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ىل املؤمتر ادلبلومايس  اليت تكون أأعضاء يف احتاد لش بونة : من املقرتح دعوة ادلول الأعضاء يف الويبوالوفود الأعضاء .2 اإ
" من مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس يف 2("2)5)انظر املادة  بصفة "وفود أأعضاء"، أأي حبق التصويت

طي هذه الوثيقة قامئة بتكل ادلول ومرشوع ادلعوة املقرتح  ت)"مرشوع النظام ادلاخيل"((. وأأرفق LI/R/PM/2 الوثيقة
لهيا )املرفق الأول(.  توجهيها اإ

ىل املؤمتر الاحتاد الأورويب و (OAPIلملكية الفكرية )املنظمة الأفريقية ل  من املقرتح دعوة :اناخلاص انالوفد .5 اإ
 كوانيأأن  الوفدين لهذينل ميكن  ام، ابس تثناء أأهنلأعضاءد او الوف صفة ام"، أأي منحهنيخاص يندادلبلومايس بصفة "وف

( من مرشوع 0( و)5)00( و5)22" و5("2)5حبق التصويت )انظر املواد  انمتتعي يف جلنة أأوراق الاعامتد ول  عضوين
بصالحية  ان تمتتعامهو أأهن احلكوميتني ادلوليتني املنظمتني لهاتنيوالهدف من اقرتاح منح صفة الوفد اخلاص النظام ادلاخيل(. 

قلميية أأو  تسجيل  توأأرفق. ء فهيا أأعضاء يف احتاد لش بونةوأأن عدداً من ادلول الأعضا البياانت اجلغرافيةتسميات املنشأأ الإ
ىل   )املرفق الثاين(. املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةو  الاحتاد الأورويبطي هذه الوثيقة مرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ

منظمة  ادلول الأعضاء يفو  ول الأعضاء يف الويبو غري الأعضاء يف احتاد لش بونةمن املقرتح دعوة ادل :الوفود املراقبة .0
ىل املؤمتر ادلبلومايس بصفة "وفود مراقبة"، أأي دون حق التصويت مثالً  )انظر  الأمم املتحدة غري الأعضاء يف الويبو اإ

طي هذه الوثيقة قامئة بتكل ادلول ومرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها  ت" من مرشوع النظام ادلاخيل(. وأأرفق0("2)5 املادة
لهيا )املرفق الثالث(.  اإ

ىل املؤمتر ادلبلومايس بصفة  :املراقبون .4 من املقرتح دعوة فلسطني واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية اإ
ىل  يرد" من مرشوع النظام ادلاخيل(. و 4("2)5"مراقبني" )انظر املادة  طي هذه الوثيقة مرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ

لهيا )املرفق اخلامس(.فلسطني )املرفق الرابع( وقامئة ابمل  وفامي خيص املنظامت غري  نظامت ومرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ
ىل جانب املنظامت املعمتدة  الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونةاحلكومية، تتضمن القامئة تكل املنظامت اليت شاركت يف  اإ

. وميكن للجنة أأو العالمات التجارية البياانت اجلغرافيةشأأ أأو بتسميات املن دلى الويبو ويبدو أأهنا هممتة  دامئ بصفة مراقب
ىل املؤمتر ادلبلومايس. وميكن كذكل للمدير العام أأن يدعو منظامت  التحضريية أأن تقرتح دعوة منظامت غري حكومية أأخرى اإ

 غري حكومية أأخرى حسب تقديره.

ن  .2 ىل  اللجنةاإ  املوافقةالتحضريية مدعوة اإ
 عىل هذه الاقرتاحات.

 ]تيل ذكل املرفقات[
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الأول املرفق  

 قامئة ابلبدلان املقرتح دعوهتا بصفة وفود أأعضاء
 (احتاد لش بونةاليت تكون أأعضاء يف  )أأي ادلول الأعضاء يف الويبو

كوس تارياك، كواب، امجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي اجلزائر، البوس نة والهرسك، بلغاراي، بوركينا فاصو، الكونغو، 
يران )مجهورية  يطاليا، املكس يك،  –الشعبية ادلميقراطية، فرنسا، غابون، جورجيا، هاييت، اإ رسائيل، اإ الإسالمية(، اإ

اليوغوسالفية  اجلبل الأسود، نياكراغوا، بريو، الربتغال، مجهورية مودلوفا، رومانيا، رصبيا، سلوفاكيا، مجهورية مقدونيا
(.52) السابقة، توغو، تونس
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ىل لك   عضو وفدمرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ

 حتية طيبة وبعد،

املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( هيدي أأطيب حتياته ملعايل وزير اخلارجية، ويترشف بدعوة حكومة 
ىلمعاليه  املعين ابعامتد نص مراجع لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املؤمتر ادلبلومايس يفاد من ميثلها بصفة وفد عضو يف اإ  اإ

 .اجلغرافيةبياانت ال املنشأأ و 

صباح اليوم  20[، وس يفتتح أأعام ه يف الساعة وسينعقد املؤمتر ادلبلومايس يف ]املدينة/البدل[، يف ]املاكن[ من ]التارخي
م للتسجيل الإلكرتوين، حفبذا لو متكن ممثلو حكومة معاليه من الأول. وتيسريا لعملية تسجيل املشاركني، أأنشئ نظا

 التسجيل عىل الإنرتنت مبوعد أأقصاه )التارخي( عىل املوقع التايل )املوقع الإلكرتوين(.

لهيا ومن  الإس بانيةوستتاح خدمات الرتمجة الفورية من اللغات  والإنلكزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية واإ
ىل سائر اللغات الست.الربتغا  لية اإ

املعين ادلبلومايس لمؤمتر ويرد طي هذا اخلطاب مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس ومرشوع النظام ادلاخيل ل
 .اجلغرافيةبياانت ال ابعامتد نص مراجع لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ و 

ليه يف املادة"الالحئة التنفيذية مرشوع و واد املمرشوع ويشلك  ()أأ( من مرشوع 2)52 الاقرتاح الأسايس" املشار اإ
 .أأيضا طي هذا اخلطابالاقرتاح الأسايس املذكور النظام ادلاخيل. ويرد 

ىلوس يحتاج ممثلو حكومة معاليه  ىل أأوراق اعامتد وس يحتاجون أأيضاً  اإ راجع لتفاق املنص ال  التفويض الاكمل لتوقيع اإ
من مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس،  6)انظر املادة والبياانت اجلغرافيةلش بونة بشأأن تسميات املنشأأ 

(. وينبغي أأن حيمل ذكل التفويض الاكمل توقيع رئيس ادلوةل أأو رئيس احلكومة LI/R/PM/2 الوثيقة
 اخلارجية. وزير أأو

خطار املدير العام للويبو بأأسامء ممثلهيا ومناصهبم يف وموعد أأقصاه ]التارخي[.ونكون شاكرين لو تفضلت حكومة معالي  ه ابإ

 

 حّرر يف ]التارخي[

 

 .LI/DC/4و LI/DC/3و LI/DC/2و .LI/DC/1 Provاملرفقات: الواثئق 

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[

 

./. 

./. 
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الثاين املرفق  

ىل  املقرتحمرشوع ادلعوة   املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةو  الاحتاد الأورويبتوجهيها اإ

 ]التارخي[

 ،]...[الس يد الرئيس 

 حتية طيبة وبعد،

ىل [املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةو  الاحتاد الأورويب]يرسين أأن أأدعو  املؤمتر بصفة وفد خاص يف  ايفاد من ميثلهاإ  اإ
 .اجلغرافيةبياانت ال املعين ابعامتد نص مراجع لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ و ادلبلومايس 

صباح اليوم  20[، وس يفتتح أأعام ه يف الساعة وسينعقد املؤمتر ادلبلومايس يف ]املدينة/البدل[، يف ]املاكن[ من ]التارخي
الاحتاد الأورويب ]شاركني، أأنشئ نظام للتسجيل الإلكرتوين، حفبذا لو متكن ممثلو الأول. وتيسريا لعملية تسجيل امل 

من التسجيل عىل الإنرتنت مبوعد أأقصاه )التارخي( عىل املوقع التايل  [املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةو 
 الإلكرتوين(. )املوقع

املعين ادلبلومايس لمؤمتر ايس ومرشوع النظام ادلاخيل لويرد طي هذا اخلطاب مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلوم
 .اجلغرافيةبياانت ال ابعامتد نص مراجع لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ و 

ليه يف املادة"الالحئة التنفيذية مرشوع و  واداملمرشوع ويشلك  ()أأ( من مرشوع 2)52 الاقرتاح الأسايس" املشار اإ
 .أأيضاً  طي هذا اخلطابالاقرتاح الأسايس املذكور النظام ادلاخيل. ويرد 

ىل[ املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةالاحتاد الأورويب و ]وفد  وس يحتاج من مرشوع  6)انظر املادة أأوراق اعامتد  اإ
ماكنية انضامم وفد اإ أأما السؤال املطروح حول . (LI/R/PM/2 النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس، الوثيقة

ىل [ املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةو  الأورويب حتادالا] نص الويبو املراجع لتفاقية لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ اإ
. اجلغرافيةبياانت ال نص الويبو املراجع لتفاقية لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ و فس يكون جوابه يف  والبياانت اجلغرافية

ذا اكن اجلواب ابلإجياب ورغب وفد  مع هناية النصاملتوقع أأن يمت اعامتد  ومن املنظمة الاحتاد الأورويب و ]املؤمتر. فاإ
اكن عىل  والبياانت اجلغرافيةنص الويبو املراجع لتفاقية لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ يف توقيع  [الأفريقية للملكية الفكرية

تيان ابلتفويض الاكمل.  الوفد الإ

خطاري بأأسامء ممثلهي [املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةو  الاحتاد الأورويب]وأأكون شاكرا لو تفضل  ومناصهبم يف وموعد  امابإ
 أأقصاه ]التارخي[.

 حّرر يف ]اترخي[

 وتقبّلوا فائق التقدير،

 فرانسس غري
 املدير العام

 .LI/DC/4و LI/DC/3و LI/DC/2و .LI/DC/1 Provاملرفقات: الواثئق 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[

./. 

./. 
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الثالث املرفق  

 قامئة ابدلول املقرتح دعوهتا بصفة وفود مراقبة
 ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة غري الأعضاء يف الويبو(ادلول الأعضاء يف الويبو غري الأعضاء يف احتاد لش بونة و )أأي 

 لش بونة ادلول الأعضاء يف الويبو غري الأعضاء يف احتاد ( أأ )

أأفغانس تان، أألبانيا، أأندورا، أأنغول، أأنتيغوا وبربودا، الأرجنتني، أأرمينيا، أأسرتاليا، المنسا، أأذربيجان، جزر الهباما، 
املتعددة القوميات(، بوتسواان،  –البحرين، بنغالديش، برابدوس، بيالروس، بلجياك، بلزي، بنن، بواتن، بوليفيا )دوةل 

م، بوروندي، اكبو فريدي، مكبوداي، الاكمريون، كندا، مجهورية أأفريقيا الوسطى، تشاد، الربازيل، بروين دار السال
ش ييل، الصني، كولومبيا، جزر القمر، كوت ديفوار، كرواتيا، قربص، مجهورية الكونغو ادلميقراطية، ادلامنرك، جيبويت، 

كوادور، مرص، السلفادور، غينيا الاس   ثيوبيا، فيجي، دومينياك، امجلهورية ادلومينيكية، اإ س تونيا، اإ ريرتاي، اإ توائية، اإ
بيساو، غياان، الكريس الرسويل، هندوراس، -فنلندا، غامبيا، أأملانيا، غاان، اليوانن، غرينادا، غواتاميل، غينيا، غينيا

يسلنداهنغاراي،  ندونيس يا، العراق، اإ يرلندا، الهند، اإ ، كرييبايت، ، جاماياك، الياابن، الأردن، اكزاخس تان، كينيا، الكويتاإ
قريغزيس تان، مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، لتفيا، لبنان، ليسوتو، ليرباي، ليبيا، ليختنش تاين، ليتوانيا، لكسمربغ، 

مدغشقر، مالوي، مالزياي، مدليف، مايل، مالطة، موريتانيا، موريش يوس، موانكو، منغوليا، املغرب، موزامبيق، 
ا، نيوزيلندا، النيجر، نيجرياي، الرنوجي، عامن، ابكس تان، بامن، اببوا غينيا اجلديدة، ميامنار، انميبيا، نيبال، هولند

ابراغواي، الفلبني، بولندا، قطر، مجهورية كوراي، الاحتاد الرويس، رواندا، سانت كيتس ونيفس، سانت لوس يا، سانت 
ية السعودية، الس نغال، سيش يل، فنسنت وغرينادين، ساموا، سان مارينو، ساو تويم وبرينسييب، اململكة العرب 

س بانيا، رسي لناك، السودان، سورينام، سوازيلند،  سرياليون، س نغافورة، سلوفينيا، الصومال، جنوب أأفريقيا، اإ
السويد، سويرسا، امجلهورية العربية السورية، طاجيكس تان، اتيلند، تونغا، ترينيداد وتوابغو، تركيا، تركامنس تان، 

انيا، الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، مجهورية تزنانيا املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، توفالو، أأوغندا، أأوكر 
 (.222البوليفارية(، فييت انم، المين، زامبيا، زمبابوي ) –أأوروغواي، أأوزبكس تان، فانواتو، فزنويال )مجهورية 

 الويبوادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة غري الأعضاء يف  ( ب)

 (.7ليش يت )-تميورجنوب السودان،  ،جزر سلامين ،ابلو ،انورو ،املوحدة( -ميكرونزياي )ولايت جزر مارشال، 

  



LI/R/PM/3 
Annex III 
2 

ىل لك وفد مراقب  مرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ

 حتية طيبة وبعد،

أأطيب حتياته ملعايل وزير اخلارجية، ويترشف بدعوة حكومة  هيدي املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(
ىلمعاليه  يفاد من ميثلها بصفة وفد  اإ املعين ابعامتد نص مراجع لتفاق لش بونة بشأأن املؤمتر ادلبلومايس يف  مراقباإ

فتتح ي ن ]التارخي[، وس  عقد املؤمتر ادلبلومايس يف ]املدينة/البدل[، يف ]املاكن[ منوسي  .اجلغرافيةبياانت ال تسميات املنشأأ و 
صباح اليوم الأول. وتيسريا لعملية تسجيل املشاركني، أأنشئ نظام للتسجيل الإلكرتوين، حفبذا لو  20أأعام ه يف الساعة 

 متكن ممثلو حكومة معاليه من التسجيل عىل الإنرتنت مبوعد أأقصاه )التارخي( عىل املوقع التايل )املوقع الإلكرتوين(.

لهيا ومن  والإنلكزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية الإس بانيةاللغات مجة الفورية من خدمات الرت  وستتاح واإ
ىل سائر اللغات الست.  الربتغالية اإ

املعين ادلبلومايس لمؤمتر ويرد طي هذا اخلطاب مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس ومرشوع النظام ادلاخيل ل
 .اجلغرافيةبياانت ال لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ و ابعامتد نص مراجع 

ليه يف املادة" الالحئة التنفيذيةو  املوادمرشوع ويشلك  ()أأ( من مرشوع النظام 2)52 الاقرتاح الأسايس" املشار اإ
 .أأيضا طي هذا اخلطابالاقرتاح الأسايس املذكور ادلاخيل. ويرد 

ىلوس يحتاج ممثلو حكومة معاليه   .وراق اعامتدأأ  اإ

خطار املدير العام للويبو بأأسامء ممثلهيا ومناصهبم يف وموعد أأقصاه ]التارخي[.  ونكون شاكرين لو تفضلت حكومة معاليه ابإ

 

 حّرر يف ]التارخي[

 

 .LI/DC/4و LI/DC/3و LI/DC/2و .LI/DC/1 Provاملرفقات: الواثئق 

 

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[

./. 

./. 
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الرابع املرفق  

ىل فلسطني  مرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ

 حتية طيبة وبعد،

ىل البعثة املراقبة ادلامئة لفلسطنياملدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( هيدي أأطيب حتياته  ، ويترشف اإ
ىل فلسطنيبدعوة  يفاد من ميثلها بصفة  اإ املعين ابعامتد نص مراجع لتفاق لش بونة بشأأن املؤمتر ادلبلومايس يف مراقب اإ

 .اجلغرافيةبياانت ال تسميات املنشأأ و 

صباح اليوم  20فتتح أأعام ه يف الساعة ي عقد املؤمتر ادلبلومايس يف ]املدينة/البدل[، يف ]املاكن[ من ]التارخي[، وس  نوسي 
من التسجيل  فلسطنيا لعملية تسجيل املشاركني، أأنشئ نظام للتسجيل الإلكرتوين، حفبذا لو متكن ممثلو الأول. وتيسري 

 عىل الإنرتنت مبوعد أأقصاه )التارخي( عىل املوقع التايل )املوقع الإلكرتوين(.

لهيا ومن  والفرنس ية والإنلكزيية والروس ية والصينية والعربية الإس بانيةاللغات خدمات الرتمجة الفورية من  وستتاح واإ
ىل سائر اللغات الست.  الربتغالية اإ

املعين ادلبلومايس لمؤمتر ويرد طي هذا اخلطاب مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس ومرشوع النظام ادلاخيل ل
 .اجلغرافيةبياانت ال ابعامتد نص مراجع لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ و 

ليه يف املادة"الالحئة التنفيذية و واد املمرشوع ويشلك  ()أأ( من مرشوع النظام 2)52 الاقرتاح الأسايس" املشار اإ
 .أأيضا طي هذا اخلطابالاقرتاح الأسايس املذكور ادلاخيل. ويرد 

من مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس يف  7خطاابت تعيني )انظر املادة ىل اإ  فلسطنيوس يحتاج ممثلو 
 (.LI/R/PM/2 ةالوثيق

خطار املكتب ادلويل ابمس ممثلها الواحد أأو أأكرث ومنصبه يف وموعد أأقصاه  ونكون شاكرين لو تفضلت فلسطني ابإ
 ]التارخي[.

 

 حّرر يف ]التارخي[

 

 .LI/DC/4و LI/DC/3و LI/DC/2و .LI/DC/1 Provاملرفقات: الواثئق 

 

 ]ييل ذكل املرفق اخلامس[

 

./. 

./. 
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اخلامس املرفق  

 قامئة ابملنظامت احلكومية ادلولية املقرتح دعوهتا بصفة مراقبني

 (ACP Groupمجموعة دول أأفريقيا والاكرييب واحمليط الهادئ )
 (ARIPOاملنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية )

 (AUالاحتاد الأفريقي )
آس يوية )  (AALCCاللجنة الاستشارية القانونية الأفريقية ال

آس يا )  (ASEANرابطة أأمم جنوب رشيق أ
 (BOIPمنظمة البنيلوكس للملكية الفكرية )

 (CARICOMالاحتاد الاكرييب )
 (CFTCصندوق الكومنولث للتعاون التقين )

 (CISأأرسة ادلول املس تقةل )
 (CEMACدي والنقدي لوسط أأفريقيا )الاحتاد الاقتصا

 (CPLPأأرسة البدلان الناطقة ابلربتغالية )
 (CEجملس أأورواب )

 (CEPGLالاحتاد الاقتصادي لبدلان البحريات الكربى )
 (ECOWASامجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا )

 (ECاملفوضية الأوروبية )
 (EFTAالرابطة الأوروبية للتجارة احلرة )

 (EPOالأوروبية للرباءات )املنظمة 
 (FASRCاحتاد جمالس البحث العلمي العربية )

 (FAOمنظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة )
نشاء والتعمري )  (IBRDالبنك ادلويل لالإ

 (ICPIPاجمللس املشرتك بني ادلول محلاية امللكية الصناعية )
 (IDAاملؤسسة الإمنائية ادلولية )

 (UNIDROITالقانون اخلاص )املعهد ادلويل لتوحيد 
 (IFADالصندوق ادلويل للتمنية الزراعية )

 (IOOCاجمللس ادلويل لزيت الزيتون )
 (ITCمركز التجارة ادلويل )

 (HCCHمؤمتر لهاي للقانون ادلويل اخلاص )
 (UPOVالاحتاد ادلويل محلاية الأصناف النباتية اجلديدة )

 (OIVاملنظمة ادلولية للكروم والنبيذ )
 (ISESCO) والثقافةملنظمة الإسالمية للرتبية والعلوم ا

 (SELAالنظام الاقتصادي لأمرياك الالتينية )
 (LAIAمجعية أأمرياك الالتينية للتاكمل )

 (LASجامعة ادلول العربية )
 (OASمنظمة ادلول الأمريكية )
 (OICمنظمة املؤمتر الإساليم )

 (OIFاملنظمة ادلولية للفرنكوفونية )
 (SIECAادلامئة للمعاهدة العامة بشأأن التاكمل الاقتصادي لأمرياك الوسطى ) الأمانة
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 (CBDأأمانة اتفاقية التنوع البيولويج )
 (CAN) الأنديزالأمانة العامة مجلاعة دول 

 (SEGIBالأمانة العامة الأيبريية الأمريكية )
 (SADCرابطة أأفريقيا اجلنوبية للتمنية )

 مركز اجلنوب
 (UNالأمم املتحدة )

 منظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية )اليونيدو(
 (WAEMUالاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا )

 (WHOمنظمة الصحة العاملية )
 (WTOمنظمة التجارة العاملية )

 

 قامئة ابملنظامت غري احلكومية املقرتح دعوهتا بصفة مراقبني

 (AIPAامجلعية الأفريقية للملكية الفكرية )
 (ABAامجلعية الأمريكية لنقاابت احملامني )

 (AIPLAامجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية )
 (AFPIPRالاحتاد العريب محلاية حقوق امللكية الفكرية )

 (ASIPامجلعية العربية للملكية الفكرية )
( امجلعية العربية محلاية امللكية الصناعيةASPIP) 

آس يا )مجعية امللكية الفكرية   (ASEAN IPAلرابطة أأمم جنوب رشيق أ
 (APAAامجلعيـة الآس يوية لوالكء الرباءات )

 (MARQUESمجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني )
 (APRAMمجعية املامرسني يف جمال قانون العالمات والرسوم والامنذج الصناعية )

 (APPIMAFمجعية حامية امللكية الصناعية يف العامل العريب )
 (APPIAمجعية الهنوض ابمللكية الفكرية يف أأفريقيا )

 (AROPIمجعية املناطق السويرسية الناطقة ابلفرنس ية للملكية الفكرية )
 (BMMمجعية بنيلوكس لوالكء العالمات التجارية والامنذج والرسوم الصناعية )

 (ABPIامجلعية الربازيلية للملكية الصناعية )
 (CEBRIت ادلولية )املركز الربازييل للعالقا

 (CCUSAغرفة التجارة للولايت املتحدة الأمريكية )
 (CIPAاملعهد القانوين لوالكء الرباءات )

 (CIELمركز قانون البيئة ادلويل )
 (CEIPIمركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية )

 (PAKغرفة والكء الرباءات الأملانية )
 (CIPR)التحالف من أأجل حقوق امللكية الفكرية 

 (COLC Internationalجلنة ماكحفة التقليد )
 (CNIPAجلنة املعاهد الوطنية لوالكء امللكية الفكرية )

 (CONOPAجلنة الوالكء الشامليني للملكية الصناعية )
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 (CEPSالاحتاد الأورويب ملنتجي الكحول)
 (CIIاحتاد الصناعات الهندية )

 (CCFNامجلعية املعنية بأأسامء الأغذية العامة )
 (CIمنظمة املس هتلكني ادلولية )

 (CEPIرابطة املنتجني الأوروبيني املس تقلني )
 (CropLife Internationalالش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية )

 (AIMامجلعية الأوروبية لصناعة املنتجات املمزية بعالمة )
 (ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية

 (BEUCاملكتب الأورويب مجلعيات املس هتلكني )
 (ECACCاجمللس الأورويب لغرف التجارة الأمريكية )

 (ECPAامجلعية الأوروبية محلاية احملاصيل الزراعية )
 (FEMIPIالاحتاد الأورويب لوالكء الصناعة يف جمال امللكية الصناعية )

 (ELSA Internationalامجلعية الأوروبية لطالب احلقوق )
 (ECCLAمركز أأمرياك الالتينية للتبادل والتعاون )
 (FICCIاحتاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة )

 (GACGاجملموعة العاملية ملاكحفة الزتوير )
 (GRURامجلعية الأملانية محلاية امللكية الصناعية وقانون حق املؤلف )

 (HEPبرانمج الصحة والبيئة )
 (IITFية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت )فرقة معل الشعوب الأصل 

 (IDCمعهد قانون امجلاعات )
 (INADEVمعهد التمنية الأفريقية )

 (IIPمعهد الياابن للملكية الفكرية )
 (IDCIDمعهد قانون التجارة ادلويل والتمنية )

 (ITMAمعهد والكء العالمات التجارية )
 (ASIPI)مجعية الأمريكيتني للملكية الصناعية 

 (IACCالئتالف ادلويل ملناهضة التقليد )
 (ATRIPامجلعية ادلولية دلمع التدريس والبحث يف جمال امللكية الفكرية )

 (AIPPIامجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية )
 (IBAامجلعية ادلولية للمحامني )

 (ICTSDاملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة )
 (ICCادلولية )غرفة التجارة 

 (ICJاللجنة ادلولية لرجال القانون )
 (CIDSEمجعية التعاون ادلويل من أأجل التمنية والتضامن )

 (ICSUاجمللس ادلويل لالحتادات العلمية )
 (IELRCمركز الأحباث يف قانون البيئة ادلويل )

 (IFCAIالاحتاد ادلويل ملؤسسات التحكمي التجاري )
 (FICPIلكية الصناعية )الاحتاد ادلويل لوالكء امل 

 (FIVSالاحتاد ادلويل للنبيذ والكحول )
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 (IFAامجلعية ادلولية املعنية حبق الامتياز )
 (IIPAاحللف ادلويل للملكية الفكرية )

 (IIPIاملعهد ادلويل للملكية الفكرية )
 (ILAمجعية القانون ادلويل )

 (LIDCالرابطة ادلولية لقانون املنافسة )
 (ISOة لتوحيد املقاييس )املنظمة ادلولي

 (INTAالرابطة ادلولية للعالمات التجارية )
 (AIDVامجلعية ادلولية لقانون النبيذ )

 (JIPAامجلعية الياابنية للملكية الفكرية )
 (JPAAامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات )

 (JTAامجلعية الياابنية للعالمات التجارية )
 (KEIعرفة )املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا امل

آس يا واحمليط الهادئ )  (LAWASIAامجلعية القانونية ل
 (LESامجلعية ادلولية خلرباء الرتاخيص )

 (MPIمعهد ماكس بالنك للملكية الفكرية واملنافسة والقانون الرضييب )
 (oriGInمنظمة الش بكة ادلولية للبياانت اجلغرافية )

 (PIPAمجعية امللكية الفكرية للمحيط الهادئ )
 (QMIPRIمعهد امللكة ماري لبحوث امللكية الفكرية )

 (CIArbاملعهد القانوين للمحمكني )
 (Business Europeاحتاد قطاع الأعامل الأورويب )

 امجلعية الفيدرالية للقانون ودراسات الس ياسة العامة )امجلعية الفيدرالية(
 (NIPOاملنظمة الوطنية للملكية الفكرية )

 (ITMAالتجارية ) معهد حمايم العالمات
 (PSامجلعية الاسكندانفية لوالكء الرباءات )

 (SAIIPLمعهد جنوب أأفريقيا لقانون امللكية الفكرية )
 (SIPAامجلعية السورية للملكية الفكرية )

 (UNIONاحتاد العاملني الأوروبيني يف جمال امللكية الصناعية )
 (UNIFABالفنية )احتاد املصنعني للحامية ادلولية للملكية الصناعية و 

 (WASMEامجلعية العاملية للرشاكت الصغرية واملتوسطة )

 وقد يرغب املدير العام يف دعوة منظامت غري حكومية أأخرى.
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ىل لك منظمة مراقبة  مرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ

 ]التارخي[

 حتية طيبة وبعد،

ىل منظمتمكيرسين أأن أأدعو  املعين ابعامتد نص مراجع لتفاق لش بونة املؤمتر ادلبلومايس يف  مراقببصفة  ايفاد من ميثلهاإ  اإ
[، وسينعقد املؤمتر ادلبلومايس يف ]املدينة/البدل[، يف ]املاكن[ من ]التارخي .اجلغرافيةبياانت ال بشأأن تسميات املنشأأ و 

م للتسجيل الإلكرتوين، صباح اليوم الأول. وتيسريا لعملية تسجيل املشاركني، أأنشئ نظا 20وس يفتتح أأعام ه يف الساعة 
 حفبذا لو متكن ممثلو منظمتمك من التسجيل عىل الإنرتنت مبوعد أأقصاه )التارخي( عىل املوقع التايل )املوقع الإلكرتوين(.

لهيا ومن  وستتاح خدمات الرتمجة الفورية من اللغات الإس بانية والإنلكزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية واإ
 ىل سائر اللغات الست.الربتغالية اإ 

ويرد طي هذا اخلطاب مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس ومرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس ومرشوع 
للنص املراجع لتفاق لش بونة بشأأن الاقرتاح الأسايس )الأحاكم املوضوعية والأحاكم الإدارية والأحاكم اخلتامية( 

 .اجلغرافيةانت بياال تسميات املنشأأ و 

ليه يف املادة" التنفيذية والالحئةواد املمرشوع ويشلك  ()أأ( من مرشوع النظام 2)52 الاقرتاح الأسايس" املشار اإ
 ادلاخيل.

ىل منظمتمكوس يحتاج ممثلو  من مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس،  7)انظر املادتني  خطاابت تعيني اإ
 توقيع الرئيس التنفيذي ملنظمتمك. املذكورة(، وينبغي أأن حتمل خطاابت التعيني LI/R/PM/2 الوثيقة

خطاري بأأسامء ممثلهيا ومناصهبم يف وموعد أأقصاه ]التارخي[.  وأأكون شاكرا لو تفضلت منظمتمك ابإ

 

 وتقبّلوا فائق التقدير،

 

 فرانسس غري
 املدير العام

 .LI/DC/4و LI/DC/3و LI/DC/2و .LI/DC/1 Provاملرفقات: الواثئق 

 

 ]هناية املرفق اخلامس والوثيقة[

 

./. 


