
  
  FP7) (السابع  العمل اإلطاري برنامج

  
  :المقدمة

  
،         األداة                     برنامج العمل اإلطاري السابع   يعتبر  

  .1984األوروبي لتمويل البحث والتطوير منذ عام التي استخدمها االتحاد 
ّالإ أن             هذه البرامج في السابق لتغطي قترة خمس سنوات،        FP7 برنامج العمل اإلطاري السابع   أعدت 

  .2013 إلى 2007سبع سنوات تمتد من 
  

  ) 7FP(األهداف الرئيسية للبرنامج اإلطاري السابع 
  

  أدوات          FP7)  (ابع       
والمشارآة فيها   أآثر       . والنشاطات  وسيعتمد النشاط البحثي المشترك على قاعدة عريضة من الموضوعات البحثية، 

هما              ضاء الف: من اعتماده على األدوات، مع استمرارية لبرنامج العمل اإلطاري السادس، وبإضافة جانبين جديدين 
  .واألمن

  
   :           ل

  .       ) (    
هذه البرامج مجتمعة لتحفيز وتشج   .يع خلق أقطاب تميز أوروبيةالبحوث األوروبية، وتعمل 

  
  :Cooperation) " (التعاون".1

  
                             "  "يدعم           

   .            
    . تكنولوجية أوروبية، وتنسيق برامج بحثية غير  ) (Platformsمنابرت بحثية، وإنشاء    شبكا

هذا البرنامج، والتي تزيد           . هذا البرنامج التعاون الدولي مع دول غير أوروبية        يسعى 
آسب أو تعزيز الريادة في مجابرنامج العمل اإلطاري السابع   .الت علمية وتقنية مفتاحية، إلى 

  
  :تجري فعاليات التعاون الدولي على النحو اآلتي

  
فتح جميع النشاطات البحثية المختلفة للباحثين والمؤسسات البحثية  دول                     -

هذه النشاطات   .لتشجيعهم على االستفادة من 
     ذات                تمكين دول العالم الثالث من   -

  .تعاون ثنائية أو ضمن نشاطات التعاون بين االتحاد األوروبي ومجموعة من دول العالم الثالث
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هذا البرنامج إلى      آل منها بشكل مستقل، إال أنه يمكن                 عشرةيقسم   مجاالت بحثية واضحة يمكن التعامل مع 

مشترآة لتقديم مقترحات المشروعات   .ترابط بين المجاالت المختلفة من خالل دعوات 
  

آما يلي البحثية العشرةأما المواضيع   : فهي 
  الصحة-
 الغذاء والزراعة والتقانة الحيوية-
 تصاالتتقانات المعلومات واال-
 العلوم النانوية، والتقانات النانوية، والمواد، وتقانات اإلنتاج الجديدة-
 الطاقة-
 )وتشتمل على التغير المناخي(البيئة -
 )ويشتمل على علم الطيران(النقل -
 العلوم االقتصادية واالجتماعية والدراسات اإلنسانية-
 األمن -
 الفضاء-

                  م    
  :وهماEuratom) ( النووي -العمل األوروبي

  البحوث المتعلقة بطاقة االندماج-
 .البحوث المتعلقة باالنشطار النووي والوقاية اإلشعاعية-

  
 :Ideas)" (األفكار".2
  

،     تتطرق إلى حدود         يإلى دعم البحوث المتقدمة الت    " األفكار" يهدف البرنامج المحدد حول     
                   

هذا البرنامج من قبل       . واالجتماعية واإلنسانية     ERC) (وسوف يجري تنفيذ 
  .اآتشاف معارف جديدة متطرفةاإلبداع والتميز و

  
 People):(القوى البشرية .3

  
         تطوير "  "  ج 
     . Curie Marie بين البلدان األوروبية وخارجها وذلك بتوسيع برنامج               الحراك

،         امج       
ًاعونو  في قطاع البحث األوروبي. الوطنية ًاّمآ  هذا البرنامج يهدف إلى تطوير الموارد البشرية    . وبشكل عام فإن 

  
   

  Capacities):" (القدرات".4
  

           . إلى               " القدرات" يهدف البرنامج المحدد حول     
 البحوث لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة األقاليم   مالبنى التحتية الالزمة للبحوث، ودع   

  ع بشكل عام، إلظهار قدراتها البحثية الكامنة ودعم النشاطات التي تهدف إلى تعزيز الروابط بين العلم والمجتم
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مرآز البحوث             . والفعاليات األفقية للتعاون الدولي    باإلضافة إلى برنامج محدد للبحوث غير النووية يقوم 
)JRC (بتطبيقه بشكل مباشر.  
  
  

   والبرامج السابقةبرنامج العمل اإلطاري السابعالتباين بين / االختالف 
  

       إال                             برنامج العمل       إن  
         وأدوات    .    
  .ًاي الستراتيجية ليشبونةًاماهسإ مفتاح

  
هذه العناصر عل   : ما يليىوتشتمل 

ًاضوع عن األدوات-   الترآيز على األولويات البحثية 
 بساطة اإلجراءات المتبعة-
      الترآيز على تطوير البحوث التي تلبي      الم             -

المشترآة  المبادرات التقانية 
 مجلس البحوث األوروبية الممول ألفضل العلوم األوروبيةإنشاء -
الذآر-  تكامل التعاون الدولي في البرامج األربعة العريضة آنفة 
 Regions of knowledge)(تطوير مناطق معرفية -
المشارآة في المخاطرة وتهدف إلى زيادة االستثمارات الخاصة في البحوث-  أداة تمويل 

  
  خطط التمويل 

  
         ا             ال 

 (Funding schemes) .   أو         
  .اإلطاري العمل برنامج خالل 

لعمل             وستحدد القرارات المتخذة بشأن البرامج المحددة، وبرامج ا   
  :،ًابسانم ما يلي

   لتمويل مختلف الفعالياتبدائل الدعمنوع .1
2. /  )        

 التي يمكنها االستفادة منها) مؤسسات حكومية
ض، وإدارة،           (  .3

 .بدائل الدعميمكن تمويلها من خالل أي من ) ونشاطات أخرى ذات عالقة
  

                     مختلفة،         بدائل دعم وفي حال إمكانية استخدام     
  .يطلب تقديم مقترحات له

  
  
  
  
  

Yemen National Contact Point
NCP-Yemen.com

The Political Development Forum
PDF-Yemen.com



  :ويمكن تقسيم الخطط التمويلية إلى اآلتي
  
 :دعم الفعاليات التي تنفذ بشكل أساسي بناء على دعوات لتقديم مقترحات المشروعات ومنها.1

شارآين  دول    دعم المشاريع                      :  التعاونية روعاتالمش
  د                

 للبحوث
المشترآة                   : شبكات التميز  دعم برامج البحوث 

أهداف بعيدة المدى  معين، وعلى أساس تكاملي وذي 
      أو                : سيق         الفعاليات التي تنفذ     

 )التشبيك، والتبادل، والدراسات، والمؤتمرات، إلخ(النشاطات البحثية والسياسات 
تنفذها فرق بحثية     : المشروعات الفردية  ويستخدم            . دعم المشروعات التي 

 من خالل مجلس البحث األوروبيلدعم البحوث المتقدمة والمتميزة 
 Marie Curieدعم التدريب وتطوير السيرة العملية للباحثين، عن طريق برنامج التبادل 

     )     :(  
ة       البحثية                           

 .لمنفعة مجموعات محددة وباألخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  

            . دعم الفعاليات المنفذة بقرارات مجلس االتحاد      .2
أآثر من جهة آبيرة ممولة من  ًايلام لمبادرات  ًامعد    .المفوضية األوروبية، إذ يقدم االتحاد األوروبي 
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  توزيع موازنة البرنامج السابع المؤطر
  

باستخدام جميع بدائل (المجاالت البحثية 
  )الدعم بما فيها من التعاون الدولي

  
  * 2006تشرين الثاني 

  6100  حةالص
  1935  الغذاء والزراعة والتكنولوجيا الحيوية
  9050  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

العلوم النانوية، والتكنولوجيا النانوية، 
  والمواد، وتكنولوجيات االنتاج الجديدة

3475  

  2350  الطاقة
  1890  )وتشتمل على التغير المناخي(البيئة 
  4160  )طيرانويشتمل على علم ال(النقل 

العلوم االقتصادية واالجتماعية والدراسات 
  اإلنسانية

623  

  الفضاء
1430  

  األمن والفضاء

  األمن
1400  

  
  
  
  
  
  
  

  التعاون

  32413  المجموع الكلي للتعاون
  ERC(  7510(مجلس البحوث أوروبي   األفكار

  Curie  Marie  4750برنامج بعثات   الناس/ القوى البشرية
  1715  الالزمة للبحوثالبنية التحتية 

 البحوث لمنفعة المؤسسات الصغيرة مدع
  والمتوسطة

1336  

  126  تطوير مناطق معرفية
  340  القدرات البحثية
  330  العلم والمجتمع

  70  التطوير المترابط للسياسات البحثية
  180  فعاليات التعاون الدولي

  القدرات

  4097  المجموع الكلي للقدرات
المشترآة/ البحوث غير النووية   1751  مرآز البحوث 

  50521  المجموع الكلي
والنشاطات Euratom) (برنامج إطار العمل األوروبي النووي 

  التدريبية
2751  

  
  2006تشرين الثاني -اتفاقية المجلس* 
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