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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة العشرون

جنيف ،من  27نومفرب اإىل  1ديسمرب 2017

جتميع أمثلة على منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصها

من اإعداد ا ألمانة
 .1طلبت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،خالل دورهتا التاسعة عرشة اليت انعقدت من  15اإىل  19مايو
 ،2017من أأمانة الويبو "[ أأن تعد] مجموعة من ا ألمثةل عام يوجد عىل الصعيد الوطين والصعيدين ا إلقلميي وادلويل من منصات
لتبادل التكنولوجيا وترخيصها ،وعىل التحدايت املرتبطة بتكل املنصات واليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا"
(الفقرة  8.8من ملخص الرئيس لدلورة التاسعة عرشة).
.2

وبناء عىل ذكل ،يقدّم مرفق هذه الوثيقة اس تجابة لهذا الطلب.

 .3اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة اإىل الإحاطة عل اام ابملعلومات الواردة يف
مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

أأول .املقدمة والنطاق واملهنجية
يرد أأدانه جتميع غري شامل عام يوجد عىل الصعيد الوطين والصعيدين ا إلقلميي وادلويل من منصات تبادل التكنولوجيا
وترخيصها ،مع الرتكزي عىل املنصات اليت ترشف علهيا منظامت حكومية أأو منظامت حكومية دولية وتكون مفتوحة أأمام
مقديم التكنولوجيا املتعددين .ول يشمل نطاق هذا التجميع املنصات اخلاصة لتبادل التكنولوجيا وترخيصها ،مبا فهيا تكل اليت
تتعهدها العديد من املسؤسسات الأداكديمية ل إالبال عن اإماكنية احلصول عىل تراخيص تكنولوجياهتا.
ويفرد هذا التجميع وصف اا ألهداف لك منصة تبادل أأو ترخيص اس تعرضت ،وكذكل إاطارها التنظميي وملخص اا عن سامهتا
الرئيس ية ،مبا يف ذكل "1" :املنظمة املسسؤوةل عن اس تضافة منصة التبادل أأو الرتخيص وا إلرشاف علهيا؛ و" "2أأنواع
املنظامت املشرتكة يف منصة التبادل أأو الرتخيص سواء كجهات م ّوردة أأو مس هتلكة؛ و" "3اخلدمات املعروضة عىل منصة
التبادل أأو الرتخيص ؛ و" "4اجملالت اليت تندرج فهيا التكنولوجيات املعروضة أأو املطلوبة عىل املنصة.
وينتظم هذا التجميع حسب ثالثة أأقسام تتناول املنصات الوطنية واملنصات ا إلقلميية واملنصات ادلولية تباع اا ،وفق اا لطبيعة
املنظمة املسسؤوةل عن اس تضافة منصة التبادل أأو الرتخيص وا إلرشاف علهيا .ويضم أأيضا قساما خاص اا عن منصات ابرزة قيد
الإنشاء ،مبا فهيا منصة الابتاكر العاملية اليت ينكب عىل اإعدادها يف اإطار ألية ا ألمم املتحدة املشرتكة بني الوداكلت لتيسري
التكنولوجيا اليت أأطلقت يف اإطار خطة التمنية املس تدامة لعام .2030
وترد يف القسم سادسا أأدانه ،مناقشة بشأأن التحدايت املتصةل مبنصات تبادل وترخيص التكنولوجيا ،اليت تواهجها البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا ،عىل حنو خاص.

اثنيا .املنصات الوطنية
.1

أأسرتاليا " -منصة امللكية الفكرية" ( ،)Source IPمكتب امللكية الفكرية ا ألسرتايل

هتدف "منصة امللكية الفكرية" اليت يديرها مكتب امللكية الفكرية ا ألسرتايل اإىل "تيسري الابتاكر والتسويق عن طريق تزويد
أأحصاب الرباءات يف القطاع العام بوس يةل ل إالعالن عن نيهتم الرتخيص والرتوجي جملالت التكنولوجيا الرئيس ية اخلاصة هبم
ابس تخدام منصة واحدة".
وتسعى املنصة اإىل اإاتحة أأقىص قدر من فرص التعاون املمكنة للرشداكت اليت ترغب يف العمل مع رشداكء القطاع العام العاملني
يف جمال البحوث ،وتركز ابخلصوص عىل زايدة تيسري نفاذ الرشداكت ا ألسرتالية ،ول س امي الصغرية مهنا ،اإىل الابتاكرات
والتكنولوجيا اليت يودلها قطاع البحوث املمول من القطاع العام يف أأسرتاليا.
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املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

مكتب امللكية الفكرية ا ألسرتايل

املشاركون

املسؤسسااات احلكوميااة؛ ومسؤسسااات البحااوث؛ واملسؤسسااات الأداكديميااة (اجلامعااات)؛
والرشداكت (الرشداكت الصغرية واملتوسطة)

اخلدمات

بتبادل التكنولوجيا وترخيصها
التعاون يف جمال البحوث
مجيع جمالت التكنولوجيا

جمالت التكنولوجيا

املرجعhttps://sourceip.ipaustralia.gov.au/ :
.2

الصني -مركز الصني ادلويل لنقل التكنولوجيا ()CITTC

مركز الصني ادلويل لنقل التكنولوجيا هو منصة لتبادل التكنولوجيا واملعارف تتضمن عروضا وطلبات خاصة ابلتكنولوجيا
وتعرض املساعدة التقنية والتعاون ادلويل وإاقامة الرشاداكت .وحيظى املركز بدمع من وزارة العلوم والتكنولوجيا ،وجلنة بيجني
البدلية للعلوم والتكنولوجيا واحلكومة الشعبية ملقاطعة هايدان .ومن أأجل تعزيز املاكسب اليت حيققها املركز عرب ش بكته ،فاإنه يقمي
أأيضا تعاو اان مع الهيئات الأداكديمية ومسؤسسات البحوث ادلولية يف أأورواب و أأمرياك الشاملية.
املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

وزارة العلوم والتكنولوجيا؛ وجلنة بيجني احمللية للعلوم والتكنولوجيا؛ واحلكومة الشعبية
ملقاطعة هايدان
املسؤسسااات احلكوميااة؛ واملسؤسسااات الأداكديميااة (اجلامعااات)؛ ومسؤسسااات البحااوث؛
ومجمعات العلوم والتكنولوجيا؛ واملقاولت؛ وقطاع الصناعة؛ والقطاع اخلاص

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا وترخيصها
تبادل املعارف
اإاتحة ألية للمتويل
الفضاااء اجلااو ؛ والزراعااة؛ وصااناعة السا يارات؛ والبناااء والتشااييد؛ واملاواد الكمييائيااة؛
والإلكرتونيااات؛ والهندسااة؛ والرعايااة الصااحية؛ وتكنولوجيااا املعلومااات؛ وعلااوم احلياااة؛
والطاقة اجلديدة

املشاركون

جمالت التكنولوجيا

املرجعhttp://www.cittc.net/sites/english/projects-home.html :
.3

الصني – الش بكة ادلولية لنقل التكنولوجيا ()ITTN

الش بكة ادلولية لنقل التكنولوجيا يه ش بكة أأنشأأهتا جلنة بيجني احمللية للعلوم والتكنولوجيا ،ويه تتعاون مع املنظامت املعنية بنقل
التكنولوجيا وخدمة الابتاكر عىل الصعيدين احمليل وادلويل لتعزيز التعاون ادلويل يف جمال البحوث ونقل التكنولوجيا يف الصني.
وهممهتا يه اإاتحة منصة يمكن فهيا ملراكز العلوم والبحوث واملقاولت واملسؤسسات احلكومية أأن تتعاون عىل املس تويني الوطين
وادلويل من أأجل تنفيذ مشاريع ذات طابع حمدد يف جمال نقل التكنولوجيا وبرامج التعاون يف جمال الابتاكر.
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املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

جلنة بيجني احمللية املعنية ابلعلوم والتكنولوجيا

املشاركون

املسؤسسات احلكومية؛ واملنظامت غري احلكومية؛ واملسؤسساات الأداكديمياة (اجلامعاات)؛
ومسؤسسات البحوث؛ واملنظامت املعنية بنقل التكنولوجيا؛ واملقاولت

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا وترخيصها؛
التعاون يف جمال البحوث
الطب احلياو والرعاياة الصاحية؛ والطاقاة وحامياة البي؛اة؛ واملعادات الفائقاة اجلاودة؛
وتكنولوجيا املعلومات والتصالت؛ والزراعة احلديثة؛ واملواد اجلديادة؛ والاباتاكر يف
تكنولوجيا النقل ابلسكك احلديدية؛ وغريها من جمالت التكنولوجيا

جمالت التكنولوجيا

املرجعhttp://www.ittn.com.cn/Technology :
.4

كواب – منصة الابتاكر املفتوحة

تتيح منصة الابتاكر املفتوحة للرشداكت اس تعراض املنتجات واخلدمات وحتسيهنا اب ألفاكر والطلبات الواردة من رشداكت أأخرى.
ويمكن اإطالق مجموعات ومحالت تكنولوجيا حمددة أأو جتميع ما هو قامئ مهنا يف شلك تكتالت .وتضم منصة الابتاكر املفتوحة
أأيضا سامت وظيفية لتبادل ا ألفاكر وامللفات والواثئق ومواعيد تنظمي ا ألحداث واملنتدايت وغريها للمناقشة ومجع ا ألفاكر
والتصويت وحتسني املنتجات واخلدمات .وتس تعرض أأيض اا وتيرس التجارة الإلكرتونية والتعمل الإلكرتوين والمتويل امجلاهري .
بيد أأن التسجيل يف املنصة اإلزايم وليست مجيع السامت الوظيفية متاحة ابجملان.
املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

منصة الابتاكر املفتوحة

املشاركون

املقاولت؛ والقطاع اخلاص

اخلدمات

تبادل املعارف؛
التعاون يف جمال البحوث؛
المتويل امجلاهري
مجيع جمالت التكنولوجيا

جمالت التكنولوجيا
املرجعwww.in-cubator.org :
.5

الهند – منتدى  FreeTechوقاعدة بياانت التكنولوجيا جمللس البحوث العلمية والصناعية ( – )CSIRاملعهد املركز
للبحوث التكنولوجية يف جمال الأغذية ()CFTRI

املعهد املركز للبحوث التكنولوجية يف جمال ا ألغذية التابع جمللس البحوث العلمية والصناعية هو مسؤسسة للبحوث والتطوير
أأنشأأهتا حكومة الهند .ويركز املركز عىل تطوير تكنولوجيات علوم ا ألغذية ونرشها ويضم يف قاعدة بياانته اخلاصة ابلتكنولوجيا
مجموعة واسعة من التكنولوجيات والعمليات اليت ثبتت جدواها ،ونقل كثري مهنا بنجاح اإىل الرشداكت الصغرية واملتوسطة وقطاع
الصناعة.
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وتعرض التكنولوجيات جما اان يف منتدى  FreeTechليك يتس ىن التشجيع عىل تصنيع هذه املنتجات ،ومن ّمث خلق مناصب معل،
وفرص ل ألعامل احلرة ،والاس تخدام الفعال للمواد اخلام وحتسني تغذية الناس بوجه عام.
املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

جملس البحوث العلمية والصناعية ()CSIR
املسؤسسااات احلكوميااة؛ واملسؤسسااات الأداكديميااة (اجلامعااات)؛ ومسؤسسااات البحااوث؛
واملقاولت (الرشداكت الصغرى واملتوسطة)؛ والصناعة

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا وترخيصها
قدرات البحث
علوم ا ألغذية

املشاركون

جمالت التكنولوجيا

املرجعان http://www.cftri.com/technology :وhttp://14.139.158.39/freetech/
.6

الهند – رشكة الهند احملدودة خلدمات تكنولوجيا الرشداكت الصغرية واملتوسطة ()ISTSL

تتيح رشكة الهند احملدودة خلدمات تكنولوجيا الرشداكت الصغرية واملتوسطة ( )ISTSLمنصة لتبادل التكنولوجيا ،ويمكن فهيا
للرشداكت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة أأن تس تفيد من فرص التكنولوجيا اجلديدة والناش ئة عىل الصعيد العاملي ،وإاقامة
عالقات تعاون ممكنة يف جمال ا ألعامل .وتتيح الرشكة قاعدة بياانت حموس بة واسعة من التكنولوجيا املتاحة من خمتلف البدلان
وتقدم للمس تخدمني أأحدث املعلومات عن مصادر التكنولوجيات وس بل احلصول علهيا.
وابلإضافة إاىل ذكل ،أأنشأأ املرصف الهند لتمنية الصناعات الصغرية ( ،)SIDBIابلتعاون مع مركز أس يا واحمليط الهادئ لنقل
التكنولوجيا التابع ل ألمم املتحدة ( ،)UN-APCTTمكتب تكنولوجيا من أأجل الرشداكت الصغرية ( )TBSEمن أأجل اإقامة روابط
بني العنارص احلامسة للتكنولوجيا والمتويل وعرضها لفائدة قطاع الرشداكت الصغرية واملتوسطة.
املنظمة (املنظامت) املس تضيفة املرصف الهند لتمنية الصناعات الصغرية ( ،)SIDBIومرصف الهند احلكويم (،)SBI
واملرصف التجار للمرشق ( ،)OBCواملرصف الهند اخلاريج (،)IOB
واملرصف الهند
املشاركون

املسؤسسااات احلكوميااة؛ والرشا اداكت (الرشا اداكت الصااغرية واملتوسااطة)؛ ومراكااز دمع
الابتاكر؛ واملسؤسسات املالية؛ والقطاع اخلاص

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا
تبادل املعارف

جمالت التكنولوجيا

الزراعة ،والصناعة الغذائية؛ والصناعة الكمييائية؛ والبناء؛ واملناام والنقال؛ والكهارابء
والإلكرتونيااات والتصااالت؛ والطاقااة؛ والبي؛ااة؛ والغااذاء؛ واللوجسااتيات الصااناعية،
واخلاادمات؛ والقياااس ،واملراقبااة؛ وا ألهجاازة؛ واللت ،واملعاادات؛ واملاواد ،والطااالء؛
والطب ،واملواد الصيدلنية؛ واملعادن ،وصناعة حتويال املعاادن؛ والدلائان ،والزجااج،
واملطاط؛ والورق ،واخلشب ،والنس يج
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املرجعhttp://www.techsmall.com/technology-offers.php?id=database :
.7

الهند – منصة تكنولوجيا الابتاكر

تركز منصة تكنولوجيا الابتاكر عىل اإقامة روابط بني رشداكت بدلان الشامل العامةل يف جمالت التكنولوجيا مثل الطاقة واملياه
والنفاايت وتغري املناخ والقطاعات املرتبطة ابلبي؛ة مع الرشداكت الهندية من أأجل التصد لتحدايت التكنولوجيا والابتاكر يف
الهند وحتقيق المنو .وتتيح أأيضا التفاعل بني اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف سلسةل القمية :مطورو التكنولوجيا ،وطالبو احللول
التكنولوجية ،والسلطات احلكومية ومسؤسسات البحوث والتطوير.
وحتظى منصة تكنولوجيا الابتاكر بدمع من مجموعة الرشكة احملدودة خلدمات تأأجري البنية التحتية واخلدمات املالية (،)IL&FS
ويه اإحدى كربايت املسؤسسات الهندية العامةل يف جمال تطوير البىن التحتية واخلدمات املالية ،اليت تدمع الرشداكت يف ترسيع
منوها وحتقيق مطاحمها يف جمال ا ألعامل من خالل الرشاداكت بني القطاعني العام واخلاص.
املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

مجموعة الرشكة احملدودة خلدمات تأأجري البنية التحتية واخلدمات املالية ()IL&FS

املشاركون

املسؤسسااات احلكوميااة؛ واملسؤسسااات الأداكديميااة (اجلامعااات)؛ ومسؤسسااات البحااوث؛
والرشداكت؛ والقطاع اخلاص

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا وترخيصها
تبادل املعارف واخلربات
اإاتحة ألية متويل مان خاالل صاندوق الاباتاكر يف جماال البي؛اة والباىن التحتياة التاابع
جملموعة IL&FS
اجلو والبي؛ة؛ والكفاءة يف اس تخدام الطاقة؛ والبنية التحتية للطاقة؛ والطاقة اخلرضااء؛
واملوائل احلرضية؛ والنفاايت وإاعادة التدوير؛ واملياه ومياه الرصف

جمالت التكنولوجيا

املرجعhttp://innovationplatform.in :
.8

الياابن – برانمج نقل التكنولوجيا التابع للوداكةل الياابنية للعلوم والتكنولوجيا ()JST

الوداكةل الياابنية للعلوم والتكنوجليا ( )JSTيه معهد للبحوث يعمل من خالل ش بكة للرشاداكت وهو مسسؤول عن تنفيذ س ياسة
العلوم والتكنولوجيا يف الياابن ،مبا يف ذكل اخلطة ا ألساس ية للحكومة يف جمال العلوم والتكنولوجيا.
وتتيح الوداكةل طائفة واسعة من املعلومات عن العلوم والتكنولوجيا وتذيك الوعي والفهم ابملسائل املتعلقة ابلعلوم والتكنولوجيا،
وتنفذ أأيضا أأنشطة دولية اسرتاتيجية يف اإطار س ياسة الياابن يف جمال العلوم والتكنولوجيا.
وحتدد الوداكةل أأيضا مشاريع البحوث اليت تبرش ابإماكانت ّمجة تسؤهلها لتكون أأساسا لالبتاكر يف املس تقبل وتتيح طائفة واسعة من
برامج التعاون بني اجلامعيني والباحثني من القطاع العام والقطاع اخلاص .وبوجه أأكرث حتديدا ،تعمل الوداكةل عىل تيسري نقل
التكنولوجيا اليت أأمثرهتا نتاجئ البحوث املتقدمة يف اجلامعات ومسؤسسات البحوث العامة اإىل القطاع الصناعي.
وتوفر أأيضا منصة لنتقاء التكنولوجيات املتاحة للرتخيص عىل املوقع:
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https://www.jst.go.jp/tt/EN/univ-ip/cips/licensing/details_01.html
املنظمة (املنظامت)
املس تضيفة

الوداكةل الياابنية للعلوم والتكنولوجيا ()JST

املشاركون

املسؤسسااات الأداكديميااة (اجلامعااات)؛ ومسؤسسااات البحااوث؛ والصااناعة؛ واملقاااولت؛
والقطاع اخلاص

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا وترخيصها
تبادل املعارف
التعاون يف جمال البحوث
الابتاكر ا ألخرض ،والابتاكر يف جمالت احلياة (التغذية والبي؛ة والصاحة)؛ وتكنولوجياا
النانو واملواد املتناهية الصغر؛ واملعلومات والتصالت؛ والعلوم والتكنولوجيا

جمالت التكنولوجيا

املرجعhttps://www.jst.go.jp/tt/EN/about.html :
.9

كوراي – نظام  Kiboللمطابقة بني طلبات وعروض التكنولوجيا ()KTMS

أأنشأأت مسؤسسة كوراي املالية للتكنولوجيا ( )KOTECمنصة لنقل التكنولوجيا تسمى نظام  Kiboللمطابقة بني طلبات وعروض
التكنولوجيا ( )KTMSمن أأجل الرشداكت الصغرية واملتوسطة للهنوض ابلبتاكر املفتوح وزايدة الفعالية يف جين ا ألرابح من
اإجنازاهتا يف جمال البحوث والتطوير .ويقوم مركز تقيمي التكنولوجيا ( )TACابإطالق معلية للمطابقة بني الطلبات والعروض،
ويس تعرض وحيدد احتياجات التكنولوجيا من الرشكة اليت تطلهبا .مث يقوم مركز تقريب التكنولوجيا ( ،)TCCوهو مركز خمتص
يف اخلدمات الوس يطة ،ابلتواصل مع اجلهة الطالبة عن طريق الإنرتنت أأو بوس يةل أأخرى غري اإلكرتونية .ويس تعني املركز ابملنصة
الإلكرتونية ( )KTMSللبحث عن التكنولوجيات املطلوبة.
ولكام جاءت اإحدى التكنولوجيات مطابقة للطلب ،فاإن املركز هي مت ببذل العناية الواجبة ودمع لك ما يتصل ابإ جراءات التفاوض
والعقود املرتبطة بتوفري هذه التكنولوجيا .ويف ا ألخري ،تقدم مسؤسسة  KOTECدعاما مالي اا للمسؤسسة الطالبة وضامنة بتقدمي قرض
للحصول عىل الرتخيص والتطوير والإنتاج .وتوجد حاليا عىل موقع  KTMSبياانت زهاء  240 000هجة عارضة وحنو
 1 000هجة طالبة.
املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

مسؤسسة كوراي املالية للتكنولوجيا ()KOTEC

املشاركون

املسؤسسات احلكومية؛ واملقاولت (املقاولت الصغرية واملتوسطة)؛ والقطاع اخلاص

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا وترخيصها
تبادل املعارف
اإاتحة ألية للمتويل
مجيع جمالت التكنولوجيا

جمالت التكنولوجيا
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املرجع( :متاح حاليا ابللغة الكورية فقط)https://tb.kibo.or.kr :
 .10إارسائيل – منصة )SNC( Start-up Nation Central
منصة  Start-Up Nation Finderيه منصة اإلكرتونية جمانية لتبادل التكنولوجيا تتيح نظرة شامةل عن املنظومة الإيكولوجية
ا إلرسائيلية لالبتاكر .ويه مصدر هام يتيح معلومات معمقة عن الرشداكت الناش ئة واملستمثرين ومراكز ا ألعامل والرشداكت
املتعددة اجلنس يات .وتعرض أأيضا تكنولوجيا البياانت وفرص المتويل امجلاهري ويعمل فهيا فريق من احملللني املهنيني .وتتاح فهيا
معلومات مفيدة للرشداكت تسؤهلها للرتوجي لتكنولوجياهتا عىل الصعيد العاملي.
املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

(SNC) Start-up National Central

املشاركون

املسؤسسات احلكومية؛ ومراكز البحوث والتطوير؛ واملقاولت؛ والقطاع اخلاص

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا وترخيصها
التعاون يف جمال البحوث

جمالت التكنولوجيا

التكنولوجيااا الزراعيااة؛ والتكنولوجيااا احليويااة؛ وا ألماان السا يرباين؛ والصااحة الرةيااة؛
والتجااااااارة الإلكرتونيااااااة؛ وتكنولوجيااااااا املعااااااامالت املاليااااااة؛ والااااااتعمل اليل؛
والإنسالت (الروبوت)

املرجعhttps://www.startupnationcentral.org/ :
 .11س نغافورة – رشكة) Exploit Technologies Pte (ETPLاحملدودة ،التابعة لوداكةل العلوم والتكنولوجيا
والبحوث ()A*STAR
رشكة  ETPLيه اذلراع التسويقي لوداكةل العلوم والتكنولوجيا والبحوث ( ،)A*STARاإذ تدمع الابتاكر وتسويق نتاجئ البحوث
اليت جترهيا وداكةل  .A*STARوختتص أأفرقهتا يف جمالت امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والتسويق هبدف زايدة قمية ملكيهتا
الفكرية واحتضان مشاريع جتارية للتكنولوجيا املتطورة لإحداث أأثر جتار  .وتعمل رشكة  ETPLمع رواد الصناعة واملوهجني
واملبدعني وجممتع البحوث يف وداكةل  ،A*STARهبدف بناء ابتاكر مامتسك ومنظومة اإيكولوجية للرشداكت.
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املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

وداكةل العلوم والتكنولوجيا والبحوث ()A*STAR

املشاركون

املسؤسساااات احلكومياااة؛ ومسؤسساااات البحاااوث التابعاااة لاااوداكةل  :A*STARمعاهاااد
وائتالفااات البحااوث التابعااة جمللااس البحااوث يف جمااال الطااب احليااو (،)BMRC
ومسؤسسات البحوث التابعة جمللاس حباوث العلاوم والهندساة ()SERC؛ واملقااولت
(املقاولت الصغرية واملتوسطة)؛ والصناعة

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا وترخيصها
التعاون يف جمال البحوث
النفاذ اإىل قدرات البحث
الإلكرتونيااات؛ والطاقااة؛ والبي؛ااة؛ وا ألغذيااة؛ والتصااالت املعلوماتيااة والوسااائط
املتعااددة؛ والتصاانيع؛ وامل اواد وامل اواد الكمييائيااة؛ وعلااوم احلياااة؛ وا ألهجاازة الطبيااة؛
والتشخيص؛ واملواد الصيدلنية

جمالت التكنولوجيا

املرجعhttps://www.etpl.sg/innovation-offerings/technologies-for-license :
 .12سويرسا – الرابطة السويرسية لنقل التكنولوجيا ()swiTT
تنشط الرابطة السويرسية لنقل التكنولوجيا ( )swiTTيف جمال نقل التكنولوجيا من معاهد البحوث والتعلمي العامة،
واملستشفيات اجلامعية وغريها من منظامت البحوث غري الرحبية اإىل القطاع اخلاص يف سويرسا .وتتيح منصة  swiTTأأيض اا تبادل
التجارب و أأفضل املامرسات يف نقل التكنولوجيا.
وتتعهّد رابطة  swiTTقاعدة بياانت تسمى  swittlistوتقدم فهيا فرص التكنولوجيا والرتخيص لها املعروضة من مسؤسسات
البحوث والتعلمي العامة عىل ا ألطراف املهمتة سواء يف القطاع اخلاص أأو القطاع العام.
املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

الرابطة السويرسية لنقل التكنولوجيا ()swiTT

املشاركون

املسؤسسات الأداكديمية (اجلامعات)؛ ومسؤسسات البحوث؛ والقطاع اخلاص

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا وترخيصها
تبادل املعارف
الإنذار ابلتكنولوجيا املزدوجة الاس تخدام
املواد املتقدمة ،والتكنولوجيا املتناهية ادلقة وتكنولوجيا النانو؛ والتكنولوجيا احليوية،
واملاااواد الصااايدلنية ،والتشاااخيص والتكنولوجياااا الطبياااة؛ والعملياااات واملركباااات
الكمييائيااة؛ والهندسااة املدنيااة واملياكنيكيااة؛ والفضاااء اجلااو ؛ والهندسااة الكهرابئيااة
والإلكرتونية ،واجملسات والتحليل القيايس؛ وتكنولوجيا املعلومات والتصالت

جمالت التكنولوجيا

املرجعhttps://switt.ch/ :
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اثلثا .املنصات ا إلقلميية
.1

ش بكة الرشداكت ا ألوروبية )(EEN

معلت ش بكة الرشداكت ا ألوروبية ( )EENالتابعة للمفوضية ا ألوروبية عىل اإدماج املراكز السابقة لتبادل معلومات الابتاكر
ومراكز تبادل املعلومات ا ألوروبية مس تفيدة مما أأجنزته هذه املراكز هبدف اإاتحة دمع متاكمل يف قطاعي ا ألعامل والابتاكر
للرشداكت الصغرية واملتوسطة .و َّمتول الش بكة بمتويل مشرتك يف اإطار برانمج الاحتاد ا ألورويب لتنافس ية الرشداكت الصغرية
واملتوسطة (.)COSME
وتنشط الش بكة حاليا يف  63بدل اا يف العامل وتضم  3 000خبري من أأكرث من  600منظمة عضو تعمل يف جمال دمع قطاع ا ألعامل.
وتتيح دعام ومشورة جمانيني وحمددين ملساعدة الرشداكت عىل الابتاكر والمنو وطنيا ودوليا .وتشمل اخلدمات املقدمة اس تكشاف
التكنولوجيات اجلديدة ،والرتخيص للمنتجات واخلدمات املبتكرة ،وإاجياد رشداكء دوليني وفرصا ل ألعامل والتكنولوجيا والتعاون يف
جمال البحوث.
وتتيح أأيضا اإماكنية البحث عن رشداكء لتصنيع املنتجات وتوزيعها واملشاركة يف تطويرها وتوريدها وتقرتح أأفاكرا ومشاريع جديدة.
وي مت ذكل يف لك بدل عىل حدة ،ففي سويرسا مثال يمكن الاطالع عىل قاعدة البياانت هذه عىل املوقع:
https://www.swisseen.ch/en/innovation-technologie/technology-database
وتتاح أأيضا خاصية الإبال عن الفرص املتاحة حديثا عىل املوقع:
https://www.swisseen.ch/en/innovation-technologie/technology-database
املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

املفوضية ا ألوروبية

املشاركون

املسؤسسااات الأداكديميااة (اجلامعااات)؛ ومسؤسسااات البحااوث؛ واملقاااولت (الرشااداكت
الصغرية واملتوساطة)؛ ومانظامت دمع الاباتاكر؛ ومانظامت التمنياة ا إلقلميياة؛ وغارف
التجارة والصناعة

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا وترخيصها
التعاون يف جمال البحوث
الإنذار ابلتكنولوجيا املزدوجة الاس تخدام
جماااال الطاااريان ،وتكنولوجياااا الفضااااء والتكنولوجياااا ذات الاسااا تخدام املااازدوج؛
والصناعة الغذائية؛ وصناعة الس يارات ،والنقل واللوجستيات؛ وتكنولوجياا الكمييااء
احليوية؛ والصناعات اخلالقة؛ والرتاث الثقايف؛ والبي؛ة؛ والرعاية الصاحية؛ وخادمات
وصناعة تكنولوجياا املعلوماات والتصاالت؛ والطاقاة اذلكياة؛ والصاناعة واخلادمات
البحرية؛ وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا املتناهية الصغر؛ والبيع ابلتقسا يط؛ والبنااء
املس تدام؛ والنس يج وا ألزايء احلديثة؛ ورايدة املر أأة يف ا ألعامل احلرة

جمالت التكنولوجيا

املرجعhttp://een.ec.europa.eu/ :
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.2

املنصة ا ألوروبية للتعاون بني التكتالت ()ECCP

املنصة ا ألوروبية للتعاون بني التكتالت ( )ECCPيه مرفق خدمات هيدف اإىل تزويد تكتالت املنظامت اب ألدوات من أأجل
اس تخدام فعال للتواصل فامي بيهنا والبحث عن رشداكء وفرص ممكنة؛ وإاقامة التعاون داخل أأورواب وخارهجا؛ ودمع بروز سلسالت
قمية جديدة من خالل التعاون بني القطاعات؛ واحلصول عىل أأحدث املعلومات اجليدة عن تطوير التكتالت؛ وحتسني أأداء
وتنافس ية التكتل و أأعضائه.
ورمغ أأن هذه املنصة ليست يف حد ذاهتا منصة لنقل التكنولوجيا من أأجل فرادى الرشداكت ،فاإاها منصة للمطابقة بني متطلبات
منظامت اإدارة التكتالت يف أأورواب لإقامة روابط مع منظامت أأخرى يف أأورواب ومناطق بعيدة عهنا إابنشاء رشاكة دلمع معلها عىل
نطاق دويل من خالل أأعضاء التكتالت اذلين يضمون منتجني ومنظامت أأخرى يف املنظومة الإيكولوجية .وتعىن التكتالت
بتيسري التعاون بني الرشداكت ا ألعضاء فهيا ،ودمع أأنشطة الابتاكر يف رشداكهتا ا ألعضاء ،مبا يف ذكل من خالل توفري تكنولوجيا
لهذه الرشداكت لبيعها وإاجياد مشرتين للتكنولوجيا اليت طورهتا ،ومتكني رشداكهتا ا ألعضاء من احلصول عىل متويل خاص وعام.
املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

املفوضية ا ألوروبية

املشاركون

تكتاال املاانظامت :وتكتاال املقاااولت (املقاااولت الصااغرية واملتوسااطة) ،وماانظامت
البحوث ،ورابطات املنتجني ،والصناعة

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا وترخيصها
تبادل املعارف
اإاتحة ألية للمتويل
مجيع جمالت التكنولوجيا

جمالت التكنولوجيا

املرجعhttps://www.clustercollaboration.eu/ :
.3

مرصف تكنولوجيا الطاقة املتجددة ()RET-Bank

ش بكة أس يا واحمليط الهادئ للتعاون يف جمال الطاقة املتجددة ( )RECAPيه ش بكة أأنشأأها ويس تضيفها مركز أس يا واحمليط
الهادئ لنقل التكنولوجيا ( .)APCTTوتعمل هذه الش بكة عىل الهنوض برشاداكت البحوث والتطوير وتيرس التعاون يف نقل
التكنولوجيا بني بدلان منطقة أس يا واحمليط الهادئ يف جمال الطاقة املتجددة عن طريق "مرصف تكنولوجيا الطاقة املتجددة"
( ،)RET-Bankونقل تكنولوجيا الطاقة املتجددة اجملربة واليت ثبت جناحا يف جمالت الطاقة الشمس ية وطاقة الكتةل احليوية
وطاقة الرايح والطاقة الكهرمائية الصغرية والطاقة احلرارية اجلوفية.
ويعمل مرصف تكنولوجيا الطاقة املتجددة كس تودع للمعلومات عن تكنولوجيا الطاقة املتجددة املتاحة للنقل والنرش ،ويعرض
التكنولوجيات املتاحة لعامة امجلهور عرب املواقع الإلكرتونية ملركز أس يا واحمليط الهادئ لنقل التكنولوجيا وش بكة أس يا واحمليط
الهادئ للتعاون يف جمال الطاقة املتجددة.
املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

مركز أس يا واحمليط الهادئ لنقل التكنولوجيا ()APCTT
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املشاركون

املسؤسسات احلكومية؛ ومسؤسسات البحوث

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا
التعاون يف جمال البحوث
الطاقاة املتجاددة :تكنولوجياات الطاقاة الشمسا ية ،وطاقاة الكاتةل احليوياة ،وطاقااة
الرايح ،والطاقة الكهرمائية الصغرية ،والطاقة احلرارية اجلوفية

جمالت التكنولوجيا

املرجعhttp://apctt.org/recap/ret-bank-detail :
.4

قاعدة بياانت التكنولوجيا من أأجل الرشداكت الصغرية واملتوسطة Technolog4SME

قاعدة  Technolog4SMEيه منصة اإلكرتونية يس تضيفها مركز أس يا واحمليط الهادئ لنقل التكنولوجيا ( )APCTTويه
خمصصة لتبادل املعلومات عن وفرة التكنولوجيات وإاجياد موردين لها من أأجل الرشداكت الصغرية واملتوسطة يف بدلان منطقة
أس يا واحمليط الهادئ .وتتيح قاعدة البياانت قامئة ابلتكنولوجيا املتاحة للنقل (،)http://www.apctt.org/technology-offer
وقامئة ابلطلبات عىل التكنولوجيا ( ،)http://www.apctt.org/technology-requestوفرصا من أأجل التعاون يف جمال ا ألعامل
من خالل املشاريع املشرتكة والرشاداكت ( .)http://www.apctt.org/partnership-offerويتاح اس تخدام قاعدة بياانت
التكنولوجيا  Technolog4SMEجماان.
ويس تضيف أأيضا مركز أس يا واحمليط الهادئ لنقل التكنولوجيا ( )APCTTمجموعة واسعة من الربامج واخلدمات اليت تدمع العلوم
والتكنولوجيا والابتاكر ،ونقل التكنولوجيا ومعلومات التكنولوجيا ،اليت تعد مفيدة يف جمال نقل التكنولوجيا وترد قامئة هبا يف اهاية
هذه الوثيقة .وقد أأعد مركز أس يا واحمليط الهادئ لنقل التكنولوجيا ( )APCTTأأيضا قامئة بقواعد بياانت التكنولوجيا العاملية
والوطنية اليت تعىن بنقل التكنولوجيا املتعلقة ابخلدمات املوهجة للرشداكت الصغرية واملتوسطة واملقاولني ،ويمكن الاطالع علهيا يف
املوقع .http://apctt.org/aptitude/
املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

مركز أس يا واحمليط الهادئ لنقل التكنولوجيا ()APCTT

املشاركون

الرشداكت (الرشداكت الصغرية واملتوسطة)

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا
تبادل املعارف
التعاون يف جمال ا ألعامل (املشاريع املشرتكة والرشاداكت)
مجيع جمالت التكنولوجيا

جمالت التكنولوجيا

املرجعhttp://www.apctt.org/technology-transfer :
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.5

تكنولوجيات الزراعة املس تدامة يف جنوب أس يا وجنوب رشق أس يا ()SATNET Asia

ش بكة نقل املعارف بشأأن تكنولوجيات الزراعة املس تدامة وحتسني روابط ا ألسواق يف جنوب أس يا وجنوب رشق أس يا
( )SATNET Asiaيه ش بكة مسؤسسات عامةل يف هذه املنطقة ،تتبادل املعارف بشأأن تكنولوجيات الزراعة املس تدامة وحتسني
الروابط بني ا ألسواق .وتيرس ش بكة  SATNET Asiaنقل املعارف من خالل اإعداد حمفظة عن أأفضل املامرسات يف
تكنولوجيات الزراعة املس تدامة وتيسري التجارة.
وتتضمن قاعدة بياانت ش بكة  SATNET Asiaمعلومات عن تكنولوجيات الزراعة املس تدامة و أأفضل املامرسات الزراعية اجليدة
اليت يروج لها معدوها من املامرسني وينفذها صغار املزارعني يف خمتلف بدلان منطقة جنوب أس يا وجنوب رشق أس يا.
املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

مركز التخفيف من وطأأة الفقر من خالل تمنية احملاصيل الثانوية يف أسا يا واحملايط
الهادئ ( ،)CAPSAابلشرتاك مع مركز أسا يا واحملايط الهاادئ لنقال التكنولوجياا
( ،)APCTTوشعبة التجارة والاستامثر يف اللجنة الاقتصادية والاجامتعية لسا يا
واحمليط الهادئ ( ،)ESCAPواملركز العاملي لبحوث اخلرضوات يف منطقاة رش
وجنوب رش أس يا ( ،)AVRDC ESEAومركز ا ألمن الغذايئ ( ،)FSCجبامعاة
هوهيهنامي بأأملانيا
املسؤسسات احلكومية؛ واملسؤسسات الأداكديمية (اجلامعاات)؛ ومسؤسساات البحاوث؛
واملنظامت الغري حكومية؛ والقطاع اخلاص

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا وترخيصها
تبادل املعارف
التعاون يف جمال البحوث
الزراعة

املشاركون

جمالت التكنولوجيا
املرجعhttp://satnetasia.org/ :

رابعا .املنصات ادلولية
 .1قاعدة بياانت التكنولوجيا البيئية ،مكتب تروجي الاستامثر والتكنولوجيا بطوكيو التابع ملنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية
()UNIDO ITPO Tokyo
أأنشئ مكتب تروجي الاستامثر والتكنولوجيا بطوكيو التابع ملنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية ()UNIDO ITPO Tokyo
مبوجب اتفاق أأبرم بني منظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية وحكومة الياابن.
وتتبادل قاعدة بياانت التكنولوجيا البيئية يف هذا املكتب معلومات عن التكنولوجيات املتعلقة ابلطاقة والبي؛ة اليت تتيحها رشداكت
ايابنية ،وتعمل من خالل ذكل عىل تعزيز نقل هذه التكنولوجيات اإىل البدلان النامية .ويقوم موظفو منظمة ا ألمم املتحدة للتمنية
الصناعية وخرباء استشاريون يف جمال يف التكنولوجيا ابس تعراض هذه التكنولوجيات والتحقق من أأهليهتا للتسجيل يف قاعدة
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البياانت استنادا اإىل املعايري التالية )1 :قابلية التطبيق يف البدلان النامية؛  )2املزية التنافس ية؛  )3املطابقة مع ولية منظمة ا ألمم
املتحدة للتمنية الصناعية يف جمال التمنية الصناعية؛  )4الاس تدامة؛  )5اكامتل مواصفهتا التقنية.
املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

مكتااب تااروجي الاسااتامثر والتكنولوجيااا بطوكيااو ،التااابع ملنظمااة ا ألمم املتحاادة للتمنيااة
الصناعية ()UNIDO ITPO Tokyo

املشاركون

املسؤسسات احلكومية؛ واملنظامت غري احلكومية؛ واملقاولت؛ والقطاع اخلاص

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا
بناء القدرات
ختفاايا الكربااون وحفااق الطاقااة (الزراعااة ،الصاايد ،الغاااابت ،املباااين والبيااوت
املعيش ية ،التوليد املشرتك للطاقة ،الكفااءة يف اسا تخدام الطاقاة ،الصاناعة ،الطاقاة
املتجددة)؛ ومنع التلوث وإاتالف املواد املتسببة فيه (املواد املتسببة يف نضوب طبقة
ا ألوزون ،تلااوث الهااواء ،ومياااه النفاااايت الصااناعية ،والرصااف الصااحي ،واملياااه
السطحية ،واحمليطات ،والرتبة واملياه واجلوفية ،والبي؛ة احلرضية واملعيش ية)؛ ومعاجلة
النفاايت وتدبريها (اإعاادة تادوير الدلائان ،اإعاادة تادوير الزجااج ،السا يارات املنهتياة
الصاااالحية ،معلياااة الإنتااااج ،النفااااايت الصااالبة البدلياااة ،النفااااايت الصاااناعية،
النفاايت الطبية)

جمالت التكنولوجيا

املرجعhttp://www.unido.or.jp/en/activities/technology_transfer/technology_db/ :
.2

املنصة العاملية لتبادل املعلومات بشأأن الابتاكر

أعدت هذه املنصة يف ابدئ ا ألمر بتعاون بني ما يزيد عن  100منظمة دولية متثل احلكومات وقطاع ا ألعامل والهيئات الأداكديمية
واجملمتع املدين .ويشمل الرشداكء املسؤسسون لهذه املنصة الك من اخملترب ا ألمرييك للتمنية العاملية التابع للوداكةل ا ألمريكية للتمنية ادلولية
( ،)USAIDوالوداكةل ا ألسرتالية للتمنية ادلولية ( ،)AusAidوالوداكةل الكورية للتعاون ادلويل ( ،)KOICAومسؤسسة بيل وميليندا
غيتس .وتشمل املنظامت ا ألخرى املشاركة اجلهات املاحنة واملسؤسسات واجلامعات ومنظامت البحوث واملنظامت غري احلكومية
ووسائط الإعالم اليت تسامه يف تمنية منصة تبادل املعلومات.
وتتيح هذه املنصة وس يةل لإجياد ابتاكرات ثورية وتقامسها واملسامهة فهيا ،والبحث عن المتويل والتواصل مع مصادر أأخرى
ملواصةل اختبار الابتاكرات ورصد أأحدث الاجتاهات يف التكنولوجيات.
وتضم حاليا مجموعة واسعة من الابتاكرات املعروضة للمتويل والتعاون والتطبيق وإابداء املالحظات بشأأاها ،اإىل جانب مصادر
المتويل املتاحة دلمع هذه الابتاكرات ،وعدد كبري من املتعاونني املس تعدين لس تعراض احللول اجلديدة وتقيميها أأو اإاتحة خربهتم
لرواد ا ألعامل.
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املنظماااااااااة (املااااااااانظامت)
املس تضيفة

املنصة العاملية لتبادل املعلومات بشأأن الابتاكر

املشاركون

املاانظامت ادلوليااة؛ واملسؤسسااات احلكوميااة؛ واملسؤسسااات الأداكديميااة (اجلامعااات)؛
ومسؤسسات البحوث؛ واملنظامت غاري احلكومياة ومانظامت اجملمتاع املادين؛ والقطااع
اخلاص

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا
اإاتحة ألية للمتويل

جمالت التكنولوجيا

الزراعااة؛ والتكنولوجيااا الرةيااة للتمنياااة والمتكااني؛ والطاقااة؛ والبي؛ااة؛ والصاااحة؛
والإساكن والبنية التحتية؛ والنقل وسلسةل الإمداد؛ والرصف الصحي والنظافة

املرجعانhttps://www.globalinnovationexchange.org/innovations :
وhttps://www.globalinnovationexchange.org/funding
.3

النظام العاملي لتبادل ا ألصول والتكنولوجيا فامي بني بدلان اجلنوب ()SS-GATE

أأنشأأ مكتب ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ( )UNOSSCالنظام العاملي لتبادل ا ألصول والتكنولوجيا فامي بني بدلان
اجلنوب ( )SS-GATEللتشجيع عىل اكتشاف الابتاكرات والتكنولوجيات وتبادلها ونقلها فامي بني البدلان النامية.
وتضم املنصة موقعا اإلكرتونيا يمكن فيه حلكومات ومسؤسسات ورشداكت اجلنوب حتديد احتياجات خاصة من السلع واخلدمات
واملعلومات واملوارد ويمكن فيه أأيضا لرشداكت القطاع اخلاص يف بدلان اجلنوب ا ألخرى أأن تعرض خدمات ومنتجات و /أأو
المتويل لالس تجابة لتكل الاحتياجات .ويتيح النظام العاملي واملراكز القطرية ومراكز ا ألعامل ا إلقلميية و أأمانة النظام يف ش نغها
ابلصني أأيض اا أأعامل تيسري ودمع يف املعامالت احمللية.
املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

مكتب ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ()UNOSSC

املشاركون

املسؤسسات احلكومية؛ واملسؤسسات الأداكديمية (اجلامعات)؛ واملقااولت؛ ورابطاات
قطاع ا ألعامل؛ واجملمتع املدين؛ والقطاع اخلاص

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا وترخيصها
اإاتحة ألية للمتويل

جمالت التكنولوجيا

الطاقة؛ والزراعة النظيفة؛ والصحة

املرجعhttp://ss-gate.info/ :

CDIP/20/10 Rev.
Annex
15

.4

منصة التكنولوجيات واملامرسات املوهجة لصغار املنتجني الزراعيني ( ،)TECAالتابعة ملنظمة ا ألغذية والزراعة ل ألمم
املتحدة ()FAO

تتيح منصة التكنولوجيات واملامرسات املوهجة لصغار املنتجني الزراعيني ( )TECAمعلومات معلية بشأأن التكنولوجيات
واملامرسات الزراعية ملساعدة صغار املنتجني يف هذا امليدان .ويتاح للمس تخدمني نفاذ ميرس اإىل قاعدة بياانت للمعارف من أأجل
حتسني أأنظمة الإنتاج وتسويق املنتجات وإادارة الضيعات الزراعية .وتقدم أأيضا يف قاعدة بياانت  TECAقامئة ابلتكنولوجيات
اليت اختربها و /أأو يعمتدها صغار املنتجني واليت يتيرس اس تنساخها وزايدة ا إلنتاج بصورة مس تدامة.
وتعرض أأيضا منصة  TECAطائفة متنوعة من املنتدايت ومجموعات التبادل الإلكرتونية تتيح للخرباء واملامرسني تقامس جتارهبم
ومعارفهم بشأأن خمتلف أأنظمة الزراعة املوهجة لفائدة صغار املنتجني وحتسني دمعهم.
املنظمة (املنظامت)
املس تضيفة

منظمة ا ألغذية والزراعة ل ألمم املتحدة ()FAO

املشاركون

رابطااات امل ازارعني؛ واملسؤسسااات الأداكديميااة (اجلامعااات)؛ واملاانظامت غااري احلكوميااة؛
والقطاع اخلاص

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا
التعاون يف جمال البحوث
تبادل املعارف

جمالت التكنولوجيا

مكننااة الزراعااة؛ وبناااء القاادرات؛ واحلااد ماان تغااري املناااخ وخماااطر الك اوارث؛ وإانتاااج
احملاصيل؛ ومصائد ا ألسامك وزراعة ا ألحياء املائية؛ والغاابت؛ وإانتااج ا ألعاالف؛ وإادارة
املوارد الطبيعية؛ والتغذية؛ معليات ما بعد احلصاد والتسويق

املرجعhttp://teca.fao.org/home :
-5

منصة ويبو غرين ) ،(WIPO GREENاملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)

منصة ويبو غرين يه سوق تفاعلية تروج لالبتاكر ونرش التكنولوجيات اخلرضاء .وتضطلع بذكل من خالل ربط بني مقديم
التكنولوجيا واخلدمات مع من يسعون للحصول عىل حلول مبتكرة.
وتسامه منصة ويبو غرين يف الابتاكر يف جمال التكنولوجيا اخلرضاء ونقلها ابمجلع بني مجموعة واسعة من التكنولوجيات وا ألطراف
الفاعةل يف سلسةل قمية الابتاكر يف جمال التكنولوجيا اخلرضاء .وتربط أأحصاب التكنولوجيات اجلديدة مع ا ألفراد أأو الرشداكت اليت
تسعى اإىل تسويق التكنولوجيا اخلرضاء أأو احلصول عىل ترخيص لها أأو النفاذ اإلهيا أأو توزيعها .وفضال عن ذكل ،تيرس الش بكة
العالقات واملعامالت التجارية ابلربط بني مقديم وطاليب التكنولوجيا اخلرضاء ،وتعمل مبثابة بوابة للنفاذ اإىل مجموعة متنوعة من
اخلدمات املفيدة.
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املنظمة (املنظامت) املس تضيفة

املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)

املشاركون

املاانظامت احلكوميااة ادلوليااة؛ واملاانظامت غااري احلكوميااة؛ ومسؤسسااات البحااوث؛
واملقااااولت (الرشاااداكت الصاااغرية واملتوساااطة)؛ واخلااارباء ورابطاااات الصاااناعة؛
واملسؤسسات املالية؛ والقطاع اخلاص

اخلدمات

تبادل التكنولوجيا وترخيصها
تبادل املعارف
بناء القدرات لتيسري نقل التكنولوجيا
قامئة خبرباء ومقديم خدمات التكنولوجيا اخلرضاء
المتويل/ألية للتال بني املستمثرين

جمالت التكنولوجيا

البناء والتشييد؛ واملواد الكمييائية واملواد املتطاورة؛ والطاقاة؛ والزراعاة والغااابت؛
واملنتجات اخلرضاء؛ والتلوث والنفاايت؛ والنقل؛ واملياه

املرجعانhttps://www3.wipo.int/wipogreen/en/ :
وhttps://www3.wipo.int/wipogreen-database/

خامسا .منصات قيد الإنشاء
 .1املنصة الإلكرتونية للية تيسري التكنولوجيا ()TFM
يف اإطار تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ،قررت ا ألمم املتحدة ،خالل املسؤمتر ادلويل الثالث ل متويل الت منية املنعقد يف يوليو ،2015
أأن تنشئ ألية لتيسري التكنولوجيا ( )TFMلتيسري التعاون بني أأحصاب املصلحة املتعددين دعاما ألهداف التمنية املس تدامة (انظر
الفقرة  123من خطة معل أأديس أأاباب) ،وتشمل عنارصها تطوير منصة اإلكرتونية لتكون بوابة تتيح املعلومات عن املبادرات
والليات والربامج القامئة يف جمال العلوم والتكنولوجيا والابتاكر.
ومل تدخل منصة  TFMحزي اخلدمة بعد ،بيد أأن العمل جار من أأجل تصمميها وتطويرها وتشغيلها ،مبا يف ذكل القيام جبمع أأويل
لتطبيقات ومبادرات التكنولوجيا القامئة الرامية اإىل التصد لتحدايت التمنية املس تدامة.
ومن العنارص الرئيس ية يف تطوير املنصة الإلكرتونية اإجراء تقيمي مس تقل ل يقترص عىل عرض خيارات التصممي الهنديس للمنصة
وهيلك اإدارهتا وحوكهتا ،بل يصف أأيضا ابلتفصيل مزااي ش ىت اخليارات املتاحة للمنصة الإلكرتونية وما ترتتب عليه من تاكليف
مالية .ومن املهم جدا أأاها تس تعرض يف مرفقاهتا منصات تبادل التكنولوجيا القامئة حاليا.
ومن الرسائل الرئيس ية لهذه املنصة أأنه "ينبغي أأن تدمع املنصة ا إللكرتونية معليات نقل التكنولوجيا احلالية عن طريق املطابقة بني
الطلبات والعروض ،و أأن ل تكون جمرد مس تودع للحصول عىل معلومات متعلقة ابلس ياسة و /أأو العلوم".
املرجعhttps://sustainabledevelopment.un.org/tfm :
ويمكن الاطالع عىل النص الاكمل للتقيمي املس تقل للمنصة الإلكرتونية  TFMيف العنوان:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16505Full_Report_Online_Platfo
rm_Assessment.pdf
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.2

منصة تبادل تكنولوجيا احلد من خماطر الكوارث ()DRR

هذه أأيضا منصة أأخرى من منصات تبادل التكنولوجيا اليت مل تنشأأ بعد ،لكهنا داكنت موضوع نقاش يف اإطار منتدايت ا ألمم
املتحدة ،ول س امي مكتب ا ألمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ( ،)UNISDRامللكف بتنفيذ الاسرتاتيجية ادلولية للحد من
الكوارث (.)ISDR
وستسعى منصة التكنولوجيا هذه املوهجة للش بكة العاملية املعنية ابلتكيف مع تغري املناخ واحلد من الكوارث اإىل اإاتحة معلومات
عن ش ىت املنتجات واخلدمات وستسعى يف املقام ا ألول اإىل متكني قطاعات ا ألعامل من تبادل تكنولوجيا احلد من الكوارث.
ومن املرتقب أأن تس تعني هذه املنصة بنظام معلومات متقدم متاح من مصدر مفتوح ،س يكفل توسعها يف املس تقبل بتقدمي قاعدة
موحدة وتسويق مرن لنقل تكنولوجيا املنصة يف املس تقبل.
املرجعhttps://www.unisdr.org/we/inform/publications/50221 :

سادسا .التحدايت املرتبطة مبنصات تبادل التكنولوجيا وترخيصها
تتطلب منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصها موارد كبرية لتشغيلها بفعالية ،مبا يف ذكل "1" :موارد تقنية ،مبا فهيا ا ألهجزة
والربجميات؛ " "2وموارد برشية ألداء أأدوار مثل تطوير املنصة وإادارهتا ،وخدمة الزابئن ودمعهم ،وإادارة ا ألعامل وتطويرها،
والتسويق والتصالت ،واخلدمات القانونية.
وتلزم املوارد املذكورة لضامن قدرة املنصات عىل حتقيق العنارص ا ألساس ية للعملية ،ويه "ا ألصاةل والفعالية واملطابقة السلسة
والقدرة عىل تقدمي خدمات خمصصة" ،عىل النحو املبني يف التقرير الاكمل عن نتاجئ التقيمي الفين املس تقل للمنصة الإلكرتونية
للية التيسري التكنولويج .1وقد ترتفع تلكفة هذه املوارد ،اإذ يقدر أأن تصل تاكليف بدء التشغيل اإىل  2مليون دولر أأمرييك
و أأن تبلغ تاكليف تشغيل املنصة  1.2مليون دولر (ل تشمل تاكليف الرتمجة) ،وفقا للتقرير الاكمل املصاحب عن نتاجئ التقيمي
الفين املس تقل.2
ويتطلب الاس تخدام الفعال ملنصات تبادل التكنولوجيا وترخيصها موارد معينة من جانب مقديم التكنولوجيا ومس هتلكهيا ،مبا يف
ذكل املوارد البرشية من جانب املس هتكل ،لتحديد احتياجاته التكنولوجية والتكنولوجيات املناس بة لتلبيهتا ،ومن جانب املقدّم
لإدارة حمافق التكنولوجيا وعرضها ،وكذكل موارد برشية عىل الك اجلانبني ألغراض التعاقد والتبادل.
ويتطلب تشغيل هذه املنصات واس تخداهما بنية حتتية موثوقة ل س امي من حيث التصال ابلإنرتنت.
وقد سلط الضوء عىل التحدايت املتعلقة ابملنصات الإلكرتونية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف مصادر مثل تقرير عام
 2009عن "العوامل املسؤثرة عىل استيعاب املعلومات يف اجلامعات يف البدلان النامية" ،واس تعراض جتارب املس تخدمني عايم
 2010و 2014مضن برانمج ا ألحباث من أأجل احلياة ،اذل أأعدّته منظمة ا ألمم املتحدة ل ألغذية والزراعة وبرانمج ا ألمم املتحدة
للبي؛ة ومنظمة الصحة العاملية والويبو ،ومن مضن هذه التحدايت:


غياب النفاذ اإىل احلواسيب املتصةل ابلإنرتنت؛



ورسعة اتصال الإنرتنت ونوعيته؛

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16505Full_Report_Online_Platform_Assessment.pdf 1
 2املصدر السابق ذاته.
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وتلكفة النفاذ اإىل الإنرتنت؛



واملنافسة للنفاذ اإىل الإنرتنت؛



وضعف ش بكة التيار الكهرابيئ؛



وصعوبة العثور عىل موارد مالمئة؛



وصعوابت يف فهم لغات النرش؛



وهناك عوائق أأخرى تتعلق ابلظروف احمللية (مثل الزناعات والبىن التحتية للنقل).

مقتبس من :اس تعراض جتارب املس تخدمني لعام  ،2015برانمج ا ألحباث من أأجل احلياة
حتول يف العقبات اليت حتول دون اس تخدام املنصات الإلكرتونية يف البدلان النامية والبدلان
وتشري املصادر املذكورة أأعاله اإىل ّ
ا ألقل منوا من عقبات بسبب البىن التحتية (غياب النفاذ اإىل احلواسيب املتصةل ابلإنرتنت وتلكفة النفاذ اإىل الإنرتنت وضعف
ش بكة التيار الكهرابيئ) اإىل عقبات بسبب البىن التحتية والقدرات (رسعة الإنرتنت ونوعيته وصعوبة العثور عىل موارد مالمئة).
العائق

 2015ل عوائق أأو
عوائق بس يطة

 2010ل عوائق أأو
عوائق بس يطة

الاجتاه

الوصول اإىل احلاسوب
الكهرابء

90%
73%

76%
62%




تلكفة احلاسوب أأو الإنرتنت

65%

56%
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رسعة الإنرتنت

27%

38%



العثور عىل موارد مالمئة

32%

55%



مقتبس من :اس تعراض جتارب املس تخدمني لعام  ،2015برانمج ا ألحباث من أأجل احلياة
مالحظة :يشري الاجتاه اإىل زايدة نوع العوائق أأو نقصااها.
وهتدف منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصها اإىل تعزيز املعامالت بني مقديم التكنولوجيا ومس هتلكهيا ،ويتطلب ذكل ما ييل:
" "1موارد مالية؛ " "2وبي؛ة متكينية .وتشمل التحدايت اليت تواجه حتقيق هذه املعامالت يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا:
أليات المتويل غري الاكفية النامجة عن ضعف ا ألسواق وعدم اس تقرارها وما يرتبط بذكل من خماطر الاستامثر ،وختلف القطاع
املايل ،وعدم كفاية المتويل من القطاع العام من أأموال حكومية و أأموال املاحنني ،ومنع مقدّ يم التكنولوجيا من فرض أأسعار ل
تغطي تاكليف البحث والتطوير حفسب بل حتقق هلم ا ألرابح أأيضا ،كام يت ّبني يف دراسة عن اقتصادايت امللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل .3وتشمل التحدايت أأيضا ضعف البي؛ة المتكينية ،ووضع س ياسات و أأطر قانونية منقوصة يف جمال
امللكية الفكرية وغريها ،وسوء الظروف الاقتصادية ،مبا يف ذكل ارتفاع معدل التضخم أأو تذبذبه ،وضعف البىن التحتية املادية،
وندرة العامل املهرة النامجة عن نقص املسؤسسات التعلميية ،كام هو مبني يف ادلراسة املذكورة.4
وتواجه البدلان ا ألقل منوا حتدايت خاصة فامي يتعلق بتشغيل التكنولوجيا واس تخداهما ،وتعزيز املعامالت بني مق ّديم التكنولوجيا
ومس هتلكهيا بسبب الظروف البرشية والبنيوية ،مبا يف ذكل "الفقر املدقع ونقص البىن التحتية وعدم الوصول اإىل الاحتياجات
الإنسانية ا ألساس ية مثل املياه والطاقة والرصف الصحي والرعاية الصحية"" ،واخنفاض خمزوانت العامةل املاهرة والعوائق اجلغرافية
(مثل انعدام املالذ الطبيعي املالمئ") ،وحمدودية قدرات الاستيعاب الناجتة ّمعا س بق ،وهو ما أأكّده التقرير التقيميي ملرشوع
امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – بناء احللول ،وتقرير عام  2014لفرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف
65
تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية.
[اهاية الوثيقة]

 3املصدر.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287167 :
 4ذات املصدر السابق.
 5املصدرhttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=311558 :
.https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16505Full_Report_Online_Platform_Assessment.pdf 6

