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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 28 :مايو 2019

الفريق العامل املعني بتطوير نظام لشبونة
الدورة الثانية

جنيف 27 ،و 28مايو 2019
ملخص الرئيس

اذلي اع متده الفريق العامل
 .1اجمتع الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة (املشار اإليه فامي ييل ابمس "الفريق العامل") يف جنيف
يويم  27و 28مايو .2019
 .2واكنت ا ألطراف التالية املتعاقدة مبوجب نظام احتاد لش بونة ممث َّةل يف ادلورة :بوركينا فاسو ،امجلهورية التش يكية،
فرنسا ،غابون ،هنغاراي ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،إارسائيل ،اإيطاليا ،املكس يك ،نياكراغوا ،بريو ،الربتغال،
سلوفاكيا (.)13
 .3واكنت ادلول التالية ممث َّةل بصفة مراقب :أأفغانس تان ،أأسرتاليا ،فنلندا ،أأملانيا ،غياان ،هندوراس ،الهند ،أأيرلندا،
الياابن ،الكويت ،نيجرياي ،ابراغواي ،بولندا ،مجهورية كوراي ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،الس نغال ،اإس بانيا ،سويرسا،
الولايت املتحدة ا ألمريكية (.)20
 .4وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :الاحتاد ا ألورويب ،ومنظمة ا ألغذية والزراعة
ل ألمم املتحدة (الفاو) ،ومنظمة التعاون الإساليم ،ومنظمة التجارة العاملية (.)4
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 .5وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت الوطنية وادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب :الرابطة الكونغولية للتمنية
الزراعية ( ،)ACDAومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( ،)CEIPIوبرانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPوامجلعية
ادلولية لقانون النبيذ ( ،)AIDVو - MARQUESمجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ،ومنظمة الش بكة ادلولية
للمؤرشات اجلغرافية ).)6( (oriGIn
.6

وترد قامئة املشاركني يف الوثيقة . LI/WG/DEV-SYS/2/INF/1 Prov.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
.7

افتتح ادلورة الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو).

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
.8

ان ُتخب الس يد تشااب ابتيتش (هنغاراي) ،ابلإجامع ،رئيسا للفريق العامل.

.9

وتولت الس يدة أألكس ندرا غرازيويل (الويبو) هممة أأمني الفريق العامل.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .10اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة  )LI/WG/DEV-SYS/2/1 Prov.دون اإدخال
أأي تعديل.

البند  4من جدول ا ألعامل :الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة
 .11استندت املناقشات اإىل الوثيقة .LI/WG/DEV-SYS/2/2
 .12و أأحاط الرئيس علام ابملواقف اليت أأبدهتا لك الوفود ،مبا يف ذكل الوفود املراقبة .وس ُت َّبني تكل املواقف عىل النحو
الاكمل يف تقرير هذه ادلورة.
 .13و أأكّد الفريق العامل أأيضا أأمهية أأنشطة الرتوجي يف زايدة عضوية نظام لش بونة ،مبا يف ذكل وثيقة جنيف ،واحلاجة اإىل
تعزيز التنس يق بني أأعضاء نظام لش بونة يف هذا الصدد.
 .14وعىل أأساس املناقشات اليت جرت مضن البند  4من جدول ا ألعاملّ ،قرر الفريق العامل ما ييل:
" "1الإحاطة علام ابلإعالانت املُقدمة وخمتلف الآراء املُعرب عهنا مضن البند  4من جدول ا ألعامل؛
" "2والاس مترار يف مناقشة التدابري املناس بة لضامن الاس تدامة املالية لنظام لش بونة يف املس تقبل ،مبا يف
ذكل مراجعة جدول الرسوم ابنتظام ،مع الاعرتاف بلزوم تقيمي أأثر دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ عىل
الوضع املايل لالحتاد.


ستُتاح قامئة املشاركني الهنائية يف مرفق تقرير ادلورة.
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البند  5من جدول ا ألعامل :اعامتد ملخص الرئيس
 .15اعمتد الفريق العامل ملخص الرئيس ابلصيغة الواردة يف هذه الوثيقة.

البند  6من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .16اختمت الرئيس ادلورة يف  28مايو .2019
[هناية الوثيقة]

