
 

SCT/44/INF/2 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021مايو  12التاري    خ: 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات  الجغرافية والمؤشر

 واألربعونالرابعة الدورة 
 2021مايو  19إىل  17جنيف، من 

تيبات التنظيمية  الير

 األمانة من إعداد 

 مقدمة

عقد  .1
ُ
ات الجغرافيةن و واألربع الرابعةالدورة ست  للجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

ة  ("لجنة العالماتالمشار إليها فيما يلي بعبارة ") ي الفير
ي  2021 مايو  19إىل  17من فز

ز فز ي الويبو ببنسق هجي 
لويبو اقاعة مؤتمرات مبانز

ي المستند إىل منصة وعل يما يلي بعبارة "قاعة المؤتمرات")المشار إليها ف
اضز  . Interprefy نظام المؤتمرات االفير

كانتون و جمهورية  دولةوالصادرة عن الحكومة السويرسية، بما فيها مجلس  19-كوفيداإلرشادات والقيود المتعلقة بـ هوتوج   .2
ز جنيف،  تيبات التنظيمية للدورة، عل النحو المبي   ات عل أدناه. الير تيبات،  تلك وقد تطرأ تغيي   تطور الجائحة وما ينتج عن حسبالير

ي اإلرشادات أو القيود.  اتمن تغيي   ذلك
 فز
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تيبات التنظيمية الخاصة بالدورة الرابعة   واألربعي   التر

 جدول االجتماعات والوثائق

 إىل الساعة  12:00 الدورة من الساعةخالل كل يوم ع لجنة العالمات  ستجتم .3
ً
بعد الظهر بتوقيت جنيف  2:30ظهرا

 2غرينتش+ )توقيت
ً
ي  (. وأخذا

ي المناقشات والتفضيالت التر
ز
ي االعتبار التقدم المحرز ف

ز
ي الدورة، قد ستعربف

ز
ح  عنها الوفود ف يقير

 القتضاء. وقت وطول تلك االجتماعات، حسب ا تغيي   الرئيس

 إذا  .4
 
، إال ي بداية اليوم التاىلي

ز
ي نهاية اليوم، ستتواصل مناقشة ذلك البند ف

ز
ز ف وإذا لم تستكمل لجنة العالمات مناقشة بند معي  

ح الرئيس خالف ذلك.   اقير

تاح  .5
ُ
ي  العنوان عل الدورةوثائق وت

ونز :  اإللكير  التاىلي
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=62128 . 

ي إىل األمانةالدورة، يُ حول أسئلة ولطرح أي  .6
ونز عل منتدى لجنة العالمات عل  رجى إرسال بريد إلكير

(sct.forum@wipo.int( مع نسخة إىل السيد كاتيا بال دياز )katia.pladiaz@wipo.int والسيد أحمد آحادي )
(ahmad.ahadi@wipo.int .) 

 حضور المندوبي   

 المندوبون ال
ً
 مشاركون حضوريا

ز الذي .7 ي الوقت الراهن، توجد قيود صارمة للغاية بشأن عدد المندوبي 
ي أي قاعة  نفز

جتماعات. قاعات اال من يمكن استيعابهم فز
ي قاعة المؤتمرات خالل 

 بأنه ال يمكن تخصيص أماكن فز
ً
 ل دورةولذلك، ُيرجى اإلحاطة علما

 
ز لجنة العالمات إّل ز اإلقليميي   . لمنسقي 

نظف قاعة المؤتمرات وقاعات المؤتمرات األخرى   .8
ُ
ز عدم ترك لذلك كل مساء. وست الشخصية  أغراضهميجب عل المندوبي 

ي 
 يوم.  نهاية كل قاعات المؤتمرات فز

9.  
ً
ي اليوم األول  ويجب عل كل مندوب مشارك حضوريا

ألغراض ترتيبات بطاقة الحضور  منالتوجه إىل مكتب التسجيل فز
 . الدخول

ي الويبو. و  .10
 عل بطاقة دخول شخصية للنفاذ إىل مبانز

ً
ي مدخل سيحصل كل مندوب مشارك حضوريا

يقع مكتب التسجيل فز
ي  الويبو المركزي
، (ABأرباد بوكش ))الجانب الشماىلي من مبتز  Chemin des Colombettes 34فز

 (. 7942 338 22 41+ هاتف: ال

ز و  .11  الحرص، يجب عل المندوبي 
ً
ز حضوريا ي ستقبال اال إبالغ مكتب  عند فقدان بطاقة الدخول، علالمشاركي 

بذلك الويبو فز
 الفور.  عل

12.  
ً
ونيا ي جنيف، إكمال استمارة التسجيل إلكير

ي ذلك المندوبون المقيمون فز
، بما فز ز ز عل جميع المندوبي  بغض النظر عما )، ويتعي 

 .(عدا كانوا سيشاركون حضوريا أو عن بإذ

ز ، وتلك الوحدة متاحة يةزت الويبو وحدتها الطبعز  وقد  .13  لمساعدة المندوبي 
ً
ز حضوريا المندوبون  الحظسيو . المشاركي 

 
ً
ز وسالمتهم أولويةُمطبقة. ذلك أن أن جميع تدابي  الصحة والسالمة  كذلك  المشاركون حضوريا  . من األولويات صحة المندوبي 

ي  الطبية مديري الشؤونبناًء عل توصيات شبكة و  .14
ز األمم المتحدة، فز ز عل  سيتعي  ي الويبو  جميع المندوبي 

الموجودين وموظفز
ي 
ع فز ي جميع األوقاتالويبو  مجم 

ي عند ، باستثناء ارتداء األقنعة فز
، أو عند أخذ الكلمة من أجل اإلدالء المبتز الجديد  مطعمالجلوس فز

 و . بمداخلة
ً
ي اتباع جميع إرشادات الصحة والسالمة األخرى.  يجب عليهم أيضا

 المدخل المركزي، عند الطلب. واألقنعة متوفرة فز

 الستقبال االمبتز الجديد  مطعم وسيكون .15
ً
ز مفتوحا  لمندوبي 

ً
ز حضوريا ، مع بعد الظهر  3الساعة  إىل 2من الساعة  المشاركي 

ي  آالت  وهناك. التباعد والطاقة االستيعابيةمسافة من حيث بعض القيود فرض 
الطابق  لبيع القهوة وآالت أخرى لبيع المرطبات فز

 . (ABأرباد بوكش )لث عرسر من مبتز الثا

ي قاعة المؤتمرات وبالتاىلي  .16
غلق ركن توزيــــع الوثائق فز

ُ
ي أثناء الدورةلن وقد أ

وزع أي وثائق بنسق ورفر
ُ
ز . ت ي  ويتعي 

عل الوفود التر
ي 
حات تقاسمترغب فز ي إىل األمانة عل النحو المذكور أإرسالها  لجنة العالماتمكتوبة مع  مقير

ونز يد اإللكير  عاله. باليى

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=62128
mailto:sct.forum@wipo.int
mailto:katia.pladiaz@wipo.int
mailto:ahmad.ahadi@wipo.int
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تاح، حسب .17
ُ
ي المجموعات و اإلقليمية.  اتمجموعألغراض االجتماعات التنسيقية للجتماعات ا ، قاعاتالطلب وت

يمكن لمنسفر
الطاقة االجتماعات إىل  قاعةسيشي  تأكيد حجز و  . meetings@wipo.int إرسال طلب إىلباجتماعات  قاعةاإلقليمية حجز 

ط وُيطبق. االستيعابية القصوى لتلك القاعة ط ارتداء األقنعة التباعد االجتماعي  شر ين وشر  بمسافة مير
ً
 يةتنسيقالجتماعات اال عل  أيضا

ي الويبو. ات لمجموعل
ي مبانز

ز
عقد ف

ُ
ي ت
 اإلقليمية التر

 عن بعد المشاركون نو المندوب

ونية متعددة اللغات  Interprefy منصة .18 ي اجتماعات الويبو. تيح اتهي منصة إلكير
ز
وفر لمشاركة عن بعد ف

ُ
جمة الفورية وست الير

ي ا Interprefy منصة دليل مستخدم وُيتاح. Interprefy منصةبجميع لغات األمم المتحدة الست عل  لويبو، إىل جانب لمندونى
ونيةصفحة المعلومات إضافية، عل  اضية الويبو باجتماعات  الخاصة اإللكير  )بست لغات(.  والهجينةاالفير

قبل موجزة ودعوة لحضور جلسة  إرشادات إضافيةللمشاركة عن بعد  قاموا بالتسجيلسيتلفر المندوبون الذين وقبل الدورة،  .19
ي إجراء و  قصي  تدريب لالستفادة من االجتماع 

ي بمنصةاختبار اتصال مع مساعد تقتز
ز عن . Interprefy معتز وُيشجع جميع المشاركي 

ي ستساعد  المذكورةعل حضور جلسة اختبار االتصال بشدة، ، عد ب
 لة قبل االجتماع. تحديد ومعالجة أي مشكالت تقنية محتم علالتر

ز  .20 ز المشاركي  ي عيى جلسة  عن بعد ويجب عل المندوبي 
ممن يواجهون أي مشاكل تقنية أثناء الدورة االتصال بفريق الدعم التقتز

ي منصة)وهي دردشة خاصة(  (”moderator-chat“) ""الدردشة مع الميرس  
ز
ز وسيُ . Interprefy ف   عن بعد قدم إىل المشاركي 

ً
أيضا

ي المخصص لمنصة
 . Interprefy رقم خط المساعدة الهاتفز

 الشبكي البث 

مون أخذ الكلمة متابعة  .21 ز ز الذين ال يعير  وقائع الدورةهي أبسط طريقة لمتابعة  المباشر للدورة. وتلك لشبكي البث ايمكن للمندوبي 
بجميع لغات األمم  الشبكي البث وُيتاح تصال. لال تطلب مصادقة قبل االجتماع أو تدريب أو عملية اختبار يوال  ليها سهلألن النفاذ إ

ي و المتحدة الست. 
ز فز ز الذين  الدورةلن تتضمن القائمة الرسمية للمشاركي  ز المسجلي  ي سوى أسماء المندوبي 

االجتماع إما  شاركوا فز
 
ً
 . Interprefy عيى منصة عن بعد أو  حضوريا

 اتست  االجتماع

 أخذ الكلمة اتطلب

نتهج إل  الطريقةعن  سيعلن الرئيس .22
ُ
ي ست

تيب المداوالت  دارةالتر دع الذي والير
ُ
ز  فئات مختلف به ست  لطلب أخذ  المتحدثي 

 : كالتاىلي   المعتادة الممارسة أخذ الكلمة ترتيب وسيتبع. الكلمة

 الوفود األعضاء (أ  )

 المراقبة الجهاتوفود  (ب)

ز الذين و  .23  للمشاركة  قاموا بالتسجيليجب عل المندوبي 
ً
ي  حضوريا

استخدام نظام الميكروفون قاعة المؤتمرات والموجودون فز
ي لهمو . ها عل النحو المعتاد لطلب الكلمة وأخذ

اضية أو االتصال ب ال ينبغز ز   القيام بذلكالمنصة االفير  . فعال دون دور كمشاركي 

ي وال  .24
ز الذين لل سوى ينبغز اضية.  قاموا بالتسجيلمندوبي  ز و للمشاركة عن بعد االتصال بالمنصة االفير يجب عل المندوبي 

ز  ي  رفع اليد أيقونة  علالنقر  Interprefy منصة عيى المشاركي 
ي  تلك المنصةفز

 منصة دليل مستخدملطلب الكلمة، كما هو موضح فز
Interprefy فائدة الل . ز  مندوبي 

 بنود جدول األعمال بشأنالتدخالت 

األمانة  وستساعد . ا وفود لإلدالء بمداخالتهأمام البعد تقديم األمانة لكل بند من بنود جدول األعمال، سيفتح الرئيس الباب  .25
ي الموقع و  الكلمة أخذ  إدارة طلبات علالرئيس 

دع. عل السواء  عن بعد فز
ُ
تيب المشار إليه أعاله، وبقدر  وست الوفود للتحدث بالير

ي الطلبات 
تيب الذي يتم به تلفر  اإلمكان، بالير

ً
ز حضوريا  وعن بعد.  من المشاركي 

26.  
 
 أل  مداخالتويمكن تقديم  ص الرئيس من مدة المداخالت بسبب قيود الوقت. وسيقل

ً
 نرسر عل الصفحةغراض الأكير شموال

ونية الخاصة باالجتماع و اإل ي محضز الجلسات. لكير
 إدراجها فز

 يجب عل الوفود المشاركة و  .27
ً
ي الموقعموازية  طلباتب التقدمعن بعد التنسيق لتجنب وكذلك  حضوريا

 ألخذ الكلمة.  وعن بعد  فز

mailto:meetings@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
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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 نظامنقطة  إثارة

ز  .28 ز يجب عل المندوبي  ي  إثارة Interprefy نصةعيى م المتصلي 
ز
ي دردشة وظيفة "ال"نقطة نظام" عن طريق كتابة رسالة ف

ز
ف

ي (chat-event" )حدثال
ز
ز  Interprefy منصة دليل مستخدم ، كما هو موضح ف ن و . و لفائدة المندوبي 

 
وحدها  د رفع اليظيفة لن تمك

ز "نقطة نظام" ا  ن طلب الكلمة. علرئيس بتميي 

 استخدام وظائف الدردشة

ز عيى  .29 ز المتصلي  ي الحدث إىل وظائف الدردشة النفاذ  Interprefy منصةيمكن للمندوبي 
ز
 دورة لكن كون. و الخاصة والدردشة ف

 اجتماعلجنة العالمات 
ً
 رسمي ا

ً
ز استخدام  ا ي الدردشة وظيفة "الللويبو، ال يمكن للمندوبي 

ز
ي event-chat" )حدثف

ز
( ف

 من المداخلة الشفوية أو  Interprefy منصة
ً
 تعليقات أو أسئلة عامة. لطرح  استخدامها  بدال

 يجوز و  .30
ً
ز استخدامأيضا ز الفوريي  جمي 

ي دردشة وظيفة "ال لألمانة أو مشغلي الميكروفون أو المير
ز
( event-chat) "الحدثف

ز عن بعد.  ي و  للتواصل مع جميع المشاركي 
ز
ية كباللغة اإلن تلك الدردشةستكون الرسائل ف ز  لي 

ً
 . عموما

ز عيى يجوز و  .31 ز المتصلي  استخدام وظيفة الدردشة الخاصة إلرسال رسائل خاصة إىل أي مشارك  Interprefy منصةللمندوبي 
ي قائمة 

ز
ز آخر ف ي ، أو إىل األمانة أو فريق الدعم Interprefy منصة عيى  المشاركي 

 "مع الميرس   الدردشة" وظيفة )عيى  التقتز
(moderator-chat) .) ي وال  ال يراها المشاركون اآلخرونرسائل الدردشة الخاصة و

ز
حفظ ف

ُ
ي ال و النظام.  ت

يستخدم المشاركون  أنينبغز
 بإدارة  ألنهرسائل إىل الرئيس،  لتوجيهعن بعد وظيفة الدردشة الخاصة 

ً
مراقبة  ولن يكون بإمكانه المداوالت سيكون مشغوال

 الدردشة.  ةنافذ

 ]نهاية 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
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