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WO/CC/76/3 REV. 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 سبمترب 11 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 )اخلمسون العادية الدورة( والسبعون السادسة الدورة
 2019أٔكتو�ر  9سبمترب ٕاىل  30جنیف، من 

 اتاتفاقاملوافقة على 

 أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

) من اتفاقية ٕا�شاء املنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو)، یعقد املد�ر العام ٔأي اتفاق �ام �ريم 1(13للامدة  وفقاً  .1
 للتنس�یق. ويف هذا الصدد: ٕ��رامه ٕاىل ٕاقامة �القات معل وتعاون مع منظامت حكومية دولیة ٔأخرى، بعد موافقة جلنة الویبو

) مذ�رة تفامه هبدف ECCASٔأ�د املد�ر العام للویبو وأ�مني العام للجام�ة �قتصادیة �ول وسط ٔأفریقيا ( "1"
ٕاقامة �القات تعاون بني الویبو وامجلا�ة �قتصادیة �ول وسط ٔأفریقيا �ريم ٕاىل تيسري �نتفاع �مللكية الفكریة بغیة 

صادیة و�ج�عیة والثقافية يف ا�ول أ�عضاء يف امجلا�ة �قتصادیة �ول وسط ٔأفریقيا. و�رد نص حتقيق التمنیة �قت
 الوثیقة. أ�ول من هذهرفق املمذ�رة التفامه يف 

) اتفاق الكوميسالرشق ٔأفریقيا واجلنوب أ�فریقي (ؤأ�د املد�ر العام للویبو وأ�مني العام للسوق املشرتكة  "2"
يف ٕاطار تعاون و�شاور وثیقني �شأٔن املسائل ذات �ه�م املشرتك من ٔأ�ل مواءمة �ودهام  تعاون بغرض العمل

، مع للكوميسااملبذو� قصد إالسهام يف التمنیة �قتصادیة و�ج�عیة والثقافية ل�ول أ�عضاء يف السوق املشرتكة 
 الوثیقة. يف املرفق الثاين من هذهٕایالء �عتبار الواجب لوالیة لك مهنام. و�رد نص اتفاق التعاون 
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ٕان جلنة الویبو للتنس�یق مدعوة ٕاىل  .2
املوافقة �ىل مذ�رة التفامه بني الویبو وامجلا�ة 

، )ECCAS( �قتصادیة �ول وسط ٔأفریقيا
واتفاق التعاون بني الویبو والسوق املشرتكة لرشق 

يف  انرد� كام)، الكوميسأأفریقيا واجلنوب أ�فریقي (
 أ�ول والثاين، �ىل التوايل، من املرفقني
 ..WO/CC/76/3 Rev الوثیقة

 ]ان[یيل ذ� املرفق
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 أ�ول املرفق
 أ�صل: �لفر�س�یة
 

  

 مذ�رة تفامه
 �شأٔن التعاون

 يف جمال
 امللكية الفكریة

، Chemin des Colombettes, Geneva, Switzerland ,34، ا�اكئنة يف (الویبو) املنظمة العاملیة للملكية الفكریة
 مد�رها العام، الس�ید فرا�سس غري، ميثّلهاو 

 "، من �ة؛الویبوواملشار ٕا�هيا ف� یيل �مس "

ٔأمانهتا العامة، ا�اكئنة يف ، من �الل )ECCASامجلا�ة �قتصادیة �ول وسط أٔفریقيا (و
BP 2112 Libreville, Gabon ، ٔأميهنا العام، سعادة السفري ٔأمحد �الم يم ميثّلهاو، 

 من �ة ٔأخرى؛"، �قتصادیة امجلا�ةواملشار ٕا�هيا ف� یيل �مس "

 ،وفردً� �مس "الطرف" ن"معًا ف� یيل �مس "الطرفا�شار ٕا�هيام و 

 للویبو؛ املنش�ئة 1967یولیو  14�لنظر ٕاىل اتفاقية 

 ؛امجلا�ة �قتصادیةو�لنظر ٕاىل معاهدة 

 ووعیًا مهنام بدور امللكية الفكریة يف �منیة ا�ول؛

واعتبارًا اللزتام الویبو بتيسري اس�ت�دام امللكية الفكریة من ٔأ�ل التمنیة �قتصادیة و�ج�عیة والثقافية والتكنولوجية 
 ل�ول أ�عضاء فهيا؛
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الویبو، هبدف حتسني اس�ت�دام امللكية الفكریة يف املشاركة بطریقة فعا� يف ٔأ�شطة امجلا�ة �قتصادیة واعتبارًا لرغبة 
 ؛امن ٔأ�ل التمنیة �قتصادیة و�ج�عیة والثقافية والتكنولوجية ل�ول أ�عضاء فهي

 ؛امجلا�ة �قتصادیةو�شدیدًا �ىل رضورة ٕاقامة �القات معل وتعاون بني الویبو و 

  الصكوك التأٔسيس�یة �لك مهنام؛ومرا�اًة للطابع اخلاص ملهام � املؤسس�تني كام يه حمّددة يف

ورغبًة مهنام يف السعي، عن طریق التعاون واملشاورات الوثیقة واملنتظمة، ٕاىل تيسري حتقيق أ�هداف احملّددة يف 
 الصكوك التأٔسيس�یة �لك مهنام؛

الویبو  ٔأجندةومسا�دهتا �ىل �س�تفادة من امجلا�ة �قتصادیة وحرصًا مهنام �ىل مرافقة ا�ول أ�عضاء يف 
 التمنیة؛ �شأٔن

 ؛امجلا�ة �قتصادیةوتصم�ً مهنام �ىل ز�دة تعز�ز حقوق امللكية الفكریة يف 

 وعزمًا مهنام �ىل تعز�ز التعاون ف� بيهنام من �الل ٕا�رام مذ�رة تفامه؛

 ا �ىل ما یيل:تاتفق 

 1املادة 
 والغرض املوضوع

، من ٔأ�ل تيسري اس�ت�دام امللكية الفكریة امجلا�ة �قتصادیة�ريم مذ�رة التفامه هذه ٕاىل ٕاقامة �القات تعاون بني الویبو و 
 .ت� امجلا�ةلتحقيق التمنیة �قتصادیة و�ج�عیة والثقافية ل�ول أ�عضاء يف 

 2املادة 
 ا�عوة ٕاىل حضور املؤمترات و�ج��ات وأ��شطة أ�خرى

، ٕاىل حضور املؤمترات و�ج��ات ا، ٔأو تت�ذ إالجراءات الالزمة �عوهتامجلا�ة �قتصادیةميكن ٔأن تدعو الویبو  .1
، ٔأو ٕاىل ٔأیة ٔأ�شطة ٔأخرى �قتصادیة جام�ةوأ��شطة أ�خرى اليت قد تنظمها الویبو و�كون موضوعها ذا اه�م �لنس�بة لل

يف جمال امللكية الفكریة، وفقًا ٕالجراءات الویبو ؤأنظمهتا ا�ا�لیة املنطبقة �ىل مؤمتراهتا واج��اهتا  تنظمها الویبو
 أ�خرى. ؤأ�شطهتا

ت�ذ إالجراءات الالزمة �عوهتا، ٕاىل حضور املؤمترات و�ج��ات ت الویبو، ٔأو امجلا�ة �قتصادیة دعو توميكن ٔأن   .2
، ٔأو ٕاىل ٔأیة ٔأ�شطة و�كون موضوعها ذا اه�م مبارش �لنس�بة للویبو �قتصادیة امجلا�ة نظمهات وأ��شطة أ�خرى اليت قد 

ا�ا�لیة املنطبقة �ىل  اؤأنظمهت�قتصادیة  امجلا�ةيف جمال امللكية الفكریة، وفقًا ٕالجراءات  �قتصادیة ا�ةنظمها امجلٔأخرى ت 
 أ�خرى. اؤأ�شطهت اواج��اهت امؤمتراهت
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 3املادة 
 اون من ٔأ�ل تنظمي ٔأ�شطة مشرتكةالتع

. ويف هذا امجلا�ة �قتصادیةقد یقتيض تنظمي ٔأ�شطة ٔأو مشاریع تتعلق حبامیة وتعز�ز امللكية الفكریة تعاوً� بني الویبو و  .1
 الصدد، جيوز �شرتاك يف تنظمي ٔأ�شطة توعیة �شأٔن القمية �ج�عیة و�قتصادیة للملكية الفكریة لفائدة ممثيل ا�ول

 .�قتصادیة امجلا�ةأ�عضاء يف 

و�كون رشوط ذ� التعاون موضوع �رتيبات كتابیة، �لنظر �لك �ا� �ىل �دة، ومع مرا�اة لك قرار ذي ص�  .2
 اعمتدته املنظمة اليت اس�هتلت النشاط.

لق و�ى ٕا�داد هذا النوع من ٔأ�شطة التوعیة ٔأو الرتوجي ٔأو وضع مشاریع ذات طابع اج�عي واقتصادي تتع .3
، جيب امجلا�ة �قتصادیة�منیة ا�ول أ�عضاء يف املسا�دة يف �الس�ت�دام الفعال واملالمئ لنظام امللكية الفكریة من ٔأ�ل 

 حتدید املسؤولیات اليت تقع �ىل �اتق لك من الطرفني، مثل مس�توى مشاركهتام املالیة ٔأو ٕا��ة املوارد البرشیة و/ٔأو املادیة.

فهيا  شاریع املشرتكة، جيوز ٔأن یربم الطرفان اتفاق تعاون مع منظامت ٔأو مؤسسات ٔأخرى، مباويف ٕاطار تنفيذ هذه امل  .4
 املؤسسات املالیة.

 4املادة 
 تبادل املعلومات والو�ئق

جيوز ٔأن یتبادل الطرفان املعلومات والو�ئق ذات الص�، رهنًا �لتقيیدات وأ�حاكم املنطبقة يف هذا ا�ال، ٕاما بناء �ىل 
 ٔأ�د الطرفني، ٔأو بناء �ىل مبادرة من الطرف ا�ٓخر. طلب

 5املادة 
 التعاون يف جمال البحث

عن العملیة رش املعلومات للقيام بأٔعامل حبث ودراسات حول �بتاكر، و�  املناس�بةجيوز ٔأن یت�ذ الطرفان إالجراءات 
وا�رایة التقنیة الرضوریة لتحفزي التمنیة يف القطا�ات العلمیة والتكنولوجية والت�اریة والثقافية ل�ول  الفضىلاملامرسات 

 .امجلا�ة �قتصادیةأ�عضاء يف 

 6املادة 
 التعاون يف جمال ماكحفة التقلید والقرصنة

، امجلا�ة �قتصادیةلویبو، بطلب من ، تتعهد اب�ان امجلا�ة �قتصادیةنظرًا الس�تف�ال ظاهريت التقلید والقرصنة يف  .1
 حيّددها الطرفان. لرتتيبات معلیة�ملسا�دة �ىل �كو�ن كفاءات ا�ول أ�عضاء يف ا�ال املذ�ور ٔأ�اله، وفقًا 

من ٔأ�ل تيسري ٔأ�شطة الویبو يف ٔأرايض ا�ول  الالزمةإالجراءات �قتصادیة  امجلا�ةت�ذ ت ويف هذا إالطار، س  .2
 .اأ�عضاء فهي
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 7املادة 
 اصة واملسا�دة التقنیةاخلدمات اخل

 يف �ا� ما ٕاذا رغب ٔأ�د الطرفني يف �س�تفادة من املسا�دة التقنیة للطرف ا�ٓخر، ميكن ٔأن یعلمه �حتیا�اته. .1

 تقنیة ٔأو تعز�ز الكفاءات هبدف:ال مسا�دة لل وميكن ٔأن �شرتك الطرفان يف ٕاطالق �رامج  .2

  ّلكية الفكریة، من ٔأ�ل ز�دة جودة منت�اهتا و�دماهتا امل اس�ت�دام  �ىلالرشاكت الصغرية واملتوسطة  حث
 و�سویقها؛

 وتيسري النفاذ ٕاىل املعلومات العلمیة والتقنیة واس�تغاللها من ٔأ�ل ٔأعامل البحث و�بتاكر؛ 
  ةالثقافي التمنیةز أ�نظمة الوطنیة حلق املؤلف واحلقوق ا�اورة من ٔأ�ل املسامهة يف اس�ت�داث بيئة حتفّ وتعز�ز 

 ؛ةو�قتصادی
  إالدارة القضائیة يف جمال امللكية الفكریة؛وتدعمي 
  اس�ت�دام ��رتا�ات املندر�ة يف امل� العام من ٔأ�ل التمنیة �قتصادیة �ىل رشاكت و�شجیع ال

 .�قتصادیة امجلا�ةوالتكنولوجية ل�ول أ�عضاء يف 

�س�تلزم نفقات، یتشاور الطرفان من ٔأ�ل حتدید الطریقة ا�ٔكرث  ويف �ا� ما ٕاذا اكنت املسا�دة التقنیة املطلوبة .3
 ٕانصافًا لتحّملها.

 8املادة 
 ٕاداریة اتفاقات �مكیلیة ؤأحاكم

ٕاداریة سعیًا  ٔأحاكميف ٕاطار تنفيذ مذ�رة التفامه هذه، جيوز ٔأن یربم الطرفان اتفاقات �مكیلیة تتعلق بتطبیقها ٔأو االتفاق �ىل 
 ٕاىل حتقيق تعاون فعال.

 9املادة 
 املشاورات بني رئييس املؤسس�تني

لكام اقتىض أ�مر من ٔأ�ل دراسة  ، حسب احلال،ٔأو ممثلهيامامجلا�ة �قتصادیة جيمتع املد�ر العام للویبو ورئيس جلنة  .1
�ات اليت ت� �ج� ا�عوة ٕاىل عقدالتقدم احملرز يف تنفيذ املشاریع املشرتكة بني الطرفني. وجيوز ٔأن یت�ذ لك طرف مبادرة 

 .�قتصادیة امجلا�ةا�ول أ�عضاء يف  ٕا�دىس�ُتعقد يف جنیف ٔأو يف �امصة 

 ت� �ج��ات. ٕاىل حضور �قتصادیة امجلا�ةا�ول أ�عضاء يف  دعوة ممثيلوجيوز  .2
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 10املادة 
 حتدید املسؤولیات

 بني الطرفني. مشرتكة ٔأو مشاریع�القات متثیل ال تنشئ مذ�رة التفامه هذه ٔأیة  .1

ٔأن لك طرف ممتّزي ومس�تقل عن الطرف ا�ٓخر وال جيوز ٔ�ي مهنام تقدمي عروض والعمل �مس الطرف  ومن املفهوم .2
ا�ٓخر، ٕاال يف �ا� اتفاق كتايب حمّدد. وحيتفظ لك طرف هبویته اخلاصة وهو مسؤول عن وضع الس�یاسات اخلاصة به، وعن 

 ٔأفعا� وتقصرياته ف� یتعلق مبذ�رة التفامه هذه.

 11ملادة ا
 التاكمل

 ریع وأ��شطة موضوع هذه املذ�رة.�شّلك مذ�رة التفامه هذه مجمل ما اتفق �لیه الطرفان �شأٔن املشا

 12املادة 
 �سویة الزنا�ات

 �ُسّوى لك نزاع ینشأٔ عن تفسري و/ٔأو تطبیق مذ�رة التفامه هذه بطریقة ودیة.

 13املادة 
 التعدیل والنقض

 ذه �تفاق بني الطرفني، مبجّرد الرتاسل كتابیًا.جيوز تعدیل مذ�رة التفامه ه .1

ٔأشهر، �رسل ٕاىل  3وجيوز ٔأیضًا نقضها من قبل ٔأ�د الطرفني، رشیطة �لزتام ٕ�شعار مس�بق ال تقل مدته عن  .2
 الطرف ا�ٓخر، ودون إال�الل �سري أ��شطة اجلاریة.

 14املادة 
 ا�خول �زي النفاذ

 �رخي توقيع السلطات ا�تصة �لك طرف �لهيا. تد�ل مذ�رة التفامه هذه �زي النفاذ يف
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 15املادة 
 �متیازات واحلصا�ت

ليس يف ٔأي من ٔأحاكم مذ�رة التفامه هذه ما ميكن تفسريه �ىل ٔأنه تنازل عن ٔأي من �متیازات واحلصا�ت اليت �متتع هبا 
 الویبو بصفهتا منظمة دولیة وٕا�دى واكالت أ�مم املت�دة املتخصصة.

 ، يف �سختني ٔأصلیتني �للغة الفر�س�یة.2019……………………… جنیف، يف ٔأ�د يف

 عن املنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو) )ECCASامجلا�ة �قتصادیة �ول وسط ٔأفریقيا (عن 

 

 املوقع املوقع

]یيل ذ� املرفق الثاين[
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 الثاين املرفق
 

  

 اتفاق تعاون
 بني

 املنظمة العاملیة للملكية الفكریة
 و

 رشق أٔفریقيا واجلنوب أ�فریقيق املشرتكة ل السو 
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 متهید

يف  ، ويه منظمة حكومية دولیة یقع مقّرهااملنظمة العاملیة للملكية الفكریة
34, Chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland ،"واملشار ٕا�هيا ف� یيل �مس "الویبو، 

والسوق املشرتكة لرشق أٓس�یا واجلنوب أ�فریقي، ويه منظمة حكومية دولیة ٕاقلميیة للت�ارة و�ست�ر ٔأ�شئت مبوجب 
، واملشار COMESA Centre, Ben Bella Road, Lusaka, Zambiaویقع مقّرها يف  1994د�سمرب  8معاهدة يف 

  من ذ�، �مس "الطرفان":"، واملشار ٕا�هيام معًا، بدالالكوميسإا�هيا ف� یيل �مس "

 ة يف حتقيق التمنیة �قتصادیة و�ج�عیة والثقافية ل�ول؛ٔ�مهیة الت�ارة والصنا�ة والعمل والتكنولوجيا والثقاف اعتباراً 

 فة؛ والتكنولوجيا وكذ� الثقالهنوض �لت�ارة والصنا�ة والعملبأٔمهیة امللكية الفكریة �عتبارها وس�ی� ل واقتنا�ًا مهنام

 بأٔمهیة تعز�ز حامیة واس�تغالل املوارد الوراثیة والتعالمي واملعارف التقلیدیة والفو�لكور؛ ووعیًا مهنام

من �الل حتسني  الكوميسايف التعاون �ىل ا�هنوض �لتمنیة �قتصادیة و�ج�عیة والثقافية ل�ول أ�عضاء يف  ورغبًة مهنام
 ؛اس�ت�دا�ا لنظام ملكية فكریة فعال

) ومعاهدة ٕا�شاء 1967یولیو  14هومل �لسوید يف اس�توك التفاقية ٕا�شاء املنظمة العاملیة للملكية الفكریة (املوقّعة يف  ومرا�اةً 
 السوق املشرتكة لرشق ٔأفریقيا واجلنوب أ�فریقي؛

 یتفق الطرفان، بناء �لیه، �ىل ما یيل:

 1املادة 
 التعاون

�شأٔن املسائل ذات �ه�م املشرتك من ٔأ�ل مواءمة �ودهام املبذو� یقني ٕاطار تعاون و�شاور وث یعمل الطرفان يف  .1
، مع ٕایالء �عتبار الواجب لوالیة الكوميساقصد إالسهام يف التمنیة �قتصادیة و�ج�عیة والثقافية ل�ول أ�عضاء يف 

 مهنام. لك

 يل:، �كون جماالت التعاون كام ی2يف �دود إالطار املبّني يف املادة  .2

�ىل مس�تويي أ�مانة  الكوميسالفائدة �ر�مج لتكو�ن الكفاءات يف جمال حقوق امللكية الفكریة وضع وتنفيذ  (ٔأ)
 وا�ول أ�عضاء �ىل �د سواء؛

 ووضع �ر�مج للتوعیة بأٔمهیة حقوق امللكية الفكریة بوصفها وس�ی� من وسائل حتقيق التمنیة �قتصادیة؛ (ب)

 الكوميسا، ٔأي �ر�مج جماين يف منطقة الكوميسا�ر�مج ملسا�دة ا�رت�ني واملبتكر�ن يف منطقة  ووضع )ج(
 املرتبطة مبلكيهتم الفكریة؛ یتيح للم�رت�ني واملبتكر�ن ٕاماكنیة �س�تفادة من �دمات حمامني محلایة حقوقهم
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�فرتاضیة بغرض توفري �دمات التعمل عن بعد يف  الكوميساوٕاقامة رشاكة بني ٔأاكدميیة الویبو و�امعة  (د)
 ؛الكوميساجمال حقوق امللكية الفكریة يف منطقة 

مبا ميكّن من  الكوميساویعمل الطرفان �ىل هتیئة بيئة قانونیة وفقًا لاللزتامات ا�ولیة ل�ول أ�عضاء يف  (ه)
 والتكنولوجيا صنا�ة والعمل تطو�ر الت�ارة وال �شجیع اس�ت�دام امللكية الفكریة بطریقة ٔأفضل وإالسهام �لتايل يف

 ؛الكوميساوكذ� الثقافة �ىل صعید ا�ول أ�عضاء يف 

ویتعاون الطرفان، لك يف �دود والیته، �ىل اختاذ ٕاجراءات �ريم ٕاىل تعز�ز ��رتاع و�بتاكر يف  (و)
 ا�ول أ�عضاء؛

یة يف جمال امللكية الفكریة وفقًا لٔ�هداف املتفق �ىل ویتعاون الطرفان �ىل تنفيذ �ر�مج للتدریب والتوع  (ز)
 بلوغها يف هذا االتفاق؛

و�سعى الطرفان ٕاىل تعز�ز النفاذ ��ان ٕاىل املعلومات املتا�ة هلام وٕاىل قوا�د بیا�ت لك مهنام اخلاصة  (ح)
 ؛3�لقوانني واللواحئ واملعلومات التقنیة، رهنًا بأٔحاكم املادة 

رفان �ىل تنفيذ �ر�مج للتوعیة حبامیة واس�تغالل املوارد الوراثیة والتعالمي واملعارف التقلیدیة ویتعاون الط (ط)
 والفو�لكور؛

 ویتفق الطرفان �ىل ٔأي جمال أٓخر للتعاون يف ٕاطار �رامج معلهام. (ي)

 2املادة 
 ا�متثیل

وتتناول املسائل ذات �ه�م اخلاص  للمشاركة، بصفة مراقب، يف �ج��ات اليت تعقدها الویبو الكوميساتُدعى  .1
 .الكوميسا�لنس�بة ٕاىل 

ف� یتعلق مبنح صفة مراقب للرشاكء املتعاونني، حيوز ٔأن تُدعى الویبو للمشاركة،  لكوميسارهنًا �لنظام ا�ا�يل ل .2
 ٕاىل الویبو.وتتناول املسائل ذات �ه�م اخلاص �لنس�بة  الكوميسابصفة مراقب، يف �ج��ات اليت تعقدها 

 ٔأو الویبو متویل مشاركة ممثلهيا يف اج��ات الطرف ا�ٓخر. الكوميساتتوىل  .3

 3املادة 
 تبادل املعلومات والو�ئق

الطرفني رضوریة للحفاظ من یتبادل الطرفان املعلومات والو�ئق الوجهية، ��ان، رهنًا بأٔیة تقيیدات ورشوط قد یعتربها ٔأي 
 علومات والو�ئق.�ىل رسیة بعض من ت� امل
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 4املادة 
 ا�ٓ�ر املالیة

�لرمغ من ٔأي حمك أٓخر من ٔأحاكم هذا االتفاق، ليس يف هذا االتفاق ما ميكن تفسريه بأٔنه یُنشئ ٔأي الزتام مايل �لك  .1
 من الطرفني قبل ٔأن یتفق الطرفان �ىل ذ� �لزتام رصا�ًة وكتابیًا.

 تنفيذ هذا االتفاق و�كون ذات طبیعة روتینية ٔأو ذات قمية ضئی�.ن نفقات تنشأٔ ع ٔأيیتحّمل الطرف املعين  .2

اكن للتعاون املقرتح من ٔأ�د الطرفني �ىل ا�ٓخر مبوجب هذا االتفاق أٓ�ر مالیة ٔأكرب من النفقات املشار ٕا�هيا يف �ال  .3
نصافًا لتحّمل النفقات بغرض حتدید طرق حشد أ�موال الالزمة، والسبيل ا�ٔكرث إ  الكوميسأأ�اله، تتشاور الویبو مع 

 والبّت، ٕاذا اكنت أ�موال الالزمة �ري متا�ة �رس�ة، يف ٔأ�سب الطرق للحصول �لهيا.

 جيوز للطرفني ٕا�رام اتفاقات ٔأخرى ٔ�غراض تنفيذ جماالت حمّددة ومتفق �لهيا من التعاون. .4

 5املادة 
 التنفيذ

إالجراء الالزم لضامن تنفيذ هذا االتفاق �ىل النحو  لكوميسایت�ذ لك من املد�ر العام للویبو وأ�مني العام ل
 املناسب.

 6املادة 
 التعدیل

 جيوز تعدیل هذا االتفاق مبوافقة یبدهيا الطرفان كتابیًا.

 7املادة 
 إالهناء

 لطرف ا�ٓخر.یبدي فيه نيته لالطرفني ٕاهناء هذا االتفاق بتوجيه ٕاشعار ل� جيوز  .1

االتفاق عند انقضاء شهر�ن بعد �رخي إالشهار املذ�ور ٔأ�اله، ٕاّال ٕاذا اتفقت ویبدٔأ رس�ن ٔأي ٕاهناء لهذا  .2
املنظمتان �ىل �رخي أٓخر. وال یؤ�ّر إالهناء بأٔي �ال من أ�حوال �ىل �لزتامات املتعهّد هبا ف� خيص 

 املرشو�ات اليت اس�ُهتلت فعًال مبوجب هذا االتفاق.
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 8املادة 
 ا�خول �زي النفاذ

 ا االتفاق �زي النفاذ يف �رخي توقيعه من قبل املد�ر العام للویبو وأ�مني العام للكوميسا.ید�ل هذ

 9البند 
 قناة التواصل

ٔ�غراض تيسري تنفيذ �رتيبات العمل املزمع ٔأن ینش�هئا الطرفان يف ٕاطار هذا االتفاق التعاوين، س�تكون  .1
 قناة التواصل بني الطرفان كام یيل:

 الكوميسا�لنس�بة ٕاىل 

Common Market for Eastern and Southern Africa 
Attn:  Secretary General 
Ben Bella Road 
P.O BOX 30051 
Lusaka 
10101 
Zambia 

 725/32 229 1 260+الهاتف: 
 107 225 1 260+الفا�س: 

 secgen@comesa.intالربید إاللكرتوين: 

 �لنس�بة ٕاىل الویبو

World Intellectual Property Organization 
Attn:  Director General 
The World Intellectual Property Organization (WIPO) 
34 Chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20 
SWITZERLAND 

 +41 22 338 9948الهاتف: 
 +41 22 733 5428الفا�س: 
 africa@wipo.intالربید إاللكرتوين: 

mailto:secgen@comesa.int
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تعیني ممثلني ٕاضافيني ب أٔن یقوم، عن طریق ٕاشعار كتايب یو�ه ٕاىل الطرف ا�ٓخر، حيوز ل� الطرفني  .2
 استبدال املمثلني املعّینني يف هذه املادة مبمثلني أٓخر�ن. ٔأو

 10البند 
 الزنا�ات�سویة 

بيهنام من جّراء هذا االتفاق التعاوين نیة من ٔأ�ل �سویة أٔي نزاع ینشأٔ اجلهود حبسن یؤكّد الطرفان بذل لك 
 بيهنام.ف� عن طریق التفاوض واالتفاق وذ� خبصوصه  ٔأو

 11املادة 
 �متیازات واحلصا�ت

ما ميكن تفسريه �ىل ٔأنه تنازل عن ٔأي من �متیازات  هذا االتفاق ٔأو ما �رتبط بهليس يف ٔأي من أٔحاكم 
 نظمة دولیة وٕا�دى واكالت أ�مم املت�دة املتخصصة.واحلصا�ت اليت �متتع هبا الویبو بصفهتا م 

�ىل �سختني ٔأصلیتني من أٔد�ه، املّرصح هلام حسب أ�صول لهذا الغرض،  املوقّعان وقّع، وٕاثباً� ملا تقدم
 االتفاق. هذا

 لوسأاك وجنیف،د يف ٔأ�ِ 

 واجلنوب أ�فریقيالسوق املشرتكة لرشق أٓس�یا عن   عن املنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو)
 )الكوميسا(

 

 فرا�سس غري
 املد�ر العام

 التارخي:

 �ش�یلييش مبوندو اكبویبوي
 أ�مينة العامة

 التارخي:

 [هنایة املرفق الثاين والوثیقة]
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