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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 7 :نومفرب 4102

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة احلادية والعشرون

جنيف ،من  3اإىل  7نومفرب 4102

ندوة بشأن سرية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .0معال ابلقرار املُتخذ يف ادلورة العرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (اللجنة) ستُنظم ،خالل ادلورة احلادية
والعرشين للجنة ،ندوة تدوم نصف يوم بشأأن رسية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات والتجارب العملية ل
للموّكني
ومستشاري الرباءات.
.4

وس ُتعقد الندوة يف  5نومفرب  ،4102من الساعة  05.11اإىل الساعة  ،00.11وتكون مؤللفة من ا ألجزاء ا ألربعة التالية:
( )0مقدمة من ا ألمانة

املدة 01 :دقائق
( )4وهجات نظر مستشاري الرباءات
الس يد ستيفن غارلند ،مكتب  ،Smart & Biggar/Fetherstonhaughكندا
اليبد برافني أأانند ،مكتب  ،Anand and Anandالهند
الس يد جيفري لويس ،مكتب  ،Patterson Belknap Webb & Tylerالولايت املتحدة ا ألمريكية
الس يد ونرت بورس ،مكتب  ،Bird & Birdهولندا

املدة 01 :دقيقة (مبا يف ذكل ا ألس ئةل وا ألجوبة)
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[اسرتاحة 05 :دقيقة]
( )3وهجات نظر ل
املوّكني
الس يد هانز بلوشيل ،رئيس قسم امللكية الفكرية العاملية مبجموعة شيندلر ( ،)Schindler Groupسويرسا
الس يدة مانيشا أأ .ديساي ،مساعدة املستشار العام يف جمال الرباءات ،اإييل لييل ورشاكه
( ،)Eli Lilly and Companyاإندايانبوليس

املدة 25 :دقيقة (مبا يف ذكل ا ألس ئةل وا ألجوبة)
( )2وهجات نظر ادلول ا ألعضاء

املدة 41 :دقيقة
.3

وفامي ييل السري اذلاتية للمتحدثني:

ستيفن غارلند
دلى ستيفن غارلند أأكرث من  41س نة من اخلربة يف جمال خمتلف الزناعات املتعلقة ابمللكية الفكرية ،مبا يف ذكل املسائل
املرتبطة ابلرباءات والعالمات التجارية وحق املؤلف والتصاممي الصناعية وا ألرسار التجارية وقانون املنافسة .وقد مث َل ستيفن
أأمام احملمكة الكندية العليا واحملمكة الاحتادية وحممكة الاس تئناف الاحتادية واحملامك الاحتادية/حمامك الاس تئناف يف مقاطعات
أأونتاريو ونوفا سكوتيا وكولومبيا الربيطانية.
ومنح دليل ماكتب احملاماة الكندية ( )Benchmark Canadaستيفن لقب أأول مقاض كندي يف جمال العالمات التجارية
لعام  .4103و أأصبحت عدة قرارات ُاُتذت مؤخرا واكنت ملشورته دورا اإجيابيا فهيا قضااي ابرزة مهنا ما ييل "0" :رشكة
مارلبورو كندا ض لد رشكة فيليب موريس ( :)2012 FCA 201اإدارة امللكية الفكرية يف أأبرز قضية كندية لعام  4103يف
مفوض الرباءات ( :)2011 FCA 328اإدارة امللكية الفكرية
جمال العالمات التجارية؛ " "4ورشكة  Amazon.comضدل ل
مفوض الرباءات
يف أأبرز قضية كندية لعام  4104يف جمال الرباءات؛ " "3ورشكة  Amazon.comض لد ل
( )2010 FC 1011أأبرز قضية كندية لعام  4104يف جمال ا ألعامل حسب جمةل ليكس بريت (.)LEXPERT
وشغل ستيفن سابقا منصب رئيس الفريق الكندي التابع للجمعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ( ،)AIPPIومنصب رئيس
املعهد الكندي للملكية الفكرية ( .)IPICوهو أأيضا أأس تاذ مساعد يف ّكية احلقوق جبامعة أأواتوا ،حيث يتوىل تدريس قانون
الرباءات .ويص ِدر ستيفن كتاابت ويقدم حمارضات ابنتظام يف جمال املسائل املرتبطة ابمللكية الفكرية ،سواء يف كندا أأو عىل
الصعيد ادلويل.

برافني أأانند
برافني أأانند هو رشيك اإداري ملكتب  .Anand and Anandوجمال ُتصصه هو امللكية الفكرية والتقايض وتسوية
املنازعات.
و أأهنى برافني دراس ته يف جمال احلقوق يف نيودلهى يف عام  0070ومعل منذ ذكل العام حماميا يف جمال امللكية الفكرية .واكن
مستشارا يف عدة قضااي ابرزة من قضااي امللكية الفكرية مبا يف ذكل أأول أأمر من نوع " أأنتون بيلر" (قضااي رشكة )HMV؛
و أأول أأمر من نوع ماريفا التجميدي (قضية فيليبس)؛ و أأول أأمر من نوع نوريتش فارمااكل (قضية جسائر هوليود)؛ وحقوق
الفنانني املعنوية (قضية أأمارانت س هيغال)؛ والاعرتاف ابلعمل اذلي يقوم به املبتكرون الريفيون ألغراض املصلحة العامة عىل

SCP/21/INF/3 REV.
3

الصعيد الشعيب (جائزة مؤسسة الابتاكر الوطنية – حكومة الهند)؛ و أأول أأمر مبوجب اتفاقية لهاي (قضية أأسرتا زينياك)؛
وعدة قضااي هممة تشمل ل
موّكني من ا ألوساط الصيدلنية مثل رشاكت نوفارتيس وفايزر وروش.
وشارك برافني يف تأأليف جمدلي موسوعة قوانني الهند بشأأن امللكية الفكرية ويشارك يف هيئات التحرير لكثري من الصحف
البارزة املعنية ابلسوابق القضائية يف جمال امللكية الفكرية وكثري من اجملالت القانونية ادلولية .واكنت هل ،بصفته زعامي من زعامء
الر أأي ،مداخالت عديدة يف حمافل خمتلفة مهنا الويبو وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ( )AIPPIوامجلعية ادلولية
للعالمات التجارية ( )INTAوامجلعية ادلولية خلرباء الرتاخيص ( )LESوامجلعية ادلولية للمحامني ( )IBAوالرابطة القانونية
لآس يا واحمليط الهادئ ومؤمتر ا ألمم املتحدة املعين ابلبدلان ا ألقل منوا يف العامل الرمق  .وفامي ييل أأ لمه اجلواز وا ألومسة التقديرية
اليت ُمنحت للس يد أأانند مؤخرا :أأفضل ا ألفضلني (ادلليل اخلبري جملموعة الإعالم القانوين)؛ وحمام من الصنف اذلهيب
( )4102حسب تصنيف جمةل "اإدارة ا ألصول الفكرية" ألفضل احملامني ا أللف يف جمال امللكية الفكرية؛ وحمام من الصنف
اذلهيب ( )4102حسب تصنيف جمةل "اس تعراض العالمات التجارية العاملية" ألفضل احملامني ا أللف يف جمال امللكية
الفكرية؛ ولقب "حمام ابرز موىص به للغاية" يف جمال امللكية الفكرية – حسب دليل شامربز ورشاكؤه ()4102؛ ولقب
’خشصية ابرزة‘ يف جمال امللكية الفكرية – حسب تصنيف )4102( Legal 500؛ وحظ بدرجة احملايم املعرتف بكفاءاته
يف التقايض يف جمال امللكية الفكرية يف تصنيف الرابطة القانونية لآس يا واحمليط الهادئ ألبرز احملامني لعام 4102؛ وهو أأول
حمام هندي حيصل عىل ’جائزة الاس تحقاق للجمعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية‘.

جيفري أأ .د .لويس
مقره
جيفري أأ .د .لويس هو رشيك يف مكتب  Patterson Belknap Webb & Tylerذي املسؤولية احملدودة والاكئن ل
يف مدينة نيويورك ( )www.pbwt.comحيث يركلز عىل التقايض بشأأن الرباءات ،لصاحل املدعني واملدع علهيم عىل حد
سواء ،وكذكل خدمات الاستشارة والآراء واملعامالت .وشغل سابقا منصب رئيس امجلعية ا ألمريكية لقانون امللكية الفكرية
( ،)AIPLAوالفريق الوطين ا ألمرييك التابع للجمعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ( .)AIPPI-USوحصل الس يد لويس،
متخصص يف جمال الرباءات ،عىل شهادة العلوم الهندس ية يف جمال الهندسة الكمييائية من جامعة كونيتيكت،
وهو حمام ل
وشهادة ادلكتوراه يف القانون بدرجة امتياز من ّكية احلقوق بينجامني ن .اكردوسو ،حيث يعمل أأس تاذا مساعدا منذ
عام  .0000واكن من املشاركني يف برانمج التدريب القضايئ أألكس ندر عند معايل القايض ماريون ت .بينيت مبحمكة
الاس تئناف ا ألمريكية لدلائرة الاحتادية ،ومن أأمناء املؤسسة ا ألمريكية لتعلمي قانون امللكية الفكرية ،ومث لل امجلعية ا ألمريكية
لقانون امللكية الفكرية ( )AIPLAكصديق للمحمكة يف عدة قضااي أأمام احملمكة العليا ا ألمريكية ،وهو ينشط حاليا يف العديد
من املنظامت املهنية واملدنية .ووصف دليل شامربز ورشاكؤه (الولايت املتحدة ا ألمريكية) الس يد لويس بأأنه "مراتح وكيلس
وممتكلن بشلك اس تثنايئ يف احملمكة ".كام ُ
اعرتف به يف العديد من املنشورات مبا يف ذكل منشور Super Lawyers
ومنشور  Who's Whoالقانوين ادلويل اذلي يصنلف احملامني اخملتصني يف قانون علوم احلياة ،ووصفت
جمةل /Euromoneyمؤرش املستمثرين املؤسس يني الس يد لويس بأأنه "جنم وطين" يف جمال امللكية الفكرية ،و"جنم ادلائرة
الاحتادية" ملا يقوم به من معل يف جمال الطعون ،و"جنم التقايض" يف نيويورك .ويص ِدر الس يد لويس كتاابت ويقدم
حمارضات ابنتظام يف جمال املسائل املرتبطة ابلرباءات والتقايض بشأأن الرباءات.jidlewis@pbwt.com :

هانز بلوشيل
هانز بلوشيل هو رئيس قسم امللكية الفكرية العاملية مبجموعة شيندلر ( )Schindler Groupوهو مسؤول عن لك املسائل
املرتبطة ابمللكية الفكرية لتكل اجملموعة اليت حتتل املرتبة الثانية عامليا يف جمال املصاعد والسالمل املتحركة.
وهو حاصل عىل شهاد املاجيس تري يف هندسة العمليات من جامعة اكرلرسوه بأأملانيا .ويف عام  ،0001حصل عىل شهادة
وكيل الرباءات ا ألورويب ،وهو وكيل براءات سويرسي منذ بدء رساين القانون اخلاص بوالكء الرباءات السويرسيني يف
عام  .4100ويف عام  ،0005بد أأ مشواره املهين ابلعمل موظفا همنيا يف جمال الرباءات يف الإدارة املعنية ابلرباءات املؤسس ية
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دلى رشكة روبرت بوش ( )Robert Bosch GmbHمبدينة ش توتغارت .وهو يشغل ،منذ عام  ،0005منصب املسؤول
العامل عن مجيع املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية ،مبا يف ذكل التقايض ،دلى رشكة شيندلر .وبفضل قيادته املتفانية ،متكلنت
رشكة شيندلر من كسب أأكرث من  31دعوى قضائية يف أأملانيا وفرنسا وإاس بانيا وإايطاليا والربازيل والصني والولايت املتحدة
ا ألمريكية .ومن املهام اخلاصة اليت أأس ندت اإليه ادلفاع عن رشكة شيندلر يف نزاع دويل بشأأن براءات مع منافس أأمرييك
كبري .وهو يشارك أأيضا يف عدة مجعيات همنية واكن هل دور أأسايس يف اس تحداث القانون اخلاص بوالكء الرباءات
تضم  51111موظف يف لك أأحناء العامل يف قطاع يتسم مبنافسة عالية مبا يف ذكل
السويرسيني .وتُعد شيندلر رشكة عائلية ل
مخس هجات عاملية فاعةل والعديد من الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت تنشط عىل الصعيد احمليل .ومتكل شيندلر حقوق
امللكية الفكرية يف أأكرث من  011بدل فامي خيص املصاعد املوجودة يف لك أأنواع املباين والسفن البحرية.

مانيشا أأ .ديساي
مانيشا أأ .ديساي يه مساعدة املستشار العام يف جمال الرباءات دلى رشكة اإييل لييل ورشاكه
مقرها يف مدينة اإندايانبوليس .ومعلت ،منذ انضامهما اإىل شعبة الرباءات برشكة لييل
( )Eli Lilly and Companyالاكئن ل
يف عام  ،0000يف جمال احلصول عىل الرباءات وإانفاذها يف لك أأحناء العامل .وتتوىل حاليا اإدارة شؤون التقايض بشأأن الرباءات
يف الولايت املتحدة ويف خمتلف ا ألسواق الناش ئة ،مبا يف ذكل أأمرياك الالتينية وروس يا والرشق ا ألوسط وجنوب أآس يا.
وقبل ممارسة القانون ،اضطلعت مانيشا ببحوث يف جمايل الكميياء البيولوجية وعلوم ا ألعصاب طيةل  01س نوات تقريبا يف
الس ياقني اجلامع والصناع عىل حد سواء .وحصلت عىل شهادة يف القانون من ّكية احلقوق التابعة جلامعة اإندايان والاكئنة
يف بلومنتون بولية اإندايان؛ وعىل دكتوراه يف ع م ا ألدوية من جامعة اإوموري الاكئنة يف أأتالنتا بولية جورجيا؛ وعىل شهادة
الليسانس يف الكميياء واللغة الروس ية من جامعة ديوك الاكئنة يف دورمه بولية اكرولينا الشاملية.
وتعمل مانيشا حاليا يف اإطار اإعارة بدوام جزيئ دلى الاحتاد ادلويل لرابطات صانع املس تحرضات الصيدلنية جبنيف.

ونرت بورس
يعمل ونرت بورس رشياك يف مكتب  Bird & Birdورئيسا لقسم امللكية الفكرية يف لهاي .ويركز يف معهل عىل املنازعات
يف جمال الرباءات ،مما يساعده عىل البقاء مطلعا عىل التكنولوجيا الابتاكرية .ويعاجل طيفا واسعا من منازعات الرباءات ابتداء
من تكل املتعلقة ابلقضااي املياكنيكية ومرورا ابلربجميات وبراءات مناذ العمل ووصول اإىل املنازعات يف جمال البيوتكنولوجيا
ويقدم خدماته للك من الزابئن الوطنيني وادلوليني .وعالوة عىل ذكل ،يشارك الس يد ونرت يف كثري من القضااي املتعلقة
ابملنازعات يف جمال العالمات التجارية وحق املؤلف ،مبا فهيا القضااي املرفوعة اإىل احملمكة العليا الهولندية واحملامك ا ألوروبية .ويف
الس نوات ا ألخرية ،أأصبحت حامية قواعد البياانت وا ألرسار التجارية جزءا أأمه من معل الس يد ونرت وعاجل منازعات عىل هذه
املسائل وشارك يف اجامتعات خرباء خمتلفة بشأأن النظام ا ألورويب اجلديد ل أأرسار التجارية.
ويعمل أأيضا الس يد ونرت أأمينا للجمعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ( )AIPPIوخبريا يف املسائل املرتبطة ابلنظام املوحد
للرباءات ومنازعات الرباءات .ومن املتوقع أأن ينطلق هذا النظام اجلديد يف أأوائل  .4105ويعمل عىل هذه املسائل يف اإطار
مكتب  Bird & Birdوامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية وامجلعية ا ألوروبية حملايم الرباءات ( )EPLAWوامجلعية
ا ألوروبية للمتقاضني يف جمال الرباءات (.)EPLIT
وقبل أأن يدرس الس يد ونرت القانون ،درس الهندسة والبناء لعدة س نوات .ومعل ابحثا يف جامعة تيلبورغ قبل أأن يصبح
حماميا يف س نة .0000
[هناية الوثيقة]

