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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 23 :يوليو 2018

جلنة الويبو للتنسيق
الدورة اخلامسة والسبعون (الدورة العادية التاسعة واألربعون)

جنيف ،من  24سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2018

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 ورؤساء املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) واملنظمة ا ألفريقية للملكية
الفكرية ( )OAPIمذكرة تفامه تضع اإطار تعاون ثاليث ا ألطراف بني املنظامت .ومع ًال ابإطار التعاون ،س تضطلع
املنظامت بربامج مشرتكة للمساعدة التقنية وتوفرها لدلول ا ألعضاء يف ا ألريبو واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية مضن
نطاق أأنشطة التعاون والولايت اخلاصة بلك مهنا .ويرد نص مذكرة التفامه يف املرفق ا ألول لهذه الوثيقة؛
" "2و أأعد املدير العام للويبو ورئيس جلنة الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ) (UEMOAمذكرة تفامه
هبدف اإقامة عالقات تعاون تريم اإىل تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية بغية حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية
والثقافية يف ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد .ويرد نص مذكرة التفامه يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة.
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 .2اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإىل
املوافقة عىل مذكرة التفامه بني الويبو وا ألريبو
واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية؛ و مذكرة التفامه
بني الويبو والاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب
أأفريقيا ،كام تردان يف املرفق ا ألول واملرفق الثاين
للوثيقة .WO/CC/75/1
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

مذكرة تفامه بني املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو(
واملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو)
واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ()OAPI
أأعدت مذكرة التفامه هذه بني الويبو واملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية
( ،)OAPIاملشار اإلهيا مجيع ًا فامي ييل ابمس "املنظامت".

ديباجة
ابلنظر اإىل أأن ا ألريبو واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية هام منظمتان حكوميتان دوليتان إاقلمييتان ترميان اإىل تعزيز حامية
امللكية الفكرية ومواءمة قوانني امللكية الفكرية ،والشؤون ذات الصةل ،وتطويرها تلبي ًة لحتياجات أأعضاهئام واملنطقة برمهتا؛
وابلنظر اإىل أأن الويبو ،بوصفها واكةل متخصصة من واكلت منظومة ا ألمم املتحدة ،يه منتدى عاملي خلدمات امللكية الفكرية
وس ياساهتا ومعلوماهتا والتعاون بشأأهنا ،يتوىل هممة قيادة تطوير نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية ميكن الابتاكر
والإبداع لفائدة امجليع؛
وإاقرار ًا بأأمهية امللكية الفكرية ووجاههتا ابلنس بة لالبتاكر والإبداع ،وابدلور اذلي ميكن أأن تؤديه امللكية الفكرية يف متكني
حتقيق أأهداف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا من خالل
خلق الرثوة يف املنطقة ا ألفريقية؛
ورغب ًة يف تعميق التعاون بني املنظامت هبدف حتقيق الهدف املشرتك اذلي يمتثل يف تيسري التمنية املس تدامة دلولها ا ألعضاء،
من خالل تشجيع الاس تخدام الاسرتاتيجي والفعال لنظام امللكية الفكرية يف بلوغ أأهداف التمنية املس تدامة؛
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قد اتفقت عىل ما ييل:

املادة 1
ا ألهداف
تضع مذكرة التفامه هذه اإطار تعاون ثاليث ا ألطراف بني املنظامت من أأجل الاضطالع بربامج مشرتكة للمساعدة التقنية
وتوفريها لدلول ا ألعضاء مضن نطاق أأنشطة التعاون والولايت اخلاصة بلك مهنا.

املادة 2
املادة  2أأ
اإنشاء جلنة
تنشئ املنظامت جلنة ،يشار اإلهيا فامي ييل ابمس "اللجنة الثالثية" ،تتكون من ممثلني اثنني عن لك منظمة؛

املادة 2ب
اجامتعات اللجنة الثالثية
جتمتع اللجنة عىل أأساس س نوي ملناقشة جدول أأعامل س نة معينة واقرتاح تنفيذ الربامج الاسرتاتيجية مضن اإطار
مذكرة التفامه هذه ،مع مراعاة مواعيد انعقاد امجلعيات العامة للويبو واجامتعات الهيئات الرئاس ية ل ألريبو واملنظمة ا ألفريقية
للملكية الفكرية ،ومتاش ي ًا مع خطط العمل املوافق علهيا للك منظمة؛

املادة 2ج
قرارات اللجنة الثالثية
تتخذ القرارات املستندة اإىل توصيات اللجنة بتوافق الآراء؛

املادة 2د
ماكن عقد الاجامتعات
تس تضيف املنظامت الاجامتعات عىل أأسايس دوري ،وتتحمل لك منظمة مسؤولية تقدمي ادلمع اللوجيس يت والإداري
لالجامتعات اليت تُنظم حتت رعايهتا؛

املادة 3
نطاق التعاون
تهنض املنظامت ابلتعاون من خالل العمل بطريقة منتظمة عىل تبادل ادلمع التقين يف تنفيذ أأنشطهتا اخملطط لها يف ادلول
ا ألعضاء هبدف حتسني تنس يق الربامج/املشاريع املشرتكة وتنفيذها ،مما قد يشمل ،عىل سبيل اذلكر ل احلرص ،ما ييل:
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 .1تطوير أأنشطة مشرتكة ملعاجلة مسائل تكتيس أأمهية متبادةل ،مبا يف ذكل تنس يق وإاجراء دراسات مشرتكة بشأأن
التطورات ا إلقلميية وادلولية املسجةل يف جمال امللكية الفكرية ،وتنظمي ندوات وحلقات معل مشرتكة من أأجل تكوين
كفاءات أأحصاب املصلحة ومعاجلة قضااي موضوعية ختص حقوق امللكية الفكرية ،مبا فهيا تكل املتعلقة ابإدارة حقوق
امللكية الفكرية وتس يريها؛
 .2التعاون عىل تقدمي املساعدة التقنية من أأجل وضع الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية؛ وتطوير
همارات الرشاكت الصغرية واملتوسطة؛ والنفاذ اإىل املعلومات التكنولوجية والعلمية واس تخداهما ألغراض الابتاكر؛
مبا يف ذكل تكوين الكفاءات املؤسس ية ملاكتب امللكية الفكرية التابعة لدلول ا ألعضاء؛
 .3حتدد برامج العمل املشرتكة مسؤوليات لك منظمة والزتاماهتا املالية وحتدد أأية مصادر متويل أأخرى ،وكذكل
مسؤوليات التوظيف.

املادة 4
الإسهامات والتنفيذ
تتعاون املنظامت عىل تنفيذ الربامج الاسرتاتيجية اليت تقرتهحا اللجنة الثالثية يف اجامتعاهتا الس نوية بغرض تشجيع الاس تخدام
الفعال لنظام امللكية الفكرية وتعزيزه من أأجل التمنية يف املنطقة ا ألفريقية .ويكون اإسهام لك منظمة مضن س ياق برامج التعاون
اخلاصة هبا ومرشوطا بتوافر ا ألموال.

املادة 5
ادلخول حزي النفاذ والإهناء
تدخل مذكرة التفامه هذه حزي النفاذ عند توقيع سلطات لك منظمة علهيا وتظل سارية ما مل يقرر أأي من املنظامت اإهناءها
بتقدمي اإشعار مكتوب قبل موعد اإهناهئا بثالثة أأشهر ،ومبا يكفل أأن ذكل الإهناء ل يرض بأأي من ا ألنشطة اجلاري تنفيذها
مضن اإطار مذكرة التفامه هذه.

املادة 6
التعديالت
جيوز تعديل مذكرة التفامه هذه بناء عىل موافقة تبدهيا مجيع املنظامت كتابي ًا.

املادة 7
تسوية الناعات
ي ُسوى أأي نزاع ينشأأ بشأأن مذكرة التفامه هذه بطريقة ودية من خالل مفاوضات مبارشة بني املنظامت.
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املادة 8
الامتيازات واحلصاانت
ليس يف مذكرة التفامه هذه أأو فامي يتعلق هبا ما ميكن اعتباره أأو تفسريه كتنازل عن أأي امتيازات أأو حصاانت ممنوحة ألي من
املنظامت مبوجب الصكوك املنش ئة لها أأو القانون ادلويل.
وإاثبا ًات ملا تقدم قام املوقعون أأدانه ،اخملول هلم حسب ا ألصول ،ابلتوقيع عىل منظمة التفامه هذه يف يوم...من عام  ،2018يف
جنيف بسويرسا ،يف ثالث نسخ أأصلية ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية.
عن املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية عن املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية
(الويبو(
الفكرية (ا ألريبو)

توقيع

توقيع

توقيع
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

مذكرة تفامه بني الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ()UEMOA
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو(
املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،الاكئنة يف ) ،34, Chemin des Colombettes, à Genève (Suisseميثلها مديرها
العام ،الس يد فرانسس غري ،واملشار اإلهيا فامي ييل ابمس "الويبو" ،من هجة؛
والاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ( ،)UEMOAمن خالل اللجنة ،الاكئنة يف
)،380, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 01 BP 543 Ouagadougou 01 (Burkina Faso
ميثلها رئيسها الس يد عبد هللا برمية ،من هجة أأخرى؛
يشار اإلهيام فامي ييل ابمس "الطرفني"،
ابلنظر اإىل املعاهدة املؤسسة لالحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ()UEMOA؛
وابلنظر اإىل اتفاقية  14يوليو  1967املؤسسة للويبو؛
ووعي ًا مهنام بدور امللكية الفكرية يف تمنية ادلول؛
واعتبار ًا للزتام الويبو بتيسري اس تخدام امللكية الفكرية من أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية لدلول
ا ألعضاء فهيا؛
واعتبار ًا لرغبة الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ( )UEMOAيف املشاركة بطريقة فعاةل يف أأنشطة الويبو ،هبدف
حتسني اس تخدام امللكية الفكرية من أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية لدلول ا ألعضاء فيه؛
وتشديد ًا عىل رضورة اإقامة عالقات معل وتعاون بني الويبو والاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ()UEMOA؛
ومراعا ًة للطابع اخلاص ملهام الك املؤسس تني كام يه حمددة يف الصكوك التأأسيس ية للك مهنام؛
ورغب ًة مهنام يف السعي ،عن طريق التعاون واملشاورات الوثيقة واملنتظمة ،اإىل تيسري حتقيق ا ألهداف احملددة يف الصكوك
التأأسيس ية للك مهنام؛
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وحرص ًا مهنام عىل مرافقة ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ( )UEMOAومساعدهتا عىل
الاس تفادة من برانمج معل الويبو بشأأن التمنية؛
وتصماميً مهنام عىل زايدة تعزيز حقوق امللكية الفكرية يف الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ()UEMOA؛
وعزم ًا مهنام عىل تعزيز التعاون فامي بيهنام من خالل اإبرام مذكرة تفامه؛
اتفقا عىل ما ييل:

املادة 1
املوضوع
تريم مذكرة التفامه هذه اإىل اإقامة عالقات تعاون بني الويبو والاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ( ،)UEMOAمن
أأجل تيسري اس تخدام امللكية الفكرية لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية لدلول ا ألعضاء يف ذكل الاحتاد.

املادة 2
ادلعوة اإىل حضور املؤمترات والاجامتعات وا ألنشطة ا ألخرى
 .1ميكن أأن تدعو الويبو الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ( ،)UEMOAأأو تتخذ الإجراءات الالزمة
دلعوته ،اإىل حضور املؤمترات والاجامتعات وا ألنشطة ا ألخرى اليت قد تنظمها الويبو ويكون موضوعها ذا اهامتم
ابلنس بة لالحتاد ،أأو اإىل أأية أأنشطة أأخرى تنظمها الويبو يف جمال امللكية الفكرية ،وفق ًا لإجراءات الويبو و أأنظمهتا
ادلاخلية املنطبقة عىل مؤمتراهتا واجامتعاهتا و أأنشطهتا ا ألخرى.
 .2وميكن أأن يدعو الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ( )UEMOAالويبو ،أأو يتخذ الإجراءات الالزمة
دلعوهتا ،اإىل حضور املؤمترات والاجامتعات وا ألنشطة ا ألخرى اليت قد ينظمها الاحتاد ويكون موضوعها ذا اهامتم
مبارش ابلنس بة للويبو  ،أأو اإىل أأية أأنشطة أأخرى ينظمها الاحتاد يف جمال امللكية الفكرية ،وفق ًا لإجراءات الاحتاد
و أأنظمته ادلاخلية املنطبقة عىل مؤمتراته واجامتعاته و أأنشطته ا ألخرى.

املادة 3
التعاون من أأجل تنظمي أأنشطة مشرتكة
 .1قد يقتيض تنظمي أأنشطة أأو مشاريع تتعلق حبامية وتعزيز امللكية الفكرية تعاو ًان بني الويبو والاحتاد الاقتصادي
والنقدي لغرب أأفريقيا ( .)UEMOAويف هذا الصدد ،جيوز الاشرتاك يف تنظمي أأنشطة توعية بشأأن القمية
الاجامتعية والاقتصادية للملكية الفكرية لفائدة ممثيل ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد.
 .2وتكون رشوط ذكل التعاون موضوع ترتيبات كتابية ،ابلنظر للك حاةل عىل حدة ،ومع مراعاة لك قرار ذي صةل
اعمتدته املنظمة اليت اس هتلت النشاط.
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 .3ودلى اإعداد هذا النوع من أأنشطة التوعية أأو الرتوجي أأو وضع مشاريع ذات طابع اجامتعي واقتصادي تتعلق
ابلس تخدام الفعال واملالمئ لنظام امللكية الفكرية من أأجل تمنية ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد الاقتصادي والنقدي
لغرب أأفريقيا ( ،)UEMOAجيب حتديد املسؤوليات اليت تقع عىل عاتق لك من الطرفني ،مثل مس توى
مشاركهتام املالية أأو اإاتحة املوارد البرشية و /أأو املادية.
 .4ويف اإطار تنفيذ هذه املشاريع املشرتكة ،جيوز أأن يربم الطرفان اتفاق تعاون مع منظامت أأو مؤسسات أأخرى،
مبا فهيا املؤسسات املالية.

املادة 4
تبادل املعلومات والواثئق
جيوز أأن يتبادل الطرفان املعلومات والواثئق ذات الصةل ،رهن ًا ابلتقييدات وا ألحاكم املنطبقة يف هذا اجملال ،اإما بناء عىل
طلب أأحد الطرفني ،أأو بناء عىل مبادرة من الطرف الآخر.

املادة 5
التعاون يف جمال البحث
جيوز أأن يتخذ الطرفان الإجراءات الالزمة للقيام بأأعامل حبث ودراسات حول الابتاكر ،ونرش املعلومات عن املامرسات
املوىص هبا وادلراية التقنية الرضورية لتحفزي التمنية يف القطاعات العلمية والتكنولوجية والتجارية والثقافية لدلول ا ألعضاء يف
الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا (.)UEMOA

املادة 6
التعاون يف جمال ماكحفة التقليد والقرصنة
 .1نظر ًا لس تفحال ظاهريت التقليد والقرصنة يف اجملمتع ،تتعهد الويبو ،بطلب من الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب
أأفريقيا ( ،)UEMOAابملساعدة عىل تكوين كفاءات ادلول ا ألعضاء يف اجملال املذكور أأعاله ،وفق ًا لطرائق حيددها
الطرفان.
 .2ويف هذا الإطار ،سيتخذ الاحتاد الإجراءات املالمئة من أأجل تيسري أأنشطة الويبو يف أأرايض ادلول ا ألعضاء فيه.

املادة 7
خدمات خاصة واملساعدة التقنية
 .1يف حاةل ما اإذا رغب أأحد الطرفني يف الاس تفادة من املساعدة التقنية للطرف الآخر ،ميكن أأن يعلمه ابحتياجاته.
 .2وميكن أأن يشرتك الطرفان يف اإطالق برامج مساعدة تقنية أأو تعزيز الكفاءات هبدف:
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( أأ) تشجيع اس تخدام الرشاكت الصغرية واملتوسطة للملكية الفكرية ،من أأجل زايدة جودة منتجاهتا وخدماهتا
وتسويقها؛
(ب) وتيسري النفاذ اإىل املعلومات العلمية والتقنية واس تغاللها من أأجل أأعامل البحث والابتاكر؛
(ج) وتعزيز تطوير ا ألنظمة الوطنية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة من أأجل املسامهة يف اس تحداث بيئة حتفز
الازدهار الثقايف والاقتصادي؛
(د) وتعزيز الإدارة القضائية يف جمال امللكية الفكرية؛
(ه) وتعزيز اس تخدام الرشاكت لالخرتاعات املندرجة يف املكل العام من أأجل التمنية الاقتصادية والتكنولوجية
لدلول ا ألعضاء يف الاحتاد.
 .3ويف حاةل ما اإذا اكنت املساعدة التقنية املطلوبة تس تلزم نفقات ،يتشاور الطرفان من أأجل حتديد الطريقة الأكرث
اإنصاف ًا لتحملها.

املادة 8
اتفاقات تمكيلية وترتيبات اإدارية
يف اإطار تنفيذ مذكرة التفامه هذه ،جيوز أأن يربم الطرفان اتفاقات تمكيلية تتعلق بتطبيقها أأو التفاق عىل ترتيبات اإدارية سعي ًا
اإىل حتقيق تعاون فعال.

املادة 9
املشاورات بني رئييس املؤسس تني
 .1جيمتع املدير العام للويبو ورئيس جلنة الاحتاد الاقتصادي والاجامتعي لغرب أأفريقيا ( )UEMOAأأو ممثلهيام لكام
اقتىض ا ألمر من أأجل دراسة التقدم احملرز يف تنفيذ املشاريع املشرتكة بني الطرفني .وجيوز أأن يتخذ لك طرف
مبادرة عقد تكل الاجامتعات اليت س ُتعقد يف جنيف أأو يف عامصة أأحد ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد.
 .2وجيوز إارشاك ممثلني عن ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد يف تكل الاجامتعات.

املادة 10
حتديد املسؤوليات
 .1ل تنشئ مذكرة التفامه هذه أأية رشاكت مشرتكة أأو عالقات متثيل أأو مشاريع مشرتكة بني الطرفني.
 .2ويظل مفهوما أأن لك طرف ممتزي ومس تقل عن الطرف الآخر ول جيوز ألي مهنام تقدمي عروض والعمل ابمس
الطرف الآخر ،اإل يف حاةل اتفاق كتايب حمدد .وحيتفظ لك طرف هبويته اخلاصة وهو مسؤول عن وضع الس ياسات
اخلاصة به ،وعن أأفعاهل وتقصرياته فامي يتعلق مبذكرة التفامه هذه.
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املادة 11
التاكمل
تشلك مذكرة التفامه هذه مجمل ما اتفق عليه الطرفان بشأأن املشاريع وا ألنشطة موضوع هذه املذكرة .وحتل حمل لك اتفاق
سابق أأبرم بني الطرفني يف هذا الصدد وتلغيه ،مبا يف ذكل مذكرة التفامه املوقعة بني الطرفني يف  18فرباير .2011

املادة 12
تسوية الناعات
ي ُسوى لك نزاع ينشأأ عن تفسري و /أأو تطبيق مذكرة التفامه هذه بطريقة ودية.

املادة 13
التعديل والنقض
 .1جيوز تعديل مذكرة التفامه هذه ابتفاق مشرتك بني الطرفني ،مبجرد الرتاسل كتابي ًا.
 .2وجيوز أأيض ًا نقضها من قبل أأحد الطرفني ،رشيطة الالزتام ابإشعار مس بق ل تقل مدته عن  3أأشهر ،يرسل اإىل
الطرف الآخر ،ودون الإخالل بسري ا ألنشطة اجلارية.

املادة 14
ادلخول حزي النفاذ
تدخل مذكرة التفامه هذه حزي النفاذ يف اترخي توقيع السلطات اخملتصة للك طرف علهيا.
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املادة 15
الامتيازات واحلصاانت
ليس يف أأي من أأحاكم مذكرة التفامه هذه ما ميكن تفسريه عىل أأنه تنازل عن أأي من الامتيازات واحلصاانت اليت تمتتع هبا
الويبو بصفهتا منظمة دولية وإاحدى واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة.
أأعد يف جنيف ،يف  ،2018....يف نسختني أأصليتني ابللغة الفرنس ية.
عن الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا
()UEMOA

عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)

الس يد عبد هللا برمية
رئيس اللجنة

فرانسس غري
املدير العام
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

