التقرير العالمي
للملكية الفكرية 2022
اتجاه االبتكار
حدث إطالق تليه حلقة نقاش بعنوان
هل نحن على مفترق طرق للتغيرات الرئيسية في اتجاه االبتكار؟
الخميس 7 ،أبريل 2022
 3.00 - 1.00بعد الظهر
قاعة المؤتمرات الجديدة للويبو
34, chemin des Colombettes, Geneva
ولمعرفة المزيد من المعلومات عن التقرير العالمي للملكية الفكرية ،يرجى
زيارة الموقعwipo.int/wipr :
وللتسجيل في الحدث

البرنامج
13.10 – 13.00
مالحظات افتتاحية
السيد ماركو أليمان ،مساعد المدير العام ،قطاع
األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار،
الويبو
13.30 – 13.10
عرض التقرير العالمي للملكية الفكرية 2022
فريق قسم اقتصاد االبتكار،
قطاع األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية
واالبتكار ،الويبو
14.30 – 13.30
حلقة نقاش بعنوان «هل نحن على مفترق
طرق للتغيرات الرئيسية في اتجاه االبتكار؟»
كيف تؤثر األحداث  -مثل الحروب أو الجائحات
 على تطور االبتكار؟ يحلل التقرير العالميللملكية الفكرية أسباب وكيفية تطور
التكنولوجيات الهامة بمرور الوقت ،ويسلط
الضوء على الدور الحاسم لواضعي السياسات
ورواد األعمال والباحثين في دفع عجلة
التغيير التكنولوجي ،على الصعيدين العالمي
والمحلي ،في العقود القادمة.
ويصف التقرير كيفية اتخاذ قرارات االبتكار
لتطوير اللقاحات خالل الحرب العالمية الثانية،
والسباق نحو الفضاء خالل الحرب الباردة،
وظهور تكنولوجيات المعلومات في شرق آسيا.
ويستكشف التحديات الحالية في اتخاذ قرارات
االبتكار الرئيسية بشأن التخفيف من آثار تغير
المناخ ،والتعامل مع جائحة كوفيد ،19-وتسخير
التحول الرقمي.
ويعرض التقرير العالمي للملكية الفكرية ،الذي
ينشر كل سنتين ،رؤى جديدة بشأن دور االبتكار
في اقتصادات السوق ،ويشجع ،في ذلك
السياق ،على وضع السياسات القائمة على
األدلة .ويركز كل إصدار من التقرير على اتجاهات
محددة في مجال من مجاالت الملكية الفكرية.

السيد فيكتور أغيالر ،رئيس شؤون البحث
والتطوير واالبتكار ،شركة بروكتر وغامبل،
الواليات المتحدة األمريكية
الدكتورة كزاوالن فو ،أستاذة التكنولوجيا والتنمية
ِ
المؤسسة لمركز التكنولوجيا
الدولية ،والمديرة
واإلدارة للتنمية ،جامعة أوكسفورد ،المملكة
المتحدة
السيد ديفيد كابوس ،شريك في مكتب المحاماة
ً
سابقا منصب
كرافاث وسوين ومور ،وشغل
وكيل وزارة لشؤون التجارة والملكية الفكرية،
ومنصب مدير مكتب الواليات المتحدة للبراءات
والعالمات التجارية ( ،)USPTOالواليات المتحدة
األمريكية
الدكتورة كارولين إليتالو ،عالمة شعبة ،شركة
 ،3Mسانت باول ،مينيسوتا ،الواليات المتحدة
األمريكية
14.50 – 14.30
مناقشة
نقاش مفتوح وأسئلة افتراضية خاضعة للتوجيه
15.00 – 14.50
مالحظات ختامية

فيكتور أغيالر
رئيس شؤون البحث والتطوير واالبتكار ،بروكتر وغامبل،
الواليات المتحدة األمريكية
فيكتور أغيالر هو رئيس قسم األبحاث والتطوير واالبتكار بشركة بروكتر
وغامبل .ويقود منظمة البحث والتطوير لشركة بروكتر وغامبل وبرنامج
واستراتيجية االبتكار العالمي ،واستثمارها السنوي الذي يقارب  2مليار
دوالر في البحث والتطوير وتحويل التعبئة والتغليف من البداية إلى النهاية.
أيضا كمسؤول اتصال مع لجنة االبتكار والتكنولوجيا التابعة لمجلس
ويعمل ً
اإلدارة .ويتمتع فيكتور بأكثر من ثالثة عقود من الخبرة في شركة بروكتر
آند غامبل في ثالث قارات ،وعبر شركات فابريك كير وبابي كير وفيوتشر
ووركس ،وقسم األبحاث والتطوير المؤسسي .وكقائد لمدة طويلة في
شركة فابريك كير ،قاد فيكتور االبتكار الذي أدى إلى تسريع النمو من خالل
ً
ومؤخرا قاد
االلتزام بالتفوق والمرونة والحلول المستوحاة من المستهلك،
البحث والتطوير المؤسسي حيث ظهر تأثيره الفوري ،مما أدى إلى تسريع
قيمة تقنيات المنصات التحويلية الخاصة بنا.

كزاوالن فو
ِ
المؤسسة
أستاذة التكنولوجيا والتنمية الدولية ،والمديرة
لمركز التكنولوجيا واإلدارة للتنمية ،جامعة أوكسفورد،
المملكة المتحدة
كزاوالن فو هي المديرة المؤسسة للمركز التكنولوجي واإلداري للتنمية،
وأستاذة التكنولوجيا والتنمية الدولية في جامعة أوكسفورد ،وزميلة في
أكاديمية العلوم االجتماعية .وتشمل اهتماماتها البحثية االبتكار والتكنولوجيا
والتصنيع؛ والتجارة واالستثمار األجنبي المباشر والتنمية االقتصادية؛
واالقتصادات اآلسيوية الناشئة .وقد عينها األمين العام لألمم المتحدة
في مجلس إدارة مصرف التكنولوجيا ألقل البلدان نموا وفي فريق العشرة
أعضاء االستشاري الرفيع المستوى التابع آللية األمم المتحدة لتيسير
التكنولوجيا .وقد فازت كزاوالن بجائزة ( )Falling Wallsلالكتشافات العلمية
الخارقة .وقد نشرت مقاالت عديدة في كبرى المجالت الدولية..ومن
كتبها األخيرة «االبتكار تحت المجهر» و«مسار الصين نحو االبتكار» و«دور
الصين في االنتعاش االقتصادي العالمي» و«ارتفاع القوة التكنولوجية في
الجنوب».

ديفيد كابوس
شريك في مكتب المحاماة كرافاث وسوين ومور،
الواليات المتحدة األمريكية
ديفيد كابوس هو شريك في مكتب المحاماة «كرافاث» ورائد في مجال
الملكية الفكرية ،بما في ذلك إدارة الملكية الفكرية واستراتيجياتها ،ووضع
قواعد وقوانين وممارسات الملكية الفكرية العالمية ،وتسويق األصول
القائمة على االبتكار وإنفاذها .وفي الفترة من  2009إلى  ،2013عمل
ديفيد كوكيل لوزير التجارة وكمدير لمكتب الواليات المتحدة للبراءات
والعالمات التجارية ،واضطلع بمهمة تقديم المشورة للرئيس في المسائل
المتعلقة بسياسة الملكية الفكرية .وكان له دور جوهري في تمرير وتنفيذ
قانون االختراعات المسمى “ .”Leahy-Smith America Invents Actوفي
الفترة من  2003إلى  ،2009شغل منصب كبير محامي الملكية الفكرية
في شركة آي بي إم.
كارولين إليتالو
عالمة شعبة ،شركة  ،3Mالواليات المتحدة األمريكية
كارولين إليتالو هي عالم شعبة في شعبة السالمة الشخصية في شركة
 .3Mوانضمت إلى الشركة في عام  1992بعد الحصول على درجة الدكتوراه
في الهندسة الكيميائية من جامعة ستانفورد .وقد ركزت كارولين ،طوال
مسيرتها المهنية ،على تطوير تكنولوجيات جديدة يمكن استخدامها عبر
العديد من الشركات التابعة لمجموعة  ،3Mبما في ذلك أحبار الطباعة،
واألفالم البيانية ،وتكنولوجيات مضادات الميكروبات ،ومنتجات حماية
الجهاز التنفسي .وقد حصلت على  52براءة و 35طلب براءة قيد النظر،
ولها  16بحث منشور في المجالت .وتشغل كارولين منصب عضو في
معرض ( )Twin Citiesاإلقليمي للعلوم ،وهي رئيسة فرع جمعية SOAR
(جمعية إغاثة األيتام األرمينيين) ومحاورة في برنامج التواصل لخريجي
جامعة ستانفورد (.)OVAL

