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ي: األصل ز  ةباإلنكلي 
 2021أكتوبر  5التاري    خ: 

 المعنية بمعايير الويبواللجنة 

 التاسعةالدورة 
 2021 نوفمي   5إىل  1جنيف، من 

ي إطار النظام 
ز
ي للملكية الفكريةتقرير عن ورقة العمل بشأن سالسل الكتل ف  اإليكولوج 

 المكتب الدولي  وثيقة من إعداد

 المقدمة

ي المعايي   لجنة)نظرت اللجنة المعنية بمعايي  الويبو  .1
ي عقدت فز

ي دورتها السادسة الت 
ز يتعلقان بتكنولوجيا  ،2018( فز احي  ي اقي 

فز
 بو  سالسل الكتل

ً
ي أن العديد من مكاتب الملكية الفكرية أحاطت علما

ة فز ي مجال  سالسل الكتلاستخدام تكنولوجيا اكتسبت خي 
فز

ي طور تنفيذأن بعض الوفود الملكية الفكرية و ب ذات الصلة عمالاأل
الملكية غراض أل سالسل الكتلالستكشاف استخدام مشاري    ع  فز

اح بشأن  59أنشأت لجنة المعايي  المهمة رقم و . الفكرية عىل  سالسل الكتلتكنولوجيا عىل طبق نمعيار جديد للويبو يوضع إلعداد اقي 
   .(CWS/6/34 من الوثيقة 31إل  28. )انظر الفقرات من سالسل الكتلمعنية بالنظم اإليكولوجية للملكية الفكرية وأنشأت فرقة عمل 

ي عام نظم المكتب و  .2
ز
ي  والتمس. والملكية الفكرية سالسل الكتل بشأنعمل  حلقة 2019الدولي ف

ز
العمل  حلقةالمشاركون ف

اف ي إطار ا سالسل الكتل المتوافقة معدعم التطبيقات لالويبو  إشر
ز
ي لنظام لف   .(CWS /7/6 ثيقة. )انظر الو لملكية الفكريةاإليكولوج 

ا، سالسل الكتلالمعنية بعمل ال فرقةعىل أنظمة الملكية الفكرية ودعم  سالسل الكتل وقعمن أجل دراسة و  .3
ً
لق المكتب أط أيض

وع  ي مايو  سالسل الكتل عملورقة الدولي للويبو مشر
ز
وع . وي  هدف 2020ف ي المشر

إل استكشاف التطبيقات والفرص المحتملة الت 
م  . كماللملكية الفكرية القائمةالنظم اإليكولوجية إل  الكتلسالسل تقدمها  ز ي معالجتها  والمسائلالتحديات  الوقوف عىليعي 

ي ينبغز
الت 

ي النظم اإليكولوجية للملكية الفكرية.  التكنولوجياتمثل هذه  فيما يخص استحداثالتكلفة حيث  الجدوى والفعالية منلتحديد 
  فز

ي عام معايي  اللجنة أشارت و  .4
ي ُعقدت فز

ي دورتها الثامنة الت 
 عن سالسل الكتل عملإل أن المكتب الدولي كان يعد ورقة  2020فز

ي إطار ا
ي للملكية فز ونية بشأنندوة الويبو ونظم المكتب الدولي  الفكرية،لنظام اإليكولوج  ي إطار ا سالسل الكتل اإللكي 

 لملكية الفكريةفز
ي 
ونية. وكان الهدف من الندوة 2020يونيو  25فز وع هو توضيح أهداف  اإللكي  أنشطة المرحلة  نواتجومناقشة  هاونطاق العملورقة مشر

ي ذلك حاالت االستخدام المحتملة لتكنولوجيا  ،األول
ي  سالسل الكتلبما فز

من  11إل  8انظر الفقرات من ) لفكريةمجال الملكية افز
 .(CWS /8/15الوثيقة 

 ورقة عمل سالسل الكتل
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ي بحث  )أ(   النظم اإليكولوجيةو  سالسل الكتلوالمشاري    ع واألفكار المتعلقة ب المنشورات والمراجع الببليوغرافية يشمل مكتت 
ي النظم اإليكولوجية سالسل الكتلوتطبيقات  الفكرية لملكيةل

نتائج هذا  وأخضعت. لملكية الفكريةل المستخدمة فز
بالنظم اإليكولوجية للملكية  المدركالمشاري    ع والمبادرات المحددة حسب مستوى االهتمام  للتحليل وصنفتالبحث 
 الفكرية؛

ونية)ب( دراسة استقصائية  ز الذين  مرسلة إلكي  ز المحتملي  ي  يؤدونإل المشاركي 
الملكية  قطاعو  سالسل الكتل قطاعدوًرا فز

ي  رّدا 139 مراعاة تتمقد و  ؛الفكرية
  ؛العملورقة فز

ي  10مقابالت مع إجراء )ج( 
ي  ،الكتلوسالسل  الملكية الفكرية قطاعي منظمات وكيانات فز

ي تنفيذ  تملكالت 
ة فز خي 

ي  سالسل الكتل تكنولوجيات
 . الملكية الفكريةب مجال األعمال المتصلفز

ي المكتب  سالسل الكتلمكاتب فرقة عمل  بشأنها أبدتو  العمل ورقةواستعرضت مشاري    ع نصوص  .6
ومختلف مجاالت العمل فز

وع الواردة، النواتججميع  وبمراعاة. تعليقاتها الدولي  ي  أعد المشر
ز و  تنفيذيوملخص  عناص تكون من ستة ي الذي العملورقة ل النهائ   مي 

ي ذلك  مرفقاتوأربعة  رئيسي 
ي أنظمة الملكية الفكرية -الرابع  المرفقبما فز

م المكتب الدولي نشر و . محاكاة للمعرفات الالمركزية فز ز يعي 
ي  ورقة العمل

 . صياغتهابعد تحريرها و  2021نوفمي  عىل موقع الويبو فز

ونيةنظم المكتب الدولي ندوة  ذلك،باإلضافة إل و  .7 ي إطار النظام بشأن سالسل الكتل ورقة العملإلطالق  إلكي 
ي  فز اإليكولوج 

ي 
وعحيث  ،2021سبتمي   28للملكية الفكرية فز . وترد  سيقدم المشر ي

ونيةمزيد من المعلومات حول الندوة النهائ  يط و  اإللكي  الفيديو شر
ي الحدث عىل موقع الويبو 

ي المسجل والوثائق المستخدمة فز
وئز : التالي  عىل الرابطاإللكي 

. https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=66030 

ي غضون  .8
،وبناًء عىل طلبات أعضاء اللجنة  ذلك،وفز ز وعيقدم المكتب الدولي  والمراقبي  ي  المشر

ي دورتها لجنة المعايي  إل  النهائ 
فز

ا بهذه الوثيقة.  هذه للتثبت
ً
 القضايا،اتفاق حول  لبناء أيليست وثيقة  ورقة العملنظًرا ألن و من المعلومات الوقائعية باعتبارها مرفق

ي  الحقائق،وثيقة قائمة عىل  بل
ز مدعوون للتحقق من المعلومات الواردة فز وعفإن أعضاء اللجنة والمراقبي  ي النه المشر

للتأكد من  ائ 
ي  عىلإل المكتب الدولي بشأنها دقتها وتقديم التعليقات 

وئز . 2021أكتوبر  22بحلول  blockchain@wipo.int : العنوان اإللكي 

ي التعليقات الواردة ويقدم تقريًرا شفهًيا إل و 
ي ه لجنة المعايي  سينظر المكتب الدولي فز

 . الدروةذه فز

إن لجنة المعايي  مدعوة إل اإلحاطة علما  .9
ي الفقرة   هابمحتوى هذه الوثيقة ومرفق

ز فز  8كما هو مبي 
 أعاله. 

 

 [ األول المرفقك يىلي ذل]
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