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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 سبمترب 30التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( االستثنائية السادسةواألربعون )الدورة  الثامنةالدورة 
ىل  3من جنيف،   2016 أأكتوبر 11اإ

 
 

 الدورة االنتخابية لرئيس اجلمعية العامة للويبو

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

صدار صيغة معّدةل للوثيقة مجهورية من تبليغ ، اس ُتمل 2016سبمترب  30يف  املعنونة  WO/GA/48/14لتفيا تلمتس فيه اإ
 .. وترد نسخة من هذا التبليغ يف مرفق هذه الوثيقة"للويبو لرئيس امجلعية العامةادلورة الانتخابية "

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 ]ترمجة[

ىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية  رساةل من البعثة ادلامئة مجلهورية لتفيا دلى مكتب الأمم املتحدة يف جنيف اإ

 )الويبو( الفكرية

 

 2016 سبمترب 30جنيف يف 

 سعادة املدير العام،

ىل البند   56سلسةل الاجامتعات من جدول أأعامل  "ادلورة الانتخابية اجلديدة لأعضاء ماكتب امجلعية العامة" 8ابلإشارة اإ
ليه نزول عند طلب وفد بالدي، مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو صدار صيغة يرشفين أأن أألمتس منمك ، واذلي أأضيف اإ اإ

 والاس تعاضة عن الوثيقة احلالية ابملذكرة التفسريية ومرشوع القرار املرفق نصهام هبذه الرساةل.  WO/GA/14معّدةل للوثيقة 

 

 ، سعادة املدير العام، فائق التقدير.وتقبلوا مين

 

 ]توقيع[

 لكينساينيس اكر 

 سفري لتفيا

 



WO/GA/48/14 Rev. 
Annex 
2 

 لتفيا مناملعّدل  قارا الا

 امجلعية العامة للويبوأأعضاء مكتب انتخاب 

ىل  ذا مل يكن ال وا م أأو حسن اخلتعمتد فعالية أأي اجامتع عىل قدرة رئيسه عىل توجيه املداولت حبيث تؤدي اإ الرئيس نتاجئ. واإ
ملاما اكمال ابملوضوع أأوُملمّ  قاعة/الاجامتع/املنظمة، فقد تبعد النتيجة عن املنال أأو العىل غري دراية ابحلراك السائد يف  اكن ا اإ

 عن خري ما فهيا.

ذا ما تتبعنا معل ءها. اذلي يتخلل تنظمي الاجامتعات والقضااي املعاجلة أأثنالويبو، س ندرك مدى التعقيد ل امجلعية العامة واإ
والقضااي  ،والأولوايت خمتلفة ابختالف مجموعات ادلول الأعضاء ،واملفاوضات معقدة ،فالأعامل ش ىت بتنوع الاحتادات

وأأنظمة حامية امللكية الفكرية تشهد "جتديدات متقطعة" بفعل ما يس تجد يف تكنولوجيا املعلومات  ،متداخةل بعضها يف بعض
ملاما جي  دا بتعقيدات املشهد وضلوعا يف املوضوع.والتصالت. لّك ذكل يتطلب اإ

يتتبع قضااي  همولوا اهامتهمم أأيضا لعدة منظامت دولية يف جنيف. فبعض أأن يُ  وعىل ادلبلوماس يني املتخصصني يف معل الويبو
ملاهمم منظمة التجارة العاملية و/أأو غريها من قضااي الأمم املتحدة  ابلويبو.، انهيك عن السفراء اذلين قلاّم يكمتل اإ

وقد درجت العادة عىل أأن يقع اختيار رئيس امجلعية العامة للويبو عىل سفري يغطي أأعامل املنظمة. ويكون ذكل عادة يف بداية 
الرئيس ما أأن  أأن. ويعين ذكل للثنائية اليت تناقش برانمج معل الويبو ومزيانيهتا وتعمتدهامالعادية للجمعية العامة ادلورة 

واسعة من القضااي املعقدة، مهنا يف املوضوع ومهنا يف التنظمي ومهنا يف الشأأن ادلبلومايس.  تشكيةلسه أأمام يُنتخب حىت جيد نف 
 لُيدير أأعامل امجلعية العامة للويبو ويوهجها بفعالية.أأن يكون هميأأ وجاهزا من بد للمرّّش  ذلا ل

ىل اترخي املنظمة س نجد أأمثةل  ادة، ولكننا س نجد أأيضا مجعيات اكدت الفوىض تسودها تدل عىل فعالية القي ساطعةوابلنظر اإ
 ونتاجئها تنعدم. 

ماكنية فقدان الفعالية يف معل امجلعية العامة،  أأن يكون  املهم منومن أأجل تعزيز العمل احلكويم ادلويل يف الويبو وتفادي اإ
تأأيت من اخلربة املكتس بة عىل مر الس نني  . وهذه احلنكة قدلختيار الرئيسمعيارا  احلنكةوقد تكون . ئيس املنتخب مّطلعاالر 

ذا ما اكن انتخاب رئيس امجلعية العام يف العمل عن قرب مع الوفود واملكتب ادلويل. ادلورة العادية يف هناية  ةوهذا ممكن اإ
اعتالئه كريس ، ذكل أأن أأمه اجامتع أأثناء العامة ل بدايهتا. فيس تطيع الرئيس املنتخب من الاس تعداد مجلعيتهللجمعية العامة 

 الرئاسة يكون يف هناية وليته ل بدايهتا.

ىل دورة خمتلفة لنتخاب الرئيس وانئيب الرئيس. بد من مرحةل انتقالية بطبيعة احلال ول وميكن أأن يكون ذكل  لضامن التحول اإ
لجامتع واحد عضاء الرئاسة أأ اجامتعا واحدا للجمعية العامة، أأو ابنتخاب  نياحلاليأأعضاء املكتب متديد ولية ب بطرق ش ىت: 

وانئيب الرئيس لس نتني اثنتني ، أأو ابنتخاب رئيس ادلورة العادية للجمعية العامةللجمعية العامة عىل أأن يكون ذكل يف بداية 
جيابياته وسلبياته. ثالث دورات.ولكن فقط ل   وكل واحد من هذه اخليارات اإ

ىل الاعتبارات  لنتاجئ جوليت املشاورات غري الرمسية اليت أأجرهتا بعثة لتفيا ادلامئة مع  واعتباراأأعاله، املعروضة واستنادا اإ
آيت نصه:يف اختاذ امجلعية العامة ادلول الأعضاء املهمتة، قد ترغب   القرار ال

ن امجلعية العامة قّررتمجلعية العامة للويبوجامتعات احتسينًا لالإعداد لتعزيزا للعمل احلكويم ادلويل و   :، فاإ

ورة الانتخابية لأعضاء مكتب امجلعية العامة )الرئيس وانئيب الرئيس( حبيث تبتد  وليهتم يف هناية تعديل ادل .1
 ادلورة العادية للجمعية العامة للويبو.

حول الارتيبات الانتقالية الرشوع يف مشاورات غري رمسية، بتيسري من رئيس امجلعية العامة أأو من يعيّنه،  .2
 .2017القرار املذكور أأعاله بغية اعامتدها خالل امجلعية العامة للويبو لعام  والتدابري الإجرائية لتنفيذ

 2016 سبمترب 30جنيف، يف 
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 ]ترمجة[

ىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية  رساةل من البعثة ادلامئة مجلهورية لتفيا دلى مكتب الأمم املتحدة يف جنيف اإ

 )الويبو( الفكرية

 

 2016يوليو  12جنيف يف 

 سعادة املدير العام )عزيزي فرانسس(

بندا جديدا بعنوان  مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو 56سلسةل الاجامتعات  تضمني جدول أأعامليرشفين أأن أألمتس منمك 

 ."ادلورة الانتخابية لأعضاء مكتب امجلعية العامة للويبو"

 القرار.وقد أأرفقنا طيه املذكرة التفسريية اليت تتضمن مرشوع 

 وتقبلوا مين، سعادة املدير العام، فائق التقدير.

 

 ]توقيع[

 اينيس اكرلكينس

 سفري لتفيا

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


