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المرفق الثالث - ألف 
 
 

قائمة بالبلدان المقترح دعوتها بصفة وفود أعضاء 
(أي الدول األعضاء في الويبو) 

 
 

االتحاد الروسي وأثيوبيا وأذربيجان واألرجنتين واألردن وأرمينيا وأريتريــا وأسـبانيا وأسـتراليا 
واسـتونيا وإسـرائيل وإآـوادور وألبانيـا وألمانيـا واإلمـارات العربيـة المتحـدة وأنتيغـوا وبربـودا وأنــدورا 
وأندونيسيا وأنغوال وأوروغواي وأوزبكستان وأوغندا وأوآرانيا وإيرلنــدا وإيسـلندا وإيطاليـا وبـابوا غينيـا 
الجديدة وباراغواي وباآستان والبحريـن والـبرازيل وبربـادوس والبرتغـال وبرونـي دار السـالم وبلجيكـا 
وبلغاريا وبليز وبنغالديش وبنما وبنن وبوتان وبوتسوانا وبورآينا فاصو وبورونــدي والبوسـنة والهرسـك 
وبولندا وبوليفيا وبيرو وبيالروس وترآمانستان وتايلند وترآيا وترينيداد وتوباغو وتشاد وتوغـو وتونـس 
وجامايكا والجزائر وجزر البهاما والجماهيرية العربية الليبيـة وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى والجمهوريـة 
ــا الشـعبية  التشيكية وجمهورية تنزانيا المتحدة والجمهورية الدومينيكية وجمهورية آوريا وجمهورية آوري
الديمقراطية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وجمهورية مولدوفا 
وجنوب أفريقيا وجورجيا والدانمرك ودومينيكا والرأس األخضــر وروانـدا ورومانيـا وزامبيـا وزمبـابوي 
ــنت وجـزر غرينـادين وسـانت آيتـس ونيفـس وسـانت لوسـيا  وساموا وسان تومي وبرينسيبي وسانت فنس
وسان مارينو وسري النكا والسلفادور وســلوفاآيا وسـلوفينيا وسـنغافورة والسـنغال وسـوازيلند والسـودان 
وسورينام والسويد وسويســرا وسـيراليون وسيشـيل وشـيلي والصومـال والصيـن وطاجيكسـتان والعـراق 
وعمان وغابون وغامبيا وغانا وغرينادا وغواتيماال وغيانا وغينيا وغينيا االستوائية وغينيا-بيساو وفرنسا 
والفلبين وفــنزويال وفنلنـدا وفيجـي وفييـت نـام وقـبرص وقطـر وقيرغيزسـتان وآازاخسـتان والكـاميرون 
والكرسـي الرسـولي وآرواتيـا وآمبوديـا وآنـدا وآوبـا وآـوت ديفـوار وآوسـتاريكا وآولومبيـا والكويــت 
والكونغو وآينيا والتفيا والوس ولبنان ولكسمبرغ وليبيريا وليتوانيا وليختنشتاين وليسوتو ومالطــة ومـالي 
ــيك ومـالوي والمملكـة العربيـة السـعودية والمملكـة المتحـدة  وماليزيا ومدغشقر ومصر والمغرب والمكس
ومنغوليـا وموريتانيـا وموريشـيوس وموزامبيـق ومونـاآو وناميبيـا والـنرويج والنمسـا ونيبـــال والنيجــر 
ونيجيريا ونيكاراغوا ونيوزيلندا وهايتي والهند وهندوراس وهنغاريا وهولندا والواليات المتحدة األمريكية 

واليابان واليمن واليونان (١٧٤)* . 
 

                                                 
باستثناء يوغوسالفيا .  *
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مشروع الدعوة المقترح توجيهها الى 
آل دولة عضو 

 
 

تحية طيبة وبعد ، 
 

المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) يهدي أطيب تحياته لمعالي وزيــر الخارجيـة 
ــة وفـد عضـو فـي المؤتمـر الدبلوماسـي المعنـي  ، ويتشرف بدعوة حكومة معاليه الى ايفاد من يمثلها بصف

بحماية األداء السمعي البصري . 
 

وسينعقد المؤتمر الدبلوماسي في جنيف في [المكان] مــن [التـاريخ] وسـيفتتح أعمالـه فـي السـاعة 
٠٠ر١٠ صباح اليوم األول . وسيفتح باب التسجيل أمام المشترآين في مقر الويبــو الرئيسـي اعتبـارا مـن 

الساعة ٠٠ر٣ بعد ظهر يوم [التاريخ] . 
 

ــة الفوريـة باللغـات االسـبانية واالنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة  وستتاح خدمات الترجم
والفرنسية . 

 
ويرد طي هذا الخطاب مشــروع جـدول أعمـال المؤتمـر الدبلوماسـي ومشـروع النظـام الداخلـي 
للمؤتمـر الدبلوماسـي ومشـروع االقـتراح األساسـي (األحكـام الموضوعيـة واألحكـام االداريـة واألحكـــام 
الختامية) [لبروتوآول معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي] [لمعاهدة الويبو بشأن األداء السمعي 

البصري] . 
 

ويتألف "االقتراح األساسي" ، المشار اليه في المادة ٢٩(١)( أ ) من مشروع النظام الداخلي ، من 
مشروع األحكام الموضوعية ومشروع األحكام االدارية والختامية .  

 
وسيحتاج ممثلو حكومة معاليه الى أوراق اعتماد وسيحتاجون أيضا الى التفويــض الكـامل لتوقيـع 
[بروتوآول معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي] [معاهدة الويبو بشأن األداء السمعي البصري] 
(أنظر المادة ٦ من مشروع النظام الداخلي للمؤتمر الدبلوماسي ، الوثيقة -/IAVP/DC) . وينبغي أن يحمل 

ذلك التفويض الكامل توقيع رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية . 
 

ــماء ممثليـها ومناصبـهم  ونكون شاآرين لو تفضلت حكومة معاليه باخطار المدير العام للويبو بأس
في موعد أقصاه [التاريخ] . 

 
في [التاريخ] 
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[يلي ذلك المرفق الثالث - باء] 
 


