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 دمةمق ٔأوًال.

 يف جنیف يف عقدت اليت والعرش�ن، التاسعة دورهتا �الل (اللجنة) الرباءات بقانون املعنیة ا�امئة اللجنة اتفقت .1
 الناش�ئة والتكنولوجيات الرباءات �شأٔن ٔأساس�یة معلومات وثیقة أ�مانة تعد ٔأن �ىل ،2018 د�سمرب 6 ٕاىل 3 من الفرتة

 القرار. بذ� معالً  اللجنة ٕاىل مقدمة الوثیقة هذهو  الثالثني. دورهتا يف اللجنة ٕاىل وتقد�ا

 ا�اكء ذ� يف مبا اجلدیدة، التكنولوجيات خمتلف �شمل واسع مدلول الناش�ئة" "التكنولوجيات ملصطلح �كون وقد .2
 ا�اكء ٔأن �ري ذ�، ٕاىل وما اجلینات وتعدیل �صطناعیة، والبیولوجيا الكتل، وسالسل ا�ٓيل، والتعمل �صطناعي

 مهنام �لك تتعلق قد خمتلفتني �كنولوجيتني التكنولو� املنظور من تعترب املثال، سبيل �ىل الكتل، وسالسل صطناعي�
 اختاذ ٕاىل ؤأدت للجنة والعرش�ن التاسعة ا�ورة �الل دارت اليت املناقشات معرض ويف الرباءات. ٕاىل �لنس�بة خمتلفة قضا�
 �لنقاش. تناولها للجنة ینبغي قضیة �صطناعي ا�اكء ٔأن ا�لكمة ٔأ�ذت اليت الوفود من الكثري اعترب ٔأ�اله، املذ�ور القرار

   �صطناعي. وا�اكء الرباءات عن ٔأساس�یة معلومات �شمل الوثیقة هذه فٕان و�لتايل

 ءا�اك �كنولوجيا حول ٔأساس�یة معلومات الوثیقة من أ�ول اجلزء یعطي حيث ٔأجزاء، ثالثة من الوثیقة وتتكون .3
 أ�سايس التكنولو� املفهوم الوثیقة من أ�ول اجلزء یوحض ،1�صطناعي ا�اكء �كنولوجيا يف خبري ومبسا�دة �صطناعي.

 هذا ویعترب �صطناعي. ا�اكء تطو�ر اعامل جوهر �الیاً  ميثل ا�ي ا�ٓيل �لتعمل یتعلق ما �اصة �صطناعي، ل�اكء
 أ�سايس الفهم حتقق أ�قل �ىل یتطلب الرباءات نظام �ىل ما �كنولوجيا تطبیق ٔ�ن ،رضور�ً  للتكنولوجيا ا�متهیدي الوصف

  ذاهتا. للتكنولوجيا

 وهام �صطناعي. وا�اكء الرباءات ٔأنظمة بني التقاطع نقاط �لوصف فيتناوالن الوثیقة من والثالث الثاين اجلزٔأ�ن ٔأما .4
 الص� ذات ��رتا�ات (ٔأو �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا �ىل الضوء الثاين اجلزء یلقي حيث م��زتني، قضیتني یعاجلان
 ٔ�داة �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا اس�ت�دام الثالث اجلزء یتناول بي� �لرباءة، امحلایة موضوع �عتبارها �صطناعي) ��اكء

 أ�نظمة. ت� ومس�ت�ديم الرباءات بأٔنظمة املعنیة للسلطات

 للجنة السابقة أ��شطة عن متخض فقد مو�د، تعریف �ىل الوقوف تعذر فرمغ الرباءات"، "جودة مصطلح عن ٔأما .5
 (الوثیقة ودوهنا الرباءات ماكتب �ى الرباءة ٕاجراءات وجودة )2( نفسها؛ الرباءة جودة ')1(' هام: رئيس�یان مفهومان

Rev SCP/27/4.(. اكء الص� ذات ��رتا�ات حامیة طارإ  يف املطرو�ة القضا� بأٔن القول ميكن املنظور، هذا ومن�� 
 �س�ت�دام الرباءات ٕاجراءات حتسني قضا� تتعلق ف� الرباءات، جودة من أ�ول اجلانب متس �لرباءات �صطناعي

 الرباءات. جودة من الثاين �جلانب �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا

 اليت واملنشورات فهيا أ�عضاء وا�ول الویبو نظمهتا اليت املؤمترات �رسد مرفقاً  الوثیقة تضم ذ�، ٕاىل و�ٕالضافة .6
 ٔأ�حهتا.

                                         
�اكء جيا ااس�تفادت أ�مانة اس�تفادة مجة من مسامهة الس�ید ��ر�س لوبزي (رشكة ساینس مایرن) يف ٕا�داد اجلزء أ�ول من الوثیقة "مقدمة ٕاىل �كنولو  1

 صطناعي. �صطناعي: الش�باكت العصبیة والتعمل العمیق". كام ٔأنه سا�د أ�مانة �ىل حتري ا�قة يف الوثیقة �لنس�بة ٕاىل وصف �كنولوجيا ا�اكء �
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 العمیق والتعمل العصبیة الش�باكت �صطناعي: ا�اكء �كنولوجيا ٕاىل مقدمة �نیًا.

 تعمل. ٔأنظمة أٔساساً  �صطناعي ا�اكء ٔأنظمة اعتبار ميكن ذ� ومع �صطناعي، ل�اكء مو�د تعریف یو�د ال .7
 املزدهر�ن التكنولوجيتان وهام العمیق، والتعمل العصبیة �لش�باكت املتعلقة التقنیة املفاهمي بأٔمه الوثیقة من ولا�ٔ  اجلزء ویعّرِف

 املتخصصني لغري ميسور �شلك الناش�ئتني التكنولوجيتني هاتني معل �یفية فهم یتيح وهو 2الیوم. �صطناعي ا�اكء جمال يف
  والرباءات. �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا بني التقاطع لنقاط لٔأفض فهم حتقق �ىل ٕا�انةً  احلاس�بات يف

 ا�ٓيل التعمل ٔأ.

آ�، بربجمة أ�مر ٔأول �صطناعي ا�اكء جمال يف أ�وىل ا�ٌهنٌج بدٔأت .8  ٕاىل الس�یاق هذا يف الربجمة مصطلح �شري حيث أ
آ� بتغذیة ٕا�سان قيام  ا�اكء هنج اكن املثال، سبيل �ىل نيناتال� ففي ما. �مةٍ  الس�تكامل خطوات هیئة �ىل بتعل�ت أ

 البرشیة. التجربة حملأاكة جماهلم يف متخصصني وضع من قوا�د �س�ت�دام وذ� اخلبرية، أ�نظمة هو السائد �صطناعي
 .1993و 1987 سنيت بني الثاين �صطناعي ا�اكء �ش�تاء �سمى ما ٕاىل ا�هنج هذه ٔأدت وحمدودة، ملكفة ولكوهنا

 وا�ر�ات ملد�الت ٔأمث� �الل من �مة �ل تتعمل ٔأن �آ� ميكن �یف ا�ٓيل التعمل هنج �س�تكشف و�ملقابل، .9
 �ٕالدراك ٔأش�به ا�هنج وهذا خطوات. يف التعل�ت من سلس� هیئة �ىل ذ� معل �كيفية مبارش �شلك �رجمهتا دون املتوقعة،

 من ٔأ�واب (مثل أ�ش�یاء لنفس ٔأمث� من ا�ٔ�واب) (مثل یاءأ�ش�  �ىل التعرف �یفية أ�طفال یتعمل حيث الفعيل، البیولو�
  �صطناعي. ا�اكء جمال يف �كثري وأ�جنح السائد الیوم هو ا�هنج وهذا متنو�ة). ٔأنواع

 بیا�ت مبجمو�ة وبتغذیته معني. مبخرج للتنبؤ ویوظفها معینة مشاهدات ا�ٓيل التعمل طرق من ٔأي یتلقى �ام، و�شلك .10
 تنبؤاهتا بني الفرق من أ�دىن احلد ٕاىل یقلل ر�يض منوذج بناء التعمل طریقة حتاول وا�ر�ات، التاملد� ٔأزواج من

 ميكن اليت وخمر�ات مد�الت بني القامئة �قرتا�ت/أ�مناط تعمل أ�سلوب حياول النحو، هذا و�ىل املتوقعة. وا�ر�ات
 قبل. من املشاهدة �ري اجلدیدة املد�الت من تعم�ت ٕاىل �اللها من التوصل

  

                                         
ص� ��اكء % من ٕایدا�ات الرباءات ذات ال89. ميثل التعمل ا�ٓيل 31ا�اكء �صطناعي، صف�ة  – 2019�جتاهات التكنولوجية للویبو   2

%، ومنت 175% من لك الرباءات ذات الص� ��اكء �صطناعي. ومضن ٔأسلوب التعمل ا�ٓيل، ٔأظهر التعمل ا�ٓيل معدل منو س�نوي بلغ 40�صطناعي و
 . 2016ٕاىل س�نة  2013%، من س�نة 46الش�باكت العصبیة مبعدل 
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 �یفية تعمل نرید ٔأننا هب اخلطي. �رتداد هو ٔأال ا�ٓيل، التعمل هنج ٔأ�سط يف سننظر هذه، التعمل معلیة ولتوضیح .11
 أ�یدي ؤأجحام أ�طوال من ٔأزواج من املشاهدات من معني �دد و�ینا یده. وجحم ما خشٍص  طول بني العالقة اس�تنباط

  التايل: الشلك يف + بعالمات ممث�
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ٕاىل ملؤدیةا والعملیة ممكنة. خطأٔ  �س�بة بأٔقل النقاط هذه بني مس�تقمي خط ٕاىل للتوصل ٔأسلوب اخلطي و�رتداد .12
 البیا�ت. نقاط ٕاىل أ�قرب املس�تقمي اخلط تو�د ر�ضیة طریقة �الل من التدریب هذا ویتحقق .التدریب يه اخلطأٔ  تقلیل
 طول اكن ٕاذا املثال، سبيل فعىل طو�. ٔأساس �ىل ما خشص ید حبجم التنبؤ ميكن أ�دىن، اخلطأٔ  ذي اخلط هذا ٕاجياد و�ى
 اليسار). �ىل املربع (انظر مس 19.9 یده جحم بأٔن س�یتنبأٔ  ا�منوذج فٕان مس، 180 ما خشص

 �ىل مثالً  �ش�متل مما تعقيدًا، ٔأكرث مسائل لتعمل تطبیقها �ا� يف للغایة حمدودة �لطبع البس�یطة الطریقة هذه و�كون .13
 ٔأرید ٕان الشخص طول ٕاىل والنوع السن ٕاضافة ینبغي ٔأنه یظهر السابق، املثال �ىل فاس�متراراً  �ددیني. متغري�ن من ٔأكرث

 �ري ال�ذج �اصة ٔأیضًا، �س�ت�دم تطوراً  ٔأكرث ر�ضیة مناذج ومثة الید. حلجم املوثوقية من ٔأ�ىل بنس�بة تنبؤات ٕاىل التوصل
 املس�تقمية. �خلطوط املقيدة �ري اخلطیة

 املد�الت. من عنو  ٔأي قبول �ىل قادرة شام� تنبؤ ٔأداة العصبیة الش�باكت تتيح تقدمًا، ا�ٔكرث الطرق هذه بني من .14
 وال�م الصور مثل �یلكة، �ري بیا�ت مد�الهتا �كون اليت املهام �ل يف �اص �شلك العصبیة الش�باكت وتتأٔلق

 مجیع يف ٔأسايس ٔ�سلوب ازدهاراً  �الیاً  �شهد وا�ي العمیق، التعمل املتقدمة العصبیة الش�باكت ٔأنواع ومن املنطوق.
  الرباءات. جمال يف �صطناعي ا�اكء تطبیقات

 العصبیة الش�باكت ب.

 فرانك تطو�ر من ويه عقدة، ٔأیضاً  �سمى واليت �صطناعي، العصبون يه عصبیة ش�بكة ٔأي يف أ�ساس�یة اللبنة .15
 سامت، �مس تعرف واليت املد�الت، من ع �دد العصبون ویتلقى املايض. القرن من والس�تينیات امخلس�ینيات يف روزنبالت

 وزن يف مد�ل لك ویُرضب ذ�). ٕاىل ما ٔأو ٕاشارة ٔأو لكامت ٔأو (�كسالت معاجلهتا املطلوب ا�تللبی �ددیة متثیالت ويه
 دا� يف القمية هذه تغذى ؤأ�ريًا، املوزونة. ا�معة الرت�یبة هذه ٕاىل ز حتزي �امل ویضاف التايل). الشلك (انظر جتّمع مث

  تنش�یط.

 (مس) الید جحم (مس) الطول
170 19.0 
155 17.5 
184 20.2 
188 19.8 
178 19.7 
172 19.1 
165 18.7 
180 20.1 
161 18.3 
171 19.5 
164 17.9 
166 19.4 

  = الید جحم
 2.23 + الطول * 0.098 
 

  مس، 180 = الطول اكن ٕاذا
  = الید جحم 
 0.098 * 180 + 2.23 
 مس 19.9 = الید جحم 
 150 

160 

170 

180 

190 

17 18 19 20 21 
 جحم الید (مس)

مس)
ل (

طو
 ال
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 �كون ما، لشخٍص  والنوع والسن الطول بیا�ت اتیحت ٕاذا الید، محبج التنبؤ مثال ٕاىل و�لعودة املثال، سبيل فعىل .16
  یيل: كام �صطناعي العصبون

 

 ا�هنائیة. النتاجئ يف منفردة بعیهنا ما مسة تأٔثري مدى ٔأي املناظرة، املد�الت سامت قوة أ�وزان وتعكس .17

 تأٔ�ذ ويه ٕاشارة، ال ٔأو هنائیة ٕاشارة تنقل حيث - البیولوجية العصبو�ت يف إالطالق" "معدل التنش�یط دا� وحتايك .18
 ما �الیاً  اس�ت�دا�ا يف ش�یو�اً  التنش�یط دوال ٔأكرث ومن �لیه. �بتة �س�یطة ر�ضیة معلیة وتنفذ للمد�الت املوزون ا�موع
  3املصح�ة). اخلطیة "الو�دة �سمى

 ٔأي تتكون مث ومن الربجمة. لغة من سطراً  25 من بأٔقل �رجمته وميكن �سبيًا، �س�یطة وظیفة �صطناعي والعصبون .19
 طبقتا وتضم ٕاخراج. وطبقة ٔأكرث، ٔأو وا�دة خمفية وطبقة ٕاد�ال، طبقة طبقات: ثالث عن یقل ال مما اكم� عصبیة ش�بكة

 خمفية طبقة ٕاىل العددیة املعلومات متر�ر جمرد �ىل وظیفهتا تقترص بل حوس�يب، دور ٔأي تؤدي ال عقداً  وإالخراج إالد�ال
 اصطناعیة عصبو�ت ا�فية الطبقات وتضم إالخراج. لطبقة اخلار� العامل ٕاىل الش�بكة من معلومات نقل ٔأو إالد�ال، لعقد
 مت�اورة. طبقات يف املوجودة العقد بني ٔأسهم، شلك �ىل مبینة حواف)، (ٔأو روابط وتو�د ٔأ�اله. املبني النحو �ىل

                                         
"، وٕاذا اكن 1" اكن ا�رج "1 الصفر وذ� العدد. فعىل سبيل، ٕاذا اكن املد�ل "تأٔ�ذ الو�دة اخلطیة املصح�ة �دداً مكد�ل وخترج ا�ٔكرب من بني 3

 " اكن ا�رج صفرًا.-1املد�ل "

 الطول

)مس(
 

 السن

)س�نوات(
 

 النوع

)1ٔأو  0(
 

و
الطول

 

و
السن

 

و
النوع

 مجموع لك املد�الت 

 زو�امل الت�زي 

 دا� التنش�یط

 جحم الید
و*الطول(د = 

الطول
+ 

و*السن
السن

+ 
و*النوع

النوع
 )ز+

 ا�رج العصبون الصناعي املد�ل
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 عصبو�ت وجتري ا�فية. الطبقات �الل من أ�مام ٕاىل تُنقل �دد�ً  مشفرة مبعلومات مملوءة إالد�ال طبقة و�كون .20
 ویتطابق ا�هنايئ. للمخرج املناظرة إالخراج طبقة ٕاىل ذ� بعد تنقل اليت املبدئیة العددیة القمي �ىل تعدیالت ا�فية الطبقة

 الید. جحم ويه ٔأال وا�دة، قمية ٕاال یتوقع ال املثال، هذا ففي العصبیة. الش�بكة من املتوقعة أ�جوبة �دد مع إالخراج عقد �دد
  دومًا. الطبقات �رب أ�مايم جتاه� يف هنا البیا�ت تدفق و�كون

 لتقلیل ا�فية الطبقات عصبو�ت مجلیع الت�زي و�امل املعلامت ٔأوزان ضبط من عصبیة ش�بكة ٔأي تدریب ویتأٔلف .21
آلیة و�متثل ٔأ�اله. أٔ  القسم يف املبني اخلطي دلالرتدا مشابه حنو �ىل وذ� أ�مث�، من مجمو�ة �ىل املشاهد اخلطأٔ   تدریب أ

 وعندما املد�الت/ا�ر�ات. ٔأزواج من �دداً  التدریب بیا�ت وتضم أ�خطاء". من "التعمل يف أٔساساً  العصبیة الش�بكة
 ٕا�ا�هتا بني الفارق تتبني مث ومن املناظر، ا�رج �كون قد ملا عشوائیاً  "ختمینًا" تصدر فٕاهنا ما، مبد�لٍ  عصبیة ش�بكة تغذى

 أ�مثل الوضع ٕاىل نصل حىت �كراراً  العملیة هذه و�س�متر املناسب. �لتعدیل الت�زي و�امل ٔأوزاهنا �ىل وتعود الفعيل وا�رج
  الت�زي. و�امل أ�وزان من

 العصبو�ت ابتاكر يف للثدییات البیولوجية العصبیة �لهیلكیة �سرتشاد مدى ٔأن �ملالحظة اجلد�ر ومن .22
 العصبو�ت من �كثري وتنو�اً  تعقيداً  ٔأكرث البیولوجية فالعصبو�ت �كثري. ٔأدىن مقياس �ىل ؤأهنا للغایة حمدود �صطناعیة
 ذ�). و�ري العصيب الناقل ونوع وهندس�هتا، الوصالت (هیلكیة العوامل من �بري بعدد إالشارات نقل ویتأٔ�ر �صطناعیة.

 طبقة
 إالد�ال

 طبقة طبقة خمفية
 إالخراج

 لصناعيالعصبون ا

 عقدة
 ٕاد�ال

 عقدة
 ٕاد�ال

 عقدة
 ٕاخراج

 الطول

 السن

 النوع

 جحم
 الید

 عقدة
 ٕاد�ال
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 من التنوع واسعة مجمو�ة یطرح مما خمتلف، �روتني 2000 من ٔأكرث من عصبونیة وص� ٔأي تتكون املثال، سبيل فعىل
  4الكميیائیة. الفزي�ئیة اخلصائص

 العمیق التعمل ج.

 يف ا�فية الطبقات من املعتاد العدد بقي فقد ذ� ومع املايض، القرن مخس�ینيات منذ معروفة العصبیة الش�باكت .23
 العرش مدى �ىل احلوسبية القدرة يف التحسن ٔأ�ح وقد والعرش�ن. احلادي القرن ٔأوائل حىت فقط وا�دة العميل التطبیق
 تصنیف مسأٔ� ٔأ�ذ� ٕاذا املثال، سبيل فعىل العصبیة. الش�باكت يف الطبقات �دد "تعمیق") (و�لتايل ز�دة أ��رية س�نوات
 یيل: كام تبدو رصةمعا معیقة عصبیة ش�بكة فٕان لكب؟)، ٔأم قط الصورة يف ا�ي (هل لكب ٔأو قط لصورة

 

 سابقا: املوصوفة البس�یطة العصبیة �لش�بكة مقارنة احلجم حيث من رئيس�یاً  حتوالً  السابق املثال يف ونالحظ .24
 و�لنس�بة الصورة. يف وا�د �كسل معلومات ٕاد�ال عقدة لك تتلقى حيث للغایة، مرتفع إالد�ال عقد �دد "1"

 �كسل لك و�كون �كسل، 128*128 حبجم صور اس�ت�دام العادة يف ميكننا لكب، ٔأو قط ٕاىل الصورة تصنیف ٕاىل
فاً   مسة 49،152 و�لتايل ٕاد�ال، عقدة 49,152 ا�موع ٔأن ٔأي وأ�زرق، وأ�خرض أ�محر ملس�تو�ت قمي بثالث معر�

  �بع. عصبون �لك ٕاد�ال

                                         
”Nagyfi Richárd, Blog entry at ”, The differences between Artificial and Biological Neural Networksاملقال:  4

Toward Data Science, September 2018. https://towardsdatascience.com/the-differences-between-artificial-and-
biological-neural-networks-a8b46db828b7. 
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 ٔأن النادر من وليس ،متتايل �شلك إالد�ال معلومات ملعاجلة العصبو�ت من متعددة طبقات و�س�ت�دث "2"

 يف منظمة �كون اليت العصبو�ت، مئات طبقة لك تضم وقد الصور، معاجلة �ا� يف عرش ٕاىل الطبقات �دد یصل
  معینة. مزا� ٕال��ة خمتلف �شلك العادة

 ومعلامت أ�وزان من املالیني عرشات �دة هذه مثل معتادة معیقة عصبیة ش�بكة يف �كون ٔأن املمكن ومن "3"
  بتسمیات. املمزية الصور من أ�لوف عرشات یتطلب مما التدریب، �الل وضعها جيب اليت �زيالت

 الش�بكة هذه مدرب بیا�ت �امل ینفذ ٔأن ،5كرياس مثل قامئ، مفتوح مصدر ٕاطار �س�ت�دام ميكن ٔأنه املدهش ومن .25
 حتقق إالنرتنت، �ىل والقطط �بال صور من مفتو�ة بیا�ت مجمو�ة وجود ومع سطر. 100 من ٔأقل يف العمیقة العصبیة
ر (ا�ي البرشي أ�داء عن ببعید املس�توى هذا وما شائعة، ٔأ�زة �س�ت�دام %93 �ىل �زید تصنیف دقة الش�بكة  یقد�

  النوع). هذا من ملهمة %95 من بنحوٍ 

 الطبقات و�س�توعب لعامة.ا التنبؤ مبهمة املتعلقة والعملیة للمتثیالت الهريم التدرج فكرة الطبقات لتعدد نتي�ة تنشأٔ  .26
 صورة)، معاجلة عند ذ� ٕاىل وما امللونة واملسا�ات اخلطوط (مثل إالد�ال بیا�ت يف أ�دىن املس�تو�ت ٔأمناط �ادة أ�وىل

 بي� وال�ب)، القطط لتصنیف القط خطم ٔأو ا�ٓذان مناذج (مثل أ��ىل املس�توى هیلكیات املتوسطة الطبقات حتدد بي�
  احملددة. الهیلكیات ٕاىل استناداً  ا�هنائیة التنبؤ �ام لتنفيذ أ��رية اتالطبق ختصص

 جنا�ا یفرس مما التقلیدیة، العصبیة �لش�باكت مقارنةً  ٔأساس�یة، خصائص �دة العمیقة العصبیة الش�باكت وتطرح .27
  احلايل.

 السامت متثیالت اس�تكشاف

 حيدد الید، حبجم للتنبؤ املثال، سبيل فعىل ما. سأٔ�ٍ م  حلل �ندس یصوغها سامت التقلیدي ا�ٓيل التعمل �س�ت�دم .28
 اخلطوة هذه و�سمى وس�نه. ونو�ه الشخص طول مثل وجتاربه، بدهيته �ىل بناءً  السامت بعض بنفسه ا�ٓيل التعمل �ندس

                                         
  ,https://keras.io . 2019-2015Keras: The Python Deep Learning library, François Chollet and others/.ع:  املرج  5

 �یفية ٕادراك �اسوب لصورة �یفية ٕادراك ٕا�سان لصورة
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 هذه و�س�هت� معني. مبخرج للتنبؤ ا�ٓيل التعمل خوارزمية �س�ت�دمه البیا�ت ٔأو�ه من و�ه يه والسمة السامت. هندسة
  متدنیة. فيدیو) صوت، نص، (صور، املهیلكة �ري البیا�ت معاجلة �ا� يف كفاءهتا و�كون طوی�، ٔأوقا�ً  �ام �شلك اخلطوة

 السامت هذه مثل اس�تكشاف �ىل معلیة قدرة العمیقة العصبیة اكتالش�ب تُظهر ا�ٓيل، التعمل جمال يف مرة ؤ�ول .29
 حلل اس�ت�دا�ا و�یفية املفيدة السامت تعمل بني العصبیة الش�باكت جتمع لطبقات،ا �دد وبتعمیق �ام. بیا�ت من تلقائیاً 
 من ممكنة مجمو�ة بأٔكرب معیقة عصبیة ش�بكة تغذیة ٕاال املرء �ىل ما الید، حبجم التنبؤ ٕاىل �لنس�بة املثال، سبيل فعىل املهام.

 الصور، تصنیف �ا� يف املنوال نفس و�ىل ا�هنايئ. ختیارلال توظفها اليت ت� تلقائیاً  حتدد الش�بكة یرتك مث احلیویة املقایيس
 املمزية أ�س�نان ٔأو أ�لسن ٔأو ا�ٓذان ٔأشاكل قبیل من أ�مناط، حتدد واليت الش�بكة، ٕاىل اخلام البكسالت بیا�ت �رسل
  لقط. ٔأو �لكب صورة املد�ل �ون يف للفصل

 العمیق التعمل وأٔداء البیا�ت مقياس

 یعين مما التدریب، بیا�ت مك ز�دة مع ثبات �ا� ٕاىل أ�داء یصل ما رس�ان التقلیدي، ا�ٓيل ملالتع ٔأسالیب �ا� يف .30
 التعمل ٔأما "التش�بع". من نوع ٕاىل فرتة بعد التدریب خوارزمية تصل حيث یفيد، ال التدریب بیا�ت من املزید ٕاضافة ٔأن

 اس�ت�دام ٕاماكنیة اخلاصیة هذه وتفرس التدریب. بیا�ت ز�دة مع أ�داء يف املس�مترة الز�دة أ�ساس�یة خصائصه مفن العمیق
 للتدریب. صورة ملیون 15 ٕاىل یصل ما ا�ٓيل إالبصار يف الیوم القامئة الش�باكت ٔأكرب

 

 املصفوفات معلیات من مجمو�ة جمرد ٔأهنا �ىل الصناعیة العصبیة الش�باكت مناذج تصور ميكن الر�يض، املنظور ومن .31
 مك ٔأتیح طاملا أ�خرى، ا�ٓيل التعمل هنج من ٔأ�ً  �كتسح ٔأن العمیق للتعمل ميكن احلوسبية، القدرة ز�دة ومع 6املش�تقات. وٕاجياد
 التدریب. بیا�ت من هائل

                                         
الر�ضیة ٕاىل �د بعید من املثالیة للمعاجلات �جتاهیة (ٕ�جراء ذات احلسا�ت �ىل ٔأ�داد �برية من نقاط  ميكن الوصول بتشغیل مثل هذه احلسا�ت 6

  صصة �دیدة. البیا�ت مرارًا و�كرارًا) و�رسیعها ٔأضعافًا �س�ت�دام و�دات املعاجلة الرسومية (نفس اليت �س�ت�دم لترسیع ٔألعاب الفيدیو) ٔأو معدات خم

داء
أ�

 

 مك البیا�ت

 التعمل ا�ٓيل

 التقلیدي

 التعمل العمیق
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 العمیقة العصبیة الش�باكت �دود د.

  معمتة �ا�ت العمیقة العصبیة الش�باكت

 عصبیة ش�بكة تلتقطها اليت القرار اختاذ معلیة عن التعبري ميكن ال تقلیدیة، ا�ٔكرث اخلوارزميات من العكس �ىل .32
 يف املفيدة السامت نفسها تعلمي معیقة عصبیة لش�بكة ميكن ا��ر، س�بق وكام لٕال�سان. مفهوم واحض �شلك التعمل معلیة �الل

 قط، خطم ٔأو أٓذان مناذج حتدید للش�بكة ميكن والقطط، ال�ب تصنیف �مة ٕاىل �لنس�بة املثال، سبيل فعىل البیا�ت.
 معلیة من أ�مناط هذه وتنشأٔ  البرشي. للتفسري قاب� أ�حيان �الب يف السامت هذه �كون ال العميل قیالتطب  يف لكن

  تفسريها. ٕاىل التوصل حنن �س�تطیع وال ا�فية، الطبقات يف العددي التحسني

 العادیة. الر�ضیات �س�ت�دام رجوخم مد�ل بني �القة تعّرِف معامالت ٔأو معاد� وضع ميكن ال ذ�، ٕاىل و�ٕالضافة .33
 قرار اختاذ معلیة عن التعبري ميكن وال املعلامت. من املالیني مئات �ىل تنطوي وقد للعالقة، ا�هنائیة املعاد� يه فالش�بكة

 ٔأن نأ�حيا من كثري يف یقال ولهذا اخلوارزميات. �متثیل التقلیدیة الطرق من نوع ٔأي ٔأو تدفق خمطط �س�ت�دام التعقيد هبذا
 الناجتة الش�بكة و�كون و�دها العصبیة �لش�بكة ذاته التدریب ویتحقق "القصوى". املعمتة اخلانة يه العصبیة الش�باكت

  هائًال. تعقيداً  معقدة

 البیا�ت من الكثري یتطلب العمیق التعمل

 ینطو�ن ما حيث من ا�ٓيل التعمل مناذج ٔأ�سط من العمیق والتعمل العصبیة الش�باكت ٔأن العجیبة املشاهدات من .34
 مر�� يف نبيه طالب متناول يف �لیه یقومان ا�ي الر�ضیة العملیات مس�توى ٕان یقال ما وكثرياً  الر�ضیة. ا�منذ�ة من �لیه

 مجمو�ة الس�تغالل أ��سب ٔأهنام ذ� وسبب احملققة. النتاجئ جودة يف �كثري متفوقني الیوم مفاز� ذ� ومع الثانویة. املدارس
 من هائ� مكیات وتوافر ةاحلوسبي القدرة يف الز�دة مبحض الیوم العمیق التعمل جناح و�رتبط للغایة. �برية تدریب بیا�ت

  النظري. �لتقدم ارتباطهً  من �كثري ٔأكرث الغامشة، القوة أ�حيان من كثري يف �سمى مما البرشیة، السلو�یة البیا�ت

 اليت املهام �شمل مما الغامشة، القوة هذه فهيا تتعذر اليت �حلاالت العمیق التعمل تقيد اليت املبارشة احلدود وتتعلق .35
 لٔ�مراض أ�دویة واس�تكشاف النادرة البرشیة اللغات معاجلة �االت (مثل حمدودة ٔأو منعدمة فهيا التدریب بیا�ت �كون
 قانونیة. لقيود �اضع ميدان يف ٔأو ذ�) ٕاىل وما النادرة

 مت�زية احلقيقي العامل بیا�ت

 یثري الضخمة البیا�ت مجمو�ات �ىل �ع�د هذا ٔأن �ري البیا�ت، من �بري مك توافر �ل العمیق التعمل جناح یعمتد .36
  مشألك: �دة ٔأیضاً 

 ا�مو�ات بعض متثیل �كون حيث احلیادیة، من واسع نطاق �ىل البیا�ت مجع خيلو ما كثرياً  :البیا�ت حتزي −
 مجع ٔأسلوب البیا�ت لت�زي احملمت� املسببات ومن 7فيه. مبالغاً  ٔأو قارصاً  إالثنية وأ�صول والنوع السن ٕاىل �لنس�بة

                                         
 scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women, Jeffrey Dastin. Reuters Amazonاملقال:   7

Business News, Oct. 2018 (https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-
scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G).  . 
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 البیا�ت مجمو�ات ٕا�شاء �ىل العاملني أ�ش�اص يف التنوع حتقق �دم ٔأو �لفعل، القامئ �ج�عي الت�زي ٔأو البیا�ت،
  وال�ذج.

 التنبؤ جودة لز�دة البیا�ت يف ممزية ٔأمناط حتدید ٕاىل هتابطبیع ا�ٓيل التعمل تدریب طرق متیل :الت�زي تضخمي −
  كذ�. حتزي� تضخم ما كثرياً  بل حفسب، الفعيل حتزي� تتعمل ال فهيي و�لتايل �رس�ة،

 ٕانتاج ٕا�ادة ميكن فال التدریب، بیا�ت من فریدة �ر�یبة �ىل یعمتد منوذج ٔأي ٔأن مبا :التكرار ٕاماكنیة افتقاد −
  الندرة. يف �ایة وهذه املفتو�ة، البیا�ت �ا� يف ٕاال د�اةامل النتاجئ بعض

 البرشیة اجلهود من كثري ٕاىل حبا�ة العمیق التعمل مازال

 مازالت ج، القسم يف املوحض النحو �ىل اس�ت�دا�ا ینبغي اليت السامت اختیار تعمل �ىل العمیق التعمل قدرة رمغ .37
  املثال: سبيل �ىل ذ� ومن ا�االت. من كثريٍ  يف معیقة عصبیة ش�بكة ذجمنو  ٕال�شاء البرشیة اجلهود ٕاىل قامئة احلا�ة

 ذ�)؛ ٕاىل وما و�رتيهبا الطبقات نوع (حتدید الش�بكة معامریة ٕا�شاء −
 ذ�)؛ ٕاىل وما املد�الت وجحم طبقة لك يف العصبو�ت (�دد املعلامت ٔأفضل وحتدید −
  الناجتة؛ التصنیفات واختیار −
  �ددي. بنسق ملد�التا �شفري �یفية يف والبت −

  التدریب. بیا�ت ٕا�شاء يف �مكن �كثري ا�ٔكرب اجلهد فٕان ذ� ومع

 و�كون الفئة. هذه ٕاىل ٔأ�اله املطرو�ة أ�مث� مجیع وتنمتي ٕ�رشاف. التعمل هو الیوم ش�یو�اً  ا�ٓيل التعمل ٔأشاكل ؤأكرث .38
 املتوقعة �س�ت�ابة خمرج لك �كون حبیث حيث املتقاب�، وا�ر�ات املد�الت من ٔأزواج عن عبارة التدریب بیا�ت

 ویتطلب ٕا�هيا. التوصل لها ینبغي اليت �س�تنتا�ات اخلوارزمية یلقن مرشفاً  ٔ�ن مو�ًا، التعمل �كون و�لتايل املقابل. للمد�ل
 ا�قة. من جيد مس�توى ٕاىل للوصول رضور�ً  أ�حيان من كثري يف �كون معترباً  �داً  بتسمیات أ�مث� مالیني ٔأو أآالف متیزي
 قبیل من للغایة، حمدودة بقرارات ٕاال تتعلق ال ضیقة مسائل �دود يف ٕ�رشاف التعمل تقيید ٔأیضاً  ذ� �ىل یرتتب كام

 مثل ٔأبعد، �د ٕاىل مفتو�ة ملهام �سهو� التصدي �س�تطیع ال ٔأنه �ري طبیة. ٔأشعة صور من صبغیة رسطانیة �ال� اكتشاف
  العام. املنطقي الت�لیل من �يشء یتعلق ما ٔأو تفصیلیة، وقرارات املد�الت من أٔكرب �اً تنو  یتطلب ا�ي التشخیص

 ٕا�سان ٕاىل �ا�ة دومنا ؤأمناط معلیات حتدید �یفية تعمل ٕارشاف بغري التعمل �الل من �اسوب �س�تطیع و�ملقابل، .39
 ٕارشاف بغري التعمل ویقلل بنفسه. اینش�هئ اليت البیا�ت مبجمو�ات �سمیات نفسه احلاسوب یلحق حيث �لتوجيه، یصحبه

 بیا�ت يف أ�مث� متیزي يف املمتث� للغایة امللكفة والعملیة ا�متیزي �سمیات اختیار من لكٍ  اجتناب طریق عن البرشي ا�ور من
 عاملال هیلكیة �س�تكشف فإال�سان بعید، �د ٕاىل ٕارشاف بغري �كون ا�ي البرشي، �لتعمل ٔأش�به وهذا بتسمیات. التدریب

 يشء. لك امس بتلقينه ال معه، والتفا�ل مشاهدته طریق عن

 أٔسوأٔ  الیوم حىت ٕارشاف بغري التعمل ٔأداء ٔأن �ري ٕارشاف، بغري ٔأو ٕ�رشاف التعمل العمیقة العصبیة الش�باكت و�س�تطیع .40
 بغري تعمل �ىل للتفوق یدو�ً  بتسمیات املمزية البیا�ت من ضئیل قدر اس�ت�دام �كفي حيث ٕ�رشاف، التعمل من �كثري

 ظهرت اليت الطرق بعض يف الالزم إالرشاف ویقل بتسمیات. املمزية �ري البیا�ت من هائل بقدر اكن ولو حىت ٕارشاف
  ٔأمهیة. ٔأكرث ٕارشاف بغري التعمل یصبح ٔأن أ�بعد املدى �ىل املتوقع ومن املعزز)، والتعمل �لنقل والتعمل النشط (التعمل مؤخراً 
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  العمیقة؟ العصبیة الش�باكت يف الیوم ر�بتاك حمل ما ه.

 التعمل يف �بتاكر ٔأعامل فٕان ذ� ومع والعمومية، البساطة من �س�يب بقدر العمیقة العصبیة الش�باكت مبادئ تتسم .41
 العصبیة: للش�باكت أ�ساس�یة اجلوانب من ٔأوسع بنطاق حتیط الیوم العمیق

 ٕا�شاء �یفية يف �بتاكر فٕان العمیق، التعمل يف تأٔثرياً  رثا�ٔك العامل هو التدریب جحم ٔأن مبا :التدریب بیا�ت −
 �بريًا؛ حتد�ً  ميثل و�ه ٔأفضل �ىل معینة لتطبیقات ٔأجحا�ا وتقلیل واس�تغاللها بیا�ت مجمو�ات

 وینصب ٔأفضل. ب�ذج اخلروج ٕاىل العميل التطبیق يف احلوسبية القدرة يف الز�دة تؤدي :احلوسبية القدرة −
 والربجمیات؛ املعدات حتسني �ىل ا�ٓيل التعمل جمال يف هوداجل  من الكثري

 مفا متنو�ة. وظائف لتنفيذ متعددة جماالت �ىل �صطناعي ا�اكء �كنولوجيات تطبیق املمكن من :التطبیق −
 یبأ�سال  هذه دمج ميكن و�یف الن�اح؟ فهيا حيقق ٔأن العمیق للتعمل ميكن اليت اجلدیدة الوظیفية واملهام املسائل يه

  ٔأكرب؟ تطبیقات يف �كفاءة
 اخلصائص ذات ا�فية الطبقات من خمتلفة ٔأنواع العملیة املامرسة يف تو�د :العصبیة الش�باكت معامریة −

 والرتمجة، املنطوق، ال�م �ىل (التعرف التسلسلیة البیا�ت �ىل املكيفة التكراریة العصبیة الش�باكت مثل املتنو�ة،
 معامریة ٔأفضل تصممي ویتسم الصور. يف ا�اكئنات �ىل للتعرف أ��سب امللتفة العصبیة الش�باكت ٔأو ذ�)، ٕاىل وما

  املتا�ة. التدریب بیا�ت ؤأجحام واملیدان البیا�ت وطبیعة املهمة �ىل الع�ده �لتعقيد العصبیة للش�بكة
 معیقة عصبیة ش�بكة نافست  حيث ،8التنازعیة �لهجامت العمیقة العصبیة الش�بكة اخنداع �سبياً  �َسهل :ا�متكن −

 �الل احلامسة أ�مور من و�دارهتا هذه ا�ٓيل التعمل ٔأنظمة سالمة وس�تكون ضعفها. مواضع ٕالظهار أ�وىل �نیة
  املقب�. الس�نوات

 يف معترب �س�بق احلوسبية والقدرة البیا�ت مجمو�ات من أ�وفر �لنصيب �س�تأٔ�ر اليت املؤسسات �متتع العموم، ويف .42
 التقنیة �بتاكرات تتاح �ام، و�شلك أ�ساس�یة. التقنیة �بتاكرات عن مبعزل الرائدة �صطناعي ا�اكء ٔأنظمة رتطو� مضامر

  املفتوح. املصدر �رجمیات توزیع يف للغایة مبكر وقت يف أ�ساس�یة

 برباءات �صطناعي ��اكء الص� ذات ��رتا�ات حامیة �لثًا.

 "��رتا�ات تت�ذ وقد برباءات. �صطناعي ��اكء الص� ذات ��رتا�ات حامیة الوثیقة من اجلزء هذا یتناول .43
 من یقع وقد �صطناعي، ا�اكء ٔأسالیب حتسني �بتاكر حمل �كون فقد خمتلفة، ٔأشاكالً  �صطناعي" ��اكء الص� ذات

 ميكن ذ�، ٕاىل و�ٕالضافة �دیدة. مزية افةٕاض ٔأو معلها لتحسني قامئة ٔأ�زة يف �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا ٕادماج �الل
 �كنولوجيا مقتضیات �كون وال �دید. ا�رتاع ٕاىل للتوصل والتطو�ر للبحث ٔ�داة �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا اس�ت�دام

 ��اكء الص� ذات ��رتا�ات من ا�تلفة أ�شاكل هذه بني �لرضورة م�ث� الرباءات قانون ٕاىل �لنس�بة �صطناعي ا�اكء
  �صطناعي.

                                         
 to AI detectors, April 2019. ’ virtually invisible‘Researchers design patch to make peopleاملقال:  8

https://www.computerworld.com.au/article/660283/researchers-design-patch-make-people-virtually-invisible-
ai-detectors/. 
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 �امة اعتبارات ٔأ.

 نقل عن فضالً  التكنولو� �بتاكر تعز�ز يف إالسهام الرباءات لنظام ینبغي ٔأنه واسع نطاق �ىل به املسمل من .44
 ومس�ت�ديم التكنولوجيا ملنتجي و�لزتامات احلقوق بني التوازن �الل من وذ� مجم�، يف ا�متع لصاحل و�رشها التكنولوجيا

 و�مك� احملامك تفرسه مما تنظميیة، ولواحئ قوانني و�سن قانونیاً  ٕاطاراً  ب� لك یوفر الغایة، لهذه وحتقيقاً  التكنولوجية. ملعرفةا
  إالداریة. الهیئة تضعها اليت العملیة التوجهيات

 ٕاماكنیة عن �رٔأسها یدة�د �كنولوجيا ٔأطلت لكام �ساؤل یثار التكنولوجيا، ٕاىل �لنس�بة حماید الرباءات نظام ٔأن ومبا .45
 والربجمیات املوصالت، ٔأش�باه �كنولوجيا ٕاىل �لنس�بة فعالً  ذ� �دث وقد الرباءات. نظام ٔأغراض �دمة يف �س�مترار
 ٔأن جعب فال و�لتايل التكنولوجيا. تطور مع اجلدل �س�متر حيث البیولوجية، والتكنولوجيا املعلومات، و�كنولوجيا احلاسوبیة،

 ا�اكء �كنولوجيا الستيعاب احلايل الرباءات نظام اس�تعداد متحص مشاهبة ومناقشات ٔأس�ئ� �صطناعي اكءا� �شوء یثري
 �صطناعي.

ف والربجمیات، أ��زة من �ً  �شمل مما احلاسوب، �كنولوجيا مازالت الزمن، من عقود مدى و�ىل .46  ملسا�دة توظ�
 �ىل احلاسوب مبسا�دة التصممي ٔأ�ان املثال، سبيل فعىل التكنولوجيا. تجماال من الكثري يف لال�رتا�ات البرش ٕا�شاء معلیة
 البیولوجية البیا�ت حتلیل للباحثني البیولوجية املعلوماتیة وسهلت وإاللكرتونیة، املیاكنیكية ا�االت يف تطورات حتقيق

 ومعدات ٔأ�زة يف حواسيب ٔأدجمت كام ة.�دید �ميیائیة مواد ٕاجياد �ىل الكميیائیني احلوسبية الكميیاء ؤأ�انت وتفسريها،
  معینة. وظیفة لتنفيذ

 ٔأنواع: ثالثة ٕاىل التكنولوجيا بت� الص� ذات اجلدیدة ��رتا�ات تقس�مي ميكن احلاسوب، �كنولوجيا �ا� ويف  .47
 ذاهتا؛ �د يف للحواسيب احلوسبية الوظائف حتسني ٕاىل تؤدي �دیدة ا�رتا�ات "1"
 حمددة؛ وظیفة ٕالجراء حواسيب تتضمن ذ�) ٕاىل ما ٔأو معدة ٔأو از(� �دیدة وا�رتا�ات "2"
 التكنولوجيا. جماالت من ٔأي يف �كون قد مما حواسيب، من مبسا�دة ٕا�هيا یتوصل �دیدة وا�رتا�ات "3"
  

 التايل: النحو �ىل �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا �ىل مشابه تصنیف تطبیق وميكن .48
 ذاهتا؛ أ�ساس�یة �صطناعي ا�اكء ا�كنولوجي يف �دیدة ا�رتا�ات "1"
 ��اكء العمیق التعمل یتضمن �رمجة �از (مثل �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا تتضمن �دیدة وا�رتا�ات "2"

 معني)؛ مرض لتشخیص طيب �از ٔأو �صطناعي
 مبسا�دة �دیدة ادةم �ىل العثور (مثل �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا مبسا�دة ٕا�هيا یتوصل �دیدة وا�رتا�ات "3"

 �صطناعي). ا�اكء �كنولوجيا

 التطور من احلالیة املر�� يف ��رتا�ات هذه ٕا�شاء معلیة من �امً  جزءاً  متثل البرشیة والتد�الت التعل�ت ومازالت .49
 التعمل من كثري�  ٔأسوأٔ  ٕارشاف بغري التعمل ٔأداء مازال الثاين، اجلزء يف البیان س�بق وكام �صطناعي. ل�اكء التكنولو�
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 يف البرشي التد�ل و�اهة ٔأو رضورة مس�توى یتضاءل قد ،9�صطناعي ا�اكء �كنولوجيا تطور ومع ذ�، ومع ٕ�رشاف.
  أ�داء. يف �صطناعي ا�اكء ٔأنظمة اس�تقالل �زاید ٕاىل �س�بة إال�شاء معلیة

 ابتاكري مفهوم ٕا�شاء �ىل �ركزياً  ٔأخرى، ةزاوی من �صطناعي ��اكء الص� ذات ��رتا�ات تصور ميكن و�لتايل، .50
 التايل: النحو �ىل �صطناعي ��اكء الص� ذات ��رتا�ات تصنیف ميكن املنظور، هذا ومن ٔأسايس.

 �رد �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا �س�ت�دم بي� لها، حللٍ  تصور ووضع ما مشلكة حتدید البرش یتوىل "1"
 تعمميه؛ ٔأو �كيیفه ٔأو تتهٔأمت  ٔأو البرشي احلل من التحقق

 ٔأو تو�ه ٔأو لها حلل تصور وضع يف �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا و�سا�د ما مشلكة حتدید البرش یتوىل ٔأو "2"
 تقوده؛

 �رشي. تد�ل دومنا لها حللٍ  تصور ووضع ما مشلكة حتدید �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا تتوىل ٔأو "3"

 أ�دىن احلد مس�توى بني ��رتاع ٕا�شاء معلیة يف الثاين السيناریو يف �صطناعي ءا�اك �كنولوجيا و�اهة ترتاوح وقد
 احلالیة التكنولوجيا تتيح ال يشء فهو ،10الفائق ا�اكء ٔأو �صطناعي العام ا�اكء ٔأي الثالث، السيناریو ٔأما احلسم. ومس�توى

 ویطرح التقلیدیة. احلاسوب �كنولوجيا عن لالختالف ةالبارز السامت من التطور هذا وقوع ٕاماكنیة فٕان ذ� ومع 11حتقيقه.
  �صطناعي. ل�اكء �لرباءات یتعلق ف� خمتلفة طبیعة ذات �دیدة ٔأس�ئ� �ختالف هذا

 منحت ٔأن و�دث �راءة، طلبات و�حثون مبتكرون ٔأودع ٔأن �دث �صطناعي، ا�اكء �كنولوجيا �شوء ومنذ .51
 هذه �شمل �صطناعي"، ا�اكء – 2019 للویبو التكنولوجية "�جتاهات يف وحضم هو وكام ��رتا�ات. لت� �راءات
 مجمو�ة ويف 13�صطناعي ا�اكء ميدان يف متعددة وظیفية لتطبیقات 12�صطناعي ا�اكء ٔأسالیب من متنو�ة مجمو�ة
 (ٔأو املفتوح املصدر هنج اعاتب �صطناعي ا�اكء مطوري بني �ش�یع كام .14�صطناعي ا�اكء تطبیق جماالت من متنو�ة

 �راجع �صطناعي، ��اكء ص� ذات ال�رتا�ات الرباءات ملشهد التفصیلیة البیا�ت �ىل ولالطالع 15املفتوح). �بتاكر
  املذ�ور. الویبو منشور

 صخصائ بعض ٔأن یبدو ذ�، ومع الرباءات. قوانني يف �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا تأٔثري �یفية بعد حتدد ومل .52
 مل ٕان املس�تقبل، يف الناش�ئة التكنولوجيا هبذه تتأٔ�ر قد اليت الرباءات قوانني يف ا�االت متس �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا

 یيل: ما قبیل من نقاط يف التفكر الس�یاق هذا يف وميكن فورًا. �كن

                                         
اح�ل  1047يف القدرة احلوسبية �آالت ا�اكء �صطناعي ٕادارة جمال �بري من البحث: فعىل سبيل املثال، تتضمن لعبة الشطرجن ٔأ�حت الز�دة  9
)Deep Blue ،10  اح�ل ( 10170) وتتضمن لعبة غو 1996فربا�رAlphaGo 2016، مارس .( 

ذ ٔأي �ام فكریة �س�تطیع العقل البرشي �ضطالع هبا، ٔأو القدرة �فرتاضیة �آ� ما هذا یعين ٔأن �متكن ٔأنظمة ا�اكء �صطناعي من الن�اح يف تنفي 10
 تتفوق �كثري �ىل العقل البرشي.

 . 19ا�اكء �صطناعي، ص  – 2019�جتاهات التكنولوجية للویبو   11
 �ىل سبيل املثال، التعمل ا�ٓيل، واملنطق الضبايب، والربجمة املنطقية. 12
 ثال، إالبصار احلوس�يب، ومعاجلة اللغات الطبیعیة، ومعاجلة ال�م املنطوق. �ىل سبيل امل   13
 �ىل سبيل املثال، النقل، واالتصاالت، واحلیاة والعلوم الطبیة.  14
 . 109ا�اكء �صطناعي، ص  – 2019�جتاهات التكنولوجية للویبو   15
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 الرباءات قوانني مسائل هةو�ا تنسحب فقد �رجمیات، ٔأساساً  تنفذها �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا ٔأن مبا "1" 
 ا�اكء �كنولوجيا �ىل الربجمیات �س�ت�دم اليت و��رتا�ات �حلاسوب املنفذة �ال�رتا�ات احملیطة احلالیة

 �صطناعي؛
 دمج هبا ميكن اليت الكيفية يف التفكر من مزیداً  �صطناعي ا�اكء لتكنولوجيا إالدرا�یة اخلصائص وتتطلب "2"

 ٕاطار يف إال�سان" صنع "من ��رتا�ات افرتاض �ىل عواقهبا ويف البرشي، �بتاكر معلیات يف التكنولوجيا هذه
 الرباءات؛ وقانون الرباءات نظام

 العمیق للتعمل العصبیة الش�بكة يق جترى اليت العملیات ووصف �كرار يف املتأٔص� التقنیة القيود و�سرتعي "3"
 التكنولوجية املعارف �رش وهو ٔأال الرباءات، نظام يف أ�ساس�یة املبادئ ٔأ�د يف احملمتل ٔأ�رها ٕاىل انتباهنا اكمل �شلك

  اجلدیدة.

 نقل عن فضالً  التكنولو� �بتاكر تعز�ز يف إالسهام �ىل قامئاً  الرباءات لنظام قياملنط أ�ساس بقي وطاملا .53
آلیات لالبتاكر حوافز تقدمي يف الرباءات نظام �س�متر ٔأن یلزم و�رشها، التكنولوجيا  ا�اكء جمال يف اجلدیدة املعارف لتقامس وأ

 مس�توى و�ىل اكٍف). �شلك أ�مور هذه تعاجل ٔأخرى قانونیة/اج�عیة/اقتصادیة ٔأدوات تو�د مل (ما �صطناعي
 �كنولوجيا تطور شأٔن من هل الرباءات، نظام هدف ٕاىل �لنظر یيل: ما الرئيس�یة �عتبارات �كون ٔأن ميكن الس�یاسات،

 من �كون وهل اس�تعادته؟ ميكن �یف كذ�، اكن وٕان الرباءات؟ نظام يف املنشود �لتوازن خيل ٔأن �صطناعي ا�اكء
 ٔأي مس�تقبًال، ٔأو ا�ٓن تو�د، وهل �صطناعي؟ ا�اكء �كنولوجيا تطور ضوء يف وممارساهتا الرباءات قوانني حتدیث املفيد

 �صطناعي؟ ا�اكء و�شوء ةالقامئ القانونیة الرباءات نظام مفاهمي بني جفوات

 احلاسوب بتكنولوجيا مقارنة �صطناعي ل�اكء التقنیة اخلصوصیة فهم ٕاىل �ا�ة تو�د أ�س�ئ�، هذه عن ولٕال�ابة .54
 تتطرق وال والحقًا. الیوم �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا �ىل احلالیني واملامرسة القانون تطبیق ٕاماكنیة تقيمي وٕاىل التقلیدیة،

 عینة التالیة الفقرات تقدم ذ�، ومع شامل. �شلك املسائل من ا�اكم� ا�مو�ة وصف ٕاىل هذه أ�ساس�یة علوماتامل وثیقة
 ص� ذات ال�رتا�ات �راءات ومنح برباءات امحلایة ال�س �ا� يف ص� ذات �كون قد اليت الرباءات قانون مسائل من

 �ىل ��رتا�ات ٔأنواع خمتلف ٕاىل �صطناعي" ��اكء الص� ذات "��رتا�ات مصطلح و�شري �صطناعي. ��اكء
 حمدد �شلك یعاجل ا�ي الرمسي التوجيه من القلیل النذر ٕاال �الیاً  یو�د وال ٔأ�اله. 50و 48 الفقرتني يف املوصوف النحو

 �كنولوجيا �صطناعي ا�اكء ٔأن ومبا �صطناعي. ��اكء الص� ذات ��رتا�ات �ىل املطبقة الرباءات قانون مسائل
 يف ممارساهتا توحض توجهيات ٔأصدرت اليت الرباءات ماكتب �دد ٔأن كام اكمل، �شلك قضائیة سوابق بعد توضع فمل �دیدة،

 املطالبات تفسري �لفية �ىل و�رخيصه �صطناعي ا�اكء �راءات ٕانفاذ ميثل ٔأن ٔأیضاً  املمكن ومن ٔأیضًا. قلیل ا�ال هذا
 یتطلب �ام، و�شلك اصطناعیًا. ذاكءً  تضم اليت املنت�ات �سویق مع جنب ٕاىل جنباً  مس�تقبًال، قاشالن بنود من جزءاً 

 النظر ٕاىل قامئة احلا�ة ومازالت اجلوانب. ومتعددة معقدة اعتبارات الرباءات مناز�ات و�ل الرتخيص اتفاقات يف التفاوض
 �لفعل املعقدة املسائل هذه �ىل التعقيد من مزیداً  ذاهتا �د يف �صطناعي ��اكء الص� ذات ��رتا�ات ٕاضفاء اح�ل يف

  ٔأصًال.

آلیات شأٔن من ٔأن افرتاض �ىل احلايل الرباءات نظام وینبين .55  ومن إالبداعیة. إال�سان ٔأ�شطة تعزز ٔأن معینة حتفزي أ
 قانونیة فلسفية مسأٔ� ي�صطناع ا�اكء �كنولوجيا تطور ٔأظهرها اليت القدرات تفرض العايل، املس�توى س�یاسات منظور

 �شلك هذا یتحقق فقد بعد، العلمي اخلیال نطاق عن ذ� خروج �دم من و�لرمغ الرباءات. نظام يف احلوافز نظریة �ىل
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آ� متكنت ما مىت �اص  و�كنولوجية �لمیة بیا�ت (ليس البیا�ت �تلف شام� معاجلة ٕاجراء من �صطناعي ��اكء جمهزة أ
 ت� و�ل ما، مشلكة وحتدید والقانونیة)، �ج�عیة البیا�ت عن فضالً  والسلو�یة الشخصیة لبیا�تا ٔأیضاً  بل حفسب
 الرمغ و�ىل مس�تقل. �شلك ذ� �لك القيام مع البرش، �ريض السوق ٕاىل �دیدة مبنت�ات واخلروج �دید، ��رتاع املشلكة

  الوثیقة. هذه قنطا تت�اوز فهيي فكرً�، لاله�م مثرية املسأٔ� هذه �ون من

 برباءة للحامیة القابل املوضوع ب.

 رشیطة التكنولوجيا، جماالت مجیع يف معلیات، ٔأو منت�ات اكنت سواء ا�رتا�ات، ٔ�ي الرباءات تتاح �ام، �شلك .56
 ٕالزايم تعریف یو�د وال املستبعد. املوضوع حتت ��رتا�ات اندراج �دم رشط ذ� يف مبا القانونیة، الرشوط مجیع استيفاهئا

 املعين الب� تضم اليت ا�ولیة املعاهدات مع ا�ساقاً  املستبعد املوضوع نطاق الوطين القانون وحيدد "ا�رتاع"، ملصطلح دويل
 من كثرية ب�ان و�ستبعد 16وأٓخر. ب�ٍ  بني �لرباءة للحامیة القابل املوضوع نطاق يف فروق تو�د و�لتايل، ٔأطرافها. بني من

 وطرقها، أ�عامل وقوا�د وطرقها، ا�هنیة أ�عامل ٕاجراء وقوا�د وا�ططات، الر�ضیة، الطرق �لرباءة للحامیة القابل املوضوع
 طلب تعلق بقدر ٕاال �لرباءة للحامیة القابل املوضوع من مستبعدة ليست املواضیع هذه ٔأن بعضها ویوحض احلاسوب. و�رجمیات

 قانون ٕاىل املو�ة املطالبات بأٔن 17القضائیة الوال�ت ٕا�دى يف القضائیة السوابق وتفيد ذاته. �د يف املعين �ملوضوع اءة�ر 
 الرباءات قانون یعّرِف ٔأخرى، قضائیة والیة ويف برباءة. امحلایة من مستبعدة ا�ردة وأ�فاكر الطبیعیة والظواهر الطبیعة

 �رجمیة منتج ا�رتاع فئة وتتضمن الطبیعة" قوانني توظف تقنیة ٔ�فاكر التقدم �لغ "إالبداع هٔأن �ىل "ا�رتاع" مصطلح 18فهيا
  19�اسوبیة. لربجمیة ماك� ٕالكرتوين �اسوب بواسطة معاجلهتا مطلوب ٔأخرى معلومات ؤأي �اسوبیة

 املتعلقة �رتا�ات� �كون �صطناعي، ا�اكء وظائف �شغل اليت املعدات مكو�ت �ىل حتسينات ٕاد�ال وخبالف .57
 �كنولوجيا شأٔن هو وكام الربجمیات. ٕاىل الغالب يف مو�ة الوظیفية �صطناعي ا�اكء وتطبیقات �صطناعي ا�اكء بأٔسالیب
 املايل ا�ال مثل �كنولوجية، �ري جماالت يف �صطناعي ا�اكء تطبیقات اس�ت�دام كذ� ميكن التقلیدیة، احلاسوب
 للتصنیف حوسبية وخوارزميات مناذج ٕاىل ا�ٓيل التعمل �ستند ذ�، �ىل و�الوةً  ذ�. ٕاىل وما لكرتونیةاالٕ  والت�ارة والتأٔمني
 ٔأمهیة ٕاناكر اس�ت�ا� ومع ذ�، ٕاىل و�ٕالضافة ر�ضیة. ٔأسالیب اعتبارها ميكن واليت الُبعدي، واخلفض و�رتداد والتجمیع

 قابالً  ا�رتا�اً  معلومات، حمض يه واليت ذاهتا، �د يف البیا�ت متثل فال ا�ٓيل، التعمل ٔأداء ٕاىل �لنس�بة التدریب بیا�ت
 برباءة. للحامیة

 بني فاصل خط رمس يف لصعوبة �لفعل للرباءات �لربجمیات ٔأو �حلاسوب املنفذة ��رتا�ات بأٔهلیة ٔأ�اطت وقد .58
 �مة الب�ان من كثري يف املطالبة موضوع ال�رتاعل التقنیة" "الصبغة تعترب املثال، سبيل فعىل املؤه�. و�ري املؤه� املواضیع

 "املشلكة قبیل من املفاهمي لتوضیح مكتبیة وممارسات قضائیة سوابق الب�ان هذه يف ٔأ�دت وقد للرباءة. أ�هلیة يف للبت

                                         
يف: ” Exclusions from patentable subject matter –ws Certain Aspects of National/Regional Patent La“انظر   16

https://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html . 
 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  17
 ) من قانون الرباءات الیا�ين.4) و(2)1املادة   18
ءة ؤأهلیة الرباءات لال�رتا�ات املنفذة �حلاسوب، انظر للحصول �ىل مزیٍد من املعلومات عن �االت �ستبعاد من املوضوع القابل للحامیة بربا  19

(ف� یتعلق �لربجمیات احلاسوبیة مكوضوع مستبعد من قابلیة امحلایة برباءة، انظر، �ىل أ�خص، املرفق الثاين �لوثیقة  SCP/15/3و SCP/13/3الوثیقتني 
SCP/15/3 .( 



SCP/30/5 
18 
 

 العلیا احملمكة حمك تطبیق ٔأ�ل ومن املت�دة، الوال�ت ففي التقين". و"الغرض التقنیة" و"ا�ٓ�ر التقنیة" و"الوس�ی� التقنیة"
 والعالمات للرباءات املت�دة الوال�ت مكتب ٔأصدر ٔأليس/مایو)، (اختبار للرباءات أ�هلیة تقيمي �ىل املت�دة �لوال�ت
 �ىل الوضوح من مزید ٕاضفاء بغیة 2019 ینا�ر شهر يف 2019 لس�نة للرباءات املواضیع ٔأهلیة �شأٔن املنقح التوجيه الت�اریة
 يف �س�متر ٔأن شأٔنه من مما معقدة، ٔأس�ئ� �ىل للرباءات �لربجمیات املنفذة ��رتا�ات ٔأهلیة تنطوي ذ�، ومع 20املهنجیة.
  التكنولو�. التطور يف الز�دة مع التطور

 ماكتب بعض أٔصدرت فقد �صطناعي، ��اكء الص� ذات ��رتا�ات �ىل املطبق للرباءات أ�هلیة رشط عن ٔأما .59
 للرباءات املواضیع ٔأهلیة �شأٔن املنقح التوجيه ویتضمن �صطناعي. ��اكء الص� ذات �ال�رتا�ات تعلقت  توجهيات الرباءات

 منفذة طریقة الت�دید و�ه �ىل یتناول مثاالً  الت�اریة والعالمات للرباءات املت�دة الوال�ت مكتب عن الصادر 2019 لس�نة
 ٔأهلیة حيث من التدریب لهذا اخلطوات من سلس� من تأٔلفت  الوجوه اس�تكشاف �ىل عصبیة ش�بكة لتدریب �حلاسوب

 ٔأقسام وحتت أ�ورويب، الرباءات مكتب يف للفحص التوجهيیة املبادئ من 2018 نومفرب �دد ويف 21لرباءة. الطریقة هذه
 ومبارشة أ�لعاب واس�ت�دام ا�هنیة أ�عامل ٕاجراء وطرق وقوا�د الر�ضیة، وا�ططات للطرق برباءات امحلایة بقابلیة تتعلق

 معایري تعریف بغرض ا�ٓيل والتعمل �صطناعي ا�اكء بيهنا من رٔأمو  جبم� تتعلق �دیدة فرعیة ٔأقسام اس�ت�دثت أ�عامل،
 مكتب عن الصادر املنفعة، ومناذج للرباءات الفحص كتيب یتضمن كام 22ٔأدق. �شلك الص� ذات برباءة للحامیة القابلیة

  23�صطناعي. ا�اكء ��رتا�ات تتعلق ٔأمث� الیا�ين، الرباءات

 القابل املوضوع يف النظر ٔأن الواحض من �صطناعي، ا�اكء �كنولوجيا مبسا�دة تنش�أٔ  اليت �ال�رتا�ات یتعلق وف� .60
 فهيا د�ستبع اليت الب�ان يف املثال، سبيل فعىل به. املطالبة و�یفية ا�هنائیة صورته يف ��رتاع �ىل یعمتد برباءة للحامیة

 ٕا�دى مبسا�دة ٔأ�شئ ومبتكراً  �دیداً  نبا�ً  تعرف اليت الرباءة مطالبات �كون ال برباءة، للحامیة القابل املوضوع من النبا�ت
  مقبو�. �صطناعي ا�اكء ٔأدوات

 �بتاكري والنشاط اجلدة ج.

 الرباءة طلبات بني ومن 24تقي�ً. اءةبرب  امحلایة قابلیة معایري يف الرشوط ٔأصعب هو �بتاكر النشاط حتلیل ٔأن یقال .61
 �راءات، صالحية يف �لثة ٔأطراف تطعن وعندما �بتاكري. النشاط ٕاىل �فتقار مهنا لكثري الرفض ٔأساس �كون املرفوضة،

 ا�اكء جمال يف والرباءات الرباءة طلبات ٔأن ویبدو �بتاكري. النشاط رشط خمالفة ٕاىل ٔأس�باهبا يف �ستند ما كثرياً 

                                         
and-https://www.uspto.gov/patent/laws-متاح يف:  2019ة التوجيه املنقح �شأٔن ٔأهلیة املواضیع للرباءات لس�ن 20

regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility. 
 .39، املثال 2019التوجيه املنقح �شأٔن ٔأهلیة املواضیع للرباءات لس�نة   21
. و�الصة القول يف هذه املبادئ التوجهيیة ٔأهنا تنص �ىل ٔأن 1.3.3، ، الفصل الثاينGاملبادئ التوجهيیة للفحص يف مكتب الرباءات أ�ورويب، اجلزء   22

جمردة، بغض  ا�اكء �صطناعي والتعمل ا�ٓيل �ستندان ٕاىل مناذج وخوارزميات حوسبية للتصنیف والتجمیع و�رتداد واخلفض الُبعدي ذات طبیعة ر�ضیة
�، ٕاذا و�دت ل�اكء �صطناعي والتعمل ا�ٓيل تطبیقات يف خمتلف جماالت التكنولوجيا، حبیث النظر ٕان ٕاماكنیة "تدر�هبا" �ىل ٔأساس بیا�ت تدریب. ومع ذ

  تقدم ٕاسهامًا تقنیًا وتدمع حتقيق غرض تقين، ميكن اعتبار هذا ��رتاع موضو�ًا قابًال للحامیة برباءة. 
للرباءات، أ�مث� اليت یتناولها الكتیب يه: املطالبات املو�ة ٕاىل بیا�ت ما يه  املرفق ٔأ من كتيب الفحص للرباءات ومناذج املنفعة. ف� یتعلق �ٔ�هلیة  23

 یة الصوتیة، ومنوذج مدر�ب لت�لیل مسعة املنازل. ل ٕاال جمرد عرض ملعلومات، وهیلكیة بیا�ت تتيح معاجلة املعلومات مما ميكن تنفيذه يف أ�نظمة التفا� 
 SCP/28/4و SCP/22/3ن �یفية تطبیق رشط النشاط �بتاكري يف ب�ان خمتلفة، انظر الو�ئق لالطالع �ىل مزیٍد من املعلومات ع  24
 .SCP/30/4و SCP/29/4و
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 ٕاىل �لنس�بة �لثة ٔأطراف تودعها اليت الطعون من الكثري فيستند املتا�ة، البیا�ت حمدودیة ورمغ ��. مشاهبة صطناعي�
  25(البداهة). �بتاكري النشاط ٕاىل �فتقار ٕاىل �صطناعي ��اكء ص� ذات طلبات/�راءات

 ندرة ٕاىل یعزى �اصاً  حتد�ً  �بتاكري النشاط تقيمي یوا�ه �دیدة، �كنولوجيا �شوء عند أ�حيان، من كثري ويف .62
 املشرتكة واملعرفة املعين، ا�ال يف املاهر �فرتايض الشخص نطاقات حتدید و�دم السابقة الصناعیة التقنیة �ا� مراجع
 ٕاىل الرمسي والتوجيه القضائیة السوابق ٕاىل �فتقار ویؤدي ودقيقًا. اكمالً  حتدیداً  اخلصوص، و�ه �ىل ا�ال هذا يف العامة
 يف قياس�یة وممارسات تفسريات بدٔأت التكنولوجيا، نضوج مفع ذ�، ومع متسق. حنو �ىل �بتاكري النشاط تقيمي صعوبة
  التكنولوجية. ا�االت من كثري يف تدرجيیاً  الظهور

 ا�ي واملهارة املعرفة توىمس�  حتدید فٕان املعين، ا�ال يف ماهر خشص �بتاكري النشاط بتقيمي یضطلع من ٔأن ومبا .63
 بدقة واملهارة املعرفة هذه مس�توى تعریف وجيب 26�بتاكري. النشاط تقيمي يف زاویة جحر ميثل �فرتايض الشخص به �متتع
 افرتايض خشص ومعرفة قدرة تناظر ٔأن ميكن �ام، و�شلك التكنولو�. التطور مع یتغري ذ� ٔأن كام بذاهتا. حمددة �ا� �لك
 27ص�. ذات متنو�ة جماالت يف العاملني أ�ش�اص من فریق ومعرفة قدرة مالمئًا، ذ� اكن ما مىت املعين، ا�ال يف ماهر

 هذا يف �بتاكر قل لكام املعين، ا�ال يف �صطناعي ا�اكء ٔأدوات من ما ٔأداة اس�ت�دام كرث لكام ٔأنه املتوقع مفن و�لتايل،
 �صطناعي، ا�اكء ٔأداة اس�ت�دام �ىل القادر التخصصات متعدد الفریق ٔأي ال،ا� يف املاهر الشخص ٔ�ن �س�ت�دام،

  28املشرتكة". العامة "املعرفة مفهوم �ىل ٔأیضاً  الت�لیل هذا وینطبق ٔأحباثه. يف أ�داة هذه اس�ت�دام ٕاىل س�یل�أٔ 

 تتعلق ٔأمث� �دة ا�ين،الی الرباءات مكتب عن الصادر املنفعة، ومناذج للرباءات الفحص كتيب من أٔ  املرفق ویضم .64
 املثال: سبيل �ىل ذ� ومن 29�صطناعي. ��اكء الص� ذات لال�رتا�ات �بتاكري النشاط بتقيمي

 ذاكء نظام يف البرشیة للعملیات مهن�ة جمرد �ونه یتعد مل ��رتاع ٔ�ن �بتاكري، النشاط ٕاىل �فتقار −
 )؛33 (املثال اصطناعي

 املد�الت بیا�ت من ا�ر�ات بیا�ت لتقد�ر طریقة يف تعدیل �رد نتي�ة بتاكري� النشاط ٕاىل و�فتقار −
 )؛34 (املثال

 )؛34 (املثال معترباً  ٔأ�راً  حتدث معینة تدریب بیا�ت ٕاضافة ٔ�ن ابتاكري، �شاط �ىل و�نطواء −
 دومنا معروفة بیا�ت بني �ر�یب جمرد ٕاال ليس التدریب بیا�ت تعدیل ٔ�ن �بتاكري، النشاط ٕاىل و�فتقار −

 )؛35 (املثال معترب ٔأ�ر
  ).36 (املثال التدریب لبیا�ت معینة مس�بقة ملعاجلة نتي�ة ابتاكري �شاط �ىل و�نطواء −

 �صطناعي ا�اكء أآالت ٕا�شاء �شأٔن شوا�ل ٔأثريت اصطناعي، ذاكء أآالت "خترتعها" اليت ��رتا�ات ٕاىل و�لنس�بة .65
 �راءات. �ىل وحيصل أآالت مبعرفة يشء لك فيه خيرتع وضع ٕاىل ذ� ٕافضاء من ختوف مع ائ�،ه بأٔ�داد �دیدة" "ا�رتا�ات

 طریق عن �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا �س�ت�دام سابقة" صناعیة تقنیة "�ا� تو� مشاریع تو�د س�بق، ملا مشابه و�شلك

                                         
 . 117ٕاىل  115ا�اكء �صطناعي، ص  – 2019�جتاهات التكنولوجية للویبو   25
 . SCP/22/3انظر الوثیقة   26
 .35و 34، الفقر�ن SCP/22/3الوثیقة   27
 .SCP/28/4قة انظر الوثی  28
 ، مكتب الرباءات الیا�ين. 36ٕاىل  31املرفق ٔأ من كتيب الفحص للرباءات ومناذج املنفعة، أ�مث�   29
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 عن ٔأما 30أٓخر�ن. ِقبل من برباءات للحامیة قاب� �ري ا�ر�ات هذه تصبح حىت �صطناعي، ا�اكء أآالت خمر�ات �رش
 سبيل �ىل حيوالن، ٔأن (املنفعة) الصناعي التطبیق ٕاماكنیة ورشط ا�متكيين الكشف رشط شأٔن مفن اجلدیدة، ��رتا�ات

 املر�ب هذا ٕانتاج لكيفية وصف دومنا معروفة �ميیائیة عنارص من �ر�یبة جمرد �ونه یتعدى ال ملا �راءات منح دون املثال،
 و�لتايل للجمهور، ٔأتیحت قد منشور مرجع يف موصوفة معلومات ٔأن اعتبار ميكن ال مشابه، منوال و�ىل اس�ت�دامه. و�یفية
 يف ماهر خشص �متكني التفصیل من اكف بقدر موصوفة املعلومات اكنت ٕاذا ٕاال مؤهل، سابقة صناعیة تقنیة �ا� مرجع
 صیغة مكجرد ٕاال عهنا �كشف ال �ميیائیة هیلكیة تعترب ٔأال املرحج من املثال، سبيل فعىل التوجيه. تطبیق من املعين ا�ال

 املناظر. الكميیايئ للمر�ب �بتاكري اجلدة/النشاط لرفض مؤهل سابقة صناعیة تقنیة �ا� مرجع �ميیائیة

 ميكن ال�رتاع برباءة امحلایة منح ینبغي ال ٔأنه هو البداهة) (�دم �بتاكري النشاط لرشط املنطقي وأ�ساس .66
آ� امجلهور، �ى �لفعل معلوم هو ملا بدهيیة كنتي�ة اس�ت�الصه  هبذا �سرتشاد وميكن 31 للمجمتع. منه املرجو إالسهام لضأ

  �صطناعي. ��اكء الص� ذات ��رتا�ات ذ� يف مبا �ا�، �لك �بتاكري النشاط لت�دید الس�یاسايت الهدف

 واملطالبات الكشف كفایة د.

 ��رتا�ات عن للكشف �اصة حتد�ت اجلدیدة التكنولوجيات تفرض �بتاكري، النشاط لتقيمي مشابه منوال �ىل .67
 ٕاىل �فتقار ٔأن كام املرشو�ة. امحلایة نطاق واٍف  �شلك تغطي وموجزة واحضة مطالبات ولصیا�ة واكمل، واحض �شلك
 الكشف. لرشوط �متثال تقيمي الرباءات نظام ومس�ت�ديم الفكریة امللكية ماكتب �ىل یصعب رمسي وتوجيه قضائیة سوابق

 ٔأي كشف الوطنیة/إالقلميیة الرباءات قوانني �شرتط �ام، �شلك املطالبة، موضوع ��رتاع بوصف یتعلق وف� .68
 موضوع �ال�رتاع املعين ا�ايل يف ماهر خشص لقيام و�ك�ل الوضوح من اكٍف  بقدر ��رتاع عن �راءة طلب مودع

 املعرفة ٕاىل والنفاذ املعلومات �رش الرباءات نظام �سهل الرشط هذا �الل ملن وٕانه 32ا�متكيين). الكشف (رشط املطالبة
 وز�دة التكنولوجية املعرفة من امجلاهريي ا�زون توسع هذا عن وینتج والرباءات. الرباءة طلبات حتوهيا اليت التكنولوجية

  والتطو�ر. البحث يف �زدواج وجتنب التكنولوجيا نقل �شجیع املثال سبيل �ىل ذ� منو  مجملها، يف �ج�عیة املنافع

 ا�اكء خوارزمية من عنه الكشف ینبغي ما مدى عن �سأٔل قد �صطناعي، ا�اكء �كنولوجيا ٕاىل و�لنس�بة .69
 يف ذ� ٕاىل ما ٔأو معدات �تمكو ٔأو تدریب بیا�ت ٔأو تعمل معلیة ٔأو عصبیة ش�بكة معامریة ٔأو تدریب منوج ٔأو �صطناعي

 ٕاطار يف البرش، �ىل املشلك من ٔأنه الصعوبة مصادر من �كون وقد ا�متكيين. الكشف رشط الستيفاء �راءة طلب
 توصل �یفية وتوضیح العمیق للتعمل عصبیة ش�بكة يف تت�ذ معلیات خطوة لك حتدید احلايل، العمیق التعمل �كنولوجيا

 �سهم اليت أ�وزان من املالیني عرشات �دة ما نظامٍ  يف �كون وعندما دقيقًا. توضی�اً  ا�هنائیة النتي�ة ٕاىل العصبیة الش�بكة
 �رش�ید احلاالت بعض يف أ�صعب من �كون وقد للبرش. مفهومة هیئة �ىل عهنا التعبري للغایة املعقد من �كون تصنیف، يف

  احلقيقي. العامل من جتریبية بیا�ت وجود دون )مقبول �شلك املنطقية أ�سس تقدمي (أٔي �صطناعي ا�اكء خمر�ات

                                         
  )./All Prior Art project (https://allpriorart.com/aboutاملوقع:   30
 .3، الفقرة SCP/22/3الوثیقة   31
" Sufficiency of Disclosure –ects of National/Regional Patent Laws Certain Asp. انظر ٔأیضًا "SCP/22/4انظر الوثیقة   32

 . https://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.htmlيف: 
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 اع�داً  �راءة طلب من التوصیفي اجلزء يف املطالبة موضوع ��رتاع عن الكشف مدى یعمتد الوقت، نفس ويف .70
 ا�اكء �كنولوجيا بتطبیق ا�رتاع تعلق �ا� يف املثال، سبيل فعىل الطلب. من املطالبات جزء يف املطلوب �ىل واحضاً 
 املطالبة موضوع ��رتاع اكن ٕاذا حمددة، بیا�ت مبجمو�ة معیق تعمل خوارزمية طریق عن مشلكة �ل ٔأ�ل من طناعي�ص 

 ٕ�عامل املعين ا�ال يف ماهر خشص لقيام الالزمة البیا�ت مجمو�ات ٔأنواع مجیع ٕا�راد أ�مر یتطلب فرمبا ٔأوسع، تطبیقاً  �شمل
  الوصف. يف فقط، وا�داً  نو�اً  ال بة،املطال  موضوع لال�رتاع العریض النطاق

 سبيل فعىل ا�متكيين. الكشف تقيمي ٔأ�ل من ٔأمهیة املعين ا�ال يف املاهر الشخص مفهوم �كتيس الصدد، هذا ويف .71
 الصور �ىل للتعرف عصبیة ش�بكة تطبق (ٔ�ن معني جمال يف ا�رتاع �ىل �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا طبقت ٕاذا املثال،

 �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا يف املعين ا�ال يف املاهر�ن أ�ش�اص من فریق ميثل قد واملراقبة)، أ�من جمال يف ا�رتاع �ىل
  ��رتاع. ذ� لتقيمي املعين ا�ال يف افرتاضیاً  ماهراً  خشصاً  املراقبة جمال ويف

 ا�هتیئة من يشء �ىل تنطوي ٕاهنا حيث قطعیة، �ري العمیق التعمل �كنولوجيات �ون عن ٔأخرى مسأٔ� تنشأٔ  وقد .72
 اختالفاً  خمتلف ٔأداء ٕاىل العصبیة الش�بكة معامریة ونفس التدریب بیا�ت نفس حىت تؤدي ٔأن الوارد مفن و�لتايل العشوائیة.

 خمتلف سلوك ٕاىل العصبیة الش�بكة معامریة ونفس التدریب بیا�ت بنفس �منوذج تدریبان وس�یفيض ا�ٓيل. للتعمل طفيفاً 
 ميكن البیولو�، التنوع جتنب فهيا �س�تحیل اليت البیولوجية املواد حلاالت مشابه منوال و�ىل تدریب. لك يف فيفاً ط  اختالفاً 
 �راءة. طلب يف الوارد الكشف ٕاىل استناداً  املطالبات موضوع ��رتا�ات يف املعقولیة ٔأو التكرار ٕاماكنیة �سمى ف� النظر

 بعیهنا. بیا�ت مجمو�ة بعینه �صطناعي ا�اكء ٔأسالیب بأٔ�د مشلكة �ل لبیتط قد التدریب، بیا�ت ٕاىل و�لنس�بة .73
 �راءة طلب يف عهنا الكشف مدى عن �ساؤالت ا�ٓيل التعمل ٔأداء يف تدریب بیا�ت مجمو�ة تؤدیه ا�ي املهم ا�ور یثري وقد
 املطالبة موضوع ��رتاع اكن ٕان (ٔأي لبةاملطا موضوع ��رتاع من �لثة ٔأطراف حتقق بغیة هذه البیا�ت مجمو�ة توافر وعن
  ال). ٔأم فعلیاً  یعمل

 و�ٕالضافة وإالجياز. �لوضوح املطالبات ا�سام وجوب �ىل الوطنیة القوانني من الكثري ینص �ملطالبات، یتعلق وف� .74
 ینبغي ال ٔأنه هو الرشط لهذا املنطقي فأ�ساس �ام، و�شلك 33ا�مع). (رشط �لوصف املطالبات دمع جيب ذ�، ٕاىل

 فالهدفان مشابه، منوال و�ىل الوصف. يف للعموم عنه املكشوف ��رتاع نطاق یت�اوز ٔأن املطالبة موضوع لال�رتاع
 عن بوضوح "التعبري هام 34املت�دة الوال�ت قانون يف �لیه املنصوص الكتايب الوصف لرشط أ�ساس�یان الس�یاساتیان

 ذ�، و�ىل 35امجلهور". یدي بني ��رتاع ٔأنه املودع یدعیه ما ووضع املطالبة يف واردال املوضوع ��رتاع مودع قيام معلومة
 یعرض مل وما إالیداع �رخي حىت املودع خيرت�ه مل ملا برباءة امحلایة منح بعدم القايض أ�سايس املبدأٔ  ٕاىل الرشوط هذه �شري
 �صطناعي ��اكء الص� ذات ��رتا�ات ٔأن ومبا إالیداع. �رخي حىت الرباءة طلب يف الكشف �الل من امجلهور �ىل

 فقد �صطناعي، ��اكء ص� ذات ��رتا�ات املطالبة ٔأسالیب ٕاىل �لنس�بة �حلاسوب، منفذة ا�رتا�ات الغالب يف �كون
  سلمي. و�ه �ىل املطالبات يف ا�رتا�اهتم تغطیة يف مشاهبة حتد�ت املودعون یوا�ه

                                         
 .SCP/22/4انظر الوثیقة   33
 .SCP/22/4من قانون الوال�ت املت�دة. انظر الوثیقة  35(ٔأ) من العنوان 112املادة   34
 املصدر السابق.  35
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 كتيب من أٔ  املرفق یضم �صطناعي، ��اكء الص� ذات ��رتا�ات �ىل الكشف طرشو بتطبیق یتعلق وف� .75
 احلاالت اساساً  أ�مث� وتوحض 36حمددة. ٔأمث� �دة الیا�ين، الرباءات مكتب عن الصادر املنفعة، ومناذج للرباءات الفحص

 ا�ٓيل التعمل یتطلب و�لتايل متنو�ة، جية�كنولو  جماالت يف ا�رتا�ات �ىل �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا فهيا تطبق اليت
 من البیا�ت ت� بني ف� الرتابط) (مثل حمددة �القة ٕاظهار ٔأمهیة تتناول ويه التدریب. بیا�ت من متعددة ٔأنواع �ام �شلك
 اكءا� �كنولوجيا ٔأن فهيا یفرتض اليت احلا� أ�مث� ٔأ�د یتناول ذ�، ٕاىل و�ٕالضافة الكشف. رشوط استيفاء ٔأ�ل

 الكشف، �رشط املطالبة موضوع ��رتاع یفي وال مطالبة. موضوع ميثل منتج ال�رتاع معینة وظیفة توفر �صطناعي
 التقنیة �ا� تو� وال للمنتج)، جتریبية بیا�ت (دون �صطناعي ا�اكء اس�تنباط بیا�ت ٕاال الوصف یوفر ال حيث

  التجریبية. البیا�ت حمل �صطناعي ا�اكء اس�تنباط بیا�ت ٕا�الل ٕ�ماكنیة العامة املشرتكة املعرفة وال السابقة الصناعیة

 الصناعي التطبیق ٕاماكنیة ه.

 ٕاماكنیة لرشط �متثال یقتيض قد املطالبات، موضوع ��رتا�ات يف املعقولیة ٔأو التكرار ٕاماكنیة ٕاىل �لنس�بة .76
 اقتضت ما مىت اخلصائص بنفس املطالبة موضوع ��رتاع �كرار ٕاماكنیة الب�ان، بعض يف ٔأیضًا، الصناعي التطبیق
  37ذ�. الرضورة

 وامللكية ��رتاع ٔأبوة و.

 شاعت ما ٕاىل احلمك هذا و�شري الرباءة. يف بذ� � إالقرار حق للم�رتع ٔأن �ر�س اتفاقية من (�لثًا) 4 املادة تنص .77
 املفهوم ومن �ر�س. احتاد ب�ان مجیع يف ال�رتا�ه املمنو�ة الرباءة يف بذ� �سمینه يف للم�رتع املعنوي" "احلق �سمیته
 تضم ال �ر�س اتفاقية ٔأن ومبا ذ�. �الف �ىل الوطين الترشیع ینص مل ما احلق، هذا عن التنازل للم�رتع ٔأن �ام �شلك
 دو� لك لتنظمي ضعانخي املعنوي احلق هذا ممارسة ٕاجراء �ىل �الوةً  خمرتع/خمرت�ني حتدید فٕان "خمرتع"، ملصطلح تعریفاً 
  38الساري. قانوهنا يف عضو

 �بتاكري والنشاط واجلدة برباءة للحامیة القابل املوضوع رشوط (مثل برباءة امحلایة قابلیة رشوط انفصال ورمغ .78
 بیان يف الزتییف �ىل یرتتب فقد ��رتاع، ابوة مسأٔ� عن والكشف) (املنفعة) الصناعي التطبیق وٕاماكنیة (البداهة)
 وخمية. قانونیة عواقب ا�رت�ني

 واحلق الرباءات لنظام املنطقي أ�ساس ٕاىل و�لنظر "خمرتع"، ملصطلح تعریفاً  الوطنیة الترشیعات لك تضع ال وبي� .79
 نونقا ٕاطار يف (ا�رت�ني) ا�رتع بأٔن �ام افرتاض ساد فرمبا الرباءات، حبقوق املقرتنة أ�ساس�یة احلقوق ٔأ�د �عتباره املعنوي

                                         
 ، مكتب الرباءات الیا�ين. 51ٕاىل  46تيب الفحص للرباءات ومناذج املنفعة، أ�مث� من املرفق ٔأ من ك   36
یة). وانظر ٔأیضًا ورقة �ري رمسیة يف ا�ورة اخلامسة للجنة (التطبیق العميل لرشوط ٕاماكنیة التطبیق الصناعي/املنفعة يف ٕاطار القوانني الوطنیة وإالقلمي   37

 .I.E.2مكتب الرباءات أ�ورويب، اجلزء  السوابق القضائیة لهیئات طعون
  ).611(منشور الویبو رمق دلیل تطبیق اتفاقية �ر�س محلایة امللكية الصناعیة، بودهناوزن   38
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آ� ٕاسهام مس�توى عن النظر بغض ٔأنه املنطقي املؤدى �كون فقد �فرتاض، هذا حص وٕان 39(أٔش�اص). خشص الرباءات  أ
  خمرت�ًا. ا�آ� �كون فال ��رتاع، تصور وضع يف �صطناعي ا�اكء

 ٔأش�اص) ٔأو( خشص يف حتققت وطاملا اصطناعي، ذاكء نظام اس�ت�دام �ىل ��رتاع ٕا�شاء معلیة انطوت ما ومىت .80
 ذ� �كون - املطالبة موضوع ��رتاع تصور وضع يف �ٕالسهام �ام، �شلك - الساري القانون مبقتىض "ا�رتع" صفة

 ٔأو اصطناعي ذاكء مطور ٔأو اصطناعي ذاكء مربمج اكن سواء ��رتاع، ذ� خمرتعي) (ٔأو خمرتع أ�ش�اص) (ٔأو الشخص
 خشص ٔأي یتأٔهل مل ٕاذا الصدد: هذا يف النظري النطاق يف مازالت اليت س�ئ�ا�ٔ  ومن ذ�. �ري ٔأو اصطناعي ذاكء مس�ت�دم

 �راءة؟ يف احلق �كون فلمن الساري، القانون مبقتىض ا�رتع لصفة

 �كون التكنولوجيا تطور فٕان التكنولوجيا، تقدم مع ٔأ�ىل ٕادرا�یة قدرات �صطناعي ا�اكء أآالت اكتساب یتوقع وبي� .81
 معلیة يف خمتلفاً  دوراً  �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا تؤدي قد ذ�، ٕاىل و�ٕالضافة ضئی�. خطوات �ىل أ�حيان من كثري يف

 حموریة وس�ی� ٕاىل مسا�دة ٔأداة جمرد بني یرتاوح مما دور ٔأي �كون قد ذ� ٔأن ٔأي �ا�، لك حسب ��رتا�ات ٕا�شاء
 ٕاىل �لنس�بة التبس�یط يف مغرقاً  ا�آالت" "ا�رتا�ات مقابل البرش" "ا�رتا�ات وضع یبدو و��، �بتاكري. املفهوم لتصور
  ��رتاع. ٔأبوة مسائل حول املعقد النقاش

 عن (ا�رت�ني) ا�رتع تنازل ٕاماكنیة مع أ�ول، املقام يف خمرت�ني) (ٔأو خمرتع ٕاىل ما �راءة يف احلق یعود �ام، و�شلك .82
 فٕان املوظفني، ٕاطار يف ما ا�رتاع ٕاىل التوصل اكن ٕاذا لب�ان،ا من كثري ويف أٓخر. اعتباري ٔأو طبیعي لشخص احلق هذا
 فقد و�لتايل، 40معینة. لرشوط أ�حيان من كثري يف ذ� وخيضع العمل، صاحب ٕاىل املبدٔأ، حيث من یعود، �راءة يف احلق

  �راءات. نظام لتصممي أ�ساس�یة الس�یاساتیة املسائل من جزءاً  ��رتاع/امللكية ٔأبوة مسائل �كون

 وٕادارهتا الرباءات ٔأنظمة تطبیق يف ٔ�داة �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا رابعًا.

 طلبات املود�ني ٕالیداع ٔ�داة ٔأي ودوهنا، الرباءات ٕاجراءات يف �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا �لول اس�ت�دام ميكن .83
 الرباءات، �لثة ٔأطراف وٕابطال هتم،�راءا الرباءات ٔأحصاب وٕانفاذ الرباءات، طلبات الرباءات ماكتب ومعاجلة الرباءات،

 ذ�. ٕاىل وما املناز�ات القضاء و�سویة

 الفكریة امللكية لسلطات ٔأدوات ٔأ.

 الفكریة امللكية ٕادارة لتيسري �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا اس�ت�دام يف �لفعل الفكریة امللكية ماكتب رشعت لقد .84
 ميكن ٕالكرتونیة بوابة عن عبارة 41الفكریة امللكية ماكتب يف صطناعي� ا�اكء ملبادرات الویبو مفؤرش �دماهتا. وتقدمي
 ا�اكء تطبیق وحسب الب�/إالقلمي حسب النحو هذا �ىل �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا اس�ت�دام عن فهيا البحث

 امللكية ماكتب لٔأعام يف الرئيس�یة أ�عامل جماالت ويه املؤرش، يف أ�عامل تطبیقات وفئات أ�عامل. جمال يف �صطناعي

                                         
ا�رتعوا ٔأو  من قانون الوال�ت املت�دة، ا�رتع هو "الفرد"، ٔأو ٕاذا اكن ��رتاع مشرتاكً، جام�ة أ�فراد ا��ن 35(و) من العنوان 100حسب املادة   39

وع مطالبة، من حيث اكتشفوا موضوع ��رتاع". ويف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، جيب �ىل ا�رتع، ٔأو لك فرد من ٔأفراد ا�رت�ني املشاركني، ال�رتاع موض
 املبدٔأ، �لف ميني ٔأو تقدمي ٕاقرار مو�ه ٕاىل الطلب.

 تقال احلق يف �راءة لشخص أٓخر بطریق إالرث.حتقيقًا لل�م، ینبغي ٔأیضًا ٕاضافة ٔأنه جيوز كذ� ان   40
41  ip/ar/artificial_intelligence-https://www.wipo.int/about/ . 
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 مكتب و�دمات ')3(' والفحص؛ ')2(' العملیات؛ ؤأمتتة الرمقنة ')1(' يه: �صطناعي، ا�اكء بتكنولوجيا امليرسة الفكریة
 التقنیة �ا� يف والبحث ')7(' الرباءات؛ وتصنیف ')6(' ا�آلیة؛ والرتمجة ')5(' الصور؛ يف والبحث ')4(' املسا�دة؛
  الت�اریة. العالمات وتصنیف ')8(' رباءات؛لل السابقة الصناعیة

 واالتصاالت املعلومات �كنولوجيا اسرتاتیجیات �شأٔن الفكریة امللكية ملاكتب الویبو الج�ع الرئيس�یة احملاور من واكن .85
 اليت الكيفية ،2018 مایو 25 ٕاىل 23 من الفرتة يف جنیف يف عقد ا�ي الفكریة، امللكية ٕالدارة �صطناعي وا�اكء

 التكنولوجيات من ذ� و�ري �صطناعي ا�اكء تطبیقات الفكریة امللكية ماكتب هبا �س�ت�دم، ٔأن ميكن واليت اس�ت�دمت،
 ٕاماك�ت �س�ري سبيل يف املاكتب خمتلف يف احملرز التقدم �ج�ع �الل دارت اليت املناقشات ٔأ�رزت وقد 42املتقدمة.

 يف واخلربات املعلومات تبادل تواصل يف املاكتب رغبة ؤأظهرت الفكریة، ملكيةلل  إالداریة أ�نظمة يف �صطناعي ا�اكء
 ٔأ�شأٔت لالج�ع، ومتابعة 43اجلهود. ازدواج ٔأمور، مج� بني من یتجنب/ ٔأن ٔأیضاً  شأٔنه من مما �صطناعي، ا�اكء جمال

 املعلومات �كنولوجيا اسرتاتیجیات ملناقشة ٕالكرتوين ومنتدى 44�صطناعي ا�اكء �شأٔن خمصصة ٕالكرتونیة صف�ة الویبو
 امللكية ماكتب �رحشهم ا��ن اخلرباء �ىل حمصور اس�ت�دامه بأٔن �لامً  الفكریة، امللكية ٕالدارة �صطناعي وا�اكء واالتصاالت

 واالتصاالت املعلومات �كنولوجيا �سرتاتیجیات تعىن معل فرقة الویبو مبعایري املعنیة اللجنة �ونت ذ�، �ىل و�الوةً  الفكریة.
 45املذ�ور. �ج�ع �الل طرحت اليت التوصیات ٔأمور، مج� مضن تتوىل، ومعایريها

 ا�اكء تطبیق ٔأدوات وضع) �ىل تعكف أٔهنا (ٔأو وطنیة �راءات ماكتب وضعت الرباءات، ٕادارة جمال ويف .86
 ا�آلیة والرتمجة السابقة؛ لصناعیةا التقنیة �ا� يف والبحث الشلكي؛ والفحص الرباءة؛ طلبات تصنیف ٔأ�ل: من �صطناعي

 و�كتشاف الرباءات لو�ئق التلقائیة التحش�یة املثال، سبيل (�ىل املوضوعي للفحص واملسا�دة الص�؛ ذات للو�ئق
  46الو�ئق. وٕادارة البیا�ت حتویل ٔأمع، و�شلك برباءة)؛ للحامیة القابل املوضوع من �ستبعاد حلاالت التلقايئ

 املنظمة. يف والعملیات الوظائف تعز�ز ٔأ�ل من ٔ�عام� ٔأیضا �صطناعي ا�اكء للویبو ا�ويل ملكتبا اس�ت�دم وقد .87
 الصور وحبث )؛Translate WIPO( ا�آلیة الرتمجة رئيس�یة: جماالت ثالثة يف �صطناعي ا�اكء �الیاً  الویبو و�س�ت�دم

  47للرباءات. لقايئالت والتصنیف الت�اریة؛ للسامت العاملیة البیا�ت قا�دة يف

 الفكریة امللكية و�نيي الثالثة وأ�طراف للمود�ني ٔأدوات ب.

 �سا�د ٔأن املمكن من الرباءات، نظام �الل من واملو�ة للجامهري املتا�ة املعلومات من الزتاید دامئ المك ٕاىل �لنظر .88
 اجلودة من ٔأ�ىل مس�توى حتقيق �ىل الفكریة كيةاملل  و�نيي الثالثة وأ�طراف املود�ني ٔأیضاً  �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا
  مهنم. لك ٔأ�شطة يف والكفاءة

                                         
 .https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46586و�ئق �ج�ع وعروضه متا�ة يف:   42
 (ملخص ٔأ�ده امليرس).  WIPO/IP/ITAI/GE/18/5الوثیقة   43
44  ip/ar/artificial_intelligence-https://www.wipo.int/about/. 
 .CWS/6/3الوثیقة   45
 مؤرش الویبو ملبادرات ا�اكء �صطناعي يف ماكتب امللكية الفكریة.  46
https://www.wipo.int/about-لالطالع �ىل معلومات تفصیلیة، ر�اء ز�رة املوقع إاللكرتوين للویبو يف:   47

ip/ar/artificial_intelligence/. 
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 امللكية لو�ء ا�ويل و�حتاد الفكریة امللكية لقانون أ�مر�كية وامجلعیة الفكریة امللكية محلایة ا�ولیة امجلعیة و�رى .89
 الو�ئق؛ ٔأمتتة ')1(' فئات: ثالث ٕاىل الفكریة امللكية ممارسات يف �صطناعي ا�اكء تطبیقات تقس�مي ميكن ٔأنه الصناعیة

 �صطناعي ��اكء الو�ئق ٔأمتتة �متكن ٔأن تتوقع ويه 48�صطناعي. ��اكء املمك�نة والرؤى ')3(' العملیات؛ ؤأمتتة ')2('
 استناداً  العملیات ٔأمتتة شأٔن ومن وتنقيحها. الطلبات صیا�ة يف املثال، سبيل �ىل واملسا�دة، س�یاقها، يف اللغة دراسة من
 إالجراءات هیألك وتولید امللفات ٕال�داد �س�ت�دم ؤأن البحث، ٔ�غراض الرباءات بیا�ت توظف ٔأن �صطناعي ا�اكء ٕاىل

 ملس�ت�ديم توفر ٔأن شأٔهنا مفن �صطناعي ��اكء املمك�نة الرؤى ٔأما املعلومات. عن الكشف بیا�ت وٕادارة وٕا�شاء املكتبیة
  ٔأوعى. قرارات الختاذ اس�ت�دامه ميكهنم مما وتنبؤات، ؤىر  الرباءات نظام

 

 [یيل ذ� املرفق]

                                         
 The AIPLA/AIPPI/FICPI AI Colloquium Primer, available at: AIPPI/AIPLA/FICPI Joint Colloquium onاملرجع:  48

Artificial Intelligence, March 28 and 29, 2019 https://ficpi.org/colloquium.  
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 ا�صصة ومنشوراهتا الویب �ىل وصف�اهتا الفكریة امللكية ماكتب و/أٔو الویبو نظمهتا اليت املؤمترات ٕاىل ٕاشارات
  �صطناعي ل�اكء
 الویبو

 )1055E/19 رمق الویبو منشور( �صطناعي ا�اكء – 2019 للویبو التكنولوجية �جتاهات
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_1055.pdf. 

 الفكریة" وامللكية �صطناعي "ا�اكء إاللكرتونیة الصف�ة
ip/ar/artificial_intelligence-https://www.wipo.int/about/  

 امللكية ٕالدارة �صطناعي وا�اكء واالتصاالت املعلومات �كنولوجيا اسرتاتیجیات �شأٔن الفكریة امللكية ماكتب اج�ع
 2018 مایو 25 ٕاىل 23 الفكریة،

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46586  
 2019 سبمترب 27 �صطناعي، وا�اكء الفكریة امللكية �شأٔن الویبو حمادثة

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=51767  
  أ�رجنتني

 2019 مایو 9 والرباءات، �صطناعي ا�اكء ندوة
0-patentes-y-artificial-inteligencia-seminariohttps://eventos.udesa.edu.ar/evento/  

 ٕاس�تونیا
 2019 مایو 23 ا�يك، و�قتصاد �صطناعي ا�اكء �شأٔن مؤمتر

office-patent-estonian-saryanniver-100th-https://www.epa.ee/en/news/tomorrow  
 فنلندا
  2019 فربا�ر 5 �صطناعي، ��اكء املو�ة لٔ�عامل ٔأساس�یة جناح عوامل �عتبارها الفكریة امللكية حقوق

-driven-ai-for-factors-success-key-a-as-rights-tapahtuma/ip-ipruc.fi/koulutushttps://
businesses/  

 ٕارسائیل
 2019 یولیو 16 أ�جزاء"، "توصیل - الفكریة وامللكية الناش�ئة التكنولوجيات �شأٔن دويل مؤمتر

 س�نغافورة
 2018 یولیو 23 ،�صطناعي ا�اكء يف املعلومات الفكریة/�كنولوجيا امللكية مسائل

https://docs.wixstatic.com/ugd/55329f_a9a5de07b0a546818c345078331ae8a5.pdf  
 الرويس �حتاد
  2019 ٔأ�ریل 24و 23 "،الفكریة امللكية �ىل الرتكزي الرمقي: "التحول ا�ويل املؤمتر

en-ip-on-focus-conference-international-https://rupto.ru/en/news/anons  
  

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf
https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46586
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51767
https://eventos.udesa.edu.ar/evento/seminario-inteligencia-artificial-y-patentes-0
https://www.epa.ee/en/news/tomorrow-100th-anniversary-estonian-patent-office
https://ipruc.fi/koulutus-tapahtuma/ip-rights-as-a-key-success-factors-for-ai-driven-businesses/
https://ipruc.fi/koulutus-tapahtuma/ip-rights-as-a-key-success-factors-for-ai-driven-businesses/
https://docs.wixstatic.com/ugd/55329f_a9a5de07b0a546818c345078331ae8a5.pdf
https://rupto.ru/en/news/anons-international-conference-focus-on-ip-en
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 املت�دة اململكة
 یونیو 19و 18 والقانونیة، و�قتصادیة الت�اریة تضیاتاملق  اس�تكشاف - الفكریة امللكية �شفري فك �صطناعي: ا�اكء
2019 

https://orcula.com/ipo 
 أ�مر�كية املت�دة الوال�ت

 2019 ینا�ر 31 الفكریة، امللكية س�یاسة اعتبارات �صطناعي: ا�اكء
-policy-property-intellectual-intelligence-us/events/artificial-https://www.uspto.gov/about

considerations 
 أ�ورويب الرباءات مكتب
 �صطناعي" "ا�اكء إاللكرتونیة الصف�ة

intelligence.html-issues/issues/ict/artificial-https://www.epo.org/news  
 2018 مایو 30 برباءات، �صطناعي ا�اكء حامیة

events/events/conferences/2018/ai2018.html-https://www.epo.org/learning  
 

 [هنایة املرفق والوثیقة]
 

https://orcula.com/ipo
https://www.uspto.gov/about-us/events/artificial-intelligence-intellectual-property-policy-considerations
https://www.uspto.gov/about-us/events/artificial-intelligence-intellectual-property-policy-considerations
https://www.epo.org/news-issues/issues/ict/artificial-intelligence.html
https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/2018/ai2018.html
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