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WIPO/IP/AI/2/GE/20/INF/1/PROV.1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

  2020مايو  27 التارخي:

 حمادثة الويبو بشأن امللكية الفكرية والذكاء االصطناعي

 الثانية الدورة
ىل  7 من ،اجامتع افرتايض   2020يوليو  9اإ

 جدول األعمال املؤقت
عدادوثيقة   أأمانة الويبو من اإ
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 2020يوليو  7الثالاثء 

 افتتاح الاجامتع  13:15 – 13:00

 )الويبو(الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية     

 مالحظات اس هتاللية  13:30 – 13:15

سعادة الس يد فرانسوا ريفاسو، السفري املمثل ادلامئ لفرنسا دلى مكتب الأمم املتحدة واملنظامت 

 ادلولية الأخرى يف جنيف

واضيع ذات ابذلاكء الاصطناعي وامل واملدعومة : امحلاية مبوجب امللكية الفكرية للمصنفات والاخرتاعات املس تنبطة1لسة ال 

 الصةل

 جدارة الاخرتاع وملكيته: الرباءات: 2 القضية    

 : اعتبارات الس ياسة العامة لنظام الرباءات6القضية     

 : حق املؤلف واحلقوق اجملاورة: أأبوة املصنف وملكيته7القضية     

 : املُزيّفات العميقة9القضية     

 حق املؤلف: قضااي الس ياسة العامة :10القضية     

 التصاممي: أأبوة التصممي وملكيته :12القضية     

 1لجلسة ل متهيد  13:45 – 13:30

 املتحدةمعايل الس يد معر بن سلطان العلامء، وزير دوةل لذلاكء الاصطناعي، الإمارات العربية 

 الس يد أأمحد امجلال، أأس تاذ يف لكية عمل احلاسوب، جبامعة روجترز، الولايت املتحدة الأمريكية

 تمداخال  14:50 – 13:45

 ريفاسورئيس: سعادة الس يد فرانسوا ال    

 اختتام اليوم الأول  15:00 – 14:50

 سعاد الس يد فرانسوا ريفاسو    

 2020يوليو  8الأربعاء 

 افتتاح اليوم الثاين  13:10 – 13:00

 سعاد الس يد فرانسوا ريفاسو    
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 : أأهلية الرباءة والكشف واملبادئ التوجهييةي: الاخرتاعات املستبطنة ابذلاكء الاصطناع2اللسة 

 : املواضيع القابةل للحامية مبوجب براءة واملبادئ التوجهيية للأهلية للرباءة3القضية     

 أأو عدم البداهة ةالابتاكري اخلطوة: 4القضية     

 : الكشف5القضية     

 2لجلسة ل متهيد  13:20 – 13:10

 الكوس غرابينسيك، حممكة العدل الاحتادية، أأملانيا.القايض     

 تداخالم  14:50 – 13:20

 الرئيس: سعادة الس يد فرانسوا ريفاسو    

 اختتام اليوم الثاين  15:00 – 14:50

 سعادة الس يد فرانسوا ريفاسو    

 2020يوليو  9امخليس 

 افتتاح اليوم الثالث  13:10 – 13:00

 سعادة الس يد فرانسوا ريفاسو    

 : البياانت: حق املؤلف يف بياانت التدريب واحلقوق الإضافية فامي يتعلق ابلبياانت والأرسار التجارية3اللسة 

 : التعدي عىل حق املؤلف والاس تثناءات8القضية     

ضافية فامي يتعلق ابلبياانت11القضية       : حقوق اإ

 : الأرسار التجارية14القضية     

 3لجلسة ل متهيد  13:20 – 13:10

القاضية اكثلني أأومايل، حممكة الاس تئناف الأمريكية يف ادلائرة الاحتادية، الولايت املتحدة 

 الأمريكية

 مداخالت  14:50 – 13:20

   فرانسوا ريفاسوالرئيس: معايل الس يد     
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 اختتام الاجامتع  15:00 – 14:50

 فرانسوا ريفاسومعايل الس يد 

 فرانسس غريالس يد     

 

 [هناية الوثيقة]

 

  

 

 

 

 


