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WO/CC/79/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020نومفرب  27 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 (الثامنة والعشرون االستثنائية الدورة) والسبعون التاسعة الدورة
 2020 ديسمرب 3جنيف، 

 ومساعديهتعيني نواب املدير العام 
عدادوثيقة   املدير العام من اإ

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية ( من اتفاقية7)9تنص املادة  .1 عىل أأن املدير العام هو اذلي يعّين نواب  )الويبو( اإ

من نظام موظفي الويبو ولحئته عىل أأن املدير العام هو اذلي  8-4وتنص املادة  املدير العام بعد موافقة جلنة الويبو للتنس يق.

 يعّين مساعدي املدير العام مع مراعاة مشورة جلنة الويبو للتنس يق.

يف الويبو، يف التعممي  ادلول الأعضاء ، الس يد دارين اتنغ،املنتخب ، أأبلغ املدير العام2020 أأغسطس 3ويف  .2

C. N 4025لنواب املدير العام  ديدةاجلتعيينات ال  فامي خيصجلنة الويبو للتنس يق رة ومشو أأنه ينوي طلب موافقة ، ب

احلكومات اليت ترغب يف املنتخب . وعالوة عىل ذكل، دعا املدير العام 2021 يناير 1 تدخل حزي النفاذ يفومساعديه ل 

ىل تقدمي اقرتاحات يف موعد أأقصاه  اقرتاح ّي املقرتحّي تقدمي مواد ترّشن عرب . كام ُطلب من املرحش2020 سبمترب 21مرحشّي اإ

ورساةل دوافع تبّين مدى اكتساهبم اخلربة املطلوبة والكيفية منصة توظيف خمصصة أأاتحهتا الويبو، مبا يف ذكل سريمه اذلاتية 

 الويبو. اليت يعزتمون الإسهام هبا يف

اب املدير العام ومساعديه احلاليّي، ، وعقب اقرتاح من املدير العام املنتخب بتجديد تعيّي نو 2020سبمترب  25ويف  .3

ىل أأن يتوىل يف بشلك مؤقت واس تثنايئ ملدة ثالثة أأشهر، لمتكيهنم من مساعدة املدير العام املنتخب  دارة املرحةل الانتقالية اإ  اإ

أأن (. ووافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل WO/CC/78/4 اجلدد همام مناصهبم )انظر الوثيقةنواب املدير العام ومساعدوه 
د، بشلك اس تثنايئ، تعيّي الس يد ماريو ماتوس والس يد جون ساندجي والس يدة وانغ بنيينغ والس يدة س يلفي فورابن يف  ُُيدَّ
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د، بشلك اس تثنايئ، تعيّي الس يد مينيليك غيتاهون، ، مناصب نواب املدير العام وأأسدت مشورهتا خبصوص أأن ُُيدَّ
 هملدير العام ومساعديوابلتايل، س تنهتيي مدة ولية نواب اللمدة املقرتحة.  وش يويك اتاكغي، والس يد انريش براسادوالس يد ي

 .2020ديسمرب  31الس بعة املذكورين يف 

 اخلارجون مه: ملدير العام ومساعدوهونواب ا .4

 انئب املدير العام، قطاع التمنية؛ لس يد ماريو ماتوس )ش ييل(،ا "1"

 جي )الولايت املتحدة الأمريكية(، انئب املدير العام، قطاع الرباءات والتكنولوجيا؛والس يد جون ساند "2"

 ، انئبة املدير العام، قطاع العالمات والتصاممي؛وانغ بنيينغ )الصّي(والس يدة  "3"

بداعية؛ "4"  والس يدة س يلفي فورابن )فرنسا(، انئبة املدير العام، قطاع حق املؤلف والصناعات الإ

ثيوبيا(مينيليك غ والس يد  "5"  ؛قطاع القضااي العاملية، مساعد املدير العام، يتاهون )اإ

 والس يد يوش يويك اتاكغي )الياابن(، مساعد املدير العام، قطاع البنية التحتية العاملية؛ "6"

سؤول عن دمع املدير العام فامي ملوظفّي وامل ، مساعد املدير العام ورئيس اانريش براساد )الهند(والس يد  "7"

 داري؛ واجامتعات مجعيات ادلول الأعضاء؛ ورئيس مكتب الأخالقيات؛ وماكتب الويبو اخلارجية.التس يري الإ  خيص

ىل أأن منصب و "8" ، اذلي اكن مساعد املدير العام، قطاع الإدارة والتس يريلإعطاء صورة اكمةل، جتدر الإشارة اإ

، وذكل نتيجة تقاعد 2020سبمترب  30أأصبح شاغرًا اعتبارًا من  ،أأميب سوندرام )رسي لناك(الس يد  يشغهل

 سوندرام يف التارخي نفسه. الس يد

 معلية الاختيار

وطلب فهيا مهنا اقرتاح  2020أأغسطس  3عقب ادلعوة اليت أأصدرها املدير العام املنتخب لدلول الأعضاء يوم  .5

ابملائة من  26، ومن مجموع املرحشّي اكن طلب ترش يح 49وعه مرحشّي ملناصب نواب املدير العام ومساعديه، اس ُتمل ما مجم

ىل اجامتعات فردية مع املدير العام أأجريت يف الفرتة بّي من اذلابملائة  74والإانث  كور. وُدعي لك املرحشّي بعد ذكل اإ

اخلربة املطلوبة،  ّي. ومت النظر بعناية يف طلبات الرتش يح من أأجل تقيمي مدى اكتساب املرحش2020نومفرب  20أأكتوبر و 13

وقدرهتم عىل العمل  والكيفية اليت يعزتمون الإسهام هبا يف املنظمة، وكفاءاهتم التقنية والإدارية، فضاًل عن خصائصهم القيادية

يالء الاعتبار الواجب للتوازن اجلغرايف واجلنساين العادل. طار فريق، مع اإ  يف اإ

 طلب احرتام رسية الطلبات.مهنم  نرش أأي قامئة للمرحشّي لأن عدداً مل تُ  .6

 والتعيينات املقرتحة حقائب القطاعات

 مسؤولية القطاعات التالية: املدير العامسيتوىل املرحشون الناحجون ملناصب نواب  .7

دارة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وبرامج املنظمة قطاع الرباءات والتكنولوجيا (أأ ) ، اذلي س ُيعىن ابإ

ىل مبسؤولية اخلاصة بقانون الرباءات، فضاًل عن تطبيقها العميل الاكمل. وس ُيعهد  هذا القطاع اإ

 ن )الولايت املتحدة الأمريكية(.ويورغنس لزيا الس يدة
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 ؛التجارية يد للتسجيل ادلويل للعالماتدارة نظام مدر ، اذلي س ُيعىن ابإ قطاع العالمات والتصاممي (ب)

وبرامج املنظمة  نظام لش بونة للتسجيل ادلويل لتسميات املنشأأ؛و  نظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي؛و 

، فضاًل عن تطبيقها العميل الاكمل. اجلغرافية ؤرشاتقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملاخلاصة ب

ىل الس يدة  ا القطاعوس ُيعهد مبسؤولية هذ  .وانغ بنيينغ )الصّي(اإ

ف واحلقوق ق املؤلحب اخلاصة املنظمةمج ار ، اذلي س يغطي بوالصناعات الإبداعية حق املؤلفقطاع  (ج)

ىل  وس ُيعهد مبسؤولية هذا القطاعاجملاورة، ومعلها يف جمال دمع املبدعّي والصناعات الإبداعية.  اإ

 س يلفي فورابن )فرنسا(. ةالس يد

برامج املنظمة اخلاصة بأأجندة الويبو للتمنية؛ وتسخري  س يغطي، اذلي الإقلميية والوطنية التمنيةقطاع  (د)

دمع المنو والتمنية بطريقة حتدث تأأثريًا فعليًا يف البدلان النامية والأقالمي واملناطق دون لأغراض امللكية الفكرية 

قلميية املعنية التابعة لها، وتقدمي ادلمع بوجه خاص لل  ىل  وس ُيعهد مبسؤولية هذا القطاع بدلان الأقل منوًا.الإ اإ

ندونيس يا(. حسن الس يد  لكيب )اإ

، 2014فامي خيص مناصب مساعدي املدير العام، فقد شهد العمل عىل لك مس توايت املنظمة زايدة هائةل منذ عام و  .8

لأعضاء عىل ادلمع اذلي توفره املنظمة كام يثبته تزايد طلبات ادلول الأعضاء عىل خدماهتا، فضاًل عن تزايد طلبات ادلول ا

 يف جمال اس تخدام الابتاكر والإبداع يف سبيل حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية.

لتطوير أأنظمهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية والابتاكر وتبدي ادلول الأعضاء رغبة كبرية يف الاس تفادة من خربة املنظمة  .9

ىل اس تخدام تكل الأنظمة بغرض الهنوض بمنو الرشاكت، وخباص ة الرشاكت الصغرية واملتوسطة، وللسعي، بشلك أأمع، اإ

ىل امللكية كحافز لتحقيق التمنية الاقتصادية.  د عىل الربامج اليت ل تنظر اإ ىل تطوير تركزي حمدن ومن مثن، س تحتاج املنظمة اإ

ىل الفكرية من منظور قانوين حفسب، بل كذكل من منظور الرشاكت واملنظور الاقت صادي، دعامً حلركة تدفق الأفاكر اإ

نشاء منصب مساعد مدير عام رابع يتوىل مسؤولية تكل اجملالت  السوق. وبناء عليه، يُقرتح أأن يمت، بصفة نظامية، اإ

 اجلوهرية.

 مسؤولية القطاعات التالية: املدير العاموسيتوىل املرحشون الناحجون ملناصب مساعدي  .10

، اذلي س يغطي تطوير وتنفيذ وصيانة خمتلف قواعد بياانت املنظمة واملنصاتالبنية التحتية قطاع  (أأ )

ماكتب امللكية الفكرية واملهنيّي والباحثّي يف جمال امللكية الفكرية وغريمه من  اليت تس هتدفوأأدواهتا ومنصاهتا 

قلميية  تكل اجلهات يف أأنظمة امللكية الفكرية والابتاكر واليت تس تخدهمااملس تخدمّي املتخصصّي،  الوطنية والإ

والعاملية. وسيشمل كذكل اس تخدام تكنولوجيات مثل اذلاكء الاصطناعي بغرض تعزيز ودمع فعالية وتأأثري 

ىل الس يد كينيشريو انتسويم  وس ُيعهد مبسؤولية هذا القطاعقواعد البياانت والأدوات واملنصات املذكورة.  اإ

 )الياابن(.

ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  س يغطي القضااي املرتبطة، اذلي العاملية التحدايت والرشأاكتقطاع  (ب)

الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية؛ ويتوىل قيادة هجود التعاون مع سائر واكلت الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية 

ها، مبا يف ذكل تكل بشأأن القضااي العاملية الشامةل؛ والبناء عىل الرشأاكت القامئة مع أأحصاب املصلحة وتوس يع 
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التواصل مع أأحصاب مصلحة جدد من قبيل املربمة مع قطاع الأعامل وقطاع اجملمتع املدين عىل الصعيد ادلويل؛ و 

دوارد كواكوا )غاان(.سؤولية الش باب. وس ُيعهد مب  ىل الس يد اإ  هذا القطاع اإ

ننة يف قطاع أأنظمة امللكية الفكرية والابتاكر (ج) أأعاله، مبا يف ذكل دمع  9الفقرة ، اذلي س يغطي القضااي املبي

الباحثّي والرشاكت الصغرية واملتوسطة يف تسويق امللكية الفكرية وتسخريها لأغراض المنو يف جمال الأعامل؛ 

يف  وبروز امللكية الفكرية بوصفها فئة من فئات الأصول؛ وتطوير اخلربة الاستشارية الترشيعية والس ياس ية

ىل الس يد ماركو أألامين )كولومبيا(. وس ُيعهد مبسؤولية هذا القطاعتكل اجملالت وجمالت أأخرى.   اإ

يغطي الوظائف الإدارية الرئيس ية اليت تدمع جناح املنظمة ، اذلي س  والتس يريواملالية  قطاع الإدارة (د)

 التشغييل واس تدامهتا املالية، مبا يف ذكل الشؤون القانونية؛ والشؤون املالية؛ وأأداء الربانمج واملزيانية؛

خدمات املؤمترات وتكنولوجيا املعلومات والتصالت والرمقنة والبياانت؛ وخدمات املشرتايت والأسفار؛ و 

ىل الس يد أأندرو س تيزن املباين والبنية التحتية؛ و السالمة والأمن؛ و واللغات . وس ُيعهد مبسؤولية هذا القطاع اإ

 املتحدة(. )اململكة

 املقرتحّي يف مرفق هذه الوثيقة. الامثنيةوترد السرين اذلاتية للمرحشّي  .11

ة  .12 وميكن تغيري توزيع الأدوار يف املس تقبل، حسب تقدير املدير العام، مع مراعاة الاحتياجات التشغيلية املتغرين

جراء مزيد من املناقشات مع   .احملمتلّي املناصب شاغيلللمنظمة واإ

 مدة الولية

، عيننت امجلعية العامة للويبو 2020مايو  8ويف مدة ولية لتكل التعيينات تزتامن مع وليته.  يقرتح املدير العام أأيضاً  .13

ىل  2020أأكتوبر  1ومجعيتا احتادي ابريس وبرن املدير العام لولية مدهتا ست س نوات من  وبناء عليه، . 2026سبمترب  30اإ

، أأو بعد ذكل التارخي يف 2021 يناير 1عديه ادلاخلّي يف نواب املدير العام ومسالك من ن املقرتح أأن تبدأأ مدة ولية م

. ولكن يف حال انهتاء مدة ولية املدير العام بأأكرث من س تة أأشهر قبل 2026سبمترب  30وتنهتيي يف أأقرب وقت ممكن معليًا، 

م ومساعديه بعد انهتاء ، س تنهتيي مدة ولية نواب املدير العا2026سبمترب  30 وهو اترخي انقضاء مدة وليته املنصوص علهيا

 املدير العام بس تة أأشهر. وليةة مد
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ن جلنة الوي  .14 ىل  بو للتنس يق مدعوةاإ اإ

ن وورغنسي الس يدة لزيا تعيّياملوافقة عىل 

والس يدة س يلفي فورابن  وانغ بنيينغ والس يدة

دير يف مناصب نواب امل والس يد حسن لكيب

 أأعاله. 13املذكورة يف الفقرة  للمدةالعام 

ىل  الويبو للتنس يق مدعوة وجلنة .15 سداء اإ اإ

الس يد كينيشريو انتسويم خبصوص تعيّي  مشورهتا

دوارد كواكوا  والس يد ماركو أألامين والس يد اإ

دير يف مناصب مساعدي املأأندرو س تيزن  والس يد

 أأعاله. 13يف الفقرة  املذكورة للمدةالعام 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 نويورغنسلزيا كزير السرية اذلاتية للس يدة 

 1956يوليو  30 اترخي امليالد:

 الولايت املتحدة الأمريكية اجلنس ية:

 املسار التعلميي

 ندكتوراه يف القانو 1987 – 1984

لينوي، الولايت املتحدة الأمريكية     لكية جون مارشال للحقوق، ش ياكغو، اإ

 ماجس تري يف الإدارة 1983 – 1979

ندايان، الولايت املتحدة الأمريكية لكيةجامعة بوردو،      اكلوميت، هاموند، اإ

 باكلوريوس العلوم يف البيولوجيا والكميياء 1978 – 1974

ندايان، الولايت املتحدة الأمريكية     لكية سانت ماري، نوتردام، اإ

 التجربة املهنية

للجمعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية يف أأرلينغتون، فريجينيا، الولايت املتحدة  يةالتنفيذ ةاملدير  2020 – 2014

 الأمريكية   

 ، كوبيل، STMicroelectronics (ST) برشكة امللكية الفكرية والرتخيص قسمرئيس  ةانئب 2014 – 1990

 الولايت املتحدة الأمريكية تكساس،   

     امسها حاليا رشكة ) Bickel & Brewer ة يف رشكةعدمسا يةحمام  1990 – 1988

   Brewer Attorneys and Consultantsدالاس، تكساس، الولايت املتحدة الأمريكية ،) 

لينوي، الولايت املتحدة ، Westinghouse Electricرشكة  يف مبيعات ةهمندس 1987 – 1978 ملهورست، اإ  اإ

 الأمريكية   
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 وانغ بنيينغالسرية اذلاتية للس يدة 

 1952ديسمرب  28 :امليالداترخي 

 الصّي اجلنس ية:

  

  املسار التعلميي

جامعة يف مبا يف ذكل قانون امللكية الصناعية، لكية احلقوق  ،القانون الأمرييكماجس تري الآداب يف  1985-1986

 الأمريكيةاكليفورنيا، بريلكي، اكليفورنيا، الولايت املتحدة 

دبلوم يف القانون التجاري الأمرييك، لكية احلقوق يف جامعة كولومبيا، نيويورك، الولايت املتحدة  1984-1985

 الأمريكية

 والنقل، جامعة تشونغنان، تشانغشا، الصّيالعلوم يف الإنلكزيية والتواصل  باكلوريوس 1972-1975

  

 التجربة املهنية يف الويبو 

ىل  2009 آناإ  تصامميال و  العالماتاملسؤوةل عن قطاع  العام ملديرا ةانئب ال

 الويبونظام الأمن يف عن خدمات ادلمع الإداري وشؤون امجلعية العامة و  املدير العام املسؤوةل ةمساعد 2006-2009

 مةالواكلت وشؤون امجلعية العا ، العالقات معخلدمات ادلمع الإداري ةالتنفيذي ةاملدير  2003-2006

مكتب التخطيط الاسرتاتيجي ووضع العامة،  شؤون امجلعيةو  املاكتب ة، العالقات معمدير  1999-2003

 الس ياسات

 مكتب التخطيط الاسرتاتيجي ووضع الس ياسات رئيس ية، ةمستشار  1997-1999

 ، مكتب املدير العامرئيس ية ةمستشار  فامي بعدو  ة،مستشار  1994-1997

 عن الربامج، مكتب التعاون الإمنايئ لآس يا واحمليط الهادئ ةرئيس ي مسؤوةل 1992-1994

  

 التجربة املهنية قبل الالتحاق ابلويبو

 ، الصّيجّيللصناعة والتجارة، بي احلكوميةدارة الإ ، الصيين العالمات التجاريةقسم  ة،مدير  1990-1992
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دارة تسجيل الرش مديرة عامة ابلواكةل فامي بعدو  ةمدير  1980-1990  احلكوميةدارة الإ  اكت والرشاكت الأجنبية،، اإ

 ، الصّيجّيللصناعة والتجارة، بي

ىل اإ  1975-1980 والنقل،  التواصليف وزارة  ابحثة وأأس تاذةاخلدمات الاقتصادية اخلارجية يف أأفريقيا، قسم عارة اإ

 ّي، الصّييجب 
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 نس يلفي فوراب لس يدةالسرية اذلاتية ل 

 1956مايو  16 :امليالداترخي 

 فرنسا اجلنس ية:

  

  املسار التعلميي

 ماجس تري يف الاقتصاد ادلويل، مؤسسة العلوم الس ياس ية، ابريس، فرنسا 1982-1983

 دلراسات الس ياس ية، ابريس، فرنسالماجس تري يف العالقات ادلولية، معهد ابريس  1978-1980

 السوربون، ابريس، فرنساباكلوريوس يف الأدب الالكس ييك، جامعة ابريس  1974-1977

 التجربة املهنية يف الويبو

آن 2016 ىل ال  قطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعية، املدير العام ةانئب اإ

 التجربة املهنية قبل الالتحاق ابلويبو

 ، ابريس، فرنساVIVENDI يف مجموعة لشؤون العامة والأوروبيةالرئيس  الأوىلة نائبال  2001-2016

 ، بروكسل، بلجياكللسمعي البرصي Eureka Audiovisual ة لرشكةعامال ةدير امل 1993-2001

يطالياال ستشار امل  ةوانئب ةدبلوماس ي 1990-1992  ثقايف ابلسفارة الفرنس ية، روما، اإ

 لفرنسا دلى الاحتاد الأورويب، بروكسل، بلجياك ةادلامئ البعثةيف  ةمستشار و  ةدبلوماس ي 1989-1990

 ، الصّيبيجّيالسفارة الفرنس ية، يف خدمات التصالت والصحافة  ةرئيسة و دبلوماس ي 1986-1988

آس يا واحمليط الهادئ ة يفدبلوماس ي 1983-1986 دارة أ  وزارة اخلارجية، ابريس، فرنسا، اإ

 

  



WO/CC/79/2 
Annex 
5 
 

 السرية اذلاتية للس يد حسن لكيب

 1960أأكتوبر  1 :امليالداترخي 

ندونيس ي اجلنس ية:  ااإ

  

  املسار التعلميي

 الشؤون اخلارجية والتجارة، جامعة موانش، ملبورن أأسرتاليايف  ماجس تري 1997-1998

ندونيس يا يف باكلوريوس 1979-1985  الشؤون الس ياس ية والعالقات ادلولية، جامعة ابدجادجاران، ابندونغ، اإ

  

 التجربة املهنية 

آن 2017 ىل ال ندونيس يامجلهورية ممثل دامئ و  سفري اإ واملنظامت ادلولية العاملية  تجارةال منظمة و  دلى الأمم املتحدة اإ

 سويرساالأخرى يف جنيف، 

ندونيس يا لشؤون املتعددة الأطراف، وزارة اخلارجية،اخلارجية امللكف ابانئب وزير  2012-2017  جاكرات، اإ

ندونيس يا دلى الأمم  2010-2011  يويورك، الولايت املتحدة الأمريكيةاملتحدة، ن سفري وممثل دامئ مجلهورية اإ

ندونيس يا دلى الأمم املتحدةادلمثل انئب امل سفري و 2009-2010  نيويورك، الولايت املتحدة الأمريكية ،امئ مجلهورية اإ

ندونيس يا دلى 2007-2008 لأمم املتحدة، نيويورك، الولايت جملس الأمن ل سفري وانئب املمثل ادلامئ مجلهورية اإ

 الأمريكيةاملتحدة 

ندونيس يا، واش نطن العامصة، الولايت املتحدة يف رئيس القسم الس يايس/ مستشار  2002-2004 سفارة مجهورية اإ

 الأمريكية

ندونيس يا، واش نطن العامصة،  يفأأول  سكرتريانئب رئيس القسم الس يايس/  2000-2002 سفارة مجهورية اإ

 الولايت املتحدة الأمريكية

ندونيس يا يفرئيس قسم نزع السالح  1996-2000  وزارة اخلارجية الإندونيس ية، جاكرات، اإ

البعثة ادلامئة لإندونيس يا دلى الأمم املتحدة،  يف لشؤون الس ياس يةملكف اباثلث/اثين  سكرتري 1992-1996

 نيويورك، الولايت املتحدة الأمريكية

ندونيس ياوزارة اخلارجية الإ  يفرئيس قسم الرشق الأوسط  1988-1992  ندونيس ية، جاكرات، اإ

ندونيس ياب الالتحاق 1987مارس   وزارة اخلارجية الإندونيس ية، جاكرات، اإ
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 كينيشريو انتسويم السرية اذلاتية للس يد

 1968مارس  5 :امليالداترخي 

 الياابن اجلنس ية:

  

  املسار التعلميي

الإلكرتونية، جامعة توهوكو، لكية ادلراسات العليا يف الهندسة، الهندسة الهندسة،  يف ماجس تري 1990-1992

 سينداي، الياابن

 باكلوريوس يف الهندسة، الهندسة الإلكرتونية، جامعة توهوكو، سينداي، الياابن 1988-1990

  

 التجربة املهنية يف الويبو 

آن 2019 ىل ال دارة الشؤون القانونية وادلوليةمدير رئييس،  اإ  بقطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

دارة الشؤون القانونية وادلولية  مدير 2014-2019 شعبة التعاون ادلويل بقطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اإ

 بقطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 مكتب الويبو يف الياابن رئيس 2012-2014

 التجربة املهنية قبل الالتحاق ابلويبو

دارة الشؤون ادلولية مكتب الس ياسات املتعددة الأطراف، مدير 2010-2012  اإ

 ، طوكيومكتب الياابن للرباءات

داري،  2009-2010 دارة الطعون، طوكيو،قاض اإ  الياابن  اإ

 البعثة ادلامئة للياابن دلى منظامت الأمم املتحدة يف جنيف، سويرسا يفأأول  سكرتري 2006-2009

 ، طوكيورباءاتلل براءات، مكتب الياابن فاحص 2005-2006

 الفحصانئب مدير مكتب معايري  2004-2005

 ، طوكيورباءاتلل مكتب الياابن

 فاحص براءات، مكتب الياابن للرباءات، طوكيو 2003-2004

 وزارة اخلارجية، طوكيو سابقًا يفانئب مدير شعبة املنظامت ادلولية  2001-2003
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 التكنولوجيةانئب مدير شعبة البحوث  2000-2001

 مكتب الياابن للرباءات، طوكيو

 فاحص براءات، مكتب الياابن للرباءات، طوكيو 1999-2000

 مساعد مدير شعبة الشؤون ادلولية 1998-1999

 مكتب الياابن للرباءات، طوكيو

 فاحص براءات، مكتب الياابن للرباءات، طوكيو 1997-1998

 زائر، معهد اكليفورنيا للتكنولوجيا، ابسادينا، اكليفورنيا، الولايت املتحدة الأمريكية ابحث 1996-1997

 فاحص براءات، مكتب الياابن للرباءات، طوكيو 1996

 ، مكتب الياابن للرباءات، طوكيومساعد فاحص براءات 1992-1996
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 اإدوارد كواكوا للس يدالسرية اذلاتية 

 1961أأبريل  19 :اترخي امليالد

 غاان اجلنس ية:

 

 املسار التعلميي

 معهد القانون ادلويل، جنيفعضو يف  2011

 ، الولايت املتحدة الأمريكيةكونكتيكوتوولية  لية كولومبيا وعضو يف نقابة احملامّي يف 1989، 1991

 دكتوراه يف العلوم القانونية، ختصص يف القانون ادلويل والقانون املقارن 1987-1990

 لكية ييل للحقوق، نيو هيفّي، كونكتيكوت، الولايت املتحدة الأمريكية

 ، ختصص يف قانون املعامالت التجارية ادلولية والاستامثر ادلويلماجس تري يف القانون 1986-1987

 لكية ييل للحقوق، نيو هيفّي، كونكتيكوت، الولايت املتحدة الأمريكية

  نون ادلويل حلقوق الإنسانالقا، ختصص يف ماجس تري يف القانون 1985-1985

 جامعة كويزن، كينغس تون أأونتاريو، كندا

 مع مرتبة الرشف يف القانونليسانس  1980-1984

 ، أأكرا، غاانغاان جامعة

 التجربة املهنية يف الويبو

دارة املعارف التقليدية والتحدايت العاملية الآن - 2016  مدير رئييس، اإ

 املستشار القانوينمستشار قانوين، مكتب  2004-2016

 انئب املستشار القانوين، مكتب املستشار القانوين 2003-2004

 مساعد املستشار القانوين، ورئيس الشؤون القانونية وادلس تورية 1996-2003

 التجربة املهنية قبل الالتحاق ابلويبو

 موظف شؤون قانونية 1996-1996

 منظمة التجارة العاملية، جنيف
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 انوين رئييسمستشار ق 1994-1996

 ، جنيفمفوضية الأمم املتحدة السامية لشؤون الالجئّي

 مستشار يف القانون ادلويل 1993-1994

 اللجنة املعنية ابحلومكة العاملية، جنيف 

 حماٍم منتسب 1990-1993

O’Melveny & Myers LLP.واش نطن العامصة، الولايت املتحدة الأمريكية ، 

 ابحث قانوين مساعد 1983-1984

 كة التأأمّي احلكومية يف غاانرش 
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 ماركو أألامين للس يدالسرية اذلاتية 

 1969فرباير  28 :اترخي امليالد

 كولومبيا اجلنس ية:

 

 املسار التعلميي

س بانيا، دكتوراه يف القانون 2006-2012 آانريس، مدريد، اإ  لكية احلقوق، جامعة أألاكل ديه أ

 شهادة دراسات عليا لطلبة ادلكتوراه 2002-2005

س بانيا آانريس، مدريد، اإ  لكية احلقوق، جامعة أألاكل ديه أ

 ، ختصص يف قانون الرشاكتماجس تري يف القانون 1995-1995

 جامعة خافريايان، بوغوات، كولومبيا

 حمام )دكتوراه يف القانون(  1996-2001

 لكية احلقوق، جامعة خافريايان، بوغوات، كولومبيا

 التجربة املهنية يف الويبو

ىل  2017 آناإ  مدير، شعبة قانون الرباءات ال

 مدير ابلنيابة، شعبة قانون الرباءات 2013-2016

 ،قسم املشورة الترشيعية والس ياس يةانئب مدير ورئيس،  2010-2013

 شعبة الرباءات والابتاكر

 انئب مدير، شعبة الرباءات 2009-2010

 انئب مدير، شعبة الس ياسات العامة والتمنية، 2006-2009

 الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية لأغراض التمنية مكتب

 مسؤول رئييس عن برانمج، 1999-2006

 املكتب الإقلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب

 التجربة املهنية قبل الالتحاق ابلويبو

 ، بوغوات، كولومبياArango, Alemán & Arangoرشيك،  1998-1999
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 ماكس بالنك، ميوخن، أأملانيازميل زائر يف معهد  2008 09-12

 رئيس مكتب كولومبيا للملكية الصناعية، بوغوات، كولومبيا 1996-1998

 ، بوغوات، كولومبياTop Management Intرشيك،  1991-1996

 ، كولومبياPerez, Suarez & Asociadosمساعد قانوين،  1989-1990
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 أأندرو س تيزن للس يدالسرية اذلاتية 

 1977ديسمرب  30 :اترخي امليالد

 اململكة املتحدة اجلنس ية:

 

 املسار التعلميي

 معهد احملللّي املاليّي املعمتدينشهادة اعامتد،  2003-2005

 ، الولايت املتحدة الأمريكيةشارلوتسفيل

نلكرتا وويلزعضو، مث زميل،  1999-2002  معهد احملاس بّي املعمتدين يف اإ

 لندن، اململكة املتحدة

 الاقتصاد باكلوريوس الآداب يف 1996-1999

 ، جامعة اكمربدج، اململكة املتحدةلكية غنفيل وكيوس

 التجربة املهنية

، البعثة والتمنية وشؤون الكومنولثوزارة اخلارجية سفري وانئب املمثل ادلامئ )للشؤون الاقتصادية(،  الآن - 2016

والأمم املتحدة واملنظامت ادلولية الأخرى، جنيف، ادلامئة للمملكة املتحدة دلى منظمة التجارة العاملية 

 سويرسا

 مدير مكتب املدير العام، املنظمة العاملية للملكية الفكرية 2016-2016

، البعثة ادلامئة للمملكة املتحدة دلى مكتب اخلارجية وشؤون الكومنولثوزارة مستشار اقتصادي،  2011-2016

 الأمم املتحدة يف جنيف، سويرسا

، سفارة اململكة املتحدة، واش نطن العامصة، وزارة اخلارجية وشؤون الكومنولثأأول، سكرتري  2013-2013

 الولايت املتحدة الأمريكية

 ، لندن، اململكة املتحدةوزارة اخلارجية وشؤون الكومنولثرئيس قسم،  2008-2011

 ندن، اململكة املتحدة، ل Anglo American plcمدير تنفيذي رئييس، قسم متويل الرشاكت،  2006-2008

خبري اقتصادي ومستشار متخصص، جلنة اخلزينة، جملس العموم الربيطاين، برملان اململكة املتحدة،  2005-2006

 لندن، اململكة املتحدة

داري 1999-2005 (، ولندن، اململكة املتحدة 2005-2003) سرتالياأأ س يدين، ، Deloitte رشكة ،مسؤول اإ

(1999-2003) 

 ق والوثيقة[]هناية املرف
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