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 الس�ید فر�سس غري
 املد�ر العام للویبو

حمام أٔسرتايل یتبوأٔ منصب املد�ر العام للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة غري الس�ید 
 .2008ٔأكتو�ر  1(الویبو) منذ 

 شهادة�دة يف احلقوق من �امعة ملبورن أ�سرتالیة و  شهاداتوهو �اصل �ىل 
دكتوراه من �امعة اكمربیدج الربیطانیة ؤأس�تاذ خفري و�اصل �ىل دكتوراه خفریة 

 .يف طائفة واسعة من الب�ان
�فات ٔأصبح ٔأ�دها مرجعا قانونیا عن خيانة أ�مانة يف  وهو صاحب �دد من املؤل

 Gurry on Breach دار ٔأو�سفورد اجلامعیة بعنوان وتنرشه اململكة املت�دة
of Confidence. 

 

 مالحظات متهیدیة 
 

 
 لكیب حسن الس�ید سعادة

سفري مجهوریة ٕاندونيس�یا وممثلها ا�امئ �ى 
مكتب أ�مم املت�دة واملنظامت ا�ولیة أ�خرى 

يف جنیف، ورئيس اللجنة املعنیة �لتمنیة 
 وامللكية الفكریة

 
 
 
 

سفري مجهوریة ٕاندونيس�یا وممثلها �الیا منصب  سعادة الس�ید حسن لكیب�شغل 
ملنظامت ا�ولیة أ�خرى واومنظمة الت�ارة العاملیة ا�امئ �ى مكتب أ�مم املت�دة 

وقبل تعیينه يف جنیف، اكن �شغل منصب �ئب الوز�ر واملد�ر العام . يف جنیف
حىت  2012اخلارجية يف الفرتة من ینا�ر للشؤون املتعددة أ�طراف يف وزارة 

 .2017ٔأ�ریل 

د�سمرب  - 2010سطس (ٔأغ ا�امئ  واملمثل سفريال منصب الس�ید لكیب  وشغل
يف  )2010یولیو  - 2009(ینا�ر ومنصب السفري و�ئب املمثل ا�امئ ) 2011

و�ئب ٕاندونيس�یا  سفريو ؛ البعثة ا�امئة ٕالندونيس�یا �ى أ�مم املت�دة بنيویورك
د�سمرب  - 2007نيویورك (ینا�ر ب لس أ�من التابع لٔ�مم املت�دة �ى جمممثلها ا�امئ 

 سفارة ٕاندونيس�یا ا فهيا دا�لمستشار و  الشعبة الس�یاس�یةرئيس و ؛ )2008
يف الثاين و ؛ والسكرتري الثالث )2004مارس  - 2000واش�نطن العامصة (مایو ب
نيویورك ب ٕالندونيس�یا �ى أ�مم املت�دة  البعثة ا�امئة يفلشؤون الس�یاس�یة ا

ٕاىل وزارة اخلارجية يف مارس منذ انضاممه و ). 1996یولیو  - 1992(ٔأغسطس 
مد�راً لٔ�من ا�ويل ونزع  اليت شغلها هناك:، اكنت �امه السابقة أ�خرى 1987

؛ رئيس قسم نزع السالح (ٔأغسطس )2006نومفرب  - 2004سالح (ٔأ�ریل ال 



یولیو  - 1988؛ ورئيس قسم الرشق أ�وسط (مارس )2000ٔأ�ریل  - 1996 
 ، و�ريها من املهام.)1992

خترج من �امعة حيث ، العالقات ا�ولیة واكن ختصص الس�ید لكیب هو
املاجس�تري يف  شهادةوحصل �ىل  1986ندونيس�یا �ام �ٕ  �ندونغ يف �د�اد�اران

 .1998�ام أٔسرتالیا ب ارجية والت�ارة من �امعة مو�شلشؤون اخلا

 لكمة رئيس�یة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  �ربیل محمد أٔمينة ةالس�ید سعادة
 سكرترية جملس الوزراء للر�ضة والثقافة والرتاث

 مجهوریة �ینيا

ة معروفة، وقد تبوأٔت ييه دبلوماس�یة وحمامية ومفاوضة �ین  أٔمينة محمد ةالس�ید
و�شغل �الیا مناصب رفيعة يف القطاع العام الكيين �ٔكرث من ثالثني �اما. 

، وقد شغلت سابقًا لوزراء للر�ضة والثقافة والرتاثسكرترية جملس ا منصب
لشؤون اخلارجية ل ) و 2019-2018س الوزراء للتعلمي (منصب سكرترية جمل

 مبشاركة معمنصة الكومنولث لتعلمي الفتیات  ة). ويه ٔأیًضا رئيس2013-2018(
 130 ا یبلغفرص التعلمي مل ٕا��ةمبادرة هتدف ٕاىل  ، ويهوز�ر اخلارجية الربیطاين

 يف الكومنولث. مقا�د ا�راسة ال حيرضونملیون طفل 

�ايم  امئة �ى أ�مم املت�دة يف جنیف بنيا� هتامنصب سفرية �ینيا وممثل شغلتو 
ٔأمينة دامئة يف وزارة العدل والشؤون  ُعّینت، 2008. ويف �ام 2006و  2000

كنائبة للمد�ر  ةٕاىل �ر�مج أ�مم املت�دة للبيئ انضمت ذ�وبعد ا�س�توریة. 
الس�یدة محمد مناصب قيادیة دولیة رفيعة  تبؤأت. وقد 2011التنفيذي يف �ام 

 والویبوا يف ذ� منظمة الت�ارة العاملیة املس�توى يف العدید من املنظامت مب
یة أ�مم املت�دة ومفوض ومنظمة العمل ا�ولیة ومنظمة الص�ة العاملیة وأ�ونكتاد 

�ر�مج أ�مم املت�دة املشرتك املعين بفريوس نقص املنا�ة و  لشؤون الالجئني
    .البرشیة/إالیدز

�ازت �ىل العدید من اجلوا�ز مهنا: �ا�زة نیلني ويه ونظري تفانهيا يف معلها، 
من معهد يف ا�بلوماس�یة  ا�متزي�ا�زة و  ،لسودانمجهوریة ا متن�هٔأ�ىل تقد�ر دو� 

الشمس الوشاح ا�ٔكرب لوسام و ، لر�دة أ�عامل ٔأدیبييس ��توندي توماس
، احلكومة إالیطالیةمن مقدم  ووسام �رتبة فارس ،املرشقة (حكومة الیا�ن)

 Cavaliere dell’ Ordine della Stella della Solidarietà وحيمل امس
Italiana حصلت الس�یدة محمد و ). فارس �رتبة (وسام جنمة التضامن إالیطايل

 قلب ا�هب ويه الوسام الرئايس يف �ینيا �ا�زة وطنیة ٔأمسى�ىل ٔأیضا 
)Award of Elder of the Golden Heart (ر�مج أ�مم املت�دة  و�ر�ا�

 .2016إالمنايئ ٔ��د ٔأبطال �ر�مج أ�مم املت�دة إالمنايئ أ�ربعة لعام 



 
 لكمة أٔ�د �بار املسؤولني رفيعي املس�توى 
 

 
 الس�ید �راوان مناف سعادة

يف  رئيس الواك� الوطنیة لالقتصاد إالبداعي
 مجهوریة ندو�س�یا

واك� الوطنیة لالقتصاد �الًیا منصب رئيس ال الس�ید �راوان مناف�شغل 
 و�متثل �مهتا يف 2015�ام  أ��شئتوزاري  مس�توىذات إالبداعي، ويه واك� 

قبل و تنس�یق الس�یاسات املتعلقة بتمنیة قطا�ات �قتصاد إالبداعي يف ٕاندونيس�یا. 
رك وأٓدو  واك� ، شغل منصب رئيسيرئيًسا لواك� �قتصاد إالبداع تعیينه

)AdWork(  جزء مهنا مملوك ويه واك� ٕا�ال�ت ، لهاواملستشار إالبداعي
واك�  مد�ر منصبوتبؤأ . )2010-1999(العاملیة  EURO  RSCGلش�بكة

 اإالبداعي التنفيذي منذ تأٔسيسه هامد�ر و التنفيذي  هارئيس إال�ال�ت أٓدوورك و 
 .1999حىت �ام وقد اس�متر فهيا ، وهو ٔأ�د مؤسس�هيا، 1989�ام 

درس الس�ید �راوان مناف يف لكیة العلوم �ج�عیة والس�یاس�یة يف �امعة و 
دراس�ته يف لكیة �كنولوجيا احلاسوب  وواصل، راهیانغان يف �ندونغ ٕ�ندونيس�یا�

، لندن �ململكة املت�دة يف ) ومركز التدریب التلفزیوين1980-1978يف لندن (
لتلفزیون يف جمال ال التشغیلیة اجلوانب و أ�عامل ٕادارة حيث درس التنظمي و 

 الت�اري.
 

 فيد نظام امللكية الفكریة �بتاكر�یف ی  1املوضوع 
 

 :امليّرس 
 
 
 
 
 
 

 
 الس�ید یوش�یويك �اك�

قطاع البنية مسا�د املد�ر العام ورئيس 
 يف الویبو التحتیة العاملیة

 تقامسالقطاع  یيرسو قطاع البنية التحتیة العاملیة يف الویبو.  الس�ید �اك� یرتٔأس
ملعرفة وقوا�د �اصة �بىن حتتیة مس�تدامة  ٕا�شاءاملعرفة �مللكية الفكریة من �الل 

تب امللكية جمانیة للملكية الفكریة ومنصات مشرتكة لتوصیل ماكبیا�ت �املیة 
 :هذا القطاع الفكریة. و�شمل معل

 ؛یري الویبو �شأٔن امللكية الفكریةالتصنیفات ا�ولیة ومعا •
، مبا يف ذ� قوا�د بیا�ت امللكية الفكریة ٕاىل املعرفة واملعلومات النفاذ •

  )التوس�مي البیا�ت العاملیة ٔ�دواتوقا�دة  الرباءات ر�ن مثل( العاملیة
 ومراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر؛

عامل ملاكتب امللكية الفكریة وٕا�شاء منصات مشرتكة مثل ا�ٔ �لول ٕا��ة  •
 .نظام الویبو للنفاذ املركزي



 :املت�دثون
 
 
 
 
 
 

 
 

 دومينیك فوري الس�ید 
مدرسة لوزان �حتادیة للعلوم يف ٔأس�تاذ 

�قتصاد  قسمرئيس و  )EPFLالتطبیقية (
 فهيامد�ر لكیة إالدارة و وٕادارة �بتاكر 

 

مدرسة لوزان �حتادیة للعلوم التطبیقية يف  متفرغٔأس�تاذ  دومينیك فوري
)EPFL( منصب رئيس قسم �قتصاد وٕادارة �بتاكر و�شغل منصب  یتبوأٔ ، وهو

. وهو عضو يف جملس التطبیقيةمدرسة لوزان �حتادیة للعلوم معید لكیة إالدارة يف 
العلوم يف سو�رسا، ورئيس جملس ٕادارة املعهد السو�رسي للبحوث �قتصادیة يف 

، ساملیة وا�متع (�امعة �ولومبیايف مركز الرأٔ  �ار�وعضو  ،)KOFزیورخ (
 .نیویورك)

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ا الس�یدة مارزینا أٓ� و�ر�ز
 بحوثل  العاملي عهدامل  مد�رةو  ٔأس�تاذة اقتصاد

معیدة لكیة �قتصاد العاملي يف و   �قتصاد
 ببولندا مدرسة وارسو لالقتصاد

 
 
 
 

 لكیة ةمعید منصب و�شغل متفر�ة، اقتصاد ٔأس�تاذة و�ر�زا أٓ� مارزینا الس�یدة
 منصب وتتوىل .2016 �ام منذ لالقتصاد وارسو مدرسة يف العاملي �قتصاد

 �اص� و�ر�زا الس�یدةو  .2005 �ام منذ �قتصاد بحوثل  العاملي عهدامل  مد�رة
 �قتصاد يف �لوم ودكتوراه )1995( �قتصاد يف ا�كتوراه شهادة �ىل

 �ولیدج لندن �امعة يف �حثة كزمي� 2000و 1999 �ايم بني ومعلت ).2002(
 املت�دة. �ململكة

 واقتصاد ا�ويل، �قتصاد �ىل ا�ٔاكدميي هاس تدر� و  و�ر�زا الس�یدة حبوث كز�ر و 
 ،�بتاكر ؤأنظمة التكنولوجيا، بنقل املتعلقة قضا�وال ،�اص �شلك �بتاكر
 ؤألفت التنافس�یة. �ىل اخلارجية والت�ارة املبارش أ�جنيب �ست�ر أٓ�ر وكذ�

 .تأٔلیفها يف شار�ت ٔأو �لمیة ومقا� كتاب 100 من ٔأكرث

 لرشاكتا صاحلل �ستشاریة املشاریع من العدید أٔیًضا و�ر�زا الس�یدة ونفذت
 والتطو�ر والبحث التدویل اسرتاتیجیات جمال يف احلكومية واملؤسسات
 تقدم حيث ،أ�وروبیة املفوضیة يف كخبرية 1220 �ام منذ تعملو  و�بتاكر.

 عضًوا اكنت ،اخلصوص و�ه �ىلو  و�بتاكر. البحث س�یاسات �شأٔن املشورة
 ("�بتاكر �قتصادیة الس�یاسة يف املتخصصة املس�توى رفيعةال رباءاخل ٔأفرقة يف
 البحث س�یاسات يف املتخصص اخلرباء فریقو  "I4G" – ا�منو ٔأ�ل من

 ،2017 �ام ويف ،2015 ٕاىل 2012 من الفرتة يف ")RISE" والعلوم و�بتاكر
 أ��ر" يف املتخصص أ�وروبیة للمفوضیة التابع اخلرباء فریق ٕاىل انضمت



 حتلیالت قدمی حيث "،)ESIR( و�بتاكر لبحثل  و�ج�عي �قتصادي
 ةرئيس از و�ر� الس�یدة وُعّینت الس�یاسات. تنفيذ دمع هبدف توصیاتو  اقتصادیة

 - املتبادل التعمل "ممارسة يف املتخصص أ�وروبیة للمفوضیة التابع اخلرباء لفریق
 أ�عامل" جمال يف والتطو�ر البحث منح خطط تقيمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الس�یدة فر�ندا دي نیغري 

عهد مد�رة قسم دراسات إالنتاج و�بتاكر مب 
 لربازیل��رازیلیا يف البحوث �قتصادیة التطبیقية 

 
 �قتصادیة البحوث معهد يف الباحثات قادة من نیغري دي فر�ندا الس�یدة

 �امعة من �قتصاد يف ا�كتوراه شهادة �ىل �اص� ويه )Ipea( التطبیقية
 �ايم بني للتكنولوجيا ماسا�شوستس معهد يف زا�رة �حثة اكنتو  اكمبیناس.

 نیجري دي الس�یدة ودٔأبت .2017 �ام يف هارفارد �امعة ويف 2017و 2015
 والقدرة �قتصاد �ىل احلدیثة والتكنولوجيا العلوم تأٔثرياتب  �ه�م �ىل دامئًا

 متعلقة مناصب شغلت ،العام القطاع يفو وإالنتاجية. لٔ�عامل التنافس�یة
 تبوأٔت حيث ،والتكنولوجيا والعلوم ٕالنتاجيةا ختص اليت العامة �لس�یاسات

 )2008( اخلارجية والت�ارة والصنا�ة التمنیة لوز�ر اقتصادیة مستشارة منصب
 ).2012-2010( التكنولوجيا و العلوم بوزارة قيميوالت  الرصد مكتب ورئيسة
 مد�ر و�ئبة )2017-2012( مد�رة منصب ٔأیًضا نیجري دي الس�یدة وشغلت

 من لعدیدا ٔألفت وقد .التطبیقية �قتصادیة البحوث معهد )2009-2010(
 عن قتصاد� يف الربازیيل التمنیة بنك �ا�زة �ىل وحصلت والكتب املقاالت

 ،2014 �ام يفو الربازیل. يف أ�جنبیة للرشاكت الت�اري أ�داء يف ٔأطروحهتا
 وا�دة يف ا�هنائیة املرا�ل ٕاىل الربازیل يف إالنتاجية حول ٔألفته ا�ي الكتاب وصل

 .)Jabuti( �ابويت �ا�زة ويه البالد يف أ�دب جوا�ز ٔأرفع من

 



 داع�یف یفيد نظام امللكية الفكریة �ب 2املوضوع 
 امليّرسة

 
 
 
 
 
 
 

 
 الس�یدة فوربني

قطاع حق املؤلف مسؤو� ئبة املد�ر العام � 
 والصنا�ات إالبداعیة يف الویبو

مسؤو� �ئبة املد�ر العام  وتتبؤأ منصب، یةفر�س�  يه مواطنة فوربنيالس�یدة 
 .2016سبمترب  18منذ والصنا�ات إالبداعیة يف الویبو قطاع حق املؤلف عن 

يف لك من القطا�ني العام واخلاص منذ  �دةشغلت الس�یدة فوربني مناصب و 
يف هیئة حكومية دولیة و�ربة  ة يف ا�بلوماس�یة الوطنیة�رب  ومتت�. 1983�ام 

ليت معلت ٔأیضا يف ٕانتاج وتوزیع لٕال�الم واالتصاالت ا مرموقة�برية يف رشكة 
، ويه ٔأربع لغات �الوة �ىل ذ�، تت�دث الس�یدة فوربنيو ثقافية. ٔأعامل 

 .الفر�س�یة وإالجنلزيیة والصینية والیا�نیة

 املت�دثون: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ا�كتور فانوس جميس 

ن ؤأس�تاذ سابق يف �امعة التكنولوجيا يف كنغس�ت
 جبام�اك

 
 

 

 
�ر�مج أ�مم املت�دة يف  هو مستشار رئييس سابق فانوس جميس ا�كتور

كام اكن دويل للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو). مستشار و إالمنايئ، 
 اخلاص) Scotiabank( الكريس البحيث سكوتیابنكزميل �حث رئييس يف 

ٔأس�تاذ مسا�د ممتزي يف اكن ٔأیضا و  ،ر�دة أ�عامل والتمنیة�ال مب
ثالثة وهو مؤلف ل اما�اك. جب �امعة التكنولوجيا يف �قتصاد/�قتصاد القيايس

امئة �ىل حق املؤلف يف �اما�اك للویبو تقيس مسامهة الصنا�ات القمو�ة تقار�ر 
اللجنة �قتصادیة  ومؤلف دلیلمنظمة دول رشيق ا�اكریيب و  و�رینيداد وتو�غو

 اس�تعراضات"تصممي وٕاجراء التابعة لٔ�مم املت�دة  ٔ�مر�اك الالتینية وا�اكریيب
الواردة يف الرئيس�یة  هٔأطرو�اتو�ركز يف يب". ات العامة يف ب�ان ا�اكریالنفق

يف ٔأن مشلكة التمنیة الرئيس�یة  �ىل هامةمقاالته املنشورة يف جمالت وكتب 
 قطاع رٔأس املال احمليل. شدة صغر �متثل يفدول ا�اكریيب 



 
 
 
 

 
 
 

 الس�یدة روث توس 
واملد�رة املسا�دة يف  بورمنوث ٔأس�تاذة يف �امعة

�ململكة  الفكریة وٕادارهتامركز س�یاسة امللكية 
 املت�دة

 

الصنا�ات إالبداعیة يف مركز س�یاسة امللكية  ٔأس�تاذة اقتصاد الس�یدة روث توس
 CREATe يف �ر�مجامعة بورمنوث وزمي� جب )CIPPM( الفكریة وٕادارهتا

ة يف �قتصاد الثقايف القتصاد الثقايف (�امعة �السكو). ويه متخصصل
ني يف �ىل نطاق واسع يف � ا�الٔأعامل . وقد �رشت حق املؤلف واقتصاد

واملساهامت  البحثیة أ�وراق مجمو�ة من حررت، كام ا�الت ا�ٔاكدميیة والكتب
، �رشته مطبعة �امعة كتاب مدريس عن �قتصاد الثقايف ، مبا يف ذ�أ�صلیة

) ويه رئيس حتر�ر كتيب 2019اكمربیدج (الطبعة الثانیة س�تنرش يف مایو 
جم�  مسا�د يف معلت الس�یدة توس يف منصب رئيس حتر�رو �قتصاد الثقايف. 
 عیةامجل رئيسة يف منصب ، و2002ٕاىل  1993من يف الفرتة  �قتصاد الثقايف

رئيسة يف منصب ، و2008و 2006بني  )ACEI(القتصاد الثقايف ل ةا�ولی
. 2006ٕاىل  2004من يف الفرتة مجعیة البحوث �قتصادیة يف قضا� حق املؤلف 

 .امجلعیة ا�ولیة لالقتصاد الثقايفمن  ةممتزي  يه زمي�و

كام قدمت ب�ان  يف �دةمجمو�ة واسعة من املنظامت  يف الس�یدة توس و�ارضت
ة يف �قتصاد الثقايف واكنت مستشار عروض ندوات وورقات مؤمتر و فهيا 

، مبا فهيا نظامت احلكومية الوطنیة وا�ولیةحق املؤلف لعدد من امل  واقتصاد
 الویبو.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  غالس�ید عز�ز دین
الرئييس يف وزارة الثقافة  املستشار التقين

والصنا�ات إالبداعیة وامللكية الفكریة يف داكر 
 �لسينغال

 
 

منذ لوز�ر الثقافة يف الس�نغال  التقينمنصب املستشار  غدینالس�ید عز�ز  تبوأٔ 
 .لك �اص عن مسائل امللكية الفكریة. وهو مسؤول �ش2012�ام 

�شطة التدریب والتطو�ر �ٔ س�نوات �دیدة من حياته املهنیة  غالس�ید دین و�رس
 2017يف �ام وامجلاعیة.  و�ٕالدارةقوقهم حبالفنانني يف ٕافریقيا  توعياملهين اليت 

(جلنة  �ئباً لرئيس جلنة الویبو ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورةُانتخب 
الوزراء  ةشغل منصب مستشار �اص لرئيس 2014يف �ام و. حق املؤلف)

من ويف الفرتة اكن مسؤوًال عن الشؤون الثقافية. قد ، و الس�یدة ٔأمينا� توري
 وتبؤأ منصبرئيًسا مجلعیة املوس�یقى يف الس�نغال.  ُانتخب 2011ٕاىل  1999
 Bureau Sénégalais" (املكتب السينغايل حلق املؤلف" جملس ٕادارةرئيس 

du droit d'auteur ( و�رٔأس اللجنة القانونیة 2013ٕاىل  2001يف الفرتة من ،
 2008�ام يف واحلقوق ا�اورة  حق املؤلفاع�د قانون  جنم عهناالتوجهيیة اليت 

 يف الس�نغال.
  س�تودیو ميدميیوزیكال اكن مد�رافقد ، و�ش�تغا� مكوس�یقي ومنتج يف السابق

Midimusique Studio) (لعب تتسجیاللل  مرفق وهو، ومقره يف دأاكر 
أ�لبومات اجلدیدة يف ٕاطالق ملواهب املوس�یقية و �فع ا�دوًرا رئيس�ًیا يف 



ملكتب امستشار  شغل منصب، 2005ٕاىل  2000من ويف الفرتة التسعینيات. 
أٔن یؤسس وید�ر رشكة ٔأ�سنت ملتبلز غرب ٕافریقيا قبل لإالقلميي للخطة ا�ولیة 

)Accents Multiples( ثقافية قامت بتنس�یق العدید ال هندسة لل ، ويه رشكة
إالرشاف  ، اكن مسؤوًال عن2010يف �ام ومن املرشو�ات الثقافية يف ٕافریقيا. 

من عقود الفنانني املوس�یقيني ا�ولیني ا��ن شار�وا يف  �ىل ٔأكرث من مائيت عقد
 الس�ید دینغسامه � �الًبا ما و يف دأاكر.  نُّظما�ي  فنون النی�ريیةلل  العامليهر�ان امل 

�متتعه يف املؤمترات ا�ولیة والفعالیات الثقافية ا�ولیة املتعلقة �لصنا�ات الثقافية 
 ارة امجلاعیة.وإالد حق املؤلفيف قانون  ة �اصةخبرب 

 ملیةالقضا� العا�یف یفيد نظام امللكية الفكریة  3املوضوع 
 

 امليّرس 
 
 
 
 

 
 
 
 

یتاهونغ الس�ید مينلیك أٔ�ميو   
قطاع القضا� مرشف �ىل  املد�ر العاممسا�د 

 الویبو يف العاملیة
 

، �ىل قطاع القضا� العاملیة يف ، وهو مواطن ٕاثیويبیتاهونغ الس�ید �رشف 
امج اليت تتناول القطاع �دًدا من الرب هذا جيمع و . 2014الویبو منذ د�سمرب 

ؤأشاكل التعبري الثقايف  ،، مبا يف ذ� املعارف التقلیدیةالقضا� الشام�
؛ امللكية الفكریة الفكریةٕاذاكء ��رتام للملكية  ؛واملوارد الوراثیة ،التقلیدي
 العالقات اخلارجية. وتتناول كذ� ،ت العاملیةوالت�د�

، معل مكمثل دامئ ٕالثیوبیا �ى ماكتب ٕاىل الویبو یتاهونغ الس�ید  قبل انضاممو 
منظامت دولیة ٔأخرى يف سو�رسا �ى ، وأ�مم املت�دة يف جنیف ويف فيینا
�ري سفريًا مفوضا ٕالثیوبیا �ى سو�رسا و (و وفيینا. واكن سفريا فوق العادة 

لوزارة  قانونیا اً مستشار بلغار� وا�ر ورومانیا. واكن ا�منسا و  �ىمقمي) 
يف جلنة  اً عضو  وقد اكناخلارجية يف ٕاثیوبیا وشغل مناصب دبلوماس�یة خمتلفة. 

 شهادة�اصل �ىل یتاهون غ الس�ید و لقانون ا�ويل. املعنیة ��حتاد أ�فریقي 
املاجس�تري يف القانون ا�ويل العام من لكیة لندن اجلامعیة وشهادة 

 الباكلوریوس يف القانون من �امعة ٔأد�س ٔأ��.

 املت�دثون: 
 
 
 

 
 
 
 

 الس�یدة اكرولني نكويب
 ٔأساتذة يف �امعة �یب �ون جبنوب ٔأفریقيا

يف قسم القانون الت�اري جبامعة �یب  متفر�ةٔأس�تاذة  الس�یدة اكرولني نكويب
دا�ل يف جمال امللكية الفكریة و�بتاكر والتمنیة  حبثیا ا�رس�ی و�شغل�ون. 

قسم العلوم والتكنولوجيا حتت ر�ایة مبادرة الكرايس ، ؤسسة الوطنیة للبحوثامل
و�ىل ، شهادة ا�كتوراه (�یب �ون) �اص� �ىلالبحثیة جلنوب ٕافریقيا. ويه 

الباكلوریوس يف احلقوق  شهادة، و�ىل اجس�تري يف احلقوق (اكنتاب)املشهادة 
ولیة املتعلقة يف العدید من مشاریع البحوث القانونیة ا� وقد اخنرطت(زمبابوي). 

 ریةللبحوث �بتاكأ�فریقية املفتو�ة ش�بكة ال ، مثل مرشوع �مللكية الفكریة
)Open AIR( رشت الس�یدة نكويب و . منصب الرئيسة املشاركة وتبؤأت فيه�

ق قانون ح اليت �شملجلوانب � املتعلقحول قانون امللكية الفكریة  الكثري
 �ىل حنو اكف �دمات ال تتلقىٔ�سواق اليت يف إاىل املصنفات  والنفاذ املؤلف



 
 

والسمعیة واجلسدیة  ا�هنیةأ�ش�اص ذوي إال�اقات ٔأسواق مبا يف ذ� 
 كتا� حيث ٔألفت�ركز �ىل حامیة معارف الساكن أ�صلیني  ٔأهناكام و�ريها. 

لساكن أ�صلیني وامللكية ا معارفوشار�ت يف حتر�ر جم� بعنوان  �شأٔن ذ�
س�یاسة امللكية الفكریة معال بعنوان �رشت الس�یدة نكويب ٔأیًضا و . الفكریة

وهو  ،والقانون وإالدارة يف ٕافریقيا: اس�تكشاف التعاون القاري وش�به إالقلميي
�ود التاكمل إالقلميي �ىل قانون امللكية  معل ینظر يف الطریقة اليت تؤ�ر هبا

 الفكریة وس�یاس�هتا يف ٕافریقيا.
خمتلف املنظامت مثل الویبو صاحل دراسات ل �دةنكويب  ةأ�س�تاذ ؤأجرت

س قانون . ويه تدرّ رابطة ٔأفریقيا اجلنوبیة للتمنیة واللجنة �قتصادیة ٔ�فریقياو 
وا�راسات العلیا يف �امعة �یب أ�ول امللكية الفكریة �ىل املس�تویني اجلامعي 

مثل �امعة ٔأفریقيا. ويه عضو يف العدید كزا�رة يف �امعات ٔأخرى  وحتارض�ون 
والبحث يف جمال  ا�ولیة للهنوض �لتدر�س امجلعیةمن امجلعیات ا�ٔاكدميیة مثل 

للمدرسني والباحثني يف جمال فریقيا أٔ جنوب  یةومجع ، )ATRIP( امللكية الفكریة
القانون مدريس  ورابطة�كنولوجيا املعلومات  وقانونقانون امللكية الفكریة 

نوب ٕافریقيا. ويه عضو مشارك يف مركز القانون والتكنولوجيا وا�متع جبامعة جب 
 جم� قانون امللكيةٔأسسا  ال��نتعد الس�یدة نكويب ٔأ�د احملرر�ن و ٔأو�وا. 
ويه  ،فریقياأٔ بقانون امللكية الفكریة يف جنوب ، ويه ٔأول جم� �اصة الفكریة

 ٔأكرث عن يف هیئات حتر�ر العدید من ا�الت أ�خرى. و�رد تفاصیل ٔأیضا عضو
إاللكرتوين  ا �ىل املوقعحبو�و  ؤأ�اد�هثامنشوراهتا 

ww.carolinebncube.com. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 الس�ید بیرت ك. یو

 مركز ومد�ر االتصاالت ؤأس�تاذ القانون ٔأس�تاذ
 أٓند ٕایه �كساس �امعة يف الفكریة وامللكية القانون

 لوال�ت� وورث فورت يف )A&M Texas( ٕام
  أ�مر�كية املت�دة

 

ومد�ر مركز القانون  االتصاالتؤأس�تاذ  أٔس�تاذ القانون الس�ید بیرت ك. یو
يف الوال�ت )  Texas A&M(ٕام  وامللكية الفكریة يف �امعة �كساس ٕایه أٓند

اكن و قانون امللكية الفكریة  جمال �ائ� كرين يف �ريسشغل سابقًا و املت�دة. 
املد�ر املؤسس ملركز قانون امللكية الفكریة يف لكیة احلقوق جبامعة دریك. 

ان لالقتصاد والقانون يف يف �امعة �شونغن البحيث ٔ�س�تاذ ونالنشغل �ريس و 
هانكن  ولكیةيف �امعة بو�وين  زا�ر ٔأس�تاذ قانونصب ومنلصني �ووهان 

�ونغ  هونغ�امعة و �امعة هلس�نيك و �امعة حيفا و �امعة هواكیدو و لالقتصاد 
القانون ا�ويل  مجعیةفرع سرتاس�بورغ. وهو مد�ر ا�راسات بو�امعة 
 ، ومعل رئيًسا لتحر�ر جم� الویبو.أ�مر�كية

 
 
 
 
 
 
 

 
 الس�ید كزافيیه سو�

يف �امعة سرتاس�بورغ  مسا�د يف القانونٔأس�تاذ 
ومنسق ٔأاكدميي ومسؤول �لمي يف مركز دراسات 

 بفر�سا سرتاس�بورغ يفامللكية الفكریة ا�ولیة 
 
  

 
 

 
 
 

 يف ٔأس�تاذ مسا�دوهو ، كتوراها� �اصل �ىل شهادة الس�ید كزافيیه سو�
مركز دراسات امللكية الفكریة يف �لمي ٔأاكدميي ومسؤول  ومنسقالقانون 
التقايض �شأٔن الرباءات يف  دبلوم ید�ر، حيث جبامعة سرتاس�بورغا�ولیة 
 مركز املشرتك بني رشوعامل ید�ر ، كام ٔأنه ٔأ�شطة التدریب القضايئو  ٔأورو�

 ومكتب �قتصاد النظري والتطبیقي دراسات امللكية الفكریة ا�ولیة
)CEIPI-BETA( دید . وقد معل يف العامللكية الفكریة واقتصادقانون  �شأٔن

ضیة أ�مم ، مفو من املنظامت ا�ولیة (الویبو، منظمة الص�ة العاملیة، أ�ونكتاد
، بنك التمنیة للب�ان أ�مر�كية، املت�دة حلقوق إال�سان، �حتاد أ�ورويب

�دد من احلكومات الوطنیة يف جمال إالصالح القانوين يف ، و)و�ات ٔأخرى
مجمو�ة من املوضو�ات املتعلقة �مللكية الفكریة.  تعامل مع حيثوالس�یايس 

القانون  جبمعیة�شغل �الًیا منصب املقرر املشارك للجنة قانون الص�ة العاملیة و 
ة الفكریة لكيوقانون امل وٕانفاذ امللكية الفكریة  ترباءاالجماالت  و�شلكا�ويل. 
 .حصة أ�سد من معل أ�س�تاذ سو� ٕا�هيا والنفاذ يف الص�ةو�بتاكر ا�ويل 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 الس�یدة سو�ري مون  
 العايل لمعهدل  التابع الصحي املركز يف البحوث مد�رة

 جبنیف وإالمنائیة ا�ولیة ل�راسات

دكتوراه و  العامةإالدارة يف اجس�تري �اص� �ىل شهادة امل  الس�یدة سو�ري مون
يف املركز الصحي العاملي وحمارضة زا�رة يف  البحوثيه مد�رة و، يف ا�ٓداب

�رشف �ىل تدر�س نیف. كام جب  ل�راسات ا�ولیة وإالمنائیة املعهد العايل
امعة هارفارد جبلص�ة العامة ليت. �شان  لكیة طالب ا�كتوراه يفوتوجيه 
 واملواضیع اليت تدرسها حبو�ا�ركز و یة. يف الص�ة العامل  ةمسا�د ةحمارض بصفهتا 

�ىل �بتاكر  �اصة، و�قتصاد الس�یايس للص�ة العاملیة (�ىل احلومكة العاملیة
ارة وقوا�د الت� ،تفيش أ�مراضوالتصدي ل ، والتأٔهب احلصول �ىل  أ�دویةو 

لص�ة)، وتطور ٔ�غراض اائیة واملسا�دة إالمن ،و�ست�ر وامللكية الفكریة
 لمشألك العاملیة.ل  للتصدي �بتاكریة، والس�یاسات ا�ولیة النظم
 احلومكةالقوا�د �ري الرمسیة يف  كتاب ،فولفغانغ ها�ن من ٔألفت، ٕاىل �انبويه 
�رشته ( احلصول �ىل  أ�دویةو ، ، وقوا�د امللكية الفكریة: حقوق إال�سانةالعاملی

 العامة الس�یاسات حولٔأجرت حبثًا وقد ). 2013 �امروتلیدج مطبعة 
دة مل احلصول �ىل  أ�دویةو �بتاكر  شلكل  احملددة ةالس�یاس�ی واملامرسات

وتبؤأت . 1999منظمة ٔأطباء بال �دود يف �ام  حيث اس�هتلته يف، عرش�ن �اًما
 واكن أٓخرها منصهبا يف، من الهیئات �ستشاریة املتخصصة يف �دد مناصب

الفریق �ستشاري ملنتدى منظمة و  ،املهم�أ�مراض مبادرة ٔأدویة جملس ٕادارة 
 �ى املتخصصالفریق �ستشاري و ، العاملیة املعين �لتسعري العادلالص�ة 

�دة واملعين �حلصول �ىل لفریق الرفيع املس�توى التابع لٔ�مني العام لٔ�مم املتا
 ، ومنتدىاملرفق ا�ويل لرشاء أ�دویة يف قرت�اتامل اس�تعراض، وجلنة أ�دویة

 ملیكرو�تاهتدیدات يف الوال�ت املت�دة حول الوطنیة  الطبیة ا�ٔاكدميیات
مد�رة  شغلت منصبضام�ا ٕاىل معهد ا�راسات العلیا، قبل انو . املضادة
لكیة يت. �شان للص�ة العامة جبامعة هارفارد � يف الفریق املس�تقل  اتا�راس

، وشار�ت يف تأٔسيس �ىل املس�توى العامليلفريوس ٕایبوال  املعين �لتصدي
وهو مركز تنس�یق يف �امعة ، لص�ةغراض ااحلومكة العاملیة �ٔ  منتدى ورئاسة
 إالدارة العامة والص�ة فهيا تقاطعاليت ت قضا� اليف  لبحثهدفه هو ا هارفارد

 شهادة حصلت �ىلو . �شأٔهنا ةاسرتاتیجی اتعقد اج��و  ومناقش�هتا
من �امعة  العامةدارة االٕ املاجس�تري يف  وشهادة، الباكلوریوس من �امعة ییل

 ، وشهادة ا�كتوراه من لكیة هارفارد �ینيدي للعلوم احلكومية.�رینس�تون



والفرص اليت نظام امللكية الفكریة اليت یطر�ا ت�د�ت ال مناقشة مفتو�ة حول  4املوضوع 
 الیوميف �امل  یتيحها

 ةامليّرس 
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 

 الس�یدة وانغ بینينغ 
املد�ر العام املسؤو� عن قطاع العالمات  �ئبة

 يف الویبو الت�اریة والتصاممي

كتب ا�ويل للویبو يف ٔأ�ریل ، ٕاىل امل يةصین  ةمواطن ويه ،الس�یدة وانغ بینينغانضمت 
عن قطاع  املد�ر العام املسؤو� ةيف منصب �ئب 2009يف د�سمرب  ینتوعُ ، 1992

 .2014والیة �نیة يف د�سمرب ل وُعینتالعالمات الت�اریة والتصاممي 

القانون ا�ويل يف ٕاطار جلنة الویبو ا�امئة املعنیة  تطو�رالقطاع مسؤولیة  ویتوىل هذا
 توىلكام ی اجلغرافية.  واملؤرشاتالصناعیة  والتصامميبقانون العالمات الت�اریة 

ٕادارة ٔأنظمة التسجیل ا�ولیة للعالمات الت�اریة (اتفاق مدرید و�روتو�و�)  یةمسؤول 
 الصناعیة (اتفاقية الهاي) و�سمیات املنشأٔ (اتفاقية لش�بونة). والتصاممي

 واالتصاالتاللغة إالجنلزيیة  من ختصصاتاخللفية ا�ٔاكدميیة للس�یدة وانغ وتتشلك 
ونغنان يف �شانغشا يف الصني يف خترجت من �امعة �ش وقد والنقل والقانون.

املاجس�تري يف القانون، مبا يف  شهادة�ىل  ويه �اص�، القرن املايضس�بعینيات 
، من لكیة احلقوق جبامعة اكلیفورنیا (بريلكي) يف الوال�ت امللكية الصناعیةقانون ذ� 

احلقوق �ىل دبلوم يف القانون أ�مر�يك من لكیة �اص�  كام ٔأهنااملت�دة أ�مر�كية. 
 جبامعة �ولومبیا يف نیویورك.

الصني  معلت يف وزارة االتصاالت والنقل يفٕاىل الویبو  الس�یدة وانغ قبل انضاممو 
يف ٔ�داء �ام  �الل هذه املدة ُاعمتدت، حيث 1980ٕاىل �ام  1975من �ام 

للصنا�ة والت�ارة،  احلكومية إالدارة العامةمعلت الحقًا يف و مجهوریة تزنانیا وزامبیا. 
اكت لتسجیل وإالرشاف �ىل الرش � اخلاصة دارةاالٕ اكنت مسؤو� عن حيث 

 �دمة العالمات الت�اریة يف الصنيمؤسسة �ىل و ، أ�جنبیة وأ�سامء الت�اریة
)China Trademark Service( العالمات  معنیة خبدمةاكنت ، ويه مؤسسة

 .1992حىت �ام إالدارة العامة احلكومية للصنا�ة والت�ارة حتت ٕارشاف الت�اریة 



 
  

 املت�دثون:
 
 
 
 
 

 
 
 

 الس�ید یويش توریغو 
يف �حتاد  �ئب مد�ر مكتب �منیة االتصاالت

 ا�ويل لالتصاالت جبنیف

ورئيس قسم إالدارة  مكتب �منیة االتصاالت هو �ئب مد�ر توریغویويش الس�ید 
تنس�یق ٔأ�شطة قطاع قيادة العملیات الشام� املتعلقة ب ویتوىل وتنس�یق العملیات. 

، مبا يف ذ� تنظمي املؤمتر العاملي لتمنیة والرتوجي لها (ITU-D) �منیة االتصاالت
ٔأنه ٔأخرى. كام  ؤأ�داثالفریق �ستشاري لتمنیة االتصاالت اج�ع االتصاالت و 

مكتب �منیة يف د البرشیة ملوار املتعلقة �یتوىل قيادة اخلدمات املالیة وإالداریة و 
لجنة التوجهيیة ال  يف رئاسةٔأیًضا  توریغو  الس�یدو�شارك  .)BDT( االتصاالت

املشرتكة بني �حتاد ا�ويل لالتصاالت Be He@lthy Be Mobile ملبادرة 
 .ومنظمة الص�ة العاملیة

، شغل العدید من املناصب العلیا يف ا�ويل لالتصاالتقبل انضاممه ٕاىل �حتاد و 
املد�ر املسؤول عن  وتبؤأ منصبوزارة الشؤون ا�ا�لیة واالتصاالت يف الیا�ن. 

املعدات  اتشهادٕاصدار س�یاسة الطیف الرادیوي واالتصاالت الساتلیة املتنق� و 
قة یتعامل مع مجیع املسائل املتعلاكن الرادیویة ومد�ر مكتب املنظامت ا�ولیة ا�ي 

 .�الحتاد ا�ويل لالتصاالت واملنظامت ا�ولیة أ�خرى
ٔأیًضا مكستشار �لنیابة للعدید من اج��ات جملس �حتاد  توریغو  معل الس�یدو 

اليت  البارزةوشارك يف �دد من املؤمترات و�ج��ات ا�ولیة ا�ويل لالتصاالت 
 .ت ٔأو �ات ٔأخرىحتاد ا�ويل لالتصاال�نظمها 

 ، ويه منظمة (ARIB)الرادیوؤأعامل صنا�ات  مد�ر مجعیة منصبوشغل 
رباءات أ�ساس�یة ال يف جمالتعمل و ، التصاالت الرادیویةيف جمال ا املقایيسلتطو�ر 

لمعهد الوطين لتكنولوجيا ل عام الد�ر منصب امل، و من ا�االتالقياس�یة و�ريها 
كام معل يف مكتب أ�مني العام لالحتاد ا�ويل لالتصاالت  ،املعلومات واالتصاالت

 .جام�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ لالتصاالت ويف ٔأمانة 
ٕامرب�ل  لكیةاملاجس�تري يف ٕادارة أ�عامل من  �اصل �ىل شهادةتوریغو والس�ید 

 لندن وشهادة الباكلوریوس يف الهندسة الكهر�ئیة وإاللكرتونیة.ب 



 

 
 الس�ید فالدميري لو�تني 

معهد امجلهوري اخلاص �لبحث لل  الرئيس التنفيذى
ومد�ر جملس ٕادارته  العلمي يف جمال امللكية الفكریة

  يف موسكو �الحتاد الرويس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبحث العلمي اخلاص �معهد امجلهوري ل هو املد�ر العلمي ل  الس�ید فالدميري لو�تني
، ورئيس التابعة لهذا املعهدلمؤسسة ل، واملد�ر العام مللكية الفكریةيف جمال ا

، "امللكية الفكریة" MTK 550 املعیارلتوحيد  ا�ولاملشرتكة بني  التقنیةاللجنة 
يف �حتاد  ذو ماكنة خفریةالعلوم في  و�حث، يف القانونٔأس�تاذ و  دكتوروهو 

 الرويس.

�اًما يف جمال امللكية الفكریة. وهو  30�زید عن  �ربة لو�تني و�ى الس�ید
س�بعة  ومؤسس، قانون املعلوماتٔأي  –مؤسس �جتاه اجلدید يف العلوم 

، مبا يف ذ� جمال بناء ا�و� وأ�من القويم، واليت جيري تنفيذها �الیا مفاهمي يف
ق ) و مفهوم �شكيل سو 2001حقوق ا�و� يف امللكية الفكریة ( ٕادراكمفاهمي 

كتاً� ؤأكرث من  50 وقد ٔألف). 2006( �بتاكریةامللكية الفكریة كرشط للتمنیة 
املعایري التقنیة ومشرتاك بني ا�ول (معیاًرا وطنًیا  15 ٔأسسورقة �لمیة و  300

GOST هو لو�تني  يف جمال امللكية الفكریة. الس�ید  )اليت يه معایري حكومية
لرئيس واملعهد امجلهوري اخلاص �لبحث العلمي يف جمال امللكية الفكریة مؤسس ا
�حتاد �قتصادي  ٕاىل �انب العلمیة الوحيدة يف روس�یا وهو الهیئة، ا�امئ �

 100ٔأكرث من  وجرى تنفيذيف قضا� امللكية الفكریة.  املتخصصأ�وروأٓس�یوي 
املعهد  ملیار روبل مبشاركة  50 بقمية �زید عن امللكية الفكریةمرشوع یتعلق ببيع 

 .العلمي يف جمال امللكية الفكریة امجلهوري اخلاص �لبحث

، حصل فالدميري لو�تني �ىل )All-Russian(وفقًا لنتاجئ مسابقة معوم روس�یا و 
يف و). 2016-2010روس�یا" مخس مرات ( الس�نة يفالرشف "�حث  وسام
احتاد ٔأ�سفورد  نظمها، وفقًا لنتاجئ املسابقة ا�ولیة املفتو�ة اليت 2015�ام 

 �رحشه" يف 2015 الس�نة يفا�زة "�حث جب تُوجململكة املت�دة �ا�ٔاكدميي 
 ".علوماتقانون امل، عیة" يف فئة "امللكية الفكریةلعلوم �ج�ل"



 

 الس�ید اكنو �ریفينیو
 ٔأرو�  يفاملمثل الرئييس للم�لس التنظميي لتكيال 

 جبنیف

 Consejo(لتكيال  يتنظميال م�لس للالرئييس  مثلامل هو  اكنو �ریفينیوالس�ید 
Regulador del Tequila( ایة ا�ولیة وهو مسؤول عن امحل .رو�و أٔ  يف

مع واكالت أ�مم املت�دة،  املؤسس�یةعالقات عن ال، و لتسمیة منشأٔ تیكيال
الشؤون احلكومية مع عن و  ،، واملفوضیة أ�وروبیةومنظمة الت�ارة العاملیة

واك� تقيمي املطابقة  وها�لس التنظميي لتكيال والسلطات الوطنیة أ�وروبیة. 
-Agave  ٔأ�اف تیكيال نبتة ويه منظمة �نیة متثل مجیع اجلهات الفا�� يف ٕانتاج

Tequila . يف  تیكيالمسؤول عن التحقق من �متثال لتسویق  اكنووالس�ید
من �الل ) NOM 006تیكيال (ي تطبقه �أأورو� �ملعیار املكس�یيك الرمسي 

أ�وروبیني.  والفا�لنيملس�تورد�ن اتفتيش أٔ�شطة ٕاصدار الشهادات والقيام ب
تعلميیة تدریبية و ٔأ�شطة  تنظمي یةمسؤول  اكنوالس�ید  یتوىل، و�ىل غرار ذ�

يف ا�لس التنظميي لتكيال   مكتيب �رٔأسبعد و يف ٔأورو�.  تیكيالثقافة نرش ل 
، اس�تقر 2007و�رو�سل (بلجیاك) يف �ام  2005مدرید (ٕاس�بانیا) منذ �ام 

يف جنیف  2010لعام لم�لس التنظميي لتكيال ل مكتب ٔأورو� ٔأ�ًريا يف 
اجلغرافية  املؤرشاتيف اللجنة التنفيذیة ملنظمة ش�بكة  وهو عضو(سو�رسا). 

يف مقرها یو�د ، ويه منظمة �ري حكومية ال هتدف للرحب 2007منذ  ا�ولیة
 جنیف.

ٕادارة العالقات  دا�ل دوالبمعل الس�ید اكنو سابقًا كخبري يف امللكية الصناعیة و 
 يف الفرتة من�قتصاد وزارة التابع لا�ولیة �ملعهد املكس�یيك للملكية الصناعیة 

املعهد لیة التعاون ا�ويل بني ؤ . واكن من بني �امه مس2004ٕاىل  2000
يف �حتاد  من ماكتب امللكية الصناعیة و�ريهاملكس�یيك للملكية الصناعیة 

املتعددة أ�طراف يف الویبو  املنتد�ت، ومتابعة املفاوضات ا�ولیة يف أ�ورويب
 �شأٔن امللكية الفكریة. العاملیةومنظمة الت�ارة 

من �امعة دیل فايل �رتبة الرشف القانون  �اكلوریوس يفبعد حصو� �ىل و 
 ا�روسالعدید من  2003و  2001، �بع بني �ايم 2000يف �ام  يةاملكس�یك 

، وحتدیداً يف جمال �سمیات لتخصص يف قانون امللكية الصناعیةاليت قادته ٕاىل ا
 امللكية الفكریة مبا يف ذ� العالمات الت�اریة املنشأٔ. وهو �اصل �ىل دبلوم يف

مركز ا�راسات ا�ولیة للملكية الفكریة  الصناعیة و�سمیات املنشأٔ من والتصاممي
) Centre d’Etudes Internationales de la Propriété 

Intellectuelle ( فر�سا.بيف سرتاس�بورغ 
 
 



  
  �ختتام 
 
 

 
 

 
 

 

 
 الس�ید ماریو ماتوس 

يف  مسؤول عن قطاع التمنیةو �ئب املد�ر العام 
 الویبو

يف �ئب املد�ر العام  �شغل منصب، ش�یيل، مواطن الس�ید ماریو ماتوس
، اكن مستشاًرا 2014حىت نومفرب و مسؤول عن قطاع التمنیة فهيا. وهو ، لویبوا

، يف ش�یيل  لعالقات �قتصادیة ا�ولیة بوزارة اخلارجية�شأٔن اللمد�ر العام 
هد ا�راسات يف س�یاسة الت�ارة ا�ولیة يف مع املتخصص املاجس�تري  قسمومد�ر 

مر�اك �ٔ لقانون ا�ويل يف مركز هایدلربغ لا�ولیة جبامعة ش�یيل، ؤأس�تاًذا 
 .الالتینية

 أ�طراف مد�ر الشؤون �قتصادیة الثنائیة �دة مناصب �لیا مثل؛وقد شغل 
يف وزارة الشؤون  )الحقةيف مر�� ) واملتعددة أ�طراف (يف مر�� ٔأوىل(

اتفاقيات الت�ارة احلرة �شأٔن  املفاوضني الت�اریني ورئيس، اخلارجية لش�یيل
الت�ارة  ومجعیةمع مجهوریة الصني الشعبیة و�حتاد أ�ورويب  أ�طراف الثنائیة

 ش�یيل �ى منظمة الت�ارة العاملیةري سفو ، ومجهوریة �ور� احلرة أ�وروبیة
، )أ�ونكتاد( ومؤمتر أ�مم املت�دة للت�ارة والتمنیةیة، العاملیة للملكية الفكر املنظمة و 

، �رٔأس هیئة �ٕالضافة ٕاىل ذ�وورئيس ا�لس العام ملنظمة الت�ارة العاملیة. 
اللجنة املعنیة �لت�ارة والبيئة يف و منظمة الت�ارة العاملیة،  يف�سویة املناز�ات 

والفریق العامل املعين �نضامم ٔأو�رانیا ٕاىل منظمة الت�ارة  ،ا�ورة �س�تثنائیة
يف الویبو جلنة التنس�یق (ا�لس)، واكن �ئب رئيس معاهدة �رٔأس و العاملیة. 

دة للت�ارة مؤمتر أ�مم املت�ٔ�داء السمعي البرصي و�ئب رئيس ني �شأٔن ای�ب 
 .(ا�و�ة) والتمنیة (أ�ونكتاد)

التفاقية الت�ارة احلرة الثنائیة  جتار�ً  اً منسق معل، حياته املهنیة ويف بدا�ت
، واتفاقية الت�ارة احلرة لٔ�مر�كتني، بني الوال�ت املت�دة وش�یيلأ�طراف 

منتدى التعاون �قتصادي �ٓس�یا  ٕاىلش�یيل بعثته  ومسؤوال رفيع املس�توى
 ز�اتاملنا) يف " منتظم (حمّمك مت�دث"هو الس�ید ماتوس ٔأیًضا و  .واحملیط الهادئ

ٔأمانة التاكمل �قتصادي و منظمة الت�ارة العاملیة  �ىل مس�توىالت�اریة ا�ولیة 
 . ٔ�مر�اك الوسطى

يف القانون  وشهادة) 1980ش�یيل (يف القانون من �امعة  شهادةوهو �اصل �ىل 
ٔأس�تاذ هو ) و 1987-1986و�قتصاد والس�یاسة ا�ولیة من �امعة ٔأ�سفورد (

�اك الشاملیة واجلنوبیة املؤسسات ا�ٔاكدميیة يف ٔأمر زا�ر منتظم يف العدید من 
 أٓس�یا ؤأورو�. ويفوالوسطى 



  


