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املؤمتر الدبلوماسي املعني باعتماد وثيقة جديدة التفاق 
لشبونة بشأن محاية تسميات املنشأ وتسجيلها على 

 الصعيد الدويل

 
ىل  11من جنيف،   2015مايو  21اإ

 
 

ومجهورية ونيوزيلندا وبنما واليابان وشيلي وكندا أسرتاليا و األرجنتني اقرتاح من وفود
 وسنغافورة والواليات املتحدة األمريكية وأوروغوايواململكة العربية السعودية كوريا 

 

ونيوزييندا وبامن ومجهورية ياابن وال وش ييل وكندا أأسرتاليا الأرجنتني و د و وف ت، أأرسي2015مايو  8 مؤرخ بليي  يف .1
ىل املكتب ادلويل ليمنظمة العاملية  والولايت املتحدة الأمريكية وأأوروغواي وس نغافورةية واملميكة العربية السعودكوراي  اإ

 ليميكية الفكرية )الويلو( الاقرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.

 يومايساقرتاح لتحسني مرشوع النظام ادلاخيل ليمؤمتر ادلب

ىل "مرشوع النظام ادلاخيل ليمؤمتر ادلبيومايس" )الوثيقةيشار يف هذا الصدد  .2 املؤمتر لأغراض ( .LI/DC/2 Prov اإ
وينص  .ادلبيومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لبفاق لش لونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجييها عىل الصعيد ادلويل

ة عامة، اعامتد النظام ادلاخيل ( عىل أأن تكون من اختصاصات املؤمتر، املنعقد يف جيس2)1مرشوع النظام ادلاخيل يف مادبه 
ىل ذكل، يعّرف مرشوع النظام ادلاخيل )املادة واإ  عىل أأنه يتكون من أأعضاء املؤمتر ( 2دخال أأي بعديل عييه. وابلإضافة اإ

كية الفكرية والاحتاد الأورويب والأعضاء يف الويلو والأعضاء يف الأمم املتحدة غري الأعضاء يف لش لونة واملكتب الأفريقي ليمي 
ىل  قرتح بعديل بأأن يوفود الأعضاء عىل أأنه جيوز ل 29املادة وبنص احلضور بصفة مراقب. الويلو وغريها من املدعوين اإ

زاء من الاقرتاح الأسايس نه جيوز ، بيد أأن مرشوع النظام ادلاخيل صامت اإ يقرتح التعديالت عىل النظام ادلاخيل. وعييه، فاإ
أأنه جيوز ليوفود املراقبة وليمراقني حضور  46مجليع املشاركني اقرتاح بعديالت عىل مرشوع النظام ادلاخيل. وبؤكّد املادة 

 .بفاق العام لكام أأمكن ذكلابلبتّخذ لك قرارات الهيئات اكفة ( عىل أأن 1)34اجليسات العامة ليمؤمتر. وأأخريا، بنص املادة 
دخاهل عىل مرشوع النظام ادلاخيل من شأأنه أأن حيقّق واإ  جراء ننا نعتقد أأن هذا التعديل املقرتح اإ املوافقة بتوافق الآراء يف اإ

 هذا املؤمتر.
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مؤمترات ، ومتت مناقش ته يف اليجنة التحضريية ليمؤمتر، بتيح LI/R/PM/5/Rev.3وكام هو س لق رشحه يف الوثيقة  .3
ماكنية املشاركة الاكمةل والتصويت فهيا. غري أأن املرشوع ا الوارد يف احلايل لويلو ادلبيوماس ية للك ادلول الأعضاء عادة اإ

فقط، يف   رص حق املشاركة الاكمةل وحق التصويت عىل الأعضاء احلاليني يف نظام لش لونةحي .LI/DC/2 Prov الوثيقة
وعىل . حني أأنه يتيح لغري الأعضاء يف الويلو المتتع حبقوق يف التفاوض أأكرث مما يتيحه لأعضاء الويلو غري الأعضاء يف لش لونة

مّر العرشين س نة املاضية، اكنت مؤمترات الويلو ادلبيوماس ية، مبا فهيا مؤمتر دبيومايس لعامتد وثيقة جديدة ملعاهدة قامئة )يه 
 .(مؤمترات دبيوماس ية سابقةمن أأربعة  ملقتطفاتاملرفق ي(، تكفل مجليع أأعضاء الويلو املشاركة املتساوية )انظر ابفاق لها

نقرتح مراجعة ل نزال ولمتكني مشاركة لك أأعضاء الويلو مشاركة اكمةل وعىل قدم املساواة،  .4
 كام ييل: .LI/DC/2 Prov الوثيقة

 يسمرشوع النظام ادلاخيل ليمؤمتر ادلبيوما

 تكوين املؤمتر :2 املادة

 يتكون املؤمتر مما يأأيت: (1)

لهيا)واملشار  املنظمة العاملية ليميكية الفكرية وفود ادلول الأعضاء يف "1"  فامي بعد بعلارة "الوفود الأعضاء"(، اإ

لهياالأورويب )واملشار  املنظمة الأفريقية ليميكية الفكرية والاحتادد و ووف "2"  "(،ةد اخلاصو فامي بعد بعلارة "الوف اإ

لهياالأعضاء يف املنظمة العاملية ليميكية الفكرية )واملشار  غريالأمم املتحدة  ووفود ادلول الأعضاء يف "3" فامي بعد  اإ
 بعلارة "الوفود املراقبة"(.

املؤمتر بصفة مراقب  ىلوغريها من املدعّوين اإ غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية املنظامت وممثيو  "4"
لهيا)واملشار   "(.املراقبون" مبصطيحفامي بعد  اإ

ىليف هذا النظام  الإشارةبعترب  (2) شارة   "الوفود الأعضاء" اإ ىل اإ ما مل يمت النص عىل خالف ذكل  أأيضا   ةد اخلاصو الوف اإ
 (.34و 33( و2)11 املواد انظر)

ىل بعترب الإشارة يف هذا النظام  (3) شا"الوفود" اإ ىل اإ ولكن ( واملراقبة ةالأنواع الثالثة من الوفود )الأعضاء واخلاصرة  اإ
ىل   .املراقبنيليس اإ

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

نظمة ادلاخيية اخلاصة مبؤمترات دبيوماس ية سابقةالنصوص أأمثةل عىل   الهنائية للأ
 مقتطفات بتعيق بتكوين املؤمتر –ليويلو 

 

، النظام ادلاخيل، الصناعية تصامميبشأأن الايداع ادلويل لي  املعين ابعامتد وثيقة جديدة لبفاق لهاي املؤمتر ادلبيومايس
 (1999)جنيف،  2 ، املادةH/DC/12 الوثيقة

 تكوين املؤمتر :2املادة 

 :يتكون املؤمتر مما يأأيت (1)

لهيا فامي بعد بعلارة "الوفود الأعضاء اإ وفود ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية ليميكية الفكرية )واملشار  "1"
 العادية"(،

قيميية الأفريقية ليميكية الصناعية وامجلاعة الأوروبية ووفود املنظمة الأفريقية ليميكية الفكرية واملنظمة الإ  "2"

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

من غري ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية ليميكية الفكرية واليت تكون  ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة ووفود "3"
 ، بعد بعلارة "الوفود املراقبة"(لهيا فامياإ مدعوة اىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار 

ت غري احلكومية اليت تكون مدعوة اىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار وممثيو املنظامت ادلولية احلكومية واملنظام "4"
 .لهيا فامي بعد بعلارة "املنظامت املراقبة"(اإ 

 .العادية والوفود الأعضاء اخلاصة شارة اىل الوفود الأعضاءاإ هذا النظام اىل الوفود الأعضاء  شارة يفبعترب الإ  (2)

 2 ، املادةTLT/R/DC/2 النظام ادلاخيل، الوثيقة، ملعاهدة قانون العالمات لاملؤمتر ادلبيومايس املعين ابعامتد نص معدّ 
 (2006، س نغافورة)

 تكوين املؤمتر :2املادة 

 يتكون املؤمتر مما يأأيت: (1)

لهيا فامي بعد بعلارة "الوفود الأعضاء  "1" وفود ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية ليميكية الفكرية )واملشار اإ
 العادية"(،

قيميية الأفريقية ليميكية الفكرية وامجلاعة الأوروبية )واملشار  "2" ووفود املنظمة الأفريقية ليميكية الفكرية واملنظمة الإ
لهيا فامي بعد بعلارة "الوفود الأعضاء اخلاصة"(،  اإ

ة ليميكية الفكرية واليت تكون ووفود ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة من غري ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملي "3"
لهيا فامي ىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار اإ  ، بعد بعلارة "الوفود املراقبة"(مدعوة اإ
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ىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار  "4" وممثيو املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية اليت تكون مدعوة اإ
لهيا فامي بعد بعلارة "املنظامت املراقب  ة"(.اإ

ىل الوفود الأعضاء العادية والوفود الأعضاء اخلاصة. (2) شارة اإ ىل "الوفود الأعضاء" اإ  بعترب الإشارة يف هذا النظام اإ

يشمل مصطيح "الوفود" يف هذا النظام الأنواع الثالثة من الوفود )أأي الوفود الأعضاء العادية والوفود الأعضاء  (3)
 يشمل املنظامت املراقبة.اخلاصة والوفود املراقبة( ولكنه ل 

، AVP/DC/2 ، الوثيقةليمؤمتر ادلبيومايس النظام ادلاخيلمرشوع  ،الأداء السمعي الل رصي املؤمتر ادلبيومايس املعين حبامية
 (2012، بيجني) 2 املادة

 تكوين املؤمتر :2املادة 

 يتكون املؤمتر مما يأأيت: (1)

لهيا فامي بعد بعلارة "الوفود الأعضاء"(،وفود ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية  "1"  ليميكية الفكرية )واملشار اإ

ليه فامي بعد بعلارة "الوفد اخلاص"(، "2"  ووفد خاص من الاحتاد الأورويب )واملشار اإ

ووفود ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة من غري ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية ليميكية الفكرية واليت تكون  "3"
لهيا فامي بعد بعلارة "الوفود املراقبة"(مد ىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار اإ  ،عوة اإ

لهيا "4" ىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار اإ  وممثيو املنظامت ادلولية احلكومية وغري احلكومية وغريها من املدعّوين اإ
 فامي بعد مبصطيح "املراقبون"(.

ىل  (2) ىل الوفد اخلاص أأيضا ما مل يمت النص عىل خالف ذكل  "وفود الأعضاءال"بعترب الإشارة يف هذا النظام اإ شارة اإ اإ
 .(34و 33( و2) 11املواد )انظر 

د و يشمل مصطيح "الوفود" يف هذا النظام الأنواع الثالثة من الوفود )أأي الوفود الأعضاء والوفد اخلاص والوف (3)
 ( ولكنه ل يشمل املراقبني.ةاملراقب

ىل  املؤمتر ادلبيومايس برام معاهدة لتيسري نفاذ الأشخاص معايق الل رص والأشخاص العاجزين عن قراءة املطلوعات اإ املعين ابإ
 (2013)مراكش،  2 ، املادةVIP/DC/2 ، النظام ادلاخيل ليمؤمتر ادلبيومايس، الوثيقةاملصنفات املنشورة

 تكوين املؤمتر :2ملادة ا

 يتكون املؤمتر مما يأأيت: (1)

لهيا فامي بعد بعلارة "الوفود الأعضاء"(، وفود ادلول "1"  الأعضاء يف املنظمة العاملية ليميكية الفكرية )واملشار اإ

ليه فامي بعد بعلارة "الوفد اخلاص"(، "2"  ووفد خاص من الاحتاد الأورويب )واملشار اإ
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ليميكية الفكرية واليت تكون ووفود ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة من غري ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية  "3"
لهيا فامي بعد بعلارة "الوفود املراقبة"( ىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار اإ  ،مدعوة اإ

لهيا  "4" ىل املؤمتر بصفة مراقب )واملشار اإ وممثيو املنظامت ادلولية احلكومية وغري احلكومية وغريها من املدعّوين اإ
 فامي بعد مبصطيح "املراقبون"(.

 رفق والوثيقة[]هناية امل


