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 )تريبس( اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
 إن البلدان األعضاء،

رغبةةم ها ةةا ي  اةةشو ال وةةعراق لالليتاتشةة  الةةر  لةةعل ال وةةارأ الدللشةةم، لإر  ة ةةج ي احلع بةةار  ةةيتلرأ  وةةوش  ا  ا ةةم 
ابري لاإلجةةيتاءاق ائ ةةةجأ إل اةةار ملاةةعل ائلفشةةم الالالةةم لائمة ةةم  اةةعل ائلفشةةم الافيت ةةم، لالةةدب  ةة ان  حل   ةةب  ال ةةد

 الافيت م ملعاجز ي ملد راهتا  هام ال وارأ ائويتلعم؛ لإتيتاراً ها ا، هلجه الغا م، با اجم إىل ل   تعاعد ل  ظ م بوةن:
حباةعل م لاحل ااتشاق  ل ائلارداق الدللشم راق ال ةلم 4991) ( إهفان  طبشق ائبادئ األساسشم حل ااتشم جاق للام 

 ائلفشم الافيت م؛
 .لفشم الافيت م ائ للام بال وارأ)ب( ل   ائلا ري لائبادئ الفافشم فش ا   للق ب عفيت ل طال لاس ةدام ملاعل ائ

)جة(  عفري العساة  الالالم لائمة م إل اار ملاعل ائلفشم الافيت م ائ للام بال وارأ، ه  هيتاعاأ الايتلل بني شىت األ ظ م 
 الاعهشم؛الاا ع شم 

)د( إ املةم ال ةدابري الالالةةم لالةةيت لم ئاة   وةةعء ائاااعةاق بةني ا فعهةةاق ي رةجا اأ ةعي لملةةة  ا بةسةالش  ه لةةددأ 
 األطيتاب؛

)رة( لل   الرت شباق احل  االشم الر  ة  دب حتاشق  ت ة  تةدر هةمل ائوةار م ي   ةاةا ائاال ةاق؛لإتيتاراً ها ةا با اجةم 
همل ائبادئ لالاعاعد لاأل ظ م الر   االل ال وارأ الدللشم ي الةل  ائالدأ؛لإتيتاراً ها ا بةةن  إىل إطار ه لدد األطيتاب

ملاعل ائلفشم الافيت م ري ملاعل  اصم؛لإتيتاراً ها ا باألرداب اأاصم بالةشاساق اللاهم الر  ة اد إلش ا األ ظ م 
ب اإلمناةشةةم لال فاعلعجشةةم؛لإتيتاراً ها ةةا   ضةةاً باحلمل شاجةةاق الاعهشةةم ائلاشةةم حب ا ةةم ائلفشةةم الافيت ةةم، ألةةا ي رلةة  األرةةدا

اأاصم ألت  البلدان األعضاء منةعاً هةمل ملشةمل ائيتل ةم الا ةعن ي  ااشةج الاةعا ني لاللةعاة  ال اظش شةم ةلشةاً بغشةم  فشا ةا 
عةةمل طيت ةةق احل اةةال  هةةمل إ وةةاء تاعةةدأ  فاعلعجشةةم سةةلش م لتابلةةم لمسةة  يتار؛ل ة شداً ها ةةا علةة    شةةم  اشةة  ال ةةع يتاق

علةة  ال زاهةةاق هلةةزاأ حبةة  ائاااعةةاق ائ للاةةم باضةةا ا ائلفشةةم الافيت ةةم لائ للاةةم بال وةةارأ هةةمل  ةةمل إجةةيتاءاق ه لةةددأ 
األطيتاب؛لرغبم ها ا ي إتاهم عمتم  لالن ه بادلم بني هاظ م ال وارأ اللائشم لائاظ م اللائشم لل لفشم الافيت م ل وار 

 ل جل  ائاظ اق الدللشم األ يتن ائلاشم: wipoااتشم بالةإلش ا ي رجه احل 
  للمل ا اات ا عل  ها لي:

 الجزء األول
 أحكام عامة ومبادئ أساسية

 : طبيعة ونطاق االلتزامات1المادة 
 ل ةةزم البلةةدان األعضةةاء ب ااشةةج  ملفةةام رةةجه احل ااتشةةم  لعةةعا للبلةةدان األعضةةاء، دلن إلةةزام،  ن  ااةةج  ةة مل تعا شا ةةا  -4

ها  ش  محا م  لس  همل الر   طلب ا رجه احل ااتشم، شيت طم عدم خمالام رجه ا  ا م ألملفام رجه احل ااتشم  لللبلةدان 
 األعضاء مليت م حتد د الطيت ام ائمة م ل ااشج  ملفام رجه احل ااتشم ي إطار   ظ   ا ل سالشب ا الاا ع شم 

 م( إىل مجش  فئاق ائلفشم الافيت م ائا عي علش ا ي األتةةام هةمل ي رجه احل ااتشم،  وري اصطمح )ائلفشم الافيت  -2
 همل اجلزء الثاين  7إىل  4

(  لفش ةا   للةق 4 طبق األعضاء ائلاهلم ائا عي علش ا ي رةجه احل ااتشةم علة  هةعاطب البلةدان األ ةيتن األعضةاء) -3
ء األ ةةيتن األشةةةاي الطبشلشةةعن لاحلع بةةار عن حباةةعل ائلفشةةم الافيت ةةم راق ال ةةلم،  ل ةة  هةةمل هةةعاطب البلةةدان األعضةةا

م( لهلارةةةدأ بةةةيتن 4997الةةةج مل  ةةةة عفعن هاةةةا شا األرلشةةةم الماهةةةم للي ا ةةةم ائا ةةةعي علش ةةةا ي هلارةةةدأ بةةةار ا )
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م( لهلاردأ رلها لهلارةدأ ائلفشةم الافيت ةم فش ةا    ة  بالةدلاةيت ائ فاهلةم، لةع  ن مجشة  البلةدان األعضةاء ي 4974)
(  ل ل ةةةزم  ل بلةةةد عضةةةع  ةةةة اشد هةةةمل 2لائشةةةم  ا ةةةل هةةةمل البلةةةدان ائعتلةةةم علةةة  رةةةجه احل ااتشةةةاق)هاظ ةةةم ال وةةةارأ ال

همل ائادأ الةادسم همل هلاردأ رلهةا بررسةال  2همل ائادأ اأاهةم  ل الاايتأ  3اإلهفا اق ائا عي علش ا ي الاايتأ 
 همل ملاعل ائلفشم الافيت م اإل طار الجل  اص علشه  ل  األملفام إىل جملا اجلعا   ائ  لم بال وارأ 

 : المعاهدات المبرمة بشأن الملكية الفكرية2المادة 
 4فش ةةا   للةةق بةةاألجزاء الثةةاين لالثالةةمل لاليتابةة  هةةمل احل اةةال ا ةةاأل،  ل ةةزم البلةةدان األعضةةاء أليتاعةةاأ  ملفةةام ائةةعاد هةةمل  -4

 م( 4997همل هلاردأ بار ا ) 49لائادأ  42ملىت 
ئا ةةةعي علش ةةةا ي األجةةةزاء هةةةمل األلل لملةةةىت اليتابةةة  هةةةمل رةةةجه احل ااتشةةةم هةةةمل  ل هةةةمل حل اةةة اص  ل هةةةمل األملفةةةام ا -2

احلل زاهاق ا الشم الر تد  رت   عل  البلدان األعضةاء بلضة ا هةاه األ ةيتن ألعجة  هلارةدأ بةار ا، لهلارةدأ بةيتن، 
 لهلاردأ رلها، لهلاردأ ائلفشم الافيت م فش ا      بالدلاةيت ائ فاهلم 

 عاملة الوطنية: الم3المادة 
 ل زم    همل البلدان األعضاء ألا  هعاطب البلدان األ يتن األعضاء هلاهلم حل ا  عمل ائلاهلم الر  اي ا ئعاطاش ا  -4

( ائلفشةةم الافيت ةةم هةة  هيتاعةةاأ احلسةة ثااءاق ائا ةةعي علش ةةا بالالةة  ي  ةة  هةةمل هلارةةدأ بةةار ا 3فش ةةا   للةةق حب ا ةةم)
(، لهلاردأ رلها، لهلاردأ ائلفشم الافيت م فش ا      بالدلاةيت ائ فاهلم  لفش ا م4974م(، لهلاردأ بيتن )4997)

  للق بائؤد مل لها وي ال ةوشمق ال ع شم لرشئاق اإلراعم، حل اطبق رجا احلل زام إحل فش ا   للق با اعل ائا عي 
هةمل هلارةدأ بةيتن  9لش ةا ي ائةادأ علش ا ي رجه احل ااتشةم، ل ل ةزم  ل بلةد عضةع  ةة اشد هةمل اإلهفا ةاق ائا ةعي ع

همل هلاردأ رلها بررسال اإل طار ائا عي علشه ي  ل  األملفام إىل  49)ب( همل ائادأ  4م(  ل الاايتأ 4974)
 جملا اجلعا   ائ  لم بال وارأ همل ملاعل ائلفشم الافيت م 

فش ا   للق باإلجيتاءاق الاضاةشم  4لاايتأ حلععا للبلدان األعضاء احلس اادأ همل احلس ثااءاق ائة عح الا ألا ض  ا -2
لاإلدار ةةم، ألةةا ي رلةة  حتد ةةد هةةعطمل خم ةةار  ل  لشةةني ل شةة  ي  را ةةي بلةةد عضةةع، إحل ملةةني  فةةعن رةةجه احلسةة ثااءاق 
 يتلر م لض ان احلل زام أليتاعاأ  ملفام الاعا ني لاللعاة  ال اظش شم الر حل   لارض ه   ملفام رجه احل ااتشم لشيتط  حل 

  اللوعء إىل رجه ائ ارساق  اششد هة رت لل وارأ  فعن ي
 : المعاملة الخاصة بحق الدولة األولى بالرعاية4المادة 

فش ا   للق حب ا م ائلفشم الافيت م، فرن  ل هشزأ  ل  اضش   ل اه شاا  ل مل ا م مياي ةا بلةد عضةع ئةعاطب  ل بلةد   ةيت 
زأ ةةةةةةةةةةةة  البلةدان األعضةاء األ ةيتن  ل ةة ث  هةمل رةجا احلل ةزام  ل هشع   ن  ا  عل  الاعر لدلن  ل شيتلط ئعاطب مجش

  ل  اضش   ل اه شاا  ل مل ا م مياي ا بلد عضع ل فعن:
) (  ابلم عمل ا ااتشاق دللشم بوةن ائةاعدأ الاضاةشم  ل إ اار الاعا ني راق ال بغم اللاهم لغري ائا  يتأ بالةجاق علة  

 محا م ائلفشم الافيت م؛
م(  ل هلارةةةدأ رلهةةةا الةةةر هشةةةز اع بةةةار ائلاهلةةةم ائ اعملةةةم غةةةري هيت بطةةةم 4974( مماعملةةةم لفاةةةاً ألملفةةةام هلارةةةدأ بةةةيتن ))ب

 بائلاهلم العطاشم ب  هيت بطم بائلاهلم ائ اعملم ي بلد   يت؛
  اال ا األ؛)جة( ه للام حباعل ائؤد مل، لها وي ال ةوشمق ال ع شم، لرشئاق اإلراعم، الر حل اص علش ا  ملفام احل
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)د(  ابلةم هةمل ا ااتشةاق دللشةم ه للاةم حب ا ةم ائلفشةم الافيت ةةم  صةبيل سةار م ائالةعل تبة  سةيت ان هالةعل ا اةال هاظ ةةم 
ال وةارأ اللائشةةم، شةةيت طم إ طةةار جملةةا اجلعا ةة  ائ  ةةلم بال وةارأ هةةمل ملاةةعل ائلفشةةم الافيت ةةم الةةجه احل ااتشةةاق ل حل 

 ر  د هعاطب البلدان األعضاء األ يتن  فعن  ششزاً عوعاةشاً  ل غري ه  
 : االتفاقيات المتعددة األطراف بشأن اكتساب الحماية أو استمرارها5المادة 

عل  اإلجيتاءاق ائا عي علش ا ي احل ااتشاق ائ لددأ األطيتاب  1ل 3حل اطبق احلل زاهاق ائا عي علش ا ي ائاد ني 
 شم الافيت م فش ا   للق با  ةاب ملاعل ائلفشم الافيت م  ل اس  يتاررا ائ هم حتل رعا م ائاظ م اللائشم لل لف

 : االنقضاء6المادة 
ميفةمل  ، حل  ضة مل رةجه احل ااتشةم هةا1ل 3ألغيتاض  ةةع م ائاااعةاق ألعجة  رةجه احل ااتشةم، هة  هيتاعةاأ  ملفةام ائةاد ني 

 اس ةداهه لل لاه  ه  هةةلم ا اضاء ملاعل ائلفشم الافيت م 
 هداف: األ7المادة 

 ةةة مح محا ةةم لإ اةةار ملاةةعل ائلفشةةم الافيت ةةم ي  وةةوش  رلح احلب فةةار ال فاعلةةعجي ل اةة  ل ل ةةشمح ال فاعلعجشةةا، ألةةا  اةةق 
ائاالةةةم ائوةةةرت م ئا وةةةي ائليتفةةةم ال فاعلعجشةةةم لهةةةة ةدهش ا، باألسةةةلعب الةةةجل  اةةةق اليتفارةةةم احلج  اعشةةةم لاحلت  ةةةاد م، 

 لال عاان بني ا اعل لالعاجباق 
 : المبادئ8 المادة

عةةعا للبلةةدان األعضةةاء، عاةةد ل ةة   ل  لةةد   تعا شا ةةا للعاةي ةةا ال اظش شةةم، اع  ةةاد ال ةةدابري الماهةةم   ا ةةم ال ةةيم  -4
اللاهم لال غج ةم ل دهةم ائ ةليم اللاهةم ي الاطاعةاق راق األ شةم ا شع ةم لل ا شةم احلت  ةاد م احلج  اعشةم لال فاعلعجشةم 

  دابري ه   ملفام احل اال ا األ فش ا، شيت طم ا ةال رجه ال
تد  فعن رااك ملاجم حل ار  دابري،  ورتط ا ةات ا ه   ملفام احل اال ا األ، ئا  ملاةزل ملاعل ائلفشم الافيت م  -2

همل إساءأ اس ةداه ا،  ل ها  اللوعء إىل ممارساق  ةايت عمل  اششد غري هلاعل لل وارأ  ل  ؤثيت سلباً عل  الاا  الدلأل 
 جشا لل فاعلع 

 الجزء الثاني
 المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها

 : ملاعل ائؤل  لا اعل ائ للام الا4الاةمح 
 : العالقة مع معاهدة برن9المادة 

م( 4974هةةةمل هلارةةةدأ بةةةيتن ) 24لملةةةىت  4 ل ةةةزم البلةةةدان األعضةةةاء أليتاعةةةاأ األملفةةةام الةةةر  ةةةاص علش ةةةا ائةةةعاد هةةةمل  -4
هليا ا، غري  ن البلدان األعضاء لمل       حباعل للمل   ي   ال زاهاق ألعج  رجه احل ااتشم فش ا   للق با اعل ل 

 هفيترأ همل هلاردأ بيتن  ل ا اعل الاابلم عا ا  9ائا عي علش ا ي ائادأ 
الل ةةة   ل ائاةةةارشمح  ةةةيتل محا ةةةم ملاةةةعل ائؤلةةة  علةة  الا ةةةاأل للةةةشا علةةة  جمةةةيتد األففةةار  ل اإلجةةةيتاءاق  ل  سةةةالش   -2

 اليت ا شم 
 : برامج الحاسب اآللي وتجميع البيانات11المادة 

      بيتاها ا اس  اآلأل )الف بشع يت(، سعاء   ا ل بلغةم ائ ةدر  ل بلغةم اآللةم، با  ا ةم باع باررةا  ع ةاحًل  دبشةم  -4
 م( 4974ألعج  هلاردأ بيتن )
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األ يتن، سعاء   ا ل ي شف  هايتلء  لشةاً  ل  ل شةف    ةيت، إرا  ا ةل        با  ا م البشا اق اجمل لم  ل ائعاد -2
 وف   لااً ففيت اً   شوم ا  ااء  ل  يت ش  ة ع اهتا  لرةجه ا  ا ةم حل وة   البشا ةاق  ل ائةعاد ي ملةد راهتةا، لحل  ة  

 حباعل ائؤل  ائ للام الجه البشا اق  ل ائعاد راهتا 
 : حقوق التأجير11المادة 

  للةةق علةة  األتةة  بةة اها ا اسةة  اآلأل )الف بشةةع يت( لاألع ةةال الةةةشا اةشم،  ل ةةزم البلةةدان األعضةةاء ألةةا  ائةةؤلاني فش ةةا 
ل لاةةةاة مح ملةةةق إجةةةااأ  ل ملظةةةيت  ةةةةجري  ع ةةةاهلمح األصةةةلشم ائ   لةةةم حباةةةعل الطبةةة   ل الاةةةة  ائا وةةةم عا ةةةا  ةةةةجرياً هار ةةةاً 

فش ا   للق باألع ال الةشا اةشم هامل  فمل  ةجري رجه األع ال فش ا تد للو  عر  ل ة ث  البلد اللضع همل رجا احلل زام 
 دن إىل ا  وةةةار  ةةةةة ا ألةةةا  ليةةةق  ةةةيتراً هاد ةةةاً بةةةا ق ائطلةةةق ي احلس اةةةةال ائ اةةةعح ي رلةةة  البلةةةد اللضةةةع لل ةةةؤلاني 

الةةة اها ملةةةني حل فةةةعن  ل لاةةةاة مح  لفش ةةةا   للةةةق بةةة اها ا اسةةة  اآلأل )الف بشةةةع يت(، حل اطبةةةق رةةةجا احلل ةةةزام علةةة   ةةةةجري
 ال  اها  اةه ائع عع األساسي لل ةجري 

 : مدة الحماية12المادة 
عاد ملةاب هدأ محا م ع   همل األع ال،  مب األع ال الاع عغيتافشم  ل األع ال الااشم ال طبشاشم، عل   ساس   يت 

الةة م ال اعميشةم الةر  جشةز فش ةا  وةيت  سةام اع بةاراً هةمل ةا ةم 05غري هةدأ ملشةاأ الوةةص الطبشلةي، حل اة  رةجه ائةدأ عةمل 
سام اع باراً  05سام اع باراً همل إ  األ الل   ائلب  05 ل  األع ال  ل ي ملال عدم لجعد  يت شص بالاويت ي غضعن 

 همل ةا م الةام ال اعميشم الر مت فش ا إ  اجه 
 : القيود واالستثناءات13المادة 

احلسةةة ثااءاق هةةةمل ا اةةةعل ائطلاةةةم علةةة  ملةةةاحلق  اصةةةم هلشاةةةم حل  لةةةارض هةةة   ل ةةةزم البلةةةدان األعضةةةاء با ةةةيت الاشةةةعد  ل 
 احلس غمل اللادل للل   الاب لحل  ليق  يتراً غري هلاعل بائ احل ائويتلعم ل امل  ا ق فشه 

 : حماية المؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة14المادة 
وشمق صع شم،  ةق لل ةؤد مل هاة  األفلةال ال الشةم الةر  ة مح دلن  ةيت شص فش ا   للق ب ةوش   ع ال ائؤد مل ي  ة -4

ها مح:  ةوش   داة مح غري ائةو  لع    ة  همل رجه ال ةوشمق    ا  ق هلمح ها  األفلال ال الشم دلن  يت شص 
 ها مح: بمل  داة مح ا ي عل  اهلعاء بالعساة  المسلفشم ل اله للو  عر 

  ع شم حبق إجااأ الاة  ائباشيت  ل غري ائباشيت ل ةوشمهتمح ال ع شم، لحبق هاله       ها وع ال ةوشمق ال -2
 ةق هلشئةةاق اإلراعةةم هاةة  األفلةال ال الشةةم عاةةدها  ةة مح دلن  ةيت شص ها ةةا:  ةةةوش  الةة اها اإلراعشةم لع ةة   ةةة  هةةمل  -3

ال لاز عن  لملشةمل حل ةا  رجه ال ةوشمق، لإعادأ البةمل عة  لسةاة  البةمل المسةلفي، ل اة  رةجه ائةعاد للو  ةعر بة
البلدان األعضاء رجه ا اعل هلشئاق اإلراعم،  ل زم ألا  هالفي ملاعل ائؤل  عل  ائادأ هع عع البمل إهفا شم ها  

 م( 4974األفلال ائج عرأ  عمه، ه  هيتاعاأ  ملفام هلاردأ بيتن )
  ها لزم همل  بد  ، عل  ها وي ال ةوشمق ائ للام ب اها ا اس  اآلأل )الف بشع يت(، ه 44 طبق  ملفام ائادأ  -1

ال ع شم ل ل  صياب ملاعل   يت مل ي جمال ال ةوشمق ال ع شم ملةةب ا  ةاص علة  حتد ةدرا تةعا ني البلةد اللضةع 
م  ظةام  ضة مل ائفافةةأ ائا ةام ألصةياب ا اةعل 4991 شةةان    بيت ة   40ائلب  فرن  ةان لةدن رلة  البلةد ي 

مق ال ةةع شم، عةةعا للبلةةد هعاصةةلم  طبشةةق رةةجا الاظةةام شةةيت طم  حل  ةةؤدل ال ةةةجري ال وةةارل فش ةةا   للةةق ب ةةةجري ال ةةةوش
 لل ةوشمق ال ع شم إىل إ ال  يتر هادل حباعل الاة  ائطلام الر       الا  صياب ا اعل 
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ملةىت ةا ةم فةرتأ   دلم هدأ ا  ا م ائ املم ألعج  احل اال ا األ لل ؤد مل لها وي ال ةوشمق ال ةع شم علة  األتة  -0
سام حتة  اع باراً همل ةا م الةام ال اعميشم الر مت فش ا ال ةوش  األصلي  ل ملدث فش ا األداء   ها هدأ ا  ا م  05

سةام اع بةاراً هةمل ةا ةم الةةام ال اعميشةم الةر مل ة  فش ةا بةمل ائةادأ  25ف دلم هاحل  ا  عمل  3الر  ا  ألعج  الاايتأ 
 ائلاشم 

عد ةةةةةةةةةةةةيتلط  ل تشةةةةةةعا ألل بلةد عضةع الةاص علة  شةةةةةةةةةةةةةةةة، ع3ل 2ل 4با اعل ائ اعملةم ألعجة  الااةيتاق  فش ا   للق -9
هةةةمل هلارةةةدأ بةةةيتن  41 ل اسةةة ثااءاق  ل حتاظةةةاق إىل ا ةةةد الةةةجل  ةةةة   بةةةه هلارةةةدأ رلهةةةا  غةةةري  ن  ملفةةةام ائةةةادأ 

ئةةةةؤد مل لها وةةةةي ال ةةةةةوشمق ال ةةةةع شم ي  لةةةةة  م(  طبةةةةق   ضةةةةاً، هةةةة  هةةةةا لزم هةةةةمل  بةةةةد  ، علةةةةة  ملاةةةةعل ا4974)
 ال ةوشمق 

 : العالمات التجارية2القسم 
 : المواد القابلة للحماية15المادة 

 ل    ل عمهم  ل جم ععم عمهاق  ةة   ب  ششةز الةةل  لاأةدهاق الةر  ا و ةا هاوةةأ هةا عةمل  لة  الةر  ا و ةا  -4
ل فةةةعن رةةةجه اللمهةةةاق، حلسةةةش ا الفل ةةةاق الةةةر  وةةة     ةةةاء  ائاوةةةاق األ ةةةيتن صةةةا م ألن  فةةةعن عمهةةةم هار ةةةم 

شة شم لمليتلفاً ل رتاهةاً ل شةفاحًل لجم ععةم  لةعان ل ل هةز ا هةمل رةجه اللمهةاق، هؤرلةم لل ةةوش   لمهةاق هار ةم  
لملةةني حل فةةعن ي رةةجه اللمهةةاق ها ةةة   ب  ششةةز الةةةل  لاأةةدهاق راق ال ةةلم، عةةعا للبلةةدان األعضةةاء  ن هلةة  

ملشم لل ةةةوش  هوةةيتلطم بةةال  ششز ائف ةةة  هةةمل  ةةمل احلسةة ةدام    ةةا عةةعا هلةةا اشةةرتاط  ن  فةةعن اللمهةةاق ال ةةم
 ائزه   ةوشل ا تابلم لإلدراك بالاظيت،  ويتط ل ةوشل ا 

عل   ةا حتظيت عل  البلدان األعضاء رفو  ةوش  عمهم هار م ألسباب   يتن، شيت طم  4 ابغي عدم ف مح الاايتأ  -2
 م( 4997اي همل  ملفام هلاردأ بار ا )عدم احل  ا

عةةعا للبلةةدان األعضةةاء جلةة  تابلشةةم ال ةةةوش  هل  ةةدأ علةة  احلسةة ةدام  غةةري   ةةه حلعةةعا اع بةةار احلسةة ةدام الاللةةي  -3
لللمهم شيتطاً لل ادم بطل  ل ةوشل ا  ل ظيت رفو طل   ةوش  جمليتد  ن احلس ةدام ائزه  مل  دث تب  ا اضاء 

 ع باراً همل  ار    ادمي الطل  فرتأ ثمث ساعاق ا
حلعةةعا هطلاةةةاً  ن  فةةةعن طبشلةةةم الةةةةل   ل اأةةةدهاق الةةةر  ةةيتاد اسةةة ةدام اللمهةةةم ال وار ةةةم بوةةةةةا عابةةةم حتةةةعل دلن  -1

  ةوش  اللمهم 
 ل ةةةزم البلةةةدان األعضةةةاء باوةةةيت  ةةة  عمهةةةم هار ةةةم إهةةةا تبةةة   ةةةةوشل ا  ل بلةةةده فةةةعراً، لبرعطةةةاء فيتصةةةم هلاعلةةةم ل اةةةدمي  -0

 ل  اساق برلغاء ال ةوش     ا ععا للبلدان األعضاء إ املم فيتصم احلعرتاض عل   ةوش  عمهم هار م احل
 : الحقوق الممنوحة16المادة 

    ةة  صةةامل  اللمهةةم ال وار ةةم ائةةةولم بةةا ق ائطلةةق ي هاةة  مجشةة  األطةةيتاب الثالثةةم الةةر مل حت ةة  علةة  هعافاةةم  -4
اق راهتا ةةةةةةةةةةةم بالاةبم للةل  لاأدهةةةةةةا ال وار ةةةةةةةةةةةةةةراهتا  ل عمهم مماثلم ي  ع اهلصامل  اللمهم همل اس ةدام اللمهم 

لةة  احلسةة ةدام عةةمل امل  ةةال ملةةدلث  ل ائ اثلةةم ل لةة  الةةر سةةولل بوةةةةا اللمهةةم ال وار ةةم ملةةني ميفةةمل  ن  ةةةايت ر
هطاباةةم بالاةةةبم لةةةل   ل  ةةدهاق هطاباةةم  ل اةةرتض امل  ةةال ملةةدلث لةةبا ي ملالةةم اسةة ةدام عمهةةم هار ةةم  ،لةةبا

ل ظيت  ن  ضيت ا اعل ائعصعفم  عمه بة م ملاعل سابام تاة م ملالشاً،  ل  ن  ؤثيت ي إهفا شم هةا  البلةدان األعضةاء 
 ملاعتاً ي اللمهاق ال وار م عل   ساس احلس ةدام 



 ملحق

 

6 

 

همل  بد  ، علة  اأةدهاق لعاةد  ايت ةيت هةا م(، ه  ها لزم 4997هفيترأ همل هلاردأ بار ا ) 9 طبق  ملفام ائادأ  -2
إرا  ا ل اللمهم ال وار م هليتلفم جشداً  يتاعي البلدان األعضاء هدن هليتفم اللمهم ال وار م ي تطاع اجل  عر ائلةب 

 ألا ي رل  هليتف  ا ي البلد اللضع ائلب   شوم  يتل ا اللمهم ال وار م 
م(، هة  هةا لزم هةمل  بةد  ، علة  الةةل   ل اأةدهاق غةري 4997بار ا ) هفيترأ همل هلاردأ 9 طبق  ملفام ائادأ  -3

ائ اثلم ل ل  الر سولل بوةةا عمهم هار م، شيت طم  ن  دل اس ةدام  ل  اللمهم ال وار م بالاةبم ل ل  الةل  
 ن   ضيتر   ل اأدهاق عل  صلم بني  ل  الةل   ل اأدهاق لصامل  اللمهم ال وار م ائةولم، لشيت طم امل  ال

 ه احل صامل  اللمهم ال وار م ائةولم همل جيتاء رل  احلس ةدام 
 : االستثناءات17المادة 

ععا للبلدان األعضاء الاص عل  اس ثااءاق ةدلدأ همل ا اعل الااشئم عمل اللمهةاق ال وار ةم،  احلسة ةدام ائا ة  
 لعم ل امل  اللمهم ال وار م لاألطيتاب الثالثم للباراق العص ، شيت طم  ن  يتاع  رجه احلس ثااءاق ائ احل ائويت 

 : مدة الحماية18المادة 
 فةةعن ال ةةةوش  األلل لللمهةةم ال وار ةةم، ل ةة  هد ةةد لةةجل  ال ةةةوش ، ئةةدأ حل اةة  عةةمل سةةب  سةةاعاق  ل فةةعن  ةةةوش  

 اللمهم ال وار م تابًم لل ود د ئيتاق غري ةددأ 
 ية: متطلبات استخدام العالمة التجار 19المادة 

إرا  ان اس ةدام اللمهم ال وار م شيتطاً حلس  يتار  ةوشل ا، حلععا إلغاء ال ةوش  إحل بلد ا اضاء هدأ حل ا  عمل  -4
ثمث ساعاق ه عاصلم همل عةدم اسة ةداه ا، هةامل  ثبةل صةامل  اللمهةم ال وار ةم لجةعد  سةباب لجش ةم  ةة اد إىل 

ع الااشةةةئم بغةةةري إرادأ صةةةامل  اللمهةةةم لالةةةر حتةةةعل دلن لجةةةعد عابةةةاق حتةةةعل دلن رةةةجا احلسةةة ةدام  ل ل ةةة  األل ةةةا 
اس ةداه ا،  اشعد احلس رياد ائايتل م عل  الةل  لاأدهاق الر حت ش ا اللمهم ال وار م ائلاشم  ل الويتلط ا فعهشم 

 األ يتن ائايتل م علش ا،  سباباً لجش م للدم اس ةداه ا 
املب ا،  ل ة  اسة ةداه ا هةمل تبة   ل شةةص   ةيت اسة ةداهاً هلةا ملني  فعن اللمهم ال وار م  ا لم لةةشطيتأ صة -2

 ألغيتاض اس  يتار  ةوشل ا 
 : متطلبات أخرى21المادة 

 ظةةيت بةةدلن هةة ر  اششةةد اسةة ةدام اللمهةةم ال وار ةةةم ي ال وةةارأ بوةةيتلط  اصةةم  اسةة ةداه ا إىل جا ةة  عمهةةم هار ةةةم 
عل  ال  ششز بني الةل  لاأدهاق الر  ا و ا هاوةأ   يتن، لاس ةداه ا بوف   اي  ل بةسلعب  ا اص همل تدرهتا 

هلشام ل ل  الةر  ا و ةا هاوةاق   ةيتن  لحل  ةة بلد رةجا اشةرتاط اسة ةدام اللمهةم ال وار ةم الةر حتةدد ائاوةةأ ائا وةم 
ائاوةةأ، دلن  للةل   ل اأدهاق إىل جا   اللمهم ال وار م ائ شزأ للةل   ل اأدهاق احملددأ ائلاشم الر  ا و ةا  لة 

 ار باط ا الا 
 : الترخيص والتنازل21المادة 

عةةعا للبلةةدان األعضةةاء حتد ةةد شةةيتلط الرت ةةشص باسةة ةدام اللمهةةاق ال وار ةةم  ل ال اةةاال عا ةةا، علةة   ن  ا ةةمح   ةةه غةةري 
ري هة  ةةةةللغهة عح بالرت شص اإللزاهي باس ةدام اللمهاق ال وار م، لبةن ل امل  اللمهةم ال وار ةم ملةق ال اةاال عا ةا 

  ل بدلن  ا  ائاوةأ الر  لعد اللمهم ال وار م إلش ا ل امل  اللمهم اجلد د 
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 : المؤشرات الجغرافية3القسم 
 : حماية المؤشرات الجغرافية22المادة 

 ي رةةجه احل ااتشةةم،  ل ةة  ائؤشةةيتاق اجلغيتافشةةم رةةي ائؤشةةيتاق الةةر حتةةدد هاوةةة سةةللم هةةا ي  را ةةي بلةةد عضةةع،  ل ي -4
هاطاةةم  ل هعتةة  ي  لةة  األرا ةةي، ملةةني  فةةعن الاععشةةم  ل الةةة لم  ل الةةة اق األ ةةيتن هلةةجه الةةةللم راجلةةم ب ةةعرأ 

  ساسشم إىل هاوةرا اجلغيتاي 
 فش ا   للق بائؤشيتاق اجلغيتافشم،  ل زم البلدان األعضاء ب عفري العساة  الاا ع شم لألطيتاب ائلاشم ئا : -2

 ة شم  ل عيتض سللم ها  ةعملي بةةن الةةللم ائلاشةم  وةةق ي هاطاةم جغيتافشةم غةري ائاوةة  ) ( اس ةدام   م لسشلم ي
 ا اشاي، بةسلعب  ضل  اجل  عر بوةن ائاوة اجلغيتاي للةللم؛

هفةةيترأ هةةمل  45)ب(  ل اسةة ةدام  وةةف  ع ةةًم هةةمل  ع ةةال ائاافةةةم غةةري ائا ةةام ملةةةب ا   يةةدد هلاارةةا ي ائةةادأ 
 م( 4997هلاردأ بار ا )

 ل زم البلدان األعضاء، همل  لااء  اة ا إن  ا ل  ويت لاهتا  ة   بجل   ل بااء عل  طل  همل طيتب له ه ليم  -3
ي رلةة ، بةةيتفو  ل إلغةةاء  ةةةوش  عمهةةم هار ةةم  وةة    ل   ةةةل  هةةمل هؤشةةيت جغةةيتاي فش ةةا   للةةق بةةةل  مل  اوةةة ي 

وار ةم بالاةةبم هلةجه الةةل  ي البلةد اللضةع راق طبشلةم األرا ي ائوار إلش ا، إن  ان اسة ةدام ائؤشةيت ي اللمهةم ال 
  ضل  اجل  عر فش ا   للق بائاوة ا اشاي للةل  

 د ائؤشةيتاق اجلغيتافشةم الةر   ةعر  ةجباً للو  ةعر  ن  3ل 2ل 4 طبق  دابري ا  ا م ائا عي علش ا ي الاايتاق  -1
يم مليتفشةاً فش ةا   للةق باألرا ةي  ل ائاطاةم  ل ائعتة  الةل  ائلاشم  وةق ي  راض   يتن، علة  الةيتغمح هةمل  ةةا صةيش

 الجل  وةق فشه الةل  
 : الحماية اإلضافية للمؤشرات الجغرافية23المادة 

 فش ا   للق باأ عر لائويتلباق الفيعلشم
يتافشةم الةر حتةدد  ل زم    همل البلدان األعضاء ب عفري العساة  الاا ع شم لألطيتاب ائلاشةم ئاة  اسة ةدام ائؤشةيتاق اجلغ -4

هاوةةة اأ ةةعر ل ةةة شم اأ ةةعر الةةر مل  اوةةة ي ائفةةان الةةجل  وةةري إلشةةه ائؤشةةيتاق اجلغيتافشةةم ائلاشةةم،  ل ائؤشةةيتاق الةةر 
 ليتب  وةأ ائويتلباق اليتلملشم ل ة شم ائويتلباق اليتلملشم الر مل  اوة ي ائفان الجل  وةري إلشةه ائؤشةيتاق اجلغيتافشةم 

ائاوة ا اشاي للةل    ل ملني  ة ةدم ائؤشيت اجلغيتاي هرتمجم  ل هايتل ةم بلبةاراق هثة  ) ةعع( ائلاشم ملىت ملني  بني 
 ( 1ل)صا ( ل) ةق( ل) الشد(  ل ها واال ا)

 ل زم البلدان األعضاء بيتفو  ل إلغاء  ةوش   ل عمهةم هار ةم بوةةن اأ ةعر  وة    ل   ةةل  هةمل هؤشةيت جغةيتاي  -2
ئويتلباق اليتلملشم  و    ل   ةل  همل هؤشيت جغيتاي  ةدد هاوةة ائوةيتلباق اليتلملشةم،  دد هاوة اأ عر،  ل بوةن ا

هةةمل  لاةةاء  اةةة ا إن  ا ةةل  وةةيت لاهتا  ةةةة   بةةجل ،  ل باةةاء علةة  طلةة  هةةةمل طةةيتب هلةةب فش ةةا   للةةق بةةةاأ عر  ل 
 ائويتلباق اليتلملشم الر مل  اوة ي  ل  األها مل 

شةم ه  اثلةم احلسةمح،  ةا  ا  ا ةم لفة  هةمل ائؤشةيتاق اجلغيتافشةم هة  هيتاعةاأ بالاةبم للة عر الر حت   هؤشةيتاق جغيتاف -3
  ل دد    بلد عضع األل اع الل لشم لل ايتتم بةني ائؤشةيتاق احل شةم ائ  اثلةم ائلاشةم، 22همل ائادأ  1 ملفام الاايتأ 

 ه  هيتاعاأ  يتلرأ   ان ائلاهلم ائا ام لل ا وني ائلاشني لعدم  ضلش  ائة  لفني 
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ل ة ش  محا م ائؤشيتاق اجلغيتافشم اأاصم باأ عر، هيتل هاال اق ي جملا اجلعا   ائ  لم بال وةارأ هةمل ملاةعل  -1
ائلفشم الافيت م ملعل إ واء  ظةام دلأل لإل طةار بائؤشةيتاق اجلغيتافشةم ل ةةوشل ا بالاةةبم للة ةعر ائؤرلةم للي ا ةم ي 

 البلدان األعضاء ائوار م ي الاظام 
 : ائاال اق الدللشم، احلس ثااءاق21ائادأ 

 عافةق البلةدان األعضةةاء علة  الةد عل ي هاال ةةاق  ةة  دب ا ةةادأ ا  ا ةم ائ اعملةم لل ؤشةةيتاق اجلغيتافشةم ائااةةيتدأ  -4
 د ةةةةاه هةةةةمل تبةةةة  بلةةةةد عضةةةةع إلجةةةةيتاء  1إىل رتةةةةمح  1  ل ظةةةةيت اسةةةة ةدام  ملفةةةةام الااةةةةيتاق هةةةةمل رتةةةةمح 23ألعجةةةة  ائةةةةادأ 

ااةشةةةةم  ل ه لةةةةددأ األطةةةةيتاب  لي سةةةةشال  لةةةة  ائاال ةةةةاق،  ل ةةةةزم البلةةةةدان األعضةةةةاء هاال ةةةةاق  ل عاةةةةد ا ااتشةةةةاق ث
باحلس لداد لبيمل اس  يتار  طبشق رجه األملفام عل  ائؤشيتاق اجلغيتافشةم ائااةيتدأ الةر  ةان اسة ةداه ا هع ةعع  لة  

 ائاال اق 
هيتاجلم  طبشةق  ملفةام رةجا الاةةمح، علة    ل زم جملا اجلعا   ائ  لم بال وارأ همل ملاعل ائلفشم الافيت م باس  يتار -2

 ن عةةيتل  لل هيتاجلةةم هةةمل رةةجا الاةةعع ي غضةةعن سةةا ني اع بةةاراً هةةمل  ةةار    اةةار ا اةةال هاظ ةةم ال وةةارأ اللائشةةم  لعةةعا 
لال ا  باه اجمللا إىل  ل تضشم  ؤثيت عل  ال اشد باحلل زاهاق الر  اص علش ا رجه األملفام، لعل  اجمللا بااء عل  

د عضع  ن   والر ه   ل همل البلةدان األعضةاء هااةيتدأ  ل جم  لةم بوةةن  ل هةةةلم مل ميفةمل إعةاد ملة  طل   ل بل
هةةيتضهل هلةةا هةةمل  ةةمل ائوةةالراق الثااةشةةم  ل اجل اعشةةم فش ةةا بةةني البلةةدان ائلاشةةم  لعلةة  اجمللةةا ا ةةار ال ةةدابري الةةر  ةة مح 

 احل اال علش ا ل ة ش   ااشج رجا الاةمح ل دهم  ردافه 
يت عل  البلدان األعضاء  ثااء  ااشج رجا الاةمح احل  اةاي هةمل ا  ا ةم ائ اعملةم لل ؤشةيتاق اجلغيتافشةم الةر  ا ةل  ظ -3

 تاة م ي رل  البلد اللضع تبش   ار   سيت ان هالعل ا ااتشم هاظ م ال وارأ اللائشم 
اة  احلسةة ةدام ائةةة  يت  ل ائ اثةة  حل لةزم  ل هةةمل األملفةةام الةةر  ةاص علش ةةا رةةجا الاةةةمح   ةاً هةةمل البلةةدان األعضةةاء أل -1

ئؤشيت جغيتاي هلني  ةاي ببلةد عضةع   ةيت  لةيتب  ةعراً  ل هوةيتلباق رلملشةم، لرلة  فش ةا   للةق بةةل   ل  ةدهاق 
 ا و ا  ل همل هعاطاش ا  ل األشةاي ائاش ني فش ا الج مل ظلعا  ة ةدهعن رل  ائؤشيت اجلغةيتاي اسة ةداهاً هةة  يتاً 

ق راهتةا  ل ائ  ةلم الةا ي  را ةي رلة  البلةد اللضةع إهةا ) ( علة  األتة  ئةدأ عوةيت سةاعاق بالاةبم للةةل   ل اأةدها
 م،  ل )ب( حبةمل  شم تب  رل  ال ار   4991 شةان    بيت    40سابام ل ار   

ملني  ادمي طل  ب ةوش  عمهم هار م  ل  ةوشل ا حبةمل  شم،  ل ملني  فعن ملاعل ي هلفشةم عمهةم هار ةم تةد  -0
 ل همل  مل احلس ةدام ا ةمل الاشم إها:ا  ةب

 ) ( تب   ار    طبشق رجه األملفام ي رل  البلد اللضع ملةب ا  دده اجلزء الةادس؛
  ل

 )ب( تب  ها  ائؤشيت اجلغيتاي ا  ا م ي بلد ائاوة؛
 ل باس  يتار صمملش  ا  ل  فر ه حلععا  ن    ال دابري ائ ةجأ ل ااشج  ملفام رجا الاةمح بةرلشم  ةوش  اللمهم ال وار م

 حبق اس ةداه ا عل   ساس  ةا إها هطابام  ل مماثلم ئؤشيت جغيتاي 
حل لةةزم  ل هةةمل األملفةةام الةةر  ةةاص علش ةةا رةةجا الاةةةمح   ةةاً هةةمل البلةةدان األعضةةاء ب طبشةةق رةةجه األملفةةام فش ةةا   للةةق  -9

ؤشةةيت الةةدال علش ةةا هطاباةةم لللبةةارأ ألؤشةةيت جغةةيتاي  ةةاي بةةةل بلةةد عضةةع   ةةيت فش ةةا   للةةق بةةةل   ل  ةةدهاق  فةةعن ائ
ائةلعفم ي اللغم الدارجم عل   ةةا احلسةمح الةدارأل هلةجه الةةل   ل اأةدهاق ي  را ةي رلة  البلةد اللضةع  لحل  لةزم  ل 
همل األملفام الر  اص علش ا رجا الاةمح   اً هةمل البلةدان األعضةاء ب طبشةق رةجه األملفةام فش ةا   للةق برشةارأ جغيتافشةم 
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د عضع   يت فش ةا   للةق بر  ةاأل الفيتهةم الةر  ل ة  ائؤشةيت الةدال علش ةا هطاباةم لمسةمح الةدارأل لاةعع هةمل  اصم بةل بل
 األعااب ائعجعدأ ي  را ي رل  البلد اللضع اع باراً همل  ار    اار ا اال هاظ م ال وارأ اللائشم 

مح فش ةةةا   للةةةق باسةةة ةدام  ل عةةةعا ألل بلةةةد عضةةةع اشةةةرتاط  ن  فةةةعن  اةةةدمي  ل طلةةة  ألعجةةة   ملفةةةام رةةةجا الاةةةة -7
 ةةةوش  عمهةةم هار ةةم ي غضةةعن  ةةا سةةاعاق اع بةةاراً هةةمل ر ةةعع  هةةيت احلسةة ةدام ائةةةال  لل ؤشةةيت احمل ةةي ي رلةة  
البلد اللضع  ل اع باراً همل  ار    ةوش  اللمهم ال وار م ي رل  البلد اللضع شيتط  عن اللمهم ال وار م تد  ويتق 

  ال ةار   سةابااً ل ةار   ر ةعع  هةيت احلسة ةدام ائةةال  ي رلة  البلةد اللضةع، شةيت طم ي رل  ال ار  ، لإن  ةان رلة
 عدم  عن ائؤشيت اجلغيتاي تد اس ةدم  ل سو  بةعء  شم 

حلععا ي سشال الل   ال وارل  ن خي   ل همل األملفام الر  اص علش ا رجا الاةمح بةل شف  حبق  ل شةص  -1
 سلاه ي الل  ، إحل إرا اس ةدم رل  احلسمح بطيت ام  ضل  اجل  عر  ي اس ةدام اسمح رل  الوةص  ل اسمح

حل اوة ألعج  رجه احل ااتشم ال زام حب ا م ائؤشيتاق اجلغيتافشم غري احمل شم  ل الر ا   ل محا   ا ي بلد هاوةئ ا،  ل  -9
 الر مل  لد هة ةدهم ي رل  البلد 

 : التصميمات الصناعية4القسم 
 نح الحماية: شروط م25المادة 

 ل زم البلدان األعضاء ألا  ا  ا م لل   ش اق ال ااعشم اجلد ةدأ  ل األصةلشم الةر    وةل ب ةعرأ هةة الم  لعةعا  -4
للبلدان األعضاء اع بار ال   ش اق غري جد دأ  ل  صلشم إن مل   ل   ثرياً عمل ال  ة ش اق ائليتلفةم  ل جم ععةاق 

لبلدان األعضةاء احله اةاع عةمل هةا  رةجه ا  ا ةم لل  ة ش اق الةر  لش ةا عةادأ الة اق ائليتلفم لل   ش اق  لععا ل
 احلع باراق الااشم  ل العظشاشم الل لشم 

 ل ةةزم  ةة  هةةمل البلةةدان األعضةةاء بضةة ان  ن حل ةةةايت ه طلبةةاق هةةا  ا  ا ةةم ل  ةة ش اق ائاةةةعجاق، حلسةةش ا فش ةةا  -2
هلاعل لايتصم الةلي للي عل عل  رجه ا  ا م  لللبلدان   للق ب فالشا ا  ل في  ا  ل  ويترا، عمل إ لاب غري 

 األعضاء مليت م العفاء الجا احلل زام همل  مل الاا عن ائاظمح لل   ش اق ال ااعشم  ل الاا عن ائاظمح  اعل ائؤل  
 
 
 

 : الحماية26المادة 
   علة  هعافا ةه هةمل صةا   ل بشة  ل امل  ال   شمح ال ااعي ائ     با  ا م ملق ها  األطيتاب الثالثم الر مل حت -4

 ل اسة رياد الةةل  احمل ع ةةم علة   ل اجملةةدأ ل  ةة شمح هاةةعل،  ل هلظ ةه هاةةةعل، عةمل ال  ة شمح ائ   ةة  با  ا ةم ملةةني 
  فعن الاشام بجل  ألغيتاض هار م 

رةةةةجه عةةةةعا للبلةةةةدان األعضةةةةاء هةةةةا  اسةةةة ثااءاق ةةةةةدلدأ هةةةةمل محا ةةةةم ال  ةةةة ش اق ال ةةةةااعشم، شةةةةيت طم  ن حل  لةةةةارض  -2
احلس ثااءاق ب عرأ غري هلاعلم ه  احلس ةدام اللادل لل   ش اق ال ااعشم ائ   لم با  ا م ل ن حل   ب عرأ غري 

 هلاعلم بائ احل ائويتلعم ل امل  ال   شمح ائ     با  ا م، ه  هيتاعاأ ائ احل ائويتلعم لألطيتاب الثالثم 
 اعاق س 45 دلم هدأ ا  ا م ائ اعملم هاحل  ا  عمل  -3

 : براءات االختراع5القسم 
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 : المواد القابلة للحصول على براءات االختراع27المادة 
،   ةةةاح إهفا شةةةم ا  ةةةعل علةةة  بةةةيتاءاق ا ةةةرتاع ألل ا رتاعةةةاق، سةةةعاء   ا ةةةل 3ل 2هةةة  هيتاعةةةاأ  ملفةةةام الااةةةيت ني  -4

عل علةة  ) طةةعأ إبداعشةةم( ها وةةاق  م ع لشةةاق صةةااعشم، ي  افةةم هشةةاد مل ال فاعلعجشةةا، شةةيت طم  عةةةا جد ةةدأ ل اطةة
 3، لالاايتأ 75همل ائادأ  1، لالاايتأ 90همل ائادأ  1(  له  هيتاعاأ  ملفام الاايتأ 0لتابلم لمس ةدام ي ال ااعم)

هةةمل رةةجه ائةةادأ،  ةةا  بةةيتاءاق احل ةةرتاع ل ةة مح ال   ةة  حباةةعل هلفش  ةةا دلن  ششةةز فش ةةا   للةةق ألفةةان احل ةةرتاع  ل اجملةةال 
  ا ل ائا واق هة عردأ  م ها وم ةلشاً ال فاعلعجي  ل هاإرا  

ععا للبلدان األعضاء  ن  ة ثب هةمل تابلشةم ا  ةعل علة  بةيتاءاق احل رتاعةاق الةر  فةعن هاة  اسة غمهلا هار ةاً ي  -2
 ل   را ش ا  يتلر اً   ا م الاظام اللام  ل األ مل الاا لم، ألا ي رل  محا ةم ا شةاأ  ل ال ةيم البوةيت م  ل ا شعا شةم

الابا شةم  ل ل واة  اإل ةةيتار الوةد د بالبشئةةم، شةيت طم  ن حل فةةعن رلة  احلسةة ثااء  امجةاً فاةةا عةمل ملظةةيت تعا شا ةا لةةجل  
 احلس غمل 

 ععا   ضاً للبلدان األعضاء  ن  ة ثب همل تابلشم ا  عل عل  بيتاءاق احل رتاع ها لي: -3
 يت  ل ا شعا اق؛) ( طيتل ال وةشص لاللمأل لاجليتاملم الماهم ئلاجلم البو

)ب( الابا اق لا شعا اق،  مب األملشاء الدتشام، لالطيتل البشعلعجشم ي هلظ  ا إل  األ الابا اق  ل ا شعا اق  مب 
األسالش  لالطيتل غري البشعلعجشم لالبشعلعجشم الدتشام  غري   ه عل  البلدان األعضاء ها  ا  ا م أل عاع الابا اق إها عمل 

رتاع  ل  ظةةام فيت ةةد فةةج  ةةاي الةةجه األ ةةعاع  ل بةةةل هةةز ا ها  ةةا  ل لةةاد الاظةةيت ي  ملفةةام رةةجه الااةةيتأ طيت ةةق بةةيتاءاق احل ةة
 الايتعشم بلد  رب  ساعاق همل  ار    اار ا اال هاظ م ال وارأ اللائشم 

 : الحقوق الممنوحة28المادة 
  لطي بيتاءأ احل رتاع ل املب ا ا اعل ال الشم: -4

ها وةاً هاد ةاً، ملةق هاة   طةيتاب ثالثةم مل حت ة  علة  هعافا ةه هةمل رةجه األفلةال: صةا   ل  ) ( ملني  فعن هع ةعع الة اءأ
 ( رل  ائا ا هلجه األغيتاض؛9اس ةدام  ل عيتض للبش   ل بش   ل اس رياد)

)ب( ملني  فعن هع عع الة اءأ ع لشةم صةااعشم، ملةق هاة   طةيتاب ثالثةم مل حت ة  علة  هعافا ةه هةمل احلسة ةدام الاللةي 
مل رجه األفلال: اس ةدام عيتض للبش   ل بشة   ل اسة رياد علة  األتة  ائاة ا الةجل  ة مح ا  ةعل علشةه هباشةيتأ للطيت ام، له

 الجه الطيت ام هلجه األغيتاض 
ألصةياب بةيتاءاق احل ةرتاع   ضةاً ملةق ال اةاال للغةري عا ةةا  ل حتع ل ةا للغةري باأل لعلةم  ل ال لاتة ، لإبةيتام عاةعد هةةا   -2

 الرتا شص 
 ط التقدم بطلبات الحصول على براءات االختراع: شرو 29المادة 

علةة  البلةةدان األعضةةاء اشةةرتاط إف ةةاح ائ اةةدم بطلةة  ا  ةةعل علةة  الةة اءأ عةةمل احل ةةرتاع بةسةةلعب لا ةة  ل اهةة   -4
 فاي ل  فني  ااشج احل رتاع همل جا   شةص مي ل  اأ أ ال ة  شم ي رل  اجملال، لععا اشرتاط  ن  بني ائ ادم 

 ليتفةةه ائةةةرتع ل ااشةةج احل ةةرتاع ي  ةةار   ال اةةدم بالطلةة   ل ي  ةةار    سةةباشم الطلةة  ائاةةدم ملةةني  ةةزعمح   فضةة   سةةلعب
 األسباشم 

ععا للبلدان األعضاء اشرتاط  ن  ادم ائ ادم بطل  ا  ةعل علة  بةيتاءأ ا ةرتاع ائللعهةاق ائ للاةم بطلبةاق مماثلةم  -2
 فش ا   ادم الا ي بلدان  جابشم  ل بيتاءاق هايل له

 : االستثناءات من الحقوق الممنوحة31المادة 
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ععا للبلدان األعضاء ها  اس ثااءاق ةدلدأ هةمل ا اةعل ائطلاةم ائ اعملةم ألعجة  بةيتاءأ ا ةرتاع، شةيت طم  ن حل  لةارض 
وةةيتلعم رةةجه احلسةة ثااءاق ب ةةعرأ غةةري هلاعلةةم هةة  احلسةة ةدام اللةةادل للةة اءأ ل ن حل ةة  ب ةةعرأ غةةري هلاعلةةم بائ ةةاحل ائ

 ل امل  ال اءأ، ه  هيتاعاأ ائ احل ائويتلعم لألطيتاب الثالثم 
 : االستخدامات األخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحق31المادة 

( لم ةرتاع هع ةعع الة اءأ ائ اعملةم، دلن ا  ةعل 7ملني  ة   تا عن  ل هةمل البلةدان األعضةاء باسة ةداهاق   ةيتن)
اءأ، ألا ي رل  احلس ةدام همل تب  ا فعهم  ل  طةيتاب ثالثةم خمعلةم هةمل تبة  ا فعهةم، عل  هعافام صامل  ا ق ي ال  

 عل  البلدان األعضاء املرتام األملفام ال الشم:
 ) ( دراسم     يت شص باحلس ةدام ي  عء جدار ه الجا شم؛

رةجا احلسة ةدام للي ةعل )ب( حلععا الة اح الجا احلس ةدام إحل إرا  ان همل  اةعل احلسة ةدام تةد بةجل ج ةعداً تبة  
عل   يت شص صامل  ا ق ي ال اءأ بةسلار لشيتلط هار م هلاعلم، ل ن رجه اجل عد مل  فل  بالاوةاح ي غضةعن فةرتأ 
اهاشم هلاعلم  لععا للبلدان األعضاء ها  إعاةاء هةمل رةجا الوةيتط ي ملالةم لجةعد طةعارئ تعهشةم  ل  ل ةاع   ةيتن هليةم 

 ال وةةارل ألغةةيتاض عاهةةةم  لي ملالةةم الطةةعارئ الاعهشةةم ائليةةم  ل األل ةةاع األ ةةةيتن جةةداً  ل ي ملةةاحلق احلسةة ةدام غةةري
ائليةةةم جةةةداً، خيطةةةيت صةةةامل  ا ةةةق ي الةةة اءأ، هةةة  رلةةة ، ملائةةةا  فةةةعن رلةةة  ممفاةةةاً ع لشةةةاً  لي ملالةةةم احلسةةة ةدام غةةةري 

 ا ةل راةاك بةيتاءأ ا ةرتاع، ال وارل ألغيتاض عاهم، ملشث ا  للمح ا فعهم  ل ائ لاتد هل ا، دلن إجيتاء حبمل ملةعل هةاإرا  
 ل  ا ل لد  ا  سباب بشام ئليتفم   ه عيتل اس ةدام بيتاءأ صا م  ل  ةا س ة ةدم همل تب  ا فعهم  ل  ةةاالا، فر ةه 

   مح إ طار صامل  ا ق ي بيتاءأ احل رتاع فعراً؛
سة ةدام، لي ملالةم  للاةه )جة(  فعن  طال لهدأ رجا احلس ةدام ةدلد مل خبدهم الغيتض الجل  جشز همل  جله رجا احل

ب فاعلعجشا  شةباه ائعصةمق حلعةعا رةجا احلسة ةدام إحل لألغةيتاض اللاهةم غةري ال وار ةم  ل ل  ةيش  ممارسةاق  اةيتر بلةد 
 ا ار إجيتاءاق تضاةشم  ل إدار م  ةا غري  اافةشم؛
 )د( حلععا  ن  فعن هث  رجا احلس ةدام هطلااً؛

 ةدام تابًم لل ااال للغري عاه، إحل فش ا   للق بجل  اجلةزء هةمل ائؤسةةم ال وار ةم  ل )رة( حلععا  ن  فعن هث  رجا احلس
 الة لم ال وار م ائ     بجل  احلس ةدام؛

 )ل( عشز البلد اللضع رجا احلس ةدام  ساساً ألغيتاض  عفري احل رتاع ي األسعال احمللشم ي رل  البلد اللضع؛
لإلةةاء، شةيت طم هةا  محا ةم  افشةم لل  ةاحل ائوةيتلعم لألشةةاي الةج مل  جشةز هلةمح )ا( خيض  الرت ةشص الةجا احلسة ةدام 

رلةة  احلسةة ةدام، إرا ا   ةةل لعاةةدها  ا  ةةي األل ةةاع الةةر  دق لةةجل  الرت ةةشص لمل  فةةمل هةةمل ائةةيتج   فةةيتار ملةةدلث ا  
 ني؛لللةلطم ائة  م صمملشم الاظيت ي اس  يتار رجه األل اع بااء عل  طل   صياب ائ ليم ائلاش

)ح(  ةةةةدف  ل ةةةةامل  ا ةةةةق ي الةةةة اءأ  لع ضةةةةاق  افشةةةةم ملةةةةة  ظةةةةيتلب  ةةةة  ملالةةةةم هةةةةمل ا ةةةةاحلق، هةةةة  هيتاعةةةةاأ الاش ةةةةم 
 احلت  اد م للرت شص؛

)ط(  فعن تا ع شم  ل تيتار ه ةج برصدار  يت شص عشةز رةجا احلسة ةدام  ا ةلم للاظةيت فش ةا  هةام الاضةاء  ل لل يتاجلةم 
   البلد اللضع؛ائة الم همل تب  سلطم هاا لم  عل  ي رل

)ل(  فعن  ل تيتار ه للق ب يد د ال لع و ائا عي علشه فش ا   للق الجا احلس ةدام  ا لاً للاظيت فشه  هام الاضةاء 
  ل لل يتاجلم ائة الم همل تب  سلطم هاا لم  عل  ي رل  البلد اللضع؛
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اةةيتعش ني )ب( ل)ل( ملةةني  فةةعن الةةة اح )ك( حل ل ةةزم البلةةدان األعضةةاء ب طبشةةق الوةةيتلط ائا ةةعي علش ةةا ي الااةةيت ني ال
الةةجا احلسةة ةدام ألغةةيتاض   ةةيش  ممارسةةاق  اةةيتر بلةةد ا ةةار إجةةيتاءاق تضةةاةشم  ل إدار ةةم  ةةةا غةةري  اافةةةشم  لعةةعا   ةةج 
 ةةيتلرأ   ةةيش  ائ ارسةةاق غةةري ال اافةةةشم ي احلع بةةار  ثاةةاء حتد ةةد هبلةةه ال لةةع و ي هثةة  رةةجه ا ةةاحلق  لللةةةلطاق 

و إةةةةاء الرت ةةةشص إرا  ةةةان لعاةةةدها  فةةةعن هةةةمل ائةةةيتج   فةةةيتار ملةةةدلث األل ةةةاع الةةةر  دق ئةةةا  ائة  ةةةم صةةةمملشم رفةةة
 الرت شص؛

)ل( ملني ميا  الرت شص الجا احلس ةدام للة اح باس غمل بيتاءأ ا رتاع )ال اءأ الثا شم( حلميفمل اسة غمهلا دلن ال لةدل 
 الشم:عل  بيتاءأ   يتن )ال اءأ األلىل(،  طبق الويتلط اإل افشم ال 

عةةة   ن  اطةةةعل احل ةةةرتاع ائطالةةة  بةةةا ق فشةةةه ألعجةةة  الةةة اءأ الثا شةةةم علةةة   اةةةدم  فاعلةةةعجي رل شةةةةن للةةةه   شةةةم  -4ً
 ات  اد م  بريأ بالاةبم لم رتاع ائطال  با ق فشه ي ال اءأ األلىل؛

اع ائزعةةةعم ي الةةة اءأ  ةةق ل ةةةامل  الةةة اءأ األلىل ا  ةةةعل علةةة   ةةةيت شص هاابةةة  بوةةةيتلط هلاعلةةةم باسةةة ةدام احل ةةةرت  -2ً
 الثا شم؛

حلععا  ن  فعن  ةيت شص احلسة ةدام ائ اةعح فش ةا   للةق بةال اءأ األلىل تةابًم لل اةاال عاةه للغةري إحل هة  ال اةاال عةمل  -3ً
 ال اءأ الثا شم 

 : اإللغاء والمصادرة32المادة 
 اءأ احل رتاع   اح فيتصم الاظيت  هام الاضاء ي  ل تيتار برلغاء  ل ه ادرأ ا ق ي بيت 

 : مدة الحماية33المادة 
حلعةعا  ن  ا  ةي هةدأ ا  ا ةةم ائ اعملةم تبة  ا اضةةاء هةدأ عوةيت مل سةام حتةةة  اع بةاراً هةمل  ةةار   ال اةدم بطلة  ا  ةةعل 

 ( 1عل  ال اءأ)
 : براءات اختراع العملية الصناعية: عبء اإلثبات34المادة 

)ب( همل ائادأ 4دل عل  ملاعل صامل  ال اءأ ائوار إلش ا ي الاايتأ ألغيتاض اإلجيتاءاق ائد شم فش ا   للق بال ل -4
، للةلطاق الاضاةشم، إرا  ان هع عع ال اءأ طيت ام   اش  ها واق، صمملشم إصدار األهيت لل دع  علشه برثبةاق 21

اء بةالاص علة    ةه  ن طيت ام   اش  ها ا هطابق   ل  عمل الطيت ام ائو علم ب اءأ ا رتاع، لجل   ل ةزم البلةدان األعضة
ي  ملد األل اع ال الشم عل  األت   ل    ن  ل ها ا هطابق تد مت ا  عل علشه لفق الطيت ام ائو علم ب اءأ احل رتاع، 

 عادها   مح إ  اجه دلن هعافام صامل  ا ق ي ال اءأ، هامل  ثبل  مب رل :
 ائو علم ب اءأ احل رتاع ها واً جد داً؛) ( إرا  ان ائا ا الجل مت ا  عل علشه لفق طيت ام ال  اش  

)ب( إرا  ةةعفيت امل  ةةال  بةةري ي  ن  فةةعن ائاةة ا ائطةةابق تةةد صةةا  لفةةق رةةجه الطيت اةةم لمل  ةة  فمل صةةامل  ا ةةق ي بةةيتاءأ 
 احل رتاع همل حتد د الطيت ام الر اس ةدهل فلًم همل  مل بجل ج عد هلاعلم ي رل  الةبش  

 ا  عل  عا ق الوةص ائ  مح بال لدل  4 ن ع ء اإلثباق ائوار إلشه ي الاايتأ ألل بلد عضع مليت م الاص عل   -2
علةة  بةةيتاءأ ا ةةرتاع فاةةا إرا اسةة عي الوةةيتط ائوةةار إلشةةه ي الااةةيتأ الايتعشةةم ) (  ل إرا اسةة عي الوةةيتط ائوةةار إلشةةه ي الااةةيتأ 

 الايتعشم )ب( 
ائ ةةةاحل ائوةةةيتلعم لل    ةةةني هةةةمل ملشةةةمل محا ةةةم  سةةةيتاررمح   ثاةةةاء  اةةةدمي الةةةدلش  إثبا ةةةاً لم ةةة مب،  ؤ ةةةج ي احلع بةةةار -3

 ال ااعشم لال وار م 
 : التصميمات التخطيطية )الرسومات الطبوغرافية( للدوائر المتكاملة6القسم 
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 : العالقة بمعاهدة الملكية الفكرية الخاصة بالدوائر المتكاملة35المادة 
ل ةطشطشم )اليتسعهاق الطبعغيتافشم( للدلاةيت ائ فاهلم )ائوار إلش ا  عافق البلدان األعضاء عل  ها  ا  ا م لل   ش اق ا

(، 9هةمل ائةةادأ  3، )باسة ثااء الااةيتأ 7إىل  2ي رةجه احل ااتشةم باسةمح ال  ة ش اق ال ةطشطشةم( لفاةاً ألملفةةام ائةعاد هةمل 
اهلةةةم، إ ةةةافم إىل احلل ةةةزام هةةةمل هلارةةةدأ ائلفشةةةم الافيت ةةةم فش ةةةا    ةةة  بالةةةدلاةيت ائ ف 49هةةةمل ائةةةادأ  3لالااةةةيتأ  42لائةةةادأ 

 باألملفام ال الشم 
 : نطاق الحماية36المادة 

،  ل ةةزم البلةةدان األعضةةاء باع بةةار األفلةةال ال الشةةم غةةري تا ع شةةم إرا  اةةجق دلن 37هةةمل ائةةادأ  4هةة  هيتاعةةاأ  ملفةةام الااةةيتأ 
هار ةم ل  ة شمح  طشطةي ( احلس رياد  ل البش   ل ال عا   بوف    يت ألغيتاض 9ا  عل عل   يت شص همل صامل  ا ق)

ه     با  ا م،  ل داةيتأ ه فاهلم   ض مل    ش اً  طشطشاً ه   لاً با  ا م،  ل  ل سللم   ض مل رجه الداةيتأ ائ فاهلم 
 بادر ها ظ  ه ض ام    ش اً  طشطشاً هاةع اً ب عرأ غري تا ع شم 

 حق: األفعال التي التستلزم الحصول على ترخيص من صاحب ال37المادة 
، حلععا ألل همل البلدان األعضاء اع بار الاشام بةل همل األفلال ائا عي علش ا ي  ل  39عل  اليتغمح همل ائادأ  -4

ائادأ غري تا عين فش ا   للق بداةيتأ ه فاهلم   ضة مل   ة ش اً  طشطشةاً هاةةع اً ب ةعرأ غةري تا ع شةم  ل  ل سةللم   ضة مل 
الجل  اعم الجه األفلال  ل  ةهيت بالاشام الا عل  علمح لمل  فمل لد ه  سباب داةيتأ ه فاهلم   جه ملني حل فعن الوةص 

هلاعلم للللمح عاد ا  عل عل  الداةيتأ ائ فاهلم  ل الةللم ائ ض ام هلةجه الةداةيتأ بةةةا   ضة مل   ة ش اً هاةةع اً ب ةعرأ 
لةال ائةج عرأ  عةمه فش ةا   للةق غري تا ع شم، لعل  البلدان األعضةاء الةاص علة  جةعاا تشةام رلة  الوةةص بةةل هةمل األف

بالف شاق ائةزل م  ل الةر مت طلب ةا تبة  رلة ، بلةد  لاشةه إ طةاراً  افشةاً بةةن ال  ة شمح ال ةطشطةي  ةان هاةةع اً ب ةعرأ 
غري تا ع شم، للفاه  فعن هلزهاً بةن  دف  ل امل  ا ق ي ال اءأ هبلغاً  لةادل اللعاةةد ائلاعلةم الةر ميفةمل  ن  ةة يا ا 

 ا ق ألعج   يت شص ه االض علشه حبيت م بوةن رجا ال   شمح ال ةطشطي صامل  
، هةة  هةةا لزم هةةمل  بةةد  ، ي 34يتلط ائا ةةعي علش ةةا ي الااةةيتاق الايتعشةةم هةةمل ) ( لملةةىت )ك( هةةمل ائةةادأ  طبةةق الوةة -2

ملالم ملدلث  ل  يت شص تةيتل ل   شمح  طشطي  ل حلسة ةداهه هةمل تبة  ا فعهةم ائلاشةم دلن ا  ةعل علة   ةيت شص 
 همل صامل  ا ق 

 : مدة الحماية الممنوحة38المادة 
  وةةرتط  ةةةوش  ال  ةة ش اق ال ةطشطشةةم ئةةا  ا  ا ةةم هلةةا، حلعةةعا ا   ةةاء هةةدأ محا ةةم رةةجه ي البلةةدان األعضةةاء الةةر -4

سةاعاق حتةة  اع بةاراً هةمل  ةار   ال اةدم بطلة  ال ةةوش   ل هةمل  ةار    لل اسة غمل  45ال   ش اق تب  هضي هدأ 
 هارل لل   ش اق ي  ل هفان ي اللامل 

ش  ئا  ا  ا م  فعن محا م ال   ش اق ئدأ حل ا  عمل عويت ساعاق همل ي البلدان األعضاء الر حل ورتط ال ةو -2
  ار    لل اس غمل هارل ي  ل هفان ي اللامل 

 40، عةةعا ألل هةمل البلةدان األعضةاء الةاص علةة  ا اضةاء هةدأ ا  ا ةم بلةد هضةةي 2ل 4علة  الةيتغمح هةمل الااةيت ني  -3
 سام عل  ل   ال   ش اق ال ةطشطشم 

 
 
 



 ملحق

 

14 

 

 ية المعلومات السرية: حما7القسم 
 :39المادة 

هفةةةيترأ هةةةمل هلارةةةدأ بةةةار ا  45 ثاةةةاء  ةةة ان ا  ا ةةةم الالالةةةم لل اافةةةةم غةةةري ائا ةةةام ملةةةة  هةةةا اص علشةةةه ائةةةادأ  -4
لالبشا ةةاق ائادهةةم لليفعهةةاق  ل اهلشئةةاق  2م(،  ل ةةزم البلةةدان األعضةةاء حب ا ةةم ائللعهةةاق الةةةيت م لفةةق الااةةيتأ 4997)

  3الاايتأ  ا فعهشم لفااً ألملفام
لألشةةةاي الطبشلشةةني لاحلع بةةار ني ملةةق هاةة  اإلف ةةاح عةةمل ائللعهةةاق الةةر حتةةل رتةةاب  مح ب ةةعرأ تا ع شةةم آل ةةيت مل  ل  -2

( 45مل عهلمح علش ا  ل اس ةداه مح هلا دلن ا  عل علة  هعافاةم هةا مح، بةسةلعب خيةال  ائ ارسةاق ال وار ةم الاز  ةم)
 طائا  ا ل  ل  ائللعهاق:

مل  ةةا لشةةل ألو عع ةا  ل ي الوةف  لال و شة  الةدتشاني ئفع اهتةا، هليتلفةم عةادأ  ل سة لم ا  ةعل ) ( سيت م همل ملشة
 علش ا همل تب   شةاي ي  لساط ائ لاهلني عادأ ي الاعع ائلب همل ائللعهاق؛

 )ب( راق تش م هار م  ظيتاً لفعةا سيت م؛
تبةة  الوةةةص الةةجل  اةةعم باليتتابةةم علش ةةا هةةمل الااملشةةم )جةةة(   ضةةلل إلجةةيتاءاق هلاعلةةم ي إطةةار األل ةةاع اليتاراةةم هةةمل 

 الاا ع شم بغشم ا ااظ عل  سيت   ا 
 ل ةةزم البلةةدان األعضةةاء، ملةةني  وةةرتط لل عافاةةم علةة   ةةةع ق األدل ةةم  ل ائا وةةاق الفش ال ةةم الزراعشةةم الةةر  ةةة ةدم  -3

إ  اج ةا  صةًم علة  بةجل ج ةعد  بةريأ، هعاد  ش ال م جد دأ  ادمي بشا اق عمل ا  باراق سيت م  ل بشا اق   يتن  اطةعل 
حب ا ةةةم رةةةجه البشا ةةةاق هةةةمل احلسةةة ةدام ال وةةةارل غةةةري ائا ةةة ،   ةةةا  ل ةةةزم البلةةةدان األعضةةةاء حب ا ةةةم رةةةجه البشا ةةةاق هةةةمل 
اإلف اح عا ا إحل عاد الضيتلرأ همل  ج  محا م اجل  عر  ل هةامل   ةةج إجةيتاءاق لضة ان عةدم احلسة ةدام ال وةارل غةري 

 ائا   
 الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية: 8القسم 

 :41المادة 
 عافق البلدان األعضاء عل    ه تد  فعن لبلو ممارساق  ل شيتلط ها  الرتا شص للغري فش ا   للق حباعل ائلفشم  -4

  الافيت م ائاشدأ لل اافةم  ثار سلبشم عل  ال وارأ، لتد  ليتت   ا  ال فاعلعجشا ل ويترا
حلميا   ل همل  ملفام رجا احل اال البلدان األعضةاء هةمل  ن حتةدد ي  وةيت لاهتا ممارسةاق  ل شةيتلط الرت ةشص للغةري  -2

الةر ميفةمل  ن  وةف  ي ملةةاحلق هلشاةم إسةاءأ حلسةة ةدام ملاةعل ائلفشةم الافيت ةةم  ل الةر هلةا  ثةةيت سةل  علة  ائاافةةةم ي 
اردأ  عةمه، عةعا ألل هةمل البلةدان األعضةاء ا ةار  ةدابري همة ةم الةعل راق ال لم  لملة  ها اص علشه األملفةام الةع 

  ةةةق هةة  األملفةةام األ ةةيتن ائا ةةعي علش ةةا ي رةةجا احل اةةال ئاةة  رةةجه ائ ارسةةاق  ل هيتاتب  ةةا، لعةةعا  ن  وةة   رةةجه 
له، لهاة  الطلةمل ال دابري هثًم ها  اشرتاط ععدأ ا ق ي بيتاءاق ا رتاع  امجم عمل الرتا شص إىل ائيت ص للشا ائيت ص 

ي تا ع شةةم الرت ةةشص  ل هاةة  اشةةرتاط الرت ةةشص الاةةةيتل ألو ععةةم هةةمل ا اةةعل بةةدحًل هةةمل ملةةق لاملةةد، ي إطةةار الاةةعا ني 
 لاللعاة  ال اظش شم ائ  لم بجل  ي  ل همل الدلل األعضاء 

سةب  لمع اةاد   ل زم    همل البلدان األعضاء بالد عل ي هوالراق، ملني الطلة ، هة   ل بلةد عضةع   ةيت لد ةه -3
بةن صامل  ملق ي هلفشم ففيت م همل ائعاطاني  ل ائاش ني ي البلد اللضع الجل تدم له طل  ال والر  اعم أل ارساق 
 وف   يتتاً للاعا ني لاللةعاة  ال اظش شةم للبلةد اللضةع طالة  ال وةالر فش ةا   للةق بالاضةا ا هع ةعع رةجا الاةةمح، لالةجل 

ويت لاق، لرلة  دلن اإل ةمل بةةل إجةيتاء ه ةةج لفاةاً للاةا عن لللييت ةم الفاهلةم ألل  يتغ  ي   ان احله ثال هلجه ال 
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همل البلد مل اللضع مل ي ا ار تيتار ةاةي بجل  اأ عي  ل ل زم البلد اللضع الجل  ادم إلشه الطل  بائعافام عل  حبثه 
 اةةدم بالطلةة  لال لةةالن هلةةه هةةمل  ةةمل  اةةدمي حبثةةاً  ةةاهًم له لاطاةةاً لإ املةةم إهفا شةةم الايتصةةم لل وةةالر هةة  البلةةد اللضةةع ائ

ائللعهاق ائللام ائ املم غري الةيت م فش ا    ة  بالاضةشم هع ةعع البيةمل لائللعهةاق األ ةيتن ائ املةم للبلةد اللضةع، هة  
اللضةةع هيتاعةةاأ الاةةعا ني احمللشةةم لإبةةيتام ا ااتةةاق هيت ةةشم للطةةيتفني ائلاشةةني فش ةةا   للةةق حب ا ةةم سةةيت م ائللعهةةاق هةةمل تبةة  البلةةد 

 ائ ادم بالطل  
ميةةا  البلةةد اللضةةع، الةةجل  ةةا مح  ملةةد هعاطاشةةه  ل ائاش ةةني فشةةه بلةةد عضةةع   ةةيت بةةزعمح   ةةه  ةةيتل تةةعا ني رلةة  البلةةد  -1

اللضةةع اآل ةةيت للعاةيةةه ال اظش شةةم ائ  ةةلم بالاضةةا ا هع ةةعع رةةجا الاةةةمح، فيتصةةم ال وةةالر باةةاء علةة  طلبةةه هةةمل تبةة  البلةةد 
  3 ا الر  اص علش ا الاايتأ اللضع اآل يت ألعج  الويتلط  اة

 الجزء الثالث
 إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

 : االلتزامات العامة1القسم 
 :41المادة 

 ل زم البلدان األعضاء بض ان اش  ال تعا شا ا إلجيتاءاق اإل اار ائا عي علش ا ي رجا اجلزء ل ة ش  ا ار  دابري  -4
م الر  غطش ا رجه احل ااتشم، ألةا ي رلة  اجلةزاءاق الةةيت لم ئاة  ال لةد اق فلالم  د  ل  لد عل  ملاعل ائلفشم الافيت 

لاجلزاءاق الر  وف  رادعاً ألل  لد اق   يتن  ل طبق رجه اإلجيتاءاق باألسةلعب الةجل  ضة مل هاة  إتاهةم ملةعاجز 
  هام ال وارأ ائويتلعم ل عفيت   ا اق  د إساءأ اس ل اهلا 

لفشم الافيت م ها ام لعادلم  لحل ععا  ن  فعن هلادأ  ل بارظةم ال فةالش  ب ةعرأ  فعن إجيتاءاق إ اار ملاعل ائ -2
 غري  يتلر م، لحل  ن  اطعل عل  ملدلد اهاشم غري هلاعلم  ل  ة ري حلداعي له 

 اضةةة   ن  فةةةعن الاةةةيتاراق ائ ةةةةجأ ب ةةةدد هع ةةةعع  ل هةةةمل الاضةةةا ا هف عبةةةم لهلللةةةم، ل ةةة مح إ امل  ةةةا علةةة  األتةةة   -3
بالاضشم دلن  ل  ة ري حل لزلم له، لحل  ة اد الايتاراق ائ ةةجأ ب ةدد هة راق  ل هةمل الاضةا ا إحل إىل  لألطيتاب ائلاشم

 األدلم الر  عطشل لألطيتاب ائلاشم فيتصم  ادمي ا للاظيت فش ا 
اأ   اح لألطيتاب ة  دععن ي تضشم ها فيتصم ألن  ليتض عل  سلطم تضاةشم الايتاراق اإلدار م الا اةشم، لهة  هيتاعة -1

احل   اصاق الر  اص علش ا تعا ني البلد اللضع ائلب فش ا      بة شم  لة  الاضةشم، علة  األتة  اجلعا ة  الاا ع شةم 
لألملفةةام الاضةةاةشم األلىل ائ ةةةجأ ب ةةدد هع ةةعع رةةجه الاضةةشم، غةةري   ةةه حل لةةزم البلةةدان األعضةةاء بر املةةم فيتصةةم إلعةةادأ 

 ام ب اءأ ائ   ني فش ا الاظيت ي الاضا ا اجلااةشم الر صدرق  ملف
همل ائا عم  ن رةجا اجلةزء حل اوةي  ل ال ةزام برتاهةم  ظةام تضةاةي  ةاي بر اةار ملاةعل ائلفشةم الافيت ةم هاا ة  عةمل  -0

الاظةةام اأةةاي بر اةةار الاةةعا ني ب ةةام عاهةةم، لحل  ةةؤثيت علةة  تةةدرأ البلةةدان األعضةةاء علةة  إ اةةار تعا شا ةةا ب ةةام عاهةةم، لحل 
لةةر  ةةاص علش ةةا رةةجا اجلةةزء ال زاهةةاً فش ةةا    ةة  ب عا ةة  ائةةعارد بةةني إ اةةار ملاةةعل ائلفشةةم الافيت ةةم  اوةةي  ل هةةمل األملفةةام ا

 لإ اار الاعا ني ب ام عاهم 
 : اإلجراءات والجزاءات المدنية واإلدارية2القسم 

 : اإلجراءات المنصفة والعادلة42المادة 
د شم فش ا      بر اار  ل همل ملاعل ائلفشم الافيت م ( إجيتاءاق تضاةشم ه44  ش  البلدان األعضاء ألصياب ا اعل)

الر  غطش ا رجه احل ااتشم  للل ةدع  علةش مح ا ةق ي  لاةي إ طةار هف ةعب ي العتةل ائااسة    ةعل علة  تةدر  ةابهل 
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هةةةمل ال ااصةةةش ، ألةةةا ي رلةةة  األسةةةاس الةةةجل  ةةةة اد إلشةةةه ائطالبةةةاق، ل ةةةة   لألطةةةيتاب ائ ةاصةةة م بةةةةن ميثل ةةةا ةةةةاهعن 
عن، لحل ععا  ن  ايتض اإلجيتاءاق ه طلباق هيترام   ثيت مما  ابغي فش ا   للق باإللزام با ضعر شة شاً، ل لط   هة ال

 افم األطيتاب ائ ةاص م ا ق ي إثباق هطالباهتا ل ادمي  افم األدلم ائ  لم بالاضشم، ل  ش  اإلجيتاءاق لساة  حتد د 
 لااً لا عي الدسا ري الااة م ائللعهاق الةيت م لمحا   ا، هامل  فمل رل  خما

 : األدلة43المادة 
للةةلطاق الاضةةاةشم ال ةةمملشم، ملةةني  اةةدم طةةيتب ي   ةةعهم  دلةةم هلاعلةةم  فاةةي إلثبةةاق هطالبا ةةه ل ةةدد   ةةاً هةةمل  -4

األدلةم ائ  ةةلم برثبةةاق  ل هةةمل هطالبا ةةه خيضة  لةةةشطيتأ الطةةيتب اأ ةةمح، ي  ن  ةةةهيت اأ ةمح ب اةةدمي رةةجه األدلةةم، شةةيت طم 
   ان محا م سيت م ائللعهاق ي ا احلق الر  لزم فش ا رل   هيتاعاأ

ي ملالم رفو  ملد األطيتاب ائ ةاص م أليو إراد ه لدلن  سباب لجش م إ املم ا  عل عل  ائللعهاق الماهم  -2
ريت م، ععا للبلد  ل عدم  ادمي ا ي غضعن فرتأ اهاشم هلاعلم  ل عيتتلم اإلجيتاءاق ائ للام بر اار إجيتاء تا عين ب عرأ جع 

اللضةةةع هةةةا  الةةةةلطاق الاضةةةاةشم صةةةمملشم إصةةةدار األملفةةةام األللشةةةم لالا اةشةةةم، إعابةةةاً  م سةةةلباً، علةةة   سةةةاس ائللعهةةةاق 
ائادهةةم هلةةا، ألةةا ي رلةة  الوةةفعن  ل ائةةزاعمح ائادهةةم هةةمل الطةةيتب ائ ضةةيتر هةةمل رفةةو إ املةةم ا  ةةعل علةة  ائللعهةةاق، 

 ص م لليتض لج م  ظيترا ب دد ائزاعمح  ل األدلم شيت طم إ املم الايتصم لألطيتاب ائ ةا
 : أوامر اإلنذار القضائي44المادة 

للةلطاق الاضاةشم صمملشم  ن  ةهيت  ل طيتب هلني باحله ااع عمل ال لدل عل  ملةق هةمل ملاةعل ائلفشةم الافيت ةم،  -4
يت ةةي هلةةجه الةةةل  إىل لهةةمل بشا ةةا، بغشةةم هاةة  د ةةعل سةةل  هةةة عردأ  اطةةعل علةة  رةةجا ال لةةدل ملةةال إ ةةاا ال ةلةةشص اجل 

الااةةةعاق ال وار ةةةم الااة ةةةم ي هاةةةاطق ا   اصةةةاهتا، لحل  ل ةةةزم البلةةةدان األعضةةةاء ألةةةا  رةةةجه ال ةةةمملشم فش ةةةا    ةةة  ألةةةعاد 
ه   لم با  ا م مل   علش ا  ل طلب ا شيص تب   ن  للمح  ل  ن  فةعن لد ةه  سةباب هلاعلةم ألن  للةمح  ن اإلهةار ي 

 ق همل ملاعل ائلفشم الافيت م رجه ائعاد  وف   لد اً عل  مل
عل  اليتغمح همل األملفام األ يتن الر  اص علش ا رجا اجلزء لشيت طم احله ثال لألملفام الر  اص علش ا اجلزء الثاين  -2

ب ةةام  اصةةم فش ةةا   للةةق باحلسةة ةدام هةةمل جا ةة  ا فعهةةاق  ل  طةةيتاب ثالثةةم  ةةةرن هلةةا ا فعهةةاق دلن  ةةيت شص هةةمل 
عضةاء ت ةيت اجلةزاءاق الةر   ةةج  ةد رلة  احلسة ةدام علة  دفة   لةع و لفةق  ملفةةام صةامل  ا ةق، عةعا للبلةدان األ

  لي ملاحلق   يتن،  طبق اجلزاءاق الةر  ةاص علش ةا رةجا اجلةزء  ل ملةني  فةعن رةجه 34الاايتأ الايتعشم )ح( همل ائادأ 
  اجلزاءاق غري ه ةام ه  تعا ني البلد اللضع ائلب،   اح  ملفام  اةري م ل لع ضاق  افشم

 : التعويضات45المادة 
للةلطاق الاضاةشم صمملشم  ن  ةهيت ائ لدل بةن  دف  ل امل  ا ق  لع ضاق هااسبم عمل الضيتر الجل  ق بةه  -4

بةب  ال لدل عل  ملاه ي ائلفشةم الافيت ةم هةمل جا ة  ه لةد  للةمح  ل  ا ةل راةاك  سةباب هلاعلةم هللةه  للةمح   ةه تةام 
 بجل  ال لدل 

م   ضاً صمملشم  ن  ةهيت ائ لدل بةةن  ةدف  ل ةامل  ا ةق ائ ةيتلفاق الةر  فبةدرا لالةر عةعا لللةلطاق الاضاةش -2
 ن  و     لاب احملاهي ائااسبم  لي ا احلق ائااسبم، عةعا للبلةدان األعضةاء  ع ة  الةةلطاق الاضةاةشم صةمملشم  ن 

ائ لةدل  للةمح  ل  ا ةل راةاك  سةباب هلاعلةم   ةهيت باسرتداد األرباح  ل دف   لع ضاق هاةيترأ سةلااً ملةىت ملةني حل  فةعن
 هلله  للمح   ه تام بجل  ال لدل 
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 : الجزاءات األخرى46المادة 
بغشم إتاهم رادع فلال لل لدل،  فعن للةلطاق الاضاةشم  ن  ةهيت بال  يتب ي الةل  الةر هةد  ةةا  وةف   لةد اً، دلن 

 مل هاة  إ ةيتاررا ل ةامل  ا ةق،  ل إ مف ةا هةامل  فةمل رلة   ل  عع همل ال لع ضاق،  ارأل الااعاق ال وار م ألا  ضة
هااتضاً لا عي دس عر م تاة م،   ا للةلطاق الاضاةشم صمملشم  ن  ةهيت بال ةلص همل ائعاد لائلةداق الةر  ةة ةدم 

ملد همل  ب عرأ رةشةشم ي صا  الةل  ائ لد م، دلن  ل  عع همل ال لع ضاق،  ارأل الااعاق ال وار م ألا  ال  إىل  دىن
خمةةاطيت ملةةدلث ائز ةةد هةةمل ال لةةدل، ل ؤ ةةج ي احلع بةةار  ثاةةاء دراسةةم الطلبةةاق ائادهةةم لالةة  رلةة   ةةيتلرأ  ااسةة  درجةةم 
 طعرأ ال لدل ه  اجلزاءاق الر  ةهيت الا، له  ه احل األطيتاب الثالثم  لفش ا      بالةل  الر  ل ق علش ا عمهاق 

ال وار ةم ائل ةةام ب ةعرأ غةةري تا ع شةم للةةة اح بةاإلفيتاأل عةةمل الةةل  ي الااةةعاق هار ةم هالةةدأ، حل فاةي جمةةيتد إاالةم اللمهةةم 
 ال وار م، إحل ي ملاحلق اس ثااةشم 

 : حق الحصول على المعلومات47المادة 
عةعا للبلةدان األعضةاء هةا  الةةلطاق الاضةاةشم صةمملشم  ن  ةةةهيت ائ لةدل بةرعمم صةامل  ا ةق الع ةم األطةيتاب الثالثةةم 

إ  األ ل عا   الةل   ل اأدهاق ائ لد م لتاعاق ال عا   الةر  ةة ةده ا، هةامل  فةمل رلة  غةري ه ااسة  هة  ائورت م ي 
  طعرأ ال لدل 

 : تعويض المدعى عليه48المادة 
للةةةلطاق الاضةةاةشم صةةمملشم  ن  ةةةهيت الطةةيتب الةةجل ا ةةجق إجةةيتاءاق باةةاء علةة  طلبةةه ل سةةاء اسةة ل ال إجةةيتاءاق  -4

ب الةةجل  فلةة ، علةة  سةةبش  اأطةةة، بةةةهيت  ل  لع ضةةاق  افشةةم اه اةةاع عةةمل الضةةيتر الةةجل  ةةق بةةه اإل اةةار بةةةن  ةةدف  للطةةيت 
بةب   ل  اإلساءأ    ا  فعن للةلطاق الاضاةشم  ن  ةهيت ائدع  بدف  ائ يتلفاق الر  فبةدرا ائةدع  علشةه، لالةر 

 ععا  ن  و     لاب احملاهي ائااسبم 
حب ا م  ل إ اار ملاعل ائلفشم الافيت م، حل لا  البلدان األعضاء سعن اهلشئةاق  فش ا   للق ب طبشق  ل تا عن   للق -2

اللاهم لائةؤللني اليت شني همل ال ليتض لإلجيتاءاق اجلزاةشم ائااسبم   شوم ا ار  ل  شم ا ار إجيتاءاق حبةمل  شم ي سةشال 
  طبشق رل  الاا عن 

 : اإلجراءات اإلدارية49المادة 
دار ةةم ائ بلةةم ي فةةيتض   ةةم جةةزاءاق هد شةةم، تةةدر إهفةةان فيت ةة ا، فش ةةا    ةة  ألع ةةعع دعةةعن هةةا هةة    اةةق اإلجةةيتاءاق اإل

 هبادئ هلادلم همل ملشمل ائض عن لل بادئ ائا عي علش ا ي رجا الاةمح 
 : التدابير المؤقتة3القسم 

 :51المادة 
 للةلطاق الاضاةشم صمملشم األهيت با ار  دابري هؤت م فعر م لفلالم: -4

لليشلعلم دلن ملدلث  لد عل   ل ملق همل ملاعل ائلفشم الافيت م، حلسش ا ها  الةل  ألا فش ا الةل  ائة عردأ فعر ) ( 
  لش  ا مجيت شاً همل د عل الااعاق ال وار م الااة م ي هااطق ا   اصاهتا؛

 )ب( ل عن األدلم راق ال لم فش ا   للق بال لدل ائزععم 
ار  دابري هؤت م دلن علمح الطيتب اآل يت ملشث ا  ان رلة  همة ةاً، حلسةش ا إرا  ةان للةلطاق الاضاةشم صمملشم ا  -2

هةةمل ائةةيتج   ن  ةةةايت  ل  ةةة ري عةةمل إ ةةال   ةةيتار   ةةل   لع ضةة ا ب ةةامل  ا ةةق،  ل ملةةني  عجةةد امل  ةةال لا ةة  ي 
 إ مب األدلم 
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ي   ةةشامل بدرجةةم  افشةةم هةةمل  ن للةةةلطاق الاضةةاةشم صةةمملشم  ن  طلةة  هةةمل ائةةدعي  اةةدمي  ل  دلةةم هلاعلةةم لد ةةه لفةة -3
ائةةدعي رةةةع صةةةامل  ا ةةةق ل ن رلةةة  ا ةةةق ه لةةةيتض لل لةةدل  ل علةةة  لشةةة  ال لةةةيتض لةةةجل ، ل ن  ةةةةهيت ائةةةدعي ب اةةةدمي 

   ا م  ل  االم هلادلم ألا  فاي   ا م ائدعي علشه لا شلعلم دلن لتعع إساءأ اس ل ال ]للياعل  ل ل ااشجرا[ 
الطةيتب اآل ةيت،  طةيت األطةيتاب ائ ةةثيتأ هةمل جةيتاء رلة  دلمنةا  ةة ري عاة   ااشةج  ملني   ةةج  ةدابري هؤت ةم دلن علةمح -1

ال دابري عل   بلد  اد يت  لعيتل هيتاجلم بااء عل  طل  ائدعي علشه، ه  ملاه ي عيتض لج م  ظيته، بغشم ا ار تيتار ي 
 ة ا  ل  ثبش  ا غضعن فرتأ هلاعلم عا  اإل طار بال دابري ائ ةجأ بوةن  لد    ل  ال دابري  ل إلغا

ععا  ن  طل  همل ائدعي  ادمي هللعهاق   يتن حلاهم ل يد د الةل  ائلاشم همل جا   الةلطم الر س اعم ب ااشج  -0
 ال دابري ائؤت م 

، باةاء علة  طلة  ائةدعي 2ل 4   لغ  ال دابري ائ ةجأ باةاء علة   ملفةام الااةيت ني 1دلن اإل مل بةملفام الاايتأ  -9
هالعهلةا إن مل  بةد  اإلجةيتاءاق ائؤد ةم حل ةار تةيتار ب ةدد هع ةعع الةدععن ي غضةعن فةرتأ اهاشةم هلاعلةم  علشه،  ل  عت 

حتددرا الةلطم الاضاةشم الر  هيتق با ةار ال ةدابري إن  ا ةل تةعا ني البلةد اللضةع  ةة   بةجل   ل ي غشةاب  ل حتد ةد 
 هاً همل   ام الةام ائشمد م،     ا  طعل  ع  34 عم ع    ل  25همل رجا الابش ، ي غضعن فرتأ حل  والا 

للةةلطاق الاضةاةشم، ملةني  لغةة  ال ةدابري ائؤت ةم ائ ةةجأ  ل  ااضةةي هةدأ سةيت اةا   شوةم إجةةيتاء  ل إ ةال هةمل جا ةة   -7
ائدعي  ل ملني   ض  حلملااً عدم ملدلث  ل  لد  ل امل  ال ملدلث  ل  لةد علة  ملةق هةمل ملاةعل ائلفشةم الافيت ةم، 

ائدعي بااء عل  طل  ائدع  علشه بدف   لع ضاق هااسبم لل دع  علشه عمل  ل  يتر  ق به   شوم  صمملشم  ن  ةهيت
 رجه ال دابري 

  اق ال دابري ائؤت م الر  ؤهيت با اررا   شوم اإلجيتاءاق اإلدار م، تةدر إهفةان رلة ، هة  هبةادئ هلادلةم هةمل ملشةمل  -1
 ائض عن لل بادئ ائا عي علش ا ي رجا الاةمح 

 (12: المتطلبات الخاصة فيما يتصل بالتدابير الحدودية)4قسم ال
 : إيقاف اإلفراج عن السلع من جانب السلطات الجمركية51المادة 

( ل  فني صامل  ا ق الجل لد ه  سباب 43 ل  د البلدان األعضاء، لفااً لألملفام ائا عي علش ا  د اه، إجيتاءاق)
( 41س رياد لةل  حت   عمهاق هار م هالدأ  ل  ث  ملاعل هؤل  ها يلم)هويتلعم لمر شاب ي   ه ميفمل  ن  دث ا

همل ال ادم بطل  هف عب إىل الةلطاق ائة  ةم فشةه، إدار ةاً  ل تضةاةشاً، إل اةاب الةةلطاق اجل يت شةم إجةيتاءاق اإلفةيتاأل 
ا      بةل   اطعل عل  عمل  ل  الةل  ل دالهلا حبيت م  لععا للبلدان األعضاء الة اح ب ادمي هث  رجه الطلباق فش 

 لد اق   يتن عل  ملاةعل ائلفشةم الافيت ةم، شةيت طم العفةاء بائ طلبةاق الةر  ةاص علش ةا رةجا الاةةمح    ةا عةعا للبلةدان 
األعضةةةاء إ املةةةم إجةةةيتاءاق مماثلةةةم فش ةةةا    ةةة  بر اةةةاب الةةةةلطاق اجل يت شةةةم إجةةةيتاءاق اإلفةةةيتاأل عةةةمل الةةةةل  ائ لد ةةةم ائزهةةة  

   د يترا همل  را ش ا 
 : التطبيق52ة الماد

 ن  اةدم  دلةم  افشةم إلتاةاع  04 طل  همل  ل صامل  ملق  ويتع ي طل  ا ار اإلجيتاءاق ائا ةعي علش ةا ي ائةادأ 
الةةةلطاق ائة  ةةم   ةةه، لفاةةاً ألملفةةام تةةعا ني البلةةد ائةةة عرد،  عجةةد  لةةد ظةةاريت علةة  ملاةةعل ائلفشةةم الافيت ةةم ل ةةامل  

ةل  ائةالام ألا  ة    ليتب الةلطاق اجل يت شم علش ا  ل ل زم الةلطاق ا ق، ل ادمي لص  ها   ألا فشه الفاا م لل
ائة  ةةةم بةةةربمي ائةةةدعي ي غضةةةعن فةةةرتأ اهاشةةةم هلاعلةةةم ألةةةا إرا  ا ةةةل تةةةد تبلةةةل الطلةةة  لائةةةدأ الزهاشةةةم لةةةةيت ان هالةةةعل 

 اإلجيتاءاق الر   ةجرا الةلطاق اجل يت شم، إن  ان   مح حتد درا همل تب  الةلطاق ائة  م 
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 : الضمانات أو الكفاالت المعادلة53دة الما
للةةةةلطاق ائة  ةةةم صةةةمملشم  ن  طلةةة  هةةةمل ائةةةدعي  اةةةدمي  ةةة ا م  ل  االةةةم هلادلةةةم  فاةةةي   ا ةةةم ائةةةدعي علشةةةه  -4

لالةلطاق ائة  م لا شلعلم دلن إساءأ اس ل ال ا اعل  لحل ععا  ن  وف  رجه الضة ا م  ل الفاالةم ائلادلةم رادعةاً 
 دلن اللوعء إىل رجه اإلجيتاءاق  غري هلاعل  عل

ملةةةةني  عتةةةة  الةةةةةلطاق اجل يت شةةةةم اإلفةةةةيتاأل عةةةةمل سةةةةل   اطةةةةعل علةةةة    ةةةة ش اق صةةةةااعشم،  ل بةةةةيتاءاق ا ةةةةرتاع،  ل  -2
  ةة ش اق  طشطشةةم  ل هللعهةةاق سةةيت م لع ةةل ا هع ةة  ال ةةدالل باةةاء علةة  طلةة   ةة مح  ادميةةه لفاةةاً لألملفةةام الةةر  ةةاص 

ج هةمل سةلطم  ةمب الةةلطم الاضةاةشم  ل سةلطم هةة الم   ةيتن، لبلةد ا اضةاء علش ا رجا الاةةمح، لباةاء علة  تةيتار ه ةة
دلن إصةةدار الةةةلطم ائةعلةةم بال ةةمملشم ملةةة  األصةةعل تةةيتاراً ألةةا   لةةع و  00ائةةدأ الزهاشةةم الةةر  ةةاص علش ةةا ائةةادأ 

درا  ل ائيتسةلم هؤتل، لشيت طم  ن  فعن تد مت احلل زام بفافةم شةيتلط احلسة رياد األ ةيتن،  ةق ل ةامل  الةةل   ل هةة عر 
إلشةةه طلةة  اإلفةةيتاأل عا ةةا لاةةاء  اةةدمي  ةة ا م ألبلةةه  فاةةي   ا ةةم ه ةةاحل صةةامل  ا ةةق هةةمل  ل  لةةد  لحل خيةة  دفةة  رةةجه 
الض ا م بةل  لع ضاق   يتن ه املةم ل ةامل  ا ةق، علة   ن  ا ةمح   ةه  اةيتأل عةمل الضة ا م إرا  اةاعا صةامل  ا ةق 

 شم هلاعلم عمل ممارسم ملاه ي إتاهم الدععن ي غضعن فرتأ اها
 : اإلخطار بوقف اإلفراج عن السلع54المادة 

  04ع  إ طار ائة عرد لائ ادم بطل  لت  اإلفيتاأل عل  الاعر بايتار لت  اإلفيتاأل عمل الةل  لفق  ملفام ائادأ 
 : مدة إيقاف اإلفراج عن السلع55المادة 

ع ة   لةي إ طةار هاةدم الطلة  باةيتار إ اةاب    ةام 45إرا مل   مح إبمي الةةلطاق اجل يت شةم، ي غضةعن هةدأ حل  وةالا 
اإلفيتاأل عمل الةل ، بة ه مت الويتلع ي إجيتاءاق تضاةشم  ؤدل إىل ا ار تيتار ملعل هع عع الةدععن باةاء علة  طلة  هةمل 
طيتب غري ائدع  علشه  ل بةن الةلطم ائةعلم بال مملشم ملةة  األصةعل ا ةجق  ةدابري  طشة  هةدأ لتة  اإلفةيتاأل عةمل 

فيتاأل عةمل الةةل  شةيت طم  ن  فةعن تةد مت احلل ةزام بفافةم الوةيتلط األ ةيتن ائ  ةلم باسة ريادرا  ل   ةد يترا  الةل ،   مح اإل
  ام ع ة    ةيتن  فةررا  ةان تةد شةيتع ي إجةيتاءاق تضةاةشم  45لي ا احلق ائمة م، ععا  د د رجه ائ لم الزهاشم هدأ 

م باةاء علةة  طلة  ائةدع  علشةةه  وة   ملاةه ي عةةيتض  ةؤدل إىل ا ةار تةيتار ملةةعل هع ةعع الةدععن، هةةيتل ع لشةم هيتاجلة
لج م  ظيته بغشم ا ار تيتار ي غضعن فرتأ اهاشم هلاعلم ملعل هاإرا  ان سش مح  لد   رجه ال دابري  ل إلغاؤرةا  ل  ثبش  ةا  

ملةةني  ااةةج لتةة  اإلفةةيتاأل عةةمل  05هةةمل ائةادأ  9لعلة  الةةيتغمح هةةمل األملفةةام ائا ةةعي علش ةا  عةةمه،  طبةةق  ملفةةام الااةةيتأ 
 الةل   ل   ايتر اس  يتاره ي إطار  دبري تضاةي هؤتل 

 : تعويض مستورد السلع وصاحبها56المادة 
للةلطاق ائااسبم صةمملشم  ن  ةةهيت هاةدم طلة  لتة  اإلفةيتاأل عةمل الةةل  بةةن  ةدف  ئةة عردرا لائيتسةلم إلشةه لصةاملب ا 

   ل امل وةةاا الةةةل  ائاةةيتأل عا ةةا لفاةةاً ال لةةع و ائااسةة  عةةمل  ل   ةةيتار  ليةةق الةةمح هةةمل  ةةمل احلمل وةةاا اأةةاطي للةةةل
  00ألملفام ائادأ 

 : حق المعاينة والحصول على معلومات57المادة 
دلن اإل مل حب ا م ائللعهاق الةيت م،  ل زم البلدان األعضاء برعطاء الةةلطاق ائة  ةم صةمملشم هةا  صةامل  ا ةق 

إثباق ادعاءا ةه  لللةةلطاق ائة  ةم   ضةاً صةمملشم هةا  فيتصم  افشم ئلا ام  ل سل  حت وزرا الةلطاق اجل يت شم بغشم 
ائة عرد فيتصم هلادلم ئلا ام  ل همل رجه الةل ، لملني   در ملفمح إعايب ي هع عع الدععن، ععا للبلدان األعضاء 
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اشةةم  ع ةة  الةةةلطاق ائة  ةةم صةةمملشم إبةةمي صةةامل  ا ةةق بة ةةاء لعاةةال مل ائيتسةة  لائةةة عرد لائيتسةةلم إلشةةه الةةةل  ائل
 ل  شاهتا 
 : اإلجراءات التي تتخذ بدون طلب58المادة 

ملني  ا ضي البلدان األعضاء همل الةلطاق ائة  م ال  يتب همل  لااء  اة ا للت  اإلفيتاأل عمل الةةل  الةر مل ةلل 
 فش ا      الا عل   دلم ظاريت م عل  ملدلث  لد عل  ملق همل ملاعل ائلفشم الافيت م:

 ل لتل  ن  طل  همل صامل  ا ق  ادمي   م هللعهاق ميفمل  ن  ةاعدرا ي ممارسم ) ( ععا للةلطاق ائة  م ي 
 صمملشاهتا؛

)ب( خيطيت ائة عرد لصامل  ا ق عل  الاعر بايتار العت   لملني  فعن ائة عرد تد  ادم بال  اس للةلطاق ائة  م 
 ه  ها لزم همل  بد  ؛ 00حلس ئااب تيتار العت ، خيض  رجا العت  للويتلط ائا عي علش ا ي ائادأ 

)جةةة( حل لاةةي البلةةدان األعضةةاء إحل اهلشئةةاق اللاهةةم لائةةةؤللني الةةيت شني هةةمل ال لةةيتض لل ةةدابري اجلزاةشةةم ائمة ةةم ملةةني   ةةةج 
 إجيتاءاق  ل  اعن ا اررا حبةمل  شم 

 : الجزاءات59المادة 
ملق ائةدع  علشةه ي  ن  طلة  إىل دلن اإل مل بةل ملق   يت ي رف  دععن تضاةشم ه اح ل امل  ا ق له  هيتاعاأ 

الةةةلطاق ائة  ةةم إعةةةادأ الاظةةيت، للةةةةلطاق ائة  ةةم صةةةمملشم األهةةيت بةةر مب الةةةةل  ائ لد ةةم  ل الةةة ةلص ها ةةا لفاةةةاً 
  لفش ا   للق بالةل  الر  ل ق علش ا عمهاق هار م هالدأ،  ل زم الةلطاق بلدم 19لل بادئ الر  اص علش ا ائادأ 

 د يت الةل  ائ لد م دلن  غشري ملال  ا  ل إ ضاع ا إلجيتاءاق مجيت شم خم لام، إحل ي  ل اع اس ثااةشم الة اح برعادأ   
 : الواردات قليلة الشأن61المادة 

عةةعا للبلةةدان األعضةةةاء  ن  ةةة ثب هةةةمل  طبشةةق األملفةةام الةةةعاردأ  عةةمه الف شةةةاق الضةةئشلم هةةمل الةةةةل  راق ال ةةبغم غةةةري 
 ائةافيت مل الوة شم  ل  يتس  ي طيتلد صغريأ  ال وار م الر  يتد   مل  ه لم

 : اإلجراءات الجنائية5القسم 
:  ل زم البلدان األعضاء بايتض  طبشق اإلجةيتاءاق لاللاعبةاق اجلااةشةم علة  األتة  ي ملةاحلق ال الشةد ائ ل ةد 61المادة 

الر ميفةمل فيت ة ا ا ةبا  ل  لللمهاق ال وار م ائةولم  ل ا  يال ملاعل ائؤل  عل   طال هارل  ل و   اجلزاءاق
الغيتاهاق ائالشم ألا  فاي ل عفري رادع   ااسة  هة  هةة عن اللاعبةاق ائطباةم فش ةا   للةق بةاجليتاةمح راق اأطةعرأ ائ اثلةم  
لي ا ةةاحلق ائمة ةةم،  وةة   اجلةةزاءاق الةةر ميفةةمل فيت ةة ا   ضةةاً ملوةةز الةةةل  ائةالاةةم  ل   ةةم هةةعاد لهلةةداق  ةةة ةدم 

 ار فةةةاب اجلةةةيتم، له ةةةادرهتا، لإ مف ةةةا  لعةةةعا للبلةةةدان األعضةةةاء فةةةيتض  طبشةةةق اإلجةةةيتاءاق لاللاعبةةةاق ب ةةعرأ رةشةةةةشم ي
اجلااةشم ي ملاحلق   يتن همل ملاحلق ال لدل عل  ملاعل ائلفشم الافيت م، حلسش ا ملني   مح ال لد اق عمل ع ةد لعلة  

  طال هارل 
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 الجزء الرابع
 رهااكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرا

 وما يتصل بها من اإلجراءات التي تؤثر في أطراف العالقة
 :62المادة 

 2ععا للبلدان األعضاء  ن  ورتط حل  ةاب  ل اس  يتار ملاعل ائلفشةم الافيت ةم ائا ةعي علش ةا ي األتةةام هةمل  -4
لوةفلشاق ه ةةام هة  همل اجلزء الثةاين احلل ةزام بةرجيتاءاق لشةفلشاق هلاعلةم، علة   ن  فةعن رةجه اإلجةيتاءاق لا 9لملىت 

  ملفام رجه احل ااتشم 
ملني  فعن ا  ةاب ملق همل ملاعل ائلفشم الافيت م هويتلطاً ألا  ا ق  ل  ةوشله،  ل زم البلدان األعضاء بض ان  -2

 ن إجيتاءاق ائا   ل ال ةةوش    ةش  هةا   ل  ةةوش  ا ةق ي غضةعن هةدأ اهاشةم هلاعلةم هابةاً ل الشة  هةدأ ا  ا ةم بغةري 
 هيتاعاأ الويتلط اجلعريت م حل  ةاب ا ق  ه ر، ه 

 م(، ه  ها لزم همل  بد  ، عل  اللمهاق اأاصم باأدهاق 4997همل هلاردأ بار ا ) 1 طبق  ملفام ائادأ  -3
 ضةةة  اإلجةةةيتاءاق ائ للاةةةم با  ةةةةاب لاسةةة  يتار ملاةةةعل ائلفشةةةم الافيت ةةةم، لملشث ةةةا  ةةةاص علةةة  رلةةة  تةةةعا ني البلةةةدان  -1

لغاء اإلدارل لاإلجيتاءاق الر  ؤثيت ي عدأ  طيتاب  احلعرتاض لاإلبطال لاإللغاء، لل بادئ اللاهم األعضاء، إجيتاءاق اإل
  14همل ائادأ  3ل 2ائا عي علش ا ي الاايت ني 

إلعادأ الاظيت فش ا همل  1 ض  الايتاراق اإلدار م الا اةشم ائ ةجأ ي إطار  ل همل اإلجيتاءاق ائوار إلش ا ي الاايتأ  -0
م تضاةشم  ل شبه تضاةشم  للفةمل لةشا راةاك هةا لزم بر املةم الايتصةم إلعةادأ الاظةيت ي رةجه الاةيتاراق ي ملةاحلق تب  سلط

احلعةةةرتاض غةةةري الاةةةاج   ل اإلبطةةةال اإلدارل، شةةةيت طم إهفةةةان  ةةةعن  سةةةباب رةةةجه اإلجةةةيتاءاق هع ةةةعع إجةةةيتاءاق إبطةةةال 
 هالعل 

 الجزء الخامس
 منع المنازعات وتسويتها

 : الشفافية63المادة 
 اويت الاعا ني لاللعاة  ال اظش شم، لاألملفام الاضاةشم لالايتاراق اإلدار م الا اةشم اللاهم ال طبشق، لالر  ةيتل هالعهلا  -4

ي  ل هةةمل البلةةدان األعضةةاء فش ةةا    ةة  ألع ةةعع رةةجه احل ااتشةةم )إ املةةم ملاةةعل ائلفشةةم الافيت ةةم، ل طات ةةا، لا  ةةةاالا، 
ةداه ا(،  ل ملني حل فعن رةجا الاوةيت ممفاةاً هةمل العج ةم الل لشةم،   ةاح ب ةعرأ علاشةم لإ ااررا، لا شلعلم دلن إساءأ اس 

ي لغةةم تعهشةةم بةسةةلعب ميفةةمل ا فعهةةاق ل صةةياب ا اةةعل هةةمل ال لةةيتب علش ةةا،   ةةا  اوةةيت احل ااتشةةاق ائ للاةةم ألع ةةعع 
دان األعضةاء لا فعهةم  ل رشئةم رجه احل ااتشم لالر  فةعن سةار م ائالةعل بةني ا فعهةم  ل رشئةم ملفعهشةم ي  ل هةمل البلة

 ملفعهشم ي بلد عضع   يت 
 ل ةةةزم البلةةةدان األعضةةةاء بر طةةةار جملةةةا اجلعا ةةة  ائ  ةةةلم بال وةةةارأ هةةةمل ملاةةةعل ائلفشةةةم الافيت ةةةم بةةةالاعا ني لاللةةةعاة   -2

لةا بالةةلي ، بغشةم هةةاعدأ رلة  اجمللةا ي هيتاجلةم  ااشةج رةجه احل ااتشةم، ل ل ةزم اجمل4ال اظش شم ائوار إلش ةا ي الااةيتأ 
ل الش  األعباء ائلااأ علة  عةا ق البلةدان األعضةاء ي  ااشةج رةجا احلل ةزام لعةعا لةه  ن  اةيتر اإلعاةاء هةمل احلل ةزام بر طةاره 
هباشيتأ الجه الاعا ني لاللةعاة  إرا  فللةل بالاوةاح بائوةالراق اجلار ةم هة  ائاظ ةم اللائشةم لل لفشةم الافيت ةم بوةةن إ وةاء 

جه الاعا ني لاللعاة  ال اظش شم    ا  ل زم اجمللا الةجا اأ ةعي بدراسةم  ل إجةيتاء هطلةعب ا ةاره سو  هورتك  ضمح ر
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هفةيتر ثا شةم  9فش ا   للق باإل طاراق باةاء علة  احلل زاهةاق الةر  ةاص علش ةا احل اةال ا ةاأل لالاابلةم عةمل  ملفةام ائةادأ 
 م( 4997همل هلاردأ بار ا )

، اسةة وابم لطلةة  4باحلسةة لداد ل اةةدمي هللعهةةاق هةةمل الاةةعع ائوةةار إلشةةه ي الااةةيتأ  ل ةةزم  ةة  هةةمل البلةةدان األعضةةاء  -3
هف عب همل بلد عضع   يت،   ا ععا ألل همل البلدان األعضاء، إن  ان لد ه  سباب حت له عل  احلع ااد بةن ملف اً 

 ةةؤثيت علةة  ملاعتةةه ائا ةةعي علش ةةا ي رةةجه تضةةاةشاً  ل تةةيتاراً إدار ةةاً  ل ا ااتةةاً ثااةشةةاً ةةةدداً ي جمةةال ملاةةعل ائلفشةةم الافيت ةةم 
احل ااتشةةم،  ن  طلةة    ابةةم إعطةةاءه هللعهةةاق  ا ةةشلشم  ل  فشاةةه هةةمل ا  ةةعل علش ةةا بوةةةن رةةجه األملفةةام الاضةةاةشم  ل 

 الايتاراق اإلدار م  ل احل ااتاق الثااةشم احملددأ 
األعضةةاء اإلف ةةاح عةةمل هللعهةةاق  هةةمل البلةةدان 3ل 2ل 4حل  طلةة   ل هةةمل األملفةةام ائا ةةعي علش ةةا ي الااةةيتاق  -1

سةيت م تةد  ةؤدل اإلف ةاح عا ةا إىل عيتتلةم إ اةار الاةعا ني  ل تةد  فةعن بوةف    ةيت ي غةري ائ ةليم اللاهةم  ل تةد  ليةق 
 الضيتر بائ احل ال وار م ائويتلعم ئؤسةاق  ع ال هلشام عاهم  م  اصم 

 : تسوية المنازعات64المادة 
م لملةةب ا  ا ة  ل طبةق ي 4991همل احل ااتشم اللاهم لل ليت اةاق لال وةارأ للةام  23ل 22 طبق  ملفام ائاد ني  -4

)ال اارمح بوةن  ةع م ائاااعاق( عل  ائوالراق ل ةع م ائاااعاق لفةق  ملفةام رةجه احل ااتشةم هةامل  ةاص علة   ةمب 
 رل  بال يد د ي رجه احل ااتشم 

هةةةمل احل ااتشةةم اللاهةةم لل ليت اةةةاق لال وةةارأ للةةةام  23ائةةادأ )جةةة( هةةةمل 4)ب( ل4حل طبةةق  ملفةةام الااةةةيت ني الاةةيتعش ني  -2
م عل   ةع م ائاااعاق ألعج   ملفام احل اةال ا ةاأل ئةدأ  ةا سةاعاق اع بةاراً هةمل  ةار    اةار ا اةال هاظ ةم 4991

 ال وارأ اللائشم 
رأ هةةمل ملاةةعل ائلفشةةم الافيت ةةم ،  اةةعم جملةةا اجلعا ةة  ائ  ةةلم بال وةةا2 ةةمل الاةةرتأ الزهاشةةم ائوةةار إلش ةةا ي الااةةيتأ  -3

)جةةة( هةةمل 4)ب( ل4بايةةص  طةةال الوةةفالن لاألسةةالش  اإلجيتاةشةةم اأاصةةم الةةا، هةةمل الاةةعع ائا ةةعي علشةةه ي الااةةيت ني 
م، ائادهةم لفاةاً ألملفةام احل اةال ا ةاأل، ل يتفة   عصةشا ه 4991همل احل ااتشم اللاهم لل ليت ااق لال وارأ للام  23ائادأ 

الةةعاارل لل عافاةةم علش ةةا    ةةةج اجمللةةا الةةعاارل   ةةاً هةةمل تيتارا ةةه بائعافاةةم علةة  رةةجه ال عصةةشاق  ل حتد ةةد  بوةةةةا إىل ائةةؤ يت
بةسلعب  عافق اآلراء فاا، ل ةيتل هالةعل ال عصةشاق الةر  ة مح ائعافاةم علش ةا ي  2الارتأ الزهاشم الر  اص علش ا الاايتأ 

 الابعل اليت شم مجش  البلدان األعضاء دلن ملاجم لل ز د همل ع لشاق 
 الجزء السادس

 الترتيبات االنتقالية
 : الترتيبات االنتقالية65المادة 

، حل ل ةزم  ل هةمل البلةدان األعضةاء ب طبشةق  ملفةام رةجه احل ااتشةم تبة  ا   ةاء 1ل 3ل 2ه  هيتاعةاأ  ملفةام الااةيتاق  -4
 ائشم فرتأ اهاشم عاهم هدهتا سام لاملدأ  لي  ار    اار ا اال هاظ م ال وارأ الل

، 4 ق ألل همل البلةدان األعضةاء الااهشةم  ةة ري  ةار    طبشةق  ملفةام احل اةال ا ةاأل، ملةةب ا رةع ةةدد ي الااةيتأ  -2
  0ل 1ل 3لارتأ اهاشم   يتن هدهتا  رب  ساعاق، هاعدا  ملفام ائعاد 

  ادل ائيت زل ال ةطةشا إىل ععا   ضاً ألل همل البلدان األعضاء األ يتن الةاةيتأ ي طيت ق ال يعل همل الاظام احلت -3
 ظام ات  اد الةعل ا يت، لالر  ااج ملالشاً ع لشاق إصمح رشفلي لاظام ملاعل ائلفشم الافيت ةم فش ةا ل عاجةه هوةا   

  2 اصم ي إعداد ل ااشج تعا ني ائلفشم الافيت م للعاةي ا ال اظش شم، احلس اادأ همل فرتأ ال ة ري الر  اص علش ا الاايتأ 
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ا  لةةزم  ملفةةام رةةجه احل ااتشةةم   ةةاً هةةمل البلةةدان األعضةةاء الااهشةةم ب عسةةش   طةةال هةةا  محا ةةم لل ا وةةاق ائغطةةاأ باةةدر هةة -1
ائ   لم ب اءاق ا رتاع لشوة   جمةاحلق ال فاعلعجشةا غةري ائ   لةم ألثة  رةجه ا  ا ةم ي  را ةش ا اع بةاراً هةمل ال ةار   اللةام 

، ععا لجل  البلد اللضع  ة ري 2لبلد اللضع، ملةب ا رع ةدد ي الاايتأل طبشق  ملفام احل اال ا األ بالاةبم لجل  ا
هةةمل البةةاب الثةةاين علةة  جمةةاحلق  0 طبشةةق األملفةةام ائ  ةةلم حب ا ةةم ائا وةةاق ائغطةةاأ بةة اءاق ا ةةرتاع الةةعاردأ ي الاةةةمح 

 ال فاعلعجشا رجه لارتأ إ افشم هدهتا  ا ساعاق 
بضة ان  ن حل ةةايت  1ل 3ل 2ل 4رتأ اهاشم ا  االشم ألعج   ملفةام الااةيتاق  ل زم البلد اللضع الجل  ة اشد همل ف -0

  م  غشرياق ي تعا شاه للعاةيه ال اظش شم لممارسا ه عيت  ا ي غضعن  ل  الارتأ عةمل درجةم  تة  هةمل احل ةةال هة   ملفةام 
 احل اال ا األ 

 : أقل البلدان األعضاء نموا  66المادة 
اق اأاصةم ألتة  البلةدان األعضةاء منةعاً لاللابةاق احلت  ةاد م لائالشةم لاإلدار ةم الةر  لةاين  ظةيتاً لممل شاجةاق لائ طلبة -4

ها ةا، لملاج  ةا لل يتل ةم ألةق تاعةدأ  فاعلعجشةم تابلةم لمسةة  يتار، حل ل ةزم رةجه البلةدان األعضةاء  طبشةق  ملفةام احل اةةال 
همل ائةادأ  4ع باراً همل  ار   ال طبشق احملدد ي الاايتأ ساعاق ا 45، لارتأ اهاشم هدهتا 0ل 1ل 3ا األ، فش ا عدا ائعاد 

  لميا  جملا اجلعا   ائ  لم بال وارأ همل ملاعل ائلفشم الافيت ةم، باةاء علة  طلة  لجشةه  ادهةه  ملةد  تة  البلةدان 90
 األعضاء منعاً،  د داق هلجه الارتأ 

ل لاهلشئةةاق ي  را ةةش ا بغشةةم ملاةةز ل وةةوش   اةة   ل ةةزم البلةةدان األعضةةاء ائ ادهةةم بر املةةم ملةةعافز ئؤسةةةاق األع ةةا -2
 ال فاعلعجشا ألت  البلدان األعضاء منعاً ل  فشا ا همل  لق تاعدأ  فاعلعجشم سلش م تابلم لمس  يتار 

 : التعاون الفني67المادة 
اةةدم هلةةا للفاةةاً  ل ةزم البلةةدان األعضةةاء ائ ادهةةم، بغشةةم  ةةة ش   ااشةج  ملفةةام رةةجه احل ااتشةةم، بةةةن  اةةعم باةاء علةة  طلبةةاق  

ألملفةةام لشةةيتلط ه اةةق علش ةةا ب ةةعرأ ه بادلةةم بال لةةالن الاةةب لائةةاأل الةةجل خيةةدم ه ةةاحل البلةةدان األعضةةاء الااهشةةم ل تةة  
البلدان األعضاء منعاً  ل و   رجا ال لالن ائةاعدأ ي إعداد الاةعا ني لاللةعاة  ال اظش شةم اأاصةم حب ا ةم ملاةعل ائلفشةم 

إسةةاءأ اسةة ةداه ا،   ةةا  وةة   ائةةةا دأ فش ةةا   للةةق بر وةةاء  ل  لز ةةز ائفا ةة  لاهلشئةةاق احمللشةةم  الافيت ةةم لإ ااررةةا لهاةة 
 راق ال لم الجه األهعر، ألا ي رل   در    ج زأ هعظاش ا 

 الجزء السابع
 الترتيبات المؤسسية، األحكام النهائية

 ة: مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكري68المادة 
  ةاب  جملةةا اجلعا ةة  ائ  ةةلم بال وةارأ هةةمل ملاةةعل ائلفشةةم الافيت ةم  ااشةةج رةةجه احل ااتشةةم حلسةش ا اه ثةةال البلةةدان األعضةةاء 
بال زاهاهتا ائا عي علش ا ي احل اال ا األ، ل  ش  للبلدان األعضاء فيتصم ال والر بوةن األهعر ائ للام جبعا   ملاعل 

أ،   ةةا  اةةعم اجمللةةا بائةةةؤللشاق األ ةةيتن الةةر  ع ل ةةا إلشةةه البلةةدان األعضةةاء، ل اةةدم هلةةا ائلفشةةم الافيت ةةم ائ  ةةلم بال وةةار 
ب عرأ  اصم  ل هةاعدأ  طلب ا ي سشال إجيتاءاق  ةع م ائاااعاق  ل ثااء  ااشج اجمللا للعظاة  لائ ام ائاعطم به، 

هاه  ل ةل  اجمللا، بال والر ه  ائاظ ةم  ععا له ال والر ه   ل ه در  يتاه همة اً لالةلي للي عل عل  هللعهاق
اللائشم لل لفشم الافيت م، لع    يت شباق ال لالن ائمة م ه   ج ةزأ رةجه ائاظ ةم، ي غضةعن سةام اع بةاراً هةمل  ةار    لل 

 اج  اع  لاده 
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 : التعاون الدولي69المادة 
الدللشةةم ي الةةةل  الةةر   لةةدن علةة  ملاةةعل ائلفشةةم   عافةةق البلةةدان األعضةةاء علةة  ال لةةالن فش ةةا بشا ةةا بغشةةم إلغةةاء ال وةةارأ

الافيت م  لهلجا الغيتض،  اشمح رجه البلةدان  اةاط ا  ةال ي  ج زهتةا اإلدار ةم ل طيترةا بائللعهةاق، ل فةعن علة  اسة لداد 
لةةالن ل بةادل ائللعهةاق بوةةةن ال وةارأ ي الةةةل  ائ لد ةم، ل وةةو  البلةدان األعضةاء ب ةةعرأ  اصةم  بةةادل ائللعهةاق لال 

 بني الةلطاق اجل يت شم فش ا   للق ب وارأ الةل  الر حت   عمهاق هالدأ لالةل  الر  ا ي  ملاعل ائؤل  
 : حماية المواد القائمة حاليا  71المادة 

 حل  اوي رجا احل اال ال زاهاق فش ا      بةع ال ملدثل تب   ار    طبشق  ملفاهه ي البلد اللضع ائلب  -4
 احل ااتشةةم ا الشةةم  ةةص   ةةيت،  اوةةي احل اةةال ا ةةاأل ال زاهةةاق فش ةةا   للةةق جب شةة  ائةةعاد الااة ةةم ي  ةةار   هةةامل  ةةيتد ي -2

 طبشق احل اال ا األ ي البلد اللضع ائلب، لاحمل شم ي رل  البلد اللضع ي ال ار   ائج عر،  ل الر  ة عي عاد رلة  
،  ة مح 1ل 3م احل اال ا األ  لفش ةا   للةق بةملفةام رةجه الااةيتأ لالااةيت ني  ل حلملااً هلا ري ا  ا م احملددأ ألعج   ملفا

هةةةمل هلارةةةدأ بةةةيتن  41حتد ةةةد احلل زاهةةةاق ائ للاةةةم حباةةةعل ائؤلةةة  فش ةةةا    ةةة  باألع ةةةال الااة ةةةم ألعجةةة   ملفةةةام ائةةةادأ 
ألداء ي م( لملةةةةةدرا، ل ةةةةةة مح حتد ةةةةةةد احلل زاهةةةةةةاق فش ةةةةةةا   للةةةةةق حباةةةةةةعل ها وةةةةةةي ال ةةةةةةةوشمق ال ةةةةةةع شم لفاةةةةةةاين ا4974)

 9م( لملةدرا ملةة   طبشا ةا ألعجة  الااةيتأ 4974هةمل هلارةدأ بةيتن ) 41ال ةوشمق ال ع شم الااة م ألعج  ائادأ 
 همل احل اال ا األ  41همل ائادأ 

حل ايتض احل اال ا األ ال زاهاق برعةادأ ا  ا ةم لل ةعاد الةر  صةبيل هلفةاً عاهةاً ي  ةار    طبشاةه ي البلةد اللضةع  -3
 ائلب 

فش ةا   للةق بةةةل هةمل األع ةةال الةر    ة  بةشةةشاء ةةددأ  اطةةعل علة  هةعاد ه   لةةم با  ا ةم   ةةب  ه لد ةم ألعجةة   -1
 ملفام ال ويت لاق ائ ةام ه  رجه احل ااتشم، لالر شيتع ي الاشام الا تبة   ةار   تبةعل البلةد اللضةع ائلةب ا اةال هاظ ةم 

بوةةةةةةا، عةةةةعا ألل هةةةةمل البلةةةةدان األعضةةةةاء الةةةةاص علةةةة  فةةةةيتض تشةةةةعد علةةةة  ال وةةةارأ اللائشةةةةم،  ل الةةةةر  اةةةةج اسةةةة ث ار  بةةةةري 
ال لع ضاق ائ املم ل امل  ا ق   شوم اس  يتار  داء  ل  األع ةال بلةد  ةار    طبشةق  ملفةام احل  اةال ا ةاأل ي البلةد 

 عادلم  اللضع ائلب  غري  ن البلد اللضع ائلب  ل زم ي هث  رجه ا احلق عل  األت  بايتض دف   لع ضاق
فش ةا   للةق باألصةعل  ل الاةة  ائوةرتاأ  41هةمل ائةادأ  1لالااةيتأ  44حل لزم البلدان األعضاء ب طبشق  ملفام ائادأ  -0

 تب   ار    طبشق احل اال ا األ ي البلد اللضع ائلب 
بةةن  ة مح  27هةمل ائةادأ  4،  ل الوةيتط ائا ةعي علشةه ي الااةيتأ 34حل ل زم البلدان األعضاء ب طبشةق  ملفةام ائةادأ  -9

ال     حباعل بيتاءاق احل رتاع دلن  ششز فش ا   للق ألواحلق ال فاعلعجشا، علة  احلسة ةدام دلن  ةيت شص هةمل صةامل  
 ا ق ملني  فعن الرت شص بجل  احلس ةدام تد ها  همل تب  ا فعهم تب   ار   الللمح باحل اال ا األ 

 وةةةرتط  ةةةةوشل ا حل  ةةةةاالا ا  ا ةةةم،  ةةةة   ب لةةةد   الطلبةةةاق ائادهةةةم  فش ةةةا   للةةةق حباةةةعل ائلفشةةةم الافيت ةةةم الةةةر -7
حل  ةةةاب ا  ا ةةةم الةةةر مل  بةةةل فش ةةةا ملةةىت  ةةةار    طبشةةةق احل اةةةال ا ةةةاأل ي البلةةد اللضةةةع احل اةةةال ا ةةةاأل ائلةةةب لطلةةة  

 د جد دأ ا  ةاب  ل محا م هلزاأ  اص علش ا احل اال ا األ  لحل ععا  ن  و   رجا ال لد   ]إ افم[ هعا
ملشث ا حل  ش  بلد عضةع ي  ةار   سةيت ان هالةعل ا اةال هاظ ةم ال وةارأ اللائشةم محا ةم لة اءاق احل ةرتاع فش ةا    ة   -1

 ، عل  البلد اللضع ائلب:27باألدل م لائا واق الفش ال م الزراعشم،   ااس  ه  ال زاها ه ألعج  ائادأ 
  ش  اع باراً همل  ار   سيت ان هالةعل ا اةال هاظ ةم ال وةارأ اللائشةم لسةشلم ) ( عل  اليتغمح همل  ملفام اجلزء الةادس،  ن 

 هلله همل ائ فمل  ادمي طلباق ا  عل عل  بيتاءاق هلجه احل رتاعاق؛
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)ب(  ن  طبةةق علةة  رةةجه الطلبةةاق، ي  ةةار    ةةاص سةةيت ان هالةةعل احل اةةال ا ةةاأل هلةةا ري تابلشةةم ا  ةةعل علةة  بةةيتاءاق 
 ا احل اال ا األ   ا لع  ن رجه ائلا ري  ا ل  طبق ي  ار    ادمي الطلباق ي رلة  البلةد احل رتاع ملةب ا  اص علش

 اللضع،  ل ملني  فعن همل ائ فمل طل  األسباشم ل طل  فلًم، ي  ار    سباشم  ادمي الطل ؛
للباشةةم هةةدأ سةةيت ان هالعهلةةا  )جةةة( هةةا  ا  ا ةةم لةة اءاق احل ةةرتاع ألعجةة  احل اةةال ا ةةاأل اع بةةاراً هةةمل  ةةار   هةةا  الةة اءاق

هةمل احل اةال ا ةاأل، بالاةةبم للطلبةاق ائةة عفشم ئلةا ري  33ةةعبم اع باراً هةمل  ةار    اةدمي الطلبةاق لفةق  ملفةام ائةادأ 
 ا  ا م ائا عي علش ا ي الاايتأ الايتعشم )ب( 

ع لفاةةاً ألملفةةام الااةةيتأ ملةةني  فةةعن  ملةةد ائا وةةاق هع ةةعع طلةة  هاةةدم للي ةةعل علةة  بةةيتاءأ ا ةةرتاع ي بلةةد عضةة -9
) (،  ةةا  ملاةةعل  ةةةع اه ائطلاةةم، علةة  الةةيتغمح هةةمل  ملفةةام البةةاب الةةةادس، ئةةدأ  ةةا سةةاعاق عاةة  ا  ةةعل علةة  1

ائعافام عل  ال ةع ق ي رل  البلد اللضع  ل ملىت   مح ها   ل رفو ها  بيتاءأ ا رتاع  اصم الجا ائا ا ي رلة  البلةد 
 طم  ن  فعن تد مت بلد  اار ا اال هاظ م ال وارأ اللائشم  ادمي طل  ا  عل عل  اللضع،  ل همل الارت ني  ت يت، شيت 

بةةيتاءأ احل ةةرتاع لهاي ةةا فش ةةا   للةةق بةةجل  ائاةة ا ي بلةةد عضةةع   ةةيت لا  ةةعل علةة  هعافاةةم علةة   ةةةع اه ي رلةة  البلةةد 
 اللضع اآل يت 

 : المراجعة والتعديل71المادة 
وةةةارأ هةةةمل ملاةةةعل ائلفشةةةم الافيت ةةةم  ااشةةةج احل اةةةال ا ةةةاأل عاةةة  ا اضةةةاء الاةةةرتأ  يتاجةةة  جملةةةا اجلعا ةةة  ائ  ةةةلم بال  -4

  ل اةةةعم اجمللةةةا، باةةةاء علةةة  اأةةة أ الل لشةةةم ائف ةةةةبم ي  ااشةةةجه، 90هةةةمل ائةةةادأ  2احل  االشةةةم ائا ةةةعي علش ةةةا ي الااةةةيتأ 
ولةةةا إجةةةيتاء ع لشةةةاق بائيتاجلةةةم بلةةةد هضةةةي سةةةا ني علةةة  رلةةة  ال ةةةار   لعلةةة  فةةةرتاق مماثلةةةم بلةةةد رلةةة     ةةةا عةةةعا لل 

 اس ليتاض ي  عء  ل  طعراق جد دأ راق صلم تد  ة لزم  لد   رجا احل اال  ل  ااشيه 
ععا  ن حتال إىل ائؤ يت العاارل ال لد مق الر حل دم سعن غيتض ا ادأ هة ع اق ا  ا م ائ اعملم  اعل ائلفشم  -2

أ األطةةيتاب لهابعلةةم ألعجةة   ملفةةام رةةجه احل ااتةةاق هةةمل جا ةة   الافيت ةةم، لائ يااةةم لالاافةةجأ، ي ا ااتةةاق   ةةيتن ه لةةدد
هةمل  45هةمل ائةادأ  9 افم البلدان األعضةاء ي هاظ ةم ال وةارأ اللائشةم، حل ةار هةا لزم هةمل إجةيتاءاق لفةق  ملفةام الااةيتأ 

ال وةةارأ هةةمل ا ااتشةةم هاظ ةةم ال وةةارأ اللائشةةم علةة   سةةاس اتةةرتاح  ظةة  ب عافةةق اآلراء هةةمل جا ةة  جملةةا اجلعا ةة  ائ  ةةلم ب
 ملاعل ائلفشم الافيت م 

 : التحفظات72المادة 
 حلععا ال ادم ب ياظاق فش ا   للق بةل همل  ملفام رجه احل ااتشم دلن هعافام البلدان األعضاء األ يتن 

 : االستثناءات األمنية73المادة 
 لشا ي رجه احل ااتشم ها اةيت عل    ه:
 هللعهاق  ل   اإلف اح عا ا هاافشاً ئ ا ه األهاشم األساسشم،) (  لزم   اً همل البلدان األعضاء ب ادمي 

 )ب( ميا    اً همل البلدان األعضاء همل ا ار إجيتاءاق  ل  را  يتلر م   ا م ه ا ه األهاشم األساسشم:
 فش ا   للق بائعاد الاابلم لم وطار  ل ائعاد الر  و ق ها ا؛ -4ً
لةةةج اةيت لائلةةداق ا يتبشةةم لال وةةةارأ ي سةةل  لهةةةعاد   ةةيتن  ةة مح ال وةةةارأ فش ةةا ب ةةةعرأ فش ةةا   للةةق ب وةةةارأ األسةةليم لا -2ً

 هباشيتأ  ل غري هباشيتأ بغشم  زل د ائؤسةاق اللةفيت م بامل شاجاهتا؛
 ا جق ي  لتاق ا يتب  ل الطعارئ األ يتن ي اللمتاق الدللشم؛ -3ً
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ال الاشةةام بال زاهاهتةةا ألعجةة  هشثةةال األهةةمح ائ يةةدأ ل ةةعن )جةةة( مياةة    ةةاً هةةمل الةةدلل األعضةةاء هةةمل ا ةةار  ل إجةةيتاء ي سةةش
 األهمل لالةمم الدللشني 

 


