
 

 

A 

 

 

ن ، للملكية الفكريةالصينية اإلدارة الوطنية  جمهورية الصي 
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يةاألصل:  ز باإلنكلي   

2021 نوفمي   62التاري    خ:    

  
 
 

لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكارالمؤتمر العالمي   

 تنظمه
 المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(

 بالتعاون مع
ن الشعبية، للملكية الفكريةالصينية اإلدارة الوطنية   (CNIPA)جمهورية الصي 

 

نتعمؤتمر   2021ديسمي   1نوفمي  إىل  29، من ي  اإلنير

 يةلصينا رعاية الصناديق االستئمانيةب

نامج ال  مؤقتالبر

 من إعداد المكتب الدولي للويبو
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ن   2021نوفمبر  29االثني 
 
رية ، قطاع الملكية الفكإدارة الملكية الفكرية للمبتكرين، شعبة دعم التكنولوجيا واالبتكار  ،، مدير السيد أندرو زاجكوفسكي : النقاش وجهم

 ، جنيفوالنظم اإليكولوجية لالبتكار، الويبو 
 

 (1)ت ع م + المنسقالتوقيت العالمي  حسبجميع األوقات 
 

 حفل االفتتاح  12:20 – 12:00
   
حيب    : يلقيها كلمات البر
  

ن تشانجيو، مفوض  ن جب ،اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية لدى السيد شي   ي 

 ، جنيف)الويبو(عالمية للملكية الفكرية ، المدير العام للمنظمة الالسيد دارين تانغ
  

 مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار حول العالم فيديو 12:30 – 12:20
   

  التكنولوجياتتحديد  الموضوع الرئيسي لليوم األول: 
 
 واستخدامها محليا

نقل التكنولوجيا إل  تيسب  كيف يمكن لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار 
 اجتماعي واقتصادي؟ أثر المجتمعات المحلية إلحداث 

 
   

 تحديد ونشر التكنولوجيا لمعالجة القضايا ذات االهتمام العام 1الكلمة الرئيسية  12:50 – 12:30
ي تحدد ما إذا كان يمكن تطبيق 

بنجاح  التكنولوجياتما هي العوامل الرئيسية التر
؟  لمواجهة التحديات االجتماعية عىل المستوى المحىلي

   
ن المتحدث:    ، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة الحلول السيد ألفريد واتكيبن

 ، الواليات المتحدة األمريكيةالعالمية
   

اءات لتحديد الحلول التكنولوجية لالاستخدام تحليالت  1الموضوع  13:10 – 12:50 لتحديات مواجهة اي 
 االجتماعية

اءات أن تسلط الضوء عىل  واالتجاهات  التكنولوجياتكيف يمكن لمعلومات البر
 ذات األهمية لمواجهة التحديات االجتماعية؟

   
شعبة  الملكية الصناعية، لوماتعم، مسؤولة السيدة إيرين كيتسارا : ةالمتحدث  

قطاع  ،إدارة الملكية الفكرية للمبتكرين ،دعم التكنولوجيا واالبتكار 
 ، جنيفالويبو الملكية الفكرية والنظم اإليكولوجية لالبتكار، 

   
 الجديدة التكنولوجياتتقييم قدرة المجتمعات عىل استيعاب  2الموضوع  13:40 – 13:10

ي المجتمعات  التكنولوجياتما الذي يجب القيام به لضمان نشر 
بفعالية فن

 المحلية؟
   
ي ن: اتالمتحدث  

الملكية  عزيز لت Zhongguancunمديرة مركز  ينغ،السيدة شر
ن جالفكرية، ب ن ي   ، الصي 

كة   ،Global Business Inroadsالسيدة لينا توماس، مديرة، شر
 الهند

   
 الجديدة إزاء التكنولوجياتيم القدرة االستيعابية للمؤسسات تقي 3الموضوع  14:10 – 13:40

ي تقيد قدرة المؤسسات عىل 
ي  التكنولوجيات إدماجما هي العوامل التر

الجديدة فن
 منتجاتها وخدماتها؟
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كةةالمتحدث    Foresight: السيدة فيليس ليا سبيش، رئيس مجلس إدارة شر

Science & Technology Incorporated  الواليات المتحدة ،
 األمريكية

اعات  1ش انق جلسة 14:45 – 14:10 ي تحديد االخير
ز
 التحديات االجتماعية لرفعتجارب ف

تحديد واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال  بشأنأمثلة من جميع أنحاء العالم 
 عىل المستوى المحىلي 

   
  

، إدارة الملكية الفكرية : السيد أليخاندرو روكا كامبانيا، مدير أولالنقاشوّجه م
قطاع الملكية الفكرية والنظم اإليكولوجية لالبتكار،  للمبتكرين،

 ، جنيفالويبو 

 التكنولوجيا واالبتكارممثلون من شبكات مراكز دعم : المشاركون

ي للملكية السيد إرمياس هايليمريم ، المدير العام للمكتب اإلثيوبر
 الفكرية، أديس أبابا

ية بنجاب ، المديرة التنفيذية لمجلس وال السيدة جاتيندر كاور أرورا 
 ، الهندللعلوم والتكنولوجيا 

مكتب االبتكار ونقل التكنولوجيا،  ،، رئيسالسيد هاميلتون مفيدي
ي للتكنولوجيا 

 ، جنوب أفريقيامديرية البحث واالبتكار، جامعة تشوابن

السيد شياو يودان، باحث، معاهد العلوم والتنمية، األكاديمية 
ن الصينية للعلوم  ، الصي 

   
 األولحصيلة المناقشات واختتام أعمال اليوم  استعراض  1مستديرة مائدة  15:00 – 14:45

   
 السيد أندرو زاجكوفسكي  : النقاش وّجهم  
   

اليوم أعمال اختتام   15:00
 األول
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 2021نوفمبر  30الثالثاء 
 
اءات، المدير العام إلدارة التعاالسيد باي غوانغكينغ: النقاشوّجه م  الفكريةاإلدارة الوطنية الصينية للملكية  ،ون الدولي وإدارة توثيق البر
(CNIPA) ن  ، الصي 
 

ي العالمي  : التسويق التكنولوج  ي
ز
 الموضوع الرئيسي لليوم الثان

ي جميع أنحاء العالم؟ التكنولوجياتكيف يمكن لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار تسهيل نقل 
 إل المجتمعات فن

 
 (1)ت ع م +المنسقالتوقيت العالمي  حسبجميع األوقات 

 
 للتكنولوجياتتحديد األسواق والتطبيقات الجديدة  2الكلمة الرئيسية  12:20 – 12:00

 بنجاح من المختبر إل أسواق جديدة؟ التكنولوجياتكيف يمكن جلب 
   
كة  مدير الالسيد أسيب  روفينو بينغويشيا، المتحدث:     Tecnaliaاإلداري، شر

Venturesإسبانيا ، 
   

 شبكات دولية ناجحة لنقل التكنولوجيابناء  2 شانق جلسة 13:00 – 12:20
ات والدروس المستفادة  إنشاء وصيانة شبكات نقل التكنولوجيا عىل  منالخبر

ي والدولي 
ن الوطتن  المستويي 

 
  

 
 
 

إدارة  ،: السيدة أولغا سباسيتش، رئيسة قسم نقل التكنولوجيا النقاش ةوجهم
والنظم قطاع الملكية الفكرية  للمبتكرين،الملكية الفكرية 

 ، جنيفاإليكولوجية لالبتكار، الويبو 
 
يزكي  : شاركونالم  ، بولنداجامعة جاجيلونيان، رئيس، السيد داريوش كاسبر

جامعة ريغا  التكنولوجيا،مركز االبتكار ونقل  ة،رئيس إلينا،السيدة ليىل 
 التفيا التقنية،

ابيث ريبر دوس  ن ي نقل  سانتوس،السيدة إلب 
 التكنولوجيا،مستشارة فن

ازيل  البر

كرية ومعهد ، أكاديمية الملكية الفالسيد زي  هوي باي، زميل باحث
ن القانون والتكنولوجيا  ن الصينية، الصي   ، جامعة رينمي 

   
 استخدام شبكات نقل التكنولوجيا الدولية لنقل التكنولوجيا بنجاح 3ش انق جلسة 13:25 – 13:00

ات والدروس المستفادة  استخدام شبكات نقل التكنولوجيا عىل مستوى  منالخبر
ي  المنشآت  ها مستهلكيبلتكنولوجيا ا / المؤسسات لربط منتجر

   
 : السيدة أولغا سباسيتشة النقاشوجهم  

 
ت: شاركونالم ، ستشاري الرئيس التنفيذي لالبتكار ، كبب  مالسيد جان تشارلز غويبر

 فرنسا الذرية والطاقات البديلة،مفوضية الطاقة 
 

اءجمعية  ،، نائبة رئيسالسيدة كارين هوفمان اخيص خبر  الدولية-البر
(LESI)،  النمسا للتكنولوجيا،جامعة فيينا 

 
، رئيسة ن ، جامعة كاوناس إدارة الملكية الفكرية ،السيدة غريتا شكيي 

ي لالبتكار وريادة األعمال/  ، المركز نولوجيا للتك
، PATLIBمركز الوطتن

 ليتوانيا
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 الناجحةالتسويق  تكنولوجيات 4الموضوع  13:45 – 13:25
كاء  ي يمكن استخدامها لتحديد الشر

اتيجيات والنهج والموارد التر ما هي االسبر
 ؟التكنولوجياتوالتواصل معهم لتسويق / استخدام 

   
ة: السيدة أودري يابةالمتحدث   ، وعضو مجلس اإلدارة ، الرئيسة السابقة المباشر

اءجمعية  اخيص خبر يك اإلداري، يوسارن أودريالدولية -البر ، والشر
 سنغافورة

   
 WIPO GREEN : ةمنصة التوفيقالسوق التكنولوجيا و  5الموضوع  14:05 – 13:45

كاء والتواصل معهم كيف يمكن استخدام برنامج ويبو غرين بنجاح لتحد يد الشر
 للبيئة؟ المراعيةاستخدام التكنولوجيات لتسويق/ 

   
ة : السيدة أنجا فون دير روب،  ةلمتحدثا   ي كبب 

امجال منسقر شعبة التحديات ، بر
ي  ،العالمية

ّ المناخ واألمن الغذاب  اكات  ،تغب  قطاع التحديات والشر
 ، جنيفالعالمية، الويبو 

   
   
   

ي ا 6الموضوع  14:25 – 14:05
ز
 البتكار التعاون

ن تطوير  " وكيف يمكن استخدامه لتحفب  ي
 تكنولوجياتما هو "االبتكار التعاوبن

؟ أثر جديدة إلحداث   اجتماعي
 

ي نقل التكنولوجيا وسياسات الملكية  ،: السيدة كارولينا سيبولفيدا ةالمتحدث  
ة فن خبب 

 شيىلي  ،الفكرية
   

 الملكية الفكرية تقييم 7الموضوع  14:45 – 14:25
ي يمكن أن تولدها 

ي يمكن استخدامها لتقدير القيمة التر
ما هي األساليب واألدوات التر

ي سياقات وأسواق محددة لتمويل الملكية الفكرية ا التكنولوجيات
لجديدة فن

ي و 
 وتسويقهما؟ هما ترخيصوالبحث التعاوبن

   
 : السيدة أولغا سباسيتشةالمتحدث  
   

ي استعراض  2مائدة مستديرة  15:00 – 14:45
  حصيلة المناقشات واختتام أعمال اليوم الثانز

   
ون الدولي وإدارة ، المدير العام إلدارة التعاالسيد باي غوانغكينغ: موجه النقاش  

اءات ، (CNIPA) اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية ،توثيق البر
ن   الصي 

   
اليوم أعمال اختتام  15:00

ي 
 الثابن
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 2021 ديسمبر  1األربعاء 
 
 السيد أندرو زاجكوفسكي : النقاش وجهم

الموضوع الرئيسي لليوم 
 الثالث: 

 إدارة ودعم شبكات مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار الوطنية  
ي تقدمها الويبو وشبكات مراكز دعم التكنولوجيا 

كيف يمكن للموارد والخدمات التر
وعات مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار الوطنية  تيش واالبتكار الوطنية أن  إدارة مشر

ن شبكات مراكز دعم  ا وتعزز مزيد ات وأفضل الممارسات بي  من تبادل الخبر
 التكنولوجيا واالبتكار؟

 
 (1)ت ع م +المنسقالتوقيت العالمي  حسبجميع األوقات 

 
 العالمي واالبتكار مراكز دعم التكنولوجيا  ودعم استعراض 3الكلمة الرئيسية  12:20 – 12:00

ي برنامج الويبو لمراكز دعم التكنولوجيا 
تحديث عن آخر التطورات واألنشطة فن

 واالبتكار 
   
 أندرو زاجكوفسكي : السيد المتحدث  
   

وع  8الموضوع  12:40 – 12:20  (TPPM) إدارة واألداءواالبتكار و مراكز دعم التكنولوجيا منصة مشر
وعات مركز دعم  مقدمة لمنصة الويبو الجديدة للتخطيط والتعلم من مشر

 التكنولوجيا واالبتكار
   
ن  المتحدث: السيد    إدارة الملكية ، قسم تكنولوجيا المعلومات ،، رئيسمصدق حسي 

قطاع الملكية الفكرية والنظم اإليكولوجية لالبتكار،  للمبتكرين،الفكرية 
 ، جنيفالويبو 

   
 سياسات الملكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث العامة 9الموضوع  13:00 – 12:40

 سياسات الملكية الفكرية المؤسسية لوضععامة عىل موارد الويبو وخدماتها  لمحة
   
بواهيد، مستشارةةالمتحدث   إدارة الملكية ، ، قسم نقل التكنولوجيا : السيدة ليان فب 

الملكية الفكرية والنظم اإليكولوجية لالبتكار، قطاع  للمبتكرين،الفكرية 
 ، جنيفالويبو 

   
اءات الصينية واستخدامها النفاذ  10الموضوع  13:20 – 13:00  إىل بيانات الي 

اءات الصينية المتعلقة بالتعاملعامة عىل الموارد واألدوات  لمحة  مع بيانات البر
   
اإلدارة الوطنية  مديرة، إدارة الخدمات العامة، ،شيانبينغفنغ السيدة : ةالمتحدث  

ن الصينية للملكية الفكرية  ، الصي 
   

ش انقجلسة  14:45 – 13:20
 مائدة مستديرةو 

مراكز دعم ل كي شبال الوطنية والربطواالبتكار مراكز دعم التكنولوجيا  شبكات
 العالميةواالبتكار التكنولوجيا 

ات ووجهات النظر حول  تبا مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ية إنشاء كيفدل الخبر
مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار وموردي  بالتعاون معشبكات وطنية ودولية فعالة 

 يهالتكنولوجيا ومستهلكا
   
مراكز دعم التكنولوجيا ، رئيس قسم تطوير أليكس ريشل : السيد النقاش هوّج م  

قطاع الملكية الفكرية  للمبتكرين،إدارة الملكية الفكرية  واالبتكار،
 ، جنيفوالنظم اإليكولوجية لالبتكار، الويبو 

 
 ممثلو مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار الوطنية المتحدثون: 
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، العامة اتالسيدة كيو دونغ بينغ، نائبة المدير العام، إدارة الخدم
ن (CNIPA) اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية   ، الصي 

 
، مركز خدمة الملكية الفكرية ببلدية السيد ليو جيانزي، المدير العام

ن تشينغداو  ،(TISC) تشينغداو  ، الصي 

مراكز دعم التكنولوجيا  ، رئيس رابطةليب شاراج، مدير غالسيد 
ي روسيا واالبتكار 
ن
 ، االتحاد الروشي ف

ي من، عةاالسيد نور الدين بوخرو 
مركز دعم التكنولوجيا لسق وطتن

ي للملكية الصناعية والتجاريواالبتكار   المغرب ،ة، المكتب المغربر

امج مكاتب دعم االبتكار  ، شبكةالسيد أدريان سابالن، مدير البر
ن ، مكتب والتكنولوجيا  ن ، لملكية الفكريةل الفلبي   الفلبي 

مركز دعم التكنولوجيا  ، منسقالسيد لويس أنطونيو سيلفا روبيو 
اف عىل الصناعة بتكار واال  وزارة الصناعة والتجارة  والتجارة،، هيئة اإلشر

 كولومبيا  والسياحة،

 
   

 الحفل الختامي  15:00 – 14:45
  
 مالحظات ختامية:  
  
، الويبو  لالبتكار،قطاع الملكية الفكرية والنظم اإليكولوجية  العام،مساعد المدير  أليمان،السيد ماركو  

 جنيف
 

 (CNIPA) اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية ، نائب مفوض،جان شونينجالسيد 
  

 والمؤتمر الثالثاليوم أعمال اختتام  15:00
 

 
 

 ]نهاية الوثيقة[
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