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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 8 :مايو 1024

اجلمعية العامة للويبو
الدورة اخلامسة واألربعون (الدورة االستثنائية الرابعة والعشرون)

جنيف 8 ،و  9مايو 1024

تقرير الفريق العامل املعني بشروط جتديد تعيني املدير العام

من اإعداد ا ألمانة
.2

اجمتع الفريق العامل املعين برشوط جتديد تعيني املدير العام يف  8مايو .1024

 .1وتر أأست الفريق العامل رئيسة امجلعية العامة للويبو .واكن رئيس جلنة الويبو للتنس يق انئبا لها ،واكن أأعضاء الفريق
العامل كام ييل:
.3

انئبا رئييس امجلعية العامة للويبو وجلنة الويبو للتنس يق؛

 .4ومنسقو اجملعوموعة ا أليريق ة وعوموعة أس يا واحمليط الهادئ وعوموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشق ة
وعوموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق واجملعوموعة ابء وعوموعة بدلان أأمرياك الالتين ة والاكرييب والصني.
 .5و أأحاط الفريق العامل علامً بأأن امجلعية العامة ،يف  8مايو  ،1024قد جدّ دت تعيني الس يد يرانسس غري مديرا عاما
للويبو ملدة حمددة بست س نوات اعتبارا من  2أأكتوبر  1024اإىل  30سبمترب .1010
 .6وعند النظر يف رشوط جتديد تعيني الس يد غري مدير ًا عام ًا ،قرر الفريق العامل أأن يويص امجلعية العامة ابلرشوط
ذاهتا اليت أأقرهتا امجلعية العامة يف سبمترب  1008عند تعيينه ألول مرة ،مع التعديل التايل :تسوية تضخم س نوية خبصوص
السكن وبدل المتثيل ويق ًا ملؤرش ا ألسعار للعومس هتكل يف جنيف.
 .7وبناء عىل طلب الفريق العامل ،قدم املكتب ادلويل تق اميً تقدير ًاي ل ألجر الشهري اذلي س يديع للس يد غري ابلإضاية
اإىل بدل المتثيل والسكن املنصوص عليه يف العقد ،ابلستناد اإىل املقاييس املالية املعمتدة يف النظام املشرتك ل ألمم املتحدة يف
أأبريل  .1024ويرد يف املريق ا ألول لهذا التقرير احلساب التقديري املذكور.
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 .8ويف اخلتام ،تسمل الفريق العامل البيان اذلي أأعده املستشار القانوين للويبو ،الس يد اإدوارد كواكوا ،اذلي المتس منه
الس يد غري أأن ينقل البيان اإىل الفريق العامل .وورد يف البيان ما ييل" :ابلرمغ من أأن الس يد غري س يععومل أأم نا عاما
لالحتاد ادلويل امحاية ا ألصنا النباتية اجلديدة اا ألوبو اعتبارا من  2أأكتوبر  1024عندما يصبح جتديد تعيينه مديرا عاما
للويبو انيذا ،اإىل أأن يصبح جتديد تعيينه رمسيا يف اجامتع جملس ا ألوبو لحقا ،ياإن الس يد غري يود أأن يؤ ّكد من جديد
قراره بأأنه يتخىل عن تسمل مرتبه بصفته أأم نا عاما ل ألوبو ".

 .9اإن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإىل
املوايقة عىل رشوط تعيني الس يد يرانسس غري
مديرا عاما للويبو كام يه مبيّنة يف مرشوع العقد
الوارد يف املريق الثاين لهذا التقرير.
[ييل ذكل املريقان]
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املرفق الول
 8مايو 2014

الج ر ال شهري  -املدير ال عام
مت احلساب من ابب تقديري ملا س يكون الجر الشهري للس يد فرانسس غري بوصفه املدير العام للويبو
(*)
وفقا للامدتني  1.3و 5.3من نظام الويبو للموظفني ابالستناد اىل املقاييس املالية املسجةل يف أبريل 2014
(ابالضافة اىل بديل المتثيل والسكن الواردين يف عقده)
صايف املرتب الشهري
] [ ($ 157'262 x 0.886) : 12

SFr. 11,611.20

تسوية مقر جنيف
] [ ($ 157'262 x 0.886 x 1.081) : 12

SFr. 12,551.70
SFr. 24,162.90

مسامهة املدير العام يف الصندوق التقاعدي
] [ ($ 358'936 x 0.886 x 0.079) : 12

-SFr. 2,093.60

مسامهة املدير العام يف الضامن الاجامتعي

-SFr. 1,932.00

امل بلغ ال شهري
(*)

= سعر رصف المم املتحدة الرمسي يف أبريل  1 :2014دوالر أمرييك =  0,886فرنك سويرسي
مضاعف تسوية املقر جلنيف يف أبريل 108,10 :2014

SFr. 20,137.30
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املريق الثاين

مرشوع عقد املدير العام
أأبرم هذا العقد يف اليوم  --من شهر مايو 1024
بني
املنظعومة العاملية للعوملك ة الفكرية
ااملشار اإلهيا يامي بعد بلكعومة "املنظعومة" أأو خمترص "الويبو"
والس يد يرانسس غري

أألف .ح ث أأن املادة 6ا "2" 1من اتفاق ة اإنشاء املنظعومة العاملية للعوملك ة الفكرية ااملشار اإلهيا يامي بعد بعبارة "اتفاق ة
الويبو" تنص عىل أأن امجلعية العامة للويبو ن ّ
تعني املدير العام بناء عىل ترش يح جلنة الويبو للتنس يق.
ابء .وح ث أأن املادة 9ا 3من اتفاق ة الويبو تنص ،من مضن ما تنص عليه ،عىل أأن ن
يعني املدير العام ملدة حمددة ل تقل
عن ست س نوات ،و أأن تتوىل امجلعية العامة حتديد مدة التعيني ا ألول ومجيع رشوط التعيني ا ألخرى.
جمي .وح ث أأن مدة التعيني ميكن أأن تنهتي ويقا ل ألحاكم املعنية كام وردت يف اتفاق ة الويبو ويف نظام الويبو ولحئته
املطبقني يف املكتب ادلويل للويبو.
دال .وح ث أأن امجلعية العامة للويبو قد جدّ دت تعيني الس يد يرانسس غري مديرا عاما للويبو يف  8مايو  ،1024بناء
عىل ترش يح جلنة الويبو للتنس يق.
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مت مبوجبه التفاق عىل ما ييل:
مدة التعيني
.2

يرسي جتديد تعيني الس يد يرانسس غري مديرا عاما للويبو مدة حمدّ دة بست س نوات ،ابتداء من  2أأكتوبر .1024

املرتب والبدلت
.1

تديع املنظعومة للس يد يرانسس غري طوال مدة تعيينه ما ييل:
مقرها يف جنيف؛
ا 2مرتبا س نواي صاي ا يعادل أأعىل مرتب يُديع لرئيس واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ويقع ّ

ا 1وبدل متثيل س نوي قدره  61 200يرنك سويرسي ،ويمت حتديثه سونيا عىل أأساس مؤرش أأسعار املس هتلكني
جلنيف*؛
ا 3وبدل سكن س نوي قدره  76 100يرنك سويرسي ،ويمت كذكل حتديثه س نواي عىل أأساس مؤرش أأسعار
املس هتلكني جلنيف.
.3
نفقات.

وتضع املنظعومة حتت ترص الس يد يرانسس غري س يارة وسائقا ألغراض املهامت الرمسية وتسدد ما يتطلب ذكل من

.4

وحياط الس يد يرانسس غري ابامحاية ا ألمنية املناس بة ،حسب الرضورة.

*

يصدر مؤرش أأسعار املس هتلكني ) (CPIعن مكتب كنتون جنيف ل إالحصاء.
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املعاش التقاعدي
حيق للس يد يرانسس غري الاس مترار يف املشاركة يف الصندوق املشرتك للعومعاشات التقاعدية ملوظف ا ألمم املتحدة
.5
ّ
ويقا لنظام ذكل الصندوق ولحئته ،وويقا للعومرتب ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي احملدد ويقا ل ألسلوب املعمتد يف
امجلعية العامة ل ألمم املتحدة .
تطبيق نظام موظف الويبو ولحئته
 .6يمتتع الس يد يرانسس غري ابحلقوق ويتحعومل الواجبات املنصوص علهيا يف نظام املوظفني ولحئته املطبقني يف املكتب
ادلويل للويبو ،ما مل ينص هذا العقد عىل خال ذكل.
وإاثبا ًات ذلكل ،وقع الطريان عىل هذا العقد يف اليوم  --من شهر مايو 1024

ابيف اكيرامو
رئيسة
امجلعية العامة للويبو

يرانسس غري

[هناية املريق الثاين والوثيقة]

