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رد اإلدارة على املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية التي 
تقدمها الويبو يف جمال التعاون ألغراض التنمية 

  ملخص -) CDIP/8/INF/1 قةالوثي(

  األمانةمن إعدادثويقة 

ي .1 نة ا نة  ثا ناء ادلورة ا نأ للج ل ملعث نعقدة من م ية الفكرية ا ية وا ملة اب مللكمن نة من 2011 نومفرب 18 إىل 14لت ست ا للج، ا لمت
بو يف جم ية اليت تقدهما الو ساعدة ا ية  ياألمانة أن تقدم إلهيا رد اإلدارة عىل املراجعة اخلار ن لتقللم يةج تعاون ألغراض ا منال ا  .لتل

تضمن الويقة  .2 يه  ثو ت ث رد اإلدارة، وتضمن الويقة املرفقة هبا ملخصا CDIP/9/14عل هذا الردمعليات  .ل 

ية الفكرية  .3 ية وا ية اب نة ا مللكإن ا من ن لتللج ملع
مدعوة إىل اإلحاطة علام ابملعلومات الواردة يف 

 .ثمرفق هذه الويقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
بوجمراجعة خار ية اليت تقدهما الو ساعدة ا يية  ن  لتقللم

ية تعاون ألغراض ا منيف جمال ا  لتل

 رد اإلدارة

 ملخص معيل

 مقدمة .أوال

نعقدة يف نومفرب  ية الفكرية يف دورهتا الرابعة ا ية وا نة اب نة ا ملأقرت ا من ي مللكللج لت بو  "2009ملع يرشوعا من أجل تعزيز إطار الو م
ية تاجئ  بغلإلدارة القامئة عىل ا ية لن يةالمعل دمع  شطة اإلمنا يمي لأل ئرصد وا ن ية "لتق نارصه من مراجعة خار تألف أحد  ج، و ع ي

ية تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقدهما الو منساعدة ا ل ي ن لتللم  . لتق

تورة لك من  هذه املراجعة وأجرى يككادل تور كباكرولني ديري بور ياغو رواكك وادل نة تقريرهام إىل ادلورة اِّوسمل  نتسا نة  للجثا مل
نعقدة يف نومفرب   2011.1ملا

رسيع  تايل ا تقرير واب نظر يف ا تألف من دول أعضاء  نة عىل تكوين فريق عامل خمصص  ثا نة يف دورهتا ا لتووافقت ا ل ل لل ي ل مللج
نة شات داخل ا نا للجيف ا ق تقرير . مل تعراض ا لوكام جاء يف ملخص الريس، فإن هذا الفريق العامل قد لكف اب سـ  مع الرتكزي"ئ

ية نح أية أولوية ألية تو تكررة أو اليت مل تعد وجهية دون  يات ا تو صعىل حتديد ا مل ص ست أيضا من األمانة أن تقدم إىل ". مل لمتوا
ساعدته عىل الاضطالع  تقرير  ملالفريق العامل اخملصص ردا من اإلدارة عىل هذا ا  .أعامهلبل

يا  اإلدارةمن موجز  .ناث

ية"هو إجراء اكن الغرض من املراجعة  ساعدة ا شطة ا بو من أ نجزه الو توى اللكي ملا  نيمي عىل ا مل ن ي ت لتقسـ مل بت من تق للتث 
ها وكفاءهتا ووجاههتا يهتا وو قعفا بو ". عل شطة الو سني أ يولعل ادلافع وراء إجراء هذه املراجعة هو  ن وخدماهتا يف جمال حت

ية ساعدة ا نا  .لتقمل

يات  تو بريا من املالحظات وا تقرير عددا  تضمن ا صو ل ك ل يل، ويه ي تفا تويني اللكي واجلزيئ من ا نطاق، عىل ا صالواسعة ا ل سـ ملل
ية، وإىل  تعلق اب ساعدة  تلف قطاعات األمانة اليت تقدم  منموهجة إىل  ت م بولتخم تقرير يف وقد أخذ. يادلول األعضاء يف الو ل ا

نيت  سائدة بني  بان الظروف ا سا ل يريا2010 و2008حلسـ بو  هدت فهيا الو تغ ويه الفرتة اليت  ي يا ش بريين من معل  كوإصالحا 
بو يع برامج الو ية عىل  يجي اذلي وضعه املدير العام وتعممي جدول أعامل ا تقومي الاسرتا يخالل برانمج ا مج من ت يه يقر . لتل علوناء  ب

يات ّمعد تو يق بعض ا تقرير بأن إماكية  صا ا ل ب ن تقاكنت حمدودة حبلول فرتة تطل بدلت رير، لإعداد ا يات أخرى ا ستُوأن تو ص
ية اليتإلاب يذهاِّنفذت آنذاك  لتنظميصالحات ا  .تنفأو اليت من املزمع 

سة ويه ية  تقرير عىل جماالت ر يات الواردة يف ا تو سحب ا مخو سـ ل ص ل ئين يث : ت توجه والوقع واإلدارة والكفاءة من  حالوجاهة وا ل
يق تلكفة وا سـا توى الرييس للك جمال من هذه اجملاالت. لتنل ئويرد فامي ييل ملخص   . للمح

                                                 

تايل 1 تقرير عىل املوقع ا ليرد ا  .<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842>: ل
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توجه )أ(  لالوجاهة وا

بو زادت الرتكزي عىل  تقرير بأن الو ييقر ا يات جدولإدماجل تعاون اإلمنايئ اليت تضطلع  أعاملص تو شطة ا ية يف أ ل ا ن لتمن
نظمة،  هد يف ذكل ابملهبا ا نامجةلتحسينات يستشو يات لا تو ص عن هذه ا بو جتّسدت اليت ول ييف واثئق برانمج الو
ن يهتا  مومزيا باع توجه أقوى وأكرث متاساك يف . 2009-2008  الفرتةذن تقرير عىل رضورة ا شدد ا تويف الوقت ذاته  ل ي

بو،  شطة الو يأ تجىل ن ييث   :فامي ييلحب

ية الفكرية؛ "1" تلف جماالت ا توازن بني  شلك  ية  شطة ا تخدام املوارد اخملصصة أل مللكسني ا خمم ب من ن سـ  لتحت

ية وتقو "2" يط وإعداد برامج شفافة و يات  مهنجإجراء  ختط ياجات؛معل  حتوم عىل الا

يةو "3" ساعدة اإلمنا بادئ ادلوية وأفضل املامرسات يف جمال ا سك اب ئزايدة ا مل ل مل  .لمت

ناها، و بو والغرض مهنا و ية اليت تقدهما الو ساعدة اإلمنا نطق ا ساؤالت حول  تقرير أيضا  معوطرح ا ي ئ مل ت دث عن حتمل
توجه اإلمنايئ"عبارة  تعريف رضورة ناتعريفا أوحض " لا يةلمن ا نظرية وا لعملتني ا ل  . حي

 الوقع )ب(

شطة املوهج يط األ تقرير بأن  نيقر ا ختط بو قد بلغل ية يف الو ية إىل ا توى معقوال من لتمن تطوير مسـ  نظور لا مهنج ممن 
ميه، ال  يذ و بني الحقني من دورة إدارة الربامج، وهام رصد ا شري إىل أن جا نه  تاجئ،  تقياإلدارة القامئة عىل ا نف لتلك ن ي لن

هايزالا نظمة  تعزيز يف ا تاجان إىل مزيد من ا لكن  مل ل تقرير عن . حي تحدث ا لو يمي رضورةي يط عىل أجل أطول و تق ا لتخط
ية ساعدة اإلمنا شطة ا ئالوقع الرتامكي أل مل سن . ن ثغرات وأخرى  سد هذه ا سارات  يق أدوات و حتويقرتح اعامتد و ل ت م تطب

ساءةل  تعمل املؤسيس و ما يةل شطة اإلمنا ئاملوظفني عن األ  .ن

 اإلدارة )ج(

ية تعلقة اب ساعدة ا ياق اإلدارة وتقدمي ا سائل اإلدارية املطروحة يف  تقرير عىل ا منيركز ا مل مل سـ مل سائل .لتل مل وتعاجل هذه ا
يجي منظورابعامتد  يات . مؤسيست اسرتا ية آ نامجة عام ذكر أعاله من نقص يف فعا سائل ا يات عىل ا تو لوتركز ا ل ل مل ص ل

تقارير والرصد وا لتإعداد ا ية إلدارة املعلومات من أجل سلط الضوء عىل احلاجة إىل أنظمتقيمي، ول إعداد لة أكرث فعا
ية ساعدة ا شطة ا تاجئ أ تقارير عن  نا مل ن ن تقرير بأن. لتقل سمل ا لويف الوقت ذاته  سني إطار  "ه قدي بارة  لتحبذلت هجود  ج

يذه تاجئ و تنفاإلدارة القامئة عىل ا يف م"لن شواغللتخف، ما يعد خطوة كربى حنو ا هالن وطأة ا يا ل  سائل . ح ملومن ا
ية يف  شفا ية لضامن ا بادئ تو ية واحلاجة إىل  يالك ا رشية وا سائل إدارة املوارد ا فاإلدارية املطروحة  لم جهي مي ه لتنظم ل لب

يني شاريني اخلار يار اخلرباء واخلرباء الا جا ت ست ية وضع مدونة . خ تقرير بأ مهويقر ا يات ل للموظفني واخلرباء قاألخال
ش ناء إعداد هذه املراجعة ارينيستالا شاورات أ ث واكنت تكل املدونة موضع  تعممي إدارم تضمن ي يكوقد صدرت اآلن 

يات إطار قواعد  تقرير اليت اقرتهحا القامئة عىل القمي قاألخال يات ترد مدونة (لا ثالث قاألخال ليف امللحق ا
 .)CDIP/9/14 ثلويقةل

تلكفة )د( يث ا لالكفاءة من   ح

تقرير ب لسمل ا ية(أن املوارد ي رشية واملا ية وا لالز لبن نظمة ) م ية اليت تضطلع هبا ا ساعدة اإلمنا شطة ا تاحة دلمع أ ملا ئ مل ن مل
سني أدوات ويذكر. حمدودة ية، مبا يف ذكل  شطة اإلمنا يف هذه األ تواء تاك يهنا ال تقرير جماالت ميكن  حت ا ئ ن ل حل حتس

رشوعات  سؤولني عن ا رشوعات وإيالء ا مليط ا ململ سني زيد املختط يف و تاك تعلقة اب بارات ا حتمن الاهامتم لال ل ل مل عت
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تعانة مبوظفني أو خرباء  ية والا يط اإلجراءات املؤ شطة و ية األ يق والاتصال للحد من ازدوا سـا سـ سـ ن سسـ ب تن جت ل
شاريني مؤهلني نات . ستا يات أيضا إىل إجراء  تو حتسيوهتدف ا ص متويل، من خالل زايدة خبصوصل ل مصادر ا

تق رشااكت  بات ا لتر ل يفتي تاك لامس ا  .مثال ل

يق )ه(  لتنسـا

يق اخلاريج عىل حد سواء يق ادلاخيل وا تقرير ا سـانقش ا سـ نل تن لت يق ادلاخيل . ل تعلقة اب يات ا تو سـوركزت ا مل ص لتنل
ساق  يق الا ياهتا هبدف  سؤو ية و تلفة اليت تقدم خدمات ا ية ا يح أدوار الوحدات ا تعىل رضورة تو ل م من خمل مي حتقض ت لنظ لت

يدها، يةحبني األغراض وتو ها مع . ج وتاليف الازدوا بو وتوا شاركة الو تعلق  يق اخلاريج  سائل ا صلأما  ي مب ت سـ فم لتن
هور هات املاحنة وأحصاب املصاحل فضال عن عامة ا نظامت ادلوية األخرى وا ساهتا وا مجلادلول األعضاء ومؤ جل ل مل  .س

ثا يذ .لاث  لتنفا

ية الفكرية ليك ية وا ية اب نة ا تقرير عىل ا مللكعرض ا من ن للج لتل تعامل معه ملع ية ا تحدد ادلول األعضاء بدورها  يه، و نظر  ل  سـ يفت كف
يه يات الواردة  تو فومع ا ص ساعدة ادلول األعضاء . ل ية  نة رد اإلدارة هذا  ست ا موقد ا بغ للج تداوللمت تقرير يف لعىل ا ل حول ا

نة ويف الفريق العامل اخملصص عىل حد سواء  .للجا

تقرير حددت الو تعامل مع ا لويف خطوة أوىل   : يبو ما ييللل

يذ شأن ا ية  لتنفثالث رسائل أسا ب  سـ

يه ادلول  .1 ية اذلي وافقت  شأن ا بو  تقرير بديال جلدول أعامل الو يات الواردة يف ا تو بار ا بغي ا علال  من ب ي ل ص ل لتت ع ين
سري هل األعضاء ية اليت تضطلع ينفذ  هذا اجلدولف، تفأو إعادة  ساعدة اإلمنا شطة ا ئيف الوقت الراهن وقد أدرج يف أ مل ن

نظمة ية وعددها . ملهبا ا يات جدول أعامل ا ترب تو منو ص شواغل اليت 45لتتع بري من ا تجابة لعدد  ية أفضل ا ل تو ك سـ ص
ثب وجبديةحددها ا بو عن  كتقرير، وتعمل الو ي يات جدول أعامل ل يع تو يذ  يا مع ادلول األعضاء لضامن  ص حا مج تنفل

تداما يذا فعاال و ية  سـا ممن تنف يات الوا. لت تو ثري من ا صوا ل تقرير لك يذه لردة يف ا يف الواقع يف إطار جدول أعامل تنفبدأ 
ية ومن خالل تطو ية اليت يلتمنا ساعدة ا شطة ا نر أ مل بوتضطلع هبالتقن  .ي الو

تقرير يف عام  .2 يات الواردة يف ا تو يغت ا لوقد  ص ل تاجئ 2011ص تحقق  بل أن  ن  ت يةاإلصالحات ق  سسـاملؤ
بو، ية اليت جترهيا الو ياألسا يه ادلول األعضاء سـ يجي اذلي وافقت  تقومي الاسرتا عل مبا يف ذكل برانمج ا ت سد ل ّوهو  يف جم

ية للفرتة  نويقة الربانمج واملزيا بو . 2013-2012ث يا يف الو بذل حا هود اليت  نوايح اب تقرير يف العديد من ا يوسمل ا ل ت ل ل جلي
تواص نظمة برمهتا واليت  ية، واليت تعكف علهيا ا ياق ا ستيف  مل من سقة لتسـ ية  باع مقاربة اسرتا تل من أجل ضامن ا يج مت ت

تعاون اإلمن شطة ا يع أ لجتاه  ن بومج  .يايئ اليت تضطلع هبا الو

يجي اذلي أ تقومي الاسرتا يات عرب برانمج ا تو ثري من ا يذ ا ُوجيري  ت ل ص ل لك نةتنف ته 2008 سـطلق يف أواخر  نشط وأ
تلفة، و  :السـامي ما ييل خملا

يمي تعزيز إطار اإلدارة القامئة )أ( تاجئ و توجه ا تاجئ ملعاجلة القضااي املربطة  تق عىل ا ن ب ت لن  قصريالوقع الل
 ؛والرتامكي املدى
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يةوإطالق  )ب( يط للموارد املؤ سـنظام ا ستخط ية واإلبالغ عهنا ل شطة ا يط أل سمح اب من اذلي  ن تخط لتي ل س
ي شفا يعزز ا نظمة، مما  ية واإلدارية  فإلدماهجا إدماجا اكمال يف األنظمة املا ل سـ للم ية ل نة يف وضع املزيا

ية نفقات؛ فوشفا  لا

ياغة  )ج( توسطصو ية لألجل ا ملخطة اسرتا توى ومؤرشات تيج ية ا ية عا تاجئ اسرتا سـ حتدد  ل يج ملن ت
شطة ية؛ نلأل  ئاإلمنا

شد املوارد؛ )د( رشااكت و شأن ا بو  ية للو يق ادلاخيل واخلاريج، بوسائل مهنا اسرتا حوتعزيز ا ب ي جت لسـ  لتن

يات للموظفني؛ووضع نظام شامل لقوا )ه( سلوك، مبا يف ذكل مدونة األخال قعد ا  ل

بو )و( تصممي املؤسيس للو يوتطوير ا  .ل

ناول  .3 يات اليت  تو يذ تكل ا توجيري  تنف ص ل ية"ت توجه حنو ا منا نات عىل " لتل بو وتقرتح إدخال  شطة الو حتسيأل ي ن
تني سأ يط ووضع الربامج، وتضح ذكل من خالل  لا م ي  : هامنيتئيسـي رلتخط

ية الفكرية يف معل جيري إدرا )أ( ية  يات و يني إىل وضع اسرتا بو الرا يني للو للملكج الربانجمني احلا نم يج ي طل ت
نظمة بدلان . ملا ساعدة  تقدمي ا شامل  ية الفكرية اإلطار ا ية  يات و يوضع من اسرتا يح ما  للو مل ل ل ن جت للملكسـ طت سـي

ية الو توافق مع األهداف اإلمنا ية الفكرية من أجل ضامن ا نيف جمال ا ئ طل ساءةل عىل حنو ما مللك ملية وضامن ا
تقرير لأويص به يف ا ُ. 

نة )ب( بو  يح اخلطط القطرية اليت أطلقهتا الو سـو ي تعاون 2012 تت شطة ا يط أل بارها أداة  ل، اب ن تخط للت ع
بدل املعين بو وا ساعدة يوضع ابتفاق بني الو يا  يذها، إطارا اسرتا لاإلمنايئ و ي للم تيج تونفذ اخلطط القطرية . تنف

تق يات ا لتو ياجاته ص بدل وظروفه وا ية يف ا توى ا ية لوضع خطة حمددة تراعي  يث إهنا تقدم  ترير  ل من سـ حمهنج لت م ح
ية ية الو نادا إىل أهدافه اإلمنا نوأولوايته ا طئ يات . ست تو ثل اخلطط القطرية كذكل  صو ل تقرير من خالل ضامن متت لا

ساعدة أن ياجا" القامئة عىل الطلب"مل تامتىش ا ية مع الا تناسق وفعا حل بدل بت شجع ا ية وأن  ية الو لت اإلمنا ت ن طئ
تقرير لو. عىل تويل زمام األمور بادئ  لطاملا اكن هذا من "منوذج واحد صاحل للك احلاالت"هنج لإن رفض ا ملا

ية  تو جهيا تفق علهيا  يف ل بوملا شطة الو يأ  .ن

يات .رابعا تو صالرد عىل ا  ل

ثري يات  يل مفصل وتو توى عىل  تقرير اكمل وشامل و كإن ا ص حتل حي نفصةل حتت . ةل بار الاقرتاحات ا ملوإذا أخذان بعني الا عت
نجد حوايل ية عامة،  سـلك تو ية و89 فص ية ر سـ تو تقرير396ئيص تلفة اليت يويص هبا ا تدابري ا ل تدبريا من ا خمل ويرد أدانه رد . ل

تقرير عىل  نظمة كذكل يف الوقع العام  سب املوضوع، وقد نظرت ا يات مجموعة  تو للمفصل عىل تكل ا مل ح ص سني ل حتفرص 
نا بو ما ييل. متجودة خد  :يويف هذا الصدد، حددت الو

 أربعة توهجات هممة

ية، مبا فهيا  .1 ية احلا ته اإلصالحات املؤ توجه اذلي أر تقرير يدمع ا نظمة أن ا لترى ا سـ سـ ل ل تقومي سمل لبرانمج ا
يجي  يمي واتالاسرتا تاجئ، اليت تركز عىل الرصد وا ملوبرانمج اإلدارة القامئة عىل ا لتقن سب ما . ساءةلل بو، متىض الو حو ي سـ

يه ادلول األعضاء، عىل درب اإلصالحات هذا  .علاتفقت 
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ساعدة  .2 بدأ ا يد  متر يف ا نظمة أن  ملوعىل ا مب لتقمل تعاوية " القامئة عىل الطلب"تسـ شطهتا ا يه أ ناذلي تقوم  ل ن عل
هوم يف حوارها مع ادلول ا سني العمل هبذا ا سعى إىل  يقه وأن  ية ويف  ملفاإلمنا حت ت تعم شطةئ شاركة يف تكل األ نألعضاء ا . مل

ية الفكرية واخلطط القطرية وما و يات ا يا يف جمال وضع اسرتا نظمة حا ُميتقوم به ا تصممللك يج ل سمح تمل شلك  يها موجه  ب ٌ
 .بتلبية هذه احلاجة

يني .3 نظمة دراسة طريقة تعاوهنا مع أحصاب املصاحل اخلار هم أن تواصل ا جومن ا يهنا ململ بو بأ. حتسو مهية يوتقر الو
يع أحصاب املصاحل نظمة وادلول األعضاء فهيا و ية بني ا ية تواصل فعاةل وإجيا مجوضع آ مل ب ترب الوسائل اليت تقدم . ل ُتعو

نرصا همام من هذا الالزتام ها مواردها  يح من خال ها إىل العامل و بو  ععربها الو لي ت تس ياق، جيري . نف لسـويف هذا ا
يري بو هبدف  بيك للو تعراض املوقع ا تغا ي شـ ية . هلسـ نصب تركزي اإلصالحات ادلا خلويف إطار هذا الربانمج أيضا،  ي

نظمة حنو اخلدمة يا عىل توجه ثقافة املوظفني وا ملحا يف واسع من أحصاب . ل تجاوب مع  بو عىل رضورة ا طوتوافق الو ل ي
شطهتا هم يف أ ناملصاحل وإرشا ئة املوارد وبرامج الاسرتا. ك رشااكت و ية ا رشوع اسرتا جتويركز  ب تعيج لت ية م طنيات الو

تلفة  تصورات ا ية، إىل أقىص حد ممكن، يف ا هات اخلار يف واسع من ا شاركة  خملية الفكرية عىل تعزيز  ل ط جم جل للملك
يذها ها و ية وتقد ساعدة ا يط  ية الفكرية يف جمال ا نفشأن ا مي تمللك نتق للم تخط لب  .ل

يع أ .4 ية يف  توجه حنو ا ية أسايس إلدماج ا نوتعممي جدول أعامل ا مج من ل تمن لت بوٌل هد . يشطة الو يق ذكل،  شو يتحق ل
يريا ليك تصري نقطة اتصال  ية  تغدور املاكتب اإل بة قلمي بارها صا بو ودوها األعضاء، اب يق بني الو حأوية  تل ي سـ عل للتن

سقة  تعاونلمناخلطط القطرية و شطة ا يذ أ ليات  ن شطة .  اإلمنايئتنفعمل ية يف أ توجه حنو ا هم أيضا إدماج ا نومن ا من لتل مل
تكوي بو  لالو رشيةي ية حبق املؤلف . لبن الكفاءات ا شطة القطاعات ا ية يف أ توجه حنو ا نويف األخري، يزداد ا ن من ملعل لت

بو ية الو تجارية وأاكد يوالرباءات والعالمات ا مي  .ل

يفمعلية حتديد  تاك لا  األولوايت ول

يط والا يات ا تقرير رضورة إجراء مزيد من ادلراسات وعدد من  يات ا تخطيطرح عدد من تو معل ل سـتعراضات لص
ثغرات يالت  ية و للالاسرتا حتل يث . تيج ها انعاكسات من  نفصةل  ية  شطة إضا ية إىل إجراء أ يات ادلا تو حوهذه ا ل م ف ن ع ص ل

يف واملوارد املطلوبة، و تاك لا بة ملا ييل الل ية و:لنسـسـامي اب تان وثالث دراسات إضا تان  ف درا ي تعراضا 14ختطيطسـ سـ ا
يل تقةل و ياميت  يا وثالثة  ٌاسرتا حتل سـ ميج ثغراتتقت بعض غري ملكف . لل  ثري مهنا معقوال وا شطة املقرتحة وإن بدا ا لوتكل األ لكن

رشاكء واملوردين( يا  ياان  ية بأن يعد لك برانمج  تو للثل ا يل ب ص تفصل ها )م تاك ليف، فإن األثر الرتامكي  برياونفقاهتا العامةل يكون  ك   .سـ

ية وتري تقر يف ا تاك يات حتديد ا تو يمي تكل ا تطلب  تو ب تق يي لس ل ل ص ب األولوايت، فضال عن إرساء حوار بني األمانة وادلول ل
ية ساعدة اإلمنا ياجات ادلول األعضاء يف جمال ا ية مبا يامتىش وا ئاألعضاء واختاذ قرارات اسرتا مل ت حيج  .ت

يات تو صئات ا ل  ف

نظمة عرب توى القطاعات وا تعرض بعني انقدة عىل  تقرير اذلي ا نظمة ابلفرصة اليت أاتهحا ا بت ا ملر سـ سـ ل ممل ُ شاورات ح م 
ية ية. خلدا تا ئات ا تقرير إىل ا يات ا سم تو شاورات،  لوناء عىل تكل ا ل ل ص نق مل لفب  :ت

بو أو يف برامج اإلصالحات اجلارية؛ )ألف( شطة الو يذها يف أ يات اجلاري  تو يا ن ص  تنفل

تحق مزيدا من ادلراسة؛ )ابء( يات اليت  تو سـوا ص  تل

يذها )جمي( يث  شالك من  يات اليت تطرح  تو نفوا تح م ص  .ل
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ية وا تو ئات املذكورة أعاله كأن تكون ا ئة من ا يات، يف بعض احلاالت، تدخل مضن أكرث من  تو صجلدير ابذلكر أن ا ل ص لفل ف
شطة  سدة يف األ ية  تو توهجات املقرتحة، أو أن تكون ا يذها وفقا  سني  شطة اجلارية ولكن ميكن  نسدة يف األ جم ص ل لل حت ن تنفجم

سم إىل عدة ،ىل ذكلوابإلضافة إ. اجلارية، مما يؤدي إىل تكرارها تقرير و تلفة يف ا ياقات  يات يف  تو تكرر ا با ما  نق غا ل خم سـ ص ل ت تل
تحق  يسـأجزاء، إذ أنه ميكن أن يكون جزء مهنا قد نفذ أو  ياقات، يف حني مزيدا من ُ يع ا ياق واحد أو يف  يذ يف  سـا مج لسـ لتنف

ها ياقات أو  شالك يف بعض ا لكأن األجزاء األخرى قد تطرح  سـ يات قد تكون قابةل أضف إىل ذكل أ. لم تو صن بعض ا ل
يه من  يريات عىل ما تفاوضت واتفق  تطلب إجراء ادلول األعضاء  يذها قد  عليذ ولكن  تغ لي نف تنف تنفيذ يف ولوايت األللت

شطة برامج  .ناأل

ئة فامي بعد سب ا سب املوضوع مث  نفة  يات ا تو ثري من ا ية يف ردها عىل ا نظمة معلومات أسا لفوقدمت ا حلك ح ملص ص ل سـ . مل
تاحة يف الوقت احلايل وال ية عىل حدة ولكهنا تقدم معلومات وجهية إذا اكنت  يضة عن لك تو متقدم معلومات  صتف . مسـ

ثاين من الويقة يات املذكورة يف احمللق ا تو ية من ا ثوعالوة عىل ذكل، ترد أمام لك تو ل ص ل متل أن CDIP/9/14 ص ئة اليت  حي ا لف
تعدة للعمل أكرث عىل ب. توضع فهيا ناء عىل طلب ادلول األعضاءمسـواألمانة  ئات  بلورة هذه ا  .لف

تكررة أو اليت مل تعد وجهية  يات ا تو ملوقد لكف الفريق العامل اخملصص بأن حيدد، عىل وجه اخلصوص، ا ص ل ترد والية (ُ
تني ). CDIP/9/14 ثالفريق العامل اخملصص يف امللحق األول من الويقة شلك خاص، يف ا يات،  تو ئوترد هذه ا ب ص لفل

نة يف الويقة) جمي(و) ألف( ثكام يه  ّي ثاينCDIP/9/14 مب ها ا ل ويف   .ملحق
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