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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 سبمترب 27التارخي: 

 
 
 

 الويبو للتنسيقجلنة 
 

 واألربعون( الثامنةوالسبعون )الدورة العادية  الرابعةالدورة 
ىل  2جنيف، من   2017أأكتوبر  11اإ

 
 

 اتفتاا االاملوافقة على 

ضافة  اإ

 مقدمة أأول.

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية( من اتفاقية 4)12وفقا للامدة  .1 بعد ، يقومو  لعام أأن يتفاوض، للمدير ا)الويبو( اإ
برام وتوقيع  ،أأخذ موافقة جلنة التنس يق مع ادلول الأعضاء الأخرى هبدف متتع املنظمة  نيابة عن املنظمةثنائية اتفاقات ابإ

 .الالزمة لتحقيق أأغراض املنظمة وممارسة وظائفهاوموظفهيا وممثيل مجيع ادلول الأعضاء ابحلصاانت والامتيازات 

 هجورية نيجرياي الاحتاديةاتفاق بني الويبو و  اثنيا.

، تفاوض املدير العام (A/55/13 الوثيقةماكتب الويبو اخلارجية" ) بشأأنمن "املبادئ التوجهيية  5متاش يا مع الفقرة  .2
ليه يف الفقرة ىل النححكومة مجهورية نيجرياي الاحتادية عىل اتفاق عمع للويبو  يف مرفق هذا التفاق يرد و ، 1و املشار اإ

 الوثيقة. هذه

ىل املوافقة عىل  .3 ن جلنة التنس يق مدعوة اإ اإ
 هجورية نيجريايوحكومة  التفاق املربم بني الويبو

مرفق الاحتادية عىل النحو املبنين يف 
 .WO/CC/74/1 Add.2 لوثيقةا

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 بني بدل املضيفاتفاق ال 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 

 هجورية نيجرياي الاحتادية حكومةو 

نشاءبشأأن   نيجريايمكتب خاريج يف  اإ

 ديباجة

نن  أأو  )"ادلوةل املضيفة"هجورية نيجرياي الاحتادية حكومة و "املنظمة"(  أأو املنظمة العاملية للملكية الفكرية )"الويبو" اإ
لهيام( املشار "احلكومة" ىل لك مهنام ابمس "الطرف"( ابمس "الطرفان" فامي ييل معا   اإ  ،واإ

ذ   ت ادلول الأعضاء؛أأمهية النظام ادلويل للملكية الفكرية يف تمنية اقتصادا نتدراكاإ

ذ  هنوض ابلبتاكر والإبداع لأغراض التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مجيع البدلان، من خالل نظام لل تسعيانواإ
 ،دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية

 قد اتفقتا عىل ما ييل:

 1املادة 
 الغرض من التفاق

د  ادلوةل  أأرايض مكتب خاريج للويبو )"املكتب"( وسري أأعامهل يففتح م تنظن  هذا التفاق الرشوط الأساس ية اليت جيسن
 املضيفة من أأجل تنفيذ أأنشطة ترتبط بولية املنظمة ومهنا تعزيز حامية امللكية الفكرية.

 2املادة 
دارتهل  الوضع القانوين  لمكتب واإ

نشاء املكتب. .1 ب ادلوةل املضيفة ابإ  ترحن

هنم .2  املنظمة. يعمل يف املكتب موظفون تعين 

ادلوةل املضيفة ابلمتيازات واحلصاانت والتسهيالت الالزمة لتحقيق  أأرايضيف تمتتع املنظمة ومكتهبا وموظفوها  .3
 أأهداف املنظمة.

 3املادة 
 الأهلية القانونية

نشاء 1)12طبقا  للامدة  انني تكل ادلوةل، ، وطبقا  لقو املضيفةوةل ادل تع املنظمة ومكتهبا يف أأرايض، تمت الويبو( من اتفاقية اإ
واقتناء ؛ )ب( التعاقدويكون للمنظمة ومكتهبا أأهلية: )أأ(  ابلأهلية القانونية الالزمة لتحقيق أأهداف املنظمة وأأداء هماهما.

 .والتقايض؛ )ج( ملنقولت والترصف فهيااو العقارات 
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 4املادة 
 املمتلاكت واملوارد والأصولالزتامات احلكومة املضيفة: 

 املضيفة للمنظمة ماكتب مناس بة وتغطي تاكليف الاستئجار وكذكل تاكليف الصيانة والتجديد والتأأمني.توفر ادلوةل  .1

قامة املكتب ول .2 قامة  تتحمل ادلوةل املضيفة تاكليف املعدات الأساس ية الالزمة لإ س امي الأاثث واملعدات الرضورية لإ
 املكتب وسري أأعامهل.

خدمات املرافق العامة اليت قد تلزم لسري أأعامهل ومهنا املاء والكهرابء تكفل ادلوةل املضيفة حصول املكتب عىل  .3
 والرصف الصحي والوقاية من احلرائق ومجع النفاايت. وتتحمل ادلوةل املضيفة لك التاكليف املرتبطة بتوفري تكل اخلدمات.

وسائر ُمعالهيم املعرتف هبم.  تكفل ادلوةل املضيفة، عىل نفقهتا، الأمن وامحلاية ملكتب الويبو وموظفيه وأأزواهجم .4
يف احلفاظ عىل النظام وحامية الأشخاص واملمتلاكت  دوةل مضيفةظيفة الطبيعية والأصيةل للك هذه املسؤولية عن الو  تنشأأ و 

 داخل حدود وليهتا القضائية.

 5 املادة
 الأخرى الإجراءات القانونيةاحلرمة واحلصانة من الاختصاص القضايئ و 

ل يف احلالت اليت ترفع تمتتع املنظمة و  .1 ممتلاكهتا وأأصولها أأيامن اكنت وأأاي  اكن احلائز لها ابحلصانة من الإجراءات القانونية اإ
جراءات تنفيذية فهيا املنظمة رصاحة تكل احلصانة ويف حاةل حمددة.  .ول جيوز لرفع احلصانة أأن يشمل أأي اإ

املنظمة وأأصولها أأيامن اكنت وأأاي  اكن احلائز لها للتفتيش أأو ل جيوز انهتاك حرمة مباين املنظمة. ول ختضع ممتلاكت  .2
داري أأو قضايئ أأو ترشيعي. جراء تنفيذي أأو اإ  الاستيالء أأو احلجز أأو نزع امللكية أأو أأي نوع من أأنواع الإكراه سواء ابإ

 ل جيوز انهتاك حرمة حمفوظات املنظمة والواثئق اليت تصدرها أأو حتتفظ هبا أأيامن اكنت. .3

 6 املادة
 الأصول املالية من القيودة حري

خطار أأن ختدون  أأي قرار بوقف تنفيذ معامالت املالية أأو ابلنس بة للضع لأي ضوابط مالية أأو لوا ح أأو اشرتاطات اإ
 ، جيوز للمنظمة:الالزتامات املالية

 عمالت عن طريق القنوات املرشوعة والاحتفاظ هبا وحتويلها للغري؛الرشاء أأي معةل من  )أأ(
 ومسك حساابت بأأي معةل من العمالت؛ )ب(
 واقتناء أأموال وس ندات وحيازهتا والترصف فهيا؛ )ج(
لهيا أأو داخلها أأو خارهجاادلوةل املضيفة أأو ل أأموالها وس نداهتا ومعالهتا من وحتوي )د( ؛ وحتويل أأي معةل يف حيازهتا اإ

ىل معةل  أأخرى. اإ

 7 املادة
 الإعفاءات

يراداهتا  وممتلاكهتا مما ييل: تُعفى أأصول املنظمة واإ

 مجيع الرضائب املبارشة؛ )أأ(



WO/CC/74/1/Add.2 

Annex 
3 

اليت تس توردها أأو لممتلاكت ل املفروضة عىل الاس ترياد والتصدير قيود ال وانع و واملومجيع الرسوم امجلركية  )ب(
طار معلها الرمسي؛ تصدره ول جيوز بيع املمتلاكت املس توردة مبوجب هذا الإعفاء يف أأرايض ادلوةل ا املنظمة يف اإ

 املضيفة ما مل يُتفق مع ادلوةل املضيفة عىل خالف ذكل؛

 ملنشورات املنظمة؛املفروضة عىل الاس ترياد والتصدير قيود ال وانع و واملومجيع الرسوم امجلركية  )ج(

( املس تحقة عىل املشرتايت الكبرية ول تقترص علهيا رضيبة القمية املضافةوتشمل مجيع الرضائب غري املبارشة )و  )د(
طار معلها الرمسي. ولأغراض هذا التفاق، تكون لك معلية رشاء تتجاوز قميهت اليت  100ا ما يعادل جترهيا املنظمة يف اإ

معلية رشاء كبرية. وأأما مشرتايت املنظمة وموظفهيا من السوق احمليل لالس تخدام الرمسي واحلرصي دولر أأمرييك 
واد وغريها من السلع واخلدمات، فتتخذ ادلوةل املضيفة لك للويبو من املعدات والإمدادات واللوازم والوقود وامل

ىل املنظمة. وتعفي احلكومة  الإجراءات الإدارية الالزمة خلصم الرسوم أأو الرضائب احملمتةل من سعرها أأو رد قميهتا اإ
 .لالس تخدام الرمسيمن السوق احمليل مجيع املشرتايت يبة املبيعات العامة عىل املنظمة وموظفهيا من رض 

 8املادة 
 تسهيالت التصال

معامةل ادلوةل املضيفة لسائر الأقل  اثل عىلمتعامةل تمتتع تبليغات املنظمة ومراسالهتا يف أأرايض ادلوةل املضيفة مب .1
املنظامت احلكومية ادلولية والبعثات ادلبلوماس ية من حيث الأولوايت والرسوم والرضائب املفروضة عىل الربيد وخمتلف 

 .غات واملراسالتأأشاكل التبلي

 ل جيوز فرض أأي رقابة عىل مراسالت املنظمة وتبليغاهتا الرمسية. .2

رتونية، مع احلق يف اس تخدام ، ومهنا الوسائل الإلكهاك أأو  وسائل التصال املالمئةأأاين  من جيوز للمنظمة أأن تس تخدم  .3
 ومعلوماهتا ومراسالهتا وتبليغاهتا الرمسية.لزمة، ومهنا التشفري، للحفاظ عىل رسية وسالمة وتوفر بياانهتا  ةليوس  أأي 

جيوز للمنظمة أأن ترسل وتس تقبل املراسالت وغريها من املواد والتبليغات عن طريق الربيد العادي أأو احلقائب  .4
 اخملتومة اليت تمتتع ابلمتيازات واحلصاانت والتسهيالت ذاهتا املمنوحة للرسائل واحلقائب ادلبلوماس ية.

تضطلع و  دافهاأأه حتقق، يك يف أأرايض ادلوةل املضيفة حبرية ودون قيوداملواد أأن تنرش  وفقا لهذا التفاق حيقن للمنظمة .5
 .ا عىل حنو فعالسؤولياهتمب 

 9املادة 
 ممثلو ادلول الأعضاء يف الويبو

ابلمتيازات يمتتع ممثلو ادلول الأعضاء يف الويبو اذلين يشاركون يف اجامتعات املنظمة يف أأرايض ادلوةل املضيفة  .1
ليه:  واحلصاانت التالية يف أأداء هماهمم ويف أأثناء انتقاهلم من ماكن الاجامتع واإ

 من املالحقة القضائية جبميع أأشاكلهااحلصانة من الاعتقال والاحتجاز ومصادرة أأمتعهتم الشخصية، واحلصانة  )أأ(
 ؛عالفأأ  أأو كتاابت وأأ  أأقوال ما يصدر عهنم بصفهتم الرمسية منلكن  فامي خيص

 وحرمة انهتاك لك أأوراقهم وواثئقهم؛ )ب(

 واحلق يف اس تخدام الرموز وتلقي واثئق أأو مراسالت عرب الربيد أأو حقائب خمتومة؛ )ج(
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 زواهجم من قيود الهجرة وتسجيل الأجانب يف ادلوةل املضيفة؛لأ م وهلالإعفاء و  )د(

افدين يف هممة رمسية مؤقتة من حيث القيود النقدية والتسهيالت ذاهتا املمنوحة ملمثيل احلكومات الأجنبية الو  )ه(
 ورصف العمالت؛

 فامي خيصن الرتب املساوية واحلصاانت والتسهيالت ذاهتا املمنوحة لأعضاء البعثات ادلبلوماس ية م (و)
 الشخصية. الأمتعة

ىل )و( من هذمن ول تنطبق الفقرات الفرعية  .2  عىل ممثيل ادلوةل املضيفة. ادةامل ه)د( اإ

 10املادة 
فوامل  نوظن

 تتحمل املنظمة رواتب املوظفني العاملني يف املكتب وامتيازاهتم ومس تحقاهتم وفق نظام موظفي الويبو ولحئته. .1

 : ادلوةل املضيفةالويبو، مبن فهيم رعااي وموظف يكونو  .2

 ادلوةل املضيفة؛يف توظيف لأي قوانني أأو لوا ح معل أأو  ونضعخيالتنظميي؛ ول  لويبوالإطار  نيخاضع )أأ(

 ؛كتاابتيمتتعون ابحلصانة القضائية يف مجيع ما يصدر عهنم بصفهتم الرمسية من أأعامل أأو أأقوال أأو و  )ب(

 .ى اليت تدفعها املنظمة هلمويمتتعون ابلإعفاءات الرضيبية فامي خيص الرواتب واملاكفأ ت الأخر  )ج(

 :يضا، أأ رعااي ادلوةل املضيفةابس تثناء ، وويكون موظفو الويب .3

 ؛وتسجيل الأجانبمن قيود الهجرة  ومن يعولوهنممه وأأزواهجم  ينيعف م  )أأ(

ىل  ومن يعولوهنم، بنفس امتيازاتوأأزواهجم ويمتتعون يف وقت الأزمات ادلولية، مه  )ب( املمنوحة  وطنالالعودة اإ
 ؛ية من ذوي الرتب املامثةللأعضاء البعثات ادلبلوماس ية الأجنب 

 .يف البدل املعين اس ترياد أأاثهثم وأأمتعهتم دون دفع رسوم مجركية عند بدء التحاقهم مبنصهبمويمتتعون حبق  )ج(

ادلوةل املضيفة، رشيطة أأن يقترص  اخلدمة الوطنية يف اترعااي ادلوةل املضيفة من الزتاماذلين مه يعفى موظفو املنظمة و  .4
 وافقت علهيا ادلوةل املضيفة.و  عها املدير العام للويبوهذا الإعفاء عىل موظفي الويبو اذلين أأدرجت أأسامؤمه يف قامئة مج 

دة يف الفقرات من  .5 ىل احلصاانت والامتيازات احملدن ضافة اإ ىل  2واإ أأعاله، يمتتع مدير املكتب ولك من ينوب عنه يف  4اإ
بلوماس يني مبوجب غيابه وأأزواهجم وأأبناؤمه القرص ابلمتيازات واحلصاانت والإعفاءات والتسهيالت املمنوحة للمبعوثني ادل

 القانون ادلويل.



WO/CC/74/1/Add.2 

Annex 
5 

 11املادة 
 اخلرباء وبعثاهتم

لهيم يف  لصاحل املنظمة ومبا يلزم لأداء  يؤدون هماما اللجان أأو اذلينيف العاملون  (10املادة يمتتع اخلرباء )غري املوظفني املشار اإ
 ابلمتيازات واحلصاانت التالية:هام، أأثناء معلهم يف اللجان أأو أأداء امل  وظائفهم ومبا يشمل السفر يف

 احلصانة من الاعتقال ومصادرة أأمتعهتم الشخصية؛ "1"

وتس متر  ؛أأثناء بعثهتم كتاابتمن أأعامل أأو أأقوال أأو من مجيع ما يصدر عهنم بصفهتم الرمسية  واحلصانة القضائية "2"
جناز املهام لصاحل انهتاء العمل يف اللجنة أأو تكل احلصانة حىت بعد   املنظمة؛اإ

القيود النقدية  من حيثيف هممة رمسية مؤقتة  الوافدينالتسهيالت ذاهتا املمنوحة ملمثيل احلكومات الأجنبية و  "3"
 ؛أأمتعهتم الشخصيةومن حيث  ورصف العمالت

 حرمة انهتاك لك أأوراقهم وواثئقهم املتعلقة ابلعمل املنجز لصاحل املنظمة؛و  "4"

طار مراسةل املنظمة. وتلقي واثئق أأو مراسالت عرب الربيد أأو حقائب خمتومةرموز الاحلق يف اس تخدام و  "5"  يف اإ

 12املادة 
 رفع احلصانة

تُمنح الامتيازات واحلصاانت للموظفني واخلرباء خدمة  ملصاحل املنظمة ل منفعة املس تفيدين الشخصية. وجيوز للمدير العام 
حقاق العدل من للمنظمة، بل جيب عليه، أأن يرفع احلصانة عن أأي مو  ظف أأو خبري حيامث رأأى أأن تكل احلصانة حتول دون اإ

 دون الإخالل مبصاحل املنظمة.

 13املادة 
 تأأشريات ادلخول والتصارحي الأخرى

حيقن ملوظفي املنظمة وممثيل ادلول الأعضاء يف املنظمة واخلرباء امللكفني دخول أأرايض ادلوةل املضيفة واخلروج مهنا  .1
 .حبريةاملكتب دخول مباين والتحرك فهيا حبرية ويشمل 

رية يف تُمنح التأأشريات، عند احلاجة، من دون مقابل ويف أأرسع وقت ممكن وفقا للأحاكم واللوا ح واملامرسات السا .2
 املضيفة. ادلوةل

لهيم يف الفقرة  .3 من هذه املادة يف  1تنظر ادلوةل املضيفة يف طلبات تأأشريات ادلخول لأفراد أأرس الأشخاص املشار اإ
 املضيفة. من دون مقابل وفقا للأحاكم واللوا ح واملامرسات السارية يف ادلوةل أأرسع وقت ممكن وتُمنح التأأشريات

مدة ولية املوظف طوال  تب الويبو أأن يزاولوا نشاطا  رحبيا  يف أأرايض ادلوةل املضيفةجيوز لأفراد أأرس موظفي مك  .4
طار اتفاق منفصل بني ادلوةل املضيفة واملنظمة.مضن وجيري ذكل  املعين.  اإ
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 14املادة 
 ختاميةأأحاكم 

خطار ادلوةل  يدخل هذا التفاق حزي النفاذ، بصورة مؤقتة، يف اترخي توقيع الطرفني ويكون انفذا  نفاذا   .1 هنائيا  يف اترخي اإ
جراءاهتا ادلاخلية الالزمة لبدء رساين هذا التفاق. ويظلن التفاق انفذا  ما مل يهُنىى وفقا  لأحاكم  متام اإ املضيفة املنظمة ابإ

 ة.داملا من هذه 2 الفقرة

خطارالتفاق بعد س تة أأشهر من ينهتىي رساين هذا  .2 هناء التفاقكتابة الطرف ال خر  أأي من الطرفني اإ عىل ، بقراره اإ
يهنىي املكتب لك أأنشطته حىت انفذة  قالتفا اوالتسهيالت املنصوص علهيا يف هذأأن تظل لك الامتيازات واحلصاانت 

 .ويترصف يف لك ممتلاكته

 من فضليف أأي وقت، امتيازات وحصاانت وتسهيالت أأ ولأي منظمة حكومية دولية،  ادلوةل املضيفةمنحت  ناإ  .3
 التفاق، اابلمتيازات واحلصاانت مبوجب هذ حيق هل المتتعمن هل  نظمة أأو مكتهبا أأوفستمتتنع امل  ،يف هذا التفاقة تكل املمنوح

 .فضلحلصاانت والتسهيالت الأ لمتيازات وااب

 15املادة 
 التعديالت

 .كتابة  يُعربن عنه بتوافق بني الطرفني جيوز تعديل هذا التفاق 

 16املادة 
 تسوية املنازعات

ى أأي نزاع قد ينشأأ عن تنفيذ ه .1  .بني الطرفني ضفاو تأأو تفسريه ابل  تفاقال اذيُسون

ن  .2 ىل اتفاق عن طريق التفاوض، جالطرفان صل مل يتو اإ الوساطة من  اطلبي ساعي امحليدة أأو امل  المتسي  أأن امز هلااإ
 طرف اثلث.

ى مل  ناإ  .3 ىل التحكمي بناء عىل طلب أأي من الطرفني. ال من هذه املادة، حي 2أأو  1 تنيالزناع وفقا للفقر يُسون الزناع اإ
ن. و للجنة التحكميلثا، يكون رئيسا اثحمكام احملكامن املعينان  ام واحدا، ويعنين  لك طرف حمكن يعنين و  يف  نيطرفال حدمل يعني أأ  اإ

ز لأي من انيمكني، جاحمل يوما من تعيني 15يف غضون احملمك الثالث مل يعني  نأأو اإ غضون ثالثني يوما من طلب التحكمي حمكام 
ىل رئيس د تصويت اثنني مهنم. وحيدن  جلنة التحكمي. وتتطلب مجيع قرارات حمنيمكة العدل ادلولية تعيني حممك الطرفني أأن يطلب اإ

جراء التحكمي، ويتحمل الطرفان نفقات التحكمي عىل النحو اذلي يقرره احملنيمكون. وجيب أأن يتضمن قرار معلية  اتاحملنيمكون اإ
لهيا و بياان ابالتحكمي   هنايئ يف الزناع.حمك كن االطرف قبهلأأن ي لأس باب اليت يستند اإ
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يف نسختني أأصليتني ممثال الطرفني، اخملول هلام حسب الأصول من قبل الويبو واحلكومة، هذا التفاق وقنع  ،ملا تقدم ثباات  اإ و 
نة.ابللغ  ة الإنلكزيي

نةعن:  نة عن: املنظمة حكومة مجهورية نيجرياي الاحتادي  العاملية للملكينة الفكري
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