
 

WIPO/IP/CONV/GE/21/INF/1/PROV 

يةاألصل ز  : باإلنكلي 
 2021يوليو  12التاري    خ: 

 والتكنولوجيات الحدوديةمحادثة الويبو بشأن الملكية الفكرية 

 الرابعةالدورة 
  12.00من الساعة ، 2021 سبتمب   23إىل  22جنيف، من 

ً
 بتوقيت وسط أوروبا 14.30إىل ظهرا

 جدول األعمال المؤقت

 أمانة الويبو وثيقة من إعداد 
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 2021سبتمير  22األربعاء 

 االفتتاح  12.10 - 12.00

ابط تماًما ما بعد  ،: البيانات1 فريق المناقشة   12.25 - 12.10 ي عالم مبر
 
 الذكاء االصطناعي ف

ي عالم وتتعزز، الخدمات المادية. تقديم االقتصادية تقليديا بإنتاج السلع و ارتبطت القيمة 
ز
ايد فيه تف ز ي 

أصبحت سمات مركزية للنظام االقتصادي. ، إذ ل والبيانات غي  الملموسة برسعةأهمية األصو  الرقمنة،
 لم تعد األنشطة المتعلقة بالبيانات مجرد أنشطة جانبية. و 

ا ما يقال و  ا قدم هذيصحيح حقا؟ س القياسولكن هل هذا  "، "النفط الجديدهي  إن البياناتكثي 
ي سياق اقتصادي  الفريق

ز
 ،4.0العديد من عنارص الصناعة  تدفع عجلةال سيما كيف  أوسع،البيانات ف
ي أهمية

ي سياق تنظيمي وسياق الملكية الفكرية.  ومن هنا تأت 
ز
 مناقشتها ف

 ما هي البيانات؟ 

 يانات؟ما هي الخصائص االقتصادية للب 

 ما هي قيمة البيانات؟ 

  ؟4.0لماذا تعتير البيانات مهمة بالنسبة للصناعة 

ابط تماًما ما بعد  ،البياناتسؤال وجواب:    12.45 - 12.25 ي عالم مبر
 
 الذكاء االصطناعي ف

 : المصفوفة التنظيمية للبيانات2 فريق المناقشة  13.15 - 12.45

ا عىل  البيانات،يمكن تطبيق أطر تنظيمية متعددة عىل 
ً
أو القيمة المطلوب تنظيمها.  المصلحةاعتماد

ا عير الثقافات. و 
ً
 يمكن أن تختلف المناهج التنظيمية أيض

 ذات الصلة بالبيانات.  اتالعنارص المختلفة للسياس الفريق ا قدم هذيسو 

  ي يجب
 ؟مراعاتها ما هي بعض عنارص تنظيم البيانات الت 

 ي البي
ز
ز التحكم ف  انات والملكية؟ما هو الفرق بي 

 لصالح العاممن أجل ابيانات ال 

 األمن والخصوصية وقانون المنافسة 

 المناهج الثقافية للبيانات 

 سؤال وجواب: المصفوفة التنظيمية للبيانات   13.40 - 13.15

 األعمال نظرة من نافذة –: البيانات ونماذج األعمال 3 فريق المناقشة   14.05 - 13.40

ز للبيانات و نظرة ثاقبة حول كيفية استخدام المب ا الفريقهذ سيقدم  الدور الذي تؤديهتكرين والمبدعي 
ي مؤسساتهم. 

ز
 الملكية الفكرية )واألطر التنظيمية األخرى( ف

 للبيانات اإليكولوجيةالنظم  •
ا  مأمشاركة البيانات أمام حاجًزا  الملكية الفكريةمثل تهل  •

ً
 مساعد

ا
 ؟فيها عامًل

 األعمال نظرة من نافذة –البيانات ونماذج األعمال سؤال وجواب:    14.25 - 14.05

 اليوم األول اختتام    14.30
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 2021سبتمب   23الخميس 

ي نظام 4 فريق المناقشة   12.45 - 12.00
 
 الراهن الملكية الفكرية: البيانات ف

ز   مدىعىل البيانات و  الملكية الفكريةكيفية تطبيق   ،اإلطار األوسع مراعاةمع  ،هذا القسم سُيبي 
ا معينة من الحماية  الراهن الملكية الفكريةيوفر نظام و مع اإلطار األوسع. انسجامها 

ً
بالفعل أنواع

ي ولكن هل  للبيانات،
ز
 ؟بالقدر الكاف

 الراهن؟ الملكية الفكريةكيف تتناسب البيانات مع نظام  •
ي هذا  •

 ؟ها حماية البيانات واستخدامبالنسبة لماذا يعتز
ي ما هو  •

ي مفقود ء الالش 
ز
 ؟أطر الملكية الفكرية الحالية ف

ي تشكل فيها الملكية الفكرية حاجًزا أمام االبتكار المتعلق بالبيانات؟ الحاالت ما هي  •
 الت 

 ؟االكتفاء نظام الملكية الفكرية الحاىلي للبيانات يحقق : هل تح باب المناقشةف   14.05 - 12.45

 اوإدارته الملكية الفكريةل البيانات تسجيل : كيف ستحو  5 فريق المناقشة   14.20 - 14.05

 االختتام   14.30 - 14.20

 ]نهاية الوثيقة[ 
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