
 1 الفكريةمذكرة السياسة الخضراء لمكاتب الملكية 

 

 

 المعالجة السريعة للبراءات 

 

الحصول على البراءة وبين تقديم الطلب ما وتبعا للبلد، يمكن تقليل الفترة 

في مجال التكنولوجيا الخضراء بنسبة تصل إلى الثلثين في إطار برامج 

 . السريعةالمعالجة 

 
ويمكن المشاركة في هذه البرامج بناءً على طلب مقدم الطلب، على أن 

وفي ". التكنولوجيا الخضراء"يكون الحل الذي يقدمه شكالً من أشكال 

ة الفكرية معايير عامة لتشجيع الملكيهذا الصدد، تضع معظم مكاتب 

أن بمكاتب هذه الأحد  يكتفيعلى سبيل المثال، . البرنامجى قبال علإلا

في هذه الحالة، يُترك ، وفحسب" فائدة بيئية"يكون للتكنولوجيا المعنية 

 . األمر لمقدم الطلب إلثبات الطبيعة الخضراء للحل

 
هذا النوع من المبادرات مسميات مختلفة؛ برنامج المسار  ويُطلق على

المكتبية المعجلة،  اإلجراءاتالسريع، والبرنامج األخضر السريع، 

وإلى جانب تعجيل طلبات . والفحص ذي األولوية، وغيرها من األسماء

البراءة الخضراء تقدم بعض البلدان أيضًا فحصًا سريعا لحقوق أخرى 
 . مثل العالمات التجارية ،يةمن حقوق ملكية الفكر

 

حلول التكنولوجيا المتعلقة ببراءات المعالجة  تسريع على هذه المبادرة تنص

دفع  يةأساس وتتناول بصورة. مكاتب الملكية فكريةأي مكتب من الخضراء في 

. معالجتهاسريع التكنولوجيا الخضراء إلى مقدمة الصف لتالمتعلقة ب البراءةطلبات 
 . معالجة البراءات منذ أكثر من عقد لتسريعبلدان برامج  في عدةوتوجد 

 
. ، تبعا للمكتببحتالوطني ال بنطاقهاوتختلف تفاصيل هذه المبادرات، التي تتسم 

مكاتب للمشاركين إمكانية اختيار مرحلة المعالجة التي يرغبون في التيح بعض إذ ي
بعض البلدان برنامج تقدم في حين  ،البحث أم الفحص أم كليهما معًا: تسريعها

المسار السريع المتوافق مع أي قطاع مقابل دفع رسوم، ويمكن ألي مقدم طلب 

تقدم بلدان أخرى برنامجا محددا و. استخدامه بمن فيهم أصحاب الحلول الخضراء

 . معالجة حلول التكنولوجيا الخضراء عموما دون تكلفة إضافية لتسريع
 

 األكثر سرعةاألول يستفيد مقدمو الطلبات المشاركون في البرنامج من اإلجراء و

 يقوم به المكتبالذي ول األ جراءاإلعلى سبيل المثال، يستغرق  -تخذه المكتب االذي 
، ومن عملية المعالجة العاديةفي العادة أشهر التي تستغرقها  10أشهر بدالً من  3

 . بسرعة أكبر يمكنهم الحصول على البراءاتثمّ 
 
 

 
 
 
 

 اعتبارات التنفيذ

على الرغم من سهولة تنفيذ هذا البرنامج فإنه يجب  •

على مكتب الملكية الفكرية أن يكون قادرا على 

معالجة طلبات البراءة الخضراء بسرعة أكبر دون 

 . المساس بالجودة

قد تستند معايير المشاركة في البرنامج إلى تصنيف  •
أنظمة  إلى تصنيف الدولي للبراءات أولاالختراع وفقا ل

تصنيف خضراء أكثر تفصيالً أو لكليهما، أو قد تستند إلى 

 ". أخضر"برهان مقدم الطلب على أن الحل الذي يقدمه 

من السهل إضافة مكون أخضر إلى برنامج للمعالجة و •

 . السريعة قائم بالفعل

تكنولوجيا لقد يتطلب برنامج المعالجة السريعة ل أيضًا •

قد و لفاحصين،ابناء قدرات لنشطة األخضراء بعض ال

تدعو الحاجة إلى موارد بشرية إضافية للتقيد بالجداول 

 . الزمنية للبرنامج

كان  للمبادرة العمالء استيعابتشير البيانات إلى أن  •
التزايد مع  آخذ فيلكنه ، في العديد من البلدانمتواضعًا 

 . مرو الوقت

 

 األثر المنشود
تشجيع االبتكار األخضر، من خالل دعم مبتكري التكنولوجيا الخضراء للحصول على 

 . البلد إلدارة الملكية الفكريةالبراءات بصورة أسرع، على نحو يتماشى مع استراتيجية 
 

تمكين مبتكري التكنولوجيا  فيالغرض من تعجيل منح حقوق الملكية الفكرية ويتمثل 
 ،استثماراتالقيام بو، الخضراء من استخدام محافظهم بسرعة أكبر لعقد الشراكات

 . والحوافز الضريبية
 

 الجهات المستفيدة
مبتكرو التكنولوجيا الخضراء الذين يودعون طلبات الحصول على البراءة، وفي بعض 

والمهتمون بالحصول  . طلبات للحصول على حقوق ملكية فكرية أخرىيودعون الحاالت 

معالجة ال تالئمغير أنه ال توجد استراتيجية . على حقوق الملكية الفكرية بسرعة أكبر

 . التجاريةفي جميع األعمال سريعة ال


