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اجتماع مكاتب الملكية الفكرية بشأن استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 الملكية الفكريةإدارة رغرا  ناعي ألطصاال ذكاءوال

 
 

ىل  23من ، جنيف  2018 مايو 25اإ

 الوطنية والدولية لمكاتب الملكية الفكرية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االستراتيجيات

عدادوثيقة   للويبو املكتب ادلويل من اإ

 مقدمة

هذه الوثيقة تقدمي معلومات مفيدة لتيسري املناقشات بشأأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات يُتوىخ من  .1
فامي يتعلق  امللكية الفكرية اكتبمالأكرث ش يوعًا يف  وظائفادلويل. وترد فهيا قامئة ابلوطين و ال يننوورامل والتصالت من 

املاكتب من تقدمي خدمات  هذهلمتكني املنترش تطبيقها  ملتطلباتابلرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية وأأبرز ا
دلمع تكل املهام والوفاء بتكل  جودة عالية، وعنارص تكنولوجيا املعلومات والتصالت وبناها التحتية الالزمةبكفاءة و 

 . وتتأألف هذه الوثيقة من ثالثة أأجزاء:املتطلبات

تُناقش فيه الاسرتاتيجيات كنولوجيا املعلومات والتصالت( و جمال ت اجلزء الأول )الاسرتاتيجية الوطنية يف  أأ(
ماكتب حتقيق الكفاءة يف سري أأعامل  الوطنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت، مع الرتكزي بوجه رئييس عىل

 الوطين؛ املس توىامللكية الفكرية فامي يتعلق مبعاجلة طلبات حقوق امللكية الفكرية عىل 

جلزء الثاين )الاسرتاتيجية ادلولية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت( وتُناقش فيه الوظائف ا ب(
الويبو واملتطلبات وجوانب تكنولوجيا املعلومات والتصالت اليت تدمع التعاون ادلويل والعمليات فامي يتعلق خبدمات 

، ونوام مدريد اخلاص (معاهدة الرباءات) بشأأن الرباءاتجب معاهدة التعاون مللكية الفكرية مبو محلاية ا العاملية
لهيا مجيعا ب اخلاص ابلعالمات التجارية ونوام لهاي اب أأنومة الويبو العاملية للملكية "تسمية لتصاممي الصناعية )املشار اإ

 (؛"الفكرية
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املشرتكة  ناقش فيه العنارص( وتُ تكنولوجيا املعلومات والتصالتاجلزء الثالث )الاسرتاتيجية العامة يف جمال  ج(
ىل جانب لسرتاتيجيتني الوطنية وادلولية يف جمال اب ذات الصةل اعتبارات أأخرى تكنولوجيا املعلومات والتصالت اإ

 ةرؤية مس تقبلية لسرتاتيجي اجلزء الثالث أأيضا. ويناقش هيات لالسرتشاد هبا يف املناقشات لحقااقرتاح توجهبدف 
 .يف اس تكشافهاماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل قد ترغب تكنولوجيا املعلومات والتصالت 

 تكنولوجيا املعلومات والتصالتيف جمال الاسرتاتيجية الوطنية اجلزء الأول: 

 ةمالحوات عام

يداعات الطلبات والتسجيالت الوطنية شديدة لأن معاجلة  اجه ماكتب امللكية الفكرية ضغوطاتو  .2 ادلولية أأو اإ
لتكنولوجيا للملكية الفكرية أأنومة مكتب اءة والفعالية وادلقة. وجيب أأن تكون دلى لك الكفتتطلب والإجراءات املرتبطة هبا 

قلميية وادلولية. وينبغي أأن أأ تواكب متطلبات الهنوض باملعلومات والتصالت  امللكية الفكرية اكتب م تس تغلدواره الوطنية والإ
وجتارب الأعامل حلول من أأجل تبادل املعلومات عن أأفضل والتعاون ادلويل  املتقدمةالفرص اجلديدة اليت تتيحها التكنولوجيا 

 تكنولوجيا املعلومات والتصالت. أأنومةتطوير 

الهوة الرمقية يف س ياق  لنقاش بشأأنمنذ بداية هذه الألفية مع انطالق ا البىن التحتية التقنيةُُسل حتسن كبري يف قد و  .3
لفية اليت وضعهتا الأمم املتحدة. وتس تفيد معوم البدلان حاليا من تكنولوجيا  ديثة، ملل احلتصالت الالأهداف الإمنائية للأ

متاحة وأأدواهتا ل تزال غري تكنولوجيا املعلومات والتصالت  أأحدث أأنومة. لكن فرص اس تخدام احملموةلالإنرتنت والهواتف 
، ينبغي ومن هذا املنطلقيف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا.  ول س اميصغر ماكتب امللكية الفكرية اليت لها موارد دحدودة، لأ 

اتحة حلول مناس بة  يالء مزيد من العناية للتعاون ادلويل واإ  املاكتب. لهذهاإ

تسامه مسامهة مفيدة يف الإطار العام لس ياسات بدلاهنا، أأل ، ليك امللكية الفكريةاكتب ه ينبغي ملبأأنومن املهم التذكري  .4
منصة فعاةل ملساعدة  تتيحيتعني علهيا أأيضا أأن بل . بكفاءةلملكية الفكرية الوطنية ل قوانني تكتفي بدور الإرشاف عىل تنفيذ ال

من حتليل تاكليف  ةلبات الوطنيالط  ية. وجيب أأن يمتكن مقدموامحلاية ادلول طلب معلية يف بدء اخلالقة احمللية جممتعاهتا 
يداع طلباهتم للحامية يف أأماكن أأخرى دون صعوابتمن و وفوائد امحلاية ادلولية للملكية الفكرية  ذا اقتىض احلال، سواء اإ ، اإ

يداع عن طريق  يداع  طلبات وطنية مبارشة مبوجب اتفاقية ابريس أأواإ طارطلبات دولية اإ أأنومة الويبو العاملية للملكية  يف اإ
أأنومهتا اخلاصة أأن تراعي الس ياق ادلويل دلى تصممي واهجات امللكية الفكرية  اكتبيعين ذكل أأنه ينبغي ملفكرية. و ال

ع البياانت وختزيهنا كذكل أأن تُراعى يف معليات مج بتكنولوجيا املعلومات اليت تدمع متطلباهتا الوطنية وأأدوارها ادلولية. وينبغي
 .امللكية الفكريةماكتب  سائر تبادل الواثئق والبياانت مع مقديم الطلبات ومع التقنية املس تخدمة يف املعايريُ 

 معليات الأعامل يف ماكتب امللكية الفكرية واملتطلبات التقنية

من معليات الأعامل عىل مس توى رفيع. ويرد يف الفقرات الالحقة وصف  موحدة ماكتب امللكية الفكرية مجموعةتنفذ  .5
من التعامل معها اكتب هذه امل موجز للمتطلبات والتحدايت اليت يتعني عىل مديري الأعامل ومديري تكنولوجيا املعلومات يف

جياد   وجيا املعلومات والتصالت.كنولنية للماكتب يف جمال ت يف الاسرتاتيجية الوط  تُبنيغة س ياسة الول وصياحلأأجل اإ

وظائف أأعاملها  و معاجلة طلبات امللكية الفكرية أأهداف يوهر للهيلك التنوميي  ختطيطيرمس  1 ويرد يف الشلك .6
 يف مكتب للملكية الفكرية.وتدفق معلها 
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يداعات تسمل  امللكية الفكرية اإ

يداعات جديدة للملكية الفكرية وما يعقهبا من املعامالت اليت يودعها مقدمو  والتسمل ه .7 معلية قبول طلبات أأو اإ
قبول و الرمسية للتسمل توارخي س ناد أأرقام للملفاالوثيقة وال حلقوق القانونية ابإ ا التسمل أأساس ئنشي طلبات امللكية الفكرية. و 

 الرسوم املؤداة عن اخلدمة.

العديد من يف و. يدواي الواثئق منعمتد التسمل عىل دفاتر السجالت والتحقق ي تخدام الورق، ويف عامل ينترش فيه اس   .8
ىل الأنومة الإلكرتونية اليت ميكهنا أأمتتةأأخذت ماكتب امللكية الفكرية،  من الإجراءات  معلية التحقق معلية التسمل تنقل اإ

س ناد  وحساب الرسوم. والأرقام التوارخي الشلكية الأساس ية واإ

 املطروحة ما ييل:نشأأت عهنا حتدايت جديدة. وتشمل القضااي بيد أأن العمليات الإلكرتونية واملعاجلة الرمقية  .9

: تعمتد معوم البدلان ترشيعات جتزي اس تخدام السجالت الإلكرتونية واملعامالت جحية السجالت الرمقية أأ(
ىلأأيضا هيدف الإلكرتونية اذلي ليقترص عىل اخلدمات احلكومية بل  دون هذا الإلكرتونية. وبتيسري الأعامل  اإ

 القانوين، قد تكون السجالت الإلكرتونية فاقدة للحجية. الأساس

داء الإلكرتونية ب( نومة غري مقبوةل يف الأ  تكون هذه يوجد عدد قليل جدا من أأنومة الأداء العاملية وقد: أأنومة الأ
مقديم دلى لك مكتب للملكية الفكرية أأن ينشئ بواابت للأداء  اخلدمات احلكومية )ملل بطاقة الئامتن(. ويتعني عىل

هذه  يف تيسري حلالبواابت املركزية للحكومة الإلكرتونية  سامهتاخلدمات املالية احملليني. ويف العديد من البدلان، 
 املشلكة.
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لكرتون متطلبات التصديق والتوقيع ج( ية للتحقق من هوية : يتعني عىل ماكتب امللكية الفكرية أأن تتيح أ لية اإ
املس تخدمني وقبول التوقيعات الرمقية. وميكن حل هذه املشلكة أأيضا ابعامتد لواحئ تنوميية وطنية ومبادرات احلكومة 

 الإلكرتونية.

ىل التأأكد رسية املعامالت الإلكرتونية وصون سالمهتا د( : حيتاج املس تخدمون املوصولون ابخلدمات الإلكرتونية اإ
 .خارجيةية معامالهتم وعدم تغيريها من أأطراف من عدم انهتاك رس 

عىل خماطر الأنومة الإلكرتونية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت تنطوي مجيع : أأخرى متعلقة ابلأمن قضااي ه(
 دارة الأمن عىل مس توى عال.لإ الالزمة هارات امل ماكتب امللكية الفكرية داخل  تتوفر. فقد ل أأمنية كثرية

 احلقيقية. وهناك احامتل كبري للوقوع يف اخللط متطلباتاستيفاهئا لل ار العمليات عند الاقتضاء لضامن باخت ومن املهم  .10
 اخلربة املناس بة دلى تصممي احللول.التوفر عىل الرسية، وذلكل يتعني احلجية و السالمة و قضااي بني 

 هيلك البياانت

دخالسامهت اخلدمات الإلكرتونية يف حتسني معلية  .11 املنتومة املوحدة  البيبلوغرافيةس امي البياانت  اانت، ولالبي اإ
 يف الأطر القانونية القامئة )ملل معاهدة قانون الرباءات( والأطر القانونية )خاصة معايري الويبو(.واحملددة 

وابلرمغ من اجلهود اليت بذلت عىل مدى س نوات عديدة، مل ينجح سوى عدد قليل من ماكتب امللكية الفكرية يف  .12
مجموعة متنوعة جدا ُصمِّم لتبادل ومرن )"لغة الرتمزي املوسعة"؛ وهو نسق بس يط  XMLبنسق نصوص اكمةل بياانت  تسمل

نشاء نسقتتسم الإنرتنت( من مقديم الطلبات. و  من البياانت عرب ابلتعقيد وبصعوبة اس تخداهما وذلكل فقد  XML أأنومة اإ
ىل تقدمي الواثئق يف معوملجأأ ي ن معوم ماكتب  PDF  نسقمقديم الطلبات اإ وا بني أأساليب تقدميها، وابلتايل فاإ لكام خريمِّ

ىل اس تخراج ب الواثئق بأأنساق غري م  تقبلامللكية الفكرية  تواجه  ماكتب . و امللكية الفكرية وتوضيهباياانت نتومة، وتضطر اإ
أأو  املسلمة ورقياو املساهامت الالحقة يف معاجلة طلبات امللكية الفكرية أأ أأيضا حتدايت املكتب ادلويل امللكية الفكرية و 

ومة، لأن بياانت امللكية الفكرية الواردة يف تكل الطلبات تمن غري أأخرى  أأنساقأأو  PDF أأو WORD بنسقابلفاكس أأو 
ىل نسق  التعرف الضويئ عىل  وبتقنية XMLبنسق مقروء أ ليا ودحمك التنومي. ويس تحسن أأن ينجز والواثئق تتطلب حتويلها اإ

( وفقا ملعايري الويبو. بيد أأن تقنية التعرف الضويئ عىل احلروف ملكفة ابلنس بة ملاكتب امللكية الفكرية OCR)احلروف 
 أأخطاء قد تؤثر عىل حقوق مقديم الطلبات وعىل جودة البياانت.وحيمتل أأن تتخللها 

ىل اسرتاتيجية  وتستند املامرسات اجليدة يف اتباع تقنية التعرف الضويئ عىل احلروف .13 ". حتري "اجلودة يف املنبعاإ
ويقتيض هذا املفهوم من لك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية أأن يتوىل بنفسه املسؤولية عن ضامن جودة النص الاكمل 

رساء الإجراءات والأنومة الكبرية ل اكتب ابلس تفادة من املساعدة التقنية اليت تتيحها املاذلي يقدمه،  لملكية الفكرية يف اإ
نتاجيف س ياق اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات والتصالت، ينبغي املطلوبة. و بياانت امللكية الفكرية بنسق رمقي موحد يف  اإ

كتيس ادلقة أأمهية ابلغة ابلنس بة للمكتب . وت من املنبعمت ذكل يس تحسن أأن يطلب امللكية الفكرية، و  أأوىل مراحل مسار
اكتب امللكية الفكرية اليت يمت تبادل بياانت امللكية أأيضا ملة العامة وابلنس بضامن جودة اخلدمات كرية يف الوطين للملكية الف

الويبو والفحص والنرش العاملي ملعلومات امللكية الفكرية. وتقدم ث بحال  راض التعاون ادلويل يف جماللأغ معها الفكرية
ومواءمة متطلبات حل الويبو اخلاص  جمياتلرب التداريب وا توفري، من خالل املساعدة يف هذا اجملال ملاكتب امللكية الفكرية

ماكنية البحث يف النصوص الاكمةل  نشاء قاعدة تتيح اإ بتقنية التعرف الضويئ عىل احلروف، اذلي ُأعدم ابدئ الأمر من أأجل اإ
 (.PATENTSCOPEيف قاعدة بياانت ركن الرباءات )

ذا اكن الهدف هو حتقيق و  .14 نه ينبغي"، املنبعمفهوم "اجلودة من اإ ذا اكنت فاإ أأنومة تكنولوجيا املعلومات  التساؤل عام اإ
. والتصالت اليت يس تخدهما مقدم الطلب أأو وكيل امللكية الفكرية قد هيأأت عىل حنو سلمي طلب امللكية الفكرية وبياانته
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ماكانت مل تس تغل بعد يف هناك الطلبات،  متونوبرصف النور عن  دمزايدة حتسني اإ اج مس توايت اخلدمات من خالل اإ
يداع يقومون ابإ  اذلينتكنولوجيا املعلومات والتصالت اليت يس تخدهما والكء امللكية الفكرية ) أأنومةاخلدمات الرمقية مضن 

والكء  أأنومة مكتب امللكية الفكرية وأأنومةمعوما بني أأو غيابه الطلبات يف معوم البدلان(. وبسبب ضعف الربط غالبية 
عادة امللكية الفكرية،  ىل اإ دخال املعلومات، ويه معلية غري ل يزال يُلجأأ بكرثة اإ لأخطاء. ويف معوم الأحيان، ل فعاةل ومعرضةاإ

ىل الوالكء الأنومة الإلكرتونية يف مك  حتيل يف حتقيق ماكسب كثرية بدون متكيهنم من تب امللكية الفكرية هذا العمل اإ
نتاجية ىل جمرد تتجاوز  الإ عادة التحقق متقليص احلاجة اإ يف مكتب امللكية الفكرية. ولو نُفمِّذ الصحيحة للبياانت كتابة ال ن اإ

ع ، لتحققت كثري من الفوائد ولشجم الأنومةلتبادل البياانت يتيح نقال مأأموان للبياانت يف الك الاجتاهني بني  مشرتكبروتوكول 
دارة متاكمةل وقابةل  أأنومةلحلول عىل تطوير اجلهات الأخرى املقدمة لذكل   للتشغيل البيين من أأجل والكء امللكية الفكرية.اإ

نتاج بياانت يدمع ومن شأأن وجود نوام لصياغة النصوص ميكن ملقديم الطلبات الوثوق به واس تخدامه بسهوةل أأن  .15 اإ
يداعها أأو ترممن املنبعمنتومة امللكية الفكرية بطريقة موحدة و  زيها . وهناك مك كبري من واثئق الرباءات احلالية اليت يمت اإ

العديد من ماكتب امللكية الفكرية استامثرات خضمة يف هذا النسق،  ت. وقد خسر (ST.36) معيار الويبو وفق XML بنسق
)معاجلة معلومات امللكية الصناعية ابس تخدام  (ST.96)بيامن تعزتم مجموعة واسعة من هذه املاكتب تنفيذ معيار الويبو اجلديد 

. ومن املهم تنفيذ هذين املعيارين بصورة تتيح معلية حتويل خالية من الأخطاء بني املعيارين عىل الأقل فامي (XML نسق
 الرئيس ية.املوضوعية خيص احملتوايت 

دراج معلومات  حاجة تراعي يف الس نوات الأخرية بدأأت ماكتب امللكية الفكريةقد و  .16 ىل اإ تقنية جدا مقديم الطلبات اإ
تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف ماكتب امللكية  أأنومةابس تخدام  ميكن قراءته ومعاجلتهرمقي موحد طلب مقدم بنسق يف 

جياز الفكرية واملكتب ادلويل. وترشح الفقرات الالحقة  ن منوور الأعامل املعلومات التقنية جدا مبعض مشاريع رمقنة ابإ
دراهجام يف اسرتاتيجي  ة تكنولوجيا املعلومات والتصالت.واملنوور القانوين، الذلين ينبغي اإ

والصيغ الكمييائية والرايضية واجلداول  الانس يابيةأأول، اكنت املعلومات التقنية أأو العنارص املعقدة ملل الرسوم  .17
ال ن مشموةل قد أأصبحت صورة يف النص الاكمل للك طلب براءة. و موالأشاكل والصور ومليالهتا تُدرج يف السابق كبياانت 

 .XML بأأنساقوحدة للبياانت وُأدرجت مضن معايري الويبو اخلاصة املنساق لأ ابأأحدث 

يداع رسوم ملونة لالخرتاعات دعوات ملحة ل اثنيا، هناك  .18 يداع  التصاممي يف طلب الرباءة أأو التصممي، أأو وأأ لسامح ابإ اإ
يس تخدم يف الإدارة الإلكرتونية يك ل ST. 67نسخ ملونة للعالمات التجارية يف طلب العالمة التجارية. وقد أأعد معيار الويبو 

طار املهمة رمق)جلنة املعايري( اللجنة املعنية مبعايري الويبو  جترييف العالمات التجارية. و  الأشاكللعنارص   57 مناقشات يف اإ
عداد معيار جديد يتعلق مبتطلبات مجع معلومات من ماكتب امللكية الفكرية ومقديم الطلبات عن   الأشاكلمن أأجل اإ

 الإلكرتونية للتصاممي. التصويرية

العنارص اجلديدة الناش ئة عن تكنولوجيا املعلومات والتصالت اليت ميكن حاميهتا ابلتصاممي  أأيضا تطرحاثلثا،  .19
واهجات املس تخدم ويه . تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف جمال الصناعية حتدايت عىل اسرتاتيجية ماكتب امللكية الفكرية

ر عالمية بشأأن عنارص  ( واحملارفااحلروف املطبعية والأيقوانتGUIة )املصوم اليت ميكن حاميهتا. وعقدت أأيضا جلسة اإ
جنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات والثالثني لل  ، خالل ادلورة الثامنة1التصاممي تكل

عت املقرتحات املقدمة خالل دورة جلنة العالمات وق .2017املعقودة يف أأكتوبر  اجلغرافية س تعرض عىل يف وثيقة واحدة د مُجمِّ
عىل ماكتب امللكية الفكرية اليت لها أأنومة ُسالت قدمية  كبرياالاجامتع املقبل للجنة العالمات. ويطرح ذكل حتداي تقنيا 

                                                
1

  http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_39/sct_39_2.pdf 
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ضا حبث معيار جديد للويبو بشأأن تصممي املشاهد عايري أأياملجلنة وقد بدأأت  رسومات ابلأسود والأبيض. تتوقع تسملمعقدة 
 . 2البيانية الإلكرتونية

نه تعترب بطلب الرباءة  املرفقةيدات والأحامض الأمينية وقوامئ تسلسل النو  أأنوأأخريا، ابلرمغ من  .20 معلومات نصية، فاإ
لطلب الرباءة. وس يكون من الصعب عىل مقديم البياانت وماكتب امللكية الفكرية  XMLأأيضا مضن نسق أأن تدرج ينبغي 

وميكن البحث فهيا اعتبارا من  مقروءة أ ليااذلي ينص عىل جعل قوامئ التسلسل  ST. 26الامتثال ملعيار الويبو 
ُّفق عىل ذكل 2022 يناير عداد يف تب امللكية الفكرية، بدأأت الويبو . وابلتعاون مع ماك3الويبواللجنة املعنية مبعايري  يف، كام ات اإ
عداد قوامئ التسلسل  برجمياتأأداة  صدار والتثبيت س ميكن مقديم الطلبات وماكتب امللكية الفكرية من اإ  XMLبنسق لالإ

 ، واأأو التحقق مهنا.ST. 26 وفقا للمعيار

 التوصيات

لكرتونيا ي .1التوصية  عداد بروتوكول لتبادل البياانت اإ نتاجالرئيس ية الشائعة من أأجل املعامالت  غطياإ بياانت  اإ
ىل نواجت  من املنبع،عن امللكية الفكرية ذات جودة عالية  دارة امللكية الفكرية،  أأنومةابلستناد مبارشة اإ  وذكل هبدفاإ

 بو.اس تحداث بياانت للملكية الفكرية وتبادلها مع ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل وفقا ملعايري الوي 

لكرتونيا، تطبيق عند بدء  .2التوصية   أأنومةتنفيذ الس ياسات املالمئة وحبث يوىص ب بروتوكول تبادل البياانت اإ
تكنولوجيا املعلومات والتصالت اليت يس تخدهما مقدمو طلبات امللكية الفكرية ووالكء امللكية الفكرية لتيسري 

 ودة عالية.جبامللكية الفكرية اس تخداهمم للربوتوكول يف تقدمي بياانت 

جراء معلية املسح الضويئ ل  .3التوصية  بتقنية التعرف الضويئ عىل  بياانت امللكية الفكريةينبغي احلرص عىل اإ
 ومعايري الويبو ذات الصةل. حتقيق اجلودةوفقا ملعايري مراقبة مبنهتىى العناية احلروف 

ىل جانب .4التوصية  الطلبات، ينبغي حتويل النص الاكمل ملواصفات أأسامء مقديم  للبليوغرافية م ي البياانت الب  اإ
ىل نسق ي  الرباءة ماكنية البحث  تيحاإ نتاج النص يف املنبع يف طلبات الرباءةاإ حبث . وميكن أأو اعامتد هذا النسق يف  اإ

من أأجل  WORDانطالقا من أأنساق  XMLأأنساق يبو لإعداد و عىل الأقل قريبة من معايري الو أأدوات موحدة أأ 
 ضامن الاتساق.

نتاجينبغي  .5التوصية  تجارية جلهاز والتصممي الصناعي ال عالمة الوالعنارص املعقدة ملل صورة  املصورةبياانت ال  اإ
ماكنية البحث في  أأسلوببوالرسوم البيانية الواردة يف طلبات امللكية الفكرية  ، وفقا ملعايري الويبو ذات أ ليا هياتيح اإ

 .4((ST.96)عيار الويبو س امي م  الصةل )ول

دارة احلالت  سري العمل واإ

س ناد الأعامل ورصد التقيد ابملواعيد الهنائية وتنفيذ اللواحئ اإ حتتاج مجيع ماكتب امللكية الفكرية نواما لتعقب امللفات و  .21
الورق، يمت ذكل ماداي اخلاصة مبعاجلة حقوق امللكية الفكرية. ويف عامل ينترش فيه اس تعامل التنوميية والإجراءات املفصةل 

 بتوزيع امللفات وابلتعلمي عىل املعلومات الرئيس ية عىل غالف امللف )ملل املواعيد القصوى ومعلومات عن الوضع القانوين(.

                                                
2

  http://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/cws_5/cws_5_22.pdf 
3

  http://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/cws_5/cws_5_22.pdf 
4

وين: ، ونرش عىل املوقع الإلكرت 2018يف فرباير  ST. 96من املعيار  3.0صدر الإصدار   
http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html 

http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html
http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html
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هناك فرصة كبرية لتحسني الكفاءة واجلودة من خالل تنفيذ نوام لتكنولوجيا املعلومات والتصالت لإدارة تدفق و  .22
يالحظ املكتب ادلويل و أأمتتة هذه العمليات.  يف جتد صعوبة ماكتب امللكية الفكريةالعديد من  بيد أأن العمل وقواعد العمل.

دارةيف كثري من الأحيان أأن أأدوات  العمل يف ماكتب امللكية  وتدفقمل تثبت فعاليهتا لأن قواعد العمل  املعيارية القضااي اإ
ىل كتابة غالبا ما حتتاج ماكتب امل و . داخةلالفكرية معقدة ومت قواعد الاكمل لتنفيذ من أأجل ال برجمية معقدة  رموزلكية الفكرية اإ

ىل أأنومةأأعاملها ىل املر تفتقو  اس تدامهتايصعب  داخلية ، مما قد يؤدي اإ  .نةور اإ

 الفكرية:يف ماكتب امللكية  العملنوام جيد لإدارة تدفق يف لك اخلصائص التالية أأن تس توىف وجيب  .23

ىل التعرف عىل ف: اخلاصة ابمللكية الفكرية الأعاملقواعد مع  أأن يكون مكيفا أأ( عىل سبيل املثال، حيتاج النوام اإ
 توقفهاالعمليات اليت تعمتد عىل العمليات الأخرى أأو عىل معليات أأخرى )ملل النرش(، و تطلق تلقائيا العمليات اليت 

ىل ذكلاملواعيد الهنائية واحلدود الزمنية املرتابطةعىل (، و الاعرتاض)ملل   ؛، وما اإ

مجموعات خمتلفة برساين يسمح النوام حيبذ أأن : الأعاملريات يف الترشيعات وقواعد يللتغ أأن يس تجيب مبرونة  ب(
بعد اترخي  املوعدةترشيع جديد عىل مجيع الطلبات  يرسيملال أأن مجموعات خمتلفة من امللفات )عىل  من قواعد العمل

 (؛معني

دارة تدفق القدرة عىل تعديل قواعد  ج( ىل برجمة معقدة للربانمج احلاسويب اذلي يدمع اإ الأعامل دون احلاجة اإ
 العمل؛

دماجه مع اخلدمات أأن يتسم ابلرسعة والوضوح وادلقة، ويقدم  د( معلومات غنية وأأن يكون من السهل اإ
 الأخرى.

دارة امللكية الفكرية سوى عدد قليل من حزم الربامج احلاسوبية اليت تس تويف هذه املتطلبات. وجيب  .24 ول يوجد يف اإ
حدى احلزم املعيارية. تطورعىل ماكتب امللكية الفكرية أأن   أأنومهتا اخلاصة أأو تعمتد اإ

ىل أأن هذه العمليا .25 نه ينبغي أأن يشار اإ ذا اكن يصعب حتديد قواعد الأعامل، فاإ ت قد تس تدعي اس تعراض العمليات واإ
ماكتب أأو أأن يعاد تصممي العمليات الكبرية واملعقدة بعناية أأكرب لتتخذ شلك معليات فرعية أأقل تعقيدا. وتطبق العديد من 

ماكنيات حتسني معليات الأعامل  امللكية الفكرية أأنومة لإدارة انس ياب العمليات دون أأن تس تفيد اس تفادة اكمةل من اإ
أأو تنفذ العمليات بطريقة وترتيب  الإدارة. وقد تس متر هذه املاكتب ملال يف طلب نسخ متعددة من الواثئقومعلومات 

املاكتب من املؤرشات املرتبطة جبودة العمل تُس تنسخ فهيام ببساطة العمليات الورقية يف النوام اجلديد. وقد ل تس تفيد 
ىل مرشوع الأمتتة كام لو اكن جمرد تطبيق لتكنولوجيا املعلومات والتصالت بل ينبغي ينبغي أأن يُنور  كفاءته. وذلكل ل أأو اإ

دارة العليا   معلية تقدمي اخلدمات. وقد تتطلب معلية فرصة ترش يد معليات الأعامل وحتسنيأأن يشلك معلية حتول تتيح لالإ
دخا أأيضا مراجعةالتحول هذه   ممارسات جديدة يف العمل.ل اللواحئ التنوميية والإجراءات مبا يسمح ابإ

ىل مواصةل  .26 وتسخر معوم ماكتب امللكية الفكرية حاليا استامثرات خضمة يف البنية التحتية والبياانت، لكهنا حتتاج اإ
دخال حتسينات يف املس تقبل. ويف معوم الأحيان ل متكل  ىل اإ تقدمي ادلمع يف الأجل البعيد ومعاجلة الطلبات احلالية والسعي اإ

يالء عناية حريصة لتحديد هذه املاك تب سوى قدرات دحدودة يف حتليل وتطوير الربامج احلاسوبية. وذلكل من الرضوري اإ
املعاجلة اليت قد تؤيت أأكرب الفوائد من خالل التعاون من حيث حتسني النتاجئ أأو تقليص التاكليف وترتيب أأولوايت جوانب 

ىل مشاريع من هذا النوع ابعتبارها جمرد مشاريع لتكنولوجيا  احلالية لتطوير الأنومة وصيانهتا. ومن الرضوري أأل يُنور اإ
 املعلومات والتصالت، بل ينبغي أأن يتوىل قيادهتا ممثلو الأعامل مع مشاركة املمثلني القانونيني يف مجيع املراحل.
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 التوصيات

عادة  .6التوصية  ورقية وحتديهثا وحتسيهنا معامالت  عىل القامئة حاليامناذج الأعامل ومعليات تدفق العمل  تصممياإ
ىل م الأعامل وتكنولوجيا املعلومات قطاع ، ابلتعاون مع ممثيل لبياانت امللكية الفكريةعامالت رمقية جبعلها تستند اإ

 والتصالت واملمثلني القانونيني يف مجيع املراحل.

س ناد همام معاجلهتا املرتبالتصنيف   مللفات امللكية الفكرية واإ

ىل وحدة يف املنومة دلراسة  .27 س ناد ملفات امللكية الفكرية اإ يبدأأ مسار العمليات بتسمل طلبات امللكية الفكرية، مث يليه اإ
س ناد هذه املهام،  جتمع معوم ماكتب امللكية الفكرية طلبات امللكية الفكرية يف عدد موضوع هذه امللفات. ومن أأجل تيسري اإ

دارته وتس ندها  ىل الوحدة امل ميكن اإ معينة. وتس تعني معوم ماكتب ناس بة امللكفة مبعاجلة طلبات امللكية الفكرية يف فاات اإ
وبوصفها أأطرافا متعاقدة يف أأنومة الويبو العاملية للملكية امللكية الفكرية ابلتصنيفات الوطنية أأو ادلولية يف معلية التجميع. 

ىل ادلوةل العالفكرية، تتوقع املعاهدات ذات الصةل أأو   التصنيف ادلويل للرباءاتضو اس تخدام تصنيفات دولية ملل تطلب اإ
مع املامرسات  تقريهباوتكتيس ادلقة يف ممارسات اس تخدام التصنيفات ادلولية واحلرص عىل نيس وفيينا ولواكرنو. تصنيفات و 

طار أأنومة الويبو العاملية للملكية الفكرية. ولهذا الغرض الإداري، قد ل حتتاج معوم  ىل العمليات يف اإ ادلولية أأمهية ابلنس بة اإ
ىل فاات فرعية ومفصةل. بيد أأن بعض التصنيفات )ول ىل جتويد التصنيفات بتقس ميها اإ التصنيف س امي  ماكتب امللكية الفكرية اإ

 أأحدث اخلطط لأغراض البحث.لها نطاق واسع ومعقد، وستناقش يف الفقرات الالحقة  (رباءاتادلويل لل

س ناد رموز التصنيف. ومن التحدايت اليت تواجه  .28 وينبغي أأن تدمع أأنومة تكنولوجيا املعلومات والتصالت معل اإ
عادة التصنيف، ، وحتديث التصنيفات مبماكتب امللكية الفكرية تكل املتعلقة بتدريب موظفي التصنيف ا يف ذكل أأعامل اإ

اتحة التصنيفات يف نسخ ابللغة احمللية.  ذاكء وعي امجلهور ابلتصنيفات، عند اللزوم، من خالل اإ وقد ل تمتكن ماكتب واإ
 امللكية الفكرية اليت لها موارد دحدودة من التعامل مع هذه التحدايت.

 منصة نرش التصنيف ادلويل للرباءات فة البحث من قبيلوقد أأاتحت الويبو منصات للنرش عىل الإنرتنت تتيح وظي .29
(IPCPUB) نتاج نسخ من  اليت ابللغات احمللية. وأأاتحت  التصنيف ادلويل للرباءاتتسهل عىل ماكتب امللكية الفكرية اإ

التصنيف )ويه أأداة للمساعدة عىل تصنيف الفاات يف نوام  (IPCCAT) نوام التصنيف التلقايئ للرباءات الويبو أأيضا أأداة
معمتدة  ، ويه أأداة أ لية(5 لتصنيف ادلويل للرباءاتوفقًا ل املصمم خصيصا للمساعدة عىل تصنيف الرباءات  ادلويل للرباءات

 الفرعية. اتعىل مس توى اجملموع التصنيف ادلويل للرباءاتلتحديد فاات  عىل اذلاكء الاصطناعي

. واخلدمات بياانت السلع واخلدمات املقبوةل للسلعدة مس تخديم نوام مدريد، تتضمن قاعدة بياانت مدريد وملساع .30
وقاعدة البياانت هذه متواءمة متاما مع تصنيف نيس، اذلي يعد معيارا يف تصنيف السلع واخلدمات يف العالمات التجارية. 

ئة من مقديم اامل يف 82ويه حاليا اللغة اليت خيتارها أأكرث من  زيية،د من املصطلحات املقبوةل يف الإنلكويوجد أأكرب عد
دارة السلع واخلدمات يف نوام مدريدتتيح الطلبات. و  البحث يف مصطلحات السلع واخلدمات املنضوية أأيضا وظيفة خدمة اإ

دريد حتت تصنيف مدريد وقبول معلومات عن هذه املصطلحات يف ماكتب امللكية الفكرية دلى مس تخديم نوام م
 )سيناقش املزيد من التفاصيل يف اجلزء الثاين(.

ولتقدمي مزيد من ادلمع يف تكنولوجيا املعلومات، من املفيد حبث تطوير واأأو حتسني أأدوات التصنيف ال يل يف لك  .31
مني عىل تصنيف من التصنيفات، وبيان املامرسات املوحدة قدر الإماكن، وهو ما قد يساعد ماكتب امللكية الفكرية واملس تخد

حتديد التصنيفات املناس بة مبا يف ذكل مصطلحات السلع واخلدمات بصورة انجعة وفعاةل )انور الوثيقة 
WIPO/IP/ITAI/GE/18/1.) 

                                                
5
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 التوصيات

ماكنيحبث  .7التوصية   من أأجل اذلاكء الاصطناعيتكنولوجيا املعمتد عىل  التلقايئة الاس تعانة بأأدوات التصنيف اإ
 جودهتا.مراقبة تعزيز اس تخدام رموز التصنيف اخملصصة لطلبات امللكية الفكرية و 

لأغراض دوليا يف اس تخدام التصنيفات ادلولية و منسقةممارسات  اعامتدتعزيز التعاون ادلويل من أأجل  .8التوصية 
اتحة التصنيفات ادلولية يف نسخ ابالتتقدمي ادلمع   للغات احمللية.قين يف اإ

 والفحصالبحث 

ودحراكت البحث. وتفرض ماكتب امللكية الفكرية رشوطا ختتلف عن  قواعد البياانتتدمع وظيفة البحث والفحص  .32
 الرشوط املطبقة يف املكتبات املعيارية أأو يف دحراكت البحث عىل الإنرتنت، ومهنا:

جراء معليات  –اس تخداما معينا للمصطلحات جيب أأن تكون البحوث دحمكة التنومي ولها فهارس و  أأ( ل ميكن اإ
 البحث ابس تخدام لكامت مفتاحية عامة؛

 ينبغي أأن تكون أأنومة التصنيف ومواصفاهتا مدعومة؛ ب(

 البحث الصويت )فامي خيص العالمات التجارية( والقواعد املنبلقة عنه ختتلف عن حزم البحث العام؛ ج(

مات التجارية والرسوم والصيغ الكمييائية عنارص معقدة )ملال العنارص الشلكية للعالينبغي البحث عن  د(
 للمخرتعات؛

ادلقة والاس تذاكر من أأجل تأأطري نطاق البحث عىل حنو ينبغي أأن يكون الباحث قادرا عىل التحمك يف مقدار  ه(
 سلمي.

نه يمت تصنيف ، ما زال البحث جُيرى ابس تخدام منوذج قامئ عىل الورق، أأي ويف معوم ماكتب امللكية الفكرية .33 اإ
عن  بوليينابلقرتان مع حبث البياانت والواثئق يدواي مث يقوم ابحث ممترس ابس تخدام رموز التصنيف لتنومي معلية البحث، 

ضافية امللخصات والنص الاكمل وأأي رموز  التكنولوجيا الكمييائية واحليوية(. وهذا س امي يف حالت  قد تكون متاحة )لاإ
التصنيف الكبرية واملعقدة. وليك  أأنومةامللكية الفكرية الأصغر جحام اليت ل متكل املوارد للتحمك يف  يشلك عائقا أأمام ماكتب

يتس ىن مجليع ماكتب امللكية الفكرية أأن تس تفيد من التكنولوجيات احلديثة ملل تقنية التعرف عىل الصورة أأو مطابقة 
 اجلزءنوقش يف امجلع بني أأدوات املساعدة عىل التصنيف )كام دو أأن التشابه ابس تخدام اذلاكء الاصطناعي أأو التعمل ال يل، يب

السابق( وتكنولوجيات البحث املزودة ابذلاكء الاصطناعي كهنج جيد يف انتوار بلوغ أأدوات البحث القامئ عىل اذلاكء 
ىل مس توى من النضج ليك يصبح التعويل  ممكنا.علهيا  الاكمل الاصطناعي اإ

ن الكلري من ماكتب امللكية الفكرية احللول وهناك عدد قليل جدا من  .34 املتاحة جتاراي ملاكتب امللكية الفكرية وذلكل فاإ
زاء التطورات املتسارعة يف تكنولوجيات البحث، متكنت تنفق موارد خضمة يف تطوير حلول  حبث تس تجيب لحتياجاهتا. واإ

 بعض ماكتب امللكية الفكرية من مواكبة أأفضل املامرسات.

ومن املفيد  ماكتب امللكية الفكرية عىل تطوير أأدوات حبث تس تفيد من التكنولوجيات اجلديدة.د من وتعكف العدي .35
ىل حد ما  طالق مشاريع متعددة ابملوازاة مع حبث خمتلف اخلياراتاإ . بيد أأن التاكليف قد تتجاوز قدرات العديد من ماكتب اإ

هدار  املوارد عىل العمل املوازي لتطوير حلول ش به متطابقة. ومن امللكية الفكرية ومن هنا اخلطر الكبري يف احامتل اإ
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ىل أأن يزداد التنس يق وتبادل املعلومات من أأجل املس تصوب  تقليل التاكليف اليت تتكبدها كربايت ماكتب امللكية الفكرية اإ
 .وزايدة توفري احللول الفعاةل لأصغر ماكتب امللكية الفكرية جحاماحلد الأدىن 

 التوصيات

س امي البحث يف الصور، وأأدوات التصنيف  تكنولوجيات البحث الناش ئة، ل بشأأنتبادل املعلومات  .9 التوصية
حتسني ا لأصغر ماكتب امللكية الفكرية هبدف اتحهتاإ التكنولوجيا و  ميكن من خاللها تبادلوأأدوات اللغة، وحبث س بل 

 .وكفاءته معلومات امللكية الفكرية يفجودة البحث 

 بياانت امللكية الفكريةنرش وتعممي 

حق امللكية الفكرية يندرج البحث مضن الوظائف الأساس ية يف ماكتب امللكية الفكرية، اليت تس تعني ابملعلومات عن  .36
ويتيح النرش أأيضا تعممي املعلومات اليت ميكن املتاح للجمهور، ومتنح يقينا قانونيا وتطلق معليات أأخرى، ملل الاعرتاض. 

 ها وغري ذكل.البحث فهيا وحتليل 

ىل أأجزاء وجداول وفهارس. وما زالت معوم ماكتب واكن من املعهود أأن يمت النرش عن طريق  .37 جريدة رمسية مقسمة اإ
لكرتوين قابل للتزنيل. ىل ملف اإ ن قامت بنقل املنشور اإ ويرجع  امللكية الفكرية تس تخدم هذا الشلك يف معلية النرش، حىت واإ

ىل ن السبب يف ذكل يف معوم الأحيان اإ ماكتب امللكية الفكرية تضطر  ختلف الترشيعات عن مواكبة التكنولوجيا ومن مثم فاإ
ىل النرش يف الشلك التقليدي، وعىل الورق يف معوم الأحيان.  اإ

لكرتونيا، لأنه من الصعب البحث يف احملتوى،  .38 ن أأجري اإ وتعرتي الشلك التقليدي للنرش بعض النواقص، حىت واإ
والشلك التقليدي للنرش هو أأحد الأس باب اليت صعَّبت جدا حتديد جرائد رمسية متعددة. وقد تتشتت املعلومات عىل 

 الصفة القانونية ادلقيقة حلق امللكية الفكرية يف معوم الهيئات القضائية.

ماكانت كبرية تبرش بتحسني النرش وتعممي املعلومات ابعامتد تصممي موجه لالس تخدام الإلكرتوين.  .39 وقد يشمل وهناك اإ
ع  ذكل اجلداول والفهارس اليت ميكن البحث يف دحتوايهتا واملرتابطة فامي بيهنا، ووظائف من قبيل موجز للسجل اذلي قد جيمم

 مجيع الإخطارات القانونية املتعلقة حبق للملكية الفكرية يف ماكن واحد. 

طلبات امللكية الفكرية واليت تنتجها املنشورة وغريها من امللفات اليت يقدهما مقدمو امللكية الفكرية  طلبات وتنطوي .40
ىل  ماكتب امللكية الفكرية ملل التعديالت املدخةل عىل الطلبات وتقارير البحث )يف حاةل طلبات الرباءة، حييل ملف الرباءة اإ

 وستناقش هذه الأمور يف اجلزء الثاين. الورقة املقدمة( عىل قمية ابلغة ابلنس بة للتعاون ادلويل.

 التوصيات

عداد منصة مرجعية  .10ة التوصي طار  هجود للنرش والبحث الإلكرتونيني، مع املسامهة يفاإ جلنة التعاون ادلويل يف اإ
ىل النفاذ  تتيح أأنومةبشأأن تطوير املعايري  ماكتب امللكية الفكرية املشاركة يف معلومات عن الرباءات تتيحها للجمهور اإ

قلميية لأمتتةموصوةل هذه املنصة . ويوىص بأأن تكون عايرياملللجنة  52 املهمة رمق  معلية بقواعد البياانت ادلولية واأأو الإ
 تعممي املعلومات.

دارة السجالت  اإ

دارة اتندرج  .41 الرئيس ية يف لك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية. وتشمل الوظائف وظائف ادلمع  مضنسجالت ل اإ
 التالية:
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نشاء امللفات وأأنومة اس تعادة مجيع املعلومات  أأ(  املتعلقة بطلبات امللكية الفكرية؛اإ

 ؛تصنيف فهارس البحث وصيانهتا ب(

مبا يف ذكل الوضع القانوين لطلبات امللكية الفكرية الاحتفاظ بسجالت أأصلية ملتابعة طلب امللكية الفكرية،  ج(
 وحقوق امللكية الفكرية؛

 والواثئق وتوظيب شلكها؛رمقنة البياانت  د(

نشاء قواعد بياانت، مب ه(  ا فهيا قواعد البياانت العاملية للملكية الفكرية من ماكتب امللكية الفكرية الأخرى.اإ

ن اكن جزء من هذه املعلومات ل تزال العديد من ماكتب امللكية الفكرية  .42 يرمقن تدون يف ُسالت ورقية، حىت واإ
دارة السجالت للوفاء مبتطلبات صالت وقد يس تعان ابحللول املعيارية لتكنولوجيا املعلومات والتدلمع التصنيف والبحث.  يف اإ

(، الرمقية التواقيعولكام اس توحضت املسائل القانونية )ملل جحية السجالت الرمقية، وشلك معوم ماكتب امللكية الفكرية. 
دارة السجالت ابلس تغناء عن الورق.توجد عادة  ىل اإ ناقش يف ي وس  حلول متاحة لمتكني ماكتب امللكية الفكرية من الانتقال اإ

 للملكية الفكرية والبوابة العاملية لسجالت امللكية الفكرية.تايل الوضع القانوين اجلزء ال 

نشاء قواعد بياانت كبرية ومن مثم  أأصغريتعذر عىل و  .43 هنا تعمتد عىل هجات أأخرىماكتب امللكية الفكرية عادة اإ ، فاإ
 عن الرباءات.س امي فامي يتعلق بقواعد البياانت ادلولية املطلوبة للبحث  ول

 التوصيات

تكنولوجيا املعلومات والتصالت املطبقة حلول  عن املعلوماتماكتب امللكية الفكرية  تتقامسينبغي أأن  .11التوصية 
دارة السجالت، ول الاس تخدام السلمي للحزم املعيارية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت واحللول اليت  عنس امي  يف اإ

 وغري ذكل. ،والتواقيع الرمقيةجحية السجالت  تضمن

قلميية للملكية الفكرية  الإدماج مع الأنومة ادلولية والإ

قلميية يتعني عىل معوم ماكتب امللكية الفكرية أأن تتفاعل مع أأنومة الويبو العاملية  .44 للملكية الفكرية واأأو الأنومة الإ
املكتب الأورويب و  املكتب الأورويب ال س يوي للرباءات، و يةاملنومة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكر للملكية الفكرية )ملل 

(. وابملثل، ةملنومة الأفريقية للملكية الفكريا، و جملس التعاون اخلليجي، و مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية، و للرباءات
لالطالع عىل معلومات ، الويبويف معايري تعمتد مجيع ماكتب امللكية الفكرية عىل البياانت املرجعية املعيارية ادلولية، احملددة 

 من قبيل رموز البدلان أأو خطط التصنيف.

وتتضمن مجيع هذه الأنومة أأحاكما عن القرارات واملعلومات اليت ميكن تبادلها بني خمتلف الأطراف. بيد أأن معومها  .45
ورمغ أأن معلية التبادل هذه  لأطراف.زال يس تخدم أأنومة قامئة عىل الورق حيث يمت تبادل أأشاكل أأو نسخ الواثئق بني ا ما

لكرتونيا،  ن املعلومات تُ جُترى اإ دخالها. وقد تترسب الأخطاء ج يف معوم الأحيان عال  فاإ يف هذه معاجلة يدوية وقد يعاد اإ
ضامنة عىل العمليات يف كثري من الأماكن. مفثال، قد تكون املعلومات غري مكمتةل أأو رمبا مل تفرس تفسريا سلامي؛ ول توجد أأي 

ماكانت كبرية يعد هبا  حصة النسخ املوزعة من املعلومات؛ وقد يوهر الاختالف بني نسخ متعددة من املعلومات. وهناك اإ
 اس تخدام التكنولوجيات احلديثة بتحسني تدفقات املعلومات هذه. ومن الأملةل عىل ذكل ما ييل:

( M2M) التواصل بني الأهجزةاليت تتيح  تطبيقاتواهجات برجمة ال مة تبادل الرسائل، وخدمات الويب و أأنو أأ(
 اليت تضمن أأن املعلومات ُأرسلت واس ُتقبلت وُُسلت عىل حنو سلمي؛
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 السجالت املوزعة اليت تضمن مجليع املشاركني مشاهدة املعلومات الأصلية. ب(

ى مجيع تسجيالت امللكية الفكرية عىل املس ت .46 وايت الوطنية وادلولية. ويزتايد الطلب عىل النفاذ السهل واملوحد اإ
مة وليست أأنومة تكنولوجيا املعلومات والتصالت اليت تدمع السجالت الوطنية يف معوم  ماكتب امللكية الفكرية مصمَّ

لتقامس بياانهتا مع ماكتب امللكية الفكرية الأخرى أأو املكتب ادلويل. ولعل هناك أأس بااب قانونية وأأخرى مرتبطة ابلأعامل جتعل 
قامة ربط بيين بني ُسالت امللكية الفكرية. من الصعب  اإ

ىل ُسالت امللكية الفكرية. ومن بني هذه احللول يف املدى القصري وتوجد حلول تس تجيب  .47 ىل حتسني النفاذ اإ للحاجة اإ
نشاء قاعدة بياانت مواضيعية تس تخرج بياانت ُسل امللكية الفكرية ذي الصةل من السجالت الوطنية ودلولية لالس تجابة  اإ

، اليت ُأعلن عن انطالقها مبناس بة Pat-INFORMEDىل احتياجات دحددة. ومن أأحدث الأملةل عىل ذكل منصة اإ 
حتاد ادلويل مجلعيات ومنتجي الاويتيح هذا املرشوع، اذلي يُنفذ ابلتعاون مع . 2017اجامتعات مجعيات الويبو يف أأكتوبر 

ىل معلومات الرباءات املتعلقة ابلأ 6الأدوية   دوية املسجةل.، النفاذ اإ

نشاء  .48 ىل السجالت الوطنية وادلولية وبروابط متصةل أأما اخليار الثاين فيمتثل يف اإ  مبوقعبوابة عاملية موصوةل بروابط اإ
رت هذه البوابة ابدئ الأمر يف عام و  الويبو عىل الويب. ِّ ىل  2013قد طوم ثر دراسة للجدوى قدمت اإ املعنية  لجنةال عىل اإ

ىل السجالت الإلكرتونية (CDIPالفكرية )لتيمية وامللكية اب نشاء بوابة عاملية س تتيح معلومات وروابط اإ ، ؤاليت أأوصت ابإ
طار  2017ا2016وقد أأعيد تصممي بوابة ُسل الرباءات يف عايم  .7للرباءات املوجودة دلى ادلول الأعضاء يف الويبو يف اإ

خالل  اللجنة املعنية ابلتيمية وامللكية الفكرية، اليت أأقرهتا 8مرشوع خطة التيمية بشأأن اس تخدام املعلومات يف اجملال العام
تزويد مس تخديم البوابة بواهجة أأيرس اس تخداما وتيسري نفاذمه من خالل ، هبدف 2016عرشة يف أأبريل  دورهتا السابعة

ىل ُسالت الرباءة واملعلومات ذات الصةل ابلوضع القانوين يف حنو  ذه البوابة العاملية يه دوةل. وه 170نقطة نفاذ موحدة اإ
 معليات الربط بعدد من ُسالت امللكية الفكرية.دحاوةل متواضعة لبدء 

، بشأأن تبادل بياانت عن الوضع القانوين للرباءات ST. 27ويُتوقع أأن تنفذ ماكتب امللكية الفكرية معيار الويبو  .49
مساك ُسالهتا. وس يحسن ذكل من توافر املعلومات من (، 2017)املعمتد يف عام  من أأجل التقريب بني ممارساهتا املتبعة يف اإ

 السجالت الوطنية للملكية الفكرية وتفسري هذه املعلومات. 

ماكنية الربط البيين بني ُسالت امللكية الفكرية يف ماكتب امللكية الفكرية الوطنية  .50 ويف املدى الأبعد، ستتاح اإ
متقامس  وموزع  لإاتحة منوذج (سلسةل كتلأأو خدمة الويب  عرب واهجات برجمة التطبيقاتالويب )تكنولوجيات ابس تخدام 

 س يتيح الاطالع عىل الوضع القانوين والعالقات بني حقوق امللكية الفكرية يف خمتلف ماكتب امللكية الفكرية.

 التوصيات

ع لسجل  جتريبياابلتعاون مع ادلول الأعضاء املهمتة، ينبغي أأن يعد املكتب ادلويل منوذجا  .12التوصية  ملكية ل ل موزَّ
يف طلبات امللكية الفكرية لإنشاء ُسل أأصيل لأرقام طلبات امللكية  التجرييبفكرية. وميكن الاس تعانة هبذا اليموذج ال

ماكنية اس تخدام ُسل موزَّ لأولوية. املطالبات ابليس تخدم ملال يف املصادقة عىل الفكرية،  ع للملكية الفكرية دراسة اإ
ىل البحث والفحصنوام ب  يوصل ادلويل. وينبغي أأيضا حبث  أأو ابلسجل( WIPO CASE) النفاذ املركزي اإ

 هذه السجالت املوزعة.بني  الربطيف  كتلال سلسةل ت اليت تتيحها تكنولوجيات الإماكان

                                                
6  
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 املكتبية للملكية الفكرية تطبيقات الويبووعة مجم

 التطبيقات الربجميةيه مجموعة من ( WIPO IP Office Suite) مجموعة تطبيقات الويبو املكتبية للملكية الفكرية .51
نشاء ُسل  احلاسوبية اليت ميكن ملاكتب امللكية الفكرية أأن تس تخدهما دلمع معاجلة طلبات حقوق امللكية الفكرية من خالل اإ

لكرتوين ومراقبة معليات تدفق  لكرتونية للمس تخدمني احملليني وادلوليني العملاإ اتحة خدمات اإ قد رشع . و وقواعد الأعامل واإ
العامل.  مناطقمللكية الفكرية يف مجيع من ماكتب ا 80يف أأكرث من  امهن أأجزاءأأو كتبية جموعة تطبيقات الويبو امل العمل مب
. وللمزيد من مجموعة تطبيقات الويبو املكتبية اجلزء الأول من خالل اس تخدام نوقشت يفاليت معوم التوصيات  تطبيقوميكن 

 .WIPO/IP/ITAI/GE/18/4، انور الوثيقة التفاصيل
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 الاسرتاتيجية ادلولية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالتاجلزء الثاين: 

 مالحوات عامة

ىل أأن لك مكتب للملكية الفكرية يتيح خدمات مبوجب القوانني واللواحئ التنوميية الوطنية، اليت  .52 ختتلف من ابلنور اإ
ن حلول الأعامل واسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت امل  ىل أ خر، فاإ ن قوانني عمتدة دلمع احللول تتنوع أأيضا. بدل اإ واإ

التفاقيات امللكية الصناعية وتسجيالهتا مس تقةل عن بعضها البعض وختضع لتنومي لك دوةل عضو يف اتفاقية ابريس. بيد أأن 
جراءات الإيداع مبوجب  تطلب فامي  الويبو العاملية للملكية الفكرية تقتيض أأو أأنومةادلولية املتعلقة ابلتسجيل ادلويل أأو اإ

املقررة واملتسقة دوليا لإدارة طلبات أأو خيص بعض اجلوانب الإجرائية أأن متتثل ماكتب امللكية الفكرية مع الإجراءات 
 أأنومةويتعني عىل ماكتب امللكية الفكرية اليت تنسق مع املكتب ادلويل أأن تعمتد بياانت و تسجيالت امللكية الفكرية. 

لت موحدة تقنيا من أأجل تعزيز اجلودة والتقيد مبواعيد التسلمي وادلقة يف تسجيالت امللكية لتكنولوجيا املعلومات والتصا
دارة السجالت. وقد ترغب ماكتب امللكية الفكرية أأن تركز عىل  تكل النقاط املشرتكة واحللول لالس تفادة من الفكرية واإ

 رى.املامرسات اجليدة واحللول املتبعة يف ماكتب امللكية الفكرية الأخ

ىل أأبرز معاهدات امللكية الفكرية .53 ادلولية  نومةلندماج مع الأ ، كام سرتد مناقش ته يف اجلزء املتعلق ابوابلإضافة اإ
قرار  ذا تبادلت ماكتب امللكية الفكرية من العمليات الوطنية كلري ال ميكن حتسني  همتفق عليه بأأنللملكية الفكرية، هناك اإ اإ

ىل  اتساقا اتما. خدمات املعلومات بأأسلوب متسق  هجات أأخرى تقدمبعض البياانت يف مرحةل مبكرة أأو قدمت معلومات اإ
وتصب معايري الويبو وغريها من التوصيات ملل النسق غري أأن تيسري معليات التبادل هذه يقتيض قدرا كبريا من التنس يق. 

لبات يف اجتاه الاس تجابة لهذه الاحتياجات، لكن تبقى هناك بعض الثغرات والاختالفات الرئيس ية عىل صعيد املوحد للط 
 .جتعل من الصعب احلصول عىل تكل املعلومات واس تخداهما بفعاليةالتنفيذ 

ومن مزااي توحيد بياانت امللكية الفكرية أأهنا تعزز الكفاءة يف مسار تدفق الأعامل وادلقة يف السجالت، وهذا ما  .54
حلاحا تمتثل سيناقشه اجلزء الأول. ومن منوور الاسرتاتيجية ادلولية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت،  هناك أأس باب أأكرث اإ

جياد بنية لتبادل بياانت امللكية الفكرية بني خمتلف أأنومة تكنولوجيا طابقها يف ضامن أأمن نسق املعلومات وسالمهتا وت واإ
 .املوجودة دلى العديد من ماكتب امللكية الفكرية املعلومات والتصالت

يف تقليص التاكليف وينبغي التذكري أأيضا أأنه من منوور املس تخدمني ومقديم الطلبات، تكتيس املعايري أأمهية  .55
ىل احلواخملاطر  ىل امحلاية يف بدلان أأخرى. اإ ىل توحيد د الأدىن من أأجل مقديم الطلبات اذلين يسعون اإ وس يكون السعي اإ

املنافع املمكن حتقيقها. نفقات تتجاوز مجيع هيالك البياانت بشلك اكمل رضاب من املس تحيل، لأنه سيس تغرق وقتا ويتطلب 
ء والعناوين والتفاصيل ذات الأولوية وبياانت الاستشهاد، بصورة تبادل املعلومات الرئيس ية، ملل الأسامغري أأن احلرص عىل 

متسقة، سزييد من فرص نقل تكل البياانت من نوام )سواء نوام مكتب أأو نوام لإدارة امللكية الفكرية دلى طرف اثلث( 
ىل نوام أ خر بصورة ميكن اس تخداهما مبارشة يف املاكتب الأخرى للملكية الفكرية، مما يقلص من احل د الأدىن من احامتل اإ

وقوع أأخطاء يف نقل البياانت وحتويلها، وهو احامتل قد يكون ملكفا ويصعب حتديده وتداركه. وذلكل من الهام حتديد 
 اليت حتوى ابهامتم رئييس وضامن حبث توحيد تكل الأجزاء بعناية وتنفيذها تنفيذا سلامي. اجملالت
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 أأنومة الويبو العاملية للملكية الفكرية

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

: رمس ختطيطي مبسط لأرسة براءات ممكنة وبعض التفاعالت احملمتةل2الشلك   

 

 

  

1املرحةل الوطنية   

 الطلب ادلويل 

 الإيداع الأول

 2املرحةل الوطنية 
 (2)اللغة 

 الإيداعادخول املرحةل الوطنية

جراء   البحث أأو الفحصاإ

 تعديل

 بليوغرافية؟ي واثئق أأولية؟ منت موحد للطلب؟ بياانت بي 

عادة اس تخدام معلومات حبث سابقاحفص سابق ماكنية اإ  اإ

ىل مقارنة النسخ  احلاجة املمكنة اإ

 املفتاح
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 هيلك البياانت وتبادلها

ملاكتب امللكية الفكرية واملكتب  (ST.96)يتيح هيلك ونسق البياانت املوحدة دوليا، كام مهام مبينان يف معيار الويبو  .56
الفكرية بأأدىن تدخل برشي وحتقيق ومعاجلة بياانت امللكية ادلويل الربط فامي بني أأنومة تكنولوجيا املعلومات والتصالت 

 أأقىص قدر ممكن من ادلقة واجلودة يف معامالت بياانت امللكية الفكرية.

جراء معليات تبادل البياانت بني الأهجزة، من قبيل نسق الرسائل، وهناك  .57 عداد معايري دحددة تتيح اإ ىل اإ حاجة اإ
(. 9)هذه مسأأةل قيد البحث يف اللجنة املعنية مبعايري الويبو ةاملوارد املنتوم اتوقاموس البياانت واصطالحات التسمية ملعرف

 ويتيح ذكل املزااي التالية:

ىل خمتلف ماكتب امللكية الفكرية  أأ( قد يرتيئ مقدمو الطلبات أأن يقدموا طلبات مماثةل أأو متشاهبة جدا اإ
ابلنس بة باع مسار اتفاقية ابريس أأو واملكتب ادلويل )فامي خيص الطلبات ادلولية املودعة مبوجب معاهدة الرباءات، ابت 

للأطراف املتعاقدة أأو ابلنس بة ملاكتب امللكية الفكرية  معاهدة الرباءاتللمرحةل الوطنية للطلبات املودعة مبوجب 
 ؛(املعينة مبوجب نوايم مدريد ولهاي

أأنساق من الكفاءة لكام اكن هناك اتساق بني س تكتسب ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل مزيدا  ب(
 املعامالت املطلوبة يف معليات الإيداع ادلويل والوطين؛

جراء مقارانت فعاةل بني الطلبات وسائر واثئق  ج( ينبغي أأن تمتكن ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل من اإ
دخال تعدامللكية الفكرية  ؛لتصحيح اخملالفاتيالتاحتديثات ، وخمتلف نسخ الطلب الواحد، قبل وبعد اإ

عادة اس تخدام البياانت  د( ينبغي أأن يمتكن مقدمو الطلبات وماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل من اإ
 ليوغرافية بفعالية.ي البب 

ماكنية اس تعادة اس تخدام البياانت الب  .58 غرافية البيبليو أأن يقدم البياانت  بليوغرافية ملقدم الطلب ملالي وينبغي أأن تتيح اإ
ىل مكتب أ خر املعدة ل ىل مكتب امللكية الفكرية يف صورة نسخة أأولية اإ دخال لطلب اإ تغيريات لكام ول يُطلب منه سوى اإ

دارة  البيبليوغرافيةالبياانت  "وس يكون هناك طلب عىل السامح بـ"دفع الطلبني.بني دحددة وجدت اختالفات  من نوام اإ
كامهل وتثبيته يف البياة اليت يتيحها ملقدم الطلب حنو مرشوع الطلب عىل خادوم امللكية الفكرية  مكتب امللكية الفكرية، قبل اإ

ويقتيض ذكل من العديد من  مكتب امللكية الفكرية مث حسبه من مكتب امللكية الفكرية عندما تتاح واثئق أأو بياانت جديدة.
وهذا  –ربجمة التطبيقات لنوام مقدم الطلب حىت يس هتل مرشوع الطلب ماكتب امللكية الفكرية أأن تتيح واهجات موحدة ل

الإدارية ملعاهدة الرباءات،  تعلاميتال واو من  املرفقيعين الارتقاء بتنفيذ بروتوكول قابلية التشغيل البيين املنصوص عليه يف 
ىل   للزبون. ةدحدد برجمياتدون الرجوع اإ

بفعالية فامي بيهنا ومع  معاهدة الرباءاتقادرة عىل تبادل بياانت الرباءات و  أأن تكونعىل ماكتب امللكية الفكرية  وجيب .59
جراهئا بصورة موثوقة ودون مقديم الطلبات،  ولهذه الغاية ينبغي أأن تكون معليات التبادل مؤمتتة عىل حنو سلمي لضامن اإ

دخال الأخطاء اليت  ىل الأعداد الك اإ برية من ماكتب امللكية الفكرية املشاركة يف يس تدعهيا النسخ البرشي للبياانت. وابلنور اإ
اجلهات الأخرى اليت  تزودجتري اتصالت موثوقة وأأن هذه العملية، ينبغي وضع معايري فعاةل تتيح ملاكتب امللكية الفكرية أأن 

دارة الرباءات حبوافز لتطوير أأنومة للتفاعل بكفاءة مع أأنومة املكتبمعلومات الرباءات تقدم   .ومزودي نوام اإ

ص معلية تبادل بياانت  .60  :بني املكتب ادلويل ورشاكئه عىل النحو التايل معاهدة الرباءاتوميكن أأن تُلخَّ
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نوام تبادل البياانت الإلكرتونية ملعاهدة الرباءات بشأأن التعاون(، نوام تبادل البياانت الإلكرتونية )يف حاةل  أأ(
 الرئييس لتبادل البياانت؛يه املركز س تكون منصة للنقل غري ال ين للملفات 

ضافية يف نسق منوم؛معوم أأنساق البياانت تتخذ شلك صور،  ب(  وتقدم فهرسة وبياانت وصفية اإ

هو تفسري مبسط  –معايري البياانت املطبقة )يف حاةل معاهدة الرباءات، ما يسمى بـ"املواصفات ادلنيا"  ج(
)جيري حاليا حبث معيار  (ST.36) واوامعيار الويبو واملرفق واو من التعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات؛ للمرفق

 مع بعض ماكتب امللكية الفكرية؛ (ST.96) الويبو

ن معليات التبادل الرمقية متثل أأزيد من  د( ذ اإ ئة اامل يف 97مت استبعاد معوم معليات التبادل القامئة عىل الورق، اإ
 من البياانت الواردة والصادرة.

معلية تبادل بياانت معاهدة التعاون ادلويل بشأأن الرباءات بني الكياانت دون مشاركة املكتب وميكن أأن تُلخص  .61
 ادلويل عىل النحو التايل:

 معاهدة الرباءاتبني الأهجزة يف نوام  التواصلالإلكرتوين، وخدمات  معاهدة الرباءاتبوابة مكتب نوام  أأ(
 دمة اس تخداما دحدودا؛الإلكرتوين وأأنومة نسخ البحث الإلكرتوين ويه مس تخ

لهيا الفهرسة والبياانت الوصفية يف نسق منوم؛معوم أأنساق البياانت تتخذ شلك صور،  ب(  وتضاف اإ

واو؛  وهو تفسري مبسط للمرفق –‘ املواصفات ادلنيا’تشمل معايري البياانت املطبقة تكل املسامة بـ ج(
 بعض ماكتب امللكية الفكرية؛ مع (ST.96)املعيار ا حبث يذكر أأنه جيري حالي، و (ST.36)واوامعيار الويبو  واملرفق

ن هناك فرص كبرية لزايدة تتخذ الرتتيبات عىل أأساس أأغراض خاصة، ومبعدلت متدنية نسبيا،  د( وابلتايل فاإ
 رمقنة هذا القطاع.

وليك يتأأىت للمكتب ادلويل ورشاكئه أأن حيققوا مزيدا من الاس تفادة من أأنشطة تبادل البياانت مبوجب معاهدة  .62
موحد يعمتد اعامتدا ينبغي التغلب عىل عدد من التحدايت. أأول، وللأس باب اليت ذكرت أ نفا، ينبغي اس تخدام نسق الرباءات، 
التبادل ميكن توحيد العدد الكبري من معليات اس تخدامه حاليا. اثنيا، بدل من منوذج الصور الشائع  XML نسق اكمال عىل

دارة البحث ادلويل( ابس تخدام مناذج مركزية من  املتسمل للطلبات)ملال بني املكتب  معاهدة الرباءاتالثنائية يف نوام  واإ
معاهدة نية املرتبطة بنقل بياانت قبيل منوذج نسخة البحث الإلكرتونية. وسيساعد ذكل أأيضا يف الاس تجابة للمتطلبات الأم 

ن  مما سزييد من التاكليف والتعقيد، ول الرباءات ىل أأصغر ماكتب امللكية الفكرية. وأأخريا، فاإ البياانت اليت س امي ابلنس بة اإ
ىل قواعد البياانت املوزعة بني املكتب ادلويل وماكتب امللكية الفكرية والإدارات ادلولية تعاين من حيث  د مبواعيد التقيتصل اإ

 نورا للفوارق الزمنية املرتبطة ابلتبادل غري ال ين للبياانت.، ادلقةمن حيث و  هاتقدمي 

 التوصيات

 XMLنسق ب  املعدة باكملهااملوحدة تبادل البياانت زايدة  عىللعمل ابتوىص  ماكتب امللكية الفكرية  .13التوصية 
 الإلكرتوين.  معاهدة الرباءاتخدمات التبادل بني الأهجزة يف نوام مع املكتب ادلويل، وحبث مناذج مزتامنة من قبيل 

البياانت ارش املكتب ادلويل وماكتب امللكية الفكرية مشاورات بشأأن منوذج موحد لتبادل ينبغي أأن يب .14التوصية 
جراهئا  عىل الورق يف معاهدة الرباءات، مع مراعاة ترش يد الاستامثرات  ا ابلعامتدثنائياخلاصة بعمليات التبادل املعهود اإ

 ملتطلبات الأمنية.الوفاء اب اخملصصة لضامن
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 حتديد أأرسة الرباءات

تبدي ماكتب امللكية الفكرية اهامتما مزتايدا برتتيبات تقامس الأعامل ابس تخدام أأدوات من قبيل نوام النفاذ املركزي  .63
ىل البحث والفحص ) ماكتب أأخرى  دلىملف البوابة الواحدة لالطالع عىل نتاجئ البحث والفحص أأو ( WIPO CASEاإ

وتعمل للملكية الفكرية. غري أأن هذه الأنومة ل تشمل معوما سوى نتاجئ البحث والفحص من طلبات الرباءات املنشورة. 
جراء أأنشطة العديد من ماكتب امللكية الفكرية عىل احلد من ترامك أأعاملها  البحث والفحص الأوىل قبل طلبات من خالل اإ

بطبيعة احلال مكتب الإيداع الثاين عىل وجود الطلب  الإيداع الأول(. وس يطلعأأو الطلبات الالحقة يف مكتب الأولوية )
ول  بيد أأن املعلومات ل تتوفر معوما عن أأعضاء أأرسة الرباءات الأخرى دلى املاكتب املعنية.اذلي طلبت الأولوية بشأأنه، 

ل بعد نرش أأرس الرباءات حتدد  نشاء تكل الروابط، تول فرص طلبات متعددة ابلرباءات ذات الصةل. أأحياان اإ ىل حني اإ واإ
 تقامس الأعامل بني املاكتب دحدودة.

اتحة معلومات بس يطة نسبيا يف حد ذاهتا، رشيطة وقد تكون أأنومة تقامس معلومات البحث والفحص قبل النرش  .64 اإ
 .ما قبل النرشعن أأرسة الرباءات وختويل مكتب من الاطالع عىل املعلومات 

وتنص القوانني الوطنية اخلاصة ابلعديد من ماكتب امللكية الفكرية عىل حور مطلق عىل تقدمي أأي معلومات تتعلق  .65
يد أأنه قد توجد بعض الأعامل اليت ميكن بطلبات الرباءة لأطراف أأخرى قبل النرش دون احلصول عىل موافقة مقدم الطلب. ب 

 ملاكتب امللكية الفكرية أأن تتخذها للمسامهة يف فعالية سري أأعامل نوام الرباءات.

يداعه: امس )أأسامء( مقدم تنرش دورية الرباءات املعلومات التالية عن ففي اململكة املتحدة ملال،  .66 لك طلب بعيد اإ
يداع الطلب؛ أأي تفاصيل عن الأولوية؛ الطلب )مقديم الطلب(؛ عنوان الاخرتاع؛ ات ذا رخي اإ والرمق املس ند للطلب. واإ

ماكنية بناء أأرس الرباءات يف مرحةل مبكرة.اعُتمد هذا الهنج عىل نطاق أأوسع   مفن شأأنه أأن حيسن كثريا من اإ

لبحث والفحص عىل منح املوافقة ملاكتب امللكية الفكرية بتقامس نتاجئ اوكحل بديل، ميكن تشجيع مقديم الطلبات  .67
ميكن ومعلومات اكفية لإجيادها مع ماكتب أأخرى للملكية الفكرية أأودعت دلهيا طلبات ترتبط ارتباطا مبارشا ابلأولوية. مفثال، 

ىل واثئق الأولوية )توس يع نطاق خدمة الويبو  التفاصيل لتشمل نتاجئ البحث والفحص وتقامس ( WIPO DASللنفاذ الرمقي اإ
ماكتب الإيداع الثاين؛ وميكن ملاكتب الإيداع الأول أأن تتيح ية مع مكتب الإيداع الأول وسائر عن املطالبات ابلأولو 

ذا مُسح بتقامس تكل البياانت، مع اشرتاط أأداء رسوم كبرية مقابل اس تخدام ترتيب بديل  اس تخدام خدمة النفاذ الرمقي جماان اإ
 فامي خيص واثئق الأولوية.

الروابط القامئة بني طلبات امللكية الفكرية يف حتديد ت الناش ئة حلول معلية ملاكتب ش ىت التكنولوجياوميكن أأن تتيح  .68
التفاصيل الرباءات دون الإبالغ مبارشة عن تفاصيل الطلبات املعنية. لكن يف غياب مقتضيات تنص عىل احلق يف تقامس 

ن قمية هذه املعلومات تول دحدودة.املرتبطة ابلبحث والفحص   والتصنيف، فاإ

 التوصيات

ات القانونية والتقنية لتحديد أأرس الرباءات قبل النرش يينبغي أأن تبحث ماكتب امللكية الفكرية الإماكن  .15التوصية 
ذن ابلإطالعماكتب امللكية الفكرية اليت تعاجل أأعضاء أأرسة الرباءات حصول احلرص عىل و  عىل تقارير البحث  عىل اإ

نشاء ُسالت موزَّ  12 رتان مع التوصيةهذه التوصية ابلقحبث والفحص. وينبغي  ىل املتعلقة ابإ احملدود  المكعة، ابلنور اإ
 .هانرش زع قبل عىل ُسل مو تبادلها من املعلومات )ملل مراجع الأولوية( اليت ميكن 
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 تبادل بياانت البحث والفحص والتصنيف

ىل السامح ملاكتب  WIPO CASEيسعى نوام  .69 وملف البوابة الواحدة ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة الكربى اإ
عادة امللكية الفكرية بتقامس تقارير البحث والفحص. غري أأن هذه الواثئق  يف كثري من احلالت تتخذ شلك صور ول ميكن اإ

نة فهيا وتُبذل حاليا هجود من أأجل زايدة مكية املعلومات ية. أأو ترمجهتا ابس تخدام أأنومة الرتمجة ال ل  اس تخدام البياانت املضمَّ
وحيبذ أأن يكون املرشف عىل الفحص قادرا عىل من املسأأةل. املستشهد هبا واملقروءة أ ليا اليت ميكن تبادلها، لكن هذا جزء 

اذلي يعمل فيه  عن البحث والفحص أأنشئت يف مرحةل مبكرة من املعاجلة، سواء يف مكتب امللكية الفكريةقراءة أأي بياانت 
ىل احلد اذلي يبدو ذا صةل  عادة اس تخداهما اإ املرشف عىل الفحص أأو يف ماكن أ خر، أأو يف ماكن أ خر، وأأن يمتكن من اإ

فامي خيص املعاجلة خالل  معاهدة الرباءاتلطلب يف تكل املرحةل وفامي يتعلق ابلقوانني الوطنية ذات الصةل )أأو متطلبات اب
 ون لأرسة الطلبات التسلسل التايل يف البحث والفحص: وقد يكاملرحةل ادلولية(. 

 البحث الوطين عن أأول طلب وطين؛ أأ(

طار  ب(  والرأأي املكتوب عن الطلب ادلويل؛ معاهدة الرباءاتالبحث يف اإ

 حفص الطلبات الوطنية ابلتوازي؛ ج(

طار الفصل الثاين من املعاهدة؛ د(  حفص الطلب ادلويل املعدل يف اإ

 (؛معاهدة الرباءاتأأهلية امحلاية ابلرباءة )الفصل الأول أأو الثاين من تقرير دويل متهيدي بشأأن توافر  ه(

 الفحص املتوازية ملدخالت املرحةل الوطنية.أأعامل البحث و  و(

يف تقرير البحث ادلويل وال راء املكتوبة لإدارة  XMLنسق بذلت بعض اجلهود من أأجل حتديث مواصفات  وقد .70
دارة الفحص المتهيدي البحث ادلويل و  اجلهد املبذول يف حتويل والتقارير المتهيدية ادلولية عن أأهلية امحلاية ابلرباءة لتقليص اإ

طار معاهدة التعاون ادلويل بشأأن الرباءات من مرحةل  XMLنسق  ىل أأخرى. بيد أأن التقارير املقدمة يف اإ تقدم بنسق اإ
 ن البحث والفحص.خمتلف جذراي عن أأنساق معوم التقارير الوطنية بشأأ 

من . و (ST.96)بياانت متعلقة بتقارير البحث والفحص وفقا ملعيار الويبو وجيري العمل حاليا لوضع معايري  .71
املس توصب أأن تس تغل هذه الفرصة ل لس تنساخ أأنساق التقارير القامئة ببساطة، بل لبحث س بل انتقال البياانت من 

ىل أأخرى  عادة اس تخدام املعلومات اليت تول ذات صةل يف لك مرحةل مقارنة مرحةل اإ وحبث أأفضل الس بل لتجميعها مبا يتيح اإ
ذا حتديث أأنساق التقارير الورقية واملعمتدة عىل معيار الويبو  ، عند (ST.36)ابملرحةل اليت س بقهتا اس تخداما فعال. وميكن اإ

قامئة استشهاد  دىن، ينبغي أأن يتضمن لك رأأي مكتوب أأو تقرير للفحصتجس يد املامرسات احملس نة. ويف احلد الأ اللزوم، ل 
عادة مقروءة أ ليا توافق تكل الواردة يف تقرير البحث، أأو أأن تكون مصحوبة هبا، ولكن يفضل أأن تُبحث فرص أأفضل لإ 

ووجاهة املطالبات واملواضيع املستبعدة  ،اس تخدام النص واملعلومات املنتومة عن الأمور اليت تتعلق بوحدة الاخرتاع
 ابلأولوية وترمجهتا أ ليا.

، يتيح النجاح يف تنفيذ نوام بياانت ماكتب امللكية الفكريةوللتغلب عىل الصعوابت الناش ئة عن اختالف أأنساق  .72
ىل البحث والفحصاوش بكة امللف العاملي لواهجات برجمة تطبيقات خدمة الويب حال جيدا. وابس تخدام  النفاذ املركزي اإ

أأو امللف العاملي، ميكن لفاحيص الرباءات أأن يطلعوا عىل ملفات احلاةل املتعلقة بطلبات الرباءة يف  WIPO CASEنوام 
ويمت ذكل بتنفيذ واهجات برجمة تطبيقات خبدمة الويب يف ماكتب امللكية الفكرية الأخرى يف الوقت احلقيقي عرب الإنرتنت. 

لك مكتب يضطلع بثالث معامالت بس يطة أأو أأربع )احلصول عىل البياانت الببلوغرافية، واحلصول عىل قامئة الواثئق، 
ىل أأنوم  مشرتكواحلصول عىل الواثئق(. وميكن للك مكتب  فية، دون ته اخلل أأن ينفذ واهجات برجمة التطبيقات هذه للنفاذ اإ
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ىل أأي تنس يق أأو توحيد لنوم اخللفية تكل. وتكون النتيجة يه نوام بياانت موزعة  مين فيه للمس تخدمني أأن احلاجة اإ
 أأخرى متعددة. البياانت والواثئق من مصادر خمتلفة ابلزتامن، انطالقا من مواقع جغرافيةيسرتجعوا 

بني ماكتب أأنه ميكن نسبيا وبسهوةل الربط عىل ي وامللف العامل WIPO CASEالتجربة املكتس بة من نوام  وتدل .73
ماكانت تبرش بتوس يع الهنج ذاته ليشمل سيناريوهات امللكية الفكرية ابس تخدام تكنولوجيات الويب العرصية.  وهناك اإ

قلميية وأأنومة الويبو العاملية للملكية الفكرية، وتبادل واث ، ئق الأولويةاس تخدام أأخرى، ملل تبادل البياانت بني الأنومة الإ
 .من أأجل دمع الفحص التعاوين ملالوتبادل دحتوايت أأخرى للواثئق، 

 التوصيات

 (ST.96)و (ST.36)فامي يتعلق مبعياري الويبو متون الطلبات حتليل أأنساق  تويخ ادلقة يفينبغي  .16التوصية 
كبري من تسمح بعدد أأكرث من املعايري العامة )اليت عملية ال ددة و احملتنفيذ ال  أأشاكلبشأأن وينبغي أأن تقدم توصيات 

 .يف الك الاجتاهني موثوقة حتويلوتتيح معليات عاجلة البياانت املتعلقة مب حتياجاتالااخليارات( اليت تس تويف مجيع 

عداد معايري تقارير البحث والفحص  يفل ينبغي أأن يقترص العمل  .17التوصية  طار اإ  (ST.96)معيار الويبو يف اإ
ذا اكن(ST.96)يس تجيب ملتطلبات املعيار ليك  (ST.36)عىل حتويل املعيار  ت الهيالك تشجع ، بل ينبغي حتليل ما اإ
عادة  البحث والفحص سواء يف مكتب للملكية الفكرية أأو بني مكتبني  البياانت بني مرحليتاس تخدام عىل تسهيل اإ

 .خمتلفني للملكية الفكرية

؛ DOCX مبدئيا النسق)الرئيس ية أأنواع الواثئق  لتثبيت وحتويل ةموحدحتويل  ياتبرجم تطوير ينبغي  .18التوصية 
ىل حبث ميكن أأيضا و  ، خاصية تعقب التعديالت الربجمياتأأن تتضمن وينبغي مبسطة.  XMLأأنساق أأنساق أأخرى( اإ

ماكنية دجمهاوأأن  ىل  أأو ابلإشارة ادحليبتطبيقها يف أأنومة املعاجلة الوطنية سواء  تتيح اإ واهجات برجمة التطبيقات يف اإ
نتاج نواجتقادر كون تاملركزية وينبغي أأن احلالت  بأأنساق تسمح  (ST.96)أأو  (ST.36)معيار الويبو  ة عىل اإ

لتحويل يف الاجتاه ال خر )من ل برامج التفكري يف وينبغي أأيضا  .يف مرحةل لحقة، عند اللزوم امبيهنلتحويل ادلقيق اب
(ST.36)  أأو(ST.96) ىل ذا اكن ذكل سيساعد يف معلية تعديلاتصحيح  (DOCX نسق اإ يف مرحةل لحقة اإ

 الطلبات بفعالية. 

مع  متطابقةوصفية ابليوغرافيةي ب بياانت حزم ادلويل  كتبماكتب امللكية الفكرية وامل  تعمتدينبغي أأن  .19التوصية 
موحدة لتخصيص رموز طريقة مع اعامتد ، وينالإلكرت لإيداع اب هتا اخلاصةلس تخداهما يف أأنوممعاهدة قانون الرباءات 

عاحىت يتس ىن حتقيق ، معين مكتبلك اصة باخل الأجزاء  لبياانتا دة اس تخداماملزيد من الفعالية يف اإ
تتعهدها امللكية الفكرية دارة لإ أأنومة  وتطويرانطالقًا من الطلبات املودعة يف وقت سابق االوصفية لببليوغرافيةا

اتهجات أأخرى  ىل االيبليوغرافيةالب بياانت حة ال من أأجل اإ عادة  هاحتويل وصفية دون احلاجة اإ  رقهنا.أأو اإ

معاهدة الرباءات،  يف حاةلحلزم )خاصة اب اماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل أأنساق تعمتدينبغي أأن  .20التوصية 
ىل حزم املرفق عدادها ، (الرباءاتواو من معاهدة  ميكن أأن يستند ذكل اإ  هجات أأخرىربجميات ابلس تعانة بيسهل اإ

ىل خوادمي املكتب  اودفعه)مبا يف ذكل تصدير طلب مودع من مكتب أ خر للملكية الفكرية(  من أأجل التجهزي اإ
يداع. لكرتوين لالإ جنازه يف نوام اإ  املس بق ملعوم عنارص مرشوع الطلب قبل اإ

ىل اس تخدام أأدوات ومنصات عاملية يبو ينبغي أأن تشارك ماكتب امللكية الفكرية يف مشاريع الو  .21التوصية  الرامية اإ
دلى ماكتب امللكية الفكرية، من قبيل أأنومة تكنولوجيا املعلومات والتصالت تكون موصوةل بمشرتكة 
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اتحة بياانت امللكية الفكرية وفقا ملعايري املية لسجالت امللكية الفكرية، واإ ، وبوابة الويبو العWIPO CASE نوام
 الصةل.الويبو ذات 

ميها عامليا  نرش معلومات عن الرباءات ومعاهدة الرباءات وتعم

تسري عىل ما يرام وأأن اجملموعات الوطنية تس تورد ابلنس بة للعديد من ماكتب امللكية الفكرية يبدو أأن معليات النرش  .74
ىل مجموعات خدمات معلومات الرباءات وتتاح للعامل. ويف السابق، اكن يُتفق عىل تب ادل واثئق وبياانت امللكية ابنتوام اإ

الفكرية عىل أأساس ثنايئ وجماان. وينبغي ملاكتب امللكية الفكرية أأن تطبق هذه املامرسة املرعية املمتثةل يف التبادل اجملاين بني 
ىل تعزيزها عىل أأساس متعدد الأطراف من أأجل  حتقيق تعممي عاملي لبياانت امللكية ماكتب امللكية الفكرية وأأن تسعى اإ

 لفكرية بطريقة متسقة دوليا.ا

ويتعني عىل ماكتب امللكية الفكرية أأن تطلع عىل بياانت الرباءات املتوفرة دلى غريها من املاكتب وأأن تبحث فهيا من  .75
وتعد معلومات الرباءات ذات أأمهية لأهنا متثل مصادر والابتاكر اذلي يرد يف طلب الرباءة. أأجل دراسة املس تجدات ادلولية 

دارات البحث ادلولية الزتام الابتاكر. ومبوجب معاهدة الرباءات، تيرس تعممي املعارف املفيدة عن تقنية معلومات  يقع عىل اإ
ىل ابلبحث يف  القدر الأدىن من معاهدة الرباءات. ولنئ اكنت بعض ماكتب اللمكية الفكرية ل تزال تفرض رسوما عىل النفاذ اإ

ن معوم ماكبياانت الرباءات الوطنية تنرش ال ن وتتيح جماان بياانهتا املتعلقة ابلرباءات الوطنية، وتتيح تب امللكية الفكرية ، فاإ
 .تكل البياانت لركن براءات الويبو

لأس باب متعددة. ومن أأبرزها أأنه ينبغي تعممي هذه البياانت يف الوقت ويطرح تعممي بياانت الرباءات العاملية حتداي  .76
نه ينبغي أأن تتاح البياانت بعيد نرشها(. وينبغي أأن تكون  مكمتةل، من حيث تغطيهتا التارخيية ومن البياانت املناسب )أأي اإ

طلب امللكية س امي يف أأرقام  يقة لوينبغي أأيضا أأن تكون دق ومن حيث نصوصها الاكمةل.  البيبليوغرافيةاكامتل حقولها حيث 
ذا مت احلصول عليه بتقنية التعرف ورموز التصنيف وجودة النص الفكرية أأو التسجيل، وأأسامء مقديم الطلبات،  الاكمل، اإ

مكتب امللكية الفكرية اذلي متبادل، برصف النور عن الضويئ عىل احلروف. ويف الأخري، حيبذ أأن تقدم البياانت يف نسق 
عداد معايري جديدة. جاءت من وتقتيض هذه التحدايت التعاون ه، واذلي اعُتمدت فيه معايري الويبو القامئة أأو جيري فيه اإ

 اليت لها موارد دحدودة يف رمقنة بياانت امللكية الفكرية.ادلويل ملساعدة أأصغر ماكتب امللكية الفكرية 

خيص واثئق الرباءات الصادرة عن مكتب براءات  توصية لأغراض ملف الإدارة فامي (ST.37)ويقدم معيار الويبو  .77
قلميي لمتكني ماكتب براءات أأخرى أأو أأطراف هممتة أأخرى من تقيمي اكامتل مجموعاهتا من واثئق الرباءات املنشورة . وطين أأو اإ

دارة ويكف املكتب ادلويل عىل تطوير صفحة موقع بوابة  فكرية أأو روابط ماكتب امللكية المللفات الإدارة، ستتاح فيه ملفات اإ
دارة ماكتب امللكية الفكرية.  ىل ملفات اإ  اإ

ىل معلومات امللكية الفكرية. وتول احلواجز اللغوية  .78 وينبغي أأن تس تخدم ماكتب مسأأةل هامة تعيق حتسني النفاذ اإ
يه أأداة  WIPO Translateومنصة احلاجز. امللكية الفكرية وعامة امجلهور تكنولوجيات الرتمجة ال لية للتغلب عىل هذا 

عداد أأداة مشرتكة، مشرتكة أأعدهتا الويبو وأأاتحهتا لعامة امجلهور ابس تخدام بياانت معاهدة الرباءات.  ابستامثرات من ودلى اإ
ماكتب امللكية الفكرية، ينبغي أأن يسفر التعاون ادلويل عن أأفضل الأدوات املمكن اس تخداهما دلى عامة امجلهور. العديد من 

دحراكت الرتمجة ال لية، أأثناء حتديث بياانت الويبو العاملية. وس ميكن ب امللكية الفكرية مبراجع لتدريب وميكن أأن تسامه ماكت
بلغاهتم احمللية وس ييرس الابتاكر احمليل. البحث بفعالية عن معلومات الرباءات املتاحة عامليا ذكل زبناء الأسواق احمللية من 

نشا س صندوق ائامتين دويل، ء ومن الس بل املمكنة لترسيع هذه اجلهود اإ ل بتربعات من ماكتب امللكية الفكرية، ويُكرَّ ميوَّ
 لفائدة جممتع امللكية الفكرية قاطبة.وحترير امللفات الاحتياطية غري املتاحة يف نصوص اكمةل، خصيصا لرمقنة 
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 التوصيات

بتلكفة  أأوجماان دون قيود و بيتعني عىل ماكتب امللكية الفكرية أأن تتقامس وتعمم معلومات الرباءات  .22التوصية 
 رمزية. 

ع ماكتب امللكية الفكرية  .23التوصية  دارهتا أأوتزويد املكتب ادلويل مب عىلتُشجَّ ىل ملف الإدارة عىل  لف اإ ابلرابط اإ
 .الويب اخلاص هبا موقع

ماكنية  .24التوصية  لتعزيز بتربعات ماكتب امللكية الفكرية تسامه فيه اس تخدام صندوق استامئين دويل حبث اإ
 .عاملية منفعة عامةابعتباره امللكية الفكرية يف جمال رمقنة بياانت التعاون ادلويل 

 وثيقة الأولوية

يداع واثئق الأولوية دلمع أأي مطالبة  .79 يف احلالت اليت ابلأولوية. وتقتيض معوم ماكتب امللكية الفكرية الوطنية اإ
مفن املس تصوب عادة أأن يتيح مقدم يوجد استشهاد يقتيض تقيمي وجاهة املطالبة ابلأولوية، مل  يكون فهيا ذكل مطلواب، ما ل

ية وتمت أأمتتة جزء كبري من معليات تبادل واثئق الأولوية بني أأكرب ماكتب امللكية الفكر الطلب وثيقة الأولوية يف لك الأحوال. 
، سواء من واملكتب ادلويل يف املرحةل ادلولية من معاهدة الرباءات معاهدة الرباءاتواملاكتب املس تقبةل للطلبات مبوجب 

 .WIPO DASخالل برامج التبادل الثنائية أأو عن طريق نوام 

املئة  يف 13هناك قرابة ، واثئق الأولوية ل تغطي مجيع احلالت. ففي معاهدة الرباءاتبيد أأن الأنومة احلالية لتبادل  .80
اذلي حيصل عىل نسخة ورقية وحيولها. وفامي يتعلق ابلطلبات املودعة يف الطلب  مقدميسلمها من واثئق الأولوية اليت ل يزال 

العديد من ماكتب الاس تقبال، مبا فهيا ماكتب امللكية الفكرية ملل املكتب الأورويب للرباءات واملكتب ادلويل، فقد يتجاوز 
ذا اكنت قةل من ماكتب املئة.  يف 50الرمق هذا  يف شلك واثئق امللكية الفكرية قد وضعت معليات لإاتحة واثئق الأولوية واإ

فيبدو أأن معوم واثئق الأولوية تسمل يف نسخ ورقية، ابس تثناء تكل املسلمة يف نوام تبادل رمقيا، موقعة  PDFبنسق 
 امخلسة الكربى. الواثئق اذلي تس تخدمه ماكتب امللكية الفكرية 

لكرتونيا،  .81 ل اإ ن اكنت واثئق الأولوية حتوَّ ىل ذكل، وحىت اإ ل يف واقع الأمر هو وثيقة يف شلك وابلإضافة اإ ن ما حيوَّ فاإ
جراء مقارنة وثيقة الأولوية مع  صورة، ل املوقعة رمقيا  PDFوسيتقدم الاس تخدام املوحد لواثئق  أأحدث طلب.تساعد يف اإ

نشاء نسخ ورقية أأشواطا بعيدة ل ىل اإ زايدة تسهيل الوفاء ابملتطلبات القانونية لواثئق الأولوية، وسيساعد يف استبعاد احلاجة اإ
رسالها ابلربيد ومسحها ضوئيا. وحيبذ أأن تتضمن  لها أأقىص فائدة ممكنة. ولكام أأودع طلب واثئق الأولوية أأمه املعلومات اليت واإ

وينبغي أأن تتضمن النسخة يف احلزمة. وابملثل يفضل أأن حُيتفظ بأأي معلومة ملونة.  بنسق النص الاكمل، ينبغي أأن تُدرج هذه
نشاء أأحدث نسخة  XMLواثئق الأولوية معلومات ببليوغرافية بنسق  ميكن اس تخداهما دلمع معلية املعاجلة يف املكتب أأو اإ

ورد حتميل وثيقة الأولوية تلقائيا تفاصيل سيس تحيملها مقدم الطلب يف أأنومة مكتب أ خر للملكية الفكرية )من الطلب عندما 
مكطالبة ابلأولوية وميكن أأن يضيف اختياراي تفاصيل عن مقدم الطلب ووثيقة الأولوية لس تخداهما يف موضوع طلب  الطلب

القوامئ الكبرية جدا لتسلسل النويدات دحددة للتعامل بفعالية مع أأحدث نسخة من الطلب( وقد يقتيض الأمر أأحاكما 
ىل احلزم الثانوية، واحل اتحة الرجوع اإ قةل املس تودعات املالمئة(، ولكن أأو الأقراص املنفصةل أأو وامض الأمينية )رمبا عن طريق اإ

 أأن مينع من تطوير أأنومة أأكرث فعالية ملناوةل احلالت العادية.ل ينبغي هذه الأحاكم عدد 

ل يف بيد أأهنا أ لية عامة لتبادل البياانت،  WIPO DASويتيح نوام  .82 مكتبا من ماكتب امللكية  17مل تنفذ حىت ال ن اإ
ن اس تخداهما دحدود نوعا ما  ىل ذكل فاإ فامي بني هذه املاكتب. وابلرمغ من أأن هذه الفكرية )مبا فهيا املكتب ادلويل(. وابلإضافة اإ

ن ه يغلب اس تخدام هذا النوام يف نقل الواثئق لأغراض اخلدمة قد أأعدت ابدئ الأمر لأغراض مسار اتفاقية ابريس، فاإ
هنا ستتكبد تاكليف كبرية يف يف مكتبني فقط من ماكتب امللكية الفكرية معاهدة الرباءات . أأما أأصغر ماكتب امللكية الفكرية فاإ
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ا املعلومات والتصالت يف تكنولوجيتطبيق أأنومة تكنولوجيا املعلومات والتصالت دلمع خدمة النفاذ الرمقي وهذه التطورات 
تشري الإحصاءات ويف احلالت اليت خيتار فهيا مقدمو الطلبات الاعامتد عىل خدمة النفاذ الرمقي،  تزتامح مع أأولوايت أأخرى.

ىل أأن ما يشجعهم عىل ذكل هو التلكفة اجملانية خلدمة النفاذ الرمقي ابملقارنة مع الرسوم  اليت تفرضها ماكتب امللكية الفكرية اإ
ذا اكن من اجملدي  نعىل تزويد الواثئق الورقية. وينبغي أأ  لكرتونيا تقدمي واثئق الأولوية تبحث ماكتب امللكية الفكرية فامي اإ اإ

يداع طلب لحق دون موحدة، مث ميكن ببساطة  XMLسق حسب الطلب ببساطة، بن  ملقدم الطلب أأن حيملها عند اإ
ىل أأي نوام لتبادل البياانت.  احلاجة اإ

 التوصيات

ماكنية ينبغي أأن تبحث ماكتب امللكية الفكرية  .25التوصية  س امي يف معاجلة  ل WIPO DASاس تخدام نوام اإ
 والتصاممي.طلبات الرباءات 

عداد توصية جديدة  .26التوصية  لكرتونيا فامي خيص واثئق الأولوية، مبا يف ذكل  بشأأناإ  متوننسق حزمة موقعة اإ
طار التقيد  XMLيف نسق البيبليوغرافية والبياانت ما تكون متاحة( الطلب بأأنساق النصوص الاكمةل )عند يف اإ

بني مقديم الطلبات وماكتب أأو مبارشة  WIPO DASالنسق اجلديد عن طريق نوام عايري الويبو. وميكن تبادل مب
 امللكية الفكرية.

 نوام مدريد
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وتعادل هذه التسجيالت زهاء تسجيل دويل نشط.  643 600ما يزيد عن  حاليا ويتضمن السجل ادلويل .83
طلبا دوليا  52 550، تلقى املكتب ادلويل 2016مليون تسجيل للعالمة التجارية يف الأطراف املتعاقدة. ويف عام  5.7

يداعات الطلبات والطلبات  يف الشهر ملعاجلهتا.طلب أأو واثئق أأخرى  50 000جديدا وما يزيد عن  من املاكتب وتبلمغ اإ
قلميية  ىل املكتب ادلويل يف دفوعات، الوطنيةاالإ ىل ويف مجموعة متنوعة من الأنساق ومبختلف وسائل التصال. ويرجع اإ ذكل اإ

قلميية. عمليات ال واملتطلبات القانونية و يف أأنومة تكنولوجيا املعلومات، التنوع الكبري  دلى ماكتب امللكية الفكرية الوطنيةاالإ
ممسوح  PDF بنسق ك عدد كبري من الطلبات والتبليغات اليت ترد من ماكتب امللكية الفكرية بنسخة ورقية أأووما يزال هنا

وتنطوي عىل أأخطاء وعىل معلية ويه تقنية ابهوة ضوئيا، مما يتطلب الاعامتد عىل تقنية التعرف الضويئ عىل احلروف 
ىل ماكتب امللكية الفكرية عن طريق تبليغات يدوية لضامن املعاجلة السلمية للبياانت الواردة. وتمت ال  من املكتب ادلويل اإ

القواعد املتبعة يف لك اعامتدا عىل  ،سائلو من البياانت املطلوبة عرب طائفة متنوعة من الوسائل مشاهبة، مع حتويل دفعة 
 مكتب وعىل احتياجاته وقدراته. 

لكرتونية لنقل البياانتوقد أأعدت الويبو وسائل  .84 املاكتب ن هذه الوسائل ل تطبَّق أأو ل تُدمع بشلك موحد بني لك، اإ
ىل أأنومة أأنساق بياانت وحتقق  الأعضاء . تتاح الامنذج الإلكرتونية وأأنومة حفظ امللفات بشلك غري ةمدعومة و دحددوتفتقر اإ

لكية الفكرية الفردية متسق بني املاكتب الأعضاء واملكتب ادلويل، مما يس تدعي التطوير حسب الطلب من جانب ماكتب امل 
يداع الإلكرتوين للتطبيق، ولكن هذا  دلمع الوظائف املشرتكة. وقد أأنشأأت الويبو وأأاتحت للماكتب الأعضاء نواما لالإ

ل يف عدد دحدود من ماكتب امللكية الفكرية. ل  يعمل حاليا اإ

 التوصيات

اس تخدام وس يع ، وتاملتاحة حاليااس تخدام أ ليات تبادل البياانت املوحدة توس يع نطاق  عىل تشجيعال  .27التوصية 
عطاء الأولية لإ لإيداع الإلكرتوين و ا ضافية لتحسني جودة وموثوقية البياانت الواردة من  أأنساقنشاء اإ لكرتونية اإ اإ

 .نساق تقدميهاوأأ دحتوى البياانت  يف عدم الاتساقالأخطاء النامجة عن من تقليل ال  ومن مثمقديم الطلبات، 

نشاء منوذج .28التوصية  موصولني  وماكتب امللكية الفكريةاملس تخدمون ة يكون فهيا مركزياخلدمة و  ذاتيةملعاجلة  اإ
رسال الاس امترات قامئ عىل يتيح ذكل الانتقال من منط س  و . دلي املكتب ادلويل بياانتخلدمات ال ابملنصة املركزية   اإ

ىليف دفعة واحدة والردود  دخال  الأطراف املعنيةمنط أ خر يسمح بقيام  اإ  .لسجل ادلويل مبارشةة عىل اأ نيات حتديثابإ

 وصف السلع واخلدمات

وجيب عىل يتضمن لك طلب دويل أأودع عن طريق نوام مدريد قامئة ابلسلع واخلدمات املطلوب حاميهتا. وجيب أأن  .85
تندرج مضن نطاق الطلب مكتب املنشأأ اذلي ينبغي أأن يودع الطلب ادلويل دليه أأن يؤكد أأن قامئة السع واخلدمات 

ليه الطلب ادلويل.  أأو  التسجيل الوطيناالإقلميي اذلي يستند اإ

ع يف الأصناف املنوجيب أأن تُبنيَّ السلع واخلدمات  .86 اس بة الواردة يف يف الطلب ادلويل مبصطلحات دقيقة وأأن جتمَّ
ذا اس تنتجت الويبو أأن متطلبات دحددة مل تس توىفتصنيف  ىل اخملالفة اليت جيب أأن يبلمغ نيس. واإ ، فستشري معلية الفحص اإ

دخال التعديالت املناس بة قبل تسجيل الطلب. وتواظب جلنة خرباء اتفاق نيس ومكتب املنشأأ، هبا مقدم الطلب  وجيب اإ
املصطلحات اليت وميكن ملقديم الطلبات أأن يوردوا قامئة السلع واخلدمات ابس تخدام  عىل حتديث تصنيف نيس لك عام.

 يروهنا مناس بة، وليسوا ملزمني ابلتقيد ابلإرشادات الواردة يف قامئة السلع واخلدمات يف تصنيف نيس.

و يرفض ويطبق أأيضا لك مكتب عضو رشوطا دحددة لقبول مصطلحات معينة للسلع واخلدمات وميكن أأن يقبل أأ  .87
عداد قامئة السلع واخلدمات يف الطلب ادلويل،  ىل ممارس ته املتبعة. وملساعدة مقديم الطلبات عىل اإ مصطلحات بعيهنا استنادا اإ

دارة السلع واخلدمات  ، اليت تتيح قاعدة بياانت مركزية للمصطلحات املتوافقة (MGSيف نوام مدريد )أأنشأأت الويبو خدمة اإ
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أأيضا معلومات عن مقبولية املصطلحات دلى لك مكتب من  MGSيف نيس. وتتضمن خدمة مع الإصدار احلديث من تصن 
ابلتحقق من مقبولية املصطلحات ابس تخدام قاعدة (. و2017حىت عام ) 35وعددها  املشرتكةماكتب امللكية الفكرية 

بالغات مبخالفاتالبياانت هذه،  من ، ومن احامتل رفض مؤقت ميكن ملقدم الطلب أأن يقلص من احامتل تلقيه من الويبو اإ
 .MGSيف خدمة  املشرتكةماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة 

ماكنيات اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف مساعدة مقدم الطلب عىل حتديد  .88 ويعكف املكتب ادلويل عىل حبث اإ
دراهجا يف طلبه. وابلقرتان مع الصنف الصحيح  يف تصنيف نيس انطالقا من مصطلحات السلع واخلدمات اليت يرغب يف اإ

د مبزيد من واخلدامات وأأصناف تصنيف نيس، يؤمل أأن يتقلص عدد اخملالفات املتعلقة ابلسلع MGSخدمة  ، وأأن حتدَّ
وقع أأن يسامه تقامس مجموعات كبرية من بياانت ويُتيف الأطراف املتعاقدة املعينة. مقبولية بعض املصطلحات الوضوح 

مساعدة معمتدة عىل اذلاكء مصطلحات السلع واخلدمات وما يقابلها من أأصناف يف تصنيف نيس، يف حتسني تطوير أأداة 
 يوىص فيه ابلأصناف املقابةل للمصطلحات اجلديدة املقرتحة.  ال يلممكن للتصنيف الاصطناعي ونوام 

 التوصيات

املرفوضة  تعزيز تقامس البياانت عىل أأوسع نطاق فامي يتعلق مبصطلحات السلع واخلدمات املقبوةل أأو .29التوصية 
تس تغرق وقتا طويال )معليات الإبالغ عن اخملالفات معليات ملكفة  الاس تغناء عنلزايدة دلى ماكتب امللكية الفكرية 

 والرفض(.

نشاء قاعدة بياانت مصطلحات السلع واخلدمات  .30التوصية  لهيا أأيرس اس تخداما وميكن و أأكرث مشول اإ الوصول اإ
 أأن تقلص من عدد اخملالفات. اوميكهنابس تخدام الأهجزة 

 نوام لهاي
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وتنكب الويبو حاليا عىل تطوير منصة لهاي اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات والتصالت من أأجل دمع حتديث مجيع  .89
. وس تطبق مبدئيا عىل النوام اجلديد مجيع العنارص وظائف الأعامل ادلاخلية واخلارجية وتعمميها لتحسني جودة العمليات

 ونوام مدريد.  معاهدة الرباءاتنوام اليت نوقشت فامي يتعلق ب الاسرتاتيجية 

لأس باب موحدة للرفض. وقد اكنت بعض ماكتب اس تخدام ماكتب امللكية الفكرية ومن اجملالت اليت ميكن حتسيهنا  .90
ىل اس تخدام أأس باب موحدة امللكية الفكرية س باقة   ية:ال التحلالت الرفض، فتحققت لها الفوائد اإ

نتاجية ماكتب امللكية الفكرية، حيث حتققت  أأ( مات عىل عال عملميكن للفاحص ببساطة أأن يماكسب يف اإ
 صصة للكتابة يف الوثيقة، بدل من صياغة الوثيقة باكملها؛أأس باب دحددة سلفا وأأن ميلأ الأجزاء اخمل

 خطوة ملموسة تسامه يف معليات تبادل بياانت النصوص الاكمةل؛ ب(

ماكنية تنبؤ أأحصاب التسجيالت ادلولية ابلأس باب املوحدة وفهمهم لها؛ ج(  زايدة اإ

حصاءات موثوقة  د( ليسرتشد هبا مس تخدمو نوام عن أأكرث أأس باب الرفض ش يوعا غدا من الأيرس اس تخراج اإ
 لهاي.

املتعلقة بنوام لهاي فامي خيص معليات تبادل  XMLعنارص نسق جلنة املعايري وعالوة عىل ذكل، فقد حددت  .91
. وهذا املعيار هو عبارة عن خمطط (ST.96)من معيار الويبو  3 البياانت مع ماكتب امللكية الفكرية، وذكل يف الإصدار

ىل حتسني  XMLموثق حيسن جودة تبادل البياانت مع ماكتب املكية الفكرية ويُتوقع فيه أأن تفيض الواثئق املقدمة بنسق  اإ
طار اكامتل البياانت ومعقها من حيث التفاصيل. ويشمل هذا الإصدار مجيع املعامالت بني ماكتب امللكية الفكرية والويبو يف  اإ

ىل املعيار ، أأن ينقل النسخة الإلكرتونية 2018أأنومة لهاي. ويعزتم نوام لهاي، يف غضون عام   (ST.96)من نرشته اإ
ىل  ىل البدء يف اس تخدام املعيار ويدعو ماكتب امللكية الفكرية اإ لزايدة الكفاءة والفعالية يف التصالت مع الويبو،  (ST.96)اإ

ىل نسق معيار الويبو مع مراعاة انتقال خدمات بياانت نو  .2021اخملطط بدء العمل به يف عام  (ST.96)ام لهاي اإ

وينبغي أأن تبحث ماكتب امللكية الفكرية أأيضا مدى قدرهتا عىل ختزين ملفات الصور املتحركة واس تعادهتا وعرضها.  .92
ية اجلديدة، مع افرتاض تطور يف منصته التكنولوج وينكب املكتب ادلويل حاليا عىل تقيمي مناوةل هذا النوع من الواثئق 

ن املنشور  ذا مت الأمر عىل هذا النحو، فاإ الرمسي لتسجيل دويل يف نرشة الإطار القانوين لنوام لهاي يف املنحى ذاته. واإ
ذا اكن النرش  التصاممي ادلولية قد يتضمن ملفات الصور املتحركة تكل مس تقبال. شهارا اكفيا مبوجب واإ يف النرشة يشلك اإ

ن هناك عددا قليال من ماكتب امللكية الفكرية اليت تس تورد حاليا البياانت والصور من النرشةاقاعدة بياانت املعاهدة ، فاإ
ىل أأنومة ماكتهبا ذا أأتيحت لتكل املاكتب فرصة وذكل لأغراض الفحص املوضوعي ، التصاممي العاملية اإ عادة النرش دحليا. واإ أأو اإ

دارة الواثئق يف أأنومة مراجعة  نه ينبغي عىل هذه املاكتب أأل تقرص ملفات الصور املسموح هبا عىل أأنواع وأأنساق مكتهبا، اإ فاإ
لس تقبال ملفات الصور املتحركة والتعامل مع القضااي املرتبطة بتخزيهنا الصور التقليدية، بل ينبغي أأن تكون مس تعدة تقنيا 

 وأأمهنا.

نوام لهاي.  املنصوص علهيا يفالإجراءات ادلولية  مضنويل املكتب ادل عن طريقتبادل واثئق الأولوية  يدخلل و .93
ىل غري أأن الإطار عُدل  . ولهذا السببللحاميةصناعي ال  تصمميال أأهلية يف حتديد تقدمي وثيقة الأولوية ه قد يمت أأحياان الاستناد اإ

س نادلمتكني مقديم الطلبات من  2014القانوين يف يوليو  ىل  نفاذشفرة ال  اإ املعني املكتب هو ما ميكمن ، و  DASخدمة اإ
لكرتونية أأصلية ا من  DASاملشرتك يف خدمة  ىل أأنه يف هذا الصددواثئق الأولوية. وجتدر الإشارة من سرتجاع نسخ اإ ، اإ

جراءات مكتب للملكية الفكرية ل تقتيض ن اكنت اإ جراءاته، س تكامل تقدمي وثيقة الأولوية لعادًة  حىت واإ ن افاإ هذا  شرتاكاإ
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يداع سيساعد مقديم الطلبات مكتب بصفة   DASاملكتب يف خدمة ودع املول الأ طلب الولوية بناء عىل لأ املطالبة اب عىلاإ
 .هذا املكتبدلى 

 التوصيات

 .موحدة وأأن توسع نطاق اس تخداهماأأس باب رفض اس تخدام  ماكتب امللكية الفكريةينبغي أأن تواصل  .31التوصية 

ذا البياانت بادل ت جودة ستتحسن  .32التوصية  اكتب انتقلت هذه املبني ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل اإ
ىل   نوام لهاي.ب  املتصةل XML نسقفامي يتعلق بعنارص  (ST. 96)اس تخدام معيار الويبو اإ

بسالمة  فامي يتعلق الإعدادات املرتبطة هباو  القضااي التقنية املتعلقة بقبول الصور املتحركةيتعني حبث  .33التوصية 
 .تبادلهانرش و ا و ختزيهنو  هارسال ى اإ دلالصور 

يداع ميكهنا مكاكتب   DASخدمةعىل الاشرتاك يف ع ماكتب امللكية الفكرية تشجَّ  .34التوصية  واثئق الأولية اإ
ادلولية لتسجيالت طبقا ل نسخ مصدقة النامجة عن تقدمي التاكليف واخملاطر  لأن ذكل قد حيد من، والاطالع علهيا

 .لهاي نوام يف

رسال جراؤه بني  اإ  ماكتب امللكية الفكريةو  املكتب ادلويلالبياانت املاليةاادلفع اذلي يمت اإ

بني املكتب ادلويل غالبا  ابلجتاهنيمتعددة وأأشاكل بياانت ومدفوعات  ت ماليةيتضمن اليموذج احلايل أأساليب تسواي .94
معاهدة الرباءات، نوايم مدريد املدفوعات عرب أأنومة امللكية الفكرية اخملتلفة )امللكية الفكرية. وقد تكون هذه وماكتب 

، يقوم مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية مفثال. للملكية الفكرية( ويف اجتاهات خمتلفة للك نوام ولهاي
(USPTO بتسديد مدفوعات ) ىل املكتب ادلويل معاهدة الرباءات عن طريق مدريد ولهاي  ديد رسوم نوايمويقوم بتساإ

ىل ذكل، هناك تأأثري القدرة والأمان واحلجم عىل تدفقات املعامالت اإ و . يف اجتاه اثندفعات شهرية  بني املكتب املالية ضافة اإ
 الفكريةملاكتب امللكية يف حساب جار  تودع رسوم مدريد ولهاي أأو يمت تعليق ، مفثال،امللكية الفكريةوماكتب ادلويل 

ىل  Excelو XMLبني أأنساق امللكية الفكرية ماكتب  املالية يفالتقارير  مناذج وتتنوعالأصغر.  كشوف ُسالت اإ
 .PDF بنسق

ىل ارتفاع املالية لتدفقات بشأأن ا القليل من التواصل النشطهناك يف الأساس و .95 عرب وحدات الأعامل مما يؤدي اإ
 .املالية غري الرضوريةمن املعامالت  تاكليف املعامالت وتأأخري التسوية واملزيد

دراك مواطن القصور املذكورة أأعاله، س يجرب املكتب ادلويل نوام برجميات للمقاصة من أأجل تركزي التدفقات  .96 ومع اإ
بني املكتب ادلويل وماكتب امللكية الفكرية. وس يوحد حل املقاصة هذا معليات الأداء الثنائية الاجتاه بعمالت متعددة يف 

. وس يتيح حل مشرتكأأداء أأحادية الاجتاه وسزييد من توحيد معليات الأداء ابلعمالت املتعددة يف معةل واحدة للك  معليات
رسال تفاصيل تدمع الأداء، ملل رمق الطلب، يف العمليات املتكررة يف املس تقبل.  املقاصة أأيضا القدرة عىل اس تقبال واإ

بشأأن تفاصيل الطلب اليت تدمع معامالت الأداء،  املشرتكنيبيد أأن هذا النوام ينطوي عىل بعض التحدايت: أأمان  .97
وحتديد الهوية والتحقق من حصهتا فامي بني الأنومة، والاختالفات الزمنية اليت قد تنشأأ عندما تودع الطلبات يف نوام يدوي 

ىل حالت تأأخ ىل ذكل، تتيح ماكتب أأو معمتد عىل الورق مما يؤدي اإ ىل احامتل ورود أأخطاء يف التجهزي. وابلإضافة اإ ر واإ
اتحة بياانت الطلبات يف  –امللكية الفكرية طائفة متنوعة من أأنساق امللفات  ن توحيد أأنساق ملفات البياانت واإ وذلكل فاإ

لكرتوين مأأمون يه أأمور أأساس ية يف ضامن السري السلس للنوام الوحيد اذلي ميكن أأ  ن يعاجل أأجحاما كبرية من نسق اإ
 املعامالت لأغراض تسوية الأداء.
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وقد بدأأ املكتب ادلويل جتربة دحدودة النطاق مع املشاركني الرئيس يني من ماكتب امللكية الفكرية وبنطاق دحدود  .98
امللكية  يقترص حاليا عىل معامالت معاهدة الرباءات. وس يقتيض توس يع النطاق ليشمل مزيدا من املشاركني تعاون ماكتب

الفكرية يف الامتثال للمواعيد الزمنية املتفق علهيا لتسوية الأداء، واس تخدام أأنساق الويب يف مجع البياانت واعامتد الأنومة 
نشاء  يداع الإلكرتوين، ملل الإيداع الإلكرتوين يف نوام مدريد. وسيتعني تقدمي تدريب يف كثري من احلالت عىل اإ املوحدة لالإ

ىل نوام املالية والسجالت دلى ماكتب امللكية ونقل أأنساق امل لفات املأأمونة الرضوروية من أأنومة الإيداع ومن نوام املقاصة اإ
 الفكرية.

 التوصيات

ملواعيد الزمنية لكية الفكرية واملكتب ادلويل من أأجل التقيد ابتعزيز التعاون ادلويل بني ماكتب امل  .35التوصية 
يداع الإلكرتويناملتفق علهيا لتسوية الأداء، وا  .س تخدام أأنساق الويب يف مجع البياانت واعامتد أأنومة موحدة لالإ

 العاملية للملكية الفكرية ةاملنص

لهيا لحقا ابملنصة  .99 ىل بدء العمل مبنصة وحيدة ومشرتكة لتكنولوجيا املعلومات )ويشار اإ أأطلقت الويبو مبادرة تريم اإ
العاملية للملكية الفكرية(، ويه تصل بني منصات تكنولوجيا متعددة تدمع أأنومة الويبو العاملية للملكية الفكرية وخدمات مركز 

املنصة العاملية للملكية الفكرية بوابة وحيدة ملس تخديم خدمات أأنومة امحلاية العاملية الويبو للتحكمي والوساطة. وس تتيح 
تصفح سهةل للك مس تخدم وتنفيذ س ياسة  ويبوعن طريق حساب وحيد لل مركز الويبو للتحكمي والوساطةللويبو وخدمات 

جديد للأداء. ويف املدى البعيد، س تتيح مع واهجة مس تخدم مشرتكة وبوابة أأداء مركزية ابس تخدام نوام عاملي  الاس تعامل
املنصة بياة متقاربة لالطالع عىل أأصول بياانت الويبو، وخدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت ذات القمية املضافة مبا يف 

ىل النوام عىل حساب تسجيل وحيد ) ( SSOذكل معليات حتليل البياانت وواهجات برجمة التطبيقات. وسيستند النفاذ اإ
 مزود ابلقدرة عىل حتديد فرادى مس تخديم خدمات حامية امللكية الفكرية العاملية للويبو مع الكيان اذلي ميثلونه.

نه يُطلب مهنا أأن  .100 وابعتبار ماكتب امللكية الفكرية يه اجلهة املعنية الرئيس ية يف املنصة العاملية للملكية الفكرية، فاإ
يالء تبحث س بل دمع قابلية التشغيل البيين  ىل ذكل، يشجع اإ لإدارة حساابهتا وأأنومة الإثبات دلهيا مع املنصة. وابلإضافة اإ

الاعتبار لتبادل الأفاكر والتخطيط والإعداد لسرتاتيجية متكمن ماكتب امللكية الفكرية من حتقيق الاس تفادة القصوى من 
بيقات، واخلدمات الأخرى ذات القمية املضافة املتوقع الفوائد املتوقعة من بياة متقاربة لأصول البياانت، وواهجات برجمة التط 

 أأن تؤتهيا املنصة العاملية للملكية الفكرية.
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 يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالتاجلزء الثالث: الاسرتاتيجية العامة 

 أأمن املعلومات وتأأمني بياانت امللكية الفكرية

املقدمة للخدمات عىل اس تخدام أأنومة  واجلهات الأخرىأأمام تزايد اعامتد ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل  .101
اتحة نوام عاملي شديد الرتابط للملكية الفكرية، جيب التعامل حبذر شديد مع خطر  تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف اإ

ىل التعرض للهجامت الس يربانية واخرتاقات البياان ت. ويتوقع مقدمو الطلبات قدرا عاليا من رسية املعلومات اليت يقدموهنا اإ
ماكتب امللكية الفكرية وسالمة هذه املعلومات ووفرهتا وخصوصيهتا. وتنطوي معلومات امللكية الفكرية اليت تعاجلها ماكتب 

جملرمني والتعرض لتجسس الرشاكت. ويف بعض امللكية الفكرية حبمك طبيعهتا عىل قمية كبرية وقد تكون لها أأيضا قمية دلى ا
ىل  ىل تلكفة اقتصادية يتكبدها مقدم الطلب واإ احلالت، ميكن أأن يؤدي اخرتاق رسية طلبات للملكية الفكرية غري املنشورة اإ

ن تز  ايد أأرضار يف مسعة مكتب امللكية الفكرية املعين والتسبب يف أأرضار عىل سالمة حقوق امللكية الفكرية. وللأسف، فاإ
ىل املعارف  وتواتر التقارير الصحفبة عن اخرتاقات البياانت أأصبح أأمرا راجئا وتفتقر العديد من ماكتب امللكية الفكرية اإ

رت تكتياكهتا وهماراهتا وقدراهتا  واملهارات واملوارد الالزمة لستامثر يف أأمن املعلومات محلايهتا من هتديدات هجات طوم
 .الاستامثرية

ة أأن تسترمر ماكتب امللكية الفكرية يف الوفاء ببعض املتطلبات ادلنيا لأمن املعلومات ليك تربهن عىل وذلكل مفن احلمك .102
امتالكها لضامانت معقوةل لفعالية مراقبهتا ادلاخلية. ولنئ اكنت هناك العديد من املعايري ادلولية اخلاصة بأأمن املعلومات ملل 

ISO/IEC 27001ة الفكرية ابلوفاء ابملعايري الوطنية لأمن املعلومات عند انطباقها. وابلنور ، فقد تُلزم بعض ماكتب امللكي
ىل تثبت وحتقق  ىل الرتابط الشديد بني ماكتب امللكية الفكرية اذلي يقتيض نقل بياانت امللكية الفكرية، هناك حاجة اإ اإ

علومات، فس يكون من الصعب عىل املاكتب املتسلمة لهذه البياانت. ويف غياب ضامن عىل ضوابط الرقابة عىل أأمن امل
املكتب املتسمل للطلبات أأن يثق يف املعلومات اليت تصهل من املكتب اذلي ينقلها، واليت قد تكون مصدرا لالخرتاق، وقد 

ىل اخرتاق الأنومة والبياانت. وقد حصلت أأنومة الويبو العاملية للملكية الفكرية عىل شهادة  . ISO/IEC 27001تفيض اإ
دارة تكفل ورمغ أأن احل نه يعطي تأأمينا معقول بوجود ضوابط لالإ صول عىل هذه الشهادة ل يشلك ضامان عىل الأمن، فاإ

 مواصةل رصد خماطر املعلومات وتقيميها والتخفيف من أأثرها.

ذا اختارت ماكتب امللكية الفكرية أأن تعمتد التقنيات السحابية لإدارة بنية تكنولوجيا املعلومات والتصالت وط  .103 لبات واإ
امللكية الفكرية دلهيا، فينبغي أأل تغفل أأن مقدم اخلدمات السحابية ليس يف مأأمن من خماطر أأمن املعلومات، وقد يكون 

ىل مكتب امللكية الفكرية. وينبغي أأن ميتثل مقدمو اخلدمة السحابية  يس تخدمههدفا لهجمة س يربانية أأو ممرا  اجلناة للوصول اإ
 .ة دلى املاكتب )أأو ملعايري أأشد رصامة مهنا(، قبل تنفيذ عالقة تعاقدية معهم وأأثناء رساين العقدملعايري أأمن املعلومات املطبق

قلميية ادلولية الأنومة يفو .104 لكرتونيا، يوهر عدم اتساق يف أأساليب نقل طلبات  الفكرية امللكية معلومات تبادلل  والإ اإ
 تس تخدم اليت املاكتب فامي بني الأولوية، واثئق أأو بليوغرافية،ي الب  البياانت أأو القضااي، ملفات معلومات أأو الفكرية، امللكية
ىل ابلإضافةو. احلالت بعض التطبيقات يف برجمة واهجات ابس تخدام أأو املأأمونة امللفات نقل معلياتا مهن خمتلفة أ ليات  ذكل، اإ

ىل ال ليات هذه بعض تؤدي قدو . املاكتب فامي بني ال ليات هذه اعامتد خيتلف  عند الأخطاءارتاكب و  املعلومات ازدواجية اإ
عادة دخال امل اإ  فرصة هناكو . العبث هبا أأو ةاملشرتك رسضياع لكمة ال  حاةل يف لرسيةاحامتل املساس ابو  ،يدواي علوماتاإ

َّق ل نقلتتيح ال  اليت وال منة احلديثة والربوتوكولت الوسائل توحيدل   الفكرية، ةامللكي ماكتب بنيبني الأهجزة  لمعلوماتاملوث
 التوقيعاتابس تخدام ) الإثبات ال منة التطبيقات برجمة وواهجة الويب خدمات اس تخدام س يضمنو . يدوي تدخل دون

 خالل من) احلاسوبية اخلدمة تعرقل اليت الاقتحامات من وامحلاية( التشفري خالل من) والرسية( وتوارخي الأختام الرمقية
 دماتاملقدمة خل للجهات الأخرى أ من بشلك هذه التطبيقات برجمة واهجات تتاح أأن أأيًضا ميكنو (. للخصائص ال من الإعداد

ىل الفكرية امللكية علوماتمل ال من واملتسق نقلامللكية الفكرية من أأجل اس تعاملها يف ال   ماكتب امللكية الفكرية. اإ
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ن الغرض من  السابق، القسم يف جاء كامو  .105  خمتلف بني البيين التشغيلقابلية  دمعهو  الفكرية للملكية العاملية املنصةفاإ
 ومن مزيات هذه املنصة أأهنا تتيح. غنية جتربةلمتكني مس تخدمهيا من الاس تفادة من  العاملية الفكرية امللكية أأنومة

الفكرية التثبت من حصة هوية لك عضو يف نوام امللكية الفكرية العاملية عند الاطالع عىل طلبات امللكية  للمس تخدمني
ىل احلاجة دونللملكية الفكرية  الأخرى نومةاخلاصة هبم يف الأ  عادة اإ (. SSOحساب ادلخول الوحيد ) ابس تخدامالتثبت،  اإ

رسال قبل التفاعيل التثبت أأشاكل من أأهجزة أأو أأفراد ماكتب امللكية الفكرية شالك بنيويف حالت كثرية، يتطلب التواصل   اإ
ماكنية أأو الفكرية امللكية معلومات اتحة اإ ىل أأنومة تبادل البياانت مفعمةل حىت بعد . الاطالع علهيا اإ وقد تول بياانت ادلخول اإ

ساءة توقف صاحهبا عن العمل دلى مكتب امللكية الفكرية، وهو ما ينطوي عىل احامتل ا، ما مل يكن املكتب قد اس تخداهم اإ
 الفكرية امللكية ماكتب بنيعىل التواصل فامي  لوحيدا ادلخول حساب وظيفةوميكن أأن تطبق . قصد الاحتفاظ هبا مفعةل

ىل احلاجة والاس تغناء عن نشاء خالل من املتأ لفة التعرف وتقنيات بروتوكولت ابس تخدام مرة، لك يف التفاعيل التوثيق اإ  اإ
 .الفكرية امللكية ماكتب بني موثوقة رمقية ش بكة

، أأن لهايو معاهدة الرباءاتيف حاةل نوايم  كاميتيح ملاكتب امللكية الفكرية،  السحابية التكنولوجيات اعامتد ورمغ أأن .106
ىل  حتقق ماكسب كبرية يف الأعامل بفضل اخنفاض التلكفة الإجاملية لمتالكها ومزااي اس مترارية الأعامل والرسعة يف الوصول اإ

ن هذه التكنولوجيات تطرح أأيضا خماطر مهنا ما يتعلق ب  وقد يلحق الرضر ببياانت امللكية الفكرية. علوماتامل أأمنالأسواق، فاإ
ىل احلرص عىل تقدمي مقديم اخلدمة السحابية لتطمينات معقوةل بشأأن ضوابط الرقابة ادلاخلية دلهيم من خالل  وابلإضافة اإ

ضافة روابط رقابة تقنية للحامية من اخملاطر احملدقة معليات التدقيق املس تقةل، سيتعني عىل ماكتب امللكية الفكرية أأن تبحث  اإ
بعض ضوابط الرقابة الرئيس ية من قبيل تشفري بياانت امللكية الفكرية وتشمل هذه الضوابط ابملعلومات يف اخلدمة السحابية. 

اتحة خيارات لالحتفاظ مبفاتيح التشفري، احلساسة  للتثبت من  ة العواملمتينة متعددوفرض معلية يف البياات السحابية مع اإ
ىل تصنيف الأمن، مقديم الطلبات و هوية  املديرين يف الأنومة اخللفية، وعزل أأو فصل بياانت امللكية الفكرية استنادا اإ

 واكتشاف أأي أأنشطة خبيثة أأو اختاللت يف البياات السحابية والتصدي لها.واملراقبة عىل مدار الساعة، 

التنصل مهنا خصائص هامة عند نقل معلومات امللكية الفكرية. وعندما يش يع تشلك سالمة البياانت وحصهتا ومنع  .107
يداع امللكية الفكرية يف اجلزء اس تخدام تكنولوجيات التشفري يف الإيداع الإلكرتوين لطلبات امللكية الفكرية )انور تسمل  اإ

ن أأجل ضامن الرسية، وتندر احلالت اليت ( وأأيضا يف تبادل معلومات امللكية الفكرية بني ماكتب امللكية الفكرية، مالأول
ومن الأملةل عىل اس تخدام التوقيعات الرمقية خدمة  تس تخدم فهيا التوقيعات الرمقية لضامن سالمة البياانت وعدم التنصل مهنا.

DAS ن قصد ضوابط الرقابة عىل السالمة، يطرح احامتل تعديل معلومات امللكية الفكرية أأثناء العبور سواء ع. ويف غياب
من موافقهتا عىل تأأمني هيلك مرجعي لضامن سالمة البياانت وحصهتا أأو بدون قصد. وستس تفيد ماكتب امللكية الفكرية 

دارة )وعدم التنصل مهنا من خالل اس تخدام التوقيعات الرمقية و   (.PKIمرفق مركزي للمفاتيح العمومية لالإ

 التوصيات

تتيح كوس يةل  ISO/IEC 27001 املعيار ادلويل أأمن املعلومات مللبشأأن التفاق عىل معيار دويل  .36التوصية 
. وعندما تكون املاكتب ملزمة ابلمتثال ملعيار وطين فهيامعقوةل عىل فعالية الرقابة ادلاخلية  ضامنة للماكتب تقدمي

دارة أأمن ربهن عىل سي أأنمواءمة هذا املعيار الوطين مع املعايري ادلولية  مفن شأأنبشأأن أأمن املعلومات،  المة نوام اإ
ىل  املعلومات.  معليات التفاق عىل معايري دنيا للتصديق و ينبغي ، نيمقديم اخلدمة السحابية اخلارجيوابلنس بة اإ

  SSAEأأو  STARللحصول عىل الشهادات ادلولية حتالف أأمن الهندسة السحابية معايري تدقيق مس تقةل وفق 
(ISAE) SOC II Type 2  املعلومات يف اخلدمات السحابية.ضامن لأمن وس يةل ك 

 بشأأن أأمن املعلومات كجزء من اس تعراض بروتوكولت تبادل البياانت.أ ليات موحدة حبث  .37التوصية 
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 السحابية س تضافة الا

ابرزا أأمام تطبيق أأنومة متقدمة شلكت البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف معوم الأحيان عائقا  .108
ىل أأصغر ماكتب امللكية الفكرية املعلومات والتصالت، وللتكنولوجيا  . ورمغ أأن معدات تكنولوجيا س امي ابلنس بة اإ

ىل املنافسة،  املعلومات والتصالت نه ل يزال يتعني عىل ماكتب امللكية أأصبحت متاحة نسبيا بأأسعار معقوةل، نورا اإ فاإ
الفكرية أأن تسترمر يف البنية التحتية الأساس ية ملل مراكز البياانت، والزتويد ابلطاقة، والأمن واملوظفني املدربني دلمع البنية 

علومات العراقيل، ما زالت ماكتب امللكية الفكرية الصغرى تعمل يف بنية حتتية لتكنولوجيا املالتحتية. وبسبب هذه 
زة وغري مالمئة.والتصالت غري موثوق  ة وُمتجاو 

ماكنية الاس تفادة من وفورات احلجم الضخمة اليت يتيحها مقدمو  .109 وتتيح احلوس بة لأصغر ماكتب امللكية الفكرية اإ
بية سوى وقد ل تشلك لكفة اس تضافة أأنومة تكنولوجيا املعلومات والتصالت دلى مقديم اخلدمة السحااخلدمة السحابية. 

ماكنية احلصول عىل تكنولوجيا حديثة مأأمونة املرونة  مزااي وسزتيدجزء بس يط من تلكفة مراكز البياانت ادلاخلية.  الإضافية واإ
لكرتونية  من قدرة ماكتب امللكية الفكرية عىل تقدمي خدمات من الطراز العايل للجهات املعنية، ول س امي تقدمي خدمات اإ

 يُس تغىن فهيا عن الورق.

ىل بياة احلوس بة العديد من التحدايت غي ملاكتب امللكية الفكرية أأن تبحث ببيد أأنه ين  .110 اجلديدة قبل الانتقال اإ
 السحابية:

 ؛ مراكز البياانت وملكيهتا والضامن فامي يتعلق حبامية البياانتوالإطار القانوين، مبا يف ذكل موقع احلومكة  أأ(

ىل موظفني ممترسني لإدارة و  ب( عدادات احلاجة اإ وحتقيق الأداء الأملل. البياة السحابية لرتش يد التاكليف تصممي اإ
دارة بياة حسابية ذات خصائص متينة من حيث الأمن والقدرة عىل الصمود همارات جديدة؛  وبوجه خاص، تتطلب اإ

ىل مجي ج( ع املوارد س تحتاج ماكتب امللكية الفكرية توصيلية ابلإنرتنت ذات نطاق عريض وموثوقة، لأن الوصول اإ
 يمت عن طريق الإنرتنت. احلاسوبية

 لأنومة تكنولوجيا املعلومات والتصالت املوصوةل دولياالتصممي العام 

كام قد يستشف من اجلزئني الأول والثاين، هناك نقاط مشرتكة بني الك الاسرتاتيجيتني. ويُتوقع من ماكتب امللكية  .111
، يشمل اجلوانب الوطنية وادلولية. مفثالالفكرية أأن ترشد استامثراهتا يف تصممي أأنومة تكنولوجيا املعلومات والتصالت، مبا 

تصدر عن ماكتب امللكية الفكرية يف املرحةل الوطنية من قبيل التسجيل الأسايس اليت س تصبح بياانت امللكية الفكرية 
لعالمات جتارية أأو الإيداع الأول لطلب براءة وطنية، يف بعض احلالت، أأساسا للطلب ادلويل املودع دلى ماكتب أأخرى 

توكول مدريد أأو اتفاقية لهاي. ويف للملكية الفكرية سواء عرب مسار اتفاقية ابريس أأو مبوجب معاهدة الرباءات، أأو برو
ىل لك مرحةل وطنية يف بعض ماكتب يعاجلها املكتب ادلويل يف معوم الأحيان تدخل بياانت امللكية الفكرية اليت املقابل،  اإ

 امللكية الفكرية أأو تشلك ُسل تسجيل العالمة التجارية دلى بعض ماكتب امللكية الفكرية.

واملتطلبات القانونية اليت يقتضهيا التعاون ادلويل بني ماكتب امللكية الفكرية، ينبغي أأن وابلمتثال ملتطلبات الأعامل  .112
أأن يكون التصممي العام لأنومة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف والتصالت عىل حترص اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات 

 س امي ابملكتب ادلويل. تب امللكية الفكرية ولموصول، عىل حنو أأو أ خر، بسائر ماكلك مكتب للملكية الفكرية 
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ذا اكن التطور التارخيي لتكنولوجيا املعلومات والتصالت دلى ماكتب امللكية الفكرية يوصف بأأنه انتقال متدرج من  .113 واإ
ىل أأنومةأأنومة مس تقةل  الفكرية ومع  اندماجا مع سائر ماكتب امللكيةأأكرث  لتكنولوجيا املعلومات والتصالت وقامئة بذاهتا اإ

ىل املرحل  ننا بصدد الانتقال اإ  تني الثانية أأو الثالثة كام ييل:املكتب ادلويل، فاإ

وهل أأنومة لتكنولوجيا املعلومات مكتب للملكية الفكرية مس تقل متاما )اليموذج املس تقل(:  1املرحةل  أأ(
 كتب ادلويل؛والتصالت قامئة بذاهتا وغري موصوةل ببايق ماكتب امللكية الفكرية أأو ابمل 

اليموذج املتعاون(: مكتب للملكية الفكرية هل ارتباط دحدود من خالهل يمت نقل بياانت امللكية ) 2املرحةل  ب(
ىل ابيق ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل؛الفكرية املعاجل ة عىل أأساس خمصص   يدواي اإ

نقل بياانت امللكية من خاللها  هارتباطات متعددة ميكن مكتب للملكية الفكرية هل)اليموذج املرتابط(:  3املرحةل  ج(
ىل ابيق ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل.  الفكرية عن طريق النقل بني الأهجزة اإ

يه اخلطوة املنطقية لتعميق التصالت املتعددة بني ماكتب امللكية قد تكون مرحةل منوذج الاندماج الاكمل، نوراي،  .114
ة عامليا حيث يكوالفكرية،  دارة ن مكتب امللكية الفكرية موصول مبنصات متقامس  يف الويبو لإدارة بياانت امللكية الفكرية دون اإ

، مع تكريس هذا النوام حرصا للخدمات الوطنية. بيد أأن هذه املرحةل اخلاص بتكنولوجيا املعلومات والتصالتنوام ال 
ىل س ياس هتا الوطنيةس تكون مقبوةل دلى بعض ماكتب امللكية الفكرية ابل  ابيق ماكتب امللكية الفكرية ، يف حني أأن نور اإ

 قد جتد منوذج الاندماج الاكمل فعال من حيث التلكفة وانجعا ومقبول.س امي أأصغر هذه املاكتب اليت لها موارد دحدودة  ول

ماكنية تقامس الأدوات املشرتكة  .115 اليت طورهتا بعض ويف مجيع هذه املراحل، من املمكن ومن املس تصوب حبث اإ
املاكتب الصغرية اليت لها موارد دحدودة س امي  ماكتب امللكية الفكرية أأو املكتب ادلويل لفائدة مجيع ماكتب امللكية الفكرية، ول

خاصة هبا يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت. وقد تتحول بعض أأدوات تكنولوجيا واليت ل ميكهنا تطوير أأدوات 
ىل حتسن أأدوات لتصالت املعلومات وا ىل أأداة عاملية، نتيجة التعاون ادلويل، لأن زايدة بياانت امللكية الفكرية قد تؤدي اإ اإ

تكنولوجيا املعلومات والتصالت. ومن الأملةل عىل الأدوات املشرتكة اليت أأسفر عهنا التعاون ادلويل أأدوات البحث، 
تعزيز هذا التعاون ادلويل من خالل املسامهة . وتقرتح ش بكة معارف الويبو وأأدوات املساعدة عىل التصنيف، والرتمجة ال لية

 ببياانت امللكية الفكرية يف املكتب ادلويل لإنشاء بيت ملعارف امللكية الفكرية.

نقل البياانت ادلولية،  تكرست يف الس نوات الأخرية فامي يتعلق بعملياتالتجارب واملامرسات اجليدة اليت ويف ضوء  .116
ن التحدايت اليت تواهج نرتنت واملعامالت ملل الإ  ماكتب امللكية الفكرية واملكتب  هاالبنكية ادلولية والتجارة الإلكرتونية، فاإ
ت ومعلومات الأعامل. ودلى تقدمي أأنواع من اخلدمات املعامالت ادلولية للبياانالتحدايت املطروحة يف  ل ختتلف عنادلويل 

العنارص تنس يق وتوحيد  من واملكتب ادلويل املشرتكةمجيع ماكتب امللكية الفكرية  للمس تخدمني، من الرضوري أأن تتأأكد
ل بني التواصو  لقابةل للتشغيل البييناأأنومة تكنولوجيا املعلومات والتصالت  يف نقل بياانت امللكية الفكرية عن طريقالتالية 
 :الأهجزة

معاهدة ابلفعل مبوجب اتفاقية ابريس و هذه الاسرتاتيجية  وقد ُوضعتالأعامل )موحدة يف جمال سرتاتيجية ا أأ(
 (؛تفصيلهاو ا حتديهثهنا تتطلب لك، وبروتوكول مدريد ولهايالرباءات 

 ؛تكنولوجيا املعلومات والتصالتيف جمال  موحدةاسرتاتيجية  ب(

اانت امللكية الفكرية تكنولوجيا املعلومات والتصالت ملل الس ياسات املتعلقة ببييف جمال  موحدةس ياسات  ج(
بياانت  تعممينقل بياانت امللكية الفكرية و  لبياانت امللكية الفكرية وبروتوكول ةادلولي املعامالتش باكت يف ال وأأمن 

 ؛امللكية الفكرية
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دارة الإ ا يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت واس تخداهميف جمال  موحدةدوات لأ ماكتب امللكية الفكرية تبادل  د(
 ؛اكتب واملكتب ادلويلامل يف هذهدمات الوطنية وادلولية اخلو 

 تتيح نقل البياانت بني الأهجزة. لبياانت امللكية الفكريةموحدان  نسق وهيلك ه(

ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل طورت و ه( أأعاله. )عايري فامي يتعلق ابلفقرة املالويبو عددا من  أأعدتقد و  .117
ويف املقابل، مل يبحث الأمور اليت تندرج  يف ب( أأعاله. ) لفقرةتس تجيب ملا جاء يف اأأتيحت للجمهور أأدوات عديدة 

 .ومل يتفق سوى عىل القليل مهنا ج(الفقرات )أأ( و(ب( و)

  التوصيات

نشاء خدمة وينبغي . مع الأنومة ادلوليةالأنومة املركزية  دماجلإ دحس نة ينبغي حبث أأساليب  .38التوصية   مركزيةاإ
اانت التصنيف بيموحدة، من أأجل تعممي واهجات برجمة تطبيقات مفتوحة و ب، جتريبيا اوذجمنالتقدم منوذجا توضيحيا

قلمييةاادلولية بني  املعامالت بياانتواملعايري وتبادل   .للملكية الفكريةماكتب امللكية الفكرية والأنومة الإ

نرت  عناملعلومات  تبادل .39التوصية  ( هبدف حتديد املعامالت وغريهات )الإيداع، املعامالت الالحقة، نخدمات الإ
اتحهتاميكن الشائعة اليت واخلدمات  التشغيل البيين  من أأجل تيسري قابليةتطبيقات ال من خالل واهجات برجمة  اإ

نومة، مبا يف ذكل الأنومة اليت   .احللول خدماتهجات أأخرى تقدم  رهاطو تللأ

ماكنية  حبث .40التوصية  قامة اإ امللكية  التأ زر بني ماكتبو املصاحل تشارك مشرتكة لالس تفادة من  ةعامليمشاريع اإ
 .الفكرية
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