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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 

 2021 أغسطس 3التاري    خ: 

 لجنة الويبو للتنسيق

 (ونالثانية والخمس)الدورة العادية  الثمانونالدورة 

 2021 أكتوبر  8إىل  4جنيف، من 

 الموافقة عىل اتفاقات

 األمانة إعداد من وثيقة 

  
 
( من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(، يعقد المدير العام أي اتفاق عام يرمي بإبرامه 1)13للمادة  وفقا

ي هذا الصدد: 
 إىل إقامة عالقات عمل وتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى، بعد موافقة لجنة الويبو للتنسيق. وف 

اءاتأعد المدير  "1" ي للبر وضع آلية مرنة وواسعة النطاق مذكرة تفاهم بهدف  (EPO) العام للويبو ورئيس المكتب األوروبر
اءات، بما يتماشى مع مسؤوليات كل  ي مجال البر

اءات ف  ي للبر لتوجيه وتعزيز أنشطة التعاون القائمة بي   الويبو والمكتب األوروبر
ي هذا المجال. 

اءات  وسيهدف التعاون بشكل خاصمنهما ف  ي المرفق إىل زيادة تطوير نظام البر
. ويرد نص مذكرة التفاهم ف  الدوىلي

 األول من هذه الوثيقة؛

مذكرة تفاهم بهدف إقامة إطار  (IRENA)وأعد المدير العام للويبو والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة  "2"
تغب  المتعلقة بتكنولوجيات اللتعزيز االبتكار ونقل  ومشاري    عير أنشطة من أجل دعم تطو بي   الويبو والوكالة المذكورة لتعاون ل

ي 
ها، وفهم نظام الملكية الفكرية واستخدامه ف  تلك األنشطة سياق المناخ، السيما تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة، ونشى

ي من هذه الوثيقة. 
ي المرفق الثاب 

 والمشاري    ع. ويرد نص مذكرة التفاهم ف 

إن لجنة الويبو للتنسيق مدعوة إىل الموافقة  . 2
ي عىل  مذكرة التفاهم بي   الويبو والمكتب األوروبر

اءات؛ وكالة الدولية ومذكرة التفاهم بي   الويبو وال للبر
ي  انردت كما   ،ةللطاقة المتجدد

، ف  ي
المرفقي   األول والثاب 

، من   . WO/CC/80/1 الوثيقةعىل التواىلي

]يىلي ذلك المرفقان[
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 المرفق األول

                                                                     
 
 
 
 

اءات  ي للبر   )المكتب(إن المكتب األوروبر
 
عان" بكلمةوالمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(، المشار إليهما معا

ّ
 "،المَوق

ي تعزيز االبتكار من أجل النمو االقتصادي المستدام؛ يدركان إذ 
 
اءات ف  أهمية البر

ي تنمية البلدان؛ وجود  أهمية يعيانوإذ 
 
 نظام براءات متوازن وشفاف وشامل ف

 
 
اءب النهوضبالحاجة إىل  مانوإذ يسل من أجل االستجابة الفعالة  ها وتدعيمها وتحسينات الدولية واإلقليمية والوطنية أنظمة البر

 للتحديات الناشئة عن التكنولوجيات الجديدة وقضايا الصحة العالمية وتغب  المناخ؛

ي تعزيز التعاون بي   المكتب والويبو من أجل  وإذ يرغبان
كة بينهما؛ األعمال آثار  تحسي   ف   المشبر

   : إىل التفاهم التاىلي  توصال
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 الغرض .1

 واسعة النطاق لتوجيه وتعزيز أنشطة التعاون بي   الموَ مرنة و آلية  إنشاءالغرض من مذكرة التفاهم هذه هو 
ّ
اءات، بما عَ ق ي مجال البر

 
ي   ف

ي هذا المجال. وسيتعاون 
 
 الموَ يتماشى مع مسؤوليات كل منهما ف

ّ
. بهدف زي عان بشكل خاصق اءات الدوىلي  ادة تطوير نظام البر

 ةكأهداف التعاون المشي   .2

عان ىع سيس
ّ
كة التالية: المَوق  إىل تحقيق أهداف التعاون المشبر

  اءات الدوىلي  االقتصادات القائمة عىل االبتكار؛ لتدعيمكأداة مناسبة   والنهوض بهالحفاظ عىل حسن سب  نظام البر

  ي ذلك التصنيف؛ تعزيز
 
اءات، بما ف  جودة وكفاءة إجراءات منح البر

    ها للجمهور للتمكي   من تنفيذ التكنولوجيات  النفاذ تحسي اءات ونشى إىل المعلومات المعيارية عالية الجودة المتعلقة بالبر
 الجديدة إلدارة الملكية الفكرية؛

 ( اءات اءاتتحسي   وتعزيز استخدام معاهدة التعاون بشأن البر اءاتمعاهدة  عملياترقمنة  من خالل( معاهدة البر  البر
، وتوفب  خدماتلصالح  ها وتبسيط ونية المكاتب والمودعي   ، ال فعالة ومصممة لتناسب احتياجات إلكبر  وإذكاءمستخدمي  

 ؛المعاهدة نظامالوعي بفوائد 

 ي المكاتب
ي مجال تدريب موظف 

ي البلدان النامية تعزيز التعاون ف 
 ؛والمستخدمي   ف 

  ي زيادة التعاون عىل المستوى
ي وتبادل البيانات. قابلية المعايب  و ب فيما يتعلق التقن 

 التشغيل البين 

ك .3  ةمبادئ التعاون المشي 

م  عانيعبر 
ّ
 : المَوق

 اكةاألمد القائمة والمفيدة للطرفي    توطيد العالقات طويلة اءات  من أجل مواصلة وتعزيز عالقات الشى تطوير نظام البر
 ؛الدوىلي 

 اكة والمعاملة بالمثلشد ، تسبر داف تشغيلية ومعايب  تقييم واضحةبرامج أنشطة متداعمة ذات أه وضع  ؛بمبادئ الشى

 اءات الدوىلي ا ي للمجتمع ككل، مع مر تهوجودالضطالع بأنشطة تهدف إىل تحسي   كفاءة نظام البر
 ؛اعاة البعد اإلنماب 

  اءات )لاألوروبية  االتفاقيةبموجب  للدول المتعاقدةالتابعة مشاركة مكاتب الملكية الفكرية األخرى إتاحة إمكانية ( EPCلبر
ي الويبو 

اءات بموجبالدول المتعاقدة  وال سيما ، والدول األعضاء ف  ي أنشطة التعمعاهدة البر
ي ، ف 

عاننظمها ياون النر
ّ
، المَوق

 ؛حسب االقتضاء 

 مذكرةال هذه بموجب تعاونيةالنشطة األ تنفيذ ، عىل االزدواجية واالستفادة من أوجه التآزر المحتملة فاديالعمل، لت، 
عان أخرى قد يكون  تعاونيةمع أي أنشطة  اإلمكانقدر  بالتنسيق

ّ
ي المنظمة  عليها مع اتفقا قد المَوق

الدول األعضاء ف 
ي أو المنظمات اإلقليمية األخرى للملكية الفكرية أو ا اءات أو االتحاد األوروبر ي الويبو األوروبية للبر

ي ذلك لدول األعضاء ف 
، بما ف 

اءاتالدول المتعاقدة بموجب معاهدة   . البر

 مجاالت التعاون .4

عان  يزمع
ّ
ي  المبي   وضع خطط عمل سنوية ألنشطة التعاون عىل النحو المَوق

ي تغطي بشكل أساشي مذكرةال هذه من 5 البند ف 
، والنر

 المجاالت التالية: 

اءات 1.4  تصنيف الير

م عان يعبر 
ّ
اءات من أجل مواصلةالتعاون  المَوق اءات التوافق بي   التصنيف الدوىلي للبر ، لضمان الحفاظ عىل تحسي   التصنيف الدوىلي للبر

اءات ي للبر
ي مجال التصنيف إجراءات وعمليات كل منهما تبسيط ، و والتصنيف التعاوب 

الالزمة األنظمة والمنصات واألدوات وتطوير  ،ف 
 األنشطة.  تلك لدعم
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اءات معاهدة نظام 2.4  الير

عان م يعبر  
ّ
ي و  إطار  لوضعالتعاون بشكل وثيق المَوق

ي قانوب 
اءات أكبر جاذبية  ضمنإجراب  اءات بهدف جعل نظام معاهدة البر معاهدة البر

عان ، سيواصل أصحاب المصلحة. وعىل وجه الخصوص وكفاءة لجميع
ّ
تعزيز تكامل وتبسيط اإلجراءات بموجب كل من معاهدة المَوق

اءات.  اءات واالتفاقية األوروبية للبر م و البر عان يعبر 
ّ
 أيضالمَوق

 
وعات ب فيما يتعلقبي   الدول األعضاء التعاون  ةمواصلة وزياد ا المشى

ي تهدف إىل تعزيز معاهدة  أو
حات النر اءاتالمقبر ي شكل موحد. البر

 
ي ذلك تبادل البيانات ف

 
عان  وينوي، بما ف

ّ
 ا بعضهم إطالعالمَوق

ي الوقت المناسب ،البعض
 
ي قد تؤثر عىل أنشطة كل منهمعىل  ،ف

حات النر  . ا المقبر

عانيزمع 
ّ
اء إلذكاءالتعاون  المَوق ي اإلجراءات بموجب معاهدة البر

 
ات ف اءات والتغيب  ، عىل سبيل المثال ،اتالوعي بمزايا مسار معاهدة البر

 من خالل المشاركة 
 
ي الندوات  معا
 
 لمستخدمي   والمكاتب. ا المنظمة لفائدةف

3.4   
ونز اءات واإليداع اإللكي   البنية األساسية التقنية وأتمتة إجراءات الير

م  عان يعبر 
ّ
اءات ا همكل منأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة ب وتحسي   ترقية من أجل التعاون المَوق فيما بي    فيما يتعلق بإجراءات البر

اءات وتبادل  ةدار إالعمل وعمليات  سب  من أجل تحسي   وذلك ، عىل حد سواء  وممثليهم مودعي   الومع  هما كل منالمكاتب التابعة ل البر
اءات وتبادل البياناتالتطوير معايب  اإليداع ومعالجة مواصلة ، و البيانات ما يتصل ، وتسهيل الفهم المتبادل لقواعد البيانات المعنية و بر

 . أمنية ا من مسائلبه

 ذلك
 
وري بي   ، ومن أجل ضتحقيقا عان  يزمع، األنظمةمان التوافق الض 

ّ
 ا تبادل المعلومات بانتظام حول سياساتهمالمَوق

اتيجياتهم ي مكاتبهمالمتعلقة ب ا وخططهم ا واسبر
 
 هما مع مراعاة متطلبات كل منا، تطوير أو تنفيذ أنظمة األتمتة وإدارة المعلومات ف

 واالتجاهات الدولية. 

 جمع البيانات وتبادلها 4.4

م عان  يعبر 
ّ
كةمواصلة المساعدة المَوق ي إنتاج وتبادل ونشى بي المقدمة بصورة مشبر

اءات المهتمة األخرى ف  وعالية  شاملةانات لمكاتب البر
اءاتال بشأن الجودة ورية  ،بر اءات الض  كب   عىل معايب  الجودة لبيانات البر

ي ذلك، للتعليم اآلىلي مع البر
 بياناتالالنص الكامل و  بما ف 

م . اتاالقتباسب المدعمة عان ويعبر 
ّ
كة توفب   من أجلالتعاون المَوق دقيقة  نتاج بياناتإل  المخصصة وتعزيز أنشطة التدريب المشبر

اءات وشاملة بشأن . البر  ، ويفضل أن يكون ذلك عىل المستوى اإلقليمي

اءات الكاملة المتأتية منأو الويبو بإنتاج المكتب و/  إذا قام كال كجزء من الجهود   أطراف ثالثة بيانات نصوص البر بي   المكتب  ةمشبر
ي والويبو 

عان تبادل أن ي، ينبىع 
ّ
هحو نالبيانات عىل  تلكالمَوق الجهات  بنشاط ويشجعان، ا األطر القانونية الخاصة بكل منهم ما تجب  

 . عىل منح موافقتها لبيانات ل المنشئة

اءات 5.4  نشر معلومات الير

عي   
ّ
ي  هدف للمَوق

ك يتمثل ف   بيئة عالمية حيث  تهيئةمشبر
 
اءات عىل ت  نطاق واسع دون حواجز. نشى معلومات البر

ك ذلك لتحقيق عانسيسىع ، الهدف المشبر
ّ
كةفردية و  ، بصورةالمَوق  معلومات أكبر ب تزويد المستخدمي    ، إىلمشبر

ا
وأفضل جودة  شمول

اءات.  بشأن اءات للمستخدمي   عبر خدمات البحث  وستتاحالبر عي   الشبكي التابعة بيانات معلومات البر
ّ
ي نسق  للمَوق

ات بيانوستكون ف 
 مجاتتاح  بالجملة

 
ية نا

ّ
 . أو بتكلفة حد

عي    من سيشجع كل
ّ
ي تحول د المَوق

اءات األخرى عىل إزالة الحواجز النر اءات ونشى ويساعد مكاتب البر مع  ها،ون تبادل معلومات البر
ام رغبات  وط واألحكام. الخاصة بلبيانات المصدر  الجهات المنشئةاحبر اءات فيما يتعلق بالشى  معلومات البر

ك 6.4  ةتدابي  التعاون المشي 

عان يزمع 
ّ
ي مجال ااالمَوق

ي ذلك لتعاون الدوىلي والمساعدة التقنيةلتنسيق ف 
 العمل ، بما ف 

 
 عىلالمكاتب الوطنية  لمساعدة عن كثبمعا

ي مجال تطوير قواني   وممارسات 
اءات الدوىلي ف  اءات بهدف تحسي   كفاءة نظام البر اءات، و بمعاهدة  وإذكاء الوعي ، تهوجودالبر عم دالبر

اءات. امعلومات لمراكز اإلقليمية ال  لبر

َعي    يمكن عقد اجتماعات منتظمة بي   
ّ
ك الستعراض المَوق  . ةتدابب  ومشاري    ع التعاون المشبر

  مجال قضايا السياسات العامة 7.4
ز

 التعاون ف

م عان  يعبر 
ّ
ي مجال قضايا السياسالمَوق

اءاتالعامة المتعلقة ات التعاون ف  كب   عىل مجاالت بالبر
آثار التخفيف من  تكنولوجيات، مع البر

 (. الصحة العامةو لتقليدية المعارف او  وعلوم الحياة )الموارد الوراثية معهتغب  المناخ والتكيف 
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 إىل التعاون يهدف هذا 
 
ي عمليات صنع القرار  واضىعي إنتاج البيانات والحقائق واألدلة لدعم  أساسا

 
عىل  ةياسيالس اتالسياسات ف

، وكذلك لصالح مجتمع البح ي  التكنولوجياتنشى ل، وتسهيل التآزر بي   أصحاب المصلحة وثالمستوى الدوىلي
 
 المجاالت.  تلكف

 والويبو جاهدين للعمل معسيسىع المكتب 
 
ي الندوات  ا
 
ها من الفعالياتالعمل والمؤتمرات  وحلقاتف من أجل  تواصلوال المماثلة، وغب 

، اءاتات قضايا السياسحيال  حسب االقتضاء، تقديم نهج تكميىلي  . العامة المتعلقة بالبر

 اإلحصاء واالقتصاد 8.4

م  عان يعبر 
ّ
ي  ا مواصلة تعاونهمالمَوق

 
 قد يشمل التعاون أيضو اإلحصاء واالقتصاد.  مجاىلي الوثيق ف

 
كة  ا إجراء دراسات مواضيعية مشبر

كة محددة.  فعالياتباإلضافة إىل تنظيم   مشبر

ز و تبادل  9.4  أفضل الممارساتالموظفي 

ي 
َعي   بي   المؤسسية  الدراية التقنيةنقل  تشجيعينبىع 

ّ
 مهام محددة أو  أداءمن أجل  ،مكتب والويبو من خالل تبادل الموظفي   بي   الالمَوق

ي تشجيع نقل هو تبادل أفضل الممارسات والمعارف بشأن الموضوعات المتعلقة بالبر و  أعمهدف لتحقيق 
 لدراية التقنيةااءات. كما ينبىع 

َعي    اإلدارات المعنية التابعة لكل منمنتظمة بي   اجتماعات  عقد  من خالل الطرفي   بي   
ّ
 . المَوق

عان  سيتعاون
ّ
ي المَوق

 
.  بشأنها االتفاق  لهما  يلزم وضع أي ترتيبات قد  للنظر ف ي لتمكي   تبادل الموظفي  

تيبات  تلكتراعي أن  وينبىع  البر
ي المكتب 

 
امات الموظفي   ف ي الحاىلي الذي يحدد حقوق وواجبات والبر 

نظام الموظفي   والئحته،  من قبيل، والويبو اإلطار القانوب 
ي المنظمة الموَ  ومهام وظائفالموظفي   الذين يؤدون إىل  وجيهة بالنسبةباإلضافة إىل أي اعتبارات أخرى قد تكون 

 
 ف

ّ
 عة األخرى. ق

 خطط العمل .5

عان  ر أن يضعالمقرّ  من
ّ
ك المَوق ي جميع  ا الجوانب المحددة لتعاونهم تعرضخطط عمل سنوية بشكل مشبر

ي  المشار إليها  األمور ف 
ف 

 األنشطة المخطط لها لكل عام.  وتفاصيل، مذكرةهذه المن  4 البند 

ي 
 والعتاد  واألنساق التقنيةتحديد المواصفات لمطلوبة ال المعينةزمنية الجداول الهداف و األنشطة و األ أن تحدد كل خطة عمل ينبىع 

مجيات وط واألحكام ذاألخرى ذات الصلة واالتفاق عليها والجوانب  والبر ي ذلك الشى
ورية، بما ف  ي تعتبر ض 

وتقييم ، ورصد ات الصلة النر
ي . مذكرةهذه التنفيذ 

،أن تتضمن خطة العمل أيض وينبىع 
 
ات أو أنشطةاالقتضاء عند  ا حات ألي تغيب 

 جديدة  ، مقبر
 
 يتعي   القيام بها رهنا

َعي    موافقةب
ّ
 النهائية. المَوق

 أنشطة التعاون لمحة عامة عن .6

م كل ي   طرفعبر 
ّ
ف عىل تنفيذ  عموق من المتوقع أن يعمل و مذكرة. ال عن هذه الناشئةوتقييم أنشطة التعاون  ورصد تعيي   منسق يشى

 المنسق 
 
 الموَ بي    جميع االتصاالت ل حلقة الوصل الرئيسية بصفته أيضا

ّ
ي و نشاط أعي   وينسق أي تبادل و/ ق

 . مذكرةهذه العن  ينشأ ثناب 

 تمويل التعاون .7

ي ذلك  -الموارد  لتوافر يخضع تنفيذ مذكرة التفاهم 
انيةبما ف  ية و / و  موارد المب   لكل  -تكنولوجيا المعلومات موارد أو / أو الموارد البشى

 الموَ  من
ّ
المنصوص يمكن تنفيذ األنشطة و . منهما بكل أو الموافقة أو اتخاذ القرار الخاصة  لإلجراءات الداخلية للعمل ، وكذلكعي   ق

ي  عليها 
َعي    وعىل النحو المتفق عليه بي    قتضاء،اال ، حسبمذكرة عىل أساس تقاسم التكاليفال هذهف 

ّ
 وأي صاحب مصلحة آخر. المَوق

ز المخص  وضع  .8 ز الموظفي     صي 

 الموَ من كل   سيضمن
ّ
افهتحت  ،مذكرةهذه الألنشطة المتعلقة بالضطالع بال صونالمخّص ن و الموظف يظل أنعي   ق وسلطته طوال  إشى

 عىل خالف ذلك.  الموقَعي    ما لم يتفق ،التكليفمدة 

 تتعديال ال .9

 . النفاذ حب    تالتعديال تاري    خ دخول  تحدد  م أخرى أو عن طريق تبادل رسائلمذكرة تفاهإال من خالل مذكرة هذه الال يجوز تعديل 

 االمتيازات والحصانات .10

ي 
ه عىل أنه هذه مذكرة التفاهمليس ف  َعي    عن أي امتيازات أو حصانات ممنوحة ألي منتنازل  ما يمكن اعتباره أو تفسب 

ّ
 وفقالمَوق

. وثائقهما التأسيسية   أو القانون الدوىلي
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ي  ،عىل سبيل المثال ال الحض و  عىل وجه الخصوص
 
هما يمكن  هذه مذكرة التفاهمليس ف عىل أنه تنازل عن أي من  اعتباره أو تفسب 

اءات وفقلكل من  الممنوحةحصانات المتيازات و اال  ي للبر  المكتب األوروبر
 
وتوكولا اءات األوروبية الخاص لبر متيازات باال  منظمة البر

 لالتفاقية المتعلقة الفكرية المنظمة العالمية للملكية ، و 1973أكتوبر  5المؤرخ  وحصانات الو 
 
بامتيازات الوكاالت المتخصصة وفقا

ي 
 
م بي   المجلس االتحادي  1947نوفمبر  21وحصاناتها كما وافقت عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة ف  ألحكام االتفاق المبر

 
ووفقا

ي 
ي سويشا  السويشي والويبو لتحديد وضع المنظمة القانوب 

 
تيبات المتعلقة بتنفيذ ا، 1970ديسمبر  9 والمؤرخف والمؤرخة التفاق والبر

 .ذاته  بالتاري    خ

 تسوية المنازعات .11

عان سيبذل 
ّ
من خالل بها، بصورة ودية أو تتعلق  هذه المذكرة أو خالف أو مطالبة تنشأ عن منازعةأي  لتسوية ا قصارى جهدهمالمَوق

 . التفاوضأو  الحوار 
ّ
َعي    يجوز ألي منف، إىل تسوية ودية ر التوصلوإذا تعذ

ّ
ي مسبق بمذكرة هذه الإنهاء المَوق قبل يرسله إشعار كتابر

 ( يوم30)ثالثي   
 
  ا

 
عإىل تقويميا

ّ
 اآلخر.  الموق

 
تي   من اتطبيق   يخل هذا الحكم باحتمالال   . 12 البند لفقرتي   األخب 

 ا وإنهاؤهاومدته المذكرة بدء نفاذ  .12

ي اليوم اليبدأ شيان هذه ال
 
عي   تاري    خ توقيعها من قبل ذي يىلي مذكرة ف

ّ
د ( سنوات، 3ثالث ) ة شيانها دموتكون . المَوق

ّ
، بموجب تمد

َعي   يطلب أحد ( سنوات، ما لم 3ات إضافية مدتها ثالث )، لفبر البند  هذا
ّ
ي قبل ثالثي   )  ها بموجب إشعار إنهاءالمَوق  ( يوم30كتابر

 
ا

 تقويمي
 
ة  عىل األقل ا  . شيانها من انتهاء فبر

َعي    يجوز ألي من ،بضف النظر عن الفقرة السابقة
ّ
ي أي وقت آخر خالل التفاهم إنهاء مذكرة المَوق

ة شيانها ف  ي ، بناءا عىل فبر إشعار كتابر
رسل إىل  مسبق عي 

ّ
 ( يوم90قبل تسعي   ) اآلخر  الموق

 
 عىل األقلتقويميا

 
 . ا

ي حالة إنهاء 
َعي   يجوز ل، ةمذكر هذه الف 

ّ
ي بدأت بالفعل بموجب خطة العمل السنوية.  يةنشطة التعاوناأل عىل مواصلة  أن يتفقا لمَوق

النر
عان  يجب أن يتفق ، لهذا الغرضو 

ّ
 كتابيالمَوق

 
ي األنشطة، تلك عىل التفاصيل الخاصة بمواصلة ا

اضها أو االتفاق عليها  ال يمكنالنر افبر
 ضمن
 
 . يا

َعي    ات أخرى بي   م هذه دون إبرام مذكرات أو اتفاق تحول مذكرة التفاهال 
ّ
مة بي   مذ وال. المَوق َعي    كرات أو االتفاقات األخرى المبر

ّ
 المَوق

ي ال 
 ت األخرى االمذكرات أو االتفاق تلك حكم من أحكامأي مع مذكرة هذه التتعارض  ما لم ، تظل سارية تزال ساريةوالنر

ّ
ي هلأو تعد

، وف 
ح الحالة،  تلك  . أحكام هذه المذكرةترجَّ

م عان يبر
ّ
 لمقتضيات المَوق

ا
ي نشاط ، تلبية

، صكتعاوب   معي ّ 
 
  ا

ا
وط واألحكام ي منفصل ي تشي عىل ذلكحدد الشى

 النشاط.  النر

 
اءات ي للبر  عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن المكتب األوروبر

 أنتونيو كامبينوس

اءات ي للبر  رئيس المكتب األوروبر

 دارين تانغ

 المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

……………………………………………… ………………………………………… 

 : المكان

 : تاري    خال

 : المكان

 تاري    خ: ال

 

] ي
]يىلي ذلك المرفق الثاب 
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 مذكرة تفاهم

ز المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(  بي 

 (IRENA)والوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
 

 الديباجة

ما يىلي لطاقة المتجددة )المشار إليها في( والوكالة الدولية ل"الويبوبكلمة "ما يىلي لملكية الفكرية )المشار إليها فيإن المنظمة العالمية ل
"(؛"الدوليةالوكالة عبارة "ب  ، والمشار إليهما مجتمعتي   ب كلمة "الطرفي  

 
 
ي تكرّ  مانإذ تسل

 بأن الويبو هي إحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة النر
 
س عملها لوضع نظام دوىلي للملكية الفكرية يكون متوازنا

ي التنمية
 بسهولة عىل النطاق الدوىلي ويكاف   اإلبداع ويحفز االبتكار ويسهم ف 

 
االقتصادية، من خالل التعاون بي   الدول،  ومتوافرا

 وبمشاركة أي منظمة دولية أخرى، حسب االقتضاء؛

تعزيز نشى جميع أشكال الطاقة المتجددة وزيادة  المسؤولة عن العالمية دوليةالحكومية المنظمة هي البأن الوكالة الدولية  انتقر  وإذ 
ي انتقالها إىل مستق اعتمادها واستخدامها المستدام، وأنها تدعم البلدان
 ؛بل تستخدم فيه الطاقة المستدامةف 

 
 
ي أن الويبو والوكالة الدولية قد أبرمتا ب وإذ تحيطان علما

ي الماض 
دعم تطوير  الهادفة إىلمذكرة تفاهم لتنظيم جهودهما التعاونية  ف 

ها،الطاقة المتجددة ال سيما تغب  المناخ، ب المتعلقة تكنولوجياتالز االبتكار ونقل يتعز لمشاري    ع وأنشطة  وفهم نظام الملكية  ، ونشى
ي تلك واستخدامهالفكرية 

 ؛األنشطة والمشاري    ع ف 

ي  وإذ ترغبان
ي إطار مواصلة ف 

 ؛أعضائهما ولفائدة  الوالية الموكلة إليهما تعزيز تعاونهما ف 

: تاتفق  ا عىل ما يىلي

 1المادة 
 التعاون

ك، وذلك بهدف تحقيق األهداف توافق أمانتا الويبو والوكالة الدولية عىل  1.1 تعزيز تعاونهما بشأن المسائل ذات االهتمام المشبر
ي النظام األساشي للوكالة الدولية، وب  هدف زيادة فعالية أنشطته

ي اتفاقية إنشاء الويبو وف 
 .ا الفرديةمالمنصوص عليها ف 

لتعزيز  ومشاري    عإطار للتعاون لدعم تطوير أنشطة  تهدف مذكرة التفاهم )المشار إليها فيما بعد باسم "المذكرة"( إىل إقامة 2.1
ها، وفهم نظام الملكية الفكرية تلك المتعلقة بتغب  المناخ، ال سيما ب المتعلقة تكنولوجياتالاالبتكار ونقل  الطاقة المتجددة، ونشى

ي تلك األنشطة والمشاري    ع
 . واستخدامه ف 

 2المادة 
 مجاالت التعاون

ي المادة تشمل القائمة غب  الحضية ال
ي السياق المذكور ف 

ي 1تالية مجاالت التعاون، ف 
ي إطارها أمانتا الويبو والوكالة الدولية  ستقوم، النر

ف 
 أنشطة محددة؛بصوغ 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi-77bEyeTPAhVHVBQKHaIYDOUQjRwIBw&url=http://www.se4all.org/hubs_irena&psig=AFQjCNFiZUEbvLvvHymxDlkJ1W5FtZ-vIQ&ust=1476887690676707


WO/CC/80/1 
Annex II 
2 
 
 

كة ويبو والالربط بي   الشبكات وقواعد البيانات التابعة لل )أ( مثل قاعدة بيانات )وكالة الدولية حيث تتجىل مصلحة برامجية مشبر
WIPO GREEN  بيانات وقاعدةINSPIRE  ) ي النهوض بها

 
اك ف تكنولوجيات الطاقة دعم تطوير زيادة االبتكار و  من أجلواالشبر

ها؛  المتجددة، ونقلها ونشى

كة فيما يتعلق تطوير وتنفيذ أنشطةو  )ب( ة  وتكوين الكفاءاتالمساعدة التقنية ب مشبر لتعزيز القدرات االبتكارية للمؤسسات الصغب 
ي للطاقة المتجددةوالمتوسطة والم ي النظام اإليكولوجر

 
 ؛ؤسسات البحثية ف

اك مع أكاديمية الويبو لو  )ج(  الملكية الفكرية وتكنولوجيات الطاقة المتجددة؛ حول وضع وتنفيذ برامج تدريبيةاالشبر

ك بي   الويبو والوكالة الدولية و  )د(
ي المجال مصلحة المنظمات غب  الحكومية وأصحاب الو استكشاف مجاالت التعاون المشبر

 
ف

 لتعزيز استخدام نظام الملكية الفكرية فيما يتعلق بتكنولوجيات الطاقة المتجددة؛

 االبتكار والملكية الفكرية وتكنولوجيات الطاقة المتجددة؛ الموجودة بي   بشأن العالقة  وتوعويةمواد تثقيفية  إعداد و  )ه(

ك حيث و  )و( كةمجية ابر  مصلحة تتجىلاالضطالع بأي نشاط مشبر ي دعم زيادة االبتكار ونشى  من حيث المساهمة مشبر
 
ف

 . ها تكنولوجيات الطاقة المتجددة ونقل

 3المادة 
 التمثيل المتبادل

ي تنظمها كل واحدة منهما  5تتبادل أمانتا الويبو والوكالة الدولية، وفق مقتضيات المادة 
ي االجتماعات النر

أدناه، الدعوات للمشاركة ف 
ك، ويمكنهما  اكبشأن المسائل ذات االهتمام المشبر   االشبر

 
ان ذلك مناسبا ي رعاية تلك االجتماعات عندما تعتبر

ولهذا الغرض، تتخذ . ف 
 لوكالة الدولية الويبو وا

 
ي تعقد برعاية كل واحدة منهما.  أيضا

ي االجتماعات المناسبة النر
ورية لضمان التمثيل المتبادل ف   أية ترتيبات ض 

 4المادة 

ات  تبادل المعلومات والوثائق والخير

1.4  
 
ها  تتبادل أمانتا الويبو والوكالة الدولية المعلومات والوثائق الوجيهة، رهنا ي قد يعتبر

تيبات النر ورية  أي منهما بالتقييدات والبر ض 
 .للحفاظ عىل الطبيعة الشية لمعلومات ووثائق معينة

ات والممارسات الفضىل والمعارف والمعلومات المتاحة عىل المنصات الشبكية  2.4  الخبر
 
تتبادل أمانتا الويبو والوكالة الدولية أيضا

ي يديرها الطرفان، وال سيما 
من التابعة للويبو   WIPO GREENوقاعدة بياناتالتابعة للوكالة الدولية   INSPIREبياناتقاعدة النر

 
 
 ومالئما

 
 .أجل تعزيز تكنولوجيات التخفيف من آثار تغب  المناخ وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، حيث يكون ذلك مفيدا

 5المادة 
 اآلثار المالية

ية. ، بأي شكلي   طرفمن العىل أي   تفرض هذه المذكرةال  امات مرتبطة بالموارد البشى امات مالية أو البر    ، البر 
ا
عىل  ويتفق الطرفان كتابة

ي ذلك، حسب االقتضاء، 
ي هذه المذكرة، بما ف 

وط الملموسة لتنفيذ أنشطة التعاون المشار إليها ف  التشغيلية مسؤوليات الاألحكام والشى
 حدة. ، وذلك عىل أساس كل حالة عىل كل طرفلوالمالية 

 6المادة 
 تسوية المنازعات

.  بطريقة وديةهذه المذكرة أو تنفيذها  سّوى أي نزاع قد ينشأ عن تفسب  ي    بي   الطرفي  

  7المادة 
ز النفاذ ومدتها  دخول المذكرة حي 

ةلمدير العام للوكالة الدولية توقيعها من قبل المدير العام للويبو وا د بمجرّ تدخل هذه المذكرة حب   النفاذ  ( 4)أرب  ع  أولية مدتها  لفبر
ات أخرى قابلة للتجديد  سنوات   أدناه.  9بموجب المادة  يتم إنهاؤها ، ما لم بنفس المدة لفبر
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 8المادة 
 تعديل مذكرة التفاهم

ل مذكرة التفاهم هذه باتفاق  
ّ
عد
 
ي يمكن أن ت م  كتابر بر

 بي   الطرفي   ي 
 
ي  رسميا

 من خالل تبادل رسائل تحدد تاري    خ دخول التعديل المعن 
 النفاذ.  حب   

 9المادة 
 إنهاء مذكرة التفاهم

ي أي وقت من الطرفي   إنهاء هذه المذكرة ألييجوز 
 
ي إشعار  موجب عىل أن يخطر الطرف اآلخر بذلك ب ،ف  60ستي   )قبل  كتابر

 
 . ( يوما

اماتأحد الطرفي    الصادر عنوال يمس إشعار اإلنهاء  ذة بموجب هذه المذكرة.  بااللبر 
ّ
ي سياق المشاري    ع المنف

 
ي بدأت تشي ف

 النر

 10المادة 
 حقوق الملكية الفكرية

ي ملكية الطرفي   الفكرية أو مصلحة فيها، إال وفق ما  1.10
 
 ف
 
ه عىل أنه يمنح أو يستتبع حقوقا ي هذه المذكرة ما يمكن تفسب 

 
ليس ف

 أدناه.  2.10الفقرة  تنص عليه

2.10  
ّ
ي حال توق

 
ي إىل ملكية فكرية يمكن حمايتها، ف

فض  ي إطار هذه المذكرة قد ي 
 
ذ ف

ّ
نف  ي 

 
 محددا

 
وعا  أو مشى

 
ع الطرفان أن نشاطا

وط ملكيتها  ي ذي الصلة  واستخدامها يتفاوض الطرفان ويتفقان عىل شى
م بموجببموجب الصك القانوب   .أعاله 5المادة  المبر

 11المادة 
ز العامة  مسؤوليات الطرفي 

اماتهما مع إيالء أكمل اعتبار عىل  1.11  عىل مصالح الطرف اآلخر وأن يفيا بالبر 
 
الطرفي   أن يمتنعا عن أي عمل يمكن أن يؤثر سلبا

وطها  .ألحكام هذه المذكرة وشى

ال يجوز ألي طرف أن يستخدم، بأي شكل من األشكال، اسم الطرف اآلخر أو شعاره أو خاتمه الرسمي أو أي مختض ألي منها  2.11
ي 
ي حال حصل عىل إذن   ف 

كة بموجب هذه المذكرة أو ف  ي غب  ذلك، إال فيما يتعلق بتعاونهما أو باألنشطة المشبر
ي أعماله أو ف  بذلك  كتابر

 .من الطرف اآلخر

ط أن يعتمد الطرفان   3.11 شبر  ي 
 
ه أو الكشف عنه كتابيا ي أو إعالن عام يتعلق بهذه المذكرة أو بتنفيذها قبل نشى

 .أي بيان صحف 

 12ادة الم
 التواصل وجهات االتصال

طلب إجراؤهأي إشعار أو طلب أو أي اتصال آخر  يجب أن يكون 1.12 جرى أو ي  ي مذكرةهذه البموجب  ي  ي نسق كتابر
عتبر إرساله وي   ، ف 

ي حال تسلي والصحيحعىل النحو الواجب 
 يدوي همف 

 
يد إرساله أو  ا ي إىل عناوين  المسجلبالبر

وب  يد اإللكبر يد الشي    ع أو بالبر  مسؤوىلي أو بالبر
.   الطرفانحددها يعناوين أخرى  إىل أي، أو أدناهاالتصال 

ا
مسؤوىلي االتصال اللذين  ،ه المذكرةبموجب هذ ،يحدد الطرفانو كتابة

 هذه المذكرة:  بمقتض   حلقة الوصل األساسية سيعمالن بوصفهما 
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 : الويبو عن 

 فيكتور أويدالسيد 
اكات العالمية شعبة العالقات الخارجية،  قطاع التحديات والشى

 41223388984+الهاتف: 
 victor.owade@wipo.int 

 

 عن الوكالة الدولية: 

 يسكو بوشيلالسيد فرانس
 محلل، معايب  وأسواق التكنولوجيا المتجددة

 4922839179098+الهاتف: 
FBoshell@irena.org 

 
عتبر اإلشعار  2.12

رسلي  ، عندما يتعلق بتعديل  الم  ي
وب  يد اإللكبر   ،مذكرة أو تجديدها أو إنهائها هذه العبر البر

 
تم استالمه عندما  إشعارا

ي أو أي شكل آخر من أشكال اإلشعار عبر بريد إ ذلكباستالم  المرَسل إليه قرّ ي  
وب  ي إىل المرس  لكبر  ل وفقاإلشعار الكتابر

 
 1.12للفقرة  ا

 أعاله. 

 13المادة 
 االمتيازات والحصانات

، عن أي امتيازات أو حصانات ت ي
ي هذا االتفاق ما يعد بمثابة تخٍل، ضي    ح أو ضمن 

 متع بها الوكالة الدولية أو الويبو. تليس ف 

 
 
ي  ،لما تقدم إثباتا

ع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة هذه المذكرة ف 
ّ
وق

ي التاري    خ المبي ّ  تحت توقيعيهما. 
ية ف   نسختي   أصليتي   باللغة اإلنكلب  

 

 (IRENA) المتجددةعن الوكالة الدولية للطاقة  )الويبو( عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 دارين تانغ

 المدير العام 

 افرانشيسكو ال كامب  

 المدير العام

  

 _____________________ : التاري    خ _____________________ : التاري    خ

 

ي  نهاية]
 [والوثيقة المرفق الثاب 

mailto:victor.owade@wipo.int
mailto:FBoshell@irena.org
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