
 

SCCR/41/INF/2 

يةل: األص ز  باإلنكلي 
 2021يو نيو 22التاري    خ: 

 دائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورةاللجنة ال

 الدورة الحادية واألربعون
 2021 يوليو  1إىل  يونيو  28جنيف، من 

تيبات   التنظيميةالتر

 األمانة من إعداد

 مقدمة

عقد الدورة .1
ُ
ي الحادية و  ست

األربعون للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة )"لجنة حق المؤلف" أو "اللجنة"( ف 
ة من  ي 2021يوليو  1يونيو إىل  28الفتر

، ف  ي شكل هجي  
نظام وعتر منصة )قاعة المؤتمرات(  بو مقر الويبو بقاعة مؤتمرات الوي ، ف 

اضية   . Interprefyالمؤتمرات االفتر

ي ترتيباتها التنظيمية اإلرشادات والقيود ذات الصلة بـكوفيد .2
 
ي ذلك  19-وتتبع هذه الدورة ف

 
ي سنتها الحكومة السويرسية، بما ف

التر
ات عىل تلك امجلس الدولة  ي ترد تفاصيلها أدناه. وقد تطرأ تغيت 

تيبات، حسب تطور الجائحة وما لجمهورية وكانتون جنيف، والتر لتر
ي اإلرشادات أو القيود. 

 
ات ف  ينتج عن ذلك من تغيت 

 جدول االجتماعات والوثائق

ة من  .3 ي الفتر
 
ي  )بتوقيت وسط أوروبا 14:30 إىل 12:00من الساعة  2021يوليو  1يونيو إىل  28ستجتمع اللجنة ف

( الصيف 
 يوم.  كل

4.  ، ، والذي أعدت األمانة جدول أعمال مفص  ولتسهيل األمر عىل جميع المشاركي   ي
الصفحة يتاح عىل ل مرفق بجدول زمت 

ونية الخاصة ي  وردوبحسب ما  . بلجنة حق المؤلف اإللكتر
 
لف إذا اختتمت اللجنة المناقشات حول بند من بنود ، جدول األعمال المفص 

 . ىلي من بنود جدول األعمالتبدأ المناقشات حول البند التا جدول األعمال قبل نهاية الوقت المخصص له،

:  بالدورةوثائق االجتماع الخاصة وتتاح  .5  والوثائق األخرى ذات الصلة عىل العنوان التاىلي
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=63929 

 . copyright.mail@wipo.int، يرجر االتصال باألمانة عىل متعلق بالدورةأسئلة ولطرح أي  .6

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=63929
mailto:copyright.mail@wipo.int
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ز   حضور المشاركي 

 المشاركون حضورًياالمندوبون 

7.  
ً
 عدد المندوبي   الذين يمكنهم الحضور فعليا

 
ع الويب ُيحد ي مجم 

  لمنسقي   اإلقليميي   باو ف 
ً
 . حرصا

نظف قاعة المؤتمرات .8
ُ
. ولذلك ُيرجر من المندوبي   إزالة كل أغراضهم الشخصية من قاعة المؤتمرات  كل مساء  وست

ً
 كامال

ً
تنظيفا

ي نهاية كل يوم. 
 ف 

ي  .9
ي التوجه إىل مكتب التسجيل مندوب إقليمي جنة، ُيرجر من كل لمن انعقاد دورة ال اليوم األولوف 

مدخل الويبو الموجود ف 
ي الويبو  لسحب المركزي

ي  مدخل الويبو المركزيويقع  . بطاقة شخصية للدخول إىل مبان 
 Chemin des Colombettes 34ف 

 (. 7942 338 22 41+(، الهاتف: ABالجانب الشماىلي من مبت  أرباد بوكش ))

ي حال فقدان .10
 بذلك عىل الفور. مدخل الويبو المركزي إبالغ  يجب بطاقة الدخول، وف 

 است، نو ن اإلقليميو لمنسقبما فيهم ا ،المندوبي   عىل جميع يتعي   و  .11
ً
ونيا ن كيفية بغض النظر ع كمال استمارة التسجيل إلكتر

 . حضوريا أو عن بعد ، أيجتماعاال ب مشاركتهم

زت الويبو وحدتها الطبية، و  .12 . هي وقد عز 
ً
حظ المندوبون المشاركون وسيال  متاحة لمساعدة المندوبي   المشاركي   حضوريا

 
ً
 . ن صحة المندوبي   وسالمتهم أولوية من األولوياتأل كذلك أن جميع تدابت  الصحة والسالمة ُمطبقة.   حضوريا

طلب من جميع المشاركي    .13 ، يُ ي الوقت الحاىلي
رجر العلم أنه، ف    ويُ

ً
 ستمارة الصحة والسالمةاقراءة اآلتي   من الخارج حضوريا

ي . وسيكون الدخول إىل مدخل الويبو المركزي. ويجب استكمال االستمارة وتقديمها ألحد حراس األمن عند الوصول إىل وتوقيعها
مبان 

  الويبو 
ً
وطا  . استمارة الصحة والسالمةباستكمال  مرسر

ا للتوجيهات الصادرة عن فريق إدارة األمن التابع لألمم المتحدة، باإلضافة إىل ذلك، وو  .14
ً
ي فق

يتعي   عىل جميع المندوبي   وموظف 
ع الويبو  ي مجم 

ي جميع األوقاتات الكمامارتداء الويبو الموجودين ف 
ي مطعم المبت  الجديدال عند إ ،ف 

طلب الكلمة لتقديم أو  الجلوس ف 
 يتعي   و تدخالتهم. 

ً
ي الكمامات وتتاح  اتباع جميع إرشادات الصحة والسالمة األخرى. عليهم أيضا

مدخل حسب الحاجة ف 
 . المركزي الويبو

 من مطعم المبت  الجديدل ستقبوسي .15
ً
مع فرض  ،بعد الظهر  15:00إىل الساعة  12:00الساعة  المندوبي   المشاركي   حضوريا

ي  ستيعابية. بعض القيود من حيث مسافة التباعد والطاقة اال
الطابق الثالث  وهناك آالت لبيع القهوة وآالت أخرى لبيع المرطبات ف 

 (. ABعرسر من مبت  أرباد بوكش )

وزع أي وثائقو  .16
ُ
ي  لن ت

ر
 . أثناء الدورة بنسق ورف

 عن بعد المندوبون المشاركون

ونية متعددة اللغات  Interprefyمنصة  .17 ي اجتماعات الويبو. تتيح اهي منصة إلكتر
 
وفر لمشاركة عن بعد ف

ُ
جمة الفورية وست التر

تاحبجميع لغات األمم المتحدة الست. 
ُ
ي الويبو، إىل جانب معلومات إ Interprefy منصة دليل مستخدم وي بست ضافية، لمندونر

ونيةصفحة العىل لغات  اضية الويبو باجتماعات الخاصة  اإللكتر  1. والهجينةاالفتر

ودعوة لحضور جلسة تدريب  إرشادات إضافيةللمشاركة عن بعد  قاموا بالتسجيلسيتلفر المندوبون الذين وقبل الدورة،  .18
ي إجراء مصغرة و 

عد نحث و  . Interprefy منصةن ماختبار اتصال قبل االجتماع مع مساعد تقت 
ُ
عىل  بحرارةجميع المشاركي   عن ب

ي ستساعد تلكحضور جلسة اختبار االتصال 
ي تحديد ومعالجة أي مشكالت  هموالتر

 
 محتملة قبل االجتماع.  تقنيةف

ي عتر ويجب عىل المندوبي    .19
 نافذة المشاركي   عن بعد ممن يواجهون أي مشاكل تقنية أثناء الدورة االتصال بفريق الدعم التقت 

ي منصة (private chatمن الدردشة الخاصة ) (remote support) "دعم عن بعدال"
 
رقم هاتف  كما سُيتاح  . Interprefy ف

 فيما يخص معلومات النفاذ إليها.  Interprefy بشأن منصة مساعدةليحصل المشاركون عن بعد عىل 

                                              
1
 https://w ww.wipo.int/meetings/ar/virtual_meetings/index.html . 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ar/assemblies/pdf/healthsafetyform.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/ar/docs/interprefy_user_guide.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/ar/docs/interprefy_user_guide.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/virtual_meetings/index.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/virtual_meetings/index.html
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نت  البث عتر اإلنتر

مون أخذ الكلمة متابعة  .20 نت البث المباشر يمكن للمندوبي   الذين ال يعتر   وقائع الدورةهي أبسط طريقة لمتابعة و . للدورة عتر اإلنتر
نت بجميع المباشر البث وُيتاح تطلب مصادقة قبل االجتماع أو تدريب أو عملية اختبار اتصال. يوال  ألن النفاذ إليها سهل عتر اإلنتر

 . لغات األمم المتحدة الست

ي و  .21
ي االجتماع.  الذين تسجلواسوى أسماء المندوبي    الدورةلن تتضمن القائمة الرسمية للمشاركي   ف 

 للمشاركة ف 

 اتسي  االجتماع

 أخذ الكلمةطلب 

تيب اإلجراءات إدارة يةكيفعن   سيعلن الرئيس .22 دىع الذي والتر
ُ
. الكلمة أخذ ونطلبيسالذين  المتحدثي    فئات مختلف به ست

 : كالتاىلي   المعتادة الممارسة أخذ الكلمة ترتيب وسيتبع

 الدول األعضاء (أ)
 المنظمات الحكومية الدولية (ب)

ي لديها صفة (ج)
 مراقب الجهات التر

ي يالموجود سقي   اإلقليميي   عىل المن يتعي    و  .23
ي  استخدام نظام الميكروفون ع الويبو مجم   ن ف 

لطلب الكلمة  قاعة المؤتمراتف 
 عىل النحو المعتاد.  هاوأخذ

ي  رفع اليدأيقونة  عىلالنقر  Interprefy منصة عن بعد عتر المشاركي   عىل المندوبي    يتعي    و  .24
لطلب الكلمة،  Interprefyف 

ي 
. فائدة الل Interprefy منصة دليل مستخدم كما هو موضح ف   مندوبي  

 بنود جدول األعمال بشأنالتدخالت 

 وستساعدوفود لإلدالء بمداخالتهم. أمام البند من بنود جدول األعمال، سيفتح الرئيس الباب  كل  عنجلسة بالبث المباشر بعد  .25
ي إدارة طلبات

دىع. سواء حضوريا أو عن بعد الكلمة أخذ األمانة الرئيس ف 
ُ
تيب المشار إليه أعاله، وبقدر  وست الوفود للتحدث بالتر

ي الطلبات 
تيب الذي يتم به تلفر  اإلمكان، بالتر

ً
 وعن بعد.  من المشاركي   حضوريا

طلب من .26  موازية ألخذ الكلمة.  طلباتبالوفد ذات أكتر من ممثل عن  تقدم الوفود التنسيق لتجنب ويُ

قلص، الوقتمحدودية بسبب و  .27
ُ
 ادميمكن تقديم و . مدة المداخالت ست

ً
ونيةصفحة العىل  هالنرسر خالت أكتر شموال  اإللكتر

ي الخاصة باالجتماع و 
 
 . محرص  الجلساتإدراجها ف

ي مشاركة ي   غبار عىل المشاركي   الو  .28
ي  عنوانالىل إإرسالها  األمانةمكتوبة مع بيانات  ف 

ون   copyright.mail@wipo.int اإللكتر
ها عىل  البياناتيمكن تقديم و  . Eleanor.Khonje@wipo.int مع إرسال نسخة إىل ا لنرسر

ً
ونيةصفحة المسبق للجنة حق  اإللكتر

نرسر البيانات  ُيرجر االنتباه إىل أنو . للبحث قابل pdf بنسق المؤلف
ُ
 ست

ُ
ي ق

 دمت بها. باللغة الرسمية التر

 نظامنقطة  إثارة

ي ( point of order) "نقطة نظام" إثارة المشاركي   عن بعدعىل المندوبي    تعي    ي .29
ي دردشة وظيفة "العن طريق كتابة رسالة ف 

ف 
ي (chat-event" )حدثال

 
ن ن لحدها و  رفع اليدظيفة و . و لفائدة المندوبي    Interprefy منصة دليل مستخدم، كما هو موضح ف

ّ
تمك

 ن طلب الكلمة. عتميت   "نقطة نظام" من لرئيس ا

 استخدام وظائف الدردشة

)الدردشة الخاصة  إىل وظائف الدردشة النفاذ Interprefy منصةعن بعد المتصلي   عتر المشاركي   يمكن للمندوبي    .30
'private chat' ي الحدث

 جوز ال يفللويبو،  رسمي  اجتماعهي  لجنة حق المؤلف دورةن أل لكن. و '(event chat' والدردشة ف 
ي الدردشة ال"وظيفة استخدام 

ي منصةevent-chat) "حدثف 
 عوض Interprefy ( ف 

ً
لطرح  استخدامها شفوية أو مداخلة ن عا

 تعليقات أو أسئلة عامة. 

https://www.wipo.int/webcasting/en/
https://www.wipo.int/webcasting/en/
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/ar/docs/interprefy_user_guide.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/ar/docs/interprefy_user_guide.pdf
mailto:copyright.mail@wipo.int
mailto:Eleanor.Khonje@wipo.int
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/ar/docs/interprefy_user_guide.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/ar/docs/interprefy_user_guide.pdf
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جمي   الفوريي   استخدامو  .31 ي دردشة ال"وظيفة  يجوز لألمانة أو مشغىلي الميكروفون أو المتر
( للتواصل event-chat) "الحدثف 

ي و مع جميع المشاركي   عن بعد. 
ية كباللغة اإلن تلك الدردشةستكون الرسائل ف   لت  

ً
 . عموما

ي قائمة المشاركي   يجوز للمندوبي   و  .32
عن بعد استخدام وظيفة الدردشة الخاصة إلرسال رسائل خاصة إىل أي مشارك آخر ف 

ي ، أو إىل األمانة أو فريق الدعم Interprefyمنصة  عتر  المشاركي   
 remote support) "دعم عن بعدالدردشة " وظيفة )عتر  التقت 

chat)) . ي وال  ال يراها المشاركون اآلخرونرسائل الدردشة الخاصة و
حفظ ف 

ُ
ي أالنظام.  ت

 وينبغ 
 
يستخدم المشاركون عن بعد وظيفة  ل

 بإدارة اإلجراءات  سيكون ألنهرسائل إىل الرئيس،  لتوجيهالدردشة الخاصة 
ً
 الدردشة.  نافذةمراقبة  ولن يكون بإمكانهمشغوال

 ]نهاية الوثيقة[


