A

WO/CC/71/5

ا ألصل :ابلإنلكزيية
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جلنة الويبو للتنسيق
الدورة احلادية والسبعون (الدورة العادية السادسة واألربعون)

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015

تعيني رئيس ونائب رئيس جملس الويبو للطعون

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1وافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل التعديالت املقرتح اإدخالها عىل نظام املوظفني ولحئته ("النظام والالحئة") فامي
يتعلق ابإصالح العداةل ادلاخلية يف دورهتا السابعة والس تني (ادلورة العادية الرابعة وا ألربعون) املعقودة يف الفرتة من
موسعة جمللس الويبو للطعون ("اجمللس") ،اذلي
 23سبمترب اإىل  2أأكتوبر  .2013ومشلت التعديالت مجةل أأمور مهنا تشكيةل ّ
يضم حاليا رئيسا وانئب رئيس ،يتوىل لك مهنام رئاسة فريق من أأفرقة اجمللس .ودخلت تكل ّ
حزي النفاذ يف  1يناير .2015
ّ
 .2وتنص القاعدة (1.5.11ب)( )1من لحئة املوظفني عىل ما ييل:
"(ب) وتكون تشكيةل جملس الطعون كام ييل:
( )1رئيس وانئب للرئيس تع ّيهنام جلنة الويبو للتنس يق بناء عىل اقرتاح يتقدم به املدير العام بعد التشاور مع جملس
املوظفني خوُيتاران من بني أأشخاص من ذوي اخلربة يف قانون اخلدمة املدنية ادلولية أأو خربة معادةل يف القانون
الإداري املنطبق ،عىل أأن ل يكوان من موظفي املكتب ادلويل أأو من املوظفني السابقني اذلين معلوا فيه يف الس نوات
العرش املاضية .ورشط استيفاء معايري ا ألهلية املنصوص علهيا أأعاله ّ
يعني املدير العام ،بصورة مؤقتة ،الرئيس وانئب
الرئيس ،بعد التشاور مع جملس املوظفني ،يف انتظار التعيني الرمسي من قبل جلنة الويبو للتنس يق بناء عىل الاقرتاح
املقدم من املدير العام .وينهتيي التعيني املؤقت يف التارخي اذلي ّ
تبت فيه جلنة الويبو للتنس يق يف هذا اخلصوص".
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وعالوة عىل ذكل ،تنص القاعدة (1.5.11ه) من لحئة املوظفني عىل ما ييل:

.3

"ويخ ّعني الرئيس وانئب الرئيس ملدة مخس س نوات قابةل للتجديد ّمرة واحدة"]...[ .
 .4وفور دخول التعديالت ّ
حزي النفاذ ،اس هتخ ل الإجراء اخلاص ابختيار رئيس وانئب رئيس اجمللس مع اإيالء اعتبار
خاص للرشطني القانونني القاضيني بلزوم:


أأن ل يكوان من موظفي الويبو أأو من املوظفني السابقني اذلين معلوا فهيا يف الس نوات العرش املاضية؛



و أأن يكوان " من ذوي اخلربة يف قانون اخلدمة املدنية ادلولية أأو خربة معادةل يف القانون الإداري املنطبق".

 .5ويف فرباير  ،2014أأصدرت الإدارة دعوة لإبداء الاهامتم لفائدة املرحشني اخلارجيني احملمتلني اذلين يس توفون الرشوط
املنصوص علهيا يف القاعدة (1.5.11ب)( )1من لحئة املوظفني .واس تجاب لتكل ادلعوة تسعة مرحشني قدموا طلباهتم.
ضم ثالثة أأعضاء من فريق الإدارة العليا لتقيمي الطلبات املس تلمة .و أأجرى ذكل اجمللس جولتني
 .6و أأنشئ جملس اختيار ي ّ
من املقابالت مع مرحشي القامئة اخملترصة .وبعد تلقي توصيات جملس الاختيار ،تشاور املدير العام مع جملس املوظفني بشأأن
اختياره للمرحشني .وقدم جملس املوظفني تعليقات عىل الرتش يحات.
1
 .7واس تغرقت معلية الاختيار واملشاورات ابلاكمل مثانية أأشهر ،من فرباير اإىل أأكتوبر .2014
 .8وبعد اس تكامل معلية الاختيار وطبقا ألحاكم القاعدة (1.5.11ب)( ،)1ع ّني املدير العام ،بصورة مؤقتة،
الس يد نوربرت فوهلر رئيسا والس يد مايلك ابرتولو انئبا للرئيس ،اعتبارا من  1نومفرب .2014
 .9ويقرتح املدير العام حاليا عىل جلنة الويبو للتنس يق الس يدين فوهلر وابرتولو لتعيهنام يف منصيب رئيس اجمللس وانئب
رئيس اجمللس ،عىل التوايل.
 .10وقد شغل الس يد فوهلر  ،وهو مواطن أأملاين وحمام ،منصب الرئيس والعضو يف عدة هيئات حتكمي دولية .وشغل
منصب رئيس قسم الشؤون القانونية التابع للجنة ا ألمم املتحدة للتعويضات يف الفرتة بني عايم  1992و ،2000ومنصب مدير
شعبة املطالبات والتعويضات ابملنظمة ادلولية للهجرة يف الفرتة بني عايم  2000و .2010وهو عضو يف جلنة كوسوفو
للمطالبات املتعلقة ابملمتلاكت منذ عام  .2007والس يد فوهلر عضو كذكل يف قامئة ّ
حمّكي مركز أأورشلمي للتحكمي ،اذلي
يعاجل املنازعات التجارية القامئة بني ا ألطراف الفلسطينية وا إلرسائيلية.
 .11و أأثناء العمل يف جلنة ا ألمم املتحدة للتعويضات واملنظمة ادلولية للهجرة ،أأدار الس يد فوهلر برامج تناهز قميهتا عدة
مليارات من ادلولرات ا ألمريكية/اليورو وتنطوي عىل مئات اللف من املطالبات التجارية واملالية .ومشلت معليات اإنشاء
الربامج وتنفيذها وإاهناهئا تطبيق القانون الإداري ل ألمم املتحدة واملنظمة ادلولية للهجرة .واكن مسؤول عن التوظيف وإادارة
أأكرث من  150موظفا يف لك برانمج ،ومتكّن من تسوية شاكوى املوظفني داخليا يف ظ ّل نظام املوظفني ولحئته املعمول هبام
يف لك من ا ألمم املتحدة واملنظمة ادلولية للهجرة.
 .12ويف الفرتة بني عايم  1983و ،1991معل الس يد فوهلر مستشارا قانونيا لرئيس حمّكة املطالبات املشرتكة بني اإيران
والولايت املتحدة ا ألمريكية .واكن ،بصفته انئب ا ألمني العام للمحّكة ،مسؤول كذكل عن اإدارة  80موظفا .ويف الفرتة بني
 1يف انتظار معلية الاختيار ،واصل اجمللس ،بتشكيلته القدمية ،معاجلة الطعون املقدمة.
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عايم  1977و ،1983معل الس يد فوهلر مساعدا جامعيا وابحثا يف معهد ماكس بالنك للقانون العام املقارن والقانون ادلويل
هبايدلربغ.
 .13ويضطلع الس يد فوهلر ،بصفته أأحد العضوين ادلوليني للجنة كوسوفو للمطالبات املتعلقة ابملمتلاكت ،بوظائف قضائية
يف هيئة دولية لصنع القرار تعمل يف ظ ّل بعثة الاحتاد ا ألورويب املعنية بس يادة القانون يف كوسوفو.
 .14وحصل الس يد فوهلر عىل شهادة ادلكتوراه يف القانون من جامعة هايدلربغ بأأملانيا يف عام  .1984واجتاز امتحان
ادلوةل ا ألول يف القانون يف عام  1973يف اجلامعة ذاهتا وامتحان ادلوةل الثاين يف القانون يف جامعة ش توتغارت بأأملانيا يف
عام .1976

 .15اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإىل تعيني
الس يد نوربرت فوهلر رئيسا جمللس الويبو للطعون
ملدة مخس س نوات اعتبارا من اترخي التعيني.
 .16ويمتتع الس يد ابرتولو ،وهو من مواطين مالطة وسفري سابق ،مبسار همين ميتد من عام  1968اإىل عام  .1994فقد
شغل مناصب خمتلفة يف اإدارة التعاون التقين ألغراض التمنية التابعة ل ألمم املتحدة ،مبا يف ذكل منصب انئب مدير شعبة
الس ياسات والربجمة والتخطيط الإمنايئ ،ورئيس دائرة وضع وتنس يق الس ياسات ،ورئيس دائرة الربجمة والتقيمي ال خقطريني.
وشغل الس يد ابرتولو كذكل منصب املستشار الرئييس لرئيس امجلعية العامة ل ألمم املتحدة.
 .17واكن الس يد ابرتولو ،خالل مساره املهين ،رئيس جملس الامتحاانت املركزي وعضوا يف جملس الطعون املشرتك
وعضوا يف جلنة مقر ا ألمم املتحدة للعقود .واكن أأيضا عضوا مناواب يف جملس ا ألمم املتحدة للتعيني والرتقية ورئيسا دلائرة ا ألمم
املتحدة املعنية ابمتحاانت الرتقية من فئة اخلدمات العامة اإىل الفئة الفنية ،وادلائرة املعنية ابلمتحاانت اخلارجية يف الإدارة
والاقتصاد.
 .18وشغل الس يد ابرتولو منصب املمثل ادلامئ ملالطة دلى ا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولية يف جنيف وفيينا يف الفرتة بني
عايم  1994و .2003وشغل أأيضا ،خالل تكل الفرتة ،منصب رئيس جملس الطعون املشرتك (السابق) للويبو.
 .19وركّز الس يد ابرتولو ،أأثناء معهل يف ا ألمم املتحدة ،قسطا كبريا من اهامتمه عىل حتسني الإجراءات الإدارية املختبعة يف
تكل املنظمة .و أأعدّ  ،يف الويبو ،تقريرا شامال عن قانون اخلدمة املدنية ادلولية مبا يف ذكل حتليل مقارن لليات اإدارة املوارد
البرشية يف ا ألمم املتحدة والواكلت املتخصصة الرئيس ية.
 .20ويتشاور الس يد ابرتولو حاليا مع حكومة مالطة بشأأن املسائل املرتبطة مبعاشات املتقاعدين ادلوليني.
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 .21وحصل الس يد ابرتولو عىل شهادة ادلكتوراه يف عمل الاقتصاد يف عام  1976من اللكية اجلديدة للبحوث الاجامتعية
يف نيويورك ابلولايت املتحدة ا ألمريكية .وهو حاصل عىل شهادة املاجس تري يف عمل الاقتصاد ادلويل والتمنية الاقتصادية من
جامعة نيو هامشاير ابلولايت املتحدة ا ألمريكية ( )1968وشهادة الليسانس يف عمل الاقتصاد واللغة الإنلكزيية والتارخي من
جامعة مالطة امللكية (.)1964

 .22اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإىل تعيني
الس يد مايلك ابرتولو انئبا لرئيس جملس الويبو
للطعون ملدة مخس س نوات اعتبارا من اترخي
التعيني.
[هناية الوثيقة]

