
 r:\publish\iavp\arabic\doc\iavp_pm_06.doc(CD\NAH\aa)
 

 

IAVP/PM/6
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٤/١٤ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر الدبلوماسي المعني 

بحماية األداء السمعي البصري 

جنيف ، في ١٢ و١٤ أبريل/نيسان  ٢٠٠٠ 

التقرير 

الذي اعتمدته اللجنة التحضيرية 

أوال -  مقدمة 
 

انعقـد اجتمـاع اللجنـة التحضيريـة لمؤتمـر الويبـو الدبلوماسـي المعنـي بحمايـــة األداء الســمعي  - ١
البصـري (والمشار اليـه فيما بعـد بعبـارة "اللجنــة التحضيريـة") فـي جنيـف فـي ١٢ و١٤ أبريـل/نيسـان 

 . ٢٠٠٠
 

وآانت الدول التالية األعضاء في الويبو أو اتحاد برن لحماية المصنفات األدبية والفنية أو آليهما  - ٢
ممثلـة فـي االجتمـاع :  ألبانيـا والجزائـر وأنـدورا واألرجنتيـن وأسـتراليا والنمســـا وبنغالديــش وبلجيكــا 
ــاميرون وآنـدا والصيـن وآولومبيـا وآوسـتاريكا وآـوت ديفـوار  والبرازيل وبلغاريا وبورآينا فاصو والك
ــدا  وآرواتيـا والدانمـرك وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة واآـوادور ومصـر والسـلفادور واسـتونيا وفنلن
وفرنسا وألمانيا وغانا واليونان وغينيـا وهـايتي وهنغاريـا والـهند وأندونيسـيا والعـراق وايرلنـدا وايطاليـا 
ــان والجماهيريـة العربيـة الليبيـة ولكسـمبرغ ومدغشـقر  وجامايكا واليابان وآازاخستان وآينيا والتفيا ولبن
ــدا  وماليزيا ومالطة والمكسيك والمغرب وهولندا ونيوزيلندا ونيجيريا والنرويج وبنما وبيرو والفلبين وبولن
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والبرتغال وقطر وجمهورية آوريا ورومانيا واالتحاد الروسي ورواندا وسـنغافورة وسـلوفاآيا وسـلوفينيا 
ــا  وجنـوب أفريقيـا واسـبانيا والسـويد وسويسـرا وطاجيكسـتان وتـايلند وتوغـو وتونـس وأوغنـدا وأوآراني
ـــات المتحــدة األمريكيــة وأوروغــواي وفــنزويال  والمملكـة المتحـدة وجمهوريـة تنزانيـا المتحـدة والوالي

وزمبابوي ، واشترآت ايران (جمهورية – االسالمية) في االجتماع بصفة مراقب (٨٤) . 
 

واشترآت الجماعة األوروبية في االجتماع أيضا بصفة مراقب .  - ٣
 

وتم اعتماد مشــروع جـدول األعمـال آمـا ورد فـي الوثيقـة IAVP/PM/1 باالجمـاع . وتـرد فـي  - ٤
المرفق األول لهذه الوثيقة قائمة بالمشترآين . 

 
وانتخبت اللجنة التحضيرية باالجماع السيد/يوآا ليدز (فنلندا) رئيسا لالجتمــاع والسـيد/آـارلوس  - ٥
تيسيرا روآو (أوروغواي) والسيد/شين رينغان (الصين) نائبين للرئيس . وعمل الســيد/فرانسـيس غـوري 

أمينا للجنة التحضيرية . 
 

 . IAVP/PM/5 والوثيقة IAVP/PM/4 والوثيقة IAVP/PM/3 واستندت المناقشات الى الوثيقة - ٦
 
 

ثانيا -  النظر في مشروع األحكام االدارية والختامية 
للصك الذي سينظر فيه المؤتمر الدبلوماسي 

 
طلبت اللجنة التحضيرية الى األمانة أن تعد اقتراحا أساسيا لألحكام االدارية والختامية من الصك  - ٧
الدولي يحتوي على حلين بديلين أحدهما بروتوآول لمعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي والثاني 
معاهدة منفصلة ، علـى أن يسـتند النـص فـي الحـالتين الـى أحكـام معـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل 

الصوتي . 
 
 

ثالثا -  النظر في مشروع النظام الداخلي  
للمؤتمر الدبلوماسي 

 
ــها مشـروع المـادة ١٥(٦) بمنـح األسـبقية لنـائب  استفسر وفد أستراليا عن الطريقة التي يسمح ب - ٨
رئيس يكون من أعضاء وفد الجماعة األوروبية ألن تلـك المـادة تحـدد األسـبقية بيـن نـواب الرئيـس وفقـا 
للمكان الذي يشغله اسم دولة آل منهم حسب الترتيب الهجائي الفرنسي ألسماء الدول . ورّدت األمانة على 
ذلك بأن اسم الجماعة األوروبية ورد في نهاية القائمة عند تطبيق المادة ٣٥ المقابلة لتلك المادة من النظــام 
الداخلي للمؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد سنة ١٩٩٦ وأن من المناسب تطبيق ذلك في اطار مشروع المـادة 

 . (٦)١٥
 

وتطرق وفد أستراليا الى مشروع المادة ١٧ واقترح االستعاضة عن آلمة "الرئيس" بعبارة "أي  - ٩
رئيس" (في النص االنكليزي) . ولفت الرئيس االنتباه الـى أن التغيـير ذاتـه مطلـوب فـي مشـروع  المـادة 

 . (١)١٦
وتمت الموافقة على مشروع النظام الداخلي آما هو مقترح شرط مراعاة التعديل المذآور أعــاله  -١٠

. ويرد في المرفق الثاني لهذه الوثيقة نص مشروع النظام الداخلي آما تمت الموافقة عليه . 
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رابعا -  النظر في قائمة الدول والمنظمات 

التي ستدعى الى المؤتمر الدبلوماسي ونصوص مشروعات الدعوات 
 

أدلى وفد البرتغال بالبيان التالي :  -١١
 

ــيدي الرئيـس ، ان  "ان وفد البرتغال يتحدث في اطار هذا البند باسم االتحاد األوروبي . س
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي قد الحظــت أن قائمـة الـدول المقـترح دعوتـها لكـي تكـون 
ممثلة بوفود أعضاء في المؤتمر الدبلوماسي بصفتها دوال أعضاء في الويبــو تضـم يوغوسـالفيا 
(المرفق ألف من الوثيقـة IAVP/PM/4) . وفـي هـذا الصـدد ، ان الـدول األعضـاء فـي االتحـاد 
األوروبـي ترغـب فـي التذآـير بـالمذآرة الشـفهية التـي وجهتـها البعثـة الدائمـة لفنلنــدا فــي ١٦ 
ديسـمبر/آـانون األول ١٩٩٩ باسـم الـدول األعضـاء فـي االتحـاد األوروبـي الـى المديـر العــام 
للمنظمة العالمية للملكية الفكرية طالبة منه اخطار الدول األعضاء في الويبو بمضمون المذآرة . 

ونلفت النظر بصفة خاصة الى الجزء التالي من المذآرة : 
 

’ نظرا الى قرار مجلس األمن فـي األمـم المتحـدة رقـم ٧٥٧ (١٩٩٢) وقـراره 
رقم ٧٧٧ (١٩٩٢) وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقــم ١/٤٧ (١٩٩٢) ، يعـبر 
االتحاد األوربــي مـن جديـد عـن موقفـه القـائل بـأن جمهوريـة يوغوسـالفيا االتحاديـة 
ـــة جمهوريــة يوغوســالفيا  (صربيـا ومونتنغـرو) ال تسـتطيع تلقائيـا مواصلـة عضوي
ــها العضويـة فـي المنظمـة العالميـة  االتحادية االشتراآية في المنظمات الدولية ، بما في
للملكيـة الفكريـة ومختلـــف االتحــادات التــي تديرهــا المنظمــة . وليســت جمهوريــة 
يوغوسالفيا االتحادية (صربيا ومونتنغرو) سوى واحدة من الدول الخلف األهل لذلك . 

 
’ ونظرا الى عدم ايداع وثيقة انضمام الى الصكوك المؤسســة للمنظمـة العالميـة 
ـــة  للملكيـة الفكريـة ومختلـف االتحـادات التـي تديرهـا المنظمـة والتـي آـانت جمهوري
يوغوسالفيا االتحادية االشتراآية عضوا فيها أو عــدم ايـداع اخطـار بمواصلـة تطبيـق 
تلـك الصكـوك ، فـان الـدول األعضـاء فـي االتحـــاد األوروبــي ال تعتــبر جمهوريــة 

يوغوسالفيا االتحادية (صربيا ومونتنغرو) عضوا في تلك المنظمات‘. 
 

"ولم يتغير ذلك الموقف" . 
 

ــى المؤتمـر الدبلوماسـي بصفـة  وبخصوص قائمة المنظمات الدولية الحكومية المقترح دعوتها ال -١٢
مراقـب ، فقـد أشـار وفـد الكـاميرون الـى أن اسـم "االتحـــاد الجمرآــي واالقتصــادي ألفريقيــا الوســطى 
ــة ألفريقيـا الوسـطى" (CEMAC) . وأشـار وفـد  (UDEAC) قد تغير وأصبح "الجماعة االقتصادية والنقدي
آولومبيا أيضا الى أن تسمية "األمانة العامة للجماعة األندية" ينبغــي االسـتعاضة عنـها بعبـارة "الجماعـة 

األندية" . 
 

وبخصوص قائمة المنظمات غير الحكومية المقترح دعوتها بصفــة مراقـب ، فقـد دعيـت اللجنـة  -١٣
ــد آنـدا  التحضيرية الى ترشيح منظمات غير حكومية أخرى لدعوتها الى المؤتمر الدبلوماسي . واقترح وف
دعوة المعهد الكندي للملكية الفكرية (وهو المعهد الكندي للــبراءات والعالمـات التجاريـة سـابقا) . واقـترح 
الوفد أيضا دعوة ممثلي جمعية الصم . واقترح وفد الصين دعوة االتحاد الصيني لجمعيات اآلداب والفنون 

 . (CFLAC)
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وتمت الموافقة على الدعـوات وقـائمتي المنظمـات آمـا هـي مقترحـة شـرط مراعـاة التعديـالت  -١٤
ــهذه الوثيقـة نصـوص مشـروعات الدعـوات  المذآورة أعاله . وترد في المرفق الثالث (من ألف الى دال) ل

وقائمة الدول والمنظمات المدعوة ، آما تمت الموافقة عليها . 
 
 

خامسا -  النظر في جدول أعمال المؤتمر الدبلوماسي  
وتاريخ انعقاده ومكان انعقاده وسائر المسائل التنظيمية المتعلقة به 

 
اقترح وفد اسـبانيا تعديـل حاشـية مشـروع جـدول األعمـال علـى النحـو التـالي :  "فـور اختتـام  -١٥

المؤتمر ، تتاح للتوقيع الوثيقة الختامية والصك ، ان وجد" . 
 

ــال للمؤتمـر الدبلوماسـي آمـا هـو مقـترح . ويـرد فـي  وتمت الموافقة على مشروع جدول األعم -١٦
المرفق الرابع لهذه الوثيقة مشروع جدول األعمال آما تمت الموافقة عليه . 

 
ووافقت اللجنة التحضيرية على االقتراح الرامي الى عقد المؤتمر في جنيـف فـي مرآـز جنيـف  -١٧
الـدولي للمؤتمرات . وأوصـت اللجنـة التحضيريـة بأن ينعقـد المؤتمـر الدبلوماســي فـي الفـترة مـن ٧ الـى 

٢٠ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ شرط موافقة الجمعية العامة للويبو على ذلك . 
 
 

[تلي ذلك المرفقات] 
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