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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019مارس  12 التارخي:

 حمادثة الويبو بشأن امللكية الفكرية والذكاء االصطناعي

 (املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبواليت تنظمها 

 2019سبمترب  27جنيف، 

 ةمذكرة باملعلومات األساسي
عداد  املكتب ادلويل للويبو من اإ
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 ةأأساس يمعلومات 

ىل أأن تقنيات اذلاكء الا اتهوتأأثري  اذلاكء الاصطناعيتطورات بشأأن واسعة النطاق  الأخرية تشري املناقشات .1 صطناعي اإ

عقدت املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( مشاورات أأولية مع بعض ادلول وقد . مقلقةو ة نتش معقدة وديناميكية وم 

 .1صطناعياذلاكء الاكيفية تعامل الويبو مع بشأأن  2017 الأعضاء عىل هامش امجلعية العامة يف سبمترب

أأجرت الويبو دراسة اس تقصائية عن اس تخدام تقنيات اذلاكء الاصطناعي يف  ،بناًء عىل نصيحة ادلول الأعضاءو  .2

 س تخدمي يف العامل مكتبا  20أأن أأكرث من  دلراسةا جئاكشفت نتو . 20182ماكتب امللكية الفكرية يف النصف الأول من عام 

دارة ابذلاكء الاصطناعي دمعة املتطبيقات  ابذلاكء دمعة املطورت أأمانة الويبو بعض التطبيقات وقد . كتبامل لتعزيز كفاءة اإ

ىل البياانت الضخمة للملكية الفكرية  نمن املبتكريساعدة ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة مل الاصطناعي  يف الوصول اإ

ابذلاكء مدمعة للبحث عن الصور  أأداة، و (WIPO Translate) ترمجة أ لية عصبيةأأداة هذه التطبيقات ومن وحتليلها. 

 .فييناتصنيف و  لتصنيف ادلويل للرباءاتل  ابذلاكء الاصطناعيمدمعة ، وأأدوات تصنيف تلقائية الاصطناعي

ىل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية .3 اجامتع ماكتب امللكية الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا  ، نظمت الويبوواستنادا اإ

دارة امللكية الفكرية ناعي طبيقات اذلاكء الاصط أأن ت  الاجامتعأأكّد و . 3املعلومات والتصالت واذلاكء الاصطناعي لأغراض اإ

دارة  درةاق مزيد من التعاون ادلويل يف تطوير  شدعىل السعي ل عون اجملمتق تفاو . ماكتب امللكية الفكريةعىل زايدة كفاءة اإ

دارة غراض لأ  اهتاواس تخدامتطبيقات اذلاكء الاصطناعي  حاوةل ملعاجلة اخملاوف من مكالاجامتع وعقد . ماكتب امللكية الفكريةاإ

 .ييات اجلديدة مثل اذلاكء الاصطناعدام التكنولوج اس تخ خيص فامي ماكتب امللكية الفكريةاتساع الفجوة بني 

يف  ،2018يف اجامتع ماكتب امللكية الفكرية يف مايو  تقدماليت نتاجئ املناقشات اليت أأجريت والتوصيات  تبعتّ او  .4

 .4، مثل جلنة معايري الويبوتضطلع هبا هيئات الويبو املعنية العديد من املشوعات اليت

ليل تحخارجية ل داخلية و  اتخرب ، اس تخدمت الويبو يلتكنولوجيات اذلاكء الاصطناعلطبيعة املتغرية واملعقدة ل نظرا و  .5

عّرف تو . 20195ذلاكء الاصطناعي يف يناير عن ا "ويبولل ةجتاهات التكنولوجيالا، ونشت "تكنولوجيات اذلاكء الاصطناعي

طلب براءة متصةل  340000 أأكرث مننتاجئ حتليل كشف ت قيس أأثرها، و ت ابلبتاكرات يف جمال اذلاكء الاصطناعي و النشة 

 .ول مرة يف مخسينات القرن العشينعلمية نشت منذ ظهور اذلاكء الاصطناعي لأ  مليون ورقة 1.6ابذلاكء الاصطناعي و

العامل يف جمال اذلاكء رواد  من 27 تعليقات واقرتاحات قدهما عىل "ويبولل ةجتاهات التكنولوجيالا" نشة تويحت و  .6

 .لتأأثري اذلاكء الاصطناعي عىل نظام امللكية الفكرية الايلهؤلء الرواد  تقيميبعض التعليقات تشمل و . يالاصطناع

                                         
https://www.wipo.int/about-: وامللكية الفكريةنت لذلاكء الاصطناعي الإنرت الويبو موقًعا خمصًصا عىل  أأنشأأت 1

ip/ar/artificial_intelligence/index.html . 
  .https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46586بط: ليت أأعّدت لالجامتع عىل الراالاطالع عىل الواثئق اميكن  2

 . ings/ar/details.jsp?meeting_id=46586https://www.wipo.int/meet بط:ليت أأعّدت لالجامتع عىل الراالاطالع عىل الواثئق اميكن  3

 . https://www.wipo.int/cws/ar/index.html: ين اخملصص للجنة معايري الويبوااي قيد املناقشة حالًيا" عىل املوقع الإلكرتوانظر "القض 4

  .https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2019/article_0001.html :عىل الرابط "الاجتاهات التكنولوجية للويبوتزنيل عدد "ابلإماكن  5

https://www.wipo.int/about-ip/ar/artificial_intelligence/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/artificial_intelligence/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/artificial_intelligence/index.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46586
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46586
https://www.wipo.int/cws/ar/index.html
https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2019/article_0001.html
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، أأرشف علهيا 2019يناير  31نظمي حلقة نقاش يف لت  "ويبولل ةجتاهات التكنولوجيالا" اإطالقفرصة الويبو ت غلاس تو  .7

 .6اذلاكء الاصطناعيمن اخلرباء املتخصصني يف  مخسةشاركه ، و املدير العام

ماكانت كبرية  يذلاكء الاصطناعل نّ أأ ة اليت تلهتا ناقشامل و  "ويبولل ةجتاهات التكنولوجيالا"نشة أأكدت و  .8 داث حلإ اإ

قد بدأأ  ياذلاكء الاصطناعتكنولوجيات أأن تنفيذ ، و صلتواجملمتع امل  4.0لثورة الصناعية يف س ياق االصناعة جذري يف تغيري 

ر ظهتأأثري اذلاكء الاصطناعي عىل الاقتصاد واجملمتع والنظم القانونية لكّن . و أأوسع فأأوسع ةيصناع ت جمالبوترية غري مس بوقة و 

ىل أأشري  ،بناًء عىل ما مجعته الويبو حىت الآنو ، وما زال من الصعب للغاية تقيميه. فقطمؤخرا  ىل مزيد من الاإ اجة اإ

 .تبادل وهجات النظر واحملاداثتو  املعلومات

 الأهداف

اتحة الفرصة لدلول الأعضاء لإجراء اإىل اذلاكء الاصطناعي ادثة الويبو بشأأن امللكية الفكرية و حمدف هت .9 اداثت احملاإ

عن صياغة الأس ئةل الصحيحة و  علوماتمجع امللأغراض ذلاكء الاصطناعي ابخمتلف املوضوعات املتعلقة بشأأن وتبادل الآراء 

الاجامتعات اليت تنظمها الكومات واملنظامت تعدد نظًرا ل و ظام امللكية الفكرية. عىل نذلاكء الاصطناعي لالتأأثري احملمتل 

ن الويبو لن تتبشلك عام ياذلاكء الاصطناعقضااي الكومية ادلولية والقطاع اخلاص ملناقشة  أأس ئةل عامة أأيّة اإىل طّرق ، فاإ

دارة  اعىل أأنظمة امللكية الفكرية وس ياساهت الاصطناعي ذا الاجامتع عىل تأأثري اذلاكءهسريكز و تتجاوز بوضوح ولية الويبو.  واإ

 .حقوق امللكية الفكرية والتعاون ادلويل يف مسائل امللكية الفكرية

يف  واشاركي يك  ،مهثاحبأأعامهلم وأأ يف بشلك معيل  هاذلين يس تخدمون هداروّ و  الاصطناعي اذلاكءمن املفيد دعوة خرباء و  .10

يف جمالت اذلاكء ىل جتارهبم املستندة اإ  ةثدّ احملالوجهية و  ممعلوماهتاحملادثة حىت يتس ىن لدلول الأعضاء الاس تفادة من أأفاكرمه و 

 .يو املس مترة بشأأن اذلاكء الاصطناعصياغة الأس ئةل الصحيحة لستشارة الويب وذكل بغرض، يالاصطناع

 :يهاذلاكء الاصطناعي الفكرية و النتاجئ املتوقعة من حمادثة الويبو بشأأن امللكية و  .11

  ؛ء الاصطناعي عىل امللكية الفكريةفهم أأفضل لتأأثري اذلاكحتقيق 

  دارة امللكية الفكرية فهم أأفضل لإماكانت اذلاكء الاصطناعيحتقيق  ؛يف تعزيز اإ

  ؛مس تقبالصياغة الأس ئةل الصحيحة اليت ينبغي الاس مترار يف مناقش هتا 

 ىل اهامتم عاجل من ادلول الأعضاء.حتديد القضااي ال  يت حتتاج اإ

جراء يأأ تقدمي أأي توصية أأو اقرتاح  يراد من احملادثة ول .12 احملاداثت يف  بثّ ت س  و جامتع. عن هذا الار تقرير صدلن يو . اإ

الإنرتنت لويبو عىل مكلفات فيديو متاحة عرب موقع اظ فحتو  لوتسجالإنرتنت هذا الاجامتع عىل موقع الويبو عىل 

 .الاجامتعات لأرش يفات

 الصيغة

اإىل دعوة  وّجه، س ت، ولهذا الغرضهتموحمك أأحصاب املصلحة املتنوعنيينبغي أأن تس تفيد حمادثة الويبو من خربة  .13

 موضوعبشأأن يف حلقة نقاش الضطالع بدور أأهل الرأأي ل، مبجالت امللكية الفكرية متصةل، تنّوعةأأشخاص من خلفيات م 

                                         
 . tmlhttps://www.wipo.int/tech_trends/ar/artificial_intelligence/index.hمتاح عىل الرابط: ل حدث الإطالق يسج ت  6

https://www.wipo.int/tech_trends/ar/artificial_intelligence/index.html
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حلقة لك يك تركّز وحلقات النقاش املشلكة يف العديد من طرح نفس لتجنب  ةاملواضيعيحلقة النقاش هنج مد اعت  وقد حمدد. 

 .عىل جمالت معينة للمحاداثت املكثفةنقاش 

ص تخصوس   موضع ترحيبساهامت املشاركني م س تكون و . حلقة نقاشهيل احملاداثت يف لك بتس يّّس امل  ضطلعس يو  .14

 .واملشاركني اخلرباءفرتة زمنية للتفاعل بني 

 املواضيع

رشادية كام هو عىل  نقاش حلقةح املوضوع اذلي ستتعامل معه لك ش ، سي يف أأعقاب الاجامتع الأول .15 شلك أأس ئةل اإ

" أأو أأس ئةل تواجه الواقع رضأأ قضااي " مس تقاة منهذه املواضيع احملددة والأس ئةل الإرشادية و موحض يف مشوع الربانمج. 

حددهتا أأمانة الويبو يف س ياق الاضطالع ابلأنشطة قد ، و الفكرية ي س ياسات امللكيةواضعالصناعة وجممتع امللكية الفكرية و 

 عاجلتقد ل ، دد يف عنواهنااحملاملوضوع نقاش  حلقةتبع لك ت أأن املفرتض من و . ذلاكء الاصطناعيوالفعاليات ذات الصةل اب

لهيا يف مشوع الربانمج.  رشادية فقطو مجيع الأس ئةل املشار اإ  .قامئة الأس ئةل يه لأغراض اإ

 ادلعوة

 .ه ادلعوة فقط اإىل ممثيل ادلول الأعضاء واملراقبني املعمتدين يف امجلعية العامة للويبووجت، س  احملادثةأأهداف يف ضوء  .16

متابعة احملادثة جمهور لل يتس ىّن س  ، يديو اذلي يغطي احملادثة بأأمكلهامن خالل البث املبارش وأأرش يف الف و  .17

 .الإنرتنت عرب

 [هناية الوثيقة]


