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تمهيد

يمكّن البرنامج العالمي لمركز دعم التكنولوجيا واالبتكار المبتكرين في البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان التي 

تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من النفاذ إىل المعلومات التكنولوجية واستخدامها، إذ تُستخلص من أكثر من 130 

مليون وثيقة براءات منشورة وعشرات من المنشورات العلمية والتقنية، لمساعدتهم عىل إخراج إمكاناتهم التكنولوجية 

إىل الوجود. وتوجد مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار عادًة في مكاتب البراءات أو الجامعات أو مراكز األبحاث أو مجمعات 

العلوم والتكنولوجيا، وهي تقدم المساعدة للمبتكرين في األماكن التي هم في أمس الحاجة إليها.

ويشرف عىل برنامج مركز دعم التكنولوجيا واالبتكار قطاع أنظمة الملكية الفكرية واالبتكار في المنظمة العالمية للملكية 

الفكرية )الويبو(. ويدعم البرنامج المهمة التي تضعها الويبو عىل عاتقها والمتمثلة في مساعدة الدول األعضاء عىل تطوير 

أنظمتها المتعلقة بالملكية الفكرية واالبتكار لدفع المشاريع والنمو االقتصادي ودعم الباحثين والمبتكرين في استخدام 

الملكية الفكرية لنقل التكنولوجيا وإنماء األعمال.

تتمثل رؤية برنامج مركز دعم التكنولوجيا واالبتكار في التطور المستمر والشمول والتكيف مع احتياجات المبتكرين 

والتحديات التي تجابههم. وبإضافة قسم جديد يُعنى بنقل التكنولوجيا إىل الدائرة في عام 2021، يأمل البرنامج أيًضا 

في إتاحة حزمة أوسع من خدمات نقل التكنولوجيا واالبتكار. وتشمل األمثلة عىل تلك الخدمات وضع سياسات الملكية 

الفكرية المؤسسية، وإدارة حقوق الملكية الفكرية، وتسويق الملكية الفكرية، وتقييم الملكية الفكرية، وتنمية مهارات 

التفاوض، إىل جانب توسيع أنواع الخدمات والمستخدمين، ودمج هياكل نقل التكنولوجيا مثل مكاتب نقل التكنولوجيا 

أو مجمعات التكنولوجيا أو مراكز الملكية الفكرية في برنامج مركز دعم التكنولوجيا واالبتكار.

ويعزز قسم نقل التكنولوجيا البرنامج من خالل توسيع أنواع المستخدمين الذين يستهدفهم، وتشجيع التحاور بين 

المبتكرين داخل هياكل نقل التكنولوجيا حتى يتمكنوا من تقاسم معارفهم ومنصاتهم وخبراتهم وأفضل ممارساتهم مع 

مجتمع االبتكار العالمي في جميع أنحاء العالم.

تمثل الرحلة من البحث إىل المنتج تحدياً 

جسيماً، إذ يتطلب تحصيل نتائج اقتصادية 

من االستثمارات البحثية معرفة تقنية وخبرة 

عميقة وعالقات وثيقة بين الباحثين والشركات 

والحكومات. وتساعد مراكز دعم التكنولوجيا 

واالبتكار في تسهيل هذه الرحلة من البحث إىل 

المنتج من خالل إتاحة أدوات قوية ومعرفة محلية 

مما يتيح لهم التواصل بشكل أفضل مع بعضهم 

البعض، وهذا التواصل هو مفتاح الحلول السحرية 

التي تقدمها المراكز.
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