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WO/GA/52/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020 مايو 7التارخي: 

 ويبولل اجلمعية العامة

 الدورة الثانية واخلمسون )الدورة االستثنائية الثامنة والعشرون(
 2020 مايو 8و 7جنيف، 

 ملخص الرئيس
عدادمن   الرئيس اإ

، عىل اقرتاح املدير العام للويبو، الوارد يف 2020أأبريل  20اتفقت ادلول الأعضاء يف الويبو، يف  .1

مايو للجمعية العامة للويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن  8و 7، بشأأن عقد دورة يويم C. N 3989 التعممي

جراء كتايب. ومبوجب ذكل،  يا  لغرض تعيني املدير العام املقبل للويبو، اس تثنائ  ادلول الأعضاء لرئيس  منحتيف شلك اإ

 بتعممي مرشوعات القرارات للنظر فهيا واعامتدها يف هناية املطاف.ترصحيا  امجلعية العامة 

وحسب املامرسة السابقة، ينبغي تعيني "الفريق العامل املعين برشوط تعيني املدير العام املنتخب" )الفريق  .2

ليقدم توصيات بشأأن هذه الرشوط يك حتددها امجلعية العامة أأو تعمتدها. ويرتأأس للويبو قبل امجلعية العامة العامل( من 

لتنس يق هو انئب رئيس الفريق العامل. ويتأألف الويبو ل الفريق العامل ويكون رئيس جلنة للويبو رئيس امجلعية العامة 

( ومنسقي اجملموعة 2لتنس يق؛ )الويبو ل وجلنة  للويبو امجلعية العامةانئيب رئيس  (1أأعضاء الفريق العامل الآخرون من: )

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، ومجموعة بدلان  آس يا واحمليط الهادئ، ومجموعة بدلان أ الأفريقية، ومجموعة بدلان أ

 والصني. أأورواب الوسطى والبلطيق، واجملموعة ابء، ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،

، وموافقة ادلول الأعضاء مع الاقرتاح اخلاص ابمليض قدما   ، ومتاش يا  19-ونظرا للقيود املفروضة بسبب جاحئة كوفيد .3

جراء كتايب، اقرتح الرئيس اتباع هنج  يف هناية املطاف عىل امليض قدما   جراء هذه الاجامتعات اس تثنائيا  يف شلك اإ واإ

زاء معل الفريق ال ، اقرتح الرئيس أأن يعقد WO/GA/52/1 Rev. وكام هو مفصل يف الوثيقة عامل.اس تثنايئ مماثل اإ
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الفريق العامل اجامتعه بناء عىل دعوة غري رمسية ويرشع يف مشاورات معه لتقدمي توصيات بشأأن رشوط تعيني املدير 

الرئيس،  اذلي أأعده لخصهذا املالعام. وكام هو مقرتح يف تكل الوثيقة، س تدرج نتاجئ تكل املشاورات غري الرمسية يف 

طار الإجراء الكتايب اذلي وافقت عليه ادلول الأعضاء و  اذلي سريفق بتعممي حيتوي عىل القرارات املقرتحة لالعامتد يف اإ

 الويبو. بشأأن عقد دورة مايو مجلعيات

آرائه وتعليقاته بشأأن مرشوع عقد املدير ا .4 ىل تقدمي أ ىل لعام )ولهذه الغاية، دعا الرئيس الفريق العامل اإ استنادا  اإ

دراج أأي اقرتاحات أأو 2020أأبريل  20( حبلول WO/GA/52/1 Rev. الوثيقة مرفقالصيغة الواردة يف  ، يك يتس ىن اإ

ىل اتفاق غري رمسي يف مرشوعات القرارات املعممة يف  م الرئيس . ونظ  2020أأبريل  27توصيات جرى التوصل بشأأهنا اإ

 .2020أأبريل  22لعامل يوم الأربعاء أأيضا اجامتعا  افرتاضيا  مع الفريق ا

ىل أأن  22ويف الاجامتع اذلي عقد يف  .5 لتأأكيد  ابلإجيابت قد رد   دوةل عضوا   151أأبريل، أأشار الرئيس أأول  اإ

للرئيس بتعممي مرشوعات القرارات اليت أأرفق هبا هذا امللخص  ترصحيا  بذكل قدمت موافقهتا عىل الإجراء الكتايب، و 

واذلي يتناول املشاورات غري الرمسية. وأأعرب لك من رئيس جلنة الويبو للتنس يق، سعادة الس يد اذلي أأعده الرئيس، 

سامعيل ابغاي هامانيه، املمثل للويبو فرانسوا ريفاسو، املمثل ادلامئ لفرنسا، وانئبا رئيس امجلعية العامة ، سعادة الس يد اإ

دوليدز، املمثل ادلامئ جلورجيا، وانئب رئيس جلنة الويبو الإسالمية(، وسعادة الس يد فيكتور -)مجهورية ادلامئ لإيران

يروين، انئب املمثل ادلامئ لإندونيس يا، عن تأأييدمه للعملية غري الرمسية اجلارية  للتنس يق، سعادة الس يد أأندراينو اإ

 وملرشوع العقد قيد النظر عىل حد سواء.

آراهئم ابل  .6 ىل منسقي اجملموعات أأن يعربوا عن أ نيابة عن أأعضاء مجموعاهتم. وحتدث وفد زمبابوي مث طلب الرئيس اإ

 ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن تأأييده للرشوط املقرتحة لتعيني املدير العام ونص العقد بصيغته احلالية.

آس يا واحمليط الهادئ وفد س نغافورةوحتدث  .7 وأأاثر ثالث نقاط بشأأن العملية ومضمون  ،ابمس مجموعة بدلان أ

ن  2، أأي تعيني املدير العام املقبل وحتديد رشوط تعيينه؛ )الوقت ذاته( ينبغي اعامتد القرارين يف 1رشوط التعيني: ) ( واإ

( وينبغي أأن تقترص 3يف اتفاقية الويبو ونظام موظفي الويبو ولحئته؛ )كذكل  منصوص علهيااملدير العام  رشوط تعيني

 ، مثل توارخي العقد وأأسامء الأطراف.أأي تغيريات يف العقد عىل التحديثات والتفاصيل التقنية

ىل أأن  .8 آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، وأأشار اإ وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أ

اس تحقاقات املدير العام متسقة مع املعايري اخلاصة ابلرؤساء التنفيذيني للواكلت، وأأن مجموعته ترى أأن النص احلايل 

عىل الطرائق اليت عرضها الرئيس،  توافق مجموعتهامرسة املتبعة وينبغي أأن يرتك عىل حاهل. وذكر أأن للعقد يامتىش مع امل

ىل حل يقبهل امجليع وحيظى بتوافق الآراء. تعربو   عن أأملها يف التوصل اإ

 150وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأعرب عن رسوره لسامع أأن أأكرث من  .9

نس بة قد قبلت الإجراء الكتايب، وذكر أأن نس بة رد وقبول أأعضاء مجموعته بشأأن الإجراء الكتايب بلغت  ةل عضوا  دو

ىل أأنه مل ير أأي اقرتاحات أأخرى، وأأضاف أأنه س يكون من الصعب ابملائة 100 يف ظل الظروف  –. وأأشار املنسق اإ

جراء مفاوضات بشأأن أأي اقرتاح. وبناء –الاس تثنائية احلالية  عىل ذكل، أأوىص بأأن يتبع الفريق العامل املامرسة احلالية  اإ

ىل أأنه قد يتوق   وأأن يعمتد مرشوع العقد بصيغته املقرتحة. وأأشار أأيضا   مقرتحة لفرتة الولية التالية  ع العمل عىل تعديالتاإ

 فاوضات بشأأهنا.تاح للفريق العامل فرصة أأفضل لإجراء املت للمدير العام، اليت ستبدأأ بعد ست س نوات، واليت س 
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 دت الصني دمعها لنص العقد بصيغته احلالية.وأأك   .10

ىل أأن اتفاق أأكرث من  .11 عىل الإجراء الكتايب هو  ا  دوةل عضو  150وحتدث وفد أأملانيا ابمس اجملموعة ابء، وأأشار اإ

. وأأشار املنسق ةابملائ 100نس بة أأيضا  نتيجة جيدة، وأأعرب عن رسوره بتأأكيد أأن معدل الرد  والقبول للمجموعة ابء بلغ 

ىل أأربع نقاط ويه: )  يفولية املدير العام اليت ستبدأأ فامي خيص مدة ( ميكن أأن تؤيد مجموعته نص العقد بصيغته احلالية 1اإ

ن أأعضاء اجملموعة ابء من املشاركة بفعالية يف املناقشات وبسبب الظروف الاس تثنائية الراهنة، مل يمتك   (2؛ )2020عام 

دخال تغيريات نصية يف هذا الوقت، ولكهنا طلبت اإ وذلكل ف (3ملقرتحة؛ )بشأأن التعديالت ا ن اجملموعة ابء س متتنع عن اإ

 دة، مشاورات غري رمسية بشأأن التعديالت املمكنة فامي يتعلق مب2021أأن يعقد رئيس امجلعية العامة، قبل مجعيات عام 

 كر ذكل يف هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس.( وطلبت أأن يذ4؛ )2026عام  اليت ستبدأأ يفولية املدير العام 

جراء وحتدث وفد جاماياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأعرب عن تقديره لإعداد واثئق العمل و  .12 اإ

املشاورات، وعن رسوره لسامع العدد الكبري من ادلول الأعضاء اليت ردت ابلإجياب عىل الإجراء الكتايب. وأأشار 

ىل م تعقيبات، وأأن املنسق اإ  أأنه تشاور مع أأعضاء مجموعته بشأأن مرشوع نص العقد، وذكر أأن عددا  من الأعضاء قد 

أأعضاء اجملموعة أأوحض أأن مل يتلق أأي اقرتاحات بشأأن التعديالت، و أأعلن أأنه يزال يتشاور مع العوامص. و  البعض الآخر ل

ىل أأهنم يفضلون جتن   اذلين قدموا تعقيبات دقد أأشاروا اإ خال تغيريات نظرا  لأن رشوط العقد احلالية أأثبتت فعاليهتا، ب اإ

بقاء "الوضع الراهن" هو أأفضل املمكن.  ن اإ جراء مفاوضات يف غياب اجامتعات مبارشة. وابلتايل فاإ وأأن من الصعب اإ

ىل القانون ادلويل وقواعد الويبو املعمول هبا. وذكر أأنه س يكون من  وأأضاف املنسق أأن أأية تغيريات ينبغي أأن تستند اإ

يف هذه الظروف، النظر يف أأي تغيري والتفاق عليه لأن بعض العوامص تعمل يف ظل تدابري طارئة، مما ، الصعب

 س يتسبب يف حدوث تأأخريات.

ضافية  .13  قبل هناية ادلوام منويف ختام الاجامتع، طلب الرئيس من الفريق العامل أأن حييل أأية تعليقات اإ

دراهجا عىل النحو الصحيح يف ملخص الرئيس ويف مرشوعات القرارات، حسب ، يك يتس ىن اإ 2020أأبريل  23 يوم

 الاقتضاء. ومل ترد أأية تعليقات أأخرى.

ر الفريق العامل أأن يويص وبناء عىل ما س بق، وبعد النظر يف رشوط تعيني الس يد دارين اتنغ مديرا  عاما ، قر   .14

عند تعيني الس يد فرانسس  2014يف عام للويبو مجلعية العامة اليت وافقت علهيا اذاهتا ابلرشوط للويبو امجلعية العامة 

غري، مع تعديلها لتربز تسوية تضخم س نوية فامي خيص بديل السكن والمتثيل وفقا  ملؤرش أأسعار املس هتلكني جلنيف. 

ىل بديل المتثيل والسكن املنصوص علهيام يف العقد، تلقى الفريق العامل، يف بداية املشاورا ت غري الرمسية، وابلإضافة اإ

مه املكتب ادلويل بشأأن  ىل املعايري املالية لنظام الأمم املتحدة املوحد الأجرتقديرا  تقريبيا  قد   الشهري للس يد اتنغ استنادا  اإ

، عىل النحو الوارد يف مرشوع العقد والتقدير  الس يد دارين اتنغ مديرا  عاما  . وترد رشوط تعيني2020 مارسيف  املنطبقة

 لهذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. ،عىل التوايل ،الشهري، يف املرفقني الأول والثاين جرالإرشادي للأ 

 [ان]ييل ذكل املرفق
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 الأول املرفق
 

 املدير العام عقد

 

 2020 ]...[من شهر يوم ]...[ أأبرم هذا العقد يف 

 

 بني

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

لهيا فامي بعد بلكمة "املنظمة"  (أأو خمترص "الويبو" )املشار اإ

 

 اتنغ دارين والس يد

 

لهيا فامي بعد بعبارة 1("2)6حيث أأن املادة  .أألف نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية )املشار اإ " من اتفاقية اإ

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

ملدة حمددة للويبو ( من اتفاقية الويبو تنص، من مضن ما تنص عليه، عىل أأن يعنين املدير العام 3)9وحيث أأن املادة  .ابء

 حتديد مدة التعيني الأول ومجيع رشوط التعيني الأخرى.للويبو  ل تقل عن ست س نوات، وأأن تتوىل امجلعية العامة

وحيث أأن مدة التعيني ميكن أأن تنهتيي وفقا للأحاكم املعنية كام وردت يف اتفاقية الويبو ويف نظام موظفي الويبو  .جمي

 ولحئته املطبقني يف املكتب ادلويل للويبو.

، بناء عىل ترش يح جلنة 2020مايو  8للويبو يف  عاما   مديرا   اتنغالس يد  عي نتوحيث أأن امجلعية العامة للويبو قد  دال.

 الويبو للتنس يق.
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 مت مبوجبه التفاق عىل ما ييل:

 مدة التعيني

دة ب للويبو مدة  عاما   مديرا   اتنغالس يد يرسي تعيني  .1  .2020أأكتوبر  1ست س نوات، ابتداء من حمد 

 املرتب والبدلت

 طوال مدة تعيينه ما ييل: اتنغللس يد تدفع املنظمة  .2

ها يف جنيف؛ل أأعىل مرتب يُدفعيعادل  صافيا   س نواي   مرتبا   (1)  رئيس واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة ويقع مقر 

 ؛*نيفجل  املس هتلكنيعىل أأساس مؤرش أأسعار  ، ويمت حتديثه سونيا  سويرساي   فرناك   62,870قدره  وبدل متثيل س نواي   (2)

مؤرش أأسعار املس هتلكني عىل أأساس  ، ويمت كذكل حتديثه س نواي  سويرساي   فرناك   77,145قدره  وبدل سكن س نواي   (3)

 .جلنيف

 د ما يتطلب ذكل من نفقات.لأغراض املهامت الرمسية وتسد   س يارة وسائقا   اتنغالس يد وتضع املنظمة حتت ترصف  .3

 ابمحلاية الأمنية املناس بة، حسب الرضورة. اتنغوحياط الس يد  .4

 املعاش التقاعدي

 ذكل الصندوقلنظام  املشاركة يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة وفقا   اتنغق  للس يد حت .5

 .امجلعية العامة للأمم املتحدةيف للأسلوب املعمتد  د وفقا  ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي احملد   جرللأ  ، ووفقا  ولحئته

  

                                                
حصاء. )CPI(مؤرش أأسعار املس هتلكني جلنيفيصدر  *  عن مكتب كنتون جنيف لالإ
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 موظفي الويبو ولحئتهتطبيق نظام 

املطبقني يف املكتب ادلويل  تهاملنصوص علهيا يف نظام املوظفني ولحئ ل الواجبات ويتحم  ابحلقوق  اتنغالس يد ع يمتت   .6

 للويبو، ما مل ينص هذا العقد عىل خالف ذكل.

ثباات  ذلكل، وق    2020 .[ من شهر ]...[.يوم ].يف قد ع الطرفان عىل هذا العواإ

 

 

   

 معر زنيرب

 رئيس

 امجلعية العامة للويبو

 اتنغ دارين 

 

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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 الثاين املرفق
 

 املدير العام –الأجر الشهري 

رشادياحلساب عبارة عن   س يد دارين اتنغ بصفته مديرا  عاما  للويبواذلي س يحصل عليه ال للأجر الشهري  تقدير اإ

 (*2020يف مارس  املنطبقة املعايريمن نظام املوظفني وعىل أأساس  5-3و 1-3طبقا  للامدتني 

ىل   العقد(الواردين يف هذا السكن بدل المتثيل وبدل )ابلإضافة اإ

 

 املرتب الصايف الشهري
 فرناك  سويرساي   12]   13,643.20( : x 0.97دولرا  أأمريكيا   782'168])

 
 تسوية مقر العمل يف جنيف

 فرناك  سويرساي   12]  10,669.00( : x 0.97 x 0.782دولرا  أأمريكيا   782'168])
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.........................................................................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 فرناك  سويرساي   24,312.20

 
 الأمم املتحدة ملوظفياملشرتك للمعاشات التقاعدية صندوق ال مسامهة املدير العام يف 

 فرناك  سويرساي   12]   2,489.00( : x 0.97 x 0.079دولرا  أأمريكيا   766'389])
 

 فرنك سويرسي 298.00     (**الاجامتعيالضامن مسامهة املدير العام يف تأأمني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.........................................................................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 فرناك  سويرساي   21,525.20   الأجر الشهري

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فرناك  سويرساي   0.97 =دولر أأمرييك  1: 2020مم املتحدة يف مارس املعمول به يف الأ سعر الرصف الرمسي  (*

 78.20: 2020..........مضاعف تسوية مقر العمل املطبق يف جنيف يف مارس 
 مشمولنيمسامهة املدير العام فقط يف التأأمني الصحي؛ املعالون غري  (**

 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
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