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  التقرير األول للجنة فحص أوراق االعتماد
 من إعداد األمانة

اليت ألفها املؤمتر ") اللجنة"املشار إلهيا فامي ييل مبخترص  (جلنة حفص أوراق الاعامتد 2012 يونيو 21يوم جمتعت ا .1
 .2012يونيو  20حبامية األداء السمعي البرصي يف ادلبلومايس املعين 

أذربيجان والصني : وحرضت الاجامتع وفود ادلول التايل ذكرها واألعضاء يف اللجنة واليت انتخهبا املؤمتر ادلبلومايس .2
 .رية كوراي وسلوفينيا وزمبابويوالياابن وابراغواي ومجهو 

واكن انئبا الرئيس الذلان . )زمبابوي( غارياكي اكشـيتيكو واكن رئيس اللجنة اذلي انتخبه املؤمتر ادلبلومايس السـيد .3
 .)سلوفينيا(والسـيد غريغا كومر ) الصني(السـيد اين شـياوهونغ انتخهبام املؤمتر ادلبلومايس 

املشار إليه ، AVP/DC/2الوثيقة  (2012 يونيو 20 اذلي اعمتده املؤمتر يف من النظام ادلاخيل) 1(9ووفقا للامدة  .4
، حفصت اللجنة أوراق الاعامتد أو التفويض الاكمل أو اخلطاابت أو واثئق التعيني ")النظام ادلاخيل"فامي ييل مبخترص 

واليت تشارك ") الويبو("ة للملكية الفكرية  وفود ادلول األعضاء يف املنظمة العاملي7 و6األخرى اليت قدمهتا ألغراض املادتني 
، ووفد الاحتاد ")الوفود األعضاء" بعبارة  ييلاملشار إلهيا فامي(من النظام ادلاخيل " 1)"1(2يف املؤمتر وفقا ألحاكم املادة 

بعبارة ييل يه فامي املشار إل (من النظام ادلاخيل " 2)"1(2وفقا ألحاكم املادة شارك يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي ي  األورويب
واملنظامت غري احلكومية اذلين يشاركون يف املؤمتر وفقا ألحاكم ادلولية وممثلو املنظامت احلكومية ") اخلاصفد و ال"

 ").املراقبون"املشار إلهيم فامي ييل مبخترص (من النظام ادلاخيل " 4)"1(2 املادة

ص املامرسات السائدة يف املؤمترات ادلبلوماسـية األخرى، وال سـامي وابالستناد إىل املعلومات اليت قدمهتا األمانة فامي خي .5
يف املؤمترات ادلبلوماسـية اليت تدعو الويبو إىل عقدها، قررت اللجنة أن تويص املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة بتطبيق املعايري 
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ت أو الواثئق األخرى املقدمة ألغراض التايل ذكرها يف اللجنة عندما تفحص أوراق الاعامتد أو التفويض الاكمل أو اخلطااب
 : من النظام ادلاخيل، وبإخضاع قرار املؤمتر يف ذكل الشأن لتكل املعايري7 و6املادتني 

ابلنسـبة إىل لك دوةل معنية، ينبغي قبول أوراق الاعامتد والتفويض الاكمل لوفد تكل ادلوةل إذا وقعها  "1"
وينبغي قبول أوراق الاعامتد وليس التفويض الاكمل . ارجيةرئيس ادلوةل أو رئيس احلكومة أو وزير اخل

إذا تضمنهتا مذكرة شفوية أو خطاب للممثل ادلامئ لتكل ادلوةل يف جنيف، أو تضمنهتا مذكرة شفوية 
وال ينبغي قبول غري . الصنيلوزارة اخلارجية أو للبعثة ادلامئة لتكل ادلوةل يف جنيف أو سفارهتا يف 

ينبغي اعتبار أي بالغ صادر عن وزير خالف وزير اخلارجية  وص، الوعىل وجه اخلص. ذكل
 ،اعامتد كأوراق

وابلنسـبة إىل لك منظمة معنية، ينبغي قبول خطاب ممثلها أو أية وثيقة تعيني أخرى إذا وقعها رئيس  "2"
ون أو انئب الرئيس أو املسؤول الرمسي للشؤ ) املدير العام أو األمني العام أو الرئيس(املنظمة 

 ،اخلارجية للمنظمة

وينبغي قبول البالغات املرسةل ابلفاكس أو ابلوسائل اإللكرتونية أو بشلك وريق إذا اسـتوفت من  "3"
 ".2"و" 1"حيث مصدرها املتطلبات املنصوص علهيا يف البندين 

 .يئ بشأهنا يف جلسة عامةوقررت اللجنة تطبيق تكل املعايري عىل الواثئق اليت تتسلمها ريامث يتخذ املؤمتر قراره الهنا .6

 :وعليه، رأت اللجنة أن ما يأيت يسـتويف تكل املعايري .7

 ابلنسـبة إىل الوفود األعضاء، )أ(

أي أوراق الاعامتد للمشاركة يف املؤمتر والتوقيع عىل وثيقته اخلتامية (أوراق الاعامتد والتفويض الاكمل  "1"
ادلول التايل ذكرها لوفود ) دها املؤمتر ادلبلومايسوالتفويض الاكمل للتوقيع عىل املعاهدة اليت سـيعمت

 ومكبوداي ومجهورية أفريقيا الوسطى وصبوركينا فا وبلزي و بلجياك و المنسا :دوةل) 42(والبالغ عددها 
 ادلامنرك و الشعبية ادلميقراطية مجهورية كوراي وكوسـتا رياك و الكونغووتشاد وشـييل والصني وكولومبيا و 

وانن وغرينادا وغينيا وهنغاراي وإيطاليا وكينيا ومايل ومالطة واملكسـيك ومنغوليا  واليغاانثيوبيا و وإ
ل وسرياليون وسـنغافورة واملغرب ونياكراغوا والنيجر وبولندا وسانت كيتس ونيفس ورصبيا وسيشـي

والسودان وسويرسا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وتوغو وتونس والوالايت املتحدة 
 .األمريكية وأوروغواي

 أفغانسـتان : دوةل81والبالغ عددها ) التفويض الاكملدون ( وفود ادلول التايل ذكرها وأوراق اعامتد "2"
وأذربيجان وبنغالديش وبرابدوس وبيالروس وبنن وبوتسواان رتاليا وأسوألبانيا واجلزائر واألرجنتني 

اكمريون وامجلهورية التشـيكية وكرواتيا وقربص وامجلهورية الوالربازيل وبروين دار السالم وبلغاراي و 
وغامبيا وجورجيا وأملانيا ادلومينيكية وإكوادور ومرص والسلفادور وإسـتونيا وفيجي وفنلندا وفرنسا 

يرلندا وإرسائيل وجاماياك والعراق وإ)  اإلسالمية–مجهورية ( وهاييت وهندوراس وإيران وغواتاميال
وانيا وليبيا ومالوي غزيسـتان ومجهورية الو ادلميقراطية الشعبية والتفيا وليتري والياابن واألردن وق

واببوا سـتان مدليف وموريتانيا وموريشـيوس وانميبيا ونيبال وهولندا والرنوجي وُعامن وابك ومالزياي و 
غينيا اجلديدة وابراغواي وبريو والفلبني والربتغال ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا والاحتاد الرويس 

والسويد وامجلهورية العربية الناك  واململكة العربية السعودية وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسـبانيا ورسي
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ونغا وترينيداد وتوابغو وتركيا وأوغندا واتيلند وتاملتحدة تزنانيا مجهورية السورية وطاجيكسـتان و 
 .وأوكرانيا واململكة املتحدة وفانواتو وفييت انم

 .)1 (األورويبوفد الاحتاد  أوراق اعامتد، فد اخلاصو الوابلنسـبة إىل  )ب(

م أية املراقبةالوفود وابلنسـبة إىل  )ج(  .أوراق اعامتد، مل تقدَّ

 :مهالتايل ذكراملراقبني  ممثيل ئق تعينيخطاابت أو واث، املراقبنيوابلنسـبة إىل  )د(

ومنظمة العمل ادلولية ) األريبو(املنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية : املنظامت احلكومية ادلولية "1"
 ).4( ومنظمة التجارة العاملية )BOIP(للملكية الفكرية بنلوكس ومنظمة 

واحتاد آسـيا واحمليط ) AIPLA( لقانون امللكية الفكرية امجلعية األمريكية: املنظامت غري احلكومية "2"
امجلعية األرجنتينية  و (APCA) ومجعية آسـيا واحمليط الهادئ حلق املؤلف (ABU)الهادئ لإلذاعة 

 والتحالف )CEECA(وحتالف أورواب الوسطى والرشقية بشأن حق املؤلف  )AADI(لفناين األداء 
 واجمللس الوطين من أجل الهنوض ابملوسـيقى التقليدية (CALC) من أجل النفاذ القانوين إىل الثقافة

والاحتاد األورويب  )CRIC(عالم يف جمال حق املؤلف  ومركز البحث واإل(CNPMTC)لكونغو ل
 وحتالف الفيمل والتلفزيون املسـتقل (ELSA) وامجلعية األوروبية لطالب احلقوق )EBU(ذاعة لإل

(IFTA) ذاعة وامجلعية ادلولية لإل)IAB(  والاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني)CISAC( 
 وامجلعية )FIAPF(والاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي األفالم  )FIA(والاحتاد ادلويل للممثلني 

والاحتاد ادلويل  (FILAIE) الاحتاد األمرييك الالتيين األيبريي لفناين األداءواإليبريية األمريكية 
الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق و (IVF)امجلعية ادلولية للفيديو و  )FIM(للموسـيقيني 
 (MPA) ومجعية التني أرتس ومجعية السيامن (ISOC) ومجعية اإلنرتنت (IFRRO) الاسـتنساخ

)22.( 

كرها يف املؤمتر املنعقد يف جلسة عامة بأن يقبل أوراق الاعامتد والتفويض الاكمل للوفود الوارد ذإىل وتويص اللجنة  .8
أعاله، وخطاابت أو واثئق تعيني " 2)"أ(7أعاله، وأوراق الاعامتد للوفود الوارد ذكرها يف الفقرة ) ب(7و" 1)"أ(7الفقرة 

 .أعاله) د(7ممثيل املنظامت الوارد ذكرها يف الفقرة 

 تقدم أوراق الاعامتد أو وعربت اللجنة عن الرغبة يف أن تلفت األمانة نظر الوفود األعضاء أو الوفود املراقبة اليت مل .9
أوراق الاعامتد  ("6 إىل املادة ،اذلين مل يقدموا اخلطاابت أو الواثئق األخرى للتعينياملراقبني التفويض الاكمل وممثيل 

 .من النظام ادلاخيل") املشاركة املؤقتة ("10واملادة ") خطاابت التعيني ("7واملادة ") والتفويض الاكمل

 األمانة تقريرا عن اجامتعها وتصدره كتقرير لها، عىل أن يقدمه رئيس اللجنة إىل املؤمتر املنعقد قررت اللجنة أن تعدو  .10
 .يف جلسة عامة

 أو الوفود اخلاصوقررت اللجنة أن جتمتع من جديد لفحص أية بالغات إضافية تتعلق ابلوفود األعضاء أو الوفد  .11
 .م اجامتعها قد تتسلمها األمانة بعد اختتانياملراقبة أو املراقب
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