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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 أأغسطس 26التارخي: 

 
 
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة السادسةالدورة 
 2015 نومفرب 13اإىل  9جنيف، من 

 
 

 مشروع استخدام املعلومات املوجودة يف امللك العام ألغراض التنمية االقتصادية

عدادمن  مانة اإ  الأ

مرفق هذه الوثيقة، اذلي حيتوي عىل اقرتاح مرشوح موضوعي بشأأن اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل يتناول  .1
. وتبلغ تاكليف املرشوع جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنيةمن توصيات  20و 16 التوصيتنيالعام لأغراض التمنية الاقتصادية، 

فرنك  250 000ليف لفا  املوفيني وفرنك سويرسي مهنا بتاك 550 000فرنك سويرسي تتعلق  800 000املقدرة 
 سويرسي بتاكليف املوفيني.

ىل النظر يف مرفق  .2 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 هذه الوثيقة واملوافقة عليه.

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 جدول أأعامل التمنية من توصيات  20و 16 نتوصيتاال 

 وثيقة املرشوع

 ملخص .1
 

 DA_16_20_03 رمز املرشوع

 

 العنوان

 

 ومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصاديةاس تخدام املعل

 

توصية )توصيات( جدول أأعامل 

 التمنية

 20و 16

 

 وصف مقتضب للمرشوع

 

نشاء وتطوير مراكز دمع يستن ىل أأنشطة الربانمج اجلاري تنييذها بغرض اإ د املرشوع اإ

بشأأن امللكية اليكرية سابقا  ادلراسات املنجزة(، ونتاجئ TISCsالتكنولوجيا والابتاكر )

بوابة الوضع  اإىلوبشأأن الرباءات واملكل العام، وكذكل واملكل العام )عنرص الرباءات( 

طار مرشوع جدول الأعامل املس تمكل بشأأن بياانت الوضع القامئة و القانوين  املُعدة يف اإ

 القانوين للرباءات.

 

ىل تمكةل اخلدمات اليت توفرها ا لآن مراكز دمع ويريم املرشوع، عىل وجه التحديد، اإ

ضافة لدمالتكنولوجيا والا ، مبا يسمح لتكل املراكز بعدم ات وأأدوات جديدةبتاكر ابإ

الاقتصار عىل حتديد الالرتاعات املوجودة يف املكل العام، بل كذكل دمع اخملرتعني 

حبثية  والباحثني واملقاولني يف اس تخدام تكل املعلومات من أأجل اس تحداث نتاجئ

جديدة والإسهام ابلتايل يف حتسني فعالية اس تغفال واس تخدام الالرتاعات ومنتجات 

تاكر عىل الصعيد املوجودة يف املكل العام، ابعتبارها مصدرا لس تحداث املعار  والاب 

تكييف خمتلف التكنولوجيات  عىللبدلان النامية والبدلان الأقل منوا اقدرة احمليل وزايدة 

 استيعاهبا.و 

 ذة(ذ )الربامج املني  الربانمج املني  

 

 14الربانمج 

الصةل بربانمج )برامج(/مرشوع 

آخر ذي صةل من  )مرشوعات( أ

 مرشوعات جدول أأعامل التمنية

 

DA_8_01 ،DA_19_30_31 ،DA_16_20_01 ،DA_16_20_02, 

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 

 الربانمج واملزيانية

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة كياءات معز  ( 9)الربانمج  2.3ه 

من املتطلبات لتسخري امللكية اليكرية بيعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان 
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ىل اقتصاد السوق احلر   .الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ

ىل املعلومات املتعلقة ابمللك ( 14و 9)الربانجمان  2.4ه  ية اليكرية نياذ حمّسن اإ

 واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية اليكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 مدة املرشوع

 

 شهرا 36

 مزيانية املرشوع

 

(؛ 2017-2016فرنك سويرسي ) 300 000تاكليف لفا  املوفيني: 

 *(2018فرنك سويرسي ) 250 000

 

(؛ 2017-2016فرنك سويرسي ) 150 000تاكليف املوفيني: 

 *(2018سويرسي ) فرنك 100 000

 .رهن موافقة جلنة الربانمج واملزيانية *

 

 وصف املرشوع .2

 

 معلومات أأساس ية 1.2

 

الرتاع يُنرش س نواي. ويف هذا الصدد، ابملعلومات العلمية والتقنية، فهناك حنو مليون  زاخراتُعد واثئق الرباءات مصدرا 

" ُمصنية وفق املامرسات الشائعة ابس تخدام خمطط تصنيف 1ما اكنت تكل الواثئق: "تزيد قمية واثئق الرباءات يف حال 

ضمن مواءمة كبرية، مما يزيد من كياءة اس تعراضها؛ ي عىل حنو" وُمنّظمة 2واحد أأو أأكرث، مما يزيد من فعالية اس تخراهجا؛ "

ط من مودعي طلبات الرباءات الكشف عن رشط المتكني، مبا يعين أأنه يُشرت " ولاضعة معوما ملبدأأ كياية الكشف أأو 3"

 من تنييذ الالرتاع. "أأي خشص من أأهل املهنة"متك ن الرتاعاهتم بطريقة واحضة وشامةل 

 

قدر من املوضوع املكشو  عنه يف واثئق الرباءات مشمول حبقوق اس تئثارية تُمنح لأحصاب الرباءات، فاإن  يظلّ ويف حني 

يف املكل العام، لأنه مل يكن مشمول قط حبقوق اس تئثارية وجد ه هبذه الطريقة يشطرا كبريا من املوضوع املكشو  عن

اكن مشمول حبقوق اس تئثارية انهتت مدة رسايهنا. ونتيجة ذلكل، ميكن اس تخدام ذكل املوضوع حبرية لتطوير منتجات  أأو

 طرائق صنع جديدة أأو اس تغفالها جتاراي. أأو

 

م اكتساب القمية من موضوع موجود يف املكل العام ومكشو  عنه يف واثئق الرباءات. وهناك عدة حتدايت مطروحة أأما

ذاكء الوعي ابلرباءات واملكل العام ومن تكل التحدايت  ىل اإ وتطوير املهارات والإجراءات والأطر املؤسس ية بغرض: احلاجة اإ

ذا اكن املوضوع املتضم1" دراج 2املكل العام؛ " منمتيا اإىلن فهيا " اس تخراج واثئق الرباءات وحتليلها لتحديد ما اإ " واإ

املوضوع املكشو  عنه يف واثئق الرباءات يف منتجات وطرائق صنع جديدة. وعفاوة عىل ذكل، تشرتط مجيع البدلان اليت 

، يُزمع فهيا اس تغفال الرتاع مطالب حباميته توفري بياانت دقيقة وشامةل عن الوضع القانوين لطلبات الرباءات والرباءات
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ذا اكن الالرتاع  ىل املكل العام. منمتياوذكل من أأجل حتديد ما اإ  اإ

 

 الأهدا  2.2

 

ىل املعار  والتكنولوجيا ومساعدة ادلول  الغرض من املرشوع املقرتح هو تيسري نياذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا اإ

ىل املكل العام مضن ولايهتا الأعضاء املهمتة عىل حتديد واس تخدام املوضوع املوجود يف املكل الع آل اإ ام أأو املوضوع اذلي أ

 بتدعمي وتوفري ما ييل:القضائية 

 

 حتديد الالرتاعات املوجودة يف املكل العام؛ بغرضلدمات معّززة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر  -

وجودة يف املكل العام دمع اس تخدام الالرتاعات امل بغرضلدمات معّززة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر  -

دارة تكل النتاجئ واملنتجات وتسويقها لحقا؛ ابعتبارها  أأساسا لس تحداث نتاجئ حبثية ومنتجات جديدة؛ واإ

نة - ماكنية اس تخدام أأسهل وحمتوى أأكرب عن كييية احلصول عىل املعلومات اخلاصة  بوابة حمس ّ للوضع القانوين تتيح اإ

 القضائية.ابلوضع القانوين يف خمتلف الولايت 

 

 اسرتاتيجية التنييذ 3.2

 

 :2017-2016سيمت حتقيق أأهدا  املرشوع من لفال النتاجئ التالية أأثناء الثنائية 

 

 واس تخداهما دليفان معليان عن حتديد الالرتاعات املوجودة يف املكل العام .1

 

طار املرشوع، يركّز  عداد دليلني يف اإ املوجودة يف املكل العام ويركّز الثاين عىل حتديد الالرتاعات  أأحدهامسيمت اإ

ىل ومنتجات حبثية عىل اس تخدام تكل الالرتاعات من أأجل اس تحداث نتاجئ  جديدة. وسيستند ادلليفان اإ

اس تنتاجات ادلراسات املُنجزة بشأأن امللكية اليكرية واملكل العام )عنرص الرباءات(، اليت تعرض الأساس القانوين 

ىل املكل العام.للآليات اليت جيوز أأن يؤ   ول املوضوع من لفالها اإ

 

وس يكون ادلليفان مكيّيني وفق الس ياق اخلاص مبوفيي مراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا، واملقاولني، ل س امي يف 

فرادية. رشادات معلية وأأمثةل ودراسات اإ  البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وسيشمفان معلومات أأساس ية واإ

 

 ادلليل بشأأن حتديد الالرتاعات املوجودة يف املكل العام املوضوعات التالية: يبحثأأن ومن املتوقع 

 

 العفاقة بني الرباءات واملكل العام؛ -

 الاحتياجات من املعلومات اخلاصة ابلتكنولوجيا؛حتديد  -
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جياد مصادر املعلومات الفازمة لتحديد الالرتاعات املوجودة يف املكل العام، وخباصة قواعد بيا - انت الرباءات اإ

 وجسفات الرباءات؛

 الاطفاع عىل املعلومات اخلاصة ابلوضع القانوين؛ -

 الاضطفاع بعمليات البحث القامئة عىل أأساس حرية العمل؛ -

دارة اخملاطر املرتبطة بذكل. -  فهم حدود معليات البحث القامئة عىل أأساس حرية العمل واإ

 

 املكل العام، مفن املتوقع أأن يبحث املوضوعات التالية:أأما ادلليل بشأأن اس تخدام الالرتاعات املوجودة يف 

 

 العفاقة بني الرباءات واملكل العام؛ -

 العفاقة بني الالرتاعات وادلراية التقنية؛ -

 اخلطوات اليت ينبغي اختاذها يف معلية اس تحداث املنتجات؛ -

 حتديد املتطلبات التكنولوجية؛ -

 حتديد املوارد التكنولوجية القامئة؛ -

 ولوجيات اجلديدة يف معليات البحث وتصممي املنتجات؛دمج التكن -

فهم حدود الالرتاعات املوجودة يف املكل العام والبّت يف احلالت اليت قد يكون فهيا ترخيص التكنولوجيا  -

 أأمرا رضوراي.

 

 .خداهماواس ت الواثئق اليت تتناول التجارب وأأفضل املامرسات يف حتديد الالرتاعات املوجودة يف املكل العام .2

 

ىل ادلليلني اخلاصني بتحديد  .3 نة ليائدة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر استنادا اإ مواد تدريبية جديدة وحمس ّ

 الالرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما.

 

دمع  ( يؤدون دور املرجع يف تدعمي ش باكت مراكزأأساس يني )خبريان للك منطقة عىل الأقلقامئة تضّم لرباء  .4

 التكنولوجيا والابتاكر وتطوير تكل املراكز يف املناطق املعنية.

 

نة للوضع القانوين ) .5 ماكنية اس تخدام أأسهل وحمتوى  البوابةبوابة حمس ّ ُمدجمة حاليا يف ركن الرباءات( تتيح اإ

 أأكرب، مبا يف ذكل ما ييل:

 

 معلومات وروابط جديدة وحمّدثة عن جسفات الرباءات؛ -

سات املتعلقة بنرش معلومات الوضع القانوين فامي خيص خمتلف املاكتب وأأمثةل عىل معلومات عن الس ياو  -

 الكييية اليت تُطبق هبا تكل الس ياسات؛
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 النياذ اإىل بوابة الوضع القانوين وجسفات الرباءات املتضمنة يف البوابة واس تخداهما؛ صيحات مساعدة بشأأن -

 ت الرباءات ومس تخدمهيا لأغراض زايدة حتسني احملتوى.واس امترة مجلع التعليقات من املتخصصني يف معلوما -

 

 :2017-2016سيمت حتقيق نتاجئ املرشوع من لفال الأنشطة التالية أأثناء الثنائية 

 

واس تخداهما  اخلرباء يف املوضوع ادلليلني العمليني بشأأن حتديد الالرتاعات املوجودة يف املكل العام س يعدّ  .1

املكتس بة يف هذين اجملالني من قبل ادلول الأعضاء، وخباصة من قبل البدلان  وجيمعون معلومات عن التجارب

 النامية.

 

رشاد ادلليلني ستتوىل ماكتب خمتارة مضن خمتلف الش باكت الوطنية ملاكت .2 ب دمع التكنولوجيا والابتاكر اإ

بشأأن حتديد الالرتاعات اجملودة يف املكل العام واس تخداهما، وذكل بدمع من لرباء التقيمي. وس ُتختار املاكتب 

ضافية  ىل اعتبارات التنوع اجلغرايف والاجامتعي والاقتصادي والقدرة عىل حتّمل لدمات اإ املس تدامة املعنية استنادا اإ

ضطفاع بأأنشطة املراقبة والتقيمي فامي خيص تكل اخلدمات. وس تقدم تكل املاكتب تعليقات حول قابلية تطبيق والا

 ادلليلني ومدى مفاءمهتام لظروفها الوطنية وحول جتارهبا يف تطبيقهام.

 

هما استنادا سرياجع اخلرباء يف املوضوع ادلليلني بشأأن حتديد الالرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخدا .3

ىل البياانت املُقدمة من الش باكت الوطنية ملاكتب دمع التكنولوجيا والابتاكر، ويعدون مواد تدريبية عىل أأساس  اإ

 ادلليلني املراجعني.

 

س ُتنشأأ ش بكة من اخلرباء يف جمايل حتديد الالرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما )مع ختصصات  .4

 تقنية حمّددة( دلمع وتطوير الش باكت الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.يف ميادين أأو موضوعات 

 

ثرائه.حمتواها حتديث و  ،واهجة جديدة لبوابة الوضع القانوينس تحداث سيمت ا .5  واإ

 

 *:2018وسيمت حتقيق أأهدا  املرشوع من لفال النتاجئ التالية أأثناء عام 

 

اعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما ومتاحان ابللغات الإنلكزيية دليفان مراجعان بشأأن حتديد الالرت  .1

 واليرنس ية والإس بانية؛

 

دارة وتقدمي اخلدمات تاكر للمتكّن من همارات ُمطّورة دلى الش باكت الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والاب  .2 اإ

لس تحداث  أأساساتكل الالرتاعات ابعتبارها  تحديد الالرتاعات املوجودة يف املكل العام ودمع اس تخدامب  املرتبطة

 نتاجئ حبثية ومنتجات جديدة.
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 *:2018سيمت حتقيق نتاجئ املرشوع من لفال الأنشطة التالية أأثناء عام 

 

ىل اللغتني س ُيرتمج ادلليفان املراجعان بشأأن حتديد الالرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما  .1 اإ

 س بانية ويُعّمامن عىل الش باكت الوطنية املهمتة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛اليرنس ية والإ 

 

طار هذا املرشوع تقدمي  .2 املساعدة التقنية وادلمع الفازمني اإىل سيتوىل لرباء خمتارون من القامئة املنشأأة يف اإ

الالرتاعات املوجودة يف لتحديد  الش باكت الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر لمتكيهنا من وضع لدمات

 لس تحداث نتاجئ حبثية ومنتجات جديدة؛ ابعتبارها أأساسااملكل العام ودمع اس تخدام تكل الالرتاعات 

 

ستُنّظم حلقات معل بشأأن التجارب وأأفضل املامرسات يف وضع لدمات لتحديد الالرتاعات املوجودة يف  .3

 ابعتبارها أأساسا لس تحداث نتاجئ حبثية ومنتجات جديدة املكل العام ودمع اس تخدام تكل الالرتاعات

 

 .2018عىل مزيانية املرشوع لعام  رهن موافقة جلنة الربانمج واملزيانية* 

 

 اخملاطر املطروحة واسرتاتيجيات التخييف مهنا 4.2

 

ردة يف ادلليلني العمليني بشأأن اخملاطر: عدم كياية قدرة موفيي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل فهم املعلومات الوا

 حتديد الالرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما، وعىل اس تعاملها بيعالية؛

 

اسرتاتيجيات التخييف مهنا: سيمت تكييف ادلليلني وفق املس توى املقّدر لقدرات موفيي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، 

نشاء قامئة تضّم لرباء أأساس يني لتقد  مي دمع تياعيل بشأأن املسائل اليت يتناولها ادلليفان.واإ

 

 

 الاس تعراض والتقيمي .3
 

 اس تعراض املرشوع جدول 1.3

 

ىل اللجنة. ويف هناية املرشوع، س ُيجرى تقيمي مس تقل يُقدم  سيُتعرض املرشوع مّرة يف الس نة ويُقدم تقرير مرحيل عنه اإ

ىل اللجنة.  تقريره اإ

 

 مرشوعالتقيمي اذلايت لل  2.3

 

ىل التقيمي اذلايت  ، س ُيجرى تقيمي مس تقل للمرشوع.ابلإضافة اإ
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 نتاجئ املرشوع

 

 مؤرشات الإجناز الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 

الالرتاعات حتديد  بشأأنليفان ادل .1

 املوجودة يف املكل العام واس تخداهما

 

 .2016توفري مرشوع ادلليلني الهنايئ الأول حبلول أأواخر عام 

 

الواثئق اليت تتناول التجارب وأأفضل  .2

املامرسات يف حتديد الالرتاعات املوجودة يف 

 املكل العام واس تخداهما

 

 .2017توفري الواثئق املنبثقة عن املرشوعات الرائدة حبلول أأواخر عام 

 

 قامئة اخلرباء الأساس يني .3

 

نشاء قامئة تضّم عىل الأقل خبريين أأساس يني للك منطقة حب لول أأواخر اإ

 .2016 عام

 

 املواد التدريبية .4

 

عداد ما ل يقل عن عرضني حبلول منتصف عام عىل أأساس  2017 اإ

 ادلليلني بشأأن حتديد الالرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما.

نة للوضع القانوين .5  البوابة احملس ّ

 

 .2016اس تحداث واهجة جديدة حبلول منتصف عام 

ضافة صيحات  .2017مساعدة جديدة حبلول منتصف عام  اإ

ضافة اس امترة جديدة حبلول أأواخر عام   .2017اإ

 

اتحة ادلليلني بشأأن حتديد  .6 اإ

الالرتاعات املوجودة يف املكل العام 

 *واس تخداهما ابللغتني اليرنس ية والإس بانية

 

 .2018توفري ادلليلني املرتمجني حبلول منتصف عام 

 

دارة وتقدمي املهارات الفازمة لإ  .7

للرتاعات املوجودة يف اب املرتبطةاخلدمات 

 *املكل العام

 

شارة معليات الاس تقصاء املُنجزة يف حلقات العمل حبلول أأواخر  اإ

ىل تطوير املرشوع للمهارات الفازمة لإدارة و 2018 عام تقدمي /أأو اإ

 .للرتاعات املوجودة يف املكل العاماب املرتبطةاخلدمات 

 

 مؤرش )مؤرشات( النجاح يف حتقيق هد  املرشوع )مؤرشات النتاجئ( ( املرشوعهد  )أأهدا 

 

تيسري نياذ البدلان النامية والبدلان  .1

ىل املعار  والتكنولوجيا ومساعدة  الأقل منوا اإ

ادلول الأعضاء املهمتة عىل حتديد واس تخدام 

تلف الش باكت الوطنية ما ل يقل عن س تة مراكز عىل مس توى خم  متكّن

نشاء  تحديد الالرتاعات ل  لدماتملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر من اإ

. ومتكّن ما ل يقل عن أأربعة مراكز عىل مس توى املوجودة يف املكل العام
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املوضوع املوجود يف املكل العام أأو املوضوع 

ىل املكل ا آل اإ لعام مضن ولايهتا اذلي أ

 القضائية

 

نشاء خمتلف الش باكت الوطنية ملراكز دمع ا لتكنولوجيا والابتاكر من اإ

 لدمات دلمع اس تخدام الالرتاعات املوجودة يف املكل العام.

 

.2018عىل مزيانية املرشوع لعام  رهن موافقة جلنة الربانمج واملزيانية* 
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 املوارد حبسب النتاجئمجموع  .4

 2017-2016)أأ( الثنائية 

 )فرناكت سويرسية( 

 اجملموع موعاجمل 2017 2016 نتاجئ املرشوع

موارد لفا   موارد املوفيني 

 املوفيني

موارد لفا   موارد املوفيني

 املوفيني

موارد لفا   موارد املوفيني

 املوفيني

 

حتديد الالرتاعات  بشأأنليفان ادل

 املوجودة يف املكل العام واس تخداهما

10,000 60,000 10,000 20,000 20,000 80,000 100,000 

ل التجارب وأأفضل الواثئق اليت تتناو 

املامرسات يف حتديد الالرتاعات املوجودة 

 يف املكل العام واس تخداهما

30,000 25,000 50,000 125,000 80,000 150,000 230,000 

ديدة اجلتدريبية ال قامئة اخلرباء واملواد 

نةاحمل و   س ّ

- - 10,000 15,000 10,000 15,000 25,000 

نة للوضع القانوين  95,000 55,000 40,000 35,000 30,000 20,000 10,000 البوابة احملس ّ

 450,000 300,000 150,000 195,000 100,000 105,000 50,000 اجملموع
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 *2018)ب( عام 

 )فرناكت سويرسية( 

 اجملموع اجملموع 2018 نتاجئ املرشوع

موارد لفا   موارد املوفيني 

 املوفيني

موارد لفا   موارد املوفيني

 املوفيني

 

حتديد  النُسخ املرتمجة لدلليلني بشأأن

الالرتاعات املوجودة يف املكل العام 

 واس تخداهما

10,000 50,000 10,000 50,000 60,000 

املهارات الفازمة لإدارة وتقدمي اخلدمات 

املرتبطة ابللرتاعات املوجودة يف املكل 

 العام

90,000 200,000 90,000 200,000 290,000 

 350,000 250,000 100,000 250,000 100,000 اجملموع

رهن موافقة جلنة الربانمج واملزيانية. *
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 موارد لفا  املوفيني حبسب فئة التلكية .5

 2017-2016)أأ( الثنائية 

 )فرناكت سويرسية( 

 اجملموع اخلدمات التعاقدية الأسيار واملنح الأنشطة

دية اخلدمات التعاق النرش أأسيار الغري بعثات املوفيني

 اليردية

اخلدمات التعاقدية 

 الأخرى

 60,000 - 40,000 - 20,000 - صياغة ادلليلني

رشاد ادلليلني  150,000 20,000 50,000 - 50,000 30,000 اإ

 20,000 - 20,000 - - - مراجعة ادلليلني

عداد املواد التدريبية  15,000 - 15,000 - - - اإ

 55,000 55,000 - - - - تواهابوابة الوضع القانوين وحتسني حم  تطوير

 300,000 75,000 125,000 - 70,000 30,000 اجملموع
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 *2018)ب( عام 

 )فرناكت سويرسية( 

 اجملموع اخلدمات التعاقدية الأسيار واملنح الأنشطة

اخلدمات التعاقدية  النرش أأسيار الغري بعثات املوفيني

 اليردية

اخلدمات التعاقدية 

 الأخرى

 50,000 40,000 - 10,000 - - ادلليلني وتعمميهام ترمجة

ىل ش باكت مراكز دمع مي تقد املساعدة التقنية اإ

 التكنولوجيا والابتاكر

10,000 50,000 - 20,000 - 80,000 

 120,000 20,000 20,000 - 40,000 40,000 معل بشأأن التجارب وأأفضل املامرسات حلقاتتنظمي 

 250,000 60,000 40,000 10,000 90,000 50,000 اجملموع

رهن موافقة جلنة الربانمج واملزيانية. *
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 اجلدول الزمين للتنييذ .6

 2017-2016)أأ( الثنائية 

 2017فصول عام  2016فصول عام  النشاط

 الرابع الثالث الثاين الأول الرابع الثالث الثاين الأول

     x x   صياغة ادلليلني

رشاد ادلليلني   x x x x    اإ

 x x       ادلليلنيمراجعة 

عداد املواد التدريبية  x        اإ

تطوير بوابة الوضع القانوين وحتسني 

 حمتواها

  x x x x x x 

 

 *2018)ب( عام 

 2018عام فصول  النشاط

 الرابع الثالث الثاين الأول

   x x ادلليلني وتعمميهام ترمجة

ىل ش باكت مي تقد املساعدة التقنية اإ

 مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

 x x x 

معل بشأأن التجارب حلقات تنظمي 

 وأأفضل املامرسات

 x x x 

 .2018عىل مزيانية املرشوع لعام  رهن موافقة جلنة الربانمج واملزيانية* 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


