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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 4023 يونيو 42التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 احلادية واخلمسونسلسلة االجتماعات 
ىل  43جنيف، من   4023أأكتوبر  4سبمترب اإ

 
 

 4102يف عام تعيني املدير العام 

عدادمن مذكرة  مانة اإ  الأ

املتعلقة برتش يح املدير  . وتذكّر هذه املذكرة ابلأحاكم ادلس تورية4022سبمترب  30املدير العام يف  وليةستنقيض مدة  .2
. وتعيينه للويبو خبصوص ترش يح املدير العام 2991يف عام  والإجراءات اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبووتعيينه للويبو  العام

 .اكام تذكّر ابخلطوات املتخذة للرشوع يف تكل الإجراءات وتناقش اجلدول الزمين اخلاص لتنفيذ اخلطوات املتبقية مهن

 الأحاكم ادلس تورية

حتتوي التفاقية املنش ئة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )اتفاقية الويبو( عىل الأحاكم التالية بشأأن ترش يح املدير العام  .4
 عيينه.وت 

 الرتش يح

 (3)1ملادة ا

 "تقوم جلنة التنس يق مبا ييل:

تقرتح امس مرحش لتعينه امجلعية العامة يف منصب املدير العام عندما تكون مدة هذا املنصب  "5"..."
ذا مل تعني امجلعية العامة مرحش جلنة التنس يق  قد أأوشكت عىل الانقضاء أأو يف حاةل خلو يف وظيفة املدير العام، واإ

 ؛"تقوم اللجنة ابقرتاح مرحش أ خر، وتتكرر هذه الإجراءات حىت تعني امجلعية العامة املرحش الأخري
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 التعيني

 (4)6املادة 

 تقوم امجلعية العامة مبا ييل:"

 ؛"تعني املدير العام بناء عىل ترش يح جلنة التنس يق "2""

 (3)6املادة 

الأغلبية املطلوبة يف امجلعية العامة حفسب بل أأيضا يف  أأل يقترص توفر...يتطلب تعيني املدير العام  (ز)"...
 "مجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن.

 اخلطوات الإجرائية

جراءات ترش يح املدير العام للويبو 2991اعمتدت امجلعية العامة للويبو، يف الاجامتع اذلي عقدته يف سبمترب  .3 ، اإ
. وترد (( )"الإجراءات"(WO/GA/23/7من الوثيقة  44والفقرة  ،WO/GA/23/6من الوثيقة  5وتعيينه )انظر الفقرة 

 تكل الإجراءات يف املرفق الأول من هذه املذكرة.

رسالاخلطوة الأوىل من تكل الإجراءات  وتكون .2 ىل مجيع ادلول الأعضاء  اإ تعممي من قبل رئيس جلنة الويبو للتنس يق اإ
ىل اقرتاح أأحد مواطنهيا مكرحش مل  رسال ذكل التعممي  املزمعنصب املدير العام للويبو. ومن يف الويبو دلعوهتا اإ اإ

هذه املذكرة. ويش متل التعممي يف حد ذاته عىل مرفقني اثنني هام وترد نسخة منه يف املرفق الثاين من . 4023 سبمترب 6 يف
لهيا يف الفقرة  جراءات  4نسخة من أأحاكم اتفاقية الويبو املشار اإ ترش يح املدير العام للويبو من هذه املذكرة، ونسخة من اإ

 وتعيينه الواردة يف املرفق الأول من هذه املذكرة.

أأن جتمتع امجلعية العامة للويبو، اليت علهيا أأن تعنّي املدير العام بناء عىل  2991وتتوىخ الإجراءات املعمتدة يف عام  .5
 "ثالثة أأشهر ول تقل عن شهر واحد ل تزيد عىلمن قبل جلنة التنس يق "قبل انقضاء ولية املدير العام اخلارج مبدة  ترش يحه

 )انظر الفقرة الأخرية من املرفق الأول(.

املدير العام ومساعدي املدير العام يف  وقت اكف لقرتاح تعيني نواب حديثااملعنّي ولضامن أأن يُتاح للمدير العام  .6
ىل الفريق التايل، يُقرتح تقدمي  القامئالوقت املناسب من أأجل تيسري الانتقال من فريق الإدارة العليا  امجلعية موعد انعقاد اإ

)وهو موعد يس بق انقضاء ولية املدير العام اخلارج مبدة تزيد قليال عىل أأربعة  4022مايو  9و 1 يف ليكونالعامة للويبو 
ومساعدي العام  ملديرا نوابصب من الإعالن عن منا حديثااملعنّي أأشهر )بدل من ثالثة أأشهر(. وذكل س ميكّن املدير العام 

جراءات الاختيار، و  جراء مشاورات مع ادلول الأعضاء، وتقدمي اقرتاحات اإ املدير العام اليت تصبح شاغرة، والاضطالع ابإ
التعيني يف الوقت املناسب يك تنظر فهيا جلنة الويبو للتنس يق يف اجامتعها خالل مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف أأواخر 

ىل الفريق التايل. و  القامئوابلتايل ميكن ضامن انتقال سلس من فريق الإدارة العليا  .4022سبمترب  بقت امجلعية العامة للويبو ط اإ
جراءات تعيني املدير العام يف عام  اعامتدهاهذا التغيري نفسه دلى   (.A/37/14" من الوثيقة 3"232)انظر الفقرة  4004اإ

ذا وافقت ادلول الأعضاء عىل موعد انعقا .7 د امجلعية العامة كام اقرُتح يف الفقرة السابقة، فس تكون املّرة الثانية اليت واإ
عىل امجلعية العامة، يف سبمترب الإجراءات. وعليه يُقرتح أأن تعرض الأمانة  تنفيذتطبق فهيا امجلعية العامة الاس تثناء نفسه يف 

يك جيري  حديثااقرتاحا برتس يخ موعد انعقاد دورة امجلعية العامة يف اترخي يتيح الوقت الاكيف للمدير العام املعنّي ، 4025
دارة العليا حىت يكون ذكل الفريق ُمشلّّك وجاهزا لبداية ولية املدير العام  . املعنّي حديثااملشاورات الالزمة ويرحّش فريقا لالإ

ىل أأيّة اس تثناءات يف املس تقبل.وس ميكّن الاقرتاح املذكور   من تاليف اللجوء اإ
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 اجلدول الزمين

ىل 2991س يفيض تطبيق الإجراءات اليت اعمتدهتا امجلعية العامة يف عام  .1 ، ابلصيغة املعدةل وفقا للفقرة السابقة، اإ
 اجلدول الزمين التايل:

ىل ادلول الأعضاء يف الويبو دلعوهتا  :4023سبمترب  6) رسال التعممي اإ ىل اإ اإ
 اقرتاح مرحشني.(

 أ خر موعد لتقدمي الرتش يحات. :4023ديسمرب  6

املرحش للتعيني يف منصب املدير  دورة جلنة التنس يق لقرتاح :4022مارس  7و 6
 العام.

دورات امجلعية العامة ومجعييت احتاد ابريس واحتاد برن  :4022مايو  9و 1
 لتعيني املدير العام.

ن امجلعية العامة  .9 وجلنة التنس يق ومجعييت اإ
ىل ما ييل:  احتاد ابريس واحتاد برن مدعوة اإ

رسال التعممي الوارد  "2" الإحاطة علام ابإ
 يف املرفق الثاين؛نصه 

ىل عقد  "4" واملوافقة عىل ادلعوة اإ
، أأي 4022مايو  9و 1امجلعية العامة للويبو يويم 

يف موعد مقّدم عن املوعد املتوىخ يف 
 الإجراءات.

وافقة عىل اجلدول الزمين وامل "3"
 .1يف الفقرة  املبنّي للخطوات الإجرائية 

]ييل ذكل املرفقان[
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 املرفق الأول

 عام للويبو وتعيينهجراءات ترش يح املدير الاإ 

 جراءات بشأأن الاعالن عن احامتل خلو الوظيفة وايداع الرتش يحاتاإ 

، قبل انعقاد اجامتع جلنة التنس يق لقرتاح مرحش ملنصب املدير العام مبدة ل تقل عىل س تة رئيس جلنة التنس يق يرسل .2
 .رحش ملنصب املدير العام للويبوىل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو يدعوها اىل اقرتاح أأحد مواطنهيا مكاإ  تعماميأأشهر ، 

 بيان السرية اذلاتية للمرحش.به اليت تتقدم برتش يح أأن ترفق  وعىل ادلوةل العضو .4

أ خر  اذلي يرسهل رئيس جلنة التنس يق لدلعوة اىل تقدمي الرتش يحات ساعة )توقيت جنيف( واترخي التعمميوحيدد  .3
 بثالثة أأشهر. التعمميذكل التارخي اترخي  يلالرتش يحات. وي لإيداعأأجل 

. ىل خمتلف الرتش يحات فور اس تالهمارئيس جلنة التنس يق مجيع ادلول الأعضاء ع، يطلع وابلتعاون مع املكتب ادلويل .2
 د.، يطلع الرئيس ادلول الأعضاء عىل مجيع الرتش يحات املس تلمة يف بيان موحالرتش يحات لإيداعر مرور أ خر أأجل و وف

مة للويبو لتعيني املدير العام وجتمتع جلنة التنس يق من أأجل اقرتاح مرحش ملنصب املدير العام قبل اجامتع امجلعية العا .5
 .س تة أأشهر ول تقل عىل مخسة أأشهر بناء عىل اقرتاح جلنة التنس يق مبدة ل تزيد عىل

 .عضاء عىل قرار اللجنة فور اختاذهيطلع رئيس جلنة التنس يق مجيع ادلول الأ و  .6

 جراءات اقرتاح جلنة التنس يق للمرحش ملنصب املدير العاماإ 

 مبادئ عامة أأول

اختيار املرحش ملنصب املدير العام ابحرتام كرامة املرحشني والبدلان اليت رحشهتم عىل السواء، ويقوم عىل شفافية  جيري .2
 معلية الرتش يح.

ن أأمكن . فذكل يسهل عىل امجلعية العامة تعيني املدير اإ ينبغي أأن يمت اقرتاح املرحش ملنصب املدير العام بتوافق ال راء و  .4
 ف به أأن التصويت قد يكون رضوراي لتوفيق ال راء حول اقرتاح مرحش ما.من املعرت  العام. ولكن

مرحةل من  ةوالباب مفتوح أأمام لك اجلهود الرامية اىل اقرتاح مرحش عن طريق التشاور اذلي يوفق بني ال راء، يف أأي .3
 مراحل معلية الاختيار، عىل أأل تتسبب تكل اجلهود يف تأأخري معلية اختاذ القرار بال مربر.

 احلق يف التصويت اثنيا

لأغراض اقرتاح مرحش ملنصب املدير العام من قبل جلنة التنس يق، من املتعارف عليه أأن يمتتع مجيع أأعضاء اللجنة حبق 
 التصويت، ابس تثناء الأعضاء املنتس بة.

 معلية اختاذ القرار اثلثا

 "تصويترحشني بواسطة تع به لك من امل، أأمكن تقيمي ادلمع النس يب اذلي يمت نيذا اكن هناك أأكرث من ثالثة مرحشاإ  .2
هل حق التصويت س يحدد خياره الأول والثاين أأي أأن لك عضو يف جلنة التنس يق ، جراء أأي تصويت رمسياإ قبل  "شلكي

ن اإ اك ثالثة مرحشني أأو أأقل، فذا اكن هناإ قامئة املرحشني عىل ورقة تصويته. ويكون التصويت ابلقرتاع الرسي. و  عىل
 .هذه الفقرة والفقرة التالية حتذفالاجراءات املنصوص علهيا يف 
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 ، مع الابالغ مس بقا مبهةل مناس بة ، حىت يتس ىن تقليص عددي ابلقرتاع الرسي عرب عدة مراحلومير التصويت الرمس .4
يشرتك يف  أأن ، ل حيق للمرحش اذلي مجع أأقل عدد من الأصواتاملرحشني تدرجييا اىل ثالثة فقط. وبعد لك تصويت

، ميكن التقليل من تكرار التصويت عن طريق الاعالن بأأن ل جيوز للمرحشنين ذا اكن عدد املرحشني كبريااإ يت التايل . و صو الت
، حيدد الرئيس جحم اور. وابلتشصوات الاشرتاك يف التصويت التايلالثنني أأو املرحشني الثالثة اذلين مجعوا أأقل عدد من الأ 

. وس تتبع تكل املراحل مع مراعاة الطريقة املتبعة يف عدد املرحشني الباقني يف أأي وقت راحل يف ضوءلك مرحةل من تكل امل
، يقترص الأول عىل مجيع املرحشني العرشة :  بعد التصويت الرمسيعىل مجموعة نظرية من عرشة مرحشنياملثال التايل اذلي يقوم 

اذلين مجعوا أأكرب عدد من الأصوات. وبعد التصويت الرمسي الس بعة ضافية عىل املرحشني اك يف مراحل التصويت الإ الاشرت 
اذلين مجعوا أأكرب عدد من الأصوات. وبعد ضافية عىل املرحشني امخلسة رص الاشرتاك يف مراحل التصويت الإ ، يقتالثاين

 .اذلين مجعوا أأكرب عدد من الأصوات، توضع قامئة قصرية ابملرحشني الثالثة التصويت الرمسي الثالث

. وانطالقا من نتاجئ قامئة القصرية ابملرحشني الثالثة، فان معلية التصويت تس مترواذا مل تتقدم املشاورات بشأأن ال .3
مجعا أأكرب عدد من  ، يقترص تصويت هنايئ عىل املرحشني الثنني الذليناملرحشني الثالثة يف تكل القامئةالتصويت عىل 

تعدى اليوم الأخري من ، يف أأجل ل ي الهنايئ بشأأن املرحشني ابلتصويت اقراره عندئذجلنة التنس يق الأصوات. وتتخذ 
 .اجامتعاهتا

 .نصب املدير العاميف م  رحش للتعينيويبلغ رئيس جلنة التنس يق رئيس امجلعية العامة ابمس امل .2

 تعيني املدير العام

، قبل انقضاء ولية املدير العام اقرتاح جلنة التنس يقام بناء عىل ، اليت علهيا أأن تعني املدير العجتمتع امجلعية العامة للويبو
 .اخلارج مبدة ل تزيد عىل ثالثة أأشهر ول تقل عىل شهر واحد

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 الثايناملرفق 

رساهل ىل اقرتاح مرحشني ملنصب املدير العام التعممي املزمع اإ ىل ادلول الأعضاء يف الويبو دلعوهتا اإ  اإ

C.N … 
      -04 

ىل  وزير الشؤون اخلارجية ويترشف هيدي رئيس جلنة التنس يق للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أأطيب حتياته اإ
بالغ حكومة لك دوةل عضو يف الويبو مبا ييل:  ابإ

 .4022سبمترب  30ية املدير العام للويبو، الس يد فرانسس غري، يف ستنقيض مدة ول

جراءات ترش يح املدير العام املرفق الأول العاملية للملكية الفكرية )انظر وطبقا لأحاكم التفاقية املنش ئة للمنظمة ( ومعال ابإ
جلنة الويبو للتنس يق، يف  ( س تعكفالثاينفق املر )انظر  2991للويبو وتعيينه اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف سبمترب 

للويبو مديرا عاما.  ، عىل ترش يح خشص لتعينه امجلعية العامة4022مارس  7و 6ادلورة الاس تثنائية اليت س تعقدها يويم 
بعد أأن تكون جلنة التنس يق للويبو قد اقرتحت  4022وس تبّت امجلعية العامة للويبو يف ذكل التعيني يف دورهتا املقبةل يف عام 

 مرحشا.

ن رغب يف ذكل، اقرتاح امس أأحد مواطنهيا يك ترحشه جلنة التنس يق للويبو. وينبغي  توميكن حلكومة لك بدل عضو يف الويبو، اإ
وزير الشؤون اخلارجية لدلوةل العضو املتقدمة للشخص املقرتح وأأن يُرسل من قبل  أأن يُرفق لك اقرتاح ابلسرية اذلاتية

ىل رئيس جلنة التنس يق للويبو عىل عنوان الويبو يف جنيف. وينبغي أأن تص ىل الويبوابلقرتاح اإ قبل الساعة  ل الاقرتاحات اإ
 .4023ديسمرب  6مساء يوم امجلعة من اخلامسة 

 4023سبمترب  6

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


