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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1103 ديسمرب 01التارخي: 

 
 
 

 الويبو للتنسيقجلنة 
 

 (االستثنائية اخلامسة والعشرونوالستون )الدورة التاسعة الدورة 
 1104مارس  7و 6 جنيف،

 
 

 الرتشيحات التي وردت ملنصب مدير عام الويبو

عداد رئيس جلنة التنس يق  مذكرة من اإ

ىل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو  3471، التعممي الإعاليم رمق 1103سبمترب  6جلنة التنس يق، بتارخي أأرسل رئيس  .0 اإ
ىل ترش يح أأحد مواطنهيا ملنصب مدير عام الويبو.  يدعوها اإ

بالغ ادلول  وتلقى رئيس جلنة التنس يق ترش يحات الأشخاص التالية أأسامؤمه، ُمرتّبة   .1 حسب الأجبدية الإنلكزيية، ومت اإ
 لأعضاء يف الويبو بلك ترش يح، عقب تسلمه:ا

 ري )أأسرتاليا(الس يد فرانسيس غ

 الس يد جيفري أأونياما )نيجرياي(

س تونيا(  الس يد جوري س يلينثال )اإ

 الس يد أألفريدو سويسمك الفارو )بامن(

ضو  .3 ني املذكورين أ نفا ، اإ ىل السرية يرد يف مرفق هذه الوثيقة نص كتاب الإحاةل اخلاص بلك ُمرَّشح من املُرَّشح افة  اإ
 اذلاتية للمرَّش.

 [ييل ذكل املرفق]
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 املرفق

 جويل بيشوب الس يدة سعادة

 وزيرة الشؤون اخلارجية

 سعادة الس يد كووك فوك سينغ
 رئيس جلنة الويبو للتنس يق

34 chemin des Colombettes 
CH 1211 Geneva 20 

SWITZERLAND 

 سعادة السفري كووك،

 حتية طيبة وبعد،

ليمك لرتش ي  فرانسس غري رمسيا  لإعادة انتخابه ملنصب املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(. ادلكتورح أأكتب اإ

ن  ، خدم 1112نذ انتخابه مديرا  عاما  يف عام ف ترش يحه بدمع احلكومة الأسرتالية. وحيظى  ،غري مواطن أأسرتايل ادلكتوراإ
لهيا، وأأعاد احليوية جلدول أأعامل الويبو غري الويبو ودولها الأعضاء بمتزي  ادلكتور دارية تش تد احلاجة اإ صالحات اإ ابلغ، فأأدخل اإ

ىللقيادة التطورات ادلولية يف جمال امللكية الفكرية  يف موضع يؤهلها املنظمةوضع املعياري، ومعل عىل ضامن  املس تقبل.  اإ
عطاء ونظرا  لأدائه املُثبَت وصفاته الشخصية املمتازة، أأعتقد أأنه ينبغي  غري الفرصة لس تكامل برانجمه الاصاليح  ادلكتوراإ

 يف الويبو.

عن  . ونيابة  1103سبمترب  6املؤرخ  14-3471تعممي الويبو رمق يف لب وجتدون يف طّيه السرية اذلاتية لدلكتور غري، كام طُ 
 سرتالية، أأويص بشدة مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو برتش يحه.احلكومة الأ 

 فائق الاحرتام، وتفضلوا بقبول

 ]التوقيع[

 جويل بيشوب

 1103سبمترب  02

 

 4112 6273 (02)الفاكس مييل:   Parliament House, Canberra ACT 2600 7500 6277 (02)الهاتف: 
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 السرية اذلاتية لدلكتور فرانسس غري

 

 0590مايو  07 اترخي امليالد:

 أأسرتالية اجلنس ية:

 مزتوج وأأب لثالثة أأطفال  الأرسة:

 

 املؤهالت اجلامعية

 دكتوراه يف الفلسفة    0521
 جامعة مكربيدج ابململكة املتحدة    

 جائزة يورك من لكية احلقوق يف جامعة مكربيدج

 ماجس تري حقوق    0576
 جامعة مالبورن بأأسرتاليا    

جرايئ معمتد    0579  حمايم مرافع واإ
 حممكة فيكتوراي العليا بأأسرتاليا    

 وريوس يف احلقوقباكل    0574
 جامعة مالبورن بأأسرتاليا    

 اخلربة املهنية

ىل ال ن 1112من   مدير عام  اإ
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 جنيف، سويرسا

 (UPOVالأمني العام لالحتاد ادلويل محلاية الأصناف اجلديدة من النبااتت )

ىل  1113من   انئب املدير العام 1112اإ
 عاملية للملكية الفكرية )الويبو(املنظمة ال

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

 ارد الوراثية وعلوم احلياةوالوساطة؛ واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملو 
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ىل  0555من   مساعد املدير العام واملستشار القانوين 1113اإ
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( 

مكتب املستشار القانوين؛ ومسؤول أأيضا  عن مركز الويبو للتحكمي والوساطة؛ والتجارة 
والقوانني والس ياسات املتعلقة  : معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،1111الإلكرتونية؛ ومنذ 

ابلرباءات والتصنيف ادلويل للرباءات؛ واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
 واملوارد الوراثية وعلوم احلياة

ىل  0557من   مستشار قانوين 0555اإ
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

عن مركز الويبو للتحكمي والوساطة؛ والتجارة  مكتب املستشار القانوين، ومسؤول أأيضا  
 الإلكرتونية

ىل  0553من   مكتب انئب املدير العام 0557اإ
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 (0557-0556) ابلإانبةمدير مركز الويبو للتحكمي والوساطة؛ ومستشار قانوين 

ىل  0551من   مكتب املدير العام 0553اإ
 ملية للملكية الفكرية )الويبو(املنظمة العا

 ( ومدير مستشار0553-0550مساعد خاص للمدير العام )

ىل  0522من   رئيس قسم قانون امللكية الصناعية 0551اإ
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 شعبة امللكية الصناعية

ىل  0529من   خبري استشاري ومسؤول رئييس عن الربامج 0522اإ
 املية للملكية الفكرية )الويبو(املنظمة الع

 مكتب التعاون الإمنايئ والعالقات اخلارجية ل س يا واحمليط الهادئ

 حمايم  0524
 دينيمكتب فرهيلزي لالستشارات القانونية بس  

ىل  0521من   أأس تاذ حقوق زائر 0523اإ

 جامعة دجيون بفرنسا

ىل  0576من   طالب دراسات عليا 0575اإ
 دجلكية احلقوق جبامعة مكربي

 (0575-0572(، لكية غونفيل واكيوس، Tapp Studentship)منحة اتب ادلراس ية )
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ىل  0575من   حمارض رفيع املس توى يف احلقوق 0524اإ
  جامعة مالبورن

ىل  0574من   حمايم ممارس حمايم متدرب مث 0576اإ
 مكتب أأرثر روبينسون ورشاكئه يف مالبورن 

 تعيينات أأخرى

ىل ال ن 1101من   جنة الإدارية الرفيعة املس توى جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة الأمم املتحدةرئيس الل   اإ

 ةجنيف ادلولي بعالقاتعضو يف اللجنة الاستشارية املعنية     1103

 الألقاب الفخرية والأومسة

 الوسام العلوي من درجة قائد    1103
 اململكة املغربية    

 زميل    1101
 لشؤون ادلوليةاملعهد الأسرتايل ل     

 ادلكتوراه الفخرية    1101
 أأاكدميية ادلراسات الاقتصادية يف مودلوفا، مجهورية مودلوفا    

 عضو خفري يف اجمللس اجلامعي للفنون    1101
س بانيا      جامعة القلعة، اإ

 ادلكتوراه الفخرية    1101
 اجلامعة الوطنية الأوروبية ال س يوية، اكزاخس تان    

 كتوراه الفخريةادل    1100
 جامعة أأكرون، الولايت املتحدة الأمريكية    

 ادلكتوراه الفخرية    1101
رسائيل      جامعة حيفا، اإ

 ادلكتوراه الفخرية    1101
 جامعة ريمنني، الصني    

 ادلكتوراة الفخرية    1115
 جامعة أأوكرانيا الوطنية التقنية    

 أأس تاذ خفري    1115
 الصنيجامعة بيجني،     
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 عضو    1112
 الأاكدميية الأوروبية للعلوم والفنون    

 زميل خفري    1110
 لكية احلقوق، جامعة ملبورن، أأسرتاليا    

 اجملالس الاستشارية والتحريرية

 راعي محةل، محةل جامعة ملبورن

 رئيس خفري، جملس الإدارة، مركز حبوث مؤرشات الابتاكر الصيين، جامعة بيجني

ستشاري، ماجس تري جامعة جنيف يف تسوية املنازعات ادلولية، جامعة جنيف ومعهد ادلراسات العليا ادلولية اجمللس الا
 والإمنائية

 اجمللس الاستشاري، جمةل ملبورن للقانون ادلويل

 مركز امللكية الفكرية وقانون الإعالم، لكية احلقوق، جامعة اكمربيدج

 لكية احلقوق، جامعة ملبورن، أأسرتاليا املعهد الأسرتايل لبحوث امللكية الفكرية،

 اجملةل الهندية للملكية الفكرية

دنربة، اململكة املتحدةSCRIPT-edجمةل القانون والتكنولوجيا واجملمتع )  (، جامعة اإ

 اللغات

 الإنلكزيية )اللغة الأم(، والفرنس ية )بطالقة(

 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 

International Intellectual Property System: Commentary and Materials (1999) (with 
Frederick Abbott and Thomas Cottier), Kluwer, pp i-xxxi, 1–2026 
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 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 

“Globalization, Intellectual Property and Development,” Proceedings of the American 
Society of International Law 2005 
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“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 
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 وزيرة الشؤون اخلارجية

Tafawa Balewa House 
Plot 736-737, Central Business District 

Abuja-Nigeria. 

P.M.B 130, Garki - Abuja. 
Telegram: Foreign Abuja 

 1103سبمترب  06         رئيس جلنة التنس يق
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

35 Chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20 

Switzerland. 
 

 حتية طيبة وبعد،

 ترش يح الس يد جيفري أأونياما ملنصب املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(،
 1111-1104للفرتة 

ليمك رّدا  عىل مذكرتمك التعمميية رمق  .0 اليت تعلن شغور منصب املدير العام للويبو  1103سبمترب  6املؤرخة  3471أأكتب اإ
ليمك رمسيا  ترش يح حكومة مجهورية نيجرياي الاحتادية للس يد جيفري أأونياما، 1111-1104فرتة لل ، ويف هذا الصدد ُأرسل اإ

لهيا طّيهيف وجتدون بوصفه مرَّش نيجرياي لهذا املنصب.   .بسهوةل السرية اذلاتية للس يد أأونياما من أأجل الرجوع اإ

ىل 0529عاما ، بعد أأن التحق ابملنظمة يف عام  12غ لأكرث من ابل بمتزيلقد خدم الس يد أأونياما يف الويبو  .1 ، وارتقى اإ
ن تدريبه القانوين، وخربته املهنية، ودرايته، وتفانيه اخمللص يف ش ىت املناصب  منصب انئب املدير العام )قطاع التمنية(. اإ

ين عن البيان أأن الس يد أأونياما سوف يُعزز عاما  يف الويبو يؤههل ملنصب املدير العام. وغ 12الصعبة اليت تقدلها عىل مدار 
ىل ادلول الأعضاء، وجيعلها تتفوق عىل نظرياهتا من حيث القدرة  ن خدماهتا املقدمة اإ من منو الويبو تعزيزا  كبريا ، وحُيّسِّ

ن حكومة ، التنافس ية خالصه، وقدراته يف العمل املثبتة عىل مر الس نني. ومن مثح فاإ نيجرياي الاحتادية نظرا  لأداءه املمتاز، واإ
ها أأن تتقدم برتش يح الس يد أأونياما ملنصب املدير العام للويبو.  يرسُّ

 ويف غضون ذكل، سوف يواصل ممثُل نيجرياي ادلامئ يف جنيف العمل والتعاون مع جلنتمك يف معلية الاختيار. .3

 وتفّضلوا، سعادتمك، بقبول فائق الاحرتام والتقدير. .4

 ]التوقيع[

 ول أأداكو اونولرييالأس تاذة في
وزيرة الشؤون اخلارجية
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 السرية اذلاتية للس يد جيفري أأونياما

 اترخي امليالد:
 0596فرباير  1

 اجلنس ية:
 نيجريي

 الوضع الأرسي:
 مزتوج وهل ثالثة أأطفال

 التعلمي:

 (0577ملتحدة الأمريكية، )نيويورك، الولايت ا باكلوريوس ال داب يف العلوم الس ياس ية، جامعة كولومبيا )لكية كولومبيا(،

 (0521اململكة املتحدة ) باكلوريوس ال داب يف القانون، جامعة اكمربدج )لكية سانت جون(، اكمربيدج،

 (0521القانون، جامعة لندن )لكية لندن لالقتصاد والعلوم الس ياس ية، لندن، اململكة املتحدة )يف  احلقوقماجس تري 

 (0524اململكة املتحدة ) اكمربدج )لكية سانت جون(، اكمربيدج،القانون، جامعة يف ماجس تري ال داب 

اكدميي:  الاعرتاف الأ

 نيويورك، الولايت املتحدة الأمريكيةجامعة كولومبياللكية كولومبيا،  قامئة العميد الرشفية ، 

 املؤهل املهين:

 ن ) مجيعة احملامك، حمام يف  (0520(، لندن، اململكة املتحدة )Gray's Innغريز اإ

  جراءات وحمام دلى  (0523العليا، لكية احلقوق النيجريية، لغوس، نيجرياي ) نيجرياي حممكةحمايم اإ

 اخلربة العملية:

 ،صالح القوانني النيجريية، لغوس، نيجرياي  (0524-0523) موظف حبوث، جلنة اإ

 ،أأسوس يتسرشكة "موغبوا أ ند  رجل قانون" (Mogboh and Associates)( ينوغو، نيجرياي  (0529-0524، اإ

ىل ال ن 0529  املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(  اإ

 وغرب أ س يا  مكتب التعاون الإمنايئ والعالقات اخلارجية لأفريقيا، موظف برامج مساعد -  0529-0526

ىل   (0529 عام يف هناية" مكتب التعاون الإمنايئ والعالقات اخلارجية لأفريقيا")تغري امس املكتب اإ

 فريقيا لأ مكتب التعاون الإمنايئ والعالقات اخلارجية ، برامجوظف م -  0526-0551
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 فريقيالأ التعاون الإمنايئ والعالقات اخلارجية كبري موظفي برامج، مكتب  -  0551-0556

 فريقيالأ التعاون الإمنايئ والعالقات اخلارجية كبري املستشارين، مكتب  -  0556-0552

ىل   (0557يف هناية عام " كتب التعاون لأغراض التمنية مع أأفريقيام ")تغري امس املكتب اإ

 انئب مدير مكتب التعاون لأغراض التمنية مع أأفريقيا -    0552

 القامئ بأأعامل مدير مكتب التعاون لأغراض التمنية مع أأفريقيا -  0552-0555

ىل "مكتب التمنية الاقتصادية لأفريقيا" يف هناية عام  (1113 )تغري امس املكتب اإ

 مدير مكتب التعاون لأغراض التمنية مع أأفريقيا -  0555-1116

 والتوعية ،والتصالت ،والصناعة ،مساعد املدير العام، قطاع التنس يق للعالقات اخلارجية - 1116-1115
 العامة. 

مسؤول عن: تنس يق العالقات مع منظامت الأمم املتحدة، واملنظامت احلكومية ادلولية  
الصناعة، واملنظامت غري احلكومية؛ ومسؤول عن التواصل، والتوعية العامة، الأخرى، و 

 والعالقات الإعالمية، وهجة تنس يق الشؤون اجلنسانية.

، مع الاحتاد ادلويل ملنظامت حقوق الاس تنساخ 1112الصفة، بدأأ، يف عام  هوهبذ* 
(IFRRO  معلية ،) ىل املصنفات  داخل الويبو تُّوِّجت ابعامتد معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة  املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ
 املطبوعات.

 انئب املدير العام لقطاع التمنية. - 1115ديسمرب  0من 
ىل ال ن  اإ

 مسؤول عن: املاكتب الإقلميية يف أأفريقيا، والبدلان العربية، وأ س يا واحمليط الهادئ، وأأمرياك
شعبة تنس يق جدول أأعامل و شعبة البدلان الأقل منوا ؛ و الالتينية، ومنطقة البحر الاكرييب؛ 

 أأاكدميية الويبو؛ وشعبة املشاريع اخلاصة.و التمنية؛ 

 اللغات:

 الإنلكزيية، والفرنس ية، والأملانية، والإيبو 
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 وزير الشؤون اخلارجية

س تونيا  مجهورية اإ

 صاحب السعادة الس يد/ فودي س يك

 سفري الس نغال وممثلها ادلامئ

 رئيس جلنة التنس يق

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

34, Chemin des Colombettes, 

CH-1211 Geneva 20, Switzerland 

 3/8925-1رمق  1103ديسمرب  9

 عزيزي الس يد/ فودي س يك

دلى الأمم املتحدة ومنظامت دولية أأخرى يف  أأود أأن أأغتمن هذه الفرصة لإبالغمك بأأين قررت ابمس حكوميت أأن أأرَّش سفريان
 جنيف، وهو الس يد يوري س يلينتال، ملنصب املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.

وقد وقد خدم الس يد س يلينتال بدله بشلك ممتزي، ويشمل ذكل معهل للس نوات الأربع الأخرية يف جنيف مكمثل دامئ لنا. 
شهدت تكل الفرتة توليه عدد كبري من املسؤوليات الرئاس ية والرقابية ابمس ادلول الأعضاء يف منظامت دولية خمتلفة. ويشمل 

 هذا الويبو، اليت معل هبا يف منصب رئيس جلنة التنس يق منذ س نتني.

ضافة السرية اذلاتية للس يد س يلينتال تيسريا   .للمراجعةوسوف يمت اإ

 بقبول وافر التقدير والاحرتام. وتفضلوا س يادتمك

 

 أأورماس ابيت
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 يوري س يلينتال

 سرية ذاتية موجزة

س تونيا دلى الأمم املتحدة ومنظامت دولية أأخرى يف جنيف يف  عنُّي الس يد يوري س يلينتال مكمثل دامئ وسفري مجلهورية اإ
يف هيئات خمتلفة  أأو الرتش يح عن طريق الانتخاب. وخالل مدة خدمته يف جنيف تقدل مناصب عديدة 1115أأغسطس 

 اتبعة للأمم املتحدة ومنظامت دولية أأخرى.

ىل مارس  1101ويف الفرتة من سبمترب  التابع جملس التجارة والتمنية ، شغل الس يد يوري س يلينتال منصب رئيس 1103اإ
جلنة الويبو توىل رئاسة  1101و 1100، وما زال يعمل حاليا  دلى هذا اجمللس كنائب للرئيس. وفامي بني سبمترب للأونكتاد
ىل  1100ومن مارس  للتنس يق ملنظمة التجارة العاملية. كام قدم الس يد  جملس التجارة يف السلع التابعتوىل رئاسة  1101اإ

، ومعل انئبا للرئيس 1101/1103يف  خالل اجامتع الأونكتاد الثالث عرش( ميرّسِّ س يلينتال خدماته أأيضا كصديق للرئيس )
 .1101يف  CCWول اخلامس من التفاقية املعنية ببعض الأسلحة التقليدية يف الربوتوك

س تونيا:0559ومنذ   ، تقدل الس يد يوري س يلينتال مناصب خمتلفة يف وزارة الشؤون اخلارجية يف اإ

س تونيا دلى  –حىت الوقت احلارض  1117من يونيو   (؛غري مقمي) الكريس الرسويلسفري اإ

ىل  1116من   ظفي وزارة الشؤون اخلارجية؛رئيس مو  – 1115اإ

يطاليا ويف مالطة ) – 1116و 1111بني  س تونيا يف اإ  (؛غري مقميسفري اإ

ىل  0555من  رسائيل )غري مقمي(؛ – 1119اإ س تونيا يف اإ  سفري اإ

ىل أأغسطس  0555من أأبريل   1101و 0555وكيل الوزارة ادلامئ للشؤون الإدارية. وبني خريف  انئب – 1111اإ
 مع الاحتاد الرويس؛ العقارات ادلبلوماس يةيلينتال منصب رئيس وفد التفاوض بشأأن أأيضا، شغل الس يد س  

ىل  0557من أأبريل  يرلندا؛أأول قامئ مؤقت ابلأعامل  – 0555اإ س تونيا يف اإ  يف سفارة اإ

دارة املوارد البرشية؛ – 0557وأأبريل  0556بني فرباير   مدير اإ

ىل  0559من فرباير   العام. مستشار ومساعد للأمني – 0556اإ

 ، معل الس يد س يلينتال بأأحد املصارف وبرشكة تعمل يف جمال أأحباث الرأأي العام.0559وقبل الالتحاق ابخلدمة العامة يف 

س تونيا. وأأثناء دراس ته قىض العام الأاكدميي ابمتياز  0553وقد خترج الس يد س يلينتال عام   0551-0550من جامعة اترتو يف اإ
. ويتحدث الس يد يوري س يلينتال 0554و 0553ىل رئاسة احتاد طالب جامعة اترتو بني يف جامعة لوند يف السويد وتو

 بطالقة اللغات الإس تونية والإنلكزيية والفنلندية والروس ية والإيطالية، وهو ممل بأأساس يات اللغتني الفرنس ية والأملانية.
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 مجهورية بامن

 DGOCI/DGca/1362/2013          اخلارجيةوزير 

 الوزيرمكتب 

 

 

 الس يد الرئيس،

ليمك هذا اخلطاب ابلإشار  ىل رسالتمك املعممة برمق يرشفين أأن أأوجه اإ واليت أأعلنمت فهيا  1103سبمترب  6املؤرخة يف ،3471ة اإ
 .1111-1104للملكية الفكرية )الويبو( للفرتة عن منصب املدير العام الشاغر يف املنظمة العاملية 

ىل املذكرة  الوزير رياكردو  يل من معا 1103نوفرب  17ؤرخة يف وامل D.M. N-2090-2013رمق املرفقة طيه وابلإشارة اإ
املية ، املمثل ادلامئ لبامن دلى منظمة التجارة العترش يح السفري أألفريدو سويسكوم ير التجارة والصناعة لبامن، يسعدانكيخانو، وز

لمتس أأ ابمس حكومة بامن، أأن وعليه، يسعدين،  .الويبوعام مدير ملنصب  وسائر املنظامت ادلولية املعنية ابلتجارة يف جنيف،

 دلى مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو. سويسكوممنمك التوصية برتش يح السفري 

 كرر الإعراب عن وافر التقدير والاحرتام.غتمن هذه الفرصة لأ أأ أأن ود أأ و 

 

 ]التوقيع واخلمت[

 مايرا أأروس ميينا
 وزيرة ملكفة ابلشؤون اخلارجية

 1103نوفرب  15جنيف، 

 

 السفري
 فودي س يك

 رئيس
 جلنة التنس يق

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
34 Chemin des Colombettes 

1211 Geneva 20. 
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 مجهورية بامن

 وزارة التجارة والصناعة

 1103نوفرب  17
D.M.-N-2090-2013 

 صاحب السعادة،

 .1111-1104رش يح أألفريدو سويسكوم ملنصب املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية للفرتة ت

ىل التعممي الإداري رمق  ، اذلي مت الإعالن فيه عن شغور منصب املدير العام للويبو، 1103سبمترب  6بتارخي  3471ابلإشارة اإ
 مرَّش مجهورية بامن لهذا املنصب.يسعدان أأن نبلغمك بطلب السفري أألفريدو سويسكوم ليكون 

عاما.  17والسفري سويسكوم حماٍم ومستشار يف قانون التجارة ادلولية والسكل ادلبلومايس التجاري، ودليه خربة همنية تبلغ 
ملتحدة املعين وهو حاليا سفري بامن وممثلها ادلامئ دلى منظمة التجارة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، ومؤمتر الأمم ا

 .ومركز التجارة ادلوليةابلتجارة والتمنية )الأونكتاد(، 

. وقد معل دورة خاصةيف جملس تريبس يف  والرئيس ابلنيابةوهو أأيضا رئيس جملس تريبس التابع ملنظمة التجارة العاملية 
ونكتادكنائب لرئيس امجلعية العامة للويبو وهو ال ن عضو يف  كام توىل رئاسة جلنة اتفاقات التجارة . اللجنة الاستشارية للأ

 .وجلنة الأونكتاد املعنية ابلتجارة والتمنيةالإقلميية التابعة ملنظمة التجارة العاملية 

 .1103سبمترب  6بتارخي  3471ونرفق لمك السرية اذلاتية للسفري أألفريدو سويسكوم عىل النحو املطلوب يف التعممي رمق 

 هبذا الرتش يح. طلب منمك توصية مجيع ادلول الأعضاء يف الويبووابمس حكومة مجهورية بامن، ن

 وتفضلوا بقبول وافر تقديري واحرتايم.

 ]اخلمت والتوقيع[

 رياكردو أأ. كيخانو

 وزير التجارة والصناعة

 السفري
 س يك فودي

 رئيس جلنة التنس يق
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

34 Chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20. 

 سويرسا
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 كوم أألفاروسأألفريدو سوي 
 سفري مجهورية بامن وممثلها ادلامئ

 دلى منظمة التجارة العاملية
 ومنظامت دولية أأخرى معنية ابلتجارة يف جنيف

 17خترج مكحاٍم، ويعمل دبلوماس يا ومستشارا يف القانون التجاري ادلويل والسكل ادلبلومايس التجاري، ويمتتع خبربة 
 0557، وهو املنصب اذلي شغهل أأيضا بني 1115مل يف هذا اجملال. وهو يشغل منصبه احلايل منذ يوليو عاما من الع

ومؤمتر الأمم املتحدة . وقد قدم خدماته املهنية للك من منظمة التجارة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، 1111و
والاحتاد ادلويل محلاية الأصناف النباتية ية، واملنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس، ومركز التجارة ادلول  للتجارة والتمنية )الأونكتاد(

 .اجلديدة )الأوبوف(

جمللس اتفاق  ابلنيابةالتابع ملنظمة التجارة العاملية والرئيس جمللس اتفاق تريبس ( 1104-1103وهو الرئيس احلايل )
ىل  1100. وقد شغل )يف الفرتة من دورة خاصةتريبس يف  ( منصب انئب رئيس امجلعية العامة للمنظمة العاملية 1103اإ

التابعة  جلنة التفاقات التجارية الإقلميية. كام توىل رئاسة للأونكتادللملكية الفكرية وهو حاليا عضو يف اللجنة الاستشارية 
 (.1103-1101) وجلنة التجارة والتمنية التابعة للأونكتاد( 1100-1101ملنظمة التجارة العاملية )

وممثل ، وأأثناء عضوية بامن يف جملس الأمن التابع للأمم املتحدة يف نيويورك، معل كسفري 1115و 1116وفامي بني عايم 
دارة وتنس يق أأعامل فريق  مناوب يف فريق البعثة دلى جملس املعينني  املهنينيلبامن دلى الأمم املتحدة. وتوىل يف هذا املنصب اإ

 .الأمن

هين مس تقل موضوع الانضامم ملنظمة التجارة العاملية، وقوامئ الأطر املعيارية للملكية الفكرية، وقد مشلت أأعامهل مك 
ومشاركة القطاع اخلاص يف تطوير الس ياسة التجارية.  والتدريب، وتسوية املنازعاتومفاوضات التفاقات والقواعد التجارية، 

وهل مؤلفات يف مواضيع تنظمي التجارة، والتفاوض التجاري  ومعل لس بع س نوات مكستشار قانوين لسفارة بامن يف واش نطن.
 ادلويل، ودور الأطراف الفاعةل يف اجملمتع املدين يف معلية صياغة الس ياسة التجارية.

كام مارس السفري سويسكوم احملاماة أأيضا يف الولايت املتحدة الأمريكية، يف جمالت الرشاكت، وامجلعيات اخلريية 
قانون حرية املعلومات، و قيق الرحب، وقانون العمل، واحلكومات احمللية، واحلقوق واحلرايت املدنية، وغري الهادفة لتح 

 .ووسائل الإعالم، والعقارات

 .املراهقة. وهو مزتوج ودليه ابنة يف سن 0561وقد ودل عام 

 اخلربة املهنية:

 حدة، نيويورك، ولية نيويوركلبامن دلى الأمم املت سفري، ممثل مناوب:  1115فرباير  – 1116ديسمرب 

 1117توىل الإرشاف عىل معل بامن يف جملس الأمن التابع للأمم املتحدة وتنس يق هذا العمل خالل الفرتة الثنائية من 
ىل  . وقدم املشورة يف صياغة وتنفيذ الس ياسات الوطنية املتعلقة جبميع جوانب ولية اجمللس يف حفظ السالم والأمن 1115اإ

وقام بتنس يق أأعامل فريق من املهنيني اخلرباء يف اجتاهات وأأوضاع الأمن ادلويل واحلقوق املدنية وحقوق الإنسان، ادلوليني. 
 .والقانون الإنساينوالتمنية، 

 ، سلفر سربينغ، مرييالندمركز كورفوس للتجارة والس ياسة الاقتصادية مدير: 1116ديسمرب  –1111يناير 
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قانون التجارة ادلولية والسكل ادلبلومايس التجاري. ومن أأمه املشاريع اليت خاضها أأدار أأعامل استشارية يف جمال 
ىل منظمة التجارة العاملية،  التجارية، وتسوية  والقواعدامللكية الفكرية، ومفاوضات التفاقات  وتنظميموضوع الانضامم اإ

وقد اكن من زابئنه عديد من احلكومات يف  املنازعات، والتدريب ومشاركة القطاع اخلاص يف تطوير الس ياسة التجارية.
 أأمرياك الالتينية. كام اكن من بني زابئنه عديد من الرشاكت الاستشارية واملنظامت ادلولية ومجعيات املصدرين.

 مجلهورية بامن دلى منظمة التجارة العاملية ومنظامت دولية أأخرى معنية ابلتجارة سفري، ممثل دامئ: 1111يناير  –0557يوليو 
 يف جنيف، سويرسا.

ومؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية وتشمل اجلهات اليت قدم لها خدماته أأيضا املنظمة العاملية للملكية الفكرية، 
الاحتاد ادلويل محلاية الأصناف النباتية اجلديدة ، ومركز التجارة ادلولية، واملنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس، و)الأونكتاد(
 .)الأوبوف(

مجهورية بامن يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية. ومن بني املواضيع التجارية احملددة اليت داوم  هجودوقد قام بتنس يق 
، وتسوية املنازعات، والتجارة يف اخلدمات، والتجارة يف اخلدمات اتفاق تريبسعىل معاجلهتا يف منظمة التجارة العاملية 

، والتجارة والفرتات الانتقالية للمنح، والشفافية يف معليات املنظامت ادلولية، ملاليةاالبحرية، والتجارة يف اخلدمات 
، واملفاوضات التجارية ادلامئة ومعليات الانضاممالإلكرتونية، واملشرتايت والتعاقدات احلكومية، واتفاق تكنولوجيا املعلومات، 

 يف منظمة التجارة العاملية.

ىل مسؤولياته كرئي وتطوير لك مرشوع يف املواضيع التجارية  متابعةس للبعثة، اضطلع بدور رئييس يف وابلإضافة اإ
التجارية،  واملواقفاليت هتم حكومة بامن، ومن بيهنا تسوية املنازعات، واملفاوضات التجارية، وصياغة الس ياسات 

 واسرتاتيجيات تطبيقها.

 طن. ، سفارة بامن، واش نمستشار قانوين: 0557يوليو  –0551فرباير 

ىل نوفرب   .ابلنيابة العام ابلنيابة والقنصل ، قام بدور القامئ ابلأعامل0554ومن سبمترب اإ

واكنت همامه الرئيس ية كرئيس للقسم القانوين يف السفارة دلى البيت الأبيض تشمل التفاوض عىل التفاقات الثنائية، 
. واكن اانت البمنية اليت ختوض مبادرات س ياس ية ودبلوماس يةالكي، والتنس يق مع العديد من القضااي متعددة الأطرافومتابعة 

سداء املشورة فامي يتعلق ابملبادرات والاسرتاتيجيات يف قضااي ودعاوى حكومة بامن املرفوعة دلى حمامك  يتوىل التنس يق واإ
 ىل غري ذكل.الولايت املتحدة، ووزارة اخلارجية، وجملس النواب، واملمثل التجاري، وجلنة الشؤون البحرية، اإ 

ىل  برانمج مبادرة املربم مبوجب  التفاق الإطاريومن بني الأعامل احملددة اليت اكن ملكفا هبا، جتدر الإشارة اإ
ات املساعدة ومعاهدمع الولايت املتحدة،  املنسوجات. كام أأنه شارك مكفاوض يف التفاقات املربمة بشأأن جتارة الأمريكتني

. وقد عينته السفارة أأيضا املاليةوضات غري املكمتةل مع الولايت املتحدة بشأأن تبادل املعلومات القانونية املتبادةل، واملفا
مسؤول عن املراحل الأولية من معلية ميايم وصياغة الواثئق الأولية املتعلقة ابلتنظمي وأأهداف مفاوضات منطقة التجارة احلرة 

 للأمريكتني.

صالح ال ن ، وين وطينمستشار قان:  0551فرباير  –0527أأغسطس  ؛ ويف احتاد ACORNمجعية املنظامت اجملمتعية لالإ
 ، نيو أأورليانز، لويزايان.SEIUالعامل احمليل 
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ىل  ىل منظامت جممتعية ونقاابت. حيث اكن ميارس  17مكتبا يف  43قدم املشورة واخلدمات القانونية اإ دوةل، وكذكل اإ
ريية وغري الهادفة لتحقيق الرحب، وقانون النقاابت والعمل، والقانون الإداري، معهل يف ميادين قانون الرشاكت، وامجلعيات اخل

 .ووسائل الإعالم، والعقاراتواحلقوق واحلرايت املدنية، 

 :واملناصب الإداريةامجلعيات املهنية 

 نقابة احملامني يف لويزايان، الولايت املتحدة 

 نقابة احملامني يف مرييالند، الولايت املتحدة 

 ، سلفر سربينغ، مرييالندمركز كورفوس للتجارة والس ياسة الاقتصاديةمدير ورئيس  

ورئيس العامصة؛  ، واش نطنNational Capital Chapter of Trout Unlimitedملنظمة  رئيس سابق
 شؤون البيئة واحملافظة علهياللجنة  مشارك سابق

 ، واش نطن العامصةTrout Unlimited ، يفوسط الأطلنطيعضو سابق يف الإدارة التنفيذية جمللس  

دارة    Maryland Brook Trout Allianceعضو مؤسس وعضو سابق يف جملس اإ

 :التعلمي اجلامعي

 لكية حقوق تولني، نيو أأورليانز، لويزايان
 0527دكتوراه يف القانون املدين والأنغلوسكسوين، مايو 

ج القانون املقارن، لكية احلقوق، جامعة ؛ وبرانمAmerican Jurisprudence Prizeواكةل : امتياز
 ، أأملانياريغنس بورغ

 جامعة كولومبيا، نيويورك، ولية نيويورك 
 0524ماجس تري يف ال داب؛ الأدب املقارن، مايو   

 جامعة ويسليان، ميدلتاون، كونيكتيكت
 0523ليسانس ال داب؛ ابمتياز، يونيو   
 التخصص: الأدب )الأدب املقارن(  
 الثانوي: دراسات العصور الوسطى، ادلراسات اجلرمانية.التخصص   

 :اللغات

جادة اتمة. ودليه معرفة متقدمة ابلأملانية والفرنس ية.  جييد اللغتني الإنلكزيية والإس بانية اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


