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  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

  االجتماعات الثامنة واألربعون سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

تقرير التثبيت لشعبة التدقيق الداخلي والرقابة 
  2009-2008اإلدارية بشأن تقرير أداء الربنامج 

  األمانةمن إعداد

ثتوي هذه الويقة عىل .1 شأن تقرير أداء   معلومات عنحت يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يت  بتقرير ا ل قشع لب لتث
تقدم الويقة). WO/PBC/15/5ثالويقة ( 2009-2008الربانمج  ثو ية ّسـ ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو ن إىل  ن ي ملعجل

نعقدة يف دورهتا  سة ملا مترب 3 إىل 1من (عرشة ماخلا  .)2010سب 

نة خبصوص هذه الويقة يف  .2 ية ا ثوميكن الاطالع عىل تو للج نة الربانمج "ص يات الصادرة عن  تو جلملخص ا ص ل
ية يف دورهتا  سة نواملزيا نعقدة من عرشة ماخلا مترب 3 إىل 1ملا  ).A/48/24ثالويقة " (2010سب 

يات ادلول األعضاء يف الو .3 يبو مجعإن 
يه، و بو مدعوة، لك يف ما  نالاحتادات اليت تديرها الو يعي

ية إىل مدعوة  نة الربانمج واملزيا ية  ناملوافقة عىل تو جل ص
، كام يه واردة يف WO/PBC/15/5ث الويقة بشأن

 .A/48/24ثالويقة 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010ن يويو 22: لا

  نامج وامليزانيةجلنة الرب

  الدورة اخلامسة عشر
 2010 سبمترب 3 إىل 1جنيف، من 

الداخلي لشعبة التدقيق  التثبيتتقرير 
 بشأن تقرير أداء الربنامج والرقابة اإلدارية

  2009-2008لفرتة 
 من إعداد األمانة

يق ادلاخيل والرقابة ّتولت  .1 تد قبة ا ل شأن تقرير أدااإلدارية شع يت  بإعداد تقرير ا ء الربانمج من أجل تقدمي ادلمع لتثب
بو عن أداء الربانمج لفرتة   موثوقا) WO/PBC/15/4ثالويقة  (2009-2008يليك يكون تقرير الو

يحا يت .حصو ثقة عن ا يات ا تو تاجات واخلالصات وا يت أمه الا بويعرض تقرير ا ب ن ثب ن ت تث مل سـ لت صل  .ل

ية مدعوة إىل أن تويص  .2 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
ية  بو ابإلحاطة علام مجلعا يالعامة لدلول األعضاء يف الو

يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةبتقرير مدير  تد قبة ا ل  شع

 ]امللحقييل ذكل [
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يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد قبة ا ل  شع

يمي لتقتقرير ا
 

  2009-2008تثبيت تقرير أداء الربانمج لفرتة 

بة يمي/لشعا لتقسم ا  2010/1/ق
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نص اإلنلكزيي تخدمة يف ا ترصات ا لقامئة ا سـ  ملخمل
 

ERs Expected Results 
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 مقدمة

يت  .1 نادا إىلتثبهذا اثين  ية . 2009-2008 تقرير أداء الربانمج ستجيرى ا تقةل من موثو تحقق بصفة  يت إىل ا قويريم ا سـب مل لتث
ياانت الواردة يف تقارير األداء يف إطار مقاربة  ية ا نو ساعدة عىل الارتقاء  بلغة إىل ادلول األعضاء وحصهتا، وا باملعلومات ا ع ب مل لمل

بو لإلدارة ا تاجئيالو  .لنلقامئة عىل ا

تا  .2 تني  تصف فرتة ا يوقد أجرنا العام املايض يف  ن بي سـ تثم ن يا"ل تخالص العربانصب خالهل الرتكزي عىل " يبجتر يه سـا ف وشاركت 
نة من 29وهذا العام اخرتان من مجموع . نصف الربامج بة"عي برانجما  تاجئ املر تقا يت األول، ف". لن قد لتثبوخبالف ما حدث يف ا
تاجاتخصصنا للك  يس . سـتنبرانمج ا ثاين، خضعت مقا يت ا تفق علهيا إلجناز هذا ا رشوط ا يت وا يووفق مقاربة ا ب لب مل ثل تث لت ل

ية معايري نادا إىل مثا يمي ا تقارير  ياانت الواردة يف ا ية ا ناألداء ونو ل ب تع ستق لل هوةل الاطالع، : ل مية، والكفاية، و سالوجاهة وا لق
تحقق، ورف لوالاساق، وادلقة وإماكية ا ن سريت بة، والوضوح، ودقة نظام إشارات ا نا يد ا تقارير يف املوا لع ا سـ مل ع نا . ل حوقد طر

ياانت األداء ألغراض الرصد  تخدام  يس األداء ومدى ا بين مقا تعلقة  ية ا يح املعلومات الر تو يني  بسؤالني إضا سـ مل سـ ض يل ت بف ئي
 .ادلاخيل

تعلقة مب .3 يت وا ثقة عن هذا ا تاجات ا تطع بعض الا ملومل  بسـ ب ثن ن تت مل لسـ ها عام ت يس األداء اليت وضع  معظمقا بة 2007ي ك موا
ية . األحداث نت ويقة الربانمج واملزيا نإذ  ث يار 2011-2010تضم نات يف ا يت  بل بداية هذا ا خت اليت انلت املوافقة  ي ب سق حتث لت

ية املالمئة تاجئ واملؤرشات وتأطريها، ويف الرتكزي عىل حتديد األهداف واألسس املر جعا يريات وعالوة عىل ذكل. لن للتغ، اكن 
تاجئ، ويف رفع معايري  يت األول أثر إجيايب يف إمتام مقاربة اإلدارة القامئة عىل ا نذ ا ية العديدة اليت طرأت  نا لمي ب لتثم لتنظ

تقارير يط والرصد وإعداد ا لا تقرير ممكةل ودامعة للقرارات . لتخط تاجات واخلالصات الواردة يف هذا ا بار الا بغي ا ّو ل نت تن سـي ع
توجهي ياسهلوا قات املربطة بإدارة األداء و ية . ت ية يف إعداد ويقة الربانمج واملزيا ساعدة ا نفالغاية مهنا تقدمي ا ث لعمل  2013-2012مل

ية  تقارير، وإن أمكن وضع اخلطة الاسرتا ياس األداء وإطار إعداد ا سني  يجوامليض قدما يف  ل تحت توسطألجل لق  .ملا

يت .4 ـى متاما  بوقد ا يع تثنهت سم الربانمج رير أداء اتقمج  تقارير الفردية و سؤولني عن إمتام ا يدها بفضل هجود املديرين ا قيف موا ل مل ع
سات األخرية علهيابرانمج اإلدارة واألداء بل وضع ا ساعدة عىل مراجعهتا  للم  سن مراجعة . قللم ّومل  تقرير أداء الربانمج تت

يداين يت ا بل إمتام ا هز  ملاملوحد باكمهل ألنه مل  ب ق  .لتثجي

ت يةسـتنالا ئيسـاجات الر
 

تحقق مهنا .5 ياانت وإماكية ا باات دقة ا يت أن أكرث مواطن القوة  تاجات ا لبني ا ن ب ث لت ب ثن تت هرت . لسـ ظأما اجملاالت األخرى اليت أ
ـي ياانت : فهمواطن قوة عديدة رمغ وجود قدر همم من القصور  سري هذه ا تقارير ومشويهتا، و ياانت الواردة يف ا بكفاية ا ي ل ل لب تل

ها بطريقة تقاريرمجعو سري، ووضوح ا يمي اذلايت لإلجناز يف إطار نظام إشارات ا ل فعاةل، ودقة ا ل  .لتق

ياانتتويربط .6 تة تقربا  اذلي اتضح لب قدر أكرب من القصور يف ا تاجئ ا ييف ثليث ا ملثبن ميهتا وما صاحهبا من ل قبوجاهة املؤرشات و
تاج مربط ارباطا ويقا بردود األفعال اليت. بياانت ثوهذا الا ت ت سؤال سـتن بني أن أقل من ثليث املديرين ممن طرح علهيم ا ل  ّت

هم بأهنم مل  سا سأعربوا عن إ ّنوا"ح تفقا علهيا يف " يتب هم أو  ها اكن إما مورواث عن  يس األداء مبعىن اللكمة،  ممقا سلف مفعظم ي
نظمة يار. ملأعىل دوائر ا يس و بين املقا تعلقني بعدم  تاجني ا متدان عىل هذين الا معوقد ا يمل ت سـتن مية يف وضع ع لق الوجاهة وا

بل يات للعمل علهيا يف ا تو ملسـتقاخلالصات وا ص  .ل

بري عىل اخلالصات مل  .7 يني ذات أثر  يارين ا تعلقة اب تاجات ا كترب الا ملع مل بقنع ملتن يات سـت تو صوا تقريرل ففي املقام . لالواردة يف هذا ا
بار أي قصور يف الاساق وإماكية املقارنة فامي خيص ا ناألول، ميكن ا ت ية عت ياانت عىل املدى الطويل إشارة إجيا بملؤرشات وا لب

يهنا يريها أو  تخيل عهنا أو  يا عىل ا حتسألنه انجت عن مؤرشات أضعف نعمل حا تغ ل يار . ل تضح أن الالزتام  ثاين،  مبعويف املقام ا ي ل
تقارير قد بلغ  يد رفع ا لاحرتام موا ب عىل إعداد تقارير األداء ّدرجة، إال أنه ياكد يعزى يف مجمهل إىل تراجع الطل" أعىل"ع

يد املدى برية أو صدى  ية ا تاجئ ذات اآلاثر املا يادية، عدا الربامج وا ية الا بعادلا ل ن ت لكخل ل أساسا وقد أعدت تقارير األداء . ع
يدها حامتمن اخلارج يف  ية وغريها من اللعموا نة الربانمج واملزيا تقارير املرفوعة إىل  ن وعىل حنو يراعي رشوط إعداد ا جل  .جانل
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ساءةل  .8 تخدم يف املقام األول ألغراض ا ية  يس األداء الواردة يف ويقة الربانمج واملزيا يد بأن مقا تاج اذلي  ملأما الا سـ ن تث ي يف سـتن
تاج الهنايئ إذ إن الردود اليت حتدثت عن  يده يف الا سـتنأمام ادلول األعضاء من خالل تقرير أداء الربانمج فقد جاء تأ ك

تخدام مؤرشات األداء و تجاوز ابلاكد مخس مجموع الردودسـا ية وألغراض الرصد  تياانته يف إدارة األعامل ادلا خل  .ب

 اخلالصات
بع، وال سـامي  تفيد .9 سن اب ياانت  ية ا تاجات املذكورة أعاله بأن نو ثقة عن الا ية ا تا ية ا لطاخلالصة الر تح ب ع ل ل ّسـ ست سـ لمل ني تب ن ئ

يا وغريمه من امل سؤولون يف اإلدارة ا تاد ا لعلندما  مل يع تاجئ واملؤرشات الواردة يف ويقة سـع تخدام األهداف وا ثديرين عىل ا ن لسـ
ية وألغراض الرصد ية يف إدارة أعامهلم ادلا خلالربانمج واملزيا  .ن

ناوكام  .10 ية سلفأ يس األداء احلا ية مقا نت نو ل، فقد  يع نة ) 2011-2010(حتس نذ  سـثريا  ث حني وضعت ويقة الربانمج 2007مك
ية  بادرات . املوافقة أصال وانلت 2009-2008نواملزيا يذ  نظمة يف  مترار ا سن كذكل يف ظل ا موال شك يف أهنا  تنف ملت سـتح س

يط واألداء شأن ا تخطاجلارية  يجي، واخلطة : لب تقومي الاسرتا ية من برانمج ا ثا سعة، واملرحةل ا ية ا تاألهداف الاسرتا ل ن ل ت ليج ت
يط امل سني ا توسط، وإماكية  بةل لألجل ا ية ا تخطالاسرتا حت ن مل ليج ية ملقت بال، ونظام إدارة األداء وا توسط األجل  لتمنايل  تق مسـم

ية  تقارير وخطط العمل والرصد بوترية  رشية، وإعداد ا فصلا ل تاجئ واملؤرشات الواردة يف ويقة –لب ث والكهام عىل صةل اب لن
ية  تدريب الفردي وادلمع املقدم أصال من خالل–نالربانمج واملزيا ند اب حظىيسـ تقرير أداء الربانمج واذلي ل وا عألولوية 

بةل ية ا ملقإعداد ويقة الربانمج واملزيا ن  .ث

سة جماالت .11 يت يف حد : مخوتركز اخلالصات احملددة األخرى عىل  نظمة، وا تقارير، ودمع ا يط، والرصد، وإعداد ا لتثبا مل ل لتخط
 :وفامي ييل هذه اجملاالت. ذاته

يط  :لتخطا

بين  • تميكن وضع أهداف وتاجئ ومؤرشات أقوى بفضل  ٍ ن تطلعات حمددة لدلول األعضاء والزابئن وأحصاب املصاحل سـ
تني القاد يه من تقدم وجناح عىل مدى فرتة ا مشأن ما يطمحون إ لسـن ل بح إطار األداء أقل . تنيب بغي أن  يصو ين

يق نطاقا ضيدا وأ باع مقاربة . تعق سن ا تورمبا  توازن"يُسـتح  ؛"ملجدول ادلرجات ا

ية اب • شاركة معززة لألفرقة ا نوبفضل  رس هلم ملعم يس األداء  ّلربامج وتعاوهنا عىل وضع مقا سيتي يس " تبين"ي يهذه املقا
توى اإلدارة يريات عىل  سـمبزيد من العزم حىت يف حال طرأت   ؛متغ

نظر يف اعامتد أهداف وتاجئ  • نوميكن ا بؤ وأهداف اثنويةل هن وا هويم ا ند إدراج  ن أكرث إحاكما وطموحا  تك لتمف ل ع
يط ية ا تخطابخملاطر يف  ية احمل. لمعل يق ئيسـوهذا أمر همم بوجه خاص للمخاطر الر حتقددة اليت رمبا حتول دون 

سعةاألهداف  ية ا تالاسرتا ليج تاجئ املقررة؛. ت تحقق ا يا الرجوع إلهيا الحقا يف حال مل  نوميكن  لت  منطق

تقارير اليت من  • تدوين وإعداد ا يات ا بب انعدام آ ثريا ما يعرتي مؤرشات األداء قصور شديد  لو ل ل شأهنا أن بسك
ها بطريقة انجعة شودة و ياانت ا ثور عىل ا مجعرس ا ن ب لع ملي ناسبلت  .إن أمكن مل يف الوقت ا

 :الرصد

بة ومؤرشات األداء عىل الارتقاء  • تاجئ املر نادا إىل ا تقدم احملرز ا شأن ا ية  تقارير ا تقساعد إعداد ا نت ل ب لفصل ل لي س س
يس األداء و صقلتوى مقا ي تضح مبسـ يس جميأيها بعد ما  ياديّ وقمي ألغراضٍدي املقا وهذا . عت الرصد ادلاخيل الا

يد؛ شوب إطار األداء احلايل من  توى العميل حبمك ما  شالكت عىل ا تعقميكن أن يطرح عدة  ي سـ  ملم
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تفادة وعىل  • سـىن الا يهنا يك  يزي  ية ا تظاما، وحضت  تاجئ واملؤرشات ا تعانة اب سـغرار ذكل، لكام زادت الا ت مت ن ن تسـ بك ليف ل ّ
بة إىل املدير العام وفريق مهنا يف الرصد عىل ية اب توى األهداف الاسرتا تلفة، أي عىل  توايت  سـ  يج سـ خم نسـ ت م لم

يا؛ ية ا تعلق ابألهداف الاسرتا بة إىل ادلول األعضاء، وكذكل فامي  يا، وتقارير أداء الربانمج اب لعلاإلدارة ا يج ي سـ تلعل  لن

يد الحقا دمع ومن  • يةحتويلملفا تقارير املر حل الرتكزي إىل إعداد ا يطة ل تاجئ ابعامتد أداة  يةل وا نادا إىل ا سـ ا ن بحلص ل ست
تقدمي  شطة  ساهامت واأل نوية بدل ا ية وا تقارير ا يل والرصد يف ا لتح ن مل سـ لفصل ل ل نادا " حملة"للل تقدم احملرز ا ستعن ا ل

ية إن أمكن نا ئإىل أهداف حمددة، بصفة ا  .سـتث

تقارير  :لإعداد ا

نب أي تأثريينبغي  • ناية  تجإيالء ا سري " طارئ"أو" مفِسد"للع لنظام إشارات ا بة عىل ويقة (ل ته ا ثاذلي  لشع طبق
ية  يجة الرتكزي املفرط عىل ) 2007-2006نالربانمج واملزيا تقارير،  يط وإعداد ا نتيف ا ل تلوين ابألخرض"لتخط يف " لا

نادا إ. تقارير أداء الربانمج توايت أدىن من اإلجناز الاكمل ا يل بلوغ  تهذا األمر قد يفيض إىل  سف سـ ىل متفض
نة"األهداف  نادا إىل األهداف العامة " لهيّا ساب اإلجنازات اجلزية األمه اليت تقاس ا ستعىل  ئ يةح  . األصعبحلاملر

نظمة  :ملدمع ا

ياانت  • تقارير ذات ا تاجئ وإعداد ا بسن إطار اإلدارة القامئة عىل ا ل ن لتح ل ّ نظمة مرحةل السي ندما تدخل ا ية اجلودة  ملعا ع ل
سم فهيا ا تقرارا  تأكرث ا با إبقاء املديرين تسـ يع غا مترارية و يف بقدرة أكرب عىل الا تو يات ا للربامج و تط ظ ل تسـمعل سـ

ساءلوا عن  ناصهبم حىت  ها يف  تاجئ واألهداف اليت ميكن  بؤ اب تقاء أهداف الربامج وا سؤولني عن ا يا ن ن ممل يق حتقن لت ل
تني تاجئ يف هناية فرتة ا لسـنا  .لن

يا  • نا خبدمة الزبون الواردةشـومتا بة يف تمع الزتاما نظمة الربامج الرا تدمع ا يجي،  تقومي الاسرتا غ يف برانمج ا مل سـ ت ل
تفويض  يق بني الربامج وا ية اخلدمة املقدمة، وذكل بفضل ا نو ياس  يةل  باعات الزابئن و تعانة اب لالا سـ ع ل سـ نط لتنسـ ٍ ق َ

يات ية وغريها من اآل تقصا لبإجراء دراسات ا ئ تقار إيتعذرفكثريا ما . سـ بب الا باع  ياس الا ف  س بق ىل أنظمة نط
توى لك برانمج ياانت عىل  سـوموارد مجلع ا مب  .ل

بل يت ا ملقا  لتثب

تا أقل  • بة جزافا و تاجئ املر نة من ا تقاء  تغرق ا بةل،  تني ا يت تقرير أداء الربانمج لفرتة ا قألغراض  تق ملق ن نب ي ن لسـ ع سي سـل تث
بعد تجه الغربةل اليت  تقارير مما  ياانت الواردة يف ا به اب نة أ تكون ا تو سن تت ل ب شـ ي لسـ يفة اليت ال ّلع يس األداء ا لضع مقا ي

يا يهتا حا لميكن   .تثب

يص وقت اكف إلعداد تقرير  • ميكن  يه إلمتام تقرير أداء الربانمج  تفق  ٍوبفضل وضع جدول زمين واحض و ختص سـعل م
ية  ته الهنا تقرير األداء  تعراضا  باعا ويس ابلزتامن وشمل ا يت  يات ا ئأداء الربانمج ولالضطالع  يغ ل سـ ت ت بصبعمل ل لتثب

 .مةلالاك

يات تو صا  ل
بادرات الربناء عىل .12 ئي ا بومل يا يف الو يذ حا يد ا يية  ل نفسـ يس األداء لتق تأثر مقا با  يات تلزتم احلد األدىن  تو نا  ي ا ل س ص ب ًي ُّ حت كتف

بىن واألنظمة اليت بدأ العمل  ية وتعزيزها عىل حنو ملحوظ بفضل ا نو ية وا يث ا تقارير تأثرا ابلغا من  ياانت وإعداد ا لوا ع ل ل نب لبح ل
يد ادلراسة هبا توسط(ق أو ما زالت  ية لألجل ا ملثل اخلطة الاسرتا تيج  ).م
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ية   )أ ( يس األداء الواردة يف ويقة الربانمج واملزيا تخدام مقا ية الواحضة والرصحية اب تقارير املر نبغي إعداد ا ث سـ حل يل ين
يا ية املرفوعة إىل فريق اإلدارة ا تقارير ا تظام يف ا لعلوإدراهجا اب لفصل ل يذ. ن  ذكل يف الوقت الراهن نظرا تنفوقد يصعب 

بع إطار األداء احلايل يطيد اذلي  ثب . للتعق يمي عن  تني اجلارية إلجراء  بغي أن توىل األولوية يف فرتة ا كو تق ن لسـن ي
ية  تاجئ واملؤرشات واألهداف املر يار قدر أقل وأجدى من ا يس ومالءمهتا هبدف ا ية هذه املقا حلنو ن ت ع لل خ ي

توهجة ابألحرى حنو األهداف تني القادمةملوا بو لفرتة ا تفق علهيا يف الو ية ا لسـن الاسرتا ي مل باع . تيج سن ا تورمبا  يسـتح
توازن"مقاربة  يمي ا ملجدول ا توسطيف ا" لتق ية لألجل ا ملخلطة الاسرتا يا(؛ تيج  .)لعللفريق اإلدارة ا

ية   )ب ( يط لويقة الربانمج واملزيا ناء ا نوأ ث تخط  :2013-2012لث

يس لألدا "1" ييعا العامتد مقا ً تأثري تشج نات واخملاطر اليت من شأهنا ا بغي حتديد ا يوية،  ية و لء أكرث فعا ه لتكل ن يح
ية احملددة؛  تاجئ وتدويهنا إىل جانب األهداف العامة واملؤرشات واألهداف املر يق ا حليف  لن لقسم إدارة (حتق

 )الربامج واألداء

يةلعدم ينبغي  "2" باعات الزابئن و ًاعامتد ا سـ ية األداء إالنط ياس نو ع  ية لق توفر األنظمة املالمئة دلمع  ندما  معل  ت ع
يق ذكل توىل وحدة مركزية  سن أن  ياانت، و سـمجع ا ت تح نب سـ تل سؤولني . (ي ملسم إدارة الربامج واألداء وا لق

يا  )لعلعن خدمة الزبون يف فريق اإلدارة ا

بل  )ج ( يت يف ا تقألغراض ا ملسـب  :لتث

تع هبا املديرون  "1" بح  متنظرا للخربة الواسعة اليت أ يتيفيص سن اذلي طرأ عىل اإلماكيات لتثب جمال ا ن وا ُتح ل
بة تاجئ املر نة ا تقاء  بغي أن يكون ا بة،  تاجئ املر يت ا ية  تقا ن تق نب ي ن ن للعمل ع يل يا متاما ويس بعد غربلهتالتث شوا ل  ئ  ع

تقارير؛  ية ا بريا عن نو ليك تكون أصدق  ع يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية(تع تد قبة ا ل  )شع

بغي مراعاة اجل "2" متكن من إمتام ينو لدول الزمين إلمتام تقارير لك برانمج وتقرير أداء الربانمج مبجمهل، ومن مث ا
يت؛   )لقسم إدارة الربامج واألداء(لتثبا

يت  "3" ناد إىل ويقة 2010 لعام تقرير األداء املرحيلتثبوال نقرتح  ث ابال ية ست ، 2011-2010نالربانمج واملزيا
ية جمداي ذكل أن إطار األداء احلايل مصم تاجئ املر يت ا تني وال يرحج أن يكون  يغطي فرتة ا حلم  ن لل ب تثن لسـ

ياسة. متاما تعدل هذه ا نواي،  ية املفصةل ووضع إطار األداء  بح إعداد املزيا سـويف حال أ سـ سـ ن لشعبة . (لص
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد قا  )ل

ية .أوال  سـاملعلومات األسا
ثاثويقة  .13 هام الواردة يف املرفق ا لا ياق مقاربة مل ها يف  ها والغرض مهنا ونطا يث أسا يت من  شطة ا يل أ سـين تعرض تفا ن قص س ح لتثب

تاجئ بو لإلدارة القامئة عىل ا نالو ية فامي . لي تقل ملدى الصحة واملوثو يمي  يغت هذه األشطة يف األساس من أجل  قوقد  سـتق ن مص
ياانت األداء اليت أوردهتا ادلول يف تقارير أداء الربانمج  .بخيص 

 2009 - ثبيت األوللتا

يت  .14 تجرييب"لتثبوأجنز ا يت2009األول بني مارس وأبريل " لا نة لتثب  تصف فرتة 2008لسـ تقرير أداء الربانمج  ند  ن  مع
تني ية بلوغ أقىص درجات يف صقل . لسـنا ساءةل  تخالص العرب أكرث مما انصب عىل ا بغوانصب الرتكزي ابألحرى عىل ا مل سـ

ية املطلوبة من  هارات األسا سـا يمقاربةأجل إرساء مل تاجئةفعل  يت إىل . لن لإلدارة القامئة عىل ا شمل هذا ا لتثبومل   برانجما 15ي
بب بسفقط 
يمي  سم ا توقعة يف  لتقحاالت نقص املوظفني غري ا ق  .مل

تاجات واخلالصات .15 نادا إىل الا يت األول ا هذا ا ية  يات الر تو نوفامي ييل ا ت ب تل س سـث لت سـ ص  :ئيل



A/48/21 

Appendix 
 
WO/PBC/15/5 

Annex 

8 

يا أن هتمت   )أ ( لعلبغي لإلدارة ا شمل بإجراء ين سع أكرث  ية حىت  تعراض ملدى رضورة تعزيز أنظمة الرصد احلا تا ت ل لسـ ت
تاجئ امقاربة يويم انطالقا من أن لنإلدارة القامئة عىل ا يادية يف سري العمل ا يفة إدارية ا بارها و ل اب ت ظ عت  جزء ذكلع

ية  بةل واخلطة الاسرتا تني ا يط لفرتة ا يجمن دورة ا تتخط ملقل توسطألجل للسـن  .ملا

ثريا سو  )ب ( كسن  تربزتتح تقارير و ياانت الواردة يف ا سـجودة ا ل رشفني ممن يقدمون لب شاركة املديرين ا مل بوضوح أكرب  م
نفذين تاجئ . ملادلمع يف جمال الرصد إىل املديرين ا يار ا توجهيات يف ا تقدمي ا بغي الاهامتم خصوصا  نو ت ل لب خ ين

يا ية ا بارشة ابألهداف الاسرتا لعلواملؤرشات وعالقهتا ا يج تظامتمل  .ن ويف الرصد الفعيل ملا حيقق من تقدم اب

هم مقاربة ا  )ج ( ية  نفذين فامي خيص املزااي ا ها للمديرين ا نظمة أن حتافظ عىل د لفوحري اب لعملمع مل مل إلدارة القامئة عىل ٌّ
تاجئ سبلنا ية  تلف األطراف ا تقدم واإلجنازات وإبالغ ذكل إىل  يس لقدرهتم عىل الاعرتاف اب حف وتقديرها  ن خم ملعل ، ل

يةبل كذكل دلورمه يف الارتقاء  يو مبكفاءاهتم يف اإلدارة ا  .ل

ية  )د ( تا نظر يف تقدمي مزيد من ادلمع العميل يف اجملاالت ا بغي ا لو ل ل  :ين

ها وتطوير  "1" ياانت ابالعامتد عىل احلاسوب و ية من أجل تطوير مجع ا ساعدة ا حتليلتوفري املزيد من ا بتق ن لمل ل
تقارير،  لأدوات إلعداد ا

تلف الربامج،تنسـيق "2" همة مع  تخدمني ا خم توافق ردود أفعال ا ملسـ  مل

تعلق ابملامرسات  "3" ية الفردية وادلمع فامي  تدر يمواصةل توفري ادلورات ا ميةيبل ياغة ملا هو لسلا تحديد وا لص يف ا ل
يةمالمئ من أهداف ومؤرشات وأهداف  ية وشارات وأسسحلمر ية ومؤرشات مر حل مر  وخماطر جع

ياغ نات إخل و صو  .هتاتكه

بة من املؤرشات اليت ميكن  "4" نادا إىل  تقدم ا تعلقة اب ياانت ا تقاط ا خنإصدار أداة للرصد من أجل ا ل مل ب ستل ل
تظام ية اب يا واألطراف ا تقارير إىل اإلدارة ا تعانة هبا يف رفع ا نالا ن لعل ل  .ملعسـ

ثاين  يت ا لا  2010 -لتثب

يمي ا .16 يت عىل حنو ميكن من  يت هذا ا نا تو لنلقد ر تق ب ق ّب ث ية لتت لسخ الهنا تني تقرير أداء الربانمج ئ  من 2009-2008لسـنلفرتة ا
ية قيث الصحة واملوثو تايل. ح نحو ا يت األول عىل ا نه وبني ا تالف  يص أمه أوجه الا لوميكن  ل بتلخ ي ثخ  :لتب

يع الربامج  )أ ( يت مشل  مجهذا ا رشين لتثب سعة وا لعا  .لت

نادا إىل معايري مو  )ب ( بة ا تاجئ املر توهذه املرة اخرتان ا ستق شرتكة مع لن يت األول بصفة  تريت يف ا يامن ا ية  مضو بع خ لتثب
تخالص أكرب قدر من العرب سمح اب يذ، مما  سـمديري ا ي  .لتنف

يت ومعرفة آراهئم يف نوع   )ج ( شأن ا ية  سات إعال توفري  يا  يدية مع أفراد فريق اإلدارة ا نا اجامتعات  بو لتثم ب جل ل لعل ه متنظم
يدمه تاجئ اليت يرحج أن  تفا  .لن

تاجات للك برانمج عىل حدةوانصب الرتكزي اب  )د ( يص ا تخالص العرب مع  ساءةل بدل ا سـتنألحرى عىل ا ختص سـ  .مل

ميي ياق ا لتنظا  لسـ

ية إىل تعزيز مقاربة ا .17 بادرات العديدة الرا يت من ا ما ملب تاجئلتث بولنإلدارة القامئة عىل ا هرت أمارات . ي يف الو يت  نذ أول  ظو ب تثم
تقارير وا سن ابهر يف جودة رفع ا خواحضة عىل  ل يس األداءحت ييار مقا توى الربانمج ما . ت هامة انطالقا من  مسـومشلت اآلاثر ا ل

 :ييل
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يس األداء احملددة يف ويقة   )أ ( تاجئ ومقا توايت ابألهداف وا يع ا بذوةل لربط خطط العمل عىل  هود ا ثا ن سـ مج يمل لجل مل
ية  .نالربانمج واملزيا

ية   )ب ( ثا برفع تقارير  رشط املفروض حد فصلا ي سح اجملالل تقدم  إلجراء يفمما  يمي ملدى ا يه العادة من رصد و لما  تقتض تق
ثب يف إدارة أداء الربانمج يا عن  شاركة فريق اإلدارة ا كو لعل  .م

ية ل  )ج ( يغة احلا لا يةلص نويقة الربانمج واملزيا بذل ث هود اليت  ية وا ية وأهداف مر ت اليت تؤكد رضورة وضع أسس مر حل جلجع
يع املديرين عىل  يا  شجحا يس أكرث دقة تلتل ييق مقا تاجئ أكرث من تطب نادا ابألحرى إىل ا تقدم ا نريم إىل إبراز ا لل ست

شطة ساهامت واأل نا  .مل

رشية إىل جانب   )د ( ية ا بوضع نظام إدارة األداء وا لمن تاجئلت سعي لنأداة لإلدارة القامئة عىل ا يا وا نرصا أسا بارها  ل اب سـ ع عت
سة توى الربامج واملؤ يمي األداء الفردي مع األهداف عىل  سإىل مواءمة  مسـ  .تق

تقل تدمع وتمكل إجنازات ا  )ه ( يمي ا يمي اذلايت وا ية  بادئ تو ّياغة  سـ جهي ملص تق تق لم بادرات لل تاجئ و مإلدارة القامئة عىل ا لن
بو إلدارة األداء  .يالو

تصل بذكل   )و ( سعة وما  ية ا متحور حول األهداف الاسرتا توسط  ية لألجل ا ياإلدراج املعزتم خلطة اسرتا ت يج مل ليج ت تت
ية اذلي تاجئ اسرتا يجمن  ميكن من تن تني يف إطار أطول أجال سـ  وأدق سـنوضع خطة أقرص أجال تغطي 

يا هاتيجاسرتا بو و يح فرصا لرصد تأثري خدمات الو مي، مما  تقيت ي  .ي

يجي مع   )ز ( تقومي الاسرتا ية من برانمج ا ثا ثا ختص املرحةل ا ترش خارطة طريق حد ل ن ل ي تاجئ"ن ساءةل عن ا نا بارها " لمل عتاب
ية األربع ها األسا سـإحدى   .قمي

تحديد ما يرافق ذكل من مؤرشات   )ح ( ية والعمل اجلاري  سعة أهداف اسرتا تحديد  توايت  لوعىل أعىل ا يج ت تسـ فمل
ية ياس سسـمؤ ميكن  ق وجهية  ّ تقدم سـ سة واإلجنازات اليتلا توى املؤ ساحملرز عىل  توى مسـ ها إىل ا بغي إبال ملسـ  غ ين

يا  .تيجاألدق اسرتا

يا ية .ناث  ملهنجا
يل اكمةل  .18 يت يف ويقة مقاربة صميكن الاطالع عىل تفا ياغة هذا ا نطاق واإلجراءات املدرجة يف  ثعن األهداف وا ص لتثبل

تارخي  يت  با ناير 26لتثب هام) انظر املرفق األول (2010ي  ثاين (ملوا  ).لانظر املرفق ا

 املعلومات املقدمة سلفا

يت .19 بل بداية ا ية وزعت أو عرضت  تا باملعلومات ا لتثق ل  :ل
تارخي  • سمرب 21بمذكرة  ساعد املدير العام  أ2009ي د ها  مر شؤون العامة واإلدارةسل يد سوندارام إىل للقطاع ا لسـ ا

سؤولني  .ملمديري الربامج وغريمه من ا

تارخي  • ناير 27بمذكرة  ها مدير 2010ي  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية سل أر تد قبة ا ل يد ترين إىل مديري الربامج شع لسـا
سؤولني وغريمه  .ملمن ا

يت ا" • ملسـمقاربة ا تقارير أداء الربانمجلتثب ناير 26بتارخي " لتقل   .2010ي 

يت  • شأن مقاربة  تكررة  ئةل ا تثبويقة األ ب مل سـ ناير تقرير أداء الربانمج ث  .2010ييف 
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تارخي  • ية  بمذكرة إضا شطة 2010 مارس 10ف بداية أ سؤولني إيذاان  ن أرسلت إىل مديري الربامج وغريمه من ا ب مل
يت  .لتثبا

يمي عن  • سم ا تعرض أعده  لتق تارخي 2009-2008لفرتة تقرير أداء الربانمج ثبيت ق  .2010 مارس 18ب 

يا .20 يت وأفراد فريق اإلدارة ا سةل من الاجامتعات عقدت بني فريق ا يت عن  ثقت فكرة ا لعللقد ا بسل ب ثب ث تن لت واكنت هذه . ل
تحد هذا الفريق  يت وإاتحة فرصة  شأن ا يا  لالاجامتعات تريم إىل إعالم فريق اإلدارة ا ب للعل تعانة لتثب سـيد إماكيات الا ن

يت يف أداء دوره  .لتثباب

يت اخلاريج .21 بري ا ية فردية مع  نظمي اجامتعات إعال يت  شرتكوا يف اجامتعات ا نا الفرصة ملن يرحج أن  بوأ خ م ثب تث لت تل ي واكن . لحت
تطع حضور العرض يت األول ومن مل  شاركة يف ا سن هل ا تعلق حتديدا مبن مل  سـاألمر  مل ت يي لتثب نهتز هذ. ت ه الفرصة إال يومل 

 .مدير واحد

تاجئ نات ا نبة من  ي لخن  ع

يع الربامج .22 ثاين قد مشل  يت ا هذا ا يت األول،  مجخالفا  ل ب ف ثب تث لت يار . لل هو يقوم عىل ا نات هذه املرة  توحبمك اعامتده عىل ا خي ف لع
بة من لك برانمج تاجئ املر تقنة من ا ن لي  .ع

يار 140ومن أصل  .23 بة أمكن ا يجة مر خت  تق يجة أو ابلاك29نت يت% 20د أكرث من نت   مؤرشا من 259ومن أصل . لتثبلغرض ا
يار عىل   %.25 مؤرشا أو ابلاكد أكرث من 66ختمؤرشات األداء وقع الا

ية .24 تا يت املراحل ا تاجئ كام ورد يف مقاربة ا يار ا ية ا لومشلت  ل ن ت لتثبمعل ل  :خ

بة يف   )أ ( تاجئ املر يع ا تعراض  تقا ن مج ن2009-2008لفرتة تقرير أداء الربانمج لسـ بعة معايري من أجل ست ا سـادا إىل 
مية" يس األداء ا لسلمقا يت إحالهتا إىل مصدر معنيفاكنت وجهية وميكن ": ي تو يث ا بة من  نا قوحمددة بدقة و ح لم  سـ

تحقق مهناوموثوقة وميكن  . ل مقارنهتا وا

يع   )ب ( مجليمي  تاجئ تق متي إىل مجملنا يف لك مهنا عىل أنه  نادا إىل هذه املعايري مع  بة ا يناملر تصن ت وعة من اجملموعات ستق
ية تا ثالث ا لا ل تة: ل توفهيا ا ها وما ال  تويف  مية وما  تويف معايري األداء ا بمهنا ما  سـ سـ لسـ ي ي بعضي  .لسل

بع مجيع   )ج ( تويف معايري األداء ا بة اليت  تاجئ املر سـا سـ لن ت ميةتقل يار يف لسلا يا أو جزيا اكن من املفرتض يقع علهيا الا ت  ئ خلك
ية من الفرز ثا ناملرحةل ا  .ل

ية من الفرز اكناملويف   )د ( ثا نرحةل ا بةل يجة مر يار  بغي ا تق  ت نن ها ختي هامةمعظم"ص جسلت خبصو تغريات ا ل ا  ".ل

تارة وما يواكهبا من مؤرشات األداء  )ه ( بة ا يجة املر سؤولون عن الربامج سلفا اب يع ا بغي أن خيطر  خملواكن  مل تقمج ت نن  . لي

يقة  .25 بابحلقويف ا ية لأل بت أن إجراءات الفرز هذه غري  سـلقد  معل يةث تا ل ا  :ل

مية"تطببق   )أ ( يس األداء ا لسلمقا بق عىل " ي تاجئ تطحتديدا عىل مؤرشات األداء أكرث مما  بت أن املدة لنا بة وقد  ثاملر تق
ية عىل  ها بصفة  مهنجالالزمة  ية259لتطبيق  .ت مؤرش من مؤرشات األداء غري موا

ية وإماكية ا  )ب ( ناسب واملوثو يت ا تو ثل ا يق بعض املعايري  لوتعذر  ن مل ل قب ق م تط يت يف حد ّ رشوع يف ا لتثبتحقق دون ا ل
 .ذاته

تغريات  )ج ( بة ميكهنا أن تفيض إىل أمه ا تاجئ املر يمي أي ا يار موضوعي  يل أو  توفر أي  لوعدم  ن مع سج تقي لتق  .لت

نا  .26 نداهنجطبقوقد  ية ا ست أكرث  يةمعل تا تقديرات ا ل إىل ا ل  :ل
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نا هذه   )أ ( تاجئ جعورا بة ولنا يس مؤرشات األداءتقاملر ند إىل مقا ي اليت  يامن أوردان تست يال،  با أو  يهتا  ببدا  تحب مسـصع تث
ثةل عىل ذكل. تقرير أداء الربانمجنتاجئ ومؤرشات أخرى يف   : موفامي ييل أ

بارها  "1" تعانة بردود األفعال اب تالا ياانت حمددة من بني عسـ نعدم أي  بياسا عاما حني  ت ّ ياانت املؤيدةمق  أو لبا
يل ردود األفعال هذه أ نظام  سجأي اقرتاح  هالتب ها أو  يلو   . حتلمجع

تخدم يف  "2" سـندما  ثل مؤرشات األداءتع يس  م مقا يح"ي تو ضا هم" "ل وقدر أكرب من " "واإلدراك" "لفوا
ية نجاعة" "لالفعا تقدم امللموس" "لوا سري" لوا ة لإلجنازات أكرث مما يه مالمئة  وتكون مالمئتفتفرض إجياد 

هذه اإلجنازات  .لللمؤرشات احملددة 

مت "3" ندما  تعو تاجئ د ع بة ولنا تعزيز"أو " الاخنفاض"أو " الارتفاع" عىل مؤرشات األداءتقاملر يت "أو " لا تو قا ل
ناسب تقدم"أو " ملا ياب " لدرجة ا ية أسس غيف  ياس أدةلأو جعمر ياانت األداءللقغري قابةل   .ب يف 

تربان   )ب ( تاجئ عوا بة ولنا برية يفمؤرشات األداءتقاملر بة  ك أكرث مواءمة حني اخرتانها  ية لفرتة بنسـ ن ويقة الربانمج واملزيا ث
ية تني احلا لا  . لسـن

يقع عىل   )ج ( يار  سـوما اكن ا تاجئ خل تني لنا ية وخالل فرتة ا نة املا يت األول اذلي أجنز ا ها ا بة لو مل  ناملر ب شمل سـتق لي ض لسـ لتث
يارات أخرى هرت  هم لو اكنت  خها، ا ظ لل  .نفس

ند إىل حتديد تكل   )د ( يار  يستواكن آخر أثر فامي خيص الا تخت ية مقارنة اجئ لنا ها وقع أكرث أ بة اليت اتضح أن  مهاملر ل تق
تكون األدةل . بغريها يف الربانمج هن  ند إلهيا هذا ا نعة ميكن أن  فسـويف هناية املطاف، لو وجدان بضع أدةل  تك ت لمق يس

يار  يار، مما يقرهبا من  بة أكرث لال نا ية الربامج  بدو يف مربة أعىل يف ترا معاليت  ت سـ ت ّت خ م يري األ"تب  ".مهلتغا

نة ملقاربة  .27 يةملمكوفامي ييل اآلاثر ا  :معلأكرث 

يت   )أ ( سري إجراء  ها ألهنا عىل األرحج أكرث املؤرشات قدرة عىل  يا نا مؤرشات األداء اليت أمكن  بوقد  س تثق ي تفضل
ساؤالت فامي خيص جدوى هذه املؤرشات. هادف  .لتلكن هذا يطرح بعض ا

بارشا وعىل درجة   )ب ( يت  مويف بعض احلاالت اكن ا تة مل تكن لتثب ثال ألن املؤرشات األعقد وغري ا ية من الا ملثبعا ت مل
يت  .لتثبحامت مالمئة إلجراء ا

يار   )ج ( بغي الاهامتم اب بال،  ختو نسـ يتق تاجئ م يق املعايريلنا يع الوقت يف  ية متاما دون  بة بطريقة جزا باملر تطي تض ف . تق
ية الع نو بريا عن ا نة أصدق  يفيض إىل وجود  يار اجلزايف  عفاال ل تع ي سـ ّت ع تقاريرخ يكون أكرث للامة  مالءمة سـ، وهذا 

تقاريرإجراءات اكامتل حبمك  ناد إلهيا يف إعداد ا يس لال تعانة بأفضل املقا لتقرير أداء الربانمج والا تسـ  .سي

تاجئ إبالغ تارةلن ا بة ا خملاملر  تق

يديةلقد أبلغ مديرو الربامج وغريمه ممن ذكروا يف قامئة توزيع املذكرات واملعلومات  .28 تارة وقدمت هلم  ابلمتها بة ا خملتاجئ املر تقن ل
يت نظر فهيا يف اجامتعات ا بإشارة عن نوع املعلومات اليت  ثي يحة . لتس سؤولون عن الربامج  يت تلقى ا نصوخالل هذا ا مل ّ لتثب

بل الاجامتع به بعض. قبعدم قضاء وقت طويل يف إعداد مجموعة من الواثئق  با ما أدى الالزتام ابدلقة اذلي رمبا يوا كفغا  القلق ل
تحقق وإعادة املراجعة هدف الرايم إىل ا ست ابلرضورة يف مصمي ا تابعة واثئق  ياع وقت طويل يف  لإىل  ي لض بقلم  يط، وهذا مل 

نات  .لعيّيف لك األحوال إال عىل ا

يدية أبلغ مديرو الربامج اب .29 شطة ا توقع لأل سار ا هوخبالف ا ن مل بل إمتام جل لنتاجئ لمتمل تارة  بة ا ّاملر ق واكن  .داء الربانمجتقرير أخملتق
يت بعد إمتام  نجز ا لتثبمن األفضل أن  جبميع مراحهل املقررة حىت ال يرتك أي جمال ألي حتريف يف تقرير أداء الربانمج ي

نوع  بقة  تاجات عىل أساس معرفة  تقرير أو يف الا با سـ مل تاجئ سـتن ناتلنا تخذ مضن ا بة اليت  لعيّاملر ّ ت واكن من الصعب . ستق
تفادة من تأخري يف إمتام سـتفادي الا بقة نظرا لوجود بعض ا ل هذه املعرفة ا وألن الوقت اخملصص تقرير أداء الربانمج ملسـ
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يقا للتثبيت  يكون  ضاكن  تأكدسـ ية  يع تقارير أداء الربانمج املرحةل الهنا لللو بدأ بعد بلوغ  ئ سم مج ق من اجلودة اليت يضطلع هبا 
بال. برانمج اإلدارة واألداء تفقمسـتقو بغي أن  ت،  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  ين تد قبة ا ل سم شع  برانمج اإلدارة واألداءقمع 

متكن  يت من رير أداء الربانمج اتقتعىل جدول زمين معقول ورمسي يك  يفاء اإلجراءات املطلوبة ومتكن فريق ا بمن ا ثت لتس ي
يهتا يث حصهتا وموثو ياانت املقدمة إىل ادلول األعضاء من  قيمي ا ح  .لبتق

بل إمتام رز ومن مزااي ف .30 بة  تاجئ املر يفة وإبالغ ا يس ا قاملقا تق ني تأكد من أنه أنه بوسع ادلول األعضاء تقرير أداء الربانمج للضع لا
هل إلغاء ها عىل أساس أهنا أضعف بدرجة لسلن يكون من ا يات أو عدم الاكرتاث  تو تاجات واخلالصات وا ل الا صن ل سـت

ت خملتفاوتة من مؤرشات األداء وياانت األداء ا ب  .ارةم

يت  لتثبسري اجامتعات ا

يل اتم وتربير للخالصات الواردة يف  .31 بعت فامي بعد من أجل توفري د ية و سائل الر نا مبفكرة جسلت علهيا ا لولقد ا ط سـ مل يتع ئسـ ّ
تقارير املوجزة يق املعايري احملددة. لا بل  يدية  ئةل  بوطرحت مجموعة أ ه تطسـ ق تحديد مدى . مت ئةل  لوقد وضعت هذه األ سـ

ية األشخ لسؤو سؤال عن وضع م هم ا لاص اذلين طرح  تاجئ عل يمة ومدى لنا بارها مالمئة و بة ومؤرشات األداء ومدى ا ّاملر ق عتتق
ياانت األداء بة وأفرقة الربامج  يذ واملرا سؤولني عن ا تعانة املديرين ا با ق بنف لت مل  .سـ

ها حامت  .32 نادا إىل املعايري اليت ال تفر يل املعلومات ا نا  ضوبفضل املفكرة ا ست سج تتطع سـ يمة فامي ّ ترب  يت، لكهنا  ّمقاربة ا ق تعب لتث
تاجئيتعلق بدمع تطوير ا يهنالنإلدارة القامئة عىل ا  :وفامي ييل هذه املعايري. حتس و

شموية  )أ ( لالكفاية وا تقاءحتديد مدى : ل يه سـا نادا إىل ما  تقدم ا ياس ا ياانت األداء  ية من  تض معلومات اك ل تقب ت لق سف ٍ
 .مؤرشات األداء

ي  )ب ( هوةل الاطالعلمجع املعلومات بفعا ها، ال سـامي : سة و مية املعلومات اجملمعة واملوارد الالزمة إلبال غإجياد توازن بني  ّ ق
تلكفة والوقت بني عدمويف عدة . لا ّحاالت  هوةل الاطالع ت متكن من  يل املعلومات  س وجود أنظمة مالمئة  ّ لل لتسج
ها  . غعلهيا وإبال

سري"دقة   )ج ( يد ": لنظام إشارات ا تحقق من مدى تأ يا يمي ياانت األداءبل ية  تق  من اإلجنازات احملققة أو % 100لعمل
 %.50أو أكرث من % 50أقل من 

تاجات اليت جسلت يف تقرير موجز للك برانمج  .33 بارها مصدرا للمعلومات من أجل الا نا املفكرة املذكورة اب تخد نوا سـتم ت عسـ ّ
رشوع تقرير موجز إىل املدير الرييس ). انظر املرفق الرابع( نا  ئوأر م تدوين أي أخطاء أو أوجه سل شفوعا بدعوة  شارك  لا م مل

تاجات أو غري ذكل من  ية يف الا تالل  نا يق تخ ناقضات"سـحق يع املديرين إال ". لتا يقات  مجولىب هذا الطلب اخلاص اب لتعل
تقارير. سـتة يريات الالزمة عىل ا نا ا ية أد هرت بعض األخطاء ا يامث  لو تغ لخل يق ظ وجود عدا ذكل، مل يردان أي خرب عن . حلقح

تقارير ناقض يف مضمون هذه ا تالل أو  لأوج ا ت  .خ

يت تالف يف مقاربة ا بأوجه الا  لتثخ

يت  .34 شأن اإلرشادات الواردة يف ويقة مقاربة ا ية  يريات الر لتثبإجامال، فا ث ب سـ يتغ  :يه) انظر امللحق األول(ئل

تارة   )أ ( بة ا تاجئ املر يجة واحدة من ا متدة من أجل حتديد  خملإجراءات الفرز ا تقن لت ن ية أكرث من لك برانمجملع معل اكنت 
نظر إىل  بعةصعوابتاللاب يق املعايري ا نا يف  سـ اليت اعرت ب لت تط  .ض

سؤولني   )ب ( نا مديري الربامج وغريمه من ا ملوقد أ تاجئبلغ َا بل مراجعة معظم  لن تارة  بة ا قاملر رير أداء الربانمج اتقخملتق
تأكد من اجلودة ها  ية وتقد لليغهتا الهنا ئ  .ميبص

نا معايري   )ج ( ية عىل طبقو تعني هبا يف تطوير ابياانت األداءفإضا تخالص عرب  سـ ال تاجئنسـ  .لنإلدارة القامئة عىل ا
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 لتثبيتلاجلدول الزمين 

تداء من  .35 بوعني ا يدية والعرض أ تغرق اإلعداد والاجامتعات ا ًا ب سـ ه سة . 2010 مارس 8لمتسـ يت  تغرقت اجامتعات ا مخوا لتثبسـ
يع بني  ن. 2010 أبريل 30 مارس و29بأسا تقرير الهنايئ يف موقد رشوع ا لا   .2010 مايو 12م

شاركني .36 يد الاجامتعات وأسامء ا ثالث قامئة اكمةل مبوا ملويعرض املرفق ا ع  .ل

ثا ًاث تاجات .ل سـتنالا
 

تاجات العامة  سـتنالا

يارين .37 بق  تقرير املوجز  نادا إىل املعايري فا ياانت ا شأن قصور ا تاجات  يط لال تعراض  معية توفري ا يط ل ب ب سـ سـ تبغ سن لت عيار م. سـب
بق جزيا ئبق بقدر اكف وآخر  ط يمي . ٍط يات ا تضمن لك تقرير موجز رشحا وتربيرا  لتقو لعمل نا ). انظر املرفق الرابع(ي سلوقد أر

ية شمل أي أخطاء  باعات مبا  يقات والا تقدمي ا يت مع دعوة  شاركني يف ا يع ا تقارير املوجزة إىل  يقا حقب يث نط تعل ل مل مج لل  .لت

يب عن اذلهن أن  .38 بغي أال  يغو ميةين يس األداء ا ثال ملقا تارة تربز أعىل درجات الا تاجئ ا لسلا ي ت خمل من بب إجراء الفرز . ل بسأوال، 
بع يا، ألن . ملتّا تاجئ نواث يع تقارير لنا بل إمتام  يت أبلغت  بة احملددة اليت اخرتانها من أجل ا مجاملر ق ب بغي  .أداء الربانمجلتثتق ينو

ند إىل مقا يت  تذكري أيضا بأن هذا ا تا سب يث لت نة ل تفق علهيا  سـيس األداء ا مل نذ 2007ي بذوةل  هود ا بادرات وا م وأنه بفضل ا ملجل مل
ية نا ملموسا يف ويقة الربانمج واملزيا يس  نت جودة هذه املقا نذكل احلني  ث حتسـ ي ية حتس  .لاحلا

سعة وسؤالني .39 تعلق ابملعايري ا سب لك برانمج فامي  تاجات  تايل الا بويلخص اجلدول ا ت ي ح لل بغي تويخ ا. سـتن ند ينو عيطة  حل
تخالص املغزى مهنا يات وا سـسري هذه اإلحصا ئ بغي مراعاة. تف سائل حمددة يف اجلزء الوارد ينويف هذا الصدد  م ما أثري من 

يل يف  تقارير املوجزة للربامج الواردة اب يق ويف ا تفصأدانه املكرس  ل لتعل  .املرفق الرابعلل
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ٍيق اكف املعايري تطب
تطبيق جزيئ 

 

مية / الوجاهة 1  18 11 لقا

شمول / الكفاية 2  6 23 لا

ياانت 3 ية مجع ا ب فعا  8 21 سهوةل الاطالع /لل

 11 18  نإماكية املقارنة/ تالاساق 4

تحقق/ادلقة 5 لإماكية ا  1 28 ن

بة 6 نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع  0 29 ل

ية /الوضوح 7 شفا فا  10 19 ل

سري 8 ل دقة نظام إشارات ا
 19 10 

 ال نعم معايري أخرى

يس األ 9 سؤاليمقا ند من طرح علهيم ا لداء   19 10 ع

تخدمة يف الرصد ادلاخيل 10 ياانت ا سـمؤرشات األداء وا ملب  23 6 ل
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تاجئ بةلنا تقاملر
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تطبيق جزيئ 
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يار تاجات احملددة وفق لك  معيقات عىل الا سـتنتعل
 

مية /الوجاهة يق اكف 11(لقا  ٍ يق جزيئ18/تطب  )تطب 

يار يريم  .40 توى العميل اكن هذا ا ملععىل ا ياس ملسـ تاجئ قإىل حتديد مدى وجاهة مؤرش األداء يف  ته من لنا بة ومدى  قمياملر تق
ياس  شودقأجل  نجاح ا تقدم امللموس وا نا ل  .ملل

ثةل عن   املوجودة أوجه القصورمأ

ياس اإلجنازات • شطة بدل  تعلق حبجم األ ياس  قإذا اكن ا نلق  .ي

تلزمت  • تاجئ سـإذا ا سلنا يل عىل حدوث زايدة أو  بة وجود د حتاملر ل لكن دون وجود أي أسس . إخل..ن أو تعزيزتق
ية أو أهداف اثنوية للمقارنة،  جعمر

ياس  إذا اكنت • تخدمة  بارات ا للقا سـ حتتاج ") سـياسات فعاةل"أو " بسـيط" أو "بقي األمر يف احلد األدىن"ل مث(مللع
يلمن أجل حتديد  تفسريإىل  تقدم احملرزلد نطقي عىل ا ل   ،م

ثال  وقد.األدةل املؤيدةتقدمي ل الالزمةاألنظمة يف حال انعدام  • تعلق بردود األفعال أو  م اتضح ذكل بوجه خاص فامي  ي
 ،"عدد اإلشارات"فامي خيص

هة  • تا همة وا يزي بني األمور ا يس من ا نت املقا فإذا  مل ي لمك لمت شات"مثال (ّ نا قعدد ا  ،")عدد الواثئق"أو" مل

ٍيل بقدر اكف إىل مصدريف حال انعدام واثئق  • يام يف حد ذاته اإلحاةل ميكنمعيار معني ألن حت نفصال و ّ أن يكون  ق   .م

شموية /الكفاية لا يق اكف23(ل  ٍ  )تطبيق جزيئ 6، تطب

نادا إىل  .41 تقدم احملرز ا ياانت األداء ملعرفة مقدار ا ية يف معود  ئةل يف هذا الصدد مدى وجود معلومات اك تلقد مشلت األ سف ل ب سـ
تواء  يس األداء ومدى ا حمقا يميمج عىل بياانت األداءي نة إلجراء ا تقيع املعلومات ا  .لملمك

ثةل عن   املوجودة أوجه القصورمأ

تاحة دلمع  •  ،مؤرشات األداءملإذا مل تدرج املعلومات ا

يق  • تربير توقف  ية  باب غري اك بإذا قدمت أ ل تطسـ  ،مؤرشات األداءف

يل حمدد  • ترصحيات بد لإذا مل تدمع ا ياان" اخنفاض ترامك العمل"مثال (ل يل باملذكور يف معود  لت األداء دون تقدمي أي د
بات هذا الالكم  ،)ثإل

ياانت األداء مهبمة  •  . وغري حمددة دلمع مؤرشات األداءجدابإذا اكنت املعلومات الواردة يف معود 

ية يق اكف، 21(سهوةل الاطالع /لمجع املعلومات بفعا  ٍ يق جزيئ8تطب  )تطب 

ياانت املطلوبة  .42 يل ا بإذا مل توضع األنظمة الالزمة  لسج تخدم لت ها، فال يرحج أن  تسـوالاطالع علهيا واإلبالغ عهنا و حتليل
شودةاملعلومات ياانت . ملن لألغراض ا تقارير اكنلبومثة احامتل قوي بأن عدد أوجه القصور يف ا ل سزيداد أكرث لو فرض رفع ا
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يادية ألغراض الرصد ادلاخيل عىل نطاق واسع يمي . عتالا نا  نا  تقو ّبق ط ئنجز جزيا"ه تقارير حىت لو اكن لكام فرض" م ل رفع ا
نواي تخداهما. سـذكل  با مع ا نا تغرقه الاطالع عىل املعلومات مل يكن  سـيد أن الوقت اذلي ا سـ ت سـ  .مب

ثةل عن   املوجودة أوجه القصورمأ

يادية  • ياسا للجودة ونضع أنظمة مجلع الردود الا بارها  نا ندرج ردود األفعال اب ندما  با ما اكن حيدث هذا  تغا ت ك ع عل مقع
ية . قها واإلبالغ عهناتنسـيو نظام ابلغ الفعا باره مزودا  تدريب اب تقدمي خدمات ا لوقد برز برانمج واحد مكرس  ب ت ل عل

ياس جلودة اخلدمة املقدمة تعانة بردود األفعال عىل أهنا  نظمي من أجل الا مقوحممك ا سـ  .لت

توفر أي نظام فعال ملعرف • ة وقت حدوهثا أو ما يلزم من إبالغ، يإذا اكن الربانمج قامئا عىل اإلبالغ عن األحداث ومل 
تقارير ال ختلو من بعض القصور  .لمما جيعل ا

تا  • تغرق و نجاح  ها أو إدراهجا  نفصةل واكن  ياانت  يحت املعلومات وحفظت يف ملفات أو يف قاعدة  قإذا أ يع سـم ب ب يت جتم
تابعة  يل وا يط  ملطويال جدا وإذا مصم نظام  سج تسـ راض الرصد ادلاخيل  اكنت املعلومات الزمة ألغيف حالللب

تظام  .ناب

يق اكف، 18(نإماكية املقارنة /تالاساق  ٍ يق جزيئ11تطب  )تطب 

ياس األداء ومقارته  .43 سـىن  متزي بقدر اكف من الاساق يك  تقارير أن  ياانت الواردة يف ا بغي  يار يف أنه  نيمكن هذا ا ت ت ل ب قملع ين ٍ ت لل ي
تلف ا. عىل مدى فرتات أطول نطوي  ندما  خمإضافة إىل ذكل،  ت تلف ع سـىن مقارنة أداء  شاهبة رمبا  خملربامج عىل أهداف  ت تت م

 .أفرقة الربامج

توى العميل يف هذه املرحةل من تطوير إطار ا .44 تاجئملسـوعىل ا تغريات يف لنإلدارة القامئة عىل ا بةل فا تاجئ املر تقا مؤرشات  ولن
سني دلرجة أنه األداء يح أو  ية  بني  تني إىل أخرى رمبا  حت من فرتة  معل نقت تن بار عدم الاساق ّسـ تميكن مبرور الزمن ا أو عت

تقصري يف باره وهجا من أوجه القصورلا نرص قوة عوض ا ت إماكية املقارنة  ع يريات طاملا اكنت إىل حد . عن بو فا تغويف حاةل الو لي
ياانت أن خي يار اخلاص بقصور ا هذا ا يس وميكن  توى املقا سني  با  بما  ملع سـ لتح م لل ي يادع إن سب هام  سطحهم  ف  .ف

ثةل   عن أوجه القصور املوجودةمأ

نا يف  • حظجل احلاالت ال ندما تغريتّ بعدت من فرتة عذكل  ها أو ا ت مؤرشات األداء تغريا واحضا أو توقف  سيق تطب
  سـنتني إىل أخرى،

ياته  • رسد دون أن حيمل يف  تقارير قامئا عىل أسلوب الوصف وا ندما يكون إعداد ا ّاكنت املقارانت دامئا تصعب  ط ل ل ع
يس قا تقديريأي مقا  . للبةل 

تحقق /ادلقة لإماكية ا يق اكف، 28(ن  ٍ يق جزيئ1تطب  )تطب 

نفصلني .45 يارين  بارهام  يت اب يارين يف ويقة مقاربة ا مذكر هذين ا معب ت ث عملع سن إماكية . لتث نا يه أنه إذا مل  نظر  نووهجة ا ت ه َّل ت
يصعب أن نكفل دقهتا ياانت األداء  تحقق من  سـا ب يارينومن ابب احلرص عىل اجلانب العميل. ل نا هذين ا ملع  سجل . مجع يومل 

تني هدهتا فرتة ا هامة اليت  تعلق بأحد األحداث ا نإال وجه واحد من أوجه القصور فهيام واكن األمر  ش لسـل  . ي

ياانت  .46 يه قصور يف ا يت فالواقع أن برانجما واحدا فقط جسل  شف املزيد من األخطاء خالل هذا ا بورمغ أنه ميكن توقع  لك ف لتثب
تايليف هذا الصدد  نحو ا سريه عىل ا لوميكن  ل  : تف
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يل • تحريف أو ا تضلعدم تعرض الربامج ألي ضغط أو حض عىل املغاالة أو ا هر إال الزنر . لل نا هذا مل  يظوإىل يو م
تغري إذا اربط لك أداء ارباطا أوثق بأداء  ها رمغ أن هذا قد  نة إلخفاق الربامج يف بلوغ أهدا سري من اآلاثر ا تا ت ي في ملمك ل

 الربانمج، 

نات • يع الربامج تقربا اعامتدا عىل ا تحقق مهنا يف  يع مصادر األدةل وا يقن من  يجرى ا ي مج ل مج لعت ونظرا للمدة الالزمة . ل
يع مصادر  يقن من  يل من الوقت  بق إال ا ياانت فمل  يس األداء وا شة مواطن القوة والضعف يف مقا مجنا ت لقل ي ب ق للمل ل ي

نفاذ إل تحقق مهنا، وال سـامي أن ا ياانت وا لا ل تا لب تغرق و با وا قهيا اكن  سـ  .طويال للغايةصع

بة  نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع يق اكف، 29(ل  ٍ يق جزيئ0تطب  )تطب 

يدة .47 تقدم ورسيعة مبا يكفي ليك تكون  تابعة ا تظمة مبا يكفي  يار إىل إصدار معلومات  مفيريم هذا ا ل مل ن ومبا أن معظم . مملع
تقدم ا لالربامج ال شرتط إعداد تقارير عن ا نادا إىل ت ثور مؤرشات األداءستحملرز ا سن ا تظمة، مل  يادية أو  لع بصفة ا ت ن ّت ي م ع

يدها يد اإلعداد يف غري موا تقارير  يل بأن ا ععىل أي د ل توشرتط عدة برامج تقدمي تقارير إىل اللجان أو إىل املديرين . قل
تاجئ وا تقدمي تقارير عن ا يال من هذه الربامج لكفت  رشفني، لكن عددا  نا ب قل ومع . رير أداء الربانمجاتقلتدابري املدرجة يف لمل

يادية بات الا بار ذكل من الوا ية اب تقارير ا رشوع يف رفع ا تا ت لفصل ل عل يد ورسعة احلصول جع سأةل مراعاة املوا بح  ع فقد  م تص
سأةل أمه ًعىل املعلومات املالمئة   .م

ية /الوضوح شفا فا ٍيق اكف،  19(ل يق جزيئ10تطب  )تطب 

ياران .48 ية وحمايدة ملعيريم هذان ا هومة للقارئ واملعلومات الواردة فهيا رصحية وواحضة و ية و يق إىل ضامن تقارير  حقمف جل
ناسقة  .متو

ثةل عن أوجه القصور املوجودة  مأ
تطلب بعض  • ياسدةل األتإذا اكنت مؤرشات األداء  ية،للقالقابةل  يامن األدةل املقدمة غري اك ف   ب

توافق  • ياانت األداء ال  ياغة  تإذا اكنت  ب تخدمة يف مؤرشات األداء،ص بارات ا سـمع ا  مللع

يقة أو غري حمددة ابلقدر الاكيف،  • ياغة غري د قإذا اتضح أن ا  لص

تضاب يف  • يح معىن األدةل املقدمةبياانت األداءقإذا فرض اإلجياز والا تو ية  ض طلب معلومات إضا ل  .ف

هر يف  مؤرشات األداء عربتإذا  • باين مل  تظعن أوجه   .بياانت األداءت

سريدقة   لنظام إشارات ا

يت .49 يار إضايف أدرج يف ا لتثبهذا  يار . مع تحقق/ادلقة"معواكن ميكن إدراجه يف إطار  لإماكية ا الوارد أعاله، لكن نظام " ن
ست جزء من  نفصةل و يفة  سري و ًإشارات ا ي ظ لل نادا إىل مدى إماكية تربير .  مبعىن اللكمةبياانت األداءم يمي ادلقة ا نوأجنز  ت ستق

يتبياانت األداءيب وفق املعلومات املقدمة إما يف تعالمات الرت ناء خالل اجامتع ا ب أو ا ثث تت لسـ ً. 

نادا إىل لك مؤرش من  .50 يمي اإلجناز ا يل من الاساق يف  سم الربامج إال بقدر  تمل  ستق ت قل وبعض الربامج . مؤرشات األداءتت
نادا إىل  يامي عاما ا نجز  تارت أن  تا تق سخ بةت تاجئ املر تقا سأةل .  مؤرشين أو أكرث لألداء، يف حال وجودلن تار برانمج واحد  موا خ

تعلق ابلربانمج كلكبش يمي عام لإلجناز فامي  يأن املوارد مما أفىض إىل إجراء  هدف . تق نادا إىل ا يامي ا لوأجنز برانمج آخر  ت ستق
بة ومؤرشات األداء تاجئ مر يمي اكمل ملا حتدد من  يامن اكن من األجدر إجناز  تقالعام  تق   .نب
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ثةل   عن أوجه القصور املوجودةمأ
ية أو األهداف (إذا اكن مؤرش األداء غري مالمئ لرفع تقرير عن جناح ذي شأن  • توفر األسس املر جعثال إذا مل  ت م

شاط واحد فقط يليب الطابع العام ملؤرش توفر إال  ية املدرجة، ومل  ناملر ي ثال  األداءحل  ") نعدد األشطة"م، 

يل ا • بت اإلجنازات،لتسجإذا اكن عدم وجود نظام  تقارير يؤدي إىل عدم إماكية تقدمي أدةل  تثملعلومات ورفع ا ن  ل

شود،بياانت األداءإذا اكن نقص األدةل يف  •  ملن من شأنه أن يدل عىل مدى اإلجناز ا

يق مؤرش •   فعال، األداءتطبإذا توقف 

بذوةلمصدرشك يف إذا اكن مثة  • هود ا مل ا   يف إطار الربانمج، جل

يمي ا • تإذا أجنز  هدف العام بدل ستق بةلنادا إىل ا تاجئ املر تقا  .مؤرشات األداء أو لن

يس األداء  يبين مقا  ) موروثة19 مصممة، 10(ت

تقصاء، أي إىل أي حد شارك أفراد فريقه يف تصممي  .51 شمول ابال يا ا سؤول يف اإلدارة ا سـلقد طرح سؤال إضايف عىل ا مل لعل مل
تق يا  يون  سوا بأهنم  يس األداء وإذا أ بمقا خشص ن معح يسي نادا إىل هذه املقا تاجئ ا يدمي  ست سؤال آخر يعىن . ن بويربط هذا  ت

تاجات الواردة يف فقرة  نة يف الا يس ا بين املقا نية  ي ي ت تيف ب سـبك مية/الوجاهة"ّمل سوا بأن 19ومن أصل . أعاله" لقا ح خشصا ممن أ
يس  ها، إال أهنم "موروثة"ياملقا سوا بأهنم تصممي، ثالثة أشاروا إىل أهنم شاركوا إىل حد ما يف   .حقا" تبنوها"حيمل 

تقارير يف الرصد ادلاخيل تعانة اب لالا  سـ

ئةل أخرى ملعرفة إذا اكنت  .52 تظام يف الرصد ادلاخيل رير أداء الربانمج اتق الواردة يف مؤرشات األداءسـطرحت أ تخدمت اب نا سـ
تارة بة ا يجة املر تعلق اب خملفامي  تقي سؤال . لنت تة أشخاص فقط ممن طرح علهيم ا لوأكد  إعداد ) أي ابلاكد أكرث من امخلس(سـ

تظام عن  نصف إىلّ، وملح مؤرشات األداءنتقارير اب تقارير هذه املعلوماتّ أن لا نظام اجلديد إلعداد ا تظام يف ا تدرج اب ل  ل ن سـ
ية بةواكنت هذه . لفصلا تاجئ املر تقا يالن مية خاصة يف نظر اإلدارة ا ية أو ذات  تعلق ابألمور املا لعل إما هامة أو  ل  . قت

تقارير العادية .53 ياانت يف ا تربير عدم إدراج ا تلفة  بااب  رشين خشصا اآلخرين فذكروا أ ثالثة وا لأما ا ب ل خم سـ لع  :لل
 املعلومات مل تكن مطلوبة، •

نة،مؤرشات األداءمسـتوى  • تقدمي أكرث من تقرير يف ا يا جدا دلرجة أنه ال داعي  سـ اكن عا ل  لل

تقارير اكنت تقدم إىل اللجان فقط، •  لا

تقارير،املعلومات  • تظام يف ا يدة األخرى اكنت تعرض اب لا ن  ملف

يدةمؤرشات األداء • يس  ج مل تكن مقا  .ي

بة الوارد يف  .54 تاج يامتىش مع رد ا لشعوهذا الا ّ تقل"سـتن يمي ا ية  تو بادئ ا شأن ا ية  تقصا سـتاجئ ادلراسة الا جهي ل مل ب ئ سـ ملن : للتق
تقا"، ومفادها أنه "املوجز يغة ا نات امللحوظة عىل  لرمغ بعض ا ص ترب 12بعد تقرير أداء الربانمج رير ما زال لتحسي يذه ال  نة عىل  يع  تنفسـ

تقارير ية إلعداد ا لمع ذكل ويقة أسا سـ بة "ث نون % 20فنسـ،  بفقط ممن أجابوا  باره أداة لرصد ما أحرزوه  تقرير أداء الربانمجيسـتعي عت اب
 . من تقدم يف إجنازاهتم
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يت لتثبية ا  معل
يقة يت ولتثبا ث ويقة مقاربةبفضل .55 ئةلثو هام واأل سـا يتمل سري هذا ا نا رمس إطار واحض  تكررة والعرض ا لتثب ا ل تطع  .سـمل

تعاون الفعيل مع  • ناسب من لا ية يف املوعد ا يع تقارير أداء الربانمج الهنا يت  ملسم برانمج اإلدارة واألداء لضامن  ئ مج تثبق
تقرير يف موعده، رشوع ا لأجل تقدمي   م

تاك • تداخل وا لإبراز الطابع ا تاجئ،مل ساءةل فامي خيص ا ية تعزيز ا بادرات إدارة األداء  يت مع غريه من  هذا ا نميل  مل لبغ م ب  لتثل

ية، • نة الربانمج واملزيا يق و تد نة ا يا و نتزايد الاهامتم وادلمع من فريق اإلدارة ا جل ل جل  قلعل

بة يف تلقي ردود األ • تاح والر يق أهداف الربانمج ابال سؤولني عن  غمتزي املديرين وا نفمل تفكري يف طرق حتق لفعال وا
ها عدد مهنم ية اليت  ها رمغ الضغوط املؤ توى املعلومات واألنظمة الالزمة دل سني  شتكرة  يمع يعم سـ سـ تح سب م  . ل

 اخلالصات ً.رابعا

يادي ياانت يف الرصد ادلاخيل الا تعانة اب تالا ب عسـ  ل
ياان .56 تظل ا يامن  ثريا  سن  ياانت  ية ا يت يه أن نو بأمه خالصة من ا سـ ك تح ب لع بل ستب ثت تقارير لدلول ل تخدمة يف تقدمي ا لت ا ملسـ

ياديرير أداء الربانمج اتقاألعضاء بواسطة  تخدمة ألغراض الرصد ادلاخيل الا تها تكل ا عسـ مل تني . نفس لسـنوخالل فرتة ا
نات 2008-2009 نه  سفر  سب ما  ي و ع ت بةعح تاجئ املر تقا تعن إال بضعة برامج مبلن  لرصد بياانت األداء وؤرشات األداءتسـ مل 

تق تعلق ابلا بةيدم احملرز فامي  تقتاجئ املر نادا . لن تقدم احملرز ا بضعة برامج فقط فرض علهيا رفع تقارير عن ا توعىل غرار ذكل،  سف ل
 .مؤرشات األداءإىل 

تاجئ  .57 تابعة ا سمح أكرث  بح الوضع  نة، أ ية بداية لك  تقارير ا يا وفرض رفع ا يني فريق جديد لإلدارة ا ننذ  مب ي ص سـ لفصل ل لعل لتع م
تظامواملؤرشا ها اب ية و نت الواردة يف ويقة الربانمج واملزيا ن هود . تقيميث  من أجل زايدة برانمج اإلدارة واألداءقسم جلوهذا مثرة 

شطة بارشة ويس ابإلجنازات واأل يس األداء املربطة ابآلاثر ا نعدد مقا مل لت  .ي
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يا ورصحيا ألوجه  .58 يامي  ية  تقارير ا يد، فإن تضمني ا مهنجوعىل املدى ا لفصل ل تقبع ية ل با تاجئ الا نادا إىل ا تقدم احملرز ا قا ت ست نس لل
تاجئ غري املالمئة بدال املؤرشات وا يؤدي إىل ا ية  نواألهداف املر سـ لحل تقارير مؤرشات األداءفبعض . ست بة  نا لل غري  سـ م

ية إما ألهنا غري مصممة يف املقام األول لرصد أوجه  تقدم احملرزلفصلا سه، وإملا تواها نف يوما بعد يوم داخل الربانمج  مسـا ألن 
تني نيس عال ووجاههتا أكرث عىل املدى الطويل مهنا يف فرتة ا لسـل ثويقة  الواردة يف داءأن تربز مؤرشات األ واألفضل. ٍ

ية تنينالربانمج واملزيا بة عىل مدى  ن اإلجنازات املر تظمة عن أوجه . سـتق تقارير ا ها ا نوهذه الفرتة اليت ترفع خال ملل تقدم احملرزل  لا
نادا إىل تلف األشطة عىل أمكل وجهستا ن األهداف رضورية لالضطالع  تاجئ . مبخ تعريف يف اخلارج اب نثال، من أجل ا لل م

تخالص العرب ية وا تقدم عويصا واحلصول عىل موارد إضا ندما يكون إحراز ا ساعدة عىل اختاذ القرار  يدة احملرزة وا سـا ل ع مل  .فجل

ية تقارير ا تابعة يف ا يطة  لفصلإدراج أداة  ل للم  بسـ
ياس أن بو .59 ية قابةل  يس وأهداف مر تعانة مبقا شودة يف حاةل الا تاجئ ا نادا إىل ا تقدم احملرز ا للقنا إن أردان إبراز ا ي حلت سـ ن ن ل ملسع ل س

يطة للرصد عىل غرار  ية أداة  تقارير ا سـنفكر يف تضمني ا لفصل يادة"بل يارة" لقلوحة ا شمل . لسـيف ا هذه األداة أن  توميكن  ل
ية مع إشارة إىل تا لاخلاانت ا باراتل تعمل  ع حاةل اإلجناز كأن  يد اإلجناز وعويص والغ : نسـ قنجز و تعامل (م سـوذكل ممكن اب

تقدم" حملة"إشارات ملونة تعطي يف  يني). لفكرة واحضة عن ا ثالني افرتا تايل يعرض  ضواجلدول ا  :مل

 

بة ( تاجئ املر تقا يغة لن لص ا
القصرية) 

 

يغة ( مؤرشات األداء لص ا
 القصرية)

املرجع
* 

هدف لا
 املرحيل

الفصل األساس املرجعي
األخري

الفصل 
 احلايل

احلاةل

يفات  للتصنمراجعة أرسع 
 لادلوية

بات  لطليص املدة الفاصةل بني ا تقل
 واإلصدارات

هرا2/4/124 هرا32 ش  قيد اإلجناز 27 30 ش 

يالت تعانة ابدلورات  منجز52,00056,000 45,000 9/3/155,000 لتسجمجموع ا سـزايدة الا
بكة نجاح لشـعىل ا بة ا لاحلفاظ عىل   عويص %55%64 %67 %9/3/267 نسـ

 

  

بة/برانمج* تقتاجئ مر ية(مؤرشات األداء /ن يطة يف ويقة الربانمج واملزيا نتطلب إدراج إشارات  ث سـ  )بت

 

تواء حب .60 يةحمك ا نويقة الربانمج واملزيا ية عىل ث يجة136ل احلا بةنت  ترص ءألدا مؤرشا ل291 وتق مر يق فرمبا جيدر بداية أن 
ثل هذه األداة عىل احلاالت  تخدام  ما ية"سـ نا ئالا يد اإلجناز" سـتث تقدم عويصا أو إذا مل يكن  يق ا قإذا اكن  بغي أن . لحتق ينو

بةيقترص معودا  تاجئ املر تقا نا الرجوع إىل مؤرشات األداء ولن بة ما دام بو سع عىل إشارات  يةمقتض نويقة الربانمج واملزيا زيد  ملث
يقة يل ادل تفا قمن ا ص ها من أجل دمع مؤرشات . ل ميكن  يدة  ترب  صقلوإذا اكنت هذه األداة  فمف سارات"تع بح " ملا يصندما  ع

يع  ندما  ساهامت و بؤ اب تاجئ أكرث صعوبة من ا بؤ اب تطا ع مل سـن تل ن تن لت شارات"ل ياس" لا ية القابةل  للقأن حتل حمل األهداف املر  .حل

ند اللزوملوهذه األداة مزية أخرى يه أنه  .61 ية  ثل األرقام األسا عبغي أن  سـ مت ية مل حتدد بعد يف . ين جعوما زالت عدة أسس مر
ية نويقة الربانمج واملزيا يةث يان أو اإلهامل. ل احلا يكون مصري هذه األسس إما ا ثغرات  سد هذه ا سـوما مل  سـ ل نت ورمبا يكون . لف

تا يةل  ية و تح ية الرصد ا منوذج املذكور أعاله  ممهذا ا سـ يل ل للعمل توفرةل يع معلومات الرصد الالزمة  مزة يك نضمن أن   .مج

ية .62 تقارير ا ية عىل نظام رفع ا ناسب إلجراء تعديالت إضا تفكري يف أداة الرصد املذكورة إال يف الوقت ا بغي عدم ا لفصلو ل مل فل . ين
يريات ع ية وال إلدخال عدة  تقارير ا بادرة اخلاصة برفع ا رسع يف اختاذ هذه ا تغفال داعي  لفصل ل مل بت عدم للت تثىل جعل ميكن أن 

يق أو أهنا مل تقس مؤرشات األداءغري أنه كام سلف، فالعديد من . جدواها سري إجراء رصد د ست مالمئة بعد  ق إما  ي تي لل
بلغ مقاربة ا. ابلقدر الاكيف سن الرتيث حىت  تو ّتح تاجئيسـ  .  مرحةل أكرث نضجالنإلدارة القامئة عىل ا
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ية ا يس ونو يار املقا بسني ا ع ت لحت ي يتخ نذ آخر  بياانت   تثم
مية من أجل  .63 بادئ وممارسة  يق  ية  نة املا يةل ا بذوةل  هود ا سن بفضل ا ياانت إال أن  ية ا نو سلوال ميكن  م بجل ض سـ ط مل تح ب ع تطل ل ت لل

تاجئإطار فعال ل نا حتديدا ما ييل. لنإلدارة القامئة عىل ا يت احلايل ال حظوخالل ا  :لتثب
يةتضمني  • نويقة الربانمج واملزيا ند اللزوم،2011-2010 لفرتة ث ية  تحديد األسس املر ع رشطا  جع  ب

يةالرتكزي يف  • نويقة الربانمج واملزيا نات ث ية مىت اتضح أهنا جمدية وقامئة عىل  ية عىل حتديد األهداف املر ه احلا حل تكل
ية،  قعوا

بدال  • يس أداء أقوى،مؤرشات األداءستا  ي غري املالمئة مبقا

تاجئإدراج درس عن ا • ية عىل لنإلدارة القامئة عىل ا تدر يب يف ادلورات ا رشيةل  ،لبنظام إدارة األداء وتطوير املوارد ا

توى الفردي املقدم من  • تدريب عىل ا سـزايدة ادلمع وا تابع قسم برانمج اإلدارة واألداءملل يمي ا سم ا ل و ل شعبة لتقق
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد قا   ،ل

تأكد من اجلودة اليت يضطلع هبا  • بل إمتام برانمج اإلدارة واألداءسم قلمواصةل إجراءات ا   .رير أداء الربانمجاتقق 

يط املؤسيس والرصد ية  بادرات احلا تخطسامهة ا ل مل  للم

تقومي  .64 بادرات اجلديدة املقررة أو املدرجة يف برانمج ا يق الاكمل  سن يف حال ا ياانت  ية ا لال شك أن نو للم تح ب لتحقع ست ل
بو يجي للو يالاسرتا يذ وإن حتديد األهداف الا. ت توسط و ية لألجل ا ية واملوافقة عىل اخلطة الاسرتا تنفسرتا مل يج تيج نظام إدارة ت

رشية ساعد عىل لباألداء وتطوير املوارد ا تاجئ واملؤرشات احملددة  ية وربط خطط العمل اب تقارير ا ي وإدخال رفع ا ن لفصل سل ل
تاجئمتتني إطار ا يريات املؤ. لنإلدارة القامئة عىل ا يع ا سوناء عىل  تغل مج يات ب تو يت، تريم ا نذ أول  صية اليت جرت  ل بسـ تثم

يفة مقررة عىل األفاكر والقرارات  بادرات القامئة مع إدخال تعديالت  تقرير إىل الامتيش قدر اإلماكن وا طفالواردة يف ا مل ل
 .املوجودة أصال

تقرير أداء الربانمج يط  ية ا ساعدة عىل تعزيز  لالعوامل ا تخط معل  لمل

ياانت تأث .65 ية ا بتأثر نو ع نات ابلت تصورات اليت تقوم علهيا ا هرا ابلغا ابألفاكر وا بةلتكل تقتاجئ املر ية لن حل واملؤرشات واألهداف املر
يط ل. املالمئة يس األداء يف ا توايت مبقا سعي إىل الارتقاء إىل أعىل ا تخطومن ابب ا سـ لل يةيمل نويقة الربانمج واملزيا يث ث ح من 

نا أن العوا ميهتا، بدا  ها و لوجاههتا ونطا ق يد وفعال لق سامه يف وجود إطار  ية من شأهنا أن  تا جمل ا ت ل تاجئل  .لنإلدارة القامئة عىل ا

تني  )أ ( يه من جناح خالل فرتة ا تطلع إ ية ومهنا ادلول األعضاء يف حتديد ما  لسـنشاركة األطراف ا ل ت ن  .ملعم

ها، ال سـامي يف فرتات الاضطراب امل  )ب ( نهيم  يس و يار املقا لسامهة أفرقة الربامج يف ا ب تي تخ تعذر رمبا م يؤسيس وتغريه حني  ّ
تقارير ساءةل إابن رفع ا به حىت خيضع  يس األداء يف  سؤول عن وضع مقا لإبقاء لك  للم نص مم  .ي

بعد عن الاكامتل وتكل اليت يقال عهنا   )ج ( يدة لك ا لبول مؤرشات  بع يه"ق نا إ لهذا أفضل ما تو نادا إىل كون " صل ستا
سن مع مرور الزمن وأن ا نقح عامة و يس  ّاملقا حت ت بعا بأهنا ي متزي  طملؤرشات  تة"ت ست " قمؤ ية"ليو  ".ئهنا

سن إاتحهتا يف   )د ( ية و هل الاطالع علهيا وجتمع بفعا ياانت  يس اليت ميكن أن تدمع  يار املقا تحا ل يسـت س ب يي وإن ". حيهنا"بخ
بب ما يفر ترب غري مالمئ  ياانت أو أن املؤرش اذلي  يل وإبالغ ا بستعذر ذكل فال بد من أنظمة جديدة  يع ب لسج ضه للت

تظام ياانت اب نمن وقت وموارد مجلع ا  .لب
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يط لقسم برانمج اإلدارة واألداءاضطالع   )ه ( تدريب العميل للك فرد واقرتاح مراعاة ذكل يف ا توفري ادلمع وا تخط  ل ثويقة لب
ية  .2013-2012 لفرتة نالربانمج واملزيا

ساعد املديرين عىل ب  )و ( توقعة  تاجئ ا يطرح اخملاطر والافرتاضات املربطة اب مل ن تاجئ لت يق  نذل قصارى هجدمه من أجل  حتق
يوية يق . حوأهداف حمفزة و هم يف  تربير إخفا هم ذكر هذه اخملاطر والافرتاضات احملددة  حتقوإىل جانب ذكل، بو ق لسع

توقعات  .لاآلمال وا

تفكري   )ز ( يط عىل ا لأخريا، قدرة فريق ا يلتخط ية يف هناية فرتةريلتغيف ا با قات الا تني ست ي أي جناح وأ" وتصور"لسـن ا
تقدم يدة  ية ا شارات أو األهداف املر يجة أو حتددها وشري إىل ا بادر إىل اذلهن وتعرب عن ا للمعلومات  حل ل ملفت ت نت  .لت

تقرير أداء الربانمج يط  ية ا ساعدة عىل تعزيز  لالعوامل ا تخط معل  لمل

ميه هبمة  .66 يا و ند فريق اإلدارة ا تقدم  ّإضافة إىل رصد ا تقي لعل ع تظام، وهذه أمه خالصة، ل ساعد عىل  تدابريةمثنوا ست أخرى 
يدة للرصد مهنا  :جإرساء عادات 

ية يف   )أ ( يدة لإلدارة يف اختاذ القرارات والفعا نادا إىل مؤرشات  ثال ا هراي  تقدم يف الربامج  يادي  لالرصد الا لل مفت ت م سش ع
 .العمل

تظام أكرب، ال   )ب ( تقارير والرصد اب يع عىل رفع ا ية ا نتصممي أنظمة أفضل مجلع املعلومات  ل شج يات لتبغ لعملسـامي إذا اكنت ا
هل الاطالع علهيا ها و رس مجع املعلومات وإبال ية  ساإللكرتو تغ يت يطة .سـن تعانة بأنظمة  هوةل الا سـوميكن  بسـ بس

يغة  ثل اجلداول يف  ياانت  صيل ا ب مسج ل ياانت اليت تزداد احلاجة إلهيا أكرث فأكرث من Excel وWordلت تواء ا لب ال ح
يادية تقارير الا تأجل رفع ا  . عل

سري حىت ال حيض ذكل عىل سلوك تويخ  )ج ( يق نظام إشارات ا ند  يطة  ل ا ب ع ية " منحرف"تطحل يار األهداف املر حلاك خت
هةل أو  نة"لسا ياس أو ال تربط بأهداف اثنوية" لهّيا يل مؤرشات غري قابةل  تأو  متل ل. للقتفض نظام ا ملكوا إلدارة القامئة ل

تاجئ  يجة لنعىل ا تبغي أن يقر بأن أي  نن نادا إىل مؤرش صعب أو هدف مرحيل ميكن أن تقود " ئحتققت جزيا"ي ستا
يف أو غري مالمئ نادا إىل مؤرش  هوةل ابلغة ا تحقق  يجة  مية وجدوى من أي  ضعإىل جناح أكرث  تت س ست بن ثال . ق موأبرز 

سه إشارة  تار أن يضع  تعلق بربانمج ا يت احلايل  ثقة خالل ا تاجئ ا يمي ا نوع من  نفعىل هذا ا ي ن لل خل ب ب ثتق تن  حتقق"لمل
ية ) اللون الربتقايل" (ئجزيا نارص اك تطلعات رمغ وجود  تني جاءت دون اآلمال وا تاجئ فرتة ا فانطالقا من أن  عن ل لسـن

سـهتدف رمقا حمددا"ئحتقق جزيا"لتربير إشارة  شجع عىل وإذا اكن نظام ا. ي، ألن املؤرش ال  تاجئ  يإلدارة القامئة عىل ا لن
بو ياس األداء فا ية  ية وتفا لقمقاربة  لق يةعلح تحدايت سزييد من أ بعض اخملاطر ومواهجة ا مهل  ل ية ب نويقة الربانمج واملزيا  ث

يةرير أداء الربانمج اتقو نظمة واألطراف ا نيف نظر ا  .ملعمل

توى املؤسيس سـيق ردود األفعال عىل ا ملسـ  تن

نجاح واإلجناز، .67 يجي فإن إرضاء الزبون همم إلبراز ا تقومي الاسرتا بو  لكام ورد يف برانمج الو ت لل وبعض الربامج .  وهذا أمر حامسي
نت تدابري خاصة برأي الزبون وما زال العديد مهنا يفعل ذكل لكن دون وجود املوارد واألنظمة الالزمة  تضمبق أن  سـ

تعانة هبا ناء . سـلال ها اب ها وإبال ها و ها و شأن جودة اخلدمات و تقطاب اآلراء  توفر أنظمة ال ثواندرا ما  غ يل يق سـتيل حتل سـ نسج تت ب سـ ت
تدريب جزء أسايس من اخلدمات املقدمةمبرامج  يث ا بو  ية الو لثل أاكد ي يع الربامج اليت تقدر آراء . حمي بغي  ّوإذا اكن  مجل ين

تادين  يب امللل لك من ادلول األعضاء والزابئن ا رسعان ما  نظم هذه اآلراء وفق لك برانمج عىل حدة  ملعالزابئن أن  ف سـيصت
بات الواردة  .لطلمن ا

سامه .68 متد موميكن احلديث عن  ها أن  يس اجلودة بو ياانت إذا وجد عدد أكرب من مقا ياس األداء وجودة ا ية يف  تعة ر سع ي بق لسـ ئي
تاحة نفذة مبوجب  ملعىل اآلراء ا سقة وا يات ا ملوإذا وجدت اآل ن ية موهجة حنو خدمة الزبونملل ّثقافة مؤ  كام حدد يف برانمج سسـ

يجي تقومي الاسرتا تا  .ل
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يت  لتثبا

يت   )أ ( نات  الربانمج تقرير أداءتثبألغراض  يار اجلزايف  تغرق الا بةل  تني ا يلفرتة ا ت لعسـ خي سسـ ملقل بةن تاجئ املر تقا تا أقل لن ق و
يفة يس األداء ا يار أويل يغربل مقا بلغة من اللجوء إىل ا ياانت ا ية ا نو يال  يكون أكرث  لضعو ت مل ب ع ل ث يسـ خ ل  .مت

يت   )ب ( يه إلمتام  تفق  بوضع جدول زمين واحض و تثم يص الوقت الاكيف إلجراء سيساتقارير أداء الربانمج عل ختصعد عىل 
باعا ويس ابلزتامن تني  للك من ا ت  .لعملي

سا ًخا يات .م تو صا  ل

يس األداء بناء عىل .69 تأثر مقا با  يات تلزتم احلد األدىن  تو نا  بو، ا يا يف الو يذ حا يد ا ية  بادرات الر ي ا نف لق س ص ب ي ي ل سـ ًمل ُّ حت تفي كت ل ئ
يث ا تقارير تأثرا ابلغا من  ياانت وإعداد ا لبوا ح ل بىن واألنظمة اليت بدأ العمل لب ية وتعزيزها عىل حنو ملحوظ بفضل ا نو لية وا ع ل ن

يد ادلراسة  توسط(قهبا أو ما زالت  ية لألجل ا ملثل اخلطة الاسرتا تيج  ).م

ية وإدراهجا   )أ ( يس األداء الواردة يف ويقة الربانمج واملزيا تخدام مقا ية الواحضة والرصحية اب تقارير املر نبغي إعداد ا ث سـ حل يل ين
يااب ية املرفوعة إىل فريق اإلدارة ا تقارير ا لعلتظام يف ا لفصل ل يد . ن يذ ذكل يف الوقت الراهن نظرا  تعقوقد يصعب  للنف ت

بع إطار األداء احلايل ية هذه . يطاذلي  نو ثب  يمي عن  تني اجلارية إلجراء  بغي أن توىل األولوية يف فرتة ا عو ل ك تق ن لسـن ي
يار قدر أقل  يس ومالءمهتا هبدف ا ختاملقا توهجة ابألحرى ي ية وا تاجئ واملؤرشات واألهداف املر ملوأجدى من ا حل لن

تني القادمة بو لفرتة ا تفق علهيا يف الو ية ا لسـنحنو األهداف الاسرتا ي مل باع مقاربة . تيج سن ا تورمبا  يمي "يسـتح لتقجدول ا
توازن توسطيف ا" ملا ية لألجل ا ملخلطة الاسرتا يال(؛ تيج  )لعلفريق اإلدارة ا

ناء ا  )ب ( تخطوأ ية لث نيط لويقة الربانمج واملزيا  :2013-2012ث

تأثري  "1" نات واخملاطر اليت من شأهنا ا بغي حتديد ا يوية،  ية و يس لألداء أكرث فعا يعا العامتد مقا لو ه ل لتكشج ن ح يي ً ت
ية احملددة؛  تاجئ وتدويهنا إىل جانب األهداف العامة واملؤرشات واألهداف املر يق ا حليف  لن لقسم إدارة (حتق

 )األداءالربامج و

ية  عدمينبغي "2" توفر األنظمة املالمئة دلمع  ندما  ية األداء إال  ياس نو يةل  باعات الزابئن و معل اعامتد ا ت ع ع سـ لقنط
يق ذكل توىل وحدة مركزية  سن أن  ياانت، و سـمجع ا ت تح نب سـ تل سؤولني عن . (ي ملسم إدارة الربامج واألداء وا لق

يا  )لعلخدمة الزبون يف فريق اإلدارة ا

بللألغراض ا  )ج ( تقيت يف ا ملسـب  :تث

سن اذلي طرأ عىل اإلماكيات  "1" يت، وا تع هبا املديرون يف جمال ا بح  ننظرا للخربة الواسعة اليت أ تح مت ُص ل لتثب ي
بة  تاجئ املر نة ا تقاء  بغي أن يكون ا بة،  تاجئ املر يت ا ية  تقا ن تق نب ي ن ن للعمل ع يل يالتث ل متاما ويس بعد غربلهتا، يك فجزا

ي بريا أصدق عن نو عتكون  تقارير؛ تع يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية(لة ا تد قبة ا ل  )شع

بغي مراعاة اجلدول الزمين إلمتام تقارير لك بران "2" متكن من إمتام مج وتقرير أداء الربانمج مبجمهلينو ل ومن مث ا
يت؛   )لقسم إدارة الربامج واألداء(لتثبا

يت  "3" ن2010تقرير األداء املرحيل لعام تثبوال نقرتح  ية ثاد إىل ويقة ست ابال ، ذكل 2011-2010نالربانمج واملزيا
ية جمداي متاما تاجئ املر يت ا تني وال يرحج أن يكون  يغطي فرتة ا حلأن إطار األداء احلايل مصمم  ن لل ب تثن ويف . لسـ

ية املفصةل ووضع إطار األد بح إعداد املزيا نحال أ نوايص ياسةسـاء  تعدل هذه ا سـ  يق . (لسـ تد قبة ا ل لشع
 )ة اإلداريةادلاخيل والرقاب
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 امللحقات

تقل امللحق األول يت ا ملسـمقاربة ا لتثب
 لتقارير أداء الربانمج 

ثاين  تثبيت تقرير أداء الربانمج رشوط لامللحق ا

ثالث يت  لامللحق ا  2010 -لتثبقامئة اجامتعات ا

تاجئ امللحق الرابع لنملخص ا
 

 ]األولييل ذكل امللحق [
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تقل يت ا ملسـمقاربة ا لتثب
  

 لتقارير أداء الربانمج

 

 

 
 
 

 

ناير 26 2010ي 
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 املقدمة

متد .1 نادا إىل إطار أداء  نوي ا نة أداءها ا بو لك  معتقمي الو ست سـ سـ لي ية . ّ نظمة املعلومات الاكمةل وا تخدم ا لفعلوهذا الغرض  مل تسـ ل
تعلقة ابألداء  توقعة(ملا بة) ملبدال من املعلومات ا يس األداء دلهيا تقربالنسـاب ي إىل اكفة مقا  .ي

ساءةل .2 سني تأدية  اخلدمات وا ية  تخدم بفعا يس األداء أن  ية حامسة إذا ما أريد ملقا ملوجلودة املعلومات أ تح ل سـ لمه ت ومن شأن . ي
نظمة عىل ساعد ا ملهذه املعلومات أن  ثقة عن إجناز) ب(تتريب العمل عىل أساس األولوايت؛ ) أ: (ت يغ جدير اب لو يمي ) ج(اهتا؛ تبل تقو

ها من عدمه ياساهتا وبرا بو إىل مراجعة  جمحاجة الو سـ  .ي

متكن  .3 يقة حىت  ية ود نظمة هو توفري معلومات موثوقة وآ تاجئ، فإن أحد أهداف ا متدة القامئة عىل ا تومضن مقاربة اإلدارة ا قملع ن مل لن
تاجئ ا يق ا ية  تدرا تاجه من تدابري ا تابعة األداء وحتديد ما  نمن  ك سـ لحت تحق يةلم هات ا شأن األداء إىل ا بة وتقدمي تقرير واحض  نملر ملعب جل بوناء . تق

تعلقة مبا أجنزته الربامج ودقهتا يت حصة املعلومات ا نظمة هبدف  يت يف اكفة تقارير أداء الربانمج يف ا ملعىل ذكل، أدرجت مقاربة ا بمل ثب تث لت ُ. 

يق ادلاخيل والرقابة اإلدا .4 تد بة ا تابع  يمي ا سم ا قوأعد  لتق شع ل لق يت ل يه فريق ا بحث احلايل حول املقاربة واذلي من شأنه تو برية ا لتثج ل
تقةل يت بطريقة  سري إجراء ا ية وذكل هبدف  ناء إجراء ا سـومد موظفي الربامج ابملعلومات أ ي لعمل مث لتثب  . ت

هدف  لا
ية هبا وذكل ابضطالع طرف غري .5 هات ا نظمة وزايدة ثقة ا ية يف ا شفا يت إىل تعزيز ا نهيدف ا مل ملعل جل ف يت( لتثب بعملية ) لتثبفريق ا

تقدم احملرز يف إجناز الربامج ودقهتا تعلقة اب تعمقة ملدى حصة املعلومات ا ليمي  مل م يمي فامي إذا اكنت . تق يت العمل عىل  تقومن ِشأن فريق ا لتثب
تخدمة يف تقارير أداء لك برانمج عىل حدة يقة، و: ملسـاملعلومات ا بة، ود نا يد ا قوجهية، ومقدمة يف املوا سـ مل تأكد من ع لسقة، وميكن ا مت
مترارية يف املعلومات شأن تعاريف املعايري املذكورة يف املرفق األول من . سـحصهتا، وشفافة، وفامي إذا اكنت مثة ا يل  تفا بويرد مزيد من ا ص ل

تعلق ابملقاربة بحث ا ملويقة ا ل يت فامي إذا اك. ث تاج فريق ا يث إىل ا ية ا تقود  بويف هناية املطاف،  ن ثب ت تث سـ لت ل معل تخدمة سـ ملسـنت املعلومات ا
يت املقررة تويف معايري ا تاجئ احملددة،  نادا إىل ا تقارير ا بإلعداد ا ثت لتس سـ ن تل  .ل

يت مجةل من األمور مهنا .6 يمي اذلي يضطلع به فريق ا شمل هذا ا بو لتثتق ل  :يس

سامهة ابملقارنة مع بعضتقيمي ادلالئل اليت   )أ ( بملتؤيد ا تاجئ املر ية وا تق مؤرشات األداء الر ن لسـ يجي ئي هدف الاسرتا تة وأخريا ا ل
ية ذات الصةل(ذي الصةل   ؛ )تيجاألهداف الاسرتا

متد   )ب ( يق إطار األداء ا ملعوضامن   ؛)WO/PBC/13/4ثالويقة (تطب

يق املعايري املذكورة أعاله  )ج ( يذ الربامج وذكل  تعلقة  يمي املعلومات ا بو بتطمل نف يل حول معايري . بتتق تفا صويرد مزيد من ا ل
يت يف املرفق ا يتلتثبا تعلق اب بحث ا لتثبألول من ا مل  .ل

 اجملال
يهتا .7 سب للك برانمج من أجل  بة  يجة مر تقاء  يجري ا يت،  ية ا بألغراض  تق ت ثب ن تث حفت ن سـ ية . لمعل يل حول  تفا معلويرد مزيد من ا ص ل

ية يف الصفحة  ثا نوان اخلطوة ا نات حتت  تقاء ا نا ل ع ي يت . من حبث املقاربة احلايل7لعن يت عىل  يعمل فريق ا بو ثب تث لت حصة املعلومات سـ
تعلقة بإجنازات الربامج تقارير. ودقهتا ملا متد عىل ما ورد يف ا يت من برانمج إىل آخر و يطلهبا فريق ا تلف املعلومات اليت  لو سـ سـتعخت . لتثب

ية تا ثةل ا لومن بني املعلومات اليت قد تطلب، نذكر األ ل م ية، وحبوث حلقات العمل، وتقارير ا: ُ لياانت الرصد، وياانت إحصا ئ ب بعثات، ب
 .وجمالت، ودراسات، ومذكرات تفامه وجسالت وغريها من الواثئق

هم .8 تخداهما يف إعداد تقرير عن أداء برا تعني عىل مديري الربامج تدوين لك املعلومات اجلاري ا جمو سـ  . ي
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تخدم .9 تاج مديرو الربامج إىل توفري اكفة املعلومات ذات الصةل وا يت،وناء عىل الطلب،  سـوألغراض ا يح ملب سـ ة ألغراض لتثب
ها جزءا من تقرير أداء الربانمج تقارير بو صفإعداد ا يت واثئق خاصة. ل يت طلب إيضاحات ابإلضافة إىل  بوجيوز لفريق ا ثب تث  . لت

رسية .10 يت، رشط مراعاة ا ية ا سري  يت  ية إىل فريق ا بغي تقدمي الواثئق األ ل و معل ي بصل ب ثن ث تي لت تضاء، ميكن طلب سخ . لتل ند الا نو قع
 .يةصلعن الواثئق األ

تخدم إلعداد تقارير ترفع إىل  .11 يت لن تقمي إال جودة املعلومات اليت يقوم علهيا إطار األداء ا ية ا سـوجيب اإلشارة إىل أن  ملمعل ّ لتثب
بة بل إنه . ادلول األعضاء تاجئ املر شأن حصة اكفة ا تاجات  بة واملؤرشات ولن يقدم ا تاجئ املر يت جودة ا بت فريق ا تقولن  ن تق ب نث ب لن تل سـث لت ي

بةسـيثب تاجئ املر ثل اكفة ا نة  تقت  ن مت لي  .ع

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا قدور  ل  شع
نة  .12 سب ما ذكرته  تعلقة بإجنازات الربامج ودقهتا  يت حصة املعلومات ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية هو  تد بة ا جلإن دور  حب مل ل بشع تثق

يق  تد قا ند (ل تابع ) 10فحة ، صWO/AC/11/2ث من جدول األعامل من الويقة 4لبا سم إدارة الربانمج واألداء ا يف  لوعىل إثر  ق تلك
ية وإدارة الربانمج بإعداد تقرير أداء الربانمج ية واملزيا شؤون املا ندلائرة ا ل  ".1)"ب(16انظر الفقرة (ل

ناء عىل املادة  .13 بغي للمدير العام إعداده  رش تقرير أداء الربانمج اذلي  يل  يت  ية ا بوجتري  ن ب نمعل يب قث بو  14-2لت نظام املايل للو يمن ا ل
ته يس ومؤرشات األداء . حئوال تاجئ واملقا ية الربانمج وأطر ا متد عىل  يمي ذايت ألداء الربانمج  ية  يوتقرير أداء الربانمج هو  نتق يلك لمعل ه تع

شأن  متدهتا ادلول األعضاء  ية وفقا لآلية اليت ا بة واألهداف الواردة يف الربانمج واملزيا تاجئ املر بوا ل ن عن تق نظمة ل ملسامههتا يف إعداد برانمج ا م
تابعهتام يهتا و مومزيا  .ن

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية مبا ييل .14 تد بة ا تضطلع  قويف العموم،  ل شع  :سـ

يت   )أ ( نة ألغراض ا لتثبحتديد  يل، انظر الصفحة (عي تفا صملزيد من ا  ؛) من حبث املقاربة احلايل7ل

بة احملددة يف   )ب ( تاجئ املر نة من اكفة ا يت  تقو نب لي ع ية؛تث نويقة الربانمج واملزيا  ث

يات  )ج ( تاجات وخالصات وتو توي عىل ا يت اذلي من شأنه أن  صوإعداد تقرير ا نحي تب سـث  .لت

ها  يت  بغي لفريق ا ية  يقبادئ إضا ب ن ف تطبم ث  لتي

يت .15 تعلق اب ند إعداد واثئق  يل  تخداهما أيضا كد بغي ا يت و يام اب ند ا ية  تا بادئ ا يق ا ببغي  ن ب لق ثن ي ث تي لت تل ع ل سـ ع ل ل مل  .تطب

يا  )أ ( يةحلا تقال لد والا ياز : سـ نا من أي ا ته وأن يكون  شاط اجلاري  تقال عن ا يت أن يظل  حنبغي لفريق ا حمص ي ن بسـ ثل تت مل ب ثن ي
متل يف املصاحل نازع فعيل أو  حمومن أي  ناد . ت يت لضامن ا ية ا ية طوال  يت الالزتام ابملوضو بغي لفريق ا تو ب ب سن ث ث تي لت معلل ع

ية  تاجات واخلالصات إىل أدةل موضو بالا منع يت وأهنا ال تقع حتت تأثري أية مصاحل أو أطرافسـتن  .أخرى لتثبثقة عن ا

سلوك األخاليق  )ب ( ية، والزناهة، : لا تقال ياد، والا سلوك أخاليق من خالل الزتام ا تحيل  يت ا لبغي لفريق ا سـ حل ب ل ب ثن لتي
يت؛ ية ا تقدير طوال  سن ا رسية، و لتثبوا معل ل ح  ل

نصف  )ج ( تقر: معرض  بني يف ا يت أن  لبغي لفريق ا ّي ب ثن تاجاته وخالصاته بلك صدق ودقة؛ لتي يت وا شطة ا نير، أ تب سـث لت  ن

رسية  )د ( يت وعدم : لا شطة ا ثقة عن أ رسية اليت حصل علهيا أو ا يت ضامن سالمة املعلومات ا ببغي لفريق ا ب ب ثن ن ث تي مل لت نل ل
مية شف عهنا بطريقة غري  سلا  .لك
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يت وإجراءاته  لتثبتعريف ا

يت  لتثبتعريف ا

هرس مصطلحات  .16 تعلفوفقا  لنظمة ا تصاديم يدان الا ية يف ا قاون وا مل يةلتمن يت"، يصف 1ئ اخملصص للمصطلحات اإلحصا " لتثبا
سجالت اإلدارية نات وا تقصاء اب ياانت والا تظام ومهنا رصد ا ياانت املصادر اب يمي  بعة يف  يب واإلجراءات ا لاألسا ي سـ ب ن ب ت لعل ل  وعرض -تقمل

ها لالسرتشاد هبا يف يمي و تاجئ أعامل ا ميية رصد  تق تعميف ل ن سارات أخرىلك  .م 

تفاوت يف  .17 يمي حاالت ا ية  تضاء و ند الا ية عىل أساس معلومات أخرى  تاجئ املر يت ا ية  لويصف هذا اإلجراء أيضا  ع حل تقن يف ق ب كيف لك تث
تاجات تاجئ والا متةل مضن ا شالك ا تفاوت وغريها من املؤرشات وا يق يف حاالت ا ية ا ية و ياانت املر نا تحق سـتيف ن مل ل حل لب حملل ل توندرج اكفة . ك

رشها يف إطارمع بق  رشها أو اليت  بة جودة املعلومات املراد  نيات مرا سـ ن يت إجراءاتقل  .لتثب ا

سارات ابملعلومات .18 تخداهما ملد ا ية ا تاجئ ادلراسات و يت أيضا  ملوشمل ا سـ ن يفي كب يزي بني بعدين. لتث  :لمتويف هذا اإلطار، ميكن ا

رش تقارير أداء الربامج لك عىل حدة، )1( بل  يت  نا ق  لتثب

يت )2( رش تقارير أداء الربامج لك عىل حدةلتثبوا  .ن بعد 

ياين أسفهل .19 شمل اخلطوات امخلس املوحضة يف الرمس ا يت املقرتحة  ية ا بوعىل العموم، فإن  ت لمعل س  :لتثب
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بة: اخلطوة األوىل تاجئ املر نة من ا تقأخذ  ن لي  ع

تعلقة بإجنازات  .20 يت حصة املعلومات ا يت عىل  مليعمل فريق ا بسـ ثب تث ية . ودقهتا الربامجلت يام هبذه ا نة  شرتط أخذ  لعمليد أنه  ي ي للقب ع
تقرير تخدمة إلعداد ا برية من املعلومات ا ية ا يت وا تاح إلعداد تقرير ا يق الوقت ا لملراعاة  سـ لمك مل ملض لك تاجئ . لتثب نة عددا من ا نوشمل ا ي لت لع

شأن ا تقاة من لك برانمج بغرض تقدمي معلومات  بة واملؤرشات ا تاملر ب ملن تقاريرتق تخدمة يف إعداد ا ياانت ا لساق ا سـ ملب  .ودقهتا ل

تني وهام .21 سم إىل مر يق اليت  تد بة إلجراءات ا تاجئ املر نة، ختضع اكفة ا حلوألغراض أخذ  نق ل ن تي ل قع  :تق

يق األول  تد قإجراءات ا  ل

نادا إىل معايري  .22 بة ا تاجئ املر يت اكفة ا تيراجع فريق ا تق سب لنث تحلت يق الوطين للمملكة ا تد ملتب ا قل يس األداء " اخلاصة دةمك يمبقا
يد يد ،الوجاهة:  ويه2"جلا ناد، واحرتام املوا عواإل تحقق واملقارنة ،، وادلقةسـ لوإماكية ا يل حول . ن تفا صوميكن احلصول عىل مزيد من ا ل

يد"املعايري اخلاصة  يس األداء ا جلمبقا ثاين من حبث املقاربة احلايل" ي  .ليف املرفق ا

تخدم ف .23 نة،  سـوألغراض أخذ  يي ئات سع بة إىل عدد من ا تاجئ املر سم اكفة ا يث  نات  سـمي ا يت طريقة  لفريق ا تق نب تق حب ي لتق ّلع ُ لتث
متزية ئات يه. ملا يد ابلاكمل؛ ) أ: (لفوهذه ا تويف معايري األداء ا بة اليت  تاجئ املر جلا سـ تن تويف معايري األداء ) ب(تقل بة اليت  تاجئ املر سـوا تن تقل

يد جزيا؛  ئا بة ا) ج(جل تاجئ املر تقوا يدلن تويف معايري األداء ا جلليت ال  ها إىل مجموعات . تسـ ئات وذكل  تكل ا ميوميكن وضع إطار  بتقسـلف ل
 .منفصةل

نات وهام .24 سـمي ا تخدام طريقة  يني ال بني ر يومثة  تق سـ لعسـ ئي با يف ) أ: (سـب نا يال  نة يف برانمج ما  بة  تاجئ مر يل  سـضامن  ث ي ن مث متتق مع مت
نة  ت) ب(لعيا ية وذكل بزايدة ا سني الفعا لو ل نةحت متكن. لعيحمك يف مضمون ا يت،  نة اخملصصة  يص ا تو للتثب ي لعتقل يق ادلاخيل ب تد بة ا ق  ل شع

تقارير يت مبا يف ذكل الوقت اخملصص إلعداد ا ية ا يص تلكفة  لوالرقابة اإلدارية من  معل  .لتثبتقل

نف يف ثالثة مجموعات ويه .25 نادا إىل املعايري احملددة و بة ا تاجئ املر تقمي اكفة ا تصو ن سـسـ تل ستق ّ تويف معايري ) أ( :ُ بة اليت  تاجئ املر سـا تن تقل
يد ابلاكمل؛  يد جزيا؛ ) ب(جلاألداء ا تويف معايري األداء ا بة اليت  تاجئ املر ئوا جل سـ تن تويف معايري األداء ) ج(تقل بة اليت ال  تاجئ املر سـوا تن تقل

يد ؛   جلا

بة احملددة يف ويقة الربانمج وامل .26 تاجئ املر تعراض اكفة ا ثومن املعزتم ا ن تقسـ تعرض ل يد أنه لن  يق األول  تد ناء إجراءات ا ية أ سـزيا ب ل ث ُن ي ق
يق تد ية من ا ثا قيف اجلوةل ا ل ن تويف املعايري ابلاكمل أو جزيا.ل بة اليت  تاجئ املر ئإال ا سـ تن  .تقل

ثاين يق ا تد لإجراءات ا  قل

تني األويني وهام  .27 نة من ا تقى  ثاين،  يق ا تد ليف إطار إجراءات ا ئ ي ل لفل ع ُن بة ) أ(تق تاجئ املر تقا يد؛ لن تويف معايري األداء ا جلاليت  ) ب(تسـ
يد جزيا تويف معايري األداء ا بة اليت  تاجئ املر ئوا جل سـ تن  .تقل

متزيان بكوهنام جسال  .28 بة واحدة ومؤرشا واحدا  يجة مر يت مضن لك برانمج  تقي فريق ا يو تق ت ب نن ث تي يريات"لسـ  ".لتغأمه ا

بة .29 تاجئ املر يت ا يحدد فريق ا ية،  تقومن خالل هذه ا نب سـ للعمل يكون مثة لتث يت واملقصود بذكل أنه  تخضع إلجراءات ا سـ اليت  لتثبسـ
يت نظر فهيا ألغراض ا يجري ا بة واحدة من لك برانمج  بيجة مر تق ثت لتن ل  .سـ

ية  ثا ناخلطوة ا نة ومطلب املعلومات: ل يرش ا  لعن
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بكر .30 يت إىل اكفة موظفي الربامج يف وقت  بة املعدة  تاجئ املر ية  مترسل القامئة الهنا ب للتثتق ن بة . للئ تاجئ املر نة ا تقوسرتفق قامئة  ن لي ع ُ
يت يت، يف . لتثبواملؤرشات بقامئة حتدد املعلومات املطلوبة ألغراض ا تعني عىل اكفة الربامج إاتحة املعلومات املطلوبة إىل فريق ا بو ثي لتس

ناسب  .ملالوقت ا
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ثة ثا لاخلطوة ا نة: ل لعييت ا  تثب

نة، يقوم فريق ا .31 ية أخذ ا تكامل  يعىل إثر ا معل نادا إىل لعسـ تقارير ودقهتا ا تخدمة يف إعداد ا يت حصة املعلومات ا تيت  سب لث سـ ملب تث بت ل
ياس جودة املعلومات تقاة ومؤرشاهتا وذكل  بة ا تاجئ املر بقا نتق ملن ية. ل تا هذا الغرض املعايري ا تخدم  لو ل لسـ يد، : ست عالوجاهة، واحرتام املوا

ية شفا تحقق، وا مترارية، وا فوادلقة، والاساق، والا ل ل يار من املعايري املذكورة أعاله، يف املرفق األولو. سـت  .معيرد تعريف للك 

يد حصة املعلومات وشمل ذكل مجةل من  .32 تأ يت  يارية يف جمال ا يات  يق  يت أيضا  تعني عىل فريق ا يو ك ل مع ن ب بي ثب تث لت تقل تط
 :اإلجراءات، مهنا

 :ثمراجعة الويقة  )أ (

يد حصة املعلومات ا "1" تأ ياانت واملعلومات  كمراجعة ا ل  .ملقدمةلب

تقةل "2" ها واثئق الربامج واملعلومات الصادرة عن هجة  مسـواملقارنة بني املعلومات اليت   .تتيح

تابعة   )ب ( هاتف أو الربيد اإللكرتوين(للموإجراء مقابالت  ية ) ليف ماكن العمل وعرب ا ئةل الر سـبطرح بعض األ انظر (ئيسـ
 :عىل موظفي الربامج) أسفهل

شمل املقابالت ا "1" تبغي أن  يذها وغريها ين يط الربامج و سؤولني عن  ية ذات الصةل واملوظفني ا نفهات ا تجل ختط مل ملعن
تضاء ند الا ية،  هات ا قمن ا عجل  . ملعن

تأكد من املصدر أو إجراء  "2" تجوبون وذكل اب ها املوظفون ا تأكد يف حدود املعقول، من املعلومات اليت  ل وا سـ ملل يتيح
يةمقابالت أخرى لضامن عدم حذف أية أدةل ما هات ا تاحة دلى ا يمي، قد تكون  ية ا ندية من  ملعمعل جل م  .لتق

ند الرضورة؛  )ج ( شاهبة،  عواملقارنة مع برامج ذات خصائص مماثةل أو   مت

ية خاصة  )د ( تيس أ ساابت اليت  ية املعادالت وا مهومراجعة صوا حل  .تكب

ية املوهجة إىل موظفي الربامج  ئةل الر ثةل عن األ سـأ ئيسـ  م

ئةل اليت قد يطرهحا فر .33 تايلسـإن األ تعلق بأنظمة املعلومات يه اك يت عىل موظفي الربامج فامي  ليق ا ي  :لتثب

نظر يف جودة املعلومات   )أ ( سقة، إىل غري ذكل(لهل جرى ا يد و توجهية ومقدمة يف املوا تقدم احملرز ..) مع تابعة ا لاملطلوبة  مل
هدف؟  لمقارنة اب

هم؟  )ب ( رسة  يس األداء واحضة و للفهل أن تعريفات مقا  ميي

ندت ا  )ج ( ملهل أ سـ ياانت؟ُ يات لضامن جودة ا بسؤو  لل

ياانت؟  )د ( يمي اخملاطر اليت هتدد جودة ا لبهل جرى   تق

تقارير؟  )ه ( ياانت الواردة يف ا يدون من املعلومات مبواطن الضعف اليت قد تعرتي ا لهل أبلغ ا لب ملسـتف ُ 

تقارير: اخلطوة الرابعة  لإعداد ا

يت اذلي يصف الغرض  .34 يت تقرير ا بمن املعزتم أن يعد فريق ا ثب تث لت ناسب ل توفري أساس  ته ونطاقه  ممن هذا اإلجراء و ل طبيع
يات الالحقة، إن وجدت تو صللخالصات وا تابعة الروابط . ل نجز و هم العمل ا تقارير  سمح هذه املقاربة ملن يطلع عىل ا بغي أن  مو بف ملن ل ت ي
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يات تو تاجات واخلالصات وا ية القامئة بني الا صا ل ن سـتنطق يكون وأما يف احلاالت اليت ال يوفر فهيا. مل ية،  سـ موظفو الربامج الواثئق األ فصل
ساءةل يت هبدف إعداد تقرير حول سالمة نظام ا ملالفريق حباجة إىل حبث مدى تأثري ذكل عىل ا  .لتثب

رشوط جودة املعلومات .35 تعلقة ابلزتام الربانمج  ية ا يت اخلالصات الهنا بومن املقرر أن يقدم تقرير ا مل ئ يت . لتثب تقرير ا لتثبوجيوز  ل
س تاج إىل املعاجلة يف وقت الحقمإاثرة   .حتائل 

هذا  .36 ية  يت اليت نفذها الفريق هبدف الوصول إىل اخلالصات الهنا شطة ا يت نظرة عامة عىل أ لومن املقرر أن يقدم تقرير ا ب ئب ثن تث لت ل
يت واخلالصات . اإلجراء ها فريق ا يل اليت  تفا نقاشات العامة ادلائرة حول ا تدرج ا بوعالوة عىل ذكل،  لتثمجع ص ل ل رشوط سـ تعلقة  با مل

تقرير الهنايئ رشوع، يف ا لا  .مل

شأن ما ييل .37 ية عىل أقل تقدير،  تا يت املعلومات ا يقدم تقرير ا بو ل ل   :لتثبسـ

يت وخالصاته؛  )أ (  لتثبموجزا حول إجراء ا

يت؛  )ب (  لتثبوفريق ا

بة اجلودة من ادلاخل؛  )ج (  قومرا

هم مقابةل؛  )د (  معوقامئة ابألشخاص اذلين أجريت 

تعرضة؛  )ه (  ملسـوقامئة الواثئق ا

ياانتواك  )و ( تعلق جبودة ا تاجات واخلالصات فامي  بفة الا لي  .سـتن

سة تخلصة: ماخلطوة اخلا يت والعرب ا ملسـتعممي تقرير ا  لتثب

تخلصة من هذا اإلجراء .38 يص العرب ا نظمة و ية اب هات ا يت إىل اكفة ا سـمن املقرر إاتحة تقرير ا تلخ مل ملن ملع جل  .لتثب
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يت املعلو: املرفق ألف تعلقة بإجناز الربامجبتثبتعريف املعايري اخلاصة   ملمات ا

نونة  .1 يغة معدةل للويقة ا يت  بق فريق ا يت،  سري إجراء ا ملعمن أجل  ث ص يط بي ثب تث لت سـل بة إىل أنظمة "ت يدة اب سـمعايري املامرسات ا لنجل
ياانت ها " لبا تحدةضعاليت و يق الوطين للمملكة ا تد ملتب ا قل تخدمة يف تقا. 3مك تحىل املعلومات ا بغي أن  تايل،  سـواب ت ملل رير أداء لك ين

ية تا لبرانمج ابلصفات ا  :ل

نظمة إىل إجنازهمفيدةأن تكون   )أ ( تقرير معلومات تغطي اكفة اجلوانب . مل ملا هتدف ا يس وإعداد ا تا ا تضم  لو ي لقسـ معل
بة واملؤرشات تاجئ املر نه ا هامة من األداء اذلي تعرب  تقا نل ياانت واملعايري والافرتاضات . لع ية مجع ا بوال جيب أن تكون  لمهنج

يت؛. مضلةل ثق عن ا ها وقع عىل الرأي ا يس  ياانت والافرتاضات اليت  بوال جيب إدراج ا ب ل ثل تن لمل  لب

بةو  )ب ( نا يد ا سـمقدمة يف املوا مل رسعة ع تقدم احملرز واب تابعة ا سمح  تظام ابلقدر اذلي  تاج املعلومات اب ل وذكل بإ ل مب ي ن ن
يدة تظل املعلومات  مفاملطلوبة   .ل

يقة ابلقدر الاكيف اب-وادلقة  )ج ( يريق د تخداهما احملددة وقابةل  تغبة إىل جماالت ا سـ للسـ تخيل عن .لن بدأ ادلقة ا تطلب  لو مي
سب اإلماكن تحزي واحلرية،  حبا تويني. ل يت فإن ادلقة رضورية عىل  تعلق اب سـوفامي  مي  .لتثب

ية واملعلومات؛ • ياانت ا توى األول بدقة ا لمكتعلق ا ب سـ لي  مل

ثاين بدقة املعلومات غري ا • توى ا تعلق ا لمكو ل سـ  ية؛ملي

سقة  )د ( يام مبقارانت معقوةل-متو ية املامثةل اليت متكن من ا ناول املعلومات املؤرشات الر لق جيب أن  ئيسـت بدأ . ت نع  موال  مي
تاحة بحت  يقة لكام أ يات ادل تخدام املزيد من اإلجراءات أو ا مالاساق من ا صق ملهنج سـ يري يف . ت تغيد أنه جيب تويق أي  ث ب

يات وتربيره بلك  يةملهنجاإلجراءات وا تحقق الاساق مبا ييل. فشفا تو  :ي

تلفة؛ • ية طوال فرتات  خميق رشوط ا ملهنج  تطب

يق  • ثل  شاهبة  رشوعات ذات اخلصائص ا توجهيات واملعارف بطريقة مماثةل يف الربامج وا يق ا بو ت مل ل تطب متط مل
به بني األقالمي؛ ية وأوجه ا يا والفرتة الز نولو تخدام ا ية وا شـا ن سـ لملهنج م جل  تك

بارات و • يق الا تو خب متةل ألتط يارات ا يات عىل ا حملالفر خل  ؛ساس املقارنةض

يا ويف لك وقت ويف  • يا وخار ساوية، دا بري بطريقة  تكوين رأي  تخدمة  بادئ ا يق ا جوضامن  خلخ ت ل سـ مل مب مل تط
رشوعات والربامج  . ملإطار ا

مترارية املعلومات  )ه ( شاهبة يف أماكن أخرىسـوا ية أو الربامج ا مل سواء مع الفرتات ا باب اليت ومثة عدد م. ملنقض سـن األ
ياس مترارية ا ية ا ملقرس أ سـ مه يلكي من . تف يري هام و نطوي عىل  سن يف أداء الربانمج قد  يق  بب األول هو أن  هوا تغ ي حت حتق لس

نجز يف املدى القصري منط اذلي ال يرحج أن  يا ُ يل حباجة إىل بعض الوقت ليك . ل بيريات من ذكل ا لقتغ تورشع يف " تسـتقر"ف
تاجئ تأثري عىل ا نا باس وقةل الرتكزي يف صفوف و. لل ياس أداء برانمج قد يقود إىل الا يري طريقة  ثاين هو أن  بب ا تا تغ لل ق لس

ها شأن األهداف اليت يعملون من أ جلاملوظفني واحلرية  تالك معلومات قابةل للمقارنة . ب يدا ثالث هو أنه من ا بب ا موا ملف لس ل
نظمة سري إجراء مقارنة بني فإذا ما غريت الربام. ملهبدف إصدار أحاكم حول أداء ا بح من ا ياسه  لعج ما مت  فسـيص ق

نوات  .لسـا
                                                           

3

ية رمق    2شـانظر احلا
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ية  )و ( شفا فوا هم واختاذ قرارات يف إطار رسية معقوةلل سـهتدفني من ا تفعني ا متكني ا شف عن املعلومات  لف، ويه ا مل ن مللك . ل
توحة، وواحضة، ووا بلغة بطريقة  نظر هبا إىل املعلومات كوهنا  ية ابدلرجة اليت  شفا قعوتعلق ا ي ل مفت م ية، ُف منطقية، وحمايدة، و

نادا إىل الواثئق يني . ستا تفعني اخلار يني وا شلك ميكن املراجعني ادلا ها  ها و بغي تدوين املعلومات و جو يل يع نن خل ملب حتل جتم ي
يهتا يد مصدا قاحملددين من تأ ية مجةل من األمور، مهنا. ك شفا يق ا تطلب  فو لحتق  :ي

ها بوضوح ورصاحة؛ • ثيقيان اكفة الافرتاضات وتو  ب

ن • ية بوضوح؛سـوإ  جعاد الواثئق املر

تخدمة؛ • ناجه واكفة املعلومات ا ساابت وا سـيان اكفة ا مل حل  ملب

يريات اليت تطرأ عىل الواثئق بوضوح؛ •  لتغوحتديد اكفة ا

تقل؛ • يت  ها بطريقة متكن من إجراء  مسـومجع املعلومات وتو ب تثيق  ث

تربير  • رشح أو ا لوتويق ا ل ناجه واألطر ومصادر (ث يار اإلجراءات وا ملا ية ومعايري خت ئيسـاملعلومات والعوامل الر
ثال يل ا نات، عىل  ملأخذ ا سبي  )لع

يار املعايري • توتويق مربرات ا  . خث

بلغ عهنا؛ • تاج املعلومات ا متكن بفضهل هجة أخرى من إعادة إ ناجه عىل حنو  ملوتويق الافرتاضات واملراجع وا ن مل  تث

تخ • رشوع قد تؤثر عىل قرارات ا سـوتويق أية عوامل خارج ا مل  . دمني احملددينملث

تأكد من حصهتا  )ز ( ياسلوميكن ا بق عهنا ا يت اإلجراءات اليت  ها حىت يمت  ملق بواثئق واحضة تد ن ب يمع  .تث

شمول .2 ية وا شفا تصف ابلوضوح وا نظمة من إصدار تقارير أداء الربانمج  يمي جودة املعلومات متكني ا لومن شأن  ل ت فمل  .تق
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يس األداء ال: املرفق ابء  فردييمعايري خاصة مبقا

يس األداء الفردي  :يمعايري خاصة مبقا

ية تا تحىل ابلصفات ا ياس األداء أن  لبغي  ل ي ملق  :ين

 مفيدا

بة/ برانمج* تقتاجئ مر ية(مؤرشات األداء /ن يطة يف ويقة الربانمج واملزيا نتطلب إدراج إشارات  ث سـ  )بت

 سـناد لإلوقابال

بة/ برانمج* تقتاجئ مر ية(مؤرشات األداء /ن يطة يف ويقة الربانمج واملزيا نتطلب إدراج إشارات  ث سـ  )بت

يدبوحمددا ش جلك 
 

بة/ برانمج* تقتاجئ مر ية(مؤرشات األداء /ن يطة يف ويقة الربانمج واملزيا نتطلب إدراج إشارات  ث سـ  )بت

بةاومقدم نا يد ا سـ يف املوا مل ع
 

بة/ برانمج* تقتاجئ مر ية(مؤرشات األداء /ن يطة يف ويقة الربانمج واملزيا نتطلب إدراج إشارات  ث سـ  )بت

يه علوميكن الاعامتد 
 

بة/ برانمج* تقتاجئ مر ية(مؤرشات األداء /ن يطة يف ويقة الربانمج واملزيا نتطلب إدراج إشارات  ث سـ  )بت

  للمقارنةوقابال

بة/ برانمج* تقتاجئ مر ية(مؤرشات األداء /ن يطة يف ويقة الربانمج واملزيا نتطلب إدراج إشارات  ث سـ  )بت

ته تأكد من  حصوميكن ا ل
 

بة/ برانمج* تقتاجئ مر ية(مؤرشات األداء /ن يطة يف ويقة الربانمج واملزيا نتطلب إدراج إشارات  ث سـ  )بت

   )أ (

 

ثاينييل ذكل امللحق [  ]لا
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WORLD INTELLECTUAL PROPERTY 

ORGANIZATION 

INTERNAL MEMORANDUM 

 

 

  

رشوط  لا

 2009-2008تثبيت تقرير أداء الربانمج 

 

 :نوع اإلجراء

بدلان  :لا

يت  :لتثبفرتة ا

يمي  :لتقمديرة ا

 :سملقا

بة  :لشعا

يت  :لتثبفريق ا

يت  لتثباترخي بدء ا

يت  :لتثباترخي بدء ا

يت لتثبا
 

بق ينطال 
 

2008-2009 

تان يجويا فلوريس اك فل
 

يمي لتقسم ا ق
 

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد قا ل
 

 مارتن بريس

 2010 مارس 8

 2010 مايو 15
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ية  )أ (  سـمعلومات أسا

نادا إىل .1 نوي ا نة أداءها ا بو لك  ستتقمي الو سـ سـ لي متدّ ية . مع إطار أداء  نظمة املعلومات الاكمةل وا تخدم ا لفعلوهذا الغرض  مل تسـ ل
تعلقة ابألداء  توقعة(ملا يس األداء دلهيا تقربا) ملبدال من املعلومات ا بة إىل اكفة مقا ياب يسـ  .لن

سني تأدية اخلدم .2 ية  تخدم بفعا يس األداء أن  ية حامسة إذا ما أريد ملقا تحوجلودة املعلومات أ ل سـ لمه ت ساءةلي ومن شأن . ملات وا
نظمة عىل ساعد ا ملهذه املعلومات أن  ثقة عن إجنازاهتا؛ ) ب(تتريب العمل عىل أساس األولوايت؛ ) أ: (ت يغ جدير اب لو يمي ) ج(تبل تقو

ها من عدمه ياساهتا وبرا بو إىل مراجعة  جمحاجة الو سـ  .ي

تاجئ، فإن أحد أهداف  .3 متدة القامئة عىل ا لنومضن مقاربة اإلدارة ا يقة حىت ملع ية ود نظمة هو توفري معلومات موثوقة وآ قا ن مل
ية هات ا شأن األداء إىل ا بة وتقدمي تقرير واحض  تاجئ املر يق ا ية  تدرا تاجه من تدابري ا تابعة األداء وحتديد ما  نمتكن من  ب ن ك سـ ملعحت جلل تق تحق لم . ت

نظ يت يف اكفة تقارير أداء الربانمج يف ا ملوناء عىل ذكل، أدرجت مقاربة ا نة لتثبب يفاء املعلومات الواردة 2008سـمة يف  ست هبدف ضامن ا
يمي تقارير بعض معايري اجلودة و لتقيف تكل ا تخدمة يف تقرير أداء الربانمج ودقهتا.ل  .ملسـحصة املعلومات ا

نظمة .4 يت ألول مرة يف ا نذ إدراج مقاربة ا ملو ب نة  لتثم ثريا ع2008سـيف  سب وركز  بارة عن جتربة  ك ، اكن هذا اإلجراء  حف ىل ع
ساءةل تعمل بدال عن ا ملا شرتك . ل هم  يت وناء  هم مقاربة ا يمي هذه املقاربة هبدف متكني موظفي الربامج من فرصة  سم ا موقد اختذ  ب فق ب لف لتثتق ل

هم  .فيف صفو

نة  .5 يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية حبث املقاربة احلايل يف  تد بة ا تابع  يمي ا سم ا سـوأعد  ل شع ل قق لتق ي2008ل بحث تو ج ومن شأن ا ه ل
بري اخلاريج ومد موظفي الربامج ابملعلومات  . خلا

يت  )ب (  لتثبأهداف ا

يت تقرير أداء الربانمج  .6 بري خاريج ملدى حصة 2009-2008تثبهيدف  تقل بواسطة  تعمق و يمي  خ إىل إجراء  م مسـتق
نظمة وز ساءةل يف ا بدأ ا تعزيز  تقدم احملرز يف إجناز الربامج ودقهتا وذكل  تعلقة اب ملاملعلومات ا مل ل ل يةممل هات ا ملعنايدة ثقة ا  . جل

تخدمة يف تقارير أداء لك  .7 يمي فامي إذا اكنت املعلومات ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية عىل  تد بة ا بري  ساعد ا سـو ل شع خل ملي تق ق س
بقة تويف اكفة املعايري احملددة وا نطبرانمج عىل حدة  ملسـ تاج فامي. ت بري إىل ا يث ا ية ا تقود  نويف هناية املطاف،  تب سـث خلت معل  إذا اكنت لسـ

يت املقررة تويف معايري ا تاجئ احملددة،  نادا إىل ا تقارير ا تخدمة إلعداد ا باملعلومات ا ثت لتس سـ ن ل تسـ ل  .مل

بري، مجةل من األمور، مهنا .8 يمي اذلي يضطلع به ا شمل هذا ا خلو لتقي  :س

سامهةتقيمي ادلالئل اليت   )أ ( تاجئ امل بعضابملقارنة مع ملتؤيد ا ية وا ن مؤرشات األداء الر لسـ هدف ئي بة وأخريا ا لر تق
يجي ذي الصةل  ية ذات الصةل(تالاسرتا  ؛)تيجاألهداف الاسرتا

متد   )ب ( يق إطار األداء ا ملعوضامن   ؛)WO/PBC/13/4ثالويقة (تطب

يق املعايري املذكورة أعاله  )ج ( يذ الربامج وذكل  تعلقة  يمي املعلومات ا بو بتطمل نف يل حول . بتتق تفا صويرد مزيد من ا ل
يت يف املرف يتلتثبمعايري ا تعلق اب بحث ا لتثبق األول من ا مل  .ل

 اجملال  )ج (
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يهتا .9 سب للك برانمج، من أجل  بة  يجة مر تقاء  يجري ا يت،  ية ا بألغراض  تق ت ثب ن تث حفت ن سـ يل حول . لمعل تفا صويرد مزيد من ا ل
ية يف الصفحة  ثا نوان اخلطوة ا نات حتت  تقاء ا نية ا ل ع ي ن نة .  من حبث املقاربة احلايل7لعمعل ثل جحم ا يو لعمي تاجئ  يف ا10سـ لنملائة من اكفة ا

بة تعلقة بإجنازات الربامج. تقاملر يت حصة املعلومات ا بري عىل  يعمل ا ملو خل بري اخلاريج . ودقهتا تثبسـ يطلهبا ا تلف املعلومات اليت  خلو سـ خت
تقارير متد عىل ما ورد يف ا لمن برانمج إىل آخر و ية توشمل املعلومات اليت قد تطلب،. سـتع تا ثةل ا لاأل ل بصد، وياانت بياانت الر: م

ثات، وجمالت، ودراسات، ومذكرات تفامه وجسالت وغريها من الواثئق ية، وحبوث حلقات العمل، وتقارير ا بعإحصا  .لئ

هم .10 تخداهما إلعداد تقرير عن أداء برا جموقد طلب من مديري الربامج تدوين لك املعلومات اجلاري ا سـ ُ. 

تاج مديرو الرب .11 يت،وناء عىل الطلب،  يحوألغراض ا سـب تخدمة ألغراض لتثب ملسـامج إىل توفري اكفة املعلومات ذات الصةل وا
ها جزءا من تقرير أداء الربانمج تقارير بو صفإعداد ا يت واثئق خاصة. ل بري اخلاريج طلب إيضاحات ابإلضافة إىل  تثبوجيوز   .للخ

رس .12 يت، رشط مراعاة ا ية ا سري  بري اخلاريج  ية إىل ا بغي تقدمي الواثئق األ لو معل ي خل بصل ثن لتي تضاء، ميكن طلب . يةلت ند الا قو ع
ية صلسخ عن الواثئق األ  .ن

تخدم إلعداد تقارير ترفع  .13 يت لن تقمي إال جودة املعلومات اليت يقوم علهيا إطار األداء ا ية ا سـوجيب اإلشارة إىل أن  ملمعل ّ لتثب
بة بل . ىل ادلول األعضاءإ تاجئ املر شأن حصة اكفة ا تاجات  بة واملؤرشات ولن يقدم ا تاجئ املر بري اخلاريج جودة ا بت ا تقولن  ن تق نث ب ن لخل سـتل ي

بة تاجئ املر ثل اكفة ا نة  بت  تقإنه  نث مت لي ع  .سـي

هور مجلا
 

بة/ برانمج* تقتاجئ مر ية(مؤرشات األداء /ن يطة يف ويقة الربانمج واملزيا نتطلب إدراج إشارات  ث سـ  )بت

بو ودوها األعضاء ولكن هذا اإلجراء  )د ( بار مديري الو يت خمصص أساسا  لإن إجراء ا لك يب نظمة لتث ميد موظفي ا مل  سـ
ية العامة . ابملعلومات ية والربانمج وا نة املزيا بات تقدمت هبا ادلول األعضاء إىل  يجة  يت  ية ا مجلعوقد جاءت  ن جل طل تمعل نب لتث

نظمة ساءةل يف ا توايت ا ملوقصد هبا تعزيز  مل مسـ ُ. 

نظمة .14 ية اب هات ا تقرير إىل اكفة ا ية  تاجئ الهنا ملومن املقرر إاتحة ا ن لل ئ ملعن نة .جلل يق و تد نة ا تقرير أيضا عىل  يعرض ا جل و ل جل ل قسـ
يات ادلول األعضاء ية و مجعالربانمج واملزيا  . ن

ية  )ه (  سـالواثئق األسا

بري .15 ية إىل ا تا خلمن املقرر إاتحة الواثئق ا ل  :ل

ية املعدةل  • نويقة الربانمج واملزيا  ؛2009-2008ث

 ؛2009-2008 تقارير أداء لك برانمج للفرتةو •

 ؛2008لسـنة وتقرير أداء الربانمج  •

يت؛ • بحث اخلاص مبقاربة ا لتثبوا  ل

نة  • يت تقرير أداء الربانمج  لسـو  ؛2008تثب

يت األخري • ثقة عن تقرير ا يات ا تو بوقامئة اب ثب تن لمل ص  .ل
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بري هبدف  .16 تاهجا ا بغي ملديري الربامج إاتحة اكفة املعلومات الرضورية اليت قد  خلوعالوة عىل الواثئق املذكورة أعاله،  حي ين
يتبعمالاضطالع  لتثبية ا  .ل

يات  )و ( سؤو ساءةل وا لا مل  مل

نظمة .17 توهجه داخل ا تقارير واليت بدورها  ية وميدها اب مية الر بري مع ا ملتواصل ا سـ ل سـ ئيخل ملق  .سي

نه من الاضطالع هبذه  .18 ية من أجل  يمة الر تاجه من دمع وواثئق عىل ا بري اخلاريج بلك ما  ية مد ا سؤو يوتقع  سـ حي خل ل متكم ئي ّ ملق
همة  .ملا

بري اخلا .19 سؤول عن إجناز األهداف واألعامل املذكورة خلوعىل ا يف وهو  بو  نجز أكرب جزء من معهل يف مقر الو مريج أن  ن ي جبي
تفق علهيا بو مضن الفرتة ا ية للو مية الر تعاون مع ا ملأعاله اب ي سـ ئيل  .ملق

يت  )ز (  لتثبإجراءات ا

ية .20 تا يت املقرتحة اخلطوات امخلس ا ية ا شمل  لشلك عام،  ل معل ت  :لتثبب

بة؛أخذ: اخلطوة األوىل تاجئ املر نة من ا تق  ن لي  ع

ية ثا ناخلطوة ا نة والطلب اخلاص ابملعلومات؛: ل يرش ا  لعن

ثة ثا لاخلطوة ا نة؛: ل لعييت ا  تثب

تقرير؛: اخلطوة الرابعة  لإعداد ا

سة تخلصة: ماخلطوة اخلا يت والعرب ا ملسـتعممي تقرير ا  .لتثب

بري اخلاريج  )ح (  : خلهممة ا

بري اخلاريج ابألعام .21 يةخلمن املقرر أن يضطلع ا تا لل ا  :ل

نات؛  )أ (  لعياملوافقة عىل مقاربة أخذ ا

نات،   )ب ( يات من أجل إدخال  تاجات واخلالصات وتقدمي تو يت املعلومات وحتديد الا يوالاضطالع  سن حتت سـ صت ثب ب
بري اخلاريج مبا ييل. حيامث اكن ذكل رضوراي يقوم ا خلو  :سـ

نادا إ "1" تقارير وحصهتا ا تخدمة إلعداد ا تيت دقة املعلومات ا سب لث ملسـ بة واملؤرشات؛ت تاجئ املر تقىل ا  لن

تابعة؛ "2"  ملوإجراء مقابالت مع موظفي الربامج هبدف ا

شاهبة أو املامثةل؛ "3"  ملومقارنة املعلومات يف إطار الربامج ذات اخلصائص ا

ية خاصة "4" تيس أ ساابت اليت  يت حصة املعادالت وا مهو تكحل  .تثب

يت؛  )ج ( سري هممة ا لتثبو  تي
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يت اب  )د ( يةلتثبوإعداد تقرير ا يمة الر سـتعاون مع ا ئيل ّ  .ملق

 اإلجنازات  )ط (

ية .22 يمة الر تعاون مع ا يت الهنايئ اب يت وتقرير ا رشوع تقرير ا سـإعداد  ل ئيم ّ ملق ب ثب تث لت يال للك برانمج . ل تقرير أن يقدم  بغي  حتلو لل ين
 .عن دقة املعلومات وحصهتا

 

بة/ برانمج* تقتاجئ مر ية(مؤرشات األداء /ن يطة يف ويقة الربانمج واملزيا نتطلب إدراج إشارات  ث سـ  )بت

 اإلطار الزمين

يت يف  .23 تكامهل يف 2010 مارس 8لتثبمن املعزتم بدء ا  .2010يو  ما15سـ وا

بات اإلدارية  )ي (  تيالرت

يدة جويا فلوريس  .24 لتضطلع ا سـ بة(لسـ ية اب مية الر شعا لسـ ئ يق ادلاخيل ) ملق تد بة ا يت حتت إرشاف مدير  ية ا قبإدارة  لب شع لتثمعل
 .والرقابة اإلدارية

تعاقد معه .25 بري ا تا  با مؤ بة  توفر ا ملو للخ ت شع قسـ مك  .ل

ثالث[  ]لييل ذكل امللحق ا
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يت  2010 - لتثبقامئة اجامتعات ا

تارخي شاركون لا بة /الربانمج ملا  رمق الربانمج(لشعا

بة/ برانمج* تقتاجئ مر يطة (مؤرشات األداء /ن سـتطلب إدراج إشارات  بت
ية نيف ويقة الربانمج واملزيا  )ث

 

يدية  لمتهالاجامتعات ا

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  لجويا فلوريس  08.03  تد قبة ا ل  شع
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  نيكوالس ترين  09.03  تد قبة ا ل  شع
 قسم إدارة الربانمج واألداء  جو براديل  10.03 
شؤون الرباءات  جميس بوالي  15.03   لانئب املدير العام 

ياما   نيوفري أ ية  ج شؤون ا منانئب املدير العام   لتل
يويك اتاكيج  17.03  ية  شـيو ية العا ية ا شؤون ا ملساعد املدير العام  ت ل لتحم  لبن

 

 

 آميب سوندارام 

سوايم  نيرتا انرااي  شـ
شؤون العامة واإلدارة  لساعد املدير العام لقطاع ا  م

شؤون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  تريفور الكرك   لساعد املدير العام   م
يدي  18.03   متهعرض 
نك  29.03  يدي   فياكرسنت   )16(متهاجامتع 

يت  لتثباجامتعات ا

 30.03 

 
ية  ماركوس هوبرغر  ياانت اجلغرا ية وا نا فالعالمات والرسوم والامنذج ا ب ع  للص

)2( 
 30.03 

 

نك   فياكرسنت 
 رونو لوفوفرب 

يل  تح يات وا تصادية واإلحصا لادلراسات الا ل ئ  )16 (ق

شارد أونس  31.03  ير  )3(حق املؤلف واحلقوق اجملاورة   يت
نس  01.04  يس كوك رو يجا ية والربانمج  بن ية واملزيا شؤون املا نإدارة ا ل  )22 (ل

 09.04 

نتاجئ / برانمج*
بة مؤرشات األداء /تقمر

تتطلب إدراج إشارات (
ثيطة يف ويقة الربانمج  بسـ

ية  )نواملزيا

 

 إرفان ابلوش 
بان بوروين   يستإ
يس   جيبول ر

يذ جدول أ  تنفيق  يةتنسـ  )8 (لتمنعامل ا

توف مازنك  09.04  يكر  )14 (وخدمات الرباءات اجملاورةركن الرباءات   يسـ
ية  سارة نريود  12.04   )15( الفكرية مللكحتديث ماكتب ا

 12.04 

نتاجئ / برانمج*
بة مؤرشات األداء /تقمر

 نيك ترين 
ندي أوغلو   فتوناكي أ

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية   تد قبة ا ل  )26(شع
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تتطلب إدراج إشارات (
ثيطة يف ويقة الربانمج  بسـ

ية  )نواملزيا

 )19.04( 
ية  ولوسنأنطويوس فاراسوب  13.04  نا ية ا شأن ا بو  يفات ادلوية ومعايري الو عا لص ب ي ل مللكن  لتص

 )13 و12(
يو براين  13.04  شأن الرباءات   ثما تعاون  بنظام معاهدة ا  )5(ل
بو   هانغ جاوو  14.04  ية الو يأاكد  )11(مي
ييت  14.04  رشية   بمارتن   )23(لبإدارة املوارد ا
يل بويون  15.04  تإيزا ناء اجلدي  ب  )29(د لبا
تودل  20.04  شـيب اب يا  فيل نولو تاكر ونقل ا يع الا جالرباءات و لتك ب  )1 (تشج
 مسر مشعون  20.04 

 اكيت جويل 
 )19(الاتصاالت  

 21.04 

نتاجئ / برانمج*
بة مؤرشات األداء /تقمر

تتطلب إدراج إشارات (
ثيطة يف ويقة الربانمج  بسـ

ية  )نواملزيا

 

 واي الي 
 يغابور اكرتاك 
سان   ييوهان مور

يا املعلومات   جنولو  )25(تك

يو  22.04  نا اب غرو ي  ي ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر سـا ب هادئ يقل يط ا لا وا حمل
بدلان األقل منوا ية والاكرييب وا لوأمرياك الال  )9 (تين

ييك  22.04   هاين فان 
 درو دونوفان 

 )28(األمن  

 23.04 

 
يدي واملوارد   واند واندالند  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل ل

ية  )4 (ثالورا
 23.04 

 
بارز  يلإيريك و

هام   بكبراين 
 

بة/ برانمج* تقتاجئ مر مؤرشات األداء /ن
يطة يف ويقة ( ثتطلب إدراج إشارات  سـ بت

ية  )نالربانمج واملزيا

 

تحكمي والوساطة وأسامء احلقول    )7(لا

 26.04 

 
يا  ية الفكرية  نلويز فان غروانن فوا  )17 (للملكإذاكء الاحرتام 

هو  27.04  ية   لنونو برييس دو اكرفا تحدايت العا ية الفكرية وا ملا ل  )18(مللك
ية  اكرلوس مازال  28.04   )20 (جاملاكتب والعالقات اخلار
 28.04 

 
يااكر   فينلوات غرا
يس درسكول دوانير  يجا  ن

 )27 (خدمات املؤمترات واللغات 
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توف  شـيكوالي   خلين
 29.04 

 
 كولني بوفام 
يو فراترانيل  جيور  ج

 )24 (خدمات ادلمع اإلداري 

لخوان أنطويو تويدو  29.04  بونة  ن  )6 (لشـأنظمة مدريد والهاي و
تني هوبلني  30.04  يذية  يسـكر  )21 (لتنفاإلدارة ا
يا غربكوف  30.04  يإ يا  يل بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـا ل  )10 (ل

يت  للتثبالاجامتعات الالحقة 

نار  05.05  قسم إدارة الربانمج واألداء  شـمااي اب
 آميب سوندارام  

سوايم  نيرتا انرااي  شـ
شؤون العامة واإلدارة  لساعد املدير العام لقطاع ا  م

07.05 
 

بة/ برانمج* تقتاجئ مر ية(مؤرشات األداء /ن يطة يف ويقة الربانمج واملزيا نتطلب إدراج إشارات  ث سـ  )بت

ت تةسـتنعرض حول الا  قاجات املؤ
 

 

 

 

 ]ييل ذكل امللحق الرابع[
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تاجئ يف شلك جداول  لنملخص ا
 

تقدير  :لا

 

بة/ برانمج* تقتاجئ مر ية(مؤرشات األداء /ن يطة يف ويقة الربانمج واملزيا نتطلب إدراج إشارات  ث سـ  )بت

 

بة   1الربانمج  يجة املر تقا  2: لنت

 

ياانت األداء   بمعايري 
يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا

 

مية /الوجاهة .أ  ياس يف حني حتدد  لقا نظم بعد لرصد و بة، مل تعد ا يجة املر ق معايري األداء عددا من اإلحصاءات الوجهية اليت تؤثر عىل ا تق لت ُ ّن ل ً
بول"و" الرد"حاالت  تيض ذكل "الوعي"و" لقا تصممي . مؤرشات األداءتق، كام  سد هذه الفجوات  هود  بوبذل ا ل جلت ُ

يات للرصد، عىل الرمغ من أهنا ال تؤثر عىل األرحج عىل ية اليت أوردت لآ ية احلا تقارير عن ويقة الربانمج واملزيا ل رفع ا ن ث ل
 .مؤرشات جديدة عىل أية حال

شمول/الكفاية .ب  ياانت  لا تاحة مجلع ا تقار إىل نظم دمع  لبإن املعلومات املقدمة شامةل بقدر اإلماكن نظرا لال م ف ً . 

ية .ج  باب املذكورة يف   سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا سـنظرا لأل أعاله، ال ميكن الاطالع عىل القدر الاكيف من املعلومات املطلوبة دلمع مؤرشات ) أ (رةالفقً
تظام سمح ابلرد اب يات  ياب آ ناألداء، يف ظل  ت ل تقدم احملرز يف . غ تحدايت رصد ا تصدي  تلفة  يارات ا شت ا لونو ل لل خمل خل ق

سلويات، عىل أن سرتشد هبذه ا يه املواقف وا تأثر  توقع أن  تجمال من ا ك ل ت ها الربانمج يف فمل تبعيارات املقارابت اليت  سـيخل
تني تني ا ملقبلا نسـ  .ل

بةل  نإماكية املقارنة/تالاساق .د  ية وا تني املا تقدم يف فرتات ا ياانت املقدمة إلجراء مقارنة اب تخدام بعض ا ملقميكن ا ضن ل ب لسـسـ وعىل الرمغ من ذكل، . ل
تفعني ابخلدمات يف  يمي مدى زايدة الوعي دلى ا ملنال ميكن  يةتق ياب األسس املر جعظل  وبإدراج مجموعة جديدة من . غ

تني عىل األقل تقارير حمدودا يف هاتني ا يكون الاساق يف رفع ا ية،  ية احلا لسـناملؤرشات يف ويقة الربانمج واملزيا ً ل ت سـ ل ن  .ث

تحقق/ادلقة .ه  لإماكية ا شأن أوجه   ن نقاشات ادلائرة  يت األولوية  بأ لل يسعط نة وطيالقصور يف املقا تاحة، األمر اذلي أدى ه الرا يارات ا ملائفة ا خل
ياانت املقدمة تحقق من دقة ا يص زمن أقل  بإىل  لل هوةل. لختص ياانت املقدمة  تحقق من ا بسومع ذكل، ميكن ا ب ًونظرا . لل

يمي اذلايت أجري  بة إىل مؤرشات األداء وأن ا بارشة اب ست وجهية  ياانت األداء  تقألن  لم سـل ي  لإلجناز اجلزيئ، ًأساسالنب
ساؤل عن دقة األرقام املقدمةفال باب  ت توجد أ  .للسـ

بة .و  نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع تظام إىل   ل نترفع تقارير عن األشطة اب  .انئب املدير العامن

ية/الوضوح .ز  شفا فا يل عن العديد من األشطة ذات الصةل  ل يارين، بعد إدراج تفا نتويف املعلومات املقدمة هذين ا ص ملع  .تسـ

سري نظام إدقة  .ح  يعة مؤرشات األداء   لشارات ا لطبنظرا  يمي العام لإلجناز اجلزيئ احملريةً ها، فإن ا يمي واقعي  يام بأي  تق، وصعوبة ا ل تق أي (للق
 .مقبول ومعيل") الربتقايل"

 

بة   2الربانمج  يجة املر تقا  3: لنت

 

ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

مية /الوجاهة .أ نجاح   لقا تقدم وا ية يف حتديد ا مية  ثل  بة، ويه  يجة املر ياانت األداء بوضوح مبؤرشات األداء وا لتعلق  ل حق مت ن ب يقت تق قت ل
 احملرزين

شمول/الكفاية .ب ياانت األداء   لا هوةلوجهيةبإن  تحقق مهنا  بة وميكن ا بس و لمق  تض

ية .ج  العامبياانت األداء معروفة، ويف املكل   سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا

تظام   نإماكية املقارنة/تالاساق .د ياانت األداء اب نال يلزم تقدمي  شأهنا –ب تقارير  يدا وتقدم ا تصديق معروفة  ب حاالت ا ل ًل تضاء"ج قند الا  "ع
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تحقق/ادلقة .ه لإماكية ا نة  ن تني الرا يار مؤرشات األداء لفرتة ا هسقة مع ا ت سـنت خ  لم

بة .و نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع نفصلد  ل يكرتوين  تقالل عىل موقع إ تحقق مهنا اب يكرتوين، ومت ا بو اإل ياانت املوجودة عىل موقع الو مققت مع ا ل سـ ل ل ي  لب

ية/الوضوح .ز شفا فا تظام  ل تضاء، ويس اب ند الا تقارير  توى الربانمج؛ وجيري تقدمي ا يل عىل  تح نجيري الرصد وا ع ل سـ ل لل ق  م

ياانت األداء  بمعايري 
يقات   ياانتالقصور يف/لتعلا لب ا

 

سري دقة  .ح يطة ومركزة وواحضة  لنظام إشارات ا ياانت  سـنعم، ا بب  ل

مية /الوجاهة .ط بلغ  لقا شود مبا  هدف ا يمت جتاوز ا ملن هدف(ً تصديقا 16 ل  ) حاالت تصديق عىل األقل10: لا

 

بة      3الربانمج  يجة املر تقا  3: لنت

 

ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياان/لتعلا  تلبالقصور يف ا

.ي مية /الوجاهة  نجاح   لقا تقدم وا ية يف حتديد ا مية  ثل  بة، ويه  يجة املر ياانت األداء بوضوح مبؤرشات األداء وا لتعلق  ل حق مت ن ب يقت تق قت ل
 احملرزين

.ك شمول/الكفاية  ياانت األداء   لا هوةلوجهيةبإن  تحقق مهنا  بة وميكن ا بس و لمق  تض

.ل ية   داء معروفة ويف املكل العامبياانت األ  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا

.م تظام   نإماكية املقارنة/تالاساق  ياانت األداء اب نال يلزم تقدمي  شأهنا –ب تقارير  يدا وتقدم ا تصديق معروفة  ب حاالت ا ل ًل تضاء"ج قند الا  "ع

.ن تحقق/ادلقة  لإماكية ا نة  ن تني الرا يار مؤرشات األداء لفرتة ا هسقة مع ا ت سـنت خ  لم

.س تقارير يف  بةلرفع ا نا يد ا سـ املوا مل نفصل  ع يكرتوين  تقالل عىل موقع إ تحقق مهنا اب يكرتوين، ومت ا بو اإل ياانت املوجودة عىل موقع الو مدققت مع ا ل سـ ل ل ي  لب

.ع ية/الوضوح  شفا فا تظام  ل تضاء، ويس اب ند الا تقارير  توى الربانمج؛ وجيري تقدمي ا يل عىل  تح نجيري الرصد وا ع ل سـ ل لل ق  م

.ف يطة ومركزة وواحضة  سري لنظام إشارات ادقة   ياانت  سـنعم، ا بب  ل

.ص مية /الوجاهة  بلغ  لقا شود مبا  هدف ا يمت جتاوز ا ملن هدف(ً تصديقا 16 ل  ) حاالت تصديق عىل األقل10: لا

 

بة   4الربانمج  يجة املر تقا  2: لنت

 

ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

مية /الوجاهة  ياانت  لقا بة، بتوفر  يجة العامة املر تصةل اب بارشة رشوط مؤرشات األداء ويه  تق األداء املقدمة األدةل عىل صلهتا ا ت نم ب لمل
يق" معليات"بوتحديد  تعاون وا تايل تقدم األدةل عىل زايدة ا سـجديدة عىل وجه اخلصوص، واب ل ويعزز إدراج لكمة . لتنل

مي"طلبت" ياانت األداء اخلاصة مبؤرش األداء األول،  ق يف  ياس، ب بدي ملقة ا رشيكة ال  نظامت ا تمبا أن ا ل مبثل " اإلقرار"مل
هوةل  .أدانه) ز(انظر كذكل الفقرة . لسهذه ا

شمول/الكفاية  ياانت املقدمة   لا بة للغرض"لبإن ا سـنا بارشة وابلقدر الاكيف" م منظرا ألهنا تدمع مؤرشات األداء  وإن أبقي عىل هذه . ً
بل،  بة يف ا يجة املر يا فل تقمل تق سـت ية ن ية، كام هو رضوري يف ويقة الربانمج واملزيا ساعد إدراج األسس املر نبغي أن  ث جع ي ن

يق تعاون وا يح ما يلزم من زايدة يف ا ية، عىل تو سـاحلا ل ض  .لتنل

ية  هل   سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا بال  يسسجل املعلومات اخلاصة ابألشطة اليت يضطلع هبا الربانمج يف جدول لألشطة يوفر  ً سـ ن ن  طالع علهياالات
تاجئ واملؤرشات تعلق اب تقدم احملرز فامي  نلرصد ا ي  .لل

يقات الواردة   نإماكية املقارنة/تالاساق  ية، ووفقا  ها املر ية، ونقحت أهدا ية احلا تعلرحلت مؤرشات األداء أساسا إىل ويقة الربانمج واملزيا حل ل ن للث ً فً ِ ُ
يات"عىل تعريف  متل إجر) ز(يف الفقرة " لعملا يةحيأدانه،   . مناء مقارانت بني الفرتات الز

تحقق/ادلقة  لإماكية ا هوةل مع املدخالت الواردة يف جسل األشطة   ن ياانت األداء  يق املعلومات الواردة يف معود  نميكن تد سب شمل بق تاليت 
بة يجة املر ها وا ية وماكن انعقاد الاجامتعات وتوار شاركني ورموز املزيا يل عن املوظفني ا تقتفا ت نخي ن مل وعام  ذات الصةل لص

شرتكة بدلان منوا  مإذا اكنت أقل ا  .ًل

بة  نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع تقارير  ل تضاء"لترفع ا قند الا تقارير املرفوعة يف أغلب الربامج األخرى"ع وعقب جتديد الوالية . لشأهنا يف ذكل شأن ا
توبر الصادر عن  تق2009كادلول األعضاء يف أ تعلق أولوية رفع ا ل،  بة األوىل ت يجة املر هذا الربانمج اب ية  تقارير الر ت نل لسـ ئي



A/48/21 

Appendix 
 
WO/PBC/15/5 

Appendix IV 

23 

تني تا تني ا تني املر ست ا يو ل ب يج لي تقن ت  . لل

ية/الوضوح  شفا فا ية، ويه بوضوح   ل بة عن طريق حتديد األسس املر يجة املر شأن هذه ا جعميكن تعزيز تقدمي املعلومات  ن تقب ت تعاون "ل لا
يق شطة ، وال سـامي املقارنة مبؤرش األداء ا"لتنسـوا يام بأ شورات أو ا بع  شمل رشط  نثاين اذلي ال  ن ط ي لقل ". جديدة"م

ياانت األداء أكرث حتديدا للعدد الفعيل  بح  يد أن  سـهتدفة يف مؤرشات األداء، قد يكون من ا ًونظرا لألرقام ا بً تص ملفمل
سأليت للعمليات اليت أقر سامهةادلمع و"بـم فهيا  شف عن املدى اأو " ملا حلبا فهيا، وذكل  للك قيقي ملا أحرز من تقدم طل

تني ناء فرتة ا لسـنوجناح أ تخدام . ث ية ا يح معىن وأ سـوأخريا، من شأن تو مه ض يات"ً مكقياس لألداء واإلجناز، أن " لعملا
هذه  ساهامت  مية ما يقدم من دمع و تفرقة بني  لساعد القارئ عىل ا م ل  األحداث يف مقابل ما يقدم للعديد من األحداثقي

 . ن األشطةاألخرى الواردة يف جسل

سري دقة    لنظام إشارات ا
 

يمي   ناك ما يربر إجراء  سـهتدفة اخلاصة جدا يف مؤرشات األداء ونظرا لألدةل املقدمة،  رشوط ا تقنظرا لألرقام وا ه مل ًل ً ً
 . لإلجناز الاكمل

 : رد الربانمج
يقات  بال يف أطر أوحض لرتاعي  بة ومؤرشات األداء  تاجئ املر تعلميكن وضع ا ًن تق مسـتق بتل يام اب هة امللكفة اب ثا لق ياانت األداء شفاف متاما. لتجل ًومع ذكل، فإن تقدمي  " معليات"توشري لكمة . ب

ياسات و ية األخرى وتريم إىل تطوير ا نظامت ادلوية واإل نوعة من األشطة تضطلع هبا ا سـمعوما إىل مجموعة  مي ل مل ن لت قل م ية وتعزيز ال/أو سن القواعد و/ً ساعدة ا نأو تقدمي ا وترفع . قدراتلتقمل
بة يجة املر تعلقة هبذه ا ياانت األداء ا شأن هذه األشطة يف  تقتقارير  نت مل ب ن بل. لب تخدم لكمة أخرى يف ا ملسـتقوقد   .تسـ

 

 

بة   5الربانمج  يجة املر تقا  7: لنت

 

ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

مية /الوجاهة  تقارير املرفوعة إىل أ  لقا لشري ا بة ومؤرشات األداء ت يجة املر تقن ا بة للغرض"لنت سـنا ميهتا حمدودتني "م ق، وإن اكنت فائدهتا و
شأن الرباءات تعاون  بة القانوية ملعاهدة ا بيف إحراز تقدم وجناح هادفني من جانب ا ل ن ياب األهداف . لشع غويف ظل 

ياانت ا تعلق مبؤرش األداء األول، أعدت  ية اليت  ية واألسس املر باملر ت جع بلغ جحم األشطة املضطلع هبا، ال حل نألداء  لت
ياانت األداء ية من  ثا بتجري نوع املقارانت املذكور يف اجملموعة ا ن ل  . ل

شمول/الكفاية  تويف رشوط مؤرشات األداء  لا ية  لتسـاملعلومات املقدمة اك نعكس . ف بة،  يجة املر تعلق اب يوفامي  ن تقي ت تعزيز"ل ساطة " لا ببلك 
شرت ية األشطة وا مليف  ن  . كنيمك

ية  ياانت األداء  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا تدمع  شرتكني  بأعدت قوامئ شامةل لألشطة وا ل مل ًوال تطلب املعلومات معوما ألغراض الرصد ادلاخيل، . ن ُ
هوةل عىل أية حال  . بسوميكن الاطالع عىل هذه املعلومات واإلبالغ عهنا 

ي  نإماكية املقارنة/تالاساق  يس املدرجة يف بال ميكن مقارنة  بري مهنا ابملقا سابقة، وال ميكن مقارنة جزء  نوات ا ياانت ا ية  ياانت األداء احلا كب ل سـ ب لل
شطة أكرث حتديدا ية واليت تركز عىل أ ية احلا ًويقة الربانمج واملزيا ن ل ن  . ث

تحقق/ادلقة  لإماكية ا هوةل من خالل أدةل ادلمع املقدمة  ن تحقق من األرقام  بسميكن ا  . ل

بةرفع ا  نا يد ا سـتقارير يف املوا مل ع شأهنا أساسا إلعداد تقرير أداء الربانمج   ل تقارير  ياانت األداء وترفع ا ًكام ذكر آنفا، جتمع  بً ل تضاء"ب قند الا وتقدم . "ع
يد ألغراض الرصد  تظمفاملعلومات األخرى اليت تعد أ تظاماب شلك أكرث ملنا ًا  .ن

ية/الوضوح  شفا فا ية رفع  ل فناسب وضوح وشفا بارشةيت تقارير مع رشوط مؤرشات األداء ا مل ا شموةل قدر . ل تجاوز قدر املعلومات ا ملو ي
يل تدرج عىل أساس فائدهتا لدلول األعضاء تفا صاملعلومات املطلوبة بدقة دلمع هذه املؤرشات، غري أن هذه ا  . ل

سري دقة   يل املؤرش   لنظام إشارات ا رس تربير  سجإذا اكن من األ نجز ابلاكمل"تي ثاين، وإن عاد ذكل فقط إىل " ملا بة إىل مؤرش األداء ا لاب لنسـ
شرتكني يف الفرتة  سجةل يف عدد ا ملمدى الزايدة ا يمي لإلجناز اخلاص مبؤرش 2009 - 2008مل تق، مفن األصعب إجراء 

هادفني احملرزين نجاح ا تقدم وا تقارير عن ا با لرفع ا نا يس  لاألداء األول نظرا ألن هذا املؤرش  م لل ل ل ًسـ ً. 

 

بة   6الربانمج  يجة املر تقا  4 :لنت
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ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

مية /الوجاهة  نات   لقا تارة واملوروثة، فقد أثرت بعض القصور عىل ا سيعىل الرمغ من اإلقرار بوجود حماسن يف مؤرشات األداء ا لتحخمل
ية،  ية احلا لاملدخةل عىل ويقة الربانمج واملزيا ن يار : وهذه القصور يهث ختأوال، وجود يشء من عدم ادلقة يف ا ً

يا، عىل "بسـيطة"و" يبقى يف حد أدىن"املصطلحات يف مؤرشات األداء، ومهنا  با؛ واث ها أمرا  يا ً، مما جيعل  نً صع ً س ق
ية  ثب اك ياس األداء عن  نظم املعدة  نعة، مل تكن ا لالرمغ من أن غاية مؤرش األداء الرابع واحضة و ف لق كمق تتيح ل

تعانة اكمةل تعانة مبؤرش األداء ا سـالا  .سـ

شمول/الكفاية  بري يف   لا باب عدم بلوغ اإلجناز الاكمل، عىل الرمغ من إحراز تقدم  يحا أمكل أل تقدم تو ياانت األداء  كوسع نطاق  سـ ض ل ًب

بارشة. هذا الصدد بة و ثالث  موتعد املعلومات الالزمة دلمع مؤرش األداء ا تض  . مقل

ي  تاحة بعد  سهوةل الاطالع/ةلامجلع بفعا ست  ياانت الالزمة دلمع املؤرشين األولني  ما ي لب تاحة كذكل . ل ست  ياانت الالزمة دلمع املؤرش الرابع  موا ي لب ل
نظم ادلامعة  ياب ا لنظرا  لغ يفً  ". بسـيط "عبارة معاين تصنو

نإن اكنت املؤرشات تغريت يف ويقة الربانمج واملزيا  نإماكية املقارنة/تالاساق  تني ث سن يف فرتة ا بحت تريم إىل أن  ية، وأ لسـنية احلا تح ص تل
ية الالزمة ملؤرشين أو ثالثة من املؤرشات األربعة يف أن تكون وجهية ومقدمة  ياانت األسا متر ا بةل،  سـا لب فستسـ ملق

ياس هةل ا لقابساق و س  . ت

تحقق/ادلقة  لإماكية ا تحقق من مؤرش األداء الرابع   ن لعىل الرمغ من أن إماكية ا ياانت األداء ن باب املذكورة آنفا، فإن  شالك لأل بتطرح  سـ ًم

نظم معدة وعامةل ندما تكون ا شالك  تحقق  بغي أال تطرح إماكية ا يقة و لد ع م ل ن ني  .ق

بة  نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع سن، وخاصة فامي  ل تقارير يف  تظام أو ألغراض الرصد ادلاخيل، وإن بدا رفع ا تقارير اب حتال حاجة لرفع ا ل ن تعلق مبؤرشي ل ي 
ثاين والرابع  . لاألداء ا

ية/الوضوح  شفا فا ياانت األداء  ل يانني من  يريات يف  شمل  بمل يرفع تقرير هنايئ عن أداء الربانمج  ب تغ ي
 

سري دقة   يمي اإلجناز اجلزيئ اب  لنظام إشارات ا ثالث، و بة إىل مؤرش األداء ا هوةل اب يمي اإلجناز الاكمل  تقميكن تربير  س لتق لنسـ لنسـبة إىل مؤرشي ب
تطورات  ية ا ثاين نظرا أل لاألداء األول وا مه سجلالواقعةًل تأخري ا مل عىل الرمغ من ا بة . ل يمي اإلجناز الاكمل اب لنسـويطرح  تق

ياب نظم تقدم األدةل ومغوض مصطلح  شلكة يف ظل  غإىل مؤرش األداء الرابع   ".بسـيط"م

 

بة   7الربانمج  يجة املر تقا  2 :لنت

 

ياان  ت األداءبمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

مية /الوجاهة  ياس يمتزي مؤرشا   لقا تني  نا نة مبقارتهيام ا يجة ا تاران  لقاألداء ا ب قضت ت ي ن ملخمل ملع ية الفكرية"لل ية  للملكامحلاية ا املقاربة األوىل ": لفعل
ياس خاص بارة عن  مقيه  بني األثر من خالل عدد القضااي ع ساب و ي جدا قابل  للح نظر فهيا؛ أما املقاربة ً لاليت مت ا

تعني بأدةل ية  ثا سـا ن نجاح أو اإلخفاق ال يعزىفتل تقدم واألداء، عىل الرمغ من أن ا ياس  بو  يذ مقرتحات الو ل  لل مكقي  تنف
ياانت.  إىل الربانمجابلاكمل هوةل إىل ا ند رصد املقاربة األوىل  بوميكن أن  لس سي نة بت سجةل يف نظم قواعد ملتيا مل ا

ياانت  بق لبا ثاين إىل تأويل ميكن إن  تقدم احملرز يف مؤرش األداء ا يمي ا تقدمة اخلاصة هبذه املقاربة؛ وخيضع  طا ل ل تقمل
تقرير، أن  ية، كام هو احلال يف هذا ا لمبوضو يق يكونع يقا وقواي للغاية لإلجناز، وإن تعزر دامئا تقربا  ياسا  حتق  حق ًمق ً ً يً ً

بة "  %".100بنسـجناح 

شمول/الكفاية  تويف رشوط هذا املؤرشامل  لا ية  بة إىل مؤرش األداء األول يه أكرث من اك سـعلومات املقدمة اب تسـ لن يا إىل بلوغ . فل ًو سع
متدة  بارات ا ية ا يدة عن أ يل  ملعاملزيد من الوضوح قد ترد تفا لع مه سومة"مثل القضااي (مفص " الزناعات"ال " حملا

سومة تخدمة يف و"املعاجلة" أو القضااي حملا يةمسـ، كام يه  ية احلا ليقة الربانمج واملزيا ن بة ). ث تعذر تقدمي تقارير  تضو مقي
يحات ملا  تقارير عىل تو توت ا تاح، وخاصة يف حال ا ها احلزي ا يود اليت يفر بب ا ثاين  ضعن مؤرش األداء ا ل مل حل ض لق بس

تقدم احملرز يف امجلةل األخرية، وذكل. هو مقصود مبؤرش األداء يث ا ية من  لوتوجد املعلومة الر حسـ هيئة  بأن تقوم ئي
نة ية ابألسامء واألرقام ا ياإلنرتنت ا ملعن ياسة العامة (ICANN) ملع تني اب تني خا تحديد تو سـ  ص ي لب تتعلقان بفرتة ما (ص

تفويض وما بعده لبل ا ًونفذهام ولو جزيا) ق ئ  .ت

ية  ياانت األداء اخلاصة مبؤرش  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا ية عىل  هوةل وبفا بميكن الاطالع  عل ياانتبس وال حاجة . لب األداء األول من خالل قاعدة ا
ثاين ياانت اخلاصة مبؤرش األداء ا للوجود نظم لالطالع عىل ا  .لب

تخدمة، لكهنا   نإماكية املقارنة/تالاساق  بارات ا يفة يف ا يريات  ية وأدخلت  ية احلا يلت مؤرشات األداء إىل ويقة الربانمج واملزيا سـأ لع تغ ل ن ملث طف ح
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ياان  ت األداءبمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

 . ا وميكن مقارنهتا مبؤرشات الفرتات األخرىمتسقة يف جوهره

تحقق/ادلقة  لإماكية ا ية  ن يل شامةل تدمع األرقام الر توي عىل تفا تعلقة مبؤرش األداء األول ادلمع من تقارير  ياانت األداء ا سـتلقى  ص حت مل . ئيب
ياسة العامة الوارداتن يف تني اب تني اخلا تني الر تو يذ ا سـوقدمت األدةل عىل  ص ي لل يص سـنف تقريرئيت  . ل ا

بة  نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع تضاء  ل ند الا تقارير عن مؤرش األداء األول  قوميكن إعداد ا ع  .ل

ية/الوضوح  شفا فا بارشا  ل تقارير واحضا و با ما يكون تقدمي ا ًغا م ً لً يغة . ل يض عن  صوا سومةالقضااي "سـتع ية " حملا نيف ويقة الربانمج واملزيا ث
بارة  ية  بعاحلا بدو أكرث وضوحا"  املعاجلةالقضااي"ل ًوهو وصف  تني . ي تو بداية أن ا يومل يكن من الواحض يف ا ل صل

نجاح احملرزين  تقدم وا يس ا تان  تان ا تو ياانت األداء هام ذاهتام ا بو العامة املذكورتني يف  ياسة الو تني  لاخلا ل لل ي ل ب ي سـ قص ص ب
يح ذكل األمر يف الاجامت بة إلهيام، عىل الرمغ من تو ضأساسا اب لنسـ  .عً

سري دقة   هم أن املقصود ابلقضااي   لنظام إشارات ا يفندما  سومةع تني، فإن حملا نظر خالل فرتة ا يد ا ن هو عدد القضااي املعاجلة أو الواقعة  لسـق ل
هدف املرحيل ملؤرش األداء األول تعلق اب يمي اإلجناز الاكمل فامي  سوغ  تقارير واألدةل ادلامعة  لاألرقام الواردة يف ا يتق ت . ّل

يمي ويف سمح  ثاين، فإن تأويه احملدود قد  بارات أكرث دقة يف مؤرش األداء ا ياب هدف مرحيل أو  بتق ظل  ي ل ل ع غ
ياسة العامة" اإلجناز الاكمل" يات اخلاصة اب تو ية واحدة من ا سـولو نفذت تو ص ل تار الربانمج الالزتام . لص خومع ذكل ا

سري عىل حد سواء، وذكل مية الغرض ونظام إشارات ا لمبعىن و توايت اإلجناز ق توى من  يمي  تار  سـ بأن ا مسـ م تق خ
يات لصاحل الربانمج وألجهل تو يذ ا صشأن  ل يا وإقرارا . تنفب نجاح اجلزيئ أمرا وا يمي  بدو إجراء  ًويف هذا الصدد،  ًً قع لل تقي

توقعات بعد تاجئ وبعدم بلوغ اآلمال وا بو عىل ا لصادقا مبدى تأثري الو ن لي ً . 

 

بة   8الربانمج  يجة املر تقا  1 :لنت

 

ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

مية /الوجاهة  مية   لقا ياس  قناك إقرار بقصور مؤرشات األداء يف  ق شاريع واألشطة امللموسة والفعاةل"ه نا يجة " (مل بارات يف ا يار ا نتا لع لت خ
بة بة إىل )تقاملر تقدم احملرز اب يس ا سـ، إذ إهنا ابلاكد  لنل نقاشا" عدد"تق شاريع أو املوافقات عىل أو لا شأن ا ملت ادلائرة  ب
يهنا يار . شتد نة  تني الرا معوأدرج يف فرتة ا ه نجاح"لسـن مية، إذا " لا تقارير الوجهية وا تقدمي املزيد من ا لقيح الفرصة  ل ل تي ل

نجاح املعني يار ا شأن  تقارير  لاكن ابإلماكن رفع ا مع ب  . ل

شمول/الكفاية  ثاين عىل وجه اخلصوص ًوفقا للحاجة إىل املزيد من   لا شأن مؤرش األداء ا تقارير  لالوضوح يف رفع ا ب فإن ) انظر أدانه(ل
تعلق مبؤرشات األداء تقدم احملرز فامي  بة ومالمئة لوصف ا ياملعلومات املقدمة  ل  . مقتض

ية  ية و  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا ياانت األداء مبعلومات ذات أولوية عا لتعلق  ب شأهنا وميك" واحضة للغاية"ت تقارير  بارشة ورفع ا بن الاطالع علهيا  ل م
تظام  . ناب

يف   نإماكية املقارنة/تالاساق  مية ووجاهة، وأ ية مبؤرش أداء قد يكون أكرث  ية احلا يض عن مؤرشات األداء يف ويقة الربانمج واملزيا ضا ل ن ث قتع سـ
يار  نجاح"معإلهيا  ب–" لا ية إىل هذا احلد  ياانت األداء احلا م ولن تقارن  ل ياانت األداء للفرتة ب  . 2009 - 2008ببارشة 

تحقق/ادلقة  لإماكية ا يدا ختضع لرفع   ن ية ومعروفة  ياانت األداء معلومات أسا ًشمل  ج سـ ب ية تقارير ابرزة ت ية اب نة ا تظام إىل ا مناب ن للج لتن ملع
ية الفكرية  . مللكوا

بة  نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ياانت األداء إىل رفع ت  ل تظام إىل بختضع  شأهنا اب نقارير  ية الفكريةب ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  .ملع

ية/الوضوح  شفا فا تاح يف   ل يق ا بات وحتدايت خاصة نظرا للحزي ا تقدم احملرز يف إطار هذا الربانمج  تقارير عن ا مليواجه رفع ا لض طل ل ًل
ياانت األداء يف تقرير أداء الربانمج ب. لبالعمود اخملصص  نا سـوهبذه ا تاج مل يح"حة، قد ا تقارير اخلاصة " ضتو ية رفع ا لأ مه

تخدمة فامي  ية دلمع األرقام ا يحات إضا تلزم األمر تقدمي تو هد، إذ ا ثاين إىل بعض الوقت وا سـمبؤرش األداء ا ض سـ ملل ف جل
بادئ شاريع واألشطة وا يات وا تو ملتعلق اب ن مل ص ل  . ي

سري دقة   ياانت ا  لنظام إشارات ا سمح بيف حني ال توجد أدةل يف  نجز ابلاكمل، فإن مؤرشات األداء ال  شري إىل أن األغراض مل  تألداء  ت ت
بة  نجاح  شلك ا يمي ما  تخدم  سـهوةل بأن  ل ي نسـ بت تق لس ية %. 100ب ثل األهداف املر نجاح،  ياب معايري ا حلويف ظل  ل مغ

يق نظام إشارات  رشوع اجلديد، فإن  همل، اليت يصعب الوصول إلهيا يف هذا ا يس وا بواملقا تطمل مل سري هو ابلرضورة ي لا
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ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

 .أمر غري موضوعي

 

بة   9الربانمج  يجة املر تقا  3 :لنت
 

ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

مية /الوجاهة  بدلان اليت حدثت مؤخرا   لقا سـهتدفة من ا بارشة رشوط مؤرش األداء اذلي حيدد طائفة  ياانت األداء املقدمة  ًتدمع  ل م مب
يهنا ولو ية الفكريةنقوا ها اخلاصة اب مللكا ثل تقرير أداء الربانمج للفرتة . حئ  مرحةل هامة من مراحل 2009 - 2008ميو

سني  حتية  ميهتااألهدافمعل ية للفرتة . ق واملؤرشات لضامن وجاههتا و نومتيض ويقة الربانمج واملزيا  هبذه 2011 - 2010ث
ية قدما عن طريق ًا ميي"لعمل يزيا، مع إرشاك املاكتب هدافاألعىل " قلإضفاء الطابع اإل ً وإدراج مؤرشات أداء أكرث  مت

ية،  شاور وا ية يف املزيد من ا مللكاإل ت لمي تعلق ابلفرتة . كام يذكرقل سائل 2009 - 2008يوفامي  يد  م أاثر مؤرش األداء الو ح
ته ميشأن  توىخ موروث وال : قب شعر أعضاء فريق الربانمج بأن الرمق ا ملاكن  ًيا؛ ومث" يتبنوه"ي شأن مدى لك بة شكوك 

رشيعات وذكل عن طريق اإلفراط يف الاهامتم " سليب"اللواحئ؛ وقد يكون للمؤرش أثر /لتأن يعزى للربانمج حتديث ا
بة ومؤرشات . اللواحئ احملدثة ال جبودهتا أو مداها/بأعداد القوانني تاجئ املر بارات عىل تطوير ا تقوقد أثرت هذه الا ن لت ع

يةثاألداء يف ويقة الربانمج  ية احلا لواملزيا  . ن

شمول/الكفاية  ية، األمر اذلي يؤدي إىل طول معود   لا بدلان ا سجةل إىل جانب أسامء ا نة  يل  ناملعلومات شامةل وتضمن تفا ل م ي ص ملعت مع
بة إىل ادلول األعضاء ية هذه املعلومات اب سـياانت األداء وميكن تربيره بأ مه  . لنب

ية  تغ  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا تظام دلمع اإلخطار يسـقد  تقارير اب ياب رشوط برفع ا يان الوقت يف ظل  نرق مجع املعلومات يف بعض األ ل غ ح
تطورات ذات الصةل اليت جترهيا املاكتب القطرية فرادى أو غريها من الربامج تغري يف الوقت . لاب لوالوضع آخذ يف ا

ية والقانوية عن الع رش شورة ا بة ا نالراهن مع اقرتاب توقف  يع ت مل يةلشع ياهتا إىل القطاعات ا سؤو نمل ونقل  ل  . ملعم

ية، عىل الرمغ من   نإماكية املقارنة/تالاساق  ية احلا ية هذا املؤرش ابساق وشلك معمم لويقة الربانمج واملزيا تلف املاكتب اإل متد  لمل  ن ث ب ت مي قلخم تع
ياس اخلاص  تعانة هبذا ا ملقالا بدلان اليت حتدث القوانني(سـ نوإماكية مقارته ) 10(انمج آخر يف بر) اللواحئ/لعدد ا ن

بةل نوات ا ية وا نوات املا ملقتاجئ ا سـن ض سـ لب  . ل

تحقق/ادلقة  لإماكية ا تويف رشط مؤرش األداء  ن تاجئ اليت  ياانت األداء أدةل مفصةل عىل ا سـتقدم  ن تب تحقق من بعض هذه األدةل . ل لوقد مت ا
نات مهنا شف ال. عيعىل أساس أخذ  تقارير ا ناء رفع ا تويف أ ل يت كث تو تعلق اب قفريق املعين حاةل عدم دقة صغرية فامي  ل ي

بدلان إىل  يقا صارما لقلص عدد ا بق  رشيع، اذلي إن  لالفعيل  ب ط ًت ً تط ياانت . ً بدلا13لل توفت دقة ا بومع ذكل ا لسـ
رشوط ابلقدر الاكيف تحقق مهنا ا لاملقدمة وإماكية ا ل  .ن

بة  نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع تعلق هبذا املؤرشهناك طلب صغري ع  ل تقدم احملرز فامي  شأن ا تظام  تقارير اب يىل رفع ا ل ب ن ومع ذكل ميكن الاطالع عىل . ل
تضاء"املعلومات  قند الا تقارير أو العروض أو ما إىل ذكل"ع ثل الاطالع علهيا إلعداد ا ل،   . م

ية/الوضوح  شفا فا ي  ل ها موجز  توبة ومفصةل بوضوح، و ياانت املقدمة حمددة و مفا مع مك  . د يف الهنايةلب

سري دقة   بق الربانمج املعايري   لنظام إشارات ا يل، فقد  شرتطه مؤرش األداء بقدر  بدلان اذلي  طعىل الرمغ من عدم كفاية العدد األدىن  ئ ي ضلل
تقدير شددة بدقة يف نظام ا لا  .ملت

 

بة   10الربانمج  يجة املر تقا  4 :لنت
 

ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانتالقصور يف/لتعلا لب ا
 

مية /الوجاهة  سـهتدف يه   لقا مية ومعىن إدراج رمق  سائد بأن  شعور ا تقدم احملرز، عىل الرمغ من ا يام  ياسا هاما و مترب املؤرش  ل ل لل قيع ً ّ ق ًمق ً

رشيع عىل  تحدث عىل األرحج ا بدلان اليت  بؤ بدقة بعدد ا تصارا نظرا ملا يطرح من صعوابت يف إماكية ا تأكرث ا سـ ل ت لن ن لق ً ً
بةلمدى فرت تني ا ملقة ا  . لسـن

شمول/الكفاية  بدلان حدث عىل األقل قانوان   لا ياانت األداء قارصة، إذ إن املزيد من ا ياانت املقدمة يف معود  ًمثة من أقر بأن ا ل ب لب
ناء الاجامتع– 2009 - 2008ًواحدا خالل الفرتة  بدلان الذلان حددا أ يا هام ا تان ورو ث واكنت قريغز ل سـ  . سـ

بحث عهنا يف   سهوةل الاطالع/يةلامجلع بفعا  تلزم طلهبا من موظفي لك برانمج عىل حده أو ا تا طويال ألنه  تغرق و ياانت أن  لميكن مجلع ا سـ سـ يب ي ًل ً ق
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ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانتالقصور يف/لتعلا لب ا
 

ية . امللفات بة للغرض"لعملومع ذكل فإن هذه ا سـنا تظام، وال يطلع علهيا أساسا سوى " م ياانت ال تطلب اب ًمبا أن ا ن ُ لب
تظاما، . ربانمجألغراض إعداد تقرير أداء ال بل شلك أكرث ا ياانت يف ا ًواتفق عىل أنه إذا لزم احلصول عىل ا ن ب ب ملسـتقُ ل

يط وتصدر معه إرشادات بأن سجل  يعد جدول  ثال،  يل ا ية عىل  ية ا تقارير ادلا تألغراض إعداد ا سـ سـ مل س لفصل خل بل ف ب
ندما حتدد للمرة األوىل شأن حتديث القوانني يف هذا اجلدول  يل  عأية تفا ب  .ص

ية   نإماكية املقارنة/تساقالا  هوةل بغريها عىل فرتات ز ية وميكن مقارنة هذه املعلومة  ية احلا نأدرج مؤرش األداء ذاته يف ويقة الربانمج واملزيا ل ن مث سب
 .أطول

تحقق/ادلقة  لإماكية ا ية  ن سجالت واإلخطارات األ ياانت األداء مع ا ية الواردة يف  تحقق من املعلومات ا صلميكن ا ل ب لفعل  ابلقوانني واللواحئ ل
ياس الكفاية يف الفقرة  يقات الواردة عىل  نظر إىل ا يقة اب بدو القامئة عىل حالهتا د مقاجلديدة، و ق تعلت ل  . أعاله) ب(لس

بة  نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع يث  ل بة من  نا تقارير  توايت رفع ا تظام، وبدو  يةل عىل تقدمي هذه املعلومات اب بات  حترد  سـم ل سـ ت ن قل يةمطل يد واك ف املوا  .ع

ية/الوضوح  شفا فا بدلان اليت عدلت   ل ياانت األداء بني ا تفريق يف معود  تقار إىل ا تعلقة ابلوضوح يه الا ية ا سأةل الر لإن ا ب ل مل سـ فمل ئي
يام بذكل بدلان اليت ختطط  ية وا للقرشيعاهتا الو ل ن بدلان اليت حدثت القوانني واللواحئ . طت لوشرتط هذا املؤرش حتديد ا ي

بدلان اليت عدلت رشيعاهتا فعالطالو يه إطالقا سوى تكل ا ًية وال يدرج  ت ل ًن يت . ف بت أ ناء الاجامتع اخلاص اب عطوأ لتثث
هر بوضوح25ضامانت بأن  يظ بدلا حدث يف الواقع قانوان واحدا عىل األقل، لكن ذكل مل  ً ًً يد يف . ّ يكون من ا ملفو سـ

يقة للمؤرشات يف تق بارات د بقى عىل  بل أن  قا عتق ي ياانت ملسـ ِّحدث"مثل (لبدمي ا لتاليف إاثرة ") القوانني واللواحئ"و" ُ
شكوك بار سوى . لا يوحض أنه لن يأخذ بعني الا ية  ية احلا توقد عدل املؤرش يف ويقة الربانمج واملزيا ل ل ن بدلان "عث لا
 ".اجلديدة

سري دقة   يمي اإلجناز   لنظام إشارات ا يق بني  تو تقمن الصعب ا ف وقد وردت ضامانت شفوية بأن . ت األداء املقدمةبوياان%" 100بنسـبة "ل
يمي تقارير املرفوعة. لتقاإلجناز الاكمل حتقق يف الواقع ومن مث ا ساق يف ا ناك عدم ا للكن ال يزال  ت  . ه

 

بة   11الربانمج  يجة املر تقا  3 :لنت
 

ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

مية /الوجاهة  ناوال اكمال وتعلق هباتتناول   لقا تياانت األداء املقدمة رشوط مؤرشات األداء  ت ًب ووردت بعض املعلومات غري الالزمة . ً
مية  ترب  قللمؤرشات ولكهنا وردت ألهنا   ). أدانه) ز(انظر الفقرة (تع

شمول/الكفاية  ها  لا ية ملؤرشات األداء اليت تد ياانت األداء اك معإن  ف ي. ب تفادة من تو سـوميكن الا ياانت األداء عن طريق سـ بع نطاق 
يق  بني  تطلب أدةل  بة  يجة املر سابقة، مبا أن ا تني ا حتقمقارنهتا ابألرقام الواردة يف فرتات ا تق ت تن ت ن لل نالاتفاع األكرب "لسـ

تعلمي عن بعد تعلمي عن ". لاب تفاعا أكرب اب سـهتدفة يف مؤرشات األداء ا بني األرقام ا لومع ذكل من املعقول توقع أن  ن مل ًت

يهنا أو جتاوزها يف هذه احلاةلعد، ب  .بإن مت الربط 

ية  يدة ألغراض   سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا ياانت ا برية جدا من ا تقدمي طائفة  ية  ملفهر هذا الربانمج وجود نظام مؤمتت شديد الكفاءة والفعا بيظ ك ل لل ً
يب لزتايد أجحام ا. الرصد ادلاخيل وهذا الربانمج . لتسجيالت واللغاتليسـتجوجيري اآلن إدخال نظام جديد مصمم 

يس  هوةل مقا تايل أن تدرج  تخدمني وميكهنا اب يدة من ا يةل اليت ميكهنا احلصول عىل ردود  يهو أحد الربامج ا س بمف ل سـ مللقل
شأن األداء تقارير املرفوعة  ية يف ا بنو ل  . ع

تقدمي   نإماكية املقارنة/تالاساق  نظم املوجودة  يعة مؤرشات األداء وا لإن  ل أدةل تدمع هذه املؤرشات متكن الربانمج من مقارنة األداء عىل طب
سابقة تاجئ ا ليد الربانمج ومقارنهتا مع ا ن ية، لكن . لصع ية احلا يع مؤرشات األداء يف ويقة الربانمج واملزيا لومل تدرج  ن ث مج

بل  . ملسـتقذكل لن حيول دون مواصةل إجراء املقارانت يف ا

تحقق/ادلقة  لإماكية ا يا املعلوماتلميكن ا  ن نولو سم  هوةل بدمع من  جتحقق من األرقام  تك قس تحقق من األرقام . ب يق  تد للوأجري بعض ا قل
يو   . (OPINIO)بناملقدمة مع األرقام املدخةل يف نظام أو

بة  نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع تقارير   ل تضاء"لترفع ا قند الا هوةل حني تطلب ا" ع  .لبياانت أو تكون الزمةبسوميكن الاطالع عىل املعلومات 

ية/الوضوح  شفا فا ياانت األداء، كام ذكر آنفا  ل شأن  تقارير  ًمثة بعض القصور يف رفع ا ب ب ياانت األداء . ل لبوحني تقدم معلومات غري الزمة 
ية الفكرية واإلشارة إىل برامج املدارس الرضامسـتوايت (ًإطالقا  تخصص  شاركني يف الربانمج ا للملك وعدد ا مل مل

بب ورودها) فيةلصيا بني  يح  سميكن تقدمي تو ي تني . ض يد كذكل حتديد املقارانت بفرتات ا نولرمبا اكن من ا لسـملف
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بة  يجة املر بة إىل ا يح اإلجناز اب تو سابقة  تقا نت سـ ض ل لل تفاع أكرب("لن  ").نا

سري دقة   يق ابلقدر الاكيف ألغراض إع  لنظام إشارات ا سري د تقدير يف معود نظام إشارات ا قإن ا ل ًونظرا لزايدة عدد . داد تقرير أداء الربانمجل
بة  سـهتدف  تكامل أدىن من الرمق ا برية، فكون معدل الا يالت زايدة  سـا مل سـ ك نسج بت بغي أن حيول دون % 1ل ينال 

يمي لإلجناز الاكمل  .تقإجراء 

  :د الربانمجر
بة إىل ناول ) ز( الفقرة لنسـاب ياانت األ"تتاليت  ياانت األداء، فقد اكنت ً"داء إطالقالباملعلومات املقدمة غري الزمة  ست مدرجة يف  ب، فإن مالحظيت يه أنه عىل الرمغ من أن املعلومات  لي

ية الربامج تخدمت جزءا من مزيا بة إىل ادلول األعضاء وقد ا نهممة للربامج اب سـ ًسـ بةل. لن ياانت األداء ا بغي إدراهجا يف  ملقورمبا  بن  .ي
تني تعلمي عن بعدلسـنوترد فامي ييل مقارنة بفرتات ا سابقة توحض الاتفاع األكرب بدورات ا ل ا ن  : ل

تني شاركني   لسـنفرتة ا  ملعدد ا
 5,571 2001 - 2000 ؛13,431 2003 - 2002 ؛24,226 2005 - 2004 ؛47,500 2007 - 2006 ؛71,500 2009 - 2008
 

بة   12الربانمج  يجة املر تقا  2 :لنت
 

ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانتالقصو/لتعلا لبر يف ا
 

مية /الوجاهة .أ ياس أداء الربانمج، نظرا ألن   لقا يدة  ترب  مية يف حد ذاهتا، فإهنا ال  ًيف حني أن املعلومات الالزمة ملؤرشات األداء  لق مف تع ق
تحمك فهيا بارشة إىل فريق الربانمج أو أنه ال  سب يف العموم  تاجئ ال  يا ن من ت ثالث. ل  .لوقد توقف العمل مبؤرش األداء ا

شمول/الكفاية .ب ثالث وتوقف   لا ياس مؤرش األداء ا بب عدم إماكية  شأن  يحات  تو يد احلصول عىل املزيد من ا لرمبا اكن من ا ن ب ض قل س ملف
يحات أدانه. (العمل به تو ضانظر ا  ). ل

ية .ج هوةل عىل اإلنرتنت ويف أماكن أخرى  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا تاحة  ساملعلومات   . بم

ية، فإن املؤرش قد 13عىل الرمغ من أن هذا الربانمج قد دمج مع الربانمج   نماكية املقارنةإ/تالاساق .د ية احلا سابق يف ويقة الربانمج واملزيا ل ا ن ث ل
يل أساسا إىل هذه الويقة ثأ ً  . ح

تحقق/ادلقة .ه لإماكية ا هوةل  ن تحقق من املعلومات  بسميكن ا ناء تد. ل شفت حاةل واحدة من عدم ادلقة أ ثوا يل اخلاصة ابألطراف كت تفا صيق ا ل ق
نطاق الزمين  سـهتدفة اكنت مدرجة يف ا تني فقط من أصل ثالث معلومات  يس، ويه أن معلو تعاقدة يف اتفاق  لا م ممل ن

 . 2009 - 2008للفرتة 

بة .و نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع تقارير   ل تضاء"لترفع ا قند الا بارشة . لب احلاالتألغراض إعداد تقرير أداء الربانمج يف أغ" ع مونظرا ألن املعلومات  ً
تواتر أكرب تقارير  بة برفع ا ناك مطا تاحة عىل اإلنرتنت،  بو ل ل فه  .م

ية/الوضوح .ز شفا فا بارش  ل يط و ياانت األداء  شأن  تقارير  مإن رفع ا سـ ب ب  . بل

سري دقة  .ح تعاقدين فقط، ويس ثالثة أطراف، وجد  لنظام إشارات ا لعىل الرمغ من أن طرفني  يف م تويف  يس، فقد ا سجلني يف اتفاق  نا  سـ تصم ن
بة إىل مؤرش األداء األول% 50إجناز  ثاين. لنسـاب بة إىل مؤرش األداء ا توقع اب لواكن اإلجناز أكرب من ا سـ وقد قمي . لنمل

ثالث عىل أنه أوقف العمل به  .لمؤرش األداء ا

 :رد الربانمج
ييل اذلي يعمل يف الوقت الراهن يف ا" سابق 12لربانمج ملقد حتدثت مع ز سه يف ا يل آخر يل اكن يعمل يف الربانمج  ل ومع ز نف ثالث ) 2008قبل عام (م لشأن مؤرش األداء ا ب

تظام تقربا عن طريق مجع املعلو. اخلاص هبذا الربانمج نا ولواكرنو، واكنت حتدث هذه القامئة اب يس و يفات  بق  بدو قامئة ابملاكتب اليت  ناك عىل ما  ًواكنت  ي ن ي ن تط ي فه ن مات من تص
نوية اليت تقدهما تكل املاكتب ية ا تقارير ا تخدام ا ية أو عن طريق ا ثة تدر ندما اكنت ترسل إلهيا  بارشة من املاكتب  ها  ثل  تلفة،  سـمصادر  ن ل سـ ي بع ع لخم لتق ب م مجع لكن حتديث هذه . م

بل عام   . 2008قالقامئة توقف ابلفعل 

 

بة   13الربانمج  يجة املر تقا  1 :لنت

 

ياانت األ  داءبمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

مية /الوجاهة  يح   لقا مية حمدودة فقط يف تو ها  ضإن مؤرشات األداء  ق يف ادلويل للرباءات"ل يح ا ية سري اإلجراء اجلديد  نفعا لتصل ". لتنق
يري هر ذكل يف ا ية يف هذا الصدد، و بني املزيد من الفعا تعديالت،  تغوقدمت أدةل أخرى، خبالف عدد ا ل ت لل ات يظل

ية ية احلا لالطارئة عىل مؤرشات األداء ذات الصةل يف ويقة الربانمج واملزيا ن  . ث
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شمول/الكفاية  بة  لا يغ . مقتضإن املعلومات املقدمة مفصةل و ية  رشوط الز يدا يف حتديد ا يل  للصولرمبا اكن تقدمي معلومات أزيد  ن ل مبقل ً مف
 .اجلديدة

ية  بكة اإلنرتنتميكن الاطال  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا تاحة عىل  تعديالت، ويه  تعلقة بعدد ا هوةل عىل املعلومات ا شـع  ل ممل  .بس

سابقة  نإماكية املقارنة/تالاساق  نوات ا سجةل يف ا ياانت األداء ابألعداد ا تعديالت يف  لقورن عدد ا سـ مل ب وبعد دمج برانجمني يف برانمج . لل
ية، ولن ختضع للم بدلت مؤرشات األداء احلا لواحد، ا  .2011 - 2010قارنة يف تقرير أداء الربانمج للفرتة تس

تحقق/ادلقة  لإماكية ا تحقق مهنا والاطالع علهيا  ن ية وميكن ا بكة اإلنرتنت ادلا يل عىل  نة اب تلفة  تعديالت ا لإن ا خل شـ تفص ي خمل لل  .مب

بة  نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع تقارير   ل تضاء"لترفع ا قند الا هوةل عىل املعلومات اخلاصة . ًلربانمج أساساإلعداد تقرير أداء ا" ع بسولكن ميكن الاطالع 
تعديالت يف أي وقت  .لاب

ية/الوضوح  شفا فا ساطة  ل ياانت األداء بوضوح و شأن  تقارير  بترفع ا ب ب  .بل

سري دقة   تارة  لنظام إشارات ا بة إىل مؤرشات األداء ا يف اإلجناز الاكمل اب ياانت األداء  خملتدمع  سـ ن نب  .لتص

 

بة   14لربانمج ا يجة املر تقا  1 :لنت
 

ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

مية /الوجاهة  بارش إىل   لقا ها شلك غري  مية معوما، وإن أمكن فقط سب  مإن مؤرشات األداء وياانت األداء ادلامعة وجهية و ببعض ن ًب ق
ياته سؤو لدور هذا الربانمج و ياب ومؤرش األداء األخري،. م مية صغرية يف ظل  سابقة، هل  غ عىل خالف املؤرشات ا قل

 .أي هدف مرحيل أو مؤرش مرجعي

شمول/الكفاية  ها  لا بة وبدو مالمئة ألغرا ياانت األداء، كام يه مقدمة،  ضإن  ت تض  .مقب

ية  يري  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا هوةل مجع املعلومات والاطالع علهيا عن طريق إدخال  نت  تغلقد  س ات عىل نظام ركن الرباءات حتس
(PATENTSCOPE)شاراكت شرتكني وا تحديد عدد ا يل والرصد  يطة  مل، وإدخال أداة  مل ل سج تسـ  . للب

نة بفرتة   نإماكية املقارنة/تالاساق  تني الرا تقدم احملرز يف فرتة ا هناك قصور يف مدى إماكية مقارنة ا ل ن ً، نظرا ألن نظام ركن 2009 - 2008لسـنه
نة (PATENTSCOPE)الرباءات  ه قد تغري وأن بعض مؤرشات األداء إما مل حيل إىل الفرتة الرا َ مثل (ُ
شاراكت تخدمني(وإما توقف العمل به ) ملا  ).ملسـردود ا

تحقق/ادلقة  لإماكية ا بدو، وخاصة مع وجود نظام ركن الرباءات اجلديد   ن ياانت األداء عىل ما  يهل الاطالع عىل  ب يس
(PATENTSCOPE)شاراكت وإدخال أد تحقق منومت . ملاة جديدة لرصد ا شاراكت ومجع لا مل دقة عدد ا

ناد إىل أدةل ادلمع تخدام الردود مكؤرش، لعدم وجود نظم حتدد ردود . ستاملعلومات ابال توقف عن ا سـومت ا ل
هوةل ها  ها و تخدمني و سا حتلل بجتمع ياانت ا. ملسـ تخدمني حتداي يف تقدمي  بوميكن كذكل أن يطرح رشط ردود ا ًسـ ألداء مل
ية  ية احلا ليف ويقة الربانمج واملزيا ن ثالث(ث  .ما مل تدخل نظم تقدم املعلومات املطلوبة) لانظر مؤرش األداء ا

بة  نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع شأهنا   ل تقارير  ياانت األداء ورفع ا بدلى الربانمج القدرة عىل مجع  ل تضاء"ب قند الا تقارير اليت ترفع لك". ع لوسوف تقدم ا ِ 
تعلق مبؤرشات األداء يف  تقدم احملرز فامي  بة، وخاصة إذا أدرج ا نا يد ا تقارير يف املوا يفصل املزيد من ادلمع لرفع ا ل سـ مل ع ل

تقارير  .لتكل ا

ية/الوضوح  شفا فا يقا مبا يكفي إذا ما " إىل"فائدة املعلومات املقدمة خبصوص مؤرش األداء األول حيدها اعامتد مصطلح   ل يس د ًوهو  ق ل
تقارير عن رمق قور نقل، برفع ا لن،  بب عدم إاتحة املعلومات اخلاصة ". متوسط"فل يح  يد تو يكون من ا سو ضملف سـ

ثالث وذكر ما إذا اكن مؤرش األداء توقف العمل به  .لمبؤرش األداء ا

سري دقة   ية و  لنظام إشارات ا ته يف حال وجود أهداف مر سري أقىص فعا بلغ نظام إشارات ا حلميكن أن  ي ل ية وأو/لي أو أسس /جع مؤرشات مر
شأنه تقارير  ية لرفع ا بمر ل يق لإلجناز . جع يمي د قوسمح مؤرشات األداء األربعة األوىل بإجراء  تق ينقص مربع أخرض (ت

بني أن إبرام اتفاقات مع ). عن مؤرش األداء الرابع يمي ملؤرش األداء اخلامس ألنه ال يوجد ما  يوال ميكن إجراء ذكل ا لتق
ثل إ11 مي بدلا  ًجنازا اكمالً ً . 

 

بة   15الربانمج  يجة املر تقا  1 :لنت
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ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

مية /الوجاهة  ياانت األداء مالمئة   لقا بة جدا ملؤرشي األداءبإن  نا يا عىل حد سواء، ويه  بارشين  يطني وا يني ا ً احلا سـ س مل سـ مل ًب ن لب
سـهيام نفبارات مؤرشي األداء  ياس .لع ية"مق وأدرج  تكون " لالفعا بل  ية، ويف ا ية احلا سـيف ويقة الربانمج واملزيا ل ن ملسـتقث

مية أكرب ها  نواجت، كام هو مقرتح،  شاراكت وا تاجئ واألثر عوضا عن ا يس ا قمؤرشات األداء اليت  ل لتق مل ًن  . ل

شمول/الكفاية  توسطة،   لا ياانت األداء إذا قدمت األرقام ا سني جودة  فلميكن  مل ب تأخر يف هذه حت يل حاالت ا بني مدى  لنقل،  تقل لت
يهتا تقديرات وزايدة فعا لاملاكتب اليت أجرت ا  .ل

ية  شأهنا  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا تقارير  ياانت األداء الالزمة ورفع ا يل  هل الاطالع علهيا  بوضعت نظم فعاةل  ل ب لتسج  . يس

ياانت األداء للفرتة نمثة حدود ملدى إماكية مقا  نإماكية املقارنة/تالاساق  ية2009 - 2008برنة  ية احلا ياانت ويقة الربانمج واملزيا ل  ن ث حولت : بب
تفق علهيا  متد عىل معايري رصحية  ياس جديد  ية إىل برامج أخرى وأدخل  نظامت اإلدارة امجلا ية عن  سؤو ما مق يعم ع ل مل

ية"لقياس   ".لالفعا

تحقق/ادلقة  لإماكية ا يق األرقام املقدمة  ن ياانتقميكن تد هوةل مع مدخالت قاعدة ا لب  بكة اإلنرتنت . بس تاحة كذكل عىل  شـوهذه األرقام  م
بكة اإلنرتنت هل الاطالع علهيا خالل فرتة وجزية عىل  ية و شـادلا بة خالل . سيسخل برية ا ملكتسـوعززت اخلربة ا  10لك

ها ية الفكرية اليت ميكن د بؤ بعدد ماكتب ا معنوات مضت القدرة عىل ا مللك تن  . لسـ

بةرف  نا يد ا تقارير يف املوا سـع ا مل ع بحث عهنا، مبا يف   ل ند ا هل الاطالع علهيا  تني، و تقارير اليت ترفع لك  نوية وا تقارير ا لتخدم األرقام يف ا ع ل سـ ل سسـ ين سـ ل ت
ية بكة اإلنرتنت ادلا بحث عىل  خلذكل ا شـ  . ل

ية/الوضوح  شفا فا ياس زايدة فعا) ب(حبسب ما ذكر يف الفقرة   ل شأن فائدة  قأعاله  ميت، فإن املعلومات ب ية الفكرية اليت  قية ماكتب ا مللك ل
بت . املقدمة واحضة ية  شفا تأخري وزايدة ا يح أن تقلص ا ية أكرب بعض اليشء عن طريق تو ثوميكن إضافة شفا ف لف ل ض

بات حصة ادلعوى نة إل ياانت أداء  تة، حىت ال يلزم تقدمي  تان إلدخال نظم مؤ ثأهنام  ي ب مت معيج  .تن

سري نظام إشارات دقة   شمول يف مؤرش األداء األول بوضوح  لا هدف املرحيل ا ملمت جتاوز ا نظامت اإلدارة . ل تعلق  ثاين ا هدف املرحيل ا مبأما ا مل ل ل
بة املاكتب اجلديدة اليت حصلت عىل ادلمع تقل  توقع، عىل الرمغ من أن  ية فقد جتاوز نصف الرمق اإلجاميل ا سـامجلا مل نع

 %.50بكثري عن 

 :رد الربانمج

ها تقدميم رضورة نتفه يا س أرقام ميكن  توسطة ق ملواقرتاح رش األرقام ا سابق/انظر فقرة الكفاية(ن شمول يف اجلدول ا لا  ). ل
ساعدة هو حاةل فريدة تب نقدم هل ا مليد أن لك  ت. مكب يد رش ا تب معني، لكن من األ ها يف أي  تاجئ اليت ميكن  توسطة عىل ا تايل لن تدل األرقام ا نواب ن حتق ن مل لل فل مك نة من يق عياجئ احملرزة يف 

تكون أرقاما تأشريية  ًاملاكتب من دون ذكر أسامهئا،  تاجئ من األكرب إىل األقل تأثريا–ل بني طائفة من ا ً رمبا  ن  .لت

  

 

بة   16الربانمج  يجة املر تقا  2 :لنت

 

ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

مية /الوجاهة  ياانت األدا  لقا تارة، عىل بإن  بة ا يجة املر بة إىل ا يالت، وجهية جدا اب خملء اليت تركز عىل عدد الزايرات وا ن سـ تقتحم ت ل ن لل ً
تارة بة إىل مؤرشات األداء ا خملالرمغ من أهنا أقل وجاهة اب تارة، إذ إن األدةل . لنسـ خملومثة قصور يف مؤرشات األداء ا

يايس هل الاطالع علهيا ال تدمع ابلقدر الاكيف  مقاليت  باسات"و" الردود" يس ياسني يف "قتالا للمق، وال يرد أي ذكر 
بو. بياانت األداء تخدام إحصاءات الو شورات الصادرة اب ياانت األداء إقرار بصعوبة تقدير عدد ا يويرد يف معود  سـ ن  .ملب

شمول/الكفاية  تارة، عىل الرمغ من أهنا قوية مب  لا ياانت األداء دلمع مؤرشات األداء ا خملال تكفي  تقدم احملرز ب تقدم األدةل عىل ا لا يكفي  ل
بة يجة املر بة إىل ا تقاب نت لسـ  .لن

ية  ياانت األداء من خالل برانمج أورشن   سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا بهل معوما الاطالع عىل  ً يود (Urchin)يس ق وغوغل، عىل الرمغ من وجود 
يجة إىل حاالت عدم الاساق يف  تعىل ادلقة  يات الراي"تن تخدام " ضيةماخلوارز ية"سـوا ويعد برانمج ". ئيسـاللكامت الر

شورات  تخدام ا مية خبصوص ا تقدمي معلومات  هل الاطالع علهيا  يةل فعاةل  بدو و نأورشن عىل ما  سـ ل سـ ملي قي س
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ية  بة(ئاإلحصا يجة املر تقا  ).لنت

ية  نإماكية املقارنة/تالاساق  يجة واملؤرشات جزيا يف ويقة الربانمج واملزيا نندرج ا ث ئ ن ًت ت يةل رس شلك معقول مقارنة عدد . ل احلا بغي أن  بو ي يتي ن
نظم تذبذب يف ا يالت، عىل الرمغ من حاالت عدم الاساق وا لالزايرات وا ل ت  .لتحم

تحقق/ادلقة  لإماكية ا ياانت املايض  ن تقار إىل  تخدام غوغل لال تحقق من ا بمن الصعب ا سـ توصل إلهيا . فل تحقق من األرقام اليت مت ا لومت ا ل
تأكد من دقهتامن خالل بر  .للانمج أورشن 

بة  نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع تقارير   ل تضاء"لترفع ا قند الا تغري عىل األرحج مع وجود "ع ساقا، األمر اذلي  سي، وال توجد مطالب برفع تقارير أكرث ا ًت

تقارير لك فصل  .لرشوط برفع ا

ية/الوضوح  شفا فا بة وواحضة، م  ل تقارير املرفوعة  تضإن ا ية بصعوبة الاطالع عىل املعلوماتمقل شفا سم اب فع وجود إقرار  ل  .يت

سري دقة   بو قد زاد  لنظام إشارات ا ية للو شورات اإلحصا تخدام ا يمن الطريف وجود ثقة بأن ا ئ ن ية . ملسـ ياب األسس املر جعلكن يف ظل  غ
ن تقدم وا يمي مدى ا تارة، من الصعب أن تدمع األدةل القوية  لوضعف املؤرشات ا ل بة إىل هذه تقخمل لنسـجاح احملرزين اب

بة يجة املر تقا  .لنت

 

بة   17الربانمج  يجة املر تقا  1 :لنت
 

ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

مية /الوجاهة  تارة  لقا ياانت األداء ووجاههتا جبودة مؤرشات األداء ا مية  خملتأثر  ب ترب مؤرش األداء األو. قت ياسا يعويف هذه احلاةل  ًل  مق
سق ملا شلكه أية  شرتك و هم  شعور بوجود  تيدا لألداء، وخاصة  ت م ملل ف ية"ًمف وعىل الرمغ من أن خدمات ". تيجاسرتا

يغ هبا غري  ترب ابلطريقة اليت  ثاين  بة، فإن مؤرش األداء ا يجة املر سق مع ا ية تقدم بطريقة  رش صدمع األطر ا يع ل ن ت يع تقت ت ل ت ل
توصل إىل هذا الا. منطبق تنومت ا يكون سـل يذ ما يقدمه من دمع،  ية  يةل عىل  يطرة  فتاج ألن الربانمج هل  نف تيف ك قل سـ

با ورساي يه أمرا  ًسب ادلمع إ ً صع ل ثاين حمدودتني. ًن مية ملا ميكن إبالغه دلمع مؤرش األداء ا تايل تكون الوجاهة وا لواب  .لقل

شمول/الكفاية  ية لألغراض املطلوبة   لا تعلق ف أي اك–فإن املعلومات املقدمة اك نجاح فامي  بني ا يية  ل تارةابألهدافلت ية ا خمل املر غري . حل
يات اليت وضعت  يع الاسرتا شمل  بة إىل مؤرش األداء األول  ياانت املقدمة اب يل ا يجأنه، اكن املمكن  مج ت سـ ب تتفص ن لل ل

هدف املرحيل بلوغ ا تني، ويس فقط العدد األدىن الاكيف  لخالل فرتة ا ل لن كون اإلبالغ ويف هذه احلاةل ميكن أن ي. لسـ
تقدم احملرزين انقصا نجاح وا ًعن ا ل  .ل

ية  ثقة   سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا هوةل مع الواثئق ا تحقق مهنا  بميكن الاطالع عىل املعلومات املطلوبة دلمع مؤرشي األداء عىل حد سواء وا نس ملل ب
 .عن األحداث ذات الصةل

بةل، ألن مؤرشي األداء ًنظرا ألوجه القصور يف   نإماكية املقارنة/تالاساق  نوات ا ياانت األداء يف ا ملقمؤرشي األداء، ال ميكن مقارنة  سـ  الّعدلب
ية ية احلا ياسني يف ويقة الربانمج واملزيا متدين  نا ومل يعودا  لو ن ث مكقس مع ّ  . ح

تحقق/ادلقة  لإماكية ا تحقق مهنا   ن بة إىل مؤرش األداء األول وا يق املعلومات املقدمة اب بميكن تد ل لنسـ  .سهوةل مع واثئق ميكن الاطالع علهياق

بة  نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ية ابإلنفاذ  ل شارية ا نة الا نة إىل اجامتعات ا نتقدم معلومات شامةل يف لك  ت للج ملعسـ  . س

ية/الوضوح  شفا فا تضاب ووضوح  ل توبة اب ياانت األداء  قإن  مك  .ب

سري دقة   يمي اإلجنا  لنظام إشارات ا بة إىل مؤرش األداء األول وتربيره ابألدةل املقدمةتقميكن دمع  يمي اإلجناز . لنسـز الاكمل اب ناسب  تقويس من ا ملل
يمي األداء بب أغراض  بق  ترب غري  يف و ثاين ألنه  بة إىل مؤرش األداء ا تقالاكمل اب بس نطم يع ضع ل وعىل الرمغ من . لنسـ

ساع شورة وا تعلق جبودة ا يمي فامي  ملإماكية تربير هذا ا مل ي يمي أكرث دقة يف لتقن تني، مت الاتفاق عىل أن إجراء  تقدة املقد م
يكون خانة فارغة ناسب، /سـظل هذه الظروف  بق أو غري  هم بوضوح أن املؤرش غري  مغري ملونة، رشيطة أن  منطيف

نجز ملويس العمل ا  .ل

 

بة   18الربانمج  يجة املر تقا  1 :لنت
 

ياانت األداء  بمعايري  يقات   يا/لتعلا  انتلبالقصور يف ا

مية /الوجاهة .أ ياانت األداء املقدمة  لقا مية  بتؤثر قصور مؤرشات األداء ابلرضورة عىل  ثالث القدرة . ق لويرى أن ملؤرشي األداء األول وا ُ
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هادفني احملرزين تقدم واإلجناز ا يد  يمي  لعىل إجراء  مف بريا إذا اكنت مؤرشات األداء قادرة . للتق ًغري أهنام يعززان تعزيزا  كً
يةعىل حت يع الرتكزي عىل اجلودة إىل جانب ا ية وعىل  ية ا بات ذات األ يات وا لمكديد ا شج حلق مه لطل تلعمل تعلق . يق يوفامي 

تان من هذه  يقي، وقد حددت  هار اإلجناز ا ها قادرة عىل إ يات بو تريت ثالث  يمبؤرش األداء األول، ا معلمعل حلق ظ صف خ
سابق تني ا ها انحجة يف هناية فرتة ا يات بو لا نلعمل يل ومجع الردود . ةلسـصف ياب نظم  ثاين  سجويعوق مؤرش األداء ا غ لتل

 .تعىل ابساق

شمول/الكفاية .ب يل   لا ياب نظم  ية، ويف ظل  بات األكرث أ يات أو ا بني ا ياب رشوط  ية يف ظل  سجاملعلومات املقدمة اك غ مه لطل لعمل ت لتغ ف
بات  .للطلالردود والعدد اإلجاميل 

ية .ج ها م  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا ثالث أو  ثاين وا نة الالزمة دلمع مؤرشي األداء ا هوةل عىل املعلومات ا مجعرة أخرى، ال ميكن الاطالع  لس ل ملعي ب
ية ناسب مع . لبفعا هوةل أكرب وميكن الاطالع علهيا مبا  تاحة  ياانت الالزمة دلمع مؤرش األداء األول  تيف حني أن ا س يم بب ل

ًأغراض اإلبالغ املطلوبة اليت تربط أساسا  بات عىل تقارير أداء الربامجت  .لطلاب

ياانت األداء اليت   نإماكية املقارنة/تالاساق .د ية أن  ية احلا يريات املدخةل عىل مؤرشات األداء يف ويقة الربانمج واملزيا نات وا بتعين ا ل ن ث تغ لس يتح ل
ياس األداء اجلاري2009 - 2008وردت يف الفرتة  تد به أو وجهية  لق مل تعد مرجعا  يع ً. 

تحقق/ادلقة .ه لإماكية ا تفظ هبا الربانمج، وعىل الرمغ من   ن بة إىل طائفة من الواثئق اليت  تقارير اب ياانت املقدمة يف ا تحقق من ا حيميكن ا سـ ل ب نل لل
شأن دقة  ثري أي قلق  سري وياانت األداء ذاهتا ال  ياميت نظام إشارات ا يعة  ها، فإن  يق شامل  بعدم إجراء تد ت ب ل تقب ل طق

تقارير  .لا

بة .و نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع يات رفع   ل تقارير أكرث مما هو رضوري إلعداد تقرير أداء الربامج، فإن آ بات بزايدة وترية رفع ا ياب ا ليف ظل  ل لطل غ
ية للغرض تقارير القامئة اك فا  .ل

ية/الوضوح .ز شفا فا ياانت، فإن ا  ل شأن أوجه القصور يف ا يقات الواردة أعاله  بوفقا  ب لتعل لل تايل يف ً ياانت األداء، واب لإلبالغ احلايل يف معود  ب
بت، واحض وشفاف مبا يكفي لألغراض املطلوبة  .لتثاجامتع ا

سري دقة  .ح ها تقدير   لنظام إشارات ا سجل يف املوارد " لإلجناز اجلزيئ"للك مؤرشات األداء  نقص ا مليف هذا الربانمج، ويعزى ذكل أساسا إىل ا ل ً

هذا الربانم تاحة  لا تعلق مبوظفي الرايدة واإلرشاف واملوظفني ذوي اخلربةمل ياميت . يج، وخاصة فامي  لتقوميكن دمع دقة ا
هامة والاعرتاف بأن  ثالث ا يات ا تني فقط من ا نجاح  بة إقرار إماكية احلمك  يجة املر تعلق هبذه ا لفامي  تق لت لعمل ي ب ن ن معلي ل

ثالث ثاين وا نظم عن املؤرشين ا ية وا لياب األهداف املر ل ل حل يمي أمشل لإلجنازغ سمح بإجراء  تق ال   .ي

 

بة   19الربانمج  يجة املر تقا  3 :لنت
 

ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

مية /الوجاهة .أ بارشة  لقا بة واحضة و يجة املر ياانت األداء ومؤرشات األداء وا مإن الروابط بني  تق نت نجاح عىل . لب تريت مؤرشات ا لوا خ
ية"تصلح للغرض"ا أساس أهن تا ل، وخاصة مبراعاة املعايري ا هوةل الاطالع عىل : ل ياس؛ والاساق؛ و سإماكية ا تلق ن

سم يات امللقاة عىل عاتق هذا ا سؤو تعلق جبانب همم من جوانب طائفة عريضة من ا مية فامي  ياانت؛ وا لقا ل مل ي لقب  .ل

شمول/الكفاية .ب بة وتربط ارباطا   لا ياانت األداء  ًإن  ت ت تض ببارشا رشوط مؤرشات األداءمقب ً ية، . م لفعلواكن من املمكن إدراج األرقام ا
سب املأوية ساب ا تدمع  يل عىل حدة  ئوية، وعرضت األرقام اب سب ا نلكن مل يلزم سوى ذكر ا ح ل تفص مل لن  .لل

ية .ج ثال  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا نفصةل للك واحد من مؤرشات األداء ا ياانت األداء يف نظم  لسجل  ب ياانت املصدر، . ثةمت هل الاطالع عىل  بو يس
ئوية سب ا ساب ا تني و ثل مجع األرقام لفرتة ا يا مجلع املعلومات،  تا إضا مللكن يلزم األمر و ن لحل نسـ م ف لق ً وإن اكن من . ً

ياانت  شلك أرسع، لكن نظم تقدمي  نظر يف إدخال نظم مجلع املعلومات  ياانت بوترية أكرب، قد  بالرضوري تقدمي ا ب ي لب
بة يف الوقت الراهناألداء  نا سـترب   .متع

سقة،   نإماكية املقارنة/تالاساق .د تقدم معلومات  سابقة وقد أعدت مؤرشات األداء  نوات ا ياانت املقدمة يف ا ياانت األداء مع ا تسق  ل ل سـ ب ب مت لت ل
ها ياانت و بحث عن ا يس  تعانة ابملقا يلمن خالل الا تسجي ب لل يا. لسـ انت لبوقد أدرج مؤرش واحد فقط من مؤرشات ا

ية  ية احلا ليف ويقة الربانمج واملزيا ن ية يف العامل(ث  ).لصحفعدد املقاالت ا

تحقق/ادلقة .ه لإماكية ا ية املقدمة  ن ئوية ابألرقام ا سب ا ساب ا لفعلدمع  مل ن لح ية . ُ ياانت األ بة إىل ا تحقق من هذه األرقام اب صلوميكن ا ب سـ لل لن
سجةل ثال "عامةل"والقوامئ . ملا يل ا مل، فعىل  ياانت القدمية، بدال من جمرد ستُابس ياانت الاتصال وحذفت ا ًبدلت  ب لب

ياانت اجلديدة نوات األخريةلبإضافة ا بحث برصامة يف ا يس ا بقت مقا سـ، و ل لط  .ي
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ياانت األداء  بمعايري  يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

بة .و نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ياانت   ل تضاء"لبتقدم هذه ا قند الا ية" ع ناسب أغراض ويقة الربانمج واملزيا تظام وذكل  نويس اب ث ي ن ياانت .ل ب وال ترد 
يصا تخدم يف تقارير أخرى ما مل يطلب ذكل  ًاألداء رصاحة يف تقرير الفصل احلايل وال  خص متل املزيد . تسـ حتومثة نقطة 

مية إن مل يطلب إدراهجا يف تقارير الرصد  ياانت األداء ومؤرشات األداء  بار  ية ا سأةل  تفكري ويه  قمن ا ب ت م عل كيف
تقارير لك فصلمثل إدراهجا من خالل ت(ادلاخيل  يد يف )لقدمي ا يا سرتغب عىل املدى ا بع، وما إذا اكنت اإلدارة ا للعل

هذا الغرض تخدم  لرؤية مؤرشات أخرى   .تسـ

ية/الوضوح .ز شفا فا سم  ل هذا ا تارة  بة ا يجة املر بارشة وتامتىش مع وضوح مؤرشات األداء وا يطة وواحضة و ياانت األداء  لقإن  خمل ن سـ لب تق ت لم . ب
يار واكن أحد اجلوان بق  ندما  سقة  يقة و ياانت د شت هو حتدي كون هذه ا معب اليت نو يط ع ت ب مق ق يف " نالاتظام"ل

ثاين  .لمؤرش األداء ا

سري دقة  .ح بة األهدافًنظرا إىل أن لك   لنظام إشارات ا يمي لإلجناز الاكمل اب ية مت جتاوزها بوضوح ابألدةل ادلامعة، ميكن تربر إجراء  سـ املر لنحل تق
ياإىل مؤرشات األ متدة تربيرا  ًداء ا لك ً  .ملع

 

بة   20الربانمج  يجة املر تقا  1: لنت
 

ياانت األداء  بمعايري 
يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا

 

مية /الوجاهة .أ تخالص فائدة املمكن  منإن اكن  لقا ه ال أنأال وهو ئ حمدودة من جانب رييس الفائدة من مؤرش األداء، فإن هذه سـا
يزي  لمتنه ا مية تألمور اليت ابني ميك ية أو  قتيس أ مه ساهامت هذا الربانمج يف احملافل ادلويةخاصةك ل يف  ناء . م ثوأ

شاركون إىل اجنازين  تنيبوجه خاص  برزاملالاجامتع، أشار ا بو يف  اليت حتظى هبااكنة اجلديدةاملوهام  -لسـنيف فرتة ا ي الو
ناخ، وجناهح شأن تغري ا ملاملداوالت  شاركة يفاب يةمل مؤخرا يف ا نظمة الصحة العا ية  يات ا مل ا مل لصح يكون من . لعمل سـو

مية  هوةل  سد  بل وضع مؤرش أداء  يد يف ا قا س تق بملف جيسـ بومل متد فقط عىل عدد الواثئق املقدمةيآراء الو  .يع بدال من أن 

شمول/الكفاية .ب بب يف أن  مؤرش األداء  ضعفيكونرمبا   لا سمح  بياانت األداءلسا ومل . ى احرتام مؤرش األداءمبعرفة مد يكفيمبا تال 
شطة يف أن بياانت األداء بوضوح تذكر شاركة ا ن ا شات .  واثئق8 تقدمي ما ال يقل عن سفر عنأاجامتعا  30لمل نا قويف  م

بو نظمتُ أشري إىل ،أجريت بعد ذكل ية 4مجةل أمور أخرى،  ، مضنيأن الو واثئق  8وأصدرت مشـ تظاهرات ها
ية شورة ل جهيتو بو أربعني وفدا وأن  ونامثيةملوقدمت ا ية واثئق  يف مثاين ورديامس الو مما لمفاوضات، لئأو تقارير هنا

تنيجيعلها رشياك رائدا تا احلا ل يف   .لك

ية .ج يعة املعلومات   سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا نظر إىل  باب ند احلاجةاملطلوبةطل نفاذ إلهيا واإلبالغ عهنا  ع، من غري الوارد أن توجد صعوابت يف ا  . ل

يدرجُمن الواحض أن مؤرش األداء مل ي  نإماكية املقارنة/تالاساق .د ية احلا ل يف الربانمج واملزيا يث الاساق وإماكية املقارنة نين ته من  ن، وذلا  ت حمي فق

 .حمدودة

تحقق/ادلقة .ه لإماكية ا سامرمغ   ن ساهل  مؤرش األداء تا ياانت املؤرش، لتاب ية عامة يف اإلبالغ عن  باع  بوإ مهنج هوةل من ت تحقق  بسميكن ا ل ف
يق الوقت حال دون   . ابملقارنةافعليحفصها ضاملعلومات املقدمة رمغ أن 

بة .و نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ست مطلوبة بصورة أكرث مب اخلاصة املعلومات الواردة تسـتخدما  ل ليؤرش األداء ألغراض تقرير أداء الربانمج أساسا و
تظاما  .هنا تفي ابلغرضبأفميكن إذن القول . نا

ية/الوضوح .ز شفا فا ياانت األداء بوضوح إىل عدد الواثئق وتقارير الاجامتعات ادلوية اليت   ل شري معود  لال  ب ناء فرتة تضمنتي بو أ ث آراء الو ي
تني تفو. لسـنا هوم أيضالاكن منصيل اللوال احلصول عىل مزيد من ا  يسـتوجب وجودما إذا اكن مؤرش األداء  ملف غري ا

توجب وجودئق من تقارير الاجامتعات أو واث8 بو 8 يسـ ما إذا اكن  بني آراء الو ي واثئق أو تقارير اجامتعات  كامي ت
باتيتحقق ثال  تطل الا للمت  .وقد أوحضت معلومات قدمت يف وقت الحق هذا األمر. م

سري دقة  .ح تخدامّمزي  لنظام إشارات ا ية أكرب اإلجناز، مما تقيمي  اترجدل هسـ الربانمج كلك يف ا هذه دلرجةقأعطى مصدا بة  ل اإلجناز الاكمل اب لنسـ
يجة تعلق . لنتا نحت درجة ابيوفامي  بة،  ُميجة املر تق بو8ُ ألنه قدم ما ال يقل عن "إجناز اكمل"لنت نت أراء الو ي واثئق  . تضم

هدف أم ال، فقد أكدت معلومات قدمت يف وقت ياانت األداء املقدمة ما إذا حتقق ا ُوفامي مل توحض  ل  ه الحق هذب
 .ادلرجة

 

بة   21الربانمج  يجة املر تقا  1: لنت
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ياانت األداء  بمعايري 
يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا

 

مية /الوجاهة .أ يد  لقا حسم مؤرش األداء الو بة يف يت يجة املر تقهذه ا بارش وواحض ووفه: وضعفقوة مبواطن  لنت هوةل هقياسميكن م  بس 
نه شف عن ميكو نارص اجللكا هل احملددةودة ع بعض   معاجلة أقل تسـتغرق من املرحج أن هأن إذ ،ملإىل جانب احرتام ا
تا أطول إجودة  ياقو ية أخرى، و. خلذا رصدت دا تأخال ميكن إلقاء اكمل حمن ان ية عن ا سؤو لا ل حتقيق عدم  وريمل

هدف  شار القانوين، وعىل عاتق لا ملستتب ا يث المك ياس سامةقدرحمؤرش األداء قارص من  ية أكربت ق عىل  مية مهأ ق و
تكامل هذوذلكل ميكن .  اخلدمةجلودة وضوح المثل  (للجودةركز عىل جوانب أخرى إضايف يقياس بإجراء  ا املؤرشسـا

ثل). قةادلو يارات أخرى  شت  مونو خ سعي عدم الرضا حاالتتسجيل : ق إىل احلصول عىل ردود  لعن اخلدمات وا
بادرةبلزناء افعل يةم كجزء من  يطة مل، أو قامئةاحلاالت اليت يعربون فهيا عن رضامهسجيل لتمنسقة  تنظمي  عايري بسـ 

ية ميكن   .عند إهناء اإلخطارب رسعة ملؤهاسـاجلودة األسا

شمول/الكفاية .ب بطبياانتمعود  املدرجة يف املعلوماتفاقت   لا توى املطلوب اب لض األداء ا مية  دلمع مؤرش األداء، وذكل ألهنا ملسـ قذات 
يجة بة  نتاب للسـ بة ومربطة هبالن ت املر توسط او. تق تغرقه األمر لوقتممن األفضل اإلشارة بدقة أكرب إىل  سـ الفعيل اذلي ا
يد  هدف،حتكبدال من تأ ليق ا سأةلق يار  يفمل وترد هذه ا يةومع ذكل، فإن .  أدانه.جملع ا بة ملؤرش  فاملعلومات اك لنسـاب

 .األداء

ية .ج ُ  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا ياانت ية ولبسجل ا تخدام إلهيا نفذ يُسـت األسا يان ُال تطلب يف الوقت احلارض و. نظام اإليداعسـاب ثري من األ حيف  ك
هل احملددةمعلومات  تخراج املعلومات يف ُيعترب ، وملعن احرتام ا  ومبا أن. عقوال مااحلاجة إلهيحاةل سـالوقت الالزم ال

ية احليف ُأدرج هذا املؤرش  ينالربانمج واملزيا سـهتدف  الوقتُني وحرصلا تغالل األفضلون من قد يك أايم، 3يف مل ا  سـا
تغرق يف االوقت  ملا نجاح ملسـ تقدم وا تابعة ا لتوسط و ل هم .  أكرببسهوةلاحملرزين م يكون من ا ملو ساطة سـ باحلفاظ عىل 

بة املنظام  ثهقرا بة عىل حتد يهذا واملوا بار هذا ، إذا ظ متر ا عتا يدااملؤرشسـ  .مف 

نة وأخرى، وقد   ارنةنإماكية املق/تالاساق .د هل احملددة ميكن مقارنهتا ما بني  سـمن الواحض أن معلومات احرتام ا بري من املؤرش يف ُأدرجمل ك جزء 
يني ية احلا لالربانمج واملزيا  . ن

تحقق/ادلقة .ه لإماكية ا يار ج  ن ملعذكر يف ا تخراهجا من امللفات أساسا. ُ تحقق من املعلومات اب سـأعاله أنه ميكن ا يعة املعلومات كام . ل طبأن 
ية أمرا واردا دون  نا ئجتعل حتديد همل ا ثت ياترضورةسـ  .ئ الرجوع إىل اإلحصا

بة .و نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع نوية وتقارير   ل تقارير ا تظمة، ما عدا ا ياانت األداء هذه بصورة  سـذكر سلفا أنه مل يطلب حىت اآلن تقدمي تقارير عن  ل ن لب م ُ ُ
 .أداء الربانمج

ية/الوضوح .ز شفا فا ياانت   ل بة يف وضع رمق حمدد يف معود  ية للوفاء هبذه املعايري رشيطة مراعاة القصور املذكور أعاله والر ياانت اك بإن ا غ فب ل
 . األداء

سري دقة  .ح تقار إىل  رمق امعدانرمغ   لنظام إشارات ا هوةل، ال يوجد فحمدد والا الرمق احرتام ك يف شأدىن بسمعلومات دامعة ميكن الوصول إلهيا 
سـهتدف ابلاكمل ي. ملا نح املؤرش درجة اإلجناز الاكمل  سـو أكرث أدةل دامعة إذا توافرت  مربرا تربيرا أكرث وضوحاكون م

 .تفصيال

 

بة   22الربانمج  يجة املر تقا  1: لنت
 

ياانت األداء  بمعايري 
يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا

 

مية /الوجاهة .أ شديد ب  لقا تبغي  تعلقة ني يعابملعض املؤرشات ا ياانت األداءمجملدفوعات من أجل ضامن أن  يدةب  فق عىل أن ُاتقد و. مف 
يمي  يةمتسم بتقإجراء  بل أكرب يفقعوا ئوية للمدفوعات اليت ميكن أن ل ملسـتق ا ملبة ا هل عايري تفي ابمللنسـ يث ا ملمن  من ح

ساعد  بات اليت مبراعاة، وذكل نيقيحقيقدم وجناح عىل اإلبالغ بإحراز تربانمج اليشأنه أن  عن رج ختلعق العوامل وا
بة نطاق   .الربانمجقمرا

شمول/الكفاية .ب بة دلمع   لا نا سـاملعلومات املقدمة  ثاينيف  الوارد "الوجاهة"ورشط توافر . مؤرشات األداءم ٌ مدرج يف الربانمج لاملؤرش ا
يني ية احلا لواملزيا هل حتديد األدةل ادلامعةيكن من إذا مل تساؤالت أخرى  يثري وقد، ن تقدم احملرز يف هذا لسا ياس ا ل  لق

 .الصدد

ية .ج ناءتفقُا  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا بسهوةل نفاذ ليف الوقت اوفر قد يبسـيطة لارصد ال واتأدأداة أخرى من  أو"جسل"وضععىل أنالاجامتعث أ
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ياانت األداء  بمعايري 
يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا

 

تحديد وخاصة ، امعة األدةل ادلإىل تعلق  بما   .ملدفوعاتللتقارير واهمل ي

يني  نإماكية املقارنة/تالاساق .د ية احلا بة ومؤرشات األداء يف الربانمج واملزيا يجة املر بري من ا لأدرج جزء  ن ن تقك ت ل ما بعض املقارانت ميكن إجراء ، وُ
تنيفرتيتبني  تحديد قارنمعلية املتحسن تسو. لسـن ا ية ودقة بة  سديد اقعأهداف أكرث وا ملدفوعات يف الوقت تمن أجل 

 .احملدد

تحقق/ادلقة .ه لإماكية ا يع مؤرشات األداء بصورة شامةل  ن ياانت املؤرشات اخلاصة  تحقق من  يق الوقت حيول دون ا جبمنعم، رمغ أن  ب ل  .ض

بة .و نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع بري من  من املطلوب تقدمي  ل خرى، وال سـامي األمات علووامل. منتظمبشلك ترد هذه املعلومات وم، انتظاباملعلومات كجزء 
تعلقة سب احلاجةملدفوعاتاب ملتكل ا تظام وتقدم  ح ال تقدم اب ُ ن ُ. 

ية/الوضوح .ز شفا فا ياانت األداء أن حترتم ابلاكمل  ل يةمعياري الوضوح بتاكد  شفا ف وا يار وميكن . ل يف عىل  سني  معإدخال  ية طفحت شفا فا ل
بب ب سسري  ية واحدة تف مية مر جعذكر  تعلق األداء اؤرش ملفقط ق ية"يألخري مع أن األمر   ."جعبقمي مر

سري دقة  .ح ييبدو   لنظام إشارات ا ميا يفقعالربانمج وا يدة طبيعة إىل نظرا مؤرش األداء األخري،  أن ُقد ذكرو. إلجنازه دلرجة اتقي  ية الو مية املر حا جع لق
تخدمة،  نه إال أن يفيض إىل إجناز اكململسـا  .ميكال 

 

يجة    23الربانمج  بةلنتا  2: تقاملر
 

ياانت األداء  بمعايري 
يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا

 

مية /الوجاهة .أ تني فرتةاخلاص لسـياق لنظرا إىل ا  لقا ثل يف 2009-2008لسـن ا هدف العام ا ملمت وا تقدير أداء املوظفنينظام وضع ل لسن   ّحم
بة( يجة املر تقا بلتكرررمغ أهنا قد ال ة بفإن مؤرشات األداء وياانت األداء ادلامعة وجهي، )لنت  .ملسـتق يف ا

شمول/الكفاية .ب تقارير بياانت املؤرشات  لا تقدمي ا يه الكفاية  ية وشامةل مبا  ل املقدمة اك ل ف يقات ف تعلياسا مبؤرشات األداء اليت وردت  ق
يار  ملعشأهنا يف ا  . أدانه.زب

ية .ج نفاذ   سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا هل ا لبدو واحضا أنه من ا ياانت املعرب  مؤرشات األداءاملعلومات الرضورية دلمع إىل لسي  .ةعووضلبقواعد ا

بريارمغ   نإماكية املقارنة/تالاساق .د همن هذه امل كأن جزاء  يني، فإن  انفسؤرشات  ية احلا لمل يدرج يف الربانمج واملزيا ن بياانت معود الواردة يف األرقام ُ
ند إلهيا هذه ا باألداء أو تكل اليت  لس نجزة مثل العدد احملدد(ياانت تت ملتقديرات أداء املوظفني ا َا أن تقارن، ميكهن)ل ُ 

ياانت مماثةل يف  بهوةل مع  بلبس  . ملسـتقا

تحقق/ادلقة .ه لإماكية ا تحقق من   ن ياانت املؤرشاتاألرقام اليت لميكن ا بند إلهيا  تس يقياسا ابملدخالت ت ياانت وتقل ةصل األ ديرات أداء لبقواعد ا
نجزة فعالاملوظفني  .  وعدد املوظفني املدربنيمل ا

بة .و نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع يانتقارير ُال تطلب   ل ثري من األ حتظمة يف  ك سم اقدهموتدريهبم وياملوظفني تقدير أداء تقارير عن حاةل لا ُ جتمع، ولكنمن ق 
تقين يق ا لا  . لتنسـ

ية/الوضوح .ز شفا فا تقاريرقدر أكربإبراز  ابإلماكناكن   ل ية يف ا شفا ل من الوضوح وا ثالفل ية إدراج : م من خالل ما ييل  قياسا لفعلاألرقام ا
يق معدل يفوق ول، مبؤرش األداء األ ثرياخي ال  %99حتقرمغ أن  هم"عبارة   عنكتلف  واكن ، ةسـتخدمملا "لكاملوظفني 

ثاينابإلماكن حتديد مؤرش األداء  حببدو جمرد إقرار  يك ال  حتديدا أدقلا تقدم أو للمؤرشا  ما بدال من أن يكون يقةقي
ثالث نجاح، لا لويس للمؤرش ا برية ألنه غري مربطقمية ل ية  تأ ك ياس ب صل توقع أو  قرمق   .اإلجنازميكن أن يعكس م

سري دقة  .ح سري عىل  عادة ىخراألالربانمج يف تقارير أداء   لنظام إشارات ا بق درجات إشارات ا لما  يجلى مؤرشات األداء ودافرتط  ةلنتيس عىل ا
بة  ثاين  ؤرشات األداءقياسا مب ادلرجةميكن تربير يف هذه احلاةل، و. كلكتقاملر يع  اإلقرارينبغي ألنه لاألول وا مجبأن إكامل 

رشية وإدراج وحدة تقديرات أداء املوظفني يف إطار  عىل القامئة إلدارة خاصة ابلبنظام إدارة األداء وتطوير املوارد ا
يع تاجئ يف  مجا تدرييبمراحل الربانمج  لن يل لا بات . مقارنة مبؤرشات األداء عىل اإلجناز الاكمل لد ثويظل من الصعب إ
ثالث ملؤرش األداء اإلجناز الاكمل   . حمددهدفنظرا النعدام لا

 

بة   24الربانمج  يجة املر تقا  1: لنت
 

ياانت األداء  بمعايري 
يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
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ياانت األداء  بمعايري 
يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا

 

مية /الوجاهة  يقي بالغ بإحراز درة الربانمج عىل اإلإن ق  لقا ياانت األداء وملموسحقتقدم  بياسا  ته مؤرشات األداء من  ةقيدم بق ثمبا ور
ية ايف  املؤرشات ززت هذهُعقد و. قصور ينالربانمج واملزيا نظر، نيلحلا يارات لوا قياس ب كفيةلجلعلها ٍجار خ يف عدة 
تقدم  ميكن : كام ييل 2009-2008للفرتة  تقرير أداء الربانمج  اليت اعرتتورالقصواكنت أوجه . عن قصدهام احملرز لالا

ناسب  بار أن مؤرش األداء األول  لا م ياس العمل عبء قياس عت ناسب  لقأكرث مما هو  نه بإدراج األداءم حتسي وابإلماكن 
يةا جتغريات والعوامل اخلار ها آاثرمل شوهة ل اليت  سابجراءاتيف إم  ياس وا حل ا ثاينحتميكن ، ولق  لسني مؤرش األداء ا

يد" لكمة بتغيري يق املعايري اليت حتدد الوفورات "حتو يةتطب و ياس األداءمهاألكرث أ  . لق 

شمول/الكفاية  يدة ومعروضة بفيةبياانت األداء اكاملعلومات الواردة يف معود إن   لا شود . حووضمف و ملنواكن ابإلماكن جعل الاخنفاض ا
ناقصاتعدد يف  بات ملا نا اذلي ،لرشاء اطلو به  مض  ية أكرث وضوحا مؤرشات األداء،تتطل ئوية هنا بة  ئتحديد  سـ مب  أو ن
هرمق هر مدى الاخنفاض ويقارنه ل يعاد  . أكرببسهوةليظا 

ية  ية تؤخذ   سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا ياانت األسا سـا ياانت منلب سريلب قواعد ا تعلق مب.  إلهيانفاذل اليومن ا  األول رش األداءؤيويلزم بعض الوقت فامي 
ية،  تحديد  أطولوقتوال بد من ئللوصول إىل األرقام الهنا ثاينمؤرش األداء املذكورة يفوفورات الل  يذ. ل ا نظام لا بتنفو

نفاذ إىل  يةسسـموارد املؤللتخطيط للاجلديد  يات ا برية عىل  نات  لتدخل  معل ك س يسـ حت ياانت وُ مجعا  . هالب

 

ينيعىل املدخةل تحسينات ل انظرا إىل  نإماكية املقارنة/تالاساق  ية احلا لمؤرشات األداء يف الربانمج واملزيا تني ن تاحة لفرتة ا يارات ا لسـن وا مل خل
بةل بل، رمغ ن ل2009-2008، فإن مؤرشات األداء للفرتة ملقا بارشة يف ا تق تصلح إلجراء مقارانت  ياانت أن ملسـم لبا

ناقصا تعلقة اب ية ا ملاألسا مل رشاءسـ بات ا لت و تصلح للمقارنة شرتايتملوقمي ا طل ية سـوالوفورات  نوات املا ض مع ا لسـ
 .والقادمة

تحقق/ادلقة  لإماكية ا ية،   ن ساابت الهنا بات ا تخدمة إل هوةل من األرقام ا تحقق  ئميكن ا حل ث سـ ملل يقإىلإضافة بس تد تظام  ق أهنا ختضع اب ل  داخيل ن
 . وخاريج

بة  نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع نواملتقدم   ل نة مراجعة العقود، ايسـعلومات  تقارير جل إىل  ها يف ا ياانت اليت جيب تقد تدرج مضن ا لوإذا اكنت هممة  ميب لف
ية  . لفصلا

ية/الوضوح  شفا فا  . ملتطلبات مؤرشات األداءاملعلومات املقدمة مفصةل وواحضة ومالمئة   ل

سري دقة   بةالفائدة من ، فإنأقوى وأهداف حمددةمؤرشات أداء عدم ظل انيف   لنظام إشارات ا يمي  نسـ حماوةل  ئويةتق غري . حمدودةتبقى إلجناز ل م 
من كفاءة ال، تعزيز  خيص مؤرش األداء األولفامي:  عن طريق ما ييلبالاكمل شلك واحضتربير درجة اإلجناز  ميكن أنه

تلكفة ليث ا ناقصاتخفض عدد من خالل  ح رشاءطلبات /ملا شرتايت اإلجاملا مية ا بهتا من  يث  ل من  مل ق س فامي و .يةنح
ثاين، بات أن ا لخيص مؤرش األداء ا ية جتاوزت ثإ هدف املطلوببلفعللوفورات ا لثري ا  .ك

 

بة   25الربانمج  يجة املر تقا  3: لنت
 

ياانت األداء  بمعايري 
يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا

 

مية /الوجاهة .أ مية   لقا قترب فريق الربانمج أن  باره، األداءيمؤرشيع تعت اب ياس سـيلام و يباحلاسوية  اخلدماتكفاءة لقني  ية وفعا لاخلار  هتاج
تلكفة و يث ا لمن  ، عىل وجه ألولامؤرش األداء وميكن صقل . تقدم وجناحجتسـيد ما أحرز من ، حمدودة يف جودهتاح

بح  اخلصوص، مكامي  ددة تكون حمتحديد تدابري أخرى ب أو هاقإلشارة إىل جحم اتفاقات أداء اخلدمات ونطارمبا اب افيديص
بة أهداف وانعدام. تفاقات أداء اخلدماتالبدال من العدد اإلجاميل  أكرث يةينال من تقمر مية ا حلقيق ا هذهلق ملؤرشات، ا ل 

ثاين اذلي وخاصة تخدمل مؤرش األداء ا بارةسـا يه  عت   . مضاغبشلك  "العدد األدىن" ف

شمول/الكفاية .ب ياانت األداء الواردة  لا يقة موجزة بإن  ها أهداف،  توضعطبيعة مؤرشات األداء اليت ملىل إونظرا . قود توقع فال ميكن ل 
 . أكرث من ذكل

ية .ج نفاذ إلهياطبيعة ذات املعلومات الرضورية   سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا لهل ا يل عدد تس نظام الالكرتوين  سج من خالل ا شالكتلتل  واإلبالغ ملا
 . اعهن

بري من مؤرش األداء اُأدرج جزء  نإماكية املقارنة/تالاساق .د ية  ألول يفك  ينالربانمج واملزيا نان ألداء اخلدمات كأساس ناتفاقا ُحدد (نيلاحلا ث ا
شالكت احمللوةل يف إطارلرمغ من أن عدد عىل ا) مرجعي  . يبدوعىل ما  ُاتفاق أداء اخلدمة مل تدرج ملا
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تحقق/ادلقة .ه لإماكية ا هوةل من عدد   ن تحقق  بسميكن ا شالكتل ساب اإللكرتوين ابملا تحدة ادلويل  للحلرجوع إىل نظام مركز األمم ا يل مل لتسج 
ياانت يات اتفاق أداء اخلدمة ،2009-2008فرتة اليف  و،لبا سجل أي خرق  تضمل   . ملقي

بة .و نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع بار ذكل جزءا من اتفاق أداء اخلدمة املربم بلغ عن يُ  ل تظام اب شالكت اب تا ن ساب مع معمل تحدة ادلويل  للحركز األمم ا مل
يا يف ا يفبوياانت األداء ال تدرج بأي شلك من األشاكل. اإللكرتوين رش دا تظمة اليت  تقارير ا خل ا ن ن ُل ت بومل  .يلو

ية/الوضوح .ز شفا فا تنيجعل اإلبالغ أكرث وضوحا عربميكن   ل سريأوال، : يق طر ية اليت تفتقدمي  ياانتللكيف أكرث وضوحا  بسامه هبا   األداء ت
تلكفةيف احلصول عىل خدمات ذاتمؤرشات األداء و يث ا ية من  ل كفاءة وفعا ية  وحل بة(لجودة عا يجة املر تقا  .)لنت

يا  "انهتاك"أن املقصود هو ا الاجامتعيف هذُذكر (هنايئ ب شلك  أوةدقبصورة أكرث  "مشلكة"بلكمة ملقصود حتديد ا ،نواث
 ). ملقتضيات اتفاق أداء اخلدمة "خرق"أو 

سري دقة  .ح سب املعلومات الواردة، ميكن  لنظام إشارات ا بحرمغ وجود اتفاق أداء خدمة همم وانحج،  بة مع وجود  هراعت ا يجة املر تقاجنازا اكمال  للنت
ياب أي هدف حمدد لعدد اتفاقات و، مربرات ذلكل يمي مف، هاقنطا/هاجحم أو أداء اخلدماتغيف  تقن الصعب إجراء 

بة ملفرتة وضع من توقعات يف قياسا مبا قد ي مفيد تني اب لنسـا ثاينوفامي خيص . ؤرش األداء األولسـنل فإن  ،لمؤرش األداء ا
بيمي ما يربره شلك واحض ل تقار املؤرش إىل ادلقةلتق  .فرمغ ا

 

بة   26الربانمج  يجة املر تقا  1: لنت
 

ياانت األداء  بمعايري 
يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا

 

مية /الوجاهة .أ بب عاملني  وجاهة مؤرشات األداء  لقا ميهتا حمدوداتن  بسوياانت األداء و ق يني ب ية أوال، عدم وجود :هامئيسـر  جعأسس مر
يذ سني ا بات اإلبالغ عن  لتنفإل حت يا، .ث ياس  مؤرش أداء هيُالءمةمن واث يمي األداء عىل أساس  مقدف إىل  احرتام همل تق

يذ  بري مهنا مل يتالاحملددة لتنفا بة كال خيضع جزء  سمقرا متل أن يعزى.لقهذا ا ُ و يات لاعدد مقياس  حي املقدمة يف صتو
يق ادلاخيل برانمج  تد قا بوةل ل سمملقوا بل املدير العام إىل أداء ا لقمن   . ق

شمول/الكفاية .ب يار   لا نا ابلقصور املذكور يف ا ملعر يار ز .أه يه الكفاية ، حيرتم الربانمج املعايري .ملعوا يث فمبا  لتفصيل ومدى مسـتوى احمن 
 . سـتجابةالا

ية .ج رس إىلميكن   سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا نفاذ  يا ياانت األداء الرضورية  بل تعلق و. مؤرشات األداءدلمع بأغلب  فإن وضع ، مبؤرش األداء األوليفامي 
ياانت اجلديدة و تشغيلقاعدة ا توىلب نفاذكفاءةملموس من ال مسـها يوفران  يذ "اترخي"تبع تأنه ميكن ال سـامي و، ل وا تنف 

يهت يات وتو تو قا ص  . ال

تاجئ  نإماكية املقارنة/تالاساق .د بري من ا نأدرج جزء  لك بة ُ ية  تقاملر ينومؤرشات األداء يف الربانمج واملزيا لمقارنة عىل املدى ويه قابةل ل، نيلاحلا
تكون و. الطويل ياانت اآلية اجلديدة،  سـبفضل قاعدة ا ل هل أمقارنة لب نظمة أ سداء ا ياسا ابملؤرش بكثريمل  . األولق 

تحقق/ادلقة .ه لإماكية ا يار أ  ن يقات الواردة يف ا نا اب ملعر تعل بات . له ية، مما يعين صعوبة إ ياانت ر ثأعاله خبصوص انعدام  مق سن"ب ُ، قدمت "لتحا
تحقق مهنا بات دقة مؤرشات األداء األخرى وإماكية ا لاألدةل ادلامعة إل ن  .ث

تقارير يف املوا .و بةلرفع ا نا سـيد ا مل تظمة  ع نتقدم تقارير  تة مُ يات لك  تو يذ ا سـ عن حاةل  ص ل ية شهر، أتنف . حلصول عىل املعلوماتات الطلبتلبوتقدم بوترية أكرب 
سم اخملُوتعد تقارير العادية يف ا لقططات وا نوايل  . سـ 

ية/الوضوح .ز شفا فا يه بعض ميدانهذا   ل سني اجملف يوجد  تالتحال   اكن ابإلماكن أوال،: برة وياانت األداء املقدمةخملجودة مؤرشات األداء ا
باب تقدمي  ثاين ، بشلك أوحض "الربتقايل"منح إشارة اللون سـأ يس واحضا إذا اكن لومؤرش األداء ا لبدو غامضا ألنه  ي

يقاملقصود هو  ية اخلطر أو اخلطر يع جماالت مج قتد يق اجملاالت عا لتد هوم ما هو كام أنه من .فقطق  عىنامل ملفغري ا
ية"ضافة لكمة اإلضايف املقصود من وراء إ  . "ئيسـالر

سري دقة  .ح نجاحيبدو   لنظام إشارات ا ها ما لأن درجة ا لياسا مبؤرشات األداء  نظر إىليربرها  ق نوحة للمؤرش األول  "الربتقايل"  إشارة اللونلاب ملما
ثايناذلي يلف املؤرش لغموض وا  .لا

 

بة   27الربانمج  يجة املر تقا  2: لنت
 

ياانت األداء  بمعايري 
يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا

 

مية /الوجاهة  ميهتا حمدوداتن وجاهة مؤرشات األداء  لقا قوياانت األداء و سم ابلطموح بسبب ب تقر إىل يتضعف مؤرش األداء اذلي  يفو
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ياانت األداء  بمعايري 
يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا

 

ميةال تهلقصقل وا باره  مهي رمغ أ تقدم، وال سـامي يف عدم مراعاامقياسعتاب تغرياتتهلل  ينبغي  الواثئق اليت مكيةمثل   واحضةمل 
ها ابلربيد بري من مؤرش األداء ذاته و. لإرسا كقد أدرج جزء  ية يفُ ين الربانمج واملزيا ، )هدف أقل طموحاوضع مع  (نيلاحلا

بةل من أجل  ة اجلديدةداراإل وعىل فريق تني ا ملقالاتظار حىت فرتة ا لسـن ها أكرث ن جعلسني املؤرشات و ية فائدة حت قعووا
يال نجاح و تقدم وا سرصد ا ق ل تاجئ سعيا إىل هامل يق  ن   .مةهمحتق

شمول/الكفاية  بات   لا يقةشامةلبياانت األداء املعلومات ادلامعة يف مؤرش األداء، فإن ملتطلنظرا   . وموجزة ق ود

ية  مية نظرا ابألساس إىل  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا ياانت الفإن ،  فائدهتاالرضورية دلمع هذا املؤرش وقةل املعلومات قضعف  تظام لبا ن تطلب اب أو ُ
يل املراسالت والواثئق ةنظمأرمغ وجود و.  الربانمجتقارير أداءإال إلعداد  ربأكبوترية  ُتقدم يل تفا ص  تظاهراتلتسج ، لوا

ياسا هبذا املؤرش بكفاءة ألغراض اإلبالغفإن مجع املعلومات تغرق  ق  تا طوياليسـقد  ناملكو. قو فال ،  املؤرشاتتحتس 
تاج إىل ت توفري سـتحشك يف أن األنظمة املقابةل  ياانت األداءفرص نفاذ لطوير  بهل إىل   . س

 

ية   نإماكية املقارنة/تالاساق  نومبا أن مؤرش األداء أدرج يف الربانمج واملزيا يُ ساق ف، نيلاحلا تناك ا بة عىل لمقارنة ل نوإماكيةه يجة املر تقمع هذه ا لنت
ية أطول   .منمدى فرتات ز

تحقق/ادلقة  لإماكية ا هوةل ميكن   ن تحقق  بسا سابمن ل تخدمة دلمع  حاألرقام ا سبملسـ ياانت قياسا ابملدخالت يف ئوية ملا لن ا يةلبقواعد ا . ملعنا
ية يف ونظرا إىل شفا ف ا ثري من دواعي اإلبالغ،ل ناك  كقد ال يكون  تخدمةإزاءلقلق ا ه  إجراءعدم رمغ  ملسـ حصة األرقام ا

تخدمة أو أرقام األساس املرجعيبياانتلاقواعد سجيل يف لتدلقة احفص أي    .ملسـ ا

بة  نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع بارف فقط، ألغراض تقارير أداء الربانمجاآلن إىل حد   اكن رضوراي اإلبالغ عن هذه املعلوماتمبا أن  ل  أهنا عتال بد من ا
يافائدةمؤرشا ذا غرض، رمغ أن تفي ابل يصلح  للق أكرب  تقارير بوترية أكرث اسـ يف وإعداد ا لم اب  الرصدألغراض نتظاما لتصن

  .اخيلادل

ية/الوضوح  شفا فا ية يف حدود بياانت األداء   ل شفا فمنوذج للوضوح وا ها مؤرش األداءقيود لال  . ضاليت يفر

سري دقة   يه ثالملاهذا لميكن ، ومع ذكل. املقدمةبياانت األداء ب متاما ةرمرب اإلجناز اجلزيئ درجة  لنظام إشارات ا ف اذلي حقق  ياسا إجناز جزيئُ ق 
ثري من اعكس ي أن مبؤرش أداء صعب إن مل نقل إشاكيل لتوى أكرب  بكسـ  "إجناز اكمل"يفوق جمرد درجة   واإلجنازتقدمم

تقر إىل أساس مرجعي وإىل هدفؤرش قياسا مب يق  يفغري د  .ق

 

بة   28الربانمج  يجة املر تقا  3: لنت
 

ياان  يقات  ت األداءبمعايري  ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

مية /الوجاهة .أ ياانت األداء ثالثة   لقا بات جماالت ميكن فهيا بحتدد  بة احتقيق ثإ يجة املر خملا تقن ت يف من خطر اإلصابة: تارةل وطلب ، لتخفا
يمي خماطرإعداد تقرير يني  احلرائقلتق  سالمةمسؤول عن تع، و تقدم احملرز معززا ابإلماكن أن يكون اإلبالواكن . لا لغ اب

تحل حمل ما هو أساسا  مؤرش األداءإدراج تدابري أداء حمددة يف معودب بةلنتيجة املل صياغة أخرىل   غيابيف و .تقر
تني متوقعاما اكن خمططا أو  عىل أساس لتقدم احملرزلتقيمي ، فإن إجراء تدابري أداء حمددة  سـيكونلسـن يف بداية فرتة ا

يني دقةمؤرشات أكرث ُكن، فقد حددت وهمام ي. أكرث صعوبة ية احلا ليف الربانمج واملزيا  .ن

شمول/الكفاية .ب يس أداء   لا ياب مقا ييف  ية وشامةلة، فإنددحمغ  . ف املعلومات املقدمة اك

ية .ج بات  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا هل إ ثمن ا ياانت عرب قصاابت اإل اإلبالغ عن لس بلغ عهنا لباعدة  ّحتدمللحوادث ا تحدة إلدارة ث يف إطار ُ ملنظام األمم ا
 . األمن

ثا للفرتة ُوضع  نإماكية املقارنة/تالاساق .د بغي . 2009-2008ي الربانمج حد تعلق ةقارنأن تكون املينو بةل موحدة فامي  نوات ا ي والاساق مع ا سـ ملقت ل
شأهنا يف الربانمج واملزيا يف ماكن اإلصاابتبعدد  نالعمل اليت يرد مؤرش أداء  ينيب  .لية احلا

تحقق/ادلقة .ه لإماكية ا يدتيربط   ن شاط الو حا نه ابلن بلغ  نجز وا ع ا مل يةحاالت /خنفاض عدد اإلصاابتُمل ساعدة ا با األرقام الواردة ُقد فحصت  و،لطمل
ياانتاملفصةل املدخةل يف  املعلومات مع ابملقارنة  .لبقاعدة ا

بة .و نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع تحدة إلدارة األمنمل وفقا منتظمةر  تقاريُتعد  ل ملبات نظام األمم ا ياانت و. تطل بتخدم ا لسـ تت بة صةل ملا يجة املر تقهبذه ا يا لنت خلدا
تقارير ا لفصوتدرج يف ا ها اجلديدةليةل  . مي املطلوب تقد
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ياان  يقات  ت األداءبمعايري  ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا
 

ية/الوضوح .ز شفا فا ياانت األداء  ل يل حمددة يف الفقرة األوىل ُوقدمت  بوضوح بُعرضت   يف وترد أيضا. صاابتعدد اإل يف ااض اخنفبيّنتصتفا
ياانت ساعدُاحلاالت اليت قدمت فهيا  لبهذه ا يةةملا ُيس من الواحض أهنا ترمغ أنه  لطب ا عزى إىل اخنفاض يف خطر ل

هدف احملدد يف صابةاإل بةلاذلي هو ا يجة املر تق ا متل. لنت نرصيكومل  ثالث انلع ا ثاين وا ل ا يني (ل تعيمي اخملاطر و  مسؤول عنتق
تمد اأي (ا، ولكن حتقق2009 سـنةحبلول هناية ) المةسلا ل ا سؤولتقرير، ُع تري ا ملوا ُ هر األربعة األوىل من ) خ شيف األ

 . 2010 سـنة

سري دقة  .ح نولو اكن. ملؤرش احملددا "إجناز جزيئ" تناسب درجة  لنظام إشارات ا ناك مؤرش  م   خنفاض عدد اإلصاابت يف ماكن العمل،ال فرده
ياسا مع هذا  "از اكملإجن"لاكنت درجة  هدفقمربرة   .لا

 

بة   29الربانمج  يجة املر تقا  1: لنت
 

ياانت األداء  بمعايري 
يقات   ياانت/لتعلا لبالقصور يف ا

 

مية /الوجاهة .أ ياسا مبؤرشات األداء املربطة   لقا بارش  ياانت األداء شلك  تقدمت  ب قب م ث بدورها ارباطا ويقا ُ بةت يجة املر تقاب  ُوقد حدد. لنت
تارخي الوارد يف بل فرتةلا هذا الربانمج  هدف العام  ق ا ل تني ل بللسـن ا ية واملصادقة   املوافقة عىلقو نجدول زمين معدل ومزيا

 . مبوجب عقد يف وقت الحقعلهيام

شمول/الكفاية .ب  الاطالع عىل وميكن. مؤرشات األداءدلمع بياانت األداء معلومات تفوق القدر الالزم لخص الوارد يف معود يقدم امل  لا
ية العامة  تقارير املقدمة إىل ا تلف ا يل يف  تفا مجلعمزيد من ا ل خم ص يق جلول تد نة ا ية و قنة الربانمج واملزيا ل جل ويف تقارير ن

ساابتمراجع  .  اخلاريجحل ا

ية .ج يةيكتيس ا  سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا برية وحيظى مباكنة ابرزة، مما جيعل مهلربانمج أ ية اخلاصةاملعلوماتك  وميكن متاحة  ل ابجلدول الزمين واألمور املا
هوةلإلهيانفاذ لا  . بس 

ية   نإماكية املقارنة/تالاساق .د ها يف الربانمج واملزيا نأدرجت مؤرشات األداء  نفس يُ يام هبادودحمرمغ ني لاحلا يدة اليت ميكن ا لقية مدى املقارنة ا ، ملف
سأةل ناء  ماب ثت ية وا احرتام سـ  .ايلاملف غالالمنجلداول ز

تحقق/ادلقة .ه لإماكية ا ية للك الواردة ابملقارنة  املعلومات ُفحصت  ن نة الربانمج واملزيا تقارير املقدمة إىل  نمع ا جل  يمت، وهمام يكن. سـنة عىل حدةل
تحقق من   . مانتظاب ياجخاربياانت املؤرشات هذه لا

بة .و نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع تقارير رشوط   ل ئات مةصارلتقدمي ا تظمة إىل عدد من ا ي ابلرضورة ويمت إرسال تقارير  لهن يار انظر (م  )  أعاله.بملعا

ية/الوضوح .ز شفا فا ياانت األداء  ل ساطة ووضوح بُعرضت  نه يف ُأبلغا مل ويه مطابقةبب   .ىخرأ واثئقع 

سري دقة  .ح يد القصور  لنظام إشارات ا بارزح الو ياانت جودة  خيص فامي لا يق توع من عدم الاساقهو وجود نلبا يقني يف  ب وعدم ا نظام إشارات تطل
سري ياانت األداء تريم إذاو. لا يت، فرتضت حسـامبيف املقام األول، ب اكنت  ية ا ثبه  لتقدم ا درجةإىل تقدمي أدةل دلمع لتمعل

نجاح  نصف، ؤرشات األداءمبقياسا لوا ملبدو من ا نح درجة  يف هذه احلاةلفي  وميكن. ينلالك املؤرش" إجناز اكمل"م 
تفق علهيا يف العقود ذكل بر يربت يات ا ية واملزيا ملأن اجلداول الز ن وصادقت علهيا ادلول األعضاء يف وقت الحق من
ياانت األداء عىل أهداف إذا فومع ذكل، . ابلاكمل" ُاحرتمت" يق  بوجب  ية قصوى"سابقة وتطب  تددُ ح"مهذات أ

ميكن القول بأنبشلك خاص  هدف العام،  فيف ا  اجلدول الزمين  ألنلالك املؤرشين "إجناز جزيئ"منح درجة  بغيينه ل
ية وا يني الذلين حددا نملزيا تنيصلاأل نبل بدء فرتة ا  .حيرتما فامي بعد مل  بوقت طويللسـق

 

 

 



 

 

بة 2010يناير  لشعا

 مقاربة لتثبيت تقرير أداء الربنامج

 أسئلة متكررة

ية  تخدم بفعا يس األداء أن  ية حامسة إذا ما أريد ملقا لجلودة املعلومات أ سـ تمه ي
ساءةللتحسني  نظمة . ملتأدية اخلدمات وا ساعد ا ملومن شأن هذه املعلومات أن  ت

ٍيغوضامن ) ب(ألولوايت؛ عىل أساس ا العمل تتريب) أ(عىل  ثقة عن تبل ل جدير اب
ها من عدمه) ج(اإلجنازات؛  ياساهتا وبرا بو إىل مراجعة  يمي حاجة الو جمو سـتق  .ي

1ةالصفح

 نص عريب
يت؟ هو ما 1س   لتثبا

يت؟ إىل احلاجة ما 2س  لتثبا
 

كيف ميكن ملديري الربامج  3س 
يت؟ ية ا سامهة يف  ثبا معل لتمل

 

يت؟ 4س  لتثبما يه معايري ا
 

ساعد  5س  بة أن  تيف ميكن  شع للك
ية؟ لعمليف هذه ا

 

 الواجب اإلجراءاتما يه  6س 
  اختاذها؟

تخدمة  بت من أن املعلومات ا ملسـا تحىل ابلصفات تتقارير أداء لك برانمج يف لتث
ية تا لا يد يف تكون وجهية ومقدمةأن : ل بعاملوا نا سـ ا سقةةمل يقة و مت ود   ةوشفاف ق

تأكد من حصهتو   الميكن ا

2ة حاتبع الصف

يت  :1س   ؟لتثبما هو ا
تجارة إن  ية وا نظمة األوروية  لتقول ا من ب يت"للتمل يب واإلجراءات " لتثبا بعة لوصف لألسا ملتا

تظام يف  ياانت املصادر اب نيمي  ب سجالت -تق نات وا تقصاء اب ياانت والا ل ومهنا رصد ا ي سـ لعب ل
يمي لعرض  و-اإلدارية  تاجئ أعامل ا تقية رصد  ليف ن سارات ك ها لالسرتشاد هبا يف  مو تعممي

 .أخرى

ية عىل أساس  تاجئ املر يت ا ية  حلويصف هذا اإلجراء أيضا  ن لث بت ند كيف عمعلومات أخرى 
يمي  ية  تضاء و تقالا يف يةكق ياانت املر تفاوت يف ا حلحاالت ا ب  .لل

يت:  2س   ؟لتثبما احلاجة إىل ا
تقةل  • يق جتريه هجة  يمي د مسـيد من  ق تق يت(لنسـتف تقىص بفضهل حصة )لتثبفريق ا ت 

تقدم احملرز يف إجناز الربامج ومدى إماكية الاعامتد عىل تكل  ناملعلومات عن ا ل
 .املعلومات

ية  • نا بزتويدها مبعلومات عا ية الزتا هات ا بت لدلول األعضاء وغريها من ا لو من جل ملعث لن
ية  تخداهما بفعا لاجلودة ميكن ا ساءةل اخلدمات تأدية لتحسنيسـ  .ملوا

Chahdoura
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بة 2010يناير  لشعا
 

 

 

 عايريم يه ما: 4س 
يت؟  لتثبا

 
 الفائدة

يد  عاحرتام املوا
 تالاساق

مترارية املعلومات  سـا
ية شفا فا  ل
تحقق  لا

 يف تساعد أن للشعبة ميكن كيف: 5س 
ية؟هذه لعملا

 

يت • ية ا ناء  بو وتزويدها ابملعلومات أ لتثبإرشاد الو معل ث  .ي

يت • ية ا شاركة يف  لتثبضامن أكرب قدر ممكن من ا معل  .مل

تخلصة • يات واألفاكر ا تو سـتقدمي ا ص هبدف  اجلارية األعامل من ملل
ية  يمي األداء احلا لسني أنظمة  ياتتقحت تو صوإدراج تكل األفاكر وا  ل

يت يف لتثب تقرير ا
 

تخدمة  • تقل لصحة املعلومات ا يق و يمي د سـإعداد  ملسـ م ق يف تقارير تق
 .نأداء الربامج وملدى إماكية الاعامتد علهيا

هام الربامج ملديري كيف:  3س  يت؟ يف ساإل لتثبا
 يتوىل مديرو الربامج

هم  • يهتا جمإرسال تقارير أداء برا سؤو تكفلون  لاليت  م بة ي تابع  يمي ا سم ا شعإىل  ل للق يف لتق
يد ا بةعاملوا سـنا  .مل

هم مسك جسالت  • تخداهما يف إعداد تقارير األداء جمداخل برا سـللمعلومات اجلاري ا
بة  لشعاملوهجة إىل ا

 

هم • تخدمة يف تقارير أداء برا جموتقدمي لك املعلومات الوجهية ا ناء عىل الطلب، ملسـ ب، 
نظمة يح، مبا. ملإلدراهجا مضن تقرير أداء برانمج ا تو متس ا يت أن  ضولفريق ا ل يلث ب  لت

يت لواثئق حمددة  .تثبيف ذكل من 

 الواجب اإلجراءات يه ما: 6س 
 اختاذها؟

بة .1 بةعّيلشعتعد ا تاجئ املر تقنة من ا   .لن

بة مديري الربامج تطلع .2 تخذة يف عىل لشع ا بة ا تاجئ املر ملقامئة اب تقن ل
نة متس مهنم املعلومالعيحمك ا يتتل و  .لتثبت ألغراض ا

ية الاعامتد علهيا  .3 بة من حصة املعلومات ومدى إماك نبت ا لشع تتث
بة ابملعلومات  .لشعوحيرص مديرو الربامج عىل تزويد ا

يت .4 بة تقرير ا لتثبتعد ا   .لشع

يت .5 ية ا تخلصة من  يت والعرب ا بة تقرير ا بتعمم ا ثب تث لت معلل سـ ملشع  .ل
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