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املؤمتر الدبلوماسي املعني باعتماد وثيقة جديدة التفاق 
لشبونة بشأن محاية تسميات املنشأ وتسجيلها على 

 الصعيد الدويل

 
ىل  11من جنيف،   2015مايو  21اإ

 
 

 قبول املراقبني

عدادمن  مانة اإ  الأ

منذ أأن انعقد اجامتع اللجنة التحضريية للمؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بشأأن حامية  .1
ىل تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل واعمتدت قامئة املدعوين   LI/PM/3املؤمتر ادلبلومايس )الوثيقتان اإ

 :ا املؤمتر ادلبلومايس بصفة مراقبغري احلكومية التالية لقبول حضوره ةممن املنظطلبا (، تسمل املدير العام LI/PM/6و

 (DOCIP) مركز الشعوب الأصلية للتوثيق والبحث واملعلومات "1"

يهتا ن ب و وأأهدافها  –أأعاله  1نظمة غري احلكومية املذوورة  ي الفقرة امل ويتضمن مرفق هذه الوثيقة نبذة موجزة عن  .2
ىل املؤمتر ادلبلومايس بصفة "مراقب" 1املذوورة  ي الفقرة غري احلكومية  ةتدعى هذه املنظمومن املقرتح أأن وعضويهتا.   .اإ

ىل  .3 ن املؤمتر ادلبلومايس مدعو اإ اختاذ اإ
 أأعاله. 2الاقرتاح الوارد  ي الفقرة قرار بشأأن 

 

 ]ييل ذكل املرفق[

 



LI/DC/8 
ANNEX 

 املرفق

 (DOCIPمركز الشعوب الأصلية للتوثيق والبحث واملعلومات )

املقر الرئييس: أأنشئ املركز نزول عند طلب وفود الشعوب الأصلية املشاركة  ي املؤمتر ادلويل الأول للمنظامت غري احلكومية 
 ، ومقّره  ي جنيف، سويرسا.1977الأصلية، املنعقد  ي الأمم املتحدة عام بشأأن قضااي الشعوب 

الأهداف: هدف املركز الأسايس هو الإسهام  ي متكني الشعوب الأصلية من حقها  ي تقرير املصري، عىل جانبني اثنني: احلق 
الواثئق  املركز بري شؤوهنا. ويتيح ي املشاركة  ي اختاذ القرار عىل املس توى الوطين وادلويل؛ واحلق  ي اس تقاللية تد

بغية تزويدها ابلوسائل الالزمة واملعلومات وخدمات ادلمع الإداري للشعوب الأصلية خالل املؤمترات واملفاوضات ادلولية 
للمشاركة بفعالية والتفاعل فامي بيهنا. ويعمل املركز عىل ضامن حصول الشعوب الأصلية وأأحصاب املصلحة عرب العامل عىل النفاذ 

ىل  املعلومات ذات الص ة ابلإجرااات ادلولية املتعلقة قحقوق الشعوب الأصلية، وتزويد الشعوب الأصلية ابلأدوات الالزمة اإ
لإقامة حوار فعال مع السلطات املعنية بشأأن حقوقها. و ي س ياق اجامتعات جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية 

رف التقليدية والفوللكور، يتيح املركز خدمات متعددة مهنا الرتمجة التحريرية والرتمجة الفورية الفكرية واملوارد الوراثية واملعا
 للمجمتعات الأصلية ومنظامت الشعوب الأصلية بأأربع لغات.

 وجلنة، ويدمعهام فريق من املوظفني واملنتس بني وش بكة سالبنية التنظميية: تتأألف الهيئات الرئاس ية الأساس ية للمركز من جمل
 تضم عددا وبريا من املتطوعني عرب العامل.

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 


