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WO/CC/78/2 

نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020يوليو  21 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 (احلادية واخلمسون العادية الدورة) والسبعون الثامنة الدورة
 2020 سبمترب 29اإىل  21من جنيف، 

 رئيس جمللس الويبو للطعونتعيني رئيس ونائب 
عدادوثيقة   املدير العام من اإ

 مقدمة أأولً.

الس يدة جوان ابورز )الولايت املتحدة الأمريكية( تعيني غرض هذه الوثيقة هو أأن تقرتح عىل جلنة الويبو للتنس يق  .1

 .2020 برأأكتو  12من  ، اعتباراً ةرئيسلل اً انئبوالس يد بيري ابنشو )سويرسا(  طعونللجمللس الويبو  ةً ئيسر 

 معلومات أأساس ية اثنياً.

دارية يشارك فهيا املوظفون هو  طعونللجملس الويبو  .2 املدير العام لتسدي هل املشورة يف احلالت اليت  أأهانشأأ هيئة اإ

 4-11يف قرار اُُتذ مبوجب املادة يطعن فهيا موظف أأو موظف سابق أأو مس تفيد رشعي من حقوق موظف ُمتوىف 

 2.1-1-10، أأو تدبري تأأدييب اُُتذ مبقتىض القاعدة "(للزناعاتالتسوية الرمسية )"

من طعون ملدة مخس س نوات للعنين رئيس وانئب رئيس جملس الويبو ي، وظفنينظام املمن  1-5-11دة قاعمعاًل ابلو  .3

 جلنة الويبو للتنس يق، بناًء عىل اقرتاح من املدير العام بعد التشاور مع جملس املوظفني.قبل 

                                         
 من لحئة املوظفني. 5-11انظر املادة   1
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ا جمللس الويبو للطعون والس يد مايلك ابرتولو انئبًا للتنس يق الس يد نوربرت وولر رئيس نة الويبوعينت جل وقد  .4

قابةل للتجديد مرة واحدة، الولية أأن مدة ورمغ . 2020أأكتوبر  11يف  س تنهتيي مدة وليهتامو . 2015أأكتوبر  12 ذمن 2للرئيس

ىل أأهنام ل يرغبان يف  د تعييهنامأأشار الكهام اإ  .أأن يُمدن

 معلية الاختيار اثلثاً.

من ثالثة أأعضاء من فريق الإدارة العليا، ومه املدير العام  ةكونم، أأنشأأ املدير العام جلنة اختيار 2020يف يناير  .5

جراء معلية اختيار رئيس وانئب رئيس  ةاملساعد لقطاع الإدارة والتنظمي، ومدير  دارة املوارد البرشية واملستشار القانوين، لإ اإ

 طعون.لل بولس الوي جمل ينجديد

يناير  30ف يف الويبو يف ائوظلرئيس وانئب الرئيس عىل صفحة الا نصيبمل ن عن اختصاصات فرادى املتعاقدين علوأأ  .6

 .وعد هنايئ لتقدمي الطلباتمك.2020فرباير  20 حتديد ، مع2020

من "عون طالويبو للرئيس وانئب رئيس جملس كون ملوظفني، جيب أأن يامن نظام ( 1)ب()1-5-11 دةقاعمعاًل ابلو  .7

داري املنطبق أأن ل يكوان من موظفي وجيب "، "ذوي اخلربة يف قانون اخلدمة املدنية ادلولية أأو خربة معادةل يف القانون الإ

ىل ذكل، جيب أأن يمتتع لك ". و املكتب ادلويل أأو من املوظفني السابقني اذلين معلوا فيه يف الس نوات العرش املاضية ضافة اإ اإ

نلرئيمن الرئيس وانئب ا ( وحمادثةً  بةً امعرفة ممتازة )كتام كون هلتأأن و ، وحمادثةً  بةً ازيية كتلكس مبعرفة ممتازة ابللغة الإ

 الفرنس ية. ابللغة

تقيمي همارات الصياغة القانونية من الاختبار الكتايب هدف ال واكن . مقابالتو  اً يب اكت اً ر تضمنت معلية الاختيار اختباو  .8

 .م بقانون اخلدمة املدنية ادلوليةللمرحشني ومعرفهت

 ن بناًء عىل نتيجة الاختبار اخلطي واملقابالت، مع مراعاة املتطلبات اللغوية للمنصبني.ان املقرتحااختري املرحشو  .9

عىل  نيحالتشاور مع جملس املوظفني بشأأن املرحشني املقرت جرى ، ملوظفنيامن نظام ( 1)ب()1-5-11 دةقاعمعاًل ابلو  .10

مبعلومات مفصةل عن معلية الاختيار وعن املرحشني  لس املوظفني أأيضاً د جمجلنة الويبو للتنس يق يف هذه الوثيقة. وزون 

 م جملس املوظفني مالحظاته ومل يعرتض عىل الاقرتاح.قدن و الآخرين. 

 انحن املقرت ااملرحش رابعاً.

 الس يدة جوان ابورز

ىل صندوق النقد ادلويل عام  الس يدة جوان ابورز .11 وشغلت  ،مكستشارة قانونية 1984أأمريكية اجلنس ية. انضمت اإ

ىل عام  1996مساعد من عام  منصب مستشار عام عن صندوق النقد ادلويل. ومنذ ذكل  اً ، عندما انفصلت طوع2009اإ

قانون عن ت العديد من املقالت ونرش  ،ت مبجموعة متنوعة من املهام الاستشارية مع منظامت دولية خمتلفةاضطلعاحلني، 

التابعة لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب  طعونكرئيسة للجنة ال العامني املاضيني، معلت أأيضاً  يفو .اخلدمة املدنية ادلولية

 الأمحر والهالل الأمحر يف جنيف.

                                         
 .WO/CC/71/7و WO/CC/71/5انظر الوثيقتني   2

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_cc_71/wo_cc_71_5.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_cc_71/wo_cc_71_7.pdf
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ا ودرجة الباكلوريوس يف دكتوراة يف القانون من لكية احلقوق جبامعة بنسلفانيشهادة ة عىل ئز الس يدة ابورز حاو  .12

 التارخي الأمرييك من جامعة براون.

نو  .13  زيية ودلهيا معرفة أأساس ية ابللغة الفرنس ية.لكلغهتا الأم يه الإ

 الس يد بيري ابنشو

مكستشار قانوين، وشغل منصب  1988التسوايت ادلولية عام  رصفالس يد بيري ابنشو مواطن سويرسي. التحق مب .14

، يدرس دورة دلرجة املاجس تري يف 2013. ومنذ عام 2019امني حىت تقاعده املبكر يف نومفرب العام ملدة ع هانئب مستشار 

 لكية احلقوق يف جامعة ابزل.

 درجة املاجس تري يف القانون من جامعة لوزان.و  حيمل الس يد ابنشوو  .15

 .زيية بطالقةلكفرنس ية ويتحدث الإنيه اللغته الأم و  .16

ىل أأن  .17 ن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإ اإ
 من اعتباراً  ،تعني ملدة مخس س نوات

كتوبر 12  :2020 أأ

الس يدة جوان ابورز رئيسة  "1"

 ؛لطعونلجمللس الويبو 

 ةلرئيس انئباً والس يد بيري ابنشو  "2"
 جملس الويبو للطعون.

 ]هناية الوثيقة[
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