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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 العاشرةالدورة 

 2017 مايو 12اإىل  8جنيف، من 
 
 

اقرتاح بشأن وضع سياسة رسوم ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات لتحفيز إيداع الرباءات من قبل 
 البلدان، ال سيما البلدان النامية والبلدان األقل منوا بعضمن جامعات 

 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
وهيدف هذا الاقرتاح  ، واملوافقة عىل ذكل التخفيض.منوا  جامعات بعض البدلان، ل س امي البدلان النامية والبدلان الأقل  لفائدة
ىل: " " زايدة تنوع التوزيع اجلغرايف لطلبات امحلاية برباءة 2" تشجيع اس تخدام اجلامعات لنظام معاهدة الرباءات، و"1اإ

يداع الطلبات ادلولية بناء عىل معاهدة الرباءات.  وأأنشطة اإ

 معلومات أأساس ية

، دراسة بعنوان "تقدير املرونة يف رسوم معاهدة 2014دلورة السابعة للفريق العامل يف عام قدم املكتب ادلويل، يف ا .2
أأول تقدير عىل الإطالق للمرونة الإجاملية هذه ادلراسة أأاتحت و (، PCT/WG/7/6التعاون بشأأن الرباءات" )الوثيقة 

ر معاهدة الرباءات أأو مسار اتفاقية ابريس كيف يتأأثر اختيار املودع اس تخدام مسا لرسوم طلبات معاهدة الرباءات، أأي  
لإيداع طلبات الرباءات يف اخلارج ابلتغيريات يف رمس الإيداع ادلويل. وكشفت ادلراسة أأن اجلامعات ومؤسسات البحث 

 ابلأسعار مقارنة ابملودعني الآخرين. العامة أأكرث تأأثرا  

ب ادلويل الاس تنتاج اذلي مفاده أأن اجلامعات ، أأكّد املكت2015ويف ادلورة الثامنة للفريق العامل يف عام  .3
(. وقّدرت الأمانة PCT/WG/8/11ابلأسعار )انظر الوثيقة  ومؤسسات البحث العامة من البدلان النامية يه الأكرث تأأثرا  

ضافي 139يف املائة من شأأنه أأن يودّل  50أأن ختفيض الرسوم بنس بة  يداع اإ مع اخنفاض يف الإيرادات  س نواي   ا  طلب اإ
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ن  (.PCT/WG/8/11من الوثيقة  4فرنك سويرسي )انظر اجلدول  1 058 000 مببلغ وقال الرئيس، يف ملخصه، اإ
"وفودا عديدة أأبدت دمعها لتخفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لفائدة اجلامعات ومعاهد البحث احلكومية. 

ىل التقدم ابقرتاحات يف هذا الس ياق يك تُناقش يف دورة من دورات الفريق العامل ودعا الرئيس لك ادلول الأعض )...( اء اإ
 (.PCT/WG/8/25من الوثيقة  19القادمة" )انظر الفقرة 

ععوة ال ي وههها رئيس الفريق العامل، دللتلبية  و  .4 بشأأن ختفيض الرسوم  ا  وفد الربازيل يف ادلورة التاسعة اقرتاح وزَّ
من  عاما   (. وتلقت الوثيقة دعام  PCT/WG/9/25 ة عىل الأقل جلامعات بعض البدلان )انظر الوثيقةيف املائ 50بنس بة 

ناقشة ختفيض أأوسع للرسوم يشمل البدلان املتقدمة. وأأعربت اس تعدادها مل وفود أأخرى  وأأبدتالبدلان املس تفيدة احملمتةل. 
 ختفيض الرسوم.املرتتب عىل ر املايل البحث العامة" والأث مؤسسةبعض الوفود عن قلقها بشأأن تعريف "

الطلبات من ودعي من الأمانة بشأأن ختفيضات الرسوم لبعض مُ  انقشت ادلورة التاسعة للفريق العامل اقرتاحا  كام  .5
الطلبات غري املؤهلني خبفض الرسوم. ودعي مُ  مطالباتتقليل (، هبدف PCT/WG/9/10بعض البدلان )انظر الوثيقة 

ضافية عن الأثر الإجيايب احملمتل عىل قّد  فق عىل أأن تُ وات   معاهدة التعاون بشأأن الإيرادات املتأأتية من رسوم م الأمانة معلومات اإ
(. وترد هذه املعلومات يف PCT/WG/9/27 من الوثيقة 55الرباءات يف حال اعامتد التغيري املقرتح )انظر الفقرة 

 .2017أأبريل  4املؤرخة  PCT/WG/10/8 الوثيقة

ىل  PCT/WG/9/25 ، حظيت الوثيقة2016العامة لعام  الويبو عياتوخالل ج  .6 بتأأييد واسع النطاق، ابلإضافة اإ
قلميية تكل ال ي ُأعرب عهنا ابلفعل  موافقهتم عىل عن يف الفريق العامل. وعىل وجه اخلصوص، أأعلن أأعضاء أأربع مجموعات اإ

ىل  8والفقرات من  A/56/17اين للوثيقة من املرفق الث 106و 8و 5ختفيض الرسوم املقرتح )انظر الفقرات  من  15اإ
 (.PCT/A/48/5 الوثيقة

مليون فرنك سويرسي يف  80، أأعلن املدير العام عن حتقيق الويبو لفائض قدره 2016ويف فرباير  .7
 .2014/15 الثنائية

(، PCT/WG/10/2"تقدير املرونة يف رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" )الوثيقة  م التمكةل الثانية دلراسةقّد  تُ و  .8
عت  ل يا  ختفيضات الرسوم لفائدةمس توايت  ش ىتعىل الضائع  حمااكة جديدة لدلخلمعليات ، 2017يناير  11يف ُوّز 
ىل أأن مجموع ا يف املائة جلامعات  50لرسوم بنس بة ام لالعتخفيض ال من  الإيرادات املفقودةجلامعات. وتشري تقديرات الأمانة اإ

 ب من الوثيقة(.3فرنك سويرسي )انظر اجلدول  890 000 من البدلان النامية سيبلغ

آاثر ت من الفائض املتوقع حتقيقه، وس  صغريا   ويف هذا الس ياق، فاإن اخلسارة احملمتةل يف الإيرادات س متثل جزءا   .9 نجم عهنا أ
يداعات اجلام جيابية عىل اإ  عات.ملموسة واإ

 الاقرتاح

 .نقرتح اتباع هنج تدرجيياملناقشات ال ي دارت خالل ادلورة التاسعة للفريق العامل، بعد  .10

جراء  يف املرحةل الأوىل، عىلفُيوافَق،  .11 يف املائة عىل الأقل  50تخفيض الرسوم بنس بة ب  تعديل جلدول الرسوم يقيضاإ
الاس تفادة من املعايري القطرية احلالية مع ، والبدلان الأقل منوا  لفائدة جامعات بعض البدلان، ل س امي البدلان النامية 

 تخفيض أأفقي مجليع ادلول الأعضاء.ب ف الأثر الاقتصادي خالل هذه املرحةل ابملقارنة خفَّ املس تخدمة لتخفيض الرسوم. وس يُ 

رسوم اجلديدة من حيث زايدة نتاجئ س ياسة ال ،دورة للفريق العامل خالل ،ويف املرحةل الثانية، س تقّّي ادلول الأعضاء .12
ن اكن ينبغي زايدة نس بة ختفيض الرسوم و/أأو توس يع نطاق ذكل التخفيض ليشمل  الإيداعات من قبل اجلامعات، وس تقّرر اإ
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ماكن او جامعات من بدلان متقدمة. البحث املموةل  ليشمع مؤسساتأأن تقرر توس يع نطاق املنفعة أأيضا  ملناقشات املقبةل ابإ
 امة.من اخلزينة الع

جنبا  قرتح مناقشة ختفيض الرسوم للجامعات ، يُ بوجه عام ملنظمةامزيانية توازن ومن أأجل استيعاب الشواغل املتعلقة ب  .13
غري مؤهلني لالس تفادة من عدد ختفيضات الرسوم ال ي يطالب هبا مودعون  تقليلالتدابري الرامية اإىل اإىل جنب مع 

 .PCT/WG/10/8النحو الوارد يف الوثيقة ، عىل تخفيضال 

ىل النظر يف  .14 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
والتعديل املدخل  الاقرتاح الوارد يف هذه الوثيقة

 .عىل جدول الرسوم الوارد يف املرفق

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 التعديل املقرتح عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 

 جدول الرسوم

 املبالغ الرسوم

 تغيري[ دون] .3. اإىل 1من 

 التخفيضات

 تغيري[ دون] .4

 

 تغيري[ دون] .5

عامل التخفيض بناء عىل البند  1البند  مبوجبرمس الإيداع ادلويل فَّض يُ  .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  وجيب عىل يف الس نة.  دوليا   ا  طلب 20أأقل من قد أأودع الطلب ودع مُ  كون، رشيطة أأن ي5يف اإ
 يف هذا البند لك مخس س نوات عىل الأقل. املنصوص علهيااملعايري أأن تراجع  امجلعية

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
وتقر السلطة اخملتصة يف   بعد املرحةل الثانويةفامي يةوحبث  يةتعلمي  تقدم خدمات ال ي لتعلّي العايلمؤسسات ا اإحدىيه اجلامعة أأن م فهَيُ لأغراض هذا البند،  
 .يف هذا الطرفالتعلّي العايل منظومة تنمتي اإىل هذه اجلامعة بأأن لطرف ا


