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اجتماع مكاتب امللكية الفكرية بشأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات 
 إدارة امللكية الفكريةرغرا  ناعي ألطصاال ذكاءواالتصاالت وال

 
 

 2018مايو  25اإىل  23من ، جنيف

 املوجهة للمكاتب دارة امللكية الصناعيةالويبو إلظام برجميات ن حزمة

عداد املكتب ادلويل  للويبو وثيقة من اإ

 مقدمة

ىل تقدمي أأحدث املعلومات بشأأن  .1  دار  امللكةة النااييةالويبو لإ ظام برجميات ن حزمةهتدف هذه الوثيقة اإ
 .للماكتب املوهجة

املوهجة للماكتب يه مجموعة من التطبيقات الربجمية اليت ميكن  دار  امللكةة النااييةالويبو لإ ظام حزمة برجميات نو  .2
من خالل اس تحداث جسل  طلبات احلنول عىل حقوق امللكةة الفكرية ملاكتب امللكةة الفكرية اس تخداهما دلمع معاجلة

لكرتوين، ومراقبة  لكرتونية  خدمات وفريمعليات تدفق العمل وقواعد الأيامل، وتاإ وهدفها  وادلوليني. للمس تخدمني احمللينياإ
 .جود  اخلدمات حتقةق الفعالية التشغيلية وحتسني العام هو

مكتبًا  80، أأو أأجزاء مهنا، يف أأكرث من املوهجة للماكتب دار  امللكةة النااييةالويبو لإ ظام س تخدم حزمة برجميات نوت   .3
هذه اخلدمة ملاكتب عىل تقدمي  الويبودأأبت عامًا،  15 من من ماكتب امللكةة الفكرية يف لك مناطق العامل. فعىل مدى أأكرث
طار برانمج املساعد  ال   ية.تقن امللكةة الفكرية يف البدلان الاامةة يف اإ

امللكةة الويبو لإدار  نظام و  (،WIPO File) نظام الويبو للملفاتة: تمكيليوتتكون هذه احلزمة من ثالثة أأنظمة  .4
، ويدمعها يارص للخدمات املركزية اذلي يكفل تبادل (WIPO Publish) الويبو للنرش، ونظام (IPAS)ة الناايي

 .  مللكةة الفكريةبشأأن اوبياانهتا الويبو العاملية البياانت عىل حنو انجع وموثوق حبيث يربط بني ماكتب امللكةة الفكرية وأأنظمة 
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 (WIPO IPAS) دار  امللكةة النااييةالويبو لإ ظام ن

طلبات احلنول عىل حزمة الويبو. فهو يدمع معاجلة  املكون الرئييس يفلإدار  امللكةة الناايية هو  نظام الويبو .5
دار  امللكةة . مرحةل ما بعد النرشمن الإيداع حىت منح احلقوق و  الناايية والتنامميالرباءات والعالمات التجارية  ونظام اإ

طاره القانوين.وفق ابلاكمل ميكن تكةيفه و  نظام قامئ عىل تدفق العملهو  الناايية  متطلبات لك مكتب ملكةة فكرية واإ

 ما ييل: الرئيس ية عىل سامتهوتش متل  .6

  أأمتتة العمليات القانونية والإدارية ملكتب امللكةة الفكرية.قابةل للتكةيف من أأجل تدفقات معل 
  ،قابل للهتيئة دلمع لك الطلبات الوارد  بشأأن اخلدمات )طلب جديد، والواثئق الالحقة، والتجديد، والتاازل

خل( ولك   الإشعارات النادر  والشهادات.والتعديل، اإ
  تحمك يف اجلريد  الرمسية وتنس يقها.من أأجل ال دار  النرش لإ وظائف 
  نيس،  تنايف ية وقامئة عىل التنايف )ابس تخدام نظامصوتية ونن تشمل معليات حبث مرنة وفعاةل أأدوات حبث

 (.لواكرنوأأو نظام تنايف  ،، أأو نظام تنايف فةياالتنايف ادلويل للرباءاتأأو ا
  حالت دخول املرحةل الوطاية.لس تالم ومعاجلة الإشعارات أأو  مللكةة الفكريةابشأأن الويبو العاملية أأنظمة مدمج مع 
  دار  السجالت  أأو تتبع امللفات الورقةة. ،الإلكرتونية ابلاكملدمع اإ
 ىل اليساركتب من اليت ت  ذكل احملارف )مبا يف متعدد  لغات  حمارفو  دمع لغات  وأأ لتخزين البياانت سواء  (الميني اإ

 .عرضهال
 ىل الوظائف أأو الإجراءات  للتحمك يف انمنوذج أأم  املس تخدم. دورحسب الافاذ اإ
 أأنظمةالتفاعل مع وحداهتم أأو طبيق احملليني ت جميات حبيث ميكن ملطوري الرب موثقة ابلاكمل ات تطبيقلل  واهجة برجمية 

خلالإلكرتونية اخلدماتو احمللية،  ادلفع  .، اإ
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 نظام الويبو للملفات

لكرتونية ابلاكمل ملوديي الطلبات  نظام الويبو .7 للملفات تطبيق برجمي يتةح ملاكتب امللكةة الفكرية تقدمي خدمات اإ
يداع طلبات جديد   وتقدمي املعامالت  الناايية والتنامميللحنول عىل الرباءات والعالمات التجارية والوالكء. فهو يدمع اإ
خل.  الالحقة اكلتجديد والتعديل والتاازل اإ

يداع الطلبات واملعامالت الالحقة ع الاويسر  .8  عىل حد سواء ملوديي الطلبات ومكتب امللكةة الفكريةظام وتري  اإ
مر  واحد  معليات الاس تالم اليدوية وحتسني اجلود  من خالل تسجيل بياانت امللكةة الفكرية  التخلص منتةح ي حةث 

 ياد املندر. 

 الأساس ية ما ييل: سامتهوتشمل  .9

   يداع طلبات جديد  الناايية. والتنامميالرباءات والعالمات التجارية للحنول عىل اإ

 .وحد  لحتساب الرسوم قابةل للهتيئة 

  .نظمة املرصفةة وينبغي تافةذ بوابة ادلفع للك مكتب من ماكتب امللكةة الفكرية بوابة دفع مع واهجة اختيارية وفقًا للأ
 وأأنظمة ادلفع احمللية. 

  جراء التحقق اليدوي  .الرمسيالاس تالم  قبلبياانت للتحقق من ال امللكةة الفكرية  الاختياري يف مكتباإ

  املكتب،  دلىلفات امللكةة الفكرية ني موديي الطلبات من معاياة حمفظهتم املتعلقة مبدار  احملاف  لمتكلإ وظائف
 والتوصل ابلإشعارات الإلكرتونية، والاطالع عىل املعلومات املتعلقة بوضع امللفات.

  لزامةة، وقواعد التحقق(.قابل للهتيئة ابلاكمل حسب املتطلبات القانونية والإدارية )مثل البياانت  الإ

  ةال منيئة بنةة أ منة وخةارات للهت. 
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   ىل اليسار( سواء لتخزين التوافق مع لغات وحمارف لغات متعدد  )مبا يف ذكل احملارف اليت ت كتب من الميني اإ

 .املعلومات أأو لعرضها

اةليشمل وسع نطاقه ابس مترار وس ي للتحسني للملفات الويبو نظام ضعخيو  .10 والتحسينات يف  ،خنائص النياغة احملس ر
دار  احملاف  بشأأن الويبو العاملية أأنظمة والتفاعل املبارش مع  ،الإجراءات والواثئقجاع اترخي والقدر  عىل اسرت  ،وظائف اإ

 . مللكةة الفكريةا

 نظام الويبو للنرش

معلومات النرش الرمسية ومعلومات  تعممييتةح ملاكتب امللكةة الفكرية للنرش هو التطبيق الربجمي اذلي  نظام الويبو .11
 مللكةة الفكرية.بشأأن اومنناهتا بو العاملية قواعد بياانت الوي عىل املس تخدمني و  عىل ،امللكةة الفكرية ذات النةل عىل الإنرتنت

أأو أأي نظام أ خر لإدار  امللكةة الفكرية ويقوم ابس تخراج بياانت لكةة الناايية لإدار  امل  تنل باظام الويبوالاظام ي هذا ف 
للبحث عرب الإنرتنت، وللنرش الرمسي عرب الإنرتنت،  متاحة البياانتتنبح مث  وتنس يقها وفقًا ملعايري الويبو.امللكةة الفكرية 

 .مللكةة الفكريةبو العاملية بشأأن اوللتداول مع قواعد بياانت الوي 

بشأأن خدمات حبث فعاةل عرب الإنرتنت يسرر تقدمي ميكن ملاكتب امللكةة الفكرية ابس تخدام نظام الويبو للنرش أأن ت و  .12
ىل واحقوق امللكةة الفكرية املنشور ، مبا يف ذكل املعلومات ين الوضع القانوين  ذا لافاذ اإ يتةح  الإطار القانويناكن الواثئق )اإ

 ذكل(.

ىل النرش الإلكرتوين الاكمل اذلي ي  أأيضاً  الفكريةميكن ملاكتب امللكةة و  .13 س تجيب أأن تنتقل من النرش الوريق اإ
العاملية  الويبو للنرش تبادل البياانت والتاكمل مع قواعد بياانت الويبونظام ل سهرري كام تطلبات الإطار القانوين احمليل. مل 

 ،وقاعد  بياانت العالمات التجارية العاملية، Patentscope الإلكرتوين ركن الرباءات مثلبشأأن امللكةة الفكرية ومنناهتا 
ىل تقارير البحث والفحص )  .(WIPO CASEونظام الويبو للافاذ املركزي اإ

 



WIPO/IP/ITAI/GE/18/4 
5 
 

 الأساس ية ما ييل:سامته وتشمل  .14

 يف مجيع جسالت امللكةة الفكرية وص الاكمةل حسب اجملالت أأو يف الان حمرك حبث فعال لإجراء معليات حبث
 .املنشور 

 وظيفة نرش تتةح النرش الاكمل للجريد  الرمسية عىل الإنرتنت. 

  وتفضيالت والشعارات ،)أأسامء املاكتباحمللية وأأدوات التوس مي للغة واملنطلحات  ابلاكمل وفقاً  كةيفت قابلية ال ،
خل(. ناو الأل  اإ

  قلميية ين طريق جتميع قواعد البياانت الوطاية للملكةة قلميية واحد خةار الهتيئة كقاعد  بياانت اإ  .الفكرية يف خدمة اإ

 اس تخراج بياانت امللكةة الفكرية وتنس يقها وختزيهنا وفقًا ملعايري الويبو. 

  قلميية و/ أأو ادلولية مثل  الإلكرتوين ركن الرباءاتتبادل مبسط للبياانت بني قواعد بياانت امللكةة الفكرية الإ
Patentscope ، التوس ميقاعد  البياانت العاملية لأدوات و. 

ميكن تثبةته وتوصيهل بأأي نظام لإدار  لإدار  امللكةة الناايية حةث  ول يعمتد نظام الويبو للنرش عىل نظام الويبو .15
امللكةة الفكرية يف أأي مكتب من ماكتب امللكةة الفكرية واس تخدامه لتقدمي خدمات عرب الإنرتنت للمس تخدمني أأو للتاكمل 

 .العاملية ومنناهتا مع قواعد بياانت الويبو

دراج ب من يارص اخلدمات املركزيةالس تفاد  الاظام لهذا ع نطاق وس يوس   .16  ياانت، ما سيسمح، عىل سبةل املثال، ابإ
ىل وال، والبحث ين النور للعالمات التجارية، رباءاتالالبحث ين معليات رباءات يف أأرس ال خدمات الويبو وصالت اإ
 .الأخرى

 خدمات الويبو املركزية

الفكرية وأأنظمة الويبو م لتوفري اتنالت فعاةل وموثوقة بني ماكتب امللكةة ارص اخلدمات املركزية نظام جديد منم  ي  .17
 .مللكةة الفكريةالعاملية بشأأن ا

 :تبادل البياانتمعليات من  قليال عدداً  اً ويدمع الاظام حالي .18

  ولواكرنو.والتنايف ادلويل للرباءات، وفةياا ،تنايف نيسالتلقايئ لأنظمة  يسري التحديثخدمات التنايف لت ، 

 ين طريق  معاهد  التعاون بشأأن الرباءاتو  بااء عىل نظام مدريد والبياانت اخلاصة ابلتعييناتشعارات الإ س تقبال ا(
 .مكتب امللكةة الفكرية(

  رسال الإ  .الفكرية()ين طريق مكتب امللكةة  بااء عىل نظام مدريداخلاصة ابلتعيينات  شعاراتاإ

ث الاظام تدرجيياً  .19  تبادل البياانت مع ،مضن أأمور أأخرى ،دلمع املزيد من املعامالت واخلدمات مبا يف ذكل وس يحد 
ىل موارد البياانت املركزية مثل بياانت أأرس الرباءات، ودمع معامالت قواعد بياانت الويبو العاملية واإ  حناءاهتا، والافاذ اإ

خلنظام مدريدمبوجب  مكتب املنشأأ و  معاهد  التعاون بشأأن الرباءاتمكتب تسمل الطلبات بااء عىل   .، اإ

طار التعاون  اإ

، ومتتكل احلقوق الاكمةل علهيا املوهجة للماكتب دار  امللكةة النااييةالويبو لإ ظام حزمة برجميات ن أأعدت الويبو .20
طار خدمات املساعد  ال  اظمةها ملاكتب امللكةة الفكرية التابعة لدلول الأيضاء يف امل وفر وت نية اليت تقدهما الويبو. تق جمااًن يف اإ
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( اتفاق تعاون حيدد املسؤولية املشرتكة ين عايةفقبل بدء أأي مرشوع، توقع الويبو ومكتب امللكةة الفكرية )أأو الوزار  امل 
 .موغريها من الأحاكالربجمية، ومتطلبات السية  التافةذ، ورشوط وأأحاكم اس تخدام أأنظمة الويبو

ىل امللكةة الفكرية ماكتب مساعد   بغية، ةشرتكامل سؤولية امل لمنوذج  م املرشوعات وفقاً وت اظ   .21 عىل الرفع من قدراهتا اإ
قامة مرشوعات مس تدامة عىل املدى الويبوبرجميات أأقىص حد ممكن ابس تخدام   الطويل. واإ

 د ذكل تقةمي لالحتياجات والقدراترى بعتبدأأ املرشوعات بااء عىل طلب من مكتب امللكةة الفكرية املعين. وجي  و  .22
ذا وافق الطرفان عىل بدء املرشوع، ت رمس خطة للمرشوع لتحديد  ومدى مالءمة برجميات الويبو ملاكتب امللكةة الفكرية. واإ

لاجاح  معلية التقةمي الرشوط الرضورية املس بقةشمل وت  .والاتاجئ املتوقعة ،الأدوار واملسؤوليات والاحتياجات من املوارد
 .املرشوع، كام هو موحض أأدانه

 

  ة أأمرًا الرأأساملي اتكون الاستامثر تقد واحلفاظ عليه. و  لبدء املرشوع يةزيانية التشغيل املتوافر رأأس املال و  :متويلال
ىل ، بيامن تكون البنةة التحتية لتكنولوجةا املعلومات ومعداهترضوراًي ل  لأغراض يف الغالب  يةالتشغيل الافقات احلاجة اإ

 .وقطع الغيار وما اإىل ذكل معليات الرتقةة

 رساءينبغي  :الترشيعات ورشوط تشغيلية دنيا يف تاظمي مكتب امللكةة الفكرية مع ما  لملكةة الفكريةولواحئ ل قوانني  اإ
رساء  ةجبف ابلنس بة للخدمات عرب الإنرتنت،  أأمامن موظفني.  ذكل يتطلبه طار ترشيعي مناسب )قانون اإ اإ

 ذكل(. ، أأو ما شابهةالإلكرتوني التنالتل

 :املرشوع والأمنية املااس بة حسب الأهجز  والش باكت والبنةة التحتية املادية  ينبغي وضع تكنولوجةا املعلومات
ىل . فقد س تخدم تبعًا ذلكلست   والأنظمة اليت نرتنت جةد  من الأولوايت يف الوقت احلايل أأصبحت احلاجة اإ خدمة اإ

 .والاخنراط يف أأنشطة ادلمع والتدريب ين بعدلكرتونية الإ  دماتاخلملاكتب توفري حىت تس تطيع ا

 :وجود موظفني متخننني يف تكنولوجةا املعلومات عىل املس توى احمليل ميكهنم تقدمي ادلمع اليويم  املوارد البرشية
نظمة والبنةة التحتية  كون دلهيم معرفةتن احملليني اذلين ينبغي أأن ملديريطلوبة من المهارات املمواصفات ل  لويبو. ولللأ

دار  تكنولوجةا املعلومات والش باكت أأساس ية  .بأأنشطة اإ

 :هممة ياارص الإدار  املس تقر  واخنفاض معدل دوران املوظفني وموارد تكنولوجةا املعلومات احمللية  دتع الاس تقرار
 .لس مترارية املشاريع

 :قبل الرشوع يف املشاريع التعاونتوقةع اتفاق  التعاون مع الويبو. 
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ش بكة من اخلرباء يف جنيف ويف مجيع  ودلى الويبو أأيضاً . تطوير الربجميات وصيانهتا ودمعهاوتوفر الويبو موارد ل  .23
دار  املرشوعات للماكتب يف عني املاكن  .مناطق العامل لتقدمي املساعد  واملشور  وخدمات اإ

مكتب امللكةة الفكرية قدر الإماكن من خالل تدريب املس تخدمني واملوظفني املعرفة اإىل عىل نقل الويبو عمل تو  .24
قلميية وفقاً   .للطلب واملوارد املتاحة التقنيني يف عني املاكن وعرب تاظمي حلقات معل اإ

 مزااي حلول الويبو

ذ  دمات عرب الإنرتنتمتتة العمليات ادلاخلية وتوفري اخللأ  ياد تافةذ حلول الأيامليار اخل ملاكتب امللكةة الفكرية  .25 ر اإ  ميقدر
دانامللكةة الفكرية ) لعملياتخنينًا مة منم  برجميات عدد صغري من الرشاكت اخلاصة  ر ل مورر تسويق حلول يف  مل ياجح اإ

اإىل يف تطوير حلولها أأن تلجأأ  اكتب امللكةة الفكرية أأيضاً من ماكتب امللكةة الفكرية(. وميكن مل واحد لأكرث من مكتب
هذه اخليارات مزااي ومساوئ . ول تكنولوجةا املعلومات و/ أأو مزودي تكنولوجةا املعلومات احمللينيها اخلاصة ب موارد اس تخدام

 .مقارنة حبل الويبو، كام هو موحض أأدانه

 اجلدول الزمين للتافةذ والسامت

 80أأكرث من جتمعها بشاريع يف العمل عىل م اليت رامكهتا  س اة من التجارب 15خبرب  متتد عىل أأكرث من  تمتتع الويبو .26
لهيا لإدار  معلية تسجيل امللكةة الفكرية يف . مللكةة الفكريةمكتبًا من ماكتب ا وس تجد املاكتب معظم الوظائف اليت حتتاج اإ

وقت قنري  غضون يفعميل ومع خةارات التخنيص الكبري  املتاحة، س يكون الاظام جاهزًا لالس تخدام ال ؛حلول الويبو
 (.أأعالهبني كام هو م جاهزيته  رشيطةنسبةًا )

ا النفر أأو اس تخداهمنقطة من املانات التجارية  كبريين لبااء اً وهجد وقتاً ر  داخليًا الربجميات املطو   س تلزموعاد  ما ت  .27
 .هاكةيف وت 

 املرونة

خمتلف احتياجات ادلول الأيضاء اليت ترتاوح  ، من أأجل تلبيةها البياينبفضل تنممي تكةيف الربجميات ابلاكمل  ميكن .28
دخال . و جراءات معقد  للغايةاليت تقوم ابإ اكتب متوسطة احلجم املو بس يطة  اليت جتري معليات بني املاكتب النغري  ميكن اإ

يف غالب  برجمةدون احلاجة اإىل جبهد ضئيل و و  سعةب  التغيريات اليت تطرأأ عىل الترشيعات أأو العمليات الإدارية عىل الأنظمة
ىل  عىلقدرًا أأكرب من املرونة الأحةان. ويضفي ذكل  تلبية برجميات الويبو مقارنة ابلبدائل ادلاخلية أأو التجارية اليت متيل اإ

الأصغر من ماكتب امللكةة الفكرية اليت تس هتدفها وتتطلب معومًا تدخل مقديم اخلدمات لإجراء تغيريات  العدداحتياجات 
تحمك يف هذه املرونة لدلول الأيضاء مزيدًا من ال . وس تتةح الوظيفةة أأو الإجرائيةس تجابة لالحتياجات د الاقنعىل الربجميات 

دارته.أأقل عىل الويبو أأو عىل مقديم بدرجة يدامد الاالاظام مع  متكلاملطاف من يف هناية هنا وس متكرر  احلل  اخلدمات يف اإ

 اخلطر

طار و .29 م يف اإ ية حيظى مبوافقة ادلول الأيضاء نفسها، فاإن تقن لية املاظمة وبرانجمها للمساعد  ال مبا أأن برجميات الويبو ت قد 
أأو  اً ر  داخلياملطو   خطر انقطاع الربجميات و/ أأو دمعها ين املاكتب يظل ضئيال للغاية. وابملقارنة مع ذكل، تعمتد البدائل

ر  الالزمة لتطويرهاالتجارية اإىل حد كبري عىل توافر املوارد  أأو تعديهل من أأجل دين و/ أأو توافر الأموال لتجديد العقد مع املورر
دخال ا  .ادلمعتلقي لتغريات و اإ
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 التلكفة

 برشاء البنةة التحتية لتكنولوجةاعىل الرمغ من وجود تاكليف مرتبطة  لدلول الأيضاء، جماانً  الويبوبرجميات تقدم  .30
، بيامن دائل التجارية عىل تلكفة كبري  للزبونوعاد  ما تاطوي الب. املرشوعلتافةذ أأجزاء من  الالزمة واردامل تسخرياملعلومات و 

 .حملية أأو خارجةة اكنتسواء  ،تطوير الاظاملتغطية موارد ر  داخليًا نفقات املطو   تتطلب البدائل

 ادلمع

حمدودًا ابملوارد املتاحة اليت جيب أأن تتقامسها مجيع ماكتب امللكةة الفكرية اليت تس تخدم  ادلمع املقدم من الويبو يظل .31
 دون ضامانتمبدأأ بذل قنارى اجلهد واتفاقةات مس توى اخلدمة عىل أأساس  الزمنية لالس تجابة داملدحلول املاظمة. وتقدم 

ضافةة. ويمتركز موظفو ادلمع يف جنيف، ذل  .عني املاكنمع يف كل ينعب تقدمي موارد ادلاإ

 مس توايتكفل ي ةس توى اخلدممل  اد  ما يقدم مقدمو اخلدمات التجارية ورشاكت تكنولوجةا املعلومات احمللية اتفاقاً عو  .32
لبعض املاكتب يكون هذا اخليار أأكرث جاذبية . وميكن أأن منتظممبلغ الس تجابة، مقابل دفع املدد الزمنية لادلمع و  معياة من

 .الاظام تعطللأنه يقلل من اخملاطر يف حاةل 

 التخطيط للمس تقبل

ملواكبة متطلبات ماكتب املوهجة للماكتب  دار  امللكةة النااييةالويبو لإ ظام حزمة برجميات نس تواصل الويبو تطوير  .33
 :تتضمن بعض التحسينات اخملطط لها ما ييل. و امللكةة الفكرية والتكنولوجةات احلديثة

  لبياانت امللكةة الفكرية لإاتحة التبادل التلقايئ والإلكرتوين ل  بشأأن العاملية الويبوتاكمل أأفضل مع أأنظمة
 . والإشعارات

  الناايية، من  والتنامميحتسني خدمات ادلمع املتعلقة ابلفحص املوضويي لرباءات الاخرتاع والعالمات التجارية
 .بحث املتقدم والتعرف عىل النورمثل تقنيات ال خالل دمج تكنولوجةات جديد  

 مع الأنظمة التفاعل وظائفها أأو من تافةذ اكتب امللكةة الفكرية لمتكني م تنممي أأكرث انفتاحًا وأأكرث قابلية للهتيئة
 .الأخرى بسهوةل أأكرب

  مس توايت أأفضل من وفري وتجديد  بسعة أأكرب سامت  مجدلدخال حتسينات عىل معليات ادلمع والنيانة اإ
 .ملاكتب امللكةة الفكريةاخلدمات 

  تكنولوجةا املعلوماتلبنةة التحتية احمللية احملدود  يف س تضافة السحابية، خاصة للماكتب ذات االاخةارات. 
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