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   املرحلة الثانية–  أدوات للنفاذ إىل املعلومات املتعلقة بالرباءاتاستحداثمشروع بشأن 

  األمانةمن إعداد

تضمن ي .1 يناول مرفق هذه الويقة ا0ي  ث شأن "ت برشوع  تحداثم تعلقة سـا نفاذ إىل املعلومات ا مل أدوات   لل
ية -لرباءات  ثا ناملرحP ا ية " ل يات جدول أعامل ا منتو رشوع املقدرة إىل . 31 و30 و19لتص  فرنك 292 000ملوتصل تلكفة ا
 .يسورسي

نظر يف مرفق  .2 نة مدعوة إىل ا لإن ا للج
يهثهذه الويقة   .علواملوافقة 

 ]ييل ذd املرفق[
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 املرفق
رشوع رشوعويقة ا رشوعويقة ا رشوعويقة ا ملويقة ا ملث ملث ملث     ث

 ملخص .1

رشوع  DA_19_30_31_02 ملرمز ا

نوان تعلقة لرباءات لعا نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل  سـ

ي يةاتصتو     لتمن جدول أعامل ا

 

ية  تو صا بو، : 19ل تصاص الو ية العمل، مضن ا شات حول  نا رشوع يف  يا خق يف كم ل
ب}ان واألقل منوا إىل املعرفة تسعىل امليض يف  ية وا نا ب}ان ا ًيل نفاذ ا ل ل ل مه

شطة  تاكري وتعزيز ت� األ شاط اإلبداعي و� يا للهنوض  نولو نوا ب لن جل تك
بو نجزة يف إطار الو يا  .مل

ية تو صا ية دوية أخرى إلسداء : 30 ل نظامت حكو تعاون مع  بو أن  لبغي للو ت ي مي م ن
ب} ية، مبا فهيا ا نا ب}ان ا نصح  لا ل لل بل مل ناء عىل طلهبا، حول  سـان األقل منوا،  ب

ية �تفاع هبا،  ية الفكرية و تعلقة  ية ا نولو نفاذ إىل املعلومات ا نا مل يفل مللك ج كتك ل
ية خاصة بة الطلب أ هة صا مهوال سـ� يف ا�االت اليت تولهيا ا ح  .جل

ية تو صا هم يف نقل : 31 ل تفق علهيا ا�ول األعضاء و بادرات  ساختاذ  تم ت
نولو جا سن لتك يل نفاذ  بو  يه ال¢س إىل الو تو ية،  نا ب}ان ا ّيا إىل ا حم ه ي ك ل بتسل ج م

ندات الرباءات ية الواردة يف  سـإىل املعلومات ا  .لعلن

رشوع تضب  للموصف  تكامل  مق رشوع إعداد تقرير عن واقع الرباءات إىل ا ية من  ثا سـتريم املرحP ا ن مل
نجز يف إطار املرحP األوىل، أي صقل األدوا تحدثة ملالعمل ا ملسـت املوحدة ا

 Pية الفكرية العام سريه بني ماكتب ا تعاون و ناء املرحP األوىل، وتعزيز ا مللكأ ي ل تث
ها تقارير وو يل الرباءات، وتعقب جدوى ا قعيف جمال  ل  .حتل

رشوع  هدف اإلمنايئ  ملوا تعلقة "ل نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل سـ
منو �" لرباءات تاكر وا لهو تعزيز � ب}ان ب ية وا نا ب}ان ا لتصادي يف ا ل مل ق

شات نا سري إجراء  قاألقل منوا عرب  مي نارة عنت تطوير ونقل ست أكرث ا بحث وا ل ا ل
يا نولو جا واقع الرباءات يف بشأن ذd عرب إعداد تقارير عن   واختاذ قراراتلتك

ية  .ملعنا�االت ا

رشوع يه  بة  يجة املر للموا تق نإ²حة لنت يات لتكفرص نفاذ أفضل إىل ا جولو
شورات الرباءات ومعرف شوف عهنا يف  نا تو´ات يف جمال امحلاية ةمملك ل أكرب 

شأهنا وأمناطمبوجب الرباءات  نجز  نة  ية  نولو تاكر يف جماالت  ب � ت ي ُب مع ج تك
تكوين الكفاءات ف� خيص أفضل إىل واقع الرباءات إضافة عن تقارير 

بحث يف الرباءات يف ت� ا يب ا لاملامرسات وأسا  .�االتل

سامهة يف  رشوع إىل ا ية من ا ثا حتوتريم املرحP ا مل ن يجة وذd قملل لنتيق ت� ا
هدف عرب امليض يف إعداد تقارير جديدة عن واقع الرباءات يف ا�االت  لا

احملددة يف املرحP األوىل، أي الصحة العامة، واألغذية والزراعة، والطاقة وتغري 
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نظمي أ ناخ، واإلعاقات وعرب  نا ت رش املعلومات وتكوين الكفاءاتمل  ،لنشطة 
يالت الرباءاتوخصوصا شأن  ميي  نظمي مؤمتر إ حتل عرب  ب بادئ قلت ياغة  ية  م  ص بغ

ية إلعداد تقارير عن واقع الرباءات ورش أفضل املامرسات  ية  نتو مهنج جهي
سات العامP يف هذا ا�ال ية الفكرية واملؤ ها بني ماكتب ا سوباد مللكت  .ل

 14الربÃمج  لتنفيذا) برامج(برÃمج 

تعاون مع )برامج أخرى(الصP بربÃمج آخر  ية  ية العا ية ا لقطاع ا مل ت تحب لل تحدÈت  ن يدية وا لإدارة املعارف ا لتقل
ية بة ملالعا ية الفكرية، و ية  بة القضاÈ العا تاكر، و بة � شع، و مل شع ب للملكشع

تصادية واإلحصاءات شؤون � قا  .ل

بوصP بربامجال  .18 و16و 9 و5 و1 ي الو

بة يف ويقة الربÃمج  تاجئ املر  Pثالص تقن ل
ية  2013-2012 نواملزيا

يا Í بة يجة املر نا تقن ت تعامل مع مجموعة : 2. ل نة قادرة عىل ا رشية  لموارد  حمّس ب
ية الفكرية من  تخدام ا بات ال مللكواسعة من ا سـ تخداما أملتطل ية ا سـجل ا لتمن

ب}ان األقل من ية وا نا ب}ان ا لفعاال يف ا ل تقP إىل نظام مل ب}ان ا نوا وا ملل
تصاد  احلر ق�

بة رابعا يجة املر تقا هور : 2. لنت ية الفكرية وا سات ا سن لفائدة مؤ مجلنفاذ  مللك س حم
تخداÔا أكرث من أجل  ية الفكرية وا شأن ا سـإىل املعلومات واملعارف  مللكب

نفا ية وا ية ا نفات اإلبدا نفاذ إىل ا تاكر وزÈدة ا ملصيع � حملم ع ملص ل ب ت تشج
ية اآليP إىل امل� العام  .عاإلبدا

بة سابعا يجة املر تقا تخدمة يف نقل املعارف : 3. لنت ية الفكرية  مسـأدوات ا مللك
ية، وال سـ�  نا ب}ان ا تقدمة إىل ا ب}ان ا يا ورشها من ا نولو موتطويع ا ج لتك ل مل ل ن ل

ية تحدÈت العا ب}ان األقل منوا، ملوا´ة ا ملا ل ت مصادر معلوما؛ 18الربÃمج . ل
يايس و�تفاع الفعال ملعلومات  يل ا تح يا، متزج بني ا يدة  نتلفة و سـ ل ل معل لخم مف

ية ألغراض  ياسات وأدوات  تعلقة لرباءات لفائدة واضعي ا معلا سـ لمل
تاكر توح ب�  .ملفا

رشوع سمرب 2012من نومفرب  ملمدة ا هرا14: 2013ي إىل د  ش 

رشوع ية ا ملمزيا يف خالف املوظفني ن  يفرنك سورسي 292 000:  لتاك
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رشوع .2  ملوصف ا

 نتاجئ املرحP األوىل 1.2

رشوع9أعدت  ناء املرحP األوىل من ا مل تقارير عن واقع الرباءات أ يف جماالت الصحة العامة، واألغذية والزراعة،  ث
ئة تقري. لبيوالطاقة وا رشوع يف ا تاجئ احملققة يف املرحP األوىل من ا ية عن ا لوقدمت معلومات إضا ملن ل مير ف انظر  (يلتقيا

 )CDIP/10/6 ثالويقة

ية 2.2 تاجئ الر ية وا ثا سـأهداف املرحP ا ن ن يل  ئل

ية هو إ²حة  ثا هدف األول للمرحP ا نإن ا ل تو´ات يف جمال امحلاية مبوجب ل يات ومعرفة أكرب  نولو لفرص نفاذ أفضل إىل ا ج لتك
نة ية  نولو تاكر يف جماالت  يالرباءات وأمناط � معب ج يه، . تك تة تقارير جديدة علو ية يه إعداد  ثا ية للمرحP ا تاجئ الر سـفا ن ل سـ ين ئل

ية يف ا�االت  نا ب}ان ا ب}ان منوا وا ية خاصة وأولوية �ى أقل ا معن واقع الرباءات ف� خيص موضوعات حمددة حتظى بأ ل ل ل مه
ي ياسة العامة املربطة  شات وقرارات ا نا ناء املرحP األوىل �مع  مناحملددة أ ت سـ ق لتث ل بحث م تçر يف ا تاكر، و� لة، و� سب

سات،  ية واحلكومات، واملؤ نظامت غري احلكو تصة وا ية ا�وية ا نظامت احلكو يا يف ا نولو تطوير، ونقل ا سوا مل è ل مل مل م ج لتك
ثيل القطاع اخلاص ية، وغري ذd من  تطوير، واألوساط األاكد بحث وا ممومراكز ا مي ل سن موقع . ل ّأضف إىل ذd أنه  سـُيح

بو ا شورة اليت أعدهتا لتقارير عن  اخلاص لشـبيكيالو تقارير عن واقع الرباءات ا نفاذ إىل ا سني ا نواقع الرباءات من أجل  ل ل ملحت
سات األخرى بو واملؤ سالو  .ي

تخدام تقارير واقع الرباءات وإعدادها ية ال نا ب}ان ا سات ا سني كفاءات مؤ ية هو  ثا ثاين للمرحP ا هدف ا سـوا ل ل س حت ن ل مل ومن . ل
سات العامP يف جمال نبني األ ية الفكرية واملؤ تعاون بني ماكتب ا سري ا ميي  نظمي مؤمتر إ  dسشطة املربطة بذ ل ي ت مللكت لت قل

تيالت الرباءات وبادل أفضل املامرسات تقارير عن . حتل ية إلعداد ا ية  بادئ تو ياغة  يجة األخرى يف  ثل ا لو مهنج جهي ص ن ممت ت ل ت
 .الرباءات واقع

يدة ا ئات ا ملوشمل ا تفت رشاكت : سـهتدفة ما ييلملسـلف يا واجلامعات، وا نولو ثون يف مراكز ا با بدعون األفراد، وا لا جل تك ح ل مل
ياسات يف احلكومات  ية الفكرية، وواضعو ا ية، والعاملون يف جمال ا ناعة، واألوساط األاكد توسطة، وا سـالصغرية وا مي لص لمل مللك

ي نظامت غري احلكو ية ا�وية أو ا نظامت احلكو ية، وا مالو ملم ل مل تطوير ونقل طن بحث وا ياسات يف جمال ا لة، وواضعو ا ل لسـ
dيا، إىل غري ذ نولو جا  .لتك

تحدثة يف رشوع إىل زÈدة صقل األدوات ا ية من ا ثا سعى املرحP ا سـو ن ل ملت مل ثل �س يهنا  م املرحP األوىل و طالع عىل حتس
تاجات لك تقرير  .سـتنا

تقار ية كذd إىل تعقب أفضل جلدوى ا ثا سعى املرحP ا لو ن ل نجزة يف املست ية ووملير ا ثا تني األوىل وا قعر ن ل  عىل أوساط هاحل
ئات يدة لفا  .ملسـتفا

ية 3.2 ثا يذ املرحP ا ية  ناسرتا ل تنفيج  ت

يام مبا ييلتست  :لقحقق األهداف املذكورة عرب ا

ية .ألف سات الو ية وا�ول األعضاء واملؤ نظامت غري احلكو ية ا�وية وا نظامت احلكو تعاون بني ا نا س مل ل مل طل م ية/م  :قلمياإل

بة يف املرحP األوىل أن تجربة ا سـنت ا ملكتل بغي إعدادبيّ تقارير عن واقع الرباءات ينه  رشاكء ا0ي هلم اه¢م ل ا تعاون مع ا ل ل
ية وخربة فهيا شلك فعال . ملعنملوضوعات ا ساعد عىل حتديد نطاق لك تقرير  بومن شأن ذd أن  ياجات ي ية بعض ا تو حب تل
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تعاونني رشاكء ا ملا شلك خاص إىل إجياد .ل سعى  يعه و ناحج وتو تعاون ا ية إرساء ذd ا ثا تواصل املرحP ا ب و ت سـ ل ل ن ل سسـ
ثل  توى العاملي  شاطا عىل ا ية إضافة إىل رشاكء أكرث  نا ب}ان ا تعدة ل}خول يف رشااكت يف ا ية ا سات ا ماملؤ سـم ن ل ل سـ حملل ملس مل

ية نظامت غري احلكو ية ا�وية وا نظامت احلكو ما ملم ل  .مل

تلف ويف هذا ا تخدام  ية عرب ا نا ب}ان ا ية يف ا ية واإل سات الو تعاون مع ا�ول األعضاء واملؤ يعزز ا خمياق،  سـ ل ل مي ن س ل سـ مسـ قل ط ُل
تقارير اجلديدة عن واقع الرباءات ها يف إطار ا بة  همة  ياجات وحتديد املوضوعات ا يمي � لالهنج  سـ لت مل لنتق ح ل ُ. 

 :تكوين الكفاءات .ء

ثال  بق  تخدم من أن  يل اليت متكن ا تح بحث وا ية ا سري شامل  متوي لك تقرير عن واقع الرباءات عىل  يط سـ ل ل ل ملهنج تف ملحي ّ
يق إىل حد ما يات مماثP ويكرر ا لتحقاسرتا تقرير . تيج ّيعد لو0ا، فا ها يف جمال  مثاالُ بحث يف الرباءات و يات ا حتليلالسرتا ل تيج

þناو يا ا0ي  نولو تا ج يتك  .ل

تقرير وإل تعاون يف إعداد ذd ا ساعد ا  ،dلضافة إىل ذ ل هة ي رشيكجلا يالت الرباءات  عىل �ةلا مية  حتلطالع عىل  ق
شلك عام تعلقة لرباءات  بوحدودها وعىل املعلومات ا نت املرحP األوىل. مل رشوعبيّوقد  تعاون عىل إعداد تقرير مل من ا ل أن ا

رشيكة يف نظمة ا يد ا لعن واقع الرباءات  مل تقارير اجلديدة عن واقع الرباءات . ذd الصدد يف يار موضوعات  ند ا يه،  للو ت فع خعل
سائل رشاكء ا0ين يعربون عن احلاجة إىل تدريب عىل ت� ا يار ا ناية خاصة ال ملتوىل  ت ع لسـ خ ُ. 

يع ت� املامرسة ورشها .جمي تقارير عن واقع الرباءات و نتعزيز ممارسة إعداد ا شج  تل

تقارير و ليعزز تعممي ا يالت الرباءات سـ ية وعرب إدراج  ملوضوعات ا Pشاركة يف املؤمترات ذات الص تخداÔا عرب ا حتلا ن مل ملعسـ
ية  تدر تلف ا�ورات ا يبيف  ل تعلقة مبعلومات خم يةملوحلقات العمل ا تو نظم يف إطار ا صالرباءات واليت  ل يف 8 تس تثق من أجل 

يا  نولو ية الفكرية ومراكز ا جالعاملني يف ماكتب ا تك سات األخرىلمللك يا واملؤ نولو تاكر وماكتب نقل ا سو� جب  .لتك

بادل أفضل املامرسات تدى  ية ليك يكون  ثا ناء املرحP ا يالت الرباءات أ شأن  نفصل  ميي  نظم مؤمتر إ تو ن ن ل ث حتل ب لس م م وبعقد . قلي
ية و ية  بادئ تو بدأ إعداد  مهنجذd املؤمتر  جهي مس تقارير عي يع ألفضل املامرسات إلعداد ا لياغة  جتم  .ن واقع الرباءات وإ²حهتاص

بيك أكرث ن حّسسـيو بو ا شـاملضمون احلايل ملوقع الو  تقارير عن واقع الرباءاتلاخلاص لي
)>html.index/peslandsca_patent/programs/en/patentscope/int.wipo.www://http<( عرب إضافة 

ية  سات األخرىفتقارير إضا تقارير اليت أعدهتا املؤ سمهنا ا يةإىل اللغات عملية لالخصات حسب احلاجة، امل ،وقد ترتمج. ل  مسالر
بيك تاح عىل املوقع ا تحدة و شـاألخرى يف األمم ا س لمل  .ت

يف آÍرها 4.2 يات  ختفاèاطر واسرتا  تيج

تقارير عدم إبداء ا�ول: اخلطر ناوها ا نة  ية اله¢Ôا مبوضوعات  نا ب}ان ا سات يف ا ل األعضاء أو املؤ ت ي ل ل لس ت بPمعم  عن واقع ملقا
 .الرباءات

يف ية ا لتخفاسرتا تق: تيج ناوها ا نة وجهية  ياجات وحتديد موضوعات  لساعدة ا�ول األعضاء عىل حتديد � ت ي ت لم ت مع ارير عن ح
ياتطالع عىل وÍئورمبا �. واقع الرباءات ثل �سرتا ية  ية الو ية ووÍئق اخلطط اإلمنا ياسات الو يجق ا ن ئ ن تسـ ط ط اخلطط /مل

ية ية الفكرية أو ا ية  منالو لتن للملك ية ا�وية . ط نظامت احلكو ناء املرحP األوىل مع ا يت أ باكت اليت أر تخدام ا لوا مل ث شـ مسـ س ُ ل
ية من أجل حتديد ا ية العامP يف ا�االت ا نظامت غري احلكو ملوا نملع ب}ان ممل تقارير عن واقع الرباءات يف ا متلني  لتخدمني ا لل حملسـ

 .األعضاء
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تقارير: اخلطر تخدام غري الاكيف  لل�  .سـ

يف ية ا لتخفاسرتا بو أو : تيج شورات الو ية عرب  تقارير كأدوات إعال يتعممي أفضل  ن ملل تاكرم يا و� نولو بمراكز دمع ا ج  أو لتك
يا، وإدرا´ا يف دورات  نولو جماكتب نقل ا تظاهرات لتك شطة إذاكء الوعي وا شاركة يف أ تعمل عن بعد، وا بو  ية الو لأاكد ن مل لل ي مي

رشيكة اليت . تاألخرى املربطة مبوضوع لك تقرير عىل حدة سات ا بل املؤ تخداÔا من  نجزة وا تقارير ا لورصد تعممي ا س سـ مل قل
ياجات عرب . سامهت يف إعدادها بP وناسـهبا مع � تقارير ا سني جودة ا تو ت ل ححت تخدمني اآلخرين ملق باعات ا سـال¢س ا ملنط

تقرير باعات بعد لك تزنيل  ثال ال¢س � باعات وذd عرب طرق مهنا  يمي ت� � شورة و للتقارير ا نط نط ن ملل تق  .مل

ياجات: اخلطر تناسب نطاق لك تقرير مع �  حت

يف ية ا لتخفاسرتا يف مواصفات لك: تيج سة رشيكة و تعاون مع مؤ سـُتكيعد لك تقرير  س ل ياجات اخلاصة ُسـ حت تقرير مع �
رشيكة سة ا لللمؤ ية. س بو العامP يف املوضوعات ا يق مع وحدات الو يمت حتديد نطاق لك تقرير  نو ي ملعسـ لتن  .س

يمي .3 تعراض وا لتق�  سـ

رشوع 1.3 تعراض ا يد ا ملموا سـ  ع

رش تقارير الرصد .1 ية إذا اكنت األهداف واملراحل احملددة  تقارير املر للمتحدد ا حل ل وع قد سـ
تقارير  بني ا ها  لحتققت؛ ويف حال عدم  ّت ته؛ سبب ذdحتقق جل ويف ميكن معا ك

ند  تقصاءت� ستستو تاجئ � تقارير إىل  سـا ن تعاونني  إىل ةامل́و اتل رشاكء ا ملا ل
تقارير عن واقع  بيك اخلاص  تقارير وزوار املوقع ا تخدمني اآلخرين  لوا شـ لل لسـ مل

 .الرباءات

يمي ا0ايت .2 رشوع تقرير حيدد إذا اكنت األهداف قد حتققت  لتقتقارير ا مليعد يف هناية مرحP ا ّ ُ سـ
تدابريويقرتح  بل ويربز اختاذها الواجب لا ُ يف ا املامرسات لضامن أفضل ملسـتق

تدامة  تظام . ملرشوعاسـا رشوع  تقرير رصد ا تكون الغاية من هذا ا نو ل ملسـ
ت ثل الوجاهة والكفاءة و� يمي  سـمقارنة مبعايري ا م  .دامةلتق

تقارير رشوع إعداد ا سؤول عن ا توىل ا لو مل  .ملي

رشوع 2.3 يمي ا0ايت  للما  تقل

رشوع ملتاجئ ا ناحج مؤرشات ن يذ ا لا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

تقارير عن واقع الرباءات يف ا�االت  .1
 ذات �ه¢م احملددة

ية من ا6إعداد  ثا ناء املرحP ا ن تقارير جديدة عن واقع الرباءات أ ل ملرشوع ث
تني جديدتني عىل األقل تني رش تعاون مع مؤ يك سـ  .سل

تقارير عن واقع  .2 سن  بيك  للموقع  حم ّشـ
هل  ية  تضمن معلومات إضا سالرباءات  تف ي

تقارير  .لتعممي ا

ية عن واقع الرباءات 20إدراج  هات اخلار بو وا يا من تقارير الو ج تقريرا إضا جل يف
بيك يةلشـعىل املوقع ا ثا ناء املرحP ا ن أ ل  .ث
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تجارب وأفضل املامرسات  .3 لبادل ا ت
سات  ية الفكرية واملؤ سبني ماكتب ا مللك

ية الفكرية  ناول ا مللكاألخرى اليت  مراكز (تت
تاكر يا و� نولو بدمع ا ج  وماكتب نقل لتك

يا نولو جا  ).لتك

يالت الرباءات /تنظمي مؤمتر شأن  ميي  توى اإل حتلحلقة معل عىل ا ب قلسـ مل
شاركة  يمو نولو جمراكز دمع ا تاكرلتك ية أخرىبا و� شطة تدر ثال يف أ ب  يم  .ن

ية  .4 ية  بادئ تو مهنجياغة  جهي مص
تقارير عن واقع الرباءات  .لإلعداد ا

تكامل ذd يف غضون  رشوع12سـا ية من ا ثا هرا بعد انطالق املرحP ا مل  ن ل  .ش

 

رشوع) أهداف(هدف  نج)مؤرشات(مؤرش  ملا رشوعحال ا يق أهداف ا مل يف   حتق
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

يات ومعرفة أكرب إ²حة  نولو جفرص نفاذ أفضل إىل ا لتك
تو´ات يف جمال امحلاية مبوجب الرباءات وأمناط  ل

نة ية  نولو تاكر يف جماالت  ي� معب ج  .تك

بارش يف لك تقرير عن واقع % 75 - تعاون ا ملمن رشاكء ا ل
تقرير املعين؛  لالرباءات راضون عن جودة ا

بارش ير% 75 - تعاون ا ملمن رشاكء ا يد ل تقرير  مفون أن ا ل
شطهتم؛  نأل

تخدمني أو % 60 -  اآلخرين القراءملسـعىل األقل من ا
للتقارير عن واقع الرباءات يعربون عن رضامه عن مضمون لك 

بحث؛ (تقرير  يات ا تاجات املربطة لوقائع و ل� مهنج ت نت سـ
ية فقط تقصاءات ا شاركون يف � تخدمون ا نا سـ مل ملعسـ  ؛)مل

تخدمني اآل% 30 - يدة ملسـمن ا تقارير  مفخرين يرون أن ا ل
شطهتم  بحث(نأل يات ا لثل  مهنج  ؛)م

بة  - بو % 20بنسـزÈدة  يعىل األقل يف تصفح موقع الو
تقارير عن واقع الرباءات مقارنة ملرحP األوىل؛  لاخلاص 

بة  - تزنيل مقارنة ملرحP األوىل% 20بنسـزÈدة   .ليف وترية ا

نا ب}ان ا سات ا لسني كفاءات مؤ ل س تخدام حت سـية ال م
 .تقارير واقع الرباءات وإعدادها

شاركني يف املؤمتر% 75 - توى /ملمن ا ملسـحلقة العمل عىل ا
نا  سن  يالت الرباءات قد  تح هم  ميي يرون أن  سـاإل حت ل ل حتف هم قل

 كبريا؛

تخدمني% 75 - ية إلعداد /ملسـمن ا تو بادئ ا جهيالقراء  ل للم
تقارير عن واقع الرباءات راضون عن جودة ت� ا ملبادئ لا

ية؛ تو جهيا  ل

تخدمني% 30 - ية إلعداد /ملسـمن ا تو بادئ ا جهيالقراء  ل للم
يدة  ية  تو بادئ ا تقارير عن واقع الرباءات يرون أن ا مفا جهي ل مل ل

شطهتم  .نأل
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يذ .4  للتنفاجلدول الزمين 

شاط شاطا شاطا شاطا     2013201320132013    2012201220122012    للللننننا
الفصل الفصل الفصل الفصل     

    الرابعالرابعالرابعالرابع
الفصل الفصل الفصل الفصل 
    األولاألولاألولاألول

الفصل الفصل الفصل الفصل 
ثاين ثاينا ثاينا ثاينا للللا  

الفصل الفصل الفصل الفصل 
ثالث ثالثا ثالثا ثالثا للللا  

الفصل الفصل الفصل الفصل 
 الرابعالرابعالرابعالرابع

    xxxx    xxxx    xxxx    xxxx    xxxx    تقارير عن واقع الرباءات 6إعداد 
يعه بو وتو سـرش معلومات جديدة عىل موقع الو ي     xxxx    xxxx    xxxx    xxxx    xxxx    ن

شأن واقع الرباءات  ميي  بمؤمتر إ         xxxx    xxxx            قل
تقارير عن واقع الرباءات ية إلعداد ا ية  بادئ تو لياغة  مهنج جهي     xxxx    xxxx    xxxx            مص

رشوع يذ ا شأن تعقب الوقع الطويل األمد عىل  ملاقرتاح  نفت     xxxx    xxxx                ب

ية .5  ناملزيا

ية   )املوارد خالف موارد املوظفني(ناملزيا

نة– 1اجلدول  تلكفة وا ئة ا سب  رشوع  ية ا سـ مزيا ل حب لن ف  مل

ية  ية املزيا ية املزيا ية املزيا سورسيتتتتالفرناكالفرناكالفرناكالفرناكآآآآالف الف الف الف بببب((((نننناملزيا سورسي ا سورسي ا سورسي ا يييي ا  ))))ةةةةلللل
تلكفة تلكفةئة ا تلكفةئة ا تلكفةئة ا للللئة ا  فففف

 ا�موعا�موعا�موعا�موع 2013201320132013 2012201220122012
نح      ملاألسفار وا

 Ô  3 17 20امت املوظفني
 52 52  أسفار الغري

نح      ملا
     تعاقديةلادمات اخل

 5 5   املؤمترات
 4 4   أتعاب اخلرباء

رش  1 1   لنا
 210 190 20 1اتفاقات اخلدمات اخلاصة

تجارية      لاخلدمات ا
     األ´زة واإلمدادات

     األ´زة
    اإلمدادات واملواد

 292 269 23 ا�موع

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

                                                
بلغ 1 م خصص  رشوع فرن10 000ُ يمي ا0ايت يف هناية ا ملك سورسي   .للتقي


