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  إطار الويبو بشأن التخطيط لرأس املال وإدارته
  األمانةمن إعدادثويقة 

بو .1 يتعرض هذه الويقة إطار الو شأنث ليط ا ب  ها لتخط يذها ورصدها و ية و تامثرات الرأسام مينفقات والا نف تقيس ت ل  واإلبالغل
 . عهنا

ية .2 تامثرات الرأسام نفقات والا لوهذا الغرض، فإن ا سل تةل يف ، ب تعين رشاء أصول اث تجديد لهممة معليات إجراء لأو تاك
ياراتهاوتطويراألصول  باين أو األهجزة أو ا يل ا سـ، من  مل لب برية يفق رشوعات ا لك أو ا يمل نولو ج جمال  نفذ اتك ُ املعلومات، اليت  ت

سني  ية ادلحتهبدف  ية  بنفعا متكني الل ها لمع اإلداري واملايل  يذ برا بو من  جمو تنف هدف الا(ي يجيلا تاسعتسرتا عىل مدى فرتة ) ل ا
ية واحدة لتجاوز فرتة ما   .ت

ية مدعوة إىل  .3 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
 .ثاإلحاطة علام مبضمون هذه الويقة

شأن  ذكل معلومات عن يلت[ بو  بإطار الو ي
يط لرأس املال وإدارته  ]لتخطا
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يط لرأس املال وإدارته شأن ا بو  تخطمعلومات عن إطار الو ب  لي

 

 مقدمة

تاجئ،  .1 شطهتا ونفذها يف إطار إدارهتا القامئة عىل ا بو أل نختطط الو ت ن هداف األ" 1: "هذا اإلطار مما ييليتكون ولي
ية  بة ومؤرشات األداء وأسس " 2 "، الطويلألجلالمنظمة عىل لتيجالاسرتا تاجئ املر تقوا ية املقارنةلن ثويقة (حل واألهداف املر

ية بق) نالربانمج واملزيا يق ما  يات املرسومة  سـوالاسرتا لتحقيج يص املوارد " 3 "،ت ية(ختصو نويقة الربانمج واملزيا " 4 "،)ث
تاجئ  يق ا سامه يف  شطة اليت  نواأل ت لن نظمة و" 5 "،)خطط العمل(حتق ية اخملصصة إلدارة أداء ا ملاآل يمي(ل ؛ ) األداءتقنظام الرصد و

نظمة اإلبالغوأدوات " 6"  ).تقرير أداء الربانمج(مل عن أداء ا

بوث ويقة برانمج تضعو .2 يهتايالو يع برامج اللموارد  اإطار ن ومزيا تني يغطي  مللفرتة  مج شطهتامرشوعاهتا و ونظمةسـن با . نأ لوغا
رشوعات ال تنسحبما  نفذ ملا يةيف جمال تُيت  تامثرات الرأسام نفقات والا لا تخطى سل نةفرتة  تعىل فرتات  تنيبل  لسـا  .لسـنا

رشوعات سواءّومتول هذه  ياتامل من ملا تني نزيا بة لك  تعا نا سـق ها من مل نظمة أمواليل أو ميكن اقرتاح متو يةمل ا يا طالا  رشيطة حت
ها  ثا لا ية املوافقة اليت وضعهتا ادلول األمت لبادئ وآ تخدام للم يةسـعضاء ال يا طاألموال الا  1.حت

 

شلك  تاجئ: 1لا بو لإلدارة القامئة عىل ا نإطار الو  لي
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ية نفقات الرأسام رشوعات ا لدورة  ل  م

ية  .3 نفقات الرأسام رشوعات ا بو  لنفذ الو ل ي ثليفمت رشوعات  ية إلدارة ا م إطار  مل ية مهنج اليت تضع  PRINCE2مهنج 
تحقق الرضو يات ا يالك وآ لا ل يق أفضل املامرساتله شلك . لتطبرية  نة يف ا ية ا تا رشوعات ابملراحل ا يع ا لومتر  ل ل ملبيمج  . أدانه2مل

شلك  ية: 2لا نفقات الرأسام رشوعات ا لدورة  ل  م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ية  املراحل هذهمئةقاو .4 بغي مراعاة حرصيةأكرث مما يه ضيح تو ياجات ين ألنه  تلفة  اخلاصةحتالا خملرشوعات ا درجات وللم
ية مباكنغري أنه .  من املراحل يف لك مرحةلهاتعقد يذ  ضامنمهمن األ رشوعات إدماجا اكمالتنف إدماج  مليع ا العام طار يف اإل مج
  .ملنظمة النتاجئ

رشوع )أ (  تاجئ ح يف إطارقرتمهذه املرحةل  يف ُيصاغ – ملبدء ا " 1" : ما ييلويربزلن اإلدارة القامئة عىل ا
توقعة  تاجئ ا ملا نظمةنتاجئب هتصالو" 2" ؛لمرشوعللن تني يف  للم حمددة  ية(لسـنفرتة ا األهداف و) نالربانمج واملزيا
ية  ية لتيجالاسرتا توسطألجل لتيجلخطة الاسرتا تضاءملا سب الا ق،  رشية الالزمة و" 3" ؛ح ية وا لباملوارد املا ل

متويل املقرتححتديد و" 4"؛ هلتنفيذ متويل ووفقا مل. لمصدر ا ية العادية أو (لصدر ا يالااألموال ناملزيا طيا ، )ةحت
رشوع  مقرتحيصبح  يا ملا ية الهيئةل قدميومسر ية أو اخلار جدلا يهخل ية للموافقة  عل ا  .ملعن

رشوعتخطيطلا )ب( يذعدادسـتوالا لمرشوعل املفصلتخطيط لاهذه املرحةل يمت يف  –للم  ختاذ اب هلتنف 
 .إىل غري ذكل ،لمواردللمخاطر وخطة ل دراسةولمرشوع ل خطة إعدادخطوات مهنا 
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رشوع عىل هذه املرحةل تنطوي  – رصدالو تنفيذلا )ج( مليذ ا  األعضاء دلولأو اإلدارة وإبالغ ا هرصدوتنف
تظامبهأو هام معا  تضاءن اب سب الا ق،  ياتركزوت. ح سائل ىلعالرصد واإلبالغ  معل  ية واململ ا يةلاملا  وعىل عوضو
توقعةتابع يُو. قبهتا ومراتقيمي اخملاطر تاجئ ا يق ا تقدم احملرز يف  ملا ن لل نه يو حتق بقاعربعبلغ   مسـ مؤرشات أداء حمددة 

ياق ية  تقاريرأو ة دارعن اإلمنتظمة فصلية تقارير  سـيف  رشوعات املموةل من عن أو هام معا سـنوية حلمر ملا
ياألموال  يا طالا بة عرب  أو ،ةحت ية العاديةاملموةل من اللمرشوعات لنسـتقارير أداء الربانمج اب حسب  نملزيا
تضاء بة و. قالا لاب نفذ لنسـ ترشوعات املعقدة اليت  بة،  عىل مدىلم تعا قسةل من املراحل ا مل االنهتاء من لك فسل

رشوعتقيميإجراء تطلب يقد مرحةل  شأن للم  بةل إىل همرورب واختاذ قرار  ذا اكن القرار وإ.  أو عدمهملقاملرحةل ا
بةل، لرشوع يف املرحةل اهو  رشوع يف يظل ملقا وأما إذا اكن القرار عكس ذكل ، الرصدتنفيذ ولمرحةل املا

رشوع يف  ه الأنفذكل يعين   . إقفاهللبد من ا

رشوع )د( يامهذه املرحةلتشمل  – ملإقفال ا رشوعإجراء " 1" :ا ييلمب لق ا للميمي هنايئ   مبجرد الانهتاء تق
يةمنه ية املا نا ل، سواء من ا يث حل توقعةحتقيقح ومن  تاجئ ا مل ا يإغالق و" 2 "،لن رشوع ر مسا  إعادة إاتحة (امل
 ). عن إقفاهل تقرير ادعدإو لمرشوعل صصةاخمل واردامل

شطة ا ُتدمجرحةل يف هذه امل – اإلدماج )ه( نيع أ تظمةلصيانة مج رشوعقفال املطلوبة بعد إملنا   يفمل ا
نظمة ية لربامج ا شطة األسا ملاأل سـ  .ن

ية بعد إقفاهلل مرشوعصيانة أعامل  إدماج لنفقات الرأسام ل
 

رشوع، إقفال بعد  .5 يانة، مبا فهيأعاملينبغي حتديد مل ا ياتجدولا وضع لص ا تظملعمل  تعراض  ن ا يف ة، وإدراهجا مسـ
توقعة ومؤرشات أداء الربانمج  تاجئ ا ملا شطة املعين، ومن مثة إدراج ) الربامج(لن يانة املطلوبة يف األ نيع أعامل ا لص ياديةمج  عتالا

تاجئ، أي لملنظمة اإطار مضن يمت ذكل و. نظمةللم ية لنإلدارة القامئة عىل ا ياق  معليف  يات وضعسـ ن خطط العمل والربامج واملزيا
تني ياق تقاريرذكل يفب إلدارةتوبلغ ا. هاورصد لسـنلفرتة ا تظمة، وأما سـ  ية  ن  بلغادلول األعضاءمفصل يات  إطاريف  فت  لآ

يذ الربانمج اإلبالغ العادية  تنيتنفعن  ية لفرتة ا لسـنواملزيا  .ن

 ]ثهناية الويقة[


