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منتدى قضاة الملكية الفكرية

قواعد المنتدى

ق منتدى الويبو لقضاة الملكية الفكرية  حرصًا على تعزيز الحوار المفتوح بين القضاة، سيطبِّ
»قاعدة دار تشاتام«. فيجوز للمشاركين استخدام أي معلومات ُعرضت خالل المناقشات 

في المنتدى، ولكن دون الكشف عن هوية أو انتماء أي متحدث أو مشارك آخر.
ويشارك المتحدثون بصفتهم الشخصية وال يعربون سوى عن آرائهم الشخصية 

التي ال تتفق بالضرورة وآراء أمانة الويبو أو الدول األعضاء في الويبو.
ولن ُيتاح أي بث شبكي مفتوح للمنتدى.

شكر وتقدير

يسترشد معهد الويبو القضائي في عمله بتوجيهات مجلس 
القضاة االستشاري للويبو الذي يضّم األعضاء التاليين:

أنابيل بينيت، قاضية سابقة بمحكمة أستراليا الفدرالية، سيدني، أستراليا )الرئيسة(؛ محمد 
محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، أبوظبي، اإلمارات العربية 

المتحدة؛ كولين بيرس، قاض بالمحكمة العليا في إنجلترا وويلز، لندن، المملكة المتحدة؛ 
إدغاردو ماتيو إيتلين غواتسو، وزير محكمة االستئناف، مونتيفيديو، أوروغواي؛ كالوس 

جرابينسكي، قاض بمحكمة العدل الفيدرالية، كارلسروه، ألمانيا؛ لويس تي. هارمس، نائب 
رئيس المحكمة العليا في جنوب أفريقيا سابًقا، بلومفونتين، جنوب أفريقيا، وقاضي 

استئناف، محكمة االستئناف، بوتسوانا؛ كي ووجونج، قاٍض بمحكمة سيول العليا، جمهورية 
كوريا؛ ماري فرانسواز ماريس، مستشارة فخرية بمحكمة النقض، باريس، فرنسا؛ ماريا روينا 

موديستو- سان بيدرو، قاضية مساعدة، محكمة االستئناف الضريبي، كويزون سيتي، الفلبين؛ 
ماكس المبرت انديما إيلونغوي، رئيس المحكمة االبتدائية، ياوندي إيكونو، الكاميرون؛ كيثلين 
إم. أومالي، قاضية دائرة، محكمة االستئناف االتحادية، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة 
األمريكية؛ مانموهان سينغ، رئيس مجلس استئناف الملكية الفكرية سابقًا، نيودلهي، وقاٍض 
سابق بالمحكمة العليا في دلهي، الهند؛ ميساو شيميزو، رئيس القضاة سابقًا، المحكمة العليا 

للملكية الفكرية، طوكيو، اليابان؛ طاوو كايوان، قاضية ونائبة رئيس محكمة الشعب العليا، 
بيجين، الصين؛ فيسنا تودوروفيتش، قاضية بمحكمة االستئناف التجارية، بلغراد، صربيا.
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 الأربعاء

 نومفرب 13

 

 

 التسجيل 9:00 – 8:00

 لكمة ترحيب 9:10– 9:00

 يد فريتس بونتكوي، مستشار قانوينالس  

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 رئيسة املرامس

 عهد الويبو القضايئم  ، موظفة قانونية،هنال زبرجدي

 خطاب خاص من املدير العام 9:30 – 9:10

 الس يد فرانسس غري، املدير العام للويبو

 حق املؤلف جمال القضااي الناش ئة يف: 1اجللسة  11:00 – 9:30

 امليّس 

جن بريس، قاض  كولني الس يد   ةاململكة املتحد، نلرتا وويلز، لندابحملمكة العليا يف ا 

 ثاملتحد

يطالياالعليا مبحمكة النقض خفريقاض ، فيتوريو راجونزييالس يد   ، روما، ا 

 املشاركون

 مبحمكة مدينة أأوش، قريغزيس تان قاض  ، نورالنبيك ااتانزاروفالس يد 

يتلني غواتسو، و الس يد  دغاردو ماتيو ا   زير حممكة الاس تئنافا 

 أأوروغواي ،مونتيفيديو

 ترينيداد وتوابغو العليا،احملمكة ، قاضية مستشارة، اندية اكنغالوالس يدة 

 مبحمكة النقض، ابريس، فرنسا ةخفري ةمستشار ، ماري فرانسواز ماريسالس يدة 
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 نقاط النقاش

  البيئات التكنولوجية اجلديدةتعريف الأفعال املتعدية عىل حق املؤلف يف -

لكرتونيةلتعدي عىل حق املؤلف من قبل مس تخديم ا -  ومسؤولية الوس يط املنصات اال 

 وحرية التعبريحق املؤلف  -

 املعنويةاحلقوق  -

حاكم القضائية املرجعية  الأ

بوينس أ يرس يف العامصة الاحتادية  مكة اجلناايت واجلنحالصادر شفواي عن حم 26احلمك رمق  -

 CCC 16029/2009/TO1/1، القضية رمق "Taringaقضية رشكة "[: 2018] ابلأرجنتني

جنلرتا وويلز )دائرة احملمكة العليا يف  - [: 2019القضااي املالية( ]ا 

TuneIn Inc [2019 ] رشكة ضدّ  Warner Music UK Ltd رشكة

EWHC 2923 (Ch) 

 ضدّ  Stichting Breinقضية مجعية [: 2017] حممكة العدل التابعة لالحتاد الأورويب -

 C-610/15، القضية رمق خلدمات اال نرتنت XS4ALLورشكة  Ziggo رشكة

يطاليا ] -  ضدّ  Reti Televisive Italianeقضية رشكة [: 2019احملمكة العليا لالس تئناف يف ا 

 7708/2019، القضية رمق Yahoo Italiaرشكة 

جملس نواب قضية املغين شاين اكروث ضّد [: 2018] ترينيداد وتوابغويف  حممكة العدل العليا -

 CV2018-03461، القضية رمق توابغو

 احةاسرت  11:30 – 11:00

 العالمات التجارية املؤهةل للتسجيل – : القضااي الناش ئة يف جمال العالمات التجارية2اجللسة  12:30 – 11:30

 امليّس 

دارة العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات  كبري مديري، ماركوس هوبرغرالس يد  ا 

 ، الويبواجلغرافية

 ةاملتحدث

 قاضية، احملمكة العليا يف ليتوانيا، فيلنيوس، ليتوانيا، ابلينيان-أأمرباسايتجودا  ةالس يد

 املشاركون

 املعهد العايل للقضاء، الرابط، املغرب ،ومدير التدريب القضايئ قاض   ،يونس الزهريالس يد 

 غمكة العامة لالحتاد الأورويب، لكسمرب قاضية ابحمل، نينا بوتوراك الس يدة

 نقاط النقاش

 اللون: مثال عن عالمات والسمة المتيزيية املؤهل للحاميةاملوضوع  -

 العالمات التجارية اخملالفة للنظام العام أأو الأخالق -
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حاكم القضائية املرجعية  الأ

، La Mafia SE SIENTA A LA MESAقضية [: 2018احملمكة العامة لالحتاد الأورويب ] -

 T-1/17 EU:T:2018:146القضية رمق 

 ، القضيةFack Ju Göhte: [[: 2018حتاد الأورويب ]احملمكة العامة لال -

 T-69/17 EU:T:2018:27رمق 

ضّد  Humana People to People Balticقضية منظمة [: 2015] احملمكة العليا يف ليتوانيا -

 3K-3-240-469/2015، القضية رمق مكتب ادلوةل للرباءات

 اسرتاحة الغداء 14:00 – 12:30

 العالمات املشهورة واال ضعاف – القضااي الناش ئة يف جمال العالمات التجارية :3اجللسة  15:30 – 14:00

 امليّس 

يريك ميل،   ، حممكة بروكسل التجارية، بلجياكقاض  الس يد ا 

 ثاملتحد

العليا يف جنوب أأفريقيا سابقًا،  حممكة الاس تئنافهارمس، انئب رئيس  يس لويس يتالس يد 

 اس تئناف، حممكة الاس تئناف، بوتسواان، وقايض بلومفونتني، جنوب أأفريقيا

 املشاركون

ظيب، محمد محمود الكاميل، املدير العام ملعهد التدريب وادلراسات القضائية، أأبو الس يد 

 املتحدة العربية اال مارات

 ، احملمكة العليا للملكية الفكرية، طوكيو، الياابنش ميزيو ميساو، رئيس القضاة سابقاً الس يد 

قضاة، شعبة حقوق امللكية الفكرية، احملمكة الشعبية العليا يف الصني،  ةرئيس، ش يا جونيلالس يدة 

 بيجني، الصني

 نقاط النقاش

 احامتل اللبس -

 اال ضعاف ودفاعاته -

حاكم القضائية املرجعية  الأ
 قضية رشكة[: 2012] بيجني ابلصني الشعب العليا يفحممكة  -

Baidu Online Network Technology  ّاس تعراض العالمات التجارية  جلنة )بيجني( ضد
 GXZ No. 1081، القضية رمق والفصل فهيا

 Hokkaido Design Kabushikiقضية[: 2013احملمكة العليا للملكية الفكرية يف الياابن ] -
Kaisha  ّضد Puma SE 2012، القضية رمق (Gyo-Ke) 10454 

 Puma AG Rudolf Dassler Sporقضية: [2009احملمكة العليا للملكية الفكرية يف الياابن ] -
 10311 (Gyo-Ke) 2008رمق ، القضية املكتب الياابين للرباءات ضدّ 
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 ضدّ  Laugh It Off Promotions CCقضية [: 2005] احملمكة ادلس تورية جلنوب افريقيا -
South African Breweries International (Finance) BV t/a Sabmark 

International [2005 ]ZACC 7 
 رشكة [: قضية2019اس تئناف أأبوظيب الاحتادية، اال مارات العربية املتحدة ]حممكة  -

Motor Experts  ضّد موقعSell Any Car 224، القضيتان رمق ووزارة الاقتصاد 
 .229/2019و

 : معل الويبو يف جمال اال دارة القضائية للملكية الفكرية4اجللسة  16:00 – 15:30

 الويبو القضايئلس يدة أأون جو مني، مديرة معهد ا

 اسرتاحة 16:30 – 16:00

 الرباءات جمال القضااي الناش ئة يف: 5اجللسة  18:00 – 16:30

 ةامليّس 
 أأانبيل بينيت، قاضية سابقة يف حممكة أأسرتاليا الفدرالية، س يدين أأسرتالياالس يدة 

 ثةاملتحد
 الياابن قاضية ابحملمكة العليا للملكية الفكرية، طوكيو،، اتاكهايش أ يةالس يدة 

 املشاركون
جريميي فوغل، املدير التنفيذي ملعهد بريلكي القضايئ؛ واملدير السابق للمركز القضايئ الفدرايل، الس يد 

 الوالايت املتحدة الأمريكية

 ول العليا، مجهورية كوراييقاض  مبحمكة س  ، يك ووجوجنالس يد 

 ت غالن، سويسامارك شفايزتر، رئيس احملمكة الفيدرالية للرباءات، سانالس يد 

 نقاط النقاش
واهجات و ، أأهجزة القياسملوضوع املؤهل للحامية: هل الرباءات حمايدة تكنولوجيًا؟ أأمثةل عىل ا -

 ومهنجيات التشخيص ،املس تخدم املصّورة
جياد -  توازن مالمئ بني جودة الرباءات والاستامثر يف التكنولوجيا ودور احملامك ا 
 الرتايض مع املدعي تسوايتعن  التفاعل مع قانون املنافسة: مثال -

حاكم القضائية املرجعية  الأ
 10232 (Gyo-Ke) 2017القضية رمق  [:2018احملمكة العليا للملكية الفكرية يف الياابن ] -
 2012Du24498، القضية رمق KFTCضّد  GSKقضية [: 2014] احملمكة العليا مجلهورية كوراي -
ضّد  Hamilton Medical AGقضية [: -] احملمكة الاحتادية للرباءات يف سويسا -

imtmedical AG (O2017_007) 
 Athenaقضية[: 2017يف الوالايت املتحدة الأمريكية ] حممكة الاس تئناف الاحتادية -

Diagnostics Inc  ّضد Mayo Collaborative Services LLC، 927 F3d 1333 

 حفلصورة جامعية يلهيا    18:00
  



 الربانمج

 

7 

 

 امخليس

 نومفرب 14

 

 

 

 ستنفاد حقوق امللكية الفكرية والاس ترياد املوازيا: 6اجللسة  11:00 – 9:30

 امليّس 
جريميي فوغل، املدير التنفيذي ملعهد بريلكي القضايئ؛ واملدير السابق للمركز القضايئ الفدرايل، الس يد 

 الوالايت املتحدة الأمريكية

 املتحدث
 ابحملمكة الفدرالية الأسرتالية، س يدين، أأسرتاليا قاض  ، ستيفن بوريلالس يد 

 املشاركون
 ابحملمكة العليا، مينسك، بيالروس يا قاض  ، أأليه التش يفيتشالس يد 

 ، كويزونالرضييب الاس تئنافقاضية معاونة يف حممكة  و،ماراي روينا موديس تو سان بيدر الس يدة 
 ، الفلبنيسييت

يرية العامة للعالقات اخلارجية وشؤون الاحتاد الأورويب يف املد قاض  ، وزوغلوأأ محمد سونر  الس يد
 وزارة العدل، تركيا

سابق ابحملمكة  قاض  ، نيودلهيي؛ رئيس جملس اس تئناف امللكية الفكرية سابقاً ، مامنوهان سينغالس يد 
 العليا يف دلهيي، الهند

 نقاط النقاش
قلمييًا أأو وطنيًا.: تباين الهنج املتبعة يف الاستنفادو  6اتفاق تريبس، املادة  - ما يه الأسس  عامليًا أأو ا 

 املوضوعية للس ياسات؟
 ىل أأي مدى ميكن أأن تؤثر القيود التعاقدية عىل استنفاد حقوق امللكية الفكرية؟ا   -
عادة التغليف لبضائع الاس ترياد املوازي -  متطلبات ا 

حاكم القضائية املرجعية  الأ
 Seiko Epsonضد  Calidad Pty Ltdقضية [: 2019ة ]حممكة أأسرتاليا الفيدرالي -

Corporation [2019 ]FCAFC 115 
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 ، روس يا ضدّ Twins Tech JSCقضية [: 2013] احملمكة العليا مجلهورية بيالروس -
Medicalfort LLC 2013-01/20-12، القضية رمق 

 Samsung Electronics Companyقضية [: 2012] حملمكة العليا يف دلهيي، الهندا -
Limited  ّضد Kapil Wadhwa القضية رمق ،CS (OS) No.1155/2011 

 Prabhatضد  John Wiley & Sons Incقضية  [:2010احملمكة العليا يف دلهيي، الهند ] -
Chander Kumar Jain القضية رمق ،CS (OS) No. 1960/2008 

وروميو رودريغزي بصفته ماكل رشكة  Roma Drugقضية [: 2009احملمكة العليا للفلبني ] -
Roma Drug  ّميية يف مدينة جواجوا، مقاطعة ابمباجنا، املدعي العام  ضد احملمكة الابتدائية اال قل

غذية والأدوية ورشكة  ، القضية Glaxo SmithKlineملقاطعة ابمباجنا، مكتب الأ
 .149907 رمق

، القضيتان رمق n11.com ضدّ  Merinosقضية [: 2014يف تركيا ] النقضحممكة  -
2014/6429E 2014/12088وK. 

 اسرتاحة 11:30 – 11:00

 س بل الانتصاف اليت تعاجل حاالت التعدي متعدد الأقالمي: 7اجللسة  12:30 –11:30

 امليّسة
 لس يدة أأون جو مني، مديرة معهد الويبو القضايئا

 املتحدث
جنلرتا وويلز، لندن، اململكة املتحدة قاض  كولني بريس، الس يد   ابحملمكة العليا يف ا 

 املشاركون
 املفوض القضايئ يف احملمكة العليا يف س نغافورة، يدار سينغ جيلالس يد د

 أأملانيا ،اكرلسوه مبحمكة العدل الفيدرالية، قاض  الكوس جرابينسيك، الس يد 

 نقاط النقاش
 ؟هل ميكن للمحامك الوطنية أأن تضمن س بل انتصاف "عاملية" -
يرادات املتأأتية من خارج الوالية  -  القضائيةحتديد معدالت ترخيص لال 
لغاء الفهرسة العاملية -  جحب املوقع وأأوامر ا 
 التعدي ابملشاركة عرب احلدودس بل الانتصاف يف حاالت  -

حاكم القضائية املرجعية  الأ
 X ZR 120/15، القضية رمق Sealing System[: 2017] حممكة العدل الاحتادية الأملانية -
 X ZR، القضية رمق Audiosignalkodierung: [2015حممكة العدل الاحتادية الأملانية ] -

69/13. 
 ضدّ  Disney Enterprises, Inc and othersقضية [: 2018احملمكة العليا لس نغافورة ] -

M1 Ltd and others ]2018[ 5 SLR 1318 ،]2018[ SGHC 206 
جنلرتا وويلزحممكة الاس تئناف )القسم املدين(  -  ضدّ  Unwired Planetقضية [: 2018] يف ا 

Huawei [2018] EWCA Civ 2344 

 اسرتاحة الغداء 14:00 – 12:30
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 امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص: 8اجللسة  15:00 –14:00

 امليّسة
 أأانبيل بينيت، قاضية سابقة يف حممكة أأسرتاليا الفدرالية، س يدين أأسرتاليا، لس يدةا

 املتحدث
، بلجياك، وحممكة العدل يف بنيلوكس، مبحمكة الاس تئناف يف أأنتويرب قاض  الس يد سام غراانات، 

 غسمرب ك ل 

 املشاركون
فيدرايل يف احملمكة الفيديرالية لبويرتو أأليغري املعنية بقضااي  قاض  ، الس يد مارتش يلو دي انرديالس يد 

 البيئة والأرايض والشعوب الأصلية، بويرتو أأليغري، الربازيل
الاقتصادية، احملمكة العليا لالحتاد الرويس، غرفة املنازعات ، قاضية يف رامزاي خاتيبوفاالس يدة 

 موسكو، الاحتاد الرويس

 نقاط النقاش
 الوالية القضائية -
 القانون الواجب التطبيق -
 عرتاف ابلأحاكم الأجنبية وتنفيذهاالا -

حاكم القضائية املرجعية  الأ
 Pfizer Limited ضدّ  Lilly Icos LLCقضية  [:2007] حممكة العدل العليا يف الربازيل -

 SEC-911(، ")"قضية الفياغرا
جنلرتا وويلز ] -  ZTE ضدّ  Huaweiقضية  [:2019حممكة الاس تئناف )القسم املدين( يف ا 

(2019 )EWCA Civ 38 
، القضية ”OOO “Polet ضدّ  VOISقضية [: 2013] حملمكة العليا ابالحتاد الرويسا -

 A53-25852/2013 رمق

 حمامك امللكية الفكريةأ خر املس تجدات يف : 9اجللسة  15:45 –15:00

 امليّسة
 املستشار القانوين، الويبو ةفيدل، انئبمانس  مورافيتسأ ان الس يدة 

 املشاركون
، ةالتطبيقي للسوابق القضائيةانئب املدير العام للمعهد الصيين قاِض رئييس وفان مينغ تيش، الس يد 

 ، الصنييجنياحملمكة الشعبية العليا يف الصني، ب 
دارة الترشيعات املدنية، وزارة العدل، وارس ةوانئب ية، قاض ساكف غوساس ي أأغنيساك الس يدة  ، ومدير ا 

 بولندا
، كييف، االتجارية، احملمكة العلي النقضبوهدان لفوف، انئب رئيس احملمكة العليا؛ رئيس حممكة الس يد 

 أأوكرانيا

 اسرتاحة 16:15 – 15:45
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 الفكرية بواسطة احملامك اال قلمييةالفصل يف قضااي امللكية : 10اجللسة  17:30 –16:15

 امليّس 
اك، وحممكة العدل يف بنيلوكس، مبحمكة الاس تئناف يف أأنتويرب، بلجي قاض  الس يد سام غراانات، 

 غسمرب ك ل 

 املشاركون
كوادور، هوغو رامريو غومزي أأابكالس يد   رئيس حممكة العدل مجلاعة دول الأنديز، كيتو، ا 
 أأملانيا ،اكرلسوه حمكة العدل الفيدرالية،مب قاض  الكوس جرابينسيك، الس يد 
،، مارك جاجيرالس يد   غ، لكسمرب احملمكة العامة لالحتاد الأورويب قاض 
يكونو، الاكمريونالس يد  يلونغوي، رئيس احملمكة الابتدائية، ايوندي ا   ماكس المربت اندميا ا 

 نقاط النقاش
وحممكة العدل يف ، التابعة لالحتاد الأورويبحممكة العدل ، و حممكة العدل مجلاعة دول الأنديزمعل  -

اليت سيمت  احملمكة املوحدة للرباءات، و املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، واحملامك يف بنيلوكس
نشاؤها مّعا قريب.  ا 

 دور احملامك اال قلميية يف تفسري قوانني امللكية الفكرية ومواءمهتا -
 قلميية للملكية الفكريةلتوفيق بني النظم القضائية الوطنية واال  ا -

 اختتام املنتدى 17:45 – 17:30
 جملسانبيل بينيت، قاضية سابقة مبحمكة أأسرتاليا الفيدرالية، س يدين، أأسرتاليا؛ رئيسة الس يدة أأ 

 القضاة الاستشاري للويبو
 الس يد فريتس بونتكوي، املستشار القانوين، الويبو

 

 

 

 

 

 امجلعة

 نومفرب 15

 

 )اختياري( زايراتبرانمج 

 (CERN) املنظمة الأوروبية للأحباث النوويةجوةل بصحبة مرشد يف  12:30 – 9:00

 (Palais des Nationsجوةل بصحبة مرشد يف قرص الأمم ) 11:30 – 10:30
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 لكمة خاصة

 فرانسس غري

 املدير العام للويبو

الس يد غري حماٍم أ سرتايل يعمل 

أ كتوبر  1مديرًا عامًا للمنظمة العاملية للملكية الفكرية منذ 

2008. 

وهو حاصل عىل شهادة يف احلقوق من جامعة ملبورن، 

ودكتوراه من جامعة اكمربيدج وهو أ س تاذ رشيف حاصل 

عىل عدد من شهادات ادلكتوراه الرشفية من جامعات يف 

 مجموعة كبرية من البدلان.

وقد أ لف عددًا من املنشورات أ صبح أ حدها نصًا قانونيًا 

ر منوذجيًا يف اململكة املتحدة وتنرشه دا

Oxford University Press  بعنوان

Gurry on Breach of Confidence  غري يف(

 الإخالل ابلثقة(.

 ويتحدث الس يد غري ابلإنلكزيية والفرنس ية.

 املتحدثون

 محمد محمود الكاميل

املدير العام ملعهد التدريب 

ظيب،  وادلراسات القضائية، أ بو

 العربية املتحدة الإمارات

القايض محمد محمود الكاميل هو املدير العام احلايل ملعهد 

التدريب وادلراسات القضائية يف أ بو ظيب ابلإمارات العربية 

املؤهل لتدريب القضاة واملدعني العامني واحملامني  املتحدة

جلنة التظلامت يف مكتب هو أ يضًا رئيس و . وموظفي احملمكة

لس التعاون دلول اخلليج العربية. وبدأ  براءات الاخرتاع جمل

مسريته املهنية مكدع عام، مث عنُي قاضيًا يف حممكة العني 

دلائرة  مديراً ، و يف حممكة اس تئناف جعامن قاضياً و الابتدائية، 

 التفتيش القضايئ.

وشارك القايض الكاميل يف عدد من الربامج اليت نظمهتا 

ذاكء الاح رتام حلقوق امللكية الويبو، مهنا حلقة معل بشأ ن اإ

؛ ودورة تدريبية بشأ ن 2013الفكرية ُعقدت يف قطر يف 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية أ قميت يف الياابن يف  . 2017اإ

يف العديد من حلقات العمل واملؤمترات املتعلقة  وشارك أ يضاً 

ابمللكية الفكرية يف الكويت وقطر واململكة العربية السعودية 

 تحدة والولايت املتحدة ال مريكية.والإمارات العربية امل 

قانون امللكية الفكرية يف الإمارات تعديل  جلسات وترأ س

 العربية املتحدة.

وحصل القايض الكاميل عىل درجة ادلكتوراه يف القانون من 

كسرت ابململكة املتحدة.  جامعة اإ
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 ابلينيان-جودا أ مرباسايت

، احملمكة العليا يف ليتوانيا، يةقاض 

 ليتوانيافيلنيوس، 

دائرة القضااي املدنية يف  يفابلينيان -أ مرباسيت ةالقاضيتعمل 

، أ ن تشغل هذا املنصبقبل و احملمكة العليا يف ليتوانيا. 

قلميية  معلت  ابلنظر يف اخملتصةقاضية يف حممكة فيلنيوس الإ

 مميااملنازعات املتعلقة ابلرباءات والعالمات التجارية والتص

 اً أ يض ابلينيان-قاضية أ مرباسيتمعلت الو (. 2008-2016)

حيث  (2019- 2016) يف حممكة الاس تئناف يف ليتوانيا

 مللكية الفكرية.اب املنازعات املتعلقةواصلت التخصص يف 

ابلينيان -أ مرباسيت ةالقاضيأ صبحت  ،2018منذ يناير و 

املوسع للمكتب ال ورويب  الطعنيف جملس  اً خارجي اً عضو 

 يف رابطة قضاة امللكية الفكرية.. ويه عضو أ يضًا للرباءات

ابلينيان عىل درجة ادلكتوراه -أ مرباسيت ةالقاضي تحصلو 

يف معهد  ةمساعد ةأ س تاذ وتعمل .2004 يف عام يف القانون

 جامعة ميكول رومريس يف العداةل املدنية بلكية احلقوق

 .بفيلنيوس

 اتانزاروفأ  نورلنبيك 

حمكة مدينة أ وش، مبقاض 

 قريغزيس تان

. 2019القايض أ اتانزاروف يف حممكة مدينة أ وش يف  عنُي

رئيس جملس قضاة مجهورية منصب  أ يضاً يشغل وهو 

 قريغزيس تان.

، اكن عضوًا يف جملس اختيار تويل هذين املنصبنيقبل و 

يف  ياً قاض و  ،(2019-2016القضاة يف مجهورية قريغزيس تان )

 للتنفيذ يف ومأ موراً  ،(2016-2014حممكة نواكت احمللية )

 (.2009-1998حممكة نواكت احمللية )

 أ انبيل بينيت

قاضية سابقة مبحمكة أ سرتاليا 

 الفيدرالية، س يدين، أ سرتاليا

لت املستشارة أ انبيل بينيت قاضية يف حممكة أ سرتاليا مع

، وقامت ابلنظر يف العديد من 2016الفيدرالية حىت مارس 

مكة الابتدائية قضااي امللكية الفكرية أ ثناء معلها يف لك من احمل

ضافية يف احملمكة العليا يف  وحممكة الاس تئناف، وكقاضية اإ

قلمي العامصة ال سرتالية. وقبل  يف حممكة أ سرتاليا  التعينياإ

الفيدرالية، شغلت منصب كبري املستشارين املتخصصني يف 

 امللكية الفكرية.

منصب رئيس حممكة حق أ يضًا تولت القاضية بينيت و 

أ سرتاليا، ورئاسة اجمللس الوطين للصحة املؤلف يف 

يف حممكة  رئاس ياً  والبحوث الطبية، وُعينت عضواً 

عدة مناصب، من بيهنا:  الاس تئناف الإدارية. وتشغل حالياً 

جملس ماكحفة المتيزي يف نيو  ةجامعة بوند؛ ورئيس ةرئيس

لعاب الرايضية؛  ةساوث ويلز؛ وحممّكِ  يف حممكة التحكمي لل 

ورئيسة املنظمة رة العقارية جلنوب أ سرتاليا؛ ادلائ ةورئيس

معهد يف وعضو ال سرتالية للعلوم والتكنولوجيا النووية؛ 

جملس الرئيسات يف وعضو  جارفان للبحوث الطبية؛

اجمللس الاستشاري للكية احلقوق يف يف التنفيذايت؛ وعضو 

 اجلامعة الصينية يف هونغ كونغ.

ميياء لك توراه يف اوحصلت القاضية بينيت عىل درجة ادلك 

جازة يف القانون ودكتوراه خفرية من  حيائية فضاًل عنال   اإ

 جامعيت نيو ساوث ويلز واجلامعة الوطنية ال سرتالية.
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 بريس كولني

ناب قاض رتا لكحملمكة العليا يف اإ

 وويلز، لندن، اململكة املتحدة

نلكرتا  القايض كولني بريس هو أ حد قضاة احملمكة العليا يف اإ

ىل نقابة احملامني الإنلكزيية يف عام  وويلز.  1990وانضم اإ

. 2008يف  ومارس قانون امللكية الفكرية. وأ صبح مستشاراً 

آن ابمس حممكة  قاضياً  أ صبح، 2010ويف   ونؤ شفامي يعرف ال

اململكة يف  املؤلفحق  مكةحمل اً امللكية الفكرية، ورئيس

 املتحدة.

ة العليا. وهو ، عنُي القايض بريس يف احملمك2013ويف عام 

أ حد القضاة  وهويف حمامك ال عامل التجارية واملمتلاكت،  عملي

 املعينني يف حممكة الرباءات.

عىل شهادة يف علوم املعادن واملواد حاصل والقايض بريس 

من لكية داوننج يف اكمربيدج، وتلقى التدريب القانوين يف 

 جامعة سييت يف لندن.

 ستيفن بوريل

الفدرالية حملمكة اب قاض

 ال سرتالية، س يدين، أ سرتاليا

يف  ياً قاض  ريلو املستشار بعمل ي

القايض  قامو . 2016احملمكة الفدرالية ال سرتالية منذ عام 

الوطنية للملكية  اتاملامرس دائرةيف  اً يبصفته قاض ، بوريل

العديد من قضااي امللكية الفكرية يف يف  ابلنظر ،الفكرية

ضطلع يف كثري من يو الاس تئناف.  ويفادلرجة ال وىل 

يف  ثً ومتحد اً ابحثعن كونه  ال حيان بدور امليرّس، فضالً 

 مللكية الفكرية.اب املتعلقةاملؤمترات والندوات 

 بوريل همنة احملاماةالقايض  مارستعيني يف احملمكة، ال قبل و 

 بني عاَمي فامي س يدينب  ونت وورث 5غرف احملمكة يف  من

 للمستشارين. كبرياً  عنُي ،2007ام يف عو. 2016و 1993

يف جمال امللكية الفكرية،  القايض بوريل احملاماةمارس و 

 اتوالعالم املؤلف،حق و رباءات، قضااي الوختصص يف 

 وقام ابلنظر يفاملعلومات الرسية. و  ،والتصاممي ،التجارية

 ،تجارية، وقانون املنافسةال امرسات املتعلقة ابملالقضااي 

وتناولت العديد من كل، والقانون الإداري. وقانون املس هت

واد امل موضوعات من قبيلقضااي الرباءات اليت نظر فهيا 

وغريها من  ،السلكيةالسلكية و ال تصالت لاو  ،صيدلنيةال 

 .التكنولوجيا املتقدمة املوضوعات

آداب يفبوريل  القايضخترج و  امعة جب والقانون لكية ال

حصل عىل ماجس تري يف القانون مث ، 1987عام يف س يدين 

حصل عىل و من لكية لندن للعلوم الاقتصادية والس ياس ية. 

جملس ( من AMusAأ سرتاليا )ب املوس يقى دبلومشهادة 

 .1982عام يف  ةاملوس يقى ال سرتالي امتحاانت

 مارس يلو دي انردي

بورتو حممكة قاض فدرايل، 

الفدرالية لشؤون البيئة  أ ليغري

 ،وال رايض والشعوب ال صلية

 الربازيل بورتو أ ليغري،

القضااي املتعلقة ابلبيئة، يف ينظر القايض دي انردي 

وال رايض، والشعوب ال صلية يف احملمكة الفدرالية يف بورتو 

أ ليغري يف ريو غراندي دو سول، أ قىص جنوب الربازيل، 

ترأ س القايض دي قد . و عاماً  26وهو قاٍض فدرايل منذ 

قضااي تتعلق ابسرتداد الرضائب  ، خالل حياته املهنية،انردي

ىل الشؤون  ضافة اإ الفدرالية، وادلعاوى الفدرالية الصغرية، اإ
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املدنية والإدارية الفدرالية العامة. وشغل منصب قاض 

، مساعد يف حممكة الاس تئناف الفدرالية يف املنطقة الرابعة

دارة احملامك الفدراليةبأ نشطة تتعلق  وقام يرأ س يف هو و  .ابإ

 الوقت الراهن جلنة وطنية لتصنيف القضااي القضائية.

دكتوراه يف القانون شهادة حصل القايض دي انردي عىل و 

من اجلامعة الفدرالية يف ريو غراندي دو سول، ويعمل 

للقانون التجاري ادلويل والقانون ادلويل اخلاص يف  أ س تاذاً 

 وادلراسات العليا يف جامعة دو فال دو ريو برامج املاجس تري

يلقي أ حيااًن حمارضات ، و (UNISINOS) دوس سينوس

جراء أ حباث أ اكدميية يف جمالت يف  جامعات أ خرى. وقام ابإ

التعاون القضايئ ادلويل، والقانون التجاري ادلويل، 

والابتاكر يف خدمات القانون، مبا يف ذكل تطبيقات 

 سالسل الكتل.

يف وفد  خبرياً  بوصفه عضواً ، القايض دي انرديمعل وقد 

هاي الربازيل املشارك يف مرشوع ال حاكم القضائية ملؤمتر ل

عىل القضااي الناش ئة عن التعممي  للقانون ادلويل اخلاص،

ادلويل لل حاكم املتعلقة ابمللكية الفكرية ابلتعاون مع وفود 

 .2019و 2013 املمتدة بني عاَميادلول ال خرى يف الفرتة 

دغاردو يتلني غواتسو اإ  ماتيو اإ

وزير حممكة الاس تئناف، 

 مونتيفيديو، أ وروغواي

يتلني  دغاردو ماتيو اإ يعمل القايض اإ

حملمكة الاس تئناف السابعة يف القسم املدين  غواتسو وزيراً 

جلنة التخطيط الاسرتاتيجي،  يف عضووهو يف أ وروغواي. 

واللجنة الاستشارية املعنية ابملسائل املدنية والتجارية 

وحممكة  فالس التابعة حملمكة العدل العليا يف أ وروغواي.والإ 

القايض غواتسو يه احملمكة الوحيدة املتخصصة يف قانون 

 الإفالس يف أ وروغواي.

يتلني غواتسو و  ؤولية كتب، مهنا "املس عرشةنرش القايض اإ

و"تنظمي امللكية  (2017املدنية للموظفني العموميني" )

كتب و . (2012" )الفكرية يف مجهورية أ وروغواي الرشقية

ومخسني مقاةل وورقة نرُشت يف ال رجنتني  مئةأ كرث من 

والربازيل وش ييل وكولومبيا وغواتاميل وبريو وأ وروغواي. 

 "Doctrinas Magistralesنرُشت بعض أ عامهل يف "و 

اليت حتررها 

"La Justicia Uruguaya – La Ley Uruguay "

(2009.) 

يتلني غواتسو م  تخصص يف امللكية الفكرية، وأ عد والقايض اإ

، وشارك يف دورات تدريبية حولها، وأ لقى فهيا دراسات عليا

حمارضات عهنا يف أ ورواب وأ مرياك الشاملية وأ مرياك اجلنوبية. 

يتلني غواتسو العدي د من ال عامل يف جمال ونرش القايض اإ

ش بكة خرباء مؤسسة املركز . وهو عضو يف امللكية الفكرية

الإس باين للتعلمي عن بعد من أ جل التمنية الاقتصادية 

س بانيا(.CEDDET) والتكنولوجية  ( )اإ

 يونس الزهري

قاض ومدير التدريب القضايئ 

يف املعهد العايل للقضاء، الرابط، 

 املغرب

منصب قاض ومدير التدريب  حالياً يشغل الس يد الزهري 

قبل و ملغرب. اب القضايئ يف املعهد العايل للقضاء يف الرابط

هذا املنصب، معل القايض الزهري يف حممكة اس تئناف 

 مراكش.
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يف حممكة مراكش  بدأ  القايض الزهري مسريته املهنية قاضياً و 

، مث عنُي انئبًا لرئيس تكل احملمكة. 2002الابتدائية يف مارس 

منصب مدير اجملةل املغربية لدلراسات القانونية  ويشغل حالياً 

والقضائية، وهو عضو يف اللجان العلمية لعدد من اجملالت 

من ال عامل واملقالت،  كتب القايض الزهري عدداً و القانوين. 

 بناء القدرات القانونية.دولية ل ج وشارك يف برام

دراسات عليا، وشهادة  شهادةعىل حاصل والقايض الزهري 

دكتوراه من جامعة القايض عياد يف مراكش، حيث يعمل 

 أ س تاذًا زائراً. أ يضاً 

 فان مينغتيش

قاض أ قدم وانئب املدير العام 

 القضايئ للفقه ملعهد الصني

التطبيقي، احملمكة الشعبية العليا 

 يف الصني، بيجني، الصني

 القضايئ القايض فان هو انئب املدير العام ملعهد الصني للفقه

 العليا يف الصني. وهو أ يضاً  يةمكة الشعب احملالتطبيقي يف 

 مرشف عىل رسالت دكتوراه وكبري قضاة وأ س تاذ قانون.

ندونغ الشعبية شغل القايض فان منصب قاٍض يف حممكة شاو 

ىل عام  2000العليا من عام  شغل منصب انئب مث . 2005اإ

ىل عام  2005رئيس لكية شاندونغ للقضاة من عام  ، 2007اإ

لقسم التخطيط مبكتب الإصالح القضايئ يف  عنُي مديراً مث 

ىل  2007 عام احملمكة الشعبية العليا من حيث  2012عام اإ

اس ية الثالثة "خطة الإصالح امخلاكن مسؤوًل عن صياغة 

 للمحامك الشعبية".

، 2001يف جامعة لندن يف عام  اً زائر  اً اكن القايض فان ابحثو 

دراسة بعنوان . وقد نرش 2012ويف جامعة ديوك يف عام 

ومخسة كتب  "القضائية والإجراءات القانونية"العداةل 

أ خرى، وترأ س العديد من مشاريع البحوث القانونية الوزارية 

تشمل و الآلية القضائية ملواهجة الطوارئ".  حبث عنمثل "

جمالت أ حباثه الرئيس ية العداةل يف س ياق الإنرتنت والإصالح 

 القضايئ.

عام يف لكية احلقوق جبامعة شاندونغ  يفخترج القايض فان و 

1991. 

 جريميي فوغل

املدير التنفيذي ملعهد بريلكي 

القضايئ، واملدير السابق للمركز 

الولايت  القضايئ الفدرايل،

 املتحدة ال مريكية

 .القضايئ بريلكي أ ول مدير تنفيذي ملعهدهو القايض فوغل 

للمركز القضايئ  اً وقبل تويل هذا املنصب، معل مدير 

(، وقايض 2018-2011الفدرايل يف واش نطن العامصة )

دائرة حملية ملنطقة شامل اكليفورنيا يف الولايت املتحدة 

طعة سانتا الكرا العليا (، وقاضيا يف مقا1998-2011)

 (.1986-1981يف حمامك بدلية ) قاضياً (، و 1986-1998)

وشغل القايض فوغل منصب عضو هيئة التدريس يف املركز 

يف لكية احلقوق يف جامعة  اً ومعل حمارض  ؛القضايئ الفدرايل

س تانفورد؛ ودرَّس يف برانمج اكليفورنيا لدلراسات القضائية 

عضو هيئة  اكنء باكليفورنيا؛ و املس مترة، ويف لكية القضا

تدريس للتبادل القانوين يف أ كرث من اثنيت عرشة دوةل 

أ جنبية. وحصل عىل درجة الباكلوريوس من جامعة 

وعىل درجة ادلكتوراه يف القانون من  1971س تانفورد يف 

 .1974لكية احلقوق جبامعة هارفرد يف 
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زة وقد ُمنح القايض فوغل العديد من اجلوائز، مهنا جائ

الرئيس للخدمة املمتزية يف قضاء ولية اكليفورنيا من مجعية 

سهامات  Vanguardقضاة ولية اكليفورنيا، وجائزة  لالإ

البارزة يف قانون امللكية الفكرية من نقابة احملامني يف ولية 

، حصل عىل تقدير خاص من نقابة 2002اكليفورنيا. ويف 

ُُيتذى به  وذجاً من بوصفهاحملامني يف مقاطعة سانتا الكرا 

 يف القضاء. املعايري املهنيةللتحيل بأ عىل 

 ديدار سينغ جيل

املفوض القضايئ يف احملمكة العليا 

 يف س نغافورة

انضم املفوض القضايئ ديدار سينغ 

ىل احملمكة العليا يف س نغافورة يف عام   وهو. 2018جيل اإ

 متخصص يف قانون امللكية الفكرية.

، شغل منصب القضايئ جيل قاضياً أ ن يصبح املفوض قبل و 

دارة امللكية الفكرية يف مدير  رشكة حماماة اإ

Drew & Napier مسريته القانونية اس هتلحيث  احملدودة 

ىل  واحد عام، ابس تثناء 1983منذ عام ومعل  انضم فيه اإ

 يف احملاماة وقد توىل أ ثناء معهل .Harry Eliasرشكة حماماة 

أ مام احملمكة العليا وحممكة  نيكتالرش يف عمالء الكبار قضااي 

جمال يف  وجتربتهخلربته  عظميةمسعة  واكتسبالاس تئناف، 

 قانون امللكية الفكرية.

عىل درجة الباكلوريوس يف جيل حاصل املفوض القضايئ و 

الثانية العليا( من جامعة  الفئة من القانون )مبرتبة الرشف

 س نغافورة الوطنية.

 هوغو رامريو غومزي أ ابك

حممكة العدل مجلاعة دول  رئيس

كوادور  ال نديز، كيتو، اإ

شغل القايض غومزي منصب رئيس 

. وقبل تويل 2016حممكة العدل مجلاعة دول ال نديز منذ عام 

هذا املنصب، شغل عدة مناصب يف بدله ال صيل بريو؛ مهنا 

منصب ال مني التقين للجنة املنافسة احلرة، وحممكة ادلفاع 

انئب رئيس جلنة حامية املس هتكل عن املنافسة، وكذكل 

التابعة للمعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية 

 الفكرية يف بريو.

ويمتتع القايض غومزي أ يضًا خبربة لشغهل منصب مدير 

الشؤون القانونية يف وزارة العدل وحقوق الإنسان يف بريو، 

ن فاذ فضاًل عن ترأ سه جملس مديري واكةل التقيمي البييئ واإ

القانون يف بريو. كام معل أ س تاذًا للقانون الإداري وقانون 

املنافسة يف جامعة سان ماركوس الوطنية، وجامعة بريو 

 للعلوم التطبيقية، واجلامعة البابوية الاكثوليكية يف بريو.

ودرس القايض غومزي القانون يف جامعة سان ماركوس 

من  الوطنية، وحصل عىل درجة املاجس تري يف القانون

 جامعة بريو للعلوم التطبيقية.

 غوزاسويساك أ غنيساك

دارة الترشيع  قاض وانئب مدير اإ

املدين، وزارة العدل، وارسو، 

 بولندا

قاضية  غوزاسويساكمعلت القاضية 

يف احملمكة احمللية لعامصة وارسو )ادلائرة التجارية( منذ مارس 

ىل، 2017. ومنذ عام 2012 وحتديدًا  وزارة العدل انُتدبت اإ
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ىل دارة اإ وتعمل، بصفهتا انئبة مدير الإدارة الترشيع املدين.  اإ

وضع ترشيعات لإنشاء حمامك امللكية الفكرية يف  املذكورة، عىل

مسؤوةل عن تنفيذ توجيه الاحتاد  اكنت أ يضاً و بولندا. 

( يف القانون 2016/943ال ورويب بشأ ن ال رسار التجارية )

 البولندي.

حمامية  ، قبل مسريهتا القضائية،زاسويساكغو واكنت القاضية 

وتناولت مجةل قضااي مهنا وعضو يف نقابة احملامني بوارسو 

 (.2012-2007قانون امللكية الفكرية )قضااي متصةل ب

القانون يف جامعة وارسو  غوزاسويساكة القاضي تدرسو 

، أ مكلت دراساهتا العليا يف 2015يف عام ووجامعة كوبهناغن. 

كراكوف. ب ية الفكرية يف جامعة جاجيلونيانقانون امللك 

أ طروحة  عنحصلت عىل ادلكتوراه من جامعة وارسو و 

 غوزاسويساكالقاضية شاركت و . املؤلف عىل استنفاد حق

واحلقوق اجملاورة  املؤلف تعليق عىل قانون حقيف تأ ليف 

( وتعليق عىل قانون الإجراءات املدنية 2019البولندي )

 (.2019البولندية )

 رابينسيكغالكوس 

قاض مبحمكة العدل الفدرالية، 

 وه، أ ملانيااكرلرس 

 الفدراليةيف حممكة العدل  غرابينسيكالقايض الكوس  معل

. وهو 2009( منذ عام Bundesgerichtshofال ملانية )

اليت  X. Zivilsenat)العارشة ) املدنية ةعضو يف الشعب

 املنازعات بشأ نسائل م يف لنظر ابمجةل أ مور،  مضن، ختتص

قضاة رئيس  ن، اكاملنصبهذا أ ن يشغل قبل و الرباءة. 

ىل  2001من يف الفرتة حممكة املقاطعة يف دوسدلورف  اإ

لزناعات اب أ ساساَ  املعنية ةدنيامل الشعبة، حيث ترأ س 2009

يف حممكة  غرابينسيكاملتعلقة ابلرباءات. معل القايض 

 ،2001-2000 يف الفرتة من الاس تئناف يف دوسدلورف

 1997من الفرتة يف  الفدراليةيف حممكة العدل  اقانوني اوابحث

ىل  يف  يف احملمكة اجلزئية يف دوسدلورف ياقاض و  ،2000اإ

ىل  1992الفرتة من   .1997اإ

يف القانون يف جامعات ترير  غرابينسيكدرس القايض و 

واكن مساعدًا جامعيًا يف جامعة ترير.  ،جنيف وكولونيا

تعليق عىل "التفاقية ال وروبية للرباءات" ال  ابةكتشارك يف و 

(Benkard ،

Europäisches Patentübereinkommen) ،

، Benkardتعليق عىل قانون الرباءات ال ملاين )وال 

Patentgesetz ،10th ed) .العديد من املقالت  كام كتب

رباءات والإجراءات املدنية والقانون ادلويل القانون  بشأ ن

ليه التحدث ،اخلاص قانون امللكية  عن وكثريا ما يُطلب اإ

 الفكرية يف املؤمترات الوطنية وادلولية.

 صامويل غراانات

قاٍض مبحمكة الاس تئناف يف 

أ نتويرب، بلجياك، وحممكة العدل 

 ببنلوكس، لكسمربغ

يعمل القايض غراانات يف حممكة اس تئناف أ نتويرب )بلجياك(، 

كام أ نه عضو خاريج يف ويف حممكة بنيلوكس )لكسمربغ(. 

(. EPOجملس الطعن املوسع للمكتب ال ورويب للرباءات )

وقبل تعيينه قاضيًا، معل حماميًا ووس يطًا يف جمال امللكية 

الفكرية، ومساعدًا جامعيًا يف اجلامعة الاكثوليكية للقانون 

 )لوفان، بلجياك(.

القايض غراانات عضو أ يضا يف جملس بنيلوكس للملكية 

، وعضو دامئ يف اجمللس الاستشاري الفدرايل الفكرية

البلجييك للملكية الفكرية )قسم امللكية الصناعية(. واكن 
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عضوًا يف مجموعة الإطار القانوين التابعة حملمكة الرباءات 

: قواعد الإجراءات اخلاصة 1املوحدة )اجملموعة الفرعية 

. وهو : قواعد الوساطة والتحكمي(6ابحملمكة واجملموعة الفرعية 

حاليًا عضو يف فريق خرباء مفوضية الاحتاد ال ورويب املعين 

 برتخيص الرباءات ال ساس ية املعيارية وتقيميها.

وشارك القايض غراانات يف تأ ليف "الرباءة املوحدة" و"حممكة 

(، ويف 2017الرباءات املوحدة" )لكوير للقانون ادلويل، 

ادلويل اخلاص يف  مؤمتر القانونو  املنشور املشرتك بني الويبو

لهاي "عندما يلتقي القانون ادلويل اخلاص بقانون امللكية 

دليل للقضاة"، كام أ نه كثريا ما يشارك مكتحدث يف  -الفكرية 

 املناس بات الوطنية وادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية.

 زيس. هارم لويس يت.

انئب رئيس احملمكة العليا يف 

قايض ؛ و جنوب أ فريقيا سابقاً 

اس تئناف، حممكة الاس تئناف، 

 بوتسواان

القايض لويس هارمز يف حممكة الاس تئناف العليا يف  معل

يف  احملمكة نائب لرئيسك  هوتقاعد من منصب، جنوب أ فريقيا

قايض منصب  يف الوقت الراهن ويشغل. 2011هناية عام 

 املناصبمن  يشغل عددااس تئناف يف بوتسواان. كام 

؛ يف يف مجعية ميدل تميبل القانونيةرشعضو : مهناال خرى 

عدد من  يةعضو فضال عن انئب رئيس حممكة القطاع املايل؛ 

ن، لندن،  ا؛من بيهنالتحكمي، هيئات  مركز التحكمي غرايز اإ

 )ش نغهاي/جوهانسربغ(. ال فريقياملشرتك الصيين 

. وحررها العديد من النصوص القانونية هارمزأ لف القايض 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية: ا، من بيهن ، الويبو) كتاب قضااياإ

تدريب بشأ ن التحقيق ال  وكتيب ،(2018 ،الرابعةالنسخة 

 (.2015، ، الويبوةيف جرامئ امللكية الفكري

للويبو  خبريا دلىلس نوات عديدة يعمل  هارمزوظل القايض 

اصة يف خبتنفيذ أ نشطة بناء القدرات للقضاة، و  جمال يف

 القانون العام. تطبق نظامالبدلان النامية اليت 

 مارك جاجير

حملمكة العامة لالحتاد اب قاٍض 

 ال ورويب، لوكسمبورغ

للمحمكة العامة لالحتاد  ارئيسخب القايض جاجير انتُ 

ومعل يف ذكل املنصب  2007يف عام ل ول مرة ال ورويب 

بصفته رئيسًا  معل، املنصب. وقبل هذا 2019حىت عام 

يف وقاضيًا  ،(2007-2004يف احملمكة العامة ) يالغرفة قاض 

كام (. 2004-1996لجامعات ال وروبية )ل الابتدائيةحملمكة ا

للجامعات  القانوين يف حممكة العدل ال منيشغل منصب 

 مقاطعة يف حممكة ياقاض ومعل ؛ (1996-1986ال وروبية )

النائب العام يف مكتب  قضائيا املحق(؛ و 1984)لوكسمبورغ 

 (.1983يف لوكسمبورغ )

 يجلامعا املعهدمنصب رئيس  اً يشغل القايض جاجير أ يضو 

وهو عضو مؤسس للمرصد  ،ادلويل يف لوكسمبورج

 (.OLDEللقانون ال ورويب ) ياللوكسمبورغ

عىل املاجس تري يف القانون من جامعة القايض جاجير صل حو 

ضًا يف لكية درس أ يو روبرت شومان يف سرتاس بورغ. 

نقابة احملامني يف لوكسمبورغ  وهو عضو يف، أ ورواب

(1981.) 
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 اكنغالو اندية

احملمكة العليا، قاضية مستشارة، 

بورت أ وف س بني، ترينيداد 

 وتوابغو

قاضية يف احملمكة العليا يف  يه اندية اكنغالو املستشارة

ا يف يومي وتفصل ،ترتأ س الشعبة املدنيةو ترينيداد وتوابغو. 

ضافة اب املتعلقة سائلامل  مجةل قضااي من بيهنا؛ مللكية الفكرية، اإ

ىل املسائل املتعلقة ابلقانون العام، وقانون الرشاكت، وقانون  اإ

، بشأ ن حصة الوصااي واملنازعات، الرضرالعقود، وقانون 

 .واملطالبات الزوجية

 اكنغالو ةالقاضي مارست، ءالقضا الاخنراط يف سكلقبل و 

واكن لدلعاوى عامًا،  20 ملدة اصاخل مكتهبااحملاماة يف 

 وقدمت، قسط وافر من معلهامللكية الفكرية اب ةاملتعلق

 املشورة يف العديد من القضااي يف هذا اجملال.

ىل القضاء، من فرتة وجزية  وعقب  أ صبحتانضامهما اإ

لقاضيات ااكنغالو أ مينة صندوق رابطة  املستشارة

. يف يومنا هذاذا ادلور حىت هب تضطلع ولتزال، اتالاكريبي

ىل مرشوع  شاركت يف 2014عام  مساعدة حممكة يريم اإ

عدد القضااي املدنية املرتامكة، ل س امي  تقليصغرينادا العليا يف 

معهد التعلمي القضايئ يف  وقد عنّي الوساطة.  من خالل

اكنغالو يف جلنته الفرعية  ة( القاضيJEITTترينيداد وتوابغو )

أ سفر عن  مما، 1998عد الإجراءات املدنية لعام ملراجعة قوا

 ُعينت. كام 2016نرش قواعد الإجراءات املدنية املوحدة 

اكنغالو يف اللجنة املسؤوةل عن صياغة بروتوكول  ةالقاضي

اذلي نرُش يف ، املساواة بني اجلنسني للمسؤولني القضائيني

ايئ معهد التعلمي القضمؤخرًا يف جملس  كام ُعينت. 2018عام 

 .يف ترينيداد وتوابغو

 خاتيبوفا رامزاي

غرفة املنازعات  ية يفقاض 

الاقتصادية، احملمكة العليا 

لالحتاد الرويس، موسكو، 

 الاحتاد الرويس

خاتيبوفا يف دائرة املنازعات الاقتصادية يف  ةالقاضي ُعينت

 .2016احملمكة العليا لالحتاد الرويس يف يونيو 

 1994يف عام  ةالقضائيمسريهتا القاضية خاتيبوفا  واس هتلت

قاضية  أ صبحت فامي بعدو ، مث كرئيسة حملمكة حملية، يةكقاض 

، 2006يف عام ويف احملمكة العليا مجلهورية ابشكورتوس تان. 

احملمكة التجارية ملدينة موسكو،  يفالقاضية خاتيبوفا  معلت

 ة الفكرية.امللكي املنازعات املتعلقة تسويةحيث ختصصت يف 

حصلت القاضية خاتيبوفا عىل شهادة يف القانون من جامعة و 

ىل القضاء، و . 1985ولية ابشكرياي يف عام  قبل انضامهما اإ

القانونية، مبا يف ذكل يف وزارة  املهامعدد من ب اضطلعت

الرعاية الاجامتعية يف مجهورية ابشكري، مكحاٍم داخيل يف 

 لرضيبية.مؤسسة زراعية، ومكحاٍم للسلطات ا

 يك ووجوجن

العليا،  سولحمكة مبقاٍض 

 مجهورية كوراي

العليا، مجهورية  سولالقايض يك ووجوجن يف حممكة يعمل 

املدنية  التجارة ادلولية القضااي يف ويقوم ابلنظركوراي، 

يف حممكة  ياقاض  مس هتل مسريتهيف  عنُيوقد والإدارية. 

قاضيًا يف عدة حمامك حملية أ خرى مث ، 1997مقاطعة سوون 

طار  نيعُ  2008يف عام و. العاديةلقضاة ا حركة تنقالت يف اإ
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ىل  2008من يف الفرتة قاضيًا يف حممكة س يول العليا، و اإ

منصب مدير قسم تكنولوجيا املعلومات يف  توىل 2010

نظام حفظ امللفات الإلكرتوين  دشن حيث ،احملمكة العليا

(ECFS يف حممكة )وتوىل مس ئولية، 2010اءات يف رب ال 

 نحمُ  وقد، بوجه عام لنظاماتصممي و القواعد ذات الصةل وضع 

معظم أ نواع ادلعاوى يف س تخدم ويُ ، رباءةهذا النظام ال

 القضائية.

يف جممتع امللكية الفكرية يف أ صبح عضوا  2011 ومنذ عام

ىل  2016ويف الفرتة من  احملمكة الكورية.  توىل، 2017اإ

تطوير مناجه احملارضات القضائية يف معهد البحوث  مس ئولية

 .والتدريب القضايئ

 أ ليه لتش يفيتش

حملمكة العليا، مينسك، اب قاض

 بيالروس يا

 يف احملمكة العليا يف بيالروس يا،لتش يفيتش القايض  معل

توليه املنصب قبل و متخصص يف امللكية الفكرية،  وهو

منذ عام  الفكرية ، معل يف املركز الوطين للملكيةاحلايل

يف شعبة  املتخصصنيكبري شغل منصب ، و 2012

رئيس شعبة رصد الامتثال لقوانني ل اانئبمث  ،الاس تئناف

قسم العالمات ل  ارئيسمث (، 2011-2002امللكية الفكرية )

 (.2012-2011التجارية )

 اختصاصياالقايض لتش يفيتش  اكن، ءالقضايف قبل معهل و 

دارة ادلمع القانوين يف  نيلمتخصصل  اكبري مث  ا،ابرز لجنة ال يف اإ

قام و (. 2002-2000يف بيالروس يا ) رباءاتلل احلكومية

 ،بتأ ليف العديد من املنشورات حول قانون امللكية الفكرية

 والعالمات التجارية. املؤلف،وحقوق 

جازةالقايض لتش يفيتش  وحصل يف القانون من  عىل اإ

قى تدريبات وتل ،(1997جامعة بيالروس يا احلكومية )

متقدمة يف جمال الرباءات والابتاكر يف مركز تدريب امللكية 

(. كام حرض دورة تدريبية يف القانون ادلويل 2002الفكرية )

يف أ اكدميية الإدارة العامة حتت رعاية رئيس بيالروس يا 

(2003.) 

 دان لفوفغبو 

انئب رئيس احملمكة العليا ورئيس 

احملمكة حممكة النقض التجارية يف 

 العليا، كييف، أ وكرانيا

يشغل القايض لفوف منصب انئب رئيس احملمكة العليا، 

ورئيس حممكة النقض التجارية يف احملمكة العليا منذ عام 

القايض لفوف يف احملمكة التجارية العليا ل وكرانيا  وعنُّي . 2017

. 2014لتكل احملمكة يف عام  ، وانتخب رئيساً 2004يف عام 

يف حممكة الاس تئناف  ، اكن قاضياً نصبامل قبل هذا و 

ة القضائية للزناعات ائر التجارية يف كييف وانئب رئيس ادل

التجارية املتعلقة حبامية حقوق امللكية الفكرية )منذ عام 

 (.2002-1992يف احملامك العسكرية ) (، وقاضياً 2002

أ صبح القايض لفوف عضوًا يف اللجنة ادلس تورية برئاسة و 

يف جلنة الإصالح  وعضواً  2015نيا يف عام رئيس أ وكرا

 .2019القانوين التابعة لرئيس أ وكرانيا يف عام 

املعهد القانون العسكري من  يفخترج القايض لفوف و 

العسكري، وحصل عىل دكتوراه يف القانون من معهد 

دليل  واضعيامللكية الفكرية والقانون يف أ وكرانيا. وهو أ حد 

 ال وكرانيني.امللكية الفكرية للقضاة 
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 ماريهفرانسواز  ماري

حمكة النقض، مب ةخفري ةمستشار 

 ابريس، فرنسا

يف  ةخفري ةمستشار  ماريهفرانسواز -القاضية ماري تعمل

 مسريهتابدأ ت واكنت قد . يف الوقت الراهن حممكة النقض

، ( يف احملمكة الابتدائية يف نيفرية حتقيق)قاضي ابلعمل املهنية

ىل احملمكة الابتدائية يف فرسايانتقلت بعد ذكل مث  ، حيث اإ

دلوائر املدنية ال وىل يف احملمكة العليا يف اننتري ل ارئيسُعينت 

حمكة مبقاضيا  تينعُ  1993. ويف عام 1989يف عام 

 2003-1997يف الفرتة من الاس تئناف يف ابريس، و

 ةتخصصامل الغرفة املدنية الرابعة،  كبري قضاةشغلت منصب 

ىل  2010من ويف الفرتة كرية. يف امللكية الف  ترأ ست 2015اإ

السلطة العليا لنرش املصنفات وحامية احلقوق )ماري  ةالقاضي

 .عىل الإنرتنت(

للجنة الوطنية لخرتاعات  اماري رئيس ةالقاضيومعلت 

رئيس اجمللس ال عىل للملكية ال دبية ل اانئب، واملوظف

التجارية. املامرسات  حفصعضوا يف جلنة  تاكنكام والفنية، 

ماري وسام الاس تحقاق  ةالقاضي تنح، مُ 2010يف عام و

 .وسام الرشفو الوطين 

ي  ميل ريكاإ

قاض، حممكة بروكسل التجارية، 

 بلجياك

يف حممكة بروكسل التجارية اليت منصبه القايض ميل  يشغل

اكنت احملمكة الابتدائية الوحيدة يف بلجياك ذات الاختصاص 

يرتأ س القايض ميل و . 2015يف نزاعات الرباءات منذ عام 

عن أ نواع  أ يضاً  مسؤولوهو الرباءات.  ادلائرة اخملتصة بقضااي

 القضائية أ خرى من قضااي امللكية الفكرية وعن ال وامر

  س امي يف مسائل امللكية الفكرية.لوال ولية، 

حماميًا ل كرث من وقبل أ ن يصبح القايض ميل قاضيًا، معل 

امللكية الفكرية اتبعة  استشارية يف شؤونعامًا يف مجموعة  12

لرشكة حماماة جتارية كربى يف اململكة املتحدة حيث شارك 

تعددة الاختصاصات. امل يف عدد من قضااي امللكية الفكرية 

ىل نقابة احملامنيالاقبل و  ، معل القايض ميل مستشار نضامم اإ

لعمالء من الرشاكت ملدة عرش س نوات تقريبًا  اتبراء

 وال فراد

 (.فزيايئيةيمتتع القايض ميل خبلفية قانونية وفنية )هندسة و 

 بوتوراك نينا

ابحملمكة العامة لالحتاد  يةقاض 

 ال ورويب، لوكسمبورغ

معلت القاضية بوتوراك يف احملمكة 

قبل ذكل  ومعلت. 2016العامة لالحتاد ال ورويب منذ أ بريل 

فامي  انُتدبت، مث 2012قاضية يف احملمكة الإدارية الإقلميية يف 

ىل احملمكة الإدارية العليا مجلهورية بولندا.  بعد  وشغلتاإ

مدير قسم قانون الاحتاد  منصب بوتوراك أ يضاً  ةالقاضي

 رويب يف احملمكة الإدارية العليا يف بولندا.ال و 

 اقانوني امستشار  بوتوراك ، معلتةالقضائي مسريهتاقبل و 

يف القانون العام وقانون  توختصص ،لرشاكت حماماة خاصة

 الاحتاد ال ورويب.

يف قسم قانون الاحتاد  ابوتوراك أ س تاذ ةالقاضيوتعمل 

شغلت عددًا  كامال ورويب جبامعة جاجيلونيان يف كراكوف. 

من املناصب ال اكدميية ال خرى، مبا يف ذكل مديرة برامج 

ادلراسات العليا يف قانون الاحتاد ال ورويب يف جامعة 
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وكذكل يف  ،جاجيلونيان، وابحثة زائرة يف جامعة أ كسفورد

 معهد اجلامعة ال وروبية يف فلورنسا.

العديد من املنشورات حول بتأ ليف بوتوراك  ةالقاضيقامت 

يف العديد من املؤمترات املتعلقة  وحتدثت ،لقانون ال ورويبا

 ابلقانون ال ورويب.

سان  -موديس تو ماراي روينا

 بيدرو

 الطعونحممكة  معاونة يف يةقاض 

 ، مدينة كويزون، الفلبنيةالرضيبي

يه قاضية معاونة يف حممكة قاضية ماراي روينا موديس تو ال

الطعون الرضيبية يف الفلبني. وقبل تولهيا هذا املنصب، 

تجارية اخملتصة ابلش ئون ال  الابتدائيةمكة احمليف معلت قاضية 

 يف الفلبني.  وال رسية

ويف  ،يف ال اكدميية القضائية الفلبينية فنيةة حمارِض تعمل  كام

حول ارضات احملمن  وقد أ لقت العديدأ تينيو للحقوق،  لكية

. ويه حاليا عضو االفلبني وخارهج داخل ش ىت موضوعات

وعضو  ،حملامك التجاريةاب املعنيةلمحمكة العليا لاللجنة الفرعية 

الفريق العامل التقين املعين بتشكيل احملامك، والفريق يف 

ىل نقابة احملامني، عضو و  العامل التقين املعين ابلنضامم اإ

حقوق  لقضااية القواعد الإجرائية راجعاللجنة الفرعية مل

لنظام املعنية اب عضو اللجنة الفرعيةو امللكية الفكرية، 

، فضال عن عضويهتا حقوق امللكية الفكرية لقضاايادلاخيل 

صدار  قواعد امللكف بصياغةالفريق العامل التقين يف  اإ

خرى، ال   والتعلاميت الس يربانيةجلرامئ ال وامر املتعلقة اب

عي للمؤمتر الوطين املعين مبراجعة يض االعامل املو والفريق 

 .اجلاريةالإجراءات املدنية واحملاكامت قواعد 

جائزة المتزي القضايئ، اليت عىل سان بيدرو  ةالقاضي وحصلت

 .متنحها مجعية المتزي القضايئ واحملمكة العليا يف الفلبني

يلونغويا ماكس لمربت  ندميا اإ

ايوندي رئيس احملمكة الابتدائية، 

يكونو، الاكمريون  اإ

يلونغوي هو رئيس   يف الابتدائيةمكة احملالقايض اندميا اإ

يكونو، الاكمريون.  يف أ اكدميية  احمارض  ويعمل أ يضاايوندي اإ

اكين للملكية الفكرية التابعة للمنظمة ال فريقية للملكية  دنيس أإ

بناء القدرات للقضاة جمال يف  عريقةربة ويمتتع خبالفكرية، 

نفاذ حقوق لمدلو  نفاذ القانون يف جمال اإ عني العامني وموظفي اإ

 غرب افريقيا.كية الفكرية يف مجيع أ حناء وسط و املل 

يلونغوي القايض شارك و   و، وهالقضاةدليل تأ ليف يف اندميا اإ

 تهرش ن  ،مللكية الفكريةيف جمال للجهاز القضايئ  مرجعيةأ داة 

العديد من  يفشارك كام املنظمة ال فريقية للملكية الفكرية. 

الويبو، ومكتب  لك من اهتاليت نظم التدريبية ادلورات

الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية، ومكتب 

 الاحتاد ال ورويب للملكية الفكرية.

 محمد سونر اوزوغلو

املديرية العامة للعالقات  يف قاض

اخلارجية وشؤون الاحتاد 

 تركيا وزارة العدل،، ال ورويب

يف املديرية  رقرِّ امل منصب القايض القايض أ وزوغلو شغل

التابعة العامة للعالقات اخلارجية وشؤون الاحتاد ال ورويب 

القايض أ وزوغلو أ حد ويُعد . 2017وزارة العدل منذ عام ل

العديد  وشارك يف ،خرباء قانون امللكية الفكرية يف املديرية
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توليه قبل و العمل املتعلقة بقانون امللكية الفكرية.  حلقاتمن 

يف عدة حمامك داخل تركيا، مبا يف  ياقاض  معل، املنصبهذا 

 2012بتدائية من دنية الااملمكة احملنائية و اجل ة مكاحملذكل يف 

ىل   .2017اإ

حصل و درس القايض أ وزوغلو القانون يف جامعة مرمرة. و 

كية الفكرية من جامعة عىل درجة املاجس تري يف قانون املل 

كسرت.  درجة ادلكتوراه نيل ل  يف الوقت الراهن مرحش وهواإ

 يف العلوم الاجامتعية جبامعة أ نقرة.

 راغونزييفيتوريو 

حملمكة العليا، روما، اب رشيفقاض 

يطاليا  اإ

يطاليا من لإ العليا  النقض يف حممكة راغونزييالقايض  معل

ىل  1997 القضااي املتعلقة ابلإفالس، نظر ، حيث 2007اإ

ل يزال قاضيا كام أ نه والقانون الإداري، وامللكية الفكرية. 

 فضال عن كونه رئيسا ،الرضائب غرفخفراي يف احملمكة يف 

قرارات مكتب ل بتدابري مضادة للمطالبنيمكة خاصة حمل

غرفة حممكة الرضائب ل ارباءات والعالمات التجارية، ورئيسال

 الابتدائية.

يف املكتب الترشيعي  راغونزيي السابق معل القايض يفو

يف حممكة روما، حيث مث ملدة س بع س نوات،  بوزارة العدل

جراءات الإفالس.  ختصص يف القانون املدين واإ

القانون الإداري يف جامعة بتدريس  راغونزييالقايض  ويقوم

يف قام بتأ ليف العديد من الكتب  كام سابيزنا يف روما.

 ،والقانون التجاري ،القانون الإداري مهنا؛موضوعات 

داري الإ قانون الرشوع يف م عضوًا  وظل واملؤسسات العامة.

 .هل رئيسا لحقاً مث عنُي  ،لعدة س نوات تابع جمللس أ وروابال 

يطاليا  راغونزييميثل القايض و  أ كرث من مخسة وعرشين منذ اإ

ية عاما يف خمتلف الهيئات ادلولية املتعلقة مبسائل امللك 

 الفكرية.

 مارك شفايزتر

رئيس احملمكة الفدرالية للرباءات، 

 سانت غالن، سويرسا

ة فدراليرباءات الالالقايض شفايزتر هو رئيس حممكة 

مكتب  عمل معاكن ي، 2017حىت هناية عام و السويرسية. 

 ،Meyerlustenberger Lachenal احملاماة ادلويل

 ليجل نرشة هوز هو هصنفتوقد زيورخي، 

"Who's Who Legal" قانون جمال يف  ك برز ممارس

ىل  2005من يف الفرتة رباءات ال شغل منصب و ، 2007اإ

( يف ICRCمندوب اللجنة ادلولية للصليب ال محر )

 أ فغانس تان وأ وغندا.

، مكحارض رس القايض شفايزتر يف جامعة سانت غالنيدَّ و 

جراءات عمل الاجامتع القانوين والنظرية القانونية والإ خاريج، 

لقاء حمارضات يف قانون امللكية الفكرية  ىل اإ ضافة اإ املدنية، اإ

( يف زيورخي، ETHللتكنولوجيا ) .فدرايليف املعهد ال

مع الربوفيسور هربرت زيك )جامعة  كام يشرتكسويرسا. 

 عىل قانون الرباءات السويرسييف تعليق (، مهبولت، برلني

(Stampfli ،2019). 

كتوراه يف القانون ادلشهادة عىل القايض شفايزتر  حصلو 

فولربايت يف لكية  منحةابحثًا يف  ومعلمن جامعة زيورخي، 

آن أ ربور، الولايت املتحدة و احلقوق جبامعة ميتش يغان،  أ

 ال مريكية.
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 ميساو ش ميزيو

حملمكة العليا اب اقضاة سابقال قايض

 للملكية الفكرية، طوكيو، الياابن

يف احملمكة العليا للملكية  ضاةقلل قاضياعنُّي القايض ميساو 

عن العمل يف ، ومعل حىت تقاعده 2017الفكرية يف عام 

وقبل أ ن يشغل هذا . 2018القضايئ يف مايو  اجلهاز

 للمحمكة العليا للملكية الفكرية. رئيساً  املنصب اكن

مسريته املهنية كقاض يف حممكة ميساو بدأ  القايض وقد 

ىل حممكة طوكيو لل رسة  . وانتقل1979مقاطعة يوكوهاما يف  اإ

ىل حممكة الرضائب الوطنية يف طوكيو يف ، مث اإ 1985يف عام 

ىل  1996ويف الفرتة من . 1989 ىل  2003ومن  ،2000اإ اإ

قسم امللكية ) يف حممكة طوكيو العليا معل قاضيا، 2004

مث  ،قسم امللكية الفكريةل  رئيساعنُِيّ  2004يف و. (الفكرية

 .2010للملكية الفكرية يف  ني يف احملمكة العلياعُ 

ث و تدريبه يف معهد التدريب والبحميساو  القايضأ مكل 

 .1979يف الياابن يف  ةالقانوني

 سينغ مامنوهان

مللكية ارئيس جملس اس تئناف 

، نيودلهيي؛ قاض سابقا الفكرية

حملمكة العليا يف دلهيي، ابسابق 

 الهند

القايض مامنوهان جملس الاس تئناف للملكية الفكرية  ترأ س

يف احملمكة  . وعنُي قاضيا2019 تقاعده يف حىت يف نيودلهيي

تقاعده يف  وظل يعمل هبا حىت، 2008 يفالعليا يف دلهيي 

2016. 

، 1980يف عام  ااميحمدأ  القايض سينغ مسريته املهنية بوقد 

وبراءات  املؤلف مسائل العالمات التجارية وحق ومترس يف

حملمكة العليا يف الهند. يف االاخرتاع يف حممكة دلهيي العليا و

العديد من الندوات الوطنية وادلولية، وقدم  وشارك يف

 عددا من ال وراق حول قضااي امللكية الفكرية.

آية  اتاكهايش أ

حملمكة العليا للملكية ية ابقاض 

 الفكرية، طوكيو، الياابن

تعمل القاضية اتاكهايش يف احملمكة العليا للملكية الفكرية، 

قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية يف ادلرجة  تنظر يفحيث 

 قضااي امللكية الفكرية الإدارية. كام تنظرالثانية، 

اتاكهايش يف هيئة احملمكة ل ول مرة يف عام  ةالقاضي ُعينت

 ؛ مهناامكيف عدد من احمل ت، ومنذ ذكل احلني معل1997

قامت حممكة طوكيو احمللية )شعبة امللكية الفكرية(، حيث 

امللكية الفكرية يف احملمكة  التعدي عىلقضااي  ابلفصل يف

 حمكها يفمؤخرًا  وأ صدرتالابتدائية ملدة ثالث س نوات. 

قضية "اللجنة الكربى" يف احملمكة العليا للملكية الفكرية. 

ب مدير اللجنة الفرعية اتاكهايش أ يضًا منص ةشغل القاضيت 

للمحمكة العليا للملكية الفكرية التابعة للندوة القضائية بشأ ن 

 امللكية الفكرية يف طوكيو.

اتاكهايش من لكية احلقوق جبامعة طوكيو،  ةالقاضي تخترجو 

من لكية احلقوق جبامعة  عىل ماجس تري يف القانون توحصل

 هارفارد.
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 ش يا جونيل

قضاة، شعبة حقوق  ةرئيس

امللكية الفكرية، احملمكة الشعبية 

 العليا يف الصني، بيجني، الصني

قسم حقوق قضاة يف معلت القاضية ش يا جونيل رئيسة 

امللكية الفكرية ابحملمكة الشعبية العليا يف الصني منذ عام 

قاضية للملكية الفكرية يف عام  س بق وُعينت. وقد 2008

لمدعي ل امساعد معلت ب احلايل،نصامل . وقبل تولهيا 2000

 العام لنيابة ش يجينغشان الشعبية يف بكني.

القايض ش يا يف صياغة تفسريات قضائية بشأ ن  تشاركو 

بطال  ومنح ال ذون،حامية العالمات التجارية املشهورة،  واإ

 تقوم بصياغة. كام أ هنا املسائلالعالمات التجارية وغريها من 

ىل عدد من و ائية. العديد من وثئق الس ياسة القض اس متعت اإ

، مبا يف ذكل سلسةل من الزناعات الإدارية الهامة قضاايال

" املتعلقة حبامية Qiaodanحول قضااي العالمات التجارية "

 احلقوق السابقة.

درجة ادلكتوراه يف قانون امللكية عىل ش يا  ةالقاضي وحصلت

ودرجة الباكلوريوس يف القانون من جامعة الصني الفكرية 

، ودرجة املاجس تري يف القانون من للعلوم الس ياس ية والقانون

 .جامعة رمنني الصينية

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 بونتكوي فريتس

 مستشار قانوين

الس يد بونتكوي هو املستشار 

املشورة القانوين للويبو. يقدم مكتب املستشار القانوين 

ىل هيئات ادلول ال عضاء، وال مانة  ىل املدير العام، واإ اإ

دارة الويبو، والإطار التنظميي  بشأ ن القضااي املتعلقة ابإ

ادلاخيل، وهمام الإيداع املتعلقة ابملعاهدات والتفاقات 

يعمل معهد الويبو القضايئ ادلولية اليت تديرها املنظمة. و 

 .حتت رعاية مكتب املستشار القانوين

ىل الويبو، معل الس يد بونتكوي رئيسا الاوقبل  نضامم اإ

للشؤون القانونية يف مكتب مفوض ال مم املتحدة السايم 

لشؤون الالجئني يف جنيف، كام س بق هل العمل ل كرث 

من اثنيت عرشة س نة مكستشار قانوين يف معليات ال مم 

املتحدة حلفظ السالم يف أ فريقيا والبلقان والرشق 

كام شغل منصب املستشار العام ملنظمة القانون ال وسط. 

ادلويل للتمنية يف روما. وبدأ  مسريته املهنية القانونية ابلعمل 

 حلسابه اخلاص يف نيويورك.

حصل الس يد بونتكوي عىل شهادته يف القانون من جامعة 

أ مسرتدام، هولندا، وخيول هل ممارسة القانون يف ولية 

ل مريكية. وقد شارك يف نيويورك، الولايت املتحدة ا
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تأ ليف فصل يف ادلليل املرتقب لل حباث حول مشاركة 

جلار  دوارد اإ الاحتاد ال ورويب مع املنظامت ادلولية )اإ

 (.2018للنرش، 

 رغماركوس هوبر 

، قطاع العالمات كبريمدير 

 والتصاممي

دارة العالمات التجارية يف  كبريهو مدير  رغهوبر  الس يد اإ

اجلغرافية يف قطاع  ؤرشاتواملالصناعية  والتصاممي

 رغهوبر يعمل الس يد و العالمات والتصاممي يف الويبو. 

أ يضًا أ مينًا للجنة الويبو ادلامئة املعنية بقانون العالمات 

 اجلغرافية. التصاممي واملؤرشاتالتجارية و 

يف  ،الويبو يف همنذ تويل همام ،معل الس يد هوبرغرو 

قانون امللكية الصناعية ادلويل، مبا ترتبط بمناصب خمتلفة 

مدير نظام مدريد للتسجيل ادلويل منصب يف ذكل 

 للعالمات.

اذلي  2006السابقة املؤمتر ادلبلومايس لعام  هومشلت همام

اعمتد معاهدة س نغافورة بشأ ن قانون العالمات التجارية 

اذلي اعمتد وثيقة جنيف  2015واملؤمتر ادلبلومايس لعام 

 ؤرشاتنة بشأ ن تسميات املنشأ  وامللتفاق لش بو 

 اجلغرافية.

آان مورا  مانسفيدل فيتسأ

 انئب املستشار القانوين

مانسفيدل يه مورافيتس الس يدة 

انئبة املستشار القانوين للويبو. ويه تدمع املستشار 

ىل هيئات  ىل املدير العام، واإ القانوين يف تقدمي املشورة اإ

بشأ ن القانون ادلويل ادلول ال عضاء يف الويبو، وال مانة 

 العام وسائر املسائل القانونية.

يف  ةقانوني ةمعلت الس يدة مانسفيدل قبل ذكل مستشار و 

وسائر املنظامت  بعثة الولايت املتحدة دلى ال مم املتحدة

يف مكتب  ةومستشار ادلولية يف جنيف، وحمامية 

واش نطن ال مريكية باملستشار القانوين يف وزارة اخلارجية 

 ةرئيس ي ةقانوني ةالعامصة. ولكفت مبهمة خاصة مكستشار 

ملبعوث ال مم املتحدة اخلاص بعملية حتديد وضع كوسوفو، 

عىل جائزة نوبل للسالم  ةلحائز لو  ةفنلندا السابق ةرئيسول

الس يد ماريت أ هتيساري. كام معلت الس يدة مانسفيدل يف 

السابق يف بعثة منظمة ال من والتعاون يف أ ورواب يف 

لبوس نة والهرسك يف رساييفو، ويف املبادرة اخلاصة ا

ابلقانون يف أ ورواب الوسطى والرشقية، اليت طرحهتا رابطة 

بولندا، ويف واش نطن ب  احملامني ال مريكية يف كراكوف

 العامصة.

حصلت الس يدة مانسفيدل عىل ادلكتوراه يف الفقه و 

القانوين من لكية احلقوق يف كولومبيا. وعىل باكلوريوس 

من لكية ماونت هوليوك، ومعلت كباحثة مضن برانمج 

 فولربايت بلكية احلقوق جبامعة جاجيلونيان يف كراكوف

 ا.بولندب 
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 أ ون جو مني

مديرة معهد الويبو القضايئ، 

 مكتب املستشار القانوين

يه مديرة معهد الويبو القضايئ. واكنت قبل الس يدة مني 

ادلويل يف ذكل قامئة عىل أ عامل الس ياسات والتعاون 

-2012ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية )لإ شعبة الويبو 

( وقسم التطوير القانوين ملركز الويبو للتحكمي 2017

 (.2011-2007والوساطة )

اكنت الس يدة مني عضوًا يف مجموعة اخلرباء الاستشاريني و 

ىل  2011جملّمع براءات ال دوية يف الفرتة من  . 2018اإ

نفاذ حقوق امللكية ويه مؤلفة لعدد من املن  شورات حول اإ

نفاذ امللكية  الفكرية، وتسوية املنازعات، مهنا فصل حول اإ

الفكرية عرب احلدود يف كتيب أ كسفورد عن قانون امللكية 

 (2018الفكرية )مطبعة جامعة أ كسفورد، 

حصلت الس يدة مني عىل درجة ادلكتوراه يف القانون و 

وحصلت  من جامعة يونيس يف س يول، مجهورية كوراي،

عىل منحة فولربايت يف لكية احلقوق جبامعة ميش يغان 

ابلولايت املتحدة ال مريكية. ودرست القانون يف جامعة 

ىل الويبو يف فرباير  ، واكنت 2000يونيس قبل انضامهما اإ

للحقوق يف عايم  غأ س تاذة غري متفرغة يف لكية سوغان

 .2014و 2013

 ديرجبهنال ز 

بو معهد الوي موظفة قانونية، 

، مكتب املستشار القضايئ

 القانوين

معهد الويبو دي يه موظفة قانونية يف الس يدة زبرج

. وقد معلت أ يضًا كقامئة عىل البحوث التنفيذية القضايئ

 للمدير العام يف الويبو.

ىل الويبو، اكنت الس يدة زبرجوقبل الا دي تعمل نضامم اإ

حمامية حكومية يف أ سرتاليا حيث اكنت تسدي املشورة 

ىل الوزراء واملسؤولني احلكوميني والهيئات النظامية اإ 

بشأ ن مجموعة من قضااي القانون العام. ومعلت أ يضًا يف 

اجملال الإنساين يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية ومجهورية 

 تشاد.

دي حاصةل عىل باكلوريوس من جامعة والس يدة زبرج

برنس تون ودكتوراه من لكية ملبورن للحقوق وماجس تري 

 ن أ اكدميية جنيف.م
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