
التواصل بفعالية أآبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية     
ودور الويبو

الميزانية المقترحة   2013-2012:             13,664    
حصة التنمية :                                                                   5,974

تحسين توّجه الخدمات واستجابتها لالستفسارات
    2,935             :2013-2012 الميزانية المقترحة

حصة التنمية :                                                                   1,402

التزام الدول األعضاء التزاما فعليا
    5,311             :2013-2012 الميزانية المقترحة

حصة التنمية :                                                                   -

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع المنظمات غير الحكومية    
الميزانية المقترحة   2013-2012:             1,194    

حصة التنمية :                                                                   -

تواصل الويبو وتشارآها فعليا مع اإلجراءات والمفاوضات الخاصة 
باألمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية   

الميزانية المقترحة   2013-2012:             3,652    
مجموع الميزانية المقترحة للهدف الثامن:       26,756      حصة التنمية :                                                                   65

مجموع حصة التنمية من الهدف الثامن  :           7,441

الهدف االستراتيجي األول:
تطور متوازن

لوضع القواعد والمعايير الدولية   
بشأن الملكية الفكرية  

الهدف االستراتيجي الثاني :
تقديم خدمات عالمية 

في مجال الملكية الفكرية من الطراز األول    

الهدف االستراتيجي الثالث  :
تسهيل االنتفاع بالملكية الفكرية   

في سبيل التنمية

الهدف االستراتيجي الرابع  :
تنسيق البنية التحتية العالمية

للملكية الفكرية وتطويرها  

الهدف االستراتيجي الخامس :
المصدر العالمي لمراجع المعلومات   

والدراسات المتعلقة بالملكية الفكرية   

الهدف االستراتيجي السادس  :
التعاون الدولي 

على إذآاء االحترام للملكية الفكرية  

الهدف االستراتيجي السابع  :
الملكية الفكرية 

وقضاياي السياسات العامة العالمية   

 
تعاون معزز/ توافق أآبر بين الدول األعضاء بشأن مواصلة رسم     

السياسة العامة ووضع القواعد والمعايير بشكل متوازن من أجل 
نظام البراءات الدولي والعالمات التجارية والرسوم والنماذج 

الصناعية والبيانات الجغرافية وحق المؤلف والحقوق المجاورة 
والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد  

الوراثية
15,256             :2013-2012 الميزانية المقترحة

حصة التنمية :                                                                 7,263

اتخاذ قرارات قائمة على األدلة فيما يخص قضايا حق المؤلف         
الميزانية المقترحة   2013-2012:             2,754

حصة التنمية :                                                                 2,754

أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية        
الفكرية

الميزانية المقترحة   2013-2012:             9,769
حصة التنمية :                                                               9,530

زيادة حماية شعارات الدول وأسماء المنظمات الحكومية الدولية        
وشعاراتها

الميزانية المقترحة   2013-2012:             556
حصة التنمية :                                                                 37

 
استخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات استخداما استراتيجيا 

مستنيرا من قبل جميع المبتكرين الذين يستطيعون االنتفاع منها        
الميزانية المقترحة   2013-2012:             7,041
حصة التنمية :                                                                   -  

عالقات أقوى مع مستخدمي معاهدة التعاون بشأن البراءات         
والمكاتب

الميزانية المقترحة   2013-2012:             16,897
حصة التنمية :                                                                   5,203

تعزيز نظام المعاهدة بصفة عامة  
الميزانية المقترحة   2013-2012:             3,225

حصة التنمية :                                                                   250

تعزيز عمليات المكتب الدولي 
الميزانية المقترحة   2013-2012:             152,098

حصة التنمية :                                                                   -  

االرتقاء بمستوى الوعي بنظام الهاي   
الميزانية المقترحة   2013-2012:             2,185

حصة التنمية :                                                                 -

استخدام نظام الهاي استخداما أوسع وأفضل
الميزانية المقترحة   2013-2012:             2,153  

حصة التنمية :                                                                 -  

تحسين إدارة نظام الهاي  
الميزانية المقترحة   2013-2012:             2,633

حصة التنمية :                                                                 -

 
سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح        

ومتسقة بشأن الملكية الفكرية واالبتكار تتماشى مع األهداف     
اإلنمائية الوطنية 

10,570             :2013-2012 الميزانية المقترحة
حصة التنمية :                                                                   10,570                

آفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة واسعة          
من الطلبات من أجل االنتفاع الفعال بالملكية الفكرية ألغراض      

التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المنتقلة          
إل نظام االقتصاد الحر 

35,922             :2013-2012 الميزانية المقترحة
حصة التنمية :                                                                   35,457                

نفاذ أيسر إلى برنامج تعليم الملكية الفكرية 
3,903             :2013-2012 الميزانية المقترحة

حصة التنمية :                                                                   3,903                

مهارات محسنة في إدارة الملكية الفكرية لفائدة قطاع األعمال       
الميزانية المقترحة   2013-2012:             843

حصة التنمية :                                                                   843  

تزايد إدماج مبادئ جدول أعمال التنمية في برامج المنظمة          
وأنشطتها

الميزانية المقترحة   2013-2012:             4,199
حصة التنمية :                                                                   4,199    

وضع خطة بشأن توصيات جدول أعمال التنمية وتنفيذها ورصدها          
وتقييمها وإعداد تقارير بشأنها على نحو فعال
الميزانية المقترحة   2013-2012:             1,220

 

 
نظام مستحدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير الويبو         
بهدف تيسير النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية واالنتفاع بها   

ونشرها في صفوف أصحاب المصلحة في أنحاء العالم   
6,932             :2013-2012 الميزانية المقترحة

حصة التنمية :                                                                   1,213  

نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية    
وانتفاع أآبر بها لفائدة مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من 

أجل الترويج لالبتكار وزيادة االطالع على المصنفات اإلبداعية   
المحمية والمصنفات اإلبداعية في الملك العام  
14,974             :2013-2012 الميزانية المقترحة

حصة التنمية :                                                                   12,478

تزايد انتشار مجموعات البراءات المرقمنة للمكاتب    
الوطنية  / اإلقليمية التابعة للدول األعضاء في الويبو     

الميزانية المقترحة   2013-2012:             1,210
حصة التنمية :                                                                   302

تحديث رآن بوابة البراءات فيما يتعلق بالطلبات المودعة بناء          
على نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات في الوقت المناسب        

الميزانية المقترحة   2013-2012:             2,159
حصة التنمية :                                                                   540  

بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لفائدة مكاتب الملكية الفكرية          
وغيرها من مؤسسات الملكية الفكرية بما يقود إلى إتاحة خدمات

الميزانية المقترحة   2013-2012:             16,832
 

 
انتفاع أآبر بمعلومات الويبو اإلحصائية عن أداء نظام الملكية        

الفكرية الدولي
الميزانية المقترحة   2013-2012:             1,569

حصة التنمية :                                                                   -

تحليالت اقتصادية أآثر تجريها الويبو آمساهمة في رسم       
السياسة العامة للملكية الفكرية   

الميزانية المقترحة   2013-2012:             2,711
حصة التنمية :                                                                   1,202

نفاذ معزز إلى المعلومات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية     
وانتفاع أآبر بها 

الميزانية المقترحة   2013-2012:             2,244
حصة التنمية :                                                                   2,102    

 
تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول األعضاء حول إذآاء 
االحترام للملكية الفكرية، مسترشدا بالتوصية رقم       45 من جدول   

أعمال التنمية 
الميزانية المقترحة   2013-2012:             635

حصة التنمية :                                                                   276  

تعاون وتنسيق منتظم وفعال بين عمل الويبو وعمل المنظمات          
الدولية األخرى في مجال إذآاء االحترام للملكية الفكرية     

الميزانية المقترحة   2013-2012:             785
حصة التنمية :                                                                   589

 
فهم معمق لدى واضعي السياسات للعالقة بين التحديات        

العالمية واالبتكار والملكية الفكرية آأساس لتحسين صناعة      
القرارات الخاصة بالسياسات العامة  

الميزانية المقترحة   2013-2012:             1,168
حصة التنمية :                                                                   655

مكانة مرسخة للويبو في مسارات السياسات العامة المعنية         
باعتبارها مصدرا موثوقا للدعم والمساعدة ومرجعا للمعلومات عن     

االبتكار والملكية الفكرية 
الميزانية المقترحة   2013-2012:             2,149

حصة التنمية :                                                                   1,219  

أدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف وتطويع   
التكنولوجيا ونشرها من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وال       

سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية    
الميزانية المقترحة   2013-2012:           2,596

حصة التنمية :                                                                   1,887

مكانة مرسخة للويبو باعتبارها المنتدى المعني بتحليل ومناقشة         
القضايا المطروحة في مجال الملكية الفكرية وسياسة المنافسة      

الميزانية المقترحة   2013-2012:             1,381
حصة التنمية :                                                                   1,303

استخدام نظامي مدريد ولشبونة استخداما أفضل، بما في ذلك   
استخدامه في البلدان النامية والبلدان األقل نموا    

الميزانية المقترحة   2013-2012:             7,841
حصة التنمية :                                                                 2,957

تحسين أعمال نظامي مدريد ولشبونة  
الميزانية المقترحة   2013-2012:             43,445
حصة التنمية :                                                                 730

االرتقاء بمستوى الوعي بنظامي مدريد ولشبونة  
الميزانية المقترحة   2013-2012:             1,546

حصة التنمية :                                                                 1,133

فهم معّمق لجدول أعمال التنمية لدى الدول األعضاء والمنظمات        
الحكومية الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصالح اآلخرين

1,523             :2013-2012 الميزانية المقترحة
حصة التنمية :                                                                   1,523    

إقرار الدول األعضاء والجماعات والمنظمات وغيرهم من أصحاب 
المصالح بفائدة موارد الويبو وبرامجها وأدواتها وفعاليتها

825             :2013-2012 الميزانية المقترحة
حصة التنمية :                                                                   771

آليات وبرامج التعاون والشراآات الجديدة أو المعززة في البلدان 
األقل نموا

الميزانية المقترحة   2013-2012:             1,517  
حصة التنمية :                                                                   1,517

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا      
وداخليا وتسويتها بفضل الوساطة والتحكيم وغيرها من األساليب  

البديلة في تسوية المنازعات   
الميزانية المقترحة   2013-2012:             3,175
حصة التنمية :                                                                 91

حماية الملكية الفكرية حمايًة فعالة في الحقول العليا المكونة          
من أسماء عامة وفي تسجيل الحقول العليا المكونة من رموز    

البلدان
الميزانية المقترحة   2013-2012:             7,409

حصة التنمية :                                                                   212

فهم أحسن وقدرة أآبر لدى الشرآات الصغيرة والمتوسطة على      
االنتفاع بالملكية الفكرية بنجاح من أجل دعم االبتكار والتسويق 

الميزانية المقترحة   2013-2012:             5,253
حصة التنمية :                                                                   5,253

زيادة في الموارد من خارج الميزانية المتاحة لدى الويبو ألغراض        
التنمية في الملكية الفكرية سواء من خالل المساهمات         

المباشرة أو من خالل االستفادة من آليات التمويل الخارجية     
الميزانية المقترحة   2013-2012:             1,769

حصة التنمية :                                                                   1,429    

مجموع الميزانية المقترحة للهدف األول :       28,335
مجموع حصة التنمية من الهدف األول   :           19,583

مجموع الميزانية المقترحة للهدف الثاني :       249,647
مجموع حصة التنمية من الهدف الثاني   :               10,577

مجموع الميزانية المقترحة للهدف الثالث  :       67,546
مجموع حصة التنمية من الهدف الثالث    :               66,686

مجموع الميزانية المقترحة للهدف الرابع:       42,107
مجموع حصة التنمية من الهدف الرابع :           31,073

مجموع الميزانية المقترحة للهدف الخامس:       6,524
مجموع حصة التنمية من الهدف الخامس :           3,304

مجموع الميزانية المقترحة للهدف السادس:       1,420
مجموع حصة التنمية من الهدف السادس  :           865

مجموع الميزانية المقترحة للهدف السابع :       7,294
مجموع حصة التنمية من الهدف السابع   :           5,063

 
خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة         
الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين ( الموارد البشرية، 
تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، اللغات، المشتريات، األسفار،       

الطباعة والنشر، إدارة المباني   ) 
136,604             :2013-2012 الميزانية المقترحة

حصة التنمية :                                                                 -

 
تخطيط ومعالجة وتنفيذ وتقييم وتبليغ على مستوى البرامج         

والميزانية على نحو فعال وناجع وقائم على النتائج         
الميزانية المقترحة   2013-2012:             18,901
حصة التنمية :                                                                 605

تعزيز التنسيق واالتساق داخل األمانة 
الميزانية المقترحة   2013-2012:             10,255

حصة التنمية :                                                                 -

 
قوة عاملة تدار على نحو جيد ومتنوعة ومتحمسة وذات مهارات           

مهنية مناسبة 
الميزانية المقترحة   2013-2012:             12,703

حصة التنمية :                                                                 -  

بيئة عمل محسنة يدعمها إطار تنظيمي مالئم وقنوات فعالة          
لمعالجة شواغل الموظفين

الميزانية المقترحة   2013-2012:             1,038
حصة التنمية :                                                                 -  

 
سالمة وأمن موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات 

المادية والمعلومات
الميزانية المقترحة   2013-2012:             15,031

حصة التنمية :                                                                 -    

استثمارات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تواآب مواآبة       
دقيقة األولويات االستراتيجية وتدر منافع على قطاع األعمال       

الميزانية المقترحة   2013-2012:             2,147
حصة التنمية :                                                                 -

نفاذ محسن إلى مجمع الويبو
الميزانية المقترحة   2013-2012:             439
حصة التنمية :                                                                 -

 
تدقيق داخلي فعال ومهني جاهز ويغطي آل مجاالت العمل          

آثيرة التعرض للخطر  
الميزانية المقترحة   2013-2012:             1,364

حصة التنمية :                                                                 -

تقارير التحقيق تكفل أساسا سليما لتمكين المدير العام من 
اتخاذ قراراته

الميزانية المقترحة   2013-2012:             1,364
حصة التنمية :                                                                 -  

 
معلومات تقييمية مثبتة متاحة لإلدارة العليا ومديري البرامج         

والدول األعضاء التخاذ القرارات
الميزانية المقترحة   2013-2012:             2,321

حصة التنمية :                                                                 1,741

تقليص أثر أنشطة الويبو في البيئة     
الميزانية المقترحة   2013-2012:             299
حصة التنمية :                                                                   -

 
قاعة مؤتمرات جديدة وما يرتبط بها من مرافق متاحة الجتماعات           

الدول األعضاء
الميزانية المقترحة   2013-2012:             811
حصة التنمية :                                                                 -  

بقاء تكاليف المبنى اإلداري الجديد في مستواها األدنى 
الميزانية المقترحة   2013-2012:             7,020

حصة التنمية :                                                                 -

مجموع الميزانية المقترحة للهدف التاسع  :       210,298      
مجموع حصة التنمية من الهدف التاسع    :           2,346
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الهدف االستراتيجي التاسع  :  دعم إداري ومالي فعال

الهدف االستراتيجي الثامن :   آلية تواصل متجاوب بين الويبو واألعضاء وجميع أصحاب المصالح  

 *    ال تشمل الميزانية المقترحة لالعتمادات     "غير المخصَّصة":       7,503


