
 

 

خمس طرق يمكن لمكاتب 

الفكرية أن تدعم  الملكية

من خاللها "االبتكار 

 لمستقبل أخضر"
 

 
 
 
 
 

الملكية الفكرية الوطنية  يمكن لمكاتب

واإلقليمية أن تدعم االبتكار لمستقبل 

 بطرق عديدة من بينها الخمسأخضر 

 التالية:

 

األصول في المساحات  خلقتعزيز  .1

 الخضراء

تؤدي مكاتب الملكية الفكرية دورًا 

 محوريًا فيما يلي:

  وطني  لالبتكارتطوير نظام إيكولوجي

لدعم تطوير التكنولوجيات واألعمال 

 المستدامة؛

  تقديم خدمات معيارية لإليداع

والتسجيل فيما يتعلق بالملكية 

ذلك الفحص السريع الفكرية، بما في 

تسويق التكنولوجيا لتسريع  للبراءات

 ؛الخضراء

 

إذكاء الوعي بالملكية الفكرية  .2

 والتعليم ليشمل االبتكار األخضر

  ًتؤدي مكاتب الملكية الفكرية دورا 

في إذكاء الوعي العام حول  رئيسياً 
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كيفية دعم الملكية الفكرية للتنمية 

مة، االقتصادية والتكنولوجيا المستدا

ومصالح  ،العمالةوونمو األعمال، 

 .والمستهلك

  يمكن أن تساعد مكاتب الملكية

تعزيز الفهم بأن القيام  فيالفكرية 

بما يلزم إلنشاء مستقبل أخضر أمر 

. وإنها مجدي من الناحية التجارية

إحدى أسرع الطرق لتغيير السلوك، 

وتسريع اعتماد التكنولوجيات 

التكنولوجيات  وتعميمالخضراء، 

والمضي قدمًا في الجديدة، الخضراء 

 االنتقال نحو اقتصاد أخضر.

  يمكن أن تبرز مكاتب الملكية

الفكرية أيضًا مرونة نظام الملكية 

الرغم من أن حقوق  الفكرية. فعلى

 الملكية الفكرية تسمح ألصحاب الحقوق

طاقة الالوقت و أرباح منبتوليد 

جات تطوير منتل المكرسةموال األو

تسمح لهم  ، فإنهاللبيئة مراعية

بتسخير ابتكاراتهم بشروط غير  اً أيض

 ةمفتوحتجارية أو استخدم ترتيبات 

 ذلك. رغبوا فيإذا 
 

معلومات الملكية استغالل إمكانات  .3

 الفكرية

يمكن لمكاتب الملكية الفكرية تسهيل 

من المعلومات  العديدالوصول إلى 

 تتضمنهاالتي التجارية والتكنولوجية 

وثائق الملكية الفكرية ووثائق 

 النفاذيعد والبراءات على وجه الخصوص. 
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ن السهل إلى األدوات التي تمك  

المستخدمين من البحث في معلومات 

أمرًا الملكية الفكرية المتاحة للجمهور 

لتشجيع تطوير حلول تكنولوجية  أساسياً 

جديدة ومحس نة لمواجهة التحديات 

 البيئية.

 

 تحفيز إقامة الشراكات/ الشبكات .4

ي جهة فاعلة أن تحل أزمة  يمكن ألال

، وسيكون للجهات بمفردها المناخ

الفاعلة المختلفة نقاط قوة مختلفة. 

إلى مستقبل أخضر  المضي قدماً يتطلب و

من التعاون مع مجموعة واسعة من  اً مزيد

الملكية مكاتب  وتحظىأصحاب المصلحة. 

 :من أجل ما يليمثالي  بموضعالفكرية 

   تعزيز التعاون بين الحكومات

لتحفيز المبادرات التي تدعم 

نولوجيا االبتكار األخضر ونقل التك

، مثل العمليةغيرها من التدابير و

االحتياجات التكنولوجية  تقييم

 ؛مواجهة التحديات البيئية المحليةل

 حول تجميع  تشجيع وتيسير النقاش

 ألةوهي مس، حقوق الملكية الفكرية

 بيئي ن توفر حالً متكامالً لتحد  يمكن أ

 ؛ما

 الذي بناء جسور مع مجتمع األعمال ،

له دور رئيسي في سد فجوة التمويل 

األهداف المناخية  تحويلاألخضر وفي 

 مزيد من األنشطةمن خالل ، إلى واقع

 ؛سبيل المثال، على خضراء والمنتجات



 

 
4 

 منصة ، مثل دعم الشراكات العالمية

 اتلتحديد االبتكار، ويبو غرين

للبيئة والمساعدة  ةالمراعي ةالمحلي

واسع على نطاق  إتاحتهافي ضمان 

 ؛لتلبية االحتياجات العالمية

 ل بنشاط مع شبكة مراكز دعم العم

( TISCsالتكنولوجيا واالبتكار )

الوعي بكيفية مساهمة  إلذكاء

التكنولوجيا واالبتكار والملكية 

التحديات  معالجةالفكرية في 

 البيئية.

 

 حشد الشباب .5

 ،في جميع أنحاء العالم، بابيعبر الش

على إنقاذ الكوكب، وتعبئة  عزمهمعن 

باتخاذ ، والمطالبة التغيير الجماعي

من خالل و. المناخ إجراءات من أجل

، يمكن لمكاتب الملكية الشباب استهداف

في احتضان أفكارهم  أن تدعمهمالفكرية 

طموحاتهم  تحقيقوتمكينهم من  اإلبداعية

من خالل االستخدام االستراتيجي لنظام 

  الملكية الفكرية.

 

https://wipo.int/tisc/ar/index.html

