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ا ألصل :ابلنلكزيية
التارخي 6 :سبمترب 2018

اللجنة املعنية مبعايري الويبو
الدورة السادسة

جنيف ،من  15اىل  19أأكتوبر 2018

إنشاء مهمة إلعداد توصيات بشأن سالسل الكتل

وثيقة من اعداد ا ألمانة

معلومات أأساس ية
 .1انعقد اجامتع ماكتب امللكية الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت واذلاكء الاصطناعي
ألغراض ادارة امللكية الفكرية يف مقر الويبو يف جنيف يف الفرتة من  23اىل  25مايو  .2018واستندت املناقشات اىل
الوثيقة  ،WIPO/IP/ITAI/GE/18/3املتاحة عىل الرابط:
 ،http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46586اليت تضم  40توصية.
.2

واكنت احدى التوصيات ،أأي التوصية رمق  ،12الواردة أأدانه ،تتعلق بسجل ملكية فكرية موزع:
"التوصية رمق  :12بتعاون مع ادلول ا ألعضاء املهمتة ،ينبغي أأن يطور املكتب ادلويل منوذج ًا لسجل ملكية فكرية
موزع .وميكن اس تخدام المنوذج يف تطبيقات امللكية الفكرية لس تددا لجل أأص ي لعديد من تطبيقات امللكية
الفكرية ،عىل سبيل املثال من أأجل التحقق من حصة املطالبات اب ألولوية .ودراسة اماكنية اس تخدام لجل ملكية
فكرية موزع يربط بقاعدة البياانت  WIPO CASEأأو ابلسجل ادلويل .وينبغي أأيض ًا اس تكشاف اماكانت
تكنولوجيات سلسةل الكتل لربط هذه السجالت املوزعة".
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 .3وخالل الاجامتع ،انقش املشاركون التوصية رمق  12و أأحاطوا علمً بأأن عدد ًا من ماكتب امللكية الفكرية اكنت جتري
جتارب عن تكنولوجيا سلسةل كتل منوذجية هبدف اس تخداهما يف حالت من قبيل خلق لجالت مشرتكة .و أأشري أأيض ًا اىل
أأنه قد يقدم اقرتاح اىل جلنة املعايري من أأجل انشاء فرقة معل دلراسة اس تخدام تكنولوجيات سلسةل الكتل .ولحظت بعض
الوفود أأن اس تخدام منوذج لجالت موحد وايثاق الربط بني هذه السجالت من أأجل البحث والاس تخراج قد يكون ح ًال
معلي ًا أأكرث عىل املدى القصري( .انظر الفقرتني  6و 7من الوثيقة )WIPO/IP/ITAI/GE/18/5

الاقرتاحات
 .4اس تلمت ا ألمانة اقرتاحني بشأأن تكنولوجيا سلسةل الكتل من أأسرتاليا والاحتاد الرويس لتنظر فهيم يف دورة ا لجنة
هذه .ويرد هذان الاقرتاحان يف املرفقني ا ألول والثاين اىل هذه الوثيقة ،عىل التوايل.
 .5ومع مراعاة الاقرتاحني املشار الهيم يف الفقرة  13من املرفق ا ألول والفقرة  10من املرفق الثاين لهذه الوثيقة ،تقرتح
ا ألمانة انشاء هممة جديدة يكون وصفها كم ي ي:
( أأ) اس تكشاف اماكنية اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف معليات منح حمية حقوق امللكية الفكرية ،ومعاجلة
املعلومات بشأأن عنارص امللكية الفكرية واس تخداهما؛
(ب) مجع معلومات بشأأن التقدم اذلي أأحرزته ماكتب امللكية الفكرية يف اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل
وجتارهبا معها ،وتقيمي معايري الصناعة احلالية بشأأن تكنولوجيا سلسةل الكتل والنظر يف جدواها واماكنية تطبيقها يف
ماكتب امللكية الفكرية؛
(ج) وضع منوذج لتوحيد ن ج اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف اجال امللكية الفكرية ،اما يف ذك وضع مبادئ
توجهيية وممارسات مشرتكة واس تخدام مصطلدات اكطار يدمع التعاون واملشاريع املشرتكة ويثبت حصة املفهوم؛
(د) اعداد اقرتاح من أأجل وضع معيار جديد لويبو ينطبق عىل تكنولوجيا سلسةل الكتل يف معليات منح حمية
حقوق امللكية الفكرية ،ومعاجلة املعلومات بشأأن عنارص امللكية الفكرية واس تخداهما".
 .6ويقرتح أأيض ًا انشاء فرقة معل جديدة ،يطلق علهيا امس "فرقة العمل املعنية بسالسل الكتل" لتويل املهمة اجلديدة يف
حاةل انشاهئا.
.7

ان جلنة املعايري مدعوة لقيام اما ي ي:
( أأ) الحاطة عل ًم امحتوى هذه الوثيقة؛

(ب) والنظر يف الاقرتاح املقدم من
مكتب امللكية الفكرية ا ألسرتايل فامي يتعلق بوضع
توصيات بش أأن تكنولوجيا سلسةل الكتل ،الوارد
يف املرفق ا ألول؛

CWS/6/4 Rev.
3

(ج) والنظر يف الاقرتاح املقدم من
وفد الاحتاد الرويس فامي يتعلق بوضع توصيات
بش أأن تكنولوجيا سلسةل الكتل ،الوارد يف املرفق
الثاين؛
(د) والنظر يف الاقرتاح اخلاص
ابنشاء املهمة اجلديدة املشار اليه يف الفقرة  5أأعاله
واملوافقة عليه؛
(ه) والنظر يف انشاء فرقة العمل
اجلديدة ،واملرشف املعين هبا ،كم هو مشار اليه
يف الفقرة  6أأعاله؛
(و) والامتس ب أأن تقدم فرقة العمل
املنش أأة تقريرًا عن التقدم اذلي أأحرزته يف تنفيذ
املهمة يف دورهتا املقبةل.
[ي ي ذك املرفقان]
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املرفق ا ألول

اقرتاح لوضع معيار جديد للويبو يتعلق بتكنولوجيا سلسةل الكتل
وثيقة من اعداد مكتب امللكية الفكرية ا ألسرتايل
 .1يرجو مكتب امللكية الفكرية ا ألسرتايل أأن تنظر جلنة املعايري يف وضع وحتديد معيار جديد للويبو من أأجل تطوير
تكنولوجيا سلسةل الكتل واس تخداهما يف مجيع ادلول ا ألعضاء .وينبغي أأن يدمع هذا املعيار اجلديد املبادئ التوجهيية
واملامرسات املشرتكة واس تخدام مصطلحات وكذكل وضع اطار لتعزيز التعاون واملشاريع املشرتكة واثبات حصة املفهوم.
 .2وقال الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،انه س يكون لتكنولوجيات من
قبيل تكنولوجيا سلسةل الكتل أأثر جذري عىل مشهد امللكية الفكرية الراهن .وليس دلينا ،حالي ًا معيار للويبو متفق عليه من
أأجل تطوير تكنولوجيا سلسةل الكتل وتطبيقها يف لك ماكتب امللكية الفكرية.
 .3ويقر مكتب امللكية الفكرية ا ألسرتايل بأأن العديد من ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل للويبو بصدد املناقشة
واملقيض قدم ًا يف اجتاه تبين هذه التكنولوجيا املتطورة.
 .4و سلسةل الكتل ،يف مس تواها ا ألويل ،يه قاعدة بياانت .تس تخدم لتخزين املعلومات .وتتسم الطريقة اليت ختزن هبا
املعلومات خبصائص حمددة جتعلها مفيدة بوجه خاص يف بعض احلاالت .وغالب ًا ما يشار اىل سلسةل الكتل عىل أأهنا جسل
موزع .وقد يكون مصطلح ”( “ledgerجسل أأو دفرت حساابت) معروف ًا – خاصة اذا س بق كل أأن أأخذت درس ًا يف
احملاس بة  -وميكن من تعقب املعلومات بشأأن املعامالت .وكونه "موزع ًا" ( )Distributedيعترب جزء ًا رئيس ي ًا يف منوذج
سلسةل الكتل .وبد ًال من وجود جسل واحد فقط ،توجد العديد من نسخ السجل برمته يف العديد من عقد االنرتنت (مث ًال
اخلوادم) يف ش بكة ما .وال توجد ادارة مركزية .ويف لك مرة تضاف معامةل جديدة اىل السجل ،وتضاف وتعاجل من طرف
لك نسخة من نسخ السجل.
.5







ولسلسةل الكتل مزااي مفيدة عديدة ميكن أأن تتبناها ماكتب امللكية الفكرية حيث أأهنا؛
أمنة من انحية التشفري؛
ميكن أأن تكون عامة أأو خاصة؛
ميكن أأن تتيح املعاجلة اللية من خالل عقود ذكية؛
تساعد عىل بناء التوافق بني الراء والتعاون؛
ميكن أأن تعزز الثقة؛
ال ميكن اخضاع البياانت يف سلسةل الكتل للمراقبة أأو ادخال تغيريات علهيا.

 .6و أأقام مكتب امللكية الفكرية ا ألسرتايل مؤخر ًا رشاكة مع رشكة انش ئة تعمل يف جمال تكنولوجيا سلسةل الكتل من
أأجل وضع حل قامئ عىل سلسةل الكتل ملعاجلة براءات امللكية الفكرية وختزيهنا .وعالوة عىل ذكل ،وضعنا مجموعة من القدرات
اللية من خالل خدمة سلسةل كتل تسمى العقود اذلكية .وبرهنت احملااكة التأأكيدية اليت مقنا هبا عىل أأن التكنولوجيا مالمئة
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لتخزين بياانت الرباءات .وسوف نتحرك قريب ًا حنو مرحةل جتريبية ،حيث س نقوم ابخضاع النظام اىل جتارب والتحقق من أأنه
مناسب وميكن توس يع نطاق تنفيذه اىل مجيع بياانت امللكية الفكرية ا ألسرتالية.
 .7وهناك عدد هائل من الفرص واالماكانت لتوس يع نطاق هذا العمل اىل املس تو ادلويل ،من سالس تخدام يف
التحقق من املصدر وا ألرسار التجارية ومنح الرتاخيص اىل دمع املبادرات احلالية من قبيل ختزين ملفات االدارة أأو أكداة أمنة
لنقل البياانت من قبيل اس تخدام سالسل كتل خاصة ختزن بياانت هممة يف سلسةل الكتل واملعلومات ادلامعة اخلارجة من
سلسةل الكتل عند الربط بني ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل.
 .8غري أأننا نعتقد أأنه بسبب عدم وجود معيار للويبو يقدم بعض املشورة بشأأن اس تخدام هذه التكنولوجيا يف قطاع
امللكية الفكرية ،ميكن أأن تضع ماكتب امللكية الفكرية تصاممي و أأساليب وهنج خمتلفة اىل حد بعيد من أأجل تنفيذها .وقد
يؤدي ذكل اىل عدم القدرة عىل بناء سالسل كتل مشرتكة وسالس تفادة من املزااي اليت متنحها هذه التكنولوجيا .ويمتثل هدف
املهمة املقرتحة يف وضع معيار جديد الس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف ماكتب امللكية الفكرية وتطبيقها .وس تقتيض
املهمة وضع مبادئ توجهيية وممارسات مشرتكة واس تخدام مصطلحات من أأجل ااتحة اطار يدمع التعاون واملشاريع املشرتكة
ويثبت حصة املفهوم.
 .9ويقرتح مكتب امللكية الفكرية ا ألسرتايل أأنه ينبغي انشاء املهمة اجلديدة وفرقة العمل املعنية اباجنازها مضن اطار جلنة
املعايري من أأجل وضع معيار جديد للويبو.
 .11ويقرتح أأن تبارش فرقة العمل تنفيذ أأنشطة ذات صةل تشمل مجع املعلومات بشأأن اس تخدام ماكتب امللكية الفكرية
لسلسة الكتل يف الوقت الراهن ومس تقب ًال ،وهيلكها والهنج املتبع ازاء تنفيذها (اجراء دراسة اس تقصائية) .وكذكل تنظمي
حلقات معل أأو اجامتعات فرقة العمل واالتفاق عىل نظام اثبات مشرتك يدمع وضع مبادئ ذات تصممي عايل املس تو ميكن
أأن تس تفيد ماكتب امللكية الفكرية مهنا مبا أأهنا تطبق تكنولوجيا سلسةل الكتل حلل املشالك الطويةل العهد والناش ئة.
 .11ويقرتح مكتب امللكية الفكرية ا ألسرتايل بأأنه ينبغي أأن يراعي معيار الويبو اجلديد بشأأن سلسةل الكتل وال ينحرص
فامي ييل:
( أأ) املزودين
" "1

لك عقد انرتنت (حواسيب) معومية يف مجيع أأحناء العامل [سالسل الكتل العمومية]
 املنقبني ابلنس بة الثبات العمل ()Miners for Proof-of-Work؛
 احلاصدين ابلنس بة الثبات ا ألمهية ()Harvesters for Proof-of-Importance؛
 املصدقني ابلنس بة الثبات املشاركة يف الرهان ( )Proof-of-Stakeاذلين قد يردون مضن قامئة
"املزودين"

" "2

سالسل الكتل اخلاصة اليت تس تخدم عقد ًا خاصة توفرها بنفسها
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(ب)

لغات الربجمة







C++
”Google “Go
Solidity
Viper
Python
لغات برجمة أأخر

(ج) العامة أأو اخلاصة



جعلت البتكوين أأول سلسةل كتل معومية مشهورة ألهنا أألغت ترخيص الطرف الخر
سالسل الكتل اخلاصة أأعادت فرض ترخيص الطرف الخر

(د) الكفاءة



ا ألمتتة
العقود اذلكية

(ه) البياانت داخل أأو خارج سلسةل الكتل



داخل سلسةل الكتل لتعقب املعامالت اخملزنة يف سلسةل الكتل [العامة أأو اخلاصة]
خارج سلسةل الكتل لتخزين البياانت اليت حتيل الهيا املعامالت

(و) ا ألمن



غالب ًا ما يعترب ثبات بياانت سلسةل الكتل اخلاصية ا ألمنية الرئيس ية لسلسةل الكتل العامة
يكون ا ألمن حمط مقايضة يف سالسل الكتل اخلاصة

(ز) التوافق يف الراء – كيف ينبغي التوصل اىل توافق يف الراء؟
 من طرف املنقبني ( )Minersاملتنافسني يف سلسةل الكتل العامة اذلين حياولون اجياد حل ملشلكة
تتعلق بعدد نونص ( Nonceهو عدد يس تخدم مرة واحدة فقط).
 أأو من طرف خوارزميات خاصة يف سالسل الكتل وا ألدوار املنوطة هبا
 و أأساليب التوصل اىل توافق يف الراء داخل سلسةل كتل يه :مث ًال خوارزمية practical
) byzantine fault tolerance algorithm (PBFTوخوارزمية اثبات العمل ( proof-of-work
) )algorithm(PoWوخوارزمية املشاركة يف الرهان ())proof-of-stake algorithm (PoS
وخوارزمية )delegated proof-of-stake algorithm (DPoS
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(ح) املشاركون
 قد ختول معليات التنفيذ اماكنية حتديد قامئة سوداء هبوايت املشاركني اذلين ال يسمح هلم بتقدمي
معامالت
(ط)

سالعامتد


معاجلة املعلومات عن هوايت املس تخدمني ابس تخدام حلول ادارية رئيس ية من قبيل احملفظات الرمقية

(ي) أليات توس يع نطاق سلسةل الكتل
 قد تس تخدم أليات توس يع متنوعة داخل السلسةل (املس تو  ،)2من قبيل][Plasma
و] [shardingو] ‘ easy parallelizability [EIP-648ابالضافة اىل أليات توس يع خارج السلسةل
)(Compute
 .12وس يقدر مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ابلغ التقدير أأن تناقش جلنة املعايري هذه املسأأةل يف دورهتا السادسة هبدف
وضع معيار جديد للويبو بشأأن سلسةل الكتل ،سريشد بطريقة واحضة ماكتب امللكية الفكرية من أأجل اجياد حلول تس تغل
هذه التكنولوجيا تكون منسقة من حيث الهنج وتتيح اماكنية التشغيل املتبادل.
 .13ويقرتح مكتب امللكية الفكرية ا ألسرتايل عىل جلنة املعايري ما ييل:
( أأ) انشاء هممة جديدة اتبعة لها يكون وصفها عىل النحو التايل" :مجع معلومات بشأأن التقدم اذلي حترزه ماكتب امللكية
الفكرية يف اس تخدام سلسةل الكتل وخربهتا يف هذا اجملال ،تقيمي معايري الصناعة احلالية والنظر يف جدواها واماكنية
تطبيقها يف ماكتب امللكية الفكرية ووضع معيار جديد للويبو بشأأن سلسةل الكتل وتوفري مبادئ توجهيية وممارسات
مشرتكة واس تخدام مصطلحات اكطار دلمع التعاون واملشاريع املشرتكة واثبات حصة املفهوم".
(ب)

وانشاء فرقة معل جديدة س يطلق علهيا امس فرقة العمل املعنية بسالسل الكتل من أأجل تويل املهمة اجلديدة.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

اقرتاح من أجل انشاء هممة دلراسة تطبيق تكنولوجيا سلسةل الكتل يف جمال امللكية الفكرية
وثيقة من اعداد وفد الاحتاد الرويس

معلومات أساس ية
 .1سلسةل الكتل يه جسل عام رمقي محمي من معليات النفاذ غري املرخص لها .وختزن قاعدة البياانت املوزعة املعلومات
بشأن مجيع معامالت املشاركني يف النظام يف شلك "سلسةل كتل" ).(blockchain
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وال يرى املشاركون اال املعامالت اليت ختصهم ،ويضمن نظام امحلاية التشفريي موثوقية البياانت واتساقها.

 .3وتمتثل املزية الساس ية املرتبطة بسلسةل الكتل يف اماكنية ترسيع معليات التحقق وختفيض تاكليف معليات تطهري
البياانت أو املعامالت من خالل املراقبة املفتوحة.
 .4وال ميكن ادخال أية تغيريات عىل البياانت اخملزنة يف سلسةل الكتل اال اذا أكد املشاركون يف الش بكة مرشوعية
املعامةل وفق ًا للقواعد العامة .وميكن ذكل من اس تخدام سلسةل الكتل كدليل مثبت ،يؤكد نقل الصول الرمقية أو ختزين
املعلومات ويؤكد كذكل امتثال العمليات للواحئ التنظميية.
 .5وتعترب سلسةل الكتل كتكنولوجيا ميكهنا حتويل العمليات التجارية املوجودة ومبادئ التفاعل مع اجلهات املنظمة .ويزتايد
الاهامتم عىل الصعيد العاملي بتنفيذها وأطلقت مشاريع جتريبية يف البداية من طرف املصارف ورشاكت تكنولوجيا املعامالت
املالية وجتار التجزئة والرشاكت الصناعية ورشاكت النقل واملنظامت احلكومية ادلولية.
 .6وتتعاون العديد من رشاكت التكنولوجيا ومزودي اخلدمات مع احتادات ،من
قبيل Enterprise Ethereum Alliance،و ،Hyperledger Projectsالذلين يشرتاكن يف تطوير حلول ابتاكرية
ملعاجلة املعلومات بعد اررام صفقات جتارية  )post-trade processingوتعقب السلع يف سلسةل الكتل وتسجيل
املعامالت من أجل اجراء معليات تدقيق.
 .7وارتفع ،مؤخر ًا ،عدد الرباءات الصادرة محلاية الاخرتاعات املتعلقة بتكنولوجيا سلسةل الكتل قدم  285طلب ًا لدلائرة
الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية خالل الربع الول من عام  .)2018وقد بدأ عدد من ماكتب امللكية الصناعية اس تكشاف
اماكانت التكنولوجيا .ونظم عدد من الحداث واملؤمترات لتعريف جممتع اخملرتعني وحمايم رراءات عىل مزااي هذه التكنولوجيا
وكذكل حتفزي النشاط الابتاكري.
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وعىل سبيل املثال:
أ) نظمت ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية النشطة التالية:
 حدث هااكثون  )Hackathonمن أجل اجياد حلول ذات صةل بسلسةل الكتل لفائدة العامل
التجارية https://it-events.com/events/11656
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 مؤمتر دويل حتت شعار "التحول الرمقي :امللكية الفكرية وتكنولوجيا سلسةل الكتل" http://ip- -
blockchain.ru/
ب) و ّنظم مكتب الاحتاد الاورويب للملكية الفكرية  – )EUIPOحدث ""EU Blockathon 2018
.https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/blockathon
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وميكن تطبيق تكنولوجيا سلسةل الكتل يف تسجيل حقوق امللكية الصناعية وحاميهتا:
 مبكن اس تخدام سلسةل الكتل عند الترصف يف حقوق امللكية الفكرية ،حيث ميكهنا تسجيل العقد مبارشة يف
السجل املوزع واجراء معليات حتقق الزامية يف الوقت ذاته .وس يخزن تسجيل لهذه العمليات أيض ًا يف سلسةل
الكتل ،المر اذلي س يخفض الوقت الالزم لتسجيل حق الترصف اىل حد كبري.
 وميكن اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل كسجل موزع لتنظمي مس تودعات أمنة للمعلومات بشأن تسجيل
عنارص امللكية الصناعية وتيسري النفاذ اىل املعلومات فامي خيص الواثئق ذات الولوية.

 .10ويعرض الاحتاد الرويس عىل نظر جلنة املعايري وموافقهتا الاقرتاح الس تدداث هممة جديدة يف ررانمج معل اللجنة
املعنية مبعايري الويبو هبدف دراسة اماكنية اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف معليات من حقوق امللكية الفكرية ،مبا
يشمل ما ييل:
 وضع منوذج لتوحيد نج اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف معليات من حقوق امللكية الفكرية ،ومعاجلة
املعلومات بشأن عنارص امللكية الفكرية واس تخداهما؛
 اعداد اقرتاح بشأن االجراءات املس تقبلية الرامية لتطبيق تكنولوجيا سلسةل الكتل يف معليات من حقوق
امللكية الفكرية ،ومعاجلة املعلومات بشأن عنارص امللكية الفكرية واس تخداهما.
 .11وس تعرض النتاجئ عىل نظر جلنة املعايري.
[ناية املرفقني والوثيقة]

