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 نتيجة لك حبسب التمنية حصة ذكل يف مبا ،2018/19 الثنائية ومزيانية وبرانمج النتاجئ طارا  
 (السويرسية الفرناكت بأ الف)

 
ااي
ض
الق

 
خةل
دا
ملت ا

 

ية
لتمن
ا

 

ور
نظ
مل ا

 
ين
سا
جلن
ا

 

ف
دا
أ ه

 
ية
لتمن
ا

 
مة
دا
س ت
مل ا

  
  

 املصاحل أ حصاب ومجيع ل عضاءوا الويبو بني متجاوب تواصل أ لية :الثامن الاسرتاتيجي الهدف

  

 امللكية بشأ ن ومتنوع واسع مجهور مع أ كرب بفعالية التواصل 1.8 ه
 الويبو ودور الفكرية

                                     12,406 (-) 

 أ فضل واس تجابة اخلدمات تقدمي حنو أ كرب توّجه 2.8 ه
 لالس تفسارات

                       7,128 (-) 

 ال عضاء ادلول مع فعال الزتام 3.8 ه

  

7,342 (-) 

 غري املصلحة أ حصاب مع ومتجاوب وشفاف منفتح تفاعل 4.8 ه
 احلكوميني

 786 (-) 

 ال مم ومفاوضات مسارات مع بفعالية وتشاركها الويبو تفاعل 5.8 ه
 ادلولية احلكومية املنظامت وسائر املتحدة

  (-) 34,019 : الثامن لهدفل  املقرتحة املزيانية مجموع (-) 6,357 

 :ال ول الاسرتاتيجي الهدف

 ادلولية واملعايري القواعد لوضع متوازن تطور

  الفكرية امللكية بشأ ن

 :الثاين الاسرتاتيجي الهدف

 خدمات تقدمي

 ال ول الطراز من الفكرية امللكية جمال يف عاملية

 :الثالث الاسرتاتيجي الهدف

 الانتفاع تسهيل

 التمنية سبيل يف فكريةال 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 ا ذاكء

 :السابع الاسرتاتيجي الهدف

 الفكرية امللكية

 العاملية العامة الس ياسات وقضااي

 دولية تقنينية أ طر وضع يف ال عضاء ادلول بني معزز تعاون 1.1 ه
 الفكرية امللكية جمال يف متوازنة

                                      13,167 (4,489) 

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

                                     8,915 (8,403) 

 وأ سامهئا ادلول شعارات محلاية واليقني ال من من مزتايدة درجة 3.1 ه
 ادلولية احلكومية املنظامت وشعارات

         511 (-) 

 ابمحلاية يتعلق فامي القضااي لتحليل حفلمك ابلويبو مزتايد اهامتم 4.1 ه
 املتاكمةل ادلوائر( طبوغرافيات)وتصاممي املنفعة ومناذج للرباءات ادلولية

 الرسية واملعلومات

         312 (-) 

 نطاق عىل الرباءات بشأ ن التعاون معاهدة نظام اس تخدام 1.2 ه
 ذكل من ، مبا يفادلولية الرباءات طلبات ال يداع أ كرب وبفعالية أ وسع

 قبل البدلان النامية والبدلان ال قل منوا

30,302                                (8,127) 

نتاجية 2.2 ه نة خدمات وجودة ا   التعاون معاهدة معليات يف حمس ّ
 الرباءات بشأ ن

185,277                                    (-) 

 يف مبا أ كرب، عاليةوبف أ وسع نطاق عىل الهاي نظام اس تخدام 3.2 ه
 منوا ال قل والبدلان النامية البدلان قبل من ذكل

7,125                                  (2,706) 

نتاجية 4.2 ه نة خدمات وجودة ا   الهاي نظام معليات يف حمس ّ

5,744                                        (-) 

 يف مبا أ كرب، بفعاليةو  أ وسع نطاق عىل مدريد نظام اس تخدام 5.2 ه
 منوا   ال قل والبدلان النامية البدلان قبل من ذكل

14,196                             (6,819) 

نة يف معليات نظام مدريد 6.2ه  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  ا 

46,296                                      (-) 

 دوليا الفكرية ابمللكية املتعلقة املنازعات نشوء تفادي تزايد 7.2 ه
 الويبو أ ساليب من وغريها والتحكمي الوساطة عرب تسويهتا أ و وداخليا
 املنازعات لتسوية البديةل

5,238                                   (497) 

 أ سامء من املكونة العليا احلقول يف الفكرية للملكية فعاةل حامية 8.2 ه
 البدلان رموز من املكونة العليا واحلقول عامة

7,110                                   (120) 

 يف مبا أ كرب، وبفعالية أ وسع نطاق عىل لش بونة نظام اس تخدام 9.2 ه
 منوا ال قل والبدلان النامية البدلان قبل من ذكل

703                                      (810) 

نتاجية 10.2 ه نة خدمات وجودة ا    لش بونة نظام ياتمعل  يف حمس ّ

       644  (-) 

 تامتىش الفكرية امللكية جمال يف وطنية وخطط اسرتاتيجيات 1.3 ه
 الوطنية اال منائية ال هداف مع

10,312                                 (10,312) 

زة كفاءات 2.3 ه  تشكيةل تلبية عىل القادرة البرشية للموارد معز 
 التمنية ل غراض بفعالية الفكرية امللكية لتسخري املتطلبات من واسعة

 الاقتصادات ذات والبدلان منوا ال قل والبدلان النامية البدلان يف
 املتحوةل

33,712                                (33,712) 

 الويبو معل عىل التمنية أ جندة توصيات تعممي 3.3 ه

3,680                                   (3,680) 

 منوا ال قل والبدلان النامية البدلان مع معّززة تعاونية ترتيبات 4.3 ه
 احتياجاهتا يناسب مبا املتحوةل والبدلان

10,179                                (9,712) 

 واجلامعات واملتوسطة الصغرية للرشاكت معّززة قدرات 6.3 ه
 كريةالف امللكية تسخري يف النجاح أ جل من البحث ومؤسسات
 الابتاكر دمع ل غراض

7,011                                   (7,011) 

 

 الويبو ومعايري ادلولية للتصنيفات عامليا ومقبول حمّدث نظام 1.4 ه
 ونرشها واس تخداهما الفكرية امللكية معلومات ا ىل النفاذ تيسري هبدف

 العامل أ حناء يف املصلحة أ حصاب صفوف يف

 7,215 (511) 

 الفكرية ابمللكية املتعلقة املعلومات ا ىل حمّسن نفاذ 2.4 ه
 لتشجيع وامجلهور الفكرية امللكية مؤسسات قبل من واس تخداهما
 واال بداع الابتاكر

18,726                                  (10,336) 

 بشأ ن العاملية الويبو بياانت لقواعد واسعة جغرافية تغطية 3.4 ه
 والاس تخدام احملتوى حيث نم الفكرية امللكية

 2,476 (1,236) 

 وسائر الفكرية امللكية ملاكتب معّززة ومعرفية تقنية حتتية بنية 4.4 ه
 أ قل بتلكفة) أ فضل خدمات ا ىل يؤدي مبا الفكرية امللكية مؤسسات
 معها يتعاملون اذلين املصلحة ل حصاب (أ حسن وجودة أ عىل ورسعة
 يةالفكر  امللكية ال دارة أ حسن ونتاجئ

17,434                                  (16,159) 

 

 الفكرية امللكية بشأ ن اال حصائية الويبو معلومات اس تخدام 1.5 ه
 أ فضل وحنو أ وسع نطاق عىل

 2,659    (116) 

 وحنو أ وسع نطاق عىل الاقتصادية الويبو حتليالت اس تخدام 2.5 ه
 العامة الس ياسات صياغة يف أ فضل

4,259                                       (1,286) 

 

 الويبو يف ال عضاء ادلول بني ادلويل احلوار يف تقّدم 1.6 ه
 للملكية الاحرتام ا ذاكء حول املعنيني ادلوليني املصلحة وأ حصاب

 للتمنية الويبو أ جندة من 45 رمق ابلتوصية الاسرتشاد مع الفكرية،

2,080                                (967) 

 معل بني وشفاف وفعال منتظم حنو عىل وتنس يق تعاون 2.6 ه
 احرتام ا ذاكء جمال يف ال خرى وادلولية الوطنية املنظامت ومعل الويبو
 الفكرية امللكية

 941 (-) 

 

 وتطويع املعارف لنقل الفكرية امللكية وأ دوات منصات1.7 ه
 س امي وال لنامية،ا البدلان ا ىل املتقدمة البدلان من ونرشها التكنولوجيا

  العاملية التحدايت ملواهجة منوا، ال قل البدلان

 6,968 (5,824) 

 

 (5,824) 6,968 :السابع للهدف املقرتحة املزيانية مجموع (967) 3,021 :السادس للهدف املقرتحة املزيانية مجموع (1,402) 6,918اخلامس:  للهدف املقرتحة املزيانية مجموع (28,242) 45,851الرابع:  للهدف املقرتحة زيانيةامل مجموع (64,426) 64,894الثالث:  للهدف املقرتحة املزيانية مجموع (19,080) 302,635الثاين:  للهدف املقرتحة املزيانية مجموع (12,891) 22,905: ال ول للهدف املقرتحة املزيانية مجموع

 يف: يسهم مبا

    

 
 

 

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

 

 
 لفائدة وجودة وكفاءة بفعالية للزبون موهجة دمع خدمات 1.9 ه

 اخلارجيني املصلحة وأ حصاب ادلاخليني الزابئن

  

                                       

162,673                                       (-) 

دارة حتت يعملون وموظفون بسالسة تعمل نبهية أ مانة 2.9 ه  جيّدة ا 
 بكفاءة النتاجئ وحيققون مناس بة ومبهارات

  

                                       

37,208                                       (-) 

طار ومس نودة دامعة معل بيئة 3.9 ه  مناس بة وقنوات فعال تنظميي اب 
 املوظفني مشاغل عاجلةمل

  

                                

2,107                                      (-)  

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

  

21,890                                (-) 

 والقمية املؤسيس، والتعمل املساءةل، خيص فامي حمّسن مس توى 5.9 ه
 من املؤسس ية واحلومكة ادلاخلية، واملراقبة والرايدة، املال، مقابل
 ومس تقةل فعاةل برقابة الاس تعانة خالل

 

 7,411  (-) 

 

 

 
 

 

  (-)  231,289التاسع: للهدف املقرتحة املزيانية مجموع

 
 

صة غري لالعامتدات املقرتحة املزيانية تشمل ال النتاجئ حبسب املقرتحة املزيانية -  سويرسي فرنك مليون7,357 ::  اخملص 
ىل البدلان الن: تُ التمنية حصة - ىل البدلان املتقدمة.عر ف النفقات عىل أ هنا "نفقات التمنية" يف حال اس تخداهما لمتويل ال نشطة املوهجة حنو التمنية اليت تقدهما الويبو ا  م النفقات املقابةل ا  قل منوا، وال تقد   السابقة، للمامرسات وفقاو  امية والبدلان ال 

 .WO/GA/43/21ة. وترد تفاصيل التعريف املراجع لنفقات التمنية يف املرفق ابء من الوثيقة واملزياني الربانمج ل غراض املتحوةل الاقتصادات ذات البدلان تُدرج

 التمنية أ جندة مرشوعات موارد التمنية صةح شملت  -

 التقريب بسبب اال جاملية للمزيانية تضاف ال قد أ رقام -

  

 725,857: 2018/19 املقرتحة املزيانية مجموع

 (132,832  :التمنية حصة مجموع)




