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بشأن وضع سياسة رسوم ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات لتحفيز إيداع الرباءات من اقرتاح 
 اجلامعات قبل

 وثيقة مقدمة من الربازيل

 ملخص

ّن الفريق العامل مدعوٌّ  .1 ىل اإ يف املائة  50مناقشة ختفيض رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )املعاهدة( بنس بة اإ
 يف املائة لفائدة 25وختفيض رسوم املعاهدة بنس بة  ،جامعات بعض البدلان، ل س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا   لفائدة

ىل: " .نيالتخفيض هذينواملوافقة عىل املتقدمة،  ات بعض البدلان، ل س امي البدلانجامع " تشجيع 1وهيدف هذا الاقرتاح اإ
يداع الطلبات ال " زايدة 2اس تخدام اجلامعات لنظام معاهدة الرباءات، و" تنوع اجلغرايف لطلبات امحلاية برباءة وأأنشطة اإ

 ادلولية بناء عىل معاهدة الرباءات.

 لومات أأساس يةمع

نتاجية يف اقتصاد بدل ما ل تطويرال بحث و ال  قطاع مسامهة أأحضت .2 ىل حد كبري يف  أأمرا  راخسا  لجامعات يف منو الإ اإ
ىل أأن املعرفة  ولطاملا خلُصالأدبيات الأاكدميية.  نتاج ال من اجلامعات تعزز املنبثقة عنالاقتصاديون اإ  انهيك، قطاع الصناعياإ

ا أأن 1الاقتصاد يف اكفة جمالتاجيا ي عىل الابترار الإ قوي و ال عن أأثرها  اليت جترهيا احبا الأ . وقد أأظهرت ادلراسات أأيض 

                                                
1

(، الصفحات من 397) The Economic Journal ،"99(. "الابترار وتعّّل وهجيي البحث والتطوير". اجملةل الاقتصادية "1989و. كوهن، د. لينثال ) 
 .596اإىل  569
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ومّت . 2ل س امي يف جمال املس تحرضات الصيدلنية، ويف قطاع التصنيع نياجلامعات لها تأأثري كبري عىل البحث والتطوير الصناعي
 .3الابترار خلدمةمصادر هممة للمعرفة ميكن تسخريها  تعترباجلامعات  هذه النتاجئ يف بدلان خمتلفة، مما يؤكد أأنتأأكيد 

من تكل الس ياسات عىل  بعض عملالبدلان س ياسات عديدة موهجة دلمع اجلامعات. وي تعمتدمن غري املس تغرب أأن و  .3
، وترشيع 1980لعام  دول"-قانون "ابيه عىل غرارعن البحث والتطوير يف اجلامعات،  املنبثقةمللكية الفكرية اتسويق  تيسري
لحصول لتلكفة اجلامعات  صيف دول أأعضاء أأخرى. كام تعمتد البدلان تدابري عىل مس توى مراتب الرباءات لتقلي ُسنّ مماثل 

ىل نظام الرباءات.  للنفاذ اجلهود اليت تبذلها يف مساعدهتا، و اترباءمبوجب العىل حامية  املراتب اليت تقدم ختفيض  ومن بنياإ
ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات ، عات، عىل سبيل املثال ل احلرص، املكتب الأورو ي للرباءاتالرسوم للجام

يف أأسرتاليا، نفقات  سويق"واملعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية. وتعوض الربامج الأخرى، مثل "ترسيع الت  ،التجارية
الاخرتاع، مبا يف ذكل رسوم الإيداع، ورسوم البحث عن الرباءات  اتءبرامبوجب اجلامعات الالزمة للحصول عىل حامية 

 وحفصها، ورسوم الصيانة الس نوية.

يداعات الرباءات من قبل بغية  ،عاهدة الرباءاتملس ياسة رسوم  بشأأن وضع، يعود اترخي املناقشات يف الويبوو .4 حتفزي اإ
الأعضاء عىل أأمهية ختفيض  ، عندما "وافق2009عام  ىل ادلورة الثانية للفريق العامل، اليت عقدت يفاإ  ،اجلامعات

تخفيض الرسوم تدابري ل ، مبا يف ذكل ذات الصةل ينبغي أأن تعد مقرتحات ووافقوا عىل أأن هيئات معاهدة الرباءات...الرسوم
مرانية وذكل من أأجل ، وبناء القدرات ىل  النفاذزايدة اإ البدلان  يفامي ل س و، ...اجلامعات ومؤسسات البحثلفائدةدة عاهاملاإ

ىل ادلورة م املكتب قدّ و (. PCT/WG/2/14من الوثيقة  97" )انظر الفقرة منوا . قلالأ  البدلانالنامية و  ادلويل دراسة اإ
ىل النظام". و  مقديم الطلباتبعض  نفاذ، معرتفا  بأأن "الرسوم الأولية تظل عائقا  كبريا  أأمام الثالثة ذاإ ىل  املكتب ادلويل أأشار اإ اإ

نّه رّصح، اليت تشلكه الرسوم ادلولية اترباءمبوجب الامحلاية ادلولية  طلبغري من التلكفة الإجاملية للصا قسمال   طلبالأأن " فاإ
. من هذا القبيل رشاكء عثور عىللل قد يقدم املساعدة أأنّه التراليف و  من الأكرب القسط دفع عنيقبل أأن يت ن  همةلمي  ويلادل

ن اكنت تكل الرسوم متثل، من ثّ و  ا صغري   واإ ن ا نسبي ا من التلكفة الإجاملية، جزء  ىلفاإ جراءات الوصول اإ  هذه املرحةل من اإ
ىل الرباء من  188و 187بعض املبتكرين ")انظر الفقرتني ات قد يكون أأمرا  يكتيس قدرا  كبريا  من الأمهية ابلنس بة اإ

 (.PCT/WG/3/2 الوثيقة

للفريق العامل، قام املكتب ادلويل بتعممي ورقة مناقشة  طلب ادلول الأعضاء خالل ادلورة اخلامسةل واس تجابة .5
(. وقدمت الوثيقة حملة عامة عن وظيفة PCT/WG/6/10لدلورة السادسة للفريق العامل بشأأن ختفيض الرسوم )الوثيقة 

داة تنظميية أأ الاضطالع بدور ويه اسرتداد التراليف املتكبدة يف معاجلة الطلبات وحفصها وأأل الرسوم يف نظام الرباءات، 
يداع الرباءات مب يفللتأأثري   قامئةاس تعرض املكتب ادلويل ادلراسات اليت اكنت و وجه.  مثلدم مصا ح اجملمتع عىل أأ خي اسلوك اإ

ىل أأن "التغيريات يف الرسوم اجيب أأن تكون كبرية مبا يكفي ليك ت يفأ نذاك بشأأن الرسوم وأأثرها  ا اإ  رثؤ قرارات الإيداع، مشري 
 (.PCT/WG/6/10من الوثيقة  12" )انظر الفقرة الطلبات املودعةجحم  يف تأأثريا  جوهراي  

، دراسة أأاتحت أأول تقدير عىل الإطالق 2014قدم املكتب ادلويل، يف ادلورة السابعة للفريق العامل يف عام و  .6
اهدة الرباءات أأو مسار كيف يتأأثر اختيار املودع اس تخدام مسار مع للمرونة الإجاملية لرسوم طلبات معاهدة الرباءات، أأي  

اتفاقية ابريس لإيداع طلبات الرباءات يف اخلارج ابلتغيريات يف رمس الإيداع ادلويل. وكشفت ادلراسة أأن اجلامعات 
عىل  (. ويتجىل ذكلPCT/WG/7/6)انظر الوثيقة  لأسعار مقارنة ابملودعني ال خريناب ومؤسسات البحث العامة أأكرث تأأثرا  

 ملؤسسات املوجودة يف البدلان النامية.ا يف حال وجه اخلصوص

                                                
2

"، Management Science(، "روابط وأ اثر: تأأثري البحث العام يف التطوير والبحث الصناعيني". جمةل "2002)و. كوهن، ر.نيلسون، ج. والش،  
ىل  1(، الصفحات من 1)48  .23اإ

3
 Economics of Innovation and New (. "الابترارية: مقارنة بني س بع دول أأوروبية". جمةل "2006ب.موهن، ج مايراس، م. داجوين ) 

Technology،" 15(4 الصفحات من ،)ىل  391  .413اإ
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، أأكّد املكتب ادلويل الاس تنتاج اذلي مفاده أأن اجلامعات 2015ويف ادلورة الثامنة للفريق العامل يف عام  .7
(. وقّدرت PCT/WG/8/11ابلأسعار )انظر الوثيقة  ومؤسسات البحث العامة من البدلان النامية يه الأكرث تأأثرا  

ضايف س نواي   139يف املائة من شأأنه أأن يودّل  50الرسوم بنس بة أأن ختفيض  الأمانة يداع اإ من قبل اجلامعات يف  طلب اإ
ىل " الفريق العامل رئيسودعا  (.PCT/WG/8/11من الوثيقة  4)انظر اجلدول البدلان النامية  لك ادلول الأعضاء اإ

من  19العامل القادمة" )انظر الفقرة ابقرتاحات يف هذا الس ياق يك تُناقش يف دورة من دورات الفريق  التقدم
 (.PCT/WG/8/25 الوثيقة

ععوة اليت وهجها رئيس الفريق العامل، دللتلبية  و  .8 بشأأن ختفيض الرسوم  ا  وفد الربازيل يف ادلورة التاسعة اقرتاح وزَّ
 عاما   الوثيقة دعام  (. وتلقت PCT/WG/9/25 جامعات بعض البدلان )انظر الوثيقةفائدة يف املائة عىل الأقل ل 50بنس بة 

ناقشة ختفيض أأوسع للرسوم يشمل البدلان املتقدمة. وأأعربت اس تعدادها مل وفود أأخرى  وأأبدتمن البدلان املس تفيدة احملمتةل. 
زاءبعض الوفود عن قلقها   ختفيض الرسوم.املرتتب عىل البحث العامة" والأثر املايل  مؤسسةتعريف " اإ

معدل يف ادلورة العارشة للفريق  اقرتاح وزيعادلورة السابقة، قام وفد الربازيل بتقات اليت وردت يف يف ضوء التعليو .9
 حّدا  أأقىصاملعدل  وأأدرج الاقرتاح(. PCT/WG/10/18لجامعات )انظر الوثيقة ابلنس بة لالفائدة من دد يُ العامل 

البدلان التأأثري املايل لتخفيض الرسوم. وجددت  بشأأناخملاوف  ليبدد ابلتايل من، طلبا  يف الس نة للك مؤسسة 20 درهق
ايها بأأهنا س ياسة منخفضة التلكفة ومفيدة لتحفزي الابترار املس تفيدة دمعها للوثيقة يف البدلان ذات القدرات ، واصفة اإ

قلميية ، أأعلن أأعضاء اجملموعات االرباءات. وعىل وجه اخلصوص، وتعزيز قدرهتا عىل املشاركة يف نظام معاهدة احملدودة لإ
ىل ، مما رفع عدد الأعضاء اذلافقهتم عىل ختفيض الرسوم املقرتحمو عن الأربعة  أأكرث من  ي، أأ دلاب 109ين يدمعون الاقرتاح اإ

 دوةل. 152ثليث ادلول املتعاقدة البالغ عددها 

(، PCT/WG/10/2"تقدير املرونة يف رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" )الوثيقة  الثانية دلراسةم التمكةل قّد  تُ و  .10
ىل أأن مجموع ا ختفيضات الرسوم لفائدةمس توايت  عرب ش ىتالضائع  حمااكة لدلخلمعليات  جلامعات. وتشري تقديرات الأمانة اإ

فرنك  660 000 املائة جلامعات من البدلان النامية سيبلغيف  50لرسوم بنس بة العام لتخفيض ال من  الإيرادات املفقودة
ذا مت تطبيق احلد الأقىص البالغ ب من الوثيقة(3رسي )انظر اجلدول سوي  لرسوم اختفيض طلبا . وتُقّدر تلكفة  20، اإ

ذا مت تطبيق احلد الأ ، رسيفرنك سوي  780 000املتقدمة مببلغ  يف املائة جلامعات من البدلان 25 بنس بة  5البالغ  قىصاإ
 .من الوثيقة( أأ 3)انظر اجلدول  طلبات

مليون فرنك سويرسي يف  80، أأعلن املدير العام عن حتقيق الويبو لفائض قدره 2018 مارسويف  .11
ادلول الأعضاء الإيرادات املتأأتية  ي وافقت عليهذلا 2018/2019 لثنائيةلربانمج واملزيانية ل ر اقد  ويُ  .2016/2017 الثنائية

مليون فرنك سويرسي )انظر املرفق السادس من  312.2مببلغ  2018ليت مجعها نظام معاهدة الرباءات يف من الرسوم ا
يرادات من شأأهنا أأن متثل جزءا  صغويف هذا الس ياق(. A/57/6الوثيقة  ن اخلسارة احملمتةل لالإ ريا  من ادلخل والفائض ، فاإ

اجيابية  وحتققاملتوقعني،  يداعل ابلنس بةأ اثر ملموسة واإ  اجلامعات. اليت تقوم هباات الإ

 الاقرتاح

البدلان  س تعدادالبدلان املس تفيدة، ول س امي البدلان النامية، وا قبل قرتاح منالا الكبري اذلي حظي بهنظرا لدلمع  .12
د، يُ ىل اجلامعات يف البدلان املتقدمةلنظر يف ختفيض الرسوم اذلي س يطبق أأيضا عالأخرى ل  خال تعديل عىل جدول قرتح اإ
، ول س امي البدلان النامية جلامعات من بعض البدلانفائدة املائة ل يف 50الرسوم بنس بة ل تقل عن يف ختفيض  دراجالرسوم ابإ 

والاس تفادة من املعايري القطرية احلالية املس تخدمة لتخفيض )أأ( من جدول الرسوم،  5ة يف البند قل منوا  املدرجالأ  والبدلان
يف  90يف الرسوم بنس بة  ختفيض عاممن )ب( ابلفعل  5املدرجة يف البند  البدلان س تفيدت و (.  )انظر املرفق الأول الرسوم

 )أأ(.5، سوف تدخل مضن فئة البند قل منواالأ البدلان  وضعتتخرج من وبعد أأن ، مقديم الطلباتيع فائدة مج املائة ل
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يف  25الأعضاء أأن ختفض رسوهما بنس بة من جدول الرسوم، ميكن لدلول  5وابلنس بة للبدلان غري املدرجة يف البند  .13
ىل مرونة الرسوم اخملتلفة يف البدلان اليت حددهتا  ويُعزى هذااملائة ابلنس بة جلامعاهتا )انظر املرفق الثاين(.  اخلصم الأصغر اإ

ذا أأثر أأخفة دراسات الويبو، واليت تبني أأنه ابملقارنة مع البدلان النامية، س يكون خلفض الرسوم ابلنس بة للبدلان املتقدم ، اإ
اجيابيا،  يداعات مب فامي خيصاكن اإ ضافية تمتثل يف تقليل  هذه النس بةمعاهدة الرباءات. كام أأن  وجبزايدة الإ اخملتلفة لها فائدة اإ

ا أأكرب من الطلبات يف الس نة. ن اجلامعات من البدلان املتقدمة تقدم عدد   أأثر املزيانية، حيث اإ

بالنس بة للجامعات من البدلان النامية، يبلغ ف الطلبات للك جامعة يف الس نة. أأقىص من  ا  حد ضنيالتخفي الك شملي و  .14
ن هذا احلد هو  20احلد الأقىص  ىل التلكفة الأكرب لتخفيضات الرسوم  نظرا  طلبات،  5طلب ا. ويف حاةل البدلان املتقدمة، فاإ اإ

واحلفاظ عىل التوازن العام يف املزيانية يف ضوء مشاركة  أأكرث لويبوعىل اعىل البدلان املتقدمة. والهدف هو تقليل الأثر املايل 
جاميل الإيرادات. ويبلغ الأثر التقديري للك من التخفيضات املقرتحة  يف املائة  0.46رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ

يرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لعام   .2018من اإ

ىل توفري الوضوح فامي يتعلق مب 7و 6اجلديد  ملقرتحنيا البندين يفهتدف احلوايش الواردة و  .15 قديم من جدول الرسوم اإ
مجيع ادلول الأعضاء أ لية حكومية لالعرتاف  وفرعىل حد علمنا، تو املؤهلني لالس تفادة من ختفيض الرسوم.  الطلبات

رشاف وزارة الرتبية أأو هيئة مماثةل.  خالل النرشات، ميكن للمكتب  منو مبؤسسات التعلمي العايل، وعادة ما تكون حتت اإ
ادلويل أأن يطلب حتديثات س نوية لقامئة اجلامعات يف ادلول الأعضاء. وكبديل ذلكل، يقوم مكتب اجلامعات ادلولية التابع 

املعلومات اليت  خالل منوذكل لليونسكو بوضع جتميع س نوي للجامعات، متاح يف "قاعدة بياانت التعلمي العايل العاملية"، 
 منلك من اجلامعات العامة واخلاصة تس تفيد لهيئات الوطنية اخملتصة يف لك بدل. وعالوة عىل ذكل، يُقرتح أأن توفرها ا

جراء  لتجنب المتيزي غري املربر والتعقيد غري الرضوري لعمل املكتب ادلويل ومراتب تسّل الطلبات. الرسومختفيض  اتاإ

ختفيض  اس تعراض ينبغي، قرتاح بوجه عام يف املدى الطويلالامزيانية توازن ومن أأجل استيعاب الشواغل املتعلقة ب  .16
عضاء أأيضا اقرتاح تدابري أأخرى لتعويض الرسوم  لك مخس س نوات عىل الأقل من قبل مجعية معاهدة الرباءات. وميكن للأ

 ذكل رضوراي . مىت اعُتربالتراليف 

ىل النظر يف  .17 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 نياملدخل نيوالتعديل ةالاقرتاح الوارد يف هذه الوثيق

 .نييف املرفق ينالرسوم الوارد عىل جدويل

 ]ييل ذكل املرفقان[
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ANNEX I 

 الأول املرفق
 

 ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالتعديل املقرتح عىل الالحئة التنفيذية 

 

 جدول الرسوم

 املبالغ الرسوم

ىل 1من   ]دون تغيري[ .3. اإ

 التخفيضات

 ]دون تغيري[ .4

 

 ]دون تغيري[ .5

عامل التخفيض بناء عىل البند  1البند  مبوجبرمس الإيداع ادلويل فَّض خيُ  .6 عند الاقتضاء( ورمس املعاجلة  4)بعد اإ
ذا اكن  %50بنس بة  3البند  مبوجبورمس املعاجلة  2البند  مبوجبللبحث الإضايف  ع الطلب ادلويل هواإ من  1جامعة ُمود 

طار البند  مذكورةدوةل  واجيب عىل يف الس نة.  دوليا   طلبا   20أأقل من قد أأودع الطلب ودع مُ  كون، رشيطة أأن ي)أأ(5يف اإ
 يف هذا البند لك مخس س نوات عىل الأقل. املنصوص علهيااملعايري أأن تراجع  امجلعية

 

[الثايناملرفق  ييل ذكل]

                                                
1

وتقر السلطة اخملتصة  بعد املرحةل الثانوية فامي يةواحبث  يةتعلمي  تقدم خدمات اليت لتعلمي العايلمؤسسات ا اإحدىيه اجلامعة أأن م فهَيُ لأغراض هذا البند،  
 .يف هذا الطرفالتعلمي العايل منظومة بأأن هذه اجلامعة تنمتي اإىل لطرف يف ا
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ANNEX II 

 الثاين املرفق
 

 التعديل املقرتح عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 

 جدول الرسوم

 املبالغ الرسوم

ىل 1من   ]دون تغيري[ .3. اإ

 التخفيضات

 ]دون تغيري[ .4

 

 ]دون تغيري[ .5

 ]كام يرد يف املرفق الأول[ .6

عامل التخفيض بناء عىل البند  1البند  مبوجبرمس الإيداع ادلويل فَّض خيُ  .7 عند الاقتضاء( ورمس املعاجلة  4)بعد اإ
ذا اكن  %25بنس بة  3البند  مبوجبورمس املعاجلة  2البند  مبوجبللبحث الإضايف  ع الطلب ادلويل هواإ جامعة ُمود 

1 
من 

طار البند  غري مذكورةدوةل  واجيب يف الس نة.  ةدولي تطلبا 5أأقل من قد أأودع الطلب ودع مُ  كون، رشيطة أأن ي5يف اإ
 يف هذا البند لك مخس س نوات عىل الأقل. املنصوص علهيااملعايري أأن تراجع  امجلعيةعىل 

 

 والوثيقة[ الثاين ]هناية املرفق

                                                
1

وتقر السلطة اخملتصة  بعد املرحةل الثانوية فامي يةواحبث  يةتعلمي  تقدم خدمات اليت لتعلمي العايلمؤسسات ا اإحدىيه اجلامعة أأن م فهَيُ هذا البند،  لأغراض 
  .يف هذا الطرفالتعلمي العايل منظومة بأأن هذه اجلامعة تنمتي اإىل لطرف يف ا


