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LI/WG/DEV-SYS/3/4 

نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020 نومفرب 2 التارخي:

 لشبونة نظام بتطوير املعني العامل الفريق

 ةلثالثا الدورة
ىل  2من جنيف،   2020 نومفرب 3اإ

 الرئيسملخص 
متده الفريق العاملاذلي   اع

ليه فامي ييل اباجمتع الفريق العامل  .1 مس "الفريق العامل"( يف جنيف املعين بتطوير نظام لش بونة )املُشار اإ

 .2020 نومفرب 2 يوم

أألبانيا واجلزائر وبلغاراي وامجلهورية التش يكية لش بونة ممثَّةل يف ادلورة:  احتادواكنت الأطراف التالية املتعاقدة مبوجب  .2

يران )و  هنغارايو  ورجياجفرنسا و و والاحتاد الأورويب وامجلهورية ادلومينيكية  رسائيلو  (الإسالمية –مجهورية اإ يطالياو  اإ  اإ

 (.20)وتوغو سلوفاكيا و ورصبيا  مجهورية مودلوفاو  الربتغالو  بريوو  نياكراغواو  املكس يكو 

 لربازيلوابلجياك و بيالروس يا و برابدوس و نغالديش وب أأذربيجان و اكنت ادلول التالية ممثَّةل بصفة مراقب: أأسرتاليا و  .3

موريش يوس و ليتوانيا و لبنان و الكويت و اكزاخس تان و الياابن و أأملانيا و جيبويت و كرواتيا و كندا و بوروندي و برواني دار السالم و 

س بانياو اململكة العربية السعودية و الاحتاد الرويس ومجهورية كوراي و ولندا وبابكس تان وعامن و هولندا و ميامنار و املغرب و   اإ

 .(33الولايت املتحدة الأمريكية )و اململكة املتحدة و اتيلند وسويرسا و 

امجلعية املعنية و ، (ABA) احملامني الأمريكية ومجعية "2"(؛ 1فلسطني ) "1"ممثلو لك من:  بصفة مراقب وشارك .4

ت ادلولية للعالما وامجلعية، (ECTA) العالمات التجارية للجامعات الأوروبية ومجعية(، CCFNبأأسامء الأغذية العامة )

ادلولية  ؤسسةوامل، (IWO) املكتب ادلويل للكروم والنبيذو ، (AIDV) ادلولية لقانون النبيذ وامجلعية، (INTA) التجارية

منظمة الش بكة ادلولية و ، (MARQUES) مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني(، و KEI) املعرفة يكولوجيالإ 

 (.9) (oriGIn) غرافيةللمؤرشات اجل
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 ..2SYS/3/INF/1 Prov-LI/WG/DEVالوثيقة يف وترد قامئة املشاركني  .5

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

 .للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( املدير العام دارين اتنغالس يد  ادلورةافتتح  .6

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسمن جدول الأعامل:  2البند 

انتخبت الس يدة ماراي ديل بيالر و  (، ابلإجامع، رئيسًا للفريق العامل.بريو) كريس توابل ميلغارانُتخب الس يد  .7

جامع انئبني للرئيس سكوابر ابوتيس تا )املكس يك( والس يد تشااب ابتزش )هنغاراي( ابلإ  .اإ

 وتولت الس يدة أألكس ندرا غرازيويل )الويبو( هممة أأمني الفريق العامل. .8

 : اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل 3البند 

دخال LI/WG/DEV-SYS/3/1 Prov. 3 اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .9 ( دون اإ

 أأي تعديل.

 من جدول الأعامل: تطوير نظام لش بونة 4البند 

ىل الوثيقة  .10  .LI/WG/DEV-SYS/3/2استندت املناقشات اإ

. اليت حتمل صفة مراقبوأأحاط الرئيس علام ابملواقف اليت أأعربت عهنا مجيع الوفود، مبا يف ذكل الوفود  .11

 ابلاكمل يف تقرير ادلورة احلالية. وس يدرج لك ذكل

وأأحاط علام ابلبياانت اليت أأدليت يف  LI/WG/DEV-SYS/3/2ونظر الفريق العامل يف حمتوايت الوثيقة  .12

طار البند   من جدول الأعامل. 4اإ

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية من جدول الأعامل:  5البند 

شأأ واملؤرشات تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املن 

 اجلغرافية

ىل الوثيقة  .13  ..LI/WG/DEV-SYS/3/3 Revاستندت املناقشات اإ

ىل مجعية احتاد الفريق العامل  وجهمن جدول الأعامل،  5وعىل أأساس املناقشات اليت جرت مضن البند  .14 اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشلش بونة  أأن حامية تسميات املنشأأ ابعامتد التعديالت املقرتح اإ

وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية، واملتعلقة 

                                         


 .ستتاح القامئة الهنائية للمشاركني مكرفق لتقرير ادلورة 
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دراج القاعدة  يك تدخل  ، SYS/3/3 Rev-WG/DEV/LI.بصيغهتا املبيَّنة يف مرفق هذه الوثيقة  ،اجلديدة( اثنيا)2ابإ

 .من قبل مجعية احتاد لش بونة تكل التعديالت حزي النفاذ بعد شهرين من اعامتدها

دخالها عىل  .15 ، كام الالحئة التنفيذية املشرتكةوحيتوي مرفق هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس عىل التعديالت املقرتح اإ

لهيا 14 أأوىص به القرار الواردة يف الفقرة  .أأعاله، وذكل لتسهيل الرجوع اإ

 من جدول الأعامل: اعامتد ملخص الرئيس 6البند 

 اعمتد الفريق العامل ملخص الرئيس ابلصيغة الواردة يف هذه الوثيقة.. 16

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 7البند 

 .2020 نومفرب 2اختمت الرئيس ادلورة يف  .16

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة

 لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل

 ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية

 )انفذة اعتبارًا من...(

]...[ 

 الفصل الأول

 أأحاكم متهيدية وعامة

]...[ 

 )اثنيا(2القاعدة 

 عذر التأأخر يف مراعاة املُهل

دارة خمتصة، أأو مل يتقيد املس تفيدون أأو  [عذر التأأخر يف مراعاة املُهل لأس باب انمجة عن ظروف قاهرة] (1) ذا مل تتقيد اإ اإ

( من وثيقة 3)5" من وثيقة جنيف يف حال تطبيق املادة 2("2)5الشخص الطبيعي أأو املعنوي ابملعىن املقصود يف املادة 

ذا برهنت  جراء ما أأمام املكتب ادلويل، فُيعذر ذكل التأأخر اإ رة يف هذه الالحئة التنفيذية املشرتكة لختاذ اإ جنيف، مبهةل ُمقرَّ

" من وثيقة جنيف 2("2)5دة الإدارة اخملتصة، أأو برهن املس تفيدون أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي ابملعىن املقصود يف املا

( من وثيقة جنيف، مبا يُريض املكتب ادلويل أأن ذكل التأأخر اكن بسبب حرب أأو ثورة أأو 3)5يف حال تطبيق املادة 

رضاب أأو اكرثة طبيعية  دارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة أأو أأنظمة التواصل اضطراب مدين أأو اإ ُل خدمات اإ أأو تعطُّ

لكرتوين بسبب ظروف دارة خمتصة، أأو ظروف خارجة عن س يطرة املس تفيدين أأو الشخص  الإ خارجة عن س يطرة اإ

أأو ( من وثيقة جنيف، 3)5" من وثيقة جنيف يف حال تطبيق املادة 2("2)5الطبيعي أأو املعنوي ابملعىن املقصود يف املادة 

 سبب أ خر من أأس باب القوة القاهرة.

ذا تسّلم املكتب ادلويل ل يُقبَل العذر عن عدم التقيد بأأي همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدة،  ]حدود الُعذر[ (2) ل اإ اإ

ليه يف  ليه يف 1) الفقرةالربهان املُشار اإ جراء املُشار اإ ذ أأمام املكتب ادلويل الإ ِ يف أأقرب وقت ممكن يف الفقرة تكل (، واختُّ

 بس تة أأشهر عىل الأكرث. املعنية حدود املعقول وبعد انقضاء املهةل

]...[ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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