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اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات
الدورة الثلاثون

جنيف ،من  24اإىل  27يونيو 2019
معدلة للاقتراح الوارد في الوثيقة  SCP/28/7يقدمها وفدا فرنسا وإسبانيا
نسخة
ّ

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

 .1يتضمن مرفق هذه الوثيقة نسخة معدّ ةل لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  .SCP/28/7ويقدم هذا الاقرتاح املعدّل اذلي
يتناول ا ألنشطة وادلراسات املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي والرباءات ،وفدا فرنسا وإاس بانيا لتنظر فيه اللجنة يف اإطار البند 7
من مرشوع جدول ا ألعامل :جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض.

 .2اإن أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات (جلنة الرباءات) مدعوون اإىل النظر يف
مضمون املرفق.
[ييل ذكل املرفق]
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اقرتاح مقدم من وفدي فرنسا وإاس بانيا بشأأن ا ألنشطة وادلراسات
املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي والرباءات
 .1ظل موضوع "جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض" ،مطروح ًا عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات (جلنة الرباءات) منذ دورهتا السادسة عرشة.
 .2وطيةل تكل الس نوات ،أأجرت ا ألمانة سلسةل من ادلراسات بشأأن جودة الرباءات (النشاط الابتاكري ،وكفاية
الكشف ،وإاعادة اس تخدام العمل اذلي اضطلعت به املاكتب ا ألخرى ،و أأنظمة الاعرتاض ،ومفهوم "جودة الرباءات" ،وغري
ذكل) .كام نظمت عدد ًا من اجللسات لتبادل اخلربات .وقد سامهت اإاتحة تكل ادلراسات للجمهور ،ابلإضافة اإىل العروض
اليت قُدّمت خالل اجللسات التشاركية ،يف زايدة املعارف حول مواضيع خمتلفة وثيقة الصةل بقانون الرباءات املوضوعي.
 .3وشهدت الس نوات ا ألخرية تطورات مذهةل يف جمال اذلاكء الاصطناعي ستنعكس عاج ًال أأم أج ًال يف قانون الرباءات.
وابلتايل فاإن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،ابعتبارها املنتدى الوحيد اذلي جيمع أأطراف ًا متعددة يف هذا اجملال ،ل ميكن
أأن تبقى غافةل عن هذا الواقع ،حيث ابت ما يُعرف ابذلاكء الاصطناعي ميث ّل ابلفعل جزء ًا من حياتنا اليومية.
 .4و أأثبتت الويبو فعال أأهنا مدركة ذلكل الواقع ،كام ّتبي يف التقرير اذلي نُرش يف فرباير  2018و أأشارت فيه ماكتب
ورصح املدير العام
امللكية الفكرية وعددها  37مكتب ًا اإىل كيفية اس تخداهما لتكل التكنولوجيات اجلديدة يف أأنشطهتا الإداريةّ .
للويبو أأيض ًا ،يف افتتاح الاجامتع املعقود حول هذا املوضوع يف مايو  ،2018بأأنه ينبغي بذل اجلهود الالزمة لس تكشاف
س بل التعاون ادلويل يف هذا الصدد من أأجل جتنّب ازدواجية العمل.
 .5ويقدم التقرير املعنون "الاجتاهات التكنولوجية – اذلاكء الاصطناعي" حتلي ًال شام ًال للبياانت ا إلحصائية بشأأن اذلاكء
الاصطناعي والرباءات ،مع حتديد الاجتاهات واجلهات الرئيس ية الفاعةل والانتشار اجلغرايف ونشاط السوق .ومع ذكل،
مل يعاجل التقرير املذكور ل املسائل املرتبطة بقانون الرباءات ول تكل املتصةل ابلباحثي يف الرباءات القامئة عىل
اذلاكء الاصطناعي.
 .6وذلكل ،يعتقد وفدا فرنسا وإاس بانيا أأنه من مصلحة مجيع ادلول ا ألعضاء أأن تركز هذه اللجنة اهامتهما عىل
تكل املسائل.
 .7وقد ُطلب من ا ألمانة ابلفعل اإعداد وثيقة اإعالمية بشأأن الرباءات والتكنولوجيات اجلديدة وتقدميها اإىل هذه ادلورة
اليت تعقدها اللجنة.
 .8وبعد صدور تكل الوثيقة الإعالمية وللرد عىل ا ألس ئةل املطروحة ،طلب الوفدان املذكوران اإىل أأمانة اللجنة
الاضطالع بسلسةل من ا ألنشطة املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي والرباءات ،مبا يف ذكل تنظمي "جلسات لتبادل اخلربات"
وإاجراء دراسات حول خمتلف القضااي املتعلقة "بأأهلية اذلاكء الاصطناعي للحامية برباءة" و"اس تخدام اذلاكء الاصطناعي
للبحث يف حاةل التقنية الصناعية" ،وذكل مبساعدة املتصي املعرتف هبم يف هذا اجملال ،اإذا أأمكن ذكل.
 .9وميكن ل ألمانة ،كخطوة أأوىل ،تنظمي جلسة خالل دورة جلنة الرباءات احلادية والثالثي من أأجل تبادل اخلربات
واملعلومات حول اس تخدام اذلاكء الاصطناعي ألغراض حفص طلبات الرباءات.
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 .10وميكن أأن تركّز اللجنة بشلك خاص عىل الاس تعانة بتكل التكنولوجيا للبحث يف الرباءات (التقنية الصناعية
السابقة) ،والتصنيف اليل للرباءات ،واس تخدام صناديق ادلردشة مع العمالء و /أأو الفاحصي ،والرتمجة الآلية ،والكشف
اليل عن احلالت املستبعدة من امحلاية برباءة ،والكشف اليل عن املشألك/احللول يف واثئق الرباءات.

 .11وخالل ادلورة الثانية والثالثي للجنة الرباءات ،ميكن أأن ّ
تنظم ا ألمانة جلسة تدوم يوم ًا واحد ًا لتبادل املعلومات حول
القضااي املتعلقة بأأهلية بعض الاخرتاعات للحامية برباءة ،مثل برجميات اذلاكء الاصطناعي بوصفها اخرتاعات تُطبق عىل
احلاسوب ،أأو اس تخدام اذلاكء الاصطناعي أكداة مساعدة لس تحداث اخرتاعات ،أأو الاخرتاعات املس تنبطة لكي ًا عن طريق
اذلاكء الاصطناعي.
 .12وتثري هذه السيناريوهات املتلفة العديد من ا ألس ئةل املتعلقة مبتطلبات كفاية الوصف ،أأو تعريف الشخص من أأهل
املهنة ،أأو مراعاة حاةل التقنية الصناعية السابقة يف احلالت اليت تكون فهيا الاخرتاعات مس تنبطة عن طريق اذلاكء
الاصطناعي ،أأو ملكية احلقوق ،أأو مدة حامية تكل الاخرتاعات ،أأو املسؤولية عن أأعامل التعدي اليت تُرتكب عن طريق
اذلاكء الاصطناعي.
[هناية املرفق والوثيقة]

