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 االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل
 (لشبونة)احتاد 

 
 اجلمعية

 
 (احلادية عشرة االستثنائية)الدورة  والثالثون الواحدةالدورة 

ىل  22جنيف، من   2102 سبمترب 01ان
 
 

 استعراض نظام لشبونة

عدادمن وثيق    املكتب ادلويل ان

ىل سبمترب  20 منت وافقت مجعي  احتاد لش بون  يف دورهتا التاسع  والعرشين )ادلورة العادة  العرشون( اليت ُعِقد   .0 ان
بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافي  عام املراجع عقد مؤمتر دبلومايس إلعامتد اتفاق لش بون  عىل  2100أأكتوبر  2

 معهل قبل انعقاده.وخّط  هذا املؤمتر وماكنه احملددة ل د واعياملاللجن  التحضرية  اجامتع ، وس يحدد 2102

ُ  الفرةق العامل املعين بتطوير نظام لش بون  عقدومنذ ذكل الوقت،  .2 ليه )امل "الفرةق العامل"( بعبارة فامي ةيل شار ان
 اة  تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافي محل دويلنظام ل  املدروسملناقش  اإلننشاء  ،2102وةونيو  2100يف ديسمرب  اجامتعني،
ىل مرشوع ودارت تكل املناقشات استنادا   .وتسجيلها عىل طلب الفرةق  أأعدهتام الأمان  بناء  وإلحئ  تنفيذة  جدةدين صك  يان

ت الأمان  أأةضا  رغرا  لأ  العامل طار نظام  تسوة  الزناعات عاجل مسأأةلملدة نصف ةوم  ا  مؤمتر لكي الاجامتعني. ونّظم  يف ان
 .2100يف ديسمرب  لفرةق العاملا دورةعىل هامش  ا  جانبي ا  جامتعن ااكو لش بون ، 

ابلزتامن مع  2102ووفقا  خلّط  العمل املوافق علهيا، س ُيعق د اجامتع اللجن  التحضرية  للمؤمتر ادلبلومايس يف أأكتوبر  .0
عدادتكل ادلورة، سريكز الفرةق العامل عىل  خاللالعارشة للفرةق العامل. و  ادلورة نّص لّك من مرشوع اتفاق لش بون   ان

حيامث  العالق  القضاايوعىل تقليص عدد  ،املؤمتر ادلبلومايس لعرضهام عىل من اجلانب التقين الالحئ  التنظميي املراجع ومرشوع 
حّددها  اليت القضااي العالق رص الاقرتاحات واملناقشات عىل وةنبغي أأن تقت املبتوت هباأأمكن. ولن تُعاد مناقش  املسائل 

 .LI/WG/DEV/9/7من الوثيق   00الفقرة  يف ترد اليتو  2102التاسع  يف ةونيو  دورتهالفرةق العامل يف 
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 جلغرافي شأأ والبياانت ابشأأن تسميات املن وس تحّّض الأمان  نسختني مراجعتني حدةثا  ملرشوع اتفاق لش بون  املراجع  .2
العارشة وفقا  إلنرشادات الفرةق العامل يف جلس ته التاسع  مع بيان لّك التعليقات  ادلورة لأرغرا ومرشوع إلحئته التنفيذة  

 حات املقّدم .والاقرتا

ىل اإلنحاط  علام   .2 تُدعى مجعي  لش بون  ان
ز عىل صعيد  تحضري ال هبذه الوثيق  وابلتقّدم امُلحر 

د اتفاق لش بون  املراجع لمؤمتر ادلبلومايس إلعامتل
بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافي  عام 

2102. 

 ]هناة  الوثيق [


