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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2018 فرباير 1التارخي: 

 
 
 

اجتماع مكاتب امللكية الفكرية بشأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات 
  واالتصاالت والذكاء االصطناعي ألغراض إدارة امللكية الفكرية

 
 

 تنّظمه
 )الويبو( الفكريةاملنظمة العاملية للملكية 

 

ىل  23من ، جنيف  2018 مايو 25اإ

 الربنامج املؤقت
عداد  املكتب ادلويل للويبو من اإ
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  2018 مايو 23، الأربعاء

  

 1املوضوع  13:00 – 10:00

 راض الإدارة الفعاةلاسرتاتيجية ماكتب امللكية الفكرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت لأغ 
 تكل املاكتبل 

 افتتاح ادلورة :1البند  

فكرية عن اسرتاتيجياهتا يف جمال اللكية امل ماكتب مجموعة خمتارة من عروض تقدهما  :2البند  
ىل تعزيز الكفاءة  تكنولوجيا املعلومات والتصالت، مع الرتكزي عىل خططها الرامية اإ

 وجودة اخلدمات.

 .املعلومات والتصالت مناقشات عامة حول اسرتاتيجيات تكنولوجيا :3البند  

مناقشات حول قضااي معينة حّددها املكتب ادلويل )مثل جودة بياانت امللكية  :4البند  18:00 – 15:00
الفكرية، والأمن، وضامن املس توى الأمثل لتدفق العمل، والتكنولوجيا السحابية، 

 .(ذكلوفري اخلدمات للمودعني، وغري وتعممي معلومات امللكية الفكرية، وت

  

  

  2018مايو  24امخليس، 

  

 2املوضوع  12:30 – 9:30

الاسرتاتيجية ادلولية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت لأغراض حامية امللكية الفكرية  
 الصعيد العاملي عىل

)مثل هيلك بياانت امللكية  مناقشات حول قضااي معينة حّددها املكتب ادلويل :5البند  
الفكرية والنسق املالمئ لتبادل البياانت، ومهنا بياانت امللكية الفكرية، بني الآلت 

يف أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي،  عىل الصعيد ادلويل
 .(، والأمن، وغري ذكل(APIsوواهجات برجمة التطبيقات )

 )اتبع(. مناقشات حول قضااي معينة حّددها املكتب ادلويل :6البند  17:30 – 14:30
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  2018مايو  25، امجلعة

  

 3املوضوع  12:30 – 9:30

دارة ماكتب امللكية  اذلاكء الاصطناعيتطبيقات   وغري ذكل من التكنولوجيات املتقدمة عىل اإ
 الفكرية

تعممي الويبو بشأأن تطبيقات عرض املكتب ادلويل وحتليهل جملموعة من الردود عىل  :7البند  
دارة ماكتب امللكية الفكرية.  اذلاكء الاصطناعي عىل اإ

تطبيقاهتا لذلاكء  عنعروض تقدهما مجموعة خمتارة من ماكتب امللكية الفكرية  :8البند  
الرتمجة الآلية، مثل الاصطناعي وغري ذكل من التكنولوجيات املتقدمة )

والتخصيص الآيل لرموز التصنيف، والبحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة، 
وحتليل البياانت الضخمة، والبحث يف الصور، والتعّرف عىل الالكم، 

 (.، وغري ذكلالزمين واخلمت

 عروض يقدهما خرباء واملكتب ادلويل عن تطبيقات اذلاكء الاصطناعي. :9البند  

مناقشات حول تطبيقات اذلاكء الاصطناعي وغري ذكل من التكنولوجيات  :10البند  17:00 – 14:30
دارة ماكتب امللكية الصناعية.  املتقدمة عىل اإ

 اختتام ادلورة. :11البند  17:30 – 17:00

  

 ]هناية الوثيقة[


