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اذلي اع متدته جلنة الويبو للتنس يق

.1

افتتح الاجامتع رئيس جلنة الويبو للتنس يق الس يد فرانسوا ريفاسو (فرنسا) اذلي تر أأس اجللسة أأيضا.

.2

واكنت ادلول التالية ا ألعضاء يف جلنة التنس يق ممث َّةل يف الاجامتع:
اجلزائر ،أأنغول ،ا ألرجنتني ،أأسرتاليا ،المنسا ،بنغالديش ،بيالروس ،بلجياك ،بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات)،
الربازيل ،بوركينا فاسو ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،كوس تارياك ،كوت ديفوار ،كواب ،مجهورية كوراي
الشعبية ادلميقراطية ،ادلامنرك ،جيبويت ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،اإثيوبيا (مؤقت) ،فنلندا ،فرنسا ،غابون،
جورجيا ،أأملانيا ،غاان ،غواتاميل ،هنغاراي ،اإيسلندا ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،العراق،
اإيرلندا ،اإيطاليا ،جاماياك ،الياابن ،اكزاخس تان ،كينيا ،قريغزيس تان ،لتفيا ،لكسمربغ ،مالزياي ،املكس يك ،منغوليا،
املغرب ،انميبيا ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيجرياي ،الرنوجي ،عامن ،ابراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية
كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،الس نغال ،س نغافورة ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،السويد،
سويرسا (حبمك الوضع) ،اتيلند ،ترينيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا ،أأوغندا ،الإمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة،
الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فييت انم ،زمبابوي (.)83
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.3

واكنت ادلول التالية ممثةل بصفة مراقب:
أألبانيا ،أأذربيجان ،جزر الهباما ،البحرين ،برابدوس ،بواتن ،بروين دار السالم ،بلغاراي ،تشاد ،الكونغو ،كرواتيا،
امجلهورية التش يكية ،مجهورية الكونغو ادلميقراطية ،اإس تونيا ،غامبيا ،اليوانن ،الكريس الرسويل ،هندوراس،
إارسائيل ،ا ألردن ،الكويت ،مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليتوانيا ،مدليف ،مالطة ،موريش يوس،
موريتانيا ،موانكو ،اجلبل ا ألسود ،ميامنار ،نيبال ،نياكراغوا ،النيجر ،مقدونيا الشاملية ،ابكس تان ،بامن ،قطر ،اململكة
العربية السعودية ،رصبيا ،سرياليون ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،رسي لناك ،السودان ،امجلهورية العربية السورية،
طاجيكس تان ،توغو ،أأوكرانيا ،أأوروغواي ،أأوزبكس تان ،فزنويال (مجهورية – البوليفارية) ،المين ،زامبيا (.)54

.4

و أأدىل الرئيس ابلبيان التايل:
"معايل الوزراء ،سعادة املمثلني ادلامئني والسفراء ،املندوبون املوقرون ،أأعلن عن افتتاح ادلورة السابعة
والس بعني للجنة الويبو للتنس يق.
"اإنه لرشف عظمي يل أأن أأر ّحب بمك مجيعا يف هذا الاجامتع املهم اذلي يريم ،كام تعلمون ،اإىل اختيار مرحش
ملنصب املدير العام للويبو بغرض تعيينه يف ذكل املنصب من قبل امجلعية العامة للويبو .و أأعمتد عىل تعاونمك حىت
نمتكّن من اإجناز هذه املهمة وفقا للمبادئ العامة وا ألحاكم اليت حتمك اإجراءات اختيار مرحش ملنصب املدير العام
للويبو .وتكل الرشوط مب ّينة يف الوثيقة  .WO/CC/77/3وامسحوا يل أأن أأشري جمددا اإىل املبادئ العامة الثالثة.
" أأول ،جيري اختيار املرحش ملنصب املدير العام ابحرتام كرامة املرحشني والبدلان اليت رحشهتم عىل السواء،
ويقوم عىل شفافية معلية الرتش يح .و أأغتمن هذه الفرصة ألرحب ابملرحشني والبدلان اليت اقرتحت مرحشا خدمة
ملصلحة الويبو والنظام املتعدد ا ألطراف .واثنيا ،ينبغي أأن يمت اقرتاح املرحش ملنصب املدير العام بتوافق الآراء إان
أأمكن ،فذكل يسهل عىل امجلعية العامة للويبو تعيني املدير العام .ولكن من املعرتف به أأن التصويت قد يكون
رضوراي لتوفيق الآراء حول اقرتاح مرحش ما .واثلثا ،الباب مفتوح ،ابلطبع ،أأمام اجلهود الرامية اىل اقرتاح مرحش
عن طريق التشاور اذلي يوفق بني الآراء ،يف أأية مرحةل من مراحل معلية الاختيار ،عىل أأل تتسبب تكل اجلهود
مربر.
يف تأأخري معلية اختاذ القرار بال ّ
"و أأو ّد أأيضا أأن أأذكّر بأأن جلسات جلنة الويبو للتنس يق يه جلسات مغلقة وغري متاحة للجمهور وبأأن معلية
التصويت رسية .وبناء عليه ،اختذ لك من مكتب املستشار القانوين وإادارة خدمات املؤمترات وإادارة ا ألمن عدة
ترتيبات خاصة .فقد استُبعدت الاكمريات من أأمام القاعة ،وخباصة من مقصورة التصويت ،لضامن رسية معلية
التصويت .ولن تُس تخدم الاكمريات ا ألخرى احمليطة ابلقاعة سوى لإظهار املتحدث وقت مداخلته عىل الشاشات
داخل تكل القاعة .ولن ُجيرى أأي تسجيل من أأي نوع ولن تُبث وقائع الاجامتع داخليا ول خارجيا .وابلتايل يُمنع
اس تخدام ا ألهجزة احملموةل لإجراء تسجيالت فيديو أأو تسجيالت صوتية مبارشة أأو لاللتقاط صور .وطبقا للمبد أأ
ذاته ،يُطلب من املندوبني عدم اإفشاء أأية معلومات تتعلق مبجرايت الاجامتع أأو نتاجئه وذكل طيةل فرتة انعقاده.
و أأ ّعول عىل تعاونمك الاكمل والتام لضامن احرتام لك هذه املبادئ.
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"وقبل الانتقال اإىل اعامتد جدول ا ألعامل ،أأو ّد أأن أأدعو املستشار القانوين لتقدمي بعض الإعالانت الإدارية
الإضافية".
 .5وقدم املستشار القانوين اإىل الوفود معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الويبو بغرض الاس تجابة لنتشار فريوس
كوفيد ،19-واليت تتّيع بشلك وثيق الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية والسلطات الطبية للبدل املضيفّ .
وحث
املستشار القانوين الوفود عىل الامتثال برصامة ل إالرشادات املُقدمة للحفاظ عىل عافية لك املشاركني يف الاجامتع.

جدول ا ألعامل
.6

اعمتدت جلنة الويبو للتنس يق جدول أأعاملها كام هو مقرتح يف الوثيقة .WO/CC/77/1 Rev. 2

اعامتد النظام اخملصص
 .7اسرتعى الرئيس انتباه الوفود اإىل الوثيقة "( WO/CC/77/3معلية الرتش يح") ،اليت حتتوي عىل معلومات عن
معلية اختيار مرحش ملنصب املدير العام وعىل النظام اخملصص املقرتح لالجامتع .وذكّر بأأن ذكل النظام اخملصص ُأعد ابلتشاور
الوثيق مع ا ألعضاء واملراقبني يف جلنة الويبو للتنس يق.
 .8ووافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل الاقرتاحات الواردة يف الفقرات من  7اإىل  14من الوثيقة WO/CC/77/3
و أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.
 .9وطبقا للامدة  2من مرفق النظام ادلاخيل العام للويبو ،واحلمك ذي الصةل يف النظام اخملصص املعمتد لهذا الاجامتعّ ،عني
الرئيس حاس بني ل ألصوات وحاس بني بديلني مت اختيارهام عشوائيا قبيل افتتاح الاجامتع ،حبضور منسقي مجموعات الويبو.
 .10واكن حاس با ا ألصوات من وفدي ش ييل وانميبيا واكن حاس با ا ألصوات البديالن من وفدي لتفيا والاحتاد الرويس.
مث دعا الرئيس حاس يب ا ألصوات ،وهام مندوب من انميبيا ومندوب من ش ييل ،اإىل أأخذ مقعدهيام املع ّينني عىل املنصة.
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الرتش يح ملنصب املدير العام
 .11اسرتعى الرئيس انتباه الوفود اإىل الوثيقة "( WO/CC/77/2 Rev.الرتش يحات املقرتحة ملنصب املدير العام
للويبو") ،اليت ّتبني الرتش يحات املقرتحة اليت اس تلمها الرئيس قبل انقضاء ا ألجل احملدّد وهو  30ديسمرب  ،2020وختص
ا ألشخاص العرشة التالية أأسامؤمه:
الربوفيسور أأديبامبو أأديووبو (نيجرياي)
الس يد ماركو ماتياس أألامين (كولومبيا)
الس يد اإيفو غاغليويف بيريستيش (بريو)
ادلكتور اإدوارد كواكوا (غاان)
الس يد كينيشريو انتسويم (الياابن)
ادلكتور داماسو ابردو (ا ألرجنتني)
الس يد يوري س يلينتال (اإس تونيا)
الس يد دارين اتنغ (س نغافورة)
الس يدة سول تليفليسوفا (اكزاخس تان)
الس يدة وانغ بينينغ (الصني)
 .12و أأعلن أأن ا ألشخاص التالية أأسامؤمه ابلرتتيب ا ألجبدي الالتيين حسبوا ،اعتبارا من  14فرباير  ،2020ترش يحاهتم
ملنصب املدير العام مبوجب تبليغات اس ُتلمت من حكومات لك مهنم:
الربوفيسور أأديبامبو أأديووبو (نيجرياي)
الس يد كينيشريو انتسويم (الياابن)
ادلكتور داماسو ابردو (ا ألرجنتني)
الس يد يوري س يلينتال (اإس تونيا)
 .13و أأبلغ الرئيس الوفود بأأنه اس تمل للتو من البعثة ادلامئة مجلهورية اكزاخس تان تبليغا بسحب ترش يح الس يدة سول
تليفليسوفا ملنصب املدير العام للويبو.
 .14مث تال املستشار القانوين مضمون التبليغ املذكور.
 .15وبناء عليه ،أأحصبت قامئة املرحشني املتبقني كام ييل:
الس يد ماركو ماتياس أألامين (كولومبيا)
الس يد اإيفو غاغليويف بيريستيش (بريو)
ادلكتور اإدوارد كواكوا (غاان)
الس يد دارين اتنغ (س نغافورة)
الس يدة وانغ بينينغ (الصني)
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 .16و أأدىل وفد اكزاخس تان ببيان توضيحي قال فيه اإنه يو ّد اغتنام الفرصة ليعرب جمددا عن الزتام بدله بضامن أأن تكون
الويبو منظمة ذات فعالية ومصداقية .و أأ ّقر الوفد مبسؤولية الويبو الكبرية أأمام اجملمتع ادلويل بتأأمني اس مترارية وضعها السلمي.
و أأضاف أأن بدله أأبدى ،من أأجل تيسري معلية الرتش يح وبناء توافق الآراء ،موافقته عىل قرار مرحشته ابلنسحاب من معلية
انتخاب املدير العام للويبو .و أأعرب الوفد عن امتنانه لوفود مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،ولسائر
ادلول ا ألعضاء يف الويبو اذلي أأبدت دعام كبريا ملرحشة بدله ،الس يدة سول تليفليسوفا ،و أأكّد دمعه الاكمل لدلول امللزتمة
بضامن معلية انتخاب شفافة وعادةل .واختمت قائال اإنه يتطلع اإىل العمل مع املدير العام اجلديد للمنظمة.
 .17واسرتعى الرئيس انتباه الوفود اإىل الوثيقة  ،WO/CC77/INF/1 Rev.اليت تورد معلومات عن عضوية جلنة
الويبو للتنس يق واحلق يف التصويت يف س ياق اختيار جلنة الويبو للتنس يق ملرحش ملنصب املدير العام للويبو .وذكّر كذكل
بأأنه وفقا للامدة  28من النظام ادلاخيل العام للويبو ،خيضع التصويت ابلقرتاع الرسي لنظام خاص منصوص عليه يف مرفق
النظام ادلاخيل العام للويبو.
 .18وواصل الرئيس مذكّرا اب ألحاكم اخلاصة ببطاقات التصويت وإاجراءات التصويت كام هو منصوص علهيا يف النظام
اخملصص لجامتع جلنة الويبو للتنس يق .و أأعلن أأن بطاقات التصويت واملغلفات س تكون من الورق ا ألبيض ول متزيها أأية
عالمة .ومىض يقول اإن بطاقات التصويت س ُتطبع مس بقا وتُدرج فهيا أأسامء املرحشني املشاركني الاكمةل وبدلاهنم يف لك جوةل
تصويت .و أأوحض أأن التصويت س ُيجرى خلف حاجز يكفل اخلصوصية ويوضع فوق طاوةل حمدّدة لسرت معلية التصويت يف
حني يظ ّل املندوب اذلي يديل بصوته ابداي للعيان .و أأشار اإىل أأنه لن تُتاح عىل طاوةل التصويت سوى بطاقة تصويت واحدة
للك وفد عند قيامه ابلتصويت ،مضيفا أأن بطاقات التصويت لن تُوزع يف القاعة ولكن س ُتعطى للك وفد من قبل ا ألمانة
عند قدومه اإىل التصويت .واسرتسل قائال اإن بطاقات التصويت اجلديدة س ُتعد قبل لك جوةل من جولت التصويت وتُدرج
فهيا أأسامء املرحشني املشاركني الاكمةل وبدلاهنم يف تكل اجلوةل .وطلب من الوفود التصويت بوضع عالمة اختيار أأو تقاطع يف
الإطار املوجود عىل ميني امس املرحش .كام طلب الرئيس من الوفود عدم غلق املغلفات اليت س توضع فهيا بطاقات التصويت.
و أأوحض أأن بطاقات التصويت البيضاء س ُتعترب امتناعا عن التصويت ولن تُعترب أأصواات.
 .19وذكّر الرئيس اب ألحاكم اخلاصة ببطالن بطاقات التصويت طبقا للامدة  12من مرفق النظام ادلاخيل العام للويبو.
 .20وقال اإن بطاقة التصويت اليت توضع علهيا عالمات اإضافية س تكون ملغاة .وذكّر بأأنه طبقا للنظام اخملصص املعمتد،
س يؤدي أأي تسجيل رمقي مبارش للتصويت اإىل اإلغاء الاقرتاع .ويف ضوء ذكل املبد أأ ،ال ُتمس من الوفود احلرص عىل عدم
اإظهار تصويهتا ،بأأي شلك أأو طريقة ،طوال معلية التصويت.
 .21وطبقا للامدة  29من النظام ادلاخيل العام للويبو ،أأعلن الرئيس عن بدء اجلوةل ا ألوىل من التصويت ابلقرتاع الرسي
لختيار مرحش لتعيينه يف منصب املدير العام للويبو .وتناول الرئيس مسأأةل النصاب املطلوب ،واذلي يبلغ نصف عدد أأعضاء
جلنة الويبو للتنس يق وفقا ألحاكم املادة  )5(8من اتفاقية الويبو ،وقال اإن ا ألمانة أأبلغته بأأن ادلول ا ألعضاء حارضة ابلعدد
املطلوب.
 .22و أأعلن بعد ذكل أأنه سيسحب عشوائيا امس دوةل عضو يف جلنة الويبو للتنس يق بغرض حتديد الرتتيب اذلي س ُتدعى
الوفود مبوجبه اإىل التصويت .وس ُتدعى الوفود ،الواحد تلو الآخر ،من قبل املستشار القانوين وفق الرتتيب ا ألجبدي ألسامء
ابتداء من امس البدل اذلي ُحسب امسه عشوائيا .و أأوحض الرئيس أأنه ينبغي ،عندما يدعو
ادلول ا ألعضاء ابللغة الفرنس يةً ،
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يصوت خلف س تار اخلصوصية .و أأشار اإىل أأن
املستشار القانوين وفدا من الوفود ،أأن يتقدم مندوب ذكل الوفد اإىل املنصة و ّ
بطاقة التصويت معروضة عىل الشاشة يك ّتطلع ادلول ا ألعضاء عىل تفاصيلها .و أأوحض كذكل أأنه ينبغي عىل املندوب ،بعد
التصويت ،تسلمي املغلف غري املغلق ألحد حاس يب ا ألصوات اذلي س يقوم عندها بوضعه داخل صندوق الاقرتاع .وانتقل
الرئيس بعد ذكل ليسحب عشوائيا امس البدل اذلي س يديل بصوته أأول .واكن ذكل البدل مجهورية اإيران الإسالمية ،وبعد
ذكل ،دعا املستشار القانوين الوفود ا ألخرى حسب الرتتيب ا ألجبدي ألسامهئا ابللغة الفرنس ية.
 .23وبعد أأن أأعلن الرئيس عن اإقفال جوةل التصويت ا ألوىل ،قام حاس با ا ألصوات حبساب وتأأكيد العدد الصحيح
ل ألصوات املدىل هبا من خالل بطاقات التصويت ،وتالوة امس املرحش اخملتار عىل لك بطاقة تصويت وحساب ا ألصوات
اخلاصة بلك مرحش .مث أأعلن الرئيس عن نتاجئ اجلوةل ا ألوىل للتصويت ابلقرتاع الرسي وذكل ابلرتتيب التنازيل لعدد
ا ألصوات اليت حصل علهيا لك مرحش.
 .24وطبقا ل إالجراء املعمول به ،أأعلن الرئيس أأن املشاركة يف جوةل التصويت التالية س تكون مقصورة عىل املرحشني
ا ألربعة التالية أأسامؤمه:
الس يد ماركو ماتياس أألامين (كولومبيا)
ادلكتور اإدوارد كواكوا (غاان)
الس يد دارين اتنغ (س نغافورة)
الس يدة وانغ بينينغ (الصني)
 .25مث ُم ّزقت بطاقات التصويت عىل املنصة حبضور حاس يب ا ألصوات .وبعد ذكل ،طلب الرئيس من ا ألمانة اإعداد
بطاقات تصويت ختص املرحشني ا ألربعة املتبقني ألغراض جوةل التصويت التالية.
ُ .26ورفعت اجللسة حىت الساعة  1.10بعد الظهر.
 .27وعند بداية جلسة الظهرية يف الساعة  ،1.10طلبت عدة وفود املزيد من الوقت للتشاور ،واس تجابة ذلكل الطلب
مبجرد اس تئناف الاجامتع ،أأعطى الرئيس اللكمة لوفد غاان ،اذلي
علّق الرئيس الاجامتع حىت الساعة  2.00بعد الظهر .و ّ
طلب اللكمة ل إالدلء ببيان.
 .28وقال وفد غاان اإنه بعد جوةل التصويت ا ألوىل ،وابلتشاور مع اجملموعة ا ألفريقيةّ ،قررت غاان حسب مرحشها،
ادلكتور اإدوارد كواكوا ،من معلية الانتخاب .و أأضاف أأنه يريد اغتنام الفرصة ل إالعراب من جديد عن الزتام بدله بضامن أأن
تكون الويبو منظمة ذات فعالية ومصداقية تعمل عىل أأساس توافق الآراء ،وعن تطلعه اإىل العمل مع املدير العام اجلديد
للمنظمة .و أأعرب كذكل عن امتنانه للوفود اليت قدمت دعام مشجعا للغاية اإىل ادلكتور اإدوارد كواكوا ،ومتىن ،أأخريا ،للمرحشني
املتبقني لك التوفيق.
 .29وعقب تعليق الاجامتع حىت الساعة  3.00بعد الظهر ،طلب وفد كولومبيا اللكمة ليعلن أأن حكومته ّقررت حسب
ترش يح الس يد ماركو ماتياس أألامين للميض قدما بعملية الانتخاب .وقال اإنه يريد اغتنام الفرصة لتوجيه الشكر اإىل لك البدلان
املعنية عىل دمعها طوال العملية ،وخباصة اليوم ،وعىل الزتاهما بعمل املنظمة وابمللكية الفكرية ،وعىل رغبهتا يف دمع مصاحل
حكومة كولومبيا .و أأكّد الوفد عىل أأن بدله قدم ترش يحا يف مس توى ما تقتضيه هممة املدير العام لهذه املنظمة .و أأوحض أأن بدله
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ّقرر ترش يح الس يد ماركو ماتياس أألامين اقتناعا منه بأأنه ميكل السامت الإنسانية والأاكدميية واملهنية الالزمة لشغل هذا املنصب
املهم .و أأشار اإىل أأن خربته الطويةل ومعرفته الواسعة بلك قضااي امللكية الفكرية ،والتجربة املهنية اليت اكتس هبا طيةل أأكرث من
عرشين عاما بعمهل خبريا ومديرا يف هذه املنظمة ،من ا ألمور اليت تؤههل لشغل هذا املنصب.
 .30وشكر الرئيس وفد كولومبيا وإاذ مل يالحظ أأي طلب أآخر ألخذ اللكمة ،ذكّر ابلقواعد املتعلقة ببطاقات التصويت،
والامتناع عن التصويت ،وبطاقات التصويت الباطةل ،ورسية التصويت ومعلية التصويت ،عىل النحو املنصوص عليه يف
مرفق النظام ادلاخيل ا لعام للويبو ويف النظام اخملصص املعمتد لهذا الاجامتع.
 .31مث علّق الرئيس الاجامتع ،بناء عىل طلب أأحد الوفود ،ملزيد من التشاور حىت الساعة  3.45بعد الظهر ،وكذكل
لإعداد بطاقات تصويت جديدة ،و أأكّد عىل أأن معلية التصويت ستبد أأ بعد ذكل فورا.
 .32واس تأأنف الرئيس الاجامتع و أأعلن عن بدء جوةل التصويت ا ألخرية ابلقرتاع الرسي.
 .33و أأعلن أأن املرحشني املتبقني هام الس يد دارين اتنغ (س نغافورة) والس يدة وانغ بينينغ (الصني) .و أأكّد كذكل أأن النصاب
الالزم طبقا للامدة ()5(8ب) من اتفاقية الويبو،قد حتقّق ،وهو نصف عدد أأعضاء جلنة الويبو للتنس يق.
 .34مث اختار الرئيس عشوائيا امس البدل اذلي س يديل بصوته أأول ،واكن ذكل البدل الرنوجي .وبعد ذكل ،دعا املستشار
القانوين الوفود ا ألخرى ابلرتتيب ا ألجبدي ألسامهئا ابللغة الفرنس ية يك تديل بأأصواهتا.
 .35وبعد ذكل ،أأعلن الرئيس عن اإقفال معلية التصويت .وقام حاس با ا ألصوات حبساب وتأأكيد العدد الصحيح ل ألصوات
املدىل هبا من خالل بطاقات التصويت ،وتالوة امس املرحش اخملتار عىل لك بطاقة تصويت وحساب ا ألصوات اخلاصة بلك
مرحش .مث أأعلن الرئيس عن نتاجئ اجلوةل ا ألخرية للتصويت ابلرتتيب التنازيل لعدد ا ألصوات اليت حصل علهيا لك مرحش ،ويه
كام ييل:
83
حيق لها التصويت:
عدد ادلول ا ألعضاء اليت ّ
0
عدد ادلول ا ألعضاء الغائبة:
83
عدد ا ألصوات املدىل هبا:
0
عدد املمتنعني عن التصويت:
0
عدد بطاقات التصويت الباطةل:
عدد ا ألصوات اليت حصل علهيا لك مرحش:
55
الس يد دارين اتنغ:
28
الس يدة وانغ بينينغ
 .36و أأعلن الرئيس أأن جلنة الويبو للتنس يق قد ّرحشت ،استنادا اإىل النتاجئ ،الس يد دارين اتنغ للتعيني يف منصب املدير
العام للويبو .و ُم ّزقت بطاقات التصويت عىل املنصة حبضور حاس يب ا ألصوات.

ملخص الرئيس
 .37بعد الإعالن عن نتاجئ جوةل التصويت الهنائية ،خاطب الرئيس الوفود و أأدىل ابلبيان التايل:
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"معايل الوزراء ،سعادة املمثلني ادلامئني والسفراء ،املندوبون املوقرون.
"اإن جلنة الويبو للتنس يق أأجنزت وليهتا ّ
ورحشت الس يد دارين اتنغ للتعيني يف منصب املدير العام للويبو.
و أأ ّهّن الس يد دارين اتنع عىل ترش يحه .كام أأو ّد أأن أأ ّهّن املرحشني ا ألربعة الآخرين اذلين شاركوا يف معلية الانتخاب.
و أأشكر كذكل منسقي اجملموعات ،وانئيب الرئيس ،ومكتب املستشار القانوين ،وا ألمانة ،وحاس يب ا ألصوات ،عىل
معلهم املمتاز .و أأوجه الشكر أأيضا اإىل الوفود عىل صربها والوقت اذلي ّكرس ته للمشاركة يف هذا الاجامتع".
 .38واقرتح الرئيس فقرة القرار التالية ،اليت اع ُتمدت:
ّرحشت جلنة الويبو للتنس يق الس يد دارين اتنغ للتعيني يف منصب املدير العام للويبو.

الاختتام
 .39قبل اختتام الاجامتع ،دعا الرئيس املستشار القانوين اإىل الإدلء بأأي اإعالانت اإدارية.
 .40و أأبلغ املستشار القانوين الوفود بأأن تقرير الاجامتع سيُتاح للوفود ،وفق املامرسة املعمول هبا ،يف أأرسع وقت ممكن يك
تقدم تعليقاهتا عليه قبل اس تكامهل بصيغته الهنائية.
 .41و أأبلغ الرئيس الوفود بأأنه س يجري الآن ،وفق الإجراء املعمول به ،اإحاةل الرتش يح اإىل هيئات الويبو اخملتصة للنظر فيه
واس تكامل الإجراء.
 .42و أأخذ وفد س نغافورة اللكمة واس تفرس عام اإذا اكن ميكن منح مرحشها اإماكنية خماطبة الاجامتع.
 .43وردا عىل طلب وفد س نغافورة ،أأشار الرئيس اإىل أأنه ميكن للمرحش خماطبة الوفود خارج القاعة و أأعربّ ،مرة أأخرى،
عن هتانيه الشخصية للمرحش اخملتار.
 .44وردا عىل بيان الرئيس ،قال وفد س نغافورة اإنه يو ّد اغتنام الفرصة ،ابمسه وابمس مرحش بدله ،لإبداء تقديره اخلالص
للرئيس وانئيب الرئيس وحاس يب ا ألصوات وا ألمانة عىل لك اجلهود املبذوةل .و أأعرب الوفد كذكل عن تقديره ألعضاء جلنة
الويبو للتنس يق عىل حضورمه ومشاركهتم يف هذا احلدث املهم ،وعىل دمعهم .و أأخريا ،شكر الك من املرحشني عىل تقدمي
ترش يحه للنظر فيه .و أأوحض أأن وجود هذا العدد الكبري من املرحشني الأكفاء والبارزين اإمنا هو دليل عىل ا ألمهية اليت تولهيا
لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو للمنظمة.
 .45وشكر وفد الصني الرئيس ولك الوفود اليت قدمت دمعها ملرحش بدله .وقال اإنه يود اغتنام الفرصة يك ّ
هيّن
الس يد دارين اتنغ عىل ترش يحه للتعيني يف منصب املدير العام للمنظمة .و أأكّد الوفد عىل أأن الصني س تواصل املشاركة
بنشاط يف العمل املهم اذلي تقوم به الويبو ،ودمع ذكل العمل.
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 .46وعند الاختتام ،قال الرئيس اإنه يو ّد التعبري عن شعور الوفود العام بتوجهيهّ ،مرة أأخرى ،الهتنئة للمرحش اخملتار
الس يد دارين اتنغ .وإاذ مل ي ُسجل أأي طلب ألخذ اللكمة ،رفع الرئيس اجللسة.
 .47واعمتدت جلنة الويبو للتنس يق التقرير ابلإجامع يف  6أأبريل .2020
[هناية الوثيقة]

