خًف ٝــ:١
حيع ٢قطاع ايضٓاعات ايضػريٚ ٠املتٛضط ١باٖتُاّ مجٝع ايد ٍٚاملتكدَٚ ١ايٓاَ ١ٝعً ٢حد ضٛاْ ,٤عسا
ملا ٜؤد َٔ ٜ٘دٚز ٖاّ يف عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتضادٚ ١ٜاالجتُاع ,١ٝحٝح ٜعد َدخال ٖاَا حلٌ َػهً ١ايبطاي١
ٚعاَال حامسا يف شٜاد ٠ايدخٌ ايكٚ َٞٛفغا٤اً يالبتهازات ٚاإلبداعات بأغهاهلا املتعددٖ ,٠را عال ٠ٚعً٢
تهاًَٗا َع املٓػآت ايضٓاع ١ٝايهبري ٠يف دلاالت اإلْتاج ٚايتطٜٛل ٚايٓػاطات املٛانب ١يًتُٓ ١ٝايضٓاع.١ٝ
ٚيف إطاز جٗٛدٖا ايساَ ١ٝإىل إجياد ايٛضاٚ ٌ٥األضايٝب ايالشَ ١يدعِ ٚتطٜٛس قدزات ايضٓاعات ايضػري٠
ٚاملتٛضط ١يف ايد ٍٚايعسبٚ ,١ٝاإلضٗاّ يف َعاجل ١املعٛقات ٚاملػانٌ اييت ٜعاَْٗٓ ٞا ٖرا ايكطاع خاص ١يف
اجملاالت ايفٓٚ ١ٝاملايٚ ١ٝايتطٜٛكٚ ١ٝاملعًَٛات ,١ٝدأبت املٓعُ ١ايعسب ١ٝيًتُٓ ١ٝايضٓاعٚ ١ٝايتعد ٜٔعً٢
تٓعًَ ِٝتكٝات عسب ١ٝدٚز ١ٜح ٍٛايضٓاعات ايضػريٚ ٠املتٛضطٜ ١ػازى فٗٝا املطؤٚيٚ ٕٛاخلربا ٤املٗتُٕٛ
بٗر ٙايضٓاعاتٚ ,ذيو بٗدف عسض خالص ١أفهازِٖ ٚتبادٍ خرباتِٗ ٚطسح تضٛزاتِٗ فُٝا خيط اآليٝات
ٚاإلجسا٤ات ايالشَ ١يدعُٗا ٚتطٜٛسٖا.
ٚقد ضاُٖت املًتكٝات ايطابك ١يف شٜاد ٠االٖتُاّ بايضٓاعات ايضػريٚ ٠املتٛضط ١يف املٓطك ١ايعسب,١ٝ
ٚجتطد ذيو يف دلاالت عدٜد ٠أبسشٖا :شٜاد ٠ايٛع ٞبأُٖٖ ١ٝر ٙايضٓاعات يف احلد َٔ ظاٖس ٠ايبطاي١
ٚتُٓ ١ٝاملٓاطل ايسٜفٚ ١ٝايٓاَٚ ١ٝ٥هافخ ١ايفكسٚ ,تٓاَ ٞإدَاجٗا عُٔ ايٓطٝج ايضٓاع ٞاملٓعِ يالضتفاد٠
َٔ رلتًف أغهاٍ ايدعِ يف ايتُٚ ٌٜٛايتهٚ ٜٔٛايتدزٜب ٚحتطني اجلٛدٚ ٠احملافع ١عً ٢ايبٖ ,١٦ٝرا
باإلعاف ١إىل شٜاد ٠االٖتُاّ باآليٝات احلدٜج ١اييت تطاِٖ يف تُٖٓ ١ٝرا ايكطاع ٚحتطني أدا ٘٥ناملٓاٚي١
ٚاحلاعٓات ٚاإلْتاج االْعف...اخل.
ٚيف ٖرا االطاز ,تطع ٢املٓعُ ١ايعسب ١ٝيًتُٓ ١ٝايضٓاعٚ ١ٝايتعد ٜٔإىل َٛاصً ١جٗٛدٖا يف ٖرا اجملاٍ
َٔ خالٍ عكد املًتك ٢ايعسب ٞاخلاَظ يًضٓاعات ايضػريٚ ٠املتٛضط ,١حتت غعاز " سل ٛتعصٜص قدز٠
ايضٓاعات ايضػريٚ ٠املتٛضط ١عً ٢اإلبداع ٚاالبتهاز"ٚ ,ذيو بايتعاَ ٕٚع ٚشاز ٠املؤضطات ايضػريٚ ٠املتٛضط١
ٚايضٓاع ١ايتكًٝد ١ٜيف اجلُٗٛز ١ٜاجلصا٥سٚ ١ٜايبٓو االضالَ ٞيًتُٓ.١ٝ

أٖـداف املًتك:٢
ٜٗدف املًتك ٢إىل تعصٜص قدز ٠ايضٓاعات ايضػريٚ ٠املتٛضط ١عً ٢االبداع ٚاالبتهاز يف ظٌ حتدٜات ايعٛمل١
ٚحتسٜس ايتجاز ,٠مبا ٜؤد ٟاىل تطٜٛس ٖرا ايكطاع ٚتعصٜص تٓافطٝت٘ ٚشٜادَ ٠طاُٖت٘ يف عًُ ١ٝايتُٓ١ٝ
االقتضادٚ ١ٜاالجتُاع َٔ ,١ٝخالٍ اآلت:ٞ
 تعصٜص َفٗ ّٛايرتابط ٚايتػبٝو ايضٓاع ٞبني ايضٓاعات ايضػريٚ ٠املتٛضط َٔ ١جٗٚ ,١بٗٓٝا ٚبني
ايضٓاعات ايهبري َٔ ٠جٗ ١أخسٚ ,٣إبساش فسظ ايتهاٌَ فُٝا بٗٓٝا.
 حبح اَهاْ ١ٝايسبط ٚايتٓطٝل بني جتُعات ٚغبهات ايضٓاعات ايضػريٚ ٠املتٛضطٚ ١املؤضطات
ايداعُ ١هلا.
 شٜاد ٠ايٛع ٞيدَ ٣تدر ٟايكساز يف ايكطاعني ايعاّ ٚاخلاظ بأُٖ ١ٝجتُعات ٚغبهات ايضٓاعات
ايضػريٚ ٠املتٛضطٚ ,١تػجٝعِٗ عً ٢تأضٝطٗا ٚدعُٗا.
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 تطٜٛس ٚابتهاز أدٚات مت ١ًٜٝٛتتٓاضب َع طبٝع ١ايضٓاعات ايضػريٚ ٠املتٛضط,١
ٚتػجٝع اضتدداّ ايتكٓٝات احلدٜجٚ ,١االضتفاد َٔ ٠تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاٍٚ ,دعِ
االبتهاز ايتهٓٛيٛج ٞيف ٖرا ايكطاع.
 بٓا ٤ايكدزات يف دلاٍ اْػاٚ ٤دعِ ٚمت ٌٜٛايضٓاعات ايضػريٚ ٠املتٛضطٚ ,١تٛفري ايبٓ١ٝ
ايتختٚ ١ٝايب ١٦ٝايُٓٛذجٚ ١ٝايسعا ١ٜاألَجٌ هلاٚ ,دعِ قدزاتٗا ايتٓافط.١ٝ
احملاٚز املكرتح١







جتُعات ٚغبهات ايضٓاعات ايضػريٚ ٠املتٛضط١
أْعُ ١حكٛم املًه ١ٝايفهسٚ ١ٜدٚزٖا يف تػجٝع االبداع ٚاالبتهاز يف دلاٍ ايضٓاعات
ايضػريٚ ٠املتٛضط١
ايتكٓٝات احلدٜجٚ ١تكٓٝات املعًَٛات ٚدٚزٖا يف تُٓ ١ٝايضٓاعات ايضػريٚ ٠املتٛضط١
املسانص ايفٓٚ ١ٝأُٖٝتٗا يف دعِ ايكدزات اإلْتاجٚ ١ٝايتهٓٛيٛج ١ٝيًضٓاعات ايضػري٠
ٚاملتٛضط١
االقطاب ٚاحلاعٓات ايضٓاعٚ ١ٝدٚزٖا يف دعِ ٚتُٓ ١ٝايضٓاعات ايضػريٚ ٠املتٛضط١
اآليٝات احلدٜج ١املٛانب ١يًضٓاعات ايضػريٚ ٠املتٛضط ( ١ايتُ ,ٌٜٛايتطٜٛل ,املع,١ْٛ
ايفٓ...١ٝاخل)

اجلٗات املٓعُ. ١

ٚشاز ٠املؤضطات ايضػريٚ ٠املتٛضطٚ ١ايضٓاع ١ايتكًٝد ( ١ٜاجلصا٥س)
 املٓعُ ١ايعسب ١ٝيًتُٓ ١ٝايضٓاعٚ ١ٝايتعدٜٔ
ايبٓو االضالَ ٞيًتُٓ١ٝ
اجلٗـات املدع ٠ٛيًُػازن:١






ٚشازات ايضٓاع ١يف ايد ٍٚايعسب١ٝ
ٚشازات ايتُٓ ١ٝاالجتُاع١ٝ
املؤضطات ٚاملسانص املتدضض ١يف دعِ ٚتُٓ ١ٝايضٓاعات ايضػريٚ ٠املتٛضط١
َؤضطات ايتُ ٌٜٛايعسب١ٝ
جٗات اخس ٣ذات ايعالق ١باملٛعٛع

َٛعـد َٚهإ عكد املًتك:٢
ٜ عكد املًتك ٢يف اجلصا٥س – فٓدم ًٖٝتَ 15- 14– ٕٛازع.2010
يػ ١املًتك٢
 ايًػ ١ايعسب ٖٞ ١ٝايًػ ١ايسمس ١ٝيًًُتكٚ , ٢ميهٔ اضتعُاٍ ايًػ ١االزلًٝصٚ ١ٜايفسْطـ١ٝ
ملٔ ال ٜتكٔ ايًػ ١ايعسبٚ ,١ٝضٛف ٜتِ تٛفري تسمج ١فٛز.١ٜ
آجاٍ إعداد أٚزام ايعٌُ

 تسضٌ األٚزام ناًَ ١يف َٛعد اقضا 20ٙفرباٜس2010

**َالحع١
 ++تتخٌُ اجلٗات املػازن ١نافْ ١فكات ضفس ٚاقاَ ١ممجًٗٝا أثٓا ٤فرت ٠اْعكاد املًتك٢
 ++تتخٌُ اجلٗات املٓعُْ ١فكات ضفس ٚإقاَ ١عدد ذلدٚد َٔ اخلربا ٤اير ٜٔتكبٌ أٚزاقِٗ.
نٝف ١ٝاملػازن ١يف املًتك٢
 ميه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٔ ايتط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج ٌٝإيهرتْٝٚـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب َٛق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع املٓعُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ١
http://www.aidmo.org/smiform/

ٚ ذيـ ــو بايغـ ــػط عًـ ــ ٢اإلعـ ــالٕ اخلـ ــاظ بـ ــاملًتك ٢اخلـ ــاَظ يًضـ ــٓاعات ايضـ ــػري٠
ٚاملتٛضط ٤ٌَٚ ,١االضـتُاز ٠املدضضـ ١يـريو .نُـا ميهـٔ ضـخب االضـتُاز ٠املسفكـ١
ٗ٦ًَٚا َٔٚ ,ثِ ازضاهلا عرب ايفانظ أ ٚايربٜد إىل أحد ايعٓا ٜٔٚاملػاز ايٗٝا أدْا.ٙ

املساضً:١
تٛج٘ املساضالت اخلاص ١باملًتك ٢إىل:
ضعاد ٠االضتاذ ذلُد بٔ ٜٛضف
املدٜس ايعاّ
املٓعُ ١ايعسب ١ٝيًتُٓ ١ٝايضٓاعٚ ١ٝايتعدٜٔ
ًَتك ٢غازع فسْطا – شْك ١اخلطٛات ,أنداٍ  -ايسباط
ظ ب ( - 8019:األَِ املتخد )10102٠ايسباط  -املًُه ١املػسب١ٝ
فانظ+212- 537- 772188 :
تًف+212- 537- 772600/04/01: ٕٛ
ايربٜد االيهرتْٞٚ
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aidmo@aidmo.org
أ ٚإىل :
ٚشاز ٠املؤضطات ايضػريٚ ٠املتٛضطٚ ١ايضٓاع ١ايتكًٝد١ٜ
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