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اللجنة التحضريية للمؤمتر الدبلوماسي املعني 
  حبماية األداء السمعي البصري

 
  2011 ديسمرب 1 نوفمرب و30جنيف، 

 
 

ان انعقاده كومموعده جدول أعمال املؤمتر الدبلوماسي و
  املسائل التنظيمية املتعلقة بهسائر و
  املدير العامن إعدادم
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 مقدمة

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف دور .1 نة ادلامئة ا نأوصت ا ثاهتاملعللج رشينل ا لعية وا  24 إىل 15اليت انعقدت من ، ن
ية العامة املؤمتر ادلبلومايس لعام ، 2011نيويو  تأنف ا مجلعبأن  نظر يف صك دويل ّ املعلق 2000تسـ حامية بشأن سيواذلي 

س برصيلاألداء ا  .لمعي ا

 جدول أعامل املؤمتر ادلبلومايس

بني يف املرفق .2 نحو ا رشوع جدول أعامل املؤمتر ادلبلومايس عىل ا ّمن املقرتح أن يكون  مل ل  .م

رشوع جدول األعامل املذكور و .3 مند  نظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس إيست رشوع ا لىل  يف الوارد م
سابقة  وجداول أعامل املؤمترات ادلAVP/PM/3 ثالويقة ية ا لبلوما بوسـ  .ياليت عقدت حتت رعاية الو

تعلقة بهسائر و هوماكن انعقادموعد املؤمتر ادلبلومايس  ية ا سائل ا ملا مي  لتنظمل

ية العامة مل  .4 مجلعحتدد ا تعلقة بهموعد املؤمتر ادلبلومايس ّ ية األخرى ا سائل ا ملاملقرتح وال ماكن انعقاده وال ا مي  .لتنظمل

ية من أية حكومة وحىت اترخي الانهتاء م .5 تمل أية دعوة ر تب ادلويل قد ا مسن إعداد هذه الويقة، مل ميكن ا سـ ملكث
تضافة املؤمتر ادلبلومايس تحضريية . سـال نة ا يف، ما مل تقرر ا يعقد املؤمتر ادلبلومايس يف  ية العامة،  لوكام قررت ا للج ن سـ ّمجلع جّ

تضافة املؤمتر ادلبلوم سـبول اقرتاح من دوةل عضو اب بدل املعينيف ايس، ويف تكل احلاةل يعقد ق  عقد املؤمتر ويف حال. لا
يف، يف ادلويل للمؤمترات  جنادلبلومايس يف  جننظم يف مركز  سيتعني يف تكل احلاةل إجراء احلجز الالزم ، و(CICG)فسي

بديئ2012ن يويو 27 إىل 19للفرتة من   .م، مكوعد 

تحضريية مدعوة إ .6 نة ا لن ا لتعليق إىل اللج
، واختاذ أعاله 2قرتاح الوارد يف الفقرة عىل الا

شأن ماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس  بقرارها 
 .وموعده

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق

  املؤمتر ادلبلومايسمرشوع جدول أعامل

بو املدير العام  .1  يفتتح املؤمتريللو

نظام ادلاخيل واعامتده .2  لحفص ا

تخاب ريس املؤمتر .3 ئا  ن

 حفص جدول األعامل واعامتده .4

تخاب نواب ريس املؤمتر .5 ئا  ن

نة حفص أوراق الاعامتد .6 تخاب أعضاء  جلا  ن

ياغة .7 نة ا تخاب أعضاء  لصا جل  ن

ياغة .8 نة ا تني و تني الر نة حفص أوراق الاعامتد وا تخاب أعضاء ماكتب  لصا جل ن جل ئيسـين  للج

نة حفص أوراق الاعامتد .9 تقرير األول  للجحفص ا  ل

ثلو  .10 ندوبون و تاح يلقهيا ا مملكامت الا مل ئات فت بةلهيا  قاملرا

تان .11 تان الر نصوص اليت تقرتهحا ا ئيسيحفص ا ن  للجل

نة حفص أوراق الاعامتد .12 ثاين  تقرير ا للجحفص ا ل  ل

 املعاهدةاعامتد  .13

ية .14 تا يه أو ويقة  تفق  يان  ية أو قرار أو  ماعامتد أية تو خ ثم عل ب  ص

ثلو  .15 ندوبون و تام يلقهيا ا مملكامت الا مل ئات خت بةلهيا  قاملرا

تمت املؤمتر .16 خيالريس   *ئ

 

 ]ثة املرفق والويقةهناي[

 

                                                 

ية والصك،  * تا يع الويقة ا تو تاح  تام املؤمتر،  مفور ا خلق ث لل ت  .ن وجدإخت


