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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020مارس  27 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 الستون االجتماعات سلسلة
 2020 مايو 8و 7جنيف، 

 تعيني املدير العام
  مذكرة رئيس جلنة الويبو للتنس يق

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية )اتفاقية الويبو( عىل أأن امجلعية العامة1("2)6املادة  تنص .1  للويبو " من اتفاقية اإ

 "تعني املدير العام بناء عىل ترش يح جلنة التنس يق".

نوات، وجيوز ( من اتفاقية الويبو عىل ما ييل: "يُعنين املدير العام ملدة حمددة ل تقّل عن ست س  3)9املادة  وتنص .2

حتديد مدة التعيني الأول والتعيينات الالحقة احملمتةل وكذكل اكفة للويبو جتديد تعيينه ملدة حمددة. وتتوىل امجلعية العامة 

 رشوط التعيني الأخرى."

لتعيينه يف منصب املدير  دارين اتنغالس يد ، 2020مارس  4يف  املعقودةلتنس يق، يف دورهتا الويبو ل ورّّشت جلنة  .3

، WO/CC/77/4من الوثيقة  38عام للويبو )الفقرة ال  الوثيقة. ، يف مرفق هذهدارين اتنغالس يد (. وترد سرية املرَّشن
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ست ملدة  دارين اتنغ يف منصب املدير العام للويبوالس يد ( من اتفاقية الويبو، من املقرتح تعيني 3)9ومعاًل ابملادة  .4

 .2026سبمترب  30وتنقيض يف  2020أأكتوبر  1يف  دارين اتنغالس يد تعيني مدة  تبدأأ من املفرتض أأن س نوات. و 

ن .5 مجعييت احتادي امجلعية العامة للويبو و  اإ

ىل مدعوة ، لك فامي يعنيه،ابريس وبرن  ما ييل: اإ

جلنة الويبو يف ترش يح  النظر "1"

ليه  .3يف الفقرة  للتنس يق املشار اإ

وتعيني الس يد دارين اتنغ  "2"

ن للويبو للمدة معامًا  مديراً 

كتوبر 1 ىل  2020 أأ مترب  30اإ  .2026سب

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 السرية اذلاتية للس يد دارين اتنغ

 )الرئيس التنفيذي ملكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة(

 1972س نة امليالد: 

 اجلنس ية: س نغافورة

 املؤهالت الأاكدميية

دارة متقدمة 2013  برانمج اإ

 لكية هارفارد للأعامل، الولايت املتحدة الأمريكية

 بتقديرماجس تري يف القانون  2006

 مركز القانون جبامعة جورجتاون، الولايت املتحدة الأمريكية

 زميل، معهد القانون الاقتصادي ادلويل

 ليسانس حقوق مع مرتبة الرشف 1997

 جامعة س نغافورة الوطنية

 ربات املهنيةاخل

آن – 2015  الرئيس التنفيذي ال

 (IPOSمكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة )

 وزارة القانون، س نغافورة

للملكية  هيئة تنظمييةقيادة التحول الاسرتاتيجي ملكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة من جسل و 

ىل واكةل ابتاكرية تساعد يف بناء اقتصاد س نغافورة يف املس تقبل:  الفكرية اإ

  طالق مجموعة من املنتجات غري املس بوقة عامليًا يف جمال امللكية الفكرية مهنا تطبيق عىل اإ

طار وطين للمهارات والوظائف يف جمال امللكية ا لأهجزة احملموةل لطلبات العالمات التجارية واإ

قامةية. الفكر  تعاون مع جامعة حملية ليك تكون من اجلامعات القليةل يف العامل اليت توفر  واإ

دارة امللكية الفكرية والابتاكر، والإرشاف عىل ذكل التعاون.  برانجمًا جامعيًا يف اإ

  صالحات ترشيعية يف نظام التقايض املدين يف جمال امللكية الفكرية تسهياًل عىل جراء اإ اإ

 امللكية الفكرية. قضاايواملتوسطة وتعزيزًا للوساطة يف  الرشاكت الصغرية
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  تزويد مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة بكفاءات جديدة تغطي اسرتاتيجية امللكية الفكرية

طالق أأول تطبيق حتليالت او  طلبات ل احملموةل يف العامل  عىل الأهجزةلرباءات فضاًل عن اإ

 العالمات التجارية.

 ىل دمع اس تفادة الرشاك  5000ت من امللكية الفكرية يف تمنية أأعاملها التجارية بتقدمي تدريب اإ

، والتعاون مع 2018و 2017رشكة فامي بني عاَمي  800، والتعاون مع 2018خشص يف عام 

 القطاع اخلاص لتوفري تأأمني للرشاكت يف جمال امللكية الفكرية.

غافورة أأكرث ماكتب امللكية الفكرية ابتاكرًا يف نتيجة لتكل اجلهود، أأصبح مكتب امللكية الفكرية يف س ن

آس يا والثاين عىل املس توى العاملي وفقًا لالس تعراض العاملي للعالمات التجارية يف عام  . وتبوأأت 2019أ

حامية امللكية الفكرية وفقًا للمنتدى الاقتصادي العاملي يف س نغافورة أأيضًا املرتبة الثانية يف العامل 

 2015من بني البدلان العرش الأوىل وفقًا لتصنيف مؤرش الابتاكر العاملي ) ( واكنت2018/2019)

ىل   ( اليت تصدره املنظمة العاملية للملكية الفكرية.2019اإ

 القيامعضو يف جلنة اقتصاد املس تقبل امللكفة ابس تعراض الاسرتاتيجيات الاقتصادية لس نغافورة. و 

من أأجل توس يع نطاق همام مكتب امللكية  2017بتحديث اخلطة الرئيس ية جملمع امللكية الفكرية يف عام 

برامالفكرية يف س نغافورة ليشمل تسويق امللكية الفكرية. و  قلمييني ودوليني يغطون  اإ اتفاقات مع رشاكء اإ

 سوقًا. 70أأكرث من 

 ئييسانئب الرئيس التنفيذي ومستشار قانوين ر  2015 – 2012

 مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة

 وزارة القانون، س نغافورة

الإرشاف عىل مشاريع رئيس ية يف ظل توسع همام مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة وتطور ش باكته 

قلميية وادلولية:  الإ

  دارة البحث ادلويل والبحث المتهيدي ادلويل جاملً تعيني س نغافورة بوصفها اإ  التاسعة عرشة اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و  آس يا )الآس يان( يف اإ الأوىل يف رابطة أأمم جنوب رشق أ

 اليت تديرها الويبو.

 .ىل معاهدة مراكش وتصديقها علهيا  انضامم س نغافورة اإ

  عداد اخلطة الرئيس ية الوطنية جملمع امللكية الفكرية لعام ويه خطة عرشية هتدف  – 2013اإ

رشاد حتول س نغافورة  ىل اإ آس يا.اإ ىل مركز عاملي للملكية الفكرية يف أ  اإ

  طالق منصة عادة تطوير نظام الإيداع يف جسل مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة واإ اإ

SG2IP - .ويه منصة ش بكية متاكمةل وموحدة لتسجيل حقوق امللكية الفكرية يف س نغافورة 
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 صالحات رئيس ية يف الترشيعات والس ياسات املتصةل بأأنظمة ا دخال اإ لرباءات والعالمات اإ

 التجارية والتصاممي املسجةل وحق املؤلف يف س نغافورة.

املساعدة يف توجيه خطة رابطة الآس يان املتصةل ابمللكية الفكرية أأثناء تويل س نغافورة رئاسة فريق 

( وتعزيز منظومة الرباءات يف AWGIPCالرابطة العامل املعين ابلتعاون يف جمال امللكية الفكرية )

طار خطة معل اس تعراض امللكية  108مبادرة و 28طة. وقد غطى الفريق العامل الراب نتاجئ يف اإ

ويه مركز  –الفكرية يف الرابطة، مبا يف ذكل اس تضافة س نغافورة بوابة الرابطة للملكية الفكرية 

متاكمل للملكية الفكرية يربط بني مجيع ماكتب امللكية الفكرية يف الرابطة يف الأمور املتصةل 

 الفكرية. ابمللكية

ترؤس املفاوضات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف اتفاقات التجارة احلرة، مبا يف ذكل اتفاق رشاكة منطقة 

قلميية الشامةل.  برام مفاوضات حول فصل امللكية و احمليط الهادئ واتفاق الرشاكة الاقتصادية الإ قيادة واإ

 ورويب وس نغافورة.الفكرية من اتفاق التجارة احلرة بني الاحتاد الأ 

 رئييس حكويممستشار  2012 – 2003

 شعبة الشؤون ادلولية

 دائرة النائب العام، س نغافورة

مستشار قانوين رئييس ومفاوض يف العديد من مسائل القانون ادلويل ذات الأمهية البالغة 

ستامثر ادلويل، اتفاقات التجارة احلرة، واتفاقات الازدواج الرضييب، واتفاقات الا ومهنالس نغافورة، 

قلميية لرابطة الآس يان، واملسائل املتعلقة ابلأمم املتحدة. و  عضو يف وقانون شؤون البحار، والتفاقات الإ

قلميي أأمام حممكة العدل ادلولية.  فريق س نغافورة القانوين اذلي ترافع يف نزاع اإ

 استشاري قانوين 2003 – 2001

 وزارة التجارة والصناعة، س نغافورة

املتفاوضني ومستشار قانوين لس نغافورة يف اتفاق التجارة احلرة بني الولايت املتحدة رئيس 

آس يوية.  وس نغافورة، وهو أأول اتفاق من ذكل النوع تربمه الولايت املتحدة مع دوةل أ

 انئب املدعي العام/حكويممستشار  2001 – 1997

 ادلاخلية بس نغافورة.مناصب خمتلفة يف دائرة النائب العام يف س نغافورة ووزارة 
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 املناصب احلالية

 الويبو، رئيس اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

نت رئيسًا يف مايو  . وسامهت يف تقدم مناقشات ادلول الأعضاء حول جدول أأعامل اللجنة، مبا يف ذكل معاهدة 2017عّيِّ

تو حامية هيئات البث، والاس تثناءات والتقييدات.  ىل توافق يف الآراء وتوجيه اللجنة توصية  يَّسن توصل أأعضاء اللجنة اإ

ىل امجلعية العامة للويبو بشأأن معاهدة هيئات البث يف عاَمي   .2019و 2018اإ

 (SGCCعضو يف جملس التعاون بني س نغافورة وغواندونغ )

قامة تعاون حكويم دويل يف شؤون امللكية الفكرية يف مدينة غوانزتو للمعرفة املشرت   كة بني الصني وس نغافورة.اإ

 س نغافورة ،جملس اقتصاد املس تقبل ،عضو يف اللجنة الفرعية للصناعة

 س نغافورة، جملس اقتصاد املس تقبل ،عضو يف اللجنة الفرعية للخدمات احلديثة

 (، مكتب رئيس الوزراء، س نغافورةRIE SCعضو يف اللجنة الاسرتاتيجية املعنية ابلبحث والابتاكر والرشاكت )

 (، مكتب رئيس الوزراء، س نغافورةRIE Excoعضو يف اللجنة التنفيذية املعنية ابلبحث والابتاكر والرشاكت )

 رئيس مشارك، الفريق العامل الوطين املعين ابمللكية الفكرية، مكتب رئيس الوزراء، س نغافورة

 عضو يف اجمللس الاستشاري، الهيئة السعودية للملكية الفكرية

 (INTAرباء املعين مبكتب امللكية الفكرية ملرشوع املس تقبل، الرابطة ادلولية للعالمات التجارية )عضو يف فريق اخل

 رئيس جملس اجلهاز ادلويل ملكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة

 للقانون والأعامل، اجلامعة الوطنية لس نغافورة EW Barkerعضو جملس، مركز 

 س نغافورةب  Fraunhoferمدير جملس، مركز 

منسق وفاحص رئييس، دورة قانون امللكية الفكرية لمتحان نقابة احملامني يف س نغافورة حتت اإرشاف معهد س نغافورة للتعلمي 

 القانوين
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 التكرميات

 ميدالية الإدارة العامة )الفضية( 2016

 مكتب رئيس الوزراء، س نغافورة

 زميل 2006

 لايت املتحدة الأمريكية، جامعة جورجتاون، الوالقانون الاقتصادي ادلويلمعهد 

 اللغات

 الإنلكزيية والصينية

 ]هناية املرفق والوثيقة[


	جمعيات الدول الأعضاء في الويبو

