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ون للجنة المعن�ة بالتنم�ة  الدورة السابعة والع�ش

 والمل��ة الفك��ة

 

 من جدول األعمال: المل��ة الفك��ة والتنم�ة 8البند 

 

 لس�دة الرئ�سةل ا� شكر 
 

ا�ة ابتكار تجمع المكس�ك و�ندون�س�ا وجمهور�ة كور�ا وترك�ا  ال�ا بتقد�م هذا الب�ان باسم مجموعة بلدان م�كتا، و�ي �ش ف أس�ت تت�ش
ال�ا.   وأس�ت

 
. وقد مكننا  ي نوفم�ب

ي عقد ندوة ع� هامش دورة لجنة التنم�ة �ف
كما �علم الزمالء، فإن الممارسة السن��ة لمجموعة م�كتا تتمثل �ف

ك بنظام عال�ي فعال قائم ع� القواعد الستكشاف القضا�ا ذلك  من االستفادة من وجهات نظر المجموعة المتنوعة واالهتمام المش�ت
ي العالقة

ف المل��ة الفك��ة والتنم�ة ال�امنة �ف  . بني
 

ي حفز نقل التكنولوج�ا: الفرص و�األمس، استضافت مجموعة م�كتا ندوة عن موض�ع "
و�شكر ". والتحد�اتدور الحكومة �ف

ت، ونأمل أنها استفادت من االستماع إ� وجهات نظر أعضاء مجموعة م�كتا �شأن هذا الموض�ع،  ي ح�ف وفود لجنة التنم�ة الىت
ي هذا المجال

 . ونود أن �شكر األمانة ع� مساعدتها السخ�ة لتسه�ل هذا الحدث. فضال عن النظرة العامة ع� عمل ال��بو �ف
 

ي وقد قدم الس�د أ
ي ال��بو، لمحة عامة عن أ�شطة ال��بو �ف

ل�خاندرو روكا كامبان�ا، المدير األول إلدارة المل��ة الفك��ة للمبتك��ن �ف
ي والبن�ة التحت�ة إلدارة المل��ة ا. مجال نقل التكنولوج�

، و�ي اإلطار القانويف وشملت تلك األ�شطة ثالثة جوانب لنظام االبتكار الدو�ي
يالفك��ة ورأس المال ا  . لب�ش

 
وع ���ــــع منصة  ي ال��بو، عرضا عن رحلة ونتائج م�ش

ي شعبة التحد�ات العالم�ة �ف
امج �ف ، كب�ي مسؤو�ي ال�ب ف وقدم الس�د بي�ت أوكسني

ي إندون�س�ا 
اء ومواءمتها . و�بو غ��ن �شأن معالجة ز�ت النخ�ل وتقدير ق�مته �ف ومن خالل تحد�د احت�اجات التكنولوج�ات الخ�ف

ي تحقيق مع حلول قابلة ل
ي �مكن أن تقدمها برامج نقل التكنولوج�ا �ف وع دل�ال ع� المساهمة الهامة الىت الستمرار، �مثل هذا الم�ش

 . االستدامة
 

 وقد تحدث ممثلو مجموعة م�كتا عن تجار�ــهم الوطن�ة �شأن دور الحكومة كمحفز لنقل التكنولوج�ا. 
 

ي ص�اغة وتنف�ذ 
س�اسات عامة وسلسلة من اإلجراءات المحل�ة الرام�ة إ� إحراز تقدم وشاطرت المكس�ك تج��ة وال�ة خال�سكو �ف

ي مجال االبتكار ونقل التكنولوج�ا المدفوعة بالمل��ة الفك��ة
ي �ف كات التكنولوج�ا  وقد عملت وال�ة خال�سكو . إ�جايب ع� اجتذاب �ش

كات عال�ة االبتكار، ومنها  ف من االنتقال من التصنيع البس�ط إ� التصنيع المتقدم وتول�د �ش العال�ة من الخارج، وتمكنت ع�ب السنني
ي مجاالت تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت والصحة والبيوتكنولوج�ا والتكنول

كات ناشئة، ع� المستوى المح�ي �ف وج�ا الزراع�ة �ش
ي . والنانوتكنولوج�ا 

ي خال�سكو ومدي��ة المل��ة الفك��ة �ف
وسلطت المكس�ك الضوء ع� دور وزارة االبتكار والعلوم والتكنولوج�ا �ف

ي خال�سكو، وك�ف�ة تقد�م عدة 
ات�ج�ة �ف ي النهوض بالمل��ة الفك��ة المرتبطة بالتنم�ة التكنولوج�ة والمجاالت االس�ت

خال�سكو �ف
ي نقل برامج

كات إ� تول�د ابتكار موجه نحو السوق، مما سمح لخال�سكو بأن  لدعم الجامعات المشاركة �ف التكنولوج�ا، ودعوة ال�ش
اعات اءات واالخ�ت ي طلبات ال�ب

ي كأ��ب مساهم �ف
ي الثايف  . (%19) تصل إ� المركز الوطىف

 
ي تخط�ط وتع� 

�ز التنم�ة االقتصاد�ة القائمة ع� االبتكار والتكنولوج�ا وقدمت إندون�س�ا عرضا عن الدور الرئ��ي للحكومة كمحفز �ف
اء  ات�ج�ة، حصلت حكومة إندون�س�ا ع� التكنولوج�ات المطل��ة . الخ�ف ي القطاعات االس�ت

فمن خالل وضع س�اسات هامة �ف
ي ذلك 

ي بناء اقتصاد أخ�ف ومنخفض ال���ون، بما �ف
ي قدما �ف

ي للبحث والتأهم�ة تقد�م للم�ف
ط��ر، فضال عن توف�ي الدعم ال�ا�ف

 . خطط التم��ل التعاون�ة
 

ي مجال المل��ة الفك��ة
وأوضح العرض أهم�ة إ�شاء ". وركزت جمهور�ة كور�ا عرضها ع� موض�ع "س�اسة �شجيع االستثمار الما�ي �ف

ة والم كات الصغ�ي ي تمتلك فيها ال�ش توسطة تكنولوج�ات واعدة سوق استثمار جد�دة �ستند إ� المل��ة الفك��ة لمعالجة الحاالت الىت
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ي التس��ق �سبب عدم كفا�ة قدراتها المال�ة
ات�ج�ات رئ�س�ة لتهيئة بيئة تدعم . ل�نها تواجه صع��ات �ف واستحدثت كور�ا أر�ــع اس�ت

: ا�تشاف و��جاد أصول مل��ة فك��ة �ستحق االستثمارات؛ ومساعدة المؤسسات  ي مجال المل��ة الفك��ة، و�ي
االستثمار الما�ي �ف

ي مجال المل��ة الفك��ة؛ و�سه�ل تدفق رؤوس األموال إ� السوق المال�ة للمل��ة 
المال�ة الخاصة ع� تن��ــــع منتجات االستثمار �ف

 . الفك��ة؛ و��شاء بىف تحت�ة للمل��ة الفك��ة مالئمة للسوق

ي ت�س�ي نقل التكنولوج�ا والخطوات المتخذة المتعلقة ب
وتطرقت ترك�ا إ� بعض . الجامعاتوتقاسمت ترك�ا تج��تها الوطن�ة �ف

ف نقل التكنولوج�ا بفعال�ة وكفاءة ي تحسني
ك�ة للمساهمة �ف ي نفذتها الحكومة ال�ت �ع�ة واإلدار�ة الىت وفّ�ت بعض . المبادرات الت�ش

ي قانون المل��ة الصناع�ة، وال س�ما تغي�ي مل��ة براءات الجامعات ضمن أمور أخرى، والحواف
�ع�ة �ف ات الت�ش ي قدمها التغي�ي ز الىت

ي ترك�ا للجامعات
ي �ف ف الجامعات، وتنظ�م فعال�ات . مجلس البحوث العل�ي والتكنولو�ب ووضع أ�ضا مؤ�ش جام�ي لحفز المنافسة بني

�ي 
اءات ال�ت اءات، فضال عن إ�شاء وكالة التقي�م مؤخرا، و�ي تابعة المكتب ال�ب ي مجال �سج�ل ال�ب

وذكر . تنافس�ة لطالب الجامعات �ف
ي للحكومات أن ت�� تدفق أن من ال

ي نقل التكنولوج�ا ع� نحو سلس، وأنه ينب�ف
متوقع أن �ساهم هذە الخطوات والمبادرات �ف

 . المعارف وتدعم االبتكار �ي يزدهر 

ي 
وع لتع��ز قدرات بلدان رابطة آس�ان �ف وع شبكة آس�ان اإلقل�م�ة للتشخ�ص، وهو م�ش ي م�ش

 عن مشاركتها �ف
�
ال�ا عرضا وقدمت أس�ت

امج نقل التكنولوج�ا أن تكّمل جهود التكامل . المعاي�ي الصح�ة ومعاي�ي الصحة النبات�ة مجال وع ك�ف �مكن ل�ب ف هذا الم�ش و�بني
ي ذلك من خالل السماح للمصدر�ن باالستفادة من فرص النفاذ إ� األسواق

 . االقتصادي اإلقل�م�ة، بما �ف

ي العمل معا �شأن القض
ف . ا�ا المتعلقة بالمل��ة الفك��ةوس�ستمر أعضاء مجموعة م�كتا �ف وسيتيح ذلك فرصة ق�مة للتفاعل بني

ك لقضا�ا المل��ة الفك��ة المهمة  .المجموعات اإلقل�م�ة وتع��ز الفهم المش�ت
 

 !  وشكرا�
 


