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تقرير عن إسداء املشورة وتقديم املساعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة 
  املعنية مبعايري الويبووالية اللجنة يف سياق مكاتب امللكية الصناعية 

  األمانةإعدادمن ثويقة 

ية العامة لعام  .1 يذ القرار اذلي اختذته ا تقرير إىل  مجلعيريم هذا ا بو، 2011تنفل ية مبعايري الو نة ا تعلق بوالية ا ي فامي  ن للج ملعي
شطة اليت نفذت خالل عام  يل األ تظام عن تفا توبة اب ية  ُوإىل تقدمي تقارير مر ن ص ن ها األمانة  واليت س2012مكحل لعت من خال

بو إىل  تب ادلويل للو يأو ا تكوين الكفاءات"ملك ية  ساعدة ا ية وتقدمي ا شورة ا لإسداء ا ن مل ن تقمل لتق ية الفكرية ل مللك لفائدة ماكتب ا
تعممي املعلومات ا رشوعات  ملبإجناز  ل ية الفكريةم ). WO/GA/40/19ث من الويقة 190انظر الفقرة  ("مللكتعلقة مبعايري ا

ية والقامئ ساعدة ا ياانت ا تاحة يف قاعدة  شطة  هذه األ نة الاكمةل  مل ب لتقن م  ).tad/int.wipo.www(ل

نفذ يف  .2 ية الفكرية  توملا اكنت معايري ا نا أيضا رش مللك شمل  ية  تا شطة ا نتلف األنظمة واألدوات، فإن األ مض ت ل ل ن تعممي وخم
ية الفكريةماملعلومات الوجهية عن   .مللكعايري ا

ية الفكرية سات ا ية يف مؤ ية ا ية إلرساء ا ساعدة ا مللكا سن ت ب ن تحمل لل لتق
 

هدف من هذا الربانمج  .3 ية وتعزيزها وفقا جلدول هو ) 15الربانمج (لا ية واإل ية الفكرية الو سات ا ميتطوير مؤ ن قلس ط مللك
شاركة يف يهنا من ا تحديث  ية بزتويدها خبدمات ا ملأعامل ا ل لمتكمن تفادة إىل أقىص لت ية الفكرية والا ية  ية العا ية ا سـ ا مل للملكت لتحن لب

ية والاتفاع هبا نفاذ إىل املوارد امجلا نحد من ا ع  . ل

تضمن ما ييل .4 شامةل اليت  تحديث ا ساعدة املقدمة من الربانمج مجموعة من خدمات ا توشمل ا ل ل مل يه : ت تو شورة وا جا ل مل
تة ياجات وأ يمي الا تقين؛ و متيف اجملال ا ت حل يات املطوعة مع إجراءات العمل؛ وتق ية اخلاصة؛ جمتقدمي أنظمة الرب بات الو ن ا طتطل مل

ية يف ياانت و شاء قواعد  نوإ ب ية الفكرية؛ وتدريب طن ية الفكرية مللك جمال ا سات ا مللكموظفي مؤ  نقل املعارف ابإلضافة إىلس
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ية و ها ا لتقنإىل نقاط اتصا بو ادلإجراء ل ية الفكرية يالاتصال اإللكرتوين خبدمات الو مللكوية يف جمال ا نظام مدريد ومعاهدة (ل
شأن الرباءات تعاون  با تعلقة ). ل ياانت واملعلومات ا شأن ا بو  ساعدة مع مراعاة معايري الو شورة وتقدم ا بو ا ملوسدي الو ب ب ي مل مل ي لت

ية الفكرية برية من أعامل الربانمج ويه حامسة وتغطي . مللكاب تدريب حصة  تعلقة اب شطة ا لاأل ك ل مل شودةن تاجئ ا نيق ا ملن ل  . تحق

ية الفكرية يف عام 130ويف إطار هذا الربانمج أوفدت  .5 ثة إىل ماكتب ا مللك  شطة يف 2012بع با 51ن، وأجنزت األ مكت 
يع األقالمي مجية الفكرية إجامال يف  ثة واحدة. للملك  اكن أكرث 2012ويف هناية عام . بعوقد أوفدت إىل بعض املاكتب أكرث من 

با م60من  يات املقدمة يف إطار هذا الربانمج يف إجراءات إدارة مكت  ية أنظمة الرب تخدم بفعا ية الفكرية  جمن ماكتب ا ل تسـ مللك
يا ية الفكرية اليت تضطلع هبا يو ما ية . مللك ساعدة ا بو  نوميكن احلصول عىل املزيد من املعلومات عىل موقع برانمج الو للم لتقي

ية عىل اإلنرتنت  نا ية ا عملاكتب ا لص مللك
>html.index/technicalassistance/activities/en/ip_global/int.wipo.www://http<. 

ية نفاذ إىل املعارف ا سني ا ية و نولو نيق هوة املعارف ا ل حت تقي لل ج تك تض
 

ية رمق  .6 تو صيف إطار ا ية و من 8ل نولو يق هوة املعارف ا ية إىل  ية الرا حتجدول أعامل ا ي جمن تك لم تض نفاذ إىل لت لسني ا
ية،  ية يف إطار الربانمج 2012شهد عام لتقناملعارف ا تا رشوعات ا ل مواصةل تطوير ا ل تاكر: 14مل يا والا نولو بمراكز دمع ا ج  لتك

تاكر و ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا با من نفاذ إىل املعلوولتل شأن الرباءاتلا تخصصة  بمات ا ومشلت .  وتقارير واقع الرباءاتمل
تدريب  شطة ا لأ بو إلذاكء مقدمة عامةن ية وعيي عن معايري الو نا بدلان ا تخدمني من ا م ا ل ل  .هباملسـ

ية  .7 نا بدلان ا تكرين من ا متكني ا سات اليت تقدم خدمات مماثةل  تاكر أو املؤ يا والا نولو مومصمت مراكز دمع ا ج لتك ل ب س ملب ل ل
ية العااحلصول عىل خدمات معلمن  يا ا نولو لومات ا حملل ج تب ادلويل . ية اجلودة وغريها من اخلدمات الوجهيةلتك ملكوشجع ا ي

ية ية واإل ية الو نا ية ا تعاون مع ماكتب ا تاكر وتطويرها اب يا والا نولو شاء مراكز دمع ا ميعىل إ ن ع لص ل ب قلن ط مللك ج  .لتك

تاكلوتعزيز .8 يا والا نولو ب تطوير مراكز دمع ا ج ية الفكرية لتك يا دلى أحصاب مللكر وإذاكء الوعي اب نولو جومعلومات ا لتك
يني، أجري تدريب  رشوع 28 يف 2012 خالل عام ميداينحمللاملصاحل ا شارك يف ا مل بدلا  ية 15(ت ية أسا سـ دورة تدر يب

توسطة و 9و تقدمة4مدورات  تاك). م دورات  يا والا نولو باكت مراكز دمع ا بوبلغ العدد اإلجاميل  جشـ لتك شأة ل ية ا نر الو ملن ط
بكة، مهنا 35 ئت يف عام 6شـ  باكت أ نش  بكة أخرى يف عام 14 و2010شـ ئت بعد 15ُ وذكر أن 2011شـ  بكة أخرى أ نش  شـ

ية ية األسا تدر سـإجراء ادلورة ا شاء 7وأبرمت . يبل ند إ نجز  شطة  توى اخلدمات، توفر اإلطار أل ن اتفاقات أخرى عىل  ع ن ستسـ م
تاك يا والا نولو بمراكز دمع ا ج بدلان 2012ر وتطويرها، يف عام لتك وللحصول عىل مزيد . ا بدل36لل وبذكل بلغ العدد اإلجاميل 

تاكر عىل اإلنرتنتمن املعلومات يرىج الاطالع عىل موقع  يا والا نولو بمراكز دمع ا ج  .)>tisc/int.wipo.www< (.لتك

تاكر الىق وطاملا  .9 يا والا نولو يداين ملراكز دمع ا تدريب ا با مل جل تعزيز لتك تعلمي عن بعد لادلمع وا لمن خالل تقدمي دورات ا
بوإلهيا  ية الو تعاون مع أاكد ياب مي بادل اخلربات وأفضل . ل يع عىل  تدريب اإللكرتوين وا يا إىل مواصةل تعزيز ا تو شج ل لتسع

نصة جديدة ُاملامرسات، اسـهت بلت  ية"شأن م تاكر اإللكرتو يا والا نولو نمراكز دمع ا ب ج . 2012إلدارة املعارف يف هناية عام " لتك
ية وتقدم خدمات  تقدمة يف جمال وسائل اإلعالم الاجامت ية أدوات  تاكر اإللكرتو يا والا نولو نصة مراكز دمع ا عوتقدم  ن مب ج تك لم

بو  شطة اليت تضطلع هبا الو يجديدة تريم إىل تعزيز األ يا  تلتعزيزن نولو جطوير مراكز دمع ا تاكر لتك يف العامل بأرسه، مبا يف بوالا
ندوات عىل اإلنرتنت تعلمي اإللكرتوين وا لذكل وحدات ا تاكر عىل . ل يا والا نولو تواصل مع جامعة مراكز دمع ا بوميكن ا جل لتك

تايل   .>gor.wipo.etisc://http<لاملوقع اإللكرتوين ا

ية يف  .10 ية تفا ية إلكرتو تدريب عىل اإلنرتنت إطالق دورة  تخدمة يف تطوير ا نارص األخرى ا علومن ا ن مي ل سـ تعللع مل
تعلقة ابلرباءات 2012 عام تخدام املعلومات ا مل أيضا عن ا هاسـ تغال لوا تاحة عىل أقراص مدجمة سـ ية  م، وهذه ادلورة ا لتعلمي



CWS/3/11 

3 

 

تايل  ية . >etutorial/tisc/int.wipo://http<لوعىل املوقع اإللكرتوين ا ميوشمل ادلورة ا سام عن3لتعلت يات : ق أ سـأسا
يل الرباءات ها و بحث عن الرباءات واسرتجا حتلالرباءات وا ية اليت . عل تفا ية ا تدر سم عددا من ادلورات ا علوتضمن لك  ل ل ق يبي

تخدام املعلومات ا ملتوحض طريقة ا هاتعلقة ابلرباءات سـ تغال لوا تضمن مترنات سـ ية اليت  تفا ناريوهات ا ها عدد من ا ي،  ت عل ل ي سبع لت ي
يةقامئة عىل حاالت نظريةمعل  يق اجلوانب ا ل   .لتطب

تاكر  .11 ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا يق برانمج ا تب ادلويل عىل  بويعمل ا من ل لتسـ تن تعاون مع  (ARDI)ملك لاب
رش هبدف  يةلنرشاكئه يف قطاع ا نا بدلان ا تاحة يف ا ية ا ية وا مالزايدة يف عدد املعلومات ا ل ل مل ن نفاذ إىل . لتقلعلم لوسعى برانمج ا ي

يا  نولو يادين العمل وا تلف  ية من  سني الوصول إىل املعلومات األاكد تاكر من خالل  ية والا جاألحباث من أجل ا تك لم خم مي حت ب لتمن
شاركة يف  ية عىل ا نا بدلان ا ملإىل تعزيز قدرات ا ل تاكر مل ية من أجل ا نا بدلان ا ثني يف ا با تصاد املعرفة العاملي ودمع ا با ل ل مل ح ق

تويني احمليل والعاملي وتطويرها ية عىل ا تحدايت ا سـحلول جديدة  ن مللل  .لتق

تاكر عضو  .12 ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا بوبرانمج ا من بح 2011منذ عام لتل ياة وليف رشاكة ا اليت حلث من أجل ا
نظتضم  مبادرة  بكة اإلنرتنت م ية عرب  بحوث ا ية إلاتحة الوصول إىل ا شـمة الصحة العا لصح ل اذلي يركز عىل ) HINARI(مل

ية وّجمّاجمل يوي، لصحالت ا ية عرب حلالت الطب ا ية العا بحوث الزرا نظمة األغذية والزراعة للوصول إىل ا ملوبرانمج  ع ل م
بة إىل اجمل)AGORA(اإلنرتنت  ّ اب ية، لنسـ ئة عرب اإلنرتنت وبرانمج اعالت الزرا ية يف جمال ا بحوث ا لبيلوصول إىل ا لعلم ل

)OARE ( ئة تحدة  تابع لربانمج األمم ا للبيا مل يةل بة إىل القضااي ا لبيئاب توى برانمج 2012وخالل عام . لنسـ نفاذ إىل حم زاد  لا
تاكر  ية والا باألحباث من أجل ا تخطى لتمن تاب إلكرتوين 10 000ليزايدة هائةل  ها ك جمةل و تقين و لكيف اجملالني العلمي وا ل

سات آخذ يف الزايدة تخدمني من املؤ تعراض األقران، كام أن عدد ا سخضعت ال سـ وللحصول عىل مزيد من املعلومات . ملسـ
تاكر يرىج الاطالع عىل موقع برانمج  ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا با من  )>ardi/int.wipo.www< (عىل اإلنرتنتلتل

بارة عن رشاكة بني القطاعني العام  .13 شأن الرباءات هو أيضا  تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا ثل فإن برانمج ا عواب ب مل ل مل
ية أخرى تجارية من ان ياانت الرباءات ا ية وبار موردي قواعد  حواخلاص من ان لح ب يح هذا الربانم. ك سات يف يتو سج للمؤ

يل أكرث تقدما وتطورا نفاذ إىل أدوات حبث و بدلان األقل منوا ا ية وا نا بدلان ا حتلا ل ل ل تخديم هذا الربانمج . مل مسـويزيد عدد 
تخصصة . أيضا زايدة مطردة نفاذ إىل املعلومات ا ملوللحصول عىل مزيد من املعلومات يرىج الاطالع عىل موقع برانمج ا ل

 )>aspi/int.wipo.www<(نرتنت بشأن الرباءات عىل اإل

ية  .14 رشوع جدول أعامل ا رشوع تقارير واقع الرباءات إىل  ند  لتمنو م م تحداث أدوات  "DA_19_30_31يست سـا
تعلقة ابلرباءات ملنفاذ إىل املعلومات ا نة اCDIP/4/6ثالوارد وصفه يف الويقة " لل متدهتا ا مل اليت ا للج ية ع منية اب لتن ع

ية  .الفكرية مللكوا

يال شاملوتقدم تقارير واقع .15 تعراضا و حتل الرباءات ا نولويج نيسـ نح الرباءات يف جمال  تاكر و تعلقة ابال شطة ا تك لأل م ب مل ن
سابقة  ية ا نا ية ا بحث عن حاةل ا نادا إىل ا ية حمددة، ا نطقة جغرا يد العاملي أو مضن نطاق  لحمدد، إما عىل ا ع لص ن ل لتقلصع ت ف سم

شأن الرباءاتع تعاون  نصوص علهيا يف معاهدة ا بىل األقل يف احلد األدىن جملموعة الواثئق ا ل بحث . مل لـي هتدف إىل ا فه
ناخ واألغذية والزراعة والطاقة وغريها يل الصحة العامة وتغري ا ياجاهتا من  ية وا نا بدلان ا يل يف جماالت اهامتم ا تح ملوا ب ت ل ل ل قل ح . م

شلك شام تاجئ وحتلل  بوتقدم ا يةلن تح تلف األدوات ا ساعدة  ية وإحصاءات  يا تعرض من خالل رسوم  يلل و ل خم مب ن ب لسـ وميكن . ت
ية حمددة يف  نولويج حمدد أو قطاعات فر توهجات يف جمال  تخلصة أن تقدم معلومات عن ا تاجات ا عتاجئ والا ل سـ تكن ملن سـتلل

تعاو يني يف اجملال املذكور، وأشاكل ا لنطاق تطورها الزمين، والفاعلني األسا توزيع اجلغرايف للرباءات اليت تطلب سـ لن القامئة، وا
تلفة ئات  يات مضن  نولو يع ا خمحاميهتا، يف حني ميكن  فجتم ج يل . لتك يث بإماكهنا  ياسات  يدة لواضعي ا هويه أدوات  تسسـ ح لمف

يا وغريها وتعزيزها إىل نولو تطوير ونقل ا بحث وا تاكر وا تعلقة ابال تامثرات ا ياسات والا جقرارات ا تك لس ل ل ب مل .  أقىص حدلسـ
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ثةل  بارها أ تقارير اب تخدم هذه ا موفضال عن ذكل،  ت ل عسـ ية تصممي عىلت ها، و تغال نفاذ إىل معلومات الرباءات وا يف ا كل سـ ل
يدات املربطة بلك حاةل تحدايت وا ياته وفق املوضوع احملدد وا بحث عن الرباءات و يات ا تاسرتا ي ل مهنج ل لتقيج  .ت

ية اب2012ويف نومفرب  .16 نة ا ل وافقت ا ن رشوعملعللج ية من هذا ا ثا ية الفكرية عىل املرحةل ا ملية وا ن ل مللكمن تب . ت ملكوأعد ا
ية أخرى، مهنا  نظامت غري حكو ية دوية و نظامت حكو تعاون مع  بعة تقارير عن واقع الرباءات ورشها اب مادلويل  م م لم ل نسـ

سة األ ية ومجموعة براءات األدوية واملؤ نظمة الصحة العا سنظمة األغذية والزراعة و مل م ية وغريها من م يا الزرا نولو ية  عفر ج تك لليق
نظامت رش يف عام . ملا تة تقارير أخرى و تعد  سـتنو سـ متدة2013سـ ية ا ثا ملع وفقا للمرحةل ا ن تقارير طائفة من . ل لوتغطي هذه ا

ية ومضادات الفريوسات ا تربيد ابلطاقة ا ـي وا بديةل وا تخدام الطاقة ا بحر وا ياه ا ية  ثل  يع،  لقاملوا ه م سـم ل ل سـ ل حتل لشمض هقرية لط
بااتت واللقاحات وغريها بل امللوحة دلى ا لنو يعتق نفاذ إلهيا . ض من املوا تقارير وا شأن ا لوللحصول عىل مزيد من املعلومات  ل ب
ها عىل اإلنرتنت  ليرىج زايدة املوقع اخملصص 

>html.ongoingwork_pl/landscapes_patent/programs/en/patentscope/int.wipo.www://http< 
ية إعدادوفضال عن ذكل  ثا نشمل املرحةل ا ل شأن إعداد تقارير واقع الرباءات ونظمي مؤمتر ست ية  ية  بادئ تو رشع  ت  ب مهنج جهي م م

يل الرباءات ميي عن أدوات  حتلإ  .قل

تخدام األدوات ادلوية تكوين كفاءات املوظفني  ية الفكرية من أجل ا لوالفاحصني يف ماكتب ا سـ مللك
 

ية قدم .17 تدر يب العديد من ادلورات ا يفات ادلوية لفائدة املوظفني بشأنل تخدام ا ل ا ن ية  وألتصسـ مللكالفاحصني يف ماكتب ا
شأن ذكل، والسـامي لفائدة2012عام الفكرية خالل  بات الواردة  ناء عىل ا ب  لطل نظمة اب ية الفكرية مل ا ية  ية األفر للملكإل يق قلمي

يفات( نيع ا بحرين ) لتصمج يس ولواكرنو(لوا يفا  يف ادلويل للرباءات و نا ن تصن سالم ) لتص يا ) تصنيف لواكرنو(لوبروين دار ا كينو
نا( يس و ييفا  ين فتص بني ) ن نا ولواكرنو(لفلوا يس و ييفات  ين فتص تحدة ) ن ملواإلمارات العرية ا يف ادلويل للرباء(ب  )اتلتصنا

ية الفكرية سن ملعايري ا مللكهم أ حف
 

ية يف إعداد  .18 نا بدلان ا شاركة املزيد من ا سري  ية الفكرية و ية مبعايري ا نا بدلان ا ميا عىل إذاكء وعي ا مللك لم ل م ي ل ل معيار لتسع
توبر  ية العامة يف أ ناء عىل قرار ا بو،  نقح للو كجديد  مجلع ب ي ية بدلان ان2011م شاركة مثا تب ادلويل  م، مول ا نملك ية، يه م

بو  ية مبعايري الو نة ا ية  ثا يا، يف ادلورة ا يت انم وزا يا و بال وياكراغوا وبامن وتزنا يا واملغرب و تا يمور ن للج ن ل ب ي ن ن ن ملعي م ف  ني

ياانت الرباءات ببادل  ت
 

ية الفكرية  .19 تب ادلويل يعمل مع ماكتب ا مللكأخذ ا ياانت الرباءات دلىملك بادل  تعزيز  ية  نا بدلان ا ب بعض مجموعات ا ت ل ل مل
ية من  تأ تعلقة ابلرباءات وا بدلان إىل املعلومات ا تخدمني من تكل ا تهبدف زايدة فرص نفاذ ا مل مل ل ّوقد نظم . هذه املاكتبملسـ ُ

بو الوجهية ياانت الرباءات وفقا ملعايري الو يبادل  ب رشوع . ت يدا، وهام  رشوعان تقدما  تقرير أحرز  شموةل اب موخالل الفرتة ا جم ل مل
LATIPATو ARABPAT. 

تعاون LATIPAT مرشوع .20 تب األورويب للرباءات وماكتب ي؛  تجارية وا باين للرباءات والعالمات ا تب اإل ملكا لملك سـ
بادل  يع  ية من أجل  ية يف أمرياك الال نا ية ا تا شج ع تلص ن تعلقة ابعلومات املتيمللك شاءلرباءات ملا ية حمدثة نوإ ياانت إ مي قاعدة  قلب

تعلقة ابعلومات املتتضمن  شورةملا رشوع ملنلرباءات ا ية يف إطار  م يف بدلان أمرياك الال بادل). LATIPAT(تين  توهيدف 
شرتكة  ية  نصة مر نة يف الرباءات وتوفري  نطقة وا ية اخلاصة اب نولو نفاذ إىل املعلومات ا ياانت إىل إاتحة ا ما جع تضم مل ل مب ج ملتك لل

ية والاطالع علهيا نطقة أمرياك الال نرش براءات  تيم سري تزويد ركن الرباءاتلن ياانتPATENTSCOPE لتي و  توجسل. لب اب
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ية جدامشاركة  شارك لعا يث  بدلان  ي  با من أصل 16حلل رشوع 19مكت  ية يف ا ية الفكرية يف أمرياك الال با  مل  ن تيللملك مكت
تظم شلك  يط وترسل هذه املاكتب معلوماهتا  نشلك  ب شـ مب  .ن

ثامن يف مد .21 رشوع عقد اجامتع اخلرباء ا ياق وحتت رعاية هذا ا لويف هذا ا ملسـ يديلني يف نومفرب ل منة   ملواصةل 2012ي
ياانهتا  ية الفكرية من أجل تقدمي  بية تعزيز قدرات ماكتب ا نصوص وانصب الرتكزيمللكمعل ياانت وبادل ا ل عىل تعزيز جودة ا ت لب

ت ياانت ا باس وا ياانت الوضع القانوين وياانت الا يل  بحث فهيا، من  ملالاكمةل لواثئق الرباءات اليت ميكن ا ب ت ب ب ب لل ق تقارير ق بعلقة 
نصات  تعني إدراهجا يف  بحث والفحص اليت  ما ي يس وركن الرباءات LATIPATل  .نفينوإ

توبر ؛ ARABPATمرشوع  .22 يذي2012كيف أ بو لمكتب األورويب للرباءاتلن ولتنف وقع الرؤساء ا تب ي والو ملكوا
ية  تجارية للملكاملغريب  ية وا نا لا ع تعاون عىل وجه اخلصوص مع ماكلص ية الفكريللمذكرة تفامه  بدلان األعضاء يف مللكتب ا لة يف ا

تعاون عىل هذه املاكتب)مرص واألردن واملغرب وتونس(دير اتفاق أاك تحداث وتعممي وبادل . ل دون حرص ا تويعزز الاتفاق ا سـ
ياانت ا بلا بب بحث فهييلل نصوص الاكمةل اليت ميكن ا ياانت املصورة وياانت الوضع القانوين وياانت ا ية وا لوغرا ل ب ب لب شأن ف با 

رشها هذه املاكتب ية اجلودة اليت  تنالرباءات العا نفاذ إىل هذه املعلومات من . ل هور ا يح لعامة ا لومن شأن الاتفاق أن  مجل يت
تعلقة ابلرباءات  نصات املعلومات ا ملخالل  نصات ركن الرباءات وتباعام رش املغريب اليت ESPACENETم ويه  لن وخادم ا

تب األور بو وا شأهتا الو ملكأ ي ية ويب للرباءات ن تب املغريب  للملكوا تجارية ملك ية وا نا لا ع توايللص  .لعىل ا

بو مدعوة إىل  .23 ية مبعايري الو نة ا يإن ا ن ملعللج
تب ادلويل لعام  شطة ا ملكاإلحاطة علام بأ  2012ن

ية  ساعدة ا شورة وتقدمي ا تعلقة بإسداء ا نا مل مل لتقمل
ية الفكريةملتكوين الكفاءات إىل  . مللكاكتب ا

تكون تقرير املعين اذلي  هذسـو لله الويقة أساسا  ث
توبر  بو يف أ ية العامة للو كيقدم إىل ا ي مجلع ، 2013سـ

ُكام طلب ذكل خالل دورهتا األربعني اليت عقدت 
توبر  ث من الويقة 190انظر الفقرة  (2011كيف أ

WO/GA/40/19(. 
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