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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 2 :أأغسطس 2017

جلنة الويبو للتنسيق
الدورة الرابعة والسبعون (الدورة العادية الثامنة واألربعون)

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017
املوافقة على االتفاقات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1وفقا للامدة  )1(13من اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،يعقد املدير العام أأي اتفاق عام يريم ابإبرامه اإىل
اإقامة عالقات معل وتعاون مع منظامت حكومية دولية أأخرى ،بعد موافقة جلنة الويبو للتنس يق .ويف هذا الصدد:
" "1أأعد املدير العام للويبو ورئيس جلنة امجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا ) (ECOWASمذكرة تفامه هبدف
تعزيز تعاوهنام يف تنفيذ أأنشطة وبرامج مشرتكة مضن اإطار الوليتني امللك َفني هبام ولفائدة دول غرب أأفريقيا .ويرد نص
مذكرة التفامه يف املرفق ا ألول لهذه الوثيقة؛
" "2و أأع ّد املدير العام للويبو ورئيس امجلعية املشرتكة بني برملاانت ادلول ا ألعضاء يف كومنولث ادلول املس تقةل
( )CIS IPAاتفاق تعاون يريم اإىل وضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية يف بدلان كومنولث ادلول
املس تقةل؛ وتعزيز املوارد البرشية يف جمال امللكية الفكرية وتطويرها يف بدلان كومنولث ادلول املس تقةل ،اإضافة اإىل
التوعية وإاذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف هذه البدلان .ويرد نص اتفاق التعاون يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة؛
" "3و أأعد املدير العام للويبو وا ألمني العام ملنظمة التعاون الاقتصادي ( )ECOمذكرة تفامه هبدف توفري اإطار
للتعاون بني منظمة التعاون الاقتصادي والويبو ملساعدة ادلول ا ألعضاء يف املنظمة ( )ECOوإاقلميها بشلك عام عىل
الانتفاع بفعالية من النظام العاملي للملكية الفكرية من أأجل تمنيهتا الاقتصادية .ويرد نص مذكرة التفامه يف املرفق
الثالث لهذه الوثيقة؛
" "4و أأعد املدير العام للويبو وا ألمني العام جلامعة ادلول العربية ( )LASمذكرة تفامه هبدف تدعمي وتعزيز تعاوهنام
وتنس يقهام يف مسائل ذات مصلحة مشرتكة يف جمال امللكية الفكرية .ويرد نص مذكرة التفامه يف املرفق الرابع لهذه
الوثيقة؛
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" "5و أأعد املدير العام للويبو واملدير العام للواكةل ادلولية للطاقة املتجددة ( )IRENAمذكرة تفامه هبدف تعزيز
تعاوهنام يف تنفيذ أأنشطة وبرامج مشرتكة مضن اإطار الوليتني امللك َفني هبام ولفائدة أأعضاهئام .ويرد نص مذكرة التفامه يف
املرفق اخلامس لهذه الوثيقة؛
" "6ويعزتم املدير العام بناء رشاكة مع رؤساء بعض املنظامت ادلولية يف شلك اإعالن مشرتك للتعاون بشأأن
املبادرة العاملية متعددة أأحصاب املصلحة "التجارة الإلكرتونية للجميع" من أأجل تعزيز قدرات البدلان النامية والبدلان
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر عىل اس تخدام التجارة الإلكرتونية والانتفاع هبا ع ر تعزيز التعاون يف جمال التجارة
الإلكرتونية حول العامل .ويرد نص الإعالن املشرتك يف املرفق السادس لهذه الوثيقة.

اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعو ٌة اإىل
.2
املوافقة عىل مذكرة التفامه بني الويبو وامجلاعة
الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا؛ واتفاق التعاون بني
الويبو وامجلعية املشرتكة بني برملاانت ادلول
ا ألعضاء يف كومنولث ادلول املس تقةل؛ ومذكرة
التفامه بني الويبو ومنظمة التعاون الاقتصادي؛
ومذكرة التفامه بني الويبو وجامعة ادلول العربية؛
ومذكرة التفامه بني الويبو والواكةل ادلولية للطاقة
املتجددة؛ ورشاكة الويبو يف الإعالن املشرتك مع
رؤساء بعض املنظامت ادلولية؛ كام ترد يف املرفقات
ا ألول والثاين والثالث والرابع واخلامس والسادس
للوثيقة .WO/CC/74/1
[ييل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE
DES ÉTATS DE L’AFRIQUE
DE L’OUEST

مذكرة تفامه بني املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
وامجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا
اإن املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،اليت تُس ّمى فامي ييل "الويبو" ،ومقرها 34, Chemin des Colombettes,
 ،1211جنيف  ،20سويرسا ،املمثةل مبديرها العام ،الس يد فرانسس غري ،من هجة،
وامجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا ،اليت تُس ّمى فامي ييل "امجلاعة الاقتصادية" ،ومقرها 101, Yakubu Gowon
 ،Cresent, Asokoro District, P.M.B. 401أأبوجا ،هجورية نيجري ا الااحادية ،واملمثةل برئيس جلنهتا ،الس يد
مارس يل ألن دو سوزا ،من هجة أأخرى،
املشار اإلهيام فامي ييل بلكمة "الطرفني"
ديباجة
بناء عىل الوثيقة التأأسيس ية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)؛
ً
بناء عىل أأحاكم املادة  3من معاهدة امجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا املعدّ ةل اليت ُاحدد أأهداف امجلاعة وغا اهتا ،ول
و ً
س امي الفقرة  ( 2أأ) اليت تتناول غا ات امجلاعة الاقتصادية وجمالت اختصاصها؛
بناء عىل أأحاكم املادة  62من املعاهدة املعدةل اليت تلزم ادلول ا ألعضاء بتعزيز هيالك وأليات الإنتاج والتوزيع واستامثر
و ً
الصناعات الثقافية ،وتطويرها واحسيهنا عند الاقتضاء؛
بناء عىل الالحئة  /15/15/REG3/Cاملؤرخة  16مايو  2015اليت أأنشأأت املرصد ا إلقلميي للملكية الفكرية التابع للجامعة
و ً
الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا؛
بناء عىل املادة  83من املعاهدة املذكورة اليت متنح رئيس اللجنة الاختصاص الالزم لتوقيع اتفاقات التعاون ادلويل ورفعها
و ً
اإىل جملس الوزراء؛
فاإن الطرفني:
.1

اإذ يعت ران أأن ولية الويبو تمتثل يف دمع اإعداد نظام دويل للملكية الفكرية متوازن وسهل املنال ياكئف الإبداع وحيفز
الابتاكر ويسامه يف التمنية الاقتصادية ،حمافظ ًا يف الوقت عينه عىل املصلحة العامة من خالل التعاون بني ادلول،
ومبشاركة أأي منظمة دولية أأخرى ،عند الاقتضاء؛

WO/CC/74/1
Annex I
2

.2

وإاذ حييطان علامً بأأجندة الويبو للتمنية اليت اعمتدهتا دولها ا ألعضاء يف عام  2007واليت تطلب اإىل الويبو أأن تراعي
مسائل التمنية يف براجمها عىل حنو أأفضل؛

.3

وإاذ حييطان علامً ابلهدف الاسرتاتيجي الثالث ل رانمج الويبو ومزيانيهتا الرايم اإل تيسري الانتفاع من امللكية الفكرية
لصاحل تمنية البدلان ا ألقل منو ًا والبدلان النامية؛

.4

وإاذ يعيان املهمة اليت أُس ندت اإىل امجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا بتعزيز التعاون والادماج تطلع ًا اإىل احقيق
ااحاد اقتصادي يف غرب أأفريقيا ،ورفع مس توى معيشة شعوهبا ،واحلفاظ عىل الاس تقرار الاقتصادي والهنوض به،
وتعزيز العالقات بني ادلول ا ألعضاء واملسامهة يف تطور القارة ا ألفريقية وتمنيهتا؛

.5

وإاذ يذكران ابلقرار ) Dec.591 (XXVIاذلي اع ُتمد يف ادلورة العادية السادسة والعرشين مجلعية الااحاد ا ألفريقي
واملتعلق ابملؤمتر الوزاري ا ألفريقي بش أأن امللكية الفكرية يف خدمة القارة الناش ئة (دااكر 5-3 ،نومف ر  )2015اذلي
شدّد من هجة عىل أأمهية امللكية الفكرية يف تنفيذ جدول ا ألعامل حىت عام  ،2063ودعا من هجة أأخرى الويبو اإىل
تعزيز رشاكهتا مع الااحاد ا ألفريقي ودوهل ا ألعضاء ،ومع امجلاعات الاقتصادية ا إلقلميية من أأجل مواهجة احد ات امللكية
الفكرية يف تمنية القارة ا ألفريقية ،وإاىل تدعمي مساعدهتا التقنية؛

.6

وإاذ حييطان علامً أأيض ًا ابملهمة املنوطة ابمجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا لتحقيق التاكمل الاقتصادي والاجامتعي
والثقايف من خالل جمانسة الس ياسات الوطنية حلفز ال رامج واملشاريع وا ألنشطة ،وتدعميها؛
وإاذ هام عىل يقني بأأمهية مسامهة امللكية الفكرية يف تمنية ادلول ا ألعضاء الاقتصادية والاجامتعية والثقافية
والتكنولوجية يف اقتصاد عاملي يقوم عىل املعارف والابتاكر التكنولويج؛

.8

وإاذ يعزتمان اإبرام اإطار تعاون وثيق؛

.7

يتفقان عىل ما ييل:

املادة :1
موضوع التعاون
يتفق الطرفان مبوجب مذكرة التفامه هذه عىل تكثيف تعاوهنام وتوحيد هجودهام من أأجل حامية امللكية الفكرية والانتفاع هبا
بفعالية مضن اإطار الوليتني امللك َفني هبام ،ومبا يسمح لدلول ا ألعضاء يف امجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا بتحقيق فوائد
من الانتفاع الفعال واملناسب ابمللكية الفكرية تعزز تمنيهتا.

املادة :2
س بل التعاون
.1

يتفق الطرفان لك عامني يف فرتة حيدداهنا ابلتوافق بيهنام ،عىل ا ألنشطة واملشاريع اليت سينفذاهنا لتحقيق أأهداف مذكرة
التفامه هذه .وبرانمج ا ألنشطة اذلي يعده الطرفان ويوقعانه جزء ل يتجز أأ من مذكرة التفامه هذه.
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المتويل

.2

.3



يسامه الطرفان ،وفق رشوط ُاحدّد لحق ًا ،يف املزيانية الالزمة لتنفيذ ا ألنشطة/املشاريع كام يه مب ّينة يف الفقرة
السابقة.



يُقدّم الطرفان مساهامهتام يف مزيانية تنفيذ ا ألنشطة/املشاريع مضن حدود املوارد املتاحة لهذا الغرض.
تقيمي التنفيذ
تُصمم ا ألنشطة/املشاريع اليت ستُنفّذ يف اإطار هذه املذكرة وفق مهنجية الإدارة القامئة عىل النتاجئ ومع ًال ابلإجراءات
السارية دلى لك طرف فامي خيص ابرام اتفاقات التعاونُ .وُيرى تقيمي دوري للمشاريع ابلتفاق بني الطرفني.

املادة :3
ل
التبادل ادلوري للمعلومات وا متثيل والتشاور
مع مراعاة الرتتيبات اليت قد تكون رضورية للحفاظ عىل الطابع الرسي لبعض الواثئق أأو املعلومات ،يتبادل الطرفان عند
احلاجة معلومات وواثئق عن ا ألنشطة اليت ستُنفّذ يف اإطار هذه املذكرة.

املادة :4
صفة املراقب
مع مراعاة الإجراءات واملامرسات الساريةُ ،يوز للك طرف أأن يدعو الخر اإىل أأن يمتثل ،بصفة مراقب ،يف املؤمترات
والاجامتعات اليت ينظمها عن مسائل ذات اهامتم مشرتك.

املادة :5
ادلمع التقين يف مسائل ذات اهامتم مشرتك
يقدم الطرفان حيث ت رز احلاجة دعامً تقني ًا ويعقدان مشاورات يف مسائل ذات اهامتم مشرتك أأو مواضيع ذات صةل بتعاوهنام.

املادة :6
التعديالت
ُيوز تعديل أأي من أأحاكم مذكرة التفامه هذه بتوافق خطي بني الطرفني.

املادة :7
تسوية املنازعات
ُسوى أأي نزاع قد ينشأأ عن تنفيذ هذه املذكرة أأو تفسريها ابلرتايض وع ر مفاوضات بني الطرفني.
ي ّ
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املادة :8
ادلخول حزي النفاذ واملدة والإلغاء
تدخل مذكرة التفامه هذه حزي النفاذ يف اترخي توقيعها من قبل السلطات اخملتصة للك طرف .ومدة املذكرة غري حمدودة .وُيوز
للك من الويبو وامجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا اإلغاء مذكرة التفامه رشط اإرسال اإشعار بذكل قبل ثالثة أأشهر من
اترخي الإلغاء .ويف هذه احلاةل ،ل تتأأثر ا ألنشطة اليت س بق و أأن بورشت أأو اليت يه قيد التنفيذ مبوجب هذه املذكرة هبذا
الإلغاء ،ما مل يتفق الطرفان عىل خالف ذكل.
حرر يف جنيف يف  ،2017 ...........................يف نسختني أأصليتني ابللغة الفرنس ية.
عن امجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا

عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية

رئيس جلنة امجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا
الس يد مارس يل ألن دو سوزا

املدير العام
الس يد فرانسس غري

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

INTERPARLIAMENTARY ASSEMBLY OF MEMBER NATIONS
OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES

اتفاق تعاون بني املنظمة العاملية للملكية الفكرية وامجلعية املشرتكة بني برملاانت ادلول ا ألعضاء يف
كومنولث ادلول املس تقةل
اإن املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) وامجلعية املشرتكة بني برملاانت ادلول ا ألعضاء يف كومنولث ادلول املس تقةل
(امجلعية) ،املشار إالهيام فامي ييل بلكمة "الطرفني"،
اإذ تضعان يف اعتبارهام أأن امللكية الفكرية دافع همم لالبتاكر والتمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية،

و إاذ تدراكن أأمهية توفر حامية قانونية فعاةل و أأنفاذ للملكية الفكرية من أأجل تعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بني ادلول الذلين
يعودان ابلفائدة عىل مجيع ا ألطراف؛
و إاذ تضعان يف اعتبارهام أأن الويبو يه اإحدى واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة اليت تعمل عىل تعزيز الابتاكر والإبداع من
أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للك البدلان ،من خالل نظام ملكية فكرية دويل فعال ومتوازن،
تقران بدور امجلعية يف اإعداد نصوص ترشيعية منوذجية من أأجل جمانسة القوانني الوطنية لبدلان امجلعية ومواءمهتا ،واعامتد
و إاذ ّ
لت
توصيات بشأأن تعديل قوانني ادلول ا ألعضاء يف امجلعية متىش مع أأحاكم املعاهدات ادلولية اليت توقعها هذه ادلول يف اإطار
كومنولث ادلول املس تقةل،
و إاذ ت أأخذان يف الاعتبار خ رة الويبو يف التطور املتوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية ،ويف تقدمي
املساعدة التقنية لإعداد الترشيعات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية وتنظمي أأنشطة تكوين الكفاءات والتدريب يف جمال
امللكية الفكرية وإاذاكء الاحرتام للملكية الفكرية،
و إاذ تشددان عىل أأمهية التعاون بني الويبو وامجلعية هبدف تطوير امللكية الفكرية وتعزيزها ،مبا يف ذكل اإعداد أليات للحامية
القانونية للملكية الفكرية وإانفاذها،
فقد قررات توقيع اتفاق التعاون التايل (املشار اإليه فامي ييل بلكمة "التفاق"):

أأو ًل.

الغرض

اإن الغرض من هذا التفاق وضع اإطار لتعاون متبادل مفيد للطرفني يريم اإىل ما ييل:
– اإعداد اإطار وضع قواعد امللكية الفكرية ومعايريها يف بدلان امجلعية؛
– تعزيز املوارد البرشية العامةل يف جمال امللكية الفكرية وتطويرها يف بدلان امجلعية؛
– تعزيز الوعي ابمللكية الفكرية وإاذاكء احرتاهما يف بدلان امجلعية.
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اثني ًا.

نطاق التعاون

ينفذ الطرفان مشاريع و أأنشطة مشرتكة من أأجل احقيق غرض التفاق .وي ُس هتل أأي مرشوع أأو نشاط ابلتفاق بني الطرفني
وبعد أأخذ التقييدات املرتبطة ابملزيانية واملوظفني دلى لك طرف يف احلس بان.
واحديد ًا ،يقوم الطرفان يف اإطار هذا التفاق مبا ييل:
– ضامن التعريف ابملعاهدات ادلولية اليت تديرها الويبو يف بدلان امجلعية؛
– تنظمي أأنشطة مشرتكة لتكوين الكفاءات مثل التدريب والندوات وحلقات العمل ومناقشات املوائد املس تديرة،
تتناول جوانب خمتلفة من امللكية الفكرية؛
– تيرس املساعدة التقنية ،عند الاقتضاء ،من أأجل اإعداد مناذج قوانني متعلقة ابمللكية الفكرية لبدلان امجلعية؛
– تبادل املعلومات واملامرسات الفضىل واخل رات والتحاليل ذات الصةل ،حسب الاقتضاء؛
– عقد اجامتعات ومشاورات ملناقشة مسائل ذات اهامتم مشرتك ،حني تقتيض احلاجة ذكل.
وُيوز للطرفني أأن يقامي أأشاكل تعاون أأخرى ،لكام ارتأأ ا أأن ذكل رضوري لتحقيق هدف التفاق.
ويتفق الطرفان عىل اإجراءات تنفيذ املشاريع وا ألنشطة املشرتكة ورشوطها وترتيباهتا املالية ،للك مرشوع أأو نشاط عىل
حدة.

اثلث ًا.

الامتيازات واحلصاانت

ليس يف هذا التفاق أأو يف ما يتعلق به ما يعد مبثابة ختل ،رصحي أأو مضين ،عن أأي امتيازات أأو حصاانت متتع هبا الطرفان
تكون مبينة يف واثئقهام التنظميية أأو يف القانون ادلويل.

رابع ًا.

التعديالت

ُيوز تعديل هذا التفاق بتوافق الطرفني يُ ّع ر عنه خطي ًا.

خامس ًا .تسوية املنازعات
ُسوى أأي نزاع قد ينشأأ عن تفسري هذا التفاق و ( أأو) تنفيذه ابلرتايض وع ر مفاوضات بني الطرفني.
ي ّ

سادس ًا .ادلخول حزي النفاذ واملدة والإلغاء
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف اترخي توقيعه من قبل الطرفني .ومدة التفاق غري حمدودة .وُيوز ألي طرف اإلغاء هذا
التفاق رشط اإرسال اإشعار خطي بذكل قبل شهرين من اترخي الإلغاء .ويف هذه احلاةل ،ل تتأأثر ا ألنشطة اليت س بق و أأن
بورشت أأو اليت يه قيد التنفيذ مبوجب هذا التفاق هبذا الإلغاء ،ما مل يتفق الطرفان عىل خالف ذكل.
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ول ميس اإلغاء هذا التفاق من قبل أأحد الطرفني ابللزتامات اليت دخلت حزي النفاذ قبل اترخيه واملرتتبة عىل املشاريع
وا ألنشطة املنفّذة مبوجب ترتيبات منفصةل اتفق علهيا الطرفان وفق الفقرة  4من املادة اثني ًا من هذا التفاق ،ما مل يتفق
الطرفان عىل خالف ذكل.

سابع ًا .أأحاكم ختامية
ل يُعت ر هذا التفاق معاهدة دولية ول تنشأأ عنه أأية حقوق أأو واجبات مبوجب القانون ادلويل .اإضافة اإىل ذكل ،ل يفرض
هذا التفاق أأية الزتامات مالية عىل الطرفني.

حي ّل هذا التفاق ،بعد دخوهل حزي النفاذ ،حمل مذكرة التعاون امل رمة بني املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
وجملس امجلعية املشرتكة بني برملاانت ادلول ا ألعضاء يف كومنولث ادلول املس تقةل واملؤرخة  2يوليو .1998
حرر يف ،2017 ...........................يف أأربع نسخ أأصلية ،نسختان ابللغة الإنلكزيية ونسختان ابللغة الروس ية ،وللنصني
احلجية نفسها.
عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية

عن امجلعية املشرتكة بني برملاانت ادلول ا ألعضاء يف كومنولث
ادلول املس تقةل

الس يد فرانسس غري
املدير العام

الس يدة فالنتينا ماتفيينكو
رئيسة جملس امجلعية
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث

مذكرة تفامه بني املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
ومنظمة التعاون الاقتصادي ()ECO
ديباجة
اإن املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة التعاون الاقتصادي ،املشار اإلهيام يف ما ييل ابلويبو ومنظمة التعاون ،وجممتعتني
بـلكمة "الطرفني"؛
وإاذ تُ ّقران بدور الويبو يف اإرساء نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتاكر والإبداع لفائدة امجليع؛
املكرسة يف اتفاقيهتا هو تعزيز حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل من خالل التعاون
وإاذ تذكران بأأن أأحد أأهداف الويبو ّ
بني ادلول ،وعند احلاجة ،ابلتعاون مع أأي منظمة دولية أأخرى؛
املكرسة يف معاهدة أأزمري هو هتيئة الظروف لتمنية اقتصادية
وإاذ يضعان يف اعتبارهام أأن أأحد أأهداف منظمة التعاون ّ
مس تدامة ورفع مس توى املعيشة وجودة العيش يف ادلول ا ألعضاء من خالل حشد مق ّدرات املنطقة الاقتصادية
والاجامتعية؛
وإاذ ت ُشددان عىل أأن حامية امللكية الفكرية يه أأحد ادلوافع الرئيس ية للتمنية الاقتصادية املس تدامة؛
تيرس اجلهود اليت تبذلها ادلول ا ألعضاء
وإاذا تأأخذان يف اعتبارهام أأن عالقة التعاون بني الويبو ومنظمة التعاون من شأأهنا أأن ّ
فهيا ملواهجة التحد ات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية يف اإطار سعهيا اإىل التقدم حنو اإدماج تدرُيي وسلس لقتصاداهتا يف
الاقتصاد العاملي؛
فقد اتفقتا عىل اإبرام مذكّرة التفامه هذه وفق ما ييل:

املادة 1
الغرض
اإن الغرض من مذكرة التعاون هذه وضع اإطار للتعاون بني منظمة التعاون والويبو ومساعدة ادلول ا ألعضاء يف منظمة التعاون
واكمل منطقهتا عىل احقيق منافع من النظام العاملي للملكية الفكرية بطريقة أأكرث فعالية ،وذكل لصاحل تمنيهتا الاقتصادية
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املادة 2
نطاق التعاون
يمتثل نطاق مذكرة التفامه هذه يف احقيق الغرض املُحدد يف املادة  1من خالل تقدمي املساعدة التقنية وادلمع لتكوين الكفاءات
والتوعية ،وإاسداء املشورة يف الترشيعات والس ياسات ،واملساعدة يف صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وتطوير هيالكها،
بوسائل و أأساليب ُاحددها برامج العمل املشار اإلهيا يف املادة  4أأدانه.

املادة 3
جمالت التعاون
س يقوم الطرفان مبا ييل:
( أأ) صياغة مشاريع مشرتكة من أأجل تنفيذ هذه املذكرة وفق قواعدهام ولواحئهام.
(ب) تبادل املعلومات والواثئق ،رهنا ابلتقييدات والرتتيبات اليت قد يعت رها أأحد الطرفني رضورية للحفاظ عىل
الطبيعة الرسية ملعلومات وواثئق معينة.
(ج) مشاركة لك طرف يف اجامتعات الطرف الخر ،حس امب وحيامن تسمح قواعدهام ولواحئهام بذكل ،وحس امب
يقتضيه تنفيذ هذه املذكرة وبرامج معلها.
(د) تنظمي أأحداث مشرتكة بشأأن مواضيع ذات اهامتم مشرتك.

املادة 4
برامج العمل
( أأ) يتعاون الطرفان عىل صياغة برامج معل لتنفيذ مذكرة التفامه هذه.
(ب) ويعقد الطرفان مشاورات منتظمة بشأأن تنفيذ املذكرة وبرامج العمل.

املادة 5
املنسقون
ّ
يعني لك طرف منسق ًا يتوىل ضامن تنفيذ أأحاكم مذكرة التفامه هذه.

املادة 6
الالزتامات املالية
ل يرتتب عىل مذكرة التفامه هذه أأي الزتام مايل من قبل الطرفني ول واجب لمتويل ا ألنشطة اليت تُنفّذ ،عند الاقتضاء ،يف
اإطار هذه املذكرة .وينبغي تنظمي أأي أأنشطة يف ترتيبات منفصةل ،وفق ما يتفق عليه الطرفان.
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املادة 7
ادلخول حزي النفاذ والإهناء والتعديل
( أأ) تدخل مذكرة التفامه هذه حزي النفاذ بعد أأن يوقعها الطرفان وتبقى سارية اإىل أأن تُهنىى اإما ابلتوافق بني الطرفني
أأو مبوجب اإشعار خطي من أأحدهام .ول يؤثر ا إلهناء عىل ا ألنشطة اليت يه قيد التنفيذ واليت اتفق علهيا
الطرفان قبل اترخي إاهناء مذكرة التفامه.
(ب) ميكن أأن تُعدّل مذكرة التفامه هذه ابتفاق خطي بني الطرفني .ويدخل التعديل حزي النفاذ بنفس طرقة دخول
املذكرة حزي النفاذ ،ما مل ُحيدد خالف ذكل.

املادة 8
تسوية املنازعات
ُسوى أأي نزاع قد ينشأأ عن تنفيذ هذه املذكرة أأو تفسريها ابلرتايض وع ر مفاوضات بني الطرفني.
ي ّ

املادة 9
الامتيازات واحلصاانت
ليس يف هذا التفاق أأو يف ما يتعلق به ما يعد مبثابة ختل ،رصحي أأو مضين ،عن أأي امتيازات أأو حصاانت متتع هبا الطرفان
مبوجب اتفاقية امتيازات الواكلت املتخصصة وحصاانهتا اليت وافقت علهيا امجلعية العامة ل ألمم املتحدة يف  21نومف ر عام
 ، 1947ووفق ًا ألحاكم التفاق بني جملس الااحاد السويرسي والويبو اذلي حيدد الوضع القانوين للويبو يف سويرسا بتارخي 9
ديسم ر  ،1970ولرتتيب التنفيذ املعين بذكل حسب نفس التارخي.
وإاثباات ملا تقدم وقّع ا ألمني العام ملنظمة التعاون واملدير العام للويبو مذكرة التفامه هذه يف نسختني ابللغة الإنلكزيية يف التوارخي
املدونة احت توقيعهام.
عن منظمة التعاون الاقتصادي

عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية

السفر خليل اإبراهمي أأكسا
ا ألمني العام

الس يد فرانسس غري
املدير العام
[ييل ذكل املرفق الرابع]
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املرفق الرابع

مذكرة تفامه
بني
جامعة ادلول العربية
و
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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مذكرة تفامه بني
جامعة ادلول العربية
و
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
ديباجــة
اإن جامعة ادلول العربية و املشار الهيا بـ "اجلامعة العربية" واملنظمة العاملية للملكية الفكرية املشـار الهيـا بــ "املنظمـة" واملشـار
اإلهيام فامي بعد بـ "الطرفني"،
اإمياان مهنام بأأمهية تقوية وتعزيز أأوارص التعاون والتنس يق والتشاور يف ا ألمور موضع الاهامتم املشرتك ذات الصةل حبقوق
امللكية الفكرية مبا حيقق مقاصد ميثاق جامعة ادلول العربية و أأهداف اتفاقية اإنشاء منظمة امللكية الفكرية مع ا ألخذ يف
الاعتبار أأغراض وهمام لك مهنام،
واقتناع ًا مهنام برضورة وجود اإطار للتعاون يدفعهام مبزيد من الفعالية اإىل الوفاء ابلزتاماهتام يف جمالت التمنية الاقتصادية
والاجامتعية ،ويف اطار تعزيز امللكية الفكرية والصناعات املرتكزة علهيا يف املنطقة العربية مبا ميكن ادلول ا ألعضاء يف جامعة
ادلول العربية ابعامتدها هنج ًا إاقلميي ًا ملواهجة التحد ات الرئيس ية احقيق مزيد ًا من املاكسب وز ادة الاس تفادة من التجارب و
اخل رات،
و أأخذ ًا يف الاعتبار التطورات احلاصةل عىل الساحة ادلولية ،واليت تقيض املزيد من التنس يق وتوس يع التعاون بيهنام،
وتأأكيد ًا عىل الاس مترار يف التعاون بني املنظمتني يف اإطار مذكرة التفامه املوقعة بني الطرفني س نة .2000
اتفق الطرفان عىل ما ييل:
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املادة ا ألوىل
أأهداف وجمالت التعاون
.1
.2
.3
.4

تشجيع التعاون الاقلميي بني ادلول العربية يف جمال امللكية الفكرية بتبادل املعلومات واخل رات بشأأن الإصالحات
القانونية والإدارية ،وما تتبناه احلكومات من أأطر احفز عىل تعزيز امللكية الفكرية وترس يخ أأنظمهتا دعام للس ياسات
املتبعة يف جمالت التمنية التكنولوجية والاقتصادية والاجامتعية والثقافية.
تطوير ا ألنشطة املتعلقة مبجالت حقوق امللكية الفكرية دلى ادلول الاعضاء يف جامعة ادلول العربية.
اعامتد ونرش وتنفيذ املبادرات الإمنائية للمسامهة يف توفري جمالت جديدة لتسويق الابتاكر ونقل التكنولوجيا.
عقد وتنظمي املؤمترات والندوات واملعارض واحللقات ادلراس ية العملية وال رامج التدريبية يف املوضوعات ذات الصةل
ابمللكية الفكرية للفئات التالية:
( أأ) للموظفني التابعني ل إالدارات الوطنية املس ئوةل عن ش ئون امللكية الفكرية وكذكل ألعضاء اجملالس الترشيعية،
(ب) الهيئات القضائية ولرجال الرشطة ومس ئويل امجلارك ممن يدخل يف نطاق هماهمم تطبيق قوانيهنا؛
(ج) للمس تخدمني الهنائيني يف جمالت الصناعة والتجارة ومعاهد البحوث والتطوير واجلامعات؛
(د) لقطاعات أأخرى معنية بشلك مبارش أأو غري مبارش ابمللكية الفكرية مثل الصحافة ووسائل الإعالم واملر أأة
والش باب واجلامعات ومؤسسات البحث ،اخل...
املادة الثانية
المتثيل واملشاركة

.1
.2
.3

ميكن للجامعة العربية أأن تشارك يف احملافل ذات الصةل حبقوق امللكية الفكرية اليت تعقد بني املنظمة و ادلول العربية
ا ألعضاء هبا.
ميكن للجامعة العربية أأن تشارك يف اجامتعات اجملالس اخلاصة ابملنظمة واملؤمترات ادليبلوماس ية وغري ذكل من
الفعاليات ذات الصةل بنشاطها بصفهتا مكراقب ودون أأن يكون لها حق التصويت.
ميكن للمنظمة ان تشارك يف اجامتعات أأهجزة "اجلامعة العربية" حمل اهامتم املنظمة دون أأن يكون لـها حق التصويت.
املادة الثالثة
تبادل الواثئق واملعلومات

.1

تبادل املعلومات والواثئق ذات الصةل حبقوق امللكية الفكرية مع احلفاظ عىل رسية البعض مهنا.
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.2
.3

احديث املعلومات اخلاصة ابلقوانني واللواحئ املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية يف جمال معل اجلامعة العربية.
اإعداد ونرش املواد املرجعية واملعلومات وادلراسات ابللغة العربية حول خمتلف اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية ،متكين ًا
لدلوائر احلكومية واملؤسسات التعلميية والقطاع اخلاص من اس تخداهما.
املادة الرابعة
التشاور

يعقد الطرفان اجامتعات دورية يف لك من جنيف أأو القاهرة لس تعراض وتقيمي هجود التنس يق والتعاون ووضع
التوصيات املناس بة بشأأهنا.
املادة اخلامسة
التنفيذ
 .1تقتيض الرشوط وا ألحاكم التطبيقية لتنفيذ ال رامج وا ألنشطة املشار اإلهيا يف هذه املذكرة وضع ترتيبات تمكيلية من أأجل
احديد املسؤوليات العملية واملالية للك واحد من الطرفني.
 .2ألغراض تنفيذ أأحاكم هذه املذكرة ،س يؤدي املكتب ا إلقلميي للبدلان العربية دور نقطة التصال يف الويبو وتتوىل اإدارة
امللكية الفكرية والتنافس ية دور نقطة التصال يف اجلامعة العربية.
املادة السادسة
تسوية الزناعات
حيل أأي نزاع يرتتب عن تفسري أأو تنفيذ مذكرة التفامه هذه ابلطرق الودية وع ر التفاوض بني الطرفني.
املادة السابعة
الامتيازات واحلصاانت
ل يرتتب عىل العمل مبذكرة التفامه هذه اي اسقاط للحصاانت والامتيازات اليت تمتتع هبا اجلامعة العربية أأو املنظمة.
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املادة الثامنة
الاحالل
سابقة.

احل مذكرة التفامه هذه حمل مذكرة التفامه السابقة املوقعة يف  16يوليو  2000ويعد العمل هبا ل غيا ألي الزتامات
أأحاكم ختامية
املادة التاسعة
النفاذ
تدخل مذكرة التفامه حزي النفاذ اعتبارا من اترخي التوقيع علهيا من الطرفني.
املادة العارشة
التعديل
ُيوز تعديل مذكرة التفامه هذه ابملوافقة الكتابية للطرفني.
املادة احلادية عرشة
الالغاء

ُيوز ألى من الطرفني اإلغاء هذه املذكرة عىل أأن خيطر الطرف الخر برغبته كتابة قبل ذكل بس تة اشهر ،دون
املساس مبا ترتب عهنا من الزتامات مس بقة مبوجهبا حىت الانهتاء مهنا.
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وإاشهادا عىل ما تقدّم ،مت التوقيع عىل مذكرة التفامه هذه ابللغات العربية والإجنلزيية والفرنس ية من ثالث نسخ رمسية لها
نفس احلجية.
عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية

عن جامعة ادلول العربية

فرانسس غريي
املدير العام

أأمحد أأبو الغيط
ا ألمني العام

حرر مبدينة القاهرة بتارخي2017...............
ّ
[ييل ذكل املرفق اخلامس]
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مذكرة تفامه بني
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
والواكةل ادلولية للطاقة املتجددة
ديباجة
اإن املنظمة العاملية للملكية الفكرية (املشار اإلهيا يف ما ييل ابلويبو) والواكةل ادلولية للطاقة املتجددة (املشار اإلهيا يف ما ييل
ابلواكةل ادلولية ،واملشار اإلهيام جممتعتني بـلكمة "الطرفني")؛
اإذ تسلامن بأأن الويبو يه اإحدى واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة اليت تكرس معلها لوضع نظام دويل للملكية الفكرية يكون
متواز ًان ومتوافر ًا بسهوةل عىل النطاق ادلويل وياكئف الإبداع وحيفز الابتاكر ويسهم يف التمنية الاقتصادية ،من خالل التعاون
بني ادلول ،ومبشاركة أأي منظمة دولية أأخرى ،حسب الاقتضاء؛
و إاذ تسلامن بأأن الواكةل ادلولية منظمة حكومية دولية ملكّفة بتعزيز نرش مجيع أأشاكل الطاقة املتجددة وز ادة اعامتدها
واس تخداهما املس تدام ،و أأهنا تدمع البدلان يف انتقالها اإىل مس تقبل تس تخدم فيه الطاقة املس تدامة ،وتشلك املنصة الرئيس ية
للتعاون ادلويل ومركز امتياز ومس تودع ًا للس ياسات والتكنولوجيا واملوارد واملعارف املالية بشأأن الطاقة املتجددة؛
و إاذ ترغبان بتعزيز تعاوهنام يف اإطار الوليتني امللك َفني هبام ولفائدة ادلول ا ألعضاء يف ّ
لك من منظمتهيام؛
فقد اتفقا عىل ما ييل:

املادة 1
التعاون
 1.1توافق أأمانتا الويبو والواكةل ادلولية عىل تعزيز تعاوهنام بشأأن املسائل ذات الاهامتم املشرتك ،وذكل هبدف احقيق
ا ألهداف املنصوص علهيا يف اتفاقية اإنشاء الويبو ويف النظام ا ألسايس للواكةل ادلولية ،وهبدف ز ادة فعالية أأنشطهتا الفردية.
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 2.1هتدف مذكرة التفامه (املشار اإلهيا يف ما بعد ابمس "املذكرة") اإىل اإقامة اإطار للتعاون دلمع تطوير أأنشطة وبرامج لتعزيز
الابتاكر ونقل تكنولوجيات تغري املناخ ،ل س امي الطاقة املتجددة ،ونرشها ،وفهم نظام امللكية الفكرية واس تخدامه يف تكل
ا ألنشطة واملشاريع

املادة 2
جمالت التعاون
تشمل القامئة غري احلرصية التالية جمالت التعاون ،يف الس ياق املذكور يف املادة  ،1اليت ستبلور يف اإطارها أأمانتا الويبو
والواكةل ادلولية أأنشطة حمددة؛
( أأ) الربط بني الش باكت وقواعد البياانت مثل قاعدة بياانت الويبو البيئية  WIPO GREENوقاعدة املعايري وال راءات
ادلولية يف جمال الطاقة املتجددة  INSPIREالتابعة للواكةل ادلولية حيث تتجىل مصلحة براجمية مشرتكة من حيث املسامهة
يف ز ادة الابتاكر يف تكنولوجيات التخفيف من أاثر تغري املناخ وتكنولوجيات الطاقة املتجددة ،ونقلها ونرشها؛
(ب) تكوين الكفاءات ألجل حامية امللكية الفكرية والانتفاع هبا لتعزيز الابتاكر يف تكنولوجيات التخفيف من أاثر تغري
املناخ وتكنولوجيات الطاقة املتجددة؛
(ج) اإعداد مواد تثقيفية وتوعوية بشأأن قضا ا امللكية الفكرية املرتبطة ابلتخفيف من أاثر تغري املناخ وتكنولوجيات الطاقة
املتجددة؛
(د) اإعداد برامج مشرتكة تسامه يف احقيق أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل املضمنة يف خطة التمنية املس تدامة
لعام .2030

املادة 3
المتثيل املتبادل
تتبادل أأمانتا الويبو والواكةل ادلولية ،وفق مقتضيات املادة  5أأدانه ،ادلعوات للمشاركة يف الاجامتعات اليت تنظمها لك واحدة
مهنام بشأأن املسائل ذات الاهامتم املشرتك ،وميكهنام املشاركة يف رعاية تكل الاجامتعات عندما تعت ران ذكل مناس با .ولهذا
الغرض ،تتخذ أأيضا الويبو والواكةل ادلولية أأية ترتيبات رضورية لضامن المتثيل املتبادل يف الاجامتعات املناس بة اليت تعقد
برعاية لك واحدة مهنام.

املادة 4
تبادل املعلومات والواثئق واخل رات
 1.4تتبادل أأمانتا الويبو والواكةل ادلولية املعلومات والواثئق الوجهية ،رهنا ابلتقييدات والرتتيبات اليت قد يعت رها أأحد
الطرفني رضورية للحفاظ عىل الطبيعة الرسية ملعلومات وواثئق معينة.
 2.4وتتبادل أأمانتا الويبو والواكةل ادلولية أأيض ًا اخل رات واملامرسات الفضىل واملعارف واملعلومات املتاحة عىل املنصات
الش بكية اليت يديرها الطرفان ،ول س امي قاعدة املعايري وال راءات ادلولية يف جمال الطاقة املتجددة  INSPIREوقاعدة بياانت
الويبو البيئية  WIPO GREENمن أأجل تعزيز تكنولوجيات التخفيف من أاثر تغري املناخ وتكنولوجيات الطاقة املتجددة،
حيث يكون ذكل مفيد ًا ومالمئ ًا.
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املادة 5
الاثر املالية
ل تفرض هذه املذكرة ،بأأي شلك اكن ،عىل أأي طرف الزتامات مالية أأو الزتامات مرتبطة ابملوارد البرشية .ويتفق الطرفان
كتابة عىل ا ألحاكم والرشوط امللموسة لتنفيذ أأنشطة التعاون املشار اإلهيا يف هذه املذكرة ،مبا يف ذكل ،حسب الاقتضاء،
مسؤوليات لك طرف التشغيلية واملالية ،وذكل عىل أأساس لك حاةل عىل حدة.

املادة 6
تسوية املنازعات
ُسوى أأي نزاع قد ينشأأ عن تفسريها هذه املذكرة أأو تنفيذها ابلرتايض وع ر مفاوضات بني الطرفني.
ي ّ

املادة 7
ادلخول حزي النفاذ واترخي الانهتاء
تدخل هذه املذكرة حزي النفاذ يف اترخي توقيعها من قبل املدير العام للويبو واملدير العام للواكةل ادلولية ملدة ثالث ()3
س نوات ،ما مل تُهنىى قبل تكل املدة مبوجب املادة  9أأدانه.

املادة 8
التعديل
ميكن أأن تُعدّل مذكرة التفامه هذه ابتفاق خطي بني الطرفني وبشلك رمسي من خالل تبادل رسائل احدد اترخي دخول
التعديل املعين حزي النفاذ.

املادة 9
اإهناء مذكرة التفامه
ُيوز ألى من الطرفني إاهناء هذه املذكرة عىل أأن خيطر الطرف الخر بذكل ابإشعار مكتوب قبل س تة ( )6أأشهر .ول ميس
اإشعار الإهناء من قبل أأحد الطرفني ابلواجبات اليت بد أأت ترسي يف س ياق املشاريع املنفّذة مبوجب هذه املذكرة.

املادة 10
حقوق امللكية الفكرية
 1.10ليس يف هذه املذكرة ما ميكن تفسريه عىل أأنه مينح أأو يس تتبع حقوق ًا يف ملكية الطرفني الفكرية أأو مصلحة فهيا ،اإل
وفق ما تنص عليه الفقرة  2.10عىل خالف ذكل.
 2.10ويف حال توقع الطرفان أأن نشاط ًا أأو مرشوع ًا حمدد ًا يُنفّذ يف اإطار هذه املذكرة قد يُفيض اإىل ملكية فكرية ميكن
حاميهتا ،يتفاوض الطرفان ويتفقان عىل رشوط ملكيهتا والانتفاع هبا مبوجب الصك القانوين ذي الصةل املبني يف املادة 5
أأعاله.
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املادة 11
مسؤوليات الطرفني العامة
 1.11عىل الطرفني أأن ميتنعا عن أأي معل ميكن أأن يؤثر سلب ًا عىل مصاحل الطرف الخر وأأن يفيا ابلزتاماهتام مع اإيالء أأمكل
اعتبار ألحاكم هذه املذكرة ورشوطها.
 2.11ول ُيوز ألي طرف أأن يس تخدم ،بأأي شلك من ا ألشاكل ،امس الطرف الخر أأو شعاره أأو خامته الرمسي أأو أأي
خمترص ألي مهنا يف أأعامهل أأو يف غري ذكل ،اإل فامي يتعلق بتعاوهنام أأو اب ألنشطة املشرتكة مبوجب هذه املذكرة أأو يف حال
حصل عىل اإذن خطي بذكل من الطرف الخر.
 3.11وي ُشرتط أأن يعمتد الطرفان خطي ًا أأي بيان حصفي أأو اإعالن عام يتعلق هبذه املذكرة أأو بتنفيذها قبل نرشه أأو
الكشف عنه.

املادة 12
احلصاانت
ليس يف هذا التفاق ما يعد مبثابة ختل ،رصحي أأو مضين ،عن أأي امتيازات أأو حصاانت متتع هبا الواكةل ادلولية أأو الويبو.
وإاثباات ملا تقدم وقّع املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية واملدير العام للواكةل ادلولية للطاقة املتجددة هذه املذكرة يف
نسختني أصليتني لاللةة اإنكيليزية يف التاي خ ّ
امليني تح ووقيعمها.
عن الواكةل ادلولية للطاقة املتجددة

عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية

الس يد عدانن ز .أأمني
املدير العام

الس يد فرانسس غري
املدير العام
[ييل ذكل املرفق السادس]
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اإعالن مشرتك بني منظامت دولية
التجارة الإلكرتونية للجميع
اإعالن مشرتك
اإن الرشاكء التأأسيس يني التالية أأسامؤمه:
مرصف التمنية ا ألفريقي ،والإطار املتاكمل املعزز (منظمة التجارة العاملية) ،وبرانمج الإقامة الإلكرتونية (اإس تونيا) ،واملؤسسة
الإسالمية ادلولية لمتويل التجارة ،والااحاد ادلويل لالتصالت ،ومركز التجارة ادلولية ،ومؤمتر ا ألمم املتحدة املعين ابلتجارة
والتمنية ،وجلنة ا ألمم املتحدة الاقتصادية ألورواب ،وجلنة ا ألمم املتحدة الاقتصادية والاجامتعية لس يا واحمليط الهادئ ،وجلنة
ا ألمم املتحدة الاقتصادية والاجامتعية لغرب أس يا ،وصندوق ا ألمم املتحدة ل ألثر الاجامتعي ،والااحاد ال ريدي العاملي،
ومجموعة البنك ادلويل ،ومنظمة امجلارك العاملية ،ومنظمة التجارة العاملية.
يعلنون يف هذه الوثيقة عزهمم التعاون بشأأن املبادرة العاملية متعددة أأحصاب املصلحة ،التجارة الإلكرتونية للجميع ،وفق ما
ييل:

معلومات أأساس ية
اإن التجارة الإلكرتونية للجميع مبادرة متعددة أأحصاب املصلحة تريم اإىل احسني قدرة البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل نظام
الاقتصاد احلر عىل اس تخدام التجارة الإلكرتونية والانتفاع هبا ع ر تعزيز التعاون يف جمال التجارة الإلكرتونية حول العامل.
وتضم املبادرة واكلت ماحنة ومنظامت إاقلميية ودولية تُعىن بتنفيذ مشاريع وبرامج دلمع احقيق ماكسب اإمنائية أأك ر من التجارة
الإلكرتونية .ويف حني تسعى املؤسسات املعنية اإىل بناء عالقات تأزر وتفادي الازدواجية يف العمل ،فس تواصل لك مهنا
تنفيذ أأنشطهتا وفق اإجراءاهتا اخلاصة و أأولو اهتا وبرامج معلها .ول تشلك املبادرة واجب ًا يُلزم أأي مؤسسة رشيكة بتقدمي ادلمع
ألي مرشوع أأو نشاط أأو منتج حبد ذاته.
وتدمع مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع برانمج معل التمنية املس تدامة لعام  2030من أأجل احقيق ا ألهداف الإمنائية املتفق
علهيا دوليا ،مبا فهيا أأهداف التمنية املس تدامة.

ا ألهداف
تمتثل أأهداف مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع العامة فامي ييل )1 :التوعية ابلفرص والتحد ات واحللول احملمتةل ،مبا فهيا
املامرسات الفضىل املتعلقة بتعزيز التجارة الإلكرتونية يف البدلان النامية؛ و )2حشد املوارد املالية والبرشية واحسني فعالية
اس تخداهما لتنفيذ مشاريع التجارة الإلكرتونية يف البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر؛ و )3تعزيز جتانس
أأنشطة الرشاكء وتأزرها بغية ز ادة أاثرها وتفادي الازدواجية يف العمل وتعزيز فعالية املساعدة.
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وستساعد مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر يف احسني تس يري معلية
توفري التعاون التقين واملايل من قبل اجملمتع ادلويل وتزويد املاحنني يف الوقت عينه بصورة واحضة عن برامج املساعدة التقنية
اليت ميكن أأن ميولوها ومساعدهتم يف تقيمي النتاجئ اليت احققها .وس يؤدي ذكل اإىل احسني شفافية املساعدات وفعاليهتا وز ادة
أأثرها الإمنايئ.

املبادرة تر ّكز عىل س بعة جمالت س ياسات
سرتكّز مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع عىل س بع جمالت س ياسات رئيس ية تكتيس أأمهية خاصة ابلنس بة لتطوير التجارة
الإلكرتونية.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تقيمي هجوزية التجارة الإلكرتونية وصياغة الاسرتاتيجيات
البنية التحتية واخلدمات يف جمال تكنولوجيا املعلومات؛
اجلوانب اللوجيستية للتجارة وتيرسها
حلول ادلفع
ا ألطر القانونية والتنظميية
تطوير همارات التجارة الإلكرتونية
احلصول عىل المتويل.

وستسامه املؤسسات املشاركة يف ا ألنشطة مضن اإطار اجملالت الس بعة املذكورة أأعاله ،استناد ًا اإىل خ راهتا و أأولو اهتا يف جمال
تطوير الإلكرتونية وإاىل الطلبات اليت تتلقاها من أأحصاب املصلحة .وقد تقرر املؤسسات الرشيكة اإضافة جمالت س ياسات
جديدة يف مرحةل لحقة.

منصة التعاون
تسامه املؤسسات الرشيكة ،قدر املس تطاع وحسب الاقتضاء ،يف احقيق أأهداف مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع
مس تعينة خب راهتا .وتتيح املبادرة فرص ًا للمؤسسات الرشيكة لتبادل املعلومات وتقامس اخل رات ومناقشة املسائل ذات الاهامتم
املشرتك ،وتقدمي تعليقات عن مسائل ترتبط ابلتجارة الإلكرتونية والتمنية.

احلومكة ودور املؤسسات الرشيكة
اإن الاجامتعات الفعلية والافرتاضية مفتوحة مجليع املؤسسات الرشيكة .ويتطلب اختاذ القرارات نصا ًاب أأدىن (نصف الرشاكء
زائد واحد) ،مبا فهيا قرارات قبول رشاكء ُجدد .ويُدعى ممثل واحد عىل ا ألقل عن جملس القطاع اخلاص الاستشاري/
ا ألعامل التجارية من أأجل تمنية التجارة الإلكرتونية للمشاركة يف الاجامتعات (انظر أأدانه).
وتقوم املؤسسات الرشيكة مبا ييل:



تقدمي معلومات عن براجمها ومشاريعها للمساعدة التقنية يف اإطار جمالت الس ياسات ذات الصةل وتليب طلبات
املساعدة حسب الاقتضاء؛
متثيل مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع وفق وحيامث يلزم ،مبا يف ذكل يف الاجامتعات واملؤمترات؛
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التفاق عىل برانمج معل س نوي ملبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع ،مبا يف ذكل الاسرتاتيجيات واملقرتحات املبنية
عىل ا ألهداف الرئيس ية للمبادرة وا ألهداف املشرتكة؛
تشكيل فرق معل حسب الاقتضاء ،وعىل أأساس طوعي ،تتوىل اإعداد أأو تنفيذ أأنشطة مشرتكة حمددة متش ي ًا مع
ا ألهداف العامة ملبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع؛
املسامهة يف تقرير يُعدّ يف هناية لك عام ويتضمن معلومات عن ا ألنشطة املنفذة يف س ياق مبادرة التجارة الإلكرتونية
للجميع؛
اس تعراض طلبات مؤسسات ترغب ابلنضامم اإىل مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع.

ادلمع الإداري
يقدم مؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية (ا ألونكتاد) ادلمع الإداري ملبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع ع ر ما ييل:






اإنشاء منصة عىل الإنرتنت احمل امس مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع ( )eTrade for Allوتتضمن معلومات عن
املساعدة املتاحة يف جمال التجارة الإلكرتونية؛
دمع مجع املعلومات عن طلبات املساعدة اليت تقدهما البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر من
أأجل ا ألنشطة املرتبطة ابلتجارة الإلكرتونية يف جمالت الس ياسات املبيئة أأعاله ،مث احليلها؛
مجع املعلومات اليت توفرها املؤسسات الرشيكة عن مشاريعها وبراجمها الرامية اإىل دمع تطوير التجارة الإلكرتونية يف
جمالت الس ياسات املبيئة أأعاله ؛
تيسري التواصل وتبادل املعلومات بني املؤسسات الرشيكة من خالل جتهزي قامئة بعناوين ال ريد الإلكرتوين وتنظمي
اجامتعات فعلية ومؤمترات ع ر الفيديو ،وإاعداد جداول أأعامل وحمارض؛
والزتام ًا مبقتضيات املساءةل ،تُعدّ املؤسسات الرشيكة تقرير ًا رمسي ًا عن ا ألنشطة يف هناية لك عام ،تتوىل تنس يقه
ا ألونكتاد .وسيتضمن التقرير مجيع املعلومات عن أأنشطة مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع ،وسيشمل أأيض ًا تقرير ًا
عن ا ألنشطة يُعدّه جملس القطاع اخلاص الاستشاري.

العالقة مبجلس القطاع اخلاص الاستشاري /ا ألعامل التجارية من أأجل ت منية التجارة الإلكرتونية
س تقمي مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع ،سعي ًا مهنا اإىل تأأمني حوار فعال بني القطاعني العام واخلاص ومع ًال مببادئ ا ألمم
املتحدة التوجهيية بشأأن التعاون يف قطاع ا ألعامل ،1تعاو ًان وثيق ًا مع جملس القطاع اخلاص الاستشاري /ا ألعامل التجارية من
أأجل تمنية التجارة الإلكرتونية اذلي أأنشأأه القطاع اخلاص بصفة مس تقةل واذلي يتوىل اإدارته .وس ُتعقد اجامتعات منتظمة
للقطاع اخلاص وستشلك ا ألفاكر املنبثقة عهنا مساهامت يف مناقشات مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع واجامتعاهتا.

قبول مؤسسات رشيكة جديدة
ميكن مجليع الواكلت املاحنة واملنظامت ا إلقلميية وادلولية املعنية بتقدمي املساعدة التقنية واملالية للتطوير التجارة الإلكرتونية أأن
تدخل رشيكة يف مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع.
وعىل املؤسسات الراغبة ابلنضامم (غري املؤسسات التأأسيس ية) أأن تُقدم طلب قبول خطي ًا اإىل ا ألونكتاد .وينبغي أأن ُحيدد
الطلب سبب الانضامم اإىل مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع وأأن يرشح كيف ستسامه املؤسسة يف تقدمي مساعدة تريم اإىل
تطوير التجارة الإلكرتونية .وينص الطلب أأيض ًا عىل أأن مقدم الطلب يلزتم هبذا الإعالن املشرتك.
 1انظر الربط التايلhttp://www.un.org/ar/business/pdf/Guidelines_on_UN_Business_Cooperation.pdf :
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وتعرض ا ألونكتاد الطلبات عىل مجيع أأعضاء مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع للنظر فهيا ورمبا اعامتدها .ول حيق ملمثل
القطاع اخلاص أأن يشارك يف قرار قبول مؤسسات رشيكة جديدةُ .وختطر ا ألونكتاد املؤسسة املعنية بنتيجة الطلب برساةل
خطية.

متويل ا ألنشطة
يُتفق عىل متويل ا ألنشطة اليت ستُنفّذ للك نشاط عىل حدة ،وفق قواعد ورشوط التفاقات اخلاصة بلك مهنا .وتتعاون
املؤسسات الرشيكة حسب الاقتضاء عىل احديد مصادر المتويل وتطبق اللواحئ الإدارية واملالية اخلاصة هبا ومتتثل ملامرساهتا
املتعلقة ابلإدارة القامئة عىل النتاجئ.

حق املؤلف
اإن املؤسسات الرشيكة مسؤوةل عن املعلومات اليت تقدهما ويه ستبذل قصارى هجودها لتضمن دقة املعلومات واحديهثا،
و أأهنا ل تنهتك حق املؤلف أأو العالمات التجارية أأو غريها من حقوق امللكية الفكرية ألي طرف اكن ،و أأهنا ل تنهتك أأي
قوانني أأو قرارات سارية.
وميكن للمؤسسات الرشيكة أأن جتزي كذكل ،عىل أأساس لك حاةل عىل حدة ،ملؤسسات أأخرى أأن تستشهد ابملواد أأو
البياانت أأو املعلومات ا ألخرى املقدمة اإىل مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع ،مع الإقرار وفق ا ألصول مبصدر هذه املواد
وحق مؤلفها.

وضع الإعالن املشرتك والرشاكة والرشاكء
ل يُعت ر هذه الإعالن املشرتك أأو يُصاغ أأو يُراد منه أأن يفرض واجبات ملزمة قانو ًان بني املؤسسات الرشيكة .وليس يف هذا
الإعالن املشرتك ما ميكن تفسريه عىل أأنه يتيح التدخل يف معليات صنع القرار اخلاصة بلك مؤسسة رشيكة فامي يتعلق
بشؤوهنا أأو معلياهتا .وتتحمل لك مؤسسة رشيكة تاكليف الاضطالع مبسؤولياهتا يف ظل هذا التعاون.

اس تخدام امس مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع وشعارها
ُيوز للمؤسسات الرشيكة أأن تس تخدم امس مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع وشعارها فامي يتصل حرص ًا اب ألنشطة املرتبطة
ابملبادرة.

ادلخول حزي النفاذ والإهناء
تدخل مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع حزي النفاذ ابلنس بة للك رشيك بعد توقيع هذا ا ألخري اس امترة املوافقة ،رشط أأن
يكون طرفان عىل ا ألقل قد وقعاها.
وُيوز ألي مؤسسة رشيكة أأن تهنىي عضويهتا يف مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع ابإرسال اإشعار خطي اإىل ا ألونكتاد قبل
ثالثة أأشهر عىل ا ألقل من اترخي الإهناء.
وتُتخذ خطوات تكفل أأن الإهناء لن يرض اب ألنشطة أأو ال رامج املنفذة أأو الواجبات املس تحقة يف اإطار الإعالن املشرتك اليت
تكون قد بد أأت قبل اس تالم اإشعار الإهناء.
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تسوية املنازعات
ُسوى أأي نزاع قد ينشأأ عن تنفيذ هذا الإعالن املشرتك ،مبا يف ذكل تفسريه أأو تطبيق أأي حمك من أأحاكمه ،ابلرتايض بني
ي ّ
املؤسسات الرشيكة ول ُحيال اإىل أأي حممكة وطنية أأو دولية أأو أأي طرف أخر لتسويته.

الامتيازات واحلصاانت
ليس يف هذا الإعالن أأو يف ما يتعلق به ما يعد مبثابة ختل ،رصحي أأو مضين ،عن أأي امتيازات أأو حصاانت متتع هبا أأي
مؤسسة رشيكة فيه وفق واثئقهام التأأسيس ية أأو قوانيهنا الوطنية أأو وفق القانون ادلويل.

التعديل
ُيوز تعديل هذا الإعالن املشرتك بتوافق خطي بني مجيع املؤسسات الرشيكة .ول تطبق التعديالت اإل عىل ا ألنشطة اليت
مل تنفذ بعد ،ما مل يتفق الرشاكء عىل خالف ذكل.
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اس امترة املوافقة عىل الانضامم كرشيك يف مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع
الس يد/الس يدة [ ...................رئيس املنظمة – الامس واملنصب اكمالن] أأؤكد بأأن [ ............................امس
املنظمة] تقبل دون احفظ مجيع أأحاكم الإعالن املشرتك بشأأن مبادرة التجارة الإلكرتونية للجميع ،املؤرخ يف يونيو ،2016
وتتعهد بأأمانة بتنفيذ مجيع مقتضياته.
---------- ------------------- ------------------

------------------------------------------------

(التوقيع)

(املاكن والتارخي )

[هناية املرفق السادس والوثيقة]

