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 الويبو للتنسيقجلنة 
 

 (ونبعرسة واألداسالالعادية )الدورة السبعون احلادية والدورة 
 2015أأكتوبر  14اإىل  5من  جنيف،

 
 

 نيعلى اتفاقاملوافقة 

 مذكرة من املدير العام

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية1)13وفقا للامدة  .1 قامة  ،( من اتفاقية اإ ىل اإ برامه اإ يعقد املدير العام أأي اتفاق يريم ابإ
 عالقات معل وتعاون مع منظامت حكومية دولية أأخرى، بعد موافقة جلنة الويبو للتنس يق.

قلمي أأمرياك الالتينية والاكرييباملركز الإقلميي اتفاق مع   (CERLALC) لتطوير الكتب يف اإ
 
قلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب ) أأعد املدير العام للويبو ومدير .2 مذكرة  (CERLALCاملركز الإقلميي لتطوير الكتب يف اإ

طار الوليتني امللكَفني هبام ولفائدة ادلول الأعضاء يف ك ل   نص مذكرة التفامه من منظمت.اام. ويرد تفامه هبدف تعزيز تعاوهنام يف اإ
 .الوثيقة الأول لهذه رفقامليف 

التابعة  (ESCAP) قتصادية والاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئالا للجنة والأمني التنفيذيللويبو أأعد املدير العام و  .3
ل.اامطة وبرامج مشرتكة مذكرة تفامه هبدف تعزيز تعاوهنام عرب تنفيذ أأنش للأمم املتحدة طار الوليتني املعهودتني اإ ولفائدة  يف اإ

آس يا واحمليط الهادئمنطقة  يف ادلول الأعضاء  .الوثيقةلهذه  الثاين رفقامليف  نص مذكرة التفامهويرد . أ

ىل املوافقة عىل  .4 ن جلنة التنس يق مدعوة اإ اإ
املركز الإقلميي لتطوير و مذكرة التفامه بني الويبو 

قلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب ومذكرة  الكتب يف اإ
جلنة الأمم املتحدة الاقتصادية الويبو و التفامه بني 
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يف  ان، كام تردوالاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئ
 هذه الوثيقة.ل  ملرفق الثاينالأول وا رفقامل

 [ان]ييل ذكل املرفق
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 الأول املرفق

 

قلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب )مذكرة تفامه بني  قلميي لتطوير الكتب يف اإ واملنظمة  (CERLALCاملركز الإ
 العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 

قلمي أأمرياك الالتينية والاكرييباملركز الإقلميي لتطوير عدت هذه املذكرة وأأبرمت بني أ   اذلي يقع  (CERLALC) الكتب يف اإ
 مبدينة بوغوات، كولومبيا، والويبو اليت يقع مقرها يف العنوان التايل: Calle 70 # 9-52مقره يف العنوان التايل: 

34, chemin des Colombettes .مبدينة جنيف، سويرسا 

 وحيث أأن

قلميي لتطوير الكتب يف  قلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب )املركز الإ ليه يف ما بعد ابمس  (CERLALCاإ املشار اإ
بدلا يف أأمرياك الالتينية والاكرييب، يه الأرجنتني وبوليفيا  19دوةل عضوا ) 21"املركز" هو منظمة حكومية دولية تضم 

كوادور والسلفادور متعددة القوميات( والربازيل وش ييل وكولومبيا وكوس تارياك وكواب وامجلهور - )دوةل ية ادلومينيكية واإ
البوليفارية( ابلإضافة  -وفزنويال )دوةل أأوروغواي و  وغواتاميل وهندوراس واملكس يك ونياكراغوا وبامن وابراغواي وبريو

ىل س بانيا(. تاال رب ال اإ )اليونسكو( وقد أ نشئ املركز بفضل مبادرة مشرتكة بني منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة واإ
برام اتفاق تعاون مت  توقيعه يف   1971أأبريل  23وكولومبيا ابإ

 وأأن

ل.اا يف ما بعد ابمس "الويبو" املنظمة العاملية للملكية الفكرية يه منظمة حكومية دولية أ نشئت مبوجب اتفاقية  املشار اإ
هممهتا الاضطالع بدور رايدي يف وضع نظام تحدة واملعرتف هبا واكةًل متخصصة اتبعة للأمم امل  1967يوليو  14الويبو املؤرخة 

 دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يُفِسح اجملال لالبتاكر والإبداع لفائدة امجليع

ل.ااميرغبان يف تعزيز تعاوهنام  طار الوليتني املعهودتني اإ  ،ك  مهنام يف ولفائدة ادلول الأعضاء يف اإ

 قد اتفقا عىل ما ييل:
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 1املادة 
 الهدف

ل.اا يف ما بعد ابمس "املذكرة" ل.اام يف ما بعد ابمس  (هتدف مذكر التفامه )املشار اإ قامة تعاون بني الويبو واملركز )املشار اإ ىل اإ اإ
للهنوض بقضااي حق املؤلف ونرش املعلومات  مشرتكةوأأنشطة "الطرفني"( مبا يف ذكل التنس يق والتعاون بشأأن مرشوعات 

 عهنا، يف أأمرياك الالتينية والاكرييب.

 2املادة 
 جمالت التعاون

 تشمل جمالت التعاون الرئيس ية ما ييل:

 ؛يف وجه التحدايت اليت تطرهحا التكنولوجيا اجلديدةس امي  تطوير قانون وس ياسة حق املؤلف ول )أأ(

ىل الهنوض حبق املؤلف واحلقوق وتصممي وتطوير محالت وحل )ب( زاكء الوعي ابحلاجة اإ قات معل واجامتعات من أأجل اإ
اجملاورة وحاميهتا وحتسني فهمها، مبا يف ذكل الرتوجي للمعاهدات اليت تديرها الويبو يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

 وغريها من الصكوك املتعلقة حبامية امللكية الفكرية؛

عداد دراساو  )ج(  ت واس تقصاءات وغريها من مرشوعات البحث املشرتكة بشأأن قضااي حق املؤلف؛اإ

عداد أأو حتديث دراسات حبثية عن  )د( تأأثري وتقدمي املساعدة التقنية يف بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب من أأجل اإ
 يف الاقتصادات الوطنية؛الصناعات القامئة عىل حق املؤلف 

علومات ملل الصفحات الإلكرتونية وقواعد البياتات واجملالت املتخصصة من بني لمة وتطوير وحتسني مصادر امل )ه(
 أأمور أأخرى؛

وتدريب املوظفني احلكوميني واحملامني وخرباء القانون والتدريس وممثيل اجملمتع املدين واملعنيني حبق املؤلف وغريمه من  )و(
 ممثيل القطاع اخلاص عىل قضااي حق املؤلف.

 3املادة 
 التعاون املؤسيس

ختصاصات ك ل من الطرفني وأأوضاعهام املؤسس ية وأأطر معلهام، يببادل الطرفان ما يناسب لأأخذا ابلعتبار الواجب  )أأ(
من املعلومات واملشاورات حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك، مبا ف.اا القضااي القانونية والتنظميية والتمنوية اليت ميكن 

 هنوض بأأهداف الطرفني.ال ف.ااابلتعاون 

آزر،  )ب( يف حال حتديد قضااي حتظى ابهامتم مشرتك ورأأى الطرفان أأهنام قد يس تفيدان من التعاون ف.اا وحتقيق بعض التأ
 يتوىل الطرفان حتديد بنية مناس بة للتخطيط والتنفيذ واملتابعة يف شأأن تعاوهنام، فضال عن تعممي النتاجئ.

  املتعلقة ابلقضااي ذات الاهامتم املشرتك واجملالت املرتبطة هبا.يببادل الطرفان منشوراهتام )ج(

آخر لضامن المتثيل املتبادل للمكتب والويبو يف اجامتعات تُعقد برعاية أأحدهام  )د( ىل أ جيوز اختاذ ترتيبات مناس بة من حني اإ
 اذلي يرى أأن للطرف الآخر اهامتما ف.اا.
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مرة واحدة عىل الأقل ك س نة لالإحاطة ابلتقدم احملرز وحتديد جمالت جيمتع الطرفان وهجا لوجه أأو عن بعد  )ه(
 للتعاون. جديدة

 ك طرف ممثال  ه يتوىل تنس يق العالقات مع الطرف الآخر، مهنا العالقات بني اخلرباء التقنيني دلى الطرفني، يُعنِي   )و(
آخر التطورات.  وحيرص ك  مهنام عىل اإطالع رئيس منظمته عىل أ

 4املادة 
 املوافقة عىل الأنشطة واملرشوعات واملسامهة املالية

يكون ك نشاط أأو مرشوع مس تحدث يف ظل هذه املذكرة مبا يف ذكل ما يتطلب دعام ماليا أأو برشاي، حمل اتفاق متبادل 
 طرفني.بأأن تنفيذ هذه الأنشطة واملرشوعات يكون رهنا بتوافر املوارد الاكفية دلى البني الطرفني. ويُقر  الطرفان 

 5املادة 
 تسوية املنازعات

ى أأية منازعة بشأأن تفسري   ية بني الطرفني.هذه املذكرة أأو تنفيذها تسوية ود  تُسو 

 6املادة 
 دخول هذه املذكرة حزي النفاذ وانهتاء مدهتا وتعديلها

املذكرة هذه املذكرة حزي النفاذ يف التارخي اذلي يوقع عل.اا ممثل اثين الطرفني املرصح  ه حسب الأصول, وتكون مدة  تدخل
 اعتبارا من اترخي نفاذها ودمدد تلقائيا ملدد بطولها، ما  م يذكر أأحد الطرفني رغبته يف عدم الاس مترار. ولأي ل من نبني اثنبنيس  

شعار كتايب مس بق بس تة أأشهر. وجيوز تعديل هذه املذكرة يف أأي وقت. ويُت فق  الطرفني أأن يهُنيي معهل هبذه املذكرة مبوجب اإ
 عىل أأي تعديل برضا متبادل ويمت  بببادل الرسائل.

ثبااًت ملا س بق ، وق ع مدير املكتب واملدير العام للويبو هذا التفاق بنسختني أأصليتني ابللاة الإنلكزيية واللاة الإس بانية، يف واإ
 التارخيني املبي نني حتت توقيعهام.
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قلمي لتطوير الكتباملركز الإقلميي عن   عن املنظمة العاملية للملكية يف اإ
 الفكرية )الويبو( والاكرييب أأمرياك الالتينية

(CERLALC)  

 

 املاكن والتارخي املاكن والتارخي:

 

 الس يد فرانسس غري الس يد فرتاندو ذاابدو لوبس
 العاماملدير  املدير

 

 [ييل ذكل املرفق الثاين]
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 التابعة للأمم املتحدةللجنة الاقتصادية والاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئ ا

 

 مذكرة تفامه بني

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 اللجنة الاقتصادية والاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئ التابعة للأمم املتحدةو 

 

 بنيهذه املذكرة  برمتأ  

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 واللجنة الاقتصادية والاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئ التابعة للأمم املتحدة

ل.اام فامي ييل بعبارة "الطرفني"  املشار اإ

 خيص تنفيذ الأنشطة والربامج املشرتكة والتعاون بشأأهنافامي 

ن املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(   ،ط الهادئ التابعة للأمم املتحدةواللجنة الاقتصادية والاجامتعية لآس يا واحملياإ

ذ تضعان يف اعتبارهام أأن  عن  يه الهنوض حبامية امللكية الفكريةوليهتا و تخصصة امل الأمم املتحدة من واكلت واكةل الويبو اإ
 ،التعاون مع املنظامت ادلولية ،عند الاقتضاءو ول، بني ادلطريق التعاون 

ذ تضعان يف اعتبارهام أأنو  قلميية  اللجنة الاقتصادية والاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئ اإ للأمم املتحدة اليت ختدم يه اللجنة الإ
آس يا و   واملس تدامة يف املنطقة، ة الشامةاحمليط الهادئ ووليهتا الهنوض ابلتمنية الاقتصادية والاجامتعيمنطقة أ

 املنظمتني لس نوات عديدة، تربطواذ تذكران ابلعالقات املؤسس ية الوطيدة اليت 

ذ ت ل.اامرغبان يف تعزيز تعاوهنام واإ طار الوليتني املعهودتني اإ آس يا واحمليط الهادئ يف ولفائدة ادلول الأعضاء يف اإ  ،منطقة أ

برام  ا عىلتقد اتفق   ما ييل: التفامه هذه واتفقتا عىل مذكرةاإ
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 أأول املادة
 تعاونال 

 الاهامتم ذات املسائل بشأأن امتعاوهن تعزيز عىل الهادئ واحمليط لآس يا والاجامتعية الاقتصادية واللجنة الويبو اأأمانت توافق
نشاء اتفاقية ف املنصوص عل.اا يفالأهدا حتقيق هبدف وذكل ،املشرتك  /امجلعية العامة الواردة يف قرارات ولايتالو  الويبو اإ
 .هتا الفرديةأأنشط فعالية زايدةدف وهب اللجنة الاقتصادية والاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئ /والاجامتعي الاقتصادي اجمللس

 اثنيا املادة
 التعاون جمالت

اللجنة و  لويبوا اتأأمان  أأكرث هابلورب س  اليت ،أأول املادة يفاملذكور  س ياقال  يف التعاون، جمالت التالية رصيةاحل غري قامئةال تشمل
 :الاقتصادية والاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئ

ة والثقافي والاجامتعية الاقتصادية للتمنية كأداة الفكرية للملكية الاسرتاتيجي الاس تخدام يف تكوين الكفاءات (أأ )
 ؛والتكنولوجية

 الوطنية الس ياساتأأهداف  لتحقيق هاوتعزيز  الوطنية والابتاكر الفكرية امللكية اسرتاتيجيات وضعو  (ب)
 ؛الاقتصادية هدافالأ و 

ماكتات لبسخري الالزمة التحتية البنية وبناء املناس بة التنظميية الأطر وضعو  (ج)  الاقتصادي للمنو امللكية الفكرية اإ
 ؛الاقتصادية والتمنية

ىل النفاذ تعزيزو  (د)  مع الرباءات، واثئق يف الواردة تكل ذكل يف مبا ،اواس تخداهم والعلمية التكنولوجية املعلومات اإ
 .هاوتشجيع  التمنية نتاجئ حتفزي هبدف وذكل منوا، الأقل البدلان صاحلم خدمةعىل  خاص بشلك الرتكزي

 اثلثا املادة
 املتبادل المتثيل

 يف للمشاركة عواتادل املعتادة، هتامامرس مل وفقا ،اللجنة الاقتصادية والاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئو  الويبو اأأمانت تببادل
 رعاية تكلاملشاركة يف ام وميكهن املشرتك، الاهامتم ذات املسائل بشأأنمبفردها  مهنام ك واحدة تنظمها اليت الاجامتعات
اللجنة الاقتصادية والاجامتعية لآس يا واحمليط و  الويبو أأيضاتتخذ  الارض، لهذاو . مناس باذكل  تعتربانعندما  الاجامتعات

 .اممهنواحدة  ك ةرعايحتت  تعقد اليت املناس بة الاجامتعات يف املتبادل المتثيل لضامن رضورية ترتيبات أأية الهادئ

 رابعا املادة
 والواثئق املعلومات تبادل

 اتديقي ت ل رهنا اب ،الوج.اة والواثئق املعلوماتالاقتصادية والاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئ اللجنة و  الويبو اأأمانت تببادل
 .معينة واثئقو  ملعلومات رسيةالطبيعة ال  عىل لحفاظل رضورية ها أأحد الطرفنيعترب ي  قد اليت والرتتيبات
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 اخامس املادة
 املالية التبعات

 .التفاق ببنفيذ تتعلق عادية أأوبس يطة  نفقات أأيةاملعين  طرفال تحملي 

ذاو   أأوالنفقات البس يطة  تتجاوز نفقاتاملذكرة، ينطوي عىل  لهذه وفقا ،الآخر عىل نيفطر ال أأحده قرتحاذلي ي التعاون اكن اإ
 املوارد توافر مدى لتحديدالاقتصادية والاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئ اللجنة و  الويبو بني مشاورات تعقد العادية،
نصافا الأكرث والطريقة الالزمة، يف حال عدم  الالزمة املوارد عىل للحصول الأنسب الطريقةو  ،النفقات تكل لسبيعاب اإ
 .يف احلال توافرها

 سادسا املادة
 هذه املذكرة تعديل

 اترخي دحتد اليت الرسائل تبادل خالل من رمسيبشلك و  كتابةويمت ذكل  ،نيفطر ال بني ابلرتايض التفامه مذكرة تعديل جيوز
 .النفاذحزي  املعين التعديل دخول

 سابعا املادة
 النفاذ حزي هذه املذكرة دخول

الاقتصادية والاجامتعية للجنة  التنفيذي والأمني للويبو العام املدير قبل من اعل.ا التوقيع بعد النفاذ حزي املذكرة هذه تدخل
 .املتحدة للأمم التابعة الهادئ واحمليط لآس يا والاجامتعية الاقتصادية اللجنة وافقةرهنا مب لآس يا واحمليط الهادئ

 اثمنا املادة
 هناء هذه املذكرةاإ 

هناءجيوز  شعارمبوجب  نيطرفأأحد ال قبل من أأو نيفطر البني  مكتوبمتبادل  تفاقاب املذكرة هذه اإ للطرف الآخر  مس بق اإ
طار  يف السابقاملتعهد هبا  الالزتاماتلن تتأأثر  احلاةل، هذه يفو. أأشهر بس تة  عىل تفقيُ   م ما حمددة تعاون مشاريعيف اإ
 .ذكل خالف

 اتسعا املادة
 ناملنسقا

 الآخر ك طرف الطرف وخيطر املذكرة هذه ببنفيذ املتعلقة املسائل بشأأن والتصال التنس يق لبسهيل منسقا طرفك يعني 
 .خيص املنسق املعني تايريبأأي 

 

 :الاقتصادية والاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئاللجنة منسق 

 منسق الويبو:
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ثبااًت ملا س بق  .التفاق الأصول، حسب هلم املرصح أأدتاه، املوقعان وق ع، واإ

 [التارخي]حرر يف جنيف، 

 

 الهادئ واحمليط لآس يا والاجامتعية الاقتصادية اللجنةعن 
 (ESCAP) املتحدة للأمم التابعة

 (الويبوالفكرية ) عن املنظمة العاملية للملكية

 

 

 

 ارطشاد أأخش الس يدة 
 الأمني التنفيذي

 يفرانسس غر س يد ال 
 املدير العام

 

 [هناية املرفق الثاين والوثيقة]


