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 تب الملكية الفكريةاتوفير مك

 للبيانات الخضراء والتحليل 
 

يمكن لمكاتب الملكية الفكرية أن تُعد تقارير واقع البراءات، وتحليالت 

تركز على التكنولوجيا الخضراء ألصحاب مصلحة محددين، مثل أخرى 

يمكن نشر هذه التقارير حسب الطلب، أو إعدادها ، ومعاهد البحث العامة

 . لبحث أو التواصل أو إذكاء التوعيةالمتعلقة بامكاتب الفي إطار أنشطة 
 

عالوة على ذلك، تصدر بعض هذه المكاتب تقارير عن موضوعات االبتكار 

. إلعالم الجمهور، وإثراء مناقشات السياسات العامة ذات الصلة األخضر

وقد يقوم بعضها بذلك كصورة من صور دعم الشركات الصغيرة 

والمتوسطة، والمبتكرين، وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يعملون في 

على سبيل المثال، ينشر أحد المكاتب . مجاالت محددة للتكنولوجيا الخضراء

مختلفة تتعلق  تكنولوجيابراءات كل عام، مع التركيز على تقارير واقع ال

في و. باالستدامة، بغرض إعالم باحثي القطاع العام بشأن الفضاء األبيض

شملت الموضوعات الزراعة الذكية، وإعادة تدوير البالستيك، السابق 

عن  وآخرويقدم مكتب آخر تقارير عن واقع للبراءات، . والتقنيات البيئية

 . االبتكار في مجال التكنولوجيا الخضراءاتجاهات 
 

وأخيًرا، تنشر المكاتب استقصاءات وطنية للمبتكرين للوقوف على مدى 

 يمكنو. معرفتهم بحقوق الملكية الفكرية، ومدى فعالية استخدامهم ألدواتها

أن الستقصاءات، حتى وإن كانت متوافقة مع جميع أنواع التكنولوجيا، ل

الخضراء في الحاالت ن أصحاب المشروعات معلومات مهمة بشأتوفر 
 . الُممثل فيها القطاع تمثيال جيدًا في المستجيبين

 
 

يمكن لمكاتب الملكية الفكرية أن تدعم مبتكري التكنولوجيا الخضراء من خالل 

تزويدهم بالبيانات والدراسات التي تساعدهم في البحث والتطوير واستراتيجيات 

مكاتب لمحة عامة عن البراءات، وتقارير البحث، وتحليل هذه الوقد تنشر . التسويق

ويمكن لرواد المشروعات االستفادة من . االتجاهات، ومجموعات البيانات

المعلومات الناتجة تماما كما تستفيد منها مكاتب الملكية الفكرية نفسها، على سبيل 
يؤدي تحديد  وقد. المثال، لتحديد الجهات الرائدة في مختلف مجاالت التكنولوجيا

أبرز المبتكرين في كل مجال إلى دعم تنفيذ المشروعات الخضراء المستهدفة في 

 . القطاعات ذات األولوية
 
إضافة إلى ذلك، يمكن لمكاتب الملكية الفكرية العمل مع نظرائها في البلدان األخرى 

تي إلعداد تقارير مشتركة بشأن االتجاهات اإلقليمية أو الدولية في القطاعات ال

وقد تكون المعلومات الواردة في التقارير مفيدة . تكتسي أهمية خاصة للمنطقة

لمبادرات السياسات الوطنية واإلقليمية في مجاالت، مثل الزراعة وإدارة النفايات 

 . والتعدين
 

جراء دراسات استقصائية على الصعيدين إلوتتعاون بعض المكاتب مع الويبو 

ه االستقصاءات أن تمكنها، أوالً، من تحديد ومن شأن هذ. الوطني واإلقليمي

المجاالت ذات األولوية حيث يمكن لالبتكار واالستثمارات الخضراء أن تعزز 

ثانيًا، تحديد أهم المستخدمين . أهداف االستدامة الشاملة للبلدان على أفضل وجه

سة فضال عن أن هذه الممار. ومقدمي الحلول في مجاالت التكنولوجيا ذات األولوية

 . تدعم برامج التوفيق والبرامج ذات الصلة

 
 
 
 
 
 
 

 اعتبارات التنفيذ

يستفيد هذا النوع من المبادرات من األدوات القائمة المتاحة  •

موارد  كما أنها تحتاج بالفعل مكاتب الملكية الفكرية؛وتستخدمها 

 . بشرية إضافية إلعداد التحليل وتحريره ونشره
ويجب على مكاتب الملكية الفكرية الراغبة في تنفيذ هذا البرنامج  •

البيانات للجهات التي يمكنها إنشاء قنوات لتوصيل نتائج التحليل و

كما ينبغي لهم استحداث طرائق تضمن تطابق . االستفادة منه

مع اهتمامات أصحاب المصلحة ( البيانات والتحليل)المنتجات 

 . واحتياجاتهم

 األثر المنشود
تهدف هذه البرامج إلى توفير المعلومات والبيانات والتحليالت التي يمكن 

ضعي السياسات استخدامها لتوجيه جهودهم فيما يتعلق للمبتكرين والباحثين ووا

تستفيد البرامج من البيانات، و. باالبتكار التكنولوجي األخضر على نحو أفضل

 . وأدوات التحليل التي تحتفظ بها مكاتب الملكية الفكرية
 
 

 الجهات المستفيدة
إلى تختلف الجهات المستفيدة حسب المشروع، وقد تتراوح من عامة الجمهور 

الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن باحثي القطاع العام إلى مكاتب الملكية 

 . الفكرية الشريكة


