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املؤمتر الدبلوماسي املعني حبماية 
  األداء السمعي البصري

 
  2012  يونيو26 إىل 20من ، بيجني

 
 

  قبول املراقبني
  األمانةمن إعداد

تحضريية للمؤمتر ا,بلومايس املعين حبامية األمنذ أن  .1 نة ا لانعقد اج7ع ا برصيللج سمعي ا لداء ا  نومفرب 30 يف ل
سمرب  1و متدت قامئة املدعوين حلضور املؤمتر ا,بلومايسو 2011يد تان  ( املعادة دعوتهعا  AVP/PM/4ثيقالو
بات من تسمل، )AVP/PM/6و بول حضورها املؤمتر ا,بلومايس بصفة طل املدير العام  ية  تا ية ا نظامت غري احلكو لقا لم ل مل

 .مراقب

يني  "1"  ؛)AFM(سـيقqحتاد األمرييك للمو

هادئ حلق املؤلف  "2" يط ا يا وا ية آ لو حمل سـ  ؛)APCA(مجع

ية إلو "3" ية املد نا ينيمجلع ناين األداء واملو يقدارة حقوق   ).ADAMI (سـف

ية املذكورة يف الفقرة  .2 نظامت غري احلكو نظمة من ا بذة موجزة عن لك  تضمن مرفق هذه الويقة  مو ملم ن ث  – أعاله 1ي
ها وعضويهتاو ها و يلكأهدا ية إىل املؤمتر ا,بلومايس بصفة . هف نظامت غري احلكو مومن املقرتح أن تدعى هذه ا  ".مراقب"مل

بت يف  .3 لإن املؤمتر ا,بلومايس مدعو إىل ا
 . أعالهq2قرتاح الوارد يف الفقرة 
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ANNEX 

 املرفق
ية و تحدة األمر يقيي الوال�ت ا يكqحتاد األمرييك ملو مل  )AFM (كنداسـ

ت: ئاملقر الرييس يقيي الوال�ت ا شئ qحتاد األمرييك ملو ملأ سـ ندا يف عام ن ية و كحدة األمر يويورك احلايلمقره و، 1896يك ن يف 
ية تحدة األمر يكلوال�ت ا  .مل

يني احملرتفنينقابةqحتاد هو : األهداف ياة املو سني  يق دوية تكرس ¥ودها  سـح تح تفاوض امجلاعي لل تونظمي ل من خالل ا
يع نطاق  تو سـشؤوهنم  ينيتالفوائد املرتبة عىل إقامة qحتاداتل تعلقة بأمور هتم املو ية ا يا شاركة يف األعامل ا سـيق وا مل سـ سـ  .لمل

يلك يذي دويل : لها ية لالحتاد من جملس  ية األسا ئة الرئا تنفتألف ا سـ سـ ي سا دويا و¸ئب ريس دويللهت ئيضم ر ل يس ئ و¸ئب رئي
سة أعضاء،أمني خزانةو يذية مؤلفة من  نة  مخ و  .تنفجل

يقي حمرتف90 000ميثل qحتاد : العضوية  .سـ مو

هادئ حلق املؤلف  يط ا يا وا لية آ حمل سـ  )APCA(مجع

يوز: ئاملقر الرييس هادئ حلق املؤلف يف  يط ا يا وا ية آ ئت  نأ حمل سـ لمجع  .2011 نومفرب 15لندا يف ينش

هادئ عية مجلاهدف : األهداف يط ا يا وا شة احلفاظ عىل حق املؤلف واحلقوق اÂاورة يف إقلمي آ نا لأن تكون حمفال  حمل سـ ق مل
رشيعات  من خالل ذه احلقوقوالهنوض هب تعلميلتا  .لواحلوار وا

يلك ية غري مدجم: لها هادئ حلق املؤلف يه  يط ا يا وا مجعية آ حمل سـ ية . ة العضويةلمجع مجلعونظر ا يات رشوع نظام أسايس لحا م يف 
يليح  تسجت ئمن ريس و¸ئب ريس وأمني وأمني أمانهتا تتألف مجعية مدجمة العضوية  هاي ثلخزانةئ ية يف نيمم و طن للمجموعات الو

يصو ية، و ّا سـ رشمجلع ية عىل  مت أعضاء ا نظام األسايس يف عام مجلع  .2012لوع هذا ا

هادئ يف الوقت الراهن أكرث من يشمل أعضاء: األعضاء يط ا يا وا ية آ ل  حمل سـ يا 70مجع يامي أاكد ثال موحما مجلعيات حق مم و
ندا وqحتاد الرويس وفانواتو هورية كور� و¸ورو ويوز يان و يجي وا يا والصني و يلاملؤلف من أسرتا ن ل مجل  .ف

ية إل ية املد نا ينيمجلع ناين األداء واملو يقدارة حقوق   )ADAMI (سـف

يني يف : ئاملقر الرييس ناين األداء واملو ية إلدارة حقوق  ية املد ئت ا يقأ ف سـش نن ئومقرها الرييس يف ريس  1955 فرباير 24مجلع
 .نبفرسا

ي: األهداف يني يه  ناين األداء واملو ية إلدارة حقوق  ية املد مجعا ن يقمجلع ية سـف ية فر لة مد سـن . فناين األداءتحصيل إÑوات ن
ية يه  ها الر ئيسـوأهدا نصفةاملاكفآتحتصيل ف سخ اخلاصوماكفآت مل ا سـتئثارية ت املرتبة عىل احلقوق qاملاكفآت وبعض لن ا

برصي سمعي ا ليف جمال األداء ا توينيل ناين األداء وتطويرها عىل ا ملسـ، وا,فاع عن حقوق   . الوطين وا,ويلف

يلك يذية، و: لها نة ا يذي وا ية يه اÂلس واÂلس ا ية األسا ئات الرئا نفا تنف لت ل للجل سـ سـ ئمه الريس واألمني العام  نياملوظفكبار هي
 .زانةاخلوأمني 

ية : األعضاء ناين األداء27 000مجلعتضم ا  .ف عضو من 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


