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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 العشرونالدورة 
ىل نومفرب  27جنيف، من   2017ديسمرب  1اإ

 
 

 تبادل التكنولوجيا وترخيصهامنصات أمثلة على  جتميع

عداد مانة من اإ  الأ

ىل  15التاسعة عرشة اليت انعقدت من طلبت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، خالل دورهتا  .1 مايو  19اإ
ات من الأمثةل عام يوجد عىل الصعيد الوطين والصعيدين الإقلميي وادلويل من منص مجموعة [أأن تعد]، من أأمانة الويبو "2017

 "منوا تواهجها البدلان النامية والبدلان الأقل واليتلتبادل التكنولوجيا وترخيصها، وعىل التحدايت املرتبطة بتكل املنصات 
 .من ملخص الرئيس لدلورة التاسعة عرشة( 8.8)الفقرة 

 .لهذا الطلب اس تجابة هذه الوثيقةمرفق قّدم ذكل، ي عىل ءبناو  .2

ن اللجنة املعنية ابلتمنية وامل  .3 لكية الفكرية اإ
ىل الإحاطة علاما  ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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 املقدمة والنطاق واملهنجية أأول.

منصات تبادل التكنولوجيا عام يوجد عىل الصعيد الوطين والصعيدين الإقلميي وادلويل من غري شامل جتميع  رد أأدانهي
م وتكون مفتوحة أأمادولية  حكومية منظامتمنظامت حكومية أأو ترشف علهيا نصات اليت امل مع الرتكزي عىل  وترخيصها،

اليت ، مبا فهيا تكل التكنولوجيا وترخيصهاتبادل نطاق هذا التجميع املنصات اخلاصة ل  يشملمقديم التكنولوجيا املتعددين. ول 
ماكنية احلصول عىل تراخيص عن داكديمية لالإبال  الأ سؤسسات العديد من امل تتعهدها  تكنولوجياهتا.اإ

طارها التنظميي وملخصاا عن سامهتا اإ كذكل و  تبادل أأو ترخيص اس تعرضت،لك منصة وصفاا لأهداف  هذا التجميعفرد وي  
أأنواع  "2"؛ والإرشاف علهياو  لرتخيصالتبادل أأو امنصة املنظمة املسسؤوةل عن اس تضافة  "1"الرئيس ية، مبا يف ذكل: 
 منصةاملعروضة عىل اخلدمات  "3"دة أأو مس هتلكة؛ وورّ كجهات م سواء التبادل أأو الرتخيصمنصة  املنظامت املشرتكة يف
 املنصة. املطلوبة عىل التكنولوجيات املعروضة أأوتندرج فهيا اجملالت اليت  "4"؛ و التبادل أأو الرتخيص

قلميية واملنصات ادلوليةاملنصات الوطنية وامل تتناول  ثالثة أأقسام حسبهذا التجميع نتظم ي و  ة ، وفقاا لطبيعتباعاا  نصات الإ
قيد ابرزة عن منصات  خاصاا  ضم أأيضا قساما والإرشاف علهيا. وي التبادل أأو الرتخيص منصةاملنظمة املسسؤوةل عن اس تضافة 

طار أ لية الأمم املتحدة املشرتكة بني الوداكلت لت  ي نكباليت ة العامليمنصة الابتاكر الإنشاء، مبا فهيا  عدادها يف اإ ري يسعىل اإ
طار خطة التمنية املس تدامة لعام  .2030 التكنولوجيا اليت أأطلقت يف اإ

البدلان  هاالتكنولوجيا، اليت تواهج  تبادل وترخيصنصات مناقشة بشأأن التحدايت املتصةل مب  ،سادسا أأدانه قسمرد يف ال تو 
 .، عىل حنو خاصالنامية والبدلان الأقل منوا

 املنصات الوطنية  .اثنيا

 سرتايلامللكية الفكرية الأ  كتب، م (Source IP) امللكية الفكرية"منصة " -أأسرتاليا  .1

ىل "تيسري الابتاكر والتسويق عن طريق  سرتايلامللكية الفكرية الأ  كتبديرها م ي اليتمنصة امللكية الفكرية" "هتدف   تزويداإ
لالإعالن عن نيهتم الرتخيص والرتوجي جملالت التكنولوجيا الرئيس ية اخلاصة هبم بوس يةل أأحصاب الرباءات يف القطاع العام 

 ".ابس تخدام منصة واحدة

اتحة أأقىص قدر من فرص التعاون املمكنة  ىل اإ القطاع العام العاملني عمل مع رشداكء الترغب يف اليت  للرشداكتوتسعى املنصة اإ
 اتالأسرتالية، ول س امي الصغرية مهنا، اإىل الابتاكر  الرشداكتتركز ابخلصوص عىل زايدة تيسري نفاذ و  يف جمال البحوث،

 ا.مول من القطاع العام يف أأسرتاليوالتكنولوجيا اليت يودلها قطاع البحوث امل
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 /https://sourceip.ipaustralia.gov.auاملرجع: 

 (CITTC)مركز الصني ادلويل لنقل التكنولوجيا  -الصني .2

خاصة ابلتكنولوجيا وطلبات ا منصة لتبادل التكنولوجيا واملعارف تتضمن عروض الصني ادلويل لنقل التكنولوجيا هومركز 
قامة وتعرض املساعدة التقنية والتعاون ادلويل و  الرشاداكت. وحيظى املركز بدمع من وزارة العلوم والتكنولوجيا، وجلنة بيجني اإ

نه يقمي البدلية للعلوم والتكنولوجيا واحلكومة  الشعبية ملقاطعة هايدان. ومن أأجل تعزيز املاكسب اليت حيققها املركز عرب ش بكته، فاإ
 مع الهيئات الأداكديمية ومسؤسسات البحوث ادلولية يف أأورواب وأأمرياك الشاملية. أأيضا تعاوانا 

؛ واحلكومة الشعبية التكنولوجياللعلوم و جلنة بيجني احمللية و وزارة العلوم والتكنولوجيا؛  املنظمة )املنظامت( املس تضيفة
 ملقاطعة هايدان

املسؤسسااات احلكوميااة؛ واملسؤسسااات الأداكديميااة )اجلامعااات(؛ ومسؤسسااات البحااوث؛  املشاركون 
 ومجمعات العلوم والتكنولوجيا؛ واملقاولت؛ وقطاع الصناعة؛ والقطاع اخلاص

 تبادل التكنولوجيا وترخيصها اخلدمات 

 تبادل املعارف

اتحة أ لية  للمتويل اإ

املااواد الكمييائيااة؛ و البناااء والتشااييد؛ و صااناعة الساا يارات؛ و الزراعااة؛ و الفضاااء اجلااو ؛  جمالت التكنولوجيا 
علااوم احلياااة؛ و تكنولوجيااا املعلومااات؛ و الرعايااة الصااحية؛ و الهندسااة؛ و الإلكرتونيااات؛ و 
 الطاقة اجلديدةو 

 home.html-http://www.cittc.net/sites/english/projects املرجع:

 (ITTNالش بكة ادلولية لنقل التكنولوجيا ) –الصني  .3

مع املنظامت املعنية بنقل  ونوالتكنولوجيا، ويه تتعالعلوم لالش بكة ادلولية لنقل التكنولوجيا يه ش بكة أأنشأأهتا جلنة بيجني احمللية 
التكنولوجيا وخدمة الابتاكر عىل الصعيدين احمليل وادلويل لتعزيز التعاون ادلويل يف جمال البحوث ونقل التكنولوجيا يف الصني. 

اتحة منصة يمكن فهيا ملراكز العلوم والبحوث واملقاولت واملسؤسسات احلكومية أأن  تتعاون عىل املس تويني الوطين وهممهتا يه اإ
 وادلويل من أأجل تنفيذ مشاريع ذات طابع حمدد يف جمال نقل التكنولوجيا وبرامج التعاون يف جمال الابتاكر.

 مكتب امللكية الفكرية الأسرتايل املنظمة )املنظامت( املس تضيفة

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

 بتبادل التكنولوجيا وترخيصها اخلدمات 

 التعاون يف جمال البحوث

 مجيع جمالت التكنولوجيا  جمالت التكنولوجيا 

https://sourceip.ipaustralia.gov.au/
http://www.cittc.net/sites/english/projects-home.html
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 جلنة بيجني احمللية املعنية ابلعلوم والتكنولوجيا ضيفةس ت املنظمة )املنظامت( امل 

املسؤسساات الأداكديمياة )اجلامعاات(؛ و املنظامت غري احلكومية؛ و املسؤسسات احلكومية؛  املشاركون 
 املقاولتو املعنية بنقل التكنولوجيا؛ نظامت امل و مسؤسسات البحوث؛ و 

 تبادل التكنولوجيا وترخيصها؛ اخلدمات 

 التعاون يف جمال البحوث

اجلاودة؛  الفائقاةاملعادات و الطاقاة وحامياة البي؛اة؛ و الطب احلياو  والرعاياة الصاحية؛  جمالت التكنولوجيا 
يف الاباتاكر واملواد اجلديادة؛ و الزراعة احلديثة؛ و تكنولوجيا املعلومات والتصالت؛ و 

 تكنولوجيا النقل ابلسكك احلديدية؛ وغريها من جمالت التكنولوجيا

 http://www.ittn.com.cn/Technology املرجع:

 منصة الابتاكر املفتوحة –كواب  .4

ت الواردة من رشداكت أأخرى. تتيح منصة الابتاكر املفتوحة للرشداكت اس تعراض املنتجات واخلدمات وحتسيهنا ابلأفاكر والطلبا
. وتضم منصة الابتاكر املفتوحة تتالتك أأو جتميع ما هو قامئ مهنا يف شلك مجموعات ومحالت تكنولوجيا حمددة ويمكن اإطالق 

للمناقشة ومجع الأفاكر د تنظمي الأحداث واملنتدايت وغريها أأيضا سامت وظيفية لتبادل الأفاكر وامللفات والواثئق ومواعي
  .امجلاهري  وتيرس التجارة الإلكرتونية والتعمل الإلكرتوين والمتويل والتصويت وحتسني املنتجات واخلدمات. وتس تعرض أأيضاا 

لزايم وليست  السامت الوظيفية متاحة ابجملان. مجيع بيد أأن التسجيل يف املنصة اإ

 cubator.org-www.inاملرجع: 

املعهد املركز   –( CSIRوقاعدة بياانت التكنولوجيا جمللس البحوث العلمية والصناعية ) FreeTechمنتدى  –الهند  .5
 (CFTRI) الأغذيةللبحوث التكنولوجية يف جمال 

التابع جمللس البحوث العلمية والصناعية هو مسؤسسة للبحوث والتطوير  الأغذيةاملعهد املركز  للبحوث التكنولوجية يف جمال 
يف قاعدة بياانته اخلاصة ابلتكنولوجيا ونرشها ويضم  الأغذيةأأنشأأهتا حكومة الهند. ويركز املركز عىل تطوير تكنولوجيات علوم 

ىل الرشداكت ن قل ، و اليت ثبتت جدواهامجموعة واسعة من التكنولوجيات والعمليات  واملتوسطة وقطاع  الصغريةكثري مهنا بنجاح اإ
 الصناعة. 

 منصة الابتاكر املفتوحة املس تضيفةاملنظمة )املنظامت( 

 القطاع اخلاصو املقاولت؛  املشاركون 

 تبادل املعارف؛ اخلدمات 

 التعاون يف جمال البحوث؛

 المتويل امجلاهري 

 مجيع جمالت التكنولوجيا جمالت التكنولوجيا 

http://www.ittn.com.cn/Technology
http://www.in-cubator.org/
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ليك يتس ىن التشجيع عىل تصنيع هذه املنتجات، ومن مّث خلق مناصب معل،  FreeTechمنتدى  يف وت عرض التكنولوجيات جماانا 
 الاس تخدام الفعال للمواد اخلام وحتسني تغذية الناس بوجه عام.وفرص للأعامل احلرة، و

 

 (CSIRجملس البحوث العلمية والصناعية ) املس تضيفةاملنظمة )املنظامت( 

املسؤسسااات احلكوميااة؛ واملسؤسسااات الأداكديميااة )اجلامعااات(؛ ومسؤسسااات البحااوث؛  املشاركون 
 واملقاولت )الرشداكت الصغرى واملتوسطة(؛ والصناعة

 تبادل التكنولوجيا وترخيصها اخلدمات 

 قدرات البحث

 الأغذيةعلوم  جمالت التكنولوجيا 

 /http://14.139.158.39/freetechو http://www.cftri.com/technologyاملرجعان: 

 (ISTSLواملتوسطة ) ةري تكنولوجيا الرشداكت الصغرشكة الهند احملدودة خلدمات  –الهند  .6

منصة لتبادل التكنولوجيا، ويمكن فهيا  (ISTSLواملتوسطة ) ةري رشكة الهند احملدودة خلدمات تكنولوجيا الرشداكت الصغتتيح 
قامة فرص تس تفيد من واملتوسطة أأن  ةري للرشداكت الصغرية جدا والصغ التكنولوجيا اجلديدة والناش ئة عىل الصعيد العاملي، واإ

س بة واسعة من التكنولوجيا املتاحة من خمتلف البدلان عالقات تعاون ممكنة يف جمال الأعامل. وتتيح الرشكة قاعدة بياانت حمو  
 علومات عن مصادر التكنولوجيات وس بل احلصول علهيا.أأحدث املوتقدم للمس تخدمني 

مركز أ س يا واحمليط الهادئ لنقل  (، ابلتعاون معSIDBI) املرصف الهند  لتمنية الصناعات الصغريةىل ذكل، أأنشأأ وابلإضافة اإ 
قامة روابط ( من أأجل TBSE) الصغرية الرشداكت(، مكتب تكنولوجيا من أأجل UN-APCTTاملتحدة ) للأممالتابع  التكنولوجيا اإ

 واملتوسطة. ةري الصغ الرشداكتها لفائدة قطاع وعرض متويل ال بني العنارص احلامسة للتكنولوجيا و 

 ،(SBIالهند احلكويم ) ومرصف(، SIDBI) لتمنية الصناعات الصغرية الهند  املرصف املس تضيفة املنظمة )املنظامت(
(، IOB) اخلاريج الهند  رصف(، واملOBC)   للمرشقلتجار ا رصفوامل
 الهند  رصفوامل

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

 تبادل التكنولوجيا اخلدمات 

  تبادل املعارف

والنقال؛ والكهارابء  ناامالزراعة، والصناعة الغذائية؛ والصناعة الكمييائية؛ والبناء؛ وامل  جمالت التكنولوجيا 
ء؛ واللوجسااتيات الصااناعية، اوالإلكرتونيااات والتصااالت؛ والطاقااة؛ والبي؛ااة؛ والغااذ

؛ وال لت، واملعاادات؛ واملااواد، والطااالء؛ والأهجاازةواخلاادمات؛ والقياااس، واملراقبااة؛ 
، والزجااج، دلائاندن؛ والااملعااعة حتويال ؛ واملعادن، وصننيةالصيدلاملواد والطب، و 
 ؛ والورق، واخلشب، والنس يجواملطاط

http://www.cftri.com/technology
http://14.139.158.39/freetech/
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 offers.php?id=database-http://www.techsmall.com/technologyاملرجع: 

 منصة تكنولوجيا الابتاكر –الهند  .7

قامة روابط بني تركز منصة تكنولوجيا الابتاكر عىل  العامةل يف جمالت التكنولوجيا مثل الطاقة واملياه بدلان الشامل رشداكت اإ
تحدايت التكنولوجيا والابتاكر يف التصد  ل  والنفاايت وتغري املناخ والقطاعات املرتبطة ابلبي؛ة مع الرشداكت الهندية من أأجل

 احللولطالبو ، و االتكنولوجيسةل القمية: مطورو الهند وحتقيق المنو. وتتيح أأيضا التفاعل بني اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف سل 
 ، والسلطات احلكومية ومسؤسسات البحوث والتطوير.التكنولوجية

(، IL&FS)الرشكة احملدودة خلدمات تأأجري البنية التحتية واخلدمات املالية وحتظى منصة تكنولوجيا الابتاكر بدمع من مجموعة 
يف جمال تطوير البىن التحتية واخلدمات املالية، اليت تدمع الرشداكت يف ترسيع  كربايت املسؤسسات الهندية العامةل اإحدىويه 

 رشاداكت بني القطاعني العام واخلاص.ال من خالل يف جمال الأعامل منوها وحتقيق مطاحمها 

 

 (IL&FSمجموعة الرشكة احملدودة خلدمات تأأجري البنية التحتية واخلدمات املالية ) املس تضيفةاملنظمة )املنظامت( 

املسؤسسااات احلكوميااة؛ واملسؤسسااات الأداكديميااة )اجلامعااات(؛ ومسؤسسااات البحااوث؛  املشاركون 
 ؛ والقطاع اخلاصالرشداكتو 

 تبادل التكنولوجيا وترخيصها اخلدمات 

 تبادل املعارف واخلربات

اتحة  ة والباىن التحتياة التاابع يف جماال البي؛ا رالاباتاك أ لية متويل مان خاالل صاندوقاإ
  IL&FS جملموعة

الطاقة اخلرضااء؛ و البنية التحتية للطاقة؛ و الكفاءة يف اس تخدام الطاقة؛ و اجلو والبي؛ة؛  جمالت التكنولوجيا 
عادة التدوير؛ و املوائل احلرضية؛ و   رصفمياه الو املياه و النفاايت واإ

 http://innovationplatform.inاملرجع: 

 (JSTبرانمج نقل التكنولوجيا التابع للوداكةل الياابنية للعلوم والتكنولوجيا ) –الياابن  .8

س ياسة تنفيذ مسسؤول عن يعمل من خالل ش بكة للرشاداكت وهو ( يه معهد للبحوث JSTالوداكةل الياابنية للعلوم والتكنوجليا )
 يف الياابن، مبا يف ذكل اخلطة الأساس ية للحكومة يف جمال العلوم والتكنولوجيا.  والتكنولوجياالعلوم 

من املعلومات عن العلوم والتكنولوجيا وتذيك الوعي والفهم ابملسائل املتعلقة ابلعلوم والتكنولوجيا،  واسعة طائفةوتتيح الوداكةل 
طار س ياسة الياابن يف  جمال العلوم والتكنولوجيا. وتنفذ أأيضا أأنشطة دولية اسرتاتيجية يف اإ

ماكانت مّجة البحوث اليت تبرش مشاريعداكةل أأيضا وحتدد الو املس تقبل وتتيح طائفة واسعة من لتكون أأساسا لالبتاكر يف  تسؤهلها ابإ
نقل الباحثني من القطاع العام والقطاع اخلاص. وبوجه أأكرث حتديدا، تعمل الوداكةل عىل تيسري ني و ياجلامع لتعاون بني برامج ا

ىل القطاع الصناعي.  التكنولوجيا اليت أأمثرهتا نتاجئ البحوث املتقدمة يف اجلامعات ومسؤسسات البحوث العامة اإ

 لرتخيص عىل املوقع:املتاحة لتكنولوجيات ال أأيضا منصة لنتقاء  وتوفر

http://www.techsmall.com/technology-offers.php?id=database
http://innovationplatform.in/
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ip/cips/licensing/details_01.html-https://www.jst.go.jp/tt/EN/univ 

 

 https://www.jst.go.jp/tt/EN/about.htmlاملرجع: 

 (KTMS)بني طلبات وعروض التكنولوجيا  مطابقةلل Kiboنظام  –كوراي  .9

بني طلبات وعروض  للمطابقة Kiboنظام ( منصة لنقل التكنولوجيا تسمى KOTECأأنشأأت مسؤسسة كوراي املالية للتكنولوجيا )
 جين الأرابح منواملتوسطة للهنوض ابلبتاكر املفتوح وزايدة الفعالية يف  ةري من أأجل الرشداكت الصغ (KTMSالتكنولوجيا )

جنازاهت طالق معلية للTACالبحوث والتطوير. ويقوم مركز تقيمي التكنولوجيا ) يف جمال ااإ بني الطلبات والعروض، مطابقة ( ابإ
ص (، وهو مركز خمتTCCلتكنولوجيا )تقريب اوحيدد احتياجات التكنولوجيا من الرشكة اليت تطلهبا. مث يقوم مركز  ويس تعرض

لكرتونية عن طريق الإنرتنت أأويف اخلدمات الوس يطة، ابلتواصل مع اجلهة الطالبة  . ويس تعني املركز ابملنصة بوس يةل أأخرى غري اإ
 يات املطلوبة.( للبحث عن التكنولوج KTMSالإلكرتونية )

حدى التكنولوجياتولكام جاءت  التفاوض جراءات دمع لك ما يتصل ابإ  مت ببذل العناية الواجبة و لطلب، فاإن املركز هيمطابقة ل اإ
ضامنة بتقدمي قرض و للمسؤسسة الطالبة  مالياا  دعاما  KOTEC . ويف الأخري، تقدم مسؤسسةبتوفري هذه التكنولوجيا املرتبطةوالعقود 

نتاج. وتىل اللحصول ع هجة عارضة وحنو  240 000زهاء بياانت  KTMSعىل موقع وجد حاليا لرتخيص والتطوير والإ
 هجة طالبة. 1 000

 

 املنظمة )املنظامت(
 املس تضيفة

 (JSTالوداكةل الياابنية للعلوم والتكنولوجيا )

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

 التكنولوجيا وترخيصهاتبادل  اخلدمات 

 تبادل املعارف 

 التعاون يف جمال البحوث

والابتاكر يف جمالت احلياة )التغذية والبي؛ة والصاحة(؛ وتكنولوجياا  الابتاكر الأخرض، جمالت التكنولوجيا 
 ؛ واملعلومات والتصالت؛ والعلوم والتكنولوجيااملتناهية الصغر واملوادالنانو 

 (KOTECمسؤسسة كوراي املالية للتكنولوجيا ) املنظمة )املنظامت( املس تضيفة

 واملتوسطة(؛ والقطاع اخلاص ةري الصغ قاولتاملسؤسسات احلكومية؛ واملقاولت )امل املشاركون 

 تبادل التكنولوجيا وترخيصها اخلدمات 

 تبادل املعارف

اتحة   لمتويلل أ لية اإ

 مجيع جمالت التكنولوجيا جمالت التكنولوجيا 

https://www.jst.go.jp/tt/EN/univ-ip/cips/licensing/details_01.html
https://www.jst.go.jp/tt/EN/univ-ip/cips/licensing/details_01.html
https://www.jst.go.jp/tt/EN/about.html
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 https://tb.kibo.or.krحاليا ابللغة الكورية فقط(:  متاحاملرجع: )

 Start-up Nation Central  (SNC)منصة –اإرسائيل  .10

لكرتونية جمانية لتبادل التكنولوجيا تتيح نظرة شامةل عن املنظومة الإيكولوجية  Start-Up Nation Finder منصة يه منصة اإ
ت الإرسائيلية لالبتاكر. ويه مصدر هام يتيح معلومات معمقة عن الرشداكت الناش ئة واملستمثرين ومراكز الأعامل والرشداك

المتويل امجلاهري  ويعمل فهيا فريق من احملللني املهنيني. وتتاح فهيا  فرصاملتعددة اجلنس يات. وتعرض أأيضا تكنولوجيا البياانت و 
 عىل الصعيد العاملي.ا تكنولوجياهتتسؤهلها للرتوجي ل معلومات مفيدة للرشداكت 

 

 /https://www.startupnationcentral.orgاملرجع: 

لوداكةل العلوم والتكنولوجيا  ، التابعةاحملدودة Exploit Technologies Pte (ETPL)رشكة –س نغافورة  .11
 (A*STAR) والبحوث

ذ تدمع الابتاكر وتسويق نتاجئ البحوث (A*STARلوداكةل العلوم والتكنولوجيا والبحوث )يه اذلراع التسويقي  ETPLرشكة  ، اإ
. وختتص أأفرقهتا يف جمالت امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والتسويق هبدف زايدة قمية ملكيهتا A*STAR وداكةلاليت جترهيا 

الصناعة واملوهجني  روادمع  ETPLللتكنولوجيا املتطورة لإحداث أأثر جتار . وتعمل رشكة  مشاريع جتاريةالفكرية واحتضان 
يكولوجية لل ، هبدف بناء اب A*STAR وجممتع البحوث يف وداكةلدعني واملب  .رشداكتتاكر مامتسك ومنظومة اإ

 Start-up National Central  (SNC) املس تضيفةاملنظمة )املنظامت( 

 والقطاع اخلاص واملقاولت؛املسؤسسات احلكومية؛ ومراكز البحوث والتطوير؛  املشاركون 

 تبادل التكنولوجيا وترخيصها اخلدمات 

 التعاون يف جمال البحوث

الصااحة الرةيااة؛ و الأماان الساا يرباين؛ و التكنولوجيااا احليويااة؛ و التكنولوجيااا الزراعيااة؛  جمالت التكنولوجيا 
الااااااتعمل ال يل؛ و تكنولوجيااااااا املعااااااامالت املاليااااااة؛ و التجااااااارة الإلكرتونيااااااة؛ و 
 )الروبوت( الإنسالتو 

https://tb.kibo.or.kr/
https://www.startupnationcentral.org/
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 (A*STARوداكةل العلوم والتكنولوجيا والبحوث ) املس تضيفةاملنظمة )املنظامت( 

معاهاااد : A*STAR عاااة لاااوداكةلبمسؤسساااات البحاااوث التاو املسؤسساااات احلكومياااة؛  املشاركون 
(، BMRCلااس البحااوث يف جمااال الطااب احليااو  )وائتالفااات البحااوث التابعااة جمل
(؛ واملقااولت SERCة )وم والهندساحباوث العلاجمللاس  ومسؤسسات البحوث التابعة

 واملتوسطة(؛ والصناعة ةري الصغ املقاولت)

 تبادل التكنولوجيا وترخيصها اخلدمات 

 التعاون يف جمال البحوث

ىل قدرات البحث  النفاذ اإ

التصااالت املعلوماتيااة والوسااائط و الأغذيااة؛ و البي؛ااة؛ و الطاقااة؛ و الإلكرتونيااات؛  جمالت التكنولوجيا 
الأهجاازة الطبيااة؛ و علااوم احلياااة؛ و املااواد واملااواد الكمييائيااة؛ و التصاانيع؛ و املتعااددة؛ 

 املواد الصيدلنيةو التشخيص؛ و 

 license-for-offerings/technologies-tionhttps://www.etpl.sg/innovaاملرجع: 

 (swiTTالرابطة السويرسية لنقل التكنولوجيا ) –سويرسا  .12

نقل التكنولوجيا من معاهد البحوث والتعلمي العامة، جمال يف  (swiTTالرابطة السويرسية لنقل التكنولوجيا ) نشطت 
ىل القطاع اخلاص يف سويرسا. وتتيح منصة  تبادل  أأيضاا  swiTTواملستشفيات اجلامعية وغريها من منظامت البحوث غري الرحبية اإ

 املامرسات يف نقل التكنولوجيا. وأأفضلالتجارب 

عروضة من مسؤسسات امللتكنولوجيا والرتخيص لها افرص  تقدم فهياو  swittlistقاعدة بياانت تسمى  swiTTد رابطة وتتعهّ
 لأطراف املهمتة سواء يف القطاع اخلاص أأو القطاع العام.عىل ا العامةالبحوث والتعلمي 

 

 /https://switt.chاملرجع: 

 (swiTTالرابطة السويرسية لنقل التكنولوجيا ) املس تضيفةاملنظمة )املنظامت( 

 ومسؤسسات البحوث؛ والقطاع اخلاصاملسؤسسات الأداكديمية )اجلامعات(؛  املشاركون 

 تبادل التكنولوجيا وترخيصها اخلدمات 

 تبادل املعارف

نذار ابلتكنولوجيا املزدوجة الاس تخدام   الإ

التكنولوجيا احليوية، و النانو؛ تكنولوجيا التكنولوجيا املتناهية ادلقة و و املواد املتقدمة،  جمالت التكنولوجيا 
العملياااات واملركباااات و التشاااخيص والتكنولوجياااا الطبياااة؛ و املاااواد الصااايدلنية، و 

هرابئيااة الهندسااة الك و الفضاااء اجلااو ؛ و الهندسااة املدنيااة واملياكنيكيااة؛ و الكمييائيااة؛ 
 تكنولوجيا املعلومات والتصالتو ؛ القيايس التحليلاجملسات و و والإلكرتونية، 

https://www.etpl.sg/innovation-offerings/technologies-for-license
https://switt.ch/
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قلميية .اثلثا  املنصات الإ

 (EEN)الأوروبية  الرشداكتش بكة  .1

دماج التابعة للمفوضية الأوروبية  (EENالأوروبية ) الرشداكتش بكة  معلت بتاكر الااملراكز السابقة لتبادل معلومات عىل اإ
اتحة دمع متاكمل يف قطاعي الأعامل والابتاكر  املعلوماتومراكز تبادل  الأوروبية مس تفيدة مما أأجنزته هذه املراكز هبدف اإ

ل الش بكة  طار برانمج الاحتاد الأورويب لتنافس ية الرشداكت الصغرية ب للرشداكت الصغرية واملتوسطة. ومتوَّ متويل مشرتك يف اإ
 (.COSMEواملتوسطة )

منظمة عضو تعمل يف جمال دمع قطاع الأعامل.  600خبري من أأكرث من  3 000العامل وتضم يف  بدلاا  63وتنشط الش بكة حاليا يف 
 اس تكشافعىل الابتاكر والمنو وطنيا ودوليا. وتشمل اخلدمات املقدمة  الرشداكتوتتيح دعام ومشورة جمانيني وحمددين ملساعدة 

جي التكنولوجيات للأعامل والتكنولوجيا والتعاون يف  ااد رشداكء دوليني وفرصاجلديدة، والرتخيص للمنتجات واخلدمات املبتكرة، واإ
 جمال البحوث.

ماكنيةأأيضا تيح وت  . أأفاكرا ومشاريع جديدةوتقرتح وريدها البحث عن رشداكء لتصنيع املنتجات وتوزيعها واملشاركة يف تطويرها وت اإ
 ياانت هذه عىل املوقع:وي مت ذكل يف لك بدل عىل حدة، ففي سويرسا مثال يمكن الاطالع عىل قاعدة الب 

database-technologie/technology-https://www.swisseen.ch/en/innovation  

 وتتاح أأيضا خاصية الإبال  عن الفرص املتاحة حديثا عىل املوقع:

database-technologie/technology-https://www.swisseen.ch/en/innovation  

 /http://een.ec.europa.eu املرجع:

 املفوضية الأوروبية املس تضيفةاملنظمة )املنظامت( 

داكت البحااوث؛ واملقاااولت )الرشاا املسؤسسااات الأداكديميااة )اجلامعااات(؛ ومسؤسسااات  املشاركون 
قلميياة؛ و مانظامت دمع الاباتاكر؛ و واملتوساطة(؛  ةري الصغ غارف و مانظامت التمنياة الإ

 التجارة والصناعة

 تبادل التكنولوجيا وترخيصها اخلدمات 

 التعاون يف جمال البحوث

نذار ابلتكنولوجيا املزدوجة الاس تخدام  الإ

وتكنولوجياااا الفضااااء والتكنولوجياااا ذات الاسااا تخدام املااازدوج؛  ،جماااال الطاااريان جمالت التكنولوجيا 
تكنولوجياا الكمييااء و ؛ اتصناعة الس يارات، والنقل واللوجستيو الصناعة الغذائية؛ و 

خادمات و الرعاية الصاحية؛ و البي؛ة؛ و الرتاث الثقايف؛ و الصناعات اخلالقة؛ و احليوية؛ 
الصاناعة واخلادمات و الطاقاة اذلكياة؛ و وصناعة تكنولوجياا املعلوماات والتصاالت؛ 

البنااء و يط؛ لتقسا  البيع ابو النانو والتكنولوجيا املتناهية الصغر؛ تكنولوجيا و البحرية؛ 
 رايدة املرأأة يف الأعامل احلرةو ؛ النس يج والأزايء احلديثةو املس تدام؛ 

https://www.swisseen.ch/en/innovation-technologie/technology-database
https://www.swisseen.ch/en/innovation-technologie/technology-database
https://www.swisseen.ch/en/innovation-technologie/technology-database
https://www.swisseen.ch/en/innovation-technologie/technology-database
http://een.ec.europa.eu/
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 (ECCP) التكتالتلأوروبية للتعاون بني املنصة ا .2

ىل تزويد  (ECCP) التكتالتبني  للتعاوناملنصة الأوروبية  املنظامت ابلأدوات من أأجل  تكتالتيه مرفق خدمات هيدف اإ
قامة التعاون داخل أأورواب وخارهجا؛ ودمع بروز سلسالت اإ اس تخدام فعال للتواصل فامي بيهنا والبحث عن رشداكء وفرص ممكنة؛ و 

؛ وحتسني أأداء التكتالتقمية جديدة من خالل التعاون بني القطاعات؛ واحلصول عىل أأحدث املعلومات اجليدة عن تطوير 
 وأأعضائه. التكتلوتنافس ية 

اها منصة يف حد ذاهتا منصة لنقل التكنولوجيا من أأجل فرادى الرش رمغ أأن هذه املنصة ليست و  بني متطلبات  للمطابقةداكت، فاإ
دارة  معلها عىل رشاكة دلمع  نشاءابإ  مناطق بعيدة عهنامنظامت أأخرى يف أأورواب و لإقامة روابط مع يف أأورواب  التكتالتمنظامت اإ

 التكتاذلين يضمون منتجني ومنظامت أأخرى يف املنظومة الإيكولوجية. وت عىن الت التكتالت أأعضاء نطاق دويل من خالل 
تكنولوجيا  من خالل توفريالتعاون بني الرشداكت الأعضاء فهيا، ودمع أأنشطة الابتاكر يف رشداكهتا الأعضاء، مبا يف ذكل  بتيسري

جياد مشرتين للتكنولوجيا اليت طورهتا، ومتكني رشداكهتا الأعضاء من احلصول عىل متويل خاص وعام.  هابيع لهذه الرشداكت ل   واإ

 

 /https://www.clustercollaboration.euاملرجع: 

 (RET-Bankتكنولوجيا الطاقة املتجددة ) مرصف .3

واحمليط مركز أ س يا  ويس تضيفها يه ش بكة أأنشأأها( RECAPش بكة أ س يا واحمليط الهادئ للتعاون يف جمال الطاقة املتجددة )
رشاداكت البحوث والتطوير وتيرس التعاون يف نقل عىل الهنوض ب هذه الش بكة عمل (. وتAPCTTالهادئ لنقل التكنولوجيا )

تكنولوجيا الطاقة املتجددة"  مرصفمنطقة أ س يا واحمليط الهادئ يف جمال الطاقة املتجددة عن طريق " بني بدلانالتكنولوجيا 
(RET-Bank ،)الكتةل احليوية طاقة يف جمالت الطاقة الشمس ية و اجملربة واليت ثبت جناحا الطاقة املتجددة  اتكنولوجي ونقل

 وطاقة الرايح والطاقة الكهرمائية الصغرية والطاقة احلرارية اجلوفية.

يعرض و ، س تودع للمعلومات عن تكنولوجيا الطاقة املتجددة املتاحة للنقل والنرشيعمل مرصف تكنولوجيا الطاقة املتجددة ك و 
لكرتونية ملركز أ س يا واحمليط الهادئ لنقل التكنولوجيا وش بكة أ س يا واحمليط  التكنولوجيات املتاحة لعامة امجلهور عرب املواقع الإ

 يف جمال الطاقة املتجددة. للتعاونالهادئ 

 املفوضية الأوروبية املس تضيفة املنظمة )املنظامت(

ماانظامت و تكتاال املقاااولت )املقاااولت الصااغرية واملتوسااطة(، و تكتاال املاانظامت:  املشاركون 
 الصناعةو رابطات املنتجني، و البحوث، 

 تبادل التكنولوجيا وترخيصها اخلدمات 

 تبادل املعارف

اتحة أ لية للمتويل  اإ

 التكنولوجيامجيع جمالت  جمالت التكنولوجيا 

 (APCTTمركز أ س يا واحمليط الهادئ لنقل التكنولوجيا ) املس تضيفة املنظمة )املنظامت(

https://www.clustercollaboration.eu/
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 detail-bank-http://apctt.org/recap/retاملرجع: 

 Technolog4SMEقاعدة بياانت التكنولوجيا من أأجل الرشداكت الصغرية واملتوسطة  .4

لكرتونية يس تضيفها مركز أ س يا واحمليط الهادئ لنقل التكنولوجيا ) Technolog4SMEقاعدة  ( ويه APCTTيه منصة اإ
جياد موردين لها من أأجل الرشداكت الصغرية واملتوسطة يف بدلان منطقة  خمصصة لتبادل املعلومات عن وفرة التكنولوجيات واإ

(، .offer-apctt.org/technologyhttp://wwwتاحة للنقل )لتكنولوجيا امل ابوتتيح قاعدة البياانت قامئة  .الهادئأ س يا واحمليط 
التعاون يف جمال الأعامل (، وفرصا من أأجل request-http://www.apctt.org/technologyوقامئة ابلطلبات عىل التكنولوجيا )

(. ويتاح اس تخدام قاعدة بياانت offer-http://www.apctt.org/partnershipمن خالل املشاريع املشرتكة والرشاداكت )
 جماان. Technolog4SMEالتكنولوجيا 

( مجموعة واسعة من الربامج واخلدمات اليت تدمع العلوم APCTTنقل التكنولوجيا )ويس تضيف أأيضا مركز أ س يا واحمليط الهادئ ل 
، اليت تعد مفيدة يف جمال نقل التكنولوجيا وترد قامئة هبا يف اهاية ومعلومات التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا ،والتكنولوجيا والابتاكر

( أأيضا قامئة بقواعد بياانت التكنولوجيا العاملية APCTTولوجيا )الوثيقة. وقد أأعد مركز أ س يا واحمليط الهادئ لنقل التكن هذه
نقل التكنولوجيا املتعلقة ابخلدمات املوهجة للرشداكت الصغرية واملتوسطة واملقاولني، ويمكن الاطالع علهيا يف تعىن ب والوطنية اليت 

 .ude/http://apctt.org/aptitاملوقع 

 ( APCTTمركز أ س يا واحمليط الهادئ لنقل التكنولوجيا ) املس تضيفةاملنظمة )املنظامت( 

 واملتوسطة( ةري )الرشداكت الصغ الرشداكت املشاركون 

 تبادل التكنولوجيا اخلدمات 

 تبادل املعارف

 التعاون يف جمال الأعامل )املشاريع املشرتكة والرشاداكت(

 جمالت التكنولوجيامجيع  جمالت التكنولوجيا 

 transfer-http://www.apctt.org/technologyاملرجع: 

 املسؤسسات احلكومية؛ ومسؤسسات البحوث  املشاركون 

 تبادل التكنولوجيا اخلدمات 

 التعاون يف جمال البحوث

الكاتةل احليوياة، وطاقااة طاقاة الطاقاة الشمساا ية، و تكنولوجياات الطاقاة املتجاددة:  جمالت التكنولوجيا 
 الطاقة احلرارية اجلوفيةو الرايح، والطاقة الكهرمائية الصغرية، 

http://apctt.org/recap/ret-bank-detail
http://www.apctt.org/technology-offer
http://www.apctt.org/technology-request
http://www.apctt.org/partnership-offer
http://apctt.org/aptitude/
http://www.apctt.org/technology-transfer
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 (SATNET Asiaوجنوب رشق أ س يا ) أ س يا تكنولوجيات الزراعة املس تدامة يف جنوب .5

أ س يا رشق وجنوب  أ س يا تكنولوجيات الزراعة املس تدامة وحتسني روابط الأسواق يف جنوب بشأأنش بكة نقل املعارف 
(SATNET Asia يه )املعارف بشأأن تكنولوجيات الزراعة املس تدامة وحتسني هذه املنطقة، تتبادل مسؤسسات عامةل يف  ش بكة

عداد  SATNET Asiaالروابط بني الأسواق. وتيرس ش بكة  حمفظة عن أأفضل املامرسات يف نقل املعارف من خالل اإ
 تكنولوجيات الزراعة املس تدامة وتيسري التجارة. 

معلومات عن تكنولوجيات الزراعة املس تدامة وأأفضل املامرسات الزراعية اجليدة  SATNET Asiaوتتضمن قاعدة بياانت ش بكة 
 أ س يا. وجنوب رشقأ س يا نطقة جنوب يف خمتلف بدلان م  املزارعنيمن املامرسني وينفذها صغار  عدوهام  اليت يروج لها 

 

الفقر من خالل تمنية احملاصيل الثانوية يف أ سا يا واحملايط  وطأأةمركز التخفيف من  املس تضيفةاملنظمة )املنظامت( 
(، ابلشرتاك مع مركز أ سا يا واحملايط الهاادئ لنقال التكنولوجياا CAPSAالهادئ )

(APCTT وشعبة التجارة والاستامثر يف اللجنة ،) الاقتصادية والاجامتعية ل سا يا
، واملركز العاملي لبحوث اخلرضوات يف منطقاة رش  (ESCAP) واحمليط الهادئ

(، جبامعاة FSCز الأمن الغذايئ )رك(، ومAVRDC ESEAوجنوب رش  أ س يا )
 بأأملانيا هوهيهنامي

البحاوث؛ املسؤسسات احلكومية؛ واملسؤسسات الأداكديمية )اجلامعاات(؛ ومسؤسساات  املشاركون 
 واملنظامت الغري حكومية؛ والقطاع اخلاص

 تبادل التكنولوجيا وترخيصها اخلدمات 

 تبادل املعارف

 التعاون يف جمال البحوث

 الزراعة جمالت التكنولوجيا 

 /http://satnetasia.orgاملرجع: 

 املنصات ادلولية .رابعا

بياانت التكنولوجيا البيئية، مكتب تروجي الاستامثر والتكنولوجيا بطوكيو التابع ملنظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية قاعدة  .1
(UNIDO ITPO Tokyo) 

 (UNIDO ITPO Tokyoوالتكنولوجيا بطوكيو التابع ملنظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية ) الاستامثرمكتب تروجي أأنشئ 
 وحكومة الياابن. الأمم املتحدة للتمنية الصناعيةبرم بني منظمة اتفاق أأ مبوجب 

 رشداكتاليت تتيحها  معلومات عن التكنولوجيات املتعلقة ابلطاقة والبي؛ةبياانت التكنولوجيا البيئية يف هذا املكتب قاعدة  بادلوتت 
ىل البدلان نقل هذه التك  ايابنية، وتعمل من خالل ذكل عىل تعزيز منظمة الأمم املتحدة للتمنية  النامية. ويقوم موظفونولوجيات اإ

للتسجيل يف قاعدة  أأهليهتامن الصناعية وخرباء استشاريون يف جمال يف التكنولوجيا ابس تعراض هذه التكنولوجيات والتحقق 

http://satnetasia.org/
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ىل املعايري التالية:  املطابقة مع ولية منظمة الأمم  (3 ؛تنافس يةاملزية ال  (2قابلية التطبيق يف البدلان النامية؛  (1البياانت استنادا اإ
 .ةالتقني اكامتل مواصفهتا (5الاس تدامة؛  (4التمنية الصناعية؛ جمال يف املتحدة للتمنية الصناعية 

الأمم املتحاادة للتمنيااة مكتااب تااروجي الاسااتامثر والتكنولوجيااا بطوكيااو، التااابع ملنظمااة  املس تضيفةاملنظمة )املنظامت( 
 (UNIDO ITPO Tokyo)الصناعية 

 املسؤسسات احلكومية؛ واملنظامت غري احلكومية؛ واملقاولت؛ والقطاع اخلاص املشاركون 

 تبادل التكنولوجيا  اخلدمات 

 بناء القدرات

ختفاايا الكربااون وحفااق الطاقااة )الزراعااة، الصاايد، الغاااابت، املباااين والبيااوت  جمالت التكنولوجيا 
الطاقاة  الكفااءة يف اسا تخدام الطاقاة، الصاناعة،املعيش ية، التوليد املشرتك للطاقة، 

تالف املواد املتسببة فيهو املتجددة(؛  )املواد املتسببة يف نضوب طبقة  منع التلوث واإ
ا و مياااه النفاااايت الصااناعية، و الأوزون، تلااوث الهااواء،  املياااه و الصااحي، ف الرصا

معاجلة و ملعيش ية(؛ ة وايالبي؛ة احلرض و واجلوفية،  الرتبة واملياهو احمليطات، و السطحية، 
عاادة تادوير  النفاايت وتدبريها عاادة تادوير الزجااج، السا يارات املنهتياة الدلائان)اإ ، اإ

نتااااج، النفااااايت الصااالبة البدلياااة، النفااااايت الصاااناعية،  الصاااالحية، معلياااة الإ
 الطبية( النفاايت

 /http://www.unido.or.jp/en/activities/technology_transfer/technology_dbاملرجع: 

 املنصة العاملية لتبادل املعلومات بشأأن الابتاكر .2

منظمة دولية متثل احلكومات وقطاع الأعامل والهيئات الأداكديمية  100ابدئ الأمر بتعاون بني ما يزيد عن يف عدت هذه املنصة أ  
. ويشمل الرشداكء املسؤسسون لهذه املنصة الك من اخملترب الأمرييك للتمنية العاملية التابع للوداكةل الأمريكية للتمنية ادلولية املدينواجملمتع 

(USAIDوالوداكةل الأسرتا ،)( لية للتمنية ادلوليةAusAid( والوداكةل الكورية للتعاون ادلويل ،)KOICA ومسؤسسة بيل وميليندا ،)
اجلهات املاحنة واملسؤسسات واجلامعات ومنظامت البحوث واملنظامت غري احلكومية  املشاركة غيتس. وتشمل املنظامت الأخرى

 .تبادل املعلومات منصةووسائط الإعالم اليت تسامه يف تمنية 

وتقامسها واملسامهة فهيا، والبحث عن المتويل والتواصل مع مصادر أأخرى  ثورية ابتاكراتوس يةل لإجياد  ه املنصةتيح هذوت 
 ورصد أأحدث الاجتاهات يف التكنولوجيات.  الابتاكراتملواصةل اختبار 

بداء ضموت ىل جانببشأأاها،  املالحظات حاليا مجموعة واسعة من الابتاكرات املعروضة للمتويل والتعاون والتطبيق واإ مصادر  اإ
اتحة ووتقيميها أأ كبري من املتعاونني املس تعدين لس تعراض احللول اجلديدة  املتاحة دلمع هذه الابتاكرات، وعدد المتويل خربهتم  اإ

 .رواد الأعاملل

http://www.unido.or.jp/en/activities/technology_transfer/technology_db/
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املنظماااااااااة )املااااااااانظامت( 
 املس تضيفة

 لتبادل املعلومات بشأأن الابتاكر ةالعاملي املنصة

املاانظامت ادلوليااة؛ واملسؤسسااات احلكوميااة؛ واملسؤسسااات الأداكديميااة )اجلامعااات(؛  املشاركون 
املنظامت غاري احلكومياة ومانظامت اجملمتاع املادين؛ والقطااع و ومسؤسسات البحوث؛ 

 اخلاص

 تبادل التكنولوجيا  اخلدمات 

اتحة أ لية للمتويل  اإ

الصاااحة؛ و البي؛ااة؛ و الطاقااة؛ و التكنولوجيااا الرةيااة للتمنياااة والمتكااني؛ و الزراعااة؛  جمالت التكنولوجيا 
 الرصف الصحي والنظافةو النقل وسلسةل الإمداد؛ و الإساكن والبنية التحتية؛ و 

 https://www.globalinnovationexchange.org/innovations املرجعان:

 https://www.globalinnovationexchange.org/fundingو

 (SS-GATEالنظام العاملي لتبادل الأصول والتكنولوجيا فامي بني بدلان اجلنوب ) .3

النظام العاملي لتبادل الأصول والتكنولوجيا فامي بني بدلان ( UNOSSCالأمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب )أأنشأأ مكتب 
 ونقلها فامي بني البدلان النامية.  بادلهابتاكرات والتكنولوجيات وت الا اكتشافللتشجيع عىل  (SS-GATEاجلنوب )

لكرتونيا يمكن  كومات ومسؤسسات ورشداكت اجلنوب حتديد احتياجات خاصة من السلع واخلدمات فيه حلوتضم املنصة موقعا اإ
واملعلومات واملوارد ويمكن فيه أأيضا لرشداكت القطاع اخلاص يف بدلان اجلنوب الأخرى أأن تعرض خدمات ومنتجات و/أأو 

قلميية وأأمانة النظام يف ش نغها  يتيح النظام العاملي واملراكز القطرية ومراكز الأعالمتويل لالس تجابة لتكل الاحتياجات. و  امل الإ
 تيسري ودمع يف املعامالت احمللية.أأعامل  ابلصني أأيضاا 

 (UNOSSCمكتب الأمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ) املس تضيفةاملنظمة )املنظامت( 

 ورابطااتاملسؤسسات احلكومية؛ واملسؤسسات الأداكديمية )اجلامعات(؛ واملقااولت؛  املشاركون 
 قطاع الأعامل؛ واجملمتع املدين؛ والقطاع اخلاص

 تبادل التكنولوجيا وترخيصها اخلدمات 

اتحة أ لية للمتويل  اإ

 الصحةو الزراعة النظيفة؛ و الطاقة؛  جمالت التكنولوجيا 

 gate.info/-http://ssاملرجع: 

https://www.globalinnovationexchange.org/innovations
https://www.globalinnovationexchange.org/funding
http://ss-gate.info/
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نظمة الأغذية والزراعة للأمم مل (، التابعة TECAواملامرسات املوهجة لصغار املنتجني الزراعيني )منصة التكنولوجيات  .4
 (FAO) املتحدة

معلومات معلية بشأأن التكنولوجيات  (TECAمنصة التكنولوجيات واملامرسات املوهجة لصغار املنتجني الزراعيني )تتيح 
ىل ذا امليدواملامرسات الزراعية ملساعدة صغار املنتجني يف ه للمعارف من أأجل قاعدة بياانت ان. ويتاح للمس تخدمني نفاذ ميرس اإ

قامئة ابلتكنولوجيات  TECAدارة الضيعات الزراعية. وتقدم أأيضا يف قاعدة بياانت املنتجات واإ تسويق حتسني أأنظمة الإنتاج و 
 نتاج بصورة مس تدامة.وزايدة الإ  اس تنساخهاو/أأو يعمتدها صغار املنتجني واليت يتيرس  اليت اختربها

جتارهبم  تقامستتيح للخرباء واملامرسني الإلكرتونية لتبادل ومجموعات انتدايت طائفة متنوعة من امل  TECAوتعرض أأيضا منصة 
 ومعارفهم بشأأن خمتلف أأنظمة الزراعة املوهجة لفائدة صغار املنتجني وحتسني دمعهم.

 http://teca.fao.org/homeاملرجع: 

 ، املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو((WIPO GREEN)ويبو غرين منصة  -5

بني مقديم ربط بذكل من خالل ر ونرش التكنولوجيات اخلرضاء. وتضطلع روج لالبتاكة تيه سوق تفاعلي ويبو غرينة منص
 كرة. التكنولوجيا واخلدمات مع من يسعون للحصول عىل حلول مبت

يف الابتاكر يف جمال التكنولوجيا اخلرضاء ونقلها ابمجلع بني مجموعة واسعة من التكنولوجيات والأطراف  ويبو غرينمنصة وتسامه 
الفاعةل يف سلسةل قمية الابتاكر يف جمال التكنولوجيا اخلرضاء. وتربط أأحصاب التكنولوجيات اجلديدة مع الأفراد أأو الرشداكت اليت 

ىل تسويق التكنولوجيا اخلرضاء أأو ا لهيا أأو توزيعها. و  حلصول عىل ترخيص لها أأوتسعى اإ تيرس الش بكة فضال عن ذكل، النفاذ اإ
العالقات واملعامالت التجارية ابلربط بني مقديم وطاليب التكنولوجيا اخلرضاء، وتعمل مبثابة بوابة للنفاذ اإىل مجموعة متنوعة من 

 اخلدمات املفيدة.

 املنظمة )املنظامت(
 املس تضيفة

 (FAO)منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة 

رابطااات املاازارعني؛ واملسؤسسااات الأداكديميااة )اجلامعااات(؛ واملاانظامت غااري احلكوميااة؛  املشاركون 
 والقطاع اخلاص

 تبادل التكنولوجيا اخلدمات 

 التعاون يف جمال البحوث

 تبادل املعارف

نتاااج و احلااد ماان تغااري املناااخ وخماااطر الكااوارث؛ و بناااء القاادرات؛ و مكننااة الزراعااة؛  جمالت التكنولوجيا  اإ
نتااج الأعاالف؛ و الغاابت؛ و مصائد الأسامك وزراعة الأحياء املائية؛ و احملاصيل؛  دارة و اإ اإ

 ما بعد احلصاد والتسويق  معلياتالتغذية؛ و املوارد الطبيعية؛ 

http://teca.fao.org/home
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 ة للملكية الفكرية )الويبو(املنظمة العاملي املس تضيفةاملنظمة )املنظامت( 

املاانظامت احلكوميااة ادلوليااة؛ واملاانظامت غااري احلكوميااة؛ ومسؤسسااات البحااوث؛  املشاركون 
اخلااارباء ورابطاااات الصاااناعة؛ و ؛ واملتوساااطة( ةري الصاااغالرشاااداكت املقااااولت )و 

 واملسؤسسات املالية؛ والقطاع اخلاص

 تبادل التكنولوجيا وترخيصها اخلدمات 

 تبادل املعارف

 بناء القدرات لتيسري نقل التكنولوجيا

 قامئة خبرباء ومقديم خدمات التكنولوجيا اخلرضاء

 بني املستمثرين للتال المتويل/أ لية 

الزراعاة والغااابت؛ و الطاقاة؛ و ؛ طاورةاملواد الكمييائية واملواد املتو البناء والتشييد؛  جمالت التكنولوجيا 
 املياهو النقل؛ و التلوث والنفاايت؛ و املنتجات اخلرضاء؛ و 

 /https://www3.wipo.int/wipogreen/enاملرجعان: 

 database/-https://www3.wipo.int/wipogreenو

 الإنشاءمنصات قيد . خامسا

 (TFMاملنصة الإلكرتونية ل لية تيسري التكنولوجيا ) .1

طار ، 2015 يف يوليواملنعقد  املسؤمتر ادلويل الثالث لمتويل التمنيةتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة، قررت الأمم املتحدة، خالل  يف اإ
لأهداف التمنية املس تدامة )انظر  ملتعددين دعاما التعاون بني أأحصاب املصلحة ا يسري( لت TFMأأن تنشئ أ لية لتيسري التكنولوجيا )

لكرتونية لتكون بوابة خطة معل أأديس أأابابمن  123 الفقرة املعلومات عن املبادرات  تتيح(، وتشمل عنارصها تطوير منصة اإ
 وال ليات والربامج القامئة يف جمال العلوم والتكنولوجيا والابتاكر.

القيام جبمع أأويل يد أأن العمل جار من أأجل تصمميها وتطويرها وتشغيلها، مبا يف ذكل ، ب حزي اخلدمة بعد TFMمنصة مل تدخل و
ىل التطبيقا  لتصد  لتحدايت التمنية املس تدامة.ت ومبادرات التكنولوجيا القامئة الرامية اإ

جراء تقيمي مس تقل ل يقترص عىل عرض خيارات التصممي الهنديس للمنصة  ومن العنارص الرئيس ية يف تطوير املنصة الإلكرتونية اإ
دارهتا وحوكهتا، بل يصف أأيضا ابلتفصيل مزااي ش ىت اخليارات املتاحة للمنصة الإلكرتونية وما  من تاكليف ترتتب عليه وهيلك اإ

 تس تعرض يف مرفقاهتا منصات تبادل التكنولوجيا القامئة حاليا.مالية. ومن املهم جدا أأاها 

بني  املطابقةمعليات نقل التكنولوجيا احلالية عن طريق  ةلكرتونيالإ أأنه "ينبغي أأن تدمع املنصة  لهذه املنصةومن الرسائل الرئيس ية 
 .و/أأو العلوم" الطلبات والعروض، وأأن ل تكون جمرد مس تودع للحصول عىل معلومات متعلقة ابلس ياسة

  https://sustainabledevelopment.un.org/tfmاملرجع: 

 يف العنوان: TFMويمكن الاطالع عىل النص الاكمل للتقيمي املس تقل للمنصة الإلكرتونية 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16505Full_Report_Online_Platfo

rm_Assessment.pdf 

https://www3.wipo.int/wipogreen/en/
https://www3.wipo.int/wipogreen-database/
https://sustainabledevelopment.un.org/tfm
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16505Full_Report_Online_Platform_Assessment.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16505Full_Report_Online_Platform_Assessment.pdf
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 ( DRRمنصة تبادل تكنولوجيا احلد من خماطر الكوارث ) .2

طاداكنت موضوع نقاش تبادل التكنولوجيا اليت مل تنشأأ بعد، لكهنا هذه أأيضا منصة أأخرى من منصات  ر منتدايت الأمم يف اإ
(، امللكف بتنفيذ الاسرتاتيجية ادلولية للحد من UNISDR مكتب الأمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث )املتحدة، ول س امي

 (.ISDRالكوارث )

اتحة معلومات امل عاملية الش بكة ل وستسعى منصة التكنولوجيا هذه املوهجة ل  ىل اإ عنية ابلتكيف مع تغري املناخ واحلد من الكوارث اإ
ىل متكني قطاعات الأعامل من   الكوارث. تكنولوجيا احلد من تبادلعن ش ىت املنتجات واخلدمات وستسعى يف املقام الأول اإ

يكفل توسعها يف املس تقبل بتقدمي قاعدة ومن املرتقب أأن تس تعني هذه املنصة بنظام معلومات متقدم متاح من مصدر مفتوح، س  
 موحدة وتسويق مرن لنقل تكنولوجيا املنصة يف املس تقبل.

 https://www.unisdr.org/we/inform/publications/50221املرجع: 

 هاترخيص التكنولوجيا و تبادل نصات مب  رتبطة. التحدايت املاسادس

موارد تقنية، مبا فهيا الأهجزة " 1تتطلب منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصها موارد كبرية لتشغيلها بفعالية، مبا يف ذكل: "
دارة الأعامل وتطويرها، و  "2"؛ ياتوالربجم  دارهتا، وخدمة الزابئن ودمعهم، واإ موارد برشية لأداء أأدوار مثل تطوير املنصة واإ
 ة.والتصالت، واخلدمات القانونيويق والتس

 صاةل والفعالية واملطابقة السلسةق العنارص الأساس ية للعملية، ويه "الأ يحتق عىل  املنصاتقدرة ضامن املذكورة ل املواردوتلزم 
الإلكرتونية صة منل التقيمي الفين املس تقل ل  "، عىل النحو املبني يف التقرير الاكمل عن نتاجئخمصصة اتعىل تقدمي خدموالقدرة 

ذ ، تلكفة هذه املواردقد ترتفع . و 1لية التيسري التكنولويجل   ىل بدء التشغيلتاكليف  يقدر أأن تصلاإ  مليون دولر أأمرييك 2 اإ
لتقرير الاكمل املصاحب عن نتاجئ التقيمي  تشمل تاكليف الرتمجة(، وفقا ل )لمليون دولر  1.2نصة امل ليف تشغيل اكوأأن تبلغ ت
 .2املس تقلالفين 

مبا يف  ،اومس هتلكهيالتكنولوجيا مقديم موارد معينة من جانب  نصات تبادل التكنولوجيا وترخيصهامل  فعالالس تخدام الا تطلبي و 
 قّدمجانب املمن ، و هتات املناس بة لتلبيالتكنولوجياالتكنولوجية و  هد احتياجاتلتحدي ،جانب املس هتكلمن ذكل املوارد البرشية 

 .والتبادلتعاقد لأغراض ال موارد برشية عىل الك اجلانبني كذكل و  وعرضها، لتكنولوجيااحمافق  لإدارة

 بنية حتتية موثوقة ل س امي من حيث التصال ابلإنرتنت. انصات واس تخداهمهذه امل ويتطلب تشغيل 

تقرير عام  ثلم  صادرالإلكرتونية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف م صاتسلط الضوء عىل التحدايت املتعلقة ابملنوقد 
رب املس تخدمني عايم اجت عن "العوامل املسؤثرة عىل استيعاب املعلومات يف اجلامعات يف البدلان النامية"، واس تعراض 2009
وبرانمج الأمم املتحدة ملتحدة للأغذية والزراعة منظمة الأمم ا، اذل  أأعّدته ث من أأجل احلياةاحبالأ مضن برانمج  2014و 2010
 :من مضن هذه التحدايتوالويبو، و  ومنظمة الصحة العاملية للبي؛ة

 ىل احلواسيب املتصةلذ فاالن غياب  ابلإنرتنت؛ اإ

 ونوعيته؛ الإنرتنتاتصال رسعة و 

                                                
1
 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16505Full_Report_Online_Platform_Assessment.pdf 
2
 املصدر السابق ذاته. 

https://www.unisdr.org/we/inform/publications/50221
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  ىل الإنرتنت؛و  تلكفة النفاذ اإ

  ىل املنافسة و  ؛الإنرتنتللنفاذ اإ

  يئ؛كهرابال ضعف ش بكة التيار و 

  ؛ةمالمئ صعوبة العثور عىل مواردو 

  ؛النرش اتلغوصعوابت يف فهم 

 التحتية للنقل(. والبىن اتوهناك عوائق أأخرى تتعلق ابلظروف احمللية )مثل الزناع 

 
 ث من أأجل احلياةاحبالأ ، برانمج 2015لعام  رب املس تخدمنياجت اس تعراضمقتبس من: 

ىل املذكورة أأعاله وتشري املصادر  لكرتونية يف البدلان النامية والبدلان حتوّ اإ ل يف العقبات اليت حتول دون اس تخدام املنصات الإ
ىل احلواسيب املتصةلذ فاالن غياب)عقبات بسبب البىن التحتية الأقل منوا من  ىل الإنرتنتابلإنرتنت  اإ وضعف  وتلكفة النفاذ اإ
ىل عقبات بسبب ( يئكهرابش بكة التيار ال   ة(.مالمئ صعوبة العثور عىل مواردونوعيته و  لقدرات )رسعة الإنرتنتالتحتية وا البىناإ

 ل عوائق أأو  2015 العائق

 عوائق بس يطة

 ل عوائق أأو  2010

 عوائق بس يطة

 الاجتاه

ىل احلاسوب   %76 %90 الوصول اإ
  %62 %73 الكهرابء

  %56 %65 تلكفة احلاسوب أأو الإنرتنت
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  %38 %27 رسعة الإنرتنت

  %55 %32 العثور عىل موارد مالمئة

 ث من أأجل احلياةاحبالأ ، برانمج 2015لعام  رب املس تخدمنيااس تعراض جتمقتبس من: 
ىل زايدة   ا.أأو نقصااهنوع العوائق مالحظة: يشري الاجتاه اإ

ىل تعزيز املعامالت بني م هاتبادل التكنولوجيا وترخيص منصات دف هتو  ييل: ذكل ما تطلب وي  التكنولوجيا ومس هتلكهيا، قديماإ
 :منواالأقل البدلان عامالت يف البدلان النامية و . وتشمل التحدايت اليت تواجه حتقيق هذه امليةبي؛ة متكين " و 2" موارد مالية؛" 1"

القطاع ختلف ستامثر، و من خماطر الا ذكلوما يرتبط باس تقرارها  عدمالأسواق و ضعف أ ليات المتويل غري الاكفية النامجة عن 
ل أأسعار فرض  التكنولوجيا من قّديمومية وأأموال املاحنني، ومنع محكأأموال  متويل من القطاع العام من، وعدم كفاية ال املايل
الفكرية ونقل  يف دراسة عن اقتصادايت امللكية بنّي يت ، كام أأيضا الأرابحهلم  حفسب بل حتققيف البحث والتطوير تاكل  تغطي

منقوصة يف جمال  وضع س ياسات وأأطر قانونيةو ، ةمتكينيال بي؛ة ضعف ال أأيضا  التحدايت تشمل. و 3الصعيد ادلويلعىل  التكنولوجيا
ادية، املبىن التحتية ، وضعف ال تذبذبه أأوالتضخم ارتفاع معدل ، مبا يف ذكل الظروف الاقتصاديةسوء ، و الكية الفكرية وغريهامل 

 .4املذكورةراسة ادليف  نقص املسؤسسات التعلميية، كام هو مبنيعن  ةنامجوندرة العامل املهرة ال 

 التكنولوجيا يمدّ قوتعزيز املعامالت بني مواس تخداهما، منوا حتدايت خاصة فامي يتعلق بتشغيل التكنولوجيا الأقل وتواجه البدلان 
ىل ة بىن التحتيال ة، مبا يف ذكل "الفقر املدقع ونقص بنيويبسبب الظروف البرشية وال ومس هتلكهيا  الاحتياجات وعدم الوصول اإ

 ةجلغرافيالعوائق االعامةل املاهرة و  اخنفاض خمزوانتو " والرعاية الصحية"، الإنسانية الأساس ية مثل املياه والطاقة والرصف الصحي
التقرير التقيميي ملرشوع وهو ما أأكّده  ،ا س بققدرات الاستيعاب الناجتة معّ حمدودية "(، و املالمئ الطبيعيانعدام املالذ  )مثل

فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف ل 2014عام  وتقرير، بناء احللول –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 
لفية  56.تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ

 ]اهاية الوثيقة[

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


