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ا ألصل :ابلإنلكزيية
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جلنة الويبو للتنسيق
الدورة الرابعة والسبعون (الدورة العادية الثامنة واألربعون)

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017
املوافقة على االفتاا ات

اإضافة

أأول .مقدمة
 .1وفقا للامدة  )4(12من اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،للمدير العام أأن يتفاوض ويقوم ،بعد
أأخذ موافقة جلنة التنس يق ،ابإبرام وتوقيع اتفاقات ثنائية نيابة عن املنظمة مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى هبدف متتع املنظمة
وموظفهيا وممثيل مجيع ادلول ا ألعضاء ابحلصاانت والامتيازات الالزمة لتحقيق أأغراض املنظمة وممارسة وظائفها.

اثنيا .اتفاق بني الويبو وهجورية نيجرياي الاحتادية
 .2متاش يا مع الفقرة  5من "املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية" (الوثيقة  ،)A/55/13تفاوض املدير العام
للويبو مع حكومة مجهورية نيجرياي الاحتادية عىل اتفاق عىل النحو املشار اإليه يف الفقرة  ،1ويرد هذا التفاق يف مرفق
هذه الوثيقة.

 .3اإن جلنة التنس يق مدعوة اإىل املوافقة عىل
التفاق املربم بني الويبو وحكومة هجورية نيجرياي
الاحتادية عىل النحو ا ن
ملبني يف مرفق
الوثيقة .WO/CC/74/1 Add.2
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

اتفاق البدل املضيف بني
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
وحكومة هجورية نيجرياي الاحتادية
بشأأن اإنشاء مكتب خاريج يف نيجرياي
ديباجة
ا نإن املنظمة العاملية للملكية الفكرية ("الويبو" أأو "املنظمة") وحكومة هجورية نيجرياي الاحتادية ("ادلوةل املضيفة" أأو
"احلكومة") املشار اإلهيام فامي ييل معا ابمس "الطرفان" وإاىل لك مهنام ابمس "الطرف")،
اإذ تدراكن أأمهية النظام ادلويل للملكية الفكرية يف تمنية اقتصادات ادلول ا ألعضاء؛
وإاذ تسعيان للهنوض ابلبتاكر والإبداع ألغراض التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مجيع البدلان ،من خالل نظام
دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية،
قد اتفقتا عىل ما ييل:
املادة 1
الغرض من التفاق
جيسد هذا التفاق الرشوط ا ألساس ية اليت ن
تنظم فتح مكتب خاريج للويبو ("املكتب") وسري أأعامهل يف أأرايض ادلوةل
ن
املضيفة من أأجل تنفيذ أأنشطة ترتبط بولية املنظمة ومهنا تعزيز حامية امللكية الفكرية.
املادة 2
الوضع القانوين للمكتب وإادارته
.1

تر نحب ادلوةل املضيفة ابإنشاء املكتب.

 .2يعمل يف املكتب موظفون تع نيهنم املنظمة.
 .3تمتتع املنظمة ومكتهبا وموظفوها يف أأرايض ادلوةل املضيفة ابلمتيازات واحلصاانت والتسهيالت الالزمة لتحقيق
أأهداف املنظمة.
املادة 3
ا ألهلية القانونية
طبقا للامدة  )1(12من اتفاقية اإنشاء الويبو ،تمتتع املنظمة ومكتهبا يف أأرايض ادلوةل املضيفة ،وطبقا لقوانني تكل ادلوةل،
اب ألهلية القانونية الالزمة لتحقيق أأهداف املنظمة و أأداء هماهما .ويكون للمنظمة ومكتهبا أأهلية ( :أأ) التعاقد؛ (ب) واقتناء
العقارات واملنقولت والترصف فهيا؛ (ج) والتقايض.
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املادة 4

الزتامات احلكومة املضيفة :املمتلاكت واملوارد وا ألصول
.1

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

 .2تتحمل ادلوةل املضيفة تاكليف املعدات ا ألساس ية الالزمة لإقامة املكتب ول س امي ا ألاثث واملعدات الرضورية لإقامة
املكتب وسري أأعامهل.
 .3تكفل ادلوةل املضيفة حصول املكتب عىل خدمات املرافق العامة اليت قد تلزم لسري أأعامهل ومهنا املاء والكهرابء
والرصف الصحي والوقاية من احلرائق ومجع النفاايت .وتتحمل ادلوةل املضيفة لك التاكليف املرتبطة بتوفري تكل اخلدمات.
 .4تكفل ادلوةل املضيفة ،عىل نفقهتا ،ا ألمن وامحلاية ملكتب الويبو وموظفيه و أأزواهجم وسائر ُمعالهيم املعرتف هبم.
وتنشأأ هذه املسؤولية عن الوظيفة الطبيعية وا ألصيةل للك دوةل مضيفة يف احلفاظ عىل النظام وحامية ا ألشخاص واملمتلاكت
داخل حدود وليهتا القضائية.
املادة 5
احلرمة واحلصانة من الاختصاص القضايئ والإجراءات القانونية ا ألخرى
 .1تمتتع املنظمة وممتلاكهتا و أأصولها أأيامن اكنت و أأاي اكن احلائز لها ابحلصانة من الإجراءات القانونية اإل يف احلالت اليت ترفع
فهيا املنظمة رصاحة تكل احلصانة ويف حاةل حمددة .ول جيوز لرفع احلصانة أأن يشمل أأي اإجراءات تنفيذية.
 .2ل جيوز انهتاك حرمة مباين املنظمة .ول ختضع ممتلاكت املنظمة و أأصولها أأيامن اكنت و أأاي اكن احلائز لها للتفتيش أأو
الاستيالء أأو احلجز أأو نزع امللكية أأو أأي نوع من أأنواع الإكراه سواء ابإجراء تنفيذي أأو اإداري أأو قضايئ أأو ترشيعي.
.3

ل جيوز انهتاك حرمة حمفوظات املنظمة والواثئق اليت تصدرها أأو حتتفظ هبا أأيامن اكنت.
املادة 6
حرية ا ألصول املالية من القيود

دون أأن ختضع ألي ضوابط مالية أأو لوا ح أأو اشرتاطات اإخطار ابلنس بة للمعامالت املالية أأو أأي قرار بوقف تنفيذ
الالزتامات املالية ،جيوز للمنظمة:
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)

رشاء أأي معةل من العمالت عن طريق القنوات املرشوعة والاحتفاظ هبا وحتويلها للغري؛
ومسك حساابت بأأي معةل من العمالت؛
واقتناء أأموال وس ندات وحيازهتا والترصف فهيا؛
وحتويل أأموالها وس نداهتا ومعالهتا من ادلوةل املضيفة أأو اإلهيا أأو داخلها أأو خارهجا؛ وحتويل أأي معةل يف حيازهتا
اإىل معةل أأخرى.

تُعفى أأصول املنظمة وإايراداهتا وممتلاكهتا مما ييل:
( أأ) مجيع الرضائب املبارشة؛

املادة 7
الإعفاءات
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(ب) ومجيع الرسوم امجلركية واملوانع والقيود املفروضة عىل الاس ترياد والتصدير للممتلاكت اليت تس توردها أأو
تصدرها املنظمة يف اإطار معلها الرمسي؛ ول جيوز بيع املمتلاكت املس توردة مبوجب هذا الإعفاء يف أأرايض ادلوةل
املضيفة ما مل يُتفق مع ادلوةل املضيفة عىل خالف ذكل؛
(ج) ومجيع الرسوم امجلركية واملوانع والقيود املفروضة عىل الاس ترياد والتصدير ملنشورات املنظمة؛
(د) ومجيع الرضائب غري املبارشة (وتشمل رضيبة القمية املضافة ول تقترص علهيا) املس تحقة عىل املشرتايت الكبرية
اليت جترهيا املنظمة يف اإطار معلها الرمسي .و ألغراض هذا التفاق ،تكون لك معلية رشاء تتجاوز قميهتا ما يعادل 100
دولر أأمرييك معلية رشاء كبرية .و أأما مشرتايت املنظمة وموظفهيا من السوق احمليل لالس تخدام الرمسي واحلرصي
للويبو من املعدات والإمدادات واللوازم والوقود واملواد وغريها من السلع واخلدمات ،فتتخذ ادلوةل املضيفة لك
الإجراءات الإدارية الالزمة خلصم الرسوم أأو الرضائب احملمتةل من سعرها أأو رد قميهتا اإىل املنظمة .وتعفي احلكومة
املنظمة وموظفهيا من رضيبة املبيعات العامة عىل مجيع املشرتايت من السوق احمليل لالس تخدام الرمسي.
املادة 8
تسهيالت التصال
 .1تمتتع تبليغات املنظمة ومراسالهتا يف أأرايض ادلوةل املضيفة مبعامةل متاثل عىل ا ألقل معامةل ادلوةل املضيفة لسائر
املنظامت احلكومية ادلولية والبعثات ادلبلوماس ية من حيث ا ألولوايت والرسوم والرضائب املفروضة عىل الربيد وخمتلف
أأشاكل التبليغات واملراسالت.
.2

ل جيوز فرض أأي رقابة عىل مراسالت املنظمة وتبليغاهتا الرمسية.

 .3جيوز للمنظمة أأن تس تخدم أأ ناي من وسائل التصال املالمئة أأو كها ،ومهنا الوسائل الإلكرتونية ،مع احلق يف اس تخدام
أأي وس يةل لزمة ،ومهنا التشفري ،للحفاظ عىل رسية وسالمة وتوفر بياانهتا ومعلوماهتا ومراسالهتا وتبليغاهتا الرمسية.
 .4جيوز للمنظمة أأن ترسل وتس تقبل املراسالت وغريها من املواد والتبليغات عن طريق الربيد العادي أأو احلقائب
اخملتومة اليت تمتتع ابلمتيازات واحلصاانت والتسهيالت ذاهتا املمنوحة للرسائل واحلقائب ادلبلوماس ية.
حيق للمنظمة وفقا لهذا التفاق أأن تنرش املواد حبرية ودون قيود يف أأرايض ادلوةل املضيفة ،يك حتقق أأهدافها وتضطلع
.5
ن
مبسؤولياهتا عىل حنو فعال.
املادة 9
ممثلو ادلول ا ألعضاء يف الويبو
 .1يمتتع ممثلو ادلول ا ألعضاء يف الويبو اذلين يشاركون يف اجامتعات املنظمة يف أأرايض ادلوةل املضيفة ابلمتيازات
واحلصاانت التالية يف أأداء هماهمم ويف أأثناء انتقاهلم من ماكن الاجامتع وإاليه:
( أأ) احلصانة من الاعتقال والاحتجاز ومصادرة أأمتعهتم الشخصية ،واحلصانة من املالحقة القضائية جبميع أأشاكلها
فامي خيص ن
لك ما يصدر عهنم بصفهتم الرمسية من أأقوال أأو كتاابت أأو أأفعال؛
(ب) وحرمة انهتاك لك أأوراقهم وواثئقهم؛
(ج) واحلق يف اس تخدام الرموز وتلقي واثئق أأو مراسالت عرب الربيد أأو حقائب خمتومة؛
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(د) والإعفاء هلم و ألزواهجم من قيود الهجرة وتسجيل ا ألجانب يف ادلوةل املضيفة؛
(ه) والتسهيالت ذاهتا املمنوحة ملمثيل احلكومات ا ألجنبية الوافدين يف هممة رمسية مؤقتة من حيث القيود النقدية
ورصف العمالت؛
(و) واحلصاانت والتسهيالت ذاهتا املمنوحة ألعضاء البعثات ادلبلوماس ية من الرتب املساوية فامي خيص
ا ألمتعة الشخصية.
.2

ول تنطبق الفقرات الفرعية من (د) اإىل (و) من هذه املادة عىل ممثيل ادلوةل املضيفة.
املادة 10
امل ن
وظفون

.1

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

.2

ويكون موظفو الويبو ،مبن فهيم رعااي ادلوةل املضيفة:
( أأ) خاضعني لإطار الويبو التنظميي؛ ول خيضعون ألي قوانني أأو لوا ح معل أأو توظيف يف ادلوةل املضيفة؛
(ب) ويمتتعون ابحلصانة القضائية يف مجيع ما يصدر عهنم بصفهتم الرمسية من أأعامل أأو أأقوال أأو كتاابت؛
(ج) ويمتتعون ابلإعفاءات الرضيبية فامي خيص الرواتب واملاكفأت ا ألخرى اليت تدفعها املنظمة هلم.

.3

ويكون موظفو الويبو ،ابس تثناء رعااي ادلوةل املضيفة ،أأيضا:
( أأ) معفيني مه و أأزواهجم ومن يعولوهنم من قيود الهجرة وتسجيل ا ألجانب؛
(ب) ويمتتعون يف وقت ا ألزمات ادلولية ،مه و أأزواهجم ومن يعولوهنم ،بنفس امتيازات العودة اإىل الوطن املمنوحة
ألعضاء البعثات ادلبلوماس ية ا ألجنبية من ذوي الرتب املامثةل؛
(ج) ويمتتعون حبق اس ترياد أأاثهثم و أأمتعهتم دون دفع رسوم مجركية عند بدء التحاقهم مبنصهبم يف البدل املعين.

 .4ويعفى موظفو املنظمة اذلين مه رعااي ادلوةل املضيفة من الزتامات اخلدمة الوطنية يف ادلوةل املضيفة ،رشيطة أأن يقترص
هذا الإعفاء عىل موظفي الويبو اذلين أأدرجت أأسامؤمه يف قامئة مجعها املدير العام للويبو ووافقت علهيا ادلوةل املضيفة.
 .5وإاضافة اإىل احلصاانت والامتيازات احملدندة يف الفقرات من  2اإىل  4أأعاله ،يمتتع مدير املكتب ولك من ينوب عنه يف
غيابه و أأزواهجم و أأبناؤمه القرص ابلمتيازات واحلصاانت والإعفاءات والتسهيالت املمنوحة للمبعوثني ادلبلوماس يني مبوجب
القانون ادلويل.
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املادة 11
اخلرباء وبعثاهتم
يمتتع اخلرباء (غري املوظفني املشار اإلهيم يف املادة  )10العاملون يف اللجان أأو اذلين يؤدون هماما لصاحل املنظمة ومبا يلزم ألداء
وظائفهم ومبا يشمل السفر يف أأثناء معلهم يف اللجان أأو أأداء املهام ،ابلمتيازات واحلصاانت التالية:
" "1احلصانة من الاعتقال ومصادرة أأمتعهتم الشخصية؛
" "2واحلصانة القضائية من مجيع ما يصدر عهنم بصفهتم الرمسية من أأعامل أأو أأقوال أأو كتاابت أأثناء بعثهتم؛ وتس متر
تكل احلصانة حىت بعد انهتاء العمل يف اللجنة أأو اإجناز املهام لصاحل املنظمة؛
" "3والتسهيالت ذاهتا املمنوحة ملمثيل احلكومات ا ألجنبية الوافدين يف هممة رمسية مؤقتة من حيث القيود النقدية
ورصف العمالت ومن حيث أأمتعهتم الشخصية؛
" "4وحرمة انهتاك لك أأوراقهم وواثئقهم املتعلقة ابلعمل املنجز لصاحل املنظمة؛
" "5واحلق يف اس تخدام الرموز وتلقي واثئق أأو مراسالت عرب الربيد أأو حقائب خمتومة يف اإطار مراسةل املنظمة.
املادة 12
رفع احلصانة
تُمنح الامتيازات واحلصاانت للموظفني واخلرباء خدمة ملصاحل املنظمة ل منفعة املس تفيدين الشخصية .وجيوز للمدير العام
للمنظمة ،بل جيب عليه ،أأن يرفع احلصانة عن أأي موظف أأو خبري حيامث ر أأى أأن تكل احلصانة حتول دون اإحقاق العدل من
دون الإخالل مبصاحل املنظمة.
املادة 13
تأأشريات ادلخول والتصارحي ا ألخرى
حيق ملوظفي املنظمة وممثيل ادلول ا ألعضاء يف املنظمة واخلرباء امللكفني دخول أأرايض ادلوةل املضيفة واخلروج مهنا
.1
ن
والتحرك فهيا حبرية ويشمل دخول مباين املكتب حبرية.
 .2تُمنح التأأشريات ،عند احلاجة ،من دون مقابل ويف أأرسع وقت ممكن وفقا ل ألحاكم واللوا ح واملامرسات السارية يف
ادلوةل املضيفة.
 .3تنظر ادلوةل املضيفة يف طلبات تأأشريات ادلخول ألفراد أأرس ا ألشخاص املشار اإلهيم يف الفقرة  1من هذه املادة يف
أأرسع وقت ممكن وتُمنح التأأشريات من دون مقابل وفقا ل ألحاكم واللوا ح واملامرسات السارية يف ادلوةل املضيفة.
 .4جيوز ألفراد أأرس موظفي مكتب الويبو أأن يزاولوا نشاطا رحبيا يف أأرايض ادلوةل املضيفة طوال مدة ولية املوظف
املعين .وجيري ذكل مضن اإطار اتفاق منفصل بني ادلوةل املضيفة واملنظمة.
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املادة 14
أأحاكم ختامية
 .1يدخل هذا التفاق حزي النفاذ ،بصورة مؤقتة ،يف اترخي توقيع الطرفني ويكون انفذا نفاذا هنائيا يف اترخي اإخطار ادلوةل
املضيفة املنظمة ابإمتام اإجراءاهتا ادلاخلية الالزمة لبدء رساين هذا التفاق .ويظ نل التفاق انفذا ما مل يُهنىى وفقا ألحاكم
الفقرة  2من هذه املادة.
 .2ينهتىي رساين هذا التفاق بعد س تة أأشهر من اإخطار أأي من الطرفني الطرف الخر كتابة بقراره اإهناء التفاق ،عىل
أأن تظل لك الامتيازات واحلصاانت والتسهيالت املنصوص علهيا يف هذا التفاق انفذة حىت يهنىي املكتب لك أأنشطته
ويترصف يف لك ممتلاكته.
 .3إان منحت ادلوةل املضيفة ألي منظمة حكومية دولية ،ويف أأي وقت ،امتيازات وحصاانت وتسهيالت أأفضل من
تكل املمنوحة يف هذا التفاق ،فستمتتنع املنظمة أأو مكتهبا أأو من هل حيق هل المتتع ابلمتيازات واحلصاانت مبوجب هذا التفاق،
ابلمتيازات واحلصاانت والتسهيالت ا ألفضل.
املادة 15
التعديالت
جيوز تعديل هذا التفاق بتوافق بني الطرفني يُ نعرب عنه كتابة.
املادة 16
تسوية املنازعات
ُسوى أأي نزاع قد ينشأأ عن تنفيذ هذا التفاق أأو تفسريه ابلتفاوض بني الطرفني.
 .1ي ن
 .2اإن مل يتوصل الطرفان اإىل اتفاق عن طريق التفاوض ،جاز هلام أأن يلمتسا املساعي امحليدة أأو يطلبا الوساطة من
طرف اثلث.
ُسوى الزناع وفقا للفقرتني  1أأو  2من هذه املادة ،حيال الزناع اإىل التحكمي بناء عىل طلب أأي من الطرفني.
 .3إان مل ي ن
يعني لك طرف حمكنام واحدا ،و ن
و ن
يعني احملكامن املعينان حمكام اثلثا ،يكون رئيسا للجنة التحكمي .وإان مل يعني أأحد الطرفني يف
غضون ثالثني يوما من طلب التحكمي حمكام أأو إان مل يعني احملمك الثالث يف غضون  15يوما من تعيني احملنيمكني ،جاز ألي من
الطرفني أأن يطلب اإىل رئيس حمنيمكة العدل ادلولية تعيني حممك .وتتطلب مجيع قرارات جلنة التحكمي تصويت اثنني مهنم .وحي ندد
احملنيمكون اإجراءات معلية التحكمي ،ويتحمل الطرفان نفقات التحكمي عىل النحو اذلي يقرره احملنيمكون .وجيب أأن يتضمن قرار
التحكمي بياان اب ألس باب اليت يستند اإلهيا و أأن يقبهل الطرفان كحمك هنايئ يف الزناع.
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وإاثباات ملا تقدم ،وقنع ممثال الطرفني ،اخملول هلام حسب ا ألصول من قبل الويبو واحلكومة ،هذا التفاق يف نسختني أأصليتني
ابللغة الإنلكزيينة.
عن :حكومة مجهورية نيجرياي الاحتادينة

عن :املنظمة العاملية للملكينة الفكرينة
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