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برااين بياكم

برااين بياكم هو رئيس قسم تسوية املنازعات املتعلقة ابلإنرتنت يف مركز الويبو للتحكمي والوساطة .ن ِ
وعّي يف ذكل املنصب
يف أأبريل .2014
وتر أأس برااين فريقا َّنسق س ياسات وإاجراءات الاعرتاض عىل احلقوق القانونية لهيئة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام
اخملصصة (الآياكن) .وشارك مبارشة يف اقرتاحات الويبو اإىل الآياكن بشأأن حامية حقوق العالمات التجارية ،مبا يف ذكل أآلية
الإخطار بأأسامء احلقول وتعليقها والإجراءات الالحقة ملنحها ضد مسجيل احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة بسوء نية.
وقاد فريقا للويبو قدَّم اقرتاحا انحجا اإىل جملس الآياكن ابإنشاء نظام اإلكرتوين للشاكوى اخلاصة بأأسامء احلقول.
وبرااين مواطن من الولايت املتحدة ا ألمريكية حاصل عىل شهادات يف القانون من لكية جون مارشال للحقوق يف ش ياكغو
إابيلينو ..وقبل دخول الويبو ،اكن رئيس الس ياسات القانونية يف فاليديوس – ويه رشكة استشارية ألسامء احلقول واحلقول
العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة – بعدما اكن يعلل يف مكتب حماماة بواش نطن العامصة ممثال ملولكّي يف قضااي العالمات
التجارية والتصالت واملسائل غري الرحبية.
جورجيو بوتش يد.

جورجيو بوتش يد .هو أأحد الرشاكء الرئيس يّي يف مكتب  GB Avvocatiوهو مكتب قانوين اإيطايل متخصص يف قانون
امللكية الفكرية مع الرتكزي عىل املؤرشات اجلغرافية وقانون ا ألغذية.
وفتح جورجيو ذكل املكتب يف عام  2006يف رجييو اإمييليا (اإيطاليا) بعدما تعاون ملدة س نوات مع ماكتب حماماة اإس بانية
متخصصة يف امللكية الفكرية .وهو حاصل عىل شهادة ماجس تري يف قانون امللكية الفكرية وجممتع املعلومات من جامعة
أألياكنيت (اإس بانيا).
وتناول جورجيو ،منذ بداية حياته املهنية ،العديد من قضااي املؤرشات اجلغرافية ختص الاعرتاف حبامية املؤرشات اجلغرافية
داخل الاحتاد ا ألورويب وخارجه فضال عن اإنفاذ احلقوق املرتبطة ابملؤرشات اجلغرافية ول س امي يف لواحئ الاحتاد ا ألورويب
بشأأن املؤرشات اجلغرافية واتفاق لش بونة.
وجورجيو هو املستشار القانوين ملؤرشات جغرافية مشهورة يف العامل وي ُس تعان به كثريا كخبري استشار .خاريج يف برامج
املؤرشات اجلغرافية عىل مس توى الاحتاد ا ألورويب واملس توى ادلويل ومكتحدث يف مؤمترات دولية .وجلورجيو مؤلفات
عديدة عن املؤرشات اجلغرافية.
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مارك اكرفل

مارك اكرفل هو أأحد كبار املستشارين يف س ياسات حومكة الإنرتنت يف وزارة الثقافة والإعالم والرايضة املسؤوةل عن
الس ياسات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت وا ألمن ا إللكرتوين يف املللكة املتحدة.
ومي نث ِل مارك املللكة املتحدة و أأقالمي ما وراء البحار يف اللجنة الاستشارية احلكومية للآياكن .ن ِ
وعّي مؤخرا انئبا لرئيس تكل
اللجنة اعتبارا من مارس  .2017ومي نث ِل اللجنة يف الفريق العامل املعين بوضع س ياسات الآياكن اذل .يس تعرض أآليات حامية
احلقوق املرتبطة بلك احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة.
ينسق مارك دمع حكومة املللكة املتحدة ملنتدى حومكة الإنرتنت املتعدد ا ألطراف والتابع ل ألمم املتحدة وهو عضو يف اللجنة
و نِ
التوجهيية ملنتدى املللكة املتحدة الوطين بشأأن حومكة الإنرتنت .ومي نث ِل املللكة املتحدة يف اللجنة التوجهيية املعنية بوسائل
الإعالم وجممتع املعلومات التابعة جمللس أأورواب ،وهو مستشار ملنظلة الكومنول لالتصالت السلكية والالسلكية فامي خيص
س ياسات حومكة الإنرتنت.
وبعدما خترج مارك من جامعة لندن ،دخل وزارة التجارة والصناعية يف املللكة املتحدة يف عام  1980ليعلل يف جمال شؤون
الرشاكت .ويف عام  ،1985انتقل اإىل هيئة التنظمي املس تقةل لالتصالت السلكية والالسلكية "أأوفتيل" (املعروفة حاليا ابمس
" أأوفكوم") أكمّي خاص للربوفيسور برااين اكرس بريغ أأول رئيس ألوفتيل ومديرها العام لالتصالت .مث عاد اإىل الوزارة يف
عام  1988أأمينا خاصا لإيريك فورث النائب الربملاين ووزير التجارة والصناعة املسؤول عن شؤون املس هتلكّي وس ياسات
التصالت .ومن عام  1990اإىل  ،1994معل مارك عىل تعزيز التجارة والاستامثر حلساب حكومة املللكة املتحدة .مث سافر
يف عام  1994اإىل فوكواك ابلياابن حي َّدرس الإنلكزيية لعدد من الرشاكت مهنا فوجيتسو وتوشيبا قبل أأن يعود مرة أأخرى
اإىل املللكة املتحدة يف عام  1998مستشارا حكوميا يف س ياسات تكنولوجيا املعلومات والتصالت.
اإميي كوتون
اإميي كوتون يه أأحد كبار الاستشاريّي يف مكتب الشؤون الس ياس ية وادلولية التابع ملكتب الولايت املتحدة للرباءات
والعالمات التجارية حي ترت أأس فريقا يعاجل شؤون الس ياسات ادلاخلية وادلولية املتعلقة ابلعالمات التجارية .وإاضافة اإىل
ذكل ،يغطي معل اإميي وفريقها وفاء الولايت املتحدة ابلازامااها يف جمال العالمات التجارية مبوجب املعاهدات ادلولية؛
وتوفري املساعدة التقنية للحكومات ا ألجنبية الراغبة يف اإنشاء نظام للعالمات التجارية أأو املؤرشات اجلغرافية
أأو حتسّي أأنظلهتا القامئة.
وتتخصص اإميي يف قضااي املؤرشات اجلغرافية والعالمات املعروفة و أأسامء احلقول .ويه رئيسة وفد الولايت املتحدة اإىل جلنة
الويبو ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية ،والفريق العامل لنظام مدريد.
واكنت املستشارة الرئيس ية يف امللكية الفكرية ملكتب امللثل التجار .للولايت املتحدة أأثناء نزاع الولايت املتحدة أأمام
منظلة التجارة العاملية بشأأن لحئة امجلاعات ا ألوروبية رمق  92/2081اخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية .واكنت عضوا يف فريق
مجموعة الولايت املتحدة امللكَّف ابلتفاوض عىل التفاق الثنايئ بشأأن النبيذ بّي الاحتاد ا ألورويب والولايت املتحدة ،ول تزال
تشري عىل واكلت مجموعة الولايت املتحدة يف قضااي املؤرشات اجلغرافية .وقبل دخول مكتب الشؤون الس ياس ية وادلولية
يف مايو  ،2001اكنت اإميي حمامية لفحص العالمات التجارية يف مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية.
و أأما يف القطاع اخلاص ،فاكنت مستشارة للشؤون اخلارجية يف امجلعية ا ألمريكية لقانون امللكية الفكرية (.)AIPLA
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غيل اإيفانس

غيل اإيفانس يه أأس تاذة رئيس ية يف قانون التجارة ادلولية وامللكية الفكرية يف مركز دراسات القانون التجار .يف كوين مار.
جبامعة لندن ،وأأس تاذة وافدة اإىل لكية احلقوق جبامعة واش نطن .وتولت مناصب أأاكدميية يف أأسرتاليا والولايت املتحدة.
ويف صيف عام  ،2006اكنت عضوا يف هيئة التدريس ملعهد ديوك-جنيف للقانون عرب الوطين ( )2006حي َّدرست
القانون ادلويل للللكية الفكرية .ويف مارس َّ ،2008
رَّش طالب كوين مار .ادلكتورة اإيفانس للحصول عىل جائزة درابري
للمتزي يف التدريس  .2008وفضال عن ذكل ،تشارك غيل يف أأعامل استشارية و أأنشطة لتكوين الكفاءات اإذ اكنت مؤخرا
عضوا يف فريق متخصيص امللكية الفكرية للجنة ا ألمم املتحدة الاقتصادية ألورواب.
وتمتحور حبوهثا الرئيس ية حول تأأثري العوملة الاقتصادية يف قانون التجارة ادلولية وامللكية الفكرية .ومن أأحدث منشورااها ما ييل:
The Protection of Geographical Indications after Doha: Quo Vadis?, Journal of

-

International Economic Law (2006)1
Substantive Trademark Law Harmonization by Means of the WTO Appellate Body and

-

the European Court of Justice: The Case of Trade Name Protection, Journal of World
Trade (2007)2
Strategic Patent Licensing for Public Research Organizations: Deploying Restriction and

-

Reservation Clauses to Promote Medical R&D in Developing Countries, American
Journal of Law & Medicine (2008)3

فرانسس فا.

فرانسس فا .هو رئيس وحدة املؤرشات اجلغرافية يف املديرية العامة للزراعة والتمنية الريفية ابملفوضية ا ألوروبية .ويمتتع خبربة
دولية واسعة يف قضااي الزراعة والتجارة واملؤرشات اجلغرافية اإذ تر أأس وحدة العالقات مع بدلان أأفريقيا والاكرييب واحمليط
الهادئ ،وقاد املفاوضات عىل العنارص الزراعية من اتفاقات الرشاكة ا ألوروبية .ولفرانسس خربة كبرية يف الس ياسات اخلاصة
ابملؤرشات اجلغرافية واملعايري الزراعية وخطط اإضفاء القةمة ،اإذ و َّجه اإصالح س ياسة جودة املنتجات يف الاحتاد ا ألورويب
وبرامج ومعايري شهادات الزراعة العضوية وغريها .واكن مسؤول عن املفاوضات التجارية مع الولايت املتحدة وكندا
ول س امي عىل جتارة النبيذ واملرشوابت الروحية .ودرس القانون يف لكية ترينييت بدبلن (أآيرلندا).

 1حامية املؤرشات اجلغرافية بعد ادلوحة :ماذا خيفي املس تقبل؟
 2مواءمة القانون املوضوعي للعالمات التجارية عن طريق هيئة الاس تنناف يف منظلة التجارة العاملية وحمةمة العدل ا ألوروبية :مسأأةل حامية الامس التجار.
 3الرتخيص الاسرتاتيجي للرباءات لفائدة منظامت البح العامة :تطبيق بنود تقييدية وحتفظية لتعزيز البح والتطوير الطبيّي يف البدلان النامية
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هيذر أآن فورست

هيذر أآن فورست يه أأس تاذة مساعدة يف القانون جبامعة تسامنيا ( أأسرتاليا) وأأس تاذة مشاركة مساعدة يف القانون جبامعة
موردوخ ( أأسرتاليا) .واكنت قبل ذكل عضوا يف أأول لكية حقوق ابجلامعة الاكثوليكية ا ألسرتالية حي اكنت انئبة معيد اللكية
ومساعدة العليد (للتعلمي والتدريس).
وبد أأت هيذر مسرياها الأاكدميية يف عام  2007بعدما معلت يف فرع لندن ملكتب كيلباتريك س توكتون التضامين احملدود
املسؤولية (اذل .أأصبح اتونس ينت أآند س توكتون التضامين احملدود املسؤولية) منذ عام  .2001وركز معلها عىل نقل امللكية
الفكرية يف معامالت الرشاكت والإدارة الاسرتاتيجية حلافظة العالمات التجارية و أأسامء احلقول والتوس مي الرمقي.
ويف عام  ،2008رشعت هيذر يف اإعداد رساةل دكتواره يف معهد القانون الاقتصاد .ا ألورويب وادلويل جلامعة برن بسويرسا
حتت إارشاف الربوفيسور توما كوتييه .وانلت شهادة ادلكتوراه ابمتياز ومع مرتبة الرشف يف عام  ،2012واكنت رسالهتا عن
حامية التسليات اجلغرافية يف القانون ادلويل وس ياسات نظام أأسامء احلقول؛ وحصلت عىل جائزة "الربوفيسور والرت هوغ"
السويرسية لرسائل ادلكتوراه يف القانون.
وهيذر مقةمة دامئة يف أأسرتاليا منذ عام  .2007ويه مواطنة من الولايت املتحدة ا ألمريكية حاصةل عىل شهادات يف القانون
من لكية وليام أآند مار .يف ويليامزبرغ بفريجينيا ،وجامعة لندن (لكية كوين مار .أآند ويست فيدل) ،وجامعة برن.
سكوت غريين

سكوت غريين هو أأحد الرشاكء يف مكتب احملاماة ديكنسون وبيامتن وفوغاريت بواد .اناب ويقود فريق امللكية الفكرية فيه،
ويعلل استشاراي خارجيا لرشكة فينترنز بواد .اناب .وهل ابع طويل يف العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية وحق املؤلف
وقانون ماكحفة املنافسة غري املرشوعة منذ أأول قضية هل يف عام .1996
ومي نث ِل سكوت مجعيات املنتجّي والتجاريّي يف حامية العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية .واكن مسؤول ،بوصفه
مستشارا خارجيا لرشكة فينترنز ،عن ختطيط امحلاية العاملية ملنطقة الكروم ا ألمريكية بواد .اناب وإانفاذ تكل امحلاية بناء عىل
أأنظلة العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية .واكن أأيضا مستشارا عن الولايت املتحدة يف املكتب الوطين لللهنيّي
العاملّي يف جمال نبيذ الكونياك (الكونياك) والهيئة الهندية لتمنية صادرات الزراعة واملنتجات الغذائية املصنعة (البسليت).
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وسكوت عضو يف جملس امجلعية ادلولية حملايم حقوق الكرم والنبيذ ()AIDV؛ و أأحد احملررين الرئيسّي لدلليل ادلويل عن
املؤرشات اجلغرافية وعالمات التصديق والعالمات امجلاعية للجلعية ادلولية للعالمات التجارية ()INTA؛ والرئيس السابق

للجنة املعنية ابملؤرشات اجلغرافية يف امجلعية املذكورة حي شارك يف اإعداد اإطار امجلعية المنوذيج إلنشاء لجل متعدد
ا ألطراف لللؤرشات اجلغرافية اخلاصة ابلنبيذ واملرشوابت الروحية وفقا للامدة  )4(23من اتفاق تريبس .ولسكوت مؤلفات
عديدة وحمارضات حول العامل بشأأن قضااي العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية.
تشارلز غوميري.
تشارلز غوميري .هو مدير الشؤون الاقتصادية والقانونية يف جلنة املهنيّي العاملّي يف جمال نبيذ الشلبانيا .ن ِ
وعّي يف
ذكل املنصب يف يوليو .2012
وانضم اإىل اللجنة املذكورة يف عام  2003حي بد أأ حماميا للللكية الفكرية واكن مسؤول عن امحلاية ادلولية لتسلية املنشأأ
احمللية "."Champagne
وخترج تشارلز من لكية قانون ا ألعامل جبامعة ابنتيون – الرسبون يف ابريس ،ومن لكية قانون امللكية الفكرية جبامعة
اإيكس – مارس يليا  .3وقبل الانضامم اإىل مجعية مشبانيا ،اكن حماميا يف املكتب الوطين لللهنيّي العاملّي يف جمال
نبيذ الكونياك ( )BNICواملعهد الوطين ل ألصل واجلودة (.)INAO
ميش يل غونويم

ميش يل غونويم هو رئيس قسم التدريب والربامج واملسؤول عن برانمج املؤرشات اجلغرافية يف املنظلة ا ألفريقية
للللكية الفكرية منذ  30مارس .2015
والغرض من برانمج املؤرشات اجلغرافية الهنوض بتحديد املؤرشات اجلغرافية وتطويرها وإاداراها يف ادلول ا ألعضاء يف
املنظلة ا ألفريقية للللكية الفكرية .ويرشف الس يد غونويم ،حبمك منصبه ،عىل خطط اإضفاء القةمة عىل املنتجات احمللية لدلول
ا ألعضاء والاعرتاف هبا مكؤرشات جغرافية .ويعلل مع رشاكء دوليّي تقنيّي وماليّي عىل مشاريع دلمع حتديد املؤرشات
اجلغرافية يف تكل ادلول.
وغونويم حمايم حاصل عىل شهادة املاجس تري يف قانون امللكية الفكرية اليت توفرها ابلشرتاك أأاكدميية املنظلة ا ألفريقية للللكية
الفكرية و أأاكدميية الويبو وجامعة ايوند( 2 .سوا) منذ عام  .2012وحيرض حاليا رساةل دكتوراه يف جامعة بواتييه.
وقبل دخول املنظلة ا ألفريقية للللكية الفكرية ،اكن غونويم حمارضا وابحثا يف لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية جبامعة كوانكر.
يف مجهورية غينيا قبل أأن يصبح املدير القانوين ملرصف جتار .من عام  2008اإىل عام .2015
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الس يد نيكول غويو يون

نيكول غويو يون هو مستشار قانوين يف شعبة الشؤون القانونية وادلولية ابملعهد الفدرايل السويرس .للللكية الفكرية.
نِ
وعّي يف ذكل املنصب يف ديسلرب .2015
ودخل نيكول املعهد املذكور يف عام  2010فاحصا يف شعبة العالمات التجارية.
ونيكول مواطن سويرس .حاصل عىل شهادة حقوق من جامعة جنيف وشهادة يف القانون والاقتصاد من جامعة
س ينت غالّي وشهادة بيولوجيا من جامعة لوزان .واجتاز امتحان مزاوةل همنة احملاماة يف سويرسا واكن حماميا يف مكتب حماماة
متخصص يف القانون التجار .يف جنيف ملدة أأربع س نوات.
لو ريز.

لو ريز .هو انئب مدير اإدارة امللكية الفكرية يف وزارة التجارة بةمبوداي .ن ِ
وعّي يف ذكل املنصب يف أأغسطس .2014
ودخل لو وزارة التجارة ،وحتديدا اإدارة امللكية الفكرية ،يف عام  2005حي ن ِعّي انئب رئيس شعبة التعاون ادلويل
والشؤون القانونية يف عام  2008قبل أأن يصبح رئيس شعبة املؤرشات اجلغرافية وا ألرسار التجارية يف عام .2009
ويف عام  ،2014ن ِعّي انئب مدير اإدارة امللكية الفكرية املسؤول عن التعاون ادلويل والشؤون القانونية واملؤرشات اجلغرافية
وا ألرسار التجارية وتوعية امجلهور.
ولو مواطن من مكبوداي حاصل عىل شهادة ماجس تري يف اإدارة ا ألعامل من املعهد الوطين ل ألعامل.
اإس تيبان روبيو
اإس تيبان روبيو هو أأحد كبار احملامّي يف احتاد مزارعي النب الكولومبيّي وخمتص أأساسا بقضااي امللكية الفكرية منذ عام .2020
منسق امللكية الفكرية.
ويف أأغسطس  ،2016ن ِعّي يف منصب ن ِ
وقبل دخول الاحتاد املذكور ،اكن اإس تيبان يعلل يف مكتب احملاماة الكولوميب "اكفيليري أأبوجادوس" مستشارا لللولكّي
املنسق ،يف اسرتاتيجية امللكية الفكرية لشعار النب
الوطنيّي وادلوليّي يف قضااي امللكية الفكرية .وشارك اس تيبان ،بوصفه ن ِ
الكولوميب "خوان فادليز" واملؤرش اجلغرايف للنب الكولوميب.
وإاس تيبان مواطن من كولومبيا حاصل عىل شهادة حقوق من جامعة ديل روزاريو يف بوغوات وشهادات أأخرى يف
قانون املنافسة والبياانت الشخصية وحق املؤلف.
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اتتسويو اتكيش يغي

اتتسويو اتكيش يغي هو مدير مكتب الس ياسات متعددة ا ألطراف منذ يونيو  2015بعد أأن اكن فاحص براءات يف جمال
الكةمياء مسؤول عن املواد غري العضوية؛ وقاضيا اإداراي يف اإدارة احملامكة والاس تنناف؛ وانئب مدير مكتب ختطيط
س ياسات الفحص؛ وانئب مدير شعبة ختطيط الس ياسات والبحوث.
ودخل املكتب الياابين للرباءات يف أأبريل  1997بعدما حصل عىل باكلوريوس هندسة يف املواد غري العضوية من معهد
طوكيو للتكنولوجيا يف الياابن .وحصل أأيضا عىل ليسانس حقوق من جامعة هوزا .يف الياابن يف عام  2003وماجس تري يف
قانون امللكية الفكرية من جامعة واش نطن يف س ياتل ابلولايت املتحدة ا ألمريكية يف عام .2008
كريغ ثورن

كريغ ثورن هو أأحد مؤسيس املكتب الاستشار DTB Associates .التضامين احملدود املسؤولية يف واش نطن،
ومستشار يف احتاد أأسامء ا ألغذية الشائعة .ويستشريه املولكون يف القضااي املرتبطة ابلتفاقات التجارية واملفاوضات التجارية
والإجراءات التنظةمية واملؤرشات اجلغرافية وتسوية املنازعات.
وقبل تأأسيس املكتب املذكور ،معل كريغ ملدة  15عاما يف قسم الزراعة اخلارجية بوزارة الزراعة ا ألمريكية .وتوىل رئاسة قسم
الزراعة يف مكتب امللثل التجار .للولايت املتحدة يف جنيف حي مث َّل بالده أأمام منظلة التجارة العاملية يف القضااي
املتعلقة ابلتجارة الزراعية خالل مفاوضات دورة أأوروغوا ..ومعل كذكل يف قسم الزراعة اخلارجية مديرا لشعبة أأورواب
وانئب مدير شؤون الس ياسات اخلاصة ابلتجارة املتعددة ا ألطراف وملحقا ببعثة الولايت املتحدة دلى الاحتاد ا ألورويب.
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ماس ةمو فيتور.

ماس ةمو فيتور .هو املدير الإدار .ملنظلة الش بكة ادلولية لللؤرشات اجلغرافية ( )oriGInاملسؤول عن التخطيط
الاسرتاتيجي لللنظلة وإاداراها العامة.
واكن ماس ةمو قبل ذكل مستشارا قانونيا يف مركز التجارة ادلولية – وهو واكةل مساعدة تقنية اتبعة ملنظلة التجارة العاملية
وا ألمم املتحدة – حي توىل عدة مرشوعات يف جمال امللكية الفكرية ومواءمة القانون التجار .والعقود المنوذجية للرشاكت
الصغرية واملتوسطة والآليات البديةل لتسوية املنازعات التجارية .ومعل أأيضا يف مؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية (ا ألونكتاد)
لتحسّي بيئة الاستامثر يف البدلان النامية عن طريق اإصالحات تنظةمية.
وبعد احلصول عىل باكلوريوس يف العالقات ادلولية ،حصل ماس ةمو عىل ماجس تري يف القانون ادلويل من معهد ادلراسات
ادلولية والتمنوية يف جنيف وماجس تري يف قانون امللكية الفكرية من جامعة تورين.
و ِن
يقدم ماس ةمو ابنتظام ندوات عن املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية والقضااي املتعلقة ابلتجارة يف عدة جامعات أأوروبية.
[هناية الوثيقة]

