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 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018 نومفرب 22 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الثانية الدورة
 2018نومفرب  23إىل  19جنيف، من 

 املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمليط الرقمي مقدم من الربازيل شروع رائد بشأن حقملمنقح  اقرتاح
 الامانة من إعداد

وموجه إىل األمانة، اقرتحت البعثة ادلامئة للربازيل دلى منظمة التجارة العاملية  2018أكتوبر  16يف بالغ مؤرخ  .1

نظر فيه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية مرشوعاً عنوانه "مرشوع رائد بشأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمليط الرمقي" لت 

 الفكرية )جلنة التمنية( يف دورهتا الثانية والعرشين.

وعقب جوةل أوىل من احملاداثت خالل ادلورة الثانية والعرشين للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، طلب من  .2

يتضمن مرفق هذه الوثيقة اقرتاح مرشوع وبناء عليه،  .CDIP/22/15األمانة، بتشاور مع وفد الربازيل، مراجعة الوثيقة 

 .معدل

منية وامللكية الفكرية  .3 إن اللجنة املعنية ابلت

 مدعوة إىل النظر يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 احملتوى يف احمليط الرمقي اقرتاح مرشوع رائد بشأن حق املؤلف وتوزيع

 موجز. 1

 DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01 رمز املرشوع

 الرمقي مرشوع رائد بشأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمليط عنوان النشاط/املبادرة

منية  35و 25و 16و 11و 10و 4و 3و 1 اتالتوصي توصيات أجندة الت

 موجزوصف 

 نشاط/املبادرةلل 

األنظمة الوطنية حلق املؤلف هيدف املرشوع الرائد املقرتح إىل توفري معلومات واحضة عن 

يف احمليط  املوزعو املرخص هل   واحلقوق اجملاورة املنطبقة عىل احملتوى السمعي البرصي

 الرمقي.

وعىل اخلصوص، س يذيك املرشوع وعي املبدعني وأحصاب املصاحل بشأن القواعد الوطنية 

إلنتاج يف سوق ا حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ةقلاملتعاحلالية القضااي  س تقيصي الراهنة و 

أال ويه: األرجنتني والربازيل وكوس تارياك  السمعي البرصي الرمقي يف البدلان املشاركة

 .واإلكوادور والبريو واألوروغواي

 3الربانمج  برانمج التنفيذ

األخرى  ربامجلاب روابط ال

 رشوعم /ذات الصةل

منية   أجندة الت

DA_16_20_01 ،DA_19_24_27_01 ،DA_1_2_4_10_11 

 يفالصةل ابلنتاجئ املرتقبة 

 الربانمج واملزيانية

 3الربانمج 

أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية : 2 .1الهدف الاسرتاتيجي 

 .الفكرية

معززة مع البدلان النامية والبدلان األقل منواً : ترتيبات تعاونية 4 .3الهدف الاسرتاتيجي 

 والبدلان املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا.

: نفاذ حمسن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما 2 .4الهدف الاسرتاتيجي 

 من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واإلبداع.

 شهراً  30 مدة املرشوع
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 وصف املرشوع. 2

 معلومات أساس ية. 1.2

إنتاج احملتوى السمعي اكنت السوق املعقدة لإلنتاج السمعي البرصي موضع عدة مبادرات للحكومات اس هتدفت تشجيع 

البرصي عىل املس توى احمليل. وقد ركزت هذه املبادرات تقليداًي عىل املرحةل األولية إلبداع منتج مسعي برصي أي عىل 

ومع ذكل، من املهم اإلشارة إىل ترابط المتويل والتوزيع عادة يف القطاع السمعي البرصي ويكتيس ضامن  1اإلنتاج.متويل 

توزيع احملتوى يف الغالب أمهية حامسة لمتكني إنتاجه. وعىل سبيل املثال، ميكن ضامن المتويل عن طريق البيع املس بق 

 2حملتوى ملشرت مسؤول عن التوزيع.حلقوق امللكية الفكرية الاس تئثارية املرتبطة اب

ويتيح منو املنصات الرمقية اليت توفر خدمات مسعية برصية بدائل لتوزيع احملتوى احمليل اذلي مل يتسن سابقاً وصوهل إىل 

مقية امجلهور عرب السيامن أو التلفزيون )ولمتويهل نتيجة ذلكل(. وقد ارتفع اس هتالك احملتوى السمعي البرصي عرب الوسائل الر 

)مثل خدمات البث التدفقي واس تدراك الربامج( ارتفاعاً مطرداً يف عدة مناطق. ويف الوقت ذاته، تتيح هيئات البث 

احمللية أيضاً حمتوايهتا عرب القنوات الرمقية مما يؤدي إىل زايدة عدد احملتوايت السمعية البرصية املتاحة لعامة امجلهور عرب 

 توايت املنتَجة حملياً.الوسائل الرمقية، مبا فهيا احمل 

وكام هو احلال عليه يف سلسةل القمية التقليدية، تعمتد القنوات اجلديدة لتوزيع احملتوى السمعي البرصي أيضاً عىل حق 

املؤلف واحلقوق اجملاورة لضامن ماكفأة املبدعني وأحصاب احلقوق. وتكتيس حامية حقوق املؤلف حىت أمهية حامسة أكرب 

 إاتحة احملتوى يف عدد كبري من األقالمي عرب توزيعه الرمقي. وعىل الرمغ من الس ياق املتغري، من املمكن أن نظراً إىل سهوةل

عىل غرار البيع املس بق للرتاخيص الاس تئثارية يؤدي  3يظل بعض الامنذج الطويةل األمد لمتويل احملتوى السمعي البرصي

 4دوراً همامً.

 

 

 

                                         
املتاح عىل املوقع اإللكرتوين التايل:  سوق املشرتكة لبدلان أمرياك اجلنوبيةانظر عىل سبيل املثال الربانمج السمعي البرصي لل  1

/http://www.recam.org/pma. 
، عىل املوقع اإللكرتوين التايل: From script to Screenلالطالع عىل مناذج خمتلفة للمتويل، انظر الويبو،  2

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=261&plang=EN. 
، عىل املوقع اإللكرتوين التايل: From Script to Screen: The Importance of Copyright in the Distribution of Filmsالويبو،  3

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=261&plang=EN. 
4 European Audiovisual Observatory, Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works 

Strasbourg, 2015 :عىل املوقع اإللكرتوين التايل ،fhttps://rm.coe.int/168078347. 

http://www.recam.org/pma/
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=261&plang=EN
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=261&plang=EN
https://rm.coe.int/168078347f


CDIP/22/15 Rev. 
Annex 
3 
 

ر أن  5لسمعي البرصي منواً كبرياً يف أمرياك الالتينيةوقد شهد التوزيع الرمقي للمحتوى ا خالل الس نوات املاضية. ويقدَّ

 1.87مقارنة مببلغ قدره  2022مليارات دوالر أمرييك حبلول عام  4.6إيرادات املنصات الرمقية يف املناطق ستبلغ قميهتا 

وبيامن حيمتل أن تسد املنصات الرمقية جفوة خلفهتا  2010.6ومبلغ قدره صفر يف عام  2016مليار دوالر أمرييك يف عام 

ال يُستبعد أيضاً أن تتيح هذه املنصات فرصاً إضافية ملبدعي احملتوايت وامجلهور عىل الصعيد  7قنوات التوزيع التقليدية،

ل أكرث من  ية يف أمرياك منتجاً من املنتجات السمعية البرص  50احمليل. ويتحقق بعض هذه اإلماكنيات اجلديدة إذ ميوَّ

ويف الوقت نفسه، بدأت اخلدمات السمعية البرصية التقليدية تتيح  8الالتينية عرب اخلدمات الرئيس ية للبث التدفقي.

 احملتوى عرب الوسائل الرمقية مما زاد توافر احملتوايت عىل اإلنرتنت بصفة عامة.

افقت علهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأن ويأخذ هذا املرشوع الرائد يف الاعتبار ادلراسات السابقة اليت و 

التفاوض امجلاعي بشأن احلقوق واإلدارة امجلاعية لها يف القطاع موضوع حق املؤلف يف القطاع السمعي البرصي، وال س امي 

 املتعلقة مبوضوع حقوق املؤلف يف بشأن املشاريع املس تقبلية احملمتةل 9(، اذلي يقدم توصيات)الوثيقة  السمعي البرصي

 احمليط الرمقي اليت اعمتدهتا اللجنة.

 

 . األهداف2.2

يريم املرشوع املقرتح إىل حتديد حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف توزيع احملتوى السمعي البرصي يف احمليط الرمقي وفقاً 

حصاب املصاحل احملليني للقطاع. وميكن أن يساعد للك إطار قانوين وطين هبدف حتسني فهم املبدعني وأحصاب احلقوق وأ

                                         
( للك اشرتاك جديد يف OTT services( وغريها من خدمات بث احملتوى عرب اإلنرتنت )Netflix) نتفليكسُُسلت ثالثة اشرتااكت جديدة يف خدمات  5

املوقع اإللكرتوين التايل: عىل  IHS Markitوفقاً ملصدر املعلومات  2017لتقليدية املدفوعة األجر يف عام قنوات التلفزيون ا

says-markit-ihs-2017-in-billion-one-exceeded-subscriptions-tv-pay-digital-https://technology.ihs.com/601159/global. 
video-and-tv-ott-america-https://www.broadbandtvnews.com/2015/06/21/latin-املعلومات متاحة عىل املوقع اإللكرتوين التايل:  6

/off-take-for-ready. 
7 MTM, Prospects for premium OTT in Latin America. 2016 :عىل املوقع اإللكرتوين التايل ،

mtm-america-latin-ott-premium-reviews/prospects-reports-https://www.vindicia.com/resources/analyst. 
investments-america-latin-its-expands-releases/netflix-https://media.netflix.com/en/press-عىل املوقع اإللكرتوين التايل:  8

mexico-in-entirely-filmed-diablero-series-original-new-announcing. 

التوصيات التالية  إىل (CDIP/14/INF/2)الوثيقة  دلراسة اخلاصة ابلتفاوض امجلاعي بشأن احلقوق واإلدارة امجلاعية لها يف القطاع السمعي البرصيتشري ا 9 

اكمل يف إدارة الوضوح ال تويخمن أجل : يوىص بأن جيري مجيع أحصاب املصلحة مناقشات 1املتعلقة "بإجراءات الرتخيص املتعلقة ابحمليط الرمقي": التوصية 

وتامتىش هذه التوصية مع الاقرتاح –احلقوق احلرصية لالس تفادة من اإلماكانت اليت تتيحها األسواق الناش ئة لوسائط اإلعالم اجلديدة واملنصات اإللكرتونية. 

حسب الطلب، عىل املتاحة للمنصات اإللكرتونية  الرتخيص الفعال: يكتيس 11(. والتوصية CDIP/12/INF/3من دراسة النطاق ) 5الوارد يف الوحدة 

تشمل  األقالمي ةمتعددمنذ البداية. ميكن أن يطلب مزودو اخلدمات عىل اإلنرتنت تراخيص  اإليرادات احملمتةلاألفريقي، أمهية لالس تفادة من الصعيدين الوطين و 

ويف ت اخملتصة الوطنية وتنظم حلقات دراس ية بشأن ممارسات الرتخيص لألعامل السمعية البرصية، وميكن أن تقمي الويبو رشااكت مع السلطا–بدلان متعددة. 

 هناية املطاف للبدلان الناطقة ابلفرنس ية واإلنلكزيية يف مجموعة واحدة.

 

https://technology.ihs.com/601159/global-digital-pay-tv-subscriptions-exceeded-one-billion-in-2017-ihs-markit-says
https://www.broadbandtvnews.com/2015/06/21/latin-america-ott-tv-and-video-ready-for-take-off/
https://www.broadbandtvnews.com/2015/06/21/latin-america-ott-tv-and-video-ready-for-take-off/
https://www.broadbandtvnews.com/2015/06/21/latin-america-ott-tv-and-video-ready-for-take-off/
https://www.vindicia.com/resources/analyst-reports-reviews/prospects-premium-ott-latin-america-mtm
https://media.netflix.com/en/press-releases/netflix-expands-its-latin-america-investments-announcing-new-original-series-diablero-filmed-entirely-in-mexico
https://media.netflix.com/en/press-releases/netflix-expands-its-latin-america-investments-announcing-new-original-series-diablero-filmed-entirely-in-mexico
https://media.netflix.com/en/press-releases/netflix-expands-its-latin-america-investments-announcing-new-original-series-diablero-filmed-entirely-in-mexico
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تعزيز نفاذ أحصاب املصاحل احملليني، مبن فهيم املبدعون واملنتجون وواضعو املنصات الرمقية والس ياسات، إىل املعلومات 

عي البرصي الوجهية عن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف تطوير سوق املنتجات الرمقية احمللية ويف اس تغالل احملتوى السم

 احمليل.

 اسرتاتيجية التنفيذ. 3.2

 : تعزيز الوعي خبصوص دور حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف توزيع احملتوى السمعي البرصي عىل اإلنرتنت1النتيجة 

  التلكيف بإجراء دراسة عن اإلطار القانوين حلق املؤلف والرتخيص ابالنتفاع ابملصنفات 1النشاط :

 احمليط الرمقيالسمعية البرصية يف 

وصف النشاط: دراسة عن الرتخيص بتوزيع املصنفات السمعية البرصية عىل اإلنرتنت يف بدلان خمتارة. وتأخذ ادلراسة يف 

الاعتبار اإلطار القانوين الوطين للك بدل مشارك بغية فهم املتطلبات القانونية واملامرسات التعاقدية املتصةل بتوزيع 

 ة عىل اإلنرتنت.املصنفات السمعية البرصي

  إعداد موجز حيدد حق املؤلف واحلقوق اجملاورة املعمول هبا عىل الصعيد الوطين للرتخيص 2النشاط :

 ابالنتفاع ابحملتوى السمعي البرصي عىل اإلنرتنت

بصيغة موجز قطري ميكن اس تخدامه لنرش املعلومات  1وصف النشاط: سرتد املعلومات املبحوث عهنا يف إطار النشاط 

 وإذاكء الوعي بشأن القواعد الوجهية املتصةل حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

  التلكيف بإجراء دراسة عن املصنفات السمعية البرصية املدرجة يف املكل العام يف 3النشاط :

 املشاركة البدلان

ابلرتكزي  10املكل العاموصف النشاط: س توسع هذه ادلراسة نطاق دراسة سابقة لكفت جلنة التمنية بإجراهئا عن موضوع 

هذه املرة عىل مسأةل املصنفات السمعية البرصية املدرجة يف املكل العام مع مراعاة اإلطار القانوين الوطين للك بدل 

احملتوى السمعي البرصي املدرج يف املكل العام واعد احلالية املنطبقة عىل اس تخدام مشارك. وهيدف البحث إىل فهم الق

 .تكل املوادل  املسموح بهالاس تخدام  وتوزيعه مبا يشمل

 حتسني فهم الوضع احلايل للرتخيص يف احمليط الرمقي: 2النتيجة 

  تقيمي معلية توزيع احملتوى عرب قنوات رمقية يف بدلان خمتارة1النشاط : 

ني فهم وصف النشاط: الهدف هو تقدمي أمثةل ملموسة عىل بعض املنتجات احمللية املوزعة عىل اإلنرتنت هبدف حتس

 رمقية.سعيا للوصول إىل املس تخدمني بوسائل فاعةل الهات اجل  خمتلف اخلطوات اليت تتخذها

                                         
املتاحة عىل املوقع اإللكرتوين التايل:  CDIP/7/INF/2انظر الوثيقة  10

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_7/cdip_7_inf_2.pdf. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_7/cdip_7_inf_2.pdf
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 سوق اإلنتاج السمعي البرصي الرمقي: إجراء تقيمي اقتصادي ل 2ط النشا 

 حمتوايت عىل اإلنرتنت يف بدلان خمتارة.وجود وصف النشاط: الهدف هو إعداد دراسة تقمي 

  لمحتوى السمعي البرصي يف بدلان خمتارةل  ل بشأن الرتخيص: عقد حلقيت مع3النشاط 

للمناقشة بشأن البيئة من البدلان املشاركة  قلمن عدد أ حلقيت معل مع ممثلني وأحصاب مصلحةوصف النشاط: عقد 

 هاتني احللقتنيلبدلان اخملتارة. وستسمح يف ا يف احمليط الرمقي  هلوالرتخيص  هللمحتوى السمعي البرصي وإنتاج القانونية

 أنشطة املرشوع.ابيق من أجل   مجع املعلوماتريبتبادل التجارب الوطنية وتيس

  بشأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمليط الرمقي اإلقلميي لقة دراس ية عىل املس توى: عقد حن4النشاط 

تطبيق ناقشة كيفية ا أعاله مل ر إلهيات وحلقيت العمل املشاإىل نتاجئ ادلراس احللقة ادلراس يةتستند وف وصف النشاط: س

سوق الرمقية يف األسواق احمللية. والهدف وجه إىل ال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل تسويق احملتوى السمعي البرصي امل

إاتحة منتدى للنقاش  ، ويف الوقت ذاته،يف املنطقة دينامية ترخيصوالوعي بكيفية تعزيز بيئة فهم ال من النشاط هو تيسري 

 سوق اإلنتاج السمعي البرصي الرمقي من منظور حق املؤلف.بشأن املسائل األساس ية يف 

اخملاطر واسرتاتيجيات 

 وطأهتاختفيف 

لمحتوى السمعي البرصي عىل ل الرتخيص  بشأنمعلومات اكفية  وجود: عدم 1اخلطر 

 اإلنرتنت.

الرئيس ية احمللية  املعنية: الامتس تعاون احلكومات والواكالت واجلهات 1اسرتاتيجية التخفيف 

 .ذات الصةلهبدف اس تخراج املعلومات 

وجود : قد تعرقل الظروف يف بدل معني تنفيذ املرشوع بسبب جحم السوق أو عدم 2اخلطر 

 احملتوى عىل املنصات الرمقية.بياانت ومصادر بشأن 

 ةلحمع أحصاب املص عن كثب ة والتعاون: إجراء مشاورات مس تفيض2اسرتاتيجية التخفيف 

 ذا. وعالوة عىل ذكل، ميكن تعليق األنشطة أو تأجيلها إ احملليني يف القطاع السمعي البرصي

 .غري اكفية ببدل واحد أو أكرثاخلاصة ودة البياانت مل تتوافر املعلومات أو إذا اكنت ج

 الاس تعراض والتقيمي .3

 اجلدول الزمين الس تعراض املرشوع. 1.3

 جلنة التمنية.  نظر ىلس نوي ع  مرحيلعرض تقرير س يُ 

 ىل اللجنة.عرض عيُ رشوع و امل  س تكاملا بعد ذايت هنايئوس ُيجرى تقيمي 

 وس يعد خبري استشاري خاريج تقريراً عن التقيمي الهنايئ املس تقل فور اس تكامل املرشوع ويقدمه إىل اللجنة



CDIP/22/15 Rev. 
Annex 
6 
 

 التقيمي اذلايت للمرشوع  .4

 (مؤرشات النتاجئالناحج )مؤرشات اإلجناز  نتاجئ املرشوع

تعزيز الوعي  :1النتيجة 

دور حق املؤلف ب

واحلقوق اجملاورة يف توزيع 

احملتوى السمعي البرصي 

 عىل اإلنرتنت

لمصنفات السمعية ل  اإلطار القانوين حلق املؤلف والرتخيص بشأندراسة  إجراء .1

 البرصية يف احمليط الرمقي.

حق املؤلف واحلقوق اجملاورة املعمول هبا عىل الصعيد الوطين  عنموجز  إعداد .2

 لمحتوى السمعي البرصي عىل اإلنرتنت.ل  للرتخيص

عن املصنفات السمعية البرصية املدرجة يف املكل العام يف البدلان دراسة  إجراء .3

 املشاركة.

: حتسني فهم 2النتيجة 

الوضع احلايل للرتخيص يف 

 احمليط الرمقي

  لعملية توزيع احملتوى عرب قنوات رمقية يف بدلان خمتارة.تقيمي إجراء .1

 سوق اإلنتاج السمعي البرصي الرمقي. بشأندراسة اقتصادية  إجراء .2

لتبادل املعلومات وتقيمي تنفيذ لك واحدة مهنام يومني( تدوم معل )عقد حلقيت  .3

 .2و 1النتيجتني 

 يط الرمقي.بشأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمل  عقد حلقة دراس ية .4

 مؤرشات النجاح يف بلوغ هدف املرشوع )مؤرشات النتاجئ(  هدف املرشوع

دور بتعزيز الوعي  (أ)

حق املؤلف واحلقوق 

اجملاورة يف توزيع احملتوى 

السمعي البرصي عىل 

 اإلنرتنت

 تيسري تعممي هذه ادلراسات واملواد. ىل املوقع اإللكرتوين للويبو هبدفنرش املواد ع

الوضع حتسني فهم  (ب)

احلايل للرتخيص يف 

 الرمقي احمليط

يف املائة  60أن   إىلاذلي يشريو خالل حلقة العمل اإلقلميية  س يوزعحتليل اس تبيان تقيمي 

 .مفيدة املعلومات املعممة يف حدث من هذا القبيل وجدوا أنعىل األقل من املشاركني 
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 اجلدول الزمين للتنفيذ .5

 النشاط

 الفصول

الفصل 

 األول

 الفصل

 الثاين

الفصل 

 الثالث

الفصل 

 الرابع

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاين

الفصل 

 الثالث

الفصل 

 الرابع

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثاين

الفصل 

 الثالث

الفصل 

 الرابع

            X مجموعة من البدلان الرائدة

والرتخيص للمصنفات السمعية اإلطار القانوين حلق املؤلف  األمر ابلقيام بدراسة بشأن: 1النشاط ، 1النتيجة 

 البرصية يف احمليط الرمقي

X X X X         

إعداد موجز حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة الوطنية القابةل التطبيق عىل الرتخيص  :2النشاط ، 1النتيجة 

 للمحتوى السمعي البرصي عىل اإلنرتنت

   X X        

املصنفات السمعية البرصية الواقعة يف املكل العام يف بدلان  بدراسة بشأناألمر ابلقيام  :3، النشاط 1النتيجة 

 خمتارة

   X X X X      

      X X X X X   ات الرمقية يف بدلان خمتارةو تقيمي معلية توزيع احملتوى عرب القن :1النشاط ، 2النتيجة 

     X X X X X X X  البرصية الرمقية سوق املنتجات السمعيةإجراء تقيمي اقتصادي ل  :2النشاط ، 2النتيجة 

     X  X      تنظمي حلقتني دراس يتني: الرتخيص للمحتوى السمعي البرصي يف بدلان خمتارة :3النشاط ، 2النتيجة 

تنظمي حلقة دراس ية عىل الصعيد اإلقلميي بشأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمليط  :4النشاط ، 2النتيجة 

 الرمقي

        X X   

 X X           التقيمي
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 مجموع املوارد حبسب النتيجة .6

 2019عام  (أ)

 اجملموع اجملموع 2019 نتاجئ املرشوع

  خالف املوظفني نملوظفوا خالف املوظفني ناملوظفو 

 000 100 000 100  000 100  دراس تان، ملخص واحد وإعادة جتميع واحدة دلراسات حاالت

 000 40 000 40  000 40  دراسة اقتصادية واحدة

 000 57  000 57  000 57 ناملوظفو

57 000 اجملموع  140 000 57 000 140 000 197 000 

 

 2021-2020الثنائية  (ب)

 اجملموع اجملموع 2021 2020 نتاجئ املرشوع

  خالف املوظفني نياملوظف خالف املوظفني نياملوظف خالف املوظفني نياملوظف

 000 235 000 235    000 235  وحلقة دراس ية إقلميية واحدة دون إقلميية حلقتني دراس يتني

 000 10 000 10  000 10    التقيمي اذلايت للمرشوع

 000 114  000 114  000 57  000 57 املوظفني

 000 359 000 245 000 114 000 10 000 57 000 235 000 57 اجملموع
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 التلكفةموارد خالف املوظفني حبسب فئة  .7

 2019عام  (أ)

 )ابلفرنك السويرسي( 

 اجملموع اخلدمات التعاقدية السفر والتدريب واملنح األنشطة

التدريب ومنح   الغري رسف همامت املوظفني 

 السفر املرتبطة به

اخلدمات التعاقدية  النرش املؤمترات 

 الفردية

اخلدمات التعاقدية 

 األخرى

 

 000 100  000 100      وحلقة دراس ية إقلميية واحدة حلقتنت دراس يتني دون إقلميية

 000 40  000 40      دراسة اقتصادية واحدة

 000 140  000 140      اجملموع

 2021-2020الثنائية  (ب)

 )ابلفرنك السويرسي( 

 اجملموع اخلدمات التعاقدية السفر والتدريب واملنح األنشطة

 ومنح السفرالتدريب  الغرير سف همامت املوظفني 

  املرتبطة به

اخلدمات التعاقدية  النرش ملؤمترات ا

 الفردية

اخلدمات التعاقدية 

 األخرى

 

 000 235 000 10  000 5 000 30  000 155 000 35 وحلقة دراس ية إقلميية واحدة حلقتني دراس يتني دون إقلميية

 000 10  000 10      التقيمي اذلايت للمرشوع

 000 245 000 10 000 10 000 5 000 30  000 155 000 35 اجملموع

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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