
 

WO/GA/55/7 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022أبريل  14التاري    خ: 

 الجمعية العامة للويبو

 (الدورة االستثنائية الثالثونوالخمسون )الخامسة الدورة 
 2022يوليو  22إىل  14من جنيف، 

 بمعايير الويبوتقرير عن اللجنة المعنية 

 من إعداد األمانة

 مقدمة

"( دورتها  .1 ة قيد النظر، عقدت اللجنة المعنية بمعايير الويبو )المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة" أو "لجنة المعايير خالل الفير
ة من  ي الفير

 برئاسة السيدة آسا فيكير  )السويد(.  2021نوفمير  5إىل  1التاسعة ف 

الدورة تبادل اآلراء بشأن وضع معايير الويبو، وتنفيذ المعايير من قبل مجتمع الملكية الفكرية، وغير ذلك وواصلت الوفود خالل  .2
ي إمكانية استخدام التكنولوجيات الناشئة مثل سالسل الكتل 

 
من المسائل المتعلقة ببيانات الملكية الفكرية. ونظرت لجنة المعايير ف

(Blockchainي إطار عملها ومشاريعها
 
 . ( ف

ي  .3
 
ون  . 1والتقرير المعتمد للدورة التاسعة متاح عل موقع الويبو اإللكير

 وضع معايير الويبو

حات الواردة لوضع معيار جديد للويبو  .4 ي المقير
قائمة لتلبية لطلبات مكاتب الملكية المعايير مراجعة الو  نظرت لجنة المعايير ف 

هم من أصحاب المصل ، اعتمدت الفكرية ومستخدمي الملكية الفكرية وغير ي شكل هجير  للسنة الثانية عل التواىلي
حة. ورغم عملها ف 

 اللجنة معيارا جديدا واحدا للويبو ووافقت عل إدخال تعديالت عل أربعة معايير قائمة. 

 معايير الويبو الجديدة المعتمدة

اد والصور ثالثية األبعاد. ويقدم معيار الجديد بشأن النماذج الرقمية الثالثية األبع ST.91اعتمدت لجنة المعايير معيار الويبو  .5
ي  ST.91الويبو 

ها بشأن إدارة وتخزين ومعالجة وتبادل ونشر بيانات الملكية الفكرية التر الجديد توصيات لمكاتب الملكية الفكرية وغير
ي مكاتب ملكية تحتوي عل عنارص رقمية ثالثية األبعاد. وي  هدف إىل المساعدة عل وضع أنساق ثالثية األبعاد لتسهيل اإل 

يداعات ف 

                                              
1 .https://w w w.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=558197 . 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=558197
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وط اإليداع، ووضع مبادئ توجيهية  فكرية متعددة، وتقليص الوقت الالزم للمعالجة، وتيسير تبادل البيانات بير  المكاتب، وتنسيق شر

ي تحوي عنارص رقمية ثالثية األبعاد. ومعيار الويبو 
 عل موقع ST.91لنشر بيانات الملكية الفكرية التر

ً
الويبو  متاح للجمهور مجانا

ي 
ون   . 2اإللكير

 معايير الويبو المنقحة

 اعتمدت تنقيحات للمعايير األربعة التالية:  .6

  معيار الويبوST.26 – ( مير  الموسعة  (؛XMLعرض قوائم تسلسل النوويدات والحوامض األمينية باستخدام لغة الير

 معيار الويبوST.27 –  اءات؛ ي للير
 تبادل بيانات عن الوضع القانون 

  يبو معيار الوST.37 – اءات المنشورة؛  ملف اإلدارة فيما يخص وثائق الير

  معيار الويبوST.88 –  .ي للتصاميم الصناعية
ون   التمثيل اإللكير

ي أكتوبر ST.96من معيار الويبو  5.0وافقت عل النسخة  XML4IPوأحاطت لجنة المعايير علما بأن فرقة العمل  .7
ت ف  ، ونشر

تيب الخاص بلجنة 2021 ي بأن تكون فرقة عمل ، وفقا للير
مخولة مؤقتا بالموافقة عل مراجعات معيار  XML4IPالمعايير الذي يقض 

ي هذا اإلصدار إىل تحسن أدوات تثبيت مخططات  ST.96الويبو 
من أجل تشي    ع العملية. وتجدر اإلشارة بشكل خاص ف 

 . ST.96 المعيار

 أوراق العمل

وعي الورقتير   .8 ي مشر
: ونظرت لجنة المعايير ف   التاليتير  اللذين قدمهما المكتب الدوىلي

  ي معيار الويبو
احات لتحسير  البيانات الوصفية الخاصة بالمصنفات اليتيمة المحمية بحق المؤلف ف   ST.96اقير

 (؛CWS/9/4الوثيقة  )ي()انظر

 ي نظام الملكية الفكرية
 (. CWS/9/8الوثيقة  )ي()انظر تقرير عن ورقة العمل بشأن استخدامات سالسل الكتل ف 

وفيما يتعلق بإدارة البيانات الوصفية الخاصة بالمصنفات اليتيمة المحمية بحق المؤلف، أحاطت لجنة المعايير علما بأن  .9
ي ذلك مكاتب 

احات بشأن توحيد أدوار أصحاب الحقوق وفئات األعمال اإلبداعية، ودعت أعضاءها، بما ف  وع الورقة يتضمن اقير مشر
احات. ف، إىل التعليق علحق المؤل وفيما يخص ورقة العمل بشأن سالسل الكتل، أحاطت لجنة المعايير علما بالمحتوى ودعت  االقير

اتيجياتها وم ي تلك الورقة عند وضع اسير
ي المعلومات الواردة ف 

 مارساتها المتعلقة بسالسل الكتل. مكاتب الملكية الفكرية إىل النظر ف 
ي  وأحاطت لجنة المعايير علما أيضا بأن المكتب

ون  حاليا عل العنوان  ةمتاحوهي  ،الدوىلي سينشر ورقة العمل عل موقع الويبو اإللكير
 :  . ip.html-and-https://www.wipo.int/cws/ar/blockchain التاىلي

 الفكريةتنفيذ معايير الويبو وممارسات مكاتب الملكية 

لجمع معلومات عن تنفيذ مكاتب الملكية الفكرية لمعايير الويبو والممارسات  2021أجريت ثالث دراسات استقصائية عام  .10
ي تلك المكاتب. ووافقت اللجنة عل نشر نتائج الدراسة االستقصائية بشأن نفاذ الجمهور إىل المعلومات المتعلقة 

المرتبطة بها ف 
اءات، والجزء  ، والذي أضيف إىل الجزء  عل 2بالير ي

ون  . وأحاطت اللجنة علما أيضا بنتائج الدراسة 3من دليل الويبو 7موقع الويبو اإللكير

اتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وطلبت من فرقة العمل المعنية  40االستقصائية بشأن أولوية  توصية من توصيات اسير
اتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتص يهية لخارطة الطريق االت أن تراعي النتائج عندما إعدادها للمبادئ التوجباسير

اتيجية  للمكاتب.  االسير

ي الوثيقة   ST.61وأحاطت لجنة المعايير علما بتنفيذ مكاتب الملكية الفكرية للمعيار  .11
. وقدم CWS/9/10كما هو موضح ف 

ي حير  أن الجدول 2023مكاتب لبدء التنفيذ بحلول عام  مكتبا جداول ربط. وتخطط ثالثة 11مكتبا خططا للتنفيذ وقدم  14
، ف 

                                              
2 3_standards.htmlhttps://w ww.wipo.int/standards/en/part_0 . 
3 https://w ww.wipo.int/standards/en/part_07.html . 

https://www.wipo.int/cws/ar/blockchain-and-ip.html
https://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html
https://www.wipo.int/standards/en/part_07.html
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ي الجزء 
ي الخاص بمكاتب الملكية الفكرية األخرى غير مؤكد. ويرد جدول الربط ف 

من دليل الويبو. ووافقت لجنة المعايير عل  7الزمت 
ي عا

، سيجرى ف  ي مجال التحول الرقمي
 . 2022م استبيان جديد بشأن ممارسات مكاتب الملكية الفكرية ف 

ي عام  .12
ي دورتها الرابعة والخمسير  المعقودة ف 

 WO/GA/54/14، أحاطت الجمعية العامة للويبو علما بالوثيقة 2021وف 
ي ST.26"، ووافقت عل التاري    خ الجديد لتنفيذ معيار الويبو ST.26مسائل متعلقة بتاري    خ تنفيذ معيار الويبو "

، 2022يوليو  1، ف 
(. ولدعم االنتقال من معيار WO/GA/54/15من الوثيقة  183إلقليمية والدولية )انظر)ي( الفقرة عل كل من الصعد الوطنية وا

 WIPO Sequence، عكف المكتب الدوىلي عل تطوير أدوات برمجية، وهي حزمة أداة ST.26إىل معيار الويبو  ST.25الويبو 
اءات ومكاتب الملكية ال ي جميع أنحاء العالم لتأليف قوائم التسلسل المتوافقة مع )أداة الويبو للتسلسل(، لمودعي طلبات الير

فكرية ف 
ي أبريل  ST.26المعيار 

. وقد قدم المكتب الدوىلي 2022والتحقق من صحتها. ومن المقرر إصدار النسخة الرسمية التالية من األداة ف 

ونية بشأن معيار الويبو  مختلفة. وتتاح تسجيالت الفيديو للندوات والحزمة المذكورة بلغات  ST.26سلسلة من الندوات اإللكير
ائح والمواد التدريبية األخرى عل موقع الويبو ونية والشر ت األسئلة المتكررة بشأن تنفيذ المعيار 4اإللكير . باإلضافة إىل ذلك، نشر

ST.26  .اءات ي بجميع اللغات العشر لمعاهدة التعاون بشأن الير
ون   عل موقع الويبو اإللكير

 المشورة والمساعدة التقنيتير  من أجل تكوين الكفاءاتتقديم 

فيما يتعلق بتقديم المشورة والمساعدة التقنيتير  من أجل تكوين الكفاءات لدى مكاتب الملكية الفكرية فيما يتعلق بمعايير  .13
 بالتقرير )انظر)ي( الوثيقة المرفقة 

ً
ي اضطلع بها المكتب الدوىلي ( بشأن األنشطة الCWS/9/22الويبو، أحاطت لجنة المعايير علما

تر
ي أكتوبر 2020خالل عام 

ي دورتها األربعير  المعقودة ف 
 . 2011، بناًء عل طلب الجمعية العامة للويبو ف 

 برنامج العمل واألنشطة المعلقة األخرى 

 مهام لجنة المعايير 

ين مهمة و .14 ي إطار اللجنة. وقد عدل برنام 17هناك حاليا خمسة وعشر
: فرقة عمل قائمة ف   ج عمل لجنة المعايير عل النحو التاىلي

)رصد إدراج المعلومات الخاصة بدخول الطلبات الدولية  23توقف العمل بمهمتير  عند استكمالهما: المهمة رقم  (أ)
ي عفا عليها الزمن بما أن البيانات متاح

ي المرحلة الوطنية/اإلقليمية، والتر
اءات ف  ة المنشورة بناء عل معاهدة التعاون بشأن الير

اءات( والمهمة رقم  ي ركن الير
ي تغطيها اآلن المهمة رقم ST.37)المراجعات والتحديثات الالزمة لمعيار الويبو  53اآلن ف 

، التر
 حسب الحاجة(؛ 33

 : وجرت مراجعة والية المهمتير  لمعالجة العمل المنجز.  والوصف الجديد المتفق عليه هو كالتاىلي  (ب)

  ي تتيحها مكاتب الملكية الفكرية : إعداد توصيات بشأن أ52المهمة رقم
اءات التر نظمة النفاذ إىل معلومات الير

 للجمهور. 

  التأكد من إجراء المراجعات والتحديثات الالزمة لمعيار الويبو 61المهمة رقم :ST.91 ي ذلك طرق
، بما ف 

 البحث عن النماذج ثالثية األبعاد والصور ثالثية األبعاد. 

ي التالية ووافقت اللجنة أيضا عل مواصلة .15
 
 : العمل بشأن المهام الثمان

  ي مجال المعلومات المتعلقة 24المهمة رقم
 
: جمع التقارير التقنية السنوية بشأن أنشطة أعضاء لجنة المعايير ف

اءات،  ي السنوي بشأن المعلومات المتعلقة بالير
ها )التقرير التقت  اءات والعالمات التجارية والتصاميم الصناعية ونشر بالير

ي السنوي بشأن التصاميم الصناعية(. والتق
ي السنوي بشأن العالمات التجارية، والتقرير التقت 

 رير التقت 

  ي للصياغة 44المهمة نامج الحاسونر  وتعليقاتهم بشأن الير
: دعم المكتب الدوىلي عن طريق توفير متطلبات المستخدمير 

 للمعيار 
ً
ي المراجعة اST.26والتثبت وفقا

 
لالحقة للتعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن ، ودعم المكتب الدوىلي ف

اءات، وإعداد التنقيحات الالزمة لمعيار الويبو   . ST.26الير

                                              
4 https://w ww.wipo.int/cw s/en/trainings.html . 

https://www.wipo.int/cws/en/trainings.html
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  ي المنبع" فيما 55المهمة رقم
" الجودة ف  ام بوضع معيار للويبو يساعد مكاتب الملكية الصناعية عل تحسير  : االعير 

ح باإلجراءات ا ؛ وإعداد مقير ي وثائق الملكية يتعلق بأسماء المودعير 
لمستقبلية الرامية إىل توحيد أسماء المودعير  ف 

 الصناعية وعرضه عل اللجنة المعنية بمعايير الويبو للنظر فيه. 

  ي ذلك التوصيات 58المهمة رقم
ي المستقبل، بما ف 

حة لتطوير معايير الويبو وتعزيزها ف  : إعداد خريطة طريق مقير

ي ضوء زيادة 
ها المتعلقة بالسياسات، ف  فعالية إنتاج البيانات وتبادلها واستخدامها من ِقبل مكاتب الملكية الفكرية وغير

 من األطراف المعنية، مع مراعاة األنشطة التالية: 

ي المجموعة  "1"
ي مرفق الوثيقة  1استعراض التوصيات الواردة ف 

، بالتعاون مع فرق CWS/6/3المشار إليها ف 
 عمل لجنة المعايير المعنية األخرى؛

ي المجموعة  "2"
ي مرفق الوثيقة  3والمجموعة  2واستعراض التوصيات الواردة ف 

 ؛CWS/6/3المشار إليها ف 

ي لتنفيذها؛ "3"
اح جدول زمت   وتصنيف التوصيات بحسب األولوية واقير

ي ضوء المواءمة والتعاون.  "4"
وجمع  واستكشاف أثر التكنولوجيات الجديدة عل إدارة الملكية الفكرية وبياناتها ف 

ونية  معلومات حول متطلبات مكاتب الملكية الصناعية والزبائن؛ وإعداد توصيات بشأن التصاوير المرئية اإللكير
 للتصاميم. 

  ي عمليات توفير الحماية بموجب حقوق 59المهمة رقم
: استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل ف 

 بعنارص الملكية الفكرية واستخدامها؛ الملكية الفكرية، ومعالجة المعلومات المتعلقة

ي شهدتها مكاتب الملكية الفكرية فيما يتعلق باستخدام سلسلة الكتل وتجربتها، 
وجمع معلومات عن التطورات التر

ي مكاتب الملكية الصناعية؛
ي جدواها وإمكانية تطبيقها ف 

 وتقييم معايير الصناعة الحالية بشأن سلسلة الكتل، والنظر ف 

ي ذلك وضع مبادئ توجيهية  ووضع نماذج
ي مجال الملكية الفكرية، بما ف 

مرجعية الستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل ف 
كة ويثبت صحة المفهوم؛ كة، واستخدام مصطلحات كإطار يدعم التعاون والمشاري    ع المشير  وممارسات مشير

اح بشأن معيار جديد للويبو يدعم التطبيق المحتمل لتكنولوجيا سلس ي وإعداد اقير ي إطار النظام اإليكولوجر
لة الكتل ف 

 للملكية الفكرية. 

  اح بشأن ترقيم رمزي العالمات اللفظية والعالمات التصويرية، وبشأن تجزئة الرمز )60المهمة رقم (، 551: إعداد اقير
ي تحدي

 ف 
ً
عة من رموز نظام األرقام المتفق عليها دوليا د البيانات وبشأن الرمز الذي يمكن تخصيصه للعالمات الُمجمَّ

 (. INIDالببليوغرافية )

  مير  الموسعة )63المهمة رقم ي واحد أو أكير للبيانات بلغة الير
 إىل معايير الويبو XML: وضع تصوير مرن 

ً
(، استنادا

 . ي
ون  مير  الموسعة ألغراض النشر اإللكير  الخاصة بلغة الير

  اح بشأن التوصيات الخاصة بموارد نسق ترق64المهمة رقم ي تتوافق JSONيم عنارص جافاسكريبت ): إعداد اقير
( التر

ها و/أو ST.96مع المعيار  ، كي يستخدم النسق إليداع المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية ومعالجتها و/أو نشر
 تبادلها. 

 فرق العمل واألنشطة األخرى

اتيجية تكنولوجيا المعلومات 13تلقت لجنة المعايير تقارير مرحلية من  .16 ،  فرقة عمل: اسير واالتصاالت ألغراض المعايير
، 7، وسالسل الكتل، وتوحيد األسماء، والعنارص ثالثية األبعاد، وملف اإلدارة، والجزء XML4IPو ي

 
، والوضع القانون ، والتحول الرقمي

مجية، وتوحيد العالمات التجارية.   وتمثيل التصاميم، وواجهة التطبيق الير

 وطلبت اللجنة اتخاذ اإلجراءات التالية:  .17

وع الوثيقة المتعلقة بالبيانات الوصفية للمصنفات اليتيمة المحمية  (أ) : التعليق عل مشر من أعضاء لجنة المعايير
ي مرفق الوثيقة 

 ، واالتصال بمكاتب حق المؤلف الوطنية للتعليق عليه؛ CWS/9/4بموجب حق المؤلف، كما وردت ف 

 دراسة استقصائية بشأن ممارسات التحول الرقمي بإصدار تعميم إىل مكاتب الملكية الفكرية؛ اءجر إ : ومن األمانة (ب)
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ومن األمانة: تبسيط عملية التقارير التقنية السنوية عن طريق جمع روابط للمعلومات عل مواقع مكاتب الملكية  (ج)
 الفكرية بدال من جمع النصوص، واستعراض الممارسة الجديدة بعد ثالث سنوات؛

ي خطة عملها ضطال اال : 7ومن فرقة العمل المعنية بالجزء  (د)
ع بعمليات تحديث الدراسات االستقصائية المقررة ف 

ي عام 
ي ذلك إجراء تحديث ف 

ي التقاويم؛ 2022المنقحة، بما ف 
 بشأن تمثيل التواري    خ المدرجة ف 

ي بشأن معيار لنسق ترقيم عنارص جافXML4IPومن فرقة العمل  (ه)
اح نهان  ي الدورة JSONاسكريبت ): تقديم اقير

(ف 
؛  المقبلة للجنة المعايير

ات  (و) ات األحداث" و"مؤشر : إجراء دراسة بشأن كيفية تكييف "مؤشر ي
ومن فرقة العمل المعنية بالوضع القانون 

ة؛ST.87و ST.61اإلجراءات" للمعيارين  ي دورتها العاشر
اح لتنظر فيه اللجنة ف   ، بهدف تقديم اقير

حة بشأن جودة بيانات المودعير  لدعم توحيد ومن فرقة العمل المعنية  (ز) بتوحيد األسماء: إعداد التوصيات المقير
ي الدورة المقبلة للجنة؛

 األسماء ف 

ي مارس  (ح)
 . 2022ومن األمانة: إصدار تعميم تدعو فيه مكاتب الملكية الفكرية إىل تحديث معلوماتها بشأن ملف اإلدارة ف 

 االستنتاجات

ا من خالل اعتماد أو مراجعة خمسة معايير للويبو تدعم نشر بيانات الملكية الفكرية بطرق أحرزت الدورة التاسعة تقدما   .18 كبير
ي تبذلها األمانة إلذكاء الوعي بمعايير الويبو وتقديم المساعدة التقنية إىل مكاتب الملكية الفكري

ة متسقة، ومن خالل تكثيف الجهود التر
ي حاالت التعطيل واآلثار المحتملة بناء عل طلبها ورهنا بالموارد المتاحة. ونظ

الناجمة عن التكنولوجيات رت الدورة أيضا ف 
 الجديدة.  الرقمية

إن الجمعية العامة للويبو مدعّوة إىل اإلحاطة  .19
 "بتقرير عن اللجنة المعنية بمعايير الويبو" 

ً
علما

 (. WO/GA/55/7)الوثيقة 
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ية ز  األصل: باإلنكلي 
 2021سبتمير  6التاري    خ: 

 اللجنة المعنية بمعايي  الويبو

 الدورة التاسعة
 2021نوفمير  5إىل  1جنيف، من 

ي إطار تقرير المكتب الدوىلي بشأن تقديم المشورة والمساعدة التقنيتير  من أجل تكوين كفاءات 
 
مكاتب الملكية الصناعية ف

 والية لجنة المعايير 

 وثيقة من إعداد المكتب الدوىلي 

 المقدمة

ي عام  .1
بشأن والية اللجنة المعنية بمعايير الويبو )لجنة  2011يهدف هذا التقرير إىل تنفيذ القرار الذي اتخذته الجمعية العامة ف 

(، وإىل تقديم تقارير خطية منتظمة  ي عام عن ا ومفصلةالمعايير
 
ي سىع من خاللها المكتب الدوىلي أو األمانة  2020ألنشطة المنفذة ف

التر
تتعلق إنجاز مشاري    ع من خالل إىل "إسداء المشورة وتقديم المساعدة التقنيتير  لتكوين الكفاءات لفائدة مكاتب الملكية الصناعية 

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

 
 (. www.wipo.int/tad) ف

ي أنظمة وأدوات مختلفة للويبو، من قبيل أداة الويب  ولما .2
ذ ف 

َّ
و للتسلسل وحلول الويبو لألعمال، فإن كانت معايير الويبو تنف

 تعميم المعلومات عن معايير الملكية الصناعية. 
ً
 ضمنيا

ً
 األنشطة التالية تغطي أيضا

 التدريب والمشورة التقنية بشأن استخدام معايير الويبو

ي عام  .3
م المكتب الدوىلي ف 

َّ
ي فرضتها جائحة كوفيد ،2020قد

المشورة التقنية لمساعدة عدة مكاتب  ،19-رغم الظروف التر
ونية والمؤتمرات الشبكية.  استخدامللملكية الصناعية ومستخدمير  بشأن   معايير الويبو، عن طريق الرسائل اإللكير

ي عام  ،مساعدة تقنية أو تدريبلحصول عل ولم تتلَق األمانة أي التماس ل .4
بشأن معايير الويبو منذ بصفة شخصية،  2020ف 

ي عقدت عام  للجنة المعايير  ثامنةالالدورة 
األمانة المساعدة التقنية والتدريب بشأن معايير الويبو بناًء عل الطلب  قدم. وست2020التر

 . ارد ومع مراعاة الحالة الوبائيةو وحسب توافر الم

file:///D:/Users/yun/Downloads/www.wipo.int/tad
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ي مؤسسات  الهياكل األساسيةالمساعدة التقنية من أجل إنشاء 
ي تستخدمف 

معايير  الملكية الفكرية التر
 الويبو

تحسير  أنظمة أعمال مكاتب الملكية الصناعية الوطنية  الويبو المتعلق بحلول األعمال لمكاتب الملكة الفكرية إىليهدف برنامج  .5
التكلفة. وتتماشر  وميّشةالتقنية لمساعدتها عل أن تقدم ألصحاب المصلحة لديها خدمات أعل جودة  هياكلها األساسيةواإلقليمية و 
لمكاتب الملكية الصناعية والمؤسسية التقنية  الهياكل األساسيةقدمة مع توصيات أجندة التنمية الرامية إىل تعزيز المساعدة الم
نامج المشورة التقنية؛ وتقييم احتياجات العمل؛ وتحديد نطاق المشاري    ع والتخطيط لها؛ أخرى ومؤسسات . وتشمل خدمات الير

أنظمة العمل المخصصة إلدارة حقوق الملكية الصناعية وتبادل وثائق األولوية ونتائج  وتحليل إجراءات العمل؛ ومواصلة تطوير حلول
ي رقمنة سجالت الملكية الصناعية و 

البيانات  إعدادالبحث والفحص وتعميمها؛ وإنشاء قواعد بيانات للملكية الفكرية؛ والمساعدة ف 
؛ والتدريب ونقل المع

ً
ونيا نت وتبادلها إلكير ها عل اإلنير ي تقدمها لنشر

ي مؤسسات الملكية الصناعية؛ ودعم األنظمة التر
ارف إىل موظف 
ي الموقع  الفكريةالويبو. وتراعي المساعدة معايير الويبو المتعلقة ببيانات ومعلومات الملكية 

أو وفق مقتض  الحال. ويحتل التدريب ف 
ة من  عن بعد والتوجيه نامج ةأنشطوحلقات العمل التدريبية اإلقليمية مساحة كبير ي تحقيق هذه األنشطة  وتؤدي ،الير

 ف 
ً
 حاسما

ً
دورا

 . المنشودةالنتائج 

 للملكية الصناعية من بلدان نامية  90 تمكن، 2020وبحلول نهاية عام  .6
ً
حلول األعمال  من شتر المناطق من استخداممكتبا
ي تقدمها الويبو إلدارة حقوق الملكية الصناعية 

ي تشمل معايير الويبو. وشارك عل نحو فعالالتر
 من مكاتب  واحد وخمسون، والتر

ً
مكتبا

ي تتيحها الويبو )نظام النفاذ المركزي إىل نتائج البحث والفحص وخدمة  الصناعيةالملكية 
ونية التر ي إحدى منصات التبادل اإللكير

ف 
نامج الرئيسية االرتقاء بمستوى (. وكان أحد اهتمامات الير ي مكاتب الملكية الصناعية بمساعدتها عل  الويبو للنفاذ الرقمي

الخدمة ف 
ي اإليداع و 

نامج  . الفكريةمعلومات الملكية  تعميماالنتقال إىل الخدمات الشبكية ف  ي لير
ون  وتتاح المزيد من المعلومات عل الموقع اإللكير

ي تقدمها الويبو لمكاتب الملكية
: الصناعية  المساعدة التقنية التر  عل الرابط التاىلي

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

ي إطار برنامج الويبو لقواعد البيانات العالمية وباإلضافة إىل ذلك،  .7
ذ وف 

ّ
وع المكتب الدوىلي نف اك مع المكتب مشر  باالشير

ً
ا

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

. واستحدث المكتب الدوىلي برمجية خاصة به ST.36ف 

 للمتطلبات المحددة لكل مكتب مثل اللغة والتخطيط واإلشارات المرجعية. واستلم 
ً
ي عل الحروف وفقا

  35للتعرف الضون 
ً
مكتبا

ي السنوات  الصناعيةللملكية 
مت دورات تدريبية حول استخدامها ف 

ّ
مجية وقد ي )باستثناء بنما ا الماضية األرب  عالير

تبلتر تدريب لها  سيرُ
ي الوقت المناسب(

 من إطالق 12تمكن قد ، و ف 
ً
ي مكتبا

ي ركن  ه ف 
درجت وثائق النصوص الكاملة المنتجة ف 

ُ
إنتاجها. ونتيجة لذلك، أ

اءات وقاعدة بيانات  اءات  Espacenetالير ي للير  البحث فيها.  مع إمكانيةالتابعة للمكتب األورونر

 من أجل استخدام األدوات الدولية الفكرية المعنيير  بالملكية تكوين كفاءات الموظفير  والفاحصير  

تحسير  مجموعة  ، يعمل المكتب الدوىلي علالتابعة للجنة المعايير فرفة العمل المعنية بقوائم التسلسل مكاتب بالتعاون مع  .8
كة مجانية الويبو للتسلسل وهي  اءات من جميع أنحاء العالم من إعداد قوائم تسلسل  ،أداة برمجية مشير ن مودعي الير

ِّ
ي ستمك

التر
 لمعيار الويبو 

ً
ي  ST.26النكليوتيد واألحماض األمينية وفقا

للتأكد  قوائم التسلسل التحقق من صحةودعم مكاتب الملكية الصناعية ف 
: أداة الويبو للتسلسل )اإل تتاح. و ST.26من توافقها مع معيار الويبو  ي

 
ون ( عل موقع الويبو اإللكير ي صدار التجريتر

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

ونيةقدم المكتب الدوىلي ندوة تدريبية عير منصة  الطلب،وبناًء عل  .9 اءات ) عن إلكير ( للمسؤولير  IPCالتصنيف الدوىلي للير
ي إدارة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وتروي    ج 

 شمل. و 2020 سبتمير  16و 15سلطنة عمان يومي ب االستثمار والفاحصير  ف 
ي كيف نامج التدريتر  استخدام معايير الويبو ذات الصلة.  يةالير

ي عام  عن بعدالتدريبية والندوات التالية  ُعقدت الدوراتوبناًء عل عدد من الطلبات،  .10
حول استخدام التصنيفات  2020ف 

ي هذا  تصاميمالدولية للعالمات التجارية وال
ي مكاتب الملكية الفكرية. وف 

بشأن توضيح  قدم السياق،الصناعية للمسؤولير  والفاحصير  ف 
 أهمية معايير الويبو ذات الصلة. مدى 

 اير  27إىل  24من  الفكرية،مكتب البحرين للملكية  التجارية منالمات تدريب عل تصنيف نيس لفاحضي الع فير
 ؛2020

  ي والتصاميم من تدريب عل تصنيفات نيس ولوكارنو وفيينا لفاحضي العالمات التجارية
 
مكتب الملكية الفكرية ف

 ؛2020يوليو  23إىل  20من  السعودية،المملكة العربية 

 ي نيس وفيينا لفا
 18إىل  16من  ،لملكية الفكريةل إندونيسيامكتب  التجارية منحضي العالمات تدريب عل تصنيف 

  ؛2020نوفمير 

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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  يامكتب  التجارية منتدريب عل تصنيف نيس لفاحضي العالمات  . 2020ديسمير  10إىل  8من  ،لملكية الفكريةل مالير 

 الويبوتعزيز فهم معايير 

ي إطار سعيه إىل  إن .11
، ف  ي البلدان النامية وت إذكاءالمكتب الدوىلي

عدد أكير من البلدان المشاركة المادية ل يسير الوعي بمعايير الويبو ف 
ي أكتوبر 

 بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة ف 
ً
ح من معايير الويبو، وعمال

ّ
( جديد أو منق ي إعداد معيار )معايير

قد مّول ، 2011النامية ف 
ي دورة لجنة المعايير السابعة. مشاركة سبعة بلدان من البلدان النامية أو 

 ف 
ً
 أقل البلدان نموا

 الفكريةتبادل بيانات الملكية 

ي بعض مجموعات البلدان النامية، لتعزيز تبادل بيانات  .12
تعاون المكتب الدوىلي مع الكثير من مكاتب الملكية الصناعية، ال سيما ف 

ي تلك البلدان إىل الفكريةالملكية 
ظم تبادل  الفكرية معلومات الملكية بهدف تعزيز نفاذ المستخدمير  ف 

ُ
الواردة من تلك المكاتب. وقد ن

ي عام و وفقا لمعايير الويبو المالئمة.  الفكرية بالملكيةالمعلومات المتعلقة 
درجت ف 

ُ
مجموعات العالمات التجارية الخاصة  2020أ
ي قاعدة البيانات العالمية ألدوات التوسيم، حسب 

ي التسلسل البالبلدان التالية ف 
بوتان وكازاخستان ورصبيا وأوكرانيا وألبانيا وسان  : زمت 

ي عام كما ؛  مارينو والهند
درجت ف 

ُ
اءات:  2020أ ي ركن الير

اءات الخاصة بالبلدان التالية ف  ، جمهورية التشيكمجموعات الير
،تشيكوسلوفاكيا سابق
ً
ي عام وهولندا ورصبيا وسلوفاكيا والسويد ا

ي قاعدة البي 2020. وف 
 للتصاميم انات العالمية أدرجت ف 

ً
أيضا

 . جمهورية كوريا وألبانيا وأوكرانيا وتايالند وسويشا والهندمجموعات التصاميم الصناعية لكل من 

  مدعوةإن لجنة المعايير  .13
ً
إىل اإلحاطة علما
ي عام 

ي اضطلع بها المكتب الدوىلي ف 
باألنشطة التر

من أجل  ،لتقديم المشورة والمساعدة التقنيتير   2020
وين الكفاءات لدى مكاتب الملكية الصناعية، بشأن تك

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

ي 
عقد ف 

ُ
ي ست

م إىل الجمعية العامة للويبو التر
َّ
الذي سيقد

ي 2022عام 
ي ُعقدت ف 

ي دورتها األربعير  التر
، كما ُطلب ف 

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

 ]نهاية الوثيقة[


