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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019يوليو  30 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 (اخلمسون العادية الدورة) والسبعون السادسة الدورة
ىل  30جنيف، من   2019أأكتوبر  9سبمترب اإ

 التقاعدية ملوظفي الويبوجلنة املعاشات 
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

أأن تتأألف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو ، 1977يف دورهتا العادية يف س نة  ،رت جلنة الويبو للتنس يقر ق .1

اذلي والعضو احلايل  من ثالثة أأعضاء وثالثة أأعضاء بدلء، عىل أأن ختتار جلنة الويبو للتنس يق عضوًا واحدًا وبدياًل واحدًا.

 .2021تنهتيي مدة وليته يف عام س  انتخبته جلنة الويبو للتنس يق هو الس يد فالدميري يوسفوف اذلي 

. 2019فيليب فافاتييه )فرنسا(، يف هناية عام ، الس يد الس نوات الأربع للولية الأوىل للعضو البديل احلايل وس تنهتيي .2

 بأأن يرتحش الس يد فيليب فافاتييه لولية اثنية يف املنصب ذاته أأي حىت وقد تلقى املدير العام من البعثة ادلامئة لفرنسا اقرتاحاً 

 .2023ادلورة العادية للجنة الويبو للتنس يق يف عام 

عىل درجة املاجس تري ( هو مواطن فرنيس حصل 1952يونيو  1ومن اجلدير ابلتذكري أأن الس يد فافاتييه )املولود يف  .3

دارة الأعامل من املدرسة العليا لل   .1976عام  يف قانونيًا يف جامعة ليون، وخترج حماس بًا 1974تجارة يف مرس يليا يف عام يف اإ
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قًا ماليًا يف رشكة  .4 ىل عام  1976من عام  فيدوس يري دو فرانسوبدأأ الس يد فافاتييه حياته العملية حماس بًا قانونيًا وُمدق ِّ اإ

دارة  مث شغل مناصب خمتلفة يف القطاع اخلاص. .1977 ىل اإ ىل  اً رئيس 1986الويبو املالية يف عام وانضم اإ لها، مث ترىق اإ

وشغل ذكل املنصب  ، عُّي  يف منصب كبري املوظفّي املاليّي واملراقب املايل2008ويف عام . 1995املدير يف عام منصب 

 .2013ىت تقاعده يف عام ح

واكن  .2009دنية ادلولية منذ عام شغل الس يد فافاتييه منصب مدير الرابطة التعاونية املالية ملوظفي اخلدمة املي و  .5

ىل عام  2013 من عامرئيسها و ، 2012، وانئب رئيسها يف عام 2014و 2011املديرين بّي عايم  جملسعضوًا يف   .2016اإ

ن  .6 ىل جلنة الويبو للتنس يق مدعوةاإ  اإ

ىل  انتخاب الس يد فيليب فافاتييه عضوًا بدياًل اإ

رتة جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو للف

ىل 2020املمتدة من يناير  هناية ادلورة العادية  اإ

 .2023للجنة الويبو للتنس يق يف عام 

 ]هناية الوثيقة[
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