ד"ר פרנסיס גארי
נולד בשנת בשנת  1951באוסטרליה ,מנכ"ל הארגון הבינלאומי לקניין רוחני של האו"ם (.)WIPO
החל את לימודי המשפטים שלו באוניברסיטת מלבורן ,שם הוסמך לתואר שני במשפטים .בעל תואר
ד"ר למשפטים מאוניברסיטת קימברידג' משנת  .1980פרופסור עמית באוניברסיטאות מלבורן ופקינג
וחבר באקדמיה האירופאית למדעים.
עד שנת  ,1985השנה בה החל לעבוד ב– ,WIPOעבד ד"ר גארי כעורך דין פרטי וכמרצה למשפטים
באוניברסיטת מלבורן.
משנת  1985החל ד"ר גארי לעבוד בארגון הבינלאומי לקניין רוחני של האו"ם ,שם מילא שורה של
תפקידים ,בהם ,ראש המחלקה לקניין רוחני תעשייתי ,עוזר מיוחד למנכ"ל ויועץ משפטי של הארגון.
בין השנים  2008-2003כיהן ד"ר גארי כסמנכ"ל ,ובשנת  2008נבחר לשמש מנכ"ל .WIPO
במסגרת פעילותו עסק ד"ר גארי בגיבוש הסכם בינלאומי להגשת בקשות לפטנטים ובהעמקת השי–
מוש בסיווגים בינלאומיים אחידים בפטנטים .ד"ר גארי היה אחד הכוחות המובילים בהקמת המרכז
לבוררות של  WIPOבשנת  .1994המרכז נותן פיתרון לא משפטי לסכסוכים בינלאומיים ,זאת כחלק
מרכזי בפעילותו להסדרת עולם האינטרנט ,ובפרט שמות מתחם ושאלות אחרות בקניין רוחני שעולות
מפלטפורמות טכנולוגיות חדשות.
בשנים האחרונות פועל ד"ר גארי כדי לקדם את מעמדה של ישראל בתחום הפטנטים והקניין הרוחני בעולם ,ולפני מספר חודשים אף הכיר הארגון בישראל
כמרכז חיפוש ובחינה בינלאומי לפטנטים .בעקבות שיתוף הפעולה הפורה בין  ,WIPOבראשותו של ד"ר גארי ,ומדינת ישראל ,הודיעה ישראל לאחרונה באופן
רשמי על הצטרפותה לפרוטוקול מדריד ,המאפשר להגיש בקשה לרישום סימן מסחרי בלמעלה מ– 80מדינות.
לד"ר גארי ,כמנכ"ל  ,WIPOקשרים הדוקים עם אוניברסיטת חיפה שסייעו להפיכתה של האוניברסיטה למובילה בתחום חקר תחום הקניין הרוחני.

אוניברסיטת חיפה
סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לפרנסיס גארי
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על תרומתה רבת השנים לחוסנה הכלכלי ,התרבותי והחברתי של ישראל; על תרומתה הרבה להעצמתם של נשים ,עולים
חדשים וקבוצות נוספות בחברה הישראלית שהצליחו ,הודות לידה המכוונת ,להפוך לכח מרכזי בחברה; על כך ששיתפה בחזונה
ובידע שלה מדינות נוספות וסייעה גם להן לשאוף לחברה שיוויונית יותר; על הכבוד הרב שפעילותה הביאה למדינת ישראל ועל
הידידות רבת השנים עם אוניברסיטת חיפה.

ניתן בחיפה ,ישראל
י"ט בסיון תש"ע 1 ,ביוני 2010
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