
 

 

ية ز  األصل: باإلنكلي 
 2022نوفمير  4التاري    خ: 

ي بنظام مدريد
 اجتماع مائدة مستديرة للفريق العامل المعنز

مه 
ِّ
 تنظ

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(

 2022نوفمير  10جنيف، 

نامج المؤقت  البر

 من إعداد المكتب الدول  
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 2022نوفمبر  10الخميس 

حيب للمكتب الدول  للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( 10.00  مراسم البر

ي نظام مدريد  : 1الموضوع  10.15 – 10.00
ز
 أحدث المستجدات ف

 أحدث المستجدات –

 ممثلو المكتب الدول  للويبو  المتحدثون: 

ي عمليات المكتب الدولي   : 2الموضوع  11.30 – 10.15
ز
ات ف  التغي 

–   
ات ف   التشغيل  من المكتب الدول   الجانبتحديث بشأن التغيبر

– )  
ون    ذلك اإليداع اإللكبر

 حالة تبادل البيانات مع المكاتب )بما ف 

 تحديث من المكاتب  –

 ممثلو المكتب الدول  للويبو  المتحدثون: 

 ممثلون من مكاتب للملكية الفكرية

احة  11.45 – 11.30  اسبر

 منصة مدريد المعلوماتية الجديدة   : 3الموضوع  12.00 – 11.45

 العمل المنجز والعمل المزمع حالة العمل عل المنصة: 

 ممثلو المكتب الدول  للويبو  المتحدثون: 

ي ) : 4الموضوع  13.00 – 12.00
ونز  ( eMadridنظام مدريد اإللكير

ونية  –  األدوات اإللكبر

 تجارب المستخدمير   –

 المكتب الدول  للويبو ممثلو  المتحدثون: 

احة الغداء  15.00 – 13.00  اسبر
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وي    ج والدعاية لنظام مدريد   : 5الموضوع  15.45 – 15.00  الير

وي    ج والدعاية  –  النهج الجديد للبر

وي    ج والدعاية –  استخدام تحليالت البيانات بوصفها أداة للبر

 التعاون مع المكاتب  –

 للويبو ممثلو المكتب الدول   المتحدثون: 

 ممثلون من مكاتب للملكية الفكرية

 إتاحة مكاتب الملكية الفكرية للمعلومات  : 6الموضوع  16.45 – 15.45

  تواجهها،   –
  تضطلع بها، والتحديات التر

  تتيحها المكاتب عن األنشطة التر
المعلومات التر

  تستهلها، وما إل ذلك. 
 والمشاري    ع التر

  المكاتب تبادل وجهات النظر بشأن  –
 التطوير ف 

  تتيحها مكاتب األطراف المتعاقدة الجديدة  –
 المعلومات التر

 ممثلون من مكاتب للملكية الفكرية المتحدثون: 

احة  17.00 – 16.45  اسبر

ي المبنز الجديد ) 18.00 – 17.00
ز
 (NBزيارة إل معرض نظام مدريد ف

 ]نهاية الوثيقة[ 
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