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جلنة الويبو للتنسيق
الدورة الثامنة والسبعون (الدورة العادية احلادية واخلمسون)

جنيف ،من  21اإىل  29سبمترب 2020

تعيني رئيس ونائب رئيس جمللس الويبو للطعون

وثيقة من اإعداد املدير العام

أأولً .مقدمة
 .1غرض هذه الوثيقة هو أأن تقرتح عىل جلنة الويبو للتنس يق تعيني الس يدة جوان ابورز (الولايت املتحدة ا ألمريكية)
رئيس ًة جمللس الويبو للطعون والس يد بيري ابنشو (سويرسا) انئب ًا للرئيسة ،اعتبار ًا من  12أأكتوبر .2020

اثنياً .معلومات أأساس ية
 .2جملس الويبو للطعون هو هيئة اإدارية يشارك فهيا املوظفون أأنشأأها املدير العام لتسدي هل املشورة يف احلالت اليت
يطعن فهيا موظف أأو موظف سابق أأو مس تفيد رشعي من حقوق موظف ُمتوىف يف قرار ُاُتذ مبوجب املادة 4-11
اُتذ مبقتىض القاعدة 1.2-1-10
("التسوية الرمسية للزناعات") ،أأو تدبري تأأدييب ُ
 .3ومع ًال ابلقاعدة  1-5-11من نظام املوظفني ،ي نعني رئيس وانئب رئيس جملس الويبو للطعون ملدة مخس س نوات من
بناء عىل اقرتاح من املدير العام بعد التشاور مع جملس املوظفني.
قبل جلنة الويبو للتنس يقً ،
1

انظر املادة  5-11من لحئة املوظفني.
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 .4وقد عينت جلنة الويبو للتنس يق الس يد نوربرت وولر رئيسا جمللس الويبو للطعون والس يد مايلك ابرتولو انئب ًا
للرئيس 2منذ  12أأكتوبر  .2015وس تنهتيي مدة وليهتام يف  11أأكتوبر  .2020ورمغ أأن مدة الولية قابةل للتجديد مرة واحدة،
أأشار الكهام اإىل أأهنام ل يرغبان يف أأن يُمدند تعييهنام.

اثلثاً .معلية الاختيار
 .5يف يناير  ،2020أأنشأأ املدير العام جلنة اختيار مكونة من ثالثة أأعضاء من فريق الإدارة العليا ،ومه املدير العام
املساعد لقطاع الإدارة والتنظمي ،ومديرة اإدارة املوارد البرشية واملستشار القانوين ،لإجراء معلية اختيار رئيس وانئب رئيس
جديدين جمللس الويبو للطعون.
 .6و أأعلن عن اختصاصات فرادى املتعاقدين ملنصيب الرئيس وانئب الرئيس عىل صفحة الوظائف يف الويبو يف  30يناير
 ،2020مع حتديد  20فرباير .2020مكوعد هنايئ لتقدمي الطلبات.
 .7ومع ًال ابلقاعدة (1-5-11ب)( )1من نظام املوظفني ،جيب أأن يكون رئيس وانئب رئيس جملس الويبو للطعون "من
ذوي اخلربة يف قانون اخلدمة املدنية ادلولية أأو خربة معادةل يف القانون الإداري املنطبق" ،وجيب " أأن ل يكوان من موظفي
املكتب ادلويل أأو من املوظفني السابقني اذلين معلوا فيه يف الس نوات العرش املاضية" .وإاضافة اإىل ذكل ،جيب أأن يمتتع لك
من الرئيس وانئب الرئيس مبعرفة ممتازة ابللغة الإنلكزيية كتاب ًة وحمادث ًة ،وأأن تكون هلام معرفة ممتازة (كتاب ًة وحمادث ًة)
ابللغة الفرنس ية.
 .8وتضمنت معلية الاختيار اختبار ًا كتابي ًا ومقابالت .واكن الهدف من الاختبار الكتايب تقيمي همارات الصياغة القانونية
للمرحشني ومعرفهتم بقانون اخلدمة املدنية ادلولية.
.9

بناء عىل نتيجة الاختبار اخلطي واملقابالت ،مع مراعاة املتطلبات اللغوية للمنصبني.
واختري املرحشان املقرتحان ً

 .10ومع ًال ابلقاعدة (1-5-11ب)( )1من نظام املوظفني ،جرى التشاور مع جملس املوظفني بشأأن املرحشني املقرتحني عىل
وزود جملس املوظفني أأيض ًا مبعلومات مفصةل عن معلية الاختيار وعن املرحشني
جلنة الويبو للتنس يق يف هذه الوثيقة .ن
الآخرين .وقدن م جملس املوظفني مالحظاته ومل يعرتض عىل الاقرتاح.

رابعاً .املرحشان املقرتحان
الس يدة جوان ابورز
 .11الس يدة جوان ابورز أأمريكية اجلنس ية .انضمت اإىل صندوق النقد ادلويل عام  1984مكستشارة قانونية ،وشغلت
منصب مستشار عام مساعد من عام  1996اإىل عام  ،2009عندما انفصلت طوع ًا عن صندوق النقد ادلويل .ومنذ ذكل
احلني ،اضطلعت مبجموعة متنوعة من املهام الاستشارية مع منظامت دولية خمتلفة ،ونرشت العديد من املقالت عن قانون
اخلدمة املدنية ادلولية .ويف العامني املاضيني ،معلت أأيض ًا كرئيسة للجنة الطعون التابعة لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب
ا ألمحر والهالل ا ألمحر يف جنيف.
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انظر الوثيقتني  WO/CC/71/5و.WO/CC/71/7
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 .12والس يدة ابورز حائزة عىل شهادة دكتوراة يف القانون من لكية احلقوق جبامعة بنسلفانيا ودرجة الباكلوريوس يف
التارخي ا ألمرييك من جامعة براون.
 .13ولغهتا ا ألم يه الإنلكزيية ودلهيا معرفة أأساس ية ابللغة الفرنس ية.

الس يد بيري ابنشو
 .14الس يد بيري ابنشو مواطن سويرسي .التحق مبرصف التسوايت ادلولية عام  1988مكستشار قانوين ،وشغل منصب
انئب مستشاره العام ملدة عامني حىت تقاعده املبكر يف نومفرب  .2019ومنذ عام  ،2013يدرس دورة دلرجة املاجس تري يف
لكية احلقوق يف جامعة ابزل.
 .15وحيمل الس يد ابنشو ودرجة املاجس تري يف القانون من جامعة لوزان.
 .16ولغته ا ألم يه الفرنس ية ويتحدث الإنلكزيية بطالقة.

 .17اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإىل أأن
تعني ملدة مخس س نوات ،اعتبارًا من
 12أأكتوبر :2020
" "1الس يدة جوان ابورز رئيسة
جمللس الويبو للطعون؛
" "2والس يد بيري ابنشو انئب ًا لرئيسة
جملس الويبو للطعون.
[هناية الوثيقة]

