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أين يحدث االبتكار تحديدًا؟ يستند التقرير 
العالمي للملكية الفكرية 2019 إلى الماليين 

من سجالت البراءات والمنشورات العلمية 
ليوثق تغّير جغرافيا االبتكار على مدى العقود 

القليلة الماضية. وخلص التقرير إلى أن 
االبتكار يزداد عولمًة وتداخاًل.

وفي الوقت نفسه، تتبوأ مجموعة محدودة 
من بؤر االبتكار مكانة الصدارة ومكانة مركزية 

في الشبكات العالمية لالبتكار. وإضافة إلى 
التحليل الكلي للتوجهات العالمية، ينظر التقرير 

في جغرافيا االبتكار عن طريق دراستين لمجالين 
تكنولوجيين يشهدان تغيرًا سريعًا هما المركبات 

بدون سائق والتكنولوجيا األحيائية الزراعية. 
ويدعو التقرير، في ضوء نتائجه، البلدان إلى أن 

تظّل منفتحة في سعيها إلى االبتكار.

إن التقرير العالمي للملكية الفكرية هو تقرير 
تحليلي رائد تصدره الويبو مرة كل عامين.

البرنامج

 
3.00 إلى 3.10 بعد الظهر

الكلمة االفتتاحية

السيد فرانسس غري، المدير العام، الويبو

 
3.10 إلى 3.40 بعد الظهر

تقديم التقرير العالمي للملكية الفكرية 2019

السيد كارستن فينك، الخبير االقتصادي الرئيسي، 
الويبو

3.40 إلى 4.40 بعد الظهر
مناقشة جماعية – ما هي مجاالت تكنولوجيا 

الغد؟

السيدة سيلكي راينهولد، رئيسة قسم البراءات وحقوق 
التصاميم الخاصة باإللكترونيات والمركبات، شركة 

فولكسفاغن، ألمانيا

األستاذة آنالي ساكسينيان، عميدة، كلية المعلومات، 
جامعة كاليفورنيا في بيركلي، الواليات المتحدة 

األمريكية

األستاذ تشي تانغ، معهد هاربين للتكنولوجيا ونائب 
عمدة سابق، شنزن، الصين

 

4.40 إلى 5.00 بعد الظهر
مناقشة مفتوحة

 
5.00 بعد الظهر

حفل



المتحدثون

فرانسس غري
فرانسس غري هو محاٍم 

 أسترالي يعمل مديرًا
عامًا للمنظمة العالمية للملكية  

الفكرية منذ 1 أكتوبر 2008. 
وهو حاصل على شهادة في 

الحقوق من جامعة ملبورن، ودكتوراه من جامعة 
كامبريدج وهو أستاذ شرفي حاصل على عدد 

من شهادات الدكتوراه الشرفية من جامعات في 
مجموعة كبيرة من البلدان. وقد ألف عددًا من 
المنشورات أصبح أحدها نصًا قانونيًا نموذجيًا 

 في المملكة المتحدة وتنشره دار 
 Oxford University Press بعنوان 

 Gurry on Breach of Confidence 
)غري في اإلخالل بالثقة(.

كارستن فينك
كارستن فينك هو كبير الخبراء 
االقتصاديين في مقر الويبو 

بجنيف. وقبل االنضمام 
إلى الويبو، كان أستاذًا في 

االقتصاد الدولي بجامعة سانت 
غالن. وكان أستاذًا زائرًا بالمؤسسة الوطنية 
للعلوم السياسية في باريس وزمياًل رئيسيًا 
زائرًا في مجموعة االقتصاد العالمي - وهي 

معهد للبحوث تابع للمؤسسة الوطنية للعلوم 
السياسية. وقبل العمل في الوسط األكاديمي، 

عمل السيد فينك ألكثر من عشر سنوات في 
البنك الدولي. وهو حاصل على دكتوراه في 

العلوم االقتصادية من جامعة هايدلبرغ بألمانيا 
وماجستير في العلوم االقتصادية من جامعة 

أوريغون بالواليات المتحدة األمريكية.

سيلكي راينهولد
سيلكي راينهولد هي رئيسة 

قسم البراءات وحقوق 
التصاميم الخاصة باإللكترونيات 

والمركبات في شركة 
فولكسفاغن في ولفسبرغ 

بألمانيا. وهي المسؤولة عن حماية حقوق 
الملكية الفكرية المتصلة باالبتكارات في مجاالت 

مثل القيادة الذاتية وتجربة المستخدم، وتنسق 
أقسام الملكية الفكرية لشركة فولكسفاغن في 

الواليات المتحدة األمريكية والصين. ويدعم 
دورها التحول الرقمي لصناعة السيارات من 
منظور الملكية الفكرية. وقبل ذلك، أنشأت 

إدارة الملكية الفكرية في مجموعة فولكسفاغن 
بالصين بوصفها مديرة مغتربة في بيجين. 

وسيلكي راينهولد هي محامية ألمانية للبراءات 
ومحامية أوروبية للبراءات. وقبل االنضمام 

إلى شركة فولكسفاغن، زاولت مهنة المحاماة 
لسنوات عدة. وقد تخرجت من الكلية التقنية 

.RWTH Aachen بجامعة
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آنالي ساكسينيان
آنالي ساكسينيان هي أستاذة 

تنمية اقتصادية بجامعة كاليفورنيا 
في بيركلي. وكانت عميدة كلية 

المعلومات من 2004 إلى 2019. 
وقد ألفت كتاَبي 

 Regional Advantage: Culture and
Competition in Silicon Valley and Route 128

)الميزة اإلقليمية: الثقافة والمنافسة في 
سيليكون فالي والطريق 128( )هارفارد، 1994(؛ و

 The New Argonauts: Regional
 Advantage in a Global Economy
)المغامرون الجدد: الميزة اإلقليمية في 

االقتصاد العالمي( )هارفارد، 2006(، ونشرت 
مقاالت في مجالت عن الجغرافية االقتصادية 
والتنمية اإلقليمية والتغير الصناعي. وترأست 
اللجنة االستشارية المعنية بالعلوم االجتماعية 
والسلوكية واالقتصادية في مؤسسة العلوم 

الوطنية بين عاَمي 2010 و2015. وهي حاصلة 
على شهادات جامعية من معهد ماساشوستس 

للتكنولوجيا وبيركلي وويليامز كوليدج.

تشي تانغ
تشي تانغ هو أستاذ في العلوم 

االقتصادية في معهد هاربين 
للتكنولوجيا بشنزن، وعضو 

في مجلس إدارة معهد شنزن 
للمالية، بجامعة هونغ كونغ 

الصينية في شنزن )CUHK(، وأستاذ غير متفرغ 
في جامعة نانكاي وأستاذ بجامعة بكين – معهد 
HSBC إلدارة األعمال. وقبل العمل في الوسط 
األكاديمي، عمل نائب عمدة بلدية شنزن بالصين 

بين عاَمي 2009 و2015 وأدى دورًا مهمًا في 
التحول االقتصادي لبلدية شنزن وتطورها. 

وتولى، بوصفه القائم على عمل لجنة تطوير 
وإصالح شنزن، رئاسة الفريق المعني بتصميم 

وتنفيذ برنامج شنزن الرائد لتداول سندات 
االنبعاثات )ETS(. وخالل فترة عمله، أصبحت 

شنزن إحدى البلديات السبع الرائدة االبتكارية في 
الصين والتي تمكنت من كسر دائرة الممارسات 

التقليدية والتكيف مع االحتياجات الخاصة 
لشنزن. واألستاذ تانغ حاصل على شهادة دكتوراه 

من جامعة نانكاي في عام 1993 وكان حاصاًل 
على منحة فولبرايت لدى جامعة بنسلفانيا في 
الفترة من سبتمبر 1992 إلى أغسطس 1993.


