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 باإلنكلیزیةاألصل: 
 2020 نونبر 18 التاریخ:

 الويبو بمعايير المعنية اللجنة

 الثامنة الدورة
 2020 دیسمبر 4إلى  نوفمبر 30جنیف، من 

 )59رقم فرقة العمل المعنية بس��سل الكتل (المهمة تقرير 

على فرقة العمل  المشرفان من إعدادوثیقة 
 المعنیة بسالسل الكتل

 مقدمة

استلمت اللجنة المعنیة بمعاییر الویبو  .1
التي ُعقدت في  السابعة)، في دورتھا اللجنة(

فرقة الذي أنجزتھ عمل العرًضا عن  2018 یولیو
 أعده المشرفان العمل المعنیة بسالسل الكتل

مكتب أسترالیا فرقة العمل، أي  علىن اشاركتالم
للملكیة الفكریة والدائرة االتحادیة للملكیة 

، بما في ذلك نتائج )Rospatent( الفكریة
ونتائج  فرقة العملعضاء أل الموجھ ستبیانالا

. 2019الذي عقد في مایو  الحضورياالجتماع 
لجنة المعاییر أیًضا تقریًرا شفھًیا من  واستلمت

، التي سالسل الكتلعمل  حلقة المكتب الدولي حول

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51407
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. (انظر الوثیقة 2019أبریل في  ُعقدت في جنیف
CWS/7/6(. 

شجعت لجنة المعاییر مكاتب الملكیة و .2
فرقة العمل الفكریة على المشاركة في مناقشات 

الفوائد  وأشارت إلى المعنیة بسالسل الكتل
مع القطاع الخاص  التعاون الناجمة عن الكبیرة

 والجامعات والمنظمات غیر الحكومیة.

وافقت لجنة معاییر على اقتراح مراجعة وصف و .3
كما قدمھ  الموحدوبیان النطاق  59المھمة رقم 
نص الوصف الجدید ویرد . شاركانتالمشرفان الم
النحو وبیان النطاق على  59للمھمة رقم 

 التالي:

 لمھمة:لالمعدل  الوصف
استكشاف إمكانیة استخدام تكنولوجیا سلسلة  -

الكتل في عملیات توفیر الحمایة بموجب 
حقوق الملكیة الفكریة، ومعالجة المعلومات 

المتعلقة بعناصر الملكیة الفكریة 
 واستخدامھا؛

وجمع معلومات عن التطورات التي شھدتھا  -
ما یتعلق مكاتب الملكیة الفكریة فی

باستخدام سلسلة الكتل وتجربتھا، وتقییم 
معاییر الصناعة الحالیة بشأن سلسلة 
الكتل، والنظر في جدواھا وإمكانیة 

 تطبیقھا في مكاتب الملكیة الصناعیة؛

ووضع نماذج مرجعیة الستخدام تكنولوجیا  -
سلسلة الكتل في مجال الملكیة الفكریة، 

رسات بما في ذلك وضع مبادئ توجیھیة ومما
مشتركة، واستخدام مصطلحات كإطار یدعم 

التعاون والمشاریع المشتركة ویثبت صحة 
 المفھوم؛

وإعداد اقتراح بشأن معیار جدید للویبو  -
یدعم التطبیق المحتمل لتكنولوجیا سلسلة 
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الكتل في إطار النظام اإلیكولوجي للملكیة 
 الفكریة".

 بیان النطاق:
تب "یھدف ھذا المعیار إلى توجیھ مكا

الملكیة الفكریة والمنظمات األخرى التي 
تحتاج إلى إدارة بیانات الملكیة الفكریة 

وتخزینھا ومعالجتھا وتبادلھا ونشرھا 
والغرض من استخدام  باستخدام سلسة الكتل.

ھذا المعیار ھو تبسیط عملیة تنفیذ سلسلة 
الكتل وتسریعھا بطریقة قابلة للتشغیل 

لوجي للملكیة المتبادل داخل النظام اإلیكو
من الوثیقة  67الفكریة". (انظر الفقرة 

CWS/7/29.( 

 التقریر المرحلي

 3مناقشات الجولة 

. 2019في أغسطس  3انطلقت مناقشات الجولة  .4
المنظمة الدولیة مع المكتب الدولي  وتواصل

معھا إلدراج تمثیل  ونسق) ISOللتوحید القیاسي (
فرقة العمل المعنیة بسالسل الكتل كنقطة اتصال 

نح المكتب مُ . وISO TC/307وبصفة خاصة  ISOمع 
 الدولي وفرقة العمل الموافقة لالستفادة من:

 سالسل الكتل تكنولوجیات: ISOوثیقة  -
 ISO 22739المصطلحات ( - ةالموزع والسجالت

CD TC307 Watermarked WIP ؛( 

 تعاریف: االتحاد الدولي لالتصاالت وثیقةو -
-DLT( ةالموزع السجالتمصطلحات تكنولوجیا و

I-203.( 

 2في القسم تلك الوثیقتین معلومات واستخدمت 
سالسل معیار  مسودة"التعاریف والمصطلحات" من 

 العمل. فرقة تعده حالیاالذي  الكتل
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حاالت  ُحسنت، 3خالل مناقشات الجولة و .5
في  سالسل الكتل لتكنولوجیااالستخدام المحتملة 

ووضع المشرفان  الملكیة الفكریةفضاء 
 تلكالعمل نموذًجا لدعم  على فرقة المشتركان
موضوع  اختیرعلى وجھ التحدید، والمھمة. 

اإلنفاذ كحالة استخدام نموذجیة، بما في ذلك 
أظھرت فوائد ملموسة  مھمةثالث حاالت استخدام 

 إعدادب وصلتھالنظام الملكیة الفكریة 
صفحة على  تلكحالة االستخدام  وُنشرتالمعیار. 

 .الویكي الخاصة بفرقة العمل

المشرفان المشتركان ، أجرى 3خالل الجولة و .6
المعیار بما  مسودةتعدیالت على  على فرقة العمل

ھا عواجتماللجنة  7الدورة یتماشى مع نتائج 
 .الحضوري

 4مناقشات الجولة 

 2020في مارس  4مناقشات الجولة انطلقت  .7
سالسل استخدام بصیاغة المعیار الجدید بشأن 

یتضمن و. لملكیة الفكریةفي مجال ا الكتل
) المصطلحات 0.1اإلصدار اإلصدار األول (

المنظمة الدولیة  التي تعتمدھا والتعاریف
االتحاد الدولي لالتصاالت وللتوحید القیاسي 

في والمعھد الوطني للمعاییر والتكنولوجیا 
ر أو معاییر الوالیات المتحدة األمریكیة. تقاری
جدول المحتویات المتفق علیھ  فياألقسام  وُرتبت

في  الحضوري الذي ُعقدفي اجتماع فرقة العمل 
 .2019مایو 

 المشرفان المشتركان على فرقة العملاجتمع و .8
 المعیار مسودةتشكیلة والمكتب الدولي لمناقشة 

في  الكتل سالسل استخدام حول عملورقة  ومشروع
بأكملھ من أجل تعزیز  الملكیة الفكریةنظام 

تشمل وفرقة العمل.  الذي تقوم بھالعمل اإلضافي 
جمع المعلومات من  المشروعالمرحلة األولى من 
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مكاتب الملكیة الفكریة وأصحاب المصلحة في 
بدراسة جدوى الملكیة الفكریة فیما یتعلق  مجال

الملكیة في مجال سالسل الكتل  ماستخدامھ
أعد و. بشأن ذلك موخطتھ موأنشطتھ الفكریة

بناء على استبیان  االستبیانالمكتب الدولي 
 7 دورةالالعمل قبل  فرقةأعضاء  استخدم مع

 توقدم االستبیانالعمل  فرقة تاستعرضو. للجنة
 إلى المكتب الدولي. اتعلیقاتھ

 مسودة 2020في یونیو العمل  فرقة تناقشو .9
على صفحة ) المنشور 0.1اإلصدار المعیار (

علیھ  لیعلقالویكي الخاصة بفرقة العمل 
تحت عنوان للجنة  8الدورة قبل  أعضاؤھا

تكنولوجیا سلسلة الكتل في "توصیات لتطبیق 
 مسودةیتضمن و". لملكیة الفكریةاإطار نظام 

المعیار قائمة شاملة بالتعاریف والمصطلحات 
السجالت  وتكنولوجیا سالسل الكتلالخاصة ب
)، باإلضافة إلى نطاق وأھداف DLT( الموزعة

ذلك، بدأ  وعالوة على. التي تم تحسینھا لمعیارا
على  7إلى  4األقسام المتبقیة من  علىالعمل 

العمل على تقدیم  فرقةأعضاء  وشُجع .نحو شامل
 ىاألول مسودةال بشأن 2020یولیو  3تعلیقات حتى 

 ).0.1(اإلصدار 

في  سالسل الكتلب المعنیة عملالشاركت فرقة و .10
سالسل استخدام حول  اإلنترنتندوة الویبو عبر 

، والتي نظمھا لملكیة الفكریةفي مجال ا الكتل
. وكان الھدف 2020یونیو  25المكتب الدولي في 

 مشروعمن الندوة عبر اإلنترنت شرح أھداف ونطاق 
أنشطة المرحلة  مخرجاتومناقشة  ورقة العمل

، بما في ذلك حاالت االستخدام المحتملة األولى
في فضاء الملكیة  سالسل الكتللتكنولوجیا 

 كیة الفكریةالملنظام  تعاریف مسودةوالفكریة 
 وأحاط. للمشروع الملكیة الفكریةوسلسلة قیمة 

ُینفذ بھدف  المشروع ذلكأن ب علما المشاركون

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=57568
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=57568
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وُیتاح . سالسل الكتلالمعنیة بعمل ال فرقةدعم 
ملخص المناقشات والمواد األخرى على موقع 

: اإللكترونيالویبو 
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.js

p?meeting_id=57568. المكتب الدولي خطتھ  وعرض
سالسل استخدام لتنظیم ندوات عبر اإلنترنت حول 

. وسُتنشر نتیجة في مجال الملكیة الفكریة الكتل
على موقع الویبو اإللكتروني في الوقت  المشروع
 المناسب.

المنعقد خالل اجتماعھا ناقشت فرقة العمل و .11
المعیار، ومبادرات  مسودة 2020في أكتوبر 

لمكاتب، والتقدم المحرز في ا سالسل الكتلتطبیق 
والتحدیات  ،لویبوا ورقة عمل مشروعفي 

 تي قدمھالواواالقتراحات الرئیسیة للنظر فیھا 
 خالصة المناقشة:فیما یلي المكتب الدولي. و

 المعیاربمسودة  علما ونالمشارك أحاط -
التي نشرھا المشرفان المشتركان الثانیة 

 الویكي؛ صفحة علىعلى فرقة العمل 

المكاتب مبادراتھا وتجاربھا  وعرضت -
، بما في سالسل الكتلالستخدام تكنولوجیا 

ذلك المعرف الالمركزي القابل للتحقق والذي 
مفتاح مجتمع الملكیة یشكل أنھ  ُوجد

في ًما نحو نظام رقمي الفكریة للمضي قد
 لملكیة الفكریة؛مجال ا

مھام فرعیة، وھي  إسنادنظر المشاركون في و -
، التقنیةالتنظیم، والحوكمة، والمعاییر 

من  بغرض إجراء مزیدوحاالت االستخدام 
فرقة العمل  ووافقتالمناقشات الفعالة. 

على المواضیع األربعة مع مراعاة أھمیة 
الجھود المتبادلة داخل فرقة العمل كشرط 

لعمل من امسبق للحصول على نتائج منسقة 
 ؛المضطلع بھ

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=57568
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=57568
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 انخراطأھمیة إلى فرقة العمل  وأشارت -
القطاع الخاص  من لملكیة الفكریةكیانات ا

أنھا على اعتبار في مناقشات فرقة العمل 
ا مھًما في نظام الملكیة الفكریة. تلعب دورً 

 العمل على النظر في فرقة تلذلك وافقو
العام  ینمع كیانات القطاع اتشراك إقامة
ستكشاف االستخدام ال محاولة في والخاص

في مجال  سالسل الكتلالمحتمل لتكنولوجیا 
 المعیار الجدید؛  وإعدادلملكیة الفكریة ا

 العملورقة وأكدت فرقة العمل من جدید أن  -
جمیع  ومعیار الویبو الجدید ینبغي أن یشمال

أنواع حقوق الملكیة الفكریة ودورة حیاة 
 الملكیة الفكریة بأكملھا.

فرقة طة الطریق وخطة العمل الخاصة بـارخ
 سالسل الكتلالعمل المعنیة ب

 سالسل الكتلالمعنیة بعمل الوضعت فرقة  .12
 الویبو معیار اقتراح عنخارطة طریق إلعداد 

المحتمل لتكنولوجیا  االستخدامجدید یدعم ال
نظام الملكیة الفكریة وستواصل  في سالسل الكتل
المعیار الجدید كما ھو موضح  إعدادالعمل على 

 أدناه.

خارطة الطریق الخاصة بفرقة العمل المعنیة 
 بسالسل الكتل
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 2020/2021طة العمل مشروع خ
 

تاریخ  اإلجراء الجولة
اإلنجاز 
 المقرر

 منجز

الدورة 
8 

 للجنة

إعداد وتقدیم 
العمل  فرقةتقریر 

 اللجنة إلى 

نوفمبر/ 
 2020دیسمبر 

 

تقدیم عرض شفھي 
حول عمل فرقة 

 العمل 

نوفمبر / 
 2020دیسمبر 

 

خطة عمل  تقدیم
2019/2020  

نوفمبر / 
 2020دیسمبر 

 

 
5 

تنقیح مسودة 
اإلصدار المعیار (

 8الدورة  ) بعد0.1
وإبداء  للجنة
العمل  فرقةأعضاء 

 لتعلیقاتھم

 2020أغسطس 
- 

 

معیار المسودة  نشر
اإلصدار منقح (ال
على صفحة ) على 0.2

الویكي الخاصة 
 بفرقة العمل

 2020أكتوبر 
- 

 

العمل  فرقةعقد 
الجتماع/حلقة عمل 
حضوریا و/أو عن 

الستعراض  بعد
التغییرات المدخلة 

مسودة  على
التعلیقات /المعیار

 علیھ

 2020نوفمبر 
- 
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إن لجنة  .13
المعاییر مدعوة 
إلى اإلحاطة علما 

بمضمون ھذه 
 الوثیقة

 

 [نھایة الوثیقة]
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