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 الويبو للتنسيقجلنة 
 

 (االستثنائية اخلامسة والعشرونوالستون )الدورة التاسعة الدورة 
 1024مارس  7و 6 جنيف،

 
 

 التقرير

متدته جلنة التنس يق  اذلي اع

 )الس نغال( اذلي ترأأس اجللسة أأيضا.افتتح الاجامتع رئيس جلنة التنس يق الس يد فودي س يك  .2

 واكنت ادلول التالية الأعضاء يف جلنة التنس يق ممثَّةل يف الاجامتع: .1

أأفغانس تان )خاص(، اجلزائر، أأنغول، أأرمينيا، أأسرتاليا، المنسا، أأذربيجان، بنغالديش، برابدوس، بلجياك، الربازيل، 
، كولومييا، الوونغو، كوس تاركاك، كو  ديووار، اهمجوورية بلغاراي، بوركينا فاسو، الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني

كوادور، مرص، السلوادور،  التش يوية، مجوورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، ادلامنرك، اهمجوورية ادلومينيوية، اإ
ثيوبيا )خاص(، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، أأملانيا، غاان، غواتاميل، هنغاراي، أ يسلندا،  س تونيا، اإ الوند، اإ

كران )مجوورية  ندونيس يا، اإ يطاليا، جاماكاك، الياابن، كينيا، لوسمربغ، مالزياي، املوس يك،  -اإ الإسالمية(، أأكرلندا، اإ
نييال، هولندا، نيوزيلندا، نيجرياي، الرنوجي، ابكس تان، ابراغواي، بريو، الولبني، الربتغال، مجوورية كوراي، رومانيا، 

س بانيا، رسي لناك، السويد، سويرسا )حبمك الاحتاد الرويس، الس نغال، س ن غافورة، سلوفينيا، جنوب أأفريقيا، اإ
املنصب(، اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، أأوغندا، اململوة املتحدة، مجوورية تزنانيا املتحدة، الولاي  

 (.38املتحدة الأمركوية، أأوروغواي، فييت انم، زامييا، زميابوي )

 التالية ممثةل بصوة مراقب:واكنت ادلول  .8

الأرجنتني، جزر الهباما، بيالروس، بنن، بوتسواان، بروين دار السالم، بوروندي، اكبو فريدي، كرواتيا، ، أأندورا
رسائيل، الأردن، قريغزيس تان، لتويا، ليتوانيا، مالطة، غينيااليوانن، جيبويت،  ، الوريس الرسويل، هندوراس، اإ

ملغرب، موزامييق، ميامنار، عامن، بامن، بولندا، مجوورية مودلوفا، سان مارينو، اململوة موانكو، اجلبل الأسود، ا
البوليوارية(،  –العربية السعودية، سيش يل، سرياليون، توغو، الإمارا  العربية املتحدة، فزنويال )مجوورية 

 .(83) المين
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 وترد قامئة املشاركني يف مرفق هذا التقركر. .4

 ن التايل:وأأدىل الرئيس ابلبيا .5

أأحصاب املعايل، حرضا  الس يدا  والسادة، أأهال وسوال بمك يف هذه ادلورة التاسعة والس تني للجنة التنس يق "
اليت أأماهما، وكام تعلمون، هممة ذا  أأمهية كربى أأل ويه اختيار املرّشح ملنصب املدكر العام بغية تعيينه يف هذا املنصب يف 

 اهمجعية العامة للويبو.

نين يف لواثق من تعاونمك مجيعا يك نس تطيع أأداء هذه املومة مع احرتام املبادئ العامة لإجراءا  اختيار  هذا الصدد "واإ
عىل ميدأأكن اثنني عىل  ركحز. وأأودح أأن أأ WO/CC/69/INF/1مرّشح ملنصب املدكر العام للويبو كام يه مييحنة يف الوثيقة 

 وجه التحديد:

هتم و ميدأأ نصب املدكر العام عىل اختيار املرّشح مل ينيغي أأن يقوم " شوافية ميدأأ احرتام كرامة املرحشني والبدلان اليت رحشح
جراءا  الرتش يح.  اإ

ىل توافق لل راء  ب بلك اجلوود اليت ميون بذلوا من أأجل اختيار مرّشح أأثناء العمليا  التشاورية املؤدية اإ ننا لرنحح "واإ
ىل تأأخري معلية اختاذ القرار.يف أأية مرحةل من مراحل معلية الاختيار، دون أأن   تويض اإ

نين لواثق يف تعاونمك الاكمل حىت نضمن احرتام كرامة املرحشني والبدلان وميادئ الشوافية والتشاور بغية التوصل  "واإ
ىل توافق لل راء، طيةل هذه الإجراءا .  اإ

ىل اعامتد جدول الأعامل، أأعطي اللكمة للمستشار القانوين يك يت ىل بعض املسائل املتعلقة "وقيل أأن ننتقل اإ طرق اإ
 ابعامتد املندوبني وبعض املعلوما  العملية الأخرى."

ىل الإنرتنت. .6  وأأطلع املستشار القانوين احلارضكن عىل مس تجدا  الاعامتد والقاعا  اخملصصة للمشاورا  والنواذ اإ

 جدول الأعامل

 .WO/CC/69/1اعمتد  جلنة التنس يق جدول أأعاملوا كام هو مقرتح يف الوثيقة  .7

 معلية الرتش يح

م الرئيس للوثيقة  .3 )"معلية الرتش يح"( وذكحر الوفود بأأن الوثيقة أأعدح  ابلتشاور الوثيق مع مجيع  WO/CC/69/3قدح
ىل الوثيقة املذكورة، ُطلب من الأمانة املوافقة عىل ما ييل: ني. وابلإشارة اإ  الأعضاء واملراقيني ومنسقي اجملموعا  وممثيل املرحشح

ىل  - 6الوقرة  "2" بعد لك جوةل من جول  التصويت، يُقىص املرّش اذلي حصل عىل أأدىن عدد من الأصوا ، اإ
 .أأن يبقى مرحشان اثنان

ذا مل تتوصل املشاورا   ،يف حال التعادل يف الأصوا  - 7الوقرة  "1" ىل أأية نتيجةة قحالالواإ جوةل ، جترى اإ
 . يف الأصوا تصويت جديدة ل تشمل سوى املرحشني املتعادلني

ىل اللجنتني التنويذيتني لحتادي  - 9الوقرة  "8" عادة حساب الأصوا ، وأأيضا ابلإشارة اإ تتعلق مبسأأةل اإ
 وبرن. ابريس
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نحو املطلوب قيل لك جوةل من جول  ال تويد بأأن الأمانة س تعد بطاقا  التصويت عىل  – 22الوقرة  "4"
 ملشاركني يف جوةل التصويت.التصويت وتدرج فهيا أأسامء وبدلان املرحشني ا

 WO/CC/69/3 من الوثيقة 22و 9و 7و 6وافقت جلنة التنس يق عىل الاقرتاحا  الواردة يف الوقرا   .9
 وأأحاطت علام ابملعلوما  الأخرى الواردة يف الوثيقة.

 ملنصب املدكر العامالرتش يح 

ىل الوثيقة  .20 )"الرتش يحا  اليت ورد  ملنصب مدكر عام الويبو"(،  WO/CC//69/2لوت الرئيس عناية املندوبني اإ
د يف  اليت حتتوي عىل ترش يحا  الأشخاص الأربعة التالية أأسامؤمه واليت اس تلموا الرئيس يف حدود أ خر أأجل لتسلموا واحملدح

 :1028ديسمرب  6

 ري )أأسرتاليا(الس يد فرانسيس غ

 الس يد جيوري أأونياما )نيجرياي(

 س تونيا(الس يد جوري س يلينثال )اإ 

 الس يد أألوريدو سويسمك الوارو )بامن(

جياز النظام ادلاخيل )الوارد بنصه الاكمل يف الوثيقة  .22 يناكر  28، بتارخي WO/CC/69/INF/1وعرض الرئيس ابإ
جراءا  1024  1028اليت اعمتدهتا مجعيا  ادلول الأعضاء يف أأكتوبر  الرتش يح(، والأحاكم املنطبقة من اتواقية الويبو، واإ

 (.272، الوقرة A/51/20، ويف الوثيقة 9، الوقرة A/51/3ردة يف الوثيقة )الوا

ىل جانب الوثيقة  .21 ىل املادة  WO/CC/69/3واإ من النظام  13اليت اعُتمد  ال ن، لوت الرئيس عناية املندوبني اإ
ىل املرفق  -التصويت ابلقرتاع الرسي  -ادلاخيل العام   نظام التصويت ابلقرتاع الرسي. -واإ

 ، ليك يعمال يف لك جوةل من التصويت الرمسي:عشوائيا من قيلسامهام اب ُس  ،نت اللجنة حاس بني للأصوا وعيح  .28

 جورجيا؛ -
 ومالزياي. -

 ، وهام:، ُسب اسامهام عشوائياام(ال غياب أأحد حاس يب الأصوا  أأو لكهيوعنيحن أأيضا انئبان حلاس يب الأصوا  )يف ح .24

 الاحتاد الرويس؛ -
 والصني. -

عت عىل املندوبني بطاقا  التصويت حتمل أأسامء املرحشني الأربعة  .25 وأأعلن الرئيس بداية التصويت الرمسي الأول. فوزحن
يف اخلانة املقابةل يضعوا عالمة علهيم أأن املندوبني بأأن ابلرتتيب الأجبدي )مع بيان بدل لك واحد مهنم(. وذكحر الرئيس 

 املرشح. لمس

د بطالن بطاقة التصويت. وسب الرئيس العىل احلضور الرئيس قرأأ و  .26 امس البدل اذلي عشوائيا قواعد اليت حتدح
دلء بأأصواهتا.أأرمينيا. س يوون أأول من يديل بصوته، والبدل هو   مث نودي عىل الوفود الأخرى ابلرتتيب الأجبدي الورنيس لالإ

قوال ابب التصويت، قام حاس با الأصوا  حبساب بطاقا   وابلإعالن عن نتيجة  التصويتوبعد أأعلن الرئيس عن اإ
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الرئيس نتاجئ اجلوةل الأوىل من التصويت الرمسي، ابلرتتيب التنازيل لعدد الأصوا  اليت حصل علهيا أأعلن  مثاحلساب، 
 مرّش. لك

 38 عدد ادلول الأعضاء اليت حيقح لوا التصويت:
 0 عدد ادلول الأعضاء الغائبة:

 38 عدد الأصوا  املدىل هبا:
 0 املمتنعني عن التصويت:عدد 

 0 عدد بطاقا  التصويت الباطةل:
  

  عدد الأصوا  اليت حصل علهيا لك مرّش:
 46 :ريالس يد فرانسيس غ

 10 :الس يد جيوري أأونياما
 20 :الس يد أألوريدو سويسمك الوارو

 7 :الس يد جوري س يلينثال

التصويت سوف تقترص عىل املرشحني الثالثة اجلوةل التالية من ومعال ابلإجراء املعمتد، أأعلن الرئيس أأن املشاركة يف  .27
 التالية أأسامؤمه:

 ري )أأسرتاليا(الس يد فرانسيس غ

 الس يد جيوري أأونياما )نيجرياي(

 الس يد أألوريدو سويسمك الوارو )بامن(

 .24:80ورفعت اجللسة حىت الساعة  .23

ه اكنت انبعة من اعتقاده برضورة تعزكز ، ذكحر وفد بامن أأن 24:80ويف مس هتل جلسة الظورية يف الساعة  .29 تسمية مرحشح
ه صمؤسسا  الويبو ومن حر  ىل الوفود اليت دمعت الوفد ه كبدل من البدلان النامية عىل الإسوام يف ذكل. وتوجح ابلشور اإ

نه يف ضوء نتاجئ اجلعىل ما أأبدته من ثقة بدله مرّشح  ر الانسحاب من العملية . وقال اإ وحثح وةل الأوىل من التصويت، قرح
ن السوري ىل الالزتام ابلقناعة اليت عالوفود اليت دمعته  ىل تأأييده وقال اإ س تونيا(دفعهتم مجيعا اإ  الس يد جوري س يلينثال )اإ

 الرأأي. يشاطره هذا

ن وخاطب وفد نيجرياي اللجنة قائال .10 أأن الس يد فرانسس غري قد حقحق بيقرح  ،بعد مشاورا  مع اجملموعة الأفريقية، و هاإ
حد  فوزا مقنعا وهنحأأه عىل ذكل. ه. وابمس اجملموعة الأفريقية، أأعرب الوفد عن تأأييده  وأأعرب عن شوره للوفود اليت أأي مرحشح

ن املنظمة للمدكر العام املرّشح وأأكحد هل عىل تعاون اجملموعة معه، وركحز يف الوقت ذاته عىل أأن أأفريقيا لوا أأمهيهتا يف شؤو
 العاملية للملوية الوورية. ويف اخلتام، أأعرب عن رغبته يف عدم مواصةل معلية التصويت.

هيام،  .12 ما مبرحشح ن اللجنة حتيط علام بأأن املرّشح فرانسس ويف ضوء البيانني الأخريكن من الوفدكن الذلكن تقدح قال الرئيس اإ
ا يُقرتح تعيينه من قيل اهمجعية يف ىل  غري قد انُتخب مرحشح منصب املدكر العام للس نوا  الست املقيةل. ويف اخلتام، خلص اإ

 أأن الس يد فرانسس غري قد انُتخب بتوافق ال راء، وتىل ذكل تصويق جلنة التنس يق.

. 24:80وأأعلن املستشار القانوين أأن التقركر س يوون جاهزا ليك يُعمتد حوايل الساعة  .11  يف اليوم التايل ابللغا  الستح
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، فرانسس غري، ابلبيان التايل:وأأدىل املدكر  .18  العام املرّشَّ

 "شورا س يدي الرئيس.

 ثقتمك يف.عىل "أأود أأن أأشورمك مجيعا 
عادة انتخايب. وأأودح أأن أأشور  ىل حوومة أأسرتاليا اليت اقرتحت اإ ه ابلشور اإ "وامسحوا يل يف البداية أأن أأتوجح

عىل  الس يد أأندرو روبوالاستامثر معايل التجارة ووزكر  ،بصورة خاصة وزكرة اخلارجية، معايل الس يدة جويل بيُشب
بيرت  الس يد. وكذكل أأشور سعادة السوري هاميش ماكرميك، السوري دلى منظمة التجارة العاملية، وسعادة دمعوام

 .ةالرائعأأفرقهتم ، و يف جنيف الأمم املتحدةمنظمة وولوت، السوري دلى 

ر وأأقول  مجيع"ولونين أأودح أأن أأشور  ذ أأعتقد ادلول الأعضاء،  مجيعادلول الأعضاء، وأأكرح أأن حظي اكن وافرا اإ
قلمييةصلت عىل د م من لك حف ، وأأرى يف ذكل أأساسا جيدا جدا ميوننا أأن نيب عليه يف املس تقيل. وذلكل، مجموعة اإ

م ابلشور الصادق والعميق للك اجملموعا  عىل ادل م والتأأييد اذلي حصلت عليه يف اجلوةل الأوىل، مث  أأتقدح
ثر  انتخايب. اإ

ن عامل امللوية الوورية ميلء ابلتحداي ، لونه يف الوقت ذاته عامل كزخر ابلورص الرائعة. فالتوتحرا  الوربى اإ "و 
يف حميط وأأعتقد أأن هممهتا يف املس تقيل يه التواعل مع تكل التوترا  اليت حتدث ل حمال  .تصاحهبا الورص العظمية

نين لأتطلع  ةامللوية الووري ىل كسب أأكرب قدر من الورص لوائدة مجيع ادلول الأعضاء. واإ والابتاكر والإبداع، ونسعى اإ
ىل العمل معمك مجيعا هبدف اس تخالص أأكرب قدر من فوائد تكل الورص اليت يتيحوا الابتاكر والإبداع الثقايف  اإ

 يع أأعضاء املنظمة.همج  وامللوية الوورية

تعيني فريق الإدارة العليا املقيل. دعوين ويه يف الأشور القادمة املوام  أأمهح من  واحدةبعد اليوم وأأمامنا "
يف مايو اهمجعية العامة ل بدح أأن ينتظر تأأكيد وبطبيعة احلال، أأي معل  .يف هذا الصدداملقرتح  أأذكحر ابجلدول الزمين

اصة مبناصب الإدارة ونرش الإعالان  اخلرسال ادلعوا  ، أأعزتم التوجيه ابإ ميارشة ذكل. فيعد رتش يح جلنة التنس يقل
يف علمية من املشاورا  املوثوة خالل الأشور التالية والودف هو أأن أأقرتح عليمك، أأنمت بعد ذكل العليا وأأن ندخل 

 ادلول الأعضاء، وخالل الاجامتع الس نوي يف سبمترب فريق الإدارة العليا اجلديد للس نوا  ال تية.

نين لأتطلع أأعرب ل"وأأودح من جديد أأن  مك عن خفري الصادق والعميق بدمعمك، وعن امتناين الشديد لمك، واإ
ىل العمل ممك مجيعا.  اإ

ه ابملرحشني ال خركن وبوفودمه وأأن أأمتىن هلم النجاح والتوفيق يف املس تقيل.  "ول يووتين أأن أأنوح

 "وشورا جزيال".

 وأأدىل رئيس جلنة التنس يق ابلبيان التايل: .14

هتا وعيحنت مرحشا للتعيني يف منصب املدكر العام للويبو. وأأهّنح املرّشح للتعيني كام لقد أأد  جلنة التن " س يق هممح
ني ال خركن عىل الزتاهم ق هبذه املنظمة، فقد برهنوا عىل ذكل طيةل  مأأهّنح املرحشح الشخيص وعىل علموم املعمح

 "العملية. هذه

ت  .15  ر العام للويبو.منصب املدكيف للتعيني فرانسس غري جلنة التنس يق ورحشح

 .1024مارس  7اعمتد  جلنة التنس يق هذا التقركر يف و  .16
 ]ييل ذكل املرفق[


