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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 17 :مايو 2017

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة التاسعة عشرة

جنيف ،من  15اإىل  19مايو 2017

املشرو املتقحر ن ننب فرريتقيا بشأن إدارة امللكية الفكرية ونتقل التكنبلبنيا :الحرويج الستخدام
امللكية الفكرية على حنب رعال يف البلدان النانية والبلدان األقل منبا والبلدان التي متر اقتصاداتها
مبرحلة انتتقالية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1من خالل خطاب بتارخي  15مارس  ،2017قدمت البعثة ادلامئة جلنوب أأفريقيا اقرتاح مرشوع معدل بعنوان "اإدارة
امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية" ،لتنظر فيه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) يف دورهتا
التاسعة عرشة.
 .2وجيدر التذكري بأأن اللجنة طلبت ،يف دورهتا الثامنة عرشة بعد النظر يف الوثيقة املعنونة "مجموعة مساهامت ادلول
ا ألعضاء بشأأن ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا" ( ،)CDIP/18/6 Rev.من وفد جنوب أأفريقيا أأن يعدل اقرتاحه
ليشمل مساهامت ادلول ا ألعضاء.
 .3ويتضمن مرفق هذه الوثيقة اقرتاح املرشوع املذكور أأعاله .وتبلغ مزيانية املرشوع املقدرة  584 000فرنك سويرسي،
خُيصص  314 000فرنك سويرسي مهنا لتغطية تاكليف خالف املوظفني و 270 000فرنك سويرسي لتغطية تاكليف
املوظفني.

 .4اإن جلنة الت منية مدعوة اإىل النظر يف مرفق
هذه الوثيقة واملوافقة عليه.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

اقرتاح من وفد جنوب أأفريقيا
أأنشطة الويبو املقرتحة يف جمال نقل التكنولوجيا
توصيات أأجندة التمنية ذات الصةل
 1و 10و 12و 23و 25و 31و40

 .1ملخص
العنوان

توصيات أأجندة التمنية

اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال
يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.
التوصية  :1جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات ومهنا
أأهنا موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني الاعتبار ا ألولوايت
والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية و أأقل البدلان منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن
خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول ا ألعضاء ،وينبغي اإدراج ا ألنشطة يف أأطر
زمنية لس تكامل الربامج .ويف هذا الصدد ،ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية
وأليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل.
التوصية  :10مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال
امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق
هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية
امللكية الفكرية واملصلحة العامة .وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل
املنظامت ا إلقلميية ودون ا إلقلميية املعنية ابمللكية الفكرية.
التوصية  :12امليض يف اإدماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو ومناقشاهتا
املوضوعية والتقنية ،وفق ًا لختصاصها.
التوصية  :23النظر يف أأفضل الس بل للهنوض مبامرسات الرتخيص يف جمال امللكية
الفكرية مبا يعزز القدرات التنافس ية ول س امي هبدف الهنوض ابلنشاط الإبداعي
والابتاكري ونقل التكنولوجيا اإىل البدلان املهمتة ،ول س امي البدلان النامية و أأقل البدلان
منوا وتعمميها يف تكل البدلان.
التوصية  :25اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية
لتشجيع نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية واختاذ التدابري املالمئة لمتكني
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البدلان املذكورة من فهم جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن
الاس تفادة مهنا بأأكرب قدر ،حسب ما يكون مناس با.
التوصية  :31اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول ا ألعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإىل
البدلان النامية ،كتوجيه الامتس اإىل الويبو بتسهيل نفاذ حمسن اإىل املعلومات العلنية
الواردة يف س ندات الرباءات.
التوصية  :40مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت ا ألمم املتحدة بشأأن مسائل
امللكية الفكرية وفقا لتوجه ادلول ا ألعضاء ،واب ألخص مهنا ا ألونكتاد وبرانمج ا ألمم املتحدة
للبيئة ومنظمة الصحة العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت ادلولية املعنية ،لتعزيز
التعاون حتقيقا للكفاءة القصوى يف تنفيذ برامج التمنية.
وصف مقتضب للمرشوع

لقد سنت العديد من بدلان العامل ترشيعات لضامن زايدة العائدات الاجامتعية
والاقتصادية الناش ئة عن الاستامثرات العامة يف البحث و /أأو التطوير .وتس توجب هذه
املقاربة التنازلية اس تجابة تصاعدية عىل صعيد التوعية والتدريب وتطوير املهارات يف جمال
اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لصاحل ممويل امللكية الفكرية ومطورهيا ومديرهيا
ومس تخدمهيا.
الابتاكر عوامل عدة (من مجيع ا ألشاكل سواء اكنت تزايدية أأو اجامتعية
وتخثبط
َ
أأو مفتوحة أأو جذرية ،وما اإىل ذكل ).مهنا نقص املهارات املطلوبة يف اإدارة امللكية الفكرية
ونقل التكنولوجيا دلى املمولني واملطورين واملديرين واملس تخدمني يف سلسة قمية الابتاكر
وهيدف املرشوع اإىل تعزيز القدرات الابتاكرية للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان
اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية عن طريق نرش فرص التدريب/تكوين الكفاءات،
وفرص التعاون ،واملواد التعلميية مثل ا ألدةل التوجهيية وواثئق أأفضل املامرسات (الأاكدميية
مهنا والعملية) لتس تفيد مهنا مجموعة من الفاعلني عىل طول قمية الابتاكر بشلك أأكرث
اس هتدافا.
وسينفذ املرشوع يف أأربعة ( )4بدلان رائدة خمتارة ،مبا يف ذكل جنوب أأفريقيا ،حيث
هيدف اإىل تكوين كفاءات أأحصاب املصاحل الرئيس يني (بدءا من املمولني واملطورين
واملديرين واملس تخدمني يف أخر املطاف) وزايدة التعاون بني ادلول ا ألعضاء لتسهيل نقل
املعرفة.
ويتسم املرشوع بأأمهية خاصة يف س ياق أأجندة التمنية حيث يسعى اإىل توضيح الكيفية
اليت ميكن هبا للبدلان النامية والناش ئة وا ألقل منوا أأن تس تفيد من تمنية القدرات يف جمال
اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيات ،مع حتقيق الهدف الهنايئ العام املمتثل يف تعزيز

CDIP/19/11/Rev.
Annex
3

الابتاكر .وإاذ يركز املرشوع عىل خربات بعض البدلان الرائدة اخملتارة ومهنا جنوب
أأفريقيا ،سيسلط الضوء عىل الس بل اليت ميكن أأن يسهم هبا الاس تخدام الاسرتاتيجي
ألدوات امللكية الفكرية يف خلق فرص التمنية الاجامتعية والاقتصادية.
الربانمج التنفيذي

الربانمج 14

الصةل بربانمج
(برامج)/مرشوع
(مرشوعات) أخر ذي صةل
من مرشوعات أأجندة التمنية

DA_16_20_03

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف
الربانمج واملزيانية

معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة
النتيجة املرتقبة ه  :2.3كفاءات َّ
من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل اقتصاد السوق احلر.

مدة املرشوع

 31شهرا

مزيانية املرشوع

مجموع تاكليف خالف املوظفني 314 000 :فرنك سويرسي
مجموع تاكليف املوظفني 270 000 :فرنك سويرسي

 .2وصف املرشوع
 1.2مقدمة
الابتاكر وحده ليس هو احلل للمنو الرسيع والتمنية الشامةل ،اإل أأنه يظل مصدرا وحمفزا هاما وحيواي .وعىل وجه
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اخلصوص ،جتدر الإشارة اإىل أأن الهدف التاسع من أأهداف التمنية املس تدامة (اإقامة بنية حتتية قادرة عىل الصمود ،وحتفزي
التصنيع الشامل للجميع واملس تدام ،وتشجيع الابتاكر) يعين مضنا أأن "التصنيع لن حيدث دون التكنولوجيا والابتاكر و أأن
1
التمنية لن حتدث دون التصنيع".
ومن املسمل به عامليا أأن "التطورات اليت يشهدها جمال العمل والتكنولوجيا تغري جذراي الطريقة اليت يعيش هبا ا ألشخاص
ويتواصلون ويتعاملون ،وحتدث أاثر معيقة عىل التمنية الاقتصادية" ،مع اعتبار الابتاكر حمفزا حاسام بغض النظر عن
الوضع الإمنايئ للبدل أأو الإقلمي .وتعترب امللكية الفكرية واحلقوق املرتبطة هبا من العنارص احلامسة لتحقيق الابتاكر والمنو
الاقتصادي وفامي ييل وصفهام عىل النحو املالمئ" :تشمل حقوق امللكية الفكرية الرباءات وحق املؤلف والعالمات التجارية
(التصاممي) وا ألرسار التجارية ،وُيضع  ل من هذه احلقوق اإىل قوانني منفصةل يف  ل بدل .وتطورت قوانني امللكية
الفكرية عرب القرون أكداة لس تخالص الفوائد العامة من دورة الابتاكر .ولكون امللكية الفكرية شديدة الارتباط
2
ابلبتاكر ،فاإن تكل امللكية (واحلقوق املرتبطة هبا يف أأحيان كثرية) حتمل املفتاح ملس تقبلنا".
ومع ذكل لتزال امللكية الفكرية واحلقوق املرتبطة هبا أأداة غامضة يف عدد من ا ألنظمة القانونية ،انهيك عن اإماكنية ضامن
تطبيق امللكية الفكرية يف سلسةل قمية الابتاكر لكفاةل وصول املنتجات والعمليات واخلدمات اليت جتسد امللكية الفكرية
اإىل املس تخدم الهنايئ
ملنتج (مبا يف ذكل العملية) أأو اخلدمة يف السوق ومهنم:
عىل عدد من الفاعلني يف سلسةل قمية الابتاكر أأن يطرحوا ا َ
( أأ) ممولو تسويق  /اس تغالل البحوث ( 3مبا يف ذكل املوظفون داخل واكلت المتويل احلكومية)؛
(ب) ومطورو امللكية الفكرية (مبا يف ذكل الباحثون)؛
(ج) ومديرو امللكية الفكرية (مبا يف ذكل ا ألفراد داخل ماكتب البحوث وماكتب نقل التكنولوجيا املوجودة يف
مؤسسات التعلمي العايل أأو منظامت البحث العامة)
(د) ومس تخدمو امللكية الفكرية (مبا يف ذكل الرشاكت الصغرية واملتناهية الصغر واملتوسطة والفاعلني يف
القطاع الصناعي/القطاع اخلاص).
ول بد للفاعلني املتعددين أأن يفهموا بوضوح املسائل التالية:
( أأ) امللكية الفكرية والاسرتاتيجيات املرتبطة هبا محلاية امللكية الفكرية واملتعلقة مبختلف أأنواع التكنولوجيا؛
1

تقرير التمنية الصناعية لعام  :2016دور التكنولوجيا والابتاكر يف التمنية الصناعية الشامةل واملس تدامة؛

2

.http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2009/11/20091106141914ebyessedo0.5504833.html#axzz36yvEkIZ9

.https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/IDR/EBOOK_IDR2016_OVERVIEW_ARABIC.pdf

 3يعين الاس تغالل هنا التسويق ولكن ليس لتحقيق ماكسب مالية.
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(ب) والإدارة الفعاةل للملكية الفكرية ،مبا يف ذكل رصد التعدي مع الرتكزي بوجه خاص عىل متكني البدلان النامية
والناش ئة وا ألقل منوا من ضامن عدم اإساءة اس تخدام أأي طرف اثلث مللكيهتا الفكرية؛
(ج) واس تخدام أأدوات امللكية الفكرية ومهنا أأوجه املرونة للنفاذ اإىل التكنولوجيا املناس بة لالحتياجات
التكنولوجية اخلاصة ببدل معني؛
(د) وتسويق امللكية الفكرية وكيفية التعامل مع رشاكء الصناعة (مبا يف ذكل الرشاكت الصغرية واملتناهية الصغر
واملتوسطة والفاعلني الصناعيني)؛
(ه) وإاجراء املعامالت ألغراض التسويق  /الاس تغالل ،مبا يف ذكل اسرتاتيجيات التفاوض و أأوجه القصور
الواجب جتنهبا ،فضال عن س بل اإقامة رشكة مبتدئة لتتوسع وتتفرع فامي بعد؛
(و) الإملام ابلتسويق يف السوق العاملية.
ويتسم املرشوع بأأمهية خاصة يف س ياق أأجندة التمنية حيث يسعى اإىل توضيح الكيفية اليت ميكن هبا للبدلان النامية
والناش ئة وا ألقل منوا أأن تس تفيد من تمنية القدرات يف جمال اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيات ،مع حتقيق الهدف
الهنايئ العام املمتثل يف تعزيز الابتاكر .وإاذ يركز املرشوع عىل خربات بعض البدلان الرائدة اخملتارة ومهنا جنوب أأفريقيا،
سيسلط الضوء عىل الس بل اليت ميكن أأن يسهم هبا الاس تخدام الاسرتاتيجي ألدوات امللكية الفكرية يف خلق فرص
التمنية الاجامتعية والاقتصادية.
 2.2ا ألهداف
تنفيذا للتوصيات  1و 10و 12و 23و 25و 31و 40من أأجندة التمنية ،هيدف املرشوع اإىل حتقيق هدف عام و أأهداف
أأكرث حتديدا عىل النحو التايل:
الهدف العام:
الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية ومجيع احلقوق املرتبطة هبا عىل حنو فعال أكداة للتمنية الاجامتعية والاقتصادية يف
البدلان النامية والناش ئة وا ألقل منوا ،ولس امي اس تخدام امللكية الفكرية الناش ئة عن الاستامثرات العامة يف البحث
و /أأو التطوير.
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ا ألهداف احملددة:
.1

وضع اإطار لزايدة الفعالية يف اس هتداف أأنشطة تكوين الكفاءات يف جمال نقل التكنولوجيا؛

 .2واس تحداث الكفاءات الالزمة إلدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا دلى الفاعلني الرئيس يني يف فئات
ممويل امللكية الفكرية ومطورهيا ومديرهيا ومس تخدمهيا؛

 3.2اسرتاتيجية التنفيذ
ستتحقق أأهداف املرشوع من خالل تنفيذ ا ألنشطة التالية:
 .1وضع مهنجية ومجموعة أأدوات (ميكن أأن يتضمن ذكل ادلراسات الاس تقصائية ،ومناذج املقابالت ،ومناذج امللفات
الشخصية) لتقيمي الاحتياجات التدريبية يف اجملالت املتصةل بنقل التكنولوجيا وتسويقها/اس تغاللها بغية حتسني اس هتداف
أأنشطة التدريب من حيث امجلهور واملوضوع والتنفيذ؛
 .2وإاعداد خرائط تفصيلية لسالسل القمية التكنولوجية يف أأربعة بدلان رائدة ،مبا يف ذكل عنارصها (ممولو امللكية
الفكرية ومطوروها ومديروها ومس تخدموها ومؤسسات ادلمع املرتبطة هبا مثل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر)
والعالقات بيهنا لتحديد نتاجئ التدريب اليت يتعني حتقيقها؛
 .3وتقيمي الاحتياجات التدريبية دلى عنارص سالسل القمية التكنولوجية ابس تخدام املهنجية ومجموعة ا ألدوات ووضع
خطط تدريبية للبدلان ا ألربعة الرائدة ملعاجلة تكل الاحتياجات؛
 .4والاضطالع بأأنشطة تدريبية لتنفيذ خطط التدريب املقررة للبدلان ا ألربعة الرائدة ،مبا يف ذكل ،حسب
الاقتضاء ،ا ألنشطة يف املوقع ،والتعمل عن بعد ،واملشاركة يف الربامج التعلميية؛ وستشمل تكل ا ألنشطة الرامية اإىل تكوين
الكفاءات عقد حلقات معل تدريبية موهجة للجهات الفاعةل الرئيس ية عن التسويق الفعال للتكنولوجيا وإادارة امللكية
الفكرية ،وميكن أأن تشمل أأيضا فرصا للتدريب أأثناء العمل والتدريب ادلاخيل؛ واس تكشاف اإماكنية اإقامة رشااكت مع
منظامت اإدارة امللكية الفكرية واجلامعات واملؤسسات ا ألخرى ذات الكفاءات املناس بة ،وتسخري التعاون فامي بني بدلان
اجلنوب كوس يةل لالرتقاء اإىل أأعىل مس توى ممكن بأأنشطة نقل املعارف وزايدة تأأثريها واس تدامة تكل ا ألنشطة عىل املدى
الطويل؛
.5

وتقيمي نتاجئ أأنشطة التدريب لتحسني املهنجية ومجموعة ا ألدوات.

وسيستند الاختيار الفعيل للبدلان الرائدة ،ابلإضافة اإىل جنوب أأفريقيا ،اإىل معايري تشمل ما ييل:
.1

وجود اإطار وطين أأو مؤسيس محلاية امللكية الفكرية و /أأو تسويقها؛
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 .2واحلاجة اإىل الإملام ابسرتاتيجيات امللكية الفكرية وما يرتبط هبا من اسرتاتيجيات حامية امللكية الفكرية ،مع مزية
تمتثل يف القدرة عىل مواءمة اسرتاتيجية امحلاية مع نوع التكنولوجيا؛
.3

وقدرة املس تفيدين احملليني وحكوماهتم عىل تنفيذ املرشوع بشلك فعال.

وس خيطلب من ادلول ا ألعضاء املهمتة ابملشاركة يف املرشوع بوصفها بدلاان رائدة تقدمي اقرتاح يتضمن العنارص التالية :
( أأ) الإشارة اإىل الواكةل  /املؤسسة الرائدة املسؤوةل عن تنس يق ا ألنشطة عىل املس توى القطري ابلتنس يق مع
أأمانة الويبو (مثل املكتب الوطين للملكية الفكرية ،أأو الإدارة الوطنية لنقل التكنولوجيا أأو تسويقها؛ واملؤسسات
البحثية و /أأو التعلميية)؛
(ب) ووصف مقتضب محلاية امللكية الفكرية واحلاجة اإىل نقل /تسويق التكنولوجيا يف البدل ،والبيئة السائدة
اليت من شأأهنا أأن تس تفيد من خالل املشاركة يف املرشوع (مثل قدرات البحث والتطوير ،وامللكية الفكرية ذات
ا ألمهية الوطنية ،والرشاكت الناش ئة الصغرية واملتناهية الصغر واملتوسطة وما اإىل ذكل)؛
(ج) وقدرة الواكةل /املؤسسة الرائدة و أأحصاب املصاحل الخرين عىل مواصةل تنفيذ الاسرتاتيجيات املقرتحة بعد
اس تكامل املرشوع احلايل.
وس متكن معلية الاختيار املذكورة أأعاله فريق املرشوع (الواكةل/املؤسسة الرائدة عىل الصعيد القطري وفريق اإدارة
املرشوع يف الويبو) لتقيمي الالزتام والقدرات الفعلية للمرحشني احملمتلني عىل استامثر الوقت واملوارد يف هذه العملية.
التعاون مع أأحصاب املصلحة الخرين
يف اإطار التنفيذ الاسرتاتيجي للمرشوع والرغبة يف اس تدامة النتاجئ ألمد طويل ،س يجري السعي ،عند الاقتضاء ،اإىل
حتقيق أأوجه التأزر مع برامج ومشاريع ومبادرات أأحصاب املصاحل املعنيني ،وعند الاقتضاء ،مع واكلت ا ألمم املتحدة
ا ألخرى ،مضن اختصاص  ل مهنا.
وسيمت تقامس نتاجئ هذا املرشوع ،عند الاقتضاء ،مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى ،بغية تيسري التقامس الفعال ألفضل ممارسات
نقل التكنولوجيا.
 4.2اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

اخملاطر
دوران املوارد البرشية دلى املس تفيدين من أأنشطة التدريب

اسرتاتيجية التخفيف من اخملاطر
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الرتكزي عىل تدريب املدربني ودمع املؤسسات مثل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر لمتكني ادلمع احمليل والتقليل اإىل أأدىن
حد من أأثر دوران املوظفني.

 .3الاس تعراض والتقيمي

 1.3جدول اس تعراض املرشوع
سيخس تعرض املرشوع مرة  ل س نة مع تقدمي تقرير مرحيل اإىل جلنة التمنية .ويف هناية املرشوع ،س خيجري تقيمي مس تقل
ويخقدم التقرير املنبثق عنه اإىل جلنة التمنية.
 2.3التقيمي اذلايت للمرشوع
ابلإضافة اإىل التقيمي اذلايت ،س خيجرى تقيمي مس تقل للمرشوع.

نتاجئ املرشوع

مؤرشات الإجناز الناحج
(مؤرشات النتاجئ).
تقدمي أأول مرشوع هنايئ للمهنجية ومجموعة ا ألدوات حبلول منتصف
عام .2018
تسلمي اخلرائط حبلول منتصف عام .2018

 .1توفري املهنجية ومجموعة ا ألدوات الالزمة
لتقيمي الاحتياجات التدريبية
 .2رمس خرائط سالسل القمية التكنولوجية
يف أأربعة بدلان رائدة
تسلمي اخلطة التدريبية حبلول هناية عام .2018
 .3وضع خطة تدريبية وفقا لنتاجئ تقيمي
الاحتياجات التدريبية
 .4تنفيذ أأنشطة التدريب وفقا خلطة التدريب الانهتاء من التدريب حبلول هناية عام .2019
تسلمي املهنجية ومجموعة ا ألدوات املنقحة حبلول هناية الربع ا ألول من
 .5تقيمي وتنقيح املهنجية ومجموعة ا ألدوات
عام .2020

هدف ( أأهداف) املرشوع

مؤرش (مؤرشات) النجاح يف حتقيق هدف املرشوع (مؤرشات النتاجئ)
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اإشارة املشاركني يف ادلراسة الاس تقصائية اإىل أأن تكوين الكفاءات
يامتىش مع أأولوايهتم واحتياجاهتم (الهدف 60 :يف املائة)

 .1وضع اإطار لزايدة الفعالية يف اس هتداف
أأنشطة تكوين الكفاءات يف جمال نقل
التكنولوجيا.
 .2اس تحداث الكفاءات الالزمة إلدارة امللكية اعتبار املشاركني يف ادلراسة الاس تقصائية أأن معارفهم وهماراهتم يف جمايل
اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا قد ازدادت (الهدف 60 :يف
الفكرية ونقل التكنولوجيا دلى الفاعلني
املائة)
الرئيس يني يف فئات ممويل امللكية الفكرية
ومطورهيا ومديرهيا ومس تخدمهيا.
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 .4مجموع املوارد حسب النتاجئ
( أأ) عام 2017

(فرنك سويرسي)
نتاجئ املرشوع
التوظيف :منسق املرشوع ،وخبري
تقيمي الاحتياجات التدريبية ،واخلرباء
عىل الصعيد القطري
اجملموع

2017
املوظفون
0

اجملموع
خالف املوظفني املوظفون
0

0

اجملموع
خالف املوظفني
0

0

(ب) الثنائية *2019-2018

(فرنك سويرسي)
نتاجئ املرشوع
املهنجية ومجموعة ا ألدوات الالزمة
لتقيمي الاحتياجات التدريبية
رمس خرائط سالسل القمية
التكنولوجية يف أأربعة بدلان رائدة
وضع خطة تدريبية وفقا لنتاجئ تقيمي

2018
املوظفون
30,000

2019
خالف املوظفني املوظفون
27,000

اجملموع

اجملموع
خالف املوظفني املوظفون
30,000
-

خالف املوظفني
57,000
27,000

30,000

30,000

-

-

30,000

30,000

60,000

60,000

60,000

-

-

60,000

60,000

120,000
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الاحتياجات التدريبية
تنفيذ أأنشطة التدريب
اجملموع

120,000

117,000

120,000
120,000

152,000
152,000

120,000
240,000

* رهنا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية.
(ج) عام **2020

(فرنك سويرسي)
نتاجئ املرشوع
تقيمي وتنقيح املهنجية ومجموعة
ا ألدوات
اجملموع
** رهنا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية.

2020
املوظفون
30,000

اجملموع
خالف املوظفني املوظفون
30,000
45,000

خالف املوظفني
75,000
45,000

30,000

30,000

75,000

45,000

اجملموع

45,000

152,000
269,000

272,000
509,000
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 .5موارد خالف املوظفني حبسب فئة التلكفة
( أأ) عام 2017

(فرنك سويرسي)
ا ألنشطة

ا ألسفار واملنح
همامت املوظفني

أأسفار الغري

املهنجية ومجموعة ا ألدوات الالزمة
لتقيمي الاحتياجات التدريبية
اجملموع

-

-

0

0

اخلدمات التعاقدية
اخلدمات التعاقدية
النرش
الفردية
0

0

اجملموع
اخلدمات التعاقدية
ا ألخرى
-

-

0

0

(ب) الثنائية *2019-2018
ا ألنشطة
املهنجية ومجموعة ا ألدوات الالزمة
لتقيمي الاحتياجات التدريبية
رمس خرائط سالسل القمية
التكنولوجية يف أأربعة بدلان رائدة
وضع خطة تدريبية وفقا لنتاجئ تقيمي

(فرنك سويرسي)
ا ألسفار واملنح
أأسفار الغري
همامت املوظفني

اخلدمات التعاقدية
اخلدمات التعاقدية
النرش
الفردية
27,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

اجملموع
اخلدمات التعاقدية
ا ألخرى
-

27,000

30,000

-

30,000

60,000

-

60,000
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الاحتياجات التدريبية
تنفيذ أأنشطة التدريب
اجملموع

64,000
64,000

64,000
64,000

-

117,000

24,000
24,000

152,000
269,000

* رهنا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية.
(ج) عام **2020

(فرنك سويرسي)
ا ألنشطة

ا ألسفار واملنح
همامت املوظفني

تقيمي وتنقيح املهنجية ومجموعة ا ألدوات -
اجملموع
** رهنا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية.

أأسفار الغري
-

اخلدمات التعاقدية
اخلدمات التعاقدية
النرش
الفردية
45,000
45,000
-

اجملموع
اخلدمات التعاقدية
ا ألخرى
-

45,000
45,000
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 .6اجلدول الزمين للتنفيذ
( أأ) عام 2017
النشاط
التوظيف (منسق املرشوع،
وخبري تقيمي الاحتياجات
التدريبية ،واخلرباء عىل الصعيد
القطري)
(ب) الثنائية *2019-2018
النشاط

فصول عام 2017
الثاين
ا ألول
-

فصول عام 2018
الثاين
ا ألول

املهنجية ومجموعة ا ألدوات الالزمة
لتقيمي الاحتياجات التدريبية
X
x
رمس خرائط سالسل القمية
التكنولوجية يف أأربعة بدلان رائدة
وضع خطة تدريبية وفقا لنتاجئ
تقيمي الاحتياجات التدريبية
تنفيذ أأنشطة التدريب
* رهنا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية عىل مزيانية املرشوع.
x

X

الثالث
x

الرابع
x

فصول عام 2019
الثاين
ا ألول

الثالث

الرابع

الثالث

الرابع

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

x

-

-

x

x

x
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(ج) عام ** 2020
النشاط
تقيمي وتنقيح املهنجية ومجموعة
ا ألدوات

فصول عام 2020
الثاين
ا ألول
x

الثالث
-

الرابع
-

**رهنا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية عىل مزيانية املرشوع.
[هناية املرفق والوثيقة]

