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اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة
إن األعضاء،
إذ يرغبون يف احلد من املعوقات واالختالالت اليت تعيق التجارة الدولية،
وإذ يدركون ضرورة تشجيع احلماية الفعالة واملناسبة حلقوق امللكية الفكرية،
وإذ حيرصون على ضمان أال تصري التدابري واإلجراءات املتخذة إلنفاذ حقوق امللكية الفكرية عوائق يف حد ذاهتا أمام
التجارة املشروعة،
وإذ يقرون ،هلذه الغاية ،باحلاجة إىل وضع قواعد وأنظمة بشأن:
أ .إمكانية تطبيق املبادئ األساسية التفاقية اجلات لعام  1994واالتفاقيات أو املعاهدات الدولية ذات الصلة حبقوق
امللكية الفكرية.
ب .وضع املعايري واملبادئ الكافية فيما يتعلق بوجود حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة ونطاقها واستخدامها.
ج .توفري الوسائل الفعالة واملناسبة إلنفاذ حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة ،مع مراعاة الفروق بني األنظمة القانونية
احمللي املختلفة.
د .إتاحة التدابري الفعالة والسريعة ملنع نشوء النزاعات بني احلكومات يف هذا اخلصوص وحسمها بأساليب متعددة.
ه .وضع الرتتيبات االنتقالية اليت تستهدف حتقيق أقصى قدر من املشاركة يف نتائج املفاوضات.
إن األعضاء،
وإذ يقرون باحلاجة اىل إطار متعدد األطراف من املبادئ والقواعد واألنظمة اليت تتناول التجارة الدولية يف السلع املقلدة،
وإذ يقرون بأن حقوق امللكية الفكرية هي حقوق خاصة،
وإذ يقرون باألهداف اخلاصة بالسياسات العامة اليت تستند إليها األنظمة احمللية املعنية حبماية امللكية الفكرية ،مبا يف
ذلك األهداف اإلمنائية والتكنولوجية،
وإذ يقرون أيضا باالحتياجات اخلاصة ألقل الدول األعضاء منوا من حيث املرونة القصوى يف تنفيذ القوانني واللوائح
التنظيمية حمليا بغية متكينها من إنشاء قاعدة تكنولوجية سليمة وقابلة لالستمرار،
وإذ يؤكدون على أمهية ختفيف التوترات من خالل تبين التزامات راسخة حبل النزاعات املتعلقة بقضايا امللكية الفكرية
املتعلقة بالتجارة من خالل إجراءات متعددة األطراف،
وإذ يرغبون ىف إقامة عالقة تعاون متبادلة بني منظمة التجارة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية )ويشار إليها يف
هذه االتفاقية بـ  )WIPOوكذلك املنظمات الدولية األخرى املعنية:

يعلنون اتفاقهم على ما يلي:

الجزء األول
أحكام عامة ومبادئ أساسية
المادة 1
طبيعة ونطاق االلتزامات
 .1تلتزم الدول األعضاء بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية ،وجيوز للدول األعضاء ،دون إلزام ،أن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح
محاية أوسع من اليت تتطلبها هذه االتفاقية ،شريطة عدم خمالفة هذه احلماية ألحكام هذه االتفاقية .وللدول األعضاء
حرية حتديد الطريقة املالئمة لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية يف إطار أنظمتها وأساليبها القانونية.
 .2يشري مصطلح "امللكية الفكرية" يف هذه االتفاقية إىل مجيع فئات امللكية الفكرية املنصوص عليها يف األقسام من 1
إىل  7من اجلزء الثاين.
 .3يطبق األعضاء املعاملة املنصوص عليها يف هذه االتفاقية على مواطين الدول األخرى األعضاء .وفيما يتعلق حبقوق
امللكية الفكرية ذات الصلة ،فإن مواطين الدول األعضاء األخرى هم األشخاص الطبيعيون واالعتباريون الذين يستوفون
معايري األهلية الالزمة للحماية املنصوص عليها يف معاهدة باريس )  ( 1967ومعاهدة برن )  ( 1971ومعاهدة روما
ومعاهدة امللكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر املتكاملة ،على أن تكون مجيع الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية
ضمن الدول املوقعة على هذه االتفاقية .ويلتزم أي بلد عضو مستفيد من اإلمكانيات الواردة يف الفقرة  3من املادة
اخلامسة أو الفقرة  2من املادة السادسة من معاهدة روما بإرسال اإلخطار الذي تنص عليه تلك األحكام إىل جملس
جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة.
المادة 2
المعاهدات المبرمة بشأن الملكية الفكرية
 .1فيما يتعلق باجلزء الثاين والثالث والرابع من هذه االتفاقية ،تلتزم الدول األعضاء مبراعاة أحكام املواد من 1إىل ،12
واملادة  19من معاهدة باريس (.(1967
 .2ال ينتقص أي من األحكام املنصوص عليها يف األجزاء من ) )1حىت ( )4من هذه االتفاقية من أي من االلتزامات
احلالية اليت قد ترتتب على الدول األعضاء جتاه بعضها بعضا مبوجب معاهدة باريس ،ومعاهدة برن ،ومعاهدة روما،
ومعاهدة امللكية الفكرية فيما خيص بالدوائر املتكاملة.

المادة 3
المعاملة الوطنية
 .1تلتزم كل من الدول األعضاء مبنح مواطين الدول األخرى األعضاء معاملة ال تقل عن املعاملة اليت متنحها ملواطنيها
من حيث محاية امللكية الفكرية مع مراعاة االستثناءات املنصوص عليها يف كل من معاهدة باريس ) ، (1967ومعاهدة
برن)  ، ( 1971ومعاهدة روما ،ومعاهدة امللكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر املتكاملة .وفيما يتعلق باملؤدين ومنتجي
التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة ،يطبق هذا االلتزام فقط فيما يتعلق باحلقوق املنصوص عليها يف هذه االتفاقية .
ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من اإلمكانات املنصوص عليها يف املادة  6من معاهدة برن ) (1971أو الفقرة ( 1ب)
من املادة  16من معاهدة روما أيضا باإلخطار املنصوص عليه يف تلك األحكام إىل جملس جوانب حقوق امللكية الفكرية
املتصلة بالتجارة.
 .2ال جيوز للدول األعضاء االستفادة من االستثناءات املسموح هبا مبقتضى الفقرة  1فيما يتعلق باإلجراءات القضائية
واإلدارية ،مبا يف ذلك ختصيص عنوان تبليغ أو تعيني وكيل يف أراضي دولة عضو إال حينما تكون هذه االستثناءات
ضرورية لضمان االلتزام مبراعاة أحكام القوانني واللوائح التنظيمية اليت ال تتعارض مع أحكام هذه االتفاقية ،وحينما ال
تطبق هذه املمارسات بطريقة من شأهنا انشاء تقييدا مسترتا على التجارة.
المادة 4
المعاملة الخاصة بحق الدولة ذات األولوية بالرعاية
فيما يتعلق حبماية امللكية الفكرية  ،فإن أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة مينحها العضو ملواطين أي دولة أخرى
جيب أن ممتنح على الفور ودون قيد أو شرط ملواطين مجيع األعضاء اآلخرين .يمستثىن من هذا االلتزام أي ميزة أو تفضيل
أو امتياز أو حصانة مينحها العضو من شأهنا أن تكون:

أ .ناشئة عن اتفاقيات دولية بشأن املساعدة القضائية أو إنفاذ القوانني ذات الصيغة العامة واليت ال تكون مقتصرة بالذات
على محاية امللكية الفكرية.
ب .ممنوحة وفقا ألحكام معاهدة برن ) (1971أو معاهدة روما اليت جتيز اعتبار املعاملة املمنوحة غري مرتبطة باملعاملة
احمللية بل مرتبطة باملعاملة املمنوحة يف بلد آخر.
ج .متعلقة حبقوق املؤدين ،ومنتجي التسجيالت الصوتية ،وهيئات اإلذاعة ،غري املنصوص عليها يف أحكام االتفاق
اجلمركي.
د .ناشئة عن اتفاقيات دولية متعلقة حبماية امللكية الفكرية أصبحت سارية املفعول قبل سريان اتفاقية منظمة التجارة
العاملية ،شريطة إخطار جملس جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة هبذه االتفاقيات وإال فإهنا تعترب متييزا
عشوائيا غري مربر ضد مواطين الدول األعضاء األخرى.

المادة 5
االتفاقيات متعددة األطراف بشأن اكتساب الحماية أو استمرارها
ال تنطبق االلتزامات املنصوص عليها يف املادتني  3و  4على اإلجراءات املنصوص عليها يف االتفاقيات املتعددة األطراف
املربمة حتت رعاية املنظمة العاملية للملكية الفكرية املعنية –االتفاقيات -باكتساب حقوق امللكية الفكرية أو استمرارها.
المادة 6
االستنفاذ
ال تتضمن هذه االتفاقية ما ميكن استخدامه للتعامل مع مسألة استنفاد حقوق امللكية الفكرية ،وذلك ألغراض تسوية
النزاعات مبوجب هذه االتفاقية ،مع مراعاة أحكام املادتني  3و.4
المادة 7
األهداف
جيب أن تسهم محاية وإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف تشجيع روح االبتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا ،مبا
حيقق املنفعة املشرتكة ملنتجي املعرفة التكنولوجية ومستخدميها ،باألسلوب الذي حيقق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية،
والتوازن بني احلقوق والواجبات.
المادة 8
المبادئ
 .1جيوز لألعضاء ،عند وضع أو تعديل قوانينها ولوائحها التنظيمية ،اعتماد التدابري الالزمة حلماية الصحة العامة والتغذية
وخدمة املصلحة العامة من خالل القطاعات اليت تلعب دورا حيويا يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية،
شريطة اتساق هذه التدابري مع أحكام االتفاقية احلالية.
 .2قد تكون هناك حاجة الختاذ تدابري مناسبة  ،شريطة أن تكون متوافقة مع أحكام هذه االتفاقية  ،ملنع إساءة استخدام
حقوق امللكية الفكرية من قبل أصحاب احلقوق أو اللجوء إىل املمارسات اليت تقيد التجارة بشكل غري معقول أو تؤثر
سلبا على النقل الدويل للتكنولوجيا.

الجزء الثاني
المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها
القسم  :1حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها
المادة 9
العالقة مع معاهدة برن
 . 1تلتزم الدول األعضاء مبراعاة األحكام اليت تنص عليها املواد من  1وحىت  21من معاهدة برن ) (1971وملحقها،
غري أن الدول األعضاء ،ومبوجب هذه االتفاقية ،لن تتمتع حبقوق ولن تتحمل التزامات باحلقوق املنصوص عليها يف
املادة ) 6مكررة( من معاهدة برن أو احلقوق الناشئة عنها.
 .2تسرى محاية حقوق املؤلف على املنتج وليس على جمرد األفكار أو اإلجراءات أو أساليب العمل أو املفاهيم الرياضية.
المادة 10
برامج الحاسب اآللي وتجميع البيانات
 .1تتمتع برامج احلاسب اآليل (برامج الكمبيوتر) ،سواء أكانت بلغة املصدر أو بلغة اآللة ،باحلماية باعتبارها أعماال
أدبية مبوجب معاهدة برن ).(1971
 .2تتمتع البيانات اجملمعة أو املواد األخرى اليت متثل إبداعا فكريا نتيجة انتقاء أو ترتيب حمتوياهتا باحلماية بغض النظر
عما إذا أكانت يف شكل مقروء آليا أو أي شكل آخر .ال تشمل هذه احلماية البيانات أو املواد يف حد ذاهتا ،وال ختل
حبقوق املؤلف املتعلقة هبذه البيانات أو املواد ذاهتا.
المادة 11
حقوق التأجير
تلتزم الدول األعضاء – فيما خيص برامج احلاسب اآليل واألعمال السينمائية -مبنح املؤلفني وورثتهم حق إجازة أو
حظر تأجري أعماهلم األصلية املتمتعة حبقوق الطبع أو النسخ املنتجة عنها تأجريا جتاريا للجمهور .ويستثىن البلد العضو
من هذا االلتزام فيما خيص األعمال السينمائية ما مل يكن تأجري هذه األعمال قد أدى اىل انتشار نسخها مبا يلحق
ضررا ماديا باحلق احلصري يف إعادة االنتاج املمنوح يف ذلك البلد العضو للمؤلفني وورثتهم القانونيني .أما فيما يتعلق
بربامج احلاسب اآليل (الكمبيوتر) ،فال ينطبق هذا االلتزام على تأجري الربامج حني ال يكون الربنامج نفسه املوضوع
األساسي للتأجري.

المادة12
مدة الحماية
عند احتساب مدة محاية عمل من األعمال ،باستثناء األعمال الفوتوغرافية أو األعمال الفنية التطبيقية ،على أساس
آخر غري مدة حياة الشخص الطبيعي ،فيجب أال تقل هذه املدة عن  50سنة اعتبارا من هناية السنة التقوميية اليت أجيز
فيها نشر تلك األعمال ،ويف حالة عدم احلصول على ترخيص بالنشر يف غضون  50سنة اعتبارا من إنتاج العمل املعىن،
فال تقل املدة عن  50سنة اعتبارا من هناية السنة التقوميية اليت أمنتج فيها.
المادة 13
القيود واالستثناءات
تلتزم الدول األعضاء حبصر القيود أو االستثناءات على احلقوق املطلقة وعلى حاالت خاصة معينة ال تتعارض مع
االستخدام العادي للعمل الفين وال تلحق ضررا غري معقول باملصاحل املشروعة لصاحب احلق فيه.
المادة 14
حماية المؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة
 .1حيق للمؤدين منع تسجيل أعماهلم يف تسجيالت صوتية دون ترخيص منهم ويشمل ذلك منع تسجيل أدائهم غري
املسجل وعمل نسخ من هذه التسجيالت .كما حيق هلم منع بث أدائهم احلي على اهلواء بالوسائل الالسلكية ونقله
للجمهور دون ترخيص منهم.
 .2يتمتع منتجو التسجيالت الصوتية حبق إجازة النسخ املباشر أو غري املباشر لتسجيالهتم الصوتية وحبق منعه.
 .3حيق هليئات اإلذاعة منع األفعال اآلتية عندما تتم دون ترخيص منها :تسجيل الربامج اإلذاعية وعمل نسخ من هذه
التسجيالت ،وإعادة البث عرب وسائل البث الالسلكي ،ونقل هذه املواد للجمهور بالتليفزيون .ويف حال كانت الدول
األعضاء ال متنح هذه احلقوق للهيئات االذاعية ،فإهنا –أي الدول األعضاء -تلتزم مبنح مالكي حقوق املؤلف يف املادة
موضوع البث إمكانية منع األفعال املذكورة أعاله ،مع مراعاة أحكام معاهدة برن).( 1971
 .4تطبق أحكام املادة  11فيما يتعلق بربامج احلاسب اآليل (الكمبيوتر)  -مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال -على
منتجي التسجيالت الصوتية وأي أصحاب حقوق آخرين يف جمال التسجيالت الصوتية حسبما تنص على حتديدها
قوانني البلد العضو املعين .فإن كان لدى ذلك البلد يف تاريخ  15نيسان /أبريل  1994نظام يضمن الربح املنصف
م
ألصحاب احلقوق فيما يتعلق بتأجري التسجيالت الصوتية ،فإنه جيوز للبلد العضو مواصلة تطبيق هذا النظام شريطة أال
يؤدي التأجري التجاري للتسجيالت الصوتية إىل إحلاق ضرر مادي حبقوق النسخ املطلقة اليت يتمتع هبا أصحاب احلقوق.

 .5تدوم مدة احلماية املتاحة مبوجب االتفاق احلايل للمؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية على األقل حىت انتهاء فرتة
)(50سنة حتسب اعتبارا من هناية السنة التقوميية اليت مت فيها التسجيل األصلي أو مت فيها أداء هذا التسجيل .أما مدة
احلماية اليت متنح مبوجب الفقرة  3؛ فتدوم مدة ال تقل عن  20سنة اعتبارا من هناية السنة التقوميية اليت حصل فيها بث
املادة املعنية.
 .6فيما يتعلق باحلقوق املمنوحة مبوجب الفقرات 1و 2و ،3جيوز ألي بلد عضو النص على شروط أو قيود أو استثناءات
أو حتفظات إىل احلد الذي تسمح به معاهدة روما .غري أن أحكام املادة  18من معاهدة برن )  ( 1971تطبق أيضا-
مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال -على حقوق املؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية يف تلك التسجيالت.
القسم  :2العالمات التجارية
المادة15
المواد القابلة للحماية
 .1تعترب أي عالمة أو جمموعة عالمات تسمح بتمييز السلع واخلدمات اليت تنتجها منشاة ما عن تلك اليت تنتجها
املنشآت األخرى صاحلة ألن تكون عالمة جتارية .وتكون هذه العالمات ،السيما الكلمات اليت تشمل أمساء شخصية
وحروفا وأرقاما وأشكاال وجمموعات ألوان وأي مزيج من هذه العالمات ،مؤهلة للتسجيل كعالمات جتارية  .وحني ال
يكون يف هذه العالمات ما يسمح بتمييز السلع واخلدمات ذات الصلة ،جيوز لألعضاء أن جيعلوا الصالحية للتسجيل
مشروطة بالتمييز املكتسب من خالل االستخدام .كما جيوز هلم اشرتاط أن تكون العالمات املزمع تسجيلها قابلة
لإلدراك بالنظر كشرط لتسجيلها.
 .2ينبغي عدم فهم الفقرة  1على أهنا حتظر على األعضاء رفض تسجيل عالمة جتارية ألسباب أخرى ،شريطة عدم
االنتقاص من أحكام معاهدة باريس ).(1967
 .3جيوز للبلدان األعضاء جعل قابلية التسجيل معتمدة على االستخدامم ،غري أنه ال جيوز اعتبار االستخدام الفعلي
للعالمة شرطا للتقدم بطلب تسجيلها .وحيظر رفض طلب تسجيل جملرد أن االستخدام املزمع مل حيدث قبل انقضاء فرتة
ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ تقدمي الطلب.
 .4ال جيوز مطلقا أن تكون طبيعة السلع أو اخلدمات اليت يراد استخدام العالمة التجارية بشأهنا عقبة حتول دون تسجيل
العالمة.
 . 5تلتزم الدول األعضاء بنشر كل عالمة جتارية إما قبل تسجيلها أو بعده فورا ،وبإعطاء فرصة معقولة لتقدمي
االلتماسات بإلغاء التسجيل .كما جيوز للبلدان األعضاء إتاحة فرصة االعرتاض على تسجيل عالمة جتارية.

المادة 16
الحقوق الممنوحة
 -1يتمتع صاحب العالمة التجارية املسجلة باحلق املطلق يف منع مجيع األطراف الثالثة اليت مل حتصل على موافقة
صاحب العالمة من استخدام العالمة ذاهتا أو عالمة مماثلة يف أعماهلا التجارية وينطبق ذلك على للسلع واخلدمات ذاهتا
أو املماثلة لتلك اليت سجلت بشأهنا العالمة التجارية وذلك يف حال كان من املمكن أن يسفر ذلك االستخدام عن
احتمال حدوث لبس .ويفرتض احتمال حدوث لبس يف حالة استخدام عالمة جتارية مطابقة لسلع أو خدمات متطابقة .
وحيظر أن تضر احلقوق أعاله بأية حقوق سابقة قائمة حاليا ،أو أن تؤثر يف إمكانية منح الدول األعضاء حقوقا يف
العالمات التجارية على أساس االستخدام.
 .2تطبق أحكام املادة  6مكررة من معاهدة باريس ) – ( 1967مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال-على اخلدمات
.وإذا ما تقرر أن العالمة التجارية معروفة جيدا  ،فإن الدول األعضاء تراعي مدى معرفة العالمة التجارية يف قطاع
اجلمهور املعين مبا يف ذلك معرفتها يف البلد العضو املعين كنتيجة لرتويج العالمة التجارية.
 .3تطبق أحكام املادة ) 6مكررة( من معاهدة باريس)  - ( 1967مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال -على السلع
أو اخلدمات غري املماثلة لتلك اليت سجلت بشأهنا عالمة جتارية ،شريطة أن يدل استخدام تلك العالمة التجارية لتلك
السلع أو اخلدمات على وجود صلة بني تلك السلع أو اخلدمات وصاحب العالمة التجارية املسجلة ،وشريطة وجود
احتمال لتضرر مصاحل صاحب العالمة التجارية املسجلة من جراء ذلك االستخدام.
المادة 17
االستثناءات
جيوز لألعضاء النص على استثناءات حمدودة من احلقوق الناشئة عن العالمات التجارية ،كاالستخدام املنصف لعبارات
الوصف ،شريطة أن تراعي هذه االستثناءات املصاحل املشروعة لصاحب العالمة التجارية واألطراف الثالثة.
المادة 18
مدة الحماية
يكون التسجيل األول للعالمة التجارية ،وكل جتديد لذلك التسجيل ملدة ال تقل عن سبع سنوات .ويكون تسجيل
العالمة التجارية قابال للتجديد ملرات غري حمددة.

المادة 19
متطلبات استخدام العالمة التجارية
 .1إذا كان استخدام العالمة التجارية شرطا بغرض استمرار تسجيلها ،فال جيوز إلغاء التسجيل إال بعد انقضاء مدة ال
تقل عن ثالث سنوات متواصلة من عدم استخدامها ،ما مل يثبت صاحب العالمة التجارية وجود أسباب وجيهة تستند
اىل وجود عقبات حتول دون هذا االستخدام  .وتعترب األوضاع الناشئة بغري إرادة صاحب العالمة واليت حتول دون
استخدامها ،كقيود االسترياد املفروضة على السلع واخلدمات اليت حتميها العالمة التجارية املعنية أو الشروط احلكومية
األخرى املفروضة عليها ،أسبابا وجيهة لعدم استخدامها.
 .2حني تكون العالمة التجارية خاضعة لسيطرة صاحبها ،فإن استخدامها من قبل أي شخص آخر هو استخدام
ألغراض استمرار تسجيلها.
المادة 20
متطلبات أخرى
أل جيوز تقييد استخدام العالمة التجارية يف التجارة بشكل غري مربر مبتطلبات خاصة ،مثل استخدامها بشكل خاص
أو بطريقة تضر ببالقدرة على التمييز بني السلع واخلدمات اليت تنتجها منشأة معينة وتلك اليت تنتجها منشآت أخرى.
وال مينع هذا من اشرتاط استخدام العالمة التجارية اليت حتدد املنشأة املنتجة للسلع أو اخلدمات اىل جانب العالمة
التجارية املميزة للسلع أو اخلدمات احملددة املعنية اليت تنتجها تلك املنشاة دون ارتباطها هبا.
المادة 21
الترخيص والتنازل
جيوز لألعضاء حتديد شروط الرتخيص باستخدام العالمات التجارية أو التنازل عنها على أن يكون مفهوما أنه غري
مسموح بالرتخيص اإللزامي باستخدام العالمات التجارية ،وبأن لصاحب العالمة التجارية حق التنازل عنها للغري مع أو
بدون نقل املنشاة اليت تنتمي إليها العالمة التجارية إىل صاحب العالمة اجلديد.

القسم  3:المؤشرات الجغرافية
المادة 22
حماية المؤشرات الجغرافية
 .1تعترب املؤشرات اجلغرافية ،يف هذه االتفاقية ،هي املؤشرات اليت حتدد منشأ سلعة ما يف أراضي بلد عضو ،أو يف
منطقة أو موقع يف تلك األراضي ،حني تكون النوعية أو اسم العالمة التجارية أو السمات األخرى هلذه السلعة راجعة
بصورة أساسية اىل منشئها اجلغرايف.
 .2فيما يتعلق باملؤشرات اجلغرافية ،يلتزم األعضاء بتوفري الوسائل القانونية لألطراف املعنية ملنع:
أ .استخدام أية وسيلة يف تسمية أو عرض سلعة ما توحي بأن السلعة املعنية نشأت يف منطقة جغرافية غري املنشأ احلقيقي،
بأسلوب يضلل اجلمهور بشأن منشأ السلعة اجلغرايف.
ب .أي استخدام يشكل عمال من أعمال املنافسة غري املنصفة حسبما يتحدد معناها يف املادة  10مكررة من معاهدة
باريس).( 1967
 .3تلتزم الدول األعضاء من تلقاء نفسها ،إن كانت تشريعاهتا تسمح بذلك أو بناء على طلب من طرف معين يف
ذلك ،برفض أو إلغاء تسجيل عالمة جتارية تشمل أو تتألف من مؤشر جغرايف خاص بسلع مل تنشأ يف األراضي املشار
إليها ،يف حال كان املؤشر يف العالمة التجارية هلذه السلع يف البلد العضو مستخدما بطريقة تضلل اجلمهور.
 .4تطبق تدابري احلماية املنصوص عليها يف الفقرات 1و 2و  3على املؤثرات اجلغرافية اليت تصور للجمهور على حنو غري
صحيح أن السلع املعنية نشأت يف أراض أخرى ،على الرغم من أهنا صحيحة حرفيا فيما يتعلق باألراضي أو املنطقة أو
املوقع الذى نشأت فيه السلع.
المادة 23
الحماية اإلضافية للمؤشرات الجغرافية فيما يتعلق بالنبيذ والمشروبات الروحية
 .1تلتزم كل من الدول األعضاء بتوفري الوسائل القانونية لألطراف املعنية ملنع استخدام مؤشر جغرايف يشري إىل نبيذ أو
مشروبات روحية منشؤها غري ما يشري إليه املؤشر اجلغرايف املعين ،حىت حينما يكون املنشأ احلقيقي للسلع مبينا أو حني
يكون املؤشر اجلغرايف مرتمجا أو مقرونا بعبارات مثل" نوع "و" صنف "و" نسق (ستايل) "و" تقليد" أو ما يشابه ذلك.
 .2يلتزم األعضاء برفض أو إلغاء تسجيل أي عالمة جتارية ملنتجات النبيذ أو املشروبات الروحية اليت تشمل أو تتألف
من مؤشر جغرايف يشري إىل منشأ معني ،وذلك يف حال كانت التشريعات لدى العضو تسمح بذلك ،أو بناء على
طلب من طرف معين فيما يتعلق بالنبيذ أو املشروبات الروحية اليت مل تنشأ يف تلك األماكن.
 .3ممتنح احلمايةملنتجات النبيذ اليت حتمل مؤشرات جغرافية متماثلة االسم ،مع مراعاة أحكام الفقرة  4من املادة ،22
وحيدد كل عضو األوضاع العملية للتفريق بني املؤشرات املعنية املتماثلة امسا ،مع مراعاة ضرورة ضمان املعاملة املنصفة
م
للمنتجني املعنيني وعدم تضليل املستهلكني.

 .4جترى مفاوضات يف جملس جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة حول إنشاء نظام متعدد األطراف لإلخطار
باملؤشرات اجلغرافية للنبيذ املؤهلة للحماية يف الدول األعضاء املشاركة يف النظام وتسجيل تلك املؤشرات وذلك ألغراض
تسهيل محاية املؤشرات اجلغرافية اخلاصة بالنبيذ.

المادة 24
المفاوضات الدولية ،االستثناءات
 .1توافق الدول األعضاء على الدخول يف مفاوضات تستهدف زيادة احلماية املمنوحة للمؤشرات اجلغرافية الفردية
مبوجب املادة  ،23وحيظر على مجيع األعضاء استخدام أحكام الفقرات من رقم  4إىل رقم  8أدناه إلجراء مفاوضات
أو عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف .ويف سياق تلك املفاوضات ،تلتزم الدول األعضاء باالستعداد لبحث
استمرار تطبيق هذه األحكام على املؤشرات اجلغرافية الفردية اليت كان استخدامها موضوع تلك املفاوضات.
 .2يلتزم جملس جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة باستمرار مراجعة تطبيق أحكام هذا القسم ،على أن
جترى أول مراجعة من هذا النوع يف غضون سنتني اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية .وجيوز لفت عناية
اجمللس إىل أي قضية تؤثر على التقيد بااللتزامات اليت تنص عليها هذه األجزاء ،وعلى اجمللس بناء على طلب أي عضو
أن يتشاور مع أي عضو /األعضاء بشأن أي مسألة مل يتم إجياد حل ممرض هلا من خالل املشاورات الثنائية أو اجلماعية

فيما بني الدول املعنية ،وعلى اجمللس اختاذ التدابري اليت جيري االتفاق عليها لتسهيل تنفيذ هذا القسم وخدمة أهدافه.

 .3حيظر على الدول األعضاء أثناء تطبيق هذا القسم التخفيف من احلماية املمنوحة للمؤشرات اجلغرافية اليت كانت
قائمة لدى عضو ما قبيل تاريخ سريان اتفاقية منظمة التجارة العاملية.
 .4ال متنع األحكام الواردة يف هذا القسم أيا من األعضاء من استخدام مؤشر جغرايف تابع لعضو آخر يشري إىل نبيذ أو
مشروبات روحية ذات عالقة بسلع أو خدمات ينتجها مواطنو ذلك العضو أو املقيمون لديه ممن يستخدمون ذلك املؤشر
بصورة مستمرة فيما يتعلق بالسلع واخلدمات يف مناطق ذلك العضو إما (أ) على األقل ملدة عشرة سنوات سابقة لتاريخ
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أو (ب) حبسن نية قبل حلول هذا التاريخ.

 .5ال جيوز أن ختل التدابري املتخذة لتنفيذ أحكام هذا القسم بأهلية تسجيل العالمة التجارية أو باستمرار صالحيتها أو
حبق استخدامها ،وتعترب على أهنا إما مطابقة أو مماثلة ملؤشر جغرايف وذلك عند تطبيق عالمة جتارية أو تسجيلها حبسن
نية ،أو حينما تكون هناك حقوق يف ملكية عالمة جتارية قد اكتسبت من خالل االستخدام حسن النية إما:
أ .قبل تاريخ تطبيق هذه األحكام يف ذلك البلد العضو حسبما حيدده اجلزء السادس؛ أو
ب .قبل منح املؤشر اجلغرايف احلماية يف بلد املنشأ.
 .6ال يلزم أي من األحكام الواردة يف هذا القسم أيا من األعضاء بتطبيق هذه األحكام على املؤشرات اجلغرافية التابعة
لعضو آخر عندما يتعلق األمر بسلع أو خدمات يكون املؤشر الدال عليها مطابقا للعبارة املألوفة يف اللغة الدارجة على

أهنا االسم الدارج هلذه السلع أو اخلدمات يف أراضي ذلك العضو .وال يلزم أي من األحكام الواردة يف هذا القسم أيا
من الدول األعضاء بتطبيق هذه األحكام على املؤشرات اجلغرافية التابعة لعضو آخر فيما يتعلق بإنتاج الكرمة اليت يعترب
املؤشر الدال عليها مطابقا لالسم الدارج لنوع من األعناب املوجودة يف أراضي ذلك العضو اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاقية
منظمة التجارة العاملية.
 .7مبوجب أحكام هذا القسم فيما يتعلق باستخدام أو تسجيل عالمة جتارية ،جيوز ألي عضو اشرتاط وجوب تقدمي
الطلب يف غضون مخس سنوات بعد ذيوع أمر االستخدام املخالف للمؤشر احملمي يف ذلك البلد العضو ،أو بعد تاريخ
تسجيل العالمة التجارية لدى ذلك العضو شريطة أن تكون العالمة التجارية قد نشرت حبلول ذلك التاريخ ،أو أن يكون
ذلك التاريخ سابقا لتاريخ ذيوع أمر االستخدام املخالف لدى العضو ،وشرط أال يكون املؤشر اجلغرايف قد استخدم أو
سجل بسوء نية.
 .8يف سياق التجارة ،ال جيوز باي شكل كان أن ختل أي من األحكام اليت ينص عليها هذا القسم حبق أي شخص يف
استخدام اسم ذلك الشخص أو اسم سلفه يف اجملال التجاري ،إال إذا استخدم ذلك االسم بطريقة تضلل اجلمهور.
 .9ال ينشأ مبوجب هذه االتفاقية التزام حبماية املؤشرات اجلغرافية غري احملمية أو اليت انتهت محايتها يف بلد منشئها ،أو
اليت مل تعد مستخدمة يف ذلك البلد.
القسم  :4التصاميم الصناعية
المادة 25
متطلبات منح الحماية
 .2تلتزم الدول األعضاء مبنح احلماية للتصاميم الصناعية اجلديدة او األصلية اليت ابتكرت بصورة مستقلة ،وجيوز للبلدان
األعضاء اعتبار التصاميم غري جديدة أو غري أصلية إن مل ختتلف كثريا عن التصاميم املعروفة أو جمموعات السمات
املعروفة للتصاميم .وجيوز للبلدان األعضاء االمتناع عن منح هذه احلماية للتصاميم اليت متليها عادة االعتبارات الفنية أو
الوظيفية.
 .2يلتزم كل من األعضاء بضمان أال تسفر شروط منح احلماية لتصاميم املنسوجات ،ال سيما فيما يتعلق بتكاليفها
أو فحصها أو نشرها ،عن إضعاف فرصة السعي للحصول على هذه احلماية .ولألعضاء حرية الوفاء هبذا االلتزام من
خالل القانون املنظم للتصاميم الصناعية أو القانون املنظم حلقوق املؤلف.

المادة 26
الحماية
 .1لصاحب التصميم الصناعي املتمتع باحلماية احلق يف منع األطراف الثالثة ،اليت مل حتصل على موافقته ،من صنع أو
بيع أو استرياد السلع احملتوية على أو اجملسدة لتصميم منسوخ أو معظمه منسوخ عن التصميم املتمتع باحلماية حني يكون
القيام بذلك ألغراض جتارية.
 .2جيوز لألعضاء منح استثناءات حمدودة يف موضوع محاية التصاميم الصناعية ،شريطة أال تتعارض هذه االستثناءات
بصورة غري معقولة مع االستخدام العادي للتصاميم الصناعية املتمتعة باحلماية وأال ختل بصورة غري معقولة باملصاحل
املشروعة لصاحب التصميم املتمتع باحلماية ،مع مراعاة املصاحل املشروعة لألطراف الثالثة.
 .3تدوم مدة احلماية املمنوحة ملا ال يقل عن  10سنوات.
القسم  :5براءات االختراع
المادة 27
المواد القابلة للحصول على براءات االختراع
 .1تتاح إمكانية احلصول على براءات اخرتاع ألي اخرتاعات ،سواء أكانت منتجات أو عمليات ،يف كافة جماالت
التكنولوجيا مع مراعاة أحكام الفقرتني  2و  ،3شريطة كوهنا جديدة وتنطوي على" خطوة إبداعية "وقابلة لالستخدام
يف الصناعة .كما متنح براءات االخرتاع دون متييز من حيث مكان االخرتاع أو اجملال التكنولوجي أو ما إذا كانت
املنتجات مستوردة أو منتجة حمليا ،مع مراعاة أحكام الفقرة  4من املادة ، 65والفقرة  8من املادة  ،7والفقرة  3من
هذه املادة.
 .2جيوز لألعضاء استثناء االخرتاعات اليت من الضروري أن ممينع استخدامها جتاريا يف أراضيها ضروريا حلماية النظام
العام أو األخالق احلميدة من قابلية احلصول على براءة ،مبا يف ذلك محاية احلياة أو الصحة البشرية أو احلياتية أو النباتية
أو لتجنب األضرار الشديدة بالبيئة ،شريطة أال يكون ذلك االستثناء نامجا فقط عن حظر قوانينها لذلك االستخدام.
 .3جيوز أيضا لألعضاء أن تستثين من قابلية احلصول على براءات االخرتاع ما يأيت:
أ .طرق التشخيص والعالج واجلراحة الالزمة ملعاجلة البشر أو احليوانات،
ب .النباتات واحليوانات ،عدا األحياء الدقيقة ،ومعظم الطرق البيولوجية املستخدمة إلنتاج النباتات أو احليوانات عدا
األساليب والطرق غري البيولوجية والبيولوجية الدقيقة .غري أنه على الدول األعضاء منح احلماية ألنواع النباتات إما عن
طريق براءات االخرتاع أو عن طريق نظام فريد وفعال خاص هبذه األنواع أو من خالل مزيج منهما .ويعاد النظر يف
أحكام هذه الفقرة الفرعية بعد أربع سنوات من تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية.

المادة28
الحقوق الممنوحة
 .1متنح براءة االخرتاع صاحبها احلقوق احلصرية التالية:
أ .عندما يكون موضوع براءة االخرتاع منتج ما ،ملنع أطراف ثالثة-مل حتصل على موافقة صاحب احلق-من األفعال
اآلتية :صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استرياد ذلك املنتج هلذه األغراض؛
ب .عندما يكون موضوع براءة االخرتاع عملية ما ،ملنع أطراف ثالثة-مل حتصل على موافقته-من االستخدام الفعلي
للعملية ،ومن هذه األفعال :االستخدام ،عرض بيع أو بيع أو استرياد منتج يتم احلصول عليه مباشرة هبذه الطريقة هلذه
األغراض،
 .2ألصحاب براءات االخرتاع أيضا حق التنازل للغري عنها أو حتويلها للغري باأليلولة أو التعاقب وإبرام عقود منح
الرتاخيص.
المادة 29
شروط التقدم بطلبات الحصول على براءات االختراع
 .1على الدول األعضاء اشرتاط إفصاح املتقدم بطلب احلصول على براءة اخرتاع بأسلوب واضح وكامل يكفي لتطبيق
االخرتاع من جانب شخص ميتلك اخلربة التخصصية يف ذلك اجملال على أرض الواقع ،وجيوز اشرتاط أن يبني املتقدم
افضل أسلوب يعرفه املخرتع لتنفيذ االخرتاع بتاريخ التقدم بالطلب أو حني املطالبة باألولوية بتاريخ األولوية للطلب.
 .2جيوز لألعضاء اشرتاط أن يقدم املتقدم بطلب احلصول على براءة اخرتاع املعلومات املتعلقة بطلبات مماثلة تقدم هبا
يف بلدان أجنبية أو براءات منحت له فيها.
المادة 30
االستثناءات من الحقوق الممنوحة
جيوز لألعضاء منح استثناءات حمدودة من احلقوق املطلقة املمنوحة مبوجب براءة اخرتاع ،شريطة أال تتعارض هذه
االستثناءات بصورة غري معقولة مع االستخدام العادي للرباءة وأال ختل بصورة غري معقولة باملصاحل املشروعة لصاحب
الرباءة ،مع مراعاة املصاحل املشروعة لألطراف الثالثة.

المادة 31
االستخدامات األخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحق
حني يسمح قانون أي من األعضاء باستخدامات أخرى لالخرتاع موضوع الرباءة املمنوحة دون احلصول على موافقة
صاحب احلق يف الرباءة ،مبا يف ذلك االستخدام من قبل احلكومة أو أطراف ثالثة خمولة من قبل احلكومة ،فعلى األعضاء
احرتام اإلجراءات اآلتية:
أ .دراسة كل ترخيص باالستخدام تبعا ملزاياه الفردية.
ب .ال جيوز السماح هبذا االستخدام إال إذا كان من ينوي االستخدام قد بذل جهودا قبل هذا االستخدام للحصول
على ترخيص صاحب احلق يف الرباءة بأسعار وشروط جتارية معقولة ،واال تكون هذه اجلهود قد تكللت بالنجاح يف
غضون فرتة زمنية معقولة .وجيوز لألعضاء منح إعفاء من هذا الشرط يف حالة وجود حالة طوارئ حملية أو أوضاع أخرى
ملحة جدا أو يف حاالت االستخدام غري التجاري ألغراض عامة .ويف حالة الطوارئ احمللية امللحة أو األوضاع األخرى
امللحة جدا ،يتم إخطار صاحب احلق يف الرباءة حاملا يكون ذلك ممكنا من الناحية العملية .وىف حالة االستخدام غري
التجاري ألغراض عامة ،حيثما تعلم احلكومة أو املتعاقد معها ،دون إجراء حبث حول ما إذا كانت هناك براءة اخرتاع،
او كانت لديها أسباب بينة ملعرفة انه جيرى استخدام براءة صاحلة أو إهنا ستستخدم من قبل احلكومة أو حلساهبا ،فانه
يتم إخطار صاحب احلق يف براءة االخرتاع فورا؛
ج .يكون نطاق ومدة هذا االستخدام حمدودين مبا خيدم الغرض الذي أجيز من أجله هذا االستخدام ،وىف حالة تعلقه
بتكنولوجيا أشباه املوصالت ،فال جيوز هذا االستخدام إال لألغراض العامة غري التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر بعد
اختاذ إجراءات قضائية أو إدارية أهنا غري تنافسية؛
د .ال جيوز أن يكون مثل هذا االستخدام مطلقا؛
ه .ال جيوز أن يكون مثل هذا االستخدام قابال للتنازل للغري  ،إال فيما يتعلق بذلك اجلزء من املؤسسة التجارية أو االسم
التجاري املتمتع بذلك االستخدام.
و .جييز البلد العضو هذا االستخدام أساسا ألغراض توفري االخرتاع يف األسواق احمللية يف ذلك البلد العضو،
ز .يتم إهناء الرتخيص ،إذا مل تعد األوضاع اليت أدت لذلك الرتخيص موجودة ومل يكن من املرجح تكرار حدوثها،
شريطة منح محاية كافية للمصاحل املشروعة لألشخاص الذين أجيز هلم ذلك االستخدام .وللسلطة املختصة صالحية
النظر يف استمرار هذه األوضاع بناء على طلب أصحاب املصلحة املعنيني.
ح .تدفع لصاحب احلق يف الرباءة تعويضات كافية حسب ظروف كل حالة من احلاالت ،مع مراعاة القيمة االقتصادية
للرتخيص،
ط .تكون قانونية أي قرار متخذ بإصدار ترخيص جييز هذا االستخدام خاضعة للنظر أمام القضاء أو للمراجعة املستقلة
من قبل سلطة منفصلة أعلى يف ذلك البلد العضو.

ى .خيضع أي قرار متعلق بتحديد التعويض املنصوص عليه فيما يتعلق هبذا االستخدام للنظر أمام القضاء أو للمراجعة
املستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى يف ذلك البلد العضو،
ك .ال تلتزم الدول األعضاء بتطبيق الشروط املنصوص عليها يف الفقرتني الفرعيتني (ب) و (و) اللتان تنصان على أن
السماح هبذا االستخدام ألغراض تصحيح ممارسات تقرر بعد اختاذ إجراءات قضائية أو إدارية بأهنا غري تنافسية .وجيوز
األخذ يف االعتبار ضرورة تصحيح املمارسات غري التنافسية أثناء حتديد مبلغ التعويض يف مثل هذه احلاالت .وللسلطات
املختصة صالحية رفض إهناء الرتخيص يف حال كان من املرجح تكرار حدوث األوضاع اليت أدت ملنح الرتخيص،
ل ،)" .تطبق الشروط اإلضافية الواردة أدناه يف حال كان منح الرتخيص هبذا االستخدام بغرض السماح باستخدام براءة
اخرتاع )"الرباءة الثانية"( واليت ال ميكن استخدامها دون التعدي على براءة اخرتاع أخرى ("الرباءة االوىل؛
 -1جيب أن يتضمن االخرتاع املطالب باحلق فيه مبوجب الرباءة الثانية تقدما تقنيا ذا شأن وذا أمهية اقتصادية كبرية قياسا
على االخرتاع املطالب باحلق فيه يف الرباءة األوىل،
 -2حيق لصاحب الرباءة األوىل احلصول على ترخيص مقابل بشروط معقولة باستخدام االخرتاع املطالب به يف الرباءة
الثانية،
 -3ال جيوز أن يكون ترخيص االستخدام املمنوح فيما يتعلق بالرباءة األوىل قابال للتنازل عنه للغري إال مع التنازل عن
"الرباءة الثانية"،
المادة 32
اإللغاء والمصادرة
تتاح فرصة النظر أمام القضاء يف أي قرار بإلغاء احلق يف براءة اخرتاع أو مصادرهتا.
المادة 33
مدة الحماية
ال جيوز أن تنتهي مدة احلماية املمنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة حتسب اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب احلصول
على الرباءة.
المادة 34
براءات اختراع العملية الصناعية :عبء اإلثبات
 .1ألغراض اإلجراءات املدنية فيما يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب الرباءة املشار إليها يف الفقرة ( 1ب) من املادة
 ،28للسلطات القضائية صالحية إصدار األمر للمدعى عليه بإثبات أن طريقة تصنيع منتج مطابق ختتلف عن الطريقة
املشمولة برباءة اخرتاع ،هذا يف حال كان موضوع الرباءة طريقة تصنيع منتجات .لذلك؛ تلتزم الدول األعضاء يف أن

تنص على أن أي منتج مطابق –يف أحد األوضاع اآلتية على األقل-جرى إنتاجه دون موافقة صاحب براءة االخرتاع
ينظر إليه على أنه قد أمنتج بنفس الطريقة اليت تشتمل عليها براءة االخرتاع ما مل يثبت خالف ذلك:
(أ) إذا كان املنتج الذي مت احلصول عليه وفق طريقة التصنيع املشمولة برباءة االخرتاع منتجا جديدا،
(ب) يف حال وجود احتمال كبري يف أن يكون املنتج املطابق قد صنع وفق هذه الطريقة ومل يتمكن صاحب احلق يف
براءة االخرتاع ،بعد بذله جهودا معقولة يف سبيل ذلك ،من حتديد الطريقة اليت استخدمت فعال،
 .2جيوز ألي عضو أن ينص على أن عبء اإلثبات املشار إليه يف الفقرة ) (1يقع على عاتق الشخص املتهم بالتعدي
على براءة اخرتاع فقط إذا مت استيفاء الشرط املشار إليه يف الفقرة الفرعية) أ( او إذا مت استيفاء الشرط املشار إليه يف
الفقرة الفرعية (ب).
 .3تؤخذ يف االعتبار ،عند تقدمي دليل إثبات العكس ،املصاحل املشروعة للمتهمني من حيث محاية أسرارهم الصناعية
والتجارية.
القسم  :6التصاميم التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية( للدوائر المتكاملة
المادة 35
العالقة بمعاهدة الملكية الفكرية الخاصة بالدوائر المتكاملة
يوافق األعضاء على منح احلماية للتصاميم التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر املتكاملة (املشار إليها يف هذه
االتفاقية باسم التصاميم التخطيطية) وفقا ألحكام املواد من  2إىل ( 7باستثناء الفقرة  3من املادة  ،(6واملادة 12
والفقرة  3من املادة  16من معاهدة امللكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر املتكاملة ،إضافة إىل االلتزام باألحكام اآلتية.
المادة 36
نطاق الحماية
يلتزم األعضاء ،مع مراعاة أحكام الفقرة  1من املادة  ،37باعتبار األفعال اآلتية غري قانونية
إذا نفذت دون احلصول على ترخيص من صاحب احلق :استرياد تصميم ختطيطي متمتع باحلماية أو بيعه أو توزيعه
ألغراض جتارية .ومن هذه األفعال أيضا وجود دائرة متكاملة تتضمن تصميما ختطيطيا متمتعا باحلماية ،أو أي سلعة
تتضمن هذه الدائرة املتكاملة بقدر ما تظل متضمنة تصميما ختطيطيا منسوخا بصورة غري قانونية.

المادة 37
األفعال التي ال تستلزم الحصول على ترخيص من صاحب الحق
 .1ال جيوز ألي من الدول األعضاء ،ورغم ما ورد يف املادة  ،36اعتبار القيام بأي من األفعال املنصوص عليها يف تلك
املادة غري قانوين فيما يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميما ختطيطيا مستنسخا بشكل غري قانوين أو أي مادة تتضمن
مثل هذه الدائرة املتكاملة حني ال يكون الشخص الذي يقوم هبذه األفعال أو يأمر بالقيام هبا على علم ومل يكن لديه
أسباب معقولة للعلم بأن الدائرة املتكاملة أو السلعة املتضمنة هلذه الدائرة اليت حصل عليها تتضمن تصميما منسوخا
بصورة غري قانونية .وعلى الدول األعضاء أن تنص على جواز قيام ذلك الشخص بأي من األفعال املذكورة أعاله فيما
يتعلق بالكميات املخزونة أو اليت مت طلبها قبل ذلك ،بعد تلقيه إخطارا كافيا بأن التصميم التخطيطي كان منسوخا
بصورة غري قانونية ،ولكنه يكون ملزما بأن يدفع لصاحب احلق يف الرباءة مبلغا يعادل العوائد املعقولة اليت ميكن أن
يستحقها صاحب احلق مبوجب ترخيص متفاوض عليه حبرية بشأن هذا التصميم التخطيطي.
 .2تطبق الشروط املنصوص عليها يف الفقرات الفرعية من (أ( وحىت (ك( من املادة  ،31مع مراعاة ما يقتضيه اختالف
احلال ،يف حالة حدوث أي ترخيص قسري لتصميم ختطيطي أو الستخدامه من قبل احلكومة املعنية دون احلصول على
ترخيص من صاحب احلق.
المادة 38
مدة الحماية الممنوحة
 .1ال جيوز انتهاء مدة محاية التصاميم التخطيطية يف الدول األعضاء اليت تشرتط تسجيل هذه التصاميم ملنح احلماية
هلا قبل مضي مدة  10سنوات حتسب اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب التسجيل أو من تاريخ أول استخدام جتاري
للتصاميم يف أي مكان يف العامل.
 .2أما بالنسبة للدول األعضاء اليت ال تشرتط وجود التسجيل ملنح احلماية  ،فإن مدة محاية التصاميم ملدة ال تقل عن
عشر سنوات من تاريخ أول استخدم جتاري يف أي مكان يف العامل.
 .3جيوز ألي من الدول األعضاء النص على أن مدة احلماية تنقضي بعد مضي  15سنة على وضع التصاميم التخطيطية
بغض النظر عما ورد يف الفقرتني  1و.2

القسم  :7حماية المعلومات السرية
المادة 39
 .1تلتزم الدول األعضاء حبماية املعلومات السرية وفق الفقرة  2والبيانات املقدمة للحكومات أو اهليئات احلكومية وفقا
ألحكام الفقرة  3يف إطار ضمان محاية فعالة ضد املنافسة غري املشروعة حسب ما تنص عليه املادة ( 10مكررة) من
معاهدة باريس1967
 .2لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني احلق يف منع اإلفصاح عن املعلومات اليت حتت رقابتهم حبكم القانون آلخرين أو
منع احلصول عليها أو استخدامها دون احلصول على موافقة من هؤالء األشخاص بطريقة ختالف املمارسات التجارية
النزيهة طاملا كانت تلك املعلومات:
أ .سرية من حيث إهنا ليست معروفة عادة مبجموعها أو يف الشكل والتجميع الدقيقني ملكوناهتا أو من السهل احلصول
عليها من قبل أشخاص يف أوساط املتعاملني عادة يف النوع املعين من املعلومات.
ب .ذات قيمة جتارية نظرا لكوهنا سرية،
ج .أخضعت إلجراءات معقولة يف إطار األوضاع الراهنة من قبل الشخص الذي يقوم بالرقابة عليها من الناحية القانونية
بغية احلفاظ على سريتها.
 .3تلتزم الدول األعضاء حبماية هذه البيانات من االستخدام التجاري غري املشروع يف حال كانت تشرتط تقدمي بيانات
عن اختبارات سرية أو بيانات أخرى ينطوي إنتاجها أصال على بذل جهود كبرية للموافقة على تسويق األدوية أو
املنتجات الكيماوية الزراعية اليت تستخدم مواد كيماوية جديدة .كما تلتزم الدول األعضاء حبماية هذه البيانات من
اإلفصاح عنها إال عند الضرورة بغرض محاية اجلمهور أو ما مل تتخذ إجراءات لضمان عدم االستخدام التجاري غري
املشروع.
القسم  :8الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية
المادة 40
 .1توافق الدول األعضاء على أنه من املمكن وجود آثار سلبية على التجارة لبعض ممارسات أو شروط منح الرتاخيص
للغري فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية املقيدة للمنافسة ،ومن املمكن أن تعرقل اآلثار السلبية هذه نقل التكنولوجيا
ونشرها.
 .2ال مينع أي من أحكام هذا االتفاق الدول األعضاء من أن حتدد يف تشريعاهتا ممارسات أو شروط الرتخيص للغري
واليت قد تعترب يف حاالت معينة إساءة الستخدام حقوق امللكية الفكرية من شأهنا أن تؤثر سلبا على املنافسة يف السوق
ذي الصلة .كما جيوز للعضو ،وفق ما هو وارد أعاله ومبا يتوافق مع األحكام األخرى هلذه االتفاقية ،أن يتبىن تدابري
مناسبة ملنع أو للرقابة على مثل هذه املمارسات ،واليت قد تشمل على سبيل املثال شروط املنح احلصرية وشروط منع
الطعون يف الصالحية والرتخيص القسري للحزمة يف ضوء القوانني واللوائح ذات الصلة لذلك العضو

 .3يلتزم األعضاء ،عند الطلب ،يف الدخول يف مشاورات مع أي بلد عضو آخر لديه سبب لالعتقاد بأن صاحب حق
ملكية فكرية من املواطنني أو املقيمني يف البلد العضو الذي قدم له طلب التشاور يقوم مبمارسات تشكل خرقا للقوانني
واللوائح التنظيمية للبلد العضو الذي طلب التشاور فيما يتعلق بالقضايا موضوع هذا القسم ،والذي يرغب يف ضمان
االمتثال هلذه التشريعات ،وذلك دون اإلخالل بأي إجراء متخذ وفقا للقانون وللحرية الكاملة ألي من البلدين العضوين
يف اختاذ قرار هنائي بذلك اخلصوص .كما أن على العضو املخاطب أن يمويل االعتبار الكامل وأن ينظر بعني العطف إىل
م
املشاورات مع العضو املتقدم بالطلب ،وأن يتعاون من خالل توفري املعلومات غري السرية املتاحة للجمهور ذات الصلة
باملسألة املعنية واملعلومات األخرى املتاحة للجمهور ،مع مراعاة القانون احمللي وإبرام اتفاقات مرضية للطرفني بشأن احلفاظ
على سريتها من قبل العضو املتقدم بالطلب.
 .4مينح العضو ،الذي حياكم أحد مواطنيه أو املقيمني يف بلد عضو آخر بزعم انه خرق قوانني ذلك البلد العضو األخر
ولوائحه التنظيمية املتصلة بالقضايا موضوع هذا القسم ،فرصة التشاور بناء على طلبه من قبل العضو اآلخر مبوجب
الشروط نفسها اليت تنص عليها الفقرة .3
الجزء الثالث
إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
القسم  :1االلتزامات العامة
المادة 41
 .1جيب على الدول األعضاء ضمان اشتمال قوانينها على إجراءات اإلنفاذ املنصوص عليها يف هذا اجلزء لتسهيل اختاذ
تدابري فعالة ضد أي تعد على حقوق امللكية الفكرية اليت تغطيها هذه االتفاقية ،مبا يف ذلك تدابري االنتصاف السريعة
ملنع التعديات وتدابري االنتصاف اليت تشكل رادعا ألي تعديات أخرى ،وتطبق هذه اإلجراءات باألسلوب الذي يضمن
جتنب إقامة حواجز أمام التجارة املشروعة ويوفر ضمانات ضد إساءة استعماهلا.
 .2جيب أن تكون إجراءات إنفاذ حقوق امللكية الفكرية منصفة وعادلة ،وال جيوز أن تكون معقدة أو باهظة التكاليف
بال وجه ضرورة ،وال أن تنطوي على حدود زمنية غري معقولة أو تأخري ال داعي له.
 .3يفضل أن تكون القرارات املتخذة بصدد موضوع أي من القضايا مكتوبة ومعللة ،ويتم إتاحتها على األقل لألطراف
املعنية بالقضية دون أي تأخري بال وجه ضرورة ،وال تستند القرارات املتخذة حول مربرات قضية ما إال إىل األدلة اليت
يكون لألطراف املعنية فرصة تقدميها للنظر فيها.
 .4جيب أن تتمتع أطراف الدعوى بفرصة مراجعة القرارات اإلدارية النهائية من قبل سلطة قضائية ذات اختصاص ،مع
مراعاة االختصاصات اليت تنص عليها قوانني البلد العضو املعين فيما يتصل بأمهية تلك القضية ،على األقل فيما يتعلق
باجلوانب القانونية لألحكام القضائية املتخذة يف موضوع هذه القضية ،غري أنه لن يكون هناك أي الزام بإتاحة فرصة
إلعادة النظر يف احكام الرباءة يف القضايا اجلنائية.

 .5من املفهوم أن هذا اجلزء ال ينشئ أي التزام بإقامة نظام قضائي خاص بإنفاذ حقوق امللكية الفكرية منفصل عن
النظام اخلاص بإنفاذ القوانني بصفة عامة ،وال يؤثر على قدرة الدول األعضاء على إنفاذ قوانينها بصفة عامة ،وال ينشئ
أي من اإلجراءات اليت ينص عليها هذا اجلزء التزاما فيما يتصل بتوزيع املوارد بني إنفاذ حقوق امللكية الفكرية وإنفاذ
القوانني بصفة عامة.
القسم  :2االجراءات المدنية واإلدارية وسبل االنتصاف
المادة 42
االجراءات المنصفة والعادلة
تتيح الدول األعضاء ألصحاب احلقوق إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفاذ أي من حقوق امللكية الفكرية اليت
تغطيها هذه االتفاقية .وللمدعى عليهم احلق يف تلقى إخطار مكتوب يف الوقت املناسب حيتوي على قدر كاف من
التفاصيل ،مبا يف ذلك األساس الذي تستند إليه املطالبات .ويسمح لألطراف املتخاصمة بأن ميثلها حمامون مستقلون،
وال جيوز أن تفرض اإلجراءات متطلبات مرهقة أكثر مما ينبغي فيما يتعلق باإللزام باحلضور شخصيا ،وتعطى كافة
األطراف املتخاصمة احلق يف إثبات مطالباهتا وتقدمي كافة األدلة املتصلة بالقضية ،وتتيح اإلجراءات وسائل حتديد
املعلومات السرية ومحايتها ،ما مل يكن ذلك خمالفا لنصوص الدساتري القائمة.
المادة 43
األدلة
 .1حني يقدم طرف ما أدلة معقولة تكفى إلثبات مطالباته وحيدد أيا من األدلة ذات الصلة بإثبات مطالباته واخلاضعة
لسيطرة الطرف املقابل ،فللسلطات القضائية الصالحية يف أن تأمر هذا الطرف املقابل بتقدمي هذه األدلة ،شريطة مراعاة
ضمان محاية سرية املعلومات يف احلاالت اليت يلزم فيها ذلك.
 .2يف حال رفض أحد اطراف الدعوى مبحض إرادته ودون أسباب وجيهة إتاحة احلصول على املعلومات الالزمة أو
عدم تقدميها يف غضون فرتة زمنية معقولة أو عرقلة اإلجراءات املتعلقة بإنفاذ إجراء قانوين بصورة جوهرية ،جيوز للعضو،
منح السلطات القضائية صالحية إصدار األحكام األولية والنهائية ،إجيابا أم سلبا ،على أساس املعلومات املقدمة هلا،
مبا يف ذلك الشكوى أو االدعاءات املقدمة من الطرف املتضرر من رفض إتاحة احلصول على املعلومات ،شريطة إتاحة
الفرصة لألطراف املتخاصمة لعرض وجهة نظرها بتلك االدعاءات أو األدلة.

المادة 44
أوامر اإلنذار القضائي
 .1للسلطات القضائية صالحية أن تأمر طرفا معينا باالمتناع عن التعدي على حق من حقوق امللكية الفكرية ،بغية
منع دخول سلع مستوردة تشكل تعديا على حق من حقوق امللكية الفكرية كان قد جرى التخليص عليها إىل القنوات
التجارية القائمة يف مناطق اختصاصاهتا -مثال .وال تلتزم الدول األعضاء مبنح هذه الصالحية فيما يتصل مبواد متمتعة
باحلماية حصل عليها أو طلبها شخص قبل أن يعلم أو أن تكون لديه أسباب معقولة ألن يعلم أن االجتار يف هذه املواد
يشكل تعديا على حق من حقوق امللكية الفكرية.
 .2وفق أحكام الفقرة الفرعية (ح) من املادة ،31بغض النظر عن األحكام األخرى اليت ينص عليها هذا اجلزء وشريطة
االمتثال لألحكام اليت ينص عليها اجلزء الثاين بصفة خاصة فيما يتعلق باالستخدام من جانب احلكومات أو أطراف
ثالثة تأذن هلا احلكومات دون ترخيص من صاحب احلق ،جيوز للبلدان األعضاء قصر سبل االنتصاف اليت تتخذ ضد
ذلك االستخدام على دفع تعويض .ويف حاالت أخرى ،تطبق سبل االنتصاف اليت ينص عليها هذا اجلزء أو تتاح أحكام
تفسريية وتعويضات كافية حني تكون هذه السبل غري متسقة مع قوانني البلد العضو املعين.
المادة 45
التعويض عن االضرار
 .1للسلطات القضائية صالحية أن تأمر املتعدي بأن يدفع لصاحب احلق تعويضات مناسبة عن الضرر الذي حلق به
بسبب التعدي على حقه يف امللكية الفكرية من جانب متعد يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة جتعله يعلم أنه قام
بذلك التعدي.
 .2وللسلطات القضائية أيضا صالحية أن تأمر املتعدي بأن يدفع لصاحب احلق املصروفات اليت تكبدها واليت قد تشمل
أتعاب احملامي املناسبة .وىف احلاالت املالئمة ،جيوز لألعضاء ختويل السلطات القضائية صالحية أن تأمر باسرتداد األرباح
و /أو دفع تعويضات مقررة سلفا حىت حني ال يكون املتعدي يعلم أو كانت لديه أسباب معقولة جتعله يعلم أنه قام
بذلك التعدي.

المادة 46
سبل االنتصاف االخرى
للسلطات القضائية صالحية أن تأمر بالتخلص من السلع اليت جتد أهنا تشكل تعديا خارج القنوات التجارية ،ودون أي
نوع من التعويضات ،مبا يضمن جتنب أي ضرر قد يلحق بصاحب احلق أو إتالفها ما مل يكن ذلك مناقضا لنصوص
دستورية نافذة وذلك بغرض إجياد رادع فعال للتعدي .كما أنه للسلطات القضائية صالحية أن تأمر بالتخلص من املواد
واملعدات اليت تستخدم بصورة رئيسية يف صنع السلع املتعدية خارج القنوات التجارية ،ودون دفع أي نوع من التعويضات،
مبا يقلل من خماطر حدوث املزيد من التعدي إىل حدها األدىن .وتؤخذ يف االعتبار أثناء دراسة الطلبات املقدمة لذلك
ضرورة تناسب كل من درجة خطورة التعدي واالنتصاف الذي تأمر هبا ومصاحل األطراف الثالثة .أما بالنسبة للسلع اليت
تلصق عليها عالمات جتارية مقلدة ،فال يكفي جمرد إزالة العالمة التجارية امللصقة بصورة غري قانونية للسماح لإلفراج
عن السلع يف القنوات التجارية إال يف حاالت استثنائية.
المادة 47
حق الحصول على المعلومات
جيوز لألعضاء منح السلطات القضائية صالحية أن تأمر املتعدي بإعالم صاحب احلق هبوية األطراف الثالثة املشرتكة يف
إنتاج وتوزيع السلع أو اخلدمات املتعدية وقنوات التوزيع اليت تستخدمها ،ما مل يكن ذلك غري متناسب مع خطورة
التعدي.
المادة 48
تعويض المدعى عليه
 .1للسلطات القضائية صالحية أن تأمر الطرف الذي اختذت إجراءات بناء على طلبه والذي أساء استعمال إجراءات
اإلنفاذ بأن يدفع للطرف الذي مزجر أو قمـيّد ظلما تعويضات كافية عن الضرر الذي حلق به بسبب تلك اإلساءة .كما
للسلطات القضائية أن تأمر املدعي بدفع التكاليف اليت تكبدها املدعى عليه ،واليت جيوز أن تشمل أتعاب احملاماة

املناسبة.
 .2فيما يتعلق بإدارة أي قانون يتعلق حبماية أو إنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،جيب على األعضاء إعفاء كل من
السلطات العامة واملسؤولني فقط من املسؤولية عن تدابري االنتصاف املناسبة عند اختاذ اجراءات أو عند وجود نية
حسنة باختاذها يف مسار إدارة ذلك القانون.

المادة 49
اإلجراءات اإلدارية
جيب ان تتوافق اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بدعوى ما مع املبادئ املكافئة يف جوهرها للمبادئ املنصوص عليها يف هذا
القسم بالقدر الذي ميكن فيه االمر بانتصاف مدين نتيجة إجراءات إدارية متخذة على موضوع هذه الدعوى.
القسم  3:التدابير المؤقتة
المادة 50
 .1للسلطات القضائية صالحية األمر باختاذ تدابري مؤقتة فورية وفعالة:
أ-للحيلولة دون حدوث تعد على أي حق من حقوق امللكية الفكرية ،السيما منع السلع مبا فيها السلع املستوردة فور
ختليصها مجركيا من دخول القنوات التجارية القائمة يف مناطق اختصاصاهتا،
ب-للحفاظ على األدلة ذات الصلة فيما يتعلق بالتعدي املزعوم.
 .2للسلطات القضائية صالحية اختاذ تدابري مؤقتة دون علم الطرف اآلخر حيثما كان ذلك مالئما ،السيما إذا كان
من املرجح أن يؤدي أي تأخري إىل إحلاق أضرار يصعب تعويضها بصاحب احلق ،أو حني يوجد احتمال واضح يف
إتالف األدلة.
 .3للسلطات القضائية صالحية أن تطلب من املدعي تقدمي أي أدلة معقولة لديه لكي تتيقن بدرجة كافية من أن
املدعي هو صاحب احلق وأن ذلك احلق معتدى عليه أو على وشك التعرض لالعتداء ،وأن تأمر املدعي بتقدمي ضمانة
أو كفالة معادلة مبا يكفى حلماية املدعى عليه واحليلولة دون وقوع إساءة استعمال احلقوق أو إساءة تنفيذها.
 .4يف حال اختذت تدابري مؤقتة دون علم الطرف األخر ،فيجب إخطار األطراف املتأثرة من جراء ذلك دومنا تأخري
عقب تنفيذ التدابري على أبعد تقدير .وجترى عملية مراجعة بناء على طلب املدعى عليه ،مع حقه يف عرض وجهة نظره،
بغية اختاذ قرار يف غضون فرتة معقولة عقب اإلخطار بالتدابري املتخذة من أجل تعديلها أو إلغائها أو تثبيتها.
 .5جيوز أن يمطلب من املدعي تقدمي معلومات أخرى الزمة لتحديد السلع املعنية من جانب السلطة اليت ستقوم بتنفيذ
التدابري املؤقتة.

 .6تلغى التدابري املتخذة بناء على أحكام الفقرتني  1و ، 2بناء على طلب املدعى عليه ،أو يوقف العمل هبا إن مل
تبدأ اإلجراءات املؤدية الختاذ قرار بصدد موضوع الدعوى ىف غضون فرتة زمنية معقولة حتددها السلطة القضائية اليت
أمرت باختاذ التدابري إن كانت قوانني البلد العضو تسمح بذلك ،مع مراعاة عدم اإلخالل بأحكام الفقرة  .4ويف حال
غياب أي حتديد من هذا القبيل ،يوقف العمل هبا يف غضون فرتة ال تتجاوز  20يوم عمل أو  31يوم من أيام السنة
امليالدية ،أيهما أطول.
 .7للسلطات القضائية صالحية أن تأمر املدعي بناء على طلب املدعى عليه بدفع تعويضات مناسبة للمدعى عليه عن
أي ضرر حلق به نتيجة هذه التدابري وذلك حني تلغى التدابري املؤقتة املتخذة أو تنقضي مدة سرياهنا نتيجة إجراء أو

إمهال من جانب املدعي أو حني يتضح الحقا عدم حدوث أي تعد أو احتمال حدوث أي تعد على حق من حقوق
امللكية الفكرية.
 .8جيب أن تتوافق اإلجراءات املؤقتة اليت يؤمر باختاذها نتيجة اإلجراءات االدارية ،قدر اإلمكان ،مع مبادئ مكافئة
من حيث اجلوهر للمبادئ املنصوص عليها يف هذا القسم.
القسم  :4المتطلبات الخاصة فيما يتصل بالتدابير الحدودية
المادة 51
إيقاف اإلفراج عن السلع من جانب السلطات الجمركية
تعتمد الدول األعضاء ،وفقا لألحكام املنصوص عليها أدناه ،إجراءات لتمكني صاحب احلق والذي يكون لديه أسباب
مشروعة لالرتياب باحتمال حدوث استرياد لسلع حتمل عالمات جتارية مقلدة أو متثل حقوق مؤلف منتحلة من التقدم
بطلب مكتوب اىل السلطات املختصة إداريا أو قضائيا ،لاليعاز للسلطات اجلمركية بإيقاف إجراءات اإلفراج عن تلك
السلع وتداوهلا حبرية .وجيوز لألعضاء السماح بتقدمي مثل هذه الطلبات بشأن السلع اليت حتمل تعديات أخرى على
حقوق امللكية الفكرية ،شريطة االلتزام باملتطلبات اليت ينص عليها هذا القسم .كما جيوز الألعضاء إتاحة إجراءات مماثلة
بشأن إيقاف السلطات اجلمركية إجراءات اإلفراج عن السلع املتعدية املزمع تصديرها من أراضيها.
المادة 52
التطبيق
يطلب من أي صاحب حق يشرع يف طلب اختاذ االجراءات املنصوص عليها يف املادة  51أن يقدم أدلة كافية إلقناع
السلطات املختصة بوجود تع ّد ظاهر –حسب قوانني البلد املستورد-على حقوق امللكية الفكرية لصاحب احلق ،وتقدمي
يسهل تعرف السلطات اجلمركية عليها .وتلتزم السلطات املختصة بإبالغ
وصف مفصل تفصيال وافيا للسلع املخالفة مبا ّ

املدعي يف غضون فرتة زمنية معقولة مبا إذا كانت قد قبلت الطلب واملدة الزمنية اليت حتددها تلك السلطات املختصة
لسلطات اجلمارك الختاذ االجراء.
المادة 53
الضمانات او الكفاالت المكافئة

 .1للسلطات املختصة صالحية أن تطلب من املدعي تقدمي ضمانة أو كفالة مكافئة تكفي حلماية املدعى عليه
والسلطات املختصة واحليلولة دون إساءة استعمال احلقوق .وال جيوز أن تشكل هذه الضمانة أو الكفالة املكافئة رادعا
غري معقول حيول دون اللجوء إىل هذه اإلجراءات.

 .2حيق لصاحب السلع أو مستوردها أو املرسلة إليه طلب اإلفراج عنها لقاء تقدمي ضمانة مببلغ يكفي حلماية مصاحل
صاحب احلق من التعدي وذلك حني توقف السلطات اجلمركية اإلفراج عن سلع تنطوي على تصميمات صناعية ،أو
براءات اخرتاع ،أو تصميمات ختطيطية أو معلومات سرية لوضعها موضع التداول احلر بناء على طلب يتم تقدميه وفقا
لألحكام اليت ينص عليها يف هذا القسم ،وبناء على قرار متخذ من سلطة غري السلطة القضائية أو سلطة مستقلة أخرى،
وبعد انقضاء املدة الزمنية اليت حتددها املادة  55دون منح االنتصاف املؤقت من قبل السلطة املخولة بالصالحية حسب
األصول  ،وحيق للمالك هذه البضائع أو املستورد أو املرسل إليه اإلفراج عنها عند إيداع ضمان مببلغ كاف حلماية صاحب
احلق من أي انتهاك شريطة االمتثال جلميع الشروط األخرى لالسترياد .وال مخيل دفع هذه الضمانة حبق صاحب احلق
بأي تعويض آخر ،على أن يمفهم أنه يفرج عن الضمانة إذا تقاعس صاحب احلق عن ممارسة حقه يف إقامة الدعوى يف

غضون فرتة زمنية معقولة.

المادة 54
اإلخطار بوقف اإلفراج عن السلع
جيب إخطار املستورد واملتقدم بطلب وقف اإلفراج على الفور بقرار وقف اإلفراج عن السلع وفق أحكام املادة.51
المادة 55
مدة إيقاف اإلفراج عن السلع
إذا مل يتم إبالغ السلطات اجلمركية بأنه قد مت الشروع يف إجراءات قضائية تفضي اىل اختاذ قرار حول موضوع الدعوى
بناء على طلب من طرف غري املدعى عليه أو بأن السلطة املخولة بالصالحية حسب األصول اختذت تدابري تطيل مدة
وقف اإلفراج عن السلع يف غضون مدة ال تتجاوز  10أيام عمل عقب إخطار مقدم الطلب بقرار إيقاف اإلفراج عن
السلع ،فإنه يتم اإلفراج عن السلع شريطة أن يكون قد مت االلتزام بكافة الشروط األخرى املتصلة باستريادها أو تصديرها.
من املمكن متديد هذه املهلة لـ  10أيام عمل أخرى يف احلاالت اليت تستدعي ذلك .يف حال كان قد مشرع يف إجراءات
قضائية تفضي إىل اختاذ قرار حول موضوع الدعوى ،فعندئذ جترى عملية مراجعة بناء على طلب املدعى عليه تشمل
حقه يف عرض وجهة نظره بغية اختاذ قرار يف غضون فرتة زمنية معقولة حول ما إذا كان سيتم تعديل هذه التدابري أو
إلغاؤها أو تثبيتها .تطبق أحكام الفقرة  6من املادة  50حني ينفذ وقف اإلفراج عن السلع أو يتقرر استمراره مبوجب
تدبري قضائي مؤقت بغض النظر عن األحكام املنصوص عليها أعاله.

المادة 56
تعويض مستورد السلع ومالك السلع
للسلطات ذات العالقة صالحية أن تأمر مقدم طلب إيقاف اإلفراج عن السلع بأن يدفع ملستوردها واملرسلة إليه ومالكها
التعويض املناسب عن أي أضرار تلحق هبم من خالل االحتجاز غري املشروع للسلع أو احتجاز السلع املفرج عنها وفقا
للمادة .55
المادة 57
حق المعاينة والحصول على المعلومات
تعطي الدول األعضاء للسلطات املختصة صالحية منح صاحب احلق فرصة كافية ملعاينة أي سلع حتتجزها السلطات
اجلمركية بغية إثبات ادعاءاته ،شريطة أال ينطوي ذلك على اإلخالل حبماية املعلومات السرية .وللسلطات املختصة،
أيضا ،صالحية منح املستورد فرصة مكافئة ملعاينة أي من هذه السلع .جيوز للبلدان األعضاء ،عند صدور حكم إجيايب
يف موضوع الدعوى ،أن متنح السلطات املختصة صالحية إبالغ صاحب احلق بأمساء وعناوين املرسل واملستورد واملرسلة
إليه السلع املعنية وكمياهتا.
المادة 58
وقف االفراج الجمركي التلقائي عن السلع دون تقديم طلب
حني تطلب الدول األعضاء من السلطات املختصة التصرف من تلقاء نفسها ووقف اإلفراج عن السلع اليت تبني ظاهريا
وباألدلة أهنا متثل تعديا على حق من حقوق امللكية الفكرية:
(أ) جيوز للسلطات املختصة يف أي وقت أن تطلب من صاحب احلق تقدمي أية معلومات ميكن أن تساعدها يف ممارسة
صالحياهتا؛
(ب) خيطر املستورد وصاحب احلق على الفور بقرار الوقف ،وحني يكون املستورد قد تقدم بالتماس للسلطات املختصة
الستئناف قرار الوقف ،خيضع هذا الوقف للشروط املنصوص عليها يف املادة  ،55مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال؛
(ج) تقتصر الدول األعضاء على إعفاء اهليئات العامة واملسئولني الرمسيني فقط من التعرض لتدابري االنتصاف املالئمة
حني تتخذ إجراءات أو ينوى اختاذها حبسن نية.

المادة 59
وسائل االنتصاف
للسلطات املختصة صالحية األمر بإتالف السلع املتعدية أو التخلص منها وفقا للمبادئ اليت تنص عليها املادة ،45
دون اإلخالل بأي حق آخر يف رفع دعوى قضائية ،ومع مراعاة حق املدعى عليه يف أن يطلب من السلطات املختصة
إعادة النظر بقرار اإلتالف .أما فيما يتعلق بالسلع امللصق عليها عالمات جتارية مقلدة ،فتلتزم السلطات بعدم السماح
بإعادة تصدير السلع املعتدية دون تغيري حالتها أو إخضاعها إلجراءات مجركية خمتلفة ،إال يف أوضاع استثنائية.
المادة 60
الواردات الشخصية
جيوز للدول األعضاء أن تستثين من تطبيق األحكام الواردة أعاله الكميات الضئيلة من السلع ذات الصفة غري التجارية
اليت ترد ضمن أمتعة املسافرين الشخصية أو ترسل يف طرود صغرية.
القسم  :5اإلجراءات الجنائية
المادة 61
تلتزم الدول األعضاء بتطبيق اإلجراءات والعقوبات اجلنائية يف حاالت التقليد املتعمد للعالمات التجارية املسجلة أو
قرصنة حقوق املؤلف على نطاق جتاري على األقل .تشمل اجلزاءات اليت ميكن فرضها احلبس و /أو الغرامات املالية
الكافية لتوفري رادع يتناسب مع مستوى العقوبات املطبقة فيما يتعلق باجلرائم ذات اخلطورة املماثلة .كما تشمل اجلزاءات
اليت ميكن فرضها ،عندما يستدعي األمر ،حجز السلع املخالفة أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية يف ارتكاب
اجلرم ،ومصادرهتا ،وإتالفها .لألعضاء ،أيضا ،تطبيق اإلجراءات والعقوبات اجلنائية يف حاالت أخرى من حاالت التعدي
على حقوق امللكية الفكرية ،السيما حني تقرتف التعديات عن عمد وعلى نطاق جتاري.

الجزء الرابع
اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها وما يتصل بها من اإلجراءات
التي تؤثر في أطراف العالقة
المادة 62
 .1جيوز للبلدان األعضاء أن تشرتط االلتزام بإجراءات وشكليات معقولة الكتساب أو استمرار حقوق امللكية الفكرية
املنصوص عليها يف األقسام من 2وحىت  6من اجلزء الثاين ،على أن تكون هذه اإلجراءات والشكليات متسقة مع أحكام
هذه االتفاقية.
 .2عندما يكون اكتساب حق امللكية الفكرية خاضعا ملنح احلق أو تسجيله  ،جيب على األعضاء التأكد من أن إجراءات
املنح أو التسجيل تسمح مبنح احلق أو تسجيله خالل فرتة زمنية معقولة شريطة االمتثال للشروط املوضوعية الكتساب
احلق لتجنب تقليص فرتة احلماية دون مربر.
 .3تطبق أحكام املادة  4من معاهدة باريس)  ( 1967على العالمات اخلاصة باخلدمات ،مع مراعاة ما يقتضيه
اختالف احلال.
 .4ختضع اإلجراءات املتعلقة باكتساب أو احلفاظ على حقوق امللكية الفكرية للمبادئ العامة املنصوص عليها يف
الفقرتني  2و  3من املادة  ،41حيثما ينص قانون العضو على مثل هذه اإلجراءات وعلى اإللغاء اإلداري وإجراءات
ما بني األطراف مثل االعرتاض والفسخ وااللغاء.
 .5ختضع القرارات اإلدارية النهائية املتخذة يف إطار أي من اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة  4إلعادة النظر من قبل
سلطة قضائية أو شبه قضائية .ومع ذلك ،فال يوجد هناك ما يملزم بإعادة النظر يف هذه القرارات يف حالة االعرتاض
غري الناجح أو الفسخ اإلداري ،شريطة أن تكون أسباب هذه اإلجراءات موضوع إجراءات اإلبطال.
الجزء الخامس
منع النزاعات وتسويتها
المادة 63
الشفافية
 .1تمنشر كل من القوانني واللوائح التنظيمية واألحكام القضائية والقرارات اإلدارية النهائية ذات التطبيق العام اليت يسري
مفعوهلا يف أي من الدول األعضاء فيما يتصل مبوضوع هذه االتفاقية (إتاحة حقوق امللكية الفكرية ،ونطاقها واكتساهبا
وإنفاذها واحليلولة دون إساءة استخدامها) ،وحني ال يكون هذا النشر ممكنا من الناحية العملية ،تتم إتاحتها بصورة
علنية يف لغة حملية بأسعار متكن احلكومات وأصحاب احلقوق من التعرف عليها .كما تنشر االتفاقيات املتعلقة مبوضوع

هذه االتفاقية واليت تكون سارية املفعول بني حكومة عضو أو هيئة حكومية تابعة له وبني حكومة عضو آخر أو هيئة
حكومية تابعة له
 .2تلتزم الدول األعضاء بإخطار جملس جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة بالقوانني واللوائح التنظيمية
املشار إليها يف الفقرة  ،1بغية مساعدة ذلك اجمللس يف مراجعة تنفيذ هذه االتفاقية .يلتزم اجمللس ،أيضا ،بتقليل العبء
امللقى على عاتق األعضاء يف تنفيذ هذا االلتزام وقد يقرر التنازل عن االلتزام بإخطار هذه القوانني واللوائح مباشرة إىل
اجمللس إذا جنحت املشاورات مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن إنشاء سجل مشرتك حيتوي على هذه
القوانني واللوائح .كما يلتزم اجمللس ،يف هذا السياق ،بدراسة أي إجراء مطلوب اختاذه فيما يتعلق باإلخطارات بناء على
االلتزامات اليت تنص عليها هذه االتفاقية والناشئة عن أحكام املادة  6املكررة من معاهدة (.( 1967
 .3يلتزم كل عضو باالستعداد لتقدمي معلومات من النوع املشار إليه يف الفقرة ، 1استجابة لطلب خطي مقدم من
عضو آخر .كما جيوز ألي من الدول األعضاء أن يطلب خطيا إعطاءه معلومات تفصيلية أو متكينه من احلصول عليها
بشأن هذه اإلجراءات القضائية أو القرارات اإلدارية أو االتفاقيات الثنائية احملددة ،إن كان لديه أسباب حتمله على
االعتقاد بأن حكما قضائيا أو قرارا إداريا أو اتفاقا ثنائيا حمددا يف جمال امللكية الفكرية يؤثر على حقوقه املنصوص عليها
يف هذه االتفاقية.
 .4ال يتطلب أي من األحكام املنصوص عليها يف الفقرات  1و  2و  3من الدول األعضاء اإلفصاح عن معلومات
سرية قد يؤدي اإلفصاح عنها إىل عرقلة إنفاذ القوانني أو ان يكون خمالفا للمصلحة العامة أو انه قد يلحق الضرر
باملصاحل التجارية املشروعة ملؤسسات أعمال معينة عامة أو خاصة.
المادة 64
تسوية النزاعات
 .1تطبق أحكام املادتني  22و  23من اتفاقية اجلات )- 1994 (GATTكما هو مطبق ومفصل يف "التفاهم
بشأن تسوية النزاعات" -على املشاورات وتسوية النزاعات وفق أحكام هذه االتفاقية ما مل ينص على خالف ذلك على
وجه التخصيص يف هذه االتفاقية.
 .2ال تطبق أحكام الفقرتني الفرعيتني( 1ب) و (1ج) من املادة  23من اتفاقية اجلات ) (GATTلعام 1994
على تسوية النزاعات مبوجب أحكام االتفاقية احلالية ملدة مخس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة
العاملية.
 .3يقوم جملس جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة بفحص نطاق الشكاوى ،من النوع املنصوص عليه يف
الفقرتني( 1ب) و (1ج) من املادة  23من اتفاقية اجلات ) (GATTلعام 1994واملقدمة وفقا ألحكام االتفاقية
احلالية ،وطرق تقدميها وذلك خالل الفرتة الزمنية املشار إليها يف الفقرة .2بعد ذلك ،يرفع اجمللس توصياته بشأهنا إىل
اجمللس الوزاري للموافقة عليها .يتخذ اجمللس الوزاري أيا من قراراته باملوافقة على هذه التوصيات أو حتديد الفرتة الزمنية

اليت تنص عليها الفقرة  2بطريقة اإلمجاع فقط ،ويسري مفعول التوصيات اليت يصوت عليها باإلمجاع يف مجيع الدول
األعضاء دون حاجة للمزيد من عمليات القبول الرمسية.
الجزء السادس
الترتيبات االنتقالية
المادة 65
الترتيبات االنتقالية
 .1ال تلتزم أي من الدول األعضاء بتطبيق أحكام هذه االتفاقية قبل انتهاء فرتة زمنية عامة مدهتا سنة واحدة تلي تاريخ
نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية ،مع مراعاة أحكام الفقرات 2و 3و.4
 .2جيوز ألي من الدول األعضاء النامية تأخري تاريخ تطبيق أحكام االتفاقية احلالية ،حسبما هو حمدد يف الفقرة  1لفرتة
زمنية أخرى مدهتا أربع سنوات ،ويستثىن من ذلك تطبيق أحكام املواد  3و 4و.5
 .3جيوز ألي من الدول األعضاء األخرى السائرة يف طريق التحول من نظام االقتصاد املركزي اىل نظام اقتصاد السوق
احلر ،واليت تنفذ حاليا عمليات إصالح هيكلي لنظام حقوق امللكية الفكرية فيها وتواجه مشاكل خاصة يف إعداد وتنفيذ
قوانني امللكية الفكرية ولوائحها التنفيذية أن تستفيد من فرتة التأخري املنصوص عليها يف الفقرة .2
 .4جيوز للدولة النامية العضو تأخري تطبيق األحكام املتصلة حبماية املنتجات املغطاة برباءات االخرتاع الواردة يف القسم
5من الباب الثاين على جماالت التكنولوجيا هذه لفرتة إضافية مدهتا مخس سنوات بالقدر الذي تلزم فيه أحكام هذه
االتفاقية الدول األعضاء النامية بتوسيع نطاق منح احلماية للمنتجات اليت حتمل براءات اخرتاع ،حبيث يشمل جماالت
التكنولوجيا اليت مل تكن تتمتع مبثل هذه احلماية يف أراضيها عند البدء بتطبيق أحكام االتفاقية احلالية (التاريخ العام
لسريان االتفاقية) بالنسبة لذلك البلد العضو ،حسبما هو حمدد يف الفقرة .2
 .5يضمن العضو الذي يستفيد من فرتة زمنية انتقالية مبوجب أحكام الفقرات 1و 2و 3و  4أن ال تسفر أية تغريات
يف قوانينه ولوائحه التنظيمية وممارساته اليت يقوم هبا يف غضون تلك الفرتة عن درجة أقل اتساقا مع أحكام هذه االتفاقية.
المادة 66
الدول األعضاء األقل نموا
 .1نظرا لالحتياجات واملتطلبات اخلاصة للدول األعضاء األقل منوا والعقبات االقتصادية واملالية واإلدارية اليت تعاين
منها ،وحاجتها للمرونة من أجل خلق قاعدة تكنولوجية قابلة لالستمرار ،ال تلتزم هذه الدول األعضاء بتطبيق أحكام
هذه االتفاقية ،فيما عدا املواد  3و  4و ، 5لفرتة زمنية مدهتا  10سنوات اعتبارا من تاريخ التطبيق احملدد يف الفقرة 1

من املادة  .65ومينح جملس جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة ،بناء على طلب وجيه يقدمه أحد الدول
األعضاء األقل منوا ،متديدات هلذه الفرتة.
 .2تلتزم البلدان املتقدمة األعضاء بإتاحة حوافز ملؤسسات األعمال واهليئات يف أراضيها بغية حتفيز وتشجيع نقل
التكنولوجيا للدول األعضاء األقل منوا لتمكينها من خلق قاعدة تكنولوجية سليمة قابلة للنمو.
المادة 67
التعاون الفني
تلتزم الدول األعضاء املتقدمة ،وألغراض تسهيل تنفيذ أحكام هذه االتفاقية ،بالتعاون الفين واملايل الذي خيدم مصاحل
الدول األعضاء النامية والدول األعضاء األقل منوا وذلك بناء على طلبات تقدم هلا ووفقا ألحكام وشروط متفق عليها.
ويشمل هذا التعاون املساعدة يف إعداد القوانني واللوائح التنظيمية اخلاصة حبماية حقوق امللكية الفكرية وإنفاذها ومنع
إساءة استخدامها ،كما يشمل الدعم فيما يتعلق بإنشاء أو تعزيز املكاتب واهليئات احمللية ذات الصلة هبذه األمور ،مبا
يف ذلك تدريب موظفي األعضاء.
الجزء السابع
الترتيبات المؤسسية – األحكام النهائية
المادة 68
مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة
يعمل اجمللس على اإلشراف على تنفيذ هذه االتفاقية وخاصة التزام الدول األعضاء باألحكام املنصوص عليها ،وإتاحة
الفرصة لألعضاء لطلب االستشارة يف األمور اليت تتعلق حبقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة .ويعمل اجمللس أيضا
على أداء كافة املسؤوليات اليت توكلها إليه الدول األعضاء ،وخاصة تقدمي كافة أنواع املساعدات عند طلب أي دولة
خبصوص إجراءات تسوية النزاعات .وجيوز للمجلس ،يف إطار تنفيذ هذه املهام ،أن يطلب االستشارة واملعلومات من
أي مصدر يراه مناسبا .كما يعمل اجمللس ،بالتشاور مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،على وضع الرتتيبات
املناسبة للتعاون بني األجهزة املختلفة هلذه املنظمة ،وذلك خالل عام واحد من اجتماعه األول.

المادة 69
التعاون الدولي
يوافق األعضاء على التعاون مع بعضهم البعض هبدف التخلص من التجارة الدولية يف السلع اليت تتعدى على حقوق
امللكية الفكرية .وهلذا الغرض ،يقيم األعضاء نقاط اتصال يف أجهزهتم اإلدارية إلخطارها باملعلومات لتكون على استعداد
لتبادل املعلومات بشأن التجارة يف السلع املعتدية .كما ويشجع األعضاء بصورة خاصة تبادل املعلومات والتعاون بني
السلطات اجلمركية فيما يتعلق بتجارة السلع اليت حتمل عالمات مقلدة والسلع اليت حتمل حقوق نسخ مقرصنة.
المادة 70
حماية المواد القائمة
 .1ال تنشئ هذه االتفاقية التزامات فيما يتصل بأعمال حصلت قبل تاريخ تطبيق أحكامها يف البلد العضو املعين.
 .2تنشئ هذه االتفاقية ،ما مل يرد فيها خالف ذلك ،التزامات جبميع املواد يف وقت تطبيق هذه االتفاقية يف البلد العضو
املعين ،واحملمية لدى ذلك العضو يف الوقت املشار إليه ،أو اليت تستويف عند ذلك أو الحقا معايري احلماية احملددة مبوجب
هذه االتفاقية .وفيما يتعلق بأحكام هذه الفقرة والفرتني 3و ، 4يتم حتديد االلتزامات املتعلقة حبقوق املؤلف فيما يتصل
باألعمال القائمة مبوجب أحكام املادة  18من معاهدة برن )  ( 1971وحدها ،ويتم حتديد االلتزامات فيما يتعلق
حبقوق منتجي التسجيالت الصوتية وفناين األداء يف التسجيالت الصوتية القائمة مبوجب أحكام املادة  18من معاهدة
برن )  ( 1971وحدها حسب تطبيقها مبوجب الفقرة  6من املادة  14من هذه االتفاقية.
 .3ال يفرض أي التزام بإعادة احلماية للمواد اليت وقعت يف امللك العام يف تاريخ تطبيق هذه االتفاقية بالنسبة للعضو
املعين.
 .4فيما يتعلق بأي من األعمال اليت تتصل بأشياء حمددة تنطوي على مواد متمتعة باحلماية واليت تشكل اعتداء مبوجب
أحكام التشريعات املتسقة مع هذه االتفاقية ،واليت شرع يف القيام هبا قبل تاريخ قبول البلد العضو املعين اتفاق منظمة
َ
التجارة العاملية ،أو اليت نفذ استثمار كبري بشأهنا ،فانه جيوز ألي من الدول األعضاء ،أن تنص على فرض قيود على
التعويضات املتاحة لصاحب احلق نتيجة استمرار القيام بتلك األعمال بعد تاريخ تطبيق أحكام االتفاقية احلالية يف البلد
العضو املعين ،غري أن البلد العضو املعين يلتزم يف مثل هذه احلاالت بفرض دفع تعويضات عادلة على األقل.
 .5ال يتم إلزام العضو بتطبيق أحكام املادة  11والفقرة  4من املادة  14فيما يتعلق باألصول أو النسخ املشرتاة قبل
تاريخ تطبيق هذه االتفاقية لدى ذلك العضو.
 .6ال يتم إلزام األعضاء بتطبيق أحكام املادة  ، 31أو الشرط املنصوص عليه يف الفقرة 1من املادة – 27الذي يتضمن
التمتع حبقوق براءات االخرتاع دون متييز فيما يتعلق مبجاالت التكنولوجيا -على االستخدام غري املرخص به من صاحب
احلق حني يكون الرتخيص بذلك االستخدام قد منح من قبل احلكومة قبل تاريخ العلم باالتفاقية احلالية.

 .7يسمح بتعديل طلبات اكتساب احلماية اليت مل يبت فيها حىت تاريخ تطبيق االتفاقية احلالية يف البلد العضو عندما
يكون الغرض من التعديل املطالبة باكتساب محاية معززة تنص عليها االتفاقية احلالية وذلك فيما يتعلق حبقوق امللكية
الفكرية اليت يشرتط تسجيلها إلكساهبا احلماية ،وال جيوز أن يشمل هذا التعديل إضافة أي شيء جديد.
 .8يف حال مل يقم العضو اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية بإتاحة محاية براءات االخرتاع اخلاصة
باملنتجات الصيدالنية والزراعية الكيماوية مبا يتناسب مع التزاماته مبوجب املادة  ، 27فعلى ذلك العضو:
(أ) أن يمتيح ،اعتبارا من تاريخ سريان مفعول اتفاقية منظمة التجارة العاملية ،وبغض النظر عن أحكام اجلزء السادس،
وسيلة جتعل من املمكن تقدمي طلبات احلصول على براءات هلذه االخرتاعات؛
(ب) أن يطبق على هذه الطلبات معايري األهلية للحصول على براءات االخرتاع حسبما تنص عليها االتفاقية احلالية
كما لو أن هذه املعايري كانت مطبقة يف تاريخ تقدمي الطلبات يف ذلك البلد العضو اعتبارا من تاريخ تطبيق هذه االتفاقية،
وأن يطبق كذلك مبدأ أسبقية تاريخ تقدمي الطلب -يف حال وجود األسبقية واملطالبة هبا -و؛
(ج) أن مينح الطلبات املستوفية ملعايري احلماية املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية (ب) ،احلماية اخلاصة برباءات االخرتاع
مبوجب االتفاقية احلالية اعتبارا من تاريخ منح الرباءات ولبقية مدة سريان مفعول الرباءة ،حمسوبة اعتبارا من تاريخ تقدمي
الطلبات وفق أحكام املادة  33من االتفاقية احلالية.
 .9إذا كان أحد املنتجات موضوع طلب مقدم للحصول على براءة اخرتاع يف بلد عضو وفقا إلجراءات الفقرة ( 8أ)،
فإن هذا املنتج ،وبغض النظر عن أحكام الباب السادس ،ممينح حقوقا تسويقية مطلقة ملدة مخس سنوات عقب احلصول
على املوافقة على التسويق يف ذلك البلد العضو أو حىت يتم منح أو رفض منح براءة اخرتاع خاصة هبذا املنتج يف ذلك
البلد العضو ،أي من الفرتتني أقصر ،شريطة أن يكون كل من تقدمي طلب براءة االخرتاع ومنح الرباءة هلذا املنتج لدى
عضو آخر واحلصول على موافقة التسويق من هذا العضو اآلخر قد جرى بعد نفاذ اتفاقية التجارة العاملية.
المادة 71
المراجعة والتعديل
 .1يراجع جملس جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة تنفيذ االتفاقية احلالية عقب انقضاء الفرتة االنتقالية
املنصوص عليها ىف الفقرة  2من املادة  .65ويقوم اجمللس بناء على اخلربة العملية املكتسبة يف تنفيذ هذه االتفاقية،
بإجراء املراجعة بعد مضي سنتني على ذلك التاريخ وعلى فرتات مماثلة بعد ذلك .كما جيوز للمجلس إجراء
عمليات استعراض يف ضوء أي تطورات جديدة ذات صلة قد تستلزم تعديل هذه االتفاقية أو تنقيحها.

 .2جيوز إحالة التعديالت املنجزة اليت ال ختدم سوى غرض زيادة مستويات احلماية املمنوحة حلقوق امللكية الفكرية
والنافذة يف اتفاقيات أخرى متعددة األطراف ومقبولة مبوجب أحكام هذه االتفاقيات من جانب كافة الدول األعضاء
يف منظمة التجارة العاملية ،جيوز إحالتها إىل املؤمتر الوزاري الختاذ ما يلزم من إجراءات وفق أحكام الفقرة  6من املادة
10من اتفاقية منظمة التجارة العاملية وبناء على اقرتاح يصوت عليها باإلمجاع من قبل جملس جوانب حقوق امللكية
الفكرية املتصلة بالتجارة.
المادة 72
التحفظات
ال جيوز التقدم بتحفظات فيما يتعلق بأي من أحكام هذه االتفاقية دون موافقة الدول األعضاء األخرى.
المادة 73
االستثناءات األمنية
ليس يف هذه االتفاقية ما يفسر على أنه:
(أ) يلزم أيا من األعضاء بتقدمي معلومات يعترب اإلفصاح عنها منافيا ملصاحله األمنية األساسية ،أو
(ب) مينع أيا من األعضاء من اختاذ إجراءات يعتربها ضرورية حلماية مصاحله األمنية األساسية:
 -1املتعلقة باملواد القابلة لالنشطار أو املواد اليت تشتق عنها،
 -2املتعلقة بتجارة األسلحة والذخائر واملعدات احلربية والتجارة يف سلع ومواد أخرى بصورة مباشرة أو غري مباشرة بغية
تزويد املؤسسات العسكرية باحتياجاهتا،
 -3اليت اختذت يف أوقات احلرب أو الطوارئ األخرى يف العالقات الدولية ،أو
(ج) مينع أيا من الدول األعضاء من اختاذ أي إجراء يف سياق القيام بالتزاماهتا مبوجب ميثاق األمم املتحدة لصون األمن
والسلم الدوليني.

