
 

 

A 

 الأصل: ابلإنلكزيية

 3102 يلر با التارخي:

 

 

 (WIPO GREENمبادرة الويبو البيئية )

 املس تدامة سوق التكنولوجيا
 

 

 

 الميثاق

 



 
2 
 

 (WIPO GREENالويبو البيئية ) مبادرة

 املس تدامة سوق التكنولوجيا

 امليثاق

 نبذة عامة

بداع  هممة متأأصةل يف برانمج لويبو  ابتتباراا كلا ة بابةة لاب من بني املهام املنوطة ىل تةزيز الابتاكر كالإ مم املتحدة تسةى اإ لأ
جاهبة الكفيةل مبابحللول معلها اخلاص ابلتمنية تمتثّل يف اس تحداث أأدكات معلية للملكية الفكرية متكّن من امليض قدما 

ىل بدرجة كبرية ( WIPO GREENالتحدايت البيئية. كتستند مبادرة الويبو البيئية ) برامج الويبو القامئة كتةمل عىل اإ
ىل مبادرات املنظامت الأخرى  مبا يف ذكل املبادرات  مضن الأمم املتحدة )مثل برانمج  املوجودةتةزيزاا كتقدم ادلمع الالزم اإ

رة التفاق الةاملي مبادك   اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخالأمم املتحدة الإمنايئ  كبرانمج الأمم املتحدة للبيئة  ك 
برانمج تكنولوجيا املناخ اذلي يس تضيفه برانمج تمنية ك تحدة للتمنية الصناتية( اليت ترعااا الأمم املتحدة  كمنظمة الأم امل 

 ( ابلبنك الةاملي.infoDevاملةلومات )

 املهمة

تكنولوجية املراتية للبيئة ( يه الإسهام يف التةجيل بتكييف احللول ال WIPO GREENهممة مبادرة الويبو البيئية )
كاتامتداا كنرشاا  يف البدلان النامية كالبدلان املتقدمة عىل حد سواء. كتقمي املبادرة كصالت بني موّردي التكنولوجيا 

 مالت التجارية اليت تةود مبنفةة متباد ة.كطالبهيا كتوفر طائفة من اخلدمات يف سبيل حفز املةا

 ( من تنرصين اثنني.WIPO GREEN)كتتأألف مبادرة الويبو البيئية 

كيه تبارة تن مجموعة من أأصول امللكية الفكرية تشمل  :(WIPO GREEN) قاعدة بياانت مبادرة الويبو البيئية .0
م  ىل قاعدة البياانت بلك الاخرتاعات كالتكنولوجيات كادلراية كاخلدمات كقامئة ابلحتياجات امل ةرب تهنا. كميكن النفاذ اإ

ّل بةد التسجيل.لتفاصيل اليت ل تمتاح ةض احرية كاناك ب  اإ

ز كيه تبارة تن منصة عاملية تربط بني املس تخدمني كتةزّ  (:WIPO GREENش بكة مبادرة الويبو البيئية ) .3
 الرشالات كتوفر جمال لتسويق الاخرتاعات كادلراية كاخلدمات املراتية للبيئة.

 املبادئ

ىل زايدة الكفاءة. كتسهم مبادرة الويبو البيئية يف السوق من الأمور اليت تؤد الشفافية ضامن   (WIPO GREEN)ي اإ
 زايدة انفتاح السوق.بوصفها مس تودعا عامليا للتكنولوجيات كالتحليالت كأأفضل املامرسات  يف 

تضاء. هبا من دراية  حسب الاق  طما يرتبكنقل  كتدتمي نقل التكنولوجيات لبلوغ التوافق أأمرا حامس الأمهية الرشالاتكتمةد 
بني القطاعني الةام كاخلاص عىل أأساس طوتي من أأجل تيسري أأكجه  (WIPO GREEN)كجتمع مبادرة الويبو البيئية 

 التةاكن كترسيع الاستامثرات.
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للمتّكن من ضامن الفةالية يف نرش التكنولوجيا املراتية للبيئة. كتتيح مبادرة الويبو البيئية  فهم الاحتياجاتكمن الرضكري 

(WIPO GREEN)  عالن تن الاحتياجات  مّما يسمح للأطراف املهمتة ابلس تجابة لها كاقرتاح ما يلزم من جمال لالإ
 حلول.

. ذكل أأّّنا توفر حوافز اقتصادية حتّث عىل اس تحداث لتشجيع الابتاكركتمةد حقوق امللكية الفكرية أأداة س ياس ية هممة 
لهيا املةامالت التجارية. كتشّجع تكنولوجيا جديدة كتساعد عىل نرش الابتاكر  كحتّث  عىل تنظمي الةالقات اليت تستند اإ

 تبادل التكنولوجيات كاحلقوق املرتبطة هبا كبيةها كترخيصها.عىل  (WIPO GREEN)مبادرة الويبو البيئية 

تفق عل تتةاقد الأطراف حبريةتندما  نرش التكنولوجيات كالأخذ هبا عىل وحو مس تدام متكي هيا. كتقع عىل أأساس رشكط مم
 عىل عاتق الأطراف املتةاقدة. (WIPO GREEN)مسؤكلية التفاقات اليت تنشأأ من جراء اس تخدام مبادرة الويبو البيئية 

 الةضوية

 مه الرشلاء كاملس تخدمون كأأمانة الويبو. (WIPO GREEN)أأتضاء مبادرة الويبو البيئية 

لهيا  كاليت تةمل عىل تيسري املةامالت املؤسسات الةامة أأك اخلاصة اليت تدمع املبادرة ك/أأك مه  الرشلاءك تسدي املشورة اإ
يف أأنشطة  (WIPO GREEN)لكه من خارات  كتدمج مبادرة الويبو البيئية مبارش أأك غري مبارش  كتسهم مبا متبشلك 

 أأك الوطين. كميكن أأن يكون الرشلاء مس تخدمني أأيضا.حمّددة  أأك تؤدي دكر مراكز التنس يق عىل الصةيد الإقلميي 

سهاماهتم يف مبادرة الويبو البيئية   .(WIPO GREEN)كيوافق الرشلاء كتابيا عىل اذا امليثاق كحيّددكن اإ

سسات عامة أأك خاصة تقوم بتحميل تكنولوجيات أأك حتديد احتياجات ك/أأك توفري مؤ تبارة تن فهم املس تخدمون  أأّما
دير ابذلكر أأّن بةض اخلدمات اليت توفراا الويبو  مثل تكل اليت يوفراا مركز التحكمي كالوساطة  متاحة خدمات. كاجل

 بأأسةار خمفّضة. كميكن أأيضا أأن يكون املس تخدمون رشلاء.للمس تخدمني 

ل ميكن للمس تخدمني حتمي (WIPO GREEN)كمبجّرد التسجيل كاملوافقة عىل رشكط كأأحاكم مبادرة الويبو البيئية 
 تكنولوجيات ك/أأك بيان احتياجات يف قاعدة بياانت املبادرة ك/أأك رسد خدماهتم يف قامئة ش بكة املبادرة.

ع لك   عىل املشاركة يف اجامتعات الأتضاء اليت تمنظم لك س نة أأك س نتني. كالةضوية جمانية يف الوقت احلايل. الأتضاءكيمشجَّ

 دارةالإ 

دارة مبادرة الويبو الب  . كيتوىل جملس املبادرة الاستشاري  اذلي يضّم الأتضاء (WIPO GREEN)يئية تتوىل الويبو اإ
دخال تغيريات عىل امليثاق مبوافقة اجمللس الاستشاري. كل جيوز للمجلس  كأأمانة الويبو  توجيه أأنشطة املبادرة. كميكن اإ

 عىل برانمج الويبو كمزيانيهتا.الاستشاري التأأثري بأأي شلك من الأشاكل 
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 الأمانة

كتوفري مجموعة من اخلدمات ابلتةاكن مع  (WIPO GREEN)توىل الويبو توفري خدمات أأمانة مبادرة الويبو البيئية ت 
 نشطة التالية:الأتضاء. كتشمل تكل اخلدمات الأ 

 ؛(WIPO GREEN)تشغيل كحتسني قاعدة بياانت مبادرة الويبو البيئية  أأ(
 ؛(WIPO GREEN)تنس يق أأنشطة ش بكة مبادرة الويبو البيئية ك  ب(

اس تحداث مجموعة من الأنشطة ادلامعة لتيسري املبيةات  كاتفاقات التةاكن كالرتخيص  كالتدريب كتكوين ك  ج(
 الكفاءات؛

  استيةاب املفاامي اخلاصة ببناء التةاكن  كمةامالت الرتخيص  كالمتويل؛كخلق الفرص لتحسني د(
 تةزيز نرش املةلومات كاملةارف كتقامسها؛ك  ه(
 شجيع احلوار الس يايس بني الأتضاء كسائر الأطراف املهمتة؛ت ك  ك(
قامة ركابط مع الش باكت احلالية أأك الناش ئة  مثل مراكز كش بكة تكنولوجيا املناخ كاملراكز الوطنية لالبتاكر يف ك  ز( اإ

 كهجات أأخرى؛ (infoDevجمال املناخ اليت أأنشأأاا برانمج تمنية املةلومات )
 ؤسسات املةنية لإسداء املشورة التقنية؛التواصل مع سائر املك  ح(

 التكنولوجيات كالاحتياجات احملمتةل؛ الكشف تنجتنيد الأتضاء من خالل ك  ط(
جراء اس تةراض س نوي لإسهامات الرشلاء ابلتةاكن مع اجمللس الاستشاري؛ك  ي(  اإ
 .اجامتعات منتظمة للأتضاءكتقد  ك(

 الانسحاب

خطار كتايب  (WIPO GREEN)بو البيئية ميكن للرشلاء الانسحاب من مبادرة الوي  ىل أأمانة الويبو قبل بتوجيه اإ بذكل اإ
 شهرين من التارخي املقّرر لالنسحاب.

سهاماهتم. كل يؤديكميكن للمس تخدمني الا  (WIPO GREEN)الانسحاب من مبادرة الويبو البيئية  نسحاب حبذف اإ
ىل ّناء التفاقات النافذة نتيجة املشاركة يف املبادرة اإ  .اإ

ّناء تضوية أأحد الأتضاء يف حال عدم تقيّده هبذا امليثاق أأك خمالفته لرشكط كأأحاكم قاعدة بياانت مبادرة  كميكن للويبو اإ
 .(WIPO GREEN)الويبو البيئية 

 ]ّناية الوثيقة[


