
A 

 

WIPO/IP/AI/GE/19/INF 1 PROV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019مارس  12 التارخي:

 حمادثة الويبو بشأن امللكية الفكرية والذكاء االصطناعي

 (املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبواليت تنظمها 

 2019سبمترب  27جنيف، 

 الربنامج املؤقت
عداد  املكتب ادلويل للويبو من اإ
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 2019سبمترب  27امجلعة 

 التسجيل 09.30 – 08.30

لس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ا لكمة ترحيب 09.40 – 09.30

 )الويبو(

 ؟اهتاعىل نظام امللكية الفكرية وس ياس يالاصطناع ما هو تأأثري اذلاكء افتتايحنقاش  10.40 – 09.40

  ما مدى تأأثري اذلاكء الاصطناعي عىل الابتاكر والأسواق التجارية

 والصناعة؟

 اذلاكء رتبطة ابرتفاع اس تخدام ما يه قضااي امللكية الفكرية امل

 الاصطناعي؟

   غري اذلاكء الاصطناعي املفاهمي التقليدية للملكية الفكرية؟ يهل س

 ا؟ملاذو 

  يف ميدان بتاكر الايف جمال امللكية الفكرية دلمع فعهل ما اذلي جيب

 ؟ياذلاكء الاصطناع

:  املدير العام للويبو امليّسر

ثون: ه ادلعوةس   املتحدر احلكومة والصناعة قطاعات من متحدثني  ربعةلأ  توجر

 والأوساط الأاكدميية ومجموعات أأحصاب املصلحة

 القامئةرباءات القوانني تناسب  هل ؛رباءاتالاذلاكء الاصطناعي و  نقاش الرباءات 11.40 – 10.40

رشادات  اذلاكء الاصطناعي محلاية اخرتاعات احلالية،  الأهلية للرباءةواإ

 واس تخداهما؟

 الأهلية للرباءة ر اهل هناك حاجة لقواعد خاصة بشأأن معي

 ؟يلخرتاعات اذلاكء الاصطناع

  رشادات أأن ، أأم تنامغة يهم أأ ؛ ملاكتب امللكية الفكريةفحص الاإ

 ؟رضورة لتقارب ادلويلا

  اتم والابتاكر و لعلاكفية لّسعة ب رباءات الأأنظمة تس تجيب هل 

 ؟ييف جمال اذلاكء الاصطناع ةاملفتوح

  ؟العالقةما يه املشألك 

  نفاذ ما يه التحدايت اليت تواهجنا اذلاكء الاصطناعي براءات لإ

جراءات رمقية و وترخيصها؟  ىل اإ  دةل رمقية؟أأ بهل حنتاج اإ

  دارة الرباءات دوليا يف خمتلف ما يه التحدايت اليت تواجه اإ

 الولايت القضائية؟
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:  ]حيدد لحقا[ امليّسر

ثون: ه ادلعوةس   املتحدر احلكومة والصناعة قطاعات من متحدثني  ربعةلأ  توجر

 والأوساط الأاكدميية ومجموعات أأحصاب املصلحة

آاثر الاجامتعية والاقتصادية والأخالقية  احلومكة 12.30 – 11.40 عىل نظام  لذلاكء الاصطناعيال

 امللكية الفكرية: وهجات نظر الس ياسة العامة

  ما يه اخملاطر النامجة عن تأأثري اذلاكء الاصطناعي عىل نظام امللكية

 الفكرية؟

 ومدوانت السلوك اخلاصة ابلصناعة اللواحئ احلكومية 

  يف جمال  سوء الترصف وسوء التقديرقضااي املسؤولية يف حالت

 هذهنبغي أأن يعكس نظام امللكية الفكرية ي هل ؛ اذلاكء الاصطناعي

 ؟القضااي

   ىل  وصولالالفجوة بني البدلان يف اذلاكء الاصطناعي وسع يهل س اإ

فيف مة لتخ ما يه الاسرتاتيجية الالز و التكنولوجيات اجلديدة؟ 

هتا  ؟حدر

:  ]حيدد لحقا[ امليّسر

ثون: ه ادلعوةس   املتحدر احلكومة والصناعة قطاعات من متحدثني  ربعةلأ  توجر

 والأوساط الأاكدميية ومجموعات أأحصاب املصلحة

 اسرتاحة الغداء 13.30 – 12.30

 عروض 14.30 – 13.30

اذلاكء س تقدم أأمانة الويبو سلسةل من العروض التقدميية بشأأن أأدوات 

دون ترمجة شفوية، الصةل. )للويبو والأنشطة ذات الاصطناعي 

 زيية فقط(لكلإناب

مبوجب  الإبداع الإنساين وحاميتهاذلاكء الاصطناعي شلك غري يهل س   نقاش حق املؤلف 15.30 – 14.30

 ؟حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

  مبوجب اية امحلاذلاكء الاصطناعي ودلها يهل تس تحق الأعامل اليت

 ؟املؤلف حق

 دارة احلقوق بعض القضااي احملددة ؛ التأأليف وامللكية والأصاةل واإ

 وقواعد البياانت؟اذلاكء الاصطناعي الرمقية لأعامل 

 ماذا عن املعايري املتنوعة يف خمتلف الولايت القضائية؟ 
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  ها تهل حتتاج البياانت واخلوارزميات اليت ىل الآلت ودلر حامية اإ

 ؟املؤلف مبوجب حق

 عادة ضبط نظام حق هل  أأين وماذا وكيف؟ ؟املؤلف يتعني علينا اإ

:  ]حيدد لحقا[ امليّسر

ثون: ه ادلعوةس   املتحدر احلكومة والصناعة قطاعات من متحدثني  ربعةلأ  توجر

 ةلأاكدميية ومجموعات أأحصاب املصلحوالأوساط ا

 اذلاكء الاصطناعي وامللكية الفكرية نمسجةل مس بقًا عمقابالت  فيديورسائل  15.40 – 15.30

البياانت والتدفق احلر ؛ حامية ياذلاكء الاصطناعو س ياسة البياانت  ياانتنقاش الب  16.30 – 15.40

، ااهتواس تخدامتقنيات اذلاكء الاصطناعي تطوير من أأجل للبياانت 

 وتأأثريها عىل نظام امللكية الفكرية

 وطرق اس تخراج  د ذاهتاحبالبياانت  حقتس ت؛ هل البياانت قضااي

فكرية؟ لكية مك اية امحلوالبياانت املنشأأة بواسطة الآةل البياانت 

ن اكن اجلواب ، كيفو   ؟نعمب اإ

 مانقسام أأ ؛ اتية والتدفق احلر لبياانت املؤسسامحلا 

 ؟ةلمتاكم  س ياسات

 بشأأن دوليًا  تنيناسق مت منافسة و بياانت  يتل هناك حاجة لس ياس ه

 ؟ذلاكء الاصطناعيالبياانت املتعلقة اب

  ىل تغيري اسرتاتيجية ترخيصاإ هل س يؤدي ختزين البياانت 

 ؟الفكرية امللكية

 كيف ميكن منع اختالس البياانت القمية؟ 

:  ]حيدد لحقا[ امليّسر

ثون: ه ادلعوة لأربعة متحدثني من قطاعات احلكومة والصناعة  املتحدر س توجر

 والأوساط الأاكدميية ومجموعات أأحصاب املصلحة

دارة حلقة نقاش  17.20 – 16.30  ماكتباإ

 امللكية الفكرية

دارة ماكتب امللكية الفكريةو الاصطناعي اذلاكء  : ما هو تأأثري اذلاكء اإ

 حفص طلبات امللكية الفكرية؟عىل  يالاصطناع

 اذلاكء  وات، أأدمثل) يهل س تغري أأدوات اذلاكء الاصطناع

لبحث ا أأوالسابقة الصناعية التقنية حاةل  يفلبحث ل الاصطناعي 
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( معايري حفص مميالعالمات التجارية أأو التصيف ا عن الصور

 أأو حتديد تشابه العالمات التجارية أأو التصاممي؟، الاخرتاعات

 دارة  يهو تأأثري أأدوات اذلاكء الاصطناع ام ب امللكية ماكتعىل اإ

 الفكرية؟

  دارة ابذلاكء الاصطناعي  عززةامل ب امللكية الفكريةماكتما هو تأأثري اإ

 عىل همنة امللكية الفكرية؟

 س تجابًة ا ب امللكية الفكريةاكتملالتعاون ادلويل الالزم أأشاكل  ما يه

 ؟الاصطناعياكء ذلاعطيات مل 

:  ]حيدد لحقا[ امليّسر

ثون: ه ادلعوة لأربعة متحدثني من قطاعات احلكومة والصناعة  املتحدر س توجر

 والأوساط الأاكدميية ومجموعات أأحصاب املصلحة

 ماخلتا 17.30 – 17.20

 [هناية الوثيقة]


