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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 28 :يونيو 2019

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات التاسعة واخلمسون

جنيف ،من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر 2019
تعيني املدير العام يف عام 2020

مذكرة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .1ستنقيض مدة ولية املدير العام يف  30سبمترب  .2020وتذكّر هذه املذكرة اب ألحاكم ادلس تورية املتعلقة برتش يح املدير
العام للويبو وتعيينه و"اإجراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه" اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف عام 11998
(اإجراءات  .)1998وتس تعرض هذه املذكرة اجلدول الزمين احملدّ د للخطوات الإجرائية يف اإطار اإجراءات  1998وتقرتح،
ألس باب مب ّينة ابلتفصيل أأدانه ،اعامتد تعديلني لزمني لضامن اس مترار تكل الإجراءات يف منح ما يكفي من مرونة واس تدامة
يف تطبيقها عىل حالت انتخاب املدير العام يف املس تقبل .وابلإضافة اإىل ذكل وابلنظر اإىل خاصية مع ّينة للجدول الزمين
متكرر عىل تكل الإجراءات.
املنطبق عىل معلية الانتخاب احلالية ،تقرتح هذه املذكرة أأيضا تطبيق اس تثناء واحد غري ّ
ويف اخلتام ،تضع هذه املذكرة اجلدول الزمين لتنفيذ اخلطوات الإجرائية.

 1انظر الفقرة  5من الوثيقة  WO/GA/23/6والفقرة  22من الوثيقة .WO/GA/23/7
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ا ألحاكم ادلس تورية
.2
وتعيينه.

حتتوي التفاقية املنش ئة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (اتفاقية الويبو) عىل ا ألحاكم التالية بشأأن ترش يح املدير العام
الرتش يح
املادة )3(8
"تقوم جلنة التنس يق مبا ييل:
" "5"...تقرتح امس مرحش لتعينه امجلعية العامة يف منصب املدير العام عندما تكون مدة هذا املنصب
قد أأوشكت عىل الانقضاء أأو يف حاةل خلو يف وظيفة املدير العام ،وإاذا مل تعني امجلعية العامة مرحش جلنة التنس يق
تقوم اللجنة ابقرتاح مرحش أخر ،وتتكرر هذه الإجراءات حىت تعني امجلعية العامة املرحش ا ألخري"؛
التعيني
املادة )2(6
"تقوم امجلعية العامة مبا ييل:
"""1

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

املادة )3(6
"(ز) يتطلب تعيني املدير العام ...أأل يقترص توفر ا ألغلبية املطلوبة يف امجلعية العامة حفسب بل أأيضا
يف مجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن".
وعالوة عىل ذكل ،حتتوي اتفاقية الويبو عىل احلمك التايل بشأأن تعيني نواب املدير العام.
املادة )7(9
"يعني املدير العام املوظفني اذلين يقتضهيم سري العمل الفعال للمكتب ادلويل ،ويعني نواب املدير العام
بعد موافقة جلنة التنس يق"... .

اخلطوات الإجرائية
 .3اعمتدت امجلعية العامة للويبو ،يف الاجامتع اذلي عقدته يف سبمترب  ،1998اإجراءات  .1998وترد تكل الإجراءات يف
املرفق ا ألول من هذه املذكرة.
 .4وتمتث ّل اخلطوة ا ألوىل من تكل الإجراءات يف اإرسال تعممي من قبل رئيس جلنة الويبو للتنس يق اإىل مجيع ادلول
ا ألعضاء يف الويبو دلعوهتا اإىل اقرتاح أأحد مواطنهيا مكرحش ملنصب املدير العام للويبو .ومن املزمع اإرسال ذكل التعممي
يف  30سبمترب  .2019وترد نسخة منه يف املرفق الثاين من هذه املذكرة.
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 .5وتتوىخ الإجراءات املعمتدة يف عام  1998أأن "جتمتع امجلعية العامة للويبو ،اليت علهيا أأن تعني املدير العام بناء عىل
اقرتاح جلنة التنس يق ،قبل انقضاء ولية املدير العام اخلارج مبدة ل تزيد عىل ثالثة أأشهر ول تقل عىل شهر واحد"
(انظر الفقرة ا ألخرية من املرفق ا ألول).
 .6وستنقيض ولية املدير العام اخلارج يف  30سبمترب  .2020وابلتايل فاإنه جيب ،طبقا للحمك املذكور أنفا ،أأن جتمتع
امجلعية العامة يف اترخي ل يكون قبل  30يونيو ول بعد  30أأغسطس  ،2020من أأجل تعيني املدير العام.
 .7وابلإضافة اإىل ذكل ويف س ياق انتخاب املدير العام يف عام  ،2014وافقت جلنة التنس يق عىل اإدخال تغيري عىل مدة
ولية نواب املدير العام ومساعديه لتكون مزتامنة مع ولية املدير العام .وعليه ،ستنقيض ولايت نواب املدير العام
ومساعديه كذكل يف  30سبمترب  2.2020ويف ضوء ذكل التغيري ومن أأجل ضامن الوقت الاكيف لإهناء اكمل معلية تعيني نواب
املدير العام ومساعديه (مبا يف ذكل الوقت الالزم لإعالانت الشواغر ،والتقيمي ادلاخيل ورمبا اخلاريج للمرحشني ،وعقد دورة
اس تثنائية اإضافية للجنة التنس يق للموافقة عىل املرحشني ملناصب نواب املدير العام وتقدمي املشورة بشأأن تعيني املرحشني
ملناصب مساعدي املدير العام) قبل بدء هماهمم يف  1أأكتوبر  ،2020يُقرتح تعديل اإجراءات  1998عىل النحو ّ
املبني أأدانه.
 .8وجيدر التذكري بأأن يف عايم  2013و ،2002وافقت ادلول ا ألعضاء ابملثل عىل اإدخال تعديالت عىل اجلدول الزمين
للخطوات الإجرائية املنصوص علهيا يف اإجراءات  ،1998بغرض حتقيق هدف حمدّد وهو متكني املدير العام من اقرتاح تعيني
نوابه ومساعديه يف الوقت املناسب بغية تيسري الانتقال من فريق اإدارة عليا اإىل الفريق التايل 3.وقامت ادلول ا ألعضاء بذكل
متكرر عىل اإجراءات  .1998ويف الوقت الراهن ونظرا للحاجة اإىل مرونة مس تدامة يف
عىل أأساس تطبيق اس تثناء غري ّ
الإجراءات يك تظ ّل سارية عىل انتخاب عام  2020والانتخاابت ا ألخرى يف املس تقبل ،يُقرتح تعديل اإجراءات  1998عوضا
الترصف استنادا اإىل اس تثناء يُطبق عىل تكل الإجراءات اليت اع ُتمدت قبل عقدين من الزمن ومل تعد تفي
عن ّ
ابلغرض املنشود.
 .9وجيدر التذكري أأيضا بأأنه اكن من املتوىخ فعال ،يف الوثيقة بشأأن تعيني املدير العام يف عام  ،2014اليت قُدمت اإىل
امجلعية العامة للويبو يف عام  ،2013أأن تقدم ا ألمانة اإىل امجلعية العامة اقرتاحا جديدا بشأأن اإجراءات الانتخاب يك تنظر فيه
امجلعية العامة يف اإحدى دوراهتا املقبةل ،وذكل بغرض "ترس يخ موعد انعقاد دورة امجلعية العامة يف اترخي يتيح الوقت الاكيف
املعني حديثا يك جيري املشاورات الالزمة و ّ
يرحش [فريقا ل إالدارة العليا] حىت يكون ذكل الفريق ُم ّ
للمدير العام ّ
شلّك وجاهزا
لبداية ولية املدير العام ّ
املعني حديثا .وس ميكّن الاقرتاح املذكور من تاليف اللجوء اإىل أأيّة اس تثناءات يف املس تقبل

 2انظر الفقرة  20من الوثيقة  WO/CC/70/2والفقرة  39من الوثيقة .WO/CC/70/5
 3يف عام ُ ،2013ح ّول موعد امجلعية العامة للويبو اإىل اترخي أأبكر ( أأربعة أأشهر وثالثة أأسابيع (بدل من ثالثة أأشهر) قبل انقضاء ولية املدير العام اخلارج) لضامن
أأن يكون للمدير العام ّ
املعني حديثا الوقت الاكيف لقرتاح تعيني نوابه ومساعديه (انظر الفقرة  6من الوثيقة  A/51/3والفقرة  171من الوثيقة .)A/51/20
واعُترب ذكل الاس تثناء رضوراي ابلرمغ من أأن اجلدول الزمين اكن أأقل كثافة ،اإذ مل تكن ولية نواب املدير العام ومساعديه لتبد أأ قبل  1ديسمرب  ،2014وليس،
كام هو احلال يف عام  ،2020يف  1أأكتوبر .ويف عام ّ ،2002تقرر تطبيق اس تثناء عىل اإجراءات  1998وعقد امجلعية العامة يف موعد أأبكر (مايو  2003بدل من
سبمترب  )2003ملراعاة رضورة اإجراء مشاورات بشأأن املتعاونني املبارشين مع املدير العام" ،أأي نواب املدير العام ومساعديه (انظر الفقرتني  133و 134من
الوثيقة .)A/37/14
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حتول موعد انقضاء ولايت نواب املدير العام ومساعديه اخلارجني اإىل اترخي أأبكر مقارنة
( أأضيف اخلط املائل للتأأكيد) .4ومع ّ
ابلنتخاابت السابقة ،فاإن اإدخال تعديالت عىل اإجراءات  1998ابت أأمرا أأكرث اإحلاحا.

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل اإجراءات 1998
 .10بناء عىل ما س بق وللسامح بربجمة الاجامتعات وفق جداول زمنية جديدة و أأكرث مرونة ،يُقرتح تعديل اإجراءات 1998
مبا يفيض اإىل اإجراءات جديدة ويه اإجراءات  ،2019ابلصيغة الواردة يف املرفق الثالث .ويف هذا الصدد ،ميكن أأن تسمح
اإجراءات  2019اجلديدة املقرتحة إاباتحة فرتة ل تق ّل عن أأربعة أأشهر بعد تعيني املدير العام لالضطالع ابلرتتيبات الانتقالية
املكون من نوابه ومساعديه ،فضال عن
الواجبة ،وستشمل تكل الفرتة الوقت الالزم للمدير العام املُنتخب لتشكيل الفريق ّ
عقد أأي جلسات اإعالمية موضوعية قد يلزم عقدها .وميكن حتقيق ذكل بتعديل احلمك املتعلق ابلتوقيت احملدّد دلعوة
امجلعية العامة اإىل تعيني املدير العام كام ييل:
" "1تعديل بشأأن التوقيت احملدّد دلعوة امجلعية العامة
احلمك

احلايل5

"جتمتع امجلعية العامة للويبو ،اليت علهيا أأن تعني املدير العام بناء عىل اقرتاح جلنة التنس يق ،قبل انقضاء ولية املدير
العام اخلارج مبدة ل تزيد عىل ثالثة أأشهر ول تقل عىل شهر واحد".
احلمك املع ّدل
"جتمتع امجلعية العامة للويبو ،اليت علهيا أأن تعني املدير العام بناء عىل اقرتاح جلنة التنس يق ،قبل انقضاء ولية املدير
العام اخلارج مبدة ل تزيد عىل س تة أأشهر ول تقل عىل أأربعة أأشهر".
 .11ومع حتويل التوقيت احملدّد دلعوة امجلعية العامة اإىل تعيني املدير العام اإىل موعد أأبكر ،يُقرتح أأيضا حتويل التوقيت
احملدّد دلعوة جلنة التنس يق وفقا ذلكل .وكون التوقيت احملدّد دلعوة جلنة التنس يق يعمتد عىل التوقيت احملدّد دلعوة امجلعية
العامة بناء عىل اإجراءات  ،1998يُقرتح اإدخال تعديل مماثل عىل احلمك املعين بشأأن جلنة التنس يق كام ييل:

 4انظر الفقرة  7من الوثيقة .A/51/3
 5انظر الفقرة  5من الوثيقة  WO/GA/23/6والفقرة  22من الوثيقة .WO/GA/23/7
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" "2تعديل بشأأن التوقيت احملدّد دلعوة جلنة التنس يق
احلمك

احلايل6

"وجتمتع جلنة التنس يق من أأجل اقرتاح مرحش ملنصب املدير العام قبل اجامتع امجلعية العامة للويبو لتعيني املدير العام
بناء عىل اقرتاح جلنة التنس يق مبدة ل تزيد عىل س تة أأشهر ول تقل عىل مخسة أأشهر".
احلمك املع ّدل
"وجتمتع جلنة التنس يق من أأجل اقرتاح مرحش ملنصب املدير العام قبل اجامتع امجلعية العامة للويبو لتعيني املدير العام
بناء عىل اقرتاح جلنة التنس يق مبدة ل تزيد عىل ثالثة أأشهر ول تقل عىل شهرين".

متكرر عىل اإجراءات 1998
تطبيق اس تثناء غري ّ
 .12لن يبد أأ رساين اإجراءات  2019اجلديدة حىت توافق علهيا امجلعية العامة للويبو يف دورهتا احلادية وامخلسني وجلنة
الويبو للتنس يق يف دورهتا السادسة والس بعني ،وحيهنا س تحمك تكل الإجراءات ،اإذا ومىت حظيت ابملوافقة ،بقية العملية
اخلاصة برتش يح وتعيني املدير العام يف عام  2020ومعليات الانتخاب يف املس تقبل .غري أأن بداية تكل العملية ،أأي اإرسال
التعممي اذلي يدعو ادلول ا ألعضاء اإىل اقرتاح مرحشني ،جيب أأن تمت قبل أأن تُتاح للجمعية العامة وجلنة التنس يق اإماكنية
النظر يف تكل الإجراءات واملوافقة علهيا .واحلد ا ألدىن للمدة املسموح هبا (السارية حاليا) بناء عىل اإجراءات 1998
واملرتاوحة بني اإرسال التعممي واجامتع جلنة التنس يق اليت تقرتح مرحشا لتعينه يف منصب املدير العام هو س تة أأشهر.
وبشلك عام ،تظ ّل تكل املدة البالغة س تة أأشهر معقوةل وسلمية ،وابلتايل ل يُقرتح اإدخال أأي تعديل عىل احلمك املعين .ولكن
متكرر عىل الإجراءات
للمتكّن من تنفيذ اجلدول الزمين احلايل طبقا للتعديلني املذكورين أأعاله ،يُقرتح تطبيق اس تثناء غري ّ
فامي خيص ذكل احلد ا ألدىن للمدة املسموح هبا ،أأي جعهل مخسة أأشهر بدل من ا ألشهر الس تة املطلوبة.
احلمك

احلايل7

"يرسل رئيس جلنة التنس يق ،قبل انعقاد اجامتع جلنة التنس يق لقرتاح مرحش ملنصب املدير العام مبدة ل تقل عىل
س تة أأشهر ،كتااب معمام اىل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو يدعوها اىل اقرتاح أأحد مواطنهيا مكرحش ملنصب املدير
العام للويبو".
املتكرر
الاس تثناء غري ّ
"يرسل رئيس جلنة التنس يق ،قبل انعقاد اجامتع جلنة التنس يق لقرتاح مرحش ملنصب املدير العام مبدة ل تقل عىل
مخسة أأشهر ،كتااب معمام اىل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو يدعوها اىل اقرتاح أأحد مواطنهيا مكرحش ملنصب املدير
العام للويبو".

 6انظر الفقرة  5من الوثيقة  WO/GA/23/6والفقرة  22من الوثيقة .WO/GA/23/7
 7انظر الفقرة  5من الوثيقة  WO/GA/23/6والفقرة  22من الوثيقة .WO/GA/23/7
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اجلدول الزمين
املتكرر ،س يكون اجلدول الزمين املقرتح ،بعد أأن يُرسل،
 .13وفقا للتعديلني املقرتحني أأعاله والاس تثناء غري ّ
يف  30سبمترب  ،2019التعممي اذلي يدعو اإىل اقرتاح مرحشني ،كام ييل:
 30ديسمرب

8:2019

أخر أأجل لتقدمي الرتش يحات

 5و 6مارس :2020

دورة اس تثنائية تعقدها جلنة التنس يق لقرتاح مرحش للتعيني
يف منصب املدير العام.

 7و 8مايو :2020

دورات اس تثنائية تعقدها امجلعية العامة ومجعييت احتاد
ابريس واحتاد برن لتعيني املدير العام.

 .14اإن امجلعية العامة للويبو وجلنة الويبو
للتنس يق ومجعييت احتاد ابريس واحتاد برن ،لك فامي
يعنيه ،مدعوة اإىل ما ييل:
" "1الإحاطة علام ابإرسال التعممي
الواردة نصه يف املرفق الثاين؛
" "2وتعديل "اإجراءات ترش يح املدير
العام للويبو وتعيينه" لعام  ،1998عىل
النحو الوارد يف الفقرتني  10و 11من
هذه الوثيقة بغرض اإعداد صيغة
عام  2019اجلديدة من "اإجراءات
ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه" ،كام
يه واردة يف املرفق الثالث؛
متكرر
" "3واعامتد اس تثناء غري ّ
لتطبيقه عىل "اإجراءات ترش يح املدير
العام للويبو وتعيينه" لعام  ،1998عىل
النحو الوارد يف الفقرة  12من هذه الوثيقة

 8طبقا لإجراءات ( 1998انظر الفقرة  5من الوثيقة  )WO/GA/23/6وإاجراءات  2019اجلديدة املقرتحة ،يكون أخر أأجل لتقدمي الرتش يحات بعد اإرسال
التعممي بثالثة أأشهر.
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بغرض عقد دورة للجنة الويبو للتنس يق
يويم  5و 6مارس 2020؛
" "4واملوافقة عىل عقد دورات
للجمعية العامة للويبو ومجعييت احتاد
ابريس واحتاد برن يويم  7و8
مايو 2020؛
" "5واملوافقة عىل اجلدول الزمين
للخطوات الإجرائية الوارد يف الفقرة .13
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

إاجراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه
إاجراءات بشأأن الاعالن عن احامتل خلو الوظيفة وايداع الرتش يحات
 .1يرسل رئيس جلنة التنس يق ،قبل انعقاد اجامتع جلنة التنس يق لقرتاح مرحش ملنصب املدير العام مبدة ل تقل عىل س تة
أأشهر ،تعمامي إاىل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو يدعوها اىل اقرتاح أأحد مواطنهيا مكرحش ملنصب املدير العام للويبو.
.2

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

 .3وحيدد التعممي اذلي يرسهل رئيس جلنة التنس يق لدلعوة اىل تقدمي الرتش يحات ساعة (توقيت جنيف) واترخي أخر
أأجل لإيداع الرتش يحات .وييل ذكل التارخي اترخي التعممي بثالثة أأشهر.
 .4وابلتعاون مع املكتب ادلويل ،يطلع رئيس جلنة التنس يق مجيع ادلول ا ألعضاء عىل خمتلف الرتش يحات فور اس تالهما.
وفور مرور أخر أأجل لإيداع الرتش يحات ،يطلع الرئيس ادلول ا ألعضاء عىل مجيع الرتش يحات املس تلمة يف بيان موحد.
 .5وجتمتع جلنة التنس يق من أأجل اقرتاح مرحش ملنصب املدير العام قبل اجامتع امجلعية العامة للويبو لتعيني املدير العام
بناء عىل اقرتاح جلنة التنس يق مبدة ل تزيد عىل س تة أأشهر ول تقل عىل مخسة أأشهر.
.6

ويطلع رئيس جلنة التنس يق مجيع ادلول ا ألعضاء عىل قرار اللجنة فور اختاذه.

إاجراءات اقرتاح جلنة التنس يق للمرحش ملنصب املدير العام
أأول مبادئ عامة
 .1جيري اختيار املرحش ملنصب املدير العام ابحرتام كرامة املرحشني والبدلان اليت رحشهتم عىل السواء ،ويقوم عىل شفافية
معلية الرتش يح.
 .2وينبغي أأن يمت اقرتاح املرحش ملنصب املدير العام بتوافق الراء إان أأمكن .فذكل يسهل عىل امجلعية العامة تعيني املدير
العام .ولكن من املعرتف به أأن التصويت قد يكون رضوراي لتوفيق الراء حول اقرتاح مرحش ما.
 .3والباب مفتوح أأمام لك اجلهود الرامية اىل اقرتاح مرحش عن طريق التشاور اذلي يوفق بني الراء ،يف أأية مرحةل من
مراحل معلية الاختيار ،عىل أأل تتسبب تكل اجلهود يف تأأخري معلية اختاذ القرار بال مربر.
اثنيا احلق يف التصويت
ألغراض اقرتاح مرحش ملنصب املدير العام من قبل جلنة التنس يق ،من املتعارف عليه أأن يمتتع مجيع أأعضاء اللجنة حبق
التصويت ،ابس تثناء ا ألعضاء املنتس بة.
اثلثا معلية اختاذ القرار
 .1إاذا اكن هناك أأكرث من ثالثة مرحشني ،أأمكن تقيمي ادلمع النس يب اذلي يمتتع به لك من املرحشني بواسطة "تصويت
شلكي" قبل إاجراء أأي تصويت رمسي ،أأي أأن لك عضو يف جلنة التنس يق هل حق التصويت س يحدد خياره ا ألول والثاين
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عىل قامئة املرحشني عىل ورقة تصويته .ويكون التصويت ابلقرتاع الرسي .وإاذا اكن هناك ثالثة مرحشني أأو أأقل ،ف إان
الاجراءات املنصوص علهيا يف هذه الفقرة والفقرة التالية حتذف.
 .2ومير التصويت الرمسي ابلقرتاع الرسي عرب عدة مراحل ،مع الابالغ مس بقا مبهةل مناس بة ،حىت يتس ىن تقليص عدد
املرحشني تدرجييا اىل ثالثة فقط .وبعد لك تصويت ،ل حيق للمرحش اذلي مجع أأقل عدد من ا ألصوات أأن يشرتك يف
ن
للمرحشني
التصويت التايل .وإاذا اكن عدد املرحشني كبريا ،ميكن التقليل من تكرار التصويت عن طريق الاعالن بأأن ل جيوز
الثنني أأو املرحشني الثالثة اذلين مجعوا أأقل عدد من ا ألصوات الاشرتاك يف التصويت التايل .وابلتشاور ،حيدد الرئيس جحم
لك مرحةل من تكل املراحل يف ضوء عدد املرحشني الباقني يف أأي وقت .وس تتبع تكل املراحل مع مراعاة الطريقة املتبعة يف
املثال التايل اذلي يقوم عىل مجموعة نظرية من عرشة مرحشني :بعد التصويت الرمسي ا ألول عىل مجيع املرحشني العرشة ،يقترص
الاشرتاك يف مراحل التصويت ا إلضافية عىل املرحشني الس بعة اذلين مجعوا أأكرب عدد من ا ألصوات .وبعد التصويت الرمسي
الثاين ،يقترص الاشرتاك يف مراحل التصويت ا إلضافية عىل املرحشني امخلسة اذلين مجعوا أأكرب عدد من ا ألصوات .وبعد
التصويت الرمسي الثالث ،توضع قامئة قصرية ابملرحشني الثالثة اذلين مجعوا أأكرب عدد من ا ألصوات.
 .3وإاذا مل تتقدم املشاورات بشأأن القامئة القصرية ابملرحشني الثالثة ،فان معلية التصويت تس متر .وانطالقا من نتاجئ
التصويت عىل املرحشني الثالثة يف تكل القامئة ،يقترص تصويت هنايئ عىل املرحشني الثنني الذلين مجعا أأكرب عدد من
ا ألصوات .وتتخذ جلنة التنس يق عندئذ قرارها الهنايئ بشأأن املرحشني ابلتصويت ،يف أأجل ل يتعدى اليوم ا ألخري من
اجامتعاهتا.
.4

ويبلغ رئيس جلنة التنس يق رئيس امجلعية العامة ابمس املرحش للتعيني يف منصب املدير العام.

تعيني املدير العام
جتمتع امجلعية العامة للويبو ،اليت علهيا أأن تعني املدير العام بناء عىل اقرتاح جلنة التنس يق ،قبل انقضاء ولية املدير العام
اخلارج مبدة ل تزيد عىل ثالثة أأشهر ول تقل عىل شهر واحد.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
التعممي املزمع اإرساهل اإىل ادلول ا ألعضاء يف الويبو دلعوهتا اإىل اقرتاح مرحشني ملنصب املدير العام
C. N ----

هيدي رئيس جلنة التنس يق للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) أأطيب حتياته اإىل وزير الشؤون اخلارجية ويترشف
ابإبالغ حكومة لك دوةل عضو يف الويبو مبا ييل:
ستنقيض مدة ولية املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري ،يف  30سبمترب .2020
وطبقا ألحاكم التفاقية املنش ئة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ومعال ابإجراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه اليت
اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف سبمترب  ،1998س تعكف جلنة الويبو للتنس يق ،خالل ادلورة الاس تثنائية اليت س تعقدها يف
اترخي س تحدّده مبوجب قرار تصدره يف دورهتا السادسة والس بعني (ادلورة العادية امخلسني) عىل ترش يح خشص لتعينه
امجلعية العامة للويبو مديرا عاما .وس ّ
تبت امجلعية العامة للويبو يف ذكل التعيني يف دورهتا املقبةل يف عام  2020بعد أأن تكون
جلنة التنس يق للويبو قد اقرتحت مرحشا.
وميكن حلكومة لك بدل عضو يف الويبو ،اإن رغبت يف ذكل ،اقرتاح امس أأحد مواطنهيا يك ترحشه جلنة التنس يق للويبو .وينبغي
أأن يُرفق لك اقرتاح ابلسرية اذلاتية للشخص املقرتح و أأن يُرسل من قبل وزير الشؤون اخلارجية لدلوةل العضو املتقدمة
ابلقرتاح اإىل رئيس جلنة الويبو للتنس يق عىل عنوان الويبو يف جنيف .وجيب أأن تصل الاقرتاحات اإىل الويبو قبل الساعة
اخلامسة من مساء يوم الإثنني املوافق  30ديسمرب .2019
 30سبمترب 2019
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث

ا إلجراءات اجلديدة املقرتحة لرتش يح املدير العام للويبو وتعيينه
إاجراءات بشأأن الاعالن عن احامتل خلو الوظيفة وايداع الرتش يحات
 .1يرسل رئيس جلنة التنس يق ،قبل انعقاد اجامتع جلنة التنس يق لقرتاح مرحش ملنصب املدير العام مبدة ل تقل عىل س تة
أأشهر ،تعمامي إاىل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو يدعوها اىل اقرتاح أأحد مواطنهيا مكرحش ملنصب املدير العام للويبو.
.2

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

 .3وحيدد التعممي اذلي يرسهل رئيس جلنة التنس يق لدلعوة اىل تقدمي الرتش يحات ساعة (توقيت جنيف) واترخي أخر
أأجل لإيداع الرتش يحات .وييل ذكل التارخي اترخي التعممي بثالثة أأشهر.
 .4وابلتعاون مع املكتب ادلويل ،يطلع رئيس جلنة التنس يق مجيع ادلول ا ألعضاء عىل خمتلف الرتش يحات فور اس تالهما.
وفور مرور أخر أأجل لإيداع الرتش يحات ،يطلع الرئيس ادلول ا ألعضاء عىل مجيع الرتش يحات املس تلمة يف بيان موحد.
 .5وجتمتع جلنة التنس يق من أأجل اقرتاح مرحش ملنصب املدير العام قبل اجامتع امجلعية العامة للويبو لتعيني املدير العام
بناء عىل اقرتاح جلنة التنس يق مبدة ل تزيد عىل ثالثة أأشهر ول تقل عىل شهرين.
.6

ويطلع رئيس جلنة التنس يق مجيع ادلول ا ألعضاء عىل قرار اللجنة فور اختاذه.

إاجراءات اقرتاح جلنة التنس يق للمرحش ملنصب املدير العام
أأول مبادئ عامة
 .1جيري اختيار املرحش ملنصب املدير العام ابحرتام كرامة املرحشني والبدلان اليت رحشهتم عىل السواء ،ويقوم عىل شفافية
معلية الرتش يح.
 .2وينبغي أأن يمت اقرتاح املرحش ملنصب املدير العام بتوافق الراء إان أأمكن .فذكل يسهل عىل امجلعية العامة تعيني املدير
العام .ولكن من املعرتف به أأن التصويت قد يكون رضوراي لتوفيق الراء حول اقرتاح مرحش ما.
 .3والباب مفتوح أأمام لك اجلهود الرامية اىل اقرتاح مرحش عن طريق التشاور اذلي يوفق بني الراء ،يف أأية مرحةل من
مراحل معلية الاختيار ،عىل أأل تتسبب تكل اجلهود يف تأأخري معلية اختاذ القرار بال مربر.
اثنيا احلق يف التصويت
ألغراض اقرتاح مرحش ملنصب املدير العام من قبل جلنة التنس يق ،من املتعارف عليه أأن يمتتع مجيع أأعضاء اللجنة حبق
التصويت ،ابس تثناء ا ألعضاء املنتس بة.
اثلثا معلية اختاذ القرار
 .1إاذا اكن هناك أأكرث من ثالثة مرحشني ،أأمكن تقيمي ادلمع النس يب اذلي يمتتع به لك من املرحشني بواسطة "تصويت
شلكي" قبل إاجراء أأي تصويت رمسي ،أأي أأن لك عضو يف جلنة التنس يق هل حق التصويت س يحدد خياره ا ألول والثاين
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عىل قامئة املرحشني عىل ورقة تصويته .ويكون التصويت ابلقرتاع الرسي .وإاذا اكن هناك ثالثة مرحشني أأو أأقل ،ف إان
الاجراءات املنصوص علهيا يف هذه الفقرة والفقرة التالية حتذف.
 .2ومير التصويت الرمسي ابلقرتاع الرسي عرب عدة مراحل ،مع الابالغ مس بقا مبهةل مناس بة ،حىت يتس ىن تقليص عدد
املرحشني تدرجييا اىل ثالثة فقط .وبعد لك تصويت ،ل حيق للمرحش اذلي مجع أأقل عدد من ا ألصوات أأن يشرتك يف
ن
للمرحشني
التصويت التايل .وإاذا اكن عدد املرحشني كبريا ،ميكن التقليل من تكرار التصويت عن طريق الاعالن بأأن ل جيوز
الثنني أأو املرحشني الثالثة اذلين مجعوا أأقل عدد من ا ألصوات الاشرتاك يف التصويت التايل .وابلتشاور ،حيدد الرئيس جحم
لك مرحةل من تكل املراحل يف ضوء عدد املرحشني الباقني يف أأي وقت .وس تتبع تكل املراحل مع مراعاة الطريقة املتبعة يف
املثال التايل اذلي يقوم عىل مجموعة نظرية من  10مرحشني :بعد التصويت الرمسي ا ألول عىل مجيع املرحشني العرشة ،يقترص
الاشرتاك يف مراحل التصويت ا إلضافية عىل املرحشني الس بعة اذلين مجعوا أأكرب عدد من ا ألصوات .وبعد التصويت الرمسي
الثاين ،يقترص الاشرتاك يف مراحل التصويت ا إلضافية عىل املرحشني امخلسة اذلين مجعوا أأكرب عدد من ا ألصوات .وبعد
التصويت الرمسي الثالث ،توضع قامئة قصرية ابملرحشني الثالثة اذلين مجعوا أأكرب عدد من ا ألصوات.
 .3وإاذا مل تتقدم املشاورات بشأأن القامئة القصرية ابملرحشني الثالثة ،فان معلية التصويت تس متر .وانطالقا من نتاجئ
التصويت عىل املرحشني الثالثة يف تكل القامئة ،يقترص تصويت هنايئ عىل املرحشني الثنني الذلين مجعا أأكرب عدد من
ا ألصوات .وتتخذ جلنة التنس يق عندئذ قرارها الهنايئ بشأأن املرحشني ابلتصويت ،يف أأجل ل يتعدى اليوم ا ألخري من
اجامتعاهتا.
.4

ويبلغ رئيس جلنة التنس يق رئيس امجلعية العامة ابمس املرحش للتعيني يف منصب املدير العام.

تعيني املدير العام
جتمتع امجلعية العامة للويبو ،اليت علهيا أأن تعني املدير العام بناء عىل اقرتاح جلنة التنس يق ،قبل انقضاء ولية املدير العام
اخلارج مبدة ل تزيد عىل س تة أأشهر ول تقل عىل أأربعة أأشهر.
[هناية املرفق الثالث والوثيقة]

