
 

H/DC/33 Rev.
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٧/٢ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني باعتماد وثيقة جديدة التفاق الهاي 

بشأن االيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 
 

جنيف ، من ١٦ يونيه/حزيران الى ٦ يوليه/تموز ١٩٩٩ 

التقرير الثاني 
للجنة فحص أوراق االعتماد 

من اعداد األمانة 

اجتمعـت لجنـة فحـص أوراق االعتمـاد ("اللجنـة") التـي ألفـها فـي ١٦ يونيـه/حزيــران ١٩٩٩  - ١
المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد وثيقة جديـدة التفـاق الهـاي بشـأن االيـداع الدولـي للرسـوم والنمـاذج 

الصناعية ، للمرة الثانية في ٢٩ يونيه/حزيران ١٩٩٩ . 
 

وحضرت االجتماع وفــود الـدول التـالي ذآرهـا واألعضـاء فـي اللجنـة والتـي انتخبـها المؤتمـر  - ٢
الدبلوماسي :  آندا والصين وأندونيسيا وليتوانيا وأوغندا . 

 
ــان نائبـا  وآانت رئيسة اللجنة التي انتخبها المؤتمر الدبلوماسي السيدة/جويس بانيا (أوغندا) . وآ - ٣

الرئيسة اللذان انتخبهما المؤتمر الدبلوماسي السيد/آارل فلتنر (ألمانيا) والسيدة/زاو يانغلين (الصين) . 
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ــادة ٩(١) مـن النظـام الداخلـي الـذي اعتمـده المؤتمـر فـي ١٦ يونيـه/حزيـران ١٩٩٩  ووفقا للم - ٤
(الوثيقة  H/DC/12 "النظام الداخلي") ، فحصت اللجنة أوراق االعتماد والتفويـض الكـامل التـي تسـلمتها 

منذ اجتماعها األول في ١٧ يونيه/حزيران ١٩٩٩ . 
 

ورأت اللجنة أن ما يأتي من ابالغات اضافية مستوف لتلك المعايير :  -  ٥
 

بالنسبة الى الوفود األعضاء العادية ،  ( أ )
 

أوراق االعتمــاد والتفويــض الكــامل (أي أوراق االعتمــاد للمشــارآة فـــي  "١"
المؤتمر والتوقيع على وثيقته الختامية والتفويض الكامل للتوقيع على الوثيقــة الجديـدة التفـاق الهـاي التـي 

سيعتمدها المؤتمر الدبلوماسي) لوفود الدول التالي ذآرها وبالبالغ عددها ١٤ دولة : 
 
 

التفيا الكاميرون 
المغرب آرواتيا 

هولندا آوبا 
البرتغال استونيا 
االتحاد الروسي فرنسا 
اسبانيا غابون 

سويسرا هنغاريا 
  

 
 

وأوراق اعتمـاد وفـود الـدول التـالي ذآرهـا والبـالغ عددهـــا ١٣ دولــة دون  "٢"
التفويض الكامل (أي أوراق االعتماد للمشارآة في المؤتمر والتوقيع على وثيقته الختامية) : 

 
لبنان أستراليا 
المملكة العربية السعودية البرازيل 
سوازيلند بوروندي 

السويد الصين 
ترآيا آولومبيا 
الواليات المتحدة األمريكية غواتيماال 

 العراق 
 

ــائق تعييـن ممثلـي المنظمـة المراقبـة  وبالنسبة الى المنظمات المراقبة ، خطابات أو وث (ب)
التالي ذآرها  : 

 
منظمة غير حكومية :  الجمعية الدولية األدبية والفنية (١) . 

 
ــي جلسـة عامـة بـأن يقبـل أوراق االعتمـاد والتفويـض الكـامل  وتوصي اللجنة المؤتمر المنعقد ف - ٦
للوفـود الـوارد ذآرهـا فـي الفقـرة ٥(أ)"١" أعـاله ، وأوراق االعتمـاد للوفـود الـوارد ذآرهـا فـــي الفقــرة 

٥( أ )"٢" أعاله ، وخطابات أو وثائق تعيين ممثلي المنظمة الوارد ذآرها في الفقرة ٥(ب) أعاله . 
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وعبرت اللجنة من جديد عن الرغبة في أن تلفت األمانة نظر الوفود األعضاء أو الوفود المراقبة  - ٧
ــم يقدمـوا الخطابـات أو  التي لم تقدم أوراق االعتماد أو التفويض الكامل وممثلي المنظمات المراقبة الذين ل
الوثـائق األخـرى للتعييـن الـى المـادة ٦ ("أوراق االعتمـاد والتفويـض الكــامل") والمــادة ٧ ("خطابــات 
التعييـن") والمـادة ٨ ("تقديـم أوراق االعتمـاد ، الـخ.") والمـادة ١٠ ("المشـارآة المؤقتـة") مـــن النظــام 

الداخلي . 
 

وقررت اللجنة أن تعد األمانة تقريرا عن اجتماعها وتصدره آتقرير لها ، على أن تقدمــه رئيسـة  - ٨
اللجنة الى المؤتمر المنعقد في جلسة عامة . 

 
وصرحت اللجنة لرئيسـتها بـأن تفحـص أي ابالغـات أخـرى قـد تتسـلمها األمانـة بشـأن الوفـود  - ٩
األعضاء العادية أو الوفود األعضاء الخاصة أو الوفود المراقبة أو المنظمات المراقبة بعد اختتام اجتماعها 
ــة عامـة ، مـا لـم تـر أن مـن الضـروري أن تدعـو  ، وبأن ترفع تقريرا بذلك الى المؤتمر المجتمع في جلس

اللجنة الى االجتماع لفحص تلك االبالغات ورفع تقرير عنها .  
 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
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