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   ملخص-الرباءات املتعلقة بعلومات امل أدوات للنفاذ إىل استنباطتقرير تقييمي عن مشروع 

  األمانةمن إعداد

ثتضمن مرفق هذه الويقة  .1 ميلملخصا ي تعلقة يتقيتقرير  نفاذ إىل املعلومات ا باط أدوات  رشوع ا تقل عن  مل  لل ت نسـ سـ مم
يق اUاخيل والرقابة اإلداريةه تلرباءات، أعد تد بو  قبة الو لل ي  .شع

ية الفكرية مدعوة  .2 ية وا ية  نة ا مللكإن ا من ن لتللج ملع
مرفق هذه لإلحاطة علام ملعلومات الواردة يف 

 .ثالويقة

 ]ييل ذc املرفق[
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 املرفق
 

    ملخص معيلملخص معيلملخص معيلملخص معيل

رشوع  تقل  يمي الهنايئ ا تقرير ا ملتضمن هذا ا سـل ل ملي تعلقة لرباءات"تق نفاذ إىل املعلومات ا باط أدوات  ملا لل نت  "سـ
)CDIP 4/6( ييل بلكمة uيه ف شار إ ل، ا رشوع"مل يق ". ملا تد بة ا يمي  قوقد أجرت هذا ا لتق شع دارية يف اUاخيل والرقابة اإلل

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل بو ) يالو بادئ الو يوفقا  ية مل تو جهيا يميل ية  لتقا شاري خارzو ملعن بري ا تساعدة  سمب واكنت . خ
رشوع ا�ي  هرا 30مدته ملبداية ا ته وش  ناير 1 576 000نيمزيا ي فرنك سورسي يف  سني نفاذ . 2010ي حتواكن هدفه هو 

ية إىل  نا ب�ان ا ما ل رش تقارير ل تعلقة لرباءات، عن طريق  ناملعلومات ا يل إلكرتوينواقع الرباءات عن مل ت ونظمي لوإعداد د
ية  .قلميمؤمترات إ

ية تاجات الر ئيسـ�  سـتن

ية تا تاجات ا يمي وتقديراته عن � تاجئ ا لمتضخت  ل ت نن سـتق  :ل

تاج  تاج � تاج � تاج � يد، لكن بصفة عامة، بصفة عامة، بصفة عامة، بصفة عامة، : : : : 1111سـسـسـسـتتتتنننن� رشوع وإدارته عىل حنو  يد، لكن مت إعداد ا رشوع وإدارته عىل حنو  يد، لكن مت إعداد ا رشوع وإدارته عىل حنو  يد، لكن مت إعداد ا رشوع وإدارته عىل حنو  ججججمت إعداد ا نات ملمكن أن يمت ملمكن أن يمت ملمكن أن يمت ملمكن أن يمت من امن امن امن اململململ نات إدخال مزيد من ا نات إدخال مزيد من ا نات إدخال مزيد من ا للللتحتحتحتحسسسسييييإدخال مزيد من ا
ية عىل األدوات عىل األدوات عىل األدوات عىل األدوات  ية احلا ية احلا ية احلا هاللللاحلا رشوعات ورصدها و هايط  رشوعات ورصدها و هايط  رشوعات ورصدها و هايط  رشوعات ورصدها و تقتقتقتقييييميميميمييط  للمللمللمللم     ....للللللللتخطتخطتخطتخط

تغل يط والرصد القامئةسـا رشوع أدوات ا لتخط ا بغي مل نات عىل لكن ، ينكام  لتحسيمن املمكن أن يمت إدخال مزيد من ا
سيف ضوء األدوات  ملأفضل املامرسات املعرتف هبا دويا يف إدارة ا يةاتاعدل توي عىل . ئ اإلمنا رشوع ال  حتورمغ أن ويقة ا ملث

شمل معظم  نطقي، فإهنا  تإطار  تلفة ، املعلوماتم تو±ت ا ´اكألهداف احملددة بوضوح عىل ا تاملربطة مبؤرشات أداء وملسـ
تحقق ميكن  يةمهنالا ية اليت جيب . ع مبوضو تعلقة لعوامل اخلار جإال أن �فرتاضات ا تحقتوفرهامل تاجئ واألهداف ق ت ليك  لنا
ست حمددةعىل  يتوى األثر  لسـ  .م

يدا، لكن دون حتديد واحض ُوقد رشحت  بو رشحا  رشوع بربامج الو بو األخرى وصالت ا جشاراكت قطاعات الو ي ي ملم
يات سؤو للإلجراءات وا يجة . مل يني فاكن  رشاكء اخلار بو األخرى وا يد مع إدارات الو يق ا تأما ا نج ي جل لسـ يةللتن شخصبادرات ا  للم

نظام يطا   Ç يط مويس لهنج مت ا ختطل  .لتخط

ية من وطأة معظم ا´اطر اليت  يال عىل أن اإلدارة خففت بفعا ية د تقارير املر لوتوفر ا ل حل بار ل عتوضعت يف � ُ Ëيف مرح
يط يذلتخطا ناء ا هرت أ نف وتÌ اليت  لتظ باروأمه خطر مل . ث متل يف و، عتيوضع يف � نقص ا حملحتقق بعد ذc، اكن ا ل

 .اهامت اUول األعضاء يف موضوعات تقارير واقع الرباءاتمس

بو  شرتط الو يوعىل خالف الربامج، ال  رشوعات ت تاجئإعداد أن يكون مليف ا تقارير قامئا عىل ا ية أو ا ية املا ناملزيا ل ل وقد أعد . لن
نفقات ب يا يربط ا رشوع، ألغراض إدارية، تقريرا ما لهذا ا ل ية أبوابمل يدةوه، وا´رجاتن املزيا ترب ممارسة  جو ما ا ُ  .ع

تظم جلودة ا´رجات  ية الرصد ا تصممي  يدة ا ية  تقصا تخدام اUراسات � برية يف ا رشوع Öودا  نوبذل ا بغ ل ئ سـ سـ ملك ج مل
تخداØا تزنيل تقارير واقع الرباءات من املوقع . سـوا تخدمني ا�ين قاموا  نا  بلكن هذا مل يكن  للمسـ هذه اإللكرتوين ممك لا´صص 

تقارير تصË بعدد . لا بو خلدمات اإلنرتنت ال توفر إال املعلومات ا ية لقطاع الو ملفاإلحصاءات احلا ي مرات �طالع عىل صفحة ل
توزيع اجلغرايف لزائري الصفحة، إىل جانب عدد مرات تزنيل لك تقرير من تقارير واقع الرباءات لنة، وا ر معلومات وال توف. معي

 Ëتوصوواحضة معن مفصßهذا املورد ويف أي غرضل إىل مورد معني تخدامه  ية ا ل وعن  سـيف بياàت اسرتجاع رمغ أن . ك
بو  يح للو تخديم خدمات اإلنرتنت ميكن أن  ي�تصال  ي تسـ يعة مب تعرف عىل  با ية عىل طل تقصا ئزئهنا وإجراء دراسات ا سـ

تلف سـهتدفة  يث تالمئ جامعات  تخدمه يف تصممي خدماهتا  يد كأساس  خماإلنرتنت ميكن أن  م حب تسـ  .ةتف
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تاج  تاج � تاج � تاج � تقارير : : : : 2222سـسـسـسـتتتتنننن� يق األهداف احملددة  تعلق   uف uيه، ال سـ بالغ  شلك  رشوع طموحا  تقارير اكن تصممي ا يق األهداف احملددة  تعلق   uف uيه، ال سـ بالغ  شلك  رشوع طموحا  تقارير اكن تصممي ا يق األهداف احملددة  تعلق   uف uيه، ال سـ بالغ  شلك  رشوع طموحا  تقارير اكن تصممي ا يق األهداف احملددة  تعلق   uف uيه، ال سـ بالغ  شلك  رشوع طموحا  لاكن تصممي ا ي لب ي لب ي لب ي تحقب ف تحقم ف تحقم ف تحقم ف بم بمل بمل بمل مل
    ....الرباءاتالرباءاتالرباءاتالرباءات    واقعواقعواقعواقع

هرا 30مدة اكنت  يق األهداف، وخاصة ش  بدو أهنا  تقريرا عن واقع الرباءات، 12إصدار هدف لتحقا´ططة  بة، و نا يغري  سـ م
ناء عىل احلاجة إىل  ضحددت  ب رشوع وفق دورات ُ ية اململبط مدة ا بلغ مدة لك مهنا نزيا ناء عىل الوقت سـنتنيتاليت  ب، ويس  ل

تاجئ يق ا لنالالزم  رشوع أن يصدرها لفعل . لتحق تطاع ا ترب عدد تقارير واقع الرباءات اليت ا ملو سـ تاج (يع يال ) 3سـتنانظر � لد
cعىل ذ. 

تاج  تاج � تاج � تاج � يقدم قدم قدم قدم : : : : 3333سـسـسـسـتتتتنننن� نوع ا رشوع بصفة عامة ا يا نوع ا رشوع بصفة عامة ا يا نوع ا رشوع بصفة عامة ا يا نوع ا رشوع بصفة عامة ا لصحا لصحل لصحل لصحل ل يحة، ح من ح من ح من ح من ململململ يحة، اUمع لطريقة ا يحة، اUمع لطريقة ا يحة، اUمع لطريقة ا توصل إىل عدد من لصحلصحلصحلصحاUمع لطريقة ا متكن من ا توصل إىل عدد من نه مل  متكن من ا توصل إىل عدد من نه مل  متكن من ا توصل إىل عدد من نه مل  متكن من ا للللنه مل  يييي لكلكلكلك
توقعة  توقعة خمرجاته ا توقعة خمرجاته ا توقعة خمرجاته ا ية((((ململململخمرجاته ا يل اإللكرتوين واملؤمترات اإل Uيةتقارير واقع الرباءات وا يل اإللكرتوين واملؤمترات اإل Uيةتقارير واقع الرباءات وا يل اإللكرتوين واملؤمترات اإل Uيةتقارير واقع الرباءات وا يل اإللكرتوين واملؤمترات اإل Uميتقارير واقع الرباءات وا ميل ميل ميل     ).).).).قلقلقلقلل

رشت حىت : تقارير واقع الرباءاتتقارير واقع الرباءاتتقارير واقع الرباءاتتقارير واقع الرباءات بعة تقارير عن واقع الرباءات فقط يه اليت  ُرمغ أن  ن مترب 15سـ  تقريرا 12ل، ويس 2012سب 
هم يدة بصفة عامة يف  ية اجلودة و تخدمني رأوا أهنا عا رشوع، فإن ا معلكام حددت ويقة ا مف ل سـ ملث ناك تقريران آخران عن . مل هو

يف بإعدادهام وجيري إعدادهام لفعل يحت عىل اإلنرتنت أدوات عديدة . لتلكواقع الرباءات صدر ا ية، أ تومكخرجات إضا ف
يل معلومات تقارير و تح يدة  لتكرة و ل مفب تخدمت م تعلقة لرباءات واليت ا بارش إىل املعلومات ا شلك  نفاذ  ُاقع الرباءات و سـ مل ب ملل

تقارير رشوع وإلضافة إىل ذc، . ليف ا تقاريرملنقح ا لهوم ا تحدث  مف ية وõئقسـوا يا سـ وإجراءات  ناد العمل إىل ق سـإل
يني رشوع يف . جموردين خار ها ا ثلت واحدة من أمه القمي اليت أضا ملو ف شف عن من خالل تكوين الكفاءات عنرص مت لكا

تصاصات ياغة � تلفني يف  تعاون مع رشاكء  ية وا خا ص خم ل تضح . ملهنج تقارير مت يو لمن خالل املقابالت اليت أجريت أن بعض ا
ياسات نع ا نظامت أخرى، مبا يف ذc يف  تخداØا أساسا مكدخالت يف معل  سـا ص لسـ بارشة . م مونظرا لعدم وجود مدخالت 

تفى عضاء، من اUول األ رشوع كا تعاون ملا تلفةل ية  نظامت غري حكو ية دوية و نظامت حكو نظامت دوية و خممع  ل مل م م م . م
ية وتغطي  تفق علهيا دويا، مبا يف ذc األهداف اإلمنا بة لألولو±ت ا برية  ية  تارة جماالت ذات أ ئاملوضوعات ا ل مل سـ ك مه لن´
ية  .لفلأل

يع نطاق  تدعي تو سـوقد  بارشة الفوائديسـ ية لتصل إىل مل ا نا ب�ان ا ما ل بار تنفيذ ل يات ا يام  يح بدورها ا ية،  õ Ëتمرح بعمل ت خن لق ت
يات ية  يح ورش إضا للمهنجو ف ننق تطلب . ت  Ëتدامة لفرتة طوي تأما � رشوع فسـ توفري ملمواصÖ Ëود ا تعدادا  لا تقارير واقع سـ

ية ية العا ية ا بو  تظمة لقطاع الو ملالرباءات كخدمة  ت ب ي تحن للل ن  .م

سم  يل اإللكرتويناااايتو Uيل اإللكرتوين Uيل اإللكرتوين Uيل اإللكرتوين Uتوى جودته لللل تخدمني، ال سـu أوئك ا�ين Uهيم مسـ رتفاع   Ëمت ته ا لوأ سـ للمي ية حملمه سـمعلومات أسا
بقة يف جمال الرباءات تقرون إىل املعارف ا سـية لكهنم  ملن يف سم بأهنا إما غري شامË وإما وهو يمكل األدوات القامئة، . تق تتاليت 

ياàت تخدام قواعد  بموÖة حنو ا نةسـ  .معي 

ية باب ر رشوع ثالثة أ سـوقد اكن لعدم توفره إال بعد �رخي �نهتاء الرمسي من ا ئيسـ تحضريي، : مل بدء يف العمل ا لتأخر ا ل
شرت±ت  تعلق  سائل  ملو ت نح العقد(م رشاء أدت إىل تأخريات يف  متغريات يف إجراءات ا همة املعقدة و، )ل ثË يف ملا إعداد ملمتا

يق يل إلكرتوين  سـد بو لتنل تو±ت ي مع العديد من إدارات الو يني واحملررينحملومقديم ا نظامجاخلار  .ل ومعد ا

شاركون  يةملوصف ا يةاملؤمترات اإل يةاملؤمترات اإل يةاملؤمترات اإل هم بأهنا قلقلقلقلميميميمياملؤمترات اإل لعمليدة جدا  ية . مف يا سـوقد دمعت املؤمترات بصورة أسا نولو جمراكز دمع ا لتك
تاكر رشوع بو� ها أيضا ا مل، اليت يد ية، جروإلضافة إىل ذDA_8_01 . ،cمع سـى العمل عىل تكوين الكفاءات األسا

يدون من واكن  ية ذc بصورة ملسـتفا ية الفكرية موظفيئيسـر يل اإللكرتوين متصË لكن املؤمترات مل تكن . مللكماكتب ا Uل
يااتصاال إال وتقارير واقع الرباءات  تدامة هذه الفوائ. مشـها تاجئ وا توى ا يمي الفوائد طويË األجل عىل  سـأما  ن لسـ م متد تق عىل فيعد 

يا  نولو جما إذا اكنت مراكز دمع ا تاكرلتك هذه املعلومات إن بو� تخداØا  ية ا تخدم املعلومات املقدمة أم ال، و ل  سـيف كسـ ست
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تخدمهتا نا يف . سـا نظر يف هذا األمر مطلو وال  ممكومل يكن ا يميإطار ل نطوي إذاكء الوعي والربط . لتقهذا ا يويف حني 
بيك  بو حمقة إذ اعرتفت حلاجة أيضا إىل توفري مهعىل قدر من األلشـا تقين، اكنت الو يية يف املرحË األوية من اUمع ا ل ل

ثة  تخدام أدوات إنرتنت حد تدريب وبادل املعلومات  يا سـ ت ذات موارد تمكË لوسائل ك )اإلنرتنتعرب ندوات لعقد امثل (ل
ثافة  تدريب يف كأكرث  ثل ا هارات  لتطوير ا مل  .وقعاململ
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ي تو صا  اتل

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل رشوعات: : : : 1111ل رشوعاتإىل مديري ا رشوعاتإىل مديري ا رشوعاتإىل مديري ا ية،،،،ململململإىل مديري ا يق جدول أعامل ا بة  ية و يق جدول أعامل ا بة  ية و يق جدول أعامل ا بة  ية و يق جدول أعامل ا بة  من و سـ منشع سـ منشع سـ منشع سـ للللتتتتشع يط للموارد وإدارة الربامج شعشعشعشعبة بة بة بة  و و و و،،،،تتتتنننن يط للموارد وإدارة الربامج ا يط للموارد وإدارة الربامج ا يط للموارد وإدارة الربامج ا     ،،،،األداءاألداءاألداءاألداءووووللللتخطتخطتخطتخطا
رشوعببببشأن شأن شأن شأن  يط  رشوعا يط  رشوعا يط  رشوعا يط  للمللمللمللما تاجني  (للللتخطتخطتخطتخط  ).2 و1سـتنمن �

يجة   )أ ( يق لك  رشوع عىل أساس تقدير معقول للوقت الالزم  تي أمكن، جيب أن يمت حتديد مدة ا تحق نح ل مل
متويللويس عىل أساس مدة متوقعة،   .لدورة ا

شلك موضوعي،   )ب ( تحقق مهنا  ها ملؤرشات اليت ميكن ا توقعة ور تاجئ ا بإلضافة إىل حتديد ا´رجات وا ل مل بطن كام ل
شار إىلينبغي أيضا مت لفعل،  رشوع فهيا يأن  هم ا توقع أن  تغريات األطول أجال اليت من ا مل ا سي مل ) مسـتوى األثر(ل

تصل بذ شلك موضوعييوأيضا ما  تحقق مهنا  بc من مؤرشات ميكن ا  .ل

تطلب   )ج ( رشوعات رصد فهيا ييف احلاالت اليت  تالاأو ملا جئيمي ا�ايت  تني  هالنتق تا ا يأو  بريا من املوارد لعمللك كقدرا 
ثال(  Ëشام ماكUراسات ا ية، )ل  .نجيب إدراج هذه املوارد يف املزيا

رشوع،   )د ( ملبغي لوõئق ا بارها أساسا للرصدين ية قامئة عىل عت تضمن مزيا تاجئ، أن  ن املايل اUاخيل القامئ عىل ا ت لن
تاجئ  نفقات وفقا توزع لنا ية ألبواب لفهيا ا ثال(ناملزيا توقعة وعىل ) ماكألسفار  تاجئ ا مللك من ا رشوع عىل لن ملتلكفة إدارة ا

بارشة(  ).ملغري ا

بلإىل جانب حتديد ا´اطر   )ه ( يف ا´سـو بغي  يف من حدهتا،  ن ا تصي ن سب درجة لتخف سليب حاطر  لأثرها ا
ها تاجئ واح�ل وقو يق ا متل عىل  عا لنحتق  .حمل

رشوع افرتاضات   )و ( تضمن وõئق ا ملبغي أن  ت ية جيب أن رشوطا (ني يق األهدافتتوفر جخار  ).حتقمن أجل 

نظامت األخرى حتديدا واحضا   )ز ( بو وا يق داخل الو ملبغي حتديد مالمح ا ي سـ لتني يح (ن ضتو شرتكة ب ملاإلجراءات ا
سؤولنياليت  ).مل جيب اختاذها وحتديد ا

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل يط للموارد وإدارة الربامج واألداء: : : : 2222ل بة ا ية، و يق جدول أعامل ا بة  رشوعات، و يط للموارد وإدارة الربامج واألداءإىل مديري ا بة ا ية، و يق جدول أعامل ا بة  رشوعات، و يط للموارد وإدارة الربامج واألداءإىل مديري ا بة ا ية، و يق جدول أعامل ا بة  رشوعات، و يط للموارد وإدارة الربامج واألداءإىل مديري ا بة ا ية، و يق جدول أعامل ا بة  رشوعات، و تخطإىل مديري ا شع من سـ تخطشع شع من سـ تخطشع شع من سـ تخطشع شع من سـ لشع لن لن لن للللتتتتن تتتت     ،،،،ململململ
رشوع ببببشأن شأن شأن شأن  رشوع رصد ا رشوع رصد ا رشوع رصد ا تاج (ململململرصد ا     ).1سـتنمن �

سني   )أ ( يل  حتيف  تظام بس تقارير  نرفع ا ننرية، ملادارية اإلقرارات الكأداة الختاذ ل يت يمي بغي سـ تفي تقارير ا تقأال  لتك
بغي  ية، بل  تحقق مهنا مبوضو تخدام املؤرشات اليت ميكن ا تاجئ عن طريق مقارنهتا ألهداف  يمي ا نا�ايت  يتق ع ل سـ لن ب

يا  يu ذا تظام  تأيضا أن جتري  تدامةتقن ية وللكفاءة والح�ل حتقق � تفاظ أل سـملدى � مه  .ح

بغأل  )ب ( ية،  ينغراض اإلدارة اUا نفقات بي خل ية ا تقارير املا لأن تربط ا ل ية أبوابل ها عىل ان املزيا تلفة عوتوز ´تاجئ ا لن
تلكفة  بارشةلوا رشوعملغري ا ية، . للم  تقارير املا ية ا لوهذا من شأنه أن يعزز شفا ل ديرين بأساس مالمئ إلعداد ويزود املف
يات بË، نمزيا رشوعات ا ملق ا رشيسمح بومل ية  للمإجراء املقارàت املر ية، وعات جع ويوفر لتمنيف إطار جدول أعامل ا

يلاملعلومات الالزمة  رشوعات  لتفصيمي كفاءة ا مل  .تقل
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ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل رشوع : : : : 3333ل شأن  ية الفكرية  ية وا ية  نة ا رشوع إىل ا شأن  ية الفكرية  ية وا ية  نة ا رشوع إىل ا شأن  ية الفكرية  ية وا ية  نة ا رشوع إىل ا شأن  ية الفكرية  ية وا ية  نة ا ممممإىل ا ب من ن بللج من ن بللج من ن بللج من ن مللكمللكمللكمللكللج للللتتتت تاج  (ممممتابعة يغطي تقارير واقع الرباءاتتابعة يغطي تقارير واقع الرباءاتتابعة يغطي تقارير واقع الرباءاتتابعة يغطي تقارير واقع الرباءاتللللللللملعملعملعملع  ).3سـتنمن �

يمي اUول األعضاء أن  تابعةينطوي عىل  ااقرتاحبار عتتأخذ بعني �لتقيويص ا  Ëيذ مرح للمإماكية  شلك ، تنفن بمع الرتكزي 
تكامل تقارير واقع الرباءات اجلاري إعدادها وعىل  ية إرساء دعامئ خدمة اتطوير امليض قدما يف سـحرصي عىل ا بغهوم،  ملف

ية  بنتظمة يقدØا قطاع ا لن يةم ية العا ملا ساعدتفيد  لتحت يالت الرباءات كخدمة  ميف  شاريةحتل تنسـيق إعداد تقارير ، ويف ستة وا
نظمة  .مواقع الرباءات بطريقة 

نة  تابعة ا ملمكومن شأن ا  :أن تؤدي عىل وجه اخلصوص إىل ما ييل) إذا وافقت علهيا اUول األعضاء(مل

ية الفكرية ومراكز دمع   )أ ( متلني من خالل ماكتب ا تخدمني ا برية من ا هوم بني مجموعة  مللكالرتوجي  حملللمف سـ ملك
يا لا جنولو تاكر تك سات، بو� تجارية وغري ذc من املؤ سواجلامعات ومقديم خدمات دمع األعامل ا شلك ل بمع الرتكزي 

ب�ان األقل منوا؛ ية وا نا ب�ان ا تخدمني يف ا لخاص عىل ا ل ل مسـ  مل

يا و  )ب ( نولو جدمع تكوين الكفاءات من خالل مراكز دمع ا تاكر لتك  ؛)حي اكن ذc مالمئا(بو�

ملهنيح او  )ج ( تلفة؛جية من خالل تنق ساق  تخدام أ ية أخرى و ية يف جماالت  خمرش تقارير إضا ن سـ تقن  فن

رشاكء و  )د ( يع نطاق ا لتو يةسـ نا ب�ان ا سات يف ا تعاون مع املؤ شلك خاص  ممع �ه�م  ل ل س ل  .ب

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل بع : : : : 4444ل بو أن  يح للو شاء نظام  شأن إ بو  يا يف الو بع إىل اإلدارة ا بو أن  يح للو شاء نظام  شأن إ بو  يا يف الو بع إىل اإلدارة ا بو أن  يح للو شاء نظام  شأن إ بو  يا يف الو بع إىل اإلدارة ا بو أن  يح للو شاء نظام  شأن إ بو  يا يف الو تإىل اإلدارة ا تت تت تت تت ي ي ن ب ي تلعل ي ي ن ب ي تلعل ي ي ن ب ي تلعل ي ي ن ب ي تظام تتتتلعل تظام  تظام  تظام  من ( اإلنرتنتاإلنرتنتاإلنرتنتاإلنرتنتممممسـسـسـسـتخديم خدمة تخديم خدمة تخديم خدمة تخديم خدمة نننن
تاج   ).1سـتن�

تخديم خدمات اإلنرتنت اليت تقدØا  بع   Ëشاء وسائل بدي نظر يف إ بو أن  سـميكن للو ت ن ت مي تخدمني (تل شرتط عىل ا سـكأن  ملت
ثال هم  ميل أ نفس توفري معلومات تالمئ ). تسج تخدم اخلدمات القامئة كأساس  ليث ميكن أن يوفر هذا معلومات معن  يسـ ح
سـهتدفة  يجامعات  متر خلدماهتانة معم سني ا ملسـوملعرفة آراهئم بطريقة فعا� بغرض ا  .لتح

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل بو من أجل : : : : 5555ل يا يف الو بو من أجل إىل اإلدارة ا يا يف الو بو من أجل إىل اإلدارة ا يا يف الو بو من أجل إىل اإلدارة ا يا يف الو يإىل اإلدارة ا يلعل يلعل يلعل تمكمكمكمكË Ë Ë Ë توفري اUمع بقوة ألدوات توفري اUمع بقوة ألدوات توفري اUمع بقوة ألدوات توفري اUمع بقوة ألدوات لعل تعلمي عن بعد  تا تعلمي عن بعد  تا تعلمي عن بعد  تا تعلمي عن بعد  كا كل كل كل     لي يتدريب يف املوقع،  يتدريب يف املوقع،  يتدريب يف املوقع،  ححححتدريب يف املوقع،  لللللللل
تاج  (أمكنأمكنأمكنأمكن  ).3سـتنمن �

بو،  تلفة،يميكن للو تدريب ا شطة ا ´هبدف ز±دة كفاءة أ ل نظر  ن ية تأن  هود احلا ليف تعزيز ا تكامل جل تدريب يف املوقعسـال  ،لا
ية نطوي عىل تلكفة سفر عا لا�ي  ثال عن طريق  ،ي توفري هذه اUورات  ية عرب اإلنرتنت،  تفا ية ا تدر مUورات ا بب عل ل ي ل

متلني من هذه اخلد يدين ا ية  ية ا ندوات عرب اإلنرتنت، مع مراعاة إماكيات ا حملا تف للمسـن ت ب ن تحل  .ماتلل

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل شأن : : : : 6666ل ية  ية العا ية ا بو  شأن إىل قطاع الو ية  ية العا ية ا بو  شأن إىل قطاع الو ية  ية العا ية ا بو  شأن إىل قطاع الو ية  ية العا ية ا بو  بإىل قطاع الو مل ت ب بي مل ت ب بي مل ت ب بي مل ت ب تحي تحلل تحلل تحلل لللللل يق مع القطاعات األخرىنننن يق مع القطاعات األخرىياغة ا يق مع القطاعات األخرىياغة ا يق مع القطاعات األخرىياغة ا سـياغة ا سـص سـص سـص     ....للللتتتتننننص

بل  تابعة يف ا يذ  ياهتا يف  سؤو ية أن يصوغ مع القطاعات األخرى أدوارها و ية العا ية ا بو  تقميكن لقطاع الو م نف سـن ملت ل م مل ت ب تحي للل
ها لك برàمج واشرتاط  .تغطي تقارير واقع الرباءات من خالل �تفاقات يات اليت  سؤو يتحملمفن شأن حتديد ا ل يع مل قوجود تو

ساعدا يف  يق يرمسي للربامج أن  سـيل اع�د ا تعاون غري الرمسيلتنتقل  .لعىل ا

 ]ثهناية املرفق والويقة[


