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ي الف��ق العامل 
ي  بالتط��ر  المعين

 الدو�ي  التسج�ل �شأن الهاي لنظام القانوين
 الصناع�ة للتصام�م

 ةالحاد�ة ع�ش الدورة 
 2022د�سم�ب  14إ�  12من جن�ف، 

اح الخاص بمراجعة جدول الرسوم إ� جمع�ة اتحاد الهاي  تحد�ث �شأن تقد�م االق�ت

 المكتب الدو�ي من إعداد وث�قة 

 معلومات أساس�ة أوال. 

ي دورته الثامنة (
 )2019توص�ات الف��ق العامل �ف

ي لنظام الهاي  .1
ي بالتط��ر القانويف الصناع�ة (المشار إل�ه ف�ما ��ي  للتصام�ملتسج�ل الدو�ي �شأن انظر الف��ق العامل المعيف

ي عام 
ي دورته الثامنة، المعقودة �ف

ي الوث�قة 2019باسم "الف��ق العامل")، �ف
اح وارد �ف ي اق�ت

"االستدامة بعنوان  H/LD/WG/8/4، �ف
ي ل��ادة ، المال�ة لنظام الهاي؛ و�مكان�ة تنقيح جدول الرسوم"

ي الطلب الدو�ي  مشمولمبلغ الرسم األسا�ي عن كل تصم�م إضا�ف
، ع� �ف

ي البند 
ف �ف ا 50إ�  19من جدول الرسوم، من  2.1النحو المبني ا س�����

�
اح االع الف��قأو� و . 1فرنك المشار إل�ه (مل بتقد�م هذا االق�ت

اح" كلمةف�ما ��ي ب ي تار�ــــخاح اق�ت إ� جمع�ة اتحاد الهاي العتمادە، مع ) "االق�ت
ف النفاذ �ف  2021.2يناير  1 دخوله ح�ي

 جمع�ة اتحاد الهاي
اح إ� جمع�ة اتحاد الهاي  ُ�قدممع ذلك، لم  .2 ي سبتم�ب  لتنظر االق�ت

ي عقدت �ف ف اليت ي دورتها األر�عني
لصت، ح�ث 2020ف�ه �ف

ُ
 ق

ي المستمر  لألثر عالوة ع� ذلك، نت�جة و . 19-كوف�دجدول أعمال تلك الدورة �سبب جائحة   بنود  ع�  للجائحةاالقتصادي السليب
، فضً�  ف ف  ُ�قدم، لم تطورها التنبؤ ب صع��ةعن المستخدمني ي دورتيها الحاد�ة واألر�عني

اح إ� جمع�ة اتحاد الهاي للنظر ف�ه �ف االق�ت
ف  ي أ�ت��ر والثان�ة واألر�عني

ف عقدتا �ف .  2022�وليو و  2021، اللتني  ع� التوا�ي

حكما 1   المقدمة منالمطبق ع� الطلبات الدول�ة  ،ز�ادة المبلغ المخفض للرسم نفسه اق�تُ
�
ف من أقل البلدان نموا فرنكات س����ة  5إ�  2من  ،المودعني

  ). H/LD/WG/8/4(انظر المرفق الرابع للوث�قة 
 ، "ملخص الرئ�س". H/LD/WG/8/8انظر الوث�قة   2
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ا.   لوث�قةالغرض من هذە ا  ثان��
ا عن تطور جائحة   .3 ،  19-كوف�دتقدم هذە الوث�قة تحديث� ي باإلضافة إ� الوضع االقتصادي العال�ي عليهما  وهما عن�ان سيبيف

احالمكتب الدو�ي  خططل�ستخلص الف��ق العامل  مة بخصوص االق�ت ف  . المع�ت

 الراهناالقتصادي العال�ي  والوضع 19-كوف�د   جائحة أثر   ثالثا. 
ي د�سم�ب  19-كوف�د  جائحة ا�ُتشفت .4

ي مارس  اعتبارها وأعلنت منظمة الصحة العالم�ة  2019ألول مرة �ف
. 2020جائحة �ف

ا من مارس و  وس، مثل  2020اعتبار� ا، اتخذت العد�د من البلدان إجراءات حاسمة الحتواء الف�ي  فرض قيود شد�دة عل تنقلفصاعد�
ف المناطق ة و وع�ب الحدود الوطن�ة.   األشخاص بني ، إ� جانب اآلثار المبا�ث ي حدوث اضطراب اجتما�ي للجائحة�سببت هذە التداب�ي

، �ف
ي الناتج المح�ي اإلجما�ي العال�ي بنسبة 

، مما أدى إ� انخفاض �ف ي عام  3.5واقتصادي فوري وكب�ي ع� الصع�د العال�ي
ي المائة �ف

�ف
 3. حسب التقديرات 2020

ي ظل جائحة نظام الهاي بموجب الدول�ة إ�داع الطلبات
 19-كوف�د  �ف

ي ملحوظ ع� مستخد�ي نظام الهاي.  أثر  19-كوف�د  لجائحةكان  .5 ا متتال�ة،  13لمدة  مطرد  و حفاظ ع� نمالبعد فسليب عام�
ي الطلبات المودعة بموجب نظام الهاي بنسبة  مشمولةالانخفض عدد التصام�م 

ي عام  15�ف
ي المائة �ف

انخفض عدد . و 2020�ف
ي الطلبات الدول�ة بما ال �قل عن  مشمولةالالتصام�م 

ي عام  10�ف
ي المائة �ف

ي سبعة من  2020�ف
ة�ف (جمهور�ة  األو� بلدان المنشأ الع�ث

ي المائة)، و��طال�ا ( -39كور�ا (
ي المائة)، وهولندا ( -38.3�ف

ي المائة)، وفر�سا ( -28.2�ف
ي المائة)، وألمان�ا ( -27.8�ف

ي المائة)،  -18.7�ف
�ف

ي  -18.2وال�ابان (
ي عام  -10.8المائة) وس���ا ( �ف

ي المائة)). و�المثل، انخفض العدد اإلجما�ي للطلبات الدول�ة المودعة �ف
 2020�ف

ي المائة مقارنة بعام  1.6بنسبة 
 2019.4�ف

ع .6 ي عام  و�ث
ي ال��ادة مرة أخرى �ف

ي عام  6711، ليبلغ مجموعها 2021عدد الطلبات المودعة بموجب نظام الهاي �ف
، 2021�ف

ي المائة عن العام السابق.  15.7�مثل ز�ادة بنسبة وهو ما 
ي تلك  مشمولةالعالوة ع� ذلك، زاد عدد التصام�م و �ف

بنسبة  الطلبات�ف
ي المائة.  20.8

ي األر�اع الثالثة األو� من عام واستمرت اإل�داعات   5�ف
ي النمو بنحو  2022�ف

ف نما عدد التصام�م  15�ف ي حني
ي المائة، �ف

�ف
ي مايو  12 فيها بنحو  مشمولةال

ف إ� نظام الهاي �ف ي المائة. ومع ذلك، �جب أن ُ�عزى جزء كب�ي من هذا النمو إ� انضمام الصني
، 2022�ف

ي   . ا دق�ق رصدا أن الوضع العام يتطلب  مما �عيف

ة 1الشكل  ي الف�ت
 2021-2007: الطلبات الدول�ة �ف

 

 [نها�ة الوث�قة]
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                
 تاح ع�ال)، م2021انظر تق��ر آفاق االقتصاد العال�ي لصندوق النقد الدو�ي (يناير  3

update-outlook-economic-world-www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021 . 
 https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4546 متاح ع�ال، 2021لعام  االستعراض السنوي لنظام الهاي انظر  4
 https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4601 متاح ع�ال، 2022لعام  االستعراض السنوي لنظام الهاي انظر  5

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4546
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4601
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ي الطلبات الدول�ة  المشمولةعدد التصام�م : 2الشكل 
ة�ف ي الف�ت

 2021-2007 �ف

 
 

 ةالعالم� الجائحةتطور 
ي موجات  19-كوف�دجد�دة من   متحورات، �سبب ظهور 2021بينما تعافت اإل�داعات بموجب نظام الهاي خالل عام  .7

�ف
ي أواخر عام 

ا �ف ي عدد الحاالت المؤكدة عالم��
. 2022و�دا�ة عام  2021متتال�ة من اإلصابات ع� مدار العام، مع ز�ادة حادة �ف

ف العامة والخاصة. و  ي تعط�ل ح�اة المستخدمني
ي تفرضها حكومات األطراف المتعاقدة �ف ي تار�ــــخ هذە الوث�قة، كان واستمرت القيود اليت

�ف
، و�التا�ي ع� مستخد�ي نظام ا وأثرها  19-كوف�دف�ما يتعلق بتطور جائحة   كب�ي �خ�م ع� األجواء  شكال يزال  ع� االقتصاد العال�ي
 الهاي. 

 
ا، حسب  19-اإلصابة بكوف�د: عدد حاالت 3الشكل   منظمة الصحة العالم�ة أقال�مالمؤكدة عالم��

 6)2022سبتم�ب  - 2020(مارس 
 

 
 

                                                
 ). 2022(أ�ت��ر  https://covid19.who.int ال��ط ع�لمنظمة الصحة العالم�ة  19-لوحة متابعة كوف�دراجع  6

https://covid19.who.int/
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 العال�ي الوضع االقتصادي 
اجع .8 ي  ع� الرغم من ال�ت

ي العالم ذات األعراض الشد�دة  19-لإلصابة بكوف�د المؤكدة حاالت العدد ال�ب�ي �ف
رفع معظم و �ف

ي عام  ،حكومات العد�د من األطراف المتعاقدة معظم التداب�ي المفروضة
ا.  2022فإن الوضع االقتصادي العال�ي �ف تحافظ و ال يزال هش�

ي التأث�ي ع� النشاط االقتصادي.  ،المتعاقدة ع� تداب�ي احتواء بع�دة المدىبعض األطراف 
ي �ستمر �ف دخول النصف الشما�ي من و�واليت

اء الصحة من عودة ظهور الحاالت  ،ال�رة األرض�ة فص�ي الخ��ف والشتاء   7. من جد�د  حذر خ�ب

ا �سببت ف�ه و�ن -وصل التضخم - 19-كوف�د�� جانب جائحة  و  .9 ي االقتصادات  إ� -جزئ��
أع� مست��اته منذ عدة عقود �ف

ى خالل عام  وط النقد�ة  ومن شأن 8رفعت البنوك المرك��ة الرئ�س�ة أسعار الفائدة.  ،قل�ال التضخم  ولخفض. 2022ال��ب �شد�د ال�ث
ي أجزاء معينة من العالم. 

ة ،ذلك �اإلضافة إ�و أن يؤدي إ� إبطاء النشاط االقتصادي وقد يؤدي إ� حدوث ركود �ف سنوات  10 بعد ف�ت
ي شهدت انخفاض ي معظم االقتصادات ذات الدخل المرتفع اليت

أسعار الفائدة إ� تقلب ارتفاع ؤدي يهناك خطر أن  ،أسعار الفائدة �ف
كات والدول لخطر  ي تار�ــــخ هذە الوث�قة وتتطلب و . اإلفالس ما�ي من خالل تع��ض ال�ث

 . ا دق�ق رصدا تظل هذە المخاطر غ�ي مؤكدة �ف

اح �شأنابعا. تحد�ث ر   تقد�م االق�ت
ف أن السبب األو� لعدم المكتب الدو�ي أن يرى ،بالنظر إ� ما ورد أعالە .10 ي حني

 ه �ف
�
ي قدما

التوص�ة الصادرة عن الف��ق ب الم�ف
ي عام 

، فإن 2019العامل �ف
�
ي مصلحة مستخد�ي نظام الهاي.  لم �عد قائما

الس�اق العال�ي ال يزال غ�ي مؤكد وأن النهج الحص�ف �ظل �ف
ي ال��بو  ،ومن ثم

ي عام المقرّ  ،سيتشاور المكتب الدو�ي مع أعضاء اتحاد الهاي قبل جمع�ات الدول األعضاء �ف
بغرض ، 2023ر عقدها �ف

ي جدول أعمال 
اح �ف ف  �ة اتحاد الهاي العتمادەجمعتحد�د ما إذا كان �مكن إدراج االق�ت ي دورتها الثالثة واألر�عني

 . �ف

 [نها�ة الوث�قة]

                                                
w.who.int/europe/news/item/19https://ww-07-2022-ع� الرابط  2022يوليو  19الصحة العالم�ة بتار�ــــخ انظر ب�ان أخبار منظمة  7
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pressures-inflation-tame/ 
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https://blogs.imf.org/2022/08/10/central-banks-hike-interest-rates-in-sync-to-tame-inflation-pressures/
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