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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022بتمير س 20 التاري    خ: 

 المعنية بمعايي  الويبواللجنة 

ةالدورة   العاشر
 2022 نوفمير  25إىل  21جنيف، من 

 2021تقارير التقنية السنوية لعام التقرير عن 

 إعداد المكتب الدول  وثيقة من 

 علومات أساسيةم

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

، عىل تعديل طريقة جمع التقارير 2021، ف 
  ضوء انخفاض معدالت المشاركة من قبل مكاتب الملكية الفكرية. تقال

 نسق لجنة المعايير  تبنتو نية السنوية ف 
 
 مبسط ا

 
بموجبه توفر  ا

 من النص إ
ً
  بدال

ون  نسق المبسط لمدة م السيستخدو ذلك. ت اختار ن مكاتب الملكية الفكرية روابط لتقريرها السنوي أو موقعها اإللكير
  جمع لجنة المعايير ا ثالث سنوات، ثم ستعيد 

ل إ 97الفقرات  )ي(أم ال. )انظرنية السنوية تقالتقارير اللنظر فيما إذا كانت ستستمر ف 
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 ةنشطاأل تقرير عن 

  أبريل  .2
ا 2022ف  استجابت و المسجلير  للتعليق. التقارير هذه المبسطة لمقدم   نية السنويةتقلتقارير الل، وزعت األمانة نموذج 

األخرى كما نية السنوية تقالالتقارير لنموذج المبسط طالما ظلت ممارسات اجميعها  تدعمو ، للملكية الفكرية عىل الطلبتب اكم ةأربع
بتقديم إجابات نصية كاملة(.  الملكية الفكرية تباكملوالسماح تعميمات عير ال نية السنويةتقالتقارير ال ه  )أي اإلعالن عن جمع

 المبسط. النسق تجربة بهدف وأكدت األمانة أن هذه الممارسات ستستمر لمدة ثالث سنوات 

  يونيو و .3
من مكاتب فيها تطلب  C. CWS 160و C. CWS 159و C. CWS 158تعميمات لا، أصدرت األمانة 2022ف 

  عام  نية سنويةتقتقارير الملكية الفكرية تقديم 
ا للملكية الفكرية. ويمثل  17من مساهمات  ت. وقد استلم2021عن أنشطتها ف  مكتب 

 ،  
ا عن العام الماض 

 
ا طفيف

 
ا ل 19من مساهمات استالم إذ جرى هذا انخفاض   عام بشلملكية الفكرية مكتب 

 . 2020أن أنشطتها ف 

ا للملكية الفكرية قدم 17 أصل منمكاتب استخدمت سبعة و  .4 نية السنوية تقالتقارير النسق  2021لعام مساهمات  تمكتب 
ونية المبسط لتوفير روابط إل المعلومات الموجودة عىل مواقع . ها اإللكير   صفوف ولكن بشكل أساس 

ال زال  ،ير  هؤالء المشاركحتر ف 
م النصوص 

ّ
ونية. قع امو العىل احة معلومات غير متتوفير ألغراض تعليمية أو لعدد مهم يقد  اإللكير
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هذه تاح ستو . 2021لعام  المقدمة نية السنويةتقالتقارير الوقت إعداد هذه الوثيقة، كان المكتب الدول  يعمل عىل نشر وحتر  .5
  الوقت المناسب، التقارير 

 
 : الرابط عىل نية السنويةتقال التقارير الخاصة ب ويك  عىل صفحة ال، ف

https://www3.wipo.int/confluence/x/dgfBAw . 

إن لجنة المعايير مدعوة إل اإلحاطة علما  .6
 . بمضمون هذه الوثيقة

 ]نهاية الوثيقة[

https://www3.wipo.int/confluence/x/dgfBAw

