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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20اإ
 
 

من قبل  رباءاتإيداع العاهدة التعاون بشأن الرباءات لتففي  ملرسوم سياسة وضع  اقرتاح بشأن
دان النامية لبعض البلدان، ال سيما البل من اخل ينة العامةاملمولة  مؤسسات البفثاجلامعات و

 والبلدان األقل منوا

 وثيقة مقدمة من الربازيل

 ملخص
ّن  .1 فائدة املائة ليف  50بنس بة )املعاهدة( معاهدة التعاون بشأأن الرباءات رسوم قشة ختفيض ملنامدعوٌّ الفريق العامل اإ

، واملوافقة ان النامية والبدلان الأقل وموادلس امي الب بعض البدلان، لالعامة ل  ةاخلزيناملموةل من ث جلامعات ومؤسسات البحا
ىل . وهيدف هذا الاقرتاحالتخفيض عىل ذكل ة معاهدنظام العامة ل جلامعات ومؤسسات البحث اتشجيع اس تخدام " 1" :اإ

يداع الطلبات او  ةبرباءيف لطلبات امحلاية التوزيع اجلغرازايدة تنوع  "2"، والرباءات  .دلولية بناء عىل معاهدة الرباءاتأأنشطة اإ

 معلومات أأساس ية
دراسة بعنوان "تقدير املرونة يف رسوم معاهدة ، 2014 عاميف  فريق العامليف ادلورة السابعة لل ،قدم املكتب ادلويل .2

لطقا  للمرونة الإجلالية لرسوم أأول تقدير عىل الإ  أأاتحت، اليت (PCT/WG/7/6 )الوثيقة التعاون بشأأن الرباءات"
لطلبات معاهدة الرباءات، أأي كيف يتأأثر اختيار املودع اس تخدام مسار معاهدة الرباءات أأو مسار اتفاقية ابريس لإيداع 

البحث العامة  ؤسساتماجلامعات و وكشفت ادلراسة أأن  . الإيداع ادلويللتغيريات يف رمسلطلبات الرباءات يف اخلارج اب
 ن. الخخريلأسعار مقارنة ابملودعنأأكرث تأأثرا اب
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أأن اجلامعات الاس تنتاج اذلي مفاده  املكتب ادلويل كدّ ، أأ 2015 عاميف  لفريق العامللالثامنة ويف ادلورة  .3
ت الأمانة ر قدّ (. و PCT/WG/8/11 )انظر الوثيقةكرث تأأثرا ابلأسعار يه الأ من البدلان النامية البحث العامة  ؤسساتوم

يداع  139 شأأنه أأن يودّل املائة من يف  50بنس بة  أأن ختفيض الرسوم ضايف س نواي مع اخنفاض يف الإيراداتلطلب اإ  اإ
 .(PCT/WG/8/11 من الوثيقة 4 فرنك سويرسي )انظر اجلدولمليون  1.058 مببلغ

ن وقال الرئيس .4 دمعها لتخفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لفائدة أأبدت عديدة  اوفود"، يف ملخصه، اإ
وعىل أأية حال ودون ارتفاع ملحوظ يف عدد الإيداعات، س تفيض أأية ختفيضات . )...( جلامعات ومعاهد البحث احلكوميةا

ىل خسائر يف الإيرادات اليت حتّصلها الويبو. وبناء عليه، جيب أأن يُنظر يف هذه املسأأةل بشلك لكي، مع احلرص أأيضا عىل  اإ
ىل التقدم ابقرتاحات يف هذا الس يا  يك تُناقش يف ودعا ال تناول كيفية تعويض أأي خسائر حتدث. رئيس لك ادلول الأعضاء اإ

 (.PCT/WG/8/25 من الوثيقة 19 " )انظر الفقرةدورة من دورات الفريق العامل القادمة

ن بأأ  أأبلغت الأمانة الأعضاء ،2015 سبمترباملعقودة يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية وخقال  .5
من شأأنه أأن  املتقدمةيف املائة لفائدة املودعن من جامعات البدلان النامية والبدلان  50 التخفيض الافرتايض للرمس بنس بة

يرادات غري حمققة قدرها  ىل اإ ىل  6.92مليون فرنك سويرسي و 1.02يفيض اإ مليون فرنك سويرسي عىل التوايل، ابلنس بة اإ
ىل عام 7.08مليون فرنك سويرسي و 1.05، و2016عام  )انظر  2017 مليون فرنك سويرسي، عىل التوايل، ابلنس بة اإ

 (./WO/PBC/24أأس ئةل وأأجوبة من الوثيقة 13الوارد يف الصفحة  28ج الفقرة

 مليون فرنك سويرسي يف 80قدره  فائضعن حتقيق الويبو ل، أأعلن املدير العام 2016 يف فربايرو .6
 .2014/15 الثنائية

ن اخل و .7 من الفائض املتوقع  اصغري  امتثل جزءس   2016/17 الثنائيةيف الإيرادات يف احملمتةل سارة يف هذا الس يا ، فاإ
جيابيةوسينجم عهنا  حتقيقه، خاثر ملموسة واإ يداعات  أ  .املموةل من اخلزينة العامةاجلامعات ومؤسسات البحث عىل اإ

 الاقرتاح
ىل الثامنة للفريق العامل رئيس ادلورة ا عىل دعوة ردّ  .8 ققة فامي يتعلق احمليرادات غري الإ قضية  ملعاجلة حاتاقرت تقدمي ااإ

 .تدرجييهنج اتباع أأعقاه(، نقرتح  4 ديدة )انظر الفقرةاجلرسوم الس ياسات ب 

جلامعات ومؤسسات البحث فائدة ااملائة عىل الأقل ليف  50بنس بة رسوم الختفيض املوافقة عىل في املرحةل الأوىل، ف .9
املس تخدمة  اليةتفادة من املعايري القطرية احلس  ، والاان النامية والبدلان الأقل وموادللبس امي ا بعض البدلان، لعامة ل ال

 أأفقي مجليع ادلول الأعضاء.ض يف خت ابملقارنة مع  الأثر الاقتصادي خقال هذه املرحةل. وس يخفّف لرسوملتخفيض ا

زايدة  من حيثيدة داجلرسوم النتاجئ س ياسة يف دورة للفريق العامل  ادلول الأعضاءس تقّّي  يف املرحةل الثانية،و .10
 نس بة ختفيضاكن ينبغي زايدة  نر اإ قرّ س تو املموةل من اخلزينة العامة،  اجلامعات ومؤسسات البحثمن قبل  يداعاتالإ 

 ث العامة من البدلان املتقدمة.اجلامعات ومؤسسات البح أأيضاليشمل  ذكل التخفيض ا توس يع نط/أأو ورسوم ال

ن الفريق  .11 ىل ااإ لنظر يف العامل مدعو اإ
 هذه الوثيقة.الاقرتاح الوارد يف 

 ]هناية الوثيقة[


