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 محادثة الويبو بشأن الملكية الفكرية والتكنولوجيات الحدودية
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 لويبوالمكتب الدولي ل من إعداد 
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 2023 مارس 29 األربعاء

 فتتاحا 10.10 - 10.00

س؟السبق لك دخول : هل استطالع للرأي 51.10 - 01.10  1ميتافير

س ال: مدخل إىل رئيس  عرض  10.25 - 10.15  من عالم الخيال إىل الواقع؟ -ميتافير

كرس الشفرة" : 1 فريق المناقشة 11.25 - 10.25
ُ
س –"كل المعلومات تبدو كالضوضاء حتى ت  فك شفرة الميتافير

ي ستغي ر طريقة تفاعلنا مع يقول البعض إن الم
س هو األمر الجليل القادم، أي الثورة الجذرية الت  يتافي 

 مقارنة بمنصات 
ً
 جديدا

ً
األلعاب التكنولوجيا وطريقة عيشنا. بينما يرى البعض اآلخر أنها ليست شيئا

(. وسيحاول فريق ا
ً
ء غي  موجود )وقد ال يظهر للوجود أبدا ي

ز القائمة أو أنها ش  لمناقشة هذا الفصل بي 
نة للمعدات  ي التكنولوجيات المكور

ز
ز الحقيقة والخيال. وسينظر الفريق ف الواقع والضجيج اإلعالمي وبي 

الرموز غي  القابلة الرقيمة و  المعرفاتالحاسوبية والمنصات والمحتويات والوسائل الداعمة مثل 
 با ،لالستبدال

ً
اف المستقبل لمناقشة األمور الالزمة ووضع تطويرها الراهن. وسيقوم الفريق أيضا ستش 

ي هذا الصدد. 
ز
، والدور الذي يمكن أن تؤديه الملكية الفكرية ف س، وإطاره التنظيمي  لبناء الميتافي 

س؟ هل هو مختلف عن  - وني األلعابما هو الميتافي  اضية  ةاإللكي  أو أشكال العالم االفي 
، أين يكم3.0الراهنة أو الويب 

ً
 ن اختالفه؟، وإن كان مختلفا

ي ال تزال  -
 مفقودة؟ما هي اللبنات األساسية لالبتكار والتكنولوجيا وما هي العنارص الت 

 الفجوة  -
ر
ي سد

س توفي  حلول للتحديات العالمية والمساعدة فز هل يمكن للميتافي 
 التكنولوجية؟

س المركزي ودور المعايي  الناشئة - س المفتوح مقابل الميتافي   الميتافي 

 صالمخاطر والفر  -

قة لألسئلة واألجوبة: 1 فريق المناقشة 11.40 - 11.25  جلسة منسَّ

س واضع  مخططات وخطط وقصص عن الملكية الفكرية من : 2 فريق المناقشة 12.40 - 11.40  الميتافير

 من مطوري 
ً
س سُيدرج فريق المناقشة قصصا ديه. ماهي رؤاهم بخصوص و  هيسومهندالميتافي  مشير

س، وما هي ال مخاطر والفرص الماثلة أمامهم وكيف تقوم الملكية الفكرية بدعمهم؟ وما هي الميتافي 
س؟ ي الميتافي 

ي يستخدمونها لالستفادة من نماذج األعمال واالبتكار فز
اتيجيات الملكية الفكرية الت   اسي 

قة لألسئلة واألجوبة: 2 فريق المناقشة 13.00 - 12.40  جلسة منسَّ

احة الغداء 15.00 - 13.00  اسيى

س ياتعرض: اقتصاد 15.10 - 15.00  الميتافير

، والقيمة، والفرص، منا ز واالقتصاد الرقمي س: اقتصاد المبدعي  قشة بشأن اقتصاديات الميتافي 
، واالتجاهات الخاصة بالملكية الفكرية. والمحرر   كات، واالستثمار الحالي

  

                                                
ي  1

ونز  استقصاء إلكي 
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  الميتا: 3 فريق المناقشة 16.10 - 15.10
 
س: قصص عن الملكية الفكرية منالعيش والعمل واللعب ف   فير

س   ؟الميتافير

 عىل استكشاف طريقة 
ً
كات عديدة حاليا وجود، والرموز غي  القابلة لالستبدال  إنشاءتعكف ش 

 عىل ذلك. 
ً
 نشوء كيانات مستجدة مثل  والخاصة باألحذية وحقائب اليد ليست إال مثاال

ً
ونشهد أيضا

المهندسون والمصنعون باستخدام التوائم الرقمية لالرتقاء المنظمات الالمركزية المستقلة. ويقوم 
والفنانون والمؤثرون الشباب  اتكما يقوم واضعو المحتويبالتصاميم والعمليات إل المستوى األمثل.  

ي إمكانية النفاذ المباش  إل 
ز
اضية ومساحات ومتاجر منبثقة. ومع تزايد كبي  ف باستحداث أعمال افي 

، هل سيم ز س من استحداث تدفقات دخل جديدة المستهلكي  ن الميتافي 
ّ
 لرواد األعمال المذكورين؟ك

وعات األعمال  ي بناء مش 
ز
س، وما هي المخاطر والفرص الماثلة أمامهم ف وما هي رؤاهم حيال الميتافي 

، وما هو الدور الذي تؤديه الملكية الفكرية بالنسبة لهم؟  الخاصة بهم وخوض غمار االقتصاد الرقمي

قة لألسئلة واألجوبة: 3 فريق المناقشة 16.30 - 16.10  جلسة منسَّ

 كون متعدد من قضايا الملكية الفكرية:  4 فريق المناقشة  17.30 - 16.30

ز ال يزال الغموض يحيط بشكل ي حي 
ز
  ف

ً
س، فإن من الواضح أن الملكية الفكرية ستؤدي دورا الميتافي 

 
ً
ي العالم رئيسيا

ي تبتز
ي دعم التكنولوجيا الت 

ز
ز  ف ي دفع النمو والنشاط االقتصاديي 

ز
ي وف

اضز . ويرمي فريق االفي 

س ومنها  المناقشة هذا إل تسليط الضوء عىل القضايا الناشئة المحيطة بالملكية الفكرية والميتافي 
:  ما  يىلي

ي العالم  -
عد حقوق الملكية الفكرية الراهنة كافية لحماية االبتكارات واإلبداعات فز

ُ
هل ت

؟ ي
اضز  االفي 

اضيةكيفية  -  تسجيل عالمات تجارية لحماية سلع افي 

اضية -  حماية الملكية الفكرية الخاصة بتصاميم افي 

اءات - مجيات ،منصات تسجيل الير  والذكاء االصطناعي والير

س - ي الميتافي 
 الذكاء االصطناعي والتنقيب عن النصوص والبيانات وأهمية ذلك فز

اضية -  المعرفات االفي 

ي  االختصاص -
 نفاذ وتسوية المنازعاتواإل  القضان 

قة لألسئلة واألجوبة: 4 فريق المناقشة 17.50 - 17.30  جلسة منسَّ

  بالكاملعرض:  18.00 - 17.50
اض    االقتصاد الرقم  وعالم افيى

 
 مستقبل الملكية الفكرية ف

س. مكن ال ي زه الميتافي  ، كما يير  إالتقليل من األهمية االقتصادية لالقتصاد الرقمي
ً
ل األصول واستنادا

ي ذلك 
ي تحقيق تلك اإلمكانات. وماذا يعتز

ك رئيسي فز غي  الملموسة، ستكون الملكية الفكرية بمثابة محرر
ي سياق التحديات العالمية الناشئة؟

ي ذلك فز
ي المستقبل، بما فز

 بالنسبة لتطور الملكية الفكرية فز

 اختتام اليوم األول 18.00
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 2023 مارس 30 الخميس

10.00 - 10.05   
 
 افتتاح اليوم الثان

ها منالمنظمات الالمركزية المستقلة والرموز غير القابلة لالستعرض:  10.20 - 10.05 بدال والعقود الذكية وغير
 طرائفال 

ي عالم التكنولوجيا الالمركزية، أن المنظمات الالمركزية المستقلة بصدد إحداث أثر 
ز
من المالحظ، ف

. وتعمل تلك المنظمات باستخد وط اتفاق كبي  ام عقود ذكية، وهي عقود ذاتية التنفيذ تشتمل عىل ش 
ي خطوط الشفرة. ويتم تنسيق إدارة كل من تلك المنظمات 

ز
ة ف ي والبائع مكتوبة مباش  ز المشي  بي 

نبذة عامة عن تلك الكيانات والهياكل باستخدام رموز تمنح حقوق التصويت. وسيقدم هذا العرض 
ي 
ز
ي يجري إنشاؤها ف

س. الجديدة الت    الميتافي 

  األممارسة : 5 فريق المناقشة 11.20 - 10.20
 
 لعاب ومعرفة نتيجة الملكية الفكرية: المحتوى وأمور أخرى ف

س   الميتافير

 
ً
عد األلعاب من التطبيقات األكير تطورا

ُ
س بالنسبة  ت ي الميتافي 

س. فماذا يعتز ي الميتافي 
ز
لعاب، وهل لألف

وط مماثلة؟ وما هي نقاط عد الش 
ُ
ز الملكية الفكرية و االتصال الرئي ت وماذا يمكن ، لعاباألسية بي 

س وقضايا الملكية الفكرية الناشئة؟ سيعرض فريق  استخالصه من ذلك بالنسبة لقضايا الميتافي 
ي نظرة فاحصة عىل طريقة حمايتهم 

كات األلعاب ومبدعي المحتويات، ويلق   من ش 
ً
المناقشة قصصا

س وما ا ي الميتافي 
ي المستقبل. لحقوقهم فز

 لذي يمكن تحسينه اآلن وفز

قة لألسئلة واألجوبة: 5 فريق المناقشة 11.35 - 11.20  جلسة منسَّ

  االختصاص  : 6 فريق المناقشة 12.45 - 11.35
سوإنفاذ حقو القضان    الميتافير

 
 ق الملكية الفكرية ف

عىل منازعات الملكية  ألقت الرموز غي  القابلة لالستبدال والخاصة باألحذية وحقائب اليد الضوء
س. وسيقدم فريق المناقشة هذا معلومات أساسية ونبذة عامة عن المنازعات  ي الميتافي 

الفكرية فز
دة وحاالت 

ّ
 القضايا المرتبطة بإعادة سك الرموز المذكورة واألشكال المقل

ً
الجارية. وسيناقش أيضا

ز عىل كيفية تصميم آ
ّ
ييف العميق والملكية الفكرية، ويرك ز س. الي  ي الميتافي 

ليات الحماية واإلنفاذ فز
ي قائم عىل األصول ُيالحظ، و 

اضز ي عالم افي 
 الملموسة و غي  فز

ً
 يوما

ً
ايد تعقيدا ز مشاهد للملكية الفكرية تي 

ي االتساع. وسيستكشف فريق المناقشة آليات تسوية المنازعات 
بعد يوم، أن نطاق المنازعات يزيد فز

ي حلر بعض
 فز
ً
ي يمكنها أن تؤدي دورا

.  الت  ي
ز قانونز  من تلك القضايا وتوفي  يقي 

قة لألسئلة واألجوبة: 6 فريق المناقشة 13.00 - 12.45  جلسة منسَّ

احة الغداء 15.00 - 13.00  اسيى

 الفجوة التكنولوجية: هل استطالع للرأي 05.15 - 00.15
ّ
س سد  2؟يمكن للميتافير

سعرض:  15.15 - 15.05  تحقيق إمكانات الميتافير

س سيتناول ا س، وكيف يمكن للميتافي  ي النظرة العالمية إزاء الميتافي 
لعرض االختالف الموجود فز

ي بلوغ أهداف التنمية المستدامة )الصحة والتعليم وغي  ذلك( 
 الفجوة الرقمية وفز

ر
ي سد

المساعدة فز
 واألمور الالزمة لتحقيق تلك اإلمكانات. 

 (الملكية الفكرية ألعضاء ومكاتب)الدول ا تشاركية جلسة 16.30 - 15.15

ز مداخالت ومناقشات مفتوحة: تبادل  بشأن العمل  مكاتب الملكية الفكريةالممارسات الراهنة بي 
س.   المرتبط بالميتافي 

                                                
ي  2

ونز  استقصاء إلكي 
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ي تتبادر أل اما هي 
عضاء ومكاتب الملكية الفكرية بخصوص الملكية الفكرية أل ذهان الدول األ إسئلة الت 

س وما هي اوا ي هي بصدد اتخاذها إل لميتافي 
 و دراسات جارية؟ية مشاورات أأد جوهل تو  ؟جراءات الت 

ي 
ز
س إوهل تنظر مكاتب الملكية الفكرية ف ي الميتافي 

ز
م هي بصدد أمكانية توفي  خدمات الملكية الفكرية ف

اضية  غراضأل صناف التسجيل الخاصة بها أو أتعديل مبادئها التوجيهية  ف بشكل للتكير السلع االفي 
س فضل مع قضايا الملكية الفكرية المرتبطةأ ي وما هي الم ؟بالميتافي 

 ؟تحتل صدارة شواغلها واضيع الت 
ز عىل التنظيم فعله لتسهيل ا كات فيما يخص حماية الملكية الفكرية أل وماذا يمكن للقائمي  مور عىل الش 

س ي الميتافي 
ز
 ؟وما هي الفرص والتحديات ؟ف

(مفتوحة  مداخالت 17.45 - 16.30  )جميع المشاركير 

ي ال بعد االستماع إل مكاتب الملكية الفكرية والدول األعضاء والمبتكرين ملكية الفكرية، ما هي ومهنت 
ز  وجهات نظر  كات  ،المشاركي  ي ذلك الش 

ز
؟ من منارصوها و  ومهنيوها الملكية الفكرية  كاديميو أ و بما ف

ز أوسع مجموعة من أصحاب المصلحة، يتيح النقاش المفتوح منتدى تجتمع فيه  خالل الجمع بي 
 وجهات نظر مختلفة من شت  أنحاء العالم. 

 مالحظات ختامية 18.00 - 17.45

  اختتام اليوم  18.00
 
 الثان

 ]نهاية الوثيقة[
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