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ية  .1 شد املوارد من أجل ا شأن  رشوع  تقل عن   Aميي خار تقرير  منتوي مرفق هذه الويقة عىل ملخص  ح ب سـ ل ث لتحي م م تقي
)CDIP/3/INF/2 (رشكة  نأعده غلني أويل، مؤسسOwl RE, Wise Research & Evaluationيف  .جن، 

نة مدعوة إىل اإلحاطة ع .2 لام للجوا
 .ثملعلومات الواردة يف مرفق هذه الويقة

 ]ييل ذ� املرفق[
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تخد ترصات ا سـقامئة ا نص اإلنلكزييمل�  لمة يف ا

ADB   ية األفريقي  لتمنمرصف ا
CARICOM ية   يبامجلاعة الاكر

CDIP  ية الفكرية ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج  ملع
CERN  نووية بحوث ا نظمة األوروية  لا لل ب  مل

EC   بامجلاعة األوروية   
FAO   تحدة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم ا  م
FIT   ت®ية نناديق ا  سص

LDC   ب±ان األقل منوا  لا
IP   ية الفكرية  مللكا

ITC   تجارة ا²وية لمركز ا   ل
TTO   ية  لتقنماكتب نقل ا
UN   تحدة  ملاألمم ا

UNDP  تحدة اإلمنايئ   ملبر¸مج األمم ا
UNITAR  بحث تدريب وا تحدة  لهد األمم ا لل مل   مع
UNIDO  ية نا ية ا تحدة  عنظمة األمم ا لص من للتمل   م

WTO  تجار لنظمة ا يةم ملة العا
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 ملخص معيلملخص معيلملخص معيلملخص معيل

ية  .1 تو تعلق  ية ا رشوع جدول أعامل ا تقل  يمي  تقرير  صهذا ا ل مل من سـ لتل مل م ية2تق شأن ا بو  من من جدول أعامل الو ب مؤمتر : لتي
ية"حول  منشد املوارد من أجل ا ناير ". لتح رشوع يف  يذ ا يبدأ  مل متل يف نومفرب 2009نفت تابعة 2009ك، وا شطة  م إىل جانب أ ن

مترت يف العا رشوع هو ا²عوة إىل مؤمتر عقد يف نومفرب . 2011 و2010مني سـا ِواكن الغرض الرييس من ا مل واكن . 2009ئ
تفادة من  ية عىل � نا ب±ان ا ساعدة ا ها  متويل أعام ية  ية من خارج املزيا بو موارد إضا سـاملؤمتر هيدف إىل أن يوفر للو ل ل مل ن مي ل لف

ندوق شاء  سعى إىل إ ية الفكرية وأن  صنظام ا ن ي تربعاتمللك ناديق ا ت®ين أو غريه من  ل ا ص  .س

رشوعو .2 يذ ا ناء  تجارب اليت حدثت يف أ تعمل من ا يمي هو ا هدف من ا ملاكن ا ت نفل تق ثل ل رشوع . ل ملوتضمن هذا تقدير إدارة ا ِ َ
تقارير عهنا،  تاجئ وإعداد ا ياس ما حتقق حىت اآلن من  تقارير، وكذ�  ميه مبا يف ذ� أدوات الرصد وإعداد ا لو ن َل ق ِ وتقدير تصم

تدامة سعة موظفني يف . سـاحÞل � تعراض الوâئق، وإجراء مقابالت مع  يب، مهنا ا يمي مجموعة من األسا تخدم ا توا سـ ل لتقسـ
يني بعة من أحصاب املصاحل اخلار بات  بو، واحلصول عىل  جأمانة الو سـ ي  .تعقي

ية تاجئ الر سـا ين  ئل

رشوع وإدارته  ملتصممي ا

رشوع األوية  .3 رشوع األوية مالءمة ويقة ا رشوع األوية مالءمة ويقة ا رشوع األوية مالءمة ويقة ا تنفنفنفنفمالءمة ويقة ا تمل تمل تمل للللللللمل ل لث لث لث تاجئث تاجئيذ وتقدير ا تاجئيذ وتقدير ا تاجئيذ وتقدير ا يذ. . . . للللننننيذ وتقدير ا ية  رشوع بأهنا اك يمي ويقة ا نفمت  ف تتق لمل ثورمغ أن هذه الويقة . هث
ية أكرث مشوال ميه، ومتمهتا ورقة مفا يط املؤمتر و بة، إال أهنا قدمت املعلومات الالزمة  مياألوية  تخط تض هل نظت ل  .مق

نه وجدوى هذه .4 تقارير  يا وإعداد ا ميه ذا رشوع و نه وجدوى هذهكفاية أدوات رصد ا تقارير  يا وإعداد ا ميه ذا رشوع و نه وجدوى هذهكفاية أدوات رصد ا تقارير  يا وإعداد ا ميه ذا رشوع و نه وجدوى هذهكفاية أدوات رصد ا تقارير  يا وإعداد ا ميه ذا رشوع و عكفاية أدوات رصد ا ل عت ل عت ل عت ل ت تقتقتقتقيييي يقة، . . . .  األدوات األدوات األدوات األدواتململململ رشوع ا² يعة ا قنظرا  مل لطب
رشوع ية بصفة عامة لفريق ا تقارير اك ملاكنت أدوات إعداد ا ف ية . ل تقارير اك تقاة من ا يمي، اكنت املعلومات ا هذا ا فووفقا  تق لل ملسـ ل

رشوع مليهنم من اختاذ القرارات والهنوض   .لمتك

ي .5 يا¸ت األخرى داخل األمانة يف  يإىل أي مدى سامهت ا يا¸ت األخرى داخل األمانة يف  يإىل أي مدى سامهت ا يا¸ت األخرى داخل األمانة يف  يإىل أي مدى سامهت ا يا¸ت األخرى داخل األمانة يف  نفإىل أي مدى سامهت ا نفلك نفلك نفلك ية وكفاءةتتتتلك يذه بفعا نت من  رشوع و ية وكفاءةذ ا يذه بفعا نت من  رشوع و ية وكفاءةذ ا يذه بفعا نت من  رشوع و ية وكفاءةذ ا يذه بفعا نت من  رشوع و للللذ ا نف نفمك نفمك نفمك تمك تمل تمل تمل اكن . . . . مل
ية وكفاءة رشوع بفعا يذ ا يا ²مع  بو، عىل وجه العموم، اك تعاون داخل الو لا ي ملل نفت سؤو÷ إىل فقد  .ف تاجت القطاعات ا ملا ح

نجاح رشوع  تلكل ا يا¸ت األخرى داخل األمانة ليك  لساعدة ا ي ملم رشوع انطو .لك ملوبني أن ا يعاب داخيل ستعىل إجياد اى ت
يث  رشوع،  تقارير وإدارة ا تعلق بإعداد ا  üية، وخصوصا ف هات املاحنة ألشطة إمنا يات احلصول عىل متويل من ا حتدا ملجل ل ي ئ ن ع ل

نظمة بة  يا  للمإن هذا األمر اكن ممارسة جديدة  سـ نس لن  .ب

ي .6 رشوع األوية أو إىل أي مدى مت  يإىل أي مدى وقعت ا�اطر احملددة يف ويقة ا رشوع األوية أو إىل أي مدى مت  يإىل أي مدى وقعت ا�اطر احملددة يف ويقة ا رشوع األوية أو إىل أي مدى مت  يإىل أي مدى وقعت ا�اطر احملددة يف ويقة ا رشوع األوية أو إىل أي مدى مت  ختفختفختفختفإىل أي مدى وقعت ا�اطر احملددة يف ويقة ا ل لث لث لث ثذكرت ويقة . . . . ف تف تف تف ت���� ا�اطر ا�اطر ا�اطر ا�اطرململململث
رشوع يل ثالثة خماطر  رشوع  للما  :لتفصمل

هات املاحنة "1" ية يف املؤمتر، ال سـü من جانب ا جلشاركة غري اك ف شاورات مع ا وخفف هذ:م م اخلطر بإجراء 
يني متلني الر متلني، مبا يف ذ� ز�رة املاحنني ا ئيسـاملاحنني ا حمل  .حمل

ية يف املؤمتر "2" فشاركة اك شاركة اكنت :، ولكن دون توافر موارد جديدةم مل وخفف هذا اخلطر جزيا نظرا ألن ا ئ
ية ولكن ظلت املوارد حمدودة خالل عايم  يريات اليت 2011 و2010فاك ته ا تغ مع احلصول عىل متويل جديد عو لض

متويل الراهن ية خارجة عن . لطرأت عىل ا بري لعوامل خار متويل ترجع إىل حد  يود ا سـواكنت  جك بو، ال سـü لق ييطرة الو
ية ية العا ملاألزمة املا  .ل
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ب±ان األقل منوا "3" بو لصاحل ا ت®ين للو ندوق ا لياب ا²مع املايل إلشاء  ي ص ن ثل هذا اخلطر يف عدم ضامن :سغ مت و
ب±ان األقل منوا بو لصاحل ا ت®ين للو ندوق ا شاء  لاحلصول عىل ا²مع املايل بعد إل ي ص توقع هو. سن بديل ا ملواكن ا  ل

ية متويل احلا يات ا تخدام آ لا ل ب±ان األقل منوا . لسـ تارة لرتكزيها عىل ا ية ا ت® ناديق � لوقد حدث هذا مع ز�دة ا � ن سلص
ها  يان: مثل(يلأو متو لهورية كور�، وا ية تقدمي ا²مع ). مج شأن  بادرات  رشوع أيضا إىل عدد من ا كيفوقد أدى ا بمل مل

ثل مب±ان األقل منوا بطرق أخرى،  ياهتالل تحدة وآ نك ا²ويل وأطر األمم ا ل ا مل بلغ . لب بة اليت  توإضافة إىل ذ�، فإن ا له
سمرب 2 هر د تربع هبا يف  ية  هدت احلكومة األسرتا يون فرنك سورسي اليت  ي  ل ل شمل تع ية سوف 2011ي شاريع ا من  لتمل

ب±ان األقل منوا  .لتركز عىل ا

ي .7 نولو يارات وا تجابة  رشوع عىل � يقدرة ا نولو يارات وا تجابة  رشوع عىل � يقدرة ا نولو يارات وا تجابة  رشوع عىل � يقدرة ا نولو يارات وا تجابة  رشوع عىل � جقدرة ا جتك جتك جتك لتك لمل لمل لمل تمل تسـ تسـ تسـ يةللللللللسـ يةات اجلديدة وغريها من القوى اخلار يةات اجلديدة وغريها من القوى اخلار يةات اجلديدة وغريها من القوى اخلار برية مع . . . . ججججات اجلديدة وغريها من القوى اخلار شاورات  كجرت  م
يط للمؤمترحولأحصاب املصاحل  رشوع هنجه بعدة طرق. لتخط ا تعاد عن مؤمتر : ملوعدل ا تربعات"بال توجه حنو " لإعالن ا لوا

نظامت ية  يات احلا شد املوارد مع اآل سجم  يف ميكن أن  هم  للمموضوع أكرث إذاكء للوعي؛ و ل ل ح ن يك تعددة األطرافبف مل يقدر . مل ا
تاح من املوظفني ية نظرا حملدودية العدد ا يع القوى اخلار تجابة  رشوع عىل � ملا مجل جسـ نصف عدد املوظفني خالل أغلب : مل

رشوع  .ملمدة ا

ية  لالفعا

رشوع .8 رشوعيق أهداف ا رشوعيق أهداف ا رشوعيق أهداف ا ململململيق أهداف ا ترب أن املؤمتر اكن نقطة �نطالق ....حتقحتقحتقحتق يه، إذا ا يق هد رشوع تقدما حنو  ل أحرز ا ع ف حتق بذل �ود مل
ية شد موارد من خارج املزيا نموحدة يف  هدفني يف غضون اإلطار الزمين . ح يق هذين ا لومع ذ�، مل يكن من املمكن  حتق

رشوع شاء ا ند إ شد املوارد اليت رمبا اسـهتني هبا  يدات  ملاحملدد، مما يعكس  ن ع ح تايل. تعق نحو ا لويقمي لك هدف مهنام عىل ا  :ل

هدف     "1" هدف ا هدف ا هدف ا بو عقد مؤمتر هيدف عقد مؤمتر هيدف عقد مؤمتر هيدف عقد مؤمتر هيدف––––    1111للللا ية لصاحل الو شد موارد من خارج املزيا بو إىل  ية لصاحل الو شد موارد من خارج املزيا بو إىل  ية لصاحل الو شد موارد من خارج املزيا بو إىل  ية لصاحل الو شد موارد من خارج املزيا ي إىل  ن يح ن يح ن يح ن رشوع نواجت: : : : ح َحقق ا ه ا²امعة مل
ية املقررة  نجاح يف غضون اجلدول الزمين ا�طط ويف حدود املزيا هدف بأن أعد املؤمتر ونظم  نهذا ا ب ل تخدام (ل سـ

ية احملددة82,5% تان). ن من املزيا تان ما يفت  تاجئ، أ تعلق مبؤرشات ا  üحنوف � ض ن تعلق ألموال، مل  . أخر�نلي  üيوف
تلمة ساب األموال ا هدف، يف حا÷  َتحقق ا سـ ح ملي تربعات . فقط ل نة وأموال ا تربعات ا لأما يف حا÷ إضافة أموال ا ملعل َل

هدف  تقدمة، فقد مت جتاوز هذا ا شأهنا إىل مرح   شات  نا لاليت وصلت ا م ب ق  نسبهتا فقد جتاوز املؤمتر هدفه بز�دة –مل
30.% 

هدف     "2" هدف ا هدف ا هدف ا ناديق ا––––    2222للللا ية أو غريها من  ت® ناديق ا شاء  ناديق ا إ ية أو غريها من  ت® ناديق ا شاء  ناديق ا إ ية أو غريها من  ت® ناديق ا شاء  ناديق ا إ ية أو غريها من  ت® ناديق ا شاء  ص إ ن ص صن ن ص صن ن ص صن ن ص ب±ان األقل منوسسسسن ب±ان األقل منوتربعات لصاحل ا ب±ان األقل منوتربعات لصاحل ا ب±ان األقل منوتربعات لصاحل ا لتربعات لصاحل ا لل لل لل ا عىل وجه ا عىل وجه ا عىل وجه ا عىل وجه ل
يص يصا يصا يصا ب±ان : : : : للللتخصتخصتخصتخصا بو لصاحل ا تربعات داخل الو ناديق ا ية أو غريها من  ت® ناديق ا شاء  تحقق هدف إ لمل  ي ل ص ن ص ن سي

يص ية. لتخصاألقل منوا عىل وجه ا ت® ناديق � نومع ذ�، زادت ا ب±ان األقل منوا أو سلص تارة من تركزيها عىل ا ل ا �
ية  هدت احلكومة األسرتا بة اليت  يات أخرى؛ وا ب±ان األقل منوا بطرق وآ بادرات ²مع ا ها؛ وجترى اآلن  لمتو ه ل تعل م ليل

ب±ان األقل منوا، كام هو مفصل يف الفقرة  تربع هبا سوف تركز عىل ا ل  ."3"6ل

ت .9 ية لنمل تكن توجد مؤرشات موضوعة  ية الفكرية وا تغريات اليت تطرأ عىل الوعي  ثل ا تصف املدة،  مناجئ  ل لتن مللك م م
سلوك إزاءهام يه. لوعىل ا تحدثني  شاركني يف املؤمتر وا بات ا سب  ية  تاجئ لغة األ فوحقق املؤمتر يف هذا الصدد  مل مل ي ح مه . تعقن

يد نظرا تاجئ طموحة إىل حد  توى ا بعواكنت املؤرشات املوضوعة عىل  ن لسـ بو يف م شد املوارد داخل الو ي حملدودية املعرفة  حب
هات املاحنة رشوع، وللوقت الالزم للحصول عىل متويل من ا جلوقت إطالق ا  .مل

توفرةز�دة األموال ز�دة األموال ز�دة األموال ز�دة األموال  .10 يةملا ت® ناديق � بات ا يةر ت® ناديق � بات ا يةر ت® ناديق � بات ا يةر ت® ناديق � بات ا بو من خالل تتتتر بو من خالل  للو بو من خالل  للو بو من خالل  للو ن للو لص ت ني لص ت ني لص ت ني لص ت سي سي سي سي األموال ( ملقدار ا²خل أساس مرجعيِوضع . . . . ي
تلمة ناديق �َِرا#ي ي) ملسـا نت®ية لصد إىل ا تعلقةس  عامنيالي فرنك سورسي يف 13 239 902وأعلن أن هذا املقدار هو . ملا
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بة . 2009 و2008 هدف هو ز�دة  بنسـواكن ا ناديق حبلول هناية عايم ) ي فرنك سورسي2 647 980 (%20ل لصيف هذه ا
ية، بلغت األموال اليت وردت خالل هذه الفرتة . 2011 و2010 تقارير املا لووفقا  ي فرنك سورسي بز�دة 11 962 239لل

بهتا  بح . %69,نسبلغت  بة الز�دة  تصإال أن  نة % 30نسـ تربعات ا تلمة وأموال ا تربعات ا ملعلَيف حا÷ إضافة أموال ا ل سـ ملل
تقدمة خالل عايم  شأهنا إىل مرح   شات  نا تربعات اليت وصلت ا موأموال ا ب ق مل بح إجاميل األموال 2011 و2010ل يث  يص؛  ح

 .ينك سورسي فر17 189 292

يةممممشاريع شاريع شاريع شاريع  .11 ية احلا متويل اخلار بو املمو÷ من خالل وسائل ا يةالو ية احلا متويل اخلار بو املمو÷ من خالل وسائل ا يةالو ية احلا متويل اخلار بو املمو÷ من خالل وسائل ا يةالو ية احلا متويل اخلار بو املمو÷ من خالل وسائل ا لالو لي لي لي ججججي  –" ال يشء" ا#ي وضع هو األساس املرجعيواكن  ....لللل
رشوع ية يف وقت إطالق ا ية احلا متويل اخلار شاريع ممو÷ من خالل وسائل ا مللعدم وجود  ل جم هدف هو احلصول عىل . ل لواكن ا

شاريع عىل األقل سة  مدمع  متويل . ومل يمت احلصول عىل أي دمع حىت اآلن .مخل ية معل وسائل ا هم  بو  لولكن منا داخل الو يف لكف ي
ية ساعدة اإلمنا تحدة  ثل إطار معل األمم ا ية،  ية احلا ها بأطر ا ية ر ية وأل ئاخلار للم مل ل من ممه بط  .لتج

يع املصادر .12 بو من  هات املاحنة للو يع املصادرز�دة عدد ا بو من  هات املاحنة للو يع املصادرز�دة عدد ا بو من  هات املاحنة للو يع املصادرز�دة عدد ا بو من  هات املاحنة للو مجمجمجمجز�دة عدد ا يييي  15 هو 2009 و2008 عامنيال  ا#ي وضع يفاألساس املرجعياكن  ....جلجلجلجل
ساب أي �ات ماحنة أخرى يف عايم . �ة ماحنة هدف هو ا كتواكن ا تني من . 2011 و2010ل تني إضا يوقد مت الفوز  فه جب

هات املاحنة هام هات املاحنة إىل : جلا يصل إجاميل عدد ا يك،  جلالربازيل وا ل  .2011 و2010 عامنيال �ة يف 17ملكسـ

ت®ين ل .13 ندوق ا شاء  ت®ين لإ ندوق ا شاء  ت®ين لإ ندوق ا شاء  ت®ين لإ ندوق ا شاء  سسسسإ ص صن صن صن تعددونن بو ا تعددون ماحنو الو بو ا تعددون ماحنو الو بو ا تعددون ماحنو الو بو ا ب±ان األقل منوا ميميميميوووو(((( ماحنو الو ب±ان األقل منوا صاحل ا ب±ان األقل منوا صاحل ا ب±ان األقل منوا صاحل ا ملصاحل ا ي ملل ي ملل ي ملل ي  ا#ي وضع هو األساس املرجعيواكن  ....ل
رشوع–" ال يشء" ب±ان األقل منوا يف وقت إطالق ا ت®ين لصاحل ا ندوق ا مل لعدم وجود أي  ل شاء . سص هدف هو إ نواكن ا ل

ب±ان األقل منوا مبوارد تزيد  ت®ين لصاحل ا لندوق ا يون فرنعنسص ت®ين . يك سورسيمل  ندوق ا شأ حىت اآلن أي  سومل  ص ين
يث مل يمت تلقي أي أموال ب±ان األقل منوا؛  حلصاحل ا ب±ان األقل . ل بادرات للحصول عىل مزيد من ا²مع  للولكن جترى اآلن  م

 ."3"8منوا كام هو موحض يف الفقرة 

تدامة  سـ�

تابعة يف " " " " ممممتابعةتابعةتابعةتابعة""""ممممسامهة خطوات سامهة خطوات سامهة خطوات سامهة خطوات  .14 تابعة يف املؤمتر وتاجئ هذه ا تابعة يف املؤمتر وتاجئ هذه ا تابعة يف املؤمتر وتاجئ هذه ا ملاملؤمتر وتاجئ هذه ا ملن ملن ملن تدامةن بيل و� تدامةالعمل ا بيل و� تدامةالعمل ا بيل و� تدامةالعمل ا بيل و� سـسـسـسـالعمل ا تابعة"حققت خطوات  ....ململململسـسـسـسـتقتقتقتق " ملا
بع اليت  برياِوضعتلسـا بارات أخرى خبط مائل إىل جانب . ك يف أعقاب املؤمتر تقدما  هذه اخلطوات  ياغة  بعوفü ييل إعادة  لص

ها ليمي   :تق

شاريع "1" ية ووضع مقرتحات ا نا ب±ان ا شاريع مع ا ملحتديد  ل ل شاري: مم تابعة عىل  مركزت ا تعددةمل رش مهنامع   وعم 
نفذ عىل أرض الواقع يف هذه املرح  يبري واحد  شاءك مية ن، وهو إ ب±ان العرية  ية يف ا بق ماكتب نقل ا ب ل يون 2,4لتقن مل 

تعددة األطراف ية  هات املاحنة الر مفرنك سورسي بدمع من إحدى ا ئيسـجل رشوع مير ، وي تقدمة من ملهذا ا ماآلن مبرح  
يط شاء هذا. لتخطا ثاال نورضب إ رشوع  م ا سه كرثة ما يلزم من يف امل نه أوحض لقدر  ناحج، و نفتعاون ا²اخيل ا ل لكل

رشوع تعاوين تصممي  م�د ووقت   .ل

شرتكة "2" شاريع  تطوير  نظامت أخرى  محتديد رشااكت مع  م ل نذ مؤمتر عام  :م بو  مزادت الو  من تعاوهنا مع 2009ي
تعددة األطراف نظامت ا ملا بو  .مل تغرقت الو يوقد ا نة اليت ميكن يف إطارها تطوير سـ يات الرا يات وا هم اآل تا يف  هو لعمل ل ف ق

ية منشاريع ا رشوع الرب¸مج . لتم شرتكة  شاريع ا ث  ا مومن أ مل مل تعاون مع 9م تان  ية يف  ل ا#ي موته امجلاعة األور سـ ب كل
تجارة ا²وية  ية ومركز ا نا ية ا تحدة  لنظمة األمم ا ل ع لص من للتمل بلغ (م مبمية تقدر  يون فرنك سورسي1,3بق ي   ).مل

نطقة  "3" ميي القادم يف  رشااكت واملوارد يف �جÞع اإل شد ا ماقرتاح يوم إضايف عن  قل ل ية والاكرييب أمرياكح تين الال
ية الفكرية نظمي يوم إضايف يف . مللكلرؤساء ماكتب ا بو، مل يكن من املمكن  سـ0 قال موظفو الو يق الوقت  تونظرا  ي ح لض

ية يف 2011 و2010 عامنيال نظمي أ�م مماث  خالل ثالثة اجÞعات إ تة  مي رمغ وجود خطط مؤ قلت ل  .2012عام الق
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بو "4" ية املاحنة للو هات احلا نوية  ينظمي اجÞعات  ل سـ ية : للجت ت® ناديق � نوقد عقد اجÞعان مع ماحني ا سلص ِ
يني عايم باد. 2011 و2010 لاحلا يل توجرى يف هذين �جÞعني  ية  جدا للمعدمف  نظمة ا مللكلومات بني املاحنني و م

بو سـ0 قال موظفو الو يالفكرية،   .ح

هات املاحنة "5" هات املاحنة : جلسوف تضطلع األمانة بإقامة بر¸مج تواصل مع ا ها  بو من اتصا جلوزادت أمانة الو ل ي
نذ مؤمتر عام  ها  مت  ومن العمل  ية وا ماحلا مع حمل شاء إ. 2009ل ية اليت نوقد تزامن هذا أيضا مع إ جدارة العالقات اخلار

متع املاحنني تواصل مع  جمقدمت مزيدا من املوارد للرتكزي عىل ا  .ل

يةوضع  "6" بوتيجاسرتا شد موارد يف إطار الو ي  يةِوضعت : ح يا تيجاسرتا رشااكت واملوارد، وختضع حا شد ا ل  لحل
بو تفادت � .يللمراجعة داخل الو يةسـا مت2009 من مؤمتر عام تيجسرتا بري عىل ع، وقد ا كدت يف تطورها إىل حد 
ته تا بعجتارب املؤمتر و  .م

رشاكة مع القطاع اخلاص "7" ية  بادئ تو للوضع  جهي ياغهتا يف : م ية، ومن املقرر  تو بادئ ا سودة ا صلقد أعدت  جهي ل مل م
 .2013-2012شلكها الهنايئ يف عايم 

متر، بوجه عام، العمل ا#ي حتقق من خالل املؤمتر وتوسع من خالل خطو .15 تابعة"ات سـا وساعد عىل هذا أيضا ". ملا
رشية  تاجئ الرب¸مج ) املوظفني(لبز�دة املوارد ا رشوع يف خطة العمل وإطار  نشد املوارد ودمج أهداف ا  20ملحل

يةو� رشااكت واملواردتيجسرتا شد ا ل القادمة   .حل

يات تو تاجات وا ص� ل  سـتن

رش .16 رشوع من شأنه أن جيد أن ا هذا ا يق  سري  ملإن أي  مل ل ض يريات احملدودة تف للتغوع حقق جزءا فقط من أهدافه، نظرا 
تو�ت األموال اليت وردت يف  رشوع . 2011 و2010 عامنيالمسـيف  سري، ال بد من اإلقرار بأن ا ملوحىت يف إطار هذا ا لتف

ية ية الفكرية وا شأن ا منجنح يف إذاكء الوعي بني املاحنني  لتب  .مللك

سري أوسع من شأنه أن جيد أن ا .17 ملوأي  شد تف ية  حلرشوع اكن نقطة انطالق ر متويل مركزئيسـ يث بلغ ا ل للموارد  ح
توقع ما يقرب من  تمل وا ملاجلديد ا َسـ سري، ال بد من اإلقرار بأن خطوات . ي ماليني فرنك سورسي4مل لتفويف إطار هذا ا

ن ويس املؤمتر –املؤمتر " متابعة" ية يف هذه ا–فسه ل  .جنازاتإلمه اكنت أكرث أ

سامهة مؤمتر عام ورمغ صعوبة حت .18 ساهامت اليت ميكن حتديدها 2009مديد  يقا، إال أن ا شد املوارد حتديدا د مل يف  قح
يةتشمل وضع  تعاون تيجاسرتا هم وا سن ا رشااكت واملوارد، واعÞد هنج جديد يف هذا ا6ال، إىل جانب  شد ا ل  حت لفحل ل

تاجئ أوية واعدة يني مما أبدى  لا²ا ن  .خل

نظر إىل ما مىض جند  .19 ية رمق لو تو صأن ا رشوع 2ل رشوع؛ فقد ركز ا ها  يث  مل رمبا اكنت حمدودة للغاية من  مك مي تصمح
شد املوارد  شاط  حلعىل  سب الرتكزي عىل )مؤمتر(ن يةن، يف حني أنه رمبا اكن من األ شطة، تيجاسرتا شد املوارد مدعومة بأ ن  حل

نظمة من إقامة املؤمتر. مهنا املؤمتر سـ0 تعلمت ا شد املوارد،  ملو ح تطلب هنجاح ته،  تا ي و بع َتعدد م  اجلوانب، واكن ميكن أن م
رشوع هوم األصيل  للمثل هذا الهنج شلك أفضل يف ا ملف ب  .مي

سودة  .20 يةموتعكس  تعدد اجلوانبتيجاسرتا رشااكت واملوارد هنجا  شد ا م الوبو  ل حل شاء . ي نا أن إ نوهذا أيضا يعين  مض
ب±ان ا تعدد املاحنني لصاحل ا نفصل  ت®ين  لندوق ا مص م ب±ان األقل منوا؛ فإن العمل س ية ²مع ا سب آ لألقل منوا قد ال يكون أ ل ن

ية قد يكون أكرث  تجارة العا نظمة ا تجارة ا²وية و ية األفريقي ومركز ا ثل مرصف ا تعددي األطراف  ملمع رشاكء  ل ل ل ممن م لتم
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ية عىل ز�دة الرتكزي عءمال هات املاحنة احلا يع ا يق إضافة إىل  ية  لمة وقا شج جلبل تتحق ها لل يط أموا ند  ب±ان األقل منوا  لىل ا ختط ع ل
ها  .يعوتوز

ية .21 تحد�ت ا²ا رشوع هو العجز عن إدراك ا�اطر وا خلواكن أحد أوجه القصور املوجودة يف تصممي ا ل واكن أحد  .مل
شد املوارد يام  بو  يري ا²اخيل يف الو رشوع هو احلاجة إىل ا يذ ا ناء  هرت يف أ حبأوجه القصور اليت  ي تغ للقث نف لظ مل  ما َومل يراع. ت

رشوع ند تصممي ا مليلزم من وقت وموارد مراعاة =مة   .ع

شارية غريت يف الهناية شلك بر¸مج املؤمتر .22 ية ا يام  بو مرونة يف ا رشوع، أبدت الو توخبصوص إدارة ا بعمل سي وجرى  .لقمل
ية الفكرية ية وا شأن ا ية  يدة و بادل أفاكر  مللكخالل املؤمتر  منمف ب معل تابعة ا. لتت موشلكت  ية ت بري  لعململؤمتر إىل حد  ك

شارية ووقائع املؤمتر  .ست�

شد  .23 تخدا<ا يف  شاريع ميكن ا بو عن وضع مقرتحات  رشوع هو جعز الو حواكن أحد أوجه القصور يف إدارة ا سـ م ي مل
شاريع . املوارد بو العديد من مقرتحات ا مللقد وضعت الو ب±ان العرية(ي ية يف ا رشوع ماكتب نقل ا بثل  ل تقن لم ن إذا ، ولك)م

ية إضافة إىل إدراك ما يلزم من وقت  شاركة ا²ا ناك حاجة إىل ز�دة ا شد املوارد، فإن  بو تريد أن تزيد من  خلاكنت الو مل ه ح ي
شاريع  .موموارد لوضع مقرتحات 

يمي أن مؤمتر عام  .24 يني، ووجد هذا ا بريا يف العامني املا بو تقدما  شد املوارد داخل الو لتقأحرز  ض ك ي ته2009ح تا بع و ما قد م
يةأساسا راخسا لال ناجتة عن ذ�تيجسرتا نوات . ل ا منو خالل ا شد املوارد مزيدا من ا هد  توقع أن  سـومبا أنه من ا ح لمل ل يش

بل بدمع  بو يف ا يام الو ية  ب ، فإن  تقا ق يف سـملق ملك يةي متعنتيجاسرتا نظر وا تاج إىل مزيد من ا تدامة واحملافظة علهيا  ل  ل حت  .مسـ

نظر .25 ية  تا يات ا تو يغت ا تو ل ل ص ل ية الفكريةلص ية وا ية  نة ا مللك فهيا ا من ن لتللج  :ملع

يةإقرار  "1" ية مدهتا تيجاسرتا تطلب فرتة ز شد املوارد  تعدد اجلوانب  ن  ت محل تاجئ 4م يق  نوات عىل األقل  ن  لتحقسـ
يةملموسة ودمع هذه �  .تيجسرتا

تقدم احملر "2" مترار يف رصد ا �َ ل شد املوارد من خالل الرب¸مج سـ نظ20حز يف  تعراض أكرث ل وا سـر يف إجراء ا
نوات ية مدهتا أربع  ية بعد فرتة ز سـتعمقا للكفاءة والفعا ن  .مل

نظر  "3" ب±ان األقل منوا؛ وا تعدد املاحنني لصاحل ا نفصل  ت®ين  ندوق ا شاء  نظر يف مدى مالءمة إ لإعادة ا ل ص ن مل م س
تعددي تعاون مع رشاكء  يف ا ثل  ب±ان األقل منوا  بل بدي  ²مع ا ميف  لم ث ل ناديق تكسـ يات وز�دة دمع ا لص ا جلنسـ

ب±ان األقل منوا ية  ية احلا ت® لل� ل ن  .س

شد املوارد  "4" شاريع من أجل دمع  بو لز�دة قدرهتا عىل وضع مقرتحات  حيع ا²مع اإلضايف داخل الو م ي تشج
 .وتعزيزه مع حتديد ما يلزم من الوقت واملوارد

ن "5" ية  تحد�ت ا²ا عمراعاة إدراج ا�اطر وا خل تاجئ ل نوع، إضافة إىل رسد  شاهبة من هذا ا شاريع  شاء  ند إ ل م م ن
تاجئ ) ومؤرشات( نواجت وا نتصف املدة اليت تأيت بني ا ل لن  .طوي  األمدالم

 ]ثهناية املرفق والويقة[


