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مبادرة العون القانوني والفني للمخترعين العرب
"نحو مزيد من براءات االختراع في الدول العربية"
ـــــــــــــــــــــــــ
تعريف املبادرة:
هي مبادرة تتبناها ادارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع
اتحاد المحامين العرب ،ذلك لتقديم الدعم والمساعدة القانونية والفنية للمخترعين في الدول العربية
في اعداد طلبات براءات االختراع بواسطة وكالء براءات متطوعين من الدول العربية .لما في ذلك
من اهمية قانونية تتمثل في حماية ابتكارات هؤالء المبدعين ،وكذلك اهمية اقتصادية تتمثل في
النمو االقتصادي والذى يعود بالمنفعة على الجميع ويساعد على انتشار المعرفة والتكنولوجيا مما
يعزز القدرة التنافسية لدى الدول العربية.
اهداف املبادرة:
 -1تستهدف المبادرة المخترعين الذين ليست لديهم االمكانيات للتواصل مع وكالء براءات
اختراع وذلك تسهيال لوجود مزيداً من براءات االختراع في الدول العربية.
 -2تقديم المساعدة لشباب المخترعين في الدول العربية وخصوصاً ان اغلب هؤالء
الشباب يفتقرون الى المعرفة الدقيقة بنظم ايداع طلبات براءات االختراع خاصة وان
العديد من هذه الطلبات يتم رفضها ألسباب اجرائية وقانونية.
 -3تتم هذه المساعدة من خالل محاميين متطوعين من اتحاد المحامين العرب لتقديم
المشورة القانونية والفنية لطالبي براءات االختراع وذلك مجاناً.
 -4تشجيع ودعم االبتكار لدى الطالب والباحثين وذلك لخدمة مجتمعهم.

آلية العمل:
 -1ان يتم تكليف مجموعة من المحامين المتطوعين بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب
بتقديم المساعدة والمشورة القانونية والفنية للمخترعين في الدول العربية.
 -2يتم الترويج لهذه المبادرة اعالمياً من ِقبل طرفي المبادرة( جامعة الدول العربية – اتحاد
المحامين العرب).
 -3يتم اعالم المكاتب الوطنية للملكية الفكرية بالدول العربية بشكل رسمي بهذه المبادرة
لتعمم على الجهات المختصة بدولهم ،كما يقوم اتحاد المحامين العرب بتبليغ عضويته في
جميع الدول العربية بهذه المبادرة.
اجلهات املستفيدة:
 -1يستفيد المخترع لما سيحصل عليه من عائد مادى من خالل تسويق اختراعه.
 -2يستفيد المحامين المتطوعين المشاركين في المبادرة لما سيحققونه من شهرة في هذا
المجال وبالتالي تعود عليهم بالمنفعة المادية بشكل عام.
 -3سيستفيد المجتمع بشكل عام اقتصادياً وتنموياً وسيضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة
تكنولوجياً ويعزز القدرة التنافسية لديها في االسواق العالمية.

