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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021 ديسمي   17 التاري    خ: 

ز بشأن األداء السمعي البرصي  معاهدة بيجي 

 الجمعية

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

 التقرير

 اعتمدته الجمعيةالذي 

ي تعنيها من جدول األعمال الموّحد )الوثيقة  
 11" و2"10و 6و 5و 4و 3و 2و A/62/1 :)1تناولت الجمعية البنود التالية الت 

 . 33و 32و 29و 12و

ي التقرير العام )الوثيقة، 29وترد التقارير الخاصة بالبنود المذكورة، فيما عدا البند  
 (. A/62/13 ف 

ي هذه الوثيقة.  29ص بالبند ويرد التقرير الخا 
 ف 

خبت 
ُ
ديماالسيدة  وانت  ( رئيسإكوادور) ريا غابرييال كامبوفير

 
 جمعية.  للة
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 من جدول األعمال الموّحد 29البند 

 معاهدة بيجير  بشأن األداء السمعي البرصي

 . .BTAP/A/2/1 Revاستندت المناقشات إىل الوثيقة  

  ها جميع الدول األعضاء عىل انتخاب ةالرئيس توشكر  
 
ي  تبجمعية معاهدة بيجير  ورّح ل رئيسة

 
باألطراف المتعاقدة الجديدة ف

ي سبتمير المعاهدة منذ الدورة السابقة ل
 
ي المعاهدة الجديدة  طرافأل اوالدول . 2020لجمعية ف

 
 ،وكوستاريكا  ،وجزر القمر  ،هي أرمينيا ف

ي  ،وإكوادور 
يبات  ي  ،والفلبير   ،وليختنشتاين ،وكير   43وكان العدد اإلجماىلي لألطراف المتعاقدة . وتوغو  ،وسان تومي وبرينسيتر

 
 . طرفا

  
 
ي وسل

 
واستمر االنضمام إىل معاهدة  . .BTAP/A/2/1 Rev الوثيقة طت األمانة الضوء عىل بعض الجوانب المهمة المبينة ف

 
 
(، وتضم المعاهدة حاليا   43 بيجير  بشأن األداء السمعي البرصي )معاهدة بيجير 

 
  طرفا

 
جديدة منذ  أطراف، منها تسع دول متعاقدا

 . 2020سبتمير 
 
اضية بشأن  10للويبو، م إىل الجمعية العامة وأضاف أن األمانة نظمت، منذ تقريرها السابق المقد اجتماعات افي 

 . الجائحةالمعاهدة أو شاركت فيها، مما سمح للدول األعضاء بإجراء مناقشات عىل الرغم من 

عىل  2019وأفاد وفد بنما بأن إدارته تعهدت بتعزيز نظام الملكية الفكرية للبلد وقال إن وزارة الثقافة تعمل منذ أغسطس  
ي يتمثل أحد جوانب

ي ذلك حق المؤلفمهمتها الت 
 
ي تعزيز وحماية الحقوق الثقافية، بما ف

 
ي . ها ف

 
عت الوزارة ضمن أهدافها المحددة ف وشر

ي بنما عىل 2021أكتوبر  5وأخير الوفد األعضاء بأنه يوم الثالثاء . التصديق عىل معاهدة بيجير  
 
، وافقت الجمعية الوطنية للنواب ف

ي األيام التالية وكان من المتوقع. التصديق عىل معاهدة بيجير  
 
وأشار الوفد إىل . أن يوافق الرئيس عىل المعاهدة وأن تودع لدى الويبو ف

اف بحقوق الملكية الفكرية ي توليها بنما لحماية الثقافة واالعي 
وبالنسبة . أن التصديق عىل المعاهدة دليل واضح عىل األهمية الت 
ي األداء السمعي البرصي، فإن 

هم من فنات   التمسك للممثلير  وغير
 
، بل أيضا ي

المعاهدة صك ليس بإمكانه فقط تعزيز اإلطار القانوت 
ي القطاع . من االتفاقية العالمية لحقوق اإلنسان 27من المادة  2بالفقرة 

ورأى الوفد أن تنفيذ المعاهدة من شأنه أن يعزز االستثمار ف 
 لآلثار االقتصادية السلبية . السمعي البرصي ويحمي الفولكلور 

 
تها جائحة كوفيدونظرا

ّ
ي شن

ل 19-الت 
ّ
، تمث ي

ي والثقاف 
عىل القطاع الفت 

ي اإلنتاج السمعي البرصي. 
ي األداء المشاركير  ف 

ها من فنات   أداة مهمة لتحسير  سبل معيشة الجهات الفاعلة وغير
 
 المعاهدة أيضا

ي عام . وأشار وفد كولومبيا إىل أنه كان ينوي التصديق عىل معاهدة بيجير    
 2021وف 

ّ
ت حكومة كولومبيا معاهدة بيجير  م، قد

 
 
،  . إىل الكونغرس وسوف تتم الموافقة عليها قريبا ، و كان وعىل الصعيد المحىلي هناك كان هناك كيان يساعد عىل تنفيذ معاهدة بيجير 

ي األداء السمعي البرصي وحقوقهم 2003عام  من قانون
ف بفنات  ي األداء السمعي هي الفكرة كانت و . يعي 

البرصي عىل ضمان حصول فنات 
 . مكافأة عادلة

 
ي أقرب وقت ممكن.  ونظرا

ي أن يتمكن من إيداع وثيقة التصديق ف 
ي كولومبيا، أعرب الوفد عن أمله ف 

 للوضع ف 

  43وأعرب وفد جمهورية كوريا عن شوره بتصديق   
 
. 2021إليها حت  سبتمير  هانضمام عىل معاهدة بيجير  أو دولة عضوا

 
 
افا ي أبريل  بأهمية حماية حقوق واعي 

، انضمت جمهورية كوريا إىل معاهدة بيجير  ف  ي األداء السمعي البرصي عىل الصعيد الدوىلي
فنات 

ي يوليو 2020
 . 2020، ودخلت المعاهدة حير  النفاذ بالنسبة للبلد ف 

 
ي المعاهدة، إىل أنه سيواصل جهوده  وأشار الوفد، بوصفه طرفا
ف 

د الوفد بأنه سيواصل تعزيز التعاون مع الدول األعضاء األخرى وسيعمل عن ذلك، تعّه وباإلضافة إىل . لتنفيذ معاهدة بيجير  بفعالية
 كثب معها من أجل تنفيذ المعاهدة بكفاءة. 

   
 
ي وذك

ر وفد الصير  الجمعية بأن معاهدة بيجير  قد دخلت حير  التنفيذ قبل سنة ونصف، وأن عدد األطراف المتعاقدة ف 
  43المعاهدة بلغ 

 
ي بذلتها الويبو والدول األعضاء فيها الجهود  فضل، بطرفا

األداء السمعي البرصي والتجارب الحياتية جعل إن و . الت 
ي . االقتصاد أكير دينامية

ي ذلك الحماية الفعالة لفنات 
وقال إن االزدهار والتنمية يعتمدان أيضا عىل نظام قوي لحماية حق المؤلف، بما ف 

 . األداء المستفيدين من معاهدة بيجير  
ّ
 يالوفد أن ع وتوق

ّ
ستمر وقال الوفد إنه سي. ق المزيد من الدول األعضاء عىل المعاهدةصد

ي المعاهدة. ب
 التواصل والتعاون مع الويبو والدول األعضاء لتقديم المزيد من المساهمات ف 

ي أمريكا الالتينية مدرسةوأشار ممثل  
ير  حير  النفاذ، بدخول معاهدة بيج تبرّح  ( إىل أن المدرسةELAPI) الملكية الفكرية ف 

فت المعاهدة   وقد اعي 
 
ا ي األداء السمعي البرصيبالمكافأة العادلة ل ،بفضل أحكامها ، أخير

ير  معرض كان أصحاب الحقوق هؤالءو . فنات 
. أهمية أكر  التعامل مع الفجوة الرقمية اكتىسوعىل هذا النحو، . الحدود  تعير هم مصنفات، باتت بسبب التكنولوجيا الرقميةللخطر، و 

القطاع من  وكان هذا . 19-جائحة كوفيدالناجم عن  الغموضمع  التعامل همعليكان تجسيد لألداء السمعي البرصي، و  ممثلير  همإن الو 
ّ  القطاعات  األشد ترص 

 
ي إثر جائحة كوفيد را
ي 19-ف 

ي الكاف 
إن مجال الملكية الفكرية  الممثلوقال . ، ولكنه لم يحصل عىل الدعم الوطت 

، و  وريمن إنه أكير أهمية من أي وقت مض  ي األداء السمعي البرصي من المشاركة  الرص 
أن تنضم البلدان إىل معاهدة بيجير  لتمكير  فنات 

ي 
وة االقتصادية الت  ي الير

 أشار إىلاهدة، و لتصديق عىل المعالممثل بلدان أمريكا الالتينية ل وناشد . خلقها عملهميعىل النحو المناسب ف 
ي عىلإن

ي العاىلي أمريكا الالتينية أن تتسم بمستوى عال من الحماية  ه ينبع 
اك العديد من هن األداء السمعي البرصي، ومع ذلك، لفنات 

ي ال ي
يعات الت  اف هؤالء األداء فنانو حظ  فيها التشر عم بتقديم الد المدرسة د تعّه أبدى الممثل و . حقوقهملالمناسب  بالمستوى االعي 

 إىل الجمعية لهذا الغرض. 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=551991
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ي معاهدة بيجير   
 
وقال إن المعاهدة مهمة لتوفير الحقوق . وأعرب وفد اليابان عن شوره لزيادة عدد األطراف المتعاقدة ف

ي األداء السمعي البرصي
ي أن تنضم المزيد من الد. المناسبة لفنات 

 
حقوق  ول األعضاء إىل المعاهدة وأن تحموأعرب الوفد عن أمله ف

 . األداء السمعي البرصي

" )لوثيقة    بمضمون "وضع معاهدة بيجير 
 
 (. .BTAP/A/2/1 Revأحاطت جمعية معاهدة بيجير  علما

 ]نهاية الوثيقة[
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