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CWS/6/4 REV. 

 نلكزييةل  ابالأصل: 

 2018سبمترب  6 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19ا 

 الكتل سالسلبشأن  توصيات إلعداد مهمة إنشاء
عداد منوثيقة  مانة ا   الأ

 معلومات أأساس ية

اجامتع ماكتب امللكية الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت واذلاكء الاصطناعي انعقد  .1

دارة امللكية الفكري ىل  23يف مقر الويبو يف جنيف يف الفرتة من  ةلأغراض ا  ىل 2018مايو  25ا  . واستندت املناقشات ا 

: املتاحة عىل الرابط، WIPO/IP/ITAI/GE/18/3 الوثيقة

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46586 ، توصية. 40اليت تضم 

حدى التوصيات، أأي التوصية  اكنتو  .2  :عبسجل ملكية فكرية موز   تعلقت  ، الواردة أأدانه،12رمق ا 

كرية : بتعاون مع ادلول الأعضاء املهمتة، ينبغي أأن يطور املكتب ادلويل منوذجًا لسجل ملكية ف12"التوصية رمق 

تطبيقات امللكية  لعديد منس تددا  لجل أأص ي  ل. وميكن اس تخدام المنوذج يف تطبيقات امللكية الفكرية موزع

ماكحصة املطالبات ابلأولويةمن أأجل التحقق من ، عىل سبيل املثال الفكرية نية اس تخدام لجل ملكية . ودراسة ا 

ماكانت اس تكشاف  أأيضاً  لسجل ادلويل. وينبغيابأأو  WIPO CASE بقاعدة البياانت يربط وزعفكرية م ا 

 ة."ربط هذه السجالت املوزعلتكنولوجيات سلسةل الكتل 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46586
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46586
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جتري اكنت أأن عددًا من ماكتب امللكية الفكرية ب أأحاطوا علمً و  12 وخالل الاجامتع، انقش املشاركون التوصية رمق .3

ىل كتل منوذجية هبدف عن تكنولوجيا سلسةل جتارب  اس تخداهما يف حالت من قبيل خلق لجالت مشرتكة. وأأشري أأيضًا ا 

نشاء فرقة معل دلراسة اس تخدام تكنولوجيات سل أأنه قد ي   ىل جلنة املعايري من أأجل ا  بعض . ولحظت  الكتلسةلقدم اقرتاح ا 

يثاقموحد  تمنوذج لجالالوفود أأن اس تخدام  الربط بني هذه السجالت من أأجل البحث والاس تخراج قد يكون حاًل  وا 

 (WIPO/IP/ITAI/GE/18/5من الوثيقة  7و 6 نيمعليًا أأكرث عىل املدى القصري. )انظر الفقرت

 الاقرتاحات

لتنظر فهيم يف دورة ا لجنة  سلسةل الكتل من أأسرتاليا والاحتاد الرويستكنولوجيا اس تلمت الأمانة اقرتاحني بشأأن  .4

ىل هذه الوثيقة هذه. ويرد هذان الاقرتاحان يف املرفقني الأول والثاين  .، عىل التوايلا 

لهيومع مراعاة الاقرتاحني املشار  .5 من املرفق الثاين لهذه الوثيقة، تقرتح  10من املرفق الأول والفقرة  13 يف الفقرة ما 

نشاء هممة جديدة يكون وصفها كم ي ي:  الأمانة ا 

ماكنية اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف معليات منح  (أأ  ) ، ومعاجلة حمية حقوق امللكية الفكريةاس تكشاف ا 

 واس تخداهما؛ فكريةعنارص امللكية الاملعلومات بشأأن 

سلسةل الكتل  تكنولوجيا مجع معلومات بشأأن التقدم اذلي أأحرزته ماكتب امللكية الفكرية يف اس تخدام (ب )

ماكنية تطبيقها يف سلسةل الكتل والنظر يف جدواهاتكنولوجيا احلالية بشأأن  معايري الصناعة، وتقيمي جتارهبا معهاو   وا 

 ؛ماكتب امللكية الفكرية

مبادئ وضع  ج اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف اجال امللكية الفكرية، اما يف ذك د ن  وضع منوذج لتوحي (ج )

 املفهوم؛حصة ت يثبدمع التعاون واملشاريع املشرتكة و توجهيية وممارسات مشرتكة واس تخدام مصطلدات اك طار ي

عداد اقرتاح من أأجل وضع معيار جديد  لويبو ينطبق عىل تكنولوجيا سلسةل الكتل  (د ) يف معليات منح حمية ا 

 حقوق امللكية الفكرية، ومعاجلة املعلومات بشأأن عنارص امللكية الفكرية واس تخداهما".

نشاء فرقة معل جديدةوي   .6 الكتل" لتويل املهمة اجلديدة يف  ، يطلق علهيا امس "فرقة العمل املعنية بسالسلقرتح أأيضًا ا 

نشاهئا. حاةل  ا 

ن جلنة املعايري مدعوة  لقيام اما .7  ي ي: ا 

 ال حاطة علًم امحتوى هذه الوثيقة؛ (أأ  )

قدم من النظر يف الاقرتاح املو  (ب )

سرتايل فامي يتعلق بوضع مكتب امللكية الفكرية الأ 

وارد سلسةل الكتل، ال تكنولوجيا توصيات بشأأن

 الأول؛ يف املرفق

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=407578
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والنظر يف الاقرتاح املقدم من  (ج )

وفد الاحتاد الرويس فامي يتعلق بوضع توصيات 

سلسةل الكتل، الوارد يف املرفق وجيا تكنولبشأأن 

 الثاين؛

والنظر يف الاقرتاح اخلاص  (د )

نشاء  ليه يف الفقرة اجلهمة امل اب  أأعاله  5ديدة املشار ا 

 واملوافقة عليه؛

نشاء فرقة  (ه ) عمل الوالنظر يف ا 

ليه  ،ديدةاجل واملرشف املعين هبا، كم هو مشار ا 

 أأعاله؛ 6 يف الفقرة

والامتس بأأن تقدم فرقة العمل  (و )

املنشأأة تقريرًا عن التقدم اذلي أأحرزته يف تنفيذ 

 املهمة يف دورهتا املقبةل.

 [ي ي ذك املرفقان]
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 سلسةل الكتلتكنولوجيا اقرتاح لوضع معيار جديد للويبو يتعلق ب 

سرت وثيق عداد مكتب امللكية الفكرية الأ  يلاة من ا 

معيار جديد للويبو من أأجل تطوير وحتديد ن تنظر جلنة املعايري يف وضع أأ  مكتب امللكية الفكرية الأسرتايل يرجو .1

تكنولوجيا سلسةل الكتل واس تخداهما يف مجيع ادلول الأعضاء. وينبغي أأن يدمع هذا املعيار اجلديد املبادئ التوجهيية 

طار لتعزيز التعاون واملشاريع املشرتكة و  مصطلحاتواملامرسات املشرتكة واس تخدام  ثبات حصة املفهوم.وكذكل وضع ا   ا 

نه س يكون لتكنولوجيات من  ،فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( وقال الس يد .2 ا 

معيار للويبو متفق عليه من ، حاليًا ليس دلينا. و مشهد امللكية الفكرية الراهن أأثر جذري عىل كنولوجيا سلسةل الكتلقبيل ت 

 تب امللكية الفكرية.ها يف لك ماكوير تكنولوجيا سلسةل الكتل وتطبيق جل تطأأ 

 الفكرية واملكتب ادلويل للويبو بصدد املناقشة بأأن العديد من ماكتب امللكية ويقر مكتب امللكية الفكرية الأسرتايل .3

 تبين هذه التكنولوجيا املتطورة. اجتاه يف واملقيض قدماً 

يف مس تواها الأويل، يه قاعدة بياانت. تس تخدم لتخزين املعلومات. وتتسم الطريقة اليت ختزن هبا ، سلسةل الكتل و .4

ىل سلسةل الكتل عىل أأ املعلومات خبصائص حمددة جتعلها مفيدة بوجه خاص يف بعض احلاالت. وغالبًا  جسل  هناما يشار ا 

ذا –)جسل أأو دفرت حساابت( معروفًا  ”ledger“وقد يكون مصطلح . موزع س بق كل أأن أأخذت درسًا يف  خاصة ا 

يف منوذج  اً رئيس ي اً جزءيعترب  (Distributed" )وزعاً "مكونه وميكن من تعقب املعلومات بشأأن املعامالت. و  -احملاس بة 

يف العديد من عقد اال نرتنت )مثاًل  السجل برمته توجد العديد من نسخسلسةل الكتل. وبداًل من وجود جسل واحد فقط، 

دارة مركزية. ما يف ش بكة اخلوادم( ىل الس ويف لك مرة تضاف. وال توجد ا  عاجل من طرف تضاف وتجل، و معامةل جديدة ا 

 .لك نسخة من نسخ السجل

 ولسلسةل الكتل مزااي مفيدة عديدة ميكن أأن تتبناها ماكتب امللكية الفكرية حيث أأهنا؛ .5

 أ منة من انحية التشفري؛ 

 ميكن أأن تكون عامة أأو خاصة؛ 

  تتيح املعاجلة ال لية من خالل عقود ذكية؛ميكن أأن 

  فق بني ال راء والتعاون؛اتو تساعد عىل بناء ال 

 ميكن أأن تعزز الثقة؛ 

  خضاع البياانت دخال بة أأواق ر مسلسةل الكتل لل يفال ميكن ا   .تغيريات علهيا ا 

مؤخرًا رشاكة مع رشكة انش ئة تعمل يف جمال تكنولوجيا سلسةل الكتل من  وأأقام مكتب امللكية الفكرية الأسرتايل .6

مجموعة من القدرات  وضعناوعالوة عىل ذكل،  .اختزيهنملعاجلة براءات امللكية الفكرية و  أأجل وضع حل قامئ عىل سلسةل الكتل

ليت مقنا هبا عىل أأن التكنولوجيا مالمئة خدمة سلسةل كتل تسمى العقود اذلكية. وبرهنت احملااكة التأأكيدية اال لية من خالل 
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ىل جتارب والتحقق من أأنه  خضاع النظام ا  لتخزين بياانت الرباءات. وسوف نتحرك قريبًا حنو مرحةل جتريبية، حيث س نقوم اب 

ىل مجيع بياانت امللكية الفكرية الأسرتاليم   .ةناسب وميكن توس يع نطاق تنفيذه ا 

ىلوهناك عدد هائل من الفرص واال ماكان  .7 يف   املس تو  ادلويل، من سالس تخدامت لتوس يع نطاق هذا العمل ا 

ىل دمع املبادرات احلالية من قبيلالتحقق من  داة أ منة كأ أأو  دارةلفات اال  مختزين  املصدر والأرسار التجارية ومنح الرتاخيص ا 

من  ةارجاخليف سلسةل الكتل واملعلومات ادلامعة  بياانت هممةختزن خاصة من قبيل اس تخدام سالسل كتل لنقل البياانت 

 امللكية الفكرية واملكتب ادلويل.سلسةل الكتل عند الربط بني ماكتب 

يقدم بعض املشورة بشأأن اس تخدام هذه التكنولوجيا يف قطاع غري أأننا نعتقد أأنه بسبب عدم وجود معيار للويبو  .8

ىل حد بعيد ماكتب امللكية الف تضعامللكية الفكرية، ميكن أأن  . وقد اتنفيذهمن أأجل كرية تصاممي وأأساليب وهنج خمتلفة ا 

ىل عدم القدرة عىل بناء سالسل كتل مشرتكة وسالس تفادة من املزااي اليت متنحها هذه التكنولوجيا. و  هدف يمتثل يؤدي ذكل ا 

 ة الفكرية وتطبيقها. وس تقتيضمللكييف ماكتب ا د الس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتلوضع معيار جدي يفاملهمة املقرتحة 

طار يدمع التعاون واملشاريع املشرتكة  اتحة ا  املهمة وضع مبادئ توجهيية وممارسات مشرتكة واس تخدام مصطلحات من أأجل ا 

 .يثبت حصة املفهومو 

نشاء امل  ب امللكية الفكرية الأسرتايلويقرتح مكت .9 طار جلنة  مضناجنازها املعنية اب  عمل الديدة وفرقة اجلهمة أأنه ينبغي ا  ا 

 جل وضع معيار جديد للويبو.املعايري من أأ 

أأنشطة ذات صةل تشمل مجع املعلومات بشأأن اس تخدام ماكتب امللكية الفكرية تنفيذ ويقرتح أأن تبارش فرقة العمل  .11

جراء دراسة اس تقصائية(. وكذكل  زاء تنفيذها )ا  تنظمي لسلسة الكتل يف الوقت الراهن ومس تقباًل، وهيلكها والهنج املتبع ا 

ثبات مشرتك يحلقات معل أأو اجامتعات فرقة العمل واالتفاق عىل  دئ ذات تصممي عايل املس تو  ميكن دمع وضع مبانظام ا 

 والناش ئة. طويةل العهداملشالك ال حللسلسةل الكتل مبا أأهنا تطبق تكنولوجيا  مهنا ن تس تفيد ماكتب امللكية الفكريةأأ 

سلسةل الكتل وال ينحرص ي أأن يراعي معيار الويبو اجلديد بشأأن الأسرتايل بأأنه ينبغويقرتح مكتب امللكية الفكرية  .11

 ييل: فامي

 ناملزودي (أأ  )

نرتنتلك ع   "1"  [سالسل الكتل العمومية]معومية يف مجيع أأحناء العامل  )حواسيب( قد ا 

  نينقبامل ( ابلنس بة ال ثبات العملMiners for Proof-of-Work؛) 

 الأمهية ن ابلنس بة ال ثباتاحلاصدي (Harvesters for Proof-of-Importance؛) 

 يف الرهان ابلنس بة ال ثبات املشاركة املصدقني (Proof-of-Stakeاذل )مضن قامئة  يردونقد  ين

 "املزودين"

 سالسل الكتل اخلاصة اليت تس تخدم عقدًا خاصة توفرها بنفسها "2"
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 لغات الربجمة (ب )

 C++ 

 Google “Go” 

 Solidity 

 Viper 

 Python 

  لغات برجمة أأخر 

 اصةاخلعامة أأو ال (ج )

  ال خر ترخيص الطرف أألغتالبتكوين أأول سلسةل كتل معومية مشهورة لأهنا جعلت 

 ترخيص الطرف ال خر فرض سالسل الكتل اخلاصة أأعادت 

 الكفاءة (د )

 الأمتتة 

 العقود اذلكية 

 خارج سلسةل الكتل وأأ  البياانت داخل (ه )

 [العامة أأو اخلاصة]سلسةل الكتل  يفتعقب املعامالت اخملزنة ل  داخل سلسةل الكتل 

 لهيا  يللتخزين البياانت اليت حت سلسةل الكتل  خارج  املعامالتا 

 الأمن (و )

  ةالعامسلسةل الكتل اخلاصية الأمنية الرئيس ية لسلسةل الكتل غالبًا ما يعترب ثبات بياانت 

  يف سالسل الكتل اخلاصةحمط مقايضة الأمن يكون 

ىل كيف ينبغي  – يف ال راء التوافق (ز )  ؟يف ال راء توافقالتوصل ا 

  نقبنيمن طرف امل( Minersا )جياد حل ة ملتنافسني يف سلسةل الكتل العام ملشلكة اذلين حياولون ا 

 (.هو عدد يس تخدم مرة واحدة فقط Nonceعدد نونص )تتعلق ب

  يف سالسل الكتل والأدوار املنوطة هباأأو من طرف خوارزميات خاصة 

  ىل توافق يفوأأساليب التوصل  practicalخوارزميةكتل يه: مثاًل ال راء داخل سلسةل  ا 

byzantine fault tolerance algorithm (PBFT) ( ثبات العمل  proof-of-workوخوارزمية ا 

algorithm(PoW)( وخوارزمية املشاركة يف الرهان )proof-of-stake algorithm (PoS) )

 delegated proof-of-stake algorithm (DPoS)وخوارزمية 
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 ناملشاركو (ح )

  ماكنية حتديد قامئة سوداء هبوايت املشاركني اذلين ال يسمح هلم بتقدمي قد ختول معليات التنفيذ ا 

 معامالت

 سالعامتد (ط )

 دارية رئيس ية من قبيل احملفظات الرمقية نياملس تخدم هوايت علومات عنامل معاجلة  ابس تخدام حلول ا 

 نطاق سلسةل الكتل عيتوس  أ ليات  (ي )

 من قبيل(2)املس تو   داخل السلسةل متنوعة عيتس تخدم أ ليات توس   قد ،[Plasma] 

ىل أ ليات توس  ‘ easy parallelizability [EIP-648] و [sharding]و ع خارج السلسةل يابال ضافة ا 

(Compute) 

تناقش جلنة املعايري هذه املسأأةل يف دورهتا السادسة هبدف أأن  ابلغ التقديرأأسرتاليا للملكية الفكرية  مكتب س يقدرو  .12

جياد حلول   غلتس توضع معيار جديد للويبو بشأأن سلسةل الكتل، سريشد بطريقة واحضة ماكتب امللكية الفكرية من أأجل ا 

ماكنية التشغيل املتبادل.تكون التكنولوجيا هذه   منسقة من حيث الهنج وتتيح ا 

 عىل جلنة املعايري ما ييل:الأسرتايل رية مللكية الفكا ويقرتح مكتب .13

نشاء هممة جديدة (أأ  ) "مجع معلومات بشأأن التقدم اذلي حترزه ماكتب امللكية  يكون وصفها عىل النحو التايل:اتبعة لها  ا 

ماكنية الفكرية يف اس تخدام سلسةل الكتل وخربهتا يف هذا اجملال، تقيمي معايري الصناعة احل الية والنظر يف جدواها وا 

طبيقها يف ماكتب امللكية الفكرية ووضع معيار جديد للويبو بشأأن سلسةل الكتل وتوفري مبادئ توجهيية وممارسات ت 

طار دلمع التعاون واملشاريع املشرتكة و  ثبات حصة امشرتكة واس تخدام مصطلحات اك   ملفهوم".ا 

نشاء فرقة معل جديدة س يطلق علهيا امس فرقة العمل (ب )  ن أأجل تويل املهمة اجلديدة.الكتل م بسالسل املعنية وا 

 [ييل ذكل املرفق الثاين]
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نشاء هممة دلراسة تطبيق تكنولوجيا سلسةل الكتل يف جمال امللكية الفكرية  اقرتاح من أ جل ا 

عداد وفد الاحتاد الرويس  وثيقة من ا 

 معلومات أ ساس ية

سلسةل الكتل يه جسل عام رمقي محمي من معليات النفاذ غري املرخص لها. وختزن قاعدة البياانت املوزعة املعلومات  .1

 .(blockchain)مجيع معامالت املشاركني يف النظام يف شلك "سلسةل كتل"  بشأ ن

ال املعامالت اليت ختصهم، وي .2  البياانت واتساقها.نظام امحلاية التشفريي موثوقية  ضمنوال يرى املشاركون ا 

ماكنية ترسيع معليات التحقق وختفيض تاكليف معليات تطهري  متثلوت  .3 املزية ال ساس ية املرتبطة بسلسةل الكتل يف ا 

 البياانت أ و املعامالت من خالل املراقبة املفتوحة.

ذا أ كد املشاركون  .4 ال ا  دخال أ ية تغيريات عىل البياانت اخملزنة يف سلسةل الكتل ا  يف الش بكة مرشوعية وال ميكن ا 

، يؤكد نقل ال صول الرمقية أ و ختزين مثبتاملعامةل وفقًا للقواعد العامة. وميكن ذكل من اس تخدام سلسةل الكتل كدليل 

 املعلومات ويؤكد كذكل امتثال العمليات للواحئ التنظميية.

. ويزتايد دئ التفاعل مع اجلهات املنظمةوتعترب سلسةل الكتل كتكنولوجيا ميكهنا حتويل العمليات التجارية املوجودة ومبا .5

تكنولوجيا املعامالت من طرف املصارف ورشاكت يف البداية الاهامتم عىل الصعيد العاملي بتنفيذها وأ طلقت مشاريع جتريبية 

 والرشاكت الصناعية ورشاكت النقل واملنظامت احلكومية ادلولية. جتار التجزئةو  املالية

التكنولوجيا ومزودي اخلدمات مع احتادات، من وتتعاون العديد من رشاكت  .6

شرتاكن يف تطوير حلول ابتاكرية ، الذلين ي Hyperledger Projectsو Enterprise Ethereum Allianceقبيل،

ررام صفقات جتارية  مل ( وتعقب السلع يف سلسةل الكتل وتسجيل post-trade processingعاجلة املعلومات بعد ا 

جر من أ جل مالت ااملع  تدقيق.اء معليات ا 

طلبًا لدلائرة  285جيا سلسةل الكتل  قدم وارتفع، مؤخرًا، عدد الرباءات الصادرة محلاية الاخرتاعات املتعلقة بتكنولو  .7

اس تكشاف  عدد من ماكتب امللكية الصناعيةوقد بدأ   (.2018الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية خالل الربع ال ول من عام 

ماكان عىل مزااي هذه التكنولوجيا  وحمايم رراءات اخملرتعنيظم عدد من ال حداث واملؤمترات لتعريف جممتع ا. ون  ت التكنولوجيا 

 .حتفزي النشاط الابتاكريوكذكل 

 :وعىل سبيل املثال .8

 ال نشطة التالية: نظمت ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية (أ    

   حدث هااكثونHackathon)  جياد من أ جل حلول ذات صةل بسلسةل الكتل لفائدة ال عامل ا 

 events.com/events/11656-https://itالتجارية 

https://it-events.com/events/11656
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 تكنولوجيا سلسةل الكتل" "التحول الرمقي: امللكية الفكرية و  حتت شعار مؤمتر دويل- -ttp://iph

blockchain.ru/ 

 "EU Blockathon 2018" حدث –( EUIPO  مكتب الاحتاد الاورويب للملكية الفكريةونّظم  (ب  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/blockathon. 

 تسجيل حقوق امللكية الصناعية وحاميهتا:يف تكنولوجيا سلسةل الكتل  تطبيقوميكن  .9

  ،ل العقد مبارشة يف يسج حيث ميكهنا ت مبكن اس تخدام سلسةل الكتل عند الترصف يف حقوق امللكية الفكرية

لزامية يف الوقت ذاته. وس ي   جراء معليات حتقق ا  لسةل خزن تسجيل لهذه العمليات أ يضًا يف س السجل املوزع وا 

ىل حد ال تسجيل حق الوقت الالزم ل يخفض س  الكتل، ال مر اذلي   كبري.ترصف ا 

  وميكن اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل كسجل موزع لتنظمي مس تودعات أ منة للمعلومات بشأ ن تسجيل

ىل املعلومات فامي خيص الواثئق ذات ال ولوية.  عنارص امللكية الصناعية وتيسري النفاذ ا 

ة يف ررانمج معل اللجنة س تدداث هممة جديدنظر جلنة املعايري وموافقهتا الاقرتاح الويعرض الاحتاد الرويس عىل  .10

ماكنية اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف معليات من  حقوق امللكية الفكرية، مبا املعنية مبعايري الويبو هب دف دراسة ا 

 ما ييل:يشمل 

   ج اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف معليات من  حقوق امللكية الفكرية، ومعاجلة وضع منوذج لتوحيد ن

 أ ن عنارص امللكية الفكرية واس تخداهما؛املعلومات بش

 عداد ا يف معليات من  حقوق  سلسةل الكتلتطبيق تكنولوجيا ل  الراميةح بشأ ن اال جراءات املس تقبلية اقرت ا 

 امللكية الفكرية، ومعاجلة املعلومات بشأ ن عنارص امللكية الفكرية واس تخداهما.

 وس تعرض النتاجئ عىل نظر جلنة املعايري. .11

 [املرفقني والوثيقةناية ]

http://ip-blockchain.ru/
http://ip-blockchain.ru/
http://ip-blockchain.ru/
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