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نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020يوليو  21 التارخي:

 معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البصري

 اجلمعية

 (العادية األوىل الدورة) األوىل الدورة
 2020 سبمترب 29اإىل  21جنيف، من 

 بيجنيوضع معاهدة 
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

توفر هذه الوثيقة معلومات عن التوقيع عىل معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي )"معاهدة بيجني"(، وعن التصديق 

لهيا، مبا يف ذكل دخولها حزي النفاذ مؤخرا. كام توفر معلومات حمدثة عن وضع أأنشطة الرتوجي ملعاهدة بيجني  علهيا والانضامم اإ

 تنفيذها.و 

 التوقيع عىل معاهدة بيجني أألف.

الأداء السمعي البرصي، بتوافق الآراء، معاهدة بيجني، ، اعمتد املؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية 2012يونيو  24يف  .1

فتوحا من معاهدة بيجني، ظّل ابب التوقيع عىل املعاهدة م  25قا للامدة . وطب2012يونيو  26وقيع علهيا يف اليت فُتح ابب الت

 .2013يونيو  24يف املقّر الرئيس للويبو ملدة س نة بعد اعامتدها، أأي حىت 
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طرفا والواردة قامئهتا يف املرفق الأول قد وقّعت  74، اكنت الأطراف املؤهةل البالغ عددها 2013يونيو  24وحىت  .2

 املعاهدة. عىل

 دخول معاهدة بيجني حزي النفاذ ابء.

 كام يه معّرفة، من الأطراف املؤهةل 30قيام  منعىل أأن املعاهدة تدخل حزي النفاذ بعد ثالثة أأشهر  26تنص املادة  .3

ي 23يف املادة   انضامهما.أأو  داع واثئق تصديقهامن املعاهدة، ابإ

 ، دخلت معاهدة بيجني حزي النفاذ.2020أأبريل  28ويف  .4

ندونيس يا الطرف املتعاقد رمق  .5  .2020يناير  8يف  ة تصديقه عىل معاهد بيجنيي أأودع وثيقاذل 30واكنت اإ

لهيا جمي.  التصديق عىل معاهدة بيجني والانضامم اإ

دوةل عضوا والواردة قامئهتا يف املرفق الثاين  33حىت التارخي املبنّي يف املرفق الثاين، اكنت ادلول الأعضاء البالغ عددها  .6

لهيا.  قد صادقت عىل معاهدة بيجني أأو انضمت اإ

 دة بيجنيمعلومات عن معاه دال.

لكرتوين عىل الرابط التايل: .7  يرد املزيد من املعلومات عن معاهدة بيجني عىل موقع الويبو الإ

https://www.wipo.int/beijing_treaty/ar. 

 الرتوجي ملعاهدة بيجني هاء.

ىل فرباير  2019يف الفرتة من يوليو  .8 قلميي حداث  18، نّظمت الأمانة 2020اإ عىل الصعيد ادلويل والصعيدين الإ

قلميي ودون لأغراض الرتوجي ملعاهدة بيجني، وذكل يف لواندا )أأنغول(، وابرو )بواتن(، وتينفو )بواتن(، وبنوم بنه  الإ

ية ادلومينيكية(، والقاهرة )مرص(، وطوكيو )مكبوداي(، وشينغدو )الصني(، وانجنينغ )الصني(، وسانتو دومينغو )امجلهور

سييت )املكس يك(، ووبورت موريس يب )اببوا غينيا اجلديدة(، وأأسونس يون  )الياابن(، ونواكشوط )موريتانيا(، ومكس يكو

س بانيا(، كوراي(، وكيغايل )رواندا(،  )ابراغواي(، وس يول )مجهورية وبورت أأوف س بني )ترينيداد وتوابغو(، ومدريد )اإ

، نّظمت الأمانة ثالثة اجامتعات افرتاضية بغرض الرتوجي ملعاهدة بيجني، وذكل مع 2020ومنذ مارس فيال )فانواتو(.  وبورت

 مكبوداي ونيجرياي وأأوكرانيا.

 وشاركت الأمانة أأيضا يف عدد من الأنشطة، مبا يف ذكل املساعدة التقنية، عىل الصعيد الوطين. .9

ن  .10 ىل  مجعية معاهدةاإ بيجني مدعوة اإ

 وضع معاهدة بيجني"ة علام مبضمون "الإحاط

 .(BTAP/A/1/2)الوثيقة 

ييل ذكل املرفقان[]

https://www.wipo.int/beijing_treaty/ar
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ANNEX I 

 املرفق الأول
 

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

معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي الأطراف املؤهةل التالية: المنسا، وبلجياك، وبوتسواان، وبلغاراي، عىل وقّعت 

وبوروندي، والاكمريون، ومجهورية أأفريقيا الوسطى، وتشاد، وش ييل، والصني، وكولومبيا، والكونغو،  وبوركينا فاسو،

وكوس تارياك، وكوت ديفوار، وقربص، وامجلهورية التش يكية، ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، وادلامنرك، وجيبويت، 

س تونيا، والاحتاد الأورويب، وفنلندا، وفرنسا ، وأأملانيا، وغاان، واليوانن، وغرينادا، وغواتاميل، وغينيا، وهاييت، والسلفادور، واإ

يطاليا، وجاماياك، والأردن، وكينيا، ولكسمربغ، ومدغشقر، ومايل،  يرلندا، واإ ندونيس يا، واإ وهندوراس، وهنغاراي، واإ

، ونياكراغوا، وبريو، وبولندا، وموريتانيا، وموريش يوس، واملكس يك، ومنغوليا، واجلبل الأسود، واملغرب، وانميبيا، وهولندا

س بانيا،  وقطر، ومجهورية مودلوفا، ورومانيا، وسان تويم وبرينسييب، والس نغال، وسيش يل، وسرياليون، وسلوفينيا، واإ

والسودان، والسويد، وسويرسا، وامجلهورية العربية السورية، وتوغو، وتونس، وأأوغندا، واململكة املتحدة، والولايت املتحدة 

 (74كية، وزامبيا، وزمبابوي )الأمري 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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ANNEX II 

 الثايناملرفق 
 

ل الانضامممعاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي أأو  عىل التصديقحالت   (2020يوليو  10هيا )حىت اإ

لهيا ادلول الأعضاء التالية: اجلزائر، وبلزي، وبوتسواان،  صّدقت عىل معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي أأو انضمت اإ

وبوركينا فاسو، ومكبوداي، وش ييل، والصني، وجزر كوك، ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، وامجلهورية ادلومينيكية، 

ندونيس يا، والسلفادور، وغابون،  ومجهورية كوراي، ومايل، وجزر مارشال، ونيجرياي، وبريو، وقطر،  وكينيا، والياابن،واإ

وامجلهورية العربية وسويرسا، ومجهورية مودلوفا، والاحتاد الرويس، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وساموا، وسلوفاكيا، 

مارات العربية املتحدةوترينيداد وتوابغو، السورية،   (.33) وفانواتو، وزمبابوي، وتونس، والإ

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
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