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CDIP/12/6 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1013 أأكتوبر 11التارخي: 

 
 
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الثانيةالدورة 
 1013 نومفرب 11اإىل  11جنيف، من 

 
 

والبلدان النامية مشروع رائد بشأن امللكية الفكرية وإبداع التصاميم لتطوير األعمال يف البلدان 
 منوا   األقل

عدادمن   مانةالأ  اإ

، يف اقرتاح 1013يف مايو عام  الننعقدة، يف دارهتا احلادية عرشة نعنية ابلتيمية االليةة الكيريةاللجنة ال نظرت  .1
بداع التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامةة االبدلان الأقل منوا، مقدم مرشاع  من مجهورية كوراي حول الليةة الكيرية ااإ

. اطلبت اللجنة من الأمانة النعمل مع مجهورية كوراي لواصةل تطوير هذا الاقرتاح احتويهل CDIP/11/7الوارد يف الوثيقة 
 عرشة. ادلارة الثانية أأثناءدميه اإىل اثيقة مرشاع من مرشاعات اللجنة اتق

اقرتاح الرشاع النعدل اإىل خطااًب متضمنًا ، 1013أأكتوبر  10أأرسلت البنعثة ادلامئة مجلهورية كوراي بتارخي ابناء عليه،  .1
بداع التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامةة االبدلان الأ  قل الأمانة حتت عنوان "مرشاع رائد بشأأن الليةة الكيرية ااإ

 للجنة. منوًا" للنظر فةه يف ادلارة الثانية عرشة

ليه أأعاله، مع الرفقات التنعلقة خطابمرفق طي هذه الوثيقة  .3  به. مجهورية كوراي الشار اإ

ن  .4 اللجنة النعنية ابلتيمية االليةة اإ
مدعوة اإىل دراسة هذه الوثيقة االنظر يف  الكيرية
 علهيا. الوافقة

]ييل ذكل الرفق[
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 البنعثة ادلامئة مجلهورية كوراي

 جنيف

 

KGV/191/1013  

 

البنعثة ادلامئة مجلهورية كوراي دلى ميتب الأمم التحدة االنظامت ادلالية الأخرى يف جنيف حتياهتا اإىل الأمانة النعامة هتدي 
لهيا  اتترشفللمنظمة النعالية للمليةة الكيرية )الويبو(،  اجامتعات ادلارة الثانية عرشة للجنة النعنية ابلتيمية بشأأن ابليتابة اإ

 .1013نومفرب  11اإىل  11من  االقرر عقدها يف جنيف يف الكرتةاالليةة الكيرية 

سهاماً  ،تود البنعثة ادلامئة مجلهورية كورايايف هذا الصدد،  مهنا يف اجلهود البذاةل من أأجل تنكةذ التوصيات امخلس االأربنعني  ااإ
بداع التصاممي ل جل تطوير الأعامل يف البدلان النامةة االبدلان دال أأعامل التيمية، تقد م اقرتاح منعدل بشأأن الليةة الكيرية ااإ

لهيا  اتأأمل يفالأقل منوًا،  توزيع هذا الاقرتاح كوثيقة رمسية دلراس هتا االنظر يف اعامتدها خالل دارة اجامتعات اللجنة الشار اإ
 .الذكور الاقرتاحامرفق طي هذا اخلطاب أأعاله. 

ب ر  نع  الأمم التحدة االنظامت ادلالية الأخرى يف جنيف هذه الكرصة يك ت  البنعثة ادلامئة مجلهورية كوراي دلى ميتب اتغتمن 
مانة النعامة للمنظمة النعالية للمليةة الكيرية )الويبو  (.جمددًا عن فائق احرتاهما للأ

 

 1013أأكتوبر  10جنيف، 

 

 

لهي  االرفقات: كام س بق الإشارة اإ

 

 الأمانة النعامة 
 النظمة النعالية للمليةة الكيرية

34, Chemin des Colombettes 

1211 Geneva 20  
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  10ا 4توصيات جدال أأعامل التيمية أأرقام 
 اثيقة الرشاع

 ملخص الرشاع .1

 DA_4_10_02 رمز الرشاع

بداع التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامةة مرشاع  النعنوان رائد بشأأن الليةة الكيرية ااإ
 منواً  االبدلان الأقل

جدال  وصيات/تتوصية
 أأعامل التيمية

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية االتوسطة االؤسسات  :4التوصية 
اليت تنعمل يف جمال البحث النعلمي االصناعات الثقافةة امساعدة ادلال الأعضاء، بطلب 

 .مهنا، عىل اضع الاسرتاتيجيات الوطنية الناس بة يف جمال الليةة الكيرية

مساعدة ادلال الأعضاء عىل تطوير ككاءاهتا الؤسس ية الوطنية يف جمال : 10التوصية 
الليةة الكيرية احتسيهنا من خالل اليض يف تطوير البىن التحتية اغريها من الرافق 

هبدف جنعل مؤسسات الليةة الكيرية أأكرث فنعالية االهنوض بتوازن عادل بني حامية الليةة 
اينبغي أأن تنسحب هذه الساعدة التقنية أأيضا عىل النظامت  النعامة.الكيرية االصلحة 

 .الإقلميية ادان الإقلميية النعنية ابلليةة الكيرية

ل س امي تكل اليت تنعمل يف الرشاع اإىل دمع الرشاكت الصغرية امتوسطة احلجم،  هيدف اصف خمترص للمرشاع
نشاء اتسويق التصاممي،  الاس تخدام الكنعال لنظام الليةة الكيرية يف امساعدهتا جمال اإ

 التصاممي. اتطوير الاسرتاتيجيات اليت سوف تشجع الاستامثر يف

خالل التنعاان الوثيق مع الواكلت الرائدة يف البدلان الشاركة، س ينعزز الرشاع  من
الاس تخدام الاسرتاتيجي حلقوق الليةة الكيرية، اعىل اجه اخلصوص، حقوق التصاممي 

الؤسسات الصغرية االتوسطة يف تكل البدلان، مما يشجع عىل اتباع  جانبالصناعية، من 
 التصدير. اممي يف الأسواق احمللية اأأسواقهنج استبايق يف حامية التص

احلادية عرشة للجنة الرشاع اإىل اقرتاح مقدم من مجهورية كوراي خالل ادلارة يستند 
(. اتنعاجل اثيقة الرشاع هذه عنارص الاقرتاح الأصيل، فضال عن CDIP/11/7)الوثيقة 

أأثناء ادلارة احلادية  ق دمتنارص جديدة مت تضميهنا بغرض الرد عىل التنعليقات اليت ع 
 للجنة. عرشة

 2الربانمج  برانمج/برامج التنكةذ

 (/بربامج) مجانالصةل برب
رى مرشاع )مشاريع( أأخ

 جبدال أأعامل التيمية منعنية

 .31ا 30ا 9ا 1امج الويبو أأرقام الصةل برب 

الصةل ابلنتاجئ التوقنعة يف 
 الربانمج االزيانية

من  عريضةنة قادرة عىل التنعامل مع مجموعة س   ح  برشية م  موارد . 1-3النتةجة التوقنعة 
اس تخدام الليةة الكيرية من أأجل التيمية اس تخداما فنعال يف البدلان النامةة  متطلبات

 .االبدلان الأقل منوا االبدلان النتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

 شهرًا. 14 مدة الرشاع

 فرنك سويرسي. 150 000التاكليف غري التنعلقة ابلوظكني:  مزيانية الرشاع

 p2-P3الهنيني الس توى فئة ااحد للمرشاع من  موظف الوارد البرشية:احتياجات تقدير 
 فرنك سويرسي(. 132 000)
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 لرشاعااصف  .1

 لوضوعامقدمة . 1.1

اليت حتملها. ايف كثري من احلالت، تس تكةد  التصاممي بسبب خصائصاالاعرتاف ادلايل  ابلتقديرالنتجات  متتعيزتايد 
اسرتاتيجية تضيف ,(. IPR) الليةة الكيرية من حقوق بصكهتا حقالنتجات من الاس تخدام الاسرتاتيجي للتصاممي 

 اتنعمل عىل زايدة النعائد الاقتصادي للمنتجنييف السوق  عليهزايدة الطلب التصاممي قمية للمنتج، اتساعد عىل 
مبدى الوعي ايرتبط اليثري مهنا البدلان النامةة االبدلان الأقل منوًا حتدايت حمددة امشرتكة، تواجه امع ذكل، . أأنكسهم

 التصاممي. لتصاممي الكنعاةل ااحلاجة اإىل كيوين اتنعزيز اليكاءات لإدارة احاميةاب

الصغرية  الرشاكت بدءًا من حتديد تقد م الساعدة،، تضمن الرشاع القرتح اضع اسرتاتيجيات ملموسة سيتضمن
عداد ااس تخدام التصاممياليت تنعمل االتوسطة  تقد م التصاممي من مرحةل معلية حامية يغطي اكفة مراحل . كام يف جمال اإ

سيمت ، احلل الكضلمعلية تسجيل التصاممي الصناعية  توفر فهيال ايف احلالت اليت الطلبات اإىل مرحةل التسجيل. 
هذه الاسرتاتيجيات عاماًل رئيس يا يف زايدة اليب بديةل محلاية حقوق الليةة الكيرية. ميين أأن كيون اس تيشاف أأس

دارة حقوق عىل الصغرية االتوسطة  الرشاكتقدرة   السأأةل. التصاممي، مع رفع مس توى الوعي النعام هبذهحامية ااإ

 الأهداف .1.1

هدف عام، اأأهداف أأكرث حتقةق هيدف الرشاع اإىل من جدال أأعامل التيمية،  10ا 4التوصيتني يف س ياق تنكةذ 
 حتديدًا عىل النحو التايل:

 :الهدف النعام

من خالل تنعزيز اسرتاتيجيهتام الوطنية لس تخدام أ لية حامية حلقوق الليةة  بدلينيف التيمية الاقتصادية يف السامهة 
الصغرية االتوسطة، مما يؤدي اإىل زايدة الاستامثرات يف  الرشاكتالكيرية الرتبطة ابلتصاممي االانتكاع هبا من قبل 

جيابيا الشاركة. كام هيدف هذ تكل الؤسساتمال التصاممي ايسمح مبنعدلت أأعىل دلارة رأأس  ا الرشاع اإىل التأأثري اإ
ماكنية تطبيقه يف دال أأعضاء البنعيدعىل الاقتصاد الوطين عىل الدى   .أأخرى ااإ

 :الأهداف احملددة

تشجيع الاستامثر عن طريق الصغرية االتوسطة يف البدلان الشاركة  للرشاكتيف كيمية الأعامل التجارية  السامهة
 من خالل الاس تخدامحلقوق الليةة الكيرية، اخباصة التصاممي من خالل الاس تخدام الاسرتاتيجي  يف

 ؛اليت اكنت هممةل حىت هذا الوقت الناس بة للتصاممياية امحلل ليات  الاستبايق

الاس تخدام ، امن بيهنا ماكتب الليةة الكيرية، لتشجيع الوطنية التصاممي قدرات مؤسساتحتسني ا 
نتاج التصاممي،  للرشاكتالاسرتاتيجي لنظام الليةة الكيرية  مما يؤدي اإىل زايدة اس تخدام التجارية القامئة عىل اإ

 التاحة. ممياأ ليات حامية التص

 اسرتاتيجية تنكةذ الرشاع .3.1

ي نكذ  التجارية النعامةل يف هذا النشاط يف للتصاممي تنتكع هبا الؤسسات الرشاع يف بدلين هبدف تطوير اسرتاتيجية س 
 بدل مهنام. لك

ي طلب ا  لدى حامية الليةة الكيرية للتصاممي  حتليلاإجراء من ادلال الأعضاء الراغبة يف الشاركة يف هذا الرشاع س  
االاس تخدام التوقع لنظام تسجيل  القمينيتسجيل التصاممي من قبل موقف ، ال س امي يف الوقت الراهن داخل ادلاةل

نشاء التصاممي من قبل الؤسسات التجارية القمية النعامةل يف جمال  .التصاممي اإ
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ي طلب ا  ميتب ميين كلكيف  - ااكةل اطنية رائدة من ادلال الأعضاء الراغبة يف الشاركة يف هذا الرشاع كلكيفس  
عداد مبهمة  ،لتكل الواكةل الوطنية ممثةلة ييومةة أأا منظمة صناع ااكةل حأأي أأا  -عىل سبةل الثال الليةة الصناعية اإ

جاابت للتساؤلت التالية:  تصممي دامع، ييون من شأأنه صياغة اقرتاح الرشاع اتوفري اإ

 ؛ البدليف  للتصاممي منتجنيصناعات قامئة عىل التصاممي أأا مدى توفر  (أأ  )

 التحتية؛ االبنةةاالإطار الترشينعي موقف مؤسسات حامية التصاممي ا  (ب )

الأنشطة التجارية النعامةل يف جمال التصاممي لوضع اسرتاتيجيات للمليةة الكيرية دلمع احلاجة الكنعلية مدى ا  (ج )
 ؛الوطنية اادلاليةيف الأسواق  افاعةل للمليةة الكيرية للتصاممي اخلاصة هبااحلصول عىل حامية 

ماكانت تويل ا  (د ) ه تطبيق، فضال عن الانهتاء من الرشاع الأسايسالية االاس مترار يف الرشاع بنعد ؤ الساإ
  .من ادلال الأعضاء أأخرى بدلانيف 

الهام االأنشطة التالية سيمت تنكةذ ، احتديداً ميوانت الرشاع بنعضها عىل بنعض لتحقةق الكنعالية االاس تدامة.  ت بىن
 أأعاله. ةلتحقةق أأهداف الرشاع الذكور

 اضع اسرتاتيجيات التصاممي: ( أأ )

 ابلتصاممي. الرتبطةحقوق الليةة الكيرية حامية أأهداف الرشاع من خالل اضع اسرتاتيجيات لضامن  تتحقق

اإىل اقرتاحات الرشاعات الكردية، سيمت اختيار بدلين من مناطق جغرافةة خمتلكة لتنكةذ الرشاع عىل مدار استنادًا ا 
ي طلب من الواكةل الرائدة يف البدل اخملتارة  يف اضع خطة توعية، و يل للمرشاع ينعمل مع أأمانة الويبتنعيني مدير حمعامني. س  

ماكانت الشاركة يف ت س تخدم خالل الس نة الأاىل من الرشاع  حتديد الؤسسات النعامةل يف جمال التصاممي االيت متكل اإ
ن اكن ذكل ممينًا. ينبغي عىل الصنعيد الوطين، اأأيضا خارج احلداد الإقلميية  منتجات التصاممي اخلاصة هباهبدف حامية  اإ

أأن تشهد لك مرحةل رئيس ية من مراحل الرشاع اتكاقا بشأأن اسرتاتيجية النعمل اخطة التنكةذ، فضال عن التغري يف 
 .عوامل الإدارة احتليل اخملاطر اس بل التخكةف من أ اثرها

دارة الرشاع خبري تصاممي أأا أأكرث لساعدة الؤسسات  تنعنيالس نة الثانية، خالل  اخملتارة يف صياغة اسرتاتيجيات اإ
الليةة الكيرية اخطط امحلاية للتصاممي ذات الصةل. سوف تساعد الواكةل الرائدة الؤسسات اخملتارة يف احلصول عىل 

 الصةل. اتيسري الهنوض ابلتصاممي احملمية يف داائر الأعامل الوطنية اادلالية ذات احامية للتصاممي اخلاصة هب

ذاكء الوعي ابناء  ( ب)  :اليكاءات االقدراتاإ

هذا يف مراحل تنكةذ من خالل توثيق اخلربات اليت مت احلصول علهيا  بوجه خاص، ،يتحقق هدف رفع الوعيسوف 
ؤسسات التجارية الا طريق عقد مؤمتر مع الواكةل الرائدة الشاركة حتقةق هذا عن الرشاع اتبادل اخلربات. اميين 

 الرشاع. يف ختاميف جمال التصاممي  ال ختارة النعامةل

اإىل اخلربة اليتس بة استنادًا  مواصةل أأنشطهتا بنعد انهتاء الس نة الثانية من الرشاعمن التوقع اس مترار الواكةل الرائدة يف ا 
 للتنكةذ.طوال فرتة الس نتني اخملصصة 

طار الرشاع الأصيلعىل الدى الطويل تحقةق الأثر ل النعوامل الرئيس ية للمرشاع ت درج سوف ا  توفري ضامن ، مثل يف اإ
 .االيكاءات موارد بناء القدرات

 الراجنعة االتقةمي .3

 مواعيد مراجنعة الرشاع .1.3

عداد بنعد لأال مرة التقدم احملرز يف الرشاع يف البدلان الشاركة  مراجنعةمت ست مرار س نة اكمةل هبدف التحقق من اإ
الؤسسات النعامةل يف جمال التصاممي مكشاركني دد من االتأأكد أأيضا من حتديد عخطة التوعية ااضنعها موضع التنكةذ، 

 .حممتلني يف الرشاع
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ت جرى ا  لك من الواكةل الرائدة النعينة امدير الرشاع احمليل فضال  فهيامراجنعة أأخرى يف هناية الس نة الثانية، يشارك س  
 للمرشاع. للكيا تنكةذال  موقف ةميعن رشاكت التصاممي الشاركة هبدف تق 

 التقةمي اذلايت للمرشاع. 1.3

 )مؤرشات النتاجئ( مؤرشات التنكةذ الناحج نتاجئ الرشاع

 اختيار بدلين )يتأأسس القرار عىل منعايري الاختيار( ( أأ ) البدلان اخملتارة الشاركة

أ لية حامية حقوق الليةة اضع 
للرشاكت للتصاممي الكيرية 

النعامةل يف جمال التصاممي عىل 
 القطري الصنعيد

 ؛اطنية محلاية التصاممياسرتاتيجية  اضعالانهتاء من  (أأ  )

االواكةل الوطنية الرائدة افقا لنعايري  الوطنينيمديري الشاريع تنعيني ا  (ب )
 ختيار؛الا

 فردية محلايةيف اضع خطط  اخلرباء الوطنيني للمساعدةحتديد هوية ا  (ج )
ذا لزم الأمر، التصاممي  .اإ

عداد خطة توعية عىل  اإ
 الس توى القطري

  الرئيس ية. خطة التوعية موضع التنكةذ احتديد اجلهات الكاعةلاضع  ( أأ )

نتاج التصاممي حتديد ا  ( ب) مؤسسة أأا أأكرث للك بدل مشارك تنعمل يف جمال اإ
  (.ختيارالاالأصلية )ي تخذ القرار افقا لنعايري 

عداد خطة حامية التصاممي مع  اإ
 الرشاكت 

 حامية التصاممي مع الرشكة )الرشاكت(؛التكاق عىل خطة  ( أأ )

عدد التصاممي للك رشكة امدى ما كمتتع به من ااثقة صةل ميين منعها أأن ا  ( ب)
لسرتاتيجية حامية التصاممي )الاختيار مبساعدة اخلبري الوطين )اخلرباء  هدفاً كيون 

 الوطنيني((.

حامية استباقةة للتصاممي تنكةذ 
من خالل أ ليات حامية مناس بة 

ايف  –الأسواق احمللية يف 
الأسواق النعالية مىت اكن ذكل 

 .قابال للتطبيق

يداعها ا/ ُأنشأأتطلبات تسجيل التصاممي اليت عدد  ( أأ ) ما مت أأا عدد ا/أأا مت اإ
 ؛الأخرى ذات الصةلحقوق امحلاية القانونية منحه من 

اإىل  ابخلدمات الوصول
الأسواق الوطنية اادلالية 

 ذات الصةل.

شاركة يف النعارض التجارية الوطنية أأا ادلالية ال  ؤسساتتواجد ال ( أأ )
 (.التخصصة )ابلإضافة اإىل التوعية من خالل قنوات أأخرى يمت حتديدها
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 مؤرش )مؤرشات( النجاح يف حتقةق هدف الرشاع هدف )أأهداف( الرشاع
 )مؤرشات النتةجة(

يف كيمية الأعامل السامهة 
الصغرية  للرشاكتالتجارية 

االتوسطة يف البدلان الشاركة 
تشجيع الاستامثر عن طريق 

التصاممي من خالل  يف
الاس تخدام الاسرتاتيجي 

حلقوق الليةة الكيرية، اخباصة 
 من خالل الاس تخدام

اية امحلل ليات  الاستبايق
اليت اكنت  الناس بة للتصاممي

 .هممةل حىت هذا الوقت

الف بطرق أأخرى خبالتصاممي احملمية )من خالل التسجيل أأا عدد  (أأ  )
)من القرر قةاسها يف اقت ما بنعد انهتاء حبسب اجملال التجاري ( التسجيل
 .(الرشاع

نظام حامية  يف ظلالصغرية االتوسطة  الرشاكترأأس مال  داران منعدلا  (ب )
 (.انهتاء الرشاعمن القرر قةاسها يف اقت ما بنعد  التصاممي قبل ابنعد الرشاع )

تنكةذ خطة حامية فامي يتنعلق ب رضا الؤسسات التجارية الشاركة مس توى ا  (ج )
 .التصاممي

 قدرات مؤسساتحتسني 
، امن بيهنا الوطنية التصاممي

ماكتب الليةة الكيرية، 
الاس تخدام لتشجيع 

الاسرتاتيجي لنظام الليةة 
التجارية  للرشاكتالكيرية 

نتاج التصاممي،  مما القامئة عىل اإ
يؤدي اإىل زايدة اس تخدام 

 .التاحة ممياأ ليات حامية التص

أأنشطة بناء اليكاءات االقدرات ذات الصةل لؤسسات التصاممي انوع عدد  ( أأ )
  اذلي قامت به مؤسسة التصاممي الوطنية؛

 وطنية.اذلي قامت به مؤسسة التصاممي الانوع الأنشطة الرتاجيية عدد ا  ( ب)
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 اجلدال الزمين للتنكةذ .4
 ربع الس نة طةالأنش

 الرابع  الثالث الثاين الأال  الرابع  الثالث الثاين الأال  

       x  تنعيني مدير للمرشاع احتديد البدلان الشاركة

      x   تسمية الواكةل الرائدة يف لك بدل من البدلان الشاركة اتنعيني الدراء احملليني للمرشاع

      x   احمللية الشاركة التصامميتصممي اتنكةذ خطط التوعية الوطنية من أأجل حتديد رشاكت 

     x    ةل للمشاركة يف الرشاعه  ؤ  احمللية ال   التصاممياختيار رشاكت 

للمليةة الكيرية  سرتاتيجية مناس بة للحصول عىل حقوقحمكظة التصاممي للمؤسسات الشاركة اصياغة احتليل 
 رس ذكل.مىت تي  عىل الصنعيد احمليل، اعىل الصنعيد ادلايل  ذات الصةلتغطي التصاممي 

    x    

يداع يف الرشاع  براءات اخرتاع التصاممي حسب ، أأا طلبات تسجيل التصاممي امتابنعهتا حىت هناية الإجراءاتاإ
ضكاء الطابع الرمسي عىل الاسرتاتيجيات البديةل محلاية التصاممي  .افقا لقتىض احلال الاقتضاء؛ ااإ

     x x  

  x       .التقدم احملرز يف الرشاع للرشاكت الشاركة اتنظمي لقاء حيرضه اكفة الشاركني يف الرشاعمراجنعة 

تصممي يف بدلان أأا دال أأعضاء رشاكت توس يع نطاق تنكةذ الرشاع ليشمل اختطيط الاجامتع اجملمع عقد 
ماكانت لتيرار اأأخرى ممن يتوفر دلهي  الرشاع. اإ

       x 
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 (تنعلقة ابلوظكنيال التاكليف غري )مزيانية الرشاع  .5
 )فرنك سويرسي( 

  خدمات تنعاقدية االنح الأسكار 
 خدمات تنعاقدية أأخرى خدمات تنعاقدية فردية النرش أأخرىأأسكار أأطراف  موظكني همامت  اإجاميل

      10 000 الشاركني ينالبدلتنعيني مدير للمرشاع ااختيار 

       تسمية الواكلت الرائدة. تنعيني الدراء احملليني للمرشاع

اتنكةذ خطط التوعية الوطنية من أأجل حتديد  تصممي
 رشاكت التصممي احمللية الشاركة

  000 10 000 35   

   10 000    احمللية للمشاركة يف الرشاع التصاممياختيار رشاكت 

حمكظة التصاممي للمؤسسات الشاركة اصياغة حتليل 
 ليةة الكيرية ال  سرتاتيجية للحصول عىل حقوقا

 000 30  000 45   

يداع يف الرشاع  طلبات تسجيل التصاممي امتابنعهتا حىت اإ
اإضكاء للتصاممي؛ اخرتاع منح براءات هناية الإجراءات / 

 الطابع الرمسي عىل الاسرتاتيجيات البديةل محلاية التصاممي
 احلال. حسب مقتىض

   000 50   

التقدم احملرز يف الرشاع للرشاكت الشاركة اتنظمي مراجنعة 
 .حيرضه اكفة الشاركني يف الرشاع مجمع لقاء

000 10   000 10   

توس يع نطاق تنكةذ الرشاع اختطيط الاجامتع اجملمع عقد 
تصممي يف بدلان أأا دال أأعضاء أأخرى ممن رشاكت ليشمل 

ماكانت كيرار ايتوفر دلهي  الرشاع. تنكةذ اإ

000 10   000 10 000 10  

 150 000 10 000 120 000 10 000 30 000 30 000 الإجاميل
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 )كاكليف متنعلقة ابلوظكني( مزيانية الرشاع

 )فرنك سويرسي( 

 اإجاميل 1015 1014

 مؤقت من فئة الهنينيموظف 
p3-p2 

500 111 500 111 000 132 

 132 000 111 500 111 500 الإجاميل

 

 االس نة )موارد غري متنعلقة ابلوظكني(مزيانية الرشاع حبسب فئة التلككة 

 

 فئة التلككة

 الزيانية )فرنك سويرسي(

 اإجاميل 1015 1014

    سكر امنح تدريبةة

 30 000  15 000 15 000 موظكني همامت

 30 000  15 000 15 000 أأسكار أأطراف خارجةة

    اخلدمات التنعاقدية

 10 000 5 000 5 000 النرش

 120 000 15 000  15 000 1التنعاقدية الكردية اخلدمات

 10 000  5 000 5 000 خدمات تنعاقدية أأخرى

  150 000 115 000 115 000 الإجاميل

 

 

 ]هناية الرفق االوثيقة[

                                                 
1
 .فرنك سويرسي لأغراض التقةمي الس تقل يف هناية الرشاع 10 000مت ختصيص  


