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 املودعة: خيارات التنفيذ ختفيضات الرسوم للجامعات

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص

اتحة ختفيضات يف الرسوم جلامعات مودعة اذلي طرحته خالل ت .1 ضع هذه الوثيقة خيارات لتنفيذ مقرتح الربازيل ابإ
موافقة  ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل، جنبًا اإىل جنب مع مقرتحات لتعديالت عىل جدول الرسوم تطبق يف حاةل

 الفريق العامل عىل التوصية ابعامتد مقرتح الربازيل.

 معلومات أأساس ية

انقش الفريق العامل خالل دورته احلادية عرشة مقرتحًا من الربازيل خبفض رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .2
(.  وقد طرحت .PCT/WG/11/18 Revجلامعات من بعض البدلان، ل س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا )الوثيقة 

طار البند  50الوثيقة خفض الرسوم بنس بة  )أأ( من 5يف املائة للجامعات من ادلول اليت تس تفيد من ختفيضات الرسوم يف اإ
يف  25.  وطرحت الوثيقة أأيضًا خفضًا يف الرسوم بنس بة س نواًي لأي جامعة بعيهنا اطلبًا دولي 20 هاجدول الرسوم، حبد أأقص

طلبات دولية  5 اهمن جدول الرسوم، حبد أأقص 5امعات يف البدلان اليت مل تس توف املعايري املوضوعة يف البند املائة للج
 س نواًي لأي جامعة بعيهنا.

ىل  53وتلخص الفقرات من  .3 من ملخص الرئيس لدلورة احلادية عرشة للفريق العامل )الوثيقة  57اإ
PCT/WG/11/26 .ىل  156وتضم الفقرات  ( املناقشات اليت دارت حول املقرتح من تقرير ادلورة، الوثيقة  198اإ
PCT/WG/11/27 من ملخص الرئيس اخلطوط العامة لالتفاق اذلي  57، جساًل اكماًل هبذه املناقشات.  وتعرض الفقرة

ليه الفريق العامل عىل النحو التايل:  انهتى  اإ
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ىل أأن تس هتل، من خالل تعممي، .57" مشاورة مع ادلول الأعضاء والأطراف املعنية  ودعا الفريق العامل الأمانة اإ
من أأجل حتديد املشالكت واحللول واخملاطر واسرتاتيجيات احلد من اخملاطر من أأجل  2018الأخرى قبل هناية عام 

ذا اكن  رشاد املناقشات بشأأن اقرتاح ختفيض رسوم معاهدة الرباءات عىل اجلامعات.  وميكن للمشاورات أأن تضم، اإ اإ
ىل  54أأمثةل لتدابري حمددة ميكن النظر فهيا ملعاجلة القضااي املذكورة يف الفقرات  ذكل معليًا، ]من الوثيقة  56اإ

PCT/WG/11/26 هما ادلول الأعضاء.  وميكن للمكتب [ أأعاله، دون الإخالل ابلقرتاحات البديةل اليت قد تقد ِّ
ساسًا لإعداد وثيقة توحض اخليارات املمكنة ملعاجلة ادلويل أأن يس تخدم الآراء والتعليقات املنبثقة عن تكل املشاورات أأ 

خمتلف املسائل التنفيذية احملددة خالل مناقشات هذه ادلورة، مبا يف ذكل، حسب الاقتضاء، اقرتاحات التعديالت 
ن دورته املقبةل." اب  دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات، يك ينظر فهيا الفريق العامل اإ  الالزم اإ

)"التعممي"( الامتسًا للمشورة من ادلول  C. PCT 1554، أأصدر املكتب ادلويل التعممي 2019يناير  17ويف  .4
املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وغريها من الأطراف املعنية بشأأن القضااي املقرتنة ابحامتل اس تحداث 

الردود الواردة نتيجة لهذه املشاورة.  وبأأخذ هذه  PCT/WG/12/3وتلخص الوثيقة ختفيضات يف الرسوم للجامعات.  
الردود يف الاعتبار، تورد هذه الوثيقة اخليارات املمكنة ملعاجلة خمتلف املسائل التنفيذية، عىل النحو اذلي ُطلب خالل 

 ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل.

 خيارات التنفيذ

 حتديد الأهلية
جلامعات اليت تتعهدها الرابطة ادلولية للجامعات يف بوابة قاعدة البياانت العاملية للتعلمي رى املكتب ادلويل أأن قامئة اي .5

العايل س تكون الوس يةل املفضةل للوقوف عىل أأهلية مؤسسٍة ما لتخفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابعتبارها 
رعاية منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة جامعة.  والرابطة ادلولية للجامعات منظمة غري حكومية أأسست حتت 

)اليونسكو(، ويه رشيكة رمسية لليونسكو.  ومل يرد يف أأي من الردود الواردة عىل التعممي ما يفيد اعتبار اس تخدام هذه 
الإلكرتونية الفريدة للحصول عىل القامئة غري مالمئ.  ويُعتقد أأن بوابة قاعدة البياانت العاملية للتعلمي العايل يه الأداة املرجعية 

املعلومات احملدثة عن مؤسسات التعلمي العايل حول العامل، مما جيعل من اس تخدام هذه القامئة أأبسط وأأكرث شفافية من مجع 
ل لتحديد ختفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  أأما املؤسسات غري املذكورة يف  قامئة ابجلامعات ل ليشء اإ

دراهجا يف البوابة خالل معلية التحديث تأأكيدًا لأهلية تكل املؤسسة البوا بة، فميكهنا تزويد الرابطة ببياانهتا للنظر يف اإ
 لتخفيضات الرسوم، وأأيضًا لإاتحة معلومات قمية ملس تخديم البوابة الآخرين.

يل.  وتراجع أأمانة الرابطة يف وقد تواصل املكتب ادلويل مع أأمانة الرابطة، واملناقشات جارية بشأأن خمتلف التفاص  .6
ضافة املؤسسات املؤهةل بني دورات  ماكنية اإ العادة قامئة اجلامعات دوراًي لك أأربع س نوات، حسب املنطقة، لكهنا أأكدت اإ

'( اعرتاف من الهيئات اخملتصة بدولهتا )يف العادة وزارة أأو 1التحديث عند الطلب.  ورشوط ذكل للمؤسسة كام ييل: )'
اتحة شهادة جامعية ملدة أأربع س نوات عىل الأقل؛ )'2(؛ )'جملس اعامتد '( وخترجي ثالث دفعات عىل الأقل.  وخيضع 3'( واإ

اس تخدام قامئة اجلامعات لعقد حيدد الاس تخدام املسموح به مع احامتل املطالبة بأأداء رمس.  وحيول ذكل دون نرش املكتب 
امئ عىل البوابة املذكورة نفسها(، لكن ينبغي أأن يسمح للمكتب ادلويل ادلويل قامئة مجمعة )جيب عىل املودعني مراجعة القو 

اتحة قامئة ابملؤسسات املؤهةل يف ادلوةل أأو املنطقة املعنية للك مكتب تسمل طلبات وأأن يسمح أأيضًا ابلس تكامل التلقايئ  ابإ
 املشاهبة اليت تتعهدها املاكتب الوطنية. والربجميات ePCTوالتحقق داخل النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 الأهلية يف حاةل تعدد املودعني
اتساقًا مع املبدأأ املوضوع مبقتىض جدول رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يويص املكتب ادلويل برهن المتتع بأأي  .7

اتحة ختفيض يف الرسوم بنس بة  ختفيضات يف الرسوم للجامعات ابستيفاء مجيع املودعني معايري الأهلية أأو معيارًا من شأأنه اإ
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يداع الطلب ادلويل )فامي يت أأدانه(.   14علق ابلتخفيضات يف رمس البحث الإضايف ورمس املعاجلة، انظر الفقرة أأعىل وقت اإ
 وقد وافق معظم اجمليبني عىل التعممي عىل هذا التوجه.

ب دويل يف حاةل وجود جامعة اثنية مكودع مشارك، يتبني أأنه لو اكن املودعان قد سددا وبتطبيق هذا املبدأأ عىل طل .8
جاميل عدد الطلبات ادلولية اليت تس تحق لك  يداع دويل خمفض، فاإن من شأأن الطلب ادلويل أأن حُيسب مضن اإ رمس اإ

يداعها ابلرمس اخملفض.  ول تس تحق أأي جامعة س بق لها ابلفعل تقدمي احل د الأقىص من عدد الطلبات ادلولية جامعة مودعة اإ
املسموح به خالل س نٍة ما، سواء اكنت يف ذكل مودعًا منفردًا أأو مشاراكً، الاس تفادة من أأي ختفيضات أأخرى يف الرسوم 

 خالل نفس الس نة.

يداع جامعٍة ما طلبًا دوليًا يضم ابحثني أأفرادًا، حال كوهنم موظفني دلى تكل اجلامعة أأو دارسني .9  هبا، ويف حاةل اإ
بصفهتم مودعني مشاركني، مفن املمكن أأن يتضمن جدول الرسوم نصًا يسمح ابلنتفاع يف طلب دويل من هذا القبيل 

من جدول الرسوم احلايل( مؤهاًل لتخفيض يف  5بتخفيضات الرسوم حىت لو مل يكن أأحد هؤلء الباحثني )مبقتىض البند 
دراج امس ابحث فرد من طار البند  الرسوم.  وميكن حينئٍذ اإ من جدول الرسوم احلايل ابعتباره  5دوةل غري مشموةل يف اإ

مودعًا مشاراكً مع جامعة من بدل انٍم أأو من البدلان الأقل منوًا دون أأن يؤثر ذكل يف أأهلية اجلامعة لتخفيضات الرسوم، 
ودع املشارك موظفًا أأو طالبًا أأو رشيطة أأن يكون ذكل املودع املشارك هو اخملرتع، أأو أأحد اخملرتعني، ورشيطة كون ذكل امل

جراؤها عىل جدول الرسوم والواردة  ابحثًا يف اجلامعة وقام ابلخرتاع مضن معل أأجري يف اجلامعة.  وتضم التعديالت املقرتح اإ
 اجلديد املقرتح(. 6يف املرفق نصًا يؤدي ذكل الغرض )انظر البند 

 املطالبة بتخفيض رسوم بصفة جامعة
يداعها طلبًا دوليًا ابملطالبة بتخفيض الرسوم وبيان أأهليهتا ذلكل، مع يقرتح املكتب ادل .10 لزام لك جامعة عند اإ ويل اإ

ىل كون اجلامعة املودعة مدرجة يف بوابة قاعدة البياانت العاملية للتعلمي العايل.  وعىل غرار ختفيضات الرسوم  الإشارة بوضوح اإ
الأهلية لتخفيض الرسوم يف جدول الرسوم مرشوطة بعدم وجود من جدول الرسوم احلايل، فس تكون  5مبقتىض البند 

فادة اجلامعة أأيضًا أأن أأي مودعني مشاركني أأفراد غري  مالكني مس تفيدين غري مس تحقني خلفض الرسوم.  وجيب أأن تؤكد اإ
آخر لتخفيض الرسوم )مبقتىض البند  امعة أأو من جدول الرسوم احلايل( اكنوا من موظفي تكل اجل 5مؤهلني عىل أأي وجه أ

فادة بس يطًا، والوضع الأمثل أأن يزتامن تقدميه مع منوذج  طالهبا أأو ابحثهيا.  وينبغي أأن يكون استيفاء تأأكيد الأهلية والإ
العريضة )لكن كوثيقة منفصةل لتجنب احامتل زايدة رسوم الصفحات(.  وس يضع املكتب ادلويل منوذجًا لهذا الغرض، مع 

 .ePCTالإيداع ابس تخدام نظام  ترتيب لتوليده بسهوةل يف حاةل

 معاجلة طلب دويل يتضمن جامعة مودعة تطالب بتخفيض يف الرسوم

 رمس الإيداع ادلويل 
اجلامعات أأي حدود موضوعة  ما وضامن عدم جتاوز ضات الرسوم اليت تطالب هبا جامعةن أأجل رصد أأعداد ختفيم .11

يداع دويل خمفض.للتخفيضات، ميكن تطبيق اخلطوات التالية لأي طلب دويل   يتضمن جامعة اكنت مؤهةل لسداد رمس اإ

فادة )أأ(  يدرس مكتب التسمل احامتل الأهلية لتخفيض يف الرسوم بصفة جامعة عن طريق التأأكد من تضمني اإ
ابلأهلية تبدو صاحلة يف س ياق املودعني املدرجني )يوفر املكتب ادلويل للك مكتب تسمل قامئة ابجلامعات 

أأو منطقته(.  ويكون هذا حفصًا بس يطًا للتأأكد أأن اجلامعة املدرجة مؤسسة مؤهةل ومن خلو  الاكئنة يف دولته
فادة  آخرين من عدم اتساق مع ما ذكر يف الإ فال يتوقع من مكتب التسمل حفص صدق أأي بيان  -أأي مودعني أ

 يتعلق بوضع املودعني املشاركني املدرجني بصفهتم موظفني وطالاًب وابحثني.
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ملكتب التسمل رفض أأي مطالبة بتخفيضات يف الرسوم مىت ما عمل أأن اجلامعة املعنية بلغت  وينبغي)ب( 
ابلفعل حدها الأقىص لتكل الس نة، غري أأنه ل يتحمل مسؤولية اإحصاء التخفيضات املطالب هبا.  وحيتفظ 

يداع دويل  خمفض يف املكتب ادلويل بسجالت ابلطلبات ادلولية اليت سددت مبوجهبا جامعة مودعة رمس اإ
لكرتونيًا مىت ما اكن تسجيل  ث فور تسمل النسخة الأصلية يف حاةل الطلبات املودعة اإ قاعدة بياانت حتدَّ

البياانت بنسق مالمئ، أأو بعد التسمل بقليل يف احلالت الأخرى.  ويتحقق املكتب ادلويل دلى تلقيه املعلومات 
د الطلبات ادلولية اليت أأودعها املودع خالل الس نة من مكتب التسمل من الأهلية للتخفيض، حيث يقارن بعد

 برسوم خمفضة ويبلغ مكتب التسمل يف حاةل جتاوز احلد املوضوع لأعداد الطلبات.

ذا تبني عدم أأهلية املودع للتخفيض، يدعو مكتب التسمل املودع اإىل سداد املبلغ الالزم لس تكامل )ج(  واإ
 الرسوم املس تحقة غري املسددة.

ذا اك)د(  ىل تقدمي واإ فادة الالزمة، يدعو مكتب التسمل املودع اإ ن املودع قد سدد رسامً خمفضًا دون تقدمي الإ
فادة أأو سداد ابيق الرسوم خالل احلدود الزمنية املعتادة.  الإ

ومن املتوىخ أأن تتضمن مطالبة املودع بتخفيض يف الرمس ختويل املكتب ادلويل بتقدمي معلومات عن عدد ختفيضات  .12
اليت طالبت هبا اجلامعة املعنية ملكتب التسمل يف ادلوةل الاكئنة فهيا اجلامعة ً أأو العامل نيابًة عن تكل ادلوةل أأو لأي  الرسوم

حصاء حمدث لعدد  آخر أأودعت اجلامعة دليه طلبًا دوليًا.  ويتيح هذا للمكتب ادلويل تزويد ماكتب التسمل ابإ مكتب تسمل أ
طلبات تلقاها املكتب ادلويل، مما ميكن تضمينه يف معاجلة قبول الطلبات ملاكتب التسمل ختفيضات الرسوم اليت طولب هبا يف 

ن رغبت يف التأأكد من الأعداد.  كام ميكن  ePCTاليت تس تخدم نظام  ظهاره عند الطلب ملاكتب التسمل الأخرى اإ أأو اإ
ماكنية موافاة ماكتب التسمل بقوامئ اب جلامعات الاكئنة يف بدلاهنا واليت بلغت احلد للمكتب ادلويل، يف حاةل طلب ذكل، حبث اإ

 الأقىص لكام حدث ذكل. 

وعىل وجه  ويعترب العمل الإضايف الالزم لقيام ماكتب التسمل واملكتب ادلويل ابلفحوص املوصوفة أأعاله كامً همماًل.  .13
التخفيضات املسموح به وأأنه  اخلصوص، ل يتوقع وقوع حالت جيد فهيا املكتب ادلويل أأن جامعة ما جتاوزت عدد مطالبات

ذا ظل عند ادلول املتعاقدة  ل بعدد ضئيل للغاية.  أأما اإ ضافية اإ من املطلوب أأن يدعوها مكتب التسمل اإىل سداد رسوم اإ
ضافيًا مبالغًا فيه، فميكن للمكتب ادلويل أأن يقبل ترتيبًا اقرُتح يف  فضاء املقرتحات اإىل حتميل ماكتب التسمل معاًل اإ ختوف من اإ

ل أأن من شأأن ب ل يف حاةل الإيداع دلى مكتب تسمل املكتب ادلويل.  اإ اتحة التخفيض اإ عض الردود عىل التعممي مفاده عدم اإ
هذا أأن يقلل من اخليارات املتاحة للجامعات وقد يسبب صعوابت يف بعض البدلان اليت تتطلب قوانيهنا الوطنية ترخيصات 

يداعات ادلولية، أأو اليت يصعب فهيا اإ  ىل بدلان أأخرى.لالإ  رسال مدفوعات اإ

 رمس املعاجلة للبحث الإضايف ورمس املعاجلة

ختفيضًا يف الرسوم للجامعات يطبق عىل  .PCT/WG/11/18 Revيطرح املقرتح اذلي قدمته الربازيل يف الوثيقة  .14
من جدول  5قتىض البند رمس الإيداع ادلويل ورمس املعاجلة للبحث الإضايف ورمس املعاجلة وياكئف التخفيضات الواردة مب 

يداع  ل "وقت اإ الرسوم احلايل.  ومبقتىض جدول الرسوم احلايل، ل ختضع الأهلية لأي ختفيض يف هذه الرسوم للفحص اإ
آخر للوقوف عىل بقاء املودع مؤهاًل للتخفيض يف رمس البحث الإضايف أأو رمس  جراء أأي حفص أ الطلب ادلويل"، مبعىن عدم اإ

يداع امل ذا طرأأ، بعد لفحص المتهيدي ادلويلا طلب أأو ضايفالإ البحث  لبطودع املعاجلة وقت اإ ، عىل الرتتيب.  وابلتايل، اإ
يداع الطلب  يداع الطلب ادلويل من مودع مؤهل للتخفيض يف الرسوم، تغري يف خشص املودع اإىل مودع مل يكن هل وقت اإ اإ

ض يف رمس البحث الإضايف ورمس ادلويل أأن يكون مؤهاًل للتخفيض يف الرسوم، يس متر املودع اجلديد يف الانتفاع ابلتخفي
ذا ما اكن ينبغي  يداع الطلب ادلويل.  ولعل الفريق العامل يود أأن ينظر اإ املعاجلة، لأن الأهلية ل ختضع للفحص اثنية بعد اإ
 الإبقاء عىل هذه املامرسة، ابلنس بة اإىل مجيع ختفيضات الرسوم املتاحة للمودعني، املمتثةل يف الاكتفاء بفحص مكتب التسمل
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يداع الطلب، أأو تعديل جدول الرسوم حبيث يشرتط وجوب )بقاء( املودع مؤهاًل للتخفيض يف  للأهلية مرة واحدة وقت اإ
البحث الإضايف )يتأأكد من ذكل املكتب ادلويل(، أأو للتخفيض يف رمس املعاجلة ب طليداع اإ رمس البحث الإضايف وقت 

يداع  دارة الفحص المت لب الفحص المتهيدي ادلويل طوقت اإ اجلديد املقرتح من  8هيدي ادلويل( )انظر البند )تتأأكد من ذكل اإ
 جدول الرسوم الوارد يف املرفق(.

 املقرتح
ذا  .15 دخالها عىل جدول الرسوم لإاتحة ختفيضات يف الرسوم للجامعات املودعة اإ يضم املرفق هبذه الوثيقة تعديالت ميكن اإ

. واتساقًا مع .PCT/WG/11/18 Revلوثيقة ما أأوىص الفريق العامل ابعامتد املقرتحات اليت طرحهتا الربازيل يف ا
ىل تسمية بعض اجلامعات أأفرادًا من أأفرقة حبثية ابعتبارمه مودعني  التعليقات اليت أأدلت هبا ادلول الأعضاء بشأأن احلاجة اإ
طار البن ماكنية تضمني موظفني وابحثني وطالب من دوةل غري مدرجة يف اإ  5د مشاركني، تتيح التعديالت أأيضًا جلامعٍة ما اإ
من جدول الرسوم احلايل ابعتبارمه مشاركني دون أأن تسقط عهنا أأهلية ختفيضات الرسوم، عىل النحو اذلي تتناوهل 

 أأعاله. 9 الفقرة

جراء أأي تعديالت أأخرى يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون ويعتقد املكتب ادلويل أأن تنفيذ  .16 املقرتحات لن يتطلب اإ
بشأأن الرباءات.  وس يلزم عقد تشاور بشأأن تعديالت جترى عىل التعلاميت الإدارية والامنذج واملبادئ التوجهيية ملاكتب تسمل 

ثر اعامتد تعديالت جدول الرسوم، وذكل لإضفاء اللمسات الهن فادات اليت يلزم الطلبات اإ ائية، مثاًل، عىل الصياغة ادلقيقة لالإ
 املودع تقدميها عند املطالبة بتخفيض يف الرسوم.

ذا أأوىص الفريق العامل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابعامتد ختفيضات الرسوم املقرتحة للجامعات املودعة،  .17 واإ
 90فامي يتعلق ابلتخفيضات بنس بة  2017 مشاهبًا ذلكل اذلي اعمتدته س نة يقرتح املكتب ادلويل أأن تعمتد امجلعية أأيضًا تفاهامً 

(.  وميكن أأن يكون نص هذا PCT/A/49/4من الوثيقة  3من جدول الرسوم احلايل )انظر الفقرة  5يف املائة مبقتىض البند 
 التفامه عىل النحو التايل:

ليه مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، املقصود قرص تطبيق ختفيض الرسوم  "حسب التصور اذلي انهتت اإ
لهيم 6املنصوص عليه يف البندين الفرعيني  )ج( أأو )د( من جدول الرسوم عىل احلاةل اليت يكون فهيا املودعون املشار اإ

نوا خاضعني لأي الزتام ابلتنازل عن احلقوق املرتبطة يف العريضة املالكني احلقيقيني والوحيدين للطلب ول يكو 
آخر غري مؤهل لالس تفادة من ختفيض الرسوم مبقتىض هذين البندين أأو البندين  ابلخرتاع أأو منحها أأو نقلها لطرف أ

 )أأ( أأو )ب( من جدول الرسوم."6الفرعيني 

ح املطروح يف التعممي بتطبيق أأي ختفيض يف وفامي يتعلق بوضع بند انقضاء، أأيد معظم من ردوا عىل التعممي الاقرتا .18
آاثر  الرسوم للجامعات ملدة س بع س نوات كحد أأقىص.  وس يتيح هذا للمكتب ادلويل وادلول املتعاقدة وقتًا اكفيًا لتقيمي أ

ىل قرار بشأأن اس مترار التخفيض من عدمه.  ول يبدو أأن حتلياًل يغطي مدة  التخفيض عىل مدى مخس س نوات والتوصل اإ
آاثر ختفيضات الرسوم عىل الإدخال واملنح يف املرحةل الوطنية.  وأأخذاً  أأقرص من مخس س نوات س يكون اكفيًا ملالحظة أ

ىل اس تعراض التنفيذ، يبدو من الرضوري جعل مدة الفرتة التجريبية  للحاجة اإىل مجع معلومات وحاجة ادلول املتعاقدة اإ
ضاء حممتل للتخفيضات يف رسوم اجلامعات ميكن مجلعية معاهدة للتخفيضات س بع س نوات.  ويورد النص التايل بند انق

 التعاون بشأأن الرباءات اعامتده قرارًا:

[، وتطبق عىل أأي طلب دويل يودع 2020يوليو  1تدخل تعديالت جدول الرسوم حزي النفاذ يف ] ")أأ(
 يف هذا التارخي أأو بعده.
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[ أأثر منح ختفيضات الرسوم مبقتىض البندين 2026ديسمرب  31تس تعرض امجلعية، قبل اترخي ] ")ب(
يداع اجلامعات طلبات دولية، والأثر يف دخل رسوم معاهدة 6الفرعيني  )ج( و)د( من جدول الرسوم يف اإ

 من جامعات مودعة.واملنح ملرحةل الوطنية ادخول التعاون بشأأن الرباءات، وعدد حالت 

)ج( 6[ بتعديل البندين الفرعيني 2026ديسمرب  31ة قبل ]ويف حاةل عدم صدور أأي قرار من امجلعي ")ج(
بقاء البندين الفرعيني 6و [ 2020يوليو  1)د( عىل حاةل رسايهنام من ]6)ج( و6)د( من جدول الرسوم أأو ابإ

ىل 6ن وامجلةل الأخرية يف البند ان البندا[، حُيذف هذ2027يونيو  30ساريني بعد ] شارات اإ ، وتعدل أأي اإ
ىل "البندين الفرعيني 6ة "البنود الفرعي شارات اإ ىل )د(" لتكون اإ )أأ( و)ب("، ويرسي ذكل اعتبارًا من 6)أأ( اإ

يونيو  30)د( عىل حاةل رسايهنام حىت ]6)ج( و6[، عىل أأن يس متر تطبيق البندين الفرعيني 2027يوليو  1]
لفحص اوطلبات البحث  ةملقدماادلويل  ضايفبحث الإ ال  طلباتو [ عىل الطلبات ادلولية املودعة ]2027

 ]، حسب الاقتضاء[."[ 2027يونيو  30[ حىت ]ملودعةاالمتهيدي ادلويل 

ىل ما ييل:ن اإ  .19  الفريق العامل مدعو اإ

التعليق عىل خيارات تنفيذ ختفيضات  "1"
الرسوم للجامعات، عىل النحو اذلي تناولته 

ىل  5الفقرات   أأعاله؛ 14اإ

والنظر يف مقرتحات تعديل جدول  "2"
الرسوم، عىل النحو الوارد يف مرفق هذه الوثيقة 
والتفامه والقرار املقرتحني فامي يتعلق بتنفيذ هذه 

 أأعاله. 18و 17املقرتحات، والواردين يف الفقرتني 

 

[]ييل ذكل املرفق
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 املرفق

 1التعديالت املقرتح اإجراؤها عىل جدول الرسوم

 

 مقدار الرسوم الرسوم

ىل 1  . ]ل تغيري[3. اإ

 التخفيضات

 ]ل تغيري[ .4

عامل التخفيض بناء عىل البند  1خيفض لٌك من رمس الإيداع ادلويل مبقتىض البند  .5 عند الاقتضاء( ورمس  4)بعد اإ

 :3ورمس املعاجلة مبقتىض البند  2املعاجلة للبحث الإضايف مبقتىض البند 

ذا اكن املودع واحدًا واكن يس تويف معيارًا واحدًا عىل الأقل من املعايري الواردة يف البنود الفرعية  )أأ( )أأ( 6اإ

ىل يداع الطلب ادلويل[ ]يف  )د(، بأأعىل التخفيضات القابةل للتطبيق عىل املودع وفقًا لهذه اإ البنود الفرعية ]وقت اإ

 [؛8الوقت املطبق وفقًا للبند 

ن اكن املودع واحدًا فقط، يس تفيد هذا املودع، مبقتىض البند الفرعي  ذا اكن يس تويف 5]تعليق: اإ )أأ(، بتخفيض يف الرسوم اإ
قل من املعايري الواردة يف البنود الفرعية ) كرث ()أأ( اإ 6معيارًا واحدًا عىل الأ ىل )د( )انظر أأدانه(.  واإذا اكن املودع يس تويف أأ

من أأحد هذه املعايري )عىل سبيل املثال، جامعة اكئنة يف أأحد البدلان الأقل منوًا(، يس تفيد هذا املودع من أأعىل ختفيض يف 
تفيد من ختفيض الرسوم الرسوم القابةل للتطبيق عىل ذكل املودع مبقتىض تكل املعايري )أأي أأن املودع يف املثال املذكور يس  

من  14املتاح هل ابعتباره مودعًا من أأحد البدلان الأقل منوًا(.  وفامي يتعلق ابلنص املوضوع بني قوسني مربعني، انظر الفقرة 
منت هذه الوثيقة: لعل الفريق العامل يود أأن ينظر يف تعديل جدول الرسوم حبيث ل تشرتط أأهلية املودع لتخفيض رمس 

يداع الطلب ادلويل حفسب )كام هو الشأأن حاليًا( بل أأيض يداع البحث الإضايف ورمس املعاجلة وقت اإ طلب البحث ًا وقت اإ
 ، عىل الرتتيب.[وطلب الفحص المتهيدي ادلويل ضايفالإ 

ذا تعدد املودعون واكن لٌك مهنم يس تويف معيارًا واحدًا عىل الأقل من املعايري الواردة يف البنود الفرعية  )ب( )أأ( 6اإ

ىل )د(، بأأدىن التخفيضات القابةل للتطبيق عىل أأي من املودعني منفردًا وفقًا لهذه البنود الفر  يداع الطلب اإ عية ]وقت اإ

 [؛8ادلويل[ ]يف الوقت املطبق وفقًا للبند 

                                                
ذا ما أأوىص الفريق العامل  1 ابعامتد املقرتحات  يطرح هذا املرفق التعديالت احملمتل اإجراؤها عىل جدول الرسوم لإاتحة ختفيضات يف الرسوم للجامعات املودعة اإ

 النص املعين أأو شطبه.، علامً بأأن مقرتحات الإضافة واحلذف مبينة، عىل الرتتيب، خبط أأسفل PCT/WG/11/18 Rev.اليت طرحهتا الربازيل يف الوثيقة 
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 )ب([5]اتبع البند الفرعي 

ذا تعدد املودعون، ل يس تفيد هؤلء املودعون، مبقتىض البند الفرعي  ذا اكنوا 5]تعليق: اإ ل اإ )ب(، بتخفيض يف الرسوم اإ
قل من املعايري الواردة ذا تباينت املعايري اليت 6يف البنود الفرعية ) مجيعًا يس توفون معيارًا واحدًا عىل الأ ىل )د(.  أأما اإ ()أأ( اإ

يس توفهيا هؤلء املودعون، فاإهنم يس تفيدون من أأدىن ختفيضات الرسوم القابةل للتطبيق عىل أأي من املودعني منفردًا.  مثال: 
)أأ( )مما يتيح لها 7قتىض البند الفرعي أأن أأحد املودعني جامعة اكئنة يف دوةل ليست مدرجة مضن قامئة ادلول املوضوعة مب  له

يف املائة(، واملودع الآخر خشص طبيعي ممن حيملون جنس ية دوةل مدرجة مضن قامئة ادلول املوضوعة  25ختفيضًا بنس بة 
أأدىن  يف املائة(، فاإن هذين املودعني يس تفيدان من 90)أأ( أأو املقميني فهيا )مما يتيح هل ختفيضًا بنس بة 7مبقتىض البند الفرعي 

 يف املائة[(.[ 25ختفيض يف الرسوم قابل للتطبيق عىل أأي من املودعني منفردًا، أأي بتخفيض الرسوم املتاح للجامعة )]

رشط أأل يوجد مضن املالكني املس تفيدين َمن ل يس تويف أأحد املعايري الواردة يف البندين الفرعيني )أأ( أأو )ب( بنفس 

 التخفيض أأو أأعىل.

" )عدم وجود مالكني مس تفيدين ل يس توفون أأحد املعايري( عىل ختفيضات الرسوم لرشطايق نفس "]تعليق: يقرتح تطب 
ىل اجلامعات.[  اكفة، مبا يف تكل املوهجة اإ

 يطبق ختفيض: .6

% عىل أأي مودع يكون خشصًا طبيعيًا وحيمل جنس ية دوةل مدرجة مضن قامئة ادلول املوضوعة 90بنس بة  )أأ(

 ( ومقاميً فهيا؛)أأ 7مبقتىض البند الفرعي 

)أأ(، التخفيض املمنوح مبقتىض البند 7)أأ(، مقرتاًن ابلبند الفرعي 6]تعليق: يطابق ختفيض الرسوم مبقتىض البند الفرعي 
 )أأ( من جدول الرسوم احلايل )ختفيض الرسوم للمودعني من الأشخاص الطبيعيني من دول معينة(.[5 الفرعي

خشصًا طبيعيًا أأو ل، حيمل جنس ية دوةل مدرجة مضن قامئة البدلان % عىل أأي مودع، سواء اكن 90بنس بة  )ب(

 )ب( ومقمي فهيا؛7الأقل منوًا املوضوعة مبقتىض البند الفرعي 

)ب(، التخفيض املمنوح مبقتىض البند 7)ب(، مقرتاًن ابلبند الفرعي 6]تعليق: يطابق ختفيض الرسوم مبقتىض البند الفرعي 
قل )ب( من جدول الرسوم 5الفرعي  احلايل )ختفيض الرسوم لأي مودع، سواء اكن خشصًا طبيعيًا أأو ل، من أأحد البدلان الأ
 منوًا(.[
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 [6]اتبع البند 

ف يف التعلاميت الإدارية اكئنة يف دوةل مدرجة مضن 50بنس بة ] )ج( %[ عىل مودع يكون جامعة عىل النحو املعرَّ

[ طلبًا دوليًا تودعها هذه اجلامعة يف لك س نة تقوميية، عىل أأن 20ىص ])أأ(، حبد أأق7القامئة املوضوعة مبقتىض البند الفرعي 

 تطالب اجلامعة ابلتخفيض ابلأسلوب املنصوص عليه يف التعلاميت الإدارية مفيدًة أأهليهتا للتخفيض؛

نة يف دول معينة )أأ(، ختفيضًا جديدًا يف الرسوم للجامعات الاكئ 7)ج(، مقرتاان ابلبند الفرعي 6]تعليق: يتيح البند الفرعي 
 [ طلبًا دوليًا تودعها اجلامعة يف الس نة.[20)أأ(، حبد أأقىص ]7ومدرجة مضن القامئة املوضوعة مبقتىض البند الفرعي 

ف يف التعلاميت الإدارية اكئنة يف دوةل غري مدرجة 25بنس بة ] )د( %[ عىل مودع يكون جامعة عىل النحو املعرَّ

[ طلبات دولية تودعها هذه اجلامعة يف لك س نة تقوميية، عىل 5)أأ(، حبد أأقىص ]7مضن القامئة املوضوعة مبقتىض البند الفرعي 

 علاميت الإدارية مفيدًة أأهليهتا للتخفيض.أأن تطالب اجلامعة ابلتخفيض ابلأسلوب املنصوص عليه يف الت

)أأ(، ختفيضًا جديدًا يف الرسوم للجامعات الاكئنة يف دول غري 7)د(، مقرتاان ابلبند الفرعي 6]تعليق: يتيح البند الفرعي 
 [ طلبات دولية تودعها اجلامعة يف الس نة.[5)أأ(، حبد أأقىص ]7مدرجة مضن القامئة املوضوعة مبقتىض البند الفرعي 

ذا  وتنطبق التخفيضات املوضوعة مبقتىض البندين الفرعني )ج( و)د(، وكذكل التخفيض املوضوع مبقتىض البند الفرعي )ب( اإ

ضايف يكون أأيضًا اخملرتع، أأو أأحد اخملرتعني،  ف يف التعلاميت الإدارية، أأيضًا عىل أأي مودع اإ اكن املودع جامعة عىل النحو املعرَّ

قامة ذكل فادهتا أأن ذكل املودع واخملرتع الإضايف بغض النظر عن حمل اإ  املودع واخملرتع أأو جنسيته، رشيطة تأأكيد اجلامعة يف اإ

 من موظفهيا أأو طالهبا أأو ابحثهيا وأأنه قام ابلخرتاع مضن معل أأجري يف اجلامعة.

 من منت هذه الوثيقة.[ 15]تعليق: انظر الفقرة 

 ويضع املدير العام القامئتني التاليتني عىل الأقل مرة لك مخس س نوات حسب التوجهيات الصادرة عن امجلعية: .7

قامئة ابدلول ذات الصةل بتخفيضات معينة يف الرسوم، حبيث تضم تكل ادلول اليت يقل  نصيب الفرد فهيا من  )أأ(

دولر أأمرييك )وفقا لأرقام متوسط نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل يف  000 25الناجت احمليل الإجاميل عن 

اليت نرشهتا الأمم املتحدة(، عىل أأن يكون  2005يف س نة الس نوات العرش الأخرية ابلقمي الثابتة لدلولر الأمرييك 

طلبات دولية يف الس نة )للك  10الأشخاص الطبيعيون من مواطين تكل ادلوةل ومن املقميني فهيا قد أأودعوا أأقل من 
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 طلبًا دوليًا يف الس نة )ابلأعداد املطلقة( وفقًا لأرقام متوسط الإيداع الس نوي يف 50مليون نسمة( أأو أأقل من 

 الس نوات امخلس الأخرية اليت نرشها املكتب ادلويل؛

 وقامئة ابدلول اليت صنفهتا الأمم املتحدة من البدلان الأقل منوًا. )ب(

 وتس تعرض امجلعية املعايري املنصوص علهيا يف البندين الفرعيني )أأ( و)ب( لك مخس س نوات عىل الأقل.

)أأ( و)ب( تكل املوضوعة مبقتىض البندين الفرعيني 7فرعيني اجلديدين املقرتحني ]تعليق: تطابق املعايري املوضوعة يف البندين ال
 )أأ( و)ب( من جدول الرسوم احلايل.[5

لهيا يف البند  .8]  يه كام ييل: 5الأوقات املطبقة املشار اإ

 اترخي تسمل الطلب ادلويل ابلنس بة اإىل رمس الإيداع ادلويل؛ )أأ(

 ايف ابلنس بة اإىل رمس معاجلة البحث الإضايف؛اترخي تسمل عريضة البحث الإض )ب(
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 [8]اتبع البند 

 ابلنس بة اإىل رمس املعاجلة.[ لب الفحص المتهيدي ادلويلطاترخي تسمل  )ج(

 من منت هذه الوثيقة.[ 15]تعليق: انظر الفقرة 

عامل التخفيض بناء عىل البند  1حتت البند  يس تفيد مودع الطلب ادلويل من ختفيض يف رمس الإيداع ادلويل .5 )بعد اإ

ذا اكن املودع: ٪90بنس بة  3حتت البند ورمس املعاجلة  2ورمس املعاجلة للبحث الإضايف حتت البند عند الاقتضاء(  4  اإ

 000مدرجة مضن ادلول اليت يقل  نصيب الفرد فهيا من الناجت احمليل الإجاميل عن خشصًا طبيعيًا ومواطنًا يقمي يف دوةل  ) أأ (

دولر أأمرييك )وفقا لأرقام متوسط نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل يف الس نوات العرش الأخرية ابلقمي الثابتة  25

الأشخاص الطبيعيون من مواطين تكل ادلوةل اليت نرشهتا الأمم املتحدة(، عىل أأن يكون  2005لدلولر الأمرييك يف س نة 

يداع أأقل من  طلبًا دوليًا يف  50طلبات دولية يف الس نة )للك مليون نسمة( أأو أأقل من  10ومن املقميني فهيا قد قاموا ابإ

 يل؛الس نة )ابلأعداد املطلقة( وفقًا لأرقام متوسط الإيداع الس نوي يف الس نوات امخلس الأخرية اليت نرشها املكتب ادلو

 أأو خشصًا، طبيعيًا أأو ل، وهو مواطن يقمي يف دوةل مدرجة مضن ادلول اليت صنفهتا الأمم املتحدة يف البدلان الأقل منواً؛ )ب(

يداعه، َمن ل يس تويف املعايري املنصوص علهيا يف البند  رشط أأل يوجد مضن ماليك الطلب ادلويل املس تفيدين، وقت اإ

دة يف البند  )ب(، ورشط ضامن )أأ( أأو الفرعي د مودعو الطلب الواحد، وجب أأن يس تويف مجيعهم املعايري احملد  ذا تعد  أأنه اإ

)أأ( و)ب( لك مخس س نوات عىل الأقل  )ب(. وحيدث  املدير العام قوامئ ادلول املذكورة يف البندين الفرعيني الفرعي )أأ( أأو

)أأ( و)ب( لك مخس س نوات  يف البندين الفرعيني وفقا لتوجهيات امجلعية. وتس تعرض امجلعية املعايري املنصوص علهيا

 الأقل. عىل

 الوثيقة[املرفق و ]هناية 
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