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 الويبو للتنسيقجلنة 
 

 (االستثنائية اخلامسة والعشرونوالستون )الدورة التاسعة الدورة 
 9102مارس  7و 6 جنيف،

 
 

 عملية الرتشيح

عدادمن   رئيس جلنة الويبو للتنس يق اإ

 الإجراءات أأول.

جراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه،  .0 ىل اإ القرار الصادر عن امجلعية املُحّددة مبوجب ستستند معلية الرتش يح اإ
، وانظر كذكل املرفق الثاين للخطاب WO/GA/23/7و WO/GA/23/6)انظر الوثيقتني  0221العامة للويبو يف سبمترب 

ىل ادلول الأعضاء اذلي وهجه رئيس جلنة التنس   9102سبمترب  6املؤرخ  تقدمي ترش يحات ملنصب املدير والمتس فيه مهنا يق اإ
 العام(.

الرمسي نظام التصويت ابلقرتاع الرسي املنصوص عليه يف مرفق النظام ادلاخيل العام وس تتّبع معليات التصويت  .9
 د فهيا أأربعة مرحشني.جللويبو، ابلصيغة املعدةل ملراعاة احلاةل اليت يو 

 احات الواردة أأدانه ابلتشاور مع ادلول الأعضاء ومراقيب جلنة التنس يق.وقد صيغت الاقرت  .2

ذا أأخطرت 0، لأغراض املادة كوفود مفّوضةوس ُتعامل الوفود  .2 الأمانة املعنية  احلكوماتادلامئة يف جنيف أأو  البعثات، اإ
ذا اس توىف املندوبني املشاركني يف بأأسامء  توزعها الأمانة قبيل بداية س  اليت  املندوبون ورقة املندوبنيهؤلء وفودها، واإ

 .9102مارس  6الاجامتع يف 
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 اجلدول الزمين اثنيا.

وس تعكف خالل من أأجل ترش يح مدير عام للويبو.  9102مارس  7و 6من املزمع أأن جتمتع جلنة التنس يق يويم  .5
ذا اقتىض احلال،يومني  اختيار مرحش من بني أأربعة مرحشني.عىل  ، اإ

 جولت التصويت اثلثا.

بعد لك جوةل من جولت التصويت، يُقىص املرحش اذلي حصل عىل أأدىن عدد من  املقرتح اتباع اجلدول التايل.من  .6
ىل أأن يبقى مرحشان اثنان. ويُتخذ قرار هنايئ وسيتاح الوقت الاكيف لإجراء املشاورات بعد لك جوةل تصويت.  الأصوات، اإ

ىل مرحش البس يطة للأصوات، ابلأغلبية   .واحدمّما يفيض اإ

 الأصوات بني املرحشني تعادل رابعا.

يف الأصوات بني مرحشني اثنني أأو ثالثة مرحشني حصلوا عىل أأدىن عدد من الأصوات، يف أأية جوةل  تعادلال يف حال  .7
ىل أأية نتيجة، جاز للرئيس أأن يقّرر،  ذا مل تتوصل املشاورات اإ من اجلولت، جُترى مشاورات من أأجل امليض يف العملية. واإ

جراء جوةل تصويت جديدة ل تشمل سوى املرحشني ا  ملتعادلني يف الأصوات.مكالذ أأخري، اإ

عادة حساب الأصوات خامسا.  اإ

عادة حساب الأصوات  .1 عالن من النتاجئ، وذكل بعد للتحقّق حيق لأي وفد أأن يطلب اإ  الرئيس عن القرار وقبلاإ
تالف بطاقات التصويت.  اإ

عادة حساب الأصوات للتأأكّ  )ب((6)1يوجد حمك يف املادة و  .2 د من أأّن القرار املعمتد من اتفاقية الويبو يتناول مسأأةل اإ
هذا و . يتوافق مع الأغلبية املطلوبة يف لك من اللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرنابلأغلبية البس يطة يف جلنة التنس يق 

. "ايدرج تصويت لك دوةل مقابل امسها يف لك قامئة تظهر فهيالإجراء ل ميكن اس تخدامه مع الاقرتاع الرسي لأنّه يقتيض أأن "
 .1الفقرة  قدم مبوجبالأصوات يُ  عادة حسابلإ  طلب ييس تخدم ذكل الإجراء فامي خيص أأ  لن وعليه،

 بطاقات التصويت سادسا.

ينص نظام التصويت ابلقرتاع الرسي عىل أأن تكون بطاقات التصويت واملغلفات من الورق الأبيض ول متزيها أأي  .01
. وخالل املشاورات غري الرمسية، طلبت بعض ادلول الأعضاء واجملموعات من مرفق النظام ادلاخيل العام( 2عالمة )املادة 

فهيا أأسامء املرحشني املشاركني يف لك جوةل من جولت التصويت. وسيسهّل ذكل معلية  تردتصويت  أأن تعد الأمانة بطاقات
 التصويت عىل الوفود لأهّنا س تكتفي بوضع عالمة أأمام امس املرحش.

وس تعد الأمانة بطاقات التصويت عىل حنو املطلوب قبل لك جوةل من جولت التصويت وتدرج فهيا أأسامء وبدلان  .00
 املشاركني يف جوةل التصويت.املرحشني 

 تعيني حاس يب الأصوات سابعا.

طبقا لنظام التصويت ابلقرتاع الرسي الوارد يف مرفق النظام ادلاخيل العام للويبو، يعنّي الرئيس حاس بني للأصوات  .09
 من بني املندوبني احلارضين قبل أأن يبدأأ الاقرتاع.
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الثالث اليت ليس  بأأسامء الوفود املتطوعة يقدهما منسقو اجملموعاتمن قامئة عشوائيا  حاس يب الأصواتوخيتار الرئيس  .02
يف حممتلني د املتطوعة ذاهتا، حاس با اثلثا وحاس با رابعا للأصوات كحاس بني بديلني و . ويعنّي الرئيس، من قامئة الوفدلهيا مرحش

الرمسي مجليع الأعضاء واملراقبني  حال غياب أأحد احلاس بني أأو لكهيام. وس ييمت اختبار حاس يب الأصوات يف الاجامتع غري
 .9102مارس  6، وتعييهنم رمسيا يف 9102فرباير  91 يف

ىل املوافقة عىل  .02 ن جلنة التنس يق مدعوة اإ اإ
 00و 2و 7و 6دة يف الفقرات الاقرتاحات الوار 

ملعلومات الواردة يف هذه أأعاله والإحاطة علام اب
 الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


