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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 8 :أأكتوبر 2020

الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل
الدويل للعالمات

الدورة الثامنة عشرة

جنيف ،من  12اإىل  16أأكتوبر 2020
الرتتيبات التنظيمية

من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
س ُتعقد ادلورة الثامنة عرشة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بش أأن التسجيل ادلويل للعالمات

.1
(املشار اإليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل") يف الفرتة من  12اإىل  16أأكتوبر  2020بنسق هجني يف قاعة املؤمترات اجلديدة
للويبو (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "قاعة املؤمترات").
 .2وحتدد الإرشادات والقيود املتعلقة بـكوفيد 19-الرتتيبات التنظميية لدلورة ،عىل النحو املبني أأدانه .وقد تطرأأ تغيريات
عىل تكل الرتتيبات ،حسب تطور اجلاحئة وما ينتج عن ذكل من تغيريات يف الإرشادات أأو القيود.
 .3وس يجمتع الفريق العامل لك يوم خالل ادلورة من الساعة  12زوا ال حىت الساعة  2بعد الظهر بتوقيت جنيف
(توقيت غرينتش .)2+و أأخذ اا يف الاعتبار التقدم احملرز يف املناقشات والتفضيالت اليت س تعرب عهنا الوفود يف ادلورة،
قد يقرتح الرئيس تغيري وقت وطول تكل الاجامتعات ،حسب الاقتضاء.
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 .4ولتيسري ا ألمور عىل املشاركني عن بعد ،أأعدت ا ألمانة جدو ال زمني اا .واجلدول الزمين املقرتح هو جمرد جدول
اإرشادي .فاإذا مل يس تمكل الفريق العامل مناقشة بند معني يف هناية اليوم ،ستتواصل مناقشة ذكل البند يف بداية اليوم التايل،

اإل اإذا اقرتح الرئيس خالف ذكل.
 .5وتُتاح واثئق ادلورة عىل العنوان الإلكرتوين التايل:
.https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=58508
 .6ولطرح أأي أأس ئةل حول ادلورة ،يُرىج اإرسال بريد اإلكرتوين اإىل ا ألمانة عىل madridlegal@wipo.int
مع نسخة اإىل .natacha.diaz@wipo.int

حضور املندوبني
املندوبون املشاركون حضور اي
 .7وفقاا للتوجهيات الصادرة عن فريق اإدارة ا ألمن التابع ل ألمم املتحدة ،يُطبق رشط التباعد الاجامتعي بسافة مرتين عىل
جيع اجامتعات ا ألمم املتحدة .وذكل يقلص اإىل حد كبري الطاقة الاستيعابية لقاعات الاجامتعات يف الويبو .ونتيجة ذلكل،
ل حيق سوى ملندوبني اثنني للك دوةل عضو املشاركة حضور اي.
.8

ويوىص بأأن تظل تشكيةل الوفود املشاركة حضور اي كام يه طوال فرتة انعقاد ادلورة.

 .9وستُنظف قاعة املؤمترات لك مساء .ذلكل جيب عىل املندوبني عدم ترك أأغراضهم الشخصية يف تكل القاعة هناية
لك يوم.
 .10وس يحصل لك مندوب مشارك حضور اي عىل بطاقة خشصية لدلخول اإىل مباين الويبو .وميكن للمندوبني اس تالم
بطاقاهتم من مكتب التسجيل يف مدخل الويبو املركزي يف ( 34 Chemin des Colombettesاجلانب الشاميل من مبىن
أأرابد بوكش ( ،)ABالهاتف.)+41 22 338 7942 :
 .11وجيب عىل املندوبني املشاركني حضور اي احلرص ،عند فقدان بطاقة ادلخول ،عىل اإبالغ مكتب الاس تقبال يف الويبو
بذكل عىل الفور.
 .12وجيوز ملندويب البعثات ادلامئة يف جنيف ممن حيملون بطاقات أأممية سارية هبا صورة اس تخداهما لدلخول اإىل مباين
الويبو.
بناء عىل توصيات ش بكة مديري الشؤون الطبية يف ا ألمم املتحدة ،سيتعني عىل جيع املندوبني وموظفي الويبو
 .13و ا
املوجودين يف جمع الويبو ارتداء ا ألقنعة يف جيع ا ألوقات ،ابس تثناء عند اجللوس يف مطعم املبىن اجلديد .وجيب علهيم أأيضا ا
اتباع جيع اإرشادات الصحة والسالمة ا ألخرى .وس ُتوفر أأقنعة عند احلاجة.

 انظر الوثيقة .MM/LD/WG/18/INF/1 Prov. 3
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 .14وس يكون مطعم املبىن اجلديد مفتوح اا لس تقبال املندوبني املشاركني حضور اي من الساعة  2اإىل الساعة  3بعد الظهر،
مع فرض بعض القيود من حيث مسافة التباعد والطاقة الاستيعابية .وهناك ألت لبيع القهوة وألت أأخرى لبيع املرطبات
يف الطابق الثالث عرش من مبىن أأرابد بوكش (.)AB
 .15وقد أُغلق ركن توزيع الواثئق يف قاعة املؤمترات وابلتايل لن تُوزع أأي واثئق أأثناء ادلورة .ويتعني عىل الوفود اليت
ترغب يف تقامس مقرتحات مكتوبة مع الفريق العامل اإرسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل ا ألمانة عىل madridlegal@wipo.int
مع نسخة اإىل .natacha.diaz@wipo.int
 .16وتُتاح ،حسب الطلب ،قاعات اجامتعات ألغراض الاجامتعات التنس يقية للمجموعات ا إلقلميية .وميكن ملنسقي
اجملموعات ا إلقلميية جحز قاعة اجامتعات ابإ رسال طلب اإىل  .meetings@wipo.intوسيشري تأأكيد جحز قاعة الاجامتعات
اإىل الطاقة الاستيعابية القصوى لتكل القاعة .وي ُطبق رشط التباعد الاجامتعي بسافة مرتين ورشط ارتداء ا ألقنعة أأيض اا عىل
الاجامتعات التنس يقية للمجموعات ا إلقلميية اليت تُعقد يف مباين الويبو.
 .17وقد عززت الويبو وحدهتا الطبية ،وتكل الوحدة متاحة ملساعدة املندوبني املشاركني حضور اي .وس يالحظ املندوبون
املشاركون حضور اي كذكل أأن جيع تدابري الصحة والسالمة ُمطبقة .ذكل أأن حصة املندوبني وسالمهتم أأولوية من ا ألولويت.

املندوبون املشاركون عن بعد
 Interprefy .18يه منصة اإلكرتونية متعددة اللغات تتيح املشاركة عن بعد يف اجامتعات الويبو .وس ُتوفر الرتجة
الفورية جبميع لغات ا ألمم املتحدة الست عىل منصة  .Interprefyويُتاح دليل مس تخدم منصة  Interprefyملندويب
الويبو ،اإىل جانب معلومات اإضافية ،عىل الصفحة الإلكرتونية اخلاصة ابجامتعات الويبو الافرتاضية والهجينة.
 .19وقبل ادلورة ،سيتلقى املندوبون اذلين قاموا ابلتسجيل للمشاركة عن بعد اإرشادات اإضافية ودعوة حلضور جلسة
تدريب مصغرة وإاجراء اختبار اتصال قبل الاجامتع مع مساعد تقين معين بنصة .Interprefy
 .20وجيب عىل املندوبني املشاركني عن بعد ممن يواهجون أأي مشألك تقنية أأثناء ادلورة التصال بفريق ادلمع التقين عرب
جلسة "ادلردشة مع امليس" ( )moderator-chatيف منصة .Interprefy

البث عرب الإنرتنت
 .21ميكن للمندوبني اذلين ل يعزتمون أأخذ اللكمة متابعة البث املبارش لدلورة عرب الإنرتنت .وهذه يه أأبسط طريقة ملتابعة
وقائع ادلورة ألن النفاذ اإلهيا سهل ول يتطلب مصادقة قبل الاجامتع أأو تدريب أأو معلية اختبار اتصال .ويُتاح البث املبارش
عرب الإنرتنت جبميع لغات ا ألمم املتحدة الست .ولن تتضمن القامئة الرمسية للمشاركني يف ادلورة سوى أأسامء املندوبني
املسجلني اذلين شاركوا يف الاجامتع اإما حضور اي أأو عن بُعد عرب منصة .Interprefy
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سري الاجامتعات
طلبات أأخذ اللكمة
 .22س يعلن الرئيس عن كيفية اإدارة الإجراءات والرتتيب اذلي س ُتدعى به خمتلف فئات املتحدثني لطلب أأخذ اللكمة.
وس يتبع ترتيب أأخذ اللكمة املامرسة املعتادة اكلتايل:
( أأ) وفود ا ألطراف املتعاقدة
(ب) وفود ادلول ا ألعضاء املراقبة
(ج) وفود املنظامت املراقبة
 .23ول جيب سوى عىل املندوبني اذلين قاموا ابلتسجيل للمشاركة عن بعد التصال ابملنصة الافرتاضية .وجيب عىل
املندوبني اذلين قاموا ابلتسجيل للمشاركة حضور اي واملوجودون يف قاعة املؤمترات اس تخدام نظام امليكروفون لطلب اللكمة
و أأخذها .وجيب أأل يتصل هؤلء املندوبون ابملنصة الافرتاضية أأو يفعلوا ذكل مكشاركني دون دور فعال.
 .24وجيب عىل املندوبني املشاركني عن بعد عرب منصة  Interprefyالنقر عىل أأيقونة رفع اليد يف  Interprefyلطلب
اللكمة ،كام هو موحض يف دليل مس تخدم منصة  Interprefyلفائدة املندوبني.

التدخالت بشأأن بنود جدول ا ألعامل
 .25بعد تقدمي ا ألمانة للك بند من بنود جدول ا ألعامل ،س يفتح الرئيس الباب أأمام الوفود ل إالدلء بداخالهتم .وستساعد
ا ألمانة الرئيس يف اإدارة طلبات أأخذ اللكمة .وس ُتدعى الوفود للتحدث ابلرتتيب املشار اإليه أأعاله ،وبقدر الإماكن ،ابلرتتيب
اذلي يمت به تلقي الطلبات من املشاركني حضور اي وعن بعد.
 .26وجيب عىل الوفود املشاركة حضور اي وكذكل عن بعد التنس يق لتجنب التقدم بطلبات موازية حضورية وعن بعد
ألخذ اللكمة.

اإاثرة نقطة النظام
 .27جيب عىل املندوبني املشاركني عن بعد اإاثرة "نقطة نظام" عن طريق كتابة رساةل يف وظيفة "ادلردشة يف احلدث"
( ،)event-chatكام هو موحض يف دليل مس تخدم منصة  Interprefyلفائدة املندوبني .ولن متكن وظيفة رفع اليد وحدها
الرئيس بمتيزي "نقطة نظام" عن طلب اللكمة.

اس تخدام وظائف ادلردشة
 .28ميكن للمندوبني املشاركني عن بعد املتصلني عرب منصة  Interprefyالنفاذ اإىل وظائف ادلردشة .ولكن كون دورة
الفريق العامل اجامتع اا رمسي اا للويبو ،ل ميكن للمندوبني اس تخدام وظيفة ادلردشة يف احلدث ( )event-chatيف منصة
 Interprefyبد ال من املداخةل الشفوية أأو اس تخداهما لطرح تعليقات أأو أأس ئةل عامة.
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 .29وميكن فقط للمندوبني املشاركني عن بعد ممن يرغبون يف اإاثرة نقطة نظام اس تخدام وظيفة ادلردشة يف احلدث
(( )event-chatادلردشة يراها جيع املشاركني) .وجيوز أأيض اا ل ألمانة أأو مشغيل امليكروفون أأو املرتجني الفوريني اس تخدام
وظيفة ادلردشة يف احلدث ( )event-chatللتواصل مع جيع املشاركني عن بعد .وس تكون الرسائل يف تكل ادلردشة ابللغة
الإنلكزيية معوم اا.
 .30وجيوز للمندوبني املشاركني عن بعد اس تخدام وظيفة ادلردشة اخلاصة لإرسال رسائل خاصة اإىل أأي مشارك أخر يف
قامئة املشاركني عرب منصة  ،Interprefyأأو اإىل ا ألمانة أأو فريق ادلمع التقين (عرب وظيفة "دردشة مع امليس"
( .))moderator-chatورسائل ادلردشة اخلاصة ل يراها املشاركون الخرون ول ُحتفظ يف النظام .ول ينبغي أأن يس تخدم
املشاركون عن بعد وظيفة ادلردشة اخلاصة لتوجيه رسائل اإىل الرئيس ،ألنه س يكون مشغو ال ابإدارة الإجراءات ولن يكون
إابماكنه مراقبة انفذة ادلردشة.
[هناية الوثيقة]

