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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون السابعةسلسلة االجتماعات 
ىل  2من جنيف،   2017 أأكتوبر 11اإ

 
 

 وضع معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البصري

عالمية  عدادمن وثيقة اإ مانة اإ  الأ

( والتصديق "بيجني معاهدة"معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي ) توقيعهذه الوثيقة معلومات عن وضع  تعرض
لهيا علهيا  .حزي النفاذ هامبا يف ذكل التقدم احملرز حنو دخول ، والانضامم اإ

 توقيع معاهدة بيجني أألف.

 ابلإجامع.بيجني  معاهدة، اعمتد مؤمتر بيجني ادلبلومايس املعين حبامية الأداء السمعي البرصي 2012يونيو  24يف  .1
يف مقّر الويبو  مفتوحا   توقيعهامن املعاهدة، ظّل ابب  25للامدة  وطبقا   .2012يونيو  26يف  معاهدة بيجني توقيعفُتح ابب و 

 .2013يونيو  24ىت الرئييس ملدة عام بعد اعامتدها، أأي ح

 ترد أأسامؤها يف املرفق الأول. مؤهال   طرفا   74، 2013يونيو  24ووقّع املعاهدة، حىت  .2

  



A/57/INF/7 
2 
 

 عاهدة بيجنيملوج الت  ء.اب

مت الأمانة، منذ سبمترب  .3 قلميية وأأقالميية تروجيا  ملعاهدة بيجني يف  مخس، 2016نظَّ ادلوحة و  دااكرفعاليات دولية واإ
 وس نغافورة. خوس يهوسان واغادوغو و 

 وشاركت الأمانة أأيضا  يف عدد من الأنشطة عىل الصعيد الوطين مهنا تقدمي املساعدة الترشيعية. .4

لهيا .جمي  التصديق عىل معاهدة بيجني والانضامم اإ

يداع املعاهدةمن  26بناء عىل املادة  .5 من الأطراف  طرفا   30، تدخل املعاهدة حزي النفاذ بعد ثالثة أأشهر من اإ
 من املعاهدة، واثئق التصديق أأو الانضامم اخلاصة هبا. 23حسب التعريف الوارد يف املادة املؤهةل، 

عداد هذه الوثيقة، ادلولهيالاإ انضمت املعاهدة أأو  عىل صّدقتو  .6 يف  أأسامؤها ةيف الويبو الواردالأعضاء  ، حىت اترخي اإ
 املرفق الثاين.

 ]ييل ذكل املرفقان[
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ANNEX I 

 املرفق الأول

 معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصيعىل الأطراف املوقّعة 
 (2013يونيو  24)حىت 

بلجياك، وبوتسواان، وبلغاراي، وبوركينا و وقّعت معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي الأطراف املؤهةل التالية: المنسا، 
فاصو، وبوروندي، والاكمريون، ومجهورية أأفريقيا الوسطى، وتشاد، وش ييل، والصني، وكولومبيا، والكونغو، وكوس تارياك، 

التش يكية، ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، وادلامنرك، وجيبويت، والسلفادور، وكوت ديفوار، وقربص، وامجلهورية 
س تونيا، والاحتاد الأورويب، وفرنسا، وأأملانيا، وغاان، واليوانن، وغرينادا، وغواتاميل، وغينيا، وهاييت، وهندوراس، وفنلندا،  واإ

يطاليا، وجاماياك، والأر  يرلندا، واإ ندونيس يا، واإ دن، وكينيا، ولكسمربغ، ومدغشقر، ومايل، وموريتانيا، وهنغاراي، واإ
وموريش يوس، واملكس يك، ومنغوليا، واجلبل الأسود، واملغرب، وانميبيا، وهولندا، ونياكراغوا، وبريو، وبولندا، وقطر، 

س بانيا، والسودان،  ومجهورية مودلوفا، ورومانيا، وسان تويم وبرينسييب، والس نغال، وسيش يل، وسرياليون، وسلوفينيا، واإ
والولايت املتحدة الأمريكية،  واململكة املتحدة، وسويرسا، وامجلهورية العربية السورية، وتوغو، وتونس، وأأوغندا،والسويد، 

 (.74وزامبيا، وزمبابوي )

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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ANNEX II 

 الثايناملرفق 
 

لهيا والانضامم معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصيالتصديق عىل حالت   اإ
 (2017أأغسطس  11)حىت 

بوتسواان، اجلزائر، و : ادلول الأعضاء التالية هيالاإ انضمت  أأومعاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي  عىل صّدقت
هورية مودلوفا، وقطر، ومج غابون، والياابن، والسلفادور، و وش ييل، والصني، ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، 

تونس، و وسلوفاكيا، وامجلهورية العربية السورية،  ،سامواو  ،سانت فنسنت وجزر غرينادينالرويس، و  والاحتاد
 (.17العربية املتحدة ) والإمارات

 [قة]هناية املرفق الثاين والوثي


