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 من جدول الأعامل املوّحد 17البند 

 معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي

ىل مس توى توقعاهتم،  الأعضاءشكر الرئيس  .5 عىل انتخابه أأول رئيس مجلعية معاهدة بيجني. وأأكد الرئيس أأنه سريىق اإ

للجمعية اجلديدة  الأوىلادلورة تُعد و . املضطلع به يضمن كفاءة العملس  وس يحرتم احلقوق املتساوية مجليع ادلول الأعضاء، و 

انضامم  وعقب. 2012معاهدة بيجني يف بيجني يف يونيو  عمتدتوقد اُ مناس بة ابلغة الأمهية للويبو ولتقدم امللكية الفكرية. 

عاهدة محلاية حقوق فناين الأداء السمعي امل وصيغت تكل. 2020أأبريل  28يف  الطرف املتعاقد الثالثني دخلت حزي النفاذ

اذلين  واملوس يقيني والراقصنيمثل ممثيل التلفزيون والأفالم فناين الأداء السمعي البرصي البرصي وس يدمع دخولها حزي النفاذ 

لغاء العروض بسبب جاحئة غري مس تقرةظروف اقتصادية  منكثري مهنم  عاىن تكل  همس متنح و . 19-كوفيد، ل س امي مع اإ

املزيد من ادلخل من تكل  بتوليداملعاهدة مزيًدا من امحلاية ادلولية حلقوقهم، وتوسع حقوقهم املتعلقة ابلأداء، وتسمح هلم 

. وجشع الرئيس ادلول الأعضاء ابلتقدم احملرز يف هذا املوضوعكبري ال  عن ترحيهبم السمعي البرصي رب فنانو الأداءوعامحلاية. 

ىل معاهدة بيجني من أأجل مواصةل دمع معل   .نيفنانأأولئك ال الأخرى يف الويبو عىل الانضامم اإ

برام نص معاهدة بيجني عندما اكن شدد املدير العام عىل ادلور الأسايس اذلي لعبه رئيس مجعية معاهدة بيو  .6 جني يف اإ

شهد دخول ي . وأأعرب املدير العام عن سعادته أأن 2012انئب الوزير ورئيس املؤمتر ادلبلومايس ملعاهدة بيجني يف عام 

لفعل، ؤكد ادلور املهم اذلي ميثهل بدء نفاذ معاهدة جديدة يف حياة املنظمة. وكام أأوحض الرئيس ابيمعاهدة بيجني حزي النفاذ و 

ن معاهدة بيجني هممة للغاية فامي يتعلق ابلأحاكم املوضوعية اليت أأدخلهتا يف القانون ادلويل.  ثل اختتام املفاوضات مت  فهييفاإ

نرتنت 1996اليت بدأأت يف عام  برام معاهديت الويبو لالإ ىل اإ ، كجزء من جدول الأعامل الأصيل للمؤمتر ادلبلومايس اذلي أأدى اإ

نجاح. ابل  ا مل تلُكليف مؤمتر دبلومايس، ولكهن 2000لنظر يف تكل املناقشات مرة أأخرى يف عام . وأأعيد ا1996يف عام 

برام جناًزا عظميًا  2012يف عام  بنجاحمعاهدة بيجني اجلديدة  وشلك اإ بفضل هجود مجيع ادلول الأعضاء. وشكر املدير  وذكلاإ

دلبلومايس، مذكرًا حبرارة الرتحيب والتعاون مع مجيع العام السلطات الصينية بشلك خاص عىل دورها يف مؤمتر بيجني ا

تس تحق مجيع السلطات الصينية شكر امجلعية، ويف الواقع، . وعدم اس تغراق وقت طويل لإبرام تكل املعاهدة بنجاحالوفود 

ن )الرئيس اي الس يد يف ذكل الوقت، وانئب الوزير املرشف يف الصني، والوزير حلق املؤلفمبا يف ذكل الإدارة الوطنية 

ىل هتا(، وبدلية بيجني ومعدبيجنيالأول مجلعية معاهدة  أأول  عىل اعتبار أأن تكل، احلدث التارخيي الآخر. وأأشار املدير العام اإ

 الرائد الآخر. هذا ادلورعىل ه هنأأ ذلكل ، عن بعد يرُشف علهيا رئيسمجعية للويبو 

 النظام ادلاخيل

ىل الوثيقة  .7  .BTAP/A/1/1استندت املناقشات اإ

، بعنوان "النظام ادلاخيل". واستندت BTAP/A/1/1سلطت الأمانة الضوء عىل بعض اجلوانب الهامة من الوثيقة و  .8

ىل النظام ادلاخيل العام للويبو، مع  دخال أأحاكم النظام ادلاخيل املقرتح اإ بعض التعديالت ابلتشاور مع مكتب املستشار اإ

القانوين ملراعاة جوانب معينة من معاهدة بيجني. كام اش متل النص عىل أأحاكم تتعلق ابدلورات الاس تثنائية والنصاب 

 يف قواعد امجلعيات الأخرى للمعاهدات اليت تديرها الويبو. موحدانحكامن القانوين، وهام 
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ن مجعية معاهدة بيجني  .9 واعمتدت، كنظاهما ادلاخيل اخلاص هبا، النظام ادلاخيل العام للويبو مع املواد نظرت اإ

ةل كام يه واردة يف الفقرات  25و 9و 7 ، وكذكل مع املادتني BTAP/A/1/1من الوثيقة  13و 11و 8املعدَّ

 .من الوثيقة ذاهتا 14الإضافتني من النظام ادلاخيل اخلاص كام يه واردة يف الفقرة 

 بيجني معاهدة وضع

ىل  .10  .BTAP/A/1/2الوثيقة استندت املناقشات اإ

ممكنا، وأأعلنت أأنه منذ  هاعاهدة بيجني اليت جعلت بدء نفاذأأدرجت الأمانة قامئة الأطراف املتعاقدة الثالثني الأولية ملو  .11

ىل املعاهدة: مجهورية أأفريقيا الوسطى، ومجهورية كوراي، وسويرسا ضافية اإ  دخول املعاهدة حزي النفاذ، انضمت أأربعة بدلان اإ

قلميية للرتوجي للمعاهدة وتسهيل تنفيذها.  الفعالياتوفانواتو. ونظمت الأمانة العديد من  قلميية والإ عالوة و الوطنية ودون الإ

ىل الاس تجابة لطلبات يف هذا الشأأن  ذكل، جيري تنفيذ أأنشطة ادلمع القانوين عىل الصعيد الوطين، وتسعى الأمانة عىل اإ

من دواعي رسور الأمانة العمل مع أأعضاء امجلعية وكذكل مع ادلول الأعضاء اليت ختطط للتصديق أأو و مجيع ادلول الأعضاء. 

ىل معاهدة بيجني. وعلقت الأمانة أأمهية كبرية عىل التعاون مع الرشاكء وأأحصاب املصلحة للمساعدة يف الرتوجي لتكل  الانضامم اإ

 فنوننظًرا للظروف الاس تثنائية اليت يواهجها قطاع و املعاهدة الهامة سواء أأثناء مراحل التصديق أأو الانضامم أأو التنفيذ. 

من أأي  أأمهالوابء، أأصبحت معاهدة بيجني  كلك، ول س امي يف القطاع السمعي البرصي اذلين ترضروا من عواقب الأداء

الوعي مبزااي املعاهدة والرتوجي لها. وشكرت الأمانة  لإذاكءوقت مىض. ويف هذا الس ياق، ستبذل الأمانة قصارى هجدها 

يف الصني وكذكل البعثة ادلامئة للصني يف جنيف واملنظامت ادلولية الأخرى يف سويرسا عىل  حلق املؤلفالإدارة الوطنية 

 حول تطوير معاهدة بيجني واذلي مت تقدميه خالل امجلعية. املهم جدامعرضها 

مبابوي أأودعت صك تصديقها عىل معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي يف وذكر وفد زمبابوي أأن حكومة ز  .12

اجلهود جارية ما تزال ين. و حمورية يف تطوير قطاع الفنون الوط تُعد عامة لأن حامية حقوق فناين الأداء والفنانني 2019عام 

دراج أأحاكم املعاهدة يف قانون حق املؤلف. وشكر الوفد الويبو عىل  الوطنية من أأجل الترشيعاتلتعديل  اتحةاإ خبري  اإ

ىل املساعدة  ىل احلاجة اإ الوعي بني الفنانني بشأأن فوائد املعاهدة. وقد صدقت  لإذاكءللمساعدة يف املواءمة الترشيعية وأأشار اإ

ىل املعاهدة. ثالث وث ينبغي و الثون دوةل عضو حىت الآن عىل املعاهدة وحث الوفد املزيد من ادلول الأعضاء عىل الانضامم اإ

رث املدير العام الس يد فرانسيس غري. وأأثىن الوفد عىل الأمانة  ىل العديد من النجاحات واإ ضافة معاهدة بيجني اإ مل نظمته اإ

ذاكء الوعي بأأمهية املعاهدة ابلنس بة للفنانني.أأنشطة الرتوجي للمعاهدة وحث عىل مواصةلمن    العمل عىل اإ

العمل اذلي أأجنزته عن بعد دلمع ادلول الأعضاء يف الرتوجي لعامتد معاهدة  نتيجة لكوأأثىن وفد السلفادور عىل الأمانة  .13

آاثر جاحئة و بيجني وتنفيذها.  فكرية دلمع املبتكرين امللكية الحرضت و  مع الوضع ، تكيف الناس19-كوفيدعىل الرمغ من أ

يف دمع امجليع خالل الأسابيع  امللكية الفكريةساعدت و والفنانني ورجال الأعامل وكذكل الرشاكت الصغرية واملتوسطة. 

ىل املنازل،  الطلبياتدلمع توصيل  التكنولوجيات املتاحة، مبا يف ذكل من خالل احلجر الصحيوالأشهر الطويةل من  اإ

آخر املس تجداتحباء، والقدرة عىل والتواصل املس متر مع الأ  ، وكذكل العمل ومتابعة الأنشطة الأاكدميية. وتساءل الوفد تتبع أ

ىل الأفالم واملسلسالت التلفزيونية واملوس يقى يف مثل هذه الأوقات غري املس بوقة.  النفاذعام اكن ميكن أأن حيدث لول  ويُعد اإ

طار اخلطط وا ابعتباره حلظة اترخيية محلاية فناين الأداء وشكرمه. دخول معاهدة بيجني حزي النفاذ خالل الفرتة مناس بً  يف اإ

حامية الأداء السمعي البرصي وتعزيزه مسأأةل رئيس ية. وس تواصل السلفادور دمعها  تُعدسرتاتيجية للسلفادور، والربامج الا
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تمنية البدل، ول س امي خالل الأزمة الاقتصادية اليت سبهبا الوابء.  عنرصا همام يف وااكن ملفناين الأداء السمعي البرصي، لأهن

 تعدد الأطراف.امل وذكر الوفد أأنه س يواصل دمع حامية فناين الأداء السمعي البرصي عىل املس توى 

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، ببدء نفاذ معاهد .14 ة ورحب وفد الاحتاد الرويس، متحداث ابمس مجموعة بدلان أ

ىل الوضع  تُعد. ورأأت اجملموعة أأن املعاهدة السمعي البرصي فناين الأداءل  بيجني وتوس يع نطاق امحلاية املتاحة رضورية ابلنظر اإ

أأاتحت معاهدة بيجني تكييف حامية و . افرتاضياعىل العديد من فناين الأداء العمل  أأصبحيف ذكل الوقت، حيث السائد 

أأمهية خاصة خالل  يكتيسية وابلتايل تشجيع تطوير الصناعات الإبداعية، وهو الأمر اذلي احلقوق ذات الصةل مع البيئة الرق 

 أأكرثوتأأمل اجملموعة أأن تتطور معاهدة بيجني  أأيدت اجملموعة اعامتد النظام ادلاخيل مجلعية معاهدة بيجني.و تكل الفرتة الصعبة. 

 عاهدة داخل منطقهتا.للم ابلرتوجياجملموعة تقوم ، وأأن تزايد حالت الانضامممع 

ابلتقدم احملرز فامي يتعلق مبعاهدة بيجني. وجشعت اجملموعة ورحب ، ابمس اجملموعة ابء وفد اململكة املتحدةوحتدث  .15

املساعدة الترشيعية دلمع تنفيذ معاهدة بيجني وكذكل معاهدات الويبو ادلولية  تقدمي الأمانة عىل مواصةل أأنشطهتا، مبا يف ذكل

 ق املؤلف واحلقوق اجملاورة.الأخرى بشأأن ح

وهنأأ وفد الصني امجلعية عىل دخول معاهدة بيجني حزي النفاذ وأأعرب عن تقديره جلهود الويبو وادلول الأعضاء.  .16

ىل أأنه خالل الس نوات الامثين منذ اختتام مؤمتر بيجني ادلبلومايس حىت دخول حزي النفاذ، اس مترت  املعاهدة وأأشار الوفد اإ

ثراء جتارب الناس وعززت دورها يف التمنية الاقتصادية للبدلان. الصناعة السمعية  حصيًحا بشلك  وبدا ذكلالبرصية يف اإ

وقضوا وقتًا أأطول يف مشاهدة الأعامل السمعية والبرصية عرب الإنرتنت.  منازهلمالناس يف  ُعزلالوابء عندما  تفيش خاص أأثناء

برام معاهدة بيجني  هني بوجودر صناعة السمعية والبرصية ازدهار ال وذكر الوفد أأن  ن اإ نظام جيد محلاية حق املؤلف، واإ

تطوير نظام حق املؤلف ادلويل. وتوقع الوفد أأن يعلق املزيد من ادلول الأعضاء أأمهية من الأمور املفيدة ل ودخولها حزي النفاذ 

لهيا، مما عىل معاهدة بيجني يف حتسني حامية حقوق فناين الأداء، والتصديق عىل املعاهدة أأو الا يجعلها تلعب دوًرا س  نضامم اإ

برام املعاهدة يف بيجني، س تواصل الصني تعزيز اتصالهتا وتعاوهنا مع الويبو ومجيع ادلول  ىل أأنه بعد اإ أأكرب. وأأشار الوفد اإ

 الأعضاء من أأجل تقدمي املزيد من املساهامت يف معاهدة بيجني.

ىل أأن .17 احتفالية. تُعد مناس بة  لأوىل بعد دخول معاهدة بيجني حزي النفاذللمشاركة يف امجلعية ا وأأشار وفد بوتسواان اإ

، بصفهتا اثين دوةل عضو تصبح طرفًا متعاقًدا يف معاهدة 2013نومفرب  20يف  ابلتصديق عىل املعاهدةقامت بوتسواان و 

من حتسني س بل عيش فناين الأداء. وشكر الوفد الويبو عىل  تمتكنعىل الانضامم حىت  البدلان الأخرىوجشعت  بيجني،

العمل املنجز يف الرتوجي ملعاهدة بيجني وأأعرب عن أأمهل يف أأن يرى معل الويبو يمنو يف هذا اجملال. وأأعلن الوفد أأن بوتسواان 

. اخلاص به قوق اجملاورةالبدل بصدد تعديل قانون حق املؤلف واحل أأناملعاهدة حيث  لتنفيذمن الويبو  مساهامتقد تلقت 

ىل أأنه حريص عىل العمل مع الأمانة وادلول الأعضاء الأخرى لضامن أأن تكون معاهدة بيجني واحدة من  وأأشار الوفد اإ

 جناحات املنظمة.

ندونيس يا  .18 ندونيس يا عىل املعاهدةيعكس تصديو املوقعني عىل املعاهدة.  منبدله  أأنبورصح وفد اإ مياهنا بنظام حق  ق اإ اإ

ندونيس يا عىل معاهدة بيجني دخول املعاهدة حزي النفاذ، مما يضمن و واحلقوق اجملاورة املتوازن والفعال.  املؤلف أأاتح تصديق اإ

آس يا، أأعرب الوفد وابحامية احلقوق الاقتصادية واملعنوية لفناين الأداء يف مجيع أأحناء العامل.  بداعي يف أ لرتكزي عىل الاقتصاد الإ

ميانه بأأمهية حامية ا  تدمعلتوظيف وادلخل اليت ل الأداء مصادر  وتشلك عروضحلقوق الاقتصادية واملعنوية لفناين الأداء. عن اإ
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بدون و فناين الأداء همًما أأيًضا بسبب مسامههتم يف احلفاظ عىل الثقافة وتطويرها.  متكني ويُعدالتمنية الاقتصادية طويةل الأجل. 

ىل أأن معاهدة بيجني أأي ازدهر البالد حتققيدية واحلديثة، لن اذلين يؤدون فنون الأداء التقل  أأولئك الفنانني . وأأشار الوفد اإ

يُعد ذكل و أأمهية خاصة لأهنا املرة الأوىل اليت يمت فهيا الاعرتاف دولًيا حبقوق امللكية الفكرية لفناين الأداء يف أأداهئم.  تكتيس

جناًزا ابرًزا  ىل أأوائل الس تين اإ حامية الأداء السمعي البرصي يف البدلان حول العامل.   خيصيات فاميأأهنيى رمسًيا المتيزي اذلي يعود اإ

أأعطت فناين الأداء  1961من شأأن تنفيذ معاهدة بيجني أأن ميكّن فناين الأداء يف مجيع أأحناء العامل، لأن اتفاقية روما لعام و 

، مبا يف الاس تئثاريةةل من احلقوق أأعطت معاهدة بيجني لفناين الأداء قامئة شامو فقط احلق يف معارضة اس تخدام أأداهئم. 

يف ضوء أأحدث التطورات التكنولوجية والتوزيع الرقي للأعامل الإبداعية، شعرت وذكل حق الإاتحة عند الطلب. 

آخرين يف العامل. وقد جعلت  ىل ضامن اس تفادة فناين الأداء من نفس احلقوق وامحلاية مقارنة بفناين الأداء ال ندونيس يا ابحلاجة اإ اإ

 هدة بيجني ذكل ممكنا ورحب الوفد بدخولها حزي النفاذ.معا

وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن دمعه واس تعداده للعمل من أأجل توس يع عضوية معاهدة بيجني اعرتافًا بأأمهية حامية  .19

ىل معاهدة بيج ني يف حقوق فناين الأداء السمعي البرصي عىل املس توى ادلويل. وذكر الوفد أأن مجهورية كوراي قد انضمت اإ

. وابعتبارها طرفًا يف املعاهدة، س تواصل 2020، ودخلت املعاهدة حزي النفاذ ابلنس بة مجلهورية كوراي يف يوليو 2020أأبريل 

ىل أأن مجهورية كوراي س تعزز التعاون بني الأطراف وترصد و. هاتنفيذب مجهورية كوراي الزتاهما  ىل ذكل، أأشار الوفد اإ ابلإضافة اإ

 ليات املتعلقة بتنفيذ املعاهدة.عن كثب الوفاء ابملسؤو

، 2020فرباير  11اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء. وذكر الوفد أأنه يف وفد به  وأأيد وفد سويرسا البيان اذلي أأدىل .20

أأصبحت سويرسا ادلوةل العضو احلادي والثالثني يف الويبو اليت تصدق عىل معاهدة بيجني. ويشهد ذكل عىل الأمهية اليت 

ادلول الأعضاء  الوفد  أأيًضا. وحثّ بل عىل الصعيد ادلويلتولهيا سويرسا محلاية فناين الأداء ليس فقط عىل الصعيد الوطين 

 املؤلف. فامي خيص حقمعاهدة رئيس ية  عىل اعتبار أأهناالأخرى يف الويبو عىل التصديق عىل املعاهدة، 

عدد الأطراف املتعاقدة يف معاهدة بيجني، مما مكن املعاهدة من أأن تدخل  ابلزتايد املس متر يفورحب وفد الياابن  .21

مانة ومجيع املعنيني عىل هجودمه للرتوجي ملعاهدة بيجني ودعا ادلول الأعضاء حزي النفاذ يف الهناية. وأأ  عرب الوفد عن امتنانه للأ

لهيا. وأأقر الوفد بأأمهية املعاهدة من أأجل منح احلقوق املناس بة لفناين الأداء السمعي البرصي يف جممتع  ىل الانضامم اإ زتايد فيه تاإ

ىل معاهدة بيجني وأأن تمت حامية حقوق الرقنة والش باكت. وأأعرب الوفد عن أأمهل  يف أأن ينضم املزيد من ادلول الأعضاء اإ

 فناين الأداء السمعي البرصي عىل الصعيد العاملي.

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةوأأيد وفد الاحتاد الرويس بيان مجموعة  .22  لشهادته. وأأعرب عن رسوره بدلان أ

لهيا الاحتاد الرويس يف عام حزي النفاذ، اليت تدخل معاهدة بيجني  وّسعت معاهدة بيجني بشلك كبري من و . 2015انضم اإ

طاًرا دولًيا أأكرث وضوًحا  داء السمعي البرصي وخلقت اإ ماكنيات امحلاية القانونية اليت يتعني منحها للأ اية احلقوق اليت محلاإ

ىل مس توى جديد من امحلاية لفناين الأداء. وذك الانتقالجعلت من املمكن  ر الوفد أأنه من املهم بنفس القدر أأن تضمن اإ

هنا مبثابةمعاهدة بيجني لأول مرة حامية حقوق فناين الأداء يف اجملال الرقي. وابلتايل  ىل الأمام يف تطوير نظام امحلاية  فاإ خطوة اإ

 أأساس النظام ادلاخيل العام القانونية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة. ومل يعرتض الوفد عىل اعامتد النظام ادلاخيل للجمعية، عىل

دخالها للويبو مع التعديالت املقرتح عدد ادلول الأعضاء اليت  تزايدا مس مترا يف أأن يشهد. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف اإ

لهيا.س    تصدق عىل املعاهدة أأو تنضم اإ
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مجلعيات وضامن اس مترار وأأعرب وفد نيجرياي عن امتنانه العميق للمدير العام والأمانة عىل هجودهام املضنية يف عقد ا .23

عىل معهل ادلؤوب املنهتية وليته . وتقدم الوفد بشكر خاص للمدير العام 19-كوفيدمعل الويبو بشلك مبتكر خالل فرتة 

ل ميكن املبالغة يف أأمهية املعاهدة يف ووقيادته خالل الس نوات الثنيت عرشة املاضية. ورحب الوفد ببدء نفاذ معاهدة بيجني. 

 ادلويل حلق املؤلفطار الإ فناين الأداء يف  توضع فهيي معاهدةق امللكية الفكرية لفناين الأداء السمعي البرصي. حامية حقو 

 مغوضاحدود حقوق امللكية الفكرية  اذلي تشهد فيهيف العرص الرقي  أأمهية خاصةالوضوح  وذلكلحقوقهم بوضوح.  توحدد

الاقتصادي احملمتل اذلي جلبته املعاهدة لفناين الأداء. وأأثىن الوفد عىل يف بعض الأحيان. وأأعرب الوفد عن رسوره ابلمتكني 

مجيع ادلول الأعضاء للزتاهما اذلي مّكن املعاهدة من دخولها حزي التنفيذ، وابلتايل تعزيز الصاحل العام من خالل التعددية. ومبا 

ىل دوةل معرتف هبا عىل نطاق واسع ابعتبارها واحدة من أأ  تُعدأأن نيجرياي  كرث ثالثة منتجني للأفالم يف العامل، أأشار الوفد اإ

نيجرياي بضامن تلزتم ملواطنهيا املشاركني يف الصناعة السمعية البرصية. و ابلنس بة تطوًرا مرحبًا به  شلكتأأن معاهدة بيجني 

 ظام امللكية الفكريةنحتديث ، الالزتام ويُثبت ذكلحصول فناين الأداء هؤلء عىل مجيع احلقوق واملزااي اليت توفرها املعاهدة. 

ىل أأن نيجريابس مترار رئيس يا يف مجيع قطاعات صناعات حق املؤلف.  فاعال تُعداي غنية ابملواهب الإبداعية و . وأأشار الوفد اإ

ظل القطاع الإبداعي عاماًل رئيس يًا يف المنو الاقتصادي، حيث قدر اخلرباء الإيرادات الس نوية احملمتةل والأرابح من صناعة و 

مليون دولر أأمرييك. وهذا ميثل جزًءا بس يًطا من مسامهة قطاع الصناعة  400و 250السيامن النيجريية مبا يرتاوح بني 

، قدمت احلكومة للقطاع ما يلزم من ادلمع املايل، والبنية مهنا بذكل . واعرتافًاللبدلالإجاميل  الإبداعية بأأمكهل يف الناجت احمليل

التحتية، وادلمع املؤسيس، كام أأن قانون حق املؤلف احلايل يف نيجرياي قد وضع ابلفعل أأحاكًما محلاية فناين الأداء. ومع ذكل، 

ضافية تتطلب تعد فناين ب احلكومة  انشغاليالت عىل الأحاكم احلالية. وأأوحض الوفد أأن فرضت املعاهدة اجلديدة الزتامات اإ

ووافقت  احلكومة الفيدراليةفيه مؤخًرا  نظرتالأداء السمعي البرصي قد متت معاجلته يف مرشوع قانون حق املؤلف اذلي 

عزز امحلاية املتاحة وتعزز الأحاكم وغريها من الأحاكم بعيدة املدى يف مرشوع القانون املقرتح أأن ت ومن شأأن تكل. عليه

بداعي يف البيئة الرقية. وأأكد الوفد من جديد الزتام نيجرياي  ماكانت الإيرادات للقطاع الإ رشوط معاهدة بيجني ل  ابلمتثالاإ

ىل املشاركة مع ادلول الأعضاء يف الويبو وفناين الأداء السمعي البرصي ومجيع أأحصاب املصلحة الآخرين لضامن أأن  وتطلع اإ

 لجميع.ل  ابلنفعاملعاهدة  تأأيت
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