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ز كارلز  سولي 

ي 
ي معهد ماكس بالنك لالبتكار والمنافسة فز

ز كارلز هي مواطنة برازيلية تعمل كزميلة رئيسية باحثة فز سولي 
ي جامعة ماريليا )المدعوة 

ف عىل طالب Unimarألمانيا. وهي أستاذة زائرة فز ازيل، حيث تشر ي الير
(، فز

 الماجستي  والدكتوراه. 

ي الدور 
ي أكاديمية الويبو، تدّرس فز

ة المتقدمة عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية وهي مدرسة فز
ي نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات. 

ي دورة التعلم عن بعد المتخصصة فز
ات الجغرافية وفز  والمؤشر

ز  ي عدد من األنشطة التطوعية. فهي عضو من األعضاء المؤسسي 
باإلضافة إل ذلك، تشارك السيدة كارلز فز

ي "شبكة التعاون لتنم
ي عام فز

سست فز
ُ
ي أ
ات الجغرافية" لوالية سانتا كاتارينا، الت  ، وهي 2014ية المؤشر

ي عام 
ظمت للمرة األول فز

ُ
ات الجغرافية لوالية سانتا كاترينا، وهي فعالية سنوية ن ي حلقة العمل بشأن المؤشر

المنسقة األكاديمية فز
2012 . 

ي القانون من جامعة س
ي جامعة أكسفورد(. وهي وتحمل السيدة كارلز شهادة دكتوراه فز

انتا كاتارينا االتحادية )وقد أجرت مرحلة بحث فز
ي التنمية اإلقليمية من جامعة بلوميناو اإلقليمية. 

ي القانون ودرجة الماجستي  فز
 حائزة عىل درجة البكالوريوس فز

ي  ز  فلوريت كويي 

كات و  ي لجنة الشر
ي هي مديرة أول لشعبة العالمات التجارية فز ز (، CIPCالملكية الفكرية )فلوريت كويي 

ي جنوب إفريقيا. DTICالتابعة لوزارة التجارة والصناعة والمنافسة )
 ( فز

ي نوفمير 
ي مجال العالمات التجارية منذ أن أكملت دراستها القانونية فز

، حينما 1991وانخرطت فلوريت فز
اءات والعالمات التجاDOJأعارتها وزارة العدل ) (، بصفتها SAPTOرية )( إل مكتب جنوب إفريقيا للير

ي شعبة العالمات التجارية. وعُ 
ي يوليو مسؤولة عن إدارة الشؤون القانونية فز

بصفتها مسجلة  1996ينت فز
ي يونيو 

اءات والعالمات التجارية وحق المؤلف والتصاميم. وانضمت فز إل مجموعة  1998مساعدة: الير
MIH كة قابضة( كمديرة للعالمات التجارية للمجموعة. و ي أغسطس )شر

كات 2003فز ، عادت إل لجنة الشر
كات والملكية الفكرية ) ا باسم مكتب تسجيل الشر

ً
( بصفتها CIPROوالملكية الفكرية )المعروفة سابق

ي شعبة العالمات التجارية. 
 مستشار ة فز

، مديرة مؤقتة لقسم العالمات التجارية، حيث كانت  ي، قبل توليها منصبها الحالي ز مسؤولة عن اإلدارة التشغيلية وعينت السيدة كويي 
كات والملكية الفكرية.  ي مكتب تسجيل الشر

 اليومية وإدارة قسم العالمات التجارية بأكمله فز

ي محكمة 
ا مسؤولية رئاسة الجلسات الرسمية والتمهيدية وجلسات االستماع بناء عىل طلب طرف واحد فز

ً
ي أيض ز وتتول السيدة كويي 

ي المنتديات الدولية مثل لجنة الويبو الدائمة المعنية بالعالمات مسجل العالمات التجارية. كما أ
ز
نها تمثل حكومة جنوب إفريقيا ف

ات الجغرافية ) ي المجال. SCTالتجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
ة تقنية فز  ( باعتبارها خبي 

ي 
 ألكسندر ليفز

ي هو نائب رئيس إدارة الشؤون القانونية والدولية بالمعه
ي للمنشأ والجودة )ألكسندر ليفز

(، INAOد الوطتز
 . 2016فرنسا، وعضو بذات المعهد منذ عام 

ي العديد من البلدان ويتابع عن كثب 
ز
ات الجغرافية الفرنسية وحمايتها ف اف عن المؤشر ويكلف ألكسندر باإلشر

ي والبلدان األخرى بشأن  ي أبرمها االتحاد األوروبر
األحكام المتعلقة المفاوضات الخاصة باالتفاقيات الثنائية الت 

ي 
اف عىل بعثات التعاون الدولي التابعة للمعهد الوطتز ا مسؤولية اإلشر

ً
ات الجغرافية. كما يتول أيض بالمؤشر

ي للملكية الصناعيةللمنشأ والجودة بالتعاون مع المكتب الفرنسي للملكية الفكرية )
( INPI) المعهد الوطتز

 ووزارة الزراعة واألغذية ووزارة االقتصاد. 

ز عام و  ة بي  ي الفي 
ي باريس فز

ي جامعة السوربون فز
ي مهمة التدريس والبحث فز

ي مواد القانون 2016إل عام  2008تول السيد ليفز
، فز

ز اآلسيوية.  ز البلدان المتعلقة بعرف القانون العام والقواني  ي قواني 
ي دراسته فز

ز
ي هذا اإلطار، تخصص ف

ز
 الدولي والقانون المقارن. وف

ي د
ي العديد من المشاري    ع البحثية وينظم السيد ليفز

ز
ات الجغرافية كما يشارك ف ورات تدريبية فيما يتعلق بالجوانب القانونية للمؤشر

ات الجغرافية  . لتعزيز نظام المؤشر
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 لينديزاي لو

، وهي  ي جمعية سكوتش ويسكي
لينديزاي لو هو محام اسكتلندي مؤهل ونائب مدير الشؤون القانونية فز

. الجمعية التجارية لصناع  ة سكوتش ويسكي

ي لسكوتش ويسكي كما يباشر مهام 
ز الذين يتولون حماية المؤشر الجغرافز ي قيادة فريق من المحامي 

ويساعد فز
ز ومناطق آسيا والمحيط الهادئ.  ي األمريكتي 

 خاصة متعلقة بأعمال الجمعية فز

ات الجغرافية التابعة لرابطة العالمات ال ي لجنة المؤشر
ا عضو فز

ً
تجارية الدولية ورئيس والسيد لو هو أيض

 اللجنة الفرعية لرصد توسع النطاق. 

 نغوين تاي فونغ ثاو

ي مكتب فييت نام للملكية نغوين  تتول
ات الجغرافية والعالمات التجارية فز تاي فونغ ثاو فحص المؤشر

 . 2007الفكرية منذ عام 

ة من  ي الفي 
ات 2018إل عام  2016عام واضطلعت، فز وع "دعم تطوير المؤشر ي مشر

ا بدور المنسقة فز
ً
، أيض
ي فييت نام" الذي مّولته وكالة التنمية الفرنسية. 

 الجغرافية فز

ي 
ي الملكية الفكرية، حصلت السيدة نغوين عىل درجة الماجستي  فز

وبعد حصولها عىل درجة البكالوريوس فز
ي فييت نام". موضوع "

ات الجغرافية فز  مراقبة المؤشر

ات الجغرافية.  ي مجال المؤشر
ت السيدة نغوين عدة مقاالت فز  كما نشر

 نانسي أوملكو

ي مكتب السياسات 
ة مستشاري العالمات التجارية للسياسة الدولية فز تشغل نانسي أوملكو حالًيا منصب كبي 

اءات والعالمات التجارية )والشؤون الدولية التابع لمكتب الواليات المتحدة  (. وهي متخصصة USPTOللير
ات الجغرافية.  ز عىل المؤشر كي  ، مع الي  ي قانون العالمات التجارية الدولي والمحىلي

 فز

ز لدى مكتب الممثل التجاري للواليات المتحدة التابع للمنظمة العالمية  وعملت السيدة أوميلكو لمدة عامي 
ي جنيف، WTOللعالمات التجارية )

 سويشا، بصفتها ملحقة بقسم الملكية الفكرية. ( فز

ي مكتب 
ة عملها فز ي جميع أنحاء العالم. وخالل في 

ي المناقشات الثنائية والمتعددة األطراف مع البلدان فز
ز
وتشارك السيدة أوملكو ف

اءات والعالمات التجارية، شغلت منصب مديرة قسم االلتماسات لدى مكتب مفوض الع المات التجارية؛ محامية الواليات المتحدة للير
ي فحص الطلبات، حيث 

ي مجلس العالمات التجارية للمحاكمة واالستئناف؛ ومحامية متخصصة فز
ي فز
 
ي المسار اإلجراب

ز
متخصصة ف

 فحصت طلبات عالمة الخدمة وحصلت عىل لقب اختصاصية عالمة التصديق. 

ز تايلور  داسي 

ي فريق الشؤون الس
ز
ز تايلور هو المدير المساعد ف الي للملكية الفكرية. داسي 

ياسية والدولية لدى المكتب األسي 
 . ات الجغرافية عىل الصعيدين المحىلي والدولي ي منصبه الحالي عىل العالمات التجارية والمؤشر

ز
ز ف  ويركز داسي 

ي 
ز عن فحص العالمات التجارية فز وشغل السيد تايلور، قبل توليه وظيفته الحالية، منصب كبي  المسؤولي 

 مات التجارية والتصاميم التجارية. مجموعة العال

ات الجغرافية  ي لجنة الويبو الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
ز
اليا ف وباإلضافة إل تمثيل أسي 

(SCT .ي لنظام مدريد
ز
ي بالتطوير القانوب

ي فريق الويبو العامل المعتز
ز
اليا ف ا وفد أسي 

ً
 (، فقد ترأس أيض

اليا. وحص ي القانون من جامعة فلندرز ومقبول لدى المحكمة العليا لجنوب أسي 
ز عىل إجازة فز  ل داسي 
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 ماسيمو فيتوري

ات الجغرافية ) ( المسؤول عن oriGInماسيمو فيتوري هو المدير اإلداري لمنظمة الشبكة الدولية للمؤشر
ي للمنظمة وإدارتها العامة.  اتيجر  التخطيط االسي 

ي مركز التجارة الدولية وكان السيد فيتو 
 فز
ً
 قانونيا

ً
وهو وكالة مساعدة تقنية تابعة  –ري قبل ذلك مستشارا

ي مجال الملكية الفكرية ومواءمة  –لمنظمة التجارة العالمية واألمم المتحدة 
وعات فز حيث تول عدة مشر

ة والمتوسطة واآلليات البديلة ل كات الصغي  تسوية المنازعات القانون التجاري والعقود النموذجية للشر
ي البلدان 

ز بيئة االستثمار فز ي مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( لتحسي 
 فز
ً
التجارية.  وعمل أيضا

 النامية عن طريق إصالحات تنظيمية. 

ي القانون الدولي من معهد 
ي العالقات الدولية، حصل عىل ماجستي  فز

وبعد الحصول عىل بكالوريوس فز
ي قانون الملكية الفكرية من جامعة تورينو. الدراسات ال

ي جنيف وماجستي  فز
 دولية والتنموية فز

ي عدة جامعات  
ات الجغرافية والعالمات التجارية والقضايا المتعلقة بالتجارة فز م السيد فيتوري بانتظام ندوات عن المؤشر

ِّ
ويقد

 أوروبية. 

 كريستيان ويتشارد

ي وزارة العدل االتحادية األلمانية وحماية المستهلك. يوهانس كريستيان ويتشارد هو نائب الم
دير العام فز

ي تتناول مسائل القانون التجاري واالقتصادي، بما 2019وأنيطت به، منذ يناير 
، مسؤولية إدارة األقسام الت 

ي 
ي والمفاوضات الدولية فز يعات باإلضافة إل االتحاد األوروبر ي ذلك، عىل وجه الخصوص، تطور التشر

فز
ز ديسمير  مجال ة الممتدة بي  ي الفي 

ف فز ، عىل إدارة أعمال 2018وديسمير  2014الملكية الفكرية. وأشر
اث والقانون الدولي الخاص  ي ذلك قانون األشة وقانون المي 

، بما فز ي
الوزارة فيما يتعلق بمسائل القانون المدبز

 وقانون اإلجراءات المدنية الدولية والتحكيم. 

ة من دي ي الفي 
، منصب نائب المدير العام للمنظمة العالمية 2014إل ديسمير  2009سمير وتول فز

ي جنيف. 
 للملكية الفكرية )الويبو( فز

ي وزارة العدل 2006كما تول، قبل انضمامه إل الويبو، اعتباًرا من أغسطس 
، منصب نائب المدير العام فز

ز االتحادية األلمانية، مكلف بقانون وسياسة الملكية الفكرية وغي   ة الممتدة بي  ي الفي 
ها من مسائل القانون االقتصادي والتجاري. وفز

ي مركز الويبو للتحكيم 2006ويوليو  1998نوفمير 
ي شعبة قانون الملكية الصناعية، ثم فز

 فز
ً
ي الويبو، أوال

، عمل السيد ويتشارد بالفعل فز
ي وزارة العدل االتحادي

ة األلمانية، حيث تكلف بشؤون العالمات التجارية والوساطة. وقبل ذلك، باشر مهام نائب رئيس قسم فز
ي كليات القانون بجامعة توبنغن )منذ 1996والمنافسة غي  العادلة منذ عام 

ي التدريس والبحث فز
ة قضاها فز ة مهنية قصي  ، بعد في 

ز الحرة )1989  (. 1995( وجامعة برلي 

ي القانون من والية باد
ي القانون من جامعة والسيد فيتشارد حاصل عىل درجات علمية فز

غ )ألمانيا(، ودرجة الدكتوراه فز ن فورتمبي 
ي نيويورك عام 

ز
ز ف  . 1993توبنغن، ودرجة الماجستي  من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، ومقبول لدى نقابة المحامي 
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