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

 اجلغرافية بياناتالو

 
 1034 أأكتوبر 13و 10جنيف، 

 
 

 التقرير

مت  دته اللجنة التحضرييةاذلي اع
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 مقدمة أأول.

اللجنة التحضريية للمؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد نص مراجع لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت  تاجمتع .3
لهي اجلغرافية ىل  10الفرتة من يف  جنيف "( يفاللجنة التحضرييةفامي ييل مبخترص " ا)املشار اإ  .1034أأكتوبر  13اإ

َّةل يف هذه ادلورة: واكنت الأطراف املتعاقدة لحتاد لش بون .1 ، الكونغو، بلغاراي، البوس نة والهرسك ،اجلزائرة التالية ممث
يران ، هنغاراي، هاييت، جورجيا، غابون، فرنسا، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، امجلهورية التش يكية، كواب، كوس تارياك اإ

رسائيل، الإسالمية( -)مجهورية  يطاليا، اإ ، رصبيا، مجهورية مودلوفا، الربتغال، بريو، نياكراغوا ،اجلبل الأسود، املكس يك، اإ
 (.12) تونس، توغو، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، سلوفاكيا

َّةل بصفة مراقب:  .1 الأرجنتني، أأسرتاليا، جزر الهباما، برابدوس، بنن، الربازيل، الاكمريون، واكنت ادلول التالية ممث
القمر، فنلندا، أأملانيا، اليوانن، الهند، العراق، الياابن، الأردن، كينيا، نيوزيلندا، عامن، بامن، كندا، ش ييل، كولومبيا، جزر 

جنوب أأفريقيا، ابراغواي، مجهورية كوراي، رومانيا، الاحتاد الرويس، الس نغال، اململكة العربية السعودية، س نغافورة، 
س بانيا، سويرسا، اتيلند، تركيا، أأوكرانيا،   (.12) الولايت املتحدة الأمريكية، أأوروغواياإ

مركز التجارة ، (EU) الاحتاد الأورويبصفة مراقب: ة باحلكومية ادلولية التالي ةوشارك يف هذه ادلورة ممثل املنظم .4
 .(WAEMUب أأفريقيا )الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغر ، (OIVاملنظمة ادلولية للكروم والنبيذ )، (ITCادلويل )

مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني  وشارك يف هذه ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب: .5
امجلعية ادلولية محلاية  ،(MARQUES) مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني ،(ECTAعالمات التجارية )يف جمال ال

امجلعية املعنية بأأسامء الأغذية  ،(CEIPI) مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية ،(AIPPIامللكية الصناعية )
منظمة  ،(KEIاملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ) ،(INTAامجلعية ادلولية للعالمات التجارية ) ،(CCFN) العامة

 (.8) (oriGInالش بكة ادلولية للبياانت اجلغرافية )

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس اثنيا.

أألفريدو رندون والس يد والس يدة أأان غوبيش يا )جورجيا( ، انُتخب الس يد ميخايل فيكشور )هنغاراي( ابلإجامع رئيسا .6
دوارد كواكوا )وتوىل  )املكس يك( ابلإجامع انئبني للرئيس. أألغارا للجنة الويبو( دور الأمانة املستشار القانوين الس يد اإ

 .التحضريية

 اعامتد جدول الأعامل .اثلثا

 .LI/R/PM/1 Prov.4اعُتمد ابلإجامع مرشوع جدول الأعامل، كام هو وارد يف الوثيقة  .2

  للمؤمتر ادلبلومايسالنظر يف مرشوع النظام ادلاخيل .رابعا

ىل الوثيقتني  .8  .LI/R/PM/5 Rev.2و LI/R/PM/2استندت املناقشات اإ

ىل جانب ادلول املراقبة التالية )الأرجنتني،  .9 رسائيل، اإ والاقرتاح اذلي تقّدمت به دوةل عضو يف احتاد لش بونة، ويه اإ
، س نغافورة، الولايت املتحدة الأمريكية، أأوروغواي(، أأسرتاليا، بواتن، كندا، ش ييل، الياابن، نيوزيلندا، بامن، مجهورية كوراي

 مل حيصل عىل ادلمع من أأي دوةل أأخرى من ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة.
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ذ و  .30 دلت هبا ادلول الأعضاء يف الويبو املشاركة يف الاجامتع بصفة أأ أأحاطت اللجنة التحضريية علام ابلبياانت اليت اإ
هنا  حاةل مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس  ، ابس تثناء عضو واحد من أأعضاء احتاد لش بونة،اتفقتمراقب، فاإ عىل اإ

ىل املؤمتر ادلبلومايس واتفقت عىل أأن تويص ، مع التصويبات التحريرية اليت أأعلنت عهنا LI/R/PM/2)الوثيقة  الأمانة( اإ
 ابعامتده يف املؤمتر ادلبلومايس املنعقد يف جلسة عامة.

 من مرشوع النظام ادلاخيل، وس يصبح نصهام كام ييل: 19و 3وتتعلق التغيريات املذكورة ابلقاعدتني 

تسميات املنشأأ حامية لتفاق لش بونة بشأأن وثيقة جديدة الغرض املنشود من املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد (  3)3دة ا"امل
ليه فامي بعد مبصطلح "املؤمتر"( هو التفاوض عىل وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل  الحئة الوعىل وثيقة جديدة )واملشار اإ

 ."واعامتدهاملتكل الوثيقة اجلديدة التنفيذية 

 التفاقأأساس املناقشات يف املؤمتر، ويكون نص مرشوع  LI/DC/4و LI/DC/3الوثيقتان تكون   ()أأ(3)19 ادةمل"ا
 مبثابة "الاقرتاح الأسايس". تني املذكورتنيق ي الوارد يف الوث ومرشوع الالحئة التنفيذية 

ىل "أأو مرشوع الالحئة التنفيذية" أأيضا وس تضاف  شارة اإ  ()ب(.3)19 ادةامل يفاإ

كآخر أأجل مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو يك تتقّدم  1035فرباير  3واتفقت اللجنة التحضريية أأيضا عىل حتديد  .33
ابقرتاحاهتا كتابًة لإدخال أأية تعديالت عىل الاقرتاح الأسايس حول القضااي اليت حّددها فريق لش بونة العامل عىل أأهنا قضااي 

ىل املؤمتر ادلبلومايس عىل سبيل الإعالم.معلّ   قة. وس تجمع الأمانة تكل الاقرتاحات وحتيلها اإ

ىل املؤمتر ادلبلومايس ونصوص مرشوعات ادلعوات خامسا.   النظر يف قامئة املدعوين اإ

ىل الوثيقة .31  .LI/R/PM/3 استندت املناقشات اإ

دخال التعديالت التالية.LI/R/PM/3 ووافقت اللجنة التحضريية عىل الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  ، مع اإ

 املرفق الأول: استبدال "رومانيا" بــ "هنغاراي" يف قامئة ادلول املقرتح دعوهتا بصفة وفود أأعضاء.

 املرفق الثالث: استبدال "هنغاراي" بــ "رومانيا" يف قامئة ادلول املقرتح دعوهتا بصفة وفود مراقبة.

ىل الثاين  منت املرفقا استبدال عبارة "النص املراجع لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية"، : خلامسااإ
 حيامث تظهر، بعبارة "وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل."

 من املسائل التنظيمية النظر يف جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس وموعده وماكن انعقاده وغري ذكل سادسا
 ذات الصةل

سحب عرض حكومة الربتغال اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس يف مدينة لش بونة لام ب عاللجنة التحضريية أأحاطت و  .31
ابلربتغال، وقبلت ذكل السحب. واتفقت اللجنة التحضريية عىل أأن يُعقد املؤمتر ادلبلومايس يف جنيف يف قاعة املؤمترات 

ىل  33الفرتة من اجلديدة للويبو يف   .1035مايو  13اإ

 ووافقت اللجنة التحضريية عىل مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس. .34
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 اعامتد التقرير  سابعا

اعمتدت الوفود، ابلإجامع، مرشوع التقرير. واتفقت اللجنة التحضريية كذكل عىل أأن تعد الأمانة حمرضا حرفيا  .35
واملراقبون منح ادلول الأعضاء يُ . وس  1034ديسمرب  3موقع الويبو الإلكرتوين قبل ملداولهتا. وس ُينرش احملرض احلريف عىل 

 ية تعليقات عىل احملرض احلريف.أأ لتقدمي  1035يناير  3فرتة أأقصاها 

 ]هناية الوثيقة[

 


