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CWS/7/6 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مایو  14 التارخي:

 الويبو بمعايير المعنية اللجنة

 السابعة الدورة
 2019یولیو  5ٕاىل  1جنیف، من 

 59تقرير عن المهمة رقم 

 �ىل فرقة العمل املعنیة �سالسل الكتل َكنياملشارِ  نيفَ املِرش  املكتبني من ٕا�دادوثیقة 

 مقدمة

، املقرت�ني 2018اس�تلمت اللجنة املعنیة مبعایري الویبو (جلنة املعایري)، يف دورهتا السادسة اليت ُعقدت يف ٔأكتو�ر  .1
 التالیني:

لق بتكنولوجيا سلسة وضع معیار �دید للویبو یتعمكتب امللكية الفكریة أ�سرتايل من ٔأ�ل مقرتح من ٕا�داد  )أٔ (
 الكتل؛

ومقرتح من ٕا�داد �حتاد الرويس من ٔأ�ل ٕا�شاء �مة �راسة تطبیقات �كنولوجيا سلسة الكتل يف جمال  (ب)
 امللكية الفكریة.

ونظرت جلنة املعایري، �الل دورهتا السادسة، يف املقرت�ني املقدمني من ٔأسرتالیا و�حتاد الرويس، ووافقت �ىل  .2
 :�لوصف ا�ٓيتاجلدیدة،  59ٕا�شاء املهمة رمق 

اس�تكشاف ٕاماكنیة اس�ت�دام �كنولوجيا سلس� الكتل يف معلیات توفري امحلایة مبوجب حقوق امللكية  "(ٔأ)
 ة املعلومات املتعلقة بعنارص امللكية الفكریة واس�ت�دا�ا؛الفكریة، ومعاجل
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ومجع معلومات عن التطورات اليت شهدهتا ماكتب امللكية الفكریة ف� یتعلق �س�ت�دام سلس� الكتل  (ب)
كية وجتر�هتا، وتقيمي معایري الصنا�ة احلالیة �شأٔن سلس� الكتل، والنظر يف �دواها وٕاماكنیة تطبیقها يف ماكتب املل 

 ؛الفكریة

ووضع منوذج لتوحيد ُهنُج اس�ت�دام �كنولوجيا سلس� الكتل يف جمال امللكية الفكریة، مبا يف ذ� وضع مبادئ  (ج)
 توجهيیة وممارسات مشرتكة، واس�ت�دام مصطل�ات ٕاكطار یدمع التعاون واملشاریع املشرتكة ویثبت حصة املفهوم؛

ق �ىل �كنولوجيا سلس� الكتل يف معلیات توفري امحلایة مبوجب ملعیار �دید للویبو ینطب مقرتحوٕا�داد  (د)
 "حقوق امللكية الفكریة، ومعاجلة املعلومات املتعلقة بعنارص امللكية الفكریة واس�ت�دا�ا.

 ).CWS/6/34 من الوثیقة 30(انظر الفقرة 

ة العمل املعنیة �سالسل الكتل" ووافقت جلنة املعایري، يف دورهتا السادسة، �ىل ٕا�شاء فرقة معل �دیدة �مس "فرق .3
، كام عّینت الوفد�ن أ�سرتايل والرويس مرشفَني مشارَكني �ىل فرقة العمل اجلدیدة. وطلبت جلنة 59لتضطلع �ملهمة رمق 

الفقرة  (انظر 59املعایري ٕاىل فرقة العمل اجلدیدة ٔأن تقدم لها، �الل دورهتا السابعة، تقر�رًا �شأٔن التقدم احملرز يف املهمة رمق 
�رش�یح ). كام طلبت جلنة املعایري ٔأن تصدر أ�مانة تعم�ً یدعو ماكتب امللكية الفكریة ٕاىل CWS/6/34من الوثیقة  31

م �رباهئا يف جمال سالسل الكتل لالنضامم ٕاىل فرقة العمل اجلدیدة املعنیة �سالسل الكتل.  ووافقت جلنة املعایري �ىل ٔأن یُنّظِ
ووافقت  ، ؤأن یدعو ٕا�هيا ٔأعضاء جلنة املعایري ؤأي ٔأطراف معنیة.2019�شأٔن سلس� الكتل يف �ام املكتب ا�ويل فعالیة 

. ا�ورة القادمة للجنة املعایري انعقاد لفرقة العمل املعنیة �سالسل الكتل قبل تنظمي اج�ع خشيص�ىل  ٔأیضاً  جلنة املعایري
 ).CWS/6/34يف الوثیقة  35ٕاىل  33(انظر الفقرات من 

 التقر�ر املر�يل

ماكتب امللكية الفكریة ٕاىل �رش�یح ممثلهيا  ها�ي دعت في C.CWS.108، التعممي 2018ٔأصدرت أ�مانة، يف نومفرب  .4
مكتبًا: ٔأسرتالیا  13مللكية الفكریة التالیة اليت بلغ �ددها الكتل. واس�ت�ابت للتعممي ماكتب ا يف فرقة العمل املعنیة �سالسل

املكتب أ�ورويب ا�ٓس�یوي للرباءات ومكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكریة ؤأملانیا والیا�ن وكندا وش�یيل والصني و 
 و�حتاد الرويس وٕاس�بانیا والسوید واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية.

الكتل. ويف ؤأ�شأٔت أ�مانة صف�ة و�يك اخلاصة بفرقة العمل لتيسري مناقشات ٔأعضاء الفرقة املعنیة �سالسل  .5
شلك رسوم بیانیة  يف 2019-2018املرشفان املشاراكن �ىل فرقة العمل خطة العمل للفرتة  املكتبان ، وزع2018د�سمرب 

وٕاضافة ٕاىل ذ�، فقد ُوّزعت خطة معل رفيعة املس�توى تغطي نطاق  .59و�داول ملبارشة املناقشات �شأٔن املهمة رمق 
 رقة العمل املعنیة �سالسل الكتل.فلطریق الارطة خب�سمى ا�ٓن و  –العمل 

 ٔأعضاء فرقة العمل املوّ�ه �س�تبياننتاجئ 

ن �ىل فرقة العمل واملكتب ا�ويل املكتبان املرشفان املشاراك ، ؤأ�د1مناقشات اجلو�  2019بدٔأت يف ینا�ر  .6
فرقة العمل ف� یتعلق استباینًا لفائدة ٔأعضاء فرقة العمل من ٔأ�ل "مجع معلومات عن التطورات اليت شهدها ٔأعضاء 

 ".�س�ت�دام سلس� الكتل وجتر�هتم
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حيث ، وا�ي یضم س�بع مسائل، 2019فربا�ر  �الل شهراس�تكامل هذا �س�تبيان وُدِعَي ٔأعضاء فرقة العمل ٕاىل  .7
 :ٔأكرب ٔأمهیة�كتيس  5ٕاىل  1ٔأن املسائل من 

قمية �الیة ٔأو هتدیدًا حممتًال يف جمال فهيا فرصة ذات �شلك سلسة الكتل  تعتربون ٔأن مايه ا�االت اليت )1"
 امللكية الفكریة؟

 م دا�ل منظمتمك.نظّ أ��شطة ذات الص� �سلسة الكتل اليت تُ  )2

 يف والیتمك القضائیة.تُنّظم أ��شطة ذات الص� �سلسة الكتل اليت  )3

 املذ�ورة ٔأد�ه:ٔأهداف املعیار اخلاص �سلسة الكتل مع مرا�اة العنارص احملمت� للنطاق  )4
 بیان النطاق "1"  
 املصطل�ات والتعاریف "2"  
 التكنولوجيا "3"  
 البیا�ت "4"  
 املشاركة "5"  

 ."ماكتب امللكية الفكریة بنياقرتا�ات �شأٔن مرشوع مشرتك  )5

 و�شمل النتاجئ املهمة ما یيل: .8

 اك�ٓيت:املوافقة �ىل بیان النطاق املو�د لیصبح نصه  (ٔأ)

هذا املعیار ٕاىل توجيه ماكتب امللكية الفكریة واملنظامت أ�خرى اليت حتتاج ٕاىل ٕادارة بیا�ت امللكية الفكریة "هيدف 
وختز�هنا ومعاجلهتا وتبادلها و�رشها �س�ت�دام سلسة الكتل. والغرض من اس�ت�دام هذا املعیار هو ٕاماكنیة تبس�یط 

 ابلیة التشغیل البيين بني ماكتب امللكية الفكریة."تطو�ر سلسة الكتل و�رسیعها �ىل حنو متّسق وتعز�ز ق

 الفرص ذات القمية العالیة: (ب)

وما ٕاذ  توقيهتا كریة و�رخيصها �سهو� ونقلها، وحتسنيمعاجلة حقوق امللكية الف –العقود ا��یة  "1"
 ذ�؛

: مشرتكاملوثوقة �ىل حنو  /املوثوقة /ةالثبات جسالت امللكية الفكریة القامئة �ىل سالسل الكتل "2"
وٕاماكنیة تتبع  ، وسلس� امللكية.احلا�و امللكية تغّري ، و جسل ٕاصدار ٔأصول امللكية الفكریة

 ٔأصول امللكية الفكریة. والت�دید الرمقي �شأٔن ٕادارة ٔأصول امللكية الفكریة؛

�كرار البیا�ت الواكالت احلكومية لتقلیل  املوز�ة دا�ل –البیا�ت تبادل  /تبادل البیا�ت "3"
 ؛وضامن سالمة البیا�ت

 .مكتب امللكية الفكریة أ�سرتايل مللكية مثًال: العالمة الت�اریة ا��یة يفٕاثبات ا – املنشأٔ  "4"
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 :املشرتكة ٕاىل �ركزي دا�يل و�ركزي �ار� اریعینبغي تقس�مي املش (ج)

 الو�ة ا�ا�لیة "1"
 ؛، بیا�ت أ�ولویة�ىل سبيل املثالبني املاكتب، ف�  الثابتةالبیا�ت  تبادل -
 تغیريات امللكية.معلیات الت�دید ا�ٓيل وجسل والعقود ا��یة، مثًال:  -

 الو�ة اخلارجية "2"
 سلسة الكتل من ٔأ�ل ٔأولویة إالیداع؛ -
 �رخيص حقوق امللكية الفكریة؛و  -
 ماكحفة التقلید؛ –احلدود  مراقبةامجلارك/ و  -
 �كنولوجيا�س�ت�دام  لل�ذج والصور ثالثیة أ�بعادد مس�تودع مو� /ٕا�شاء و�دة ختز�نو  -

 الكتل.سلس� 

 املعیار: ه يفٕادرا�ما جيب أٓراء حول  (د)

 املصطل�ات والتعاریف "1"
 قاموس املفردات؛ -
 مرسد املصطل�اتو  -

 التكنولوجيا وقابلیة التشغیل البيين "2"
 املنصة؛ -
 أ�من؛و  -
 أ�نواع، مثًال العقود ا��یة؛و  -
 التشفري. ولغة -

 البیا�ت "3"
 ؛دا�ل السلسة ٔأو �ار�ا -
الطالع �لهيا ٔأو البیا�ت �ري املتا�ة � البیا�ت املوضو�ة حتت ترصف امجلهور لو  -

 ؛لالطالع �لهيا
 .ST.3معایري الویبو من قبیل املعیار و  -

 املشاركة "4"
 ؛الهیئات احلكومية -
 التوافق؛و  -
 ٕادارة الهویة؛و  -
 .ارخص لهالعامة واخلاصة واملالهیئات و  -

 للتطبیق.دراسات اجلدوى یقدم املعیار مناذج مرجعیة و  "5"
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 لفرقة العمل ا�ي ُعقد يف مایو الشخيصورشة معل الویبو �شأٔن سلسة الكتل و�ج�ع 

معل الویبو �شأٔن  املسا�دة ٕاىل املكتب ا�ويل يف تنظمي ورشة �ىل فرقة العمل املرشفان املشاراكناملكتبان قدم  .9
 :، ومن بيهناسلسة الكتل ٕاضافة ٕاىل حضورهام يف اجللسات وتنس�یقها

 الصورة العامة للرباءات يف جمال �كنولوجيا سلسة الكت�؛ (ٔأ)

 جمال امللكية الفكریة؛ من ٔأ�لمنت�ات/ �دمات سلس� الكت� و  (ب)

 امللكية الفكریة. بيا�تب   یتعلقف�سلسة الكتل  لتقييساملمكنة  واجلهات املرحشة ا�االتو  (ج)

. وحرض �ج�ع لك من ماكتب 2019مایو  11يف �ا خشصیًا الكتل اج� سلسال�  املعنیةعقدت فرقة العمل و  .10
امللكية الفكریة الست التالیة (مكتب امللكية الفكریة أ�سرتايل ومكتب امللكية الفكریة الكوري وا�ا�رة �حتادیة الروس�یة 

فكریة واملكتب إالس�باين للرباءات والعالمات الت�اریة ومكتب اململكة املت�دة للملكية الفكریة ومكتب الوال�ت للملكية ال
 املت�دة أ�مر�كية للرباءات والعالمات الت�اریة) واملكتب ا�ويل للویبو.

 وركز اج�ع فرقة العمل �ىل ما یيل: .11

 تل؛اس�تعراض نتاجئ ورشة معل الویبو �شأٔن سلسة الك  (ٔأ)

 ؛سلس� الكتل�  ف� یتعلقاس�تعراض ومناقشة هدف ونطاق معیار �دید للویبو و  (ب)

 اس�تعراض ومناقشة ٕا�ا�ت ٔأعضاء فرقة العمل �ىل �س�تبيان �شأٔن "اس�ت�دام سلس� الكتل وجتارهبم"؛و  (ج)

 ؛بهمناقشة ٔأهداف املعیار وٕادراج �دول احملتو�ت اخلاص و  (د)

 وتوجيه ا�ال الصناعي و�االت �س�ت�دام احملمت� ٕالثبات مشاریع املفاهمي.العمل يف املس�تقبل و  (ه)

 ما یيل: یة بعد اج�ع فرقة العملومشلت النتاجئ الرئيس�  .12

 ٕاد�الها �ىل ٔأهداف فرقة العمل؛ املُقَرتح تعدیالتال  (ٔأ)

 ٕاد�الها �ىل بیان نطاق مرشوع املعیار املقرتح؛ املُقَرتح تعدیالتال و  (ب)

 تكامل ٔأهداف مرشوع املعیار املقرتح؛واس�  (ج)

 وصیا�ة عنوان املعیار املقرتح؛ (د)

 وصیا�ة وتعدیل �دول احملتو�ت اخلاص مبرشوع املعیار؛ (ه)

 مضن مواضیع وجهية؛احملمت� ومجع �االت اس�ت�دام سلس� الكتل يف جمال امللكية الصناعیة  (و)

�مع مجمو�ة متنو�ة من ٔأحصاب املصل�ة يف نظام امللكية الفكریة هتیئة بيئة تعاونیة  يف بحثال االتفاق �ىل و  (ز)
 البييئ يف تطو�ر �لول �مو�ة من �االت �س�ت�دام.
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 واتفق ٔأعضاء فرقة العمل ا��ن حرضوا �ج�ع الشخيص �ىل بنود العمل التالیة: .13

 اخلاصة بفرقة العمل:�ىل صف�ة و�يك  التالیة �رش التعلیقات )أٔ (
 ؛ٕاد�الها �ىل ٔأهداف فرقة العمل املُقَرتحتعدیالت ال  "1"
 ؛ٕاد�الها �ىل بیان نطاق مرشوع املعیار املقرتح املُقَرتحتعدیالت ال و  "2"
 ؤأهداف مرشوع املعیار املقرتح؛ "3"
 وعنوان املعیار املقرتح؛ "4"
 حتسني �دول احملتو�ت اخلاص مبرشوع املعیار؛و  "5"
 .)احلا� أ�ولیة�االت �س�ت�دام (و  "6"

ٕالدراج  هاوالتنس�یق مع ) ISOالتصال املنظمة ا�ولیة للتوحيد القيايس (لاملكتب ا�ويل  تقدمي طلب ٕاىلو  )ب(
 ؛ISO TC/307وبصفة �اصة  ISOاتصال مع نقطة ك  املعنیة �سالسل الكتلعمل المتثیل فرقة 

 ؛تنقيح و�رتيب ٔأولو�ت �االت �س�ت�دامو  )ج(

 املعیار. �س�ت�دام وتطو�ر�االت هتیئة بيئة تعاونیة �مع يف بحث وال  )د(

 �ارطة طریق فرقة العمل املعنیة �سالسل البیا�ت
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 2019/2020مرشوع خطة العمل للفرتة 
 

جلو�ا املقرر �جناز�رخي  إالجراء   مؤ�ل منجز 
املعلومات من ٔأعضاء فرقة العمل �شأٔن  مجع 1

س�ت�دام � اليت شهدهتا ف� یتعلقالتطورات 
دراسات ، مبا يف ذ�، جتارهباو سلس� الكتل 

اخلاصة بأٔعضاء فرقة العمل من ٔأ�ل  اجلدوى
 عرضها ومناقش�هتا يف املس�تقبل.

2019فربا�ر   ☒ ☐ 

ورشة العمل �شأٔن  ٕا�شاء فرقة العمل
سلس� الكتل واج�ع 

 فرقة العمل

ا�ورة 
الثامنة 
للجنة 
 املعایري

 

ا�ورة 
السابعة للجنة 

 املعایري

"نظام بييئ 
للملكية 

 –الفكریة" 
 بيئة تعاونیة

ا�ورة 
التاسعة 
للجنة 
 املعایري

 

2018 2019 2020 2021 
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جلو�ا املقرر �جناز�رخي  إالجراء   مؤ�ل منجز 
ؤأس�ئ� اس�تبيان حول  هیلك مرشوع�داد 

ماكتب امللكية الفكریة لسلسة الكتل اس�ت�دام 
 هتا يف هذا الشأٔن.وجتر�

2019مارس   ☒ ☒ 

 ☐ ☒ حيدد الحقاً  ٕاىل جلنة املعایريتقدمي وثیقة معل 
مع ٔأعضاء فرقة  1عقد اج�ع �رب �نرتنت للجو� 

 العمل
2019مارس   ☐ ☒ 

ورشة العمل 
�شأٔن سلسة 

 الكتل

�ى  عرض حول ٕاثبات حصة مفهوم سلسة الكتل
  مكتب امللكية الفكریة أ�سرتايل.

2019ٔأ�ریل   ☒ ☐ 

 عرض حول املسائل املؤه� للتوحيد القيايس
 لفرقة العمل الشخيص�ج�ع 

�رش التعدیالت املد�� �ىل مرشوع ٔأهداف فرقة  2
 العمل �ىل حصفة و�يك 

2019یونیو  –مایو   ☐ ☐ 

�رش التعدیالت املد�� �ىل نطاق مرشوع املعیار 
 �ىل حصفة و�يك

2019یونیو  –مایو   ☐ ☐ 

2019یونیو  –مایو  �رش ٔأهداف مرشوع املعیار �ىل صف�ة و�يك  ☐ ☐ 
2019یونیو  –مایو  �رش عنوان مرشوع املعیار �ىل صف�ة و�يك  ☐ ☐ 

�رش �دول احملتو�ت اخلاص مبرشوع املعیار �ىل 
 صف�ة و�يك

2019یونیو  –مایو   ☐ ☐ 

�ىل  )احلا� أ�ولیة(�رش �االت �س�ت�دام 
 صف�ة و�يك

2019یونیو  –مایو   ☐ ☐ 

مع ٔأعضاء فرقة  2عقد اج�ع �رب �نرتنت للجو� 
 العمل

2019یونیو   ☐ ☐ 

ا�ورة السابعة 
 للجنة املعایري

2019یولیو  فرقة العمل ٕاىل جلنة املعایريٕا�داد وتقدمي تقر�ر   ☐ ☐ 
عرض شفوي �شأٔن معل الفرقة مبا يف ذ�  تقدمي

 نتاجئ �س�تبيان املو�ه ٔ�عضاء فرقة العمل
2019یولیو   ☐ ☐ 

2019یولیو  للجنة املعایري وفرقة العمل خشيصعقد اج�ع   ☐ ☐ 
2019یولیو  2019/2020تقدمي خطة العمل للفرتة   ☐ ☐ 

مع املنظمة ا�ولیة للتوحيد القيايس  الویبو اتصال 3
)ISO ٕالدراج متثیل فرقة العمل املعنیة �سالسل (

 ISOوبصفة �اصة  ISOالكتل كنقطة اتصال مع 
TC/307؛ 

2019ٔأغسطس   ☐ ☐ 

2019ٔأغسطس  تنقيح و�رتيب ٔأولو�ت �االت �س�ت�دام؛  ☐ ☐ 
هتیئة بيئة تعاونیة �مع �االت يف بحث ال 

 املعیار �س�ت�دام وتطو�ر
2019ٔأغسطس   ☐ ☐ 

2019ٔأغسطس  حتسني �دول احملتو�ت اخلاص مبرشوع املعیار  ☐ ☐ 
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 ٕان جلنة املعایري مدعوة ٕاىل ما یيل: .14

إال�اطة �لامً مبضمون هذه  (ٔأ)
 الوثیقة؛
و�شجیع ماكتب امللكية الفكریة  (ب)

�ىل املشاركة يف مناقشات فرقة العمل 
 املعنیة �سالسل الكت�.

 

 ]هنایة الوثیقة[
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