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ملخص عن اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية )اتفاقية الويبو(

)لسنة 1967(

تــم توقيــع اتفاقيــة الويبــو المنشــئة للمنظمــة العالميــة 
 14 فــي  اســتوكهولم  فــي  )الويبــو(  الفكريــة  للملكيــة 
يوليــو 1967 ودخلــت حيــز التنفيــذ ســنة 1970 وعدلــت 
ســنة 1979. والويبــو عبــارة عــن منظمــة دوليــة حكوميــة 
التابعــة  المتخصصــة  الــوكاالت  عــداد  فــي  أصبحــت 

لمنظومــة األمــم المتحــدة ســنة 1974.

ويرتقــي تاريــخ إنشــاء الويبــو إلــى ســنتي 1883 و1886 
عندمــا أبرمــت اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة 
والفنيــة  األدبيــة  المصنفــات  لحمايــة  بــرن  واتفاقيــة 
علــى  االتفاقيتيــن  كلتــا  نصــت  وقــد  التوالــي.  علــى 
إنشــاء “مكتــب دولــي”. وتــم توحيــد المكتبيــن الدولييــن 
ســنة 1893 وحلــت المنظمــة الدوليــة للملكيــة الفكريــة 

مكانهمــا بنــاء علــى اتفاقيــة الويبــو ســنة 1970.

وللويبــو هدفــان رئيســيان همــا “1” دعــم حمايــة الملكيــة 
الفكريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم و“2” ضمــان التعــاون 
اإلداري بيــن اتحــادات الملكيــة الفكريــة المنشــأة بموجــب 

المعاهــدات التــي تديرهــا الويبــو.

تضطلــع  لالتحــادات،  اإلداريــة  المهــام  عــن  وفضــاًل 
الويبــو بعــدد مــن األنشــطة التــي ترمــي إلــى تحقيــق 
هدفيهــا المنشــودين وتشــمل مــا يلــي: “1” األنشــطة 
التنظيميــة التــي تنطــوي علــى وضــع القواعــد والمعاييــر 
الالزمــة لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة وإنفاذهــا بإبــرام 
المعاهــدات الدوليــة؛ “2” وأنشــطة البرامــج التــي تقــدم 
الــدول  إلــى  )التقنيــة(  والفنيــة  القانونيــة  المســاعدة 
ــف  ــة؛ “3” وأنشــطة التصني ــة الفكري ــال الملكي فــي مج
ــب  ــن مكات ــاون بي ــي تشــمل التع ــن الت ــد الدوليي والتوحي
الملكيــة الصناعيــة بشــأن وثائــق البــراءات والعالمــات 
التجاريــة والرســوم والنمــاذج الصناعيــة؛ “4” وأنشــطة 
المتعلقــة  الخدمــات  تضــم  التــي  واإليــداع  التســجيل 

بــراءات  علــى  للحصــول  المودعــة  الدوليــة  بالطلبــات 
والرســوم  العالمــات  مــن  كل  وتســجيل  االختراعــات 

الصناعية الدوليــة.  والنمــاذج 

ــة عضــو فــي  ــة دول ــة فــي الويبــو مفتوحــة ألي والعضوي
أي مــن االتحــادات وأيــة دولــة أخــرى تفــي بأحــد الشــروط 
التاليــة: “1” أن تكــون عضــوًا فــي األمــم المتحــدة أو 
فــي أي مــن الــوكاالت المتخصصــة المرتبطــة باألمــم 
المتحــدة أو فــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة؛ “2” أو 
أن تكــون طرفــا فــي النظــام األساســي لمحكمــة العــدل 
للويبــو  العامــة  الجمعيــة  تدعوهــا  أن  أو   ”3“ الدوليــة؛ 
لتكــون طرفــا فــي االتفاقيــة. وال تترتــب علــى العضويــة 
بالمعاهــدات  يتعلــق  فيمــا  التزامــات  أيــة  الويبــو  فــي 
إلــى  الويبــو. ويمكــن االنضمــام  تديرهــا  التــي  األخــرى 
الويبــو بإيــداع وثيقــة االنضمــام الــى اتفاقيــة الويبــو لــدى 

ــو. ــر العــام للويب المدي

هــي  رئيســية  أجهــزة  ثالثــة  الويبــو  اتفاقيــة  وأنشــأت 
ــو  ــة الويب ــو ولجن ــر الويب ــو ومؤتم ــة العامــة للويب الجمعي
للتنســيق. وتتكــون الجمعيــة العامــة مــن الــدول األعضــاء 
فــي الويبــو وفــي أي مــن االتحــادات. وفــي جملــة المهــام 
الرئيســية التــي تضطلــع بهــا تعنــى بتعييــن المديــر العــام 
بنــاء علــى ترشــيح لجنــة التنســيق، والنظــر فــي تقاريــر 
لجنــة  تقاريــر  فــي  والنظــر  واعتمادهــا،  العــام  المديــر 
التنســيق وأنشــطتها واعتمادهــا، وإقــرار ميزانيــة فتــرة 
الالئحــة  وإقــرار  االتحــادات،  بيــن  المشــتركة  الســنتين 

الماليــة للمنظمــة.

فــي  األطــراف  الــدول  مــن  الويبــو  مؤتمــر  ويتكــون 
اتفاقيــة الويبــو. وفــي جملــة مــا يعنــى بــه يقــر التعديــالت 

علــى االتفاقيــة. 
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األعضــاء  الــدول  مــن  للتنســيق  الويبــو  لجنــة  وتتألــف 
المنتَخبــة مــن بيــن الــدول األعضــاء فــي اللجنــة التنفيذيــة 
التحــاد باريــس واللجنــة التنفيذيــة التحــاد بــرن. وتعنــى 
االتحــادات  أجهــزة  إلــى  المشــورة  بإســداء  أساســا 
والجمعيــة العامــة والمؤتمــر والمديــر العــام حــول جميــع 
الشــؤون اإلداريــة والماليــة التــي تهــم هــذه الهيئــات. كمــا 
ــة العامــة ومشــروع  تعــد مشــروع جــدول أعمــال الجمعي
جــدول أعمــال المؤتمــر. وتقتــرح أيضــا علــى الجمعيــة 
العامــة اســم مرشــح لتعيينــه فــي منصــب المديــر العــام 

فــي الوقــت المناســب.

وتتأتــى إيــرادات الميزانيــة العاديــة للويبــو أساســا مــن 
ــي يســددها المنتفعــون بخدمــات التســجيل  الرســوم الت
تدفعهــا  التــي  واالشــتراكات  واإليداعــات  الدولــي 
حكومــات الــدول األعضــاء. وتنتمــي كل دولــة إلــى إحــدى 
الفئــات األربــع عشــرة التــي تحــدد مبالــغ االشــتراكات. 
والفئــة التــي يدفــع فيهــا الحــد األعلــى مــن االشــتراكات 
هــي الفئــة األولــى وتقتضــي دفــع 25 وحــدة اشــتراكات، 
ــة التــي يدفــع فيهــا الحــد األدنــى مــن  فــي حيــن أن الفئ
االشــتراكات هــي الفئــة خــاء )ثالثــًا( )ويقصــد بحــرف الخــاء 
وحــدة.  مــن كل  دفــع 1/32  كلمــة “خاصــة”( وتقتضــي 
وبمقتضــى النظــام أحــادي االشــتراكات الــذي اعتمدتــه 
الــدول األعضــاء عــام 1993، ال يتبــدل مبلــغ االشــتراكات 
المســتحقة علــى كل دولــة ســواء اقتصــرت عضويتهــا 
أكثــر أم شــملت  أو  اتحــاد واحــد  الويبــو أو علــى  علــى 

ــاد. ــر مــن اتح ــدا أو أكث ــادا واح ــو واتح الويب

ويطلــق علــى أمانــة المنظمــة اســم المكتــب الدولــي. 
الجمعيــة  تعينــه  الــذي  العــام  المديــر  إدارتــه  ويتولــى 
العامــة للويبــو كمديــر تنفيــذي يعاونــه نائبــان لــه أو أكثــر.

ويقــع مقــر المنظمــة فــي سويســرا )جنيــف(. وللمنظمــة 
ــان  ــرو( والياب ــو دي جاني ــل )ري مكاتــب اتصــال فــي البرازي
ــات المتحــدة  ــو( وســنغافورة )ســنغافورة( والوالي )طوكي

األمريكيــة )لــدى األمــم المتحــدة فــي نيويــورك(.

وتتمتــع المنظمــة باالمتيــازات والحصانــات الممنوحــة 
للمنظمــات الدوليــة والموظفيــن فيهــا لتحقيــق أهدافهــا 
المنشــودة وأداء مهامهــا، وقــد أبرمــت فــي هــذا الصــدد 

اتفــاق المقــر مــع االتحــاد السويســري.





الجزء الثاني:
معاهدات الملكية الصناعية
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ملخص عن اتفاقية باريس لحماية الملكية 
الصناعية )لسنة 1883(

ــة باريــس علــى الملكيــة الصناعيــة بأوســع  تطبــق اتفاقي
مفاهيمهــا، بمــا فــي ذلــك البــراءات والعالمات والرســوم 
ــوع مــن  ــة ونمــاذج المنفعــة )وهــي ن والنمــاذج الصناعي
فــي  عليهــا  المنصــوص  الصغيــرة”  االختــراع  “بــراءات 
تشــريعات بعــض البلــدان( وعالمــات الخدمــة واألســماء 
ــى نشــاط صناعــي أو  ــة )وهــي تســميات تشــير إل التجاري
)أي  الجغرافيــة  والبيانــات  عليهــا(  بنــاء  يمــارس  تجــاري 
بيانــات المصــدر وتســميات المنشــأ( وقمــع المنافســة 

ــر المشــروعة. غي

ثــالث  إلــى  لالتفاقيــة  األساســية  األحــكام  وتنقســم 
ــة  ــة وحــق األولوي ــة الوطني ــات رئيســية هــي المعامل فئ

العامــة. والقواعــد 

الوطنيــة،  بالمعاملــة  الخاصــة  األحــكام  بنــاء علــى   1
دولــة  كل  علــى  يجــب  أنــه  علــى  االتفاقيــة  تنــص 
المتعاقــدة  الــدول  مواطنــي  تمنــح  أن  متعاقــدة 
األخــرى الحمايــة نفســها التــي تمنحهــا لرعاياهــا فــي 
مجــال الملكيــة الصناعيــة. كمــا تقضــي بــأن يتمتــع 
مواطنــو الــدول غيــر المتعاقــدة بحقــوق المعاملــة 
ــدة أو  ــة متعاق ــوا يقيمــون فــي دول ــة إذا كان الوطني
يملكــون فيهــا مؤسســة صناعيــة أو تجاريــة حقيقيــة 

وفعليــة.

ــى حــق األولويــة فيمــا يخــص  ــة عل وتنــص االتفاقي  2
بــراءات االختــراع )ونمــاذج المنفعــة عنــد االقتضــاء( 
وبنــاء  الصناعيــة.  والنمــاذج  والرســوم  والعالمــات 
علــى ذلــك، يجــوز لمــودع الطلــب الــذي يــودع أول 
أن  المتعاقــدة  الــدول  إحــدى  فــي  قانونــي  طلــب 
يتمتــع بمهلــة معينــة )12 شــهرا للبــراءات ونمــاذج 
الصناعيــة  والنمــاذج  للرســوم  أشــهر  و6  المنفعــة 
دولــة  أيــة  فــي  الحمايــة  ليلتمــس  والعالمــات( 
متعاقــدة أخــرى. وعندئــذ تعتبــر الطلبــات الالحقــة 
كمــا لــو أنهــا قدمــت فــي تاريــخ إيــداع الطلــب األول 

نفســه. وبعبــارة أخــرى، تحظــى الطلبــات الالحقــة 
باألولويــة )ومــن هنــا تعبيــر “حــق األولويــة”( بالنســبة 
إلــى الطلبــات التــي يودعهــا أشــخاص آخــرون بشــأن 
ــة  ــه أو العالم ــة ذات ــه أو نمــوذج المنفع ــراع ذات االخت
ذاتهــا أو الرســم الصناعــي ذاتــه أو النمــوذج الصناعــي 
ــالوة علــى ذلــك،  ــورة. وع ــة المذك ــه خــالل المهل ذات
ال تتأثــر الطلبــات الالحقــة بــأي حــدث يقــع فــي هــذه 
األثنــاء، كنشــر االختــراع أو بيــع الســلع التــي تحمــل 
العالمــة أو تجســد الرســم أو النمــوذج الصناعــي نظــرا 
إلــى اســتنادها إلــى الطلــب األول. ومــن أهــم المزايــا 
العمليــة لهــذا الحكــم أن مــودع الطلــب الــذي يلتمــس 
ــم كل  ــى تقدي ــدان ال يضطــر إل ــدة بل ــة فــي ع الحماي
طلباتــه فــي آن واحــد، بــل يمنــح مهلــة زمنيــة تتــراوح 
بيــن 6 أشــهر و12 شــهرا الختيــار البلــدان التــي يرغــب 
فــي الحصــول علــى الحمايــة فيهــا واتخــاذ التدابيــر 

ــة. ــكل عناي ــة ب الالزمــة لضمــان الحماي

وتنــص االتفاقيــة علــى بعــض القواعــد العامــة التــي   3
ــا، ومــن  ــدول المتعاقــدة بأجمعه ــا ال يجــب أن تتبعه

أهمهــا مــا يلــي:
بــراءات االختــراع: ال ترتبــط البــراءات الممنوحــة فــي  أ 
مختلــف الــدول المتعاقــدة لالختــراع ذاتــه فيمــا بينها؛ 
فمنــح بــراءة اختــراع فــي إحــدى الــدول المتعاقــدة ال 
يلــزم ســائر الــدول المتعاقــدة بمنــح البــراءة، وال يجــوز 
ــة  ــراع أو إلغاؤهــا أو إنهاؤهــا فــي أي ــراءة اخت رفــض ب
دولــة متعاقــدة ألنهــا رفضــت أو ألغيــت أو أنهيــت 

فــي أيــة دولــة متعاقــدة أخــرى.

ى فــي البــراءة بوصفه  وللمختــرع الحــق فــي أن ُيســمَّ  
صاحــب االختــراع.

وال يجــوز رفــض منــح بــراءة اختــراع. كمــا ال يجــوز   
الســلعة  بيــع  أن  إلــى  اســتنادا  البــراءة  إبطــال 
وفقــا  المنتجــة  الســلعة  أو  بالبــراءة  المشــمولة 
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لطريقــة صنــع مشــمولة بالبــراءة يخضــع لقيــود أو 
المحلــي. القانــون  يفرضهــا  تقييــدات 

التدابيــر  تتخــذ  متعاقــدة  دولــة  لــكل  يجــوز  وال   
إجباريــة  تراخيــص  بمنــح  تقضــي  التــي  التشــريعية 
لمنــع الممارســات التعســفية التــي قــد تنجــم عــن 
االختــراع  بــراءة  عــن  الناشــئة  االســتئثارية  الحقــوق 
أن تفعــل ذلــك إال فــي شــروط معينــة. وعليــه، ال 
يجــوز منــح ترخيــص إجبــاري )وهــو ترخيــص ال يمنحــه 
فــي  عامــة  ســلطة  تمنحــه  وإنمــا  البــراءة  صاحــب 
ــراع  ــة( فــي حــال عــدم اســتغالل االخت ــة المعني الدول
ــة  ــر كافي ــراءة أو اســتغالله بصــورة غي المشــمول بالب
إال بنــاء علــى طلــب يــودع بعــد مــرور ثــالث ســنوات 
علــى تاريــخ منــح البــراءة أو بعــد مــرور أربــع ســنوات 
علــى تاريــخ إيــداع طلــب البــراءة. ويجــب رفــض منــح 
ــراءة أســبابا  ــاري إذا قــدم صاحــب الب الترخيــص اإلجب
االختــراع.  اســتغالل  عــن  امتناعــه  تبــرر  مشــروعة 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، ال يجــوز إبطــال بــراءة اختــراع 
إال فــي الحــاالت التــي ال يكــون فيهــا منــح الترخيــص 
اإلجبــاري كافيــا لمنــع الممارســات التعســفية. وفــي 
هــذه الحالــة األخيــرة، ال يجــوز رفــع دعــوى إبطــال 
البــراءة إال بعــد انقضــاء ســنتين علــى منــح الترخيــص 

األول. اإلجبــاري 

ــداع  ــة باريــس شــروط إي العالمــات: ال تنظــم اتفاقي ب 
العالمــات وتســجيلها، حيــث يحــدد القانــون المحلــي 
ونتيجــة  الشــروط.  تلــك  متعاقــدة  دولــة  كل  فــي 
لذلــك، ال يجــوز رفــض أي طلــب يودعــه مواطــن 
لتســجيل  المتعاقــدة  الــدول  إحــدى  مواطنــي  مــن 
عالمــة مــا أو إبطــال تســجيلها بســبب عــدم إيــداع 
بلــد  فــي  تجديدهــا  أو  تســجيلها  أو  العالمــة  تلــك 
المنشــأ. وال يرتبــط تســجيل عالمــة مــا فــي إحــدى 
الــدول المتعاقــدة بإمكانيــة تســجيلها فــي أي بلــد آخــر 
بمــا فــي ذلــك بلــد المنشــأ. وبالتالــي، ال يؤثــر إبطــال 
تســجيل العالمــة فــي إحــدى الــدول المتعاقــدة أو 
الــدول  إلغــاؤه فــي صالحيــة تســجيلها فــي ســائر 

المتعاقــدة.

وإذا ســجلت عالمــة مــا علــى نحــو صحيــح فــي بلــد   
ــا فــي  ــا وحمايته ــب إيداعه ــول طل المنشــأ يجــب قب

شــكلها األصلــي فــي الــدول المتعاقــدة األخــرى. علــى 
ــه يجــوز رفــض التســجيل فــي حــاالت محــددة، ال  أن
ســيما إذا مســت العالمــة حقــوق الغيــر المكتســبة 
مخالفــة  كانــت  أو  مميــزة  ســمة  إلــى  افتقــرت  أو 
مــن  كان  أو  العــام  النظــام  أو  األخالقيــة  للمبــادئ 

شــأنها تضليــل الجمهــور.

وإذا كان االنتفــاع بعالمــة مســجلة إجباريــا فــي أيــة   
لعــدم  التســجيل  إلغــاء  يجــوز  ال  متعاقــدة،  دولــة 
زمنيــة  فتــرة  مــرور  بعــد  إال  بالعالمــة  االنتفــاع 
معقولــة، وشــريطة أن يتعــذر علــى صاحــب العالمــة 

بهــا. االنتفــاع  عــدم  تبريــر 

ويتعيــن علــى كل دولــة متعاقــدة أن ترفــض تســجيل   
ــع االنتفــاع بهــا إذا كان مــن شــأنها أن  العالمــة وتمن
ــدا أو ترجمــة  ــا استنســاخا أو تقلي ــس لكونه ــر اللب تثي
مطابقــة  ســلع  فــي  مســتخدمة  أخــرى  لعالمــة 
ومماثلــة تعتبرهــا الســلطات المختصــة فــي تلــك 
لــه  يحــق  معروفــة فيهــا وتخــص شــخصا  الدولــة 

االتفاقيــة. االســتفادة مــن مزايــا 

ترفــض  أن  متعاقــدة  دولــة  كل  علــى  يتعيــن  كمــا   
تســجيل العالمــات التــي تتألــف مــن شــعارات الــدول 
المتعاقــدة ورموزهــا وإشــاراتها الرســمية أو تتضمنهــا 
ــا،  ــك، وأن تحــول دون االنتفــاع به ــح بذل دون تصري
شــريطة أن يكــون المكتــب الدولــي للويبــو قــد أخطــر 
بهــا. وتســري األحــكام نفســها علــى شــعارات بعــض 
المنظمــات الدوليــة الحكوميــة وراياتهــا وغيرهــا مــن 
ــا. اإلشــارات والمختصــرات والتســميات الخاصــة به

ويجب حماية العالمات الجماعية.  

الرســوم والنمــاذج الصناعيــة: يجــب حمايــة الرســوم  ج 
والنمــاذج الصناعيــة فــي كل دولــة متعاقــدة. وال يجوز 
رفــع الحمايــة ألن الســلع التــي تتضمــن الرســم أو 
ــدول. النمــوذج الصناعــي ليســت مصنعــة فــي تلــك ال

األســماء التجاريــة: يجــب حمايــة األســماء التجاريــة  د 
فــي كل دولــة متعاقــدة دون وجــود التــزام بإيداعهــا 

تســجيلها. أو 
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بيانــات المصــدر: يجــب أن تتخــذ كل دولــة متعاقــدة  ه 
ــر  ــاع المباشــر أو غي ــة للتصــدي لالنتف ــر الالزم التدابي
أو  الســلع  مصــدر  عــن  الزائفــة  بالبيانــات  المباشــر 

هويــة المنتــج أو المصنــع أو التاجــر.
المنافســة غيــر المشــروعة: يجــب أن تضمــن كل  و 
دولــة متعاقــدة الحمايــة الفعليــة مــن المنافســة غيــر 

المشــروعة.

االتفاقيــة  علــى  بنــاء  أنشــئ  الــذي  باريــس  والتحــاد 
ــاد  ــة عضــو فــي االتح ــة. وكل دول ــة تنفيذي ــة ولجن جمعي
ــة والختاميــة مــن  وملتزمــة علــى األقــل باألحــكام اإلداري
فــي  عضــو  هــي  )لســنة 1967(  اســتوكهولم  وثيقــة 
الجمعيــة. وُينتَخــب أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة مــن بيــن 
أعضــاء االتحــاد مــا عــدا سويســرا التــي تعــد عضــوا بحكــم 
وضعهــا. وتتولــى جمعيــة اتحــاد باريــس وضــع برنامــج 
أمانــة الويبــو وميزانيتهــا – فيمــا يتعلــق باالتحــاد – لفتــرة 

ســنتين.

وقــد أبرمــت اتفاقيــة باريــس ســنة 1883 وتــم تنقيحهــا 
في بروكســل ســنة 1900، وفي واشــنطن ســنة 1911، 
 ،1934 لنــدن ســنة  وفــي  وفــي الهــاي ســنة 1925، 
اســتوكهولم ســنة  وفــي لشــبونة ســنة 1958، وفــي 

1967، وعدلــت ســنة 1979.

واالتفاقيــة )التــي يمكــن االطــالع علــى نصهــا الكامــل 
علــى العنــوان التالــي: www.wipo.int/treaties( متاحــة 
لــكل الــدول. ويجــب إيــداع وثائــق التصديــق أو االنضمــام 

لــدى المديــر العــام للويبــو.
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ملخص عن اتفاق مدريد بشأن التسجيل 
الدولي للعالمات )لسنة 1891( وبروتوكول 

اتفاق مدريد )لسنة 1989(

مقدمة

ــى  ــي للعالمــات إل ــد للتســجيل الدول يســتند نظــام مدري
المعاهدتيــن التاليتيــن:

وتـــم  ســـنة 1891  أبـــرم  الـــذي  مدريـــد  اتفـــاق   •
تنقيحه في بروكســـل ســـنة 1900 وفي واشـــنطن 
وفـــي  ســـنة 1925  الهـــاي  وفـــي  ســـنة 1911 
لنـــدن ســـنة 1934 وفـــي نيـــس ســـنة 1957 وفي 
ســـنة 1979؛ ل  وعـــدِّ ســـنة 1967  اســـتوكهولم 

أبــرم ســنة 1989  الــذي  اتفــاق مدريــد  بروتوكــول   •
واتســاقا  أكثــر مرونــة  نظــام مدريــد  بهــدف جعــل 
أو  البلــدان  بعــض  فــي  المحليــة  التشــريعات  مــع 
يكــن  لــم  التــي  الحكوميــة  الدوليــة  المنظمــات 

االتفــاق.  إلــى  االنضمــام  بإمكانهــا 

ويشــار إلــى جميــع الــدول والمنظمــات األطــراف فــي 
نظــام مدريــد بعبــارة األطــراف المتعاقــدة.

ويســمح النظــام بحمايــة العالمــة فــي عــدد كبيــر مــن 
البلــدان عــن طريــق التســجيل الدولــي الــذي يســري فــي 

كل مــن األطــراف المتعاقــدة المعينــة.

من يمكنه االنتفاع بالنظام؟

ال يجــوز إيــداع طلــب التســجيل الدولــي )طلــب دولــي( إال 
ــه  ــوي تربطــه شــركته أو إقامت لشــخص طبيعــي أو معن
أو جنســيته بأحــد األطــراف المتعاقــدة فــي االتفــاق أو 

ــول. البروتوك

وال يجوز إيداع طلب دولي لتسجيل العالمة إال إذا سبق 
ــة فــي الطــرف  ــب العالمــات التجاري ــدى مكت تســجيلها ل

المتعاقــد الــذي تكــون لمــودع الطلــب الصلــة الالزمــة بــه 
)المشــار إليــه بعبــارة مكتــب المنشــأ(. وإذا تــم تعييــن أي 
ــاه(، جــاز  طــرف متعاقــد بموجــب البروتوكــول )انظــر أدن
ــودع  ــب للتســجيل ي ــى طل ــي إل ــب الدول أن يســتند الطل
لــدى مكتــب المنشــأ. ويجــب تقديــم الطلــب الدولــي 
ــو بواســطة مكتــب المنشــأ. ــي للويب ــى المكتــب الدول إل

الطلب الدولي

يجــب أن يتضمــن طلــب التســجيل الدولــي تعييــن طــرف 
الحمايــة لديــه.  أكثــر للحصــول علــى  أو  متعاقــد واحــد 
ويجــوز تعييــن المزيــد مــن األطــراف الحقــا. وال يجــوز 
تعييــن طــرف متعاقــد إال إذا كان طرفــا فــي معاهــدة 
أبرمهــا الطــرف المتعاقــد الــذي لديــه مكتــب المنشــأ. وال 

ــي. ــب الدول ــر فــي الطل ــن هــذا األخي يجــوز تعيي

المعاهــدة  علــى  بنــاء  المتعاقــد  الطــرف  تعييــن  ويتــم 
)االتفــاق أو البروتوكــول( التــي يشــترك فــي تطبيقهــا 
الطرفــان  كان  فــإذا  المعنيــان.  المتعاقــدان  الطرفــان 
المتعاقــدان طرفيــن فــي االتفــاق والبروتوكــول معــا، 

للبروتوكــول. التعييــن  يخضــع  أن  وجــب 

ويمكــن أن يــودع الطلــب الدولــي باإلنكليزيــة أوالفرنســية 
أواإلســبانية، أيــا كانــت المعاهــدة أو المعاهــدات التــي 
يخضــع لهــا، إال إذا فــرض مكتــب المنشــأ اســتخدام لغــة 

أو لغتيــن مــن هــذه اللغــات.

ويكــون إيــداع الطلــب الدولــي مرهونــا بتســديد رســم 
أساســي )يخفــض إلــى نســبة 10 بالمائــة مــن المبلــغ 
يودعهــا  التــي  الدوليــة  للطلبــات  عليــه  المنصــوص 
مودعــون بلــد منشــئهم مــن البلــدان األقــل نمــوا الــواردة 
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فــي القائمــة الموضوعــة مــن قبــل األمــم المتحــدة(، 
ورســم إضافــي يفــرض علــى كل فئــة مــن فئــات الســلع 
ــي يفــرض  ــة، ورســم تكميل ــة الثالث والخدمــات بعــد الفئ
لــكل طــرف  ويجــوز  علــى كل طــرف متعاقــد معيــن. 
متعاقــد فــي البروتوكــول أن يعلــن عــن اســتعاضة الرســم 
التكميلــي برســم فــردي عندمــا يتــم تعيينــه بنــاء علــى 
البروتوكــول. ويحــدد الطــرف المتعاقــد المعنــي قيمــة 
الرســم التــي ال يجــوز أن تتجــاوز المبلــغ القابــل للتســديد 

ــي. ــب الوطن ــدى المكت ــا ل ــة م مــن أجــل تســجيل عالم

التسجيل الدولي

ــد تســلمه  ــي عن ــب الدول ــي الطل ــب الدول يفحــص المكت
والبروتوكــول  االتفــاق  شــروط  اســتيفاء  مــن  للتحقــق 
يفحــص  وال  بينهمــا،  المشــتركة  التنفيذيــة  والالئحــة 
إال الشــروط الشــكلية بمــا فــي ذلــك تصنيــف قائمــة 
الســلع والخدمــات واســتيفائها، وإن لم يثبــت وجــود أي 
مخالفــات، يــدون المكتــب الدولــي العالمــة فــي الســجل 
الدولــي وينشــر التســجيل الدولــي فــي جريــدة الويبــو 
بكلمــة  يلــي  فيمــا  إليهــا  )المشــار  الدوليــة  للعالمــات 
“الجريــدة”(، ويخطــر بــه كل طرف متعاقد معين. ويتولى 
مكتــب العالمــات التجاريــة التابــع لــكل طــرف متعاقــد 
ــة  ــة العالم ــة كأهلي ــت فــي أي مســألة جوهري ــن الب معي
للحمايــة أو تضاربهــا مــع عالمــة ســابقة فــي هــذا الطــرف 
المتعاقــد، وذلــك طبقــا للتشــريع المحلــي المعمــول بــه. 
والنســخة اإللكترونيــة مــن الجريــدة )الجريــدة اإللكترونيــة( 
اإلنترنــت. علــى  مدريــد  نظــام  موقــع  علــى  متاحــة 

بيان منح الحماية أو رفض الحماية

يلتــزم مكتــب كل طــرف متعاقــد معيــن بإصــدار بيــان 
ــا( مــن الالئحــة  ــة بموجــب القاعــدة 18 )ثالث بمنــح الحماي

التنفيذية المشــتركة.

لكــن إذا فحصــت األطــراف المتعاقــدة التســجيل الدولــي 
للتحقــق مــن مراعاتــه للقانــون المحلــي وثبــت لهــا عــدم 
اســتيفائه لبعــض األحــكام األساســية فإنــه يحــق لهــا أن 
ترفــض منــح الحمايــة فــي أراضيهــا. ويجب إبــالغ المكتب 

الدولــي برفــض الحمايــة مــع بيــان األســباب الداعيــة إلــى 
هــذا الرفــض خــالل فتــرة ال تتجــاوز عــادة 12 شــهرا اعتبارا 
مــن تاريــخ اإلخطــار. بيــد أنــه يجــوز للطــرف المتعاقــد فــي 
البروتوكــول فــي حــال تعيينــه بنــاء علــى البروتوكــول 
لــه  ويجــوز  لتبلغ 18 شــهرا.  المهلــة  تمديــد  يعلــن  أن 
أيضــا أن يعلــن إمكانيــة إبــالغ المكتــب الدولــي بالرفــض 
18 شــهرا. انقضــاء  بعــد  اعتــراض حتــى  علــى  المبنــي 

ــدى  ــه بالرفــض ل ــالغ صاحــب التســجيل أو وكيل ــم إب ويت
المكتــب الدولــي، ويتــم تدويــن الرفــض فــي الســجل 
الطــرف  إدارة  وتتولــى  الجريــدة.  فــي  ونشــره  الدولــي 
أو  الوطنيــة  المحاكــم  إحــدى  أو  المعنــي  المتعاقــد 
كلتاهمــا تنفيــذ اإلجــراءات التاليــة للرفــض )كالطعــن أو 
إعــادة النظــر( مــع صاحــب التســجيل بصــورة مباشــرة 
دون تدخــل المكتــب الدولــي. إال أنــه يجــب إبــالغ المكتــب 
الدولــي بالقــرار النهائــي الصــادر بشــأن الرفــض، حيــث 

يقــوم المكتــب الدولــي بتدوينــه ونشــره.

أثر التسجيل الدولي

يكــون للتســجيل الدولــي األثــر نفســه فــي كل طــرف 
الدولــي  التســجيل  تاريــخ  مــن  اعتبــارا  معيــن  متعاقــد 
لــدى  مباشــرة  أودعــت  قــد  العالمــة  كانــت  لــو  كمــا 
مكتــب ذلــك الطــرف المتعاقــد. وإن لــم يصــدر إخطــار 
برفــض الحمايــة خــالل المهلــة المحــددة أو إذا أصــدر أحــد 
األطــراف المتعاقــدة إخطــارا بالرفــض ثــم ســحبه، تســري 
حمايــة العالمــة المذكــورة اعتبــارا مــن تاريــخ التســجيل 
الدولــي كمــا لــو كانــت العالمــة قــد ســجلت لــدى مكتــب 

ذلــك الطــرف المتعاقــد.

قابلــة  ســنوات  لمــدة 10  الدولــي  التســجيل  ويســري 
للتجديــد لفتــرات إضافيــة مــدة كل منهــا 10 ســنوات 

عليهــا. المنصــوص  الرســوم  ســداد  مقابــل 

أو  والخدمــات  الســلع  بعــض  الحمايــة  تشــمل  وقــد 
األطــراف  بعــض  فــي  عنهــا  التخلــي  ويجــوز  جميعهــا، 
المتعاقــدة المعينــة فقــط. ويجــوز نقــل التســجيل الدولــي 
أو  المعينــة  المتعاقــدة  األطــراف  جميــع  يخــص  فيمــا 

بعضهــا. أو  والخدمــات  الســلع  وكل  بعضهــا 



ملخصات االتفاقيات والمعاهدات واالتفاقات التي تديرها الويبو

13

مزايا نظام مدريد

يكفــل نظــام مدريــد مزايــا عديــدة ألصحــاب العالمــات 
التجاريــة. فبــدال مــن إيــداع عــدة طلبــات وطنيــة فــي 
جميــع البلــدان المعنيــة وتحريرهــا بلغــات مختلفــة وفقــا 
واإلقليميــة  الوطنيــة  اإلجرائيــة  واألنظمــة  للقواعــد 
المتباينــة ودفــع عــدد كبيــر مــن الرســوم المختلفــة )التــي 
التســجيل  يتــم  أن  يمكــن  مرتفعــة(،  تكــون  مــا  غالبــا 
الدولــي بمجــرد إيــداع طلــب لــدى المكتــب الدولــي )عــن 
أو  )اإلنكليزيــة  بلغــة واحــدة  الوطنــي(  المكتــب  طريــق 
الفرنســية أو اإلســبانية( وبتســديد مجموعــة واحــدة مــن 

الرســوم فقــط.

ويكفــل النظــام المزايــا ذاتهــا فيمــا يتعلــق باالحتفــاظ 
بالتســجيل وتجديــده. وإذا نقــل التســجيل الدولــي إلــى 
الغيــر أو طــرأ أي تغييــر آخــر كتبديــل االســم والعنــوان أو 
ــد تلــك البيانــات باتخــاذ إجــراء واحــد ويســري  أحدهمــا، تقيَّ

ــة. ــع األطــراف المتعاقــدة المعين أثرهــا فــي جمي

ينشــر  مدريــد،  بنظــام  المنتفعيــن  لعمــل  وتيســيرا 
المكتــب الدولــي دليــل التســجيل الدولــي للعالمــات 

مدريــد.  وبروتوكــول  مدريــد  اتفــاق  علــى  بنــاء 

والنصــان الكامــالن التفــاق مدريــد وبروتوكــول مدريــد 
.www.wipo.int/treaties :متاحــان علــى العنــوان التالــي

واتفــاق مدريــد وبروتوكــول مدريــد متاحــان لــكل الــدول 
األطــراف فــي اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة 
هــذه  فــي  المناســب  الملخــص  )انظــر  )لســنة 1883( 
متوازيــان وكل منهمــا مســتقل  والنصــان  السلســلة(. 
ــا.  ــا أو كليهم ــزام بأحدهم ــدول االلت عــن اآلخــر، ويجــوز لل
وباإلضافــة إلــى هــذا، يجــوز ألي منظمــة دوليــة حكوميــة 
العالمــات أن تصبــح  الخــاص لتســجيل  لديهــا مكتبهــا 
ــداع وثائــق التصديــق  طرفــا فــي البروتوكــول. ويجــب إي

ــو. ــام للويب ــر الع ــدى المدي أو االنضمــام ل
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ملخص عن اتفاق مدريد بشأن قمع 
بيانات مصدر السلع، الزائفة أو المضللة 

)لسنة 1891(

ينــص هــذا االتفــاق علــى أن كل الســلع التــي تحمــل بيانــا 
زائفــا أو مضلــال للمصــدر، يشــار فيــه بطريقــة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة إلــى أن أحــد البلــدان المتعاقــدة أو أي مــكان 
فيــه هــو البلــد أو المــكان األصلــي لهــا، يجــب حجزهــا 
التدابيــر  اتخــاذ  أو  اســتيرادها  حظــر  أو  االســتيراد  عنــد 

ــك الشــأن. ــات األخــرى فــي ذل والعقوب

يجــوز فيهــا طلــب  التــي  الحــاالت  أيضــا علــى  وينــص 
ذلــك.  فــي  المتبعــة  الطريقــة  وعلــى  وتنفيــذه  الحجــز 
ويحظــر اســتخدام كل بيانــات الدعايــة التــي قــد تخــدع 
أو  بيعهــا  عنــد  الســلع  مصــدر  يخــص  فيمــا  الجمهــور 
متعاقــدة  دولــة  كل  محاكــم  وتختــص  للبيــع.  عرضهــا 
بالبــت فــي مســألة التســميات التــي ال تخضــع ألحــكام 
االتفــاق ألنهــا اســم جنــس )وال تدخــل فــي ذلــك التحفــظ 
ــر التســميات اإلقليميــة الخاصــة بمصــدر منتجــات  األخي
النبيــذ(. وال ينــص االتفــاق علــى إنشــاء اتحــاد أو أيــة هيئــة 

رئاســية أو ميزانيــة. 

فــي  تنقيحــه  وتــم  ســنة 1891  االتفــاق  أبــرم  وقــد 
واشــنطن ســنة 1911، وفــي الهــاي ســنة 1925، وفــي 
لنــدن ســنة 1934، وفــي لشــبونة ســنة 1958، وفــي 

.1967 ســنة  اســتوكهولم 

واالتفــاق )الــذي يمكــن االطــالع علــى نصــه الكامــل علــى 
العنــوان التالــي:www.wipo.int/treaties( متــاح للــدول 
األطــراف فــي اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة 
هــذه  فــي  المناســب  الملخــص  )انظــر   )1883 )لســنة 
السلســلة(. ويجــب إيــداع وثائــق التصديــق أو االنضمــام 

لــدى المديــر العــام للويبــو.
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ملخص عن اتفاق الهاي بشأن التسجيل 
الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 

)لسنة 1925(

ــن التفــاق  يســري فــي الوقــت الحاضــر مفعــول وثيقتي
ــا وثيقــة ســنة 1999 ووثيقــة ســنة 1960.  الهــاي، هم
وثيقــة  تطبيــق  تجميــد  تقــرر  ســبتمبر 2009،  وفــي 
إلدارة  وتيســيرا  تبســيطا  الهــاي  التفــاق  ســنة 1934 
نظــام التســجيل الدولــي للرســوم والنمــاذج بصفــة عامة.

ــى التســجيل الدولــي لرســم أو  ــن أن يحصــل عل وال يمك
نمــوذج إال شــخص طبيعــي أو معنــوي تربطــه شــركته أو 
ــه أو جنســيته أو – بموجــب وثيقــة ســنة 1999 –  إقامت
مســكنه المعتــاد بطــرف متعاقــد فــي أي مــن الوثيقتين.

ويســمح اتفــاق الهــاي لمــودع الطلــب تســجيل نمــوذج 
صناعــي عــن طريــق إيــداع طلــب لــدى المكتــب الدولــي 
للويبــو، يســمح ألصحــاب النمــوذج الصناعــي بحمايــة 
البلــدان  مــن  العديــد  فــي  اإلجــراءات  بأقــل  نماذجهــم 
تســجيل  إدارة  الهــاي  اتفــاق  ويبســط  واألقاليــم. 
الممكــن تســجيل تغييــرات  إذ مــن  النمــاذج الصناعيــة 
خــالل خطــوة  مــن  الدولــي  التســجيل  وتجديــد  الحقــة 

إجرائية واحــدة.

لوثيقــة  خاضعــا  الدولــي  الطلــب  يكــون  أن  ويمكــن 
ســنة 1999 أو وثيقــة ســنة 1960 أو كلتيهمــا، بحســب 
الطــرف المتعاقــد الــذي يرتبــط بــه مــودع الطلــب طبقــا 
لمــا ورد أعــاله )دولــة المنشــأ(. وفــي الوقــت الحالــي. 

ــي لرســم أو نمــوذج  ــب التســجيل الدول ــداع طل ويجــوز إي
صناعــي لــدى المكتــب الدولــي للويبــو مباشــرة أو عــن 
طريــق مكتــب الملكيــة الصناعية في دولة المنشــأ إذا كان 
قانون تلك الدولة يجيز ذلك أو يقتضيه. وفي الممارســة 
العمليــة، تــودع كل الطلبــات الدوليــة فعليــا لــدى المكتــب 
نظــام  باســتخدام  معظمهــا  ويــودع  مباشــرة،  الدولــي 
اإليــداع اإللكترونــي علــى موقــع الويبــو علــى اإلنترنــت.

ومــن الممكــن أن تشــمل الطلبــات الدوليــة حتــى 100 
ضمــن  تكــون  أن  شــريطة  صناعــي  رســم  أو  نمــوذج 
نفــس الفئــة فــي التصنيــف الدولــي للرســوم والنمــاذج 
الصناعيــة )تصنيــف لوكارنــو(. وبوســع مودعــي الطلبــات 
أن يودعــوا الطلــب باإلنكليزيــة أو الفرنســية أو اإلســبانية. 
ويتعيــن أن يلحــق بالطلــب نســخة واحــدة أو عــدة نســخ 
مــن الرســم أو النمــوذج الصناعــي وأن يعيــن علــى األقــل 

طرفــًا متعاقــدًا واحــدًا.

الدوليــة  النشــرة  فــي  الدوليــة  التســجيالت  وُتنشــر 
علــى  أســبوعيًا  تصــدر  التــي  والنمــاذج،  للرســوم 
اإلنترنــت، وبحســب الطــرف المتعاقــد المعيــن، يجــوز 
ال  لفتــرة  نشــرها  تأجيــل  يلتمــس  أن  الطلــب  لمــودع 
تتجــاوز 30 شــهرا اعتبــارا مــن تاريــخ التســجيل الدولــي أو 

باألولويــة. المطالبــة  حــال  فــي  األولويــة  تاريــخ 

ويجــوز لــكل طــرف متعاقــد يعينــه مــودع الطلــب أن 
أشــهر،  ســتة  تتجــاوز  ال  فتــرة  خــالل  الحمايــة  يرفــض 
ــارا مــن  أو 12 شــهرا فــي ظــل وثيقــة ســنة 1999، اعتب
تاريــخ نشــر التســجيل الدولــي. وال يمكــن رفــض الحمايــة 
إال باالســتناد إلــى شــروط القانــون المحلــي المختلفــة عــن 
اإلجــراءات الشــكلية واإلداريــة التــي يتخذها بنــاء على ذلك 
القانــون مكتــب الطــرف المتعاقــد الــذي يرفــض الحماية.

فــإذا لــم يــرد إخطــار بالرفــض مــن الطــرف المتعاقــد 
المعيــن خــالل المهلــة الزمنيــة المنصــوص عليهــا )أو إذا 
ورد اإلخطــار بالرفــض ثــم تــم ســحبه(، يســري التســجيل 
الدولــي كضمــان للحمايــة فــي ذلــك الطــرف المتعاقــد 

ــه. ــه في ــون المعمــول ب بموجــب القان

وتمتــد فتــرة الحمايــة خمــس ســنوات، ويمكــن تجديدهــا 
بموجــب  األقــل  علــى  واحــدة  ســنوات  خمــس  لفتــرة 
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بموجــب  مماثلتيــن  لفترتيــن  أو  ســنة 1960،  وثيقــة 
وثيقــة ســنة 1999. وإذا نــص التشــريع المحلــي فــي أحــد 
األطــراف المتعاقــدة علــى فترة حمايــة أطول، يمنح ذلك 
ــة للرســوم والنمــاذج موضــوع  الطــرف المتعاقــد الحماي
التســجيل الدولــي لنفــس الفتــرة بنــاء علــى التســجيل 
الدولــي وتجديداتــه. ولتســهيل قــدرة مبدعــي الرســوم 
والنمــاذج مــن البلــدان األقــل نمــوا علــى النفــاذ إلــى نظام 
الهــاي، تــم تخفيــض الرســوم علــى الطلبــات الدولية في 
حالــة هــذه البلــدان إلــى 10 بالمائــة مــن الرســوم المقــررة.

وثيقة سنة 1934

اعتبـــارا  ســـنة 1934  بوثيقـــة  العمـــل  ُجمـــد 
من 1 ينايـــر 2010، بمعنـــى أنه اعتبارا مـــن ذلك التاريخ 
أوقـــف إدخـــال أي تســـجيل أو تعيين جديد في الســـجل 
الدولـــي بموجـــب وثيقة 1934. إال أن تجديـــد التعيينات 
القائمـــة في ظل وثيقة ســـنة 1934 وتدويـــن أي تغيير 
يؤثـــر على هذه التعيينات في الســـجل الدولي ســـيبقى 
ممكنـــا إلـــى حيـــن انتهـــاء الحد األقصـــى لفتـــرة الحماية 

بموجـــب وثيقـــة ســـنة 1934 )15 ســـنة(.

معلومات عامة

ــة  ــن بنظــام الهــاي، تصــدر أمان تيســيرا لعمــل المنتفعي
للرســوم والنمــاذج  الدولــي  للتســجيل  دليــال  الويبــو 

الصناعيــة.

وقــد أبــرم اتفــاق الهــاي ســنة 1925 وتــم تنقيحــه فــي 
لنــدن ســنة 1934 وفــي الهــاي ســنة 1960. واســتكمل 
ســنة 1961  موناكــو  فــي  وقعــت  إضافيــة  بوثيقــة 
ووثيقــة تكميليــة وقعــت فــي اســتوكهولم ســنة 1967 
وعدلــت ســنة 1979. ووفقــا لمــا ذكــر آنفــا، اعتمــدت 

وثيقــة أخــرى فــي جنيــف ســنة 1999.

وأنشــأ اتفــاق الهــاي اتحــادا بــه جمعيــة منــذ ســنة 1970. 
وكل عضــو فــي االتحــاد وملتــزم بوثيقــة اســتوكهولم 
التكميلية هو عضو في الجمعية. ومن أهم المهام التي 
تضطلــع بهــا الجمعيــة اعتمــاد برنامــج االتحــاد وميزانيتــه 

وتعديلهــا،  التنفيذيــة  الالئحــة  وإقــرار  ســنتين  لفتــرة 
بمــا فــي ذلــك تحديــد رســوم االنتفــاع بنظــام الهــاي.

ــى نصهــا  ــي يمكــن االطــالع عل ووثيقــة ســنة 1999 )الت
 )www.wipo.int/treaties :الكامــل علــى العنوان التالــي
متاحــة ألي بلــد عضــو فــي الويبــو ولبعــض المنظمــات 
الدوليــة الحكوميــة. ويجــب إيــداع وثائــق التصديــق أو 
االنضمــام لــدى المديــر العــام للويبــو. وفــي حيــن تبقــى 
وثيقــة ســنة 1960 متاحــة للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة 
ــة )لســنة 1883( )انظــر  ــة الصناعي ــة الملكي باريــس لحماي
الملخــص المناســب فــي هــذه السلســلة(، فــإن وثيقــة 
ســنة 1999 األكثــر إفــادة هــي التــي ُتنصــح حكومــات 

ــة باالنضمــام إليهــا. األطــراف المتعاقــدة المحتمل
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ملخص عن اتفاق نيس بشأن التصنيف 
الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل 

العالمات )لسنة 1957(

أنشــأ اتفــاق نيــس تصنيفــا للســلع والخدمــات بهــدف 
تســجيل العالمــات التجاريــة وعالمــات الخدمــة )تصنيــف 
نيــس(. وعلــى مكاتــب العالمــات فــي الــدول المتعاقــدة 
الرســمية  والمســتندات  المنشــورات  فــي  تبيــن  أن 
المقترنــة بــكل تســجيل أرقــام فئــات التصنيــف التــي 
تنتمــي إليهــا الســلع والخدمــات التــي تســجل لهــا العالمة.

فئــة   34  – بالفئــات  قائمــة  مــن  التصنيــف  ويتكــون 
بالســلع  قائمــة  ومــن   – للخدمــات  فئــة  و11  للســلع 
القائمــة  وتشــمل  أبجديــا.  ترتيبــا  مرتبــة  والخدمــات 
األخيــرة نحــو 11,000 صنــف. وتســهر لجنــة مــن الخبــراء 
تضــم ممثليــن عــن كل الــدول المتعاقــدة علــى إدخــال 
القائمتيــن  علــى  المناســبة  واإلضافــات  التعديــالت 
العاشــرة،  للتصنيــف هــي  الحاليــة  بانتظــام. والطبعــة 

1 ينايــر 2012. فــي  التنفيــذ  حيــز  دخلــت  وقــد 

وبالرغــم مــن أن عــدد الــدول األطــراف فــي اتفــاق نيــس 
هــو 83 دولــة فقــط، فــإن مكاتــب العالمــات التجاريــة 
الدولــي  المكتــب  عــن  فضــال  دولــة،  حوالــي 65  فــي 
للويبــو والمنظمــة األفريقيــة للملكيــة الفكريــة والمنظمة 
ومنظمــة  الفكريــة  للملكيــة  األفريقيــة  اإلقليميــة 
فــي  التنســيق  ومكتــب  الفكريــة  للملكيــة  بنيلوكــس 
ــة  ــي )العالمــات التجاري ــة لالتحــاد األوروب الســوق الداخلي
والرســوم والنمــاذج الصناعيــة(، كلهــا تنتفــع بالتصنيــف.

وقــد أنشــأ اتفــاق نيــس اتحــادا لــه جمعيــة. وكل دولــة 
أو  اســتوكهولم  بوثيقــة  وملتزمــة  االتحــاد  فــي  عضــو 
ــة.  وثيقــة جنيــف التفــاق نيــس هــي عضــو فــي الجمعي
ــة  ــا الجمعي ــع به ــي تضطل ــات الت ــن أهــم المهم ومــن بي

اعتمــاد برنامــج االتحــاد وميزانيتــه لفتــرة ســنتين.

فــي  تنقيحــه  وتــم  ســنة 1957  االتفــاق  أبــرم  وقــد 
ســنة 1977،  جنيــف  وفــي  ســنة 1967،  اســتوكهولم 

ســنة 1979. وعــدل 

الكامــل  نصــه  علــى  االطــالع  يمكــن  )الــذي  واالتفــاق 
علــى العنــوان التالــي: www.wipo.int/treaties( متــاح 
للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة 
المناســب  الملخــص  )انظــر  )لســنة 1883(  الصناعيــة 
فــي هــذه السلســلة(. ويجــب إيــداع وثائــق التصديــق أو 

االنضمــام لــدى المديــر العــام للويبــو.
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ملخص عن اتفاق لشبونة بشأن حماية 
تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد 

الدولي )لسنة 1958(

ينــص اتفــاق لشــبونة علــى حمايــة تســميات المنشــأ، 
أو جهــة،  إقليــم  أو  بلــد  الجغرافيــة ألي  “التســمية  أي 
ــة علــى أحــد المنتجــات التــي تنشــأ  التــي تســتخدم للدالل
فــي ذلــك البلــد أو اإلقليــم أو الجهــة، وتعــود نوعيتــه 
أو خصائصــه كليــا أو أساســا إلــى البيئــة الجغرافيــة، بمــا 
فــي ذلــك العوامــل الطبيعيــة والبشــرية” )المــادة 2(. 
الدولــي  المكتــب  التســميات  تلــك  تســجيل  ويتولــى 
للويبــو فــي جنيــف بنــاء علــى طلــب الســلطة المختصــة 
الدولــي  المكتــب  ويحتفــظ  المتعاقــدة.  الدولــة  فــي 
الــدول  ويخطــر  المنشــأ  لتســميات  الدولــي  بالســجل 
المتعاقــدة األخــرى رســميا بالتســجيل. كمــا أنــه ينشــره 
في النشــرة الرســمية لنظام لشــبونة تســميات المنشــأ. 
ويجــوز للدولــة المتعاقــدة أن تعلــن، خــالل ســنة مــن 
ــة  تلقيهــا إخطــار التســجيل، عــدم إمكانهــا ضمــان الحماي
لتســمية مســجلة علــى أراضيهــا )المــادة 5)3((. ويجــب 
أن يتضمــن هــذا اإلعــالن أســباب رفــض الحمايــة. ويجــوز 
للدولــة المتعاقــدة أن تســحب الرفــض بعــد ذلــك، طبقــا 
إلجــراء منصــوص عليــه فــي نظــام لشــبونة. وتكــون 
التســمية المســجلة محميــة ضــد االنتحــال أو التقليــد، 
أو  ترجمــة  شــكل  فــي  مســتخدمة  كانــت  لــو  حتــى 
مصحوبــة بكلمــات مثــل “نــوع” أو “طــراز” أو مــا يماثلهــا 
تســمية  أصبحــت  أنهــا  اعتبــار  يجــوز  وال  )المــادة 3(، 
مشــتركة فــي إحــدى الــدول المتعاقــدة مــا دامــت محميــة 

فــي بلــد المنشــأ )المــادة 6(.

أن  المتعاقــدة  للــدول  يحــق  صــار  ينايــر 2010،  ومنــذ 
تصــدر بيــان منــح للحمايــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعــزز 
عمليــة اإلبــالغ عــن حالــة التســجيالت الدوليــة فــي الــدول 
األعضــاء. ويمكــن أن تصــدر هــذه البيانــات مــن جانــب 
الــدول األعضــاء التــي تكــون علــى علــم، قبــل وقــت كاف 
مــن تاريــخ انتهــاء مهلــة الرفــض التــي تمتــد ســنة واحــدة 
لــن تصــدر إعالنــا برفــض  أنهــا   ،)3(5 المــادة  بموجــب 

الحمايــة، كمــا يمكــن أن يحــل البيــان محــل إخطــار ســحب 
الرفــض الصــادر بالفعــل.

وقــد أبــرم اتفــاق لشــبونة ســنة 1958 وتــم تنقيحــه فــي 
وأنشــأ  ســنة 1979.  وعــدل  ســنة 1967  اســتوكهولم 
اتفــاق لشــبونة اتحــادا لــه جمعيــة. وكل دولــة عضــو فــي 
االتحــاد وملتزمــة علــى األقــل باألحكام اإلداريــة والختامية 
الجمعيــة.  فــي  عضــو  هــي  اســتوكهولم  وثيقــة  مــن 

الكامــل  نصــه  علــى  االطــالع  يمكــن  )الــذي  واالتفــاق 
علــى العنــوان التالــي: www.wipo.int/treaties( متــاح 
للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة 
المناســب  الملخــص  )انظــر  )لســنة 1883(  الصناعيــة 
فــي هــذه السلســلة(. ويجــب إيــداع وثائــق التصديــق أو 

االنضمــام لــدى المديــر العــام للويبــو.
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ملخص عن اتفاق لوكارنو الذي وضع 
بموجبه تصنيف دولي للرسوم والنماذج 

الصناعية )لسنة 1968(

والنمــاذج  للرســوم  تصنيفــا  لوكارنــو  اتفــاق  أنشــأ 
الصناعيــة )تصنيــف لوكارنــو(. ويتعيــن علــى المكاتــب 
فــي  تبيــن  أن  المتعاقــدة  الــدول  فــي  المختصــة 
المســتندات الرســمية الخاصــة بإيــداع الرســوم والنمــاذج 
الصناعيــة أو تســجيلها أرقــام فئــات التصنيــف وفئاتــه 
فيهــا  المتجســدة  الســلع  إليهــا  تنتمــي  التــي  الفرعيــة 
الرســوم والنمــاذج. ويجــب أيضــا اتبــاع اإلجــراء نفســه 
بالنســبة إلــى كل مــا تصــدره المكاتــب مــن منشــورات 
بشــأن اإليــداع أو تســجيل الرســوم والنمــاذج الصناعيــة.

فرعيــة،  فئــة  فئــة و219  مــن 32  التصنيــف  ويتألــف 
ــات  ــان الفئ ــا مــع بي ــا أبجدي ــة ترتيب ــة بالســلع مرتب وقائم
والفئــات الفرعيــة التــي ينتمــي إليهــا كل منتــج، ويــرد فــي 

هــذه القائمة حوالــي 000 7 صنفــا.

وتتعهــد لجنــة مــن الخبــراء مؤلفــة بنــاء علــى االتفــاق 
بمهمــة  المتعاقــدة  الــدول  كل  عــن  ممثليــن  وتضــم 
هــي  الحاليــة  والطبعــة  بانتظــام.  التصنيــف  مراجعــة 
ــر 2009. ــز التنفيــذ يوم 1 يناي التاســعة، وقــد دخلــت حي

وتطبــق التصنيــف 52 دولــة طرفــا فــي اتفــاق لوكارنــو. 
ويطبقــه أيضــا المكتــب الدولــي للويبــو فــي إدارة اتفــاق 
والنمــاذج  للرســوم  الدولــي  التســجيل  بشــأن  الهــاي 
هــذه  فــي  المناســب  الملخــص  )انظــر  الصناعيــة 
الفكريــة،  للملكيــة  األفريقيــة  والمنظمــة  السلســلة(، 
الفكريــة،  للملكيــة  األفريقيــة  اإلقليميــة  والمنظمــة 
ومنظمــة بنيلوكــس للملكيــة الفكريــة، ومكتب التنســيق 
)العالمــات  األوروبــي  لالتحــاد  الداخليــة  الســوق  فــي 

والنمــاذج(. والرســوم  التجاريــة 

وقــد أبــرم اتفــاق لوكارنــو ســنة 1968 وجــرى تعديلــه 
ســنة 1979. كمــا أنشــأ اتفــاق لوكارنــو اتحــادا لــه جمعيــة. 

وكل دولــة عضــو فــي االتحــاد هــي عضــو فــي الجمعيــة. 
الجمعيــة  بهــا  التــي تضطلــع  المهــام  أهــم  بيــن  ومــن 

اعتمــاد برنامــج االتحــاد وميزانيتــه لفترة ســنتين.

الكامــل  نصــه  علــى  االطــالع  يمكــن  )الــذي  واالتفــاق 
علــى العنــوان التالــي: www.wipo.int/treaties( متــاح 
للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة 
المناســب  الملخــص  )انظــر  )لســنة 1883(  الصناعيــة 
فــي هــذه السلســلة(. ويجــب إيــداع وثائــق التصديــق أو 

االنضمــام لــدى المديــر العــام للويبــو.
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ملخص عن معاهدة التعاون بشأن البراءات 
)لسنة 1970(

تنــص معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات علــى إمكانيــة 
طلــب الحمايــة بموجــب البــراءة الختــراع مــا فــي عــدة 
ويجــوز  للبــراءة.  “دولــي”  طلــب  بإيــداع  معــا  بلــدان 
أن  فيهــا  وللمقيميــن  متعاقــدة  دولــة  أيــة  لمواطنــي 
يودعــوا ذلــك الطلــب إمــا لــدى مكتــب البــراءات الوطنــي 
لتلــك الدولــة وإمــا لــدى المكتــب الدولــي للويبــو فــي 

جنيــف، حســب اختيــار مــودع الطلــب.

وإذا كان مــودع الطلــب مــن مواطنــي دولــة متعاقــدة 
طــرف فــي اتفاقيــة البــراءات األوروبيــة أو فــي بروتوكول 
هــراري بشــأن البــراءات والرســوم والنمــاذج الصناعيــة 
)بروتوكــول هــراري( أو فــي اتفــاق بانغــي أو فــي اتفاقيــة 
البــراءات األوروبيــة اآلســيوية أو مــن المقيميــن فيها، جاز 
لــه أيضــا إيــداع الطلــب الدولــي لــدى المكتــب األوروبــي 
للبــراءات أو لــدى المنظمــة اإلقليميــة األفريقيــة للملكيــة 
الفكريــة أو لــدى المنظمــة األفريقيــة للملكيــة الفكريــة أو 
لــدى المكتــب األوروبي اآلســيوي للبراءات، على التوالي.

التــي  وتحــدد المعاهــدة بالتفصيــل الشــروط الشــكلية 
يجــب مراعاتهــا فــي الطلبــات الدوليــة.

ويترتب على إيداع طلب بموجب معاهدة التعاون بشأن 
البــراءات أثــر التعييــن التلقائــي لــكل الــدول المتعاقــدة 
الملتزمــة بالمعاهــدة فــي تاريــخ اإليــداع الدولــي. ويكــون 
أثــر الطلــب الدولــي هــو نفســه فــي كل دولــة معينــة 
ــراءة وطنــي فــي إحــدى الــدول قــد  كمــا لــو كان طلــب ب
ــة. ــك الدول ــي فــي تل ــراءات الوطن ــب الب ــدى مكت أودع ل

ويخضــع الطلــب الدولــي لبحــث دولــي تضطلــع بــه إحــدى 
معاهــدة  ظــل  فــي  المختصــة  الدولــي  البحــث  إدارات 
التعــاون بشــأن البــراءات1، وينتهــي بإعــداد تقريــر للبحــث 
قــد  التــي  المنشــورة  بالوثائــق  قائمــة  وهــو  الدولــي، 
ــب  ــراع المطال ــراءة عــن االخت ــة إصــدار ب ــر فــي إمكاني تؤث
ــرب هــذه اإلدارة  ــا تع ــي. كم ــب الدول ــه فــي الطل بحمايت
عــن رأيهــا األولــي غيــر الملــزم عمــا إذا كان االختــراع يلبــي 
معاييــر إمكانيــة الحصــول علــى البــراءة فــي ضــوء نتائــج 

ــر البحــث. تقري

إلــى  مكتوبــا  والــرأي  الدولــي  البحــث  تقريــر  ويرســل 
ــا  ــم محتواهم ــد تقيي ــه بع ــوز ل ــب، الــذي يج مــودع الطل
أن يســحب طلبــه، ال ســيما إذا تبيــن مــن التقريــر والــرأي 
أن مــن المســتبعد منحــه البــراءة، أو أن يعــدل المطالــب 

ــب.  ــواردة فــي الطل ال

المكتــب  يتولــى  الدولــي،  الطلــب  ُيســحب  لــم  وإذا 
أمــا  الدولــي.  البحــث  بتقريــر  نشــره مشــفوعا  الدولــي 

الوقــت. ذلــك  فــي  ُينشــر  فــال  المكتــوب  الــرأي 

ويجــوز للمــودع أن يلتمــس، قبل انقضاء 19 شــهرا اعتبارا 
مــن تاريــخ األولويــة، إجــراء بحــث دولــي إضافــي لــدى 
إدارة البحــث الدولــي فــي الوثائــق ذات الصلــة، والتركيــز 
بشــكل خــاص علــى الوثائــق الــواردة باللغــة التــي تختــص 
فيهــا اإلدارة المذكــورة. ويهــدف البحــث اإلضافــي إلــى 
تقليــص احتمــال ظهــور مزيــد مــن الوثائــق فــي المرحلــة 

الوطنيــة بمــا مــن شــأنه اســتبعاد منــح البــراءة.

1  تعمــل مكاتــب بــراءات االتحــاد الروســي وإســبانيا وأســتراليا وجمهوريــة 
كوريــا والبرازيــل والســويد والصيــن وفنلنــدا وكنــدا والنمســا والواليــات 
للبــراءات ومعهــد  األوروبــي  والمكتــب  واليابــان  األمريكيــة  المتحــدة 
بلــدان شــمال أوروبــا للبــراءات بصفتهــا إدارات للبحــث الدولــي بنــاء 
علــى معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات )حتــى 1 ينايــر 2011(. وقــد ُوقــع 
االتفاقــان اللــذان يســمحان لمكتبــي مصــر وإســرائيل بالعمــل كإدارتيــن 

للبحــث الدولــي، لكــن العمــل لــم يبــدأ بعــد فــي هذيــن المكتبيــن.
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وإذا قــرر مــودع الطلــب االســتمرار فــي إجــراءات الطلــب 
الدولــي بغيــة الحصــول على بــراءات وطنيــة )أو إقليمية(، 
ففــي إمكانــه، فيمــا يتعلــق بمعظــم الــدول المتعاقــدة، 
أن ينتظــر حتــى نهايــة الشــهر الثالثيــن اعتبــارا مــن تاريــخ 
ــدى كل  ــة ل ــة لكــي يشــرع فــي اإلجــراءات الوطني األولوي
مكتــب معيــن بــأن يقــدم )عنــد االقتضــاء( ترجمــة للطلــب 
إلــى اللغــة الرســمية لذلــك المكتــب، ويدفــع لــه الرســوم 
المقــررة ويحصــل علــى خدمات وكالء البــراءات المحليين.

ــب –  ــى الطل ــالت عل ــب إجــراء تعدي وإذا أراد مــودع الطل
بنــاء علــى الوثائــق الــواردة فــي تقريــر البحــث والنتائــج 
التــي يخلــص إليهــا الــرأي المكتــوب مثــال – واالســتفادة 
ل” للبــراءة  مــن إعــادة النظــر فــي أهليــة الطلــب “المعــدَّ
دولــي  تمهيــدي  فحــص  إجــراء  طلــب  يمكــن  فإنــه   –
تقريــر  التمهيــدي  الفحــص  هــذا  عــن  وينتــج  اختيــاري. 
ــر التمهيــدي  ــراءة )التقري تمهيــدي دولــي عــن األهليــة للب
الدولــي عــن األهليــة للبــراءة – الفصــل الثانــي(، تعــده 
إحــدى هيئــات الفحــص التمهيــدي الدولــي المختصــة بنــاء 
علــى معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات2 ويتضمــن وجهــة 
ــراءة عــن  ــة إصــدار ب ــر ملزمــة عــن إمكاني ــة وغي نظــر أولي
االختــراع المطالــب بحمايتــه. وهــو يوفــر لمــودع الطلــب 
أساســا أقــوى لتقييــم احتمــال الحصــول علــى البــراءة، 
إيجابيــا – لمواصلــة  التقريــر  إذا كان  أقــوى –  وأساســا 
إجــراءات الطلــب الدولــي لــدى مكاتــب البــراءات الوطنيــة 
واإلقليميــة. أمــا فــي حالــة عــدم طلــب فحــص تمهيــدي 
تمهيديــا  تقريــرا  يضــع  الدولــي  المكتــب  فــإن  دولــي، 
دوليــا عــن األهليــة للبــراءة )التقريــر التمهيــدي الدولــي 
عــن األهليــة للبــراءة – الفصــل األول( بنــاء علــى الــرأي 
ويبلــغ  الدولــي  البحــث  إدارة  تصــدره  الــذي  المكتــوب 

المكاتــب المعينــة بهــذا التقريــر.

ــا  ــة كوري ــراءات االتحــاد الروســي وأســتراليا وجمهوري ــب ب 2  تعمــل مكات
والنمســا  وكنــدا  وإســرائيل  وفنلنــدا  والصيــن  والســويد  والبرازيــل 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة واليابــان والمكتــب األوروبــي للبــراءات 
للفحــص  إدارات  بصفتهــا  للبــراءات  أوروبــا  شــمال  بلــدان  ومعهــد 
التمهيــدي الدولــي بنــاء علــى معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات )حتــى 
1 ينايــر 2013(. وقــد ُوقــع االتفاقــان اللــذان يســمحان لمكاتــب شــيلي 
ومصــر والهنــد بالعمــل كإدارتيــن للفحــص التمهيــدي الدولــي، لكــن 

ــن. ــن المكتبي ــد فــي هذي ــدأ بع ــم يب العمــل ل

المعاهــدة  فــي  عليهــا  المنصــوص  اإلجــراءات  وتعــود 
بفوائــد كبيــرة علــى مــودع الطلــب ومكاتــب البــراءات 

الجمهــور: وعامــة 
يحظــى مــودع الطلــب بمهلــة إضافيــة تصــل إلــى   1
ثمانيــة عشــر شــهرا مقارنــة بالمهــل الممنوحــة خــارج 
نطــاق المعاهــدة للتفكيــر فــي جــدوى طلــب الحمايــة 
ــراءات فــي  ــن للب ــن وكالء محليي فــي الخــارج، ولتعيي
ــي، وإلعــداد الترجمــات الالزمــة، ودفــع  ــد أجنب كل بل

الرســوم الوطنيــة؛
ومــن المضمــون لــه أال يرفــض أي مكتــب معيــن   2
معالجتــه  أثنــاء  شــكلية  ألســباب  الدولــي  طلبــه 
ــب  ــي فــي حــال اســتوفى الطل ــد الوطن ــى الصعي عل
الشــروط الشــكلية المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدة؛
الدولــي  البحــث  تقريــر  إلــى  يســتند  أن  وبإمكانــه   3
والــرأي المكتــوب لتقديــر مــدى احتمــال إصــدار بــراءة 

معقــوال؛ تقديــرا  اختراعــه  عــن 
ــي  ــدي الدول ويســتطيع خــالل إجــراء الفحــص التمهي  4
ــي ليكــون ســليما  ــب الدول ــاري أن يعــدل الطل االختي
صحيحا قبل معالجته لدى مكاتب البراءات المختلفة؛
هــذه المســتندات التــي ترفــق بالطلــب الدولــي عنــد   5
تقديمــه للمكاتــب المعينــة – تقريــر البحــث الدولــي 
التقريــر  أمكــن،  حيثمــا  وأيضــا،  المكتــوب  والــرأي 
التمهيــدي الدولــي عــن األهليــة للبــراءة – تســاعد فــي 
تخفيــف أعبــاء البحــث والفحــص في مكاتــب البراءات 

ــاء تمامــا؛ ــغ تلــك األعب ــم تل ــرة، إن ل بدرجــة كبي
نظــرا إلــى أن كل طلــب دولــي ينشــر مشــفوعا بتقريــر   6
للبحــث الدولــي، فإنــه يصبــح مــن األســهل للغيــر 
ــراءة عــن  ــة إصــدار ب ــن رأي ســليم بشــأن إمكاني تكوي

االختــراع المطالــب بحمايتــه؛
يضــع النشــر الدولــي طلبــات المودعيــن تحــت أنظــار   7
ــة تســاعد  ــم، ويمثــل ذلــك وســيلة دعائيــة فعال العال

ــص. ــم التراخي ــن منحه ــي البحــث عمــن يمك ف

وفي النهاية، فإن معاهدة التعاون بشأن البراءات:
تجعل العالم في المتناول؛  •

تؤجــل التكاليــف الكبيــرة المرتبطــة بحمايــة البــراءات   •
الدوليــة؛

توفر أساسا متينا لقرارات منح البراءات؛  •
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ومعاهــد  العالــم  شــركات  كبــرى  منهــا  تســتفيد   •
األبحــاث والجامعــات فــي ســعيها للحصــول علــى 

الدوليــة. البــراءات  حمايــة 

وقــد أنشــأت المعاهــدة اتحــادا. ولالتحــاد جمعيــة. وكل 
ــة.  ــة طــرف فــي المعاهــدة هــي عضــو فــي الجمعي دول
ــة  ــا الجمعي ــع به ــي تضطل ــات الت ــن أهــم المهم ومــن بي
تعديــل الالئحــة التنفيذيــة الصــادرة بنــاء علــى المعاهــدة 
واعتمــاد برنامــج االتحــاد وميزانيتــه لفتــرة ســنتين وتحديد 

الرســوم المقــررة لالنتفــاع بنظــام المعاهــدة.

خاصــا  تدبيــرا  المعاهــدة  اتحــاد  جمعيــة  اتخــذت  وقــد 
مواطنــي  مــن  الطبيعييــن  األشــخاص   )i( لمصلحــة 
عــن 000 3  للفــرد  الوطنــي  يقــل دخلهــا  التــي  الــدول 
ــي  ــن فيهــا، أو مــن مواطن دوالر أمريكــي ومــن المقيمي
ــة  ــواردة بجــدول الرســوم فــي الالئحــة التنفيذي ــدول ال ال
للمعاهــدة والمقيميــن فيهــا، و)ii( مودعــي الطلبــات، 
ســواء كانــوا مــن األشــخاص الطبيعييــن أم ال، الذيــن هــم 
مــن مواطنــي الــدول التــي تصنفهــا األمــم المتحــدة علــى 
ــا.  ــن فيه ــدان األقــل نمــوا أو مــن المقيمي ــا مــن البل أنه
ــة مــن بعــض  ــر هــو خصــم 90 بالمائ ومفــاد هــذا التدبي

الرســوم التــي تفرضهــا المعاهــدة.

ومــن الممكــن االطــالع علــى تفاصيــل المعاهــدة فــي 
التعــاون  معاهــدة  علــى  بنــاء  الطلــب  مــودع  دليــل 
علــى   )PCT Applicant’s Guide( البــراءات  بشــأن 
أصدرتــه  الــذي   ،)www.wipo.int/pct/en( عنــوان 
الويبــو باللغتيــن اإلنكليزيــة والفرنســية )والــذي يتوفــر 
واليابانيــة ال  بالصينيــة واأللمانيــة  أيضــا فــي طبعــات 
التعــاون  أنبــاء معاهــدة  نشــرة  وفــي  الويبــو(  تنشــرها 
تصدرهــا  التــي   )PCT Newsletter( البــراءات  بشــأن 

اإلنكليزيــة. باللغــة  الويبــو 

البــراءات  بشــأن  التعــاون  معاهــدة  أبرمــت  وقــد 
ســنوات 1979  فــي  تعديلهــا  وجــرى  ســنة 1970، 
و1984 و2001 )ويمكــن االطــالع علــى نصهــا الكامــل 
.)www.wipo.int/treaties التالــي:  العنــوان  علــى 

اتفاقيــة  فــي  األطــراف  للــدول  متاحــة  والمعاهــدة 
ــة )لســنة 1883( )انظــر  ــة الصناعي ــة الملكي باريــس لحماي
الملخــص المناســب فــي هــذه السلســلة(. ويجــب إيــداع 
وثائــق التصديــق أو االنضمــام لــدى المديــر العــام للويبــو.
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ملخص عن اتفاق استراسبورغ بشأن 
التصنيف الدولي للبراءات )لسنة 1971(

أنشــأ اتفــاق استراســبورغ التصنيــف الدولــي للبــراءات 
الــذي يقســم التكنولوجيــا إلــى ثمانيــة أقســام رئيســية 
70 قســم فرعــي. ولــكل قســم فرعــي  تتضمــن نحــو 000

رمــز يتألــف مــن أرقــام عربيــة وأحــرف التينيــة. 

ويوضــع الرمــز المناســب علــى وثائــق البــراءات )طلبــات 
ــي يصــدر  ــراءات الممنوحــة(، الت ــراءات المنشــورة والب الب
منهــا أكثــر مــن مليونــي وثيقــة ســنويا. ويختــار الرمــز 
للملكيــة  اإلقليمــي  أو  الوطنــي  المكتــب  المناســب 
رمــوز  ويختــار  البــراءة.  وثيقــة  ينشــر  الــذي  الصناعيــة 
التصنيــف الدولــي للبــراءات إدارة البحــث الدولــي فــي 
البــراءات. التعــاون بشــأن  الطلبــات بموجــب معاهــدة 

والتصنيــف إجــراء الزم للعثــور علــى وثائــق البــراءات عنــد 
البحــث فــي “حالــة التقنيــة الصناعيــة الســابقة”. ويجــري 
البــراءات  بإصــدار  المكلفــة  الســلطات  البحــث  ذلــك 
ــم  ــر وكل مــن يهت والمخترعــون وإدارات البحــث والتطوي

بتطبيــق التكنولوجيــا أو تطويرهــا.

وبالرغــم مــن أن عــدد الــدول األطــراف فــي االتفــاق هــو 
62 دولــة فقــط، فــإن مكاتــب البــراءات الخاصــة بأكثــر 
إقليميــة  مكاتــب  أربعــة  عــن  فضــال  دولــة،  مــن 100 
وأمانــة الويبــو، تنتفــع كلهــا حاليــا بالتصنيــف الدولــي 
بشــأن  التعــاون  معاهــدة  إدارة  إطــار  فــي  للبــراءات 
البــراءات )لســنة 1970( )انظــر الملخــص المناســب فــي 

السلســلة(. هــذه 

التصنيــف  تتــم مراجعــة  المســتجدة،  لألمــور  ومراعــاة 
ــدة مــرة كل ســنة  ــي باســتمرار وتصــدر طبعــة جدي الدول

يوم 1 ينايــر. فــي 

ــراءات  ــي للب ــة مراجعــة التصنيــف الدول ــع بعملي وتضطل
لجنــة مــن الخبــراء مؤلفــة بنــاء علــى االتفــاق. وكل الــدول 

األطــراف فــي االتفــاق هــي أعضــاء فــي لجنــة الخبــراء.

وقــد أنشــأ االتفــاق اتحــادا. ولالتحــاد جمعيــة. وكل بلــد 
عضــو فــي االتحــاد هــو عضــو فــي الجمعيــة. ومــن بيــن 
اعتمــاد  الجمعيــة  بهــا  تضطلــع  التــي  المهمــات  أهــم 

برنامــج االتحــاد وميزانيتــه لفتــرة ســنتين.

باتفــاق  تســميته  علــى  المتعــارف   – االتفــاق  وأبــرم 
وجــرى   ،1971 ســنة   – للبــراءات  الدولــي  التصنيــف 
تعديلــه ســنة 1979 )ويمكــن االطــالع علــى نصــه الكامــل 
علــى العنــوان التالــي: www.wipo.int/treaties(. وهــو 
لحمايــة  باريــس  اتفاقيــة  فــي  األطــراف  للــدول  متــاح 
الملخــص  )انظــر  )لســنة 1883(  الصناعيــة  الملكيــة 
المناســب فــي هــذه السلســلة(. ويجــب إيــداع وثائــق 

للويبــو. العــام  المديــر  لــدى  أو االنضمــام  التصديــق 
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ملخص عن اتفاق فيينا الذي وضع 
بموجبه تصنيف دولي للعناصر التصويرية 

للعالمات )لسنة 1973(

ــا(  ــف فيين ــا للعالمــات )تصني ــا تصنيف ــاق فيين أنشــأ اتف
التــي تتكــون مــن عناصــر تصويريــة أو تحتــوي عليهــا. 
ويتعيــن علــى المكاتــب المختصــة فــي الــدول المتعاقــدة 
الرســمية  والمنشــورات  المســتندات  فــي  تبيــن  أن 
أرقــام  وتجديدهــا  العالمــات  تلــك  بتســجيل  المتعلقــة 
فئــات التصنيــف وأقســامه وفروعــه التــي تنتمــي إليهــا 

العناصــر التصويريــة لتلــك العالمــات.

وتتعهــد لجنــة مــن الخبــراء مؤلفــة بنــاء علــى االتفــاق 
بمهمــة  المتعاقــدة  الــدول  كل  مــن  ممثليــن  وتضــم 
مراجعــة التصنيــف بانتظــام. وقــد دخلــت الطبعــة الحاليــة 

)الســابعة( حيــز التنفيــذ اعتبــارا مــن 1 ينايــر 2013.

ويتألــف التصنيــف مــن 29 فئــة و145 قســما وحوالــي 
700 1 فرعــا، تنــدرج فيهــا العناصــر التصويرية للعالمات.

وبالرغــم مــن أن عــدد الــدول األطــراف فــي اتفــاق فيينــا 
هــو 31 دولــة فقــط، فــإن مكاتــب الملكيــة الصناعيــة 
بالتصنيــف،  تنتفــع  األقــل  علــى  أخــرى  في 30 دولــة 
فضــال عــن المكتــب الدولــي للويبــو والمنظمــة األفريقيــة 
ــة  ــة الفكري ــة ومنظمــة بنيلوكــس للملكي ــة الفكري للملكي
ومكتــب التنســيق في الســوق الداخليــة لالتحاد األوروبي 
الصناعيــة(. والنمــاذج  والرســوم  التجاريــة  )العالمــات 

وقــد أنشــأ اتفــاق فيينــا اتحــادا لــه جمعيــة. وكل دولــة 
ومــن  الجمعيــة.  فــي  عضــو  هــي  االتحــاد  فــي  عضــو 
بيــن أهــم المهمــات التــي تضطلــع بهــا الجمعيــة اعتمــاد 

برنامــج االتحــاد وميزانيتــه لفتــرة ســنتين.

تعديلــه  وجــرى  ســنة 1973  فيينــا  اتفــاق  أبــرم  وقــد 
.1985 ســنة 

الكامــل  نصــه  علــى  االطــالع  يمكــن  )الــذي  واالتفــاق 
علــى العنــوان التالــي: www.wipo.int/treaties( متــاح 
للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة 
المناســب  الملخــص  )انظــر   )1883 )لســنة  الصناعيــة 
فــي هــذه السلســلة(. ويجــب إيــداع وثائــق التصديــق أو 

االنضمــام لــدى المديــر العــام للويبــو.
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ملخص عن معاهدة بودابست بشأن 
االعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة 

ألغراض اإلجراءات الخاصة بالبراءات 
)لسنة 1977(

الدولــة  أن  علــى  أساســا  بودابســت  معاهــدة  تنــص 
المتعاقــدة التــي تســمح بإيــداع كائنــات دقيقة أو تشــترط 
ذلــك ألغــراض اإلجــراءات الخاصــة بالبــراءات يجــب أن 
تعتــرف، لألغــراض نفســها، بإيــداع كائــن دقيــق لــدى 
أيــة “ســلطة إيــداع دوليــة”، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت 
تلــك الســلطة داخــل أراضــي الدولــة المذكــورة أو خارجهــا.

والكشــف عــن االختــراع شــرط مــن شــروط منح البــراءات. 
ويتــم الكشــف عــن االختــراع عــادة بوصفــه كتابــة. أمــا 
إذا تعلــق االختــراع بأحــد الكائنــات الدقيقــة غيــر المتاحــة 
يســتحيل  فإنــه  الكائــن،  هــذا  باســتعمال  أو  للجمهــور 
الكشــف عنــه كتابــة، وال بــد أن يتــم ذلــك عــن طريــق 
إيــداع عينــة مــن الكائــن الدقيــق لــدى إحــدى المؤسســات 
مصطلــح  يفســر  الواقــع،  أرض  وعلــى  المتخصصــة. 
“كائــن دقيــق” بمفهومــه العــام علــى أنــه يشــمل المــادة 
ألغــراض  ضروريــا  إيداعهــا  يكــون  التــي  البيولوجيــة 
الكشــف، وال ســيما فيمــا يتعلــق باالختراعــات المتصلــة 

بمجــال التغذيــة وصناعــة المســتحضرات الصيدليــة.

وتفاديــا لضــرورة اإليــداع فــي كل بلد تنشــد فيــه الحماية، 
تنــص المعاهــدة علــى أن يكــون إيــداع الكائنــات الدقيقــة 
لــدى أيــة “ســلطة إيــداع دوليــة” كافيــا ألغــراض اإلجراءات 
الخاصــة بالبــراءات والمباَشــرة أمــام المكاتــب الوطنيــة 
للبــراءات فــي كل الــدول المتعاقــدة وأمــام أي مكتــب 
إقليمــي للبــراءات )إذا أعلــن المكتــب أنــه يعتــرف بمــا 
للمعاهــدة مــن آثــار(. وهــذا مــا أعلنتــه المنظمــة األوروبيــة 
للبــراءات  اآلســيوية  األوروبيــة  والمنظمــة  للبــراءات 
الفكريــة. للملكيــة  األفريقيــة  اإلقليميــة  والمنظمــة 

وإن مــا يطلــق عليــه فــي المعاهــدة اســم “ســلطة اإليداع 
الدوليــة” هــو مؤسســة علميــة قــادرة علــى االحتفــاظ 
بالكائنــات الدقيقــة )مؤسســة اســتنبات مثــال(. وتكتســب 
ــداع الدوليــة” إذا قدمــت  المؤسســة وضــع “ســلطة اإلي
الدولــة المتعاقــدة التــي توجــد فيهــا تلــك المؤسســة 
ــا تفــي ببعــض  ــات بأنه ــو ضمان ــر العــام للويب ــى المدي إل
وســوف  المعاهــدة  فــي  عليهــا  المنصــوص  الشــروط 

تواصــل الوفــاء بهــا.

البــراءات  بنظــام  االنتفــاع  علــى  المعاهــدة  وتشــجع 
بالفائــدة  يرجــع  المتعاقــدة ألنــه  الدولــة  المطبــق فــي 
أساســا علــى المــودع إذا أراد الحصــول علــى بــراءات فــي 
عــدة دول متعاقــدة، إذ إن إيــداع الكائــن الدقيــق تبعــا 
لإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدة يعفيــه مــن 
بعــض التكاليــف ويوفــر لــه جانبــا كبيــرا مــن األمــن. فهــو 
يعفيــه مــن التكاليــف نظــرا إلــى أنــه يكفيــه إيــداع الكائــن 
الدقيــق مــرة واحــدة لــدى ســلطة إيــداع واحــدة بــدال مــن 
إيداعــه فــي كل دولــة مــن الــدول المتعاقــدة التــي يــودع 
فيهــا طلــب بــراءة يتعلــق بذلــك الكائــن الدقيــق. وتوفــر 
المعاهــدة للمــودع جانبــا كبيــرا مــن األمــن نظــرا إلــى 
ــات  ــات مــن الكائن ــداع عين ــدا إلي ــا موح ــا تضــع نظام أنه

الدقيقــة واالعتــراف بهــا وتوفيرهــا.

وال تنــص المعاهــدة علــى وضــع ميزانيــة، ولكنهــا تنشــئ 
فــي  األطــراف  الــدول  مــن  يتكونــان  وجمعيــة  اتحــادا 
المعاهــدة. وتتمثــل المهمــة الرئيســية التــي تضطلــع بهــا 
الجمعيــة فــي تعديــل الالئحــة التنفيذيــة الصــادرة بنــاء 
علــى المعاهــدة. وال يمكــن مطالبــة أيــة دولــة بتســديد 
اشــتراكات إلــى المكتــب الدولــي للويبــو مقابــل عضويتها 
ــة”. ــداع دولي فــي اتحــاد بودابســت أو إنشــاء “ســلطة إي
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 1977 أبرمــت معاهــدة بودابســت فــي ســنة  و وقــد 
)التــي يمكــن االطــالع علــى نصهــا الكامــل علــى العنــوان 
التالــي: www.wipo.int/treaties( وهــي متاحــة للــدول 
األطــراف فــي اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة 
هــذه  فــي  المناســب  الملخــص  )انظــر  )لســنة 1883( 
السلســلة(. ويجــب إيــداع وثائــق التصديــق أو االنضمــام 

ــر العــام للويبــو.  لــدى المدي
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ملخص عن معاهدة نيروبي بشأن حماية 
الرمز األولمبي )لسنة 1981(

نيروبــي  معاهــدة  فــي  األطــراف  الــدول  كل  تلتــزم 
بحمايــة الرمــز األولمبــي – خمــس حلقــات متشــابكة – 
مــن اســتخدامه ألغــراض تجاريــة )فــي الدعايــة وعلــى 
المنتجــات وكعالمــة وغيــر ذلــك( دون تصريــح مــن اللجنــة 

األولمبيــة. الدوليــة 

ومــن بيــن اآلثــار المهمــة للمعاهــدة أن للجنــة األولمبيــة 
الوطنيــة فــي أي مــن الــدول األطــراف فــي المعاهــدة 
الحــق فــي جــزء مــن أي إيــرادات تحصلهــا اللجنــة الدوليــة 
األولمبيــة مــن التراخيــص الممنوحــة الســتعمال الرمــز 

ــة. األولمبــي فــي تلــك الدول

وال تنــص المعاهــدة علــى إنشــاء اتحــاد أو هيئــة رئاســية 
أو ميزانيــة.

والمعاهــدة )التــي يمكــن االطــالع علــى نصهــا الكامــل 
علــى العنــوان التالــي: www.wipo.int/treaties( متاحــة 
أليــة دولــة عضــو فــي الويبــو أو اتحــاد باريــس بشــأن 
حمايــة الملكيــة الصناعيــة )لســنة 1883( )انظــر الملخــص 
المناســب فــي هــذه السلســلة( أو األمــم المتحــدة أو أيــة 
وكالــة مــن الــوكاالت المتخصصــة المتعاملــة مــع األمــم 
المتحــدة. ويجــب إيــداع وثائــق التصديــق أو القبــول أو 

ــر العــام للويبــو. الموافقــة أو االنضمــام لــدى المدي
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ملخص عن معاهدة قانون العالمات
)لسنة 1994(

توحيــد  هــو  العالمــات  قانــون  معاهــدة  مــن  الغــرض 
الوطنيــة  التجاريــة  العالمــات  تســجيل  إجــراءات 
واإلقليميــة وتعميــم هــذه اإلجــراءات، وذلــك مــن خــالل 
تبســيط بعــض جوانبهــا وتنســيقها بحيــث تكــون طلبــات 
واليــات  فــي  تســجيالتها  وإدارة  التجاريــة  العالمــات 

وضوحــا. وأكثــر  تعقيــدا  أقــل  متعــددة  قضائيــة 

المعاهــدة  أحــكام  مــن  الكبــرى  األغلبيــة  وتتعلــق 
باإلجــراءات المباَشــرة لــدى مكتــب تســجيل العالمــات 
مراحــل  ثــالث  إلــى  تقســيمها  يمكــن  والتــي  التجاريــة 
رئيســية هــي طلــب التســجيل والتغييــرات بعــد التســجيل 
والتجديــد. والقواعــد المتعلقــة بــكل مرحلــة مصممــة 
بحيــث تحــدد بوضــوح الشــروط الواجــب توفرهــا فــي أي 

التمــاس معيــن. طلــب أو أي 

يجــوز  التســجيل(،  طلــب  )أي  األولــى  المرحلــة  وفــي 
لألطــراف المتعاقــدة فــي المعاهــدة أن تشــترط تضميــن 
البيانــات التاليــة كحــد أقصــى: التمــاس واالســم والعنوان 
وغيرهــا مــن البيانــات المتعلقــة بمــودع الطلــب وممثلــه؛ 
فيهــا  بمــا  بالعالمــة،  المتعلقــة  البيانــات  ومختلــف 
عــدد مــن األشــكال التــي تظهــر بهــا العالمــة؛ والســلع 
مصنفــة  أجلهــا  مــن  التســجيل  المطلــوب  والخدمــات 
طبقــا لتصنيــف نيــس )الموضــوع بنــاء علــى اتفــاق نيــس 
بشــأن التصنيــف الدولــي للســلع والخدمــات ألغــراض 
الملخــص  )انظــر   )1957 )لســنة  العالمــات  تســجيل 
المناســب فــي هــذه السلســلة((؛ وحيثمــا أمكــن، إعــالن 
نيــة االنتفــاع بالعالمــة. وعلــى كل طــرف متعاقــد أن 
خدمــات  أو  بســلع  الطلــب  يتعلــق  بــأن  أيضــا  يســمح 
تنتمــي إلــى عــدة فئــات مــن تصنيــف نيــس. وبمــا أن 
ــإن الطــرف  ــا شــروط شــاملة، ف الشــروط المســموح به
المتعاقــد ال يســتطيع أن يطالــب مــودع الطلــب، مثــال، 
بــأن يقــدم مســتخرجا مــن ســجل تجــاري أو أن يبيــن أن لــه 
نشــاطا تجاريــا معينــا أو أن يقــدم إثباتــا علــى أن العالمــة 
مســجلة فــي ســجل العالمــات التجاريــة الخــاص ببلــد آخــر. 

المشــمولة  اإلجــراءات  مــن  الثانيــة  المرحلــة  وتتنــاول 
بالمعاهــدة التغييــرات فــي األســماء أو العناويــن وفــي 
ملكيــة التســجيل. وفــي هــذا المقــام أيضــا، وضعــت 
المعاهــدة قائمــة شــاملة بالمقتضيــات الشــكلية التــي 
ــى  ــم التمــاس واحــد حت ــا. إذ يكفــي تقدي يمكــن تطبيقه
إذا تعلــق التغييــر بأكثــر مــن طلــب أو تســجيل واحــد )وقــد 
يكــون هنــاك المئــات منهــا(، بشــرط أن يرتبــط التغييــر 

بــكل التســجيالت أو الطلبــات المعنيــة.

تنــص  التجديــد،  أي  الثالثــة،  بالمرحلــة  يتعلــق  وفيمــا 
بعشــر ســنوات  واحــدة محــددة  مــدة  علــى  المعاهــدة 

تجديــد. ولــكل  األولــى  التســجيل  لفتــرة 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تنــص المعاهــدة علــى أن التوكيــل 
الرســمي قــد يتعلــق بعــدة طلبــات أو تســجيالت لنفــس 

الشــخص أو المؤسســة.

اســتمارة  علــى  العالمــات  قانــون  معاهــدة  وتحتــوي 
نموذجيــة دوليــة تتفــق مــع أقصــى الشــروط التــي يمكــن 
أن ينــص عليهــا طــرف متعاقــد بشــأن إجــراء أو وثيقــة 
مــا. ويمكــن لطــرف متعاقــد أن يعــد اســتمارة دوليــة 
مخصصــة خاصــة بــه، شــرط أال تفــرض هــذه االســتمارة 
عوامــاًل إلزاميــة تضــاف إلــى العوامــل المنصــوص عليهــا 

فــي االســتمارة النموذجيــة الدوليــة المقابلــة.  

ومــن المحظــور أيضــا اقتضاء أي نوع من أنواع التصديق 
علــى أي توقيــع، إال فــي حالــة التنــازل عــن التســجيل.

وقــد أبرمــت معاهــدة قانــون العالمــات )التــي يمكــن 
التالــي: العنــوان  علــى  الكامــل  نصهــا  علــى   االطــالع 
www.wipo.int/treaties( ســنة 1994، وهــي متاحــة 
للــدول األعضــاء فــي الويبــو ولبعــض المنظمــات الدوليــة 
الحكوميــة. ويجــب إيــداع وثائــق التصديــق أو االنضمــام 

لــدى المديــر العــام للويبــو.
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ملخص عن معاهدة قانون البراءات 
)لسنة 2000(

ترمــي معاهــدة قانــون البــراءات إلــى تنســيق اإلجــراءات 
الوطنيــة  البــراءات  بطلبــات  المتعلقــة  الشــكلية 
ــك اإلجــراءات لتيســير  ــة وســنداتها وترشــيد تل واإلقليمي
االنتفــاع بهــا. وفيمــا عــدا االســتثناء الرئيســي الخــاص 
بشــروط تاريــخ اإليــداع، تنــص المعاهــدة علــى أقصــى 
الطــرف  لمكتــب  يجــوز  التــي  الشــروط  مــن  مجموعــة 
المتعاقــد أن يطبقهــا. ويعنــي ذلــك أن للطــرف المتعاقــد 
أســخى مــن  النــص فــي قوانينــه علــى شــروط  حريــة 
منظــور المودعيــن والمالكيــن، ولكنــه ملــزم بالشــروط 
علــى  يفرضهــا  أن  للمكتــب  يجــوز  التــي  القصــوى 
ــكام  ــى أح ــوي المعاهــدة عل ــن. وتحت ــن والمالكي المودعي

تتنــاول القضايــا التاليــة علــى وجــه الخصــوص:

تاريــخ  علــى  الحصــول  شــروط  المعاهــدة  وّحــدت   •
لإليــداع للحــدِّ قــدر اإلمــكان مــن الحــاالت التــي يفقــد 
فــي  األهــم  وهــو  اإليــداع  تاريــخ  المودعــون  فيهــا 
مجموعــة اإلجــراءات برمتهــا. إذ تقتضــي المعاهــدة 
ــص تاريخــا  مــن مكتــب الطــرف المتعاقــد أن يخصِّ
إليــداع الطلــب بمجــرد اســتيفاء ثالثــة شــروط شــكلية 
بســيطة هــي: أوال، بيــان أن العناصــر التــي تســلمها 
بــراءة  علــى  للحصــول  بهــا طلــب  ُيقصــد  المكتــب 
بالتعــرف  بيانــات تســمح للمكتــب  اختــراع. وثانيــا، 
علــى المــودع أو االتصــال بــه )علمــا بــأن المعاهــدة 
تســمح للطــرف المتعاقــد بــأن يطالــب بالنوعيــن مــن 
البيانــات(. وثالثــا، جــزء يبــدو فــي ظاهــره أنــه وصــف 
إضافيــة  عناصــر  أي  اقتضــاء  يجــوز  وال  لالختــراع. 
ــد  ــوز للطــرف المتعاق ــداع. وال يج ــخ لإلي ــد تاري لتحدي
بوجــه خــاص أن يقتضــي مطلبــا أو أكثــر أو رســما 
لإليــداع لتخصيــص تاريــخ لإليــداع. وكمــا ورد آنفــا، 
فــإن تلــك الشــروط ليســت هــي الشــروط القصــوى 
ال  المعاهــدة  أن  أي  المطلقــة،  الشــروط  ولكنهــا 
تاريخــا  يخصــص  بــأن  المتعاقــد  للطــرف  تســمح 

لإليــداع قبــل اســتيفاء جميــع تلــك الشــروط.

ــدة مــن الشــروط  ووضعــت المعاهــدة مجموعــة موحَّ  •
باعتمــاد  واإلقليميــة  الوطنيــة  للطلبــات  الشــكلية 
ــاون  ــا فــي معاهــدة التع الشــروط المنصــوص عليه
بشــأن البــراءات فيمــا يخــص شــكل الطلبــات الدوليــة 
اســتمارة  مضمــون  ذلــك  فــي  بمــا  ومضمونهــا، 
مشــفوعة  االســتمارة  تلــك  واســتخدام  العريضــة 
لــو  ينبغــي معاملتــه كمــا  الطلــب  إلــى أن  بإشــارة 
أن يســتدرك  ذلــك  كان طلبــا وطنيــا. ومــن شــأن 
ــة  ــراءات الوطني ــن أنظمــة الب ــة بي ــات اإلجرائي التفاوت

واإلقليميــة والدوليــة أو أن يحــد منهــا.
ــدة مــن االســتمارات  وقــد ُوضعــت المجموعــة الموحَّ  •
الدوليــة النموذجيــة التــي يجــب علــى مكاتــب جميــع 

األطــراف المتعاقــدة أن تقبلهــا.
ــط عــددا مــن  ونصــت المعاهــدة علــى أحــكام تبسِّ  •
مــن  البــراءات،  مكاتــب  أمــام  المتخــذة  اإلجــراءات 
التــي  التكاليــف  تخفيــض  فــي  تســاهم  أن  شــأنها 
ــب. ومــن تلــك  ــن والمكات ــى كاهــل المودعي تقــع عل
اإلجــراءات اإلعفــاء مــن التمثيــل اإللزامــي فــي بعــض 
ــل  ــى اشــتراط الدلي ــود المفروضــة عل الحــاالت والقي
دائمــا وإلــزام المكاتــب بقبــول تبليــغ واحــد فقــط 
يغطــي أكثــر مــن طلــب أو بــراءة فــي بعــض الحــاالت 
)مثــل التوكيــل( والقيــود المفروضــة علــى اقتضــاء 

تقديــم صــورة عــن طلــب ســابق وترجمــة لــه.
بتفــادي  تســمح  إجــراءات  علــى  المعاهــدة  وتنــص   •
نتيجــة  قصــد  بغيــر  الجوهريــة  الحقــوق  فقــدان 
للتخلــف عــن االمتثــال للشــروط الشــكلية أو المهــل. 
ومــن تلــك األحــكام التــزام المكاتــب بإخطــار المــودع 
أو الشــخص المعنــي اآلخــر وتمديــد المهــل واســتمرار 
معالجــة الطلــب ورّد الحقــوق والقيــود المفروضــة 
علــى إلغــاء البــراءة أو إبطالهــا لوجــود عيــوب شــكلية 

ــغ عنهــا المكتــب أثنــاء إجــراءات الطلــب. لــم ُيبلِّ
وأتاحــت المعاهــدة اعتمــاد اإليــداع اإللكترونــي مــع   •
ضمــان إمكانيــة التبليــغ بالورق والوســائل اإللكترونية 
المتعاقــدة  لألطــراف  المعاهــدة  ســمحت  إذ  معــا. 
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باالســتغناء عــن التبليــغ الورقــي واالنتقــال كليــا إلــى 
التبليــغ اإللكترونــي اعتبــارا مــن 2 يونيــو 2005. غيــر 
ذلــك  بعــد  المتعاقــدة ملزمــة، حتــى  أن األطــراف 
ــخ  ــراض تاري ــة ألغ ــات الورقي ــول التبليغ ــخ، بقب التاري
اإليــداع واالمتثــال للمهــل. وفــي ذلــك الصــدد اجتمــع 
المؤتمــرون علــى بيــان متفــق عليــه مفــاده أن البلدان 
الصناعيــة ستســتمر فــي تقديــم الدعــم إلــى البلــدان 
الناميــة والبلــدان المنتقلــة إلــى نظــام االقتصــاد الحــّر 
فيمــا يتعلــق بتطبيــق إجــراءات اإليــداع اإللكترونــي.

2000، ودخلـــت حيـــز  المعاهـــدة ســـنة  ُأبرمـــت  وقـــد 
.2005 فـــي  التنفيـــذ 

والمعاهــدة )التــي يمكــن االطــالع علــى نصهــا الكامــل 
علــى العنــوان التالــي: www.wipo.int/treaties( متاحــة 
للــدول األعضــاء فــي الويبــو أو األطــراف فــي اتفاقيــة 
ــة )لســنة 1883( )انظــر  ــة الصناعي ــة الملكي باريــس لحماي
الملخــص المناســب فــي هــذه السلســلة(. وهــي متاحــة 
أيضــا لبعــض المنظمــات الدولية الحكوميــة. ويجب إيداع 
وثائــق التصديــق أو االنضمــام لــدى المديــر العــام للويبــو.
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ملخص عن معاهدة سنغافورة بشأن قانون 
العالمات )لسنة 2006(

الغــرض مــن معاهــدة ســنغافورة هــو وضــع إطــار دولــي 
حديــث وديناميكــي لتنســيق اإلجــراءات اإلداريــة لتســجيل 
معاهــدة  مــن  المعاهــدة  وتتخــذ  التجاريــة.  العالمــات 
قانــون العالمــات لســنة 1994 أساســا لهــا، ولكنهــا تتميــز 
بنطــاق تطبيــق أوســع وتعالــج آخــر التطــورات فــي مجــال 
ــى كل  ــا االتصــاالت. حيــث يمكــن تطبيقهــا عل تكنولوجي
قانــون  علــى  بنــاء  للتســجيل  القابلــة  العالمــات  أنــواع 
الطــرف المتعاقــد المعنــي. ولألطــراف المتعاقــدة حريــة 
اختيــار وســائل االتصــال بمكاتبهــا )بمــا فيهــا االتصــال 
عــن طريــق االســتمارة اإللكترونيــة أو وســائل اإلرســال 
اإللكترونيــة(. وقــد نصــت معاهدة ســنغافورة على تدابير 
ــق بالمهــل وأحــكام بشــأن  ــا يتعل لوقــف اإلجــراءات فيم
تدويــن تراخيــص العالمــات، وأنشــأت جمعيــة لألطــراف 
المتعاقــدة. غيــر أنهــا حافظــت فــي الوقــت نفســه علــى 
ــى )مثــل  ــون العالمــات األول بعــض أحــكام معاهــدة قان
الشــروط المتعلقــة بإمكانيــة إيــداع طلبــات أو تســجيالت 
متعــددة الفئــات واالنتفــاع بتصنيــف نيــس الدولــي(. 
التصديــق  ويجــوز  منفصلتيــن،  المعاهدتــان  وتبقــى 
مســتقلة. بصفــة  بهــا  االلتــزام  أو  منهمــا  أي  علــى 

وعلى خالف معاهدة قانـــون العالمات، تطبق معاهدة 
ســـنغافورة بصفـــة عامـــة علـــى جميـــع العالمـــات التي 
يمكن تســـجيلها بموجب قانـــون الطرف المتعاقد. وأكثر 
مـــا يتجلـــى فيه ذلك هو أنهـــا أول وثيقـــة دولية تتناول 
قانـــون العالمـــات لالعتـــراف صراحـــة بالعالمـــات غيـــر 
التقليديـــة. فالمعاهـــدة قابلـــة للتطبيق علـــى كل أنواع 
العالمـــات، بمـــا فيها العالمـــات المرئية غيـــر التقليدية، 
مثـــل العالمـــات الهولوغراميـــة والعالمـــات المجســـمة 
وعالمـــات اللـــون وعالمات المـــكان وعالمـــات الحركة، 
وكذلـــك العالمـــات غير المرئيـــة مثل عالمـــات الصوت 
والرائحة والطعـــم والملمس. وتنـــص الالئحة التنفيذية 
بموجب معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات على 
كيفيـــة تمثيل هـــذه العالمات في الطلبـــات، التي يجوز 
أن تتضمن نســـخا غيـــر تصويرية أو نســـخا فوتوغرافية.

ــة  وتتــرك معاهــدة ســنغافورة لألطــراف المتعاقــدة حري
اختيــار شــكل التبليغــات ووســيلة إرســالها، وكذلــك حريــة 
قبــول التبليغــات علــى الــورق أو فــي شــكل إلكترونــي 
أو فــي أي شــكل آخــر. وينعكــس هــذا علــى الشــروط 
الشــكلية الواجــب توفرهــا فــي الطلبــات وااللتماســات، 
مثــل التوقيــع علــى التبليغــات المقدمــة للمكتــب. وقــد 
ــى واحــد مــن أهــم أحــكام معاهــدة  أبقــت المعاهــدة عل
قانــون العالمــات األولــى، وهــو عــدم اشــتراط توثيــق أي 
توقيــع علــى التبليــغ الورقــي أو التصديــق عليــه أو إثبــات 
صحتــه. ومــع ذلــك تتمتــع األطــراف المتعاقــدة بحريــة 
تحديــد مــا إذا كانــت تريــد تنفيــذ نظــام لتوثيــق التبليغــات 

ــذه. ــة تنفي ــة وكيفي اإللكتروني

وتنــص المعاهــدة علــى تدابيــر لوقــف اإلجــراءات فــي 
حالــة عــدم امتثــال مــودع الطلــب أو صاحــب حــق للمهلــة 
الزمنيــة المقــررة التخــاذ أي إجــراء لــدى أي مكتــب. ويجــب 
علــى األطــراف المتعاقــدة أن تختار إتاحة واحد على األقل 
مــن التدبيريــن التالييــن لوقــف اإلجــراءات: إمــا تمديــد 
المهلــة وإمــا االســتمرار فــي اإلجــراءات ورد الحقــوق، 
طالمــا كان التخلــف عــن المهلــة غير مقصــود أو حــدث 
ــة. ــة المطلوب ــة الواجب بســبب الظــروف رغــم بــذل العناي

بشــأن  أحــكام  علــى  ســنغافورة  معاهــدة  تنــص  كمــا 
التجاريــة، وتضــع شــروطا  العالمــات  تراخيــص  تدويــن 
قصــوى اللتماســات تدويــن الترخيــص أو تعديــل هــذا 

إلغائــه. أو  التدويــن 

وقــد أضفــى إنشــاء جمعيــة لألطــراف المتعاقــدة بعــض 
اإلداريــة  اإلجــراءات  تفاصيــل  تحديــد  علــى  المرونــة 
التــي يجــب علــى مكاتــب العالمــات التجاريــة الوطنيــة 
فــي  المســتقبلية  للتطــورات  ُيتوقــع  حيــث  تنفيذهــا، 
أن  وممارســاته  التجاريــة  العالمــات  تســجيل  إجــراءات 
تكفــل إدخــال التعديــالت علــى تلــك التفاصيــل. وتتمتــع 
الجمعيــة بالســلطات الالزمــة لتعديــل الالئحــة التنفيذيــة 
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ــا  ــد االقتضــاء، وله ــة عن ــة النموذجي واالســتمارات الدولي
أيضــا أن تعالــج – علــى مســتوى تمهيــدي – مســائل 

للمعاهــدة. المســتقبلية  بالتطــورات  مرتبطــة 

كمــا اعتمــد المؤتمــر الدبلوماســي قــرارا تكميليــا لمعاهــدة 
ســنغافورة بشــأن قانــون العالمــات والئحتهــا التنفيذيــة، 
ــدة بشــأن  ــن األطــراف المتعاق ــالن تفاهــم بي بهــدف إع
بالتحديــد:  هــي  المعاهــدة،  تغطيهــا  عديــدة  مجــاالت 
أن المعاهــدة ال تفــرض أيــة التزامــات علــى األطــراف 
المتعاقــدة مــن أجــل “1” تســجيل أنــواع جديــدة مــن 
العالمــات أو “2” تنفيــذ أنظمــة إيــداع إلكترونيــة أو غيرها 
ــد  ــكام لم ــى أح ــرار عل ــوي الق ــة. ويحت ــة اآللي مــن األنظم
الــدول الناميــة واألقــل نمــوا بمســاعدة فنيــة إضافيــة 
االســتفادة  تحقيــق  مــن  لتمكينهــا  تكنولوجــي  ودعــم 
تكــون  أن  وتقــرر  المعاهــدة.  أحــكام  مــن  الكاملــة 
البلــدان األقــل نمــوا هــي المســتفيد األول والرئيســي 
مــن الدعــم الفنــي الــذي تقدمــه األطــراف المتعاقــدة. 
الدعــم  تقــدم  عاديــة  دورة  كل  فــي  الجمعيــة  وترصــد 
الممنــوح وتجــري تقييمــا لــه. أمــا أي نــزاع ينشــأ فيمــا 
يتعلــق بتفســير المعاهــدة أو تطبيقهــا فــإن تســويته تتــم 
بصــورة وديــة مــن خــالل التشــاور والوســاطة تحــت رعايــة 

المديــر العــام للويبــو.

وقــد ُأبرمــت معاهــدة ســنغافورة ســنة 2006، ودخلــت 
حيــز التنفيــذ ســنة 2009.

والمعاهــدة )التــي يمكــن االطــالع علــى نصهــا الكامــل 
علــى العنــوان التالــي: www.wipo.int/treaties( متاحــة 
للــدول األعضــاء فــي الويبــو وبعــض المنظمــات الدوليــة 
الحكوميــة. ويجــب إيــداع وثائــق التصديــق أو االنضمــام 

ــو. ــر العام للويب ــدى المدي ل



الجزء الثالث:
معاهدات حق المؤلف 

والحقوق المجاورة
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ملخص عن اتفاقية برن بشأن حماية 
المصنفات األدبية والفنية )لسنة 1886(

وحقــوق  المصنفــات  حمايــة  بــرن  اتفاقيــة  تتنــاول 
مؤلفيهــا. وتســتند إلــى ثالثــة مبــادئ أساســية وتشــمل 
مجموعــة مــن األحــكام المتعلقــة بالحــد األدنــى للحمايــة 
الواجــب منحهــا وبعــض األحــكام الخاصــة التــي وضعــت 

لمصلحــة البلــدان الناميــة.

المبادئ األساسية الثالثة هي التالية:
المصنفــات الناشــئة فــي إحــدى الــدول المتعاقــدة   1
)أي المصنفــات التــي يكــون مؤلفهــا مــن مواطنــي 
تلــك الدولــة، أو التــي نشــرت للمــرة األولــى فــي تلــك 
ــدول  ــة مــن ال ــة( يجــب أن تحظــى فــي كل دول الدول
المتعاقــدة األخــرى بالحمايــة نفســها التــي تمنحهــا 
لمصنفــات مواطنيهــا )مبــدأ “المعاملــة الوطنيــة”(.3
ويجــب أال تكــون الحمايــة مشــروطة باتخــاذ أي إجــراء   2

شــكلي )مبــدأ الحمايــة “التلقائيــة”(.4
وال تتوقــف الحمايــة علــى الحمايــة الممنوحــة فــي   3
بلــد منشــأ المصنــف )مبــدأ “اســتقالل” الحمايــة(. 
ومــع ذلــك، إذا حــدد تشــريع أيــة دولــة متعاقــدة مــدة 
للحمايــة أطــول مــن الحــد األدنــى المنصــوص عليــه 
فــي االتفاقيــة وتوقفــت حمايــة المصنــف فــي بلــد 
المنشــأ، جــاز رفــض الحمايــة عنــد انتهــاء مدتهــا فــي 

ــد المنشــأ.5 بل

بالتجــارة  المتصلــة  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  جوانــب  اتفــاق  يلــزم    3
)اتفــاق تريبــس( أيضــا أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة غيــر األطــراف 
التلقائيــة  والحمايــة  الوطنيــة  المعاملــة  بمبــادئ  بــرن  اتفاقيــة  فــي 
واســتقالل الحمايــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يفــرض اتفــاق تريبــس 
االلتــزام بمبــدأ “الدولــة األكثــر رعايــة” الــذي يقضــي بــأن يمنــح أي 
العالميــة لمواطنــي كل األعضــاء فــي  التجــارة  عضــو فــي منظمــة 
المنظمــة المذكــورة المزايــا التــي يمنحهــا لمواطنــي أي بلــد آخــر. وتجــدر 
اإلشــارة إلــى أن إمكانيــة تأجيــل تطبيــق اتفــاق تريبــس ال تنطبــق علــى 

التزامــي المعاملــة الوطنيــة والدولــة األكثــر رعايــة.
انظر الحاشية السابقة.  4
انظر الحاشية السابقة.  5

تتعلــق المعاييــر الدنيــا للحمايــة بالمصنفــات والحقــوق 
الواجــب حمايتهــا ومــدة الحمايــة:

بالنســبة إلــى المصنفــات، يجــب أن تشــمل الحمايــة  أ 
“كل إنتــاج فــي المجــال األدبــي والعلمــي والفنــي، 
أيــا كانــت طريقــة أو شــكل التعبيــر عنــه” )المــادة 2)1( 

ــة(. مــن االتفاقي
أو  التقييــدات  أو  التحفظــات  بعــض  مراعــاة  ومــع  ب 
االســتثناءات المســموح بهــا، تدخــل الحقــوق تاليــة 
بهــا  االعتــراف  يجــب  التــي  الحقــوق  الذكــر ضمــن 

اســتئثارية: تصريــح  كحقــوق 
حق الترجمة،  •

وحق تحوير المصنفات وتعديلها،  •
وحــق األداء العلنــي للمســرحيات والمســرحيات   •

الموســيقية، والمصنفــات  الموســيقية 
وحق تالوة المصنفات األدبية علنا،  •

وحق نقل أداء تلك المصنفات للجمهور،   •
تشــريع  فــي  النــص  جــواز  )مــع  اإلذاعــة  وحــق   •
الدولــة المتعاقــدة علــى مجــرد الحــق فــي الحصول 
علــى مكافــأة عادلــة بــدال مــن حــق التصريــح(، 

وحــق االستنســاخ بأيــة طريقــة أو شــكل كان )مــع   •
جــواز نــص الدولــة المتعاقــدة علــى الســماح فــي 
أي  دون  باالستنســاخ  الخاصــة  الحــاالت  بعــض 
تصريــح شــرط أال يخــل االستنســاخ باالســتغالل 
العــادي للمصنــف، وأال يســبب أي ضــرر ال داعــي 
للمؤلــف، ومــع جــواز  المشــروعة  لــه للمصالــح 
النــص علــى الحــق فــي الحصــول علــى مكافــأة 
للمصنفــات  الصوتيــة  التســجيالت  عــن  عادلــة 

الموســيقية(،
وحــق اســتعمال مصنــف مــا إلنتــاج مصنــف   •
ســمعي بصــري، وحــق استنســاخ ذلــك المصنــف 

أو توزيعــه أو أدائــه علنــا أو نقلــه للجمهــور.6

يلــزم اتفــاق تريبــس بإقــرار حــق اســتئثاري فــي تأجيــر برامــج الحاســوب،   6
ــة. ــر المصنفــات الســمعية البصري وفــي بعــض الظــروف، فــي تأجي
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وتنــص االتفاقيــة علــى بعــض “الحقــوق المعنويــة”، 
ــى مؤلفــه  ــف إل ــة بنســب المصن أي الحــق فــي المطالب
والحــق فــي االعتــراض علــى أي تشــويه أو تحريــف أو 
ــد للمصنــف مــن شــأنه اإلضــرار بشــرف  ــل أو تقيي تعدي

المؤلــف أو بشــهرته. 

القاعــدة  الحمايــة، تســتوجب  بمــدة  يتعلــق  وفيمــا  ج 
العامــة منــح الحمايــة حتــى انقضــاء خمســين ســنة من 
وفــاة المؤلــف. بيــد أن هنــاك بعــض االســتثناءات 
لتلــك القاعــدة العامــة. ففــي حالــة نشــر مصنــف 
مســتعار،  اســم  تحــت  أو  مؤلفــه  اســم  مغفــول 
إتاحــة  مــن  ســنة   50 بعــد  الحمايــة  مــدة  تنقضــي 
المصنــف قانونــا للجمهــور، مــا لــم تتضــح تماما هوية 
المؤلــف مــن االســم المســتعار، أو مــا لــم يكشــف 
المؤلــف عــن هويتــه خــالل تلــك الفتــرة. وفــي الحالــة 
إلــى  وبالنســبة  العامــة.  القاعــدة  تطبــق  األخيــرة، 
المصنفــات الســمعية البصريــة )الســينمائية(، تبلــغ 
المــدة الدنيــا للحمايــة 50 ســنة اعتبــارا مــن تاريــخ إتاحــة 
المصنــف للجمهــور )أي عرضــه( وإال اعتبــارا مــن تاريــخ 
ابتــكاره. وبالنســبة إلــى مصنفــات الفنــون التطبيقيــة 
الدنيــا  المــدة  تبلــغ  الفوتوغرافيــة،  والمصنفــات 

للحمايــة 25 ســنة اعتبــارا مــن تاريــخ ابتكارهــا.7

وتســمح اتفاقيــة بــرن ببعــض التقييــدات واالســتثناءات 
فيهــا  يجــوز  التــي  الحــاالت  وهــي  الماليــة،  للحقــوق 
االنتفــاع بالمصنفــات المشــمولة بالحمايــة بــدون تصريــح 
ــأة. ويشــار  ــدون دفــع أي مكاف ــف، وب ــك حــق المؤل مال
ــي”  ــاع المجان ــارة “االنتف ــادة بعب ــدات ع ــى هــذه التقيي إل
بالمصنفــات المشــمولة بالحمايــة، وتنــص عليهــا المــواد 
9)2( )االستنســاخ فــي بعــض الحــاالت الخاصــة(، و10 
)االقتبــاس واالنتفــاع بالمصنفــات علــى ســبيل التوضيــح 
أو  جريــدة  )استنســاخ  ثانيــا  و10  التعليــم(،  ألغــراض 
مــواد مشــابهة واالنتفــاع بالمصنفــات بغــرض اإلبــالغ 
ــة  ــا)3( )التســجيالت المؤقت ــة(، و11 ثاني باألحــداث الجاري

ــث(. ــراض الب ألغ

يلــزم اتفــاق تريبــس بــأن تســتغرق مــدة الحمايــة أيــا كانــت معاييــر   7
تحديدهــا غيــر المبنيــة علــى عمــر شــخص طبيعــي 50 ســنة علــى األقــل 
اعتبــارا مــن تاريــخ أول نشــر مرخــص للمصنــف أو 50 ســنة اعتبــارا 
مــن تاريــخ ابتــكاره. علــى أن هــذه القاعــدة ال تنطبــق علــى المصنفــات 

الفوتوغرافيــة أو مصنفــات الفنــون التطبيقيــة.

ويســمح ملحــق وثيقــة باريــس الخاصــة باالتفاقيــة أيضــا 
لترجمــة  تراخيــص غيــر طوعيــة  بإنفــاذ  الناميــة  للــدول 
المصنفــات واستنســاخها فــي بعــض الحــاالت، فيمــا 
الحــاالت،  هــذه  وفــي  التعليميــة.  باألنشــطة  يتعلــق 
ترخيــص مالــك  بــدون  إليــه  المشــار  باالنتفــاع  ُيســمح 
الحــق، بشــرط دفــع المكافــأة التــي ينــص عليهــا القانــون.

والتحــاد بــرن جمعيــة ولجنــة تنفيذيــة. وكل بلــد عضــو في 
االتحــاد وملتــزم علــى األقــل باألحــكام اإلداريــة والختاميــة 
مــن وثيقــة اســتوكهولم هــو عضــو فــي الجمعيــة. ويتــم 
انتخــاب أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة مــن بيــن أعضــاء االتحاد، 
فيمــا عــدا سويســرا التــي تعــد عضــوا بحكــم وضعهــا. 
ــو  ــة الويب ــرن إعــداد برنامــج أمان ــة اتحــاد ب ــى جمعي وتتول
وميزانيتهــا – فيمــا يتعلــق باالتحــاد – لفتــرة ســنتين.

وقــد أبرمــت اتفاقيــة بــرن ســنة 1886 وتــم تنقيحهــا 
 ،1908 ســنة  برليــن  وفــي   ،1896 ســنة  باريــس  فــي 
واســتكملت فــي بــرن ســنة 1914، وتــم تنقيحهــا فــي 
رومــا ســنة 1928، وفــي بروكســل ســنة 1948، وفــي 
اســتوكهولم ســنة 1967، وفــي باريــس ســنة 1971، 

وجــرى تعديلهــا ســنة 1979. 

واالتفاقيــة )التــي يمكــن االطــالع علــى نصهــا الكامــل 
علــى العنــوان التالــي: www.wipo.int/treaties( متاحــة 
لــكل الــدول. ويجــب إيــداع وثائــق التصديــق أو االنضمــام 

لــدى المديــر العــام للويبــو.8

ــه يتعيــن علــى أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة  تجــدر اإلشــارة الــى أن  8
فــي  عليهــا  المنصــوص  الموضوعيــة  القانونيــة  لألحــكام  االمتثــال 
اتفاقيــة بــرن، حتــى وإن لــم تكــن طرفــا فيهــا، ولكــن أعضــاء منظمــة 
ليســت ملزمــة  بــرن  اتفاقيــة  فــي  األطــراف  غيــر  العالميــة  التجــارة 

االتفاقيــة. مــن  المعنويــة  بالحقــوق  المتعلقــة  باألحــكام 
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ملخص عن اتفاقية روما بشأن حماية 
فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية 

وهيئات اإلذاعة )لسنة 1961(

ــن وتســجيالت  ــة أداء الفناني ــة رومــا حماي تضمــن اتفاقي
ــات اإلذاعــة. ــن وبرامــج هيئ المنتجي

والمطربــون  الممثلــون  )أي  األداء  فنانــو   1
اآلخــرون  والراقصــون واألشــخاص  والموســيقيون 
والفنيــة(  األدبيــة  المصنفــات  يــؤدون  الذيــن 
يتمتعــون بالحمايــة مــن بعــض األعمــال التــي لــم 
ــه  ــم الحــي أو نقل ــة أدائه ــا إذاع ــا، منه يوافقــوا عليه
للجمهــور، وتثبيــت أدائهــم الحــي علــى دعامــة ماديــة، 
واستنســاخ ذلــك التثبيــت إذا جــرى التثبيــت األصلــي 
دون موافقتهــم أو إذا جــرى االستنســاخ ألغــراض 

قــد وافقــوا عليهــا. كانــوا  التــي  األغــراض  غيــر 

ــع منتجــو التســجيالت الصوتيــة بالحــق فــي  ويتمت  2
التصريــح باستنســاخ تســجيالتهم الصوتيــة بطريقــة 
وتعــرف  ذلــك.  أو حظــر  مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة 
اتفاقيــة رومــا “التســجيل الصوتــي” بأنــه أي تثبيــت 
ســمعي بحــت ألصــوات أي أداء أو لغيــر ذلــك مــن 
المنشــور  الصوتــي  التســجيل  كان  وإذا  األصــوات. 
ألغــراض تجاريــة موضــع انتفــاع ثانــوي )أي إذا أذيــع 
فيتعيــن  كان(،  شــكل  أي  فــي  للجمهــور  نقــل  أو 
علــى المنتفــع أن يدفــع لفنانــي األداء أو لمنتجــي 
التســجيالت الصوتيــة أو لجميعهــم مكافــأة واحــدة 
ــدة أال  ــدول المتعاق ــة. ومــع ذلــك، يحــق لل ومنصف

تطبــق تلــك القاعــدة أو أن تحــد مــن تطبيقهــا.

أمــا هيئــات االذاعــة، فيحــق لهــا أن تصــرح ببعــض   3
األعمــال أو تحظرهــا، وهــذه األعمــال هــي إعــادة بــث 
ــة، واستنســاخ  ــى دعامــة مادي برامجهــا، وتثبيتهــا عل
تلــك التثبيتــات، ونقــل برامجهــا التلفزيونيــة للجمهور 
للجمهــور  متاحــة  أماكــن  فــي  النقــل  جــرى  مــا  إذا 

ــل دفــع رســم للدخــول. ومقاب

ــى  ــة عل ــن الوطني ــة رومــا أن تنــص القواني ــز اتفاقي وتجي
تقييــدات واســتثناءات للحقــوق المشــار اليهــا أعــاله فيمــا 
يتعلــق باالنتفــاع الخــاص واالنتفــاع بمقتطفــات قصيــرة 
المؤقــت  والتســجيل  الجاريــة  األحــداث  علــى  للتعليــق 
الــذي تجريــه هيئــة إذاعيــة بوســائلها ولبرامجهــا واالنتفــاع 
العلمــي  البحــث  أو  التعليــم  أغــراض  علــى  المقصــور 
الوطنــي  القانــون  ينــص فيهــا  أخــرى  أيــة حالــة  وفــي 
علــى اســتثناءات لحــق المؤلــف فــي المصنفــات األدبيــة 
والفنيــة. وعــالوة علــى ذلــك، فمــا أن يوافــق فنــان األداء 
علــى إدراج أدائــه فــي تســجيل بصــري أو تســجيل ســمعي 
بصــري حتــى تفقــد األحــكام المتعلقــة بحقــوق فنــان 

األداء قابليتهــا للتطبيــق.

ــة ســارية  ــق بالمــدة، يتعيــن أن تظــل الحماي وفيمــا يتعل
المفعــول علــى األقــل حتــى نهايــة فتــرة 20 ســنة تحســب 
علــى النحــو التالــي: )i( اعتبــارا مــن نهايــة الســنة التــي 
يجــري فيهــا التثبيــت، بالنســبة إلــى التســجيالت الصوتيــة 
واألداء المــدرج فيهــا؛ )ii( واعتبــارا مــن نهايــة الســنة التــي 
يتــم فيهــا األداء، بالنســبة إلــى األداء غيــر المــدرج فــي 
تســجيالت صوتيــة؛ )iii( واعتبــارا مــن نهايــة الســنة التــي 
ــة أصبحــت  ــن الوطني ــر أن القواني ــة. غي ــا اإلذاع ــم فيه تت
ــا 50 ســنة  ــة طوله ــى مــدة للحماي ــر عل ــر فأكث ــص أكث تن
بالنســبة إلــى التســجيالت الصوتيــة أو األداء علــى األقــل.

والويبــو مســؤولة عــن إدارة اتفاقيــة رومــا باالشــتراك 
ــة ومنظمــة األمــم المتحــدة  مــع منظمــة العمــل الدولي
وتقــوم  )اليونســكو(.  والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
الدوليــة  اللجنــة  الثــالث معــا مقــام أمانــة  المنظمــات 
ــة مــن  ــة والمكون ــى االتفاقي ــاء عل ــة المؤلفــة بن الحكومي

متعاقــدة. دولــة   12 ممثلــي 
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وال تنــص االتفاقيــة علــى إنشــاء اتحــاد أو ميزانيــة، لكنهــا 
أنشــأت لجنــة دوليــة حكوميــة مؤلفــة مــن دول متعاقــدة 

تنظــر فــي المســائل المتعلقــة باالتفاقيــة.)*(

وهــذه االتفاقيــة )التــي يمكــن االطــالع على نصهــا الكامل 
علــى العنــوان التالــي: www.wipo.int/treaties( متاحــة 
ــة المصنفــات  ــرن لحماي ــة ب ــدول األطــراف فــي اتفاقي لل
الملخــص  )انظــر   )1886 )لســنة  والفنيــة  األدبيــة 
المناســب فــي هــذه السلســلة( أو االتفاقيــة العالميــة 
أو  التصديــق  وثائــق  إيــداع  ويجــب  المؤلــف.  لحقــوق 
االنضمــام لــدى األميــن العــام لألمــم المتحــدة. ويجــوز 
ــكام. ــق بعــض األح ــداء تحفظــات بشــأن تطبي ــدول إب لل

يتضمــن اتفــاق تريبــس أيضــا أحكامــا عــن حمايــة الحقــوق ذات الصلــة.   )*(
وتختلــف تلــك األحــكام، مــن عــدة نــواح، عــن األحــكام الــواردة فــي 
اتفاقيــة رومــا واتفاقيــة جنيــف بشــأن حمايــة منتجــي الفونوغرامــات 
)انظــر   )1971 )لســنة  تصريــح  دون  فونوغراماتهــم  استنســاخ  مــن 

الملخــص المناســب فــي هــذه السلســلة(.
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ملخص عن اتفاقية جنيف بشأن حماية 
منتجي الفونوغرامات من استنساخ 

فونوغراماتهم دون تصريح )لسنة 1971(

التــزام  علــى  أو جنيــف  الفونوغرامــات  اتفاقيــة  تنــص 
للتســجيالت  منِتــج  أي  بحمايــة  متعاقــدة  دولــة  كل 
الصوتيــة مــن مواطنــي دولــة متعاقــدة أخــرى مــن إنتــاج 
كان  إذا  اســتيرادها  ومــن  موافقتــه،  دون  نســخ  أيــة 
ــى الجمهــور،  ــا أو اســتيرادها بغــرض توزيعهــا عل صنعه
بمصطلــح  ويقصــد  الجمهــور.  علــى  توزيعهــا  ومــن 
ال  أنــه  )أي  بحــت  صوتــي  تثبيــت  كل  “الفونوغــرام” 
يشــمل مثــال التســجيل الصوتــي المصاحــب لألفــالم أو 
أشــرطة الفيديــو(، أيــا كان شــكله )اســطوانة أو شــريط 
تســجيل أو خــالف ذلــك(. ويجــوز منــح الحمايــة بنــاء علــى 
قانــون حــق المؤلــف أو قانــون خــاص بالحقــوق ذات 
ــون  ــر المشــروعة أو القان ــون المنافســة غي ــة أو قان الصل
الجنائــي. ويجــب أن تســري الحمايــة لمــدة 20 ســنة علــى 
ــخ التثبيــت األول أو النشــر األول  ــارا مــن تاري األقــل اعتب
للفونوغــرام. )علــى أن القوانيــن الوطنيــة أصبحــت تنــص 
أكثــر فأكثــر علــى مــدة للحمايــة طولها 50 ســنة(. وتســمح 
ــة بفــرض نفــس التقييــدات المنصــوص عليهــا  االتفاقي
فيمــا يتعلــق بحمايــة المؤلفيــن. كمــا تجيــز التراخيــص 
ــة إذا كان الغــرض مــن االستنســاخ يقتصــر  ــر الطوعي غي
علــى التعليــم أو البحــث العلمــي ومحصــورا داخــل أراضــي 
ــة التــي منحــت ســلطاتها الترخيــص وبشــرط منــح  الدول

المكافــأة العادلــة )المــادة 6(.

العمــل  منظمــة  مــع  باالشــتراك  الويبــو،  وتضطلــع 
بــإدارة هــذه االتفاقيــة. الدوليــة ومنظمــة اليونســكو، 

وال تنــص االتفاقيــة علــى إنشــاء اتحــاد أو هيئــة رئاســية 
ــة. أو ميزاني

واالتفاقيــة )التــي يمكــن االطــالع علــى نصهــا الكامــل 
علــى العنــوان التالــي: www.wipo.int/treaties( متاحــة 
أليــة دولــة عضــو فــي األمــم المتحــدة أو فــي أيــة وكالــة 
تابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة. ويجــب إيــداع وثائــق 
التصديــق أو القبــول أو االنضمــام لــدى األميــن العــام 

لألمــم المتحــدة.
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ملخص عن اتفاقية بروكسل بشأن توزيع 
اإلشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر 

التوابع الصناعية )لسنة 1974(

علــى  الصناعيــة  التوابــع  أو  بروكســل  اتفاقيــة  تنــص 
التــزام الــدول المتعاقــدة باتخــاذ التدابيــر المالئمــة لحظــر 
توزيــع اإلشــارات الحاملــة للبرامــج المرســلة عبــر التوابــع 
الصناعيــة )الســواتل( فــي أراضيهــا أو انطالقــا منهــا دون 
تصريــح. وال يكــون التصريــح بالتوزيــع جائــزا إال إذا صــدر 
ــادة  ــي تقــرر مضمــون البرنامــج، وهــي ع ــة الت عــن الهيئ
هيئــة اإلذاعــة. وينطبــق هــذا االلتــزام علــى الهيئــات التــي 

ــدول المتعاقــدة.  تحمــل جنســية إحــدى ال

علــى  التقييــدات  بعــض  بفــرض  االتفاقيــة  وتســمح 
لهــم  المرخــص  يجــوز لألشــخاص غيــر  الحمايــة. حيــث 
توزيــع اإلشــارات الحاملــة للبرامــج إذا كانــت اإلشــارات 
تحمــل مقتطفــات قصيــرة مــن البرنامــج الــذي تحملــه 
ــة  ــدول النامي ــك فــي ال اإلشــارات المرســلة، ويســري ذل
إذا كان البرنامــج الــذي تحملــه اإلشــارات المرســلة موزعــا 
أو  الكبــار  تعليــم  فيهــا  بمــا  التعليــم،  ألغــراض  فقــط 
البحــث العلمــي. وال تحــدد االتفاقيــة مــدة للحمايــة، بــل 

تتــرك ذلــك األمــر للتشــريع المحلــي.

وال تطبــق، مــع ذلــك، أحــكام االتفاقيــة إذا جــرى توزيــع 
اإلشــارات عبــر تابــع صناعــي لإلذاعــة المباشــرة.

واالتفاقيــة )التــي يمكــن االطــالع علــى نصهــا الكامــل 
ال   )www.wipo.int/treaties التالــي:  العنــوان  علــى 
تنــص علــى إنشــاء اتحــاد أو هيئــة رئاســية أو ميزانيــة.

ــة عضــو فــي األمــم المتحــدة أو  ــة دول وهــي متاحــة ألي
ــة لمنظومــة األمــم المتحــدة.  ــة تابع ــة وكال فــي أي

ــداع وثائــق التصديــق أو القبــول أو االنضمــام  ويجــب إي
لــدى األميــن العــام لمنظمــة األمــم المتحــدة.
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ملخص عن معاهدة الويبو بشأن حق 
المؤلف )لسنة 1996(

معاهــدة الويبــو بشــأن حــق المؤلــف هــي اتفــاق خــاص 
المصنفــات  حمايــة  وتتنــاول  بــرن  اتفاقيــة  إطــار  فــي 
طــرف  وكل  الرقميــة.  البيئــة  فــي  مؤلفيهــا  وحقــوق 
متعاقــد )حتــى وإن لــم يكــن ملتزمــا باتفاقيــة بــرن( يجــب 
وثيقــة  فــي  الــواردة  الموضوعيــة  لألحــكام  يمتثــل  أن 
1971 )باريــس( التفاقيــة بــرن بشــأن حمايــة المصنفــات 
الملخــص  )انظــر   )1886 )لســنة  والفنيــة  األدبيــة 
المناســب فــي هــذه السلســلة(. وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
تذكــر معاهــدة الويبــو بشــأن حــق المؤلــف موضوعيــن 
يتعيــن حمايتهمــا بموجــب حــق المؤلــف وهمــا: )i( برامــج 
الحاســوب، أيــا كانــت طريقــة التعبيــر عنهــا أو شــكلها، 
المــواد األخــرى )“قواعــد  أو  البيانــات  )ii( ومجموعــات 
البيانــات”(، أيــا كان شــكلها، إذا كانــت تعتبــر ابتــكارات 
ــا. )وال تدخــل  ــا أو ترتيبه ــار محتوياته ــة بســبب اختي فكري
فــي نطــاق المعاهــدة أيــة قاعــدة للبيانــات ال تعــد بمثابــة 

ــل(. ــك القبي ــكار مــن ذل ابت

وفيمــا يتعلــق بالحقــوق الممنوحــة للمؤلفيــن، وفضــاًل 
بــرن،  اتفاقيــة  فــي  عليهــا  المنصــوص  الحقــوق  عــن 
تمنــح هــذه المعاهــدة أيضــًا ثالثــة حقــوق للمؤلفيــن 
ــر، )iii( توســيع  ــع، )ii( وحــق التأجي وهــي: )i( حــق التوزي
حــق نقــل المصنــف إلــى الجمهــور. وكل حــق مــن تلــك 
التقييــدات  بعــض  مراعــاة  شــرط  اســتئثاري  الحقــوق 
مــن  بعــض  ذكــر  يلــي  فيمــا  ويــرد  واالســتثناءات. 
المعاهــدة: المذكــورة فــي  أو االســتثناءات  التقييــدات 

حــق التوزيــع هــو الحــق فــي التصريــح بإتاحــة النســخة   •
األصليــة أو غيرهــا مــن نســخ المصنــف للجمهــور 

ببيعهــا أو نقــل ملكيتهــا بطريقــة أخــرى.
بالتأجيــر  التصريــح  فــي  الحــق  هــو  التأجيــر  وحــق   •
التجــاري للنســخة األصليــة أو غيرها من النســخ لثالثة 
أنــواع مــن المصنفــات هــي: )i( برامــج الحاســوب )إال 
اذا لــم يكــن البرنامــج فــي حــد ذاتــه هــو موضــوع 
الســينمائية  والمصنفــات   )ii( األساســي(،  التأجيــر 

)فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا التأجيــر التجــاري قــد 
أدى إلــى انتشــار نســخ المصنــف بمــا يلحــق ضــررا 
ماديــا بالحــق االســتئثاري فــي االستنســاخ فقــط(، 
)iii( والمصنفــات المجســدة فــي تســجيالت صوتيــة 
حســب تحديدهــا فــي القانــون الوطنــي لألطــراف 
التــي تطبــق  البلــدان  إلــى  المتعاقــدة )إال بالنســبة 
نظامــا قائمــا علــى منــح المؤلفيــن مكافــأة عادلــة 

مقابــل التأجيــر منــذ 15 أبريــل 1994(.
وحــق نقــل المصنــف إلــى الجمهــور هــو الحــق فــي   •
التصريــح بــأي نقــل للمصنــف إلــى الجمهــور بأيــة 
طريقــة ســلكية أو ال ســلكية، بمــا فــي ذلــك “إتاحــة 
المصنفــات للجمهــور بمــا يمكــن أفــرادا مــن الجمهــور 
مــن االطــالع علــى تلــك المصنفــات مــن مــكان وفــي 
وقــت يختارهمــا الواحــد منهــم بنفســه”. وتشــمل 
الخصــوص،  وجــه  علــى  بهــا،  المستشــهد  العبــارة 
االتصــاالت عبــر اإلنترنــت بنــاء علــى الطلــب وبشــكل 

ــل. متفاع

تتضمــن  واالســتثناءات،  بالتقييــدات  يتعلــق  وفيمــا 
المــادة 10 مــن معاهــدة الويبــو بشــأن حــق المؤلــف 
لتحديــد  الثــالث”  اختبــار “الخطــوات  مــا يعــرف باســم 
لمــا هــو منصــوص  التقييــدات واالســتثناءات، طبقــا 
عليــه فــي المــادة 9)2( مــن اتفاقيــة بــرن، بحيــث يتســع 
نطــاق تطبيقهــا لتشــمل كل الحقــوق. وينــص البيــان 
المتفــق عليــه المصاحــب لمعاهــدة الويبــو بشــأن حــق 
المؤلــف علــى أن تلــك التقييــدات واالســتثناءات، طبقــا 
لمــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون الوطنــي امتثــاال 
ــة.  ــة الرقمي ــد لتشــمل البيئ ــرن، يجــوز أن تمت لمعاهــدة ب
اســتثناءات  تســتنبط  أن  المتعاقــدة  للــدول  ويجــوز 
ويكــون  الرقميــة.  البيئــة  تالئــم  جديــدة  وتقييــدات 
إنشــاء تقييــدات واســتثناءات جديــدة أو توســيع نطــاق 
القائــم منهــا مســموحا بــه إذا كانــت تلبــي شــروط اختبــار 

الثــالث”. “الخطــوات 
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أمــا مــدة الحمايــة، فيجــب أن تكــون المــدة 50 ســنة 
علــى األقــل ألي مصنــف.

فــي  عليهــا  المنصــوص  بالحقــوق  التمتــع  يخضــع  وال 
شــكلي. إجــراء  ألي  ممارســتها  أو  المعاهــدة 

فــي  بالنــص  المتعاقــدة  األطــراف  المعاهــدة  وتلــزم 
التحايــل  ضــد  توقــع  قانونيــة  جــزاءات  علــى  قوانينهــا 
علــى التدابيــر التكنولوجيــة )مثــل التجفيــر( التــي يطبقهــا 
المؤلفــون لــدى ممارســة حقوقهــم وضــد أي حــذف أو 
تغييــر فــي المعلومــات الضروريــة مثــل بعــض البيانــات 
أو مؤلفيهــا إلدارة  المصنفــات  بتعريــف  التــي تســمح 
حقوقهــم )مثــل الترخيــص وجنــي اإلتــاوات وتوزيعهــا( 

الحقــوق”(. إدارة  )“معلومــات بشــأن 

وتلــزم المعاهــدة كل طــرف متعاقــد بــأن يتخــذ، وفقــا 
تطبيــق  لضمــان  الالزمــة  التدابيــر  القانونــي،  لنظامــه 
الطــرف  علــى  يتعيــن  خاصــة،  وبصــورة  المعاهــدة. 
ــه إجــراءات إنفــاذ تســمح  المتعاقــد أن يكفــل فــي قانون
باتخــاذ تدابيــر فعالــة ضــد أي تعــد علــى الحقــوق التــي 
تغطيهــا المعاهــدة. وال بــد أن تشــمل تلــك اإلجــراءات 
والجــزاءات  التعديــات  لمنــع  العاجلــة  الجــزاءات  توقيــع 

التــي تعــد رادعــا لتعديــات إضافيــة.

لألطــراف  جمعيــة  إنشــاء  علــى  المعاهــدة  وتنــص 
المســائل  تنــاول  الرئيســية  مهمتهــا  تكــون  المتعاقــدة 
وتطويرهــا،  المعاهــدة  علــى  بالمحافظــة  المتعلقــة 
وتنــص علــى تكليــف أمانــة الويبــو بالمهمــات اإلداريــة 

بالمعاهــدة. المتعلقــة 

وأبرمــت المعاهــدة ســنة 1996 ودخلــت حيــز التنفيــذ 
.2002 ســنة 

والمعاهــدة )التــي يمكــن االطــالع علــى نصهــا الكامــل 
علــى العنــوان التالــي: www.wipo.int/treaties( متاحــة 
للــدول األعضــاء فــي الويبــو وللجماعــة األوروبيــة. ويجــوز 
للجمعيــة المؤسســة بموجــب المعاهــدة أن تقــرر قبــول 
فــي  لتصبــح طرفــا  أخــرى  دوليــة حكوميــة  منظمــات 
المعاهــدة. ويجــب إيــداع وثائــق التصديــق أو االنضمــام 

ــر العــام للويبــو. لــدى المدي
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ملخص عن معاهدة الويبو بشأن األداء 
والتسجيل الصوتي )لسنة 1996(

والتســجيل  األداء  بشــأن  الويبــو  معاهــدة  تتنــاول 
ــن مــن المســتفيدين، وال ســيما  ــي حقوقــًا لنوعي الصوت
)الممثلــون  )i( فنانــو األداء  الرقميــة همــا:  البيئــة  فــي 
والمغنــون والموســيقيون ومــا إلــى ذلــك(، )ii( ومنتجــو 
أو  الطبيعيــون  األشــخاص  )أي  الصوتيــة  التســجيالت 
المعنويــون الذيــن يتــم تثبيــت األصــوات بمبــادرة منهــم 
وبمســؤوليتهم(. وتتنــاول الوثيقــة ذاتهــا هذيــن النوعيــن 
ــة  ــاب الحقــوق ألن معظــم الحقــوق الممنوح مــن أصح
بموجــب المعاهــدة لفنانــي األداء هــي الحقــوق المتصلــة 
)أي  البحــت  الســمعي  أدائهــم  مــن  تثبيتــه  تــم  بمــا 

الصوتيــة(. التســجيالت  موضــوع 

وتمنــح المعاهــدة فنانــي األداء أربعــة أنواع مــن الحقوق 
تســجيالت  فــي  المثبتــة  أدائهــم  أوجــه  فــي  الماليــة 
صوتيــة )وليــس فــي تســجيالت ســمعية بصريــة مثــل 
حــق   )i( هــي:  الحقــوق  وتلــك  الســينمائية(.  األفــالم 
 )iv( ،وحــق التأجيــر )iii( ،وحــق التوزيــع )ii( ،االستنســاخ

وحــق إتاحــة األداء المثبــت.

التصريــح  فــي  الحــق  هــو  االستنســاخ  حــق   •
للتســجيل  المباشــر  غيــر  أو  المباشــر  باالستنســاخ 

كان. شــكل  بــأي  أو  طريقــة  بأيــة  الصوتــي، 
وحــق التوزيــع هــو الحــق في التصريح بإتاحة النســخة   •
األصليــة أو غيرهــا مــن النســخ عن التســجيل الصوتي 
للجمهــور ببيعهــا أو نقــل ملكيتهــا بطريقــة أخــرى.
بتأجيــر  التصريــح  فــي  الحــق  هــو  التأجيــر  وحــق   •
النســخة األصليــة أو غيرهــا مــن النســخ عــن التســجيل 
الصوتــي للجمهــور ألغــراض تجاريــة، حســب التعريــف 
ــوارد فــي القانــون الوطنــي للطــرف المتعاقــد )إال  ال
بالنســبة إلــى البلــدان التــي تطبــق نظامــا قائمــا علــى 
منــح مكافــأة عادلــة مقابــل التأجيــر منــذ 15 أبريــل 

.)1994
وحــق إتاحــة األداء المثبــت هــو الحــق فــي التصريــح   •
بإتاحــة أي أداء مثبــت فــي تســجيل صوتــي للجمهــور، 

بوســائل ســلكية أو ال ســلكية، بمــا يمكــن أفــرادا مــن 
الجمهــور مــن االطــالع عليــه مــن مــكان وفــي وقــت 
ذلــك  ويشــمل  بنفســه.  منهــم  الواحــد  يختارهمــا 
عبــر  المثبــت  األداء  إتاحــة  خاصــة،  بصــورة  الحــق، 

اإلنترنــت بنــاء علــى الطلــب وبشــكل متفاعــل.

الماليــة  الحقــوق  مــن  أنــواع  ثالثــة  المعاهــدة  وتمنــح 
لفنانــي األداء فــي أوجــه أدائهــم )الحيــة( غيــر المثبتــة، 
)ii( ،)ــث ــادة الب ــة إع ــة )إال فــي حال وهــي: )i( حــق اإلذاع
وحــق النقــل إلــى الجمهــور )إال إذا ســبق لــألداء أن كان 

وحق التثبيــت.  )iii( مذاعــا(، 

ــة،  ــا معنوي ــي األداء أيضــا حقوق ــح المعاهــدة فنان وتمن
وهــي الحــق فــي أن يطالــب فنــان األداء بــأن ينســب 
أداؤه إليــه والحــق فــي االعتــراض علــى كل تحريــف أو 

تشــويه أو أي تعديــل آخــر يكــون ضــارا بســمعته.

وتمنــح المعاهــدة منتجــي التســجيالت الصوتيــة أربعــة 
أنــواع مــن الحقــوق الماليــة فــي تســجيالتهم الصوتيــة، 
وهــي: )i( حــق االستنســاخ، )ii( وحــق التوزيــع، )iii( وحــق 
ــر، )iv( وحــق إتاحــة التســجيل الصوتــي. وكل حــق  التأجي
مــن تلــك الحقــوق هــو حــق اســتئثاري شــرط مراعــاة 
ــر  ــي ذك ــا يل ــرد فيم ــدات واالســتثناءات. وي بعــض التقيي

بعــض مــن تلــك التقييدات واالســتثناءات:
التصريــح  فــي  الحــق  هــو  االستنســاخ  حــق   •
للتســجيل  المباشــر  غيــر  أو  المباشــر  باالستنســاخ 

كان. شــكل  بــأي  أو  طريقــة  بأيــة  الصوتــي، 
وحــق التوزيــع هــو الحــق في التصريح بإتاحة النســخة   •
األصليــة أو غيرهــا مــن النســخ عن التســجيل الصوتي 
للجمهــور ببيعهــا أو نقــل ملكيتهــا بطريقــة أخــرى.
وحــق التأجيــر هــو الحــق فــي التصريــح بتأجيــر النســخة   •
األصليــة أو غيرهــا مــن النســخ عــن التســجيل الصوتــي 
للجمهــور ألغــراض تجاريــة، حســب التعريــف الــوارد 
فــي القانــون الوطنــي للطــرف المتعاقــد )إال بالنســبة 
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إلــى البلــدان التــي تطبــق نظامــا قائمــا علــى منــح 
.)1994 أبريــل   15 التأجيــر منــذ  مكافــأة عادلــة مقابــل 
فــي  الحــق  هــو  الصوتــي  التســجيل  إتاحــة  وحــق   •
للجمهــور،  صوتــي  تســجيل  أي  بإتاحــة  التصريــح 
بوســائل ســلكية أو ال ســلكية، بمــا يمكــن أفــرادا مــن 
الجمهــور مــن االطــالع عليــه مــن مــكان وفــي وقــت 
ذلــك  ويشــمل  بنفســه.  منهــم  الواحــد  يختارهمــا 
الحــق، بصــورة خاصــة، إتاحــة التســجيل الصوتــي عبــر 

اإلنترنــت بنــاء علــى الطلــب وبشــكل متفاعــل.

ــو األداء ومنتجــو  ــع فنان ــى أن يتمت وتنــص المعاهــدة عل
التســجيالت الصوتيــة بالحــق فــي مكافــأة عادلــة واحــدة 
مقابــل االنتفــاع المباشــر أو غيــر المباشــر بالتســجيالت 
أو  إلذاعتهــا  تجاريــة،  ألغــراض  المنشــورة  الصوتيــة، 
نقلهــا إلــى الجمهــور. علــى أن المعاهــدة تجيــز ألي طــرف 
متعاقــد أن يحــد مــن تطبيــق ذلــك الحــق أو يمتنــع عــن 
تطبيقــه تمامــا، شــرط أن يفعــل ذلــك بإبــداء تحفــظ علــى 
المعاهــدة. وفــي حــال أبــدى طــرف متعاقــد تحفظــا مــن 
ــل، ففــي إمــكان ســائر األطــراف المتعاقــدة  ــك القبي ذل
أن تمتنــع عــن تطبيــق المعاملــة الوطنيــة علــى الطــرف 

ــل”(. ــة بالمث المتعاقــد المتحفــظ )“المعامل

أمــا فيمــا يتعلــق بالتقييــدات واالســتثناءات، فتتضمــن 
المــادة 16 مــن معاهــدة الويبــو بشــأن األداء والتســجيل 
الصوتــي مــا يعــرف باســم اختبــار “الخطــوات الثــالث” 
هــو  لمــا  طبقــا  واالســتثناءات،  التقييــدات  لتحديــد 
منصــوص عليــه فــي المــادة 9)2( مــن اتفاقيــة بــرن، 
الحقــوق.  كل  لتشــمل  تطبيقهــا  نطــاق  يتســع  بحيــث 
وينــص البيــان المتفــق عليــه المصاحــب علــى أن تلــك 
التقييــدات واالســتثناءات، طبقــا لمــا هــو منصوص عليه 
ــوز أن  ــرن، يج ــاال لمعاهــدة ب ــي امتث ــون الوطن فــي القان
تمتــد لتشــمل البيئــة الرقميــة. ويجــوز للــدول المتعاقــدة 
أن تســتنبط اســتثناءات وتقييــدات جديــدة تالئــم البيئــة 
الرقميــة. ويكــون إنشــاء تقييــدات واســتثناءات جديــدة أو 
توســيع نطــاق القائــم منهــا مســموحا بــه إذا كانــت تلبــي 

ــالث”. ــار “الخطــوات الث شــروط اختب

ويجب أن تكون مدة الحماية 50 سنة على األقل. 

فــي  عليهــا  المنصــوص  بالحقــوق  التمتــع  يخضــع  وال 
شــكلي. إجــراء  ألي  ممارســتها  أو  المعاهــدة 

فــي  بالنــص  المتعاقــدة  األطــراف  المعاهــدة  وتلــزم 
قوانينهــا علــى جــزاءات قانونيــة توقــع ضــد التحايــل علــى 
التدابيــر التكنولوجيــة )مثــل التجفيــر( التــي يطبقهــا فنانــو 
لــدى ممارســة  الصوتيــة  التســجيالت  أو منتجــو  األداء 
حقوقهــم وضــد أي حــذف أو تغييــر فــي المعلومــات 
الضروريــة مثــل بعــض البيانــات التــي تســمح بتعريــف 
الصوتــي  التســجيل  منتــج  أو  وأدائــه  األداء  فنــان 
)مثــل  المذكــورة  حقوقهــم  إلدارة  الصوتــي  وتســجيله 
الترخيــص وجنــي اإلتــاوات وتوزيعهــا( )“معلومــات بشــأن 

الحقــوق”(. إدارة 

وتلــزم المعاهــدة كل طــرف متعاقــد بــأن يتخــذ، وفقــا 
تطبيــق  لضمــان  الالزمــة  التدابيــر  القانونــي،  لنظامــه 
الطــرف  علــى  يتعيــن  خاصــة،  وبصــورة  المعاهــدة. 
ــه إجــراءات إنفــاذ تســمح  المتعاقــد أن يكفــل فــي قانون
باتخــاذ تدابيــر فعالــة ضــد أي تعــد علــى الحقــوق التــي 
تغطيهــا المعاهــدة. وال بــد أن تشــمل تلــك اإلجــراءات 
والجــزاءات  التعديــات  لمنــع  العاجلــة  الجــزاءات  توقيــع 

التــي تعــد رادعــا لتعديــات إضافيــة.

لألطــراف  جمعيــة  إنشــاء  علــى  المعاهــدة  وتنــص 
المســائل  تنــاول  الرئيســية  مهمتهــا  تكــون  المتعاقــدة 
وتطويرهــا،  المعاهــدة  علــى  بالمحافظــة  المتعلقــة 
اإلداريــة  بالمهمــات  الويبــو  أمانــة  بتكليــف  وتقضــي 

بالمعاهــدة. المتعلقــة 

وقــد أبرمــت المعاهــدة فــي 1996 ودخلــت حيــز التنفيــذ 
ســنة 2002.

والمعاهــدة )التــي يمكــن االطــالع علــى نصهــا الكامــل 
علــى العنــوان التالــي: www.wipo.int/treaties( متاحــة 
للــدول األعضــاء فــي الويبــو وللجماعــة األوروبيــة. ويجــوز 
للجمعيــة المؤسســة بموجــب المعاهــدة أن تقــرر قبــول 
فــي  لتصبــح طرفــا  أخــرى  دوليــة حكوميــة  منظمــات 
المعاهــدة. ويجــب إيــداع وثائــق التصديــق أو االنضمــام 

ــر العــام للويبــو. لــدى المدي
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ملخص عن معاهدة بيجين بشأن األداء 
السمعي البصري )2012(

الســمعي  األداء  لحمايــة  الدبلوماســي  المؤتمــر  اعتمــد 
البصــري معاهــدة بيجيــن بشــأن األداء الســمعي البصري. 
وقــد انعقــد المؤتمــر فــي بيجيــن مــن 20 إلــى 26 يونيــو 
الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  المعاهــدة  وتتنــاول   .2012

ــم الســمعي البصــري. ــي األداء فــي أوجــه أدائه لفنان

وتمنــح المعاهــدة فنانــي األداء أربعــة حقــوق ماليــة فــي 
أوجــه أدائهــم المثبــت فــي التثبيــت الســمعي البصــري، 
وحــق   )ii( االستنســاخ؛  حــق   ”1“ المتحركــة:  كالصــور 

التوزيــع؛ )iii( وحــق التأجيــر؛ )iv( وحــق إتاحــة األداء.

التصريــح  فــي  الحــق  هــو  االستنســاخ  حــق   •
باالستنســاخ المباشــر أو غيــر المباشــر لــألداء المثبــت 
فــي التثبيــت الســمعي البصــري، بأيــة طريقــة أو بــأي 

كان. شــكل 
بإتاحــة  التصريــح  فــي  الحــق  هــو  التوزيــع  وحــق   •
لــألداء  النســخ  مــن  غيرهــا  أو  األصليــة  النســخة 
المثبــت فــي التثبيــت الســمعي البصــري للجمهــور 

أخــرى. بطريقــة  ملكيتهــا  نقــل  أو  ببيعهــا 
وحــق التأجيــر هــو الحــق فــي التصريح بتأجير النســخة   •
األصليــة أو غيرهــا مــن النســخ لــألداء المثبــت فــي 

ــت الســمعي البصــري للجمهــور. التثبي
ــة  ــح بإتاح وحــق إتاحــة األداء هــو الحــق فــي التصري  •
البصــري  الســمعي  التثبيــت  فــي  مثبــت  أداء  أي 
بمــا  ال ســلكية،  أو  ســلكية  بوســائل  للجمهــور، 
ــه مــن  يمكــن أفــرادا مــن الجمهــور مــن االطــالع علي
مــكان وفــي وقــت يختارهمــا الواحــد منهــم بنفســه. 
ويشــمل ذلــك الحــق، بصــورة خاصــة، إتاحــة األداء 
عبــر اإلنترنــت بنــاء علــى الطلــب وبشــكل متفاعــل.

أمــا فيمــا يتعلــق بــاألداء )الحــي( غيــر المثبــت، فتمنــح 
المعاهــدة ثالثــة أنــواع مــن الحقــوق الماليــة لفنانــي األداء 
ــة، وهــي: )i( حــق  ــر المثبت ــة( غي فــي أوجــه أدائهــم )الحي
اإلذاعــة )إال فــي حالــة إعــادة البــث(؛ )ii( وحــق النقــل إلــى 

الجمهــور )إال إذا ســبق ألداء أن كان مذاعــا(؛ )iii( وحــق 
التثبيــت.

ــة،  ــا معنوي ــي األداء أيضــا حقوق ــح المعاهــدة فنان وتمن
وهــي الحــق فــي أن يطالــب فنــان األداء بأن ينســب أداؤه 
إليــه )إال إذا اقتضــت طريقــة اســتعمال األداء غيــر ذلــك(؛ 
والحــق فــي االعتــراض علــى كل تحريــف أو تشــويه أو 
ــل آخــر يكــون ضــارا بســمعته، مــع األخــذ بعيــن  أي تعدي

االعتبــار طبيعــة التثبيــت الســمعي البصــري.

وتنــص المعاهــدة علــى أن يتمتــع فنانــو األداء بالحــق 
ألدائهــم  للجمهــور  والنقــل  باإلذاعــة  التصريــح  فــي 
الســمعي  التثبيــت  فــي  المثبــت  البصــري  الســمعي 
البصــري. غيــر أنــه يجــوز لألطــراف المتعاقــدة أن تتخلــى 
عــن هــذا الحــق فــي التصريــح وأن تنــص بــداًل منــه علــى 
مكافــأة عادلــة مقابــل االنتفــاع المباشــر أو غيــر المباشــر 
ألدائهــم المثبــت فــي التثبيــت الســمعي البصــري إلذاعته 
ــور. علــى أن المعاهــدة تجيــز ألي طــرف  أو نقلــه للجمه
متعاقــد أن يحــّد مــن تطبيــق ذلــك الحــق أو يمتنــع عــن 
تطبيقــه تمامــًا، شــرط أن يفعــل ذلــك بإبــداء تحفــظ علــى 
المعاهــدة. وفــي حــال أبــدى طــرف متعاقــد تحفظــًا مــن 
ــل، ففــي إمــكان ســائر األطــراف المتعاقــدة  ــك القبي ذل
أن تمتنــع عــن تطبيــق المعاملــة الوطنيــة علــى الطــرف 

المتعاقــد المتحفــظ )“المعاملــة بالمثــل”(.

أمــا فيمــا يتعلــق بنقــل الحقــوق، فتنــص المعاهــدة علــى 
ــه يجــوز لألطــراف المتعاقــدة أن تنــص فــي قوانينهــا  أن
الوطنيــة أنــه فــي حــال وافــق فنــان األداء علــى التثبيــت 
الحصريــة  الحقــوق  تنقــل  ألدائــه،  البصــري  الســمعي 
ــج التثبيــت الســمعي البصــري  ــى منت المذكــورة أعــاله إل
ــر  ــان األداء والمنتــج علــى غي )إال إذا نــص العقــد بيــن فن
ذلــك(. وبخــالف نقــل الحقــوق، مــن الممكــن للقوانيــن 
الوطنيــة أو االتفاقــات الفرديــة أو الجماعيــة أو غيرهــا 
أن تمنــح فنــان األداء الحــق فــي إتــاوة أو مكافــأة عادلــة 
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مقابــل أي انتفــاع بــاألداء، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي 
المعاهــدة.

تتضمــن  واالســتثناءات،  بالتقييــدات  يتعلــق  وفيمــا 
المــادة 13 مــن معاهــدة بيجيــن مــا يعــرف باســم اختبــار 
ــدات واالســتثناءات،  ــد التقيي ــالث” لتحدي “الخطــوات الث
طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 9)2( مــن 
اتفاقيــة بــرن، بحيــث يتســع نطــاق تطبيقهــا لتشــمل كل 
الحقــوق. وينــص البيــان المتفــق عليــه المصاحــب علــى 
ــان المتفــق عليــه فــي المــادة )10( مــن معاهــدة  أن البي
حــق المؤلــف ينطبــق علــى معاهــدة بيجيــن، أي أن تلــك 
التقييــدات واالســتثناءات، طبقــا لمــا هــو منصوص عليه 
ــوز أن  ــرن، يج ــاال لمعاهــدة ب ــي امتث ــون الوطن فــي القان
تمتــد لتشــمل البيئــة الرقميــة. ويجــوز للــدول المتعاقــدة 
أن تســتنبط اســتثناءات وتقييــدات جديــدة تالئــم البيئــة 
الرقميــة. ويكــون إنشــاء تقييــدات واســتثناءات جديــدة أو 
توســيع نطــاق القائــم منهــا مســموحا بــه إذا كانــت تلبــي 

شــروط اختبــار “الخطــوات الثــالث”.

ويجب أن تكون مدة الحماية 50 سنة على األقل. 

فــي  عليهــا  المنصــوص  بالحقــوق  التمتــع  واليخضــع 
شــكلي. إجــراء  ألي  ممارســتها  أو  المعاهــدة 

فــي  بالنــص  المتعاقــدة  األطــراف  المعاهــدة  وتلــزم 
قوانينهــا علــى جــزاءات قانونيــة توقــع ضــد التحايــل علــى 
التدابيــر التكنولوجيــة )مثــل التجفيــر( التــي يطبقهــا فنانــو 
األداء لــدى ممارســة حقوقهــم وضــد أي حــذف أو تغييــر 
ــي  ــات الت ــل بعــض البيان ــة مث فــي المعلومــات الضروري
تســمح بتعريــف فنــان األداء وأدائــه أو منتــج التثبيــت 
الســمعي البصــري ذاتــه الــالزم إلدارة حقوقهــم المذكورة 
)مثــل الترخيــص وجنــي اإلتــاوات وتوزيعهــا( )“معلومــات 

بشــأن إدارة الحقــوق”(.

بيــن  التداخــل  بشــأن  عليــه  المتفــق  البيــان  ويوضــح 
أنــه  واالســتثناءات  والتقييــدات  التكنولوجيــة  التدابيــر 
ال يوجــد مــا يمنــع طرفــًا متعاقــدًا مــن اعتمــاد التدابيــر 
الفعالــة والضروريــة لضمــان تمتــع المســتفيد بالتقييدات 
تكنولوجيــة  تدابيــر  كانــت  حــال  فــي  واالســتثناءات 
للمســتفيد  وكان  بصــري  ســمعي  أداء  علــى  مطّبقــة 

نفــاذ قانونــي إلــى ذلــك األداء. وتكــون الحاجــة إلــى تلــك 
التدابيــر الفعالــة والضروريــة فقــط فــي حــال لــم يتخــذ 
ــق  ــة فيمــا يتعل ــر مناســبة وفعال أصحــاب الحقــوق تدابي
بذلــك األداء لتمكيــن الشــخص المســتفيد مــن التمتــع 
الوطنــي  القانــون  بموجــب  والتقييــدات  باالســتثناءات 
لذلــك الطــرف المتعاقــد. وال تنطبــق االلتزامــات الخاصــة 
بتدابيــر الحمايــة التكنولوجيــة علــى األداء غيــر المحمــي أو 
الــذي لــم يعــد محميــًا بموجــب القانــون الوطنــي إلنفــاذ 
هــذه المعاهــدة، وذلــك دون اإلخــالل بالحمايــة القانونيــة 

لمصنــف ســمعي بصــري تــم فيــه تثبيــت األداء.

وينبغــي علــى األطــراف المتعاقــدة أن تمنــح الحمايــة 
بموجــب هــذه المعاهــدة إلــى األداء المثبــت فــي وقــت 
دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ واألداء الالحــق لدخــول 
المعاهــدة حيــز التنفيــذ لــكل طــرف متعاقــد. غيــر أنــه 
ــه لــن يطبــق األحــكام  يجــوز لطــرف متعاقــد أن يعلــن أن
المتعلقــة ببعــض أو كل حقــوق االستنســاخ والتوزيــع 
والنقــل  واإلذاعــة  المثبــت  األداء  وإتاحــة  والتأجيــر 
االســتئثارية بشــأن األداء الســابق لدخــول المعاهــدة حيــز 
التنفيــذ فــي كل طــرف متعاقــد. وفــي إمــكان األطــراف 
المتعاقــدة األخــرى أن تحــد بالمثــل مــن تطبيــق هــذه 

الحقــوق علــى هــذا الطــرف المتعاقــد.

وتلــزم المعاهــدة كل طــرف متعاقــد باعتمــاد التدابيــر 
تطبيــق  لضمــان  القانونــي  لنظامهــا  وفقــًا  الالزمــة 
طــرف  كل  علــى  يجــب  خاصــة،  وبصــورة  المعاهــدة. 
ــر اإلنفــاذ لضمــان  ــه تدابي متعاقــد أن يكفــل فــي قوانين
المحميــة  للحقــوق  خــرق  أي  ضــد  الفعالــة  التدابيــر 
هــذه  تتضمــن  أن  وينبغــي  المعاهــدة.  هــذه  بموجــب 
التدابيــر الجــزاءات الســريعة لمنــع أي خــرق و الجــزاءات 

آخــر. خــرق  الرادعــة ألي 

المتعاقــدة  لألطــراف  جمعيــة  المعاهــدة  وتؤســس 
ــع بالنظــر فــي مســائل الحفــاظ علــى المعاهــدة  وتضطل
اإلداريــة  المهــام  الويبــو  أمانــة  وتــوكل  وتطويرهــا. 

بالمعاهــدة. الخاصــة 

نصهــا  علــى  االطــالع  يمكــن  )التــي  بيجيــن  ومعاهــدة 
 )www.wipo.int/treaties :الكامــل علــى العنــوان التالــي
ســتدخل حيــز التنفيــذ بعــد أن تــودع 30 مــن األطــراف 



ملخصات االتفاقيات والمعاهدات واالتفاقات التي تديرها الويبو

46

المؤهلــة وثائــق تصديقهــا أو انضمامهــا بثالثــة أشــهر. 
والمعاهــدة متاحــة للــدول األعضــاء فــي الويبــو وللجماعــة 
بموجــب  المؤسســة  للجمعيــة  ويجــوز  األوروبيــة. 
حكوميــة  دوليــة  منظمــات  قبــول  تقــرر  أن  المعاهــدة 
أخــرى لتصبــح طرفــا فــي المعاهــدة. ويجــب إيــداع وثائــق 

التصديــق أو االنضمــام لــدى المديــر العــام للويبــو.
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معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى 
المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص 

المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي 
إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات )2013(

المصنفــات  إلــى  النفــاذ  لتيســير  مراكــش  معاهــدة 
المنشــورة لفائــدة األشــخاص المكفوفيــن أو معاقــي 
البصــر أو ذوي إعاقــات أخــرى فــي قــراءة المطبوعــات 
هــي آخــر اإلضافــات لمجموعــة معاهــدات حــق المؤلــف 
ُبعــد  المعاهــدة  ولهــذه  الويبــو.  تديرهــا  التــي  الدوليــة 
إنســاني واضــح يرمــي إلــى تنميــة المجتمــع، وهدفهــا 
التقييــدات  مــن  مجموعــة  وضــع  هــو  الرئيســي 
واالســتثناءات اإللزاميــة لفائــدة المكفوفيــن ومعاقــي 
البصــر وذوي إعاقــات أخــرى فــي قــراءة المطبوعــات.

ــزم المعاهــدة األطــراف المتعاقــدة باعتمــاد مجموعــة  وُتل
معياريــة مــن التقييــدات واالســتثناءات علــى قواعــد حــق 
المؤلــف للســماح بنســخ المصنفــات المنشــورة وتوزيعهــا 
وإتاحتهــا فــي أنســاق مهيــأة بمــا ييســر نفــاذ المكفوفيــن 
قــراءة  فــي  أخــرى  إعاقــات  وذوي  البصــر  ومعاقــي 
تخــدم  التــي  للمنظمــات  إليهــا، وللســماح  المطبوعــات 
هــؤالء المســتفيدين بتبــادل تلــك المصنفــات عبــر الحدود.

هــم  المســتفيدين  األشــخاص  أن  المعاهــدة  وتوضــح 
المصابــون بطائفــة مــن اإلعاقــات التــي تؤثــر فــي قــراءة 
العــام  التعريــف  بفعاليــة. ويشــمل  المطبوعــة  المــواد 
األشــخاص المكفوفيــن أو معاقــي البصــر أو العاجزيــن 
ــاب  ــن عــن مســك كت ــراءة أو األشــخاص العاجزي ــن الق ع

واســتخدامه بســبب إعاقــة جســدية.

وال يدخــل فــي نطــاق نظــام معاهــدة مراكــش ســوى 
المصنفــات التــي تكــون “بشــكل نــص و/أو رمــز و/أو 
صــور بيانيــة معينــة ســواء كانــت منشــورة أو متاحــة 
للجمهــور بطريقــة أخــرى فــي أي دعامــة”، ومنهــا الكتــب 

الســمعية.

ومــن العناصــر المهمــة األخــرى الــدور الــذي تضطلــع بــه 
الهيئــات المعتمــدة وهــي المنظمــات المعنيــة بالقيــام 
بالتبــادل عبــر الحــدود. ويشــمل التعريــف األعــم لهــذه 
والهيئــات  الربحيــة  غيــر  الهيئــات  مــن  العديــد  العبــارة 
وجــه  علــى  الهيئــات  هــذه  أكانــت  ســواء  الحكوميــة، 
التحديــد هيئــات تعتمدهــا أو “تعتــرف بهــا” الحكومــة 
تزويــد  منهــا  المهــام،  مــن  بالعديــد  تضطلــع  وهــي 
المســتفيدين بخدمــات التعليــم والنفــاذ إلــى المعلومات. 
وتضــع الهيئــات المعتمــدة الممارســات الخاصــة بهــا فــي 
العديــد مــن المجــاالت وتتبعهــا، ومــن هــذه الممارســات 
أشــخاص  هــم  تخدمهــم  الذيــن  األشــخاص  أن  إثبــات 
علــى  الخدمــات  تقديــم  فــي  واالقتصــار  مســتفيدون، 
هــؤالء األشــخاص، وردع أعمــال النســخ غيــر المصــرح 
بهــا، ومواصلــة إيــالء “قــدر كاف مــن العنايــة” لتصرفهــا 

فــي نســخ المصنفــات.

وبنيــة معاهــدة مراكــش واضحــة وتنــص علــى قواعــد 
محــددة تتعلــق بالتقييــدات واالســتثناءات المحليــة وعبــر 

الحــدود علــى حــد ســواء.

بفــرض  المتعاقــدة  األطــراف  أوال  المعاهــدة  وُتلــزم 
تقييــد أو اســتثناء علــى قانــون حــق المؤلــف المحلــي 
أو  البصــر  معاقــي  أو  المكفوفيــن  األشــخاص  لفائــدة 
ذوي إعاقــات أخــرى فــي قــراءة المطبوعــات. والحقــوق 
الخاضعــة لهــذا التقييــد أو االســتثناء هــي حــق النســخ 
ــات  ــع وحــق اإلتاحــة للجمهــور. ويجــوز للهيئ وحــق التوزي
ــر ربحــي، مــن  ــى أســاس غي المعتمــدة إعــداد نســخة، عل
المصنــف تكــون قابلــة للنفــاذ فــي نســق ميســر ويمكــن 
النقــل  أو  التجاريــة  غيــر  اإلعــارة  طريــق  عــن  توزيعهــا 
ــذا النشــاط  ــي؛ وتشــمل شــروط االضطــالع به اإللكترون
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أن يكــون للهيئــة المعتمــدة نفــاذ قانونــي إلــى المصنــف، 
وعــدم إدخــال تغييــرات أخــرى غيــر تلــك الالزمــة لجعــل 
المصنــف قابــال للنفــاذ، وإتاحــة النســخ لكــي يســتخدمها 
حصــرا األشــخاص المســتفيدون. ويجوز أيضا لألشــخاص 
المكفوفيــن أو معاقــي البصــر أو ذوي إعاقــات أخــرى في 
قــراءة المطبوعــات إعــداد نســخة لالســتخدام الشــخصي 
فــي حــال كان لهــم نفــاذ قانونــي إلــى نســخة فــي نســق 
ــي  ــى المســتوى المحل ــف. وعل ــك المصن ميســر مــن ذل
علــى  واالســتثناءات  التقييــدات  قصــر  للبلــدان  يمكــن 
المصنفــات التــي ال يمكــن “الحصــول عليهــا تجاريــا فــي 
النســق الخــاص القابــل للنفــاذ والميســر وفــق شــروط 
تلــك  فــي  المســتفيدين  األشــخاص  لفائــدة  معقولــة 
الســوق”. وتســتلزم االســتعانة بهــذه اإلمكانيــة إخطــار 

ــو. ــام للويب ــر الع المدي

بالســماح  المتعاقــدة  المعاهــدة األطــراف  تلــزم  وثانيــا 
ميســر  نســق  فــي  للنفــاذ  قابلــة  نســخ  باســتيراد 
إلــى  بالنســبة  فأمــا  معينــة.  بشــروط  وتصديرهــا 
ــة للنفــاذ فــي نســق  االســتيراد، فــإذا ُأعــدت نســخة قابل
اســتيراد  أيضــا  جــاز  الوطنــي،  للقانــون  إعمــاال  ميســر 
نســخة دون تصريــح مــن صاحــب الحــق. وأمــا باإلشــارة 
ُأعــدت نســخ فــي نســق ميســر  إلــى االســتيراد، فــإذا 
آخــر،  لقانــون  إعمــاال  أو  اســتثناء  أو  تقييــد  بموجــب 
كان مــن الممكــن أن توزعهــا أو تتيحهــا هيئــة معتمــدة 
لفائــدة شــخص مســتفيد أو هيئــة معتمــدة فــي طــرف 
متعاقــد آخــر. ويســتلزم هــذا التقييــد أو االســتثناء المعيــن 
األشــخاص  علــى  المصنفــات  اســتخدام  يقتصــر  أن 
المســتفيدين، كمــا توضــح المعاهــدة أنــه يجــب أن تكــون 
الهيئــة المعتمــدة، قبــل توزيــع النســخ أو إتاحتهــا، ال تعلم 
ــم أن النســخة  ــي تعل ــة ك ــا أســباب معقول ــس لديه أو لي
القابلــة للنفــاذ المعــّدة فــي نســق ميســر سُتســتخدم 

آخريــن. أشــخاص  لفائــدة 

فــي  الحريــة  المتعاقــدة  األطــراف  المعاهــدة  وتمنــح 
والممارســات  األنظمــة  مراعــاة  مــع  أحكامهــا  تنفيــذ 
األحــكام  ومنهــا  األطــراف،  هــذه  لــدى  القانونيــة 
المتعلقــة “بالممارســات أو المعامــالت أو االســتخدامات 
ــار  ــا بمعي المنصفــة”، شــريطة أن تتوافــق مــع التزاماته
األخــرى.  المعاهــدات  علــى  بنــاء  الثــالث  الخطــوات 
ــدأ بســيط  ــارة عــن مب ــالث هــو عب ــار الخطــوات الث ومعي

مســتخدم لتحديــد إن أمكــن فــرض اســتثناء أو تقييــد 
المؤلــف  بحــق  الخاصــة  الدوليــة  القواعــد  بموجــب 
والحقــوق المجــاورة. ويشــمل هــذا المعيــار عناصــر ثالثــة 
ــد: )i( يجــوز فــي  ــي: أي اســتثناء أو تقيي علــى النحــو التال
بعــض الحــاالت الخاصــة فقــط؛ )ii( ويجــب أال يتعــارض 
مــع االســتغالل العــادي للمصنف؛ )iii( وأال يســبب ضررا 

بغيــر مبــرر للمصالــح المشــروعة ألصحــاب الحقــوق.

وال تشــترط المعاهــدة العضويــة فــي أيــة معاهــدة دوليــة 
أخــرى بشــأن حــق المؤلــف لالنضمــام إليهــا؛ فالعضويــة 
والجماعــة  الويبــو  فــي  األعضــاء  للــدول  مفتوحــة 
األوروبيــة. إال أن األطــراف المتعاقــدة التــي تحصــل علــى 
ــة  ــاذ فــي نســق ميســر وليســت ملزم ــة للنف نســخ قابل
باالمتثــال لمعيــار الخطــوات الثــالث بنــاء علــى المــادة 9 
مــن اتفاقيــة بــرن، عليهــا أن تضمــن أال يعــاد توزيــع هــذه 
النســخ خــارج أراضيهــا. وال ُيســمح للهيئــات المعتمــدة 
بنقــل النســخ عبــر الحــدود مــا لــم يكــن الطــرف المتعاقــد 
الــذي أعــدت فيــه النســخة طرفــا فــي معاهــدة الويبــو 
بشــأن حــق المؤلــف أو إذا طبــق معيــار الخطــوات الثــالث 

ــي ُتنفــذ المعاهــدة. ــدات واالســتثناءات الت ــى التقيي عل

وُتلــزم المعاهــدة الويبــو بوضــع “منفــذ إلــى المعلومات” 
ييســر  بمــا  للمعلومــات  الطوعــي  بالتشــارك  يســمح 
والويبــو  بينهــا.  فيمــا  المعتمــدة  الهيئــات  تعــارف 
مدعــوة أيضــا إلــى تشــاُرك المعلومــات بخصــوص عمــل 
هــذه المعاهــدة. وعــالوة علــى ذلــك تتعّهــد األطــراف 
المتعاقــدة بمســاعدة هيئاتهــا المعتمــدة المشــاركة فــي 

ترتيبــات التبــادل عبــر الحــدود.

ــة لألطــراف المتعاقــدة تكــون  وتنشــئ المعاهــدة جمعي
مهمتهــا الرئيســية تنــاول المســائل المتعلقــة بالمحافظــة 
علــى هــذه المعاهــدة وتطويرهــا. كمــا أنهــا تســند إلــى 

ــة المتعلقــة بالمعاهــدة. ــو المهــام اإلداري ــة الويب أمان

وقــد اعتمــدت المعاهــدة )ونصهــا الكامــل متــاح علــى 
 )www.wipo.int/treaties :ــي ــي التال الموقــع اإللكترون
فــي 27 يونيــو 2013 فــي مراكــش. ولكــي تدخــل حيــز 
وثيقــة   20 المؤهلــة  األطــراف  تــودع  أن  يلــزم  النفــاذ 

تصديــق أو انضمــام.
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