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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 یولیو 30 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون التاسعة االجتماعات سلسلة
 2019أٔكتو�ر  9سبمترب ٕاىل  30جنیف، من 

 األداء السمعي البصريوضع معاهدة بيجني بشأن 

 أ�مانة من ٕا�داد ة ٕا�الميةوثیق

والتصدیق �لهيا  تعرض هذه الوثیقة معلومات عن وضع توقيع معاهدة بی�ني �شأٔن أ�داء السمعي البرصي (معاهدة بی�ني)
 .التقدم احملرز حنو دخولها �زي النفاذ، مبا يف ذ� و�نضامم ٕا�هيا

 بی�ني�ىل معاهدة التوقيع  ٔألف.

 ،، اعمتد مؤمتر بی�ني ا�بلومايس املعين حبامیة أ�داء السمعي البرصي معاهدة بی�ني �ٕالجامع2012یونیو  24 يف .1
من املعاهدة، ظّل �ب توقيعها مفتو�ًا يف مقّر الویبو الرئييس ملدة  25طبقًا للامدة . و 2012یونیو  26توقيعها يف فُتح �ب و 

 .2013یونیو  24�ام بعد اع�دها، ٔأي حىت 

 طرفًا مؤهًال �رد ٔأسامؤها يف املرفق أ�ول. 74، 2013یونیو  24ووقّع املعاهدة، حىت  .2
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 التصدیق �ىل معاهدة بی�ني و�نضامم ٕا�هيا �ء.

طرفًا من أ�طراف  30من املعاهدة، تد�ل املعاهدة �زي النفاذ بعد ثالثة ٔأشهر من ٕایداع  26بناء �ىل املادة  .3
 من املعاهدة، و�ئق التصدیق ٔأو �نضامم اخلاصة هبا. 23لوارد يف املادة املؤه�، حسب التعریف ا

 26البالغ �ددها  ، ا�ول أ�عضاءاملُشار ٕالیه يف املرفق الثاين تارخيال وصّدقت �ىل املعاهدة ٔأو انضمت ٕا�هيا، حىت  .4
 يف الویبو الواردة ٔأسامؤها يف املرفق الثاين. دو�

 الرتوجي ملعاهدة بی�ني جمي.

مت أ�مانة، منذ سبمترب ن .5  بی�ني ٕاقلميیة ؤأقا�ميیة �روجيًا ملعاهدة بی�ني يفو  دولیة یةفعال  عرشة �سع، 2018ظ�
، مانیال (الفلبني)و ، رشال)ماجورو (جزر ماو ، هانوي (فيیت �م)و ، بيشكيك (قري�زيس�تان)و ، (الصني) زهووسو 

ریو دي �انريو و ، )الرٔأس أ�خرض�را� ( و ، (مكبود�) بنوم بنهو ، نو�و ٔألوفا (تونغا)و ، مكس�یكو سييت (املكس�یك)و 
، تیغوس�یغالبا (هندوراس)و ، س�یول (مجهوریة �ور�)و ، )يةهوریة ا�ومينیك امجل سانتو دومينغو (و  ،سان مارینوو ، (الربازیل)

 أ�مانة ؤأدرجت .(ٔأرمينیا) طیة الشعبیة) و �ریفانالو ا�ميقرامجهوریة فينتيان (و ، ٔأوالن �تور (منغولیا)و ، طو�یو (الیا�ن)و 
 يف �دد من الربامج وأ��شطة أ�خرى. بی�نيمعلومات عن معاهدة 

 وشار�ت أ�مانة ٔأیضًا يف �دد من أ��شطة �ىل الصعید الوطين مهنا تقدمي املسا�دة الترشیعیة. .6

]یيل ذ� املرفقان[
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ANNEX I 
 املرفق أ�ول
 

 أ�طراف املوقّعة �ىل معاهدة بی�ني �شأٔن أ�داء السمعي البرصي
 )2013یونیو  24(حىت 

بو�سوا�، وبلغار�، وبور�ینا وقّعت معاهدة بی�ني �شأٔن أ�داء السمعي البرصي أ�طراف املؤه� التالیة: ا�منسا، وبلجیاك، و 
د، وش�یيل، والصني، و�ولومبیا، والكونغو، و�وس�تار�اك، و، وبوروندي، وا�اكمريون، ومجهوریة ٔأفریقيا الوسطى، و�شاسفا

و�وت دیفوار، وقربص، وامجلهوریة التش�یكية، ومجهوریة �ور� الشعبیة ا�ميقراطیة، وا�امنرك، وجيبويت، والسلفادور، 
غینيا، وهایيت، وهندوراس، وٕاس�تونیا، و�حتاد أ�ورويب، وفنلندا، وفر�سا، ؤأملانیا، و�ا�، والیو�ن، وغرینادا، وغوات�ال، و 

وهنغار�، وٕاندونيس�یا، وٕا�رلندا، وٕایطالیا، و�اما�اك، وأ�ردن، و�ینيا، ولكسمربغ، ومدغشقر، ومايل، وموریتانیا، 
ومور�ش�یوس، واملكس�یك، ومنغولیا، واجلبل أ�سود، واملغرب، و�ميبیا، وهولندا، ونیاكراغوا، وبريو، وبولندا، وقطر، 

، ورومانیا، وسان تويم و�رینسييب، والس�نغال، وسيش�یل، وسريالیون، وسلوفينیا، وٕاس�بانیا، والسودان، ومجهوریة مو�وفا
والسوید، وسو�رسا، وامجلهوریة العربیة السوریة، وتوغو، وتو�س، ؤأوغندا، واململكة املت�دة، والوال�ت املت�دة أ�مر�كية، 

 ).74وزامبیا، وزمبابوي (

[یيل ذ� املرفق الثاين]
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ANNEX II 
 املرفق الثاين
 

 )2019 یولیو 2 التصدیق �لهيا (حىت وأٔ �االت �نضامم ٕاىل معاهدة بی�ني �شأٔن أ�داء السمعي البرصي 

وبو�سوا�،  وبلزي، اجلزا�ر، صّدقت �ىل معاهدة بی�ني �شأٔن أ�داء السمعي البرصي ٔأو انضمت ٕا�هيا ا�ول أ�عضاء التالیة:
 ،امجلهوریة ا�ومينیكيةو  ومجهوریة �ور� الشعبیة ا�ميقراطیة، وجزر �وك، وش�یيل، والصني، ومكبود�، وبور�ینا فاسو،

الرويس،  وقطر، ومجهوریة مو�وفا، و�حتاد وبريو، ونی�ري�، ومايل، وجزر مارشال، والسلفادور، و�ابون، والیا�ن،
 العربیة املت�دة یناد�ن، وساموا، وسلوفا�یا، وامجلهوریة العربیة السوریة، وتو�س، وإالماراتوسانت فنسنت وجزر غر 

)26.( 

 [هنایة املرفق الثاين والوثیقة]
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