
 
 

 

A/36/6
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٨/٦ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات السادسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٤ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠١ 

حسابات فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ 
والتقرير المالي المؤقت لسنة ٢٠٠٠ 

واالشتراآات المتأخرة حتى 
األول من يوليه/تموز ٢٠٠١ 

مذآرة المدير العام 

حسابات فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩  أوال -
 

تحتوي الوثيقة WO/PBC/3/4 المرفوعة الى لجنة البرنامج والميزانية فــي دورتـها المنعقـدة فـي  - ١
ــات الـواردة فـي الفقـرات مـن ٢ الـى ١٣ أدنـاه .  الفترة من ٢٥ الى ٢٧ أبريل/نيسان ٢٠٠١ على المعلوم
ــدورة بشـأن حسـابات فـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ فـي  ويرد تقرير عن المناقشات التي دارت في تلك ال

الفقرة ١٤ أدناه . 
 

ــب الدولـي لفـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ فـي تقريـر االدارة الماليـة لفـترة  وترد حسابات المكت - ٢
السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . وأرسلت نسخ من ذلك التقرير الى آل دولة عضو في الويبو أو اتحاد باريس أو 

اتحاد برن في ٣١ يوليه/تموز ٢٠٠٠ .  

A
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وراجع تلك الحسابات مدير دائرة المراجعة الفدرالية السويسرية الذي عينتــه حكومـة سويسـرا .  - ٣
وأرسل التقرير الخاص بمراجعة حسابات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبــو) للفـترة الماليـة ١٩٩٨ 
و١٩٩٩ الى آل دولة عضو في الويبو أو اتحاد باريس أو اتحاد برن مصحوبا بتقرير االدارة المالية لفترة 

السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ في ٣١ يوليه/تموز ٢٠٠٠ . 
 

وتنص خالصة تقرير مراجع الحسابات على اآلتي :   - ٤
 

"بعد مراجعة الحسابات ، بامكاني اعطاء رأي المراجع المرفق نفسه مــع هـذا التقريـر 
والمعد وفقا للفقرة ٥ من اختصاصات مراجع الحسابات (المرفق نصها بنظام الويبو المالي) ." 

 
وجاء في النص الخاص برأي مراجع الحسابات ما يلي :  - ٥

 
"فحصـت البيانـات الماليـة الـواردة فـي الجــداول ٢ و٣ و٥ و٧ و١٥ و٢٩ و٣٠ و٣١ 
ــة الفكريـة (الويبـو) عـن  و٣٢ من النص االنكليزي لتقرير االدارة المالية للمنظمة العالمية للملكي
الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ . وتقع مسؤولية اعـداد تلـك البيانـات 
المالية على عاتق المدير العام . ويقوم دوري على التعبير عن رأيي بشأن تلك البيانات في ضوء 

المراجعة التي أجريتها للحسابات .  
 

"وقد قمت بمراجعة الحسابات وفقا لقواعد مراجعة الحسابات المشترآة لهيئة مراجعي 
الحسابات الخارجيين لألمــم المتحـدة والوآـاالت المتخصصـة والوآالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة . 
وتقتضي تلك القواعد مني أن أصمم عملية المراجعة وأنفذها بما يكفل قدرا آافيا مــن اليقيـن بـأن 
البيانات المالية سليمة من أي خطأ فادح . وتشمل عملية المراجعة أساسا فحص الوثــائق المؤيـدة 
ــي البيانـات الماليـة علـى أسـاس العينـات والـى الحـد الـذي يعتـبره  للمبالغ والمعلومات الواردة ف
مراجع الحسابات الخارجي ضروريا في ظــروف الحـال . وأعتـبر أن مراجعـة الحسـابات التـي 

أجريتها أساس معقول للرأي الذي أبديه في هذا المقام . 
 

ــات الماليـة فيـها عـرض واف عـن آـل النقـاط األساسـية للوضـع  "وفي رأيي أن البيان
المالي في ٣١ ديسـمبر/آـانون األول ١٩٩٩ ونتـائج األعمـال المتعلقـة بـاألموال للفـترة الماليـة 
المنتهية في ذلك التاريخ ، وفقا لقواعد الويبو المحددة بشأن المحاســبة فـي مذآـرة تقريـر االدارة 
المالية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ والتي تم تطبيقها بالطريقة المتبعة في الفترة المالية السابقة 

 .
 

ــة  "وفي رأيي أيضا أن أعمال الويبو التي تحققُت منها عن طريق المعاينة أثناء مراجع
الحسابات آانت في آل جوانبها األساســية متمشـية مـع النظـام المـالي والصالحيـة التـي منحتـها 

الهيئات المخولة في المنظمة . 
 

"ووفقا للفقرة ٦ من نص اختصاصات مراجع الحسابات المرفق بنظام الويبو المالي ، 
أعددت أيضــا تقريـرا مفصـال عـن المراجعـة التـي أجريتـها لبيانـات الويبـو الماليـة بتـاريخ ١٨ 

يوليه/تموز ٢٠٠٠ ." 
 

وترد في التقرير المفصل المذآور توصيات لمراجع الحسابات في الفقرات ٢١ و٢٨ و٣١ و٣٤  - ٦
على النحو التالي . وجاء في الفقرة ٢١ بشأن "االلتزامات غير الواردة في بيان الميزانية" ما يلي : 
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بلغني أن ادارة الواليات المتحدة األمريكية لم تكن قد ردت بعــد الـى الويبـو الضرائـب  -٢١"
المباشرة  والتي يبلغ قدرها ٠٥ر٣٨٧ ٣٠٨ ١ فرنكــا فـي مـا يتعلـق بالسـنوات مـن ١٩٩٥ الـى 
ــان الميزانيـة .  ١٩٩٨ الواردة في عمود األصول والموجودات في باب المدينين المختلفين من بي
وتعـترض ادارة الواليـات المتحـدة األمريكيـة علـى رد المبلـغ الـى الويبـو التـي ســـددت مســبقا 
الضرائب المباشرة للمدير العام المتعاقد عن الجــزء المتعلـق بـاألوبوف مـن اتعابـه . وموضـوع 
النزاع هذا الذي سبق أن ورد في تقرير مراجعة حسابات لفترة السنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧ ال يزال 

قيد النقاش . 
 

التوصية رقم ١ : أدعو المدير العام للويبو الى مواصلة المفاوضات من أجل التوصــل الـى حـل 
سريع لذلك النزاع " . 

 
وواصلت األمانة محادثاتها مع البعثة الدائمة للواليات المتحدة األمريكية وأصبح بامكانها اعالن  - ٧
ــب المباشـرة الخاصـة بـالمدير العـام المتعـاقد  أن النزاع الذي أشار اليه مراجع الحسابات بشأن رد الضرائ
ــه المتعلقـة بـاألوبوف قـد تمـت تسـويته اآلن . وال تـزال احـدى المسـائل  والتي سددتها الويبو تغطية ألتعاب

المتعلقة بذلك الموضوع قيد النقاش . 
 

وجاء في الفقرة ٢٨ من التقرير المفصل بشأن " االشتراآات غير المسددة" ما يلي :  - ٨
 

يربو مجموع االشتراآات غير المسددة حتـى ٣١ ديسـمبر/آـانون األول ١٩٩٩ علـى  -٢٨"
ـــابقة . ويرجــع معظــم  ١٤ مليـون فرنـك مقـابل ١٦ مليـون فرنـك فـي نهايـة فـترة السـنتين الس
ـــدول ١١ فــي  االشـتراآات غـير المدفوعـة الـى سـنوات عـدة . وتـرد تفـاصيل الوضـع فـي الج
الصفحات من ٤٨ الــى ٥٧ مـن النـص االنكلـيزي لتقريـر االدارة الماليـة لفـترة السـنتين ١٩٩٨ 
و١٩٩٩ . وآما هو الوضع في منظمات دولية أخرى ، فان المشكالت الناجمة عــن االشـتراآات 
ــادات الممولـة مـن  غير المدفوعة ال تزال تثير بعض القلق . ومن شأن األموال االحتياطية لالتح

االشتراآات أن تكفي مبدئيا لتغطية االشتراآات المتأخرة . ولكن ، ما من أساس قانوني لذلك . 
 

ــة  التوصية رقم ٢ : احتراما لمبدأ االحتراز ، أرى أن من الضروري تخصيص اعتمادات لتغطي
االشتراآات غير المدفوعة آليا أو جزئيا بسـحب مبلـغ مـن األمـوال االحتياطيـة . ومـن الجديـر 
بالويبو أن ترسي قاعدة في هـذا الشـأن ال سـيما لتعريـف المبلـغ المطلـوب لتغطيـة االشـتراآات 

المتأخرة وتكييف ذلك المبلغ حسب تفاوت االشتراآات المتأخرة" .  
 

وفي الوثيقة WO/PBC/2/2 بشأن "تعديل عملية وضع الميزانية وسياسة المنظمة بشأن صناديق  - ٩
ــة وسياسـة المنظمـة بشـأن فـائض الميزانيـة" الصـادرة فـي ٩  األموال االحتياطية ورؤوس األموال العامل
أغسطس/آب ٢٠٠٠ ، أخذ المدير العام بتلك التوصية (في الفقرة ٣٣) . وتبعا لتوصية المراجع الخــارجي 
، اقترح انشاء صندوق احتياطي تبلغ قيمته ٠٠٠ ٣٩٠ ١٠ فرنك سويسري لتغطية االشــتراآات المتـأخرة 
قبل سنة ١٩٩٤ . ومراعاة لالعتبارات التي طرحتها لجنة البرنـامج والميزانيـة فـي دورتـها المنعقـدة فـي 
الفترة من ٢٠ الى ٢٢ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ ومناقشات جمعيات الدول األعضاء في الويبو التي جرت في 
دورتها المنعقدة في الفترة من ٢٥ ســبتمبر/أيلـول الـى ٣ أآتوبـر/تشـرين األول ٢٠٠٠ ، قـررت الجمعيـة 
العامة وجمعيات االتحادات المعنية رفع مستوى االحتياطيات الخاصة باالتحادات الممولة من االشتراآات 
ليبلغ ٥٠ % من النفقات المقدرة لفترة السنتين ، بدال من انشاء صندوق احتياطي لتغطيـة المتـأخرات آمـا 

 . (A/35/15 أنظر الفقرة ١٥١(ب)"٥" من الوثيقة) قررت تأجيل النظر في انشاء الصندوق المقترح
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وجاء في الفقرتين ٣٠ و٣١ من التقرير المفصل بشأن "عمليات الجرد" ما يلي :  - ١٠
 

أقيم خالل فـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ نظـام جديـد محوسـب لرصـد المخزونـات .  -٣٠"
ــن  وباشرت المنظمة جردا ماديا في نهاية سنة ١٩٩٩ واعتمدت نظاما جديدا للترقيم . وبالرغم م

ذلك ، ال تزال الحسابات متفاوتة جدا .  
 

ــه ٦ر٢٢ مليـون فرنـك) لـم يكـن  ولوحظ من جهة أن الجرد المادي (الذي ناهزت قيمت -٣١"
آامال وآان بعيدا آل البعد عن المستوى المقدر . ومن جهة أخرى ، فان الجــرد الحسـابي (الـذي 
ناهزت قيمته ٨ر٤٠ مليون فرنك) لم يأخذ في الحسبان بيع بعــض األغـراض أو التخلـص منـها 

ولم يرد في قائمة الجرد ما يبين شطب تلك األغراض . 
 

التوصية رقم ٣ : سبق أن ورد في تقرير فترة السنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧ أن من المهم التوفيق بين 
ــرد ، أي القائمـة الحسـابية والقائمـة الماديـة . وأدعـو المكتـب الدولـي مـن جديـد الـى  قائمتي الج

مواصلة جهوده الرامية الى حل تلك المشكلة " . 
 

ووضعت األمانة نظاما محوسبا متطورا قادرا على اجراء تحليل مفصل لمختلف عناصر قائمـة  -١١
ــة جـدا . وفـي ٣١  الجرد المادية ووفقت بينها وبين قائمة الجرد الحسابية . وآانت نتيجة تلك الجهود ايجابي
ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ ، بلغت قيمة قائمة الجرد المادية ٢ر٤٠ مليون فرنك سويسري وبلغـت قيمـة 
ــرق هنـا عـن ٣% . وخـالل سـنة ٢٠٠١ ،  قائمة الجرد الحسابية ٣ر٤١ مليون فرنك سويسري ، ويقل الف
ــراءات جديـدة بغيـة اسـتدراك ذلـك الفـرق . واسـتمرت فـي اطـالع مراجـع  عمدت المنظمة الى اعتماد اج

الحسابات على التقدم الملموس المحرز في ذلك الصدد . 
 

وجاء في الفقرتين ٣٣ و٣٤ من التقرير المفصل بشأن "الصناديق االستئمانية" ما يلي :  -١٢
 

تتولى الويبو ادارة مشـروعات وطنيـة أو مشـروعات ممولـة مـن صنـاديق اسـتئمانية  -٣٣"
تضعها جهات خارجية . وتودع األموال الواردة فـي حسـابات مصرفيـة لكـل مشـروع (وبلغـت 
ــام الويبـو  قيمتها ١٠ مليون فرنك في نهاية سنة ١٩٩٩) ، علما بأن تلك الحسابات تندرج في نظ
الحسابي . وترد األمـوال التـي لـم تكـن مسـتعملة حتـى نهايـة سـنة ١٩٩٩ فـي عمـود الخصـوم 

وااللتزامات من بيان الميزانية في باب الدائنين المختلفين (٦ر٨ مليون فرنك) .  
 

ـــن  وخـالل الفـترة الماليـة ، تدفـع مـن خزانـة الويبـو قـروض للمشـروعات الممولـة م -٣٤"
الصناديق االستئمانية . وتسوى الحسابات آل ثالثة أشهر ، أي عندمــا تسـحب المبـالغ المسـتحقة 
للمنظمة من مختلف الحســابات المصرفيـة الخاصـة بالصنـاديق االسـتئمانية . وعليـه ، فلـم تكـن 
ــــك) قـــد ســـويت بعـــد فـــي  حســابات الفصــل األخــير مــن ســنة ١٩٩٩ (٦ر١ مليــون فرن
٣١ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ . وترد المعلومات المتعلقة بكل مشروع من ذلك القبيل بحســب 
آل بلد في الصفحات من ٧١ الى ٨١ من تقرير االدارة المالية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . 

 
التوصيـة رقـم ٤ : مـن الضـروري بيـان فـرق واضـح بيـن األصـول والموجـودات والخصــوم 

وااللتزامات بشأن الصناديق االستئمانية في تقرير االدارة المالية وفي الحسابات إن أمكن" . 
 

ـــات بشــأن مشــروعات  وسـتبين األمانـة بوضـوح األصـول والموجـودات والخصـوم وااللتزام -١٣
الصناديق االستئمانية في التقرير المقبل لالدارة المالية . وبناء على النظام المحوسب الراهــن الـذي وضـع 
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ــدى  سنة ١٩٨٥ ، من الصعب جدا بيان ذلك الفرق في الحسابات ، على أن من المعتزم ادراج ذلك الفرق ل
 . (AIMS) وضع نظام االدارة المالية الجديد

 
وخالل الدورة الثالثة للجنة الويبو المعنية بالبرنامج والميزانية التــي انعقـدت فـي الفـترة مـن ٢٥  -١٤
الى ٢٧ أبريل/نيسان ٢٠٠١ ، أشــار الرئيـس الـى أن مـن الممكـن الموافقـة علـى حسـابات فـترة السـنتين 
١٩٩٨ و١٩٩٩ دون تحفظ . ويرد فيما يلي التعليقات المدلى بها أثناء المناقشات (الفقرات من ٨٨ الى ٩٥ 

 : (WO/PBC/3/5 من الوثيقة
 

ــترة  وفيمـا يتعلـق بـالبند ٦ مـن جـدول األعمـال (الوثيقـة WO/PBC/3/4 :  حسـابات ف -٨٨"
ــورت آروتـر ، مديـر  السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩) رحب الرئيس بمراجع الحسابات الخارجي السيد/آ
ــايير المسـؤول عـن تفويـض الويبـو . وأوضـح  دائرة المراجعة الفدرالية السويسرية وزميله دنيس ن
ــد شـهد اجـراء مشـاورات غـير رسـمية حـول حسـابات فـترة السـنتين  الرئيس أن األسبوع الحالي ق

١٩٩٨ و١٩٩٩ .  
 

ــات المضمنـة فـي تقريـر مراجـع الحسـابات ، أوضـح المراجـع  ولدى عرضه التوصي -٨٩
الخارجي بأنه قد تمكن من تقديم رأي ايجـابي يقـول بامكانيـة اقـرار الحسـابات دون أي تحفظـات . 
وقال بأنه قد اتضح على ضوء مراجعتهم للحسابات أنها قد أديرت وحفظت على نحو سليم آما آــان 
التعاون مع األمانة ممتازا . وتقدم مراجع الحسابات الخــارجي بالشـكر للمديـر العـام واألمانـة علـى 
تعاونهم . وأوضح أن التوصيــات األربعـة التـي يتضمنـها التقريـر ، والتـي أعـدت لتحسـين االدارة 
بواسطة الدول األعضاء ومنحها قدرا أآبر من األهمية ، قد طبقت في معظم جوانبها . وحول تغيير 
"شـهادة مراجـع الحسـابات السـابقة الـى "رأي مراجـع الحســـابات" ، أوضــح مراجــع الحســابات 
الخارجي أن هذا التغيير يعتبر تغييرا شكليا فقط وال يؤثر على مضمون وجدية مراجعة الحسابات . 
وأآد عدم حدوث أي تغيير في خدماته الخاصة بمراجعة الحسابات . وقال بأن التغيير الشــكلي يتبـع 
معايير المنظمات الدولية التي تتبع المعايير التي اختطتها المنظمات المهنية ومنظمة األمم المتحدة . 

 
وأعاد وفد الواليات المتحدة األمريكية طرح موقفه الســابق بمعارضـة سـحب األمـوال  -٩٠
من االتحادات القائمة علــى االشـتراآات النشـاء فـائض لتمويـل جميـع اشـتراآات الـدول األعضـاء 
المستحقة أو جانبا منها . وأعرب عن اعتقاده بأن هذا التدبير غير مستحق وأنه لن يعـالج موضـوع 
االشتراآات المستحقة بصورة مجدية . وأضاف بأنه ، وفي واقع األمر ، سيثني الــدول عـن االيفـاء 
بالتزامات عضويتها . وأعرب الوفد عن استحسانه للجهود التي تبذلها األمانة لمواأمــة قوائـم الجـرد 

وشجع األمانة على مواصلة هذه الجهود لتسهيل مراجعة أعمال الجرد .  
 

ــى عرضـه والحـظ أن تقريـر اإلدارة  وشكر وفد فرنسا مراجع الحسابات الخارجي عل -٩١
ــن اسـتخدامها فـي  المالية لسنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ يحتوي على بعض الجداول المهمة للغاية التي يمك
المسـتقبل . وأشـار خاصـة إلـى الجـدول ٣ (الـذي يقـارن بيـــن اإليــرادات الــواردة فــي الميزانيــة 
واإليرادات الفعلية ويبين أن قيمة اإليرادات قدرت بأقل مما هي عليه عند وضع تقديرات الميزانية) 
ــواردة فـي الميزانيـة والنفقـات الفعليـة) والجـدول ١٥ البـالغ  والجدول ٧ (الذي يقارن بين النفقات ال
ــد يرغـب فـي تحديثـه لغايـة ٣١  األهمية (الذي يبين األموال االحتياطية واستخدامها والذي آان الوف
ــذي يقـارن بيـن النفقـات واإليـرادات لسـنتي ١٩٩٦  آانون األول/ديسمبر ٢٠٠٠) والجدول ٢٨ (ال
و١٩٩٧ ولسنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩) . وفيما يتعلق بالجدول ٢٨ ، الحــظ أنـه فـي الفـترة مـا بيـن آـل 
ــر  سنتين زادت اإليرادات بنسبة ٦ بالمائة بينما زادت النفقات بما يربو على ٣٣ بالمائة . وعند النظ
في تنامي النفقات من سنتي ١٩٩٦ و١٩٩٧ إلى سنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ ازدادت تكـاليف الموظفيـن 
بحوالي ٢٦ بالمائة ونفقات البعثات بنسبة ٧٥ بالمائة ونفقات المحاضرين بنسبة ٧٥ بالمائة ونفقات 
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الخبراء والخبراء االستشاريين بنسبة ١٣٢ بالمائة ونفقات الخدمات التعاقدية األخرى بنسبة ٦ر٤٧ 
ـــًا أن تكــاليف  بالمائـة . ومضـى يقـول إن ذلـك يشـكل مسـألة تجـدر دراسـتها فـي المسـتقبل مالحظ
الموظفين قد واآبت تنامي الميزانية لسنتي ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وأنه ينبغي مراقبة هذا الجانب عن آثب 
. واعتبر أنه في الوقت الذي جرى فيه تعيين عدد آبير من الموظفين فإن تكاليف الخبراء والخــبراء 
ــه يمكـن  االستشاريين ينبغي أن تخفض تخفيضًا حادًا . واقترح بعد أن أبدى اهتمامه بتلك الجداول أن
لألمانة تقديم جداول تماثل الجداول ٣ و٧ و١٥ مع نتائج مؤقتة خالل اجتماع الميزانيــة القـادم لكـي 
ــن اسـتخالص الـدروس  يحصل المندوبون على صورة تعبر عن منتصف الفترة الزمنية ويتمكنوا م
من التجارب السابقة . وقد آان ذلك مهمًا بالنسبة إلى التنبؤ بــاإليرادات إذ جـرى تقديرهـا بـأقل مـن 
قيمتها على مدى العديد من الفترات التي تشمل آل منها سنتين آما أنه مهم أيضًا للتنبؤ بالنفقات التي 
ـــا المعلومــات أو مشــروعات المبــاني التــي تعتــبر  تضـم نفقـات المشـروعات الكـبرى لتكنولوجي

مشروعات آبرى لالستثمار طويل األجل . 
 

والحظت األمانة أن المقارنة بين المنصرفـات فـي فـترتي السـنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧ -  -٩٢
١٩٩٨ و١٩٩٩ توضح بجالء بأن المنظمة تنمو وبقدر آبير ، وحيث أنه من الطبيعى حدوث بعض 
ــادة المنصرفـات فـي بعـض جوانـب  الميزانيـة أآـثر مـن جوانـب  التغيرات،  فقد صاحب نموها زي
أخرى . وحول االقتراح الخاص بجدوى توفير سلسلة من الجداول ، وعلى النحو الــذي أورده  وفـد 
فرنسا في آلمته، بتوضيح األرقام خالل فترة السنتين ، أفادت األمانة بامكانية توفير األرقام ، علـى 
ــراء  النحو الذي وفرت به للبيانات المالية المؤقتة لسنة ٢٠٠٠ ، ولكن األمانة الحظت بأنه يجوز اج
المقارنة بين الميزانيات على أساس مجمــل فـترة السـنتين حيـث ال توجـد ميزانيـة مخصصـة للسـنة 

األولى فترة السنتين بمفردها . 
 

ــي الحسـبان التجـارب  وأضاف وفد فرنسا أن ما يخامره من قلق يتعلق بضمان األخذ ف -٩٣
السابقة المتصلة بـالتنبؤ بـاإليرادات والنفقـات علـى السـواء . وإذ الحـظ أن األمانـة قـدرت تنبـؤات 
اإليرادات بأقل من قيمتها في فترات عديدة تشمل آــل منـها سـنتين اقـترح أنـه قـد يكـون مـن المفيـد 
لألمانة أن تعيد النظر في نهجها إزاء التنبؤ باإليرادات وأنه يمكن إجراء ذلك بالتشاور مع مراجعي 
الحسابات . وإذ أشار إلى نفقات الموظفين الحظ أنـها ازدادت بحوالـي ٢٠ بالمائـة فيمـا بيـن سـنتي 
١٩٩٦ و١٩٩٧ وسنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ ومن ثم بنسبة ٢٦ بالمائة فيما بيــن فـترة السـنتين األخـيرة 
ــة .  وفترة السنتين الحالية . أما بالنسبة إلى سنتي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ فهناك زيادة تبلغ نسبتها ١٤ بالمائ
وتقدر الزيادة اإلجمالية بين سنتي ١٩٩٦ و١٩٩٧ وسنتي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ بحوالي ٨٥ بالمائة وهو 
أمر تجــدر دراسـته وخاصـة أن نفقـات الموظفيـن تشـكل جـزءًا ال يسـتهان بـه مـن ميزانيـة الويبـو 
ــة . وأضـاف  اإلجمالية . وأشار إلى أنه ينبغي تبعًا لذلك توخي الحذر إزاء هذا البند من بنود الميزاني
ــفافية تامـة والتعـاون مـع الـدول األعضـاء وإنـه  يقول إنه ال بد من ذلك لتتمكن األمانة من العمل بش
يرغـب فـي الحصـول علـى أرقـام مؤقتـة لمنتصـف فـترة السـنتين بشـأن المسـائل المهمـة المتعلقــة 

باإليرادات والنفقات واألموال االحتياطية . 
 

وفي اشارة الى ما جاء في آلمة وفد الواليات المتحدة األمريكية الخاصة بشــان تغطيـة  -٩٤
ــد أعـد توصيتـه بـهذا الشـأن علـى  االشتراآات المستحقة ، أوضح مراجع الحسابات الخارجي بأنه ق
أساس مبدأ الحذر . وأوضح بأن تلك التوصية ال تقصد التــهرب مـن تسـديد تلـك االشـتراآات وانمـا 
ينحصر ببساطة في وضع تدبير يقوم على ذلك المبدأ . وشدد مراجع الحسابات الخـارجي بأنـهم قـد 
أولوا هذا المجال آثيرا مــن االهتمـام خـالل فـترات عملـهم السـنوية وأن واجـب مراجـع الحسـابات 
يقتضي ابالغ المدير العام في حالة وجود أي انطباع بعدم إدارة االشتراآات على نحو فعال . وحول 
التعليقات الواردة في آلمة وفد فرنسا أوضح مراجع الحسابات الخارجي بأن مهمته تحددها القواعــد 
التي تحكم مراجعة الحســابات فـي لوائـح الويبـو الماليـة ، وهـي تنحصـر بالتـالي فـي مراجعـة دقـة 
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ــل للتـأآد مـن  الحسابات في تنفيذ الميزانية . وأضاف بأن المراجعين يباشرون آذلك الفحص والتحلي
مطابقة المنصرفات الحقيقيـة لقـرارات الجمعيـات وأن أي منصرفـات اضافيـة مضمنـة فـي تقريـر 
ــأن عمليـة وضـع الميزانيـة واجازتـها تقـع فـي دائـرة  مراجعة الحسابات . وأوضح في ختام آلمته ب

اختصاص المدير العام والجمعيات . 
 

وأعرب الرئيس عن شكره لمراجع الحسابات الخــارجي لمشـارآته هـذا فـي االجتمـاع  -٩٥
والتوضيحات التي أوردها والتقرير واآلراء االيجابية التي أعدها والتــي توضـح بـأن الحسـابات قـد 
طبقت على نحو سليم بحيث يمكن اجازتها دون أي تحفظات . وبعد تعبير أعضاء اللجنة عن آرائهم 
ــس عـن  بشأن الحسابات المراجعة لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ وتوفير االجابات عليها أعلن الرئي

اختتام دراسة هذا البند من جدول األعمال ". 
 

 
ثانيا -  البيان المالي المؤقت لسنة ٢٠٠٠ 

 
ــدول الـورد أدنـاه المبـالغ الفعليـة لاليـرادات والنفقـات حتـى ٣١ ديسـمبر/آـانون األول  يبين الج -١٥
٢٠٠٠ آما رفعت الى لجنة البرنامج والميزانية بخصوص الميزانية الموافق عليها للويبو واالتحادات التي 

تديرها الويبو . وتجدر االشارة الى أن تلك المبالغ مؤقتة ولم تخضع للمراجعة بعد . 
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االيردات 
 

االشتراآات (وفقا للميزانية) 
ايرادات رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد والهاي ولشبونة 

نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات 
نظام مدريد 

نظام الهاي  
نظام لشبونة 

  
ايرادات رسوم مرآز التحكيم والوساطة 

ايرادات المنشورات 
ايرادات الفائدة 

ايرادات التأجير 
اشتراآات األوبوف 

 ايرادات أخرى 
مجموع االيرادات :                                          

 
النفقات 

 
مصروفات الموظفين 

السفريات الرسمية والمنح الدراسية 
مهمات الموظفين 

اشتراك الموظفين الحكوميين والمحاضرين 
المنح الدراسية 

الخدمات التعاقدية 
المؤتمرات 

الخبراء العاديين واالستشاريين 
النشر 

خدمات تعاقدية أخرى 
مصروفات التشغيل وغيرها 

المباني والصيانة 
االتصاالت ومصروفات أخرى 
األجهزة والمعدات واللوازم واالمدادات 

األثاث واألجهزة والمعدات 
اللوازم واالمدادات 

 
                                           مجموع النفقات : 

 
فائض االيرادات على النفقات :                              

المبلغ الفعلي لسنة ٢٠٠٠ 
بآالف الفرنكات السويسرية 

 
 ٥٢٧ ١٧

 
 ٥٥٦ ١٨٩

 ١٤١ ٢٥
 ١٤٧ ٥

ــــــ ١ 
 ٨٤٥ ٢١٩

 ٠٧٦ ١
 ٦٠٧ ٤

 ٥٣٦ ١٣
 ٠٩٥ ١

  ٨٢٥
ــــــ ١١٢ ٢ 

 ٦٢٣ ٢٦٠
 
 
 

 ٤٦٥ ١٢٩
 

 ٨٧٣ ٦
 ٢٥٣ ١٤

 ٧٥٧ ٢
 

 ١٦٢ ٣
 ٨٦٧ ٥
 ٨٣٥ ٢

 ٠٨٥ ١٣
 

 ٠٣٠ ٢٨
 ٤٤٤ ٨

 
 ٥٤٢ ٣
 ٠٥١ ٤

ــــــ 
 ٣٦٤ ٢٢٢

 
 ٢٥٩ ٣٨
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ويبين الجدول التالي مبالغ النفقات حسـب آـل برنـامج رئيسـي حتـى ٣١ ديسـمبر/آـانون األول  -١٦
٢٠٠٠ آما رفعت الى لجنة البرنامج والميزانية بخصوص الميزانية الموافق عليها للويبو واالتحادات التي 

تديرها الويبو . وآما سبق ، فان المبالغ المذآورة مؤقتة ولم تخضع بعد للمراجعة . 
 

ــــة النفقات حسب البرنامج الرئيسي   المبـــالغ الفعلي
لسنة ٢٠٠٠ 

بــآالف الفرنكـــات 
السويسرية 

السياسة واالتجاه واالدارة  الجزء األول
الهيئات المؤسسة للدول األعضاء ومكتب المدير العام  البرنامج األول 

التخطيط االستراتيجي ووضع السياسات  البرنامج ٢
الشؤون القانونية والتنظيمية  البرنامج ٣

وضع الميزانية والمراقبة المالية ومراجعة الحسابات  البرنامج ٤
االتصاالت العالمية والعالقات العامة  البرنامج ٥

 
 ٧٩١ ٦
 ٢١٦ ٦
 ٤٨٠ ٥
 ٤٧١ ١
 ٣٠٣ ٦

٢٦١ ٢٦ مجموع الجزء األول 
التعاون ألغراض التنمية وأآاديمية الويبو العالمية  الجزء الثاني

التعاون مع البلدان النامية  البرنامج ٦ 
التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا  البرنامج ٧

أآاديمية الويبو العالمية وتنمية الموارد البشرية  البرنامج ٨

 
 ٧٤٨ ٢٨

 ٨٢٠ ٢
 ٨٢٣ ٦

٣٩١ ٣٨ مجموع الجزء الثاني 
التطوير التدريجي لقانون الملكية الفكرية   الجزء الثالث

  واللجان الدائمة 
تطوير قانون الملكية الصناعية  البرنامج ٩ 

تطوير حق المؤلف والحقوق المجاورة  البرنامج ١٠
قضايا الملكية الفكرية العالمية  البرنامج ١١

 
 

 ٤٨٢ ٥
 ٧٠٣ ٢
 ٧٤٧ ١

٩٣٢ ٩ مجموع الجزء الثالث 
الشبكة العالمية للمعلومات والخدمات االعالمية  الجزء الرابع

  بشأن الملكية الفكرية  
تكنولوجيا المعلومات والخدمات االعالمية  البرنامج ١٢ 

  بشأن الملكية الفكرية  

 
 
 

 ٣٨٨ ١٣
٣٨٨ ١٣ مجموع الجزء الرابع 

أنظمة الحماية العالمية وخدماتها  الجزء الخامس
نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات   البرنامج ١٣ 

نظام مدريد ونظام الهاي ونظام لشبونة  البرنامج ١٤ 

 
 ١٢٤ ٥٤
 ٣٩٥ ١٤

٥١٩ ٦٨ مجموع الجزء الخامس 
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خدمات الدعم العام   الجزء السادس
ادارة الموارد البشرية البرنامج ١٥

خدمات الدعم االداري  البرنامج ١٦ 
المباني  البرنامج ١٧

دائرة المشتريات والعقود وخدمات السفر  البرنامج ١٨
أنشطة متنوعة وغير متوقعة  البرنامج ١٩

 
 ٦٧٤ ٧

 ٣٠٣ ٢٥
 ٩٧١ ٢٦

 ١٢٦ ٥
 ٧٠٠

٨٧٣ ٦٥ مجموع الجزء السادس 
٣٦٤ ٢٢٢ المجموع العام 

 
 

ــى ٣١ ديسـمبر/آـانون األول ٢٠٠٠ وميزانيـة فـترة  وللمقارنة بين مبالغ االيرادات والنفقات حت -١٧
السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ومع العلم بأن لجنة البرنامج والميزانية آانت قد طلبت اعداد وثيقة معدلة لميزانية 
فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ تشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات والمباني التي ســبق ورودهـا خـارج 
نطاق الميزانية ، فان أفضل طريقة لبيان تلك المقارنة هي المقابلة بين االيرادات والنفقات الفعلية حتى ٣١ 
ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ والميزانية المعدلـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ (آمـا وردت فـي الوثيقـة 
WO/PBC/4/2) . وتحقيقا لذلك الغرض ولمقارنة ما يمكن مقارنته ، فان النفقات الواردة في جدول الفقــرة 
ــاه  ١٨ أدناه بحسب غرض االنفاق وأرقام البرنامجين الرئيسيين ١٢ و١٧ الواردة في جدول الفقرة ١٩ أدن
تشـمل النفقـات الخاصـة بمشـروعات تكنولوجيـا المعلومـات والمبـاني التـي سـبق ورودهـا خـارج نطـــاق 
الميزانية وبتمويل من الصندوق االحتياطي الخاص للمباني االضافية والحوسبة . ويرد فيما يلي بيان تلـك 

النفقات : 
 
 
 

البرنامج الرئيسي ١٢ 
تكنولوجيا المعلومات والخدمات االعالمية بشأن الملكية الفكرية  

  (ما عدا معاهدة التعاون بشأن البراءات) 
تطوير نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات  

 
 

البرنامج الرئيسي ١٧ 
تحويل الطابق الوسط في مبنى الويبو 

تشييد المبنى الجديد  
تجديد مبنى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

 
 

المجموع : 

بآالف الفرنكات السويسرية 
 
 
 

 ٢٣٩ ٧
  ٦٣٤ ٣

 ٨٧٣ ١٠
 
 

 ٣٢٣
 ١١٥ ١
 ٣٨٠ ٧
 ٨١٨ ٨

 
 ٦٩١ ١٩

 
ويبين الجدول التالي مبالغ االيرادات والنفقات حتى ٣١ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ بخصوص  -١٨
ــنة ٢٠٠٠ آنسـبة مئويـة  الميزانية المعدلة للويبو واالتحادات التي تديرها الويبو آما يبين المبالغ الفعلية لس
من مبالغ الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وآما سبق ، فان تلك المبالغ مؤقتة ولم تخضــع 

بعد للمراجعة . 
 
النسبة الميزانية المعدلة المبلغ الفعلي لسنة  
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االيردات 
 
 
 

االشتراآات (وفقا للميزانية)  
ايرادات رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد والهاي 

ولشبونة 
نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات 

نظام مدريد 
نظام الهاي  
نظام لشبونة 

مرآز التحكيم والوساطة 
 
 

ايرادات المنشورات 
ايرادات الفائدة 

ايرادات التأجير 
اشتراآات األوبوف 

ايرادات أخرى 
 

االيرادات المعدلة : 
األموال المنقولة من الرصيد : 

مجموع الموارد : 
 

النفقات 
مصروفات الموظفين 

السفريات الرسمية والمنح الدراسية 
مهمات الموظفين 

اشتراك الموظفين الحكوميين والمحاضرين 
المنح الدراسية 

الخدمات التعاقدية 
المؤتمرات 

الخبراء العاديين واالستشاريين 
النشر 

خدمات تعاقدية أخرى 
مصروفات التشغيل وغيرها 
المباني والصيانة 

االتصاالت ومصروفات أخرى 
األجهزة والمعدات واللوازم واالمدادات 

األثاث واألجهزة والمعدات 
اللوازم واالمدادات 

المبالغ غير المخصصة  
النفقات المعدلة 

 
فائض االيرادات على النفقات : 

 ٢٠٠٠
بآالف الفرنكات 

السويسرية 
 
 ٥٢٧ ١٧

 
 

 ٥٥٦ ١٨٩
 ١٤١ ٢٥

 ١٤٧ ٥
 ١

  ٠٧٦ ١
 ٩٢١ ٢٢٠

 ٦٠٧ ٤
 ٥٣٦ ١٣

 ٠٥٩ ١
 ٨٢٥

 ١١٢ ٢
ــــــ 

 ٦٢٣ ٢٦٠
 

صفــــر 
 ٦٢٣ ٢٦٠

 
 

 ٩١١ ١٢٩
 

 ٣٠٩ ٧
 ٤٢٣ ١٤

 ٧٧٠ ٢
 

 ٣٧٢ ٣
 ١٢٧ ٨
 ٨٧٥ ٢

 ٣٨٦ ١٨
 

 ٢٨٠ ٣٦
 ٦١٤ ٨

 
 ٨٥٩ ٤
 ١٢٩ ٥

صفـــــر 
 ٠٥٥ ٢٤٢

 
 ٥٦٨ ١٨

 ٢٠٠٠ -٢٠٠١
بآالف الفرنكات 

السويسرية 
 
 ٠٥٣ ٣٥

 
 

 ٨٠٨ ٣٧٨
 ٣٠٧ ٥١
 ٤٦٧ ١٠

صفر 
 ٢٨٦ ٣

 ٨٦٨ ٤٤٣
 ٠٣٨ ١١
 ٧٠٠ ٢٨

 ٦٣٥ ١
 ٦٠٠ ١
 ١٥١ ٤

ــــــ 
 ٠٤٥ ٥٢٦

 
 ٨١٣ ٣٩

 ٨٥٨ ٥٦٥
 
 

 ٧٩٤ ٢٧٤
 

 ٢١٤ ١٢
 ٧٦٥ ١٩

 ٣٢٨ ٧
 

 ٣٩٢ ٦
 ٤٢٥ ٢٦

 ٧٦٥ ٨
 ٤٢٣ ٥٠

 
 ٩٥٧ ١٠٥

 ٤٦٤ ١٧
 

 ٦٨٨ ٢٤
 ٥٠٤ ٧
 ٠٩٩ ٤

 ٨٥٨ ٥٦٥
 

المئوية 
 
 
 

٠ر٥٠% 
 
 

٠ر٥٠% 
٠ر٤٩% 
٢ر٤٩% 

 
٧ر٣٢% 
٨ر٤٩% 
٧ر٤١% 
٢ر٤٧% 
٠ر٦٧% 
٦ر٥١% 
٩ر٥٠% 
 ______
٥ر٤٩% 

 
١ر٤٦% 

 
 
 

٣ر٦٤  
 

٨ر٥٩% 
٠ر٧٣% 
٨ر٣٧% 

 
٧ر٥٢% 
٧ر٣٠% 
٨ر٣٢% 
٥ر٣٦% 

 
٢ر٣٤% 
٣ر٤٩% 

 
٧ر١٩% 
٣ر٦٨% 
صفر % 

٨ر٤٢% 
 

 
ويبين الجدول الوارد أدناه مبالغ النفقات حسب آل برنامج رئيسي حتى ٣١ ديسمبر/آانون األول  -١٩
ــو آمـا يبيـن المبـالغ الفعليـة لسـنة  ٢٠٠٠ بخصوص الميزانية المعدلة للويبو واالتحادات التي تديرها الويب
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ــة المعدلـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وآمـا سـبق ، فـان تلـك  ٢٠٠٠ آنسبة مئوية من مبالغ الميزاني
المبالغ مؤقتة ولم تخضع بعد للمراجعة . 

 
المبالغ الفعلية النفقات حسب البرنامج الرئيسي  

لسنة ٢٠٠٠ 
بآالف الفرنكات 

السويسرية 

الميزانية المعدلة 
 ٢٠٠٠-٢٠٠١
بآالف الفرنكات 

السويسرية 

 
النسبة 

المئوية 

السياسة واالتجاه واالدارة  الجزء األول
الهيئات المؤسسة للدول األعضاء ومكتب  البرنامج األول

المدير العام 
التخطيط االستراتيجي ووضع السياسات  البرنامج ٢

الشؤون القانونية والتنظيمية  البرنامج ٣
وضع الميزانية والمراقبة المالية ومراجعة  البرنامج ٤

الحسابات 
االتصاالت العالمية والعالقات العامة  البرنامج ٥

 
 

 ٧٩١ ٦
 ٢١٦ ٦
 ٤٨٠ ٥

 
 ٤٧١ ١
 ٣٠٣ ٦

 
 

 ٣٨٨ ٨
 ٥٨٣ ١١
 ١٠٩ ١١

 
 ٤٤٣ ٤

 ٥٥١ ١٢

 
 

٠ر٨١% 
٧ر٥٣% 
٣ر٤٩% 

 
١ر٣٣% 
٢ر٥٠% 

٦ر٥٤% ٠٧٤ ٤٨ ٢٦١ ٢٦ مجموع الجزء األول 
التعاون ألغراض التنمية وأآاديمية الويبو  الجزء الثاني

العالمية 
التعاون مع البلدان النامية  البرنامج ٦ 

التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا  البرنامج ٧
أآاديمية الويبو العالمية وتنمية الموارد  البرنامج ٨

البشرية 

 
 

 ٧٤٨ ٢٨
 ٨٢٠ ٢
 ٨٢٣ ٦

 
 

 ٠٣٩ ٤٧
 ٥١٥ ٤

 ٢٦٣ ١٣
 

 
 

١ر٦١% 
٥ر٦٢% 
٤ر٥١% 

 
٢ر٥٩% ٨١٧ ٦٤ ٣٩١ ٣٨ مجموع الجزء الثاني 

التطوير التدريجي لقانون الملكية الفكرية  الجزء الثالث
واللجان الدائمة 

تطوير قانون الملكية الصناعية  البرنامج ٩ 
تطوير حق المؤلف والحقوق المجاورة  البرنامج ١٠

قضايا الملكية الفكرية العالمية  البرنامج ١١

 
 

 ٤٨٢ ٥
 ٧٠٣ ٢
 ٧٤٧ ١

 
 

 ٢٦٧ ٩
 ٢٨٣ ٨
 ٠٧٧ ٤

 
 

٢ر٥٩% 
٦ر٣٢% 
٨ر٤٢% 

٩ر٤٥% ٦٢٧ ٢١ ٩٣٢ ٩ مجموع الجزء الثالث 
الشبكة العالمية للمعلومات والخدمات  الجزء الرابع

االعالمية بشأن الملكية الفكرية  
تكنولوجيا المعلومات والخدمات االعالمية  البرنامج ١٢ 

بشأن الملكية الفكرية  

 
 
 

 ٢٦١ ٢٤

 
 
 

 ٢٣٣ ٨٣

 
 
 

١ر٢٩% 
١ر٢٩% ٢٣٣ ٨٣ ٢٦١ ٢٤ مجموع الجزء الرابع 

أنظمة الحماية العالمية وخدماتها  الجزء الخامس
نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات   البرنامج ١٣ 

نظام مدريد ونظام الهاي ونظام لشبونة  البرنامج ١٤ 

 
 ٦٠٧ ٥٤
 ٣٩٥ ١٤

 
 ٤٤٥ ١٣٤
 ٥٧٥ ٣٧

 
٦ر٤٠% 
٣ر٣٨% 

١ر٤٠% ٠٢٠ ١٧٢ ٠٠٢ ٦٩ مجموع الجزء الخامس 
خدمات الدعم العام   الجزء السادس

ادارة الموارد البشرية  البرنامج ١٥
خدمات الدعم االداري  البرنامج ١٦ 

المباني  البرنامج ١٧
دائرة المشتريات والعقود وخدمات السفر  البرنامج ١٨

أنشطة متنوعة وغير متوقعة  البرنامج ١٩

 
 ٦٧٤ ٧

 ٣٠٣ ٢٥
 ٧٨٩ ٣٥

 ١٢٦ ٥
 ٧٩٩

 
 ٤٠٥ ١٥
 ٧١٠ ٥٠
 ٨٣٧ ٩٦

 ٠٣٦ ٩
 ٠٩٩ ٤

 
٨ر٤٩% 
٩ر٤٩% 
٩ر٣٦% 
٧ر٥٦% 
٥ر١٩% 

٤ر٤٢% ٠٨٧ ١٧٦ ٦٩١ ٧٤ مجموع الجزء السادس 
٨ر٤٢% ٨٥٨ ٥٦٥ ٠٥٥ ٢٤٢ المجموع العام 

ثالثا -  وضع االشتراآات المستحقة حتى األول من يوليه/تموز ٢٠٠١ 
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االشتراآات السنوية المتأخرة 
( ما عدا االشتراآات المتأخرة للبلدان األقل نموا  

والمدرجة في حساب خاص ( مجمد ) 
للسنوات السابقة لسنة ١٩٩٠ ) 

 
ــأخرة حتـى األول مـن يوليـه/تمـوز ٢٠٠١ بنـاء علـى  يبين الجدول الوارد أدناه االشتراآات المت -٢٠
النظام أحادي االشتراآات المطبق منذ األول من يناير/آانون الثاني ١٩٩٤ وبناء على أنظمة االشــتراآات 
التي آانت مطبقة على االتحادات الســتة الممولـة مـن االشـتراآات (أي بـاريس وبـرن والتصنيـف الدولـي 
للبراءات ونيس ولوآارنو وفيينا) وعلى الويبو (بالنسبة الى الدول األعضاء في المنظمة وغـير األعضـاء 
فـي أي اتحـاد) مـا عـدا االشـتراآات المتـأخرة للبلـدان األقـل نمـوا بشـأن السـنوات الســابقة لســنة ١٩٩٠ 
والمدرجة في حساب خاص (مجمد) والوارد بيانها في جدول الفقرة ٢٤ أدنـاه بـدال مـن ورودهـا فـي هـذا 

الجدول . 

No Arrears/
Unitary/ Year(s) of Arrears Amount of Percent of

State Union/ (partial payment is Arrears Total Arrears
WIPO indicated by an asterix) (Swiss francs)

Albania Unitary 95*+96+97+98+99+00+01 86 577 0.72
Algeria No arrears
Andorra No arrears
Angola No arrears
Antigua and Barbuda Unitary 01 2 849 0.02
Argentina Unitary 99*+00+01 245 750 2.03
Armenia No arrears
Australia No arrears
Austria No arrears
Azerbaijan No arrears
Bahamas No arrears
Bahrain No arrears
Bangladesh No arrears
Barbados No arrears
Belarus No arrears
Belgium Unitary 01* 16 100 0.13
Belize Unitary 01 2 849 0.02
Benin No arrears
Bhutan No arrears
Bolivia Unitary 95*+96+97+98+99+00+01 19 518 0.16
Bosnia and Herzegovina Unitary 01 2 849 0.02
Botswana Unitary 01 2 849 0.02
Brazil Unitary 96*+97+98+99+00+01 513 473 4.24
Brunei Darussalam No arrears
Bulgaria No arrears
Burkina Faso Unitary 01 1 424 0.01
Burundi Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 13 243

Paris 90+91+92+93   13 276
Total 26 519 0.22

Cambodia Unitary 00*+01 2 234 0.02
Cameroon No arrears
Canada No arrears
Cape Verde Unitary 98+99+00+01 6 188 0.05
Central African Republic Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 13 243

Paris 90+91+92+93 13 276
Berne 90+91+92+93   7 460

Total 33 979 0.28
Chad Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 13 243
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No Arrears/
Unitary/ Year(s) of Arrears Amount of Percent of

State Union/ (partial payment is Arrears Total Arrears
WIPO indicated by an asterix) (Swiss francs)

Paris 90+91+92+93 13 276
Berne 90+91+92+93   7 460

Total 33 979 0.28
Chile Unitary 01 11 395 0.09
China No arrears
Colombia No arrears
Congo Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 26 489

Paris 84*+85+86+87+88+89+90+
91+92+93 195 840

Berne 86*+87+88+89+90+91+92+93   87 409
Total 309 738 2.56

Costa Rica Unitary 01* 1 834 0.01
Côte d’Ivoire Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 30 035

Paris 91+92+93 53 367
Berne 90*+91+92+93   94 174

Total 177 576 1.47

Croatia Unitary 01 22 789 0.19
Cuba Unitary 00+01 11 394 0.09
Cyprus No arrears
Czech Republic No arrears
Democratic People’s Republic
of Korea No arrears
Democratic Republic
of the Congo Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 13 243

Paris 90+91+92+93 159 959
Berne 90+91+92+93   90 326

Total 263 528 2.18
Denmark No arrears
Dominica Unitary 01 2 849 0.02
Dominican Republic Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 30 035

Paris 63+64+65+66+67+68+69+
70+71+72+73+74+75+76+
77+78+79+80+81+82+83+
84+85+86+87+88+89+90+
91+92+93 969 910

Total 999 945 8.26
Ecuador No arrears
Egypt No arrears
El Salvador Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 26 489

WIPO 82*+83+84+85+86+87+88+
89+90+91+92+93   83 183

Total 109 672 0.91
Equatorial Guinea Unitary 00*+01 1 555 0.01
Eritrea No arrears
Estonia No arrears
Ethiopia No arrears
Fiji Unitary 00*+01 3 209 0.02
Finland No arrears
France No arrears

Gabon Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 30 035
Paris 82*+83+84+85+86+87+88+

89+90+91+92+93 231 813
Berne 82+83+84+85+86+87+88+

89+90+91+92+93 141 822
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No Arrears/
Unitary/ Year(s) of Arrears Amount of Percent of

State Union/ (partial payment is Arrears Total Arrears
WIPO indicated by an asterix) (Swiss francs)

Total 403 670 3.34
Gambia Unitary 96+97+98+99+00+01 9 708 0.08
Georgia No arrears
Germany No arrears
Ghana Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 26 489

Paris 80*+81+82+83+84+85+86+
87+88+89+90+91+92+93 252 874

Berne 93     3 823
Total 283 186 2.34

Greece Unitary 01* 34 183 0.28
Grenada Unitary 99*+00+01 6 132 0.05
Guatemala No arrears
Guinea Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 13 243

Paris 90+91+92+93 13 276
Berne 90+91+92+93   7 460

Total 33 979 0.28
Guinea Bissau Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 13 243

Paris 90+91+92+93 13 276
Berne 92+93   3 858

Total 30 377 0.25
Guyana Unitary 01* 2 761 0.02
Haiti Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 13 243

Paris 90+91+92+93 13 276
Total 26 519 0.22

Holy See No arrears
Honduras No arrears
Hungary No arrears
Iceland No arrears
India Unitary 01 91 158 0.75
Indonesia Unitary 01* 40 515 0.34
Iran (Islamic Republic of) Unitary 01 45 579 0.38
Iraq Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 81 200

Paris 84+85+86+87+88+89+90+
91+92+93 410 582

Total 491 782 4.06
Ireland No arrears
Israel IPC 92*+93 59 035

Nice 92+93 12 932
Total 71 967 0.59

Italy Unitary 01 683 685 5.65
Jamaica No arrears
Japan No arrears
Jordan Unitary 01 2 849 0.02
Kazakhstan No arrears
Kenya Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 26 489

Paris 90*+91+92+93 130 961
Total 157 450 1.30

Kuwait No arrears
Kyrgyzstan No arrears
Lao People’s Democratic
Republic No arrears
Latvia No arrears
Lebanon Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 26 489

Paris 85*+86+87+88+89+90+91+
92+93 258 989

Berne 85+86+87+88+89+90+91+
92+93 294 361
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No Arrears/
Unitary/ Year(s) of Arrears Amount of Percent of

State Union/ (partial payment is Arrears Total Arrears
WIPO indicated by an asterix) (Swiss francs)

Nice 85+86+87+88+89+90+ 91+
92+93   23 502

Total 603 341 4.99
Lesotho No arrears
Liberia Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 13 243

Berne 90*+91+92+93 20 181
Total 33 424 0.28

Libyan Arab Jamahiriya Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 762 207
Paris 89*+90+91+92+93 359 920
Berne 89+90+91+92+93    220 517

Total 1 342 644 11.09
Liechtenstein No arrears
Lithuania No arrears
Luxembourg No arrears
Madagascar No arrears
Malawi No arrears
Malaysia No arrears
Mali Unitary 97*+98+99+00+01 7 204 0.06
Malta No arrears
Mauritania Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 13 243

Paris 90+91+92+93 13 276
Berne 90+91+92+93   7 460

Total 33 979 0.28
Mauritius No arrears
Mexico Unitary 01 341 842 2.83
Monaco No arrears
Mongolia No arrears
Morocco No arrears
Mozambique No arrears
Namibia No arrears
Nepal Unitary 01 1 424 0.01
Netherlands No arrears
New Zealand No arrears
Nicaragua Unitary 00*+01 5 467 0.04
Niger Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 13 243

Paris 90+91+92+93 13 276
Berne 90+91+92+93   7 460

Total 33 979 0.28
Nigeria Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 250 522

Paris 91*+92+93 237 156
Total 487 678 4.03

Norway No arrears
Oman No arrears
Pakistan Unitary 01* 4 853 0.04
Panama No arrears
Papua New Guinea No arrears
Paraguay Unitary 00*+01 3 203 0.02
Peru Unitary 99*+00+01 15 164 0.13
Philippines Unitary 01* 4 731 0.04
Poland Unitary 01* 34 188 0.28
Portugal Unitary 01* 52 743 0.44
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No Arrears/
Unitary/ Year(s) of Arrears Amount of Percent of

State Union/ (partial payment is Arrears Total Arrears
WIPO indicated by an asterix) (Swiss francs)

Qatar No arrears
Republic of Korea No arrears
Republic of Moldova No arrears
Romania No arrears
Russian Federation Unitary 00*+01 734 430 6.07
Rwanda Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 13 243

Paris 90*+91+92+93   11 518
Berne 90+91+92+93   7 460

Total 32 221 0.27
Saint Kitts and Nevis No arrears
Saint Lucia No arrears
Saint Vincent and
the Grenadines Unitary 96+97+98+99+00+01 19 419 0.16
Samoa No arrears
San Marino No arrears
Sao Tome and Principe Unitary 99+00+01 4 430 0.03
Saudi Arabia No arrears
Senegal Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 26 489

Paris 90*+91+92+93 57 138
Berne 90+91+92+93   94 185

Total 177 812 1.47
Seychelles Unitary 01 2 849 0.02
Sierra Leone Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 13 243 0.11
Singapore No arrears
Slovakia No arrears
Slovenia No arrears
Somalia Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 13 243

WIPO 90+91+92+93   4 452
Total 17 695 0.15

South Africa No arrears
Spain No arrears
Sri Lanka No arrears
Sudan No arrears
Suriname Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 26 489

Paris 89+90+91+92+93 88 032
Berne 88*+89+90+91+92+93  52 912
IPC 88+89+90+91+92+93 52 413
Nice 88+89+90+91+92+93     9 632

Total 229 478 1.90
Swaziland Unitary 01* 2 730 0.02
Sweden No arrears
Switzerland No arrears
Syrian Arab Republic Unitary 00*+01 7 046 0.06
Tajikistan No arrears
Thailand No arrears
The Former Yugoslav
Republic of Macedonia No arrears

Togo Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 13 243
Paris 92+93 6 899
Berne 92+93   3 858
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No Arrears/
Unitary/ Year(s) of Arrears Amount of Percent of

State Union/ (partial payment is Arrears Total Arrears
WIPO indicated by an asterix) (Swiss francs)

Total 24 000 0.20
Trinidad and Tobago No arrears
Tunisia No arrears
Turkey No arrears
Turkmenistan No arrears
Uganda Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 13 243

Paris 90+91+92+93 13 276
Total 26 519 0.22

Ukraine No arrears
United Arab Emirates No arrears
United Kingdom No arrears
United Republic of Tanzania Unitary 01 1 424 0.01
United States of America Unitary 00*+01 1 390 598 11.49
Uruguay Unitary 01 5 697 0.04
Uzbekistan No arrears
Venezuela Unitary 01* 798 0.01
Viet Nam No arrears
Yemen Unitary 99*+00+01 3 514 0.03
Yugoslavia Unitary 94+95+96+97+98+99+00+01 847 668

Paris 93* 79 996
Berne 91+92+93 135 984
Nice 93 6 447
Locarno 93       2 247

Total 1 072 342 8.86
Zambia Unitary 99+00+01 4 430 0.04
Zimbabwe Unitary 01 2 849 0.02

TOTAL ARREARS:
Unitary contributions 6 941 058
Contribution-financed Unions
  and WIPO   5 166 451

Grand Total: 12 107 509 100.00
 
 

المالحظات 
 

بلغ مجموع االشتراآات التــي ظلـت مسـتحقة حتـى األول مـن يوليـه/تمـوز ٢٠٠١ نحـو ١ر١٢  -٢١
مليون فرنــك ، منـها ٩ر٦ مليـون فرنـك يخـص النظـام أحـادي االشـتراآات و٢ر٥ مليـون فرنـك يخـص 
االشتراآات الســابقة لسـنة ١٩٩٤ بشـأن االتحـادات الممولـة مـن االشـتراآات والويبـو . ويعـادل مجمـوع 
االشتراآات المتأخرة ٠ر٧٠% من مبلغ االشتراآات المستحقة عن سنة ٢٠٠١ ، أي ٣ر١٧ مليون فرنــك 

 .
 

وسيبلغ آل مبلغ يدفع للمكتب الدولي ما بين األول من يوليـه/تمـوز و٢٤ سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠١  -٢٢
للجمعيات لدى النظر في هذه الوثيقة . 
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ــة الـدول التـي فقـدت حـق التصويـت فـي جمعيـة أو أآـثر مـن الجمعيـات حتـى ٢٤  وستبلغ قائم -٢٣
سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ بناء على الطلب . 

 
االشتراآات السنوية المتأخرة 

للبلدان األقل نموا والمدرجة في حساب خاص ( مجمد ) 
بشأن السنوات السابقة لسنة ١٩٩٠ 

 
تجدر االشارة الى أن االشتراآات المتأخرة للبلدان األقل نموا بشأن السنوات السابقة لسنة ١٩٩٠  -٢٤
قد وضعت في حساب خاص ُجمد مبلغه في تاريخ ٣١ ديسمبر/آانون األول ١٩٨٩ ، عمال بــالقرار الـذي 
اتخذه آل من مؤتمر الويبو وجمعيتي اتحادي باريس وبرن في الدورات العادية لسنة ١٩٩١ (أنظر الوثيقة 
AB/XXII/20 والفقرة ١٢٧ من الوثيقة AB/XXII/22) . ويرد في الجــدول التـالي بيـان تلـك االشـتراآات 
المتأخرة حتى األول من يوليه/تموز ٢٠٠١ بشأن اتحادي باريس وبرن وبشأن الويبو . وستحاط الجمعيات 
علما بأي مبلغ يسدد للمكتب الدولي ما بين األول من يوليه/تموز ٢٠٠١ و٢٤ ســبتمبر/أيلـول ٢٠٠١ لـدى 

النظر في هذه الوثيقة . 
 
 

State Union/ Year(s) of Arrears Amount of Percent of
WIPO (partial payment is Arrears Total Arrears

indicated by an asterix) (Swiss francs)

Burkina Faso Paris 77*+78+79+80+81+82+83+
84+85+86+87+ 88+89 217 518

Berne 77+78+79+80+81+82+83+
84+85+86+87+88+89 137 566

Total 355 084 7.59
Burundi Paris 78+79+80+81+82+83+84+

85+86+87+88+89 214 738 4.59
Central African Republic Paris 76*+77+78+79+80+81+82+

83+84+85+86+87+88+89 273 509
Berne 80*+81+82+83+84+85+86+

87+88+89 114 858
Total 388 367 8.30

Chad Paris 71+72+73+74+75+76+77+
78+79+80+81+82+83+84+
85+86+87+88+89 250 957

Berne 72+73+74+75+76+77+78+
79+80+81+82+83+84+85+ 86+
87+88+89 156 387

Total 407 344 8.70
Democratic Republic of the
  Congo

Paris 81*+82+83+84+85+86+87+
88+89 500 200

Berne 81*+82+83+84+85+86+87+
88+89 301 015

Total 801 215 17.12
Gambia WIPO 83+84+85+86+87+88+89 55 250 1.18
Guinea Paris 83+84+85+86+87+88+89 148 779

Berne 83*+84+85+86+87+88+89   81 293
Total 230 072 4.92

Guinea Bissau Paris 89 23 213 0.50
Haiti Paris 79*+80+81+82+83+84+85+ 86+

87+88+89 347 037 7.42

Madagascar Paris 89*  813
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State Union/ Year(s) of Arrears Amount of Percent of
WIPO (partial payment is Arrears Total Arrears

indicated by an asterix) (Swiss francs)

Berne 89 41 450
Total 42 263 0.90

Mali Paris 84+85+86+87+88+89 132 377
Berne 73*+74+75+76+77+78+79+

80+81+82+83+84+85+86+
87+88+89 193 547

Total 325 924 6.96
Mauritania Paris 77*+78+79+80+81+82+83+

84+85+86+87+88+89 219 120
Berne 74+75+76+77+78+79+80+

81+82+83+84+85+86+87+
88+89 150 618

Total 369 738 7.90
Niger Paris 81+82+83+84+85+86+87+

88+89 179 097
Berne 80*+81+82+83+84+85+86+

87+88+89 110 069
Total 289 166 6.18

Rwanda Paris 89 23 213
Berne 89 13 816

Total 37 029 0.79
Sierra Leone WIPO 87*+88+89 20 445 0.44
Somalia WIPO 83+84+85+86+87+88+89 55 250 1.18
Togo Paris 84+85+86+87+88+89 132 377

Berne 83*+84+85+86+87+88+89   87 785
Total 220 162 4.70

Uganda Paris 73*+74+75+76+77+78+79+
80+81+82+83+84+85+86+
87+88+89 245 171 5.24

United Republic of Tanzania Paris 81*+82+83+84+85+86+87+
88+89 233 380 4.99

Yemen WIPO 87*+88+89 19 142 0.41

TOTALS:
Paris 3 141 499
Berne 1 388 404
WIPO    150 087
Grand Total: 4 679 990 100.00

المبالغ المستحقة لصناديق روؤس األموال العاملة 
 

يبين الجدول التالي المبالغ المستحقة فــي األول مـن يوليـه/تمـوز ٢٠٠١ علـى الـدول ألغـراض  -٢٥
صناديق روؤس األموال العاملة التي تم انشاؤها ، وهي صندوقا اتحادين ممولين من االشتراآات (باريس 
وبرن) وصندوق اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات . وستحاط الجمعيات علما بأية مبالغ تســدد للمكتـب 

الدولي ما بين األول من يوليه/تموز ٢٠٠١ و٢٤ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ لدى النظر في هذه  الوثيقة . 
 
 

State Union Amount due
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(Swiss francs)

Burundi Paris             7 508
Central African Republic Paris         943
Chad Paris             6 377

Berne 1 980             8 357

Congo Paris             3 158
Democratic Republic of  the Congo Paris           14 057

Berne   1 727           15 784

Dominican Republic Paris           19 142
Guinea Paris             7 508

Berne   2 915           10 423

Iraq Paris           12 362
Mauritania Paris             5 813

Berne             1 980
PCT      50             7 843

Niger Paris             4 121
Berne    104             4 225

Uganda Paris                317
TOTALS:
Paris Union           81 306
Berne Union             8 706
PCT Union        50
Grand Total:           90 062

 
 

ــى حسـابات فـترة السـنتين ١٩٩٨  ان جمعيات الدول األعضاء في الويبو مدعوة الى الموافقة عل -٢٦
و١٩٩٩ (الفقرات من ١ الى ١٤ أعاله) واالحاطة علما بالبيان المالي المؤقت لسنة ٢٠٠٠ (الفقرات من 
١٥ الى ١٩ أعاله) واالحاطة علما بوضـع االشـتراآات المتـأخرة حتـى األول مـن يوليـه/تمـوز ٢٠٠١ 

(الفقرات من ٢٠ الى ٢٥ أعاله) . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
 
 


