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ز
األصل:
باإلنكليية
التاري خ 26 :نوفمي 2021

العالم لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار
المؤتمر
ي
تنظمه
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)
بالتعاون مع
ن
الصي الشعبية)(CNIPA
اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية ،جمهورية

مؤتمر عي ر
اإلنينت ،من  29نوفمي إىل  1ديسمي 2021

برعاية الصناديق االستئمانية الصينية

ال ربنامج المؤقت
الدول للويبو
من إعداد المكتب
ي
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ن
نوفمب 2021
االثني 29
ر
اجكوفسك ،مدير ،شعبة دعم التكنولوجيا واالبتكار ،إدارة الملكية الفكرية للمبتكرين ،قطاع الملكية الفكرية
موجه النقاش :السيد أندرو ز
ي
والنظم اإليكولوجية لالبتكار ،الويبو ،جنيف
العالم المنسق (ت ع م )1+
جميع األوقات حسب التوقيت
ي
12:20 – 12:00

حفل االفتتاح
كلمات ر
البحيب يلقيها:
شي تشانجيو ،مفوض لدى اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية ،بج ن
السيد ن
ي
السيد دارين تانغ ،المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،جنيف

12:30 – 12:20

فيديو

الرئيس لليوم األول:
الموضوع
ي

12:50 – 12:30

الكلمة الرئيسية 1

13:10 – 12:50

الموضوع 1

13:40 – 13:10

الموضوع 2

14:10 – 13:40

الموضوع 3

مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار حول العالم
تحديد التكنولوجيات واستخدامها محليا

كيف يمكن لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار تيسب نقل التكنولوجيا إل
اجتماع واقتصادي؟
المجتمعات المحلية إلحداث أثر
ي
تحديد ر
ونش التكنولوجيا لمعالجة القضايا ذات االهتمام العام

ر
الت تحدد ما إذا كان يمكن تطبيق التكنولوجيات بنجاح
ه العوامل الرئيسية ي
ما ي
المحىل؟
المستوى
عىل
االجتماعية
التحديات
لمواجهة
ي

نن
واتكيب ،المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة الحلول
المتحدث :السيد ألفريد
العالمية ،الواليات المتحدة األمريكية
استخدام تحليالت الياءات لتحديد الحلول التكنولوجية لمواجهة التحديات
االجتماعية

الباءات أن تسلط الضوء عىل التكنولوجيات واالتجاهات
كيف يمكن لمعلومات ر
ذات األهمية لمواجهة التحديات االجتماعية؟
المتحدثة :السيدة إيرين كيتسارا ،مسؤولة معلومات الملكية الصناعية ،شعبة
دعم التكنولوجيا واالبتكار ،إدارة الملكية الفكرية للمبتكرين ،قطاع
الملكية الفكرية والنظم اإليكولوجية لالبتكار ،الويبو ،جنيف
تقييم قدرة المجتمعات عىل استيعاب التكنولوجيات الجديدة

ما الذي يجب القيام به لضمان رنش التكنولوجيات بفعالية ن يف المجتمعات
المحلية؟
ر
ش ينغ ،مديرة مركز  Zhongguancunلتعزيز الملكية
المتحدثتان :السيدة ي
ي ،الصين
الفكرية ،بج ن
السيدة لينا توماس ،مديرة ،رشكة ،Global Business Inroads
الهند
تقييم القدرة االستيعابية للمؤسسات إزاء التكنولوجيات الجديدة

ر
الت تقيد قدرة المؤسسات عىل إدماج التكنولوجيات الجديدة ن يف
ه العوامل ي
ما ي
منتجاتها وخدماتها؟
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14:45 – 14:10

جلسة نقاش 1

15:00 – 14:45

مائدة مستديرة 1

15:00

اختتام أعمال اليوم
األول

المتحدثة :السيدة فيليس ليا سبيش ،رئيس مجلس إدارة رشكة Foresight
 ، Science & Technology Incorporatedالواليات المتحدة
األمريكية
ز
ر
تجارب يف تحديد االخياعات لرفع التحديات االجتماعية

أمثلة من جميع أنحاء العالم بشأن تحديد واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال
المحىل
عىل المستوى
ي

م ّ
وجه النقاش :السيد أليخاندرو روكا كامبانيا ،مدير أول ،إدارة الملكية الفكرية
للمبتكرين ،قطاع الملكية الفكرية والنظم اإليكولوجية لالبتكار،
الويبو ،جنيف
المشاركون :ممثلون من شبكات مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار
اإلثيوب للملكية
السيد إرمياس هايليمريم ،المدير العام للمكتب
ري
الفكرية ،أديس أبابا
السيدة جاتيندر كاور أرورا ،المديرة التنفيذية لمجلس والية بنجاب
للعلوم والتكنولوجيا ،الهند
السيد هاميلتون مفيدي ،رئيس ،مكتب االبتكار ونقل التكنولوجيا،
ن
تشواب للتكنولوجيا ،جنوب أفريقيا
مديرية البحث واالبتكار ،جامعة
ي
السيد شياو يودان ،باحث ،معاهد العلوم والتنمية ،األكاديمية
ن
الصي
الصينية للعلوم،

استعراض حصيلة المناقشات واختتام أعمال اليوم األول
م ّ
اجكوفسك
وجه النقاش :السيد أندرو ز
ي
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نوفمب 2021
الثالثاء 30
ر
م ّ
الباءات ،اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية
وجه النقاش :السيد باي غوانغكينغ ،المدير العام إلدارة التعاون
الدول وإدارة توثيق ر
ي
( ،)CNIPAالصين
الموضوع الرئيس لليوم ز
الثان :التسويق التكنولوج العالم

ي
ي
ي
ي
كيف يمكن لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار تسهيل نقل التكنولوجيات إل المجتمعات ن يف جميع أنحاء العالم؟

العالم المنسق(ت ع م )1+
جميع األوقات حسب التوقيت
ي
12:20 – 12:00

الكلمة الرئيسية 2

13:00 – 12:20

جلسة نقاش 2

13:25 – 13:00

جلسة نقاش 3

تحديد األسواق والتطبيقات الجديدة للتكنولوجيات

المختب إل أسواق جديدة؟
كيف يمكن جلب التكنولوجيات بنجاح من
ر
المتحدث :السيد أسيب روفينو بينغويشيا ،المدير اإلداري ،رشكة Tecnalia
 ،Venturesإسبانيا
بناء شبكات دولية ناجحة لنقل التكنولوجيا

الخبات والدروس المستفادة من إنشاء وصيانة شبكات نقل التكنولوجيا عىل
ر
ن
ن
والدول
الوطت
المستويي
ي
ي
موجهة النقاش :السيدة أولغا سباسيتش ،رئيسة قسم نقل التكنولوجيا ،إدارة
الملكية الفكرية للمبتكرين ،قطاع الملكية الفكرية والنظم
اإليكولوجية لالبتكار ،الويبو ،جنيف
يزك ،رئيس ،جامعة جاجيلونيان ،بولندا
المشاركون :السيد داريوش ر
كاسب ي
السيدة ليىل إلينا ،رئيسة ،مركز االبتكار ونقل التكنولوجيا ،جامعة ريغا
التقنية ،التفيا
إلبابيث ر
السيدة ن
ريب دوس سانتوس ،مستشارة ن يف نقل التكنولوجيا،
البازيل
ر
السيد زي هوي باي ،زميل باحث ،أكاديمية الملكية الفكرية ومعهد
ن
القانون والتكنولوجيا ،جامعة ر ن
الصي
ينمي الصينية،

استخدام شبكات نقل التكنولوجيا الدولية لنقل التكنولوجيا بنجاح

الخبات والدروس المستفادة من استخدام شبكات نقل التكنولوجيا عىل مستوى
ر
منتج التكنولوجيا بمستهلكيها
المنشآت  /المؤسسات لربط
ير
موجهة النقاش :السيدة أولغا سباسيتش
غويبت ،كبب مستشاري الرئيس التنفيذي لالبتكار،
المشاركون :السيد جان تشارلز ر
مفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة ،فرنسا
السيدة كارين هوفمان ،نائبة رئيس ،جمعية خباء ر
الباخيص-الدولية
ر
) ،(LESIجامعة فيينا للتكنولوجيا ،النمسا
ن
شكيي ،رئيسة ،إدارة الملكية الفكرية ،جامعة كاوناس
السيدة غريتا
ن
الوطت لالبتكار وريادة األعمال/مركز ،PATLIB
كز
المر
،
للتكنولوجيا
ي
ليتوانيا
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13:45 – 13:25

الموضوع 4

14:05 – 13:45

الموضوع 5

14:25 – 14:05

الموضوع 6

14:45 – 14:25

الموضوع 7

15:00 – 14:45

مائدة مستديرة 2

15:00

اختتام أعمال اليوم
ن
الثاب
ي

تكنولوجيات التسويق الناجحة

ر
الت يمكن استخدامها لتحديد ر
ر
الشكاء
ه االسباتيجيات والنهج والموارد ي
ما ي
والتواصل معهم لتسويق  /استخدام التكنولوجيات؟
ر
المباشة وعضو مجلس اإلدارة،
المتحدثة :السيدة أودري ياب ،الرئيسة السابقة
جمعية خباء ر
الباخيص-الدولية ر
والشيك اإلداري ،يوسارن أودري،
ر
سنغافورة
سوق التكنولوجيا والمنصة التوفيقةWIPO GREEN :

كيف يمكن استخدام برنامج ويبو غرين بنجاح لتحديد ر
الشكاء والتواصل معهم
لتسويق/استخدام التكنولوجيات المراعية للبيئة؟

ر
منسق ال ربامج ،شعبة التحديات
المتحدثة :السيدة أنجا فون دير روب ،كببة
ي
العالميةّ ،
ر
الغذاب ،قطاع التحديات والشاكات
تغب المناخ واألمن
ي
العالمية ،الويبو ،جنيف

ز
التعاون
االبتكار
ي

ن
ن
لتحفب تطوير تكنولوجيات
التعاوب" وكيف يمكن استخدامه
ما هو "االبتكار
ي
اجتماع؟
أثر
إلحداث
جديدة
ي

المتحدثة :السيدة كارولينا سيبولفيدا ،خببة ن يف نقل التكنولوجيا وسياسات الملكية
شيىل
الفكرية،
ي
تقييم الملكية الفكرية

ر
ر
الت يمكن أن تولدها
ه األساليب
الت يمكن استخدامها لتقدير القيمة ي
واألدوات ي
ما ي
ن
التكنولوجيات الجديدة يف سياقات وأسواق محددة لتمويل الملكية الفكرية
ن
التعاوب وترخيصهما وتسويقهما؟
والبحث
ي

المتحدثة :السيدة أولغا سباسيتش
استعراض حصيلة المناقشات واختتام أعمال اليوم ز
الثان
ي
الدول وإدارة
موجه النقاش :السيد باي غوانغكينغ ،المدير العام إلدارة التعاون
ي
الباءات ،اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية (،)CNIPA
توثيق ر
ن
الصي
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ديسمب 2021
األربعاء 1
ر
اجكوفسك
موجه النقاش :السيد أندرو ز
ي
إدارة ودعم شبكات مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار الوطنية

الرئيس لليوم
الموضوع
ي
الثالث:

ر
الت تقدمها الويبو وشبكات مراكز دعم التكنولوجيا
كيف يمكن للموارد والخدمات ي
واالبتكار الوطنية أن تيش إدارة ر
مشوعات مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار الوطنية
ن
الخبات وأفضل الممارسات بي شبكات مراكز دعم
وتعزز مزيدا من تبادل ر
التكنولوجيا واالبتكار؟

العالم المنسق(ت ع م )1+
جميع األوقات حسب التوقيت
ي
12:20 – 12:00

الكلمة الرئيسية 3

12:40 – 12:20

الموضوع 8

13:00 – 12:40

الموضوع 9

13:20 – 13:00

الموضوع 10

14:45 – 13:20

جلسة نقاش
ومائدة مستديرة

استعراض ودعم مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار العالم

ي
تحديث عن آخر التطورات واألنشطة ن يف برنامج الويبو لمراكز دعم التكنولوجيا
واالبتكار

اجكوفسك
المتحدث :السيد أندرو ز
ي
منصة ر
مشوع مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار وإدارة واألداء)(TPPM

مقدمة لمنصة الويبو الجديدة للتخطيط والتعلم من ر
مشوعات مركز دعم
التكنولوجيا واالبتكار

ن
حسي ،رئيس ،قسم تكنولوجيا المعلومات ،إدارة الملكية
المتحدث :السيد مصدق
الفكرية للمبتكرين ،قطاع الملكية الفكرية والنظم اإليكولوجية لالبتكار،
الويبو ،جنيف
سياسات الملكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث العامة

لمحة عامة عىل موارد الويبو وخدماتها لوضع سياسات الملكية الفكرية المؤسسية
المتحدثة :السيدة ليان فببواهيد ،مستشارة ،قسم نقل التكنولوجيا ،إدارة الملكية
الفكرية للمبتكرين ،قطاع الملكية الفكرية والنظم اإليكولوجية لالبتكار،
الويبو ،جنيف
النفاذ إىل بيانات الياءات الصينية واستخدامها

الباءات الصينية
لمحة عامة عىل الموارد واألدوات المتعلقة بالتعامل مع بيانات ر
المتحدثة :السيدة فنغ شيانبينغ ،مديرة ،إدارة الخدمات العامة ،اإلدارة الوطنية
ن
الصي
الصينية للملكية الفكرية،
شبكات مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار الوطنية والربط الشب يك لمراكز دعم
التكنولوجيا واالبتكار العالمية

الخبات ووجهات النظر حول كيفية إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار
تبادل ر
شبكات وطنية ودولية فعالة بالتعاون مع مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار وموردي
التكنولوجيا ومستهلكيها
م ّ
وجه النقاش :السيد أليكس ريشل ،رئيس قسم تطوير مراكز دعم التكنولوجيا
واالبتكار ،إدارة الملكية الفكرية للمبتكرين ،قطاع الملكية الفكرية
والنظم اإليكولوجية لالبتكار ،الويبو ،جنيف
المتحدثون :ممثلو مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار الوطنية
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السيدة كيو دونغ بينغ ،نائبة المدير العام ،إدارة الخدمات العامة،
ن
الصي
اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية (،)CNIPA
السيد ليو جيانزي ،المدير العام ،مركز خدمة الملكية الفكرية ببلدية
ن
الصي
تشينغداو) ، (TISCتشينغداو،
السيد غليب شاراج ،مدير ،رئيس رابطة مراكز دعم التكنولوجيا
الروش
واالبتكار ن يف روسيا ،االتحاد
ي
السيد نور الدين بوخرواعة ،منسق ن
وطت لمركز دعم التكنولوجيا
ي
المغرب للملكية الصناعية والتجارية ،المغرب
واالبتكار ،المكتب
ري
البامج ،شبكة مكاتب دعم االبتكار
السيد أدريان سابالن ،مدير ر
الفلبي للملكية الفكرية ،الفلبين
ن
والتكنولوجيا ،مكتب
السيد لويس أنطونيو سيلفا روبيو ،منسق مركز دعم التكنولوجيا
واالبتكار ،هيئة ر
اإلشاف عىل الصناعة والتجارة ،وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة ،كولومبيا

15:00 – 14:45

الختام
الحفل
ي
مالحظات ختامية:
السيد ماركو أليمان ،مساعد المدير العام ،قطاع الملكية الفكرية والنظم اإليكولوجية لالبتكار ،الويبو،
جنيف
السيد جان شونينج ،نائب مفوض ،اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية ()CNIPA

15:00

اختتام أعمال اليوم الثالث والمؤتمر

[نهاية الوثيقة]

