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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1034أأكتوبر  13التارخي: 

 
 
 

 املعني بتطوير نظام لشبونة الفريق العامل
 )تسميات املنشأ(

 
 العاشرةالدورة 

ىل  12جنيف، من   1034 أأكتوبر 13اإ
 
 

 ملخص الرئيس

متده الفريق العامل  اذلي اع

ليه فامي ييل مبخترص "الفريق العامل"( يف اجمتع الفريق العامل املعين بتطوير نظام  .3 لش بونة )تسميات املنشأأ( )املشار اإ
ىل  12الفرتة من   .1034أأكتوبر  13اإ

َّةل يف هذه ادلورة .1 اجلزائر، البوس نة والهرسك، بلغاراي، الكونغو،  :واكنت الأطراف املتعاقدة لحتاد لش بونة التالية ممث
يران )مجهورية هاييت، جورجيا،  رياك، امجلهورية التش يكية، فرنسا، كوس تا يطاليا،  -هنغاراي، اإ رسائيل، اإ الإسالمية(، اإ

 (.13) ، تونستوغوسلوفاكيا، املكس يك، نياكراغوا، بريو، الربتغال، مجهورية مودلوفا، 

َّةل بصفة مراقب: أأفغانس تان،  .1 الاكمريون، كندا، جزر الهباما، بنن، بوروندي، أأسرتاليا، أألبانيا، واكنت ادلول التالية ممث
ابكس تان، بامن، ابراغواي، لتفيا، العراق، الياابن، الأردن، اليوانن، ش ييل، كولومبيا، جزر القمر، قربص، السلفادور، أأملانيا، 

س بانيا، سويرسا، اتيلند، جنوب أأفريقيا، مجهورية كوراي، رومانيا، الاحتاد الرويس، اململكة العربية السعودية، الس نغال،  اإ
 (.13) الولايت املتحدة الأمريكية، أأوروغواياململكة املتحدة، ، أأوكرانيا، تركيا

املنظمة ، (EU) وشارك يف هذه ادلورة ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب: الاحتاد الأورويب .4
، (WAEMUب أأفريقيا )الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغر ، (ITCمركز التجارة ادلويل )، (OIVادلولية للكروم والنبيذ )

 .(5) (WTO)منظمة التجارة العاملية 

مجعية ماليك العالمات التجارية  وشارك يف هذه ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب: .5
مركز ادلراسات ادلولية للملكية  ،(ABPI) امجلعية الربازيلية للملكية الصناعية، (MARQUES) الأوروبيني
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مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال ، (CCFN) امجلعية املعنية بأأسامء الأغذية العامة، (CEIPI) لصناعيةا
الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية ، (AIPPIامجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية )، (ECTAالعالمات التجارية )

(FICPI) ، الرابطة ادلولية للعالمات( التجاريةINTA) ،( املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفةKEI) ، منظمة الش بكة
 (.30) (oriGInادلولية للبياانت اجلغرافية )

 *.LI/WG/DEV/10/INF/2 Prov.2 ةقامئة املشاركني يف الوثيق وترد .3

 ادلورةمن جدول الأعامل: افتتاح  3البند 
عاملية للملكية الفكرية )الويبو(، الس يدة وانغ بينينغ، وذكّرت بولية الفريق انئبة املدير العام للمنظمة ال ادلورةافتتحت  .2

 ..LI/WG/DEV/10/1 Provالعامل وقّدمت جلدول الأعامل كام هو وارد يف الوثيقة 

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسمن جدول الأعامل:  1البند 
)هنغاراي( ابلإجامع رئيسا للفريق العامل، والس يد أألفريدو رندون أألغارا )املكس يك(  انُتخب الس يد ميخايل فيكشور .8

 والس يدة أأان غوبيش يا )جورجيا( ابلإجامع انئبني للرئيس.

 الأمانة للفريق العامل. دوروتوىل الس يد ماتييس غوز )الويبو(  .9

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 1البند 
 ( دون تعديل..LI/WG/DEV/10/1 Provالوثيقة مرشوع جدول الأعامل )اعمتد الفريق العامل  .30

 تقرير ادلورة التاسعة للفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة )تسميات املنشأأ(من جدول الأعامل:  4البند 
الوثيقة أأحاط الفريق العامل علام بأأن تقرير ادلورة التاسعة للفريق العامل، كام هو وارد يف  .33

LI/WG/DEV/9/8 معال ابلإجراء اذلي ُوضع ذلكل الغرض يف ادلورة اخلامسة 1034أأكتوبر  32، قد اعُتمد يف ،
 للفريق العامل.

، ومرشوع اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافيةمن جدول الأعامل: مرشوع  5البند 
 اتفاق لش بونة املراجع الالحئة التنفيذية ملرشوع

ىل عقد مؤمتر دبلومايس  1031الرئيس أأن مجعية احتاد لش بونة قد وافقت يف دورهتا العادية عام ذكّر  .31 عىل ادلعوة اإ
ليه فامي ييل مبخترص "املؤمتر  ابعامتد نص مراجع لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافيةمعين  )يشار اإ

 .1035ادلبلومايس"( يف عام 

ىل .31  LI/WG/DEV/10/4و LI/WG/DEV/10/3و LI/WG/DEV/10/2 الوئائق واستندت املناقشات اإ
من  5وحبث الفريق العامل بتفصيل القضااي العالقة املبيّنة يف الفقرة  .LI/WG/DEV/10/5و

ىل  LI/WG/DEV/10/2 الوثيقة بغية تقليص عددها. ونتيجة ذلكل، ابتت بعض القضااي حملوةل وس تحال قضااي أأخرى اإ

                                                
*

 صيغهتا الهنائية مكرفق لتقرير ادلورة. س تكون قامئة املشاركني متاحة يف 
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ما بصيغهتا املعّدةل أأو كام يه واردة يف الوثيقة  . وفامي ييل ملخٌص حلصيةل LI/WG/DEV/10/2املؤمتر ادلبلومايس، اإ
 :1املناقشات

 القضااي احمللوةل أألف

 ته؛املراَجع وديباج عنوان مرشوع اتفاق لش بونة  "3"

ىل 1)9 املادة( ونقل 3)9 املادةمسأألتا احلفاظ عىل  "1"  ؛3 املادة( اإ

شارة  "1" ىل نوع أ خر من امحلاية املوسعة1)35 ملادة( ، عندما تُقرأأ مقرتنة اب1)30 املادةمسأأةل اإ توس يع  أأو ( ، اإ
 تكل امحلاية؛

ىل )1)31احلفاظ عىل املواد من  امسأألت "4" دخال تعديالت لحقة يف 4( اإ  4( واحلاش ية 1)32 املادة( واإ
 املادة. لتكل

 العالقةالقضااي  ابء

 املعين بتطوير نظام لش بونة العامل لفريقيف ادلورة العارشة ل كام عُّدلت .3

دراج رسوم3("1)14 املادة(، و 1)8 املادة( و 1)2 املادة "5" ماكنية اإ  حمافظة؛ " وما يتصل هبا من أأحاكم ختص اإ

دراج أأحاكم اتفاق لش بونة احلايل  "3" عادة اإ ماكنية اإ  ؛املتعلقة مبساهامت أأعضاء احتاد لش بونةاإ

 ؛(1)33 املادة()أأ( و 3)33 ملادةاخليارات العديدة املتعلقة اب "2"

 املتعلقة ابمحلاية من اكتساب طابع التسميات العامة؛ 31 املادةمضمون  "8"

 لعالمات التجارية؛ل السابقة قوقاحل( املتعلقة بضامانت 3)31 املادةمضمون  "9"

ثر الرفض؛1)33 املادةمضمون  "30"  ( املتعلقة ابلتفاوض اإ

هناء تدرجييةاملتعلقة برضورة وضع فرتة  32 املادةمضمون  "33"  ؛اإ

لزايم عىل  "31" ضفاء طابع خياري أأم اإ  (؛1)5 القاعدةمسأأةل اإ

 "؛1("5)5 القاعدةمسأأةل تعزيز الشفافية مبوجب  "31"

  

                                                
1

مت ، بل LI/WG/DEV/10/2من الوثيقة  5الرتقمي الوارد يف الفقرة حسب القضااي هنا ترقَّم يك يسهل التعّرف عىل الفقرات، مل    ترقمي مبا يطابق رقِّّ
 .LI/WG/DEV/10/4و LI/WG/DEV/10/2املواد والقواعد كام وردت يف مرفقي الوثيقتني 
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 LI/WG/DEV/10/2وردت يف الوثيقة كام  .1

 "؛14"3 املادةأأوجه تطبيق  "14"

 ( املتعلقتني مبناطق املنشأأ اجلغرافية العابرة للحدود؛4)5 املادة( و 1)1 املادةمضمون  "15"

يداع طلب مبوجب  "16"  (؛1)5 املادةمسأأةل احلق يف اإ

دراج رسوم فردية؛ (3و) (5)2 املادة "32" ماكنية اإ  وما يتصل هبا من أأحاكم ختص اإ

 والأحاكم املتعلقة بتكل املسأأةل؛ 33 ةاملادمن  3مسأأةل مرشوع البيان املتفق عليه والوارد يف احلاش ية  "38"

 ( قامئة حرصية أأم غري حرصية لأس باب الإبطال؛3)39 املادةمسأأةل ترس يخ  "39"

دراج  "10" عالن نية الانتفاع فامي خيص تسمية منشأأ مسجةل4)5 القاعدةمسأأةل اإ  ( اليت تأأذن لطرف متعاقد طلب اإ
 بيان جغرايف مسجل؛ أأو

 (.3)8 القاعدةمبلغ الرسوم يف  "13"

بشلك اكمل ودقيق كيف اس تطاع الفريق العامل تسوية بعض  س يصفالية الرئيس أأن تقرير ادلورة احلوأأوحض  .34
ن  ىل التعديالت املتفق علهيا بشأأن الأحاكم اخلاصة بسائر القضااي العالقة. وعىل ذكل الأساس، فاإ القضااي العالقة ابلإضافة اإ

ىل املؤمتر ادلبلومايس  حصيةل املناقشات حول عن بشلك اكمل ودقيق  س يعرّب الاقرتاح الأسايس اذلي سريفعه املدير العام اإ
 حتريرية. تصويباتالقضااي العالقة يف ادلورة اجلارية للفريق العامل، مع ما قد يلزم من 

ىل أأن الفريق العامل قد اتفق LI/WG/DEV/10/2من الوثيقة  2وعقب مناقشة الفقرة  .35 ، خلص الرئيس اإ
 :ما ييل عىل

لهيام عقب اوع الالحئة التنفيذية الذمرش نّص أأن يكون نّص مرشوع اتفاق لش بونة املراجع و  "3" ن خلص اإ
، هام الاقرتاح الأسايس لأغراض LI/WG/DEV/10/2من الوثيقة  5النظر يف القضااي العالقة املبيّنة يف الفقرة 

 املؤمتر ادلبلومايس؛

جراء تعديل، يف حدود الإماكن، عىل  "1" ىل اإ وأأن يويص بأأن تنظر مجعية احتاد لش بونة يف احلاجة اإ
ىل حصيةل املؤمتر ادلبلومايس.ال  الحئة التنفيذية لتفاق لش بونة احلايل ابلنظر اإ

 من جدول الأعامل: مسائل أأخرى 3البند 
 ما من مداخةل حتت هذا البند. .33

 من جدول الأعامل: اعامتد ملخص الرئيس 2البند 
 [اعمتد الفريق العامل ملخص الرئيس، كام هو وارد يف هذه الوثيقة. .32]
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سيتاح مرشوع التقرير الاكمل دلورة الفريق العامل عىل موقع الويبو يك يعلّق عليه الوفود واملمثلون املشاركون يف  .38
ماكن املشاركني تقدمي تعليقاهتم يف الاجامتع.  اتحة مرشوع التقرير فور نرشه عىل موقع الويبو. وابإ وس يخرَب املشاركون ابإ

لوثيقة تبنّي التعديالت )ابلشطب والتسطري( وتأأخذ جبميع لصيغة جديدة  غضون شهر واحد من اترخي نرشه، مث س تعدّ 
اتحة التعليقات والصيغة اجلديدة  التعليقات املس تلمة من املشاركني، وستتاح عىل موقع الويبو. وكذكل، س ُيخرب املشاركون ابإ

ت فهيا التعديالت )ابلشطب والتسطري(. كام س يخرَبون بأ خر أأجل لتقدمي التعليقات الهنائية عىل الصيغة اجلديدة اذلي أأبرز
براز التعديالت،  ن وجدت، وس ينرش عىل املوقع الويبو دون اإ وبعد ذكل، س يعّد التقرير اذلي يأأخذ ابلتعليقات الهنائية، اإ

 عمتدا.التقرير م  يعترباعتبارا من ذكل التارخي، ويف غياب أأية تعليقات يف غضون أأس بوعني ولكن مع بيان اترخي النرش الهنايئ. 

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 8البند 
 .1034أأكتوبر  13اختمت الرئيس هذه ادلورة يف  .39

 

 ]هناية الوثيقة[

 


