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شروط تعيني املدير العام

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

 .1تنص املادة  )3(9من اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية (اتفاقية الويبو) عىل أأن تتوىل امجلعية العامة للويبو
حتديد رشوط تعيني املدير العام.
 .2وعند تعيني املدير العام يف س نة  ،2014أأنشأأت امجلعية العامة للويبو فريق ًا عام ًل معني ًا برشوط تعيني املدير العام
املنتخب (الفريق العامل) للتوصية ابلرشوط اليت حتدّدها امجلعية العامة للويبو لتجديد تعيني املدير العام املنتخب،
مض الفريق العامل رئيس جلنة الويبو
الس يد فرانسس غري .وتر أأست الفريق العامل املذكور رئيسة امجلعية العامة للويبو و ّ
ومنسقي
للتنس يق بصفته انئب ًا للرئيسة ،و ّ
مض كذكل انئب رئيس امجلعية العامة للويبو وانئب رئيس جلنة الويبو للتنس يق ِّ ّ
اجملموعات بصفهتم أأعضاء (انظر الفقرة  2من الوثيقة .)WO/GA/45/3
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 .3وقد حدّدت امجلعية العامة للويبو رشوط تعيني الس يد فرانسس غري للفرتة من  1أأكتوبر  2014اإىل
 30سبمترب  2020كام أأوىص به الفريق العامل يف تقريره (انظر ،فامي خبص التقرير ،الوثيقة WO/GA/45/3؛ وانظر،
فامي خيص اعامتد التقرير ،الفقرة  72من الوثيقة  .)A/53/3وترد يف مرفق هذه الوثيقة نسخة من نص عقد املدير العام كام
وافقت عليه امجلعية العامة للويبو.
 .4ومن املقرتح اتباع اإجراء مماثل ،يف حدود الإماكن يف ظ ّل الظروف الاس تثنائية الراهنة ،لتحديد رشوط تعيني
الس يد دارين اتنغ مدير ًا عام ًا ،وتبعا ذلكل إانشاء فريق عامل لإعداد التوصيات يف هذا الشأأن ورفعها اإىل امجلعية العامة للويبو.
ولكن ابلنظر اإىل القيود املفروضة نتيجة جاحئة فريوس كوفيد ،19-يُقرتح أأن يعقد الفريق العامل ،اذلي ترد تفاصيل تشكيلته
يف الفقرة  2أأعله ويتوىل رئيس امجلعية العامة للويبو رئاس ته ،اجامتعه بناء عىل دعوة غري رمسية من الرئيس ويرشع يف
مشاورات غري رمسية من أأجل تقدمي توصيات بشأأن رشوط تعيني املدير العام .وس ُتدرج نتاجئ تكل املشاورات غري الرمسية
يف ملخص يعده الرئيس ويُرفق بتعممي حيتوي عىل القرارات املقرتحة للعامتد يف اإطار الإجراء الكتايب املوافق عليه من قبل
ادلول ا ألعضاء واخلاص بعقد سلسةل الاجامتعات الس تني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يويم  7و 8مايو .2020

 .5اإن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإىل حتديد
رشوط تعيني املدير العام بعد النظر يف توصيات
الفريق العامل.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

عقد املدير العام
أأبرم هذا العقد يف اليوم  --من شهر مايو 2014
بني
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
(املشار اإلهيا فامي بعد بلكمة "املنظمة" أأو خمترص "الويبو")
والس يد فرانسس غري
أألف .حيث أأن املادة  "1")2(6من اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية (املشار اإلهيا فامي بعد بعبارة "اتفاقية
الويبو") تنص عىل أأن امجلعية العامة للويبو ِّ ّ
تعني املدير العام بناء عىل ترش يح جلنة الويبو للتنس يق.
ابء .وحيث أأن املادة  )3(9من اتفاقية 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 .وحيث أأن مدة التعيني ميكن أأن تنهتيي وفقا ل ألحاكم املعنية كام وردت يف اتفاقية الويبو ويف نظام موظفي الويبو
ولحئته املطبقني يف املكتب ادلويل للويبو.
دال .وحيث أأن امجلعية العامة للويبو قد جدّدت تعيني الس يد فرانسس غري مديرا عاما للويبو يف  8مايو  ،2014بناء
عىل ترش يح جلنة الويبو للتنس يق.
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مت مبوجبه التفاق عىل ما ييل:
مدة التعيني
.1

يرسي جتديد تعيني الس يد فرانسس غري مديرا عاما للويبو مدة حمدّدة بست س نوات ،ابتداء من  1أأكتوبر .2014

املرتب والبدلت
.2

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

مقرها يف جنيف؛
( )1مرتبا س نواي صافيا يعادل أأعىل مرتب يُدفع لرئيس واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ويقع ّ
( )2وبدل متثيل س نوي قدره  62 100فرنك سويرسي ،ويمت حتديثه سونيا عىل أأساس مؤرش أأسعار املس هتلكني
جلنيف*؛
( )3وبدل سكن س نوي قدره  76 200فرنك سويرسي ،ويمت كذكل حتديثه س نواي عىل أأساس مؤرش أأسعار املس هتلكني
جلنيف.
.3
نفقات.

وتضع املنظمة حتت ترصف الس يد فرانسس غري س يارة وسائقا ألغراض املهامت الرمسية وتسدد ما يتطلب ذكل من

.4

وحياط الس يد فرانسس غري ابمحلاية ا ألمنية املناس بة ،حسب الرضورة.

املعاش التقاعدي
حيق للس يد فرانسس غري الاس مترار يف املشاركة يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي ا ألمم املتحدة
.5
ّ
وفقا لنظام ذكل الصندوق ولحئته ،ووفقا للمرتب ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي احملدد وفقا ل ألسلوب املعمتد يف
امجلعية العامة ل ألمم املتحدة .

*

يصدر مؤرش أأسعار املس هتلكني ) (CPIعن مكتب كنتون جنيف ل إلحصاء.
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تطبيق نظام موظفي الويبو ولحئته
 .6يمتتع الس يد فرانسس غري ابحلقوق ويتحمل الواجبات املنصوص علهيا يف نظام املوظفني ولحئته املطبقني يف املكتب
ادلويل للويبو ،ما مل ينص هذا العقد عىل خلف ذكل.
وإاثبا ًات ذلكل ،وقع الطرفان عىل هذا العقد يف اليوم  --من شهر مايو 2014

ابيفي اكيرامو

فرانسس غري

رئيسة
امجلعية العامة للويبو

[هناية املرفق والوثيقة]

