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 ابلإنلكزييةالأصل: 

لتارخي:  2020 مايو 21 ا

 حمادثة الويبو بشأن امللكية الفكرية والذكاء االصطناعي

 الدورة الثانية

 

 الذكاء االصطناعيالفكرية وسياسات امللكية قائمة قضايا ل الصيغة املنقحة
مانة الويبومن اإعداد   أأ

 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

ن اذلاكء الاصطناعي يتقاطع مع س ياسات امللكية الفكرية يف عدد  ن يزداد تأأثريًا يف املس تقبل. وعىل هذا النحو، فاإ املرحج أأ

بداع يف  ن أأحد الأهداف الرئيس ية لس ياسات امللكية الفكرية هو حتفزي الابتاكر والإ من احملاور اخملتلفة، وذكل ابعتبار أأ

 الاقتصادية والثقافية. الأنظمة

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 

بر   زها ما ييل:عدد من املواضيع، أأ

لك مزتايد يف اإدارة بش. تُس تخدم تطبيقات اذلاكء الاصطناعي اذلاكء الاصطناعي يف اإدارة امللكية الفكرية (أأ )

داة الويبو للرتمجة  طلبات احلصول عىل حامية امللكية الفكرية. ومن أأمثةل تطبيقات اذلاكء الاصطناعي يف هذا اجملال أأ
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طّورت العديد من قد و يس تعينان بتطبيقات قامئة عىل اذلاكء الاصطناعي من أأجل الرتمجة والتعّرف عىل الصور أ ليًا. 

خرى لذلاكء الاصطناعي ونرشهتا. ، عقدت الويبو 2018ويف مايو  ماكتب امللكية الفكرية حول العامل تطبيقات أأ

وستس متر املنظمة  1عًا ملناقشة تطبيقات اذلاكء الاصطناعي تكل وحتفزي تبادل املعلومات وتقامس تكل التطبيقات.اجامت

يف الاتاّكل عىل قدرهتا عىل تنظمي الاجامتعات وماكنهتا مكنظمة عاملية مس ئوةل عن س ياسات امللكية الفكرية من أأجل 
ذلاكء الاصطناعي س تخدام ال ابجلوانب الس ياساتيةالأس ئةل املتعلقة  46وتتناول الفقرة  مواصةل هذا احلوار والتبادل.

 .امللكية الفكرية اإدارة يف

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

حناء العامل. وتزداد وتري  ة اعامتد الاسرتاتيجيات املتعلقة بتكوين موطن قوة اسرتاتيجية للعديد من احلكومات يف مجيع أأ

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

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

 الواردة قريبًا هيدف اإىل الربط بني هذه املوارد اخملتلفة اُمخصصً  ااإلكرتونيً  اموقعً  وس تنرش أأصدرت الويبو اس تبيانً  وقد
 بطريقة تُيرس تبادل املعلومات. 

. املوضوع الثالث هو الاضطالع بعملية منفتحة ومشولية بغية اإعداد قامئة ابلقضااي س ياسات امللكية الفكرية (ج)

اليت طرأأت عىل س ياسات امللكية الفكرية نتيجة لظهور اذلاكء الاصطناعي كتكنولوجيا للأغراض  يةواملسائل الرئيس 
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  2وممثيل القطاعات التجارية والبحثية وغري احلكومية.

مانة الويبو  يهالأوىل  اخلطوة واكنتتريم اإىل مواصةل املناقشات عرب الانتقال اإىل حوار أأكرث تنظميًا.  ن تصيغ أأ أأ

و مرشوع قامئة ابلقضااي اليت قد تشلك الأساس لفهم مشرتك للمسائل الأساس ية اليت تدعو احلاجة اإىل من اقش هتا أأ

 13وقد نرشت الويبو مرشوع قامئة ابلقضااي يف  تناولها فامي يتعلق بس ياسات امللكية الفكرية واذلاكء الاصطناعي.
بداء التعليقات 2019ديسمرب  بداء تعليقاهتا. وقد طلبت الويبو اإ بشأأن التعريف  ودعت مجيع الأطراف املهمتة اإىل اإ

تعليقًا من القطاعات احلكومية وغري  250نقصة. وقد ورد أأكرث من  الصحيح للقضااي وما اإذا اكنت مثة قضااي

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

 . 3، ونرُشت التعليقات عىل موقع الويبو الإلكرتويناملهنية وغري احلكومية والأفراد

هذه الوثيقة الصيغة املنقحة لقامئة القضااي، واليت تأأخذ يف احلس بان مجيع التعليقات الواردة. وقد  وتس تعرض .3

قساًما جديدة حيامث تبني وجود جفوة واحضة  جراهئا للتنقيحات. فقد أأضافت أأ مانة الويبو بعدد من املبادئ عند اإ اسرتشدت أأ

. وبشلك عام، هتدف الصيغة املنقحة لقامئة مرشوع القامئة صياغة يف مرشوع قامئة القضااي وأأدخلت عدًدا من التعديالت عىل

القضااي اإىل احلفاظ عىل الرتكزي عىل املسائل القانونية املوضوعية اليت يثريها اذلاكء الاصطناعي فامي خيص س ياسات امللكية 
ل أأهنا أأدرجت مجموعة حمدودة مهنا ذلكل، بيامن أأحاطت الأمانة علًما ابلأس ئةل الإضافية العديدة املثارة يف والفكرية.  التعليقات، اإ

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

لكرتوين اخملصص لذلاكء الاصطناعي و     https://www.wipo.int/ai.امللكية الفكريةالاصطناعي يف ماكتب امللكية الفكرية عىل موقع الويبو الإ
 .https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=459091يتوفر ملخص للمحادثة عرب الرابط  2
  ip/en/artificial_intelligence/policy.html#submissions-https://www.wipo.int/aboutتتوفر قاعدة بيانت للتعليقات عرب الرابط  3

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
https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy.html#submissions


WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 Rev. 
3 
 

آراءً متعارضة يف التعليقات الواردة، مل جُتر أأي تغيريات للسامح للويبو  يف الوثيقة املُنقحة. وفامي خيص املواضع اليت شهدت أ

 ابحلفاظ عىل موقفها احليادي.

اثر العديد من اجمليبني عىل مرشوع قامئة القضااي أأس ئةل تتعلق مب .4 جموعة كبرية من اجملالت الس ياساتية مبا يف ذكل وقد أأ

ن الأس ئةل اليت خترج عن هذا  ن ولية الويبو تقترص فقط عىل امللكية الفكرية، فاإ الأخالقيات واملعايري واخلصوصية. ومبا أأ

مانة الويبو علًما هبذه الأس ئةل وتدرك ن القضااي الواسعة  احلقل مل تُدرج يف الصيغة املنقحة لقامئة القضااي. وقد أأحاطت أأ أأ

النطاق اليت يثريها اذلاكء الاصطناعي ستتطلب هنًجا منسقًا. وتتواصل الويبو عن كثب مع الواكلت املس ئوةل عن هذه 
اجملالت، وس ترثي حمادثة الويبو بشأأن امللكية الفكرية واذلاكء الاصطناعي املسارات اخملتلفة للمناقشات اجلارية. وعىل سبيل 

ك الويبو يف اجامتعات املائدة املس تديرة حول اذلاكء الاصطناعي واملنصات الرمقية املُنشأأة اس تجابة لتوصيات املثال، تشار 

نشأأه الأمني العام للأمم املتحدة يف تقريره املعنونالفريق الرفيع املس توى املعين ابلتعاون الرمقي  . عرص الرتابط الرمقي اذلي أأ

يًضا، تشار  حول التعاون الرمقي والتعاون  سلسةل حوارات "الطريق اإىل برن عرب جنيف"ك الويبو يف واس تجابة لهذا التقرير أأ

. وتتعاون الويبو ابنتظام مع الاحتاد 2020لعام  4بشأأن البيانت يف الفرتة اليت تس بق منتدى الأمم املتحدة العاملي للبيانت
ته اليونسكو .5ادلويل لالتصالت يف مبادرة "اذلاكء الاصطناعي من أأجل اخلري" يًضا العمل اذلي بدأأ بشأأن  وتدمع الويبو أأ

ول صك معياري عاملي بشأأن أأخالقيات اذلاكء الاصطناعي  .6وضع أأ

يضً  .5 ا اإىل املبادرات اجلارية يف ماكتب امللكية الفكرية الأخرى فامي يتعلق ابمللكية الفكرية وأأشار كثري من اجمليبني أأ

مانة الويبوو واذلاكء الاصطناعي.  دلول الأعضاء وتواصل التعاون ل امللكية الفكرية التابعة يف ماكتب العمل املضطلع به تدرك أأ

 منصةوس تجمع املعلومات يف ، اذلاكء الاصطناعي بس ياسات الأخرى اخلاصة بادراتامل بشأأنمع ماكتب امللكية الفكرية 

اتفقت  ،)ج( 2الفقرة  ورد يف كامو  )ب(. 2قرة عىل النحو املشار اإليه يف الف املتعلقة ابذلاكء الاصطناعيتبادل املعلومات 

عىل خطة الويبو ملواصةل املناقشات  2019يف احملادثة الأوىل املنعقدة يف سبمترب ادلول الأعضاء يف الويبو من حيث املبدأأ 

ً عرب   تكنولوجياتابلفرقة العمل املعنية فضالً عن ذكل، تشارك الويبو بصفة مراقب يف  .االانتقال اإىل حوار أأكرث تنظمي
يًضا اخلربات مع ادلول الأعضاء وتشارك يف تبادل املعلومات بشأأن 7الناش ئة اجلديدة واذلاكء الاصطناعي . وتتقامس الويبو أأ

 س ياسات اذلاكء الاصطناعي وأأدوات اذلاكء الاصطناعي.

ادثة الويبو بشأأن امللكية الفكرية واذلاكء الاصطناعي، حملدلورة الثانية اأأساس القضااي  الصيغة املنقحة لقامئةستشلك و  .6

 .2020 يوليوتعقد يف وس القضااي،  لقامئةمنظمة وفقًا  واليت س تكون

 اإىل اجملالت التالية: للنقاشاحملددة  القضاايتنقسم و  .7

 مرسد املصطلحات (أأ )

                                     
ىل برن  4 ىل برن عرب جنيف /https://roadtobern.swissالطريق اإ   ./geneva-https://www.giplatform.org/rtb. الطريق اإ

  /https://aiforgood.itu.intمقة اذلاكء الاصطناعي من أأجل اخلري  5

 intelligence/ethics-https://en.unesco.org/artificial بشأأن أأخالقيات اذلاكء الاصطناعي  صاكً اليونسكو  وضع 6

نولوجيات الناش ئة اجلديدة واذلاكء الاصطناعي يف برلني، أأملانيا فرقة العمل املعنية ابلتكلعقد أأول اجامتع  7

https://www.fiveipoffices.org/news/20200117  

https://roadtobern.swiss/
https://www.giplatform.org/rtb-geneva/
https://aiforgood.itu.int/
https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics
https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics
https://www.fiveipoffices.org/news/20200117
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 رباءاتال (ب)

 واحلقوق اجملاورة حق املؤلف (ج)

 بيانتال (د)

 تصامميال (ه)

 العالمات التجارية (و)

 الأرسار التجارية (ز)

 وتكوين الكفاءاتالفجوة التكنولوجية  (ح)

 الفكرية اإدارة امللكية قراراتاملساءةل عن  (ط)

قراًرا. ومع ذكل، املرشوعةابذلاكء الاصطناعي واملنافسة غري  متعلققسم منفصل  ومل يضاف .8  ابلصةل الواحضة بني اإ

 .تسليط الضوء عىل هذه العالقةمن أأجل الأقسام اخملتلفة  اإىلأأس ئةل  أأضيفتقانون امللكية الفكرية وقانون املنافسة، 

 مرسد املصطلحات

 : التعاريف1القضية 

 تس تخدم هذه الوثيقة عدًدا من املصطلحات مثل "اذلاكء الاصطناعي" و"املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي" .9

خل. وقد أأشارت  مبساعدة اذلاكءاملس تنبطة  و"املس تنبطة بشلك مس تقل عن طريق اذلاكء الاصطناعي" و" الاصطناعي" اإ

نه س يكون من املفيد وجود تعاريف متفق علهيا لهذه املصطلحات من أأجل تيسري احملادثة بشأأن اذلاكء  تعليقات عديدة اإىل أأ

  الاصطناعي وامللكية الفكرية.

 وقد اس ُتخدمت التعاريف التالية لأغراض املناقشة: .10

ن تؤدي همايف عمل احلاسوب هي هو ختصص "اذلاكء الاصطناعي" .11 ماكهنا أأ نظمة ابإ يُنظر اإلهيا  ًمادف اإىل تطوير أ لت وأأ

و بدون تدخل برشيتب اكن ذكل سواء، تتطلب ذاكء برشايً  عىل أأهنا اذلاكء ولأغراض هذه الوثيقة،  .دخل برشي حمدود أأ

. منفردة همامربجمة لأداء املتطبيقات الو  التكنولوجيات ويقصد بذكلق" الضيّ  معوًما "اذلاكء الاصطناعي يساوي الاصطناعي

ن جمال اذلاكء الاصطناعي يتطور و ويشلّك التعمل الآيل والتعمل العميق مجموعتني فرعيتني من اذلاكء الاصطناعي. يف حني أأ
نه ليس من الواحض مىت سيتقدم العمل  مل يعد مصمًما حلل اذلي مس توايت أأعىل من اذلاكء الاصطناعي العام  حنوبرسعة، فاإ

  دة ولكن للعمل عرب جمال واسع من الس ياقات واملهام.مشألك حمد

 "املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي" و"املس تنبطة بشلك مس تقل عن طريق اذلاكء الاصطناعي" مصطلحان .12

خمرجات عن طريق اذلاكء الاصطناعي دون تدخل برشي. ويف هذا السيناريو،  ويشريان اإىل اس تنباط يس تخدمان ابلتبادل

و أأحداث غري متوقعة. وهذا خيتلف عن قد يغري اذلاكء  ثناء التشغيل ليك يس تجيب اإىل معلومات أأ الاصطناعي سلوكه أأ
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و توجيه برشي  يف وجود اخملرجات "املس تنبطة مبساعدة اذلاكء الاصطناعي" اليت تُس تنبط يف وجود تدخل برشي ملموس أأ

و لكهيام.  أأ

 والعالمات التجارية."اخملرجات" تعين الاخرتاعات واملصنفات والتصاممي  .13

محلاية من اتفاقية برن  2لامدة ل ويُعّرفان وفقًاو"املصنفات" مصطلحان يس تخدمان ابلتبادل  "املصنفات الأدبية والفنية" .14

 (.1979سبمترب  28)بصيغهتا املعدةل يف  املصنفات الأدبية والفنية

يُقصد به المتيزي بني الأفاكر اجملردة اليت يه "التغذية ابلبيانت املش تقة من مصنفات محمية حبق املؤلف" مصطلح  .15

ليست محمية حبق املؤلف وأأشاكل التعبري عن أأفاكر محمية. فالبيانت متثل شالكً من أأشاكل التعبري والبيانت اليت متثل 

دبية يًضا "البيانت اليت تقت وفنية أأصلية مصنفات أأ ات عىل تُعامل مكصنفات أأصلية محمية حبق املؤلف، ويطلق علهيا أأ

مصنفات محمية حبق املؤلف". ويُفرّس مصطلح "التغذية ببيانت مش تقة من تصاممي محمية" ابلقياس عىل املفهوم نفسه )انظر 

يًضا الفقرة   (.32أأ

ن يضع القانون خًطا فاصالً بني اخملرجات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي وتكل املس تنبطة مبساعدة  "1" هل ينبغي أأ

 ن اكن، كيف؟ وما هو مقدار التدخل البرشي اذلي يُعترب ملموًسا؟اذلاكء الاصطناعي، واإ 

ن وجدت؟ ما يه املصطلحات الأخرى اليت من املمكن اإدراهجا "2"  يف مرسد املصطلحات املتفق علهيا، اإ

ن جمال اذلاكء الاصطناعي هل من املمكن تعريف املصطلحات بطريقة حمايدة تكنولوجيًا  "3" ل  وعلومهملراعاة أأ

 رسعة؟يزال يتطور ب

ل  رباءاتا

بوة الاخرتاع: 2القضية   وملكيته أأ

و تشلك مسة من سامت يف معظم احلالت،  .16 داة تساعد اخملرتعني يف معلية الاخرتاع أأ يُعد اذلاكء الاصطناعي أأ

اذلاكء الاصطناعي بشلك جذري عن الاخرتاعات  ختتلف الاخرتاعات املبتكرة مبساعدةومن هذه الناحية، ل  الاخرتاع.

ن مبساعدة احلاسوب. املنفذةالأخرى  ، دور اذلاكء الاصطناعي يف معلية الاخرتاع أآخذ يف الكرب ومع ذكل، يبدو جليًا الآن أأ

للحصول عىل يف الطلب املودع  مسّى فهيا مودع الطلب تطبيقًا من تطبيقات اذلاكء الاصطناعي ابعتباره اخملرتع حالتومثة 
 8براءة.

 الاصطناعي:س تنبطة ابذلاكء يف حاةل الاخرتاعات املو .17

                                     
 EP 18 275 174و 63EP 18 275 1بشأأن القضيتني  2020يناير  27انظر قرار املكتب الأورويب للرباءات الصادر بتارخي  8

issues/news/2020/20200128.html-https://www.epo.org/news وقرار مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،BL O/741/19  الصادر

 2019ديسمرب  4بشأأن قضية براءة بتارخي 

bl?BL_Number=O/741/19-results-decision-challenge-results/p-decision-challenge-https://www.ipo.gov.uk/p ،

مريك وقرار  16/524,350بشأأن الطلب رمق  2020أأبريل  22ية للرباءات والعالمات التجارية الصادر بتارخي مكتب الولايت املتحدة الأ

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020.pdf. 

https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128.html
https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/p-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/741/19
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020.pdf
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و أأي نظام حتفزيي  ابلرضورة حامية تلزهما هل الاخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي "1" مبوجب براءة أأ

يًضا القضية  مشابه  ".1"3عىل الإطالق؟ انظر أأ

نهل  "2" ن جيزي تسميةيشرتط القانون قرص تسمية اخملرتع عىل الإ  ينبغي أأ م ينبغي أأ تطبيق اذلاكء  نسان أأ

 الاصطناعي ابعتباره اخملرتع؟ 

ل يُسمى سوى الإنسان خمرتعًا، "3" ن تدخل الاخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء  يف حاةل اشرتاط أأ هل ينبغي أأ

م هل  ن ينص القانون عىل دللت بشأأن الطريقة اليتالاصطناعي يف املكل العام أأ ن ينبغي أأ يتحدد هبا اخملرتع  ينبغي أأ

للرتتيبات اخلاصة، مثل الس ياسات املؤسس ية، مع اإماكنية  قرار كيفية حتديد اخملرتع البرشيينبغي ترك هل  البرشي؟

بوة الاخرتاع؟  املراجعة القضائية عن طريق الاس تئناف وفقًا للقوانني احلالية فامي يتعلق ابلزناع عىل أأ

ذا أأجزيت تسمية تطبيق اذلاكء الاصطن "4" اعي خمرتعًا، هل ينبغي اعتبار تطبيق اذلاكء الاصطناعي اخملرتع اإ

بوة الاخرتاع مشرتكة مع اإنسان ن تكون أأ م ينبغي اشرتاط أأ  ؟الوحيد أأ

ن يُسّجل مالاًك للرباءة اليت تتضمن تطبيقًا لذلاكء  "5" يًضا مسأأةل من ينبغي أأ بوة الاخرتاع أأ تثري قضية أأ

م ابة حمددة تنّظم ملكية الاخرتاعات املس تنبطة الاصطناعي. هل جيب اس تحداث أأحاكم قانوني ذلاكء الاصطناعي؟ أأ

بوته ابلإضافة اإىل أأي ترتيبات خاصة ـ مثل الس ياسات املؤسس ية  ن تكون ملكية الاخرتاع مس متدة من أأ هل ينبغي أأ

بوة الاخرتاع وملكية الاخرتاع؟  ـ فامي يتعلق بعزو أأ

صطناعي من امحلاية املمنوحة مبوجب الرباءات، ما يه أ ليات اإذا استبعدت الاخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء الا "6"

امحلاية البديةل املتاحة لهذه الاخرتاعات؟ هل س يؤدي غياب امحلاية املمنوحة مبوجب الرباءات لالخرتاعات املس تنبطة 

ن اكن تدفق املعلومات والتطور التكنولو واحنسارابذلاكء الاصطناعي اإىل زايدة اس تخدام الأرسار التجارية  يج؟ واإ
 الأمر كذكل، هل ينبغي معاجلة هذا الأمر عىل صعيد الس ياسات وكيف؟

ن مل تس تفد الاخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي من امحلاية املمنوحة مبوجب الرباءات، هل س يحفز  "7" اإ

خفاء مشاركة اذلاكء الاصطناعي؟ هل جيب  ن يكون مثةذكل اإ نظام ملنع مثل هذا السلوك؟ كيف ميكن الكشف  أأ

بداع اليت أأدت اإىل  ن يكون للك اخرتاع جسل بأأفعال معلية الإ القابل  الاخرتاععن مثل هذا السلوك؟ هل جيب أأ

ن  فعال لك مشارك؟ ومن أأجل منع التحايل عىل القواعد، هل جيب أأ  يكون لكللحامية حبيث حيدد السجل بشفافية أأ

ركة تطبيقًا من تطبيقات اذلاكء الاصطناعي مصحواًب بشهادة توحض مشاركة تطبيق اذلاكء يتضمن مشا اخرتاع

 الاصطناعي؟ 

بوة الاخرتاع وملكيته فامي خيص القضااي اجملاورة، مثل التعدي  "8" ما يه العواقب اليت س ترتتب عىل مسأأةل أأ

 واملسؤولية القانونية وتسوية املنازعات؟

 ةواملبادئ التوجهيية للأهلية للرباء للحامية مبوجب براءةاملوضوعات القابةل : 3 القضية

الرباءات متاحة لالخرتاعات يف مجيع جمالت التكنولوجيا طاملا أأهنا ليست مس تثناة من الأهلية  اليت متنحها امحلايةتُعد  .18

قلميي والوطين،  ينيدد الاس تثناءات من الأهلية للرباءة عىل املس تو من اتفاق تريبس(. وحُت  27املادة للرباءة )  وليستالإ
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هلية  ن  تفاقية الرباءات الأوروبيةامن  52للرباءة موحدة عامليًا. فعىل سبيل املثال، املادة  الربامج احلاسوبيةأأ تنص عىل أأ

ن الاخرتاعات مبوجب مف .يف حد ذاهتا ل تعترب اخرتاعات قابةل للحامية مبوجب براءةالربامج احلاسوبية  ن املفهوم بشلك عام أأ

ن ما يسمى ابلخرتاع املُنفّذ ابحلاسوب يس تفيد من امحلاية املمنوحة  ن يكون لها طابع تقين وأأ اتفاقية الرباءات الأوروبية جيب أأ

يوجد اس تثناء حمدد ويف الولايت املتحدة الأمريكية، ل  ال تس تفيد.فالربامج احلاسوبية يف حد ذاهتا  أأمامبوجب الرباءات 
و اخرتاعات معينة مرتبطة ب تعترب . ومن مث، قداملوضوعات القابةل للحامية مبوجب براءةللربامج احلاسوبية من  برامج ربجميات أأ

حاسوبية قابةل للحامية مبوجب براءة يف نظام قانوين ما، بيامن الاخرتاعات نفسها تُس تثىن من املوضوعات القابةل للحامية مبوجب 

 اءة يف ماكن أآخر.بر 

و مبساعدة اذلاكء الاصطناعي:  .19  ويف حاةل الاخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي أأ

ن  "1" يًضا ابيستبعد القانون من الأهلية للرباءة الاخرتاعات املس تنبطة هل ينبغي أأ ذلاكء الاصطناعي؟ انظر أأ

 ".1"2القضية 

ن تعامل  "2" طناعي وتكل املس تنبطة مبساعدة اذلاكء الاصطناعي الاخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء الاصهل ينبغي أأ

و بدلً م ينبغي اس تحداث ن ذكل، هل ابلطريقة نفسها اليت تعامل هبا الاخرتاعات الأخرى املُنفّذة ابحلاسوب؟ أأ

 ؟، ل س امي لأغراض توحيد الهنج القانوينأأحاكم حمددة لالخرتاعات املس تنبطة مبساعدة اذلاكء الاصطناعي

ابذلاكء  تعديالت عىل املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات فامي خيص الاخرتاعات املس تنبطة هل جيب اإدخال "3"

ذا اكن الأمر كذكل، رجاء حدد الاصطناعي وتكل املس تنبطة و الأحاكم  مبساعدة اذلاكء الاصطناعي؟ واإ الأجزاء أأ

 الواردة يف املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات اليت تتعني مراجعهتا.

و برجميات، مث ترُتك مسأأةل ما هل ينبغي  "4" و خوارزمياته برامج حاسوبية أأ اعتبار تطبيقات اذلاكء الاصطناعي أأ

 اإذا اكنت متثل موضوعًا قابالً للحامية مبوجب براءة لتحددها الترشيعات الوطنية؟

و خوارزمياته مضن الاس تثناءات من الأهلية للحامية مبوجب  اإذا ما أأدرجت "5" تطبيقات اذلاكء الاصطناعي أأ

و خوارزمياته ابعتبارها أأرساًرا ومن مث  خفاء تطبيقات اذلاكء الاصطناعي أأ  تُسمىما  تتفامقبراءة، هل س يحفز ذكل اإ

 هل ينبغي النظر يف اتباع هنج منسق؟مبشلكة الصندوق الأسود؟  

و عدم البداهةا: 4 القضية  لنشاط الابتاكري أأ

و يكون غري بدهييي. واملعيار املطبق يف تقيمي عدم  .20 ن يتضمن الاخرتاع نشاًطا ابتاكراًي أأ من رشوط الأهلية للرباءة أأ

هل املهنة اليت ينمتي اإلهيا الاخرتاع.  البداهة هو ما اإذا اكن الاخرتاع س يكون بدهييًا لشخص من أأ

و مبساعدة اذلاكء الاصطناعيالاخرتاعات املس تنبطيف س ياق  "1" هل من الرضوري ، ة ابذلاكء الاصطناعي أأ

و عدم البداهة واليت ترتبط بشلك أأسايس بأأفعال الاخرتاع  بقاء عىل الرشوط التقليدية للنشاط الابتاكري أأ الإ

ن اكن الأمر كذكل،  ن تكون املهنة يه ما يه املهنة اليت يشري اإلهيا املعيار؟البرشية؟ واإ اجملال  هل ينبغي أأ
و   الناش ئني عن الاخرتاع املس تنبط عن طريق اإحدى تطبيقات اذلاكء الاصطناعي؟ العمليةالتكنولويج للمنتج أأ
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هل املهنة"  "2" بقاء عىل معيار "عدم البداهة لشخص من أأ يف حاةل الاخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء هل ينبغي الإ

م هل ينبغي النظر يف الاس تعاضة عن الشخص الاصطناعي؟  مدرب ابس تخدام بيانت  طبيق ذاكء اصطناعيبتأأ

 تنمتي للمجال املهين املعين؟حمددة 

قاعدة حتديد  يف حمل الشخص املنمتي لأهل املهنةاذلاكء الاصطناعي تطبيق  اإحاللما الآاثر املرتتبة عىل  "3"

 التقنية الصناعية السابقة؟

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

 الكشف: 5 القضية

ثراء املكل العام  ـ مبرور الوقت ـ الأهداف الأساس ية لنظام الرباءات الكشف عن التكنولوجيا حىت يتس ىن من .21 اإ

ن اليت توصل اإلهيا الإنسان. ومن مثتكنولوجيا صيةل الحل منتظم يسهل الاطالع عليهجسل  وتوفري  تشرتط قوانني الرباءات أأ
نتاج الاخرتاع. هل املهنة املعنية من اإعادة اإ  يكون الكشف عن الاخرتاع اكفيًا ليك يمتكن أأي خشص من أأ

الاخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي وتكل املس تنبطة مبساعدة كيف تنطبق قواعد الكشف احلالية عىل  "1"

 ؟اذلي يُستند اإليه الأساس املنطقي الس ياسايت لستيفاءاذلاكء الاصطناعي، وهل يه اكفية 

و مبساعدته فامي خيص رشط ما يه  "2" املشالكت اليت تثريها الاخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي أأ

 الكشف؟

 وتضبط اخلوارزمية الأوزان امللحقة ابلروابط حيث تتغري النتاجئ تبعًا للبيانت املُدخةل يف حاةل التعمل الآيل،  "3"

 ، هل يعد الكشف عن اخلوارزمية الابتدائية اكفيًا؟لتسوية الفروق بني النتيجة الفعلية والنتيجة املتوقعة العصبونية

يداع  "4" و بيانت التدريبهل س يكون من املفيد اتباع نظام لإ يداع  تطبيقات اذلاكء الاصطناعي أأ عىل غرار اإ

 الاكئنات ادلقيقة؟   

خدمة يف تدريب اخلوارزمية فامي خيص الوفاء برشط الكشف؟ هل ينبغي تنبغي معامةل البيانت املس تكيف  "5"

و وصفها يف طلب الرباءة؟  الكشف عن البيانت املس تخدمة يف تدريب اخلوارزمية أأ

 هبا يف اختيار البيانت وتدريب اخلوارزمية؟ هل ينبغي اشرتاط الكشف عن اخلربة البرشية املس تعان "6"

 امة لنظام الرباءات: اعتبارات الس ياسة الع6القضية 

من الأهداف الأساس ية لنظام الرباءات تشجيع استامثر املوارد البرشية واملالية واجملازفة يف ابتاكر الاخرتاعات اليت قد  .22

ن نظام الرباءات يعد ركنًا أأساس يًا يف س ياسات الابتاكر بشلك  تسهم بشلك اإجيايب يف رفاهية اجملمتع. وعىل هذا املنوال، فاإ
هبذه ذلاكء الاصطناعي اإعادة تقيمي أأمهية حافز الرباءة فامي يتعلق ابل يس تدعي ظهور الاخرتاعات املس تنبطة عام. اإذن ه

 وابلتحديد، الاخرتاعات؟
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ن  "1" ن تس تفيد الاخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي من امحلاية املمنوحة مبوجب الرباءات؟ واإ هل ينبغي أأ

م  هل ينبغي اكن الأمر كذكل، هل يكفي اإدراج الاخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي يف النظام القانوين احلايل أأ

من أأجل تعديل حوافز الابتاكر  لهذه الاخرتاعاتالفكرية النظر يف تطبيق نظام فريد من نوعه بشأأن حقوق امللكية 

 ما يه الأدةل املطلوبة لتربير احلاجة اإىل نظام جديد؟ لتناسب جمال اذلاكء الاصطناعي؟

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

رسيع، ول يوجد، يف هذه املرحةل، فهم اكف لهذا التأأثري ول يُعرف ما اإذا اكنت والتكنولوجيا ل يزال يتكشف مبعدل 
 مثة تدابري عىل صعيد الس ياسات تعترب مالمئة للظروف؟

 واحلقوق اجملاورة حق املؤلف

بوة املصنف وملكيته: 7القضية   أأ

وهذه القدرة تثري أأس ئةل س ياساتية  الأدبية والفنية. املصنفات اس تنباطعىل  قدرة تطبيقات اذلاكء الاصطناعيتزداد  .23

بداعية لالإنسان واحرتام التعبري عن  ابلغة الأمهية يف مواهجة نظام حق املؤلف، واذلي ارتبط دامئًا بشلك وثيق ابلروح الإ

بداع البرشي وماكفأأته وتشجيعه. ومن شأأن اختاذ املواقف الس ياساتية فامي يتعلق بعزو حق املؤلف اإىل املصنفات  الإ

ن يصيب جوهر الغرض الاجامتعي اذلي من أأجهل ُوجد نظام حق املؤلف. فاإذا استبعدت املس تن بطة ابذلاكء الاصطناعي أأ
داة  نه أأ املصنفات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي من الأهلية للحامية مبوجب حق املؤلف، سيُنظر اإىل نظام حق املؤلف عىل أأ

بداع ال   بداع البرشي وتفضهل عىل اإ ذا ُمنحت امحلاية مبوجب حق املؤلف للمصنفات املس تنبطة ابذلاكء تصون كرامة الإ ةل. واإ

بداعية بني  داة تنحاز اإىل توفري أأكرب عدد ممكن من املصنفات الإ نه أأ ن نظام حق املؤلف سيُنظر اإليه عىل أأ الاصطناعي، فاإ

بداع ال ةل. وابلتحديد، بداع البرشي واإ  يدي املس هتكل ويتساوى أأماهما الإ

و أأي نظام حتفزيي املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي  هل املصنفات "1" تلزهما ابلرضورة حامية مبوجب حق املؤلف أأ

 مشابه عىل الإطالق؟

م ينبغي  ابذلاكءاملس تنبطة  الأصلية هل ينبغي عزو حق املؤلف اإىل املصنفات الأدبية والفنية "2" الاصطناعي أأ

 اشرتاط وجود مبدع برشي؟

 املصنفات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي، هل جيوز اعتبار املصنفات يف حاةل اإماكنية عزو حق املؤلف اإىل "3"

 املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي مصنفات أأصلية؟

يف حاةل اإماكنية عزو حق املؤلف اإىل املصنفات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي، اإىل من تؤول احلقوق املرتتبة  "4"

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

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

وكيف س يؤثر ذكل عىل احلقوق  ؟املؤلف، ومن مث يتس ىن تنظمي تكل الشخصية القانونية وبيعها كام لو أأهنا رشكة

 ملعنوية؟ا
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ن تشمل احلقوق  "5" يف حاةل اإماكنية عزو حق املؤلف اإىل املصنفات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي، هل ينبغي أأ

عامل البث اجملاورة التسجيالت الصوتية و   ؟أأشاكل الأداءو أأ

بداع املصنف املس تنبط مبساعدة يف حاةل اشرتاط وجود مبدع برشي  "6" ، ما يه الأطراف اخملتلفة املشاركة يف اإ

 اذلاكء الاصطناعي وكيف ينبغي حتديد املبدع؟

حامية فريد من نوعه )عىل سبيل املثال، نظام يوفر مدة ُمخفضة للحامية وغري  هل ينبغي التفكري يف اتباع نظام "7"

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

 ذلاكء الاصطناعي؟ابت الأدبية والفنية الأصلية املس تنبطة للمصنفا

و اإذا اكنت املصنفات  "8" يف حاةل عدم جواز عزو حق املؤلف اإىل املصنفات املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي أأ

خفاء مشاركة اذلاكء الاصطناعي؟  ن يكون محمية مبوجب نظام حامية فريد من نوعه، هل س يحفز ذكل اإ هل جيب أأ

ن يكون للك مصنف جسل مثة نظام ملن ع مثل هذا السلوك؟ كيف ميكن الكشف عن مثل هذا السلوك؟ هل جيب أأ

فعال لك مشارك؟  بداع اليت أأدت اإىل املصنف القابل للحامية حبيث حيدد السجل بشفافية أأ  بأأفعال معلية الإ

 والاس تثناءات التعدي: 8 القضية

ن  .24 بداعية عن طريق التعمل من البيانت ابس تخدام  تس تنبطمن املمكن لتطبيقات اذلاكء الاصطناعي أأ مصنفات اإ

تقنيات اذلاكء الاصطناعي مثل التعمل الآيل. وقد متثل البيانت املس تخدمة يف تدريب تطبيق اذلاكء الاصطناعي مصنفات 

يًضا القضية  بداعية خاضعة حلق املؤلف )انظر أأ  (. ومن هنا تنشأأ عدة قضااي، ابلتحديد،11اإ

هل ينبغي اعتبار التغذية ابلبيانت املش تقة من مصنفات محمية حبق املؤلف دون اإذن املؤلف لأغراض التعمل  "1"

 املؤلف؟الآيل تعداًي عىل حق 

اإذا اعتربت التغذية ابلبيانت املش تقة من مصنفات محمية حبق املؤلف دون اإذن املؤلف لأغراض التعمل الآيل  "2"

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

 الهنوض ابلبتاكر يف جمال اذلاكء الاصطناعي؟

اإذا اعتربت التغذية ابلبيانت املش تقة من مصنفات محمية حبق املؤلف دون اإذن املؤلف لأغراض التعمل الآيل   "3"

و القوانني الأخرى املعنية فامي خيص  ، هل ينبغي وضع اس تثناء رصحي يفتعداّي عىل حق املؤلف قانون حق املؤلف أأ

 اس تخدام هذه البيانت يف تدريب تطبيقات اذلاكء الاصطناعي؟

اإذا اعتربت التغذية ابلبيانت املش تقة من مصنفات محمية حبق املؤلف دون اإذن املؤلف لأغراض التعمل الآيل  "4"

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

و يف حاةل الأغراض البحثية؟  نتاج املس تخدمني أأ  الاس تخدام للأغراض غري التجارية حيث تكون املصنفات من اإ

اإذا اعتربت التغذية ابلبيانت املش تقة من مصنفات محمية حبق املؤلف دون اإذن املؤلف لأغراض التعمل الآيل  "5"

حق املؤلف، كيف ستتفاعل الاس تثناءات القامئة حاليًا بشأأن اس تخراج النصوص والبيانت لأغراض  تعداّي عىل

 البحث مع هذا التعدي؟
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هل س يكون من الرضوري التدخل عىل صعيد الس ياسات لتيسري اإصدار الرتاخيص يف حاةل اعتبار  "6"

ية حبق املؤلف لأغراض التعمل الآيل تعداًي عىل الاس تخدام غري املرصح به لبيانت التغذية املش تقة من املصنفات احملم

ذا أأنشئت منظامت اإدارة جامعية اإلزامية؟ هل ينبغي  حق املؤلف؟ ن تقترصهل سيتيرس ذكل اإ س بل الانتصاف  أأ

 املاكفأأة العادةل وحسب؟من التعدي عىل 

حملمية حبق املؤلف كيف ميكن الكشف عن الاس تخدام غري املرصح به لبيانت التغذية املش تقة من املصنفات ا "7"

خضاعه للقواعد ا ملطبقة، خاصة عند اس تنباط عدد كبري من مصنفات حق املؤلف عن طريق لأغراض التعمل الآيل واإ
ن تشرتط اذلاكء الاصطناعي  القواعد تدوين جسالت ببيانت التدريب؟؟ هل ينبغي أأ

ه مصنفًا أأصليًا متضمنًا يف اإذا اس تنبط تطبيق من تطبيقات اذلاكء الاصطناعي بشلك مس تقل مصنفًا يش ب "8"

ن اكن الأمر البيانت املس تخدمة يف تدريب تطبيق اذلاكء الاصطناعي، هل  س ُيعد ذكل نسًخا، وابلتايل تعداًي؟ واإ
 كذكل، من س يكون املتعدي؟

 املُزيّفات العميقة: 9 القضية

ن تكنولوجيا املُ  .25 ّ اإ نتاج صور ومقاطع فيديو حماكية ومشاهبةفات العميقة، زي و اإ للأشخاص وسامهتم، مثل صوهتم  أأ

ومظهرمه، موجودة وأآخذة يف الانتشار. ويثار جدل كبري حول املزيفات العميقة، خاصة عندما تُنتَج دون اإذن من الشخص 

آراء تُنسب اإىل الشخص الأصيل دون وجه حق. والبعض  و أ فعالً أأ املُمثّل يف العمل املُزيّف العميق وعندما خيلق المتثيل أأ
و تقييدها. وأآخرون يشريون اإىل اإماكنية خلق مصنفات مسعية برصية يدعو اإىل  حظر اس تخدام تكنولوجيا الزتييف العميق أأ

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

 معيقًا. تزييفًا

ن يتناول هل ينبغي لنظام  .26  مسأأةل املُزيّفات العميقة، وابلتحديد،جق املؤلف أأ

 هل حق املؤلف وس يةل مناس بة لتنظمي املزيّفات العميقة؟ "1"

ن املُزيّفات العميقة تُنتج  مبا "2" ن يس تفيد املزيّف  بيانت قد تكون محمية حبق املؤلف، استناًدا اإىلأأ هل ينبغي أأ

 العميق من حق املؤلف؟

ن تس تفيد املزيّفات العميقة "3" ن يؤول حق املؤلف يف املُزيف  من حق املؤلف، اإذا اكن ينبغي أأ اإىل من ينبغي أأ

 العميق؟ 

ن تس تفيد املزيّفات العميقة من حق املؤلف،  "4" هل ينبغي وجود نظام يكفل منح تعويض عادل اإذا اكن ينبغي أأ

 للأشخاص اذلين تس تخدم صورمه املزيفة وأأداؤمه املزيف يف املزيف العميق؟

 عامة: قضااي الس ياسة ال10 القضية

خرى متعلقة  قضااينرحب ابلتعليقات والاقرتاحات اليت حتدد أأي  .27 واذلاكء  ابلتفاعل بني حق املؤلفأأ

 ،وابلتحديد الاصطناعي.
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مثة تسلسل هريم للس ياسات الاجامتعية اليت جتب صياغهتا من أأجل تفضيل صون نظام حق املؤلف هل  "1"

بداع البرشي عىل تشجيع الابتاكر يف جمال  م العكس هو الصحيح؟وكرامة الإ وكيف ميكن  اذلاكء الاصطناعي، أأ

بداع البرشي والهنوض ابلتطور التكنولويج؟ حتقيق توازن  بني حتفزي الإ

ن تنشئ عدًدا كبريًا من املصنفات يف وقت قصري جًدا  "2" وبتلكفة تس تطيع تطبيقات اذلاكء الاصطناعي أأ

ن تدخل املصنفات املس تنبط ن تس تفيد استامثرية متضائةل. هل ينبغي أأ م ينبغي أأ ة ابذلاكء الاصطناعي يف املكل العام أأ

 من حق فريد من نوعه بدلً من اإدراهجا يف نظام حق املؤلف؟

هل مثة اعتبارات خاصة فامي يتعلق مبجموعات بيانت التدريب اخملتلطة اليت حتتوي عىل مصنفات محمية حبق  "3"

 مندرجة يف املكل العام؟املؤلف ومصنفات 

و غري متوقعة  متوقعة عواقب مثةهل  "4"  عىل حق املؤلف بسبب الاحنياز يف تطبيقات اذلاكء الاصطناعي؟أأ

ل  بيانتا

تُنتج البيانت عىل حنو مزتايد وبمكيات وافرة ولأغراض واسعة النطاق وبواسطة عدد كبري من الأهجزة والأنشطة اليت  .28

و املضطلع هبا يف مجيع نوايح اجملمتع والاقتصاد نظمة احلوس بة وأأهجزة املعارصين، عىل سبيل املثال  يش يع اس تخداهما أأ أأ

نتاج مصانع و  ،التصالت الرمقية نظمة النقل ومركباته،الإ نظمة املراقبة والأمن والتصنيع، وأأ نظمة  ،وأأ  املبيعات والتوزيع،وأأ

 .وما اإىل ذكل والتجارب والأنشطة البحثية

عد البيانت مكوًن حامسًا يف اذلاكء الاصطناعي لأن تطبيقات اذلاكء الاصطناعي احلديثة تعمتد عىل تقنيات التعمل تُو  .29

تعد البيانت عنرصًا أأساس يًا يف تكوين القمية بواسطة اذلاكء و  لتدريب والتحقق من الصحة.يف االآيل اليت تس تخدم البيانت 

لوصول املناسب اإىل البيانت احملمية اب املتعلقةجيب تضمني التعليقات و اقتصادية. الاصطناعي، وابلتايل، فهيي ذات قمية 

 .8 القضيةاملس تخدمة يف تدريب مناذج اذلاكء الاصطناعي يف و  حق املؤلفمبوجب 

ن البيانت تُنتج بواسطة  .30 طار س ياسة ونظًرا اإىل أأ مجموعة واسعة ومتنوعة من الأهجزة والأنشطة، من الصعب تصور اإ

و  املصلحةيتوقف عىل  ولكن ذكلالبيانت،  اليت حُيمتل انطباقها عىلالعديد من الأطر ومثة . بشأأن البيانتشامل  واحد أأ

و جتنب اإساء القمية  و جتنب نرش املواد التشهريية، أأ املرجو تنظميهام. ويشمل ذكل، عىل سبيل املثال، حامية اخلصوصية، أأ
و تنظمي املنافس و صون أأمن فئات معينة من البيانت احلساسة أأ اس تخدام القوة السوقية أأ و مقع البيانت الاكذبة ة، أأ

 للمس هتلكني. واملضلةل

ويقترص هذا المترين عىل تناول البيانت من منظور الس ياسات اليت تمكن وراء وجود امللكية الفكرية، ول س امي  .31

بداع   يف السوق. املرشوعةوضامن املنافسة الاعرتاف املناسب ابلتأأليف والاخرتاع، والهنوض ابلبتاكر والإ

نواعً  .32 نه يوفر ابلفعل أأ معينة من امحلاية للبيانت. فالبيانت اليت  اوقد يُنظر اإىل نظام امللكية الفكرية الالكس ييك عىل أأ

ة بشلك متثل اخرتاعات جديدة وغري بدهيية ومفيدة ختضع للحامية مبوجب الرباءات. والبيانت اليت متثل تصاممي صناعية مبتكر 

و الفنية الأصلية.  و أأصلية ختضع للحامية كذكل، ومثل ذكل البيانت اليت متثل املصنفات الأدبية أأ مس تقل وتعد جديدة أأ

و تكنولوجية وحيافظ مالكوها عىل رسيهتا للحامية من بعض الأفعال اليت يقوم  و اليت لها قمية جتارية أأ وختضع البيانت الرسية أأ
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و من الرسقة من هبا أأشخاص معينون، عىل  و مقاول أأحباث أأ سبيل املثال، من الكشف غري املرصح به من قبل موظف أأ

نرتنت.  خالل الاخرتاق عرب الإ

بداعات فكرية ومن مث ختضع محلاية امللكية الفكرية ودلى بعض الأنظمة  .33 يًضا اإ و ترتيهبا أأ وقد يشلك اختيار البيانت أأ

خرى، ل متتد  القانونية حقوق فريدة من نوعها خاصة بقواعد البيانت محلاية الاستامثر يف جتميع قاعدة البيانت. ومن نحية أأ

بداعات فكرية محمية حامية حق املؤلف اإىل البيانت الواردة يف التجميع نفسه، حىت لو اكنت البيانت اجملم عة تشلك اإ

 املؤلف. حبق

ن  .34 بعد من والسؤال العام اذلي يطرحه هذا المترين هو ما اإذا اكن ينبغي أأ تذهب س ياسات امللكية الفكرية اإىل ما هو أأ

ن تنشئ حقوقًا جديدة يف البيانت اس تجابة للأمهية اجلديدة اليت اكتس هتا البيانت بوصفها عنرصًا  النظام الالكس ييك، وأأ

اث فئات حامسًا يف اذلاكء الاصطناعي. ومن الأس باب اليت تدفع حنو املزيد من العمل يف هذا اجلانب احلث عىل اس تحد
، ل س امي الأشخاص يف سلسةل قمية البيانتجديدة ومفيدة للبيانت؛ والتخصيص املناسب للقمية خملتلف اجلهات الفاعةل 

فات اليت تعترب مناوئة يف السوق وردع الترص  املرشوعةمواضيع البيانت ومنتجو البيانت ومس تخدموها؛ وضامن املنافسة 

 .املرشوعة للمنافسة

 حقوق اإضافية فامي يتعلق ابلبيانت: 11القضية 

نظمة امحلاية املامثةل  املرشوعةوقوانني املنافسة غري وقوانني اخلصوصية  حقوق امللكية الفكرية احلاليةهل  "1" وأأ

م والرتتيبات التعاقدية والتدابري التكنولوجية تكفي محلاية البيانت ن تنظر هل ينبغي ؟ أأ  يف امللكية الفكرية اتس ياسأأ

 ؟ق جديدة فامي يتعلق ابلبيانتاإنشاء حقو 

، ما يه الأس باب الس ياساتية اليت قد يُستند للبيانت ملكية فكرية جديدةحقوق اإنشاء يف  سيُنظراإذا اكن  "2"

 اإلهيا يف اإنشاء أأي من هذه احلقوق؟ وما هو الغرض احملدد لإنشاء حقوق حامية جديدة فامي خيص البيانت؟

نواع البيانت اليت س تكون يه ما ، للبيانت ملكية فكرية جديدةحقوق اإنشاء يف  سيُنظراإذا اكن  "3" أأ

ن تُراعى؟  لحامية؟ل خاضعة املتأأصةل يف ديدة اإىل الصفات اجلقوق من احلأأي  سيستندهل ما يه املعايري اليت ينبغي أأ

ملبيانت )مثل قميهتا التجارية( ا و النشاط فامي يت أأ علق بفئات معينة من اإىل امحلاية من أأشاكل معينة من املنافسة أأ

و غري عادةل،   ؟أأم الكهامالبيانت تعترب غري مالمئة أأ

قوق امللكية حل هو الشلك املناسبما ، للبيانت ملكية فكرية جديدةحقوق اإنشاء يف  سيُنظراإذا اكن  "4"

م حقوق تعويضالفكرية  أأم الكهام؟ مايل مقابل اس تخدام البيانت ؟ حقوق حرصية أأ

، كيف س يؤثر أأي من هذه احلقوق عىل للبيانت ملكية فكرية جديدةحقوق ء اإنشايف  سيُنظراإذا اكن  "5"

اليت قد الابتاكر يف جمال اذلاكء الاصطناعي؟ وكيف ميكن حتقيق توازن بني حامية البيانت والوصول اإىل البيانت 

و تطبيقات الأعام تكون رضورية و التكنولوجيا أأ و العلوم أأ  التجارية القامئةل لتحسني تطبيقات اذلاكء الاصطناعي أأ

 ؟والتدفق احلر لهذه البيانت اذلاكء الاصطناعيعىل 



WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 Rev. 
14 
 

و  القامئة الس ياساتيةطر الأ أأي من هذه احلقوق عىل  س يؤثركيف  "6" معها فامي يتعلق ابلبيانت، مثل  يتفاعلأأ

و الأمان و قواعدها اخلصوصية أأ و قوانني املنافسة غري املرشوعة أأ  ؟أأ

نفاذ حقوق امللكية "7"  الفكرية اجلديدة بشلك فعال؟ كيف ميكن اإ

ن مل يُنظر "8" حقوق امللكية الفكرية ، هل ينبغي تعديل أأطر للبيانت ملكية فكرية جديدةحقوق اإنشاء يف  اإ

نظمة امحلاية املامثةل والرتتيبات التعاقدية والتدابري  وقوانني الأرسار التجارية املرشوعةوقوانني املنافسة غري  احلالية وأأ

 جل توفري حامية اقتصادية أأكرب للبيانت؟من أأ  التكنولوجية

ن مل يُنظر "9" ما يه الأدوات الأخرى اليت من املمكن اقرتاهحا ، للبيانت ملكية فكرية جديدةحقوق اإنشاء يف  اإ

لضامن حتيل منتجي البيانت ابلقدرة عىل حتديد من ميكهنم منحه الوصول اإىل بيانهتم غري الشخصية وحتت أأي 

 رشوط؟

لتصاممي  ا

بوة التصممي: 21 القضية  وملكيته أأ

نتاج التصاممي مبساعدة اذلاكء الاصطناعي  .35 بشلك  وتزداد اإماكنية اس تنباطهاكام هو احلال مع الاخرتاعات، من املمكن اإ

مس تقل عن طريق اإحدى تطبيقات اذلاكء الاصطناعي. ويف احلاةل الأخرية، أأي التصاممي املصممة مبساعدة اذلاكء 
ن التصاممي املصممة مبساعدة احلاسوب ) ( مس تخدمة منذ وقت طويل ويبدو أأهنا ل تشلك أأي CADالاصطناعي، فاإ

ممة مبساعدة اذلاكء الاصطناعي من املمكن اعتبارها لوًن من مشلكة خاصة فامي يتعلق بس ياسات التصممي. فالتصاممي املص

أألوان التصممي مبساعدة احلاسوب ومن املمكن معاملهتا ابلطريقة نفسها. ولكن يف حاةل التصاممي املس تنبطة عن طريق اذلاكء 

( وكام يف 2ناعي )القضية الاصطناعي، تُثار الأس ئةل والاعتبارات املثارة كام يف الاخرتاعات املس تنبطة ابذلاكء الاصط

بداعية املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي )القضية   . وابلتحديد،(8والتعدي احملمتل والاس تثناءات )القضية  (7املصنفات الإ

م يشرتط منح حامية  "1" ن جيزي القانون أأ تصممي جديد مس تنبط ابذلاكء الاصطناعي يمتزي اإىل  التصامميهل ينبغي أأ

ن ينص القانون عىل دللت بشأأن ويف حاةل اشبطابع فريد؟  رتاط قرص صفة املصمم عىل الإنسان، هل ينبغي أأ

م ينبغي ترك هذا القرار للرتتيبات اخلاصة، مثل الس ياسات املؤسس ية، مع  الطريقة اليت يتحدد هبا املصمم البرشي؟، أأ
 ق ابلزناع عىل ملكية التصاممي؟اإماكنية املراجعة القضائية عن طريق الاس تئناف وفقًا للقوانني احلالية فامي يتعل

م هل ينبغي ابهل جيب اس تحداث أأحاكم قانونية حمددة تنّظم ملكية التصاممي املس تنبطة  "2" ذلاكء الاصطناعي؟ أأ

بوهتا ابلإضافة اإىل أأي ترتيبات خاصة ـ مثل الس ياسات املؤسس ية ـ فامي  ن تكون ملكية التصاممي مس متدة من عزو أأ أأ
بوة التصممي و   ملكية التصممي؟يتعلق بعزو أأ

هل ينبغي اعتبار التغذية ابلبيانت املش تقة من تصاممي مسجةل دون اإذن لأغراض التعمل الآيل تعداًي عىل حق  "3"

التصممي؟ هل ينبغي وجود اس تثناءات واحضة بشأأن اس تخدام مثل هذه البيانت يف تدريب تطبيقات اذلاكء 

ن تشمهل هذه الاس تثناء ات؟ هل س يكون من الرضوري التدخل عىل صعيد الاصطناعي؟ وما اذلي ينبغي أأ
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الس ياسات لتيسري اإصدار الرتاخيص يف حاةل اعتبار الاس تخدام غري املرصح به لبيانت التغذية املش تقة من 

 التصاممي احملمية لأغراض التعمل الآيل تعداًي عىل حق التصممي؟

طناعي ابلقياس عىل التصاممي املسجةل هل ينبغي معامةل التصاممي غري املسجةل املس تنبطة ابذلاكء الاص "4"

املس تنبطة ابذلاكء الاصطناعي؟ هل توجد أأي اعتبارات خاصة تؤثر عىل التصاممي غري املسجةل املس تنبطة ابذلاكء 

 الاصطناعي؟

 

لعالمات التجارية  ا

 : العالمات التجارية13القضية 

ن العالمات التجارية ليس  .36 و دلهيا ما يعادل املمبا أأ ن اذلاكء الاصطناعي ل يؤثر عىل نظام العالمات رتعاخملؤلف أأ ، فاإ

نظمة الرباءات والتصاممي وحق املؤلف. ولكن تكون مثة جوانب معينة يف  قد التجارية ابلطريقة نفسها اليت يؤثر هبا عىل أأ

 قانون العالمات التجارية تتأأثر ابذلاكء الاصطناعي.

ن  دلى حدوث لبسالسلع واخلدمات ومنع الغرض من العالمات التجارية هو متيزي منشأأ و  .37 املس هتلكني. وابلتايل، فاإ

لتحديد ما اإذا اكنت العالمة التجارية قابةل  التصور والتذكر البرشينيقانون العالمات التجارية احلايل يقوم عىل مفاهمي 
 التجارية العالمةاإذا اكنت  التجارية ةطلبات تسجيل العالم تُرفضعىل سبيل املثال، قد ف. متعديةللتسجيل وما اإذا اكنت 

و مشاهبة لها عىل حنو مضلل الطلب متطابقة اإىل حد كبري مبودع اخلاصة و مع عالمة جتارية مسجةل أأ ودع طلب  اإذا اكن قد أأ أأ

و مم بسلعمن قبل خشص أآخر فامي يتعلق  بشأأهنا ثبات التعدي، يتعني عىل ماكل العالمة  .خدمات وثيقة الصةلاثةل أأ ولإ

و اخلدمات. وتؤدي التجارية بوج ن يثبت حدوث لبس بشأأن منشأأ السلع أأ يًضا دورً  التصورمفاهمي ه عام أأ ا والتذكر البرشيني أأ

و تقدمي بيانت خاطئة عن منشأأ السلع يف س ياق التجارة )قانون لهنام ، الولايت املتحدة، يف القوانني اليت حتظر المتويه أأ

و ما يعادلها.1125املادة   ( أأ

 ومثةأأدى ظهور منصات اذلاكء الاصطناعي والتجارة الإلكرتونية اإىل تغيري طبيعة معلية رشاء السلع واخلدمات. وقد  .38

نرتنت.  بيئةمناقشات جارية حول الطريقة اليت يتفاعل هبا اذلاكء الاصطناعي مع العالمات التجارية يف  عىل سبيل املثال، فالإ
نرتنت دوًرا همًما يف خ روبواتتبحث وبرامج مساعدو اذلاكء الاصطناعي وحمراكت ال يؤدي دمة العمالء والأسواق عرب الإ

نرتنت من خالل اذلاكء و  تشكيل معلية اختاذ قرارات املس هتكل. قد تؤدي الطريقة اليت يتفاعل هبا املس هتكل مع السوق عرب الإ

و  خرى يف الطريقة اليت خيتار هبا تعداإىل الاصطناعي اإىل عرض عدد حمدود فقط من العالمات التجارية للمس هتكل، أأ يالت أأ

 املس هتلكون املنتج.

. املرشوعةوكذكل املنافسة غري  والتعديأأس ئةل فامي يتعلق بقابليهتا للتسجيل  تثارويف حاةل العالمات التجارية،  .39

 .15 لقضيةايف  ومتابعة الطلباتالأس ئةل املتعلقة ابس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف حفص العالمات التجارية  وتُناقش

ن اكن هل تأأثريعىل قانون العالمات التجارية يؤثر اذلاكء الاصطناعيكيف  "1"  عىل الإطالق؟ ، اإ

 ملكية العالمات التجارية فامي يتعلق ابذلاكء الاصطناعي؟ مسأأةل أأي خماوف تثريها مثةهل  "2"
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اإعادة النظر يف وظائف العالمات التجارية وقانوهنا وممارس هتا مع الاس تخدام املزتايد لذلاكء  تلزمهل  "3"

نرتنت نياملس هتلك املس تخدم من قبلالاصطناعي يف التسويق وانتشار اذلاكء الاصطناعي   يف س ياق تطبيقات اإ

 الأش ياء؟

و  "4" س هتكل لختيار املنتج عىل ، من قبل املقصد دونهل س يؤثر اس تخدام اذلاكء الاصطناعي، عن قصد أأ

و احامتلية  جيب حتديث؟ هل بعالمة التوس مي الاعرتاف و التذكر أأ مبادئ قانون العالمات التجارية، مثل المتزي أأ

و حاجة املس هتكل العادي بسبب الاس تخدام املزتايد لذلاكء الاصطناعي؟ هل هذه  اللبس واضعي قضااي يتعني عىل أأ
ن ينظرواالس ياسات   فهيا؟ أأ

فعاليف هناية املطاف عن  يُعد مس ئولً من  "5" منتجات ل س امي عندما تتضمن التوصيات  ،اذلاكء الاصطناعي أأ

 ؟متعدية

نظام  يتعني عىل؟ هل هذه مشلكة املرشوعةهل يثري اس تخدام اذلاكء الاصطناعي قضااي املنافسة غري  "6"

ن حيلها امللكية الفكرية  ؟أأ

 الأرسار التجارية

و الشخصية حقوق امللكية الفكرية اليت حتمي املعلومات الرسية ذات القمية التجارية الأرسار التجارية يه  .40 تُنقل واليت أأ

اإىل حد  موحدةلأرسار التجارية غري اخملتلفة بشأأن االقانونية الوطنية  الهنج وتعدود معقوةل محلايهتا. هجيف وضع رسي وتُبذل 

و ا و املنافسة غري كبري وميكن العثور عىل أأسسها يف قوانني الرضر أأ و الرسية أأ  .املرشوعةخلصوصية أأ

ن تكون ملكية ميف حني ميكن القول بأأن الأرسار التجارية ل متثل حقوق و .41 ل أأهنا ميكن أأ طلقة ابملعىن التقليدي، اإ

كرية مبوجب حقوق امللكية الف غري قابةل للحاميةتكون املعلومات  حيامنبشلك عام خياًرا جذااًب لأحصاب امللكية الفكرية 

و يف احلالت اليت يوفر فهيا عدم  ن البيانت مزية جتارية الإفصاحالتقليدية أأ دوًرا حامسًا يف تطوير اذلاكء  تؤدي. وابلنظر اإىل أأ

ن التطور الرسيع جملال اذلاكء الاصطناعي قد ل  ،(28)انظر الفقرة  وتطبيقه الاصطناعي امللكية دفع رسوم تسجيل  يسوغفاإ
ن ن اذلاكء الاصطناعي  الفكرية، كام أأ خضاعها للهندسة العكس ية تؤدي اإىل يصعب بشلك عام تكنولوجيا حقيقة أأ الاعامتد اإ

 يف جمال اذلاكء الاصطناعي. وتنظميها والابتاكرات عىل الأرسار التجارية بشلك مزتايد محلاية الاستامثر يف مجع البيانت

ذلاكء الاصطناعي حافًزا لالبتاكر يف جمال اذلاكء الاصطناعي ، يوفر اس تخدام الأرسار التجارية يف جمال انحيةمن و  .42

طاًرا ويقينًا قانونيًا  سالسل القمية العاملية  وابعتبار. بعيهنابني أأطراف  عىل حنو مراقبالبيانت و ملعلومات لتقامس اويعطي اإ

وعلامء المكبيوتر ومؤسسات  ياتالربجماملعقدة غالبًا وعدد الكيانت املشاركة يف جمال اذلاكء الاصطناعي، مثل مطوري 

لالإفصاح عىل حنو مراقب ضيفي البيانت، توفر الأرسار التجارية الأساس س تالبحث والكيانت اخلاصة ومنتجي البيانت وم

خرى، يسامه و التعاون.  ومن مث فهيي تعزز اليت دون ذكل س تعترب رسيةعلومات عن امل الإفصاح يف ما  غيابمن نحية أأ
يًضا الفقرة يسمى مبشلكة ا ن يشلك عقبة أأمام " 5"19لصندوق الأسود )انظر أأ اتحةومن احملمتل أأ  البيانت. تقامس اإ

و حامية املعلومات الرسية الأرسار التجارية  قواننيطرح تبيامن و  .43 ن القضااي ذات الطابع العامالعديد من الأس ئةل أأ ، فاإ

 اذلاكء الاصطناعي وس ياسة امللكية الفكرية يه: حبقلاخلاصة 
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 : الأرسار التجارية14القضية 

هل حيقق قانون الأرسار التجارية احلايل التوازن الصحيح بني حامية الابتاكرات يف جمال اذلاكء الاصطناعي  "1"

 يف الوصول اإىل بيانت وخوارزميات معينة؟ للغريواملصاحل املرشوعة 

ن  حامية البيانت وتطبيقات اذلاكء الاصطناعي من خالل الأرسار تنبغيهل  "2" م أأ مصلحة اجامتعية  مثةالتجارية أأ

و أأخالقية  لأرسار التجارية؟احلالية لاية امحلجتاوز يف  9أأ

ن مبوجب الأرسار التجاريةحامية البيانت وتطبيقات اذلاكء الاصطناعي  تنبغيل  تاإذا اكن "3" ، فهل ينبغي أأ

ثل البيانت والتطبيقات املس تخدمة عىل جمالت معينة من اذلاكء الاصطناعي، م من هذا القبيل يقترص أأي اس تثناء

 ؟ةالقضائي اتالقرار  اختاذيف 

حامية  تنبغي، هل مبوجب الأرسار التجاريةحامية البيانت وتطبيقات اذلاكء الاصطناعي  تنبغيل  تاإذا اكن "4"

خرى؟مالبيانت وتطبيقات اذلاكء الاصطناعي حبقوق   لكية فكرية أأ

ن تكون مبوجب الأرسار التجاريةحامية البيانت وتطبيقات اذلاكء الاصطناعي  تنبغي تاإذا اكن "5" ، فهل ينبغي أأ

 ؟لدلمع ابلأدةل وأ ليات معلية للحفاظ عىل رسية الأرسار التجاريةأ لية  مثة

قانون الأرسار  اإىل توحيداجة احل تدعوتطبيقات اذلاكء الاصطناعي، هل العامليني لنطاق اللأمهية و ا ابعتبار "6"

 ؟عىل الصعيد ادلويلالتجارية 

و غري متوقعة  متوقعة عواقب مثةهل  "7" و الثقة يف تطبيقات اذلاكء أأ عىل الأرسار التجارية بسبب الاحنياز أأ

نتاج خمرجات اذلاكء  من نحيةالاصطناعي،  ن الأرسار التجارية قد تفامق مشلكة غياب القدرة عىل اإعادة اإ أأ

  تفسري مراحهل؟الاصطناعي والقدرة عىل

لفجوة التكنولوجية   وتكوين الكفاءاتا

ن عدد البدلان اليت دلهيا خربة  .44 يف الوقت نفسه، تتقدم تكنولوجيا اذلاكء ويف جمال اذلاكء الاصطناعي حمدود.  وكفاءةاإ

ابلإضافة اإىل والوقت.  الاصطناعي بوترية رسيعة، مما خيلق خطر تفامق الفجوة التكنولوجية احلالية، بدلً من تقليصها، مع مرور

ن  الكفاءةذكل، يف حني تقترص  اذلاكء الاصطناعي ل تقترص  املرتتبة عىل اس تخدام الآاثرعىل عدد حمدود من البدلان، فاإ
 .، وسيس متر الأمر عىل هذا املنوالاذلاكء الاصطناعي جمال يف الكفاءةفقط عىل البدلان اليت متتكل 

عدًدا كبريًا من الأس ئةل والتحدايت، لكن العديد من تكل الأس ئةل والتحدايت  الآخذ يف التطوريثري هذا الوضع و  .45

العمل والأخالقيات  س ياساتامللكية الفكرية، واليت تشمل، عىل سبيل املثال، مسائل ا نطاق س ياسات كثرًي  يتجاوز
ل ابمللك وحقوق الإنسان وما اإىل ذكل. ية الفكرية والابتاكر وأأشاكل التعبري ول تعىن قامئة القضااي هذه ول ولية الويبو اإ

                                     
عداد  املشلك من اليونسكو فريق اخلرباء اخملصصل، الشفافية، 6مع مرشوع املبدأأ التوجهييي  ا، متش يً  سبيل املثالعىل 9 نص توصية بشأأن أأخالقيات  مرشوعلإ

 .k:/48223/pf0000373199https://unesdoc.unesco.org/ar، 2020اذلاكء الاصطناعي، 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373199
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و قضااي ينبغي النظر فهيا من أأجل املساعدة يف ختفيض الآاثر السلبية  بداعي. ففي جمال امللكية الفكرية، هل مثة تدابري أأ الإ

 للفجوة التكنولوجية يف جمال اذلاكء الاصطناعي؟

 تكوين الكفاءات: 51القضية 

لملكية الفكرية اليت ميكن تصورها واليت قد تسهم يف ل الس ياسة العامةال ما يه تدابري الس ياسة العامة يف جم "1"

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

 ؟س ياساتيةذات طبيعة  أأم

التقدم يف اذلاكء الاصطناعي وامللكية ما يه أأشاكل أ ليات التعاون بني البدلان ذات املس توى نفسه من  "2"

 الفكرية اليت يُمكن تصورها؟

دارة امللكية قراراتاملساءةل عن   الفكرية اإ

(، تُس تخدم تطبيقات 2كام ورد يف الفقرة  .46 سبيل  فعىلاذلاكء الاصطناعي بشلك مزتايد يف اإدارة امللكية الفكرية. )أأ

 عنلبحث يف ااذلاكء الاصطناعي  تكنولوجياتامللكية الفكرية مجموعة من ماكتب  تُنفذاملثال، يف جمال العالمات التجارية، 
معاجلة فامي خيص تساق الاكفاءة والالعالمات التجارية وحفص العالمات التجارية وتفاعالت أأحصاب املصلحة هبدف حتسني 

داة تسجيالت العالمات التجارية. ( من WIPO Brand Image Search)الويبو للبحث عن صور العالمات  وتعد أأ

ثناءاذلاكء الاصطناعي اليت ميكن اس تخداهما للبحث عن العالمات التجارية أأمثةل أأدوات   العالمات التجارية. متابعة طلبات أأ

حيث بني ادلول الأعضاء،  وتبادلها حس امب أأمكنابملسائل املتعلقة بتطوير هذه التطبيقات  هذهقامئة القضااي ول تُعىن  .47

بني خمتلف ادلول الأعضاء. ومع ذكل، ذكل  الثنائية وغري احملافليف خمتلف اجامتعات معل املنظمة ويف خمتلف  قش ذكليُنا

يًضا بعض الأس ئةل املتعلقة  ن اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف اإدارة امللكية الفكرية يثري أأ برزها مسأأةل ابلس ياساتفاإ ، وأأ

دارهتا. طلبات امللكية الفكرية متابعة خيص املساءةل عن القرارات املتخذة فامي  واإ

 الفكرية اإدارة امللكية قرارات: املساءةل عن 61 القضية

هل ينبغي السامح ابس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف اختاذ القرارات املتعلقة مبتابعة طلبات امللكية الفكرية؟ ما  "1"

 اعي يف معلية متابعة طلبات امللكية الفكرية؟يه الأس ئةل القانونية اليت يثريها اس تخدام تطبيقات اذلاكء الاصطن

ن يتخذها اذلاكء الاصطناعي يف ماكتب امللكية الفكرية؟ ه "2" نواع القرارات اليت ميكن أأ مثة جمالت  لما يه أأ

ن تس تكشفها فامي خيص اس تخدام أأدوات اذلاكء الاصطناعي ملتابعة طلبات  اإضافية ينبغي ملاكتب امللكية الفكرية أأ

 امللكية الفكرية وتسجيلها؟

و اختاذ أأي تدابري معلية لضامن املساءةل عن القرارات املتخذة فامي خيص متابعة  "3" هل ينبغي وضع أأي س ياسة أأ

دارهتا حيامن تُتخذ هذه القرارات من قبل تطبيقات ذاكء اصطناعيطلبات امللكية الفك ؟ ما يه املبادئ اليت رية واإ

دارهتا ن تس تعني هبا يف متابعة طلبات امللكية الفكرية واإ )عىل سبيل املثال،  ينبغي لتطبيقات اذلاكء الاصطناعي أأ

 وجيا املس تخدمة(؟تشجيع الشفافية بشأأن اس تخدام اذلاكء الاصطناعي وفامي يتعلق ابلتكنول
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و تنظميية تغيريات ترشيعيةاإحداث أأي هل جيب التفكري يف  "4" و معاجلة الآاثر املرتتبة عىل ـ لتسهيل أأ اختاذ  ـ أأ

اذلاكء الاصطناعي )عىل سبيل املثال، مراجعة الأحاكم الترشيعية املتعلقة بسلطات  تطبيقاتالقرارات من خالل 

 (؟وصالحياهتم بعض املسؤولني املعينني

هل أ ليات الاس تئناف احلالية جمهزة للتعامل مع الاس تئنافات الناجتة عن قرارات متخذة من قبل اذلاكء  "5"

 الاصطناعي؟

 ]هناية الوثيقة[
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