
 
SCP/34/4 

�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
 2022أغسطس  11التار�ــــخ: 

اءات بقانونالمعن�ة الدائمة اللجنة   ال�ب

 والثالثون الرابعةالدورة 
 2022سبتم�ب  30إ�  26جن�ف، من 

اءاتالجلسة التشارك�ة �شأن استخدام تق��ر   الذكاء االصطنا�ي لفحص طلبات ال�ب

 األمانة وث�قة من إعداد 

 مقدمة

ي دورتها  .1
اءات) �ف اءات (لجنة ال�ب ي  الثالثةعمً� بالقرار الذي اتخذته اللجنة الدائمة المعن�ة بقانون ال�ب

ي ُعقدت �ف ، اليت ف والثالثني
ة من  ي الف�ت

ي 2021د�سم�ب  9إ�  6جن�ف �ف
�شأن  2021د�سم�ب  7، تحتوي هذە الوث�قة ع� تق��ر جلسة �شارك�ة ُعقدت �ف

اءات.  ي فحص طلبات ال�ب
  1استخدام الذكاء االصطنا�ي �ف

                                                 
1  :  .      https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=66868 تتاح العروض المقدمة خالل الجلسة التشارك�ة ع� الرابط التا�ي
  الناتجة التشارك�ة الجلسة لمداوالت  الحرف�ة النصوص أما   

�
:  متاحة ف�ي  مكتوب، نص إ� المنطوق ال�الم لتح��ل ال��بو  أدوات عن آل�ا ف ف التاليني ع� الرابطني

https://webcast.wipo.int/ و https://www.wipo.int/s2t/SCP33/SCP_33_2021-12-07_PM_1_en_mp4_en.html .  ، ع� التوا�ي

https://webcast.wipo.int/
https://www.wipo.int/s2t/SCP33/SCP_33_2021-12-07_PM_1_en_mp4_en.html
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اءات ي فحص طلبات ال�ب
 تق��ر الجلسة التشارك�ة �شأن استخدام الذكاء االصطنا�ي �ن

 العروض

 وفد ال�ابان

ي تعق�د  .1
عدد طلبات تزا�د التقن�ة الصناع�ة السابقة �سبب المتطورة وكذلك توسيع نطاق  التكنولوج�اتاستلزم التقدم �ف

ي جميع أنحاء العالم
اءات المودعة �ف ي  ،ال�ب

اءات (ل ال�ابان عمل�ات مكتباستخدام الذكاء االصطنا�ي �ف ي ظل هذە و). JPOل�ب
�ف

ي العمل�ات التجار�ة مثل التعلم اآل�ي ومعالجة اللغة الطب تكنولوج�اتاستخدام  ُيتوقع، الظروف
للمكتب �ع�ة والتعلم العميق �ف

(JOP) . ي و�ن
مما عال�ة الجودة وأ��� كفاءة،  تجار�ةالذكاء االصطنا�ي هو إجراء عمل�ات  تكنولوج�اتاستخدام من الهدف النهائئ

. سيؤدي إ�  ف ف الخدمات المقدمة للمستخدمني  تحسني

شد و .2 اءاتل ال�ابان مكتباس�ت ي ل�ب
بخطة العمل الخاصة به منذ السنة المال�ة ، الذكاء االصطنا�ي  لتكنولوج�ات هاستخدام ، �ف

ي عام  للتنقيح خطة العمل وقد خضعت. 2017
ي عام 2021�ف

 . 2020، بناًء ع� نتائج مراجعة أج��ت �ف

 و  .3
�
ي فحص ال�ب  نلخطة العمل، حدد مكتب ال�ابا وفقا

اءات المشار�ــــع التال�ة الستخدام الذكاء االصطنا�ي �ف  "1"اءات: لل�ب
  للبحث انرسفه ما ، وه(F-terms) وفهرس البحث عن المصطلحات (FI)فهرس الملفات  تخص�ص

�
ف خص�صا لمكتب ال�ابان  تابعني

اءات ف ال، لوثائق لل�ب اءات األجنب�ة باستخدام التعلم اآل�ي من أجل تمكني ف ال�ب ي مكتب ال�ابانفاحصني
من إجراء عمل�ات بحث جماع�ة   �ف

ف ال�ابان�ة واألجنب�ة باستخدام  الوثائقع� كل من  اءات وال�لمات الرئ�س�ة ذات الصلة و " 2؛ "الفهرسني ح تصن�فات ال�ب ��شاء نظام �ق�ت
ي إجراء عمل�ات بحث فعالة ع

ف الجدد �ف ة من أجل مساعدة الفاحصني ف ذوي الخ�ب ن حالة التقن�ة الصناع�ة بناًء ع� معرفة الفاحصني
اءاتعمل�ات البحث و�جراء  "3؛ "السابقة ي حالالترت�ب وثائق و  "4"؛ عن صور ال�ب

اءات �ف  ة التقن�ة الصناع�ة السابقة وفق�ب
�
الرتباطها  ا

اع المطالب به ق�د الفحص.   باالخ�ت

 وفد فر�سا

ي للمل��ة الصناع�ة ( .4 ي INPI�ستكشف المعهد الوطيف
ة الذكاء االصطنا�ي و�طور أدوات قائم تكنولوج�ات) التقدم المحرز �ف

اءاتصطنا�ي من أجل ع� الذكاء اال   . ع� نحو فعال تصن�ف طلبات ال�ب

ي للمل��ة الصناع�ة و�ما أن المعهد  .5 ي األسب�ع 300رب اما �ق ل�ت يتالوطيف
، فإن مهمة التصن�ف المسبق ال�دوي طلب براءة �ف

تخدام جمع الب�انات طور المعهد أداة ذكاء اصطنا�ي باسلذلك عرضة لألخطاء.  وتكون، للغا�ة من ح�ث طول الوقتللطلبات مرهقة 
اف، مما ا تحتالطب�ع�ة والتعلم ومعالجة اللغة  اءات. إل�ش ق بأداء هذە األداة منذ ف�ما يتعلو �ساعد ع� التصن�ف المسبق لطلبات ال�ب

ي المائة ( 80 حققت معدل دقة �قارب، فقد 2019عام 
ي). لمماثلة �سبة �ف ي توف�ي الوقت ساهمت األداة و دقة اإلرسال الب�ش

 10�ف
 ساعات أسبوع�
�
ي التصن�ف المسبق لطلبات  ا

اءات. ال�ف  �ب

اءات نظام التصن�ف متعدد المست��ات برمز أو�ي واحد والعد�د من الرموز و  .6 ي تواجه تصن�ف ال�ب من التحد�ات الرئ�س�ة اليت
اءات (مجموعة فرع�ة بموجب التصن�ف الدو�ي ل 60 000أ��� من  ذلك �مثل�مكن أن و الثان��ة المخصصة ل�ل براءة.  ). IPCل�ب

وري وجود ، و�التا�ي  اءاتالنموذج معقد ألتمتة تصن�ف  من ال�ف ي للمل��ة الصناع�ة ركز . ولهذا، �ب ن�ف النص ع� تص المعهد الوطيف
اءات. ال) للتوصل إ� نموذج لتصن�ف طلبات XMTC( المتطرفمتعدد العالمات  ، بالتعاون مع أجرى المعهد فقد ، عالوة ع� ذلكو �ب

ي فر�سا  معروفث معهد أبحا
ا مختلفة باستخدام ، دراسة جدوى واخت�ب �ف

�
  . XMTC التصن�ف طرق
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ي أد� بها الحضور  الب�انات اليت

 وفد ألمان�ا

اءات والعالمات التجار�ة (طور  .7 ي لل�ب
ف DPMAالمكتب األلمائف ي  للذكاء االصطنا�ي ) تطب�قني �ك خار�ب و�ات ، بالتعاون مع �ش

اءات مل �ستخدمهما  اءات؛ "المصنف اإل "1"، وهما: 2019منذ عام مارسة فحص ال�ب ي للتصن�ف اآل�ي لل�ب
وئف ي و  "2ل��ت

البحث المعر�ف
 عن حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة. 

ف للجنة  .8 ي الدورة الحاد�ة والثالثني
ي منذ التق��ر األخ�ي لوفد ألمان�ا �ف

وئف اءات، تل�ت المصنف اإلل��ت الدائمة المعن�ة بقانون ال�ب
 م��د
�
اءات األلمان�ة واألورو��ة المن التدر  ا �ة منذ عام كمنشورة باللغة األلمان�ة أو اإلن�ب ع� وثائق ال�ب ف احات  وتتيح دقة. 2010ل�ي االق�ت

ي المؤتمت بال�امل لطلبات  للمصنفاآلل�ة 
اءات الجد�دة لقسم الع� مستوى الفئة الفرع�ة بالتوز�ــــع المبدئئ ي ال�ب

اءات �ف المكتب �ب
اءات و  ي لل�ب

اءات المسؤولون عن التصن�ف الو . ذي الصلةمجال الالمسؤول عن العالمات التجار�ة، األلمائف الحق ع� ال يزال فاحصو ال�ب
 ، ول�ن بمساعدة أداة تصن�ف تفاعل�ة. مستوى المجموعة الفرع�ة

ي القائم ع� الذكاء االصطنا�ي (متو و  .9
ف األلمان�ة واإلنفر اف�ما يتعلق بالبحث المعر�ف �ة)كباللغتني ف ي ، �شارك ل�ي

ي  المكتب األلمائف
�ف

ف مالءمة نتائج البحث، ع� سب�ل المثاللنماذج األ ل المستمر  التدر�ب اءات األلمان�ة ساس�ة وتحسني ، باستخدام جميع وثائق ال�ب
، وما إ� ذلك.  ي

ي  �اإلضافة إ� ذلك، بدأ و المسجلة لتدر�ب النموذج األلمائف
ي استخدام األداة القائمة ع� المكتب األلمائف

 الذكاء �ف
جمة "WIPO Translate" و�ي ، لل��بو االصطنا�ي التابعة  اءات اآلسي��ة  وثائق، ل�ت ي قاعدة ب�انات  ودمجها ال�ب

 . المكتب�ف

 وفد الوال�ات المتحدة األم��ك�ة

اءات والعالمات التجار�ة ( .10 ي البحث عن الUSPTOواصل مكتب الوال�ات المتحدة لل�ب
كاء الذ  القائم ع�نص ) تع��ز جهودە �ف

ي الصور ، وااالصطنا�ي 
ي هذە و�حفزە ، االصطنا�ي الذكاء القائم ع� تصن�ف ال، و الذكاء االصطنا�ي القائم ع� لبحث �ف

التقدم المحرز �ف
 المجاالت الثالثة. 

اءات واو  .11 ف مكتب الوال�ات المتحدة لل�ب ي ما عنيّ ي لعالمات التجار�ة الس�د ج�ي
ئ منصب �ف ��ش

�
 حديث أ

�
 تكمدير للتكنولوج�ا  ا

ي NET/AIالناشئة الجد�دة والذكاء االصطنا�ي ( التكنولوج�ات، وهو المسؤول عن الناشئة
الواجبات ب وهو منوطمكتب. ال) �ف

ات�ج�ة�شك�ل الرؤ�ة " 1"والمسؤول�ات التال�ة:  ي مجال الذكاء االصطنا�ي والتعلم اآل�ي  االس�ت
لمكتب الوال�ات المتحدة األم��ك�ة �ف

ي  كخب�ي استشاريالعمل  و  "2"األخرى؛ الناشئة  والتكنولوج�ات قضا�ا رئ��ي لق�ادة مكتب الوال�ات المتحدة األم��ك�ة �شأن وتقيف
ي " و 3"؛ التكنولوج�ات الناشئة والذكاء االصطنا�ي 

اف ع� حافظة االستثمارات التقن�ة لمكتب الوال�ات المتحدة األم��ك�ة �ف اإل�ش
ي  مجال التكنولوج�ات الناشئة والذكاء االصطنا�ي 

اءات والالالستخدامها �ف كات�ب أداء دور رئ��ي و  "4"؛ عالمات التجار�ة وس�اقات ال�ش
ي 

ي  مل الداخ�ي االع الف��ق�ف واالضطالع بأ�شطة  "5"مكتب الوال�ات المتحدة األم��ك�ة؛ ل التابعو �ي س�اسة الذكاء االصطنا� المعيف
ي األوساط  التوع�ة

ف وف�ما األ�اد�م�ة والصناع�ة �ف لضمان توافق مبادرات مكتب الوال�ات المتحدة  الدو�ي ع� الصع�د الوكاالت و بني
ي مجال التكنولوج�ات الناشئة والذكاء االصطنا�ي  األم��ك�ة

ي مكتب الوال�ات المتحدة األم��ك�ة.  �ف
 مع مجتمع أصحاب المصلحة �ف

ف  رئ�س الوال�ات المتحدة األم��ك�ة قام، �اإلضافة إ� ذلكو  .12 ي ف�دال الس�دة ك بتعيني
ي منصبائ�

شؤون وك�ل وزارة التجارة ل �ف
اءات والعالمات التجار�ة لمل��ة الفك��ة ومدير مكتب الوال�ات المتحدة األم��ك�ةا ةتتمتع الس�دة ف�دال و . لل�ب ي مجال  بخ�ب

واسعة �ف
ي كمحام�ة. الذكاء االصطنا�ي 

 ، من منظور عم�ي كمهندسة ومن منظور قانوئف

 وفد الجمهور�ة التش�ك�ة

ي إدارة المل��ة الفك��ة من أجل اتاإلمكانات العال�ة للذكاء االصطنا�ي واستخدام حجم رك مكتب المل��ة الفك��ة التش��ي د� .13
ه �ف

ي تقدمها مكاتب المل��ة الفك��ة.  ي أ�شطته. و تع��ز الخدمات اليت
 ع� ز�ادة استخدام الذكاء االصطنا�ي �ف

�
ع� و �عمل المكتب تدر�ج�ا

 بدءلمكتب، �خطط اص، وجه الخصو 
�
�ساعد ، والذي سالذكاء االصطنا�ي  قائم ع� دعم داخ�ي لفحص، إطالق 2024من عام  ا

ي توز�ــــع الملفات، وتصن�ف طلبات 
ف �ف اءاتالالفاحصني ي حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة. �ب

 ، والبحث �ف

، مما س�مكن من تقد�م المشورة المتعلقة تب مساعدة مؤتمت للمل��ة الفك��ة، �عمل المكتب ع� إ�شاء مكعالوة ع� ذلكو  .14
أنواع مختلفة من المل��ة إ�داع لتوف�ي المعلومات المتعلقة ب�جراءات  مستقب�ً  هذە الخدمة وستتوسعة الفك��ة �شكل عام. بالمل��

افا التقن�ةو الفك��ة.  دراج رو�وت مكتب إل ، �خطط ال�التعاون مع الجامعة التقن�ة التش�ك�ة وجامعة غرب بوه�م�ا وجامعة أوس�ت
ف  ف رو�وت المحادثةاستخدام التعرف ع� الصوت  المكتب بحث�ينما و خدمة مكتب المساعدة.  محادثة لتحسني مثل فإنه �، لتحسني

 مشكلة بالنسبة للغة التش�ك�ة. 
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15.  
�
ا �ة إل  اسُت�ملت، وأخ�ي ف  الذي س�جري تط��رە دخال نظام التصن�ف والبحث اآل�ي األعمال التحض�ي .  خالل العامني ف المقبلني

 ة جاهزة لالستخدام العام اعتبار �جب أن تكون الخدمو 
�
 . 2024من عام  ا

 وفد إسبان�ا

ي اخت�ب المكتب  .16
اءات والعالمات التجار�ة اإلسبائف ي  (OEPM) لل�ب

ي أدوات للبحث �ف
اءات قائمة ع� الذكاء االصطنا�ي الثمائف �ب

ي ، قارن عالوة ع� ذلكو إلجراء عمل�ات بحث عن حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة. 
ي �قوم بها  المكتب اإلسبائف نتائج عمل�ات البحث اليت

كانت النتائج أسوأ بالنسبة لألدوات القائمة ع� و ، من ح�ث الموضوع�ة والدقة. ات القائمة ع� الذكاء االصطنا�ي واألدو  الفاحصون
ي 

ي  المجاالت الذكاء االصطنا�ي �ف  فيها الصور  تؤدياليت
�
 مهما

�
ي عم دورا

ي مجال ةالسابق حالة التقن�ةل�ات البحث عن �ف
، ال س�ما �ف

 �شكل عام، توفر هذە األدوات أساسو الم�كان�كا. 
�
 ج�دا

�
 جدا

�
ف إلجراء البحث ا  ، مما ي��د من �عته وكفاءته. للممتحنني

17. ،
�
ي فإن  وعموما

. إ� الذكاء االص  القائمأن تحل نتائج البحث  إمكان�ةعن  كل البعد   بع�د  المكتب اإلسبائف ف طنا�ي محل الفاحصني
اءات (و�نه  ي لل�ب واثق من أن المكتب �ن و ) باإلضافة إ� النموذج الخاص به. EPOس�ستخدم النموذج الذي طورە المكتب األوروئب

اء التابع استخدام محرك البحث الجد�د  ي لل�ب ي جودة  مما ، البحث عمل�ات ات س�سمح ب��ادة كفاءةللمكتب األوروئب
س�ساهم بدورە �ف

اءات. ال  �ب

 وفد جمهور�ة كور�ا

ي التصن�ف والبحث وا ع� نطاق واسع) الذكاء االصطنا�ي KIPOاستخدم المكتب ال�وري للمل��ة الفك��ة ( .18
جمة من �ف ل�ت

، تصن�ف باستخدام الذكاء االصطنا�ي بتوص�ة الع� تط��ر نظام  ال�وريمكتب ال�عمل و مضمونة الجودة. أجل دعم خدمات الفحص 
ي الهذا النظام بناًء ع� ب�انات التدر�ب ع� تصن�ف  وقد ُطّور العام المقبل. خالل من المقرر إطالقه و  اءات اليت من ج��دة  ُجمعت�ب

اءات ال�ور�ة.  تج��ب�ة الخدمة ال، �شغ�ل بعد ذلكومن المقرر، ء تقي�م الجودة واألداء. ، سيتم إجرا تط��ر هذا النظام و�مجرد ا�تمالال�ب
ي عام 

 . 2022�ف

ي  .19
ي عام  حالة التقن�ة الصناع�ة السابقةوف�ما يتعلق بعمل�ات البحث �ف

.  2021، أج��ت تجارب �ف ي
إلمكان�ة إجراء بحث تلقائئ

ي عام توفست، عند انتهاء التج��ةو 
ف �ف  . 2022ر خدمة تج��ب�ة للفاحصني

20.  
�
ا جمة باستخدام الذكاء االصطنا�ي ، ف�ما يتعلق بخدمات الوأخ�ي ترجمة بالذكاء بالفعل خدمات  ال�وريمكتب ال، قدم �ت

�ة إ� ال�ور�ةكاالصطنا�ي من اإلن ف ي حالة اللغوال�ور�ة. إ� الصين�ة من و  ل�ي
ق، ات األلمان�ة والفر�س�ة والروس�ة�ف

ُ
جمة خدمات ا دمت ل�ت

.  مورديبالتعاون مع  ا الخاصة به ف اءاتو الخدمات الخارجيني ي ضمان جودة فحص ال�ب
ن خالل خدمات دعم م ساهم المكتب ال�وري �ف

 ع� الذكاء االصطنا�ي المذكورة أعالە.  الفحص القائم

 وفد سنغافورة

ي سنغافورة ( .21
ي ال) ع� تط��ر نماذج الذكاء االصطنا�ي لتصن�ف IPOS�عمل مكتب المل��ة الفك��ة �ف

اءات والبحث �ف  حالة �ب
ي لمجالتقن�ة الصناع�ة السابقة وع تج��يب نامجال، بالتعاون مع مكتب التقن�ةموعة مختارة من المجاالت ، كم�ش ي  �ب اء لذكل الوطيف
ي سنغافورة

ي إو . االصطنا�ي �ف وع التج��يب من فهم  مكتب المل��ة الفك��ة � أن الم��د من التحق�قات ستمكنأشارت نتائج هذا الم�ش
. ا ك�ف�ة استفادة المكتب ومستخدم�ه من ع لذلك،لذكاء االصطنا�ي ي  مكتب المل��ة الفك��ة �ش

المرحلة التال�ة من التعاون مع �ف
نامجال مكتب ي  �ب ي سنغافورة لذكل الوطيف

.  إلضافة، ومؤسسة اجتماع�ة محل�ةاء االصطنا�ي �ف ي وع التج��يب ي الم�ش
 مجاالت تقن�ة أخرى �ف

 وفد االتحاد الرو�ي 

إدخال أدوات رقم�ة   س�ما ، وال ) بنشاط من أجل رقمنة مكاتبها ROSPATENTالف�درال�ة للمل��ة الفك��ة ( الدائرةتعمل  .22
، لف اءات والتفاعل مع الحص متنوعة، مثل الذكاء االصطنا�ي ف �ب  . المودعني

 حال� الدائرة الف�درال�ة ستخدمو� .23
�
ي العمل�ات التال�ة:  ا

جمة اآلل�ة لوثائق " 1"الذكاء االصطنا�ي �ف اءات الال�ت �ة كباللغة اإلن�ب ف ل�ي
اءات ( ي لل�ب

ف  ة، باستخدام نظام ترجمة آل�اللغة الروس�ة) إ� CPCوترجمة التصن�ف التعاوئف ي و  "2" ؛هجني
اءات �ف ي وثائق ال�ب

البحث �ف
.  PatSearchنظام   الرو�ي باستخدام األدوات واألسال�ب القائمة ع� الذكاء االصطنا�ي

ي و  .24
نقل الحلول " 1"ة: المجاالت الرئ�س�ة التال� الدائرة الف�درال�ة�شمل اآلفاق الفور�ة لتط��ر استخدام الذكاء االصطنا�ي �ف

جمة اآلل�ة إ� اءات وال�ت ي وثائق ال�ب
ا الحال�ة للبحث �ف ي الدائرة  المنصة الرقم�ة المنشأة حديث�

اآل�ي ��شاء خدمات للتصن�ف " و 2"؛ �ف
جمة. " و 3"للوثائق؛  ف جودة ال�ت ي مجال و تحسني

لذكاء أن �حسن استخدام ا تكنولوج�ا سالسل ال�تل�مكن للعمل الذي تقوم به ال��بو �ف
اءات.  �شك كب�ي  االصطنا�ي   لفحص ال�ب



SCP/34/4 
5 
 
 

 كنداوفد  

ي تدعم الذكاء االصطنا�ي لتسه�ل إدارة المل��ة CIPOالمكتب ال�ندي للمل��ة الفك��ة ( يبحث .25 ) إمكان�ة استخدام األدوات اليت
اءات الالفك��ة وفحص  د�ث كجزء من برنامج تحو التطورات الدول�ة �شأن هذە القض�ة الهامة.  المكتبالخدمات. كما يراقب  و��داع�ب

ف المستمر لاإلمكانات الهائلة ألدوات الذكاء االصطنا�ي  المكتب، �قّدر تكنولوج�ا المعلومات المستمر  اءات لتحسني ي جودة ال�ب
�ف

 والجداول الزمن�ة لمنحها. 

، شارك الوفد وجهة نظرە بأن كل ولوج�ا الجد�دة للذكاء االصطنا�ي التكنهذە إ� المحدود  ذات النفاذ �النسبة للدول األعضاء و  .26
 نولوج�ا الذكاء االصطنا�ي داخل�مكتب براءات ال �حتاج إ� تط��ر تك

�
استخدم وقد  الجد�دة.  التكنولوج�ات هذە �ستف�د منحيت  ا

ي الفاحصو 
اءات �ف ي تحتوي ع� خوارزم� المكتب ال�ندي�ب جمة والبحث قواعد ب�انات البحث اليت . القائمة ع� اات ال�ت لذكاء االصطنا�ي

 
�
ي  هذە �ساعد  لذكاء االصطنا�ي ادوات فإن أ، المكتب تج��ةل ووفقا

ف �ف  بطلبالتقن�ة الصناع�ة السابقة ذات الصلة  إ�جاد الفاحصني
اءة ال ي مجاالت معينة من التكنولوج�ا. ق�د الفحص�ب

 وغ�ي مكلفة �سب� زة وس�لة فعالة�مكن أن تكون الحلول الجاهو ، �ف
�
 بحثلبدء  ا

 . الذكاء االصطنا�ي  تكنولوج�ات�م فوائد وتقي

و�ال (جمهور�ة  ف  البول�فار�ة) –وفد ف�ف

حق�قة أن  و�نه �دركتوف�ي نظام براءات أ��� كفاءة.  و�س� إ�مكتب صغ�ي للغا�ة  هو ) SAPI( المستقل لمل��ة الفك��ةا جهاز  .27
 تكون مف�دة جد صطنا�ي �مكن أنالذكاء اال  تكنولوج�ات

�
ي ترجمة ا

اءات وتصن�فها. ال�ف  �ب

ي �ستخدمها م التكنولوج�اتجميع ب أن تضع قائمةطلب الوفد من األمانة قد و  .28 كاتب القائمة ع� الذكاء االصطنا�ي واليت
اءات ة ال�ب ف ال�ب�ي اءات األصغر االستفادة من هذە األدوات وتحقيق هدف تحسني ي �مكن أن تتيح لمكاتب ال�ب اءات. ، واليت  جودة ال�ب

 وفد باراغواي

الذكاء و ) ع� تع��ز منصاتها التكنولوج�ة بهدف رقمنة إجراءاتها بال�امل. DINAPIتعمل المدي��ة الوطن�ة للمل��ة الفك��ة ( .29
ف الوقت الذي �قض�ه �ي هو األداة األ��� فائدة، أو س�كون كذلكاالصطنا ي عمل�ات البحث عن حالة التقن�ة الفاحصون، لتحسني

 �ف
ي تكون قل�لة العدد   ). هناك الصناع�ة السابقة (واليت

ف ع� عالوة ع� ذلكو  .30 الرج�ع إ� قواعد الب�انات وتحل�ل المئات من وثائق  المدي��ة الوطن�ة للمل��ة الفك��ة، بما أنه يتعني
ي ، فإن الذكاء االصطنا�ي س�كون أدأعمال الفحص الخاصة بها ب للق�امحالة التقن�ة الصناع�ة السابقة 

اة ال غيف عنها لتوف�ي دقة أ��ب �ف
اءات وتصن�ف  ها. فحص ال�ب

 وفد كين�ا

  حقق .31
�
ي الذكاء االصطنا�ي تقدما

اءات. وأحاط وفد كين�ا علما �شكل خاص بحق�قة أن  �ف ي معالجة طلبات ال�ب
المساعدة �ف

ي 
ف �ف ي للمل��ة الصناع�ة المسؤولني ي األسب�ع بفضل استخدام الذكاء االصطنا�ي  10توف�ي  قد تمكنوا من، فر�سا ب المعهد الوطيف

ساعات �ف
ي عمل�ات الفحص الخاصة بهم. وأعرب وفد كين�ا عن

بنسبة  أخطاء تأظهر  والذي، وفد فر�سا  الذي عرضه بالتصن�فإعجابه كذلك  �ف
 ٪ فقط. 9

ي �ضو  .32 اءات�النظر إ� أن كين�ا لديها مكتب براءات وطيف ي كث�ي من األح�ان من طلع بفحص موضو�ي لطلبات ال�ب
ي �ف

، فإنها تعائف
اءات عدم إمكان�ة ي غضون المواع�د المحددة. لذلك معالجة طلبات ال�ب

ي عمل�ة فحص �ف
، رأى الوفد أن ��ش الذكاء االصطنا�ي �ف

ف  اءات �مكن أن يؤدي إ� تحسني ي هذا الصدد  ال�ب
ح الوفد الجداول الزمن�ة. و�ف  ، اق�ت

�
 ثالث�ا

�
ي تن�ش الذكاء مع الدول األعضا  تعاونا ء اليت

ي 
اءات واألمانة االصطنا�ي بالفعل �ف ، بهدف مساعدة كين�ا ع� ��ش الذكاء االصطنا�ي ع� المست��ات المناسبة معالجة طلبات ال�ب

اءات.   لمعالجة طلبات ال�ب

 وفد كولومب�ا

افهيئة  قامت .33 ي ع� الصناعة والتجارة  اإل�ش
ي كولومب�ا مك�ف

ر أداة خاصة بها قائمة ع� الذكاء ، بتط��تب المل��ة الصناع�ة �ف
اءات.  سهلت إ� األداة  من مالحظة أن الهيئة تمكنت، ع� هذە األداة لمدة عام استخدام �عد و االصطنا�ي لتنف�ذ تصن�ف طلبات ال�ب

ف حد كب�ي عمل  ي عمل�ات الفاحصني
اءات. التصن�ف �ف  �ب
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 اإلسالم�ة) –وفد إيران (جمهور�ة 

  من األمانة اإلسالم�ة) -ان (جمهور�ة طلب وفد إير  .34
�
" هل هناك أي ب�انات أو 1�شأن االستفسارات التال�ة: " أن تقدم توض�حا

اءات ي تصن�ف وفحص وترجمة طلبات ال�ب
ي استخدمت الذكاء االصطنا�ي �ف ما �ي العقبات والحواجز " 2"و ؟ أرقام عن عدد البلدان اليت

ي لم �ستخدم بعد هذە ي تواجه البلدان اليت  التكنولوج�ا الحديثة لألغراض المذكورة أعالە.  الرئ�س�ة اليت

 ع� السؤال األول .35
�
ف وردا ي حني

 �شارك�ةتجار�ــها خالل بضع جلسات  قد قدمت العد�د من المكاتب أن، أوضحت األمانة أنه �ف
اءات �شأن استخدام ل اءاتالذ  تكنولوج�اتلجنة ال�ب ي مكاتب ال�ب

ي  دق�قة، لم �كن لديها أرقام كاء االصطنا�ي �ف
ف�ما و هذا الصدد.  �ف

ي 
جمع الب�انات لتدر�ب آالت الذكاء االصطنا�ي ألغراض إجراءات  هو أن أحد التحد�ات  إ� األمانة أشارت، يتعلق بالسؤال الثائف

اءات.   فر دائماة، ال تتو ب�انات عال�ة الجودوهناك حاجة إ� ال�ب
�
. ، للتدر�ب وتط��ر أدوات دق�قة تعتمد ع� الذكاء االصطنا�سهولة ا �ي

ي س�اق ندرة الب�انات الخاعالوة ع� ذلكو 
ي جمع كم�ة كاف�ة من ب�انات صة بتدر�ب آالت الذكاء االصطنا�ي ، �ف

، هناك تحد�ات أ��ب �ف
اءات بلغات وطن�ة محددة غ�ي مستخدمة ع� نطاق واسع.   وثائق ال�ب

 االتحاد الدو�ي لوكالء المل��ة الصناع�ة

اءات FICPIمل��ة الصناع�ة (وكالء ال�ح ممثل االتحاد الدو�ي ل .36 اءات الممنوحة تعتمد ع� جودة طلبات ال�ب ) أن جودة ال�ب
ف  �ؤدي استخدامو الواردة.  ف جودة طلبات أل واألطراف الثالثة  المودعني اءات، و�التا�ي الدوات البحث عال�ة الجودة إ� تحسني ، منح �ب

 تجار� المتاحةاألدوات المؤتمتة حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة و  �ن التكلفة العال�ة لخدمات البحث عنو براءات ذات جودة أفضل. 
�
 ا

 لخدمات واألدوات غ�ي متاحة عمومتجعل هذە ا
�
كات من مستخد�ي نظام المل��ة الفك��ةللعد�د  ا عون األفراد وال�ش ي ذلك المخ�ت

، بما �ف
ة والمتوسطة.   الصغ�ي

اءات والبحث عنها وفحصها �عمل العد�د من مكاتب المل��ة الفك��ة ع� تط��ر أدو و  .37 ف تصن�ف طلبات ال�ب ات مؤتمتة لتحسني
ها من  .  التكنولوج�اتباستخدام التعلم اآل�ي ومعالجة اللغة الطب�ع�ة والتعرف ع� الصور وغ�ي عالوة و القائمة ع� الذكاء االصطنا�ي

ف نفاذ جميع المسع� ذلك ام عام بتحسني ف ف إ� أنظمة المل��ة الفك��ةت، �قع ع� عاتق مكاتب المل��ة الفك��ة ال�ت ، وال س�ما خدمني
ة والمتوسطة.  كات الصغ�ي عون األفراد وال�ش  المخ�ت

ي ضوء ما سبقو .38
 من ز�ادةألطراف الثالثة س�ستف�دون جم�ع، يرى االتحاد أن مكاتب المل��ة الفك��ة ومود�ي الطلبات وا�ف

�
 ا

اضات من األطراف الثالثة  اءات واالع�ت ، ذكر االتحاد الدو�ي للمل��ة لذلكأدوات آل�ة عال�ة الجودة. و مساعدة ب و��داعها طلبات ال�ب
ي أن تجعل أدواتها اآلل�ة متا

اءاتالفك��ة أن مكاتب المل��ة الفك��ة ينب�ف  حة لجميع مستخد�ي أنظمة ال�ب
�
 تكال�ف معقولة. بأو ، مجانا

ال�ا (ب�ان   )مكتوبوفد أس�ت

نامج األوسع لتح .39 ي إطار ال�ب
ف خدماتهد�ث نظام �ف اءات وتحسني ا�ي للمل��ة الفك��ة، ال�ب الذكاء  �ستخدم المكتب األس�ت

اءات من خالل مبادرات مختلفة.   االصطنا�ي لفحص طلبات ال�ب

ي  المبادرات إحدىوتتمثل  .40
ي لخدمة ال�ف

ي تصنف تلقائ�لتصن�ف التلقائئ اءات، اليت  �ب
�
اءات وفق ا  طلبات ال�ب

�
للتصن�ف الدو�ي  ا

اءات وتوزعها ع�  هناك أ�و . المناسبة أقسام الفحص لل�ب
�
 تجري بحث أداة بحث أول�ة آل�ة ضا

�
 آل�ا

�
اءات المنشورة وكذلك  ا عن طلبات ال�ب

اءات غ�ي العامة ي من قواعد الب�انات الداخ ،طلبات ال�ب ال�ا، باستخدام استعالمات البحث اليت ي أس�ت
�شئت ل�ة للمل��ة الفك��ة �ف

�
 تلقائ� أ

�
ا

ي تحتوي ع� ف  أسماء واليت عني ف والمخ�ت اءاتذلك رموز كو المودعني ي لل�ب
اءات والتصن�ف التعاوئف مبادرة وتتمثل . التصن�ف الدو�ي لل�ب

ي أخرى 
ا�ي ستخدم �االتجاهات المستندة إ� النتائج، ح�ث  نموذج �ف ف نموذج التعلم اآل�ي الذي يوجه المكتب األس�ت لطلب  المودعني

ات�ج�ةالفحص عندما تكون  اءة الخاص اس�ت ي عمل�ة الفحص.  بمودعة ال�ب
 وجاهزة للدخول �ف

�
 الطلب أ��� تطورا

اءات  تحل�ل عضو أ�ة أداة "1": ف�ما ��ي بعض المبادرات األخرى القائمة ع� الذكاء االصطنا�ي وتتمثل  .41 ي ")FMA(ال�ب ، اليت
جع معلومات  " 2"؛ مرئ�ة أسهل من مجموعات المطالبة األ�ة المنشورة لطلب براءة وتقدمها بط��قة �سمح بمقارنة أعضاء�س�ت

ي (و  ات تق��ر الفحص األجنيب ف اض واالستشهاد ذات الصلة من تقار�ر  ع�الذي �ساعد )، FERتحل�ل م�ي استخراج معلومات االع�ت
د اله�ا�ل �حد ات،�طار عمل آ�ي لحوكمة اتخاذ القرار و " 3؛ "FMAداة األ ذات الصلة المحددة بواسطة  الطلباتالفحص األجنب�ة حول 

ي إدارة حقوق المل��ة الفك��ة. 
ا�ي ع�حرص و�والضوابط ألتمتة القرارات �ف االستفادة من مزا�ا الذكاء االصطنا�ي  المكتب األس�ت

اءات و�دارتها.  ال�فاءاتواألتمتة من أجل تحقيق  ي جميع جوانب فحص ال�ب
 �ف

 
 [نها�ة الوث�قة]
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