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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 مايو 14 التارخي:

 البراءات بقانون المعنية الدائمة اللجنة

 الثلاثون الدورة
ىل  24جنيف، من   2019 يونيو 27اإ

 فرنسا وإسبانيا وفدا ايقدمه SCP/28/7وثيقة الوارد في الاقتراح نسخة معّدلة لل

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

اذلي  املعّدلالاقرتاح يقدم هذا . و SCP/28/7 لالقرتاح الوارد يف الوثيقة معّدةليتضمن مرفق هذه الوثيقة نسخة  .1

س بانيا لتنظر فيه ،رباءاتالاكء الاصطناعي و ابذل املتعلقةالأنشطة وادلراسات  يتناول طار البند وفدا فرنسا واإ  7 اللجنة يف اإ

 الاعرتاض.، مبا يف ذكل أأنظمة لرباءاتمن مرشوع جدول الأعامل: جودة ا

ن أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  .2 اإ

ىل النظر يف  الرباءات )جلنة الرباءات( مدعوون اإ

 مضمون املرفق.

[ييل ذكل املرفق]
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س بانيا بشأأن الأنشطة وادلراساتمقدم اقرتاح   من وفدي فرنسا واإ

 ابذلاكء الاصطناعي والرباءات املتعلقة 

ظل موضوع "جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض"، مطروحًا عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  .1

 الرباءات )جلنة الرباءات( منذ دورهتا السادسة عرشة.

 تكل الس نوات، أأجرت الأمانة سلسةل من ادلراسات بشأأن جودة الرباءات )النشاط الابتاكري، وكفاية وطيةل .2

عادة اس تخدام العمل اذلي اضطلعت به املاكتب الأخرى، وأأنظمة الاعرتاض، ومفهوم وغري الرباءات"،  "جودة الكشف، واإ

اتكام (. ذكل ىل العروض نظمت عددًا من اجللسات لتبادل اخلربات. وقد سامهت اإ حة تكل ادلراسات للجمهور، ابلإضافة اإ

 مواضيع خمتلفة وثيقة الصةل بقانون الرباءات املوضوعي. حول، يف زايدة املعارف التشاركيةلسات اجل اليت قُّدمت خالل 

 قانون الرباءات. يفستنعكس عاجاًل أأم أ جاًل  مذهةل يف جمال اذلاكء الاصطناعي وشهدت الس نوات الأخرية تطورات .3

ن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، ابعتبارها املنتدى الوحيد اذلي جيمع أأطرافًا متعددة يف هذا اجملا ل، ل ميكن وابلتايل فاإ

 ابلفعل جزءًا من حياتنا اليومية.ميثّل ابذلاكء الاصطناعي  يُعرفبقى غافةل عن هذا الواقع، حيث ابت ما أأن ت 

ماكتب  أأشارت فيهو  2018فرباير يف التقرير اذلي نرُش يف  تبّي ، كام ذلكل الواقعأأهنا مدركة  فعالوأأثبتت الويبو  .4

ىل كيفية اس تخداهما  37 امللكية الفكرية وعددها . ورّصح املدير العام أأنشطهتا الإداريةالتكنولوجيات اجلديدة يف  لتكلمكتبًا اإ

، بأأنه ينبغي بذل اجلهود الالزمة لس تكشاف 2018املوضوع يف مايو للويبو أأيضًا، يف افتتاح الاجامتع املعقود حول هذا 

 .العملب ازدواجية الصدد من أأجل جتنّ س بل التعاون ادلويل يف هذا 

حصائية بشأأن اذلاكء الإ لبياانت ل اذلاكء الاصطناعي" حتلياًل شاماًل  – التكنولوجيةجتاهات الاويقدم التقرير املعنون " .5

ومع ذكل، الاجتاهات واجلهات الرئيس ية الفاعةل والانتشار اجلغرايف ونشاط السوق.  حتديد معالاصطناعي والرباءات، 

القامئة عىل رباءات ال يفلباحثي ل تكل املتصةل ابرباءات والبقانون  املرتبطةسائل امل  لالتقرير املذكور  يعاجل مل

 .الاصطناعي اذلاكء

س بانيا أأنه من مصلحة مجيع ادلول الأعضاء أأن تركز هذه اللجنة اهامتهما عىل وذلكل، يعتقد وفدا فرنسا واإ  .6

 املسائل. تكل

عداد وثيقة و  .7 عالميةقد ُطلب من الأمانة ابلفعل اإ ىل الرباءات والتكنولوجيات اجلديدة  بشأأن اإ  ورةهذه ادلوتقدميها اإ

 .اليت تعقدها اللجنة

ىلاملذكوران  الوفدان ، طلباملطروحةس ئةل رد عىل الأ ولل الوثيقة الإعالميةتكل  صدوربعد و  .8 أأمانة اللجنة  اإ

تبادل اخلربات" ل "جلسات  تنظمي ، مبا يف ذكلرباءاتالاكء الاصطناعي و الاضطالع بسلسةل من الأنشطة املتعلقة ابذل

جراء و  "اس تخدام اذلاكء الاصطناعي " ورباءةب للحامية اذلاكء الاصطناعيأأهلية بدراسات حول خمتلف القضااي املتعلقة "اإ

ذا ،عرتف هبم يف هذا اجملالاملتصي امل مبساعدة ، وذكل "الصناعية حاةل التقنية يفللبحث   .أأمكن ذكل اإ

مانةو  .9 تبادل اخلربات أأجل من  خالل دورة جلنة الرباءات احلادية والثالثيتنظمي جلسة  ،خطوة أأوىلك ،ميكن للأ

 حفص طلبات الرباءات.غراض صطناعي لأ واملعلومات حول اس تخدام اذلاكء الا
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 الصناعية التقنية)رباءات ال يفلبحث الاس تعانة بتكل التكنولوجيا ل ز اللجنة بشلك خاص عىل ميكن أأن تركّ و  .10

، والكشف الآليةأأو الفاحصي، والرتمجة لعمالء و/ا معادلردشة  صناديق، واس تخدام رباءاتلال يل لتصنيف ال و ، (السابقة

 .عن املشألك/احللول يف واثئق الرباءات ال يل، والكشف ةاءرب احلالت املستبعدة من امحلاية بعن  ال يل

لتبادل املعلومات حول  تدوم يومًا واحداً  لأمانة جلسةم اأأن تنظّ ، ميكن ادلورة الثانية والثالثي للجنة الرباءات خاللو  .11

 تُطبق عىلرتاعات اخبوصفها  اذلاكء الاصطناعي برجمياتثل م  ،للحامية برباءة خرتاعاتبعض الابأأهلية القضااي املتعلقة 

 عن طريق لكياً  املس تنبطةأأو الاخرتاعات  ،اخرتاعات دة لس تحداثمساع   كأداةاس تخدام اذلاكء الاصطناعي أأو ، احلاسوب

 اذلاكء الاصطناعي.

الشخص من أأهل تعريف أأو ، الوصف املتعلقة مبتطلبات كفاية تثري هذه السيناريوهات املتلفة العديد من الأس ئةلو  .12

اذلاكء  عن طريق مس تنبطة الاخرتاعات كون فهيايف احلالت اليت تالسابقة  الصناعية التقنيةمراعاة حاةل أأو ، املهنة

 تُرتكب عن طريقاليت أأو املسؤولية عن أأعامل التعدي  ،الاخرتاعات تكلمدة حامية أأو ، ملكية احلقوقأأو ، الاصطناعي

 اعي.اذلاكء الاصطن

 [هناية املرفق والوثيقة]


