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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 االتفاقات

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 وامجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
 .2متاش يا مع الفقرة  5من "املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية" (الوثيقة  ،)A/55/13تفاوض املدير العام
للويبو مع حكومة امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية 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 امجلهورية
اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية عىل النحو ا ن
ملبني يف
مرفق الوثيقة .WO/CC/74/1 Add. Rev.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

مرشوع اتفاق مقر
بني
حكومة امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية
متعلق بفتح مكتب خاريج يف اجلزائر
اإن حكومة امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية ("ادلوةل املضيفة") ،من هجة،
و
املنظمة العاملية للملكية الفكرية ( "الويبو" أأو "املنظمة") ،من هجة أأخرى،
املشار اإلهيام بعباريت "الطرف" انفرادا أأو "الطرفني" مع ًا؛
اعتبار ًا مهنام لتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية لعام  ،1967ل س امي املادة  12مهنا،
و أأخذا يف احلس بان عرض حكومة امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية املمتثل يف احتضان مكتب خاريج للمنظمة العاملية
للملكية الفكرية؛
وتذكري ًا مهنام لقرار امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الوثيقة  )A/56/17املتضمن فتح مكتب خاريج للمنظمة
العاملية للملكية الفكرية ابجلزائر ،املعمتد جبنيف يف  11أأكتوبر  ،2016خالل دورهتا العادية الـ 56؛
ورغب ًة مهنام يف حتديد يف حتديد رشوط فتح وسري املكتب اخلاريج يف اإقلمي ادلوةل املضيفة؛
ووعي ًا مهنام ابملزا ا الي قد تنجم عن تعاون وثيق مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية من أأجل تدعمي التطور يف جمال امللكية
الفكرية؛
اتفقتا عىل ما ييل:
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املادة ا ألوىل

موضوع التفاق
الفصل 1
حيدد هذا التفاق الرشوط ا ألساس ية الي ن
تنظم فتح وسري املكتب اخلاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ("املكتب") يف
ادلوةل املضيفة قصد تنفيذ النشاطات املندرجة مضن همام املنظمة ،مبا يف ذكل تعزيز حامية امللكية الفكرية.
املادة 2

أأحاكم عامة
الفصل 2
.1

تصادق ادلوةل املضيفة عىل اإنشاء املكتب.

 .2يتشلك مس تخدمو املكتب من موظفني تع نيهنم املنظمة.
 .3تمتتع املنظمة ومكتهبا ومس تخدموها عىل اإقلمي ادلوةل املضيفة ابحلصاانت والامتيازات والتسهيالت ا ألخرى الرضورية
لتحقيق أأهداف املنظمة ،كام هو منصوص عليه يف هذا التفاق.
 .4تتعاون املنظمة العاملية للملكية الفكرية وادلوةل املضيفة يف لك وقت بغية ضامن احرتام القوانني والتنظاميت اجلزائرية
ومنع لك اإساءة اس تخدام احلصاانت والامتيازات يف نطاق هذا التفاق.
املادة 3

ا ألهلية القانونية
الفصل 3
طبق ًا للامدة  1.12من التفاقية املؤسسة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ،تمتتع املنظمة مبا فهيا مكتهبا ،عىل اإقلمي لك دوةل
عضو ،طبق ًا لقوانني هذه ادلوةل ،اب ألهلية القانونية الرضورية لتحقيق هدفها وممارسة هماهما.
تمتتع املنظمة مبا فهيا مكتهبا ،بأأهلية:
( أأ) التعاقد؛
(ب) اقتناء وبيع ممتلاكت منقوةل وغري منقوةل؛
(ج) املتابعة القضائية.
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املادة 4

املمتلاكت وا ألموال وا ألصول
الفصل 4
 .1تضع ادلوةل املضيفة حتت ترصف املنظمة ،ودون مقابل ،حمالت مناس بة لس تعاملها مكاكتب ،وتتكفل جبميع تاكليف
الصيانة والرتممي وكذا تاكليف التأأمني عىل هذه احملالت.
 .2تتكفل ادلوةل املضيفة مبصاريف التجهزي ا ألساس ية املتعلقة ابإنشاء املكتب ،وتضم خصوصا ا ألاثث واملعدات الرضورية
لإقامة املكتب وسريه (ابس تثناء معدات الإعالم الآيل).
 .3حترص ادلوةل املضيفة عىل أأن يس تفيد املكتب من اخلدمات العمومية التالية الرضورية لضامن حسن سريه :املاء
والكهرابء وامحلاية من احلرائق ومجع النفا ات .وتتكفل ادلوةل املضيفة جبميع التاكليف املتعلقة بتقدمي هذه اخلدمات العمومية.
 .4تضمن ادلوةل املضيفة ،بدون تاكليف للمنظمة ،أأمن وحامية مكتب املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،وموظفهيا
و أأزواهجم وغريمه من ا ألشخاص املُعالني املعرتف هبم .وتنبثق هذه املسؤولية عن الوظيفة الطبيعية واملنوطة بلك دوةل مضيفة
للحفاظ عىل النظام وحامية ا ألشخاص واملمتلاكت الي ختضع لسلطهتا القضائية.
.5

تتكفل املنظمة ابلرواتب والتعويضات واخلدمات اخلاصة مبوظفهيا طبق ًا لنظام موظفي الويبو ولحئته.
الفصل 5

تمتتع املنظمة وممتلاكهتا و أأصولها أأيامن اكن مقرها و أأ ً ا اكن حائزها ابحلصانة القضائية ما مل تتنازل املنظمة عن ذكل ،رصاحة ،يف
حاةل خاصة .غري أأنه من املتوافق عليه أأن هذا التنازل ل ميتد اإىل اإجراءات التنفيذ.
الفصل 6
ل جيوز انهتاك حرمة حمالت املنظمة .كام تعفى ممتلاكهتا و أأصولها أأيامن اكن مقرها و أأ ً ا اكن حائزها ،من التفتيش أأو احلجز علهيا
أأو املصادرة أأو نزع امللكية أأو أأي شلك أآخر من القيود التنفيذية أأو الإدارية أأو القضائية أأو الترشيعية.
الفصل 7
ل جيوز املساس بأأرش يف املنظمة و ،بصفة عامة ،بلك وثيقة متتلكها أأو حتوز علهيا ،أأيامن وجدت.

WO/CC/74/1 Add. Rev.
Annex
4

الفصل 8
ابلنظر اإىل الترشيع والتنظمي اجلزائريني ساري املفعول يف هذا الشأأن ،جيوز للمنظمة ،وبلك حرية:
أأ) رشاء العمالت الصعبة عرب القنوات الي ترخص ذكل ،وكذا حيازهتا والتنازل عهنا؛
ب) امتالك حساابت بلك العمالت؛
ج) احلصول عىل أأموال وس ندات وحيازهتا والترصف فهيا؛
د) نقل أأموالها وس نداهتا ومعالهتا من أأو اإىل ادلوةل املضيفة أأو بدل أآخر أأو داخل ادلوةل املضيفة ،وكذا حتويل أأي
معةل حتوزها اإىل أأي معةل أأخرى.
الفصل 9
تُعفى املنظمة وكذا أأصولها وإايراداهتا وغريها من املمتلاكت من:
أأ) أأي شلك من أأشاكل الرضيبة املبارشة؛
ب) أأي حقوق مجركية وقيود مفروضة عىل اس ترياد أأو تصدير املواد الي تس توردها أأو تصدرها املنظمة
لس تخداهما الرمسي .غري أأنه من املتوافق عليه أأنه ل جيوز بيع املواد املس توردة املعفاة من الرسوم يف إاقلمي
ادلوةل املضيفة ،ما مل يمت ذكل وفق رشوط مت التفاق علهيا مع ادلوةل املضيفة.
ج) أأي حقوق مجركية وقيود عىل الاس ترياد والتصدير فامي خيص منشورات املنظمة؛
د) أأي شلك من أأشاكل الرضائب غري املبارشة (مبا فهيا ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،الرضيبة عىل القمية املضافة)
املس تحقة عىل املشرت ات الهامة املوهجة لالس تخدام الرمسي .و ألغراض هذا التفاق ،تعترب لك معلية رشاء
تتجاوز قميهتا ما يعادل  15000دج معلية رشاء ها نمة .وفامي خيص املعدات والمتوين واللوازم والوقود واملواد
وغريها من املمتلاكت واخلدمات الي تقوم املنظمة وموظفوها ابقتناهئا حمليا ،لغرض الاس تخدام الرمسي
واحلرصي للمنظمة ،تتخذ ادلوةل املضيفة الإجراءات الإدارية املناس بة من أأجل حسم أأو تعويض أأي حقوق
ورسوم مدجمة يف سعرها.
املادة 5

التسهيل يف التصالت
الفصل 10
 .1تس تفيد املنظمة ،يف اإقلمي ادلوةل املضيفة ،فامي يتعلق ابتصالهتا ومراسالهتا الرمسية ،مبعامةل ل تقل رعاية عن معامةل
هذه ادلوةل املضيفة ألي منظمة حكومية دولية أأو بعثة دبلوماس ية أأخرى خبصوص ا ألولو ات والتعريفات والرسوم املطبقة
عىل الربيد وعىل خمتلف أأشاكل التصالت واملراسالت.
.2

ل ختضع املراسةل الرمسية للمنظمة واتصالهتا الرمسية ا ألخرى للرقابة.

 .3جيوز للمنظمة أأن تس تخدم اكفة وسائل التصال املناس بة ،مبا يف ذكل وسائل التصال الإلكرتونية .كام حيق لها اللجوء
اإىل اس تخدام مجيع الوسائل الرضورية ،مبا فهيا التشفري ،من أأجل احلفاظ عىل يرية وسالمة وتوفر معطياهتا ومعلوماهتا
ومراسالهتا واتصالهتا الرمسية.
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 .4للمنظمة احلق يف ارسال واس تالم املراسالت وغريها من املواد أأو التصالت عن طريق الربيد أأو يف حقائب خمتومة
تمتتع بنفس الامتيازات واحلصاانت والتسهيالت الي يس تفيد مهنا الربيد واحلقائب ادلبلوماس ية.
.5

يف حدود هماهما و ألغراض حتقيق أأهدافها ،جيوز للمنظمة النرش ،بلك حرية يف اإقلمي ادلوةل املضيفة.
املادة 6

ممثلو دول أأعضاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية
الفصل 11
 .1يمتتع ممثلو ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية املدعوون من قبل املنظمة للمشاركة يف اجامتعاهتا املنظمة
يف اإقلمي ادلوةل املضيفة ،يف اإطار أأداء هماهمم وخالل سفرمه من وإاىل ماكن الاجامتع ،ابلمتيازات واحلصاانت الآتية:
أأ) احلصانة من التوقيف أأو الاعتقال وجحز أأمتعهتم الشخصية وكذا احلصانة القضائية فامي يتعلق اب ألفعال الي قاموا هبا
بصفهتم الرمسية (مبا يف ذكل أأقواهلم وكتاابهتم)؛
ب) حرمة أأي وثيقة ومستند؛
ج) احلق يف اس تعامل الرموز واس تالم واثئق أأو مراسالت عرب الربيد أأو احلقائب املتومة؛
د) نفس التسهيالت فامي يتعلق ابلقيود عىل العمالت أأو عىل الرصف كتكل الي يس تفيد مهنا ممثلو احلكومات ا ألجنبية
يف هممة رمسية مؤقتة؛
ه) نفس احلصاانت والتسهيالت فامي خيص أأمتعهتم الشخصية كتكل الي يس تفيد مهنا أأعضاء البعثات
ادلبلوماس ية ذوي الرتب املامثةل.
املادة 7

املوظفون
الفصل 12
 .1تعرتف ادلوةل املضيفة للمنظمة وملوظفهيا ابحلصاانت والامتيازات املنصوص علهيا يف اتفاقية الواكلت املتخصصة
وحصاانهتا لعام  ،1947وكذا يف القوانني والتنظاميت وا ألعراف الي وضعهتا يف اإطار عالقاهتا مع املنظامت ادلولية واملمثةل يف
ادلوةل املضيفة.
 .2عالوة عىل الامتيازات واحلصاانت املمنوحة ملوظفي املنظمة العاملية للملكية الفكرية مبوجب أأحاكم اتفاقية ،1947
يمتتع موظفو املنظمة ،ابس تثناء املواطنني اجلزائريني و أأولئك اذلين يقميون بصفة دامئة يف اجلزائر وكذا اذلين يتقاضون أأجورمه
ابلساعة ،ابلمتيازات واحلصاانت والإعفاءات الآتية:
أأ)

احلصانة من جحز أأغراضهم الشخصية؛

ب) احلق يف تصدير ا ألموال من اجلزائر بعمةل غري العمةل اجلزائرية ،دون أأي قيود أأو حدود ،برشط اثبات حقهم
يف حيازة هذه ا ألموال؛
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ج) احلق يف اس ترياد أأاثهثم و أأغراضهم الشخصية وس يارة ،دون دفع رسوم ،اإذا اكنوا مقميني يف اخلارج من قبل،
وهذا عند التحاقهم مباكن العمل ألول مرة ،طبقا ل ألعراف ادلبلوماس ية.
 .3تُمنح هذه احلصاانت والامتيازات حرص ا للموظفني من أأجل ضامن فعالية سري املكتب وليس خلدمة مصاحلهم
الشخصية.
الفصل 13
ابلإضافة اإىل احلصاانت والامتيازات املنصوص علهيا يف الفصل  ،12يمتتع مدير املكتب وكذا أأي موظف ينوب عنه يف فرتة
غيابه ،سواء تعلق ا ألمر به خشصيا أأو بأأزواجه و أأولده القرص ،ابحلصاانت والامتيازات والإعفاءات والتسهيالت املمنوحة،
طبقا للقانون ادلويل ،للمبعوثني ادلبلوماس يني.
الفصل 14
يرسل املكتب ابنتظام ،قامئة موظفيه ومس تخدميه اإىل وزارة الشؤون اخلارجية لدلوةل املضيفة.
املادة 8

اخلرباء يف هممة
الفصل 15
يمتتع اخلرباء (ابس تثناء املوظفني املشار اإلهيم يف املادة  ،)7عند أأداهئم ملهام للمنظمة ،ابلمتيازات واحلصاانت التالية ،بقدر ما
اإذا اكنت رضورية للمامرسة الفعلية ملهاهمم ،مبا يف ذكل خالل ا ألسفار الي يقومون هبا مبناس بة تأأدية وظائفهم أأو أأثناء هذه
املهام:
)1

احلصانة من التوقيف أأو جحز أأمتعهتم الشخصية؛

)2

احلصانة القضائية فامي يتعلق اب ألفعال الي قاموا هبا خالل أأداء هماهمم( ،مبا يف ذكل ا ألقوال والكتاابت) .يس متر
منحهم هذه احلصانة حىت بعد توقف هؤلء ا ألشخاص عن ممارسة هماهمم لصاحل املنظمة؛

)3

نفس التسهيالت فامي خيص أأنظمة النقد أأو الرصف املمنوحة ملمثيل احلكومات ا ألجنبية يف هممة رمسية مؤقتة؛

 )4وحرمة مجيع الواثئق واملستندات املتعلقة ابلعمل املنجز لصاحل املنظمة؛
)5

يف اإطار اتصالهتم مع املنظمة ،احلق يف اس تخدام الشفرات واس تالم الواثئق واملراسالت عرب الربيد أأو عن
طريق حقائب خمتومة.
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املادة 9

رفع احلصانة
الفصل 16
تُمنح الامتيازات واحلصاانت للموظفني وللخرباء لصاحل لصاحل املنظمة وليس ملصلحهتم الشخصية .ابإماكن املدير العام
للمنظمة ويتعني عليه رفع احلصانة املمنوحة ملوظف أأو خلبري ،يف مجيع احلالت الي يرى فهيا أأن هذه احلصانة قد تعرقل معل
العداةل ،ويرى فهيا أأنه ميكن رفعها دون املساس مبصاحل املنظمة.
املادة 10

التأأشريات والرتاخيص ا ألخرى
الفصل 17
 .1حيق ملوظفي املنظمة وممثيل ادلول ا ألعضاء يف املنظمة واخلرباء املوفدين يف هممة ادلخول اإىل اإقلمي ادلوةل املضيفة
واخلروج مهنا والتنقل فهيا حبرية ،طبقا لترشيع وتنظمي ادلوةل املضيفة.
.2

يس تفيد موظفو املنظمة وممثلو ادلول ا ألعضاء يف املنظمة واخلرباء املوفدون يف هممة حبرية ادلخول اإىل مباين املنظمة.

.3

تُمنح التأأشريات ،عند الاقتضاء ،دون أأية تاكليف ويف أأقرب الآجال املمكنة.

 .4تمت معاجلة طلبات التأأشرية املقدمة من قبل أأعضاء ا أليرة اذلين يعيشون مع ا ألشخاص املشار اإلهيم يف الفقرة  1من
هذه املادة ،من قبل ادلوةل املضيفة يف أأقرب الآجال املمكنة ،ويمت اإصدار التأأشريات دون أأية تاكليف.
الفصل 18
بناءا عىل ترخيص مس بق من وزارة الشؤون اخلارجية لدلوةل املضيفة ،ي ُسمح ألعضاء ا أليرة اذلي يعيشون مع املوظف
اذلي يعمل يف مكتب املنظمة العاملية للملكية الفكرية مبامرسة نشاط مدفوع ا ألجر يف اإقلمي ادلوةل املضيفة.
خيضع املعنيون لترشيعات العمل اخلاصة ابدلوةل املضيفة ،ولن يس تفيدوا من أأي امتياز أأو حصانة ،يف اإطار ممارس هتم لتكل
النشاطات املدفوعة ا ألجر.
الفصل 19
حيرص الطرفان حرصا دقيقا عىل تطبيق هذا التفاق ،أآخذين يف الاعتبار مصاحل وانشغالت لك من الطرفني.
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املادة 11

أأحاكم ختامية
الفصل 20
ميكن تعديل هذا التفاق ابتفاق متبادل كتابيا بني الطرفني.
الفصل 21
يف حاةل وجود خالف يف تفسري أأو تطبيق هذا التفاق ،يسعى الطرفان اإىل اإجياد حل عن طريق التفاوض.
الفصل 22
 .1يدخل هذا التفاق حزي التنفيذ ،مؤقتا ،اعتبارا من اترخي التوقيع عليه من قبل الطرفني وهنائي ًا اعتبارا من اترخي اإخطار
ادلوةل املضيفة للمنظمة ابإس تكامل اإجراءاهتا ادلاخلية املطلوبة لهذا الغرض .يبقى هذا التفاق ساري املفعول حىت يمت اإهناء
العمل به طبقا للفقرة  2من هذا الفصل.
 .2ينهتيي ير ان هذا التفاق س تة ( )06أأشهر بعد أأن خيطر أأحد الطرفني الطرف الآخر ،كتابيا ،قراره ابإهناء العمل
ابلتفاق ،عىل أأساس أأن يس متر تطبيق لك الامتيازات واحلصاانت والتسهيالت املنصوص علهيا يف هذا التفاق اإىل غاية
وقف نشاطات املكتب والترصف يف ممتلاكته.
اإثباات ذلكل ،قام ممث نال الطرفني ،املرخص هلام قانوان ،ابلتوقيع عىل هذا التفاق ،يف نسختني أأصليتني ابللغتني العربية
والفرنس ية ،ولالك النصني نفس احلجية القانونية.
عن
حكومة امجلهورية اجلزائرية

عن
املنظمة العاملية للملكية الفكرية

ادلميقراطية الشعبية
لوانس مقرمان
املدير العام للترشيفات

فرانسس غري
املدير العام

وقع يف  ......بـ ........

وقع يف  ......بـ ........

[هناية املرفق والوثيقة]

