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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020 نومفرب 13 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثالثة الدورة
 2020 نومفرب 26اإىل  23جنيف، من 

 الرتتيبات التنظيمية
عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة

ادلورة الثالثة والأربعني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات س ُتعقد  .1

ىل  23من  اجلغرافية )جلنة العالمات( لهيا فامي ييل بعبارة لويبو ابنسق هجني يف قاعة مؤمترات  2020نومفرب  26اإ )املشار اإ

 ."قاعة املؤمترات"(

وقد تطرأأ تغيريات  أأدانه. الرتتيبات التنظميية لدلورة، عىل النحو املبني   19-كوفيدد الإرشادات والقيود املتعلقة بـحتد  و  .2

 يف الإرشادات أأو القيود. اتمن تغيري  ذكل تطور اجلاحئة وما ينتج عن حسبالرتتيبات،  تكل عىل

ىل الساعة 12:00 ادلورة من الساعةخالل لك يوم ع جلنة العالمات وس تجمت .3 بعد الظهر بتوقيت جنيف  2:30 ظهرًا اإ

عهنا الوفود يف ادلورة،  س تعربيف الاعتبار التقدم احملرز يف املناقشات والتفضيالت اليت  وأأخذاً (. 2توقيت غرينتش+)

 الاقتضاء.وقت وطول تكل الاجامتعات، حسب  تغيري يقرتح الرئيس قد
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د جدول و . اً زمني الأمانة جدولً  أأعدتملشاركني عن بعد، الأمور عىل التيسري و  .4 اجلدول الزمين املقرتح هو جمر 

ذا مل  رشادي. فاإ مناقشة بند معني  يف هناية اليوم، ستتواصل مناقشة ذكل البند يف بداية اليوم جلنة العالمات س تمكل ت اإ

ذا اقرتح الرئيس خال التايل، ل  اإ  ف ذكل.اإ

 التايل: الإلكرتوين العنوان عىل ادلورةواثئق وتُتاح  .5

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=55468. 

ىل الأمانةادلورة، يُ حول أأس ئةل ولطرح أأي  .6 لكرتوين اإ رسال بريد اإ عىل منتدى جلنة العالمات  عىل رىج اإ

(sct.forum@wipo.int( ىل الس يد اكتيا بال دايز ( والس يد أأمحد أ حادي katia.pladiaz@wipo.int( مع نسخة اإ

(ahmad.ahadi@wipo.int.) 

 حضور املندوبني

 املندوبون املشاركون حضورايً 

د الإرشادات والقيود املتعلقة بـكوفيدحت .7 وقد تطرأأ تغيريات  الرتتيبات التنظميية لدلورة، عىل النحو املبني  أأدانه. 19-د 

 عىل تكل الرتتيبات، حسب تطور اجلاحئة وما ينتج عن ذكل من تغيريات يف الإرشادات أأو القيود.

 .معينة يف أأي قاعة اجامتعات مهباستيعااملندوبني اذلي ميكن قيود صارمة للغاية بشأأن عدد جد تو ويف الوقت الراهن،  .8

ل   جلنة العالمات يف قاعة املؤمترات خالل اجامتع نأأماكختصيص ميكن ل ه أأنب طة علمً الإحاوذلكل، يُرىج  لمنسقني ل اإ

قلميية(  .الإقلمييني فقط )أأو ملرحشهم من اجملموعة الإ

 ، وس يطلب منهملحقةقاعة اجامتع يف س س يجليف املوقع يف احلضور  يرغبأأي مشارك من الوفود الأعضاء و  .9

 خبالفيُطلب من مجيع املندوبني  ولهذه الغاية، داخةل.مبوالإدلء من أأجل طلب اللكمة  Interprefyاس تخدام منصة 

منصة عرب التصال يمتكنوا من يك حاس بًا محموًل وسمعات معهم الراغبني يف احلضور يف املوقع أأن جيلبوا  املنسقني الإقلمييني

Interprefy . ذا  جمهزة حبواسيب.ملحقة ات جلوسمك يف منطقة الإتيان حباسب محمول، سرتتب خدمات املؤمتر  يتسن  مل واإ

 ادلورة.فرتة انعقاد طوال  كم يه املشاركة حضورايً الوفود  تشكيةل تظليوىص بأأن و  .10

 أأغراضهمجيب عىل املندوبني عدم ترك ذلكل لك مساء.  وقاعات املؤمترات الأخرى وستُنظف قاعة املؤمترات .11

 يوم. هناية لك ات املؤمتراتقاعالشخصية يف 

ويقع  املؤمتر. التوجه اإىل مكتب التسجيل يف اليوم الأول عند احلضور اإىل وجيب عىل لك مندوب مشارك حضورايً  .12

أأرابد بوكش ن مبىن )اجلانب الشميل م Chemin des Colombettes 34يف  مدخل الويبو املركزيمكتب التسجيل يف 

(AB) ، 7942 338 22 41+هاتف: ال.) 

                                         

 .SCT/43/INF/1انظر الوثيقة  

mailto:sct.forum@wipo.int
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بالغ مكتب  املشاركني حضوراًي احلرص، عند فقدان بطاقة ادلخول، عىلاملندوبني جيب عىل و  .13 الويبو يف س تقبال الااإ

 عىل الفور.بذكل 

كمل اس امترة التسجيل .14 لكرتونياً  ويتعني عىل مجيع املندوبني، مبا يف ذكل املندوبون املقميون يف جنيف، اإ بغض )، اإ

ذا اكنوا سيشاركون حضوراي أأو عن بُعد  .(النظر عم اإ

وموظفي الويبو  مجيع املندوبنيعىل  سيتعنيالأمم املتحدة، يف  الطبية مديري الشؤونبناًء عىل توصيات ش بكة و  .15

، أأو عند أأخذ اللكمة املبىن اجلديد مطعماجللوس يف عند ، ابس تثناء ارتداء الأقنعة يف مجيع الأوقاتالويبو  مجم ع املوجودين يف

رشادات الصحة والسالمة الأخرى.  جيب علهيم أأيضاً و . داخةلمب الإدلءمن أأجل  متوفرة يف املدخل قنعة الأ و اتباع مجيع اإ

 .، عند الطلباملركزي

ملندوبون ا الحظس يو . املشاركني حضورايً ملساعدة املندوبني ، وتكل الوحدة متاحة زت الويبو وحدهتا الطبيةعز  وقد  .16

 .من الأولوايت حصة املندوبني وسالمهتم أأولويةُمطبقة. ذكل أأن أأن مجيع تدابري الصحة والسالمة  كذكل املشاركون حضورايً 

، بعد الظهر 3الساعة  اإىل 2من الساعة  املشاركني حضورايً ملندوبني مفتوحًا لس تقبال ااملبىن اجلديد  مطعم وس يكون .17

لبيع القهوة وأ لت أأخرى لبيع املرطبات  أ لت وهناك. التباعد والطاقة الاستيعابيةمسافة من حيث بعض القيود فرض مع 

 .(ABأأرابد بوكش )الطابق الثالث عرش من مبىن  يف

عىل  ويتعني. أأثناء ادلورةبنسق وريق تُوزع أأي واثئق لن وقد ُأغلق ركن توزيع الواثئق يف قاعة املؤمترات وابلتايل  .18

رسالها  جلنة العالماتمكتوبة مع  مقرتحات تقامس الوفود اليت ترغب يف ىل الأمانة عىل النحو املذكور اإ ابلربيد الإلكرتوين اإ

 أأعاله.

قلميية.  اتمجموعلأغراض الاجامتعات التنس يقية للجامتعات ا ، قاعاتالطلب وتُتاح، حسب .19 ميكن ملنسقي و الإ

ىل ابإ اجامتعات  قاعةاجملموعات الإقلميية جحز  الاجامتعات  قاعةسيشري تأأكيد جحز و  .meetings@wipo.intرسال طلب اإ

عىل  أأيضاً مبسافة مرتين ورشط ارتداء الأقنعة التباعد الاجامتعي  رشط ويُطبق. الطاقة الاستيعابية القصوى لتكل القاعةاإىل 

قلميية اليت تُعقات لمجموعل يةتنس يق ال جامتعات الا  د يف مباين الويبو.الإ

 عن بعد املشاركون نواملندوب

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

ملندويب  Interprefy منصة دليل مس تخدم ويُتاح. Interprefy منصةالفورية جبميع لغات الأمم املتحدة الست عىل 

ضافية، عىل   .والهجينةالافرتاضية الويبو ابجامتعات اخلاصة  الإلكرتونيةصفحة الالويبو، اإىل جانب معلومات اإ

ضافيةللمشاركة عن بعد  قاموا ابلتسجيلسيتلقى املندوبون اذلين وقبل ادلورة،  .21 رشادات اإ ودعوة حلضور جلسة  اإ

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

سة اختبار التصال تكل واليت ستساعد يف حتديد ومعاجلة أأي مشالكت تقنية املشاركني عن بُعد حبرارة عىل حضور جل 

 حممتةل قبل الاجامتع.

mailto:meetings@wipo.int
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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عد ممن يواهجون أأي مشألك تقنية أأثناء ادلورة التصال بفريق ادلمع التقين عرب وجيب عىل املندوبني املشاركني عن بُ  .22

ىل  .Interprefy يف منصة صة()ويه دردشة خا  (”moderator-chat“) "جلسة "ادلردشة مع امليس   وس يقدم اإ

 .Interprefy املشاركني عن بُعد أأيضًا رمق خط املساعدة الهاتفي اخملصص ملنصة

 البث عرب الإنرتنت

نرتنت البث املبارشميكن للمندوبني اذلين ل يعزتمون أأخذ اللكمة متابعة  .23 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

وى أأسمء املندوبني س ادلورةلن تتضمن القامئة الرمسية للمشاركني يف و عرب الإنرتنت جبميع لغات الأمم املتحدة الست. 

ما  شاركوا يفاملسجلني اذلين   .Interprefyأأو عن بُعد عرب منصة  حضورايً الاجامتع اإ

 اتسري الاجامتع

 أأخذ اللكمة اتطلب

دارة يةكيف عن  س يعلن الرئيس .24 . اللكمة لطلب أأخذ املتحدثني فئات خمتلف به س ُتدعى اذلي والرتتيب الإجراءات اإ

 :اكلتايل املعتادة املمرسة أأخذ اللكمة ترتيب وس يتبع

 الوفود الأعضاء (أأ )

 وفود ادلول الأعضاء املراقبة (ب)

 وفود املنظمت املراقبة (ج)

جيب عىل و للمشاركة عن بعد التصال ابملنصة الافرتاضية.  قاموا ابلتسجيلعىل املندوبني اذلين  سوىجيب ول  .25

اس تخدام نظام امليكروفون لطلب اللكمة اعة املؤمترات قواملوجودون يف  حضورايً للمشاركة  قاموا ابلتسجيلاملندوبني اذلين 

 .دون دور فعالجيب أأل يتصل هؤلء املندوبون ابملنصة الافرتاضية أأو يفعلوا ذكل مكشاركني و . عىل النحو املعتاد هاوأأخذ

اللكمة، لطلب  Interprefyيف  رفع اليدأأيقونة  عىلالنقر  Interprefy منصة عرباملشاركني جيب عىل املندوبني و  .26

 ندوبني.فائدة امل ل Interprefy منصة دليل مس تخدمكم هو موحض يف 

 بنود جدول الأعمل بشأأنالتدخالت 

 وستساعدوفود لالإدلء مبداخالهتم. أأمام البعد تقدمي الأمانة للك بند من بنود جدول الأعمل، س يفتح الرئيس الباب  .27

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

 وعن بعد. من املشاركني حضورايً ي يمت به تلقي الطلبات أأعاله، وبقدر الإماكن، ابلرتتيب اذل

أأكرث مشوًل للنرش عىل الصفحة  مداخالتوميكن تقدمي  وس يقلص الرئيس من مدة املداخالت بسبب قيود الوقت. .28

 الإلكرتونية اخلاصة ابلجامتع ولإدراهجا يف حمرض اجللسات.

https://www.wipo.int/webcasting/en/
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/ar/docs/interprefy_user_guide.pdf
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 حضورية وعن بعدموازية  طلباتب  التقدمق لتجنب عن بعد التنس يوكذكل  حضورايً جيب عىل الوفود املشاركة و  .29

 لأخذ اللكمة.

اثرة  نقطة النظام اإ

اثرة املشاركني عن بعدجيب عىل املندوبني  .30 " دثيف احلردشة وظيفة "ادل"نقطة نظام" عن طريق كتابة رساةل يف  اإ

(chat-event) منصة دليل مس تخدم، كم هو موحض يف Interprefy وحدها  رفع اليدظيفة لن متك ن و . و لفائدة املندوبني

 ن طلب اللكمة.علرئيس بمتيزي "نقطة نظام" ا

 اس تخدام وظائف ادلردشة

اخلاصة وادلردشة  اإىل وظائف ادلردشة النفاذ Interprefy منصةعن بعد املتصلني عرب كني املشار ميكن للمندوبني  .31

 "دثيف احلردشة ادل"وظيفة للويبو، ل ميكن للمندوبني اس تخدام  اً رمسي اً اجامتعجلنة العالمات  دورة لكن كون. و يف احلدث

(event-chatيف منصة ) Interprefy تعليقات أأو أأس ئةل عامة.لطرح  س تخداهماا بدًل من املداخةل الشفوية أأو 

مانة أأو مشغيل امليكروفون أأو املرتمجني الفوريني اس تخدامأأيضًا جيوز و  .32 -event) "احلدثيف ردشة ادل"وظيفة  للأ

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

ىل أأي مشارك أ خر يف املشاركني جيوز للمندوبني و  .33 عن بعد اس تخدام وظيفة ادلردشة اخلاصة لإرسال رسائل خاصة اإ

ىل الأمانة أأو فريق ادلمع Interprefyمنصة  عرب املشاركنيقامئة   "مع امليس   ردشةادل" وظيفة )عرب التقين، أأو اإ

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

ىل الرئيس،  لتوجيهاملشاركون عن بعد وظيفة ادلردشة اخلاصة  دارة الإجراءات  لأنهرسائل اإ ولن يكون س يكون مشغوًل ابإ

ماكنه  ادلردشة. انفذةمراقبة  ابإ

 ]هناية الوثيقة[

https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/ar/docs/interprefy_user_guide.pdf

