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 4022 أأكتوبر 42التارخي: 

 
 
 

باعتماد التحضريية للمؤمتر الدبلوماسي املعني اللجنة 
تسميات املنشأ بشأن التفاق لشبونة  نص مراجع

 اجلغرافية بياناتالو

 
 4022 أأكتوبر 02و 00جنيف، 

 
 

 ونيوزيلندا وبنما واليابان أسرتاليا وشيلي وإسرائيل و األرجنتني اقرتاح من وفود
 والواليات املتحدة األمريكية وأوروغواي ومجهورية كوريا وسنغافورة

عدادمن  مانة اإ  الأ

 رسائيل ونيوزييندا وبامن ومجهورية كوراي وس نغافورةاإ أأسرتاليا وش ييل و د و وف ت، أأرسي4022 أأكتوبر 20 مؤرخ بليي  يف
ىل املكتب ادلويل ليمنظمة العاملية ليميكية الفكرية )الويلو( الاقرتاح الوارد يف مرفق  والولايت املتحدة الأمريكية وأأوروغواي اإ

ىل قامئة اجلهات كندا والياابن أأن يُضاف اسامهو  الأرجنتني دو وف ت، المتسةلحق اتويف بلييغ هذه الوثيقة. ا اإ
 لالقرتاح. الراعية
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ىل املؤمتر ادلبيومايسومايس، وقامئة املدعو  اقرتاح لتحسني مرشوع النظام ادلاخيل ليمؤمتر ادلبي  ين اإ

ىل "مرشوع النظام ادلاخيل ليمؤمتر ادلبيومايس" )الوثيقة ىل املؤمتر ( و"قامئة املدعو  LI/R/PM/2 جتدر الإشارة اإ ين اإ
مراجع فامي خيص املؤمتر ادلبيومايس املعين ابعامتد نص  (LI/R/PM/3 ادلبيومايس ونصوص مرشوعات ادلعوات" )الوثيقة

 لبفاق لش لونة بشأأن تسميات املنشأأ واللياانت اجلغرافية.

ماكنية املشاركة الاكمةل والتصويت فهيا. غري أأن املرشوع الراهن  ومؤمترات الويلو ادلبيوماس ية بتيح للك ادلول الأعضاء عادة اإ
 رص حق املشاركة الاكمةل وحق التصويت ع ى الأعضاء ااحاليني يف حي يقرتح منوذجا مغيقا LI/R/PM/2 الوارد يف الوثيقة

نظمة الهنائية ل الأحاكم اليت بتناول تكوين املشاركني وحقوقهم من النصوصنظام لش لونة. وترد يف املرفق أأمثةل ع ى  لأ
 ؤمترات الويلو ادلبيوماس ية السابقة.مب اخلاصة ادلاخيية

 كام ييل: LI/R/PM/2 و مشاركة اكمةل وع ى قدم املساواة، نقرتح مراجعة الوثيقةولمتكني مشاركة لك الأعضاء يف الويل

 تكوين املؤمتر :4 املادة

 يتكون املؤمتر مما يأأيت: (2)

لهيا)واملشار  احتاد لش لونة املنظمة العاملية ليميكية الفكرية وفود ادلول الأعضاء يف "2" فامي بعد بعلارة "الوفود  اإ
 الأعضاء"(،

لهياالأورويب )واملشار  املنظمة الأفريقية ليميكية الفكرية والاحتادد و ووف "4"  "(،ةد اخلاصو فامي بعد بعلارة "الوف اإ

ووفود ادلول الأعضاء املنظمة العاملية ليميكية الفكرية غري الأعضاء يف احتاد لش لونة  ووفود ادلول الأعضاء يف "0"
لهياالأعضاء يف املنظمة العاملية ليميكية الفكرية )واملشار  غريالأمم املتحدة  يف  فامي بعد بعلارة "الوفود املراقبة"(. اإ

ىلغري ااحكومية واملنظامت ااحكومية ادلولية املنظامت وممثيو  "2" ين اإ املؤمتر بصفة مراقب  وغريها من املدعو 
لهيا)واملشار   "(.املراقبون" مبصطيحفامي بعد  اإ

ىليف هذا النظام  الإشارةبعترب  (4) شارة "الوفود الأعضاء" اإ ىل اإ ما مل يمت النص ع ى خالف ذكل  أأيضا   ةد اخلاصو الوف اإ
 (.02و 00( و4)22 املواد انظر)

والوفود  ةد اخلاصو يشمل مصطيح "الوفود" يف هذا النظام الأنواع الثالثة من الوفود )أأي الوفود الأعضاء والوف (0)
 .املراقبنيشمل ( ولكنه ل ي املراقبة
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ىل املؤمتر ادلبيومايس ين اإ  قامئة املدعو 

دخال بغيريات مقابةل ع ى قامئة  مع التغيريات اليت أأدخيت ع ى النظام ادلاخيل كام هو منصوص عييه أأعاله، ل بد  أأيضا من اإ
ين )الوثيقة  (، ع ى النحو امللني  أأدانه:LI/R/PM/3 املدعو 

دخال التغيريات التالية:، نقرتح LI/R/PM/3يف الوثيقة   اإ

 ".اليت تكون أأعضاء يف احتاد لش لونة، نقرتح حذف علارة "2 يف الفقرة أألف

 وابلتايل يصلح نص الفقرة كام ييل:

ىل املؤمتر ادلبيومايس  اليت تكون أأعضاء يف احتاد لش لونة: من املقرتح دعوة ادلول الأعضاء يف الويلو الوفود الأعضاء .2 اإ
" من مرشوع النظام ادلاخيل ليمؤمتر ادلبيومايس يف 2("2)4"، أأي حبق التصويت )انظر املادة بصفة "وفود أأعضاء

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

 ".ادلول الأعضاء يف الويلو غري الأعضاء يف احتاد لش لونة و، نقرتح حذف علارة "0 ويف الفقرة ابء

 وابلتايل يصلح نص الفقرة كام ييل:

ادلول الأعضاء يف منظمة ادلول الأعضاء يف الويلو غري الأعضاء يف احتاد لش لونة و : من املقرتح دعوة الوفود املراقبة .0
ىل املؤمتر  ادلبيومايس بصفة "وفود مراقبة"، أأي دون حق التصويت مثال  )انظر الأمم املتحدة غري الأعضاء يف الويلو اإ

" من مرشوع النظام ادلاخيل(. وأأرفقت طي هذه الوثيقة قامئة بتكل ادلول ومرشوع ادلعوة املقرتح بوجهيها 0("2)4 املادة
لهيا )املرفق الثالث(.  اإ

دخال بغيريات مقابةل ع ى بقية الوثيقة  .LI/R/PM/3 وينبغي اإ

 كل املرفق[]ييل ذ
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 املرفق

نظمة ادلاخيية اخلاصة مبؤمترات الويلو ادلبيوماس ية السابقة   مقتطفات بتعيق بتكوين املؤمتر –أأمثةل ع ى النصوص الهنائية للأ

، النظام ادلاخيل، الصناعية تصامميبشأأن الايداع ادلويل لي  املعين ابعامتد وثيقة جديدة لبفاق لهاي املؤمتر ادلبيومايس
 (2111)جنيف،  4 ، املادةH/DC/12 الوثيقة

 تكوين املؤمتر :4املادة 

 :يتكون املؤمتر مما يأأيت (2)

لهيا فامي بعد بعلارة "الوفود الأعضاء اإ وفود ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية ليميكية الفكرية )واملشار  "2"
 العادية"(،

قيميية الأفريقية ليميكية الصناعية وامجلاعة الأوروبية ووفود املنظمة الأفريقية ليميكية الفكرية واملنظمة الإ  "4"

 وفود الأعضاء اخلاصة"(،لهيا فامي بعد بعلارة "الاإ )واملشار 

ووفود ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة  من غري ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية ليميكية الفكرية واليت تكون  "0"
 ، بعد بعلارة "الوفود املراقبة"(لهيا فامياإ مدعوة اىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار 

امت غري ااحكومية اليت تكون مدعوة اىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار وممثيو املنظامت ادلولية ااحكومية واملنظ "2"
 .لهيا فامي بعد بعلارة "املنظامت املراقبة"(اإ 

 .العادية والوفود الأعضاء اخلاصة شارة اىل الوفود الأعضاءاإ هذا النظام اىل الوفود الأعضاء  شارة يفبعترب الإ  (4)

لاملؤمتر ادلبيومايس املعين ابعامتد نص   4 ، املادةTLT/R/DC/2 النظام ادلاخيل، الوثيقة، ملعاهدة قانون العالمات معد 
 (4002، س نغافورة)

 تكوين املؤمتر :4املادة 

 يتكون املؤمتر مما يأأيت: (2)

لهيا فامي بعد بعلارة "الوفود الأعضاء  "2" وفود ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية ليميكية الفكرية )واملشار اإ
 ة"(،العادي

قيميية الأفريقية ليميكية الفكرية وامجلاعة الأوروبية )واملشار  "4" ووفود املنظمة الأفريقية ليميكية الفكرية واملنظمة الإ
لهيا فامي بعد بعلارة "الوفود الأعضاء اخلاصة"(،  اإ

كية الفكرية واليت تكون ووفود ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة من غري ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية ليمي  "0"
لهيا فامي ىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار اإ  ، بعد بعلارة "الوفود املراقبة"(مدعوة اإ

ىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار  "2" وممثيو املنظامت ااحكومية ادلولية واملنظامت غري ااحكومية اليت تكون مدعوة اإ
لهيا فامي بعد بعلارة "املنظامت املراقبة"(.  اإ

ىل الوفود الأعضاء العادية والوفود الأعضاء اخلاصة. (4) شارة اإ ىل "الوفود الأعضاء" اإ  بعترب الإشارة يف هذا النظام اإ
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يشمل مصطيح "الوفود" يف هذا النظام الأنواع الثالثة من الوفود )أأي الوفود الأعضاء العادية والوفود الأعضاء  (0)
 املنظامت املراقبة.اخلاصة والوفود املراقبة( ولكنه ل يشمل 

، AVP/DC/2 ، الوثيقةليمؤمتر ادلبيومايس النظام ادلاخيلمرشوع  ،الأداء السمعي الل رصي املؤمتر ادلبيومايس املعين حبامية
 (4024، بيجني) 4 املادة

 تكوين املؤمتر :4املادة 

 يتكون املؤمتر مما يأأيت: (2)

لهيا فامي بعد بعلارة "الوفود الأعضاء"(،وفود ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية  "2"  ليميكية الفكرية )واملشار اإ

ليه فامي بعد بعلارة "الوفد اخلاص"(، "4"  ووفد خاص من الاحتاد الأورويب )واملشار اإ

 ووفود ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة من غري ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية ليميكية الفكرية واليت تكون  "0"

لهيا فامي بعد بعلارة "الوفود املراقبة"(م ىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار اإ  ،دعوة اإ

لهيا "2" ىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار اإ ين اإ   وممثيو املنظامت ادلولية ااحكومية وغري ااحكومية وغريها من املدعو 

 فامي بعد مبصطيح "املراقبون"(.

ىل  (4) ىل الوفد اخلاص أأيضا ما مل يمت النص ع ى خالف ذكل  "الوفود الأعضاء"بعترب الإشارة يف هذا النظام اإ شارة اإ اإ
 .(02و 00( و4) 22املواد )انظر 

د و يشمل مصطيح "الوفود" يف هذا النظام الأنواع الثالثة من الوفود )أأي الوفود الأعضاء والوفد اخلاص والوف (0)
 ( ولكنه ل يشمل املراقبني.ةاملراقب

ىل املؤمتر  برام معاهدة لتيسري نفاذ الأشخاص معايق الل رص والأشخاص العاجزين عن قراءة املطلوعات اإ ادلبيومايس املعين ابإ
 (4020)مراكش،  4 ، املادةVIP/DC/2 ، النظام ادلاخيل ليمؤمتر ادلبيومايس، الوثيقةاملصنفات املنشورة

 تكوين املؤمتر :4ملادة ا

 يتكون املؤمتر مما يأأيت: (2)

لهيا فامي بعد بعلارة "الوفود الأعضاء"(، "2"  وفود ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية ليميكية الفكرية )واملشار اإ

ليه فامي بعد بعلارة "الوفد اخلاص"(، "4"  ووفد خاص من الاحتاد الأورويب )واملشار اإ

العاملية ليميكية الفكرية واليت تكون  ووفود ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة من غري ادلول الأعضاء يف املنظمة "0"
لهيا فامي بعد بعلارة "الوفود املراقبة"( ىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار اإ  ،مدعوة اإ

لهيا  "2" ىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار اإ ين اإ وممثيو املنظامت ادلولية ااحكومية وغري ااحكومية وغريها من املدعو 
 فامي بعد مبصطيح "املراقبون"(.

 ]هناية املرفق والوثيقة[


