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 نتيجة لك حبسب التمنية حصة ذكل يف مبا ،17/16 ة الثنائي ومزيانية النتاجئ اإطار
  (السويسية الفرناكت بأ الف) 

ممي
تع

 
ف
هد
ل ا

 
جي
تي رتا
الاس

 
ث
ثال
ل ا

: 
ل
سهي
ت

 
اع
نتف
الا

 
كية
ملل اب

 
رية
فك
ال

 
 يف

ل
سبي

 
ية
لتمن
ا

 
ول
جد
و

 
امل
أع أ

 
ية
تمن
ل ا

 

 املصاحل أأحصاب ومجيع والأعضاء الويبو بني متجاوب تواصل أ لية :الثامن الاسرتاتيجي الهدف

 

 
 الويبو ودور الفكرية امللكية بشأأن واسع مجهور مع أأكرب بفعالية التواصل 1.8ه

 12,033 : 16/17املزيانية املقرتحة 
 4,268 حصة التمنية: 

 

 
 لالس تفسارات أأفضل واس تجابة اخلدمات تقدمي حنو أأكرب توّجه  2.8ه

    6,219 : 16/17املزيانية املقرتحة  
  2,779حصة التمنية:  

 
 الأعضاء ادلول مع فعال الزتام   3.8ه

     7,099: 16/17املزيانية املقرتحة  
   -حصة التمنية:  

 
 احلكوميني غري املصلحة أأحصاب مع ومتجاوب وشفاف منفتح تفاعل 4.8ه

    1,128: 16/17املزيانية املقرتحة  
   -حصة التمنية:  

 
 املتحدة الأمم ومفاوضات مسارات مع بفعالية وتشاركها الويبو تفاعل 5.8ه

 ادلولية احلكومية املنظامت وسائر
    6,196: 16/17املزيانية املقرتحة  
    3,784حصة التمنية:  

 
 
 

    32,675 :الثامن الاسرتاتيجي للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
  10,831 :الثامن الاسرتاتيجي الهدف من التمنية حصة مجموع

 :الأول الاسرتاتيجي الهدف
 ادلولية واملعايري القواعد لوضع متوازن تطور

 الفكرية امللكية بشأأن 

 :الثاين الاسرتاتيجي الهدف
  خدمات تقدمي

 الأول الطراز من الفكرية امللكية جمال يف عاملية

 :الثالث الاسرتاتيجي الهدف
  الانتفاع تسهيل

  التمنية سبيل يف الفكرية ابمللكية 

 :الرابع الاسرتاتيجي الهدف
 التحتية البنية تنس يق

 وتطويرها الفكرية للملكية العاملية 

 :اخلامس الاسرتاتيجي الهدف
 العاملي  املصدر

  الفكرية ابمللكية املتعلقة وادلراسات املعلومات ملراجع

 :السادس الاسرتاتيجي الهدف
 عىل ادلويل التعاون

 الفكرية للملكية الاحرتام اإذاكء

 :السابع الاسرتاتيجي الهدف
 الفكرية امللكية

 العاملية العامة الس ياس يات وقضااي 

 
 يف متوازنة دولية معيارية أأطر وضع يف الأعضاء ادلول بني معزز تعاون 1.1ه

  الفكرية امللكية جمال
   13,976 : 16/17املزيانية املقرتحة  
   8,712 حصة التمنية:  

 
 
 الفكرية امللكية جمال يف ومتوازنة مكيّفة وس ياس ية وتنظميية ترشيعية أأطر 2.1ه

     9,748: 16/17املزيانية املقرتحة  
    8,292 حصة التمنية:  

 
 
 احلكومية املنظامت وشعارات وأأسامهئا ادلول لشعارات مزتايدة حامية 3.1ه

 ادلولية
     544: 16/17املزيانية املقرتحة  
     -حصة التمنية:  

  
 ادلولية ابمحلاية يتعلق فامي القضااي لتحليل مكحفل ابلويبو مزتايد اهامتم 4.1ه
 علوماتوامللرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل ل

 السية
     494: 16/17املزيانية املقرتحة  

   -حصة التمنية:  

 
 وبفعالية أأوسع نطاق عىل الرباءات بشأأن التعاون معاهدة نظام اس تخدام 1.2ه

يداع أأكرب   ادلولية الرباءات طلبات الإ
     29,156: 16/17املزيانية املقرتحة  
  7,002حصة التمنية:   

 
نتاجية 3.2ه نة خدمات وجودة اإ  بشأأن التعاون معاهدة معليات يف حمس ّ

 الرباءات
     181,080: 16/17املزيانية املقرتحة  
   -حصة التمنية:  

 
 من ذكل يف مبا أأكرب، وبفعالية أأوسع نطاق عىل الهاي نظام اس تخدام 4.2ه
 منوا الأقل والبدلان النامية البدلان قبل

      6,617: 16/17املزيانية املقرتحة  
  1,085حصة التمنية:  

 
نتاجية 5.2ه نة خدمات وجودة اإ  الهاي نظام معليات يف حمس ّ

     2,234: 16/17املزيانية املقرتحة  
 -حصة التمنية:  

 
 من ذكل يف مبا أأكرب، وبفعالية أأوسع نطاق عىل مدريد نظام اس تخدام 6.2ه
 منوا الأقل والبدلان النامية البدلان قبل

     17,069: 16/17املزيانية املقرتحة  
   11,188حصة التمنية:  

 
نتاجية 7.2ه نة خدمات وجودة اإ  مدريد نظام معليات يف حمس ّ

     42,253: 16/17املزيانية املقرتحة  
   893 حصة التمنية:  

 
 وداخليا دوليا الفكرية ابمللكية املتعلقة املنازعات نشوء تفادي تزايد 8.2ه

 لتسوية البديةل الويبو أأساليب من وغريها والتحكمي الوساطة عرب وتسويهتا
 املنازعات
     4,802: 16/17املزيانية املقرتحة  
   661 حصة التمنية:  

 
 عامة أأسامء من املكونة العليا احلقول يف الفكرية للملكية فعاةل حامية 9.2ه

 البدلان رموز من املكونة العليا واحلقول
     6,899: 16/17املزيانية املقرتحة  

   101 حصة التمنية:  
عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من  لش بونةاس تخدام نظام  10.2ه

 قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا
     896: 16/17املزيانية املقرتحة  

   597 حصة التمنية:  
نتاجية 11.2ه نة خدمات وجودة اإ  لش بونة نظام معليات يف حمس ّ

     648: 16/17املزيانية املقرتحة  
      -حصة التمنية:  

 
 تامتىش الفكرية وامللكية الابتاكر جمايل يف وطنية وخطط اسرتاتيجيات 1.3ه
منائية الأهداف مع   الوطنية االإ

     10,957: 16/17املزيانية املقرتحة  
    10,957 حصة التمنية:  

 
 
زة كفاءات 2.3ه  من واسعة تشكيةل تلبية عىل القادرة البرشية للموارد معزَّ

 النامية البدلان يف التمنية لأغراض بفعالية الفكرية امللكية لتسخري املتطلبات
 احلر السوق اقتصاد اإىل املنتقةل والبدلان منوا الأقل والبدلان
     39,734: 16/17املزيانية املقرتحة  
    39,322 حصة التمنية:  

 
 الويبو معل عىل التمنية أأعامل جدول توصيات تعممي 3.3ه

     2,492: 16/17املزيانية املقرتحة  
   2,492 حصة التمنية:  

 
 
 النامية البدلان احتياجات حسب ومكيّفة معّززة تعاونية وبرامج أ ليات 4.3ه

 والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر منوا الأقل والبدلان
     6,273: 16/17املزيانية املقرتحة  
   5,853 حصة التمنية:  

 
 
 احلكومية واملنظامت الأعضاء ادلول دلى التمنية أأعامل جلدول معّمق فهم 5.3ه

 ال خرين املصلحة وأأحصاب املدين واجملمتع ادلولية
  1,393 :17-16: 16/17املزيانية املقرتحة  
   1,393 حصة التمنية:  

 
 تسخري يف النجاح أأجل من واملتوسطة الصغرية للرشاكت معّززة قدرات 6.3ه

 الابتاكر دمع لأغراض الفكرية امللكية
  3,125 : 16/17املزيانية املقرتحة  
 3,125حصة التمنية:   

 

 
 تيسري هبدف الويبو ومعايري ادلولية للتصنيفات عامليا ومقبول حمّدث نظام 1.4ه

 أأحصاب صفوف يف ونرشها واس تخداهما الفكرية امللكية معلومات اإىل النفاذ
 العامل أأحناء يف املصلحة

     7,070: 16/17املزيانية املقرتحة  
     1,078 حصة التمنية:  

 
 قبل من واس تخداهما الفكرية ابمللكية املتعلقة املعلومات اإىل حمّسن نفاذ 2.4ه

بداع الابتاكر لتشجيع وامجلهور الفكرية امللكية مؤسسات   واالإ
    22,539: 16/17املزيانية املقرتحة  
    16,937 حصة التمنية:  

 
 
 الفكرية امللكية بشأأن العاملية الويبو بياانت لقواعد واسعة جغرافية تغطية 3.4ه
  والاس تخدام احملتوى حيث من

     1,956: 16/17املزيانية املقرتحة  
     489 حصة التمنية:  

 
 مؤسسات وسائر الفكرية امللكية ملاكتب معّززة ومعرفية تقنية حتتية بنية 4.4ه

 وجودة أأعىل ورسعة أأقل بتلكفة) أأفضل خدمات اإىل يؤدي مبا الفكرية امللكية
دارة أأحسن ونتاجئ معها يتعاملون اذلين املصلحة لأحصاب (أأحسن  امللكية الإ
 الفكرية

     15,409: 16/17املزيانية املقرتحة  
   13,499 حصة التمنية:  

 
 نطاق عىل الفكرية امللكية بشأأن االإحصائية الويبو معلومات اس تخدام 1.5ه

  أأفضل وحنو أأوسع
     2,677 : 16/17املزيانية املقرتحة  
   - حصة التمنية:  

 
 
 
 يف أأفضل وحنو أأوسع نطاق عىل الاقتصادية الويبو حتليالت اس تخدام 2.5ه

  العامة الس ياسات صياغة
     3,395: 16/17املزيانية املقرتحة  
    1,525 حصة التمنية:  

 
 

 
 اإذاكء حول الويبو يف الأعضاء ادلول بني ادلويل الس يايس احلوار يف تقّدم 1.6ه

 أأعامل جدول من 45 رمق ابلتوصية الاسرتشاد مع الفكرية، للملكية الاحرتام
 التمنية بشأأن الويبو

     756: 16/17املزيانية املقرتحة  
   507 حصة التمنية:  

 
 ومعل الويبو معل بني وشفاف وفعال منتظم حنو عىل وتنس يق تعاون 2.6ه

 الفكرية للملكية الاحرتام اإذاكء جمال يف الأخرى ادلولية املنظامت
     1,308 : 16/17املزيانية املقرتحة  
    981 حصة التمنية:  

  
 التكنولوجيا وتطويع املعارف لنقل الفكرية امللكية وأأدوات منصات 2.7ه

 منوا، الأقل البدلان س امي وال النامية، البدلان اإىل املتقدمة البدلان من ونرشها
  العاملية التحدايت ملواهجة

     3,950: 16/17املزيانية املقرتحة  
    3,016حصة التمنية:  

 
 

   

   24,762 :الأول للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
   17,005 :الأول للهدف التمنية حصة مجموع

 

   291,655 :الثاين للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
     21,527 :الثاين للهدف التمنية حصة مجموع

   63,974 :الثالث للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
   63,142 :الثالث للهدف التمنية حصة مجموع

   46,974الرابع:  للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
    32,003الرابع:  للهدف التمنية حصة مجموع

   6,072: اخلامس للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
    1,525: اخلامس للهدف التمنية حصة مجموع

   2,064: السادس للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
     1,488: السادس للهدف التمنية حصة مجموع

   3,950 : السابع للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
    3,016 : السابع للهدف التمنية حصة مجموع

 
 

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

 
 

 
 ادلاخليني الزابئن لفائدة وجودة وكفاءة بفعالية للزبون موهجة دمع خدمات 1.9ه

  اخلارجيني املصلحة وأأحصاب
  
  
    165,356: 16/17املزيانية املقرتحة  
 -التمنية:  حصة 

 
دارة حتت يعملون وموظفون بسالسة تعمل نبهية أأمانة 2.9 ه  ومبهارات جيّدة اإ

  بكفاءة النتاجئ وحيققون مناس بة
  
  35,257 : 16/17املزيانية املقرتحة  

      -حصة التمنية: 

 
طار ومس نودة دامعة معل بيئة 3.9ه  ملعاجلة مناس بة وقنوات فعال تنظميي ابإ

 املوظفني مشاغل
  
     2,540 : 16/17املزيانية املقرتحة  
 -حصة التمنية:  

 

 
 للموظفني والأمن السالمة تكفل واجامتعية بيئية مسؤولية ذات منظمة 4.9ه
 واملعلومات املادية واملمتلاكت والزائرين واملندوبني الويبو يف

  
     18,403 : 16/17املزيانية املقرتحة  
  - حصة التمنية:   

 

 
 مقابل والقمية املؤسيس، والتعمل املساءةل، خيص فامي حمّسن مس توى 8.9ه

 الاس تعانة خالل من املؤسس ية واحلومكة ادلاخلية، واملراقبة والرايدة، املال،
 ومس تقةل فعاةل برقابة

     7,035 : 16/17املزيانية املقرتحة  
   963حصة التمنية:  

 

 
 
 
 

   228,591: التاسع للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
 963: التاسع للهدف التمنية حصة مجموع

 

صة غري لالعامتدات املقرتحة املزيانية تشمل ال النتاجئ حبسب املقرتحة املزيانية 1   سويسي فرنك مليون 6.319 :اخملصَّ
نفاق يعد ال :التمنية حصة 2 نفاقا االإ ال التمنية عىل اإ نفاق يكون وال انميا   بدلا   املس تفيد يكون عندما اإ   (واملزيانية الربانمج لأغراض احلر الاقتصاد نظام اإىل املنتقةل البدلان تُدرج السابقة، للمامرسات وفقا) املتقدمة للبدلان متاحا   املعادل االإ
  التمنية أأعامل جدول مرشوعات موارد التمنية حصة تشمل 3
رقام 4     التقريب بسبب االإجاملية للمزيانية تضاف ال قد أأ

 
   707,036: 16/17املزيانية املقرتحة  مجموع
     151,500 حصة التمنية:  مجموع

 


