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 االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل

 (لشبونة)احتاد 
 

 اجلمعية
 

 العشرون(العادية )الدورة التاسعة والعشرون الدورة 
ىل سبمترب  43جنيف، من   4023أأكتوبر  4اإ

 
 

 استعراض نظام لشبونة

عداد منوثيقة   املكتب ادلويل اإ

يف الفرتة املعقودة ( التاسعة الاس تثنائيةوالعرشين )ادلورة  الثامنة ، يف دورهتاأأحاطت مجعية احتاد لش بونة علما  .2
ىل  2 من ابلتقدم الهائل احملرز وما تبقى من خمطط الأعمل يف اس تعراض نظام لش بونة. واكن الفريق ، 4024أأكتوبر  9اإ

ليه يف هذه الوثيقة بعبارة "الفريق العامل"( قد اخنرط يف معلية الاس تعراض العامل املعين بتطوير  نظام لش بونة )املشار اإ
 (.LI/A/28/1بغية حتسني النظام جلذب املزيد من الأعضاء مع احلفاظ عىل مبادئ اتفاق لش بونة وأأهدافه )الوثيقة 

ماكنية  ،4023 مايو-أأبريلو  4024يف ديسمرب ، تنياجمتع الفريق العامل مر  منذ ذكل التارخي و  .4 نشاءملناقشة اإ نظام  اإ
وع الصك والالحئة املناقشات عىل أأساس مرش تكل لبياانت اجلغرافية. وقد جرت وا تسميات املنشأأ تسجيل دويل محلاية و 

 اجامتعيه. عىل طلب الفريق العامل يف بناء الأمانة تهاجلديد كم أأعد

ىل التقدم احملرز يف ادلورة السابع .3 ىل  49ة من ة للفريق العامل، اليت ُعقدت يف الفرت وابلنظر اإ ، 4023مايو  3أأبريل اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس 4023عام لش بونة بأأن توافق، يف دورهتا ل اداتفق الفريق العامل عىل توصية مجعية احت ، عىل ادلعوة اإ

د اترخي وماكن 4022يف عام من اتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية لعامتد صيغة مراجعة  ، عىل أأن ُُيد 
 (.LI/WG/DEV/7/6من الوثيقة  21انعقاده يف اجامتع تعقده جلنة حتضريية )انظر الفقرة 

حداهم يف  مص مهاوتشمل خريطة الطريق اليت  .2 الفريق العامل يف هذا اخلصوص عقد دورتني أأخريني للفريق العامل، اإ
ذا  4022، مع احامتل عقد دورة أأخرى يف النصف الثاين من عام 4022من عام  والأخرى يف النصف الأول 4023ديسمرب  اإ
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ىل ذكل.اعترب الفريق العامل أأن  هناك  ، من الإحاطة ابلتقدم 4022عام ك ن مجعية احتاد لش بونة، يف دورهتا لوستمت حاجة اإ
 احملرز حىت تكل ادلورة.

ر عقد .2 ، حفصه ومناقش ته ملرشوع اتفاق 4023ها يف ديسمرب وس يواصل الفريق العامل، يف دورته القادمة املقر 
ىل يات املنشأأ والبياانت اجلغرافية لش بونة املراجع بشأأن تسم  وفق مراجعة س تعدها الأمانة  صيغةولحئته التنفيذية، استنادا اإ

عداد صك واحد يشمل تسم  يات املنشأأ التوجهيات اليت قدهما الفريق العامل يف دورته السابعة. وسيتواصل العمل عىل اإ
، مع الإبقاء عىل تعريفني مس تقلني، س توى عال واحدتوفري امحلاية للكهيم ب والبياانت اجلغرافية عىل حد سواء وينص عىل 

 ويُفهم من ذكل أأن  الأحاكم املوضوعية نفسها ستنطبق عىل تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية عىل السواء.

ف يوم بشأأن تسوية املنازعات مضن نظام لش بونة، وذكل عىل هامش ادلورة مؤمترا يدوم نصالأمانة نظم ست كم  .6
 عد وثيقة وقائع خبصوص مسأأةل تسوية املنازعات لتيسري املناقشات يف املؤمتر.القادمة للفريق العامل، وتُ 

ىل الأمانة وستسعى  .7 ميات املنشأأ رشوع اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تس نشطة الفريق العامل وم لأ  الرتوجيزايدة اإ
ذاكء الوعي وحفز املناقشات بني أأعضاء احتاد لش بونة احلاليني وسائر ادلول اجلغرافية ولحئته التنفيذية من أأ والبياانت  جل اإ

 الأعضاء يف الويبو، بناء عىل الرغبة اليت أأبداها الفريق العامل يف هذا الصدد.

ىل ما  .1 ن  مجعية احتاد لش بونة مدعوة اإ اإ
 ييل:

علم هبذه الوثيقة وما تبقى من الإحاطة  "2"
 ؛ةض وتعزيز نظام لش بونخمطط الأعمل يف اس تعرا

ىل عقد مؤمتر و  "4" املوافقة عىل ادلعوة اإ
دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع بشأأن 

، 4022اانت اجلغرافية يف عام تسميات املنشأأ والبي
ليه يف الفقرة   أأعاله؛ 3كم أأشري اإ

مهاحاطة علم خبريطة الطريق اليت والإ  "3"  مص 
ليه يف الفقرة   اعاله. 2الفريق العامل، كم أأشري اإ

 ]هناية الوثيقة[


