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ية ل: األص ز  باإلنكلي 
، 27 التاري    خ:   2021 سبتمير

ز بشأن األداء السمعي البرصي  معاهدة بيجي 

 الجمعية
 

 الدورة الثانية )الدورة الثانية العادية(
 2021أكتوبر  8إىل  4من جنيف، 

 معاهدة بيجي   وضع 

 وثيقة من إعداد األمانة

"(، وعن التصديق عليها  تقدم هذه الوثيقة معلومات عن التوقيع عىل معاهدة بيجي   بشأن األداء السمعي البرصي )"معاهدة بيجي  
وي    ج لمعاهدة  ي ذلك دخولها حي   النفاذ مؤخرا. كما توفر معلومات محدثة عن وضع أنشطة الير

 
 بيجي   وتنفيذها. واالنضمام إليها، بما ف

ز  ألف.   التوقيع عىل معاهدة بيجي 

ي  
 
تح 2012يونيو  24ف

ُ
ي ف

، النر ي بحماية األداء السمعي البرصي، بتوافق اآلراء، معاهدة بيجي  
، اعتمد المؤتمر الدبلوماسي المعن 

ي 
 
، ظّل باب التوقيع عىل الم 25. وطبقا للمادة 2012يونيو  26باب التوقيع عليها ف ي المقّر الرئيس من معاهدة بيجي  

 
عاهدة مفتوحا ف

 . 2013يونيو  24للويبو لمدة سنة بعد اعتمادها، أي حنر 

عت  74، كانت األطراف المؤهلة البالغ عددها 2013يونيو  24وحنر  
ّ
ي المرفق األول قد وق

 
طرفا والواردة قائمتها ف

 المعاهدة.  عىل

ز النفاذ باء.  ز حي   دخول معاهدة بيجي 

ي المادة  30لمعاهدة تدخل حي   النفاذ بعد ثالثة أشهر من قيام عىل أن ا 26تنص المادة  
 
من األطراف المؤهلة، كما هي معّرفة ف

 من المعاهدة، بإيداع وثائق تصديقها أو انضمامها.  23
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ي  
 
 ، دخلت معاهدة بيجي   حي   النفاذ. 2020أبريل  28وف

ز واالنضمام إليها جيم.   التصديق عىل معاهدة بيجي 

، كانت الدول األعضاء البالغ عددها   ي
ي المرفق الثان 

 
ي قد  43حنر التاري    خ المبي ّ  ف

ي المرفق الثان 
 
دولة عضوا والواردة قائمتها ف

 صادقت عىل معاهدة بيجي   أو انضمت إليها. 

ز  دال.   معلومات عن معاهدة بيجي 

ي ع 
ون  : يرد المزيد من المعلومات عن معاهدة بيجي   عىل موقع الويبو اإللكير  ىل الرابط التالي

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

ز  هاء.  وي    ج لمعاهدة بيجي   الير

ي 2020منذ يوليو  
 
اضية وندوات  10، نظمت األمانة أو شاركت ف ونيةاجتماعات افير وي    ج لمعاهدة بيجي   عىل  حول إلكير الير

 يتوفر مزيد من المعلومات حول هذه األنشطة عىل صفحة معاهدة بيجي   و ات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية. المستوي
نت.   عىل اإلنير

  . ي
ي ذلك المساعدة التقنية، عىل الصعيد الوطن 

 
ي عدد من األنشطة، بما ف

 
 وشاركت األمانة أيضا ف

جمعية معاهدة بيجي   مدعوة إل إن  
" )الوثيقة   "بوضع معاهدة بيجي  

ً
اإلحاطة علما
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 المرفق األول

 

عة عىل معاهدة بيجي   بشأن األداء السمعي البرصي )حنر األطراف 
ّ
 (2013يونيو  24الموق

عت 
ّ
معاهدة بيجي   بشأن األداء السمعي البرصي األطراف المؤهلة التالية: النمسا، وبلجيكا، وبوتسوانا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، عىل وق

، وكولومبيا، والكونغو، وكوستاريكا، وكوت ديفوار،  ، والصي   ون، وجمهورية أفريقيا الوسىط، وتشاد، وشيىلي ص، وبوروندي، والكامي  وقير
، وفنلندا  ي ، والسلفادور، وإستونيا، واالتحاد األورونر ي

، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والدانمرك، وجيبونر
، وهندوراس، وهنغاريا، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطالي ي

ا، وجامايكا، وفرنسا، وألمانيا، وغانا، واليونان، وغرينادا، وغواتيماال، وغينيا، وهاينر
، وموريتانيا، وموريشيوس، والمكسيك، ومنغوليا، والجبل األسود، والمغرب، وناميبيا،  غ، ومدغشقر، ومالي واألردن، وكينيا، ولكسمير
اليون،  ، والسنغال، وسيشيل، وسي  ي و، وبولندا، وقطر، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، وسان تومي وبرينسينر وهولندا، ونيكاراغوا، وبي 

لوفينيا، وإسبانيا، والسودان، والسويد، وسويرسا، والجمهورية العربية السورية، وتوغو، وتونس، وأوغندا، والمملكة المتحدة، وس
 (74والواليات المتحدة األمريكية، وزامبيا، وزمبابوي )

 

[]يىلي ذلك المرفق ال ي
ثان 
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 المرفق الثان 

 

 (2021سبتمير  22يها )حنر إل االنضماممعاهدة بيجي   بشأن األداء السمعي البرصي أو  عىل التصديقحاالت 

قت عىل معاهدة بيجي   بشأن األداء السمعي البرصي أو انضمت إليها الدول األعضاء التالية: الجزائر،
ّ
، وبوتسوانا،  وأرمينيا، صد وبلي  

، وجمهورية أفريقيا الوسىط، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، ، والصي   وجمهورية كوريا الشعبية  وكوستاريكا، وجزر كوك، وجزر القمر، وشيىلي
، وكينيا، واليابان،وإندونيسيا، والسلفادور، وغابون،  وإكوادور، الديمقراطية، والجمهورية الدومينيكية، ي

يبانر ، ولختنشتاين،  وكي  ومالي
و،  يا، وبي  ، و وجزر مارشال، ونيجي  ، وسانت فنسنت وجزر وجمهورية كوريا، وقطر، الفلبي   وجمهورية مولدوفا، واالتحاد الروسي

، غرينادين، وساموا، ي وتونس، وترينيداد وتوباغو،  وتوغو، والجمهورية العربية السورية،وسويرسا، وسلوفاكيا،  وسان تومي وبرينسينر
 (. 43) ، وفانواتو، وزمبابويواإلمارات العربية المتحدة

 

ي والوثيقة[
 ]نهاية المرفق الثان 

 

 


