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CWS/9/7 
يةاألصل:  ز  باإلنكلي 

 2021 أكتوبر  5 التاري    خ: 

 اللجنة المعنية بمعايير الويبو

 التاسعةالدورة 
 2021 نوفمي   5إىل  1جنيف، من 

 (59فرقة العمل المعنية بسالسل الكتل )المهمة رقم تقرير 

ف من إعدادوثيقة   عىل فرقة العمل المعنية بسالسل الكتل المتشاركير   ير  المشر

 مقدمة

ي دورتها اللجنةاستلمت اللجنة المعنية بمعايير الويبو ) .1
ي  الثامنة(، ف 

قدت ف  ي عُ
عن العمل الذي  تقريًرا مرحلًيا ،2020 نوفمي  الت 

فان الم اليا للملكية الفكرية والدائرة تأنجزته فرقة العمل المعنية بسالسل الكتل أعده المشر شاركان عىل فرقة العمل، أي مكتب أسي 
 . (CWS/8/15)انظر الوثيقة  (Rospatent) االتحادية للملكية الفكرية

ي مناقشات و  .2
 وأشارت إىل فرقة العمل المعنية بسالسل الكتلشجعت لجنة المعايير مكاتب الملكية الفكرية عىل المشاركة ف 

ة من  99إىل  96)انظر الفقرات من  مع القطاع الخاص والجامعات والمنظمات غير الحكومية.  التعاون الناجمة عن الفوائد الكبير
 (. CWS/8/24الوثيقة 

ي إطار المهمة رقم  عملهاواصلت فرقة العمل و  .3
وبيان النطاق المتفق عليه للمعيار الجديد بشأن استخدام سالسل الكتل  59ف 

ي مجال الملكية الفكرية عىل
 
: ف   النحو التاىلي

( لمهمةا وصف ي الدورة السابعة للجنة المعايير
 
 : )كما اعتمدت ف

ي عمليات توفير الحماية بموجب حقوق الملكية الفكرية،  -
استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل ف 

 ومعالجة المعلومات المتعلقة بعنارص الملكية الفكرية واستخدامها؛

ي شهدتها مكاتب الملكية الفكرية فيما يتعلق باستخدام سلسلة الكتل وتجربتها، وجمع معلومات عن  -
التطورات الت 

ي مكاتب الملكية الصناعية؛
ي جدواها وإمكانية تطبيقها ف 

 وتقييم معايير الصناعة الحالية بشأن سلسلة الكتل، والنظر ف 

ي مجال الملك -
 
ي ذلك وضع مبادئ توجيهية ووضع نماذج مرجعية الستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل ف

 
ية الفكرية، بما ف

كة ويثبت صحة المفهوم؛ كة، واستخدام مصطلحات كإطار يدعم التعاون والمشاري    ع المشي   وممارسات مشي 

ي إطار  -
اح بشأن معيار جديد للويبو يدعم التطبيق المحتمل لتكنولوجيا سلسلة الكتل ف  النظم اإليكولوجية وإعداد اقي 

 ". للملكية الفكرية
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 بيان النطاق: 
ي تحتاج إىل إدارة بيانات الملكية الفكرية وتخزينها 

"يهدف هذا المعيار إىل توجيه مكاتب الملكية الفكرية والمنظمات األخرى الت 
ها باستخدام سلسة الكتل.  والغرض من استخدام هذا المعيار هو تبسيط عملية تنفيذ سلسلة الكتل  ومعالجتها وتبادلها ونشر

من الوثيقة  67". )انظر الفقرة النظم اإليكولوجية للملكية الفكريةوتشيعها بطريقة قابلة للتشغيل المتبادل داخل 
CWS/7/29 .) 

 التقرير المرحل  

 تكنولوجيا سلسلة الكتلاستكشاف إمكانيات 

لنظم اإليكولوجية للملكية لسلسلة الكتل عن  عملورقة  إعداد بشأنأحرز المكتب الدوىلي تقدًما  ،للجنةمنذ الدورة الثامنة  .4
أن هذه الورقة وثيقة شاملة توفر دراسة للنظم اإليكولوجية للملكية الفكرية والعديد من حاالت ب علًما العمل فرقة . وتحيطالفكرية

استند و  (. الوظيفةتجارية أو العملية موجه نحو ال) ارأسيً أو ( المنصةأو  تكنولوجياموجه نحو ال) اأفقيً  االستخدام االستخدام، سواء كان
ي  أجريذلك إىل البحث المكثف الذي 

ة ف   استعرضت فرقة العمل مشاري    ع الورقات وقدمت تعليقات عليها. و  . 2021-2019 الفي 

 جمع المعلومات

ي عام  .5
ي و فرقة العمل المعنية بسالسل الكتل ، واصلت 2021ف 

ي  الجارية تطوراتالاستكشاف حاالت االستخدام الحقيق 
 ف 

ي للملكية الفكرية ل العمل الجاريهما سلسلة الكتل أهم تطبيقير  لتكنولوجيا ولعل  . مكاتب الملكية الفكرية  بشأنمكتب االتحاد األوروب 
ي هي قيد التشغيل  الرقمية الموزعة Rospatent ومنصة، ميماسجل العالمات التجارية والتص

إلدارة حقوق الملكية الفكرية، والت 
 . ي  التجريت 

ة و  .6 ي أكتوبر 2020/21خالل الفي 
اضية ف  ي  . 2021ويوليو  2021ومارس  2020، عقدت فرقة العمل ثالثة اجتماعات افي 

وف 
 : مطروحة اجتماع مارس، استعرضت فرقة العمل وفحصت أرب  ع مهام فرعية

 عىل استكشاف تنسيق األطر التنظيمية؛ ركز هذه المهمةوتالتنظيم،  -

ي من أجل اسلسلة الكتل عىل التوافق بير  هياكل حوكمة  وتركز هذه المهمةالحوكمة،  -
بير  الحلول  فيما لتشغيل البيت 

 ؛سلسلة الكتلالقائمة عىل 

ي  وتركز هذه المهمة، التقنيةالمعايير  -
كة، وخاصة التوحيد التقت  سلسلة الكتل  لتكنولوجياعىل إنشاء معايير تقنية مشي 

 ؛ النظم اإليكولوجية للملكية الفكريةداخل 

  المحتملة، مع وصف فوائدها. سلسلة الكتل عىل مجموعة حاالت استخدام  وتركز هذه المهمةحاالت االستخدام،  -

اكة و  .7 فرقة العمل المعنية بسالسل تنظر  قدنتيجة لذلك، و . لقطاعير  العام والخاصبير  اناقشت فرقة العمل أيضا نماذج الشر
ي الكتل 
 
ي القطاع الخاص.  لتقاسمهاالختيار مواد  منتدى آخر  توفير ف فان عىلقدم و مع مراقت  ا بشأن تطوير  المشر

ً
ا تحديث

ً
فرقة العمل أيض

 وحاالت االستخدام المحتملة. سلسلة الكتل ا مناقشات مائدة مستديرة حول أنشطة ي، وأجر سلسلة الكتلمعيار الويبو الجديد بشأن 

ي يوليو و .8
ي ركزت عىل 2021ف 

وع، عقدت فرقة العمل الجولة الثانية من المناقشات الت  تكنولوجيا ورقة عمل الويبو بشأن  مشر
وع معيار سلسلة الكتل ، باإلضافة إىل مناقشة خطط تنظيم ندوة ل الكتلفرقة العمل المعنية بسالس، وخطة عمل سلسلة الكتل، ومشر

ي سبتمي   عىل
نت ف  فان عىلقدم و . 2021اإلني  ا  المشر

ً
وعالحالية  عن الحالةفرقة العمل تحديث حاالت  وعرضا، سلسلة الكتلمعيار  لمشر

ي نفذتها  الوجيهةاالستخدام 
 . مكاتب الملكية الفكريةالت 

 نموذج مرجعي 

 ورقة عمل المكتب الدوىلي  تتضمن .9
ً
ي النظم اإليكولوجية للملكية الفكريةلجميع سلسلة الكتل  يتناول امرفق

 
، والذي ينظر ف

ي قد تكون فيها تطبيقات النظم اإليكولوجية 
سلسلة الكتل مفيدة. عىل سبيل المثال، قد تكون تطبيقات سلسلة الكتل واألماكن الت 
ي أو كيان بعينهما، ولكن  يتحكممفيدة كنظام إلدارة الهوية ال 

 
ي فيه نظام قانوب

 
النظم يمكن الوصول إليه من قبل أي طرف ف

ي يستخدمها  موحدة هوية، مما يوفر اإليكولوجية
 . النظم اإليكولوجيةجميع المشاركير  ف 

ي تعتي  مالئمة لالعمل عىل فهم التكنولوجيا وتكوينات النظام وال يزال  .10
ي ترصدها من المجاسلسلة الكتل تطبيقات الت 

الت الت 
ي تقديم توصيات فرقة العمل. و 

 
نظًرا لعدم وجود أمثلة كافية ومجموعة متنوعة من الحلول الممكنة، سيكون من السابق ألوانه البدء ف

ي هذه المرحلة. 
 
 تفصيلية ف
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اح   جديد معيار اقي 

وع  وُوزعتقدم العمل بشأن معيار جديد للويبو  .11 وع معيار و معيار داخل فرقة العمل للتعليق عليه. المشر سلسلة الكتل يتطلع مشر
سلسلة الكتل عاىلي المستوى ومجاالت تطوير الإىل توفير مصطلحات وتعريفات قياسية وإرشادات حول المشكالت المتعلقة بالتكوين 

 لجعل هذا النظام مستداًما. 

نت  ندوة عي  اإلني 

ي شاركت فرقة العمل المعنية بسالس .12
ي مجال الملكية ل الكتل ف 

نت حول استخدام سالسل الكتل ف  ندوة الويبو عي  اإلني 
ي الفكرية

ي نظمها المكتب الدوىلي ف 
ح و  . 2021 سبتمي   28، والت  نت شر  طاق ورقة العملون محتوياتكان الهدف من الندوة عي  اإلني 

ي 
ي  الملكية الفكرية مجاالتومناقشة حاالت االستخدام المحتملة لتكنولوجيا سلسلة الكتل ف 

كما قدمت الندوة   ورقة العمل.  تتناولهاالت 
نتعي   ح بهدف التماس المالحظات والمدخالت من اإلني  العمل من  فرقةقدم أعضاء و  جمهور أوسع.  أجل المعيار الجديد المقي 

ROSPATENT ا
ً
فعل مكتب  وكذلكبالمعلومات حول منصتهم الرقمية الموزعة الجديدة إلدارة حقوق الملكية الفكرية،  اغنيً  عرض

ي للملكية الفكرية بشأن تطوير سجل العالمات التجارية  عن عروض أخرى.  ، إىل جانبالمكاتبم المتعدد مياالتص/ االتحاد األوروب 
ً
فضال

وع. قدمت مكاتب الملكية لك،  وع تعريفات النظم اإليكولوجية للملكية الفكرية وسلسلة قيمة الملكية الفكرية للمشر  الفكرية مشر

 سالسل الكتلفرقة العمل المعنية بطة الطريق وخطة العمل الخاصة ب ار خ

اح عنخارطة طريق إلعداد  سالسل الكتلالمعنية بعمل الوضعت فرقة  المحتمل لتكنولوجيا  االستخدامجديد يدعم ال الويبو  معيار  اقي 
ي  سالسل الكتل
 المعيار الجديد كما هو موضح أدناه.  إعدادلملكية الفكرية وستواصل العمل عىل لالنظم اإليكولوجية  ف 

 خارطة الطريق الخاصة بفرقة العمل المعنية بسالسل الكتل

 

 

 

 

وع خ  2020/2021طة العمل مشر

 مؤجل منجز تاري    خ اإلنجاز المقرر اإلجراء الجولة

وثائق سلسلة 

 الكتل

2021 - 1 

وع ورقة العمل مع فرقة العمل  دعم مشر

 

   

وع معيار سلسلة إطالع فرقة  العمل عىل مشر

 الكتل

   

وع ورقة العمل      استعراض مشر

ندوة سلسلة 

 الكتل

2021 - 2 

نت عن سلسلة  دعم الندوة المقامة عي  اإلني 

عن سلسلة  عمل الويبو ورقة الكتل إلطالق 

 لنظم اإليكولوجية للملكية الفكريةلالكتل 
 سبتمي   28

  

 للجنة 9الدورة 

2021 - 3 

   سبتمي   30 للجنة 9إعداد التقرير للدورة 

   نوفمي   للجنة 9الدورة 

عىل مزيد من التعديل والتطوير إدخال 

ي ا
 
لمعيار من أجل االنتهاء منه وتقديمه ف

 للجنة 10الدورة 

2021 - 2022   

وع ورقة  دعم مشر

 العمل
اجتماعات فرقة 

 العمل

 8الدورة 

 للجنة
وع معيار سلسلة  مشر

 الكتل

 9الدورة 

 للجنة

2020 2021 2022 

استعراض 

ذ يوتحديث تنف

 سلسلة الكتل

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=66030
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=66030
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=66030
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إن لجنة المعايير مدعوة إىل اإلحاطة علما بمضمون 
 هذه الوثيقة

 

 ]نهاية الوثيقة[
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