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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة السادسةالدورة 
ىل  9جنيف، من   2015 نومفرب 13اإ

 
 

 مشروع استخدام املعلومات املوجودة يف امللك العام ألغراض التنمية االقتصادية

عدادمن  مانة اإ  الأ

بشأأن اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض  لمرشوعراجع    املتقارا  الا توي مرفق هذه الوثيقة عىلي  .1
 . ، آ خذا يف احلس بان التعليقات اليت آأدلت هبا ادلول الأعضاء يف ادلورة السادسة عرشة  لجنةالتمنية الاتقتصادية

فرنك سويرسي مهنا بتاكليف  550 000تعلق وي ك سويرسي فرن 800 000لهذا املرشوع تاكليف املقدرة ال وتبلغ  .2
 فرنك سويرسي بتاكليف املوظفني. 250 000خالف املوظفني و

ىل النظر يف مرفق  .3 ن ا لجنة مدعوة اإ اإ
 هذه الوثيقة واملوافقة عليه.

 

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 جدول آأعامل التمنية من توصيات  20و 16 نتوصيتاال 

 وثيقة املرشوع

 ملخص .1
 

 DA_16_20_03 املرشوع رمز

 

 العنوان

 

منية الاتقتصادية  اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض الت

 

توصية )توصيات( جدول آأعامل 

 التمنية

 20و 16

 

 وصف مقتضب  لمرشوع

 

نشاء وتطوير مراكز دمع يستن ىل آأنشطة الربانمج اجلاري تنفيذها بغرض اإ د املرشوع اإ

سابقا بشأأن امللكية الفكرية  ادلراسات املنجزة(، ونتاجئ TISCsبتاكر )التكنولوجيا والا

ىلوبشأأن الرباءات واملكل العام، وكذكل واملكل العام )عنرص الرباءات(  بوابة الوض   اإ

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

 القانوين  لرباءات.

 

ىل كمك ة ادخدمات اليت توفرها ال ن مراكز دمع ويريم املرش  وع، عىل وجه التدديد، اإ

ضافة خدمات وآأدوات جديدةالتكنولوجيا والا لها فائدة معلية عىل آأرض الواتق   بتاكر ابإ

، مبا س امي دخدمة آأفراد املبتكرين والرشاكت يف البدلان النامية والبدلان الأتقل منوا ول

تقتصار عىل حتديد الاخاراعات املوجودة يف املكل العام، بل يسمح لتكل املراكز بعدم الا

كذكل دمع اخملارعني والباحثني واملقاولني يف اس تخدام تكل املعلومات من آأجل 

ومنتجات جديدة والإسهام ابلتايل يف حتسني فعالية اس تغالل حبثية اس تدداث نتاجئ 

مصدرا لس تدداث املعارف  واس تخدام الاخاراعات املوجودة يف املكل العام، ابعتبارها

ككييف  عىلالأتقل منوا و لبدلان النامية اتقدرة عىل الصعيد احمليل وزايدة  اتتاكر والاب 

 استيعاهبا.خمتلف التكنولوجيات و 

 ذة(ذ )الربامج املنف  الربانمج املنف  

 

 14الربانمج 

الص ة بربانمج )برامج(/مرشوع 

)مرشوعات( آ خر ذي ص ة من 

 التمنية مرشوعات جدول آأعامل

 

DA_8_01 ،DA_19_30_31 ،DA_16_20_01 ،DA_16_20_02, 
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الص ة ابلنتاجئ املرتقبة يف 

 الربانمج واملزيانية

 

زة  لموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكي ة واسعة ( 9)الربانمج  2.3ه  كفاءات معزَّ

ن النامية والبدلان من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلا

ىل اتقتصاد السوق احلر  .الأتقل منوا والبدلان املنتق ة اإ

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية ( 14و 9)الربانجمان  2.4ه  نفاذ حمّسن اإ

 واس تخداهما من تقبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجي  الابتاكر والإبداع

 مدة املرشوع

 

 شهرا 36

 رشوعمزيانية امل 

 

( 2017-2016فرنك سويرسي ) 300 000كاكليف خالف املوظفني: 

 *(2018فرنك سويرسي ) 250 000و

 

( 2017-2016فرنك سويرسي ) 150 000كاكليف املوظفني: 

 *(2018سويرسي ) فرنك 100 000و

 .رهن موافقة جلنة الربانمج واملزيانية *

 

 وصف املرشوع .2

 

 رشوعومربرات امل  معلومات آأساس ية 1.2

 

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

" ُمصنفة وفق املامرسات الشائعة ابس تخدام خمطط تصنيف 1كزيد تقمية واثئق الرباءات يف حال ما اكنت تكل الواثئق: "

ضمن مواءمة كبرية، مما يزيد من كفاءة اس تعراضها؛ ي عىل حنو" وُمنّظمة 2ية اس تخراهجا؛ "واحد آأو آأكرث، مما يزيد من فعال 

رشط المتكني، مبا يعين آأنه يُشارط من مودعي طلبات الرباءات الكشف عن " وخاضعة معوما ملبدآأ كفاية الكشف آأو 3"

 الاخاراع. من تنفيذ "آأي خشص من آأهل املهنة"متكَّن اخاراعاهتم بطريقة واحضة وشام ة 

 

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

يف املكل العام، لأنه مل يكن مشمول تقط حبقوق اس تئثارية ه هبذه الطريقة يوجد شطرا كبريا من املوضوع املكشوف عن

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

 طرائق صن  جديدة آأو اس تغاللها جتاراي. آأو

 

وهناك عدة حتدايت مطروحة آأمام اكتساب القمية من موضوع موجود يف املكل العام ومكشوف عنه يف واثئق الرباءات. 

ذاكء اومن تكل التددايت  ىل اإ وتطوير املهارات والإجراءات والأطر املؤسس ية بغرض: لوعي ابلرباءات واملكل العام احلاجة اإ

ذا اكن املوضوع املتضمن فهيا 1" ىل" اس تخراج واثئق الرباءات وحتليلها لتدديد ما اإ دراج 2املكل العام؛ " منمتيا اإ " واإ
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وة عىل ذكل، تشارط يمي  البدلان اليت املوضوع املكشوف عنه يف واثئق الرباءات يف منتجات وطرائق صن  جديدة. وعال

يُزم  فهيا اس تغالل اخاراع مطالب حباميته توفري بياانت دتقيقة وشام ة عن الوض  القانوين لطلبات الرباءات والرباءات، 

ذا اكن الاخاراع  ىل املكل العام. منمتياوذكل من آأجل حتديد ما اإ  اإ

 

ماكهنا آأن تساعد من جدول آأعامل التمنية " 20ويسامه املرشوع آأيضا وحتديدا يف حتقيق الهدف  عداد مبادئ توجهيية ابإ اإ

ىل املكل العام وفقا لأنظمهتا القانونية من  16" وبوجه آأمع الهدف ادلول الأعضاء املهمتة ابملوضوع عىل حتديد املواد اليت آ لت اإ

" مبا يعود عىل آأفراد املبتكرين ير ومفتو الناجتة عن مكل عام غز  التعمق يف حتليل العواتقب واملناف جدول آأعامل التمنية "

 والرشاكت  يف البدلان النامية والأتقل منوا بفائدة معلية عىل آأرض الواتق .

 

وجيم  املرشوع عدة آأنشطة حمدودة يف الزمن ومصممة من آأجل اس تدداث منتجات وآأدوات حمددة ل سابق لها لتضاف 

ىل ما تقدمه الويبو من خدمات دمع  يعزز الإسهام الإمنايئ اذلي تس تطي  هذه ، مما دمع التكنولوجيا والابتاكرمراكز لحقا اإ

ماكن ادخدمات آأن تسهم به.  يمي  البدلان النامية والأتقل منوا طبعا آأن تس تعني بتكل املنتجات والأدوات سواء اكنت وابإ

 آأو ل. من تكل املراكزوطنية دلهيا ش بكة 

 الأهداف 2.2

 

ىل املعارف والتكنولوجيا ومساعدة ادلول  الغرض من املرشوع املقار  هو تيسري نفاذ البدلان النامية والبدلان الأتقل منوا اإ

ىل املكل  العام مضن ولايهتا الأعضاء املهمتة عىل حتديد واس تخدام املوضوع املوجود يف املكل العام آأو املوضوع اذلي آ ل اإ

 بتدعمي وتوفري ما ييل:القضائية 

 

 حتديد الاخاراعات املوجودة يف املكل العام؛ بغرضخدمات معّززة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر  .1

دمع اس تخدام الاخاراعات املوجودة يف املكل العام  بغرضخدمات معّززة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر و  .2

دارة تكل النتاجئ واملنتجات وتسويقها لحقا؛آأساس ابعتبارها  ا لس تدداث نتاجئ حبثية ومنتجات جديدة؛ واإ

نةو  .3 ماكنية اس تخدام آأسهل وحمتوى آأكرب عن كيفية احلصول عىل املعلومات ادخاصة  بوابة حمس ّ  لوض  القانوين تتيح اإ

 ابلوض  القانوين يف خمتلف الولايت القضائية.

 

 اساراتيجية التنفيذ 3.2

 

 :2017-2016سيمت حتقيق آأهداف املرشوع من خالل النتاجئ التالية آأثناء الثنائية 

 

 واس تخداهما دليالن معليان عن حتديد الاخاراعات املوجودة يف املكل العام .1

 

طار املرشوع، يركّز  عداد دليلني يف اإ عىل حتديد الاخاراعات املوجودة يف املكل العام ويركّز  آأحدهامسيمت اإ

جديدة. وسيستند ادلليالن ومنتجات حبثية عىل اس تخدام تكل الاخاراعات من آأجل اس تدداث نتاجئ  الثاين
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ىل اس تنتاجات ادلراسات املُنجزة بشأأن امللكية الفكرية واملكل العام )عنرص الرباءات(، اليت تعرض  اإ

ىل املكل العام.  الأساس القانوين لل ليات اليت جيوز آأن يؤول املوضوع من خاللها اإ

 

وس يكون ادلليالن مكيّفني وفق الس ياق ادخاص مبوظفي مراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا، واملقاولني، 

رشادات معلية وآأمث ة  ل س امي يف البدلان النامية والبدلان الأتقل منوا. وسيشمالن معلومات آأساس ية واإ

فرادية.  ودراسات اإ

 

 املوجودة يف املكل العام املوضوعات التالية:ادلليل بشأأن حتديد الاخاراعات  يبحثومن املتوتق  آأن 

 

 العالتقة بني الرباءات واملكل العام؛

 الاحتياجات من املعلومات ادخاصة ابلتكنولوجيا؛حتديد  -

جياد مصادر املعلومات الالزمة لتدديد الاخاراعات املوجودة يف املكل العام، وخباصة تقواعد بياانت و  - اإ

 الرباءات وجسالت الرباءات؛

 عىل املعلومات ادخاصة ابلوض  القانوين؛ الاطالعو -

 الاضطالع بعمليات البحث القامئة عىل آأساس حرية العمل؛و -

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

 

 ضوعات التالية:آأما ادلليل بشأأن اس تخدام الاخاراعات املوجودة يف املكل العام، مفن املتوتق  آأن يبحث املو 

 

 العالتقة بني الرباءات واملكل العام؛ -

 العالتقة بني الاخاراعات وادلراية التقنية؛و  -

 ادخطوات اليت ينبغي اختاذها يف معلية اس تدداث املنتجات؛و  -

 حتديد املتطلبات التكنولوجية؛و  -

 حتديد املوارد التكنولوجية القامئة؛و  -

  املنتجات؛دمج التكنولوجيات اجلديدة يف معليات البحث وتصمميو  -

فهم حدود الاخاراعات املوجودة يف املكل العام والبّت يف احلالت اليت تقد يكون فهيا كرخيص و  -

 التكنولوجيا آأمرا رضوراي.

 

 .واس تخداهما الواثئق اليت تتناول التجارب وآأفضل املامرسات يف حتديد الاخاراعات املوجودة يف املكل العامو  .2

 

ن .3 ىل ادلليلني ادخاصني بتدديد مواد تدريبية جديدة وحمس ّ ة لفائدة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر استنادا اإ

 الاخاراعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما.
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( يؤدون دور املرج  يف تدعمي ش باكت مراكز دمع )خبريان للك منطقة عىل الأتقل آأساس ينيتقامئة تضّم خرباء  .4

 املراكز يف املناطق املعنية. التكنولوجيا والابتاكر وتطوير تكل

 

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

 آأكرب، مبا يف ذكل ما ييل:

 

 معلومات وروابط جديدة وحمّدثة عن جسالت الرباءات؛ -

القانوين فامي خيص خمتلف املاكتب وآأمث ة معلومات عن الس ياسات املتعلقة بنرش معلومات الوض  و  -

 عىل الكيفية اليت تُطبق هبا تكل الس ياسات؛

ىل بوابة الوض  القانوين وجسالت الرباءات املتضمنة يف  صفدات مساعدة بشأأنو  - النفاذ اإ

 واس تخداهما؛ البوابة

التعليقات من املتخصصني يف معلومات الرباءات ومس تخدمهيا لأغراض زايدة  واس امترة مجل  -

 احملتوى. حتسني

 

 :2017-2016سيمت حتقيق نتاجئ املرشوع من خالل الأنشطة التالية آأثناء الثنائية و 

 

خداهما واس ت ادخرباء يف املوضوع ادلليلني العمليني بشأأن حتديد الاخاراعات املوجودة يف املكل العام س يعدّ  .1

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

 البدلان النامية.

 

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

واس تخداهما، وذكل بدمع من خرباء التقيمي. وس ُتختار بشأأن حتديد الاخاراعات اجملودة يف املكل العام 

ىل اعتبارات التنوع اجلغرايف والاجامتعي والاتقتصادي والقدرة عىل حتّمل  املاكتب املس تدامة املعنية استنادا اإ

ضافية والاضطالع بأأنشطة املراتقبة والتقيمي فامي خيص تكل ادخدمات. وس تقدم تكل املاكتب  خدمات اإ

 لية تطبيق ادلليلني ومدى مالءمهتام لظروفها الوطنية وحول جتارهبا يف تطبيقهام.تعليقات حول تقاب 

 

سرياج  ادخرباء يف املوضوع ادلليلني بشأأن حتديد الاخاراعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما استنادا و  .3

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

 آأساس ادلليلني املراجعني.

 

س ُتنشأأ ش بكة من ادخرباء يف جمايل حتديد الاخاراعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما )م  ختصصات و  .4

 يف ميادين آأو موضوعات تقنية حمّددة( دلمع وتطوير الش باكت الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.
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ثرائه.حمتواها حتديث و  ،واهجة جديدة لبوابة الوض  القانويندداث سيمت اس تو  .5  واإ

 

 *:2018وسيمت حتقيق آأهداف املرشوع من خالل النتاجئ التالية آأثناء عام 

 

بلغات الأمم املتددة دليالن مراجعان بشأأن حتديد الاخاراعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما  .1

 ؛يميعها الست

 

دارة وتقدمي ادخدمات تاكر  لمتكّن من همارات ُمطّورة دلى الش باكت الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والاب و  .2 اإ

 آأساساتدديد الاخاراعات املوجودة يف املكل العام ودمع اس تخدام تكل الاخاراعات ابعتبارها ب  املرتبطة

 لس تدداث نتاجئ حبثية ومنتجات جديدة.

 

 *:2018رشوع من خالل الأنشطة التالية آأثناء عام سيمت حتقيق نتاجئ امل و 

 

ىل ا لغتني  .1 س ُيارمج ادلليالن املراجعان بشأأن حتديد الاخاراعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما اإ

 الفرنس ية والإس بانية ويُعّمامن عىل الش باكت الوطنية املهمتة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛

 

طار هذا املرشوع تقدمي سيتوىل خرباء و  .2 ىل خمتارون من القامئة املنشأأة يف اإ املساعدة التقنية وادلمع الالزمني اإ

الاخاراعات املوجودة الش باكت الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر لمتكيهنا من وض  خدمات لتدديد 

 نتاجئ حبثية ومنتجات جديدة؛لس تدداث  ابعتبارها آأساسايف املكل العام ودمع اس تخدام تكل الاخاراعات 

 

ستُنّظم حلقات معل بشأأن التجارب وآأفضل املامرسات يف وض  خدمات لتدديد الاخاراعات املوجودة يف و  .3

 املكل العام ودمع اس تخدام تكل الاخاراعات ابعتبارها آأساسا لس تدداث نتاجئ حبثية ومنتجات جديدة

 

 .2018زيانية املرشوع لعام عىل م رهن موافقة جلنة الربانمج واملزيانية* 

 

 اخملاطر املطروحة واساراتيجيات التخفيف مهنا 4.2

 

اخملاطر: عدم كفاية تقدرة موظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل فهم املعلومات الواردة يف ادلليلني العمليني بشأأن 

 ا بفعالية؛حتديد الاخاراعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما، وعىل اس تعامله

 

اساراتيجيات التخفيف مهنا: سيمت ككييف ادلليلني وفق املس توى املقّدر لقدرات موظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، 

نشاء تقامئة تضّم خرباء آأساس يني لتقدمي دمع تفاعيل بشأأن املسائل اليت يتناولها ادلليالن.  واإ
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 الاس تعراض والتقيمي .3
 

 ملرشوعاس تعراض ا جدول 1.3

 

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

ىل ا لجنة.  تقريره اإ

 

 التقيمي اذلايت  لمرشوع 2.3

 

ىل التقيمي اذلايت  ، س ُيجرى تقيمي مس تقل  لمرشوع.ابلإضافة اإ

 

 نتاجئ املرشوع

 

 الناحج مؤرشات الإجناز

 )مؤرشات النتاجئ(

 

الاخاراعات حتديد  بشأأنليالن ادل .1

 املوجودة يف املكل العام واس تخداهما

 

 .2016توفري مرشوع ادلليلني الهنايئ الأول حبلول آأواخر عام 

 

الواثئق اليت تتناول التجارب وآأفضل  .2

املامرسات يف حتديد الاخاراعات املوجودة يف 

 ااملكل العام واس تخداهم

 

 .2017توفري الواثئق املنبثقة عن املرشوعات الرائدة حبلول آأواخر عام 

 

 تقامئة ادخرباء الأساس يني .3

 

نشاء تقامئة تضّم عىل الأتقل خبريين آأساس يني للك منطقة حبلول آأواخر  اإ

 .2016 عام

 

 املواد التدريبية .4

 

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

 لني بشأأن حتديد الاخاراعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما.ادللي

نة  لوض  القانوين .5  البوابة احملس ّ

 

 .2016اس تدداث واهجة جديدة حبلول منتصف عام 

ضافة صفدات مساعدة جديدة حبلول منتصف عام   .2017اإ

ضافة اس امترة جديدة حبلول آأواخر عام   .2017اإ
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اتحة ادلليلني بشأأن حت .6 ديد اإ

الاخاراعات املوجودة يف املكل العام 

 *واس تخداهما اب لغتني الفرنس ية والإس بانية

 

 .2018توفري ادلليلني املاريمني حبلول منتصف عام 

 

املهارات الالزمة لإدارة وتقدمي  .7

لخاراعات املوجودة يف اب املرتبطةادخدمات 

 *املكل العام

 

شارة معليات الاس تقصاء املُنجزة يف ح لقات العمل حبلول آأواخر اإ

ىل تطوير املرشوع  لمهارات الالزمة لإدارة و 2018 عام تقدمي /آأو اإ

 .لخاراعات املوجودة يف املكل العاماب املرتبطةادخدمات 

 

 مؤرش )مؤرشات( النجا  يف حتقيق هدف املرشوع )مؤرشات النتاجئ( هدف )آأهداف( املرشوع

 

بدلان تيسري نفاذ البدلان النامية وال  .1

ىل املعارف والتكنولوجيا ومساعدة  الأتقل منوا اإ

ادلول الأعضاء املهمتة عىل حتديد واس تخدام 

املوضوع املوجود يف املكل العام آأو املوضوع 

ىل املكل العام مضن ولايهتا  اذلي آ ل اإ

 القضائية

 

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

نشاء ملراكز دمع التك  تدديد الاخاراعات ل  خدماتنولوجيا والابتاكر من اإ

 . املوجودة يف املكل العام

 

ومتكّن ما ل يقل عن آأربعة مراكز عىل مس توى خمتلف الش باكت الوطنية 

نشاء خدمات دلمع اس تخدام  ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر من اإ

 الاخاراعات املوجودة يف املكل العام.

 

مراكز عىل مس توى خمتلف الش باكت الوطنية  س تخدمنيامل عدد وزاد 

ممن اس تطاع حتديد املعلومات املوجودة  ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

 يف املكل العام واس تخداهما.

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

 2017-2016)آأ( الثنائية 

 )فرناكت سويرسية( 

 اجملموع اجملموع 2017 2016 نتاجئ املرشوع

موارد خالف  موارد املوظفني 

 املوظفني

موارد خالف  موارد املوظفني

 املوظفني

خالف  موارد موارد املوظفني

 املوظفني

 

حتديد الاخاراعات  بشأأنليالن ادل

 املوجودة يف املكل العام واس تخداهما

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

الواثئق اليت تتناول التجارب وآأفضل 

املامرسات يف حتديد الاخاراعات املوجودة 

 يف املكل العام واس تخداهما

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

ديدة اجلتدريبية ال تقامئة ادخرباء واملواد 

نةاحمل و   س ّ

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

نة  لوض  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 خالف  موارد املوظفني 

 املوظفني

موارد خالف  موارد املوظفني

 املوظفني

 

حتديد  النُسخ املاريمة  دلليلني بشأأن

الاخاراعات املوجودة يف املكل العام 

 واس تخداهما

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

املهارات الالزمة لإدارة وتقدمي ادخدمات 

املرتبطة ابلخاراعات 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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 فئة التلكفةموارد خالف املوظفني حبسب  .5

 2017-2016)آأ( الثنائية 

 )فرناكت سويرسية( 

 اجملموع ادخدمات التعاتقدية الأسفار واملنح الأنشطة

ادخدمات التعاتقدية  النرش آأسفار الغري بعثات املوظفني

 الفردية

ادخدمات التعاتقدية 

 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 - - - - بوابة الوض  القانوين وحتسني حمتواها تطوير

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

 سويرسية()فرناكت  

 اجملموع ادخدمات التعاتقدية الأسفار واملنح الأنشطة

ادخدمات التعاتقدية  النرش آأسفار الغري بعثات املوظفني

 الفردية

ادخدمات التعاتقدية 

 الأخرى

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

ىل ش باكت مراكز دمع تقدمي  املساعدة التقنية اإ

 الابتاكرالتكنولوجيا و

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

 120,000 20,000 20,000 - 40,000 40,000 معل بشأأن التجارب وآأفضل املامرساتتنظمي حلقات 

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

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

 2017-2016)آأ( الثنائية 

 2017فصول عام  2016فصول عام  النشاط

 الراب  الثالث الثاين الأول الراب  الثالث الثاين الأول

     x x   صياغة ادلليلني

رشاد ادلليلني   x x x x    اإ

 x x       مراجعة ادلليلني

عداد املواد التدريبية  x        اإ

تطوير بوابة الوض  القانوين وحتسني 

 حمتواها

  x x x x x x 

 

 *2018)ب( عام 

 2018فصول عام  النشاط

 الراب  الثالث الثاين الأول

   x x كريمة ادلليلني وتعمميهام

ىل ش باكت  تقدمي املساعدة التقنية اإ

 مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

 x x x 

تنظمي حلقات معل بشأأن التجارب 

 وآأفضل املامرسات

 x x x 

 .2018عىل مزيانية املرشوع لعام  ة الربانمج واملزيانيةرهن موافقة جلن* 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


