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اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات
الدورة الثامنة والعشرون

جنيف ،من  9اإىل  12يوليو 2018
اقتراح من وفد إسبانيا

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1يتو مفق ذه الوثيقة ع ى اتارا مقدم من وقد اإس بانيا ألغفاض اإجفاء دراسات بشأأن التكنولوجيات اجلديدة
وا ألذلية للحامية برباءة ،يك يُنظف قيه مضن البند  6من مرشوع جدول ا ألعامل :جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعاراض.

 .2اإن أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات مدعوون اإىل النظف يف مضمون املفق .
[ييل ذكل املفق ]
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اتارا إلجفاء دراسات بشأأن التكنولوجيات اجلديدة وا ألذلية للحامية برباءة مضن البند املعنون "جودة الرباءات"
من جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
 .1ظ ّل موضوع "جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعاراض" ،مطفوحا ع ى جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات (جلنة الرباءات) منه ادلورة السادسة عرشة للجنة الرباءات.
 .2وطيةل تكل الس نوات ،أأجفت ا ألمانة سلسةل من ادلراسات (النشاط الابتاكر  ،وكفاية الكشف ،وإاعادة اس تخدام
العمل اذل تامت به املاكتب ا ألخفى ،و أأنظمة الاعاراض ،ومفهوم "جودة الرباءات" ،من بني أأمور أأخفى) .و ّنظمت أأيضا
العديد من اجللسات لتبادل اخلربات .وتد سامهت اإاتحة تكل ادلراسات للجمهور ابلإضاقة اإىل العفوض اليت تُدمت خالل
جلسات تبادل اخلربات ،يف زايدة املعارف بشأأن املواضيع الوثيقة الصةل بقانون الرباءات املوضوعي.
 .3وشهدت الس نوات ا ألخية تطورا ككنولوجيا مهذال سينعكس عاجال أأم أجال ع ى تانون الرباءات .وابلتايل قاإن
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،ابعتبارذا املنتدى الوحيد اذل جيمع أأطفاقا متعددة يف ذها اجملال ،لن تُغفل تكل
احلقيقة ،حيث يلعب لك من "اذلاكء الاصطناعي" و"سلسةل الكتل" و"البياانت الضخمة" وغيذا من التكنولوجيات
اجلديدة دورا مزتايد ا ألمهية يف العديد من جمالت احلياة.
 .4و أأثبتت الويبو ابلفعل أأهنا مدركة لتكل احلقيقة ،كام ورد يف التقفيف اذل نُرش يف شهف قربايف املايض و أأشارت قيه
ص املديف العام
ماكتب للملكية الفكفية وعددذا  37مكتبا اإىل كيفية اس تخداهما للتكنولوجيات اجلديدة يف اإدارهتا .كام ّ
للويبو ،يف اقتتا الاجامتع املعقود حول ذكل املوضوع يف الفارة من  23اإىل  25مايو ،بأأنه جيب بهل املساعي الازمة
لس تكشاف ُس بل التعاون ادلويل يف ذها اجملال من أأجل جتنب ازدواجية اجلهود.
.5

وذلكل يعتقد وقدان أأنه من مصلحة مجيع ادلول ا ألعضاء أأن كفكّز ذه اللجنة اذامتهما ع ى ذه املسأأةل.

 .6و"سلسةل الكتل" يه ككنولوجيا من ككنولوجيات تواعد البياانت ك ّمتزي بكوهنا موزعة ويصعب تغييذا ،ويه
تُس تخدم ابلفعل يف عامل الرباءات .وس يكون من املثي لالذامتم معفقة الظفوف اليت ميكن يف ظلها اس تخدام تكل
التكنولوجيا ،قضال عن مزاايذا وعيوهبا مقارنة ابلوضع احلايل .قميكن ،ع ى سبيل املثال ،اس تخداهما لتحديد حمتوى حاةل
التقنية الصناعية أأو كوس يةل لإثبات الاس تخدام الساب وذو ما ميكن اس تخدامه كدقاع ضد اهتام حممتل بتعد مزعوم.
 .7وقامي خيص ما يُعفف ابذلاكء الاصطناعي أأو الربجميات اخلارتة ،كام يفضل أأن يسميه مؤلفون أخفون ،س يكون
لس تخدامه أأثف ع ى البحث يف حاةل التقنية الصناعية ،وع ى ارتفاع الإنتاجية ،مما تد يفيض اإىل التعامل مع لزوم حفص
طلبات بفاءات بأأعداد مزتايدة ابس متفار.
 .8ويففض اذلاكء الاصطناعي مجموعة من الإشاكليات س يضطف تانون الرباءات اإىل التصد لها عاجال أأم أجال ،ألن
القواعد احلالية ليست مس تعدة لتغيي من ذها القبيل:
 كيف س يكون مصي ا ألشخاص اذلين اس ُتخدمت بياانهتم لس تحداث اذلاكء الاصطناعي احملمي مبوجببفاءة؟ ذل س يح هلم احلصول ع ى أأية تعويضات مالية؟
 ذل س تظل الفارة القانونية احلالية لرساين الرباءة يف ذها القطاع اكقية؟ ذل جيب تعديل نظام الرباءاتللتعامل مع تكل الاخاراعات؟
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 كيف سيمت استيفاء رشط كفاية الكشف؟ وإاىل أأ حد س يكون من الرضور اإعطاء وصف مناسبلـمصطلح "الصندوق ا ألسود" اذل ي ُس تخدم أأحياان لمتثيل "الش باكت العصبية"؟
 كيف س ميكن حتديد صفات الشخص من أأذل املهنة من أأجل تقيمي النشاط الابتاكر لالخاراعات اليتتس تحدهثا بفامج اذلاكء الاصطناعي؟
 من س يح هل احلصول ع ى بفاءة ختص اخاراعا اس ُتحدث بواسطة بفانمج من بفامج اذلاكء الاصطناعي؟الربجميات؟ منشئ الربانمج؟ املس تخدم؟
-

ذل ينبغي أأن ككون تكل الاخاراعات الناجتة عن "اذلاكء الاصطناعي" مؤذةل للحامية برباءة؟

 .9وللف ّد ع ى تكل ا ألس لةل املطفوحة ،يلمتس وقدان من أأمانة اللجنة أأن تسعى ،اإن أأمكن مبساعدة خرباء معفوقني
يف ذها اجملال ،اإىل اإجفاء دراسة أأو دراسات تتناول مجيع أأو بعض اجلوانب اليت أأثيت يف النقاط من  6اإىل  8من
ذها الاتارا .
[هناية املفق والوثيقة]

