
  اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
  

  اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
  

  )تريبس(
  

  م١٩٩٤) أبريل(نيسان 
  

  إن البلدان األعضاء،
  

رغبة منها في تخفيض التشوهات والعراقيل التي تعوق التجارة الدولية، وإذ تأخذ في االعتبار 
رة تشجيع الحماية الفعالة والمالئمة لحقوق الملكية الفكرية، وبهدف ضـمان أال تصـبح   ضرو

التدابير واإلجراءات المتخذة إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية حواجز في حد ذاتها أمـام التجـارة   
  :المشروعة؛ وإقراراً منها، لهذه الغاية، بالحاجة إلى وضع قواعد وأنظمة بشأن

  
م واالتفاقيات أو المعاهدات الدولية ١٩٩٤لمبادئ األساسية التفاقية جات لعام إمكان تطبيق ا) أ(

  ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية؛
  
وضع المعايير والمبادئ الكافية فيما يتعلق بتوفر ونطاق واستخدام حقوق الملكية الفكرية ) ب(

  المتعلقة بالتجارة؛
  
ذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقـة بالتجـارة، مـع    توفير الوسائل الفعالة والمالئمة إلنفا) جـ(

  مراعاة الفروق بين شتى األنظمة القانونية القومية؛
  
إتاحة التدابير الفعالة والسريعة لمنع نشوء المنازعات بين الحكومات في هذا الخصـوص  ) د(

  وحسمها بأساليب متعددة األطراف؛
  
يق أقصى قدر من المشـاركة فـي نتـائج    ووضع الترتيبات االنتقالية التي تستهدف تحق) هـ(

  المفاوضات؛
  



وإقراراً منها بالحاجة إلى إطار متعدد األطراف من المبادئ والقواعد واألنظمة التـي تتنـاول   
  التجارة الدولية في السلع المقلدة؛

  
  وإقراراً منها بأن حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة؛

  
سات العامة التي تستند إليها األنظمـة القوميـة المعنيـة    وإقراراً منها باألهداف الخاصة بالسيا

  بحماية الملكية الفكرية، بما في ذلك األهداف اإلنمائية والتكنولوجية؛
  

وإقراراً منها أيضاً باالحتياجات الخاصة ألقل البلدان األعضاء نمـواً مـن حيـث المرونـة     
تمكينها من إنشاء قاعـدة تكنولوجيـة    القصوى في تنفيذ القوانين واللوائح التنظيمية محلياً بغية

  سليمة وقابلة لالستمرار؛
  

وتأكيداً منها على أهمية تخفيف التوترات عن طريق االتفاق علـى التزامـات معـززة بحـل     
المنازعات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية والمتعلقة بالتجارة من خـالل إجـراءات متعـددة    

  األطراف؛
  

تعاون متبادلة بين منظمة التجارة العالميـة والمنظمـة العالميـة     ورغبة منها في إقامة عالقة
وكذلك المنظمـات الدوليـة األخـرى     wipoللملكية الفكرية ويشار إليها في هذه االتفاقية بالـ

  :المعنية
  

  :تعلن اتفاقها على مايلي
  

  الجزء األول
  

  أحكام عامة ومبادئ أساسية
  

  طبيعة ونطاق االلتزامات: ١المادة 
  
ويجوز للبلدان األعضاء، دون إلزام، أن . لتزم البلدان األعضاء بتنفيذ أحكام هذه االتفاقيةت -١

تنفذ ضمن قوانينها مايتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه االتفاقية، شريطة عدم مخالفة هذه 



أحكام هذه وللبلدان األعضاء حرية تحديد الطريقة المالئمة لتنفيذ . الحماية ألحكام هذه االتفاقية
  .االتفاقية في إطار أنظمتها وأساليبها القانونية

  
إلى جميـع فئـات الملكيـة الفكريـة     ) الملكية الفكرية(في هذه االتفاقية، يشير اصطالح  -٢

  .من الجزء الثاني ٧إلى  ١المنصوص عليها في األقسام من 
  
طني البلدان األخـرى  تطبق األعضاء المعاملة المنصوص عليها في هذه االتفاقية على موا -٣

وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، يعتبر مـن مـواطني البلـدان    ). ١(األعضاء
األعضاء األخرى األشخاص الطبيعيون واالعتباريون الذين يستوفون مقاييس األهلية الالزمـة  

 ومعاهـدة ) م١٩٧١(ومعاهـدة بـرن   ) م١٩٦٧(للحماية المنصوص عليها في معاهدة باريس 
روما ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، لو أن جميع البلدان األعضاء في 

ويلتزم أي بلد عضو ). ٢(منظمة التجارة العالمية كانت من البلدان الموقعة على هذه االتفاقيات
المـادة   من ٢من المادة الخامسة أو الفقرة  ٣يستفيد من اإلمكانات المنصوص عليها في الفقرة 

السادسة من معاهدة روما بإرسال اإلخطار الذي تنص عليه تلك األحكام إلى مجلس الجوانـب  
  .المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

  
  المعاهدات المبرمة بشأن الملكية الفكرية: ٢المادة 

  
لـدان األعضـاء   فيما يتعلق باألجزاء الثاني والثالث والرابع من االتفاق الحالي، تلتزم الب -١

  ).م١٩٦٧(من معاهدة باريس  ١٩والمادة  ١٢حتى  ١بمراعاة أحكام المواد من 
  
الينتقص أي من األحكام المنصوص عليها في األجزاء من األول وحتى الرابع من هـذه   -٢

االتفاقية من أي من االلتزامات الحالية التي قد تترتب على البلدان األعضـاء بعضـها تجـاه    
معاهدة باريس، ومعاهدة برن، ومعاهدة روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيمـا   األخرى بموجب

  .يتصل بالدوائر المتكاملة
  

  المعاملة الوطنية: ٣المادة 
  
يلتزم كل من البلدان األعضاء بمنح مواطني البلدان األخرى األعضاء معاملة التقل عـن   -١

الملكية الفكرية مع مراعاة االسـتثناءات  ) ٣(المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية



، )م١٩٧١(، ومعاهـدة بـرن   )م١٩٦٧(المنصوص عليها بالفعل في كل من معاهدة بـاريس  
وفيما يتعلق بـالمؤدين  . ومعاهدة روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة

االلتزام إال فيما يتعلـق بـالحقوق   ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة، الينطبق هذا 
المنصوص عليها في هذه االتفاقية، ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من اإلمكانـات المنصـوص   

مـن معاهـدة    ١٦من المـادة  ) ب( ١أو الفقرة ) م١٩٧١(من معاهدة برن  ٦عليها في المادة 
متصلة بالتجارة روما بإرسال اإلخطار المنصوص عليه في تلك األحكام إلى مجلس الجوانب ال

  .من حقوق الملكية الفكرية
  
فيمـا   ١اليجوز للبلدان األعضاء االستفادة من االستثناءات المسموح بها بمقتضى الفقـرة   -٢

يتعلق باإلجراءات القضائية واإلدارية، بما في ذلك تحديد موطن مختار أو تعيين وكيـل فـي   
ة لضمان االلتزام بمراعاة أحكـام  أراضي بلد عضو، إال حين تكون هذه االستثناءات ضروري

القوانين واللوائح التنظيمية التي ال تتعارض مع أحكام هذه االتفاقية وشـرط أال يكـون فـي    
  .اللجوء إلى هذه الممارسات تقييد مستتر للتجارة

  
  المعاملة الخاصة بحق الدولة األولى بالرعاية: ٤المادة 

  
ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحهـا بلـد    فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، فإن أي

عضو لمواطني أي بلد آخر يجب أن تمنح على الفور ودون أي شروط لمواطني جميع البلدان 
ويستثنى من هذا االلتزام أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحهـا  . األعضاء األخرى
  :بلد عضو وتكون

  
المساعدة القضائية أو إنفاذ القـوانين ذات الصـبغة العامـة    نابعة عن اتفاقيات دولية بشأن ) أ(

  وغير المقتصرة بالذات على حماية الملكية الفكرية؛
  
أو معاهدة روما التي تجيز اعتبار المعاملـة  ) م١٩٧١(ممنوحة وفقاً ألحكام معاهدة برن ) ب(

  بلد آخر؛ الممنوحة غير مرتبطة بالمعاملة الوطنية بل مرتبطة بالمعاملة الممنوحة في
  
متعلقة بحقوق المؤدين، ومنتجي التسجيالت الصوتية، وهيئات اإلذاعة، التـي التـنص   ) جـ(

  عليها أحكام االتفاق الحالي؛
  



نابعة من اتفاقيات دولية متعلقة بحماية الملكية الفكرية أصبحت سارية المفعول قبل سريان ) د(
مجلس الجوانب المتصلة بالتجـارة مـن   مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية، شريطة إخطار 

حقوق الملكية الفكرية بهذه االتفاقيات وأال تكون تمييزاً عشوائياً أو غير مبرر ضـد مـواطني   
  .البلدان األعضاء األخرى

  
  االتفاقيات المتعددة األطراف بشأن اكتساب الحماية أو استمرارها: ٥المادة 

  
على اإلجراءات المنصوص عليهـا   ٤و ٣دتين التنطبق االلتزامات المنصوص عليها في الما

في االتفاقيات المتعددة األطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكريـة فيمـا   
  .يتعلق باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو استمرارها

  
  االنقضاء: ٦المادة 

  
، التتضمن ٤و ٣لمادتين ألغراض تسوية المنازعات بموجب هذه االتفاقية، مع مراعاة أحكام ا

  .هذه االتفاقية مايمكن استخدامه للتعامل مع مسألة انقضاء حقوق الملكية الفكرية
  

  األهداف: ٧المادة 
  

تسهم حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في تشجيع روح االبتكار التكنولوجي ونقـل وتعمـيم   
التكنولوجية ومستخدميها، باألسـلوب  التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة 

  .الذي يحقق الرفاهة االجتماعية واالقتصادية، والتوازن بين الحقوق والواجبات
  المبادئ: ٨المادة 

  
يجوز للبلدان األعضاء، عند وضع أو تعديل قوانينها ولوائحها التنظيمية، اعتماد التـدابير   -١

لمصلحة العامة في القطاعـات ذات األهميـة   الالزمة لحماية الصحة العامة والتغذية وخدمة ا
الحيوية للتنمية االقتصادية االجتماعية والتكنولوجية فيها، شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام 

  .االتفاق الحالي
  



قد تكون هناك حاجة التخاذ تدابير، يشترط اتساقها مع أحكام االتفاق الحالي، لمنع حائزي  -٢
إساءة استخدامها، أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير حقوق الملكية الفكرية من 

  .معقول للتجارة أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجيا
  

  الجزء الثاني
  

  المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها
  

  حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها: ١القسم 
  

  القة مع معاهدة برنالع: ٩المادة 
  
مـن   ٢١وحتـى   ١تلتزم البلدان األعضاء بمراعاة األحكام التي تنص عليها المواد مـن   -١

وملحقها، غير أن البلدان األعضاء لن تتمتـع بحقـوق ولـن تتحمـل     ) م١٩٧١(معاهدة برن 
ـ  ٦التزامات بموجب هذه االتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة  ن مكررة م

  .معاهدة برن أو الحقوق النابعة عنها
  
تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على مجـرد األفكـار أو اإلجـراءات أو     -٢

  .أساليب العمل أو المفاهيم الرياضية
  
  

  برامج الحاسب اآللي وتجميع البيانات: ١٠المادة 
  
مصدر أو بلغة اآللة، بالحماية ، سواء أكانت بلغة ال)الكمبيوتر(تتمتع برامج الحاسب اآللي  -١

  ).م١٩٧١(باعتبارها أعماالً أدبية بموجب معاهدة برن 
  
تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد األخرى، سواء أكانت في شكل مقروء آليـاً أو   -٢

وهـذه الحمايـة   . أي شكل آخر، إذا كانت تشكل خلقاً فكرياً نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتهـا 
ل البيانات أو المواد في حد ذاتها، وال تخل بحقوق المؤلف المتعلقـة بهـذه البيانـات أو    التشم

  .المواد ذاتها



  حقوق التأجير: ١١المادة 
واألعمال السينمائية، تلتـزم البلـدان   ) الكمبيوتر(فيما يتعلق على األقل ببرامج الحاسب اآللي 

جير أعمالهم األصلية المتمتعة بحقـوق  األعضاء بمنح المؤلفين وخلفائهم حق إجازة أو حظر تأ
ويستثنى البلد العضو من هـذا االلتـزام   . الطبع أو النسخ المنتجة عنها تأجيراً تجارياً للجمهور

فيما يتعلق باألعمال السينمائية مالم يكن تأجير هذه األعمال فيها قد أدى إلى انتشار نسخها بما 
اخ الممنوح في ذلـك البلـد العضـو للمـؤلفين     يلحق ضرراً مادياً بالحق المطلق في االستنس

، الينطبق هذا االلتزام علـى تـأجير   )الكمبيوتر(وفيما يتعلق ببرامج الحاسب اآللي . وخلفائهم
  .البرامج حين اليكون البرنامج نفسه الموضوع األساسي للتأجير

  
  مدة الحماية: ١٢المادة 

لفوتوغرافيـة أو األعمـال الفنيـة    عند حساب مدة حماية عمل من األعمال، خالف األعمال ا
سـنة   ٥٠التطبيقية، على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعي، التقل هذه المـدة عـن   

اعتباراً من نهاية الستة التقويمية التي أجيز فيها نشر تلك األعمال أو في حـال عـدم وجـود    
ة اعتبـاراً مـن   سـن  ٥٠سنة اعتباراً من إنتاج العمل المعني  ٥٠ترخيص بالنشر في غضون 

  .نهاية السنة التقويمية التي تم فيها إنتاجه
  

  القيود واالستثناءات: ١٣المادة 
  

تلتزم البلدان األعضاء بقصر القيود أو االستثناءات من الحقوق المطلقة على حـاالت خاصـة   
معينة التتعارض مع االستغالل العادي للعمل الفني وال تلحق ضرراً غير معقـول بالمصـالح   

  .شروعة لصاحب الحق فيهالم
  

  حماية المؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة: ١٤المادة 
  
فيما يتعلق بتسجيل أعمال المؤدين في تسجيالت صوتية، يحق للمؤدين منع األفعال التالية  -١

كما . تسجيل أدائهم غير المسجل وعمل نسخ من هذه التسجيالت: التي تتم دون ترخيص منهم
بث أدائهم الحـي علـى الهـواء بالوسـائل     : ق لهم منع األفعال التالية دون ترخيص منهميح

  .الالسلكية ونقله للجمهور
  



يتمتع منتجو التسجيالت الصوتية بحق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسـجيالتهم   -٢
  .الصوتية، وبحق منعه

تسـجيل البـرامج   : م دون ترخيص منهايحق لهيئات اإلذاعة منع األفعال التالية عندما تت -٣
اإلذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيالت، وإعادة البث عبر وسائل البث الالسلكي، ونقل هـذه  

وحيث التمنح البلدان األعضاء هذه الحقوق لهيئات اإلذاعة، تلتزم . المواد للجمهور بالتلفزيون
نع األفعال المذكورة أعاله، مـع  بمنح مالكي حقوق المؤلف على المادة موضوع البث إمكانية م

  ).م١٩٧١(مراعاة أحكام معاهدة برن 
  
، مع مايلزم من تبـديل،  )الكمبيوتر(المتعلقة ببرامج الحاسب اآللي  ١١تطبق أحكام المادة  -٤

على منتجي التسجيالت الصوتية وأي أصحاب حقوق آخرين في مجال التسجيالت الصـوتية  
/ نيسان  ١٥فإن كان لدى ذلك البلد في . بلد العضو المعنيحسبما تنص على تحديدها قوانين ال

م نظام يضمن المكافأة المنصفة ألصحاب الحقوق فيما يتعلق بتأجير التسـجيالت  ١٩٩٤أبريل 
الصوتية، يجوز للبلد مواصلة تطبيق هذا النظام شريطة أال يؤدي التأجير التجاري للتسجيالت 

  .سخ المطلقة التي يتمتع بها أصحاب الحقوقالصوتية إلى إلحاق ضرر مادي بحقوق الن
  
تدوم مدة الحماية المتاحة بموجب االتفاق الحالي للمؤدين ومنتجي التسـجيالت الصـوتية    -٥

سنة تحسب اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التـي تـم فيهـا     ٥٠على األقل حتى نهاية فترة 
فتدوم مـاال   ٣ة التي تمنح بموجب الفقرة أما مدة الحماي. التسجيل األصلي أو حدث فيها األداء

  .سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي حصل فيها بث المادة المعنية ٢٠يقل عن 
، يجوز ألي بلد عضـو الـنص   ٣و ٢و ١فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرات  -٦

غيـر أن  . معاهدة روما على شروط أو قيود أو استثناءات أو تحفظات إلى الحد الذي تسمح به
تطبق أيضاً، مع مايلزم من تبديل، علـى حقـوق   ) م١٩٧١(من معاهدة برن  ١٨أحكام المادة 

  .المؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية في تلك التسجيالت
  

  العالمات التجارية: ٢القسم 
  المواد القابلة للحماية: ١٥المادة 

ييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة مـا  تعتبر أي عالمة أو مجموعة عالمات تسمح بتم -١
وتكون هذه العالمات، . عن تلك التي تنتجها المنشآت األخرى صالحة ألن تكون عالمة تجارية

السيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشـكاالً ومجموعـة ألـوان وأي    
وحين اليكون في هـذه العالمـات   . مزيج من هذه العالمات، مؤهلة للتسجيل كعالمات تجارية



مايسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة، يجوز للبلدان األعضـاء أن تجعـل الصـالحية    
كما يجوز لها اشـتراط أن تكـون   . للتسجيل مشروطة بالتمييز المكتسب من خالل االستخدام

  .العالمات المزمع تسجيلها قابلة لإلدراك بالنظر، كشرط لتسجيلها
  
على أنها تحظر على البلدان األعضاء رفـض تسـجيل عالمـة     ١عدم فهم الفقرة ينبغي  -٢

  ).م١٩٦٧(تجارية ألسباب أخرى، شريطة عدم االنتقاص من أحكام معاهدة باريس 
  
غيـر أنـه اليجـوز    . يجوز للبلدان األعضاء جعل قابلية التسجيل معتمدة على االستخدام -٣

ويحظر رفض طلـب تسـجيل   . للتقدم بطلب لتسجيلهااعتبار االستخدام الفعلي للعالمة شرطاً 
لمجرد أن االستخدام المزمع لم يحدث قبل انقضاء فترة ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ تقـديم  

  .الطلب
  
اليجوز مطلقاً أن تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي يراد اسـتخدام العالمـة التجاريـة     -٤

  .بشأنها عقبة تحول دون تسجيل العالمة
  
تلتزم البلدان األعضاء بنشر كل عالمة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فوراً، وبإعطـاء   -٥

كما يجوز للبلدان األعضـاء إتاحـة فرصـة    . فرصة معقولة لتقديم االلتماسات بإلغاء التسجيل
  .االعتراض على تسجيل عالمة تجارية

  
  الحقوق الممنوحة: ١٦المادة 

  
ية المسجلة بالحق المطلق في منع جميع األطراف الثالثة التي يتمتع صاحب العالمة التجار -١

لم تحصل على موافقة صاحب العالمة من استخدام العالمة ذاتها أو عالمة مماثلة في أعمالها 
التجارية بالنسبة للسلع والخدمات ذاتها أو المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها العالمـة التجاريـة   

ويفترض احتمال حدوث لبس في . خدام عن احتمال حدوث لبسحين يمكن أن يسفر ذلك االست
ويحظر أن تضر الحقوق . حالة استخدام عالمة تجارية مطابقة بالنسبة لسلع أو خدمات مطابقة

الموصوفة أعاله بأية حقوق سابقة قائمة حالياً، أو أن تؤثر في إمكانية منح البلدان األعضـاء  
  .س االستخدامحقوقاً في العالمات التجارية على أسا

  



، مع مايلزم من تبـديل، علـى   )م١٩٦٧(مكررة من معاهدة باريس  ٦تطبق أحكام المادة  -٢
الخدمات وعند تقرير ما إذا كانت العالمة التجارية معروفة جيداً تراعي البلدان األعضاء مدى 

ضـو  معرفة العالمة التجارية في قطاع الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها فـي البلـد الع  
  .المعني نتيجة ترويج العالمة التجارية

  
، مع مايلزم من تبـديل، علـى   )م١٩٦٧(مكررة من معاهدة باريس  ٦تطبق أحكام المادة  -٣

السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها عالمـة تجاريـة، شـريطة أن يـدل     
على صلة بـين تلـك السـلع أو     استخدام تلك العالمة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات

الخدمات وصاحب العالمة التجارية المسجلة، وشريطة احتمال أن تتضرر مصـالح صـاحب   
  .العالمة التجارية المسجلة من جراء ذلك االستخدام

  
  االستثناءات: ١٧المادة 

يجوز للبلدان األعضاء النص على استثناءات محدودة من الحقـوق الناشـئة عـن العالمـات     
ة، كاالستخدام المنصف لعبارات الوصف، شريطة أن تراعى هذه االستثناءات المصالح التجاري

  .المشروعة لصاحب العالمة التجارية واألطراف الثالثة
  

  مدة الحماية: ١٨المادة 
. يكون التسجيل األول للعالمة التجارية، وكل تجديد لذلك التسجيل، لمدة التقل عن سبع سنوات

  .لتجارية قابالً للتجديد لمرات غير محددةويكون تسجيل العالمة ا
  

  متطلبات استخدام العالمة التجارية: ١٩المادة 
  
إذا كان استخدام العالمة التجارية شرطاً الستمرار تسجيلها، اليجوز إلغاء التسجيل إال بعد  -١

انقضاء مدة التقل عن ثالث سنوات متواصلة من عدم استخدامها، مالم يثبت صاحب العالمـة  
وتعتبـر  . لتجارية وجود أسباب وجيهة تستند إلى وجود عقبات تحول دون هـذا االسـتخدام  ا

األوضاع الناشئة بغير إرادة صاحب العالمة والتي تحول دون استخدامها، كقيـود االسـتيراد   
المفروضة على السلع والخدمات التي تحميها العالمة التجارية المعنية أو الشـروط الحكوميـة   

  .ضة عليها، أسباباً وجيهة لعدم استخدامهااألخرى المفرو
  



حين تكون العالمة التجارية خاضعة لسيطرة صاحبها، يعتبر اسـتخدامها مـن قبـل أي     -٢
  .شخص آخر استخداماً لها ألغراض استمرار تسجيلها

  
  متطلبات أخرى: ٢٠المادة 

  
كاستخدامها إلـى   يحظر بدون مبرر تقييد استخدام العالمة التجارية في التجارة بشروط خاصة

جانب عالمة تجارية أخرى، واستخدامها بشكل خاص أو بأسلوب ينتقص من قـدرتها علـى   
وال . التمييز بين السلع والخدمات التي تنتجها منشأة معينة وتلك التي تنتجها منشـآت أخـرى  

مات إلى يستبعد هذا اشتراط استخدام العالمة التجارية التي تحدد المنشأة المنتجة للسلع أو الخد
جانب العالمة التجارية المميزة للسلع أو الخدمات المحددة المعنية التي تنتجها تلـك المنشـأة،   

  .دون ارتباطها بها
  

  الترخيص والتنازل: ٢١المادة 
  

يجوز للبلدان األعضاء تحديد شروط الترخيص باستخدام العالمات التجارية أو التنازل عنهـا،  
لترخيص اإللزامي باستخدام العالمات التجارية، وبأن لصاحب على أن يفهم أنه غير مسموح با

العالمة التجارية حق التنازل عنها للغير مع أو بدون نقل المنشأة التي تعود العالمة التجاريـة  
  .إليها لصاحب العالمة الجديد

  
  المؤشرات الجغرافية: ٣القسم 

  
  حماية المؤشرات الجغرافية: ٢٢المادة 

  
ية، تعتبر المؤشرات الجغرافية هي المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما فـي  في هذه االتفاق -١

أراضي بلد عضو، أو في منطقة أو موقع في تلك األراضي، حين تكون النوعية أو السمعة أو 
  .السمات األخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي

  
البلـدان األعضـاء بتـوفير الوسـائل القانونيـة      فيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، تلتزم  -٢

  :لألطراف المعنية لمنع
  



استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بأن السلعة المعنيـة نشـأت فـي    ) أ(
  منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي، بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة؛

  
عمال المنافسة غير المنصفة حسبما يتحدد معناها في المادة أي استخدام يشكل عمالً من أ) ب(

  ).م١٩٦٧(مكررة من معاهدة باريس  ١٠
  
تلتزم البلدان األعضاء، من تلقاء نفسها إن كانت تشريعاتها تسمح بذلك أو بناء على طلب  -٣

من طرف له مصلحة في ذلك، برفض أو إلغاء تسجيل عالمة تجارية تشمل أو تتـألف مـن   
رافي فيما يتعلق بسلع لم تنشأ في األراضي المشار إليها، إن كان استخدام المؤشـر  مؤشر جغ

في العالمة التجارية بالنسبة لهذه السلع في البلد العضو ذات طبيعة تضلل الجمهور فيما يتعلق 
  .بالمنشأ الحقيقي للسلع

  
الجغرافيـة  ضد المؤشرات  ٣و ٢و ١تطبق تدابير الحماية المنصوص عليها في الفقرات  -٤

التي تصور كذباً للجمهور أن السلع المعنية نشأت في أراض أخرى، على الـرغم مـن أنهـا    
  .صحيحة حرفياً فيما يتعلق باألراضي أو المنطقة أو الموقع الذي نشأت فيه السلع

  
  الحماية اإلضافية للمؤشرات الجغرافية: ٢٣المادة 

  فيما يتعلق بالخمور والمشروبات الكحولية
  
تزم كل من البلدان األعضاء بتوفير الوسائل القانونية لألطراف المعنية لمنـع اسـتخدام   يل -١

المؤشرات الجغرافية التي تحدد منشأ الخمور لتسمية الخمور التي لم تنشأ في المكـان الـذي   
تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية، أو المؤشرات التي تعرف نشأة المشروبات الروحيـة  

شروبات الروحية التي لم تنشأ في المكان الذي تشير إليـه المؤشـرات الجغرافيـة    لتسمية الم
أو حين تستخدم المؤشر الجغرافـي مترجمـة أو   . المعنية حتى حين يبين المنشأ الحقيقي للسلع

  ).٤(أو مايشابهها) تقليد(و) نسق(و) صنف(و) نوع(مقرونة بعبارات مثل 
  
غاء تسجيل أي عالمة تجارية بشأن الخمور تشـمل أو  تلتزم البلدان األعضاء برفض أو إل -٢

تتألف من مؤشر جغرافي يحدد منشأ الخمور، أو بشأن المشروبات الروحية تشـمل أو تتـألف   
من مؤشر جغرافي يحدد منشأ المشروبات الروحية، من تلقاء نفسها إن كانت تشريعاتها تسمح 



مور أو المشروبات الروحية التي لـم  بذلك، أو بناء على طلب من طرف معني فيما يتعلق بالخ
  .تنشأ في تلك األماكن

  
بالنسبة للخمور التي تحمل مؤشرات جغرافية متماثلة االسم، تمـنح الحمايـة لكـل مـن      -٣

ويحدد كل بلد عضو األوضاع . ٢٢من المادة  ٤المؤشرات الجغرافية مع مراعاة أحكام الفقرة 
تماثلة المعنية، مع مراعاة ضرورة ضمان المعاملـة  العملية للتفرقة بين المؤشرات االسمية الم

  .المنصفة للمنتجين المعنيين وعدم تضليل المستهلكين
  
لتسهيل حماية المؤشرات الجغرافية الخاصة بالخمور، تجـري مفاوضـات فـي مجلـس      -٤

الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية حـول إنشـاء نظـام دولـي لإلخطـار      
لجغرافية وتسجيلها بالنسبة للخمور المؤهلة للحماية في البلدان األعضاء المشاركة بالمؤشرات ا

  .في النظام
  

  المفاوضات الدولية، االستثناءات: ٢٤المادة 
  
توافق البلدان األعضاء على الدخول في مفاوضات تستهدف زيـادة الحمايـة الممنوحـة     -١

 ٤حظر استخدام أحكام الفقرات من رقـم  وي. ٢٣للمؤشرات الجغرافية المنفردة بموجب المادة 
أدناه من قبل بلد عضو إلجراء مفاوضات أو عقـد اتفاقيـات ثنائيـة أو متعـددة      ٨إلى رقم 
وفي سياق تلك المفاوضات، تلتزم البلدان األعضاء باالسـتعداد لبحـث اسـتمرار    . األطراف

دامها موضـوع تلـك   تطبيق هذه األحكام على المؤشرات الجغرافية المنفردة التي كان اسـتخ 
  .المفاوضات

  
يلتزم مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريـة باسـتمرار مراجعـة     -٢

تطبيق أحكام هذا القسم، على أن يجري أول مراجعة من هذا النوع في غضون سنتين اعتباراً 
إلى أي قضـية تـؤثر    ويجوز لفت انتباه المجلس. من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية

على التقيد بااللتزامات التي تنص عليها هذه األحكام، وعلى المجلس بناء على طلـب أي بلـد   
عضو أن يتشاور مع أي من البلدان األعضاء منفردة أو مجتمعة بشأن أي مسألة لـم يمكـن   

وعلى . عنيةإيجاد حل مرضٍ لها من خالل المشاورات الثنائية أو الجماعية فيما بين البلدان الم
  .المجلس اتخاذ التدابير التي يتم االتفاق عليها لتسهيل تنفيذ هذا القسم وخدمة أهدافه

  



يحظر على البلدان األعضاء أثناء تنفيذ هذا القسم االنتقـاص مـن الحمايـة الممنوحـة      -٣
ـ  ة للمؤشرات الجغرافية التي كانت قائمة في ذلك البلد العضو قبيل تاريخ سريان مفعول اتفاقي

  .منظمة التجارة العالمية
  
اليلزم أي من األحكام التي ينص عليها هذا القسم أياً من البلدان األعضاء بمنع االستخدام  -٤

المستمر أو المماثل لمؤشر جغرافي معين خاص ببلد عضو آخر تعرف خموراً أو مشـروبات  
شخاص المقيمين فيها روحية، وذلك فيما يتعلق بسلع أو خدمات ينتجها أي من مواطنيها أو األ

الذين ظلوا يستخدمون ذلك المؤشر الجغرافي استخداماً مستمراً بالنسبة للسلع أو الخدمات ذاتها 
على األقل لمدة عشـر سـنوات سـابقة    ) أ(أو المتصلة بها في أراضي ذلك البلد العضو إما 

  .بحسن نية قبل ذلك التاريخ) ب(م، أو ١٩٩٤أبريل / نيسان  ١٥لتاريخ 
  
حين تقديم طلب بتسجيل عالمة تجارية أو تسجيلها بحسن نية، أو حين تكون حقـوق فـي    -٥

  :ملكية عالمة تجارية قد اكتسبت من خالل االستخدام الحسن النية إما
  
  قبل تاريخ تطبيق هذه األحكام في ذلك البلد العضو حسبما يحدده الجزء السادس؛) أ(
  
  أو
  
  ة في بلد المنشأ؛قبل منح المؤشر الجغرافي الحماي) ب(
  

فإنه اليجوز أن تخل التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذا القسم بأهلية تسجيل العالمة التجاريـة أو  
  .باستمرار صالحيتها أو بحق استخدامها على أساس أنها إما مطابقة أو مماثلة لمؤشر جغرافي

  
دان األعضاء بتطبيـق هـذه   اليلزم أي من األحكام التي ينص عليها هذا القسم أياً من البل -٦

األحكام فيما يتعلق بمؤشر جغرافي خاص بأي بلد عضو آخر فيما يتعلـق بسـلع أو خـدمات    
يكون المؤشر الدال عليها مطابقة للعبارة المألوفة في اللغة الدارجة على أنها االسـم الـدارج   

م التـي يـنص   وال يلزم أي من األحكـا . لهذه السلع أو الخدمات في أراضي ذلك البلد العضو
عليها هذا القسم أياً من البلدان األعضاء بتطبيق هذه األحكام فيما يتعلق بإشارة جغرافية خاصة 
بأي بلد عضو آخر فيما يتعلق بإنتاج الكرمة التي تعتبر المؤشر الدال عليهـا مطابقـة لالسـم    



ريخ نفاذ اتفـاق  الدارج لنوع من األعناب الموجودة في أراضي ذلك البلد العضو اعتباراً من تا
  .منظمة التجارة العالمية

  
يجوز ألي بلد عضو اشتراط أن يكون تقديم أي طلب بموجب أحكام هذا القسم فيما يتعلق  -٧

باستخدام أو تسجيل عالمة تجارية في غضون خمس سنوات اعتباراً من ذيوع أمر االستخدام 
تاريخ تسجيل العالمة التجاريـة   المخالف للمؤشر المحمي في ذلك البلد العضو أو اعتباراً من

في ذلك البلد العضو شرط كون العالمة التجارية قد نشرت في ذلك التاريخ، وإن كـان ذلـك   
التاريخ سابقاً لتاريخ ذيوع أمر االستخدام المخالف في ذلك البلد العضو، شريطة عـدم كـون   

  .المؤشر الجغرافي قد استخدم أو سجل بسوء نية
  
لعمل التجاري أن يخل أي من األحكام التي ينص عليها هذا القسم بـأي  اليجوز في سياق ا -٨

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

  
الينشأ بموجب هذه االتفاقية التزام بحماية المؤشرات الجغرافية غيـر المحميـة أو التـي     -٩
  .نتهت حمايتها في بلد منشئها، أو التي لم تعد مستخدمة في ذلك البلدا
  

  التصميمات الصناعية: ٤القسم 
  

  شروط منح الحماية: ٢٥المادة 
  
تلتزم البلدان األعضاء بمنح الحماية للتصميمات الصناعية الجديدة أو األصلية التي أنتجت  -١

تصميمات غير جديـدة أو أصـلية إن لـم    ويجوز للبلدان األعضاء اعتبار ال. بصورة مستقلة
ويجـوز  . تختلف كثيراً عن التصميمات المعروفة أو مجموعات السمات المعروفة للتصميمات

للبلدان األعضاء االمتناع عن منح هذه الحماية للتصميمات التي تمليها عادة االعتبارات الفنيـة  
  .أو الوظيفية العملية

  
مان أن التسفر متطلبـات مـنح الحمايـة لتصـميمات     يلتزم كل من البلدان األعضاء بض -٢

المنسوجات، السيما فيما يتعلق بتكاليفها أو فحصها أو نشرها، عن إضـعاف غيـر معقـول    



وللبلدان األعضاء حرية الوفاء بهذا االلتـزام مـن   . لفرصة السعي للحصول على هذه الحماية
  .ظم لحقوق المؤلفخالل القانون المنظم للتصميمات الصناعية أو القانون المن

  
  الحماية: ٢٦المادة 

  
لصاحب التصميم الصناعي المتمتع بالحماية حق منع األطراف الثالثة التي لم تحصل على  -١

موافقته من صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على أو المجسـدة لتصـميم منسـوخ، أو    
  .بذلك ألغراض تجارية معظمه منسوخ، عن التصميم المتمتع بالحماية حين يكون القيام

  
يجوز للبلدان األعضاء منح استثناءات محدودة من حماية التصميمات الصناعية، شـريطة   -٢

أن التتعارض هذه االستثناءات بصورة غير معقولـة مـع االسـتخدام العـادي للتصـميمات      
الصناعية المتمتعة بالحماية وأن التخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشـروعة لصـاحب   

  .لتصميم المتمتع بالحماية، مع مراعاة المصالح المشروعة لألطراف الثالثةا
  
  .سنوات ١٠تدوم مدة الحماية الممنوحة ماال يقل عن  -٣
  

  براءات االختراع: ٥القسم 
  المواد القابلة للحصول على براءات االختراع: ٢٧المادة 

  
لـى بـراءات اختـراع ألي    ، تتاح إمكانية الحصـول ع ٣و ٢مع مراعاة أحكام الفقرتين  -١

اختراعات، سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية، في كافة ميادين التكنولوجيـا، شـريطة   
ومـع مراعـاة   ). ٥(وقابلة لالستخدام في الصناعة) خطوة إبداعية(كونها جديدة وتنطوي على 

دة، تمـنح  من هـذه المـا   ٣، والفقرة ٧٠من المادة  ٨، والفقرة ٦٥من المادة  ٤أحكام الفقرة 
براءات االختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها دون تمييز فيما يتعلق بمكان االختراع أو المجال 

  .التكنولوجي أو ماإذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محلياً
  
يجوز للبلدان األعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على بـراءات االختراعـات التـي     -٢

ارياً في أراضيها ضرورياً لحماية النظام العام أو األخالق الفاضلة، بما يكون منع استغاللها تج
في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب اإلضـرار الشـديد   

  .بالبيئة، شريطة أن اليكون ذلك االستثناء ناجماً فقط عن حظر قوانينها لذلك االستغالل



  
  :دان األعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على براءات االختراع مايلييجوز أيضاً للبل -٣
  
  طرق التشخيص والعالج والجراحة الالزمة لمعالجة البشر أو الحيوانات؛) أ(
  
النباتات والحيوانات، خالف األحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية فـي معظمهـا إلنتـاج    ) ب(

غير أنـه  . الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقةالنباتات أو الحيوانات خالف األساليب و
على البلدان األعضاء منح الحماية ألنواع النباتات إما عن طريق براءات االختراع أو نظـام  

ويعاد النظر في أحكام هذه الفقـرة الفرعيـة   . فريد فذ خاص بهذه األنواع أو بأي مزيج منهما
  .مة التجارة العالميةبعد أربع سنوات من تاريخ نفاذ اتفاق منظ

  
  الحقوق الممنوحة: ٢٨المادة 

  
  :تعطي براءة االختراع لصاحبها الحقوق التالية -١
  
حين يكون موضوع البراءة منتجاً مادياً، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من ) أ(

هـذه  ذلـك المنـتج ل  ) ٦(صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيـع أو اسـتيراد  : هذه األفعال
  األغراض؛

  
حين يكون موضوع البراءة عملية صناعية، حق منع أطراف ثالثة لـم تحصـل علـى    ) ب(

استخدام عـرض للبيـع أو بيـع أو    : موافقته من االستخدام الفعلي للطريقة، ومن هذه األفعال
  .استيراد على األقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه األغراض

  
اب براءات االختراع أيضاً حق التنازل للغير عنها أو تحويلها للغيـر باأليلولـة أو   ألصح -٢

  .التعاقب، وإبرام عقود منح التراخيص
  

  شروط التقدم بطلبات الحصول على براءات االختراع: ٢٩المادة 
  
على البلدان األعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصول على البراءة عن االختـراع   -١

ب واضح وكامل يكفي لتمكين تنفيذ االختـراع مـن جانـب شـخص يمتلـك الخبـرة       بأسلو



التخصصية في ذلك المجال، ويجوز اشتراط أن يبين المتقدم أفضل أسلوب يعرفـه المختـرع   
  .لتنفيذ االختراع في تاريخ التقدم بالطلب أو في تاريخ أسبقية الطلب المقدم حين تزعم األسبقية

  
ء اشتراط أن يقدم المتقدم بطلب الحصـول علـى بـراءة اختـراع     يجوز للبلدان األعضا -٢

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

  االستثناءات من الحقوق الممنوحة: ٣٠المادة 
  

ـ   راءة يجوز للبلدان األعضاء منح استثناءات محدودة من الحقوق المطلقة الممنوحة بموجـب ب
اختراع، شريطة أن التتعارض هذه االستثناءات بصورة غير معقولة مع االسـتخدام العـادي   
للبراءة وأن التخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مـع مراعـاة   

  .المصالح المشروعة لألطراف الثالثة
  

  لحقاالستخدامات األخرى بدون الحصول على موافقة صاحب ا: ٣١المادة 
  

لالختراع موضوع البـراءة  ) ٧(حين يسمح قانون أي من البلدان األعضاء باستخدامات أخرى
الممنوحة، دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة، بما في ذلك االستخدام من قبل 
الحكومة أو أطراف ثالثة مخولة من قبل الحكومة، على البلدان األعضـاء احتـرام األحكـام    

  :التالية
  
  دراسة كل ترخيص باالستخدام في ضوء جدارته الذاتية؛) أ(
  
اليجوز السماح بهذا االستخدام إال إذا كان من ينوي االستخدام قد بذل جهوداً قبـل هـذا   ) ب(

االستخدام للحصول على ترخيص صاحب الحق في البراءة بأسعار وشروط تجارية معقولـة،  
ويجوز للبلدان األعضاء منح . رة زمنية معقولةوأن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح في غضون فت

إعفاء من هذا الشرط في حالة وجود طوارئ قومية أو أوضاع أخرى ملحة جداً أو في حاالت 
وفي حالة الطوارئ القوميـة الملحـة أو األوضـاع    . االستخدام غير التجاري ألغراض عامة

. حالما يكون ذلك ممكناً عملياًاألخرى الملحة جداً، يخطر صاحب الحق في البراءة، مع ذلك، 
وفي حالة االستخدام غير التجاري ألغراض عامة، حيثما تعلم الحكومة أو المتعاقد معها، دون 
إجراء بحث حول ماإذا كانت هناك براءة اختراع، أو كانت لديها أسباب بينـة لمعرفـة أنـه    



سابها، فإنه يتم إخطـار  يجري استخدام براءة صالحة أو أنها ستستخدم من قبل الحكومة أو لح
  صاحب الحق في براءة االختراع فوراً؛

  
يكون نطاق ومدة هذا االستخدام محدودين بخدمة الغرض الذي أجيز مـن أجلـه هـذا    ) جـ(

االستخدام، وفي حالة تعلقه بتكنولوجيا أشباه الموصالت اليجوز هذا االستخدام إال لألغـراض  
تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إداريـة أنهـا    العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات

  غير تنافسية؛
  
  اليجوز أن يكون مثل هذا االستخدام مطلقاً؛) د(
  
اليجوز أن يكون مثل هذا االستخدام قابالً للتنازل للغير عنه، إال فيما يتعلق بذلك الجزء ) هـ(

  م؛من المؤسسة التجارية أو السمعة التجارية المتمتع بذلك االستخدا
  
يجيز البلد العضو هذا االستخدام أساساً ألغراض توفير االختراع في األسواق المحلية في ) و(

  ذلك البلد العضو؛
  
يخضع الترخيص بهذا االستخدام لإلنهاء، شريطة منح حماية كافية للمصالح المشـروعة  ) ز(

التي أدت لـذلك   لألشخاص الذين أجيز لهم ذلك االستخدام، إذا انتهت وعندما تنتهي األوضاع
وللسلطة المختصة صالحية النظر في استمرار . الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها

  هذه األوضاع بناء على طلب أصحاب المصلحة المعنيين؛
  
تدفع لصاحب الحق في البراءة تعويضات كافية حسب ظروف كل حالة من الحاالت، مع ) ح(

  مراعاة القيمة االقتصادية للترخيص؛
  
تكون قانونية أي قرار متخذ بإصدار ترخيص يجيز هذا االستخدام خاضعة للنظـر فيهـا   ) ط(

  أمام القضاء أو للمراجعة المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو؛
  
يكون أي قرار متعلق بتحديد التعويض المنصوص عليه فيمـا يتعلـق بهـذا االسـتخدام     ) ي(

القضاء أو للمراجعة المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد  خاضعاً للنظر فيه أمام
  العضو؛



  
) ب(التلتزم البلدان األعضاء بتطبيق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الفـرعيتين  ) ك(
حين يكون السماح بهذا االستخدام ألغراض تصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات ) و(و

ويجوز أخذ ضرورة تصحيح الممارسات غيـر التنافسـية   . ا غير تنافسيةقضائية أو إدارية أنه
وللسلطات المختصة صـالحية  . في االعتبار أثناء تحديد مبلغ التعويض في مثل هذه الحاالت

رفض إنهاء الترخيص إذا كان وعندما يكون من المرجح تكرار حدوث األوضـاع التـي أدت   
  لمنح الترخيص؛

  
) البـراءة الثانيـة  (ذا االستخدام للسماح باستغالل براءة اختـراع  حين يمنح الترخيص به) ل(

، تطبق الشـروط اإلضـافية   )البراءة األولى(اليمكن استغاللها دون التعدي على براءة أخرى 
  :التالية

  
يجب أن ينطوي االختراع المطالب بالحق فيه بموجب البراءة الثانية على تقدم تكنولـوجي   -1ً

  صادية كبيرة بالنسبة لالختراع المطالب بالحق فيه في البراءة األولى؛ذي شأن وله أهمية اقت
  
يحق لصاحب البراءة األولى الحصول على ترخيص مقابل بشـروط معقولـة باسـتخدام     -2ً

  االختراع المزعوم في البراءة الثانية؛
  
للتنازل عنه اليجوز أن يكون ترخيص االستخدام الممنوح فيما يتعلق بالبراءة األولى قابالً  -3ً

  .للغير إال مع التنازل عن البراءة الثانية
  

  اإللغاء والمصادرة: ٣٢المادة 
  

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

  مدة الحماية: ٣٣المادة 
  

اعتباراً من تاريخ اليجوز أن تنتهي مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تحسب 
  ).٨(التقدم بطلب الحصول على البراءة

  



  عبء اإلثبات: براءات اختراع العملية الصناعية: ٣٤المادة 
  
ألغراض اإلجراءات المدنية فيما يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة المشار إليهـا   -١

راءة طريقة تصـنيع  ، للسلطات القضائية، إذا كان موضوع الب٢٨من المادة ) ب(١في الفقرة 
منتجات، صالحية إصدار األمر للمدعى عليه بإثبات أن طريقة تصنيع منتج مطـابق تختلـف   
عن الطريقة المشمولة ببراءة اختراع، لذلك تلتزم البلدان األعضاء بالنص على أنه فـي أحـد   
 األوضاع التالية على األقل يعتبر أن أي منتج مطابق قد تم الحصول عليـه وفـق الطريقـة   
المشمولة ببراءة االختراع، عندما يتم إنتاجه دون موافقة صاحب الحق في البراءة، مالم يثبـت  

  :خالف ذلك
  
إذا كان المنتج الذي تم الحصول عليه وفق طريقة التصنيع المشـمولة ببـراءة االختـراع    ) أ(

  منتجاً جديداً؛
  
ق هذه الطريقة ولم يـتمكن  إذا توفر احتمال كبير في أن يكون المنتج المطابق قد صنع وف) ب(

صاحب الحق في براءة االختراع من تحديد الطريقة التي استخدمت فعالً من خالل بذل جهود 
  .معقولة في ذلك السبيل

  
يقع على عاتق  ١ألي بلد عضو حرية النص على أن عبء اإلثبات المشار إليه في الفقرة  -٢

ستوفي الشرط المشار إليـه فـي الفقـرة    الشخص المتهم بالتعدي على براءة اختراع فقط إذا ا
  ).ب(أو إذا استوفي الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية ) أ(الفرعية 

  
أثناء تقديم الدليل إثباتاً لالختالف، تؤخذ في االعتبار المصالح المشروعة للمتهمـين مـن    -٣

  .حيث حماية أسرارهم الصناعية والتجارية
  

  للدوائر المتكاملة) الرسومات الطبوغرافية(التصميمات التخطيطية : ٦القسم 
  

  العالقة بمعاهدة الملكية الفكرية الخاصة بالدوائر المتكاملة: ٣٥المادة 
  

) الرسـومات الطبوغرافيـة  (توافق البلدان األعضاء على منح الحماية للتصميمات التخطيطية 
وفقـاً ألحكـام   ) التخطيطيـة  المشار إليها في هذه االتفاقية باسم التصميمات(للدوائر المتكاملة 



 ١٦مـن المـادة    ٣والفقرة  ١٢، والمادة )٦من المادة  ٣باستثناء الفقرة (، ٧إلى  ٢المواد من 
  .من معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، إضافة إلى االلتزام باألحكام التالية

  
  نطاق الحماية: ٣٦المادة 

  
، تلتزم البلدان األعضاء باعتبار األفعال التالية غيـر  ٣٧ن المادة م ١مع مراعاة أحكام الفقرة 

االسـتيراد أو البيـع أو   ) ٩(قانونية إذا نفذت دون الحصول على ترخيص من صاحب الحـق 
التوزيع بشكل آخر ألغراض تجارية لتصميم تخطيطي متمتع بالحمايـة، أو دائـرة متكاملـة    

، أو أي سلعة تتضمن هذه الدائرة المتكاملـة بقـدر   تتضمن تصميماً تخطيطياً متمتعاً بالحماية
  .ماتظل متضمنة تصميماً تخطيطياً منسوخاً بصورة غير قانونية

  
  األفعال التي التستلزم الحصول على ترخيص من صاحب الحق: ٣٧المادة 

  
، اليجوز ألي من البلدان األعضاء اعتبار القيام بأي من األفعال ٣٦على الرغم من المادة  -١
منصوص عليها في تلك المادة غير قانوني فيما يتعلق بـدائرة متكاملـة تتضـمن تصـميماً     ال

تخطيطياً منسوخاً بصورة غير قانونية أو أي سلعة تتضمن دائرة متكاملة كهذه حين اليكـون  
الشخص الذي يقوم بهذه األفعال أو يأمر بالقيام بها على علم ولم يكن لديه أسباب معقولة للعلم 

ول على الدائرة المتكاملة أو السلعة المتضمنة لهذه الدائرة بأنها تتضـمن تصـميماً   عند الحص
منسوخاً بصورة غير قانونية، وعلى البلدان األعضاء النص على جواز قيام ذلك الشخص بأي 
من األفعال المذكورة أعاله فيما يتعلق بالكميات المخزونة أو التي تم طلبها قبل ذلك، بعد تلقيه 

كافياً بأن التصميم التخطيطي كان منسوخاً بصورة غير قانونية، ولكنه يكـون ملزمـاً    إخطاراً
بأن يدفع لصاحب الحق في البراءة مبلغاً يعادل العوائد المعقولـة التـي يمكـن أن يسـتحقها     

  .صاحب الحق بموجب ترخيص متفاوض عليه بحرية بشأن هذا التصميم التخطيطي
  
، ٣١من المـادة  ) ك(وحتى ) أ(تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من  -٢

مع مايلزم من تبديل، في حالة حدوث أي ترخيص قسري لتصميم تخطيطي أو الستخدامه من 
  .قبل الحكومة المعنية دون الحصول على ترخيص من صاحب الحق

  
  
  



  مدة الحماية الممنوحة: ٣٨المادة 
  
دان األعضاء التي تشترط تسجيل التصميمات التخطيطية لمنح الحماية لها، اليجوز في البل -١

سنوات تحسب اعتباراً من تاريخ التقـدم   ١٠انتهاء مدة حماية هذه التصميمات قبل مضي مدة 
  .بطلب التسجيل أو من تاريخ أول استغالل تجاري للتصميمات في أي مكان في العالم

  
تي التشترط التسجيل لمنح الحماية تكون حماية التصـميمات لمـدة   في البلدان األعضاء ال -٢

  .التقل عن عشر سنوات من تاريخ أول استغالل تجاري في أي مكان في العالم
  
، يجوز ألي من البلدان األعضاء النص على انقضاء مـدة  ٢و ١على الرغم من الفقرتين  -٣

  .سنة على وضع التصميمات التخطيطية ١٥الحماية بعد مضي 
  

  حماية المعلومات السرية: ٧القسم 
  

  :٣٩المادة 
  
مكـررة   ١٠أثناء ضمان الحماية الفعالة للمنافسة غير المنصفة حسب ماتنص عليه المادة  -١

 ٢، تلتزم البلدان األعضاء بحماية المعلومات السرية وفق الفقـرة  )م١٩٦٧(من معاهدة باريس 
  .٣ومية وفقاً ألحكام الفقرة والبيانات المقدمة للحكومات أو الهيئات الحك

  
لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين حق منع اإلفصاح عن المعلومات التي تحت رقـابتهم   -٢

بصورة قانونية آلخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم، 
  :اتطالما كانت تلك المعلوم) ١٠(بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة

  
سرية من حيث أنها ليست بمجموعها أو في الشكل والتجميع الدقيقين لمكوناتها، معروفـة  ) أ(

عادة أو سهلة الحصول عليها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادة في النوع المعنـي  
  من المعلومات؛

  
  ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية؛) ب(
  



ر األوضاع الراهنة من قبل الشخص الـذي يقـوم   أخضعت إلجراءات معقولة في إطا) جـ(
  .بالرقابة عليها من الناحية القانونية بغية الحفاظ على سريتها

  
تلتزم البلدان األعضاء، حين تشترط للموافقة على تسويق األدوية أو المنتجات الكيماويـة   -٣

أو بيانات أخـرى   الزراعية التي تستخدم مواد كيماوية جديدة تقديم بيانات عن اختبارات سرية
ينطوي إنتاجها أصالً على بذل جهود كبيرة، بحماية هذه البيانات من االستخدام التجاري غيـر  
المنصف، كما تلتزم البلدان األعضاء بحماية هذه البيانات من اإلفصاح عنها إال عند الضرورة 

غيـر   من أجل حماية الجمهور أو مالم تتخذ إجراءات لضـمان عـدم االسـتخدام التجـاري    
  .المنصف

  الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية: ٨القسم 
  
  :٤٠المادة 

  
توافق البلدان األعضاء على أنه قد يكون لبعض ممارسات أو شروط مـنح التـراخيص    -١

ـ  ل للغير فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المقيدة للمنافسة آثار سلبية على التجارة، وقد تعرق
  .نقل التكنولوجيا ونشرها

  
اليمنع أي من أحكام هذا االتفاق البلدان األعضاء من أن تحدد في تشريعاتها ممارسات أو  -٢

شروط الترخيص للغير التي يمكن أن تشكل في حاالت معينة إساءة الستخدام حقوق الملكيـة  
سـب مـاتنص عليـه    وح. الفكرية أو التي لها أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة

األحكام الواردة أعاله، يجوز ألي من البلدان األعضاء اتخاذ تدابير مالئمة تتسق مع األحكـام  
األخرى المنصوص عليها في هذا االتفاق لمنع هذه الممارسات أو مراقبتها، ويجوز أن تشـمل  

ص إلـى  هذه التدابير مثالً منع اشتراط عودة الحق في براءات اختراع ناجمة عـن التـراخي  
المرخص وليس المرخص له، ومنع الطعن في قانونية الترخيص أو منع اشتراط التـرخيص  
القسري بمجموعة من الحقوق بدالً من حق واحد، في إطـار القـوانين واللـوائح التنظيميـة     

  .المتصلة بذلك في أي من الدول األعضاء
  
لب، مع أي بلد عضو آخر يلتزم كل من البلدان األعضاء بالدخول في مشاورات، حين الط -٣

لديه سبب لالعتقاد بأن صاحب حق في ملكية فكرية من المواطنين أو المقيمـين فـي البلـد    
العضو الذي قدم له طلب التشاور يقوم بممارسات تشكل خرقاً للقوانين واللوائح التنظيمية للبلد 



فـي ضـمان    العضو طالب التشاور فيما يتعلق بالقضايا موضوع هذا القسم، والذي يرغـب 
االمتثال لهذه التشريعات، وذلك دون اإلخالل بأي إجراء متخذ وفقاً للقانون وللحريـة الكاملـة   

ويلتزم البلد العضـو الـذي   . ألي من البلدين العضوين في اتخاذ قرار نهائي بذلك الخصوص
للتشاور مـع  يقدم إليه الطلب بالموافقة على بحثه بحثاً كامالً ومتعاطفاً وإتاحة إمكانية الفرصة 

البلد العضو المتقدم بالطلب والتعاون معه من خالل تقديم المعلومات المعلنـة المتاحـة غيـر    
السرية فيما يتصل بالقضية موضوع البحث والمعلومات األخرى المتاحة للبلد العضـو، مـع   

ية مراعاة القوانين المحلية وإبرام اتفاقات مرضية للطرفين المعنيين فيما يتعلـق بحمايـة سـر   
  .المعلومات من قبل البلد العضو المتقدم بالطلب

  
يمنح البلد العضو، الذي يحاكم أحد مواطنيه أو المقيمين فيه بلد عضو آخـر بـزعم أنـه     -٤

خرق قوانين ذلك البلد العضو اآلخر ولوائحه التنظيمية المتصلة بالقضايا موضوع هذا القسـم،  
لعضو اآلخر بموجب الشروط نفسها التي تـنص  فرصة التشاور بناء على طلبه من قبل البلد ا

  .٣عليها الفقرة 
  

  الجزء الثالث
  

  إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
  

  االلتزامات العامة: ١القسم 
  
  :٤١المادة 

  
تلتزم البلدان األعضاء بضمان اشتمال قوانينها إلجراءات اإلنفاذ المنصوص عليها في هذا  -١

د أي تعد على حقوق الملكية الفكرية التـي تغطيهـا هـذه    الجزء لتسهيل اتخاذ تدابير فعالة ض
االتفاقية، بما في ذلك الجزاءات السريعة لمنع التعديات والجزاءات التـي تشـكل رادعـاً ألي    

وتطبق هذه اإلجراءات باألسلوب الذي يضمن تجنـب إقامـة حـواجز أمـام     . تعديات أخرى
  .التجارة المشروعة ويوفر ضمانات ضد إساءة استعمالها

  



وال يجوز أن تكون معقـدة أو  . تكون إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية منصفة وعادلة -٢
باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية، وال أن تنطوي على حدود زمنيـة غيـر معقولـة أو    

  .تأخير الداعي له
  
 يفضل أن تكون القرارات المتخذة بصدد موضوع أي من القضايا مكتوبة ومعللـة، وتـتم   -٣

إتاحتها على األقل لألطراف المعنية بالقضية دون أي تأخير ال لزوم له، وال تستند القـرارات  
المتخذة بصدد مبررات أي من القضايا إال إلى األدلة التي أعطيت لألطراف المعنيـة فرصـة   

  .تقديمها للنظر فيها
  
لقرارات تتاح لألطراف محل دعوى في قضية ما فرصة ألن تعرض على سلطة قضائية ا -٤

اإلدارية النهائية، ومع مراعاة االختصاصات التي تنص عليها قوانين البلد العضو المعني فيما 
يتصل بأهمية تلك القضية، على األقل الجوانب القانونية لألحكام القضـائية األولـى المتخـذة    

ر فـي  بصدد موضوع هذه القضية، غير أنه التلزم البلدان األعضاء بإتاحة فرصة إلعادة النظ
  .القضايا الجنائية التي صدرت أحكام ببراءة المتهمين فيها

  
من المفهوم أن هذا الجزء الينشئ أي التزام بإقامة نظام قضائي خـاص بإنفـاذ حقـوق     -٥

الملكية الفكرية منفصل عن النظام الخاص بإنفاذ القوانين بصفة عامة، وال يؤثر علـى قـدرة   
بصفة عامة، وال ينشئ أي من األحكام التي ينص عليهـا   البلدان األعضاء على إنفاذ قوانينها

هذا الجزء التزاماً فيما يتصل بتوزيع الموارد بين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإنفـاذ القـوانين   
  .بصفة عامة

  
  اإلجراءات والجزاءات المدنية واإلدارية: ٢القسم 

  
  اإلجراءات المنصفة والعادلة: ٤٢المادة 

  
إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفاذ أي من ) ١١(عضاء ألصحاب الحقوقتتيح البلدان األ

وللمدعى عليهم الحق في تلقي إخطار مكتوب . حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه االتفاقية
في الوقت المناسب يحتوي على قدر كاف من التفاصيل، بما في ذلك األساس الذي تستند إليـه  

طراف المتخاصمة بأن يمثلها محامون مستقلون، وال يجوز أن تفـرض  المطالبات، ويسمح لأل
اإلجراءات متطلبات مرهقة أكثر مما ينبغي فيما يتعلق باإللزام بالحضور شخصـياً، وتعطـى   



كافة األطراف المتخاصمة الحق في إثبات مطالباتها وتقديم كافة األدلـة المتصـلة بالقضـية،    
لومات السرية وحمايتها، مالم يكن ذلك مخالفـاً لنصـوص   وتتيح اإلجراءات وسائل تحديد المع

  .الدساتير القائمة
  

  األدلة: ٤٣المادة 
  

للسلطات القضائية الصالحية، حين يقدم طرف في خصومة أدلة معقولـة تكفـي إلثبـات     -١
مطالباته ويحدد أياً من األدلة المتصلة بإثبات أي من مطالباته يخضع لسيطرة الطرف الخصم، 

أمر الخصم بتقديم هذه األدلة، شريطة مراعاة ضمان حماية سـرية المعلومـات فـي    في أن ت
  .الحاالت التي يلزم فيها ذلك

  
في حالة رفض أحد األطراف المتخاصمة بمحض إرادته ودون أسـباب وجيهـة إتاحـة     -٢

الحصول على المعلومات الالزمة أو عدم تقديمها في غضون فترة زمنية معقولـة أو عرقلـة   
اءات المتعلقة بإنفاذ إجراء قانوني بصورة جوهرية، يجوز للبلد العضو مـنح السـلطات   اإلجر

القضائية صالحية إصدار األحكام األولية والنهائية، إيجاباً أم سلباً، علـى أسـاس المعلومـات    
المقدمة لها، بما في ذلك الشكوى أو المزاعم المقدمة من الطرف المتضرر من رفض إتاحـة  

معلومات، شريطة إتاحة الفرصة لألطراف المتخاصمة لعرض وجهة نظرهـا  الحصول على ال
  .بصدد المزاعم أو األدلة

  
  أوامر اإلنذار القضائي: ٤٤المادة 

  
للسلطات القضائية صالحية أن تأمر أي طرف معين باالمتناع عن التعدي على حق مـن   -١

تنطوي على هذا التعدي حال  حقوق الملكية الفكرية، ومن بينها، بغية منع دخول سلع مستوردة
إنجاز التخليص الجمركي لهذه السلع إلى القنوات التجارية القائمة في منـاطق اختصاصـاتها،   
وال تلتزم البلدان األعضاء بمنح هذه الصالحية فيما يتصل بمواد متمتعة بالحماية حصل عليها 

م أن اإلتجار فـي هـذه   أو طلبها شحص قبل أن يعلم أو أن تكون لديه أسباب معقولة ألن يعل
  .المواد يشكل تعدياً على حق من حقوق الملكية الفكرية

  
على الرغم من األحكام األخرى التي ينص عليها هذا الجزء وشريطة االمتثـال لألحكـام    -٢

التي ينص عليها الجزء الثاني بصفة خاصة فيما يتعلق باالستخدام من جانـب الحكومـات أو   



كومات دون ترخيص من صاحب الحق، يجوز للبلـدان األعضـاء   أطراف ثالثة تأذن لها الح
قصر الجزاءات التي تتخذ ضد ذلك االستخدام على دفع تعويض وفق أحكام الفقـرة الفرعيـة   

وفي حاالت أخرى، تطبق الجزاءات التي ينص عليها هذا الجزء أو حـين  . ٣١من المادة ) ح(
عضـو المعنـي، تتـاح أحكـام تفسـيرية      تكون هذه الجزاءات غير متسقة مع قوانين البلد ال

  .وتعويضات كافية
  

  التعويضات: ٤٥المادة 
  
للسلطات القضائية صالحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات مناسـبة   -١

عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب متعد يعلـم أو  
  .ه يعلم أنه قام بذلك التعديكانت هناك أسباب معقولة تجعل

  
وللسلطات القضائية أيضاً صالحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق المصروفات  -٢

وفي الحـاالت المناسـبة، يجـوز    . التي تكبدها والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة
ربـاح أو دفـع   للبلدان األعضاء تخويل السلطات القضائية صالحية أن تـأمر باسـترداد األ  

تعويضات مقررة سلفاً حتى حين ال يكون المتعدي يعلم أو كانت هناك أسباب معقولـة تجعلـه   
  .يعلم أنه قام بذلك التعدي

  
  الجزاءات األخرى: ٤٦المادة 

  
بغية إقامة رادع فعال للتعدي، يكون للسلطات القضائية أن تأمر بالتصرف في السلع التي تجد 

أي نوع من التعويضات، خارج القنوات التجارية بمـا يضـمن تجنـب    أنها تشكل تعدياً، دون 
إضرارها لصاحب الحق، أو إتالفها مالم يكن ذلك مناقضاً لنصوص دسـتورية قائمـة، كمـا    
للسلطات القضائية صالحية أن تأمر بالتخلص من المواد والمعدات التـي تسـتخدم بصـورة    

لتعويضات، خارج القنوات التجاريـة بمـا   رئيسية في صنع السلع المتعدية، دون أي نوع من ا
يقلل إلى أدنى حد من مخاطر حدوث المزيد من التعدي، وتؤخذ في االعتبـار أثنـاء دراسـة    
الطلبات المقدمة لفعل ذلك ضرورة تناسب درجة خطورة التعدي مع الجزاءات التي تأمر بها، 

ا عالمات تجاريـة مقلـدة،   وفيما يتصل بالسلع التي تلصق عليه. ومع مصالح األطراف الثالثة
اليكفي مجرد إزالة العالمة التجارية الملصقة بصورة غير قانونية للسماح باإلفراج عن السـلع  

  .في القنوات التجارية، إال في حاالت استثنائية



  
  حق الحصول على المعلومات: ٤٧المادة 

  
بإعالم صاحب الحق يجوز للبلدان األعضاء منح السلطات القضائية صالحية أن تأمر المتعدي 

بهوية األطراف الثالثة المشتركة في إنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات المتعدية وقنوات التوزيع 
  .التي تستخدمها، مالم يكن ذلك غير متناسب مع خطورة التعدي

  
  تعويض المدعى عليه: ٤٨المادة 

  
على طلبه وأساء  للسلطات القضائية صالحية أن تأمر الطرف الذي اتخذت إجراءات بناء -١

استعمال إجراءات اإلنفاذ بأن يدفع للطرف الذي يكلف، على سبيل الخطأ، بأمر أو تعويضـات  
كما يكون للسـلطات القضـائية أن   . كافية امتناع عن الضرر الذي لحق به بسبب تلك اإلساءة

تأمر المدعى بدفع المصروفات التي تكبدها المدعى عليه، والتـي يجـوز أن تشـمل أتعـاب     
  .المحامي المناسبة

  
فيما يتعلق بتطبيق أي قانون يتعلق بحماية أو إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، التعفى البلـدان   -٢

األعضاء سوى الهيئات العامة والمسؤولين الرسميين مـن التعـرض لإلجـراءات الجزائيـة     
  .انونالمناسبة نتيجة اتخاذ أو نية اتخاذ إجراءات بحسن نية في سياق تطبيق ذلك الق

  
  اإلجراءات اإلدارية: ٤٩المادة 

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

  .القسم
  

  التدابير المؤقتة: ٣القسم 
  
  :٥٠المادة 

  
  :لقضائية صالحية األمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية وفعالةللسلطات ا -١



  
للحيلولة دون حدوث تعد على أي حق من حقوق الملكية الفكرية، السيما منع السـلع بمـا   ) أ(

فيها السلع المستوردة فور تخليصها جمركياً من دخول القنوات التجارية القائمة فـي منـاطق   
  اختصاصاتها؛

  
  .صلة فيما يتعلق بالتعدي المزعوملصون األدلة ذات ال) ب(
  
للسلطات القضائية صالحية اتخاذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف اآلخر حيثما كـان ذلـك    -٢

مالئماً، السيما إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير عن إلحاق أضرار يصـعب تعويضـها   
  .بصاحب الحق، أو حين يوجد احتمال واضح في إتالف األدلة

  
القضائية صالحية أن تطلب من المدعي تقديم أي أدلة معقولة لديه لكـي تتـيقن    للسلطات -٣

بدرجة كافية من أن المدعي هو صاحب الحق وأن ذلك الحق متعرض للتعدي أو على وشـك  
التعرض لذلك، وأن تأمر المدعي بتقديم ضمانة أو كفالة معادلة بما يكفي لحماية المدعي عليه 

  ].للحقوق أو لتنفيذها[استعمال  والحيلولة دون وقوع إساءة
  
حين تتخذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف اآلخر، تخطر األطراف المتأثرة من جراء ذلـك   -٤

ويجري مراجعة بناء علـى طلـب المـدعي    . دونما تأخير عقب تنفيذ التدابير على أبعد تقدير
لـة عقـب   عليه، مع حقه في عرض وجهة نظره، بغية اتخاذ قرار في غضـون فتـرة معقو  

  .اإلخطار بالتدابير المتخذة بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها
  
يجوز أن يطلب من المدعي تقديم معلومات أخرى الزمة لتحديد السلع المعنية من جانـب   -٥

  .السلطة التي ستقوم بتنفيذ التدابير المؤقتة
  
، بناء ٢و ١ذة بناء على أحكام الفقرتين تلغى التدابير المتخ. ٤دون اإلخالل بأحكام الفقرة  -٦

على طلب المدعي عليه، أو يوقف مفعولها إن لم تبدأ اإلجراءات المؤدية التخاذ قرار بصـدد  
موضوع الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة تحددها السلطة القضائية التي أمرت باتخـاذ  

أي تحديد من هذا القبيـل، فـي    التدابير إن كانت قوانين البلد العضو تسمح بذلك أو في غياب
  .يوماً من أيام السنة الميالدية، أيهما أطول ٣١يوم عمل أو  ٢٠غضون فترة التتجاوز 

  



للسلطات القضائية، حين تلغى التدابير المؤقتة المتخذة أو تنقضي مـدة سـريانها نتيجـة     -٧
و احتمال حدوث إجراء أو إهمال من جانب المدعي أو حين يتضح الحقاً عدم حدوث أي تعد أ

أي تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية، صالحية أن تأمر المدعي بناء على طلب المدعى 
  .عليه بدفع تعويضات مناسبة للمدعى عليه عن أي ضرر لحق به نتيجة هذه التدابير

  
ـ  -٨ ع تتفق التدابير المؤقتة التي يؤمر باتخاذها نتيجة اإلجراءات اإلدارية، قدر إمكان ذلك، م

  .مبادئ معادلة من حيث المضمون للمبادئ المنصوص عليها في هذا القسم
  

  )١٢(المتطلبات الخاصة فيما يتصل بالتدابير الحدودية: ٤القسم 
  

  إيقاف اإلفراج عن السلع من جانب السلطات الجمركية: ٥١المادة 
  

لتمكين صـاحب   )١٣(تعتمد البلدان األعضاء، وفقاً لألحكام المنصوص عليها أدناه، إجراءات
الحق الذي لديه أسباب مشروعة لالرتياب في أنه يمكن أن يحدث استيراد لسلع تحمل عالمات 

من التقدم بطلـب مكتـوب إلـى السـلطات     ) ١٤(تجارية مقلدة أو تمثل حقوق مؤلف منتحلة
المختصة فيه، إدارياً أو قضائياً، إليقاف السلطات الجمركية إجراءات اإلفراج عن تلك السـلع  

ويجوز للبلدان األعضاء السماح بتقديم مثل هذه الطلبات فيما يتصـل بسـلع   . وتداولها بحرية
تنطوي على تعديات أخرى على حقوق الملكية الفكرية، شريطة الوفاء بالمتطلبات التي يـنص  

كما يجوز للبلدان األعضاء إتاحة إجراءات مماثلـة فيمـا يتصـل بإيقـاف     . عليها هذا القسم
  .ركية إجراءات اإلفراج عن السلع المتعدية المزمع تصديرها من أراضيهاالسلطات الجم

  
  التطبيق: ٥٢المادة 

  
 ٥١يطلب من أي صاحب حق يشرع في طلب اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في المـادة  

أن يقدم أدلة كافية إلقناع السلطات المختصة أنه، وفقاً ألحكام قوانين البلد المستورد، يوجد تعد 
ر على حقوق الملكية الفكرية لصاحب الحق، وتقديم وصف مفصل بما فيه الكفاية للسـلع  ظاه

وتلتزم السلطات المختصة بإبالغ المدعي . المخالفة بما يسهل تعرف السلطات الجمركية عليها
في غضون فترة زمنية معقولة بما إذا كانت قد قبلت الطلب والمدة الزمنية لسـريان مفعـول   

  .تتخذها السلطات الجمركية، إن كان يتم تحديدها من قبل السلطات المختصة اإلجراءات التي
  



  الضمانات أو الكفاالت المعادلة: ٥٣المادة 
  
للسلطات المختصة صالحية أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة أو كفالة معادلـة تكفـي    -١

وال يجوز أن . قوقلحماية المدعي عليه والسلطات المختصة والحيلولة دون إساءة استعمال الح
تشكل هذه الضمانة أو الكفالة المعادلة رادعاً غير معقـول يحـول دون اللجـوء إلـى هـذه      

  .اإلجراءات
  
حين توقف السلطات الجمركية اإلفراج عن سلع تنطوي علـى تصـميمات صـناعية، أو     -٢

لى براءات اختراع، أو تصميمات تخطيطية أو معلومات سرية لوضعها موضع التداول بناء ع
طلب يتم تقديمه وفقاً لألحكام التي ينص عليها هذا القسم، وبناء على قرار متخذ مـن سـلطة   
خالف السلطة القضائية أو سلطة مستقلة أخرى، وبعد انقضاء المدة الزمنية التي تنص عليهـا  

دون إصدار السلطة المخولة بالصالحية حسب األصول قراراً بمنح تعويض مؤقت،  ٥٥المادة 
أن يكون قد تم االلتزام بكافة شروط االستيراد األخرى، يحـق لصـاحب السـلع أو    وشريطة 

مستوردها أو المرسلة إليه طلب اإلفراج عنها لقاء تقديم ضمانة بمبلغ يكفي لحمايـة مصـالح   
وال يخل دفع هذه الضمانة بأي تعويضات أخرى متاحـة لصـاحب   . صاحب الحق من أي تعد

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

  
  اإلخطار بوقف اإلفراج عن السلع: ٥٤المادة 

  
يجب إخطار المستورد والمتقدم بطلب وقف اإلفراج على الفور بقرار وقف اإلفراج عن السلع 

  .٥١وفق أحكام المادة 
  

  إلفراج عن السلعمدة إيقاف ا: ٥٥المادة 
  

أيام عمل تلي إخطار مقـدم   ١٠إذا لم يتم إبالغ السلطات الجمركية، في غضون مدة التتجاوز 
الطلب بقرار إيقاف اإلفراج عن السلع، بأنه تم الشروع في إجراءات قضائية تؤدي إلى اتخـاذ  
قرار حول موضوع الدعوى بناء على طلب من طرف غير المدعى عليـه أو بـأن السـلطة    
المخولة بالصالحية حسب األصول اتخذت تدابير تطيل مدة وقف اإلفراج عـن السـلع، يـتم    
اإلفراج عن السلع شريطة أن يكون قد تم االلتزام بكافة الشروط األخرى المتصلة باسـتيرادها  



. أيام عمل أخرى ١٠وفي الحاالت المالئمة، يجوز تمديد هذه المهلة الزمنية مدة . أو تصديرها
قد شرع في إجراءات قضائية تؤدي إلى اتخاذ قرار حول موضوع الدعوى، تجـري   فإذا كان

عملية مراجعة بناء على طلب المدعى عليه تشمل حقه في عرض وجهة نظره بغيـة اتخـاذ   
قرار في غضون فترة زمنية معقولة حول ماإذا كان سيتم تعديل هذه التـدابير أو إلغاؤهـا أو   

 ٥٠من المادة  ٦م المنصوص عليها أعاله، تطبق أحكام الفقرة وعلى الرغم من األحكا. تثبيتها
  .حين ينفذ وقف اإلفراج عن السلع أو يتقرر استمراره في إطار تدبير قضائي مؤقت

  
  تعويض مستورد السلع وصاحبها: ٥٦المادة 

  
للسلطات المناسبة صالحية أن تأمر مقدم طلب وقف اإلفراج عن السلع بأن يدفع لمسـتوردها  

سلة إليه وصاحبها التعويض المناسب عن أي أضرار تلحق بهم مـن خـالل االحتجـاز    والمر
  .٥٥الخاطئ للسلع أو احتجاز السلع المفرج عنها وفقاً ألحكام المادة 

  
  حق المعاينة والحصول على معلومات: ٥٧المادة 

  
لمختصـة  دون اإلخالل بحماية المعلومات السرية، تلتزم البلدان األعضاء بإعطاء السـلطات ا 

صالحية منح صاحب الحق فرصة كافية لمعاينة أي سلع تحتجزها السلطات الجمركيـة بغيـة   
وللسلطات المختصة أيضاً صالحية منح المستورد فرصة معادلة لمعاينـة أي  . إثبات ادعاءاته

من هذه السلع، وحين يصدر حكم إيجابي في موضوع الدعوى، يجوز للبلدان األعضاء تخويل 
ختصة صالحية إبالغ صاحب الحـق بأسـماء وعنـاوين المرسـل والمسـتورد      السلطات الم

  .والمرسلة إليه السلع المعنية وكمياتها
  

  اإلجراءات التي تتخذ بدون طلب: ٥٨المادة 
  

حين تقتضي البلدان األعضاء من السلطات المختصة التصرف من تلقاء نفسها ووقف اإلفراج 
أدلة ظاهرية على حدوث تعد على حق من حقوق  عن السلع التي حصلت فيما يتصل بها على

  :الملكية الفكرية
  
يجوز للسلطات المختصة في أي وقت أن تطلب من صاحب الحق تقـديم أيـة معلومـات    ) أ(

  يمكن أن تساعدها في ممارسة صالحياتها؛



  
وحين يكون المستورد قد تقـدم  . يخطر المستورد وصاحب الحق على الفور بقرار الوقف) ب(

س للسلطات المختصة الستئناف قرار الوقف، يخضع هذا الوقف للشـروط المنصـوص   بالتما
  مع مايلزم من تبديل؛ ٥٥عليها في المادة 

  
التعفي البلدان األعضاء إال الهيئات العامة والمسؤولين الرسميين من التعرض للتـدابير  ) جـ(

  .الجزائية المالئمة حين تتخذ إجراءات أو ينوى اتخاذها بحسن نية
  

  الجزاءات: ٥٩المادة 
  

دون اإلخالل بأي حق آخر في رفع دعوى قضائية متاح لصاحب الحق ومـع مراعـاة حـق    
المدعى عليه في أن يطلب إلى السلطات المختصة إعادة النظر، للسلطات المختصة صـالحية  

وفيمـا  . ٤٦األمر بإتالف السلع المتعدية أو التخلص منها وفقاً للمبادئ التي تنص عليها المادة 
يتعلق بالسلع التي تلصق عليها عالمات تجارية مقلدة، تلتزم السلطات بعـدم السـماح بإعـادة    
تصدير السلع المتعدية دون تغيير حالتها أو إخضاعها إلجراءات جمركيـة مختلفـة، إال فـي    

  .أوضاع استثنائية
  

  الواردات قليلة الشأن: ٦٠المادة 
  

بيق األحكام الواردة أعاله الكميات الضئيلة من السلع يجوز للبلدان األعضاء أن تستثني من تط
ذات الصبغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل فـي طـرود   

  .صغيرة
  

  اإلجراءات الجنائية: ٥القسم 
  
  :٦١المادة 

  
ت تلتزم البلدان األعضاء بفرض تطبيق اإلجراءات والعقوبات الجنائية على األقل فـي حـاال  

وتشمل . التقليد المتعمد للعالمات التجارية المسجلة أو انتحال حقوق المؤلف على نطاق تجاري
الجزاءات التي يمكن فرضها الحبس أو الغرامات المالية بما يكفي لتوفير رادع يتناسـب مـع   



 وفي الحاالت المالئمـة، . مستوى العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلة
تشمل الجزاءات التي يمكن فرضها أيضاً حجز السلع المخالفة أو أية مواد ومعـدات تسـتخدم   

ويجوز للبلدان األعضـاء فـرض   . بصورة رئيسية في ارتكاب الجرم، ومصادرتها، وإتالفها
تطبيق اإلجراءات والعقوبات الجنائية في حاالت أخرى من حاالت التعدي على حقوق الملكية 

  .حين تتم التعديات عن عمد وعلى نطاق تجاري الفكرية، السيما
  

  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 استمرار حقوق الملكية الفكرية المنصوص  -١
من الجزء الثاني االلتزام بإجراءات وشكليات معقولة، علـى   ٦وحتى  ٢قسام من عليها في األ

  .أن تكون هذه اإلجراءات والشكليات متسقة مع أحكام هذه االتفاقية
  
حين يكون اكتساب حق من حقوق الملكية الفكرية مشروطاً بمنح الحق أو تسجيله، تلتـزم   -٢

التسجيل تتيح منح أو تسجيل الحق في غضون  البلدان األعضاء بضمان أن إجراءات المنح أو
مدة زمنية معقولة تجنباً لتقليل مدة الحماية بغير مبرر، مع مراعاة الشروط الجوهرية الكتساب 

  .الحق
  
  
، مع مايلزم من تبديل، على العالمـات  )م١٩٦٧(من معاهدة باريس  ٤تطبق أحكام المادة  -٣

  .الخاصة بالخدمات
  
تعلقة باكتساب واستمرار حقوق الملكية الفكرية، وحيثما تنص علـى  تخضع اإلجراءات الم -٤

ذلك قوانين البلدان األعضاء، إجراءات اإللغاء اإلداري واإلجراءات التـي تـؤثر فـي عـدة     



 ٣و ٢أطراف كاالعتراض واإلبطال واإللغاء، للمبادئ العامة المنصوص عليهـا في الفقرتين 
  .٤١من    المادة 

  
اإلدارية النهائية المتخذة في إطار أي من اإلجراءات المشار إليهـا فـي    تخضع القرارات -٥

ولكن ليس هنـاك مـايلزم   . إلعادة النظر فيها من قبل سلطة قضائية أو شبه قضائية ٤الفقرة 
بإتاحة الفرصة إلعادة النظر في هذه القرارات في حاالت االعتراض غير الناجح أو اإلبطـال  

  .أسباب هذه اإلجراءات موضوع إجراءات إبطال مفعول اإلداري، شريطة إمكان كون
  
   

  الجزء الخامس
  

  منع المنازعات وتسويتها
  

  الشفافية: ٦٣المادة 
  
تنشر القوانين واللوائح التنظيمية، واألحكام القضائية والقرارات اإلدارية النهائيـة العامـة    -١

ا يتصل بموضوع هذه االتفاقية التطبيق، والتي يسري مفعولها في أي من البلدان األعضاء فيم
، )إتاحة حقوق الملكية الفكرية، ونطاقها، واكتسابها، وإنفاذها، والحيلولة دون إساءة استخدامها(

أو حين اليكون هذا النشر ممكناً من الوجهة العملية، تتاح بصورة علنية في لغة قومية بأسلوب 
نشر االتفاقيات المتعلقة بموضـوع  يمكن الحكومات وأصحاب الحقوق من التعرف عليها، كما ت

هذه االتفاقية والتي تكون سارية المفعول بين الحكومة أو هيئة حكومية فـي أي مـن البلـدان    
  .األعضاء والحكومة أو هيئة حكومية في بلد عضو آخر

  
تلتزم البلدان األعضاء بإخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة      -٢

، بغية مساعدة ذلك المجلس فـي  ١ين واللوائح التنظيمية المشار إليها في الفقرة الفكرية بالقوان
مراجعة تنفيذ هذه االتفاقية، ويلتزم المجلس بالسعي لتقليل األعباء الملقاة على عـاتق البلـدان   
األعضاء في تنفيذ هذا االلتزام ويجوز له أن يقرر اإلعفاء من االلتزام بإخطاره مباشرة بهـذه  

ين واللوائح إذا تكللت بالنجاح بالمشاورات الجارية مع المنظمة العالمية للملكية الفكريـة  القوان
كمـا يلتـزم المجلـس بهـذا     . بشأن إنشاء سجل مشترك يضم هذه القوانين واللوائح التنظيمية

الخصوص بدراسة أي إجراء مطلوب اتخاذه فيما يتعلق باإلخطارات بناء علـى االلتزامـات   



مكرر ثانية من معاهـدة بـاريس    ٦ا االتفاق الحالي والنابعة عن أحكام المادة التي ينص عليه
  ).م١٩٦٧(
  
يلتزم كل من البلدان األعضاء باالستعداد لتقديم معلومات من النوع المشار إليه في الفقـرة   -٣
، استجابة لطلب مكتوب من بلد عضو آخر، كما يجوز ألي من البلدان األعضاء، إن كـان  ١

ب تحمله على االعتقاد بأن حكماً قضائياً أو قراراً إدارياً أو اتفاقاً ثنائياً محـدداً فـي   لديه أسبا
مجال حقوق الملكية الفكرية يؤثر على حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقيـة، أن يطلـب   
كتابة إعطاءه معلومات تفصيلية أو تمكينه من الحصول عليها بشأن هذه األحكام القضـائية أو  

  .رات اإلدارية أو االتفاقات الثنائية المحددةالقرا
  
من البلـدان األعضـاء    ٣و ٢و ١اليتطلب أي من األحكام المنصوص عليها في الفقرات  -٤

اإلفصاح عن معلومات سرية قد يؤدي اإلفصاح عنها إلى عرقلة إنفاذ القوانين أو قـد يكـون   
ـ   الح التجاريـة المشـروعة   بشكل آخر في غير المصلحة العامة أو قد يلحق الضـرر بالمص

  .لمؤسسات أعمال معينة عامة أم خاصة
  

  تسوية المنازعات: ٦٤المادة 
  
م ١٩٩٤من االتفاقية العامة للتعريفـات والتجـارة لعـام     ٢٣و ٢٢تطبق أحكام المادتين  -١

علـى المشـاورات وتسـوية    ) التفاهم بشأن تسـوية المنازعـات  (وحسبما تفصل وتطبق في 
  .م هذه االتفاقية مالم ينص على خالف ذلك بالتحديد في هذه االتفاقيةالمنازعات وفق أحكا

  
مـن االتفاقيـة العامـة     ٢٣من المادة ) جـ(١و) ب(١التطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين  -٢

م على تسوية المنازعات بموجب أحكام االتفاق الحـالي لمـدة   ١٩٩٤للتعريفات والتجارة لعام 
  .نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالميةخمس سنوات اعتباراً من تاريخ 

  
، يقوم مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من ٢خالل الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة  -٣

حقوق الملكية الفكرية بفحص نطاق الشكاوى واألساليب اإلجرائية الخاصة بها، مـن النـوع   
االتفاقية العامـة للتعريفـات   من  ٢٣من المادة ) جـ(١و) ب(١المنصوص عليه في الفقرتين 

م، المقدمة وفقاً ألحكام االتفاق الحالي، ويرفـع توصـياته بشـأنها إلـى     ١٩٩٤والتجارة لعام 
يتخذ المجلس الوزاري أياً من قراراته بالموافقة علـى هـذه   . المؤتمر الوزاري للموافقة عليها



ـ  ٢التوصيات أو تحديد الفترة الزمنية التي تنص عليها الفقرة  لوب توافـق اآلراء فقـط،   بأس
ويسري مفعول التوصيات التي تتم الموافقة عليها في جميع البلدان األعضاء دون حاجة للمزيد 

  .من عمليات القبول الرسمية
  

  
  الجزء السادس

  
  الترتيبات االنتقالية

  
  الترتيبات االنتقالية: ٦٥المادة 

  
بلدان األعضاء بتطبيق أحكام هـذه  ، اليلتزم أي من ال٤و ٣و ٢مع مراعاة أحكام الفقرات  -١

االتفاقية قبل انتهاء فترة زمنية عامة مدتها سنة واحدة تلي تاريخ نفاذ اتفاق منظمـة التجـارة   
  .العالمية

  
يحق ألي من البلدان األعضاء النامية تأخير تاريخ تطبيق أحكام االتفاق الحـالي، حسـبما    -٢

  .٥و ٤و ٣ا أربع سنوات، ماعدا أحكام المواد ، لفترة زمنية أخرى مدته١هو محدد في الفقرة 
  
يجوز أيضاً ألي من البلدان األعضاء األخرى السائرة في طريق التحـول مـن النظـام     -٣

االقتصادي المركزي التخطيط إلى نظام اقتصاد السوق الحر، والتي تنفذ حالياً عمليات إصالح 
خاصة في إعداد وتنفيذ قوانين الملكيـة  هيكلي لنظام حقوق الملكية الفكرية فيها وتواجه مشاكل 

  .٢الفكرية ولوائحها التنظيمية، االستفادة من فترة التأخير التي تنص عليها الفقرة 
  
بقدر ما تلزم أحكام هذه االتفاقية أياً من البلدان األعضاء النامية بتوسيع نطاق منح حمايـة   -٤

الت التكنولوجيا غير المتمتعة بمثل هذه للمنتجات المغطاة المتمتعة ببراءات اختراع ليشمل مجا
الحماية في أراضيها اعتباراً من التاريخ العام لتطبيق أحكام االتفاق الحالي بالنسبة لذلك البلـد  

، يجوز لذلك البلد العضو تأخير تطبيق األحكام المتصـلة  ٢العضو، حسبما هو محدد في الفقرة
من الباب الثاني على مجـاالت   ٥ردة في القسم بحماية المنتجات المغطاة ببراءات اختراع الوا

  .التكنولوجيا هذه لفترة إضافية مدتها خمس سنوات
  



 ٣و ٢و ١يلتزم البلد العضو الذي يستفيد من فترة زمنية انتقالية بموجب أحكام الفقـرات   -٥
بضمان أن التسفر أية تغييرات في قوانينه ولوائحه التنظيمية وممارسـاته يجريهـا فـي     ٤و

  .ن تلك الفترة عن درجة أقل من االتساق مع أحكام االتفاق الحاليغضو
  

  أقل البلدان األعضاء نمواً: ٦٦المادة 
  
نظراً لالحتياجات والمتطلبات الخاصة ألقل البلدان األعضاء نمواً والعقبـات االقتصـادية    -١

ة قابلة لالسـتمرار،  والمالية واإلدارية التي تعاني منها، وحاجتها للمرونة لخلق قاعدة تكنولوجي
، لفتـرة  ٥و ٤و ٣التلتزم هذه البلدان األعضاء تطبيق أحكام االتفاق الحالي، فيما عدا المـواد  

ويمنح . ٦٥من المادة  ١سنوات اعتباراً من تاريخ التطبيق المحدد في الفقرة  ١٠زمنية مدتها 
طلب وجيه يقدمه أحـد  مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، بناء على 

  .أقل البلدان األعضاء نمواً، تمديدات لهذه الفترة
  
تلتزم البلدان األعضاء المتقدمة بإتاحة حوافز لمؤسسات األعمال والهيئات فـي أراضـيها    -٢

بغية حفز وتشجيع نقل التكنولوجيا ألقل البلدان األعضاء نمواً لتمكينهـا مـن خلـق قاعـدة     
  .ستمرارتكنولوجية سليمة قابلة لال

  
  التعاون الفني: ٦٧المادة 

  
تلتزم البلدان األعضاء المتقدمة، بغية تسهيل تنفيذ أحكام هذه االتفاقية، بأن تقـوم بنـاء علـى    
طلبات تقدم لها ووفقاً ألحكام وشروط متفق عليها بصورة متبادلة بالتعاون الفني والمالي الذي 

ويشـمل هـذا التعـاون    . دان األعضاء نمـواً يخدم مصالح البلدان األعضاء النامية وأقل البل
المساعدة في إعداد القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذهـا  
ومنع إساءة استخدامها، كما يشمل المساندة فيما يتعلق بإنشاء أو تعزيـز المكاتـب والهيئـات    

  .يب أجهزة موظفيهاالمحلية ذات الصلة بهذه األمور، بما في ذلك تدر
  

  الجزء السابع
  الترتيبات المؤسسية، األحكام النهائية

  :٦٨المادة 
  مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية



يتابع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ هذه االتفاقيـة السـيما   
المنصوص عليها فـي االتفـاق الحـالي، ويتـيح للبلـدان      امتثال البلدان األعضاء بالتزاماتها 

األعضاء فرصة التشاور بشأن األمور المتعلقة بجوانب حقـوق الملكيـة الفكريـة المتصـلة     
بالتجارة، كما يقوم المجلس بالمسؤوليات األخرى التي توكلها إليه البلدان األعضاء، ويقدم لهـا  

وأثناء تنفيذ المجلـس  . ت تسوية المنازعاتبصورة خاصة أي مساعدة تطلبها في سياق إجراءا
للوظائف والمهام المنوطة به، يجوز له التشاور مع أي مصدر يراه مالئماً والسعي للحصـول  

ويسعى المجلس، بالتشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكريـة، لوضـع   . على معلومات منه
ن سنة اعتباراً مـن تـاريخ أول   ترتيبات التعاون المالئمة مع أجهزة هذه المنظمة، في غضو

  .اجتماع يعقده
  

  التعاون الدولي: ٦٩المادة 
  

توافق البلدان األعضاء على التعاون فيما بينها بغية إلغاء التجارة الدولية في السلع التي تتعدى 
ولهذا الغرض، تقيم هذه البلدان نقاط اتصال في أجهزتها اإلداريـة  . على حقوق الملكية الفكرية

بالمعلومات، وتكون على استعداد لتبادل المعلومات بشأن التجارة في السلع المتعدية،  وتخطرها
وتشجع البلدان األعضاء بصورة خاصة تبادل المعلومات والتعاون بين السـلطات الجمركيـة   

  .فيما يتعلق بتجارة السلع التي تحمل عالمات مقلدة والسلع التي تنتحل حقوق المؤلف
  

  لمواد القائمة حالياًحماية ا: ٧٠المادة 
  

ال ينشئ هذا االتفاق التزامات فيما يتصل بأعمال حدثت قبل تاريخ تطبيق أحكامه في البلد  -١
  .العضو المعني

  
مالم يرد في االتفاقية الحالية نص آخر، ينشئ االتفاق الحالي التزامات فيما يتعلق بجميـع   -٢

ي البلد العضو المعني، والمحمية في ذلك البلـد  المواد القائمة في تاريخ تطبيق االتفاق الحالي ف
العضو في التاريخ المذكور، أو التي تستوفي عند ذلك أو الحقـاً معـايير الحمايـة المحـددة     

، يـتم تحديـد   ٤و ٣وفيما يتعلق بأحكام هذه الفقرة والفقـرتين  . بموجب أحكام االتفاق الحالي
مـن   ١٨عمال القائمة بموجب أحكام المادة االلتزامات المتعلقة بحقوق المؤلف فيما يتصل باأل

وحدها، ويتم تحديد االلتزامات فيما يتعلق بحقوق منتجـي التسـجيالت   ) م١٩٧١(معاهدة برن 



من معاهـدة بـرن    ١٨الصوتية وفناني األداء في التسجيالت الصوتية القائمة بموجب المادة 
  .ن االتفاق الحاليم ١٤من المادة  ٦وحدها حسب تطبيقها بموجب الفقرة ) م١٩٧١(
  
اليفرض االتفاق الحالي التزامات بإعادة الحماية للمواد التي أصبحت ملكاً عاماً في تاريخ  -٣

  .تطبيقه في البلد العضو المعني
فيما يتعلق بأي من األعمال التي تتصل بأشياء محددة تنطوي على مواد متمتعة بالحمايـة   -٤

متسقة مع هذه االتفاقية، والتي شرع في القيـام بهـا   تصبح متعدية بموجب أحكام التشريعات ال
قبل تاريخ قبول البلد العضو المعني اتفاق منظمة التجارة العالمية، أو التي نفذ اسـتثمار كبيـر   
بشأنها، يجوز ألي من البلدان األعضاء النص على فرض قيود علـى التعويضـات المتاحـة    

عد تاريخ تطبيق أحكام اال تفاق الحـالي فـي   لصاحب الحق نتيجة استمرار أداء تلك األعمال ب
غير أن البلد العضو المعني يلتزم في مثل هـذه الحـاالت علـى األقـل     . البلد العضو المعني

  .بفرض دفع تعويضات عادلة
  
فيمـا يتعلـق    ١٤من المـادة   ٤والفقرة  ١١التلزم البلدان األعضاء بتطبيق أحكام المادة  -٥

  .بل تاريخ تطبيق االتفاق الحالي في البلد العضو المعنيباألصول أو النسخ المشتراة ق
  
 ١، أو الشرط المنصوص عليه في الفقرة ٣١التلتزم البلدان األعضاء بتطبيق أحكام المادة  -٦

بأن يتم التمتع بحقوق براءات االختراع دون تمييـز فيمـا يتعلـق بمجـاالت      ٢٧من المادة 
ن صاحب الحق حين يكـون التـرخيص بـذلك    التكنولوجيا، على االستخدام دون ترخيص م

  .االستخدام قد منح من قبل الحكومة قبل تاريخ العلم باالتفاق الحالي
  
فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية التي يشترط تسجيلها الكتسابها الحماية، يسمح بتعـديل   -٧

اق الحالي في البلـد  الطلبات المقدمة الكتساب الحماية التي لم يبت فيها حتى تاريخ تطبيق االتف
وال . العضو االتفاق الحالي المعني لطلب اكتساب أي حماية معززة ينص عليها االتفاق الحالي

  .مواد جديدة] إضافة[يجوز أن يشمل هذا التعديل 
  
حيثما اليتيح بلد عضو في تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجـارة العالميـة حمايـة     -٨

باألدوية والمنتجات الكيماوية الزراعية، تتناسب مـع التزاماتـه    لبراءات االختراع فيما يتصل
  :، على البلد العضو المعني٢٧بموجب المادة 

  



على الرغم من أحكام الجزء السادس، أن يتيح اعتباراً من تاريخ سـريان مفعـول اتفـاق    ) أ(
ت لهـذه  منظمة التجارة العالمية وسيلة تجعله من الممكن تقديم طلبات الحصول علـى بـراءا  

  االختراعات؛
  
أن يطبق على هذه الطلبات، في تاريخ ينص سريان مفعول االتفاق الحالي معايير قابليـة  ) ب(

الحصول على براءات االختراع حسبما ينص عليها االتفاق الحالي كما لو أن هـذه المعـايير   
كـن طلـب   كانت تطبق في تاريخ تقديم الطلبات في ذلك البلد العضو، أو حين يكون من المم

  األسبقية وتطلب فعالً، في تاريخ أسبقية تقديم الطلب؛
  
منح الحماية لبراءات االختراع بموجب االتفاق الحالي اعتباراً من تاريخ منح البـراءات  ) جـ(

من  ٣٣ولبقية مدة سريان مفعولها محسوبة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلبات وفق أحكام المادة 
للطلبات المستوفية لمعايير الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية االتفاق الحالي، بالنسبة 

  ).ب(
  
حين يكون أحد المنتجات موضوع طلب مقدم للحصول على براءة اختراع في بلد عضـو   -٩

، تمنح حقوق تسويقه المطلقة، على الرغم من أحكام البـاب السـادس،   )أ(٨وفقاً ألحكام الفقرة 
ل على الموافقة على التسويق في ذلك البلد العضو أو حتى يتم لمدة خمس سنوات عقب الحصو

منح أو رفض منح براءة اختراع خاصة بهذا المنتج في ذلك البلد العضو، أي مـن الفتـرتين   
أقصر، شريطة أن يكون قد تم بعد نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية تقديم طلب الحصول على 

ذلك المنتج في بلد عضو آخر والحصول على موافقة على براءة االختراع ومنحها فيما يتعلق ب
  .تسويقه في ذلك البلد العضو اآلخر

  
  المراجعة والتعديل: ٧١المادة 

  
يراجع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ االتفـاق الحـالي    -١

ويقـوم المجلـس،   . ٦٥لمادة من ا ٢عقب انقضاء الفترة االنتقالية المنصوص عليها في الفقرة 
بناء على الخبرة العملية المكتسبة في تنفيذه، بالمراجعة بعد مضي سنتين على ذلـك التـاريخ   

كما يجوز للمجلس إجراء عمليات اسـتعراض فـي ضـوء أي    . وعلى فترات مماثلة بعد ذلك
  .تطورات جديدة ذات صلة قد تستلزم تعديل هذا االتفاق أو تنقيحه

  



ال إلى المؤتمر الوزاري التعديالت التي التخدم سوى غرض زيادة مستويات يجوز أن تح -٢
الحماية الممنوحة لحقوق الملكية الفكرية، والمتحققة والنافذة، فـي اتفاقـات أخـرى متعـددة     
األطراف ومقبولة بموجب أحكام هذه االتفاقات من جانب كافة البلدان األعضاء فـي منظمـة   

مـن اتفاقيـة    ١٠من المادة  ٦ايلزم من إجراءات وفق أحكام الفقرة التجارة العالمية، التخاذ م
منظمة التجارة العالمية على أساس اقتراح يحظى بتوافق اآلراء من جانب مجلـس الجوانـب   

  .المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
  

  التحفظات: ٧٢المادة 
  

تفاقية دون موافقة البلدان األعضـاء  اليجوز التقدم بتحفظات فيما يتعلق بأي من أحكام هذه اال
  .األخرى

  
  االستثناءات األمنية: ٧٣المادة 

  
  :ليس في هذه االتفاقية مايفسر على أنه

  
يلزم أياً من البلدان األعضاء بتقديم معلومات يعتبر اإلفصاح عنها منافياً لمصالحه األمنيـة  ) أ(

  األساسية،
  
إجراءات يعتبرها ضـرورية لحمايـة مصـالحه     يمنع أياً من البلدان األعضاء من اتخاذ) ب(

  :األمنية األساسية
  
  فيما يتعلق بالمواد القابلة لالنشطار أو المواد التي تشتق منها؛ -1ً
  
فيما يتعلق بتجارة األسلحة والذخائر والمعدات الحربية والتجارة في سلع ومواد أخرى تتم  -2ً

  تزويد المؤسسات العسكرية باحتياجاتها؛التجارة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغية 
  
  اتخذت في أوقات الحرب أو الطوارئ األخرى في العالقات الدولية؛ -3ً
  



يمنع أياً من الدول األعضاء من اتخاذ أي إجراء في سياق القيام بالتزاماتهـا بموجـب   ) جـ(
  .ميثاق األمم المتحدة لصون األمن والسالم الدوليين

  
   
 


