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�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
 2021سبتم�ب  27 التار�ــــخ: 

 معن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ةاللجنة ال

ونالدورة   السابعة والع�ش
 2021 نوفم�ب  26إ�  22جن�ف، من 

ي ب�دارة  وع المعين ي تق��ر إنجاز الم�ش
و�ــــج الستخدام المل��ة الفك��ة ع� نحو فعال �ن المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا: ال�ت

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال�ة  البلدان النام�ة والبلدان األقل نموا والبلدان اليت

 األمانة ث�قة من إعداد و 

ي ب�دارة المل��ة  .1 وع المعين و�ــــج الستخدام �حتوي مرفق هذە الوث�قة ع� تق��ر إنجاز الم�ش الفك��ة ونقل التكنولوج�ا: ال�ت
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال�ة.  و�تناول هذ ي البلدان النام�ة والبلدان األقل نموا والبلدان اليت

ا التق��ر المل��ة الفك��ة ع� نحو فعال �ن
وع، أي من يناير  ة ال�املة لتنف�ذ هذا الم�ش  . 2020إ� أ�ت��ر  2018الف�ت

لتنم�ة مدعوة إ� اإلحاطة علما� إن لجنة ا .2
ي مرفق هذە الوث�قة. 

 بالمعلومات الواردة �ن

 ]��ي ذلك المرفق[
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وع  ملخص الم�ش

وع  DA_1_10_12_ 23_ 25_ 31_ 40_01 رمز الم�ش

ي إدارة المل��ة الفك��ة ونقل  العنوان
و�ــــج الستخدام المل��ة الفك��ة ع� نحو فعال �ن التكنولوج�ا: ال�ت

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال�ة  البلدان النام�ة والبلدان األقل نموا والبلدان اليت

ات منها أنها 1التوص�ة  توص�ات أجندة التنم�ة ن ي مجال المساعدة التقن�ة بعدة م�ي
ن أ�شطة ال��بو �ن : �جب أن تتم�ي

ن االعتبار األول��ات واالحت�اجات موجهة  نحو التنم�ة وقائمة ع� الطلب وشفافة و�ي تأخذ بعني
الخاصة بالبلدان النام�ة والبلدان األقل نموا� ع� وجه الخصوص فضً� عن مختلف مست��ات 

امج ي أطر زمن�ة الستكمال ال�ب
ي إدراج األ�شطة �ن

ي الدول األعضاء، و�نب�ن
ي . التنم�ة المدركة �ن

و�ن
ي أن �كون تصم�م برامج المساعدة التقن�ة وآل�ات �سل�مها وعمل�ات تقي�مها هذ

ا الصدد، ينب�ن
 .خاصة بكل بلد

ي مجال المل��ة 10التوص�ة 
: مساعدة الدول األعضاء ع� تط��ر كفاءاتها المؤسس�ة الوطن�ة �ن

ها من المرافق به ي تط��ر البين التحت�ة وغ�ي
ي �ن

دف جعل الفك��ة وتحسينها من خالل الم�ن
ن حما�ة المل��ة الفك��ة  مؤسسات المل��ة الفك��ة أ��� فعال�ة والنهوض بتوازن عادل بني

ي أن تنسحب هذە المساعدة التقن�ة أ�ضا ع� المنظمات اإلقل�م�ة . العامة والمصلحة
و�نب�ن

 .ودون اإلقل�م�ة المعن�ة بالمل��ة الفك��ة

ي إدماج االعتبارات اإلنمائ12 التوص�ة
ي �ن

ي أ�شطة ال��بو ومناقشاتها الموضوع�ة : الم�ن
�ة �ن

 الختصاصها. 
�
 والتقن�ة، وفقا

ي مجال المل��ة الفك��ة بما 23 التوص�ة
خ�ص �ن ي أفضل السبل للنهوض بممارسات ال�ت

: النظر �ن
�عزز القدرات التنافس�ة وال س�ما بهدف النهوض بالنشاط اإلبدا�ي واالبتكاري ونقل التكنولوج�ا 

ي تلك البلدان. إ� البلدان المه
 تمة، وال س�ما البلدان النام�ة والبلدان األقل نموا وتعم�مها �ن

ور�ة لتشجيع 25 التوص�ة : استكشاف الس�اسات والمبادرات المرتبطة بالمل��ة الفك��ة وال�ن
ن البلدان المذكورة  ها لفائدة البلدان النام�ة واتخاذ التداب�ي المالئمة لتمكني نقل التكنولوج�ا و��ش

ي تت�حها االتفاقات الدول�ة المعن�ة بها ومن االستفادة منها بأ��ب قدر، من  فهم جوانب المرونة اليت
 حسب ما �كون مناسبا. 

ي نقل التكنولوج�ا إ� البلدان 31 التوص�ة
: اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول األعضاء و�سهم �ن

ي سندات النام�ة، كتوج�ه التماس إ� ال��بو بتسه�ل نفاذ محّسن إ� 
المعلومات العلن�ة الواردة �ن

اءات.   ال�ب

: مطالبة ال��بو بتكث�ف تعاونها مع وكاالت األمم المتحدة �شأن مسائل المل��ة 40 التوص�ة
الفك��ة وفقا لتوجه الدول األعضاء، و�األخص األونكتاد و�رنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة 

ر المنظمات الدول�ة المعن�ة، لتع��ز التعاون تحق�قا الصحة العالم�ة واليون�دو واليو�سكو وسائ
ي تنف�ذ برامج التنم�ة. 

 لل�فاءة القصوى �ن

وع ان�ة الم�ش ن ان�ة  م�ي ن  فرنك س���ي منها:  000,584بلغ إجما�ي تكال�ف الم�ي

 : ن   فرنك س���ي 314,000تكال�ف خالف الموظفني

 : ن   فرنك س���ي 270,000وتكال�ف الموظفني
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وع  شهرا�  31 مدة الم�ش

قطاعات ال��بو الرئ�س�ة 
امج ال��بو  المعن�ة والصلة ب�ب

امج   . 30و 9و 14صلة بال�ب

وع �عات لضمان ز�ادة العائدات االجتماع�ة واالقتصاد�ة  وصف موجز للم�ش لقد سّنت العد�د من بلدان العالم ��ش
ي البحث و/أو التط��ر

قار�ة التنازل�ة و�ستوجب هذە الم .الناشئة عن االستثمارات العامة �ن
ي مجال إدارة المل��ة الفك��ة 

استجابة تصاعد�ة ع� صع�د التوع�ة والتدر�ب وتط��ر المهارات �ن
 .ونقل التكنولوج�ا لصالح ممو�ي المل��ة الفك��ة ومطور�ــها ومدي��ــها ومستخدميها

مفتوحة أو وُتثبط االبتكاَر عوامل عدة (من جميع األشكال سواء كانت تزا�د�ة أو اجتماع�ة أو 
ي إدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا 

جذر�ة، وما إ� ذلك) منها نقص المهارات المطل��ة �ن
ي سلسة ق�مة االبتكار. 

ن �ن ن والمطور�ن والمدي��ن والمستخدمني  لدى الممولني

وع هو تع��ز القدرات االبتكار�ة للبلدان النام�ة والبلدان األقل نموا  وكان الهدف من الم�ش
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال�ة عن ط��ق ��ش فرص التدر�ب/تك��ن ال�فاءات، وال بلدان اليت

وفرص التعاون، والمواد التعل�م�ة مثل األدلة التوجيه�ة ووثائق أفضل الممارسات (األ�اد�م�ة 
ن ع� طول ق�مة االبتكار �شكل أ��� استهدافا   . منها والعمل�ة) لتستف�د منها مجموعة من الفاعلني

ي أر�عة (
وع �ن ) بلدان مختارة: ش��ي و�ندون�س�ا ورواندا وجنوب أف��ق�ا، بهدف 4ونفذ الم�ش

ي 
ن �ن ن والمطور�ن والمدي��ن والمستخدمني ن (بدءا من الممولني كفاءات أصحاب المصالح الرئ�سيني

ن الدول األعضاء لتسه�ل نقل المعرفة.   آخر المطاف) وز�ادة التعاون بني

وع بأهم�ة  ي وا�سم الم�ش ي س�اق أجندة التنم�ة لل��بو، إذ س� إ� توضيح ال��ف�ة اليت
خاصة �ن

ي مجال إدارة 
�مكن بها للبلدان النام�ة والناشئة واألقل نموا أن �ستف�د من تنم�ة ال�فاءات �ن

ي تع��ز
ي العام المتمثل �ن

 .االبتكار المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ات، مع تحقيق الهدف النهائئ
وع ات بعض البلدان الرائدة المختارة، وسلط الضوء ع� سبل إ�شاء فرص  وركز الم�ش ع� خ�ب

ي ألدوات المل��ة الفك��ة ات��ب  .من أجل التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة بفضل االستخدام االس�ت

 

وع والس�د أندرو الس�د أل�خاندرو روكا كامبان�ا، كب�ي المدي��ن، إدارة المل��ة الفك��ة للمبتك��ن،  مديرا الم�ش
، مدير شعبة دعم التكنولوج�ا واالبتكار  �شا�كوفس�ي

ي 
الصلة بالنتائج المرتقبة �ن

ان�ة ن نامج والم�ي   ال�ب
�ة القادرة ع� تلب�ة �شك�لة واسعة من 2.3النت�جة المرتقبة ه زة للموارد الب�ش : كفاءات معزَّ

ي 
البلدان النام�ة والبلدان األقل  المتطلبات لتسخ�ي المل��ة الفك��ة بفعال�ة ألغراض التنم�ة �ن

 نموا والبلدان المنتقلة إ� اقتصاد السوق الحر. 

لمحة عامة موجزة عن تنف�ذ 
وع   الم�ش

ي يناير 
وع �ن باخت�ار البلدان األر�عة الرائدة، و�ي ش��ي و�ندون�س�ا ورواندا  2018بدأ تنف�ذ الم�ش

  .وجنوب أف��ق�ا

وع هو ال�ت  و�ــــج الستخدام المل��ة الفك��ة وجميع الحقوق المرتبطة وكان الهدف الرئ��ي للم�ش
ي البلدان النام�ة والناشئة واألقل نموا، 

بها ع� نحو فعال كأداة للتنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة �ن
ي البحث و/أو التط��ر. 

 والس�ما استخدام المل��ة الفك��ة الناشئة عن االستثمارات العامة �ن

: وتمثلت أهدافه المحددة ف�م  ا ��ي

)i(  ي مجال نقل
ي استهداف أ�شطة تك��ن ال�فاءات �ن

وضع إطار ل��ادة الفعال�ة �ن
 التكنولوج�ا؛

)ii(  ن واستحداث ال�فاءات الالزمة إلدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا لدى الفاعلني
ي فئات ممو�ي المل��ة الفك��ة ومطور�ــها ومدي��ــها ومستخدميها. 

ن �ن  الرئ�سيني
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 : أدوات إعداد دل�ل ومجموعة .1

ي من عام 
ي ال��ــع الثائن

وضع دل�ل ومجموعة  2018استكمل خب�ي تقي�م االحت�اجات التدر�ب�ة �ن
ي المجاالت المتصلة بنقل التكنولوج�ا 

وكذلك استكمل . أدوات لتقي�م االحت�اجات التدر�ب�ة �ن
ي ذلك الجهات المعن�ة (ا

اء القط��ون خ��طة مفصلة لسالسل ق�مة االبتكار، بما �ن ن الخ�ب لممولني
والمطور�ن والمدي��ن ومستخد�ي المل��ة الفك��ة ومؤسسات الدعم المرتبطة بها مثل مرا�ز 

ي من عام  دعم التكنولوج�ا واالبتكار) والعالقات ف�ما بينها، بالنسبة للبلدان الرائدة
ي ال��ــع الثائن

�ن
2018 . 

ي كل بل
اء القط��ون أ�ضا تقي�ما لالحت�اجات التدر�ب�ة �ن د رائد استنادا إ� الدل�ل وأجرى الخ�ب

ي ال��ــع األخ�ي من عام 
اء القط��ون �ن تق��را عن نتائج  2018ومجموعة األدوات، واستكمل الخ�ب

ي كل بلد رائد 
وتقدم التقار�ر استعراضا لب�انات كل مؤسسة . تقي�م االحت�اجات التدر�ب�ة �ن

ي البلد الرائ
د) واالتجاهات ع�ب تلك مستهدفة (تمثل مختلف عنا� سلسلة ق�مة االبتكار �ن

ن حول . المؤسسات المستهدفة ل�ل بلد رائد  اء القط��ني وُجمعت تعل�قات إضاف�ة من الخ�ب
ن  ي استخدام الدل�ل ومجموعة األدوات، واستخدمت كأساس لتنقيح هذين الصكني

تج��تهم �ن
ي ال��ــع األخ�ي من عام 

 .2018الذين استكمال �ن

اء القط��ون خططا تدر�ب�ة  ل�ل بلد رائد استنادا إ� تقار�ر تقي�م االحت�اجات ووضع الخ�ب
ي ال��ــع األول من عام 

ي . 2019التدر�ب�ة �ن وحددت الخطط ن�ع وموض�ع األ�شطة التدر�ب�ة اليت
�ستهدف عنا� محددة من سلسلة ق�مة االبتكار، وتختلف الخطط باختالف البلدان الرائدة 

وعقدت مشاورات مع جهات االتصال . الفرد�ةوفقا الحت�اجاتها الخاصة الوطن�ة والمؤسس�ة و 
ي 

الوطن�ة (مكاتب المل��ة الفك��ة أو الوزارات المعن�ة بمسائل المل��ة الفك��ة) خالل ال��ــع الثائن
 .للحصول ع� تعل�قات ووضع الص�غة النهائ�ة للخطط التدر�ب�ة 2019من عام 

ي د�سم�ب ات تدر�ب�ة ع� أساس خطط التدر�ب لفائدة إندون�سندو وعقدت 
ي جا�رتا �ن

�ا �ن
ي أ�ت��ر  2019

ون�ا �ن ي يناير 2020و�ل��ت
ي ك�غا�ي �ن

ي  2020، ولفائدة رواندا �ن
ون�ا �ن و�ل��ت

ي أ�ت��ر 2020أغسطس 
ي ب��تور�ا �ن

اير  2019، ولفائدة جنوب أف��ق�ا �ن وشملت . 2020وف�ب
ن �مثلون مختلف الجهات الفاعلة ع� طول سلسلة  ق�مة االبتكار، الحلقات التدر�ب�ة مشاركني

 .مثل ممو�ي البحوث ومطوري المل��ة الفك��ة ومدي��ــها ومستخدميها

ي الندوات التدر�ب�ة ومن مؤسساتهم بغ�ة تحد�د الفعال�ة 
ن �ن وجمعت الب�انات من المشاركني

ي مجال نقل التكنولوج�ا ف�ما يتعلق برد الفعل 
النسب�ة أل�شطة تك��ن ال�فاءات المستهدفة �ن

 وك والنتائج. والتعلم والسل

ات  وأجري تقي�م ثان الحت�اجات التدر�ب ونقحت خطة التدر�ب لفائدة ش��ي �سبب التغي�ي
وع ي للم�ش ي أشار إليها المنسق الوطين ي البلد اليت

ي سلسلة ق�مة االبتكار �ن
ة �ن واستعرض . ال�ب�ي

، ع� وجه الخصوص، خارطة الط��ق القط��ة وأثر  ي
ات تقي�م االحت�اجات التدر�ب�ة الثائن التغ�ي

 . ع� احت�اجات التدر�ب لمختلف الجهات الفاعلة ع� طول سلسلة ق�مة االبتكار 

واستخدمت خطة التدر�ب المنقحة كأساس إلطالق عمل�ة تصديق جد�دة لنقل التكنولوج�ا 
وع ي لفائدة ش��ي بناء ع� طلب جهة التنسيق الوطن�ة للم�ش وعقد اجتماع . ع� الصع�د الوطين

ي يوني
ي عرضت فيها خطة التدر�ب المنقحة  2020و �شاوري �ن ي تط��ر هذە العمل�ة اليت

وع �ن لل�ش
ن  اء الدوليني ي حددها أحد الخ�ب ع� أصحاب المصلحة والتجارب والممارسات الج�دة اليت

ي الموض�ع
ن �ن  .المتخصصني

ي المجاالت 
ي للدل�ل ومجموعة األدوات لتقي�م االحت�اجات التدر�ب�ة �ن

وأجري تنقيح نهائئ
ي الندوات التدر�ب�ة المتعل

ن �ن ي جمعت من المشاركني قة بنقل التكنولوج�ا بناء ع� الب�انات اليت
 ، ي ش��ي

ي وتنقيح خطة التدر�ب �ن
ات المكتسبة من تقي�م االحت�اجات التدر�ب�ة الثائن والخ�ب

ي د�سم�ب 
 . 2020واستكمل التنقيح �ن
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وع والدروس / نتائج أثر الم�ش
 الرئ�س�ة

 أمثلة ع� النجاح/األثر: 

ي المجاالت المتعلقة بنقل 
جرى وضع نهج وأدوات جد�دة لتقي�م االحت�اجات التدر�ب�ة �ن

ي تقي�م 
التكنولوج�ا، ودمج المنظور الفردي والمؤس�ي وكذلك المنظورات الوطن�ة �ن

ي هذە  .االحت�اجات التدر�ب�ة
و�ذلك مكنت أ�شطة أ��� استهدافا من أجل تك��ن ال�فاءات �ن

ي مجموعة واسعة من و�جري تكي. المجاالت 
�ف هذا النهج وهذە األدوات �ي �ستخدما �ن

 .البلدان، مع مراعاة وضع البلدان النام�ة والبلدان األقل نموا واحت�اجاتها، ع� وجه الخصوص

ي صفوف ممو�ي المل��ة 
ي مجال إدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا �ن

و�ن�ت كفاءات �ن
ي البلدان األر�عة المشاركةالفك��ة ومطور�ــها ومدي��ــها ومست

وأشارت الب�انات الواردة . خدميها �ن
ن إ� الفعال�ة  وع ومؤسسات المشاركني ي إطار الم�ش

ي الندوات التدر�ب�ة المنظمة �ن
ن �ن من المشاركني

ي ال�ب�ي للندوات التدر�ب�ة ع�  العال�ة للنهج الجد�د لتقي�م احت�اجات التدر�ب واألثر اإل�جائب
ي مؤسساتهم كأطرافالعمل اليو�ي للمش

ن ومساهمتهم �ن ي سلسلة ق�مة االبتكار اركني
 .فاعلة �ن

ن ممو�ي المل��ة الفك��ة ومطور�ــها ومدي��ــها  و�ضافة إ� ذلك، عززت شبكات العالقات بني
ن هذە الجهات  ي بن�ت بني م أثر ال�فاءات اليت كة، مما عظ� ومستخدميها من خالل األ�شطة المش�ت

ي سلسلة ق�مة االبت
 كار. الفاعلة �ن

نت، ومنها أ�ساق الدورات  هٌج وممارسات جد�دة لتنف�ذ أ�شطة التدر�ب ع�ب اإلن�ت
ُ
ووضعت ن

ة، بغ�ة االستجابة للقيود المفروضة ع� أ�شطة  ون�ة القص�ي الموسعة إضافة إ� الندوات اإلل��ت
ي توف�ي التدر�ب وفعال�ة أ�شطتها التدر�ب

، وزاد ذلك من مرونة ال��بو �ن �ة ع�ب التدر�ب الشخ�ي
نت.   اإلن�ت

ي كل خطوة من خطوات عمل�ة 
وع �ن وُحّددت المشاركة الوث�قة لجهات االتصال الوطن�ة للم�ش

ي ذلك تحد�د سالسل ق�مة االبتكار وتقي�م االحت�اجات 
تقي�م االحت�اجات التدر�ب�ة، بما �ن

ي نجاح العمل�ة، وال س�ما من
ا �ن أجل الحصول  التدر�ب�ة ووضع خطط التدر�ب، لتكون عامً� هام�

 ع� ب�انات شاملة ودق�قة وضمان مل��ة النتائج من قبل أصحاب المصلحة. 

والمراحل المتعددة الختبار وصقل نهج وأدوات تقي�م احت�اجات التدر�ب، ومنها الحصول ع� 
ي الندوات التدر�ب�ة 

ن �ن وع والمشاركني ن للم�ش ن الوطنيني ن والمنسقني اء القط��ني تعقيبات من الخ�ب
ي ضمان تكي�ف النهج والموارد لتالئم مجموعة أوسع من البلدانومؤسساته

 م، أثبتت فعاليتها �ن
: ". والظروف " إدراج رد رس�ي من 1وشملت التحسينات المدخلة ع� النهج والموارد ما ��ي

ي النهج، بما �ضمن دقتها 
الحكومة ع� خطة تقي�م االحت�اجات التدر�ب�ة وخطة التدر�ب �ن

" و�رساء عمل�ة أ��� مرونة لتقي�م احت�اجات التدر�ب مع عنا� 2لحكومة؛ "ومل�يتها من قبل ا
" و�دراج 3مطل��ة وأخرى اخت�ار�ة، بما �سهل تكي�ف النهج واألدوات مع الموارد المتاحة؛ "

ي سلسلة ق�مة االبتكار 
ات �ن ي النهج واألدوات وتقل�ل الموارد الالزمة لالستجابة للتغ�ي

التعد�الت �ن
، ع� سب�ل المثال)إ� أدئن ح ي ش��ي

 .د (كما حدث �ن

وع المخاطر والتخف�ف من آثارها ي وث�قة الم�ش
ن �ن  :كما هو مبني

ن المستف�دين من أ�شطة التدر�ب.  �ة بني  الخطر: دوران الموارد الب�ش

ن ومؤسسات الدعم مثل مرا�ز دعم  ن ع� تدر�ب المدر�ني ك�ي ات�ج�ة التخف�ف من الخطر: ال�ت اس�ت
. التكنولوج�ا وا ن ن الدعم المح�ي والتقل�ل إ� الحد األدئن أثر دوران الموظفني  البتكار لتمكني

 .  الخطر: عدم القدرة ع� تنف�ذ أ�شطة التدر�ب الشخ�ي

نت.  ات�ج�ة التخف�ف من الخطر: تنف�ذ أ�شطة التدر�ب ع�ب اإلن�ت  اس�ت
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وع ي نها�ة د�سم�ب   معدل تنف�ذ الم�ش
ان�ة �ن ن  %98هو:  2020معدل استخدام الم�ي

ي الوثائق التقار�ر/ الوثائق السابقة
، CDIP/22/2 هذا هو التق��ر الثالث المقدم إ� لجنة لتنم�ة. وترد التقار�ر المرحل�ة �ن

 ، المرفق األول. CDIP/24/2المرفق األول، و

بنقل س�دمج النهج مع األدوات الجد�دة لتقي�م االحت�اجات التدر�ب�ة ضمن المجاالت المتعلقة  المتابعة
وع أل�شطة برنامج مرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكار، مما يتيح  ي دورة تخط�ط الم�ش

التكنولوج�ا �ن
ن استهداف أ�شطة التدر�ب المخطط لها إل�شاء وتط��ر شبكات مرا�ز دعم التكنولوج�ا  تحسني

ي أ�شطة برامج مرا�ز دعم التكنولوج�ا . واالبتكار 
واالبتكار أن  و�مكن لل��بو أو البلدان المشاركة �ن

 .تضطلع بتقي�م االحت�اجات التدر�ب�ة استنادا إ� النهج واألدوات

ي المجاالت المتعلقة بنقل 
ي البلدان الرائدة �ن

ومن المتوقع أن تتوافق األ�شطة التدر�ب�ة األخرى �ن
 التكنولوج�ا مع نتائج تقي�م االحت�اجات التدر�ب�ة وخطط التدر�ب. 

 



CDIP/27/4 
Annex 
6 
 

وع ي للم�ش
 التقي�م الذايت

 مفتاح نظام إشارات الس�ي 

 ال تقي�م ال تقدم ** *** ****

ق بال�امل  لم ُ�قّ�م بعد/ توقف ال يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَّ

 

وع  1نتائج الم�ش
 المرتقبة)النت�جة (

ات اإلنجاز الناجح  مؤ�ش
ات النتائج)  (مؤ�ش

نظام  ب�انات األداء
إشارات 

 الس�ي 

. توف�ي المنهج�ة ومجموعة 1
األدوات الالزمة لتقي�م 

 االحت�اجات التدر�ب�ة

ي للمنهج�ة 
وع نهائئ �سل�م أول م�ش

ومجموعة األدوات بحلول منتصف 
 . 2018عام 

وع الدل�ل ومجموعة  قدمت �سخة من م�ش
ي يونيو 

 . 2018األدوات �ن

مت النسخة النهائ�ة من الدل�ل 
�
وسل

ي د�سم�ب 
 . 2018ومجموعة األدوات �ن

 

**** 

. رسم خرائط سالسل ق�مة 2
ي أر�عة بلدان رائدة

 االبتكار �ن

 

�سل�م الخرائط بحلول منتصف 
 . 2018عام 

ي يونيو 
قدم تق��ر المسح الخاص برواندا �ن

2018 . 

ي يوليو وقّدم تق��ر المسح الخاص 
�ش��ي �ن

2018 . 

ي 
وقّدم تق��ر المسح الخاص ب�ندون�س�ا �ن

 . 2018يونيو 

ي 
وقّدم تق��ر المسح الخاص بجنوب أق��ق�ا �ن

 . 2018يوليو 

 

**** 

. وضع خطة تدر�ب�ة وفقا 3
لنتائج تقي�م االحت�اجات 

 التدر�ب�ة

�سل�م الخطة التدر�ب�ة بحلول 
 . 2018نها�ة عام 

ي قدمت تقار�ر تقي�م 
االحت�اجات التدر�ب�ة �ن

كما ُسلمت الخطط التدر�ب�ة  .2018د�سم�ب 
ي منتصف عام 

 .2019�ن

 

**** 

تنف�ذ األ�شطة التدر�ب�ة . 4
 وفقا للخطة التدر�ب�ة

ي الموقع وع� 
استكمال التدر�ب �ن

نت بحلول نها�ة عام   . 2020اإلن�ت
استكملت أ�شطة التدر�ب القائمة ع� خطط 

 . 2020أ�ت��ر التدر�ب بحلول 
 

**** 

. تقي�م وتنقيح المنهج�ة 5
 ومجموعة األدوات*

�سل�م المنهج�ة ومجموعة األدوات 
المنقحة بحلول نها�ة ال��ــع األول 

 . 2021من عام 

ي د�سم�ب 
  . 2020قدمت النسخة النهائ�ة �ن

**** 

��ش الدل�ل ومجموعة . 6
  األدوات

استكمال الن�ش بحلول نها�ة مارس 
2021 . 

حال�ا تح��ر وتنض�د الدل�ل ومجموعة �جري 
 .  األدوات بغرض الن�ش

*** 

 
 [نها�ة المرفق والوث�قة]

                                                
وع األصل�ة 2.3وفقا للقسم   1  من وث�قة الم�ش
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