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تعاملتكوين الكفاءات يف  يةسـا ية لتقن املعلومات ا  لعلموا
ية حمددة مئةاملال نولو ججملاالت   تك

ية حمددة تحدايت إمنا ئحال   ل

  األمانةمن إعداد

يـة الفكريـة  .1 يـة وا يـة اب نـة ا مللكيف ادلورة الرابعة اليت عقدهتا ا من ن لتللج نـة(ملع ، 2009 نـومفرب 20إىل  16  مـنعقـدةنملا) للجا
شة الويقة  نا ناء  نة من األمانة، أ ثبت ا ق ث للج هوريـة  اليت ورد فهيا اCDIP/4/12مطل تعامل املعلومـات "بـشأن كـوراي مجقرتاح  ســا

يا املالمئة نولو تعلقة ابلرباءات يف نقل ا جا لتك يقـات الوفـود "مل يـة يف ذكل  رشوع حـول الاقـرتاح املـذكور مرا تعل، أن تعـد ويقـة  ع مـ ث
 ).ئ من ملخص الريس9 انظر الفقرة(

رشوع حول  .2 تعاملتكوين الكفاءات يف "مومعال بذكل، أعد  يـة املعلومـاتســا يـة وا لعلم ا يـة  لتقن نولو جاملالمئـة جملـاالت  تك
ية حمددة حمددة تحدايت إمنا ئحال   .ثوهو مرفق هبذه الويقة" ل

بلــغ .3 رشوع  مبوتقــدر تلكفــة ا رسي670 000 ملــ نــه يــ فرنــك سو يــف خــالف املــوظفني فرنــك  390 000م،  تاك لخمــصص  لل
يذ ا فرنك 280 000و تفرغون  بو اذلين  يف موظفي الو تاك نفخمصص  لتي س ي ل  .ملرشوعل

نظــر يف مرفــق هــذه الويقــة  .4 نــة مــدعوة إىل ا ثإن ا ل للج

يه  .علواملوافقة 

 ] ذكل املرفقييل[



CDIP/5/6 

 

ANNEX 

������ 

ي ية اتصتو  31 و30و 19لتمن جدول أعامل ا
رشوع  ملا

 ملخص .1

رشوع  DA_19_30_31_01 :ملرمز ا

نوان ية :لعا ية وا تعامل املعلومات ا لعلمتكوين الكفاءات يف ا ن نولو لتقسـ حال  جية حمددةتكاملالمئة جملاالت 
ية حمددة ئتحدايت إمنا  ل

ية  يات(صتو جدول ) صتو
ية  :لتمنأعامل ا

 

ية  تو صا ئة ابء (19ل بو، ):  لفا تصاص الو ية العمل، مضن ا شات حول  نا رشوع يف  يا ق خل يف كم
يا  نولو بدلان واألقل منوا إىل املعرفة وا ية وا نا بدلان ا يل نفاذ ا جعىل امليض يف  تك لم ًس ل ل ل ه ت

شاط اإل بولنللهنوض اب نجزة يف إطار الو تاكري وتعزيز تكل األشطة ا يبداعي والا مل ن  .ب

ية  تو صا ئة  (30ل ية دوية أخرى إلسداء   :)جميلفا نظامت حكو تعاون مع  بو أن  لبغي للو ت مي م ين
نفاذ إىل  بل ا ناء عىل طلهبا، حول  بدلان األقل منوا،  ية، مبا فهيا ا نا بدلان ا نصح  لا سـ ب ل ل لل مل

ية ا نولو ملاملعلومات ا ج ية الاتفاع هبا، وال سـامي يف اجملاالت اليت لتك ية الفكرية و نتعلقة اب يف كمللك
ية خاصة بة الطلب أ هة صا مهتولهيا ا ح  .جل

ية  تو صا ئة جمي (31ل هم يف نقل  ): لفا تفق علهيا ادلول األعضاء و بادرات  ساختاذ  تم ت
يل نفاذ  بو  يه الامتس إىل الو تو ية،  نا بدلان ا يا إىل ا نولو حما ه ي ك ل سل بتل ج م ج ّسن إىل املعلومات تك

ندات الرباءات ية الواردة يف  سـا  .لعلن

رشوع ية ا ملمزيا يف خالف املوظفني :ن  يفرنك سورسي 390 000:  لتاك
يف املوظفني  ييفرنك سورس 280 000:  لتاك

رشوع هرا24 :ملمدة ا   ش 

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والصةل بربامج الو يا  :ملعن

ية تعاون ألغراض ا منقطاع ا بة  لتل ية الفكرية و شأن ا ية  ية العا شعودائرة اخلدمات اإلعال ب مللكمل م
ية  تحدايت العا ملا يةل ية الفكرية العا بة قضااي ا بة الرباءات و ملو شع  .مللكشع

بو  .18 و14 و9و 1  :يالصةل بربامج الو

رشوع تضب  للموصف   :مق

 

رشوع أعد هذا  هورية كوراي  اذليقرتاحالا مع مراعاةملا يا حولمج تقدمت به  نولو ج ا لتك
ية يف CDIP/3/7ثالويقة املالمئة يف  هام يف تكوين الكفاءات الو طن، وهو يريم إىل اإل س
تعامل  يةسـا ية وا لعلماملعلومات ا يا املالمئة  لتقن نولو ها ا جاملالمئة بو تك ية لصف ئلرفع حتدايت إمنا

بدلان األقل منوا،  ها ا لحمددة توا رشوع عىلهج ية "ملويقف ا ثا ناملرحةل ا  الاقرتاح الكوري من" ل
يا مالمئة CDIP/3/7ثيف الويقة  نولو تفادة من  شاف إماكيات الا ج اب تك سـ ن  ألول مرةسـتك

بدلان ية يف تكل ا ية وغري احلكو ية احلكو هات ا ية، ابلعمل مع ا ية ا نا لمن ا ن لعمل مل م جل  .ملعح

يوص َو يد مهنا، مبا يف ذكلسـ ية و رشوعات أخرى يف ظل جدول أعامل ا رشوع  يسـتفل ا من مب  لتمل
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تخصصة ودمعه"مرشوع  ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب ثالث " لل لكام ورد وصفه يف املرفق ا
نفاذ إىل قواعد CDIP/4/2ثللويقة  تاكر، وا يا والا نولو شاء مراكز دلمع ا ل، من خالل إ ب جن لتك

تعلقة ابلرباءات توي عىل املعلومات ا ياانت اليت  ملا حت ية واألحباث لب شورات ا لعلم وإىل ا ملن
شو تطوير"رة يف ظل برانمج ملنا بحث وا نفاذ إىل املعلومات ألغراض ا لا ل تاكرل ، "ب والا

رشوع  تعلقة ابلرباءات"مابإلضافة إىل  نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل الوارد يف " سـ
تعلق بوصف  CDIP/4/6 ثالويقة  .أوضاع الرباءاتملوا

نفاذ إ تفي بضامن ا رشوع عىل أال  لوبوجه أخص، حيرص ا سعى أيضا إىل يكمل يىل املعرفة، بل 
بدلان  نظامت يف ا ية وا متعات ا ناس وا يا املالمئة إىل ا نولو يل ا لسرب إماكيات تو مل حملل ل ص جملن ج لتك

تاج إلهيا،  ية وحتاألقل منوا اليت  ية لبفعا نفاذ إىل املعلومات ا نيق ا ل لتقسـ نت يذ فعال ب تنفوضامن 
ية ا يا بفضل ادلراية ا نولو تكل ا ملومعيل  لعمل جل بةلتك  .سـنا

رشوع إىل ما يأيت يعمد ا تكل األهداف،  يقا  ملو سـ ل  :حتق

بدلان األقل منوا يف جتربة رائدة وعىل أساس  )أ( يار ثالثة بدلان من ا لا خت
بات املرسةل؛  لطلا

هم  )ب( يا املالمئة أن  نولو يث ميكن  ية إحلاحا  سحتديد أكرث القضااي اإلمنا ج تك تح لل ئ
ية؛ سني األوضاع ا ية يف  شـبفعا حت  ملعيل

بو يف  )ج( شاء فريق خرباء وطين من أحصاب املصاحل لطلب ادلمع من الو يإ ن
تقارير عن أوضاع ا يالإعداد ا جنولو تحديد لتك ية  ية وا ل من خالل الرباءات واملصادر ا ن لتقلعلم

يا  نولو جأفضل ا ياجات احملددةلتك شمل وصف أوضاع . حتاملالمئة عىل أساس الا سيو
يا املالمئة معلومات  نولو ما ج ياز مما يعمل يف لتك سات ومراكز الا نظامت واملؤ تمتدة من ا س ممل سـ

متد  ية و سـيعتكل اجملاالت اإلمنا  الوصف عىل تكل املعلومات؛ئ

سق و )د( يننظم فريق اخلرباء الوطين و يا املالمئة؛لتطبيقاسي نولو ج العميل   للتك

يذ  )ه( توى القاعدة  تعرض عىل  بة امجلاهري  نظم برامج خملا نفو تت سـ سـ مط ت س
ن نجزها لتكا شطة اليت  شطة واأل تقام الصةل بني تكل األ يذها، و يا املالمئة ورشح  تولو ن ن سـ نفت تج

يا يف هذا اجمل بو حا لالو  .الي

رشوع .2 ملوصف ا
 

سأةل املطروحة 1.2  موضع الاهامتم/ملمقدمة عن ا

يا أداة ملاكحفة الفقر  نولو تعامل املعرفة وا جميكن ا لتك منسـ هام يف ا للقدرهتام عىل اإل سوق املعززة س ية ا تدام وفعا تصادي ا لو الا ل ملسـ ق
ياق، . وزايدة فرص العمل تعلمي واخلدمات يكتيسلسـويف هذا ا ناعة والزراعة والصحة وا هام يف ا ل  لص ية حامسةتطبيق . مهأ

بدلان األقل منوا برفع ما تواهجه من حتدايت اجامت ية وا نا بدلان ا سمح  تخصصة اليت  تطلب تكوين الكفاءات ا لو ل لل ت مل عية مي
شاركة طائفة واسعة من الفاعلني تصادية  موا تطوير  ،ق بحث وا بدعون ومراكز ا سات، أي اخملرتعون وا لمن األفراد حىت املؤ ل مل س

ية ية وادلوائر ا نظامت الزرا ية وا نا رشاكت ا ية وا سات ا لصحواملؤ ع مل ع لص ل مي ية والقانوية واإلدارية . لتعلس ياسات ا نوتؤثر ا مي لتنظسـ ل
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يؤثر ذكل بدوره يف ليف أوئك الفاعلني و هم  فيف تفا يا واملوارد بني الفاعلني حركةعل نولو جاملعرفة وا  .لتك

ناء  هورية كوراي ثوأ شات حول اقرتاح  نا نة، دارت  ثة والرابعة  ثا مجادلورة ا قم للج ل تعلقة ابلرباءات يف نقل "ل تعامل املعلومات ا ملا سـ
يا املالمئة نولو جا تعامل وقد جاء يف الاقرتاح أن من املمكن ).  يف املرفق6-4. ص (CDIP/3/7ثكام ورد يف الويقة " لتك سـا

تارة ية  تطوير يف جماالت  تاكر وا ية الواردة يف واثئق الرباءات حلفز الا خماملعلومات ا ن ل ب تقن رشوع حول . لتق باط "ملويف ا سـتنا
تعلقة ابلرباءات نفاذ إىل املعلومات ا ملأدوات  هورية كوراي وا)  من إعداد األمانةCDIP/4/6ثالويقة " (لل أن املعلومات مجقرتاح 

تغالال ها ا تغال تخدم ابلقدر الاكيف وميكن ا تعلقة ابلرباءات ال  سـا سـ سـ لمل ية  أفضل والت ياسة العامة وا منسـامي يف جماالت ا لتسـ . ل
يا نولو جويف الاقرتاحني أيضا أن من الرضوري حتديد ا شودة وموضوعات لتك شاور مع ادلول األعضاء ملطلوب دراسـهتااملن ا لت اب

نملوا ية ادلوية وا ملنظامت احلكو ل ية م يب حلاجة  سب الطلب و شطة  ية مما يضمن أن تأيت األ ية ا فعلظامت غري احلكو تج ح ن سـن تملع م
ئة. إىل معلومات حمددة ثل األغذية والزراعة والصحة وا ية  تني جماالت هممة  تا الو يوحتدد  م لبيق من للتلك  .ث

تقر إىل األغذية  بدلان اليت  تفويف ا بدلان اليت ول ية الفكرية أن متلا ية املربطة اب ية وا مللكتاز ابلزراعة، ميكن للمعلومات ا ت ن لتقلعلم
يب الري الفعاةل  سني إدارة الرتبة وأسا تاج الغذايئ، كأن يكون ذكل  لساعد عىل زايدة اإل تح ن ثرية الغةل بت بذور  كوزراعة ا ل

ية مية الغذا ئومعززة ا يق األهداف اإلملعلوماتاكل تلوقد يكون . لق تعلقة ابلصحة، أي األدوية حتق دور حموري يف  ية ا ملمنا ئ
ية وأنظمة رصد جودة األدوية نفاذ إىل املعلومات ا يص وا يب ا بواللقاحات وأسا ل شخ لطل ها أدوات ال غىن عهنا يف ماكحفة لت لك، 

يات األطفال واحلفاظ عىل حصة األهمات وماكحفة املاالراي  ية لألفو لوغريها من األمراض، كام جاء يف األهداف اإلمنا فية ئ
 .كوبرانمج معل بروسل

تفق علهيا من أجل تعزيز  ية ا يق األهداف املر تعدد األطراف، مبا يف ذكل  توى  تيض ذكل تفاعال أقوى عىل ا ملو حل حتقسـ م مليق سـ
ية ية ألغراض ا رشااكت العا منا مل  .لتل

بق،  ية يف اسـويف ضوء ما  هام يف الهنوض ابلكفاءات الو رشوع األوىل يه اإل نفإن غاية هذا ا طمل بدلان س ية وا نا لبدلان ا ل مل
سني يا والوسطى   اإلدارةلتحاألقل منوا  ية مالمئة لعلا نولو تخداهما من أجل إقامة قاعدة  ية وا ية وا جللمعلومات ا تك سـ لعلم لتقن

يد الوطين بفضل  ية عىل ا منو وا يق ا لصعو لتمن ل يا وتكوين الكفاءات مع مراعاة العواقب حتق نولو جنقل ا  سـتعاملاتاملرتبة عىل لتك
نول ثقايفلتكا شأن الاجامتعي وا يا يف ا لو ل سنيج ساواة بني ا ية ا ن و مل شرتك مع قوجلقض تفاعل ا مل، اب يةل وهكذا يريم  .طنة العمل الو

بدل املعين واحلد من الفقر يف هناية  ية يف ا نولو ية وا ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا هام يف ا رشوع مبجمهل إىل اإل لا ل ع من جمل تك ف ق لس لت
 .املطاف

ساعدة يف  رشوع حمدود املوارد والزمن، فال يعمد إىل تقدمي ا ملوملا اكن هذا ا مل تفي ّ يكلك جماالت القطاعات املذكورة أعاله، بل 
بلورت فهي يةاتابجملاالت اليت  ياجات الو ن الا طت ياجات . ح بل، يف ضوء الا تفات إىل جماالت أخرى يف ا توابإلماكن الا حل تقسـ مل

يه احلاجة . عضاءاليت تعرب عهنا ادلول األ بلورت  نه يف جمال حمدد  ناسب لقطاع  توقع أن يكون الوصول إىل مآل  فومن ا تم ي بعمل
بذلونه من هجود  ية بل األفراد يف ما  متعات ا ية وا ية الو ساعدة احلكومات وواكالت ا يةل فعاةل  ييف بدل معني و حملل ن من مل جملسـ ط لت

ية  سـتعاملال ية وا ناملعلومات ا يل التقلعلم لتمنيف   .يةسب
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 األهداف 2.2

يد الوطين ل أكرب سـتعاملاتيسري  )أ( ياجات احملددة عىل ا تصدي لال ند ا ية املالمئة  ية وا لصعلمعلومات ا ت ل ع لعلم حن لتق
ية؛ لتمنيق أهداف ا  لتحق

توى الوطين  )ب( ية عىل ا سـوتكوين كفاءات مؤ ملسـ تصدي  سـتعاملالس ند ا ية  ية وا لاملعلومات ا ع لعلم لتقن
ياجات احملدد ية؛للتقدم ة حتلال ية الر ية الو يق أهداف ا سـحنو  ن يمن ئط لت  حتق

تقين  )ج( بة يف هذا اجملال ا نا ية ا ية املالمئة وتوفري ادلراية ا ية وا يق اسرتجاع املعلومات ا لو سـ مل لعمل لعلم ن لتقسـ تطبيقا نت
ية وفعاةل يا بطريقة  نولو معلتكل ا جل  .لتك

 

يذ 3.2 ية ا لتنفاسرتا تيج
 

نارص رشوع من ا لعتألف ا مل يةسي تا ل ا  :ل

بدلان .ألف يار ا لا  خت

يذ ا بدلان األقل منوا  عملرشوتنفمن املعزتم  بات الواردة رائدةجتربةيف ليف ثالثة بدلان من ا بدلان إىل ا يار ا ند ا لطل، و ل خت  .يست

شاء فريق خرباء وطين .ابء  نإ

ية  بو  معلسق الو ي شاء فريق خرباء وطينسـتن تعدد نإ ينيهامتماتالام  ثلني حكو م ويضم  ثلني عن قطاعات األعامل مم مم و
يل  تطوير والصحة والزراعة والطاقة عىل  بحث وا سات ا ية ومؤ ية ادلوية ا نظامت احلكو ناعة واجلامعات وا بوا سم ل ل س ن ل مل ملعلص

ثال  .ملا

هر  يةوطينالرباء اخلفريق سيسو تا شطة ا يق األ ل عىل  ل ن  :تنسـ

يا املالمئة .جمي نولو جإعداد وصف ألوضاع ا  لتك

سامه قضيحتديد  )أ( يا املالمئة أن  نولو يث ميكن  تني  تني  تتني إمنا جملح تك ح للي يةئ سني الظروف ا ية يف  شـبفعا حت . ملعيل
ثةل ذكل ما ييل يب إل: مومن أ رشب يف جمال الصحة، وأدوات وأسا ياه ا لية  ل م دارة الرتبة عىل حنو أفضل يف جمال الزراعة، تنق

تجددة  تعامل الطاقة ا يطة ال تحداث وسائل  ملوا سـ سـ  يف جمال الطاقة؛بسـ

تعانة  )ب( ية ابال نولو ند إعداد تقريرين عن األوضاع ا بو  سـوالامتس ادلمع من الو ع جي ية ابلتك لعلملرباءات واملصادر ا
ياجات احملددة نظر إىل الا سب اب يا األ نولو تحديد ا ية  نولو توا ل ن حل ل جل تك ج شمل ذكل الوصف. تك متدة من  سيو مسـمعلومات 

سات ومراكز الا نظامت واملؤ سا متد الوصف عىل تكل املعلوماتمل ية و سـيعياز مما يعمل يف تكل اجملاالت اإلمنا ئ  ؛مت

يقةصياغةو )ج( يا املالمئة؛) مواصفات(تطلبات مل ق د نولو جأوضاع ا  لتك
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سني  )د( يا املالمئةملعدينا رينلتقرياحتو نولو ج عن أوضاع ا  .لتك

تارةطبيقت .دال يا املالمئة ا نولو خمل ا ج  لتك

نو )ه( يار  تكا يا واحدة أو أكرث تكون مالمئة وميكن خت ياطبيقهاتجلو   ؛معل 

ند احلاجة  )و( شمل  عوإعداد خطة معل قد  رشوعات حمددة، وحتديد أي ت متويل  ية أو دوية  محتديد مصادر و ل لن ط
توىل يا، و يقا  يا املالمئة  نولو يق ا ميكن  تاج  ية تكون رضورية ألغراض اإل يدراية  معل ب ب ن تطمعل جتط لتك  عضو يف فريق اخلرباء ف

تاجئ  ية وا يذ واجلداول الز نياغة خطة العمل موحضا فهيا تدابري ا ن لص م نفت  ؛ملرجوةال

يق أهدافه؛ )ز( رشوع و يذ ا يمي تغطي  ية للرصد وا حتقووضع آ نف ملتق تل  ل

بة امجلاهري .هاء طنظمي برانمج وطين خملا  ت

بة امجلاهريإعداد  )ح( ميه يف إطاطبرانمج وطين خملا  .ر خطة العملتنظ و

شاء أن ينبغي و رشوع إ شطة من مضن  يق األ رشوع عىل  نحيرص فريق اخلرباء الوطين من بداية ا م ن سـ مراكز دلمع تنمل
تاكر  يا والا نولو با ج ياانت لنفاذ إىل للتك ثل بقواعد  تخصصة،  مالرباءات واجملالت ا شأنبرانمجمل بو  ب الو نفاذ إىل املعلومات  "ي لا

تاكر تطوير والا بحث وا بألغراض ا ل  ."ل

رشوعفريق اخلرباء الوطين يلتقيومن املقرتح أن  يةل ا مل ثالث مرات   :ط

تقرير "1" ية وموضوع ا تحديد جماالت ا ليف اجامتع أول  من تقريرينلتل ية وشلك ا نولو ل عن األوضاع ا ج - ينلتك
نود   بة إىل ا باب لسـ  أعاله؛) ج(إىل ) أ(لن

تقرير "2" يا اينلمث يف اجامتع للموافقة عىل ا نولو يار ا ج وا لتك ياغة خطة تخ يذ وتقدمي املعلومات  لصملالمئة  للتنف
متويل اجملاين واخلرباء (معل  ية وما إىل ذكللفرص ا نود  - )لعملوالاتصاالت الرضورية لإلملام ابدلراية ا بة إىل ا باب لسـ إىل ) د(لن

 أعاله؛) و(

رشوع ويف اجامتع أخري  "3" يذ ا ملبدء  ية جامهريافعليتنفيذا تنفل تا شاركة يف مرامس ا ح اب ت ند  - يةفمل ) ح(لبا
 .أعاله

شاط يف معل الفريق ابملراسةل بو الاجامتعات وسامه  سق الو نو ت ي بن بيكسـت تواصل ا شـ وا  .لل

ية  رشوع و يذ ا يق  بات اليت قد  يفا نف كلعق ملت  تبديدهاتع

نطوي عىل مجموعة من األشطة  بدلان األقل منوا و تامثر يف ا تحديد هو ا رشوع اب نإن هذا ا ي ل ل ية إىلاسمل ياجاملرا ت حت معاجلة ا
ية حمددة ويف ماكن حمدد أيضا تامثر . منحمددة يف فرتة ز هو . ب وزمين ورشي وماديايلمسإذن هو ا تعدد مراحهل،  فونظرا  ل

متةل بات ا نب ا ميكن  يقا يف لك مرحةل  حملتطلب رصدا د لعقل جتق بدلان األقل منوا عقبات لاومن . ي رشوعات يف ا يذ ا لاملألوفة يف  مل تنف
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تقارها للموظفني املؤهلني تدامةفا يق يف العمل احلاسويب والا سـ وا بات  وال. لتنسـ تصدي للك تكل ا لعقبد من ا يف احملددة ل
بدلان  متةلثالثةالا نظامت ا ية ومع ا بدلان ا تعاون مع فريق اخلرباء الوطين يف ا شاور وا مله اب مل ن ل ل ملعت  .ل

يا املالمئة؛ "1" نولو جبة تعريف املوضوعات اليت تعد يف حمك ا تك  لعق
بديدمقاربة يةت:  لت ا متعات ا ياجات اخلاصة ابألفراد وا حمللعاون ويق مع خرباء ملمني ابلظروف والا ت جملث  ؛ح

يق؛عقبة  "2"  لتنسـا
بديدمقاربة يط هل؛:  لت ا ساعدة عىل حتضري العمل وا تخطا  لمل

تقار  "3" بدلان األقل منوا، من ا سات يف ا فبة واقع املؤ لعق ية ومراكز س سات مر بدلان إىل مؤ جعتكل ا س ل
سة لألحباث يف اجملاالت احملددة؛للمعلومات ية ومؤ نولو س ا ج  لتك

بديدمقاربة ية :  لت ا تعاون مع رشاكء يف ا بة اب نا ية  شاء مراكز مر ية عىل إ ية ا هات احلكو منساعدة ا ل سـ جع ن ن لتم م م حكومات وملعجل
نظامت؛  مو

هارات "4" ية ا تدايت  نظمي برامج و تقار إىل املوارد  ملبة الا ف منعق ن لتت م  ل
بديدمقاربة ية ولا  إجياد املوارد دلى :لت ا  نظامت؛ملاكومات واحللتمنرشاكء يف ا

ية  "5" تدريب و تفادة من برانمج ا بة لال نا هة ا شالكت يف حتديد ا تقار إىل العزم و منبة ا ل سـ سـ مل تم جل ف عق
هارات  ؛ملا

بديدمقاربة شالكت احملددتدراساتقدمي :  لت ا ية  هام احللول ا يالت مرية تصف إ للم إفرادية وأفالم و ن ئ لتقسج س ياة ت يري  حة يف  تغ
يدةا هات ا يق  يار د تفناس، وا للج سـق ملخ ت  .ل

يمي .3 تعراض وا لتقالا سـ
 

رشوع 1.3 تعراض ا يد ا ملموا سـ ع
 

ميي تدامة :  تقيتقرير  بال يضمن ا رشوع ويقرتح معال  رشوع يقمي مدى ما حتقق من أهداف ا سـيصاغ تقرير يف هناية ا مل مقمل ّ
رشوعات تخدام . ملا سـمث يقمي مدى ا ملتاجئ اّ  .رشوعن

رشوع:  تقيمي فريق اخلرباء الوطين يذ ا يمي  تقةل  يف هجة  مليدعى فريق اخلرباء الوطين إىل  سـ نفتلك تتق ب  .م

يمي 2.3 رشوعلتقا  للم اذلايت 

 

رشوع ملتاجئ ا ن
ناحج  يذ ا لمؤرشات ا تاجئ( لتنف  )لنمؤرشات ا

شأ يف لك بدل يف غضون  فريق اخلرباء الوطين رشوعيوما من ب 30ُمنفريق اخلرباء   ملداية ا

يا املالمئة نولو جتقرير عن أوضاع ا بو لتك تاح للحكومة والو تقرير جاهز و يا  مل
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يا  نولو تري من  يق ما ا جخطة معل  تك خ لتطب
 مالمئة

يا واحدة أو أكرث تكون مالمئة  نولو يار  جا تك للتنفيذ وخطة معل جاهزة خت
ته هر من بدا تة أ يا بعد  رشوع  ييذ ا سـ معل شمل  لتنف

بة  بة امجلاهري هادف وحمدد القطاع  امجلاهريطبرانمج خملا هرا 24 يف غضون اهزجطبرانمج خملا ش 
رشوع  ملمن بداية ا

بدلان األقل منوا  ية معززة يف ا لكفاءات و طن
تصدي  ند ا ية املالمئة  تخدام احللول ا لال ع ن لتقسـ

يد الوطين ية عىل ا ية ر لصعتحدايت إمنا سـ ئ  ئيل

ية واألفر متعات ا نظامت وا حمللعدد ا يا املالمئة جململ نولو تخدم ا جاد ممن  لتك يسـ
ية حمددة تحدايت إمنا ئحال   ل

تعلقة  ية وا تعامل املعلومات ا ملهم أفضل ال ن لتقسـ ف
تاكر وتكوين الكفاءات  بابلرباءات ألغراض الا

ية ية الو نولو طنا ج  لتك

ية ية املالمئة ألغراض ا نولو تعامل املعلومات ا منا لتسـ ج  لتك

ت ية وا تغالل املعلومات ا ملا ن علقة ابلرباءات لتقسـ
ية لتحقيق األهداف  يةئاإلمنا ية والهنا ئاملر  حل

شالكت احملددة ياجات عىل أساس ا ملمعاجلة الا  حت
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يذ .4 يد ا لتنفموا  ع

 
ناألشطة

 الفصول 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

بدلان .ألف يار ا لا         × خت

شاء فريق خرباء وطين .ابء ية (نإ         × )ملعنالامتس ذكل من احلكومة ا

يا املالمئةإعد .جمي نولو جاد وصف ألوضاع ا لتك
  × × ×     

تني )أ( تني  تني إمنا ملححتديد  ئيي يةقض نولو ج واألوضاع ا لتك
  ×       

يةاملوافقة عىل  )ب( نولو متلني عن األوضاع ا جتقريرين  لتك مك
    ×     

يا  )ج( جنولو ياطبيقهات وميكن مالمئةواحدة أو أكرث تكون تك معل 
    ×     

تارةطبيقت .دال يا املالمئة ا نولو خمل ا ج لتك
     × × × × 

ياغهتاإعداد خطة معل  )أ( صو
     ×    

بة امجلاهري .هاء طنظمي برانمج وطين خملا هاراتت ية ا مل و تمن
      × × × 

تعراض سـموعد الا
 

       × 
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ية .5  ناملزيا

 

 اجملموع

 )يفرنك سورسي(

نح ملاألسفار وا
 

 40 000 امت املوظفنيهم 

  أسفار الغري 

نح    ملا

تعاقدية لاخلدمات ا
  

 25 000 املؤمترات 

  أتعاب اخلرباء 

رش   30 000 لنا

 295 000 خالفه 

  األهجزة واإلمدادات

  األاثث واألهجزة 

  اإلمدادات واملواد 

 390 000 اجملموع

 
 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


