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LI/WG/DEV-SYS/3/INF/2 PROV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020أأكتوبر  28 التارخي:

 لشبونة نظام بتطوير املعني العامل الفريق

 الثالثة الدورة
 2020نومفرب  3و 2جنيف، 

 زمني مقرتحجدول 

عداد مانة من اإ  الأ

لجامتعات الويبو الرمسية املزمع عقدها  مع املنسقني الإقلمييني بشأأن الرتتيبات التنظمييةالاعتبار املشاورات الأخرية  بعني أأخذا  

ة )املشار لدلورة الثالثة للفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونذا اجلدول الزمين املقرتح هأأعدت الأمانة ، 2020يف أأكتوبر 

ليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل"(.  اإ

نومفرب  3و 2يوميا  يف يويم ادلورة )ونصف الرتتيبات التنظميية، يُقرتح أأن جيمتع الفريق العامل ساعتني هذه ومتاش يا  مع 

ىل الساعة  12(، من الساعة 2020 الاعتبار بعني وأأخذا   (.1توقيت غرينتش+بعد الظهر، بتوقيت جنيف ) 2:30ظهرا  اإ

التقدم احملرز يف املناقشات والتفضيالت اليت س تعرب عهنا الوفود يف ادلورة، قد يقرتح الرئيس تغيري وقت وطول تكل 

 .الاجامتعات، حسب الاقتضاء
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 2020نومفرب  2املوافق الإثنني 

 بعد الظهر 2:30ظهرا  اإىل الساعة  12من الساعة 

 افتتاح ادلورة .1

 يسانتخاب الرئيس وانئيب الرئ  .2

 اعامتد جدول الأعامل .3

 LI/WG/DEV-SYS/3/1 Prov. 2انظر الوثيقة 

 تطوير نظام لش بونة  .4

 LI/WG/DEV-SYS/3/2انظر الوثيقة 

( بدء نفاذ وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ 1تعرض هذه الوثيقة أ خر التطورات املتعلقة مبا ييل: )و 

لنظام لش بونة عقب اعامتد وثيقة جنيف  ( والإطار القانوين2لتفاق لش بونة"(؛ )واملؤرشات اجلغرافية )"وثيقة جنيف 

 واملناقشات اجلارية بشأأن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة. (3)ودخولها حزي النفاذ؛ 

ّن الفريق العامل مدعو  ىل ال اإ  .نظر يف مضمون هذه الوثيقةاإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة  .5 بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل التعديالت املقرتح اإ

 ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية الصعيد ادلويل

 ..LI/WG/DEV-SYS/3/3 Revانظر الوثيقة 

الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل تقرتح هذه الوثيقة تعديالت عىل و 

لهيا فامي ييل بعبارة "لحئة  الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية )املشار اإ

ىل اس تكامل ل دخال قاعدة لش بونة"(. وهتدف هذه التعديالت املقرتحة حتديدا  اإ عىل عذر التأأخر  جديدة )اثنيا(2حئة لش بونة ابإ

رضاب أأو اكرثة طبيعية أأو سبب أ خر من أأس باب ، يف حال حدوث يف مراعاة املُهل حرب أأو ثورة أأو اضطراب مدين أأو اإ

لأأو يف حال ، القوة القاهرة دارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة أأو املراسالت الإلكرتونية تعطُّ  .خدمات اإ

الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام وقد أأجرى املكتب ادلويل مراجعة لهذه الوثيقة وفقا  للقرار الأخري اذلي اختذه 

اّبن دورته الثامنة عرشة مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات التعديالت عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق بشأأن  اإ

 (."ملخص الرئيس" MM/LD/WG/18/9انظر الوثيقة ) ويل للعالماتمدريد بشأأن التسجيل ادل

                                         


رشادي  ذا . و اجلدول الزمين املقرتح هو جمّرد جدول اإ مل يس تمكل الفريق العامل مناقشة بند معنّي يف هناية اليوم، ستتواصل مناقشة ذكل البند يف بداية اليوم اإ

ذا اقرتح الرئيس خالف ذكل. لّ اإ  التايل، اإ
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ىل ما ييل: ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

مة يف هذه الوثيقة والتعليق علهيا؛ "1"  النظر يف الاقرتاحات املقدَّ

دخالها عىل  "2" ىل مجعية احتاد لش بونة ابعامتد التعديالت املقرتح اإ الالحئة التنفيذية املشرتكة وتوجيه توصية اإ

لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن 

دراج القاعدة تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية َّنة يف مرفق هذه الوثيقة أأو  )اثنيا(2، واملتعلقة ابإ اجلديدة بصيغهتا املبي

ةل، يك تدخل تكل التعديالت حزي   النفاذ بعد شهرين من اعامتدها.بصيغة معدَّ

 2020نومفرب  3الثالاثء املوافق 

 بعد الظهر 2:30ظهرا  اإىل الساعة  12من الساعة 

 ملخص الرئيس .6

 اختتام ادلورة .7

 ]هناية الوثيقة[


	الفريق العامل المعني بتطوير نظام لشبونة

