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 الويبو للتنسيقجلنة 
 

 (عشرونسة والداسال االستثنائية)الدورة السبعون و الثانيةالدورة 
 2016 سبمترب 12 جنيف،

 
 

 والصناعات اإلبداعية حق املؤلفتعيني نائب املدير العام، قطاع 

عدادمن وثيقة   املدير العام اإ

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية ( من اتفاقية7)9تنص املادة  .1 عىل أأن املدير العام هو اذلي يعّين نواب  )الويبو( اإ
 املدير العام بعد موافقة جلنة الويبو للتنس يق.

. 2015 ديسمرب 1 يفيبو من الو  1الثقافة والصناعات الإبداعيةعن قطاع  املدير العام املسؤوةل ةانئب توقد اس تقال .2
ىل ادلول الأعضاء يف  ىل اقرتاح C. N 3660) 2015 ديسمرب 21ويف رساةل موهجة اإ (، دعا املدير العام احلكومات اإ

" عىل موقع الويبو الإ 2016 فرباير 29مرحشّي يف موعد أأقصاه  ىل الرتّشن عالن عام يف شلك "دعوة اإ لكرتوين . ونرُش أأيضا اإ
 املؤهلّي املهمتّي من تقدمي طلباهتم مبارشة. الأشخاصلمتكّي  ملسارات املهنيةاخلاص اب

 التواصل.و برامج املنظمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة عن  ؤلف والصناعات الإبداعية مسؤولوقطاع حق امل .3
ق حليف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ وتطوير البنية التحتية معل ادلول الأعضاء دمع القطاع  ويتوىل

ىل منظامت الإدارة امجلاعية واملاكتب الوطنية حلق املؤلف؛ وتكوين كفاءات البدلان النامية  املؤلف، مبا يف ذكل تقدمي ادلمع اإ
أأكرب من مصنفاهتا الثقافية وغريها من املصنفات الإبداعية؛  لمتكيهنا من اس تخدام نظام حق املؤلف بغرض جين قمية اقتصادية

ة؛ وتنفيذ برامج الويبو املعنية ابلتواصل.  ودمع احتاد الكتب امليّسن

د املرحشّي يار املوتصف هذه الوثيقة معلية اخت  .4 رّش اذلي يودن املدير العام اقرتاح تعيينه يف للمنصب الشاغر وحتدن
 ع حق املؤلف والصناعات الإبداعية.منصب انئب املدير العام، قطا
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بداعية.   من املزمع تغيري امسه ليصبح قطاع حق املؤلف والصناعات الإ



WO/CC/72/2 
2 
 

 معلية الاختيار

ما 301ورد ما مجموعه  .5 ىل الرتّشن  بشلك مبارشمن ادلول الأعضاء أأو  طلب، اإ  املنشورة عىل موقع ردا عىل ادلعوة اإ
أأورواب من الطلبات  أأكرب عدد من. وورد يف تكل الطلبات املدير العام ونظراخلاص ابملسارات املهنية، الويبو الإلكرتوين 

 يف حدود الإانثنس بة اكنت . و (1)انظر الشلك  %(19.6والرشق الأوسط )%( 19.6%(، تلهيا أأفريقيا )24.3الغربية )
 (.2 )انظر الشلك قليةلبقمية سوى ومل تتجاوزه  ّيرحشمجموع امل ُربع

 

 الإقلمي اجلغرايفنوع اجلنس و حبسب : توزيع املرحشّي 1الشلك 
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 توزيع املرحشّي حبسب نوع اجلنس: 2الشلك 

ىل املشاركة يف تقيمي مدته يوم  حشّيمر  س تة، ُدعي تباطل ال  يف نةين ب امل  اتار هامل و  بةجر لتواؤهالت املوعىل أأساس  .6 اإ
خاريج. يميتق واحد أأجراه مقدم خدمات 

2
مثل همارات  شاغرال  املنصبدة يف الإعالن عن احملدن  الكفاءاتز التقيمي عىل وركن  

قة. وقبل التقيمي، ال  ومقابةلمتارين اختبارات و مشل و  ،واملساءةلوالزناهة  ،وهمارات التواصل ،ادةالإدارة والقي تقى املدير معمن
 العنارص الرئيس ية لكشمل ي  جيدا مع احتياجات الويبو وأأنه فمكين  التقيميد من أأن قدم اخلدمات ليتكأكن العام مبمثل رئييس مل

 .نصبمل املتعلقة اب

التقيمي  م التقنية عىل وجه اخلصوص. وأأجريتقيمي خربهتبغرض أأيضا مقابةل مع لك املرحشّي الس تة وأأجرى املدير العام  .7
ىل  14واملقابالت يف الفرتة من   .2016 مارس 23اإ

 ّسية.لل  توخياقامئة للمرحشّي  نرش أأيمل تُ و .8

 التعيّي املقرتح

للتعيّي يف منصب انئب املدير العام، قطاع  ،فرنسامن مواطين  يهس يلفي فورابن، و ةالس يديقرتح املدير العام  .9
بداعية.  حق املؤلف والصناعات الإ

 يف مرفق هذه الوثيقة.لس يدة فورابن ل وترد السرية اذلاتية  .10

د تُدخل عىل لتغيريات اليت قل  التعيّي يف منصب انئب املدير العام، قطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعية،خيضع و  .11
ة ل احلقيبة يف املس تقبل، حسب تقدير املدير العام،  مع املشاورات املناس بة لمنظمة و مع مراعاة الاحتياجات التشغيلية املتغرين

 املعين. صباملن شاغل

                                                
2

ضفاء املزيد من املهنية عىل مناقصة دولية لتقدمي خدمات التقيمي يف س ياق  طريقاختيارهام عن  خدمات متمقدم اخلدمات املعين هو واحد من مقدمّي اثنّي لل  اإ
 .معليات التوظيف يف الويبو
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 مدة الولية

يف  جمدداللويبو املدير العام امجلعية العامة  عيننتتزتامن مع وليته. وقد  ام أأيضا مدة ولية لهذا التعيّييقرتح املدير الع .12
ىل  2014 أأكتوبر 1لولية اثنية مدهتا ست س نوات من  2014 مايو . وس تنهتيي مدة ولية نواب املدير 2020 سبمترب 30اإ

 يف ملدير العام ادلاخلا انئب. ومن املقرتح أأن تبدأأ مدة ولية 2020 سبمترب 30يف  احلاليّيالعام ومساعديه 
. ولكن يف حال انهتاء مدة ولية املدير العام بكأكرث من س تة أأشهر قبل 2020 سبمترب 30وتنهتيي يف  2016 سبمترب 18
 بعد انهتاء مدة تعيّي املدير العام بس تة أأشهر. انئب املدير العام، س تنهتيي مدة ولية 2020 سبمترب 30

ىل  .13 ن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإ اإ
يف س يلفي فورابن  ةالس يداملوافقة عىل تعيّي 

للفرتة املذكورة يف  دير العامامل انئب منصب
 أأعاله. 12 الفقرة

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 لس يدة س يلفي فورابنالسرية اذلاتية ل 

 1956مايو  16 اترخي امليالد:

 فرنس ية اجلنس ية:

 املسار التعلميي

 مؤسسة العلوم الس ياس ية، ابريس، فرنساالاقتصاد ادلويل،  ماجس تري يف 1983 – 1982

، ابريس، بباريس راسات الس ياس يةادلماجس تري يف العالقات ادلولية، معهد  1980 – 1978
 فرنسا

 ، ابريس، فرنساسوربونابريس ال ليسانس يف الالكس يكيات والأدب، جامعة  1977 – 1974

 التجربة املهنية

العامة والأوروبية، رشكة فيفندي شؤون ل رئيس ية ل رئيس ئبة ان 2016 – 2001
(VIVENDI)ابريس، فرنسا ، 

، ( Eureka Audiovisualمديرة عامة، برانمج أأورياك السمعي البرصي ) 2001 – 1993
 بروكسل، بلجياك

يطاليا دبلوماس ية، 1992 – 1990  انئبة املستشار الثقايف بسفارة فرنسا، روما، اإ

دبلوماس ية، مستشارة ابملمثلية ادلامئة لفرنسا دلى الاحتاد الأورويب، بروكسل،  1990 – 1989
 بلجياك

 شؤون التصالت والصحافة، سفارة فرنسا، بيجّي، الصّيدبلوماس ية، رئيسة  1988 – 1986

دبلوماس ية، مديرية أ س يا واحمليط الهادئ، وزارة الشؤون اخلارجية، ابريس،  1986 – 1983
 فرنسا

 ]هناية املرفق والوثيقة[


