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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021سبتمير  21التاري    خ: 

 المعنية بمعايي  الويبواللجنة 

ةالالدورة   عاشر

 2022 نوفمير  25إىل  21جنيف، من 

ي إطار تقرير المكتب الدولي بشأن تقديم المشورة والمساعدة 
ن
ن من أجل تكوين كفاءات مكاتب الملكية الصناعية ف التقنيتي 

 والية لجنة المعايي  

 المكتب الدولي  وثيقة من إعداد 

 المقدمة

ي عام  .1
بشأن والية اللجنة المعنية بمعايي  الويبو )لجنة  2011يهدف هذا التقرير إل تنفيذ القرار الذي اتخذته الجمعية العامة فن

(، وإل تقديم تقارير خطية منتظمة  ي عام عن ا ومفصلةالمعايي 
ي سىع من خاللها المكتب الدولي أو األمانة  2021ألنشطة المنفذة فن

الت 
ن لتكوين الكفاءاتإل "إسداء ال تتعلق إنجاز مشاري    ع من خالل لفائدة مكاتب الملكية الصناعية  مشورة وتقديم المساعدة التقنيتي 

وترد قائمة كاملة بهذه األنشطة  (. WO/GA/40/19من الوثيقة  190تعميم المعلومات عن معايي  الملكية الصناعية" )انظر الفقرة ب
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية

 (. www.wipo.int/tad) فن

ي أنظمة وأدوات مختلفة للويبو، من قبيل أداة  .2
ذ فن

َّ
 وحلول الويبو لألعمال WIPO Sequenceولما كانت معايي  الويبو تنف

 لمكاتب الملكية الفكرية
ً
 تعميم المعلومات عن معايي  الملكية الصناعية. ، فإن األنشطة التالية تغطي أيضا

ً
 ضمنيا

 التدريب والمشورة التقنية بشأن استخدام معايي  الويبو

م المكتب الدولي  .3
َّ
ي عام  قد

ي فرضتها جائحة كوفيد ،2021فن
المشورة التقنية لمساعدة عدة مكاتب  ،19-رغم الظروف الت 

ن بشأن  ونية والمؤتمرات الشبكية. معايي   استخدامللملكية الصناعية ومستخدمي   الويبو، عن طريق الرسائل اإللكي 

ي عام  .4
 ST.26سلسلة من طلبات المساعدة التقنية والتدريب بشأن دعم تنفيذ كل من معياري الويبو  2021وتلقت األمانة فن

ي تنفيذ معيار الويبو ST.96و
تب الدولي مجموعة أدوات ، استحداث المكST.26. ولدعم مكاتب الملكية الفكرية ومودعي الطلبات فن

WIPO Sequence Suite  . ن ن النهائيي  ويمكن االطالع عىل مزيد من  بالتعاون الوثيق مع مكاتب الملكية الفكرية ومجموعات المستخدمي 
ي التالي للويبو: 

ونن مجية عىل الموقع اإللكي  . https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.htmlالمعلومات عن الير

 لطلب التدريب عىل معيار الويبو 
ً
م المكتب الدولي WIPO Sequence Suiteومجموعة أدوات  ST.26واستجابة

َّ
ندوة  17، قد

ي عام 
اءات فن ي من لغات معاهدة التعاون بشأن الير

قدت بثمانن نت عُ . ويمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات 2021تدريبية عير اإلني 

 : ي التالي
ونن نت بشأن استخدام معايي  الويبو عىل موقع الويبو اإللكي   عن الدورات التدريبية أو الندوات عير اإلني 

https://www.wipo.int/cws/en/trainings.html وفيما يتعلق بطلب التدريب عىل معيار الويبو .ST.96 ح المكتب ، اقي 

file:///D:/Users/yun/Downloads/www.wipo.int/tad
https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html
https://www.wipo.int/cws/en/trainings.html
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، بالتعاون مع فرقة عمل  ي استخدام المعيار XML4IPالدولي
ن
مة بتوفي  وستظل األ  ". ST.96، إعداد دليل "البدء ف ن

مانة ملي 
ر الموارد الالزمة. 

ُّ
 المساعدة التقنية والتدريب بشأن معايي  الويبو بناًء عىل الطلب وتوف

ي مؤسسات  الهياكل األساسيةالمساعدة التقنية من أجل إنشاء 
ن
ي تستخدمالملكية الفكرية ف

 معايي  الويبو الت 

ن أنظمة أعمال مكاتب الملكية الصناعية ال لكة الفكرية إلالويبو المتعلق بحلول األعمال لمكاتب المبرنامج يهدف  .5 وطنية تحسي 
ةالتقنية لمساعدتها عىل أن تقدم ألصحاب المصلحة لديها خدمات أعىل جودة  هياكلها األساسيةواإلقليمية و  التكلفة. وتتماشى  وميّسر

 لمكاتب الملكية الصناعية والمؤسسيةالتقنية  األساسيةالهياكل المساعدة المقدمة مع توصيات أجندة التنمية الرامية إل تعزيز 
نامج المشورة التقنية؛ وتقييم احتياجات العمل؛ وتحديد نطاق المشاري    ع والتخطيط لها؛ أخرى ومؤسسات . وتشمل خدمات الير

ئق األولوية ونتائج ل وثاتبادإلدارة حقوق الملكية الصناعية و  وتحليل إجراءات العمل؛ ومواصلة تطوير حلول أنظمة العمل المخصصة
ي رقم البحث والفحص

ن
البيانات  إعداد نة سجالت الملكية الصناعية و وتعميمها؛ وإنشاء قواعد بيانات للملكية الفكرية؛ والمساعدة ف

ي 
ي مؤسسات الملكية الصناعية؛ ودعم األنظمة الت 

؛ والتدريب ونقل المعارف إل موظفن
ً
ونيا نت وتبادلها إلكي  ها عىل اإلني   تقدمها لنّسى

ي الموقع وفق مقتضن الحال.  الفكريةالويبو. وتراعي المساعدة معايي  الويبو المتعلقة ببيانات ومعلومات الملكية 
ن
أو ويحتل التدريب ف

ة من  عن بعد والتوجيه نامج أنشطةوحلقات العمل التدريبية اإلقليمية مساحة كبي  ي تحقيق هذه األنشطة  وتؤدي ،الير
ن
 ف
ً
 حاسما

ً
دورا

 . المنشودةتائج الن

 للملكية الصناعية من بلدان نامية  90 تمكن، 2021وبحلول نهاية عام  .6
ً
حلول األعمال  من شت  المناطق من استخداممكتبا

ي تقدمها الويبو إلدارة حقوق الملكية الصناعية لمكاتب الملكية الفكرية 
ي تشمل معايي  الويبو عىل نحو فعالالت 

واحد . وشارك ، والت 
 من مكاتب الملكية  وخمسون

ً
ي تتيحها الويبو )نظام النفاذ المركزي إل نتائج  الصناعيةمكتبا

ونية الت  ي إحدى منصات التبادل اإللكي 
ن
ف

ي مكاتب الملكية 
ن
نامج الرئيسية االرتقاء بمستوى الخدمة ف (. وكان أحد اهتمامات الير البحث والفحص وخدمة الويبو للنفاذ الرقمي

ي اإليداع و   االنتقال إلالصناعية بمساعدتها عىل
وتتاح المزيد من المعلومات عىل  . الفكريةمعلومات الملكية  تعميمالخدمات الشبكية فن

ي تقدمها الويبو لمكاتب الملكية
نامج المساعدة التقنية الت  ي لير

ونن : الصناعية  الموقع اإللكي   عىل الرابط التالي

/https://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/ip_office_business_solutions 

ي إطار برنامج الويبو لقواعد البيانات العالمية وباإلضافة إل ذلك،  .7
ذ وفن

ر
اك مع المكتب  المكتب الدولي نف  باالشي 

ً
وعا مّسى

اءات ) ي للير عىل إنتاج نصوص كاملة قابلة للبحث من أجل الملفات األمامية  الصناعيةلمساعدة مكاتب الملكية  (EPOاألورونر
اءات بنسق  ي إطار معيار الويبو TIFFوصور مضمنة بنسق  XMLلمنشورات الير

. واستحدث المكتب الدولي برمجية خاصة ST.36فن

 للمتطلبات المحددة لكل مك
ً
ي عىل الحروف وفقا

  35تب مثل اللغة والتخطيط واإلشارات المرجعية. واستلم به للتعرف الضون 
ً
مكتبا

ي السنوات  الصناعيةللملكية 
مت دورات تدريبية حول استخدامها فن

ر
مجية وقد  مكتب واحد للملكية الفكرية)باستثناء  الماضية األرب  عالير

تب ي الوقت المناسب( سي ُ
 من إطالق 12تمكن قد ، و تدريب له فن

ً
ي مكتبا

درجت وثائق النصوص الكاملة  ه فن
ُ
إنتاجها. ونتيجة لذلك، أ

اءات وقاعدة بيانات  ي ركن الير
اءات Espacenetالمنتجة فن ي للير بسبب جائحة و  البحث فيها.  مع إمكانية التابعة للمكتب األورونر
نت شاركت فيه ، لم يتسَن تنظيم أي دورات تدريب حضورية. 19-كوفيد ي عير اإلني  ي  وأجري تدريب تجريتر

ي الماضن
بت فن رِّ

ُ
ثالثة مكاتب د

وع بسبب نقص الموارد.  ي تنفيذ المّسى
وع فن وشكل التدريب عىل استخدام واجهة مستخدم متقدمة عن ُبعد مع  ولكن لم تتمكن من الّسى

، ويبف  أن نرى ما إذا كان بعض هذه المكاتب الثالثة سيتمكن من 
ً
بدء اإلنتاج العديد من الحاالت الخاصة بسبب بيانات المصدر تحديا

 بعد ذلك. 

ن بالملكية  ن المعنيي  ن والفاحصي   من أجل استخدام األدوات الدولية الفكريةتكوين كفاءات الموظفي 

ن  ، يعمل المكتب الدولي عىلالتابعة للجنة المعايي  فرفة العمل المعنية بقوائم التسلسل مكاتب بالتعاون مع  .8 تحسي 
اءات من جميع أنحاء العالم من إعداد قوائم تسلسل  WIPO Sequence Suite أدوات مجموعة ن مودعي الير

ِّ
ي تمك

الت 
 لمعيار الويبو  وويداتالن

ً
ي  ST.26واألحماض األمينية وفقا

 قوائم التسلسل التحقق من صحةودعم مكاتب الملكية الصناعية فن
ي عىل موق متاحة WIPO Sequenceأداة . و ST.26للتأكد من توافقها مع معيار الويبو 

ونن : التالي  ع الويبو اإللكي 

https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html . 

ونية  .9 م المكتب الدولي ندوات تدريبية عير منصة إلكي 
َّ
اءات للم عنوبناًء عىل الطلبات، قد ن التصنيف الدولي للير سؤولي 

ي قسم الملكية الصناعية التابع للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية )
ن فن ( التابع لوزارة التخطيط العراقية COSQCوالفاحصي 

ي يومي 
ي يوَمي 2021يوليو  6و 5فن

ن فن ي فلسطي 
ي فن
ي إدارة الملكية الصناعية بوزارة االقتصاد الوطتن

ن فن ن والفاحصي   12و 11، وللمسؤولي 
ي كيفية استخدام معايي  الويبو ذات الصلة.  . 2021أكتوبر  نامج التدريتر  وشمل الير

https://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/ip_office_business_solutions/
https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html
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قدت الدورات التدريبية والندوات التالية وبناًء عىل عدد من الطلبات،  .10
ُ
ي عام  عن بعد ع

ن
حول استخدام التصنيفات  2021ف

ي مكاتب الملك تصاميمعالمات التجارية والالدولية لل
ن
ن ف ن والفاحصي  ي هذا الصناعية للمسؤولي 

ن
بشأن توضيح  قدم السياق،ية الفكرية. وف

 أهمية معايي  الويبو ذات الصلة.  مدى

 ي للملكية الفكرية،  ،تدريب عىل تصنيف فيينا لفاحضي العالمات التجارية
 ؛2021يوليو  12و 6المكتب اإليرانن

 ؛2021أغسطس  18مكتب ناميبيا للملكية الفكرية، ، تدريب عىل تصنيف فيينا لفاحضي العالمات التجارية 

 ي نيس وفيينا لفاحضي العالمات التجارية
 ؛2021سبتمير  22إل  20مكتب كينيا للملكية الفكرية، من ، تدريب عىل تصنيفن

  ، ن ي نيس وفيينا، فلسطي 
 ؛2021أكتوبر  13تدريب عىل تصنيفن

 ؛2021أكتوبر  21يا للملكية الفكرية، ستدريب عىل تصنيف لوكارنو لفاحضي التصاميم، مكتب إندوني 

  ،ي لوكارنو وفيينا لفاحضي العالمات التجارية والتصاميم، المكتب المرصي للملكية الفكرية
 ؛2021نوفمير  3تدريب عىل تصنيفن

  2021نوفمير  12إل  10تدريب عىل تصنيف نيس لفاحضي العالمات التجارية، مكتب كمبوديا للملكية الفكرية، من . 

 الويبوتعزيز فهم معايي  

ي إطار سعيه إل  إن .11
ن
، ف ي البلدان النامية وتالوعي بمعايي   إذكاءالمكتب الدولي

ن
عدد أكير من البلدان ل المشاركة المادية يسي  الويبو ف

ي أكتوبر 
 بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة فن

ً
ح من معايي  الويبو، وعمال

ر
( جديد أو منق ي إعداد معيار )معايي 

ل ، 2011النامية فن قد مور
ي دورة لجنة المعايي  السابعة. مش

 فن
ً
 اركة سبعة بلدان من البلدان النامية أو أقل البلدان نموا

 الفكريةتبادل بيانات الملكية 

ي بعض مجموعات البلدان النامية، لتعزيز تبادل بيانات  .12
تعاون المكتب الدولي مع الكثي  من مكاتب الملكية الصناعية، ال سيما فن

ي تلك البلدان إل معلومات الملكية بهدف تع الفكريةالملكية 
ن فن ظم تبادل  الفكريةزيز نفاذ المستخدمي 

ُ
الواردة من تلك المكاتب. وقد ن

درجت و وفقا لمعايي  الويبو المالئمة.  الفكريةالمعلومات المتعلقة بالملكية 
ُ
ي عام أ

مجموعات العالمات التجارية الخاصة  2021فن
ي قاعدة البيانات 

ي التسلسل الالعالمية ألدوات التوسيم، حسب بالبلدان التالية فن
ستان وفانواتو وزامبيا؛ و   : زمتن ن غي  ي كوبا وقي 

درجت فن
ُ
أ

ي عام  2021عام 
درجت فن

ُ
اءات: فنلندا، وكازاخستان، ونيوزيلندا، وبولندا. وأ ي ركن الير

اءات الخاصة بالبلدان التالية فن مجموعات الير
 مجموعات التصاميم الصناعية  2021

ً
ي أيضا

و :  قاعدة البيانات العالمية للتصاميم الخاصة بالبلدان التالية فن كوبا وإندونيسيا وبي 
 وسنغافورة وفييت نام. 

13.  
ً
إن لجنة المعايي  مدعوة إل اإلحاطة علما
ي عام 

ي اضطلع بها المكتب الدولي فن
باألنشطة الت 

ن  2021 من أجل  ،لتقديم المشورة والمساعدة التقنيتي 
مكاتب الملكية الصناعية، بشأن  تكوين الكفاءات لدى

. الفكريةتعميم المعلومات المتعلقة بمعايي  الملكية 
لتقرير اس إلعداد اأس بمثابة هذه الوثيقة وستكون

ي 
عقد فن

ُ
ي ست

م إل الجمعية العامة للويبو الت 
َّ
الذي سيقد

ي 2023عام 
ي ُعقدت فن

ن الت  ي دورتها األربعي 
، كما ُطلب فن

من الوثيقة  190 )انظر الفقرة 2011أكتوبر 
WO/GA/40/19 .) 

 ]نهاية الوثيقة[


