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 الويبو للتنسيقجلنة 
 

 (ونبعراخلامسة واألالعادية )الدورة السبعون الدورة 
 4162سبمترب  01اإىل  44من  جنيف،

 
 

 تعيني نواب املدير العام ومساعديه

عدادمن   املدير العام اإ

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية اتفاقية( من 7)9تنص املادة  .6 عىل أأن املدير العام هو اذلي يعّين نواب  )الويبو( اإ
من نظام موظفي الويبو ولحئته عىل أأن املدير العام هو اذلي  8-2وتنص املادة  .جلنة الويبو للتنس يقاملدير العام بعد موافقة 

 .بو للتنس يقجلنة الوي يعّين مساعدي املدير العام مع مراعاة مشورة 

مناصب نواب املدير العام  حاليا شغلمن ي  مدة ولية ، أأبلغ املدير العام ادلول الأعضاء بأأن4162مايو  64ويف  .4
ينات جديدة تدخل حزي النفاذ عىل تعي  جلنة الويبو للتنس يقوأأنه ينوي طلب موافقة  4162نومفرب  01ومساعديه س تنهتيي يف 

ىل تقدمي اقرتاحات يف  ترش يحدعا املدير العام احلكومات اليت ترغب يف  . وعالوة عىل ذكل،4162ديسمرب  6 يف مرحشّي اإ
ىل الرتشن وأأبلغها أأن " 4162يونيو  44موعد أأقصاه   املرتحشّي متكّينرش أأيضا عىل موقع الويبو الإلكرتوين ل " س ت  دعوة اإ

 نفسه. الأجلتقدمي طلباهتم مبارشة يف غضون  من املهمتّي

 مه: نواخلارجم ومساعدوه ونواب املدير العا .0

 التمنية؛، قطاع الس يد جيفري أأونياما )نيجرياي(، انئب املدير العام 

 ؛ا، قطاع الابتاكر والتكنولوجيوالس يد جميس بويل )الولايت املتحدة الأمريكية(، انئب املدير العام 

  ؛والتصامميالعالمات قطاع  ،بنيينغ )الصّي(، انئبة املدير العاموانغ والس يدة 

 لقضااي العاملية؛قطاع ا ،والس يد يوهانس كريستيان ويترشد )أأملانيا(، انئب املدير العام 

 ؛بداعيةالثقافة والصناعات الإ  ، قطاعوالس يد تريفور الكرك )برابدوس(، مساعد املدير العام  

  ؛والتس يريلإدارة اقطاع  ،درام )رسي لناك(، مساعد املدير العامنوالس يد رمانتان أأميب سو 
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  البنية التحتية العاملية، س يد يوش يويك اتاكغي )الياابن(، مساعد املدير العاموال. 

لك القطاعات اليت س تكون حتت  حقائبوتصف هذه الوثيقة معلية اختيار املرتحشّي اإىل تكل املناصب وتلخص  .2
وتعرض التعيينات اليت يود املدير العام اقرتاهحا ملناصب نواب املدير العام  ادلاخلّيمسؤولية نواب املدير العام ومساعديه 

 ومساعديه.

 معلية الاختيار

طلب ترش يح ملناصب نواب املدير العام ومساعديه سواء من ادلول الأعضاء مبارشة أأو ردا عىل  011ورد ما مجموعه  .5
ىل الرتش املنشورة عىل موقع الويبو الإلكرتوين ونظر فهيا املدير العام.  من أأقالمي أأفريقيا ثلثا الطلبات تقريبا  ووردادلعوة اإ

 (.4)انظر الشلك الثلثّي  املرتحشّيوفاقت نس بة اذلكور من ( 6)انظر الشلك  ادئوأ س يا واحمليط اله الغربيةوأأورواب 

 
 اجلنسنوع : توزيع الطلبات حبسب الإقلمي اجلغرايف و 6الشلك 
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 : التوزيع الإجاميل للطلبات حبسب نوع اجلنس4الشلك 

ىل املشاركة يف تقيمي مدته يوم مر  68عي وعىل أأساس مؤهالت أأحصاب الرتش يحات الواردة وجتربهتم وهماراهتم، د   .1 حشا اإ
مثل همارات  شاغرةال وظائف وركز التقيمي عىل املؤهالت احملددة يف الإعالن عن ال 1واحد أأجراه مقدم خدمات خاريج.

تقى قة. وقبل التقيمي، ال احملااكة ومقابالت معمن  معلياتن التقيمي مزجيا من قيادة وهمارات التواصل واملساءةل وتضمن الإدارة وال 
ليتأأكد من أأن الامترين مكيفة جيدا مع احتياجات الويبو وأأهنا تشمل مجيع العنارص  اتاملدير العام مبمثل رئييس ملقدم اخلدم

 مرحشا. 67الرئيس ية. وشارك يف التقيمي 

ىل تقيمي خربة لك واحد م .7 هنم وأأجرى املرحشون الس بعة عرش لكهم مقابةل مع املدير العام تريم، عىل وجه اخلصوص، اإ
 .4162سبمترب  0يوليو و 46جريت معليات التقيمي واملقابالت يف الفرتة ما بّي يف القطاع املعين. وأ  

جراء التقيمي اخلاريج واملقابةل كام مساعديه من رشط و في املرحشون ممن يشغل حاليا مناصب نواب املدير العام وع   .8 اإ
ىل املناصب. ىل الرتش اإ  هو مذكور يف ادلعوة اإ

مفتوحة، مل تنرش أأي قامئة للمرحشّي لأن عددا مهنم طلب  الس نوات املاضية ولأن دعوة الرتش املبارشوخبالف  .9
 .الطلبات احرتام رسية

 القطاعات حقائب

 الأربعة مسؤولية القطاعات التالية: املدير العامسيتوىل املرحشون الناحجون ملناصب نواب  .61

التعاون مع البدلان الأفريقية بشأأن تنس يق جدول أأمعل التمنية؛ و برامج الويبو يشمل س ، اذلي قطاع التمنية )أأ(
 أأاكدميية الويبو.و  والعربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وبدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل منوا؛

سداء املشورة  كلعىن بربامج الويبو بشأأن قانون الرباءات، مبا يف ذاذلي س ي  ، قطاع الرباءات والتكنولوجيا )ب( اإ
 ومركز الويبو للتحكمي والوساطة. ؛معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ و بشأأن تطوير القوانّي والأنظمة الوطنية للرباءات

دارة نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات؛ سيشمل، اذلي قطاع العالمات والتصاممي )ج( نظام لهاي و  اإ
قانون العالمات وبرامج املنظمة بشأأن  لش بونة للتسجيل ادلويل لتسميات املنشأأ؛نظام و  للتسجيل ادلويل للتصاممي؛

 .التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية
 

                                                
1
طريقة مناقصة دولية لتقدمي خدمات التقيمي يف س ياق جعل معليات خدمات متن اختيارهام مؤخرا عن اثنّي لل اخلدمات املعين هو واحد من مقدمّي مقدم 

 عىل أأساس ما اقرتاحاه من التوظيف يف الويبو أأكرث همنية. وطلب مهنام تقدمي اقرتاح لتقيمي مكينف لعملية الاختيار احملددة هذه، واختار املدير العام وحدا مهنام
 جدا مع احتياجات الويبو. مهنجية ورزمة من خدمات التقيمي اليت اكنت مكينفة
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 ف واحلقوق اجملاورةمج الويبو بشأأن حق املؤلار ، اذلي س يغطي بقطاع الثقافة والصناعات الإبداعية )د(
 والتواصل.

 مسؤولية القطاعات التالية: املدير العاماصب مساعدي وسيتوىل املرحشون الناحجون ملن .66

املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املنظمة بشأأن  ، اذلي سيشمل برامجالقضااي العامليةقطاع  (أأ )
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية؛؛ والتحدايت العاملية؛ و واملوارد الوراثية مية ادلولية مع املنظامت احلكو العالقات و  اإ

 الأخرى.

أأنظمة التصنيف ادلويل ومعايري الويبو للملكية ربامج الويبو بشأأن س ي عىن ب، اذلي البنية التحتية العامليةقطاع  )ب(
وقاعدة البياانت العاملية لأدوات  PATENTSCOPEقواعد بياانت امللكية الفكرية العاملية )ركن الرباءات و  الفكرية؛
دارة الأعامل يف  ؛ولية ملعلومات امللكية الفكريةادلؤسسات املدمات و اخلو  التوس مي(؛ وحتديث البنية التحتية وحلول اإ

نشاء منصات مشرتكة مثل  .WIPO CASE منصة ماكتب امللكية الفكرية واإ

دارة املنظمة وتس يريها، مبا يف ذكل والتس يري قطاع الإدارة )ج( الشؤون ، اذلي سيشمل مجيع الربامج املرتبطة ابإ
خدمات و  تكنولوجيا املعلومات والتصالت؛و  خدمات املشرتايت والأسفار؛و  ؛النتاجئ واملزيانية والأداءو  الية؛امل

 املباين والبنية التحتية.، و السالمة والأمنو  املؤمترات واللغات؛

 التعيينات املقرتحة

ابلأدوار  تلكيفهميقرتح املدير العام تعيّي املرحشّي التالية أأسامؤمه نوااب للمدير العام ومساعدين للمدير العام وينوي  .64
 املذكورة أأدانه:

 )ش ييل(، انئب املدير العام، قطاع التمنية؛ الس يد ماريو ماتوس "6"

 ؛ا، قطاع الرباءات والتكنولوجيالعام )الولايت املتحدة الأمريكية(، انئب املدير ساندجي جونوالس يد  "4"

 ؛والتصامميالعالمات قطاع  ،والس يدة وانغ بنيينغ )الصّي(، انئبة املدير العام "0"

 ؛قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية ،املدير العام ة(، انئبالرنوجي) أ ن لري ةوالس يد "2"

ثيوبيا) مينيليك غيتاهونوالس يد  "5"  ؛لقضااي العامليةقطاع ا، (، مساعد املدير العاماإ

 ؛البنية التحتية العاملية، والس يد يوش يويك اتاكغي )الياابن(، مساعد املدير العام "1"

 ؛والتس يريلإدارة قطاع ا ،درام )رسي لناك(، مساعد املدير العامنوالس يد رمانتان أأميب سو  "7"

 الوثيقة. اذلاتية للمرحشّي الس بعة املقرتحّي يف مرفق هذه وترد السرين  .60

ة، مع مراعاة الاحتياجات التشغيلية ملدير العامتغيري توزيع الأدوار يف املس تقبل، حسب تقدير ا وميكن .62  املتغرين
جراء مزيد من املناقشات مع من يشغل املناصب.  للمنظمة واإ

ىل التعيينات املقرتحة املذكورة يف الفقرة  .65 د انريش براساد، من ، يود املدير العام اقرتاح ترقية الس ي64وابلإضافة اإ
ىل مس توى مساعد املدير العام. 4119الهند، اذلي شغل منصب رئيس املوظفّي منذ   اإ

دارة املدير العام؛ واجامتعات مجعيات ادلول  وس يواصل الس يد براساد .61 معهل كرئيس للموظفّي وسيتوىل مسؤولية دمع اإ
 ؛ وماكتب الويبو اخلارجية.رئيس مكتب الأخالقياتالأعضاء؛ و 
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قية الس يد براساد س تكون ترقية خشصية مبعىن أأن املهام اليت يتولها لن يعاد تصنيفها لأية أأغراض يف املس تقبل. وتر  .67
ضايف س يكون بصفة خشصية للس يد براساد ولن يكون سابقة فامي  ن اس تحداث منصب مساعد مدير عام اإ وبعبارة أأخرى، اإ

 ل.خيص عدد نواب املدير العام أأو عدد مساعديه يف املس تقب

ضافيا  .68 وس تكون تاكليف الرتقية ابلنس بة للمنظمة حمدودة وميكن التحمك فهيا. وس تلكف الرتقية املنظمة مبلغا اإ
 فرنك سويرسي س نواي. 21 111 قدره

 وترد أأيضا السرية اذلاتية للس يد براساد يف مرفق هذه الوثيقة.  .69

 مدة الولية

أأعادت امجلعية العامة للويبو تعيّي املدير قد تزتامن مع وليته. و يقرتح املدير العام أأيضا مدة ولية لتكل التعيينات  .41
ىل  4162أأكتوبر  6لولية اثنية مدهتا ست س نوات من  4162العام يف مايو  . وس تنهتيي مدة ولية نواب 4141سبمترب  01اإ

ملدير العام ومساعديه ادلاخلّي . ومن املقرتح أأن تبدأأ مدة ولية نواب ا4162نومفرب  01املدير العام ومساعديه اخلارجّي يف 
 01مدة ولية املدير العام بأأكرث من س تة أأشهر قبل يف حال انهتاء . ولكن 4141سبمترب  01وتنهتيي يف  4162ديسمرب  6يف 

 ، س تنهتيي مدة ولية نواب املدير العام ومساعديه بعد انهتاء مدة تعيّي املدير العام بس تة أأشهر. 4141سبمترب 

ن جلنة الوي   .46 ىل اإ بو للتنس يق مدعوٌة اإ
والس يد تعيّي الس يد ماريو ماتوس، املوافقة عىل 
، والس يدة أ ن والس يدة وانغ بنيينغ، جون ساندجي
لمدير العام للفرتة املذكورة يف الفقرة للري كنواب 

 أأعاله. 41

ىل  .44 سداء وجلنة الويبو للتنس يق مدعوٌة اإ اإ
الس يد مينيليك خبصوص تعيّي  مشورهتا
والس يد ، الس يد يوش يويك اتاكغي، و غيتاهون

، والس يد انريش براساد رمانتان أأميب سوندرام
 لمدير العام للفرتة املذكورة أأعاله.ل نمكساعدي

ذكل املرفق[]ييل 
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 املرفق

 السرية اذلاتية للس يد ماريو ماتوس

 6951مايو  46 اترخي الولدة:

 ش ييل اجلنس ية:

  

  املسار التعلميي

 والس ياسة ادلولية ،والاقتصاد ،يف القانونماجس تري ال داب  6981-6987

لزيابيث، سانت ادموند هولمركز جامعة أأكسفورد،   امللكة اإ

 ادلولية وادلبلوماس ية دبلوم يف العالقات 6980-6982

 الأاكدميية ادلبلوماس ية لش ييل، سانتياغو، ش ييل 

 احملمكة العليا يف ش ييل، سانتياغو، ش ييل  مرافع، حمايم ،يف القانون دكتوراه 6981

جازةباكلوريوس ال داب يف القانون 6975-6979   ،الاجامتعية، حمايمالقانونية ويف العلوم  ، واإ

 ش ييل ش ييل، سانتياغو،جامعة 

  التجربة املهنية

ىل ال ن 4162  عالقات الاقتصادية ادلولية، وزارة الشؤون اخلارجية، سانتياغو، ش ييلابل املعين ملدير العامامستشار  اإ

ومؤمتر الأمم  واملنظمة العاملية للملكية الفكرية،، سفري، ممثل دامئ لش ييل دلى منظمة التجارة العاملية 4162 -4115
  ومركز التجارة ادلولية، جنيف، سويرسا، للتجارة والتمنية )الأونكتاد(املتحدة 

  لشؤون الاقتصادية املتعددة الأطراف، وزارة الشؤون اخلارجية، سانتياغو، ش ييلامدير  4115 -4112

  لشؤون الاقتصادية الثنائية، وزارة الشؤون اخلارجية، سانتياغو، ش ييلامدير  4112 -4111

  قسم اخلدمات والاستامثر والنقل اجلوي، وزارة الشؤون اخلارجية، سانتياغو، ش ييل ،ئيسر  6999-4111

الولايت املتحدة الأمريكية، واش نطن العامصة، الولايت يف )جتاري(، سفارة ش ييل  مستشار وزير 6992-6999
 املتحدة الأمريكية

  الشؤون اخلارجية، سانتياغو، ش ييلمستشار جتاري لنائب وزير الشؤون اخلارجية، وزارة  6994-6990

ىل الأونكتاد  6987-6996 جوةل مفاوضات  أأثناء (GATT) لتفاق العام بشأأن التعريفات امجلركية والتجارةوامندوب اإ
  البعثة ادلامئة لش ييل دلى الأمم املتحدة، جنيف، سويرسا ،أأوروغواي

  اثلث، وزارة الشؤون اخلارجية، سانتياغو، ش ييل انئب 6985-6981

 ، سانتياغو، ش ييلرجل قانون 6980-6982

ىل ا منضامالا 6980   خلدمة ادلبلوماس ية، وزارة اخلارجية، سانتياغو، ش ييلاإ

 (، سانتياغو، ش ييلادلولية رشكة عضو يف كوبرز أ ند ليرباند)ورشاكؤه  تون الكركغ ن رشكة ليف  حمايم 6979-6984
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 جون ساندجيالسرية اذلاتية للس يد 

 6959أأكتوبر  1 اترخي الولدة:

 الولايت املتحدة الأمريكية اجلنس ية:

  

  املسار التعلميي

جامعة ييل، كونيتيكت،  يف مع الرتكزي عىل القانون ادلويل، لكية القانون العاماملسار ، القانونه يف دكتورا 6984-6985
 الولايت املتحدة الأمريكية

دارة املوارد البرشية يف القطاع العام، ابمتياز مع مرتبة  ال داب ماجس تري 6986-6984 يف الإدارة العامة، ختصص اإ
 وا، الولايت املتحدة الأمريكيةيأأي ولية الرشف، جامعة دريك، 

فاي عضو يف اندي يف التارخي والس ياسة والإدارة العامة، ابمتياز مع مرتبة الرشف،  ال داب باكلوريوس 6978-6984
 وا، الولايت املتحدة الأمريكيةيأأي ولية ، جامعة دريك، (Phi Beta Kappa) بيتا اكاب

  التجربة املهنية

ىل ال ن 4166  واجلرمية، المنسامكتب الأمم املتحدة املعين ابخملدرات ، شعبة شؤون املعاهدات ،مدير اإ

 مكتب الأمم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية، المنسا، شعبة شؤون املعاهدات ،انئب مدير 4118-4166

العقوابت، مكتب شؤون املنظامت ادلولية، وزارة س ياسة و ماكحفة الإرهاب  مسؤول رئييس عن 4111-4118
 املتحدة الأمريكية، الولايت العامصة اخلارجية الأمريكية، واش نطن

قلميية، مكتب ماكحفة الإرهاب، وزارة اخلارجية الأمريكية، واش نطنعرب مكتب الشؤون  ،مدير 4112-4111  الإ
 الولايت املتحدة الأمريكية ،العامصة

 اكحفة الإرهاب، وزارة اخلارجية الأمريكية، واش نطنمعين مب كبري، سفري متجول س يايس مستشار 4112
 ايت املتحدة الأمريكية، الولالعامصة

، العامصة حممكة العدل ادلولية )يف هممة خاصة(، وزارة اخلارجية الأمريكية، واش نطن، ومستشار حمايم 4110
 الولايت املتحدة الأمريكية

نفاذ القانون والاس تخبارات، يف شؤونمستشار -حمايم 4116-4110 مكتب املستشار القانوين، وزارة اخلارجية  اإ
 ، الولايت املتحدة الأمريكيةالعامصة الأمريكية، واش نطن

 شؤون الأمم املتحدة، مكتب املستشار القانوين، وزارة اخلارجية الأمريكية، واش نطنيف مستشار -حمايم 6998-4116
 ، الولايت املتحدة الأمريكيةالعامصة

وزارة اخلارجية الأمريكية،  ،املستشار القانوينشؤون البدلان الأمريكية، مكتب يف مستشار -حمايم 6995-6998
 واش نطن العامصة، الولايت املتحدة الأمريكية

، مكتب املستشار القانوين، وزارة اتالاستامثر يف جمال نازعات امل املطالبات ادلولية و عىل رشف حمايم م  6994-6995
 ، الولايت املتحدة الأمريكيةالعامصة اخلارجية الأمريكية، واش نطن

أ ند  ليتلر، بيكرينغ، هايلمر، اكو بيكرينغ )ال ن أ ند تلر اك ،ويلمررشكة اخلدمات القانونية مساعد، حمايم  6981-6994
 ، الولايت املتحدة الأمريكيةالعامصة (، واش نطندور

 ، حممكة الاس تئناف الأمريكية، أألابما، الولايت املتحدة الأمريكيةاكتب الضبط 6985-6981
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 وانغ بنيينغ ةاذلاتية للس يدالسرية 

 6954 ديسمرب 48 اترخي الولدة:

 الصّي اجلنس ية:

  

  املسار التعلميي

جامعة يف مبا يف ذكل قانون امللكية الصناعية، لكية احلقوق  ،القانون الأمرييكماجس تري ال داب يف  6985-6981
 اكليفورنيا، بريلكي، اكليفورنيا، الولايت املتحدة الأمريكية

دبلوم يف القانون التجاري الأمرييك، لكية احلقوق يف جامعة كولومبيا، نيويورك، الولايت املتحدة  6982-6985
 الأمريكية

 والنقل، جامعة تشونغنان، تشانغشا، الصّيوالتواصل  الإنلكزييةالعلوم يف  باكلوريوس 6974-6985

  

 التجربة املهنية يف الويبو 

ىل ال ن 4119  تصامميال و  العالماتاملسؤوةل عن قطاع  العام ملديرا ةانئب اإ

 الويبويف  الأمننظام عن خدمات ادلمع الإداري وشؤون امجلعية العامة و  املدير العام املسؤوةل ةمساعد 4111-4119

 الواكلت وشؤون امجلعية العامة معالعالقات ، خلدمات ادلمع الإداري ةالتنفيذي ةاملدير  4110-4111

 مكتب التخطيط الاسرتاتيجي ووضع الس ياساتالعامة،  شؤون امجلعيةو  املاكتب العالقات مع ،ةمدير  6999-4110

 مكتب التخطيط الاسرتاتيجي ووضع الس ياسات رئيس ية، ةمستشار  6997-6999

 ، مكتب املدير العامرئيس ية ةمستشار  فامي بعدو  ،ةمستشار  6992-6997

 عن الربامج، مكتب التعاون الإمنايئ ل س يا واحمليط الهادئ ةرئيس ي مسؤوةل 6994-6992

  

 ابلويبو لتحاقالتجربة املهنية قبل الا

 ، الصّيجّيللصناعة والتجارة، بي احلكوميةدارة الإ ، الصيين العالمات التجاريةقسم  ،ةمدير  6991-6994

دارة ت ابلواكةل ةعام ةمدير  فامي بعدو  ةمدير  6981-6991  احلكوميةدارة الإ  الرشاكت والرشاكت الأجنبية،سجيل ، اإ
 ، الصّيجّيللصناعة والتجارة، بي

ىل اإ  6975-6981 والنقل،  التواصليف وزارة  ابحثة وأأس تاذةاخلارجية يف أأفريقيا، الاقتصادية اخلدمات قسم عارة اإ
 ّي، الصّييجب 
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 ة أ ن لريالسرية اذلاتية للس يد

 6959أأبريل  4 اترخي الولدة:

 الرنوجي اجلنس ية:

  

  املسار التعلميي

دارة الأعامل التنفيذي،  6991-6994 دارة )ابلرشاكة مع جامعة أأريزوان(، أأوسلو، الرنوجياللكية ماجس تري اإ  الرنوجيية لالإ

يف الأفالم والتلفزيون وادلراما، اجلامعة الرنوجيية للعلوم والتكنولوجيا،  ابمتياز ماجس تري ال داب 6987-6991
 تروندهامي، الرنوجي

(، جامعة ليدز، ليدز، درجة املس توى الأول) وسائل الإعالم دراساتو الصحافة يف العلوم  باكلوريوس 6986-6982
 تروندهامي، الرنوجي ،وم والتكنولوجيااجلامعة الرنوجيية للعليف الس نة الأخرية  مع قضاءاململكة املتحدة، 

  التجربة املهنية

ىل ال ن 4115  ، هيئة الإذاعة الربيطانية، لندن، اململكة املتحدةةوحمرر ةمنتج اإ

 يف جامعة أأوكسفورد، اململكة املتحدة حبث 4110-4115

 ، لندن، اململكة املتحدةهيئة الإذاعة الربيطانيةة، جتاري ةمدير  4116-4110

 ، لندن، اململكة املتحدة"بريسون فاينانشال اتميز"درا النرش  ،مفاوضة ة/منتجةحمرر 4111-4116

تطوير الأعامل، مطبعة جامعة أأكسفورد، أأكسفورد، اململكة  ةخطط الاسرتاتيجي ومدير مسؤوةل عن الت 6990-4111
 املتحدة

م يس أأي، New Mediaرشكة رئيس  ةالإدارة وانئب ة يفمستشار  6996-6990 /ابراماونت، نيويورك، الولايت اإ
 املتحدة الأمريكية

عالميةة مدير  6991-6996  ، أأوسلو، الرنوجيKopinorمنظمة ، اإ

 ، أأوسلو، الرنوجيNLG Dronningenمؤسسة  التسويق، ةمدير  6987-6991
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 غيتاهون أألميو مينيليك السرية اذلاتية للس يد

 6911 يناير 47 اترخي الولدة:

ثيوبيا اجلنس ية:  اإ

  

  املسار التعلميي

، جامعة لندن، لندن، لكية لندن اجلامعية( يف القانون ادلويل العام، بتفوق)ماجس تري ال داب يف القانون  4112-4115
 اململكة املتحدة

ثيوبيا أأديس أأاباب، لكية احلقوق، جامعة أأديس أأاباب،، باكلوريوس ال داب يف القانون 6985-6991  اإ

  

 التجربة املهنية 

ىل ال ن 4166 ممثل دامئ لإثيوبيا دلى الأمم املتحدة يف جنيف واملنظامت ادلولية الأخرى يف سويرسا وفيينا، و  سفري اإ
 ورومانيا وبلغارايوهنغاراي فوق العادة دلى الاحتاد السويرسي و)غري مقمي( اىل المنسا فوض مسفري 

 والاحتاد الأورويب، بروكسل، بلجياكبنيلوكس يف بدلان انئب رئيس البعثة، السفارة الإثيوبية  4166

ثيوبيا 4117-4161 ثيوبيا، أأديس أأاباب، اإ  مستشار قانوين ومدير عام ابلواكةل، وزارة الشؤون اخلارجية يف اإ

ثيوب  4114-4111 ثيوبيا، أأديس أأاباب، اإ  يامستشار، وزارة الشؤون اخلارجية يف اإ

ثيوبيا اكتب 4116-4114 ثيوبيا، أأديس أأاباب، اإ  أأول، وزارة الشؤون اخلارجية يف اإ

جنيف، ، أأول، البعثة ادلامئة لإثيوبيا دلى الأمم املتحدة يف جنيف واملنظامت ادلولية الأخرى اكتب 6999-4116
 سويرسا

جنيف، ، اثن، البعثة ادلامئة لإثيوبيا دلى الأمم املتحدة يف جنيف واملنظامت ادلولية الأخرى اكتب 6990-6999
 سويرسا

ثيوبيا اكتب 6991-6990 ثيوبيا، أأديس أأاباب، اإ  اثن، وزارة الشؤون اخلارجية يف اإ

 

 4119جلنة الاحتاد الأفريقي للقانون ادلويل، منذ يوليو  العضوية:

 

  



WO/CC/70/2 

Annex 
6 

 يوش يويك اتاكغي للس يدالسرية اذلاتية 

 6955ديسمرب  60 اترخي الولدة:

 الياابن اجلنس ية:

  

  املسار التعلميي

احلكومة الياابنية(، جامعة كيوتو، كيوتو، يف وذكل للعمل  س تمكلت  يف الهندسة )مل العلوم  ماجس تري 6978-6979
 الياابن

 كيوتو، كيوتو، الياابنباكلوريوس يف الهندسة الكمييائية، جامعة  6972-6978

  

 التجربة املهنية يف الويبو 

ىل ال ن 4119  املدير العام املساعد املسؤول عن قطاع البنية التحتية العاملية مساعد اإ

 مدير تنفيذي، قسم البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية، أأاكدميية الويبو العاملية وخدمات تكنولوجيا 4119
 املعلومات

 مكتب التخطيط الاسرتاتيجي ووضع الس ياسات ،مدير تنفيذي 4110-4118

 مكتب التخطيط الاسرتاتيجي ووضع الس ياسات رئييس،مدير  4114-4110

 مكتب التخطيط الاسرتاتيجي ووضع الس ياسات ،مدير 6999-4114

دارة مدير،  6998-6999  الشؤون التشغيليةو  بّي املاكتب خدمات املعلوماتاإ

دارة  ،مدير 6991-6998  التصنيفات ادلوليةو الصناعية معلومات امللكية اإ

 معلومات امللكية الصناعية شعبة ،مدير 6992-6991

وفامي بعد  ،تمنيةلأغراض ال التعاون قطاع أ س يا واحمليط الهادئ، مكتب ، عن الربامج مساعدمسؤول  6981-6988
 قانون امللكية الصناعية شعبةمساعد، مسؤول قانوين 

  

 التجربة املهنية قبل الالتحاق ابلويبو

 لياابنل البعثة ادلامئة للياابن يف جنيف، وزارة الشؤون اخلارجية اكتب أأول،  6996-6992

 لياابن، طوكيو، الياابنل وزارة التجارة ادلولية والصناعة ووزارة الشؤون اخلارجية  ،انئب مدير 6988-6996

 رباءات لل الياابنمكتب املستشار القانوين، مكتب  ،انئب مدير 6985-6981

 رباءاتلل الياابنمكتب براءات،  فاحص 6980-6985

 رباءاتلل الياابنمكتب براءات،  فاحصمساعد  6979-6980
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  رمانتان أأميب سوندرام السرية اذلاتية للس يد

 6952نومفرب  61 اترخي الولدة:

 رسي لناك اجلنس ية:

  

  املسار التعلميي

دارة الأعامل، جامعة ويبسرت،  4111-4114  سويرساجنيف، ماجس تري يف اإ

 اململكة املتحدة، لندن، امربايل جامعة، ةدراسات عليا يف عمل الإدار  6971-6977

 املتحدة، اململكة افرب ل، افرب جامعة ل(، ابمتياز)الارجونوميكس يف  العلوم باكلوريوس 6970-6971

  

 التجربة املهنية يف الويبو 

ىل ال ن 4119  والتس يريقطاع الإدارة املسؤول عن املدير العام مساعد  اإ

  

 التجربة املهنية قبل الالتحاق ابلويبو

 ، منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويرساةالتشغيليواخلدمات  التشغييل ادلمعوحدة  ،مدير 4110-4119

 منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويرسا، وحدة دمع الإدارة العامة مسؤول، 6998-4110

 املؤمترات، منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويرساو  التصالت والسجالتخدمات  ،رئيس 6991-6998

داريمسؤول  6991-6991  منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويرسارئييس،  اإ

داري مسؤول 6985-6991  ية، جنيف، سويرسامنظمة الصحة العامل ، اإ

 منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويرسا، مربمج/حملل 6979-6985

دار  6977-6979  ، لندن، اململكة املتحدةؤهر أأندرسون ورشاكو أ رثرشكة ، يمستشار اإ
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  انريش براساد السرية اذلاتية للس يد

 6957مارس  69 اترخي الولدة:

 الهند اجلنس ية:

  

 حملة عامة

وعىل  (يف الويبو)الأمم املتحدة رفيعة سواء مع مس توايت والتس يري عىل دارة خربة واسعة يف الإ الس يد براساد  اكتسب
دلى  املوظفّيالس يد براساد منصب املدير التنفيذي ورئيس شغل ، 4119منذ عام و والوطين يف الهند. احمليل س توى امل 

 .التسعينياتيف  املتحدة للتمنية الصناعية )اليونيدو( ملدة ثالث س نوات منظمة الأممكذكل يف معل و املدير العام للويبو. 
ومعل مع الأمم املتحدة. املهام، مبا فهيا همام يف خمتلف  عاما 00ملدة  حكومة الهندمع الس يد براساد معل ، وظف حكويممكو 

عىل  الس يد براسادوحصل لكية الفكرية. قضااي امل يف الهند منسقا حلكومة عاما يف جمال الصناعة والتجارة واكن  65ملدة 
 يف لكية سانت ستيفن املرموقة يف جامعة دلهيي.  والاقتصاد وتلقى تعلميه الفنونيف  ماجس تري يتدرج

 اخلربة والاجنازات 

 ة، توىل مسؤولي4119يف عام و .الويبوا ، مبا فهيلأمم املتحدةا منظامتيف يف العمل  واسعةربة خبالس يد براساد جسل يزخر 
 ،لمدير العام بشأأن املسائل الاسرتاتيجيةقدم املشورة لي، اضطالعه هبذا ادلور عندو املدير العام للويبو. املوظفّي دلى رئيس 

دارة مكتب املدير العام يةلويبو( ومسؤول رئاس ية لأأمّي امجلعية العامة للويبو )أأعىل هيئة ويتوىل هممة  شؤون ، وشعبة اإ
معنيا  امنسقاكن حيث  6998 اإىل 6991مع اليونيدو من  ومعلالربوتوكول. قسم و  ،خالقياتمكتب الأ و الواثئق، و امجلعيات 
 الاستامثر والتكنولوجيا ملنطقة أ س يا واحمليط الهادئ. بتعزيز 

 ليونيدويف الهند انسق مك  وزارة التجارة والصناعةواش تغل ب. تعدد الأطرافامل  عىل الصعيدخربة واسعة لس يد براساد ول 
نتاجية و الويبو و  طار ال (. APO)املنظمة ال س يوية لالإ ، نظم الس يد تسعيناتال  تحرر الاقتصادي يف الهند يف أأوائلويف اإ

ىل الهند.  ةاملبارش  ةالأجنبي اتذب الاستامثر جلستامثر والتكنولوجيا أأول سوق لالبراساد   يةمسؤول  توىل، 6995يف عام واإ
عالقهتا والقدرة التنافس ية و  ةالعاملي الرشااكت الصناعيةمهنا قضااي من ال مجةل ي تناولتنظمي املنتدى العاملي للصناعة اذل

 لتكنولوجيا. اب

وزارة التجارة والصناعة( يف ومدير  مساعدمّي كأ ) يةالهند املركزيةكومة احل يف خدمةس نوات  61معل الس يد براساد ملدة و 
 املعين الهندمنسق ، اكن مساعداأأمينا  الس يد براساد قضاهاخالل الفرتة اليت و . حصل عىل خربة يف قضااي امللكية الفكريةو 
مسؤول اكن يف حتديث البنية التحتية للملكية الفكرية يف البدل و  ور رئييساضطلع بد ، وهبذه الصفة،قضااي امللكية الفكريةب

انضامم الهند اإىل  ريسي ت ية مسؤول وتوىل أأيضا الثنايئ واملتعدد الأطراف.  يّيعن مفاوضات امللكية الفكرية عىل املس تو 
 . وصياغة س ياسة الهند اجلديدة بشأأن التصاممي وتنفيذهابروتوكول مدريد 

ويه من  عليكرةملقاطعة  تنفيذاي املدة ثالث س نوات رئيسفقد معل . يف جمال التمنية الريفية ثريةخربة الس يد براساد ودلى 
طار هذيف و(. نسمة مخسة ماليّيو أأربعة بّي عدد ساكهنا يرتاوح يف الهند، ) املهمةو  احلساسةاملناطق  ، اكن املنصب ااإ

 ،والطاقة ،والغاابت ،تحتية للمياهال بنية ال صحي و الرصف الو  ،حةمثل الص الس يد براساد مسؤول عن مجيع جوانب التمنية
ر براديش اتولية أأ يف  ء  أأدااملقاطعات جائزة أأفضل عىل ، عليكرةمقاطعة تقديرا لإجنازاته يف ، الس يد براسادوحصل والتعلمي. 

 املتجددة. ةالطاقتطوير ملا أ جنز يف جمال 

ويه اكنبور يف مدينة منية املعنية ابلت  هيئةلل  تنفيذاي ارئيس ملدة عامّيومعل . جمال التمنية احلرضيةيف  غنيةلس يد براساد خربة ول 
س ند أأول اليت حققها اإطالق الإجنازات ومن أأمه موظف.  4 111وأأرشف عىل أأكرث من  خامس أأكرب مدينة يف الهند
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ىل لبنية التحتيةأأصدرته هيئة ل  عادة تنظمي ، مما أأدى اإ من واكةل  Aائامتين +تصنيف درجة املالية للهيئة بناء عىل الشؤون اإ
 الرائدة يف الهند.التصنيف 

 مقاطعاتس ه يف مختعيينالل من خ احمليلالتنفيذ عىل املس توى يف جمال الس ياسات و واسعة جترية الس يد براساد واكتسب 
وبصفة املسؤول عن براديش.  اتميل اندو وأأاتر يتيف ولي نسمة مخسة ماليّيو أأربعة لك واحدة مهنا بّي عدد ساكن  يرتاوح

ليه تقدمي املناطق  تكلدارة واحلمك يف توىل الس يد براساد همام الإ ، املقاطعات املساعدة الإمنائية واكن من بّي املهام املس ندة اإ
 مسؤوليات أأخرى.مضن عىل القانون والنظام وحتصيل الإيرادات  واحلفاظ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


