
 

CDIP/25/9/ REV. 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022 مايو  3التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون ثامنةالدورة ال  والعشر
 2022 مايو  20إىل  16جنيف، من 

حة بشأن ا
ّ
ي البيئة الرقميةلتقييم وقائمة وثيقة منق

ز
حة بشأن الملكية الفكرية والتنمية ف  األنشطة المقير

 من إعداد األمانة

ة من  )لجنة التنمية( اقشت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكريةن .1 ي الفير
ين المعقودة فز ي دورتها الثالثة والعشر

إىل  20فز
اح المقدم من االتحاد الروسي بشأن 2019مايو  24 ي البيئة الرقمية" )الوثيقة، االقير

( CDIP/23/16 "الملكية الفكرية والتنمية فز
 :  وطلبت من األمانة ما يلي

ي سياق رقمنة مكاتب الملكية الفكرية لتحديد احت )أ(
  بلدانياجات كل من البلدان النامية والإجراء تقييم فز

 
 من األقل نموا

ز قدرات مكاتب/مؤسسات الملكية الفكرية، واستخدامها للتكنولوجيات الرقمية بغية  ،البنية التحتية، أي إذكاء الوعي  وتحسي 
 أتمتة عمليات تسجيل الملكية الفكرية وإدارتها واالرتقاء بتلك العمليات إىل المستوى األمثل. 

حة ال )ب(  إىل نتيجة التقييم، تزويد لجنة التنمية بقائمة باألنشطة المقير
 
جدول  دعم تنفيذ توصيات هادفة إىلواستنادا

 إىل ردم الهّوة الرقمية )التوصية الفئة جيمو بو بشأن التنمية من الفئة ألف الوي أعمال
 
(، وتعزيز 24، والهادفة تحديدا

ي تطوير البنز التحتية )التوصية 
ي فز

ي مجال الملكية الفكرية من خالل المضز
(، وتيسي  10الكفاءات المؤسسية الوطنية فز

 الجوانب المت
 
تنظر اللجنة ل (27للنمو والتنمية )التوصية  صلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحقيقا

 فيها. 

ي دورتها الخا 3.10
حة فز ي نتيجة التقييم وقائمة األنشطة المقير

ين، بغرض تحديد وستنظر اللجنة فز مسة والعشر
ز عل ا مشاري    ع

ّ
ي هذهالحتياجات. ويمكن للدول األعضاء المستقبلية ممكنة للجنة التنمية ترك

 المشاري    ع مهتمة بالمشاركة فز
احات الحاجة تخصيص وقت  اقتضتها الممكنة إىل اللجنة. وإذا واألنشطة إبالغ أمانة لجنة التنمية بذلك و/أو تقديم اقير

ز  ي الفقرتي 
ي أو موارد مالية إضافية لالضطالع باألنشطة المذكورة فز

ي لألمانة إبالغ اللجنة 2.10و)أ( 2.10 إضافز
)ب(، ينبغز

ين.  ي دورتها الرابعة والعشر
 بذلك فز

 و  .2
 
ي أ

ي البيئة الرقمية"، الواردة فز
حة بشأن الملكية الفكرية والتنمية فز تيحت الوثيقة المعنونة "تقييم وقائمة األنشطة المقير

ين. ، لتنظر فيها اللجCDIP/25/9الوثيقة  ي دورتها الخامسة والعشر
  ء  وبنانة فز

 
 رجئت مناقشة هذه الوثيقة. عل طلب الدول األعضاء، أ
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، عل أن تقوم األمانة بمراجعة الوثيقة  ،1اللجنة وافقتو  .3 ي عملها المستقبلي
ين، أثناء نظرها فز ي دورتها السابعة والعشر

فز
CDIP/25/9،  .ي ذلك

 إذا رغبت الدول األعضاء فز

  CDIP/25/9 REVتحتوي الوثيقة . و  .4
ّ
حة بشأن الملكية الفكرية عل "الوثيقة المنق حة بشأن التقييم وقائمة األنشطة المقير

ي البيئة الرقمية"، بناء  عل طلب الدول األعضاء. 
 والتنمية فز

. أ
ً
ي سياق رقمنة مكاتب الملكية الفكريةوال

 إذكاء الوعي وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون ف 

 ألف. البنية التحتية التقنية

ةتمثل تكنولوجيا  .5 وتعد الرقمنة وتطوير التكنولوجيات لتحّول مكاتب الملكية الفكرية.  المعلومات واالتصاالت فرصة كبي 
 وأكير رسعة وفعّ 

 
ي أصبحت أيش مناال

لتوفي  سبل مهم هذا التحول و الية. وتكييفها أحد مفاتيح عمليات مكاتب الملكية الفكرية النر
ي العرص الرقمي  إىل نظام الملكية الفكرية أفضلالنفاذ بشكل 

ي كل مكان، ولمواكبة تحول نماذج األعمال فز
ز فز للمبتكرين والمبدعي 

 لسد الفجوة التكنولوجية. انطالق لمكاتب الملكية الفكرية  الجديد، وزيادة رسعة وحجم االبتكار واإلبداع، وتوفي  نقطة

 والتكييفات راتيمزي    ج من التطو من كرية متاحة لمكاتب الملكية الفحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الوتتشكل  .6
ز  لحلول الجاهزة. لالداخلية والمتعاقد عليها  ي حي 

ة، فإن البعض اآلخر ي أن بعض مكاتب الملكية الفكرية وفز ات داخلية كبي  منها طور خير
اة عل السواء ؤدييعتمد عل المتعاقدين. وت مزايا وعيوب مختلفة. وتعد مساعدة مكاتب الملكية الفكرية  إىل الحلول الداخلية والمشير

ي تطوير 
 للمساعدة فز

 
 أساسيا

 
للدول األعضاء عل وضع أطر التخاذ قراراتها، عن طريق استخدام أفضل نهج مع تقييم الخيارات، أمرا

 حلول مواكبة لمتطلبات المستقبل وفّعالة من حيث التكلفة. 

  عمليات مكاتب الملكية ما أنبو  .7
 
 فإن مكاتب الملكية الفكرية  االختالفات الوطنية، رغمالفكرية متشابهة عموما

 
ما تعمل  غالبا

ة من االزدواجية.  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مما قد يؤدي متشابهةعل إيجاد حلول  ز أن درجة معينة إىل درجة كبي  ي حي 
وفز

ي فئتها، فإن تعزيز تبادل المعلومات لالستفادة من تعلم اآلخر من االزدواجية يمكن أن تكون مفيدة لتطوير أفضل ال
ين خدمات فز

ز الحلول من المرجح  للغاي بدوره أن يكون وتحسي 
 
 ة لجميع مكاتب الملكية الفكرية. مفيدا

 
حاالت يؤدي فيها  وقد تكون هناك أيضا

ز أن بعض مكاتب الملكية الفكرية قد تجنب االزدواجية وتعزيز التعاون إىل تحرير الموارد لزيادة رسعة وتنوع تحوال ي حي 
ت العمليات. وفز

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 
 ينتفع بهاالقديمة قد تكون متاحة ل ، فإن اإلصداراتبالفعل تكون بصدد تطوير حلول أكير تقدما

 ن. و اآلخر 

مجموعات البيانات ومجموعات معلومات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إىل ل كييفاتوالت يراتوتستند جميع هذه التطو  .8
ي تقوم

بإدارتها ومعالجتها وجمعها. وعل الرغم من قيمة أنظمة الملكية  مكاتب الملكية الفكرية طلبات الملكية الفكرية والتسجيل النر
ي حد ذاتها، فإن اإلمكانات الكاملة لتعزيز أفضلها وتعزيز النمو االقتصادي

جموعات البيانات الفردية كون متتكشف عندما ت ،الفكرية فز
   المذكورة

 
  كاملة

 
ز مكاتب الملكية الفكرية.  ويمكن تبادلها وموحدة  بسهولة بي 

ي قد تساعد المبتكرين  تطوير وبالتوازي مع ذلك، يجري  .9
عدد من أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للقطاع الخاص النر

ي المراحل النهائية و 
ز فز ايدة إىلدورة حياة حقوق لالمبدعي  ز  فكرية أن تكون مكاتب الملكية الالملكية الفكرية الخاصة بهم. وثمة حاجة مير

قدرتها عل توفي  حلول جديدة، وأن تكون قادرة، عند االقتضاء، عل توفي  سبل النفاذ إىل و  ،راية بتطور التكنولوجيات الجديدةعل د
ز عمل إلدارة الملكية  المذكورةية الفكرية واألدوات النهائية يات مكاتب الملكإىل مجموعات البيانات للسماح بتفاعل أكير سالسة بي 

ايد حاجةوتالفكرية.  ز  عن التكنولوجيات الجديدة وتقييم استخداماتها المحتملة،  كاتب الملكية الفكريةم ير
 
إىل استكشاف األفق بحثا

 إىل
 
و ه لنظام الملكية الفكرية. و االضطراب الذي قد تسّبب إضافة   ريمن الرصز

 
ي ي أن تكون عل أيضا

القطاع  قومدراية بالحلول والنهج النر
ي المجاالت الصحيحة. بتطويرها الخاص

 ، لضمان إنفاق الموارد فز

 إىل اإلحلول عملية سهلة المنال، تحتاج مكاتب ال صياغةومن أجل  .10
 
ي تغي  بها الرقمنة  طريقةبال لمامملكية الفكرية أيضا

النر
ي يواجهها رواد األعمال والمؤسساالبتكار واإلبداع ونماذج 

وري تعزيز األعمال والتحديات النر ي الوقت نفسه، سيكون من الرصز
ات. وفز

ز المتبادل  العمل الذي تقوم به مكاتب الملكية الفكرية والتفاهم ي هذا الصدد بي 
وإمكانية  أوسع مجموعة ممكنة من أصحاب المصالح فز

ز لعمليات وخدمات  التوصل إىل من أجل، وذلك االقتصادي النفاذ إىل الملكية الفكرية لدفع عجلة النمو  التأييد واالستخدام الالزمي 
 مكاتب الملكية الفكرية التحّولية. 

ة واسعة ومتنوعة من وال يمكن إذكاء الوعي وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون إال من خالل الحوار المفتوح والتواصل مع طائف .11
ي ذلك مكاتالحأصحاب المص

ز
 ب الملكية الفكرية. ، بما ف

                                              
ين للجنة التنميةملخص رئيس امن  11لفقرة انظر ا 1  . لدورة السابعة والعشر

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_27/cdip_27_summary_by_the_chair.pdf
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لتوفي  محفل  تحظز بقبول عالأثبتت محادثة الويبو بشأن الملكية الفكرية والتكنولوجيات الحدودية أنها صيغة عالمية رائدة و  .12
ز أوسع مجموعة ممكنة من أصحاب المصالح بشأن أثر التكنولوجيات  مفتوح وشامل للحوار وتيسي  النقاش وتكوين المعارف بي 

 الملكية الفكرية. الحدودية عل 

ة من محادثة الويبو يومي  .13 بعنوان "التكنولوجيات الحدودية وإدارة الملكية  2022أبريل  6و 5وعقدت الدورة الخامسة األخي 
م من بعضنا البعض".  -رية الفك

ّ
ي مكاتب الملكية الفكرية.  التعل

ايد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فز ز ي االستخدام المير
وتعّمقت فز

 وتضمنت جلسات لتبادل المعلومات 117تسجيل من  1000تقطبت الدورة حواىلي واس
 
من مكاتب الملكية الفكرية والقطاع  ،بلدا

ين، سواء عل مستوى مكاتب الملكية الفكرية أو  ي انبثقت عن الدورة هو دعوة الكثي 
الخاص عل حد سواء.  وكان أحد المواضيع النر

ي هذا المجال، ألن التعاون  أوجه تبادل المعلومات والحوار بشأن زيادة مزيد منح، إىل تعزيز ن أصحاب المصالالمجموعة األوسع م
فز

ي العرص الرقمي الجديد وسيكون له يانيكتس واعتمادها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تطوير 
ة فز ي عل أثر عملي حقي ماأهمية كبي 

قر
ي الويبو 

ز ن والمبدعيالمبتكر و  أصحاب المصالح فز  . ي 

. ث
ً
ي طورتها وقدمتها أمانة الويبوانيا

مجيات الت   تقييم مختلف برامج وأدوات المساعدة التقنية / البر

 مكاتب الملكية الفكرية إدارة "1"

 
نت والهواتف النقالة. ومع ذلك، ال تزال  .14 ي الوقت الحاىلي من تكنولوجيات التواصل المعارصة، مثل اإلنير

تستفيد معظم البلدان فز
ي فرص استخدام 

 غي  متاحة ألغراض إدارة مكاتب الملكية الفكرية فز
 
أنظمة وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األكير تطورا

. ويبقر نقص البيانات الرقمية عالية الجودة بشأن الحقوق الوطنية للملكية الفكرية العق
 
بة جميع البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ز ت ي يتعي 
أن توافر البيانات األجنبية للملكية الفكرية بنسخة رقمية ال يتيح القدر الكامل من المنفعة  بالنظر إىل، اجاوزهاألوىل النر

ي قط الحهتمام بالنسبة إىل أصحاب المصواال
.  صعيداع االبتكار واإلبداع عل الفز  المحلي

كة من عملياتوتتقاسم مكاتب الملكية الف .15 العمليات عن طريق  لهذه ل الُمؤتمتالعم اتل وتدفقاألعما كرية مجموعة مشير
م إيداعات الملكية الفكرية بصيغة رقمية، وتدفق العمل  اعتماد

ّ
ي تتكون من خطوات إجرائية رقمية لتسل

اإلدارة الرقمية للوثائق، النر
ي بيئة رقمية

تطلب جميع يجمهور. و مها عل اللملكية الفكرية وتعميل، ونشر البيانات الرقمية مثل البحث والفحص ،وإدارة الحاالت فز
 لصيغ  هذه

 
ي تعالج البيانات الرقمية للملكية الفكرية وفقا

الخطوات الحصول عل دعم من أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت النر
 من أجل إنشاء وتحديث معايي  تقنية للرقمنة تتماسر 

 
ي هذا الصدد جهودا

مع  وهيكليات موحدة للبيانات، وقد بذلت الدول األعضاء فز
قدم معايي  الويبو. وظلت المساعدة
ُ
ي هذا المجال ت

 عن طريق اللجنة المعنية بمعايي  الويبو.  فز

 من ملفات الملكية الفكرية "2"
ً
 رقمنة بيانات الملكية الفكرية وإنشاء بيانات موحدة تقنيا

ز مكاتب الملكية الفكرية  .16 ك أساسي لبيانات الملكية الفكرية ومعلوماتها ووثائقها يرمي إىل تمكي  معايي  الويبو هي إطار مشير
  الحوأصحاب المص

 
 ومالءمة

 
 واتساقا

 
قابلية  هذه المعايي   تضمنمن حيث التوقيت. و  اآلخرين حول العالم من العمل بطريقة أكير كفاءة

ي لبيا
ي نشر وتبادل المعلومات المتعلقة بالملكيالتشغيل البينز

ز
. نات الملكية الفكرية وتساهم ف

 
وبعبارة ة الفكرية عل نحو أكير كفاءة

أخرى، تساعد معايي  الويبو مستخدمي أنظمة الملكية الفكرية عل النفاذ بشكل أفضل إىل بيانات ومعلومات الملكية الفكرية 
ي الب

 يئة الرقمية. واستخدامها عل نحو أكير فعالية فز

 إىل أفضل  .17
 
اء مكاتب الملكية الفكرية وقطاع الملكية الفكرية استنادا ز خير وتوضع جميع معايي  الويبو عن طريق المناقشات بي 

ي أوساط الممارسات 
ي إطار اللجنة المعنية بمعايي  الويبو )لجنة الملكية الفكريةالمتاحة فز

. وتعمل حواىلي أربعة عشر فرقة عمل فز

)  المعايي 
ُ
ي لجنة المعايي  وأفرقة عملها معارف أعمق عن معايي  الويبو، وت

ز
 لتعلم طرق استخدام ، وتوفر المشاركة ف

 
 هذهتيح فرصا

ي مختلف مكاتب الملكية الفكرية
. ب فيما يتعلقكاتب الملكية الفكرية م أو احتياجات إلظهار حالةو  المعايي  فز ز  المعايي  وخالل الثنائيتي 

، استمر تم ز تي  ي اجتماعات اللجنة المعنية بمعايي  الويبو من األخي 
ز
 ف
 
ويل مشاركة وفود متعددة من البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 االعتبار التقييم الحاىلي للتكنولوجي
ز  بعي 

 
ي البيئة الرقمية. وأخذا

ز
ي مجال المعايي  التقنية ف

ز
ز البلدان ف ات أجل تقليص فجوة المعارف بي 

المعايي  مؤخرا فرقة العمل المعنية بسالسل الكتل وفرقة العمل المعنية بالنماذج والصور ثالثية األبعاد وفرقة الناشئة، أنشأت لجنة 
ها  . والباب مفتوح أمام جميع الدول األعضاء للمشاركة فيها. وبالتعاون مع مكاتب الملكية الفكرية وغي  العمل المعنية بالتحول الرقمي

ي النظام 
ي للملكية الفكرية، قام امن الجهات الفاعلة فز المكتب الدوىلي بإعداد ونشر "تكنولوجيات سلسلة الكتل والنظم إليكولوجر

ي للويبو الاإليكولوجية للملكية الفكرية: ورقة عمل للويبو"، وهي متاحة عل 
ونز : التاىلي موقع اإللكير

.ip.html-and-o.int/cws/en/blockchainwww.wip 

ن أي طرف مهتم من است .18
ّ
ي للمنظمة بوصفها دليل الويبو، وذلك كي يتمك

ونز ي الموقع اإللكير
نشر معايي  الويبو فز

ُ
خدامها بحرية وت

ي توجهها معايي  الويبو. اتباع أفضل الممار عن طريق األعمال وتشغيل البيانات لتعزيز ممارسات 
ي فهم الدور ولتقليص سات النر

الفجوة فز

http://www.wipo.int/cws/en/blockchain-and-ip.html
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وني تيها الويبو، عززت أمانة الويبو صفحالذي تؤديه معايي   ز اإللكير ز المخصص تي  ؛ /www.wipo.int/cws/en)تي 
www.wipo.int/standards/en/)   ة ي الفير

ي ذلك مواد تدريبية فز
ثة، بما فز

ّ
 . 2022-2021وقدمت موارد محد

قدمو  .19
ٌ
ي تنفيذ معايي  الويبو  ت

 لمعايي   اللمن خالمساعدة فز
 
ي تعمل وفقا

ز ألدوات الويبو وخدماتها النر التوزي    ع والتوفي  المجانيي 
ي معنية. وهناك، عل سبيل المثال، الويبو ال

حزمة برمجيات نظام الويبو إلدارة الملكية الصناعية الموجهة للمكاتب )انظر أدناه(، النر
ي هيكلة بيانات الملكية الفكرية وصي

ي تم تطويرها بالتعاون WIPO Sequenceاغتها، ومجموعة برمجيات تدمج معايي  الويبو فز
، النر

 XMLالوثيق مع مكاتب الملكية الفكرية، من أجل رقمنة بيانات القوائم الخاصة بتسلسل النيوكليوتيد واألحماض األمينية بنسق 
 
، وفقا

اءاتST.26لمعيار الويبو  ي تحتو  ، وذلك ألغراض إيداع ومعالجة طلبات الير
من حزمة  2وستصدر النسخة  . ي عليها هذه القوائمالنر

ي من عام 
ي الفصل الثانز

  2022أداة الويبو للتسلسل فز
 
الطلبات ومكاتب الملكية الفكرية  لقرار الدول األعضاء بأن ينفذ مودعو  استجابة

وتقدم الدورات التدريبية لمعيار الويبو . 2022وليو ي 1من ية واإلقليمية والدولية اعتبارا عل المستويات الوطن ST.26معيار الويبو 
ST.26 تلفة. ويمكن االطالع عل مقاطع فيديو وحزمة أداة الويبو للتسلسل بلغات مخ : ي

ونز مسجلة عل موقع الويبو اإللكير
www.wipo.int/cws/en/trainings.html . 

 فعل سبيل المثال، يعتير راجها. الدولية أدوات بالغة األهمية لتصنيف بيانات الملكية الفكرية أو استخ وتعد التصنيفات .20
ي قواعد البيانات المتعلقة

اءات أداة قوية جدا للبحث فز ،  التصنيف الدوىلي للير ي العرص الرقمي
اءات فز  نظام التصنيف بتحديث وقامبالير

ي ال
اء من مكاتب الملكية الفكرية فز ي بمراجعة التصنيف الدوىلي للير خير

 ااءات فريق العامل المعنز
 
ن  ستجابة

ّ
. ويمك ي للتطور التكنولوجر

اءات المستخدم من تحديد موقع التكنولوجيا ال ي العديد من أنواع التصنيف الدوىلي للير
اءات عمليات البحثمناسبة فز أو  المتعلقة بالير

ي رموز التصنيف االطالع عل نبذة عامة عن التكنولوجيا أو قائمة كا
اءات المتعلقة بتكنولوجيا معينة ممثلة فز ملة ومفصلة بوثائق الير

اءات.  اءات إمكانية الوتوفر الصفحة الرئيسية للتصني الدوىلي للير  IPCCATإىل موارد التصنيف الداعمة مثل نظام  نفاذف الدوىلي للير
ي 
اءات.   للتصنيف بالحاسوب فز  تقديم دورات تدريبية حول التصنيفات الدولية عند الطلب.  جرىكما إطار التصنيف الدوىلي للير

 الرقمي لمكاتب الملكية الفكرية  التحول "3"

 نحو  .21
 
، تقدما جيدا

 
ي معظم البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ين الماضية، أحرزت مكاتب الملكية الفكرية فز ي السنوات العشر
فز

ي 
  90أفاد برنامج الويبو للمساعدة التقنية لمكاتب الملكية الفكرية أكير من األعمال. و  التحول الرقمي ورقمنة خدماتها وعملياتها فز

 
مكتبا

ز مكاتب الملكية الفكر  ية للملكية الفكرية، وساعدها عل االنتقال من اإلدارة والعمليات الورقية إىل اإلدارة والعمليات الرقمية. ومن بي 
ي تساعدها الويبو، يمتلك حواىلي 

ي ال 90النر
ي العمليات الرئيسية ل مائة منها أنظمة إلدارة الملكية الفكرية تدعمفز

ألعمال المتمثلة فز
. وقام ما يقرب من  فحصوال تالماالس ي المائة منها برقمنة بياناتها ووثائقها بالكامل لدعم المعالجة  50والتسجيل والنشر

 . غي  الورقيةفز
ي تتطلب المزيد من العمل ما يلي 

نت، 1: "وتشمل المجاالت النر " توافر بيانات الملكية الفكرية المنشورة والقابلة للبحث عل اإلنير
 
ّ
 حيث نف

 
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

اإليداع  خدمة " توفي  2خدمات حديثة؛ " ،ذ أقل من نصف مكاتب الملكية الفكرية فز
ي حواىلي 

ي والخدمات ذات الصلة، المتاحة فز
ونز ي المائة من 30اإللكير

ي ساعدتها الويبو.  فز
 مكاتب الملكية الفكرية النر

ي البلدان ال .22
 ويقدم برنامج الويبو للمساعدة التقنية إىل مكاتب الملكية الفكرية فز

 
  المساعدة نامية والبلدان األقل نموا

 
ي  أيضا
فز

ي للوثائق التاريخية، والتقاط البيا
نات من السجالت الورقية، رقمنة بيانات الملكية الفكرية. وتشمل مشاري    ع الرقمنة المسح الضون 

ي البيانات التاريخية.  اري    عومش
ز جودة البيانات لتصحيح األخطاء فز  تحسي 

23.  
ّ
ي تعوق مكاتب  ويعد

ي جهودها الرامية إىل توافر بيانات رقمية ذات جودة جيدة أحد القيود النر
توفي  عمليات الملكية الفكرية فز

ونية ورقمية.  ي العديد إلكير
وألسباب عديدة، ال تسّجل البيانات أو تحدث بشكل موثوق، وال تزال السجالت الورقية المصدر الموثوق فز

ونية موهذا من مكاتب الملكية الفكرية.   وثوقة تستند إىل بيانات غي  موثوقة. ما يجعل من الصعب عل المكاتب تقديم خدمات إلكير

 ما تكون مشاري    ع  .24
 
ز جود البيانات قمنةر وعادة كثيفة االستخدام للموارد ويتم االستعانة إلنجازها بمصادر خارجية من   تهاوتحسي 

 
ّ
، و مقد ز  يتعلق األمر مي الخدمات الخارجيي 

 
ي عادة

ز
ي البلد المستفيد أو ف

ز
كات تكنولوجيا المعلومات الموجودة ف البلدان المجاورة.  بشر

 
 
، وال سيما الصناديق االستئمانية اليابانية. من خالل  وبسبب الموارد المالية المطلوبة، تمّول المشاري    ع عادة ز  استخدام أموال المانحي 

فذ، 2010ومنذ عام  .25
ُ
 من  29 ن

 
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ز
ي مكاتب الملكية الفكرية ف

ز
 من مشاري    ع الرقمنة ف

 
وعا مشر

 جميع المناطق. 

ي إنشاء بيانات رقمية للملكية الفكرية4"
 

 " المساعدة ف

ي قد ال تملك ما  .26
 النر
 
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ات من فيما يتعلق بمكاتب الملكية الفكرية فز ي من الموارد والخير
يكقز

ي أجل استحداث بياناته
، شكلا الوطنية للملكية الفكرية فز وري رقمي أن تستجيب أمانة الويبو لطلبات تلك الدول من مساعدة  من الرصز

مجية الويبو للتعرف الض ي رقمنة بياناتها الوطنية للملكية الفكرية من خالل تزويد مكاتب الملكية الفكرية بير
ي عل الحروف تقنية فز

ون 

http://www.wipo.int/cws/en/trainings.html
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رقمنة بيانات الملكية الفكرية المعارف الالزمة ألغراض  وتدريب مسؤوىلي مكاتب الملكية الفكرية عل تطوير مهاراتهم واكتساب
 بأنفسهم. 

ي عام  .27
ي ُطورت بشكل أوىلي فز

ي عل الحروف، النر
 للتعرف الضون 

 
من أجل إنشاء  2006وتستخدم الويبو برمجيتها المطّورة داخليا

ودعت ات رقمية من الطلبابيان
 
ي أ
ي بادئ األمر ت الدولية النر

ي أ فز
اءات.  الفاكس بناء  ب و بشكل ورفر سس و عل معاهدة التعاون بشأن الير

 
أ

ي عل الحروف مع خصائص 
ي التعرف الضون 

ي السوق والمتخّصصة فز
كات الرائدة فز هذا النظام عن طريق تكييف الحل المقدم من الشر

اءات ومعايي   اءات القابلة للبحث بجميع  وثائق الير الويبو. وأتاح النظام للويبو جعل األوصاف والمطالب الخاصة بطلبات معاهدة الير
اءات  ي ركن الير

، باستثناء اللغة العربية، فز  . (PATENTSCOPE)لغات النشر

ي المنظمة، بدأت الويبو  .28
 ومن الدراية العملية فز

 
 من تلك التكنولوجيا المطّورة داخليا

 
استخدام النظام من أجل مساعدة  واستفادة

ي رقمنة بيان
 مكاتب الملكية الفكرية فز

 
اءات من  لهذهات الملكية الفكرية. وتحقيقا ي للير اكة مع المكتب األورونر ي رسر

الغاية، دخلت الويبو فز
اءة لديها،  أجل مساعدة المكاتب الوطنية للملكية الفكرية عل إنتاج نصوص كاملة عالية الجودة للملفات األمامية لمنشورات الير

ي عل الحروف، وقدمت خدمات التدريب وال
دعم، ومنحت المكاتب المشاركة وأتاحت تخصيص نظامها الداخلي للتعرف الضون 

ي عل الحروف. وينتج عن استخدام ذلك النظام بيانات للملكية الفكرية رقمية وحسنة 
تراخيص الستخدام نظام التعرف الضون 

ة من أبريل  ي الفير
ظمت ست جلسات تدريبية2019إىل نوفمير  2017التنظيم، بما يتوافق مع معايي  الويبو. وفز

ُ
م  ،، ن

ّ
 مكتب 34وتسل

 
ا

 بشأنها. 
 
مجية، وتلقت تدريبا  الير

ي  .29
وع استكشافز اءات من أجل رقمنة بيانات الملكية الفكرية األوروبية إىل مشر ي للير اكة الناجحة مع المكتب األورونر وأدت الشر

وع  ي إطار مشر
ي أمريكا الالتينية فز

اءات ونظمت الويب. LATIPATللبلدان النامية فز ي للير ي أمريكا تدري جلسةو والمكتب األورونر
بية فز

ي نوفمير 
  12خاللها تدريب جرى ، 2018الالتينية فز

 
ي  مكتبا

ي أمريكا الالتينية وتلقوا برمجيات الويبو للتعرف الضون 
للملكية الفكرية فز

 عل الحروف. 

ي نهاية عام  .30
ي تلقت المسا2019وفز

. وأجريت  30عدة أكير من ، بلغ عدد المكاتب النر
 
ي مناقشات مع المكتب مكتبا األورونر

ي عام 
اكة الناجحة لتشمل فز اءات من أجل توسيع نطاق هذه الشر ي عام  2020للير

ق آسيا فز . وأعرب 2020منطقة رابطة أمم جنوب رسر

 عن اهتمامه بالمشاركة. 
 
اءات اإلرسائيلي أيضا  مكتب الير

ي عام  .31
ي ل2012وفز

اءات والمكتب اإلسبانز ي للير اءات والعالمات التجارية والويبو ، قام الرؤساء التنفيذيون للمكتب األورونر لير
وع بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن  ي إطار منصة يرمي إىل مشر

اءات فز ز مكاتب الملكية الفكرية فيما  LATIPATتعزيز تبادل معلومات الير بي 
ي بلدان أمريكا الالتينية. 

 فز

ي  .32
، ظلت المنظمات الثالث تعمل إىل جانب مكاتب الملكية الفكرية فز ز أمريكا الالتينية من أجل حفظ وتحديث  ومنذ ذلك الحي 

ي بلدان أمريكا الالتينية. وتتيح 
اءات الممنوحة فز اءات المنشورة والير قاعدة بيانات إقليمية تحتوي عل المعلومات الخاصة بطلبات الير

ي المنطقة قاعدة البيانات المذكورة النفاذ إىل المعلومات التك
اءات فز ي شكلنولوجية للير

، وتعمل فز كة  رقمي بوصفها منصة مرجعية مشير
وع، ظّل  ي إطار هذا المشر

ز
ي أمريكا الالتينية. وف

اءات فز  للملك 16من أجل نشر معلومات الير
 
ي أمريكا الالتينية مكتبا

ز
شارك تية الفكرية ف

نشئت ارسل معلوماتهتمشاركة فّعالة و 
 
. ومنذ أن أ

 
ف بها دوليا  لمعايي  الويبو واألنساق المعير

 
اءات،  بانتظام وفقا درجمنصة ركن الير

ُ
تلك  ت

ي المنصة. 
ز
 ف
 
 المعلومات أيضا

وع منصة  .33 ي مشر
ز
ي تشارك ف

ي تقدمها الويبو إىل مكاتب الملكية الفكرية النر
 LATIPATوأحد األهداف الرئيسية للمساعدة النر
ي شكللنصوص الكاملة القابلة للبحث خالل األعوام الثالثة الماضية هو زيادة بيانات ا

ز
تها رقمي فيما يخص ا ف ي نشر

اءات النر  هذهلير
ي نوفمير . المكاتب

ي سان خوسيه، كوستاريكا، ندوة تدريبية عل منصة 2018وفز
اءات فز ي للير ، نظمت الويبو والمكتب األورونر

LATIPAT ز من ي أمريكا الالتينية وتلقوا تراخيص الستخدا 12، وجرى خاللها تدريب موظفي 
ز
 للملكية الفكرية ف

 
نظام التعرف  ممكتبا

ي عل الحروف
 
اءات المنشورة. واستهدفت الندوة  الضون اءات والير الذي طورته الويبو، وذلك من أجل إنشاء نصوص كاملة لطلبات الير

ي تلك المكاتب عل إنتاج نصوص
اءات وقاعدة بيانات و قابلة للبحث  كاملة  تدريب موظقز ي ركن الير

عالية الجودة من أجل إدراجها فز
ESPACENET .  ازيل وكوستاريكا وكوبا والجمهورية الدومينيكية وإكوادور ز والير ي التدريب مسؤولون من األرجنتي 

وشارك فز
و وأوروغواي.   وغواتيماال وهندوراس والمكسيك وبي 

ازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا والجمهورية الدو  ،ونتيجة لذلك .34  والير
ز ي األرجنتي 

مينيكية باتت مكاتب الملكية الفكرية فز
ي  و وأوروغواي ترسل بياناتها بشكل دوري إىل الويبو والمكتب األورونر اءات من أجل والسلفادور وغواتيماال والمكسيك ونيكاراغوا وبي  للير

ي 
ي البيانات. وب قواعدإدراجها فز

ي  تم إنتاجهايانات النصوص الكاملة النر
ي عل الحروف فز

عن طريق استخدام برمجية التعرف الضون 
ز وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية وإكوادور وهندوراس والمكسيك وأوروغواي مكاتب ي األرجنتي 

هي اآلن قيد  ،الملكية الفكرية فز
ي ا

و فهي قيد التحميل والوضع طور اإلنتاج.  تم إنتاجهالتثبيت، أما البيانات النر ي كوبا وبي 
ز
 ف
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ي عام  .35
وع و  16 شارك، 2019وفز ي المشر

 فز
 
اءات  PDFبليوغرافية وملفات بنسق بيانات ب أرسلتبلدا اءات والير عن طلبات الير

ي نشر 
ي النر

ي أغسطس  هذهتها مكاتب الملكية الفكرية فز
ي قاعدة بيانات 2019البلدان. وفز

 2,900,000أكير من  LATIPAT، ُسجل فز
ي وأكير من 

 . PDFنسق بنسق رقمي و بيان مصور لوثائق براءات كاملة  2,270,000بيان ببليوغرافز

مجيات  "5"  منصات البر

 1999منذ عام  .36
ّ
ن المكاتب من أتمتة إدارة ، وفرت الويبو منصة برمجيات، هي نظام إدارة مكاتب الملكية الفكرية، الذي يمك

اءا  لإلطار ت والعالمات التجارية والتصاميم طلبات الير
 
وحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة. ويدعم هذا النظام، القابل للتصميم وفقا

ي المحدد لكل مكتب من مكاتب الملكية الالقا
ي ذلك  فكرية، جميع عملياتنونز

ي مكتب الملكية الفكرية، بما فز
األعمال الرئيسية فز

ي العالمات التجارية والتسجيل واإلخطا
وط الشكلية والبحث فز اض والتخصيصاتاالستالم وفحص الشر  رات والنشر واالعير

ي  ،وقد زاد استخدام النظام زيادة مّطردة صلة. وغي  ذلك من العمليات ذات الوالتجديدات، 
  90وهو اآلن قيد االستخدام فز

 
 وطنيا

 
مكتبا

ي جميع أنحاء العالم. 
 للملكية الفكرية فز

 
 وإقليميا

كامل طاقتها تعمل ب المكتبية للملكية الفكرية ، وسّعت أمانة الويبو هذه المنصة لتصبح حزمة برمجيات الويبو 2014ومنذ عام  .37
ضيفت  ع عملياتوتدعم جمي

 
ن من المعالجة غ خصائصاألعمال والخدمات. وأ

ّ
مك
ُ
ي ت
ونية، النر ي  الورقية. لدعم إدارة الوثائق اإللكير

ضيفت وحدة نمطي
 
ي لدعم  (WIPO Publish) ةوأ

ونز هاة الفكرية و والبحث عن المعلومات المتعلقة بالملكي النشر اإللكير  نشر
. وُوضعت وحدة

 
ونيا ي وتسديد الرسوم وتتبع الحالة وإيدا  WIPO File)) إلكير

ونز ع المعامالت الالحقة لدعم اإليداع اإللكير
اآلن مكاتب الملكية الفكرية  2الكاملةوتدعم حزمة برمجيات الويبو المكتبية للملكية الفكرية والتخصيصات، وما إىل ذلك(.  )التجديدات

نت بالكامل وإدارة حقوق  ي توفي  خدمات األعمال عل اإلنير
 الملكية الفكرية إدارة غي  ورقية. فز

ونية "6"
 

 الخدمات اإللكب

ي ذلك إيداع  .38
ونية، بما فز ، توفر حزمة برمجيات الويبو المكتبية للملكية الفكرية الدعم الكامل للخدمات اإللكير

 
كما ذكر آنفا
ها والبحث فيها وتعميمها. بيانات الملكية الفكري ي المائة 30ومع ذلك، فإن حواىلي ة ونشر

ي  فز
فقط من مكاتب الملكية الفكرية النر

ي تقدمها الويبو،
ي  تستفيد من المساعدة التقنية النر

.  هي النر
 
ي كثي  من الحاالت، ال تحتوي المواقع تقدم هذه الخدمات حاليا

وفز
ثة عن ممارسات وإجراءات

ّ
ونية لمكاتب الملكية الفكرية عل معلومات محد  منشوراتال تكونطلبات الملكية الفكرية، وال  اإللكير

 
 
نت متاحة ة أو قد تكون متاحة ولكن إمكانية البحث فيها عل اإلنير ونية إليداع طلبات حماية ليست يسي  ، وال توجد خدمات إلكير

 حقوق الملكية الفكرية أو إدارتها من جانب مالكي الملكية الفكرية وممثليهم.  

ونية. وشهدت إىل زيادة الطلب عل م 19-ورسعان ما أدت جائحة كوفيد .39 كاتب الملكية الفكرية لزيادة تقديم خدماتها اإللكير
ي بعض الحاالت، من 

ي استخدامها، فز
 فز
 
ي زيادة

ونز ي تقدم خدمات اإليداع اإللكير
ي المائة إىل ما يقرب من  20المكاتب النر

ي المائة.  100فز
فز

ونية وشهدت زيادة رسي ي استورّسعت مكاتب أخرى من نشر الخدمات اإللكير
نلم  منها خدامها. بيد أن الكثي  عة فز

ّ
بعد من االنتقال  تتمك

 .
 
ونيا  إىل تقديم الخدمات إلكير

40.  ،
 
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ز
ة ف  لمكاتب الملكية الفكرية الصغي 

 
ونية تحديا حنر وذلك ويشكل توفي  الخدمات اإللكير

ي تقدمها الويبو متاحة 
لتوفي  المنصات الالزمة. وتحتاج مكاتب الملكية الفكرية إىل توفي  بنية تحتية عندما تكون المساعدة التقنية النر

نت  ز سداد الرسوم عير اإلنير نت لتمكي  موثوقة وآمنة لتكنولوجيا المعلومات، والعمل مع المصارف أو مقدمي خدمات الدفع عير اإلنير
م من خدمات ودعموتحديث 

ّ
قد
ُ
ورةبالالتحديات ه هذال يمكن تجاوز . و ما ت مساعدة التقنية الخارجية وحدها. عن طريق ال رصز

ز أن تنظر مكاتب الملكية   إىل بيانات غي  موثوقة، ولذلك يتعي 
 
ونية موثوقة استنادا باإلضافة إىل ذلك، ال يمكن توفي  خدمات إلكير

ز جودة البيانات )انظر الفقرات من  ي مشاري    ع الرقمنة وتحسي 
ونية ( قبل أن تتمكن 35إىل  26الفكرية فز من االنتقال إىل خدمات إلكير

 .
 
 أكير تقدما

 وهذا مجال يلزم فيه بذل المزيد من الجهود ويطالب فيه أصحاب الملكية الفكرية ومودعو طلبات حمايتها بخدمات أفضل.  .41

                                              
ي ذلك وثيقة استعراضية وورقة بيضاء بشأن التحول الرقمي لمكاتب الملكية  لمزيد من المعلومات عن 2

حزمة برمجيات الويبو المكتبية للملكية الفكرية، بما فز

w: الموقع التاىلي  علُيرجر االطالع الفكرية،  ww.wipo.int/global_ip/en/activities/ip_off ice_business_solutions/ 
: الموقع التاىلي  عل، ُيرجر االطالع يبو المكتبية للملكية الفكريةة برمجيات الو لمحة عامة عن حزم حصول عللل

w ww.wipo.int/export/sites/w ww/global_ip/en/activities/ip_off ice_business_solutions/pdf/business_solutions.pdf    

: الموقع التاىلي  عل، ُيرجر االطالع الطالع عل الورقة البيضاء بشأن التحول الرقمي لمكاتب الملكية الفكريةل

w ww.wipo.int/export/sites/w ww/global_ip/en/activities/ip_off ice_business_solutions/pdf/digital_transformation.pdf 
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 نقل المعارف والدعم "7"

ي تقدمها إىل مكاتب الملكية  .42
لنقل المعارف  جارية خدمات، الفكريةتقدم أمانة الويبو، ضمن برنامج المساعدة التقنية النر

ي وعقد المؤتمرات عن بعد والتوثيق والمساعدة التقنية عن . الدعمو 
ونز يد اإللكير ويقدم فريق متخصص خدمات مثل الدعم عير الير

ي 
مكاتب بعد. ويتم الحفاظ عل قاعدة معارف تحتوي عل مئات الصفحات من الوثائق والحلول. ويمكن لجهات التنسيق التقنية فز

ي الوقت الراهن فريق الدعم  مليعو  ،زاد الطلب عل خدمات الدعمالنفاذ إىل جميع المعلومات. و  الملكية الفكرية
حواىلي  عل معالجةفز

ي  أو طلب بطاقة 800
 . السنة فز

 حلقات عمل تدريبية منتظمة عل المستوى اإلقليمي أو  .43
 
. ومنذ عام وتعقد أمانة الويبو أيضا قد جميع عُ  ،2020دون اإلقليمي

ي مقابل 
اضز ي نسق افير

ي المشاركة. هذه االجتماعات فز
ي عام وعُ تسجيل زيادة فز

وخمس حلقات  2020قدت تسع حلقات عمل تدريبية فز
ي عام 

 . 2021عمل فز

اءاتمعاهدة أنظمة  "8"  مدريد والهايو  التعاون بشأن البر

 من الخدمات لمكاتب الملكية الفكرية للدول األعضاء من أجل  تقدم .44
 
اءات عددا وإدارة تيسي  تشغيل معاهدة التعاون بشأن الير

. وبحلول نهاية عام  بموجبالدولية  الطلبات
 
ونيا اءات إلكير  للملكية  98، كان لدى ما مجموعه 2021معاهدة التعاون بشأن الير

 
مكتبا

اءاتالفكرية إمكانية النفاذ إ ي لمعاهدة التعاون بشأن الير
ونز م  (ePCT) ىل الخدمات المكتبية للنظام اإللكير

ّ
بصفتها مكاتب لتسل

ي ذلك 
ي تستخدم الخدمات المكتبية  81الطلبات أو إدارات للبحث الدوىلي أو مكاتب معّينة أو مختارة، بما فز

 من هذه المكاتب النر
 
مكتبا

و ي لمعاهدة التعاون بشأنللنظام اإللكير
اءا نز القائمة عل برنامج المتصفح كأداة رئيسية لمعالجة الطلبات الدولية  (ePCT) تالير

  73بصفتها مكاتب تسلم طلبات؛  و
 
اءات لعمالئها من أجل مكتبا ي لطلبات معاهدة التعاون بشأن الير

ونز منها يقدم خدمة اإليداع اإللكير
. إيداع الطل

 
ونيا ونية عمل خدمةوت بات الدولية الجديدة إلكير سخ البحث اإللكير

ُ
اآلن بكامل طاقتها، حيث توفر  (eSearchCopy) ن

 . ي يلزم أن يرسلها مكتب واحد كمكتب تسلم طلبات إىل مكتب مختلف بصفته إدارة للبحث الدوىلي
 جميع نسخ البحث النر

ات الرقمية للمكاتب وأنشأ سجل مدريد عدة خدمات لفائدة مكاتب الملكية الفكرية للدول األعضاء من أجل تعزيز القدر  .45
 :  األعضاء فيما يتعلق بعمليات نظام مدريد، وهي

ي لنظام مدريد، الذي يستخدمه  (أ
ونز ، هو خدمة شاملة تسمح لمودعي الطلبات باإليداع و  15اإليداع اإللكير

 
 وطنيا

 
تسمح مكتبا

 من صحة الطلب الدوىلي والتصديق عليه.  ثبتالملكية الفكرية الوطنية بالت لمكاتب
ي إطار  (ب

 نفس الخدمة، يمكن لمودعي الطلبات ومكاتب الملكية الفكرية الرد عل مخالفات الويبو.  فز
  71الطلبات من  مودعي  استخدام (ج

 
 للتصديق مكتبا

 
ونية من االستمارة  ،مختلفا مساعد طلبات مدريد، وهو نسخة إلكير

 . MM2الرسمية 
يا. خمسة مكاتب للملكية فائدة ل XMLإمكانية نقل البيانات بنسق  (د ز ز واليابان ومالي  ازيل وكندا والصي   الفكرية: الير

 للبيانات مع و  .46
 
 كامال

 
ونيا  إلكير

 
تيح نظام الهاي تبادال

ُ
 من األطراف المتعاقدة المكت 11ي

 
ي وإرسائيل  قائمةبا )كندا واالتحاد األورونر

 فيتنام(. و واليابان والمكسيك ومولدوفا وجمهورية كوريا وروسيا وإسبانيا والواليات المتحدة و 
ُ
 ST.96شجع عل استخدام المعيار ي

XML  جميع عمليات تبادل البيانات مع األطراف المتعاقدة القائمة والجديدة، حيث أكملت جميعها عملية االنتقال بنجاح بالنسبة إىل
ز اآلالت )خدمات الهاي  عمليات التبادلالموحدة زيادة األتمتة و اآلن، باستثناء طرف واحد. ويتيح استخدام البيانات الدقيقة  بي 

ي أوائل عام 
ي أطلقت فز

ونية الجديدة، النر  (، وال سيما فيما يتعلق بقرارات المكتب. 2022اإللكير

 التكنولوجيات الحدودية "9"

ي الوقت الراهنمكاتب للملكية الفكرية تقوم  ثمة .47
ز
  ف

ّ
مت خدمات بتجربة خدمات جديدة تستند إىل تكنولوجيات متقدمة أو قد

ي هذا الصدد فعلجديدة بال
ي سياقفز

هي الحوسبة السحابية وتحليالت البيانات  التكنولوجيات أنسبمكاتب الملكية الفكرية، فإن  . وفز
 .  الضخمة والذكاء االصطناعي

ي  .48
 ما وتتيح الحوسبة السحابية الفرصة للتغلب عل القيود المفروضة عل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات النر

 
عادة

 وفعّ يواجهها 
 
اء بنية تحتية سحابية أكير موثوقية وأمانا الية من حيث العديد من أصغر مكاتب الملكية الفكرية. ويمكن للمكاتب رسر

ز ع كي  ومن ناحية أخرى، تؤدي الحوسبة ل الخدمات ذات القيمة المضافة. التكلفة من مراكز البيانات التقليدية، مما يحرر الموارد للير
تيبات التالسحابية إىل تحديات ج ي صياغة الير

ي العناية فز
 ديدة أمام اإلدارة. ويلزم توجز

ُ
الج مسائل ع  عاقدية مع مقدمي الخدمات، بحيث ت

عمليات جديدة إلدارة التكاليف  واالمعلومات مهارات جديدة وأن يطور ويجب أن يتعلم موظفو تكنولوجيا منها. إدارة البيانات وأ
 د. والجوانب األخرى لنموذج األعمال الجدي
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ز من سجالت  .49 د مكاتب الملكية الفكرية الكثي  من البيانات، وتحتوي قواعد بيانات الملكية الفكرية العالمية عل عدة ماليي 
ّ
وتول

ز بشكل أفضل البيانات القّيمة.  ز إدارة مكاتب الملكية الفكرية وفهم احتياجات المستخدمي  ويمكن استخدام تحليالت البيانات لتحسي 
ي أنظمة الملكية الفكرية أو تحليلها.  وتحديد االتجاهات
 فز

ة، و .50 ي السنوات األخي 
  مجال الذكاء االصطناعي  شهدفز

 
 هائلة

 
 فر قوة المعالجة الحاسوبية امع تو  طفرة

 
الرخيصة نسبيا

ة من البيانات. والخوارزميات الجديدة، مثل الشبكات العصبية والقدرة عل  ديد من وتؤثر هذه الثورة عل الع معالجة كميات كبي 
ي ذلك البحث القائم عل تشابه الصور 

، بما فز ي مجال الملكية الفكرية، هناك تطبيقات واعدة للذكاء االصطناعي
المجاالت. وفز

جمة وخدمات البحث المتقدم.  والتصنيف اآلىلي وخدمات ي بعض هذه الير
وتقوم بعض مكاتب الملكية الفكرية بالفعل بتطوير قدراتها فز

 المجاالت أو جميعها. 

، ت
 
تحويل إدارة الملكية الفكرية. ومع ذلك، فإن القدرات واالستثمارات الالزمة  إمكانيةلتكنولوجيات المتقدمة عل ا نطويوعموما
ي البلدان النامية و ، و مكاتب الملكية الفكريةأصغر  سهلة المنال بالنسبة إىلليست 

. ومن أجل تحقيق تكافؤ األقل البلدان ال سيما فز
 
نموا

ي متناولالفرص 
ي عدة مبادئ:  مكاتب الملكية الفكرية أصغر  وجعل هذه التكنولوجيات فز

 عل نطاق أوسع، يمكن النظر فز

ي أن تهدر مكاتب الملكية  (أ
ورية متاحة بالفعل، وال ينبغز اع. والعديد من الخدمات الرصز  عن إعادة االخير

 
إعادة االستخدام عوضا

ي التنافس مع مقدمي الخدما
ز لتطوير أدوات تستند إىل التكنولوجيات المتقدمة. الفكرية الموارد فز  ت الحاليي 

 التعاون بشأن استخدام التكنولوجيات المتقدمة لتجنب ازدواجية الجهود.  (ب
وط غي  تجارية داخل تبادل األدوات وإتا إمكانية (ج  مكاتب الملكية الفكرية.  أوساطحتها بشر
، بحيث يمكن دمجها ((APIs)وحة )واجهات برمجة التطبيقات استخدام واجهات مفتعن طريق إتاحة األدوات والبيانات  (د

ي بسهولة أكير 
 النظم القائمة.  فز

ي مكاتب الملكية الفكرية فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحدودية  .51
ي االعتبار، تقدم الويبو معلومات عن المبادرات فز

ومع أخذ ذلك فز
، بحيث يمكن 3وإدارة الملكية الفكرية ي

ونز ي تنفذها مكاتب الملكية الفكرية. وتوفر  عل موقعها اإللكير
ي مختلف المبادرات النر

البحث فز
اتيجيات تطوير قدرات الذكاء االصطناعي والتدابي   منصة تبادل معلومات الذكاء االصطناعي والملكية الفكرية معلومات عن اسير

 وعُ  4التنظيمية المتعلقة به. 
 
ي محادثة الويبو اعن ذلك أمثلة فعلية  رضت أيضا

لخامسة بشأن الملكية الفكرية والتكنولوجيات فز
 الحدودية. 

م الويبو  .52 ز ز مختلف الجهات الفاعلة، تلير   ومن بي 
 
ي التوسع بسبب  أيضا

بالمساعدة عل تقليص الفجوة الرقمية اآلخذة فز
ي الذكاء االصطنا

. ومن خالل االستثمار فز عي االبتكاري من أجل االستخدام المتسارع للتكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء االصطناعي
ز إدارة الملكية الفكرية، طّورت الويبو سلسل ي  ة من أدوات الذكاء االصطناعي تحسي 

. وستستمر الويبو فز ي أرفع مستويات المعايي 
تستوفز

ستخ
ُ
، ألن تلك األدوات ت

 
ي ذلك البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي للدول األعضاء، بما فز
دم من أجل توفي  تلك األدوات بشكل مجانز

ي البيئة الرقمية. 
ز النفاذ إىل معلومات الملكية الفكرية فز  تعزيز إدارة مكاتب الملكية الفكرية وتحسي 

ي بقاعدة  .53
ويوفر مركز التطبيقات التكنولوجية المتقدمة التابع لشعبة قواعد البيانات العالمية، وكذلك فريق الشعبة المعنز

 الذكاء االصطناعي عالية الجودة لا انات العالمية للتصاميم، أدواتالبيانات العالمية للعالمات وقاعدة البي
 
ي مطّورة داخليا

ي النر
ز
ستخدم ف

ُ
ت

 : ها من المنظمات الدولية ضمن شبكة األمم المتحدة. وتشمل ما يلي  الويبو ومكاتب الملكية الفكرية األخرى وغي 

جمة اآللية العصبية(؛(  WIPO Translateأداة (أ  الير

 حث عن صور العالمات التجارية )كشف تشابه الصور باالعتماد عل الشكل واللون والتشكيل والمفهوم(؛أداة الويبو للب (ب

(.  (ج ي
ي والمرن 

ي للكالم من المحتوى الصونر
 أداة الويبو لتحويل الكالم إىل نص )النقل الحرفز

نت أو من خ .54 الل واجهات برمجة التطبيقات. ومعظم أدوات الويبو القائمة عل الذكاء االصطناعي متاحة للجمهور عل اإلنير
اكة. وتنشأ هذه االتفاقات بناء  عل  خيص والشر وتوفر الويبو هذه األدوات عل نحو فعال للمجتمع الدوىلي الواسع عن طريق اتفاقات الير

وط وأحكام ميّشة من أجل مشاطرة  ي الوقت ذاته عل تغطية بعض االستثماراتاال رسر
األولية  بتكار عل نحو واسع، مع الحرص فز

                                              
3  : ي إدارة الملكية الفكرية، ُيرجر االطالع عل الموقع التاىلي

www.wipo.int/about-لمزيد من المعلومات عن الذكاء االصطناعي فز
ip/en/artificial_intelligence/ip_administration.html . 

4  : www.wipo.int/about-منصة تبادل معلومات الذكاء االصطناعي والملكية الفكرية  متاحة عل الموقع التاىلي

ip/en/frontier_technologies/ai_and_ip.html . 
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http://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/ip_administration.html
http://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/ip_administration.html
http://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/ai_and_ip.html
http://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/ai_and_ip.html
http://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/ai_and_ip.html
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ام بتعزيز النفاذ إىل التكنولوجيات الرقمية ز ي تشغل الجديدة والتكاليف التشغيلية للمنظمة. وستواصل الويبو االلير
ه ذه واألدوات النر

 .
 
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 التكنولوجيات، مثل النفاذ إىل أدوات الذكاء االصطناعي فز

 باء. البنية التحتية القانونية

ي ألنظمة اإليداع ه .55
وط القانونية إلجراءات معالجة طلبات الملكية الصناعية من جهة، والتصميم التقنز ز الشر ناك رابط وثيق بي 

ي مكاتب الملكية الفكرية من جهة أخرى. 
 الرقمي ومعالجة الطلبات فز

اءات "10"  قانون البر

وط الشكلية  .56 ي تتناول الشر
اءات، النر اءات أمام مكاتب الملكية الفكرية. وقد تدير الويبو معاهدة قانون الير المتعلقة بإجراءات الير

، إذا كانت البلدان تود االنضمام إىل هذ امات بموجب هذه المعاهدة تأثي  عل رقمنة مكاتب الملكية الفكرية. وبالتاىلي ز ه يكون لبعض االلير
 وت
 
 شاملة

 
ي أن تراعي المسائل القانونية والتقنية مراعاة

. المعاهدة، فينبغز
 
اءات تسمح ألطرافها المتعاقدة  آزرية وبما أن معاهدة قانون الير

ي اعتمدها المؤتمر  4، فإن الفقرة ، مع بعض االستثناءاتإيداع التبليغات عل الورق بأن تستبعد
من البيانات المتفق عليها النر

ي عام 
اءات فز الويبو واألطراف المتعاقدة إىل البلدان النامية ، قد أعربت عن طلب بأن تقدم 2000الدبلوماسي لمعاهدة قانون الير

 والب
 
 إىل  ،المتحّولةلدان والبلدان األقل نموا

 
اءات وتيسي  تنفيذها. واستنادا اماتها بموجب معاهدة قانون الير ز المساعدة التقنية للوفاء بالير

مة للويبو معلومات عن أنشطة المساعدة التقنية البيانات المتفق عليها المذكورة، تقدم األمانة إىل كل دورة عادية للجمعية العا
ي تضطلع بها الويبو لتيسي  إيداع التبليغات 

. والتعاون ذات الصلة النر ي
ونز ي شكل إلكير

عالوة عل ذلك، توفر األمانة معلومات قانونية فز
 عوعملية هادفة إىل 

 
يعات ن تقديم الدول األعضاء المهتمة، فضال ، مع إيالء االعتبار الواجب ألولويات السياساتو المشورة بشأن التشر

ي نظام الملكية الفكرية، والمستويات اإلنمائية 
امات فز ز ي الحقوق وااللير

البلدان المستفيدة واحتياجاتها المحددة، والتوازن المنشود فز
يعية إىل  اءات والتكنولوجيا المشورة التشر ي الدول األعضاء. وقدمت شعبة قانون الير

  25المختلفة فز
 
ي مجال  بلدا

وهيئة إقليمية فز
اءات خالل ال ، أفريقيا ، وكان التوزي    ع 2019-2018ثنائية الير وآسيا  (أربعة)والمنطقة العربية ( أربعة)حسب المناطق عل النحو التاىلي
ي )ستة( والمحيط الهادئ  ي . (الثة)ث لمتحولة والبلدان المتقدمةوالبلدان ا)ثمانية( وأمريكا الالتينية والكارينر

، 2021-2020الثنائية وفز
دمت ال

ُ
يعات والسياسق اءات إىل  اتمشورة بشأن التشر ، وكان التوزي    ع  35المتعلقة بالير

 
 من البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 
بلدا

: أفريقيا )خمسة( والمنطقة العربية )ستة( وآسيا والمحيط الهادئ )ثمانية( وأمريكا الالت ي حسب المناطق عل النحو التاىلي ينية والكارينر
ي واإلقليمي فيما يتعلق باللوائح التنفيذية ل المقدمة المشورة وىلي (. وتةواحدحالة ، وبلدان أخرى )(خمسة عشر )

اءات الوطنز ، قانون الير
 عن أدوات ومنصات تكنولوجيا المعلومات المتاحة لها. ل واجب االعتبار 

 
اءات المعنية، فضال  ممارسات مكاتب الير

 العالمات التجارية وقانون التصاميم الصناعيةقانون  "11"

وط الشكلية المتعلقة بطلبات العالمات التجارية  .57 ي تتناول الشر
تدير الويبو معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية، النر

ها ة تسجيل العالوطنية واإلقليمية  تمن الطلبات المودعة لدى اإلدارا وغي   إن خصائصالمة التجارية. و المعنية بالتسجيل خالل فير
ي أو الطلبات والتسجيالت المتعددة األصناف أو تقسيم الطلبات والتسجيالت أو إمكانية إيداع التماس واحد 

ز
ون مثل اإليداع اإللكير

ي عدة عالمات تجارية لن
ز
ات وتصحيحات ف  قد تتطلب فس المالك، إلجراء تغيي 

 
  حلوال

 
  رقمية

 
ة لتلبية والمساعدة التقنية متاح. مخّصصة

مت
ّ
 إىل الدول األعضاء المهتمة. كما قد

 
 هادفا

 
 وعمليا

 
 قانونيا

 
 دعما

 
 هذه االحتياجات المحددة. وخالل الثنائية، قدمت األمانة أيضا

ي مجال قانون العالمات التجارية وقانون التصاميم الصناعية، مع مراعاة أولويات واحتياجات 
يعات والسياسات فز المشورة بشأن التشر

: أفريقيا )خمسة( والبلدان العربية )س 22يصل إىل  فيمابلدان المستفيدة ال تة( حالة، وكان التوزي    ع حسب المناطق عل النحو التاىلي
ي )ثالثة( و  وآسيا والمحيط الهادئ )سبعة(  والبلدان المتقدمة )حالة واحدة(.   متحّولةالبلدان الوأمريكا الالتينية والكارينر

ي عام  .58
 2016وفز

ّ
أمانة اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية  ت، أعد

ي الويبو، بما 
ز
االستبيان بشأن تصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط ووّجهته إىل جميع الدول األعضاء ف

ي ذلك أسئلة عن حماية التصاميم التكنولوجية 
ها من التكنولوجيات الناشئة. وتوفر فز ي التطبيقات وغي 

الجديدة المستخدمة فز
ي تم تجميعها من خالل االستبيان

ي تتم بها حمايةنظرة عامة جيدة عل الطرق ال 5المعلومات النر
واجهات المستخدم المصورة  نر

ي جميع أنحاء العالم. 
ز
 واأليقونات ف

                                              
  65رد عل االستبيان أكير من  5

 
 من الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غي  الحكومية.  جهة
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 قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة "12"

59.  
ّ
ي عام نظ

ت تقريرها فز ز   6. 2021مت الويبو دراسة استقصائية بشأن أنظمة التسجيل الطوعية لحق المؤلف ونشر  بعي 
 
وأخذا

ي هذا المجال المساعدة التقنية اتفاقية برن، تقدم الويبو  االعتبار مبدأ الحماية غي  الخاضعة إلجراء شكلي الذي أسسته
كما ستواصل    فز

ادر المعلومات عن أنظمة وممارسات التسجيل الطوعية القائمة لحق المؤلف، وتنظيم أنشطة تكوين ، بوسائل منها تبادل مصذلك
 المتحّولة. لبلدان النامية والبلدان االكفاءات لفائدة 

، الذي أفضز إىل اعتماد بروتوكول كمباال بشأن  .60 ي المؤتمر الدبلوماسي
 المشورة وشاركت بصفة مراقب فز

 
وقدمت الويبو أيضا

ي  التسجيل
ي إطار المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية  2021،7أغسطس  28الطوعي لحق المؤلف والحقوق المجاورة، فز

فز
 )األريبو(. 

 (WIPO Lex) توفبر المعلومات القانونية "13"

ي إىل المعلومات القانونية من خالل قاعدة بيانات  .61
 WIPOباإلضافة إىل تقديم المشورة القانونية، تتيح الويبو النفاذ المجانز

Lex ،ي تتيح
 متابعة النر

 
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 وواضغي السياسات فز
ز عي  ّ ز الملكية الفكرية ودراسة للمشر جميع  من قواني 

ي البيئة الرقمية. كثب  عن أنحاء العالم
ي مجال حماية الملكية الفكرية فز

ة فز ي ذلك التطورات األخي 
 ، بما فز

ي عام  .62
والغرض من الملكية الفكرية كمجموعة جديدة. لتشمل أحكام  WIPO Lex، وسّعت الويبو قاعدة بيانات 2020وفز

ي  األحكام القضائية
ي إتاحة WIPO Lexالواردة فز

والقرارات القضائية المتعلقة  المعلومات والبيانات عن األنظمة هو اإلسهام فز
نشر  سوابق قضائية أ

ُ
ي ت
ات مقنعة. وتغظي بالملكية الفكرية من خالل نشر أحكام الملكية الفكرية الرئيسية النر  األحكام و تتيح تفسي 

ي 
  WIPO Lexالواردة فز

 
  24حاليا

 
  والية

 
، منها نحو حكم قضا 900وتحتوي عل أكير من  قضائية ي

 من  19حكم صادر عن  600ن 
 
بلدا

.   البلدان النامية أو البلدان األقل
 
 نموا

ي قواعد البيانات التجارية14"
 

 " النفاذ إىل البيانات الرقمية للعلوم والتكنولوجيا والملكية الفكرية المتاحة ف

ي مجال النفاذ إىل المعلومات والمع .63
اكة فز  مع توصيات  ارف،أنشأت الويبو عدة مشاري    ع رسر

 
الويبو بشأن  جدول أعمالتمشيا

ز العام والخاص مع بعض من أجل التنمية بحاثبرنامج النفاذ إىل األ و التنمية.  ز القطاعي  اكة بي  ي المجال  كبار   واالبتكار هو رسر
ين فز النارسر

 أو قليل التكلفة إىل ما 
 
 مجانيا

 
نامج نفاذا ، ويوفر الير ي عل الصعيد العالمي

صحيفة علمية وتقنية قائمة  9000يصل إىل العلمي والتقنز
اك وما يصل إىل  ي   52000عل االشير

.  125كتاب ومصنف مرجغي فز
 
 من البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 
وارتفع عدد  بلدا

نامج إىل أكير من  ي الير
ي العام الما 2,300المؤسسات المشاركة فز

ي )انظر الشكل أدناه(. كمامؤسسة فز
نامج أن ضز اكة  الير ي رسر

عضو فز
ي تديرها منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

امج النر "البحث من أجل الحياة" إىل جانب الير
ي تتخصص فيها. 

ي المجاالت النر
 محتويات فز

 
ي المجموع، جرى تسجيل أكير من  ومنظمة العمل الدولية، وتتيح جميعا

 10,500وفز
ي 
ي تتيح نفامؤسسة فز

اكة "البحث من أجل الحياة"، النر  يصل إىل  رسر
 
 إجماليا

 
كتاب   131,000ة وما يصل إىل فصحي 30,000ذا

 . ف مرجغي
ّ
 ومصن

 

 

                                              
: الموقع التاىلي  عل الطالع عل الدراسة االستقصائية ا يمكن 6

www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_crr_ge_2_21/wipo_crr_ge_2_21_report.pdf . 
www.aripo.org/wp-: الموقع التاىلي  وتوكول كمباال بشأن التسجيل الطوعي لحق المؤلف والحقوق المجاورة علبر  يمكن االطالع عل 7

.2.pdf-Rights-Related-and-Copyright-of-Registration-Voluntary-on-Protocol-ds/2021/09/Kampalacontent/uploa 
 

109 208 
410 506 

910 
1,112 

1,864 

2,311 
2,115 

2,346 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_crr_ge_2_21/wipo_crr_ge_2_21_report.pdf
http://www.aripo.org/wp-content/uploads/2021/09/Kampala-Protocol-on-Voluntary-Registration-of-Copyright-and-Related-Rights-2.pdf
http://www.aripo.org/wp-content/uploads/2021/09/Kampala-Protocol-on-Voluntary-Registration-of-Copyright-and-Related-Rights-2.pdf
http://www.aripo.org/wp-content/uploads/2021/09/Kampala-Protocol-on-Voluntary-Registration-of-Copyright-and-Related-Rights-2.pdf
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 و  .64
 
اءات برنامجا ز العام والخاص مع  يعد برنامج الويبو بشأن النفاذ إىل المعلومات المتخصصة بشأن الير ز القطاعي  اكة بي  آخر للشر

 أو منخفض التكلفة إىل  خدمات تسعة من كبار مقدمي 
 
 مجانيا

 
ي العالم، ويتيح نفاذا

اءات فز والتحليل البحث خدمات قواعد بيانات الير
اءات التجارية ي  160ألكير من  الخاصة بالير

 من البلدان النامية والبلدان األ 46مؤسسة مسجلة فز
 
. وتوفر قواعد بيانات بلدا

 
قل نموا

اءات التجارية أد اءات المجانية. وتوفر قواعد بيانات الير اءات التجارية أدوات بحث وتحليل أكير تطورا مقارنة بقواعد بيانات الير وات الير
اءات المجانية.   للبحث والتحليل مقارنة بقواعد بيانات الير

 
 أكير تشعبا

ونية المقدمة للمبتكرين مع إطالق خدمة وجرى توسيع نطاق مجموعة خدمات ا .65 ي تتيح WIPO INSPIREلويبو اإللكير
، النر

تيح 
ُ
اءات. وهي مصممة لتكون محطة واحدة ت مجموعة من الوظائف الفّعالة وسهلة االستخدام لمستخدمي المعلومات المتعلقة بالير

ي مكان واحد وتدمج 
ز النفاذ إىل المنتجات واألدوات الرقمية فز اء والمحتوى االجتماعي بشأن قواعد بيانات للمستخدمي  محتوى الخير

 من 
 
 فريدا

 
اءات ونقل التكنولوجيا وسياسات الملكية الفكرية المؤسسية، مما يوفر مزيجا اءات وتحليالت الير اءات وسجالت الير الير

ي هذه المجاالت. واطلع 
 عل خدمة  11,487المعلومات والمعارف بشأن الموارد واألدوات والممارسات الجيدة فز

 
 WIPOمستخدما

INSPIRE  ي عام
 . 2021فز

 لتوصيات وتشكل مراكز دعم التكنولوجيا واالب .66
 
الويبو بشأن  جدول أعمالتكار جزءا من برنامج عالمي رئيشي أطلق استجابة

ز  اوح بي  نامج إىل إنشاء خدمات دعم تكنولوجية وابتكارية محلية عالية الجودة، تير النفاذ إىل قواعد بيانات  التنمية. وي  هدف هذا الير
ز  عي  ز وخدمات إدارة حقوق الملكية الفكرية لمساعدة المخير ي استخدامها وخدمات البحث والتحليل التكنولوجيي 

اءات والمساعدة فز الير
ز ورواد األعمال عل إطالق العنان إلمكاناتهم االبتكارية. ومنذ إطالق برنامج الويبو لمراكز دعم التكنولوجيا  ي عام والباحثي 

واالبتكار فز
ي ، تتواصل المشاري    ع الوطن2009

 فز
 
،  88ية رسميا

 
 عضوا

 
 مركز من مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار  1300أكير من  ويوجددولة

.  فسار مليون است 1.7أكير من  مثل الجامعات ومراكز البحوث، وتلقت هذه المراكز  تستضيفها مؤسسات ي
ي العام الماضز

 فز

ايدأنواع الخدمات المختلفة  ما فتئتو  .67 ز ة من م تير ي السنوات األخي 
ي البحث جرد النفاذ إىل قواعد البيانات، فز

 بالمساعدة فز
 
مرورا

ي البيانات الموجودة وتحليلها، 
خيص ونقل فز ي مجاالت الير

 إىل تقديم المساعدة والمشورة بشأن إدارة الملكية الفكرية فز
 
وصوال

ي الشكل أدناه. التكنولوجيا والتسويق وصياغة ا
ز فز اءات، كما هو مبي  اءات ومعالجتها وتحليالت الير  لير

 

 

النفاذ إىل قواعد 
البيانات العلمية 

115

96

178

181

224

176

214

438

456

149

149

280

208

260

263

276

554

575

23

185

225

235

239

302

310

344

660

750

48

240

306

291

300

370

376

424

896

896

121

395

474

373

392

533

532

553

1136

1136

194

480

580

449

477

633

620

644

1285

1287

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Analy tics – Patent 
Landscape Reports (PLRs) 

or related serv ices

Assistance and advice on 
IP management – Patent 

draf ting, prosecution

Assistance and advice on 
IP management –
Commercialization

Search - Validity

Search - Freedom to 
operate, clearance

Search - Nov elty, 
patentability

Assistance and advice on 
IP management –

Licensing, technology 
transf er

Search - State of  the art

Assistance and advice in 
using databases

Access to patent and 
scientific and technical 

databases



CDIP/25/9 
12 
 
 

قواعد بيانات والتقنية و 
اءات  الير

تقديم المساعدة 
ي استخدام 

ز
والمشورة ف

 البياناتقواعد 

حالة التقنية  -البحث 
 الصناعية 

المساعدة والمشورة 
بشأن إدارة الملكية 

خيص  -لفكرية ا الير
 ونقل التكنولوجيا

الجدة،  -البحث 
األهلية للحصول عل 

 براءة

حرية  -البحث 
 الترصف، التخليص

 التثبت –البحث 

المساعدة والمشورة 
بشأن إدارة الملكية 

 التسويق -الفكرية 

المساعدة والمشورة 
بشأن إدارة الملكية 

صياغة  -الفكرية 
اءات و   معالجتهاالير

 تقارير  -التحليالت 
اءات أو  واقع الير

 الخدمات الوجيهة

 

ز عل تنمية المعارف والمهارات  يساعد التدريب الذي توفره الويبو و  .68 ي مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار، وبالتاىلي تكوين  بي 
موظقز

ز عل كفاءاتهم ليقدموا مجموعة من الخدمات عالية الجودة. ويشمل التدريب حلقات عمل وندوات حض كي  اضية، مع الير ورية وافير
 
ّ
، والتعل ز " عل المنصة الرقمية لتبادل جري بالتعاون مع أكاديمية الويبو م عن بعد الذي يتدريب المدربي  ، وجلسات "اسأل الخبي 

ي البحثالمعلومات لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار 
اءات؛ األنواع  . وتشمل المواضيع المتناولة: المفاهيم والمهارات األساسية فز عن الير

ي ذلك حالة التقنية الصناعية والجدةعمليات الالمختلفة ل
اءات، بما فز ي الير

اءات؛  بحث فز إدارة حقوق الملكية وحرية الترصف؛ تحليل الير
 
ُ
ز  ندواتكملت الالفكرية. واست ات وأفضل الممارسات بي  مختلف  التدريبية الوطنية بمؤتمرات إقليمية ُصّممت لتعزيز تبادل الخير

ي الشكل أدناه. 
ز
ز ف  الشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار، عل النحو المبي 
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69.  

 
 د عدد من العوأ

ّ
ي مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار م لمستخدمي معلومات منشورات ومواد التعل

اءات بشكل عام، ولموظقز الير
ي قواعد البيانات واستخدام

ي  هابشكل خاص، وذلك من أجل النفاذ إىل التكنولوجيا الموجودة فز
ي  عرضها تطوير المنتجات والخدمات لفز

 فز
 إلكير هذه الموارد  شملالسوق. وت

 
 تفاعليا

 
 بشأن معلومات دليال

 
اءات، ونيا يساعد المبتكرين عل استخدام ثروة المعلومات الير

اءات، و التكنولوجية ال ي وثائق الير
ي الملك العامموجودة فز

اعات الموجودة فز ال قدم التوجيهات، ت، واالنتفاع بها أدلة بشأن تحديد االخير
ي  سيما بشأن حرية

 ل شملطوير المنتجات الجديدة. كما تإجراء البحوث وعمليات ت الترصف فز
 
تقييم االحتياجات التدريبية دليال

ي إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وتسويقها/استخدامها من تقييم 
ز المؤسسات المشاركة فز ا مؤخرا لتمكي  شر

ُ
ومجموعة أدوات ن

 االحتياجات التدريبية.  

اءات معلومات تقنية و  .70 يخص تكنولوجيا محددة، مما  متعلقة باألعمال فيمامعلومات عالوة عل ذلك، توفر تقارير واقع الير
ي أو نقل التكنولوجيا. وإىل جانب تقارير وا اتيجر ي االسير

ة بشأن السياسات أو التخطيط البحنر ي مناقشات مستني 
اءات يسهم فز قع الير

  258القابلة للبحث  بيانات المنظمةللويبو، توفر قاعدة 
 
اءات  عنتقريرا اءات، أعدتها منظمات أخرى. وجذبت تقارير و  واقع الير اقع الير

ة من  ي الفير
عدت فز

 
ي أ
اءات من خالل ، اهتمام مستخدمي معلومات 2019إىل  2011النر ي عام  34,360الير

يل فز ز . ومن 2021عملية تيز
ت مبادئ توجيهية إلعداد تقارير 

ّ
عد
 
اءات، أ أجل تطوير قدرات مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار فيما يخص إتاحة خدمات تحليل الير

اءات، ومجموعات بيانات وعروض واقع ال  عن كتّيب لتحليالت الير
 
اءات بأدوات مفتوحة المصدر، فضال اءات، ودليل لتحليل الير ير

ي عام 
ث الدليل فز

ّ
اءات. وُحد   ،2021تقديمية، باعتبارها مواد تدريب إضافية بشأن تحليالت الير

ّ
ي وستتوفر نسخة محد

ثة من الكتّيب فز
 . 2022النصف األول من عام 

اءات "االتجاهات التكنولوجية للويبو" بشأن الذكاء در صو  .71 العدد األول من المنشور الرائد الجديد القائم عل تحليالت الير
ي يناير 

ز
 2019االصطناعي ف

 
ي تقنيات الذكاء االصطناعي والتطبيقات الوظيفية ومجاالت التطبيق، استنادا

ز
ز المنشور االتجاهات ف . ويبي ّ

اءات و  البيانات العلمية إىل ي و و بيانات الير
 المنشور ضعها الدمج واالستحواذ، ويالتقاضز

 
ي سياقها مشفوعة

ز
ورؤى بدراسات حالة  ف

اء.  ي مجال االبتكار والسياسات نظرة عامة شاملة عل التكنولوجيا،  ووجهات نظر كبار الخير
ويقدم المنشور إىل صانغي القرارات فز

ي سياقها من خالل مناقشات السياسات ذ
ز
ها من القضايا ذات الصلة، ويوفر بهذه الطريقة أداة دعم ذات نهج ويضعها ف ات الصلة وغي 

ي واقع شمولية لصنع القرار ولفهم  أكير   أفضل التكنولوجيا ونظامه اإليكولوجر
 
 . فهما

 
قة عل ذلك، يقدم المنشور التكنولوجيا بطري عالوة

ي الوقت نفسه منهجية مفهومة للجمهور غي  المتخصص، 
. ويوفر فز ي

ي إطار الموضوع المعنز
اءات فز ي الير

وبعد العدد  حديثة للبحث فز
ي مارس 

طلق فز
 
ي لالتجاهات التكنولوجية للويبو، الذي أ

صص العدد الثانز
ُ
، خ ، للتكنولوجيات 2021األول عن الذكاء االصطناعي

ل واإلدراك واالتصال والبرص والسمع المساعدة، أي المنتجات والتكنولوجيات المساعدة لمعالجة القيود الوظيفية المتعلقة بالتنق
. وحدد التقرير  لفائدةاية الذاتية والمحيط المعماري، والرع ز اوحون من األشخاص ذوي اإلعاقة إىل السكان المسني  ز يير مستخدمي 

ي كان لها فضل التكنولوجيات المساعدة الناشئة، والتكنولوج
ة إىل ذلك، قام باإلضافهذه الحلول المتقدمة.  تطوير يات التمكينية النر
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ي ومعايي  التأثي  لإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء )ناسا( لتقييم مدى بعد  بتكييف منهجية مستوى االستعداد التكنولوجر
ي يمكن أن تؤثر عل الوقت الذي سيستغرقه المنتج حنر ي

صل المنتج التكنولوجيات الناشئة المحددة عن التسويق، وما هي العوامل النر
زلت تقارير االتجاهات التكنولوجية للويبو أكير من  عوّس األسواق ويُ  إىل

ُ
ة من عام  278000نطاقه. ون ي الفير

إىل نهاية يناير  2019مرة فز
2022 . 

حة . قائمة األنشطة المقب 
ً
 ثانيا

انية الويبو لهذه ا .72 ز ي برنامج ومي 
لثنائية، تبدي أمانة الويبو بناء عل تقييم الدول األعضاء لألنشطة المعروضة عليها خالل النظر فز

 عل وجه التحديدالهادفة وتلك تنمية من الفئة ألف والفئة جيم، لجدول أعمال الويبو بشأن اتنفيذ توصيات  لية عالمالحظات التال
ي 24إىل ردم الهّوة الرقمية )التوصية 

ي فز
ي مجال الملكية الفكرية من خالل المضز

 تطوير البنز (، وتعزيز الكفاءات المؤسسية الوطنية فز
لنمو والتنمية ا لتحقيقجيا المعلومات واالتصاالت (، وتيسي  الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية لتكنولو 10التحتية )التوصية 

 : (27)التوصية 

ي مكاتب الملكية الفكرية عن طريق إتاحة برمجيات الويبو المطّورة  (1
تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات فز

 ،
 
، ومنصات تكنولوجيا داخليا وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واألدوات القائمة عل الذكاء االصطناعي

ي مجال 
المعلومات واالتصاالت، وإعادة تنظيم تدفق العمل بما يالئم معالجة البيانات الرقمية، وإجراء تدريبات فز

ي التح
ة فز ي السنوات األخي 

حرز تقدم ملحوظ فز
 
وقامت  ول الرقمي لمكاتب الملكية الفكرية. نقل المعارف. وأ

ي معظم البلدان برقمنة السجالت وانتقلت من أنظمة ورقية إلدارة الملكية الفكرية بنسبة المكاتب 
ي المائة  100فز

فز
ز اكتمال وجودة بيانات الملكية الفكرية  إىل أنظمة رقمية. ومع ذلك، ال يزال هناك عمل كثي  ينتظر اإلنجاز لتحسي 

ي الع
ونية بالكامل لمودعي طلبات الملكية الفكرية فز ديد من المكاتب، وتطوير القدرة عل توفي  خدمات إلكير

هم من أصحاب المص ي األولويات التالية:  . الحوأصحابها وغي 
 ويمكن النظر فز

ز جودة  تقديم مواصلة (أ ي مجال الرقمنة وتحسي 
الخدمات وتوسيعها لمساعدة مكاتب الملكية الفكرية فز

 ت. البيانا

ز حزمة برمجيات  (ب   الويبو المكتبية للملكية الفكريةمواصلة تحسي 
 
 . لتوفي  وظائف أكير تقدما

ونية بالكامل.  (ج ي مكاتب الملكية الفكرية لالنتقال إىل الخدمات الرقمية اإللكير
 بناء القدرات فز

 تيسي  تبادل المعلومات والنفاذ إىل األدوات القائمة عل التكنولوجيات المتقدمة.  (د

ي تقدي (ه
ي رقمنة بيانات الملكية الفكرية لتضييق الفجوة الرقمية فز

م المساعدة إىل مكاتب الملكية الفكرية فز
ي عل الحروف إىل مكاتب مجال الملكية 

الفكرية. ويمكن تقديم أدوات الويبو الداخلية للتعرف الضون 
مة بوضع النص الكامل بنسق  ز اءات شورات لملفات األمامية لمنل XMLالملكية الفكرية الملير  . حوالمنالير

ي تعزيز المؤسسات من أجل سد الفجوة الرقمية والتكنولوجية من خالل مراكز دعم التكنولوجيا تقديم  (2
ز
المساعدة ف

 العنارص التالية:  يشمل  ،واالبتكار والخدمات المرتبطة بها

ي الير  ستتواصل (أ
ز
ي مجال البحث ف

 تنمية القدرات فز
ُ
اءات وت لتشمل جوانب نقل  وّسعاءات وتحليالت الير

خيص وت تصميم المنتجات الجديدة قييم الملكية الفكرية(، وأدوات دعم التكنولوجيا )مثل الير
 عن برامج التدريب بشأن السياسات المؤسسية للملكية الف

 
إعداد  إىل جانبكرية، وتطويرها، فضال

قدمدورات 
ُ
  ت

 
ي وحدات التعلم المختلط.   رقميا
ز
 ف

  ستشمل المواد والموارد (ب
 
 دليال

 
ي هذه المجاالت أيضا

اخيص التكنولوجيا الناجحة،  التدريبية فز  لير
 
محدثا

 لتقييم الملكية الف
 
 ودليال

 
 للحوافز البحثية.  كرية مع ما يرتبط به من مواد تمهيدية للموضوع، ودليال

 منصة دعم متكاملة (ج
 
 مثل ،تكار اكز دعم التكنولوجيا واالبللمبتكرين ومر  المالئمةموارد ال ستوفر أيضا

اءات، والمنصة  ونية التقارير بشأن قواعد بيانات الير المعرفية واالجتماعية لمراكز دعم اإللكير
ي مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار التكنولوجيا واالبتكار، 

لرصد ومنصة جديدة إلدارة المشاري    ع واألداء فز
 جامعات الملكية الفكرية وقواعد البيانات اسات ، وسيمراكز هذه الالمشاري    ع الوطنية ل

 
 العرضية، فضال

 نقل التكنولوجيا.  مؤلفاتعن تجميع 

يعية والمعلومات ذات الصلة إىل البلدان النامية  (3  تقديم المشورة التشر
 
يعاتها  من أجلوالبلدان األقل نموا تشر

ي البيئة الرقمية. المتعلقة بالمل
ز
ض رقمنة اإلجراءاكية الفكرية ف ت المعروضة عل مكاتب الملكية الفكرية وتفير
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ز الستخدام األدوات والخدمات  ، ويخلق حوافز للمستخدمي  ز يسمح بمثل هذه المساعي ي متي 
وجود إطار قانونز

 ة المقدمة، ولكنه ال يفرض الرقمي
 
وطا ي مرحلة تطويرها الحالية.  يمكن أن تستوفيها مكاتبال  رسر

 الملكية الفكرية فز
ة الشي ؤكدوت أن تكون القواعد القانونية، المنطبقة عل المسائل اإلجرائية  أهميةعة لتطوير التكنولوجيا الوتي 

 لهذه الغاية،  ،والشكلية
 
متوائمة مع البنية التحتية المتاحة لمكاتب الملكية الفكرية والقدرات المؤسسية. وتحقيقا

يعية لضمان هذه المواءمة ومساعد ة الدول األعضاء عل تحقيق هدفها تواصل الويبو تقديم المشورة التشر
ي توفي  منص

 . سهلة االستخدامو  آمنةات وخدمات رقمية المتمثل فز

 

وإن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية  .73
ي هذه 

ي المعلومات الواردة فز
مدعوة إىل النظر فز

 . الوثيقة
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