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A/61/INF/4 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020سبمترب  15 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 الستوناحلادية و االجتماعات سلسلة
ىل 21من جنيف،   2020 سبمترب 25 اإ

 2020أغسطس  31يف  وضع تسديد االشرتاكات
عالمية  عدادوثيقة اإ مانة من اإ  الأ

 )الوثيقة "2020 يونيو 30حتتوي هذه الوثيقة عىل حتديث للمعلومات الواردة يف "وضع تسديد الاشرتااكت يف  .1

WO/PBC/31/9) 

 2020اأغسطس  31وضع الاشرتااكت املتأأخرة حىت 

 الاشرتااكت الس نوية املتأأخرة

 (1990واملدرجة يف حساب خاص )مجمّد( بشأأن الس نوات السابقة لعام  املتأأخرة للبدلان الأقل منوا  )ما عدا الاشرتااكت 

، بناء عىل النظام اأحادي الاشرتااكت 2020اأغسطس  31يبّّي اجلدول الوارد اأدانه الاشرتااكت املتأأخرة حىت  .2

مطبقة عىل الاحتادات الس تة املموةل من  ، وبناء عىل اأنظمة الاشرتااكت اليت اكنت1994املطبق منذ الأول من يناير 

ىل ادلول الأعضاء  الاشرتااكت )اأي ابريس وبرن والتصنيف ادلويل للرباءات ونيس ولواكرنو وفيينا( وعىل الويبو )ابلنس بة اإ

 1990ام يف املنظمة وغري الأعضاء يف اأي احتاد( ما عدا الاشرتااكت املتأأخرة للبدلان الأقل منوا بشأأن الس نوات السابقة لع

 من ورودها يف هذا اجلدول. اأدانه بدل   5واملدرجة يف حساب خاص )مجمّد( والوارد بياهنا يف جدول الفقرة 
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دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرة

المجموع(تشير العالمة )*( إلى التسديدات الجزئية)

دون اشتراكات متأخرةأفغانستان

دون اشتراكات متأخرةألبانيا

دون اشتراكات متأخرةالجزائر

2011.3950,22أحاديأندورا

دون اشتراكات متأخرةأنغوال

دون اشتراكات متأخرةأنتيغوا وبربودا

20123.7172,35+*19أحادياألرجنتين

دون اشتراكات متأخرةأرمينيا

دون اشتراكات متأخرةأستراليا

دون اشتراكات متأخرةالنمسا

دون اشتراكات متأخرةأذربيجان

دون اشتراكات متأخرةجزر البهاما

205.6970,11أحاديالبحرين

دون اشتراكات متأخرةبنغالديش

دون اشتراكات متأخرةبربادوس

دون اشتراكات متأخرةبيالروس

33.7900,64*20أحاديبلجيكا

205.6980,11+19أحاديبليز

دون اشتراكات متأخرةبنن

دون اشتراكات متأخرةبوتان

2022.7920,43+19+18+17 +16+15+14+13أحاديبوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

دون اشتراكات متأخرةالبوسنة والهرسك

دون اشتراكات متأخرةبوتسوانا

2091.1581,73أحاديالبرازيل

دون اشتراكات متأخرةبروني دار السالم

دون اشتراكات متأخرةبلغاريا

201.4240,03أحاديبوركينا فاسو

06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحاديبوروندي

+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+1
40.299

93+92+91+90باريس

13.27653.5751,02

205.8270,11+19+*18أحاديكابو فيردي

No arrearsكمبوديا

No arrearsالكاميرون

No arrearsكندا

جمهورية أفريقيا الوسطى

06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي

+07+08+09+10+11+12+13+14

+15+16+17+18+19+20
40.299

9313.276+92+91+90باريس

937.46061.0351,16+92+91+90برن

أحاديتشاد

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06

+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+1

9+20
40.299

9313.276+92+91+90باريس

937.46061.0351,16+92+91+90برن

% من 

مجموع 

االشتراكات 

المتأخرة

الدولة

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ 

الويبو

مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
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دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرة

المجموع(تشير العالمة )*( إلى التسديدات الجزئية)

2011.3950,22أحاديشيلي

دون اشتراكات متأخرةالصين

دون اشتراكات متأخرةكولومبيا

أحاديجزر القمر
06+07+08+09+ 10+11+12+13 

+14+15+16+17+18+19+20
21.3600,41

4370,01*20أحاديالكونغو

دون اشتراكات متأخرةجزر كوك

دون اشتراكات متأخرةكوستاريكا

دون اشتراكات متأخرةكوت ديفوار

دون اشتراكات متأخرةكرواتيا

دون اشتراكات متأخرةكوبا

دون اشتراكات متأخرةقبرص

دون اشتراكات متأخرةالجمهورية التشيكية

دون اشتراكات متأخرةجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

أحاديجمهورية الكونغو الديمقراطية

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06

+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+1

9+20

40.299

93159.959+92+91+90باريس

9390.326290.5845,52+92+91+90برن

No arrearsالدانمرك

2012.8160,24+19+18+17+16+15+14+13+12أحاديجيبوتي

202.8490,05أحاديدومينيكا

أحاديالجمهورية الدومينيكية

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06

+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+1

9+20

138.278

باريس

74*+75+76+77+78+79+80+81

+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91

+92+93

898.6401.036.918

19,68

دون اشتراكات متأخرةإكوادور

دون اشتراكات متأخرةمصر

202.8490,05أحاديالسلفادور

2017.0910,32+19+18+17+16 +15+14+13+12أحاديغينيا االستوائية

202.8480,05+19أحاديإريتريا

دون اشتراكات متأخرةإستونيا

دون اشتراكات متأخرةإثيوبيا

دون اشتراكات متأخرةفيجي

دون اشتراكات متأخرةفنلندا

دون اشتراكات متأخرةفرنسا

1.3320,03*20أحاديغابون

دون اشتراكات متأخرةغامبيا

دون اشتراكات متأخرةجورجيا

دون اشتراكات متأخرةألمانيا

دون اشتراكات متأخرةغانا

دون اشتراكات متأخرةاليونان

202.8490,05أحاديغرينادا

دون اشتراكات متأخرةأحاديغواتيماال

أحاديغينيا

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06

+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+1

9+20
40.299

9313.276+92+91+90باريس

937.46061.0351,16+92+91+90برن

أحاديغينيا – بيساو

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06

+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+1

9+20
40.299

9313.276+92+91+90باريس

933.85857.4331,09+92برن

9270,02*20غيانا

دون اشتراكات متأخرةهايتي

% من مبلغ االشتراكات المتأخرة

مجموع 

االشتراكات 

المتأخرة

الدولة

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ 

الويبو
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دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرة

المجموع(تشير العالمة )*( إلى التسديدات الجزئية)

دون اشتراكات متأخرةالكرسي الرسولي

202.8490,05أحاديهندوراس

دون اشتراكات متأخرةهنغاريا

دون اشتراكات متأخرةآيسلندا

5.7200,11*20أحاديالهند

2045.5790,87أحاديإندونيسيا

دون اشتراكات متأخرةإيران )جمهورية – اإلسالمية(

2023.3770,44+19+*18أحاديالعراق

دون اشتراكات متأخرةآيرلندا

دون اشتراكات متأخرةإسرائيل

20683.68512,98أحاديإيطاليا

4990,01*20أحاديجامايكا

دون اشتراكات متأخرةاليابان

دون اشتراكات متأخرةاألردن

دون اشتراكات متأخرةكازاخستان

دون اشتراكات متأخرةكينيا

201.4240,03أحاديكيريباس

دون اشتراكات متأخرةالكويت

دون اشتراكات متأخرةقيرغيزستان

201.4240,03أحاديجمهورية الو الديمقراطية الشعبية

دون اشتراكات متأخرةالتفيا

2011.3940,22+19أحاديلبنان

دون اشتراكات متأخرةليسوتو

دون اشتراكات متأخرةليبيريا

2052.5791,00+19+18+17+16+*15أحاديليبيا

دون اشتراكات متأخرةليختنشتاين

دون اشتراكات متأخرةليتوانيا

دون اشتراكات متأخرةلكسمبرغ

دون اشتراكات متأخرةمدغشقر

204.2720,08+19+18أحاديمالوي

دون اشتراكات متأخرةماليزيا

202.8490,05أحاديملديف

202.1960,04+*19أحاديمالي

دون اشتراكات متأخرةمالطة

208.5470,16+19+18أحاديجزر مارشال

أحاديموريتانيا

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06

+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+1

9+20

40.299

9312.217+92+91+*90باريس

937.46059.9761,14+92+91+90برن

دون اشتراكات متأخرةموريشيوس

دون اشتراكات متأخرةالمكسيك

أحاديميكرونيزيا )واليات – الموحدة(
05*+06+07+08+09+10+11+12+ 13+14+15+16+ 

17+18+19+2042.9880,82

دون اشتراكات متأخرةموناكو

دون اشتراكات متأخرةمنغوليا

دون اشتراكات متأخرةالجبل األسود

دون اشتراكات متأخرةالمغرب

دون اشتراكات متأخرةموزامبيق

دون اشتراكات متأخرةميانمار

دون اشتراكات متأخرةناميبيا

دون اشتراكات متأخرةنيبال

دون اشتراكات متأخرةهولندا

دون اشتراكات متأخرةنيوزيلندا

دون اشتراكات متأخرةنيكاراغوا

% من 

مجموع 

االشتراكات 

المتأخرة

مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
الدولة

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ 

الويبو



A/61/INF/4 
5 
 
 

 

 

دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرة

المجموع(تشير العالمة )*( إلى التسديدات الجزئية)

أحاديالنيجر
94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06

+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+1

9+20

40.299

938.462+92+*91باريس

935.66554.4261,03+92+91برن

6.2830,12*20أحادينيجيريا

201.4230,03نيوي

دون اشتراكات متأخرةمقدونيا الشمالية

دون اشتراكات متأخرةالنرويج

دون اشتراكات متأخرةعمان

دون اشتراكات متأخرةأحاديباكستان

205.6970,11أحاديبنما

203.0270,06+*19أحاديبابوا غينيا الجديدة

202.8490,05باراغواي

دون اشتراكات متأخرةبيرو

دون اشتراكات متأخرةالفلبين

دون اشتراكات متأخرةبولندا

دون اشتراكات متأخرةأحاديالبرتغال

2011.3950,22قطر

دون اشتراكات متأخرةجمهورية كوريا

دون اشتراكات متأخرةجمهورية مولدوفا

دون اشتراكات متأخرةرومانيا

دون اشتراكات متأخرةاالتحاد الروسي

دون اشتراكات متأخرةرواندا

دون اشتراكات متأخرةسانت كيتس ونيفس

دون اشتراكات متأخرةسانت لوسيا

205.6980,11+19أحاديسانت فنسنت وجزر غرينادين

دون اشتراكات متأخرةساموا

دون اشتراكات متأخرةسان مارينو

دون اشتراكات متأخرةسان تومي وبرينسيبي

2045.5790,87المملكة العربية السعودية

دون اشتراكات متأخرةأحاديالسنغال

دون اشتراكات متأخرةصربيا

202.8490,05سيشيل

دون اشتراكات متأخرةسيراليون

دون اشتراكات متأخرةسنغافورة

دون اشتراكات متأخرةسلوفاكيا

دون اشتراكات متأخرةسلوفينيا

دون اشتراكات متأخرةجزر سليمان

أحاديالصومال

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06

+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+1

9+20
40.299

934.45244.7510,85+92+91+90الويبو

دون اشتراكات متأخرةجنوب أفريقيا

دون اشتراكات متأخرةأحاديإسبانيا

دون اشتراكات متأخرةسري النكا

دون اشتراكات متأخرةالسودان

205.6980,11+19سورينام

دون اشتراكات متأخرةالسويد

دون اشتراكات متأخرةسويسرا

دون اشتراكات متأخرةالجمهورية العربية السورية

دون اشتراكات متأخرةطاجيكستان

دون اشتراكات متأخرةتايلند

202.8480,05+19أحادي تيمور-ليشتي 

أحاديتوغو
08*+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20

17.9280,34

دون اشتراكات متأخرةتونغا

مبلغ االشتراكات المتأخرة

(بالفرنك السويسري)
الدولة

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ 

الويبو

 من %

 مجموع

 االشتراكات

المتأخرة
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مجموع الاشرتااكت املتأأخرة )ما عدا الاشرتااكت املتأأخرة للبدلان الأقل منوا واملدرجة يف حساب خاص )مجمّد( 

 (1990بشأأن الس نوات السابقة لعام 

 

 مالحظات

مليون فرنك سويرسي، مهنا حوايل  5.62، 2019اأغسطس  31بلغ مجموع الاشرتااكت اليت ظلت مس تحقة حىت  .3

مليون فرنك سويرسي ختص الاشرتااكت السابقة  1.27مليون فرنك سويرسي ختص النظام اأحادي الاشرتااكت و 3.98

مليون فرنك  5.26ل مجموع الاشرتااكت املتأأخرة البالغ والويبو. وميثّ الاحتادات املموةل من  املساهامتبشأأن  1994لعام 

 2020يف املائة من املبلغ الإجاميل لالشرتااكت املس تحقة عن عام  30سويرسي )كام هو موحض يف اجلدول اأعاله(، ما يعادل 

 مليون فرنك سويرسي. 17.4اأي 

د وست   .4 َّغ امجلعيات، عند النظر يف هذه الوثيقة، بأأّي مبلغ يسدَّ  .2020سبمترب  21سبمترب و 1للمكتب ادلويل بّي بل

واملدرجة يف حساب خاص )مجمّد( بشأأن الس نوات السابقة لعام  الاشرتااكت الس نوية املتأأخرة للبدلان الأقل منوا  

1990 

 قد وضعت يف 1990بشأأن الأعوام السابقة لعام  جيدر التذكري بأأن مبالغ الاشرتااكت املتأأخرة للبدلان الأقل منوا   .5

د مبلغه يف اترخي  ِّّ ابلقرار اذلي اختذه لك من مؤمتر الويبو وجعييت احتادي  ، معال  1989ديسمرب  31حساب خاص ج 

 (.AB/XXII/22من الوثيقة  127والفقرة  AB/XXII/20)انظر الوثيقة  1991ابريس وبرن يف ادلورات العادية لعام 

دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرة

المجموع(تشير العالمة )*( إلى التسديدات الجزئية)

دون اشتراكات متأخرةترينيداد وتوباغو

2013.5290,26+19+*18أحاديتونس

دون اشتراكات متأخرةتركيا

دون اشتراكات متأخرةتركمانستان

دون اشتراكات متأخرةتوفالو

دون اشتراكات متأخرةأوغندا

دون اشتراكات متأخرةأوكرانيا

دون اشتراكات متأخرةاإلمارات العربية المتحدة

دون اشتراكات متأخرةالمملكة المتحدة

1740,00*20أحاديجمهورية تنزانيا المتحدة

201.994.08037,85+*19أحاديالواليات المتحدة األمريكية

205.6970,11أحاديأوروغواي

دون اشتراكات متأخرةأوزبكستان

204.6720,09+19+18+*17أحاديفانواتو

2081.1201,54+19+18+17+16+15+14+*13أحاديفنزويال )جمهورية – البوليفارية(

دون اشتراكات متأخرةفييت نام

209.9680,19+19+18 +17+16+15+14أحادياليمن

دون اشتراكات متأخرةزامبيا

دون اشتراكات متأخرةزمبابوي

5.268.915100المجموع الكلي

الدولة

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ 

الويبو

% من 

مجموع 

االشتراكات 

المتأخرة

مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(

مجموع االشتراكات المتأخرة

3.989.116اشتراكات النظام األحادي

1.279.799االتحادات الممولة من االشتراكات والويبو

5.268.915المجموع الكلي
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 بشأأن احتادي ابريس وبرن وبشأأن الويبو. 2020اأغسطس  31رة حىت الاشرتااكت املتأأخ هذهويرد يف اجلدول التايل بيان 

د للمكتب ادلويل بّي وست   َّغ امجلعيات، عند النظر يف هذه الوثيقة، بأأّي مبلغ يسدَّ  .2020سبمترب  21سبمترب و 1بل

 

 1990مجموع الاشرتااكت املتأأخرة املدرجة يف حساب خاص )مجمّد( بشأأن الس نوات السابقة لعام 

 

 املبالغ املس تحقة لصناديق رؤوس الأموال العامةل

نشاؤهام  2020اأغسطس  31يبّّي اجلدول التايل املبالغ املس تحقة عىل ادلول يف   .6 لأغراض صندوقّي اثنّي مت اإ

َّغ امجلعيات، عند النظر يف هوست   لرؤوس الأموال العامةل، وهام صندوقا احتادين ممولّي من الاشرتااكت )ابريس وبرن(. ذه بل

د للمكتب ادلويل بّي   .2020سبمترب  21سبمترب و 1الوثيقة، بأأّي مبلغ يسدَّ

ةل بوادلو وي اد/ ال رةالاحت أ خ ت شرتااكت امل س نوات الا

ة) ي زئ دات اجل دي تس ىل ال ( ا  * ( ة  عالم شري ال وع(ت م اجمل

ّدبوركينا فاسو س مجم              89211.405+88+87 +86+85+84+83+82+81+80+79+*78ابري

ّد 8,90       342.489             89131.084+88+87 +86+85+84+83+82+81+80+79+78برن مجم

دي ّدبورون س مجم 5,58       89214.738+ 88+87+86+85+84+83+82+81+80+79+78ابري

ريقيا الوسطى ة ا ف ّدمجهوري س مجم  +87+ 86+85+84+83+82+81+80+79+78+77+*76ابري

88+89
273.509             

ّد 10,09       388.367             89114.858+88+87+86+85+84+83+82+81+*80برن مجم

ّدتشاد س مجم 8+83+82+81+80+79+78+77+76+75+74+73+72+71ابري

4+85+86+87+88+89
250.957             

ّد برن مجم
72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+8

5+86+87+88+89
156.387             407.344       10,59

ية قراط ة الكونغو ادلمي ّدمجهوري س مجم              89500.200+88+87+86+85+84+83+82+*81ابري

ّد 20,82       801.215             89301.015+88+87+86+85+84+83+82+*81برن مجم

ّدغامبيا 1,44         8955.250+88+87+86+85+84+83الويبو مجم

ّدغينيا س مجم              89148.779+88+87+86+85+84+83ابري

ّد 5,98       230.072              8981.293+88+87+86+85+84+*83برن مجم

ّدغينيا - بيساو س مجم          8923.213ابري
0,60

ّدمايل س مجم              89132.377+88+87+86+85+84ابري

ّد  86+85+84+83+82+81+80+79+78+77+*76برن مجم

+87+88+89
159.485             291.862       7,58

تانيا ّدموري س مجم 87+86+85+84+83+82+81+80+79+78+*77ابري

+88+89
219.120             

ّد برن مجم
74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84 

+85+86+87+ 88+89
150.618             369.738       9,61

ّدالنيجر س مجم              89179.097+88+87+86+85+84+83+82+81ابري

ّد 7,51       289.012             89109.915+88 +87+86+85+ 84+83+82+81+*80برن مجم

ّدالصومال 1,44         8955.250+88+87+86+85+84+83الويبو مجم

ّدتوغو س مجم              89132.377+88+87+86+85+84ابري

ّد 5,72       220.162              8987.785+88+87+86+85+84+*83برن مجم

ندا ّدا وغ س مجم 3,65       89140.372+88+87+86+85+84+*83ابري

ّدالمين 0,50         8919.142+88+*87الويبو مجم

ي لك وع ال م 3.848.226اجمل  100,00

وع  ن مجم % م

شرتااكت  الا

رة أ خ ت امل

رة أ خ ت شرتااكت امل غ الا بل م

) رسي سوي ك ال رن ف )ابل

باريس مجّمد

برن مجّمد

الويبو مجّمد

المجموع الكلي

                     1.292.440 

                       129.642 

                      3.848.226 

                     2.426.144 
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 املبلغ الإجاميل املس تحق لصناديق رؤوس الأموال العامةل

 
  

 المجموع

                  4.832باريس بوروندي

                     943باريس جمهورية أفريقيا الوسطى

           6.377باريس تشاد

           1.980برن 

         14.057باريس جمهورية الكونغو الديمقراطية

 15.784                            1.727برن 

باريس غينيا
7.508           

 10.423                            2.915برن 

 40.339                  المجموع الكلي

مبالغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
 االتحادالدولة

8.357                  

 33.717                        اتحاد باريس

 6.622                          اتحاد برن

 40.339                           المجموع الكلي
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التغرّيات يف الاشرتااكت املتأأخرة ويف املبالغ املس تحقة لصناديق رؤوس الأموال العامةل خالل الأعوام العرشة 

 املاضية

نصافا   1994النظام اأحادي الاشرتااكت يف عام منذ اعامتد  .7 نشاء فئات جديدة اأكرث اإ للبدلان النامية، تراجعت  واإ

 .ملموسا   الاشرتااكت املتأأخرة تراجعا  

( واملبالغ ويبّّي اجلدول التايل مبالغ الاشرتااكت املتأأخرة )مبا فهيا الاشرتااكت املتأأخرة "اجملّمدة" للبدلان الأقل منوا   .8

 .2010لصناديق رؤوس الأموال العامةل منذ عام املس تحقة 

 

 ]هناية الوثيقة[

 

العام
اشتراكات النظام 

األحادي

االتحادات الممولة من 

االشتراكات

االشتراكات 

المتأخرة 

"المجّمدة"

صناديق 

رؤوس 

األموال 

العاملة

المجموع

20103,122,434,410,0410,00

20112,752,374,390,049,55

20122,262,284,390,048,97

20132,262,124,360,048,78

20141,391,824,300,047,55

20151,891,773,920,047,62

20162,241,693,850,047,82

20171,591,523,850,047,00

20182,131,503,850,047,52

20193,091,283,850,048,26

االشتراكات المتأخرة حتى 31 ديسمبر )بماليين الفرنكات السويسرية(


