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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 12 :مارس 2019

حمادثة الويبو بشأن امللكية الفكرية والذكاء االصطناعي

اليت تنظمها املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
جنيف 27 ،سبمترب 2019
الربنامج املؤقت

من اإعداد املكتب ادلويل للويبو
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امجلعة  27سبمترب 2019
09.30 – 08.30

التسجيل

09.40 – 30.09

لكمة ترحيب

الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
(الويبو)

10.40 – 09.40

نقاش افتتايح

ما هو تأأثري اذلاكء الاصطناعي عىل نظام امللكية الفكرية وس ياساهتا؟
 ما مدى تأأثري اذلاكء الاصطناعي عىل الابتاكر وا ألسواق التجارية
والصناعة؟
 ما يه قضااي امللكية الفكرية املرتبطة ابرتفاع اس تخدام اذلاكء
الاصطناعي؟
 هل س يغري اذلاكء الاصطناعي املفاهمي التقليدية للملكية الفكرية؟
وملاذا؟
 ما اذلي جيب فعهل يف جمال امللكية الفكرية دلمع الابتاكر يف ميدان
اذلاكء الاصطناعي؟

امليّس:
ر

املدير العام للويبو

املتحدرثون:

س تو رجه ادلعوة ألربعة متحدثني من قطاعات احلكومة والصناعة
وا ألوساط الأاكدميية ومجموعات أأحصاب املصلحة

نقاش الرباءات

اذلاكء الاصطناعي والرباءات؛ هل تناسب قوانني الرباءات القامئة
وإارشادات ا ألهلية للرباءة احلالية ،محلاية اخرتاعات اذلاكء الاصطناعي
واس تخداهما؟

11.40 – 10.40












هل هناك حاجة لقواعد خاصة بشأأن معيار ا ألهلية للرباءة
لخرتاعات اذلاكء الاصطناعي؟
اإرشادات الفحص ملاكتب امللكية الفكرية؛ أأمتنامغة يه ،أأم أأن
التقارب ادلويل رضورة؟
هل تس تجيب أأنظمة الرباءات بّسعة اكفية للعلوم والابتاكرات
املفتوحة يف جمال اذلاكء الاصطناعي؟
ما يه املشألك العالقة؟
ما يه التحدايت اليت تواهجنا لإنفاذ براءات اذلاكء الاصطناعي
وترخيصها؟ وهل حنتاج اإىل اإجراءات رمقية بأأدةل رمقية؟
ما يه التحدايت اليت تواجه اإدارة الرباءات دوليا يف خمتلف
الولايت القضائية؟
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12.30 – 11.40

امليّس:
ر

[حيدد لحقا]

املتحدرثون:

س تو رجه ادلعوة ألربعة متحدثني من قطاعات احلكومة والصناعة
وا ألوساط الأاكدميية ومجموعات أأحصاب املصلحة

احلومكة

الآاثر الاجامتعية والاقتصادية وا ألخالقية لذلاكء الاصطناعي عىل نظام
امللكية الفكرية :وهجات نظر الس ياسة العامة
 ما يه اخملاطر النامجة عن تأأثري اذلاكء الاصطناعي عىل نظام امللكية
الفكرية؟
 اللواحئ احلكومية ومدوانت السلوك اخلاصة ابلصناعة
 قضااي املسؤولية يف حالت سوء الترصف وسوء التقدير يف جمال
اذلاكء الاصطناعي؛ هل ينبغي أأن يعكس نظام امللكية الفكرية هذه
القضااي؟
 هل س يوسع اذلاكء الاصطناعي الفجوة بني البدلان يف الوصول اإىل
التكنولوجيات اجلديدة؟ وما يه الاسرتاتيجية الالزمة لتخفيف
حدرهتا؟

امليّس:
ر

[حيدد لحقا]

املتحدرثون:

س تو رجه ادلعوة ألربعة متحدثني من قطاعات احلكومة والصناعة
وا ألوساط الأاكدميية ومجموعات أأحصاب املصلحة

13.30 – 12.30

اسرتاحة الغداء

14.30 – 13.30

عروض

15.30 – 14.30

نقاش حق املؤلف

س تقدم أأمانة الويبو سلسةل من العروض التقدميية بشأأن أأدوات اذلاكء
الاصطناعي للويبو وا ألنشطة ذات الصةل( .دون ترمجة شفوية،
ابلإنلكزيية فقط)
هل س يغري اذلاكء الاصطناعي شلك الإبداع الإنساين وحاميته مبوجب
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة؟
 هل تس تحق ا ألعامل اليت يودلها اذلاكء الاصطناعي امحلاية مبوجب
حق املؤلف؟
 بعض القضااي احملددة؛ التأأليف وامللكية وا ألصاةل وإادارة احلقوق
الرمقية ألعامل اذلاكء الاصطناعي وقواعد البياانت؟
 ماذا عن املعايري املتنوعة يف خمتلف الولايت القضائية؟
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هل حتتاج البياانت واخلوارزميات اليت ت رودلها الآلت اإىل حامية
مبوجب حق املؤلف؟
هل يتعني علينا اإعادة ضبط نظام حق املؤلف؟ أأين وماذا وكيف؟

امليّس:
ر

[حيدد لحقا]

املتحدرثون:

س تو رجه ادلعوة ألربعة متحدثني من قطاعات احلكومة والصناعة
وا ألوساط الأاكدميية ومجموعات أأحصاب املصلحة

15.40 – 15.30

رسائل فيديو

مقابالت مسجةل مس بق ًا عن اذلاكء الاصطناعي وامللكية الفكرية

16.30 – 15.40

نقاش البياانت

س ياسة البياانت واذلاكء الاصطناعي؛ حامية البياانت والتدفق احلر
للبياانت من أأجل تطوير تقنيات اذلاكء الاصطناعي واس تخداماهتا،
وتأأثريها عىل نظام امللكية الفكرية
 قضااي البياانت؛ هل تس تحق البياانت حبد ذاهتا وطرق اس تخراج
البياانت والبياانت املنشأأة بواسطة الآةل امحلاية مكلكية فكرية؟
وكيف ،اإن اكن اجلواب بنعم؟
 امحلاية والتدفق احلر لبياانت املؤسسات؛ انقسام أأم
س ياسات متاكمةل؟
 هل هناك حاجة لس ياس يت بياانت ومنافسة متناسقتني دولي ًا بشأأن
البياانت املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي؟
 هل س يؤدي ختزين البياانت إاىل تغيري اسرتاتيجية ترخيص
امللكية الفكرية؟
 كيف ميكن منع اختالس البياانت القمية؟

امليّس:
ر

[حيدد لحقا]

املتحدرثون:

س تو رجه ادلعوة ألربعة متحدثني من قطاعات احلكومة والصناعة
وا ألوساط الأاكدميية ومجموعات أأحصاب املصلحة

17.20 – 16.30

حلقة نقاش اإدارة ماكتب
امللكية الفكرية
اذلاكء الاصطناعي وإادارة ماكتب امللكية الفكرية :ما هو تأأثري اذلاكء
الاصطناعي عىل حفص طلبات امللكية الفكرية؟
 هل س تغري أأدوات اذلاكء الاصطناعي (مثل ،أأدوات اذلاكء
الاصطناعي للبحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة أأو البحث
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17.30 – 17.20

عن الصور يف العالمات التجارية أأو التصاممي) معايري حفص
الاخرتاعات ،أأو حتديد تشابه العالمات التجارية أأو التصاممي؟
ما هو تأأثري أأدوات اذلاكء الاصطناعي عىل اإدارة ماكتب امللكية
الفكرية؟
ما هو تأأثري اإدارة ماكتب امللكية الفكرية املعززة ابذلاكء الاصطناعي
عىل همنة امللكية الفكرية؟
ما يه أأشاكل التعاون ادلويل الالزم ملاكتب امللكية الفكرية اس تجاب ًة
ملعطيات اذلاكء الاصطناعي؟

امليّس:
ر

[حيدد لحقا]

املتحدرثون:

س تو رجه ادلعوة ألربعة متحدثني من قطاعات احلكومة والصناعة
وا ألوساط الأاكدميية ومجموعات أأحصاب املصلحة

اخلتام
[هناية الوثيقة]

