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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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  أ�ربعاء
 نومفرب 18

 

 املنتدى  افتتاح 13:10 – 13:00

 املنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو)املد�ر العام، ، دار�ن �نغید الس� 

 رئيسة املرامس
 عهد الویبو القضايئم  ، موظفة قانونیة،هنال ز�ر�دي

 

 �راءات يف قطاع املس�تحرضات الصیدالنیةوجب محلایة مباحلصول �ىل ا تقيمي أٔهلیة: 1اجللسة  14:15 – 13:10

 بوضوحيف قطاع املس�تحرضات الصیدالنیة ة املتعلق بأٔهلیة احلصول �ىل �راء ةأ�ساس�ی تربز املسأٔ�
نظر ال ٕاىل القضاة مدعوون فالرباءات.  مناز�اتيف عند البت بعض القرارات الصعبة اليت توا�ها احملامك 

. ويف الوقت كثرية�كون لها سوابق قانونیة ال اليت قد  املسائلوإال�ابة �ىل  تقنیاً  يف املسائل املعقدة
لٔ�دویة  ، فٕان مجمو�ة �عتبارات الس�یاس�یة اليت حتیط �لبحث والتطو�ر والتسویق الت�اريذاته

قعات والتدقيق يف أ�حاكم القضائیة التو املزید من ، تثري ٕا�هيااملس�هت�  وكذ� نفاذ، العالجية البرشیة
بعض  ختضعٕاذ احلدود الوطنیة،  ا�ٓ�رهذه  تت�اوزيف بعض احلاالت، والكبرية �ىل ا�متع.  وأٓ�رها

 .ة�املی ةقضائی عتباراتال املسائل

�راءة ٔ�هنا  امحلایة مبوجب احلصول �ىلنظر احملامك يف عنارص ٔأهلیة  �یفيةستس�تكشف هذه اجللسة و 
، مثل: توصیف مطالبة ما كطریقة للعالج الطيب ةالصیدالنی املس�تحرضات ىل س�یاق �راءاتتنطبق �

ج املقارنة لتقيمي )؛ وهنُ الرباءةللحصول �ىل  وضوع �ري مؤهلامل تعتربالقضائیة اليت (يف بعض الوال�ت 
اليت تغطي  �راءة (�ىل سبيل املثال، املطالبات حامیة مبوجب �ىل الحق صیدالينٔأهلیة حصول ابتاكر 

بني أ�نظمة  القامئة �ختالفات وستشري اجللسة ٕاىل). ٔأصالً  التغیريات إالضافية لٔ�دویة املوجودة
 يف س�یاق �ملس�تحرضات الصیدالنیةملعاجلة أ�س�ئ� اخلاصة املتّبعة  خمتلف ا�ُهنجالقانونیة، مبا يف ذ� 

  .�راءة امحلایة مبوجب احلصول �ىلتقيمي ٔأهلیة 
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 ةامليّرس    
جملس ورئيسة  ة ٔأ�بیل بینيت، قاضیة سابقة مبحمكة ٔأسرتالیا الفيدرالیة، س�یدين، ٔأسرتالیا؛الس�ید
 للقضاة�ستشاري  الویبو

 وناملت�دث
 الس�ید جميس ٔأوریيل، قاٍض مبحمكة كندا الفيدرالیة، ٔأو�وا، كندا

 ، قاضیة مبحمكة دلهيي العلیا، نیو دلهيي، الهند�راثيبا ٕام سينغالس�یدة 

 مكة �س�تئناف، ميالنو، ٕایطالیاحمل سابقة ة مارینا �فايس، رئيسةالس�ید

�ا�رة الثالثة للقانون ا�س�توري و�ج�عي، حممكة العدل �الس�ید ر�اكردو غیريمو فينا� مدینا، قاٍض 
 العلیا، ل�، بريو

 أ�حاكم القضائیة املرجعیة
 Kennedy ضدّ  Hospira Healthcareرشكة ]: 2020حممكة �س�تئناف الفيدرالیة، كندا [ -

Trust for Rheumatology Research، 2020 القضیة رمق FCA 30 
، .Union of India and Ors ضدّ  Novartis AGرشكة ]: 2013احملمكة العلیا يف الهند [ -

)2013 (6 SCC 1 
 ضدّ  .Merck Sharp and Dohme and Anr ]: رشكة2015، الهند [احممكة دلهيي العلی -

 586/2013، القضیة رمق احملدودة للمس�تحرضات الصیدالنیة Glenmarkرشكة 
 Intas رشكة ضدّ   Astrazeneca AB & Anr]: رشكة2020حممكة دلهيي العلیا، الهند [ -

 2020/410احملدودة للمس�تحرضات الصیدالنیة، القضیة رمق 
ضّد رشكة  Actavis Group PTC EHF]: رشكة 2019حممكة ميالنو، ٕایطالیا [ -

Astra Zeneca 2019/7427، احلمك رمق 
ضّد خمتربات Epitech و Innovet Italia]: رشكتا 2020ة ميالنو، ٕایطالیا [حممك -

Pharmasuisse 
 F. Hoffmann Laرشكة ]:2014غرفة القانون ا�س�توري و�ج�عي للمحمكة العلیا، بريو [ -

Roche AG  ّوحامیة امللكية الفكریةاملعهد الوطين ل�فاع عن املنافسة  ضد )INDECOPI( ،
 2011-1112 رمق النقضقضیة 

اجلریدة الرمسیة التفاق قرطاجنة ،  IP-2013-33القضیة رمق ]:2013حممكة العدل مجلا�ة أ�ند�ز [ -
 14.68، 2209رمق 

]: 2010جملس الطعون املوّسع، املكتب أ�ورويب للرباءات [ -
]ABBOTT RESPIRATORY/القضیة نظام اجلر�ة ،G0002/08 
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 اس�تثناءات وتقيیدات حق املؤلف يف س�یاق �كنولوجيا املعلومات واملنت�ات الرمقیة: 2اجللسة  15:20 – 14:15

يف  ُوضعت، واليت املؤلف من أ�سس القانونیة أ�وىل لقانون حق اً التقيیدات و�س�تثناءات جزء تُعدّ 
. ومع ذ�، توحض معاهدات الویبو لٕالنرتنت ٔأن الب�ان �متتع بقدر معقول من تناظريأ�صل يف �امل 

الفضاء الرمقي،  القامئة لتشمللتحوالت من �الل توس�یع التقيیدات و�س�تثناءات ل املرونة لالس�ت�ابة 
 التقيیداتیدات و�س�تثناءات اجلدیدة، حسب �قتضاء. �یف فهمت احملامك وقيّمت وحتدید التقي 

يف املشهد التكنولو� املتغري �س�مترار ا�ي یوفر ٔأرضیة دیناميكية  �روزهاو�س�تثناءات عند 
دیدة ٕال�شاء احملتوى اجل سالیبا�ٔ للمشاركة يف  وأ�طراف أ�خرىملنش�يئ احملتوى واملس�ت�دمني 

 ؟�برية اج�عیة واقتصادیة اً أٓ�ر  وا�ي � ٕاضافة ٕاىل تولید ا��ل،امه، واس�ت�د

ٔ�سالیب اليت ل لكم�ةمن وال�هتم القضائیة  �دیثةقضا�  �الل هذه اجللسة املت�دثون شاركت س�ی 
واس�تثناءات حق املؤلف يف البيئة الرمقیة، مبا يف ذ�: تطبیق  تقيیداتاحملامك يف تقيمي خمتلف اختذهتا 

موازنة املصاحل مثل حریة التعبري �رب إالنرتنت؛ و مبدٔأ �ستنفاد ف� یتعلق �لنسخ الرمقیة للمصنفات؛ 
 وتطبیق التقيیدات و�س�تثناءات احلالیة �ىل التكنولوجيات اجلدیدة واس�ت�داماهتا.

 امليّرس 
 موفاة ماكغواك، قاٍض مبحمكة �س�تئناف العلیا، بلومفونتني، جنوب ٔأفریقيا �يتالس�ید    

 وناملت�دث
قاٍض �حملمكة املركزیة للملكية الفكریة والت�ارة ا�ولیة، ، تايواراوونغ ٔأ�شاراوونغش� الس�یدة 

 �نكوك، �یلند
 الس�یدة سعاد الفر�اوي، قاضیة ومستشارة مبحمكة النقض، الر�ط، املغرب

 ، بولنداحممكة وارسو إالقلميیة، شعبة امللكية الفكریة ةمد�ر  ،ٔأغنيساك غوزاسو�ساكالس�یدة 

 أ�حاكم القضائیة املرجعیة
ورابطة النارش�ن رابطة النارش�ن الهولندیني  ]:2019حممكة العدل التابعة لالحتاد أ�ورويب [ -

 C-263/18القضیة رمق وأٓخرون،  Tom Kabinet Internet BVضّد  العاميني
 2019-1-3-1649]: القضیة رمق 2019حممكة النقض، املغرب [ -
 Marshallsضّد رشكة  Tellytrackرشكة ]: 2019ف العلیا، جنوب ٔأفریقيا [حممكة �س�تئنا -

World Sport (Pty) القضیة رمق ]، 2019[ احملدودة وأٓخرونZASCA 153 
 .Bisnews AFE (Thailand) Co ضدّ  InfoQuest]: 2019احملمكة العلیا يف �یلند [ -

Ltd 8313/2561، القضیة رمق 
  

 اختتام الیوم ا�ٔول  15:20
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 امخليس
 نومفرب 19

 

 

 
 ن يف حمادثة مع ميّرسي اجللساتاالرئيس�ی انأٓراء �شأٔن الیوم أ�ول: املناقش 13:30 – 13:00

 1لل�لسة  املناقش الرئييس   
يف  القانوين و�ئب رئيس جمالس �س�تئناف�س�تئناف ، رئيس جملس س�یكریتاروك غوولف�انالس�ید 

 ، املنظمة أ�وروبیة للرباءات، ميونیخ، ٔأملانیااملكتب أ�ورويب للرباءات

 2ة لل�لسة الرئيس�ی ةاملناقش
 ، قاضیة �حملمكة العلیا، �ر�س، فر�ساالس�یدة ٕالزي ميليي

 يف حمادثة مع امليّرسة
 الس�یدة ٔأ�بیل بینيت

 

 تأٔثري التكنولوجيا يف ٕادارة القضا� القضائیة: 3اجللسة  14:30 – 13:30

 يف السعي ٕاىليف خضم الو�ء العاملي، تتبىن احملامك يف مجیع ٔأحناء العامل التكنولوجيا بطرق متنو�ة 
ٔأصبحت �لسات �س��ع �رب إالنرتنت واملداوالت �فرتاضیة  ما رس�انف مواص� حتقيق العدا�. 

 .�عتیادي اجلدید  الوضع�شّلك  لكرتويناالٕ یداع االٕ و 

مش�ت معلیة مماث� يف ٕادارة قضا� امللكية  یوا�ونمع هذه التطورات التكنولوجية، بدٔأ القضاة و 
، �رب إالنرتنتخلرباء والشهود الك من  اس�تجوابو الفكریة، مثل التعامل مع العینات �رب إالنرتنت، 

 اجللساتٕاىل املناسب نفاذ �زوید امجلهور بفرصة ال و واملسائل القانونیة الشائعة مثل ضامن الرسیة 
 وجودهتا. كفاءة العدا� وضامن



 2020منتدى قضاة امللكية الفكریة للویبو لعام 
 
 

5 

 ىلالتطورات التكنولوجية يف حمامكهم وا�ٓ�ر املرتتبة � ٔأ�دث�الل هذه اجللسة  املت�دثونتشارك س�ی 
ٕاذا ومسأٔ� ما �فرتاضیة؛  أ��ساقسيناقشون مزا� وعیوب و إالدارة القضائیة لقضا� امللكية الفكریة. 

 نفاذالت�د�ت احملّددة املرتبطة ب و قضا�؛ خمتلفة للاكنت �لسات �س��ع �رب إالنرتنت تتطلب ٕادارة 
وإالیداع �س��ع �رب إالنرتنت؛  �لسات يفیة اليت تنشأٔ الرسّ مسأٔ� و ٕاىل اجللسات امجلهور 

 هيإا� النفاذو  للملفاتإاللكرتوين 

 ةامليّرس 
 ، الهاي، هولندامبحمكة �س�تئناف �برية القضاةر�ن اك�ن،  ةالس�ید

 وناملت�دث
 قاٍض �حملمكة الفدرالیة أ�سرتالیة، س�یدين، ٔأسرتالیا، ستيفن بوريلالس�ید 

الصني، الس�ید يل جيان، �ئب رئيس القضاة يف شعبة حقوق امللكية الفكریة، حممكة الشعب العلیا يف 
 بی�ني، الصني

 الس�یدة لودميال نوفوس�یلوفا، رئيسة حممكة امللكية الفكریة، موسكو، �حتاد الرويس

 مبحمكة ماهنامي إالقلميیة، ٔأملانیا يف غرفة الرباءات رتمان، رئيس القضاة�الس�ید بیرت تو 

 

 العالمات الت�اریة �ري التقلیدیة: 4اجللسة  15:30 –14:30

تقلیدیة لت�دید مصدر منت�اهتا �ري   اعتیادیة ٔأوالرشاكت �شلك مزتاید بتطو�ر �المات �ري هتمت
أ�صوات وأ�لوان والرواحئ ومقاطع الفيدیو والصور ا�سمة والعالمات فُتعّد و�دماهتا يف ٔأسواقها. 

خمتلف  يف سجیلالت  تُقدم ٔ�غراضيت ثالثیة أ�بعاد من بني أ�شاكل املعارصة للعالمات الت�اریة ال
 العامل. ٔأحناء

من القرارات القضائیة يف مجیع ٔأحناء  اً و�دد املناقشات�ري التقلیدیة بعض لعالمات لطلبات ال  ؤأ�رت
 املتص�) من اتفاقية اجلوانب 1(15من اتفاقية �ر�س واملادة  "2ء") �اً (�امس 6ملادة ا ومبوجبالعامل. 

 قادرة �ىل متیزئأن �كون العالمات تتطلب القوانني الوطنیة فٕان حقوق امللكية الفكریة، �لت�ارة من 
ج خمتلفة ميكن اتباع هنُ و . منشأٔة ٔأخرى اليت تنتجها منشأٔة ما عن ت� اليت تنتجهادمات اخلو  السلع

نتي�ة  لتحقيق أٔن العالمة ليست رضوریة حرص�ً ب تقيض ٔأو ٔأن �كون العالمات مرئیة برص�ً  �شرتط
�سجیل العالمات الت�اریة �ري  قابلیةن هذه املتطلبات حتد�ت �اصة للنظر يف ميثل لك مو . تقنیة

 التقلیدیة.

ستس�تكشف هذه اجللسة، �ٕالشارة ٕاىل القرارات إالداریة والقضائیة الصادرة عن وال�ت قضائیة و 
املثرية لاله�م اليت تنشأٔ عند اختاذ قرار  املسائلخمتلفة، �یفية تعامل ماكتب امللكية الفكریة واحملامك مع 

 �ملوافقة �ىل �سجیل العالمات الت�اریة �ري التقلیدیة ٔأو رفضه.
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 امليّرس 
شعبة س�یاسات حفص العالمات الت�اریة، مكتب الوال�ت  ،مفوض ةشارون مارش، �ئب ةلس�یدا

 املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة، الوال�ت املت�دة أ�مر�كية

 وناملت�دث
 حملمكة العلیا يف س�نغافورة� قاٍض ، یدار سينغ جيلدالس�ید 

 ما�س المربت اندميا ٕایلونغوي، رئيس احملمكة �بتدائیة، �وندي ٕا�كونو، ا�اكمريونالس�ید 

�حملمكة اجلنائیة للجرامئ �قتصادیة، ٔأسو�س�یون،  ، قاٍض ٔأومربتو ریين ٔأو�زو فر�ند�زالس�ید 
  �راغواي

 ، قاٍض �شعبة الت�ارة والرضائب، احملمكة العلیا يف �ینيا، نريويب، �ینيافرا�سيس تویوتالس�ید 

 أ�حاكم القضائیة املرجعیة
: رشكة ]قضیة معلّقة[، �راغواي 12حممكة أٔسو�س�یون املدنیة والت�اریة، الغرفة رمق  -

Minerías Orienpar S.A  ضّد رشكةCrocs Inc. ،الصادر يف  1836ا�متهیدي رمق  أ�مر
 2015د�سمرب  23

 Société des Produits Nestlé SA رشكة ]:2017حممكة �س�تئناف، س�نغافورة [ -
 ]1SLR   35]2017 القضیة رمق ،ونوأٓخر  Petra Foods Ltd  رشكةضدّ  ونوأٓخر 

وأٓخرون  Beecham Group PLCرشكة  ]:2002فریقيا [أٔ حممكة �س�تئناف العلیا، جنوب  -
 All SA 193 (SCA) 4 [2002]، القضیة Triomed (Pty) Ltd رشكة ضدّ 

 Société des Produits Nestléرشكة ]:2014فریقيا [أٔ حممكة �س�تئناف العلیا، جنوب  -
SA  ّضد International Foodstuffs، [2014] رمق القضیة ZASCA 187 

 

الیوم الثايناختتام    15:30
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 امجلعة
 نومفرب 20

 
 : املناقشون الرئيس�یون يف حمادثة مع ميّرسي اجللساتالثاينأٓراء �شأٔن الیوم  13:30 – 13:00

 3لل�لسة  املناقش الرئييس   
القضايئ الفدرايل،  للمركزسابق ال د�ر وامل ؛املد�ر التنفيذي ملعهد بريلكي القضايئ، ل��ريميي فو الس�ید 

 ةالوال�ت املت�دة أ�مر�كي

 4لل�لسة  املناقش الرئييس
 ، حممكة �س�تئناف يف مدرید، ٕاس�بانیا28رمق الغرفة ٔأخنیل �الكو بیكو، رئيس الس�ید 

 يف حمادثة مع امليّرستني 
 الس�یدة ر�ن اك�ن

 الس�یدة شارون مارش

 

 معل الویبو يف جمال إالدارة القضائیة للملكية الفكریة 13:40 – 13:30

 املت�دثة
 مني، مد�رة معهد الویبو القضايئالس�یدة ٔأون جو 

 

املفاض� بني احملامك خبصوص مناز�ات امللكية الفكریة متعددة �ختصاصات: مثال عن : 5اجللسة  14:50 –13:40
 " FRANDواملعقو� و�ري ا�متیزيیة " العاد�املناز�ات حسب الرشوط 

ش�بكة ما تتطلب املنت�ات التكنولوجية الیوم �متثال ملعایري التشغیل البيين العاملیة، مثل  اً �الب
مئات ٔأو  اتغطهيما  الباً � ا القطاعمعایري هذو  .5G/4G/3Gالش�باكت ٔأو  البلوتوثٔأو  فاي-الواي
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آالف   �اد�)) املرخصة �رشوط �رخيص SEPأ�ساس�یة" ( املعیاریةرباءات ال" تُعرف �مسرباءات (الأ
 ).FRANDومعقو� و�ري متیزيیة (

متعددة �راءات د�اوى  �شوء ٕاىل نيالعاملی هاوجحم  هتاطبیعب التكنولوجية ٔأدت ٔأسواق هذه املنت�ات و 
ومعقو� و�ري متیزيیة  �اد��رشوط  رتخيصال ت�الف حول معدال عن الناش�ئةو �ختصاصات 

)FRAND( . يف  اً ا�ٓن ٔأیض تربزاالتصاالت، فٕاهنا  قطاعيف مركزة الرباءات  مناز�اتويف �ني اكنت
 أ�خرى �س�ت�دم ٕانرتنت أ�ش�یاء، مثل أ��زة املزنلیة والس�یارات. قطا�ات

، س�یدرس أ�ساس�یة املعیاریةرباءات ال جمالالناش�ئة يف و متعددة �ختصاصات  املناز�اتبأٔ�ذ مثال و 
مبحفظة  املناز�ة تعلقت العاملیة عندما  س�بل �نتصاففر اتو  مدى هذه اجللسة �اللاملت�دثون 

�راءات �املیة، والعالقة بني إالجراءات املوازیة يف الوال�ت القضائیة أ�جنبیة، مبا يف ذ� توافر 
 وراء اختیار هذه التأٔمالت، سينظر املت�دثون يف ا�وافع ظل يفورفع ا��اوى.  الزجریة عنأ�وامر 

تسویة املناز�ات اخلاصة ب حتیا�ات �احملامك املعنیة يف معاجلة  وخصائص�ت القضائیة للوالأ�طراف 
 .�ىل الصعید العامليالرباءات 

 امليّرس 
 ، اململكة املت�دة، لندنمبحمكة �س�تئناف  العدل�ولني بريس، قايضلس�ید ا

  املت�دثون
 اكرلسوه، ٔأملانیاحمكة العدل الفيدرالیة، مب قاٍض ، �وس جرابینسيكالس�ید 

، واش�نطن العامصة، الوال�ت �حتادیة س�تئنافدا�رة، حممكة �یة قاض  ٔأومايل م.إ  .اكثلني ةالس�ید
 املت�دة أ�مر�كية

 ، الیا�نرو�يش رئيس قضاة سابق �حملمكة العلیا للملكية الفكریة، طو�یوشيتارا الس�ید 

 القضائیة املرجعیة أ�حاكم

 KZR ، القضیة رمقHaier ضّد رشكة Sisvelرشكة  ]:2020أ�ملانیة [ حممكة العدل الفيدرالیة -
36/17   

، Continental  رشكةضدّ  Nokia رشكة]: 2019احملمكة إالقلميیة العلیا يف ميونیخ، ٔأملانیا [ -
 U 5042/19 6مق القضیة ر

 رشكة ضدّ  .Samsung Elecs: رشكة ]2014احملمكة العلیا للملكية الفكریة يف الیا�ن [ -
Apple Japan LLC 10007، القضیة رمق (RA) 2013 

 Unwired Planet International Ltdرشكة  ]:2020احملمكة العلیا يف اململكة املت�دة [ -
، [2020]وأٓخرون  (اململكة املت�دة) Huawei Technologies Ltdضّد رشكة وأٓخرون 

 UKSC 37 رمق القضیة
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ضّد رشكة  .Ericsson, Inc]: رشكة 2014الیة [حممكة �س�تئناف أ�مر�كية ل�ا�رة الفدر  -
D- Link Sys. 773، القضیة رمق F.3d 1201 

 .TCL Commc’n Tech]: رشكة2019حممكة �س�تئناف أ�مر�كية ل�ا�رة الفدرالیة [ -
Holdings Ltd  ضّد رشكةTelefonaktiebolaget LM Ericsson القضیة ،

 F.3d 1360 943 رمق

�شأٔن ا�عوى اخلاصة �لرباءات واملقدمة ]: 2013یلینو�س [لشاملیة الٕ ل�ا�رة ااحملمكة أ�مر�كية  -
 C 9308, 2013 WL 5593609 11، القضیة رمق Innovatio IP Venturesمن رشكة 

ضّد رشكة  Microsoft]: رشكة 2012[احملمكة أ�مر�كية ل�ا�رة الغربیة لواش�نطن  -
Motorola 871رمق ، القضیة F. Supp. 2d 1089 

 

 املنتدىاختتام  15:00 –14:50

جملس ورئيسة  الس�یدة ٔأ�بیل بینيت، قاضیة سابقة مبحمكة ٔأسرتالیا الفيدرالیة، س�یدين، ٔأسرتالیا؛
 الویبو �ستشاري للقضاة

 الس�ید فریتس بونتيكو، مستشار قانوين، الویبو
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 ياشت واراوونغ أٔ�شاراوونغ  

حملمكة املركزیة للملكية قاٍض �
الفكریة والت�ارة ا�ولیة، �نكوك، 

 دن�یل 

تشاي غ عمل القايض ٔأ�شارون ی
من  واسعةبطائفة  و�متتّعٔأكرث من عرش س�نوات، منذ 

ٕاىل قانون امللكية الفكریة  بدءًا من املعارف واخلربات
قانون املعلومات والتكنولوجيا والقانون اجلنايئ والت�لیل 

 �قتصادي للقانون.

املواد القانونیة يف �دد  تشايغ ٔأ�شارون القايض  وقد دّرس
، ةمن املؤسسات مبا يف ذ� نقابة احملامني التایلندی

اكس�یتسارت، و�امعة و�امعة �را�سوان، و�امعة 
زيیة، لكراماك�ینغ. و�رش مقاالت �للغتني التایلندیة وإالن

"أ�رضار املالیة يف قضا�  من قبیلموضو�ات �شمل 
اليت رضار ا�ٔ العالمات الت�اریة: دراسة مقارنة حول تقيمي 

لعالمات الت�اریة يف �یلند والوال�ت املت�دة" تلحق �
 هل حيظر قانون حق والبث الر�يض: حق املؤلفو"

. ٔ��داث الر�ضیة؟"ل املبارش البث الشخيص املؤلف
�ملسأٔ� اليت  یتعلق�كتوراه ٔأطروحته ل موضوعواكن 

"إالنفاذ اجلنايئ حلق  مناقشات �امية ويه تدور حولها
 .املؤلف يف �یلند"

 يف التدر�س در�ات �لمیةتشاي غ ٔأ�شارون القايض و�ى 
شهادة �اكلوریوس يف  نی�قضائیة، بعد  وال�تمن مخس 

 شهاداتثالث و  ؛من �امعة �ماسات، �یلندالقانون 
يف القانون من �امعة دورهام و�امعة  ماجس�تري

؛ للحقوقكنت  ش�یاكغو ومعهدس�نغافورة الوطنیة 
وقد . غ�ون غ�ىل در�ة ا�كتوراه من �امعة هون وحصو�

 .جوا�ز �دیدةتلقى 

 

 

 

 أٔ�بیل بینيت

یة سابقة مبحمكة أٔسرتالیا قاض 
 الفيدرالیة، س�یدين، أٔسرتالیا

معلت املستشارة ٔأ�بیل بینيت 
، 2016قاضیة يف حممكة ٔأسرتالیا الفيدرالیة حىت مارس 

وقامت �لنظر يف العدید من قضا� امللكية الفكریة ٔأثناء 
معلها يف لك من احملمكة �بتدائیة وحممكة �س�تئناف، 

احملمكة العلیا يف ٕاقلمي العامصة وكقاضیة ٕاضافية يف 
أ�سرتالیة. وقبل تعیيهنا يف حممكة ٔأسرتالیا الفيدرالیة، 

شغلت منصب �بري املستشار�ن املتخصصني يف امللكية 
 الفكریة.

كام تولت القاضیة بینيت منصب رئيس حممكة حق املؤلف 
يف ٔأسرتالیا، ورئاسة ا�لس الوطين للص�ة والبحوث 

يف حممكة �س�تئناف  رئاس�یاً  ضواً الطبیة، وُعینت ع
 ة�دة مناصب، من بيهنا: رئيس إالداریة. و�شغل �الیاً 

جملس ماكحفة ا�متیزي يف نیو ساوث  ة�امعة بوند؛ ورئيس
يف حممكة التحكمي لٔ�لعاب الر�ضیة؛  ةویلز؛ وحمّمكِ 

ورئيسة املنظمة  ا�ا�رة العقاریة جلنوب ٔأسرتالیا؛ ةورئيس
معهد  ة يفوعضو  والتكنولوجيا النوویة؛أ�سرتالیة للعلوم 
جملس  ة يف؛ وعضو للبحوث الطبیة�ارفان للبحوث 

ا�لس �ستشاري  ة يفالرئيسات التنفيذ�ت؛ وعضو 
 �لكیة احلقوق يف اجلامعة الصینية يف هونغ �ونغ.

وحصلت القاضیة بینيت �ىل در�ة ا�كتوراه يف الكميیاء 
قانون، و�ىل احلیویة، كام حصلت �ىل ٕا�ازة يف ال

ا�كتوراه الفخریة من �امعيت نیو ساوث ویلز واجلامعة 
 الوطنیة أ�سرتالیة.

 املت�دثون
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 ولني بريس�

�حملمكة العلیا يف ٕانلكرتا  اٍض ق
 لندن، اململكة املت�دة ،وویلز

هو ٔأ�د القايض �ولني بريس 
يف حمامك  عملیكام  ٕالنلكرتا وویلز.احملمكة العلیا قضاة 

ٔأ�د القضاة املعینني يف  وهوأ�عامل الت�اریة واملمت�اكت، 
تعیينه يف أ��لن عن ، 2020ويف �ام  حممكة الرباءات.

 .2021حممكة �س�تئناف املرتقب يف �ام 

ٕاىل نقابة احملامني إالنلكزيیة يف �ام  القايض بريس وانضم
 ومارس قانون امللكية الفكریة. ؤأصبح مستشاراً  1990

�مس  ٔأصبح قاضیًا ملا یُعرف ا�ٓن، 2010. ويف 2008يف 
، ورئيسًا حملمكة حق املؤلف حممكة شؤون امللكية الفكریة

، �ُّني القايض بريس 2013ويف �ام  .يف اململكة املت�دة
 يف احملمكة العلیا.

وحصل القايض بريس �ىل شهادة الباكلوریوس يف �لوم 
اكمربیدج، وتلقى املعادن واملواد من لكیة داوننج يف 

 .التدریب القانوين يف �امعة سييت يف لندن

 

 ستيفن بوريل

�حملمكة الفدرالیة أ�سرتالیة،  قاٍض 
 س�یدين، أٔسرتالیا

یعمل املستشار بوريل قاضیًا يف 
. وقام القايض 2016احملمكة الفدرالیة أ�سرتالیة منذ �ام 

للملكية بوريل، بصفته قاضیًا يف دا�رة املامرسات الوطنیة 
الفكریة، �لنظر يف العدید من قضا� امللكية الفكریة يف 
ا�ر�ة أ�وىل ويف �س�تئناف. ویضطلع يف كثري من 

أ�حيان بدور امليّرس، فضًال عن �ونه �حثًا ومت�دً� يف 
 املؤمترات والندوات املتعلقة �مللكية الفكریة.

ة احملاماة وقبل التعیني يف احملمكة، مارس القايض بوريل �ن
ا بني �اَمي مونت وورث �س�یدين  5من غرف احملمكة يف 

، �ُني �بريًا للمستشار�ن. 2007. ويف �ام 2016و 1993
ومارس القايض بوريل احملاماة يف جمال امللكية الفكریة، 

وختصص يف قضا� الرباءات، وحق املؤلف، والعالمات 
لنظر يف الت�اریة، والتصاممي، واملعلومات الرسیة. وقام �

القضا� املتعلقة �ملامرسات الت�اریة، وقانون املنافسة، 
وقانون املس�هت�، والقانون إالداري. وتناولت العدید من 

قضا� الرباءات اليت نظر فهيا موضو�ات من قبیل 
الصیدالنیة، واالتصاالت، و�ريها من  املس�تحرضات

 موضو�ات التكنولوجيا املتقدمة.

لكیة ا�ٓداب والقانون جبامعة  من ج القايض بوريلوخترّ 
، مث حصل �ىل ماجس�تري يف 1987س�یدين يف �ام 

القانون من لكیة لندن للعلوم �قتصادیة والس�یاس�یة. 
وحصل �ىل شهادة دبلوم املوس�یقى بأٔسرتالیا 

)AMusA من جملس امت�ا�ت املوس�یقى أ�سرتالیة يف (
 .1982�ام 

 

 سعاد الفر�اوي

 ،مبحمكة النقض ةومستشار  ةقاضی
 الر�ط، املغرب

 الفر�اوي ةعمل القاضیت
يف الغرفة الت�اریة ��ا�رة أ�وىل حملمكة النقض  ةمكستشار 
 ةالقاضی تهذا املنصب، شغلتو�هيا قبل و املغربیة. 

 فقد ُعّینتمن املناصب القضائیة ا�تلفة.  اً داوي �د�الفر 
، كقاضیة يف 1999يف �ام ٔ�ول مرة هیئة احملمكة يف 
يف القنیطرة، حيث �رٔأست الشؤون  �بتدائیةمكة احمل

حممكة ى � ةمستشار  اً الحق مث ُعّینتاملدنیة واجلنائیة. 
�س�تئناف إالداریة �لر�ط.



 املت�دثون  
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من  �دداً اوي �الفر  ةالقاضی ت، تول2012يف �ام و
 قانون جسل ةإالداریة، مبا يف ذ� منصب رئيس املناصب

مد�ر وزارة العدل  ة، و�ئبأ�عامل والقانون الت�اري
�الل وشارك، عن الشؤون املدنیة.  واحلر�ت املسؤو�

 تنقيحالفرتة، يف العدید من الل�ان املتخصصة يف  ت�
 النصوص القانونیة.

�ات ا�ولیة حول د من �ج�یعدالشار�ت يف و 
يف  ،حقوق إال�سان وفعالیة العدا� من قبیل موضو�ات

 �ور� اجلنوبیة وتو�س واململكة املت�دة.مجهوریة فر�سا و 

 و�هيااملهنیة مك�امية،  مسريهتابدٔأت القاضیة الفر�اوي و 
يف القانون اخلاص والقانون املدين وقانون  شهادات
 أ�عامل.

 

 �ريميي فو�ل

التنفيذي ملعهد بريلكي املد�ر 
القضايئ، واملد�ر السابق للمركز 

 القضايئ الفدرايل، الوال�ت املت�دة ا�ٔمر�كية

بريلكي یُعد القايض فو�ل ٔأول مد�ر تنفيذي ملعهد 
وقبل تولیه هذا املنصب، معل مكد�ر للمركز . القضايئ

) ، 2018-2011القضايئ الفدرايل يف واش�نطن العامصة (
لیة ملنطقة شامل اكلیفورنیا يف الوال�ت وقايض دا�رة حم 

يف مقاطعة سانتا �را  )، وقاضیاً 2011-1998املت�دة (
-1981يف احملامك الب�یة ( )، ؤأیضاً 1998-1986العلیا (
1986.( 

وشغل القايض فو�ل منصب عضو هیئة التدر�س يف 
املركز القضايئ الفدرايل. ومعل مك�ارض يف لكیة احلقوق 

فورد؛ ودر�س يف �ر�مج اكلیفورنیا يف �امعة س�تان
ل�راسات القضائیة املس�مترة، ويف لكیة القضاء 

�اكلیفورنیا؛ ومعل كعضو هیئة تدر�س للتبادل القانوين يف 

ٔأكرث من اثنيت عرشة دو� ٔأجنبیة. وحصل �ىل در�ة 
و�ىل در�ة  1971الباكلوریوس من �امعة س�تانفورد يف 

يف  جبامعة هارفرد احلقوق لكیة من كتوراه يف القانونا�
1974. 

وقد ُمنح القايض فو�ل العدید من اجلوا�ز، مهنا �ا�زة 
زية يف قضاء والیة اكلیفورنیا من مجعیة الرئيس لل�دمة املمت

  Vanguardفاجنارد  قضاة والیة اكلیفورنیا، و�ا�زة 
لٕالسهامات البارزة يف قانون امللكية الفكریة من نقابة 

، حصل �ىل 2002احملامني يف والیة اكلیفورنیا. ويف 
تقد�ر �اص من نقابة احملامني يف مقاطعة سانتا �را 

تذى به للت�يل بأٔ�ىل معایري ��رتاف حيُ  لتسطريه منوذ�اً 
 يف القضاء.

 

 أٔخنیل �الكو بیكو

، حممكة 28رئيس الغرفة رمق 
 �س�تئناف يف مدرید، ٕاس�بانیا

يف �ام  بیكو �الكو القايض ّىل تو
املتخصصة يف  28منصب رئيس الغرفة رمق  2008

مدرید. يف س�تئناف �مكة والتابعة حملالت�اریة  الشؤون
، منصب عضو مؤهل 2018منذ �ام ًا، ٔأیض �شغلو 

لمكتب أ�ورويب للرباءات ل سع املوّ  الطعنيف جملس  اً قانونی
)EPO .( 1989منذ �ام  اجلهاز القضايئعضو يف وهو. 

�نتظام مك�ارض يف أ��شطة  بیكو �الكو�شارك القايض و 
ومكتب  )EPO( اليت ینظمها املكتب أ�ورويب للرباءات

) ومركز EUIPO�حتاد أ�ورويب للملكية الفكریة (
) واملكتب CEIPI(لملكية الفكریة ل راسات ا�ولیة ا�

يف كثري لرباءات والعالمات الت�اریة. كام یعمل لإالس�باين 
رشوع امل �حتاد أ�ورويب يف  �ى كخبري من أ�حيان

IPkey تینية (الصني ؤأمر�اك الال أ�ورويب لالحتاد التابع
شارك يف  ،2018يف �ام ووجنوب رشق أٓس�یا). 

http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%8C
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%8C
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%8C
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%AF
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اهد التدریب القضايئ، بصفته اخلاص مبعمرشوع الویبو 
 ٕاىل ٔأعضاءالقايض �اجلو بیكو ینمتي و . اً دولی مدر�ً 

قضاة قانون  مجعیةو  (IPJA) امللكية الفكریة قضاة مجعیة
 .(AECLJ)يب املنافسة أ�ورو

 

 دیدار سينغ جيل

 العلیا يف س�نغافورةحملمكة � قاٍض 

جيل  دیدار سينغ �ُّني القايض
 2018ٔأغسطس  1مفّوضًا قضائیًا للمحمكة العلیا يف 

 . 2020ٔأغسطس  1يف  وقاضیًا يف حممكة �س�تئناف

منصب مد�ر  ل تعیينه قاضیًا، شغل الس�ید جيلوقب
ٕادارة امللكية الفكریة يف رشكة حماماة 

Drew & Napier  رشكة حماماة واحملدودة
Harry Eliasقضا� �بار  بصفته مستشار . وقد توىل

العمالء يف الرشكتني ٔأمام احملمكة العلیا وحممكة 
خلربته وجتربته يف  طّیبة�س�تئناف، واكتسب مسعة 

 جمال قانون امللكية الفكریة.

رئيس قضاة س�نغافورة  طرفالقايض جيل من  و�ُّني 
لیا، ولتنفيذ حملمكة الع ى اامللكية الفكریة � قضا�ٕالدارة 

راجعة ٕاطار �ل مب املعنیة جنةل ل ا اليت قدمهتاالتوصیات 
مراجعة نظام �سویة من ٔأ�ل ، ز�ات امللكية الفكریةانم 
 ز�ات امللكية الفكریة يف س�نغافورة.انم 

 

 أٔغنيساك غوزاسو�ساك

حممكة ، شعبة امللكية الفكریة ةمد�ر 
 ، بولنداوارسو إالقلميیة

 غوزاسو�ساكتولت القاضیة 
منصب مد�رة شعبة امللكية الفكریة مبحمكة وارسو 

سابقًا معلت . وقد 2020فور ٕا�شاهئا يف �ام  إالقلميیة
قاضیة يف احملمكة احمللیة لعامصة وارسو (ا�ا�رة الت�اریة) ك

، انُتدبت 2020و 2017 وبني �ايم. 2012منذ مارس 
ٕاىل وزارة العدل وحتدیدًا ٕاىل ٕادارة الترشیع املدين. 

، بصفهتا �ئبة مد�ر إالدارة املذ�ورة، �ىل وضع معلتو 
�رشیعات ٕال�شاء حمامك امللكية الفكریة يف بولندا. واكنت 
ٔأیضًا مسؤو� عن تنفيذ توجيه �حتاد أ�ورويب �شأٔن 

 ) يف القانون البولندي.2016/943أ�رسار الت�اریة (

املهنیة يف مسريهتا  بدء واكنت القاضیة غوزاسو�ساك، قبل
، حمامية وعضو يف نقابة احملامني بوارسو وتناولت ءاالقض

مج� قضا� مهنا قضا� متص� بقانون امللكية الفكریة 
)2007-2012.( 

ودرست القاضیة غوزاسو�ساك القانون يف �امعة وارسو 
، ٔأمكلت دراساهتا العلیا 2015و�امعة �و�هناغن. ويف �ام 

�اجيلونیان �كرا�وف. يف قانون امللكية الفكریة يف �امعة 
وحصلت �ىل ا�كتوراه من �امعة وارسو عن ٔأطرو�ة 

�ىل استنفاد حق املؤلف. وشار�ت القاضیة غوزاسو�ساك 
يف تأٔلیف تعلیق �ىل قانون حق املؤلف واحلقوق ا�اورة 

) وتعلیق �ىل قانون إالجراءات املدنیة 2019البولندي (
 ).2019البولندیة (
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 �وس جرابینسيك

مبحمكة العدل الفيدرالیة،  قاٍض 
 اكرلسوه، أٔملانیا

معل القايض جرابینسيك يف 
 حممكة العدل �حتادیة أ�ملانیة

)Bundesgerichtshof وهو عضو 2009) منذ �ام .
اليت �متتع،  X. Zivilsenat)يف الشعبة املدنیة العارشة (

يف مسائل املناز�ات مضن مج� ٔأمور، �ختصاص النظر 
�شأٔن الرباءة. وقبل ٔأن �شغل هذا املنصب، اكن رئيس 

قضاة حممكة املقاطعة يف دوس�ورف يف الفرتة من 
رتة ابینسيك يف حممكة �س�تئناف يف دوس�ورف يف الف

يف حممكة العدل  قانونیاً  ، و�حثاً 2001-2000من 
يف  ، وقاضیاً 2000ٕاىل  1997�حتادیة يف الفرتة من 

ٕاىل  1992احملمكة اجلزئیة يف دوس�ورف يف الفرتة من 
1997. 

درس القايض جرابینسيك القانون يف �امعات �ر�ر و 
جنیف و�ولونیا، واكن مسا�دًا �امعیًا يف �امعة �ر�ر. و 

وشارك يف كتابة التعلیق �ىل االتفاقية أ�وروبیة للرباءات 
)Benkard ،Europäisches 

Patentübereinkommen وتعلیق �ىل قانون ،(
، Benkard,10th edالرباءات أ�ملاين (
Patentgesetz العدید من املقاالت �شأٔن ). كام كتب

قانون الرباءات وإالجراءات املدنیة والقانون ا�ويل 
ما یُطلب ٕالیه الت�دث عن قانون امللكية  ، وكثرياً اخلاص

 .الفكریة يف املؤمترات الوطنیة وا�ولیة

 

 اك�ن ر�ن

مبحمكة �س�تئناف،  �برية القضاة
 الهاي، هولندا

اك�ن يف حممكة  ةالقاضی ُعّینت
ملدة  ت، و�رٔأس2013�س�تئناف يف الهاي يف سبمترب 

میع قضا� امللكية جب اليت تُعىن الشعبة مخس س�نوات 
، �برية القضاةبصفهتا و الفكریة، مبا يف ذ� قضا� الرباءات. 

لرباءات. � املتعلقة قضا�الا�ٓن �شلك ٔأسايس  تتوىلفٕاهنا 
يف قاضیة يف حممكة العدل  ُعّینت، 2018يف یولیو و
الطعون يف قرارات ماكتب  یُنظر يفلو�س، حيث يبن 

 العالمات الت�اریة يف بنيلو�س.

، حيث �رٔأس الشعبة املدنیة املعنیة 2009ٕاىل  2001
 معل القايض جرو ٔأساسَا �لزنا�ات املتعلقة �لرباءات. 

يف �ام  احملمكة هیئة انضمت القاضیة اك�ن ٔ�ول مرة ٕاىلو 
الهاي، مقاطعة ، عندما ٔأصبحت قاضیة يف حممكة 2002

من �ام ويف الفرتة رباءات. الحيث انضمت ٕاىل غرفة 
، اكنت قاضیة (ويف �ام 2008ٕاىل منتصف �ام  2005
هارمل، يف  مقاطعة �ئبة للرئيس) يف حممكة ُعّینت، 2007
امللكية  شعبة. مث �ادت بعد ذ� ٕاىل ةائیاجلن الشعبة

الشعبة  هذهت ٔأّسالفكریة يف حممكة مقاطعة الهاي (و�ر 
مجیع ٔأنواع قضا� امللكية  تولّتحيث  ،)2009منذ �ام 
 رباءات.التتعلق قضا�  ٔأ�لهبا وٕان اكنالفكریة، 

القضايئ، معلت القاضیة اك�ن يف  يف اجلهاز قبل تعیيهناو 
، حيث Stibbeنقابة احملامني بأٔمسرتدام مع رشكة احملاماة 

 ، ومارست ٔأیضاً انضمت ٔأوًال ٕاىل قسم امللكية الفكریة
 قانون الرشاكت.

 1989جت القاضیة اك�ن من �امعة الیدن �ام خترّ و 
صلت �ىل در�ة املاجس�تري من �امعة لندن �ام وحت

نتظام يف املؤمترات الوطنیة وا�ولیة � و�شارك. 1990
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، وتلقي لكامت رباءات والقضا� ذات الص�القانون  �شأٔن
 .فهيا

 

 يل جيان

�ئب رئيس القضاة يف شعبة حقوق 
امللكية الفكریة، حممكة الشعب 

 العلیا، جبني، الصني

حقوق امللكية الفكریة  شعبةلرئيس  اً القايض يل �ئب�ُّني 
�بري (بصفته  2019يف حممكة الشعب العلیا يف �ام 

هذا املنصب، اكن �ئب رئيس حممكة تولیه ). قبل القضاة
�متتع القايض يل و امللكية الفكریة �حملمكة الشعبیة العلیا. 

حقوق امللكية الفكریة �حملمكة، حيث  شعبةخبربة �برية يف 
لشعبة بني ل  اً للقايض ورئيس اً ومسا�د اً اكتب اً معل ٔأیض

 .2018و 2000�ايم 

معهد ما�س بالنك ٕاىل  ًا زا�راً اكن القايض يل �حثو 
للملكية الفكریة وكذ� يف �امعة جورج �ون، وهو 

ٔأس�تاذ �ري متفرغ يف �امعة رشق الصني للعلوم 
 البحوثالس�یاس�یة والقانون. وقد �رش العدید من 

وجم� قانون  Jurist جم� ا�ٔاكدميیة يف منشورات مثل
 .امالتكنولوجيا و�ريهو امللكية الفكریة 

القايض يل �اصل �ىل در�ة الباكلوریوس واملاجس�تري و 
القانون ا�ويل يف �امعة رشق  قسميف القانون من 

الصني للعلوم الس�یاس�یة والقانون، �ٕالضافة ٕاىل در�ة 
 ا�كتوراه يف القانون املدين من �امعة رميني.

 

 موفاة ماكغواك�يت 

مبحمكة �س�تئناف العلیا،  قاٍض 
 بلومفونتني، جنوب أٔفریقيا

معل القايض ماكغواك يف حممكة 
وقبل  . 2018�س�تئناف العلیا جبنوب ٕافریقيا منذ �ام 

من املناصب القضائیة مبا  اً تولیه هذا املنصب، شغل �دد
يف دا�رة غوتنغ �حملمكة العلیا  ٍض يف ذ� منصب قا

رباءات؛ لل اً مفوضحيث معل بصفته )، 2009-2018(
�ٕال�بة يف ا�ا�رة ا�س�توریة مبحمكة ليسوتو العلیا  اً وقاضی

بدٔأ القايض و . امللكّفة بقضا� العملوحممكة �س�تئناف 
 املهنیة مك�ام ممارس يف �ریتور�. مسريتهواك غماك

يف  �اكلوریوس شهادة القايض ماكغواك �اصل �ىلو 
 الشامل يف جنوب ٔأفریقيا.من �امعة  القانون

 

 

 شارون مارش

شعبة س�یاسات  ،مفوض ة�ئب
حفص العالمات الت�اریة، مكتب 
الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة، الوال�ت 

 املت�دة أ�مر�كية

الس�یدة مارش يه �ئبة املفوض لس�یاسة حفص العالمات 
والعالمات رباءات لل الوال�ت املت�دة الت�اریة يف مكتب

ويه تد�ر ماكتب س�یاسة العالمات الت�اریة . الت�اریة
، �ٕالضافة ٕاىل العالمات وتصنیفهاو�ل�سات وحتدید 

 اس�تعراضمركز مسا�دة العالمات الت�اریة ومكتب 
 اجلودة والتدریب.

انضمت الس�یدة مارش ٕاىل مكتب الوال�ت املت�دة و 
�امية لفحص مك للرباءات والعالمات الت�اریة أ�مر�كية
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، �بار احملاميني تولت منصبًا مضنالعالمات الت�اریة، مث 
�امية ٕاداریة، ومد�رة س�یاسة حفص العالمات معلت مكو 

 منصهبا احلايل. االت�اریة قبل تو�هي

لكیة من �امعة دیوك و  متخّر�ة منالس�یدة مارش و 
 �امعة ٕاميوري.يف احلقوق 

 

 ٕالزي ميليي

�ر�س، ، العلیا�حملمكة  یةقاض 
 افر�س

حملمكة �ى ا یة ميلييقاض ال تعمل
العلیا يف �ر�س يف غرفة متخصصة يف قانون امللكية 

هذا املنصب، معلت ملدة اثين عرش تو�هيا قبل و الفكریة. 
 ٔأقسام الشؤون ةورئيس ةدا�لی ةقانونی ةمكستشار  اً �ام
يف العدید من الرشاكت يف جماالت الرتفيه والنرش  ةقانونیال

 و�كنولوجيا املعلومات.

ندوات القضاة  يف ميليي �نتظام ةالقاضی و�شارك
أ�وروبیني اليت ینظمها املكتب أ�ورويب للرباءات، 

ش�بكة ال ، و مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكریةو 
 القايض ميلييتلقي . و لتدریب القضايئل أ�وروبیة 

 للم�امينيللتدریب املهين الفر�س�یة  درسةامليف  اتحمارض 
يف مؤمترات �س�هتدف و)، EFB Paris�ر�س (يف 

 .واحملاميني ا�ا�لینيلم�امني ل

املاجس�تري يف حقوق  شهادة�ىل  �اص� ميليي ةالقاضیو 
، يف �ر�س ٔأساس �نتيون امللكية الفكریة من �امعة

 ر�س السوربون.وماجس�تري ٕادارة أ�عامل من �امعة �

 

 ما�س المربت اندميا ٕایلونغوي

رئيس احملمكة �بتدائیة، �وندي 
 ٕا�كونو، ا�اكمريون

القايض اندميا ٕایلونغوي هو رئيس 
احملمكة �بتدائیة يف �وندي ٕا�كونو، ا�اكمريون. ویعمل 

يف ٔأاكدميیة دنيس ٕأاكين للملكية الفكریة  حمارضاً  ٔأیضاً 
التابعة للمنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة، و�متتع خبربة 
عریقة يف جمال بناء القدرات للقضاة وللمد�ني العامني 

وموظفي ٕانفاذ القانون يف جمال ٕانفاذ حقوق امللكية الفكریة 
 يف مجیع ٔأحناء وسط وغرب افریقيا.

يف تأٔلیف دلیل القضاة، یلونغوي اندميا إ شارك القايض و 
وهو ٔأداة مرجعیة للجهاز القضايئ يف جمال مللكية الفكریة، 

�رشته املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة. كام شارك يف 
العدید من ا�ورات التدریبية اليت نظمهتا لك من الویبو، 
ومكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة، 

 د أ�ورويب للملكية الفكریة.ومكتب �حتا

 

 لودميال نوفوس�یلوفا

رئيسة حممكة امللكية الفكریة، 
 موسكو، �حتاد الرويس

حممكة امللكية  ة�شغل القاضیة نوفوس�یلوفا منصب رئيس
الفكریة، ويه ٔأول حممكة متخصصة يف �حتاد الرويس، 

 .2013�ام ٕا�شاهئا منذ 

بدٔأت مسريهتا القضائیة كقاضیة يف احملمكة العلیا للتحكمي و 
تو�هيا . وقبل 1992فهيا يف �ام ُعّینت يف روس�یا، واليت 

يف مجهوریة روس�یا  ا�و�، معلت يف حتكمي ذ� املنصب
 �حتادیة �شرتا�یة السوفياتیة أٓنذاك.
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أٔ�شطة �لمیة بالقاضیة نوفوس�یلوفا بنشاط وتضطلع 
ٔأس�تاذة ورئيسة قسم امللكية الفكریة يف وتدر�س�یة. ويه 

 ).MSAL( للحقوق�امعة �و�فني موسكو احلكومية 

خترجت القاضیة نوفوس�یلوفا من لكیة احلقوق جبامعة و 
�ىل  اً ، ويه �اص� ٔأیض1984�ام  يف موسكو احلكومية

بصفهتا ا�رتاف  و�ازت �ىلدكتوراه يف العلوم القانونیة. 
   الرويس.�حتاد  يف خفریةحمامية 

  

 اكثلني. ٕام. أٔومايل

حممكة �س�تئناف دا�رة،  قاضیة
�حتادیة، واش�نطن العامصة، 

 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية

ٕام. ٔأومايل يف حممكة �س�تئناف  نت القاضیة اكثلني.ُعیّ 
. وقبل ٔأن 2010�حتادیة يف الوال�ت املت�دة يف �ام 

املقاطعة يف �شغل هذا املنصب، معلت قاضیة يف حممكة 
الوال�ت املت�دة ل�ا�رة الشاملیة من والیة ٔأوهایو. كام 

منصب مسا�د ٔأول  1994 -1992شغلت يف الفرتة من 
النائب العام، مث �بري موظفي النائب العام ٔ�وهایو يل 

فيرش، مث �بري مستشاري النائب العام فيرش يف الفرتة 
ىل إ  1982. ومعلت يف الفرتة من 1992ٕاىل  1991من 

 مك�امية يف د�اوى قضائیة معقدة. 1991

و�الل معلها �ىل مدى س�تة عرش �اما يف هیئة حممكة 
قضیة  100املقاطعة، �رٔأست القاضیة ٔأومايل ما �زید �ىل 

تتعلق �لرباءات والعالمات الت�اریة. وُعینت يف حممكة 
اس�تئناف ا�ا�رة �حتادیة. ومكعمل، قامت القاضیة ٔأومايل 

حول التقايض �شأٔن الرباءات يف لكیة  بتدر�س دورة
احلقوق جبامعة كيس و�سرتن ر�ز�رف �ىل حنو منتظم. 
ويه عضو مركز لكیة بريلكي للقانون والتكنولوجيا ا�ي 
هيدف ٕاىل تثقيف القضاة الفيدرالیني ف� یتعلق �لتعامل 
مع قضا� امللكية الفكریة. والقاضیة ٔأومايل عضو ٔأیضا يف 

ر س�یدو�، حيث تعمل مكنسق قضايئ جملس ٕادارة مؤمت
مع اللجنة احمللیة لقوا�د الرباءات يف املنطقة الشاملیة من 
والیة ٔأوهایو، ومستشارا للمنظامت الوطنیة اليت تنرش 

 اطرو�ات عن التقايض يف جمال الرباءة. 

وحصلت القاضیة ٔأومايل �ىل در�ة ا�كتوراه من لكیة 
و�ازت عضویة احلقوق جبامعة كيس و�سرتن ر�ز�رف، 

�ام  Order of the Coif  دمييجممتع الرشف ا�ٔاك
 Law، حيث معلت يف اس�تعراض القوانني 1982

Review. 

 

 جميس أٔوریيل

 مبحمكة كندا الفيدرالیة، قاٍض 
 أٔو�وا، كندا

القايض ٔأورایيل يف احملمكة  �ُّني 
ويف حممكة �س�تئناف العسكریة  2002الفيدرالیة يف �ام 

 .2003يف �ام 

قانونیة  سريةم ٔأورایيل  للس�ید، اكن قاضیاً قبل تعیينه و 
نة إالصالح القانوين ى جل ستشار �مك  فقد معلمتنو�ة، 

، ومحمايم يف وزارة العدل مستشار قانوينو يف كندا؛ 
متخصص يف الس�یاسة القانونیة وٕاصالح القانون؛  مس�تقل

مد�ر و ؛ الكندیةقانوين تنفيذي يف احملمكة العلیا  سؤولم و 
 ايئ الوطين؛ ومستشاريف املعهد القض مسا�دتنفيذي 

 رتا.لكالتواطؤ يف لندن، ٕان�االت  يف تحقيقلل  قانوين

 صیا�ةمعل القايض ٔأورایيل �رئيس مشارك يف ندوة و 
أ�حاكم الصادرة عن املعهد الكندي ٕالدارة العدل 

)CIAJ العدید من التقار�ر  ؤألّف. 2010) منذ �ام
�امعة و  اكرلتون ةواملنشورات، ودّرس القانون يف �امع

 ٔأو�وا و�امعة ماكجیل واجلامعة الغربیة ومجعیة كندا العلیا
 زميل لكیة مألكولني جبامعة یورك. اً . وهو ٔأیضللقانون

http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9
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القايض ٔأورایيل �اصل �ىل در�ة الباكلوریوس (مع و 
مرتبة الرشف) من �امعة و�سرتن ٔأونتاریو، ودر�ة 

، للحقوق ود هولغمن لكیة ٔأوس يف القانون �اكلوریوس
 جس�تري يف القانون من �امعة ٔأو�وا.وما

 

 أٔومربتو ریين أٔو�زو فر�ند�ز

قاٍض �حملمكة اجلنائیة للجرامئ 
�قتصادیة، أٔسو�س�یون، 

 �راغواي

القايض ٔأو�زو فر�ند�ز يف احملمكة اجلنائیة للجرامئ یعمل 
اجلرامئ  هذه احملمكة وتتوىل�قتصادیة يف ٔأسو�س�یون. 

انهتأاكت ومن بيهنا قضا�  اجلنائیة �ىل املس�توى الوطين
قبل و . رأ�موال والزتو� وتبييضحقوق امللكية الفكریة 

، شغل يئالقضااجلهاز يف  القايض ٔأو�زو فر�ند�ز تعیني
 اكن مسؤوالً و س�نوات،  8�ام �ٔكرث من  دعٍ ممنصب 

املتخصصة مثل ت� خمتلفة يف النیابة العامة عن و�دات 
مللكية � اجلنائیة ذات الص� رامئاجليف �جتار ��درات و 

شارك و  الفكریة واجلرامئ �قتصادیة وماكحفة الفساد
للنیابة العامة يف  ممثالً بصفته  ،القايض ٔأو�زو فر�ند�ز

يف �ج�ع العادي لفریق اخلرباء املعين مباكحفة  ،�راغواي
جلنة الب�ان أ�مر�كية ، ا�ي نظمته أ�موال تبييض

د يف سانتياغو دي ُعقا�ي و ملاكحفة تعاطي ا�درات، 
. كام شارك يف العدید من الندوات 2007ش�یيل يف نومفرب 

ممثل ت�دث واملؤمترات الوطنیة وا�ولیة، مبا يف ذ� مك 
يف ندوة حول  ،لسلطة القضائیة يف �راغوايل 

فزیون لتل� ف� یتعلق"إالجراءات ضد �حتیال 
 .2015املدفوع"، اليت عقدت يف ٔأوروغواي يف ٔأ�ریل 

يف  1998یعمل القايض ٔأو�زو فر�ند�ز ٔأس�تاذًا منذ �ام و 
يف �امعات �اصة  دّرس�امعة ٔأسو�س�یون الوطنیة، كام 

�ام  وحصل �ىل شهادة يف القانونخمتلفة يف �راغواي. 

، من لكیة العلوم 1999اكتب �دل �ام شهادة و  1997
 .القانونیة و�ج�عیة جبامعة ٔأسو�س�یون الوطنیة

 

 س�یكریتاروك غانغوولف

القانوين �س�تئناف لس جمرئيس 
 و�ئب رئيس جمالس �س�تئناف

 يف املكتب ا�ٔورويب للرباءات،
 ، أٔملانیاميونیخ املنظمة ا�ٔوروبیة للرباءات،

 �س�تئناف القايض س�یكریتاروك هو رئيس جملس
 وهو عضو يفالقانوين و�ئب رئيس جمالس �س�تئناف. 

منذ لرباءات لكتب أ�ورويب امل جمالس �س�تئناف يف 
للم�لس الفين لالس�تئناف  اً واكن رئيس، 2005�ام 

ٕاىل  2014(�كنولوجيا المكبیو�ر) يف الفرتة من  3.5.06
2018. 

يف  هو قاض ٔأملاين سابق معلس�یكریتاروك القايض و 
حممكة الرباءات الفيدرالیة وحممكة  من بيهناهیئات �دیدة 

 ميونیخ إالقلميیة، حيث نظر يف قضا� امللكية الفكریة.
�یه س�نوات �دیدة من اخلربة مك�ارض يف جماالت و

 �شمل القانون إالجرايئ أ�ملاين وأ�ورويب.

�ىل  اً ٔأیضوحتّصل ج من لكیة احلقوق جبامعة ميونیخ خترّ و 
نون ودر�ة املاجس�تري يف در�ة ا�كتوراه يف القا

 الوساطة.

 

 شيتارا رو�يش

سابق �حملمكة العلیا  رئيس قضاة
 للملكية الفكریة، طو�یو، الیا�ن

شغل القايض شيتارا منصب رئيس 
قضاة احملمكة العلیا للملكية الفكریة يف الیا�ن حىت تقا�ده 
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 Moriبعد تقا�ده، انضم ٕاىل رشكة و . 2017 يف ینا�ر
Hamada & Matsumoto  .و�ُّني مكستشار �اص

للرباءات  Soeiملد�ر رشكة  �ئباً  2018يف ٔأ�ریل 
 .2018من یولیو  اً احلايل اعتبار  ة، لیصبح مد�رهاواحملاما

يف �ام  يف القضاء املهنیة بدٔأ القايض شيتارا مسريتهو 
، حيث معل احمللیة يف حممكة طو�یو مكسا�د قاٍض  1979

. كام معل اً �ام 15ا یقرب من يف قسم امللكية الفكریة مل
�ٕالضافة ٕاىل ما اكن يف احملمكة العلیا للملكية الفكریة، 

سم امللكية الفكریة يف حممكة طو�یو �مس ق  �س�بقها ویعرف
�شمل �ربة القايض شيتارا و . ٔأعوام 8ملا یقرب من  ،العلیا
املدنیة العامة يف حممكة طو�یو  القضا�الفصل يف  اً ٔأیض

 ًا.�ام 13�ٔكرث من  احمللیة ٔأوسأاك العلیا وحممكة

شيتارا يف العدید من املؤمترات ا�ولیة  قايضشارك الو 
يف احملمكة العلیا للملكية  سابق قضاةرئيس بصفته 

تفا�ل مع القضاة واحملامني وحمايم الرباءات حيث الفكریة، 
ؤأحصاب املصل�ة ا�ٓخر�ن �ىل الصعید�ن الوطين 

يف تبادل املعلومات  بنشاط�شارك  فٕانهوا�ويل. �� 
ٔأ�دث  وموا�بةحول قانون امللكية الفكریة يف الیا�ن 

 ٔأخرى من العامل. ٔأحناء�جتاهات والتطورات يف 

اكلوریوس يف القانون �حصل القايض شيتارا �ىل در�ة و 
 .1975من �امعة طو�یو �ام 

 

 �راثيبا ٕام سينغ

مبحمكة دلهيي العلیا،  ضیةقا
 نیودلهيي، الهند

القاضیة سينغ قاضیة  حتٔأصب
قبل تعیيهنا يف و . 2017العلیا يف �ام دلهيي دامئة يف حممكة 

ني املتخصصني امياحملاحملمكة، اكنت وا�دة من ٔأ�رز هیئة 

، عّینهتا 2013ويف �ام  امللكية الفكریة يف الهند. يف
 �برية احملامني"." احملمكة العلیا يف دلهيي

. 1991احملامني يف �ام سينغ ٕاىل نقابة القاضیة انضمت و 
�رزة يف  قضا�، �اجلت املهنیة يف القضاء �الل مسريهتا

يف  ةإالداری ةمجیع جماالت امللكية الفكریة، واكنت الرش�ك
مثلت �نتظام ٔأمام و . Singh & Singhرشكة احملاماة 

 العلیا، وحممكة �سویة دلهيي حممكةو احملمكة العلیا يف الهند، 
وجملس  ،)TDSAT( هاس�تئناف وااالتصاالت مناز�ات 
)، ومكتب IPABامللكية الفكریة ( قضا� اس�تئناف

املناصب أ�خرى،  وشغلت العدید منالرباءات الهندي. 
معل  لتيسريالعلیا دلهيي حممكة صدیقة للمحمكة يف  مبا فهيا

 لتيسريجلنة رفيعة املس�توى يف ، واملؤلف مكتب حق
جلان  لعدةمعلیات حفص الرباءات. كام قدمت املشورة 

�رملانیة �شأٔن التعدیالت الترشیعیة يف جمال امللكية 
رباءات اللترشیعات اليت تنظم ف� یتعلق � الس��الفكریة، 

 وحق املؤلف واملؤرشات اجلغرافية.

القاضیة سينغ، بفضل مسريهتا املهنیة يف القضاء، �ازت و 
العدید من اجلوا�ز، مبا يف ذ� العدید من اجلوا�ز �ىل 
نویة ٔ�فضل حمامية يف جمال امللكية الفكریة، و�ا�زة الس� 

Managing IP's Asia Women in Business 
Law ، 2018س�یدة ٔأعامل يف الهند يف �ام  30ٔأقوى و .

 رائدة.وطنیة و دولیة  منشوراتو�ُرشت مقاالهتا يف 

فاكنت بنشاط يف العدید من الهیئات املهنیة،  ومعلت
لرابطة ا�ٓس�یویة لو�ء ايف ا�مو�ة الهندیة  ةرئيس

اللجنة التوجهيیة  ة يفعضو و )؛ APAAالرباءات (
واملعنیة ) CIIالحتاد الصنا�ة الهندي ( التابعة الوطنیة

مركز حبوث حقوق يف  ة؛ وعضو قوق امللكية الفكریةحب
املسؤول عن صیا�ة ٔأول س�یاسة وطنیة  امللكية الفكریة

 .2015حلقوق امللكية الفكریة يف الهند يف �ام 

 القانون در�ة �اكلوریوس يفسينغ �اص� �ىل  والقاضیة
�ا�زة  من لكیة احلقوق جبامعة بنغالور، حيث خترجت
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 اً . ويه �اص� ٔأیض�ىل املرتبة أ�وىل �ىل مس�توى فصلها
) ODASSSدراس�یة �ىل ماجس�تري يف القانون (من�ة 

�راثيبا ٕام سينغ  أ�طلقت من�ة من �امعة اكمربیدج، حيث
يه حيث ، و 2013يف �ام  اجس�تري يف القانونلطالب امل
 .ف� یتعلق �لهنددا�رة مستشار�ن عضوة يف 

 

 مارینا �فايس

مكة �س�تئناف، سابقة حمل ةرئيس
 ميالنو، ٕایطالیا

�فايس رئيسة القاضیة  ُعّینت
وتقا�دت  2016�س�تئناف يف ميالنو يف یولیو حملمكة 

رئيسة ٔأكرب حممكة  بصفهتاو  .2020يف هنایة ٔأغسطس 
حمامك  9مقاطعة تضم ، �ىل رٔأس اس�تئناف يف ٕایطالیا

�ىل اس�ت�ابة السلطة  اً قاضیًا، فقد ٔأرشفت ٔأیض 850و
منذ  املقاطعةيف مجیع ٔأحناء  19-�وفيد احئةجلالقضائیة 

 .2020فربا�ر 

القضائیة  املناصب ٔأیضًا �ددًا منتفايس  ةشغل القاضیو� 
املشارك للمحمكة املتخصصة  ةرئيسال ومن بيهنا: ،أ�خرى

املوسع  الطعنيف جملس  ةٕایطالی ةعضو للرشاكت، و 
جلنة اخلرباء  ة يفللمكتب أ�ورويب للرباءات؛ وعضو 

الرباءات  لصیا�ة القوا�د إالجرائیة حملمكة أ�وروبیة
 املو�دة.

القضائیة يف �ام  الهیئةتفايس ٕاىل  ةالقاضی تانضمو 
يف احملامك  ةمنذ ذ� احلني كقاضیمعلت ، و 1978

ومستشار يف حممكة �س�تئناف واحملمكة العلیا.  �بتدائیة
لقانون الت�اري والقانون �  یتعلقف� ولطاملا شار�ت

  وقانون ماكحفة �حتاكر وامللكية الفكریة.أ�ورويب

ًا بتدر�س قانون الرباءات ٔأیضتقوم ، 2018منذ �ام و 
 ٔأس�تاذة يف �امعة �فيا.بصفهتا واملنافسة 

 ةئيسبصفهتا ر �فايس يف ا�متع القضايئ،  ةنشط القاضیوت 
 ة)، و�ئبAECLJمجلعیة قضاة قانون املنافسة أ�ورويب (

وكثريًا ما ). IPJAلكية الفكریة (رئيس مجعیة قضاة امل 
يف جمال قانون املنافسة والتحكمي وقانون  تعطي حمارضات

وقد �رشت العدید من  ،الرشاكت وامللكية الفكریة
 املقاالت وا�راسات.

 

 رتمان�بیرت تو 

رباءات الغرفة القضاة يف رئيس 
 أٔملانیا ،مبحمكة ماهنامي إالقلميیة

 منصب القايض تو�رتمان شغل� 
يف حممكة قاضیًا متخصصًا يف قانون امللكية الفكریة، 

 القضاة يف رئيس كام ٔأنه ،2010إالقلميیة منذ �ام ماهنامي 
امللكية  مناز�اتوس�یط يف  الرباءات، وقاٍض  غرفة

 ًا يفعضو  اً ٔأیض اكنقبل تولیه هذا املنصب، و الفكریة. 
 لرباءات يف احملمكة إالقلميیة العلیا يف اكرلرسوه،ا جلنة
حملمكة �حتادیة العلیا ى جلنة الرباءات يف ا� اً واكتب

 يف حممكة راس�تات احمللیة. اً ٔ�ملانیا، وقاضی

مجمو�ة  اً ٔأیض املهنیة القايض تو�رتمان ومشلت مسرية
معل كزميل فقد القانونیة والبحثیة.  الوظائفواسعة من 

�حث و�حث زا�ر يف �دد من املؤسسات مبا يف ذ� 
�ر�مج التفاوض يف لكیة احلقوق يف غ، و�امعة هایدلرب 

حممكة التحكمي ا�ولیة التابعة لغرفة يف جبامعة هارفارد، و
يف مكتب  نينائیاجل ٔأ�د املد�ني ؛ واكن الت�ارة ا�ولیة

 املدعي العام اجلنايئ يف ماهنامي.

القايض تو�رتمان �اصل �ىل در�ة ا�كتوراه يف و 
يف  اً مل حمارض القانون من �امعة هایدلربغ، حيث یع

وا�ز اجلد من یعدالقانون امللكية الفكریة وحصل �ىل 
 .ةا�ٔاكدميی ٕالجنازاته
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 فرا�سيس تویوت

الت�اریة والرضائب، قاٍض، شعبة 
 ، �ینيااحملمكة العلیا يف �ینيا، نريويب

 ٍض شغل القايض تویوت منصب قا
لمحمكة العلیا يف �ینيا ل التابعة والرضائب ةالت�ار شعبة يف 

 حمامياً  هذا املنصب، مت قبو� تولیه . وقبل2011منذ �ام 
وقد مارس �شلك ). 2011-1991يف احملمكة العلیا (

القانون الت�اري وقانون امللكية والقانون  �اص
 ا�س�توري.

يف حممكة �س�تئناف للعمل  اً لقايض تویوت مؤخر وُرّحش ا
 وافقة رئيس مجهوریة �ینيا.مل تعیينه وس�یخضعيف �ینيا. 

القايض تویوت �اصل �ىل �اكلوریوس يف القانون من و 
�امعة نريويب، ودبلوم دراسات �لیا يف القانون من لكیة 
 احلقوق يف �ینيا، وماجس�تري يف القانون من �امعة لندن.

 

 ر�اكردو غیريمو فينا� مدینا

�ا�رة الثالثة للقانون � قاٍض 
ا�س�توري و�ج�عي، حممكة 

 ، بريوالعدل العلیا، ل�

یعمل القايض فيناتیا يف ا�ا�رة الثالثة من القانون 
ا�س�توري و�ج�عي حملمكة العدل العلیا. و�ىل مدى 

من اخلربة، شغل العدید من املناصب القضائیة.  �اماً  37
كام ٔأنه ميثل السلطة القضائیة يف جلنة ماكحفة اجلرامئ 

اون بني امجلر�یة والقرصنة. ویعمل مكنسق التفاقات التع
السلطة القضائیة البريوفية ومؤمتر أ�مم املت�دة للت�ارة 
والتمنیة (أ�ونكتاد)؛ و �مو�ة معل لتدریب القضاة يف 

 جمال امللكية الفكریة واملنافسة وقانون املس�هت�.

ویعمل القايض فيناتیا ٔ�س�تاذ للقانون ا�س�توري، 
یة واجراءات التقايض، وامللكية الفكریة يف ا�ٔاكدمي 

القضائیة يف بريو. وقد ٔألف �ددا من الكتب، مهنا 
"مقرت�ات للحامیة القانونیة للمعارف التقلیدیة يف ٕاطار 

، وكتب اتفاقية الت�ارة احلرة بني بريو والوال�ت املت�دة"
 العدید من املقاالت.

وقد حصل القايض فيناتیا �ىل در�ة ا�كتوراه يف القانون 
العام من �امعة جيان يف ٕاس�بانیا؛ ودر�ات املاجس�تري يف 

القانون املدين والت�اري (اجلامعة الوطنیة يف منطقة 
أ�مازون يف بريو)، ويف امحلایة القضائیة للحقوق (�امعة 
جيان)؛ وتدرب مك�ام يف �امعة سان مار�وس الوطنیة 
يف بريو. كام حصل �ىل ا�كتوراه الفخریة من اجلامعة 

الوطنیة يف منطقة أ�مازون يف بريو، ومن اجلامعة العلمیة 
يف بريو، ومن املدرسة أ�وروبیة لٕالدارة يف تینريیفي، 

 ٕاس�بانیا.
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