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الويبـو 

 

IAVP/DC/6
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/١٢/٨ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني بحماية األداء السمعي البصري 

جنيف ، من ٧ الى ٢٠ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ 

التقرير األول 
للجنة فحص أوراق االعتماد 

من اعداد األمانة 

اجتمعـت لجنـة فحـص أوراق االعتمـاد ("اللجنـة") التـي ألفـها فـــي ٧ ديســمبر/آــانون األول ٢٠٠٠ المؤتمــر  - ١
الدبلوماسي المعني بحماية األداء السمعي البصري ، في ٨ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ . 

 
وحضرت االجتماع وفود الدول التالي ذآرها واألعضاء في اللجنة والتي انتخبها المؤتمر الدبلوماسـي : بلغاريـا  - ٢

والصين وآوستاريكا ولكسمبرغ وماليزيا والمغرب وأوآرانيا . 
 

وآان رئيس اللجنة الذي انتخبه المؤتمر الدبلوماسي السيد/ديميتر غانتشيف (بلغاريا) . وآان نائبا الرئيس اللـذان  - ٣
انتخبهما المؤتمر الدبلوماسي السيدة/آريستيان داليدن - ديستيفانو والسيدة/رجا رضا رجا زيب شاه (ماليزيا) . 
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ووفقـا للمـادة ٩(١) مـن النظـام الداخلـي الـذي اعتمـده المؤتمـر فـي ٧ ديسـمبر/آـــانون األول ٢٠٠٠ (الوثيقــة  - ٤
IAVP/DC/5 ، "النظام الداخلي") ، فحصت اللجنة أوراق االعتمــاد أو التفويـض الكـامل أو الخطابـات أو وثـائق التعييـن 
ــة الفكريـة ("الويبـو") والتـي  األخرى التي قدمتها ألغراض المادتين ٦ و٧ وفود الدول األعضاء في المنظمة العالمية للملكي
تشارك في المؤتمر وفقا ألحكام المادة ٢(١)"١" من النظام الداخلي ("الوفود العادية") ووفد الجماعـة األوروبيـة المشـارك 
في المؤتمر وفقا ألحكام المادة ٢(١)"٢" من النظام الداخلي ("الوفد الخــاص") ووفـود الـدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة 
خالف الدول األعضاء في الويبو ، التي تشارك فــي المؤتمـر وفقـا ألحكـام المـادة ٢(١)"٣" مـن النظـام الداخلـي ("الوفـود 
ــارآون فـي المؤتمـر وفقـا ألحكـام المـادة  المراقبة") وممثلو المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية الذين يش

٢(١)"٤" من النظام الداخلي ("المنظمات المراقبة") . 
 

وباالستناد الى المعلومات التي قدمتها األمانة فيما يخص الممارسات السائدة في المؤتمرات الدبلوماسية األخــرى  - ٥
ــررت اللجنـة أن توصـي المؤتمـر المنعقـد فـي جلسـة  ، وال سيما في المؤتمرات الدبلوماسية التي تدعو الويبو الى عقدها ، ق
عامة بتطبيق المعايير التالي ذآرها في اللجنة عندما تفحــص أوراق االعتمـاد أو التفويـض الكـامل أو الخطابـات أو الوثـائق 

األخرى المقدمة ألغراض المادتين ٦ و٧ من النظام الداخلي ، وباخضاع قرار المؤتمر في ذلك الشأن لتلك المعايير : 
 

بالنسبة الى آل دولة معنية ، ينبغي قبول أوراق االعتماد والتفويض الكــامل لوفـد تلـك الدولـة اذا  "١"
وقعها رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية . وينبغي قبول أوراق االعتماد وليس التفويض الكامل اذا تضمنتها 
ــوزارة الخارجيـة أو للبعثـة الدائمـة  مذآرة شفوية أو خطاب للممثل الدائم لتلك الدولة في جنيف ، أو تضمنتها مذآرة شفوية ل
لتلك الدولة في جنيف . وال ينبغي قبول غير ذلك . وعلى وجــه الخصـوص ، ال ينبغـي اعتبـار أي بـالغ صـادر عـن وزيـر 
ــة الدائمـة فـي جنيـف آـأوراق  خالف وزير الخارجية أو عن أي مسؤول خالف الممثل الدائم أو القائم باألعمال بالنيابة للبعث

اعتماد ؛ 
 

ــة وثيقـة تعييـن أخـرى اذا وقعـها  وبالنسبة الى آل منظمة معنية ، ينبغي قبول خطاب ممثلها أو أي "٢"
رئيس المنظمة (المدير العام أو األمين العام أو الرئيس) أو نائب الرئيس أو المسؤول الرسمي للشؤون الخارجية للمنظمة ؛ 

 
ــس اذا اسـتوفت مـن حيـث مصدرهـا المتطلبـات  وينبغي قبول البالغات المرسلة بالفاآس أو التلك "٣"

المنصوص عليها في البندين "١" و"٢" . 
 

وقررت اللجنة تطبيق تلك المعايير على الوثائق التي تتسلمها ريثما يتخذ المؤتمر قراره النهائي بشأنها في جلســة  - ٦
عامة . 

 
وعليه ، رأت اللجنة أن ما يأتي يستوفي تلك المعايير :  - ٧

 
بالنسبة الى الوفود األعضاء العادية ،  ( أ )

 
أوراق االعتماد والتفويض الكامل (أي أوراق االعتمــاد للمشـارآة فـي المؤتمـر والتوقيـع  "١"
ــود الـدول التـالي ذآرهـا  على وثيقته الختامية والتفويض الكامل للتوقيع على الصك الذي سيعتمدها المؤتمر الدبلوماسي) لوف

والبالغ عددها ١٧ دولة : 
 
 
 

هولندا النمسا 
البرتغال الكاميرون 

رومانيا الجمهورية التشيكية 
سلوفينيا الدانمرك 

اسبانيا ألمانيا 
السودان اليونان 
سويسرا ايطاليا 

تونس قيرغيزستان 
 لبنان 
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وأوراق اعتماد وفود الدول التالي ذآرها والبالغ عددهــا ٧٣ دولـة دون التفويـض الكـامل  "٢"

(أي أوراق االعتماد للمشارآة في المؤتمر والتوقيع على وثيقته الختامية) : 
 

البوسنة والهرسك ألبانيا 
البرازيل الجزائر 

بلغاريا أنغوال 
آندا األرجنتين 

آولومبيا أستراليا 
الكونغو أذربيجان 
آوستاريكا بنغالديش 
آوت ديفوار بربادوس 
مدغشقر بيالروس 

ماليزيا آرواتيا 
مالطة جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية 

موريتانيا الجمهورية الدومينيكية 
المكسيك اآوادور 

المغرب مصر 
نيبال السلفادور 

نيكارغوا اريتريا 
نيجيريا أثيوبيا 
النرويج فنلندا 
بنما فرنسا 
باراغواي غابون 

بيرو غانا 
الفلبين غواتيماال 

جمهورية آوريا غينيا 
جمهورية مولودفا ايسلندا 

االتحاد الروسي الهند 
سنغافورة أندونيسيا 

سلوفاآيا العراق 
جنوب أفريقيا ايرلندا 

السويد جامايكا 
تايلند اليابان 

توغو آازاخستان 
أوغندا آينيا 
المملكة المتحدة التفيا 

جمهورية تنزانيا المتحدة ليبيريا 
الواليات المتحدة األمريكية الجماهيرية العربية الليبية  

أوروغواي لكسمبرغ 
 بلجيكا 

 
 

وبالنسبة الى الوفد الخاص ، أوراق االعتماد والتفويض الكامل لوفد الجماعة األوروبية (١) .  (ب)
 

وبالنسبة الى الوفود المراقبة ، أوراق اعتماد وفد الدولة التالية :  (جـ)
 

جيبوتي 
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ــات المراقبـة التـالي ذآرهـا  وبالنسبة الى المنظمات المراقبة ، خطابات أو وثائق تعيين ممثلي المنظم ( د)
(والمرتبة حسب الترتيب الهجائي السمها بالفرنسية ان وجد ، وإال فوفقا السمها بلغة أخرى) : 

 
ـــدة  المنظمـات الدوليـة الحكوميـة :  منظمـة العمـل الدوليـة (ILO) ومنظمـة األمـم المتح "١"
للتربية والعلم والثقافــة (UNESCO) واالتحـاد الدولـي لالتصـاالت (ITU) ومنظمـة التجـارة العالميـة (WTO) وجامعـة 

الدول العربية (LAS) ومنظمة الوحدة األفريقية (OAU) ومنظمة المؤتمر االسالمي (OIC) (٧) ؛ 
 

ـــة :  الجمعيــة األرجنتينيــة لفنــاني األداء (AADI) وجمعيــة  المنظمـات غـير الحكومي "٢"
 (IAB) والجمعية الدولية لالذاعة (ACT) وجمعية التلفزة التجارية في أوروبا (AEPO) منظمات فناني األداء األوروبيين
ــة فـي اليابـان (NAB-Japan) والمكتـب الدولـي للجمعيـات المشـرفة علـى ادارة  والجمعية الوطنية لهيئات االذاعة التجاري
حقوق التسجيل واالستنساخ اآللي (BIEM) وتحالف أوروبا الوسطى والشـرقية بشـأن حـق المؤلـف (CEECA) ومرآـز 
البحث واالعالم في مجال حق المؤلف (CRIC) ولجنة الممثلين وفناني األداء (CSAI) واالتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين 
والملحنين (CISAC) والمجلس الدولي لجمعيات الرسوم والنماذج الصناعية (ICSID) وتحالف شرآات األفالم األوروبية 
 (EUROCOPYA) واالتحاد األوروبي لجمعيات االدارة الجماعية لمنتجي النسخ الســمعية البصريـة الخاصـة (EFCA)
واالتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات (IFPI) واالتحاد الدولي للفيديو (IVF) واالتحاد الدولي للممثلين (FIA) واالتحــاد 
ــن  الدولي لجمعيات موزعي األفالم (FIAD) واالتحاد الدولي لجمعيات منتجي األفالم (FIAPF) واالتحاد الدولي للصحفيي
(IFJ) واالتحاد الدولي للموسيقيين (FIM) ومعهد البلدان األمريكية لحق المؤلــف (IIDA) ومعـهد مـاآس بالنـك للقوانيـن 
األجنبية والقانون الدولي في شأن براءات االختراع وحق المؤلف والمنافسة (MPI) ومعهد الملكية الفكرية (IIP) والجمعية 
الدولية لوسائل االعالم والتسلية (MEI) والرابطة الدوليــة لقـانون المنافسـة (LIDC) والمنظمـة األيبيريـة األمريكيـة لحـق 
المؤلف (LATINAUTOR) ورابطة أوروبا لجمعيات أصحاب عمل فنــون األداء (PEARLE) واتحـاد آسـيا والمحيـط 
ــة لرجـال الصناعـة وأصحـاب العمـل (UNICE) واالتحـاد األوروبـي  الهادىء لالذاعة (ABU) واتحاد النقابات األوروبي
لالذاعة (EBU) والجمعية الدولية للناشرين (IPA) واالتحاد العالمي للمكفوفين(WBU) وجمعيــة تجـار برامـج الحاسـوب 

 . (٣٣) (VSDA) التصويرية
 

ــا  وتوصي اللجنة المؤتمر المنعقد في جلسة عامة بأن يقبل أوراق االعتماد والتفويض الكامل للوفود الوارد ذآره - ٨
في الفقرة ٧(أ)"١" والفقرة ٧(ب) أعاله ، وأوراق االعتماد للوفود الوارد ذآرها في الفقرة ٧(أ)"٢" والفقرة ٧(جـ) أعاله ، 

وخطابات أو وثائق تعيين ممثلي المنظمات الوارد ذآرها في الفقرة ٧(د) أعاله . 
 

وعبرت اللجنة عن الرغبة في أن تلفت األمانة نظـر الوفـود األعضـاء أو الوفـود المراقبـة التـي لـم تقـدم أوراق  - ٩
االعتماد أو التفويض الكامل وممثلي المنظمات المراقبة الذين لم يقدموا الخطابات أو الوثائق األخرى للتعييـن الـى المـادة ٦ 
ــم أوراق االعتمـاد ، الـخ.") والمـادة  ("أوراق االعتماد والتفويض الكامل") والمادة ٧ ("خطابات التعيين") والمادة ٨ ("تقدي

١٠ ("المشارآة المؤقتة") من النظام الداخلي . 
 

وقررت اللجنة أن تعد األمانة تقريرا عن اجتماعها األول وتصدره آتقرير أول لها ، على أن يقدمه رئيس اللجنة  -١٠
الى المؤتمر المنعقد في جلسة عامة . 

 
وقررت اللجنة أن تجتمع من جديد لفحص أية بالغات اضافية تتعلق بالوفود العادية أو الوفود الخاصة أو الوفود  -١١

المراقبة أو المنظمات المراقبة قد تتسلمها األمانة بعد اختتام اجتماعها . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
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