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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 18 :مايو 2015

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

جنيف ،من  11اإىل  21مايو 2015
التقرير الثاني للجنة فحص أوراق االعتماد

من اإعداد ا ألمانة
 .1اجمتعت للمرة الثانية جلنة حفص أأوراق الاعامتد (املشار اإلهيا فامي ييل مبخترص "اللجنة") اليت أألفها يف  12مايو 2015
املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ،يف
 15مايو .2015
 .2وحرضت الاجامتع وفود ادلول التايل ذكرها ،ويه أأعضاء اللجنة اليت انتخهبا املؤمتر ادلبلومايس :البوس نة والهرسك
وبوركينا فاصو وكواب وامجلهورية التش يكية وجورجيا ونياكراغوا والربتغال (.)7
 .3واكن رئيس اللجنة اذلي انتخبه املؤمتر ادلبلومايس الس يد فيلييب رامالريا (الربتغال) .واكن انئبا الرئيس الذلان انتخهبام
املؤمتر ادلبلومايس الس يد ميالن بريانيك (امجلهورية التش يكية) والس يدة جيين أأراان فيساكاي (نياكراغوا).
 .4ووفقا للامدة  )1(9من النظام ادلاخيل اذلي اعمتده املؤمتر يف  11مايو ( 2015الوثيقة  ،LI/DC/2 Prov.املشار
اإليه فامي ييل مبخترص "النظام ادلاخيل") ،حفصت اللجنة أأوراق الاعامتد والتفويض الاكمل اليت تسلمهتا منذ اجامتعها ا ألول
يف  13مايو  ،2015واذلي يرد تقريره يف الوثيقة .LI/DC/10
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ور أأت اللجنة أأن ما يأأيت سلمي:

( أأ) ابلنس بة اإىل الوفود ا ألعضاء ،أأوراق الاعامتد والتفويض الاكمل ( أأي أأوراق الاعامتد للمشاركة يف املؤمتر
والتوقيع عىل وثيقته اخلتامية والتفويض الاكمل للتوقيع أأيضا عىل املعاهدة اليت س يعمتدها املؤمتر ادلبلومايس) لوفد اإيطاليا.
(ب) ابلنس بة اإىل الوفود املراقبة ،أأوراق الاعامتد (دون التفويض الاكمل) لوفود ادلول التالية (:)3
أأنغول
كينيا
نيجرياي
(ج) ابلنس بة اإىل املراقبني ،خطاابت أأو واثئق تعيني ممثيل املراقبني التاليني:
" "1املنظامت احلكومية ادلولية :الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا (.)1( )WAEMU
" "2املنظامت غري احلكومية :جعية املناقق السوسيرية الناققة ابلفرنس ية للملكية الفكرية (،)AROPI
غرفة التجارة والصناعة لالحتاد الرويس ( ،)CCIRFمركز الشعوب ا ألصلية للتوثيق والبحث واملعلومات
(.)3( )DOCIP
وقررت اللجنة أأن وفد جهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يرد يف الفقرة  (7أأ)" ( "2أأوراق الاعامتد) من تقرير اللجنة
.6
ّ
ا ألول وليس يف الفقرة  (7أأ)"( "1التفويض الاكمل).
 .7وتويص اللجن ُة املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة بأأن يقبل أأوراق الاعامتد والتفويض الاكمل للوفد الوارد ذكره يف الفقرة  (5أأ)
أأعاله ،و أأوراق الاعامتد للوفود املراقبة الوارد ذكرها يف الفقرة (5ب) أأعاله ،وخطاابت تعيني املراقبني املذكورين يف الفقرتني
(5ج)" "1و(5ج)" "2أأعاله.
 .8وقررت اللجنة أأن تعد ا ألمانة تقريرا عن اجامتعها وتصدره كتقرير لها ،عىل أأن يقدّمه رئيس اللجنة اإىل املؤمتر املنعقد
يف جلسة عامة.
 .9وحىت اترخيه ،ر أأت اللجنة أأن ما يأأيت سلمي :ما مجموعه  12أأوراق اعامتد (مع التفويض الاكمل) ،مهنا  10من أأعضاء
لش بونة ،وما مجموعه  101أأوراق اعامتد دون تفويض اكمل (مهنا  18من أأعضاء لش بونة ووفود خاصة).
 .10و أأجازت اللجنة لرئيسها أأن يفحص أأية تبليغات أأخرى بشأأن الوفود ا ألعضاء والوفدين اخلاصني والوفود املراقبة أأو
املراقبني ،اليت قد تس تلمها ا ألمانة بعد اإقفال اجامتعها الثاين ،وإاعداد تقرير عن ذكل اإىل املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة ،ما مل
يعترب الرئيس أأن من الرضوري عقد اجامتع للجنة من أأجل حفص تكل التبليغات وتقدمي تقرير بشأأهنا.
[هناية الوثيقة]

