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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022بتمير س 13 التاري    خ: 

 المعنية بمعايي  الويبواللجنة 

ةالدورة   العاشر
 2022 نوفمير  25إىل  21جنيف، من 

 7المعنية بالجزء تقرير فرقة العمل 

فة عىل فرقوثيقة من إعداد   7بالجزء  ةالعمل المعني ةالهيئة المشر

 مقدمة

ي عام (لجنة المعايير ) وافقت اللجنة المعنية بمعايير الويبو  .1
ي دورتها التاسعة ف 

، عىل خطة العمل المنقحة لتحديث 2021، ف 
ي ذلك  7الجزء 

ي عام بشأاستقصائية ة دراسإجراء من دليل الويبو، بما ف 
عىل تحديث  معايير الووافقت لجنة . 2022ن تواري    خ التقويم ف 

ها دون تقديم االستبيان أو النتائج إىل لجنة المعايير للموافقة عليها. عير  7الجزء  لجنة  طلبتو  عملية مبسطة، أي جمع النتائج ونشر
ثيقة من الو  114إىل  110الفقرات  )ي(بشأن ممارسات االقتباس )انظر 7.9من فرقة العمل جدولة تحديث الجزء  المعايير 
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 تقرير مرحل  

ي أغسطس  .2
استقصائية ة دراسلرد عىل مكاتب الملكية الفكرية لت فيه دعو  C.CWS 162، أصدرت األمانة التعميم 2022ف 

ي سبتمير ستقصائية ة اال دراسالنتهي تو تواري    خ التقويم.  بش أن عرض
ي الدورة التاسعة، حسبم. و 2022ف 

سيحدث الجزء و ا اتفق عليه ف 
، مع مراعاة الوقت 2022يجب نشر النتائج بحلول نهاية عام و . إتاحتها عند ستقصائية ة اال دراسال نتائجحسب من دليل الويبو ب 7.1

ي الوثيقة و الالزم إلعداد النتائج وترجمتها. 
 . CWS/10/18ستقدم األمانة معلومات عن تحليل الردود الواردة ف 

ي الجزء ناقشت فرقة العمل مراجعة و  .3
أن ا موبمن دليل الويبو.  7.9خطة العمل لتحديد موعد لتحديث ممارسات االقتباس ف 

، لجنة المعايير طلبت  ي
ي وقت جدولة التحديث فمن الالزم تحديث ممارسات االقتباس العام الماض 

 قريب نسبيف 
 
 . ا

ي العديد من الخيارات، مثل تحديث ةفرق تنظر و  .4
ي عام  7.9 الجزء العمل ف 

ات دراسالوتأخير جميع تحديثات  2023ف 
ي خطة العمل لمدة عام واحد. ستقصائية اال 

بشأن ممارسات  7.9الجزء  العمل هو تحديث ةبه فرقت أفضل خيار أوصوكان الحالية ف 
ي عام  7.6االقتباس والجزء 

اءات ف  ي جريدة الير
 و . 2023بشأن المعلومات الببليوغرافية ف 

 
 7د تحديث واحد فقط للجزء ، يتم تحديعادة

ي كل سنة تقويمية لتجنب إثقال كاهل 
ي االعتبار أن فرق ستقصائيةات اال دراسالبعدد كبير من الملكية الفكرية  بتكامف 

، مع األخذ ف 
ا 
 
ح الملكية الفكرية بتكاموجهة لماستقصائية ات دراسالعمل األخرى تجري أيض ات دراس. ومع ذلك، ال توجد فرق عمل أخرى تقير

.  2023عام استقصائية  ة للجنة المعايير ي الدورة العاشر
ي حال اف 

ح للجزء وف  ي المقير
، فسيتم إجراء 7لموافقة عىل الجدول الزمن 

اءات 7.9: ممارسات االقتباس )2023عام للجنة المعايير فقط  تير  ستقصائيتير  اال دراس ي جريدة الير
( والمعلومات الببليوغرافية ف 

ي خطة عمل الجزء ذلك سيسمح و (. 7.6)
ي الحاىلي ف 

ي الوقت المناسب.  7.9الجزء  تحديثو  7بالحفاظ عىل الجدول الزمن 
 ف 
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 عملالخطة 

: ستكون  .5 حة، متضمنة التوصيات أعاله، كما يىلي  خطة العمل المقير

 الوضع آخر نشر  الموضوع الجزء

 2023تحديث  2008 ممارسات االقتباس 7.9الجزء 

اءاتالمعلومات  7.6الجزء  ي جريدة الير
 
 2023تحديث  1990 الببليوغرافية ف

 7.2.6الجزء
 7.2.7الجزء و 

الممارسات الحالية  -ترقيم الطلبات 
 والممارسات السابقة

 2024تحديث  2017

اءات وأنواعها 7.3الجزء   2025تحديث  2016 أمثلة عن وثائق الير

نفذ جميع تحديثات  .6
ُ
ي الدورة  عير عملية مبسطة 7الجزء  المتبقية منالدراسات االستقصائية وست

 
تمت الموافقة عليها ف

ها دون تقديم االستبيان أو النتائج إىل لجنة المعايير ل : التاسعة للجنة المعايير  مع تقديم تحليل ، لموافقة عليها أي جمع النتائج ونشر
ي ل

من الوثيقة  114الفقرة  )ي(المعايير )انظرللنظر فيها والموافقة عليها من قبل لجنة يت جر ألدراسات االستقصائية النر
CWS/9/25 .) ي الجلسة التالية. لجنة المعايير  سيتم إخطار و

 
 بالنتائج المنشورة ف

 إن لجنة المعايير مدعّوة إىل:  .7

 ب (أ)
 
 محتوى هذه الوثيقة؛اإلحاطة علما

الموافقة عىل خطة العمل المنقحة  (ب)
ي الفقرة 

 أعاله.  5الواردة ف 

 ]نهاية الوثيقة[


