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كريس توفر اكراين

كريس توفر ف .اكراين رشيك يف رشكة قانون امللكية الفكرية مك أأندروز ،هيدل أأند مالوي احملدودة اليت تتخذ من ش ياكغو
مقر ًا لها ،وهو ميارس احملاماة يف مجيع جمالت امللكية الفكرية ،مركز ًا بشلك خاص عىل قانون التصاممي.
ويمتتع الس يد اكراين ابمس معرتف به عىل نطاق واسع بصفته أأحد املرجعيات الرائدة يف جمال قانون التصاممي لتأأليفه منشورات
وإالقائه حمارضات يف هذا اجملال لأكرث من  20عام ًا .وهو يمتتع خبربة واسعة يف قضااي املنازعات املتعلقة بقانون التصاممي ،مبا يف
ذكل مسائل عالية الشأأن أأمام حمامك املقاطعات يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وادلائرة الفدرالية ،واحملمكة العليا للولايت
املتحدة ،ومركز التجارة ادلولية .وقد اس تعان عدد من الرشاكت الأكرث ختصص ًا يف التصاممي يف العامل بأأفاكر الس يد اكراين عىل
املس توى الاسرتاتيجي لتشكيل حمفظات قمية حلقوق التصاممي ،ومن بني تكل الرشاكت اجلهة الأكرث اإيداع ًا لرباءات التصاممي
يف الولايت املتحدة .ويف عام  ،2019اكن امسه مضن القامئة الصادرة عن مؤسسة اسرتاتيجية اإدارة الهوية والنفاذ
( – )IAM Strategy 300قامئة الاسرتاتيجيني ا ألبرز يف العامل يف جمال امللكية الفكرية .ويف عام  ،2018أأدرجت اجملةل
الصادرة عن املؤسسة املذكورة الس يد اكراين يف قامئة املهنيني ا أللف ا ألوائل يف جمال الرباءات ()IAM Patent 1000
ووصفته أكحد " أأملع خرباء قانون التصاممي" يف الولايت املتحدة.
ويرت أأس الس يد اكراين حالي ًا اللجنة املعنية ابلتصاممي يف امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية ( ،)AIPPIوقد تر أأس سابق ًا
جلنة حقوق التصاممي يف لك من امجلعية ا ألمريكية لقانون امللكية الفكرية ( )AIPLAوامجلعية ا ألمريكية للمحامني (.)ABA
وهو يشغل حالي ًا منصب انئب رئيس امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية – فرع الولايت املتحدة ( .)AIPPI-USوهو
يدرس يف لكية احلقوق يف جامعة نورثوسرتن ،و أأس تاذ مساعد يف قانون امللكية الفكرية وس ياساهتا .ويعد كتابه "حقوق
التصاممي :وظيفهتا ونطاق حاميهتا" الصادر عن دار نرش وولرتز لكور ن.ف .مثرة معهل عىل هذه املسائل احلامسة واملثرية
للجدل عىل السواء .وهو عضو يف اجمللس الاستشاري املعين ابلتصاممي للكية معهد الفنون يف ش ياكغو ،وعضو ممثل مجلعية
املصممني الصناعيني يف أأمرياك.
وقبل الانضامم اإىل مك أأندروز ،اكن الس يد اكراين اكتب ضبط لس يادة القاضية ريبياك ه .ابمليري يف حممكة املقاطعة ا ألمريكية
للمقاطعة الشاملية ابإ لينويس .وحصل الس يد اكراين عىل باكلوريوس علوم يف الهندسة من جامعة ماركيت ،ودكتوراه حقوق
من جامعة ش ياكغو .وهو خمول للمامرسة يف مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية (.)USPTO
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ماركوس هوبرغر

الس يد ماركس هوبرغر هو املدير الرئييس إلدارة العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية يف قطاع
العالمات والتصاممي يف الويبو.
وقد شغل ،منذ تسلمه همامه يف الويبو ،مناصب عدة يف جمال قانون امللكية الفكرية ادلويل ،مبا يف ذكل منصب مدير نظام
مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات.
وهو يضطلع ،يف اإطار همامه احلالية ،بدور أأمني جلنة الويبو ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية
واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) .واكن من بني همامه يف السابق عقد املؤمتر ادلبلومايس لعام  2006اذلي اعمتد
معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية ،واملؤمتر ادلبلومايس لعام  2015اذلي اعمتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة
بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية.
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س ميون ليفيتيش

س ميون ليفيتيش هو رئيس اإدارة العالمات التجارية والتصاممي الصناعية التابعة للواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية
يف مودلوفا (( )AGEPIالواكةل احلكومية) ،حيث يرشف عىل الفحص املوضوعي للعالمات التجارية والتصاممي الصناعية
وتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية (الإجراءات الوطنية وادلولية عىل حد سواء) منذ عام  .2010وخالل الفرتة بني عايم
 2004و ،2010اكن الس يد ليفيتيش انئب ًا لرئيس ا إلدارة املذكورة ورئيس شعبة التصاممي الصناعية يف الفرتة من عام 2001
اإىل عام  .2003كام حيرض اجامتعات جملس الطعون التابع للواكةل احلكومية.
وميثل الس يد ليفيتيش مجهورية مودلوفا يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات
اجلغرافية (جلنة العالمات) منذ عام  ،2009وانتخب انئب ًا لرئيس تكل اللجنة يف دوراهتا السابعة والثالثني،
والثامنة والثالثني ،والتاسعة والثالثني ،واحلادية وا ألربعني ،والثانية وا ألربعني .وحرض أأيض ًا اجامتعات عدد من ا ألفرقة العامةل
للويبو.
وقبل الانضامم اإىل الواكةل احلكومية يف عام  ،2000اكن حمارض ًا يف جامعة مودلوفا احلكومية حيث حصل عىل درجة
ادلكتوراه يف الكميياء .وقد شارك الس يد ليفيتيش يف العديد من ادلورات يف جمالت العالمات التجارية ،والتصاممي
الصناعية ،واملؤرشات اجلغرافية ،وإادارة أأصول امللكية الفكرية ،وإاجراءات التحكمي والوساطة.
ويدرس الس يد ليفيتيش دورة "التصاممي الصناعية" مضن ادلورات التدريبية يف جمال امللكية الفكرية اليت تنظمها الواكةل
احلكومية للتأأهيل لرتبة مستشار يف امللكية الفكرية.
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ماري بول ريزو

ماري بول ريزو يه رئيسة قسم الس ياسات واملشورة الترشيعية يف اإدارة العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات
اجلغرافية يف الويبو.
وانضمت الس يدة ريزو اإىل الويبو يف عام  ،1997حيث شغلت عدة مناصب تتعلق ابلعالمات التجارية والتصاممي الصناعية
واملؤرشات اجلغرافية.
وكثري ًا ما يطلب اإلهيا التحدث عن قانون العالمات التجارية ادلولية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية .كام أأهنا حتارض
يف مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ) (CEIPIيف سرتاس بورغ.
وخترجت الس يدة ريزو من لكية القانون يف جامعة برشلونة ،وحصلت عىل شهادة دراسات عليا يف قانون امللكية الصناعية
من جامعة سرتاس بورغ.

مكس مي فيلمري

مكس مي فيلمري يقوم مبهام احمللل الرئييس للس ياسات والترشيعات يف فرع العالمات التجارية والتصاممي الصناعية التابع للمكتب
الكندي للملكية الفكرية (.)CIPO
وانضم الس يد فيلمري اإىل اخلدمة العامة واملكتب الكندي للملكية الفكرية يف مايو  ،2014حيث معل حتديد ًا عىل مسائل
متعلقة ابلتصاممي الصناعية وتنفيذ اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية يف كندا.
ويركز معل الس يد فيلمري حالي ًا عىل الس ياسات والترشيعات واملامرسات ومدى امتثالها لقانون التصاممي الصناعية الكندي
واتفاق لهاي .وقبل الانضامم اإىل املكتب الكندي للملكية الفكرية ،معل حمامي ًا يف خدمة املساعدة القانونية يف مونرتايل يف
قضااي قانون ا ألرسة ،والقانون املدين ،والقانون الإداري.
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ابربرا ويزساكر

انضمت اب بررا ويزساكر اإىل امجلعية ا ألوروبية للمعارض الكربى يف عام  2012أكمينة عامة ،ويه تضطلع أأيض ًا بدور ا ألمينة
العامة لتحالف قطاع املعارض ا ألوروبية يف بروكسل (بلجياك) .واكتسبت من معلها يف املنصبني املذكورين خربة واسعة يف
اإذاكء الوعي وتسجيل احلقوق والزناعات العفوية وحالت الإنفاذ خالل املعارض التجارية.
وبد أأت الس يدة ويزساكر العمل ،يف عام  ،2001مكديرة للشؤون العامة يف مييس فرانكفورت ( أأملانيا) حيث أأنشأأت خدمة
شامةل للوقاية والتنفيذ حتمل امس "مييس فرانكفورت ضد النسخ" وهتدف اإىل توفري بيئة جتارة عادةل وتقليل الزناعات خالل
املعارض .ويف عام  ،2007حازت خدمة "مييس فرانكفورت ضد النسخ" شهادة تقدير من الإدارة التجارية للولايت املتحدة
ا ألمريكية .وتس متر الس يدة ويزساكر ،يف اإطار وظيفهتا احلالية ،يف التعاون مع مبادرات الاحتاد ا ألورويب حلقوق امللكية
الفكرية الرامية اإىل اإذاكء الوعي وإاصدار املنشورات وتوفري دورات تدريبية للرشاكت الصغرية واملتوسطة.
ومعلت الس يدة ويزساكر ،يف بداية مسريهتا املهنية ،يف امجلعية ا ألملانية للنارشين وابئعي الكتب ،ويه اجلهة املنظمة ملعرض
فرانكفورت التجاري ،ويف احتاد ابئعي الكتب ا ألوروبيني يف بروكسل.
ودرست الس يدة ويزساكر ا ألدب الإجنلزيي والفرنيس والإس باين واللسانيات ،ودرست التارخي يف فريربغ ( أأملانيا) ويف مدريد
(اإس بانيا) .وختصصت يف دراسات الاحتاد ا ألورويب يف ابريس (فرنسا).
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تمي فرينري

يعمل تمي فرينري قاضي ًا يف مقاطعة احملمكة ا إلقلميية لكوبلزن ( أأملانيا).
وتعامل ،منذ توليه همامه ٍ
كقاض يف عام  ،2017مع قضااي قانون سوء املامرسة الطبية وقانون املسؤولية العامة وقانون ا ألرسة
وقانون الإعسار.
وهو منتدب ،منذ مارس  ،2019اإىل الوزارة الاحتادية للعدل وحامية املس هتكل حيث يعمل عضو ًا يف شعبة قانون العالمات
التجارية والتصاممي وقانون ماكحفة املنافسة غري العادةل وقرصنة املنتجات.
وهو مسؤول ،يف منصبه احلايل ،عن قانون العالمات التجارية والتصاممي وعن متابعة جلنة الويبو ادلامئة املعنية بقانون
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) ،واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
(جلنة التمنية).
[هناية الوثيقة]

