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حمادثة الويبو بشأن امللكية الفكرية والذكاء االصطناعي

اليت تنظمها املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
جنيف 27 ،سبمترب 2019
مذكرة باملعلومات األساسية

من اإعداد املكتب ادلويل للويبو
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معلومات أأساس ية
 .1تشري املناقشات ا ألخرية واسعة النطاق بشأأن تطورات اذلاكء الاصطناعي وتأأثرياته اإىل أأن تقنيات اذلاكء الاصطناعي
معقدة وديناميكية ومنتشة ومقلقة .وقد عقدت املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) مشاورات أأولية مع بعض ادلول
ا ألعضاء عىل هامش امجلعية العامة يف سبمترب  2017بشأأن كيفية تعامل الويبو مع اذلاكء الاصطناعي.1
بناء عىل نصيحة ادلول ا ألعضاء ،أأجرت الويبو دراسة اس تقصائية عن اس تخدام تقنيات اذلاكء الاصطناعي يف
 .2و ً
ماكتب امللكية الفكرية يف النصف ا ألول من عام  .22018وكشفت نتاجئ ادلراسة أأن أأكرث من  20مكتبا يف العامل يس تخدم
تطبيقات املدمعة ابذلاكء الاصطناعي لتعزيز كفاءة اإدارة املكتب .وقد طورت أأمانة الويبو بعض التطبيقات املدمعة ابذلاكء
الاصطناعي ملساعدة ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة من املبتكرين يف الوصول اإىل البياانت الضخمة للملكية الفكرية
وحتليلها .ومن هذه التطبيقات أأداة ترمجة ألية عصبية ( ،)WIPO Translateو أأداة للبحث عن الصور مدمعة ابذلاكء
الاصطناعي ،و أأدوات تصنيف تلقائية مدمعة ابذلاكء الاصطناعي للتصنيف ادلويل للرباءات وتصنيف فيينا.
 .3واستنادا اإىل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية ،نظمت الويبو اجامتع ماكتب امللكية الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا
املعلومات والتصالت واذلاكء الاصطناعي ألغراض اإدارة امللكية الفكرية .3و أأكّد الاجامتع أأن تطبيقات اذلاكء الاصطناعي
قادرة عىل زايدة كفاءة اإدارة ماكتب امللكية الفكرية .واتفق اجملمتعون عىل السعي لشد مزيد من التعاون ادلويل يف تطوير
تطبيقات اذلاكء الاصطناعي واس تخداماهتا ألغراض اإدارة ماكتب امللكية الفكرية .وعقد الاجامتع مكحاوةل ملعاجلة اخملاوف من
اتساع الفجوة بني ماكتب امللكية الفكرية فامي خيص اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة مثل اذلاكء الاصطناعي.
 .4وات ّبعت نتاجئ املناقشات اليت أأجريت والتوصيات اليت قدمت يف اجامتع ماكتب امللكية الفكرية يف مايو  ،2018يف
العديد من املشوعات اليت تضطلع هبا هيئات الويبو املعنية ،مثل جلنة معايري الويبو.4
 .5ونظرا للطبيعة املتغرية واملعقدة لتكنولوجيات اذلاكء الاصطناعي ،اس تخدمت الويبو خربات داخلية وخارجية لتحليل
تكنولوجيات اذلاكء الاصطناعي ،ونشت "الاجتاهات التكنولوجية للويبو" عن اذلاكء الاصطناعي يف يناير  .52019وت ّعرف
النشة ابلبتاكرات يف جمال اذلاكء الاصطناعي وتقيس أأثرها ،وتكشف نتاجئ حتليل أأكرث من  340000طلب براءة متصةل
ابذلاكء الاصطناعي و 1.6مليون ورقة علمية نشت منذ ظهور اذلاكء الاصطناعي ألول مرة يف مخسينات القرن العشين.
 .6وحتتوي نشة "الاجتاهات التكنولوجية للويبو" عىل تعليقات واقرتاحات قدهما  27من رواد العامل يف جمال اذلاكء
الاصطناعي .وتشمل بعض التعليقات تقيمي هؤلء الرواد لتأأثري اذلاكء الاصطناعي عىل نظام امللكية الفكرية الايل.

خمصصا عىل الإنرتنت لذلاكء الاصطناعي وامللكية الفكريةhttps://www.wipo.int/about- :
 1أأنشأأت الويبو موق ًعا ً
.ip/ar/artificial_intelligence/index.html
 2ميكن الاطالع عىل الواثئق اليت أأعدّت لالجامتع عىل الرابط.https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46586 :
 3ميكن الاطالع عىل الواثئق اليت أأعدّت لالجامتع عىل الرابط.https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46586 :
 4انظر "القضااي قيد املناقشة حال ًيا" عىل املوقع الإلكرتوين اخملصص للجنة معايري الويبو.https://www.wipo.int/cws/ar/index.html :
 5ابلإماكن تزنيل عدد "الاجتاهات التكنولوجية للويبو" عىل الرابط.https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2019/article_0001.html :

WIPO/IP/AI/GE/INF 2
3

 .7واس تغلت الويبو فرصة اإطالق "الاجتاهات التكنولوجية للويبو" لتنظمي حلقة نقاش يف  31يناير  ،2019أأرشف علهيا
املدير العام ،وشاركه مخسة من اخلرباء املتخصصني يف اذلاكء الاصطناعي.6
 .8و أأكدت نشة "الاجتاهات التكنولوجية للويبو" واملناقشة اليت تلهتا أأ ّن لذلاكء الاصطناعي اإماكانت كبرية إلحداث
تغيري جذري يف الصناعة يف س ياق الثورة الصناعية  4.0واجملمتع املتصل ،و أأن تنفيذ تكنولوجيات اذلاكء الاصطناعي قد بد أأ
لكن تأأثري اذلاكء الاصطناعي عىل الاقتصاد واجملمتع والنظم القانونية ظهر
بوترية غري مس بوقة وجمالت صناعية أأوسع فأأوسع .و ّ
بناء عىل ما مجعته الويبو حىت الآن ،أأشري اإىل الاجة اإىل مزيد من
مؤخرا فقط ،وما زال من الصعب للغاية تقيميه .و ً
املعلومات وتبادل وهجات النظر واحملاداثت.

ا ألهداف
 .9هتدف حمادثة الويبو بشأأن امللكية الفكرية واذلاكء الاصطناعي اإىل اإاتحة الفرصة لدلول ا ألعضاء لإجراء احملاداثت
وتبادل الآراء بشأأن خمتلف املوضوعات املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي ألغراض مجع املعلومات وصياغة ا ألس ئةل الصحيحة عن
نظرا لتعدد الاجامتعات اليت تنظمها الكومات واملنظامت
التأأثري احملمتل لذلاكء الاصطناعي عىل نظام امللكية الفكرية .و ً
طرق اإىل أأيّة أأس ئةل عامة
الكومية ادلولية والقطاع اخلاص ملناقشة قضااي اذلاكء الاصطناعي بشلك عام ،فاإن الويبو لن تت ّ
تتجاوز بوضوح ولية الويبو .وسريكز هذا الاجامتع عىل تأأثري اذلاكء الاصطناعي عىل أأنظمة امللكية الفكرية وس ياساهتا وإادارة
حقوق امللكية الفكرية والتعاون ادلويل يف مسائل امللكية الفكرية.
 .10ومن املفيد دعوة خرباء اذلاكء الاصطناعي و ّرواده اذلين يس تخدمونه بشلك معيل يف أأعامهلم و أأحباهثم ،يك يشاركوا يف
احملادثة حىت يتس ىن لدلول ا ألعضاء الاس تفادة من أأفاكرمه ومعلوماهتم الوجهية واحملدّ ثة املستندة إاىل جتارهبم يف جمالت اذلاكء
الاصطناعي ،وذكل بغرض صياغة ا ألس ئةل الصحيحة لستشارة الويبو املس مترة بشأأن اذلاكء الاصطناعي.
 .11والنتاجئ املتوقعة من حمادثة الويبو بشأأن امللكية الفكرية واذلاكء الاصطناعي يه:
 حتقيق فهم أأفضل لتأأثري اذلاكء الاصطناعي عىل امللكية الفكرية؛
 حتقيق فهم أأفضل لإماكانت اذلاكء الاصطناعي يف تعزيز اإدارة امللكية الفكرية؛
 صياغة ا ألس ئةل الصحيحة اليت ينبغي الاس مترار يف مناقش هتا مس تقبال؛
 حتديد القضااي اليت حتتاج اإىل اهامتم عاجل من ادلول ا ألعضاء.
 .12ول يراد من احملادثة تقدمي أأي توصية أأو اقرتاح أأي اإجراء .ولن يصدر تقرير عن هذا الاجامتع .وس ت ّ
بث احملاداثت يف
هذا الاجامتع عىل موقع الويبو عىل الإنرتنت وتسجل وحتفظ مكلفات فيديو متاحة عرب موقع الويبو عىل الإنرتنت
ألرش يفات الاجامتعات.

الصيغة
 .13ينبغي أأن تس تفيد حمادثة الويبو من خربة أأحصاب املصلحة املتنوعني وحمكهتم ،ولهذا الغرض ،س تو ّجه دعوة اإىل
تنوعة ،متصةل مبجالت امللكية الفكرية ،لالضطالع بدور أأهل الر أأي يف حلقة نقاش بشأأن موضوع
أأشخاص من خلفيات م ّ
 6تسجيل حدث الإطالق متاح عىل الرابط.https://www.wipo.int/tech_trends/ar/artificial_intelligence/index.html :
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حمدد .وقد اعتمد هنج حلقة النقاش املواضيعية لتجنب طرح نفس املشلكة يف العديد من حلقات النقاش ويك تركّز لك حلقة
نقاش عىل جمالت معينة للمحاداثت املكثفة.
 .14وس يضطلع امل ّيّس بتسهيل احملاداثت يف لك حلقة نقاش .وس تكون مساهامت املشاركني موضع ترحيب وس تخصص
فرتة زمنية للتفاعل بني اخلرباء واملشاركني.

املواضيع
 .15يف أأعقاب الاجامتع ا ألول ،سيشح املوضوع اذلي ستتعامل معه لك حلقة نقاش عىل شلك أأس ئةل اإرشادية كام هو
موحض يف مشوع الربانمج .وهذه املواضيع احملددة وا ألس ئةل الإرشادية مس تقاة من قضااي " أأرض الواقع" أأو أأس ئةل تواجه
الصناعة وجممتع امللكية الفكرية وواضعي س ياسات امللكية الفكرية ،وقد حددهتا أأمانة الويبو يف س ياق الاضطالع اب ألنشطة
والفعاليات ذات الصةل ابذلاكء الاصطناعي .ومن املفرتض أأن تتبع لك حلقة نقاش املوضوع احملدد يف عنواهنا ،قد ل تعاجل
مجيع ا ألس ئةل املشار اإلهيا يف مشوع الربانمج .وقامئة ا ألس ئةل يه ألغراض اإرشادية فقط.

ادلعوة
 .16يف ضوء أأهداف احملادثة ،س توجه ادلعوة فقط اإىل ممثيل ادلول ا ألعضاء واملراقبني املعمتدين يف امجلعية العامة للويبو.
 .17ومن خالل البث املبارش وأأرش يف الفيديو اذلي يغطي احملادثة بأأمكلها ،س يتس ّىن للجمهور متابعة احملادثة
عرب الإنرتنت.
[هناية الوثيقة]

