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WO/CC/78/3 

نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020يوليو  21 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 (احلادية واخلمسون العادية الدورة) والسبعون الثامنة الدورة
 2020 سبمترب 29اإىل  21من جنيف، 

 اتفاقاتاملوافقة على 
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

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

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

قامة اكريكوم اتفاق تعاون بني الويبو و ( اكريكوم) الاكريبيةأأعد املدير العام للويبو والأمني العام للجامعة  "1" هبدف اإ

ىل تطوير وتعزيز امللكية عالقات تعاون  حول املسائل ذات الاهامتم املشرتك من أأجل مواءمة هجودهام الرامية اإ

 ويرد نص اتفاق التعاون يف املرفق الأول من هذه الوثيقة؛. اكريكومالفكرية عىل مس توى ادلول الأعضاء يف 

اتفاق تعاون هبدف توفري  (OECS منظمةوأأعد املدير العام للويبو واملدير العام ملنظمة دول رشق الاكرييب ) "2"

طار تعاوين بني الويبو و   يف جمالت امللكية الفكرية مبا يسهم يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية OECS منظمةاإ

قلمي املنظمة املذكورة. ويرد نص اتفاق التعاون يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة.  والثقافية لإ
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ىل  .2 ن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإ اإ
 ؛اكريكومو  بني الويبو اتفاق التعاوناملوافقة عىل 

، OECS منظمةالويبو و واتفاق التعاون بني 
ول والثاين، عىل ال يف  انردي كام توايل، املرفقني الأ

 .WO/CC/78/3 الوثيقةمن 

[ان]ييل ذكل املرفق
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 املرفق الأول
 

 
 

 اتفاق تعاون

 بني املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 (اكريكوموامجلاعة الاكريبية )

لهيا فامي ييل مبخترص  لهيا"امجلاعة الاكريبية )املشار اإ مبخترص  فامي ييل اكريكوم"( واملنظمة العاملية للملكية الفكرية )املشار اإ

لهيام معا  بلكمة "الطرفان" وفرداي  بلكمة "الطرف"،  "الويبو"( واملشار اإ

ذ ترغبان يف حتقيق الأهداف املنصوص علهيا يف  املنش ئة للجامعة الاكريبية، مبا يف ذكل سوق نقحة معاهدة شاغاراماس امل اإ

نشاء الويبو، مبا يف ذكل أأجندة الويبو للتمنية،  واقتصاد اكريكوم املوحدين، ومعاهدة اإ

طار تعاون وثيق بشأأن املسائل ذات الاهامتم  مهنام بصفة اكريكوم مكراقب معمتد يف الويبو، والزتاما   واعرتافا   مهنام ابلعمل يف اإ

ىل حتقيق فعالية أأكرب،  املشرتك ىل أأبعد حدبغرض مواءمة هجودهام الرامية اإ يالء الرعاية الواجبة لأهداف  اإ ممكن، مع اإ

 ووظائف لك مهنام،

 اتفقتا عىل ما ييل:

 الأوىلاملادة 

 جمالت التعاون

 جيوز للطرفني التعاون يف لك جوانب امللكية الفكرية مبا يف ذكل عن طريق:

القطاعني العام واخلاص من شأأهنا مساعدة مواطين ادلول الأعضاء يف اكريكوم عىل وضع برامج موهجة حنو  .1

 اكتساب السلوكيات والكفاءات الالزمة لإدارة امللكية الفكرية بفعالية؛

بل و  .2 بل التعلمي والتدريب الرمسية وغري الرمسية ولأغراض الس ُ نشاء وتعزيز برامج تعلميية وتدريبية لأغراض س ُ اإ

 ة ابلتعلمي عن بعد؛البديةل اخلاص

قلميية و  .3 بغرض تشجيع الابتاكر ونرش التكنولوجيات وضع س ياسات واسرتاتيجيات وتدابري وطنية واإ

 واس تغالل الصناعات القامئة عىل حق املؤلف.

 

 

 امجلاعة الاكريبية



WO/CC/78/3 
Annex I 
2 
 

قلميية بشأأن امللكية الفكرية  .4 وتقدمي املساعدة التقنية الالزمة لصوغ قوانني ولواحئ وأأدةل وكتيبات وطنية واإ

جراءات العمل.و أأجل مساعدة اكريكوم عىل مواءمة تكل القوانني  من  اإ

قلميية متكّن، عن طريق امحلاية القانونية، من صون أأشاكل التعبري  .5 جراء مناقشات قصد وضع أأنظمة وطنية واإ واإ

 اكريكوم؛ما خيص امجلاعات الأصلية يف  س امي لتقليدية وأأنواع الرتاث الوطين، لالفوللكوري وغري ذكل من املعارف ا

 مشاركة اكريكوم يف الاجامتعات ادلولية اخلاصة حبامية حقوق امللكية الفكرية؛و  .6

الرتوجي لأحدث الاجتاهات املتعلقة بتطور امللكية الفكرية، مبا يف ذكل القوانني واملعاهدات اخلاصة و  .7

 الفكرية؛ ابمللكية

وتبادل املعلومات بشأأن الأنشطة ذات الصةل ابمللكية الفكرية اليت يضطلع هبا لك من الطرفني، مع أأي من  .8

 الطرفني يف تكل الأنشطة؛الك أأعضاء اكريكوم، ودمع متثيل 

وأأي جمال أ خر من جمالت التعاون تقّرراه اكريكوم والويبو معا  يف اجامتعات الوزراء املسؤولني عن امللكية  .9

 ية يف اكريكوم.الفكر 

 الثانيةاملادة 

 املوارد وكيفية حشدها

طرف مسؤول  عن التاكليف اليت يتكبّدها نتيجة الاضطالع ابلأنشطة املنصوص ما مل يُذكر خالف ذكل كتابيا ، يكون لك 

أأي نشاط تعاوين علهيا يف هذا التفاق. ويف حال مل يتسن ضامن متويل رسيع من مزيانية الويبو أأو اكريكوم لتغطية تاكليف 

 حمّدد مقرتح وفقا  لهذا التفاق، يتفق الطرفان عىل التعاون بأأنسب الطرق من أأجل حتديد املوارد الالزمة واحلصول علهيا.

 الثالثةاملادة 

 التنفيذ

ىل النس يق فامي بيهنام خبصوص تنفيذ برانمج أأنشطة عىل أأساس س نوي، وخيضع ذكل ملراقبة  .1 يسعى الطرفان اإ

 التواصل بني الويبو واكريكوم عرب قنوات العمل املعتادة للك مهنام.عن طريق 

لهيا يف هذا التفاق، وخيضع تعديل تكل  .2 ختضع الأحاكم والرشوط الفعلية لتنفيذ الأنشطة التعاونية املشار اإ

واملالية لك حاةل عىل حدة، وتنشأأ عن ذكل املسؤوليات التشغيلية  عىل أأساسالطرفني  ملوافقةالأحاكم والرشوط، 

 مهنام. جراءات املوافقة ادلاخلية للكلإ  خيضعللك طرف. ويعرتف الك الطرفني بأأن متويل تكل الأنشطة التعاونية 
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 الرابعةاملادة 

 اعتبارات عامة

 يعرتف الطرفان مبا ييل: .1

نفاذ. (أأ )  ل ينشئ هذا التفاق بني الطرفني أأي تعهدات ملزمة قانوان  أأو قابةل لالإ

جراءات تكون لك الأنشطة  (ب) املتفق علهيا بني الطرفني خاضعة للأهداف والوظائف والس ياسات والإ

 ادلاخلية للك مهنام.

ي من تنازل عن أأ أأنه عىل  ،تفسريه، أأو ينبغي منههذا التفاق ما يُقصد ليس يف أأي من أأحاكم  (ج)

يازات واحلصاانت ، وتكل الامت هأأو موظفو  ه أأو مسؤولو أأي من الطرفنيمتتع هبا ي الامتيازات واحلصاانت اليت 

 .مبوجب هذا التفاقحتديدا  فوظة حم

ىل ممثل لك طرف: .2 شعارات يشرتطها هذا التفاق كتابيا  وتُرسل اإ  وتُوجه أأي اإ

 أأمانة امجلاعة الاكريبية )اكريكوم(

 وحدة سوق واقتصاد اكريكوم املوحدين

Barbados, Floor, Sky Mall, Haggatt Hall st1 

لكرتوين:   info.csmeunit@caricom.orgالربيد الإ

 6064 429 246+رمق الهاتف: 

 2689 437 246+رمق الفاكس: 

ىل عناية: مدير برانمج سوق واقتصاد اكريكوم املوحدين  اإ

 و

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

34, Chemin des Colombettes 

1211 Geneva 20 

Switzerland 

لكرتوين:   lac.mail@wipo.intالربيد الإ

 8171 338 22 41+رمق الهاتف: 

 8390 338 22 41+رمق الفاكس: 

قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب ىل عناية: رئيس قسم الاكرييب، املكتب الإ  اإ

mailto:info.csmeunit@caricom.org
mailto:lac.mail@wipo.int
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 اخلامسةاملادة 

 تعديل التفاق

 جيوز تعديل هذا التفاق مبوافقة متبادةل يبدهيا الك الطرفني كتابيا .

 السادسةاملادة 

 اإهناء التفاق

شعار هناء هذا التفاق، رشط تقدمي اإ هناء هذا التفاق،  كتايب جيوز للك طرف اإ ذا قّرر أأحد الطرفني اإ مس بق بس تة أأشهر. واإ

ن ذكل لن يؤثر  طار مشاريع اتُفق عىل تنفيذها مبوجب هذا التفاق.الالزتامات اليت س بق التعهّد هب عىلفاإ  ا يف اإ

 السابعةاملادة 

 ادلخول حزّي النفاذ

 يدخل هذا التفاق حزّي النفاذ مبجّرد توقيعه من قبل الأمني العام لاكريكوم واملدير العام للويبو.

 الثامنةاملادة 

 تسوية املنازعات

جياد تسوية ودية لأي خالفات أأو منازعات تنشأأ عن تنفيذ هذا التفاق أأو يكون لها صةل به. ينبغي أأن يسعى الطرفان ىل اإ  اإ

ثباات  ملا س بق  ، وقّع الطرفان عىل هذا التفاق التعاوين يف نسختني أأصليتني.واإ

 

 عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( (اكريكوم) الاكريبيةعن امجلاعة 

 

روين لروك سعادة الس يد  اإ

 املدير العام

 الس يد ]الامس[

 املدير العام

 املاكن: املاكن:

 التارخي: التارخي:

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 اتفاق تعاون

 بني املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 (OECS منظمة) منظمة دول رشق الاكرييبو 

لهيا فامي ييل مبخترص  منظمة دول رشق الاكرييب لهيا OECS منظمة ")املشار اإ "( واملنظمة العاملية للملكية الفكرية )املشار اإ

لهيام معا  بلكمة  "الطرفان" وفرداي  بلكمة "الطرف"، مبخترص "الويبو"( واملشار اإ

ىل تطوير نظام امللكية الفكرية يف أأنشطة تؤدي بالاضطالع رغبان يف الطرفان ي حيث أأنّ  قلمي اإ وابلإشارة  ،OECS منظمةاإ

ىل ادلول التالية الأعضاء يف الويبو ويف  سانت ، سانت لوس يانتيغوا وبربودا، دومينياك، غرينادا، : أأ OECS منظمةحتديدا  اإ

 ؛سانت فنسنت وجزر غرينادين، كيتس ونيفس

التمنية املس تدامة يف ادلول الأعضاء فهيا من خالل مساعدهتا يه الإسهام يف حتقيق  OECS نظمةبأأن هممة م  واعرتافا  مهنام

سات عىل جين أأقىص املنافع من جمالها امجلاعي بتيسري اندماهجا يف الاقتصاد العاملي، واملسامهة يف صوغ وتنفيذ الس يا

قلميية وادلولية، و  والربامج املتعلقة  تيسري التعاون الثنايئ واملتعدد الأطراف؛ابلقضااي الإ

قلميي هبدف الإسهام يف حتقيق التمنية الاقتصادية  والتاكمليت التعاون يدمع وتعزيز معل عىل وعزما  مهنام  عىل الصعيد الإ

والوفاء ابلولية النابعة من معاهدة ابس تري املنقحة اليت  OECS نظمةب ادلول الأعضاء يف م والاجامتعية والثقافية لشعو 

 ؛OECS نظمةأأنشئ مبوجهبا الاحتاد الاقتصادي مل 

ابدلور احلامس اذلي تؤديه امللكية الفكرية يف الهنوض ابلتمنية الاقتصادية والتوسع الصناعي والتقدم التكنولويج  واعرتافا  مهنام

 يف العامل؛

قا ورغبة  مهنام  والويبو، والاس مترار فهيا؛ OECS نظمةم مة عالقات تعاون يف جمال امللكية الفكرية بني يف اإ

درأاك  مهنام قامة تعاون وثيق بني  واإ من الأمور الأساس ية لتيسري حامية حقوق امللكية الفكرية  والويبو OECS نظمةم بأأن اإ

دارهتا يف بدلان   ؛OECS نظمةم واإ

  

 

 منظمة دول رشق الاكرييب

 

 



WO/CC/78/3 
Annex II 
2 
 

نشاء الويبو ومعاهدة  عىلاتفق الطرفان  وبناء عىل ذكل، قامة رشاكة موهجة حنو حتقيق الأهداف املنصوص علهيا يف اتفاقية اإ اإ

الحتاد الاقتصادي املنش ئة ل 2011س تري املنقحة لعام ومعاهدة اب، OECS املنش ئة ملنظمة 1981ابس تري لعام 

ىل OECS نظمةمل  ىل أأبعد حدحتقيق فعالية أأكرب، ، بغرض مواءمة هجودهام الرامية اإ يالء الرعاية الواجبة  اإ ممكن، مع اإ

طار الأحاكم التالية:لأهداف ووظائف لك مهنام  ، وذكل يف اإ

 الأوىلاملادة 

 الغرض

طار للتعاون ميكن  والتفاق عىل الاضطالع ابلأنشطة واملشاريع املشرتكة مضنه الغرض من هذا التفاق التعاوين هو توفري اإ

 والويبو. OECS نظمةجمالت برانجمية حمّددة بني م 

 الثانيةاملادة 

 جمالت التعاون

قلمي  التعاون يف لك جمالت امللكية الفكرية،  ، وابلتايل جيوز هلامOECS نظمةم يعرتف الطرفان بأأمهية امللكية الفكرية يف اإ

 يف ذكل ما ييل: مبا

قلمي  .1  الفرعي؛ OECS نظمةم وضع س ياسات واسرتاتيجيات لأغراض اإ

الالزمة لصوغ وحتديث قوانني امللكية الفكرية ولواحئها التنفيذية، من خالل تبادل وتوفري املساعدة التقنية  .2

 البياانت؛

دارة امللكية الفكرية، مبا يف ذكل  .3 قلميي واحد أأو أأكرث من أأجل مواءمة أأسلوب الكفاءة يف اإ ووضع نظام دون اإ

قلميي للرباءات؛ نشاء نظام دون اإ  اإ

دارهتا، مبا يف ذكل مساعدة البدلان دلمع تكوين الكفاءات يف جموتنظمي أأنشطة  .4 ال حامية امللكية الفكرية واإ

دارة حقوق  OECS الأعضاء يف منظمة من خالل تزويدها حبلول الويبو القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات لأغراض اإ

 امللكية الفكرية؛

ب من أأجل دمع والعمل معا  عىل تنظمي ندوات وحلقات معل وحلقات دراس ية وغري ذكل من برامج التدري .5

قلمي الفرعي؛  تكوين الكفاءات يف جمال اس تخدام امللكية الفكرية يف الإ

 وتوفري ادلمع الالزم لمتكني اس تعامل خدمات الويبو العاملية؛ .6

 .OECS منظمةوتوفري املساعدة التقنية الالزمة لتعزيز نظام امللكية الفكرية يف بدلان  .7
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 الثالثةاملادة 

 التنفيذ

لهيا يف هذا التفاقختضع الأحاكم  لك حاةل  عىل أأساسالطرفني  ملوافقة والرشوط الفعلية لتنفيذ الأنشطة التعاونية املشار اإ

عىل حدة، وتنشأأ عن ذكل املسؤوليات التشغيلية واملالية للك طرف. ويعرتف الك الطرفني بأأن متويل تكل الأنشطة التعاونية 

جراءات املوافقة ادلاخلية للك  مهنام. خيضع لإ

 الرابعةاملادة 

 الرسية

ىل احلفاظ عىل رسية لك ال OECS منظمةتسعى لك من  لها عىل  اليت تُبلّغخرى الأ واد املعلومات أأو املواثئق أأو والويبو اإ

حلاق رضر ابلطرف ال خر. الكشف عهناأأساس الثقة، واليت ميكن أأن يؤدي  ىل اإ  اإ

 اخلامسةاملادة 

 اعتبارات عامة

 يعرتف الطرفان مبا ييل: .1

نفاذ. (أأ )  ل ينشئ هذا التفاق بني الطرفني أأي تعهدات ملزمة قانوان  أأو قابةل لالإ

جراءات و  (ب) تكون لك الأنشطة املتفق علهيا بني الطرفني خاضعة للأهداف والوظائف والس ياسات والإ

 ادلاخلية للك مهنام.

يازات ي من الامت تنازل عن أأ عىل أأنه  تفسريههذا التفاق ما ينبغي ليس يف أأي من أأحاكم و  (ج)

لك من الطرفني أأو مسؤولوه أأو موظفوه، وتكل الامتيازات واحلصاانت حمفوظة متتع هبا ي واحلصاانت اليت 

 .حتديدا  مبوجب هذا التفاق

التفاق التعاوين حمّل ويوافق الطرفان عىل أأن هذا التفاق التعاوين حيّل، يف اترخي دخوهل حزّي النفاذ،  (د)

 .2002اذلي دخل حزّي النفاذ يف عام 
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ىل ممثل لك طرف: .2 شعارات يشرتطها هذا التفاق كتابيا  وتُرسل اإ  وتُوجه أأي اإ

 املدير العام

 (OECS منظمةمنظمة دول رشق الاكرييب )

Mourne Fortune 

Castries 

Saint Lucia 

 و

 املدير العام

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

34, Chemin des Colombettes  

1211 Geneva 20 

Switzerland 

 السادسةاملادة 

 استبعاد أأي رشاكة أأو واكةل قانونية

ل يُنشئ هذا التفاق التعاوين أأي رشاكة أأو واكةل قانونية. ول يرُّصح أأو خُيّول لأي طرف العمل كوكيل أأو موظف أأو ممثل 

خر أأو حلساب الطرف ال خر. ولن يكون أأي للطرف ال خر، ول القيام مبعامالت جتارية أأو حتّمل الزتامات ابمس الطرف ال  

 من الطرفني ملزما  بأأي معل أأو متثيل أأو سلوك من جانب الطرف ال خر.

 السابعةاملادة 

 تسوية املنازعات

 يُسوى أأي خالف أأو نزاع ينشأأ من تفسري أأو تطبيق هذا التفاق التعاوين بطريقة ودية عن طريق التشاور والتفاوض.

 الثامنةاملادة 

 تعديل التفاق

أأو تعديلها. وجيوز تعديل التفاق التعاوين مبوافقة متبادةل  أأن يطلب كتابيا  تنقيح لك أأجزاء هذا التفاق جيوز لأي من الطرفني

 يبدهيا الك الطرفني كتابيا . ويدخل أأي تنقيح أأو تعديل وافق عليه الطرفني حزّي النفاذ يف التارخي اذلي حيّدده الطرفان.

 لتاسعةااملادة 

 ادلخول حزّي النفاذ

 واملدير العام للويبو. OECS نظمةيدخل هذا التفاق التعاوين حزّي النفاذ مبجّرد توقيعه من قبل املدير العام مل 
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 العارشةاملادة 

 اإهناء التفاق

شعار .1 هناء هذا التفاق، رشط تقدمي اإ  .مس بق بس تة أأشهر كتايب جيوز للك طرف اإ

ن ذكل لن يؤثر  .2 هناء هذا التفاق، فاإ ذا قّرر أأحد الطرفني اإ طار  عىلواإ الالزتامات اليت س بق التعهّد هبا يف اإ

 مشاريع اتُفق عىل تنفيذها مبوجب هذا التفاق.

ثباات  ملا س بق  ، وقّع املوقّعان أأدانه، املرّصح هلام حسب الأصول من منظمتهيام، عىل هذا التفاق التعاوين يف نسختنيواإ

 أأصليتني ابللغة الإنلكزيية.

 

 عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( (OECS نظمةم ) منظمة دول رشق الاكرييبعن 

 

 املدير العام املدير العام

 املاكن: املاكن:

 التارخي: التارخي:

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
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