
 r:\publish\iavp\arabic\doc\iavp_pm_04.doc(NAH\nah)
 

 

IAVP/PM/4
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٠٢/٢٨ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر الدبلوماسي المعني 

بحماية األداء السمعي البصري 

جنيف ، في ١٢ و١٤ أبريل/نيسان  ٢٠٠٠ 

قائمة بالدول والمنظمات التي ستدعى الى المؤتمر الدبلوماسي 
ونصوص مشروعات الدعوات 

من اعداد األمانة 
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الوفود األعضاء :  من المقترح دعوة الدول األعضاء في الويبو الى المؤتمر الدبلوماسي بصفـة  - ١
"وفـود أعضـاء" أي بحـق التصويـت (أنظـر المـادة ٢(١)"١" مـــن مشــروع النظــام الداخلــي للمؤتمــر 
الدبلوماسي في الوثيقة IAVP/PM/3 ("مشروع النظام الداخلي")) . وأرفق طــي هـذه الوثيقـة قائمـة بتلـك 

الدول ومشروع الدعوة المقترح توجيهها اليها (المرفق ألف) . 
 

ــوة الجماعـة األوروبيـة الـى المؤتمـر الدبلوماسـي بصفـة "وفـد  الوفد الخاص :  من المقترح دع - ٢
خاص" أي منحها وضع الوفد العضو ، باستثناء أنها ال يمكن أن تكون عضـوا فـي لجنـة أوراق االعتمـاد 
ــي) .  وال تتمتع بحق التصويت (أنظر المواد ٢(١)"٢" و١١(٢) و٣٣(٢) و(٣) من مشروع النظام الداخل

وأرفق طي هذه الوثيقة مشروع الدعوة المقترح توجيهها الى الجماعة األوروبية (المرفق باء) . 
 

الوفود المراقبة :  من المقترح دعوة الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة غير األعضاء فــي  - ٣
الويبـو الـى المؤتمـر الدبلوماسـي بصفـة "وفـود مراقبـة" ، أي دون حـق التصويـت مثـــال (أنظــر المــادة 
٢(١)"٣" من مشروع النظام الداخلـي) . وأرفـق طـي هـذه الوثيقـة قائمـة بتلـك الـدول ومشـروع الدعـوة 

المقترح توجيهها اليها (المرفق جيم) . 
 

ــير الحكوميـة  المنظمات المراقبة :  من المقترح دعوة المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غ - ٤
الى المؤتمر الدبلوماسي بصفة "منظمات مراقبة" (أنظر المادة ٢(١)"٤" من مشــروع النظـام الداخلـي) . 

وأرفق طي هذه الوثيقة قائمة بتلك المنظمات ومشروع الدعوة المقتر توجيهها اليها (المرفق دال) . 
 

ــات المماثلـة بشـأن المؤتمـر الدبلوماسـي  االقتراحات الواردة في الفقرات التالية مطابقة لالقتراح - ٥
المعني ببعض مسائل حق المؤلف والحقوق المشابهة ("المؤتمر الدبلوماسي لسنة ١٩٩٦") . 

 
ان اللجنـة التحضيريـة مدعـوة الــى التعليــق  - ٦

على هذه االقتراحات . 
 

[تلي ذلك المرفقات] 
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