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HD/LD/WG/9/INF/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020 ديسمرب 3 التارخي:

الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل الدويل 
 للتصاميم الصناعية

  التاسعة الدورة
 2020 ديسمرب 16اإىل  14جنيف، من 

 الرتتيبات التنظيمية
عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة

املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية للفريق العامل  التاسعةس ُتعقد ادلورة  .1

ليه فامي ييل  ىل  14"الفريق العامل"( يف الفرتة من  بعبارة)املشار اإ بقاعة الويبو مقر  يف هجنينسق ب  2020 ديسمرب 16اإ

لهيا فامي ييل بعبارة "الويبو )مؤمترات  عىل منصة  املتاح، وعىل نظام املؤمترات الافرتاضية ("قاعة املؤمتراتاملشار اإ

Interprefy. 

احلكومة السويرسية، مبا  اليت سنهتا 19-كوفيدالتنظميية الإرشادات والقيود ذات الصةل بـ اترتيباهتيف  وتتبع هذه ادلورة .2

وقد تطرأأ تغيريات عىل تكل الرتتيبات، حسب أأدانه.  ترد تفاصيلهاجمهورية واكنتون جنيف، واليت لل  ادلوةليف ذكل جملس 

 .تطور اجلاحئة وما ينتج عن ذكل من تغيريات يف الإرشادات أأو القيود
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 التاسعةالرتتيبات التنظميية لدلورة 

 جدول الاجامتعات والواثئق

بعد الظهر بتوقيت جنيف  2:30ظهرًا حىت الساعة  12س يجمتع الفريق العامل لك يوم خالل ادلورة من الساعة  .3

وأأخذًا يف الاعتبار التقدم احملرز يف املناقشات والتفضيالت اليت س تعرب عهنا الوفود يف ادلورة،  (.1)توقيت غرينتش+

 ب الاقتضاء.يقرتح الرئيس تغيري وقت وطول تكل الاجامتعات، حس قد

رشادي. املشاركني، أأعدت الأمانة جدوًل زمنيًا.مجيع ولتيسري الأمور عىل  .4  واجلدول الزمين املقرتح هو جمّرد جدول اإ

ذا  ّل اإ ذا مل يس تمكل الفريق العامل مناقشة بند معنّي يف هناية اليوم، ستتواصل مناقشة ذكل البند يف بداية اليوم التايل، اإ فاإ

 ذكل. اقرتح الرئيس خالف

 وتُتاح واثئق ادلورة عىل العنوان الإلكرتوين التايل:  .5

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=58509 

رسال مع  hague.registry@wipo.intابلأمانة عىل ، يرىج التصال متعلق ابدلورةأأس ئةل ولطرح أأي  .6  ة اإىلنسخاإ

 (. nathalie.stleger@wipo.int) الس يدة اناتيل سانت ليجيه

 املندوبنيضور ح

 املشاركون حضوريً املندوبون 

ل أأناجامتعات الويبو احلكومية ادلولية يف  ركة حضوريعىل الرمغ من أأن املشا .7 التوجهيات الأخرية  ما تزال مسموحة، اإ

يشغلوا مقاعد أأن  ملجمهورية واكنتون جنيف تفرض قيوًدا صارمة عىل عدد املندوبني اذلين ميكهنل الصادرة عن جملس ادلوةل 

قلميية، واذلي املة مقعد واحد يف قاع س ُيخصصلهذا السبب، و اجامتعات.  قاعةأأي  يف  ميكنهؤمترات للك منسق مجموعة اإ

، س يجلس أأي مندوب أ خر الطاقة الاستيعابية للقاعاترشادات ابإ  ومعالاس تخدام املقعد. ينوب عنه يف خشص أ خر ل  تعيني

 Interprefy، وسيس تخدم منصة الاجامتعات الأخرىيف قاعات  حضوري الفريق العامل جلسات يرغب يف املشاركة يف

 .مداخلته وتقدميلطلب اللكمة 

املشاركة ( ممن يرغبون يف أأو مرحشهم من اجملموعة الإقلمييةخبالف املنسقني الإقلمييني ) مجيع املندوبنييُطلب من و  .8

 بدونيجلس املندوبون س  . و Interprefy مبنصةاإحضار مكبيوتر محمول وسامعة رأأس حىت يمتكنوا من التصال  حضوري

 .الشخيصخدمات املؤمترات يف الويبو يف منطقة فرعية جمهزة بأأهجزة مكبيوتر لالس تخدام  رب منابلقمكبيوتر محمول 

ذلكل جيب عىل املندوبني عدم ترك أأغراضهم  لك مساء. وقاعات الاجامتعات الأخرى ؤمتراتاملوستُنظف قاعة  .9

 يوم. الشخصية يف تكل القاعة هناية لك

ىل املقراإىل مكتب التسجيل يف اليوم الأول التوجه  مشارك حضوريجيب عىل لك مندوب و  .10 من أأجل  عند احلضور اإ

ىل مباين الويبو احلصول عىل بطاقة ادلخولرتتيبات القيام ب  .اإ

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=58509
mailto:hague.registry@wipo.int
mailto:nathalie.stleger@wipo.int
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ىل مباين الويبو .11 مكتب التسجيل يف  ويقع .وس يحصل لك مندوب مشارك حضورًي عىل بطاقة خشصية لدلخول اإ

(، الهاتف: AB)اجلانب الشاميل من مبىن أأرابد بوكش ) Chemin des Colombettes 34مدخل الويبو املركزي يف 

+41 22 338 7942.) 

بالغ مكتب الاس تقبال يف الويبو  ويُرىج من .12 املندوبني املشاركني حضورًي احلرص، عند فقدان بطاقة ادلخول، عىل اإ

 بذكل عىل الفور.

كامل و  .13 لكرتونياالتسجيل  اس امترةيتعني عىل مجيع املندوبني، مبا يف ذكل املندوبون املقميون يف جنيف، اإ ، بغض النظر اإ

ذا اكن  أأو عن بُعد.وا سيشاركون حضوري عام اإ

وس يالحظ املندوبون  وقد عّززت الويبو وحدهتا الطبية، وتكل الوحدة متاحة ملساعدة املندوبني املشاركني حضورًي. .14

 ذكل أأن حصة املندوبني وسالمهتم أأولوية من الأولويت. ملشاركون حضورًي كذكل أأن مجيع تدابري الصحة والسالمة ُمطبقة.ا

وبناًء عىل توصيات ش بكة مديري الشؤون الطبية يف الأمم املتحدة، سيتعني عىل مجيع املندوبني وموظفي الويبو  .15

أأو عند طلب اللكمة  ، ابس تثناء عند اجللوس يف مطعم املبىن اجلديدمجيع الأوقاتارتداء الأقنعة يف املوجودين يف مجمّع الويبو 

رشادات الصحة والسالمة الأخرى.لتقدمي تدخالهتم.  وتتاح الأقنعة حسب احلاجة يف املدخل  وجيب علهيم أأيضًا اتباع مجيع اإ

 املركزي.

ىل الساعة  14:00حضورًي من الساعة  وس يكون مطعم املبىن اجلديد مفتوحًا لس تقبال املندوبني املشاركني .16  15:00اإ

وهناك أ لت لبيع القهوة وأ لت أأخرى لبيع  بعد الظهر، مع فرض بعض القيود من حيث مسافة التباعد والطاقة الاستيعابية.

 (.ABالطابق الثالث عرش من مبىن أأرابد بوكش ) املرطبات يف

ويتعني عىل الوفود اليت  .لتايل لن تُوزع أأي واثئق أأثناء ادلورةوقد ُأغلق ركن توزيع الواثئق يف قاعة املؤمترات واب .17

ىل الأمانة عىل رسالها ابلربيد الإلكرتوين اإ  ترغب يف تقامس مقرتحات مكتوبة مع الفريق العامل اإ

hague.registry@wipo.int رسال  مع ىل  نسخةاإ  (.nathalie.stleger@wipo.int) الس يدة اناتيل سانت ليجيهاإ

 عن بعد املشاركون نواملندوب

18. Interprefy  لكرتونية متعددة اللغات الرتمجة وس ُتوفر ملشاركة عن بعد يف اجامتعات الويبو. تتيح ايه منصة اإ

ملندويب  Interprefy منصة دليل مس تخدم ويُتاح. Interprefyعىل منصة  ملتحدة الستالفورية جبميع لغات الأمم ا

ضافية،  .بست لغات() والهجينةالافرتاضية الويبو ابجامتعات  اخلاصة الإلكرتونيةصفحة العىل  الويبو، اإىل جانب معلومات اإ

ضافيةللمشاركة عن بعد  قاموا ابلتسجيلسيتلقى املندوبون اذلين وقبل ادلورة،  .19 رشادات اإ ودعوة حلضور جلسة  اإ

جراء تدريب مصغرة و  مجيع املشاركني عن  ويُشجع .Interprefy معين مبنصةاختبار اتصال قبل الاجامتع مع مساعد تقين اإ

حممتةل قبل  تقنيةواليت ستساعد يف حتديد ومعاجلة أأي مشالكت  تكلعىل حضور جلسة اختبار التصال  حبرارةبُعد 

 الاجامتع.

mailto:hague.registry@wipo.int
mailto:nathalie.stleger@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
https://www.wipo.int/meetings/ar/virtual_meetings/index.html
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تقنية أأثناء ادلورة التصال بفريق ادلمع التقين عرب  وجيب عىل املندوبني املشاركني عن بعد ممن يواهجون أأي مشألك .20

كام  .Interprefy يف منصة (private chatمن ادلردشة اخلاصة ) (moderator-chat) ""ادلردشة مع امليرّس  انفذة

لهيا. Interprefy بشأأن منصة مساعدةليحصل املشاركون عن بعد عىل رمق هاتف  سيُتاح  فامي خيص معلومات النفاذ اإ

 بث عرب الإنرتنتال 

نرتنت البث املبارشميكن للمندوبني اذلين ل يعزتمون أأخذ اللكمة متابعة  .21 هذه يه أأبسط طريقة ملتابعة و . لدلورة عرب الإ

لهيا سهل وقائع ادلورة املبارش البث ويُتاح تطلب مصادقة قبل الاجامتع أأو تدريب أأو معلية اختبار اتصال. ي ول  لأن النفاذ اإ

اذلين سوى أأسامء املندوبني  ادلورةلن تتضمن القامئة الرمسية للمشاركني يف و عرب الإنرتنت جبميع لغات الأمم املتحدة الست. 

 للمشاركة يف الاجامتع. تسجلوا

 اتسري الاجامتع

 أأخذ اللكمة اتطلب

دارة يةكيف عن  علن الرئيسس ي .22 . اللكمة لطلب أأخذ املتحدثني فئات خمتلف به س ُتدعى اذلي والرتتيب الإجراءات اإ

 :اكلتايل املعتادة املامرسة أأخذ اللكمة ترتيب وس يتبع

 وفود الأطراف املتعاقدة (أأ )

  وفود ادلول الأعضاء املراقبة (ب)

  وفود املنظامت املراقبة (ج)

اس تخدام نظام امليكروفون قاعة املؤمترات ن يف ياملوجودللمشاركة حضوري و اذلي تسجلوا جيب عىل املندوبني و  .23

 وجيب أأل يتصل هؤلء املندوبون ابملنصة الافرتاضية أأو يفعلوا ذكل مكشاركني دون دور فعال. .هالطلب اللكمة وأأخذ

جيب عىل و  فرتاضية.ول جيب سوى عىل املندوبني اذلين قاموا ابلتسجيل للمشاركة عن بعد التصال ابملنصة الا .24

لطلب اللكمة، كام هو  Interprefyيف  رفع اليدأأيقونة  عىلالنقر  Interprefy منصة عن بعد عرباملشاركني املندوبني 

 ندوبني.فائدة امل ل fyInterpre منصة دليل مس تخدمموحض يف 

 بنود جدول الأعامل بشأأنالتدخالت 

وستساعد  تقدمي الأمانة للك بند من بنود جدول الأعامل، س يفتح الرئيس الباب أأمام الوفود لالإدلء مبداخالهتم. بعد .25

دارة طلبات أأخذ اللكمة يف املوقع وعن بُعد عىل السواء. ليه وس ُتدعى الوفود للتحدث  الأمانة الرئيس يف اإ ابلرتتيب املشار اإ

 .أأعاله، وبقدر الإماكن، ابلرتتيب اذلي يمت به تلقي الطلبات من املشاركني حضورًي وعن بعد

 حضوري اللكمة يف نفس الوقت أأخذ تقدمي طلبات لتفادي التنس يق حضوري وعن بعدجيب عىل الوفود املشاركة و  .26

 وعن بعد.

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
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اثرة  نقطة النظام اإ

اثرة Interprefyاملتصلني عرب منصة  املشاركني عن بعدجيب عىل املندوبني  .27 "نقطة نظام" عن طريق كتابة رساةل  اإ

. لفائدة املندوبني nterprefyI منصة دليل مس تخدم، كام هو موحض يف (chat-event" )دثيف احلردشة وظيفة "ادليف 

 ن طلب اللكمة.علرئيس بمتيزي "نقطة نظام" اوحدها  رفع اليدظيفة لن متكّن و و 

 اس تخدام وظائف ادلردشة

' private chat)ادلردشة اخلاصة ' اإىل وظائف ادلردشة النفاذ Interprefy منصةميكن للمندوبني املتصلني عرب  .28

للويبو، ل ميكن للمندوبني اس تخدام  اً رمسي اً اجامتع الفريق العامل دورة لكن كون. و '(event chatوادلردشة يف احلدث '

لطرح  اس تخداهما بدًل من املداخةل الشفوية أأو Interprefy ( يف منصةevent-chat) "دثيف احلردشة ادل"وظيفة 

 تعليقات أأو أأس ئةل عامة.

مانة أأو مشغيل امليكروفون أأو املرتمجني الفورينيو  .29 ( event-chat) "احلدثيف ردشة ادل"وظيفة  اس تخدام جيوز للأ

 .معوماً زيية لكابللغة الإن تكل ادلردشةس تكون الرسائل يف و للتواصل مع مجيع املشاركني عن بعد. 

ىل أأي  Interprefyاملتصلني عرب منصة جيوز للمندوبني و  .30 اس تخدام وظيفة ادلردشة اخلاصة لإرسال رسائل خاصة اإ

ىل الأمانة أأو فريق ادلمع Interprefyمنصة  عرب املشاركنيمشارك أ خر يف قامئة  مع  ردشةادل" وظيفة )عرب التقين، أأو اإ

 ّل وينبغي أأ النظام.  حُتفظ يفول  ل يراها املشاركون ال خرونرسائل ادلردشة اخلاصة و (. (moderator-chat) "امليرّس 

ىل الرئيس، رسائ لتوجيهيس تخدم املشاركون عن بعد وظيفة ادلردشة اخلاصة  دارة الإجراءات  لأنهل اإ ولن س يكون مشغوًل ابإ

ماكنه  ادلردشة. انفذةمراقبة  يكون ابإ

 ]هناية الوثيقة[

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

