
 

 

 

WO/PBC/34/11 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022يونيو  10التاري    خ: 

انيةلجنة  ز نامج والمي   الير

 الدورة الرابعة والثالثون
 2022يوليو  1يونيو إىل  27جنيف، من 

ح التكميلي للخطة الرأسمالية الرئيسية
اءات المقتر  بشأن المرحلة الهجينة للمنصة المحكمة واآلمنة لنظام معاهدة التر

 من إعداد األمانة

 معلومات أساسية 
 
 من .1

ً
 أساسيا

ً
اءات( ركنا اءات )معاهدة التر  معاهدة التعاون بشأن التر

ّ
عد
ُ
تساعد فهي خدمات الويبو العالمية للملكية الفكرية،  ت

اءات وقدرتها عل الصمود لهما . نقل براءاتهم عتر الحدود المبتكرين من جميع أنحاء العالم عل  ولذلك فإن أمن خدمات معاهدة التر
ي عمليات مودعي طلبات المعاهدة والمكاتب

 . أهمية بالغة ف 
ّ
ومع تزايد الطابع الرقمي للمنظمات، فإن ضمان استمرارية الخدمات ُيعد

اءات وجذب عمالء جدد. وسيلة محورية للحفاظ عل ثقة مستخدمي خدمات معاهدة ال  تر
 
ولكي تكون الويبو متجاوبة وفعالة وتكفل أعل مستوى من األمن، يتعي   عليها التأكد من إقامة آلية تواصل مناسبة ووافية  .2

 . بالغرض مع الدول األعضاء فيها والعمالء واألطراف المعنية الرئيسية
 
ي عام  .3

وع الخطة الرأسمالية الرئيسية للمنصة المحكمة عل المرحلة األو 2017وقد وافقت جمعيات الويبو ف  ىل من مشر
ي أثناء تنفيذ . 2018/2019(، ليحل محل مركز البيانات األولية الحاىلي خالل الثنائية 1DC، بهدف إنشاء مركز بيانات أول )1واآلمنة

وف 
ي 
البيئة الخارجية لكي تضمن أن تظل الخيارات المرحلة األوىل، رصدت األمانة باستمرار تطورات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف 

 عل المدى الطويل
ً
ي الوقت نفسه، مستدامة ماليا

وع عل أفضل ما تكون، وأن تظل، ف   . التكنولوجية المتوقعة للمشر
 
ر عل األق .4

ِّ
ي السوق سيوف

، ُوجد أن اعتماد حل قائم عل التوجهات الناشئة ف  ل وعقب مرحلة التحليل والتصميم التفصيليي  
ي الوقت نفسه أكتر 

، وسيكون ف  وع األصلي
ي المشر

ي كانت متوخاة ف 
 بمراكز البيانات المادية التر

ً
خصائص األمن العالية نفسها مقارنة

ورة إجراء مزيد من المناقشات مع الدول األعضاء . فعالية من حيث التكلفة بقدر كبت  فيما يخص التكاليف المتكررة  إىل ض 
ً
ونظرا
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ي بيئة سحابية، تم تعليق الجزء ذي الصلة من تنفيذ المرحلة بشأن استضافة الم
 
اءات ف علومات البالغة الشية لنظام معاهدة التر

 األوىل. 
 
ي عام  .5

 
ي عام  2021وبناًء عل ذلك، وافقت الدول األعضاء ف

 
 ف
ً
وع المنصة، وهي قيد التنفيذ حاليا عل مرحلة انتقالية لمشر

  . وتسمح هذه المرحلة االنتقالية2022
ً
قا
َّ
ي للمنصة ُمعل ن السحابر

ي مسارات العمل األخرى مع اإلبقاء عل الُمكوِّ
 
باستمرار إحراز تقدم ف

 .
ً
 مؤقتا

 
م عن كل  .6

َّ
قد
ُ
ي ت
ي تقارير أداء الويبو التر

 
وعات الخطة الرأسمالية الرئيسية ف وع من مشر وترد تقارير دورية عن حالة تنفيذ كل مشر

نا انيةسنة وعن كل ثنائية إىل لجنة التر التقدم الُمحَرز  2020/212ويتضمن المرفق الحادي عشر لتقرير أداء الويبو للثنائية . مج والمت  
اءات حتر نهاية عام  وع منصة معاهدة التر ي مشر

 
انية حتر  1ويقدم الجدول . 2021ف أحدث المستجدات بشأن حالة استخدام المت  
وع منصة معاهدة 2022مايو  31 ة المتبقية من عام ، والنفقات المتوقعة لمشر ي الفتر

 
اءات ف  . 2022التر

 
اءات1الجدول  وع الخطة الرأسمالية الرئيسية الخاص بمنصة معاهدة الير  : حالة مشر

 )بآالف الفرنكات السويشية(

 
 
 

اءات  وع التكميلي للخطة الرأسمالية الرئيسية بشأن منصة نظام معاهدة الير
  المرحلة الهجينة -المشر

 
 بيان الجدوى

 
 األعباء التقنية .7

ً
اكم حاليا اءات، بسبب االفتقار إىل التطورات اإللزامية للحفاظ عل  3تتر عل البنية التحتية لنظام معاهدة التر

ح اعتماد نهج هجي   لتطوير . مستوى عاٍل من أمن أنظمتها وقدرتها عل الصمود 
ولم تعد الحالة االنتقالية مستدامة، ولذلك ُيقتر

اءاتالبنية التحتية لنظ اءات تحت رقابة صارمة  ذلكويتألف . ام معاهدة التر من اإلبقاء عل الوثائق البالغة الشية لنظام معاهدة التر
الخاصة  من الويبو، باستخدام بنية تحتية محلية آمنة ومخصصة لها، مع االستفادة من المنصة السحابية العامة ألنظمة المعالجة

اءاتب  . معاهدة التر
 
8.   :  وستشتمل مسارات العمل ضمن نطاق المرحلة الهجينة للمنصة عل ما يلي

 

 اءات عالية الشية داخل الويبو ز بيانات معاهدة الير مع بالتوازي ، هذه مواصلة اإلدارة المحلية لمجموعة البيانات : تأمي 
 ؛والمرونةتحديثها من أجل تحسي   األمن 

  ي إطار معاهدة سي  العمليات تحديث
ز

اءات: ف اءات إعادة  الير ي إطار معاهدة التر
 ها وتأمينتصميم ست  العمليات ف 

 ها وتبسيط
ً
ي ذلك من خالل االستفادة من الخدمات السحابية العامة، وإيجاد أوجه تآزر بي   الوثائق المدارة محليا

، ، بما ف 
 ؛من خالل حل هجي    ومعالجتها 

 
9.  

ً
ي التأكيد مجددا

ورية  وينبغ  احات الواردة أعاله ض  اءات من أجل الحيلولة دون عل أن االقتر مع تقادم التخلي عن معاهدة التر
ي العام المقبل، سيؤدي عدم اتخاذ هذا القرار إىل و . البنية التحتية وتزايد ضعفها 

اوح من المتوسطة إىل العالية ف  نمط مخاطر أكتر تتر
مستوى محّسن إلنتاجية وجودة أنظمة الويبو العالمية للملكية  – 2-3لية تحمل المخاطر )وهو ما يتعارض مع بيان الويبو بشأن قاب

المعلومات واالتصاالت )قابلية تحمل المخاطر:  – 2-5الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها )قابلية تحمل المخاطر: منخفضة( و

                                                
 . WO/PBC/34/7الوثيقة  2
ي نهج أقوى.  األعباء التقنية هي  3

 من االستثمار ف 
ً
  التكلفة الضمنية للصيانة اإلضافية الناتجة عن اختيار حل محدود اآلن بدال
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حة  تنفيذ وعالوة عل ذلك، فإن عدم  منخفضة(.  يد من خطر من أجل االستثمارات المقتر اءات ست   نجاح مستقبل نظام معاهدة التر
اقات اءات،  اختر  وهو أمن نظام معاهدة التر

ً
را   األمر الذي قد يلحق ض 

ً
ي الثقة بو بسمعة الويبو  شديدا

 
اءات. ف  خدمات معاهدة التر

اءات: الدوافع الرئيسية للمرحلة الهجينة لمنصة نظام معاهدة 1الشكل   الير
 

 
 

 
اتيجية المتوسطة األجل وع والصلة بنتائج الويبو المرتقبة وخطتها االسير  أهداف المشر

 
اءات:  .10 وع المرحلة الهجينة لمنصة نظام معاهدة التر  فيما يلي أهداف مشر
 

 ،اءات وحمايتها من التهديدات األمنية ي من تحديد البيانات المهمة لنظام معاهدة التر
وال سيما  ضمان القدر الكاف 

ونية، من خالل زيادة أمن األنظمة المعنية بحفظ ومعالجة البيانات الحساسة والمهمة لنظام  الهجمات اإللكتر
اءات؛  معاهدة التر

  ي
اءات واألنظمة ذات الصلة ف  وزيادة توفر وصمود واستمرارية عمليات الويبو اإلجرائية المهمة لنظام معاهدة التر

ى؛حالة حدوث مشاكل تقنية أو ك  وارث كتر
 وتحسي   تحديد البيانات وتصنيفها وحمايتها؛ 
  .اءات  وتحسي   رسعة واتساق أنظمة أعمال معاهدة التر
  

اتيجية المتوسطة  .11 اءات بنتائج الويبو المرتقبة والخطة االستر وع منصة نظام معاهدة التر ويوضح الجدول التاىلي صلة مشر
ة   . 2026-2022األجل للفتر

 
 

اءات 2الجدول  وع المرحلة الهجينة لمنصة نظام معاهدة الير اتيجية  –: مشر الصلة بنتائج الويبو المرتقبة وبخطتها االسير
 المتوسطة األجل

 

وع النتيجة المرتقبة  مساهمة المشر

اتيجية  ة االستر  3الركت  
ي مجال الملكية الفكرية تجلب قيمة

 توفت  خدمات ومعارف وبيانات عالية الجودة ف 
ي كل أنحاء العالم

 للمستخدمي   ف 

مستوى محّسن إلنتاجية وجودة أنظمة الويبو العالمية  3-2
 للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها

زيادة أمن األنظمة المعنية بحفظ ومعالجة بيانات الويبو الحساسة والمهمة لنظام  -
اءات  معاهدة التر

 وحمايتهاتحسي   تحديد البيانات وتصنيفها  -

 األساس
ي وابتكاري من خالل تزويدهم بالموارد 

تمكي   موظفينا من العمل بشكل فعال وتعاوب 
 والتدريبات والبيئة المناسبة

توفت  بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتسم بالشعة واالستعداد  - بيئة عمل وخدمات رقمية وآمنة ومستدامة 5-2
 والمرونةللمستقبل واألمان 

إدارة مالية سليمة وحذرة وحوكمة ورقابة فعالتان عل  5-3
 الصعيد المؤسسي 

ي وجه التهديدات األمنية -
 
اءات عل الصمود ف  زيادة قدرة نظام معاهدة التر
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ات األداء الرئيسية وأسس المقارنة واألهداف  الفوائد المتوقعة ومؤشر
 

وع المتوقعة  .12  ومقاييس نجاحه: فيما يلي ملخص لفوائد المشر
 

اءات 3الجدول  وع منصة نظام معاهدة الير  الفوائد المتوقعة -: مشر
 

ات األداء الرئيسية وصف الفوائد قيمة أساس  مؤشر
 المقارنة

 قيمة الهدف

ي تقدمها األنظمة الحيوية لنظام 
تحسي   مستويات الخدمات التر

اءات وتقليل وقت تعطل األنظمة الحيوية لنظام  معاهدة التر
اءات  معاهدة التر

ر نظام معاهدة 
ُّ
توف

 
ً
اءات )داخليا التر

)
ً
 وخارجيا

99.5% 99.8% 

تقليل احتمالية الكشف عن معلومات الطلبات/ التسجيالت/ 
اءات غت  المنشورة أو تعديلها عن قصد أو عن غت  قصد، وتقليل  التر
ونية، وتقليل األثر الناجم عن أي هجوم  احتمالية الهجمات اإللكتر

ي ناجح
وب   إلكتر

نطاق التعرض 
ونية  للتهديدات اإللكتر

53,5% 40% 

تقدير المخاطر  
الُمحِدقة بالحالة 

األمنية لنظام معاهدة 
اءات  التر

 منخفضة متوسطة

اءات ي  تقليل وقت تعطل األنظمة الحيوية لنظام معاهدة التر
 
استئناف العمليات ف
 حالة وقوع حادث كبت  

 ساعة واحدة يوم واحد

اءات تقليل جاع  وقت تعطل األنظمة الحيوية لنظام معاهدة التر نقطة االستر
المستهدفة لبيانات 

اءات  نظام معاهدة التر

 دقائق 10 دقيقة 30

 
 

انية  ز  المنجزات المستهدفة والمي 
 

اءات بمبلغ  .13 وع المرحلة الهجينة لمنصة نظام معاهدة التر ر مجموع التكاليف غت  المتكررة لمشر
َّ
مليون فرنك  9.945ُيقد

ة  وع هذه خالل الفتر ذ مرحلة المشر
َّ
نف
ُ
انية الالزمة 2025-2023سويشي. وسوف ت ي الجدول التاىلي المنجزات المتوقعة والمت  

. وترد ف 

 إلنجازها. 
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اءات 4الجدول  وع منصة نظام معاهدة الير انية  –: مشر ز  2025-2023مي 
 

انية* المنجزات الُمستهدفة  ز  المي 
 السويشية()بالفرنكات 

اءات مة بناء عل معاهدة الير
َّ
ز وتبسيط معالجة الطلبات الُمقد مجيات: تحديث وتأمي   2,211,000  تحويل الير

ثة إىل البنية التحتية الهجينة
َّ
مجيات: ترحيل التطبيقات المحد  804,000 تحويل الير

اءات: تحديث البنية التحتية إلدارة  1,200,000 الوثائق البنية التحتية لنظام معاهدة الير

اءات اءات: تقديم بنية تحتية سحابية هجينة لنظام معاهدة الير  3,200,000 البنية التحتية لنظام معاهدة الير

ز  ز النموذج الهجي   2,080,000 األمان: تنفيذ تدابي  لتأمي 

نامج  450,000 المنصة: إدارة الير

وع  9,945,000 إجماىلي تكاليف المشر

ي الويبو التكاليف المقدرة
 79,500 لموظفز

انية بحسب المنجزات ي المت  
اء التقنيون مدرجون ف  نامج والختر  * إدارة التر

 
 

 التكاليف التشغيلية المتكررة المقدرة
 

ي الجدول التاىلي  .14
 بالوفورات 2026سيبدأ رسيان التكاليف من عام و . ترد التكاليف المتكررة المقدرة ف 

ً
ض جزئيا عوَّ

ُ
، وسوف ت

اءاتالمتوقعة من  ي . إيقاف تشغيل البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بنظام معاهدة التر
درج التكاليف ف 

ُ
وسوف ت

انية العادية.  ي إطار المت  
انية ف  نامج العمل والمت   حات المتعاقبة لتر  المقتر

 
اءات 5الجدول  وع منصة نظام معاهدة الير  التكاليف التشغيلية المتكررة -: مشر

 
ي  التكاليف التشغيلية المتكررة 

ز
التكلفة المقدرة ف

 السنة
 )بالفرنكات السويشية(

ي ذلك الشبكة الهجينة
ز
اءات، بما ف  700,000 حل الحفظ المحلي اآلمن لوثائق نظام معاهدة الير

 850,000 البنية التحتية السحابية

 400,000 موارد إدارة البنية التحتية

 920,000 األمن

 2,870,000         المجموع

 
 

 حالة استخدام األموال االحتياطية
 

ي السياسة الُمراَجعة المتعلقة باألموال االحتياطية1إن المبدأ األول )المبدأ  .15
 4( الذي يتناول استخدام األموال االحتياطية ف 

ر رصيد األموال . يتعلق بتوفر مبالغ تتجاوز المستوى المستهدف لالحتياطي 
َّ
االحتياطية الزائد عل المستوى المستهدف لألموال وُيقد

وعات الخاصة بمبلغ  ي نهاية عام  472.3االحتياطية المطلوبة واحتياطي المشر
ام الحيطة . 2022مليون فرنك سويشي ف  ومن أجل التر 

ستثت  عند حساب األموال االحتياطية المتوفرة: "
ُ
 " صناديق رؤوس األموال العاملة وفائض 1والحذر، ت

ً
، وفقا إعادة تقييم االحتياطي

ق من األموال 2من مبادئ السياسة الُمراَجعة المتعلقة باألموال االحتياطية، " 2للمبدأ 
َ
" والنتيجة اإلجمالية المتوقعة بعد ما ُينف

ي عام 
 . 2022االحتياطية ف 

  

                                                
 للتحليل الخاص باالمتثال لكل مبدأ من المبادئ الواردةWO/PBC/23/8سياسة الويبو الُمراَجعة المتعلقة باألموال االحتياطية )الوثيقة  4

ً
ي  ( والمرفق األول يقدمان ملخصا

ف 

 السياسة الُمراَجعة المتعلقة باألموال االحتياطية
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ي نهاية 6الجدول 
ز
ر لألموال االحتياطية ف

َّ
 2022: الوضع المقد

 لسويشية(الفرنكات ا ماليي   )ب

 

 
 

ح البالغ  –5كما يتضح من الجدول –يمكن  .16 وع المرحلة الهجينة  9.945استيعاب التمويل المقتر مليون فرنك سويشي لمشر
اءات دون التأثت  عل المستوى المستهدف المطلوب لألموال االحتياطية، ألن األرصدة المتوقعة يمكن أن  لمنصة نظام معاهدة التر

حةتستوعب بُحسن  وع . التدبت  النفقات المقتر وعات الخاصة، ومنها المشر رة الحتياطي المشر
َّ
أضف إىل ذلك أن التحركات المقد

ظهر انخفاض المستوى العام لألموال االحتياطية من 
ُ
ح، ت ي نهاية عام  34.8المقتر

مليون  25.2إىل  2021مليون فرنك سويشي ف 
ي نهاية عام 

( )انظر الرسم 2022فرنك سويشي ف  ي التاىلي
  . البياب 

ي نهاية 
ز
ر لألموال االحتياطية ف

َّ
 2022الوضع المقد

 )بماليي   الفرنكات السويشية(
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ي معايت  القيد  .17
 
رسَمل إذا كانت تستوف

ُ
وعات تكنولوجيا المعلومات سوف ت ومن الجدير بالذكر أن النفقات الخاصة بمشر

 عل أساس معايت  إيبساس
ّ
عد
ُ
 . المطلوبة، ألن البيانات المالية للمنظمة ت

ً
وع، ما إذا كانت الرسملة مسموحا ي كل مشر

 
د، ف

َّ
وسوف ُيحد

تاح معلومات مفصلة عن التكاليف والتنفيذ المقرر بها أم ال بموجب معايت  إيب
ُ
د النفقات . ساس، حينما ت قيَّ

ُ
وع، ت ي حالة رسملة المشر

 
وف

 لالستخدام
ً
وع ويصبح متاحا ة االنتفاع باألصل الناتج حالما يكتمل المشر ي هذه الحاالت، أثر النفقات . عل مدار فتر

 
، يؤجل، ف ومن ثمَّ

 من التأثت  الفوري عند تنفيذ عل األموال االحتياطية للمنظمة 
ً
ة أطول من خالل رسم إهالك أو استهالك سنوي، بدال عل مدى فتر

وع  . المشر

 
اءات عل االتحادات ح للخطة الرأسمالية الرئيسية الخاص بمنصة نظام معاهدة الير وع التكميلي المقير

 توزي    ع المشر
 

وع المرحلة الهجينة للمنصة المحكمة واآلمنة،  .18 ة عل اتحاد إن مشر ح تمويله من األموال االحتياطية، يعود بفائدة مبارسر الُمقتر
اءات ة لالتحاد. . معاهدة التعاون بشأن التر وع بوصفها نفقات مبارسر  ولذلك يتحمل هذا االتحاد تكاليف المشر

 
ي الجدول  .19

 
ي نهاية عام  7وترد ف

 
ر لألموال االحتياطية حسب االتحاد ف

َّ
، ويشمل ذلك 2022نظرة عامة عل المستوى الُمقد

ح وع المقتر وعات الخاصة حسب االتحاد.  أ 7ويقدم الجدول . توزي    ع تكلفة المشر  لمحة عامة عن الحركات المقدرة الحتياطي المشر
 

 
ي 7الجدول 

ز
ر لألموال االحتياطية ف

َّ
 بحسب االتحاد 2022نهاية : الوضع المقد

 )بآالف الفرنكات السويشية(
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ي 7الجدول 
ز
وعات الخاصة ف رة الحتياطي المشر

َّ
 بحسب االتحاد 2022أ: الحركات المقد

 )بآالف الفرنكات السويشية(

 

 
 
 

 األثر الواقع عل التدفقات النقدية ومستويات سيولة األموال االحتياطية
 

 األثر الواقع عل التدفق النقدي 
 

انية )25.8بعد تخصيص االحتياطي التشغيلي المستهدف البالغ  .20 مليون فرنك سويشي  198% من برنامج العمل والمت  
تبة عل استحقاقات الموظفي   بعد انتهاء الخدمة 21/2021للثنائية  امات المتر ( واألموال االحتياطية الُمخصصة لتمويل االلتر 
ي تبلغ )السيول

اتيجية التر ي نهاية  211.2ة االستر
ي نهاية  237.2، و2020مليون فرنك سويشي ف 

(، 2021مليون فرنك سويشي ف 
 : وعات الخاصة، عل النحو التاىلي ي ذلك احتياطي المشر

 يكون رصيد السيولة األساسية، بما ف 

 
 : األموال االحتياطية بحسب سياسة االستثمار 8الجدول 

 الفرنكات السويشية()بماليي   

 

 
 
 

ة من  182.5وزاد رصيد السيولة واالستثمارات بمقدار  .21 ي الفتر
ديسمتر  31إىل  2020ديسمتر  31مليون فرنك سويشي ف 

 وتحتفظ المنظمة بسيولة كافية متاحة من أجل المتطلبات النقدية. . 2021
 

 لسياسة الويبو االستثمارية، ُيستثمر رصيد السيولة  .22
ً
األساسية مع ضمان توفت  سيولة كافية لمواجهة الحاالت الطارئة ووفقا

 إىل ذلك، ُيعاد استكمال أرصدة الويبو النقدية عل أساس سنوي بالفوائض التشغيلية. إذا اقتض  األمر ذلك
ً
  . وإضافة
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 مستويات سيولة األموال االحتياطية
 

ي أصول الويبو بأنه مقدار زيادة أصولها المتداولة عل خصومها المتداولة بعد إجراء  .23
 
لقد جرى تعريف الجزء السائل من صاف
ي األصول من . بعض التسويات بناًء عل متطلبات معايت  إيبساس

 
مليون فرنك سويشي  545.6وقد تغت  وضع الجزء السائل من صاف

ي نهاية عام 
 
ي نهاية عام مل 688.5إىل  2020ف

 
 . 2021يون فرنك سويشي ف

 
ي إطار سياستها الخاصة باالستثمارات 2021و 2020وواصلت المنظمة خالل عامي  .24

 
ة ف ي البيانات . القيام باستثمارات كبت 

 
وف

اتيجية الُمستثمرة ضمن األصول غت  ا2021و 2020المالية السنوية لعامي 
لمتداولة، ، يرد الجزء الخاص بالسيولة األساسية واالستر

 مدته سنة واحدة من أجل تحقيق أقض قدر من العائد 
ً
 زمنيا

ً
ي استثمارات تتجاوز إطارا

 
م االحتفاظ بهذه األرصدة ف ألن المنظمة تعتر 

اتيجية عل المدى األطول، مما يؤدي إىل انخفاض األموال االحتياطية السائلة. مع الحفاظ عل رأس المال ستثمر السيولة االستر
ُ
. وت

 
ُ
 إليها لمواجهة أي حاالت طارئةواست

َ
حِتيج

ُ
عتتر . ثمرت السيولة األساسية عل نحو يضمن أن تظل األموال متاحة إذا ما ا

ُ
ولذلك ت

ستثمر بهدف . استثمارات السيولة األساسية سائلة عند حساب السيولة االحتياطية
ُ
ولكن من المهم مالحظة أن السيولة األساسية ت

ي عل مد ات متتالية تبلغ كل منها خمس سنواتتحقيق عائد إيجابر  . ار فتر
 

، بعد خصم  .25
ً
لة مقدما ي األصول فتتعلق بالمبالغ الُمحصَّ

 
جريت لحساب الجزء السائل من صاف

ُ
ي أ
وأما التسوية األخرى التر

اءات ي نظام معاهدة التر
 
ي الحسابات المدينة ف

 
المبالغ المستلمة وعل عكس الخصوم األخرى، تمثل . األصول المتداولة المتمثلة ف

ي غضون 
 
 من إيرادات الويبو وفائضها ف

ً
، وستشكل جزءا

ً
 أو أقل 12قبل استحقاقها إيرادات مؤجلة تم بالفعل استالمها نقدا

ً
. شهرا

 ألصول الويبو السائلة، حيث إنها ال تؤدي إىل أي خروج لل
ً
عتتر تعويضا

ُ
موارد ولذلك، فإن المبالغ النقدية المستلمة قبل استحقاقها ال ت

 . النقدية
 

 : تطور االحتياطيات السائلة الصافية9الجدول 
 )بماليي   الفرنكات السويشية(

 

  
 

ي وزيادة لتوفت  التمويل الكامل لمستوى    .26
كما أن أموال الويبو النقدية المتاحة والجزء السائل من أموالها االحتياطية كالهما يكف 

وعات الخطة الرأسمالية الرئيسية الحالية.  وعات الخطة الرأسمالية الرئيسية، وأرصدة مشر ح لمشر  التدفق النقدي المقتر
 

حة. وفيما يلي فقرة القرار  .27  المقتر
 

انية جمعيات  .28 نامج والمت   أوصت لجنة التر
ل من  موَّ الويبو، كل فيما يعنيها، بالموافقة عل أن يُ
وع المرحلة الهجينة  أموال الويبو االحتياطية مشر
اءات، بمبلغ إجماىلي قدره  لمنصة نظام معاهدة التر

 مليون فرنك سويشي.  9.945

]يلي ذلك المرفق[
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ANNEX 
 المرفق

 

 

 : االمتثال لمبادئ سياسة األموال االحتياطيةالمرفق
 

احات استخدام األموال االحتياطية وصناديق رؤوس األموال العاملة سوى: 1المبدأ  ي أال تتعلق اقتر
ي هذه األموال  ينبغ 

 
بالمبالغ المتاحة ف

ي تتجاوز المستوى المستهدف الذي تقتضيه سياسة الويبو بشأن األموال االحتياطية
وينطبق ذلك عل مستوى آحاد . والصناديق التر

 االتحادات ومستوى المنظمة ككل عل السواء. 
 

، بلغ رصيد األموال االحتياطية )باستثناء صناديق ر : 1االمتثال للمبدأ  ؤوس األموال العاملة، وفائض إعادة تقييم االحتياطي
ي نهاية عام 

 
ر رصيد األموال االحتياطية . مليون فرنك سويشي 702.6ما قيمته  2021والمكاسب )أو الخسائر( االكتوارية( ف

َّ
وُيقد

وعات الخاصة بمبلغ  ي  472.3الزائد عل المستوى المستهدف واحتياطي المشر
 
 . 2022نهاية عام مليون فرنك سويشي ف

 
اءات الزائد عل المستوى المستهدف لألموال  أضف إىل ذلك أن رصيد األموال االحتياطية التحاد معاهدة التعاون بشأن التر

ر بمبلغ 
َّ
وعات الخاصة ُيقد ي نهاية عام  498االحتياطية المطلوبة واحتياطي المشر

 
ولذلك فإن . 2022مليون فرنك سويشي ف

ح  ة التمويل المقتر ي الفتر
 
اءات ف وع المرحلة الهجينة لمنصة نظام معاهدة التر مليون فرنك  9.945البالغ  2025-2023لتنفيذ مشر

ر 
َّ
 . سويشي أقل بكثت  من الرصيد الُمقد

 
 
األموال سيستند حساب األموال االحتياطية المتاحة إىل المعلومات الخاصة بمستويات األموال االحتياطية وصناديق رؤوس : 2المبدأ 

طة
ّ
ي أحدث البيانات المالية، ويجب أن يراعي حق المراعاة النفقات الفعلية والنفقات الُمتعّهد بها والنفقات الُمخط

 
من  العاملة الواردة ف

ح وع المقتر ذ خاللها المشر
َّ
ي سُينف

ات( المالية التر ة )أو الفتر ئ وسوف ُيستثت  فائض إعادة تقييم االح. األموال االحتياطية للفتر تياطي )الناشر
اكات الدول األعضاء( نشئت من خالل اشتر

ُ
ي أ
ي عليها المبت  الجديد( وصناديق رؤوس األموال العاملة )التر

ي ُبت 
 عن إعادة تقييم األرض التر

 من حساب المبالغ المتاحة الزائدة عل مستوى االحتياطي المستهدف. 
 

 يشمل صناديق رؤوس األموال العاملة وفائض إعادة تقييم االحتياطي حساب األموال االحتياطية المتاحة ال : 2االمتثال للمبدأ 
 . (6و 5)انظر الجدولي   

 
 

وعات غت  متكررة من أجل تحسينات رأسمالية : 3المبدأ  احات استخدام األموال االحتياطية المتاحة محدودة ولمشر ي أن تكون اقتر
ينبغ 

 لما تقّرره جمعيات الدول ا
ً
ي حدود الموارد المتاحة لهوظروف استثنائية، وفقا

وعات . ألعضاء واالتحادات، كل فيما يعنيه وف  د المشر
َّ
حد

ُ
وت

وعات تتعلق بالبناء/ التجديد وتكنولوجيا المعلومات  د كمشر
ّ
حد

ُ
ي الخطة الرأسمالية الرئيسية الطويلة األجل، وقد ت

الرأسمالية عادة ف 
ي الوفاء بالغرض المنشود منها وذلك بإجراء توسيعات أو إضافات واالتصاالت ويلزم إنجازها لضمان استمرار مرافق المنظم

ة وأنظمتها ف 
 مهمة. 

 
ح استثمار رأسماىلي رئيسي غت  متكرر يتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. : 3االمتثال للمبدأ 

وع المقتر  المشر
 
 
احات استخدام األموال االحتياطية بطريقة : 4المبدأ  ي إعداد اقتر

شاملة وباالستناد إىل معلومات عن تكاليف كامل دورات حياة ينبغ 
ي ستكون المنظمة ُملَزمة

ي قد تكون ذات طبيعة مالية ونوعية عل حد سواء(، والنفقات المتكّررة التر
رة )التر

ّ
وعات، والفوائد المقد  المشر

ي الثنائيات الالحقة، واألثر الواق
انية العادية ف  ي إطار المت  

 ع عل التدفقات النقدية ومستويات سيولة األموال االحتياطية. برصد موارد لها ف 
 

ي ذلك التكلفة : 4االمتثال للمبدأ 
ح نظرة عامة شاملة عل االستثمار الرأسماىلي الرئيسي المتوقع، بما ف 

وع المقتر يقدم المشر
وع سيكون له   إىل ذلك، ال تشت  التقديرات إىل أن المشر

ً
ي عل التدفقات النقدية الكاملة غت  المتكررة. وإضافة أي أثر سلتر

 (. 28إىل  25ومستويات سيولة األموال االحتياطية )يرجر االطالع عل الفقرات من 
 
 

ة المالية الثنائية السنتي    : 5المبدأ 
وعات ومبادرات تخرج عن نطاق الفتر احات استخدام األموال االحتياطية بمشر يجوز أن تتعلق اقتر

ة إنجازها أكتر من ثنائية واحدة. للمنظمة وأن تشمل، أو تد  وم، فتر
 

ذ : 5االمتثال للمبدأ 
َّ
 عامي سُينف

اءات بي   وع المرحلة الهجينة لمنصة نظام معاهدة التر ، ولذلك سيشمل 2025و 2023مشر
 . ثنائيتي   

    
 الوثيقة[المرفق و ]نهاية 
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