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يةاألصل ز  : باإلنكلي 
 2021 سبتمب   13التاري    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 من إعداد 
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 2021سبتمير  22األربعاء 

 االفتتاح  12.10 - 12.00

 السيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(

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

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

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

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

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

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

 ما هي البيانات؟ 

 ما هي الخصائص االقتصادية للبيانات؟ 

 ما هي قيمة البيانات؟ 

  ؟4.0لماذا تعتير البيانات مهمة بالنسبة للصناعة 

، مجموعة بيانات التنمية، البنك  موجه النقاش:  ، خبي  اقتصادي رئيسي ي
السيد دين جوليفز

، الواليات المتحدة   األمريكيةالدولي

ي    ج، السيدة  المتحدثتان:  ديان كويل، أستاذة بمعهد بينيت للصحة العامة، جامعة كامير
 المتحدة المملكة

ي للمستقبل، اإلمارات خالد  عروبةالسيدة   لة بحوث رئيسية، مؤسسة دتر
ّ
، محل

 العربية المتحدة

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 البيانات والملكية؟
ز التحكم فز  ما هو الفرق بي 

 لصالح العاممن أجل ابيانات ال 

 األمن والخصوصية وقانون المنافسة 

 المناهج الثقافية للبيانات 

ي مجال السيد أ موجه النقاش: 
رون شول، مدير إداري ومستشار عام لدى مركز االبتكار فز

 (، كنداGIGIالحوكمة الدولية )

و كوكوريو، أستاذ بكلية إدارة السياسات، جامعة كيو، اليابان المتحدثون:   السيد جي 

السيدة دافنا فينهولز، رئيسة قسم األخالقيات البيولوجية وأخالقيات العلوم،  
بية والعلم طاع العلوم االجتمق اعية واإلنسانية، منظمة األمم المتحدة للي 

 والثقافة )اليونسكو(، فرنسا
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 السيد كونغ شونغ ليو، أستاذ قانون، جامعة سنغافورة لإلدارة، سنغافورة 

ي، مركز قانون الملكية الفكرية وتكنولوجيا   و موشي  ز وانجي  السيدة كارولي 
اثمور، كينيا  المعلومات، جامعة سي 

 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. الملكية الفكرية )واألطر ال

ز
 تنظيمية األخرى( ف

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

ً
 مساعد

ا
 ؟فيها عامًل

عمليات األعمال األوروبية بمعهد  لشؤونالسيدة كالرا نيبيل، المديرة الرئيسية  موجهة النقاش: 
ونيات،   النمسامهندسي الكهرباء واإللكي 

، رئيسة الشؤون القانونية، السيد المتحدثون:  ز يس )ة لوسي آرني  (، Apherisمنصة أفي 
 ألمانيا

شؤون الموسيف   السيد شارلتون هيل، المسؤول التنفيذي األول ورئيس 
ي فالي )

كة أنوكاتز الياUncanny Valleyواالبتكار، شر  (، أسي 

نونديس، مدير الشؤون القانوني  ة والتنظيمية، بفرع أمريكا السيد خافيي  في 
 (، كوستاريكاCropLife Latin Americaالالتينية لمؤسسة كروب اليف )

كة برييا المحدودة )  (، Bryea Co., Ltdالسيد شو وانغ، نائب رئيس شر
ز   الصي 

كة بيوايز السيد سار صافرا، المسؤول التنفيذي األول والمؤسس المشارك،   شر
 (، إشائيلBeewise Technologiesللتكنولوجيا )

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

 اليوم األول اختتام    14.30

 

 2021سبتمير  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 أنواعً
ي ولكن هل  للبيانات،

 ؟بالقدر الكافز

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

 ؟ها حماية البيانات واستخدامبالنسبة لماذا يعتز
ء الما هو  • ي

ي مفقود السر
 ؟أطر الملكية الفكرية الحالية فز

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

السيد إيغور دروزدوف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سكولكوفو،  موجه النقاش: 
 الروسي  االتحاد
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(، AIPPIالسيد بريت هريناك، الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية ) متحدثون: ال
 الواليات المتحدة األمريكية

يك رئيسي   ، شر ي
نار فيكيت  ابيت كاشز ز نار  –السيدة إلي  محامية، مكتب كاشز

ازيل  ليوناردوس، الير

ي القانون الخاص  
ز
ي سينودينو، أستاذة مساعدة ف

والقانون السيدة تاتيانا إليتز
ص ص، قير  التجاري، جامعة قير

ي   ، كلية ديرتر  ، المملكة المتحدةللحقوقالسيد تايوو أوريوال، محارصز رئيسي

ز كيمرير بازل، سويرسا  يك، مكتب لييز اري، شر ز  السيد كارلو سكولو الفي 

 ؟االكتفاء نظام الملكية الفكرية الحاىلي للبيانات يحقق : هل تح باب المناقشةف   14.20 - 12.45

 االختتام   14.30 - 14.20

ز  ، مساعد المدير العام، قطاع البنية التحتية والمنصات، الويبوإ-السيد كي  و ناتسومي  يشي 

 ]نهاية الوثيقة[


