
 

A/62/INF/4 

ية ل: األص ز  باإلنكلي 
 2021 تمي  بس 16التاري    خ: 

ي الويبو
 جمعيات الدول األعضاء فز

 
 ثانية والستونالسلسلة االجتماعات 

 2021أكتوبر  8إىل  4من جنيف، 

ي 
 
اكات ف  2021أغسطس  31وضع تسديد االشتر

 وثيقة إعالمية من إعداد األمانة

ي  .1
اكات ف  ي "وضع تسديد االشتر

" )الوثيقة 2021يونيو  30تحتوي هذه الوثيقة عىل تحديث للمعلومات الواردة ف 
WO/PBC/33/9) 

اكات المتأخرة حتر 
ر

 2021أغسطس  31وضع االشي

اكات السنوية المتأخرة
ر
 االشي

اكات المتأخرة للبلدان  ي حساب خاص )مجّمد( بشأن السنوات السابقة لعام )ما عدا االشير
ز
 والمدرجة ف

ً
 (1990األقل نموا

اكات المتأخرة حتر  .2 اكات المطبق منذ األول 2021أغسطس  31يبي ّ  الجدول الوارد أدناه االشتر ، بناء عىل النظام أحادي االشتر
ي كانت مطبقة عىل االتحا1994من يناير 

اكات التر اكات )أي باريس وبرن ، وبناء عىل أنظمة االشتر دات الستة الممولة من االشتر
ي أي اتحاد( ما

ي المنظمة وغت  األعضاء ف 
اءات ونيس ولوكارنو وفيينا( وعىل الويبو )بالنسبة إل الدول األعضاء ف   والتصنيف الدولي للتر

اكات المتأخرة للبلدان األقل نموا بشأن السنوات السابقة لعام  ي والمدرجة  1990عدا االشتر
 
ي حساب خاص )مجّمد( والوارد بيانها ف

 
ف

ي هذا الجدول.  5جدول الفقرة 
 
 من ورودها ف

ً
 أدناه بدال
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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

دون اشتراكات متأخرةأندورا

دون اشتراكات متأخرةأنغوال

دون اشتراكات متأخرةأنتيغوا وبربودا

21123,7173.19+*20أحادياألرجنتين

دون اشتراكات متأخرةأرمينيا

دون اشتراكات متأخرةأستراليا

دون اشتراكات متأخرةالنمسا

دون اشتراكات متأخرةأذربيجان

دون اشتراكات متأخرةجزر البهاما

دون اشتراكات متأخرةالبحرين

211,4240.04أحاديبنغالديش

دون اشتراكات متأخرةبربادوس

دون اشتراكات متأخرةبيالروس

دون اشتراكات متأخرةبلجيكا

0.22                  218,547+20+19أحاديبليز

دون اشتراكات متأخرةبنن

دون اشتراكات متأخرةبوتان

215,6980.15+20أحاديبوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

دون اشتراكات متأخرةالبوسنة والهرسك

دون اشتراكات متأخرةبوتسوانا

21182,3164.70+20أحاديالبرازيل

دون اشتراكات متأخرةبروني دار السالم

دون اشتراكات متأخرةبلغاريا

دون اشتراكات متأخرةبوركينا فاسو

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحاديبوروندي

+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21

41,723

9313,27654,9991.42+92+91+90باريس 

213,5230.09+*20أحاديكابو فيردي

211,4240.04أحاديكمبوديا

دون اشتراكات متأخرةالكاميرون

دون اشتراكات متأخرةكندا

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحاديجمهورية أفريقيا الوسطى

+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21

41,723

9313,276+92+91+90باريس

937,46062,4591.61+92+91+90برن

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحاديتشاد

+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21

41,723

9313,276+92+91+90باريس

937,46062,4591.61+92+91+90برن

الدولة

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
% من مجموع 

االشتراكات 

المتأخرة
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دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرة

المجموع(تشير العالمة )*( إلى التسديدات الجزئية)

دون اشتراكات متأخرةشيلي

دون اشتراكات متأخرةالصين

دون اشتراكات متأخرةكولومبيا

جزر القمر
أحادي

06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20

+2122,7840.59

213,2860.08+*20أحاديالكونغو

دون اشتراكات متأخرةجزر كوك

دون اشتراكات متأخرةكوستاريكا

1,2020.03*21أحاديكوت ديفوار

دون اشتراكات متأخرةكرواتيا

دون اشتراكات متأخرةكوبا

دون اشتراكات متأخرةقبرص

دون اشتراكات متأخرة الجمهورية التشيكية

دون اشتراكات متأخرةجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي

+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21

41,723

93159,959+92+91+90باريس

9390,326292,0087.53+92+91+90برن

دون اشتراكات متأخرةالدانمرك

2114,2400.37+20+19+18+17+16+15+14+13+12أحاديجيبوتي

215,6980.15+20أحاديدومينيكا

الجمهورية الدومينيكية

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي

+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21

143,975

81+80+79+78+77+76+75+*74باريس

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

+92+93

892,9101,036,88526.75

دون اشتراكات متأخرةإكوادور

دون اشتراكات متأخرةمصر

دون اشتراكات متأخرةالسلفادور

2119,9400.51+20+19+18+17+16 +15+14+13+12أحاديغينيا االستوائية

214,2720.11+20+19أحاديإريتريا

دون اشتراكات متأخرةإستونيا

دون اشتراكات متأخرةإسواتيني

دون اشتراكات متأخرةإثيوبيا

دون اشتراكات متأخرةفيجي

دون اشتراكات متأخرةفنلندا

دون اشتراكات متأخرةفرنسا

213,0560.08+*20أحاديغابون

دون اشتراكات متأخرةغامبيا

دون اشتراكات متأخرةجورجيا

دون اشتراكات متأخرةألمانيا

دون اشتراكات متأخرةغانا

51,2771.32*21أحادياليونان

212,8490.07أحاديغرينادا

دون اشتراكات متأخرةغواتيماال

غينيا

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي

+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21

41,723

9313,276+92+91+90باريس

937,46062,4591.61+92+91+90برن

غينيا – بيساو

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي

+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21

41,723

9313,276+92+91+90باريس

933,85858,8571.52+92برن

3550.01*21أحاديغيانا

211,4240.04أحاديهايتي

الدولة

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

مبلغ االشتراكات المتأخرة

% من مجموع )بالفرنك السويسري(

االشتراكات 

المتأخرة
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دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرة

المجموع(تشير العالمة )*( إلى التسديدات الجزئية)

دون اشتراكات متأخرةالكرسي الرسولي

212,8490.07أحاديهندوراس

دون اشتراكات متأخرةهنغاريا

دون اشتراكات متأخرةآيسلندا

دون اشتراكات متأخرةالهند

دون اشتراكات متأخرةإندونيسيا

دون اشتراكات متأخرةإيران )جمهورية – اإلسالمية(

2111,3950.29أحاديالعراق

دون اشتراكات متأخرةآيرلندا

دون اشتراكات متأخرةإسرائيل

دون اشتراكات متأخرةإيطاليا

1510.00*21أحاديجامايكا

دون اشتراكات متأخرةاليابان

دون اشتراكات متأخرةاألردن

دون اشتراكات متأخرةكازاخستان

دون اشتراكات متأخرةكينيا

211,4240.04أحاديكيريباس

دون اشتراكات متأخرةالكويت

دون اشتراكات متأخرةقيرغيزستان

دون اشتراكات متأخرةجمهورية الو الديمقراطية الشعبية

دون اشتراكات متأخرةالتفيا

2111,3940.29+20أحاديلبنان

دون اشتراكات متأخرةليسوتو

دون اشتراكات متأخرةليبيريا

2158,2761.50+20+19+18+17+16+*15أحاديليبيا

دون اشتراكات متأخرةليختنشتاين

دون اشتراكات متأخرةليتوانيا

دون اشتراكات متأخرةلكسمبرغ

دون اشتراكات متأخرةمدغشقر

215,6960.15+20+19+18أحاديمالوي

2122,7890.59أحاديماليزيا

دون اشتراكات متأخرةملديف

211,8360.05+*20أحاديمالي

دون اشتراكات متأخرةمالطة

213,1430.08+*20أحاديجزر مارشال

موريتانيا

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي

+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21

41,723

9310,891+92+91+*90باريس

937,46060,0741.55+92+91+90برن

دون اشتراكات متأخرةموريشيوس

123,0633.17*21أحاديالمكسيك

ميكرونيزيا )واليات – الموحدة(

21+20+19+18+17 +*16أحادي

15,1910.39

دون اشتراكات متأخرةموناكو

دون اشتراكات متأخرةمنغوليا

دون اشتراكات متأخرةالجبل األسود

دون اشتراكات متأخرةالمغرب

دون اشتراكات متأخرةموزامبيق

دون اشتراكات متأخرةميانمار

دون اشتراكات متأخرةناميبيا

212,8490.07أحاديناورو

دون اشتراكات متأخرةنيبال

دون اشتراكات متأخرةهولندا

دون اشتراكات متأخرةنيوزيلندا

دون اشتراكات متأخرةنيكاراغوا

الدولة

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

مبلغ االشتراكات المتأخرة

% من مجموع )بالفرنك السويسري(

االشتراكات 

المتأخرة
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دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرة

المجموع(تشير العالمة )*( إلى التسديدات الجزئية)

النيجر

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي

+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21

41,723

938,065+92+*91باريس

935,66555,4531.43+92+91برن

2117,6780.46+*20أحادينيجيريا

دون اشتراكات متأخرةنيوي

دون اشتراكات متأخرةمقدونيا الشمالية

دون اشتراكات متأخرةالنرويج

دون اشتراكات متأخرةعمان

دون اشتراكات متأخرةباكستان

دون اشتراكات متأخرةبنما

215,8760.15+20+*19أحاديبابوا غينيا الجديدة

دون اشتراكات متأخرةباراغواي

2111,3950.29أحاديبيرو

دون اشتراكات متأخرةالفلبين

دون اشتراكات متأخرةبولندا

دون اشتراكات متأخرةالبرتغال

دون اشتراكات متأخرةقطر

دون اشتراكات متأخرةجمهورية كوريا

دون اشتراكات متأخرةجمهورية مولدوفا

دون اشتراكات متأخرةرومانيا

33,8100.87*21أحادياالتحاد الروسي

دون اشتراكات متأخرةرواندا

دون اشتراكات متأخرةسانت كيتس ونيفس

دون اشتراكات متأخرةسانت لوسيا

212,8490.07أحاديسانت فنسنت وجزر غرينادين

دون اشتراكات متأخرةساموا

دون اشتراكات متأخرةسان مارينو

دون اشتراكات متأخرةسان تومي وبرينسيبي

دون اشتراكات متأخرةالمملكة العربية السعودية

دون اشتراكات متأخرةالسنغال

دون اشتراكات متأخرةصربيا

215,6980.15+20أحاديسيشيل

دون اشتراكات متأخرةسيراليون

دون اشتراكات متأخرةسنغافورة

دون اشتراكات متأخرةسلوفاكيا

دون اشتراكات متأخرةسلوفينيا

دون اشتراكات متأخرةجزر سليمان

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحاديالصومال

+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21

41,723

934,45246,1751.19+92+91+90الويبو  

دون اشتراكات متأخرةجنوب أفريقيا

دون اشتراكات متأخرةإسبانيا

دون اشتراكات متأخرةسري النكا

دون اشتراكات متأخرةالسودان

218,5470.22+20+19أحاديسورينام

دون اشتراكات متأخرةالسويد

دون اشتراكات متأخرةسويسرا

دون اشتراكات متأخرةالجمهورية العربية السورية

دون اشتراكات متأخرةطاجيكستان

دون اشتراكات متأخرةتايلند

212,8480.07+20أحادي تيمور-ليشتي 

2119,3520.50+20+19+18+17+16+15+14+13+12+11+10+09+*08أحاديتوغو

212,8490.07أحاديتونغا

الدولة

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

مبلغ االشتراكات المتأخرة

% من مجموع )بالفرنك السويسري(

االشتراكات 

المتأخرة
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ي حساب خاص )مجّمد( بشأن 
ز
اكات المتأخرة للبلدان األقل نموا والمدرجة ف

ر
اكات المتأخرة )ما عدا االشي

ر
مجموع االشي

 (1990السنوات السابقة لعام 

 

 مالحظات

ي ظلت مستحقة حتر بلغ مجموع  .3
اكات التر مليون  2.6مليون فرنك سويرسي، منها حوالي  3.87، 2021أغسطس  31االشتر

اكات و اكات السابقة لعام  1.27فرنك سويرسي تخص النظام أحادي االشتر بشأن  1994مليون فرنك سويرسي تخص االشتر
اكات ل مجموع االشتر

ّ
ي  3.87المتأخرة البالغ  المساهمات الممولة من االتحادات والويبو. ويمث

مليون فرنك سويرسي )كما هو موضح ف 
اكات المستحقة عن عا 22الجدول أعاله(، ما يعادل  ي المائة من المبلغ اإلجمالي لالشتر

مليون  17.5أي قرابة  2021م ف 
 سويرسي.  فرنك

د للمكتب الدولي بي    .4
َّ
ي هذه الوثيقة، بأّي مبلغ يسد

غ الجمعيات، عند النظر ف 
َّ
بل
ُ
 . 2021أكتوبر  4سبتمتر و 1 وست

ي حساب خاص )مجّمد( بشأن السنوات السابقة 
ز
 والمدرجة ف

ً
اكات السنوية المتأخرة للبلدان األقل نموا

ر
االشي
 1990 لعام

 بشأن األعوام السابقة لعام  .5
ً
اكات المتأخرة للبلدان األقل نموا ي حساب خاص  1990يجدر التذكت  بأن مبالغ االشتر

قد وضعت ف 
د  ي تاري    خ ُجمِّ

 
ي الدورات 1989ديسمتر  31مبلغه ف

 
ي اتحادي باريس وبرن ف

 بالقرار الذي اتخذه كل من مؤتمر الويبو وجمعيتر
ً
، عمال

ي الجدول التالي بيان هذه AB/XXII/22من الوثيقة  127والفقرة  AB/XXII/20)انظر الوثيقة  1991العادية لعام 
(. ويرد ف 

اكات المتأخرة حتر  ي هذه  2021أغسطس  31االشتر
غ الجمعيات، عند النظر ف 

َّ
بل
ُ
بشأن اتحادي باريس وبرن وبشأن الويبو. وست

د للمكتب الدولي بي   
َّ
 . 2021أكتوبر  4سبتمتر و 1الوثيقة، بأّي مبلغ يسد

6. Frozen Arrears 31 08 19 

دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرة

المجموع(تشير العالمة )*( إلى التسديدات الجزئية)

215,6970.15أحاديترينيداد وتوباغو

دون اشتراكات متأخرةتونس

دون اشتراكات متأخرةتركيا

دون اشتراكات متأخرةتركمانستان

211,4240.04أحاديتوفالو

دون اشتراكات متأخرةأوغندا

دون اشتراكات متأخرةأوكرانيا

دون اشتراكات متأخرةاإلمارات العربية المتحدة

دون اشتراكات متأخرةالمملكة المتحدة

دون اشتراكات متأخرةجمهورية تنزانيا المتحدة

211,139,47529.40أحاديالواليات المتحدة األمريكية

215,6970.15أحاديأوروغواي

دون اشتراكات متأخرةأوزبكستان

3280.01*21أحاديفانواتو

2192,5152.39+20+19+18+17+16+15+14+*13أحاديفنزويال )جمهورية – البوليفارية(

دون اشتراكات متأخرةفييت نام

2111,3920.29+20+19+18 +17+16+15+14أحادياليمن

دون اشتراكات متأخرةزامبيا

دون اشتراكات متأخرةزمبابوي

3,876,346100المجموع الكلي

الدولة

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
% من مجموع 

االشتراكات 

المتأخرة

مجموع االشتراكات المتأخرة

2,604,000اشتراكات النظام األحادي

1,272,346االتحادات الممولة من االشتراكات والويبو

3,876,346المجموع الكلي
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ي حساب خاص )مجّمد( بشأن السنوات السابقة لعام 
ز
اكات المتأخرة المدرجة ف

ر
 1990مجموع االشي

 

سنوات االشتراكات المتأخرةاالتحاد/ الويبوالدولة

 تشير العالمة )*( إلى)

(التسديدات الجزئية

المجموع

+85+84+83+82+81+80+79+*78باريس مجّمدبوركينا فاسو

86+ 87+88+89

211,405    

8+85+84+83+82+81+80+79+78برن مجّمد

6+ 87+88+89

131,084    342,489          8.90

8+85+84+83+82+81+80+79+78باريس مجّمدبوروندي

6+87+88 +89

214,738          5.58

+83+82+81+80+79+78+77+*76باريس مجّمدجمهورية أفريقيا الوسطى

84+85+86 +87+ 88+89273,509    

+87+86+85+84+83+82+81+*80برن مجّمد

88+89114,858    388,367          

10.09

7+78+77+76+75+74+73+72+71باريس مجّمدتشاد

9+80+81+82+83+84+85+86+87

+88+89

250,957    

8+79+78+77+76+75+74+73+72برن مجّمد

0+81+82+83+84+85+86+87+88

+89156,387    407,344          10.59

+88+87+86+85+84+83+82+*81باريس مجّمدجمهورية الكونغو الديمقراطية

89

500,200    

+88+87+86+85+84+83+82+*81برن مجّمد

89
301,015    

801,215          

20.82

            8955,250+88+87+86+85+84+83الويبو مجّمدغامبيا
1.44

    89148,779+88+87+86+85+84+83باريس مجّمدغينيا

5.98          230,072      8981,293+88+87+86+85+84+*83برن مجّمد

            8923,213باريس مجّمدغينيا - بيساو
0.60

89+88+87+86+85+84باريس مجّمدمالي
132,377    

+83+82+81+80+79+78+77+*76برن مجّمد

84+85+86 +87+88+89159,485    291,862          7.58

+84+83+82+81+80+79+78+*77باريس مجّمدموريتانيا

85+86+87

+88+89219,120    

8+81+80+79+78+77+76+75+74برن مجّمد

2+83+84 +85+86+87+ 88+89150,618    369,738          9.61

8+88+87+86+85+84+83+82+81باريس مجّمدالنيجر

9

179,097    

 84+83+82+81+*80برن مجّمد

+85+86+87+ 88+89109,915    289,012          7.51

89+88+87+86+85+84+83الويبو مجّمدالصومال
55,250            1.44

89+88+87+86+85+84باريس مجّمدتوغو
132,377    

89+88+87+86+85+84+*83برن مجّمد

87,785      220,162          5.72

89+88+87+86+85+84+*83باريس مجّمدأوغندا

140,372          3.65

89+88+*87الويبو مجّمداليمن

19,142            0.50

100.00       3,848,226المجموع الكلي

مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(

% من مجموع االشتراكات 

المتأخرة

باريس مجّمد

برن مجّمد

الويبو مجّمد

                                                      3,848,226المجموع الكلي

2,426,144                                               

1,292,440                                               

129,642                                                 
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 لصناديق رؤوس األموال العاملةالمبالغ المستحقة 

ي  .7
 الجدول التالي المبالغ المستحقة عىل الدول ف 

ألغراض صندوقي   اثني   تم إنشاؤهما لرؤوس األموال  2021أغسطس  31يبي ّ 
ي هذه الوثيقة، بأّي م

غ الجمعيات، عند النظر ف 
َّ
بل
ُ
اكات )باريس وبرن(. وست د العاملة، وهما صندوقا اتحادين ممولي   من االشتر

َّ
بلغ يسد

 . 2021أكتوبر  4سبتمتر و 1للمكتب الدولي بي   

 

 المبلغ اإلجماىلي المستحق لصناديق رؤوس األموال العاملة

 

ة الماضية ي المبالغ المستحقة لصناديق رؤوس األموال العاملة خالل األعوام العشر
ز
اكات المتأخرة وف

ر
ي االشي

ز
ات ف  التغي ّ

اكات .8 ي عام  منذ اعتماد النظام أحادي االشتر
اكات  1994ف   للبلدان النامية، تراجعت االشتر

ً
وإنشاء فئات جديدة أكتر إنصافا

ي 
. وف 

ً
 ملموسا

ً
اكات المتأخرة 1993ديسمتر  31المتأخرة تراجعا ي  15.12، بلغ إجمالي االشتر

مليون فرنك سويرسي وبلغ عدد البلدان التر
اكات سنوية  ي  140يتعي   عليها دفع اشتر

. وف 
ً
اكات المتأخرة 2020 ديسمتر  31بلدا مليون فرنك سويرسي.  7.45، بلغ إجمالي االشتر

اكات سنوية  ي يتعي   عليها دفع اشتر
.  193وبلغ عدد البلدان التر

ً
 بلدا

( والمبالغ  .9
ً
اكات المتأخرة "المجّمدة" للبلدان األقل نموا اكات المتأخرة )بما فيها االشتر  الجدول التالي مبالغ االشتر

ويبي ّ 
 . 2011ناديق رؤوس األموال العاملة منذ عام المستحقة لص

 

 نهاية الوثيقة[]

 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

اشتراكات النظام األحاديالعام
االتحادات الممولة 

من االشتراكات

االشتراكات 

المتأخرة "المجمّدة"

صناديق رؤوس 

األموال العاملة
المجموع

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

20202.281.283.850.047.45

االشتراكات المتأخرة حتى 31 ديسمبر )بماليين الفرنكات السويسرية(


