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WO/GA/25/3
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٤/١٤ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

الجمعية العامة للويبو 
الدورة الخامسة والعشرون (الدورة االستثنائية الحادية عشرة) 

جنيف ، ١٣ و١٤ أبريل/نيسان ٢٠٠٠ 

التقرير 

الذي اعتمدته الجمعية العامة 

ــا لتوصيـة مـن الـدورة الرابعـة الخاصـة للجنـة الدائمـة  عقدت الجمعية العامة دورة استثنائية تبع -  ١
ــة التحضيريـة لمؤتمـر الويبـو الدبلوماسـي المعنـي  المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة واجتماع اللجن
بحمايـة األداء السمعـي البصري ، اللذيـن انعقـدا في جنيف في ١١ و١٢ و١٣ أبريل/نيسان ٢٠٠٠ ، على 

التوالي . 
 

وتم اعتماد مشروع جدول األعمــال آمـا ورد فـي الوثيقـة WO/GA/25/1 Prov. 1 باالجمـاع .  -  ٢
وترد قائمة بالمشترآين في الوثيقة في مرفق هذا التقرير . 

 
وترأس اجتماع الجمعية العامة نائب رئيــس الجمعيـة العامـة ، السـيد/ألكسـندر بـافيكين (االتحـاد  -  ٣

الروسي) . 
 

ويرد التقرير عن بنود جدول األعمال المعنية في هذه الوثيقة .  -  ٤
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البند األول من جدول األعمال : 
افتتاح الدورة 

 
ــا بعـد بعبـارة "المديـر العـام")  دعا المدير العام للويبو ، الدآتور آامل ادريس (والمشار اليه فيم -  ٥

الجمعية العامة للويبو الى عقد دورتها الخامسة والعشرين (الدورة االستثنائية الحادية عشرة) . 
 

وافتتح دورة الجمعية نائب رئيس الجمعية العامة ، السيد/ألكسندر بافيكين (االتحاد الروسي) .  -  ٦
 
 

البند الثاني من جدول األعمال : 
اعتماد جدول األعمال 

 
 WO/GA/25/1 اعتمـدت الجمعيـة العامـة جدول أعمالها آما هــو مقـترح فـي الوثيقـة -  ٧

Prov. 1 (والمشار اليه في هذه الوثيقة بعبارة "جدول األعمال") . 
 
 

البند الثالث من جدول األعمال : 
النظر في نتائج اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة 

وتوصيات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي المقترح  
والمعني بحماية األداء السمعي البصري 

 
بناء على دعوة نائب رئيس الجمعية العامة ، السيد/يوآــا ليـدس (فنلنـدا) ، أخطـر رئيـس الـدورة  -  ٨
ــأن اللجنـة الدائمـة قـررت  الرابعة الخاصة للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة الجمعية ب
أن عملها قد أحــرز تقدمـا آافيـا لالسـتعداد لعقـد مؤتمـر دبلوماسـي . وقـال ان اللجنـة الدائمـة قـد اعتمـدت 

 . WO/GA/25/2 باالجماع التوصيات الواردة في مرفق الوثيقة
 

وبنـاء علـى تلـك الدعـوة أيضـا ، أخطـر السـيد/يوآـا ليـدس المجتمعيـن ، بصفتـه رئيـس اللجنــة  -  ٩
ــة قـد  التحضيرية لمؤتمر الويبو الدبلوماسي المعني بحماية األداء السمعي البصري ، بأن اللجنة التحضيري
نزلت عند طلب اللجنة الدائمة بشأن اعداد اقتراح أساســي لألحكـام الموضوعيـة واالداريـة والختاميـة مـن 
الصـك الدولـي واعتمـدت مشـروع  النظـام الداخلـي المعـتزم رفعـه الـى المؤتمـر الدبلوماسـي وخطابــات 
الدعوات وقائمتي المنظمات المعتزم دعوتها شرط مراعاة بعـض التعديـالت الطفيفـة . وأضـاف قـائال ان 
اللجنة التحضيرية قد وافقت أيضا على االقتراح الرامي الى عقد المؤتمر في جنيف وأوصت بأن يدعا الى 

االنعقاد في الفترة من ٧ الى ٢٠ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ . 
 

ــد جامايكـا الجمعيـة العامـة بـأن حكومتـه تنظـر فـي امكانيـة ترشـيح بلـده السـتضافة  وأخطر وف -١٠
المؤتمر الدبلوماسي عمال باالقتراحات الواردة من عدد من الوفود . 

 
وأعرب وفد سنغافورة عن الرغبة في أن تعقد جولة المشاورات االقليميــة لبلـدان آسـيا والمحيـط  -١١

الهادىء في أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ . 
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وأشارت األمانة الى أن المنظمة تعتزم عقد ستة اجتماعات خالل ثالثة أشهر وعليها أن تأخذ في  -١٢
الحسبان المشكالت المتعلقة بايجاد األماآن الكافية عنــد تحديـد التواريـخ المناسـبة وان آـانت تـود ارضـاء 

رغبات األقاليم بقدر االمكان . 
 

وذّآر وفد آندا بأنه دعــا خـالل اجتمـاع اللجنـة التحضيريـة لمؤتمـر الويبـو الدبلوماسـي المعنـي  -١٣
بحماية األداء السمعي البصري الى االستعانة بموقع الويبو علــى االنـترنت لتبـادل المعلومـات والتعليقـات 

بشأن االقتراحات والوثائق المعتزم طرحها ألغراض الصك الدولي . 
 

ـــهده التخــاذ  وردا علـى ذلـك الطلـب ، صـرح المديـر العـام قـائال ان المكتـب الدولـي سـيبذل ج -١٤
الترتيبات التقنية واللوجيستية التاحة منبر غير رسمي للنقاش عبر االنترنت . 

 
وردا على اقتراح وفـد جامايكـا ، أشـار المديـر العـام الـى أن حكومـة جامايكـا عليـها أن ترسـل  -١٥
اقتراحا رسميا خطيا الستضافة المؤتمر . وعندئذ ، سينظر المكتب الدولي في امكانية األخذ بذلك االقتراح 

من حيث الميزانية والمسائل اللوجيستية ، ان رغبت الجمعية في ذلك . 
 

ــة بحـق المؤلـف والحقـوق  وأطلعت الجمعية العامة على توصيات اللجنة الدائمة المعني -١٦
المجاورة وأحاطت علما بها مع الموافقة ووافقت على الدعوة الى عقــد مؤتمـر دبلوماسـي معنـي 

بحماية األداء السمعي البصري آما هو موصى به في الوثيقة WO/GA/25/2 ومرفقها . 
 

 
 

البند الرابع من جدول األعمال : 
اعتماد التقرير 

 
١٧-    اعتمدت الجمعية العامة هذا التقرير باالجماع 

في ١٤ أبريل/نيسان ٢٠٠٠ . 
 
 

اختتام الدورة 
 

ــى اشـتراآهم النشـط فـي  وشكر نائب رئيس الجمعية العامة ، السيد/بافيكين ، جميع المندوبين عل -١٨
ــق المؤلـف والحقـوق المجـاورة  االجتماع . وفي هذا الصدد ، خص بالذآر رئيس اللجنة الدائمة المعنية بح
واللجنة التحضيرية لمؤتمر الويبو الدبلوماسي المعني بحماية األداء السمعي البصري ، السيد/يوآا ليدس ، 
ونائبي الرئيس . وقال ان الجمعية العامة أنجزت مهمتها على وجه مرض تماما بفضلهم . وتوجــه بالشـكر 
ــن امتنانـه للعمـل الشـاق الـذي  أيضا الى موظفي الويبو لحسن الترتيب والتنظيم واعداد الوثائق وأعرب ع

بذله المترجمون الفوريون . 
 
 

[يلي ذلك المرفق] 
 


