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باعتماد التحضريية للمؤمتر الدبلوماسي املعني اللجنة 
تسميات املنشأ بشأن التفاق لشبونة  نص مراجع

 اجلغرافية بياناتالو
 

 5024 أأكتوبر 02و 00جنيف، 
 
 

 جدول أعمال املؤمتر الدبلوماسي وموعده ومكان انعقاده

عدادمن   املدير العام اإ
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 مقدمة

أأنشأأت مجعية احتاد لش بونة يف دورهتا الثالثة والعرشين )ادلورة الاس تثنائية السادسة(، اليت ُعقدت يف الفرتة  .2
ىل  55 من ليه فامي ييل ابمس "الفريق العامل"( و 5002سبمترب  00اإ مسؤوًل ، فريقًا عاماًل معنيًا بتطوير نظام لش بونة )ويشار اإ

دخالها  عن بحثال عن  جراءات يفالتحسينات املمكن اإ من مجيع أأعضاء احتاد لش بونة  . ويتأألف الفريق العاملاتفاق لش بونة اإ
ادلول الأعضاء يف الويبو واملنظامت املهمتة. ولكفت امجلعية يف دورهتا اخلامسة  لسائرمفتوح العضوية بصفة مراقب هو و 

ىل  55ليت ُعقدت يف الفرتة من الثامنة عرشة(، االعادية والعرشين )ادلورة  ابلرشوع ، الفريق العامل 5002أأكتوبر  2سبمترب اإ
ملس تخدمني مع احلفاظ لدلول وا اس تقطاابً  تلبية لرضورة البحث عن حتسينات جتعهل أأكرثلنظام لش بونة  اس تعراض شامليف 

 .(LI/A/25/2و LI/A/25/1 )الوثيقتان وأأهدافه ئ اتفاق لش بونةعىل مباد

طاره القانوين احلايل  "2، ركز هذا الاس تعراض عىل ما ييل: "5025ومنذ عام  .5 اس تعراض اتفاق لش بونة لتنقيح اإ
ىل التفاق للمنظامت احلكومية ادلولية مع احلفاظ عىل مبادئه وأأهدافه وتأأسيس نظام تسجيل  "5" ؛وفتح ابب الانضامم اإ

 دويل للبياانت اجلغرافية.

، اليت ُعقدت يف الفرتة ن(ي)ادلورة العادية العرش  ا التاسعة والعرشينوافقت مجعية احتاد لش بونة يف دورهتو  .0
ىل  50 من عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد نص مراجع لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ  ،5020أأكتوبر  5سبمترب اإ

انعقاده  وماكن ادلبلومايس احملدد لهذا املؤمتر عداللجنة التحضريية املو  عىل أأن تقرر، 5022عام يف  اجلغرافيةبياانت ال و 
 (.LI/A/29/2و LI/A/29/1الوثيقتني  )انظر

. ويُزمع عقد دورة عارشة 5024ويونيو  5002وعقد الفريق العامل ما مجموعه تسع دورات يف الفرتة املمتدة بني مارس  .4
ىل  52للفريق العامل يف الفرتة من   للجنة التحضريية.مبوازاة اجامتع ا 5024أأكتوبر  02اإ

ىل  52ومعل الفريق العامل منذ دورته السابعة )من  .2 ىل مرشوع املواد والقواع5020مايو  0أأبريل اإ نص ل د ( استنادًا اإ
طار اتفاق لش بونة املراجع. البياانت اجلغرافيةمراجع لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ   ولحئة تنفيذية مراجعة يف اإ

 لومايسجدول أأعامل املؤمتر ادلب

 يرد مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس يف مرفق هذه الوثيقة. .6

املعين حبامية الأداء  5025وصيغ مرشوع جدول الأعامل عىل غرار جدول أأعامل مؤمتر بيجني ادلبلومايس لس نة  .2
برام معاهدة لتيسري نفا 5020السمعي البرصي وجدول أأعامل مؤمتر مراكش ادلبلومايس لس نة  ذ الأشخاص معايق املعين ابإ

ىل املصنفات املنشورة املعقودين حتت رعاية الويبو.  البرص والأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ
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 موعد املؤمتر ادلبلومايس وماكن انعقاده

عداد هذه الوثيقة،  حىت .2 لس تضافة املؤمتر الربتغال املكتب ادلويل دعوة رمسية من حكومة  تلقىاترخي الانهتاء من اإ
 C. LIS 79 ذررةامليف عىل ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة زعت وُ  (5024يناير  20رساةل مؤرخة يف يف ) بلومايسادل

ىل  22ويُقرتح أأن يُعقد املؤمتر ادلبلومايس يف الفرتة من . 5024فرباير  20املؤرخة يف   .5022 مايو 52اإ

ىل املوافقة  .2 ن اللجنة التحضريية مدعوة اإ اإ
عىل مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس 

 .ماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس وموعده والبت يف

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس

 املؤمتراملدير العام للويبو يفتتح  .2

 حفص النظام ادلاخيل واعامتده .5

 انتخاب رئيس املؤمتر .0

 حفص جدول الأعامل واعامتده .4

 انتخاب نواب رئيس املؤمتر .2

 انتخاب أأعضاء جلنة حفص أأوراق الاعامتد .6

 انتخاب أأعضاء جلنة الصياغة .2

 انتخاب أأعضاء ماكتب جلنة حفص أأوراق الاعامتد واللجنتني الرئيس يتني وجلنة الصياغة .2

 فتتاح يلقاها املندوبون وثمثلو املنظامت املراقبةلكامت الا .2

 حفص التقرير الأول للجنة حفص أأوراق الاعامتد .20

 حفص النصوص اليت تقرتهحا اللجنتان الرئيسيتان .22

 حفص التقرير الثاين للجنة حفص أأوراق الاعامتد .25

 ولحئهتا التنفيذية املعاهدةامتد اع .20

 متفق علاها أأو وثيقة ختاميةاعامتد أأية توصيات أأو قرارات أأو بياانت  .24

 لكامت الاختتام يلقاها املندوبون وثمثلو املنظامت املراقبة .22

رئيس خيتمت املؤمترال .26
*

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

                                                
*

ن وجدت، والصك.فتح ابب التوقيع عىل لك من فور اختتام املؤمتر، يُ    الوثيقة اخلتامية، اإ


