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 كريس توفر اكراين

 

ش ياكغو  تتخذ منرشيك يف رشكة قانون امللكية الفكرية مك أأندروز، هيدل أأند مالوي احملدودة اليت كريس توفر ف. اكراين 

 زًا بشلك خاص عىل قانون التصاممي.مرك   ،امللكية الفكريةاحملاماة يف مجيع جمالت ميارس هو مقرًا لها، و 

لتأأليفه منشورات  أأحد املرجعيات الرائدة يف جمال قانون التصامميين ابمس معرتف به عىل نطاق واسع بصفته ويمتتع الس يد اكرا

لقائه حمارضات يف هذا اجملال لأكرث من  املتعلقة بقانون التصاممي، مبا يف  عامًا. وهو يمتتع خبربة واسعة يف قضااي املنازعات 20واإ

وادلائرة الفدرالية، واحملمكة العليا للولايت ذكل مسائل عالية الشأأن أأمام حمامك املقاطعات يف الولايت املتحدة الأمريكية، 

س يد اكراين عىل بأأفاكر ال  الرشاكت الأكرث ختصصًا يف التصاممي يف العاملاس تعان عدد من املتحدة، ومركز التجارة ادلولية. وقد 

يداعًا  ومن بني تكل الرشاكتت قمية حلقوق التصاممي، حمفظا لتشكيلاملس توى الاسرتاتيجي  لرباءات التصاممي اجلهة الأكرث اإ

دارة الهوية والنفاذ مؤسسة الصادرة عن قامئة الاكن امسه مضن ، 2019الولايت املتحدة. ويف عام  يف اسرتاتيجية اإ

(IAM Strategy 300) –  ةل اجمل، أأدرجت 2018. ويف عام امللكية الفكريةيف جمال  يف العاملالأبرز  الاسرتاتيجينيقامئة

( IAM Patent 1000) يف جمال الرباءات الألف الأوائل املهنيني الس يد اكراين يف قامئةالصادرة عن املؤسسة املذكورة 

 خرباء قانون التصاممي" يف الولايت املتحدة. أأملعكأحد "ووصفته 

(، وقد ترأأس سابقًا AIPPIلكية الصناعية )ويرتأأس الس يد اكراين حاليًا اللجنة املعنية ابلتصاممي يف امجلعية ادلولية محلاية امل 

(. ABAلمحامني )( وامجلعية الأمريكية لAIPLAجلنة حقوق التصاممي يف لك من امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية )

(. وهو AIPPI-USالولايت املتحدة )فرع  – الفكريةامجلعية ادلولية محلاية امللكية  منصب انئب رئيس حالياً وهو يشغل 

س يف لكية احلقوق يف جامعة نورثوسرتن، وأأس تاذ  قانون امللكية الفكرية وس ياساهتا. ويعد  كتابه "حقوق  يفمساعد يدر 

املثرية و  احلامسة ن.ف. مثرة معهل عىل هذه املسائل التصاممي: وظيفهتا ونطاق حاميهتا" الصادر عن دار نرش وولرتز لكور

 مجلعيةعىل السواء. وهو عضو يف اجمللس الاستشاري املعين ابلتصاممي للكية معهد الفنون يف ش ياكغو، وعضو ممث ل جدل لل

 املصممني الصناعيني يف أأمرياك.

ىل مك أأندروز، اكن الس يد اكراين اكتب ضبط لس يادة القاضية ريبياك ه. ابمليري يف حممكة املقاطعة الأمريكية  وقبل الانضامم اإ

لينويس. وحصل الس يد اكراين عىل للمقا وق علوم يف الهندسة من جامعة ماركيت، ودكتوراه حق باكلوريوسطعة الشاملية ابإ

ل   .(USPTO) مامرسة يف مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجاريةللمن جامعة ش ياكغو. وهو خمو 
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 س هوبرغرو مارك

 

قطاع  ية واملؤرشات اجلغرافية يفجارية والتصاممي الصناع دارة العالمات التلإ رئييس الدير هو املالس يد ماركس هوبرغر 

 الويبو.يف العالمات والتصاممي 

 مناصب عدة يف جمال قانون امللكية الفكرية ادلويل، مبا يف ذكل منصب مدير نظاممنذ تسل مه همامه يف الويبو، ، شغلوقد 

 مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات.

طا جلنة الويبو ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية ر همامه احلالية، بدور أأمني وهو يضطلع، يف اإ

 اذلي اعمتد 2006ادلبلومايس لعام  واكن من بني همامه يف السابق عقد املؤمتر واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات(.

اذلي اعمتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة  2015معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية، واملؤمتر ادلبلومايس لعام 

 بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية.
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 س ميون ليفيتيش

 

دارةرئيس  س ميون ليفيتيش هو للواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية  ةالعالمات التجارية والتصاممي الصناعية التابع اإ

حيث يرشف عىل الفحص املوضوعي للعالمات التجارية والتصاممي الصناعية ، )الواكةل احلكومية( (AGEPI) مودلوفا يف

جراءاتوتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية )  بني عايمالفرتة  . وخالل2010( منذ عام ة عىل حد سواءوادلولي ةالوطني الإ

 2001ورئيس شعبة التصاممي الصناعية يف الفرتة من عام  املذكورة دارةالإ لرئيس  انئباً  الس يد ليفيتيشاكن ، 2010و 2004

ىل عام   كام حيرض اجامتعات جملس الطعون التابع للواكةل احلكومية. .2003اإ

اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات  ية مودلوفا يفمجهور الس يد ليفيتيشل وميث  

دوراهتا السابعة والثالثني،  يف تكل اللجنة لرئيس خب انئباً وانت  ، 2009منذ عام اجلغرافية )جلنة العالمات( 

عدد من الأفرقة العامةل  الثانية والأربعني. وحرض أأيضًا اجامتعاتوالثالثني، والتاسعة والثالثني، واحلادية والأربعني، و  والثامنة

 للويبو.

ىل الواكةل احلكومية الانضامموقبل  يف جامعة مودلوفا احلكومية حيث حصل عىل درجة  ، اكن حمارضاً 2000يف عام  اإ

العالمات التجارية، والتصاممي  تيف جمال ادلوراتمن  العديد وقد شارك الس يد ليفيتيش يف ادلكتوراه يف الكميياء.

جراءات التحكمي والوساطة. دارة أأصول امللكية الفكرية، واإ  الصناعية، واملؤرشات اجلغرافية، واإ

سو  " مضن ادلورات التدريبية يف جمال امللكية الفكرية اليت تنظمها الواكةل ةممي الصناعيادورة "التص الس يد ليفيتيش يدر 

 .ار يف امللكية الفكريةمستش رتبةللتأأهيل ل احلكومية 
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 ماري بول ريزو

 
دارة العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  يف قسم الس ياسات واملشورة الترشيعية ةرئيسماري بول ريزو يه   واملؤرشاتاإ

 .الويبو يف اجلغرافية

ىل الويبو ، حيث شغلت عدة مناصب تتعلق ابلعالمات التجارية والتصاممي الصناعية 1997يف عام  وانضمت الس يدة ريزو اإ

 .اجلغرافية واملؤرشات

 

لهيا التحدث عن قانون العالمات التجارية ادلولية والتصاممي الصناعية ما ي   وكثرياً  كام أأهنا حتارض  .اجلغرافية واملؤرشاتطلب اإ

 .يف سرتاس بورغ (CEIPI) الفكريةيف مركز ادلراسات ادلولية للملكية 

دراسات عليا يف قانون امللكية الصناعية شهادة جامعة برشلونة، وحصلت عىل  يف جت الس يدة ريزو من لكية القانونر  ختو 

 .من جامعة سرتاس بورغ

 

 

 مكس مي فيلمري

 

للمكتب التابع ية والتصاممي الصناعية يف فرع العالمات التجار الترشيعات و س ياسات لل رئييس الل ل  يقوم مبهام احمل مكس مي فيلمري

 .(CIPO) الكندي للملكية الفكرية

ىل اخلدمة العامة واملكتب الكن عىل مسائل  حتديداً  معلحيث ، 2014دي للملكية الفكرية يف مايو وانضم الس يد فيلمري اإ

 الصناعية يف كندا. للتصامميادلويل  التسجيلمتعلقة ابلتصاممي الصناعية وتنفيذ اتفاق لهاي بشأأن 

ز معل الس يد فيلمري حاليًا عىل الس ياسات والترشيعات واملامرسات ومدى امتثالها لقانون التصاممي الصناعية الكندي ويرك  

ىلواتفاق لهاي. وقبل  حماميًا يف خدمة املساعدة القانونية يف مونرتايل يف  معلملكتب الكندي للملكية الفكرية، ا الانضامم اإ

داري.  قضااي قانون الأرسة، والقانون املدين، والقانون الإ
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 ابربرا ويزساكر

 

ىل امجل  انضمت ابربرا ويزساكر بدور الأمينة أأيضًا تضطلع كأمينة عامة، ويه  2012الأوروبية للمعارض الكربى يف عام  عيةاإ

خربة واسعة يف املذكورين املنصبني  معلها يفكسل )بلجياك(. واكتسبت من العامة لتحالف قطاع املعارض الأوروبية يف برو

ذاكء الوعي نفاذوحالت  والزناعات العفوية وتسجيل احلقوق اإ  ل املعارض التجارية.خال الإ

مكديرة للشؤون العامة يف مييس فرانكفورت )أأملانيا( حيث أأنشأأت خدمة  ،2001يف عام  ،العملوبدأأت الس يدة ويزساكر 

ىل توفري بيئة جتارة عادةل وتقليل الزناعات خالل  شامةل للوقاية والتنفيذ حتمل امس "مييس فرانكفورت ضد النسخ" وهتدف اإ

 الإدارة التجارية للولايت املتحدة، حازت خدمة "مييس فرانكفورت ضد النسخ" شهادة تقدير من 2007املعارض. ويف عام 

طار وظيفهتا احلالية ،الس يدة ويزساكر تس مترو . الأمريكية لكية قوق امل ن مع مبادرات الاحتاد الأورويب حلالتعاو يف  ،يف اإ

صدار املنشورات  ذاكء الوعي واإ ىل اإ  توسطة.دورات تدريبية للرشاكت الصغرية وامل  وتوفريالفكرية الرامية اإ

، ويه اجلهة املنظمة ملعرض لنارشين وابئعي الكتبل  الأملانية امجلعيةيف  ،يف بداية مسريهتا املهنية ،ومعلت الس يدة ويزساكر

 ئعي الكتب الأوروبيني يف بروكسل.فرانكفورت التجاري، ويف احتاد اب

ست التارخي يف فريربغ )أأملانيا( ويف مدريد الإس باين واللسانيات، ودر و  والفرنيس الإجنلزييالأدب ويزساكر ودرست الس يدة 

س بانيا(. وختصصت يف دراسات الاحتاد الأورويب يف ابريس )فرنسا(.  )اإ
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 تمي فرينري

 

قلميية لكوبلزن )أأملانيا(. قاضياً تمي فرينري يعمل   يف مقاطعة احملمكة الإ

الطبية وقانون املسؤولية العامة وقانون الأرسة مع قضااي قانون سوء املامرسة ، 2017منذ توليه همامه كقاٍض يف عام  ،تعاملو 

عسار.و   قانون الإ

نتدب، هو و  ىل، 2019مارس منذ م  نون العالمات قا شعبةعضوًا يف  يعملوزارة الاحتادية للعدل وحامية املس هتكل حيث ال اإ

 املنتجات. وقرصنةقانون ماكحفة املنافسة غري العادةل و  التجارية والتصاممي

انون قجلنة الويبو ادلامئة املعنية بوعن متابعة  مات التجارية والتصامميعن قانون العال ،يف منصبه احلايل ،ؤولمسوهو 

 عنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، واللجنة امل )جلنة العالمات( العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

 .ية(التمن  )جلنة

 ]هناية الوثيقة[
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