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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 العاشرةالدورة 

ىل  8جنيف، من   2017مايو  12اإ
 
 

 التنسيق يف جمال تدريب فاحصي الرباءات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 امللخص
القامئني عىل الفحص تدريب فامي خيص تقدم هذه الوثيقة اقرتاحا لتحسني التنس يق بني املاكتب املس تفيدة واملاحنة  .1

طار للكفاءة لاملوضوعي للرباءات دارة التعمل ،لقامئني عىل الفحص املوضوعي للرباءات، مبا يف ذكل اقرتاح وضع اإ  .ونظام اإ

 مقدمة
ىل  17ن بشأأن الرباءات، يف دورته التاسعة املعقودة يف جنيف من انقش الفريق العامل ملعاهدة التعاو  .2 مايو  20اإ

(. وقد وجه هذا PCT/WG/9/18)الوثيقة  القامئني عىل الفحص املوضوعيتدريب بشأأن ، تقيمي اس تبيان 2016
ىل  C. PCT 1464 ابلتعمميالاس تبيان املرفق  املاكتب املاحنة )أأي املاكتب اليت وفرت تدريبا عىل الفحص لك من اإ

اكتب املللرباءات لفاحصني من ماكتب أأخرى أأو سامهت يف أأنشطة التدريب اليت نظمهتا منظمة أأخرى( و  املوضوعي
 ضاأأيالاس تبيان هذا  عومجلرباءات من منظامت أأخرى(، ل املوضوعي فحصالاليت تلقى فاحصوها تدريبا عىل ) ةاملس تفيد

ىل 2013 معلومات عن لك الأنشطة التدريبية املعنية اليت نف ِّذت يف الفرتة املمتدة من دارة 2015 اإ ، واملعلومات املتعلقة ابإ
دارة  مثل اس تخدام مناذج الكفاءات أأو أأنظمةداخل لك مكتب، للرباءات الفحص املوضوعي  للقامئني عىل هوتقدميالتدريب  اإ

. ويرد موجز للمناقشات اليت أأجراها الفريق العامل وسائطللتدريب اذلايت وغريها من الوافر مواد أأو ت التعمل  أأو أأدوات التقيمي
ىل  63يف الفقرات من  ىل  155مع جسل اكمل للمناقشات املبينة يف الفقرات  PCT/WG/9/27من الوثيقة  67اإ من  169اإ

 .PCT/WG/9/28الوثيقة 
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ينبغي للمكتب ادلويل أأن مييض قدما يف الاقرتاحات الواردة يف وعقب مناقشاته، اتفق الفريق العامل عىل أأنه  .3
 أأن:وعىل وجه اخلصوص، وافق الفريق العامل عىل  ،PCT/WG/9/18الوثيقة  من 65و 60و 50الفقرات 

عىل الفحص املوضوعي  القامئنياملكتب ادلويل مذكرة مفاهميية عن تعزيز التنس يق يف تدريب  يعد ... .50"
 .س امي عن طريق التعاون مع املاكتب املاحنة، يك يناقشها الفريق العامل يف دورته املقبةل للرباءات، ول

 املكتب ادلويل: ينبغي ... .60"

ىل موافاته ابملناجه اليت أأعدهتا لتدريب الفاحصني عىل الفحص املوضوعي للرباءات؛ )أأ(  أأن يدعو املاكتب اإ

ىل موافاته بامنذج الكفاءات اخلاصة ابلفحص املوضوعي للرباءات؛أأن يدع )ب(  و املاكتب اإ

أأن جيمع مناذج الكفاءات لس تخالص قامئة ابلكفاءات احملمتةل الالزمة للفحص املوضوعي للرباءات يف  )ج(
 املاكتب ابختالف جحمها.

65. ...  ، دارة التعمل  ىل الفريق يبحث املكتب ادلويل مسأأةل وضع وتس يري نظام اإ وأأن يعد مذكرة مفاهميية يقدهما اإ

 ."العامل يك يناقشها يف دورته املقبةل

اس تبيان ملاكتب امللكية الفكرية توجيه تابعة الإجراءات املذكورة أأعاله من خال  مل املكتب ادلويل املعلومات  والمتس .4
عىل املوقع الإلكرتوين للويبو  التعمميمن  . وميكن الاطالع عىل نسخة2017يناير  6 يف املؤرخ PCT 1497 ابلتعمميمرفق 

ويرد موجز للردود الواردة يف الاس تبيان يف . http://www.wipo.int/pct/en/circulars/عىل العنوان التايل: 
 . PCT/WG/10/7 الوثيقة

ىل جانب العمل املضطلع به  .5 من أأجل وتعرض هذه الوثيقة اقرتاحا لتحسني تنس يق تدريب الفاحصني بني املاكتب، اإ
 تطوير نظام لإدارة التعمل.

  ةاكتب املس تفيداملو  املاحنةاكتب املاقرتاح لتحسني تنس يق تدريب الفاحصني بني 

 الوضع الراهن
ل يوجد هنج "يناسب امجليع" عندما يتعلق الأمر بتدريب ، PCT/WG/8/7من الوثيقة  12يف الفقرة  كام جاء .6

الرباءات بني البدلان النامية اختالفا كبريا، حيث متتد من  حفصالفاحصني. وعىل وجه اخلصوص، ختتلف الهنج املتبعة يف 
ن الاحتياجات التدريبية ختتلف من حيث  ىل الفحص الاكمل. وذلكل فاإ ها وموارد جحم املاكتبنظم التسجيل البس يطة اإ

 .وس ياسات حفصها يف البدلان النامية

من الفاحصني، حيث يغطي لك فاحص مجموعة واسعة من ميادين  قليالوابلنس بة للماكتب اليت تضم عددا  .7
ىل حد كبري حنو حتسني املهارات الالزمة لس تخدام واس تغال  منتجات العمل و  من ابب أأوىلالتكنولوجيا، يوجه التدريب  اإ

أأن يتخذ قرارات بشأأن قانون الرباءات املوضوعي مع الاس تفادة من  للفاحصخرى. وهبذه الطريقة، ميكن من املاكتب الأ 
 فاحصونيف ماكتب أأخرى أأجراها رباءات اليت ال ةأأس  أأعضاءامي خيص فالتقنية الصناعية السابقة  حاةلمعليات البحث يف 

ف بني الاختال مع متاش ياللفاحص املزيد من املعلومات لختاذ قرار مس تنري  يوفرما  ، وهويمتتعون خبربة تقنية أأكرث ختصصا
. وعالوة عىل ذكل، مفع وجود عدد قليل اخلاصة لقانون الوطينامتطلبات و لتقنية الصناعية السابقة الاخرتاع املطالب به وا

هبا.  حتتفظالتدريبية ادلاخلية أأو  لبىنا تطورمن فاحيص الرباءات، ليس من املمكن معليا دامئا للماكتب الأصغر جحام أأن 
ىل حد كبري عىل ادلمع اخلاريج  وذلكل تعمتد هذه املاكتب  لتدريب.يف ااإ
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عىل  ،املتوسطة احلجم يف البدلان النامية ابملاكتب فامي يتعلق أأهداف التدريبتركز  ميكن أأنوعىل النقيض من ذكل،  .8
واعامتد مهنجيات تدريبية تطبقها املاكتب ذات السجل الطويل يف  لتدريبيةاالبىن مساعدة ماكتب البدلان النامية عىل حتسني 

ذتالبحث والفحص. ويف الس نوات الأربع املاضية،   ماكتب البدلان الناميةمن قبل  عدة مبادرات لتحقيق هذه الأهداف اختخ
 1.توفره املاكتب املاحنةاذلي ليك تصبح أأقل اعامتدا عىل دمع التدريب  ولصاحلها

ن املاكتب املتوسطة احلجم اليت   .9 د ل تزا  حباجة ق أأو بصدد تطويرها ادلاخلية البىن التدريبية طورتومع ذكل، فاإ
ىل دمع خاريج  لتكنولوجيا أأو التدريب اخلاص بأأدوات البحث، ابفامي يتعلق ، ول س امي املاكتب املاحنةتدريب من خال  يف ال اإ

 املامرسات أأو تبادلها. أأفضل اكتسابلتدريب أأثناء العمل هبدف ابو

ىل تقيمي  .10  اضطلعت هبااليت أأجراهام املكتب ادلويل بشأأن أأنشطة التدريب  اللتني ادلراس تني الاس تقصائيتنيواستنادا اإ
ن ادلمع احلايل PCT/WG/10/7و PCT/WG/9/18املاكتب املاحنة لصاحل املاكتب املس تفيدة )انظر الوثيقتني  (، فاإ

 عىل النحو التايل: البدلان النامية ميكن وصفهماكتب احنة لتدريب فاحيص الرباءات من املاكتب امل تقدمه اذلي

أأثناء لتدريب اب اخلاصعدم توفر عدد اكف من فرص التدريب؛ وعىل وجه اخلصوص، ل يتناسب العرض  -
 التكنولوجيا مع الطلب؛التدريب اخلاص عىل لتدريب املتقدم و ابو العمل

ىل خ نياملتدرب دعوة -  ليط من فرص التدريب اخملتلفة اليت تقدهما خمتلف املاكتب املاحنة؛ اإ

ىل وصف تفصييل وموحد للمهارات واملعارف اليت  عادة أأنشطة التدريب اليت تقدهما املاكتب املاحنة افتقار - اإ
 حيصل أأنشطة التدريب اليت يقدهما خمتلف املاحنني بعضها بعضا، ول أأن أأن تمكل ضمنوابلتايل ل يخ  ،تغطهيا
 مجيع الكفاءات املطلوبة؛ لكتسابفرص اكفية  عىلن واملتدرب

أأو ملشاركة و/ا ية تقيميحمدودو  .من جانب املاحنني أأو املس تفيدين(هنجي للمشاركة )سواء املتتبع ية ال حمدود -
 لتعمل الناحج.ا تقيمي

ىل: اس تخدام -  فرص التدريب بشلك غري فعا ، ويرجع ذكل أأساسا اإ

  يف أأنشطة تدريبية مماثةل؛ الفرادىفاحصني التكرار مشاركة 
  س بقة للمشاركة، ول س امي ابلنس بة للتدريب املتقدم؛امل رشوط عدم حتديد ال 
  ؛الرشوط سس توفون هذه نياملشارك من أأنعدم التحقق 
 عرفة السابقة؛ملا تقيمي يةحمدود انعدام أأو 
 ىل عدم احلاجة  ظيفي.ملهارات اليت يغطهيا التدريب حسب الوصف الو ا اإ

 أأهداف حتسني التنس يق
ىل أأوجه القصور املذكورة،  .11 دارة تدريب فاحيص الرباءات عىل اإ أأهداف حتسني تنس يق و  س تكونابلنظر اإ

 التايل: النحو

ماكنية اكتسابالتأأكد من  -  مجيع الكفاءات املطلوبة وفقا لوصف وظائفهم؛ الفرادىفاحيص الرباءات  اإ

 من خال  املاكتب املاحنة؛ عرضهمع ، ؤسياملفردي و/أأو التدريب ال  )احملدد( عىل طلبالتلبية  -

                                                
1

برانمج التدريب أأو ؛ داعىل سبيل املثا ، برانمج التدريب الإقلميي عىل حفص الرباءات ملنطقة التجارة احلرة بني رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا وأأسرتاليا ونيوزيلن 
خس هتلالإقلميي عىل حفص الرباءات  التدريب عىل الفحص املثايل أأو مبادرة ؛ تدريب الإقلميي عىل حفص الرباءاتحمل برانمج ال توجهييي حيل برانمج  وهو-مؤخرا امل

قلميية من املدربني لفاحيص الرباءات"  مبادرة رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا؛ أأو اليت أأطلقهتا ادلو  الأعضاء يفللرباءات  املكتب  اليت أأطلقها"اإنشاء ش بكة اإ
 .رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يالأعضاء يف الأورويب للرباءات لصاحل ادلو  ا
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 ؛الفرادىتتبع املشاركة يف أأنشطة التدريب وتقيمي جناح تعمل الفاحصني ب  السامح -

 ضامن الاس تخدام الفعا  لفرص التدريب؛ -

جراء رصد وتقيمي مفصلني  -  ن غري الاكتفاءميف جما  التدريب بني املس تفيدين واملاحنني ) للتنس يقالمتكني من اإ
 الأنشطة واملشاركني(. عد  ب

 اس تخدام أأطر الكفاءة
يف ال ونة الأخرية، أأصبح من أأفضل املامرسات أأن سستند تدريب املهنيني وتقيمي التعمل وقياس الأداء عىل مناذج  .12

ذا طبق لك من  عايلهنج مبثابة  س تكون هذه املامرسةالكفاءة. وذلكل  الاس هتداف لتحقيق الأهداف املذكورة أأعاله اإ
طارا عاما   ومفصال مبا فيه لكفاءات التقنية بطريقة مهنجية. وينبغي أأن يكون هذا الإطار شامالمن ااملس تفيدين واملاحنني اإ

 :مما ييل نميك  الكفاية ل 

س ياسة مع و ص الفرد لفاحاب اخلاص الوظيفةوصف مع  املتكيفةامنذج الكفاءات الفردية لاكتب املديد حت -
 الفحص اليت يتبعها املكتب عن طريق اختيار الكفاءات املناس بة من الإطار العام؛

يصا  - ىل اجلهات املاحنة من حيث الكفاءات احملددة من  اإ املاكتب احتياجات التدريب )الفردية أأو املؤسس ية( اإ
 بية عىل حنو أأكرث حتديدا؛من الاس تجابة لالحتياجات التدري  نياملاحنأأجل متكني 

 توى أأنشطة التدريب وحتديد الرشوط املس بقة للمشاركة من حيث الكفاءات؛حمل  وصف املاحنني -

 ؛يةوحتديد الثغرات التدريب  ما تعل مه املتدرب الفردعىل تقيمي وتسجيل  املرشفنيأأو  القامئنيتدريب  -

 من خال  مشاركهتم يف نيفاحصالفرادى  اكتس هباعىل تتبع وتقيمي الكفاءات اليت  املرشفنيأأو  القامئنيتدريب  -
 أأنشطة التدريب؛

من خال  مراعاة الثغرات عىل ختصيص فرص التدريب عىل حنو أأكرث فعالية  املرشفنيتدريب املنظمني أأو  -
لتدريب والرشوط للمرحشني من انحية، ومضمون أأنشطة ا والتدريب الفرديلتعمل اعىل مس توى السابقة 

 أأخرى؛ انحيةاملس بقة للمشاركة من 

ىل املاكتب اليت جتري حفصا موضوعيا  - ىل املاكتب ذات القدرات و  ابذاهتتقدمي اخلدمات اإ بصورة منتظمة واإ
 الفحص. يفاحملدودة 

ذن وستشلك .13 املعين قدرات املكتب لاملصممة خصيصا لفرادى الفاحصني أأو لفائف الفاحصني و  هذه مناذج الكفاءات اإ
دارةمكتب "ي وتنس يق تدريب الفاحصني. وميكن لأ  الأساس لتخطيط " احتياجاته التدريبية، عىل سبيل املثا ، عن طريق اإ

ما ب  " منظمة أأخرى، مثل املكتب ادلويل. وعىل وجه اخلصوص، يبدو أأن بواسطةنفسه أأو "طلب دمع تدرييب حمدد، اإ
دار يف ب الصغرية ذات القدرات احملدودة املاكت ىل دمع خاريج اإ دارة تدريب الفاحصني.ة املوارد البرشية حتتاج اإ  يف جما  اإ

ىل أأن املكتب ادلويل س يكون يف وضع ميكنه من تقدمي املزيد من التفاصيل، ول س امي  .14  فامي يتعلقوجتدر الإشارة أأيضا اإ
املاكتب اليت  اس تفادت مهناا أأو هب اضطلعتيف تقاريره عن أأنشطة التدريب اليت  ،نوالفاحص اذلي تلقاهتقدم امل تدريب ابل 

عداداملكتب ادلويل  أأن يتوىل رضورة وافقت ادلو  الأعضاء عىل )انظر  عىل أأساس س نويها اإ
طار الكفاءة العامي  رشيطة أأن(، PCT/WG/10/7 الوثيقة وصف مضمون أأنشطة التدريب اليت عند  طبق املاحنون اإ

 يضطلعون هبا.
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دارة التعمل تسهيل التنس يق من خال  اس تخدام نظام  اإ
دارة التعمل. وذلكل  املامرسات تنظمي وتقدمي التدريب ورصد التقدم يف التعمل قد أأصبح من أأفضلل .15 عن طريق نظام اإ

دارة التعمل اذلي  سيس تفيد ىل حد كبري من تطوير واس تخدام نظام اإ دارة التدريب اإ  مناذج الكفاءة الفردية يالمئتنس يق واإ
)أأي مجموعة متنوعة من أأنواع ووسائط التعمل(. وينبغي لهذا النظام أأن يدمع يف املقام الأو  املهام ج التعمل اخملتلطة فضال عن هنخ 

 التالية:

 :فاحصال حسب -
  ؛مناذج الكفاءة الفردية وتسجيلتصممي 
  من حيث الكفاءات؛املس بقة تسجيل املعرفة الفردية 
  ؛فرص التدريب املناس بةل (املؤمتت) تخصيصال 
  أأنشطة التدريب؛تتبع املشاركة يف 
  جراء و/أأو تسجيل تقياميت  لتعمل الناحج من حيث الكفاءات؛ااإ
 عداد التقارير  .مناذج الكفاءة الفردية املطبقةعن التقدم احملرز يف التدريب الفردي من حيث  اإ

 :تدرييبال نشاط ال  حسب -
 ؛ملس بقة للمشاركة من حيث الكفاءاتوصف احملتوى )أأهداف التعمل( والرشوط ا 
  يتيحه لنشاط التدريب اذلي ( حتياجات والرشوط املس بقةبناء عىل الا) املشاركني املناس بنياختيار

 ؛املاحنون
 .جناح تقيمي التعمل من حيث الكفاءات 

حصا - عداد تقارير حتليلية عن خمتلف اإ  اكتب املاحنة واملس تفيدة.ملا اليت ميكن أأن هتمالتدريب  أأنشطة ئياتاإ

، عىل سبيل ال نيةأأو تقدمي أأنشطة التدريب ير احملتوى التعلميي و/تطو  (ذكل اختياراي )ويفضل النظام أأيضاوقد يدمع  .16
 املثا ، دورات التعمل عن بعد.

 توافر أأطر الكفاءة
منوذجا للكفاءة لتدريب  مكتبا بأأنه وضع 27، أأفاد (C. PCT 1464دلراسة الاس تقصائية السابقة )التعممي ل اس تجابة .17

من هجة  (C. PCT 1497تعمميال س تجابة لدلراسة الاس تقصائية احلالية )واك. دلهيا املوضوعي للرباءاتالقامئني عىل الفحص 
لقامئني عىل الفحص لكفاءة لامناذج  وضعمت مع املكتب ادلويل. كام  امتقاسام مناذج الكفاءة اخلاصة هب فقطكتبان م ، أأخرى

مبادرة التدريب عىل الفحص املثايل للرباءات و برانمج التدريب الإقلميي عىل حفص الرباءات يف س ياق  املوضوعي للرباءات
 أأعاله(. 8ماكتب الرباءات يف رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا )انظر الفقرة  اليت أأطلقهتا

لهيا يف أأثناءويف  .18 عداد جتميع لامنذج الكفاءة املشار اإ أأعاله.  17 الفقرة كتابة هذه الوثيقة، اكن املكتب ادلويل بصدد اإ
 وس يقدم املكتب ادلويل حتديثا شفواي عن هذا التجميع خال  ادلورة احلالية للفريق العامل.

ىل حد ما ول يبدو أأ  بدائيةوأأظهر حتليل أأويل لامنذج الكفاءة أأن الكفاءات التقنية املدرجة فهيا  .19 هنا مفصةل مبا فيه اإ
كفاءة  14يتضمن منوذج الكفاءة الأكرث تفصيال فقط و أأو مضمون التدريب. حتياجات لصا  الفعا  يالكفاية للمتكن من الإ 

ن الكفاءة اليت حتمل عنوان "وضع اسرتاتيجية فعاةل تقنية جراء  بحثلل  خمتلفة. وعىل سبيل املثا ، فاإ بحث عىل الإنرتنت" ال واإ
لبحث يف جما  التقنية الصناعية السابقة. جراء وتنقيح ااإ لن تكون اكفية لوصف مجموعة متنوعة من املهارات الالزمة لإعداد و 

هام مثل امل  ت احملددة، ولول تشمل الامنذج املشرتكة الكفاءات اليت ختص جمالت معينة من التكنولوجيا أأو قاعدة البياان
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جراءات  ول بذاته  قامئ حفص موضوعييف الغالب الكفاءات الالزمة لإجراء  توفرأأو جلسات الاس امتع. ويه  الاعرتاضاإ
 تراعي الاحتياجات اخملتلفة للماكتب الأصغر جحام.

طار للكفاءة يليب  .20 دارة أأكرث كفاءة لتدريب الفاحصني، يبدو أأنه من الرضوري وضع اإ ومن أأجل تنفيذ تنس يق واإ
طار مرشوع لتحسني كفاءة تدريب  12املتطلبات الواردة يف الفقرة  طار من هذا القبيل يف اإ أأعاله. وجيري حاليا وضع اإ

فاحصني اذلي ترعاه اجلهات املاحنة، واذلي يضطلع به مكتب الويبو الإقلميي ل س يا واحمليط الهادئ. وس يقدم املكتب ادلويل ال
 تفاصيل هذا املرشوع يف حدث جانيب أأثناء ادلورة احلالية للفريق العامل.

دارة التعمل  تطوير نظام اإ
دارة التعمل تأأيت  .21 ىل منص شلك أأنظمة تستند عىلأأنظمة اإ ، ويه متاحة (Moodle) د ات مفتوحة املصدر مثل مو اإ

الربجميات كخدمة امللكية، عىل سبيل املثا   مسجةل أأو كنظم (،GNUلرتخيص العمويم الشامل ملرشوع جنو )احتت 
(SAAS .) دارة وتقدمي احملتوى التعلميي، العديد من هذه النظم موهجة أأساسا حنو تصممي و  ذا اكناإ و ن اإ )مبا يف لعديد مهنا افاإ

 مناذج الكفاءة. وتالمئأأعاله،  15همام مثل تكل املذكورة يف الفقرة  أأيضا ذكل مود ( تدمع

دارة التعمل  نرشتوقد  .22 ىل منصةاذلي أأاكدميية الويبو ابلفعل نظام اإ ناملصدرة فتوحامل  مود  سستند اإ  . ومع ذكل، فاإ
دارة التعمل دارة فقط لتطوير مصممأأاكدميية الويبو  يف نظام اإ طار الإنرتنتوتقدمي دورات فردية عىل  واإ برانمج الويبو  يف اإ
عىل صممة املوفقا لامنذج الكفاءة  الفرادىللمتدربني  اكماللإدارة التدريب املهين  مصمامليس  وهوللتعلمي عن بعد. 

 .فردي أأساس

طوير تمعلية من فرص التدريب، جيري حاليا اس تكشاف  املتوفر دوداحملعدد لهبدف ضامن الاس تخدام الفعا  لو  .23
دارة التعمل اذل رشوع أ س يا واحمليط الهادئ م يف س ياق وذكل أأعاله،  15ليب املتطلبات الواردة يف الفقرة ي يونرش نظام اإ

ليه قدم تفاصيل التطوير يف احلدث اجلتحسني كفاءة تدريب الفاحصني اذلي ترعاه اجلهات املاحنة. وس تخ ل  املذكور انيب املشار اإ
 أأعاله. 20يف الفقرة 

أأو سشارك يف  بنفسهأأن سس تخدم املكتب ادلويل هذا النظام لإدارة أأنشطة تدريب الفاحصني اليت ينظمها  املتوقعومن  .24
تاح للماكتب املهمتة ابلأمر مشارك يف هذا النشاط التدرييب. وسيخ  اذلي حققه لكتنظميها، ولرصد التقدم احملرز يف التدريب 

ىل تباد  تقارير مماثةل عن التقدم احملرز يف تدريب النظام وكذكل التقارير عن التقدم احملرز يف التدريب. وس تخ  دعى املاكتب اإ
ينظمها املكتب ادلويل، وذكل لإبقاء جسالت التقدم احملرز يف  ملاملشاركني من خال  املشاركة يف أأنشطة التدريب اليت 

ضامن فاحص مسجل و لك وهبذه الطريقة، س يكون من املمكن ضامن تدريب شامل ل .حمينةتدريب الفاحصني املسجلني 
 كفاءة اس تخدام أأنشطة التدريب واملوارد.

 الإبالغ عن التطورات
طار الكفاءة، عىل النحو املبني يف الفقرات من  .25 ىل  17س يقدم املكتب ادلويل تقريرا عن التقدم احملرز يف وضع اإ  20اإ

دارة التعمل، عىل النحو املبني يف الفقرات من يف  عن التقدم احملرزأأعاله، و  ىل  21نظام اإ ىل الفريق العامل يف  24اإ أأعاله، اإ
 .2018دورته لعام 

ىل الإحاطة علام  .26 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


