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 اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

 والعشرون الثامنةالدورة 

 2018 يويول  12اإىل  9جنيف، من 

 اقتراح من وفد إسبانيا

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

س بانيا  مقدم منتو  مفق  ذه  الوثيقة ع ى اتارا  ي  .1 جفاء دراسات بشأأن التكنولو  لأغفاضوقد اإ جيات اجلديدة اإ
 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعاراض.من مرشوع جدول الأعامل:  6البند  يك يُنظف قيه مضن ،رباءةب حاميةوالأذلية لل

ن أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  .2 اإ
ىل النظف يف   املفق . مضمونالرباءات مدعوون اإ

 املفق []ييل ذكل 
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 املفق 
 

 "جودة الرباءات"املعنون بند ال  مضن رباءةامية بت اجلديدة والأذلية للحجفاء دراسات بشأأن التكنولوجيالإ اتارا  
 جنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتالل  أأعاملمن جدول 

ادلامئة املعنية بقانون  ظّل موضوع "جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعاراض"، مطفوحا ع ى جدول أأعامل اللجنة .1
 .الرباءات ادلورة السادسة عرشة للجنةمنه  (جلنة الرباءاتالرباءات )

عادة اس تخدام و ، الكشفكفاية و ، النشاط الابتاكر الس نوات، أأجفت الأمانة سلسةل من ادلراسات ) وطيةل تكل .2 اإ
مت أأيضا ونظّ  .فى("جودة الرباءات"، من بني أأمور أأخ ومفهومأأنظمة الاعاراض، و العمل اذل  تامت به املاكتب الأخفى، 

اتحة . اخلرباتعديد من اجللسات لتبادل ال ىل العفوض اليت تُدمت خالل ادلراس تكلوتد سامهت اإ ات للجمهور ابلإضاقة اإ
 الصةل بقانون الرباءات املوضوعي.يف زايدة املعارف بشأأن املواضيع الوثيقة  ،جلسات تبادل اخلربات

قاإن ابلتايل و .سينعكس عاجال أأم أ جال ع ى تانون الرباءاتة تطورا ككنولوجيا مهذال وشهدت الس نوات الأخي  .3
 تكل تُغفلابعتبارذا املنتدى الوحيد اذل  جيمع أأطفاقا متعددة يف ذها اجملال، لن ، املعنية بقانون الرباءاتللجنة ادلامئة ا

وغيذا من التكنولوجيات  "البياانت الضخمة"" وسلسةل الكتل"و "اذلاكء الاصطناعي" لك منحيث يلعب احلقيقة، 
 .يد من جمالت احلياةالعد يف مزتايد الأمهيةدورا اجلديدة 

املايض وأأشارت قيه قربايف  شهف يف اذل  نرُشاحلقيقة، كام ورد يف التقفيف  أأهنا مدركة لتكلوأأثبتت الويبو ابلفعل  .4
ىل مكتبا  37ماكتب للملكية الفكفية وعددذا  دارهتا. اس تخداهما لل كيفية اإ   املديف العام كام صّ تكنولوجيات اجلديدة يف اإ

ىل  23من يف الفارة املوضوع  ذكل حوليف اقتتا  الاجامتع املعقود  ،للويبو الازمة  املساعيب بهل أأنه جيب ،مايو 25اإ
بل ال لس تكشاف   .اجلهود ازدواجيةجتنب  من أأجل يف ذها اجملالتعاون ادلويل س ُ

 .ذه  املسأأةلز ذه  اللجنة اذامتهما ع ى أأنه من مصلحة مجيع ادلول الأعضاء أأن كفكّ  وقدانوذلكل يعتقد  .5

ويصعب تغييذا، ويه موزعة يه ككنولوجيا من ككنولوجيات تواعد البياانت كمتزّي بكوهنا الكتل"  "سلسةلو .6
تكل  اس تخداميف ظلها  ميكن الظفوف اليتمعفقة  املثي لالذامتميكون من وس   .ابلفعل يف عامل الرباءاتتُس تخدم 

حاةل لتحديد حمتوى اس تخداهما ، سبيل املثال . قميكن، ع ىابلوضع احلايلمقارنة  مزاايذا وعيوهبا، قضال عن التكنولوجيا
 مزعوم. بتعد  كدقاع ضد اهتام حممتل  ميكن اس تخدامه وذو ما الساب أأو كوس يةل لإثبات الاس تخدام التقنية الصناعية 

أ خفون، س يكون  كام يفضل أأن يسميه مؤلفوناخلارتة، ما يُعفف ابذلاكء الاصطناعي أأو الربجميات وقامي خيص  .7
نتاجية، و  ،أأثف ع ى البحث يف حاةل التقنية الصناعية لس تخدامه حفص لزوم التعامل مع  مما تد يفيض اإىلع ى ارتفاع الإ

 .ابس متفار ةمزتايدبأأعداد بفاءات طلبات 

ىل اءات تانون الرب س يضطف  الإشاكلياتمن  مجموعةويففض اذلاكء الاصطناعي  .8 ن لأ التصد  لها عاجال أأم أ جال، اإ
 :من ذها القبيلتغيي احلالية ليست مس تعدة ل  القواعد

وجب خدمت بياانهتم لس تحداث اذلاكء الاصطناعي احملمي مبس تُ ن اكيف س يكون مصي الأشخاص اذلي -
 تعويضات مالية؟ ة  هلم احلصول ع ى أأي؟ ذل س يحبفاءة

الرباءة يف ذها القطاع اكقية؟ ذل جيب تعديل نظام الرباءات لرساين القانونية احلالية فارة ال س تظلذل  -
 الاخاراعات؟ تكل للتعامل مع



SCP/28/7 

Annex 
2 
 

ىل أأ  حد س يكونالكشفكيف سيمت استيفاء رشط كفاية  - عطاء وصف  من الرضور  ؟ واإ  مناسباإ
 "الش باكت العصبية"؟ لمتثيلأأحياان  س تخدم"الصندوق الأسود" اذل  يُ مصطلح لـ

لالخاراعات اليت  الابتاكر  النشاطمن أأجل تقيمي  من أأذل املهنةالشخص  صفاتميكن حتديد س  كيف  -
 بفامج اذلاكء الاصطناعي؟ تس تحدهثا

اكء الاصطناعي؟ بفانمج من بفامج اذل بواسطة حدثس تُ ا اختص اخاراعيح  هل احلصول ع ى بفاءة س  من  -
 م؟؟ املس تخد  الربانمج ئ؟ منشالربجميات

 ؟رباءةللحامية ب مؤذةلالاخاراعات الناجتة عن "اذلاكء الاصطناعي"  تكلأأن ككون  ذل ينبغي -

ن، أأن تسعى جنةالل أأمانة من وقدان  يلمتسس لةل املطفوحة، وللفّد ع ى تكل الأ  .9 عدة خرباء معفوقني مبسا أأمكن اإ
ىل ، ذها اجملال يف جفاء دراسة أأو دراسات تتناول مجيعاإ ىل  6 من اجلوانب اليت أأثيت يف النقاط أأو بعض اإ من  8اإ

 .الاتارا  ذها

 ]هناية املفق  والوثيقة[ 


