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 املرفق
 
 

 السرية اذلاتية لدلكتور فرانسس غري

 

 7597مايو  71 اترخي امليالد:

 أ سرتالية اجلنس ية:

 مزتوج وأ ب لثالثة أ طفال  ال رسة:

 

 املؤهالت اجلامعية

 دكتوراه يف الفلسفة    7591
 ابململكة املتحدةجامعة مكربيدج     

 جائزة يورك من لكية احلقوق يف جامعة مكربيدج

 ماجس تري حقوق    7511
 جامعة مالبورن بأ سرتاليا    

جرايئ معمتد    7519  حمايم مرافع وا 
 حممكة فيكتوراي العليا بأ سرتاليا    

 باكلوريوس يف احلقوق    7511
 جامعة مالبورن بأ سرتاليا    

 اخلربة املهنية

ىل الآن 8119من   مدير عام  ا 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 جنيف، سويرسا

 (UPOVال مني العام لالحتاد ادلويل محلاية ال صناف اجلديدة من النبااتت )

ىل  8112من   انئب املدير العام 8119ا 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

الرباءات، والقوانني والس ياسات املتعلقة ابلرباءات مسؤول عن معاهدة التعاون بشأ ن 
حصاءات الويبو؛ ومركز الويبو للتحكمي  والتصنيف ادلويل للرباءات؛ ومعايري الويبو؛ وا 

 والوساطة؛ واملعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية وعلوم احلياة
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ىل  7555من   واملستشار القانوين مساعد املدير العام 8112ا 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( 

مكتب املستشار القانوين؛ ومسؤول أ يضًا عن مركز الويبو للتحكمي والوساطة؛ والتجارة 
: معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات، والقوانني والس ياسات املتعلقة 8118ال لكرتونية؛ ومنذ 

ءات؛ واملعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي ابلرباءات والتصنيف ادلويل للربا
 واملوارد الوراثية وعلوم احلياة

ىل  7551من   مستشار قانوين 7555ا 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

مكتب املستشار القانوين، ومسؤول أ يضًا عن مركز الويبو للتحكمي والوساطة؛ والتجارة 
 ال لكرتونية

ىل  7552من   مكتب انئب املدير العام 7551ا 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 (7551-7551) ابل انبةمدير مركز الويبو للتحكمي والوساطة؛ ومستشار قانوين 

ىل  7551من   مكتب املدير العام 7552ا 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 ( ومدير مستشار7552-7557)مساعد خاص للمدير العام 

ىل  7599من   رئيس قسم قانون امللكية الصناعية 7551ا 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 شعبة امللكية الصناعية

ىل  7599من   خبري استشاري ومسؤول رئييس عن الربامج 7599ا 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 والعالقات اخلارجية لآس يا واحمليط الهادئمكتب التعاون ال منايئ 

 حمايم  7591
 دينيمكتب فرهيلزي لالستشارات القانونية بس  

ىل  7598من   أ س تاذ حقوق زائر 7592ا 

 جامعة دجيون بفرنسا

ىل  7511من   طالب دراسات عليا 7515ا 
 لكية احلقوق جبامعة مكربيدج

 (7515-7519واكيوس،  (، لكية غونفيلTapp Studentship)منحة اتب ادلراس ية )
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ىل  7515من   حمارض رفيع املس توى يف احلقوق 7591ا 
  جامعة مالبورن

ىل  7511من   حمايم ممارس حمايم متدرب مث 7511ا 
 مكتب أ رثر روبينسون ورشاكئه يف مالبورن 

 تعيينات أ خرى

ىل الآن 8178من   يف منظومة ال مم املتحدة رئيس اللجنة ال دارية الرفيعة املس توى جمللس الرؤساء التنفيذيني  ا 

 ةجنيف ادلولي بعالقاتعضو يف اللجنة الاستشارية املعنية     8172

 ال لقاب الفخرية وال ومسة

 الوسام العلوي من درجة قائد    8172
 اململكة املغربية    

 زميل    8178
 املعهد ال سرتايل للشؤون ادلولية    

 ادلكتوراه الفخرية    8178
 ادلراسات الاقتصادية يف مودلوفا، مجهورية مودلوفاأ اكدميية     

 عضو خفري يف اجمللس اجلامعي للفنون    8178
س بانيا      جامعة القلعة، ا 

 ادلكتوراه الفخرية    8178
 اجلامعة الوطنية ال وروبية الآس يوية، اكزاخس تان    

 ادلكتوراه الفخرية    8177
 ال مريكيةجامعة أ كرون، الولايت املتحدة     

 ادلكتوراه الفخرية    8171
رسائيل      جامعة حيفا، ا 

 ادلكتوراه الفخرية    8171
 جامعة ريمنني، الصني    

 ادلكتوراة الفخرية    8115
 جامعة أ وكرانيا الوطنية التقنية    
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 أ س تاذ خفري    8115
 جامعة بيجني، الصني    

 عضو    8119
 والفنون ال اكدميية ال وروبية للعلوم    

 زميل خفري    8117
 لكية احلقوق، جامعة ملبورن، أ سرتاليا    

 اجملالس الاستشارية والتحريرية

 راعي محةل، محةل جامعة ملبورن

 رئيس خفري، جملس ال دارة، مركز حبوث مؤرشات الابتاكر الصيين، جامعة بيجني

ادلولية، جامعة جنيف ومعهد ادلراسات العليا ادلولية اجمللس الاستشاري، ماجس تري جامعة جنيف يف تسوية املنازعات 
 وال منائية

 اجمللس الاستشاري، جمةل ملبورن للقانون ادلويل

 مركز امللكية الفكرية وقانون ال عالم، لكية احلقوق، جامعة اكمربيدج

 املعهد ال سرتايل لبحوث امللكية الفكرية، لكية احلقوق، جامعة ملبورن، أ سرتاليا

 هندية للملكية الفكريةاجملةل ال 

دنربة، اململكة املتحدة(SCRIPT-edجمةل القانون والتكنولوجيا واجملمتع )  ، جامعة ا 

 اللغات

 (، والفرنس ية )بطالقة(اللغة ال مال نلكزيية )

 املنشورات

 الكتب

Breach of Confidence (1984), Oxford University Press, Clarendon, pp. 1-487 
(now published as Gurry on Breach of Confidence.  The Protection of Confidential 
Information, Second Edition by Tanya Aplin, Lionel Bently, Phillip Johnson, and Simon 
Malynicz, Oxford University Press, Clarendon, 2012) 

Intellectual Property in an Integrated World Economy (2007) (with Frederick Abbot and 
Thomas Cottier), Aspen publishers, pp ix-xxix, 1-683 
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International Intellectual Property System: Commentary and Materials (1999) (with 
Frederick Abbott and Thomas Cottier), Kluwer, pp i-xxxi, 1–2026 

 فصول يف كتب

Foreword, David Lindsay, International Domain Name 
Law: ICANN and the UDRP (Hart, Oxford, 2007) 

Préface, Valérie-Anne Giscard d’Estaing, Inventions (Edition 2007) (Michel Lafon) 

Foreword, Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation (eds. 
A. Krattinger et al.) (MIHR and PIPR) (2007) 

“The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (2002) XXVII Yearbook 
Commercial Arbitration 299-304 

Foreword, Martindale-Hubbell International Arbitration and Dispute Resolution Directory 
(1999) (Martindale-Hubbell, East Grinstead, U.K.) 

“WIPO Arbitration Center,” in American Intellectual Property Law Association, ADR 
Guide (1994) 

“Arbitrability of Intellectual Property Disputes,” in Swiss Arbitration Association, Objective 
Arbitrability, Antitrust Disputes, Intellectual Property Disputes (ASA Special Series N/6, 
1994) 

“Institutional Aspects,” in Peter Robinson, Karl P. Sauvant and Vishwas P. Govitrikar, 
Electronic Highways for World Trade – Issues in Telecommunication and Data Services 
(Westview Press, 1989) 

“Liability Issues Affecting Non-Contracting Parties,” in OECD, Transborder Data Flows 
(North Holland, 1985) 

“Confidentiality,” in P.D. Finn (Ed.), Essays in Equity (Law Book Co, Sydney, 1985) 

 مقالت يف جمالت

“Copyright in the Digital Environment: Restoring the Balance” (24th Horace S. Manges 
Lecture, April 6, 2011) (2011) 35 Columbia Journal of Law and the Arts 1-15 

“The Cambrian Explosion” (2007) 38 International Review of Intellectual Property and 
Competition Law 255-258 
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“Globalization, Intellectual Property and Development,” Proceedings of the American 
Society of International Law 2005 

“The Growing Complexity of International Policy in Intellectual Property” (2005) 11 (1) 
Science and Engineering Ethics 13-20 

“The Dispute Resolution Services of the World Intellectual Property Organization” (1999) 
Journal of International Economic Law 385-398 

“The Evolution of Technology and Markets and the Management of Intellectual Property 
Rights,” in Frederick Abbott and David Gerber (eds.), Public Policy and Global Technology 
Integration (Kluwer, 1997) 

“IP Licensing Disputes: When Courts are not the Answer” (1995)  IP Worldwide 13 

“Arbitrage et propriété intellectuelle,” in Institut de recherche en propriété intellectuelle, 
Arbitrage et propriété intellectuelle (Libraires Techniques, 1994) 

“Introduction” to 1994 Annual Volume (Volume 5) of the American Review of 
International Arbitration 1-5 

“New Television Services – Opportunities for Diversification” (1982) 10 Australian 
Business Law Review 157-173 

“The Implementation of Policy through Executive Action” (1977) 

11 Melbourne University Law Review 189-222 

“The Role of the Permanent Establishment in Double Taxation Agreements” (1976) 5 
Australian Tax Review 12-26 

“Aspects of the Law of Contract in Takeover Offers” (1976) 50 Australian Law Journal 167-
174 


