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 مبادرات مشتركة مع ويبو غرين
 
 

وقدمت هذه الحكومة إسهامات قيمة لتحسين منصة ويبو غرين، وأوصت 
 . بإجراء تعديالت لجعل البحث والمطابقة أكثر دقة

 
كما عقدت بعض مكاتب الملكية الفكرية شراكة مع ويبو غرين في 

الستفادة من خبرة ويبو غرين في تحديد الشركاء لمبادرات التوفيق، 

وتتعاون مكاتب الملكية الفكرية أيضًا مع ويبو . المناسبين والجمع بينهم

غرين في إعداد دراسات وبيانات وتحليالت أخرى بشأن الملكية الفكرية 

وتكّمل هذه المبادرات . واالبتكار األخضر في مجاالت تكنولوجية محددة

غرين لتحديد  العملية سياسة مشاركة مكاتب الملكية الفكرية برنامج ويبو

المعلومات بشأن أفضل الممارسات الناشئة ونشرها بين مكاتب الملكية 

 . الفكرية لتعزيز التحول األخضر
 

وفي أمريكا الالتينية، عملت مكاتب الملكية الفكرية مع فريق ويبو غرين 

التي تتضمن تحديد مجاالت التكنولوجيا ذات " تسريعالمشروعات "في 

اركة، وتحديد االحتياجات من االبتكار فيما يتعلق األولوية للبلدان المش

بهذا المجال من التكنولوجيا، والعمل على إيجاد حلول واعدة يمكن 
على سبيل المثال، . تطبيقها، وضمان إدراجها في قاعدة بيانات ويبو غرين

اختار معهد شيلي الوطني للملكية الصناعية إنتاج النبيذ بوصفه مجال 

وخالل المرحلة الثانية من المشروع، التي اكتملت في . أولوية اتركيز ذ

في قاعدة  حالً تقنيًا مطابقًا لها 137و ،حاجة 71، تم تحديد 2022مارس 

 . غرين بيانات ويبو

تعتزم ويبو غرين تعميق المشاركة والشراكة مع مكاتب الملكية الفكرية على 

ويبو غرين مكاتب التي تشارك الانطالقا من التعاون القائم مع ، الصعيد العالمي

أصبحت بعض  كما . بالفعل في استضافة الفعاليات، أو تدعم الشبكة بطريقة أخرى

 . مكاتب شركاء رسميين لويبو غرين، وانضمت إلى شبكة العضويةال
 

تنظم بعض مكاتب الملكية الفكرية باالشتراك مع ويبو غرين فعاليات إلبراز و

ي تطوير حلول التكنولوجيا الخضراء الجديدة ونشرها إسهام إدارة الملكية الفكرية ف

تناولت الفعاليات موضوعات من قبيل أفضل الممارسات الناشئة لربط و. عالميًا

الملكية الفكرية واالبتكار األخضر، والكيفية التي يمكن أن يسهم بها االبتكار في 
كرين على تحقيق أهداف تغير المناخ، واالستراتيجيات الرامية إلى حث المبت

وإلى جانب المشاركة في استضافة . المشاركة بمزيد من الفعالية مع ويبو غرين

المؤتمرات والندوات عبر اإلنترنت، تدعم بعض مكاتب الملكية الفكرية منصة 

ويبو غرين لتوسيع عضويتها من خالل تشجيع المبتكرين المحليين ومجموعات 

بتكاراتهم على قاعدة بيانات ويبو الصناعة على االنضمام إلى الشبكة وتحميل ا
 . لالحتياجات والتكنولوجيات WIPO GREEN database غرين 

 
 وترىمنصة وشبكة ويبو غرين، هي من مستخدمي الكيانات الحكومية نفسها و

على سبيل المثال، . إليجاد حلول تكنولوجية تلبي احتياجاتها تانمفيد اتانأد أنهما

ا لتقديم مقترحات قدمت وكالة حكومية تابعة إلحدى الدول األعضاء في الويبو طلبً 
شمسية ذاتية التنظيف  اتلوح ور علىالعثعبر قاعدة البيانات، مما مكَّنها من 

. في هذا البلدوأنشئ الحقا مصنع تجريبي . مناسبة

 
 

 
 
 

 اعتبارات التنفيذ
 مما ملحوظا، تباينا غرين ويبو برنامج مع العمل نُهج تتباين 

من  نهج ما يمكن لكل مكتب األرجح على يوجد أنه يعني

 . فكرية النظر في اعتمادهالملكية ال مكاتب

  يبدي ويبو غرين استعداده لعقد شراكة مع مكاتب الملكية

الفكرية، أو مع غيرها من الكيانات الحكومية المهتمة إلضافة 
 . عنصر أخضر إلى المبادرات القائمة

 غرين إنفاق الموارد بمعدالت  قد يستلزم العمل مع برنامج ويبو

مختلفة تتراوح من أقل القليل مقابل العضوية والمشاركة في 

تبادل المعلومات والدعوات، إلى معدالت إنفاق أعلى نسبيًا إذا 

كان الهدف المتوخى هو إنشاء مبادرات جديدة؛ مثل 
 . مشروعات تسريع معالجة الطلبات

 نية على تنفيذ ويستطيع ويبو غرين أن يضاعف القدرة الوط

المشروعات، كما هو الحال في مشروعات تسريع معالجة 

 . الطلبات في أمريكا الالتينية

 األثر المنشود
واالضطالع بمشروعات مشتركة للنهوض بتطوير  ،دعم مهمة ويبو غرين

التكنولوجيات الخضراء ونشرها استجابة للتحديات العالمية فيما يتعلق بتغير المناخ 

 . ئيواألمن الغذا
 
 

 الجهات المستفيدة
تبعا للبرنامج والمكان المحددين، قد تشمل الجهات المستفيدة مستخدمي التكنولوجيا، 

 . التكنولوجيا الخضراءوعامة الجمهور، ومكاتب الملكية الفكرية الشريكة ومبتكري 

https://wipogreen.wipo.int/wipogreen-database/database

