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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

 
 

 1اجلدول الزمني املؤقت

عدادمن  مانة اإ  الأ

 :تاليةيف الأايم ال  املذكورة أأدانهبنود جدول الأعامل  تناولمن املقرتح 

 بعد الظهر 1:00 –صباحا  10:00 مايو 11الثنني 

 مرامس الافتتاح ‒

 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1البنود جلسة عامة:  ‒

 

 مساء 6:00 –بعد الظهر  3:00

 10جلسة عامة: البند  ‒

 

 بعد الظهر 1:00 –صباحا  10:00 مايو 12الثالاثء 

 الرئيس ية الأوىل اللجنة ‒

 

 مساء 6:00 –بعد الظهر  3:00

 اللجنة الرئيس ية الأوىل ‒
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 س ُيعلن عن برانمج املؤمتر يوميا. 
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 صباحا )قبل بدء الاجامتع الرمسي( 10:00 –صباحا  9:00 مايو 13الأربعاء 

 جلنة حفص أأوراق الاعامتد ‒

 

 بعد الظهر 1:00 –صباحا  10:00

 اللجنة الرئيس ية الأوىل ‒

 

 مساء 6:00 –بعد الظهر  3:00

 اللجنة الرئيس ية الأوىل ‒

 

 بعد الظهر 1:00 –صباحا  10:00 مايو 14امخليس 

 11جلسة عامة: البند  ‒

 اللجنة الرئيس ية الأوىل ‒

 

 مساء 6:00 –بعد الظهر  3:00

 اللجنة الرئيس ية الأوىل ‒

 

 صباحا 10:00 –صباحا  8:30 مايو 15امجلعة 

 التوجيهجلنة  ‒

 

 بعد الظهر 1:00 –صباحا  10:00

 اللجنة الرئيس ية الثانية ‒

 

 مساء 6:00 –بعد الظهر  3:00

 اللجنة الرئيس ية الأوىل ‒

 

 مساء 7:00 –مساء  6:00

 جلنة حفص أأوراق الاعامتد ‒

 

 مساء 10:00 –مساء  7:00

 جلنة الصياغة ‒
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 بعد الظهر 1:00 –صباحا  10:00 مايو 16]السبت 

 اللجنة الرئيس ية الأوىل ‒

 

 مساء 6:00 –بعد الظهر  3:00

 اللجنة الرئيس ية الثانية ‒

 

 بعد الظهر 1:00 –صباحا  10:00 مايو[ 17الأحد 

 اللجنة الرئيس ية الثانية ‒

 

 مساء 6:00 –بعد الظهر  3:00

 اللجنة الرئيس ية الأوىل ‒

 

 مساء 10:00 –مساء  7:00

 جلنة الصياغة ‒

 

 بعد الظهر 1:00 –صباحا  10:00 مايو 18الثنني 

 13 جلسة عامة: البند ‒

 اللجنة الرئيس ية الثانية ‒

 

 مساء 6:00 –بعد الظهر  3:00

 اللجنة الرئيس ية الثانية ‒

 

 مساء 10:00 –مساء  7:00

 جلنة الصياغة ‒
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 بعد الظهر 1:00 –صباحا  10:00 مايو 19الثالاثء 

 جلنة الصياغة ‒

 

 مساء 6:00 –بعد الظهر  3:00

 اللجنة الرئيس ية الأوىل ‒

 

 مساء 10:00 –مساء  7:00

 اللجنة الرئيس ية الأوىل ‒

 

 بعد الظهر 1:00 –صباحا  10:00 مايو 20الأربعاء 

 12جلسة عامة: البند  ‒

 16و 15و 14جلسة عامة: البنود  ‒

 

 مساء 6:00 –بعد الظهر  3:00

 16عامة: البند جلسة  ‒

 

 مساء 10:00 –مساء  7:00

 17و 16جلسة عامة: البندان  ‒

 مرامس الاختتام ‒

 

 بعد الظهر 1:00 –صباحا  10:00 مايو 21امخليس 

 مرامس التوقيع: الوثيقة اخلتامية واملعاهدة ‒

 

ىليُ  ىل 11 منتناول أأي بند من بنود جدول الأعامل يف أأي يوم من الفرتة املمتدة  ميكنأأنه  رىج الالتفات ٍاإ ، 2015 مايو 21اإ
 ، وفقا للنظام ادلاخيل.رؤساء(الرئيس )الرهن قرار يتخذه 

 (.LI/DC/1 Provمالحظة: فامي ييل موضوعات جدول الأعامل )الوثيقة 

 املدير العام للويبو يفتتح املؤمتر .1

 حفص النظام ادلاخيل واعامتده .2

 انتخاب رئيس املؤمتر .3

 حفص جدول الأعامل واعامتده .4

 انتخاب نواب رئيس املؤمتر .5
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 انتخاب أأعضاء جلنة حفص أأوراق الاعامتد .6

 انتخاب أأعضاء جلنة الصياغة .7

 انتخاب أأعضاء ماكتب جلنة حفص أأوراق الاعامتد واللجنتني الرئيس يتني وجلنة الصياغة .8

 قبول املراقبني .9

 لكامت الافتتاح يلقهيا املندوبون وممثلو املنظامت املراقبة .10

 حفص التقرير الأول للجنة حفص أأوراق الاعامتد .11

 سيتانحفص النصوص اليت تقرتهحا اللجنتان الرئي  .12

 حفص التقرير الثاين للجنة حفص أأوراق الاعامتد .13

 ولحئهتا التنفيذية املعاهدةامتد اع .14

 اعامتد أأية توصيات أأو قرارات أأو بياانت متفق علهيا أأو وثيقة ختامية .15

 لكامت الاختتام يلقهيا املندوبون وممثلو املنظامت املراقبة .16

رئيس خيتمت املؤمترال .17
2

 

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


