
 

WO/CC/81/1 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 

 2022مايو  13التاري    خ: 

 لجنة الويبو للتنسيق

 (ونوالخمس الثالثة)الدورة العادية  الثمانونو  الحادية الدورة

 2022يوليو  22إىل  14جنيف، من 

 الموافقة عىل اتفاقات

 األمانة من إعدادوثيقة 

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

 بعد موافقة لجنة الويبو للتنسيق. إىل إقامة عالقات عمل وتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى، 

ي هذا الصدد،  .2
( مذكرة تفاهم SIECAالمدير العام للويبو واألمي   العام ألمانة التكامل االقتصادي ألمريكا الوسىط )أعد وف 

 ة،الفكري بالملكية تتعلقأنشطة تطوير  ، عىل وجه الخصوص،دعممن أجل  (SIECA)األمانة إطار عام للتعاون بي   الويبو و  لوضع
كوتبادل المعلومات  ها،وتنفيذ تعليميةرامج بوتصميم  ي مجاالت اختصاصوتقديم الم ،ذات االهتمام المشتر

كل   ساعدة التقنية ف 
ي مرفق هذه الوثيقة. منهما

 . ويرد نص مذكرة التفاهم ف 

إن لجنة الويبو للتنسيق مدعوة إىل الموافقة  .3
وأمانة التكامل مذكرة التفاهم بي   الويبو عىل 

ي مرفق كما  االقتصادي ألمريكا الوسىط،
 ترد ف 

 . WO/CC/81/1 الوثيقة

[المرفق]يىلي ذلك 
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 لتعاون المتبادلمن أجل امذكرة تفاهم 

ز   بي 
 (SIECAالتكامل االقتصادي ألمريكا الوسىط )أمانة 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(و 

  
تو ليما مينا،  السيد لعام، أمينها ا"األمانةكلمة "شار إليها فيما يىلي بـلتكامل االقتصادي ألمريكا الوسىط، الم  مثل أمانة اي فرانسيسكو ألتر

 وفق
 
ي وزراء للتالذي اعتمده مجلس ال 448-2021للقرار  ا

ويمثل المنظمة العالمية للملكية ، 2021أبريل  28كامل االقتصادي ف 
 دارين تانغ، وفق السيد مديرها العام و"،الويبكلمة "شار إليها فيما بعد ب، الم  الفكرية

 
التفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ا

ي 
لة 1967يوليو  14الموقعة ف 

َّ
عد ي  والم 

 قانون مخول، وكالهما 1979سبتمتر  28ف 
 
شار  منظمتيهما،بتمثيل  ا  بكلمةا فيما بعد مإليه الم 

 ". الطرفان"

مانوإذ 
ّ
 أن الويبو هي منظمة ب يسل

 
لومات وتشكل منتدى عالمي للخدمات والسياسات والتعاون والمع ،من منظومة األمم المتحدة طرفا

ي مجال
ي االضطالع بدور وأن ، الملكية الفكرية ف 

ي وضع هدفها يتمثل ف 
يفسح المجال  للملكية الفكرية نظام دوىلي متوازن وفعال ريادي ف 

 ؛واإلبداع لصالح الجميع لالبتكار 

ي أمريكا الوسىطلتكامل االقعملية اواإلدارية ل التقنيةهي الهيئة  بأن األمانة يقّرانوإذ 
نشئتو ، تصادي اإلقليمي ف 

ُ
  أ

 
لعامة للمعاهدة ا وفقا

 شخصيةب تتمتعو يماال؛ ، والمعروف باسم بروتوكول غوات1993أكتوبر  29روتوكولها المؤرخ للتكامل االقتصادي ألمريكا الوسىط وب
ي دارة اإل توجيه و لالمنشأة ل الهيئاتمن بي   وظائفها تقديم خدمات الدعم لعمل بأن ؛ و بموجب القانون الدوىلي  اعتبارية

عملية التكامل ف 
كة ألمريكا الوسىطألمريكا الوسىط والتجارة بي   بلدااالقتصادي  ي ن السوق المشتر

 ؛التكامل العالمي ألمريكا الوسىط إطار ، ف 

ك اتاهتمام لهماالمنظمتي   أن كال ب يدركانوإذ  ي  ةمشتر
 ؛التعليمية والتجارية والثقافية جاالتالمف 

ي اعتبارهماوإذ 
ز
  يضعان ف

 
ي مايو  ،اعأن الطرفي   قد وق

ي تحقيق األهداف  تسهيل بغرض اتفاق التعاون األساسي عىل ، 1985ف 
المحددة ف 

ك التعاون، من خالل إطار والية كل منهما  ؛المشتر

ي تعديل نطاق  يرغبان الطرفي    بأن يقّرانوإذ 
ي تدعم تعزيز المذكور أعاله االتفاقف 

ات وتعزيز المبادرات التر ، من أجل تبادل الختر
ي أمريكا الوسىط و التكامل االقتصادي اإلقليمي 
خالل المساعدة التقنية ، من االقتصادية واالجتماعية للمنطقة التنميةكذلك ف 

 ؛والمؤسسية

 ؛امتعزز تحقيق أهدافه اتفاقات إبراممن  هماتمكن بموجب القانون، شخصية اعتبارية لهما منظمتان دوليتان الطرفي   أن ب اندركيوإذ 

وط واألحكام التالية: ما البعض هعىل مساعدة بعض ق الطرفاناتف   بموجب الشر
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 1المادة 
  الغرض

ي المجاالت  إىلمذكرة التفاهم هذه  ترمي 
ي المادة  المبينةوضع إطار عام للتعاون ف 

 . 2ف 

 2المادة 
  المتبادلةمجاالت المساعدة 

ي تغطيهامجاالت المساعدة المتبادلة ترد فيما يىلي 
 مذكرة التفاهم هذه:  التر

ك  (أ) ك لألنشطة المتعلقة بالملكية الفكرية واألنشطة األخالتنفيذ المشتر ي حدود للطرفي   رى ذات االهتمام المشتر
، ف 

انية المتاحة.  ية وموارد المت    الموارد البشر

ي تصميم وتنفيذ  )ب(
ي  برامج تعليميةالمشاركة ف 

ي أو تقليدي نسقف 
ون  انية المتاحة. إلكتر ية والمت   ي حدود الموارد البشر

 ، ف 

ها والوثائقواإلحصاءات  التقنيةتبادل المعلومات  )ج( من المواد ذات االهتمام  والمنشورات والمجالت والمنهجيات أو غت 
ك ي المشتر

 . الطرفي    تصدر عن، التر

ي مجاالت اختصاصه التقنيةالمشورة أو تقديم المساعدة  إسداء )د(
 ، ماف 

 
 الداخلية.  اوإجراءاتهم القواعدهم وفقا

 يتفق عليه الطرفان   أي مجال آخر  )ه(
 
 . كتابيا

 3المادة 
  تنفيذ األنشطة المحددة

 عىل جملة أمور من بينها اتجة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يتفق الطرفان كتابلتطوير أنشطة محددة ن
 
ي يا

ـــع التر وصف المشاريـ
ذ،
 
نف
 
امات ا ست الموارد الالزمة لتنفيذ  ، وتخطيطوالجداول الزمنيةمواعيد التنفيذ ، و لطرفي   واسم الممثل المسؤول عن كل طرف، والتر 

وع، ومصادر التمويل  . حسب االقتضاء، هوأشكال المشر

 4المادة 
  االتصالجهات 

واألسئلة  يؤدي دور جهة االتصال فيما يخص كل التبليغات بتعيي   منسقكل طرف   يقوم، مذكرة التفاهم هذه ألغراض تنفيذ 1.4
 المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم. 

2.4 ، غ اسم المنسق المعي   
ّ
.  ، إىل الطرف اآلخر طرأ عليهيوأي تغيت   يبل  دون تأخت 

 5المادة 
  اآلثار المالية

امات مالية  من الطرفي   بأي التر 
 
ي حالوبأي شكل من األشكال.  ،ال تلزم مذكرة التفاهم هذه أيا

تنفيذ مذكرة التفاهم هذه  ما إذ تطلب ف 
 
ا
 عىل ا، يوافق تمويل

ا
اماتهما التشغيلية والماليةالطرفان رصاحة  لتر 

 
، يخضع تنفيذ عىل أي حالو ، عىل أساس كل حالة عىل حدة. ، كتابيا

 . لنظامهما الماىلي والئحتهالمتثال او  لدى الطرفي   موارد المذكرة التفاهم هذه لتوافر 
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 6المادة 
 الرسية

ي  ألي طرفيجوز  ،تنفيذ مذكرة التفاهم هذه ألغراض 1.6
و/أو وثائق أو ال/ و و/أو البيانات معلومات الإىل  النفاذ"( )"الطرف المتلقر

م الطرف و  يها. أو تلق، "(الكاشفالطرف اآلخر )"الطرف  شية"( الصادرة عنالمعلومات الالمعارف الشية )" عن  الكاشفيلتر 
ي  ويستخدم الطرف أنها رسية. المعلومات الشية بتحديدها عىل

مذكرة التفاهم هذه  ألغراض تنفيذالمعلومات الشية فقط تلك  المتلقر
 أو بموجب مذكرة التفاهم هذه.  هاأو لألغراض المحددة في

ي واألطراف  2.6
ي الطرف المتلقر

 عند  األخرىال يجوز الكشف عن المعلومات الشية إال لموظق 
 
ط أن يكونوا  ،الحاجةإال مقيدين رسر

ام  الغرض من مذكرة التفاهم هذه.  لتحقيق بقدر كاف  الشية  بالتر 

 المعلومات الشية أي معلومات يمكن إثبات أنها كانت:  ال تشمل 3.6

ا قبل  )أ(
 
ـــخمعروفة علن ي أو  الكشف عنها تاريـ

 معروفة  أصبحتللطرف المتلقر
 
ي  علنا

 ،بعد الكشف عنها للطرف المتلقر
ي  من إغفالإجراء أو  بسبب أي

 ؛ الطرف المتلقر

 معروفة مسبق )ب(
 
ي  ا

ـــخمن قبل الطرف المتلقر ي تاريـ
ام بالشية.  أي ، دونالكشف عنها ف   التر 

ي هذه المادة سارية المفعول بعد إنهاء مذكرة التفاهم هذه.  4.6
امات المنصوص عليها ف   تظل االلتر 

 7المادة 
 حقوق الملكية الفكرية واستخدام االسم والشعار

بموجب مذكرة حقوق الملكية الفكرية المملوكة والمرخصة له  يحتفظ كل طرف بالملكية الحرصية لجميع: الفكرية الملكية 1.7
المقدمة من الطرف اآلخر دون الحصول عىل إذن  الصور أو ال يجوز ألي من الطرفي   تغيت  طبيعة أو جوهر المعلومات و التفاهم هذه. 

ي مسبق من الطرف اآلخر.  ي كتانر
ي إىل ملكية  حال وف 

فض  ي إطار هذه المذكرة قد ي 
ذ ف 

 
نف  ي 

 
 محددا

 
وعا  أو مشر

 
ع الطرفان أن نشاطا

 
توق

   فكرية يمكن حمايتها، يتفاوض الطرفان ويتفقان
 
وط ملكيتها واستخدامها كتابيا  . عىل رسر

التجارية دون  أو شعاره أو عالمته رمزهأو  الطرف اآلخر اسم  استخدام من الطرفي   : ال يجوز ألي استخدام االسم أو الشعار 2.7
ي كل حالة. 

 
 موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر ف

 8المادة 
 االمتيازات والحصانات

ي أي من أحكام
ه عىل هذه، أو ما يتصل بها، مذكرة التفاهم ليس ف  ي تتمتع  حصاناتالمتيازات و اال أي من عن تنازلأنه  ما يمكن تفست 

التر
 . أو الويبو أو مسؤوليهما بها األمانة

 9المادة 
 تسوية المنازعات

 
 
ى ت .  تنفيذهاأو تفست  مذكرة التفاهم هذه  بشأن منازعةأي سو   من خالل التفاوض المبارسر بي   الطرفي  

 
فق عىل الحلول كتابيا

 
ت  . وي 

 10المادة 

 وتعديلها المذكرة مدة

ـــخ آخر توقيع للطرفي    النفاذتدخل مذكرة التفاهم هذه حت    1.10 ي تاريـ
( مع إمكانية 2، وستظل سارية المفعول لمدة عامي   )ف 

ـــخ انتهاء صالحيتها.  (3) عىل األقل ثالثة ،طريق تبادل الرسائل بي   الطرفي    تمديدها عن  أشهر عىل األقل قبل تاريـ
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اِض يبديهتعديالت عىل مذكرة التفاهم هذه إال  إدخالال يجوز  2.10  الطرفان كت بتر
 
ي تحتوي عىل و . ابيا

ستضاف الوثائق التر
 لمذكرة التفاهم هذه وستصبح جزء كمرفقاتالتعديالت  

 
 منها.  ا

ي أي وقت  3.10
اِض يبديه الطرفي   يجوز إنهاء مذكرة التفاهم هذه ف   أو من خالل تقديم أي طرف للطرف اآلخر  بتر

 
 كتابيا

 
قبل  إشعارا

ي بإنهاء مذكرة التفاهم هذه  ال يخل  عىل خالف ذلك،  يتفق الطرفانما لم و . هر ( أش3ثالثة )بمدة ال تقل عن  اإلنهاء الفعىلي 
امات التر االلتر 

ضطلع بها األنشطة من بدأت تشي أو نشأت ستهلة أو الم   مذكرة التفاهم.  أحكامبموجب  الم 

ا من دخول مذكرة التفاهم هذه حت    4.10 بي   المكتب الدوىلي للمنظمة  التعاون األساسي  اتفاق، يوافق الطرفان عىل إنهاء النفاذاعتبار 
ي شهر (SIECAالعالمية للملكية الفكرية )الويبو( واألمانة الدائمة للمعاهدة العامة للتكامل االقتصادي ألمريكا الوسىط )

م ف  تر مايو ، الم 
 . 1985من عام 

 11المادة 

 الختاميةاألحكام 

ي اإل  كرة التفاهممذ  تنفيذلألغراض الناشئة عن  1.11
 : ي   التالي العنواني   ، يشت  الطرفان إىل خطاراتهذه وتلقر

 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية أمانة التكامل االقتصادي ألمريكا الوسىط
4ª Avenida 10-25, zona 14 34 Chemin des Colombettes 

01014 Ciudad de Guatemala 1211 Geneva, Switzerland 
 
 

ي  2.11
ي من خالل توجيه إشعار   ،ت  تأخ ما دونالطرفي   عنوان أحد يجب إخطار أي تغيت  ف   طلب اإلقرار ، مع لطرف اآلخر إىل ا كتانر

ي غياب هذا باالستالم. 
عتتر ، اإلشعار وف 

ي هذه مشار إليهالم   العنوانان ي 
 . صالحي   لجميع التبليغات المادةا ف 

ا 
 
  لما تقدموإثبات

 
ي  هذهتفاهم الع الطرفان عىل مذكرة وق

 
ية واإلسبانيةوكال النصي   ، نسختي   أصليتي    ف  وهما متساويان، باللغتي   اإلنجلت  

ي الحجية. 
 ف 

 
 عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية أمانة التكامل االقتصادي ألمريكا الوسىطعن 

تو  فرانشيسكو    ليما مينا ألتر

 

 دارين تانغ

 

 

 [نهاية المرفق والوثيقة]


