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WO/CC/77/3 

 ابلإنلكزيية الأصل:

 2020فرباير  7 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 (االستثنائية السابعة والعشرون الدورة) والسبعون السابعة الدورة
 2020 مارس 5و 4جنيف، 

 عملية الرتشيح
عدادمن وثيقة   لتنس يقالويبو ل  رئيس جلنة اإ

من أأجل  2020مارس  5و 4من املقّرر أأن جتمتع جلنة التنس يق التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يويم  .1

جراءات  اقرتاح جلنة الويبو للتنس يق ملرحش  اقرتاحمرحش ملنصب املدير العام للويبو. وتقدم هذه الوثيقة معلومات عن اإ

لجامتع جلنة الويبو للتنس يق املزمع املقرتح  النظام اخملصصاملدير العام )اجلزء أأول أأدانه املعنون "الإجراءات"(، وعن نصب مل 

 "(.اخملصص املقرتح لنظام)اجلزء اثنيا أأدانه املعنون "ا 2020مارس  5و 4 عقده يويم

 الإجراءات أأول.

جراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه، املُحّددة مبوجب القرار الصادر عن  .2 ىل اإ امجلعية ستستند معلية الرتش يح اإ

العامة للويبو وجلنة الويبو للتنس يق ومجعييت احتادي ابريس وبرن أأثناء سلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول 

ىل  30فرتة من الأعضاء يف الويبو املعقودة يف ال جراءات عام 2019أأكتوبر  9سبمترب اإ لهيا فامي ييل بعبارة "اإ "، 2019 )املشار اإ

جراءات A/59/14من الوثيقة  42، والفقرة A/59/4انظر املرفق الثالث من الوثيقة  (. ويرد أأدانه اجلزء الوارد يف اإ

جراءات اقرتاح جلنة التنس يق للمرحش ملنصب املدير ال"بشأأن  2019 عام  ".عاماإ
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جراءات اقرتاح جلنة التنس يق للمرحش ملنصب املدير العام"  اإ

 مبادئ عامة أأول

جيري اختيار املرحش ملنصب املدير العام ابحرتام كرامة املرحشني والبدلان اليت رحشهتم عىل السواء، ويقوم عىل  .1

 شفافية معلية الرتش يح.

ن أأمكن. فذكل يسهل عىل امجلعية العامة تعيني اإ ينبغي أأن يمت اقرتاح املرحش ملنصب املدير العام بتوافق الآراء و  .2

 من املعرتف به أأن التصويت قد يكون رضوراي لتوفيق الآراء حول اقرتاح مرحش ما. املدير العام. ولكن

 ةريق التشاور اذلي يوفق بني الآراء، يف أأيوالباب مفتوح أأمام لك اجلهود الرامية اىل اقرتاح مرحش عن ط .3

 مرحةل من مراحل معلية الاختيار، عىل أأل تتسبب تكل اجلهود يف تأأخري معلية اختاذ القرار بال مربر.

 احلق يف التصويت اثنيا

جنة حبق لأغراض اقرتاح مرحش ملنصب املدير العام من قبل جلنة التنس يق، من املتعارف عليه أأن يمتتع مجيع أأعضاء الل 

 التصويت، ابس تثناء الأعضاء املنتس بة.

 معلية اختاذ القرار اثلثا

ذا اكن هناك أأكرث من ثالثة مرحشني، أأمكن تقيمي ادلمع النس يب اذلي يمتتع به لك من املرحشني بواسطة اإ  .1

اره أأي أأن لك عضو يف جلنة التنس يق هل حق التصويت س يحدد خي، جراء أأي تصويت رمسياإ قبل  شلكي" "تصويت

ذا اكن هناك ثالثة مرحشني اإ الأول والثاين عىل قامئة املرحشني عىل ورقة تصويته. ويكون التصويت ابلقرتاع الرسي. و 

 ن الاجراءات املنصوص علهيا يف هذه الفقرة والفقرة التالية حتذف.اإ أأو أأقل، ف

هةل مناس بة، حىت يتس ىن ومير التصويت الرمسي ابلقرتاع الرسي عرب عدة مراحل، مع الابالغ مس بقا مب  .2

تقليص عدد املرحشني تدرجييا اىل ثالثة فقط. وبعد لك تصويت، ل حيق للمرحش اذلي مجع أأقل عدد من الأصوات أأن 

ذا اكن عدد املرحشني كبريا، ميكن التقليل من تكرار التصويت عن طريق الاعالن بأأن اإ يت التايل. و صو يشرتك يف الت

و املرحشني الثالثة اذلين مجعوا أأقل عدد من الأصوات الاشرتاك يف التصويت التايل. ل جيوز للمرحشنين الثنني أأ 

وابلتشاور، حيدد الرئيس جحم لك مرحةل من تكل املراحل يف ضوء عدد املرحشني الباقني يف أأي وقت. وس تتبع تكل 

مرحشني: بعد التصويت الرمسي  10من  املراحل مع مراعاة الطريقة املتبعة يف املثال التايل اذلي يقوم عىل مجموعة نظرية

ضافية عىل املرحشني الس بعة اذلين مجعوا الأول عىل مجيع املرحشني العرشة، يقترص الاشرتاك يف مراحل التصويت الإ 

ضافية عىل املرحشني أأكرب عدد من الأصوات. وبعد التصويت الرمسي الثاين، يقترص الاشرتاك يف مراحل التصويت الإ 

عوا أأكرب عدد من الأصوات. وبعد التصويت الرمسي الثالث، توضع قامئة قصرية ابملرحشني الثالثة اذلين امخلسة اذلين مج

 مجعوا أأكرب عدد من الأصوات.

ذا مل تتقدم املشاورات بشأأن القامئة القصرية ابملرحشني الثالثة، فان معلية التصويت تس متر. وانطالقا من اإ و  .3

الثة يف تكل القامئة، يقترص تصويت هنايئ عىل املرحشني الثنني الذلين مجعا أأكرب عدد نتاجئ التصويت عىل املرحشني الث
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قرارها الهنايئ بشأأن املرحشني ابلتصويت، يف أأجل ل يتعدى اليوم الأخري  عندئذمن الأصوات. وتتخذ جلنة التنس يق 

 من اجامتعاهتا.

 "نصب املدير العام.يف م  رحش للتعينيويبلغ رئيس جلنة التنس يق رئيس امجلعية العامة ابمس امل .4

3.  ّ يف مرفق النظام ادلاخيل العام  يت ابلقرتاع الرسي املنصوص عليهالتصو  نظام معليات التصويت الرمسيبع وس تت

يف اجلزء اثنيا من  املعّدةل ابلنظام اخملصص املقرتح الوارد ابلصيغةالتصويت ابلقرتاع الرسي"(،  نظامللويبو )"املرفق بشأأن 

 هذه الوثيقة.

ذا قدم لك مهنا التصويت ابلقرتاع الرسي نظاماملرفق بشأأن من  1ضة، لأغراض املادة ل الوفود كوفود مفو  وس ُتعام   .4 ، اإ

آخر أأو تبليغ رمسيادلامئة يف جنيف  من بعثتهوثيقة تفويض )أأي مذكرة شفهية مؤرخة وموقّعة/خمتومة  للشؤون  من وزارته أ

حلضور ادلورة الاس تثنائية للجنة الويبو للتنس يق يويم  مندويب الوفدحكومة ادلوةل العضو املعنية مبوجهبا  تعنّيِ  (يةج اخلار 

 نيابة عهنا.ابل ، 2020مارس  5و 4

وس ُيعترب تفويض أأي وفد من قبل السلطة اخملتصة لدلوةل العضو املعنية مبثابة ترصحي ممنوح لأي عضو معنّي يف ذكل  .5

 ّوض حسب الأصول ابلتصويت نيابة عن الوفد املذكور.الوفد املف

 النظام اخملصص املقرتح اثنيا.

أأِعد النظام التايل، املقرتح عىل جلنة الويبو للتنس يق يك توافق عليه، ابلتشاور مع الأعضاء واملراقبني يف  .6

 للتنس يق. الويبو جلنة

اختاذ القرار من قبل جلنة الويبو للتنس يق فامي  لن جُيرى تصويت شلكي يف س ياق معلية: الشلكي التصويتاستبعاد  .7

 .2020خيص اقرتاح مرحش ملنصب املدير العام يف عام 

ل حيق للمرحش اذلي مجع أأقل عدد من الأصوات س ُيجرى التصويت يف جولت. ويف لك جوةل،  :جولت التصويت .8

ىل أأن يبق يت التايل.صو أأن يشرتك يف الت ى مرحشان اثنان. وسيُتاح الوقت الاكيف لإجراء وس ُيقىص مرحش واحد يف لك جوةل اإ

وعندما يبقى مرحشان اثنان فقط، جُيرى تصويت هنايئ حُيّدد فيه املرحش الفائز ابلأغلبية املشاورات بعد لك جوةل تصويت. 

 البس يطة للأصوات يف جلنة الويبو للتنس يق، وس يكون ذكل املرحش هو املقرتح ملنصب املدير العام.

عىل أأدىن عدد من  أأو أأكرث حصلوايف حال تعادل الأصوات بني مرحشني اثنني  :ات بني املرحشنيتعادل الأصو  .9

ذا مل تتوصل  الأصوات، يف أأية جوةل من اجلولت، جُترى مشاورات بني ادلول الأعضاء من أأجل امليض يف العملية. واإ

جراء جوةل ىل أأية نتيجة، جاز للرئيس أأن يقّرر، مكالذ أأخري، اإ  تصويت جديدة ل تشمل سوى املرحشني املشاورات اإ

 املتعادلني يف الأصوات.
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التصويت ابلقرتاع الرسي، تكون بطاقات التصويت نظام من املرفق بشأأن  3طبقا لأحاكم املادة  :بطاقات التصويت .10

املرحشني املشاركني وتُدرج فهيا أأسامء  مس بقابطاقات التصويت  طبعواملغلفات من الورق الأبيض ول متزيها أأية عالمة. وس تُ 

يف الإطار املوجود عىل أأو تقاطع  اختيارعالمة لتصويت بوضع اتصويت. وس ُيطلب من الوفود جوةل لك يف  موبدلاهنالاكمةل 

لغاء الاقرتاع. وس ُيجرى التصويت خلف حاجز يكفل اخلصوصية امس املرحشميني  ىل اإ ضافة أأية عالمات أأخرى اإ . وس تؤدي اإ

دة لسرت معلية التصويت )أأي وضع عالمة الاختيار أأو التقاطع( يف حني يظّل املندوب اذلي يديل ويوضع فوق طاوةل حمدّ 

بصوته ابداي للعيان. ولن تكون بطاقات التصويت متاحة سوى عىل طاوةل التصويت املذكورة، ولن تُوّزع يف القاعة. وس ُتعد 

 يف تكل اجلوةل. موبدلاهنرحشني املشاركني الاكمةل املتُدرج فهيا أأسامء بطاقات تصويت جديدة قبل لك جوةل تصويت و 

صور أأو تسجيل يت عىل هجاز محمول، مثل التقاط لن يكون هناك أأي تسجيل مبارش لأي تصو  :رسية الاقرتاع .11

لغاء  ىل اإ ذا قام وفد بتسجيل رمقي مبارش لتصويته، فاإن ذكل س يؤدي اإ فيديوهات، لأن ذكل خمالف لرسية التصويت. واإ

ذا اكن  حصيحتباره غري اقرتاعه واع  وعدم أأخذه يف احلس بان يف معلية التصويت. وس يبّت رئيس جلنة الويبو للتنس يق فامي اإ

تالف بطاقة الاقرتاع  هناك تسجيل مبارش غري مرّصح به؛ ويف حال وقوع حاةل من هذا القبيل، س تقوم الأمانة فورا ابإ

لغاهئا ت س ُتحوتزويد املندوب املعين ببطاقة اقرتاع جديدة للتصويت. و  سب تكل البطاقة الثانية اكقرتاع حصيح، يف حال عدم اإ

ن اس ُتخدمت  للتصويت طبقا لهذا النظام. واإ

رفق بشأأن نظام التصويت ابلقرتاع الرسي، يعنّي الرئيس حاس بني املمن  2طبقا للامدة  تعيني حاس يب الأصوات: .12

ويمت اختيار حاس يب الأصوات عشوائيا من قامئة بأأسامء الوفود  قبل أأن يبدأأ الاقرتاع. ،للأصوات من بني املندوبني احلارضين

غري ممثل حاليا مضن أأعضاء مكتب جلنة الويبو املتطوعة يقدهما منسقو اجملموعات )وفد واحد، بدون مرحش، من لك مجموعة، 

ت كحاس بني بديلني حممتلني يف للتنس يق(. ويعنّي الرئيس، من قامئة الوفود املتطوعة ذاهتا، حاس با اثلثا وحاس با رابعا للأصوا

حال غياب أأحد احلاس بني أأو لكهيام. وسيمت تعيني حاس يب الأصوات رمسيا يف اليوم الأول من ادلورة الاس تثنائية للجنة 

 للتنس يق. الويبو

عادة  .13 عادة  الأصوات: احتساباستبعاد اإ ()ب( من 6)8الأصوات، املنصوص علهيا يف املادة  احتسابفامي خيص اإ

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية، اليت تتناول مسأأةل " جراءالاحتساب اجلديد اخلاص"،  اتفاقية اإ جيوز لأي عضو  وهو اإ

ىل أأن ذكل الاحتساب ل ميكن اس ت خدامه ابلقرتان يف جلنة الويبو للتنس يق أأن يطلبه بعد التصويت مبارشة، جتدر الإشارة اإ

." ومبا أأن ذكل الإجراء يدرج تصويت لك دوةل مقابل امسها يف لك قامئة تظهر فهيامع الاقرتاع الرسي، ذكل أأنه يقتيض أأن "

نه لن يُس تخدم يف أأي جوةل من جولت التصويت.  خمالف لروح الاقرتاع الرسي، فاإ

( مقاعد للك وفد من وفود 6س تة )عىل  ق مقصورائية للجنة الويبو للتنس ياحلضور يف ادلورة الاس تثن احلضور: .14

 ( مقاعد للك وفد من وفود ادلول املراقبة.3ادلول الأعضاء يف جلنة الويبو للتنس يق وثالثة )

ىل  .15 ن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإ اإ

 7املوافقة عىل الاقرتاحات الواردة يف الفقرات من 

ىل   ، والإحاطة علام مبضمون هذه الوثيقة 14اإ

 ]هناية الوثيقة[


