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  حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويلاالحتاد اخلاص 
  )لشبونةاحتاد (

 
  اجلمعية

 
  )التاسعةاالستثنائية الدورة (الثامنة والعشرون الدورة 

توبر  9 إىل 1جنيف، من   2012كأ
 
 

  استعراض نظام لشبونة

تب ادلويلدمن إعداثويقة   ملك ا

بونة عل .1 ية احتاد  شـأحاطت  تقدم لمجع لام اب هائلً بقى منواحملرز  لا بونةلعامخمطط األ تما  تعراض نظام  شـ يف ا ل خال لسـ
رشين  سابعة وا لعادلورة ا رشالعادية ة روادل(ل تاسعة  عا مترب إىل 26يف الفرتة من ) ةل توبر 5سب  واكن الفريق العامل . 2011 كأ

يه يف هذه الويقة  (لشـبونةنظام بتطوير املعين  شار إ با ث ل ية ")الفريق العامل"عبارة مل تعراض  ية الا بغ قد اخنرط يف  سـ معل
نظام  لسني ا بونة وأهدافهذب املزيد من األجلحت بادئ اتفاق  لشـعضاء مع احلفاظ عىل   .)LI/A/25/3 ثالويقة (م

سمرب  .2 تارخي يف د نذ ذكل ا متع الفريق العامل مرتني  يوا ل م شة 2012ن ويويو 2011ج نا ق  يسنإماكية مل يل ستأ تسج نظام 
شأللبياانتدويل  يات ا ية و ن اجلغرا ملسم ت شات عىل أساس . ف نا قوقد جرت ا تب كام أعدهوالالحئة اجلديد الصك مرشوع مل ملك ا

ي ناء عىل طلب الفريق العامل يف اجامت عادلويل   .هًب

شاتوانهتت .3 نا ق ا ته   اليت أجراها الفريق العامل يف إطارمل الفريق همامه يف  أن يواصل إىل اتفاق عىلزدوجة امليوال
يح إطار" 1: "سبيل بونة  تعراض اتفاق  لتنقا شـ تح ابب الا القانوين احلايل هلسـ ية إىل الاتفاق نضامم فو منظامت احلكو للم

بادئهلادلوية  يل و" 2" وأهدافه ممع احلفاظ عىل  يس نظام  تسجتأ يةس ياانت اجلغرا فدويل  تربز ، وعىل الرمغ من ذكل. للب
نظراحلاجة إىل  ية لإمعان ا تلفة امجلع بنيكيف يف  يثخمل هذه األمور ا توى واإلجراءحمن  ، جعز الفريق العامل عن هناو. اتحمل ا

يات خبصوص عقد مؤمتر دبلومايس بونة وعىل العمل مواصةل بد من  الو. صإصدار أية تو تعراض اتفاق  شـا  إبرامأو /لسـ
 .تفاقاللو بروتوكول ممكل  أمعاهدة جديدة
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تقدم .4 ّويف ضوء ا نةالعامل للفريق دورات احملرز، سوف تعقد ثالث ل  2012واحدة يف  - ه خالل فرتة العامني الرا
 .2013ان يف تثنوا

تمكل الفريق العامل  .5 بةل دورتهيف يسـوسوف  نظر يف ملق ا شـهتامتهحئالصك اجلديد والمرشوع لا نا ق و نادا إىل م ً ا ست
سخ بار اآخذا  ،كتب ادلويلملاسـيعدها يت  املراجعة الةلنا تعبعني الا لت ياغةليقات واقرتاحاتع نا  املدىل هبالص ا ًو عند  مبيّ

بديةل  تضاء األحاكم ا لالا يارات ق تلف ا خلو توى، . بني أقواسخم يث ا حملومن  رشوع يلزتمينبغي أن ح يف الصك اجلديد م 
سائد دلى الفريق العامل اب املراجعةصيغته  بغي أن يكونأن احلد األدىنه ومفاد ،عىل وجه اخلصوصللرأي ا  ين من امحلاية 

يا ًعا سه عىل او. ل نفرسي الرأي  شأي يات ا ية و نياانت اجلغرا سم ملب ت  .فل

تدى و .6 شاء  نوافق الفريق العامل عىل رضورة إ يقات إلكرتوين من تعلبادل ا لت ياغةحاتاقرتوال  فقط للعمل ه بني دوراتلص ا
شات ا نا ساس بدور الفريق العامل وا قودون ا مل يةمل  .اجلارية يف إطاره مسلر

بونة مدعوة إإن  .7 شـية احتاد  ىل أن لمجع
 .ثالويقةذه ًتأخذ علام هب

 ]ثهناية الويقة[

 


