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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019سبمترب  16التارخي: 

 الدويل التسجيل بشأن الهاي لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق
 الصناعية للتصاميم

 الثامنة الدورة
 2019 نومفرب 1اإىل أأكتوبر  30جنيف، من 

 مجدول الرسو تنقيحاالستدامة املالية لنظام الهاي؛ وإمكانية 
عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 معلومات أأساس ية أأولً.

 الاس تدامة املالية لحتاد لهاي

ن مبدأأ الاس تدامة املالية لحتاد لهاي منصوص عليه يف املادة  .1 لتفاق لهاي بشأأن  1999" من وثيقة 1("3)23اإ

()ب( اليت تنص عىل أأن "حيدد مقدار 4)23( وكذكل يف املادة 1999التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية )وثيقة 

لهيا يف الفقرة ) يرادات الاحتاد املتأأتية من الرسوم واملصادر 23" ]من املادة 1("3الرسوم املشار اإ [ مبا يكفل حدا أأدىن من اإ

 .1الأخرى يكون اكفيا لتغطية لك مرصوفات املكتب ادلويل املتعلقة ابلحتاد"

                                                                 

( لتفاق لهاي، فاإن املبدأأ نفسه منصوص عليه يف 1960فامي يتعلق جبزء احتاد لهاي اذلي يتأألف من الأطراف املتعاقدة عىل وثيقة لهاي ) 1

 .1967يوليو  14قة التمكيلية املوقعة يف اس تكهومل يف ()أأ( و)ب( من الوثي4)4" واملادة 1("3)4 املادة
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ل مزيانية احتاد لهاي يف املقام الأول من "الرسوم املتعلقة 1999يقة ( من وث 3)23وكام جاء يف نص املادة  .2 ، متوَّ

()أأ( أأيضًا عىل أأن حتدد مجعية احتاد لهاي مقدار هذه الرسوم بناء عىل اقرتاح 4)23وتنص املادة  .2ابلتسجيالت ادلولية"

ذ يعّد جدول ا املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(. لرسوم جزءًا من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني وثيقة واإ

دخال أأي تعديالت عليه خيضع ملوافقة مجعية  1960ووثيقة  1999 ن اإ لتفاق لهاي )الالحئة التنفيذية املشرتكة(، فاإ

 لهاي. احتاد

 مجعيات الويبو

ملتكرر لحتاد لهاي، تضمن ويف ظل العجز ا .2016أأجرى مراجعو حساابت خارجيون تدقيقًا للأداء يف ديسمرب  .3

 :3التقرير التوصيتني التاليتني

دارة أأن تنظر يف وضع اسرتاتيجية قابةل للتنفيذ يف وقت مبكر جلعل نظام لهاي مكتفيًا ذاتيًا  (أأ ) ميكن لالإ

 وللتغلب عىل العجز املتكرر؛

عادة الن (ب) ىل اإ دارة أأن تنظر يف تقدمي اقرتاح يف مجعية احتاد لهاي يدعو اإ ظر يف هيلك الرسوم احلايل وميكن لالإ

دخال تغيريات تدرجيية لتحقيق الاكتفاء اذلايت لحتاد لهاي.  بصورة دورية، مع اإ

ىل أأنه "عىل الرمغ من وجود جعز 2017وخالل مجعيات الويبو يف أأكتوبر  .4 ، أأشار ممثل مراجع احلساابت اخلاريج اإ

طار املوافقة و وفضاًل عن ذكل .4عامًا" 20ل منذ أأكرث من كبري يف الإيرادات عىل مر الس نني، فاإن هيلك الرسوم مل يُعدَّ  يف اإ

 :5، فاإن مجعيات الويبو8201/91عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 

يرادات اكفية لتغطية  "2" " وذكّرت بأأنه ينبغي، طبقا ملعاهدات الاحتادات املموةل من الرسوم، أأن يكون للك احتاد اإ

 النفقات اخلاصة به؛

ىل أأن الاحتادات املموةل من الرسوم اليت لها جعز متوقّع يف الثنائية  "3" " ينبغي أأن تبحث  2018/19وأأشارت اإ

 تدابري طبقا للمعاهدة اخلاصة بلك مهنا من أأجل سّد ذكل العجز".

                                                                 

ل مزيانية احتاد لهاي من املصادر التالية:1999( من وثيقة 3)23طبقًا للامدة  2  ، متوَّ

 الرسوم املتعلقة ابلتسجيالت ادلولية؛ "1"

 واملبالغ املسددة مقابل اخلدمات اليت يؤدهيا املكتب ادلويل يف اإطار الاحتاد؛ "2"

اتوات تكل املنشورات؛ "3"  ومبيعات منشورات املكتب ادلويل املتعلقة ابلحتاد واإ

 والهبات والوصااي والإعاانت؛ "4"

 والإجيارات والفوائد وغري ذكل من الإيرادات املنثورة. "5"
 "تقرير مراجع احلساابت اخلاريج". )A/57/4 )WO/PBC/27/3من الوثيقة  105اإىل  100انظر الفقرات  3
 "التقرير العام". A/57/12من الوثيقة  44الفقرة  انظر 4
 "اإضافة اإىل التقرير املوجز". ADD 11/57/A.3من الوثيقة  1انظر الفقرة  5
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 مجعية احتاد لهاي والفريق العامل

لتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية انقش الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن ا .5

اّبن دورته اخلامسة املعقودة يف ديسمرب  )الفريق ماكنية تنقيح جدول الرسوم لتحسني الاس تدامة املالية 2015العامل(، اإ ، اإ

 لالطالع عىل نتاجئ املناقشة(. 29و 28)انظر الفقرتني  6لنظام لهاي، مع مراعاة عبء العمل املزتايد عىل املكتب ادلويل

ىل التوسع الرسيع واملس متر لنظام لهاي يف دول جديدة والتطوير اجلاري ملنصة تكنولوجيا املعلومات اجلديدة  .6 ونظرًا اإ

م اقرتاح معيل لتنقيح جدول الرسوم يف ادلورتني السادسة والسابعة  اذلي يتطلب فرتة معينة لضامن الاس تقرار، مل يقدَّ

 العامل. للفريق

، عرض وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل الفريق العامل وثيقة بعنوان 2018عقودة يف يوليو ويف ادلورة السابعة امل .7

جراء اس تعراض شامل لهيلك الرسوم والرسوم احلالية لنظام  "املسامهة يف السالمة املالية للمنظمة" وشدد عىل رضورة اإ

 .7لهاي، وحبث تدابري لسّد العجز

اّبن ادلورة الثامنة والثالثني )ادلورة الاس تثنائية وفضاًل عن ذكل، أأخذ وفد الولاي .8 ت املتحدة الأمريكية اللكمة اإ

وأأعلن أأن "...مسأأةل الاس تدامة املالية عىل املدى الطويل  2018السابعة عرشة( مجلعية احتاد لهاي املعقودة يف سبمترب 

نظمة املموةل من الرسوم ]تكتيس[ أأمهية قصوى. أأن يس تعرض الفريق العامل الرسوم املرتبطة وعليه س يكون من املهم  للأ

، وأأن تأأخذ الأمانة املسأأةل يف 2017]...[ وتوقع الوفد أأن ميتثل احتاد لهاي لولية مجعيات الويبو لعام  بنظام لهاي.

عداد جدول أأعامل الفريق العامل يف عام   ".2019الاعتبار دلى اإ

 الغرض من هذه الوثيقة

لهيا مجعيات الويبو والامتس أ راء الفريق الغرض من هذه الوثيقة هو الا .9 س تجابة للتوصيات املذكورة أ نفًا اليت أأشارت اإ

 العامل يف رضورة تنقيح جدول الرسوم.

 الوضع املايل والتحليل اثنيًا.

 اترخي العجز

ىل عام  4199/1995تطور النتاجئ املالية لحتاد لهاي من الثنائية  1يعرض الشلك  .10  2018اإ

 2 ، ويعرض الشلك8

 عدد التسجيالت والتجديدات والقرارات ادلولية عىل مدى الفرتة ذاهتا.

                                                                 

 .WG/LD/H/6/5انظر الوثيقة  6
 .WG/LD/H/9/7انظر الوثيقة  7
 (.2018املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية )(، والتقرير 2017-2016(، وتقرير أأداء الويبو )2013-1994انظر تقارير الإدارة املالية ) 8
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ذ يبنّين الإيرادات والنفقات اإىل جانب البياانت التشغيلية والأحداث  .11 ويعرض املرفق الأول صورة أأمشل للوضع املايل اإ

 كام ييل: اكنتاملذكورة أ نفًا ولعل ادلوافع الرئيس ية اليت أأثرت يف النتاجئ املالية خالل الفرتة  التارخيية.

، اخنفض عدد التسجيالت ادلولية 2003ويف عام  .2002/2003جسَّل احتاد لهاي أأول جعز مايل يف الثنائية  (أأ )

 2004ابملئة يف عام  43مث اخنفض ذكل العدد بنس بة  ابملئة مقارنًة ابلعام السابق. 41بنس بة 

ىل اعامتد  .9 ويُعزى ذكل اإ

ويف ذكل الوقت، اكنت غالبية التعيينات ختص أأطرافًا متعاقدة من  .10يف الاحتاد الأورويب نظام التصممي امجلاعي

 2008ومل يتحسن الوضع حىت عام  .2005وبلغ عدد التسجيالت ادلولية أأدانه يف عام  أأعضاء يف الاحتاد الأورويب.

ىل نظام لهاي(، فاكن هل أ اثر سلبية طويةل  الأمد عىل عدد التجديدات اعتبارًا من )حيامن انضم الاحتاد الأورويب اإ

 2008عام 

11. 

ىل فائض طفيف يف الثنائية  2004/2005منذ الثنائية  -س امي عدد الفاحصني  ول -وقد أأدى خفض النفقات  (ب) اإ

نشاء الربانمج  .2008/2009 ماكنية ختصيص موارد حمددة لإدارة نظام  2012/13يف الثنائية  31غري أأن اإ أأاتح اإ

 وتبويهبا لهذا الغرض.لهاي وتطويره 

وقد أأدى انضامم مجهورية كوراي والياابن وتصديق الولايت املتحدة الأمريكية خباصٍة اإىل زايدة كبرية يف عدد  (ج)

ىل عام  2014التسجيالت ادلولية يف الفرتة املمتدة من عام   2016اإ

، ولكن الفحص الشلكي اذلي جيريه املكتب 12

أأضعاف يف الفرتة املمتدة من  3.7وقد ازداد عدد القرارات  ا ولايت حفص قضائية.ادلويل قد ازداد تعقيدًا لأهنا لكه

ىل عام  2014عام  ومواكبًة لعبء العمل املزتايد، فُتحت أأربع وظائف فاحصني يف الفرتة  .13ذلكل السبب أأيضاً  2017اإ

ىل عام  2015املمتدة من عام   2018اإ

14. 

جراءات التسجيل ادلولية يف (د)  نظاَمي مدريد ولهاي عىل املدى الطويل، ُوضع برانمج حتديث وسعيًا اإىل دمع اإ

مع الرتكزي أأساسًا عىل نظام تكنولوجيا  2016و 2007تكنولوجيا املعلومات املعمتد ونُفّنذ يف الفرتة املمتدة بني عاَمي 

ن وضع منصة عاملية ولكن مع تطور أأعامل جسل لهاي واسرتاتيجيته، ابت من الأمهية مباك املعلومات اخلاص مبدريد.

وقد ُوضع نظام لهاي املعلومايت اجلديد ونُفّنذ خالل  .15حديثة للملكية الفكرية تتكيف ومتطلبات السجل وتركز علهيا

                                                                 

 .2004يف عام  1,416و 2003يف عام  2,477و 2002يف عام  4,180بلغ عدد التسجيالت ادلولية  9
ماميً ، تصماميً جامعيًا مسجاًل وتص2002مارس  6ودخلت حزي النفاذ يف  2001ديسمرب  12، اليت اعُتمدت يف 6/2002أأنشأأت لحئة اجمللس رمق  10

ل حزي النفاذ يف  يف حني دخل  2002مارس  6جامعيًا غري مسجل ترسي أ اثره عىل اكمل أأرايض الاحتاد الأورويب. ودخل التصممي امجلاعي غري املسجَّ

ل حزي النفاذ يف   .2003أأبريل  1التصممي امجلاعي املسجَّ
 .يكون التسجيل ادلويل ساراًي ملدة مخس س نوات مع جواز جتديده بعد ذكل 11
 .2016يف عام  5,233و 2015يف عام  3,581و 2014يف عام  2,703بلغ عدد التسجيالت ادلولية  12
 .2017يف عام  11,688و 2014يف عام  3,169بلغ عدد القرارات  13
 .2019فضاًل عن ذكل، ُأصدر اإعالن وظيفتني اإضافيتني لفاحصني يف عام  14
 اكنت تكل املتطلبات احملددة كام ييل: 15

 حتضريًا لالنضامم املرتقب لأطراف جديدة؛ UTF-8للغات اليت تقتيض الرتمزي بلغة قبول ا –

 ( لالس تجابة للمتطلبات املتطورة للأطراف املتعاقدة؛ST.96زايدة دقة البياانت ) –

 حتسني الأمن وقدرة النظام عىل الصمود؛ –

 ملرتبطة هبا؛احلد من اخملاطر املرتبطة ابلبنية التحتية القدمية وعدم توفر املهارات ا –

 الامتثال للمعايري التقنية اجلديدة واملتطورة للويبو. –
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مع الاعامتد بشلك اكمل تقريبًا عىل متعاقدين خارجيني نظرًا اإىل عدم وجود فريق دمع  2018و 2017عاَمي 

جاملية للمرشوع قدرها  تكنولوجيا املعلومات اجلديد بعد مما  مليون فرنك سويرسي. 6.6أأسفر عن تلكفة اإ

يرادات والتاكليف التقديرات العرشية:  الإ

ماكانت معاجلة جعز نظام لهاي، ُأعدت تقديرات لتحسني فهم التطور املتوقع للأنشطة املتصةل  .12 حرصًا عىل حبث اإ

 ابلطلبات )احلجم( والإيرادات )عىل أأساس الرسوم( والتاكليف.

عداد توقعات الطلبات اخلاصة بنظام لهاي يف الفرتة املمتدة من عام  .13 ىل  2018وقد توىل كبري الاقتصاديني اإ اإ

ىل  (.3)الشلك  2029 عام أأي أأن  2029طلبات يف عام  13,210ومن املتوقع أأن يزداد جحم الطلبات زايدة كبرية فيصل اإ

ويعّد أأكرب دافع لزايدة الطلبات الانضامم املتوقع للصني يف  .2018ام ابملئة مقارنًة بع 143.7طلبًا أأو  7,790يزيد مبقدار 

 .2020 عام

 

يرادات لهاي خالل و  .14 بناء عىل توقعات الطلبات وهيلك الرسوم احلايل، أأعّد رئيس الاقتصاديني التقديرات اخلاصة ابإ

ىل  10ى ومن املتوقع أأن يتضاعف جحم الطلبات تقريبًا عىل مد .16(4الفرتة ذاهتا )الشلك  مليون فرنك  9.7س نوات فيصل اإ

 .2018ابملئة مقارنًة بعام  99.5مليون فرنك سويرسي أأو  4.8أأي أأن يزيد مبقدار  2029سويرسي يف عام 

                                                                 

يرادات الرسوم يف 4,844مالحظة: " 16 " يف التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 4,919. وقد ورد مبلغ "2018" هو أأساس مقارنة اإ

ضافة اإىل ذكل، يس تخدم املرفق الأول مبل79)الصفحة  2018  " لإيرادات "احتاد لهاي".5,336غ "(. واإ
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رت التاكليف عىل مدى فرتة العرش س نوات بناء عىل  .15 يرادات، قّدن ويف ضوء الزايدة املتوقعة للطلبات ومن مث لالإ

 ل الافرتاضات يف املرفق الثاين(:الإطار التايل )انظر تفاصي

 يتكون هيلك تاكليف نظام لهاي من الفئات اخملتلفة التالية: (أأ )

دارة وتس يري شؤون جسل لهاي؛ "1"  اإ

 ادلمع القانوين؛ "2"

 دمع التطوير والرتوجي؛ "3"

 العمليات؛ "4"

دمع الإدارة التنظميية وتس يري الشؤون )مثل املرافق واملوارد البرشية وتكنولوجيا املعلومات  "5"

 املالية(. شؤونوال 

ت التقديرات عىل أأساس النفقات الفعلية لعام  (ب) ل يف حاةل تكنولوجيا املعلومات اليت ُأعدت عىل  2018وُأعدَّ اإ

 ؛2020/21أأساس الأرقام الواردة يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 

فة املتغرية، فرتتبط بزايدة عبء أأما عنارص التلك وتشمل تقديرات التاكليف عنارص التلكفة الثابتة واملتغرية. (ج)

العمل؛ وأأما عنارص التلكفة الثابتة فُيفرتض أأهنا ستتطور تدرجييًا مع بلوغ عتبات العمل احلرجة )مثل العمل املرتبط 

 ابنضامم أأطراف جديدة(.
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تة كام ييل وتقميَّ عنارص التلكفة املتغرية لنظام لهاي وفقًا حلجم املعامالت وتكوين عبء العمل ومس توايت الأمت  .16

 (:5)الشلك 

ىل التجديدات 0.6حُيسب جحم املعامالت الناجتة عن لك طلب )نس بة  (أأ ) ىل التغيريات 0.2و اإ ىل  2.3و اإ اإ

 ويُعترب اثبتًا عىل مدى فرتة التقديرات العرشية ابس تثناء القرارات. 2017/18القرارات( عىل أأساس اجتاهات 

)أأي الولايت القضائية اليت تصدر قرارات(،  1999 وثيقة ضوء حالت الانضامم الأخرية واملتوقعة اإىل ويف

 ؛2029يف  4.2يزيد عدد القرارات يف لك طلب ليبلغ  أأن يُتوقع

ن املعامالت ترجَّ  (ب) ذ خيتلف جحم املوارد املطلوب ابختالف املعامالت، فاإ ح بطريقة خمتلفة يف حساب عبء اإ

  واحد؛ويراعي الرتجيح الوقت الالزم ملعاجلة طلب دويل العمل.

 .17(1:8:4:4وميكن للفاحص معاجلة مثانية جتديدات أأو أأربعة تغيريات أأو أأربعة قرارات )نس بة عبء العمل =  (ج)

 وقد أأبقي هذا الافرتاض عند املس توى نفسه عىل مدى فرتة التقديرات العرشية؛

ئة س نواًي فامي خيص ومن املتوقع أأن تتحسن قدرات الأمتتة عىل مدى فرتة التقديرات العرشية بنس بة مخسة ابمل  (د)

ق افرتاض أأمتتة التغيريات بنس بة مخسة ابملئة اعتبارًا من عام  التجديدات والقرارات.  .2022وُطّبن

 

ىل افرتاضات احلجم وعبء العمل، يُتوقع أأن تتغري التلكفة عىل مدى الفرتة العرشية )الشلك  .17 ( فزتداد من 6واستنادًا اإ

أأي أأن  2029مليون فرنك سويرسي يف عام  15.4لتبلغ  2018ويرسي يف عام مليون فرنك س 10.2أأساس مقارنة قدره 

 ابملئة )انظر تفاصيل احلساب يف املرفق الثالث(. 51.2مليون فرنك سويرسي أأو  5.2تزداد مببلغ 

ىل ما ييل: وتعزى الزايدة (أأ )  الس نوية يف املقام الأول اإ

 عبء معل؛الزايدة الكبرية املتوقعة يف الطلبات وما يرتبط هبا من  "1"

ىل وثيقة  "2"  )ويه كندا والصني والاحتاد الرويس(. 1999انضامم أأطراف جديدة اإ

                                                                 

 .2020/21متاش يًا مع الافرتاض الوارد يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  17
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وعىل الرمغ من أأنه يُتوقع أأن تؤدي  ومن املتوقع أأن تظل عنارص التلكفة الثابتة هممينة عىل هيلك الرسوم. (ب)

ىل تغري املوازين اإىل حد ما،  رة يف الطلبات وعبء العمل املتصل هبا اإ فاإن حصة عنارص التلكفة الثابتة الزايدة املقدَّ

 تقريبًا وفقًا حلساب خط الأساس. 80/20يف هناية الفرتة قيد الاس تعراض مقابل  70/30مقابل املتغرية ل تزال 

 

وبناء عىل تقديرات الطلبات والإيرادات والتاكليف، يُتوقع أأن يس متر نظام لهاي يف تسجيل جعز س نوي تشغييل  .18

ر مببلغ عىل مدى فرتة الس نوات ا مليون فرنك سويرسي يف  95.2لعرش قيد الاس تعراض مما سيسفر عن جعز مرتامك مقدَّ

ىل أأن هذه املالحظة تستند اإىل هيلك الرسوم احلايل والافرتاضات املتحفظة للتحسينات  .2029هناية عام  وجتدر الإشارة اإ

نتاجية. ىل اخليارات اخملتلفة العديدة املد احملمتةل يف الإ روسة حاليًا لتطوير نظام اللغات لنظام لهاي، فاإن املالحظة ونظرًا اإ

ىل النظام القامئ.  تستند اإ

ماكنية تنقيح جدول الرسوم اثلثًا.  اإ

يرادات  هيلك الرسوم احلايل واملصادر الرئيس ية لالإ

 يتضمن جدول الرسوم عدة بنود، مهنا الرسوم التالية اخملصصة للمكتب ادلويل: .19

ىل  1نارص رسوم الطلب ادلويل )الع   من البند أأول من جدول الرسوم( 3اإ

 تشمل العنارص التالية: .20

 :فرناكً سويرساًي عن لك تصممي  19و فرناكً سويرساًي عن تصممي واحد 397 الرمس الأسايس للطلب ادلويل

ضايف مشمول يف الطلب ادلويل نفسه؛  اإ

 :ذا اكن الطلب مودعاً  17 رمس النرش فرناكً سويرساًي عن لك  150ورقيًا،  فرناكً سويرساًي عن لك نسخة )واإ

ىل الصفحة الأوىل(؛  صفحة ابلإضافة اإ

 :ذا اكن عدد  الرمس الإضايف عن لك لكمة بعد اللكمة املائة يف الوصف فرناكن سويرساين عن لك لكمة اإ

 اللكامت يفوق املائة.
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ن فرض رمس عىل لك تصممي أأمر شائع يف الأنظمة الوطنية والإقلميية اليت تقبل  .21 وعىل الرمغ من أأن  تصاممي متعددة.واإ

تصممي صناعي كحد أأقىص، فاإن متوسط عدد التصاممي يف لك طلب قد  100الطلب ادلويل الواحد ميكن أأن حيتوي عىل 

ىل  2007تصاممي يف عام  5.5اخنفض عىل مدى الس نوات املاضية )من   (.2019تصاممي يف عام  3.7اإ

ىل الرمس الأسايس، يُفرض رمس نرش .22 ضافة اإ قلميية أأيضًا رسامً   عىل لك نسخة.واإ وتفرض بعض الأنظمة الوطنية أأو الإ

 عىل لك نسخة.

 من البند اثلثا من جدول الرسوم( 7رمس التجديد )العنرص 

قلميية اليت تقبل تصاممي متعددة. .23 ن املبلغ احلايل  يُفرض رمس عىل لك تصممي، وهو أأمر شائع يف الأنظمة الوطنية والإ واإ

ضايف. 17فرنك سويرسي لتصممي واحد و 200هو للرمس الأسايس   فرناكً سويرساًي للك تصممي اإ

 رسوم أأخرى )البندان خامسا وسادسا من جدول الرسوم(

جراء تغيري يف امللكية، أأو تغيري يف امس صاحب  .24 تُفرض رسوم عىل طلبات التدوين يف السجل ادلويل املتعلقة ابإ

ن مبلغ الرمس املفروض عىل الامتس تدوين تغيري يف امللكية أأو تغيري يف امس  .التسجيل أأو عنوانه، أأو الانتقاص، أأو التخيل واإ

ومن اجلدير ابذلكر أأن الرسوم املقابةل يف  فرناكً سويرساًي طبقًا جلدول الرسوم احلايل. 144صاحب التسجيل أأو عنوانه هو 

طار نظام مدريد يه  فرناكً سويرساًي لتدوين تغيري يف امس صاحب  150و فرناكً سويرساًي لتدوين تغيري يف امللكية 177اإ

 التسجيل أأو عنوانه.

 وأأخريًا، تُفرض رسوم أأيضًا عىل توفري الصور املعمتدة واملس تخرجات واملعلومات الأخرى. .25

 الإيرادات

 2018التايل املبالغ الواردة عن لك من بنود الرسوم يف عام  1يبنّين اجلدول  .26

18. 

 2018م والإيرادات يف الرسو  -نظام لهاي  :1اجلدول 

 احلصة 20املبلغ 19احلالت رسوم للمكتب ادلويل

يداعاً  4,768 من البند أأول( 3اإىل  1الطلبات ادلولية )العنارص   %75.7 3,635 اإ

 %39.4 1,892 تصماميً  4,767 الرمس الأسايس عن التصممي الأول 

 %4.9 237 تصماميً  12,467 الرمس الأسايس عن التصاممي الإضافية

 %29.0 1,392 نسخة 81,875 رمس النرش عن لك نسخة تُنرش

ذا اكنت النسخ ورقية(  %1.1 52 صفحة 349 رمس النرش عن لك صفحة )اإ

 %1.0 50 لكمة 25,048 الرمس الإضايف عن لك لكمة بعد اللكمة املائة يف الوصف

يداعاً  28 ((3)14الطلبات املرتوكة )القاعدة   %0.2 11 اإ
                                                                 

 وفقًا للتقرير الشهري ادلاخيل اذلي يقدمه قسم الإيرادات التابع لشعبة الشؤون املالية. 18
لتجديدات ما يه اإل أأرقام مس تنبطة من بياانت املبالغ اليت وفرها قسم الإيرادات. اإن الأرقام الواردة يف معود احلالت بشأأن الطلبات ادلولية وا 19

 .2018الأرقام الواردة يف معود احلالت بشأأن التغيريات، فقد ُوضعت عىل أأساس التدوين يف عام  وأأما
 بأ لف الفرناكت السويرسية. 20
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 %17.6 845 جتديداً  3,258 من البند اثلثا( 7العنرص التجديد )

 652 تصماميً  3,258 الرمس الأسايس عن التصممي الأول 

21 13.6% 

 %4.0 193 تصماميً  11,344 الرمس الأسايس عن التصاممي الإضافية

 %6.7   رسوم أأخرى )البندان خامسا وسادسا(

من  14و 13رصان التغيري يف امللكية أأو الامس أأو العنوان )العن 

 البند خامسا(

 %2.0 95 تسجيالً  657

 %0.1 5 تسجيالً  38 من البند خامسا( 16و 15التخيل/الانتقاص )العنرصان 

الصور املعمتدة؛ واملس تخرجات؛ واملعلومات الأخرى 

 سادسا( )البند
 %4.6 221 22حاةل 332,2

 %100 4,801  اجملموع

 ايس للطلبات ادلويلمناقشات الفريق العامل: الرمس الأس

ىل عام  .27  1996ترجع أأحدث زايدة يف الرسوم الأساس ية )للطلبات ادلولية والتجديد( اإ

فبعبارة أأخرى، ظل مبلغ  .23

 عامًا. 20الرسوم الأساس ية اثبتًا لأكرث من 

م وما ُذكر يف الفقرة  .28 ماكنية تنقيح جدول 5وبناًء عىل ما تقدَّ اّبن دورته  من هذه الوثيقة، انقش الفريق العامل اإ الرسوم اإ

ماكنية  "2زايدة الرمس الأسايس احلايل بلك بساطة؛ " "1" واقرتحت الوثيقة هنجني لزايدة مبلغ الرمس الأسايس: اخلامسة. واإ

دراج مفهوم رمس مرتبط ابلتعيني ومن شأأن الهنج الثاين أأن ميكّنن املكتب ادلويل من تلقي تعويض عن عبء العمل  .24اإ

 تعيني ولايت حفص قضائية. الإضايف اذلي يسببه

ىل أأهنا ل تس تطيع تأأييد فكرة اس تحداث رمس أأسايس مرتبط ابلتعيني،  .29 وعىل الرمغ من أأن بعض الوفود قد أأشارت اإ

ىل أأن "عدة وفود أأيدت فكرة تنقيح الرسوم حىت يمتكن املكتب ادلويل من تغطية نفقاته". وقد ُشدد أأيضًا  فقد أأشار الرئيس اإ

لهيلك احلايل للرمس الأسايس، اذلي يتكون من رمس أأعىل عن التصممي الأول ورمس أأدىن عن لك تصممي عىل أأنه "يف ظل ا

دخال زايدة متناس بة يف الرسوم عىل التصاممي الإضافية كهنج بديل" ماكنية اإ ضايف، ميكن النظر يف اإ ومن مث، خلصت  .اإ

ىل أأن الأمانة س تعد بعض الهنوج املمكنة لتنقيح جدول  .25الرسوم املناقشات اإ

                                                                 

ةل  21  ()ج( مقابل التجديد املتأأخر.1)24طبقًا للقاعدة من املفهوم أأن هذا املبلغ يشمل الرسوم الإضافية احملصَّ
 (.5(؛ واملعلومات الأخرى )2,169(؛ والصور املعمتدة )158تنقسم كام ييل: املس تخرجات ) 22
الطلب فرناكً سويرساًي، و"عن لك تصممي اإضايف مشمول يف  397فرناكً سويرساًي اإىل  385زيد مبلغ "رمس الإيداع ادلويل" عن التصممي الواحد من  23

فرناكً سويرساًي اإىل  194فرناكً سويرساًي. وقد زيد مبلغ "رمس التجديد ادلويل" عن التصممي الواحد من  19فرناكً سويرساًي اإىل  18ادلويل نفسه" من 

 .فرناكً سويرسايً  17فرناكً سويرساًي اإىل  16فرنك سويرسي، و"عن لك تصممي اإضايف ومشمول يف التسجيل ادلويل نفسه" من  200
 .WG/LD/H/6/5انظر الوثيقة  24
 .WG/LD/H/8/5من الوثيقة  147اإىل  138انظر الفقرات  25
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 دراسة هيألك ومبالغ الرسوم يف أأنظمة التصاممي املتعددة عىل املس تويني الوطين أأو الإقلميي

فرناكً سويرساًي( ومبلغ  397كام ذكر الفريق العامل، يوجد فرق شاسع بني مبلغ الرمس الأسايس للتصممي الأول ) .30

ضايف ومشمول يف الطلب ادلويل نفسه  ويعين ذكل أأن  فرناكً سويرساًي عن لك تصممي(. 19)الرمس الأسايس للك تصممي اإ

ضايف يُفرض عليه رمس نسبته  سايس املس تحق عن التصممي الأول عىل الرمغ من أأن ابملئة من مبلغ الرمس الأ  4.8لك تصممي اإ

 الفحص الشلكي للطلبات ادلولية جُيرى بدرجة مزتايدة للك تصممي عىل حدة.

م، أأجرت الأمانة .31  20وتبنيَّ أأن  .26بدلاً  37حتلياًل مقاراًن لهيلك الرسوم يف  ويف ضوء ما تقدَّ

من أأصل تكل البدلان  27

عىل لك تصممي مع  االس بعة والثالثني دلهيا هيلك رسوم مماثل لنظام لهاي، أأي أأهنا تقبل التصاممي املتعددة وتفرض رسوم

ن، اكن متوسط نس بة الرمس املفروض عىل ومن أأصل تكل البدلان العرشي .28احامتل تطبيق ختفيض عىل لك تصممي اإضايف

ىل الرمس املفروض عىل التصممي الأول  ضايف اإ  ابملئة(. 67.5ابملئة )والنس بة الوسطى يه  62.8لك تصممي اإ

طار نظام لهاي، يُفرض رمس نرش قدره  .32 ىل الرمس الأسايس. 17ويف اإ  فرناكً سويرساًي عىل لك نسخة ابلإضافة اإ

ونظرًا اإىل رمس النرش والعدد املتوسط املذكورين أ نفًا،  نسخة. 4.8دد النسخ من لك تصممي ، اكن متوسط ع2018عام  ويف

ىل الرمس املفروض عىل التصممي الأول  تقريبًا أأي أأهنا  ابملئة 21.1تكون نس بة الرمس املفروض عىل لك التصممي الإضايف اإ

 .29تظل منخفضة

املذكورة أ نفًا تفرض رمس نرش )أأو رسامً مماثاًل( عىل لك تصممي وعىل سبيل املقارنة، فاإن تسعة من البدلان العرشين  .33

طار نظام لهاي. أأو ومن مث، اس تخدم التحليل العدد املتوسط لنسخ  لك نسخة فضاًل عن رمس الطلب كام هو احلال يف اإ

ىل املبلغ ( من أأجل حساب نس بة رمس الطلب ورمس النرش )حبسب احلال( للك تصممي اإ 4.8لك تصممي املذكور أ نفًا ) ضايف اإ

ىل ما ييل:  املفروض عىل التصممي الأول وخلصت اإ

يف البدلان التسعة اليت تفرض رمس نرش منفصل، يكون متوسط نس بة الرمس املفروض عىل لك تصممي  (أأ )

ىل الرمس املفروض عىل التصممي الأول  ضايف اإ  ابملئة(؛ 73.2ابملئة )والنس بة الوسطى يه  60.2اإ

                                                                 

 اختريت تكل البدلان ابس تخدام املعايري املوضوعية الثالثة التالية )بناء عىل عدد التصاممي(: 26

  2018يف الطلبات ادلولية يف عام الأطراف املتعاقدة الأكرث تعيينًا: الأطراف املتعاقدة املعيَّنة العرشون الأكرث تعيينًا، 

  2018املس تخدمون الناشطون يف نظام لهاي: بدلان املنشأأ العرشون الأوىل من حيث عدد الإيداعات ادلولية يف عام، 

  2017البدلان اليت تُس تخدم فهيا أأنظمة التصاممي بنشاط: البدلان العرشون الأوىل من حيث عدد طلبات التصاممي املتلقاة يف عام. 
يد، الرنوجي، فامي ييل الرتتيب التنازيل للبدلان من حيث النس بة: أأسرتاليا، س نغافورة، مجهورية كوراي )املبلغ نفسه حىت هذه املرتبة(، رصبيا، السو  27

الأورويب )للك تصممي البوس نة والهرسك، امجلهورية التش يكية، ادلامنرك، بنيلوكس )للك تصممي اإضايف من التصممي الثاين اإىل العارش(، مرص، الاحتاد 

يران )مجهورية  الإسالمية(، المنسا )للك تصممي اإضايف من التصممي  -اإضايف من الثاين اإىل العارش(، ليختنش تاين، سويرسا، تركيا، الاحتاد الرويس، اإ

ولايت املتحدة الأمريكية لأن نظام التصاممي القامئ الثاين اإىل العارش(، أأوكرانيا )للك تصممي اإضايف من الثاين اإىل العارش(، اليوانن. ومل تُدَرج الياابن وال

يداع الإلكرتوين( عىل التصاممي حىت التصممي العارش. 60فهيا أأحادي. ومل تُدرج أأملانيا بسبب نظام الرسوم الفريد اذلي يفرض رسامً موحدًا )  يورو لالإ
(. ومىت نصت الولية القضائية عىل رسوم 2019)يف مارس  Lex WIPOو منصة البياانت املس تخدمة يه البياانت املتوفرة عىل املواقع الإلكرتونية أأ  28

يداعات الإلكرتونية والإيداعات الورقية، يؤخذ برمس الإيداعات الإلكرتونية لأهنا شلكت  ابملئة من مجموع الطلبات ادلولية املودعة  98خمتلفة لالإ

 .2018م مبارشة أأو غري مبارشة( يف اإطار نظام لهاي يف عا )بطريقة
يداع طلب دويل للتصممي الأول 2018يف عام  29 فرناكً سويرساًي زائد  397فرناكً سويرساًي ) 479، اكن املبلغ املتوسط اذلي تلقاه املكتب ادلويل عن اإ

 لك تصممي اإضايف.نسخة( ل 4.8فرناكً سويرساًي لنرش  82فرناكً سويرساًي زائد  19فرنك سويرسي ) 101نسخة( و 4.8فرناكً سويرساًي لنرش  82
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ىل الرمس املفروض عىل يف البدلان العرشين لكها (ب) ضايف اإ ، اكن متوسط نس بة الرمس املفروض عىل لك تصممي اإ

 ابملئة تقريبًا(. 67.5تقريبًا )والنس بة الوسطى يه  ابملئة 62.8التصممي الأول 

ن النس بة البالغة  .34 طار نظام  21.1ابملئة )أأو  4.8ومن مث، فاإ ابملئة يف حال مراعاة رمس النرش( للك تصممي اإضايف يف اإ

 هاي ل تزال أأقل بكثري من النسب املتوسطة السائدة يف الأنظمة الأخرى اليت تقبل تعدد التصاممي.ل

، اكنت نس بة الرمس املفروض عىل لك تصممي 30وأأخريًا، لوحظ أأنه فامي خيص املس توى الثاين من رمس التعيني العادي .35

ىل الرمس املفروض عىل التصممي الأول  ضايف اإ  .ابملئة 33.3اإ

فرناكً سويرساًي  160فرناكً سويرساًي  397ابملئة من  62.8و 33.3النسبتان املذكوراتن أ نفًا وهام  وتساوي .36

السابقة، يكون املقدار النظري  32وبتطبيق احلساب نفسه املس تخدم يف الفقرة  فرنك سويرسي عىل التوايل. 302و

ضايف  للرمس  .31توايلفرناكً سويرساًي عىل ال  220و 78الأسايس عن لك تصممي اإ

ماكنية زايدة مبلغ الرمس الأسايس عن لك تصممي اإضايف:  احملأاكة اإ

فرناكً سويرساًي يف  30فرناكً سويرساًي(  19عىل النواجت السابقة، أأعدت الأمانة حمأاكة لزايدة املبلغ احلايل ) ءً بنا .37

 80و 50 فرناكً سويرساًي فتكون املبالغ كام ييل: 220السيناريو حىت 

 فرناكً سويرساًي. 220و 200و 170و 140و 110و 32

ىل الإسقاط العرشي نفسه املس تخدم يف  ر  7ويبنّين الشلك  .اجلزء "اثنيًا" أأعالهوتستند احملأاكة اإ التايل "اجملموع املقدَّ

 .33والإيرادات الإضافية" وفقًا للك سيناريو

                                                                 

ه اإىل الأطراف املتعاقدة اليت جيري مكتهبا 2()ب("1)12انظر القاعدة  30 " من الالحئة التنفيذية املشرتكة. وجتدر الإشارة اإىل أأن املس توى الثاين موجَّ

ن مبلغ املس توى الثاين لرمس التعيني العادي هو  فرناكً سويرساًي  20يرساًي لتصممي واحد وفرناكً سو  60حفصًا موضوعيًا غري الفحص املتعلق ابجلدة. واإ

 للك تصممي اإضايف.
 302ابملئة  62.8نسخة(؛ وتساوي النس بة  4.8فرناكً سويرساًي لنرش  82فرناكً سويرساًي زائد  78فرناكً سويرساًي ) 160ابملئة  33.3تساوي النس بة  31

 نسخة(. 4.8فرناكً سويرساًي لنرش  82فرناكً سويرساًي زائد  220فرنك سويرسي )
 (.35يساوي هذا املبلغ تقريبًا النس بة املذكورة يف اإطار املس توى الثاين من رمس التعيني العادي )انظر الفقرة  32
لأسايس لعدد يشمل ذكل لك الإيرادات مبا فهيا تكل املتأأتية عن التجديد والرسوم الأخرى. وتشمل "الإيرادات املتعلقة ابلتصاممي الإضافية" "الرمس ا 33

 نسخة للك تصممي اإضايف". 4.8( تصممي اإضايف )وفقًا للك سيناريو(" و"رمس النرش لعدد 1 - 3.6) 2.6
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 ت الإجامليةزايدة الرمس الأسايس عىل لك تصممي اإضايف من الإيرادا -حمأاكة  :7الشلك 

 

 

رة. 7ويبنّين اخلط الأمحر الوارد يف الشلك  .38 ومن مث، فاإن الأخذ ابلسيناريو القامئ عىل  أأعاله النفقات الس نوية املقدَّ

رة يف عام  200زايدة املبلغ اإىل  يف حال عدم اختاذ أأي  2029فرنك سويرسي س يكون رضوراًي لس تعادة التاكليف املقدَّ

 أأخرى.تدابري 

وحىت زايدة املبلغ  فرناكً سويرساًي. 19أأضعاف املبلغ احلايل البالغ  10فرنك سويرسي تساوي  200ومع ذكل، فاإن  .39

جراء دراسة متأأنية لزايدة الرسوم بأأي مبلغ  فرناكً سويرساًي س يعين مضاعفة املبلغ احلايل أأربع مرات. 80اإىل  ومن مث، سيتعني اإ

 حىت ل يؤثر ذكل سلبًا يف جاذبية نظام لهاي.

 التأأثري احملمتل يف سلوك املودعني

م، ُطلب من شعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءات التابعة للمكتب ادلويل التعليق عىل "مرونة  .40 بناء عىل ما تقدَّ

ىل أأي نتيجة جمدية عامًة. وم".الرس تكيفالرسوم أأو  ىل البياانت احملدودة املتوفرة، مل يفضن التحليل اإ وعلقت الشعبة  ونظرًا اإ

دراج عدد أأقل من  ضايف سيشجع املودعني عىل اإ مع ذكل أأنه عىل الرمغ من أأن زايدة يف مبلغ الرمس الأسايس للك تصممي اإ

 لقدر س يؤدي عىل الأرحج اإىل زايدة يف الإيرادات.التصاممي يف الطلب نفسه، فاإن زايدة يف الرسوم بذكل ا
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فرناكً سويرسايً 220 فرنك سويرسي200 فرناكً سويرسايً 170
فرناكً سويرسايً 140 فرناكت سويرسية110 فرناكً سويرسايً 80
فرناكً سويرسايً 50 فرناكً سويرسايً 19 رمس النرش للتصاممي الإضافية

الإيرادات الأخرى 2029-2019تقديرات تلكفة لهاي 

يرادات املتعلقة ابلتصاممي الإضافية" الرمس الأسايس للتصاممي الإضافية )1*  رناكً سويرساًي(ف 220اإىل  19: تشمل "الإ

 فرناكً سويرساًي( لتكل التصاممي. 17النرش ) ورمس

رة للفرتة املمتدة بني عاَمي 2* يرادات املقدَّ مت شعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءات الإ  .2029و 2018: قدَّ

 

 فرناكً سويرسايً  50

 فرناكت سويرسية 110

 فرناكً سويرسايً  140

 فرناكً سويرسايً  170

 فرناكً سويرسايً  220

يرادات املتعلقة  الإ

 ابلتصاممي الإضافية

يرادات غري تكل املتعلقة  الإ

 ابلتصاممي الإضافية

 فرناكً سويرسايً  80

 فرنك سويرسي 200

 فرناكً سويرسايً  19
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 الاقرتاح رابعًا.

 زايدة مبلغ الرمس الأسايس عن لك تصممي اإضايف

م، يُقرتح امليض قدمًا يف تكل املسأأةل حبذر  .41 اّبن دورته اخلامسة وبناء عىل ما تقدَّ معاًل ابلولية املناطة ابلفريق العامل اإ

ضايف مدرج يف الطلب ادلويل نفسه )العنرص والنظر يف تعديل مبلغ الرمس الأسا  19من البند أأول( من  2يس للك تصممي اإ

ىل  ومن مث، س ُيغري مبلغ الفرنكني السويرسيني  فرناكً سويرساًي عىل النحو املبنيَّ يف مرفق هذه الوثيقة. 50فرناكً سويرسًا اإ

فض من الرمس املذكور أ نفًا واملطبق عىل الطلبات . الرمس الأسايس" بوصفه املبلغ اخمل1( الوارد يف حاش ية "العنرص 2)

 فرناكت سويرسية. 5ادلولية اليت يودعها مودعون من أأقل البدلان منوًا اإىل 

 ال اثر احملمتةل عىل التلكفة ابلنس بة اإىل املس تخدمني

احتوت تكل و  طلبًا دوليًا. 4,768مليون فرنك سويرسي عن  3.635، تلقى املكتب ادلويل 1كام ورد يف اجلدول  .42

ضافيًا أأي مبا متوسطه  12,467تصماميً مبا فهيا  17,234الطلبات عىل  ضايف للك طلب. 2.6تصماميً اإ  تصممي اإ

ضايف يف تكل الطلبات ادلولية املسجَّةل يف  50وبتطبيق السيناريو املقرتح القامئ عىل  .43 فرناكً سويرساًي عىل لك تصممي اإ

 ابملئة. 10.6أألف فرنك سويرسي أأي بزايدة نسبهتا  386اجتة للمكتب ادلويل ، تكون الإيرادات الإضافية الن2018عام 

ىل املس تخدمني اذلين أأودعوا طلبات حتتوي عىل تصاممي متعددة يف عام  .44 ، فس تعين الزايدة املقرتحة 2018وابلنس بة اإ

ىل أأن ومع ذكل، جتدر الإشا فرناكً سويرساًي. 80.6أأهنم اكنوا س يدفعون يف املتوسط زايدة قدرها  من أأصل  2,919رة اإ

جاميل عدد التسجيالت  61.2طلبًا دوليًا اكنت حتتوي عىل تصممي واحد، أأي أأن أأكرث من نصف ) 4,768 ابملئة( من اإ

 ادلولية لن تتأأثر ابلزايدة املقرتحة عىل الإطالق.

 الاس تعراض ادلوري للوضع املايل وجدول الرسوم

جيابيًا يف .45 ذا أأبدى الفريق العامل رأأاًي اإ ضايف مشمول يف الطلب  اإ الزايدة املقرتحة ملبلغ الرمس الأسايس عن لك تصممي اإ

س تكون الاس تجابة ملناقشات مجعيات الويبو يف سلسةل اجامتعاهتا ف ادلويل، واعمتدت مجعية احتاد لهاي ذكل الاقرتاح، 

 (.5و 4ن هممة )انظر الفقرتني السابعة وامخلسني فضاًل عن توصيات مراجع احلساابت اخلاريج مبثابة خطوة صغرية ولك

ومراجعة  مراقبةوكام أأوىص مراجع احلساابت اخلاريج وذكرت مجعيات الويبو، يتطلب العجز املس متر لحتاد لهاي  .46

ىل التأأكد من الاس تدامة  هيلك الرسوم احلايل ابنتظام. ومن مث، سيس متر املكتب ادلويل يف وضع اقرتاحات أأخرى هتدف اإ

دارته.املالية لنظام لها  ي مع مراعاة أ اثر الاقرتاح احلايل وتطور عوامل أأخرى ختص النظام واإ
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ىل ما ييل: .47 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

م يف هذه  "1" النظر يف الاقرتاح املقدَّ

 الوثيقة والتعليق عليه؛

ىل مجعية  "2" والبت يف توجيه توصية اإ

احتاد لهاي ابعامتد التعديالت املقرتح 

دخالها عىل جدول الرسوم يف الالحئة  اإ

َّنة يف املرفق  التنفيذية املشرتكة، بصيغهتا املبي

الرابع من هذه الوثيقة، واقرتاح اترخي 

 دلخول تكل التعديالت حزي النفاذ.

 ]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول
 

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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income expenditure surplus/deficit IRs renewals decisions contracting parties

 ايالنتاجئ املالية لحتاد له

 )عدد الأطراف املتعاقدة( 2018اإىل  1996من 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 )عدد احلالت(

صة ابلتصاممي لواحئ اجمللس الأورويب اخلا

 .2001امجلاعية واملعمتدة يف ديسمرب 
يداع  اخنفاض الإيداعات اجلديدة: أأصبح اإ

ةل ممكنًا يف أأبريل   .2003التصاممي امجلاعية املسجَّ
خنفاض يف الإيداعات الاتوابع من 

 .2003اجلديدة يف عام 

نشاء جسل لهاي وفصهل عن  اإ

نشاء الربانمج  .2009جسل مدريد يف عام   31اإ

 .(2012/13الثنائية  يف)

زايدة كبرية يف عدد القرارات نتيجة انضامم مجهورية 

 كوراي والياابن والولايت املتحدة الأمريكية.

ر نظام لهاي املعلومايت وُأطلق  طّون

 .2018و 2017عىل مدى عاَمي 

اعامتد املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 

 .(2010/11)اعتبارًا من الثنائية 

أأصبح الاحتاد الأورويب طرفًا متعاقدًا يف يناير  - 2008زايدة طفيفة يف عدد الإيداعات اجلديدة مقارنًة بعام 

. واكن الاحتاد الأورويب 2008ابملئة يف الإيداعات اجلديدة يف عام  30، فأأدى ذكل اإىل زايدة بنس بة 2008

. ومع ذكل، أأدت الأزمة العاملية اإىل تباطؤ تكل الزايدة اعتبارًا 2010تعاقدة املعيَّنة منذ عام أأكرث الأطراف امل 

 .(28، الصفحة 2010/11. )تقرير الإدارة املالية 2009من عام 

فُتحت ثالث وظائف فاحصني دلمع متطلبات الفحص واللغات 

الإضافية عقب انضامم مجهورية كوراي والياابن والولايت املتحدة 

 .2018مريكية. فُتحت وظيفة فاحص واحدة يف الأ 

 وظيفة فاحص واحدة. فُتحت

 املتعاقدة الأطراف  القرارات  التجديدات  التسجيالت ادلولية  الفائض/العجز  النفقات  الإيرادات 
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 املرفق الثاين
 

 (2029-2019تلكفة لهاي )افرتاضات 

 
 عنرص التلكفة

 افرتاضات حتليل تلكفة لهاي

 
 التأأثري يف

 التعليقات القمية املفرتضة أأو العامل املفرتض

 
 املتغرية الثابتة

 
       

 
      عنارص عامة 

 

  x x بياانت خط الأساس حلساب التلكفة 

 للربانمج ، بعد التسوية وفقاً 2018البياانت الفعلية لعام 

فامي خيص تكنولوجيا املعلومات  2020/21واملزيانية 

 والاس تضافة السحابية

دارة الأداء املؤسيس، والنظام املايل لربانمج الإدارة املتاكمةل  املصادر: اإ

 

 توقعات شعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءات  x  الطلبات املتوقعة عىل مدى عرش س نوات 
الطلبات املتوقعة هو الصني يف  ملأأخوذ به يف حساباالانضامم الوحيد 

 2020 عام

 

  %2املوظفون   x x الزايدة الس نوية الاعتيادية يف التلكفة 

 

  تشمل هذه التقديرات اعتبارات توسع النظام اللغويل نطبقم غري     التوسع اللغوي 

 
      وادلمع الإداري الشؤونتس يري  أألف.

 

  % موظفونx x  100 التوزيع بني املوظفني / خالف املوظفني 

 

   x زايدات التلكفة الثابتة 
/  2023/  2020س نوات، مطبَّقة عىل  3% لك 5

2026  /2029 

ضافية لك  5 تغطيةل اعامتدات   س نوات 3حالت انضامم اإ

 (2020)مهنا الصني يف 

جامًل عىل مدى الفرتة قيد ادلراسة 20  حاةل انضامم اإ
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      ادلمع القانوين ابء.

 

 يف التعليقات "% موظفون100"ما مل يرد  % خالف املوظفني35% موظفون / x x  65 بني املوظفني / خالف املوظفني التوزيع 

 

   x زايدات التلكفة الثابتة 
/  2023/  2020س نوات، مطبَّقة عىل  3% لك 5

2026  /2029 

ضافية لك  5 تغطيةل اعامتدات   س نوات 3حالت انضامم اإ

 (2020)مهنا الصني يف 

جامًل عىل مدى الفرتة قيد ادلراسةح 20  اةل انضامم اإ

 

  % يف عبء العمل10زايدة س نوية بنس بة   x  مؤرش التاكليف املتغرية 

 
      التطوير والرتوجيدمع  جمي.

 

 اتيف التعليق "% موظفون100"يرد ما مل  % خالف املوظفني35% موظفون / x x  65 التوزيع بني املوظفني / خالف املوظفني 

 

   x زايدات التلكفة الثابتة 
/  2023/  2020س نوات، مطبَّقة عىل  3% لك 5

2026  /2029 

ضافية لك  5 تغطيةل اعامتدات   س نوات 3حالت انضامم اإ

 (2020)مهنا الصني يف 

جامًل عىل مدى الفرتة قيد ادلراسة 20  حاةل انضامم اإ

 

  عبء العملابلامتيش مع زايدة   x  خدمة الزابئن )الاس تفسارات( 

 

  % يف عبء العمل10زايدة س نوية بنس بة   x  مؤرش التاكليف املتغرية الأخرى 
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 وفقًا للربانمج واملزيانية عىل افرتاض معاجلة )= تسجيل( لك الطلبات  x  معاجلة الطلبات

 

  x  املعامالت حبسب لك طلب

 الت اإىل الطلب الواحد:نس بة املعام

 0.6التجديد • 

 0.2التغيريات • 

ىل  2.3القرارات من •  يف هناية  4.0)خط الأساس( اإ

 الفرتة

 املعامالت الناش ئة عن طلب واحد

 2018-2017متوسط الفرتة 

 يُتوقع ثبات التجديدات والتغيريات وزايدة القرارات، انظر أأدانه

 

  x  الزايدة يف القرارات

رجيية ملواكبة الزايدة يف الولايت القضائية اليت زايدات تد

 تصدر قرارات ويه الصني حتديدًا. 

 2020يف  2.6لتبلغ  0.3• +

 2021يف  3.4لتبلغ  0.8• +

يف هناية  4.2زايدة خطية يف الس نوات الأخرية لتبلغ • 

 يف الس نة( 0.1الفرتة )+

ت خالل الفرتة قيد الافرتاض: زايدة يف الولايت القضائية اليت تصدر قرارا

 .17اإىل  5ادلراسة من 

%( والولايت القضائية 50التوقع أأن حتظى الصني بتعيينات كثرية )بنس بة 

 %(.20الأخرى بتعيينات أأقل )أأقرب اإىل 

 (1الأثر مبنيَّ يف س نة الانضامم + س نة )

 

  x  عبء العمل املعاجل

ىل الطلب الواحد:  نس بة عبء العمل اإ

 8التجديد • 

 4غيريات الت • 

 4القرارات • 

 وفقًا للربانمج واملزيانية

 
 يطبَّق عىل التجديدات والقرارات )وفقًا للربانمج واملزيانية(  13.7/ املؤمتت  1اليدوي   x  نس بة عبء العمل اليدوي/املؤمتت

 

 % كحد أأقىص90% س نواًي حىت أأمتتة بنس بة x  5  حتسني الأمتتة

 رات. يطبَّق عىل التجديدات والقرا

 2018-2017لأمتتة املتوسطة يف الفرتة انقطة البداية للتحسني تقوم عىل نس بة 

 )عقب تنفيذ مرشوع من 2022اعامتد الأمتتة يف التغيريات اعتبارًا من 

 اخلطة الرأأساملية الرئيس ية( مرشوعات
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 يف التعليقات "% موظفون100"ما مل يرد  % خالف املوظفني35% موظفون / x x  65 التوزيع بني املوظفني / خالف املوظفني 

 

   x زايدات التلكفة الثابتة 
/  2023/  2020س نوات، مطبَّقة عىل  3% لك 5

2026  /2029 

ضافية لك  5 تغطيةل اعامتدات   س نوات 3حالت انضامم اإ

 (2020)مهنا الصني يف 

جامًل عىل مدى الفرتة قيد ادلراسة 20  حاةل انضامم اإ

 

  % يف عبء العمل10زايدة س نوية بنس بة   x  مؤرش التاكليف املتغرية 

 
      التاكليف الإدارية املبارشة هاء.

 

 ل ينطبق عىل الربيد )انظر أأدانه( % خالف املوظفني35% موظفون / x x  65 التوزيع بني املوظفني / خالف املوظفني 

 

 فرنك سويرسي يف الس نة x  50,000  الربيد 

 ة.ل تُفرتض أأي زايدة يف التلكف

عىل افرتاض أأن الزايدة يف النشاط س يقابلها اخنفاض يف اس تخدام خدمات 

 الربيد

 

يرادات     x دمع قسم الإ
% يف عبء العمل عندما يتجاوز احلجم 25زايدة بنس بة 

 طلب يف الس نة 10,000

يراداافرتاض اقرتحه رئيس قس ات اخلاصة ت ومطبَّق عىل التوقعم الإ

 2024 بعام

 

 
دلمع الاس تضافة زايدات التلكفة الثابتة 

 السحابية
x   

/  2023/  2020س نوات، مطبَّقة عىل  3% لك 5

2026  /2029 

ضافية لك  5 تغطيةل اعامتدات   س نوات 3حالت انضامم اإ

 (2020)مهنا الصني يف 

جامًل عىل مدى الفرتة قيد ادلراسة 20  حاةل انضامم اإ

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 (2029-2019تفاصيل حساب تلكفة لهاي )

 
 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 املرفق الرابع
 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة

 1960ووثيقة  1999بني وثيقة 

 لتفاق لهاي

 ([20xx….. ])نص انفذ يف 

]...[ 

 جدول الرسوم

 ([20xx….. ] اعتبارًا من فذان)

 ابلفرناكت السويرسية

 الطلبات ادلولية :أأولً 

 *الرمس الأسايس .1

 397 عن تصممي واحد 1.1

ضايف مشمول يفعن لك 2.1   تصممي اإ

 5019 الطلب ادلويل نفسه

]...[ 

 ]هناية املرفق الرابع والوثيقة[

                                                                 

% من املبلغ احملدد )مع حتويل الرمق بكسوره اإىل أأقرب رمق بال كسور( عىل الطلب ادلويل اذلي 10ختفض الرسوم الواجب دفعها للمكتب ادلويل لتبلغ  *

ببدل من البدلان الأقل منوا املذكورة يف قامئة الأمم املتحدة، أأو مبنظمة حكومية دولية تكون أأغلبية ادلول الأعضاء فهيا من البدلان يكون س ند مودعه الوحيد ارتباطه 

ذا  الأقل منوا. ويطبّق التخفيض أأيضا عىل الطلب ادلويل اذلي يكون س ند مودعه غري الوحيد ارتباطه بطرف متعاقد هو من البدلان الأقل منوا، مل يكن من واإ

حرصاي. ويف حال فاق عدد املودعني الواحد، وجب  1999البدلان الأقل منوا، فدوةل عضوا يف تكل املنظمة احلكومية ادلولية ويكون الطلب ادلويل خاضعا لوثيقة 

 أأن يس تويف لك واحد املعايري املذكورة.

)عن لك تصممي اإضايف ومشمول يف  فرناكت سويرسية 5فرنكني اثننيممي واحد( و فرناك سويرساي )عن تص 40ويف حال تطبيق التخفيض، يكون الرمس الأسايس 

فرناك سويرساي عن لك صفحة تظهر علهيا نسخة أأو أأكرث، ابلإضافة اإىل الصفحة الأوىل،  15الطلب ادلويل نفسه(، ورمس النرش فرنكني اثنني عن لك نسخة و

ذا اكن عدد اللكامت يفوق املائة، فرناك واحدا عن لك مخس لكامت بعد املائة.ويكون الرمس الإضايف عن لك لكمة بعد اللكمة املائة يف   الوصف اإ
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