
 2020لتنفيذ املايل وتنفيذ الربانمج حىت هناية يوليو ل  اس تعراض عام

 مقدمة

 عىل تنفيذ برامج الويبو 19-جاحئة كوفيد  أ اثرعن  حمدثةتزويد ادلول ال عضاء مبعلومات غراض ت الوثيقة احلالية ل  ُأعد  

يراداهت طار الربانمج واملزيانية املعمتدين 2020، حىت هناية يوليو اونفقاهت اوا  نرشت الويبو أ يًضا و . 2020/21 للثنائية، يف ا 

لكرتونيةلوحة   ةأ ثناء جاحئمعليات املنظمة  برصدتسمح لدلول ال عضاء  2020أ بريل  15ل دارة ال زمات يف  متابعة ا 

يراداهتا ونفقاهتا املتابعةتوفر لوحة . و 19-كوفيد  .1حتديثًا شهرًًي للطلب عىل خدمات الويبو وا 

فع، اذلي 2020تقرير أ داء الويبو لعام  وسيتضمن ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف عام  سُير ، التقارير املالية والربانجمية 2021ا 

 .ولواحئه، وفقًا للنظام املايل 2020الاكمةل لعام 

 2020يوليو  ايةحىت هننتاجئ الويبو املالية 

وتطورها الشهري  2020لويبو حىت هناية يوليو اليت حققهتا االنتاجئ املالية  عنيقدم اجلدول والرمس البياين أ دانه نظرة عامة 

 .ينايرشهر منذ 

 نتاجئ الويبو املالية

 

                                         
119/en/dashboard/crisis_mgt_dashboard.pdf-https://www.wipo.int/export/sites/www/covid  

في نهاية يوليو 2020

(بماليين الفرنكات السويسرية)

1
الهدف

2
المبالغ الفعلية

 كنسبة مئوية 

من الهدف

%108 273.2 253.1 882.8اإليرادات )على أساس االستحقاق(

النفقات )على أساس الميزانية(

%93 123.3 132.7 475.9الموظفون

%88 63.4 72.4 292.5خالف الموظفين

%91 186.7 205.1 768.4مجموع النفقات

 86.4 114.4نتيجة )الميزامية(

(13.9)(18.5)     تسوية نفقات الميزانية المعتمدة استنادا إلى معايير إيبساس

 72.5 95.8 النتيجة التشغيلية )قبل النفقات من األموال االحتياطية(

(3.9)(36.7)     المشروعات الممّولة من األموال االحتياطية

 0.4 17.3     تسوية النفقات المخصصة للمشروعات الممّولة من األموال االحتياطية

(3.5)(19.3)مجموع المشروعات الممّولة من األموال االحتياطية

3
(6.6)(1.7)المكاسب\)الخسائر( االستثمارية

 62.3 74.8 النتيجة اإلجمالية

تم حساب األهداف باستخدام "1" تقديرات اإليرادات الشهرية لعام 2020 على أساس النسبة والتناسب؛ "2" وأنماط النفقات الشهرية التاريخية المطبقة على ميزانية 2020.
 1

المبالغ الفعلية ليست خاضعة للتدقيق.
  2

تستند استراتيجية الويبو االستثمارية إلى أفق استثماري طويل األجل. ولكن يجري تحديث القيمة العادلة لمحفظة االستثمارات كل ثالثة أشهر.
 3

الميزانية المعتمدة 

21/2020

يناير-يوليو 2020

https://www.wipo.int/export/sites/www/covid-19/en/dashboard/crisis_mgt_dashboard.pdf
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  النتاجئ املالية ال جاملية )ترامكيا( 

 

 انمجالطلب عىل منتجات الويبو وخدماهتا وحاةل تنفيذ الرب

بدرجات متفاوتة.  2020عىل الطلب عىل خدمات الويبو وتنفيذ أ نشطة الويبو يف عام بظاللها الثقيةل  19-كوفيد جاحئة أ رخت

 .مجموعة ال هداف الاسرتاتيجية لل اثر احملددة يف موجزايقدم القسم أ دانه من هذا التقرير و 

 مللكية الفكريةا ة بشأ نادلولي واملعايُيلوضع القواعد تطور متوازن  -الهدف الاسرتاتيجي ال ول 

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3و (الصناعية واملؤرشات اجلغرافية ميلتصام)العالمات التجارية وا 2و )قانون الرباءات( 1مج الربا

 ()املعارف التقليدية وأ شاكل التعبُي الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية 4و

اجامتعات وتأ جيل دورات  لغاءل   نظرامللكية الفكرية ا ة بشأ نادلولي لوضع القواعد واملعايُيالتقدم يف التطور املتوازن  تباطأ  

 واللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور تنيادلامئ اللجنتني

 .املعارف( )جلنة

شأ هنا يف ذكل شأ ن  املدى تأ ثًُيا مماثل 4و 3و 2و 1واملساعدة التقنية املتعلقة ابلربامج  تكوين الكفاءاتنشطة وقد شهدت أ  

من أ جل الاس تجابة للقيود  التنفيذحتت الهدف الاسرتاتيجي الثالث. وتعكف الربامج عىل تكييف طرق  املندرجةل نشطة ا

 .فرضهتا اجلاحئةاليت 
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 برانمجاس تخدام املوارد حبسب لك 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 من الطراز ال ولامللكية الفكرية العاملية عالية يف جمال خدمات  تقدمي –الهدف الاسرتاتيجي الثاين 

للتحكمي  )مركز الويبو 7لش بونة( والربانمج نظام ) 32لهاي( ونظام ) 31مدريد( ونظام ) 6معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات( و) 5الربامج 

 (والوساطة

طار أ نظمة امللكية الفكرية العاملية للويبو  ىل الظروف غُي املس بوقة جي داً ظل الطلب عىل اخلدمات يف ا  اليت  نسبيا ابلنظر ا 

ة ماكتب امللكية الفكريو تارخي ال يداع ل  ابلنس بةيقدم اجلدول أ دانه حملة عامة عن أ نشطة ال يداع، كام هو احلال و . مير  هبا العامل

 .الوطنية

 أ نشطة ال يداع

 )يف اترخي ال يداع دلى املاكتب الوطنية للملكية الفكرية(

 
  

1
ميزانية 2020 بعد التحويالت

خالف الموظفينالموظفونالمجموعخالف الموظفينالموظفون
مجموع

النفقات
المجموعخالف الموظفينالموظفون

%36%7%48            1,063 60                   1,003                      2,990 896               2,095           قانون البراءات1

2
العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات 

الجغرافية
           2,130               625 2,755                      1,124                   12 1,136            53%2%41%

%42%25%57            4,258 1,178               3,080                    10,091 4,683            5,408           حق المؤلف والحقوق المجاورة3

4
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد 

الوراثية
           2,394            1,614 4,008                      1,277                 144 1,421            53%9%35%

2
نسبة االستخدام 2020نققات 2020 

تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويالت التحويالت حتى 30 يونيو 2020.
 1

تستثني النفقات األعباء المالية.
 2

في نهاية يوليو 2020

1
 الهدف

2
المبالغ الفعلية

كنسبة مئوية 

من الهدف

%94 148,591       157,500       549,900      الطلبات الدويةمعاهدة البراءات:

%85 33,208        38,850        136,000      الطلباتمدريد:

%80 3,428          4,282          15,340       الطلباتالهاي:

تم حساب األهداف استنادا إلى تقديرات 2020 )الجدول 3 من برنامج وميزانية 21/2020(.
 1

 

تستند المبالغ الفعلية إلى الملعومات المستلمة في الويبو بتاريخ 11 أغسطس 2020. وبالتالي فإن األرقام تكتسي طابعا أوليا. 
 2

المصدر: كبير االقتصاديين.

تقديرات 

21/2020

يناير-يوليو 2020
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عدد  وحق قيف هناية يوليو.  الهدف احملدديف املائة من  94بناء عىل معاهدة التعاون الواردة عدد الطلبات ادلولية  وحق ق

 99التسجيالت والتجديدات  حققتابملائة من الهدف احملدد يف هناية يوليو، بيامن  85مبوجب نظام مدريد الواردة الطلبات 

ىل اس مترار احملددة ابملائة من أ هدافها  96و التأ خُيات يف اس تالم معلومات ال يداع من  رصدعىل التوايل. وجتدر ال شارة ا 

  .ماكتب تسمل الطلبات ومن ماكتب املنشأ  

يف  127عدد التسجيالت  وحققيف هناية يوليو. احملدد يف املائة من الهدف  80لطلبات مبوجب نظام لهاي عدد ا وحقق

 .احملدد يف املائة من هدفها 106التجديدات  وحققت. املرتامكةبعد تقليص ال عامل  احملدد املائة من هدفها

نتاجية اخلاصة هبا برسعة  عادتكل، فت مجيع ال نظمة برسعة مع أ ساليب العمل عن برعد، ونتيجة ذلتكي  و  لتحقق مؤرشات ال 

 .تبين ترتيبات العمل عن برعد اضطرت فهيام ا ىليف غضون أ س بوعني  بعد تعافهيا، من هدفها احملدد يف املائة 90ما يزيد عن 

 شهدويف هناية يوليو، . 2020زًيدة كبُية يف عام  زاد عدد قضاًي أ سامء احلقول اليت تلقاها مركز الويبو للتحكمي والوساطةو 

ذ انتقلت من، 2019 مقارنة بعام ٪13نس بة زًيدة ب  الواردة عدد القضاًي ىل  قضية 2097 ا   وبفضل تكييف. قضية 2380ا 

بشلك كبُي مع البيئة الرمقية، فا ن الانتقال ا ىل ظروف العمل عن برعد مل يتسبب يف أ ي انقطاع سلفًا و أ ساليب معل املركز 

 .املركز لتسوية قضاًي أ سامء احلقوليف تقدمي خدمات 

 اس تخدام املوارد حبسب لك برانمج
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 التمنية يف سبيلتسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية  -الهدف الاسرتاتيجي الثالث 

قل البدلان ال  الاكرييب و و أ س يا واحمليط الهادئ وأ مرياك الالتينية بدلان العربية و البدلان )أ فريقيا و  9)تنس يق جدول أ عامل التمنية( و 8الربامج 
اكدميية الويبو( و 11والبدلان املتقدمة( و املتحوةل)البدلان  10منوا( و  (.املقاوةلدمع و الصغُية واملتوسطة  الرشاكت) 30)أ 

طار الهدف الاسرتاتيجي الثالث واليت تعمتد ا ىل حد كبُي عىل طرائق التنفيذ الشخصية  ،تأ ثرت ال نشطة اليت تندرج يف ا 

 11و 10و 9و 8امي يف الربامج ، ول س اجلاحئةبشلك كبُي بسبب  تكوين الكفاءاتعقد الاجامتعات وفعاليات يف التقليدية 

 .اجلاحئة افرضهتمن أ جل الاس تجابة للقيود املؤقتة اليت  تنفيذهاتعمل هذه الربامج عىل تكييف حمتواها وطرق . و 30و

زًيدة ملحوظة يف طلب وتقدمي دورات أ اكدميية الويبو للتعمل عن بعد )دورات التعمل عن بعد(.  ُسر لتمن انحية أ خرى، 

٪ مقارنة 49دورة التعمل عن بعد، بزًيدة قدرها يف  تسجياًل  90,014ما مجموعه  بلغ عدد التسجيالتيف هناية شهر يوليو، و

 .2019ابلفرتة نفسها من عام 

1
ميزانية 2020 بعد التحويالت

خالف الموظفينالموظفونالمجموعخالف الموظفينالموظفون
مجموع

النفقات
المجموعخالف الموظفينالموظفون

%51%50%51          55,886 22,184             33,703               110,340 44,630           65,710          نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

%49%38%55          14,900 3,852               11,047                 30,266 10,088           20,178          نظام مدريد6

%47%46%48            3,133 823                 2,310                     6,601 1,786            4,815           مركز الويبو للتحكيم والوساطة7

%54%49%56            4,189 863                 3,326                     7,697 1,776            5,921           نظام الهاي31

%52%12%59               363 12                   351                          698 101               597              نظام لشبونة32

نسبة االستخدام 2020

 تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويالت التحويالت حتى 30 يونيو 2020.
1

 تستثني النفقات األعباء المالية.
 2 

2
نفقات 2020 
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 اس تخدام املوارد حبسب لك برانمج
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها -الهدف الاسرتاتيجي الرابع 

)حلول ال عامل  15ا ىل املعلومات واملعرفة( و النفاذ)خدمات  14)قواعد البياانت العاملية( و 13)التصنيفات واملعايُي ادلولية( و 12الربامج 

 (ملاكتب امللكية الفكرية

املتقدمة، تنفيذ برانمج معلها بطريقة تاكد تكون  كنولوجيةت ال تطبيقات ال واصلت قواعد البياانت العاملية، مبا يف ذكل مركز 

تأ ثر و واملعايُي ادلولية.  اتاملتعلقة ابلتصنيفبعض التأ خُيات الطفيفة يف تطوير أ دوات تكنولوجيا املعلومات  وُسر لتمتواصةل. 

ىل ماكتب امللكية الفكرية وكذكل أ نشطة  طار هذا الهدف تكوين الكفاءات تقدمي خدمات ادلمع ا  عرب مجيع الربامج يف ا 

ىل التباطؤ العاملي يف  ىل الوسائل الرمقيحركة الاسرتاتيجي، ويرجع ذكل أ ساًسا ا  ة جيري عىل السفر. ومع ذكل، فا ن الانتقال ا 

 .قدم وساق من أ جل تنفيذ هذه ال نشطة

 اس تخدام املوارد حبسب لك برانمج
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
  

1
ميزانية 2020 بعد التحويالت

خالف الموظفينالموظفونالمجموعخالف الموظفينالموظفون
مجموع

النفقات
المجموعخالف الموظفينالموظفون

%34%8%51               667 57                   610                         1,943 747               1,196           تنسيق أجندة التنمية8

أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ 9

وأمريكا الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نموا
           9,992            4,241 14,233                    5,901                 441 6,343            59%10%45%

%46%19%53            2,099 187                 1,912                      4,590 969               3,621           البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة10

%41%20%59            2,780 624                 2,156                      6,753 3,109            3,644           أكاديمة الويبو11

%47%16%58            1,421 130                 1,290                      3,046 833               2,213           الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة30

2
نسبة االستخدام 2020نفقات 2020 

تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويالت التحويالت حتى 30 يونيو 2020.
 1

 تستثني النفقات األعباء المالية.
2

1
ميزانية 2020 بعد التحويالت

خالف الموظفينالموظفونالمجموعخالف الموظفينالموظفون
مجموع

النفقات
المجموعخالف الموظفينالموظفون

%42%7%56            1,627 73                   1,554                     3,842 1,047            2,795           التصنيفات والمعايير الدولية12

%54%52%55            3,045 636                 2,409                     5,629 1,217            4,412           قواعد البيانات العالمية13

%54%32%59            2,054 231                 1,823                     3,834 728               3,106           خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة14

%45%36%52            2,749 891                 1,859                     6,060 2,507            3,553           حلول األعمال لمكاتب الملكية الفكرية15

2
نسبة االستخدام 2020نفقات 2020 

 تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويالت التحويالت حتى 30 يونيو 2020.
1

 تستثني النفقات األعباء المالية.
2



6 
 
 

 املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية -الهدف الاسرتاتيجي اخلامس 

 )الاقتصاد وال حصاء( 16الربانمج 

طار هذا الهدف الاسرتاتيجي. وجيري التحضُي ملؤرش الابتاكر العاملي عىل  مل يكن للجاحئة تأ ثُي يذكر عىل ال نشطة يف ا 

 عىل قدم وساق. لالقتصاد وال حصاءالنحو اخملطط هل، وجتري أ عامل التطوير املتعلقة ابل نشطة ال خرى 

 اس تخدام املوارد حبسب لك برانمج
 السويرسية()بأ لف الفرناكت 

 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية عىلالتعاون ادلويل  –الهدف الاسرتاتيجي السادس   ا 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية( 17الربانمج   )ا 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية أ ثرًا حيايك يف قدره ال ثر اذلي تعرضت هل ال نشطة  لقد شهدت أ نشطة بناء القدرات املتعلقة اب 

ىل أ ن الربانمج يعمتد عادًة عىل طرق التنفيذ احلضورية، خيوض الربانمج ال ن  املبينة يف الهدف الاسرتاتيجي الثالث. ونظرًا ا 

ىل القيود اليت فرضهتا اجلاحئة.  معلية تكييف لطرق التنفيذ من أ جل الاس تجابة ا 

 اس تخدام املوارد حبسب لك برانمج
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 امللكية الفكرية والتحدًيت العاملية –الاسرتاتيجي السابع  الهدف

 )امللكية الفكرية والتحدًيت العاملية( 18الربانمج 

وفقًا خلطة العمل. واخنفض اس تخدام  WIPO Re:Searchو WIPO GREENاس مترت ال نشطة املتعلقة مبنصيت 

ىل كون احلضور يف الاجامتعات افرتاضيًا وليس خشصياً.  املزيانية عن القدر املتوقع، ويعود ذكل بشلك أ سايس ا 

)بآالف الفرنكات السويسرية(

1
مبزانبة 2020 بعد التحويالت

خالف الموظفينالموظفونالمجموعخالف الموظفينالموظفون
مجموع

النفقات
المجموعخالف الموظفينالموظفون

%53%55%53            2,073 321                 1,752                     3,920 587               3,333           االقتصاد واإلحصاء16

2
نسبة االستخدام 2020نفقات 2020 

تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويالت التحويالت حتى 30 يونيو 2020.
 1

تستثني النفقات األعباء المالية.
 2

1
ميزانية 2020 بعد التحويالت

خالف الموظفينالموظفونالمجموعخالف الموظفينالموظفون
مجموع

النفقات
المجموعخالف الموظفينالموظفون

%46%6%55            1,079 29                   1,051                     2,350 449               1,901           إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

2
نسبة االستخدام 2020نفقات 2020 

 تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويالت التحويالت حتى 30 يونيو 2020.
1

تستثني النفقات األعباء المالية.
 2
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 اس تخدام املوارد حبسب لك برانمج
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 ضاء ومجيع أ حصاب املصاحلأ لية تواصل متجاوب بني الويبو وال ع – الهدف الاسرتاتيجي الثامن

 (لعالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية)ا 20)التواصل( والربانمج  19الربانمج 

هنا تكث فت خالل الشهور الس بعة ال وىل من عام  . 2020اس مترت ال نشطة يف جمال التواصل ا ىل حد كبُي دون تأ ثر، بل ا 

ىل  ىل املوظفني، وهو ما مضن احلصول عىل حتديثات منتظمة أ ثناء انتقال املنظمة ا  ومت توس يع نطاق التواصل ادلاخيل املوجه ا 

ىل ادلول ال عضاء عن طريق موقع الويبو  بيئة العمل عن برعد. وعىل حنو مماثل، جرى عن طريق التواصل املنتظم املوجه ا 

لكرتوين رشح اس تجابة الويبو للجاحئة ابلتفصيل، مبا يف ذكل: " أ داة لتتبع معلومات س ياسات امللكية الفكرية  " ا طالق1ال 

دارة ال زماتلوحة املتابعة للويبو اخملصص" و 2؛ "19-يف ادلول ال عضاء خالل جاحئة كوفيد " والتغطية ال عالمية 3؛ "ة ل 

عىل تأ ييد من  WIPO Proof. وقد حاز ا طالق خدمة دلورة الثانية للمحادثة بشأ ن امللكية الفكرية واذلاكء الاصطناعيل

 خالل محالت التسويق املهمة ذات الصةل.

لغاء/تأ جيل اجامتعات ال مم املتحدة لغ ذات الصةل ومن انحية أ خرى، نتج عن ا  اء املشاركة/املشاركة بشلك افرتايض، وابلتايل ا 

 .20اكن هناك اخنفاض يف نس بة اس تخدام املزيانية يف الربانمج 

 اس تخدام املوارد حبسب لك برانمج
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

داري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها  الهدف الاسرتاتيجي التاسع: دمع ا 

دارة الربامج واملوارد) 22الربانمج (، و ال دارة التنفيذية) 21الربانمج  دارة املوارد البرشية وتطويرها) 23الربانمج (، و ا   24الربانمج (، و ا 
خدمات ) 27الربانمج (، و الرقابة ادلاخلية) 26الربانمج (، و تكنولوجيا املعلومات والتصالت) 25الربانمج (، و خدمات ادلمع العامة)

 (تأ مني املعلومات والسالمة وال من) 28(، والربانمج اتاملؤمترات واللغ

1
ميزاية 2020 بعد التحويالت

خالف الموظفينالموظفونالمجموعخالف الموظفينالموظفون
مجموع

النفقات
المجموعخالف الموظفينالموظفون

%54%30%58            1,344 125                 1,218                      2,505 414               2,092           الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

2
نسبة االستخدام 2020نفقات 2020 

تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويالت التحويالت حتى 30 يونيو 2020.
 1

تستثني النفقات األعباء المالية.
 2

1
ميزانية 2020 بعد التحويالت

خالف الموظفينالموظفونالمجموعخالف الموظفينالموظفون
مجموع

النفقات
المجموعخالف الموظفينالموظفون

%49%55%47            4,036 966                 3,070                      8,313 1,752            6,562           التواصل19

%44%23%52            3,397 497                 2,900                      7,726 2,196            5,531           العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

2
نسبة االستخدام 2020نفقات 2020 

تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويالت التحويالت حتى 30 يونيو 2020.
 1

تستثني النفقات األعباء المالية.
 2
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دارية  طار الهدف الاسرتاتيجي التاسع، اليت تتيح خدمات تنظميية وا  يتوقف معدل النشاط يف العديد من الربامج يف ا 

 27و 24، عىل مس توًيت النشاط يف برامج ال هداف الاسرتاتيجية ال خرى. وعىل وجه اخلصوص، تأ ثرت ال هداف داخليا

ىل ادلمع املتعلق ابلسفر وخدمات الرتمجة والرتمجة الشفوية وال من املادي يف  28و نظرًا ا ىل الاخنفاض الكبُي يف احلاجة ا 

ىل حد كبُي، زًيدة مس توى ادلمع اذلي تقدمه شعبة تكنولوجيا املعلومات  مباين الويبو وفامي يتعلق ابلسفر. ويقابل ذكل، ا 

 ،حىت ال نو/أ و الافرتاضية. و  الهجينةت دعامً حلسن سُي بيئة العمل عن برعد، والاجامتعات والتصالت وخدمات املؤمترا

ىل ما يقارب  ماكنيات النفاذ، ورشاء معدات تكنولوجيا املعلومات والتصالت، ا  بلغت النفقات املتعلقة ابلجامتع عن برعد، وا 

 مليون فرنك سويرسي يف هناية شهر يوليو. 2.3

ىل تعليق ال حداث الوطنية والسفر. ويشهد الربانمج  21ويرعزى اخنفاض نس بة اس تخدام املزيانية يف الربانمج  اخنفاضًا  23ا 

نفاق عىل اخلدمات الطبية واللوازم ذات الصةل. وأ خُيًا، شهد  نفاق عىل تطوير املوظفني، ويقابل ذكل جزئيًا ارتفاع ال  يف ال 

د،  بعض أ وجه التأ خر 22الربانمج  يف تنفيذ وتطوير بعض تطبيقات التخطيط للموارد املؤسس ية )تسجيل ادلخول املوح 

 وغُي ذكل(. AIMSوبوابة 

 اس تخدام املوارد حبسب لك برانمج
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
  

1
ميزانية 2020 بعد التحويالت

خالف الموظفينالموظفونالمجموعخالف الموظفينالموظفون
مجموع

النفقات
المجموعخالف الموظفينالموظفون

%47%17%54            6,380 445                 5,935                   13,642 2,676            10,966          اإلدارة التنفيذية21

%45%32%52            9,175 2,456               6,719                   20,404 7,592            12,811          إدارة البرامج والموارد22

%50%45%52            6,996 1,547               5,450                   13,936 3,467            10,469          إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

%44%34%57            8,800 3,869               4,932                   20,101 11,492           8,609           خدمات الدعم العامة24

%73%80%54          18,500 14,526             3,975                   25,455 18,087           7,368           تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

%54%19%61            1,410 77                   1,334                     2,594 406               2,188           الرقابة الداخلية26

%43%28%49            7,852 1,499               6,353                   18,271 5,435            12,835          خدمات المؤتمرات واللغات27

%50%47%62            6,573 4,695               1,878                   13,091 10,044           3,047           تأمين المعلومات والسالمة واألمن28

2
نسبة االستخدام 2020نفقات 2020 

 تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويالت التحويالت حتى 30 يونيو 2020.
1

تستثني النفقات األعباء المالية.
 2
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 التوقعات

ن  يرادات ، املس تخدم كبُي الاقتصادينيدلى منوذج التنبؤ املعياري ا  ىل بياانت  يستند ،لربانمج واملزيانيةلمن أ جل التنبؤ ابل  ا 

ال يداع التارخيية. ومن حيث التصممي، ل يشمل هذا المنوذج الصدمات املفاجئة، مثل جاحئة كوفيد احلالية. ويعكف حاليًا 

ىل التحراكت يف الناجت احمليل ال جاميل.  ىل حني كبُي الاقتصاديني عىل تفحص مناذج تنبؤ بديةل، مبا يف ذكل مناذج تستند ا  وا 

بتعاون وثيق مع ماكتب امللكية الفكرية و اعتبار أ ن هناك منوذج تنبؤ يعطي تنبؤات سلمية، يراقب كبُي الاقتصاديني عن كثب 

 الرئيس ية حول العامل تطور الطلب عىل خدمات الويبو مدفوعة الرسوم.

يرادات املتأ تية من أ نظمة امللكية الفكرية ، ل تز 2020وعىل الرمغ من ال زمة اليت سبهبا كوفيد، وحىت هناية شهر يوليو  ال ال 

يرادات املتوقعة للربانمج واملزيانية للثنائية  يرادات 2020/21العاملية عىل املسار الصحيح مقارنة ابل  ىل اجتاه ال  . واستنادًا ا 

يرادات هذا العام قريبة من  2020املالحظ يف عام   تقديرات املزيانية.حىت هناية شهر يوليو، من املتوقع أ ن تبقى ا 

يف املائة، ستبقى  91وفامي خيص النفقات، من املتوقع أ ن النس بة ال جاملية لس تخدام املزيانية يف هناية شهر يوليو، أ ي 

ىل أ ن النفقات يف جمايل معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات وتكنولوجيا املعلومات  مس تقرة حىت هناية العام. وجتدر ال شارة ا 

 ا يف ذكل قواعد البياانت العاملية، اكنت أ عىل من املتوقع يف هناية شهر يوليو.والتصالت، مب

 


