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جلنة الويبو للتنسيق
الدورة السابعة والسبعون (الدورة االستثنائية السابعة والعشرون)

جنيف 4 ،و 5مارس 2020

الرتشيحات املقرتحة ملنصب املدير العام للويبو

مذكرة من رئيس جلنة التنس يق

 .1أأرسل رئيس جلنة التنس يق ،يف  30ديسمرب  ،2019التعممي  C. N 3926اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو ودعاها
فيه اإىل اقرتاح أأحد مواطنهيا مكرحش ملنصب املدير العام للويبو.
 .2واس تمل رئيس جلنة التنس يق الرتش يحات املقرتحة ل ألشخاص التايل ذكرمه ،والواردة أأسامؤمه ابلرتتيب ا ألجبدي
الالتيين ،وقد بُلّغ لك من تكل الرتش يحات ،عقب اس تالمه ،اإىل ادلول ا ألعضاء يف الويبو:
الربوفيسور أأديبامبو أأديووبو (نيجرياي)
الس يد ماركو ماتياس أألامين (كولومبيا)
الس يد اإيفو غاغليويف بيريستيش (بريو)
ادلكتور اإدوارد كواكوا (غاان)
الس يد كينيشريو انتسويم (الياابن)
ادلكتور داماسو ابردو (ا ألرجنتني)
الس يد يوري س يلينتال (اإس تونيا)
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الس يد دارين اتنغ (س نغافورة)
الس يدة سول تليفليسوفا (اكزاخس تان)
الس يدة وانغ بينينغ (الصني)
 .3وعقب تبليغات اس ُتلمت من احلكومات املعنية ،حسب ا ألشخاص التالية أأسامؤمه ،ابلرتتيب ا ألجبدي الالتيين،
ترش يحاهتم ملنصب املدير العام للويبو.
الربوفيسور أأديبامبو أأديووبو (نيجرياي)
الس يد كينيشريو انتسويم (الياابن)
ادلكتور داماسو ابردو (ا ألرجنتني)
الس يد يوري س يلينتال (اإس تونيا)
.4

ويرد يف مرفق هذه الوثيقة نص رساةل ترش يح لك من املرحشني املتبقني املذكورين أأعاله ،مع السرية اذلاتية للك مهنم.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

[املس تقبل بني أأيديمك] [البعثة ادلامئة مجلهورية كولومبيا دلى مكتب ا ألمم املتحدة يف جنيف]

DCHONU No. 1818/19

جنيف 18 ،نومفرب

2019

سعادة السفري،
يرشفين أأن أأحيل اإليمك ط ّيه رساةل موقَّعة من معايل الس يد اكرلوس هوملس تروخييو غارس يا ،وزير خارجية مجهورية
كولومبيا ،بتارخي

15

نومفرب

2019

ويرد فهيا ترش يح الس يد ماركو ماتياس أألامين اإىل منصب املدير العام للمنظمة العاملية

للملكية الفكرية.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحرتام،
[التوقيع]
أأدرايان ميندوزا أأغوديلو
سفرية
البعثة ادلامئة مجلهورية كولومبيا دلى ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف
سعادة الس يد فرانسوا ريفاسو
رئيس جلنة الويبو للتنس يق
Chemin du Champ-d’Anier 17-19 1209 Ginebra - Suiza
Tel+ 41(0) 22 798 45 54 +41 (0) 22 798 47 18 Fax +41(0) 22 791 07 87
donu.suiza@cancilleria.gov.co
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جنيف

مجهورية كولومبيا
وزارة اخلارجية
S-DVAM-19-047457
بوغوات العامصة 15 ،نومفرب 2019
سعادة السفري،
يرشفين أأن أأكتب اإليمك ابلإشارة اإىل كتابمك املؤرخ  30سبمترب  2019واذلي أأعلنمت فيه فتح ابب الرتش يح اإىل منصب
املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو).
وتويل حكومة مجهورية كولومبيا أأمهية كربى للويبو يف ضوء سعينا املس متر اإىل بناء جممتعات قامئة عىل املعرفة والصناعات
الإبداعية حتمي سلعها وخدماهتا حبقوق امللكية الفكرية .وما انفكت كولومبيا تؤكد الزتاهما بعمل املنظمة وهممهتا املمتثةل يف
الاضطالع بدور رايدي يف إارساء نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتاكر والإبداع لفائدة امجليع.
ومن هذا املنطلق ،يرسين أأن أأرحش الس يد ماركو ماتياس أألامين لتويل منصب املدير العام للمنظمة العاملية
للملكية الفكرية.
وللس يد أألامين ابع طويل يف جمال امللكية الفكرية اإذ معل أأكرث من  20عام ًا خبري ًا ومسؤو ًل اإدار ًاي يف الويبو عىل
مس توايت خمتلفة ،وهو يشغل حالي ًا منصب مدير شعبة قانون الرباءات  -وظيفة ابلغة ا ألمهية ابلنس بة اإىل امللكية الفكرية –
ويؤدي يف ذكل املنصب دور ًا ممتزي ًا.
وإاميا ًان منّا بأأن الس يد أألامين يمتتع ابملؤهالت الشخصية واملهنية الالزمة لتويل هذا املنصب املهم للغاية ،نق ِّّدم هذا الرتش يح
اإىل جلنة التنس يق يك تنظر فيه.
و أأغمت هذه الفرصة ألعرب لسعادتمك جمدّد ًا عن فائق التقدير والاحرتام،
[التوقيع]
اكرلوس هوملس تروخييو غارس يا
وزير اخلارجية
سعادة الس يد فرانسوا ريفاسو
رئيس جلنة التنس يق ،املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
جنيف
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ماركو ماتياس أألامين
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،جنيف

امللخص


حمام ممارس يف كولومبيا (جامعة جافريايان 1986 ،اإىل  )1991متخصص يف قانون الرشاكت (دبلوم)1996 ،
وحاصل عىل شهادة عليا يف البحوث من جامعة أألاكل (اإس بانيا )2006 ،ودكتوراه يف القانون (مع مرتبة الرشف)
من اجلامعة نفسها.



 28س نة من اخلربة يف شؤون امللكية الفكرية عىل املس تويني العميل (رئيس مكتب كولومبيا للملكية الصناعية)
والس ياسايت (عدة مناصب يف الويبو مهنا مدير شعبة قانون الرباءات حالي ًا).



قائد فعال يف حتقيق توافق الآراء يمتتع مبهارات دبلوماس ية عالية.

اخلربة املهنية


يعمل الس يد أألامين يف الويبو منذ  20عام ًا (منذ عام  ،)1999وشغل أأو ًل منصب مسؤول رئييس عن برانمج
التعاون من أأجل التمنية يف أأمرياك الالتينية والاكرييب؛ مث انئب مدير شعبة الس ياسات العامة والتمنية؛ مث انئب
مدير شعبة قانون الرباءات؛ وهو حالي ًا مدير شعبة قانون الرباءات.



زميل زائر يف معهد ماكس بالنك ،ميوخن ( ،1998الفصل ادلرايس الثاين).



الرئيس السابق ملكتب كولومبيا للملكية الصناعية (.)1998-1995



حما ٍم سابق يف جمال امللكية الفكرية (.)1995-1991



أأس تاذ يف امللكية الفكرية يف جامعة اإكس ترياندو (بوغوات ،من  1994اإىل اليوم) وأأس تاذ زائر يف جامعة أألياكنيت
(اإس بانيا) وجامعة سان أأندريس (ا ألرجنتني) وجامعة تورينو (اإيطاليا).
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الإجنازات


شغل الس يد أألامين مناصب خمتلفة :فقد بد أأ مسريته املهنية حمامي ًا متخصص ًا يف امللكية الفكرية وفتح مكتب ًا
استشار ًاي همامً (اإدارة عليا) .مث أأصبح مسؤو ًل حكومي ًا يف كولومبيا اإذ توىل اإدارة مكتب متوسط احلجم للملكية
الفكرية شهد حتت قيادته حتو ًل كبري ًا وإاطالق مرشوعات جديدة ،مثل اإنشاء املركز الوطين لتكنولوجيا
املعلومات .وفض ًال عن ذكل ،توىل الس يد أألامين هممة التفاوض عىل اإرساء الإطار القانوين للملكية الفكرية يف
دول جامعة ا ألنديز (القرار  486الساري حالي ًا) وشارك يف مفاوضات ثنائية (مع رشاكء جتاريني رئيس يني).



ساعد الس يد أألامين ،بصفته موظف ًا يف الويبو ،بدلان يف مناطق خمتلفة من العامل ،يف اإعداد قوانيهنا وس ياساهتا
املتعلقة ابمللكية الفكرية ،وتوىل رئاسة شعبة موضوعية رئيس ية يف الويبو (شعبة قانون الرباءات).



سامه الس يد أألامين كثري ًا يف تطور امللكية الفكرية عىل املس توى املتعدد ا ألطراف ،ول س امي يف تقدم معل اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن أأوجه املرونة املتصةل ابلرباءات .وسامه كذكل يف وضع القواعد واملعايري
ادلولية يف اإطار اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،حيث يعمل أأمين ًا منذ عام 2013؛ ويف أأعامل الرتوجي
والتنفيذ اخلاصة ابملعاهدات املتعددة ا ألطراف يف جمال الرباءات ،ويه حتديد ًا اتفاقية ابريس ومعاهدة قانون
الرباءات ومعاهدة بودابست.



من حيث املرشوعات ادلولية ،ميكن ذكر اإجنازين رئيس يني هام تصممي وتنفيذ برانمج دويل ملساعدة اخملرتعني من
حمدودي ادلخل عىل الامتس امحلاية مبوجب براءة لخرتاعاهتم (برانمج مساعدة اخملرتعني) وبرانمج دويل لصياغة
الرباءات هيدف اإىل تكوين الكفاءات احمللية يف صياغة طلبات الرباءات وزايدة عدد الرباءات اليت يودعها
املقميون.
انلت مساهامت الس يد أألامين الأاكدميية فامي خيص قضااي امللكية الفكرية القبول دلى أأاكدميية الويبو وماكتب امللكية
الفكرية واجلهاز القضايئ (وخباص ٍة يف منطقة ا ألنديز حيث ي ُستشهد ابنتظام مبقالته وكتبه يف قرارات حممكة العدل
مجلاعة ا ألنديز ويف مؤلفات الأاكدمييني).



املنشورات


(كتاب عن) العالمات التجارية يف النظام القانوين مجلاعة ا ألنديز1994 ،



(كتاب عن) قضااي امللكية الفكرية يف ظل الإطار القانوين الكولوميب1998 ،



مؤلف مشارك يف دراسات تكرمي ًا ملاراينو أأوزاكتيغي أأوردانيتا (اكرأاكس)2011 ،؛ والتفاقات التجارية الثنائية
وامللكية الفكرية (هايدلربغ)2014 ،؛ ودراسة عن القضااي املعارصة للملكية الفكرية (املكس يك)2015 ،؛
واتفاقات التكنولوجيا  /املعامالت التكنولوجية (جنيف/زيورخي  ،2018دار
.)Schulthess Éditions Romandes
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التكرميات


تكرمي خرجيي جامعة جافريايان للزتامه بقمي اجلامعة ،ابرانكيال2005 ،



املعهد املكس ييك للملكية الصناعية ،تكرمي لبحوثه ودراساته عن قضااي امللكية الفكرية ،ادلائرة الفدرالية2016 ،



امجلعية الكولومبية للملكية الفكرية ( ،)ACPIتكرمي ملسريته املهنية ومساهامته يف جمال امللكية الفكرية ،بوغوات،
2017



مكتب كولومبيا للملكية الفكرية (هيئة ا إلرشاف عىل الصناعة والتجارة) ،تكرمي ملسامهته يف النظام ادلويل للملكية
الفكرية ،ميديلني2017 ،



سفارة كولومبيا يف سويرسا ،تكرمي دلوره يف شؤون اجلالية ،برن2018 ،
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البعثة ادلامئة مجلهورية بريو
جنيف
املذكرة رمق

7-1-M-O/102

هتدي البعثة ادلامئة مجلهورية بريو دلى املنظامت ادلولية يف جنيف أأطيب حتياهتا اإىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية
(الويبو) ،وتترشف بأأن حتيل طيه رساةل من معايل وزير خارجية بريو ،غوس تافو مزيا-كوادرا فيالسكزي ،اإىل سعادة السفري
فرانسوا ريفاسو ،رئيس جلنة الويبو للتنس يق.
وختص الرساةل ترش يح الس يد اإيفو غاغليويف بيريستيش ،رئيس جملس اإدارة املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية
امللكية الفكرية يف بريو ( ،)INDECOPIمرحش ًا وطني ًا حلكومة بريو اإىل منصب املدير العام للويبو.
وتغتمن البعثة ادلامئة مجلهورية بريو دلى املنظامت ادلولية يف جنيف هذه الفرصة لتعرب جمدد ًا عن أأمسى أآايت التقدير
والاحرتام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
[خمت وتوقيع]
جنيف 30 ،ديسمرب

2019

اإىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
جنيف
71, Av. Louis Casaï - 1216 Cointrin - Genève
Telephone: +41 22 791 77 20
Fax: +41 22 791 77 29
Email: misionperu@onuperu.org
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مذكرة رد (الإدارة العامة للشؤون املتعددة ا ألطراف) رمق

7-5-L/1

لامي 27 ،ديسمرب

2019

سعادة السفري،
ابلإشارة اإىل التعممي رمق  CN 3926-04اذلي أأرسلمتوه بتارخي  30سبمترب  2019عن فتح ابب الرتش يح اإىل منصب
يرسين أأن أأكتب اإليمك اليوم لرتش يح الس يد اإيفو غاغليويف بيريستيش،
املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)ّ ،
الرئيس احلايل جمللس اإدارة املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية يف بريو ( ،)INDECOPIاإىل املنصب
املذكور بوصفه مرحش حكومة بريو.
ويدفعين اإىل هذا الرتش يح اإمياين الراخس بأأن الس يد غاغليويف بيريستيش يمتتع بلك مقومات التدريب واخلربة والكفاءة
تيرس اس تخدام نظام امللكية
الالزمة اليت جتعهل أأنسب مرحش للمسامهة يف معل الويبو الرايم اإىل تزويد ادلول ا ألعضاء خبدمات ِّ ّ
تعزز دور املنظمة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة بتشجيع الابتاكر والقدرة التنافس ية والإبداع لفائدة امجليع.
الفكرية و ّ
فاإن الس يد غاغليويف بيريستيش حما ٍم دليه أأكرث من  20س نة من اخلربة يف القطاعني العام واخلاص وقد معل يف جمالت
عديدة مهنا امللكية الفكرية ،واملنافسة ،وحامية املس هتكل ،وقانون الإعالانت ،والإغراق والإعاانت ،وقانون الإفالس ،والقانون
الإداري العام .وقد حصل عىل عدة تكرميات مهنا اإدراجه يف قامئة أأكرث احملامني امخلسة املوىص هبم يف بريو يف جمال قانون
املنافسة وإاجراءات الإفالس يف اإطار املنشورين ا إلنلكزييني )2008-2006( Practical Law-Which Laywer
و 2009( Chambers & Partnersو 2010و.)2011
و أأثناء العمل يف القطاع العام ،شارك الس يد غاغليويف بيريستيش يف عدة مشاريع رفيعة املس توى يف احملافل ادلولية .وقد
حسنت اإجراءات املعهد الوطين
َّمتزي بقدرته عىل القيادة وحتقيق توافق الآراء فض ًال عن إاجنازاته يف رمس س ياسات ولواحئ عامة َّ
لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية يف بريو ( )INDECOPIابس تخدام التكنولوجيا لتيسري الإجراءات عىل املواطنني
يرسين أأن أأرفق طيه سريته اذلاتية.
يف ظل هنج اجامتعي شامل للملكية الفكرية .و ّ
ويف اخلتام ،أأغتمن هذه الفرصة ألعرب لسعادتمك عن أأمسى أآايت التقدير والاحرتام.
[خمت وزارة اخلارجية – مجهورية بريو]
[توقيع]
غوس تافو مزيا-كوادرا فيالسكزي
وزير الشؤون اخلارجية
اإىل سعادة الس يد فرانسوا ريفاسو
رئيس جلنة التنس يق
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
جنيف
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السرية اذلاتية للس يد اإيفو غاغليويف بيريستيش
رئيس جملس اإدارة املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية يف بريو ()INDECOPI

امللخص
حما ٍم من جامعة لامي ( )1998أأجرى دراسات عليا يف جمالت خمتلفة مهنا املنافسة وامللكية الفكرية يف جامعة سالماناك يف
اإس بانيا؛ ودليه أأكرث من  20س نة من اخلربة املهنية يف القطاعني اخلاص والعام ،ول س امي يف جمالت امللكية الفكرية ،واملنافسة،
وحامية املس هتكل ،وقانون الإعالانت ،والإغراق والإعاانت ،والإفالس ،والقانون الإداري .ومعل حمامي ًا يف ماكتب حماماة كبرية
يف بريو .وع َّينته حكومة بريو يف عام  2016رئيس ًا جمللس اإدارة الواكةل املسؤوةل عن امللكية الفكرية واملنافسة وحامية املس هتكل.1
وهل نشاط أأاكدميي واسع مكحارض يف عدة جامعات ،ومتحدث يف فعاليات حملية ودولية ،ومسامه يف منشورات قانونية .وقد
مث َّل بدله يف أأمه احملافل ادلولية مثل الويبو والربانمج ا أليبريي ا ألمرييك للملكية الصناعية والتمنية ( )IBEPIومنتدى التقدم
والتمنية يف أأمرياك اجلنوبية ( )PROSURومجعية ا ألمريكتني للملكية الصناعية (( )ASIPIامللكية الفكرية) وا ألونكتاد (املنافسة
وحامية املس هتكل) ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي (( )OECDاملنافسة وحامية املس هتكل) وش بكة املنافسة
ادلولية (.)ICN
واعرتاف ًا مبهاراته يف َ
جمايل القيادة وحتقيق توافق الآراء ،حصل عىل جائزة أأنصار امللكية الفكرية العامليني  2019من غرفة التجارة
ا ألمريكية ابلولايت املتحدة ا ألمريكية.
وفامي ييل اإجنازاته الرئيس ية كرئيس للمعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية :وضع س ياسات ولواحئ عامة حديثة
لتحديث الإجراءات وتبس يطها وترسيعها؛ وتوجيه التحول التكنولويج والرمقي؛ واعامتد هنج شامل يركز عىل املس تخدم ويوفر
منتجات وخدمات جمانية عرب الإنرتنت .واهامتمه الرئييس هو تيسري نفاذ املواطنني اإىل اخلدمات العامة ول س امي يف جمال
امللكية الفكرية.

 1املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية (.)INDECOPI
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ومن حيث العالقة ابلويبو ،جشَّع انضامم بريو اإىل عدة معاهدات وتنفيذها (س نغافورة ومراكش وجنيف وغريها)؛ واس تخدام
العديد من منتجاهتا ( IPASو CATI Netو Editors’ Circleوغريها)؛ والاشرتاك يف تنظمي عدة أأحداث وطنية ودولية؛
وحتفزي التعاون ادلويل يف أأمرياك الالتينية مع املرشوع الرئييس للملكية الفكرية التابع ملكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية.
وتمتحور خطة معهل املقرتحة حول احملاور العامة التالية:
 دمج خدمات الويبو الرمقية ابس تخدام اذلاكء الاصطناعي وتقنيات سلسةل الكتل؛ الرتوجي للملكية الفكرية يف أأوساط الرشاكت الصغرية واملتوسطة وا ألشخاص الطبيعيني ،إلزاكء الوعي بشأأن أأمهية"الثقافة العاملية للملكية الفكرية" ومزاايها؛
 تعزيز الس ياسات والاسرتاتيجيات ادلولية لزتويد ادلول ا ألعضاء بس بل تكوين الكفاءات و /أأو ادلمع يف جمال ماكحفةالقرصنة املادية والرمقية؛
 اإنشاء فهرس افرتايض ألفضل املامرسات يف جمال امللكية الفكرية تديره الويبو وجيمع أأفضل املامرسات يف ماكتب امللكيةالفكرية يف مجيع أأحناء العامل ،من أأجل حتفزي التبادلت الإجيابية وحتسني الس ياسات واملنتجات؛
 الهنوض برؤية أأمشل للملكية الفكرية وما يتصل هبا من ختصصات مثل املنافسة وحامية املس هتكل من أأجل تعظمي الفوائدالعائدة عىل الناس.

البياانت الشخصية
س نة امليالد:
اجلنس ية:
احلاةل الاجامتعية:
اللغات:

1974
بريو
مزتوج ،ابنة واحدة
الإس بانية والإنلكزيية

املؤهالت الأاكدميية
:1998

ليسانس حقوق
جامعة لامي

:2003

دورة دراسات عليا يف القانون التجاري (قانون املنافسة والعالمات التجارية)
جامعة سالماناك (اإس بانيا)

:2003

دورة دراسات عليا عن املؤسسات القانونية يف اقتصاد السوق
جامعة بريو للعلوم التطبيقية (( )UPCبريو)
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:2005

دورة دراسات عليا عن ادلفاع عن املنافسة يف قطاعات البىن الأساس ية
اجلامعة ا ألرجنتينية للرشاكت (( )UADEا ألرجنتني)

اخلربة املهنية
:2006 - 1999

مكتب ( Ferrero Law Firmحالي ًا - Phillipi, Prietocarrizosa, Ferrero, DU & Uria
)PPU
رشيك
مؤسس ورئيس شؤون املنافسة وامللكية الفكرية

:2016 - 2006

مكتب ( Lazo, De Romaña & Gagliuffiحالي ًا )Lazo & De Romaña
رشيك مؤسس
مؤسس ورئيس شؤون املنافسة وامللكية الفكرية وحامية املس هتكل

 - 2016الآن:

املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية يف بريو ()INDECOPI
رئيس جملس الإدارة
تتسم الواكةل البريوفية للمنافسة وحامية املس هتكل وامللكية الفكرية بطبيعة عاملية خاصة نظر ًا اإىل
املوضوعات اخملتلفة اليت تندرج يف نطاق اختصاصها اليت تس تدعي اعامتد رؤية شامةل والاس تفادة من
أأوجه التأآزر بيهنا .وتضم الواكةل حنو  1,800موظف و 26مكتب ًا حول العامل.
و ُحققت الإجنازات التالية يف جمال امللكية الفكرية خالل الس نوات الثالث ا ألوىل من معل املعهد:


العمل الترشيعي :وضع أأول س ياسة وطنية للملكية الفكرية يف بريو بدمع من الويبو؛ والانضامم
اإىل معاهدة س نغافورة؛ وتنفيذ معاهدة مراكش من خالل تعديل قانون حق املؤلف يف بريو،
وتقدمي اقرتاح للموافقة عىل وثيقة جنيف ،والكهام رهن تصديق الكونغرس البريويف؛ واس هتالل
اإجراءات الانضامم اإىل معاهدات تصنيف نيس ولواكرنو وفيينا واسرتاسربغ؛ ووضع واعامتد ثالثة
قوانني (مبوجب مراس مي ترشيعية من السلطة التنفيذية) عدَّلت لواحئ بريو بشأأن امللكية الفكرية
بغية حتديث وتبس يط وترسيع اإجراءات العالمات التجارية والرباءات وحق املؤلف فض ًال عن
الاعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية واملنتجات التقليدية املضمونة كشلك من أأشاكل امللكية الفكرية
حيسن حتديد جرامئ تصوير ا ألفالم وزايدة العقاب علهيا ،وهو
اليت تعرتف هبا بريو؛ ووضع قانون ِّ ّ
رهن موافقة الكونغرس البريويف؛ ووضع أأول قانون يف بريو ملاكحفة القرصنة.



اإدارة حقوق امللكية الفكرية يف عام ّ ِّ :2019يبني السجل التارخيي أأن  %100من اإجراءات امللكية
الفكرية يف بريو تُعاجل وتُسوى يف غضون املهل القانونية احملددة (العالمات التجارية والرباءات
وحق املؤلف)؛ ووجود زايدة بنس بة  %10يف اإيداعات العالمات التجارية و %60يف اإيداعات
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الرباءات؛ وزايدة بنس بة  %22يف منح الرباءات؛ وتكثيف هجود جلنة ماكحفة القرصنة البيولوجية
اليت تدافع عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية للشعوب التقليدية يف بريو؛ وتكثيف أأنشطة
ماكحفة القرصنة يف البيئة الرمقية ،مع تسجيل نتاجئ اإجيابية يف قضااي منوذجية يف بريو.


اس تخدام منتجات الويبو يف جمال امللكية الفكرية :تفعيل تنفيذ نظام أأمتتة امللكية الصناعية لرمقنة
اإجراءات امللكية الفكرية يف بريو؛ وإانشاء أأول ش بكة من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف
بريو ( )CATI Net Peruأأنشأأت يف  18شهر ًا فقط  32مركز ًا يف  14منطقة من بريو؛ وتنفيذ
 21فعالية وطنية وإاقلميية بشأأن امللكية الفكرية ابلتعاون مع الويبو منذ عام 2017؛ والانضامم
احملررين لتعزيز الصناعات الإبداعية يف بريو.
اإىل دائرة ّ



حتسينات يف منتجات امللكية الفكرية للمعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية:
تعزيز منصة اخلدمات الاستشارية يف جمال امللكية الفكرية اليت توفر معلومات لأكرث من 50,000
مس تخدم س نو ًاي ،وخباصة الرشاكت الصغرية واملتوسطة وا ألشخاص الطبيعيني؛ وإانشاء جريدة
اإلكرتونية يف عام  2017حلّت حم ّل املنشورات املدفوعة للامتسات تسجيل العالمات التجارية
وبراءات الاخرتاع ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية :وفّرت اجلريدة يف غضون أأول س نتني حنو
 6ماليني دولر أأمرييك عىل املس تخدمني ،مع تقليص املواعيد الهنائية لتسجيل العالمات
التجارية اإىل  38يوم معل يف املتوسط لتسجيل العالمات التجارية وس نتني يف املتوسط لتسجيل
الرباءات ،ويه همل اترخيية لبريو؛ والربانمج الوطين للعالمات التجارية امجلاعية اذلي أأطلق
 4,000عالمة جتارية جامعية جديدة يف غضون س نتني فقط مقا نر ًة بعدد  200عالمة مس َّجةل
قبل ذكل .وعاد الربانمج ابلفائدة عىل مجعيات املنتجني ذوي ادلخل املنخفض مع تسجيل
عالماهتا امجلاعية بدون أأي تلكفة ومع مسار معاجلة رسيع يف غضون  32يوم معل يف املتوسط
لإصدار الشهادات؛ و"جد عالمتك التجارية" ،أأول ابحث جماين وسهل الاس تخدام عن
العالمات التجارية املس َّجةل ملساعدة املس تخدمني يف اختيار عالمة جتارية دون الاس تعانة مبشورة
قانونية؛ وبرانمج " "Patentaاذلي يوفر مشورة جمانية للمخرتعني من أأجل حامية براءاهتم؛
واملعرض الس نوي " "Expo Patentaاذلي يعرض الاخرتاعات للجمهور ومينح جائزة ألفضلها
ابلتصويت من امجلهور وجلنة حتكمي متخصصة؛ وبرانمج "خمرتعو الغد" املوجه اإىل التالميذ
اخملرتعني من أأجل الرتوجي لثقافة امللكية الفكرية يف صفوف الش باب؛ و"سوق الرباءات البريوفية"
ويه منصة رمقية لتوفري فرص جتارية للمخرتعني واملصممني؛ والفهرس الافرتايض للمصنفات غري
احملمية مبوجب حق املؤلف ،وهو أأول فهرس من نوعه يف بريو هيدف اإىل تمنية قطاع التحرير.



اخلربة يف اجملال الإمنايئ واملشاركة يف ادلوائر ادلولية :انضامم بريو اإىل املسار العاملي الرسيع ملعاجلة
الرباءات؛ وإابرام اتفاقات بشأأن املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات مع الياابن وإاس بانيا وبدلان حلف
احمليط الهادئ (كولومبيا وش ييل واملكس يك) ومع البدلان ا ألعضاء يف منتدى التقدم والتمنية يف
أأمرياك اجلنوبية (( )PROSURا ألرجنتني والربازيل وش ييل وكولومبيا وكوس تارياك وإاكوادور
وابراغواي و أأوروغواي)؛ واملسؤول حالي ًا عن الرئاسة املؤقتة للمنتدى حىت يوليو 2020؛
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والتعاون مع الربانمج الرئييس اخلاص ابمللكية الفكرية التابع ملكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية
الفكرية بدمع من ا ألوبوف واملكتب امجلاعي ل ألصناف النباتية ()CPOV؛ وتوقيع اتفاقات تعاون
مع ماكتب امللكية الفكرية يف فرنسا وإاس بانيا والياابن والربازيل وامجلهورية ادلومينيكية وغريها.
واملرحش انشط ،بفضل منصبه يف املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية يف
بريو ( ،)INDECOPIيف عدة منتدايت خاصة وعامة دولية رفيعة املس توى مثل الويبو
والربانمج ا أليبريي ا ألمرييك للملكية الصناعية والتمنية ( )IBEPIومنتدى التقدم والتمنية يف
أأمرياك اجلنوبية ( )PROSURومجعية ا ألمريكتني للملكية الصناعية (( )ASIPIامللكية الفكرية)
وا ألونكتاد (املنافسة وحامية املس هتكل) ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي
(( )OECDاملنافسة وحامية املس هتكل) وش بكة املنافسة ادلولية (( )ICNاملنافسة).
وابملثل أأاتحت خربة املرحش يف املعهد الوطين املذكور حتقيق الإجنازات التالية يف جمال الإدارة والتس يري
املؤسيس :اس تخدام مذكرة رمقية لتعيينات املوظفني من أأجل حتسني التنس يق ادلاخيل والشفافية
اخلارجية؛ و أأول مرشوع للعمل عن بعد يف القطاع العام يف بريو؛ وتنفيذ س ياسة املساواة بني اجلنسني
إلزاكء الوعي ورصد التقدم احملرز يف هذا اجملال؛ وس ياسة اتصالت جديدة لتسليط الضوء عىل املؤسسة
يف وسائل الإعالم التقليدية ويف ش باكت التواصل الاجامتعي بوجه خاص مع اس تخدام لغة سهةل
عىل القراء.

اخلربة الأاكدميية
حمارض يف قانون الإفالس بلكية احلقوق يف جامعة لامي؛ ودورة قانون حامية املس هتكل يف لكية ادلراسات العليا جبامعة احمليط
الهادئ؛ وقانون املنافسة غري املرشوعة يف لكية ادلراسات العليا جبامعة بريو للعلوم التطبيقية .وابملثل ،أألقى حمارضات عدة عن
قانون املنافسة وقانون حامية املس هتكل يف جامعات خمتلفة مثل اجلامعة البابوية الاكثوليكية يف بريو ،وسان مارتن دي بوريس
ومؤخر ًا يف جامعة غرانطة الإس بانية.
متحدث رئييس ومشارك يف عدد كبري من الفعاليات الوطنية وادلولية داخل بريو وخارهجا عن موضوعات خمتلفة مثل املنافسة،
وامللكية الفكرية ،وحامية املس هتكل ،واملنافسة غري املرشوعة ،والإعالانت ،والقضاء عىل احلواجز البريوقراطية ،والإفالس،
والقانون الإداري.
مؤلف العديد من املقالت يف جمالت قانونية ،ومسامه يف مؤلفات جامعية يف مجموعة متنوعة من املوضوعات مثل املنافسة،
وامللكية الفكرية ،وحامية املس هتكل ،واملنافسة غري املرشوعة ،والإعالانت ،والقضاء عىل احلواجز البريوقراطية ،والإفالس،
وقانون الرشاكت.
عضو يف اجمللس الاستشاري جملةل  ADVOCATUSاليت ينرشها طالب لكية احلقوق جبامعة لامي ،منذ سبمترب .2001
عضو يف جلنة الشؤون القانونية لغرفة التجارة ا ألمريكية يف بريو ورئيسها سابق ًا.
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التكرميات
جائزة " أأنصار امللكية الفكرية العامليون"  2019من غرفة التجارة ا ألمريكية يف الولايت املتحدة لتعزيز ادلفاع عن حقوق امللكية
الفكرية وحاميهتا يف بريو.
أأفضل حمارض يف لكية ادلراسات العليا جبامعة احمليط الهادئ يف بريو يف عام  2016بتصويت الطالب.
الإدراج يف قامئة أأكرث حمايم بريو املوىص هبم يف شؤون املنافسة والإفالس يف املنشورات الإنلكزيية
"? "Practical Law - Which Lawyerو" "Chambers & Partnersو" "Legal 500بني عا َمي  2006و2016
قبل الانضامم اإىل املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية يف بريو (.)INDECOPI
الإدراج يف قامئة أأفضل  20حمامي ًا يف بريو دون سن ا ألربعني يف اجملةل الإنلكزيية املرموقة "( "Latin Lawyerديسمرب .)2003

اقرتاح خطة معل للويبو
يمتحور اقرتاح خطة معل املرحش للويبو حول احملاور العامة التالية:


امليض قدم ًا يف اسرتاتيجية الويبو الرمقية ابس تخدام التكنولوجيا يف خدماهتا (وخاص ًة اس تخدام اذلاكء الاصطناعي وتقنية
سلسةل الكتل).



الرتوجي للملكية الفكرية يف أأوساط الرشاكت الصغرية واملتوسطة وا ألشخاص الطبيعيني ،إلزاكء الوعي بأأمهية امللكية
الفكرية ومزاايها وإاحالل "ثقافة عاملية للملكية الفكرية" عن طريق برامج تعلميية ل ألطفال واملراهقني فض ًال عن اإجراءات
حتفزيية للوالكء الاقتصاديني ،وخباصة الوالكء غري الرمسيني ،يك يمتكنوا من تسجيل عالماهتم التجارية واحرتام حقوق
امللكية الفكرية اخلاصة اب ألطراف ا ألخرى.



تعزيز الس ياسات والاسرتاتيجيات ادلولية لزتويد ادلول ا ألعضاء بس بل تكوين الكفاءات و /أأو ادلمع يف جمال ماكحفة
القرصنة املادية والرمقية ،مع إارشاك أأطراف معنية أأخرى مثل امجلارك والرشطة واملدعني العامني.



تشجيع اإنشاء فهرس افرتايض ألفضل املامرسات يف جمال امللكية الفكرية تديره الويبو وجيمع أأفضل املامرسات يف ماكتب
امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل ،من أأجل حتفزي التبادلت الإجيابية وحتسني الس ياسات واملنتجات؛



حتفزي اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف القطاعات الاجامتعية الاقتصادية الوجهية ،ول س امي عن طريق عنارص امللكية
الفكرية اليت تهنض ابلرتباطية وتضفي قمية عىل ا ألنشطة الاقتصادية ،مثل العالمات التجارية امجلاعية؛ ابلإضافة اإىل
تشجيع ابتاكر الرشاكت الصغرية واملتوسطة بوصفها هجة فاعةل ميكهنا حتقيق أأقىص الفوائد من معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات وتفعلهيا أأكرث.



الهنوض برؤية أأمشل للملكية الفكرية وما يتصل هبا من ختصصات مثل املنافسة وحامية املس هتكل من أأجل تعظمي الفوائد
العائدة عىل الناس.
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الهنوض بس ياسة تواصل مكثفة أأكرث يف الويبو عن طريق وسائل الإعالم التقليدية مع الرتكزي عىل الش باكت الاجامتعية،
من أأجل تسليط الضوء عىل أأنشطة املنظمة و أأهدافها ابس تخدام لغة سهةل عىل القراء بغية إارشاكهم يف النظام العاملي
للملكية الفكرية.
_______________
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البعثة ادلامئة مجلهورية غاان
جنيف
SC/GE/OR.2

هتدي البعثة ادلامئة مجلهورية غاان دلى ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف أأطيب حتياهتا اإىل املنظمة العاملية
للملكية الفكرية (الويبو) ،وتترشف بأأن حتيل طيه رساةل من معايل وزيرة اخلارجية والتاكمل ا إلقلميي يف غاان ،شرييل أأيوركور
بوتشويّ ،
موهجة اإىل سعادة السفري فرنسوا ريفاسو ،رئيس جلنة الويبو للتنس يق.
وختص الرساةل تزكية ادلكتور اإدوارد كواكوا ،وهو مدير رئييس يف اإدارة املعارف التقليدية والتحدايت العاملية يف الويبو،
مكرحش وطين لنتخاابت منصب املدير العام للويبو.
وتغتمن البعثة ادلامئة مجلهورية غاان دلى ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف هذه الفرصة لتعرب جمدد ًا عن
أأمسى أآايت التقدير والاحرتام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
[اخلمت والتوقيع]
جنيف 15 ،نومفرب 2019
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
جنيف
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وزارة اخلارجية والتاكمل ا إلقلميي

يف حاةل الرد ،جيب الإشارة اإىل
رمق واترخي هذه الرساةل
الربيد الإلكرتوين:
communication@mfa.gov.gh

صندوق بريدي رمق  ،M53أأكرا ،غاان

GA/057/0036

رمق الإصدار:

مجهورية غاان

UN/WIPO/2

 6نومفرب 2019

ترش يح ادلكتور اإدوارد كواكوا اإىل منصب
املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
يرسين أأن أأشري اإىل التعممي رمق  3926-04املؤرخ  30سبمترب  2019واذلي أأعلنمت فيه فتح ابب الرتش يح اإىل منصب
املدير العام للملكية الفكرية (الويبو).
 .2ويرشفين أأن أأحيطمك علامً بأأن حكومة غاان ترحش ادلكتور اإدوارد كواكوا لتويل منصب املدير العام للويبو.
 .3مفا انفك ادلكتور كواكوا يعمل بمتزي كبري يف الويبو لثالثة وعرشين ( )23عام ًا أأو ياكد .فقد انضم اإىل املنظمة يف عام 1996
وصعد السمل الوظيفي حىت وصل اإىل منصب مدير رئييس يف اإدارة املعارف التقليدية والتحدايت العاملية .وكام تعلمون ،اكن
الس يد كواكوا املستشار القانوين للويبو يف الفرتة املمتدة بني عا َمي  2004اإىل  2016بعد أأن اكن مستشار ًا قانوني ًا ابلإانبة ،وانئب ًا
للمستشار القانوين ،ومساعد ًا للمستشار القانوين ،ورئيس ًا للشؤون القانونية وادلس تورية يف الويبو.
 .4ولدلكتور كواكوا ابع طويل يف املنظامت املتعددة ا ألطراف ،اإذ معل يف الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومفوضية ا ألمم
املتحدة السامية لشؤون الالجئني عىل مدى الس نوات امخلس والعرشين ( )25املاضية .وعىل مدى هذه الفرتة ،توىل
مسؤوليات اإدارية تدرجيي ًا حىت معل يف فريق الإدارة العليا خالل فرتة ولية املدير العام احلايل واملدير العام السابق للويبو.
 .5ونرفق ط ّيه نسخة من السرية اذلاتية لدلكتور كواكوا كام طلبمت يف التعممي رمق  .3926-04وابمس حكومة غاان ،أأدمع بشدة
هذا الرتش يح دلى لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
سعادة الس يد فرانسوا ريفاسو
رئيس جلنة الويبو للتنس يق
34 CHEMIN DES COLOMBITTES,
1211 GENEVA 20,
SWITZERLAND
1\...
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.6

وتفضلوا ،سعادتمك ،بقبول فائق التقدير والاحرتام.
[التوقيع]
شرييل أأيوركور بوتشوي
الوزيرة
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السرية اذلاتية لدلكتور اإدوارد كواكوا
اترخي امليالد 19 :أأبريل 1961
اجلنس ية :غاان
احلاةل الاجامتعية :مزتوج ،أأربعة أأطفال

املؤهالت الأاكدميية
1990

دكتوراه يف العلوم القانونية
لكية ييل للحقوق ،نيو هيفني ،كونكتيكوت ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

1987

ماجس تري يف القانون
لكية ييل للحقوق ،نيو هيفني ،كونكتيكوت ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

1985

ماجس تري يف القانون
جامعة كويزن ،كينغس تون ،أأونتاريو ،كندا

1984

ليسانس حقوق مع مرتبة الرشف
جامعة غاان ،ليغون ،أأكرا ،غاان

اخلربات املهنية
 - 2016الآن

مدير رئييس ،اإدارة املعارف التقليدية والتحدايت العاملية ،املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)،
جنيف ،سويرسا.
امللكَّف اب إلرشاف عىل أأنشطة و أأعامل شعبة املعارف التقليدية وشعبة التحدايت العاملية.

2016-2004

مستشار قانوين ،الويبو
امللكَّف ابإسداء املشورة اإىل املدير العام يف أأداء همام أأمني اإيداع معاهدات واتفاقيات الويبو؛ وبدور
ا ألمني يف الهيئات الرئاس ية واجامتعات مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو؛ وبتقدمي املشورة يف القضااي
املتعلقة ابلمتيازات واحلصاانت ويف تطبيق وتفسري وتعديل اتفاقية الويبو؛ وابملساعدة يف تسوية
املسائل القانونية املتعلقة ابإعداد نظام موظفي الويبو ولحئته وتطبيق أأحاكهمام؛ وبتقدمي املشورة يف
مسائل أأخرى ختص القانون ادلويل والإداري وادلس توري.

2004-2003

انئب املستشار القانوين ،واملستشار القانوين ابلإانبة ،الويبو

2003-1996

مساعد املستشار القانوين ورئيس الشؤون القانونية وادلس تورية ،الويبو
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1996

موظف شؤون قانونية
منظمة التجارة العاملية ،جنيف ،سويرسا.
امللكَّف بتقدمي س بل املشورة واملساعدة القانونية اإىل البدلان النامية يف اإطار تفامه منظمة التجارة
العاملية املتعلق ابلقواعد والإجراءات اليت حتمك تسوية املنازعات.

1996-1994

مستشار قانوين رئييس
مفوضية ا ألمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،جنيف ،سويرسا.
امللكَّف ابلتحليل والتعقيب فامي خيص مرشوعات الترشيعات والس ياسات الوطنية املتعلقة ابلالجئني
والهجرة واجلنس ية؛ وإاسداء املشورة القانونية وادلمع واخلربة يف جمالت أأخرى من القانون ادلويل.

1994-1993

مستشار يف القانون ادلويل
اللجنة املعنية ابحلومكة العاملية ،جنيف ،سويرسا.
املشاركة يف تأأليف تقرير اللجنة املعنية ابحلومكة العاملية املعنون
( OUR GLOBAL NEIGHBORHOODجواران العاملي) (مطبعة جامعة أأكسفورد،
)1995؛ وكتابة ورقات موقف وإاسداء املشورة ألعضاء اللجنة الامثنية والعرشين ( )28يف جوانب
خمتلفة من القانون ادلويل والعالقات ادلولية .واكن من بني تكل اجملالت التمنية الاقتصادية
ومؤسسات بريتون وودز ،واحلومكة ادلميقراطية ،ومنظومة ا ألمم املتحدة.

1993-1990

حما ٍم منتسب
 ،O’Melveny & Myersواش نطن العامصة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية.
ملكَّف ابإسداء املشورة للعمالء ومتثيلهم يف قضااي التحكمي ادلولية الرئيس ية؛ وتقدمي املشورة اإىل ادلول
احلديثة املنشأأ بشأأن القضااي املتعلقة خبالفة ادلول واخلالفة يف املعاهدات ،وادليون ،واحملفوظات
الوطنية؛ وإاعداد مستندات ومعامالت تفاوضية ختص المتويل املرصيف املضمون وغري املضمون،
والمتويل الثانوي ،وعروض الس ندات املالية؛ وتقدمي املشورة للعمالء بشأأن الامتثال لقوانني الس ندات
الفيدرالية للولايت املتحدة ،والرشأاكت ،وإاعادة هيلكة الرشاكت.

1984-1983

ابحث قانوين مساعد
رشكة التأأمني احلكومية يف غاان ،أأكرا ،غاان
ملكَّف ابإجراء البحوث وإاعداد مذكرات تفامه تتعلق جبوانب متنوعة من القانون التجاري وقانون
التأأمينات؛ وإاعداد واثئق عن مراجعة قوانني التأأمني يف غاان

WO/CC/77/2 Rev.
Annex
20

اخلربات الأاكدميية
 - 2009الآن

أأس تاذ قانون زائر
معهد ادلراسات العليا يف الشؤون ادلولية والإمنائية ،جنيف ،سويرسا .تدريس الويبو والقانون ادلويل

للملكية الفكرية.
2009-2007

أأس تاذ يف قانون امللكية الفكرية (يف برانمج ماجس تري القانون ادلويل والاقتصاد ادلويل)
معهد التجارة العاملية ،برن ،سويرسا.

2016-2008

أأس تاذ مساعد يف القانون ادلويل للملكية الفكرية
جامعة لوزان ،لوزان ،سويرسا.

2011-2002
 - 2005الآن
2000

أأس تاذ زائر يف القانون ادلويل؛ وأأس تاذ اس تثنايئ يف القانون
جامعة بريتوراي ،بريتوراي ،جنوب أأفريقيا.
أأس تاذ مساعد مشارك يف القانون ادلويل واملنظامت ادلولية
مدرسة فليترش للقانون وادلبلوماس ية ،جامعة اتفتس ،بوسطن ،الولايت املتحدة ا ألمريكية.

اجلوائز
1991

جائزة بول رويرت ،اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر ،جنيف

1989-1986

منحة دراسات عليا دلى لكية ييل للحقوق

1985

جائزة لكية كويزن للحقوق ،جامعة كويزن ،كينغس تون ،كندا

العضوايت
1989
1991
2011

نقابة احملامني يف ولية كونكتيكوت
نقابة احملامني يف دائرة كولومبيا
معهد القانون ادلويل ،جنيف
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ا ألنشطة
 - 2019الآن

عضو ،الفريق الاستشاري املعين ابلمتيازات واحلصاانت ،الصندوق العاملي ،جنيف

 - 2004الآن

انئب الرئيس وعضو ،املؤسسة ا ألفريقية للقانون ادلويل

2004-2001

عضو ،اجمللس التنفيذي ،امجلعية ا ألمريكية للقانون ادلويل ،واش نطن العامصة ،الولايت املتحدة
ا ألمريكية

2017-2015

انئب الرئيس ،امجلعية ا ألمريكية للقانون ادلويل ،واش نطن العامصة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية
عضو ،اجمللس الرئايس ،منظمة املعونة القانونية ا ألفريقية ،أأكرا/لهاي

 - 2004الآن

عضو ،جملس التحرير ،جمةل اس تعراض قانون املنظامت ادلولية

 - 1995الآن

عضو ،جملس احملررين ،الصحيفة ا ألفريقية للقانون ادلويل والقانون املقارن ،لندن ،اململكة املتحدة

2010-2004

رئيس ،جملس احملررين ،الصحيفة ا ألفريقية للقانون ادلويل والقانون املقارن ،لندن ،اململكة املتحدة

2004-1998

عضو ،اللجنة املعنية مبساءةل املنظامت ادلولية ،مجعية القانون ادلويل

1994

عضو ،الوفد ادلويل املراقب لالنتخاابت يف جنوب أأفريقيا

1988-1986

حمرر رئييس ،حصيفة ييل للقانون ادلويل

 - 2001الآن

عضو يف مجعية التحكمي ا ألفريقية؛ واملؤسسة ا ألفريقية للقانون ادلويل؛ ونقابة احملامني ا ألمريكية؛ وامجلعية ا ألمريكية للقانون
ادلويل؛ وامجلعية ا ألوروبية للقانون ادلويل؛ ومجعية القانون ادلويل.

منشورات خمتارة
كتب
)THE LAW OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (Oxford University Press, Forthcoming
GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (editor, Ashgate Publishers,
)August 2011
)AFRICAN PERSPECTNES ON INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE (Co-editor
)(Africa Legal Aid, Accra, Ghana, 2005
THE INTERNATIONAL LAW OF ARMED CONFLICT: PERSONAL AND MATERIAL
FIELDS OF APPLICATION (Kluwer, The Netherlands, 1992) (Winner of the Paul Reuter
)Prize, 1991, ICRC, Geneva
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مقالت يف كتب وجمالت/فصول
"Intellectual Property", in THE OXFORD HANDBOOK OF UNITED NATIONS TREATIES
363-374 (Chesterman, Malone & Villalpando, eds., Oxford University Press, 2019)
"International Intellectual Property Law and Africa: Considerations of Human Rights and
Development," in A COMMITMENT TO LAW, DEVELOPMENT AND POLICY 607-616
(Afestschrift in honor of Nana Dr. SKB Asante. R. Oppong & K. Agyebeng , eds., Wildy,
Simmonds & Hill, 2016)
"The Privileges and Immunities of the World Intellectual Property Organization - Practice
and Challenges," with Marie-Lea Rois, 10 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS LAW
REVIEW 373-394 (2013)
"Reflections on 'Development,' 'Developing Countries' and the 'Progressive Development'
of International Trade and Intellectual Property Law," in PERSPECTNES ON
INTERNATIONAL LAW IN AN ERA OF CHANGE 221-236 (Afestschrift in honor of
Professor V. Nanda. A. Nanda & A. Mundt, eds., Joe Christensen, 2012)
"Mainstreaming 'Development' in International Organizations", 6 INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS LAW REVIEW 1-6 (2009)
"Some Comments on Rulemaking at the World Intellectual Property Organization," 12
DUKE JOURNAL OF COMPARATIVE AND INTERNATIONAL LAW 179-195 (2002)
"Institutional Perspectives of International Economic Law," in PERSPECTNES IN
INTERNATIONAL ECONOMIC LAW 45-62 (Asif Qureshi, ed., Kluwer, 2002)
"Regulating the International Economy: What Role for the State?" in THE ROLE OF LAW IN
INTERNATIONAL POLITICS 227-246 (Michael Byers, ed., Oxford University Press, Oxford,
2000)
"The Response of African Universities to Social Instability and Crises" (Publication by
Association of African Universities (AAU) of Paper delivered at 9th General Conference of
the AAU, Zambia, January 1997)
"The Rule of Law and Global Governance in the Twenty-First Century," 6 PROCEEDINGS
OF THE AFRICAN SOCIETY OF INTERNATIONAL & COMPARATIVE LAW 3-15 (1994)
"The European Communities' Single Market: The Challenge of 1992 for Sub-Saharan
Africa" (Review Essay), 14 FORDHAM INTERNATIONAL LAW JOURNAL 510-518 (1991)
"Belligerent Reprisals in the Law of Armed Conflict," 27 STANFORD JOURNAL OF
INTERNATIONAL LAW 49-81 (1990)
"Emerging International Development Law and Traditional International Law - Congruence
or Cleavage?" 17 GEORGIA JOURNAL OF INTERNATIONAL & COMPARATNE LAW 431455 (1987)
"South Africa's May, 1986 Military Incursions into Neighboring African States," 12 YALE
JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 421-443 (1987)
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[شعار وزارة اخلارجية]
س نغافورة
الوزير
 6نومفرب 2019
سعادة الس يد فرانسوا ريفاسو
رئيس جلنة الويبو للتنس يق
34 Chemin des Colombettes
CH 1211 Geneva 20
SWITZERLAND
حتية طيبة وبعد،
أأكتب اإليمك اليوم لرتش يح الس يد دارين اتنغ رمسي ًا ملنصب املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية .وتؤيد حكومة
س نغافورة ترش يح الس يد اتنغ تأأييد ًا اتم ًا.
والس يد اتنغ هو الرئيس التنفيذي ملكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة .وقد حول املكتب من هيئة تنظميية اإىل واكةل
ابتاكرية ذات خربات وش باكت واسعة يف جمال امللكية الفكرية مت ِّّكن أأحصاب ا ألعامل واملبتكرين من نقل ملكيهتم الفكرية من
س نغافورة وعن طريق س نغافورة اإىل ا ألسواق ادلولية.
والس يد اتنغ قائد حمنك وحمايد قادر عىل موازنة مصاحل لك ا ألطراف املعنية لتحقيق توافق الآراء .وهو عىل دراية بأأعامل
الويبو اإذ يشغل منصب رئيس جلنة الويبو ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة منذ س نتني ونصف .وقد أأدت خربته
ادلولية يف املفاوضات التجارية الثنائية واملتعددة ا ألطراف اإىل تنفيذ برامج تعاون إاقلميية ودولية عادت ابلفائدة عىل أأوساط
امللكية الفكرية لكها.
وإاذ يدرك الس يد اتنغ طرائق اس تخدام امللكية الفكرية دلمع التمنية الاجامتعية الاقتصادية وإاذ يمتتع ابلقدرة عىل حتقيق
توافق الآراء ،فهو يتحىل ابلصفات والكفاءات الالزمة لتعزيز العمل النبيل للويبو و أأعضاهئا .ويتطلع الس يد اتنغ اإىل العمل مع لك
ادلول ا ألعضاء لضامن دمع امللكية الفكرية ل ألهداف الإمنائية لقتصاداتنا وجممتعاتنا.
وطبق ًا لتعممي الويبو رمق  C. N 3926-04املؤرخ يف  30سبمترب  ،2019نرفق طيه السرية اذلاتية للس يد اتنغ .وابمس
حكومة س نغافورة ،أأدمع ترش يح الس يد اتنغ دلى لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير،
[التوقيع]
ادلكتور فيفيان ابلكريش نان
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السرية اذلاتية للس يد دارين اتنغ
(الرئيس التنفيذي ملكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة)
س نة امليالد1972 :
اجلنس ية :س نغافورة

املؤهالت الأاكدميية
2013

برانمج اإدارة متقدمة
لكية هارفارد ل ألعامل ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

2006

ماجس تري يف القانون بتقدير
مركز القانون جبامعة جورجتاون ،الولايت املتحدة ا ألمريكية
زميل ،معهد القانون الاقتصادي ادلويل

1997

ليسانس حقوق مع مرتبة الرشف
جامعة س نغافورة الوطنية

اخلربات املهنية
 – 2015الآن

الرئيس التنفيذي
مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة ()IPOS
وزارة القانون ،س نغافورة

قيادة التحول الاسرتاتيجي ملكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة من جسل وهيئة تنظ ميية للملكية
الفكرية اإىل واكةل ابتاكرية تساعد يف بناء اقتصاد س نغافورة يف املس تقبل:
 اإطالق مجموعة من املنتجات غري املس بوقة عاملي ًا يف جمال امللكية الفكرية مهنا تطبيق عىل
ا ألهجزة احملموةل لطلبات العالمات التجارية و إاطار وطين للمهارات والوظائف يف جمال امللكية
الفكرية .و إاقامة تعاون مع جامعة حملية ليك تكون من اجلامعات القليةل يف العامل اليت توفر
برانجم ًا جامعي ًا يف اإدارة امللكية الفكرية والابتاكر ،وا إلرشاف عىل ذكل التعاون.


اإجراء اإصالحات ترشيعية يف نظام التقايض املدين يف جمال امللكية الفكرية تسهي ًال عىل
الرشاكت الصغرية واملتوسطة وتعزيزًا للوساطة يف قضااي امللكية الفكرية.
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 تزويد مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة بكفاءات جديدة تغطي اسرتاتيجية امللكية الفكرية
وحتليالت الرباءات فض ًال عن اإطالق أأول تطبيق عىل ا ألهجزة احملموةل يف العامل لطلبات
العالمات التجارية.
 دمع اس تفادة الرشاكت من امللكية الفكرية يف ت منية أأعاملها التجارية بتقدمي تدريب اإىل 5000
خشص يف عام  ،2018والتعاون مع  800رشكة فامي بني عا َمي  2017و ،2018والتعاون مع
القطاع اخلاص لتوفري ت أأمني للرشاكت يف جمال امللكية الفكرية.
نتيجة لتكل اجلهود ،أأصبح مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة أأكرث ماكتب امللكية الفكرية ابتاكرًا يف
أآس يا والثاين عىل املس توى العاملي وفق ًا لالس تعراض العاملي للعالمات التجارية يف عام  .2019وتبو أأت
س نغافورة أأيض ًا املرتبة الثانية يف العامل يف حامية امللكية الفكرية وفق ًا للمنتدى الاقتصادي العاملي
( )2019/2018واكنت من بني البدلان العرش ا ألوىل وفق ًا لتصنيف مؤرش الابتاكر العاملي (2015
اإىل  )2019اليت تصدره املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
عضو يف جلنة اقتصاد املس تقبل امللكفة ابس تعراض الاسرتاتيجيات الاقتصادية لس نغافورة .والقيام
بتحديث اخلطة الرئيس ية جملمع امللكية الفكرية يف عام  2017من أأجل توس يع نطاق همام مكتب امللكية
الفكرية يف س نغافورة ليشمل تسويق امللكية الفكرية .و إابرام اتفاقات مع رشاكء إاقل مييني ودوليني يغطون
أأكرث من  70سوق ًا.
2015 – 2012

انئب الرئيس التنفيذي ومستشار قانوين رئييس
مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة
وزارة القانون ،س نغافورة

ا إلرشاف عىل مشاريع رئيس ية يف ظل توسع همام مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة وتطور ش باكته
ا إلقل ميية وادلولية:
 تعيني س نغافورة بوصفها اإدارة البحث ادلويل والبحث ال متهيدي ادلويل التاسعة عرشة اإجام ًل
وا ألوىل يف رابطة أأمم جنوب رشق أآس يا (ا آلس يان) يف اإطار معاهدة التعاون بش أأن الرباءات
اليت تديرها الويبو.


انضامم س نغافورة اإىل معاهدة مراكش وتصديقها علهيا.



اإعداد اخلطة الرئيس ية الوطنية جملمع امللكية الفكرية لعام  – 2013ويه خطة عرشية هتدف
اإىل اإرشاد حتول س نغافورة اإىل مركز عاملي للملكية الفكرية يف أآس يا.



اإعادة تطوير نظام الإيداع يف جسل مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة و إاطالق منصة
 - IP2SGويه منصة ش بكية متاكمةل وموحدة لتسجيل حقوق امللكية الفكرية يف س نغافورة.
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اإدخال اإصالحات رئيس ية يف الترشيعات والس ياسات املتصةل ب أأنظمة الرباءات والعالمات
التجارية والتصاممي املسجةل وحق املؤلف يف س نغافورة.

املساعدة يف توجيه خطة رابطة ا آلس يان املتصةل ابمللكية الفكرية أأثناء تويل س نغافورة رئاسة فريق
الرابطة العامل املعين ابلتعاون يف جمال امللكية الفكرية ( )AWGIPCوتعزيز منظومة الرباءات يف
الرابطة .وقد غطى الفريق العامل  28مبادرة و 108نتاجئ يف اإطار خطة معل اس تعراض امللكية
الفكرية يف الرابطة ،مبا يف ذكل اس تضافة س نغافورة بوابة الرابطة للملكية الفكرية – ويه مركز
متاكمل للملكية الفكرية يربط بني مجيع ماكتب امللكية الفكرية يف الرابطة يف ا ألمور املتصةل
ابمللكية الفكرية.
ترؤس املفاوضات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف اتفاقات التجارة احلرة ،مبا يف ذكل اتفاق رشاكة منطقة
احمليط الهادئ واتفاق الرشاكة الاقتصادية ا إلقل ميية الشامةل .وقيادة و إابرام مفاوضات حول فصل امللكية
الفكرية من اتفاق التجارة احلرة بني الاحتاد ا ألورويب وس نغافورة.
2012 – 2003

مستشار حكويم رئييس
شعبة الشؤون ادلولية
دائرة النائب العام ،س نغافورة

مستشار قانوين رئييس ومفاوض يف العديد من مسائل القانون ادلويل ذات ا ألمهية البالغة
لس نغافورة ،ومهنا اتفاقات التجارة احلرة ،واتفاقات الازدواج الرضييب ،واتفاقات الاستامثر ادلويل،
وقانون شؤون البحار ،والتفاقات ا إلقل ميية لرابطة ا آلس يان ،واملسائل املتعلقة اب ألمم املتحدة .وعضو يف
فريق س نغافورة القانوين اذلي ترافع يف نزاع إاقل ميي أأمام حممكة العدل ادلولية.
2003 – 2001

استشاري قانوين
وزارة التجارة والصناعة ،س نغافورة

رئيس املتفاوضني ومستشار قانوين لس نغافورة يف اتفاق التجارة احلرة بني الولايت املتحدة
وس نغافورة ،وهو أأول اتفاق من ذكل النوع تربمه الولايت املتحدة مع دوةل أآس يوية.
2001 – 1997

مستشار حكويم/انئب املدعي العام

مناصب خمتلفة يف دائرة النائب العام يف س نغافورة ووزارة ادلاخلية بس نغافورة.
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املناصب احلالية
رئيس اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،الويبو

عيِّّنت رئيس ًا يف مايو  .2017وسامهت يف تقدم مناقشات ادلول ا ألعضاء حول جدول أأعامل اللجنة ،مبا يف ذكل معاهدة
حامية هيئات البث ،والاس تثناءات والتقييدات .و َّيرست توصل أأعضاء اللجنة اإىل توافق يف ا آلراء وتوجيه اللجنة توصية
اإىل امجلعية العامة للويبو بش أأن معاهدة هيئات البث يف عا َمي  2018و.2019
عضو يف جملس التعاون بني س نغافورة وغواندونغ ()SGCC

اإقامة تعاون حكويم دويل يف شؤون امللكية الفكرية يف مدينة غوانزتو للمعرفة املشرتكة بني الصني وس نغافورة.
عضو يف اللجنة الفرعية للصناعة ،جملس اقتصاد املس تقبل ،س نغافورة
عضو يف اللجنة الفرعية للخدمات احلديثة ،جملس اقتصاد املس تقبل ،س نغافورة
عضو يف اللجنة الاسرتاتيجية املعنية ابلبحث والابتاكر والرشاكت ( ،)RIE SCمكتب رئيس الوزراء ،س نغافورة
عضو يف اللجنة التنفيذية املعنية ابلبحث والابتاكر والرشاكت ( ،)RIE Excoمكتب رئيس الوزراء ،س نغافورة
رئيس مشارك ،الفريق العامل الوطين املعين ابمللكية الفكرية ،مكتب رئيس الوزراء ،س نغافورة
عضو يف اجمللس الاستشاري ،الهيئة السعودية للملكية الفكرية
عضو يف فريق اخلرباء املعين مبكتب امللكية الفكرية ملرشوع املس تقبل ،الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ()INTA
رئيس جملس اجلهاز ادلويل ملكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة
عضو جملس ،مركز  EW Barkerللقانون وا ألعامل ،اجلامعة الوطنية لس نغافورة
مدير جملس ،مركز  Fraunhoferبس نغافورة
منسق وفاحص رئييس ،دورة قانون امللكية الفكرية لمتحان نقابة احملامني يف س نغافورة حتت إارشاف معهد س نغافورة للتعلمي
القانوين
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التكرميات
2016

ميدالية الإدارة العامة (الفضية)
مكتب رئيس الوزراء ،س نغافورة

2006

زميل
معهد القانون الاقتصادي ادلويل ،جامعة جورجتاون ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

اللغات
الإنلكزيية والصينية
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البعثة ادلامئة
مجلهورية اكزاخس تان
دلى مكتب ا ألمم املتحدة
وسائر املنظامت ادلولية ا ألخرى
يف جنيف
رمق30-352 :

مرفق :كام ورد ،يف  5صفحات.

هتدي البعثة ادلامئة مجلهورية اكزاخس تان دلى مكتب ا ألمم املتحدة
وسائر املنظامت ادلولية ا ألخرى يف جنيف ،أأطيب حتياهتا اإىل املنظمة
العاملية للملكية الفكرية (الويبو) وتترشف بأأن حتيل اإلهيا رساةل من رئيس
وزراء مجهورية اكزاخس تان ،معايل الس يد أأساكر مامنيّ ،
موهجة اإىل
الرئيس جلنة الويبو للتنس يق ،سعادة السفري فرانسوا ريفاسو.
وحفوى الرساةل هو ترش يح من حكومة اكزاخس تان للس يدة سول
تليفليسوفا ،رئيسة املكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات ،مكرحشة وطنية
لنتخاابت منصب املدير العام للويبو.
وتنهتز البعثة ادلامئة هذه املناس بة لتجدد للويبو أأمسى أآايت التقدير.
جنيف ،يف  31أأكتوبر 2019
[خمت]

اإىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية
جنيف
00651
16, Chemin du Prunier 1218 Grand-Saconnex Tel: +41 22 788 66 00 Fax: +41 22 788 66 02 mission@kazakhstan.-geneve.com
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رئيس الوزراء
مجهورية اكزاخس تان

نور سلطان
 25أأكتوبر 2019
سعادة السفري،
أأهدي ابمس حكومة مجهورية اكزاخس تان أأمسى أآايت التقدير والعرفان لدلور القيادي للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
(الويبو) أكعىل هيئة دولية مرجعية يف جمال تمنية امللكية الفكرية.
وكام تعلمون ،انضمت اكزاخس تان اإىل الويبو يف عام  1993بعد توقيعها الصكوك القانونية الالزمة .ومنذ انضامهما،
د أأبت عىل املشاركة النشطة مع أأمانة الويبو وشاركت يف عديد الاجامتعات خملتلف اللجان ادلامئة للويبو.
ورغب ًة مهنا يف املسامهة يف معل الويبو املس تقبيل ،تقرتح حكومة اكزاخس تان ترش يح الس يدة سول تليفليسوفا
للمشاركة يف الانتخاابت القادمة ملنصب املدير العام للويبو.
وتر أأس الس يدة سول تليفليسوفا املكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات منذ فرباير  .2016وقد حقق املكتب حتت
قيادهتا نتاجئ ابرزة يف جمال تطوير نظام الرباءات ا ألورويب الآس يوي وتعزيزه.
وتضاف اإىل ما س بق ،اخلربات القيادية الواسعة اليت اكتسبهتا الس يدة سول تليفليسوفا عىل مدى س نوات عديدة يف
أأمانة الويبو؛ وطالقهتا يف التحدّث ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية والروس ية.
وذلكل ،يرشفين أأن أأ ّ
زيك ترش يح الس يدة سول تليفليسوفا ،نظرا لتجربهتا الغنية وخرباهتا املهنية الكبرية يف ميدان
امللكية الفكرية ،اليت ستسهّل لها حتقيق الإدارة الفعاةل ألنشطة الويبو من منصب املدير العام.
مع فائق الاحرتام والتقدير،
أأساكر مامني [توقيع]
سعادة السفري الس يد فرانسوا ريفاسو
رئيس جلنة الويبو للتنس يق
جنيف
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سول تليفليسوفا
رئيسة املكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات
التابع للمنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات ()EAPO
اترخي امليالد:
 15أأغسطس .1963
ماكن امليالد:
أأملايت ،مجهورية اكزاخس تان الاشرتاكية السوفيتية.
احلاةل الاجامتعية:
مزتوجة ،ودلين.
اللغات:
الاكزاخية والروس ية والإجنلزيية والفرنس ية.
التعلمي والتخصص (املؤهالت) والشهادات اجلامعية:
جامعة موسكو احلكومية ( ،)1986ختصص "القانون ادلويل".
جامعة موسكو احلكومية ،دراسات عليا ( ،)1993-1989ختصص "حماماة".
ادلرجات وا ألنشطة الأاكدميية:
درجة ادلكتوراه يف القانون .أأطروحة عن "التنظمي القانوين للزناعات ادلولية" (.)1993
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اخلربات املهنية:
حرضت الأاكدميية ادلبلوماس ية التابعة لوزارة خارجية الاحتاد الرويس ،موسكو ()1994-1993؛
خبرية أأوىل ،قسم القانون ،الإدارة الرئاس ية مجلهورية اكزاخس تان ()1996-1995؛
سكرترية اثنية يف البعثة ادلامئة مجلهورية اكزاخس تان يف جنيف ()1997-1996؛
استشارية يف جمال حق املؤلف (القانون الوطين) للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
(من سبمترب  1997اإىل أأبريل )2001؛
مسؤوةل برانمج ،شعبة بعض البدلان يف أأورواب وأآس يا ،الويبو (من أأبريل  2001اإىل سبمترب )2013؛
رئيسة قسم بدلان القوقاز وأآس يا الوسطى ورشق أأورواب ،اإدارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة ،الويبو
(من سبمترب  2013اإىل فرباير )2016؛
رئيسة مكتب الرباءات ا ألورويب الآس يوي التابع للمنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات
(منذ فرباير .)2016
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البعثة ادلامئة مجلهورية الصني الشعبية
11 Chemin de Surville, 1213 Petit-Lancy
+41 (0)22 793 70 14
+41 (0)22 879 56 78

الفاكس:

الهاتف:
الربيد الإلكرتوين chinamission_gva@mfa.gov.cn :املوقع الإلكرتوينwww.china-un.ch :
ZMZ/2019062

هتدي البعثة ادلامئة مجلهورية الصني الشعبية دلى مكتب ا ألمم املتحدة يف جنيف وسائر املنظامت ادلولية يف سويرسا ،أأطيب
حتياهتا اإىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) وتترشف بأأن حتيل اإلهيا رساةل من معايل الس يد وانغ يي ،مستشار ادلوةل
ووزير الشؤون اخلارجية مجلهورية الصني الشعبيةّ ،
موهجة اإىل سعادة السفري فرانسوا ريفاسو ،رئيس جلنة الويبو للتنس يق.
وحفوى الرساةل هو ترش يح من حكومة مجهورية الصني الشعبية للس يدة وانغ بينينغ ،انئبة املدير العام للويبو ،مكرحشة ملنصب
املدير العام للويبو.
وتنهتز البعثة ادلامئة هذه املناس بة لتجدد للويبو أأمسى أآايت التقدير
 14نومفرب
[خمت]

اإىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية
جنيف

2019
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بيجني 12 ،نومفرب 2019

اإىل سعادة السفري فرانسوا ريفاسو
رئيس جلنة الويبو للتنس يق
جنيف
سعادة السفري،
يرشفين ،ابمس حكومة مجهورية الصني الشعبية ،أأن أأخربمك بقرار احلكومة الصينية تزكية الس يدة وانغ بينينغ مكرحشة
لالنتخاابت القادمة ملنصب املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) .وترد نسخة من سريهتا اذلاتية مرفقة ط ّيه.
وللس يدة وانغ بينينغ خربة واسعة مجعهتا عىل مدى عقود من العمل يف جمال امللكية الفكرية .فقد معلت يف اإدارة ادلوةل
للصناعة والتجارة يف الصني يف الامثنينات .ومعلت ،بعد انضامهما للويبو عام  ،1992مستشارة رئيس ية يف مكتب املدير العام،
ومديرة ملكتب التخطيط الاسرتاتيجي ووضع الس ياسات ،ومديرة تنفيذية خلدمات ادلمع الإداري وشؤون امجلعية العامة،
ومساعدة للمدير العام .ويف عام ُ ،2009ع ّينت انئبة للمدير العام ل إالرشاف عىل قطاع العالمات التجارية والتصاممي
واملؤرشات اجلغرافية .ومتتاز الس يدة وانغ بينينغ بباع طويل يف جمال معلها .وقد أأظهرت فهام معيقا للمسائل التنظميية
والإدارية ،وقدرة عالية عىل معاجلة احلالت املعقدة ،و أأبدت كفاءة همنية وقيادية عىل حد سواء.
و أأان عىل قناعة بأأن الس يدة وانغ بينينغ يه الشخص املناسب لشغل منصب املدير العام .فهيي قادرة متام القدرة عىل
توجيه املنظمة لتواصل هممهتا يف حتقيق نظام ملكية فكرية متوازن وفعال ،واملسامهة يف اإجناز أأهداف التمنية املس تدامة
لعام  ،2030وتلبية توقعات مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
والصني ،بصفهتا دوةل رائدة يف الابتاكر وامللكية الفكرية ،مل تأأل هجدا يف تكوين كفاءاهتا يف تمنية امللكية الفكرية
واخلدمات املرتبطة هبا ،وتطبيقها وحاميهتا وإادارهتا .والصني ملزتمة أأش ّد الالزتام بتعددية ا ألطراف والتعاون ادلويل يف جمال
امللكية الفكرية ،وكذكل ابلعمل مع مجيع البدلان ا ألخرى عىل دمع معل الويبو والإدلء مبسامهة عظمية يف قضية امللكية
الفكرية العاملية.
وتفضّ لوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير.
(توقيع)

وانغ يي

مستشار ادلوةل ووزير الشؤون اخلارجية
مجهورية الصني الشعبية
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السرية اذلاتية للس يدة وانغ بينينغ
انئبة املدير العام
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)

اترخي امليالد
اجلنس ية
التعلمي
1986 – 1985
1985 – 1984
1975 – 1972

 28ديسمرب 1952
صينية
شهادة املاجس تري يف القانون ا ألمرييك وقانون امللكية الصناعية
لكية احلقوق يف جامعة اكليفورنيا (بريلكي) ،اكليفورنيا ،الولايت املتحدة ا ألمريكية
دبلوم يف القانون التجاري ا ألمرييك
لكية احلقوق جبامعة كولومبيا ،نيويورك ،الولايت املتحدة ا ألمريكية
شهادة باكلوريوس يف اللغة الإنلكزيية والتصالت والنقل
جامعة زونغنان ،تشانغشا ،الصني

اخلربة املهنية يف الويبو
انئبة املدير العام املسؤوةل عن قطاع العالمات التجارية والتصاممي
 – 2009الآن
 2009 – 2006مساعدة املدير العام املسؤوةل عن خدمات ادلمع الإداري وشؤون امجلعية العامة ونظام الويبو ا ألمين
 2006 – 2003املديرة التنفيذية خلدمات ادلمع الإداري والشؤون املشرتكة بني الواكلت وشؤون امجلعية العامة
 2003 – 1999مديرة مكتب الشؤون ادلاخلية وامجلعية العامة ،مكتب التخطيط الاسرتاتيجي ووضع الس ياسات
 1999 – 1997مستشارة رئيس ية ،مكتب التخطيط الاسرتاتيجي ووضع الس ياسات
 1997 – 1994مستشارةّ ،مث مستشارة رئيس ية ،مكتب املدير العام
 1994 – 1992مسؤوةل رئيس ية عن الربامج ،مكتب التعاون الإمنايئ لآس يا واحمليط الهادئ
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اخلربة املهنية قبل الالتحاق ابلويبو
 1992 – 1990مديرة اإدارية ،ادلائرة الصينية للعالمات التجارية ،اإدارة ادلوةل للصناعة والتجارة (،)SAIC
بيجني ،الصني
 1990 – 1980مديرةّ ،مث مديرة عامة ابلنيابة ،اإدارة تسجيل املؤسسات والرشاكت ا ألجنبية ،اإدارة ادلوةل للصناعة
والتجارة ( ،)SAICبيجني ،الصني
 1980 – 1975اإعارة لإدارة اخلدمات الاقتصادية ا ألجنبية يف أأفريقيا ،وزميةل ابحثة يف وزارة التصالت والنقل،
بيجني ،الصني
[هناية املرفق والوثيقة]

