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معاهدة التعاون بشأن الرباءات

الفريق العامل

الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من  11اإىل  14يونيو 2019
ختفيضات الرسوم لفائدة مودعي الطلبات من اجلامعات – آراء وتعليقات

حول التعميم C. PCT 1554

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
 .1تلخص هذه الوثيقة الآراء والتعليقات املس تلمة ردا عىل التعممي  C. PCT 1554املرسل اإىل ادلول املتعاقدة وغريها
من أأحصاب املصلحة من أأجل التشاور بشأأن القضااي املتعلقة ابإماكنية تطبيق ختفيضات عىل رسوم معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات (معاهدة الرباءات) لفائدة اجلامعات.

معلومات أأساس ية
 .2انقش الفريق العامل يف دورته احلادية عرشة اقرتاح ًا ُمقدَّم ًا من الربازيل بشأأن ختفيض رسوم معاهدة الرباءات لفائدة
اجلامعات من بعض البدلان ،ولس امي البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا (الوثيقة  .)PCT/WG/11/18 Rev.وعىل وجه
التحديد ،اقرتحت الوثيقة ختفيض الرسوم بنس بة  50يف املائة لفائدة اجلامعات املنمتية اإىل ادلول اليت تس تفيد من ختفيضات
الرسوم مبوجب البند  (5أأ) من جدول الرسوم ،عىل أأل تتجاوز الطلبات املودعة من لك جامعة  20طل ًبا دول ًيا يف العام.

PCT/WG/12/3
2

واقرتحت الوثيقة أأيضً ا ختفيض الرسوم بنس بة  25يف املائة للجامعات املنمتية اإىل البدلان اليت ل تس تويف املعايري املنصوص
علهيا يف البند  5من جدول الرسوم ،عىل أأل تتجاوز الطلبات املودعة من لك جامعة  5طلبات دولية يف العام.
 .3وتلخص الفقرات من  53اإىل  57من ملخص رئيس ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل
(الوثيقة  )PCT/WG/11/26مناقشات الاقرتاح .ويرد جسل اكمل لتكل املناقشات يف الفقرات من  156اإىل  198من
تقرير ادلورة الوارد يف الوثيقة  .PCT/WG/11/27وتسلط الفقرة  57من ملخص الرئيس الضوء عىل املتابعة اليت وافق
علهيا الفريق العامل:
"دعا الفريق العامل ا ألمانة اإىل أأن تس هتل ،من خالل تعممي ،مشاورة مع ادلول ا ألعضاء وا ألطراف املعنية ا ألخرى
قبل هناية عام  2018من أأجل حتديد املشالكت واحللول واخملاطر واسرتاتيجيات احلد من اخملاطر من أأجل اإرشاد
املناقشات بشأأن اقرتاح ختفيض رسوم معاهدة الرباءات عىل اجلامعات .وميكن للمشاورات أأن تضم أأمثةل لتدابري
معلية اختذت ملعاجلة القضااي املذكورة يف الفقرات  54اإىل  56من [الوثيقة  ،]PCT/WG/11/2أأعاله ،دون
الإخالل ابلقرتاحات البديةل اليت قد ِّ
تقدهما ادلول ا ألعضاء .وميكن للمكتب ادلويل أأن يس تخدم الآراء والتعليقات
املنبثقة عن تكل املشاورات أأساس ًا لإعداد وثيقة توحض اخليارات املمكنة ملعاجلة خمتلف املسائل التنفيذية احملددة
خالل هذه ادلورة ،مبا يف ذكل ،حسب الاقتضاء ،اقرتاحات التعديالت الالزم اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة
الرباءات ،يك ينظر فهيا الفريق العامل اإابن دورته املقبةل".
 .4و أأصدر املكتب ادلويل ،يف  17يناير  ،2019التعممي  C. PCT 1554للتشاور مع ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة
الرباءات وغريها من أأحصاب املصلحة بشأأن القضااي املتعلقة إابماكنية تطبيق ختفيضات عىل الرسوم لفائدة اجلامعات .وتلخص
هذه الوثيقة الردود املنبثقة عن تكل املشاورة .وس يعد املكتب ادلويل وثيقة أأخرى لينظر فهيا الفريق العامل يف دورته
احلالية تضع اخليارات املمكنة بشأأن كيفية معاجلة خمتلف قضااي التنفيذ عىل النحو املطلوب يف ادلورة احلادية عرشة
للفريق العامل.

ملخص الردود عىل التعممي C. PCT 1554
عضوا يف
 .5يف وقت صياغة هذه الوثيقة ،تلقى املكتب ادلويل ردودًا عىل التعممي  C. PCT 1554من ً 35
الفريق العامل.

مالحظات عامة عن س ياسة ختفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات
 .6بيامن نظرت ا ألس ئةل الواردة يف الاس تبيان يف القضااي ذات الصةل بتنفيذ نظام ختفيضات الرسوم لفائدة مودعي
تجوبني اإىل أأهنم ل يدمعوا ختفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات .ور أأى
الطلبات من اجلامعات ،أأشار عدد قليل من املس َ
تجوبني أأن التدابري الهادفة
تجوبون أأن هناك تدابري أأكرث مالءمة وفعالية دلمع اجلامعات .و أأشار أأحد هؤلء املس َ
هؤلء املس َ
تجوب أآخر من
اإىل تشجيع الابتاكر متثل طريقة أأفضل من اإاتحة ختفيضات موحدة جملموعات اكمةل من املودعني .و أأشار مس َ
هؤلء اإىل أأنه ليس من املنطقي أأن يس تفيد مودعو الطلبات من اجلامعات من ختفيضات عىل الرسوم ميولها مودعون
تجوب أأن البدلان اليت ترغب
أآخرون ،وقد تواجه ادلول ا ألعضاء صعوابت يف رشح هذا ا ألمر للمودعني .ور أأى هذا املس َ
يف تشجيع الابتاكر يف اجلامعات من خالل حقوق الرباءات ينبغي أأن تتبع طرقًا دلمع تكل اجلامعات يف برامها اخلاصة
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تجوب أآخر
وتنفيذ س ياسات وطنية ميكهنا دمع اجلامعات لمتكيهنا من الاس تفادة من نظام معاهدة الرباءات .ومل يقتنع مس َ
بأأن نظام ختفيضات الرسوم املقرتح ميثل الاس تخدام ا ألمثل ملوارد الويبو ،كام أأعرب عن قلقه من أأن تاكليف مراقبة
التخفيضات يف ماكتب تسمل الطلبات ميكن أأن تتجاوز الإيرادات احلالية املتأأتية من رسوم الإحاةل.

مالحظات عامة عن تطبيق ختفيضات عىل الرسوم لفائدة اجلامعات
تجوبني احلصول عىل مزيد من املعلومات حول ا ألثر التشغييل لتخفيضات الرسوم عىل املاكتب
 .7طلب العديد من املس َ
تجوبني اإىل أأنه ينبغي للمكتب ادلويل أأن يقمي ،بشلك أأكرث تفصي ًال،
واملكتب ادلويل ،فعىل سبيل املثال ،أأشار أأحد املس َ
ا ألثر اذلي س ترتكه تكل التخفيضات عىل أأدوات الإيداع وادلفع الإلكرتونية وعىل ا ألنظمة ادلاخلية لتكنولوجيا املعلومات
وعىل تدريب املسؤولني عىل الإجراءات الشلكية يف ماكتب تسمل الطلبات وإادارات الفحص المتهيدي ادلويل ،وذكل من
خالل استشارة املاكتب للامتس مقرتحات معلية مهنا وإااتحة الوقت الاكيف لتنفيذ التغيريات.
تجوبني ،اذلي فضل أأن تنفذ البدلان س ياسات وطنية لتشجيع اجلامعات عىل الابتاكر وتقدمي
 .8وطلب أأحد املس َ
طلبات الرباءات ،اإجراء تقيمي لتاكليف مراقبة ختفيضات الرسوم ملنع اجلامعات مودعة الطلبات من جتاوز مجموع التخفيضات
املسموح هبا يف الس نة .وسيسمح ذكل مبقارنة تكل التاكليف ابلفرق بني الرسوم الاكمةل والرسوم اخملفضة فامي خيص
ما يتجاوز ذكل اجملموع من الطلبات املقدمة من اجلامعات.

تعريف اجلامعة املؤهةل لالس تفادة من التخفيضات
تجوبني عىل توصية املكتب ادلويل بأأن تستند املناقشات حول اجلامعات املؤهةل لالس تفادة من
 .9وافق أأغلب املس َ
التخفيضات إاىل القامئة اليت تتيحها امجلعية ادلولية للجامعات ( )IAUعىل بوابة قاعدة البياانت العاملية للتعلمي العايل
تجوبني اإىل مزيد من املعلومات قبل أأن حيسموا فامي اإذا اكنوا يفضلون أأن تستند
( .)WHEDومع ذكل ،احتاج بعض املس َ
قامئة اجلامعات املؤهةل لالس تفادة من التخفيضات اإىل بوابة  WHEDأأو اإىل قوامئ اجلامعات املعمتدة املرسةل من لك دوةل
تجوبني اس تخدام القوامئ املرسةل من ادلول ،يف الوقت احلايل عىل ا ألقل،
اإىل املكتب ادلويل .وفضل عدد قليل من املس َ
تجوبني اذلين أأيدوا اس تخدام بوابة  ،WHEDبشأأن
ولكن اختلفت أأس باب تفضيلهم ذكل اخليار .كام أأعرب بعض من املس َ
تجوبون اذلين فضلوا اإرسال قوامئ اجلامعات اإىل املكتب ادلويل.
اس تخدام تكل البوابة ،عن اخملاوف نفسها اليت أأبداها املس َ
 .10وبشلك عام ،تُقسم اخملاوف بشأأن اس تخدام بوابة  WHEDلتحديد أأهلية اجلامعة لالس تفادة من ختفيضات الرسوم
اإىل فئتني:
تجوبني اإىل أأن تأأييدمه اس تخدام بوابة  WHEDلتحديد أأهلية اجلامعة لالس تفادة من
(أأ) أأشار بعض املس َ
ختفيضات الرسوم مرشوط برضورة أأن تضيف ادلول اإىل البوابة مجيع مؤسسات التعلمي العايل اليت تعرتف
الوزارة الوطنية يف تكل ادلول ابمتالكها لتكل الصفة .ولبد أأن تكون الآلية اليت تسلكها لك دوةل لطلب اإدراج
تجوبني اإىل أأن عددا من مؤسسات التعلمي العايل يف
مؤسسة ما يف البوابة واحضة ومعروفة .كام أأشار بعض املس َ
بدلاهنم ل ترد عىل بوابة  WHEDو أأبدوا رغبهتم يف أأن تُدرج فهيا.
تجوبني الآخرين مزيد ًا من املعلومات بشأأن معايري ا ألهلية اليت س ُتدرج يف بوابة WHED
(ب) وطلب بعض املس َ
قبل اإبداء تأأييدمه لس تخداهما يف ختفيضات الرسوم عىل اجلامعات .و أأكد هؤلء املس تجوبَون عىل رضورة وضع
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تعريف موحد للجامعة بني مجيع ادلول ا ألعضاء حىت يتس ىن للماكتب واملكتب ادلويل تطبيق ختفيضات الرسوم
تجوبني أأنه يتعذر ،بدون تكل املعلومات ،معرفة ما اإن اكن
عىل اجلامعات بشلك موضوعي .و أأضاف أأحد املس َ
اس تخدام قوامئ املؤسسات من بوابة  WHEDعادل ومناس با.
 .11وخبصوص تكل اخملاوف ،أأشار موقع بوابة  WHEDأأنه أأداة مرجعية اإلكرتونية فريدة من نوعها تتيح أأحدث
املعلومات عن مؤسسات التعلمي العايل يف لك أأجناء العامل .فهيي تضم معلومات عن مؤسسات التعلمي العايل اليت متنح بعد
أأربع س نوات من ادلراسة عىل ا ألقل شهادة جامعية أأو دبلوم همين تعرتف به الكياانت الوطنية اخملتصة .ولتحري اخملاوف
تجوبني بشأأن معايري اإدراج مؤسسة من مؤسسات التعلمي العايل يف بوابة  ،WHEDسيتواصل
اليت أأعرب عهنا بعض املس َ
املكتب ادلويل مع امجلعية ادلولية للجامعات ( )IAUللحصول عىل مزيد من التفاصيل بشأأن املعايري املتبعة وبشأأن العملية
اليت ختول ملؤسسة ما أأن ت َُدرج يف قاعدة البياانت ،وس يقدم تقرير ًا شفهيا للفريق العامل .ومع ذكل وانطالقا من املعلومات
الواردة يف املوقع ،يبدو أأن اإدراج مؤسسة ما يستند اإىل معايري وطنية يف البدل املعين دون حتديد مزيد من املتطلبات عدا
تقدمي شهادة من املس توى اجلامعي أأو ما يقابل ذكل .و أأثناء معلية حتديث قاعدة البياانت ،يمت الرتكزي لك س نة عىل هجة
أأو منطقة جغرافية حمددة.
تجوبني اإجراء مناقشات مع امجلعية ادلولية للجامعات ( )IAUللتأأكد من أأن بوابة WHED
 .12و أأيد عدد قليل من املس َ
أأدرجت لك جامعة لها فروع متعددة بطريقة ميكن هبا مراقبة ختفيضات الرسوم املطبقة عىل اجلامعة بسهوةل .و أأشار أأحد
نظرا لوجودها يف مناطق خمتلفة.
املس َ
تجوبني اإىل رضورة توضيح أأهلية الفروع اخملتلفة اليت ُجسلت مكؤسسات منفصةل ً
 .13ويبدو أأن الاختالفات يف الآراء حول اس تخدام قوامئ مؤسسات التعلمي العايل املعرتف هبا وطنيا واليت ترسلها ادلول
ا ألعضاء اإىل املكتب ادلويل ،أأو قوامئ املؤسسات املوجودة عىل بوابة  ،WHEDتستند اإىل الاختالف القامئة حول اجلهة
تجوبني عن
اليت ينبغي لها حتديد املؤسسات املؤهةل لالس تفادة من ختفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات .وعرب بعض املس َ
تفضيلهم ألن تقوم هجة خمتصة ابلعرتاف مبؤسسات التعلمي العايل يف ادلوةل ،مثل وزارة وطنية ،بتحديد مؤسساهتا اليت
ميكهنا الاس تفادة من ختفيضات الرسوم .وعرب مس تجوبون أآخرون عن تفضيلهم لتطبيق تعريف موحد للجامعة لتحديد
ا ألهلية لالس تفادة من ختفيضات الرسوم يف مجيع ادلول بد ًل من اس تخدام ادلول تعاريفها اخلاصة بغرض جتنب تطبيق
التخفيضات عىل حنو غري متسق.

أأهلية الاس تفادة من التخفيضات يف حاةل تعدد املودعني
تجوبني عىل توصية املكتب ادلويل بأأن تستند املناقشات اإىل املبد أأ اذلي يفيد برضورة أأن يكون
 .14وافق أأغلب املس َ
مجيع املودعني مؤهلني لالس تفادة من ختفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات ،أأو ختفيضات بنس بة مئوية أأعىل ،فامي خيص أأاي من
تكل التخفيضات امل ُطبقة عىل طلب دويل .وسيساعد ذكل املبد أأ املكتب ادلويل واملاكتب عىل تتبع عدد اجلامعات
تجوبني أأن الهنج املعاكس املمتثل يف اشرتاط أأن يكون مودع واحد
املس تفيدة من ختفيضات الرسوم .و أأكد العديد من املس َ
فقط مؤه ًال لالس تفادة من التخفيضات ابعتباره جامعة ميكن أأن يؤدي اإىل اإساءة اس تخدام من قبل املودعني من خالل
اإقامة عالقات تعاون لالس تفادة من تاكليف الرباءات بأأقل تلكفة.
تجوبني اإىل أأن ختفيضات الرسوم ينبغي أأن تُتاح للباحثني ا ألفراد احملددين مكودعني .ويف حني أأن
 .15و أأشار أأحد املس َ
املودعني ا ألفراد مؤهلون لالس تفادة من  90يف املائة من ختفيضات الرسوم بصفهتم أأشخاص ًا طبيعيني ينمتون من البدلان
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الواردة يف اإطار البند  5من جدول الرسوم ،فاإن ذكل سيسمح للباحثني ا ألفراد من البدلان ا ألخرى ابلس تفادة من
ختفيضات رسوم معاهدة الرباءات.
تجوبني مبد أأ أأن يكون مجيع املودعني مؤهلني لالس تفادة من أأحد ختفيضات الرسوم ،ابلنس بة
 .16وبيامن أأيد أأحد املس َ
ملودعي اجلامعات املشرتكني يف طلب واحد ،فاإنه أأعرب عن وهجة نظر مفادها أأن الطلب جيب أأن حيسب فقط عىل أأنه
مقدم من املودع اذلي يرد امسه أأول ألغراض حساب عدد الطلبات ا ألقىص املسموح به لالس تفادة من ختفيضات الرسوم.
تجوب أأيضً ا رغبته يف أأن يكون مبقدور اجلامعات يف ادلول املتقدمة اإيداع  10طلبات دولية
و أأبدى ذكل املس َ
برسوم خمفضة.
تجوبون اذلين أأيدوا خيار اشرتاط أأن يكون مودع واحد فقط مؤه ًال لالس تفادة من ختفيضات الرسوم
 .17ور أأى املس َ
لفائدة اجلامعات أأن ذكل قد يشجع عىل اإقامة عالقات تعاون بني املودعني اذلين خيتلف وضعهم القانوين ،مبا يف ذكل أأشاكل
تجوبني ذكل الر أأي القائل بأأن املودعني
من التعاون اجلامعات والرشاكت من القطاعني العام واخلاص .وخالف أأحد املس َ
س يقميون تعاوانً فامي بيهنم فقط لالس تفادة من ختفيضات الرسوم.

املطالبة بتخفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات
تجوبني اذلين أأعربوا عن أآراهئم فكرة اشرتاط اإيداع اإعالن لتأأكيد أأن املودع مؤهل لالس تفادة من
 .18أأيد مجيع املس َ
تجوبني أأن الإعالن ينبغي أأن
ختفيضات الرسوم بصفته جامعة .وحلث املودعني عىل اإبداء العناية الواجبة ،أأضاف أأحد املس َ
يضم رشط ًا ينص عىل رضورة اعتبار لك مكتب معني أأو منتخب ذكل الإعالن اكإثبات قُدم هل مبارشة.
تجوبني اإىل أأن الإعالن جيب أأن ينطبق فقط
 .19ومن حيث اجلوانب العملية املتعلقة ابستيفاء الإعالن ،أأشار أأحد املس َ
عىل رسوم الإيداع ادلويل و أأن يكون استيفاؤه بس يط ًا و أأن تُتاح لوكيل املودع اإماكنية اإعداده .ويف حاةل تعدد املودعني،
تجوب أآخر أأن يكون مبقدور املودع اذلي يرد امسه أأول تقدمي الإعالن نيابة عن ابيق املودعني .ويف حاةل
اقرتح مس َ
تجوبني الضوء عىل احلاجة اإىل توفري حلول للسامح ابلنفاذ اإىل ختفيضات الرسوم
اس تخدام بوابة  ،WHEDسلط أأحد املس َ
عندما ل يوجد تطابق اتم بني امس املودع وامس اجلامعة املدرجة يف البوابة بسبب الرتمجة أأو غريها من ا ألخطاء .وشدد
تجوب أآخر عىل رضورة حتديد لك جامعة ابمس ميزيها عن اجلامعات ا ألخرى بغرض مراقبة ختفيضات الرسوم املقرتحة،
مس َ
تجوب نفسه اإضافة حقل إلدخال امس اجلامعة يف البوابة لتجنب اس تخدام املودع ألسامء خمتلفة .واقرتح
واقرتح املس َ
تجوب أآخر أأن يقوم املودع بتوقيع اإفادة خطية رمسية للمطالبة ابلتخفيضات وقبول أأن يكون عرضة للمالحقة اجلنائية يف
مس َ
تجوبني رضورة احتواء
حاةل تقدمي معلومات خاطئة .ولتسهيل مراقبة عدد التخفيضات املس تفاد مهنا ،اقرتح أأحد املس َ
الإعالن عىل عدد الطلبات السابق اإيداعها خالل العام واليت طولب فهيا ابلس تفادة من ختفيضات الرسوم.
تجوبني اإل أأنه يف حالت نقل امللكية اليت تؤثر عىل احلق يف الاس تفادة من ختفيضات الرسوم،
 .20و أأشار أأحد املس َ
ينبغي النظر يف الالزتام بدفع املودع الرسوم اكمةل بأأثر رجعي.
تجوبني مبد أأ اإيداع اإعالن يف حاةل تطبيق ختفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات ،فاإنه أأشار اإىل
 .21ويف حني أأيد أأحد املس َ
أأن ذكل قد يزيد من عبء العمل عىل املاكتب اليت تعاجل تكل الإعالانت .وس يكون من الرضوري للماكتب تعديل أأنظمهتا
ادلاخلية واخلارجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات ،مما قد يس تغرق عدة س نوات بسبب قيود املزيانية وغريها من القضااي.
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تجوبون اشرتاط أأن يعطي املودع موافقته عىل تبادل املعلومات بني املكتب ادلويل واملاكتب أأثناء مطالبة
 .22و أأيد املس َ
اجلامعة ابلس تفادة من ختفيضات الرسوم وذكل بغرض تتبع عدد التخفيضات اليت اس تفادت مهنا أأي جامعة .وشدد بعض
تجوبني عىل أأن أأي تبادل للمعلومات جيب أأن يظل عند احلد ا ألدىن و أأن يلزتم ابملادة  30املتعلقة ابلطبيعة
من هؤلء املس َ
الرسية للطلب ادلويل.
تجوبني من املكتب ادلويل وضع مبادئ توجهيية لتوحيد الإجراءات والعمليات ابلنس بة اإىل مجيع
 .23وطلب بعض املس َ
املاكتب واملكتب ادلويل اإذا ما ُطبق نظام ختفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات .فعىل سبيل املثال ،س تحتاج ماكتب تسمل
الطلبات اإىل اإرشادات بشأأن التعامل مع املودعني اذلين يطالبون ابلس تفادة من التخفيضات دون أأن يكونوا مدرجني يف
قامئة اجلامعات املؤهةل.

مراقبة ختفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات
تجوبون عىل نطاق واسع التوصية اليت تفيد بأأن حيتفظ املكتب ادلويل بسجل ختفيضات الرسوم اليت
 .24أأيد املس َ
اس تفادت مهنا لك جامعة يف س نة معينة .ويف حاةل "عدم سداد الرسوم ابلاكمل" ،سيتواصل املكتب ادلويل مع املكتب
املعين اذلي تلقى الرسوم واذلي سيتواصل بدوره مع املودع .ويف حاةل رسوم املعاجلة للبحث الإضايف ،سيتواصل املكتب
جوبون عىل رضورة التواصل مع املودع عىل الفور يف حالت "عدم سداد الرسوم
ادلويل مع املودع مبارشة .وشدد املس ت َ
ابلاكمل" ،ل س امي فامي يتعلق برسوم الإيداع ادلويل اليت يتعني دفعها يف غضون شهر واحد من اترخي اس تالم الطلب ادلويل
يف مكتب تسمل الطلبات .غري أأن بعض املاكتب أأعربت عن قلقها من أأن مراقبة التاكليف سزتيد من عبء العمل علهيا
وهو ما قد يتجاوز مبالغ رسوم الإحاةل.
تجوبني مزيدً ا من املعلومات حول الكيفية اليت س يعمتدها املكتب ادلويل ملراقبة ختفيضات الرسوم
 .25وطلب أأحد املس َ
بطريقة فعاةل لتفادي بعض احلالت ،مثل احلاةل اليت تتجاوز فهيا جامعة ما حصهتا بنس بة كبرية من خالل تقدمي طلبات
تجوب نفسه توضي ًحا حول
برسوم اإيداع دويل خمفضة دلى عدة ماكتب لتسمل الطلبات يف فرتة زمنية قصرية .وطلب املس َ
تجوب
العواقب املرتتبة عن جتاوز املودع حلصته ،وحول العقوابت املطبقة يف هذه احلاةل وكيفية تطبيقها .كام أأشار ذكل املس َ
قادرا عىل مراجعة القرارات اخلاصة بقبول الاس تفادة من ختفيضات الرسوم والصادرة
اإىل أأن املكتب ادلويل ينبغي أأن يكون ً
تجوب أآخر اإىل اإماكنية
عن ماكتب تسمل الطلبات وإادارات الفحص المتهيدي ادلويل وإابطالها اإذا لزم ا ألمر .و أأشار مس َ
حدوث حالت تُطلب فهيا التخفيضات أأو تُطبق عن خطأأ ،وتساءل عام اإذا اكن يلزم وضع اإجراء لعذر تكل ا ألخطاء.
تجوبني عن قلقه بشأأن الرقابة اذلاتية اليت تفرضها اجلامعة املودعة عىل نفسها ،مما قد يؤدي اإىل
 .26و أأعرب أأحد املس َ
تجوب أأن تتضمن ا ألدوات الإلكرتونية لإيداع طلبات معاهدة الرباءات ،مثل
اإساءة اس تخدام النظام .واقرتح ذكل املس َ
نظام  ،ePCTعىل خانة اختيار يف اس امترة الطلب ميكهنا أأن ختطر املودع بعدم أأهليته لالس تفادة من التخفيضات بعد
اإيداع العدد ا ألقىص من الطلبات املس تفيدة من ختفيضات الرسوم .ويتعني عىل املودع ،عند بلوغ ذكل العدد ا ألقىص ،دفع
الرسوم اكمةل مع احتفاظه خبيار طلب اإعادة النظر ،واسرتداد املبلغ الزائد املدفوع اإذا قُبل طلبه.
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حمك الانقضاء
تجوبني عىل فرتة الس بع س نوات املبدئية املقرتحة لتس تفيد اجلامعات من ختفيضات الرسوم ،وعىل أأن
 .27وافق معظم املس َ
بناء عىل تقيمي جيريه
توافق مجعية معاهدة الرباءات عىل اس تفادة اجلامعات من مزيد من ختفيضات الرسوم بعد هذه الفرتة ً
تجوبني عربوا عن رغبهتم يف تقليص الفرتة املبدئية لتصري مخس س نوات ور أأوا أأنه ميكن
املكتب ادلويل .غري أأن بعض املس َ
بناء عىل ذكل
للمكتب ادلويل حتليل تأأثري ختفيضات الرسوم خالل الس نتني الرابعة واخلامسة لتتخذ مجعية معاهدة الرباءات ً
تجوبني مزيدً ا من املعلومات من املكتب ادلويل حول الغرض وراء
قراراها يف هناية الس نة اخلامسة .وطلب أأحد هؤلء املس َ
تجوب أآخر مل يدمع ختفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات معلومات عن التأأثري
اإلزامية فرتة الس بع س نوات املبدئية .وطلب مس َ
املايل اذلي س ترتكه ختفيضات الرسوم عىل املكتب ادلويل خالل الس نوات الس بع املبدئية.
تجوبني عن قلقهم من احامتل عدم موافقة مجعية معاهدة الرباءات عىل مزيد من ختفيضات
 .28و أأعرب عدد قليل من املس َ
الرسوم بعد هناية الفرتة املبدئية ،وإاماكنية أأن يؤدي "حمك الانقضاء" اإىل اإحلاق رضر بطلبات الرباءات وتثبيط اإيداعها.
تجوبني ،وهو يدمع "حمك الانقضاء" ،اإىل أأنه ل يوجد عيب يف التنفيذ ادلامئ لتخفيضات الرسوم لفائدة
و أأشار أأحد املس َ
اجلامعات ،رشيطة أأن خيضع شلك التخفيضات وتأأثرياهتا للمراجعة يف الس نوات الالحقة.
تجوبني أأن ذكل التقيمي
تجوبني عىل التقيمي اذلي س ُيجرى يف هناية الفرتة املبدئية .و أأشار أأحد املس َ
 .29وعلق بعض املس َ
ينبغي أأن ميتد ليشمل طلبات اجلامعات اليت تدخل املرحةل الوطنية ونس بة من الرباءات املمنوحة ،حيث يُعتقد أأن تكل
التاكليف تشلك عائقًا أأمام اجلامعات اليت تس تخدم نظام معاهدة الرباءات ،وشدد عىل أأن الهدف من أأي ختفيضات يف
الرسوم ل ينبغي أأن يقترص عىل زايدة عدد الطلبات اليت ل تبلغ أأبد ًا مرحةل املنح.

اقرتاحات أأخرى
املعاجلة املركزية لتخفيضات الرسوم اليت تس تفيد مهنا اجلامعات عىل مس توى املكتب ادلويل بصفته مكتب ًا لتسمل الطلبات
تجوبني اإىل أأن تطبيق ختفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات قد يسفر عن عبء اإضايف وهو ما قد
 .30أأشار بعض املس َ
يفرض عىل ماكتب تسمل الطلبات تغيري أأنظمهتا املتعلقة ابحملاس بة وتكنولوجيا املعلومات .ولتجنب تكل التغيريات ،اقرتح
تجوبون أأن تقترص معاجلة ختفيضات الرسوم لفائدة اجلامعات عىل املكتب ادلويل بصفته مكتب ًا لتسمل الطلبات.
هؤلء املس َ
وإاذا متكن املكتب ادلويل وحده من البت يف ختفيضات رسوم الإيداع ادلويل للمودعني من اجلامعات ،فستسهل مراقبة
تجوبني معاجلة مركزية لتخفيضات الرسوم اليت تس تفيد مهنا اجلامعات عىل
ا ألرقام اخلاصة بلك جامعة .واقرتح أأحد املس َ
مس توى املكتب ادلويل ،وشدد يف الوقت ذاته عىل رضورة اإجراء تقيمي للتاكليف لفهم ا ألثر اذلي يلحق مبزيانية الويبو اإذا
ما توىل املكتب ادلويل هذه املهمة.
تجوبني ،اذلي اقرتح اإجراء املعاجلة املركزية لتخفيضات الرسوم اليت تس تفيد مهنا اجلامعات عىل
 .31و أأضاف أأحد املس َ
مس توى املكتب ادلويل ،أأنه ميكن وضع أآلية للخصم .فبد ًل من دفع جامعة ما لرسوم خمفضة أأثناء تقدمي الاس امترة ،س تدفع
الرسوم اكمةل مقد ًما ولكن ميكهنا التقدم لتس تفيد من اخلصم يف هناية الس نة املالية .ويف اإطار طلب الاس تفادة من اخلصم،
يتعني عىل اجلامعة بيان طلبات الرباءات اليت تود أأن تطبق علهيا ختفيضات يف الرسوم ،وهوما قد خيفف من عبء مراقبة
ختفيضات الرسوم عىل مدار الس نة لكها.
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التعاون بني اجلامعات والرشاكت الصغرية واملتوسطة أأو الرشاكت الناش ئة
تجوبني أأنه يف حاةل تعدد املودعني ،ميكن أأن تكون اجلامعة مؤهةل لالس تفادة من ختفيضات الرسوم
 .32اقرتح أأحد املس َ
اإذا اكن أأحد املودعني املشرتكني يف الطلب رشكة صغرية أأو متوسطة أأو رشكة انش ئة.

 .33اإن الفريق العامل مدعو اإىل الإحاطة عل ًام
مبضمون هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

