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 ابلإنلكزييةالأصل: 
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 الويبو للتنسيقجلنة 
 

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

 
 

 املوافقة على االتفاقات

ضافة  اإ

 مقدمة أأول.

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية4)12وفقا للامدة  .1 بعد ، يقومو  لعام أأن يتفاوض، للمدير ا)الويبو( ( من اتفاقية اإ
برام وتوقيع  ،أأخذ موافقة جلنة التنس يق متتع املنظمة مع ادلول الأعضاء الأخرى هبدف  نيابة عن املنظمةثنائية اتفاقات ابإ

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

 وامجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبيةاتفاق بني الويبو  اثنيا.

(، تفاوض املدير العام A/55/13 قةالوثيماكتب الويبو اخلارجية" ) بشأأنمن "املبادئ التوجهيية  5متاش يا مع الفقرة  .2
ليه يف الفقرة  امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبيةحكومة مع للويبو  يف هذا التفاق يرد و ، 1عىل اتفاق عىل النحو املشار اإ

 الوثيقة. مرفق هذه

ىل املوافقة عىل  .3 ن جلنة التنس يق مدعوة اإ اإ
امجلهورية  وحكومة التفاق املربم بني الويبو

عىل النحو املبنين يف  زائرية ادلميقراطية الشعبيةاجل
 ..WO/CC/74/1 Add. Rev لوثيقةامرفق 

]ييل ذكل املرفق[
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 مقر اتفاقمرشوع 
 بني

 حكومة امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
 الفكريةواملنظمة العاملية للملكية 

 مكتب خاريج يف اجلزائر فتحب  متعلق

ن حكومة امجلهورية اجلزائرية ادلميقر   ، من هجة، اطية الشعبية )"ادلوةل املضيفة"(اإ

 و

 ، من هجة أأخرى،(أأو "املنظمة""الويبو"  املنظمة العاملية للملكية الفكرية )

لهيام بعباريت املشار  انفرادا أأو "الطرفني" معًا؛"الطرف"  اإ

نشاء املنظمة اعتبارًا مهنام   مهنا، 12س امي املادة  ل ،1967 لعامالعاملية للملكية الفكرية لتفاقية اإ

للمنظمة العاملية مكتب خاريج  املمتثل يف احتضان امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبيةعرض حكومة وأأخذا يف احلس بان 
 للملكية الفكرية؛

للمنظمة فتح مكتب خاريج املتضمن  (A/56/17للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الوثيقة امجلعية العامة  وتذكريًا مهنام لقرار
 ؛56، خالل دورهتا العادية الـ 2016أأكتوبر  11العاملية للملكية الفكرية ابجلزائر، املعمتد جبنيف يف 

قلمي يفاملكتب اخلاريج وسري يف حتديد رشوط فتح  مهنام يف حتديد ورغبةً   ؛ادلوةل املضيفة اإ

قد تنجم عن تعاون وثيق مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية من أأجل تدعمي التطور يف جمال امللكية  زا ا اليووعيًا مهنام ابمل
 الفكرية؛

 اتفقتا عىل ما ييل:
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 الأوىلاملادة 
 التفاق موضوع

 1 الفصل

 يف)"املكتب"(  للمنظمة العاملية للملكية الفكريةاريج اخلكتب وسري امل م فتح الرشوط الأساس ية الي تنظن   حيدد هذا التفاق
 تعزيز حامية امللكية الفكرية.النشاطات املندرجة مضن همام املنظمة، مبا يف ذكل تنفيذ  قصدادلوةل املضيفة 

 2املادة 
 أأحاكم عامة

 2 الفصل

نشاء املكتب.تصادق  .1  ادلوةل املضيفة عىل اإ

هنم املنظمة.من موظفنياملكتب  مس تخدمويتشلك  .2   تعين 

قلميتمتتع املنظمة ومكتهبا  .3 الأخرى الرضورية والتسهيالت والامتيازات حلصاانت ابادلوةل املضيفة  ومس تخدموها عىل اإ
 التفاق.كام هو منصوص عليه يف هذا لتحقيق أأهداف املنظمة، 

اجلزائرية والتنظاميت ضامن احرتام القوانني  يف لك وقت بغيةوةل املضيفة وادلاملنظمة العاملية للملكية الفكرية تتعاون  .4
ساءةومنع   هذا التفاق.يف نطاق  حلصاانت والامتيازاتاس تخدام ا لك اإ

 3املادة 
 الأهلية القانونية

 3 الفصل

قلمي لك ،مكتهبامبا فهيا  تمتتع املنظمةلمنظمة العاملية للملكية الفكرية، ل  املؤسسةتفاقية المن  1.12للامدة  طبقاً  دوةل  عىل اإ
 هماهما.وممارسة  هدفهالتحقيق  الرضوريةابلأهلية القانونية  ،ادلوةل هذهلقوانني  طبقاً  ،عضو

 أأهلية:ب ،مكتهبامبا فهيا ملنظمة تمتتع ا

 ؛التعاقد )أأ(
 ؛وبيع ممتلاكت منقوةل وغري منقوةلاقتناء  )ب(
 .املتابعة القضائية )ج(
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 4املادة 
 والأصول والأموالاملمتلاكت 

 4 الفصل

تاكليف لس تعاملها مكاكتب، وتتكفل جبميع مناس بة  ، ودون مقابل، حمالتنظمةحتت ترصف امل ادلوةل املضيفة  تضع .1
 .عىل هذه احملالتالتأأمني الرتممي وكذا تاكليف الصيانة و 

نشاء املكتب، وتضم خصوصا ا تتكفل ادلوةل املضيفة مبصاريف التجهزي .2 لأاثث واملعدات الرضورية الأساس ية املتعلقة ابإ
قامة املكتب وسري   (.معدات الإعالم الآيل)ابس تثناء  هلإ

عىل أأن يس تفيد املكتب من اخلدمات العمومية التالية الرضورية لضامن حسن سريه: املاء ادلوةل املضيفة حترص  .3
  املتعلقة بتقدمي هذه اخلدمات العمومية.التاكليف  جبميعادلوةل املضيفة والكهرابء وامحلاية من احلرائق ومجع النفا ات. وتتكفل 

 اوموظفهي مكتب املنظمة العاملية للملكية الفكرية، وحامية أأمن، بدون تاكليف للمنظمةادلوةل املضيفة،  تضمن .4
 دوةل مضيفةلك املنوطة بهذه املسؤولية عن الوظيفة الطبيعية و وتنبثق املعرتف هبم.  غريمه من الأشخاص املُعالنيوأأزواهجم و 

 القضائية. لسلطهتا الي ختضعلحفاظ عىل النظام وحامية الأشخاص واملمتلاكت ل

 .لنظام موظفي الويبو ولحئته رواتب والتعويضات واخلدمات اخلاصة مبوظفهيا طبقًا تتكفل املنظمة ابل .5

 5 الفصل

القضائية ما مل تتنازل املنظمة عن ذكل، رصاحة، يف ابحلصانة  حائزها اكن وأأ اً  مقرها أأيامن اكنوأأصولها  اممتلاكهتتمتتع املنظمة و 
جراءات التنفيذ.حاةل خاصة. غري أأنه من املتوافق عليه أأن هذا  ىل اإ  التنازل ل ميتد اإ

 6 الفصل

اكن مقرها وأأ ًا اكن حائزها، من التفتيش أأو احلجز علهيا  أأيامن اوأأصوله اممتلاكهت كام تعفىاملنظمة.  حمالتل جيوز انهتاك حرمة 
آخر من القيود التنفيذية أأو الإدارية أأو القضائية أأو ا  لترشيعية.أأو املصادرة أأو نزع امللكية أأو أأي شلك أ

 7 الفصل

 ل جيوز املساس بأأرش يف املنظمة و، بصفة عامة، بلك وثيقة متتلكها أأو حتوز علهيا، أأيامن وجدت.
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 8 الفصل

ىل الترشيع والتنظمي اجلزائريني ساري املفعول يف هذا الشأأن  :، وبلك حرية، جيوز للمنظمةابلنظر اإ

 ذكل، وكذا حيازهتا والتنازل عهنا؛الي ترخص لقنوات عرب ا العمالت الصعبةرشاء  أأ(
 ؛امتالك حساابت بلك العمالت ب(

 أأموال وس ندات وحيازهتا والترصف فهيا؛ احلصول عىل ج(
ىل ادلوةل املضيفة أأو من أأو أأموالها وس نداهتا ومعالهتا نقل د( آخر أأو داخل ادلوةل املضيفة، وكذا  اإ حتويل أأي بدل أ

ىل حتوزها معةل   أأخرى. معةلأأي اإ

 9 الفصل

يراداهتا و وكذا أأصولها تُعفى املنظمة   :غريها من املمتلاكت منواإ

 ؛أأي شلك من أأشاكل الرضيبة املبارشة أأ(
أأي حقوق مجركية وقيود مفروضة عىل اس ترياد أأو تصدير املواد الي تس توردها أأو تصدرها املنظمة  ب(

قلمي املس توردة املعفاة من الرسوم يف اإ لس تخداهما الرمسي. غري أأنه من املتوافق عليه أأنه ل جيوز بيع املواد 
  املضيفة.ادلوةل املضيفة، ما مل يمت ذكل وفق رشوط مت التفاق علهيا مع ادلوةل

 أأي حقوق مجركية وقيود عىل الاس ترياد والتصدير فامي خيص منشورات املنظمة؛ ج(
أأي شلك من أأشاكل الرضائب غري املبارشة )مبا فهيا، عىل سبيل املثال ل احلرص، الرضيبة عىل القمية املضافة(  د(

التفاق، تعترب لك معلية رشاء  املس تحقة عىل املشرت ات الهامة املوهجة لالس تخدام الرمسي. ولأغراض هذا
ة دج معلية رشاء  15000ما يعادل  تتجاوز قميهتا . وفامي خيص املعدات والمتوين واللوازم والوقود واملواد هامن

فوها ابقتناهئا حمليا، لغرض الاس تخدام الرمسي واخلدمات الي تقوم املنظمة وموظ وغريها من املمتلاكت
املضيفة الإجراءات الإدارية املناس بة من أأجل حسم أأو تعويض أأي حقوق  واحلرصي للمنظمة، تتخذ ادلوةل

 ورسوم مدجمة يف سعرها.

 5املادة 
 التسهيل يف التصالت

 10 الفصل

قلمي ادلوةل املضيفة، فامي يتعلق ابتصالهتا ومراسالهتا الرمسية، مبعامةل ل تقل رعاية عن معامةل  .1 تس تفيد املنظمة، يف اإ
املضيفة لأي منظمة حكومية دولية أأو بعثة دبلوماس ية أأخرى خبصوص الأولو ات والتعريفات والرسوم املطبقة هذه ادلوةل 

 .عىل الربيد وعىل خمتلف أأشاكل التصالت واملراسالت

 .ل ختضع املراسةل الرمسية للمنظمة واتصالهتا الرمسية الأخرى للرقابة .2

لها اللجوء ق كام حي .الإلكرتونيةالتصال وسائل مبا يف ذكل ، املناس بةلتصال وسائل ا اكفةجيوز للمنظمة أأن تس تخدم  .3
ىل  ومعلوماهتا  معطياهتافاظ عىل يرية وسالمة وتوفر مبا فهيا التشفري، من أأجل احل، الرضوريةالوسائل  مجيعاس تخدام اإ

 الرمسية. واتصالهتاومراسالهتا 
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أأو يف حقائب خمتومة عن طريق الربيد وغريها من املواد أأو التصالت  احلق يف ارسال واس تالم املراسالتلمنظمة ل  .4
 واحلقائب ادلبلوماس ية. تمتتع بنفس الامتيازات واحلصاانت والتسهيالت الي يس تفيد مهنا الربيد

قلمي ادلوةل املضيفة .5  .يف حدود هماهما ولأغراض حتقيق أأهدافها، جيوز للمنظمة النرش، بلك حرية يف اإ

 6املادة 
 دول أأعضاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية ممثلو

 11 الفصل

املنظمة العاملية للملكية الفكرية املدعوون من قبل املنظمة للمشاركة يف اجامتعاهتا املنظمة  يمتتع ممثلو ادلول الأعضاء يف .1
ىل ماكن الاجامتع، ابلمتيازات واحلصاانت الآتية طار أأداء هماهمم وخالل سفرمه من واإ قلمي ادلوةل املضيفة، يف اإ  :يف اإ

فامي يتعلق ابلأفعال الي قاموا هبا احلصانة القضائية ذا وك أأمتعهتم الشخصيةوجحز الاعتقال التوقيف أأو احلصانة من  أأ(
 أأقواهلم وكتاابهتم(؛ يف ذكلالرمسية )مبا  بصفهتم

 ؛أأي وثيقة ومستندحرمة  ب(

 تومة؛امل قائب احل واس تالم واثئق أأو مراسالت عرب الربيد أأوالرموز  اس تعاملاحلق يف  ج(

العمالت أأو عىل الرصف كتكل الي يس تفيد مهنا ممثلو احلكومات الأجنبية فامي يتعلق ابلقيود عىل التسهيالت نفس  د(
 ؛يف هممة رمسية مؤقتة

فامي خيص أأمتعهتم الشخصية كتكل الي يس تفيد مهنا أأعضاء البعثات احلصاانت والتسهيالت نفس  ه(
 .ادلبلوماس ية ذوي الرتب املامثةل

 7املادة 
 املوظفون

 12 الفصل

الواكلت املتخصصة يف اتفاقية  املنصوص علهياالامتيازات وحلصاانت ابوظفهيا ملادلوةل املضيفة للمنظمة و  تعرتف .1
طار عالقاهتا القوانني و كذا يف ، و 1947 لعام وحصاانهتا واملمثةل يف مع املنظامت ادلولية التنظاميت والأعراف الي وضعهتا يف اإ

 ادلوةل املضيفة.

، 1947ت واحلصاانت املمنوحة ملوظفي املنظمة العاملية للملكية الفكرية مبوجب أأحاكم اتفاقية عالوة عىل الامتيازا .2
يمتتع موظفو املنظمة، ابس تثناء املواطنني اجلزائريني وأأولئك اذلين يقميون بصفة دامئة يف اجلزائر وكذا اذلين يتقاضون أأجورمه 

 :ابلساعة، ابلمتيازات واحلصاانت والإعفاءات الآتية

 الشخصية؛ جحز أأغراضهماحلصانة من  أأ(

احلق يف تصدير الأموال من اجلزائر بعمةل غري العمةل اجلزائرية، دون أأي قيود أأو حدود، برشط اثبات حقهم  ب(
 ؛يف حيازة هذه الأموال
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ذا اكنوا مقميني يف اخلارج من دون دفع رسوم ،وس يارة وأأغراضهم الشخصيةاس ترياد أأاثهثم  احلق يف ج( قبل، ، اإ
 وهذا عند التحاقهم مباكن العمل لأول مرة، طبقا للأعراف ادلبلوماس ية.

 وليس خلدمة مصاحلهماملكتب  فعالية سريللموظفني من أأجل ضامن  حرص ا تُمنح هذه احلصاانت والامتيازات .3
 الشخصية.

 13 الفصل

ىل احلصاانت والامتيازات املنصوص علهيا يف الفصل  مدير املكتب وكذا أأي موظف ينوب عنه يف فرتة ، يمتتع 12ابلإضافة اإ
غيابه، سواء تعلق الأمر به خشصيا أأو بأأزواجه وأأولده القرص، ابحلصاانت والامتيازات والإعفاءات والتسهيالت املمنوحة، 

 طبقا للقانون ادلويل، للمبعوثني ادلبلوماس يني.

 14 الفصل

ىل   .وزارة الشؤون اخلارجية لدلوةل املضيفةيرسل املكتب ابنتظام، قامئة موظفيه ومس تخدميه اإ

 8املادة 
 يف هممة اخلرباء

 15 الفصل

لهيم يف املادة  ابس تثناءيمتتع اخلرباء ) عند أأداهئم ملهام للمنظمة، ابلمتيازات واحلصاانت التالية، بقدر ما (، 7املوظفني املشار اإ
ذا اكنت رضورية للمامرسة الفعلية ملهاهمم، مبا يف ذكل خالل الأسفار الي يقومون هبا مبناس بة تأأدية وظائفهم أأو أأثناء هذه  اإ

 املهام: 

 أأمتعهتم الشخصية؛ التوقيف أأو جحزاحلصانة من  (1

فامي يتعلق ابلأفعال الي قاموا هبا خالل أأداء هماهمم، )مبا يف ذكل الأقوال والكتاابت(. يس متر  احلصانة القضائية (2
 منحهم هذه احلصانة حىت بعد توقف هؤلء الأشخاص عن ممارسة هماهمم لصاحل املنظمة؛

 ؛ة رمسية مؤقتةفامي خيص أأنظمة النقد أأو الرصف املمنوحة ملمثيل احلكومات الأجنبية يف هممالتسهيالت نفس  (3

 عمل املنجز لصاحل املنظمة؛مجيع الواثئق واملستندات املتعلقة ابل حرمةو  (4

طار اتصالهتم مع املنظمة، احلق يف اس تخدام الشفرات واس تالم الواثئق واملراسالت عرب الربيد أأو عن  (5 يف اإ
 .طريق حقائب خمتومة
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 9املادة 
 رفع احلصانة

 16 الفصل

ماكن املدير العام . الشخصية وليس ملصلحهتم صاحل املنظمةلصاحل ل خرباءواحلصاانت للموظفني ولل الامتيازاتتُمنح  ابإ
، يف مجيع احلالت الي يرى فهيا أأن هذه احلصانة قد تعرقل معل بريخل وظف أأو املمنوحة ملرفع احلصانة للمنظمة ويتعني عليه 

 .حل املنظمةالعداةل، ويرى فهيا أأنه ميكن رفعها دون املساس مبصا

 10املادة 
 التأأشريات والرتاخيص الأخرى

 17 الفصل

قلمي ادلوةل املضيفة  .1 ىل اإ حيق ملوظفي املنظمة وممثيل ادلول الأعضاء يف املنظمة واخلرباء املوفدين يف هممة ادلخول اإ
 .واخلروج مهنا والتنقل فهيا حبرية، طبقا لترشيع وتنظمي ادلوةل املضيفة

ىل مباين املنظمةاملوفدون يس تفيد موظفو املنظمة وممثلو ادلول الأعضاء يف املنظمة واخلرباء  .2  .يف هممة حبرية ادلخول اإ

 .أأية تاكليف ويف أأقرب الآجال املمكنة، دون الاقتضاءتُمنح التأأشريات، عند  .3

لهيم يف الفقرة تمت معاجلة طلبات التأأشرية املقدمة من قبل أأعضاء الأيرة اذلين يعيشون  .4 من  1مع الأشخاص املشار اإ
صدار التأأشريات دون أأية تاكليف  .هذه املادة، من قبل ادلوةل املضيفة يف أأقرب الآجال املمكنة، ويمت اإ

 18 الفصل

عىل ترخيص مس بق من وزارة الشؤون اخلارجية لدلوةل املضيفة، يُسمح لأعضاء الأيرة اذلي يعيشون مع املوظف  بناءا
قلمي ادلوةل املضيفة.   اذلي يعمل يف مكتب املنظمة العاملية للملكية الفكرية مبامرسة نشاط مدفوع الأجر يف اإ

طار ممارس هتم لتكل املعنيون لترشيعات العمل اخلاصة ابدلوةل املضيفة، ولخيضع  ن يس تفيدوا من أأي امتياز أأو حصانة، يف اإ
 النشاطات املدفوعة الأجر.

 19 الفصل

آخذين يف الاعتبار مصاحل وانشغالت لك من الطرفني.حيرص الطرفان   حرصا دقيقا عىل تطبيق هذا التفاق، أ
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 11املادة 
 أأحاكم ختامية

 20 الفصل

 بني الطرفني. كتابيامتبادل ابتفاق تعديل هذا التفاق  ميكن

 21 الفصل

جياد حل عن طريق التفاوض ىل اإ  .يف حاةل وجود خالف يف تفسري أأو تطبيق هذا التفاق، يسعى الطرفان اإ

 22 الفصل

خطار هنائيًا و الطرفني عليه من قبل توقيع ال اترخي  اعتبارا من، مؤقتا، التنفيذيدخل هذا التفاق حزي  .1 اعتبارا من اترخي اإ
س تكاملمنظمة ضيفة لل ادلوةل امل  جراءاهتا ادلاخلية  ابإ هناء التفاق  يبقى هذا. املطلوبة لهذا الغرضاإ ساري املفعول حىت يمت اإ

 .من هذا الفصل 2العمل به طبقا للفقرة 

هناء العمل 06ينهتيي ير ان هذا التفاق س تة ) .2 ( أأشهر بعد أأن خيطر أأحد الطرفني الطرف الآخر، كتابيا، قراره ابإ
ىل غاية  ابلتفاق، عىل أأساس أأن يس متر تطبيق لك الامتيازات واحلصاانت والتسهيالت املنصوص علهيا يف هذا التفاق اإ

 .وقف نشاطات املكتب والترصف يف ممتلاكته

ثباات ذلكل، قام  العربية الطرفني، املرخص هلام قانوان، ابلتوقيع عىل هذا التفاق، يف نسختني أأصليتني ابللغتني ممثنال اإ
 .والفرنس ية، ولالك النصني نفس احلجية القانونية

 عن عن

 حكومة امجلهورية اجلزائرية

 ادلميقراطية الشعبية 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 لوانس مقرمان

 املدير العام للترشيفات

 غري فرانسس 

 املدير العام

 وقع يف ...... بـ ........ وقع يف ...... بـ ........

 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


