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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 ديسمرب 13 التارخي:

 حمادثة الويبو بشأن امللكية الفكرية والذكاء االصطناعي

 الدورة الثانية

 

 االصطناعي الذكاءسياسات امللكية الفكرية ومشروع قائمة قضايا 
عداد   أأمانة الويبومن اإ

 مقدمة

برز اذلاكء الاصطناعي بوصفه تكنولوجيا للأغراض العامة ذات تطبيقات واسعة الانتشار يف مجيع جمالت الاقتصاد  .1

نتاهجا وتوزيعها،  ومن واجملمتع. وقد بدأأ تأأثريه يتجىل ابلفعل بشلك كبري يف اس تحداث السلع واخلدمات الاقتصادية والثقافية واإ

املرحج أأن يزداد تأأثرًيا يف املس تقبل. وعىل هذا النحو، فاإن اذلاكء الاصطناعي يتقاطع مع س ياسات امللكية الفكرية يف عدد 

من احملاور اخملتلفة، وذكل ابعتبار أأن أأحد الأهداف الرئيس ية لس ياسات امللكية الفكرية هو حتفزي الابتاكر والإبداع يف 

 ية.الأنظمة الاقتصادية والثقاف 

وحيث بدأأ واضعو الس ياسات يف فك تشفري الآاثر الواسعة النطاق لذلاكء الاصطناعي، أأخذت املنظمة العاملية  .2

للملكية الفكرية )الويبو( بدورها تتفاعل بشأأن جوانب اذلاكء الاصطناعي اليت ختص امللكية الفكرية. ويدور تفاعلها هذا حول 

 عدد من املواضيع، أأبرزها ما ييل:

دارة امللكية الفكريةاذلاكء  (أأ ) دارة الاصطناعي يف اإ . تُس تخدم تطبيقات اذلاكء الاصطناعي بشلك مزتايد يف اإ

طلبات احلصول عىل حامية امللكية الفكرية. ومن أأمثةل تطبيقات اذلاكء الاصطناعي يف هذا اجملال أأداة الويبو للرتمجة 
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، 2018يس تعينان بتطبيقات قامئة عىل اذلاكء الاصطناعي من أأجل الرتمجة والتعّرف عىل الصور أ لًيا. ويف مايو 

 1عقدت الويبو اجامتعًا ملناقشة تطبيقات اذلاكء الاصطناعي تكل وحتفزي تبادل املعلومات وتقامس تكل التطبيقات.

اكل عىل قدرهتا عىل تنظمي الاجامتعات وماكنهتا مكنظمة عاملية مس ئوةل عن س ياسات وستس متر املنظمة يف الاتّ 

 امللكية الفكرية من أأجل مواصةل هذا احلوار والتبادل.

. أأصبح اذلاكء الاصطناعي منصة لتبادل املعلومات حول اسرتاتيجيات امللكية الفكرية واذلاكء الاصطناعي (ب)

ومات يف مجيع أأحناء العامل. وتزداد وترية اعامتد الاسرتاتيجيات املتعلقة بتكوين موطن قوة اسرتاتيجية للعديد من احلك

الكفاءات يف جمال اذلاكء الاصطناعي والإجراءات التنظميية اخلاصة ابذلاكء الاصطناعي. وقد جشعت ادلول الأعضاء 

ة الفكرية مبساعدة ادلول الأعضاء. الويبو عىل جتميع الصكوك احلكومية الرئيس ية املتصةل ابذلاكء الاصطناعي وامللكي

ىل الربط بني هذه املوارد اخملتلفة بطريقة تُيرس  لكرتوين ُمخصص قريًبا هيدف اإ وحتقيقًا لهذه الغاية، س ُينرش موقع اإ

 تبادل املعلومات. 

عداد قامئة ابلقضاس ياسات امللكية الفكرية (ج) اي . املوضوع الثالث هو الاضطالع بعملية منفتحة ومشولية بغية اإ

اليت طرأأت عىل س ياسات امللكية الفكرية نتيجة لظهور اذلاكء الاصطناعي كتكنولوجيا للأغراض  واملسائل الرئيس ية

مبشاركة ادلول الأعضاء  2019العامة مس تخدمة عىل نطاق واسع. وحتقيقًا لهذه الغاية، نظمت الويبو حمادثة يف سبمترب 

ويف ختام احملادثة، اتفق احلارضون عىل املالمح العامة خلطة  2كومية.وممثيل القطاعات التجارية والبحثية وغري احل

ىل مواصةل املناقشات عرب الانتقال اإىل حوار أأكرث تنظميًا. وتُعد اللبنة الأوىل لهذه اخلطة أأن تصيغ أأمانة الويبو  تريم اإ

ىل مناقش هتا أأو مرشوع قامئة ابلقضااي اليت قد تشلك الأساس لفهم مشرتك للمسائل الأساس ية اليت تدع و احلاجة اإ

 تناولها فامي يتعلق بس ياسات امللكية الفكرية واذلاكء الاصطناعي.

وتس تعرض هذه الورقة املرشوع اذلي أأعدته أأمانة الويبو للقضااي اليت طرأأت عىل س ياسات امللكية الفكرية نتيجة  .3

راف املعنية من القطاعات احلكومية وغري لظهور اذلاكء الاصطناعي. واملرشوع متاح للتعليق عليه من قبل مجيع الأط

احلكومية، مبا يف ذكل ادلول الأعضاء وواكلهتا وأأطرافها الفاعةل جتاراًي واملؤسسات البحثية واجلامعات واملنظامت املهنية وغري 

رسال تعليقاهتا اإىل ىل اإ . 2020فرباير  14حىت  ai2ip@wipo.int احلكومية والأفراد. ومجيع الأطراف املهمتة مدعوة اإ

ذا اكنت مثة قضااي انقصة، وذكل من أأجل صياغة فهم مشرتك  بداء التعليقات بشأأن التعريف الصحيح للقضااي وما اإ واملطلوب اإ

للمسائل الرئيس ية اليت جتب مناقش هتا. وليس من املطلوب الإجابة عىل املسائل احملددة يف هذه املرحةل. وقد تشمل 

 ضية واحدة أأو أأكرث أأو مجيع القضااي. وس ُتنرش التعليقات لكها عىل املوقع الإلكرتوين للويبو.التعليقات املقدمة ق 

ستشلك ورقة القضااي املنقحة و أأمانة الويبو ورقة القضااي يف ضوء التعليقات الواردة.  ستنقحبعد انهتاء فرتة التعليق، و  .4

منظمة وفقًا لورقة القضااي،  واليت س تكونة واذلاكء الاصطناعي، ادثة الويبو بشأأن امللكية الفكريحملدلورة الثانية أأساًسا ل

 .2020تعقد يف مايو وس  

                                         
بادرات اذلاكء مل يتوفر فهرس و  .https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=407578عرب الرابط يتوفر ملخص لالجامتع  1

   https://www.wipo.int/ai.وامللكية الفكرية لذلاكء الاصطناعياخملصص  الإلكرتوين موقع الويبوعىل  الاصطناعي يف ماكتب امللكية الفكرية
 .https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=459091عرب الرابط  للمحادثةيتوفر ملخص  2

mailto:ai2ip@wipo.intb
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=407578
https://www.wipo.int/ai
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=459091
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ىل اجملالت التالية: للنقاشاحملددة  القضاايتنقسم و  .5  اإ

 رباءاتال (أأ )

 حق املؤلف (ب)

 بياانتال  (ج)

 تصامميال  (د)

 وتكوين الكفاءاتالفجوة التكنولوجية  (ه)

دارة امللكية قراراتاملساءةل عن  (و)  الفكرية اإ

 رباءاتال

 وملكيته أأبوة الاخرتاع: 1القضية 

يُعد اذلاكء الاصطناعي أأداة تساعد اخملرتعني يف معلية الاخرتاع أأو تشلك مسة من سامت يف معظم احلالت،  .6

الاخرتاع. ومن هذه الناحية، ل خيتلف اذلاكء الاصطناعي بشلك جذري عن الاخرتاعات الأخرى املبتكرة مبساعدة 

جلًيا الآن أأن الاخرتاعات من املمكن اس تنباطها عن طريق اذلاكء الاصطناعي بشلك مس تقل، احلاسوب. ومع ذكل، يبدو 

ومثة العديد من احلالت املبلغ عهنا لطلبات مودعة للحصول عىل امحلاية مبوجب براءة واليت مّسى فهيا مودع الطلب تطبيقًا من 

 تطبيقات اذلاكء الاصطناعي ابعتباره اخملرتع.

 اذلاكء الاصطناعي بشلك مس تقل: تُس تنبط عن طريقاعات اليت يف حاةل الاخرت و .7

ينبغي أأن جيزي القانون أأم يشرتط تسمية تطبيق اذلاكء الاصطناعي ابعتباره اخملرتع؟ أأم ينبغي اشرتاط هل  "1"

 قرص صفة اخملرتع عىل الإنسان؟ ويف حاةل اشرتاط أأل يُسمى سوى الإنسان خمرتعًا، هل ينبغي أأن ينص القانون عىل

دللت بشأأن الطريقة اليت يتحدد هبا اخملرتع البرشي؟، أأم ينبغي ترك هذا القرار للرتتيبات اخلاصة، مثل الس ياسات 

ماكنية املراجعة القضائية عن طريق الاس تئناف وفقًا للقوانني احلالية فامي يتعلق ابلزناع عىل أأبوة  املؤسس ية، مع اإ

 الاخرتاع؟

مسأأةل من ينبغي أأن يُسّجل مالاًك للرباءة اليت تتضمن تطبيقًا لذلاكء  وتثري قضية أأبوة الاخرتاع أأيًضا "2"

الاصطناعي. هل جيب اس تحداث أأحاكم قانونية حمددة تنّظم ملكية الاخرتاعات املس تنبطة بشلك مس تقل عن 

ىل أأي ترتيبا ت طريق اذلاكء الاصطناعي؟ أأم هل ينبغي أأن تكون ملكية الاخرتاع مس متدة من أأبوته ابلإضافة اإ

 خاصة ـ مثل الس ياسات املؤسس ية ـ فامي يتعلق بعزو أأبوة الاخرتاع وملكية الاخرتاع؟

من امحلاية املمنوحة مبوجب الرباءات أأي اخرتاع ُمس تنبط بشلك مس تقل عن  هل ينبغي أأن يس تثين القانون "3"

 أأدانه. 2طريق تطبيق لذلاكء الاصطناعي؟ انظر أأيًضا القضية 
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 واملبادئ التوجهيية للأهلية للرباء  للحامية مبوجب براءةاملوضوعات القابةل: 2 القضية

لطاملا اكنت مسأأةل الاخرتاعات املس تنبطة مبساعدة احلاسوب وكيفية تطرق قوانني الرباءات لها موضوع مناقشات  .8

مبساعدة اذلاكء  مطوةل يف العديد من البدلان يف مجيع أأحناء العامل. ويف حاةل الاخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي أأو

 الاصطناعي:

يستبعد القانون من الأهلية للرباءة الاخرتاعات املس تنبطة بشلك مس تقل عن طريق تطبيق هل ينبغي أأن  "1"

 " أأعاله.3"1لذلاكء الاصطناعي؟ انظر أأيًضا القضية 

امةل هل ينبغي اس تحداث أأحاكم حمددة لالخرتاعات املس تنبطة مبساعدة اذلاكء الاصطناعي أأم هل تنبغي مع "2"

 هذه الاخرتاعات ابلطريقة نفسها اليت تعامل هبا الاخرتاعات الأخرى املس تنبطة مبساعدة احلاسوب؟

دخال تعديالت عىل املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات فامي خيص الاخرتاعات املس تنبطة مبساعدة  "3" هل جيب اإ

ذا اكن الأمر كذكل، رجاء حدد الواردة يف املبادئ التوجهيية لفحص  الأجزاء أأو الأحاكم اذلاكء الاصطناعي؟ واإ

 الرباءات اليت تتعني مراجعهتا.

 النشاط الابتاكري أأو عدم البداهة: 3 القضية

من رشوط الأهلية للرباءة أأن يتضمن الاخرتاع نشاًطا ابتاكراًي أأو يكون غري بدهييي. واملعيار املطبق يف تقيمي عدم  .9

ذا اكن الاخرتاع س يكون بدهييً  لهيا الاخرتاع.البداهة هو ما اإ  ا لشخص من أأهل املهنة اليت ينمتي اإ

لهيا املعيار؟يف س ياق  "1" ىل اذلاكء الاصطناعي، ما يه املهنة اليت يشري اإ هل ينبغي أأن  الاخرتاعات املستندة اإ

حدى تطبيقات  تكون املهنة يه اجملال التكنولويج للمنتج أأو اخلدمة الناش ئني عن الاخرتاع املس تنبط عن طريق اإ

 الاصطناعي؟ اذلاكء

هل ينبغي الإبقاء عىل معيار "عدم البداهة لشخص من أأهل املهنة" حيامث اكن الاخرتاع مس تنبًطا بشلك  "2"

مس تقل عن طريق اذلاكء الاصطناعي؟ أأم هل ينبغي النظر يف الاس تعاضة عن الشخص خبوارزمية مدربة 

 ابس تخدام بياانت تنمتي للمجال املهين املعين؟

قاعدة التقنية حتديد  يف حمل الشخص املنمتي لأهل املهنةاذلاكء الاصطناعي  اإحاللعىل ما الآاثر املرتتبة  "3"

 الصناعية السابقة؟

 ابذلاكء الاصطناعي مؤهاًل للأخذ به كتقنية صناعية سابقة؟ اعتبار احملتوى املس تنبط ينبغيهل  "4"

 الكشف: 4 القضية

ثراء املكل العام  ـ مبرور الوقت ـ الأهداف الأساس ية لنظام الرباءات الكشف عن التكنولوجيا حىت يتس ىن من .10 اإ

لهيا الإنسان. ومن مث تشرتط قوانني الرباءات أأن تكنولوجيا صيةل ال حل  منتظم يسهل الاطالع عليهجسل  وتوفري اليت توصل اإ

نتاج الاخرتاع.يكون الكشف عن الاخرتاع اكفيًا ليك يمتكن أأي خشص  عادة اإ  من أأهل املهنة املعنية من اإ
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املشالكت اليت تثريها الاخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي أأو مبساعدته فامي خيص رشط ما يه  "1"

 الكشف؟

يف حاةل التعمل الآيل، حيث تتغري اخلوارزمية مبرور الوقت مع التغذية ابلبياانت، هل يعد الكشف عن  "2"

 ئية اكفيًا؟اخلوارزمية الابتدا

يداع الاكئنات ادلقيقة؟    "3"  هل س يكون من املفيد اتباع نظام لإيداع اخلوارزميات عىل غرار اإ

تنبغي معامةل البياانت املس تخدمة يف تدريب اخلوارزمية فامي خيص الوفاء برشط الكشف؟ هل ينبغي كيف  "4"

 رباءة؟الكشف عن البياانت املس تخدمة يف تدريب اخلوارزمية أأو وصفها يف طلب ال

 هبا يف اختيار البياانت وتدريب اخلوارزمية؟ هل ينبغي اشرتاط الكشف عن اخلربة البرشية املس تعان "5"

 : اعتبارات الس ياسة العامة لنظام الرباءات5القضية 

قد  من الأهداف الأساس ية لنظام الرباءات تشجيع استامثر املوارد البرشية واملالية واجملازفة يف ابتاكر الاخرتاعات اليت .11

جيايب يف رفاهية اجملمتع. وعىل هذا املنوال، فاإن نظام الرباءات يعد ركنًا أأساس ًيا يف س ياسات الابتاكر بشلك  تسهم بشلك اإ

عادة تقيمي  ذن هل يس تدعي ظهور الاخرتاعات املس تنبطة بشلك مس تقل عن طريق تطبيقات اذلاكء الاصطناعي اإ عام. اإ

 اعات املس تنبطة عن طريق اذلاكء الاصطناعي. وابلتحديد،أأمهية حافز الرباءة فامي يتعلق ابلخرت 

هل ينبغي النظر يف تطبيق نظام فريد من نوعه بشأأن حقوق امللكية الفكرية لالخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء  "1"

 الاصطناعي من أأجل تعديل حوافز الابتاكر لتناسب جمال اذلاكء الاصطناعي؟

ملسائل لأن تأأثري اذلاكء الاصطناعي عىل لك من العلوم هل من السابق للأوان الآن النظر يف هذه ا "2"

ذا اكنت  والتكنولوجيا ل يزال يتكشف مبعدل رسيع، ول يوجد، يف هذه املرحةل، فهم اكف لهذا التأأثري ول يُعرف ما اإ

 مثة تدابري عىل صعيد الس ياسات تعترب مالمئة للظروف؟

 واحلقوق اجملاورة حق املؤلف

 ف وملكيتهأأبوة املصن: 6القضية 

نتاج تعد  .12 وهذه القدرة تثري أأس ئةل  الأدبية والفنية بشلك مس تقل. املصنفاتتطبيقات اذلاكء الاصطناعي قادرة عىل اإ

نسان واحرتام  س ياساتية بداعية لالإ ابلغة الأمهية يف مواهجة نظام حق املؤلف، واذلي ارتبط دامئًا بشلك وثيق ابلروح الإ

ىل  التعبري عن الإبداع البرشي وماكفأأته وتشجيعه. ومن شأأن اختاذ املواقف الس ياساتية فامي يتعلق بعزو حق املؤلف اإ

ذا املصنفات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي أأن يصيب ج وهر الغرض الاجامتعي اذلي من أأجهل ُوجد نظام حق املؤلف.  فاإ

ىل نظام حق املؤلف  استبعدت املصنفات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي من الأهلية للحامية مبوجب حق املؤلف، سيُنظر اإ

ذا ُمنحت امحلاية مبوجب ح بداع ال ةل. واإ ق املؤلف للمصنفات عىل أأنه أأداة تصون كرامة الإبداع البرشي وتفضهل عىل اإ

ىل توفري أأكرب عدد ممكن من  ليه عىل أأنه أأداة تنحاز اإ املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي، فاإن نظام حق املؤلف سيُنظر اإ

بداع ال ةل.  وابلتحديد، بداع البرشي واإ  املصنفات الإبداعية بني يدي املس هتكل ويتساوى أأماهما الإ
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ىل املصنفات الأد "1" بية والفنية املس تنبطة بشلك مس تقل عن طريق اذلاكء هل ينبغي عزو حق املؤلف اإ

 اشرتاط وجود مبدع برشي؟الاصطناعي أأم ينبغي 

ىل املصنفات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي، اإىل من تؤول احلقوق املرتتبة  "2" ماكنية عزو حق املؤلف اإ يف حاةل اإ

ضفاء صبغة الشخصية القانونية عىل  تطبيق اذلاكء الاصطناعي حيامن يس تنبط عىل حق املؤلف؟ هل ينبغي النظر يف اإ

لهيا احلقوق املرتتبة عىل حق  مصنفات أأصلية بشلك مس تقل ليك تكون تكل الشخصية القانونية يه اليت تؤول اإ

 ؟املؤلف، ومن مث يتس ىن تنظمي تكل الشخصية القانونية وبيعها كام لو أأهنا رشكة

)عىل سبيل املثال، نظام يوفر مدة ُمخفضة للحامية وغري  حامية فريد من نوعه هل ينبغي التفكري يف اتباع نظام "3"

ذكل من الاس تثناءات، أأو نظام يعامل املصنفات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي عىل أأهنا من أأشاكل الأداء( ابلنس بة 

 للمصنفات الأدبية والفنية الأصلية املس تنبطة بشلك مس تقل عن طريق اذلاكء الاصطناعي؟

 الاس تثناءاتو التعدي: 7 القضية

بداعية عن طريق التعمل من البياانت ابس تخدام تقنيات  .13 من املمكن لتطبيقات اذلاكء الاصطناعي أأن تنتج مصنفات اإ

بداعية  اذلاكء الاصطناعي مثل التعمل الآيل. وقد متثل البياانت املس تخدمة يف تدريب تطبيق اذلاكء الاصطناعي مصنفات اإ

 (. ومن هنا تنشأأ عدة قضااي، ابلتحديد،10ضية خاضعة حلق املؤلف )انظر أأيًضا الق 

ذن املؤلف لأغراض التعمل  "1" هل ينبغي اعتبار التغذية ابلبياانت املش تقة من مصنفات محمية حبق املؤلف دون اإ

ن مل يكن الأمر كذكل، هل ينبغي وضع اس تثناء رصحي يف قانون حق املؤلف أأو الآيل تعداًي عىل حق  املؤلف؟ واإ

 املعنية فامي خيص اس تخدام هذه البياانت يف تدريب تطبيقات اذلاكء الاصطناعي؟القوانني الأخرى 

ذن املؤلف لأغراض التعمل الآيل  "2" ذا اعتربت التغذية ابلبياانت املش تقة من مصنفات محمية حبق املؤلف دون اإ اإ

ت لأغراض تعداّي عىل حق املؤلف، كيف س يؤثر ذكل عىل تطوير اذلاكء الاصطناعي وعىل حرية تدفق البياان

 الهنوض ابلبتاكر يف جمال اذلاكء الاصطناعي؟

ذن املؤلف لأغراض التعمل الآيل  "3" ذا اعتربت التغذية ابلبياانت املش تقة من مصنفات محمية حبق املؤلف دون اإ اإ

تعداّي عىل حق املؤلف، هل ينبغي وجود اس تثناء لأفعال بعيهنا لأغراض حمدودة، عىل سبيل املثال يف حاةل 

نتاج املس تخدمني أأو يف حاةل الأغراض البحثية؟ الاس تخد  ام للأغراض غري التجارية حيث تكون املصنفات من اإ

ذن املؤلف لأغراض التعمل الآيل  "4" ذا اعتربت التغذية ابلبياانت املش تقة من مصنفات محمية حبق املؤلف دون اإ اإ

اس تخراج النصوص والبياانت لأغراض تعداّي عىل حق املؤلف، كيف ستتفاعل الاس تثناءات القامئة حالًيا بشأأن 

 البحث مع هذا التعدي؟

صدار الرتاخيص يف حاةل اعتبار  "5" هل س يكون من الرضوري التدخل عىل صعيد الس ياسات لتيسري اإ

الاس تخدام غري املرصح به لبياانت التغذية املش تقة من املصنفات احملمية حبق املؤلف لأغراض التعمل الآيل تعداًي عىل 

 حق املؤلف؟
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كيف ميكن الكشف عن الاس تخدام غري املرصح به لبياانت التغذية املش تقة من املصنفات احملمية حبق املؤلف  "6"

خضاعه للقواعد ا ملطبقة، خاصة عند اس تنباط عدد كبري من مصنفات حق املؤلف عن طريق لأغراض التعمل الآيل واإ

 اذلاكء الاصطناعي؟

 املُزيّفات العميقة: 8 القضية

ن تكنولوجيا .14 ُ  اإ ّ امل نتاج صور ومقاطع فيديو حماكية ومشاهبة للأشخاص وسامهتم، مثل صوهتم فات العميقة، زي أأو اإ

ذن من الشخص  آخذة يف الانتشار. ويثار جدل كبري حول املزيفات العميقة، خاصة عندما تُنتَج دون اإ ومظهرمه، موجودة وأ

ىل الشخص الأصيل دون وجه حق. والبعض املُمثّل يف العمل املُزيّف العميق وعندما خيلق المتثيل أأفعالً  آراء تُنسب اإ  أأو أ

ماكنية خلق مصنفات مسعية برصية  ىل اإ يدعو اإىل حظر اس تخدام تكنولوجيا الزتييف العميق أأو تقييدها. وأآخرون يشريون اإ

ص بزتييفه قد تسمح ابس تدعاء املشاهري والفنانني بعد وفاهتم بطريقة مس مترة؛ ويف الواقع، من املمكن أأن يأأذن أأي خش

 معيقًا. يًفاتزي 

 جق املؤلف أأن يتناول مسأأةل املُزيّفات العميقة، وابلتحديد،هل ينبغي لنظام  .15

أأن املُزيّفات العميقة تُنتج عىل أأساس بياانت قد تكون محمية حبق املؤلف، اإىل من ينبغي أأن يؤول حق  مبا "1"

املؤلف يف املُزيف العميق؟ هل ينبغي وجود نظام يكفل منح تعويض عادل للأشخاص اذلين تس تخدم صورمه املزيفة 

 وأأداؤمه املزيف يف املزيف العميق؟

 مة: قضااي الس ياسة العا9 القضية

واذلاكء  ابلتفاعل بني حق املؤلفأأخرى متعلقة  قضااينرحب ابلتعليقات والاقرتاحات اليت حتدد أأي  .16

 ،وابلتحديد الاصطناعي.

عىل حق املؤلف بسبب الاحنياز يف تطبيقات اذلاكء الاصطناعي؟ أأم أأو غري متوقعة  متوقعة عواقب مثةهل  "1"

غهتا من أأجل تفضيل صون نظام حق املؤلف وكرامة الإبداع مثة تسلسل هريم للس ياسات الاجامتعية اليت جتب صيا

 البرشي عىل تشجيع الابتاكر يف جمال اذلاكء الاصطناعي، أأم العكس هو الصحيح؟

 بياانتال 

تُنتج البياانت عىل حنو مزتايد وبمكيات وافرة ولأغراض واسعة النطاق وبواسطة عدد كبري من الأهجزة والأنشطة اليت  .17

أأنظمة احلوس بة وأأهجزة يش يع اس تخداهما أأو املضطلع هبا يف مجيع نوايح اجملمتع والاقتصاد املعارصين، عىل سبيل املثال 

نتاج مصانع و  ،التصالت الرمقية  املبيعات والتوزيع،وأأنظمة  ،وأأنظمة املراقبة والأمن نيع، وأأنظمة النقل ومركباته،والتص الإ

 .وما اإىل ذكل والتجارب والأنشطة البحثية

عد البياانت مكواًن حامًسا يف اذلاكء الاصطناعي لأن تطبيقات اذلاكء الاصطناعي احلديثة تعمتد عىل تقنيات التعمل تُ  .18

تعد البياانت عنرًصا أأساس ًيا يف تكوين القمية بواسطة اذلاكء و  لتدريب والتحقق من الصحة.ايف الآيل اليت تس تخدم البياانت 

ىل البياانت احملمية اب املتعلقةجيب تضمني التعليقات و الاصطناعي، وابلتايل، فهيي ذات قمية اقتصادية.  لوصول املناسب اإ

 أأعاله. 7 القضيةاملس تخدمة يف تدريب مناذج اذلاكء الاصطناعي يف و  حق املؤلفمبوجب 
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ىل أأن البياانت تُنتج بواسطة  .19 طار س ياسة ونظًرا اإ مجموعة واسعة ومتنوعة من الأهجزة والأنشطة، من الصعب تصور اإ

أأو  املصلحةوقف عىل يت ولكن ذكلالبياانت،  اليت ُُيمتل انطباقها عىلالعديد من الأطر ومثة . بشأأن البياانتواحد شامل 

ساء القمية  املرجو تنظميهام. ويشمل ذكل، عىل سبيل املثال، حامية اخلصوصية، أأو جتنب نرش املواد التشهريية، أأو جتنب اإ

و مقع البياانت الاكذبة اس تخدام القوة السوقية أأو تنظمي املنافسة، أأو صون أأمن فئات معينة من البياانت احلساسة أأ 

 .للمس هتلكني واملضلةل

ويقترص هذا المترين عىل تناول البياانت من منظور الس ياسات اليت تمكن وراء وجود امللكية الفكرية، ول س امي  .20

 الاعرتاف املناسب ابلتأأليف والاخرتاع، والهنوض ابلبتاكر والإبداع وضامن املنافسة العادةل يف السوق.

ىل نظام امللكية الفكرية الالكس ييك عىل أأنه ي .21 وفر ابلفعل أأنواع معينة من امحلاية للبياانت. فالبياانت اليت وقد يُنظر اإ

متثل اخرتاعات جديدة وغري بدهيية ومفيدة ختضع للحامية مبوجب الرباءات. والبياانت اليت متثل تصاممي صناعية مبتكرة بشلك 

لأدبية أأو الفنية الأصلية. مس تقل وتعد جديدة أأو أأصلية ختضع للحامية كذكل، ومثل ذكل البياانت اليت متثل املصنفات ا

وختضع البياانت الرسية أأو اليت لها قمية جتارية أأو تكنولوجية وُيافظ مالكوها عىل رسيهتا للحامية من بعض الأفعال اليت يقوم 

هبا أأشخاص معينون، عىل سبيل املثال، من الكشف غري املرصح به من قبل موظف أأو مقاول أأحباث أأو من الرسقة من 

 اق عرب الإنرتنت.خالل الاخرت 

بداعات فكرية ومن مث ختضع محلاية امللكية الفكرية ودلى بعض الأنظمة  .22 وقد يشلك اختيار البياانت أأو ترتيهبا أأيًضا اإ

القانونية حقوق فريدة من نوعها خاصة بقواعد البياانت محلاية الاستامثر يف جتميع قاعدة البياانت. ومن انحية أأخرى، ل متتد 

ىل البياانت الواردة يف التجميع نفسه، حىت لو اكنت البياانت اجملمحامية حق املؤل بداعات فكرية محمية عة تشلك ف اإ اإ

 املؤلف. حبق

ىل ما هو أأبعد من  .23 ذا اكن ينبغي أأن تذهب س ياسات امللكية الفكرية اإ والسؤال العام اذلي يطرحه هذا المترين هو ما اإ

لبياانت اس تجابة للأمهية اجلديدة اليت اكتس هتا البياانت بوصفها عنرًصا النظام الالكس ييك، وأأن تنشئ حقوقًا جديدة يف ا

حامًسا يف اذلاكء الاصطناعي. ومن الأس باب اليت تدفع حنو املزيد من العمل يف هذا اجلانب احلث عىل اس تحداث فئات 

اانت، ل س امي الأشخاص مواضيع جديدة ومفيدة للبياانت؛ والتخصيص املناسب للقمية خملتلف اجلهات الفاعةل فامي خيص البي

فات اليت تعترب مناوئة البياانت ومنتجو البياانت ومس تخدموها؛ وضامن املنافسة العادةل يف السوق وردع الترص 

 العادةل. للمنافسة

ضافية فامي يتعلق ابلبياانت10القضية   : حقوق اإ

نشاء حقوق جديدة فامي يف امللكية الفكرية اتس ياسأأن تنظر هل ينبغي  "1" يتعلق ابلبياانت أأم أأن حقوق  اإ

امللكية الفكرية احلالية وقوانني املنافسة غري العادةل وأأنظمة امحلاية املامثةل والرتتيبات التعاقدية والتدابري التكنولوجية 

 تكفي محلاية البياانت؟

ذا اكن و  "2" نشاء يف  سيُنظراإ كون أأنواع البياانت اليت س تيه للبياانت، ما  ملكية فكرية جديدةحقوق اإ

 لحامية؟ل خاضعة
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ذا اكن و  "3" نشاء يف  سيُنظراإ نشاء  الس ياساتيةس باب الأ للبياانت، ما يه  ملكية فكرية جديدةحقوق اإ للنظر يف اإ

 أأي من هذه احلقوق؟

ذا اكن و  "4" نشاء يف  سيُنظراإ قوق امللكية حل هو الشلك املناسبللبياانت، ما  ملكية فكرية جديدةحقوق اإ

 تعويض أأم الكهام؟؟ حقوق حرصية أأم حقوق الفكرية

ىل الصفات س هل  "5" ىل امحلاية من  أأملبياانت )مثل قميهتا التجارية( املتأأصةل يف اتستند أأي حقوق جديدة اإ اإ

 ؟أأم الكهامأأشاكل معينة من املنافسة أأو النشاط فامي يتعلق بفئات معينة من البياانت تعترب غري مالمئة أأو غري عادةل، 

لتحسني تطبيقات اذلاكء  اذلي قد يكون رضورايً لتدفق احلر للبياانت أأي من هذه احلقوق عىل ا س يؤثركيف  "6"

 اذلاكء الاصطناعي؟عىل  التجارية القامئةالاصطناعي أأو العلوم أأو التكنولوجيا أأو تطبيقات الأعامل 

معها فامي يتعلق ابلبياانت، مثل  يتفاعلالأخرى أأو  الس ياساتيةطر الأ أأي من هذه احلقوق عىل  س يؤثركيف  "7"

 وصية أأو الأمان؟اخلص

نفاذ حقوق امللكية الفكرية اجلديدة بشلك فعال؟ "8"  كيف ميكن اإ

 التصاممي

 وملكيته أأبوة التصممي: 11 القضية

نتاج التصاممي مبساعدة اذلاكء الاصطناعي وقد تُس تنبط بشلك مس تقل  .24 كام هو احلال مع الاخرتاعات، من املمكن اإ

حدى تطبيقات اذلاكء الاصطناعي. ويف  احلاةل الأخرية، أأي التصاممي املصممة مبساعدة اذلاكء الاصطناعي، فاإن عن طريق اإ

( مس تخدمة منذ وقت طويل ويبدو أأهنا ل تشلك أأي مشلكة خاصة فامي CADالتصاممي املصممة مبساعدة احلاسوب )

ن أألوان التصممي مبساعدة يتعلق بس ياسات التصممي. فالتصاممي املصممة مبساعدة اذلاكء الاصطناعي من املمكن اعتبارها لواًن م

احلاسوب ومن املمكن معاملهتا ابلطريقة نفسها. ولكن يف حاةل التصاممي املس تنبطة عن طريق اذلاكء الاصطناعي، تُثار 

بداعية  1الأس ئةل والاعتبارات املثارة كام يف الاخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي )القضية  أأعاله( وكام يف املصنفات الإ

 أأعاله(. وابلتحديد، 6بطة ابذلاكء الاصطناعي )القضية املس تن 

ىل تصممي أأصيل مس تنبط بشلك مس تقل عن  "1" هل ينبغي أأن جيزي القانون أأم يشرتط منح حامية التصممي اإ

طريق تطبيق من تطبيقات اذلاكء الاصطناعي؟ ويف حاةل اشرتاط قرص صفة املصمم عىل الإنسان، هل ينبغي أأن 

ت بشأأن الطريقة اليت يتحدد هبا املصمم البرشي؟، أأم ينبغي ترك هذا القرار للرتتيبات ينص القانون عىل دلل

ماكنية املراجعة القضائية عن طريق الاس تئناف وفقًا للقوانني احلالية فامي  اخلاصة، مثل الس ياسات املؤسس ية، مع اإ

 يتعلق ابلزناع عىل ملكية التصاممي؟

نّظم ملكية التصاممي املس تنبطة بشلك مس تقل عن طريق اذلاكء هل جيب اس تحداث أأحاكم قانونية حمددة ت  "2"

ىل أأي ترتيبات خاصة ـ مثل  الاصطناعي؟ أأم هل ينبغي أأن تكون ملكية التصاممي مس متدة من عزو أأبوهتا ابلإضافة اإ

 الس ياسات املؤسس ية ـ فامي يتعلق بعزو أأبوة التصممي وملكية التصممي؟
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 الكفاءاتوتكوين الفجوة التكنولوجية 

ن عدد البدلان اليت دلهيا خربة  .25 يف الوقت نفسه، تتقدم تكنولوجيا اذلاكء ويف جمال اذلاكء الاصطناعي حمدود.  وكفاءةاإ

ابلإضافة اإىل والاصطناعي بوترية رسيعة، مما خيلق خطر تفامق الفجوة التكنولوجية احلالية، بدًل من تقليصها، مع مرور الوقت. 

اذلاكء الاصطناعي ل تقترص  املرتتبة عىل اس تخدام الآاثرعىل عدد حمدود من البدلان، فاإن  لكفاءةاذكل، يف حني تقترص 

 .، وسيس متر الأمر عىل هذا املنوالاذلاكء الاصطناعي جمال يف الكفاءةفقط عىل البدلان اليت متتكل 

عديد من تكل الأس ئةل والتحدايت عدًدا كبرًيا من الأس ئةل والتحدايت، لكن ال الآخذ يف التطوريثري هذا الوضع و  .26

العمل والأخالقيات  س ياساتامللكية الفكرية، واليت تشمل، عىل سبيل املثال، مسائل ا نطاق س ياسات كثريً  يتجاوز

ل ابمللكية الفكرية والابتاكر وأأشاكل التعبري  وحقوق الإنسان وما اإىل ذكل. ول تعىن قامئة القضااي هذه ول ولية الويبو اإ

عي. ففي جمال امللكية الفكرية، هل مثة تدابري أأو قضااي ينبغي النظر فهيا من أأجل املساعدة يف ختفيض الآاثر السلبية الإبدا

 للفجوة التكنولوجية يف جمال اذلاكء الاصطناعي؟

 تكوين الكفاءات: 12القضية 

ن تصورها واليت قد تسهم يف لملكية الفكرية اليت ميكل  الس ياسة العامةما يه تدابري الس ياسة العامة يف جمال  "1"

هل هذه التدابري ذات طبيعة معلية و ؟ أأو تقليصها اذلاكء الاصطناعي الكفاءة يف جمالاحتواء الفجوة التكنولوجية يف 

 ؟س ياساتيةذات طبيعة  أأم

دارة امللكية قراراتاملساءةل عن   الفكرية اإ

دارة امللكية الفكرية. )أأ( أأعاله، تُس تخدم تطبيقات 2كام ورد يف الفقرة  .27 ول تُعىن اذلاكء الاصطناعي بشلك مزتايد يف اإ

يف  حيث يُناقش ذكلبني ادلول الأعضاء،  وتبادلها حس امب أأمكنابملسائل املتعلقة بتطوير هذه التطبيقات  هذهقامئة القضااي 

ل الأعضاء. ومع ذكل، فاإن اس تخدام بني خمتلف ادلو ذكل  الثنائية وغري احملافلخمتلف اجامتعات معل املنظمة ويف خمتلف 

دارة امللكية الفكرية يثري أأيًضا بعض الأس ئةل املتعلقة  ، وأأبرزها مسأأةل املساءةل عن ابلس ياساتاذلاكء الاصطناعي يف اإ

دارهتا. طلبات امللكية الفكرية  خيص متابعةالقرارات املتخذة فامي  واإ

دارة امللكية قرارات: املساءةل عن 13 القضية  ريةالفك اإ

هل ينبغي وضع أأي س ياسة أأو اختاذ أأي تدابري معلية لضامن املساءةل عن القرارات املتخذة فامي خيص متابعة  "1"

دارهتا حيامن تُتخذ هذه القرارات من قبل تطبيقات ذاكء اصطناعي )عىل سبيل املثال،  طلبات امللكية الفكرية واإ

 يتعلق ابلتكنولوجيا املس تخدمة(؟تشجيع الشفافية بشأأن اس تخدام اذلاكء الاصطناعي وفامي 

حداث أأي هل جيب التفكري يف  "2" اذلاكء  تطبيقاتتغيريات ترشيعية لتسهيل اختاذ القرارات من خالل اإ

 الاصطناعي )عىل سبيل املثال، مراجعة الأحاكم الترشيعية املتعلقة بسلطات بعض املسؤولني املعينني

 (؟وصالحياهتم

 ]هناية الوثيقة[


