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SCP/32/4 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020يونيو  17 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 الثالثونو الثانية الدورة
 2020 سمربي د 10اإىل  7جنيف، من 

رباءات واملعلومات اللفحص طلبات  الذكاء االصطناعياستخدام شأن جلسة املشاركة بعن تقرير 
لفائدة استخدام أدوات الذكاء االصطناعي  صاملتعلقة بأنشطة املساعدة التقنية للويبو فيما خي

 الرباءات مكاتب
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة

يف جنيف  تعقداليت ( يف دورهتا احلادية والثالثني، الرباءات جلنةمعاًل بقرار اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ) .1

 2019 ديسمرب 3، حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير جلسة املشاركة اليت عقدت يف 2019ديسمرب  5اإىل  2يف الفرتة من 

 خيص بشأأن اس تخدام اذلاكء الاصطناعي لفحص طلبات الرباءات واملعلومات املتعلقة بأأنشطة املساعدة التقنية للويبو فامي

 .1اس تخدام أأدوات اذلاكء الاصطناعي لفائدة ماكتب الرباءات

                                         
. https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50453أأثناء جلسة املشاركة متاحة عىل:  ةقدمالعروض التقدميية امل  1

ة أ ليًا نصوص ال الإنرتنت و البث عرب وكذكل  جللسة املشاركة متاحة عىل: ( WIPO Speech to Textابس تخدام أأداة )املودلد

https://webcast.wipo.int/ و https://www.wipo.int/s2t/SCP31/SCP_31_2019-12-03_AM_1_mp4.html التوايل.عىل 
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 تقرير عن جلسة املشاركة بشأأن اس تخدام اذلاكء الاصطناعي لفحص طلبات الرباءات

 العروض

 وفد الياابن

ىل توس يع نطاق التقنية الصناعية السابقة بسبب  ها،وتطورتعقيد التقنيات ند ذكر الوفد أأ  .2 ضافة اإ ت عدد طلباتزايد اإ

أأند و (. JPOرباءات )للالياابن اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف معليات مكتب اس تلزم  ،الرباءات املودعة يف مجيع أأحناء العامل

جراء معليات عالية اجلودة وأأكرث كفاءةمن الهدف الهنايئ  تحسني مما س يؤدي ل  ،اس تخدام تقنيات اذلاكء الاصطناعي هو اإ

لتحقيق س تخدم ت ومعاجلة اللغة العصبية والتعمل العميق   ال ةلميتقنيات مثل تعلأأضاف أأن و اخلدمات املقدمة للمس تخدمني. 

 هذه الغاية.

ىل أأن و  .3 جراء " 1"ما ييل: تضمنت اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف رباءات للمكتب الياابن مبادرات أأشار الوفد اإ اإ

ثبات املفهوم و " 2"(؛ 2016مليات )ع ال كيفية تطبيق تكنولوجيا اذلاكء الاصطناعي عىل عن دراسات جدوى  جراء اإ  (PoC)اإ

 (.2018)رباءات للمكتب الياابن معليات يف أأدوات ادلمع  راجاختاذ الاس تعدادات لإد" و 3"(؛ 2017)

ثبات املفهوم مشاريع  2018يف عام من بني الأنشطة الأخرى، بدأأ مكتب الياابن للرباءات و  .4 صور  يفللبحث اإ

ثبات مفهوم كتب مرشوعي امل ، بدأأ 2019يف عام وممي. اصور التصيف والبحث  (رباءاتالرباءات )رسومات ال عىل  اركز اإ

الأدوات القامئة عىل اذلاكء  ترتثبيت أأحدث التقنيات يف معليات املكتب، طود غرض لو تصنيف نتاجئ البحث وتلخيصها. 

 الاصطناعي من قبل فريق داخيل ابس تخدام هنج تطوير الربجميات الرسيع.

 ملكة املتحدةوفد امل

ن قال الوفد  .5 درة عىل تعزيز كفاءة الفاحصني ابشلك حصيح، ق تونفذ تمصميف حال أأدوات اذلاكء الاصطناعي، اإ

يف املراحل الأوىل من يزال  ل( UKIPOمكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة )أأضاف أأن و رباءات. الوجودة 

 رباءات.اللبات أأدوات اذلاكء الاصطناعي لفحص ط وتطوير اس تكشاف 

التابع ( Regulators Pioneer Fund)لمنظمني ل  ةدايرال صندوقيس تخدم مكتب اململكة املتحدة ذكر أأن و  .6

. اوحتدهث حقوق امللكية الفكريةالإلكرتوين تعزز معلية الإيداع س  لس تكشاف حلول اذلاكء الاصطناعي اليت  ،للحكومة

البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة جدوى دراسة لفهم كتب امل جيري  ،فامي يتعلق ابلرباءاتو مضن هذا اخملطط، و 

 .تهوفعالي ذلكل والتعقيدات التقنية مبساعدة اذلاكء الاصطناعي 

تركز عىل كيفية مساعدة اذلاكء الاصطناعي لفاحيص الرباءات يف معلية و جتري جامعة اكرديف دراسة اجلدوى، و  .7

خوارزمية اذلاكء الاصطناعي لقراءة نص طلب اس تعامل اإىل دف املرشوع وهيالسابقة. البحث يف حاةل التقنية الصناعية 

اجلزء الرئييس من اخلوارزمية يضمن و . صةل ابلخرتاعوثيقة  50كرث وحتديد أأ  رباءاتالقواعد بياانت  خمتلف الرباءة ومسح

بقاءي طور حىت الآن اذل بدأأ اختبار و . مرهباوجترباءات الفاحيص  ات" لالس تفادة من خرب قلب احلدث"الإنسان يف  اإ

ىل . وس تقدد 2019اخلوارزمية يف أأكتوبر   يف اخلطوات التالية.سينظر اذلي ، مكتب اململكة املتحدةم نتاجئ الاختبار اإ
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 وفد فرنسا

اإىل هيدف ( اذلي يركز عىل اذلاكء الاصطناعي INPIمرشوع املعهد الوطين للملكية الصناعية )ذكر الوفد أأن  .8

 الطلبات.  كفاءة معاجلةحتسني

ترسل الطلبات املس تلمة و دلى املعهد الوطين للملكية الصناعية.  ياً أأس بوع دع و يطلب براءة  450حوايل أأضاف أأن و  .9

ىل فرق الفحص يدوايً  أأداة تقوم بفرز  بتاكرهناك حاجة تشغيلية ل ذلكل،ساعة يف الأس بوع. و 20حوايل ذكل س تغرق ي ، و اإ

رسال بات ل الط  ىل الفرق املناس بة  هاواإ أأداة  تريف هذا الصدد، طود وذا العمل. س هتلكه ه، وابلتايل توفري الوقت اذلي ي أ لياً اإ

نتاج.  ،ذاكء اصطناعي دقة الإرسال  تبلغيف املائة ) 85بلغ دقة معدل  الأداة تلداء، سد ومن حيث الأ ويه يف مرحةل الإ

 الاصطناعي من حيث توفري الوقت مثاين ساعات يف الأس بوع. يبلغ أأثر منوذج اذلاكءو يف املائة(.  90البرشي حوايل 

العمل عىل التصنيف املس بق لطلبات الرباءات وتطوير  ،تتضمن اخلطط املس تقبلية للمعهد بشأأن اذلاكء الاصطناعيو  .10

 التعاون مع ماكتب الرباءات الأخرى يف املشاريع املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي.

س بانيا  وفد اإ

كيفية تطبيق اذلاكء الاصطناعي يف يدرس ( OEPMلرباءات والعالمات التجارية )لاملكتب الإس باين ذكر الوفد أأن  .11

أأهلية احلصول عىل براءات متعلقة ابذلاكء  :عمل املكتب وهاموجهيا يف جمالني لذلاكء الاصطناعي ان وكقد يو معلياته. 

، ميكن اس تخدام تقنيات ثاينال جملال فامي يتعلق ابو ءات. الاصطناعي واس تخدام تكنولوجيا اذلاكء الاصطناعي يف ماكتب الربا

رباءات وروبواتت احملادثة والرتمجة ال لية لواثئق الرباءات وحفص الإجراءات الشلكية الاذلاكء الاصطناعي لتصنيف طلبات 

 رباءات والبحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة واملساعدة يف الكتابة.الأأو الاس تثناءات من 

جراء  قامئةرباءات يف المثاين أأدوات للبحث اخترب املكتب الإس باين ضاف أأن أأ و  .12 عىل اذلاكء الاصطناعي من خالل اإ

املمكن الاعامتد حرصاًي عىل حمراكت غري ن مفبناًء عىل جتربته حىت الآن، و معليات حبث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة. 

توفر حمراكت البحث هذه نقطة انطالق جيدة للبحث يف حاةل التقنية قد لكن البحث القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي. و 

اذلاكء  اتس متكدن تقنيو . بدقة نيبراءات متخصص فاحيصتضم ملاكتب اليت ل هذا بشلك خاص ا فيدس ي الصناعية السابقة. و 

الاصطناعي يف جيل من اس تخدام اذلاكء نتيجة الاصطناعي املاكتب من معاجلة مسأأةل الزايدة املس مترة يف عبء العمل 

 اذلاكء الاصطناعي نفسه.نفدذها وزايدة عدد طلبات الرباءات اليت تدعي اخرتاعات  ،الاخرتاعات

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

عىل وجه و . الويبو عرض ممثل املكتب ادلويل للويبو الأدوات والتطبيقات القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي اليت تطورها .13

معاجلة و  "3"معاجلة تشابه الصور؛ و  "2"جتهزي النصوص؛ " 1": ، ويهمعهلجمالت م املمثل ثالثة من اخلصوص، قدد 

 )أأداة الرتمجة ال لية العصبية(، وبرانمج WIPO Translateعرض أأداة فامي يتعلق مبعاجلة النصوص، و الالكم. 

IPCCat-neural  ىل املشاريع اجلارية لل عصيب النصوص ال)تصنيف ضافة اإ النقل احلريف بشأأن تصنيف ادلويل للرباءات(، اإ

م عرض لأداة حتويل الالكم اإىل نص ابلإضافة اإىل مشاريع أأخرى يف مرحةل دد قعالوة عىل ذكل، و . احملادثةوروبواتت 

 الالكم اإىل نص مرتمج.حتويل و  ،التطوير، مثل البحث يف الصوت والفيديو
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الآراء املكتوبة/تقارير البحث لتعاجل لتشمل لغات أأخرى و  WIPO Translateأأداة سع خدمة يف املس تقبل، س تو و .14

ضافة اإىل ذكل، و ادلويل.   حبروف لغة أأخرى. ءساملأ لالنقل احلريف جتارب عىل البحث عن طريق تشابه النص و  ىر جتاإ

ة ومس تخديم نظام امللكية الفكرية تعمل الويبو عىل توس يع بصمة اذلاكء الاصطناعي ملساعدة ماكتب امللكية الفكريو  .15

ىل أأدوات الويبو  اذل ،الفجوة الرمقية العاملية املتناميةجحم تدرك الويبو و . 2عىل مس توى العامل فهيي ملزتمة بتوفري وصول شامل اإ

لطلب يف ترخيص أأدوات اذلاكء الاصطناعي اليت طورهتا الويبو. مدفوع اباتباع هنج  جيري حالياً و لذلاكء الاصطناعي. 

جراء و  تواصل الويبو دفع التعاون فامي بني ماكتب امللكية الفكرية بشأأن اذلاكء الاصطناعي من خالل تنظمي املؤمترات واإ

 ادلراسات الاس تقصائية وتأأييد مشاركة البياانت وأأدوات اذلاكء الاصطناعي من خالل التعاون.

 احلضور اهاانت أألقبيا

فريقيةلنيابة عن وفد أأوغندا اب  اجملموعة الأ

ن وفد قال ال .16 مضن املمنوحة  اتجودة الرباءو يف كفاءة معلية منح الرباءات يسهم اس تخدام اذلاكء الاصطناعي اإ

جراءات املكتب ل وام حمدودة بعد من قبل املاكتب لأداء هممل ينرش اذلاكء الاصطناعي ذكر أأن ، نولك .يف هناية املطاف اإ

جلنة الرباءات عىل  نبغيلذلاكء الاصطناعي يف الوقت احلايل، ي  ةاحملدود اتلتطبيقل  اً نظر و همًما للغاية. العنرص البرشي يزال 

عىل جلنة الرباءات أأن تضع برانمج معل متوازن يضمن عدم توس يع  نبغيي و اتباع هنج حذر يف مناقشة اذلاكء الاصطناعي. 

جراء حتليل أأصالً الفجوة الرمقية القامئة  مانة اإ اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف  فوائدو لتاكليف . وعىل وجه اخلصوص، ينبغي للأ

املاكتب يف البدلان داد مدى اس تع ادلراسة الاس تقصائيةدد حتأأن  ينبغيو . دراسة اس تقصائيةماكتب الرباءات يف شلك 

تمتكن الويبو من يك الثغرات املوجودة  كشفلس تخدام اذلاكء الاصطناعي، و ها أأو عدم اس تعدادالنامية والبدلان الأقل منوًا 

 يف هذا الصدد.تكوين كفاءاهتا ملساعدة ادلول الأعضاء عىل املطلوب حتديد نوع العمل 

 يةهورية التش يك اجل وفد 

تبع وتدمع اسرتاتيجية الابتاكر للجمهورية يه ت . و2019ية الوطنية لذلاكء الاصطناعي يف مارس الاسرتاتيج  تعمتدا .17

يعمل مكتب امللكية الفكرية التش ييك  ،حالياً و . 2019، اليت وافقت علهيا احلكومة يف فرباير 2030 - 2019للفرتة التش يكية 

 يف اسرتاتيجية الابتاكر.عىل التدابري الالزمة لتنفيذ أأهداف ركزية امللكية الفكرية 

دارة امللكية الفكرية من أأجل اتالإماكانت العالية لذلاكء الاصطناعي واس تخدامجحم لتش ييك اكتب امل درك يو  .18 ه يف اإ

 يقوم املكتب بزايدة اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف أأنشطتهو تعزيز اخلدمات اليت يوفرها نظام امللكية الفكرية للمس تخدمني. 

اذلاكء الاصطناعي سيساعد قامئ عىل لإطالق دمع داخيل لفحص  2021بدًءا من عام املكتب طط ، خيتحديدوابل . تدرجيياً 

 الفاحصني يف توزيع امللفات وتصنيف طلبات الرباءات والبحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة.

نشاء مكتب مساعدة و  .19 تقدمي املشورة سهل سي مما ، ةامللكية الفكريبشأأن مؤمتت عالوة عىل ذكل، يعمل املكتب عىل اإ

جراءات  ع هذه اخلدمة مس تقبالً س توسد و املتعلقة ابمللكية الفكرية بشلك عام.  يداع لتوفري املعلومات املتعلقة ابإ أأنواع خمتلفة اإ

لتحسني خدمة مكتب  روبوت حمادثة دراجابلتعاون مع اجلامعة التقنية التش يكية، خيطط املكتب لإ ومن امللكية الفكرية. 

                                         
 من هذه الورقة. 40-38علقة بأأدوات اذلاكء الاصطناعي، انظر الفقرات أأنشطة املساعدة التقنية للويبو املتعن ملزيد من املعلومات   2
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حمتوى قواعد بياانت امللكية الفكرية الوطنية  حيت املساعدة. وأأخريًا، يدرس املكتب تنفيذ مرشوع الرتمجة ال لية اذلي س ي 

 ابللغات الأجنبية.

 وفد س نغافورة

خطة س نغافورة لتعميق رمس . وت2019الإسرتاتيجية الوطنية لذلاكء الاصطناعي يف س نغافورة يف نومفرب  تطلقأأ  .20

عادة هتدف لإ بل ، فقط تبين التكنولوجيال تقف عند يا اذلاكء الاصطناعي لتحويل الاقتصاد بطريقة اس تخدام تكنولوج 

جراء تغيريات معيقة جلينجوهر التفكري يف  نتاجية و  مناذج الأعامل واإ اختذ مكتب وقد جمالت جديدة للمنو.  فتحماكسب الإ

يات اذلاكء الاصطناعي خلدمة أأحصاب املصلحة بشلك ( خطوات لالس تفادة من تقن IPOSس نغافورة للملكية الفكرية )

عىل تطوير اذلاكء الاصطناعي لتصنيف الرباءات والبحث يف حاةل  كتب س نغافورةم عمل ي ،فامي يتعلق ابلرباءاتو أأفضل. 

 حبيث عهدوم وطين ، وهو برانمج (AISG)س نغافورة يف  ذلاكء الاصطناعيبرانمج االتقنية الصناعية السابقة، ابلتعاون مع 

 يفأأداة أأخرى مكتب س نغافورة  طلقوقد أأ يف غضون عام.  هنتاجئاملرشوع أأن يمثر من املتوقع و . لذلاكء الاصطناعي

يمتتع اذلاكء الاصطناعي و . IPOS Goلهاتف احملمول لتسجيل العالمات التجارية يسمى ل يه تطبيق و ،2019أأغسطس 

ماكانت هائةل يف تغيري   .عنيدو لملتقدمي خدماهتا طرق معل ماكتب امللكية الفكرية و  مناجهابإ

 وفد أأملانيا

تطوير تطبيقي ذاكء اصطناعي لس تخداهمام عىل  ( حالياً DPMAاملكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية )عمل ي .21

دارة الرباءات ومعليات حفص الرباءات.  ومناذج املمنوحة رباءات الة و ملنشورارباءات العىل طلبات  امدريهبجرى تقد و يف اإ

طلبات الرباءات الواردة وفقًا للتصنيف ادلويل للرباءات، مما حيسن يف  ارباءات أ ليالتصنيف أأداة ل الأول هو  يقطب ت ال و املنفعة. 

، أأو من ةف اجلديديصن الت أأداة كون توس  . لمكتب الأملاينل توزيع طلبات الرباءات عىل الفاحصني داخل النظام الإلكرتوين 

عادة غراض لأ للتطبيق  قابةلكون، تأأن  ططاخمل اللغات املدعومة و تصنيف وصيانة واثئق الرباءات، من بني أأمور أأخرى. ال اإ

ن نتاج يف الأداة قيد  توضعقد و زيية. لكيه الأملانية والإ  .2019أأكتوبر  1الإ

تقيميه من قبل مجموعة خمتارة من ر البحث املعريف و يطو جرى تو  ،رباءاتيف الالتطبيق الثاين هو أأداة جديدة للبحث و  .22

بدورها بحث عن حاةل تقنية سابقة أأو وظيفة حبث مس بق تنشئ ال البحث املعريف أأداة وفر وت. ملكتب الأملايناالفاحصني يف 

نص لل اللكامت ذات املعاين املشاهبة عرض يف قامئة النتاجئ، تو. مدخل احملتوى ملستند معني أأو نصوجهية تلقائًيا قامئة براءات 

نابالامنذج  تعدأأ من أأجل السامح ابلبحث متعدد اللغات، و . بلون ممزيد  دخلامل خلت أأد، 2019يف مارس وزيية والأملانية. لكلإ

 البحث املعريف.أأداة نسخة جديدة من اإىل فت يض أأ العديد من الوظائف و عىل  اتحتسين

ىل تدريب الأداتالقادم وهيدف العمل  .23  118وي ، واليت حتمكتب الأملاينلل ئق الاكمةل مجموعة الواث ىلع نييف املرشوع اإ

ات خالف الرباءات يف التدريب أأدبييف حتسني البحث متعدد اللغات ودمج  احملددةمليون وثيقة براءة. وتمتثل الأهداف 

يف يكون ذا أأمهية خاصة س  أأن اذلاكء الاصطناعي ملكتب الأملاين ارى يابلنس بة للمس تقبل، و. ، عىل سبيل املثالالمنوذيج

 جمالت ترمجة واثئق الرباءات والبحث عن الصور والتعرف علهيا والبحث يف الصيغ الكمييائية وقوامئ التسلسل.
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 وفد الولايت املتحدة الأمريكية

( بنشاط اس تخدام اذلاكء الاصطناعي USPTOمكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية )درس ي .24

مكتب الولايت  عنيس يو رباءات والعالمات التجارية. ال حفص طلبات نيحتسمن شأأهنا يت للمساعدة يف تطوير احللول ال

مسؤولياته توفري اخلربة الفنية يف جمال اذلاكء الاصطناعي وتقدمي مدخالت  ناملتحدة خبري ذاكء اصطناعي رفيع املس توى م

نتاج شأأن بشأأن اختاذ القرارات عالية املس توى ب  س يقدم و يف مكتب الولايت املتحدة. التشغييل  هذوتنفيذلاكء الاصطناعي ااإ

وحيدد طرقًا لالس تفادة من اذلاكء الاصطناعي يف معليات  ،خبري اذلاكء الاصطناعي املشورة بشأأن اسرتاتيجية الأمتتة

 .كتبلفائدة امل خارطة طريق لذلاكء الاصطناعي ضع وس ياملكتب، 

اذلاكء الاصطناعي: أأوًل، حتسني قدرة الفاحص ص أأساس ية فامي خيمكتب الولايت املتحدة ثالثة أأهداف وقد حدد  .25

، حتسني واثلثاً  ؛رباءاتعاجلة الم اتمعلييف  ة، زايدة الكفاءواثنياً  ؛ىل التقنية الصناعية السابقة ذات الصةلاإ صول الو عىل 

اس تخدام اذلاكء  الولايت املتحدة حالياً تشمل اجملالت اليت يركز علهيا مكتب و تطوير أأدوات تكنولوجيا املعلومات وتسلميها. 

ىل ل الاصطناعي يف أأدوات البحث املس بق، وأأداة التصنيف التلقايئ ملساعدة الفاحصني يف توجيه الط  بات. وأأشار الوفد اإ

 ازدواجية هجود ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق مبشاريع اذلاكء الاصطناعي.

يران )مجهورية   الإسالمية( -وفد اإ

وحفص  ،ف ماكتب امللكية الفكرية بشلك عامائلذلاكء الاصطناعي قدرة كبرية عىل التأأثري يف وظلوفد أأن ذكر ا .26

ىل أأ و ص. اخبشلك الرباءات  قدرة املاكتب أأضاف أأن أأن هذه التقنيات اجلديدة متاحة يف عدد حمدود من البدلان، و شار اإ

منوًا والبدلان النامية يف هذا الصدد، الأقل تب يف البدلان عىل اس تخدام اذلاكء الاصطناعي، والتحدايت اليت تواجه املاك

 أأن تناقشها اللجنة. نبغيي يه مسائل وطرق تقدمي املساعدة التقنية لهذه املاكتب لمتكيهنا لس تخدام اذلاكء الاصطناعي، 

ن الفجوة التكنولوجية العاملية، وأأمهية تضييقها، تتطلبان هنجا حذرا من اللجنة. وقال  .27 ذا اكن هناك ف اإ حاجة للنظر فامي اإ

ورأأى ما قد يؤثر عىل رسوم الطلب. وهو ، هااس تخدام اذلاكء الاصطناعي س يقلل من تلكفة معلية حفص الرباءات أأم سزييد

توس يع اس تخدام اذلاكء الاصطناعي ليشمل مجيع جوانب معلية منح الرباءات  يةن ماكاإ س تكشف ينبغي أأن ت اللجنة الوفد أأن 

التطبيق الإقلميي ملعايري الأهلية للرباءة ذات العتبات وذكر أأن س يقترص عىل جوانب معينة من العملية. س تخدام الا أأم أأن

آخر يؤثر عىل دور معلية الفحص القامئ عىل اذلاكء الاصطناعي. هو اخملتلفة، عىل سبيل املثال عىل معيار اجلدة،  عنرص أ

 ة، بناًء عىل مراجعة من قبل فاحص الرباءات.أأن حيافظ الفحص املوضوعي عىل واهجة برشينبغي ذلكل، ي و

 ندونيس يااإ وفد 

هممت املكتب و مكتب امللكية الفكرية الإندونييس يف همده فامي يتعلق بدمج اذلاكء الاصطناعي يف معلياته. ل يزال  .28

قليل الأخطاء ت من أأجل هناك حاجة لهنج حذر لكن بتكنولوجيا اذلاكء الاصطناعي والفرص اليت تتيحها لتحسني الكفاءة، 

بقاء الإنسان يف أأ تكنولوجيا. و لأي يف مجيع الأجيال الأوىل  ةوقعتاحملمتةل امل   .قلب احلدثيد الوفد الرأأي القائل برضورة اإ

هممت مبعرفة فعالية تلكفة  وهو ابلتعاون مع البدلان اليت دجمت اذلاكء الاصطناعي يف معلياهتا.  مههامتااملكتب وأأبدى  .29

نشاء نظام اذلاكء  ماكن اكن  نمبعرفة ما اإ  هممت أأيضاً  والاصطناعي مقارنة ابلنظام التقليدي. وهاإ أأمانة الويبو توس يع نطاق ابإ

 لرتمجة القوانني واملنشورات بلغات خمتلفة. WIPO Translateاس تخدام أأداة الرتمجة 
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 يارتال سأأ وفد 

يف املراحل الأوىل من اعامتد أأدوات اذلاكء الاصطناعي ملساعدة الفاحصني يف للملكية الفكرية أأسرتاليا مكتب  اإن .30

تس تخدم و . تلقائياً املعنية لبات الرباءات لأقسام الفحص رسل ط رباءات تالتصنيف ل عىل أأداة املكتب  عملويمعلية الفحص. 

نظًرا لأن التصنيف اذلي و لوجية ذات الصةل. اجملموعات التكنو  اس تنباطلتحليل حمتوايت لك براءة و   ال ةلميالأداة تقنيات تعل

ذا اعترب  ،للمجال التكنولويج الصحيحأأحيل ب قد لمس توى عاٍل، يتحقق الفاحص من أأن الطهو ذو تنتجه الأداة  واإ

عادة تعيينه ل   ناسب.امل قسم ل التصنيف غري دقيق، ميكن للفاحص اإ

داة حبث أأولية أ لية تبحث يف الاقتباسات احملمتةل.  أأ للملكية الفكرية عىلأأسرتاليا مكتب  عمليعالوة عىل ذكل، و  .31

ري الأداة حبثاً و  عن مواصفات الرباءات املنشورة ابس تخدام اس تعالمات البحث اليت حتتوي عىل أأسامء املودعني  أ لياً  جتج

الأداة و . 2019الأداة يف نومفرب  تصدر وقد أأ واخملرتعني ورموز التصنيف ادلويل للرباءات والتصنيف التعاوين للرباءات. 

ىل اسرتداد معلومات أأفراد عائةل التحليل أأفراد عائةل ل الثالثة، اليت يمت تطويرها، يه أأداة  رباءات املنشورة الرباءات، وهتدف اإ

جراء رباءة وتقدميها بطريقة تسمح اللطلب   جموعات املطالبة.مبسهةل مقارنة ابإ

لختاذ القرارات وممارسة حاسوب لس تخدام برانمج  جهزيرباءات ابلت الرباءات للسامح ملفوض الل قانون عدد وقد  .32

ىل و السلطات والامتثال لاللزتامات املنصوص علهيا يف الترشيع.  س يؤدي اس تخدام القرارات احملوس بة واملدعومة ابحلاسوب اإ

عىل تسخري أأسرتاليا ب مكت رصوحي. الأكرث تعقيداً الت ومتكني املوظفني من التعامل مع احل تهودق حتسني توقيت اختاذ القرار 

 فوائد اذلاكء الاصطناعي لتحقيق ماكسب يف الكفاءة يف مجيع جوانب الفحص والإدارة وحتسني النتاجئ للموظفني والعمالء.

 ش ييلوفد 

ذلاكء بشأأن اوضع خطة معل بشأأن اذلاكء الاصطناعي تتوىخ بدء س ياسة وخطة معل عىل حكومة ش ييل عمل ت .33

( حمرك حبث قامئ عىل اذلاكء الاصطناعي فامي INAPIخدم املعهد الوطين للملكية الصناعية )يس تو . 2020الاصطناعي لعام 

الأخرى، مبا يف ذكل معاجلة طلبات الرباءات. ه معلياتيف بصدد تقيمي تطبيق أأدوات مماثةل  هوو  ،يتعلق ابلعالمات التجارية

 الفكرية الأخرى بشأأن هذا املوضوع.يتعاون املعهد الوطين للملكية الفكرية مع ماكتب امللكية و 

 وفد ابكس تان

ن  .34 لعمل. وأأعرب عن تقديره للويبو يف اكفاءة الللممتحنني توفر أأدوات ادلمع القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي قال الوفد اإ

الأعضاء يف حاجة لتوجيه ادلول رأأى وجود ولكن عىل التقدم اذلي أأحرزته يف جمال الأدوات القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي، 

وضع س ياسات اذلاكء الاصطناعي قصرية الأجل وطويةل الأجل ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية من أأجل دمج الأدوات القامئة 

 عىل اذلاكء الاصطناعي بكفاءة. وذلكل اقرتح الوفد عىل الأمانة تعزيز دور مركز الويبو لتطبيق التكنولوجيا املتقدمة

(ATAC)واقرتح أأيًضا أأن ت .( دمج الويبو احللول القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي يف نظام أأمتتة امللكية الصناعيةIPAS.) 
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 وفد الربازيل

بدأأ مكتب الرباءات الربازييل يف تطوير أأدوات اذلاكء الاصطناعي من أأجل حتسني البحث الآيل يف حاةل التقنية  .35

دارته، مما أأاتح التصنيف أأدخل اوقد ع حفص طلبات الرباءات. يترس الصناعية السابقة ل  ملكتب الش باكت العصبية يف نظام اإ

عىل الأقسام الفنية. وأأعرب الوفد عن اهامتمه ابلتعاون مع ماكتب الرباءات الأخرى  اً لحق هااملس بق لطلبات الرباءات وتوزيع 

 هبدف حتسني أأدوات الفحص املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي.

 وفد الهند

نه ما من  .36 س يعمتد عىل راكئز اذلاكء الاصطناعي  ،يف املس تقبل القريب ، أأن التقدم يف العامل الرمقيشك يفقال الوفد اإ

وذكر تفرج صامت عىل التغريات التكنولوجية. ك  قفأأن يامللكية الفكرية  . وبناًء عليه، ل ميكن لعاملريهاغوسالسل الكتل و 

جراءات الرباءات من اذلاكء الاصطناعي وسالخيارات تنفيذ يس تكشف الهند أأن مكتب امللكية الفكرية يف  سل الكتل يف اإ

ذ . أأجل معاجلة طلبات امللكية الفكرية بشلك أأرسع وأأكرث أأمناً  ل ينبغي أأن تقترص فوائد تقنيات اذلاكء الاصطناعي عىل عدد اإ

جل التطوير الشامل لنظام امللكية من أأ أأيًضا تقيميها من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منًوا نبغي ي  بلقليل من البدلان، 

ىل اإ الفكرية، وزايدة خطوات حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.  حتليل خطوات توفري روبواتت احملادثة واملزيات  يةن ماكوأأشار اإ

 الأخرى بعناية من منظور القانون الوطين املعمول به.

 وفد الاكمريون

جلنة الرباءات مواصةل التبادل بشأأن رأأى الوفد أأن عىل ة بني البدلان، مع الأخذ يف الاعتبار الفجوة التكنولوجية القامئ .37

شار أأ نتاج وثيقة جتمع خمتلف الأدوات القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي اليت تس تخدهما املاكتب. و لإ مسأأةل اذلاكء الاصطناعي 

ىل أأن اس تخدام تقنيات اذلاكء الاصطناعي يتطلب تغيرياً  تساءل الوفد عن تلكفة هذا التغيري؛ و  يف أأنظمة الفحص، جوهرايً  اإ

ماكن اذلاكء الاصطناعي تقليص اجلدول الزمين ملعاجلة طلبات الرباءات بشلك كبري؛ و  ذا اكن ابإ ؛ امش الأخطاءو هدى مو ما اإ

 مزية. ل اذلاكء الاصطناعي عائقاً  يصبح ناحامتل أأ و 

 أأنشطة املساعدة التقنية للويبو فامي خيص أأدوات اذلاكء الاصطناعي

أأتيحت أأدوات اذلاكء الاصطناعي اليت طورهتا الويبو ملاكتب الرباءات يف ادلول الأعضاء من خالل نظام لقد  .38

خدمة الويبو و  WIPO Speech-to-Textو WIPO Translateة أأدا. وتشمل الأدوات املتاحة حالًيا ترخيص جماين

رخصة أأيضاً هذه الأدوات و  العالمات التجارية.املتشاهبة يف صور اللبحث عن ل  ويه متاحة  ،ملنظامت الأمم املتحدة جماانً  مج

)التصنيف مسائل التصنيف هامتمات البحث والتطوير ل الأدوات اخلاضعة حالياً وتشمل للرشاكت اخلاصة مقابل رسوم. 

 .لتصاممي الصناعيةيف اتشابه الصور  عنوتصنيف فيينا( والبحث  والتصنيف التعاوين للرباءاتادلويل للرباءات 

نو  .39 فامي يتعلق بأأنشطة املساعدة التقنية لتطوير أأدوات اذلاكء الاصطناعي يف ادلول الأعضاء يف  التحدي الرئييس قيل اإ

عىل سبيل املثال، فمن بياانت التدريب عالية اجلودة.  كبرياً  أأن التعمل الآيل لذلاكء الاصطناعي يتطلب جحامً يف ن مكيالويبو، 

ذا رغب مكتب امللكية الفكرية يف تطوير أأداة ذاكء اصطناعي وطنية للرتمجة ال لية أأو البحث أأو التصنيف املتعلق  اإ

نسق رباءات الاكمةل يف ال الابلرباءات، فاإن الرشط الأسايس لتطوير أأداة اذلاكء الاصطناعي هذه هو احلصول عىل واثئق 

 مجموعات التدريب لتطبيقات التعمل الآيل بلغة املكتب. لرمقي املناسب من أأجل بناءا



SCP/32/4 
9 
 

نشاء مجموعات براءات وطنية ميكن البحث فهيابغرض و  .40 وتسهيل الابتاكر مع نرش أأفضل للرباءات وقابلية  ،اإ

نتاج ملساعدة ماكتب امللكية الفكرية يف  (، مرشوعاً EPOاكتشافها، تدير الويبو، ابلشرتاك مع املكتب الأورويب للرباءات ) اإ

. TIFFبنسق  مع صور مضمنة ST36 XMLرباءات يف نسق الر و نشلصفحة الأمامية مل نص اكمل ميكن البحث فيه ل

والإشارات نس يق اخلاص هبا مع املتطلبات احملددة للك مكتب )اللغة والت التعرف الضويئ عىل احلروف ف الويبو حل تكيد و 

عىل اس تخدامه يف الس نوات الثالث املاضية، وقد  مهبريدوت مكتباً  34 يفالربانمج نرش متد املرجعية وما اإىل ذكل(. وقد 

اتحهتا للبحث يف ركن الرباءات للويبو فيجري تضميهنا  ،النصوص الاكمةل للواثئقوأأما . يف معلياهتممهنم الربانمج  12أأطلق  واإ

اس تخدام نتيجة هذا املرشوع لبياانت تدريب  ميكن أأيضاً و للمكتب الأورويب للرباءات.  ةالتابع Espacenetقاعدة و 

 .تال ل ميتعل

 ]هناية الوثيقة[


