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PCT/WG/12/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

  2019أأبريل  5 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة الثانيةالدورة 
ىل  11جنيف، من   2019يونيو  14اإ

 تعليقات و آراء – لفائدة مودعي الطلبات من اجلامعات ختفيضات الرسوم
 C. PCT 1554التعميم  حول
عدادموثيقة   املكتب ادلويل ن اإ

 ملخص

ىل ادلول املتعاقدة  املرسل C. PCT 1554 عىل التعمميردا املس تلمة  الآراء والتعليقاتتلخص هذه الوثيقة  .1 غريها و اإ

ماكنية تطبيق ختفيضمن أأجل التشاور بشأأن القضااي املتعلقة  أأحصاب املصلحةمن  معاهدة التعاون بشأأن  رسوم ات عىلابإ

 لفائدة اجلامعات. (معاهدة الرباءاتالرباءات )

 معلومات أأساس ية

مًا من الربازيل بشأأن  احلادية عرشةيف دورته  الفريق العامل انقش .2 لفائدة  معاهدة الرباءات رسوم ختفيضاقرتاحًا ُمقدَّ

وعىل وجه . (.PCT/WG/11/18 Rev)الوثيقة  منواً الأقل البدلان و اجلامعات من بعض البدلان، ولس امي البدلان النامية 

ىل ادلولجلامعات فائدة ايف املائة ل 50بنس بة  الرسوم ختفيضالتحديد، اقرتحت الوثيقة  ختفيضات اليت تس تفيد من  املنمتية اإ

طلًبا دولًيا يف العام.  20لك جامعة  أأل تتجاوز الطلبات املودعة منعىل ، )أأ( من جدول الرسوم5وجب البند مب الرسوم
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ىليف املائة للجامعات  25بنس بة  الرسوم ختفيضواقرتحت الوثيقة أأيًضا  البدلان اليت ل تس تويف املعايري املنصوص  املنمتية اإ

 .يف العام ةدولي اتطلب 5عىل أأل تتجاوز الطلبات املودعة من لك جامعة ، من جدول الرسوم 5علهيا يف البند 

ىل  53ت من تلخص الفقراو  .3 من ملخص رئيس ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل  57اإ

ىل  156 من املناقشات يف الفقرات لتكل( مناقشات الاقرتاح. ويرد جسل اكمل PCT/WG/11/26 )الوثيقة من  198اإ

اليت وافق  املتابعة الضوء عىل من ملخص الرئيس 57الفقرة  طوتسل  . PCT/WG/11/27الوثيقة  يف الواردتقرير ادلورة 

 علهيا الفريق العامل:

ىل أأن تس هتل، من خالل تعممي، مشاورة مع ادلول الأعضاء والأطراف املعنية الأخرى " دعا الفريق العامل الأمانة اإ

رشاد  2018قبل هناية عام  من أأجل حتديد املشالكت واحللول واخملاطر واسرتاتيجيات احلد من اخملاطر من أأجل اإ

وميكن للمشاورات أأن تضم أأمثةل لتدابري . ح ختفيض رسوم معاهدة الرباءات عىل اجلامعاتاملناقشات بشأأن اقرتا

ىل  54معلية اختذت ملعاجلة القضااي املذكورة يف الفقرات  دون  [،أأعاله،PCT/WG/11/2 الوثيقة]من  56اإ

هما ادلول الأعضاء. وميكن للمكتب ادلويل أأن يس تخدم الآراء والتعليقات  الإخالل ابلقرتاحات البديةل اليت قد تقد ِّ

املنبثقة عن تكل املشاورات أأساسًا لإعداد وثيقة توحض اخليارات املمكنة ملعاجلة خمتلف املسائل التنفيذية احملددة 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة خالل هذه ادلورة، مبا يف ذكل، حسب الا قتضاء، اقرتاحات التعديالت الالزم اإ

ن دورته املقبةل. اب   "الرباءات، يك ينظر فهيا الفريق العامل اإ

للتشاور مع ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة  C. PCT 1554التعممي  ،2019يناير  17يف  ،أأصدر املكتب ادلويلو  .4

 وتلخصاجلامعات.  لفائدةالرسوم  ات عىلختفيض ماكنية تطبيقابإ  املتعلقةصلحة بشأأن القضااي الرباءات وغريها من أأحصاب امل

الفريق العامل يف دورته  املكتب ادلويل وثيقة أأخرى لينظر فهيا يعد  وس  املشاورة.  تكل املنبثقة عنالردود  الوثيقة ههذ

عىل النحو املطلوب يف ادلورة احلادية عرشة  لتنفيذا قضاايكيفية معاجلة خمتلف بشأأن اخليارات املمكنة  تضع احلالية

 العامل. للفريق

 C. PCT 1554ملخص الردود عىل التعممي 

عضًوا يف  35من  C. PCT 1554هذه الوثيقة، تلقى املكتب ادلويل ردوًدا عىل التعممي  صياغةيف وقت  .5

 العامل. الفريق

 لفائدة اجلامعات ختفيضات الرسوممالحظات عامة عن س ياسة 

مودعي لفائدة  ختفيضات الرسومبيامن نظرت الأس ئةل الواردة يف الاس تبيان يف القضااي ذات الصةل بتنفيذ نظام  .6

ىل أأهنم  املس تجَوبني، أأشار عدد قليل من اتاجلامع من الطلبات  ورأأى. اجلامعات لفائدة ختفيضات الرسوميدمعوا  لاإ

الهادفة أأن التدابري املس تجَوبني أأحد هؤلء  أأشارو أأن هناك تدابري أأكرث مالءمة وفعالية دلمع اجلامعات. ن واملس تجَوبهؤلء 

ىل اتحة أأفضل من ةطريقمتث ل تشجيع الابتاكر  اإ آخر من مس تجَوب  أأشارو . نيودعاملجملموعات اكمةل من  ةموحد اتختفيض اإ أ

ىل هؤلء  مودعون  ميولهاالرسوم  عىلختفيضات  من اجلامعات من الطلبات يس تفيد مودعوأأنه ليس من املنطقي أأن اإ

آخرون أأن البدلان اليت ترغب  املس تجَوب. ورأأى هذا هذا الأمر للمودعني، وقد تواجه ادلول الأعضاء صعوابت يف رشح أ

ها اخلاصة اجلامعات يف برام  تكلأأن تتبع طرقًا دلمع  ينبغيرباءات الالابتاكر يف اجلامعات من خالل حقوق  تشجيعيف 
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آخر مس تجَوب  يقتنعمن نظام معاهدة الرباءات. ومل  الاس تفادة من لمتكيهنااجلامعات وتنفيذ س ياسات وطنية ميكهنا دمع  أ

 مراقبة، كام أأعرب عن قلقه من أأن تاكليف الاس تخدام الأمثل ملوارد الويبو لاملقرتح ميث   ختفيضات الرسوم نظامبأأن 

 .الإحاةلرسوم  نم املتأأتيةميكن أأن تتجاوز الإيرادات احلالية  الطلباتتسمل التخفيضات يف ماكتب 

 يضات عىل الرسوم لفائدة اجلامعاتعامة عن تطبيق ختف  مالحظات

املاكتب  عىلالرسوم  لتخفيضاتمن املعلومات حول الأثر التشغييل  مزيد املس تجَوبني احلصول عىلطلب العديد من  .7

ىل املس تجَوبني أأحد  أأشار، الثعىل سبيل امل ف ،دلويلواملكتب ا  ، بشلك أأكرث تفصياًل،أأن يقمي  أأنه ينبغي للمكتب ادلويل اإ

تكنولوجيا املعلومات ل ادلاخلية نظمة الأ عىل و الإلكرتونية وادلفع  لإيداعا عىل أأدواتالتخفيضات  تكل الأثر اذلي س ترتكه

دارات الفحص المتهيدي ادلويل تسمل الطلباتيف ماكتب  الشلكية الإجراءات املسؤولني عىلتدريب عىل و  من وذكل  ،واإ

اتحةمهنا  معليةمقرتحات  لامتسلخالل استشارة املاكتب   الوقت الاكيف لتنفيذ التغيريات. واإ

تقدمي و الابتاكر اجلامعات عىل البدلان س ياسات وطنية لتشجيع أأن تنفذ ل اذلي فض   ،طلب أأحد املس تجَوبنيو  .8

جراء تقيمي لتاكليف ،الرباءاتطلبات  التخفيضات مجموع من جتاوز  الطلبات اجلامعات مودعةرسوم ملنع ال اتختفيض مراقبة اإ

 فامي خيص اخملفضةالرسوم الاكمةل والرسوم التاكليف ابلفرق بني  تكلسيسمح ذكل مبقارنة و س نة. ال يف  ااملسموح هب

 .طلبات املقدمة من اجلامعاتال  من اجملموع ذكلوز تجاي  ما

 اتاملؤهةل لالس تفادة من التخفيض اجلامعة تعريف

لالس تفادة من أأغلب املس تجَوبني عىل توصية املكتب ادلويل بأأن تستند املناقشات حول اجلامعات املؤهةل  وافق .9

 العاملية للتعلمي العايلقاعدة البياانت بوابة  عىل( IAU)امجلعية ادلولية للجامعات  تتيحهاىل القامئة اليت اإ  اتالتخفيض

(WHED) .ذا اكنوا يفض   ،ومع ذكل ىل مزيد من املعلومات قبل أأن حيسموا فامي اإ أأن تستند لون احتاج بعض املس تجَوبني اإ

ىل  اتلالس تفادة من التخفيض قامئة اجلامعات املؤهةل ىل  WHED بوابةاإ  لك دوةلاملرسةل من اجلامعات املعمتدة  قوامئأأو اإ

ىل املكتب ادل ، لعىل الأق يف الوقت احلايل، س تخدام القوامئ املرسةل من ادلولل عدد قليل من املس تجَوبني اوفض  ويل. اإ

 بشأأن، WHED اس تخدام بوابة دواأأي  بعض من املس تجَوبني اذلين أأعرب كام اخليار.  ذكلتفضيلهم  اختلفت أأس باب ولكن

ىل املكتب ادلويل لوان اذلين فض  وتجَوباملس  اليت أأبداها نفسها  اخملاوفعن  ،البوابةتكل اس تخدام  رسال قوامئ اجلامعات اإ  .اإ

الرسوم ختفيضات ة من يد أأهلية اجلامعة لالس تفادلتحد WHED اخملاوف بشأأن اس تخدام بوابةتُقسم عام،  بشلكو  .10

ىل فئتني:  اإ

ىل أأن تأأييدمه  (أأ ) من لتحديد أأهلية اجلامعة لالس تفادة  WHEDاس تخدام بوابة أأشار بعض املس تجَوبني اإ

ىل البوابة ادلول  فيض أأن ت برضورة  مرشوط الرسومختفيضات   تعرتفاليت مجيع مؤسسات التعلمي العايل اإ

دراج لك دوةل لطلب تسلكهاالصفة. ولبد أأن تكون الآلية اليت كها لتكل متالادلول اب تكلة الوطنية يف ر الوزا  اإ

ىل أأن عددا من مؤسسات التعلمي العايل يف  بعض املس تجَوبني أأشاركام مؤسسة ما يف البوابة واحضة ومعروفة.  اإ

 .تُدرج فهيايف أأن أأبدوا رغبهتم و  WHEDبوابة  عىلترد ل بدلاهنم 

 WHED بوابة من املعلومات بشأأن معايري الأهلية اليت س ُتدرج يف اً مزيدبعض املس تجَوبني الآخرين  وطلب (ب)

بداءقبل  وضع رضورة  عىلهؤلء املس تجوبَون  دوأأك  س تخداهما يف ختفيضات الرسوم عىل اجلامعات. ل مهتأأييد اإ
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لماكتب واملكتب ادلويل تطبيق ختفيضات الرسوم حىت يتس ىن لدلول الأعضاء مجيع اة بني للجامع موحدتعريف 

ر، أأنه  نيس تجَوبأأحد امل وأأضاف عىل اجلامعات بشلك موضوعي.  ن ما معرفة، املعلومات تكلبدون يتعذ  اكن  اإ

 عادل ومناس با. WHED من بوابةاس تخدام قوامئ املؤسسات 

لكرتونية  WHEDاخملاوف، أأشار موقع بوابة  تكلخبصوص و  .11 تيح أأحدث ت من نوعها  فريدةأأنه أأداة مرجعية اإ

بعد  متنحاليت سسات التعلمي العايل ضم معلومات عن مؤ تفهيي يف لك أأجناء العامل. املعلومات عن مؤسسات التعلمي العايل 

يول . الوطنية اخملتصة الكياانت عرتف بهتهمين أأو دبلوم  جامعية ةالأقل شهادمن ادلراسة عىل س نوات  أأربع اخملاوف  تحر 

دراج مؤسسة من مؤسسات التعلمي العايل يف بوابةيت أأعرب عهنا بعض املس تجَوبني بشأأ ال ، سيتواصل WHED ن معايري اإ

للحصول عىل مزيد من التفاصيل بشأأن املعايري املتبعة وبشأأن العملية  (IAUامجلعية ادلولية للجامعات )املكتب ادلويل مع 

انطالقا من املعلومات و ومع ذكل لفريق العامل. ل شفهيا وس يقدم تقريراً ، ج يف قاعدة البياانتملؤسسة ما أأن تُدرَ ل اليت ختو  

ىل معايري وطنية يف البدل  الواردة يف دراج مؤسسة ما يستند اإ دون حتديد مزيد من املتطلبات عدا  املعيناملوقع، يبدو أأن اإ

هجة وأأثناء معلية حتديث قاعدة البياانت، يمت الرتكزي لك س نة عىل . ما يقابل ذكلأأو اجلامعي س توى من امل تقدمي شهادة 

 دة.منطقة جغرافية حمد   أأو

جراء د عدد قليل من أأي  و  .12  WHED د من أأن بوابة( للتأأك  IAUمناقشات مع امجلعية ادلولية للجامعات )املس تجَوبني اإ

أأحد  وأأشارسهوةل. الرسوم املطبقة عىل اجلامعة ب ختفيضات  مراقبةا متعددة بطريقة ميكن هب لها فروعأأدرجت لك جامعة 

ىل رضورة املس تجَوبني  نظًرا لوجودها يف مناطق خمتلفة. منفصةلمكؤسسات  اليت جُسلتاخملتلفة  الفروعيح أأهلية توض  اإ

يبدو أأن الاختالفات يف الآراء حول اس تخدام قوامئ مؤسسات التعلمي العايل املعرتف هبا وطنيا واليت ترسلها ادلول و  .13

ىل املكتب ادلويل، أأو  ىل الاWHEDاملؤسسات املوجودة عىل بوابة  قوامئالأعضاء اإ اجلهة  حولالقامئة  ختالف، تستند اإ

عن  املس تجَوبني بعض عرب  و . لفائدة اجلامعاتالرسوم  اتختفيض لالس تفادة من املؤهةلحتديد املؤسسات  اليت ينبغي لها

اليت  امؤسساهتتحديد ب يل يف ادلوةل، مثل وزارة وطنية، ؤسسات التعلمي العاخمتصة ابلعرتاف مبهجة ن تقوم لأ تفضيلهم 

آخرون عن تفضيلهم مس تجوبون عرب  و الرسوم.  اتة من ختفيضميكهنا الاس تفاد موحد للجامعة لتحديد  تعريفتطبيق ل  أ

تطبيق جتنب  ا اخلاصة بغرضتعاريفهادلول  اس تخدام بدًل من ادلولالرسوم يف مجيع  الأهلية لالس تفادة من ختفيضات

 .متسق غريعىل حنو  لتخفيضاتا

 ودعنياملد يف حاةل تعد   اتأأهلية الاس تفادة من التخفيض

ىلوافق أأغلب املس تجَوبني عىل توصية املكتب ادلويل بأأن تستند املناقشات  .14  كونياذلي يفيد برضورة أأن بدأأ امل  اإ

فامي خيص أأاي من ، بنس بة مئوية أأعىل اتختفيض، أأو الرسوم لفائدة اجلامعات اتلالس تفادة من ختفيض نيمؤهل املودعنيمجيع 

 ُ ع عدد اجلامعات املكتب ادلويل واملاكتب عىل تتب   ذكل املبدأأ طلب دويل. وسيساعد  طبقة عىلتكل التخفيضات امل

 مودع واحدكون يأأن  اشرتاطأأن الهنج املعاكس املمتثل يف  املس تجَوبنيد العديد من أأك  و الرسوم.  اتاملس تفيدة من ختفيض

ىلميكن أأن ابعتباره جامعة تخفيضات ال  لالس تفادة من هالً ؤ م فقط ساءة اس تخدام يؤدي اإ من خالل  املودعنيمن قبل  اإ

قامة  أأقل تلكفة.برباءات اللالس تفادة من تاكليف  عالقات تعاون اإ

ىل وأأشار أأحد املس تجَوبني  .15 أأن  حنييف . ومكودعني ديند  احمل فرادالأ  لباحثنيل أأن ختفيضات الرسوم ينبغي أأن تُتاح اإ

من البدلان  ينمتونطبيعيني  اً يف املائة من ختفيضات الرسوم بصفهتم أأشخاص 90ن لالس تفادة من ومؤهلالأفراد املودعني 



PCT/WG/12/3 
5 
 

ط الواردة يف ن 5لبند ار ااإ من  ابلس تفادةالأخرى البدلان  منالأفراد لباحثني ل سمح سي  ذكل من جدول الرسوم، فاإ

 الرباءات. معاهدةرسوم ختفيضات 

لرسوم، ابلنس بة ا اتختفيض أأحد لالس تفادة من نيمؤهلاملودعني مجيع كون يأأن مبدأأ أأحد املس تجَوبني د بيامن أأي  و  .16

نه ،املشرتكني يف طلب واحداجلامعات  ودعيمل أأعرب عن وهجة نظر مفادها أأن الطلب جيب أأن حيسب فقط عىل أأنه  فاإ

. رسومالختفيضات من  لالس تفادةالأقىص املسموح به الطلبات عدد  حسابلأغراض  أأول يرد امسه املودع اذلي منمقدم 

يداعجلامعات يف ادلول املتقدمة أأن يكون مبقدور ارغبته يف أأيًضا  باملس تجوَ  ذكل وأأبدى طلبات دولية  10 اإ

 .خمفضة رسومب

الرسوم  اتختفيضلالس تفادة من مؤهاًل فقط  مودع واحدكون يأأن  اشرتاطدوا خيار اذلين أأي   املس تجَوبون ورأأى .17

قامة عالقات ع عىل قد يشج   ذكللفائدة اجلامعات أأن  أأشاكل القانوين، مبا يف ذكل  متلف وضعهخي  يناذل املودعنيتعاون بني اإ

 ملودعنياالرأأي القائل بأأن  ذكلالرشاكت من القطاعني العام واخلاص. وخالف أأحد املس تجَوبني و تعاون اجلامعات من ال 

 ختفيضات الرسوم.فقط لالس تفادة من  معاواًن فامي بيهنت س يقميون

 ائدة اجلامعاتاملطالبة بتخفيضات الرسوم لف

آراهئم فكرة أأي   .18 يداع  اشرتاطد مجيع املس تجَوبني اذلين أأعربوا عن أ عالناإ لالس تفادة من  مؤهل املودعأأن  لتأأكيد اإ

بداء العناية الواجبةعىل  املودعنيوحلث  جامعة. تهختفيضات الرسوم بصف  ينبغي أأن  الإعالن أأن، أأضاف أأحد املس تجَوبني اإ

ثبات ذكل الإعالن   أأو منتخبعىل رضورة اعتبار لك مكتب معني  ينص  اً رشط يضم    .ةمبارش  قُدم هلاكإ

ىل  املس تجَوبنيأأحد  شارأأ ، الإعالن ابستيفاءاملتعلقة من حيث اجلوانب العملية و  .19 جيب أأن ينطبق فقط  الإعالنأأن اإ

عداده ودعاملوكيل ل تُتاحوأأن  اً بس يط استيفاؤهكون يوأأن  الإيداع ادلويل عىل رسوم ماكنية اإ ، د املودعنيتعد  يف حاةل و. اإ

آخر أأن  مس تجَوباقرتح   حاةليف و. ابيق املودعنينيابة عن  الإعالن تقدمي اذلي يرد امسه أأول يكون مبقدور املودعأ

ىل توفري حلول للسامح  املس تجَوبنيط أأحد ، سل  WHED بوابةاس تخدام  ىل ختفيضات ا ابلنفاذالضوء عىل احلاجة اإ لرسوم اإ

د شد  و رتمجة أأو غريها من الأخطاء. ال بسبباجلامعة املدرجة يف البوابة امس و  املودعتطابق اتم بني امس  يوجدعندما ل 

آخر عىل  مس تجَوب  ،الرسوم املقرتحة اتمراقبة ختفيضبغرض  ها عن اجلامعات الأخرىميزي  مس ابجامعة  حتديد لكرضورة أ

ضافة حقل  املس تجَوب نفسهاقرتح و  اقرتح و سامء خمتلفة. لأ  املودع اس تخدامب بوابة لتجن  ال مس اجلامعة يف ادخال لإ اإ

آخر أأن  مس تجَوب فادة خطية رمسية بتوقيع املودعقوم يأ لمالحقة اجلنائية يف ل عرضة وقبول أأن يكون اتللمطالبة ابلتخفيض اإ

 احتواء رضورة املس تجَوبني، اقرتح أأحد املس تفاد مهناالتخفيضات  عددمراقبة  لتسهيلو اطئة. خمعلومات تقدمي حاةل 

يداعهاعدد الطلبات  عىل الإعالن  الرسوم. اتختفيضلس تفادة من اب طولب فهياخالل العام واليت  السابق اإ

ل  املس تجَوبنيأأحد  وأأشار .20 ، الرسومات ختفيض تفادة مناحلق يف الاس  أأنه يف حالت نقل امللكية اليت تؤثر عىل اإ

 بأأثر رجعي.اكمةل الرسوم  املودع لزتام بدفعينبغي النظر يف الا

يداعمبدأأ أأحد املس تجَوبني د أأي   حنيويف  .21 عالن اإ ىل، اتاجلامعلفائدة رسوم اليف حاةل تطبيق ختفيضات  اإ نه أأشار اإ  فاإ

هتا لماكتب تعديل أأنظموس يكون من الرضوري ل. تكل الإعالانتأأن ذكل قد يزيد من عبء العمل عىل املاكتب اليت تعاجل 

 .القضاايس تغرق عدة س نوات بسبب قيود املزيانية وغريها من ي قد  امم، تكنولوجيا املعلوماتب  اخلاصةادلاخلية واخلارجية 
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 أأثناء مطالبةعىل تبادل املعلومات بني املكتب ادلويل واملاكتب موافقته  املودع أأن يعطي اشرتاط املس تجَوبوند أأي  و  .22

بعض  دوشد  جامعة. أأي  اليت اس تفادت مهناالتخفيضات  عددع تتب  وذكل بغرض الرسوم ات ختفيضلس تفادة من اجلامعة اب

ابلطبيعة  املتعلقة 30ملادة اب موأأن يلزت أأن أأي تبادل للمعلومات جيب أأن يظل عند احلد الأدىن عىل  املس تجَوبنيهؤلء من 

 الرسية للطلب ادلويل.

ىلالإجراءات والعمليات من املكتب ادلويل وضع مبادئ توجهيية لتوحيد  املس تجَوبنيطلب بعض و  .23 يع مج  ابلنس بة اإ

ذا املاكتب و  تسمل ، س تحتاج ماكتب عىل سبيل املثالف. اتاجلامع ختفيضات الرسوم لفائدةنظام  ما ُطبقاملكتب ادلويل اإ

رشادات بشأأن التعامل مع  الطلبات ىل اإ يف  نيمدرج واكونيأأن دون  التخفيضات ابلس تفادة من اذلين يطالبون املودعنياإ

 قامئة اجلامعات املؤهةل.

 ختفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات مراقبة

اليت الرسوم  اتاملكتب ادلويل بسجل ختفيضبأأن حيتفظ اليت تفيد عىل نطاق واسع التوصية  املس تجَوبوند أأي   .24

املكتب مع املكتب ادلويل  سيتواصل"، عدم سداد الرسوم ابلاكمليف حاةل "ولك جامعة يف س نة معينة. اس تفادت مهنا 

املكتب  اصلسيتو ، الإضايفبحث لل املعاجلة  رسوميف حاةل و .املودعمع  تواصل بدورهي واذلي س الرسوم  تلقىاذلي املعين 

عدم سداد الرسوم عىل الفور يف حالت " املودععىل رضورة التواصل مع  جَوبونتد املس  وشد  مبارشة.  املودعمع ادلويل 

اليت يتعني دفعها يف غضون شهر واحد من اترخي اس تالم الطلب ادلويل  امي يتعلق برسوم الإيداع ادلويل، ل س امي فابلاكمل"

 علهيا تاكليف سزتيد من عبء العملال مراقبة عن قلقها من أأن أأعربت بعض املاكتب  أأنغري . تسمل الطلباتيف مكتب 

 تجاوز مبالغ رسوم الإحاةل.ي قد هو ما و 

املكتب ادلويل ملراقبة ختفيضات الرسوم اليت س يعمتدها كيفية ال مزيًدا من املعلومات حول  املس تجَوبنيطلب أأحد و  .25

تقدمي طلبات من خالل حصهتا بنس بة كبرية ما جامعة فهيا  تتجاوزاليت  ةلمثل احلا ، لتفادي بعض احلالتبطريقة فعاةل

يداع  رسومب توضيًحا حول  املس تجَوب نفسهطلب و فرتة زمنية قصرية. يف  لتسمل الطلباتماكتب  عدة دلىخمفضة  دويلاإ

املس تجَوب  ذكلكام أأشار . تطبيقهاة يوكيف  املطبقة يف هذه احلاةلالعقوابت  وحول، حلصته املودع جتاوز نالعواقب املرتتبة ع

ىل الصادرة و الرسوم  اتختفيضالاس تفادة من القرارات اخلاصة بقبول  مراجعةأأن يكون قادًرا عىل  ينبغيأأن املكتب ادلويل  اإ

دارات تسمل الطلباتماكتب  عن بطالها الفحص المتهيدي ادلويل واإ ذا لزم الأمر.  واإ آخرأأشار و اإ ىل  مس تجَوب أ ماكنية اإ اإ

ذا اكنخطأأ عن  تُطبقأأو  فهيا التخفيضات تُطلبحالت  حدوث جراء  يلزم وضع ، وتساءل عام اإ  عذر تكل الأخطاء.لاإ

ىل عىل نفسها املودعة بشأأن الرقابة اذلاتية اليت تفرضها اجلامعة عن قلقه املس تجَوبنيأأعرب أأحد و  .26 ، مما قد يؤدي اإ

ساءة اس تخدام النظام.  ، مثل الرباءاتمعاهدة  طلباتلإيداع الإلكرتونية دوات الأ تتضمن أأن  املس تجَوب ذكلاقرتح و اإ

بعد  لالس تفادة من التخفيضات بعدم أأهليته املودع ختطرأأن  االطلب ميكهن اس امترةاختيار يف  خانةعىل  ،ePCT نظام

يداع دفع  ،الأقىص بلوغ ذكل العددد عن ،املودعيتعني عىل و . املس تفيدة من ختفيضات الرسومالطلبات من الأقىص  العدد اإ

عادة النظرطلب يار خب  مع احتفاظهالرسوم اكمةل  ذا قُبل زائد املدفوع سرتداد املبلغ الوا ،اإ  .طلبهاإ
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 ءالانقضاحمك 

أأن  ، وعىلالرسومختفيضات ات من اجلامعلتس تفيد س بع س نوات املبدئية املقرتحة ال عىل فرتة  بنياملس تجوَ وافق معظم  .27

 جيريه ختفيضات الرسوم بعد هذه الفرتة بناًء عىل تقيمي مزيد منمن  جلامعاتا اس تفادة مجعية معاهدة الرباءات عىلتوافق 

وا املس تجَوبني بعض  أأنغري املكتب ادلويل.  أأنه ميكن  مخس س نوات ورأأوالتصري  املبدئيةلفرتة ا تقليصعن رغبهتم يف عرب 

بناًء عىل ذكل تتخذ مجعية معاهدة الرباءات ل  ةواخلامس ةالرابع الس نتنيالرسوم خالل  اتللمكتب ادلويل حتليل تأأثري ختفيض

 الغرض وراءمزيًدا من املعلومات من املكتب ادلويل حول  املس تجَوبنيطلب أأحد هؤلء و يف هناية الس نة اخلامسة.  هاقرارا

لزامية  آخرطلب و . ات املبدئيةفرتة الس بع س نو اإ معلومات عن التأأثري  اتاجلامع لفائدةالرسوم  اتمل يدمع ختفيض مس تجَوب أ

 .املبدئيةخالل الس نوات الس بع  ملكتب ادلويلعىل ا الرسوم اتختفيضترتكه ي س  اذلاملايل 

مزيد من ختفيضات مجعية معاهدة الرباءات عىل  احامتل عدم موافقةعن قلقهم من  املس تجَوبني عدد قليل منأأعرب و  .28

ماكنية أأن يؤدي ، املبدئيةالرسوم بعد هناية الفرتة  ىل" نقضاءحمك الا"واإ حلاق اإ يداعها طيثب ت و  طلبات الرباءاتب  رضر اإ . اإ

ىل  ،"حمك الانقضاء" وهو يدمع، املس تجَوبني وأأشار أأحد لفائدة رسوم ال اتالتنفيذ ادلامئ لتخفيض أأنه ل يوجد عيب يفاإ

 يف الس نوات الالحقة.للمراجعة  وتأأثرياهتاشلك التخفيضات  خيضع، رشيطة أأن اتاجلامع

التقيمي  ذكلأأن  املس تجَوبنيأأحد  أأشارو  .املبدئيةيف هناية الفرتة  س ُيجرىعىل التقيمي اذلي  املس تجَوبنيق بعض عل  و  .29

 تكل، حيث يُعتقد أأن الرباءات املمنوحة من اليت تدخل املرحةل الوطنية ونس بة اتاجلامعبغي أأن ميتد ليشمل طلبات ين 

د عىل أأن الهدف من أأي ختفيضات يف ، وشد  الرباءاتالتاكليف تشلك عائقًا أأمام اجلامعات اليت تس تخدم نظام معاهدة 

 .ل تبلغ أأبدًا مرحةل املنحزايدة عدد الطلبات اليت  يقترص عىلالرسوم ل ينبغي أأن 

 اقرتاحات أأخرى

 لتسمل الطلبات اً مكتب بصفته تس تفيد مهنا اجلامعات عىل مس توى املكتب ادلويلاليت الرسوم  اتاملعاجلة املركزية لتخفيض

ىل أأشار بعض املس تجَوبني  .30 ضايف عبء يسفر عنأأن تطبيق ختفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات قد اإ وهو ما قد  اإ

التغيريات، اقرتح  تكلب لتجن  و . أأنظمهتا املتعلقة ابحملاس بة وتكنولوجيا املعلومات تغيريماكتب تسمل الطلبات عىل  يفرض

. لتسمل الطلبات اً معاجلة ختفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات عىل املكتب ادلويل بصفته مكتب أأن تقترص املس تجَوبونهؤلء 

ذا متك  و  يداع ادلويل ختفيضات  يف البت  من وحده ن املكتب ادلويل اإ  مراقبة سهلت فس ، اتاجلامع من للمودعنيرسوم الإ

تس تفيد مهنا اجلامعات عىل لتخفيضات الرسوم اليت معاجلة مركزية  املس تجَوبنياقرتح أأحد . و لك جامعةاخلاصة برقام الأ 

جراء تقيمي للتاكليف يف الوقت ذاته  دشد  و ، مس توى املكتب ادلويل ذا زيانية الويبو مب قاذلي يلح الأثر لفهمعىل رضورة اإ اإ

 هذه املهمة.املكتب ادلويل  ما توىل

جراء املاذلي اقرتح  ،املس تجَوبنيأأحد وأأضاف  .31 تس تفيد مهنا اجلامعات عىل عاجلة املركزية لتخفيضات الرسوم اليت اإ

آلية  وضعميكن  هأأن ،مس توى املكتب ادلويل ، س تدفع أأثناء تقدمي الاس امترة لرسوم خمفضة جامعة مادفع بدًل من ف  .لخصملأ

طارويف صم يف هناية الس نة املالية. اخل لتس تفيد منالرسوم اكمةل مقدًما ولكن ميكهنا التقدم  ، صماخل الاس تفادة منطلب  اإ

راقبة م خيفف من عبءقد  وهوما، الرسوم ختفيضات يف علهياأأن تطبق  توداليت  الرباءات طلبات بيانعىل اجلامعة  يتعني  

 .لكها ختفيضات الرسوم عىل مدار الس نة
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 الصغرية واملتوسطة أأو الرشاكت الناش ئة والرشاكتالتعاون بني اجلامعات 

الرسوم  من ختفيضات لالس تفادةتكون اجلامعة مؤهةل ميكن أأن ، د املودعنيتعد  يف حاةل  أأنه املس تجَوبنياقرتح أأحد  .32

ذا اكن  صغرية أأو متوسطة أأو رشكة انش ئة. رشكة أأحد املودعني املشرتكني يف الطلب اإ

ن  .33 ىل الإحاطة علاًم  الفريق العاملاإ مدعو اإ

 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[
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