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 1083 سبمترب 81التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 احلادية واخلمسونسلسلة االجتماعات 
ىل  13جنيف، من   1083أأكتوبر  1سبمترب اإ

 
 

 معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البصري وضعمعلومات عن 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 .التوقيع عىل معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي )املعاهدة( والتصديق علهيا وضعتوفر هذه الوثيقة معلومات عن 

 تكل املعاهدة ابلإجامع.، اعمتد مؤمتر بيجني ادلبلومايس املعين حبامية الأداء السمعي البرصي 1081يونيو  12يف و .8

  الفاا..ة والتقدم احملرز حنو دخولها حزياملعاهد وضعوتوفر هذه الوثيقة معلومات حمدثة عن  .1

 التوقيع عىل معاهدة بيجني أألف.

ظّل ابب التوقيع علهيا ماتوحا يف من املعاهدة،  12. وطبقا للامدة 1081يونيو  12فُتح ابب التوقيع عىل املعاهدة يف  .3
 .1083يونيو  12يبو الرئييس ملدة عام بعد اعامتدها، أأي حىت مقّر الو 

 .يف املرفق الأول أأسامؤهاطرفا مؤهال ترد  18، 1083يونيو  12عىل املعاهدة، حىت  ووقّع .2

لهيا ابء.  التصديق عىل معاهدة بيجني والانضامم اإ

يداع من معاهدة بيجني، تدخل املعاهدة حزي الفاا. بعد ثال 12 بفاء عىل املادة .2 من الأطراف طرفا  30ثة أأههر من اإ
 .الانضامم اخلاصة هباأأو  تصديقال  ئقمن املعاهدة، واث 13 حسب التعريف الوارد يف املادةاملؤهةل، 

عداد هذه الوثيقة، ادلوةل توصّدق .2  يف املرفق الثاين. العضو يف الويبو الوارد امسها عىل معاهدة بيجني، حىت اترخي اإ

]ييل .كل املرفقان[
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ANNEX I 

 املرفق الأول

 عة عىل معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصيالأطراف املوقّ 
 (1083يونيو  12)حىت 

 ٬وبلغاراي ٬بوتسواانو  ٬وبلجياك ٬المنسا: وقّعت عىل معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي الأطراف املؤهةل التالية
 ٬والكونغو ٬وكولومبيا ٬والصني ٬وه ييل ٬وتشاد ٬ومجهورية أأفريقيا الوسطى ٬والاكمريون ٬وبوروندي ٬وصوبوركيفا فا

 ٬وجيبويت ٬وادلامنرك ٬ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ٬وامجلهورية التش يكية ٬وقربص ٬وكوت دياوار ٬وكوس تارياك
س تونيا ٬والسلاادور  ٬وهاييت ٬وغينيا ٬وغواتاميل ٬وغريفادا ٬واليوانن ٬وغاان ٬وأأملانيا ٬وفرنسالأورويب، والاحتاد ا ٬واإ

ندونيس يا ٬وهفغاراي ٬فدوراسوه  يطاليا ٬يرلفدااإ و  ٬واإ  ٬ومايل ٬ومدغشقر ٬ولكسمربغ ٬وكينيا ٬والأردن ٬وجاماياك ٬واإ
 ٬وبولفدا ٬وبريو ٬ونياكراغوا ٬وهولفدا ٬ميبياوان ٬واملغرب ٬واجلبل الأسود ٬ومنغوليا ٬واملكس يك ٬وموريش يوس ٬وموريتانيا

 ٬س بانيااإ و  ٬وسلوفيفيا ٬وسرياليون ٬وسيش يل ٬والس فغال ٬وسان تويم وبرينسييب ٬ورومانيا ٬ومجهورية مودلوفا ٬وقطر
 ٬وزامبيا ٬والولايت املتحدة الأمريكية ٬وأأوغفدا ٬وتونس ٬وتوغو ٬وامجلهورية العربية السورية ٬وسويرسا ٬والسودان
 (.18) وزمبابوي

]ييل .كل املرفق الثاين[
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ANNEX II 

الثايناملرفق   

 حالت التصديق عىل معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي
 (1083أأغسطس  18)حىت 

 (.1083مارس  81ية السورية )صّدقت عىل معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي ادلوةل التالية: امجلهورية العرب 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


