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   ملخص-  بنية دعم االبتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنيةتقرير تقييمي عن مشروع 

يمن إعداد بزيي، سورسالسـ ا يدة اكثرين مو4غل، شا  م

ثتوي مرفق هذه الويقة عىل ملخص  .1 رشوع "حي ميي عن  متقرير  يا لفائدة تقي نولو تاكر ونقل ا S جية دمع تك لن ب ب
ية سات الو ناملؤ نظمة أعد " طس تقa خارج ا ملبصورة  بزيي، سورسامسـ يدة اكثرين مو4غل، شا بل ا يمن  م  .لسـق

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام .2  للجإن ا
 .ثملعلومات الواردة يف مرفق هذه الويقة

 ]ييل ذl املرفق[
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 املرفق
يذي يذيملخص  يذيملخص  يذيملخص      تتتتنفنفنفنفملخص 

تقرير  ية ليورد هذا ا تو ندرج مضن ا رشوع ا تقل  يمي اخلارq ا صا ل مل للمسـ ملل نوانه 10تق ية و شأن ا بو  ع من جدول أعامل الو من ب لتي
ية" سات الو يا لفائدة املؤ نولو تاكر ونقل ا S ية دمع ن  س ب طب ج تك ية وجيدر ا". لن تو صتذكري بأن ا ل بو  من جدول أ10ّل يعامل الو

ية تدعو إىل  منشأن ا يهنا من "لتب ية الفكرية و ية يف جمال ا ية الو سساعدة ا�ول األعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤ حتمللك ن سـ طم س
ية وغريها من املرافق هبدف جعل  بىن ا تخالل امليض يف تطوير ا ساتملتحل ية مل اسؤ لية الفكرية أكرث فعا توازن لك بوالهنوض 

ية الفكرية واملصلحة العامة ية ودون . مللكعادل بني حامية ا نظامت اإل ية أيضا عىل ا ساعدة ا سحب هذه ا بغي أن  ميو مل ن مل ن قلي تق لت ن
ية الفكرية ية  ية ا مللكاإل ن ملعمي  1"قل

شود من  ند اإلماكن، عىل ملنومل يكن الغرض ا شطة الفردية، بل العمل،  يمي هو تقدير األ عا ن رشوع بأمك� لتق ملحبث ا
تاكر احمل S هامه يف حتفزي بوخصوصا إ يةس ية ويف تعزيز ا نا ب¡ان ا نيل يف ا بم ل تخدام لل ية الالزمة ال هارات ا ية وا سـ ا ن هت ملتح مل ل

رشوع يا، وتطوره مع مرور الوقت، وأداءه مبا يف ذl تصممي ا نولو تاكر ونقل ا S ية يف جمايل ية الفكرية بفعا ملنظام ا ّل ج تك بمللك  ل
بة تاجئ املر يقه  يذه و ساقه و يقه وا تقوإدارته و حتق ننف ت للسـ تن  .ت

يةو تا يق األهداف ا يمي يريم إىل  لاكن ا ل حتق  :لتق

رشوع )أ( يذ ا تجارب املعاشة خالل  تخالص ا�روس من ا ملا نفت ل يت جناحا واألمور اليت : سـ لقحتديد األمور اليت 
نجاح  توج  لمل  يدُت شطة يف هذا ا¶ يفمبا  ند اإلماكن، وقد . النمواصa األ يام،  عمشل ذl إجراءات عدة مهنا ا لق

رشوع، مليمي إطار تصممي ا رشوع مبا يف ذl تقب تاجئ اليت حتققت واإلبالغ عهنا، مل وإدارة ا ياس ا لنالرصد واإلبالغ و ق
تاجئ احملققة؛ تدامة ا نوتقدير احºل ا  لسـ

ية ا )ب( نات �مع  ندة  ية  معلوتوفري معلومات  ب سـ يّمي ل م نة للقراراتتقي  .للجختاذ ا

يا يف أبريل  رشوع ر يذ ا مسوبدأ  مل شلك رمسي يف أبريل . 2009نفت تمكل  بوا يمي فقد أجري يف الفرتة ب. 2012ُسـ لتقأما ا لني يويو ّ
مترب  ندت . 2012سبو يمي ستوا لتقية ا متدإىل معل رشوع ا ملعويقة ا مل سابع من الويقة ةث ث الواردة يف املرفق ا  CDIP/3/INF/2ل
بةلتقدير مدى كأساس  تاجئ املر رشوع  تقيق ا للنحتق تاجئ .مل شمل  رشوع املذكورة، أن  بني يف ويقة ا بغي، كام هو  ن واكن  ت ث ملي ّ م ن

رشوع ما ييل  :ملا

رشوع )أ( ملإعداد ويقة عن ا  .ث

ية )ب( شاء بوابة ر مقإ  .ن

توÏت  )ج(  lية مبا يف ذ بوابة الر تحداث مواد وأدوات إلدراÐا يف ا حما مق ل ملتعلق سـ يةت ية لعملهارات ا مللك إلدارة ا
ية الفكرية  يامللكالفكرية وبإدارة أصول ا نولو تاكر ونقل ا S جيف جمايل لتك  .؛ فضال عن إدراج األدوات القامئةب

نظمي  )د( يا، مبا يف ذl من خالل  نولو تاكر ونقل ا S تعلقة بدمع يداين للمواد واألدوات ا بار ا Sت ب مل مل جت لتك خ
 .ندوات

شاء  )ه( تدريب من لكرتوين إنتدى منإ ليضم من تلقوا ا شطةّ بو وشاركوا يف تÙ األ نالو  .ي

                                                
ية العامة للو 1 متدهتا ا مجلعكام ا رشةع نة  ثا عبو يف دورهتا العادية ا ل  .مي
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يمي من يةلتقوأجري ا تا تويفة ا ل خالل ا ل ل تعلقة : ل رشوع ملرشوع، مبا يف ذlملمراجعة الوÜئق ا ملويقة ا ية، ث تقارير املر حلوا ، ل
ية،و نفقات املزيا تقارير اخلاصة  رشوع، وا يمي اÞايت  نيات ا ب ل للممعل ها تقل تاجئ املمكن  حتقيقوا  مهنا تقارير ى، ووÜئق وجهية أخرلن

نة  سابقة  للجا�ورات ا شات ل نا رشوع؛ وغري ذl من املعلومات املجمعة من خالل ا قاليت نوقش فهيا ا مل ّ ُ  مع اليت أجريتمل
يان موزع  تخدام ا نظمة مع أحصاب املصلحة مبا يف ذl ا به ا رشوع؛ واملقابالت  ّفريق ا ُ تب سـ مل سـشـ ّ ُ وأجريت . مسـبقامل

هاتف بارش أو عن طريق ا شلك  لاملقابالت إما  م ب ّ. 

ية يه ندرجة مضن أربع جماالت ر سائل  ميي حول  تقرير ا سـومتحور ا م ئيل م ي ته؛ : لتقي تدا ته؛ وا رشوع وإدارته؛ وفعا متصممي ا سـ لي مل
يات ا تو يذ ا هامه يف  نوإ ص ملعل نف يةتس تقرير. لتمنية من جدول أعامل ا تاجئلوترد يف ا لن أمه ا ّ املحصa يف لك من تÙ ا¶االت، ّ ُ

تخلصة تاجات وا�روس ا سـمصحوبة ال ملت توصل إلهيا. نسـ تاجات اليت مت ا S ييل èّوف ل نت  :سـ

رشوع وإدارته ملشأن تصممي ا  ب

يث  1 توقعات وناسـهبا من  ية يف ضامن وضوح ا شاريع من األدوات اليت تؤدي دورا حامس األ حوÜئق ا ت ل مه مل
يهتا، يت ووا تو قعا تاجئقل ياس ا ن وضامن إماكية  لن ندما . ق شاريع طويa املدة و ندما تكون ا ية خاصة  تيس ذl أ عو مل ع مه يك

يa فرتة  طمتل تغري العاملني  ّ يذُحي يد إضفاء ّولع� . ، كام حدث يف هذه احلاïلتنفا ية املزيد من اخلملفاكن من ا ىل عصصو
ها تاجئ املمكن  حتقيقبعض ا ية مباكن مف. لن تمهن األ ية يكأن  هa الز ها، فضال عن ا تاجئ وحمور تركزيها و نيس عدد ا من مل شلك ل

ها،  توقعة  تحقيقا لمل ياس مدى قدراّ سري  يذ وتوفري نوع من الوضوح للموظفني و يه ا تو ية  يا من اخلصو ق اك نف ج يف ل تص لت
مية يذ بطرق  يمي ذl ا رشوع و سليذ ا نف تق تنف مل  .لت

ية و 2 رشوع وإماكيمهعىل الرمغ من أ نوضوح توقعات ا ها، مل يا سة  ياس األداء مقابل اخلطط اليت ق ية  قوأ مه
ية  تجابة بطريقة اسرتا S شجع عىل تاح لألمانة املرونة وأن  هم أيضا أن  رشوع، فإن من ا يجوضعت يف بداية ا سـ ت تت ّ ُ ُ مل ّ مل ُ

يذ  ية اليت وضعت أصال  شاف أوجه Sحنراف عن Sسرتا ئة، مبا يف ذl ا نا لتنفللفرص وSجتاهات ا ُ يج تك شـ تل سـ
ندما يكون ذl مربراملرشوعا  ،ّ  .ع

ية لشأن الفعا  ب

يمي الهنايئ  يت ا تقلقد حد تو لق ية قبل إجناز ّاÞي تعني إجراؤه ّ بوابة الر مقا يا ل نظر بطريقة جمدية يف جوإüحهتا خار لمن إماكية ا ن
تعلقة بفع سائل ا ملبعض ا رشوعامل رشوع، السـè ما يربط بأهداف ا ملية ا تمل توص. ل ّغري أنه مت ا ل يةّ تا تاجات ا S لل إىل ل نت  :سـ

رشوع،  3 يذ ا بعات عىل مدى فرتة  رشوع  هر اليت جسلت يف بداية ا تة أ بالغة  تأخري ا مللقد اكن لفرتة ا ت نفمل تش سـ ل ّل ُ
تأخري خصوصا يف عدم إمتام العمل الرايم  لوبلور ذl ا ية وجتاوز محتإىل ت تاجئ الر سـيق ا ين ئل بريل وهو أ اإلجناز وعدق

تاجئ قد حتققت أو عىل وشك أن حتققلتقت Sضطالع ّغري أن يف وق. 2012 ّيمي اكنت معظم ا ُ كام اكنت نفقات . لن
تكامل S توى يمي، قربة من  ية، يف وقت إجراء ا سـاملزيا سـ ي من  .لتق

ية 4 شطة القطرية واإل مية األ ميواعرتف  قلن بق ندوات وحلقات العمل . ُ تلف ا بني عىل نطاق واسع أن  لفقد  خم ّت ّ
يدا ية ا تدر ملا ي ها؛ ويف بل تخدام نظام الرباءات محلاية Sخرتاعات وسو همت يف تعزيز خربة ا�ول األعضاء يف ا يقية أ تس سـ ن

نقل  ية الالزمة  ية ا سني ا تاكر، و S تلف مراحل تخدام نظام الرباءات يف  لإذاكء الوعي بطرائق ا ت ب حت ب خم تحسـ لل ن
ية نا ب¡ان ا يا يف ا نولو ما ج لتك ل  .ل

هم تو 5 توقع أيضا أن  يسومن ا ّ يا يف دمع األهداف مل نولو تاكر ونقل ا توى اإللكرتوين اخلاص ال جفري ا لتك ب حمل
تعلقةّاملذكورة أعاله، علام بأن  ساعدة ا ملا يع مل تاحة  ية و تكون جما للجمملواد  ن  .مسـ
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يوب  6 نطوي عىل مزاÏ و تاجئه  يق  ية  ية إلكرتو تخدام آ رشوع عىل ا ناك من رأى أن تركزي ا عو ي ن ن ل سـ لتحقه مل ّ
بة  للم سـن يوبه أن. سـتخدمنيل ّومن  ية ال ع يات اإللكرتو نولو تخدمني إىل ا رس نفاذ ا ية اليت  ية ا ن ا سـ ت جب تك لن ملي ت تح ّل ل

ياقات تاحة بأسعار معقوï يف بعض ا توافرة أو غري  لسـتزال غري  م مترار يف . م S ناسب سـولكن لوحظ أيضا أنه من ا مل ّ
تواص ية مع توقع أن  رشوع لطرق اإللكرتو يذ ا يدمع  ّن مل يا اإلنرتنت ، مع مرور الوقت،لنفت نولو نفاذ إىل  سني ا ج  تك ل حت

ية ية اخلاصة بهلبنوا ميي، حىت . لتحت ا ياقني الوطين واإل يف املواد مع ا مترار يف  S جشع ،lإلضافة إىل ذقلو سـسـ لي تك ّ ُ
ية ية عا يذ إلكرتو ية  مليف ظل آ ن تنفل ّ. 

7 ية  يذ إلكرتو ية  سـهيا أية آ مية اليت  متد ا نو ل تنفت ّتك لق تخدمني عىل تع سـبة  للمسـ ثة لن تحداث مواد وجهية وحد يا سـ
ية  .لميكن إدراÐا يف تÙ اآل

يعة الوحدات واملواد واألدوات  8 برية فè خيص عدد و رشوع األوية مل تكن ملزمة بدرجة  بوكون أن ويقة ا ك ل طث مل ّ
تحدا�ا يعين أنه من الصعب تعني ا ّاجلديدة اليت اكن  سـ ياس ما إذا اكنت اإلجنازاتّي يق  يفق  بلور فعال  حتق هذا ا¶ال  ت

رشوع ملتاجئ ا تحدثة وتÙ اليت ال تزال يف شلك اإلشارة إىلوجتدر . ن تكامل املواد ا ند ا سـ أنه حىت  سـ ع ، مسودةملُّ
توى اÞي يراعي  توى، السـè ا مترار يف تطوير ا S حملتعني حمل سـس ّ  .حتياجات اخلاصة بلك إقلمي وقطاع وب¡Sي

تدامة S سـشأن  ب

9 يانهتاإىل عدم وجود الزتام بضامن نظر ل ية و بوابة الر صتطوير ا مق يا عىل ل متر، فإن مثة خطرا  شلك  حقيق  ّب مسـ
رشوع بأمك�، وخباصة  تدامة ا ملإماكية ا سـ ياع . تعممي العمل اÞي أجنز فعالن ضوإذا أرادت ا�ول األعضاء ضامن عدم 

مترار  S ي أجنز فعال وضامن إماكيةÞسـمية العمل ا ناد إىل ذl العمل، فإن نق S ّيف يارات علهياست نظر يف ا خل ا ل
تدامة S تاحة لضامن سـا نا عىل ضامن نفاذ . مل تدامة  S هوم نطوي  هو سـ ية ا�ولمفي نا م ا وا�ول األقل منوا لطرق ل

يا نولو تاكر ونقل ا تعلق ال يدة  ثة ووجهية و ية إىل مواد حد جالر تك لمف ب ت ي  .مق

تاح 10 يارات ا شمل ا ملوقد  خل تدامة ما ييلت S ية ) أ: سـة لضامن بوابة الر يانة ا ت�ر يف  S aمقمواص ل ص وزÏدة س
بوابة ادمج) تطويرها؛ ب توÏت ا ل  ية وأية مواد جديدة يف حم ّلر بو اإللكرتوين وإüحة إماكية مق نموقع الو نفاذ إلهيا من ي لا

بحث العامة ا ملخالل أدوات ا يارين أامجلع ) ج(تاحة يف املوقع اإللكرتوين؛ ل ويرد أد4ه رشح هذه ). و ب) خلبني ا
يل يارات  تفصا  .لخل

يار ألف ية وزÏدة تطويرها-خلا بوابة الر يانة ا ت�ر يف  S aمق مواص ل ص  .س

تخدا�ا هوï ا تواها وحداثهتا ومدى  ية بفائدة  بوات الر سـتقاس فائدة ا حم مق سل ية عىل املدى . ُ بوابة الر مقولضامن وجاهة وفائدة ا ل
ي ها، مبا يف ذlلبعا مترار يف تركزي Sهºم علهيا وتوفري املوارد الالزمة  S لد ال بد من سـ يا ورصد ّ نولو ج للحفاظ عىل ا لتك

توÏت  شاركة يف  بة، عىل حتديث املواد وطلب مواد جديدة وتعزيز ا ند الر باعاهتم والعمل،  تخدمني وا حمجتارب ا مل غ ع نط ملسـ
يدين القطري واإل بوابة عىل ا قلا لصع تيض الزتاما . مييل يل وتطويرها من األمور اليت  يانة بوابة من هذا ا تقواملعروف أن  ب لقص ّ

ها يa فرتة  تشغيلمترا  ط  .مسـ

يار ء نفاذ إلهيا من خالل دمج -خلا بو اإللكرتوين وإüحة إماكية ا ية وأية مواد جديدة يف موقع الو بوابة الر توÏت ا ل  ن ي مق ل ّحم
تاحة يف بحث العامة ا ملأدوات ا  . املوقع اإللكرتوينل

ثري من  شمل ا توÏت وموضوعات  تعددي اجلوانب هلام صالت  يعة، جمالني  يا،  نولو تاكر ونقل ا S لكيعد م ج تتك مبح ب ّب طل ُ
بو تايل، . يجماالت تركزي الو ناك،  لو سق مزاÏه يا عىل حنو  نولو تاكر ونقل ا تعلقة ال ت يف ضامن دمج  املواد الوجهية ا ب ممل جل تك

بوليف أدوات ا ها الو يبحث اإللكرتوين األوسع نطاقا اليت  يحت  .ت
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شلك صارم يف  تخدمني  بو اإللكرتوين املزمع إجراؤها إىل وضع جتارب ا ية إعادة تصممي موقع الو توقع أن تزنع  بومن ا سـ ي معل ململ ّ
نف بني يف ا تخدمني الرا ياجات ا تجابة ال تايل قدرة معززة لال يكون للموقع  لمصمي العمل، و غ سـ ت سـ ل ملسـ ح تعلقة ّ ملاذ إىل املواد ا

يا نولو تاكر ونقل ا جال لتك يط . ب بو اإللكرتوين بفوائد عدة، مبا يف ذl عن طريق  بوابة يف موقع الو سـوقد يعود دمج مواد ا ي تبل
يا نولو تاكر ونقل ا تعلقة ال تخدمني إىل املواد ا هوï نفاذ ا نولوq، وضامن  ياجات من ا�مع ا تجابة لال Sج تك س لتك ل بح مل سـ ت  ملسـ

تخدمني تخدام وجتارب ا S بع مترار يف  S سري يد، و سـعىل املدى ا سـ ت ي ملبع ّل ت سـ صفحة أو ومن املمكن أيضا، بإضافة . ت
يا نولو تاكر ونقل ا S ية خبصوص ية تو جصفحات إلكرتو لتك ب جهي ية الرتكزي عىل هذين ا¶النين وقد . ص، احلفاظ عىل خصو

تهم هذا الهنج يف  ية  األداخلسري أوجه الكفاءة يسي سامات املوضو S تحرر من عمانة، وربام يف ا نق ّل تحداث ّ سـللرتكزي عىل ا
يه بر4مج العمل نص  توÏت كام  علا ي متل . حمل يانة بوابة حملومن ا سـهتلكه  يار موارد أقل مقارنة مبا  سـهتÙ هذا ا صأن  ت خل قامئة ّي

 .حبد ذاهتا

يار جمي يارين ألف وء-خلا  خل امجلع بني ا

بحث العامة خمن املمكن انهتاج  توÏهتا من خالل أدوات ا نفاذ إىل  ية وضامن إماكية ا بوابة الر يانة ا ليار آخر وهو  حم ل ن مق ل ص
بو اإللكرتوين تاحة يف موقع الو يا يارات . مل يارين الواردين أعاله، ولكن قد يكون أكرث ا يار مزاÏ " ا هذا ا يكون  خلو خل خل لسـ

 .اسـهتالاك للموارد

يات جدول أعام يذ تو صشأن  يةتنفب  لتمنل ا

ية  11 ناك اعرتاف واسع بأ مهاكن  سات ه مية دمع املؤ ب¡ان األقل منوا و ية وا نا ب¡ان ا يا يف ا نولو سنقل ا ل ل بقل م ج لتك
بلوغ هذا الغرض ية  لالو با، . طن تيض، غا مترة و ياجات يف هذا ا¶ال خضمة و S لواكن مثة اعرتاف أيضا بأن تقت مسـ ح ّ

ياق احمليل وإدخال  تغيف العمل مع ا سـ لي  .يريات مع مرور الوقتتك

ية م 12 ياق آ لويف  ثال، مت سـ ية  بوابة الر ية، اك توفري املوارد لطرق الر مركزية  مق ل مق يدل تأ كا ّ عىل أن احلاجة إىل ل
ها ال تزال قامئة تجابة  Sياجات القطرية و S يف مع لا سـتك حت شاركة املولو. ّل محظ، يف هذا الصدد، أن  ية ّ قلمياكتب اإل

ي بو الو نوماكتب الو يمةطي يل من األمور ا رشوعات من هذا ا يذ  ّة يف  لق لقبنف م يد، بوجه اخلصوص، عىل أن . ت تأ ّومت ا ك ل
ية و تاحة، قلمياملاكتب اإل ية ا شاركة يف املواد اإللكرتو سري وتعزيز ا يدا ميكهنا من  تل مركزا  ية  ملاملاكتب الو ن مل ي حت تن ّ ّط ج

توى املركزي فè خيص جتارب ا باعات عىل ا S سـوتوفري ياجات اليت ملنط Sية و يذ ا تتخدمني وظروف ا حملل حسـ نفت ل مل
ميي ميي واإل تويني دون اإل تخدمون يف ا�ول األعضاء وعىل ا قلبدهيا ا قل سـ سـ ملي  .مل

ية الفكرية  13 ية  ية واملاكتب الو ية وا سات األاكد ياجات املؤ رشوع عىل ا نظر إىل تركزي ا للملكو ن ث مي س ت طل لبح ح مل
ئات العامة األخرى ساد شعور  ية لهيوا تو سق مع تركزي ا رشوع  صعام بأن ا ل يت مل ية عىل دمع 10ّ لتمن من جدول أعامل ا

ية من أجل تعزيز توازن عادل بني حامية ا سات الو مللكاملؤ ن ناك، يف الوقت و. ية الفكرية واملصلحة العامةطس هاكن 
رشاكت الص ثل ا يا لفائدة قطاعات أخرى،  نولو تاكر ونقل ا S لذاته، وعي بأن دمع مل ج تك ب توسطة، من األمور ّ ملغرية وا

ية،  ياقات اإلمنا ئاليت ميكهنا، يف بعض ا ية إجاماللسـ يق ا هام بقدر وافر يف  لتمناإل حتق  .س

يمي  بت مواصفات ا لتقو نة ختاذ إجراءات تطل ية ا للجأيضا تو تاجاتهص يمي وا تاجئ ا نادا إىل  نا تق تت ن سـس باق . ل بة يف ا ستودون الر غ
Sتاجئ و نة يف تÙ ا ننظر ا نة ختاذهالللج يت ا للجتاجات، فè ييل اإلجراءات اليت أو صت ن  :سـ

نة .1 ية ، إلضافة إىل للجأن تقوم ا تو صا ته10ل تدا رشوع وا ية ا ية، ودعام لفعا م من جدول أعامل ا سـ ل ملمن :  مبا ييل،لت
شطة القطرية  مية األ نSعرتاف  يةبق نولمالرا تاكر ونقل ا S ية يف جمايل سات الو لتك إىل دمع املؤ ب ن يا؛ وحبث أفضل طس جو

ية  سات الو توÏت جديدة تدمع املؤ تحداث  مترة من حتديث املواد القامئة وا ياجات ا S ية تحديد و نطريقة  س حم سـ ت ب طل ملسـتل ح
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تاكر ونقل  S تخدمني ال تمكن يف بيف جمايل ياجات ا يب ال توÏت اليت  تحداث ا مية ا يا، علام بأن  نولو سـا ت تج حمل ملسـ حسـ تل ق ّ ج تك
تحداث ذا S سـية ية معل ية الرا يذ اإللكرتو يات ا شطة القطرية ويضمن وجاهة آ سب، بل يف كوهنا إجراء يدمع األ مهتا  ننف ل ن لتحف ً

 .إىل تعممي تÙ املواد

يث إüحة  .2 يارات من  شاف جدوى ا تدامة، امليض يف ا S يق يل  نة من األمانة، يف  حأن تطلب ا حتق خلب تك سـ س سـللج
توح ولطرق اإللك متر و شلك  نفاذ  مففرص ا مسـ ب يال نولو تاكر ونقل ا تعلقة ال ية إىل املواد واملوارد ا جرتو لتك ب مل بغي أن . ن ينو

يارات هذه تشمل  تصار علهياتÙخلا S تقرير دون نة يف هذا ا ق ا لي ّب يار املفضل. مل بغي حتديد ا ّكام  ُ خل بة ،وميكن، حتديدا. ني  لمطا
 :ييل مبا األمانة

نظر )أ( ناسب من اكن إذا فè لا رشوع بوابة حمتوÏت جدم واملمكن ملا ية ملا بو موقع بنية يف مقالر  يالو
ها، املزمع اجلديدة اإللكرتوين بادئ مع يتفق مبا ضعو ية تÙ علهيا تقوم اليت ملا ية اجلديدة لبنا  .موادها تنظمي لوآ

بغي نظر العمل هذا يشمل أن ينو يب أفضل يف لا  بعيد،لا املدى عىل ،تصبح أن ا�مج لعملية هبا ميكن اليت لاألسا
ياجات الكفاءة مراعاة مع عهنا، بديa معلية أو ذاهتا حبد قامئة بوابة صيانة إىل ُتضاف معلية تخدمني حتوا  عىل ملسـا
 .سواء حد

شاف أفضل و )ب( يا من سـتكا نولو تاكر ونقل ا تعلقة ال نفاذ إىل املواد ا هوï ا بل لضامن  جا تك لس ب مل ل لُس
تاكر و بحث املربطة ال بخالل مصطلحات ا ت تضاء، مع ل S سب يا واملصطلحات األخرى  نولو قنقل ا ج حتك ل

ية  نا ب¡ان ا نة يف ا ية الاك ية وا سات األاكد تابعني للمؤ تخدمني ا ياجات ومصاحل ا ممراعاة ا ل ل ئ ث مي س ل سـ بحت لمل ح
ب¡ان األقل منوا، وغري ذl من مجموعات أحصاب املصلحة ّوا  .ل

يذ إلكرتوو )ج( ية  شاف جدوى ا�مج يف أي آ نا ل تنفتك ّ يانهتا سـ بغي  صية  سواء بوابة قامئة حبد ذاهتا أو (ني
بو اإللكرتوين أو "هام يات )يموقع الو شاف آ نصوصا فهيا عىل ذl، ا ل، ويف احلاالت اليت ال يكون  سـتك م

تخدا�م وجتارهب متر فè خيص أمناط ا شلك  تخدمني واحلصول علهيا  باعات ا سـبع ا ب سـ نط مسـت مل ّ ياجاهتمت  .حتم وا

سعى .3 نة،تأن  ية اللج ا يل ضامن فعا مل يف  ل ية وأية بس يع وجاهة ونطاق املواد احلا تو  aي ّرشوع وكفاءته، والسـè كو ل سـ ل سـ
يام مبا ييل يع األمانة عىل ا يا، إىل  نولو تاكر ونقل ا S بل يف جمايل تحدث يف ا لقمواد  ج تك شجتق ب تسـ لت ملسـ ُ: 

بل تدعمي ماكتب ا )أ( ها، يف أفضل  نظر، �ى Sضطالع بربامج  ُسا ية معلل بو اإل ميلو ية يك قلي طنوالو
رشيك يف  يةلتؤدي دور ا يد الوطين إىل توافر املواد اإللكرتو باه أحصاب املصلحة عىل ا ناسرتعاء ا لصع ، ويف تن

تقاة من جتارهبم تخدمني ا باعات ا سـتزويد األمانة وا�ول األعضاء  سـ ملنط  .مل
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