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 افتتاح ادلورة: من جدول الأعامل 1البند 

ىل الاس تفادة من تكنولوجيا املعلومات ، املدير العاميغر  الس يد فرانسسافتتح الاجامتع  .1 ، وشدد عىل احلاجة اإ
احلاجة للتعاون بني ماكتب امللكية  وكذكل تزايداملتقدمة للتعامل مع تزايد طلبات امللكية الفكرية من حيث عددها وتعقيدها 

 الفكرية. 

ىل تيسري الاجامتع. وشدد الس يد  ،املتحدة للملكية الفكرية اململكة مكتب ، مدير شعبةآ ندي ابرتليتعي الس يد ود   .2 اإ
ماكتب امللكية الفكرية  ودعىامللكية الفكرية  مكتب ابرتليت عىل آأمهية اذلاكء الاصطناعي والتحول الرمقي لتحسني خدمات

بداعها وابتاكرها وآأن توحد هجودها.  ىل تعزيز اإ  اإ

  امللكية الفكرية املنتقينيعرض من تقدمي مكتيب: من جدول الأعامل 2البند 

 وهذا الهنج .تكنولوجيا املعلومات والتصالتمنصته ل  حتديث عرضا حول املتحدة للملكية الفكرية اململكة مكتبقدم  .3
ة ويس تخدم آأسلوب منذجة العمليات. وبعد حماولت عديدة لس تحداث هندسة حديثة ياخلدم البنية  قامئ عىلهنج هو 

واليت  هندسة الربجميات ابملكوانتعىل اس تحداث  مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكريةلتكنولوجيا املعلومات، يعكف 
 تسمح ابملزيد من املرونة والاس تقرار طويل الأمد.س 

دارة  حتديث حول اعرض املعهد الاحتادي السويرسي للملكية الفكريةوقدم  .4  وآأظهر ذكل. احلالتو سري العمل نظام اإ
 امللكية الفكرية.  معاجلة يف جمالنرش الربجميات اجلاهزة يف  جناح هذا الهنج

 تمناقشات عامة بشأأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصال: من جدول الأعامل 3د البن

ىل الوثيقة  تاستندت املناقشا .5 عدد من التوصيات اليت اكن  تواليت تضمنWIPO/IP/ITAI/GE/18/3 اإ
اثرة النقاش ولكن مل يمت السعي للموافقة علهيا لعقد الاجامتع اذلي جاء يف ورحبت الوفود مببادرة الويبو  .الغرض مهنا هو اإ

دارة الأعامل من آأجل الإدارة  تل تكنولوجيا املعلومات والتصاليف جماالوقت املناسب واكن انفعا لتبادل ال راء واخلربات  واإ
 وانقشت الوفود قضااي اسرتاتيجية عامة، مبا يف ذكل:الفعاةل ملكتب امللكية الفكرية. 

  ىل فهرس للتكنولوجيات  بغرض جتنب ازدواجية وتاكثر احللول اخملتلفة.احلاجة اإ
 ري يل واهجات برجمة التطبيقات، مع الأخذ يف احلس بان آأن تطوير وتنفيذ معالتشم مواصة تطوير معايري الويبو

 ة يتطلب وقتا وهجدا كبريين. جديد
 دا من املهم رة اتساق واهجات برجمة التطبيقات عرب ماكتب امللكية الفكرية. ومن املرحج آأل يرى مقدمو نظام اإ

 للك مكتب. ى من دمع معايري خمتلفةالرباءات للطرف الثالث آأي جدو 
  ىل  حاجة آأحصاب املصلحة اخلارجيني.  عىل بناء اتباع هنج تقدمي اخلدماتاحلاجة اإ
 ىل الأعامل بناء عىل وقيام هن  لية" تس تفيد من قدرات تكنولوجيامناذج "مثا خلقج منذجة العمليات املستندة اإ

عادة " كام يهبدل من الرتكزي عىل الامنذج " ت القانونيةلمتطلبابتنفيذ ل  املعلومات نشاءواإ العمليات القامئة ابس تخدام  اإ
 آأدوات حديثة. 

  تقنيات التعّرف الضويئ عىل بوجود تعاون دويل بشأأن  الاعرتافرضورة تعزيز اجلودة عىل مس توى املصدر مع
 رمقنة امللفات الأمامية واخللفية. فامي خيص  احلروف
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املعلومات  سرتاتيجيات الوطنية لتكنولوجيا)الامناقشات بشأأن قضااي خاصة : من جدول الأعامل 4البند 
 والتصالت(

ىل تاستندت املناقشا .6 ، مبا وانقشت الوفود قضااي خاصةWIPO/IP/ITAI/GE/18/3 الوثيقة  اجلزء الأول من اإ
 يف ذكل:

  بداع آأدوات اذلاكء الاصطناعي لتس تخدهما يف التصنيف. وتوجد هناك فرصة معل العديد من الأطراف عىل اإ
 .لتوحيد اجلهود

  مجموعة البياانت، وخاصة من قبل املاكتب اليت لها مجموعات بياانت خضمة.  تبادلدراج اإ التعاون يلزمه 
 البياانت مع املاكتب الأخرى. تبادلس ياسة منفتحة ل  لدلى بعض املاكتب ابلفع 
  من آأجل حتسني اجلودة عىل مس توى املصدر.  للعمالءالأدوات داخليا، ميكن تقدميها  التحقق من حصةمبجرد 
  ىل رضورة احلد من النسخ املزدوجة من انقشت الوفود قضااي حول نرش وتوزيع املعلومات والوضع القانوين. وُآشري اإ

 املعلومات وحتديد مصدر آأصيل وحيد للمعلومات. 
 دارة السجالت، ولس امي فامي يتعلق مبتطلبات ا ملصداقية والإمضاءات الرمقية، النامجة عن هناك ممارسة خمتلفة بشأأن اإ

 خمتلف الإطارات القانونية الوطنية.
  نشاء جسالت جيري عدد من املاكتب خربات ابس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل لت س تخدم يف احلالت مثل اإ

 مشرتكة. 

ىل العديد من الإجراءات كام ييل:  .7  وآأشري اإ

 نشاء منصة للمشاريع املتعاون بشأأهن جيري ماكن املاكتب املهمتة املشاركة فهيا.  ااإ  وابإ
 نشاء  يتطلب دريب آأدوات اذلاكء توتوليد مجموعة البياانت الرضورية ل  آأداة آ لية معمتدة عىل اذلاكء الاصطناعياإ

ىل املاكتب املهمتة لتشارك يف فريق العمل اذلي تيرسه  الاصطناعي هذه تعاوان دوليا وثيقا ذلكل فادلعوة موهجة اإ
 .(8وق 7)ق الويبو

  لكرتونية حلقة معل آأ تنظمي نواع حقوق خاصة بشأأن آأدوات البحث يف خمتلف آأ معلومات تقنية  تبادلل و ندوة اإ
 .(9امللكية الفكرية )ق

  (10)ق الإلكرتوينالنرش  الأنساق فامي خيص توحيديتوقع من جلنة املعايري آأن تناقش. 
  ماكنية ىل جلنة ا تقدمياإ دراسة اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل، مع  فريق معل هممته يهملعايري لإنشاء اقرتاح اإ

ىل املالحظات اليت قدمهتا بعض الوفود اليت تفيد بأأن المنوذج املوحد للسجالت  الربط الوثيق لهذه و الإشارة اإ
 (.12)ق آأكرث معلية السجالت بغرض البحث واسرتجاع املعلومات قد يكون حال قصري الأمد

ىل التوصيات .8 ىل  1من  وآأشري اإ ىل آأن بعض التوصيات )مثال ق وقبلهتا الوفود معوما، مع 12اإ ( تتطلب 5الإشارة اإ
والتنفيذ مع رضورة توفر بياانت عن الصورة مثل التصاممي الصناعية اليت س تودل بنسق آ يل  الاكمل الوقت لتحقيق الامتثال

 . قابل للبحث

. ولوحظ آأن تكل املاكتب بيقات الويبو املكتبية للملكية الفكريةمجموعة تط املكتب ادلويل للويبو معلومات بشأأن  تبادل .9
من آأجل زايدة التعاون ادلويل  مجموعة تطبيقات الويبو املكتبية للملكية الفكريةع عىل اس تخدام اليت دلهيا موارد حمدودة ت شجّ 

 وتبادل البياانت. 
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تكنولوجيا املعلومات والتصالت  اسرتاتيجيةمناقشات بشأأن قضااي خاصة ): من جدول الأعامل 5البند 
 (لأغراض حامية امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي

ىل اجلزء  تاستندت املناقشا .10 ، مبا وانقشت الوفود قضااي خاصة .WIPO/IP/ITAI/GE/18/3 الوثيقة من الثايناإ
 يف ذكل:

  آأي معلومة بشأأن الطلبات غري املنشورة، رمغ آأن بعضها دلهيا  تبادلاحامتل مواهجة العديد من املاكتب صعوابت ل
املودعني  واهامتماتومن بني بواعث القلق هناك احلدود القانونية   فاات حمدودة من هذه املعلومات.اخلربة يف نرش

 .(15)ق
  جراءات فعوي  اصائب اهدف، عىل الرمغ من ذكل ،هدف تيسري تبادل املعلوماتاعتبار اةل، ولكن جيب تطلب اختاذ اإ

 مراعاة احللول التقنية والقانونية الأخرى. 
 ىل معيار الويبو  الرحيلمسأأةل  يف املاكتب نظر آأنساق  حتويلاملتعلقة بقابلية قضااي ابل الإحاطة علام، مع ST.96اإ

التابع للجنة املعايري يف احلس بان عنارص  XML4IPوي توقّع آأن يأأخذ فريق العمل . يف الواقع هاوالتعامل مع متعددة 
ماكنية توس يع ST.96جديدة يف املعيار  شمل تنفيذ هممة فريق العمل لت ، مبا يف ذكل تقارير البحث والفحص واإ

 العمل املشرتك بني نيلتحس XML لغة الرتمزي املوسعةالتحق من حصة  آ ليات مجموعة من القضااي مبا يف ذكل
جراء املزيد من اخلربة القانونية والتشغيلية فامي خيص هذه العنارص الإضافية. . و (17وق 16املاكتب )ق  قد يلزم اإ

 ماكنية مساعدة هناك  لأوانه. ومكثال سابق ، عىل ضامن تنفيذ املعايري ابس مترارالأدوات املشرتكة، عند الاقتضاء اإ
ىل آأن مبتون الطل  ةاخلاص Docxآأدوات حتويل نسق  القانونية والإجرائية اكنت متضمنة  املسائلبات )مع الإشارة اإ

ىل الاتساق التقين   (. البحتابلإضافة اإ
 ىل فريق العمل  ،بعض املاكتب موافقة ، لجنة املعايري، عىل تبادل املزيد من املعلومات التقنيةل  التابعابلإضافة اإ

لكرتونية اعتيادية آأو نسق آ خر من الاجامتع فامي يتعلق ابلتجربة  ،لكرتونيةات الامفضةل القيام بذكل عرب ندوة اإ
 والتاكمل ،لتقدمي اخلدمات للعمالء واهجات برجمة التطبيقات لتحويل، وآأدوات التحقق، واس تخدامحول آأدوات ا

 تكنولوجيا املعلومات طويةل الأمد. اسرتاتيجية  توجيهمواضيع آأخرى تشمل و آأنظمة الطرف الثالث،  مع
 ماكنية تقدمي لتنفيذ املرجعي" اذلي ميكن آأن ل " واهجات برجمة التطبيقاتلجنة املعايري بشأأن ل  التابعريق العمل ف اإ

 س تخدمه املاكتب والطرف الثالث لإنشاء الأنظمة املتوافقة. ت 
  حدت يف ويمت حث املاكتب الأخرى لتنفيذ . ST.37معيار الويبو وتتيح بعض املاكتب ابلفعل ملفات الإدارة اليت و 

 (23املعيار. )ق
  رمغ آأن العديد من الوفود دلهيا س ياسة عاملية ختص العراقيل آأمام التبادل احلر ملعلومات الرباءات،  وجودعدم

وينبغي لهذه الس ياسة حتديد نطاق معلومات . ابلفعل س ياسة من هذا القبيل وترغب يف تنفيذها عىل نطاق آأوسع
اانت الاستشهاد والتصنيف، ومنتجات العمل ، بيوبياانت النصوص الاكمةل، البياانت الببليوغرافيةالرباءات )

 (22للماكتب(. )ق
 زايدة ( املاكتب من مشاركهتا يف خدمات الويبو للنفاذ الرمقيDAS)  وتعترب آأهنا توفر طريقة فعاةل من حيث التلكفة

وقد تقدم حلوًل للقضااي ذات الصةل فامي يتعلق ابحلق يف مشاركة  ،ورقية يف صيغةلالبتعاد عن تبادل الواثئق 
نشاء حزمنشورةامل علومات غري امل لكرتونية بس يطة لتبادل  ، مثل نتاجئ البحث والفحص. كام تدمع املاكتب مفهوم اإ اإ

ىل آأن، الواثئق ىل  الأنظمةالاستامثر يف  مع الإشارة اإ  (R25. )املنافع بشأأنر يرب ت تقدمياجلديدة حيتاج اإ

ىل  13 من لتوصياتاب علام وآأحاطت الوفود .11 جراءات  آأن يعقب وينبغيبشلك عام.  وقبلهتا 24اإ بعض التوصيات اإ
يف بعض و. الالكرتونيةمنصة التعاون وعقد اجامتعات عرب الفيديو آأو الندوات  بشأأن التقنيةتبادل املعلومات من مثل  حمددة

مجموعة النظر يف  لجنة املعايريل  التابعة املعنية عملالفرق ل ينبغي، (23وق، 21، وق19، وق17، وق16قاحلالت )مثل 
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ضفاء الطابع الرمسي الرباءاتمعلومات فامي يتعلق بس ياسة و . املسائلمن  واسعة ، ينبغي آأن ينظر املكتب ادلويل يف كيفية اإ
 لبياانت.ل  احلر تبادلال  العراقيل آأمام عىل الس ياسة العاملية بشأأن

املنصة احملمكة وبشأأن ( ePCTملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) الإلكرتوينضا بشأأن النظام وب ادلويل عر قدم املكتو  .12
 .وال منة لنظام معاهدة الرباءات

تكنولوجيا املعلومات ل  مناقشات بشأأن قضااي خاصة )الاسرتاتيجيات العامة: من جدول الأعامل 6البند 
 (والتصالت

ىل اجلزء الثاين  تاستندت املناقشا .13 . وانقشت الوفود WIPO/IP/ITAI/GE/18/3 الوثيقة منواجلزء الثالث اإ
 ، مبا يف ذكل:مجموعة من القضااي

 ىل  رغبة لكرتونيا عىل حنو اكمل مدريد ولهاي نظايم معامالت معاجلةاملاكتب يف الانتقال اإ سوف تنظر املزيد و . اإ
ل الإيداعمن املاكتب يف التاكمل مع خدمة  مدريد والعمل مع املكتب ادلويل لتحسني نظام كرتوين يف الإ

 الربوتوكولت والعمليات.
 لكرتونيةآأدوات  عىل اس تحداثاملاكتب  وتعكف للتحقق من حصة السلع واخلدمات اليت ميكن آأن تس تفيد آأكرث  اإ

دارة السلع واخلدمات يف نظام مدر من   .يدآأداة اإ
  ىل و ىل هذا الانتقال لماكتب ل وينبغي، ST.96 نسقيمت ترحيل نرشة لهاي اإ ، 2021اجلديد حبلول عام  النسقاإ

ن آأمكن  .ذكل اإ
ىل  27 من لتوصياتاب وآأحيط علام .14  بشلك عام. وت قبّلتمدريد ولهاي نظايم  بشأأن 34اإ

  واملبالغ املدفوعةمن آأجل حتسني التعامل مع العديد من العمالت  املقاصةيقوم املكتب ادلويل ابس تكشاف حلول 
 .هتاوموثوقيملعامالت املالية ا تسويةوحتسني  امللكية الفكريةالعديد من خدمات عرب 

 آأيضااللواحئ الوطنية  لزهمات   معايري الأمن ادلولية بشلك عام. غري آأن املاكتب الوطنيةالعديد من املاكتب دمع وت 
ماكنية التفاق فيذ معايري وس ياسات الأمن الوطينتن ب  اخلاصة املعايري ادلولية  بشأأن، ولكهنا تس تطيع اس تكشاف اإ

 لأنظمة ادلولية لتبادل البياانت.اب
 بعض ملعاجلة  ابدآأت يف اس تخداهم حرىابلأ  قد تكونس تضافة السحابية آأو الا يف اهامتهما العديد من املاكتب وتضع

 العمومينيس تخدام مقديم اخلدمات السحابية ااكتب من امل، ل ختطط آأي يف الوقت احلارضووالبياانت.  الطلبات
 لتخزين آأو معاجلة طلبات الرباءات غري املنشورة.

  اجلديدة. ويلزم آأيضًا النظر يف  التكنولوجياتاملعايري رضورية ولكن جيب حتديدها وتنفيذها برسعة ملراعاة وت عد
تغري املس تخدمني و  املفروضة عىلتطلبات تشهد تغري امل بياة دينامية  مع وجوددورات الصيانة واحلومكة 

 لتكنولوجيات.ا
 هناية يونيوبدخالت املتقدم س   حيث، املعايري ووافقت املاكتب عىل املشاركة بنشاط يف فرقة العمل التابعة للجنة ،

دلورة ايف  وي عمتدفيه  واذلي سي نظرمعيار جديد للويبو بشأأن واهجات برجمة التطبيقات خيص هنايئ  اقرتاحلإعداد 
  .2018واليت س ت عقد يف آأكتوبر  للجنة املعايري السادسة

 يف  املعنية التابعة للجنة املعايري آأن تنظرعمل الرق ف  ل لبد، (33وق 32ق ثاليف بعض احلالت )عىل سبيل امل و
 من القضااي.واسعة  مجموعة

ىل  35 من لتوصياتاب وُآحيط علام .15 تصالت. بشأأن الس ياسات والاسرتاتيجيات العامة لتكنولوجيا املعلومات وال 40اإ
اتحة ، مع35قيف  ذكل اذلي ع رب عنهيف س ياق آأوسع من  املقاصةالنظر يف حلول  وينبغي طار معامال اإ  آأكرث فعالية. تاإ
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عراب WIPO/IP/ITAI/GE/18/3ختمتت مناقشة الوثيقة ا  و  .16 النقاش وتبادل الوفود عن دمعها ملواصةل  ابإ
 .الإلكرتونيةآأو الندوات وعرب املؤمترات عرب الفيديو و/ الإلكرتوين، ل س امي من خالل آأدوات التعاون املعلومات التقنية

نشاء موقعو  .17 لكرتوين اقرتحت آأمانة الويبو اإ لسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات والتصالت خمصصان موقع "وييك" و  اإ
مواضيع حمددة ومشاريع حول لومات وتنظمي اجامتعات افرتاضية لتيسري قيام ادلول الأعضاء بتبادل املع واذلاكء الاصطناعي

 الاقرتاح. هبذا مشرتكة حممتةل. ورحبت الوفود

 من جدول الأعامل 7البند 

دارة ماكتب امللكية  تعمميقدمت آأمانة الويبو ملخصًا لنتاجئ الردود عىل  .18 ىل اإ الويبو بشأأن تطبيقات اذلاكء الاصطناعي اإ
 (.ITAI/GE/18/1الفكرية )انظر الوثيقة 

الوفود عىل آأن جمال اذلاكء الاصطناعي يتغري برسعة وآأنه س يكون من املفيد تبادل اخلربات وآأفضل  ووافقت .19
لكرتونيةاملامرسات من خالل منصة تعاون   .اإ

 اةتب امللكية الفكرية املنتقض من تقدمي ماكوعر : من جدول الأعامل 8البند 

 :قدم هذه العروض لك من .20

 الاحتاد الرويس يف املعهد الاحتادي للملكية الصناعية. 
 مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية . 
 املكتب الكوري للملكية الفكرية. 
 للملكية الفكرية آأسرتاليا مكتب. 
 املكتب الأورويب للرباءات. 
 مكتب الياابن للرباءات. 

ماكانت اذلاكء  حرز ابلفعل يف العديداذلي آُ  الباهرالتقدم  حول معمقةقدمت هذه العروض نظرة و  من املاكتب لتسخري اإ
دارة امللكية الفكرية. وآأظهرت املناقشات رغبة املاكتب يف تبادل  فامي ابس مترار واخلربات ملعلوماتا الاصطناعي يف آأنظمة اإ

ىل من شأأنه آأيضًا  وهو ما، ذلاكء الاصطناعياب يتعلق  مور.الأ  بشأأن الكثري مناجلهود  ازدواجيةجتنب آأن يؤدي اإ

 عامل رائد يف جمال اذلاكء الاصطناعيض من تقدمي وعر : من جدول الأعامل 9البند 

وآأفاكره بشأأن مس تقبل اذلاكء  لذلاكء الاصطناعي، عرضًا حول الوضع احلايل س يد وي كزو، عامل مرموق، ابيدوال قدم  .21
 الاصطناعي.

 املكتب ادلويل للويبو من تقدميض عر : )تمتة( من جدول الأعامل 9البند 

 .ء الاصطناعي للويبوذلاكاآأدوات حول قدمت آأمانة الويبو عرضا  .22
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 من جدول الأعامل: مناقشات بشأأن تطبيقات اذلاكء الاصطناعي 10البند 

ىل مزيد من التعاون كام  .23 من الاقرتاحات اخلاصة  تبني ذكلوافقت الوفود عىل مواصةل تبادل املعلومات والسعي اإ
 وتبادل املعلومات بشأأن آأدوات التصنيف. رتونيةالإلكوالندوات  الإلكرتوينابملوقع 

 امليرسمن جدول الأعامل: ملخص  11البند 

عزمه نرش ملخص امليرّسّ )هذه الوثيقة( عىل موقع عىل الاجامتع و  آأثناءشكرت الوفود امليرّسّ عىل توجهيه وتيسريه و  .24
 .الإلكرتوينالويبو 

 ]هناية الوثيقة[ 


