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 دافيد موسكري

 

ويعمل، ٔأو معل لندن. ب �و�ن ماري �امعة مركز دراسات القانون الت�اري يف ممي ا�ويل يف اقانون التصيف فيد ٔأس�تاذ اد
) يف ETHاملعهد الفدرايل السو�رسي للتكنولوجيا (و �امعات ٔألياكنيت و�ر�س�تول ؤأ�سفورد  يفارض سابقا، ٔ�س�تاذ حم

 ) يف سرتاس�بورغ.CEIPIزيورخي ومركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية (

لف وجلنة التعلمي ؤ رباءات والعالمات الت�ارية، وعضو (ورئيس سابق) للجنة التصاممي وحق امل المتخصص يفحمام وهو 
امللكية الفكرية �نيي احتاد يف عضو (ورئيس سابق) للجنة التصاممي و )، CIPA( عهد حمايم الرباءاتمل العايل التابعة 
 ).ITMA( معهد و�ء العالمات الت�اريةيف ممي اوعضو يف مجمو�ة العمل املعنية �لتص ،)UNIONأ�وروبيني (

العالمات و رباءات الحمايم معل )، ويه هيئة تنظم IPRegعضو يف جملس ٕادارة هيئة تنظمي امللكية الفكرية (وهو ٔأيضا 
يف واململكة املت�دة للملكية الفكرية. ملكتب منتدى العالمات والتصاممي التابع كذ� يف الت�ارية يف اململكة املت�دة، و 

�شأٔن  ا�مو�ة �ستشاريةيف والسوق ا�ا�لية أ�وروبية مجمو�ة املس�ت�دمني يف مكتب تنس�يق شارك دافيد يف املايض، 
 .للملكية الفكريةاململكة املت�دة مكتب يف  ممياالتصو عالمات الت�ارية الحقوق 

 تنظميال امللكية الفكرية (وال س��  نيي� ؤون شو  أ��ادية املقارن وا�ويل والرباءاتالتصاممي قانون  ثاحببأٔ   دافيدمتهيو 
 مللكية الفكرية.ءات اوقانون ٕاجرا القانوين) متياز�و

مكدافع يف  زر �و  ي،عجاممس�ل ٔأول تصممي �اللها  مقدّ  اً ثالثني �اممنذ ممي اقانون الرباءات والتصدافيد يف جمال  ويعمل
 .)R G C Jenkins & Coرشكة (املس��. هو مستشار يف  مميااحملامكة أ��رية ٔأمام حممكة �س�تئناف اخلاصة �لتص

اعية ؤأ�د ممي امجلاتصال حمرر يف دليل ، و ا�ويلممي التصقانون االيت تعىن ب" Class 99مؤسس مدونة "ٔأيضا وهو 
ممي أ�وروبية اوالتصاملؤلف  حق ٔأخبار) و JIPLP( اوممارساهتامللكية الفكرية حتر�ر جم� قانون  ليس، وعضو يف جممؤسس�يه

)ECDR .( رتا وويلزلكاحملمكة العليا يف ٕانيف مرافعات قبلهتا : املبادئ واملامرسة" اعيممي امجلاتصال كتابه "قانون اقتبس وقد، 
"قادة �ا�زة وقد حصل �ىل . السوق ا�ا�لية أ�وروبيةوحمامك يف بولندا وهولندا وحمامك �س�تئناف التابعة ملكتب تنس�يق 

 اعية.ممي امجلاتصوال ريب يف جمال امللكية الفكرية والتد التعلمييف لعم� ، 2004العامل" أ�وروبية للملكية الفكرية �ام 
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 لو�و بوهوسو دينيس

 

ٕايفواري اجلنس�ية. وحصل �ىل شهادة ا�كتوراه يف ، هو )OAPI( ، املد�ر العام للمنظمة أ�فريقية للملكية الفكريةدينيس
(فر�سا). وحصل ٔأيضا �ىل �دة شهادات �ليا يف املعلوماتية القانونية  1من �امعة مونبولييه  1993 يوليو 3يف  القانون

 وقانون احلاسوب وقانون إالبدا�ات �ري امللموسة وقانون امللكية أ�دبية والفنية (�امعة �نت، فر�سا).

، �شغل منصب 2017 ٔأغسطس 1) يف OAPI، قبل ٔأن يصبح مد�را �اما للمنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية (دينيسواكن 
). وتوىل، بت� الصفة، ٕادارة النظام الوطين إاليفواري للملكية OIPIاملد�ر العام للمكتب إاليفواري للملكية الفكرية (

 ).BURIDAواري حلق املؤلف (الفكرية وسامه بنشاط يف ٕا�ادة تنظمي املكتب إاليف

وضع �سرتاتيجيات الوطنية للملكية  لياتمع خبريا �ى املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)،  بصفته، دينيسوقاد 
 الفكرية يف ب�ان ٔأفريقية خمتلفة ؤأجنز �دة دراسات حول نظام امللكية الفكرية يف ٔأفريقيا.

فوار. فقد اكن مد�ر تطو�ر القطاع اخلاص يف وزارة الصنا�ة وتطو�ر القطاع مناصب رفيعة يف �وت دي دينيسوشغل 
) لعدة س�نوات. وشغل ٔأيضا منصب �ئب مد�ر املركز CTIاخلاص. و�رٔأس، بت� الصفة، اللجنة التقنية لالست�ر (

 )، ا�ي سامه يف ٕا�شائه.CNDJالوطين للو�ئق القانونية (

يف قانون امللكية الفكرية والقانون املدين ، حمارضات امسا�د ا، بصفته ٔأس�تاذدينيسعطي ي �انب ت� الوظائف إالداريةوٕاىل 
 يف �امعات ومؤسسات خمتلفة.

يف ميدان الترشيع، �دة جلان تقنية ُعنيت و�رٔأس، �دة منشورات ودراسات يف القانون وامللكية الفكرية.  دينيسؤألّف 
 بصيا�ة القوانني واللواحئ.
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 غو�ليدزهنيكولوز 

 

، 2014نصب �ام هذا امل يف  و�ّني ، )SAKPATENTIنيكولوز هو رئيس املركز الوطين للملكية الفكرية يف جورجيا (
 Mikadze Gegetchkori( احملاماةرشكة  يف والعالمات الت�اريةرباءات متخصص يف المك�ام ٔأن معل بعد 

Taktakishvili.( 

ئيس ٕادارة الشؤون القانونية وحق : عضو يف دا�رة �س�تئناف ورالوطين، ومهنااملركز توىل نيكولوز �دة مناصب يف وقد 
الرابطة أ�وروبية يف الفكرية  مللكيةمكفاوض يف جمال اجورجيا  مثّلالقانونية. و ا�ا�رة  ومد�ر الشؤون القانونية ورئيس ؤلفامل

 .أ�ورويب حتاد�الصني ومع الثنائية حلرة اتفاقيات الت�ارة او للت�ارة احلرة 

لقانون امللكية الفكرية  ٔأس�تاذ مسا�دو�از در�ة در�ة املاجس�تري مع مرتبة الرشف من �امعة والية تبلييس. وحيمل نيكولوز 
ب احملامني درّ ويعضو يف نقابة احملامني اجلورجيني، وحيارض �اليا يف اجلامعة احلرة يف جورجيا. وهو  ،يف �امعة القوقاز

) وعضو يف الرابطة AIPPIا�ولية محلاية امللكية الفكرية ( عيةة الفكرية. وهو �ئب رئيس امجل ن امللكياملبتدئني يف جمال قانو
 الوطنية حملايم الرباءات.

. ورئيس رئيس الفريق العامل املعين ٕ��داد الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش�بونة ووثيقة جنيف التفاق لش�بونةوهو 
 .احتاد مدريد)مجعية ( ا�ويل للعالمات �حتاد اخلاص للتسجيل

 اكرولينا بيلامر

 

، منصب مد�ر قسم العالمات الت�ارية واملؤرشات اجلغرافية و�سميات املنشأٔ يف املعهد 2010�شغل اكرولينا، منذ د�سمرب 
 الوطين للملكية الصناعية �ش�ييل.
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، 2016ش�ييل مضن مبادرة ٔأطلقت �� الغرض يف �ام ويه عضو يف فرقة العمل املعنية ٕ��داد قانون جتاري �ديد يف 
وتضطلع ٔأيضا مبهام ٔأس�تاذة زا�رة يف �ر�مج ما�يس�تري التكنولوجيات اجلديدة يف لكية احلقوق جبامعية ش�ييل ويف مدرسة 

 .2013الويبو الصيفية، اليت تُعقد يف سانتياغو �ش�ييل منذ �ام 

انون من �امعة ش�ييل و�ىل در�ة املاجس�تري يف امللكية الفكرية وجممتع وحصلت اكرولينا �ىل در�ة �امعية ٔأوىل يف الق
 املعلومات من �امعة ٔألياكنيت.

، شغلت منصب رئيس ٕادارة امللكية الفكرية يف مد�رية العالقات �قتصادية ا�ولية 2009و 2004ويف الفرتة بني �ايم 
ضت �ىل مسائل امللكية الفكرية يف اتفاقات الت�ارة احلرة بوزارة الشؤون اخلارجية يف ش�ييل، وقادت أ�فرقة اليت تفاو 

احلالية املربمة بني ٔأسرتاليا وش�ييل والصني واليا�ن و�ر�يا. وشار�ت يف املسارات الرامية ٕاىل تنفيذ �لزتامات الناش�ئة عن 
نني ونصوص للموافقة �ىل خمتلف اتفاقات الت�ارة احلرة اليت ٔأ�رمهتا ش�ييل. وشار�ت ٔأيضا يف صيا�ة مخسة مرشو�ات قوا

 انضامم ش�ييل ٕاىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ومعاهدة قانون العالمات.

 ، معلت اكرولينا يف مركز دراسات امللكية الفكرية التابع مجلعية حق املؤلف الش�يلية.2002و 2000ويف الفرتة بني �ايم 

) ومقال أٓخر حول 2009) واملؤرشات اجلغرافية (2016نشأٔ (ؤألّفت اكرولينا �دة منشورات، مهنا مقاالن حول �سميات امل 
). 2005الصنا�ات واخلدمات الثقافية يف س�ياق منتدى التعاون �قتصادي �ٓس�يا واحمليط الهادئ ؤأجندة التمنية (

س�نوات بعد ٔأيضا من ٔألّف الفصل اخلاص �مللكية الفكرية يف دليل اتفاقات الت�ارة احلرة اليت ٔأ�رمهتا ش�ييل: (عرش  ويه
 ).2015اتفاقات الت�ارة احلرة مع الوال�ت املت�دة أ�مر�كية)، ا�ي ٔأ�دته �امعة فالبار�زو الاكثوليكية (

) ودليل 2007اخلاصة بتسجيل العالمات الت�ارية ( املعهد الوطين للملكية الصناعيةوقد حّررت وشار�ت يف حتر�ر مبادئ 
 يف ٕا�داد تعليقات ومالحظات للربط بني خمتلف الهيئات القانونية �شأٔن قوانني ). وتعاونت كذ�2010العالمات الت�ارية (

حق املؤلف واملؤرشات اجلغرافية و�سميات املنشأٔ الواردة يف مجمو�ة املعهد املذ�ور اخلاصة بترشيعات امللكية الفكرية 
 ).2015، ٔأعيد ٕاصدارها يف �ام 2010(

 

 ٕا�زابيل �ن

 

  لملكية الفكرية.ل عالمات الت�ارية يف مكتب س�نغافورة ٕا�زابيل يه مد�رة جسل ال

 املكتب.يف  ناصبت�ارية قبل تويل مجمو�ة من امل ال  اتعالملل ومعلت سابقا كفاحصة

مع  تمعلها، ٕاذ ل  ةفرصاملكتب خمتلف ٕادارات �ىل وظائف يف تناوب ٕا�زابيل اكن �ىل مدار الس�نوات القلي� املاضية، و 
دورات  نظمتٕادارة امللكية الفكرية ٔأثناء وجودها يف قسم تطو�ر املشاريع (السابق)، و ضع خطط �ىل و الواكالت احلكومية 



SCT/IS/CN/GE/18/1/INF/1 
6 
 

أ�ول ) IP101(مركز �دمة العمالء  ّ�زت، و ٔأاكدميية امللكية الفكرية ربامج يفال ةمد�ر امللكية الفكرية �ني شغلت منصب 
 ا�ولية. تاكايف قسم الرش  معلهأأثناء  منّهتاو �القات مع ٔأحصاب املصل�ة ا�وليني  �ّونتو  املكتبوالوحيد يف 

 ٔأسالفها.ما بدٔأه  يك تتابع تني،واسع زّودة خبربة وجتربة م ،2016�ادت ٕا�زابيل ٕاىل جسل العالمات الت�ارية يف يوليو و 

 ٕاميي �وتون

 

يه ٔأ�د �بار �ستشاريني يف مكتب الشؤون الس�ياس�ية وا�ولية التابع ملكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات  ٕاميي
ويغطي معل ٕاميي وفريقها  الت�ارية حيث ترتٔأس فريقًا يعاجل شؤون الس�ياسات ا�ا�لية وا�ولية املتعلقة �لعالمات الت�ارية.

يف جمال العالمات الت�ارية مبوجب املعاهدات ا�ولية؛ وتوفري املسا�دة التقنية للحكومات  وفاء الوال�ت املت�دة �لزتاماهتا
 أ�جنبية الراغبة يف ٕا�شاء نظام للعالمات الت�ارية ٔأو املؤرشات اجلغرافية ٔأو حتسني ٔأنظمهتا القامئة.

ويه رئيسة وفد الوال�ت املت�دة ٕاىل جلنة  وتتخصص ٕاميي يف قضا� املؤرشات اجلغرافية والعالمات املعروفة ؤأسامء احلقول.
واكنت  الويبو ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية، والفريق العامل لنظام مدريد.

ت املت�دة ٔأمام منظمة املستشارة الرئيس�ية يف امللكية الفكرية ملكتب املمثل الت�اري للوال�ت املت�دة ٔأثناء نزاع الوال�
واكنت عضوًا يف فريق مجمو�ة  اخلاصة �ملؤرشات اجلغرافية. 2081/92الت�ارة العاملية �شأٔن الحئة امجلا�ات أ�وروبية رمق 

الوال�ت املت�دة امللك�ف �لتفاوض �ىل االتفاق الثنايئ �شأٔن النبيذ بني �حتاد أ�ورويب والوال�ت املت�دة، وال �زال �شري 
وقبل دخول مكتب الشؤون الس�ياس�ية وا�ولية يف  �ىل واكالت مجمو�ة الوال�ت املت�دة يف قضا� املؤرشات اجلغرافية.

ؤأما يف  ، اكنت ٕاميي حمامية لفحص العالمات الت�ارية يف مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�ارية.2001 مايو
 ).AIPLAخلارجية يف امجلعية أ�مر�كية لقانون امللكية الفكرية (القطاع اخلاص، فاكنت مستشارة للشؤون ا
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 ٔأوساكر موندخيار

 

املكتب  انضم ٕاىلوقد ). EUIPOهو رئيس دا�رة املامرسات القانونية يف مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكرية (ٔأوساكر 
 معروف يف قضا� وحمارضيعمل �و�يل ٔأمام احملمكة العامة وحممكة العدل أ�وروبية. و مناصب خمتلفة. فيه شغل و ، 1997�ام 

 .اجلغرافيةاملؤرشات العالمات الت�ارية و 

 . سابقا يف القطاع اخلاصٔأوساكر معل و 

يف قانون ة املتخصصيف ا�راسات القانونية املتقدمة  اً ل شهادة يف القانون وشهادة ماجس�تري يف الت�ارة ا�ولية ودبلوممحيو 
 .�حتاد أ�ورويب

 

 نيكوال غيو

 

يف لشعبة الشؤون القانونية وا�ولية نيكوالس هو مستشار قانوين يف قسم اخلدمات القانونية حلقوق امللكية الصناعية التابع 
 .2015هذا املنصب يف د�سمرب  ). وقد تقّ� IPIاملعهد الفيدرايل السو�رسي للملكية الفكرية (

 .فاحصًا يف شعبة العالمات الت�ارية 2010املعهد املذ�ور يف �ام ود�ل نيكوال 

نت اونيكوال مواطن سو�رسي �اصل �ىل شهادة حقوق من �امعة جنيف وشهادة يف القانون و�قتصاد من �امعة س
مكتب حماماة  حماميًا يف معلواجتاز امت�ان مزاو� �نة احملاماة يف سو�رسا و . �الني وشهادة بيولوجيا من �امعة لوزان

 متخصص يف القانون الت�اري يف جنيف ملدة ٔأربع س�نوات.
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 توين بولسون ٔأش�تون

 

م املشورة تورنتو، كندا. وتقدّ يف  )Sim Ashton & McKayو( )Sim & McBurneyاحملاماة ( مكتيبيف  رش�كةتوين 
والرتخيص  ٕاجراءات ��رتاضالقضائية و العالمات الت�ارية والتوافر وإالدارة واملالحقة  نتقاءاجماالت للعمالء يف 

 .وس�ميوالت والتعبئة

الرابطة ا�ولية للعالمات عضو ، و )ةقسم امللكية الفكرية الوطنيل  ةالسابق ةرئيسالو ضو يف نقابة احملامني الكندية (ويه ع
 الت�ليل الترشيعيوجلان  جملس التوجيهعضو يف ، و نة التنفيذية)يف اللج ويف جملس إالدارة  (عضو سابق الت�ارية

؛ امعة ٔأ�رونلكية احلقوق جبعضو يف ا�لس �ستشاري للملكية الفكرية يف ويه ٔأيضا . املؤرشات اجلغرافيةو�ج��ات و 
كندا ؛ ومعهد امللكية الفكرية يف )الت�ارية ا�ولية اتالعالم، قسم كة�رئيسة رش ( )FICPIاحتاد حمايم امللكية الفكرية (و 

) IPSKIومجمو�ة (؛ ومجمو�ة العالمات الت�ارية الصيدالنيةة للجنة �رتباط املشرتك للعالمات الت�ارية)؛ (الرئيسة السابق
 ) القانونية.Phi Delta Phiومجعية (

املنظامت و�دد من  ومدرسة ٔأوسغود هول للحقوقو�امعة تورونتو  قانونلل يف مجعية كندا العلياحمارضات توين  تٔألق وقد
 ,Hughes on Trade Marks, Canadian Forms & Precedentsتأٔليف كتاب "يف  تسامهواملهنية. و اخلاصة 

Halsbury’s Laws of Canada " كتاب "واملنافسة �ري العاد� و�ري املرشو�ة) و (العالمات الت�ارية IP - 
Benchbook – Trade-marks." 

اجتازت امت�ان )، و 1973لكية ٔأوسغود هول للحقوق (من وق احلقوحتمل شهادة يف ) 1970ويه عضو يف �امعة تورنتو (
 & Simرشكيت احملاماة () ويه و�يل ورشيك جتاري كندي مس�ل يف 1975مزاو� �نة احملاماة يف ٔأونتاريو (

McBurney( )وSim Ashton & McKay.( 
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 �رك الكريت

 

. مسيث ريد العاملية احملاماةيف مكتب نيويورك لرشكة امللكية الفكرية والتكنولوجيا والبيا�ت  رشيك يف مجمو�ة�رك 
والرتخيص وماكحفة احلقول  ءسامأٔ و  املؤلفواملؤرشات اجلغرافية وحق  أ�سايس �ىل العالمات الت�ارية�رك ينصب �ركزي و 
 ا�ولية. قضا�ربة �اصة يف القليد، وميتاز خبالت 

ستشار وقد معل مك  ا�ٓ�اكن. وصوت رائد يف قضا� ،مركز الويبو للتحكمي والوساطةٔأسامء احلقول يف  يمكحمٔأ�د  وهو 
 .حلكومة الوال�ت املت�دة �شأٔن تنفيذ اتفاق �ريبس

�رك فقد معل و�شط �دا يف املنظامت املهنية واجلامعات.  ،العامليف  العالمات الت�اريةٔأفضل حمايم وا�د من �ش�هتر �و 
اكن عضًوا يف و . اوهو ا�ٓن عضو فهي، )INTAلرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية (املؤرشات اجلغرافية يف اًسا للجنة رئي 

للرابطة يف �ج�ع الس�نوي  �لقة نقاش �شأٔن املؤرشات اجلغرافية مؤخراً  ؤأدار. )INTA(اللجنة التنفيذية �لس ٕادارة 
 يف �رشلونة. 2017�ام املذ�ورة 

ى املؤرشات منتد فرق معل يفو ، اجلغرافية والعالمات الت�ارية ؤرشاتاملعن  نطاق واسع ىل� ب�رك وكت ثحتدوقد 
مثل ، ٔأخرى يف القارات الستب�ان  لويبو يف �كني، ويفاومنتدى  ،منظمة الت�ارة العاملية يف جنيفاجلغرافية ا�ي عقدته 

عن ارض كتب �رك و� ٕاىل �انب املؤرشات اجلغرافية،و�حتاد الرويس. و الربازيل و  نوب ٔأفريقيااليا�ن ؤأسرتاليا وج 
واملسؤولية قول العالمات الت�ارية العاملية ؤأسامء احل فظاقضا� متنو�ة مثل التقايض ا�ويل �شأٔن امللكية الفكرية وٕادارة حم

 العالمات الت�ارية والعالمات املشهورة. قليدوت إالنرتنت  ىل�

 ][هناية الوثيقة


