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جلنة الويبو للتنسيق
الدورة التاسعة والسبعون (الدورة االستثنائية الثامنة والعشرون)

جنيف 3 ،ديسمرب 2020

تعيني نواب املدير العام ومساعديه

وثيقة من اإعداد املدير العام

 .1تنص املادة  )7(9من اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) عىل أأن املدير العام هو اذلي ن
يعّي نواب
املدير العام بعد موافقة جلنة الويبو للتنس يق .وتنص املادة  8-4من نظام موظفي الويبو ولحئته عىل أأن املدير العام هو اذلي
ن
يعّي مساعدي املدير العام مع مراعاة مشورة جلنة الويبو للتنس يق.
 .2ويف  3أأغسطس  ،2020أأبلغ املدير العام املنتخب ،الس يد دارين اتنغ ،ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،يف التعممي
 ،C. N 4025بأأنه ينوي طلب موافقة ومشورة جلنة الويبو للتنس يق فامي خيص التعيينات اجلديدة لنواب املدير العام
ومساعديه لتدخل حزي النفاذ يف  1يناير  .2021وعالوة عىل ذكل ،دعا املدير العام املنتخب احلكومات اليت ترغب يف
اقرتاح مرحشّي اإىل تقدمي اقرتاحات يف موعد أأقصاه  21سبمترب  .2020كام ُطلب من املرحشّي املقرتحّي تقدمي مواد ن
ترّش عرب
منصة توظيف خمصصة أأاتحهتا الويبو ،مبا يف ذكل سريمه اذلاتية ورساةل دوافع نتبّي مدى اكتساهبم اخلربة املطلوبة والكيفية
اليت يعزتمون الإسهام هبا يف الويبو.
 .3ويف  25سبمترب  ،2020وعقب اقرتاح من املدير العام املنتخب بتجديد تعيّي نواب املدير العام ومساعديه احلاليّي،
بشلك مؤقت واس تثنايئ ملدة ثالثة أأشهر ،لمتكيهنم من مساعدة املدير العام املنتخب يف اإدارة املرحةل الانتقالية اإىل أأن يتوىل
نواب املدير العام ومساعدوه اجلدد همام مناصهبم (انظر الوثيقة  .)WO/CC/78/4ووافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل أأن
ُُيدَّد ،بشلك اس تثنايئ ،تعيّي الس يد ماريو ماتوس والس يد جون ساندجي والس يدة وانغ بنيينغ والس يدة س يلفي فورابن يف
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مناصب نواب املدير العام ،و أأسدت مشورهتا خبصوص أأن ُُيدَّد ،بشلك اس تثنايئ ،تعيّي الس يد مينيليك غيتاهون،
والس يد يوش يويك اتاكغي ،والس يد انريش براساد للمدة املقرتحة .وابلتايل ،س تنهتيي مدة ولية نواب املدير العام ومساعديه
الس بعة املذكورين يف  31ديسمرب .2020
.4

ونواب املدير العام ومساعدوه اخلارجون مه:
""1
""2
""3
""4
""5

الس يد ماريو ماتوس (ش ييل) ،انئب املدير العام ،قطاع التمنية؛
والس يد جون ساندجي (الولايت املتحدة ا ألمريكية) ،انئب املدير العام ،قطاع الرباءات والتكنولوجيا؛
والس يدة وانغ بنيينغ (الصّي) ،انئبة املدير العام ،قطاع العالمات والتصاممي؛
والس يدة س يلفي فورابن (فرنسا) ،انئبة املدير العام ،قطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعية؛
والس يد مينيليك غيتاهون (اإثيوبيا) ،مساعد املدير العام ،قطاع القضااي العاملية؛

" "6والس يد يوش يويك اتاكغي (الياابن) ،مساعد املدير العام ،قطاع البنية التحتية العاملية؛
" "7والس يد انريش براساد (الهند) ،مساعد املدير العام ورئيس املوظفّي واملسؤول عن دمع املدير العام فامي
خيص التس يري ا إلداري؛ واجامتعات مجعيات ادلول ا ألعضاء؛ ورئيس مكتب ا ألخالقيات؛ وماكتب الويبو اخلارجية.
" "8ولإعطاء صورة اكمةل ،جتدر الإشارة اإىل أأن منصب مساعد املدير العام ،قطاع الإدارة والتس يري ،اذلي اكن
يشغهل الس يد أأميب سوندرام (رسي لناك) ،أأصبح شاغر ًا اعتبار ًا من  30سبمترب  ،2020وذكل نتيجة تقاعد
الس يد سوندرام يف التارخي نفسه.

معلية الاختيار
 .5عقب ادلعوة اليت أأصدرها املدير العام املنتخب لدلول ا ألعضاء يوم  3أأغسطس  2020وطلب فهيا مهنا اقرتاح
مرحشّي ملناصب نواب املدير العام ومساعديه ،اس ُتمل ما مجموعه  49طلب ترش يح ،ومن مجموع املرحشّي اكن  26ابملائة من
الإانث و 74ابملائة من اذلكور .ودُعي لك املرحشّي بعد ذكل اإىل اجامتعات فردية مع املدير العام أأجريت يف الفرتة بّي
 13أأكتوبر و 20نومفرب  .2020ومت النظر بعناية يف طلبات الرتش يح من أأجل تقيمي مدى اكتساب املرحشّي اخلربة املطلوبة،
والكيفية اليت يعزتمون الإسهام هبا يف املنظمة ،وكفاءاهتم التقنية والإدارية ،فض ًال عن خصائصهم القيادية وقدرهتم عىل العمل
يف اإطار فريق ،مع اإيالء الاعتبار الواجب للتوازن اجلغرايف واجلنساين العادل.
.6

مل تُنرش أأي قامئة للمرحشّي ألن عدد ًا مهنم طلب احرتام رسية الطلبات.

حقائب القطاعات والتعيينات املقرتحة
.7

سيتوىل املرحشون الناحجون ملناصب نواب املدير العام مسؤولية القطاعات التالية:
( أأ) قطاع الرباءات والتكنولوجيا ،اذلي س ُيعىن ابإدارة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وبرامج املنظمة
اخلاصة بقانون الرباءات ،فض ًال عن تطبيقها العميل الاكمل .وس ُيعهد مبسؤولية هذا القطاع اإىل
الس يدة لزيا يورغنسون (الولايت املتحدة ا ألمريكية).
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(ب) قطاع العالمات والتصاممي ،اذلي س ُيعىن إابدارة نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات التجارية؛
ونظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي؛ ونظام لش بونة للتسجيل ادلويل لتسميات املنشأأ؛ وبرامج املنظمة
اخلاصة بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية ،فض ًال عن تطبيقها العميل الاكمل.
وس ُيعهد مبسؤولية هذا القطاع اإىل الس يدة وانغ بنيينغ (الصّي).
(ج) قطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعية ،اذلي س يغطي برامج املنظمة اخلاصة حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة ،ومعلها يف جمال دمع املبدعّي والصناعات الإبداعية .وس ُيعهد مبسؤولية هذا القطاع اإىل
الس يدة س يلفي فورابن (فرنسا).
(د) قطاع التمنية ا إلقلميية والوطنية ،اذلي س يغطي برامج املنظمة اخلاصة بأأجندة الويبو للتمنية؛ وتسخري
امللكية الفكرية ألغراض دمع المنو والتمنية بطريقة حتدث تأأثري ًا فعلي ًا يف البدلان النامية وا ألقالمي واملناطق دون
ا إلقلميية املعنية التابعة لها ،وتقدمي ادلمع بوجه خاص للبدلان ا ألقل منو ًا .وس ُيعهد مبسؤولية هذا القطاع اإىل
الس يد حسن لكيب (اإندونيس يا).
 .8وفامي خيص مناصب مساعدي املدير العام ،فقد شهد العمل عىل لك مس توايت املنظمة زايدة هائةل منذ عام ،2014
كام يثبته تزايد طلبات ادلول ا ألعضاء عىل خدماهتا ،فض ًال عن تزايد طلبات ادلول ا ألعضاء عىل ادلمع اذلي توفره املنظمة
يف جمال اس تخدام الابتاكر والإبداع يف سبيل حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية.
 .9وتبدي ادلول ا ألعضاء رغبة كبرية يف الاس تفادة من خربة املنظمة لتطوير أأنظمهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية والابتاكر
بغرض الهنوض بمنو الرشاكت ،وخباصة الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،وللسعي ،بشلك أأمع ،اإىل اس تخدام تكل ا ألنظمة
كحافز لتحقيق التمنية الاقتصادية .ومن نمث ،س تحتاج املنظمة اإىل تطوير تركزي حمدند عىل الربامج اليت ل تنظر اإىل امللكية
الفكرية من منظور قانوين حفسب ،بل كذكل من منظور الرشاكت واملنظور الاقتصادي ،دعامً حلركة تدفق ا ألفاكر اإىل
السوق .وبناء عليه ،يُقرتح أأن يمت ،بصفة نظامية ،اإنشاء منصب مساعد مدير عام رابع يتوىل مسؤولية تكل اجملالت
اجلوهرية.
 .10وسيتوىل املرحشون الناحجون ملناصب مساعدي املدير العام مسؤولية القطاعات التالية:
( أأ) قطاع البنية التحتية واملنصات ،اذلي س يغطي تطوير وتنفيذ وصيانة خمتلف قواعد بياانت املنظمة
و أأدواهتا ومنصاهتا اليت تس هتدف ماكتب امللكية الفكرية واملهنيّي والباحثّي يف جمال امللكية الفكرية وغريمه من
املس تخدمّي املتخصصّي ،واليت تس تخدهما تكل اجلهات يف أأنظمة امللكية الفكرية والابتاكر الوطنية وا إلقلميية
والعاملية .وسيشمل كذكل اس تخدام تكنولوجيات مثل اذلاكء الاصطناعي بغرض تعزيز ودمع فعالية وتأأثري
قواعد البياانت وا ألدوات واملنصات املذكورة .وس ُيعهد مبسؤولية هذا القطاع اإىل الس يد كينيشريو انتسويم
(الياابن).
(ب) قطاع التحدايت والرشأاكت العاملية ،اذلي س يغطي القضااي املرتبطة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية؛ ويتوىل قيادة هجود التعاون مع سائر واكلت ا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولية
بشأأن القضااي العاملية الشامةل؛ والبناء عىل الرشأاكت القامئة مع أأحصاب املصلحة وتوس يعها ،مبا يف ذكل تكل
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املربمة مع قطاع ا ألعامل وقطاع اجملمتع املدين عىل الصعيد ادلويل؛ والتواصل مع أأحصاب مصلحة جدد من قبيل
الش باب .وس ُيعهد مبسؤولية هذا القطاع اإىل الس يد اإدوارد كواكوا (غاان).
(ج) قطاع أأنظمة امللكية الفكرية والابتاكر ،اذلي س يغطي القضااي املبيننة يف الفقرة  9أأعاله ،مبا يف ذكل دمع
الباحثّي والرشاكت الصغرية واملتوسطة يف تسويق امللكية الفكرية وتسخريها ألغراض المنو يف جمال ا ألعامل؛
وبروز امللكية الفكرية بوصفها فئة من فئات ا ألصول؛ وتطوير اخلربة الاستشارية الترشيعية والس ياس ية يف
تكل اجملالت وجمالت أأخرى .وس ُيعهد مبسؤولية هذا القطاع اإىل الس يد ماركو أألامين (كولومبيا).
(د) قطاع الإدارة واملالية والتس يري ،اذلي س يغطي الوظائف الإدارية الرئيس ية اليت تدمع جناح املنظمة
التشغييل واس تدامهتا املالية ،مبا يف ذكل الشؤون القانونية؛ والشؤون املالية؛ و أأداء الربانمج واملزيانية؛
وتكنولوجيا املعلومات والتصالت والرمقنة والبياانت؛ وخدمات املشرتايت وا ألسفار؛ وخدمات املؤمترات
واللغات؛ والسالمة وا ألمن؛ واملباين والبنية التحتية .وس ُيعهد مبسؤولية هذا القطاع اإىل الس يد أأندرو س تيزن
(اململكة املتحدة).
 .11وترد ن
السري اذلاتية للمرحشّي الامثنية املقرتحّي يف مرفق هذه الوثيقة.
 .12وميكن تغيري توزيع ا ألدوار يف املس تقبل ،حسب تقدير املدير العام ،مع مراعاة الاحتياجات التشغيلية ن
املتغرية
للمنظمة وإاجراء مزيد من املناقشات مع شاغيل املناصب احملمتلّي.

مدة الولية
 .13يقرتح املدير العام أأيض ًا مدة ولية لتكل التعيينات تزتامن مع وليته .ويف  8مايو  ،2020ع نينت امجلعية العامة للويبو
ومجعيتا احتادي ابريس وبرن املدير العام لولية مدهتا ست س نوات من  1أأكتوبر  2020اإىل  30سبمترب  .2026وبناء عليه،
من املقرتح أأن تبد أأ مدة ولية لك من نواب املدير العام ومساعديه ادلاخلّي يف  1يناير  ،2021أأو بعد ذكل التارخي يف
أأقرب وقت ممكن معلي ًا ،وتنهتيي يف  30سبمترب  .2026ولكن يف حال انهتاء مدة ولية املدير العام بأأكرث من س تة أأشهر قبل
اترخي انقضاء مدة وليته املنصوص علهيا وهو  30سبمترب  ،2026س تنهتيي مدة ولية نواب املدير العام ومساعديه بعد انهتاء
مدة ولية املدير العام بس تة أأشهر.
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 .14اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإىل
املوافقة عىل تعيّي الس يدة لزيا يورغنسون
والس يدة وانغ بنيينغ والس يدة س يلفي فورابن
والس يد حسن لكيب يف مناصب نواب املدير
العام للمدة املذكورة يف الفقرة  13أأعاله.
 .15وجلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإىل اإسداء
مشورهتا خبصوص تعيّي الس يد كينيشريو انتسويم
والس يد اإدوارد كواكوا والس يد ماركو أألامين
والس يد أأندرو س تيزن يف مناصب مساعدي املدير
العام للمدة املذكورة يف الفقرة  13أأعاله.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

السرية اذلاتية للس يدة لزيا كزير يورغنسون
اترخي امليالد 30 :يوليو 1956
اجلنس ية:

الولايت املتحدة ا ألمريكية

املسار التعلميي
1987 – 1984

دكتوراه يف القانون
لكية جون مارشال للحقوق ،ش ياكغو ،اإلينوي ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

1983 – 1979

ماجس تري يف الإدارة
جامعة بوردو ،لكية اكلوميت ،هاموند ،اإندايان ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

1978 – 1974

باكلوريوس العلوم يف البيولوجيا والكميياء
لكية سانت ماري ،نوتردام ،اإندايان ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

التجربة املهنية
2020 – 2014

املديرة التنفيذية للجمعية ا ألمريكية لقانون امللكية الفكرية يف أأرلينغتون ،فريجينيا ،الولايت املتحدة
ا ألمريكية

2014 – 1990

انئبة رئيس قسم امللكية الفكرية والرتخيص برشكة ) ،STMicroelectronics (STكوبيل،
تكساس ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

1990 – 1988

حمامية مساعدة يف رشكة ( Bickel & Brewerامسها حاليا رشكة
 ،)Brewer Attorneys and Consultantsدالاس ،تكساس ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

1987 – 1978

همندسة مبيعات يف رشكة  ،Westinghouse Electricاإملهورست ،اإلينوي ،الولايت املتحدة
ا ألمريكية
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السرية اذلاتية للس يدة وانغ بنيينغ
اترخي امليالد:

 28ديسمرب 1952

اجلنس ية:

الصّي

املسار التعلميي
1986-1985

ماجس تري الآداب يف القانون ا ألمرييك ،مبا يف ذكل قانون امللكية الصناعية ،لكية احلقوق يف جامعة
اكليفورنيا ،بريلكي ،اكليفورنيا ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

1985-1984

دبلوم يف القانون التجاري ا ألمرييك ،لكية احلقوق يف جامعة كولومبيا ،نيويورك ،الولايت املتحدة
ا ألمريكية

1975-1972

باكلوريوس العلوم يف الإنلكزيية والتواصل والنقل ،جامعة تشونغنان ،تشانغشا ،الصّي

التجربة املهنية يف الويبو
 2009اإىل الآن انئبة املدير العام املسؤوةل عن قطاع العالمات والتصاممي
2009-2006

مساعدة املدير العام املسؤوةل عن خدمات ادلمع الإداري وشؤون امجلعية العامة ونظام ا ألمن يف الويبو

2006-2003

املديرة التنفيذية خلدمات ادلمع الإداري ،العالقات مع الواكلت وشؤون امجلعية العامة

2003-1999

مديرة ،العالقات مع املاكتب وشؤون امجلعية العامة ،مكتب التخطيط الاسرتاتيجي ووضع
الس ياسات

1999-1997

مستشارة رئيس ية ،مكتب التخطيط الاسرتاتيجي ووضع الس ياسات

1997-1994

مستشارة ،وفامي بعد مستشارة رئيس ية ،مكتب املدير العام

1994-1992

مسؤوةل رئيس ية عن الربامج ،مكتب التعاون الإمنايئ لآس يا واحمليط الهادئ

التجربة املهنية قبل الالتحاق ابلويبو
1992-1990

مديرة ،قسم العالمات التجارية الصيين ،ا إلدارة احلكومية للصناعة والتجارة ،بيجّي ،الصّي
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1990-1980

مديرة وفامي بعد مديرة عامة ابلواكةل ،اإدارة تسجيل الرشاكت والرشاكت ا ألجنبية ،ا إلدارة احلكومية
للصناعة والتجارة ،بيجّي ،الصّي

1980-1975

إاعارة اإىل قسم اخلدمات الاقتصادية اخلارجية يف أأفريقيا ،وأأس تاذة ابحثة يف وزارة التواصل والنقل،
بيجّي ،الصّي
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السرية اذلاتية للس يدة س يلفي فورابن
اترخي امليالد:

 16مايو 1956

اجلنس ية:

فرنسا

املسار التعلميي
1983-1982

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

1980-1978

ماجس تري يف العالقات ادلولية ،معهد ابريس لدلراسات الس ياس ية ،ابريس ،فرنسا

1977-1974

باكلوريوس يف ا ألدب الالكس ييك ،جامعة ابريس السوربون ،ابريس ،فرنسا

التجربة املهنية يف الويبو
 2016اإىل الآن انئبة املدير العام ،قطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعية
التجربة املهنية قبل الالتحاق ابلويبو
2016-2001

النائبة ا ألوىل لرئيس الشؤون العامة وا ألوروبية يف مجموعة  ،VIVENDIابريس ،فرنسا

2001-1993

املديرة العامة لرشكة  Eureka Audiovisualللسمعي البرصي ،بروكسل ،بلجياك

1992-1990

دبلوماس ية وانئبة املستشار الثقايف ابلسفارة الفرنس ية ،روما ،اإيطاليا

1990-1989

دبلوماس ية ومستشارة يف البعثة ادلامئة لفرنسا دلى الاحتاد ا ألورويب ،بروكسل ،بلجياك

1988-1986

دبلوماس ية ورئيسة خدمات التصالت والصحافة يف السفارة الفرنس ية ،بيجّي ،الصّي

1986-1983

دبلوماس ية يف اإدارة أآس يا واحمليط الهادئ ،وزارة اخلارجية ،ابريس ،فرنسا
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السرية اذلاتية للس يد حسن لكيب
اترخي امليالد:
اجلنس ية:

 1أأكتوبر 1960
اإندونيس يا

املسار التعلميي
1998-1997
1985-1979

ماجس تري يف الشؤون اخلارجية والتجارة ،جامعة موانش ،ملبورن أأسرتاليا
باكلوريوس يف الشؤون الس ياس ية والعالقات ادلولية ،جامعة ابدجادجاران ،ابندونغ ،اإندونيس يا

التجربة املهنية
 2017اإىل الآن سفري وممثل دامئ مجلهورية اإندونيس يا دلى ا ألمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية واملنظامت ادلولية
ا ألخرى يف جنيف ،سويرسا
 2017-2012انئب وزير اخلارجية امللكف ابلشؤون املتعددة ا ألطراف ،وزارة اخلارجية ،جاكرات ،اإندونيس يا
 2011-2010سفري وممثل دامئ مجلهورية اإندونيس يا دلى ا ألمم املتحدة ،نيويورك ،الولايت املتحدة ا ألمريكية
 2010-2009سفري وانئب املمثل ادلامئ مجلهورية اإندونيس يا دلى ا ألمم املتحدة ،نيويورك ،الولايت املتحدة ا ألمريكية
 2008-2007سفري وانئب املمثل ادلامئ مجلهورية اإندونيس يا دلى جملس ا ألمن ل ألمم املتحدة ،نيويورك ،الولايت
املتحدة ا ألمريكية
 2004-2002رئيس القسم الس يايس /مستشار يف سفارة مجهورية اإندونيس يا ،واش نطن العامصة ،الولايت املتحدة
ا ألمريكية
 2002-2000انئب رئيس القسم الس يايس /سكرتري أأول يف سفارة مجهورية اإندونيس يا ،واش نطن العامصة،
الولايت املتحدة ا ألمريكية
 2000-1996رئيس قسم نزع السالح يف وزارة اخلارجية الإندونيس ية ،جاكرات ،اإندونيس يا
 1996-1992سكرتري اثلث/اثين ملكف ابلشؤون الس ياس ية يف البعثة ادلامئة لإندونيس يا دلى ا ألمم املتحدة،
نيويورك ،الولايت املتحدة ا ألمريكية
 1992-1988رئيس قسم الرشق ا ألوسط يف وزارة اخلارجية ا إلندونيس ية ،جاكرات ،اإندونيس يا
مارس  1987الالتحاق بوزارة اخلارجية الإندونيس ية ،جاكرات ،اإندونيس يا
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السرية اذلاتية للس يد كينيشريو انتسويم
اترخي امليالد:

 5مارس 1968

اجلنس ية:

الياابن

املسار التعلميي
1992-1990

ماجس تري يف الهندسة ،الهندسة الإلكرتونية ،جامعة توهوكو ،لكية ادلراسات العليا يف الهندسة،
سينداي ،الياابن

1990-1988

باكلوريوس يف الهندسة ،الهندسة الإلكرتونية ،جامعة توهوكو ،سينداي ،الياابن

التجربة املهنية يف الويبو
 2019اإىل الآن مدير رئييس ،اإدارة الشؤون القانونية وادلولية بقطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
2019-2014

مدير شعبة التعاون ادلويل بقطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اإدارة الشؤون القانونية وادلولية
بقطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

2014-2012

رئيس مكتب الويبو يف الياابن

التجربة املهنية قبل الالتحاق ابلويبو
2012-2010

مدير مكتب الس ياسات املتعددة ا ألطراف ،اإدارة الشؤون ادلولية
مكتب الياابن للرباءات ،طوكيو

2010-2009

قاض اإداري ،اإدارة الطعون ،طوكيو ،الياابن

2009-2006

سكرتري أأول يف البعثة ادلامئة للياابن دلى منظامت ا ألمم املتحدة يف جنيف ،سويرسا

2006-2005

فاحص براءات ،مكتب الياابن للرباءات ،طوكيو

2005-2004

انئب مدير مكتب معايري الفحص
مكتب الياابن للرباءات ،طوكيو

2004-2003

فاحص براءات ،مكتب الياابن للرباءات ،طوكيو

2003-2001

انئب مدير شعبة املنظامت ادلولية سابقًا يف وزارة اخلارجية ،طوكيو
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2001-2000

انئب مدير شعبة البحوث التكنولوجية
مكتب الياابن للرباءات ،طوكيو

2000-1999

فاحص براءات ،مكتب الياابن للرباءات ،طوكيو

1999-1998

مساعد مدير شعبة الشؤون ادلولية
مكتب الياابن للرباءات ،طوكيو

1998-1997

فاحص براءات ،مكتب الياابن للرباءات ،طوكيو

1997-1996

ابحث زائر ،معهد اكليفورنيا للتكنولوجيا ،ابسادينا ،اكليفورنيا ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

1996

فاحص براءات ،مكتب الياابن للرباءات ،طوكيو

1996-1992

فاحص براءات مساعد ،مكتب الياابن للرباءات ،طوكيو
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السرية اذلاتية للس يد اإدوارد كواكوا
اترخي امليالد:

 19أأبريل 1961

اجلنس ية:

غاان

املسار التعلميي
2011

عضو يف معهد القانون ادلويل ،جنيف

1989 ،1991

عضو يف نقابة احملامّي يف ولية كولومبيا وولية كونكتيكوت ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

1990-1987

دكتوراه يف العلوم القانونية ،ختصص يف القانون ادلويل والقانون املقارن
لكية ييل للحقوق ،نيو هيفّي ،كونكتيكوت ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

1987-1986

ماجس تري يف القانون ،ختصص يف قانون املعامالت التجارية ادلولية والاستامثر ادلويل
لكية ييل للحقوق ،نيو هيفّي ،كونكتيكوت ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

1985-1985

ماجس تري يف القانون ،ختصص يف القانون ادلويل حلقوق الإنسان
جامعة كويزن ،كينغس تون أأونتاريو ،كندا

1984-1980

ليسانس يف القانون مع مرتبة الرشف
جامعة غاان ،أأكرا ،غاان

التجربة املهنية يف الويبو
 - 2016الآن

مدير رئييس ،اإدارة املعارف التقليدية والتحدايت العاملية

2016-2004

مستشار قانوين ،مكتب املستشار القانوين

2004-2003

انئب املستشار القانوين ،مكتب املستشار القانوين

2003-1996

مساعد املستشار القانوين ،ورئيس الشؤون القانونية وادلس تورية

التجربة املهنية قبل الالتحاق ابلويبو
1996-1996

موظف شؤون قانونية
منظمة التجارة العاملية ،جنيف
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1996-1994

مستشار قانوين رئييس
مفوضية ا ألمم املتحدة السامية لشؤون الالجئّي ،جنيف

1994-1993

مستشار يف القانون ادلويل
اللجنة املعنية ابحلومكة العاملية ،جنيف

1993-1990

حما ٍم منتسب
 ،O’Melveny & Myers LLPواش نطن العامصة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية.

1984-1983

ابحث قانوين مساعد
رشكة التأأمّي احلكومية يف غاان
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السرية اذلاتية للس يد ماركو أألامين
اترخي امليالد:

 28فرباير 1969

اجلنس ية:

كولومبيا

املسار التعلميي
2012-2006

دكتوراه يف القانون ،لكية احلقوق ،جامعة أألاكل ديه أآانريس ،مدريد ،اإس بانيا

2005-2002

شهادة دراسات عليا لطلبة ادلكتوراه
لكية احلقوق ،جامعة أألاكل ديه أآانريس ،مدريد ،اإس بانيا

1995-1995

ماجس تري يف القانون ،ختصص يف قانون الرشاكت
جامعة خافريايان ،بوغوات ،كولومبيا

2001-1996

حمام (دكتوراه يف القانون)
لكية احلقوق ،جامعة خافريايان ،بوغوات ،كولومبيا

التجربة املهنية يف الويبو
 2017اإىل الآن

مدير ،شعبة قانون الرباءات

2016-2013

مدير ابلنيابة ،شعبة قانون الرباءات

2013-2010

انئب مدير ورئيس ،قسم املشورة الترشيعية والس ياس ية،
شعبة الرباءات والابتاكر

2010-2009

انئب مدير ،شعبة الرباءات

2009-2006

انئب مدير ،شعبة الس ياسات العامة والتمنية،
مكتب الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية ألغراض التمنية

2006-1999

مسؤول رئييس عن برانمج،
املكتب ا إلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب

التجربة املهنية قبل الالتحاق ابلويبو
1999-1998

رشيك ،Arango, Alemán & Arango ،بوغوات ،كولومبيا
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2008 12-09

زميل زائر يف معهد ماكس بالنك ،ميوخن ،أأملانيا

1998-1996

رئيس مكتب كولومبيا للملكية الصناعية ،بوغوات ،كولومبيا

1996-1991

رشيك ،Top Management Int ،بوغوات ،كولومبيا

1990-1989

مساعد قانوين ،Perez, Suarez & Asociados ،كولومبيا
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السرية اذلاتية للس يد أأندرو س تيزن
اترخي امليالد:
اجلنس ية:
املسار التعلميي
2005-2003
2002-1999
1999-1996
التجربة املهنية
 - 2016الآن

2016-2016
2016-2011
2013-2013
2011-2008
2008-2006
2006-2005
2005-1999

 30ديسمرب 1977
اململكة املتحدة

شهادة اعامتد ،معهد احملللّي املاليّي املعمتدين
شارلوتسفيل ،الولايت املتحدة ا ألمريكية
عضو ،مث زميل ،معهد احملاس بّي املعمتدين يف اإنلكرتا وويلز
لندن ،اململكة املتحدة
باكلوريوس الآداب يف الاقتصاد
لكية غنفيل وكيوس ،جامعة اكمربدج ،اململكة املتحدة
سفري وانئب املمثل ادلامئ (للشؤون الاقتصادية) ،وزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث والتمنية ،البعثة
ادلامئة للمملكة املتحدة دلى منظمة التجارة العاملية وا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولية ا ألخرى ،جنيف،
سويرسا
مدير مكتب املدير العام ،املنظمة العاملية للملكية الفكرية
مستشار اقتصادي ،وزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث ،البعثة ادلامئة للمملكة املتحدة دلى مكتب
ا ألمم املتحدة يف جنيف ،سويرسا
سكرتري أأول ،وزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث ،سفارة اململكة املتحدة ،واش نطن العامصة،
الولايت املتحدة ا ألمريكية
رئيس قسم ،وزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث ،لندن ،اململكة املتحدة
مدير تنفيذي رئييس ،قسم متويل الرشاكت ،Anglo American plc ،لندن ،اململكة املتحدة
خبري اقتصادي ومستشار متخصص ،جلنة اخلزينة ،جملس العموم الربيطاين ،برملان اململكة املتحدة،
لندن ،اململكة املتحدة
مسؤول اإداري ،رشكة  ،Deloitteس يدين ،أأسرتاليا ( ،)2005-2003ولندن ،اململكة املتحدة
()2003-1999
[هناية املرفق والوثيقة]

