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جلسة إعالمية عن املؤشرات اجلغرافية

جنيف 24 ،نومفرب 2020
معلومات عن املتحدثني

من اإعداد ا ألمانة
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أأيرين اكلبويل

أأيرين اكلبويل يه أأس تاذة حقوق يف لكية احلقوق جبامعة تكساس اإي اإند اإم ،وزميةل أأاكدميية يف لكية احلقوق جبامعة جنيف،
وأأس تاذة زائرة يف جامعة اننيانغ للتكنولوجيا ،وزميةل رئيس ية يف لكية احلقوق جبامعة ملبورن ،وزميةل يف جمال قانون
التكنولوجيا العابرة ل ألطليس جبامعة س تانفورد .ويركّز حبث الس يدة أأيرين حالي ًا عىل العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية
والتقاطع بني امللكية الفكرية والتجارة ادلولية.

والس يدة اكلبويل عضو يف جمالس حترير حصيفة كوين ماري للملكية الفكرية ،وجمةل قانون امللكية الفكرية وممارس ته
أ(أكسفورد) ،ودراسات الندوات املشرتكة بني املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة التجارة العاملية .ويه أأيض ًا

عضو منتخب يف معهد القانون ا ألمرييك ،وعضو مشارك يف أأاكدميية س نغافورة للحقوق ،وتشغل الس يدة اكلبويل حالي ًا
منصب عضو يف مجعية القانون ادلويل (فرع س نغافورة)؛ ويف جملس مجعية الس ياسة ا ألوروبية لقانون امللكية الفكرية؛
وعضو يف اللجنة الترشيعية والتنظميية للجمعية ادلولية للعالمات التجارية .ويه أأيض ًا الرئيس ية السابقة لقسم قانون الفنون يف
رابطة لكيات احلقوق ا ألمريكية ،وحالي ًا عضو يف اللجان التنفيذية لقس َمي قانون الفنون والقانون املقارن يف الرابطة .واكنت
الس يدة اكلبويل أأس تاذة زائرة يف العديد من اجلامعات يف أأمرياك الشاملية و أأورواب وأس يا ،وتعمل حالي ًا كباحثة متخصصة حائزة
عىل منحة فولربايت (.)2020-2017
ويه خرجية جامعة بولونيا ،ولكية لندن للعلوم الاقتصادية والس ياس ية ،وجامعة كوين ماري يف لندن ،واكنت متدربة يف
مكتب القايض مانسيين يف حممكة العدل لالحتاد ا ألورويب.
ونرشت الس يدة اكلبويل عدة مقالت مثل املؤرشات اجلغرافية بني التجارة والت منية الثقافية (دار النرش جبامعة اكمربيدج،
 ،2017مع جن – لو و.ل).؛ واستنفاد حقوق امللكية الفكرية :حتليل للقانون املقارن والس ياسات العامة (دار النرش جبامعة
اكمربيدج ،2018 ،مع س .غوش)؛ وحامية العالمات التجارية غري التقليدية :أفاق حساسة (دار النرش جلامعة أأكسفورد،
 ،2018مع م .س نفتلنب) :ودليل جامعة اكمربيدج لقانون العالمات التجارية ادلويل واملقارن (دار نرش جامعة اكمربيدج،
س يصدر يف عام  ،2020مع جني ك .غينسربغ).
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جون الكرك

جون الكرك هو مدير العالقات ادلولية يف املديرية العامة للزراعة والتمنية الريفية ابملفوضية ا ألوروبية.
واكن سابق ًا رئيس وفد الاحتاد ا ألورويب اإىل منظمة التجارة العاملية وا ألمم املتحدة يف جنيف .وانض ّم للمفوضية ا ألوروبية يف
عام  1993بصفته مفاوض ًا جتار ًاي.
واكن الس يد جون الكرك ،يف الفرتة من عام  1983اإىل عام  ،1993مسؤو ًل يف حكومة هونغ كونغ يعمل مع الفريق املعين
برفع مس توى املعيشة يف هونغ كونغ ومساعدة هونغ كونغ عىل اكتساب مركز البدل املتقدم يف هناية مثانينات القرن املايض.
ويمتتع الس يد الكرك خبربة واسعة يف مسائل مفاوضات حقوق امللكية الفكرية بفضل ا ألدوار العديدة اليت اضطلع هبا ومن
بيهنا دوره مكفاوض أأسايس يف اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية (اتفاق تريبس) يف تسعينات القرن
املايض ،والفصول املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية يف اتفاقات التجارة احلرة لالحتاد ا ألورويب.

ابولو دجييوريج

ابولو دجييوريج هو انئب رئيس جودة القطاع وتعزيز املبيعات يف ا إلدارة الاحتادية للشؤون الاقتصادية والتعلمي والبحث
ابملكتب الاحتادي للزراعة يف برن.
وشغل ،قبل تسلّمه همامه يف املكتب الاحتادي للزراعة ،مناصب متعددة يف جمال التعاون الإمنايئ ،مبا يف ذكل منصب خبري
دلى منظمة ا ألغذية والزراعة (الفاو) .واكن أأيض ًا املدير العام جملموعة  LATIاليت تضم مؤسسة لتصنيع اللنب ،ومصنع نبيذ
ومصنع أأعالف للحيواانت.
وهو يشغل حالي ًا منصب انئب رئيس جودة القطاع وتعزيز املبيعات يف املكتب الاحتادي للزراعة حيث هي ّمت بأأمور عديدة
من بيهنا السجل الاحتادي لتسميات املنشأأ احملمية ،واملؤرشات اجلغرافية احملمية ،وقانون املنتجات اجلبلية ومنتجات جبال
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"صنع يف سويرسا" والصليب
ا أللب ،وقانون "التسمية السويرسية" اجلديد اذلي يريم اإىل زايدة نس بة وضع تسمية ُ
السويرسي عىل املنتجات الغذائية.

بنجامني فونتني

بنجامني فونتني هو حمام يف جمال امللكية الفكرية مس ّجل منذ عام ( 2003رشكة  ،CNCPIفرنسا) ،وحمام مرافع مقبول يف
نقابة أألياكنيت (اإس بانيا) منذ عام  .2005وهو كذكل عضو من أأعضاء فريق الس ياسة املوحدة منذ عام .2019
ويرت أأس حالي ًا جلنة اإرساء العالقات مع املكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية التابعة جلعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني
يف جمال العالمات التجارية؛ وهو رئيس سابق للجنة املؤرشات اجلغرافية يف اجلعية أنفة اذلكر.
والس يد فونتني رشيك يف رشكة  ،Plasseraud IPحيث يرشف عىل مكتب فرع الرشكة يف أألياكنيت .ودليه خربة واسعة
يف املقاضاة والتقايض يف جمال العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية.
وقد أألّف الس يد فونتني عدد ًا من املنشورات وحيارض بشلك منتظم بشأأن القضااي املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية ،وعىل وجه
اخلصوص تفاعلها مع حقوق العالمات التجارية.

ستيفن غازيل

ستيفن غازيل هو مدير جلسات الاس امتع ومفاوض مساعد يف مكتب نيوزيلندا للملكية الفكرية (.)IPONZ
وقبل تويل املنصب احلايل ،اكن الس يد غازيل فاحص ًا رئيس ي ًا وقائد ًا يف فريق حفص العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية.
وتشمل خربته يف جمايل العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية قيادة فريق مكتب نيوزيلندا للملكية الفكرية املتخصص يف
تنفيذ بروتوكول مدريد يف نيوزيلندا يف عام  2012ونظام تسجيل املؤرشات اجلغرافية ل ألنبذة واملرشوابت الروحية يف
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عام  .2017وقد مث ّل نيوزيلندا يف فريق الويبو العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
منذ عام  2013وتر أأس ادلورات يف عايم  2018و.2019
وهو حائز عىل شهادتني يف القانون والتجارة من جامعة فيكتوراي بويلينغتون يف نيوزيلندا.

خوان اببلو ماتيوس

خوان اببلو ماتيوس هو مدير مديرية العالمات التجارية يف هيئة ا إلرشاف عىل الصناعة والتجارة يف مكتب امللكية الصناعية
يف كولومبيا ،املعنية أأيض ًا حبامية تسميات املنشأأ.
وقد معل الس يد ماتيوس عىل مسائل تتعلق ابمللكية الصناعية يف مناصب وإادارات خمتلفة يف هيئة ا إلرشاف عىل الصناعة
والتجارة ،مثل املكتب القانوين ،ومكتب العالقات ادلولية ،والنائب املرشف عىل شؤون امللكية الصناعية.

جون د .رودريغزي

جون رودريغزي هو حما ٍم يف فريق العالمات التجارية التابع ملكتب الس ياسات العامة والشؤون ادلولية يف مكتب الولايت
املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية (.)USPTO
ويركز الس يد رودريغزي عىل مسائل العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية يف عدد من املناطق ،لكنه يويل اهامتم ًا خاص ًا
لنصف الكرة الغريب .وقد شارك كعضو يف فريق وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف العديد من مفاوضات اتفاقات التجارة
احلرة.
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وقد بد أأ العمل يف مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ( )USPTOمكحا ٍم مسؤول عن حفص
العالمات التجارية ،حيث اكن يضطلع مبهمة حفص طلبات العالمات التجارية لتسجيلها وفق ًا لقانون لهنام ،والنظام ادلاخيل
اخلاص ابلعالمات التجارية ،ودليل اإجراءات الفحص اخلاص ابلعالمات التجارية.

[هناية الوثيقة]

