
 

 

ايّرمثبّ  وطّاالستخدامّ)فبر ّ(2022تّأداةّالويبوّللتسلسل:ّشر

وط االستخدام الواردة أدناه. ت أداة الويبو للتسلسل واستخدامهبتحميل مثبّ ام بشر ز ّ، يوافق المستفيد عىل االلت 

وطّاالستخدامّ-ّالتعاريف  .1 شر ّإطاّر ي
 
ّهذهّف

 
ي تملكها المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( ي  

مجية" فيما يىلي "مثبت أداة الويبو للتسلسل" الت  من  وتوفرها قصد بكلمة "التر
ز مكاتب الملكية الفكرية من التحقق من امتثال قوائم التسلسل المودعة أجل  مجية . ST.26لمعيار الويبو تمكي  ويرد وصف هذه التر

ي 
ز
ي ، المتاح عىل "تشغيلالدليل  -مثبت أداة الويبو للتسلسل"بالتفصيل ف

ونز  . موقع الويبو اإللكت 
 
ي الويبو، أو المكتب اإلقليمي التابع لمجموعة من بكلمة  قصد وي  

ز
ي أي دولة من الدول األعضاء ف

ز
"المستفيد" مكتب الملكية الفكرية ف

ي الويبو، الذي يستخ
ز
مجية الدم مجموعات الدول األعضاء ف  . ألغراض خدماتهتر

 
ّمنحّالحقوق .2

 
مجي ي استخدام التر

ز
وطمن أجل  ةتمنح الويبو المستفيد الحق ف ي هذه  تقديم خدمات الملكية الفكرية بموجب الشر

ز
المبينة ف

فعالة ومجدية.  خدمات أعمالمن مكاتب الملكية الفكرية بغية دعم  الواردة تلبية الطلباتهو الغرض من هذا الحق و  الوثيقة. 
خيص من الباطن وغت  قابل للنقل وغت  ويتمتع المستفيد  ز الت  وط االستخدام عىل خالف ذلك، بحق ال يجت   ، ما لم تنص شر

مجي ي استخدام التر
ز
: ة استئثاري ف  عىل النحو التالي

ي تطبيقات (أ)
ز
مجية ف  الخاصة به؛ هيجوز للمستفيد استخدام النسخة األصلية للتر

ي يضعها أيٌّ من وال تعتتر  (ب)
مجية ب والمرتبطة المستفيد العنارص أو المواد الت   التر

ً
مجية جزءا وط وال من التر تخضع لشر

 االستخدام هذه؛
ي  (ج)

ز
مجية إل متعاقد من الباطن. لكن هذا المتعاقد لن يتمتع بأية حقوق من أي نوع ف ويجوز للمستفيد إسناد تشغيل التر

مجي  . ةالتر
 

 وال يكون أي استخدام آخر غت  االس 
ّ
وط. وعىل وجه الخصوص، ال يجوز تخدامات المذكورة أعاله إل ي مسبق عىل الشر  باتفاق كتانر

مجي ،للمستفيد تعديل منتجات مشتقة أو تكييفها أو استحداثها  ي دون اتفاق   ،ةأو إعادة توزي    ع التر ز الويبو والمستفيد. كتانر  مسبق بي 
 

ّشفرةّالمصدر .3
 

ل شفرة المصدر 
ّ
مجية. و ال يحق للمستفيد أن يعد ي التر

ز
ستنقل الويبو شفرة المصدر بكاملها وما يتعلق بها من وثائق إل مع ذلك، ف

مجيالمستفيد، ويصبح المستفيد  ي التر
ز
ات ف  عن التغيت 

ً
: ةمسؤوال ز ي إحدى الحالتي 

ز
 ، ف

 
  (أ)

 
م وقف دعمها للمستفيد  تخطر الويبو المستفيد ز مجية؛ب فيما يتعلقبأن أمانة الويبو تعت   التر

  (ب)
ّ
مجيف أو يتوق نامج الخاص بتوفت  التر ي الويبو.  ةالتر

ز
 بقرار من الدول األعضاء ف

 
وط المتعلقة بالملكية  ي الشر

ز
ر نقل شفرة المصدر ف

ّ
مجيوسائر وال يؤث وط استخدام التر وط.  ةشر ي هذه الشر

ز
قة ف

ّ
 الموث

 
ز عىل الويبو أن   تضع فيها شفرات المصدر كاملة وتحدثها بآخر اإلصدارات.  تتعّهد ولذلك الغرض، يتعي ّ

ً
 مكتبة

 
مجيةتعديلّ  .4 ّالبر

 
ي تعديل 

ز
مجيةتحتفظ الويبو بالحق ف ي أي وقت بناءً  ها أو تحديث التر

ز
تاحعىل تقديرها الخاص.  ف أحدث إصدار من  للمستفيد  وسي 

مجية مجيةوتقع عىل عاتق المستفيد مسؤولية التأكد من استخدامه آلخر إصدار محدث . التر  . للتر
 

5. ّ ّتراخيصّالغب 
 

مجية للغت  جميع تراخيص  عنالمستفيد مسؤول  مجية، بما يشمل، ودون االقتصار عىل، أنظمة من أجل الالزمة  التر تشغيل التر
مجيات   المكتبية. التشغيل وأنظمة إدارة قواعد البيانات والتر

 
ّالملكية .6

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html
https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html


 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

مجي مؤلف أو  األصلية والمعدلة وصاحبة الحق فيها وتظل دائما كذلك. ولن يكتسب المستفيد أي حق أو حق ةالويبو هي مالكة التر
مجي   ةملكية فيما يخص التر

ً
ة أو ضمنيا ة أو غت  مباشر . وهذه المادة لن تشي عىل العنارص أو أية أجزاء منها سواء بصفة مباشر

ي والمو 
مجي والمرتبطة المستفيد يضعها اد الت   . ةبالتر

 
ّالمسؤولية .7

 
مجي يتحمل المستفيد  واستخدامها بنجاح. ومع ذلك، قد يتلق  المسفيد، عند الطلب، مساعدة تقنية  ةمسؤولية تشغيل التر

مجي بتشغيلمعقولة من الويبو فيما يتعلق  ز الويبو والمستفيد.  ةالتر وط يتفق عليها بي   واستخدامها بفعالية، بموجب شر
 
 للقانون المعمول به.  

ً
 ينىس أن عىل عاتقه مسؤولية االمتثال لجميع لوائح السالمة وفقا

ّ
ز عىل المستفيد أل  ويتعي 

 
ّحقوقّالملكيةّالفكرية .8

 
ف المستفيد ويقّر بملكية الويبو ألي حق من حقوق الملكية الفكرية أو  ( فيما يخص "الحقوق"الملكية األخرى )حقوق يعت 

 ملكا لها. ولن ينجز المستفيد أو يسمح بإنجاز أي عمل يكون أو من 
ً
مجية، وجميع هذه الحقوق ملك للويبو وحدها وتظل دائما التر

 
ً
و من شأنه أن يمس أو يضز ملكية الويبو لهذه الحقوق وحقها فيها وأهليتها لها. وال تمنح الويبو أية للحقوق أ شأنه أن يكون انتهاكا

مجي أو أي جزء منها ال يمس أو ينتهك أية براءة أو عالمة تجارية  ةضمانة، ما لم يرد خالف ذلك، بصفة رصيحة أو ضمنية عىل أن التر
. أو حق مؤلف أو ش تجاري أو غت  ذلك من حقوق   الملكية للغت 

 
ّانتفاءّالمسؤولية .9

 
قدم 1.9

 
مجية "كما تم إعدادها" وتتنصل الويبو من جميع  ت مجيةالتر ي ذلك جميع الضمانات ، الضمانات المتعلقة بتلك التر

ز
بما ف

ة أو ع ة أو غت  مباشر ار أو غرامات مباشر رضية أو الضمنية الخاصة بالتسويق والمالءمة. ولن تكون الويبو مسؤولة عن أية أرصز
ي األعمال أو 

ز
استتباعية أو مقّررة أو خاصة أو جزائية أو ردعية بحق المستفيد، بما فيها عىل سبيل الذكر ال الحض الخسارات ف

مجية.   الدخل أو األرباح نتيجة استخدام التر
 

، لكنها ال تستطيع أن تضمن،  2.9 ز مجيةالست  الوتبذل الويبو أقىص جهدها لتأمي  وال تقدم الويبو أي ضمانات أو  ؛سليم للتر
ي 
ز
مجية، أو ف ي التر

ز
مجية. وال تتحمل الويبو المسؤولية عن أي أخطاء أو سهو أو قصور أو عيوب ف تعهدات فيما يتعلق باستخدام التر

ر من أي نوع يح اءات المعدة باستخدامها، أو عن أي خسارة أو رصز دث عند نتائج التثبت من قوائم التسلسل المتعلقة بطلبات التر
 استخدامها. 

 
ي أداء الخدمة أو حاالت انقطاعها ألي سبب  3.9

ز
ي أي من حاالت التأخت  أو الفشل ف

ز
عتتر مقّضة ف

 
ولن تكون الويبو مسؤولة أو ت

 . المعقولة أو ظرف مباشر أو غت  مباشر خارج عن سيطرتها 
 
 

وبيانّالتنبيه .10 افّبالمصدّر ّاالعبر
 

مجيالجهة المزودة بإل الويبو عىل أنها  يشت  المستفيد  : "هذه ةالتر  أن يشمل أي تحديد من هذا القبيل التنبيه التالي
ز . ويتعي 

" وال تعطي الويبو أو تكفل أو تضمن بأي شكل من  مجية توفرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( "كما هي وحيثما هي التر
 
ً
مجياألشكال، رصاحة أو ضمنا ز أو وجاهتها أو دقتها أو موثوقيتها أو اكتمالها، المذ  ة، إمكانية تسويق التر كورة أو مالءمتها لغرض معي 

 
ً
مجيعىل أي وهذا ينطبق أيضا ي الويبو رصاحة أية مسؤولية عن أية  ةة معلومات تكشف عنها هذه التر

أو تصفها أو تتضمنها. وتنقز
ة نتيجة ا ة أو غت  مباشر ر أو أذى يطرأ أو يحدث بطريقة مباشر مجية أو أية معلومات خسارة أو رصز ستخدام أي شخص هذه التر

مجية أو تصفها أو تتضمنها أو بسبب استعانته بها أو ما يتصل بذلك."  تكشف عنها هذه التر
 

ّاستخدامّالشعار .11
 

 
ً
  ال يحق للمستفيد استخدام أي من شعار )شعارات( الويبو أو عالمتها )عالماتها( التجارية إال إذا منحته الويبو إذنا

ً
   رصيحا

ً
 كتابيا

 
ً
ي اتفق عليها المستفيد والويبو.  وطبقا

وط االستخدام الت   لشر
 

وطّاالستخدام .12 ّتعديلّشر
 



 

 

لة ل
ّ
نشر أية صيغة معد

 
ي أي وقت. وست

ز
وط االستخدام هذه ف وط عىل موقع الويبو هذه التحتفظ الويبو بحق تعديل شر شر

.  وتشي التعديالت، ما لم ينص عىل خالف ذلك، فور نشر  ي
ونز وط االستخدام الجديدة. اإللكت   شر

 
ّاإلنهاء .13

وط االستخدام المذكورة.  ي حالة عدم االمتثال لشر
ز
خيص الممنوح للمستفيد ف ي اإلنهاء الفوري للت 

ز
 تحتفظ الويبو بالحق ف

ّاالمتيازاتّوالحصانات .14

ه عىل أنه  وط االستخدام المعروضة هنا أو ما يرتبط بها ما يمكن اعتباره أو تفست  ي أي من شر
ز
تنازل عن أي من االمتيازات ليس ف

ي تتمتع بها الويبو بصفتها منظمة دولية وإحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة. 
 والحصانات الت 

ّتسويةّالمنازعات .15

ية، إل  1.15
ّ
توصل إل تسوية ود وط االستخدام هذه أو تتعلق بها، ما لم ي  ز الويبو والمستفيد عن شر حال أي منازعة تنشأ بي 

 
ت
 التحكيم 

ً
م الطرفان بأي قرار  طبقا ز ال( السارية آنذاك. ويلت  لقواعد التحكيم للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )األونسيت 

 
ً
ي ألي منازعة من هذا القبيل.  تحكيم صادر وفقا

 لذلك التحكيم بوصفه القرار النهان 
 

ام أو ذمة عىل اإلطالق بشأنو  2.15 ز ز المستفيد وطرف ثالث،  ليس للويبو أي مسؤولية أو الت  أي أو أي نزاعات قد تنشأ بي 
مجية.   مستفيد آخر، بخصوص استخدام التر

 
ّمعلوماتّاالتصال .16

 : ي التالي
ونز يد اإللكت  رجر االتصال بالويبو عتر التر  . wiposequence@wipo.int لمزيد من المعلومات، ي 
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