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 المسار السريع لمعالجة البراءات الخضراء

 
 
 

وتشمل هذه الترتيبات المكاتب التي تتعاون معًا  . الخضراء" المسار السريع لمعالجة البراءات"وضعت بعض مكاتب الملكية الفكرية مسارات، تُعرف باسم 

، مما يعزز فرص معرفة وهي تمكّن المكاتب الشريكة من االستفادة من اإلجراء الذي سبق واتخذه مكتب الملكية الفكرية األول. لتبادل نتائج البحث والفحص

المسار التعاون في طلبات البراءات الخضراء المودعة  ويقتضي هذا. كما أنه من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين جودة البراءات. حالة التقنية الصناعية السابقة

 . في كال البلدين

ع هذا المسار عملية المعالجة، إذ يمكن لمكتب أن يستفيد من اإلجراء الذي و وفي هذا المسار تتشارك المكاتب المشاركة . اتخذه بالفعل المكتب الشريكيُسّرِّ

 . غير أن قرار منح البراءة يعود إلى كل مكتب على حدة، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية لديه. نتائج البحث والفحص

 . ، لكن الكثير منها لم يشرع في ذلك بالفعلمن المكاتب تبحث تنفيذ مشروع المسار السريع اتفيد التقارير أن عدد ،وفي الوقت الحالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتبارات التنفيذ
مسار للمن السهل إضافة مكون أخضر إلى برنامج  •

 . قائم سريعال

األخضر طريقة قد يكون إطالق المسار السريع و •
إلنشاء برنامج المعالجة السريعة للبراءات، والذي 

 . يمكن توسعته بمرور الوقت ليشمل قطاعات أخرى

ويمكن استخدام هذه البرامج لتسريع معالجة الطلبات،  •

 . البحث والفحص بشأنمن خالل مشاركة المعلومات 
ملموسا أكثر في لهذه البرامج يكون التأثير اإليجابي و

لتي تستغرق معالجة الطلبات فيها فترة طويلة البلدان ا

 . نسبيًا

 

 

 

 األثر المنشود
تشجيع االبتكار األخضر، من خالل دعم مبتكري التكنولوجيا الخضراء الذين أودعوا 

الطلب نفسه في بلدين لضمان جودة البراءات بصورة أسرع، بما يتماشى مع 

 . استراتيجيات البلدين إلدارة الملكية الفكرية
الهدف من تسريع معالجة البراءات هو تمكين مبتكري التكنولوجيا الخضراء من و

الحصول و ،االستثماراتوإجراء  ،عقد الشراكاتفي استخدام محافظهم بصورة أسرع 

 . الحوافز الضريبيةعلى 
 
 

 الجهات المستفيدة
ة متعددة في واليات قضائي البراءةيُعد مبتكرو التكنولوجيا الخضراء الذين قدموا طلبات 

البحث والفحص وربما منح  أدوات هم المستفيدون من هذا المسار، وذلك لتحسّن

كما تستفيد مكاتب الملكية الفكرية من المشاركة في ترتيبات . البراءات بصورة أسرع

 . المسار السريع، الذي يمكن أن يحسن جودة البراءات ويعزز الكفاءة
 
 

 


