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الأصل :ابلإنلكزيية
التارخي 27 :مايو 2020

حمادثة الويبو بشأن امللكية الفكرية والذكاء االصطناعي
الدورة الثانية

اجامتع افرتايض ،من  7اإىل  9يوليو 2020
اإلجراءات

وثيقة من اإعداد أأمانة الويبو
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اترخي وماكن انعقاد الاجامتع
 .1س ُيعقد الاجامتع من  7اإىل  9يوليو  2020ابعتباره اجامتع ًا افرتاضي ًا .وس توفر الويبو منصة اإلكرتونية س ُيعلن عن
تفاصيلها مع اقرتاب اترخي الاجامتع.
 .2ومراعا ًة للمناطق الزمنية ولتضمني أأكرب مجهور ممكن عىل أأوسع نطاق ،س ُيعقد الاجامتع يف جلسة ملدة ساعتني يومي ًا،
من الساعة  13:00اإىل الساعة  15:00بتوقيت وسط أأورواب.
.3

والاجامتع مفتوح للجمهور.

 .4وي ُشرتط التسجيل عىل الرابط:
https://www3.wipo.int/registration/en/form.jsp?organization=WIPO&registration_id=388

اللغة والرتمجة الفورية
.5

ستُتاح خالل الاجامتع ترمجة فورية شفهية جبميع اللغات الرمسية ل ألمم املتحدة.

جدول الأعامل
 .6أأعدّت أأمانة الويبو جدول أأعامل مؤقت ) (WIPO/IP/AI/2/GE/20/INF/1/Prov.1يربز املواضيع املطروحة
يف الصيغة املنقحة لقامئة القضااي بشأأن س ياسة امللكية الفكرية واذلاكء الاصطناعي ).(WIPO/IP/AI/GE/20/1 Rev.
.7

ويشري لك موضوع يف جدول ا ألعامل اإىل القضااي ذات الصةل الواردة يف القامئة اليت ستُناقش.

هيلك الاجامتع
 .8سريأأس الاجامتع معايل الس يد فرانسوا ريفاسو ،السفري املمثل ادلامئ لفرنسا دلى ا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولية
ا ألخرى يف جنيف.
.9

وستشمل لك جلسة يومية متهيد ًا موجزًا ملوضوع اليوم ،وتليه مناقشة مفتوحة.

 .10وتعمل شعبة الويبو لس ياسات اذلاكء الاصطناعي كأمانة الاجامتع.

املداخالت
 .11يُدعى املسجلون اإىل ما ييل حبلول  23يونيو :2020
( أأ) اإبداء رغبهتم يف الإدلء مبداخةل ،وابلإشارة اإىل جدول ا ألعامل ،حتديد اليوم (ا ألايم) والقضية (القضااي) اليت
يرغبون التحدث خاللها وبشأأهنا ،وذكل ابإرسال بريد اإلكرتوين اإىل العنوان .ai2ip@wipo.int
(ب) وحيامث أأمكن ،تبادل مداخالهتم كتابي ًا حىت يتس ىن ألمانة الويبو تقدميها مس بق ًا للمرتمجني الفوريني.
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 .12وس تكون أأمانة الويبو مسؤوةل ،بتوجيه من الرئيس ،عن وضع قامئة ابملتحدثني يف لك جلسة .وسيُبلغ املتحدثون
املدرجون يف القامئة بذكل حبلول  30يونيو  .2020وجيوز للرئيس أأن يأأذن بشلك اس تثنايئ ابإضافة متحدثني أخرين اإىل
القامئة خالل انعقاد الاجامتع.
 .13وس يوجه رئيس اجللسة املناقشات ومينح حق الالكم .ويمتتع الرئيس مبراقبة الإجراءات ابلاكمل .ول جيوز ألي خشص
أأن يتلكم دون احلصول عىل اإذن مس بق من الرئيس.
 .14وينبغي أأل تزيد املداخالت عن مخس دقائق للسامح لأكرب عدد ممكن من اجلهور ابلتعبري.
 .15وس يدعو رئيس اجللسة املتحدث اإىل الزتام النظام اإذا اكنت مالحظاته ل تتعلق ابملوضوع حمل النقاش أأو اإذا جتاوز
الوقت اخملصص هل.
 .16وجيوز لرئيس اجللسة أأن يقرتح تأأجيل املناقشة حول قضية أأو قضااي حمل النقاش ،كام جيوز هل اقرتاح معلية ملواصةل
هذا النقاش واحملادثة بشأأن امللكية الفكرية واذلاكء الاصطناعي يف املس تقبل ،وذكل رهن ًا بتعليقات ادلول ا ألعضاء.
[هناية الوثيقة]

