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WO/CC/75/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018يوليو  23 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 (واألربعون التاسعة العادية الدورة) والسبعون اخلامسة الدورة
ىل  24جنيف، من   2018أأكتوبر  2سبمترب اإ

 االتفاقات على املوافقة
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

ىل 1)13وفقا للامدة  .1 برامه اإ نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية، يعقد املدير العام أأي اتفاق عام يريم ابإ ( من اتفاقية اإ

قامة عالقات معل وتعاون مع منظامت حكومية دولية أأخرى، بعد موافقة جلنة الويبو للتنس يق   :ويف هذا الصدد .اإ

قلميية الأفريقيأأعد  "1" كية ل للم  ةواملنظمة الأفريقي (الأريبو) للملكية الفكرية ةاملدير العام للويبو ورؤساء املنظمة الإ

طار تعاون ثاليث الأطراف  (OAPI) الفكرية طار التعاونمذكرة تفامه تضع اإ تضطلع ، س  بني املنظامت. ومعاًل ابإ

مضن  للملكية الفكرية الأفريقيةواملنظمة  الأريبويف  ءلدلول الأعضا وتوفرهاتقنية ال مساعدة مشرتكة لل املنظامت بربامج 

 هذه الوثيقة؛ل التفامه يف املرفق الأول  مذكرة ويرد نص لك مهنا.اخلاصة ب والولايتأأنشطة التعاون نطاق 

مذكرة تفامه  (UEMOA)وأأعد املدير العام للويبو ورئيس جلنة الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا  "2"

قامة عالقات تعاون هبدف  ىل تيسري  تريماإ حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية  بغيةمللكية الفكرية اب الانتفاعاإ

 هذه الوثيقة.ل  الثاينويرد نص مذكرة التفامه يف املرفق  والثقافية يف ادلول الأعضاء يف الاحتاد.
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ىل .2 ن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإ  اإ

والأريبو  عىل مذكرة التفامه بني الويبواملوافقة 

فريقية للملكية الفكرية؛ و مذكرة التفامه  واملنظمة الأ

الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب و بني الويبو

املرفق الأول واملرفق الثاين  كام تردان يف ،أأفريقيا

 .WO/CC/75/1وثيقة لل

 [نيل ذكل املرفقاي]
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 املرفق الأول

   

 )مذكرة تفامه بني املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو

 )الأريبو( املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكريةو 

 (OAPIاملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية )و 

 واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (الأريبو) واملنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكريةأأعدت مذكرة التفامه هذه بني الويبو 

(OAPI) لهيا  املنظامت"." ييل ابمسفامي  مجيعاً ، املشار اإ

 ديباجة

ىل ىل تعزيز حامية  الأريبون أأ  ابلنظر اإ قلمييتان ترميان اإ واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية هام منظمتان حكوميتان دوليتان اإ

 هئام واملنطقة برمهتا؛لحتياجات أأعضا تلبيةً وتطويرها ، والشؤون ذات الصةل ،قوانني امللكية الفكريةمواءمة امللكية الفكرية و 

ىل ، يه منتدى عاملي خلدمات امللكية الفكرية منظومة الأمم املتحدة واكلت أأن الويبو، بوصفها واكةل متخصصة من وابلنظر اإ

ن الابتاكر للملكية الفكرية ميك  متوازن وفعال تطوير نظام دويل وس ياساهتا ومعلوماهتا والتعاون بشأأهنا، يتوىل هممة قيادة 

 ؛والإبداع لفائدة امجليع

قراراً   يف متكنين تؤديه امللكية الفكرية والإبداع، وابدلور اذلي ميكن أأ  ابلنس بة لالبتاكر وجاههتاامللكية الفكرية و  بأأمهية واإ

منوًا من خالل  الأقل البدلانوالثقافية للبدلان النامية و  والعلمية والتكنولوجيةالتمنية الاجامتعية والاقتصادية هداف أأ  حتقيق

 ؛ةالأفريقيخلق الرثوة يف املنطقة 

حتقيق الهدف املشرتك اذلي يمتثل يف تيسري التمنية املس تدامة دلولها الأعضاء،  فتعميق التعاون بني املنظامت هبد يف ورغبةً 

 هداف التمنية املس تدامة؛أأ يف بلوغ امللكية الفكرية لنظام من خالل تشجيع الاس تخدام الاسرتاتيجي والفعال 
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 عىل ما ييل: قد اتفقت

 1املادة 

 الأهداف

طار تعاون ثاليث الأ تضع  مساعدة التقنية ل مشرتكة ل طراف بني املنظامت من أأجل الاضطالع بربامج مذكرة التفامه هذه اإ

 أأنشطة التعاون والولايت اخلاصة بلك مهنا. نطاقول الأعضاء مضن لدل وفريهاوت

 2املادة 

 أأ 2املادة 

نشاء   نةجل اإ

لهيا فامي ييل   ن لك منظمة؛اثنني عمن ممثلني  ن"، تتكو  اللجنة الثالثية"ابمس تنشئ املنظامت جلنة، يشار اإ

 ب2املادة 

 اللجنة الثالثيةاجامتعات 

طار  جتمتع اللجنة عىل أأساس س نوي ملناقشة جدول أأعامل س نة معينة واقرتاح تنفيذ الربامج الاسرتاتيجية مضن اإ

 ةالأفريقيواملنظمة ريبو للأ  الرئاس يةئات اجامتعات الهي ، مع مراعاة مواعيد انعقاد امجلعيات العامة للويبو و هذه التفامه مذكرة

 ة؛منظم وافق علهيا للك، ومتاش يًا مع خطط العمل املللملكية الفكرية

 ج2املادة 

 اللجنة الثالثية قرارات

ىل توصيات  املستندةالقرارات تتخذ   بتوافق الآراء؛اللجنة اإ

 د2املادة 

 عقد الاجامتعاتماكن 

لدوري، املنظامت الاجامتعات عىل أأسايس  تس تضيف لك منظمة مسؤولية تقدمي ادلمع اللوجيس يت والإداري  وتتحم 

ملالجامتعات   ؛حتت رعايهتا اليت تُنظ 

 3املادة 

 نطاق التعاون

اخملطط لها يف ادلول  أأنشطهتاتنفيذ يف  دلمع التقيناتبادل عىل بطريقة منتظمة العمل تهنض املنظامت ابلتعاون من خالل 

 ما ييل:عىل سبيل اذلكر ل احلرص، ا قد يشمل، مم، الربامج/املشاريع املشرتكة وتنفيذهاالأعضاء هبدف حتسني تنس يق 
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جراء دراسات مشرتكة بشأأن .1  تطوير أأنشطة مشرتكة ملعاجلة مسائل تكتيس أأمهية متبادةل، مبا يف ذكل تنس يق واإ

قلميية وادلولية  من أأجل تكوين معل مشرتكة  ندوات وحلقاتوتنظمي  ،يف جمال امللكية الفكريةاملسجةل التطورات الإ

دارة حختص حقوق امللكية الفكرية موضوعيةاملصلحة ومعاجلة قضااي أأحصاب  كفاءات قوق ، مبا فهيا تكل املتعلقة ابإ

 ؛وتس يريهاامللكية الفكرية 

؛ وتطوير ملكية الفكريةوالاسرتاتيجيات الوطنية لل  س ياساتال  وضعتقدمي املساعدة التقنية من أأجل عىل التعاون  .2

ىل املعلومات التكنولوجية والعلمية واس تخداهما  واملتوسطة؛ والنفاذ ةالصغري  رشاكتهمارات ال  ؛ الابتاكر لأغراضاإ

 لدلول الأعضاء؛التابعة املؤسس ية ملاكتب امللكية الفكرية  تكوين الكفاءاتيف ذكل  مبا

د أأية مصادر متويل أأخرى، وكذكل مسؤوليات لك منظمة والزتاماهتا املالية وحتد  د برامج العمل املشرتكة حتد   .3

 .توظيفمسؤوليات ال 

 4املادة 

 الإسهامات والتنفيذ

خدام الاس تتشجيع الثية يف اجامتعاهتا الس نوية بغرض الربامج الاسرتاتيجية اليت تقرتهحا اللجنة الثتنفيذ  عىلتتعاون املنظامت 

سهام و . من أأجل التمنية يف املنطقة الأفريقية الفعال لنظام امللكية الفكرية وتعزيزه س ياق برامج التعاون لك منظمة مضن يكون اإ

 توافر الأموال.ب  ومرشوطا ااخلاصة هب

 5املادة 

 ادلخول حزي النفاذ والإهناء

هناءها من املنظامت  أأير قر  ما مل يوتظل سارية  علهيا توقيع سلطات لك منظمة عندتدخل مذكرة التفامه هذه حزي النفاذ  اإ

شعارتقدمي ب  هناهئا بثالثة أأشهرمكتوب  اإ نشطة اجلاري تنفيذها الإهناء ل يرض بأأي من الأ  ذكليكفل أأن مبا و ، قبل موعد اإ

طار مذكرة التفامه هذه.  مضن اإ

 6املادة 

 التعديالت

 .كتابياً  املنظامتمجيع تبدهيا  موافقةل مذكرة التفامه هذه بناء عىل يتعد جيوز

 7املادة 

 عاتان تسوية ال

ى  مفاوضات مبارشة بني املنظامت.بشأأن مذكرة التفامه هذه بطريقة ودية من خالل  ينشأأ نزاع  يأأ  يُسو 
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 8املادة 

 الامتيازات واحلصاانت

ي من لأ  ممنوحةحصاانت فامي يتعلق هبا ما ميكن اعتباره أأو تفسريه كتنازل عن أأي امتيازات أأو يف مذكرة التفامه هذه أأو  ليس

 أأو القانون ادلويل.لها مبوجب الصكوك املنش ئة املنظامت 

ثبااًت ملا تقد   ل هلم حسب ااملوقعون أأدانه،  قام مواإ يف  ،2018يوم...من عام لأصول، ابلتوقيع عىل منظمة التفامه هذه يف اخملو 

 زيية والفرنس ية.صلية ابللغتني الإنلكنسخ أأ  سويرسا، يف ثالثجنيف ب 

قلميية الأفريقية للملكية عن  املنظمة الإ
 )الأريبو( الفكرية

 

نظمة العاملية للملكية الفكرية عن امل  املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةعن 
 ))الويبو

 

   

 توقيع توقيع توقيع

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 (UEMOA) الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا مذكرة تفامه بني

 )املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبوو 

لها مديرها ، ميث  Chemin des Colombettes, à Genève (Suisse) ,34يف  الاكئنة ،للملكية الفكريةاملنظمة العاملية 

لهيا   الويبو"، من هجة؛"ابمس فامي ييل العام، الس يد فرانسس غري، واملشار اإ

يف  اكئنةالاللجنة،  من خالل، (UEMOA) والاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا

380, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 01 BP 543 Ouagadougou 01 (Burkina Faso) ،

 هجة أأخرى؛ من ،الس يد عبد هللا برمية ارئيسه اميثله

لهيام فامي   الطرفني"،" ييل ابمسيشار اإ

ىل   ؛(UEMOA) فريقياالحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأ ل املؤسسة عاهدةاملابلنظر اإ

ىل اتفاقية   املؤسسة للويبو؛ 1967يوليو  14وابلنظر اإ

 تمنية ادلول؛ ة يفكريبدور امللكية الف اممهنووعيًا 

 لدلوللزتام الويبو بتيسري اس تخدام امللكية الفكرية من أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية ل واعتباراً 

 ؛فهيا الأعضاء

يف املشاركة بطريقة فعاةل يف أأنشطة الويبو، هبدف ( UEMOA) الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيارغبة ل واعتباراً 

 ؛فيه الأعضاء لدلولالاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية  ةامللكية الفكرية من أأجل التمنيحتسني اس تخدام 

قامة عالقات معل وتعاون بني الويب اً تشديدو   ؛(UEMOA) الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقياو وعىل رضورة اإ

دةلطابع اخلاص ملهام الك املؤسس تني ل ومراعاةً   ؛امالصكوك التأأسيس ية للك مهنيف  كام يه حمد 

ىل تيسري ، عن طريق التعاون واملشاورات الوثيقة واملنتظمة، السعييف مهنام  ورغبةً  دة يف الصكوك حتقيق الأهداف احملد  اإ

 ؛امالتأأسيس ية للك مهن
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ومساعدهتا عىل ( UEMOA) الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقياادلول الأعضاء يف  مرافقةعىل  مهنام وحرصاً 

 لتمنية؛بشأأن اس تفادة من برانمج معل الويبو الا

 ؛(UEMOA) أأفريقياالاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب حقوق امللكية الفكرية يف عىل زايدة تعزيز  مهنام وتصماميً 

برام مذكرة من خالل  فامي بيهنام عىل تعزيز التعاون مهنام وعزماً   تفامه؛اإ

 عىل ما ييل: ااتفق

 1املادة 

 املوضوع

قامة عالقات تعاون بني الويبو و ىل اإ ، من (UEMOA) الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقياتريم مذكرة التفامه هذه اإ

 .الاحتادذكل لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية لدلول الأعضاء يف أأجل تيسري اس تخدام امللكية الفكرية 

 2املادة 

ىل   خرىاملؤمترات والاجامتعات والأنشطة الأ حضور ادلعوة اإ

أأو تتخذ الإجراءات الالزمة (، UEMOAأأفريقيا )الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب  الويبو تدعوميكن أأن  .1

ىل  اهامتم ذا موضوعها  ويكوننشطة الأخرى اليت قد تنظمها الويبو حضور املؤمترات والاجامتعات والأ دلعوته، اإ

ىل الحتادابلنس بة ل وأأنظمهتا الويبو لإجراءات أأية أأنشطة أأخرى تنظمها الويبو يف جمال امللكية الفكرية، وفقًا ، أأو اإ

 .ا وأأنشطهتا الأخرىواجامتعاهت ا مؤمتراهتاملنطبقة عىلادلاخلية 

تخذ الإجراءات الالزمة ي أأو  ،الويبو (UEMOA) الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا يدعوميكن أأن و   .2

ىل  اهامتم ذا موضوعها الاحتاد ويكون نظمها ي حضور املؤمترات والاجامتعات والأنشطة الأخرى اليت قد دلعوهتا، اإ

ىل  ويبولمبارش ابلنس بة ل الاحتاد ة الفكرية، وفقًا لإجراءات يف جمال امللكيالاحتاد نظمها ي أأية أأنشطة أأخرى ، أأو اإ

 .وأأنشطته الأخرى هواجامتعات هاملنطبقة عىل مؤمتراتوأأنظمته ادلاخلية 

 3املادة 

 التعاون من أأجل تنظمي أأنشطة مشرتكة

الاحتاد الاقتصادي وقد يقتيض تنظمي أأنشطة أأو مشاريع تتعلق حبامية وتعزيز امللكية الفكرية تعاواًن بني الويبو  .1

الاشرتاك يف تنظمي أأنشطة توعية بشأأن القمية  جيوز. ويف هذا الصدد، (UEMOA) والنقدي لغرب أأفريقيا

 .الاحتادلأعضاء يف لفائدة ممثيل ادلول ا الاجامتعية والاقتصادية للملكية الفكرية

 ذي صةلمع مراعاة لك قرار و ، ابلنظر للك حاةل عىل حدة، كتابيةتعاون موضوع ترتيبات رشوط ذكل ال تكون و  .2

 النشاط. اس هتلتاملنظمة اليت  اعمتدته
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عداد هذا النوع من أأنشطة التوعية أأو الرتوجي أأو وضع مشاريع ذات طابع  .3 اجامتعي واقتصادي تتعلق ودلى اإ

الاقتصادي والنقدي ابلس تخدام الفعال واملالمئ لنظام امللكية الفكرية من أأجل تمنية ادلول الأعضاء يف الاحتاد 

مثل مس توى  ،، جيب حتديد املسؤوليات اليت تقع عىل عاتق لك من الطرفني(UEMOA) لغرب أأفريقيا

اتحة املوارد البرشية  و/أأو املادية. مشاركهتام املالية أأو اإ

طار تنفيذ هذه املشاريع املشرتكة،  .4 الطرفان اتفاق تعاون مع منظامت أأو مؤسسات أأخرى،  يربمأأن جيوز ويف اإ

 فهيا املؤسسات املالية. مبا

 4املادة 

 تبادل املعلومات والواثئق

ما بناء عىل هذا اجملالطبقة يف ن رهنًا ابلتقييدات والأحاكم امل علومات والواثئق ذات الصةل، املالطرفان  يتبادلأأن  جيوز ، اإ

 عىل مبادرة من الطرف الآخر. ، أأو بناءطلب أأحد الطرفني

 5املادة 

 التعاون يف جمال البحث

أأن يتخذ الطرفان الإجراءات الالزمة للقيام بأأعامل حبث ودراسات حول الابتاكر، ونرش املعلومات عن املامرسات  جيوز

والتكنولوجية والتجارية والثقافية لدلول الأعضاء يف رية لتحفزي التمنية يف القطاعات العلمية الرضو التقنية املوىص هبا وادلراية

 .(UEMOAالاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا )

 6املادة 

 التعاون يف جمال ماكحفة التقليد والقرصنة

من الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب ، تتعهد الويبو، بطلب اجملمتعيف نظرًا لس تفحال ظاهريت التقليد والقرصنة  .1

دها يف اجملال املذكور أأعاله، وفقًا لطرائق حيد  ادلول الأعضاء  عىل تكوين كفاءات، ابملساعدة (UEMOA) أأفريقيا

 الطرفان.

 .فيه الأعضاء ادلولأأرايض يتخذ الاحتاد الإجراءات املالمئة من أأجل تيسري أأنشطة الويبو يف ويف هذا الإطار، س  .2

 7 املادة

 واملساعدة التقنية خاصةخدمات 

ذا رغب أأحد الطرفني  .1  الاس تفادة من املساعدة التقنية للطرف الآخر، ميكن أأن يعلمه ابحتياجاته. يفيف حاةل ما اإ

طالق برامج مساعدة تقنية أأو تعزيز  .2  هبدف: الكفاءاتوميكن أأن يشرتك الطرفان يف اإ
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 ازايدة جودة منتجاهتا وخدماهت الصغرية واملتوسطة للملكية الفكرية، من أأجل م الرشاكتتشجيع اس تخدا (أأ  )

 ؛وتسويقها

ىل اتيسري و  (ب )  ؛ملعلومات العلمية والتقنية واس تغاللها من أأجل أأعامل البحث والابتاكرالنفاذ اإ

واحلقوق اجملاورة من أأجل املسامهة يف اس تحداث بيئة حتفز املؤلف  حلقالوطنية  ةتعزيز تطوير الأنظمو  (ج )

 الازدهار الثقايف والاقتصادي؛

 جمال امللكية الفكرية؛القضائية يف  تعزيز الإدارةو  (د )

الاقتصادية والتكنولوجية املكل العام من أأجل التمنية يف  املندرجةلالخرتاعات  تعزيز اس تخدام الرشاكتو  (ه )

 يف الاحتاد. ءلدلول الأعضا

ذا اكنت املساعدة التقنية املطلوبة و .3 من أأجل حتديد الطريقة الأكرث الطرفان  يتشاورتس تلزم نفقات، يف حاةل ما اإ

نصافًا لتحم    لها.اإ

 8املادة 

دارية ترتيباتاتفاقات تمكيلية و   اإ

طار تنفيذ مذكرة ا يف دارية  ترتيباتأأو التفاق عىل  ااتفاقات تمكيلية تتعلق بتطبيقه نأأن يربم الطرفا جيوزلتفامه هذه، اإ سعيًا اإ

ىل حتقيق  تعاون فعال. اإ

 9املادة 

 املؤسس تني رئييساملشاورات بني 

 ممثلهيام لكام أأو (UEMOA) أأفريقياجيمتع املدير العام للويبو ورئيس جلنة الاحتاد الاقتصادي والاجامتعي لغرب  .1

ن يتخذ لك طرف أأ  وجيوزطرفني. املشاريع املشرتكة بني الرز يف تنفيذ من أأجل دراسة التقدم احمل اقتىض الأمر

 يف الاحتاد. عضاءيف جنيف أأو يف عامصة أأحد ادلول الأ  س ُتعقدالاجامتعات اليت  تكلمبادرة عقد 

رشاك ممثلني جيوزو  .2  الاجامتعات. تكل عن ادلول الأعضاء يف الاحتاد يف اإ

 10املادة 

 حتديد املسؤوليات

 هذه أأية رشاكت مشرتكة أأو عالقات متثيل أأو مشاريع مشرتكة بني الطرفني.مذكرة التفامه ل تنشئ  .1

تقدمي عروض والعمل ابمس ومس تقل عن الطرف الآخر ول جيوز لأي مهنام  طرف ممتزي   ويظل  مفهوما أأن لك .2

ل يف حاةل اتفاق كتايب حمد   آخر، اإ ات وضع الس ياسد. وحيتفظ لك طرف هبويته اخلاصة وهو مسؤول عن الطرف ال

 فامي يتعلق مبذكرة التفامه هذه. أأفعاهل وتقصرياتهعن اخلاصة به، و 
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 11املادة 

 التاكمل

لك اتفاق  حمل   موضوع هذه املذكرة. وحتل  نشطة بشأأن املشاريع والأ  انفما اتفق عليه الطر  مذكرة التفامه هذه مجمل تشلك  

 .2011فرباير  18بني الطرفني يف هذا الصدد وتلغيه، مبا يف ذكل مذكرة التفامه املوقعة بني الطرفني يف أأبرم سابق 

 12املادة 

 عاتان لتسوية ا

ى   بطريقة ودية.مذكرة التفامه هذه لك نزاع ينشأأ عن تفسري و/أأو تطبيق يُسو 

 13املادة 

 والنقض التعديل

 د الرتاسل كتابيًا.مبجر  تعديل مذكرة التفامه هذه ابتفاق مشرتك بني الطرفني،  جيوز .1

شعار أأحد الطرفني، رشيطة قبلمن  انقضهوجيوز أأيضًا  .2 ىل  3 مس بق ل تقل مدته عن الالزتام ابإ أأشهر، يرسل اإ

 بسري الأنشطة اجلارية.الطرف الآخر، ودون الإخالل 

 14املادة 

 النفاذ ادلخول حزي

 السلطات اخملتصة للك طرف علهيا.تدخل مذكرة التفامه هذه حزي النفاذ يف اترخي توقيع 
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 15املادة 

 الامتيازات واحلصاانت

أأي من الامتيازات واحلصاانت اليت تمتتع هبا  تنازل عنعىل أأنه ما ميكن تفسريه من أأحاكم مذكرة التفامه هذه ليس يف أأي 

حدى و منظمة دولية  بصفهتاالويبو   تخصصة.واكلت الأمم املتحدة امل اإ

 .، يف نسختني أأصليتني ابللغة الفرنس ية2018أأعد يف جنيف، يف ....

 النقدي لغرب أأفريقياعن الاحتاد الاقتصادي و 

(UEMOA) 

 )الويبو( عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 

 رميةبالس يد عبد هللا 

 رئيس اللجنة

 فرانسس غري

 املدير العام

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


