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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأغسطس  29التارخي: 

 حمادثة الويبو بشأن امللكية الفكرية والذكاء االصطناعي

 اهتنظم

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 2019سبمترب  27جنيف، 

ملخص الردود على مذكرة بشأن استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي 
 يف إدارة مكاتب امللكية الفكرية

عداد مانة من اإ  الأ

 املقدمة

 الوطنية الفكرية امللكية ماكتب يف الاصطناعي اذلاكء أأدوات اس تخدام عن اس تبيانا  ويبولل ادلويل املكتب أأرسل .1

قلميية أأثناء اجامتع الويبو الأول املعين بتطبيقات اذلاكء الاصطناعي يف  املزمعة املناقشات تيسري غيةب  2018 عام يف والإ

طار الوثيقة  . وقد خلص WIPO/IP/ITAI/GE/18/1ماكتب امللكية الفكرية. وُأصدر ملخص لالس تبيان الأول يف اإ

دارة املعلومات والتصاتكنولوجيا رتاتيجيات لكية الفكرية بشأأن اسمل ماكتب ااجامتع  لت واذلاكء الاصطناعي لأغراض اإ

ىل  23امللكية الفكرية، اذلي ُعقد يف الفرتة املمتدة من   وأأنه برسعة يتغري الاصطناعي اذلاكء جمال أأن، اإىل 2018مايو  25اإ

نرتنت. وأأنشأأ املكتب ادلويل أأيضاا  املامرسات وأأفضل اخلربات تبادل املفيد من س يكون موقعاا عن طريق منصة تعاون عرب الإ

لكرتونياا خمصصاا لذلاكء الاصطناعي حيث مجع " معلومات " فهرس مبادرات اذلاكء الاصطناعي يف ماكتب امللكية الفكريةاإ
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لتكنولوجيات اذلاكء الاصطناعي ماكتب امللكية الفكرية  اس تخدام عدد منعن 

 (.ip/ar/artificial_intelligence-https://www.wipo.int/about/ )انظر

ىل  فهيا دعاو  2019مارس  25املؤرخة  8862وأأصدر املكتب ادلويل الرساةل املعممة رمق  .2 ماكتب امللكية الفكرية اإ

دارهتا. وهذه الوثيقة يه ملخصاس تخدام  اةلحب معلوماهتا املتعلقةحتديث  املعلومات اجملّمعة  تطبيقات اذلاكء الاصطناعي يف اإ

. وترد الردود الأصلية يف 20191أأغسطس  15مكتباا للملكية الفكرية عىل الرساةل حىت  19عقب هذه ادلعوة. وقد رد 

ىل WIPO/IP/AI/GE/19/2الوثيقة  . وميكن لأي مكتب للملكية الفكرية مل يُرسل مسامهته بعد أأن يرسلها اإ

ip3ai@wipo.int. 

 :ام ييلمعلومات عالرساةل كسابقهتا  طلبتقد و  .3

ىل اذلاكء الاصطناعي والبيانت الكبرية )مثل تصنيف ملفات  الوجهيةحلول الأعامل  (أأ ) املستندة اإ

 ؛والرتمجة الآلية، وما اإىل ذكل( ،والبحث عن صور العالمات التجارية ،الطلبات

ر ملطو  اأأو النظام  س تعمةل )مثل امس النظام املتاح جتاريا وصف لأنظمة اذلاكء الاصطناعي احملددة امل  (ب)

 ، ووصف وظائفه والبيانت املس تخدمة لتدريبه، وما اإىل ذكل(؛داخلياا 

والتدخل  ،ماكتب امللكية الفكرية الأخرى )املوثوقية لنرشها عىلالأخرى اخلربات واملعلومات املفيدة  (ج)

 دة، وما اإىل ذكل(.وادلروس املس تفا ،العمل يفوالأثر  ،البرشي

 امللخص

القامئة عىل اذلاكء  الأدوات ونرش جتربة يف منتظاما  تقدماا  ماكتب امللكية الفكرية من عدد أأحرز، 2018 عام بداية منذ .4

دارهتااملس تخدمة يف و  الاصطناعي الرساةل الأخرية ل تزال قيد دراسة وجتربة  عىل بعد تردّ  مل اليتاملاكتب  أأن افرتاض عىلو . اإ

ر أأن  أأدوات مكتباا للملكية الفكرية عىل الأقل يس تخدم  20اذلاكء الاصطناعي كام ذكرت من قبل، فاإن املكتب ادلويل يقّدِّ

ما تطبيقات  ما عىل سبيل التجربة واإ  اليومية.يف معلياته قامئة عىل اذلاكء الاصطناعي اإ

 اس تخدام تطبيقات اذلاكء الاصطناعي، مس تعدة وقد ابتت غالبية ماكتب امللكية الفكرية، اليت أأبلغت عن جتربهتا يف .5

يف اس تخدام  خربهتازيدة  نظراا اإىلدلخول املرحةل التالية من تعممي أأدوات اذلاكء الاصطناعي عىل عدد أأكرب من املس تخدمني 

س تبيان أأن أأدوات زيدة يف تطبيق اذلاكء الاصطناعي، أأظهر الاتشهد فهيا. ومن بني املهام الإدارية اليت  ثقهتاتكل الأدوات و 

اذلاكء الاصطناعي أأثبتت فعاليهتا وفائدهتا يف اجملالت اليت تتطلب معالا روتينياا قامئاا عىل القواعد مثل التحقق من الإجراءات 

الشلكية وحتديد أأنسب رموز التصنيف وختصيصها وتوزيع ملفات الطلبات عىل أأنسب وحدات الفحص داخلياا. وتس تخدم 

لكية الفكرية أأدوات جتارية لتحليل املعلومات ابس تخدام تقنيات اذلاكء الاصطناعي، يف حني اس تحدث عدد غالبية ماكتب امل 

قليل من ماكتب امللكية الفكرية أأدواته اخلاصة القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي. فقد وضع مكتب واحد للملكية الفكرية )وهو 

مس تودعات  وأأ ية( برنجماا حتليلياا متقدماا جيمع بني البيانت الكبرية مكتب الوليت املتحدة للرباءات والعالمات التجار 

                                         
س تونيا، فنلندا، فرنسا، أأملانيا، الياابن، مدغشقر، املكس يك، الرنوجي، الفلبني، بولندا، مجهورية كوري، الا 1 حتاد الرويس، س نغافورة، المنسا، كندا، كولومبيا، اإ

س بانيا، اململكة املتحدة، الوليت املتحدة  (19الأمريكية ) اإ

https://www.wipo.int/about-ip/ar/artificial_intelligence/
mailto:ip3ai@wipo.int
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والتعمل الآيل واذلاكء الاصطناعي لتحسني فهم الس ياسات والعمليات وتدفقات العمل يف مكتب الوليت  البيانت الكبرية

 املتحدة للرباءات والعالمات التجارية.

 فهيا ماكتب امللكية الفكرية تطبيقات اذلاكء الاصطناعي: اليت تس تخدموفامي ييل أأكرث اجملالت  .6

 الأدوات اللغوية

 والاحتاد الرويس( واملكس يك كندا) الآلية الرتمجة 

 املهام الإدارية

 )التوزيع ادلاخيل للملفات )اململكة املتحدة 

 )ختصيص رمق تعريف فريد ملودع الطلب )فرنسا وأأملانيا 

  الرشاكت الصغرية واملتوسطة )فرنسا(التعرف عىل املودعني من 

 )س بانيا  التحقق من البيانت املرمقنة من الواثئق الورقية )كندا واإ

 برنمج التحليل املتقدم

  ُمس تودع البيانت  وأأ مكساعدة معرفية يف برنمج جيمع بني البيانت الكبرية  الاصطناعي اذلاكء س تخدمي

الكبرية والتعمل الآيل واذلاكء الاصطناعي لتعزيز فهم الس ياسات والعمليات وتدفقات العمل اخلاصة مبكتب 

ص اذلي الوليت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية بغية تقدمي أأنسب املعلومات وأأكرثها وجاهة للفاح

 ينظر يف أأهلية حصول مودع الطلب عىل براءة )الوليت املتحدة الأمريكية(

 التصنيف التلقايئ

 )لطلبات الرباءات وفقاا للتصنيف ادلويل للرباءات )فرنسا والياابن( التصنيف التلقايئ )املس بق 

  س بان التنبؤ دخال بيانته )كولومبيا وفرنسا والياابن واإ  يا(بتصنيف نيس الوجيه أأو اإ

 س بانيا(لللعنارص التصويرية لتصنيف التلقايئ ا  لعالمات التجارية وفقاا لرموز تصنيف فيينا )فرنسا واإ

  لتصاممي الصناعية وفقاا لرموز تصنيف لواكرنو )فرنسا(ل التصنيف التلقايئ للعنارص التصويرية 

 البحث يف الرباءات

 البحث ادلليل أأو  ائق)ومناذج املنفعة( ابس تخدام طر  ءاتربااليف  البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة

س بانياو  الاحتاد الرويسو الفلبنيو  الياابنو  أأملانياو  فنلنداو  كولومبياو  )كندامبساعدة اذلاكء الاصطناعي املعريف   اإ

 ة(الوليت املتحدة الأمريكيو  اململكة املتحدةو 

 ولومبيا(البحث ابلصيغة الكمييائية يف الرباءات )ك 
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  ثبات املفهوم للبحث  اتعومرش  يف الرباءات والتصاممي الصناعية )الياابن( عن الصوراإ

 العالمات التجارية يف بحثال 

 املتحدة اململكةو  الفلبنيو  الرنوجيو  الياابنو  كولومبيا) التجارية لعالماتا عن التصويريو  الصويت البحث 

 (الأمريكية املتحدة الوليتو 

 ةممي الصناعياالتصيف بحث ال 

 ثبات املفهوم للبحث عن الصور يف  مرشوعات  )الياابن(التصاممي الصناعية اإ

 )دخال بيانت وصف التصاممي الصناعية )فرنسا  اإ

 جمالت أأخرى

  (املساعدة )الياابن خلدمات دمعأأدوات 

  اململكة املتحدة(و  لبحوث الاقتصادية والتحليل الاسرتاتيجي )كنداغراض احتليل البيانت لأ 

 دارة مكتب امللكية الفكرية لتعزيز املعلومات اخلاصة ابلأعامل والإدارة ادلاخلية والعالقة مع  حتليل بيانت اإ

س بانيا( والفلبني الزابئن )كولومبيا  واإ

  جراءات حفص الرباءات  للتحقق منالبحث يف اس تخدام روبواتت دردشة عالية اجلودة املفاهمي يف دليل اإ

 الأمريكية()الوليت املتحدة 

وقد عرضت بعض ماكتب امللكية الفكرية جتارهبا الإجيابية مع تطبيقات اذلاكء الاصطناعي. فعىل سبيل املثال،  .7

وجدت كولومبيا أأن البحث عن العنارص التصويرية للعالمات التجارية ابس تخدام اذلاكء الاصطناعي اكن فعالا للغاية يف 

عىل الفاحصني، ومتك ن املكتب بفضل حتليل بيانت الإدارة من حتسني اخلدمات الارتقاء بنوعية البحوث وتوفري الوقت 

ىل الزابئن ابنتظام. مة اإ وأأما يف معليات البحث ادلليل عن حاةل التقنية الصناعية السابقة، ويه معلية معقدة، فمل تمتكن  املقد 

وجه. فعىل سبيل املثال، وجد مكتب الرنوجي أأدوات اذلاكء الاصطناعي من تلبية تطلعات فاحيص الرباءات عىل أأمكل 

للملكية الفكرية يف تقيميه أأن الأداة القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي ل ترّسِّع كثرياا معلية البحث عن حاةل التقنية الصناعية 

 الأدوات أأن تكون هوالسابقة فمل يعمم النظام عىل لك الفاحصني. وأأوحض مكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة أأن هنجه 

آلية عن طريق  ممكةل للخربة والقرارات البرشية ل أأن تستبدلها، فهو هنج يشارك فيه الإنسان وهيدف اإىل حتقيق أأقىص كفاءة أ

امجلع بني اذلاكء الاصطناعي والتدخل البرشي. وهيدف اس تخدام اذلاكء الاصطناعي مكساعدة معرفية يف برنمج امسه 

ىل تعزيز معاجلة طلبات الرباءات "مس تودع الب  يانت الكبرية" يف مكتب الوليت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية أأيضاا اإ

 ريق التعاون بني الإنسان والآةل.عن ط

 اذلاكء لأدوات التجرييب الاس تخدام أأو املفهوم لإثبات جتريبية مشاريع س تمكل بأأهناأأفادت بعض املاكتب و  .8

بتلقي املزيد من املساهامت من ماكتب امللكية الفكرية  ادلويل املكتب يرحبو . 2019 عام من الثاين النصف يف يالاصطناع

دارة ماكتب امللكية الفكرية.  الراغبة يف نرش خرباهتا وجتارهبا يف اس تخدام أأدوات اذلاكء الاصطناعي لأغراض اإ
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مركز التطبيقات  س يواصلو . ة عىل اذلاكء الاصطناعيقامئ فعاةل أأدوات تطوير يف جيداا  تقدماا  الويبو أأمانة أأحرزتو  .9

 تطوير ةقياد ،2018 عام يف أأنشئوهو مركز جديد للمتزي يف جمال اذلاكء الاصطناعي  (،ATAC) التكنولوجية املتقدمة

امللكية ، اليت تس تخدهما بعض ماكتب WIPO Translateّرِّبت أأداة قد دُ ي. و الاصطناع ذلاكءالقامئة عىل ا الويبو أأدوات

 منظمة اتبعة للأمم املتحدة، لرتمجة النصوص يف جمالت حمددة بتسع لغات. 11الفكرية و

 ، ُأطلقت أأدااتن جديداتن قامئتان عىل اذلاكء الاصطناعي يف جمال امللكية الفكرية ييل بياهنام:2019 عام يفو .10

 IPC CAT ، ذ تتيح يف معاجلة الطلبات س تبيان املشاركة يف الاماكتب حفص الرباءات  يس تخدهما ثلثااليت اإ

دخال ملخص الوصف التفصييل  اله تكل الأداة احلصول عىل أأنسب رموز التصنيف ادلويل للرباءات عقب اإ

 اجلديدة؛ للتكنولوجيات

  ماكنت حبث هائةل عن عالمات الأهجزة املشاهبة أأو داة أأ الويبو للبحث عن صور العالمات، اليت تمتزي ابإ

رية من حيث الشلك واللون والرتكيبة واملفهوم، والأداة مدجمة يف قاعدة العنارص التصويرية للعالمات التجا

 البيانت العاملية للعالمات.

هنا ملزتمة ب  .11 ذ تدرك الأمانة الشواغل املتعلقة بزتايد الفجوة الرمقية والتكنولوجية الناش ئة بني البدلان، فاإ النفاذ تيسري واإ

ىل أأدوات الويبو القامئة عىل اذلاكء الاصطنا عي. ويظل الاس تخدام العادي للجمهور جمانياا عرب املوقع الإلكرتوين الشامل اإ

مت املنظمة مساعدة همنية بناء عىل  ة وأأحاكم رشوطللويبو يف حني قد  ىل عدة منظامت اتبعة للأمم املتحدة وماكتب  ميرس  اإ

أأدوات الويبو القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي لحتياجاهتا بغية تعزيز الكفاءة التشغيلية يف  تكييفللملكية الفكرية من أأجل 

ثةل قامئة عىل اذلاكء الاصطناعي تطوير أأدوات مماجمال التحول الرمقي. وحرصاا عىل توفري الوقت واملوارد اليت قد تُنفق عىل 

دارة ماكتب امللكية الفكرية، س تتيح أأمانة الويبو أأدوات الويبو القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي جمانا ملاكتب امللكية غراض لأ  اإ

الفكرية. وسيسامه اس تخدام أأدوات مشرتكة قامئة عىل اذلاكء الاصطناعي يف عدد من ماكتب امللكية الفكرية يف توحيد 

ماكنية قياس وحتسني القابلية للتنبؤ بنواجت أأدوات اذلاكء الاصطناعي يف خمتلف ماكتب امللك  الهنوج تكل ية الفكرية وتعزيز اإ

. وستس متر أأمانة الويبو يف توس يع نطاق أأنشطة تطوير اذلاكء الاصطناعي ليشمل اجملالت اليت هتم ماكتب امللكية النواجت

 عىل لك ماكتب امللكية الفكرية.مبا يعود ابلفائدة الفكرية 

 الوثيقة[ ة]هناي
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