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WO/CC/78/4 

نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020أأغسطس  12 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 (احلادية واخلمسون العادية الدورة) والسبعون الثامنة الدورة
 2020 سبمترب 25اإىل  21من جنيف، 

 تعيني نواب املدير العام ومساعدي املدير العام بشكل استثنائي جتديد
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( عىل أأن يعّي 7)9تنص املادة  .1  املدير العام نواب ( من اتفاقية اإ

في ولحئته أأيضًا عىل أأن يعّي املدير العام مساعدي من نظام املوظ 8-4. وتنص املادة بعد موافقة جلنة التنس يق العام املدير

 املدير العام مع مراعاة مشورة جلنة الويبو للتنس يق.

، قّررت امجلعية العامة للويبو ومجعيتا احتادي ابريس وبرن، ابلإجامع، تعيي الس يد دارين اتنغ 2020مايو  8ويف  .2

من  10والفقرة  A/60/C.N 3993)انظر الوثيقة  2026سبمترب  31اإىل  2020أأكتوبر  1مديرًا عامًا للويبو للفرتة من 

 (.A/60/3 الوثيقة

ىل  C. N 4025، أأصدر املدير العام املنتخب التعممي 2020أأغسطس  3ويف  .3 ودعا فيه حكومات ادلول الأعضاء اإ

. كام أأوحض 2021سبمترب  21يف موعد أأقصاه  ويبوير العام ومساعدي املدير العام يف الترش يح مواطنهيا ملناصب نواب املد

املدير العام املنتخب أأنه يعزتم الامتس موافقة جلنة الويبو للتنس يق خبصوص التعيينات اجلديدة اليت من املتوقّع أأن تصبح انفذة 

 .2021 يناير 1يف 
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ولايت  لتنس يق عىل تغيري مدةويبو ل ، وافقت جلنة ال2014وجيدر التذكري بأأنه يف س ياق انتخاب املدير العام يف عام  .4

ولايت نواب املدير العام  س تنهتي  مدةنواب املدير العام ومساعدي املدير العام لتزتامن مع مدة ولية املدير العام. وابلتايل 

 ونواب املدير العام ومساعدو املدير العام اخلارجون مه: 2020.1سبمترب  30ومساعدي املدير العام اخلارجي يف 

 انئب املدير العام، قطاع التمنية؛ ماريو ماتوس )ش ييل(،لس يد ا 

  جون ساندجي )الولايت املتحدة الأمريكية(، انئب املدير العام، قطاع الرباءات والتكنولوجيا؛الس يد و 

  انئبة املدير العام، قطاع العالمات والتصاممي؛وانغ بنيينغ )الصي(الس يدة و ، 

  ة املدير العام، قطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعية؛انئبالس يدة س يلف  فورابن )فرنسا(، و 

  ثيوبيا(الس يد و  ؛قطاع القضااي العاملية، مساعد املدير العام، مينيليك غيتاهون )اإ

  مساعد املدير العام، قطاع الإدارة والتس يري؛رمانتان أأميب سوندرام )رسي لناك(والس يد ، 

  الياابن(، مساعد املدير العام، قطاع البنية التحتية العاملية؛ والس يد يوش يويك اتاكغ( 

  مساعد املدير العام ورئيس املوظفي.انريش براساد )الهند(والس يد ، 

ومن أأجل ضامن الوقت الاكيف لإهناء اكمل معلية تعيي نواب  " وء التغيري املذكوروجيدر التذكري كذكل بأأنه يف ض .5

يف ذكل الوقت الالزم لإعالانت الشواغر، والتقيمي ادلاخيل ورمبا اخلاريج للمرحشي، وعقد دورة  املدير العام ومساعديه )مبا

ضافية للجنة  لتنس يق للموافقة عىل املرحشي ملناصب نواب املدير العام وتقدمي املشورة بشأأن تعيي ل  الويبواس تثنائية اإ

، وافقت امجلعية العامة للويبو وجلنة الويبو 2"2020ر أأكتوب 1املرحشي ملناصب مساعدي املدير العام( قبل بدء هماهمم يف 

جراءات عام  بشأأن ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه"  2019للتنس يق ومجعيتا احتادي ابريس وبرن، لك فامي يعنيه، عىل "اإ

جراءات قت املناسب بغية متكي املدير العام من اقرتاح تعيي نوابه ومساعديه يف الو ( لضامن مجةل أأمور مهنا "2019 )اإ

ىل الفريق التايل  دارة عليا اإ جراءات 3"تيسري الانتقال من فريق اإ ، اليت اكنت تريم، 2019. وابلرمغ من املوافقة عىل اإ

اتحةاجلزء الوجيه مهنا، اإىل  يف دارة العليا  يك جيري املشاورات الالزمة ويرّّش فريقاً  املنتخبالوقت الاكيف للمدير العام  اإ لالإ

الوضع الصح  الاس تثنايئ النامج عن  طرح، 4املدير العام املنتخبلبداية ولية  وجاهزاً  ذكل الفريق ُمشّّكً حىت يكون 

اختيار نواب املدير العام ومساعدي املدير العام اجلدد. وبناء عليه حتداًي غري متوقّع وغري مس بوق أأمام معلية  19-جاحئة كوفيد

ن أ خر موعد لتقدمي الرتش يحات ملناصب نواب املدير العام ومساعدي املدير العام هو C. N 4025وكام جاء يف التعممي  ، فاإ

، وسيرُشع بعد ذكل التارخي يف مشاورات خبصوص تكل الرتش يحات حىت يتس ىن اقرتاح مرحشي للتعيي 2020سبمترب  21

                                         
 .WO/CC/70/5من الوثيقة  39، والفقرة WO/CC/70/2من الوثيقة  20انظر الفقرة  1

 .A/59/4من الوثيقة  7انظر الفقرة  2

شارات ل  8انظر الفقرة  3 تشمل سوى نواب املدير العام ومساعدي من الوثيقة نفسها. جيدر التذكري بأأن الإشارات اإىل فريق الإدارة العليا يف هذه الوثيقة يه اإ

 املدير العام.
 من الوثيقة نفسها. 9الفقرة  4
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تدخل التعيينات حزي النفاذ يف ، عىل أأن لتنس يق يف دورة اس تثنائية تعقدها لحقاً ل  الويبو يف تكل املناصب عىل جلنة

 .2021 يناير 1

تعيي نواب املدير العام ومساعدي املدير العام  جتديدلتنس يق عىل ل الويبو وابلتايل، تلمتس هذه الوثيقة موافقة جلنة  .6

دارة املرحةل الانتقالية  ىل أأن يتوىلاخلارجي بشلك مؤقت واس تثنايئ لمتكيهنم من مساعدة املدير العام املنتخب عىل اإ نواب  اإ

 املدير العام ومساعدو املدير العام اجلدد همام مناصهبم.

 اقرتاح جتديد التعيينات

د، بشلك اس تثنايئ وملدة ثالثة أأشهر، تعيي نواب املدير العام ومساعدي املدير  .7 يقرتح املدير العام املنتخب أأن جُيدَّ

 العام التالية أأسامؤمه:

 عام، قطاع التمنية؛انئب املدير ال لس يد ماريو ماتوس )ش ييل(،ا "1"

 والس يد جون ساندجي )الولايت املتحدة الأمريكية(، انئب املدير العام، قطاع الرباءات والتكنولوجيا؛ "2"

 ، انئبة املدير العام، قطاع العالمات والتصاممي؛وانغ بنيينغ )الصي(والس يدة  "3"

 صناعات الإبداعية؛والس يدة س يلف  فورابن )فرنسا(، انئبة املدير العام، قطاع حق املؤلف وال  "4"

ثيوبيا(والس يد  "5"  ؛قطاع القضااي العاملية، مساعد املدير العام، مينيليك غيتاهون )اإ

 والس يد يوش يويك اتاكغ  )الياابن(، مساعد املدير العام، قطاع البنية التحتية العاملية؛ "6"

ام يف جمال املدير الع ملوظفي واملسؤول عن دمع، مساعد املدير العام ورئيس اانريش براساد )الهند(والس يد  "7"

 ماكتب الويبو اخلارجية.ت ادلول الأعضاء؛ ورئيس مكتب الأخالقيات؛ و مجعيااجامتعات التس يري الإداري؛ و 

نواب املدير العام ومساعدي املدير العام الس بعة املذكورين يف مرفق  الوثيقتي اذلاتية ل  وترد السري .8

WO/CC/70/2 وWO/CC/72/2. 

الاضطالع ابلوظائف املرتبطة مبنصب مساعد املدير العام، قطاع الإدارة والتس يري، حىت ويُقرتح أأن يتوىل  .9

ما موظف معيَّ لهذا الغرض أأو أأحد نواب املدير العام أأو مساعدي 2020ديسمرب  31  دير العام احلاليي.امل، اإ
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 مدة الولية

د، بشلك اس تثنايئ وملدة ثالثة أأشهر، تعيي أأعاله، يقرتح املدير العام املنتخب أأ  7و 6كام ُذكر يف الفقرتي  .10 ن جُيدَّ

ىل أأن  دارة املرحةل الانتقالية اإ س بعة من نواب املدير العام ومساعدي املدير العام احلاليي ملساعدة املدير العام املنتخب عىل اإ

املدير العام ومساعدي املدير العام يُعيَّ نواب املدير العام ومساعدو املدير العام اجلدد. وابلتايل، س تنهتي  مدة ولية نواب 

 .2020ديسمرب  31الس بعة املذكورين يف 

ىل  .11 ن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإ اإ
د، بشلك اس تثنايئ، تعيي  أأن املوافقة عىل جُيدَّ

الس يد ماريو ماتوس والس يد جون ساندجي 

والس يدة س يلف  فورابن يف بنيينغ وانغ والس يدة 
لهيادة مناصب نواب املدير العام للم يف  املشار اإ

 أأعاله. 10الفقرة 

سداء  .12 ىل اإ واإن جلنة التنس يق مدعوة اإ
د، بشلك اس تثنايئ،  مشورهتا خبصوص أأن جُيدَّ

 ،مينيليك غيتاهونتعيي الس يد 
 ،يوش يويك اتاكغ والس يد 
لهياللمدة  انريش براسادوالس يد  يف  املشار اإ
 أأعاله. 10 الفقرة

 ]هناية الوثيقة[
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