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 يفضات  سوم  عاتدة  لبارلال  بلاتعات حلقة عمل بشأن خت
 
 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية تنّظمه
 

 2018يونيو  18جنيف، 
 
 

 لبارنتعج لملؤقت

عدادمن   للويبو املكتب ادلويل اإ

 افتتاح حلقة العمل 10.35 - 10.30

مقدمة الرئيس: الس يد جون ساندجي، انئب املدير العام لقطاع الرباءات والتكنولوجيا، 
 العاملية للملكية الفكرية )الويبو( املنظمة

حصائية عامة -نشاط اجلامعات يف جمال الرباءات  10.45 - 10.35  حملة اإ

قسم تطوير البياانت، شعبة ادلراسات الاقتصادية املتحدث: الس يد هاو تشو، رئيس 
 والإحصاءات، الويبو

يرادات رسوم معاهدة الرباءات 11.00 - 10.45 دخال ختفيضات يف الرسوم للجامعات عىل اإ  آ اثر اقرتاح اإ

املتحدث: الس يد اكرس تني فينك، كبري الاقتصاديني، شعبة ادلراسات الاقتصادية 
 والإحصاءات، الويبو
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 نشاط الرباءات من منظور جامعة يف بدل متقدم 11.30 - 11.00

املتحدثة: الس يدة آأليسون اكمبيل، مديرة نقل التكنولوجيا، آ يرلندا، ورئيسة مجعية مديري 
 ، دبلن، آ يرلندا2019-2018للفرتة  (AUTM)التكنولوجيا يف اجلامعات 

 نشاط الرباءات من منظور جامعة يف بدل انم   12.00 - 11.30

اندا، املسؤول التنفيذي الأول ملركز الابتاكر، جنوب آأفريقيا، لكني سيبالس يد ما املتحدث:
، (IASP)ورئيس اجمللس الاستشاري للجمعية ادلولية للحدائق العلمية وجمالت الابتاكر 

 تشوين، جنوب آأفريقيا

لزايدة نشاط لنشاط الرباءات يف اجلامعات والتدابري املمكنة  ةاقتصادي ةمنظور خبري  12.30 - 12.00
 (1الرباءات )

س يكس لإدارة الأعامل  دارة (EBS)املتحدثة: الس يد سومة آأثراي، آأس تاذة يف لكية اإ ، مجموعة اإ
س يكس، اململكة املتحدة(MSE)العلوم ورايدة الأعامل  س يكس، اإ  ، جامعة اإ

ايدة نشاط لنشاط الرباءات يف اجلامعات والتدابري املمكنة لز ةاقتصادي ةمنظور خبري  13.00 - 12.30
 (2الرباءات )

املتحدثة: الس يدة اكاتلينا مارتينزي غارس يا، انئبة مدير معهد السلع والس ياسات العامة 
(CSIC-IPP)س بانيا  ، مدريد، اإ

 اسرتاحة الغداء 15.00 - 13.00

 جتربة بدل متقدم -حوافز )غري ختفيضات الرسوم( لتشجيع نشاط الرباءات يف اجلامعات  15.30 - 15.00

املتحدث: الس يد بو س تيهنوس، مسؤول جتاري، البحث والتطوير، نقل التكنولوجيا، جامعة 
 منركاكوبهناغن، كوبهناغن، ادل

 انم  جتربة بدل  -حوافز )غري ختفيضات الرسوم( لتشجيع نشاط الرباءات يف اجلامعات  16.00 - 15.30

، آأس تاذة يف لكية الهندسة والعلوم الطبيعية، جامعة سواكن-املتحدثة: الس يدة فضيةل فاردار
، جامعة (SUNUM)ساابجني، ومديرة مركز البحث والتطبيق يف التكنولوجيا النانوية 

سطنبول، تركيا  ساابجني، اإ

ىل نظام الرباءات  16.30 - 16.00  جتربة بدل متقدم -آ اثر ختفيضات الرسوم عىل قدرة اجلامعات عىل النفاذ اإ

الس يدة آ ن لني، املديرة التنفيذية لرشكة نقل التكنولوجيا للكية لندن اجلامعية  املتحدثة:
(UCLBلندن، اململكة املتحدة ،) 



WIPO/PCT/UNI/GE/18/INF/1 Prov. 
3 
 

ىل نظام الرباءات  17.00 - 16.30  بدل انم  جتربة  -آ اثر ختفيضات الرسوم عىل قدرة اجلامعات عىل النفاذ اإ

لزيابيث ريتري دوس سانتوس، مديرة مكتب نقل التكنولوجيا،  املتحدثة: الس يدة ماريل اإ
 ، الربازيل، بورتو آأليغريالاكثوليكية البابوية يف ريو غراندي دو سول اجلامعة

 مسائل تنفيذية 17.15 - 17.00

دارة مدير شعبة تطوير آأعامل معاهدة الرباءاتاملتحدث: الس يد مايكيل ريتشاردسون،  ، اإ
 الرباءات، قطاع الرباءات والتكنولوجيا، الويبوالشؤون القانونية وادلولية ملعاهدة 

 مائدة مس تديرة 17.45 - 17.15

 : الس يد جون ساندجيموجه النقاش

 املتحدثون: لك املتحدثني املدعوين

 آأس ئةل وآأجوبة عامة 18.00 - 17.45

 اختتام حلقة العمل

 ]هناية الوثيقة[


