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 ألعمال التجاريةاواجتماعات  برامج التوفيق

 
 

على تشجيع االبتكار المفتوح والتعاون، من خالل الجمع بين تعمل 
قد تتوافق هذه البرامج مع أي مجال من مجاالت و. الشركاء المحتملين

 . التكنولوجيا، أو قد تحتوي على مكون أخضر

 
وفي بعض الحاالت، تتعاون بلدان مختلفة معًا في تنظيم أنشطة التوفيق 

بينما تنسق مكاتب الملكية الفكرية سبل المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء، 

 . الجمع بين الشركاء من البلدان المشاركة في الفعاليات اإلقليمية
 
أحد التعديالت التي طرأت على نهج التوفيق المشار إليه أعاله هو ما و

في إطار هذه المبادرة تحدد ". ألعمال التجاريةااجتماعات "يُطلق عليه 

 ،المستخدمين ومقدمي الحلول التكنولوجية الوكاالت الحكومية مجموعات

أو المبتكرين في مجال معين من مجاالت التكنولوجيا الخضراء، ثم تهيئ 
لهم فرصًا للتفاعل بعضهم مع بعض، دون أي تدخل أو جهد آخر من 

  . اتالحكومة إلبرام صفق
 
من برامج التوفيق من أجل تعزيز طورت بعض البلدان نماذج أخرى و

على سبيل المثال، يحتفظ أحد مكاتب الملكية الفكرية . ضرتحول األخلا

بقاعدة بيانات على اإلنترنت تضم مهنيين عاملين في إدارة الملكية الفكرية 

. وتسويقها، يرغبون في العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها

يجمع هذا النموذج بين مقدمي الخدمات والمبتكرين الناشئين الذين و

استفاد من هذا البرنامج عدد من الشركات . الستفادة من عروضهميمكنهم ا

 . الخضراء الصغيرة والمتوسطة

برامج التوفيق إلى الجمع بين مقدمي حلول التكنولوجيا الخضراء  دفته
لويبو غرين في أمريكا الالتينية، " مشروع التسريع"ومن أمثلتها . ومستخدميها

في مجال التكنولوجيا الخضراء، يعملون مع مكاتب  الذي يضم خبراء من الويبو

ومن المقرر أن . الملكية الفكرية في بلدان معينة، مثل األرجنتين والبرازيل وشيلي

وفي إطار هذه المشروعات، يتعاون . تشارك بيرو في المرحلة التالية من المشروع

قطاعات ذات خبراء الويبو مع موظفي مكتب الملكية الفكرية، أوالً، لتحديد ال
األولوية واالحتياجات المحددة للعمل، وثانيًا، تحديد الحلول التكنولوجية الممكنة 

التي يمكن أن تحسن التحول األخضر في هذا القطاع، ثم ثالثًا، تحديد سبل ربط 

المستخدمين بالموردين، بما في ذلك تحميل الحلول التكنولوجية ذات الصلة على 

 . منصة ويبو غرين
 

عض البلدان أيضًا برامج وطنية للتوفيق، بالتعاون مع مكتب الملكية الفكرية تدير ب

أو وكاالت حكومية أخرى لتحديد االحتياجات من التكنولوجيا الخضراء والحلول، 

قد تكون . ثم جمع األطراف المعنية معًا، ومساعدتها على تحديد طرائق للعمل معًا

بتكرين المحليين بالشركاء األجانب، حتى هذه األنشطة أيضًا وسيلة فعالة لربط الم

في هذه الحالة، . يتسنى لهم تكييف حلول للسوق المحلي، ومن ثمَّ العمل معًا لتسويقه

قد تبحث الحكومة عن النشطين في مجال التكنولوجيا الخضراء المماثلة، ثم تضطلع 

البرامج  يمكن لمكتب الملكية الفكرية إما إدارة هذهو. بتنسيق االتصاالت بينهم

مباشرة، أو توفير البيانات والتحليالت التي تسهم في تحديد أصحاب المصلحة الذين 

 . موريجب الربط بينهم، ثم السماح لوكالة حكومية أخرى بتولي زمام األ
 
الملكية الفكرية مكتبيوجد في بعض البلدان منظمات أخرى غير و

  
 
 

 
 األثر المنشود

على التكنولوجيا الخضراء، من خالل تسهيل التفاعل بين مختلف أصحاب المصلحة،  اإلقبالدعم 

 . الذين هم عادة، لكن ليس بالضرورة، مستخدمي التكنولوجيا الخضراء ومقدمي التكنولوجيا
 

 الجهات المستفيدة
مستخدمو ومقدمو التكنولوجيا الخضراء المحتملون، إلى جانب مبتكري التكنولوجيا الخضراء 

ذين قد تتاح لهم فرصة الدخول في شراكة لتعزيز أنشطتهم في مجال البحث والتطوير ال
 . والتسويق

 

 اعتبارات التنفيذ
المصلحة، حوار بين مجموعات أصحاب  قامةقد يكون هذا النهج وسيلة مؤثرة إل •

نشر حلول التكنولوجيا الخضراء الجديدة في بلد أو والمشتركة، فرص العمل  لتحديد

 . واسع نطاق على أو على مستوى العالم ،معينةفي منطقة 
على سبيل  ،وفي كثير من األحيان قد تدعو الحاجة إلى االستعانة بخبرة خارجية •

 . المثال قاعدة بيانات ويبو غرين للخبراء

واالحتياجات من التكنولوجيا  ،وقد يتعذر تحديد احتياجات مستخدمي التكنولوجيا •
 . لقطاعات االقتصادية ذات األولويةالخضراء بوجه عام فيما يتعلق با

وهي تعمل بصورة أفضل عندما تتضمن . قد تحتاج برامج التوفيق موارد كثيفة إلدارتهاو •

إلى جانب البيانات والتحليالت حول  ،حلقات عمل ومشاورات مع أصحاب المصلحة

. الصلة ذات الخضراءاالحتياجات التكنولوجية، واالتجاهات في قطاعات التكنولوجيا 

 . ناجحة توفيق لخدمات الطريق تمهيد على يساعد أن هذا شأن ومن

ألعمال التجارية قد تسهم في بدء اوعلى الرغم من أن برامج التوفيق واجتماعات  •
االتصال بين الباحثين عن التكنولوجيا ومقدميها، فإن إبرام الصفقات بين األطراف قد 

ارجة عن نطاق سيطرة مكاتب يكون عملية طويلة، وذلك للعديد من العوامل الخ

 . الملكية الفكرية وويبو غرين


