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برنامج الويبو للتكنولوجيا الخرضاء ( )WIPO GREENعبارة عن سوق تفاعلية
تسعى إىل تشجيع االبتكار وتعميم التكنولوجيات الخرضاء بإقامة وصالت بني
مو ّردي التكنولوجيا والخدمات ومن يبحثون عن حلول ابتكارية.
رّ
لتغي املناخ وتحقيق التنمية
التصدي
املستدامة من األمور التي تعتمد عىل نمو
اقتصادي متناسب مع البيئة وغري متناقض
معها .فيمكن أن تساعد حلول التكنولوجيا
الخرضاء االبتكارية يف ذلك بتمكيننا من إنجاز
املزيد بموارد أق ّل يف نطاق نّ
معي ،بما يف ذلك
ما ييل:
� إنتاج الطاقة البديلة
� وتسخري التكنولوجيا ألغراض ادخار الطاقة
� وأشكال النقل الجديدة
� وأنواع زراعة وحراجة أكثر استدامة
� وإدارة النفايات بطريقة أكثر مراعاة للبيئة
والتحدي املطروح هو تعزيز البيئة ألغراض
االبتكار والعمل يف الوقت ذاته عىل إتاحة
الفرص املواتية لترسيع تعميم التكنولوجيات
الخرضاء الجديدة عىل جميع أنحاء العالم ،بما
يف ذلك البلدان النامية حيث تشت ّد الحاجة إليها
بوجه خاص.
وتسهم سوق  WIPO GREENيف ترسيع
ابتكار التكنولوجيا الخرضاء ونقلها من خالل
املهارات والتكنولوجيات املتاحة عرب شبكتها
وقاعدة بياناتها اإللكرتونية ،وتسهم بالتايل يف
دعم الجهود العاملية الرامية إىل التصدي لتغيرّ
املناخ.

ِ
شارك

ُزر املوقع التايلwww.wipo.int/green :

للقيام بما ييل:
� اإلبالغ عن احتياجاتك من االبتكارات
والتكنولوجيات الخرضاء
� واإلعالن عن اخرتاعاتك وتكنولوجياتك
ومنتجاتك وخدماتك
� والتواصل مع أوساط االبتكار واألعمال
يف كل أنحاء العالم
أو بإمكانك أن تصبح رشيكا ويكون لك
رأي يف أسلوب تطوير برنامج WIPO
 GREENيف املستقبل بالتوقيع عىل امليثاق
عىل العنوان التايل:
www.wipo.int/green
.

وتوفر قاعدة بيانات برنامج WIPO
 GREENقائمة واسعة من منتجات
التكنولوجيا الخرضاء والخدمات وأصول
امللكية الفكرية ذات الصلة ،وتم ّكن األفراد
والرشكات أيضا من تقييد احتياجاتهم من
التكنولوجيا الخرضاء .وهي متاحة باملجان
وال تقتيض سوى التسجيل م ّرة واحدة عىل
العنوان التايل.www.wipo.int/green :
� تزوّد قاعدة البيانات مو ّردي التكنولوجيا
الخرضاء برؤية أوضح فيما يخص
منتجاتهم وخدماتهم وأصول ملكيتهم
الفكرية (بما يف ذلك االخرتاعات والرباءات
والتكنولوجيات والدراية) املتاحة للبيع أو
الرتخيص ،ممّ ا يساعدهم عىل استقطاب
الرشكاء والتمويل.
� وتعرض قاعدة البيانات أيضا االحتياجات
التكنولوجية -بما يف ذلك التكنولوجيات
املحدّدة وأصول امللكية الفكرية والتمويل
والتدريب والخدمات املهنية.
� كما ّ
أن رسد قائمة التكنولوجيات الخرضاء
االبتكارية وأصول امللكية الفكرية والخرباء
املعنيني يجعل من قاعدة البيانات موردا
مفيدا للمستثمرين واملقاولني واملسؤولني
عن إدارة الرتخيص ممّ ن يسعون إىل إبرام
وتنفيذ صفقات يف مجال التكنولوجيا
الخرضاء.

وتساعد شبكة برنامج WIPO GREEN
عىل تيسري العالقات واملعامالت التجارية من
خالل إقامة وصالت بني مو ّردي التكنولوجيا
الخرضاء ومن يبحثون عنها ،والعمل كبوابة
يمكن النفاذ عربها إىل طائفة من الخدمات
الوجيهة.
� تض ّم الشبكة قائمة إلكرتونية ،يمكن النفاذ
إليها مجانا ،بأسماء املستشارين يف مجال
التكنولوجيا الخرضاء ومقدمي الخدمات
ذات الصلة ممّ ن يعرضون خرباتهم يف
نطاق واسع من املجاالت ،بما يف ذلك إدارة
امللكية الفكرية وترخيصها واالستثمار
فيها.
� وتؤدي الشبكة دور بوابة يمكن النفاذ
عربها إىل خدمات امللكية الفكرية ،مثل
مركز الويبو للتحكيم والوساطة.
� ومن خالل الشبكة يمكن لألعضاء االلتقاء
بطائفة واسعة من أصحاب املصالح – بما
يف ذلك الرشكات الصغرية واملتوسطة،
واملنظمات الحكومية الدولية ،واملستثمرون
واألكاديميون -ممّ ا يتيح فرصا جديدة
للتعاون والرشاكة.

مبادرة من الويبو باالشرتاك مع:
مرصف التنمية اآلسيوي ( ،)ADBالفلبني.
جمعية مديري التكنولوجيا يف الجامعات
( ،)AUTMالواليات املتحد ة.
مبادرة دراجات الخيزران ،غانا.
املنتدى الربازييل ملديري االبتكار ونقل
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رشكة كامربيدج للملكية الفكرية ،اململكة
املتحدة.
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املناخ ( ،)EACINكينيا.
حاضنة اآلالت املراعية للبيئة ،اململكة
املتحد ة.
منظمة  ،GIVEWATTSسويرسا.
برنامج تكنولوجيا املناخ التابع لربنامج
الرشاكة ( ،infoDevالبنك الدويل)،
الواليات املتحد ة.
مبادرة تصورات االبتكار ،سويرسا.
املشاريع االبتكارية  ،Inoventتركيا.
مؤسسة امللكية الفكرية لرشكات الطاقة
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املستدامة ( ،)IP*SEVAأملانيا/
ن.
اليابا 
املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة
( ،)ICTSDسويرسا.
غرفة التجارة الدولية ( ،)ICCفرنسا.
االتحاد الدويل لوكالء امللكية الصناعية
( ،)FICPIسويرسا.
جمعية امللكية الفكرية يف اليابان (،)JIPA
ن.
اليابا 
مركز االبتكار يف مجال املناخ (،)CIC
كينيا.
جامعة الدول العربي ة.
الجمعية الدولية لخرباء الرتاخيص
( ،)LESIالواليات املتحد ة.
منظمة مستشاري امللكية الفكرية
للمصلحة العامة ( ،)PIIPAالواليات
املتحد ة.
منظمة R20 Regions of Climate
 ،Actionسويرسا.
مؤسسة ،Robin Paul Advisory LLP
ماليزيا.

جامعة سابانجي ،تركيا.
رشكة  Sathguruلالستشارات يف مجال
اإلدارة ،الهن د.
رشكة سيمنس ،أملانيا.
رشكة  SOLBENلتكنولوجيات الطاقة،
املكسي ك.
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الصعيد العاملي فيما بني بلدان الجنوب
( ،)SS Gateالصني.
جامعة سرتاثمور ،كينيا.
صندوق االبتكار ،جنوب أفريقيا.
برنامج األمم املتحدة للبيئة (،)UNEP
كينيا؛ بما يف ذلك مركز وشبكة
تكنولوجيا املناخ (.)CTCN
مبادرة االتفاق العاملي لألمم املتحدة
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منظمة  ،Villgroالهن د.
املجلس العاملي لألعمال التجارية من
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