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 اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
 
 

 إن البلدان األعضاء ، 
إذ تأخـذ فـي     رغبة منها في تخفيض التشوهات والعراقيل التي تعوق التجارة الدولية ، و           

االعتبار ضرورة تشجيع الحماية الفعالة والمالئمة لحقوق الملكية الفكرية ، ويهدف ضمان            
أال تصبح التدابير واإلجراءات المتخذة إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية حواجز في حد ذاتهـا              

 أمام التجارة المشروعة ؛ 
 :بشأن وإقرارا منها ، لهذه الغاية بالحاجة إلى وضع قواعد أنظمة 

 واالتفاقيـات أو    ١٩٩٤إمكان تطبيق المبادئ األساسية التفاقية جـات لعـام           ) أ 
 المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية ؛ 

 وضع المعايير والمبادئ الكافية فيما يتعلق بتوفر ونطاق واسـتخدام حقـوق             ) ب 
 الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ؛  

المالئمة إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة       توفير الوسائل الفعالة و    ) ج 
 مع مراعاة الفروق بين شتى األنظمة القانونية القومية ؛ 

إتاحة التدابير الفعالة والسريعة لمنع نشوء المنازعات بين الحكومات في هـذا             )د 
 الخصوص وحسمها بأساليب متعددة األطراف ؛ 

دف تحقيق أقصى قدر من المشاركة في       ووضع الترتيبات االنتقالية التي تسته     )ه 
 نتائج المفاوضات ؛ 

 

وإقرارا منها بالحاجة إلى إطار متعدد األطراف من المبادئ والقواعـد واألنظمـة التـي               
 تتناول التجارة الدولية في السلع المقلدة ؛ 

 

 وإقرارا منا بأن حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة ؛ 
 

ة بالسياسات العامة التي تستند إليها األنظمة القومية المعنية         وإقرارا منها باألهداف الخاص   
 بحماية الملكية الفكرية ، بما في ذلك األهداف اإلنمائية والتكنولوجية ؛ 

 

وإقرارا منها أيضا باالحتياجات الخاصة ألقل البلدان األعضاء نموا من حيـث المرونـة              
يا بغيـة تمكينهـا مـن إنشـاء قاعـدة           القصوى في تنفيذ القوانين واللوائح التنظيمية محل      

 تكنولوجية سليمة وقابلة لالستمرار ؛ 

 ٢



وتأكيدا منها على أهمية تخفيف التوترات عن طريق االتفاق على التزامات معززة بحـل              
المنازعات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة من خالل إجـراءات متعـددة             

 األطراف ؛ 
 

مة عالقة تعاون متبادلة بين منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالميـة           ورغبة منها في إقا   
 وكذلك المنظمـات الدوليـة    WIPOللملكية الفكرية ويشار إليها في هذه االتفاقية بالـ 

 :األخرى المعنية 
 :تعلن اتفاقها على ما يلى 

 
 الباب األول

 أحكام عامة ومبادئ أساسية
 

  )١المادة ( 
 لتزاماتطبيعة ونطاق اال

 

ويجوز للبلدان األعضـاء دون     . تلتزم البلدان األعضاء بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية         .١
إلزام ، أن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه االتفاقية ،                

وللبلدان األعضـاء حريـة     . شريطة عدم مخالفة هذه الحماية ألحكام هذه االتفاقية         
لمالئمة لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية في إطـار أنظمتهـا وأسـاليبها            تحديد الطريقة ا  

 . القانونية 
إلى جميـع فئـات الملكيـة     " الملكية الفكرية   "  في هذه االتفاقية ، يشير اصطالح        .٢

 .  من الجزء الثاني ٧ إلى ١الفكرية المنصوص عليها في األقسام من 
اقية علـى مـواطني البلـدان        تطبق األعضاء المعاملة المنصوص عليها في االتف       .٣

وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة ، يعتبـر           . -١. األخرى األعضاء 
من مواطني البلدان األعضاء األخرى األشخاص الطبيعيين واالعتبـاريين الـذين           
يستوفون مقاييس األهلية الالزمة للحماية المنصوص عليها في معاهـدة بـاريس            

                                           
 في حالة البلد العضو في منظمة التجارة العالمية الذي هـو            –في هذه االتفاقية فانه يعنى      " مواطنين  "  عند ورود اصطالح     -١

 األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين المقيمين أو الذين لديهم منشات صناعية أو تجارية حقيقية وعاملة –إقليم جمركي منفصل 
 . قليم الجمركي في ذلك اإل

 ٣



ومعاهدة روما ومعاهدة الملكية الفكريـة فيمـا        )  ١٩٧١(ومعاهدة برن   ) ١٩٦٧(
يتصل بالدوائر المتكاملة ، لو أن جميع البلدان األعضاء في منظمة التجارة العالمية             

  ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من        -٢.كانت من البلدان الموقعة على هذه االتفاقيات        
 من المادة   ٢ة أو الفقرة     من المادة الخامس   ٣اإلمكانات المنصوص عليها في الفقرة      

السادسة من معاهدة روما بإرسال اإلخطار الذي تنص عليه تلـك األحكـام إلـى               
 . مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

 
  )٢المادة ( 

 المعاهدات المبرمة بشأن الملكية الفكرية
 

 الحـالي ، تلتـزم البلـدان        فيما يتعلق باألجزاء الثاني والثالث والرابع من االتفاق        .١
 من معاهـدة بـاريس      ١٩ والمادة   ١٢ حتى   ١األعضاء بمراعاة أحكام المواد من      

)١٩٦٧ . ( 
 ال ينتقص أي من األحكام المنصوص عليها في األجزاء من األول وحتى الرابـع               .٢

من هذه االتفاقية من أي من االلتزامات الحالية التي قـد تترتـب علـى البلـدان                 
 تجاه األخرى بموجب معاهدة باريس ، ومعاهدة برن ، ومعاهدة           األعضاء بعضها 

 . روما ، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة 
 
 
 
 
 
 

                                           
) " ١٩٦٧(معاهـدة بـاريس   " وتعنى . اتفاقيـة باريس لحماية الملكية الصناعية " معاهدة باريس " في هذه االتفاقية تعنى    -٢

معاهدة برن لحمايـة   " معاهدة برن   " وتعنى   . ١٩٦٧يوليو  /  تموز   ١٤وثيقة ستوكهولم الخاصة بهذه المعاهدة والصادرة في        
معاهدة باريس الخاصة بهذه المعاهدة والصادرة فـي        ) " ١٩٧١(معاهدة برن   " والفنية ، بينما يعنى اصطالح      األعمال األدبية   

المعاهدة الدولية لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات         " معاهدة روما " وتعنى   . ١٩٧١يوليو  /  تموز   ٢٤
اتفاقية منظمـة   " وتعنى   . ١٩٨٩مايو/ أيار ٢٦أكتوبر واشنطن في    / ل تشرين األو  ٢٦اإلذاعة ، والتي اعتمدت في روما في        

 .اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية " التجارة العالمية 

 ٤



  )٣المادة ( 
 المعاملة الوطنية

 

يلتزم كل من البلدان األعضاء بمنح األعضاء مواطني البلدان األخرى األعضـاء             .١
 الملكيـة   -٣ي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحمايـة      معاملة ال تقل عن المعاملة الت     

الفكرية مع مراعاة االستثناءات المنصوص عليها بالفعل في كل من معاهدة باريس            
، ومعاهدة روما ، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما        ) ١٩٧١(، ومعاهدة برن    ) ١٩٦٧(

ت الصـوتية   وفيما يتعلق بالمؤدين ومنتجي التسـجيال     . يتصل بالدوائر المتكاملة    
وهيئات اإلذاعة ، ال ينطبق هذا االلتزام إال فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليهـا              

ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من اإلمكانات المنصوص عليها في          . في هذه االتفاقية    
 مـن معاهـدة     ١٦من المادة   ) ب (١أو الفقرة   ) ١٩٧١( من معاهدة برن     ٦المادة  

 عليه في تلك األحكام إلـى مجلـس الجوانـب           روما بإرسال اإلخطار المنصوص   
 . المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

 ال يجوز للبلدان األعضاء االستفادة من االستثناءات المسموح بها بمقتضى الفقرة            .٢
 فيما يتعلق باإلجراءات القضائية واإلدارية ، بما في ذلك تحديد موطن مختار أو              ١

د عضو ، إال حين تكون هذه االسـتثناءات ضـرورية           تعيين وكيل في أراضى بل    
لضمان االلتزام بمراعاة أحكام القوانين واللوائح التنظيمية التي ال تتعـارض مـع             
أحكام هذه االتفاقية وشرط أال يكون في اللجوء إلى هذه الممارسات تقييد مسـتتر              

 . للتجارة 
 

 
 
 
 
 

                                           
األمور التي تؤثر في توفير حقوق الملكية الفكرية واكتسـابها ونطاقهـا            " الحماية  "  يشمل تعبير    ٤و٣في تطبيق المادتين      -٣

كذلك األمور التي تؤثر في استخدام حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها بالتحديد فـي االتفـاق                واستمرارها وانفاذها ، و   
 . الحالي 

 ٥



  )٤المادة ( 
  بالرعايةالمعاملة الخاصة بحق الدولة األولى

 

فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية ، فان أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحهـا                 
بلد عضو لمواطني أي بلد آخر يجب أن تمنح على الفور ودون أية شروط لمواطني جميع              

ويستثنى من هذا االلتزام أية ميزة أو تفضـيل أو امتيـاز أو             . البلدان األعضاء األخرى    
  -:يمنحها بلد عضو وتكون حصانة 
 نابعة من اتفاقيات دولية بشان المساعدة القضـائية أو إنفـاذ القـوانين ذات               ) أ 

 . الصبغة العامة وغير المقتصرة بالذات على حماية الملكية الفكرية 
أو معاهدة روما التي تجيز اعتبار      ) ١٩٧١( ممنوحة وفقا ألحكام معاهدة برن       ) ب 

ة بالمعاملة الوطنية بـل مرتبطـة بالمعاملـة         المعاملة الممنوحة غير مرتبط   
 . الممنوحة في بلد آخر 

 متعلقة بحقوق المؤدين ، ومنتجي التسجيالت الصوتية ، وهيئات اإلذاعـة ،             ) ج 
 التي  ال تنص عليها أحكام االتفاق الحالي ؛ 

 نابعة من اتفاقيات دولية متعلقة بحماية الملكية الفكريـة أصـبحت سـارية              )د 
ان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية ، شـريطة إخطـار           المفعول قبل سري  

مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بهذه االتفاقيـات           
وإال تكون تميزا عشوائيا أو غير مبرر ضـد مـواطني البلـدان األعضـاء               

 . األخرى 
 

  )٥المادة ( 
 و استمرارهااالتفاقية المتعددة األطراف بشان اكتساب الحماية أ

 

 علـى اإلجـراءات     ٤و٣ال تنطبق االلتزامات المنصوص عليها فـي المـادتين           
المنصوص عليها في االتفاقيات المتعددة األطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالميـة            

 . للملكية الفكرية فيما يتعلق باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو استمرارها 
 
 
 

 ٦



  )٦المادة ( 
 االنقضاء

 

 ال  ٤و٣ألغراض تسوية المنازعات بموجب هذه االتفاقية ، مع مراعاة أحكـام المـادتين              
 . تتضمن هذه االتفاقية ما يمكن استخدامه للتعامل مع مسألة انقضاء حقوق الملكية الفكرية 

 
  )٧المادة ( 

 األهداف
 

 ونقـل   تسهم حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في تشجيع روح االبتكـار التكنولـوجي            
وتعميم التكنولوجيا ، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميها           

 . باألسلوب الذي يحقق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية والتوازن بين الحقوق والواجبات 
 

  )٨المادة ( 
 المبادئ

 

 التنظيمية ، اعتماد     يجوز للبلدان األعضاء ، عند وضع أو تعديل قوانينها ولوائحها          .١
التدابير الالزمة لحماية الصحة العامة والتغذية وخدمـة المصـلحة العامـة فـي              
القطاعات ذات األهمية الحيوية للتنمية االقتصادية االجتماعية والتكنولوجية فيهـا ،     

 . شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام االتفاق الحالي 
شترط اتساقها مع أحكام االتفـاق الحـالي ،          قد تكون هناك حاجة التخاذ تدابير، ي       .٢

لمنع حائزى حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها ، أو منـع اللجـوء إلـى                
ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلبا علـى النقـل الـدولي       

 . للتكنولوجيا 
 
 
 
 

 

 ٧



 الجزء الثاني
 ية ونطاقها واستخدامهاالمعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكر

 

  حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بهاحقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها :  : ١١القسم القسم 
 

  )٩المادة ( 
 العالقة مع معاهدة برن

 

 ٢١ وحتـى    ١تلتزم البلدان األعضاء بمراعاة األحكام التي تنص عليها المواد من            .١
وملحقها ، غير أن البلدان األعضاء لن تتمتـع بحقـوق           ) ١٩٧١(من معاهدة برن    

لتزامات بموجب هذه االتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليهـا          ولن تتحمل ا  
 .  مكررة من معاهدة برن أو الحقوق النابعة عنها ٦في المادة 

 تسرى حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على مجرد األفكار أو اإلجـراءات            .٢
 أو أساليب العمل أو المفاهيم الرياضية 

 
  )١٠المادة ( 

 آللي وتجميع البياناتبرامج الحاسب ا
 

، سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة اآللة         ) الكمبيوتر(  تتمتع برامج الحاسب اآللي      .١
 ) . ١٩٧١(بالحماية باعتبارها أعماال أدبية بموجب معاهدة برن 

 تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد األخرى ، سواء أكانت في شكل مقروء              .٢
 إذا كانت تشكل خلقا فكريا نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها            آليا أو أي شكل آخر ،     

وهذه الحماية ال تشمل البيانات أو المواد في حد ذاتها وال تخل بحقـوق المؤلـف                
 . المتعلقة بهذه البيانات أو المواد ذاتها 

 
 
 
 
 
 

 ٨



  )١١المادة ( 
 حقوق التأجير

 

واألعمـال السـينمائية ، تلتـزم       ) وترالكمبي(فيما يتعلق على األقل ببرامج الحاسب اآللي        
البلدان األعضاء بمنح المؤلفين وخلفائهم حق إجازة أو حظر تـأجير أعمـالهم األصـلية               

ويسـتثنى البلـد    . المتمتعة بحقوق الطبع أو النسخ المنتجة عنها تأجيرا تجاريا للجمهور           
جير هذه األعمال فيها    العضو من هذا االلتزام فيما يتعلق باألعمال السينمائية ما لم يكن تأ           

قد أدى إلى انتشار نسخها بما يلحق ضررا ماديا بالحق المطلق في االستنساخ الممنوح في               
، ال  ) الكمبيـوتر (وفيما يتعلق ببرامج الحاسب اآللي      . ذلك البلد العضو للمؤلفين وخلفائهم      

ع األساسـي   ينطبق هذا االلتزام على تأجير البرامج حين ال يكون البرنامج نفسه الموضو           
 . للتأجير 

 
  )١٢المادة ( 

 مدة الحماية
 

عند حساب مدة حماية عمل من األعمال ، خالف األعمال الفوتوغرافية أو العمال الفنيـة               
 ٥٠التطبيقية ، على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعي ، التقل هذه المدة عـن                 

نشر تلك األعمال ، أو في حال عدم        سنة اعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي أجيز فيها          
 سـنة   ٥٠ سنة اعتبارا من إنتاج العمل المعنـى ،          ٥٠وجود ترخيص بالنشر في غضون      

 . اعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها إنتاجه 
 

  )١٣المادة ( 
 القيود واالستثناءات

 

لمطلقـة علـى حـاالت      تلتزم البلدان األعضاء بقصر القيود أو االستثناءات من الحقوق ا         
خاصة معينة ال تتعارض مع االستغالل العادي للعمل الفني وال تلحق ضررا غير معقول              

 . بالمصالح المشروعة لصاحب الحق فيه 
 
 

 ٩



  )١٤المادة ( 
 حماية المؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة

 

للمـؤدين منـع    فيما يتعلق بتسجيل أعمال المؤدين في تسجيالت صوتية ، يحـق             .١
تسجيل أدائهم غير المسـجل وعمـل       : األفعال التالية التي تتم دون ترخيص منهم        

: كما يحق لهم منع األفعال التالية دون ترخيص مـنهم           . نسخ من هذه التسجيالت     
 . بث أدائهم الحي على الهواء بالوسائل الالسلكية ونقله للجمهور 

ة النسخ المباشـر أو غيـر المباشـر          يتمتع منتجو التسجيالت الصوتية بحق إجاز      .٢
 . لتسجيالتهم الصوتية ، وبحق منعه 

تسـجيل  :  يحق لهيئات اإلذاعة منع األفعال التالية عندما تتم دون ترخيص منهـا          .٣
البرامج اإلذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيالت ، وإعادة البث عبر وسائل البـث              

وحيث ال تمنح البلدان األعضاء     . الالسلكي ، ونقل هذه المواد للجمهور بالتلفزيون        
هذه الحقوق لهيئات اإلذاعة ، تلتزم بمنح مالكي حقـوق المؤلـف علـى المـادة                
موضوع البث إمكانية منع األفعال المذكورة أعاله ، مع مراعاة أحكام معاهدة برن             

)١٩٧١ . ( 
ـ    ) الكومبيوتر(  المتعلقة ببرامج الحاسب اآللي      ١١ تطبيق أحكام المادة     .٤ ا ، مـع م

يلزم من تبديل ، على منتجي التسجيالت الصوتية وأي أصحاب حقوق آخرين في             
. مجال التسجيالت الصوتية حسبما تنص على تحديدها قوانين البلد العضو المعنى            

 نظام يضمن المكافأة المنصفة     ١٩٩٤أبريل  / نيسان ١٥فإن كان لدى ذلك البلد في       
 الصوتية ، يجوز للبلـد مواصـلة        ألصحاب الحقوق فيما يتعلق بتأجير التسجيالت     

تطبيق هذا النظام شريطة أال يؤدى التأجير التجاري للتسـجيالت الصـوتية إلـى              
 . إلحاق ضرر مادي بحقوق النسخ المطلقة التي يتمتع بها أصحاب الحقوق 

 تدوم مدة الحماية المتاحة بموجب االتفاق الحالي للمؤدين ومنتجـي التسـجيالت             .٥
 سنة تحسب اعتبارا مـن نهايـة السـنة          ٥٠تى نهاية فترة    الصوتية على األقل ح   

أما مدة الحماية التي    . التقويمية التي تم فيها التسجيل األصلي أو حدث فيها األداء           
 سنة اعتبـارا مـن نهايـة السـنة          ٢٠ فتدوم ماال يقل عن      ٣تمنح بموجب الفقرة    

 . التقويمية التي حصل فيها بث المادة المعنية

 ١٠



 ، يجـوز ألي بلـد       ٣ و   ٢ و   ١حقوق الممنوحة بموجب الفقـرات       فيما يتعلق بال   .٦
عضو النص على شروط أو قيود أو استثناءات أو تحفظات إلى الحد الذي تسـمح               

تطبق أيضا  ) ١٩٧١( من معاهدة برن     ١٨غير أن أحكام المادة     . به معاهدة روما    
ة في تلك   ، مع ما يلزم من تبديل ، على حقوق المؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتي            

 . التسجيالت 
 

  العالمات التجاريةالعالمات التجارية :  : ٢٢القسم القسم 
 

  )١٥المادة ( 
 المواد القابلة للحماية

 

 تعتبر أي عالمة أو مجموعة عالمات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجهـا              .١
. منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت األخرى صالحة ألن تكون عالمة تجارية              

السيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفا وأرقاما        وتكون هذه العالمات ،     
وأشكاال ومجموعات ألوان وأي مزيج من هـذه العالمـات ، مؤهلـة للتسـجيل               

وحين ال يكون في هذه العالمات مـا يسـمح بتمييـز السـلع              . كعالمات تجارية   
والخدمات ذات الصلة ، يجوز للبلدان األعضاء أن تجعـل الصـالحية للتسـجيل              

كما يجوز لها اشتراط أن تكـون       .  بالتميز المكتسب من خالل االستخدام       مشروطة
 . العالمات المزمع تسجيلها قابلة لإلدراك بالنظر ، كشرط لتسجيلها 

 على أنها تحظر على البلدان األعضاء رفـض تسـجيل           ١ ينبغي عدم فهم الفقرة      .٢
دة بـاريس   عالمة تجارية ألسباب أخرى ، شريطة عدم االنتقاص من أحكام معاه          

)١٩٦٧ . ( 
غير انـه ال    .  يجوز للبلدان األعضاء جعل قابلية التسجيل معتمدة على االستخدام           .٣

ويحظـر  . يجوز اعتبار االستخدام الفعلي للعالمة شرطا للتقدم بطلـب لتسـجيلها      
رفض طلب تسجيل لمجرد أن االستخدام المزمع لم يحدث قبل انقضاء فترة ثـالث    

 .  تقديم الطلب سنوات اعتبارا من تاريخ
 ال يجوز مطلقا أن تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي يراد اسـتخدام العالمـة                .٤

 . التجارية بشأنها عقبة تحول دون تسجيل العالمة 

 ١١



 تلتزم البلدان األعضاء بنشر كل عالمة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فـوراً ،                .٥
كمـا يجـوز للبلـدان      . التسجيل  وبإعطاء فرصة معقولة لتقديم االلتماسات بإلغاء       

 . األعضاء إتاحة فرصة االعتراض على تسجيل عالمة تجارية 
 

  )١٦المادة ( 
 الحقوق الممنوحة

 

 يتمتع صاحب العالمة التجارية المسجلة بالحق المطلق في منع جميع األطـراف             .١
الثالثة التي لم تحصل على موافقة صاحب العالمة من استخدام العالمـة ذاتهـا أو               
عالمة مماثلة في أعمالها التجارية بالنسبة للسلع والخدمات ذاتها أو المماثلة لتلـك             
التي سجلت بشأنها العالمة التجارية حين يمكن أن يسفر ذلك االستخدام عن احتمال             

ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة اسـتخدام عالمـة تجاريـة            . حدوث لبس   
يحظر أن تضر الحقـوق الموصـوفة       و. مطابقة بالنسبة لسلع أو خدمات مطابقة       

أعاله بأية حقوق سابقة قائمة حاليا ، أو أن تؤثر في إمكانية منح البلدان األعضاء               
 . حقوقا في العالمات التجارية على أساس االستخدام 

، مع ما يلـزم مـن        ) ١٩٦٧(  مكررة من معاهدة باريس      ٦ تطبيق أحكام المادة     .٢
ا إذا كانت العالمة التجارية معروفـة جـديا         تبديل ، على الخدمات وعند تقرير م      

تراعى البلدان األعضاء مدى معرفة العالمة التجارية في قطاع الجمهور المعنـى            
 . بما في ذلك معرفتها في البلد العضو المعني نتيجة ترويج العالمة التجارية 

 ، مع ما يلزم من تبديل     ) ١٩٦٧( مكررة من معاهدة باريس      ٦ تطبق أحكام المادة     .٣
على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها عالمـة تجاريـة ،               
شريطة أن يدل استخدام تلك العالمة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على             
صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العالمة التجارية المسـجلة ، وشـريطة              

ارية المسجلة مـن جـراء ذلـك        احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العالمة التج      
 . االستخدام 

 
 
 

 ١٢



  )١٧المادة ( 
 االستثناءات

 

يجوز للبلدان األعضاء النص على استثناءات محدودة من الحقوق الناشئة عن العالمـات             
التجارية ، كاالستخدام المنصف لعبارات الوصف ، شريطة أن تراعى هذه االسـتثناءات             

 . ارية واألطراف الثالثة المصالح المشروعة لصاحب العالمة التج
 

  )١٨المادة ( 
 مدة الحماية

 

يكون التسجيل األول للعالمة التجارية ، وكل تجديد لذلك التسجيل لمدة ال تقل عن سـبع                
 . ويكون تسجيل العالمة التجارية قابال للتجديد لمرات غير محدودة . سنوات 

 
  المؤشرات الجغرافيةالمؤشرات الجغرافية :  : ٣٣القسم القسم 

 

  )٢٢المادة ( 
 لمؤشرات الجغرافيةحماية ا

 

 في هذه االتفاقية تعتبر المؤشرات الجغرافية هي المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة             .١
ما في أراضى بلد عضو ، أو في منطقة أو موقع في تلك األراضي ، حين تكـون                  
النوعية أو السمعة أو السمات األخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسـية  إلـى               

 . منشأها الجغرافي 
ا يتعلق بالمؤشرات الجغرافية ، تلتزم البلدان األعضاء بتوفير الوسائل القانونية            فيم .٢

  -:لألطراف المعنية لمنع 
 استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بأن السلعة المعنيـة               ) أ 

نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي ، بأسلوب يضلل الجمهور بشأن            
 لعة ؛ المنشأ الجغرافي للس

 أي استخدام يشكل عمال من أعمال المنافسة غير المنصـفة حسـبما يتحـدد        ) ب 
 ) . ١٩٦٧( مكررة من معاهدة باريس ١٠معناها في المادة 

 ١٣



تلتزم البلدان األعضاء من تلقاء نفسها إن كانت تشريعاتها تسمح بذلك أو بناء على               .٣
جارية تشمل  طلب من طرف له مصلحة في ذلك ، برفض أو إلغاء تسجيل عالمة ت             

أو تتألف من مؤشر جغرافي فيما يتعلق بسلع لم تنشأ في األراضي المشار إليها ،               
إن كان استخدام المؤشر في العالمة التجارية بالنسبة لهذه السلع في البلد العضـو              

 . ذات طبيعة تضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلع 
 ضد المؤشـرات    ٣ و   ٢ و   ١في الفقرات    تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها       .٤

الجغرافية التي تصور كذبا للجمهور أن السلع المعنية نشأت في أراض أخـرى ،              
على الغرم من أنها صحيحة حرفيا فيما يتعلق باألراضي أو المنطقـة أو الموقـع               

 . الذي نشأت فيه السلع 
 

  )٢٣المادة ( 
 الحماية اإلضافية للمؤشرات الجغرافية فيما

 لق بالخمور والمشروبات الكحوليةيتع
 

 يلتزم كل من البلدان األعضاء بتوفير الوسائل القانونية لألطراف المعنيـة لمنـع              .١
استخدام المؤشرات الجغرافية التي تحدد منشأ الخمور لتسمية الخمور التي لم تنشأ            

رف في المكان الذي تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية ، أو المؤشرات التي تع            
نشأة المشروبات الروحية لتسمية المشروبات الروحية التي لم تنشأ في المكان الذي            

. تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية حتى حين يبين المنشـأ الحقيقـي للسـلع     
و " نـوع "وحيث تستخدم المؤشر الجغرافي متجمعة أو مقرونـة بعبـارات مثـل             

  -٤.أو ما يشابهها " تقليد"و " صنف"
زم البلدان األعضاء برفض أو إلغاء تسجيل أي عالمة تجارية بشأن الخمـور              تلت .٢

تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي يحدد منشأ الخمـور ، أو بشـأن المشـروبات        
الروحية تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي يحدد منشأ المشروبات الروحية ، من             

 طلب من طرف معنـى      تلقاء نفسها إن كانت تشريعاتها تسمح بذلك ، أو بناء على          
 . فيما يتعلق بالخمور أو المشروبات الروحية التي لم تنشأ في تلك األماكن 

                                           
 ، يجوز للبلدان األعضاء فيما يتعلق بهذه االلتزامات أن تنص بدال من ذلـك               ٤٣ على الرغم من الجملة األولى من المادة         -٤

 . على اإلنفاذ عن طريق اإلجراءات اإلدارية 

 ١٤



بالنسبة للخمور التي تحمل مؤشرات جغرافية متماثلة االسم ، تمنح الحماية لكل من              .٣
ويحدد كـل بلـد      . ٢٢ من المادة    ٤المؤشرات الجغرافية مع مراعاة أحكام الفقرة       

رقة بين المؤشرات االسمية المتماثلة المعنية ، مـع مراعـاة           األوضاع العملية للتف  
 . ضرورة ضمان المعاملة المنصفة للمنتجين المعنيين وعدم تضليل المستهلكين 

لتسهيل حماية المؤشرات الجغرافية الخاصة بالخمور ، تجـرى مفاوضـات فـي              .٤
ظام دولي  مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية حول إنشاء ن          

لإلخطار بالمؤشرات الجغرافية وتسجيلها بالنسبة للخمور المؤهلـة للحمايـة فـي            
 . البلدان األعضاء المشاركة في النظام 

 
  )٢٤المادة ( 

 المفاوضات الدولية االستثناءات
 

 توافق البلدان األعضاء على الدخول في مفاوضـات تسـتهدف زيـادة الحمايـة               .١
 ويحظر استخدام أحكام    ٢٣ة المنفردة بموجب المادة     الممنوحة للمؤشرات الجغرافي  

 أدناه من قبل بلد عضو إجراء مفاوضات أو عقـد           ٨ إلى رقم    ٤الفقرات من رقم    
وفى سياق تلك المفاوضات ، تلتـزم البلـدان   . اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف      

جغرافية األعضاء باالستعداد لبحث استمرار تطبيق هذه األحكام على المؤشرات ال         
 . المنفردة التي كان استخدامها موضوع تلك المفاوضات 

 يلتزم مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكيـة الفكريـة باسـتمرار              .٢
مراجعة تطبيق أحكام هذا القسم ، على أن يجرى أو مراجعة من هذا النـوع فـي                 

ويجوز لفـت  . مية غضون سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العال         
انتباه المجلس إلي أي قضية تؤثر علي التقيد بااللتزامات التي تنص عليهـا هـذه               
األحكام وعلي المجلس بناء علي طلب أي بلد عضو أن يتشاور مع أي من البلدان               
األعضاء منفردة أو مجتمعة بشأن أي مسألة لم يمكن إيجاد حل مرضى لهـا مـن             

وعلـى المجلـس    . لجماعية فيما بين البلدان المعنية      خالل المشاورات الثنائية أو ا    
 . اتخاذ التدابير التي يتم االتفاق عليها لتسهيل تنفيذ هذا القسم وخدمة أهدافه 

 ١٥



 يخطر على البلدان األعضاء أثناء تنفيذ هذا القسم االنتقاص من الحماية الممنوحة             .٣
بيل تـاريخ سـريان     للمؤشرات الجغرافية التي كانت قائمة في ذلك البلد العضو ق         

 . مفعول اتفاقية منظمة التجارة العالمية 
 ال يلزم أي من األحكام التي ينص عليها هذا القسم أيا من البلدان األعضاء بمنـع                 .٤

االستخدام المستمر أو المماثل لمؤشر جغرافي معين خاص ببلد عضو أخر تعرف            
 ينتجهـا أي مـن      خموراً أو مشروبات روحية ، وذلك فيما يتعلق بسلع أو خدمات          

مواطنيها أو األشخاص المقيمين فيها الذين ظلوا يستخدمون تلك المؤشر الجغرافي           
استخداما مستمرا بالنسبة للسلع أو الخدمات ذاتها أو المتصلة بها في أراضى ذلـك      

أبريل /  نيسان   ١٥على األقل لمدة عشر سنوات سابقة لتاريخ        ) أ(البلد العضو أما    
 . نية قبل ذلك التاريخ بحسن ) ب( ، أو ١٩٩

 حين تقديم طلب بتسجيل عالمة تجارية أو تسجيلها بحسن نية ، أو حـين تكـون                 .٥
  -:حقوق في ملكية عالمة تجارية قد اكتسبت من خالل االستخدام الحسن النية أما 

قبل تاريخ تطبيق هذه األحكام في ذلك البلد العضو حسـبما يحـدده              ) أ 
 الجزء السادس ؛ أو 

 ؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ ؛ قبل منح الم ) ب 
 فانه ال يجوز أن تخل التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذا القسـم بأهليـة تسـجيل                
العالمة التجارية أو باستمرار صالحيتها أو بحق استخدامها على أساس أنها إمـا             

 . مطابقة أو مماثلة لمؤشر جغرافي 
هذا القسم أيا من البلدان األعضاء بتطبيق       ال يلزم أي من األحكام التي ينص عليها          .٦

هذه األحكام فيما يتعلق بمؤشر جغرافي خاص بأي بلد عضو آخر فيما يتعلق بسلع              
أو خدمات يكون المؤشر الدال عليها مطابقة للعبارة المألوفة في اللغة الدارجة على             

 وال يلزم   .أنها االسم الدارج لهذه السلع أو الخدمات في أراضى ذلك البلد العضو             
أي من األحكام التي ينص عليها هذا القسم أيا من البلدان األعضاء بتطبيـق هـذه                
األحكام فيما يتعلق بإشارة جغرافية خاصة بأي بلد عضو آخر فيما يتعلق بإنتـاج              
الكرمة التي تعتبر المؤشر الدال عليها مطابقة لالسم الدارج لنوع مـن األعنـاب              

 العضو اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة         الموجودة في أراضى ذلك البلد    
 . العالمية 
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 يجوز ألي بلد عضو اشتراط أن يكون تقديم أي طلب بموجب أحكام هذا القسـم                .٧
فيما يتعلق باستخدام أو تسجيل عالمة تجارية في غضون خمس سنوات اعتبـارا             

عضو أو اعتبارا   من ذيوع أمر االستخدام المخالف للمؤشر المحمى في ذلك البلد ال          
من تاريخ تسجيل العالمة التجارية في ذلك البلد العضـو شـرط كـون العالمـة                
التجارية قد نشرت في ذلك التاريخ ، وان كان ذلك التاريخ سابقا لتاريخ ذيوع أمر               
االستخدام المخالف في ذلك البلد العضو ، شريطة عدم كون المؤشر الجغرافي قد             

 . استخدم أو سجل بسوء نية 
 ال يجوز في سياق العمل التجاري أن يخل أي من األحكام التي تنص عليها هـذا                 .٨

القسم بأي شكل بحق أي شخص في استخدام اسم ذلك الشخص أو اسم سلفه فـي                
 . العمل ، إال إذا استخدم ذلك االسم بطريقة تضلل الجمهور 

ر المحميـة أو   ال ينشأ بموجب هذه االتفاقية التزام بحماية المؤشرات الجغرافية غي     .٩
 . التي انتهت حمايتها في بلد منشئها ، أو التي لم تعد مستخدمة في ذلك البلد 

 
  التصميمات الصناعيةالتصميمات الصناعية :  : ٤٤القسم القسم 

 

  )٢٥المادة ( 
 شروط منح الحماية

 

تلتزم البلدان األعضاء بمنح الحماية للتصميمات الصناعية الجديدة أو األصلية التي            .١
لبلدان األعضاء اعتبار التصميمات غير جديدة أو       ويجوز ل . أنتجت بصورة مستقلة    

أصلية إن لم تختلف كثيرا عن التصـميمات المعروفـة أو مجموعـات السـمات               
ويجوز للبلدان األعضاء االمتناع عن منح هـذه الحمايـة          . المعروفة للتصميمات   

 . للتصميمات التي تمليها عادة االعتبارات الفنية أو الوظيفية العملية 
ل من البلدان األعضاء بضـمان أن ال تسـفر متطلبـات مـنح الحمايـة       يلتزم ك  .٢

لتصميمات المنسوجات ، السيما فيما يتعلق بتكاليفها أو فحصها أو نشرها ، عـن              
وللبلدان األعضاء  . أضعاف غير معقول لفرصة السعي للحصول على هذه الحماية        

ت الصـناعية أو    حرية الوفاء بهذا االلتزام من خالل القانون المـنظم للتصـميما          
 . القانون المنظم لحقوق المؤلف 
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  )٢٦المادة ( 
 الحماية

 

لصاحب التصميم الصناعي المتمتع بالحماية حق منح األطراف الثالثة التـي لـم              .١
تحصل على موافقته من صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على أو المجسـدة            

تمتع بالحماية حين يكـون     لتصميم منسوخ ، أو معظمة منسوخ ، عن التصميم الم         
 . القيام بذلك ألغراض تجارية 

 يجوز للبلدان األعضاء منح استثناءات محدودة من حماية التصميمات الصناعية ،            .٢
شريطة أن ال تتعارض هذه االستثناءات بصورة غير معقولة مع االستخدام العادي            

عقولة بالمصالح  للتصميمات الصناعية المتمتعة بالحماية وأن ال تخل بصورة غير م         
المشروعة لصاحب التصميم المتمتع بالحماية ، مع مراعاة المصـالح المشـروعة            

 . لألطراف الثالثة 
  سنوات ١٠ تدوم مدة الحماية الممنوحة ما ال يقل عن  .٣

 
  براءات االختراعبراءات االختراع :  : ٥٥القسم القسم 

 
  )٢٧المادة ( 

 المواد القابلة للحصول على براءات االختراع
 

 ، تتاح إمكانية الحصول على بـراءات اختـراع          ٣و  ٢فقرتين  مع مراعاة أحكام ال    .١
ألي اختراعات ، سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية ، فـي كافـة ميـادين                

وقابلة لالستخدام  " خطوة إبداعية   " التكنولوجيا ، شريكة كونها جديدة وتنطوي على        
 من المادة   ٨قرة   ، والف  ٦٥ من المادة    ٤ ومع مراعاة إحكام الفقرة      -٥"في الصناعة   

 من هذه المادة ، تمنح براءات االختراع ويـتم التمتـع بحقـوق              ٣ ، والفقرة    ٧٠
ملكيتها دون تميز فيما يتعلق بمكان االختراع أو المجال التكنولـوجي أو مـا إذا               

 . كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محليا 

                                           
مـرادفين  " قابلة لالستخدام في الصناعة     " و  " خطوة إبداعية   "غراض هذه المادة ، ويجوز للبلدان األعضاء اصطالحي          أل -٥

 .على التوالي " مفيد " و " غير الواضح من تلقاء ذاته " الصطالحي 
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ءات االختراعـات    يجوز للبلدان األعضاء أن تستثنى من قابلية الحصول على برا          .٢
التي يكون منع استغاللها تجاريا في أراضيها ضروريا لحماية النظـام العـام أو              
األخالق الفاضلة ، بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشـرية أو الحيوانيـة أو                
النباتية أو لتجنب اإلضرار الشديد بالبيئة ، شريطة أن ال يكون ذلك االستثناء ناجما              

 . نينها لذلك االستغالل فقط عن حظر قوا
يجوز أيضا للبلدان األعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على براءات االختراع             .٣

  -:مايلى 
 . طرق التشخيص والعالج والجراحة الالزمة لمعالجة البشر أو الحيوانات  ) أ 
النباتات والحيوانات ، خالف األحياء الدقيقة ، والطرق البيولوجية في معظمها            ) ب 

نباتات أو الحيوانات خالف األسـاليب والطـرق غيـر البيولوجيـة            إلنتاج ال 
غير أنه عل البلدان األعضاء مـنح الحمايـة ألنـواع           . والبيولوجية الدقيقة   

النباتات إما عن طريق براءات االختراع أو نظام فريد فذ خاص بهذه األنواع             
ـ        . أو بأي مزيج منهما      د أربـع   ويعاد النظر في أحكام هذه الفقرة الفرعية بع

 . سنوات من تاريخ نفاذ منظمة التجارة العالمية 
 

  )٢٨المادة ( 
 الحقوق الممنوحة

 

  -:تعطى براءة االختراع لصاحبها الحقوق التالية  .١
حين يكون موضوع البراءة منجيا ماديا ، حق منع أطراف ثالثة لـم              ) أ 

صنع أو استخدام أو عـرض      : تحصل على موافقته من هذه األفعال       
   ذلك المنتج لهذه األغراض ؛ -٦بيع أو استيرادللبيع أو 

حين يكون موضوع البراءة عملية صناعية ، حق منع أطراف ثالثـة             ) ب 
لم تحصـل على موافقته من االستخدام الفعلي للطريقة ، ومن هـذه            

استخدام عرض للبيع أو بيع أو استيراد على األقل المنـتج           : األفعال  
 .  الطريقة لهذه األغراض الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه

                                           
ا يتعلـق باسـتخدام وبيـع       ، شأنه شأن كافة الحقوق التي تمنح بموجب هذه االتفاقية فيم          ٦يخضع هذا لحق ألحكام المادة       -٦

 .  واستيراد السلع أو توزيعها بأشكال أخري 
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ألصحاب براءات االختراع أيضا حق التنازل للغيـر عنهـا أو تحويلهـا للغيـر                .٢
 . باأليلولة أو التعاقب ، وإبرام عقود منح التراخيص 

 
  )٢٩المادة ( 

 شروط التقدم بطلبات الحصول على براءات االختراع
 

ل على البـراءة عـن      على البلدان األعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصو        .١
االختراع بأسلوب واضح وكامل يكفى لتمكين تنفيذ االختراع من جانـب شـخص             
يمتلك الخبرة التخصصية في ذلك المجال ؛ ويجوز اشتراط أن يبين المتقدم أفضل             
أسلوب يعرفه المخترع لتنفيذ االختراع في تاريخ التقدم بالطلـب أو فـي تـاريخ               

 . ألسبقية أسبقية الطلب المقدم حين تزعم ا
يجوز للبلدان األعضاء اشتراط أن يقدم بطلب الحصـول علـى بـراءة اختـراع                .٢

المعلومات المتعلقة بطلبات مماثلة تقدم بها في بلدان أجنبية أو براءات منحت لـه              
 . فيها 

 
  )٣٠المادة ( 

 االستثناءات من الحقوق الممنوحة
 

وق المطلقة الممنوحـة بموجـب      يجوز للبلدان األعضاء منح استثناءات محدودة من الحق       
براءة اختراع ، شريطة أن ال تتعارض هذه االستثناءات بصـورة غيـر معقولـة مـع                 
االستخدام العادي للبراءة وأن التخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصـاحب            

 . البراءة ، مع مراعاة المصالح المشروعة لألطراف الثالثة 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠



  )٣١المادة ( 
 امات األخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحقاالستخد

 

 لالختـراع موضـوع     -٧حين يسمح قانون أي من البلدان األعضاء باستخدامات أخـرى         
البراءة الممنوحة ، دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة ، بما فـي ذلـك                 

ـ                ى البلـدان   االستخدام من قبل الحكومة أو أطراف ثالثة مخولة من قبـل الحكومـة ، عل
  -:األعضاء احترام األحكام التالية 

 دراسة كل ترخيص باالستخدام في ضوء جدارته الذاتية ؛  ) أ 
ال يجوز السماح بهذا االستخدام إال إذا كان من ينوى االستخدام قد بذل جهودا               ) ب 

قبل هذا االستخدام للحصول على ترخيص صاحب الحق في البراءة بأسـعار            
ن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح في غضون فتـرة          وشروط تجارية معقولة ، وأ    

ويجوز للبلدان األعضاء منح إعفاء من هذا الشرط في حالـة           . زمنية معقولة   
وجود طوارئ قومية أو أوضاع أخرى ملحة جدا أو في حـاالت االسـتخدام              

وفى حالـة الطـوارئ القوميـة الملحـة أو          . غير التجاري ألغراض عامة     
دا ، يخطر صاحب الحق في البراءة ، مع ذلـك ،       األوضاع األخرى الملحة ج   

وفى حالة االستخدام غير التجاري ألغـراض       . حالما يكون ذلك ممكنا عمليا      
عامة ، حينما تعلم الحكومة أو المتعاقد معها ، دون إجراء بحث حول مـا إذا                
كانت هناك براءة اختراع ، أو كان لديها أسباب بينة لمعرفـة أنـه يجـرى                

ة صالحة أو أنها ستستخدم من قبل الحكومة أو لحسابها فانه يتم            استخدام براء 
 إخطار صاحب الحق في براءة االختراع فورا ؛  

يكون نطاق ومدة هذا االستخدام محدودين بخدمة الغرض الذي أجيز من أجله             ) ج 
هذا االستخدام ، و في حالة تعلقه بتكنولوجيا أشباه الموصالت ال يجوز هـذا              

غراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر بعد         االستخدام إال لأل  
 اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية ؛ 

 ال يجوز أن يكون مثل هذا االستخدام مطلقاً ، )د 

                                           
  .٣٠إلى االستخدامات خالف تلك المسوح بها بموجب أحكام المادة " استخدامات أخرى "  تشير عبارة -٧
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ال يجوز أن يكون مثل هذا االستخدام مطلقاً للتنازل للغير عنه ، إال فيما يتعلق                )ه 
 السمعة التجارية المتمتع بذلك االستخدام بذلك الجزء من المؤسسة التجارية أو 

يجيز البلد العضو هذا االستخدام أساسا ألغراض توفير االختراع في األسواق            )و 
 المحلية في ذلك البلد العضو ؛ 

يخضع الترخيص بهذا االستخدام لإلنهاء ، شريطة منح حماية كافية للمصالح            )ز 
إذا انتهـت وعنـدما   المشروعة لألشخاص الذين أجيز لهم ذلك االسـتخدام ،     

تنتهي األوضاع التي أدت لذلك الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها             
وللسلطة المختصة صالحية النظر في استمرار هذه األوضاع بناء على طلب           

 أصحاب المصلحة المعنيين ؛ 
تدفع لصاحب الحق في البراءة تعويضات كافية حسب ظروف كل حالة مـن              ) ح 

  القيمة االقتصادية للترخيص ؛ الحاالت ، مع مراعاة
تكون قانونية أي قرار متخذ بإصدار ترخيص يجيز هذا االستخدام خاضـعة             ) ط 

للنظر فيها أمام القضاء أو للمراجعة المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى في             
 . ذلك البلد العضو 

 يكون أي قرار متعلق بتحديد التعويض المنصوص عليه فيما يتعلـق بهـذا              )ي 
م خاضعا للنظر فيه أمام القضاء أو للمراجعة المستقلة من قبل سلطة            االستخدا

 منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو ؛ 
ال تلتزم البلدان األعضاء بتطبيق الشروط المنصوص عليهـا فـي الفقـرتين              ) ك 

حين يكون السماح بهذا االستخدام ألغراض تصـحيح        ) و(و  ) ب(الفرعيتين  
.  قضائية أو إدارية أنها غيـر تنافسـية          ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات    

ويجوز أخذ ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية في االعتبـار أثنـاء            
وللسلطات المختصة صـالحية    . تحديد مبلغ التعويض في مثل هذه الحاالت        

رفض إنهاء الترخيص إذا كان وعندما يكون سن المـرجح تكـرار حـدوث              
 . األوضاع التي أدت لمنح الترخيص ؛ 

البراءة (" حين يمنح الترخيص بهذا االستخدام للسماح باستغالل براءة اختراع           ) ل 
البراءة (" ال يمكن استغـاللـها دون التعـدي علـى براءة أخري         " ) الثانية

  -:، تطبق الشروط اإلضافية التالية ") األولى 

 ٢٢



يجب أن ينطوي االختراع المطالب بالحق فيه بموجب البراءة الثانيـة      .١
تقدم تكنولوجي ذي شأن وله أهمية اقتصـادية كبيـرة بالنسـبة            على  

 لالختراع المطالب بالحق فيه في البراءة األولى ؛ 
يحق لصاحب البراءة األولى الحصول على ترخيص مقابل بشـروط           .٢

 معقولة باستخدام االختراع المزعوم في البراءة الثانية ؛ 
يتعلـق بـالبراءة    ال يجوز أن يكون ترخيص االستخدام الممنوح فيما          .٣

 . األولى قابال للتنازل عنه للغير مع التنازل عن البراءة الثانية 
 

  )٣٢المادة ( 
 اإللغاء والمصادرة

 

 . تتاح فرصة النظر أمام القضاء في أي قرار بإلغاء أو مصادرة الحق في براءة االختراع 
 

  )٣٣المادة ( 
 مدة الحماية

 

نوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تحسب اعتبارا من         ال يجوز أن تنتهي مدة الحماية المم      
 . -٨تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة 

 
  )٣٤المادة ( 

 عبء اإلثبات: براءات اختراع العملية الصناعية 
 

 ألغراض اإلجراءات المدنية فيما يتعلق بالتعدي على حقوق البراءة المشار إليهـا             .١
لطات القضائية ، إذا كان موضـوع البـراءة          ، للس  ٢٨من المادة   ) ب(في الفقرة   

طريقة تصنيع منتجات ، صالحية إصدار األمر للمدعى عليه بإثبـات أن طريقـة              
لـذلك تلتـزم    . تصنيع منتج مطابق تختلف عن الطريقة المشمولة ببراءة اختراع          

البلدان األعضاء بالنص على أنه أحد األوضاع التالية على األقـل يعتبـر أن أي               

                                           
لحماية اعتبارا    من المفهوم أن البلدان األعضاء التي ليس لديها نظام لمنح حماية أصلية يجوز لها أن تشترك حساب مدة ا                    -٨

 . من تاريخ التقدم بطلب الحصول على براءة االختراع في إطار نظام منتج الحماية األصلية 

 ٢٣



بق قد تم الحصول عليه وفق الطريقة المشمولة ببراءة االختراع ، عندما            منتج مطا 
 :يتم إنتاجه دون موافقة صاحب الحق في البراءة ما لم يثبت خالف ذلك 

إذا كان المنتج الذي تم الحصول عليه وفق طريقة التصـنيع المشـمولة ببـراءة                ) أ 
 االختراع منتجا جديدا ؛ 

المنتج المطابق قد صنع وفق هذه الطريقة ولـم  إذا توفر احتمال كبير في أن يكون        ) ب 
يتمكن صاحب الحق في براءة االختراع من تحديد الطريقة التي استخدمت فعـال             

 من خالل بذل جهود معقولة في ذلك السبيل 
 يقـع   ١ألي بلد عضو حرية  النص على أن عبء اإلثبات المشار إليه في الفقرة                .٢

اءة اختراع فقط إذا اسـتوفى الشـرط        على عاتق الشخص المتهم بالتعدي على بر      
أو إذا استوفى الشرط المشار إليه فـي الفقـرة          ) أ(المشار إليه في الفقرة الفرعية      

 ) . ب(الفرعية 
أثناء تقديم الدليل إثباتا لالختالف ، تؤخذ في االعتبار المصالح المشروعة للمهتمين             .٣

 . من حيث حماية أسرارهم الصناعية والتجارية 
 

  للدوائر المتكاملة للدوائر المتكاملة ) ) الرسومات الطبوغرافية الرسومات الطبوغرافية ( (  التصميمات التخطيطية  التصميمات التخطيطية  : :٦٦القسم القسم 
 

  )٣٥المادة ( 
 العالقة بمعاهدة الملكية الفكرية الخاصة بالدوائر المتكاملة

 

الرسـومات  ( توافق البلدان األعضاء علـى مـنح الحمايـة للتصـميمات التخطيطيـة              
التصـميمات  "هـذه االتفاقيـة باسـم     المشار إليهـا فـي      (للدوائر المتكاملة   ) الطيوغرافية
  ١٢، والمادة   ) ٦ من المادة  ٣باستثناء الفقرة    (٧ إلى   ٢وفقا ألحكام المواد من     ") التخطيطية

 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة ، إضافة           ١٦ من المادة    ٣والفقرة  
 .إلى االلتزام باألحكام التالية 

 
 
 
 

 ٢٤



  )٣٦المادة ( 
  الحمايةنطاق

 

 من المادة ، تلتزم البلدان األعضاء باعتبار األفعال التالية غير           ١مع مراعاة أحكام الفقرة     
 االستيراد أو البيـع أو      -٩قانونية إذا نفذت دون الحصول على ترخيص من صاحب الحق         

التوزيع بشكل آخر ألغراض تجارية لتصميم تخطيطي متمتع بالحماية ، أو دائرة متكاملة             
 تصميماً تخطيطيا متمتعا بالحماية ، أو أي سلعة تتضمن هذه الـدوائر المتكاملـة               تتضمن

 . بقدر ما تظل متضمنة تصميما تخطيطيا منسوخا بصورة غير قانونية 
 

  )٣٧المادة ( 
 األفعال التي ال تستلزم الحصول على ترخيص من صاحب الحق

 

عضاء اعتبار القيام بـأي      ، ال يجوز ألي من البلدان األ       ٣٦على الرغم من المادة      .١
من األفعال المنصوص عليها في تلك المادة غير قانوني فيما يتعلق بـدائرة متكاملـة               
تتضمن تصميما تخطيطيا منسوخا بصورة غير قانونية أو أي سلعة تتضـمن دائـرة              
متكاملة كهذه حين ال يكون الشخص الذي يقوم بهذه األفعال أو يأمر بالقيام بها علـى                

ن لدية أسباب معقولة للعلم عند الحصول على الدائرة المتكاملة أو السـلعة             علم ولم يك  
وعلـى  . المتضمنة لهذه الدائرة بأنها تتضمن تصميما منسوخا بصورة غير قانونيـة            

البلدان األعضاء النص على جواز قيام ذلك الشخص بأي من األفعال المذكورة أعاله             
 طلبها قبل ذلك ، بعد تلقيه إخطارا كافيا بأن          فيما يتعلق بالكميات المخزونة أو التي تم      

التصميم التخطيطي كان منسوجا بصورة غير قانونية ولكنه يكون ملزما بـأن يـدفع              
لصاحب الحق في البراءة مبلغا يعادل العوائد المعقولة التي يمكن أن يستحقها صاحب             

 . الحق بموجب ترخيص متفاوض عليه بحرية بشأن التصميم التخطيطي 
من المادة  ) ك(وحتى  ) أ(ق الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من         تطب .٢

، مع ما يلزم من تبديل ، وفى حالة حدوث أي ترخيص قسري لتصميم تخطيطـي      ٣١

                                           
الواردة في معاهدة الملكية الفكريـة فيمـا يتصـل    " صاحب الحق"إن هذا القسم المعنى الذي لعبارة       " صاحب الحق " عبارة   -٩

 .بالدوائر المتكاملة 

 ٢٥



أو الستخدامه من قبل الحكومة المعنية دون الحصول على تـرخيص مـن صـاحب               
 . الحق

  )٣٨المادة ( 
 مدة الحماية الممنوحة

 

ألعضاء التي تشترط تسجيل التصميمات التخطيطية لمنح الحماية لها ،          في البلدان ا   .١
 سنوات تحسب اعتبارا    ١٠ال يجوز انتهاء مدة حماية هذه التصميمات قبل مضى مدة           

من تاريخ التقدم بطلب التسجيل أو من تاريخ أول استغالل تجارى للتصميمات في كل              
 . مكان في العالم 

رط التسجيل لمنح الحماية تكون حماية التصـميمات        في البلدان األعضاء التي تشت     .٢
لمدة التقل عن عشر سنوات من تاريخ استغالل تجارى للتصميمات في أي مكان في              

 . العالم 
 ، يجوز ألي من البلدان األعضاء الـنص علـى           ٢ و   ١على الرغم من الفقرتين      .٣

  . سنة على وضع التصميمات التخطيطية ١٥انقضاء مدة الحماية بعد مضى 
 

  حماية المعلومات السريةحماية المعلومات السرية :  : ٧٧القسم القسم 
 

  ) ٣٩المادة ( 
 

 ١٠أثناء ضمان الحماية الفعالة للمنافسة غير المنصفة حسب ما تنص عليه المادة              .١
، تلتزم البلدان األعضـاء بحمايـة المعلومـات         ) ١٩٦٧(مكررة من معاهدة باريس     

حكومية وفقـا ألحكـام      والبيانات المقدمة للحكومات أو الهيئات ال      ٢السرية وفق الفقرة  
  . ٣الفقرة 

لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين حق منع اإلفصاح عن المعلومات التـي تحـت             .٢
رقابتهم بصورة قانونية آلخرين أو حصولهم عليها أو  استخدامهم لها  دون الحصول              

 ٢٦



 طالما كانت تلـك     -١٠على موافقة منهم ، بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة        
 :مات المعلو

سرية من حيث أنها ليست ، بمجموعها أو في الشكل والجميع الدقيقين لمكوناتهـا               ) أ 
معروفة عادة أو سهلة الحصول عليها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادة             

 في النوع المعنى من المعلومات ؛ 
 ذات قيمة تجارية نظرا لكونها سرية ؛  ) ب 
لراهنة من قبل الشخص الذي يقوم      أخضعت إلجراءات معقولة في إطار األوضاع ا       ) ج 

 . بالرقابة عليها من الناحية القانونية بغية الحفاظ على سريتها 
تلتزم البلدان األعضاء ، حين تشترط للموافقة على تسويق األدويـة أو المنتجـات               .٣

الكيماوية الزراعية التي تستخدم مواد كيماوية جديدة تقديم بيانات عن اختبارات سرية            
خرى ينطوي إنتاجها أصال على بذل جهود كبيرة ، بحماية هذه البيانـات             أو بيانات أ  

كما تلتزم البلـدان األعضـاء بحمايـة هـذه          . من االستخدام التجاري غير المنصف      
البيانات من اإلفصاح عنها إال عند الضرورة من أجل حماية الجمهور أو ما لم تتخـذ                

 . ف إجراءات لضمان عدم االستخدام التجاري غير المنص
 

  الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقديةالرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية :  : ٨٨القسم القسم 

                                          

 

  )٤٠المادة ( 
 

توافق البلدان األعضاء على أنه يكون لبعض ممارسات أو شروط منح التراخيص             .١
للغير فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المقيدة للمنافسة آثار سلبية على التجارة ، وقد              

 . تكنولوجيا ونشرها تعرقل نقل ال
ال يمنع أي من أحكام هذا االتفاق البلدان األعضاء من أن تحدد فـي تشـريعاتها                 .٢

ممارسات أو شروط الترخيص للغير التي يمكن أن تشكل في حاالت معينـة إسـاءة               
الستخدام حقوق الملكية الفكرية أو التي لها أثر سلبي على المنافسة في السـوق ذات               

 
على األقل ممارسات كاإلخالل بـالعقود      " أسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة      "  عبارة    إن تطبيق هذا الحكم تعنى     -١٠

واإلخالل بسرية المعلومات المؤمنة والحض على ذلك ، وتشمل الحصول على معلومات سرية من جانب أطراف ثالثة كانت                  
 .  انطوى على استخدام هذه الممارسات تعرف أو أهملت إهماال جسيما في عدم معرفة أن حصولها على هذه المعلومات

 ٢٧



ص عليه األحكام الواردة أعـاله ، يجـوز ألي مـن البلـدان              وحسب ما تن  . الصلة  
األعضاء اتخاذ تدابير مالئمة تتسق مع األحكام األخرى المنصوص عليها فـي هـذا              
االتفاق لمنع هذه الممارسات أو مراقبتها ، ويجوز أن تشمل هذه التدابير مـثال منـع                

المرخص ولـيس   اشتراط عودة الحق في براءات اختراع ناجمة عن التراخيص إلى           
المرخص له ، ومنع الطعن في قانونية الترخيص أو منع اشتراط الترخيص القسـري              
بمجموعة من الحقوق بدال من حق واحد ، وفى إطار القـوانين واللـوائح التنظيميـة          

 . المتصلة بذلك في أي من الدول  األعضاء 
 مع أي بلـد     يلتزم كل من البلدان األعضاء بالدخول في مشاورات ، حين الطلب ،            .٣

عضو آخر لديه سبب لالعتقاد بأن صاحب حق في ملكية فكرية مـن المـواطنين أو                
المقيمين في البلد العضو الذي قدم له طلب التشاور يقوم بممارسـات تشـكل خرقـا                
للقوانين واللوائح التنظيمية للبلد العضو طالب التشاور فيما يتعلق بالقضايا موضـوع            

مان االمتثال لهذه التشريعات ، وذلك دون اإلخالل بأي         هذا القسم والذي يرغب في ض     
إجراء متخذ وفقا للقانون وللحرية الكاملة ألي من البلدين العضوين في اتخـاذ قـرار               

ويلتزم البلد العضو الذي يقدم إليه الطلب بالموافقة على بحثه          . نهائي بذلك الخصوص    
 مع البلد العضو المتقدم بالطلـب       بحثا كامال ومتعاطفا وإتاحة إمكانية الفرصة للتشاور      

والتعاون معه من خالل تقديم المعلومات المعلنة المتاحة غير السـرية فيمـا يتصـل               
بالقضية موضوع البحث والمعلومات األخرى المتاحة للبلد العضـو ، مـع مراعـاة              
القوانين المحلية وإبرام اتفاقات مرضية للطرفين المعنيين فيما يتعلق بحمايـة سـرية             

 . علومات من قبل البلد العضو المتقدم بالطلب الم
يمنح البلد العضو الذي يحاكم أحد مواطنيه أو المقيمين فيه بلد عضو آخر يـزعم                .٤

أنه خرق قوانين ذلك العضو اآلخر ولوائحه التنظيمية المتصلة بالقضايا موضوع هذا            
جب الشـروط   القسم ، فرصة التشاور بناء على طلبة من قبل البلد العضو اآلخر بمو            

  . ٣نفسها التي تنص عليها الفقرة 
 
 
 
 

 ٢٨



 
 
 
 
 

 إنفاذ حقوق الملكية الفكرية: الجزء الثالث 
  

  االلتزامات العامةااللتزامات العامة: : ١١القسم القسم 
 

  )٤١المادة ( 
تلتزم البلدان األعضاء بضمان اشتمال قوانينها إلجراءات اإلنفاذ المنصوص عليها في            .١

 تعد على حقوق الملكية الفكريـة التـي         هذا الجزء لتسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي       
تغطيها هذه االتفاقية ، بما في ذلك الجزاءات السريعة لمنع التعديات والجزاءات التـي   

وتطبق هذه اإلجراءات باألسلوب الـذي يضـمن        . تشكل رادعا ألي تعديات أخرى      
 . تجنب إقامة حواجز التجارة المشروعة ويوفر ضمانات ضد إساءة استعمالها 

وال يجـوز أن تكـون      .  إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية منصفة وعادلة         تكون .٢
معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية ، وال أن تنطوي على حدود زمنيـة               

 . غير معقولة أو تأخير ال داعي له 
. يفضل أن تكون القرارات المتخذة بصدد موضوع أي من القضايا مكتوبة ومعللـة               .٣

وال .  على األقل لألطراف المعنية بالقضية دون أي تأخير ال لـزوم لـه             وتتم إتاحتها 
تستند القرارات المتخذة بصدد مبررات أي من القضايا إال إلى األدلة التـي أعطيـت               

 . لألطراف المعنية فرصة تقديمها للنظر فيها 
تتاح لألطراف محل دعوى في قضية ما فرصة ألن تعرض على سـلطة قضـائية                .٤

دارية النهائية ، ومع مراعاة االختصاصات التي تنص عليها قوانين البلد           القرارات اإل 
العضو المعنى فيما يتصل بأهمية تلك القضية ، على األقل الجوانب القانونية لألحكام             
القضائية األولى المتخذة بصدد موضوع هذه القضية غيـر أنـه ال تلتـزم البلـدان                

قضايا الجنائية التي صدرت أحكام ببـراءة       األعضاء بإتاحة فرصة إلعادة النظر في ال      
 . المتهمين فيها 

 ٢٩



من المفهوم أن هذا الجزء ال ينشئ أي التزام بإقامة نظام قضائي خاص بإنفاذ حقوق                .٥
الملكية الفكرية منفصل عن النظام الخاص بإنفاذ القوانين بصفة عامة ، وال يؤثر على              

وال ينشئ أي مـن األحكـام       . عامة  قدرة البلدان األعضاء على بإنفاذ قوانينها بصفة        
التي ينص عليها هذا الجزء التزاما فيما يتصل بتوزيع الموارد بين بإنفاذ حقوق لملكية              

 . الفكرية بإنفاذ القوانين بصفة عامة 
  اإلجراءات والجزاءات المدنية واإلداريةاإلجراءات والجزاءات المدنية واإلدارية :  : ٢٢القسم القسم 

 

  )٤٢المادة ( 
 اإلجراءات المنصفة والعادلة

 

 إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفـاذ أي         -١١ضاء ألصحاب الحقوق  تتيح البلدان األع  
وللمدعى عليهم الحق فـي تلقـى       . حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه االتفاقية        " من  

إخطار مكتوب في الوقت المناسب يحتوى على قدر كاف من التفاصيل ، بما فـي ذلـك                 
لألطراف المتخاصمة بأن يمثلهـا محـامون       ويسمح  . األساس الذي تستند إليه المطالبات      

مستقلون ، وال يجوز أن تفرض اإلجراءات متطلبات مرهقة أكثر مما ينبغي فيما يتعلـق               
وتعطى كافة األطراف المتخاصمة الحق في إثبات مطالباتها        . باإللزام بالحضور شخصيا    

المعلومات السـرية   وتتيح اإلجراءات وسائل تحديد     . وتقديم كافة األدلة المتصلة بالقضية      
 . وحمايتها ، وما لم يكن ذلك مخالفا لنصوص الدساتير القائمة 

 
  )٤٣المادة ( 

 األدلة
 

 للسلطات القضائية الصالحية ، حين يقدم طرف في خصومة أدلة معقولة تكفى إلثبات              .١
مطالباته ويحدد أيا من األدلة المتصلة بإثبات أي من مطالباته يخضع لسيطرة الطرف             

 ، في أن تأمر الخصم بتقديم هذه األدلة شريطة مراعاة ضمان حمايـة سـرية     الخصم
 . المعلومات في الحاالت التي يلزم فيها ذلك 

في حالة رفض أحد األطراف المتخاصمة بمحض إرادته ودون أسباب وجيهة إتاحـة              .٢
الحصول على المعلومات الالزمة أو عدم تقديمها في غضون فترة زمنية معقولـة أو              

                                           
 .االتحادات والجمعيات التي لها صفة قانونية لتأميد هذه الحقوق " صاحب الحق "  في تعليق هذا الباب تشمل عبارة -١١

 ٣٠



ة اإلجراءات المتعلقة بإنفاذ إجراء قانوني بصورة جوهرية ، يجوز للبلد العضو             عرقل
منح السلطات القضائية صالحية إصدار األحكام األولية والنهائية ، إيجابا أم سـلبا ،              
على أساس المعلومات المقدمة لها ، بما في ذلك الشكوى أو المـزاعم المقدمـة مـن                 

ول على المعلومات ، شريطة إتاحة الفرصة       الطرف المتضرر من رفض إتاحة الحص     
 . لألطراف المتخاصمة لعرض وجهة نظرها بصدد المزاعم أو األدلة 

  )٤٤المادة ( 
 أوامر اإلنذار القضائي

 

 للسلطات القضائية صالحية أن تأمر أي طرف معين باالمتناع عن التعدي على حق              .١
ول سلع مستوردة تنطوي علـى      من حقوق الملكية الفكرية ، ومن بينها ، بغية منع دخ          

هذا التعدي حال إنجاز التخليص الجمركي لهذه السلع إلى القنوات التجارية القائمة في             
وال تلتزم البلدان األعضاء بمنح هذه الصالحية فيمـا يتصـل           . مناطق اختصاصاتها   

بمواد متمتعة بالحماية حصل عليها أو طلبها شخص قبل أن يعلم أو أن تكـون لديـة                 
 معقولة ألن يعلم أن اإلنجاز في هذه المواد يشكل تعديا على حق مـن حقـوق                 أسباب

 . الملكية الفكرية 
 على الرغم من األحكام التي ينص عليها هذا الجزء وشريطة االمتثـال لألحكـام               .٢

التي ينص عليها الجزء الثاني بصفة خاصة فيمـا يتعلـق باالسـتخدام مـن جانـب                 
ها الحكومات دون ترخيص من صـاحب الحـق ،          الحكومات أو أطراف ثالثة تأذن ل     

يجوز للبلدان األعضاء قصر الجزاءات التي تتخذ ضد ذلك االسـتخدام علـى دفـع               
وفى حاالت أخرى ، تطبـق       . ٣١من المادة   ) ح(تعويض وفق أحكام الفقرة الفرعية      

الجزاءات التي ينص عليها هذا الجزء أو ، حين تكون هذه الجزاءات غير متسقة مع               
 . ين البلد العضو المعنى ، تتاح أحكام تفسيرية وتعويضات كافية قوان

 
  )٤٥المادة ( 

 التعويضات
 

 ٣١



للسلطات القضائية صالحية أن تأمر المتعدى بأن يدفع لصاحب الحـق تعويضـات              .١
مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب               

 .اب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعديمتعد يعلم أو كانت هناك أسب
وللسلطات القضائية أيضا صالحية أن تأمر المتعدى بـأن يـدفع لصـاحب الحـق                .٢

وفـى  . المصروفات التي تكبدها والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحـامى المناسـبة             
الحاالت المناسبة ، يجوز للبلدان األعضاء تحويل السلطات القضائية صالحية أن تأمر            

أو دفع تعويضات مقررة سلفا حتى حين ال يكون المتعدى بعلم أو            /باسترداد األرباح و  
 . كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي 

 
  )٤٦المادة ( 

 الجزاءات األخرى
 

بغية إقامة رادع فعال للتعدى ، يكون للسلطات القضائية أن تأمر بالتصرف في السلع التي               
 تشكل تعديا ، دون أي نوع من التعويضات ، خارج القنوات التجارية بما يضمن               تجد أنها 

تجنب إضرارها لصاحب الحق ، أو إتالفها ما لم يكن ذلك مناقضا لنصـوص دسـتورية                
كما للسلطات القضائية صالحية أن تأمر بالتخلص من المـواد والمعـدات التـي              . قائمة  

 دون أي نوع مـن التعويضـات ، خـارج           تستخدم بصورة رئيسية في صنع المتعدية ،      
وتؤخذ في  . القنوات التجارية بما يقلل إلى أدنى حد من مخاطر حدوث المزيد من التعدي              

االعتبار أثناء دراسة الطلبات المقدمة لفعل ذلك ضرورة تناسب درجة خطورة التعدي مع             
السلع التي تلصق   وفيما يتصل ب  . الجزاءات التي تأمر بها ، ومع مصالح األطراف الثالثة          

عليها عالمات تجارية مقلدة ، ال يكفى مجرد إزالة العالمة التجارية الملصقة بصورة غير               
 . قانونية للسماح لإلفراج عن السلع في القنوات التجارية ، إال في حاالت استثنائية 

 
  )٤٧المادة ( 

 حق الحصول على المعلومات
 

ائية صالحية أن تأمر المتعدى بإعالم صـاحب        يجوز للبلدان األعضاء منح السلطات القض     
الحق بهوية األطراف الثالثة المشتركة في إنتاج وتوزيع السـلع أو الخـدمات المتعديـة               

 . وقنوات التوزيع التي تستخدمها ، ما لم يكن ذلك غير متناسب مع خطورة التعدي 

 ٣٢



 
  )٤٨المادة ( 

 تعويض المدعى عليه
 

مر الطرف الذي اتخذت إجراءات بناء على طلبه        للسلطات القضائية صالحية أن تأ     .١
وأساء استعمال إجراءات اإلنفاذ بان يدفع للطرف الذي يكلف ، على سبيل الخطـأ ،               

. بأمر أو تعويضات كافية امتنـاع عـن الضرر الذي لحق بـه بسبب تلك اإلسـاءة      
المـدعى  كما يكون للسلطات القضائية أن تأمر المدعى بدفع المصروفات التي تكبدها            

 . عليه ، والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامى المناسبة 
 فيما يتعلق بتطبيق أي قانون يتعلق بحماية أو إنفاذ حقوق الملكيـة الفكريـة ؛ ال                 .٢

تعفى البلدان األعضاء سوى الهيئات العامة والمسؤولين الرسـميين مـن التعـرض             
ذ إجراءات بحسن نية في سـياق       لإلجراءات الجزائية المناسبة نتيجة اتخاذ أو نية اتخا       

 . تطبيق ذلك القانون 
 

  )٤٩المادة ( 
 اإلجراءات اإلدارية

تتفق اإلجراءات اإلدارية المتبعة في فرض أية جزاءات مدنية ، قدر إمكان فرضها ، فيما               
يتصل بموضوع دعوى ما مع مبادئ معادلة من حيث المضمون للمبـادئ المنصـوص              

 . عليها في هذا القسم 
 

  التدابير المؤقتةالتدابير المؤقتة :  : ٣٣سمسمالقالق
 

  )٥٠المادة ( 
 

 : للسلطات القضائية صالحية األمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية وفعالة  .١
 للحيلولة دون حدوث تعد على أي حق من حقوق الملكية الفكرية ، السيما منع               ) أ 

السلع بما فيها السلع المستوردة فور تخليصها جمركيا من دخـول القنـوات             
 ة في مناطق اختصاصها ؛ التجارية القائم

 .  لصون األدلة ذات الصلة فيما يتعلق بالتعدي المزعوم  ) ب 

 ٣٣



للسلطات القضائية صالحية اتخاذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف اآلخر حيثما كـان               .٢
ذلك مالئما ، السيما إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير عـن إلحـاق أضـرار                  

 .  احتمال واضح في إتالف األدلة يصعب تعويضها بصاحب الحق ، أو حين يوجد
للسلطات القضائية  صالحية أن تطلب من المدعى تقديم أي أدلة معقولة لديـة لكـي                 .٣

تتيقن بدرجة كافية من أن المدعى هو صاحب الحق وأن ذلك الحق متعرض للتعـدى               
أو على وشك التعرض لذلك ، وأن تأمر المدعى بتقديم ضمانة أو كفالة معادلـة بمـا                 

 ) للحقوق أو لتنفيذها ( ماية المدعى عليه والحيلولة دون وقوع إساءة استعمال يكفى لح
حين تتخذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف اآلخر ، تخطر األطراف المتأثرة من جراء               .٤

ويجرى مراجعة بناء على طلب . ذلك دونما تأخير عقب تنفيذ التدابير على أبعد تقدير          
هة نظره ، بغية اتخاذ قرار في غضون فتـرة          المدعى عليه ، مع حقه في عرض وج       

 . معقولة عقب اإلخطار بالتدابير المتخذة بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها 
يجوز أن يطلب من المدعى تقديم معلومات أخرى الزمة لتحديد السلع المعنيـة مـن                .٥

 . جانب السلطة التي ستقوم بتنفيذ التدابير المؤقتة 
) ١(تلغى التدابير المتخذة بناء على أحكام الفقرتين        ) . ٤(ل بأحكام الفقرة    دون اإلخال  .٦

، بناء على طلب المدعى عليه ، أو يوقف مفعولها إن لـم تبـدأ اإلجـراءات                 ) ٢(و  
المؤدية التخاذ قرار بصدد موضوع الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة تحـددها             

ر إن كانت قوانين البلد العضو تسمح بـذلك         السلطة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابي     
 يوم عمل أو    ٢٠أو ، في غياب أي تحديد من هذا القبيل ، في غضون فترة ال تتجاوز                

 .  يوما من أيام السنة الميالدية ، أيهما أطول ٣١
للسلطات القضائية ، حين تلغى التدابير المؤقتة المتخذة أو تنقضي مدة سريانها نتيجة              .٧

ال من جانب المدعى أو حين يتضح الحقا عدم حـدوث أي تعـد أو               إجراءات أو إهم  
احتمال حدوث أي تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية ، صالحية أن تأمر المدعى               
بناء على طلب المدعى عليه بدفع تعويضات مناسبة للمدعى عليه عن أي ضرر لحق              

 . به نتيجة هذه التدابير 
ـر باتخاذهـا نتيجـة اإلجراءات اإلداريـة ، قـدر        تتفق التدابيـر المؤقتة التي يؤم     .٨

إمكان ذلك ، مـع مبــادئ معادلــة مــن حيــث المضمــون للمبــادئ                
 . المنصـوص عليـها فـي هـذا القسـم 

 ٣٤



 
 
 
 

 -١٢المتطلبات الخاصة فيما يتصل بالتدابير الحدودية  : ٤القسم 
 

  )٥١المادة ( 
  الجمركيةإيقاف اإلفراج عن السلع من جانب السلطات

 

 لتمكـين   -١٣تعتمد البلدان األعضاء ، وفقا لألحكام المنصوص عليها أدنـاه ، إجـراءات            
صاحب الحق الذي لدية أسباب مشروعة لالرتياب في أنه يمكن أن يحدث استيراد لسـلع               

 من التقدم بطلب مكتوب إلى      -١٤تحمل عالمات تجارية مقلدة أو تمثل حقوق مؤلف منتحلة        
 فيه ، إداريا أو قضائيا إليقاف السلطات الجمركية إجراءات اإلفـراج            السلطات المختصة 

ويجوز للبلدان األعضاء السماح بتقديم مثل هذه الطلبات        . عن تلك السلع وتداولها بحرية      
فيما يتصل بسلع تنطوي على تعديات أخرى على حقوق الملكية الفكرية ، شريكة الوفـاء               

كما يجوز للبلدان األعضاء إتاحة إجراءات مماثلة       . سم  بالمتطلبات التي ينص عليها هذا الق     
فيما يتصل بإيقاف السلطات الجمركية إجراءات اإلفراج عن السـلع المتعديـة المزمـع              

 . تصديرها من أراضيها 
 

                                           
 حين يكون البلد العضو قد ألغى تقريبا جميع القيود المفروضة على حركة السلع عبر حدوده مع بلد عضو آخر يشكل معه -١٢
 . زءا من اتحاد جمركي ؛ ال يلتزم البلد بتطبيق أحكام هذا القسم عند تلك الحدود ج
  من المفهوم أنه ال يوجد التزام بتطبيق هذه التدابير على السلع المستوردة التي تطرح في السوق في بلد آخر من جانـب                        -١٣

 . صاحب الحق أو بموافقته أو على السلع العابرة 
 : فى هذه االتفاقية  -١٤
أي سلع ، بما في ذلك العبوات ، تحمل دون إذن عالمـة             " السلع التي تحمل عالمات تجارية مقلدة       "  تعنى عبارة    )أ 

تجارية مطابقة للعالمة التجارية المسجلة بصورة مشروعة فيما يتصل بمثل هذه السلع ، أو التي ال يمكن تميزها في 
عتدي بذلك على حقوق صاحب العالمة التجارية المعنية وفقـا          جوانبها األساسية عن تلك العالمة التجارية ، والتى ت        

 . لقوانين البلد المستورد 
أي سلع تكون منسوخة دون إذن من صاحب الحق أو الشخص           " السلع التي تمثل حقوق طبع منتحلة       "  تعنى عبارة    )ب 

 من مواد يشكل صنع     المفوض حسب األصول من قبله في البلد المنتج والتى تصنع بصورة مباشرة أو غير مباشرة              
 . السلع المنسوخة منها تعديا على حقوق الطبع أو حق متصل بذلك وفقا لقوانين البلد المستورد 

 ٣٥



 
 
 
 

  )٥٢المادة ( 
 التطبيق

 

يطلـب مـن أي صاحب حق يشرع في طلب اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليهـا فـي               
 يقدم أدلة كافية إلقناع السلطات المختصة أنه ، وفقا ألحكام قوانين البلـد              أن) ٥١(المادة  

المستورد ، يوجد تعد ظاهر على حقوق الملكية الفكرية لصاحب الحق ، وتقديم وصـف               
وتلتـزم  . مفصل بما فيه الكفاية للسلع المخالفة بما يسهل تعرف السلطات الجمركية عليها             

 في غضون فترة زمنية معقولة بما إذا كانت قد قبلـت            السلطات المختصة بإبالغ المدعى   
الطلب والمدة الزمنية لسريان مفعول اإلجراءات التي تتخذها السلطات الجمركية ، إن كان             

 . يتم تحديدها من قبل السلطات المختصة 
 

  )٥٣المادة ( 
 الضمانات أو الكفاالت المعادلة

قديم ضمانة أو كفالة معادلـة       للسلطات المختصة صالحية أن تطلب من المدعى ت        .١
تكفى لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق           
وال يجوز أن تشكل هذه الضمانة أو الكفالة المعادلة رادعا غير معقـول يحـول دون                

 . اللجوء إلى هذه اإلجراءات 
تصميمات صناعية،    حيث توقف السلطات الجمركية اإلفراج عن سلع تنطوي على           .٢

أو براءات اختراع ، أو تصميمات تخطيطية أو معلومات سـرية لوضـعها موضـع               
التداول بناء على طلب يتم تقديمه وفقا لألحكام التي ينص عليها هذا القسـم ، وبنـاء                 
على قرار متخذ من سلطة خالف السلطة القضائية أو سلطة مستقلة أخـرى ، وبعـد                

دون إصـدار السـلطة المخولـة       ) ٥٥(ي تنص عليها المادة     انقضاء المدة الزمنية الت   
بالصالحية حسب األصول قرارا بمنح تعويض مؤقت ، وشريكة أن يكـون قـد تـم                
االلتزام بكافة شروط االستيراد األخرى ، يحق لصـاحب السـلع أو مسـتوردها أو               

 ٣٦



صاحب المرسلة إليه طلب اإلفراج عنها لقاء تقديم ضمانة بمبلغ يكفى لحماية مصالح             
وال يخل دفع الضمانة بأي تعويضات أخرى متاحة لصاحب الحق          . الحق من أي تعد     

على أن يفهم أنه يفرج عن الضمانة إذا تقاعس صاحب الحق عن ممارسة حقه فـي                
 . إقامة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة 

  )٥٤المادة ( 
 اإلخطار بوقف اإلفراج عن السلع

 

قدم بطلب وقف اإلفراج على الفور بقرار وقف اإلفراج عـن           يجب إخطار المستورد والمت   
  .٥١السلع وفق أحكام المادة 

 
 ٥٥المادة 

 مدة إيقاف اإلفراج عن السلع
 

 أيام عمل تلي إخطـار      ١٠إذا لم يتم إبالغ السلطات الجمركية في غضون مدة ال تتجاوز            
 إجراءات قضائية تؤدى    مقدم الطلب بقرار إيقاف اإلفراج عن السلع ، بأنه تم الشروع في           

إلى اتخاذ قرار حول موضوع الدعوى بناء على طلب من طرف غير المدعى عليـه أو                
بأن السلطة المخولة بالصالحية حسب األصول اتخذت تدابير تطيل مدة وقف اإلفراج عن             
السلع ، يتم اإلفراج عن السلع شريطة أن يكون قد تم االلتزام بكافة الشـروط األخـرى                  

وفى الحاالت المالئمة ، يجوز تمديد هذه المهلة الزمنية         . استيرادها أو تصديرها    المتصلة ب 
فإذا كان قد شرع في إجراءات قضائية تؤدى إلى اتخاذ قـرار            .  أيام عمل أخرى     ١٠مدة  

حول موضوع الدعوى ، تجرى عملية مراجعة بناء على طلب المدعى عليه تشمل حقـه               
 في غضون فترة زمنية معقولة حول ما إذا كـان           في عرض وجهة نظره بغية اتخاذ قرار      

سيتم تعديل هذه التدابير أو إلغاؤها أو تثبيتها ، وعلى الرغم من األحكام المنصوص عليها               
 حين ينفذ وقف اإلفراج عن السلع أو يتقـرر          ٥٠ من المادة    ٦أعاله ، تطبق أحكام الفقرة      

 . استمراره في إطار تدبير قضائي مؤقت 
 

 ٥٦المادة 
 ويض مستورد السلع وصاحبهاتع

 

 ٣٧



 للسلطات المناسبة صالحية أن تأمر مقدم طلب وقف اإلفراج عـن السـلع بـأن يـدفع                 
لمستوردها والمرسلة إليه وصاحبها التعويض المناسب عن أي أضرار تلحق بهـم مـن              

  . ٥٥خالل االحتجاز الخاطئ للسلع أو احتجاز السلع المفرج عنها وفقا ألحكام المادة 
 

 ٥٧ة الماد
 حق المعاينة والحصول على معلومات

 

دون اإلخالل بحماية المعلومات السرية ، تلتزم البلـدان األعضـاء بإعطـاء السـلطات               
المختصة صالحية منح صاحب الحق فرصة كافية لمعاينة أي سلع تحتجزهـا السـلطات              

رصـة  الجمركية بغية إثبات ادعاءاته وللسلطات المختصة أيضا صالحية منح المستورد ف          
عادلة  لمعاينة أي من هذه السلع ، وحين يصدر حكم إيجابي فـي موضـوع الـدعوى ،                
يجوز للبلدان األعضاء تخويل السلطات المختصة صالحية إبالغ صاحب الحـق بأسـماء             

 . وعناوين المرسل والمستورد والمرسلة إليه السلع المعنية وكمياتها 
 

  )٥٨المادة ( 
 باإلجراءات التي تتخذ بدون طل

 

حين تقتضي البلدان األعضاء من السلطات المختصة التصرف من تلقاء نفسـها ووقـف              
اإلفراج عن السلع التي حصلت فيما يتصل بها على أدلة ظاهرية على حدوث تعد علـى                

 . حق من حقوق الملكية الفكرية 
 يجوز للسلطات المختصة في أي وقت أن تطلب من صاحب الحـق تقـديم أيـة                 ) أ 

 ن تساعدها في ممارسة صالحياتها ؛ معلومات يمكن أ
وحين يكون المستورد   .  يخطر المستورد وصاحب الحق على الفور بقرار الوقف          ) ب 

قد تقدم بالتماس للسلطات المختصة الستئناف قرار الوقف ، يخضع هـذا الوقـف              
  مع ما يلزم من تبديل ؛ ٥٥للشروط المنصوص عليها في المادة 

 الهيئات العامة والمسؤولين الرسميين من التعـرض         ال تعفى البلدان األعضاء إال     ) ج 
 . للتدابير الجزائية المالئمة حين تتخذ إجراءات أو ينوى اتخاذها بحسن نية 

 
 

 ٣٨



 
 
 
 

  )٥٩المادة ( 
 الجزاءات

 

دون اإلخالل بأي حق آخر في رفع دعوى قضائية متاح لصاحب الحق ومنع مراعاة حق               
المختصة إعادة النظـر ، للسـلطات المختصـة         المدعى عليه في أن يطلب إلى السلطات        

صالحية األمر بإتالف السلع المتعدية أو التخلص منها وفقا للمبادئ التـي تـنص عليهـا              
وفيما يتعلق بالسلع التي تلصق عليها عالمات تجارية مقلدة ، تلتزم السلطات             . ٤٦المادة  

أو إخضـاعها إلجـراءات     بعدم السماح بإعادة تصدير السلع المتعدية دون تغيير حالتهـا           
 . جمركية مختلفة ، إال في أوضاع استثنائية 

 
  )٦٠المادة ( 

 الواردات قليلة الشأن
 

يجوز للبلدان األعضاء أن تستثنى من تطبيق األحكام الواردة أعاله الكميات الضئيلة مـن              
ي السلع ذات الصبغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل ف             

 . طرود صغيرة
 

  اإلجراءات الجنائيةاإلجراءات الجنائية :  : ٥٥القسم القسم 
 

  ) ٦١المادة ( 
 

تلتزم البلدان األعضاء بفرض تطبيق اإلجراءات والعقوبات الجنائية على األقل في حاالت            
. التقليد المتعمد للعالمات التجارية المسجلة أو انتحال حقوق المؤلف على نطاق تجـارى              

أو الغرامات المالية بما يكفى لتوفير رادع       /لحبس و وتشمل الجزاءات التي يمكن فرضها ا     
وفـى  . يتناسب مع مستوى  العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلة             

الحاالت المالئمة ، تشمل الجزاءات التي يمكن فرضها أيضا حجز السلع المخالفة أو أيـة               

 ٣٩



.  ، ومصـادرتها ، وإتالفهـا        مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية في ارتكاب الجـرم        
ويجوز للبلدان األعضاء فرض تطبيق اإلجراءات والعقوبات الجنائية في حاالت أخـرى            
من حاالت التعدي على حقوق الملكية الفكرية ، ال سيما حين تتم التعديات عن عمد وعلى                

 . نطاق تجارى 
 الجزء الرابع

 اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها وما يتصل
 بها من اإلجراءات التي تؤثر في أطراف العالقة

 

 

  ) ٦٢المادة ( 

يجوز للبلدان األعضاء أن تشترط الكتساب أو اسـتمرار حقـوق الملكيـة الفكريـة        .١
 من الجزء الثاني االلتـزام بـإجراءات        ٦ وحتى   ٢المنصوص عليها في األقسام من      

تسقة مع أحكـام هـذه      وشكليات معقولة ، على أن تكون هذه اإلجراءات والشكليات م         
 . االتفاقية 

حين يكون اكتساب حق من حقوق الملكية الفكرية مشروطا بمنح الحق أو تسـجيله،               .٢
تلتزم البلدان األعضاء بضمان أن إجراءات المنح أو التسجيل تنتج مـنح أو تسـجيل               
الحق في غضون مدة زمنية معقولة تجنبا لتقليل مدة الحماية بغير مبرر ، مع مراعاة               

 . روط الجوهرية الكتساب الحق الش
، مع ما يلزم من تبـديل ، علـى   ) ١٩٦٧( من معاهدة باريس  ٤تطبيق أحكام المادة     .٣

 . العالمات الخاصة بالخدمات 
تخضع اإلجراءات المتعلقة باكتساب  واستمرار حقوق الملكية الفكرية ، وحيثما تنص             .٤

داري واإلجراءات التي تؤثر    على ذلك قوانين البلدان األعضاء ، إجراءات اإللغاء اإل        
في عدة أطراف كاالعتراض واألبطال واإللغاء اإلدارة ، للمبادئ العامة المنصـوص            

  .٤١  من المادة ٣ و ٢عليها في الفقرتين 
تخضع القرارات اإلدارية النهائية المتخذة في إطار أي من اإلجراءات المشار إليهـا              .٥

ولكـن لـيس    . لطة قضائية أو شبه قضائية       العادة النظر فيها من قبل س      ٤في الفقرة   
هناك ما يلزم بإتاحة الفرصة العادة النظر في هذه القرارات في حاالت االعتـراض              

 ٤٠



غير الناجح أو اإلبطال اإلداري ، شريطة إمكان كون أسباب هذه اإلجراءات موضوع             
 .إجراءات إبطال مفعول 

 
 
 

 الجزء الخامس
 منع المنازعات وتسويتها

 

  )٦٣المادة ( 
 الشفافية

 

تنشر القوانين واللوائح التنظيمية ، واألحكام القضائية والقرارات اإلدارية النهائيـة            .١
العامة التطبيق ، والتى يسرى مفعولها في أي من البلـدان األعضـاء فيمـا يتصـل                 

إتاحة حقوق الملكية الفكرية ، ونطاقها ، واكتسابها ، وإنفاذها          ( بموضوع هذه االتفاقية    
، أو حين ال يكون هذا النشر ممكنا مـن الوجهـة            ) لة دون إساءة استخدامها     والحيلو

العملية ، تتاح بصورة علنية في لغة قومية بأسـلوب يمكـن الحكومـات وأصـحاب        
الحقوق من التعرف عليها ، كما تنشر االتفاقيات المتعلقة بموضوع هذه االتفاقية والتى             

حكومية في أي مـن البلـدان األعضـاء         تكون سارية المفعول بين الحكومة أو هيئة        
 . والحكومة أو هيئة حكومية في بلد عضو أخر 

تلتزم البلدان األعضاء بإخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية            .٢
، بغية مساعدة ذلـك     ) ١(الفكرية بالقوانين واللوائح التنظيمية المشار إليها في الفقرة         

ه االتفاقية ، ويلتزم المجلس بالسعي لتقليل األعباء الملقاة         المجلس في مراجعة تنفيذ هذ    
على عاتق البلدان األعضاء في تنفيذ هذا االلتزام  ويجوز له أن يقرر اإلعفـاء مـن                 
االلتزام بإخطاره مباشرة بهذه القوانين واللوائح إذا تكللت بالنجاح بالمشاورات الجارية           

أن إنشاء سجل مشترك يضـم هـذه القـوانين          مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بش     
كما يلتزم المجلس بهذا الخصوص بدراسة أي إجـراء مطلـوب           . واللوائح التنظيمية   

اتخاذه فيما يتعلق باالخطارات بناء على االلتزامات التي ينص عليها االتفاق الحـالي             
 ) . ١٩٦٧( مكرر ثانية من معاهدة باريس ٦والنابعة عن أحكام المادة 

 ٤١



 كل من البلدان األعضاء باالستعداد لتقديم معلومات من النوع المشار إليه في             يلتزم .٣
، استجابة لطلب مكتوب من بلد عضو آخر ، كما يجوز ألي من البلـدان               ) ١(الفقرة  

األعضاء ، أن كان لدية أسباب تحمله على االعتقاد بأن حكما قضائيا أو قرارا إداريا               
 حقوق الملكية الفكرية يؤثر على حقوقـه المنصـوص          أو اتفاقا ثنائيا محدداً في مجال     

عليها في هذه االتفاقية ، أن يطلب كتابة إعطاءه معلومات تفصيلية أو تمكينـه مـن                
الحصول عليها بشأن هذه األحكام القضائية أو القرارات اإلدارية أو االتفاقات الثنائيـة           

 . المحددة 
 من البلـدان    ٣ و   ٢ و   ١قرات  ال يتطلب أي من األحكام المنصوص عليها في الف         .٤

األعضاء اإلفصاح عن معلومات سرية قد يؤدى اإلفصاح عنها إلـى عرقلـة إنفـاذ               
القوانين أو قد يكون بشكل آخر في غير المصلحة العامـة أو قـد يلحـق الضـرر                   

 . بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات أعمال معينة عامة أم خاصة 
 

  )٦٤المادة ( 
 تتسوية المنازعا

 

 من االتفاقية العامة للتعريفـات والتجـارة لعـام          ٣٢ و   ٢٢تطبق أحكام المادتين     .١
، علـى   " التفـاهم بشـأن تسـوية المنازعـات         "  وحسبما تفصل وتطبق في      ١٩٩٤

المشاورات وتسوية المنازعات وفق أحكام هذه االتفاقية مالم ينص على خالف ذلـك             
 . بالتحديد في هذه االتفاقية 

 مـن االتفاقيـة     ٢٣من المادة   ) ج (١و) ب (١الفقرتين الفرعيتين   ال تطبق أحكام     .٢
 على تسوية المنازعات بموجب أحكام االتفـاق        ١٩٩٤العامة للتعريفات والتجارة لعام     

 . الحالي لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية 
 يقوم مجلس الجوانـب المتصـلة        ، ٢خالل الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة         .٣

بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بفحص نطاق الشـكاوى واألسـاليب اإلجرائيـة             
 ٢٣من المـادة    ) ج(١و) ب (١الخاصة بها ، من النوع المنصوص عليه في الفقرتين          

 ، المقدمة وفقا ألحكـام االتفـاق        ١٩٩٤من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام       
يتخذ المجلس  . ، ويرفع توصياته بشأنها إلى المؤتمر الوزاري للموافقة عليها          الحالي  

الوزاري أيا من قراراته بالموافقة على هذه التوصيات أو تحديد الفترة الزمنية التـي              

 ٤٢



 بأسلوب توافق اآلراء فقط ، ويسرى مفعول التوصيات التي تـتم  ٢تنص عليها الفقرة   
 األعضاء دون حاجة للمزيد مـن عمليـات القبـول           الموافقة عليها في جميع البلدان    

 . الرسمية 
 
 

 الجزء السادس
 الترتيبات االنتقالية

 

  )٦٥المادة ( 
 الترتيبات االنتقالية

 

  ال يلتزم أي من البلدان األعضاء بتطبيـق          ٤ و   ٣ و   ٢مع مراعاة أحكام الفقرات      .١
 تلي تـاريخ نفـاذ اتفـاق        أحكام هذه االتفاقية قبل انتهاء فترة زمنية مدتها سنة واحدة         

 . منظمة التجارة العالمية 
يحق ألي من البلدان األعضاء النامية تأخير تاريخ تطبيق أحكام االتفاق الحـالي ،               .٢

 ، لفترة زمنية أخرى مدتها أربع سنوات ، ماعدا أحكام           ١حسبما هو محدد في الفقرة      
  . ٥ و ٤ و ٣المواد 

خرى السائرة في طريـق التحـول مـن         يجوز أيضا ألي من البلدان األعضاء األ       .٣
النظام االقتصادي المركزي التخطيط إلي نظام اقتصاد السوق الحر ، والتى تنفذ حاليا             
عمليات إصالح هيكلي لنظام حقوق الملكية الفكرية فيها وتواجه مشاكل خاصـة فـي              

تأخير التي  إعداد وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية ولوائحها التنظيمية االستفادة من فترة ال          
  . ٢تنص عليها الفقرة 

يقدر ما تلزم أحكام هذه االتفاقية أيا من البلدان األعضاء النامية بتوسيع نطاق منح               .٤
حماية للمنتجات المغطاة المتمتعة ببراءات اختراع ليشكل مجاالت التكنولوجيـا غيـر       

ق أحكام االتفاق   المتمتعة بمثل هذه الحماية في أرضيتها اعتبارا من التاريخ العام لتطبي          
 ، يجوز لذلك البلـد      ٢الحالي بالنسبة لذلك البلد العضو ، حسبما هو محدد في الفقرة            

العضو تأخير تطبيق أحكام المتصلة بحماية المنتجات المغطاة ببراءات اختراع الواردة           

 ٤٣



 من الباب الثاني على مجاالت التكنولوجيا هذه لفترة إضافية مدتها خمس            ٥في القسم   
 . سنوات 

 و  ١يلتزم البلد العضو الذي يستفيد من فترة زمنية انتقالية بموجب أحكام الفقرات              .٥
  بضمان أن ال تسفر أية تغييـرات فـي قوانينـه ولوائحـه التنظيميـة                 ٤ و   ٣ و   ٢

وممارساته يجربها في غضون تلك الفترة عن درجة أقل من االتسـاق مـع أحكـام                
 . االتفاق الحالي 

  )٦٦المادة ( 
 لدان األعضاء نمواًأقل الب

 

نظرا لالحتياجات والمتطلبات الخاصة ألقل البلـدان األعضـاء نمـوا والعقبـات              .١
االقتصادية والمالية واإلدارية التي تعانى منها ، وحاجتهـا للمرونـة لخلـق قاعـدة               
تكنولوجية قابلة لالستمرار ، ال تلتزم هذه البلدان األعضاء تطبيـق أحكـام االتفـاق               

 سنوات اعتبارا من تاريخ     ١٠ لفترة زمنية مدتها     ٥ و   ٤ و   ٣دا المواد   الحالي ، فيما ع   
ويمنح مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة      . ٦٥ من المادة    ١التطبيق المحدد في الفقرة     

من حقوق الملكية الفكرية بناء على طلب وجيه يقدمه أحد أقل البلدان األعضاء نموا ،               
 . تمديدات لهذه الفترة 

ن األعضاء المتقدمة بإتاحة حوافز لمؤسسات األعمال والهيئـات فـي           تلتزم البلدا  .٢
أراضيها بغية حفز وتشجيع نقل التكنولوجيا ألقل البلدان األعضاء نموا لتمكينها مـن             

 . خلق قاعدة تكنولوجية سليمة قابلة لالستمرار 
 

  )٦٧المادة ( 
 التعاون الفني

 

 تنفيذ أحكام هذه االتفاقية ، بان تقـوم بنـاء           تلتزم البلدان األعضاء المتقدمة ، بغية تسهيل      
على طلبات تقدم لها ووفقا ألحكام وشروط متفق عليها بصورة متبادلة بالتعـاون الفنـي               

ويشـمل  . والمالي الذي يخدم مصالح البلدان األعضاء النامية وأقل البلدان األعضاء نموا            
يمية الخاصة بحماية حقوق الملكيـة      هذا التعاون المساعدة في إعداد القوانين واللوائح التنظ       

الفكرية وانفاذها ومنع إساءة استخدامها ، كما يشمل المساندة فيما يتعلق بإنشاء أو تعزيـز               
 . المكاتب والهيئات المحلية ذات الصلة بهذه األمور ، بما في ذلك تدريب أجهزة موظفيها 

 ٤٤



 
 
 
 
 
 

 الجزء السابع 
 ة الترتيبات المؤسسية ، األحكام النهائي

 

  )٦٨المادة ( 
 مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

 

يتابع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ هـذه االتفاقيـة ال               
سيما امتثال البلدان األعضاء بالتزاماتها المنصوص عليها في االتفـاق الحـالي ، ويتـيح        

صة التشاور بشأن األمور المتعلقة  بجوانب حقوق الملكيـة الفكريـة    للبلدان  األعضاء فر   
المتصلة بالتجارة ، كما يقوم المجلس بالمسؤوليات األخرى التـي توكلهـا إليـه البلـدان                
األعضاء ، ويقدم لها بصورة خاصة أي مساعدة  تطلبها في سـياق إجـراءات تسـوية                 

ام المنوطة به ، يجوز له التشاور مع أى         وأثناء تنفيذ المجلس للوظائف والمه    . المنازعات  
مصدر يراه مالئما والسعى للحصول على معلومات منه ، ويسعى المجلس ، بالتشاور مع              
المنظمة  العالمية للملكية الفكرية ، لوضع ترتيبات التعاون المالئمـة مـع أجهـزة هـذه         

 . المنظمة ، فى غضون سنة  اعتبارا من تاريخ أول اجتماع يعقده 
 

  )٦٩المادة ( 
 التعاون الدولي

 

توافق البلدان األعضاء على التعاون فيما بينها بغية إلغاء التجارة الدولية  في السلع التـي                
ولهذا الغرض ، تقيم هذه البلدان نقاط اتصـال فـي           . تتعدى على حقوق الملكية الفكرية      

المعلومات  بشـأن    أجهزتها اإلدارية وتخطرها بالمعلومات ، وتكون على استعداد لتبادل          
التجارة  في السلع المتعدية ، وتشجع البلدان األعضاء بصورة خاصة تبـادل المعلومـات           

 ٤٥



والتعاون بين السلطات الجمركية  فيما يتعلق بتجارة السلع التي تحمـل عالمـات مقلـدة                
 . والسلع التي تنتحل حقوق المؤلف 

 
 
 
 

  )٧٠المادة ( 
 حماية المواد القائمة حاليا

  

نشى هذا االتفاق التزامات فيما يتصل بأعمال حدثت قبل تاريخ تطبيق أحكامـه             ال ي  .١
 . في البلد العضو المعنى 

ما لم يرد في االتفاقية  الحالية نص آخر ، ينشئ االتفاق الحـالي التزامـات  فيمـا                    .٢
يتعلق بجميع المواد القائمة في تاريخ تطبيق االتفاق الحالي في البلد العضو المعنى ،              

حمية في ذلك البلد العضو في التاريخ المذكور ، أو التي تستوفى عند ذلـك أو                والم
وفيما يتعلق بأحكام هذه    . الحقا معايير الحماية المحددة بموجب أحكام االتفاق الحالي         

  ، يتم تحديد االلتزامات المتعلقة بحقوق المؤلف فيما يتصل            ٤ و   ٣الفقرة والفقرتين   
وحـدها ،    )  ١٩٧١(  من معاهدة بـرن      ١٨حكام المادة   باألعمال القائمة بموجب أ   

ويتم تحديد االلتزامات فيما  يتعلق بحقوق منتجي التسجيالت الصوتية وفناني األداء            
 ) ١٩٧١(  مـن معاهـدة بـرن        ١٨في التسجيالت الصوتية القائمة بموجب المادة       

  . من االتفاق الحالي١٤ من المادة ٦وحدها حسب تطبيقها بموجب الفقرة 
 ال يفرض االتفاق الحالي التزامات  بإعادة الحماية للمواد التي أصبحت ملكا عامـا               .٣

 . في تاريخ تطبيقه في البلد العضو المعنى 
فيما يتعلق بأي من األعمال التي تتصل بأشياء محددة تنطوي على مـواد متمتعـة                .٤

ـ           ة ، والتـي    بحماية تصبح متعدية بموجب أحكام التشريعات المنسقة مع هذه االتفاقي
شـرع في القيام بها قبل تاريخ قبول البلد العضو المعنى اتفـاق منظمـة التجـارة                
العالمية ، أو التي نفذ استثمار كبير بشأنها ، يجوز ألي من البلدان األعضاء الـنص             
على فرض قيود عل  التعويضات  المتاحة لصاحب  الحق نتيجة استمرار أداء تلك               

غيـر أن   . أحكام االتفاق الحالي في البلد العضو المعنى        األعمال بعد تاريخ تطبيق     

 ٤٦



البلد العضو المعنى يلتزم فى مثل هذه الحاالت على األقل بفرض دفـع تعويضـات               
 .عادلة 

 فيمـا  ١٤ مـن المـادة    ٤ والفقرة   ١١ ال تلزم البلدان األعضاء بتطبيق أحكام المادة       .٥
تفاق الحالي في البلد العضو     يتعلق باألصول أو النسخ المشتراة قبل تاريخ تطبيق اال        

 .  المعنى 
 ، أو الشرط المنصوص عليه فى       ٣١ال تلتزم البلدان  األعضاء بتطبيق أحكام المادة          .٦

 بأن يتم التمتع بحقوق براءات االختراع  دون تمييز فيمـا            ٢٧ من المادة      ١الفقرة  
حـق  يتعلق  بمجاالت التكنولوجيا ، على االستخدام  دون ترخيص  من صـاحب ال              

حين يكون الترخيص  بذلك االستخدام قد منح من قبل الحكومة قبل تـاريخ العلـم                
 . باالتفاق الحالي 

فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية التي يشترط تسجيلها  الكتسابها الحماية ، يسـمح               .٧
بتعديل الطلبات المقدمة الكتساب الحماية التي لم يبت فيها حتـى تـاريخ  تطبيـق                

لي في البلد العضو االتفاق الحالي المعنى لطلـب اكتسـاب أي حمايـة              االتفاق الحا 
مواد ) إضافة  ( وال يجوز أن يشمل هذا التعديل       . معززة ينص عليها االتفاق الحالي      

 . جديدة 
 حيثما ال يتيح بلد عضو في تاريخ سريان مفعول  اتفاق منظمة التجـارة العالميـة                 .٨

ألدوية والمنتجـات الكيماويـة الزراعيـة ،        حماية لبراءات االختراع فيما يتصل با     
 :  ، على البلد العضو المعنى ٢٧تتناسب مع التزامات بموجب المادة 

     على الرغم من أحكام  الجزء السادس ، أن يتيح اعتبارا  مـن تـاريخ                 ) أ 
سريان مفعول اتفق منظمة التجارة العالمية وسيلة تجعله من الممكـن تقـديم             

 ات لهذه االختراعات ؛ طلبات الحصول على براء
أن يطبق على هذه الطلبات ، في تاريخ ينص  سريان مفعول االتفاق الحـالي                ) ب 

معايير قابلية الحصول على براءات االختراع حسبما ينص عليهـا االتفـاق            
الحالي كما لو أن هذه المعايير كانت تطبق في تاريخ تقديم الطلبات في ذلـك               

مكن طلب األسبقية وتطلب فعـال ، فـي         البلد العضو أو ، حين يكون من الم       
 تاريخ أسبقية تقديم الطلب ، و 

 ٤٧



 منح الحماية لبراءات االختراع بموجب االتفاق الحالي اعتباراً من تاريخ منح            ) ج 
البراءات ولبقية مدة سريان مفعولها محسوبة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلبات           

 للطلبات المستوفية لمعايير     من االتفاق الحالي ، بالنسبة     ٣٣وفق أحكام المادة    
 ) . ب(الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 

حين يكون أحد المنتجات موضوع طلب مقدم للحصول علي براءة اختراع في بلد             . ٩
تمنح حقوق تسويقه المطلقة ، علي الرغم من أحكـام          ) أ (٨عضو وفقا ألحكام الفقرة     

حصول علي الموافقة علي التسويق في ذلك       الباب السادس ، لمدة خمس سنوات عقب ال       
البلد العضو أو حتى يتم منح أو رفض منح براءة اختراع خاصة بهذا المنتج في ذلـك                 
البلد العضو ، أي من الفترتين أقصر ، شريطة أن يكون قد تم بعد نفاذ اتفاق منظمـة                  

علـق بـذلك    التجارة العالمية تقديم طلب الحصول علي براءة االختراع ومنحها فيما يت          
المنتج في بلد عضو آخر والحصول علي موافقة علي تسويقه في ذلك البلـد العضـو                

 .   اآلخر 
 

  )٧١المادة ( 
 المراجعة والتعديل

 

 يراجع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ االتفـاق             .١
 . ٦٥ من المـادة     ٢قرة  الحالي عقب انقضاء الفترة االنتقالية المنصوص عليها في الف        

ويقوم المجلس ، بناء علي الخبرة العملية المكتسبة في تنفيذه ، بالمراجعة بعد مضـي               
كما يجوز للمجلـس إجـراء      . سنتين علي ذلك التاريخ وعلي فترات مماثلة بعد ذلك          

عمليات استعراض في ضوء أي تطورات جديدة ذات صلة قد تسـتلزم تعـديل هـذا         
  .االتفاق أو تنقيحه 

 يجوز أن تحال إلي المؤتمر الوزاري التعديالت التي ال تخدم سوي غرض زيادة              .٢
مستويات الحماية الممنوحة لحقوق الملكية الفكرية ، والمحققة والنافذة ، في اتفاقـات             
أخري متعددة األطراف ومقبولة بموجب أحكام هذه االتفاقات من جانب كافة البلـدان             

المية ، التخاذ ما يلزم من إجراءات وفق أحكام الفقرة          األعضاء في منظمة التجارة الع    
 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية علي أساس اقتراح يحظى بتوافق           ١٠ من المادة    ٦

 .اآلراء من جانب مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

 ٤٨



 ٤٩

 
  )٧٢المادة ( 

 التحفظات
 

ق بأي من أحكام هذه االتفاقيـة دون موافقـة البلـدان            ال يجوز التقدم بتحفظات فيما يتعل     
 .  األعضاء األخرى 

 
  )٧٣المادة ( 

 االستثناءات األمنية
 

 -:ليس في هذه االتفاقية ما يفسر على أنه 
يلزم أيا من البلدان األعضاء بتقديم معلومات يعتبر اإلفصاح عنها منافيا لمصـالحة             ) أ  ( 

 األمنية األساسية ، أو 
يمنع أيا من البلدان األعضاء من اتخاذ إجـراءات يعتبرهـا ضـرورية لحمايـة         )  ب  ( 

 :مصالحة األمنية األساسية 
 فيما يتعلق بالمواد القابلة لالنشطار أو المواد التي تشتق منها ؛  .١
فيما يتعلق بتجارة األسلحة والذخائر والمعدات  الحربية والتجارة فـي سـلع                 .٢

  بصورة مباشرة أو غير مباشرة تزويد المؤسسات         ومواد أخرى تتم التجارة فيها    
 العسكرية باحتياجاتها ؛

 اتخذت في أوقات الحرب أو الطوارئ األخرى في العالقات الدولية ؛  أو  .٣
يمنع أيا من الدول األعضاء  من اتخاذ أي  إجراء  في سياق القيـام بالتزاماتهـا                  ) ج  ( 

 . م الدوليين بموجب ميثاق األمم المتحدة لصون األمن والسال
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