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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 ليويو 21: لا

   اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
  الدورة اخلامسة

 2010 أبريل 30 إىل 26جنيف، من 

 تكوين الكفاءات يف استعمال املعلومات التقنية والعلمية املالئمة 

  ددةحمددة حال لتحديات إمنائية حمجملاالت تكنولوجية 
  31 و30 و19توصيات جدول أعمال التنمية  

  األمانةمن إعدادثويقة 

ية الفكرية  .1 ية وا ية اب نة ا مللكيف ادلورة الرابعة اليت عقدهتا ا من ن لتللج نة(ملع نعقدة من ) للجا  نومفرب 20 إىل 16ملا
شة الويقة 2009 نا ناء  نة من األمانة، أ بت ا ث،  ق ث للج هورية كوراي  اليت ورد فهيا اقرتCDIP/4/12مطل مجاح 
يا املالمئة"بشأن  نولو تعلقة ابلرباءات يف نقل ا تعامل املعلومات ا جا لتك مل رشوع حول الاقرتاح "سـ م، أن تعد ويقة  ث

يقات الوفود  ية يف ذكل  تعلاملذكور مرا  ).ئ من ملخص الريس9انظر الفقرة (ع

رشوع حول  .2 تعامل املعلومات"مومعال بذكل، أعد  ية املالمئة جملاالت سـتكوين الكفاءات يف ا ية وا لعلم ا لتقن
ية حمددة تحدايت إمنا ية حمددة حال  ئنولو ل ج  .ثوهو مرفق هبذه الويقة" تك

بلغ  .3 رشوع  مبوتقدر تلكفة ا نه 670 000مل م فرنك سورسي،  يف خالف 390 000ي تاك ل فرنك خمصص  لل
ي280 000املوظفني و تفرغون  بو اذلين  يف موظفي الو تاك نف فرنك خمصص  لتي س ي ل رشوعل  .ملذ ا

يه .4 نظر يف مرفق هذه الويقة واملوافقة  نة مدعوة إىل ا علإن ا ث ل  .للج

]ييل ذكل املرفق[

A 
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 ملخص .1

رشوع  DA_19_30_31_02 :ملرمز ا

نوان ية حمددة حال  :لعا نولو ية املالمئة جملاالت  ية وا تعامل املعلومات ا جتكوين الكفاءات يف ا تك لعلم ن لتقسـ
ية حمددة ئتحدايت إمنا  ل

يات(ية 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 للهنوض  نولو بدلان األقل منوا إىل املعرفة وا ية وا نا بدلان ا يل نفاذ ا جعىل امليض يف  تك لم ًس ل ل ل ه ت

نج تاكري وتعزيز تكل األشطة ا شاط اإلبداعي والا ملاب ن ب بولن  .يزة يف إطار الو

ية  تو صا ئة جمي (30ل ية دوية أخرى إلسداء ): لفا 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 الاتفاع هبا، ية الفكرية و تعلقة اب ية ا نولو ناملعلومات ا يفمل مللك ج كتك  وال سـامي يف اجملاالت اليت ل
ية خاصة بة الطلب أ هة صا مهتولهيا ا ح  .جل

ية  تو صا ئة جمي (31ل يا ): لفا نولو هم يف نقل ا تفق علهيا ادلول األعضاء و بادرات  جاختاذ  تك س لم ت ت
ية  سن إىل املعلومات ا يل نفاذ  بو  يه الامتس إىل الو تو ية،  نا بدلان ا نإىل ا حم ه ي ك ل لعلل ّ بتس ج م

ندات ا  .لرباءاتسـالواردة يف 

رشوع ية ا ملمزيا يف خالف املوظفني :ن  ي فرنك سورسي390 000: لتاك
يف املوظفني  يفرنك سورسي 280 000: لتاك

رشوع هرا24 :ملمدة ا   ش 

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

ي شأن ا ية  ية العا ية ودائرة اخلدمات اإلعال تعاون ألغراض ا مللكقطاع ا بم مل من بة لتل شعة الفكرية و
ية ية الفكرية العا بة قضااي ا بة الرباءات و ية و تحدايت العا ملا شع شع مل  .مللكل

بو  .18 و14 و9 و1: يالصةل بربامج الو

رشوع تضب  للموصف   :مق

 

يا  نولو هورية كوراي حول ا رشوع مع مراعاة الاقرتاح اذلي تقدمت به  جأعد هذا ا تك لمج مل
ية يف ، وهو CDIP/3/7ثاملالمئة يف الويقة  هام يف تكوين الكفاءات الو طنيريم إىل اإل س

ية  يا املالمئة لرفع حتدايت إمنا نولو ها ا ية املالمئة بو ية وا تعامل املعلومات ا ئا لعلم ن جسـ تك لصف لتق
رشوع عىل  بدلان األقل منوا، ويقف ا ها ا ملحمددة توا ل ية"هج ثا ناملرحةل ا من الاقرتاح الكوري " ل

شاف إCDIP/3/7ثيف الويقة  يا مالمئة ألول مرة سـتك اب نولو تفادة من  جماكيات الا تك سـ ن
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

يد مهنا، مبا يف ذكل  ية و رشوعات أخرى يف ظل جدول أعامل ا رشوع  يوصل ا يسـتفو من مب مل لتسـ َ
تخصصة ودمع"مرشوع  ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب ثالث " هلل لكام ورد وصفه يف املرفق ا

نفاذ إىل قواعد CDIP/3/2ثللويقة  تاكر، وا يا والا نولو شاء مراكز دلمع ا ل، من خالل إ ب جن لتك
ية واألحباث  شورات ا تعلقة ابلرباءات وإىل ا توي عىل املعلومات ا ياانت اليت  لعلما ن مل حت ملب ل

شورة يف ظل برانمج  نفاذ إىل املعلومات ألغراض ا"ملنا لا تاكرل تطوير والا ببحث وا ، "ل
رشوع  تعلقة ابلرباءات"مابإلضافة إىل  نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل الوارد يف " سـ

تعلق بوصف أوضاع الرباءاتCDIP/4/6 ثالويقة  .ملوا

سعى أيضا إىل  نفاذ إىل املعرفة، بل  تفي بضامن ا رشوع عىل أال  يوبوجه أخص، حيرص ا ل يكمل
يل  صسرب إماكيات تو بدلان ن نظامت يف ا ية وا متعات ا ناس وا يا املالمئة إىل ا نولو لا مل حملل جملل ج لتك

يذ فعال  ية وضامن  نفاذ إىل املعلومات ا يق ا ية و تاج إلهيا، بفعا تنفاألقل منوا اليت  نتق ل سـ ل لحت نت ب
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بة نا ية ا يا بفضل ادلراية ا نولو تكل ا سـومعيل  مل لعمل جل  .لتك

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

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  سوحتديد أكرث القضااي اإلمنا ج تك تح لل ئ
ية؛ سني األوضاع ا ية يف  شـبفعا حت  ملعيل

شاء فريق خرباء وطين من أحصاب املصاحل لط )ج( بو يف نوإ يلب ادلمع من الو
تحديد  ية  ية وا يا من خالل الرباءات واملصادر ا نولو ية عن ا تقارير اإلعال لإعداد ا ن لعلم تقل لل ج تك م

ياجات احملددة يا املالمئة عىل أساس الا نولو حتأفضل ا جل ية . تك نولو شمل املعلومات ا جو لتك تس
يا سات ومراكز الا نظامت واملؤ متدة من ا تاملالمئة معلومات  س ممل ز مما يعمل يف تكل مسـ

متد عىل تكل املعلومات؛ ية و  سـتعاجملاالت اإلمنا  ئ

يذ  )د( توى القاعدة  تعرض عىل  بة امجلاهري  نظم برامج خملا نفو تت سـ سـ مط ت س
نجزها  شطة اليت  شطة واأل تقام الصةل بني تكل األ يذها، و يا املالمئة ورشح  نولو تا ن ن سـ نفت ج تتك ل

يا يف هذا اجملال بو حا لالو ية وتدريب  وسرتكز برامج.ي يا بة امجلاهري عىل احملافل ا سـ خما سـ لط
هارات للك من يعمل يف جمال  توسطة وإاتحة برامج تطوير ا يا وا ئة ا ملاملديرين من ا مللف لعل

يا املالمئة؛ نولو جيق ا لتك  تطب

نظامت والواكالت ومن املقرر أن يطور  )ه( تعاون مع ا ملفريق اخلرباء الوطين اب ل
ية مقرتحات ا ملادلوية ا ن يات احملددةملعل نولو يق ا ناسب  جرشوع اليت  لتك ب بري . تطت يعني  خو ّ سـ

ياته سؤو ساعدة الفريق عىل الاضطالع  شاري  لا مب مل  .ست

يذ  )و( يق  همة ا بغي لفريق اخلرباء الوطين أن يعد اخلطة ويضطلع  نفو مب لتن نسـت ل ي
تعددة مهنا األغذية أو الزر رشوع يف جماالت  يا املالمئة اليت حددها ا نولو ما ج ملتك اعة أو ل

تجارب واخلربات  تع اب ية اليت  تخصصة ا تعاون مع الواكالت ا ئة اب لالصحة أو ا مت ن مل تل ملع لبي
تحدة لألغذية والزراعة وبرانمج األمم  نظمة األمم ا ية و نظمة الصحة العا ثل  ملاملطلوبة  ممل م م

تجارة ادلوية؛ ئة ومركز ا تحدة  لا ل  للبيمل

تفكري يف )ز( بغي لفريق اخلرباء الوطين ا لو متويل ين بدل  نظمي اجامتع للامحنني يف ا ل  ل ت
يا املالمئة نولو جيذ ا تك لنف رشوع. ت يذ ا يمي الهنايئ  شأن ا ملوجيب عىل الفريق إعداد تقرير  نفب تتق  لل

رشوع .2 ملوصف ا
 

سأةل املطروحة 1.2  موضع الاهامتم/ملمقدمة عن ا

يا أداة ملاكحفة الفقر لقدرهتام  نولو تعامل املعرفة وا جميكن ا لتك سوق املعززة سـ ية ا تدام وفعا تصادي ا منو الا هام يف ا لعىل اإل ل ملسـ ق لس
ية حامسة. وزايدة فرص العمل تعلمي واخلدمات أ ناعة والزراعة والصحة وا هام يف ا تيس  ياق،  مهويف هذا ا ل لص يقسـ تطبيك . ل

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

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
يا واملوارد بني الفاعلني نولو يؤثر ذكل بدوره يف حركة املعرفة وا هم  جيف أوئك الفاعلني ويف تفا تك ف لعل  .ل

هورية كوراي  شات حول اقرتاح  نا نة، دارت  ثة والرابعة  ثا ناء ادلورة ا مجوأ قم للج ل ل تعلقة ابلرباءات يف نقل "ث تعامل املعلومات ا ملا سـ
يا املالمئة نولو جا تعامل ).  يف املرفق6-4. ص (CDIP/3/7يقة ثكام ورد يف الو" لتك سـوقد جاء يف الاقرتاح أن من املمكن ا
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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 أن املعلومات ) ن إعداد األمانة مCDIP/4/6ثالويقة " (لل مجواقرتاح 

تغالال أفضل وال ها ا تغال تخدم ابلقدر الاكيف وميكن ا تعلقة ابلرباءات ال  سـا سـ سـ لمل ية ت ياسة العامة وا منسـامي يف جماالت ا لتسـ . ل
شودة واملوضوعات املطلوب دراسـهتا يا ا نولو ملنويف الاقرتاحني أيضا أن من الرضوري حتديد ا جل شاور مع ادلول األعضاء تك لت اب

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

بدلان اليت  تفويف ا ية الفكرية أن ل ية املربطة اب ية وا تاز ابلزراعة، ميكن للمعلومات ا بدلان اليت  مللكتقر إىل األغذية وا ت ن لعلم مت لتقل
ثرية الغةل  بذور  يب الري الفعاةل وزراعة ا سني إدارة الرتبة وأسا تاج الغذايئ، كأن يكون ذكل  كساعد عىل زايدة اإل ل ل تح ن بت

ية مية الغذا ئومعززة ا تكل. لق تعلقة ابلصحة، أي األدوية لوقد يكون  ية ا يق األهداف اإلمنا مل املعلومات دور حموري يف  ئ حتق
ها أدوات ال غىن عهنا يف ماكحفة  ية وأنظمة رصد جودة األدوية،  نفاذ إىل املعلومات ا يص وا يب ا لكواللقاحات وأسا ب ل شخ لطل لت

يات األطفال واحلفاظ عىل حصة األهمات وماكحفة املاالراي وغريها من  ية فو ية لأل لفاألمراض، كام جاء يف األهداف اإلمنا 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

رشوع األوىل يه بق، فإن غاية هذا ا ملويف ضوء ما  بدلان سـ ية وا نا بدلان ا ية يف ا هام يف الهنوض ابلكفاءات الو ل اإل ل ل من طس
ية مالمئة  نولو تخداهما من أجل إقامة قاعدة  ية وا ية وا يا والوسطى للمعلومات ا سني اإلدارة ا جاألقل منوا  تك سـ لعلم ن لعل لتقتح ل

يا وتكو نولو يد الوطين بفضل نقل ا ية عىل ا منو وا يق ا جو تك لحتق لصع لتمن تعامل ل سـين الكفاءات مع مراعاة العواقب املرتبة عىل ا ت
ية شرتك مع فريق اخلرباء الو تفاعل ا سني، اب ساواة بني ا ية ا ثقايف و شأن الاجامتعي وا يا يف ا نولو نا مل ل ن مل قض ل طل جل جل وهكذا . تك

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

تفي  ساعدة يف لك جماالت القطاعات املذكورة أعاله، بل  رشوع حمدود املوارد والزمن، فال يعمد إىل تقدمي ا يكوملا اكن هذا ا مل مل ّ
ية ياجات الو بلورت فهيا الا نابجملاالت اليت  ت طت تفات إىل جماالت أخرى يف ا. ح ملسـوابإلماكن الا ياجات ل حتبل، يف ضوء الا تق

يه احلاجة . اليت تعرب عهنا ادلول األعضاء 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

يةال يل ا ية يف  ية وا منتعامل املعلومات ا ن لعلم لتسـ سب  .لتق

 األهداف 2.2

يد الوطين  )أ( ياجات احملددة عىل ا تصدي لال ند ا ية املالمئة  ية وا تعامل أكرب للمعلومات ا لصعسري ا ت ل ع لعلم ن سـ حي تق لت
ية؛ لتمنيق أهداف ا  لتحق

تعامل املعلومات )ب( توى الوطين ال ية عىل ا سـوتكوين كفاءات مؤ سـ ملسـ تصدي س ند ا ية  ية وا ل ا ع لعلم لتقن
ية؛ ية الر ية الو يق أهداف ا تقدم حنو  ياجات احملددة  سـلال ن من لل يت ئط لت حتق  ح

يقا  )ج( تقين  بة يف هذا اجملال ا نا ية ا ية املالمئة وتوفري ادلراية ا ية وا يق اسرتجاع املعلومات ا بو ل سـ مل لعمل لعلم ن تطسـ لتقن ت
ية وفعاةل يا بطريقة  نولو معلتكل ا جل  .لتك
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يذ 3.2 ية ا لتنفاسرتا تيج
 

ية تا نارص ا رشوع من ا لتألف ا ل لع مل  :سي

بدلان .ألف يار ا لا  خت

بات الواردة بدلان إىل ا يار ا ند ا بدلان األقل منوا يف جتربة رائدة، و رشوع يف ثالثة بدلان من ا يذ ا لطلمن املعزتم  ل ت ل خمل تت  .يسنف

شاء فريق خرباء وطين .ابء  نإ

شاء فريق خرب ية إ بو  نسق الو معل ي ثلني عن قطاعات األعامل سـتن يني و ثلني حكو تعدد الاهامتمات ويضم  مماء وطين  ممم م
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

ية تا شطة ا يق األ هر فريق اخلرباء الوطين عىل  لو ل ن تنسـ  :سيس

يا املالمئةإعداد و .جمي نولو جصف ألوضاع ا  لتك

ية )أ( سني الظروف ا ية يف  سامه بفعا يا املالمئة أن  نولو يث ميكن  تني  تني  تني إمنا شـحتديد  حت ل ت ملح يي ملعقض ج تك ح للي . ئ
ثةل ذكل ما ييل يب إلدارة الرتبة عىل حنو أفضل يف جمال الزراعة، : مومن أ رشب يف جمال الصحة، وأدوات وأسا ياه ا لية  ل م تنق

تح تجددة يف جمال الطاقة؛سـوا تعامل الطاقة ا يطة ال ملداث وسائل  سـ  بسـ

ية  )ب( تعانة ابلرباءات واملصادر ا ية ابال نولو ند إعداد تقريرين عن األوضاع ا بو  لعلموالامتس ادلمع من الو سـ ع جي لتك
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 معلوم. تك متدة من سيو مسـات 

متد الوصف عىل تكل املعلومات؛ ية و ياز مما يعمل يف تكل اجملاالت اإلمنا سات ومراكز الا نظامت واملؤ سـيعا ئ ت س  ممل

بات  )ج( يقة  ياغة د تطلو ملص يا املالمئة؛) مواصفات(ق نولو جأوضاع ا  لتك

يا املالمئة )د( نولو تقريرين املعدين عن أوضاع ا سني ا جو لتك ل  .حت

لتكيق ا .دال تارةتطب يا املالمئة ا خملنولو  ج

يا؛ )ه( ها  يا واحدة أو أكرث تكون مالمئة وميكن  نولو يار  معلا يقت ج بتك   تطخ

رشوعات حمددة، وحتديد أي  )و( متويل  ية أو دوية  ند احلاجة حتديد مصادر و شمل  موإعداد خطة معل قد  ل ن ع لت ط
يا ا نولو يق ا ميكن  تاج  ية تكون رضورية ألغراض اإل جدراية  لتك ب ن تطمعل توىل عضو يف فريق اخلرباء ف يا، و يقا  يملالمئة  معل تطب

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

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

ميه يف إطار خطة العملطإعداد برانمج وطين خملا )ح(  .تنظبة امجلاهري و

شاء  رشوع إ شطة من مضن  يق األ رشوع عىل  بغي أن حيرص فريق اخلرباء الوطين من بداية ا نو م ن سـ تنمل مراكز دلمع ين
شأن  بو  ثل برانمج الو تخصصة،  ياانت الرباءات واجملالت ا نفاذ إىل قواعد  تاكر  يا والا نولو با ي مل ب لل مب ج نفاذ إىل املعلوما"لتك ت لا

تاكر تطوير والا بحث وا بألغراض ا ل  ".ل

تقي  رشوعيلومن املقرتح أن  يةل ا ملفريق اخلرباء الوطين ثالث مرات   :ط
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تقريرين "1" ية وشلك ا نولو تقريرين عن األوضاع ا ية وموضوع ا تحديد جماالت ا ليف اجامتع أول  ل من جل لتك - لت
نود   بة إىل ا باب لسـ  أعاله؛) ج(إىل ) أ(لن

ياغة خطة مث يف اجامتع للم "2" يذ وتقدمي املعلومات  يا املالمئة  نولو يار ا تقريرين وا لصوافقة عىل ا ت نفل ج تتك ل للخ
ية وما إىل ذكل(معل  متويل اجملاين واخلرباء والاتصاالت الرضورية لإلملام ابدلراية ا لعملفرص ا نود  - )ل بة إىل ا باب لسـ إىل ) د(لن

 أعاله؛) و(

رشوع  "3" يذ ا بدء  ملويف اجامتع أخري  ية جامهرييةتنفل تا شاركة يف مرامس ا يا اب حيذا  تنف مل ففعل ند  - ت ) ح(لبا
 .أعاله

بيك تواصل ا شاط يف معل الفريق ابملراسةل وا بو الاجامتعات وسامه  سق الو شـو ل ن ت ي لن ب  .سـت

بديدها ية  رشوع و يذ ا يق  بات اليت قد  تا مل يفتع نف كلعق  ت

بدلان األقل منوا و تامثر يف ا تحديد هو ا رشوع اب لإن هذا ا ل ياجات سمل ية إىل معاجلة ا تنطوي عىل مجموعة من األشطة الرا ن حي م
ية حمددة ويف ماكن حمدد أيضا تامثر مايل وزمين ورشي ومادي. منحمددة يف فرتة ز بإذن هو ا هو . س تعدد مراحهل،  فونظرا  ل

متةل بات ا نب ا ميكن  يقا يف لك مرحةل  حملتطلب رصدا د لعقل جتق يذ ا. ي بات املألوفة يف  ملومن ا نف بدلان األقل منوا تلعق لرشوعات يف ا
تدامة يق يف العمل احلاسويب والا تقارها للموظفني املؤهلني وا سـا لتنسـ بات احملددة يف  وال. ف تصدي للك تكل ا لعقبد من ا ل

متة نظامت ا ية ومع ا بدلان ا تعاون مع فريق اخلرباء الوطين يف ا شاور وا ثالثة اب بدلان ا ملها مل ن ل ل ت ل ملعل  .ل

يا املالمئة؛عقبة تعريف امل "1" نولو جوضوعات اليت تعد يف حمك ا  لتك
بديد ية؛: لتمقاربة ا متعات ا ياجات اخلاصة ابألفراد وا حمللتعاون ويق مع خرباء ملمني ابلظروف والا ت جملث  ح

يق؛ "2" لتنسـبة ا  عق
بديد يط هل؛: لتمقاربة ا ساعدة عىل حتضري العمل وا تخطا  لمل

بدلان األقل من "3" سات يف ا لبة واقع املؤ س ية ومراكز عق سات مر بدلان إىل مؤ تقار تكل ا جعوا، من ا س ل ف
سة لألحباث يف اجملاالت احملددة؛ ية ومؤ نولو سللمعلومات ا ج  لتك

بديد ية وحكومات : لتمقاربة 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 ملعجل
نظامت؛  مو

تقار إىل ا "4" فبة الا هاراتعق ية ا تدايت  نظمي برامج و ململوارد  من ن لتت م  ل
بديد نظامت؛: لتمقاربة ا ية واحلكومات وا رشاكء يف ا ملإجياد املوارد دلى ا من  لتل

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

بديد ياة تقدمي دراسات إفراد: لتمقاربة ا يري  شالكت احملددة يف  ية  هام احللول ا يالت مرية تصف إ حية وأفالم و تغس للم ن ئ لتقسج ت
يدة هات ا يق  يار د ناس، وا تفا للج سـق ملخ ت  .ل
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يمي .3 تعراض وا لتقالا سـ
 

رشوع 1.3 تعراض ا يد ا ملموا سـ ع
 

ميي رشوع ويقرتح مع: تقيتقرير  رشوع يقمي مدى ما حتقق من أهداف ا مليصاغ تقرير يف هناية ا تدامة ّمل بال يضمن ا سـال  مق
رشوع تاجئ ا تخدام  رشوعات مث يقمي مدى ا ملا ن سـ  .ّمل

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  اء الوطينفريق اخلرب رشوع 30ُمنفريق اخلرباء   مليوما من بداية ا

يا املالمئة نولو جتقرير عن أوضاع ا بو لتك تاح للحكومة والو تقرير جاهز و يا  مل

يا  نولو تري من  يق ما ا جخطة معل  تك خ لتطب
 مالمئة

يذ وخطة معل جاهزة  يا واحدة أو أكرث تكون مالمئة  نولو يار  نفا ج تتك للخ ت
ته هر من بدا تة أ يا بعد  رشوع  ييذ ا سـ معل شمل  لتنف

بة امجلاهري بة امجلاهري هادف وحمدد القطاع جاهز يف غضون  طبرانمج خملا هرا 24طبرانمج خملا ش 
رشوع  ملمن بداية ا

رشوع رشوع) مؤرشات(مؤرش  ملأهداف ا يق هدف ا نجاح يف  ملا  حتقل
 )مؤرشات اإلجنازات(

بدلان  ية معززة يف ا لكفاءات و األقل منوا 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

يا املالمئة  نولو تخدم ا ية واألفراد ممن  متعات ا نظامت وا جعدد ا لتك سـ حملل يمل جمل

ية حمددة تحدايت إمنا ئحال    ل

تعلقة  ية وا تعامل املعلومات ا ملهم أفضل ال ن لتقسـ ف
تاكر وتكوين الكفاءات ابلرباءات أل بغراض الا

ية ية الو نولو طنا ج   لتك

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

تعلقة ابلرباءات  ية وا تغالل املعلومات ا ملا ن لتقسـ
ية ية والهنا ية املر ئيق األهداف اإلمنا حل ئ  لتحق

شالكت احملددة ياجات عىل أساس ا ملمعاجلة الا  حت
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يد ا .4 لتموا  نفيذع

 
ناألشطة

 الفصول 

 

بدلان .ألف يار ا لا  خت

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

يا املالمئة .جمي نولو جإعداد 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
 

يار  )ج( يا ختا جنولو يامالمئةواحدة أو أكرث تكون تك ها  معل وميكن  تطبيق
 

تارةتطبيق .دال يا املالمئة ا نولو خمل ا ج لتك
 

ياغهتاإعداد خطة معل  )أ( صو
 

بة امجلاهريتنظمي برانمج و .هاء هاراتططين خملا ية ا مل و تمن
 

تعراض سـموعد الا
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ية .5  ناملزيا

 

 اجملموع

 )يفرنك سورسي(

نح ملاألسفار وا
 

شاريني    ستاخلرباء الا
 40 000 همامت املوظفني 

  أسفار الغري 

نح    ملا

تعاقدية لاخلدمات ا
  

 25 000 املؤمترات 

   اخلرباءأتعاب 

رش   30 000 لنا

 خالفه 
ل خرباء دويني إلعداد تقرير املعلومات 6 -

ية  نولو جا تارة2(لتك بدلان ا خمل للك بدل من ا  )ل
يني إلعداد خطة العمل 6 -  للك 2(حمل خرباء 

تارة بدلان ا خملبدل من ا  )ل

 همامت للك بدل 3(لهمامت اخلرباء ادلويني  -
بري  )خو

بة امجلاهري -  طبرامج خما
 

000 369 
000 120 

 
000 30 

 
000 144 

 
000 75 

  األهجزة واإلمدادات

  األاثث واألهجزة 

  اإلمدادات واملواد 

 464 000 اجملموع
 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


