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الويبـو 

 

WO/GA/25/2
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٤/١٣ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

الجمعية العامة للويبو 

الدورة الخامسة والعشرون (الدورة االستثنائية الحادية عشرة) 

جنيف ، ١٣ و١٤ أبريل/نيسان ٢٠٠٠ 

توصية بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي 
معني بحماية األداء السمعي البصري 

من اعداد األمانة 

اقترحت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة ، في دورتها الثالثة التي انعقدت من ١٦ الــى ٢٠  - ١
نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩ ، عقد دورة خاصة لها خالل سنة ٢٠٠٠ لبحث مسألة عقد مؤتمر دبلوماسي للنظـر فـي صـك 

دولي بشأن حماية األداء السمعي البصري والبت في تلك المسألة . 
 

ــى أن يتـم اعتمـاد تقريرهـا  وعقدت اللجنة الدائمة دورتها الرابعة الخاصة في ١١ و١٢ أبريل/نيسان ٢٠٠٠ (عل - ٢
في ١٤ أبريل/نيسان ٢٠٠٠) . وفي تلك الدورة ، اعتمدت اللجنة الدائمة باالجماع توصية موجهة الى الجمعية العامة للويبــو 
بغرض عقد مؤتمر دبلوماسي معني بحماية األداء السمعي البصري في ديسمبر/آــانون األول ٢٠٠٠ . وتـرد تلـك التوصيـة 

في مرفق هذه الوثيقة . 
 

٣ -  ان الجمعية العامة مدعوة الى النظر فـي التوصيـات 
الـواردة فـي مرفـق هـذه الوثيقـــة والبــت فــي عقــد المؤتمــر 
الدبلوماسي المقترح والمعني بحماية األداء السمعي البصري . 

 
[يلي ذلك المرفق] 
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المرفق 
 

توصيات 
 

ان اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة  
 

حيث أنها أوصت في دورتها الثالثة التي انعقدت من ١٦ الى ٢٠ نوفمــبر/تشـرين الثـاني ١٩٩٩ 
ــرز مـن أجـل عقـد  بأن تعقد الدورة الراهنة الخاصة بها لبحث المسائل المتبقية وتقييم التقدم المح
مؤتمر دبلوماسي في ديسمبر/آــانون األول ٢٠٠٠ يتولـى النظـر فـي صـك دولـي بشـأن حمايـة 

األداء السمعي البصري ؛ 
 

ــا فيـه الكفايـة ، بخصـوص  وحيث أن العمل المنجز حتى نهاية هذه الدورة للجنة الدائمة متقدم بم
تحديد المسائل الجوهرية التي ينبغي تناولها فــي الصـك الدولـي وتحليلـها ، وبـالنظر الـى التقـدم 
ـــدورة  المحـرز فـي فحـص تلـك المسـائل الجوهريـة أثنـاء المـداوالت التـي جـرت خـالل هـذه ال
والدورات السابقة للجنة الدائمة ؛ وحيث أن المناقشات الجارية بشأن الصك الدولي بلغت مرحلــة 

تسمح بعقد المؤتمر البلوماسي واجراء المفاوضات في ذلك االطار ، 
 

اتفقت باالجماع على التوصيات التالية : 
 

األحكام االدارية والختامية  - ١
 

ينبغـي للجنـة التحضيريـة لمؤتمـر الويبـو الدبلوماسـي المعنـي بحمايـة األداء الســمعي 
ــب  البصري المجتمعة في جنيف في ١٢ و١٤ أبريل/نيسان ٢٠٠٠ أن تطلب الى المكت
الدولي أن يعد اقتراحا أساسيا لألحكام االدارية والختاميـة مـن الصـك الدولـي يحتـوي 
على حلين بديلين أحدهما بروتوآول لمعاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي 
والثاني معاهدة منفصلة ، باالستناد الــى أحكـام معـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل 

الصوتي ؛ 
 

االقتراح األساسي  - ٢
 

يتولى رئيس دورة اللجنة اعداد االقــتراح األساسـي لألحكـام الموضوعيـة مـن الصـك 
الدولي ألغراض المؤتمر الدبلوماسي . ويســهر المكتـب الدولـي للويبـو علـى مسـاعدة 

الرئيس ، 
 

ــي للويبـو نشـر مشـروعات النصـوص وتعميمـها علـى  وينبغي أن يتولى المكتب الدول
الدول والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غـير الحكوميـة المعـتزم دعوتـها الـى 

المؤتمر الدبلوماسي في موعد أقصاه األول من أغسطس/آب ٢٠٠٠ ، 
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المشاورات االقليمية  - ٣
 

ينبغي للمكتب الدولي أن ينظم اجتماعات تشاورية اقليمية في أفريقيا والبلــدان العربيـة 
وآسيا والمحيط الهادىء وأمريكا الالتينية والكاريبي وفي بعـض بلـدان أوروبـا وآسـيا 
ــات  خـالل سـبتمبر/أيلـول وأآتوبـر/تشـرين األول ونوفمـبر/تشـرين الثـاني ، واجتماع
تشاورية اقليمية في مكان انعقاد المؤتمر الدبلوماسي فــي ٥ و٦ ديسـمبر/آـانون األول 

 ، ٢٠٠٠
 

المؤتمر الدبلوماسي  - ٤
 

ينبغي أن ينعقد المؤتمر الدبلوماسي فـي الفـترة مـن ٧ الـى ٢٠ ديسـمبر/آـانون األول 
 . ٢٠٠٠

 
 

[نهاية المرفق والوثيقة] 
 
 


