اeو يةا هورية اeو يةا هورية اeو يكا يكمجل يكمجل يكمجل بلن أيضا خطة إلشاء ممممييييننننمجل ية الفكرية  تدريب يف جمال ا سة  قمؤ مللك لل تقيمي Âمة تنفيذ  س
ياجات ية الفكرية.حت� تب الوطين  يث اكن ا للملك  ملك قد وقعا اتفاق تعاون يف ق املؤلف الوطين حلكتب ملوا ح

تعزيز،2010أبريل  بادل من أجل ا تعاون ا ل هدفه ا ت ية الفكريةوزÍدة الوعبوناء القدرة  املؤسيس ملل  ويف .مللكي 
ية الفكرية اكن من املزمع إطار هذا �تفاق، تدريب عىل ا شاء املركز الوطين  مللكإ لل  .ن

بة ل    ....بببب ية  بة لاأل ية  بة لاأل ية  بة لاأل ية  سـاأل سـمه سـمه سـمه ية للللننننمه ية  �سرتا ية  �سرتا ية  �سرتا ية تتتتيجيجيجيجلخطلخطلخطلخططططط �سرتا ية الو ية الو ية الو يفةططططننننالو يفةب�ان ا يفةب�ان ا يفةب�ان ا ملضب�ان ا ملضلل ملضلل ملضلل     لل

ية الفكرية : تونستونستونستونس "1" ية  شاء أاكد للملكاكن إ مي يةن ية الو نتفق مع خطة ا من طي ية ن واك ).2014-2010 (لت شاء أاكد ميإ ن
ية  منوي إطار يقع مضن للملكية الفكرية طنو هدف ا لتا تدريب قد  و.ئالوطين الرييسل لحددت احلاجة إىل ا عىل ُ

تاكر  تص¬ ب� ملواألشطة ا بحث العلمين تاجئ ا لسويق  ن تونس أيضا بت بة  لكحاجة ملحة   .لنسـ

يا "2" ياكولو ياكولو ياكولو ية الفكري�رتقاء يعد : ممممببببكولو مللكتعلمي يف جمال ا نارص ةل ها خطة العمل لع من ا  CONPES 3533تشملاليت 
ية  ية الفكريةملعنا يةمللكمبواءمة نظام ا تا ية واإل نا ج مع القدرات ا ن سـ فت ية ل تو بادئ ا ية؛ وا جهي الو ل مل  للسـياساتطن

تجارة  يع ا ية و ية  لالعامة ا شج من تن ية اإلبتملع يا نلكرتو ية ، )CONPES 3620(مبيف كولو ياسة الو نوا طسـ لالرتقاء ل
ية لصناعات  ثقا فا يال  ).CONPES 3659 (مبيف كولو

بة ال    ....جججج ية  بة الاأل ية  بة الاأل ية  بة الاأل ية  سـاأل سـمه سـمه سـمه يدينللللننننمه يدينياجات ا يدينياجات ا يدينياجات ا سـتفتفتفتفياجات ا سـح سـح سـح ململململح     ))))املدربنياملدربنياملدربنياملدربني ( ( ( (تتتت

رشوع حىت اآلن  يتدربات ملاضطلع ا يفة األربعةعديدة ب ب�ان ا ملضيف ا ا آلراء  ووفق.ل
بارشين  يدين ا ملا ياجاهتم ملسـتف رشوع توقعاهتم وا حتاýين جرت مقابلهتم، فقد لىب ا مل

ية تدر يبا ية للغايةأهنم أبدوا مالحظات إ كام .ل تدربات وهذه املالحظات . بجيا يممن تلقوا ا ل
ية باعات إجيا بثرية لالهÉم وتعطي ا نط ها للوقوف ويه تكفي  .م لعىل مدى اتصا

يدين .حتياجاهتم يني مه ملسـتف غري أن ا يني ا حلقيقالهنا توىل هؤالء املدربون ئ سيمن 
تخدمون تدريهبم  يري سيسـومن  تدريب  تغا هملل قياس هذا إال يف  وال ميكن .معلطريقة 
 .الحقةمرح¬ 

رشوع. 3.2 ية ا ملفعا  ل

ية فعا ياس ملدى  رشوع يه  بية ا تلل مق رشوع مل شئ اليتلألهداف ملا هان أ وقد . جلمن أ
رشوع حددت  ملويقة ا يمي  ومن ،مخسة أهدافث تعرض ا لتقمث ا يق سـ حتقمدى 

رشوع ملا ييل  :ملا

ية تعزيز   .أ  ية واملؤ سـالقدرات الو سن يفة ط ملضب�ان ا تدريب يف لل لعىل توفري ا
ية الفكرية  ،مللكجمال ا

سامهة يف و .ب  ية ملا تدامة لتمنا رشية عىل ملسـا يد الوطينلبللموارد ا  ،لصعا

يل  ثور عىل تفا صميكن ا لع
تدريب املقدم حىت اآلن  يف لا

سم  تقرير  3.2.4لقا لمن ا
ميي الرييس ئا  لتقي

يل  ثور عىل تفا صميكن ا أهداف لع
سم  رشوع يف ا لقا من  2.3مل

ميي الرييس تقرير ا ئا لتقي  ل



CDIP/9/6 

Annex 

7 

 

ية الفكرية�رتقاء مبعارف و  .ج  يني وإعالم مللكا تجدات ماملوظفني احلكو ية الفكرية قضاÍ مبسـ  تظهر اليت مللكحقوق ا
بوو ييدور حوها اجلدل يف الو  ،ل

تدى و  .د  نئة  مي شة هت قنا ية الفكريةمل يح مللكقضاÍ ا ية ض وتو ية الفكرمهأ ناء القدرة يةمللكا يةب يف  ية الو نوا طمن  ،لت
ية الفكرية،القطاعني موظفي بني املالمئة اخلربات لتشارك إÃحة الفرصة و  .ه   مللكالعام واخلاص وأحصاب املصاحل يف ا

 mية الفكريةمع وأمه من ذ  .مللكخرباء ا

يجة  يجة ا يجة ا يجة ا     ::::3333للللننننتتتتا

ية الفكرية  ية ا رشوع أاكد مللكاكن  مي يث تعزيز القداجلديدة م ية حفعاال من  ية واملؤ سـرات الو سن غري أن . للب�ان الرائدةط
يق األهداف احملددة األخرى  رشوع يف  ية ا يمي سلمي لفعا بكر جدا إلجراء  حتقالوقت  تق ملم نود من ب إىل ه املذكورة (ل لبا

تمكل بعد)أعاله تطالع مل  ية � سـ؛ ألن  سـ  .تمعل

ية تا يجة إىل األدÓ ا ندت هذه ا لوقد ا ل ن تس  :لت

يفة األربعة  ب�ان ا ية يف ا ية واملؤ رشوع القدرات الو ملضعزز ا ل سـ سن ط نحو مل لعىل ا
تايل  :لا

ية الفكري  .أ  ية جديدة  يات و ئت أربع أاكد للملكأ نش طمي يفةن ب�ان ا ملضة يف ا  ،ل
ية الفكرية يف ب�ينو .ب  بات  ئت  للملكأ مكتش  ،ن
 ،بدأ برöمج تدريب املدربنيو  .ج 
يةو  .د   ،اإلداري ميمت تدريب طامق األاكد
تة مدربني من و  .ه  بو 5سـأمت  نوي ب�ن برöمج الو ترياخلاص مب يوجامعة تور ية الفكريةجسـا  ،مللك احلقوق يف جمال ا
بكة او  .و  يا  شـانضمت بريو وكولو للب ية الفكريةم يات ا ية ألاكد مللكلعا مي  ،مل
تعمل عن بعد يف ب� رائد واحدو  .ز  بو  ية الو ئة نظام أاكد للبدأت  ي مي  .هتي

رشوع. 4.2  ملكفاءة ا

تا سة ا نادا إىل املعايري ا رشوع ا يمي كفاءة ا لمت  مخل تس رشوع مقارنة : ليةملتق ملتلكفة ا
ية،  يذ، ونملزيا تخدام مقديم ولتنفزمن ا يني، سـا تخدام القدرات وحمللاخلدمات ا سـا

يارية وضع والقامئة،  بل ملعاألسس ا نظر يف  نظامت األخرى وا سـمع ا ل لتنفيذ بدي¬ مل
رشوع  .ملا

يجة  يجة ا يجة ا يجة ا     ::::4444للللننننتتتتا

رشوعات الرا رشوعات الراة متزي ا رشوعات الراة متزي ا رشوعات الراة متزي ا ية، ويه مسمسمسمسة متزي ا رشوع بكفاءة مر يذ ا ية، ويه مت  رشوع بكفاءة مر يذ ا ية، ويه مت  رشوع بكفاءة مر يذ ا ية، ويه مت  رشوع بكفاءة مر يذ ا ملمت  مل ملت مل ملت مل ملت مل ضضضضت     ....ئدةئدةئدةئدةنفنفنفنف

ثور عىل يل لعميكن ا ا×االت ص تفا
يمي  بكر للغاية  تقاليت من ا ية مل لفعا

سم  تعلق هبا يف ا رشوع ف�  لقا ي مل
تقرير  5.3.4 – 2.3.4 لمن ا

ميي الرييس ئا  لتقي

يل  ثور عىل تفا صميكن ا أدÓ لع
سم  يجة يف ا لقهذه ا تن  4.4ل

ميي الرييس تقرير ا ئمن ا لتقي  ل
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رشوع. 5.2 تدامة ا ملا  سـ

مترار حىت بعد انهتاء اeمع املادي املقدم من  رشوع يه قدرته عىل � تدامة ا سـا مل سـ
بو رشوع، اكن من املقرر أن تقدم. يالو ملووفقا لويقة ا يات ث ساعدة ألاكد بو ا مي الو مل ي

يات  تني، وبعد تH الفرتة تدير األاكد نة أو  ية ملدة  ية الفكرية الو ميا سـ نن سـمللك ط
يات أخرى شاور مع أاكد ها  ميرشوعاهتا  لت نف سم شارك ب . ية اجلديدةلتمنأفاكر ات من أجل 
ية تا نادا إىل العوامل ا تدامة ا يمي � لومت  ل س تسـ  :تق

يفة   .أ  ب�ان ا ملضسامهة ا ل ياتم شاء األاكد مييف إ  ،ن
تخصصةو .ب  سة تدريب  ياجات امللحة ملؤ م� س ية الفكرية والوعي هبا يف ،حت ست يف تضمني تعلمي ا مللك اليت ا نعك

ية ية الو نخطط ا طمن  ،لت
ية الفكريةو  .ج  يات ا ية ألاكد بكة العا سات أخرى، مبا فهيا ا شاركة مؤ مللكالقدرة عىل  مي مل شـ س  ،لم
تدريبو  .د  يذ برامج ا لالقدرة عىل  شاهئاتنف تني بعد إ نة أو  ن يف غضون   .سـنسـ

يجة  يجة ا يجة ا يجة ا     ::::5555للللننننتتتتا

ية الفكرية ية اجلديدة  ية الو رشوع األاكد تدامة  يمي سلمي ال بكرا جدا إلجراء  ية الفكريةال زال الوقت  ية اجلديدة  ية الو رشوع األاكد تدامة  يمي سلمي ال بكرا جدا إلجراء  ية الفكريةال زال الوقت  ية اجلديدة  ية الو رشوع األاكد تدامة  يمي سلمي ال بكرا جدا إلجراء  ية الفكريةال زال الوقت  ية اجلديدة  ية الو رشوع األاكد تدامة  يمي سلمي ال بكرا جدا إلجراء  للملكال زال الوقت  تق للملكم تق للملكم تق للملكم تق نم مي نسـ مي نسـ مي نسـ مي ططططسـ ب�ان . . . . مممم ب�ان غري أن ا ب�ان غري أن ا ب�ان غري أن ا للللغري أن ا
رشوعوضعت وضعت وضعت وضعت الرائدة الرائدة الرائدة الرائدة  ند هناية فرتة ا تدامة  يس من شأهنا أن تعزز � رشوعلفعل مقا ند هناية فرتة ا تدامة  يس من شأهنا أن تعزز � رشوعلفعل مقا ند هناية فرتة ا تدامة  يس من شأهنا أن تعزز � رشوعلفعل مقا ند هناية فرتة ا تدامة  يس من شأهنا أن تعزز � ململململلفعل مقا ع عسـ عسـ عسـ سـ     ....يييي

ياجات، تقيمي طبقا ملا أكدته تقارير  هحت� رشوع، ، ومقاب¬ تامملوتقارير ا ملفريق ا
يفة،  ب�ان ا ية من ا تقد ملضوكذm العروض ا ل مي ب�ان األربعة وضعت ل يس لا يمقا

تدامة شمل إسـلال ية الفكريةنشاء إطار قانوينت  ية  ية الو للملك ميكن األاكد ن  من العمل طمي
يل بطريقة  تحصتق¬،  بسـ شاركم ية حمددةني، ملرسوم من ا وتوفري ن ألشطهتا، نووضع مزيا
يةخاصة ألمرافق  ية الفكريةمياكد ية  للملك الو بة،طن ية. مكت و  مباكن مهغري أنه من األ

يات اجلديدةمالحظة  شأة حىت اآلنميأن لك األاكد ياتملن ا حيتوهيا  مي بدأت كأاكد
تب الوطين  ية،ملكا نا عية ا لص تظر أن تعمل للملك تقل ملن ومن ا سـشلك  توسطمب  .مليف األجل ا

رشوع.6.2  مل تآزر ا

رشوع عىل  تآزر هو قدرة ا ملا تفادة من ل شطة سـ� تعلقةنمن األشطة وأيضا منظمة ما  بداخل الربامج القامئةنأ جترهيا اليت  ملا
يفةمنظامت ب�ان ا ملض داخل ا ي .ل هود يقوهو  يق ا توى  جلس  سـ نسـ تدامةاýي يؤدي إىل تم ية و� سـالكفاءة والفعا  وقد مت .ل

تآزر  ليمي ا نادا إىل تق تعاونستا مت¬ اeاخيل واخلارE لأوجه ا يمي .حملا تادت إىل معرفة بصفة خاصة لتق وسعى ا عإىل أي درجة ا
بو  تويبرامج الو ب�انملواكالت األمم ا يفةلحدة يف ا سامه  ملض ا ب�ان الرائدةتأن  رشوع يف ا يذ ا ليف  مل  .نفت

يجة  يجة ا يجة ا يجة ا     ::::6666للللننننتتتتا

رشوع فرصصصص عديدة عديدة عديدة عديدة رشوع فرتوجد eى ا رشوع فرتوجد eى ا رشوع فرتوجد eى ا يفةململململتوجد eى ا ب�ان ا بو ويف ا تآزر من داخل الو يفة  ب�ان ا بو ويف ا تآزر من داخل الو يفة  ب�ان ا بو ويف ا تآزر من داخل الو يفة  ب�ان ا بو ويف ا تآزر من داخل الو ملض  ل ي ملضلل ل ي ملضلل ل ي ملضلل ل ي تفادة ....لل تفادة  وميكن � تفادة  وميكن � تفادة  وميكن �  هذه الفر هذه الفر هذه الفر هذه الفرصصصص خالل  خالل  خالل  خالل منمنمنمنسـسـسـسـ وميكن �
ية  ثا ية املرح¬ ا ثا ية املرح¬ ا ثا ية املرح¬ ا ثا ناملرح¬ ا نل نل نل رشوعل رشوعمن ا رشوعمن ا رشوعمن ا     ....ململململمن ا

يل  ثور عىل تفا صميكن ا لع
ساهامت املطلوبة من  ملا

يفة  ب�ان ا ملضا سم ل  5.4لقيف ا
ميي الرييس تقرير ا ئمن ا لتقي  ل

ثور عىل ت يل لعميكن ا صفا
يس املوضوعة يف لك من  ياملقا

يفة  ب�ان ا ملضا سم ل  5.4لقيف ا
ميي الرييس تقرير ا ئمن ا لتقي  ل
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رشوعات الرائدة، يذ ا ناء  ملأ نفت رشوعث يذ ما ييلمل تعاون فريق ا ممممرشوع رشوع رشوع رشوع  :تنف مع الغري يف 
بة اإليداع، بو  بة اإليداع،الو بو  بة اإليداع،الو بو  بة اإليداع،الو بو  تالو تي تي تي بو     ملكملكملكملكي بو برöمج الو بو برöمج الو بو برöمج الو نووووييييبرöمج الو نجامعة تور نجامعة تور نجامعة تور تريمبمبمبمب    و اخلاو اخلاو اخلاو اخلاصصصصييييجامعة تور تريا تريا تريا  احلقوق يف جمال  احلقوق يف جمال  احلقوق يف جمال  احلقوق يف جمال ججججسـسـسـسـا

ية الفكرية ية الفكريةا ية الفكريةا ية الفكريةا يات مللكمللكمللكمللكا يات ، و يات ، و يات ، و تعمل مهنجمهنجمهنجمهنج، و بو  تعمل الو بو  تعمل الو بو  تعمل الو بو  للالو للي للي للي تدريب    ،،،،عن بعدعن بعدعن بعدعن بعدي تدريبويف ا تدريبويف ا تدريبويف ا بني أن ....للللويف ا نه  ت  لك
رشوعات الرائدة مل تفدملا يتسـ  قطاعات   من اخلدمات اليت تقدÂادامئا/ الكفايةهف مبا 

بو  تخصصةيالو ية واملاكتب  ملا يفةوواكالت قلمياإل ب�ان ا تحدة يف ا ملضاألمم ا ل  .مل

تاجات    ....3333 تاجات� تاجات� تاجات�     سـسـسـسـتتتتنننن�

رشوع الرائد .1.3 يمي العام  للما  تقل

تاج  تاج � تاج � تاج �     1111سـسـسـسـتتتتنننن�

رشوع ية مفاهمي ا رشوع الرائد صال بت ا رشوعأ ية مفاهمي ا رشوع الرائد صال بت ا رشوعأ ية مفاهمي ا رشوع الرائد صال بت ا رشوعأ ية مفاهمي ا رشوع الرائد صال بت ا ملأ ململ ململ ململ حمل حث حث حث يثثثث    ....ث ي  ي  ي  رشوع ميكن تتتتََََبني بني بني بني حححح  رشوع ميكن أن ا رشوع ميكن أن ا رشوع ميكن أن ا ململململأن ا
ية، وميكن أن يكون فعاال تتتتنفنفنفنفيذه، يذه، يذه، يذه،  ية، وميكن أن يكون فعاال  أ ية، وميكن أن يكون فعاال  أ ية، وميكن أن يكون فعاال  أ تدامامهمهمهمهووووKKKK أ تداماو تداماو تداماو  يوجد مربر قوي mý ....ممممسـسـسـسـو

رشوع، ية من ا ثا ملللمرح¬ ا ن رشوعات الرائدة األربعةل ل تكامل ا ملسامح  سـ  ل
رشوعني رائدين جديدين ية وبدء  ماحلا  .ل

رشوع الرائد .2.3 مليق أهداف ا  حتق

تاج  تاج � تاج � تاج �     2222سـسـسـسـتتتتنننن�

ية تطال ية � يةل ا تطال ية � يةل ا تطال ية � يةل ا تطال ية � تمكمكمكمكل ا تمل  تمل  تمل  عمل  سـ لعمل عسـ سـ لعمل عسـ سـ لعمل عسـ سـ لعمل رشوعات الرائدة األربعةحيث مت تدشني. تتتتسـ  مل ا
نة واحدة نذ أقل من  سـها  م ية،2011 مايو 10: بريو (لك هورية اeو يك وا : مينمجل

سطس 29 يا2011غ أ توبر 24: مب، وكولو سمرب 7:  وتونس،2011ك أ ي د
رشوعات الرائدة اليت ).2011 ـي ا مل و تان تنهت تايلسنمدة لك مهنا  نحو ا لعىل ا : ل
سمرب (بريو  هو،)2012يد ية مجل وا سمرب (مينيكرية اeو يا ،)2012يد مب وكولو

سمرب ( سمرب ( وتونس ،)2013يد ساب خربات  وحىت اآلن، .)2013يد كتمت ا
يدة تعمل  يةمفÂمة و تا ليف ا×االت ا ياجاتتقتقتقتقيمي يمي يمي يمي  :ل ياجات� ياجات� ياجات� رشوعات ،) ب�ا14 (ححححتتتت� رشوعاتوإعداد اقرتاحات ا رشوعاتوإعداد اقرتاحات ا رشوعاتوإعداد اقرتاحات ا تفاوض  ،) ب�ان6 (ململململوإعداد اقرتاحات ا تفاوض وا تفاوض وا تفاوض وا للللوا

تعاونببببشأن شأن شأن شأن  تعاوناتفاقات ا تعاوناتفاقات ا تعاوناتفاقات ا تدريب األويلتدشنيتدشنيتدشنيتدشنيللللااااوووو ،) ب�ان6 (للللاتفاقات ا تدريب األويل وا تدريب األويل وا تدريب األويل وا رشوع الرائد ما ييليقدم مل حىت اآلن و ).ب�ان 4 (لللل وا بناء : ملا
ية  حسب احلاجة،املصممة اeورات عىل إعداد القدرة  ية يف تقدمي اeوراتلعملواخلربة ا تعمل إدارة ويف تقدمي لعمل، واخلربة ا لا
ها�ورات والرتوجي ل، عن بعد يقوسو تدامة، ت رشااكت، سـو� لوناء ا تآزر منب تعمل  mý .ل أجل ا املرجوة يف لفإن أهداف ا

يةا تطال عية � سـ ترب لعمل ية. لاكملغري حمققةتع  ثا ن وهذا مربر آخر للمرح¬ ا  .ل

يل  ثور عىل تفا صميكن ا أدÓ لع
يجة   1.6.4لقسم يف النتهذه ا

ميي  3.6.4 – تقرير ا لتقيمن ا ل
 ئالرييس

ير يامع رشوع: ميلتقا يذ ا ملتصممي و  نفت
تقرير لسم ا  5.4 – 1.4: ق

تاجئ  5 و4 و3 و2 و1:  رمقلنا
ية تو صا  1:  رمقل

يمييمع رشوع: لتقار ا يذ ا ملتصممي و  نفت
تقرير لسم ا  )أ، ب (2.1.4: ق
يجة رمق  1 :لنتا

ية تو صا  1:  رمقل
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رشوع  .3.3 يذ ا ملتصممي و يذ(نفت ية ا لتنفاسرتا  )تيج

تاج  تاج � تاج � تاج �     3333سـسـسـسـتتتتنننن�

نات اليت أدخلت  ها األول، إلضافة إىل ا رشوع  نات اليت أدخلت تاج ويقة ا ها األول، إلضافة إىل ا رشوع  نات اليت أدخلت تاج ويقة ا ها األول، إلضافة إىل ا رشوع  نات اليت أدخلت تاج ويقة ا ها األول، إلضافة إىل ا رشوع  يتاج ويقة ا يمي يمي يمي سمي ث سحت ث سحت ث سحت ث للللتحتحتحتححت ببببتصمتصمتصمتصم ململململ
يل  تخدم كد تعديل ليك تكون مالمئة  يل علهيا حىت اآلن، إىل مزيد من ا تخدم كد تعديل ليك تكون مالمئة  يل علهيا حىت اآلن، إىل مزيد من ا تخدم كد تعديل ليك تكون مالمئة  يل علهيا حىت اآلن، إىل مزيد من ا تخدم كد تعديل ليك تكون مالمئة  لعلهيا حىت اآلن، إىل مزيد من ا سـ لل سـ لل سـ لل سـ للللتتتتل

ية ثا رشوع يف املرح¬ ا يةيذ ا ثا رشوع يف املرح¬ ا يةيذ ا ثا رشوع يف املرح¬ ا يةيذ ا ثا رشوع يف املرح¬ ا نيذ ا نل نل نل ل مل ملت ملت ملت نفنفنفنفت تحديد، .لللل يح أو يلزم لوعىل وجه ا  ما  إعدادضتو
ية" و "جديدة"مفاهمي : ييل ت�ر "و "ميأاكد بدايةسا بو  ؛"لا ساهامت الو يو ما (م

بو رشوع؛)ياýي متوK الو بدء؛مل ومدة ا برية  ؛ل وتوارخي ا خريطة (لكوالصورة ا
بو)الطريق رشوعللتوسع  ي اليت رمسهتا الو رشوع؛مليف ا يذ ا يات  مل و نفت  ؛مهنج
يمي  ياجاتتقو ياغة  ؛حت� رشوعصو  .ملا

ية .4.3  مهاأل

تاج  تاج � تاج � تاج �     4444سـسـسـسـتتتتنننن�

يمي أن  هر ا يمي أن أ هر ا يمي أن أ هر ا يمي أن أ هر ا تقتقتقتقأ ية لملململمرشوع رشوع رشوع رشوع للللللللظظظظ ية أ ية أ ية أ ية مهمهمهمهأ نا ب�ان ا ياجات وتطلعات معظم ا بة ال ية  نا ب�ان ا ياجات وتطلعات معظم ا بة ال ية  نا ب�ان ا ياجات وتطلعات معظم ا بة ال ية  نا ب�ان ا ياجات وتطلعات معظم ا بة ال مممم ل ل ت لسـ ل ت لسـ ل ت لسـ ل ت ححححسـ للللنننن
بو إذ تواصل العملومع ذm ....واألقل منواواألقل منواواألقل منواواألقل منوا  :ما ييل جيب أن تراعي ي، فإن الو

ن  .أ  ثرية من هذا ا رشوعات  لكام هو احلال يف  ك  فإن الطلب من اeول وع،م
بو  يع الو ياألعضاء أكرب مما   ،تلبيتهتسـتط

ياجات اخلاصة eول األعضاء و .ب  تتلف � حسب من ب� إىل آخر حخت
منويةاخلاصة تطلعاته   ،لتوا

ب�انو  .ج  ناء القدرةلحددت بعض ا ياهتا ب  ية تيج يف اسرتا تضمني.للملكية الفكريةطنالو  برامج ب وقامت ب�ان أخرى 
ية ية الفكريةيف خطط معل  يبتدر سات ا مللكمؤ  ،س

ب�ان األقل منوا أقلو  .د  بات الواردة من ا لعدد ا تقد .لطل ب�ان األقل منوا يع و ساعدة eهيا أولوÍت خاصة لأن ا ملثل ا م
ية املادية يف  ية ا تا تحب لل يني،املوظفني أو رواتب ن رشوعحمللا ها هذا ا مل ويه أولوÍت ال   .شملي

رشوع .5.3 ية ا ملفعا  ل

    5555سـسـسـسـتتتتننننتاج تاج تاج تاج ����

يةئالغرض الرييس  نا ب�ان ا ساعدة ا مرشوع هو  ل ل م ب�ان األقل منواللم  يف ل مبا فهيا ا
ية  ية و نناء قدرة مؤ سـ طب رشيس ية املورد ا لبيف  ية الفكرية ةتمن  واكن من .مللكيف جمال ا

رشوعا تحديدللمملقرر  ية يسامه يف:  أنل عىل وجه ا رشيةلتمن ا تدامة للموارد ا لبا  سـمل
يد عىل  ية الفكرية مبعارف ويرتقي  ؛الوطينلصعا ينياملوظفني ويعمل مللكا  ماحلكو

ية الفكرية  مللكتجدات قضاÍ حقوق ا هر ويدورمبسـ بول حوها اجلدل تظاليت   ؛ييف الو
شة قضاÍ ا نا تدى  مللويوفر  ق مل ناء كية الفكريةمن ية الفكرية يف  ية ا يح أ ب وتو مه مللكض

يةالقدرات ية الو ن وا طمن شارك  ؛لت يح الفرصة  تو لي  وأحصاب املصاحل يف القطاعني العام واخلاصموظفي املالمئة بني اخلربات ت

يمييمع رشوع: لتقار ا يذ ا ملتصممي و  نفت
تقرير لسم ا  2.1.4: ق

يجة  1:  رمقلنتا
تو صا  2 : رمقيةل

يمييمع ية: لتقار ا  مهاأل
تقرير لسم ا  3.2.4 – 1.2.4: ق

يجة  2 : رمقلنتا
تو يا  4 و3:  رمقتانصل

يمييمع ية: لتقار ا  لالفعا
تقرير لسم ا  3.3.4 – 1.3.4: ق

يجة  3:  رمقلنتا
تو يا  4 و1:  رمقتانصل
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ية الفكرية ية الفكريةمع  وأمه من ذm ،مللكا بكرا زال الوقتزال الوقتزال الوقتزال الوقت    والوالوالوال .مللكخرباء ا بكرا   بكرا   بكرا   ية للللتقتقتقتقيمي يمي يمي يمي جدا جدا جدا جدا مممم  ية فعا ية فعا ية فعا يق هذه ااااللللفعا يق هذه رشوع يف  يق هذه رشوع يف  يق هذه رشوع يف  حتقحتقحتقحتقرشوع يف  ململململ
 ....األهدافاألهدافاألهدافاألهداف

 الكفاءة .6.3

تاج  تاج � تاج � تاج �     6666سـسـسـسـتتتتنننن�

رشوعات الرائدة األربعة شاء ا رشوعات الرائدة األربعة إ شاء ا رشوعات الرائدة األربعة إ شاء ا رشوعات الرائدة األربعة إ شاء ا ململململاسـهتاسـهتاسـهتاسـهتHHHH إ بريا نننن بريا  قدرا  بريا  قدرا  بريا  قدرا  رمغ أن و .من الوقت واملواردمن الوقت واملواردمن الوقت واملواردمن الوقت واملواردكككك قدرا 
رشوعات مل  نهتا األوتمت مللك ا تطالع اìططة(ىل سبعد  ، )سـويه نصف فرتة �

 فرنك 420 000ي فرناك سورسÍ من 339 585مت إنفاق ما مجموعه فإنه قد 
رشوعيسورسي  ية . للممت توفريها  يذ أاكد ناء عىل هذين الرمقني أن  ميويقدر  تنفب û

ية الفكرية قد يلكف قرابة  ي فرنك سورسي، وهو رمق ميكن أن يقل 200 000مللكا
ية أكفأُإذا جعل ية أكرث . لعملت ا يذ ليك تكون ا ية ا يري اسرتا يجب  لعملو يج تغ لتنفسـ ت

يةتو¼ا لطلب  ثا ناء املرح¬ ا نوأكفأ أ ل تحديدوعىل وجه . ث ية إزاÓ أوجه �زدواج لا يذ  ية ا بغ، جيب إعادة حفص اسرتا لتنفيج ت
تص¬  ياجات وتقرير بتقيمي ملا رشوع وإعدتقيمي حت� ياجات وإعداد ا مل�  .اد خطط العملتح

رشوع .7.3 تدامة ا ملا  سـ

تاج  تاج � تاج � تاج �     7777سـسـسـسـتتتتنننن�

رشوعات وضعت  تدامة ا تأكد من ا يس  ها مقا رشوعات الرائدة األربعة  ملا سـمل لل ي لك
تدامة إال. 2013بعد  تأكد من � يس  ية هذه املقا تضح فعا سـولن  لل ل  بعد يت

رشوعات . تنفيذها تاج أن هذه ا بكرا جدا ال رشوعات ن الوقت ال زال  تاج أن هذه ا بكرا جدا ال رشوعات ن الوقت ال زال  تاج أن هذه ا بكرا جدا ال رشوعات ن الوقت ال زال  تاج أن هذه ا بكرا جدا ال ململململmý فmý فmý فmý فإإإإن الوقت ال زال  ن نم نم نم سـسـسـسـتتتتم
ها  ها شد املوارد لفعل و ها شد املوارد لفعل و ها شد املوارد لفعل و تيحيحيحيحشد املوارد لفعل و تتح تتح تتح تتتتتح  ....سـسـسـسـتدامةتدامةتدامةتدامة � � � �للللمن أجمن أجمن أجمن أجسـسـسـسـ

 

رشوع .8.3  ملتآزر ا

تاج  تاج � تاج � تاج �     8888سـسـسـسـتتتتنننن�

ناء تآزر  رشوع  ناء تآزر حاول ا رشوع  ناء تآزر حاول ا رشوع  ناء تآزر حاول ا رشوع  ببببحاول ا تدريب واخلدمات ����عن طريق عن طريق عن طريق عن طريق ململململ تدريب واخلدمات تفادة من برامج ا تدريب واخلدمات تفادة من برامج ا تدريب واخلدمات تفادة من برامج ا لتفادة من برامج ا لسـ لسـ لسـ سـ
توسطة وخدمات  رشاكت الصغرية وا بة ا بو و ية الو ية املقدمة من أاكد توسطة وخدمات ا رشاكت الصغرية وا بة ا بو و ية الو ية املقدمة من أاكد توسطة وخدمات ا رشاكت الصغرية وا بة ا بو و ية الو ية املقدمة من أاكد توسطة وخدمات ا رشاكت الصغرية وا بة ا بو و ية الو ية املقدمة من أاكد ملا شع ي مي ملن شع ي مي ملن شع ي مي ملن شع ي مي لن لتق لتق لتق للللتق

رشوع . . . . مكمكمكمكتتتتبة اإليداعبة اإليداعبة اإليداعبة اإليداع رشوع لكن ا رشوع لكن ا رشوع لكن ا تفادة ململململلكن ا تفادة أغفل � تفادة أغفل � تفادة أغفل � من تعاون املاكتب من تعاون املاكتب من تعاون املاكتب من تعاون املاكتب لقدر الاكيف لقدر الاكيف لقدر الاكيف لقدر الاكيف سـسـسـسـأغفل �
ية والقطاعات  ية والقطاعات اإل ية والقطاعات اإل ية والقطاعات اإل تخصصة قلقلقلقلميميميمياإل تخصصة ا تخصصة ا تخصصة ا بو األخرى وكذm واكالت األمم ململململا بو األخرى وكذm واكالت األمم ووحدات الو بو األخرى وكذm واكالت األمم ووحدات الو بو األخرى وكذm واكالت األمم ووحدات الو ييييووحدات الو

تحدة تحدةا تحدةا تحدةا يفةململململا ب�ان ا يفة يف ا ب�ان ا يفة يف ا ب�ان ا يفة يف ا ب�ان ا ملض يف ا ملضل ملضل ملضل تخدام املرفق يف لك  .ل تكون مثة حاجة إلÃحة ا سـو سـ
رشوعات  بدأ ا يدة مبجرد أن  ب�ان ا تدريب  بو اليت توفر ا ملجماالت الو تسـ لل ل تفي مل

ية اخلاصة تدر ها ا بتقدمي برا يجم بووقد اقرتح أحصاب املصاحل، يف هذه املرح¬، . ل ية القضاÍ  كقطاع ،يأن وحدات الو ع قطاوملالعا
تجارية والرسوم يا وقطاع  ولالعالمات ا نولو تاكر وا ج� لتك يةقطاع ب ية العا ية ا ملا ت تحب لل تدريب ،ن شارك يف تقدمي ا ل ميكن أن  ت

ية الفكرية تجد من قضاÍ ا مللكف�   .يسـ

يمييمع  الكفاءة: لتقار ا
تقرير لسم ا  4.4و) د( 2.1.4: ق

تان  4 و1:  رمقلنتيجا
تان تو يا  4 و2:  رمقصل

يمييمع تدامة: لتقار ا  سـ�
تقرير لسم ا  5.4 و3.3: ق

يجة  5:  رمقلنتا
ية تو صا  5:  رمقل

يمييمع تآزر: لتقار ا  لا
تقرير لسم ا  3.6.4 – 2.6.4: ق

يجة  6: لنتا
ية تو صا  5: ل
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يات    ....4444 تو ياتا تو ياتا تو ياتا تو صا صل صل صل     ل

رشوع الرائد .1.4 تخلصة من ا ية العامة ا تو ملا سـ ص  ملل

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل     1111ل

ية الرائدة  تكامل ا ية الفكرية عىل ا ية وا ية  نة ا ية الرائدة  بأن توافق ا تكامل ا ية الفكرية عىل ا ية وا ية  نة ا ية الرائدة  بأن توافق ا تكامل ا ية الفكرية عىل ا ية وا ية  نة ا ية الرائدة  بأن توافق ا تكامل ا ية الفكرية عىل ا ية وا ية  نة ا لعمليويويويوىصىصىصىص بأن توافق ا سـ من ن لعملللج سـ من ن لعملللج سـ من ن لعملللج سـ من ن مللكمللكمللكمللكللج للللتتتت ملعملعملعملع
تني تنيومتديدها  تنيومتديدها  تنيومتديدها  بو أن. للللسـسـسـسـننننومتديدها  ية الو متديد، جيب عىل أاكد تظار القرار ملوافقة عىل ا يويف ا مي  :لن

ية الداول اجلعمل والخطط بشلك واحض تعد   .أ  يات منز ية املزيمقتضو الالزمة نا
رشوعات األربعة تكامل لك من ا ملال  .سـ

ية الداول اجلعمل والبتعد شلك واحض خطط  .ب  يات منز ية مقتضو رشوعني اآلخرين الالزمة ناملزيا تكامل لك من ا ملال سـ
يويا ومرص، ا يني يف إ للاإلضا ب ث يةتف ثا ناء املرح¬ ا هام ونفذهام أ بو اتفايق تعاون  نني وقعت الو ل ث ت تكام. معي ل سـوجيب ا

سمرب  رشوعني حبلول د يا  .2013مل
يات   .ج  ب�ان اليت متت فهيا  بغي معV إزاء تH ا شأن ما  معلتخذ قرارا  ل ي ب ياجاتتقيمي نت  وتH اليت أودعت حت�

بو يباهتا لفعل eى الو  .طل

رشوع .2.4 يذ ا ملتصممي و  نفت

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل     2222ل

ها يويويويوىصىصىصىص     رشوع  تعديالت عىل ويقة ا بو املزيد من ا ية الو ها بأن تدخل أاكد رشوع  تعديالت عىل ويقة ا بو املزيد من ا ية الو ها بأن تدخل أاكد رشوع  تعديالت عىل ويقة ا بو املزيد من ا ية الو ها بأن تدخل أاكد رشوع  تعديالت عىل ويقة ا بو املزيد من ا ية الو ببببتصمتصمتصمتصمميميميميبأن تدخل أاكد ململململ ث ل ي ثمي ل ي ثمي ل ي ثمي ل ي مي
نات اليت أدخلت علهيا حىت اآلن،  نات اليت أدخلت علهيا حىت اآلن، احلايل إضافة إىل ا نات اليت أدخلت علهيا حىت اآلن، احلايل إضافة إىل ا نات اليت أدخلت علهيا حىت اآلن، احلايل إضافة إىل ا ساهبهبهبهبا ا ا ا وذm وذm وذm وذm للللتحتحتحتحسسسسيييياحلايل إضافة إىل ا الوضوح الوضوح الوضوح الوضوح ككككإلساإلساإلساإل

ية أكفأ وأكرث مرونة وتو¼ا لطلب ية أكفأ وأكرث مرونة وتو¼ا لطلبوجعل ا ية أكفأ وأكرث مرونة وتو¼ا لطلبوجعل ا ية أكفأ وأكرث مرونة وتو¼ا لطلبوجعل ا     ....لعمللعمللعمللعملوجعل ا

بو عىل وجه  ية الو يوجيب عىل أاكد تحديد مي  :أنلا

بسل (تعد  .أ  رشوع لزتيل أي  لويقة ا مل هومة؛ ، وذmث سري املصطلحات اليت مل تكن  مفعن طريق   تف
تني .ب  يص عدد املراحل من أربع إىل ا يذ من أجل  ية ا سط اسرتا نتعدل و ثنف ت تقلت يج ب ل( ت ). 

ناء القدرة مع خطط العمل : املرح¬ األوىل • ية  تحضريية اليت تمت فهيا اسرتا بيه املرح¬ ا يج ية املوتل . لويةاألنزيا
ية إىل  ند �سرتا يجوميكن أن  تس ياجاتلتقيمي تت تفاوض . حتال يجة أساس ا لوجيب أن شلك ا ن تت اتفاق بشأن ل

 .لتعاونل
ية • ثا ناملرح¬ ا تعاون: ل يع اتفاق ا ناء القدرة فور تو يذ خطط  بدء يف  لا ب قل  .تنف

ية  تو صتصل هذه ا ل ت
تاجات  ، 5 و2 و1سـتنال

سام   5.5 و2.5 و1.5قواأل

ية  تو صتصل هذه ا ل ت
تاجات  ، 6 و3 و2سـتنال

سمني  لتقرير من ا6.5و 3.5 لقوا
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ية .3.4 ية والفعا لاأل  مه

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل     3333ل

ية الرائدة  ية الرائدة يجة  ية الرائدة يجة  ية الرائدة يجة  للعمليجة  للعملن للعملن للعملن تتتتن يةاااا((((كككك ثا تني األوىل وا يةملر ثا تني األوىل وا يةملر ثا تني األوىل وا يةملر ثا تني األوىل وا نملر ل نحل ل نحل ل نحل ل بو ، يو، يو، يو، يوىصىصىصىص    ))))حل ية الو بو بأن أاكد ية الو بو بأن أاكد ية الو بو بأن أاكد ية الو يبأن أاكد يمي يمي يمي فريق فريق فريق فريق ((((مي
رشوع رشوعا رشوعا رشوعا تخدÂا ) ) ) ) ململململا تاحة  يات تكون  تخدÂا جيب أن تعد مجموعة من األدوات وا تاحة  يات تكون  تخدÂا جيب أن تعد مجموعة من األدوات وا تاحة  يات تكون  تخدÂا جيب أن تعد مجموعة من األدوات وا تاحة  يات تكون  سـجيب أن تعد مجموعة من األدوات وا سـملهنج سـملهنج سـملهنج للللتتتتملهنج مممم

بة يف إ رشوع احلايل والرا ها اقرتاح ا بة يف إاeول األعضاء اليت ال  رشوع احلايل والرا ها اقرتاح ا بة يف إاeول األعضاء اليت ال  رشوع احلايل والرا ها اقرتاح ا بة يف إاeول األعضاء اليت ال  رشوع احلايل والرا ها اقرتاح ا غغغغاeول األعضاء اليت ال  مل ملي ملي ملي ياهتا شملشملشملشملي ياهتا شاء أاكد ياهتا شاء أاكد ياهتا شاء أاكد ميشاء أاكد مين مين مين ن
ية الفكرية ية  ية الفكريةالو ية  ية الفكريةالو ية  ية الفكريةالو ية  للملكللملكللملكللملكالو  .ططططنننن

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل     4444ل

رشوع ية مفاهمي ا رشوع الرائد صال بت ا ملأ حمل َوبني . ث رشوع ميكن ت ملأن ا
ية، وميكن أن يكون فعاال و مهيذه، وأن K أ توسع نوإماكية . مسـتداماتنف لا

برية تعممي  كوا ب�. ل ثريا عدد ا متة يفوق  ب�ان ا نظر إىل أن عدد ا لو ك ل ان اليت ملهل
بداية،  توقعة يف ا لاكنت  بارها اجتاه م بارها اجتاه  بأن تضع اeول األعضاء يف ا بارها اجتاه  بأن تضع اeول األعضاء يف ا بارها اجتاه  بأن تضع اeول األعضاء يف ا ععععتتتتيويويويوىصىصىصىص بأن تضع اeول األعضاء يف ا

ية، وذm من أجل موا¼ة  ثا بل بعد هناية املرح¬ ا رشوع يف ا ية، وذm من أجل موا¼ة ا ثا بل بعد هناية املرح¬ ا رشوع يف ا ية، وذm من أجل موا¼ة ا ثا بل بعد هناية املرح¬ ا رشوع يف ا ية، وذm من أجل موا¼ة ا ثا بل بعد هناية املرح¬ ا رشوع يف ا نا نل نل نل ل سـتقتقتقتق سـمل سـمل سـمل ملململململ
تعاون اجلاريطلطلطلطلبات اeول األعضبات اeول األعضبات اeول األعضبات اeول األعض تدرجيي  بل ومراعاة اإلهناء ا تعاون اجلارياء يف ا تدرجيي  بل ومراعاة اإلهناء ا تعاون اجلارياء يف ا تدرجيي  بل ومراعاة اإلهناء ا تعاون اجلارياء يف ا تدرجيي  بل ومراعاة اإلهناء ا للاء يف ا للل للل للل ل شأة يف  ،ململململسـسـسـسـتقتقتقتق يات اجلديدة ا نويضمن هذا لألاكد ملمي

ية الفكرية اخلاص والعام،  نظوري ا يا بني  ية توازö اك رشوع أن تدمع بفعا مللكإطار هذا ا م ف ل ية مل تو تفق متاما مع ا صمبا  ل  من 10ي
ية بو  منجدول أعامل الو تا. للتي نادا إىل ان يويص نيومثة إماك يمي ا بري ا نهبام  لس ت تق رشوعات املامث¬لخ  إما متديد :ملتاجئ وخربته 

رشوع إىل ما بعد  بو2013ملوقت ا ية الو شاط برöجما دامئا داخل أاكد بح هذا ا ي أو أن  مي ن  .ليص

رشوع .4.4 تدامة ا ملتآزر وا  سـ

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل     5555ل

ية  شاف  بو فورا ا بدأ الو ية  بأن  شاف  بو فورا ا بدأ الو ية  بأن  شاف  بو فورا ا بدأ الو ية  بأن  شاف  بو فورا ا بدأ الو ككككيفيفيفيفيويويويوىصىصىصىص بأن  تك ي تكت ي تكت ي تكت ي تسـسـسـسـت تفادة من ا ت� تفادة من ا ت� تفادة من ا ت� تفادة من ا ل� لسـ لسـ لسـ بو آآآآسـ بو زر داخل الو بو زر داخل الو بو زر داخل الو ييييزر داخل الو
    ....وخار¼اوخار¼اوخار¼اوخار¼ا

تحديد تحديدوعىل وجه ا تحديدوعىل وجه ا تحديدوعىل وجه ا ية أنللللوعىل وجه ا ية أن، جيب عىل قطاع ا ية أن، جيب عىل قطاع ا ية أن، جيب عىل قطاع ا     ::::للللتتتتمنمنمنمن، جيب عىل قطاع ا
ية   .أ  ية يد تعريف دور املاكتب اإل ية يد تعريف دور املاكتب اإل ية يد تعريف دور املاكتب اإل مييد تعريف دور املاكتب اإل مييع مييع مييع رشوع     ويعزز هذا اeورويعزز هذا اeورويعزز هذا اeورويعزز هذا اeورقلقلقلقليع يق  ميف  تنسـ

يذه ية الفكرية و ية ا نفأاكد تمللك  .مي
تييييسـسـسـسـتتتتننننببببطططط     .ب  ناء ا ية  تاسرتا ناء ا ية  تاسرتا ناء ا ية  تاسرتا ناء ا ية  لاسرتا ب ليج ب ليج ب ليج ب ليج لت لت لت ب�انآآآآت تحدة يف ا ب�انزر مع واكالت األمم ا تحدة يف ا ب�انزر مع واكالت األمم ا تحدة يف ا ب�انزر مع واكالت األمم ا تحدة يف ا لزر مع واكالت األمم ا لمل لمل لمل ية مل ية ا رشوعات أاكد يذ  مللك اجلاري فهيا  مينف م ت

 .الفكرية
يقييييسـسـسـسـتتتتننننببببطططط      .ج  يقية  يقية  يقية  ية  سـآآآآ سـل سـل سـل ب�ان تتتتننننل تدريب  بو اليت تقدم ا رشوعات الرائدة يف لك جماالت الو تخدام ا يح ا لل  ل ي سـ ملي ت ل

يدة  .ملسـتفا
بو أن ية الو بو أنوإلضافة إىل ذm، جيب عىل أاكد ية الو بو أنوإلضافة إىل ذm، جيب عىل أاكد ية الو بو أنوإلضافة إىل ذm، جيب عىل أاكد ية الو يوإلضافة إىل ذm، جيب عىل أاكد يمي يمي يمي     ::::مي

تدامةاهÉماهÉماهÉماهÉمتتتتبدي بدي بدي بدي   .د  � Óسأ بريا  تدامةا  � Óسأ بريا  تدامةا  � Óسأ بريا  تدامةا  � Óسأ بريا  سـا  مب سـك مب سـك مب سـك مب يةك تطال ية � ية من ا ثا ناء املرح¬ ا ع أ سـ لعمل ن ل  .ث

 ]ثهناية املرفق والويقة[

تاج  ية ال تو تنتصل هذه ا ص ل سـت
سم 4 من تقرير  2.1.4لق، وا

رشوع   واطن الضعفمبشأن ملا

ية  تو صتصل هذه ا ل يميمبت  :لتقعايري ا
ية  ية والومهاأل تدامةلفعا  ،سـ�

تاجات  تعلقةسـتنو�  6 و5 و4: ملا

ية  تو صتصل هذه ا ل ت
تاجني  سمني  8 و7سـتنال لقوا

 3.6.4و 2.6.4


