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ANNEX 

 املرفق

 

 املدير العام عقد

 

 6002( من شهر سبمترب 62اليوم السادس والعرشين )أ برم هذا العقد يف 

 

 بني

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
لهيا فامي بعد بلكمة "املنظمة"  (أ و خمترص "الويبو" )املشار ا 

 

 فرانسس غري والس يد

 

 

 

نشاء املنظمة 1("6)2حيث أ ن املادة  .أ لف لهيا فامي بعد بعبارة " من اتفاقية ا  العاملية للملكية الفكرية )املشار ا 

 "اتفاقية الويبو"( تنص عىل أ ن امجلعية العامة للويبو تعنِين املدير العام بناء عىل ترش يح جلنة الويبو للتنس يق.

ملدة  ( من اتفاقية الويبو تنص، من مضن ما تنص عليه، عىل أ ن يعنين املدير العام3)9وحيث أ ن املادة  .ابء

حمددة ال تقل عن ست س نوات، وأ ن تتوىل امجلعية العامة حتديد مدة التعيني ال ول ومجيع رشوط التعيني 

 ال خرى.

نظام يف يف اتفاقية الويبو ووردت وحيث أ ن مدة التعيني ميكن أ ن تنهتي  وفقا لل حاكم املعنية كام  .جمي

 الويبو والحئته املطبقني يف املكتب ادلويل للويبو.
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 6الصفحة 

سبمترب  66وحيث أ ن امجلعية العامة للويبو قد عِينت الس يد فرانسس غري مديرا عاما للويبو يف  دال.

 ، بناء عىل ترش يح جلنة الويبو للتنس يق.6002

 

 مت مبوجبه االتفاق عىل ما ييل:

 مدة التعيني

 .6002أ كتوبر  1من مديرا عاما للويبو مدة ست س نوات، ابتداء الس يد فرانسس غري يرسي تعيني  .1

 املرتب والبدالت

 طوال مدة تعيينه ما ييل:للس يد فرانسس غري تدفع املنظمة  .6

رئيس واكةل متخصصة اتبعة لل مم املتحدة ويقع ل أ عىل مرتب يُدفعيعادل مرتبا س نواي صافيا  (1)

 مقِرها يف جنيف؛

سونيا عىل أ ساس مؤرش ، ويمت حتديثه فرنك سويرسي 26 100وبدل متثيل س نوي قدره  (6)

 ؛*أ سعار املس هتلكني جلنيف

، ويمت كذكل حتديثه س نواي عىل أ ساس فرنك سويرسي 62 600وبدل سكن س نوي قدره  (3)

 مؤرش أ سعار املس هتلكني جلنيف.

س يارة وسائقا ل غراض املهامت الرمسية وتسدد ما الس يد فرانسس غري وتضع املنظمة حتت ترصف  .3

 يتطلب ذكل من نفقات.

 ال منية املناس بة، حسب الرضورة.ابمحلاية حياط الس يد فرانسس غري و  .4

  

                                                 
*
 عن مكتب كنتون جنيف لل حصاء. (CPI)يصدر مؤرش أ سعار املس هتلكني   
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 3الصفحة 

 املعاش التقاعدي

املشاركة يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  الاس مترار يف لس يد فرانسس غري ل ِق حي .5

املعاش التقاعدي احملدد ، ووفقا للمرتب ادلاخل يف حساب والحئته ذكل الصندوقلنظام ال مم املتحدة وفقا 

 وفقا لل سلوب املعمتد يف امجلعية العامة لل مم املتحدة .

 موظف  الويبو والحئتهتطبيق نظام 

 تهوص علهيا يف نظام املوظفني والحئ املنصويتحمل الواجبات ابحلقوق الس يد فرانسس غري يمتتع  .2

 املطبقني يف املكتب ادلويل للويبو، ما مل ينص هذا العقد عىل خلف ذكل.

ثبااًت ذلكل، وقع الطرفان عىل هذا العقد   6002( من شهر سبمترب 62يف اليوم السادس والعرشين )وا 

 

 

   

 الس يد مارتن أ وهومويهبي 
 رئيس

 امجلعية العامة للويبو

 فرانسس غري 

 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


