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تقرير التثبيت لشعبة التدقيق الداخلي والرقابة اإلدارية 
  2011-2010بشأن تقرير أداء الربنامج للثنائية 

 مانة األمن إعداد

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية حت تد بة ا قتقرير  ل يت شع ثالويقة (تقرير أداء الربانمج تثبعن 
WO/PBC/19/3 ( ية ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو ناملطروح عىل  ن ي نة(ملعجل تاسعةيف دورهتا ) للجا رشة لا  إىل 10من (ع 

 ).2012سبمترب  14

شأن تكل الويقة يف  .2 نة  ية ا ثوترد تو ب للج رشة "ص تاسعة  نعقدة يف دورهتا ا ية ا نة الربانمج واملزيا يات  عملخص تو ل مل ن جل ص
مترب 14 إىل 10يف الفرتة من   ).A/50/14 ثالويقة" (2011سب 

بو  .3 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
بو، مدعوة، لك فامي  يوالاحتادات اليت تديرها الو

نة الربانمج يعنيه،  ية  جلإىل املوافقة عىل تو ص
شأن  ية  بواملزيا ، كام WO/PBC/19/3 ثالويقةن

 .A/50/14ثالويقة جاءت يف 

 ]WO/PBC/19/3ثالويقة تيل ذكل [
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  عشرةالتاسعة الدورة 
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 تقرير التثبيت لشعبة التدقيق الداخلي والرقابة اإلدارية
  2011-2010للثنائية بشأن تقرير أداء الربنامج 

 نة األمامن إعداد

شأن تقرير أداء الربانمج من أجل تقدمي ادلمع ليك  .1 يت  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية إعداد تقرير ا تد بة ا بتولت  ل بشع لتثق ّ
بو عن أداء الربانمج  ية ييكون تقرير الو ئنا يحا) WO/PBC/19/2ثالويقة  (2011-2010للث ويعرض تقرير . حصموثوقا و

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

ية مدعوة إىل أن  .2 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
بو  ية العامة لدلول األعضاء يف الو يتويص ا مجلع

 .ثهبذه الويقةابإلحاطة علام 

يت[  ]لتثبييل ذكل تقرير ا
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نص اإلنلكزيي ترصات الواردة يف ا لقامئة ا  خمل

ERs Expected Results 

IAOD Internal Audit and Oversight Division 

KPIs Key Performance Indicators 

MTSP Medium Term Strategic Plan  

P&B Program and Budget 

PD Performance Data 

PIs Performance Indicators 

PID Performance Indicator Data 

PMPS Program Management and Performance Section 

PMSDS Performance Management and Staff Development System 

PPR Program Performance Report 

RBF Results Based Framework 

RBM Results-Based Management 

RF Results Framework 

SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound 

SMT Senior Management Team 

SRP Strategic Realignment Program 

TISC Technology and Innovation Support Center 

TLS Traffic Light System 

ToRs Terms of Reference 

WIPO World Intellectual Property Organization 
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بو، كام يه معرفة يف تقرير أداء الربانمج  ّقامئة برامج الو  2011-2010ي

 
 الرباءات :1الربانمج 
ية :2الربانمج  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فالعالمات ا ب ع لص  لل
 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة :3الربانمج 
ب :4الربانمج  يدية وأشاكل ا تعاملعارف ا لتقل يةل يدي واملوارد الورا ثقايف ا ثري ا تقل  لل
شأن الرباءات :5الربانمج  تعاون  بنظام معاهدة ا  ل
بونة :6الربانمج   لشـأنظمة مدريد والهاي و
تحكمي والوساطة وأسامء احلقول :7الربانمج   لا
ية :8الربانمج  منيق جدول أعامل ا لتسـ  تن
ية والعرية وبدلان آ :9الربانمج  بدلان األفر سـا ب بدلان يقل ية والاكرييب وا هادئ وأمرياك الال يط ا ليا وا ي نحمل  األقل منوا تل
يا :10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـا ل  ل
بو :11الربانمج  ية الو يأاكد  مي
ية :12الربانمج  نا ية ا شأن ا بو  يفات ادلوية ومعايري الو عا لص ب ي ل مللكن  لتص
ية للمعلو :14الربانمج  ية الفكريةملاخلدمات العا تعلقة اب مللكمات ا  مل
ية الفكرية :15الربانمج   مللكحتديث ماكتب ا
يل :16الربانمج  تح تصادية واإلحصاءات وا لادلراسات الا ل  ق
ية الفكرية :17الربانمج   للملكإذاكء الاحرتام 
ية :18الربانمج  تحدايت العا ية الفكرية وا ملا ل  مللك
تواصل :19الربانمج   لا
ية :20الربانمج   جاملاكتب والعالقات اخلار
يذية :21الربانمج   لتنفاإلدارة ا
ية والربانمج :22الربانمج  ية واملزيا شؤون املا نإدارة ا ل  ل
رشية وتطويرها :23الربانمج   لبإدارة املوارد ا
 خدمات ادلمع اإلداري :24الربانمج 
يا املعلومات والاتصاالت :25الربانمج  جنولو  تك
ت :26الربانمج  يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةلا  قد
 خدمات املؤمترات واللغات :27الربانمج 
 األمن :28الربانمج 
ناء اجلديد :29الربانمج   لبا
توسطة 30الربانمج  رشاكت الصغرية وا ملا  ل
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 ملخص معيل

تقرير أداء الربانمج  .1 تقال  تا  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا للأجرت  لم سـ ي ل ًشع ً تثب ئناق ، وهو إجراء 2011-2010 يةث
نذ عام  ثالث  يت ا ما لب يت . 2008لتث ثاين(لتثبواكنت أهداف هذا ا لانظر أيضا اجلزء ا   :كام ييل) ً

ية املعلومات الواردة يف تقرير )أ( تقةل من موثو تحقق بصفة  ِا ق سـ يةلل أداء الربانمج مل ئنا   ؛2011-2010 ث

يت تقرير أداء )ب( يات تقرير  يذ تو بتابعة  نف تثم ص سابقت ية وادلامعة األخرى؛1ل الربانمج ا  ئق من خالل األدةل الواث

يس األداء  )ج( تاجئ مبا يف ذكل مقا بين إطار ا يمي مدى  شأن  سم إدارة الربامج واألداء  ييذ طلب  ت تق ننف ب لق ت
ياانت األداء ألغراض الرصد ادلاخيل تخدام  بوا يت  .سـ ثالث(لتثبواكن نطاق ا لانظر أيضا اجلزء ا يمتثل يف  )ً

بة للك برانمج كام ورد يف تقرير أداء الربانمج  إجراء يا اب شوا تار  سـيل معمق ملؤرش أداء واحد  ئ ع خم لنحتل ً ّ
يةلل ئنا  .2011-2010 ث

ية  .2 تاجات الر ئيسـواكنت الا تارة، كام ييلالعملية ) ًانظر أيضا اجلزء الرابع(سـتن نة ا خمليت، من واقع ا لعي   :لتثب

ية املوج )أ(   :ودةئيسـمن مواطن القوة الر

بة؛ "1" نا يد ا شأن تقارير أداء لك برانمج يف املوا تقارير  سـرفع ا مل ع ب  ل

يل الاطالع علهيا "2" ياانت األداء بكفاءة و همجع   .تسب

ية املوجودة )ب(   :ئيسـمن أوجه القصور الر

ياانت األداء؛ "1" بالوجاهة اجلزية    لئ

ياانت األداء "2"  ؛ل ومشوهابانعدام كفاية 

تخدم إطار  "3" ُا تعملسـ تخدامه لإلدارة وا شأن األداء بدال من ا تقارير  شلك أسايس لرفع ا تاجئ  لا سـ ب ل ب ًن  .ل

يت هذه كام ييل) ًانظر أيضا اجلزء اخلامس(واكنت خالصات  .3 لتثبية ا   :معل

يريات يف تقرير أداء الربانمج  )أ( للأدت ا يةتغل ئنا تعلق اب2011-2010 ث ينتي فامي  ئنا سالث بق ا تاجئتنيل سني ا ن إىل   لحت
بة ومؤرشات األداء وأسس املقارنة واألهداف؛  تقاملر

شأن مؤرشات األداء عىل أهنا إجراء إداري  )ب( تقارير  سأةل رفع ا نظرون إىل  بو  بال يزال بعض مديري الو ل م ي ي
نظمة؛ يا  ية ا ية والاسرتا ها بوضوح ابألهداف ا للمإلزايم دون ر لعل يج تيل لتشغ  بط

بين مؤرشات األد )ج( توى  سن  تبرمغ  سـ تقارير خالل محت تخدمة يف رفع ا لاء، إال أن املعلومات ا ملسـ
يةلا ئنا تقدم احملرز؛2011-2010 ث تابعة ا ية،  ثال بصفة  تظم،  شلك  توفر  ل مل تكن  مل فصل ن ب ًت م  م

شأن األداء، مما قلل من قدرته عىل تعزيز اإلدارة  )ه( تقارير  شلك ما يف هممة رفع ا تاجئ  تخدام إطار ا باحنرص ا ل ب ن لسـ
تعمل؛  لوا

                                                 
ية - A/48/21 ثالويقة 1 نا يت تقرير أداء الربانمج  ئ  ث للث  2009-2008بت
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بة؛ )و( مية املر بة إلضافة ا تقبغي تقوية إطار أداء الربانمج وأدوات املرا ق لقن  ي

بة ورفع  )ز( يط واملرا تصممي وا سؤولني عن ا تخصص للموظفني ا تدريب ا قتدعو احلاجة إىل توفري ا تخط ل مل مل لل
شأن إطار األداء تقارير  با   .ل

يات الـ  .4 تو شأن ا صاختذت بعض اإلجراءات  ل ب يت 11ُ يةللتقرير أداء الربانمج تثب الواردة يف  ئنا ثالويقة  (2009-2008 ث
A/48/21( يث نفذت  ،ُ يات 3ح ً نفذت جزيا 8 ولكياص تو ئ سابع(ُ لانظر أيضا اجلزء ا ً.( 

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  .5 تد بة ا بو، تويص  نادا إىل الواثئق املقدمة من برامج عديدة اتبعة للو قا لت شع ي ً انظر (س
سادس   : مبا ييل)لاجلزأين اخلامس وا

ية  تو صا تخداهما ألغراض إدارة الربانمج  :1ل ياانت األداء ومن ا تأكد من جودة  ية ا سـبغي تعزيز  ب ل معل سم إدارة (ين بة  لقاب لنسـ
سم ا لالربامج واألداء و يةشؤونق ية واملزيا ن املا  ؛)ل

ية  تو صا تقرير وأداة لإلدارة  :2ل تاجئ كأداة لرفع ا سلمي بني إطار ا توازن ا ليق ا ن ل لل سم إدارة الربامج واألداء (حتق بة  لقاب لنسـ
بل ) ومديري الربامج ية يف ا ملسـتقعن طريق حتديد مؤرشات األداء بطريقة أفضل يف واثئق الربانمج واملزيا ثبدءا بويقة (ن ً

يةلا ئنا  ؛)2015-2014 ث

ية  تو صا يل حلقات  :3ل بة للموظفني من خالل  تاجئ واملرا هزايدة دمع اإلدارة القامئة عىل ا تسن ق شرتكة ل قسم إدارة (ملالعمل ا
تطوير تدريب وا سم إدارة األداء وا لالربامج واألداء و ل  ؛ )ق

ية  تو صا تقارير الفردية  :4ل تقدمي تقرير أداء الربانمج املوحد وا ية  يد الهنا لبغي حتديد املوا ل ئ ع بكر ين ّيف وقت  يت تقرير م تثبمتكني  ل
بة  ناسب اب للأداء الربانمج الهنايئ يف املوعد ا سـن يةلمل ئنا يق  (2013-2012 ث تد بة ا سم إدارة الربامج واألداء و بة  قاب ل شع لق لنسـ

 ).ادلاخيل والرقابة اإلدارية

ية  .6 يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية علما بأن ويقة الربانمج واملزيا تد بة ا يط  للو ن ث ل شع ًحت يةق ئنا  ذات جودة 2013-2012 ث
لأفضل من ويقة ا يةث ئنا توقع إجراء 2011-2010 ث حت ومن ا لنات أخرى يف ويقة امل ث يةسي ئنا  كجزء من 2015-2014 ث

بو تاجئ حىت ترخس ثقافة إدارة األداء يف الو شأن إطار اإلدارة القامئة عىل ا ها  نات اخملطط  يا ن لب ل  .لتحسي
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 مقدمة .1

نظمة .1 نوية داخل ا ياس أداء الربانمج بصفة  ية إطارا  ملتوفر ويقة الربانمج واملزيا سـ ن لقث ُوهذا الغرض يعد  .ً تقرير أداء ل
نوية بو بصفة  تابعة للو ية ا نة الربانمج واملزيا سـالربانمج ويقدم إىل  ي ل ن جل يع الربامج  .ُ تقرير أن جتمع  تضمن إعداد هذا ا مجو ل ّي

يذ أهداف الربانمج للك مهنا بة  يمي اذلايت ومرا نفياانت األداء الوجهية ألغراض ا ق تتق ل سم  .ب بل  ياانت من  قمث جتمع هذه ا قب ل ُ
 .امج واألداء إلعداد تقرير أداء الربانمجإدارة الرب

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية .2 تد بة ا تقرير أداء الربانمج جتريه  تقل  يت  قوهذا اثلث  لب شع ل مسـ ُوقد أجري هذا  .تث
ية بو كام ورد يف ويقة الربانمج واملزيا بل لك من برامج الو نادا إىل تقارير أداء الربانمج املعدة من  يت ا نا ث ي ق ت ًب س  لتث

يةل ئنا  .2011-2010 لث

هم ومن  .3 سني إجناز الربامج ملا ية  تخدام مؤرشات األداء بفعا تحمراعاة اكامتل املعلومات ودقهتا وجودهتا من أجل ا ل لسـ
ساءةل  .ملوا

ميي ألف ياق ا لتنظا  لسـ

نظمة .4 تاجئ داخل ا شأن ا ساءةل  ية إىل تعزيز ا بادرات العديدة الرا ثالث من ا يت ا مليعد ا ن ب مل مل لل م  عام، تعمل بشلكو .لتثب
يذ  يجي، عىل  تقومي الاسرتا ها  نظمة، يف إطار بران نفا تجم ت لل بو19مل يري طريقة معل الو بادرة تريم إىل  ي  تغ ومشلت اإلجنازات  .م

يجي، ما ييل تقومي الاسرتا تاجئ، يف إطار برانمج ا تعلقة بإدارة أداء الربانمج وإطار اإلدارة القامئة عىل ا هامة ا تا ل ن لمل   :ل

توسط مدهتا خطة اسرت )أ( ية لألجل ا ملا متلت يف عام 6تيج يه 2010ك أعوام، ا ج، واليت اكنت رضورية يف تو
ها يق أهدا نظمة حنو  فا حتق توسط و .مل ية لألجل ا معلوهجت اخلطة الاسرتا مل بة يتيج ية املر تاجئ ا تقة وضع ا مي لتنظن ل

نظمة، سعة  ية ا للمابالساق مع األهداف الاسرتا ت يج لت   ت

تني من خالل مجموعة من مؤرشات حّسن إطار اإلداو )ب( يط لك  بري من ا شلك  تاجئ  سـنرة القامئة عىل ا تخط ك ب لن ل
ياس األداء، ية وبإطار معزز  لقاألداء املربطة ابألهداف الاسرتا يج   تت

يط و )ج( للفضال عن ذكل، كجزء من ا تخطل يةً ئنا بو لإلدارة 2013-2012 ث تعزيز إطار الو تواصةل  بذل هجود  ي،  ل مت ُ
تاجئ من خاللالقامئة عىل    :لنا

  حتسني مؤرشات األداء؛ "1"

يذ الربانمجو "2" ية واخملاطر اليت ميكن أن تؤثر عىل  تنفحتديد األهداف وأسس املقارنة الوا ويف هذا  .قع
تاجئ شأن اإلدارة القامئة عىل ا بو تدربا  نالصدد، تلقى موظفو الو ب ي لي ً. 

يت تقرير أداء الربانمج .2  تثبأهداف 

  :بيت إىللتثيريم هذا ا .5

ية املعلومات الواردة يف تقرير أداء الربانمج  )أ( تقةل من موثو تحقق بصفة  للا قم سـ يةل ئنا   ؛2011-2010 ث

سابق و )ب( يت تقرير أداء الربانمج ا يات تقرير  يذ تو لتابعة  بص نف تثم ية ) A/48/21ثالويقة (ت ئقمن خالل األدةل الواث
 وادلامعة األخرى؛
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سم إدارة او )ج( قيذ طلب  يس األداء تنف تاجئ مبا يف ذكل مقا بين إطار ا يمي مدى  شأن  يلربامج واألداء  ت نتق لب
ياانت األداء ألغراض الرصد ادلاخيل تخدام  بوا  .سـ

ية يف تدعمي هذه املعلومات إىل أقىص حد ممكن وأجريت  .6 تعانة ابألدةل الوا يمي متت الا ند إجراء هذا ا ُو قع سـ لتقع
سؤولني ع بار املوظفني ا ملمقابالت مع  نادا إىل مؤرشات األداءك تقارير ا ًن رفع ا ست  .ل

ته .3 يت تقرير أداء الربانمج و مهنجينطاق   تثب

بة للك برانمج كام ورد يف تقرير أداء  .7 يا اب شوا تار  يل معمق ملؤرش أداء واحد  يت إجراء  سـتضمن نطاق ا ئ ع خم حتل لني ً ّ لتثب
يةللالربانمج  ئنا يت  .2011-2010 ث تخدمة يف  تثبأما املعايري ا ـيملسـ مية، والكفاية  :فهتقرير أداء لك برانمج  لقالوجاهة وا

تقارير يف  تحقق، ورفع ا هوةل الاطالع، والاساق وإماكية املقارنة، وادلقة وإماكية ا ياانت و ية مجع ا شمول، وفعا لوا ل ن ن ت ب ل سل ل
سري وا هوةل الاطالع، ودقة نظام إشارات ا ية و ية، والفعا شفا بة، والوضوح وا نا يد ا لاملوا ل ل سـ مل سع لشمويةف تمكلت هذه  .ل ُوا سـ

يهنا تاجئ و تقد أهنام همامن يف دمع تطوير اإلدارة القامئة عىل ا يني  يارين إضا ساملعايري  حتف ن يع لمبع   :وهام .ُ

تاجئ )أ( لنبين إطار ا   ت

تقاريرو )ب( ية ورفع ا تاجئ وياانت األداء يف اإلدارة ادلا تخدام إطار ا لا خل ب ن  .لسـ

يت يف املرفق ا .8 تقريرلتثبوترد معايري ا  .لألول هبذا ا

 املعلومات املقدمة سلفا ألف

يت .9 بل بداية ا ية وزعت أو عرضت  تا باملعلومات ا لتثق ل   :ل

تارخي  )أ( يت  ية خبصوص ا سة إعال بتقرير أداء الربانمج و بجل  ؛2012 فرباير 24لتثم

تارخي و )ب( شؤون العامة واإلد2012 فرباير 17بمذكرة  ساعد املدير العام لقطاع ا ها  ل أر م يع سل  مسؤويلمجارة إىل 
يا؛  لعلاإلدارة ا

تارخي و )ج( هامة 2012 مارس 19بمذكرة  يط علما ابخلطوات ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا ل أرسلهتا  ًق تح ل لشع
تقل يت ا يد إجراء ا سـوموا ملع   .لتثب

نات ابء ية ا يشوا ئ  لعع

ية الوا .10 تو باره ا يت يف ا يت، أخذ فريق ا هذا ا بة  صاب ل ت عسـ بن ب ثل تث لت ل لليت تقرير أداء الربانمج "ردة يف ل يةتثب ئنا -2008 ث
ياانت الواردة يف " واليت تقول إنه 2"2009 به اب نة أ تكون ا تا أقل و بة جزافا و تاجئ املر نة من ا تقاء  بتغرق ا شـ ي سـ ن ي ن لسـ لع ل ع ّي ق تق س

يفة يس األداء ا بعد مقا تجه الغربةل اليت  تقارير مما  لضعا يل ت سن   ."تت

ي .11 شوا نات  تقاء ا ًومت ا ئ ع ي نوب لعن بو أو من  يا للو بل أعضاء فريق اإلدارة ا بة مؤرش أداء للك برانمج، من  يا،  ي لعل قسـ بن
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا قعهنم يف حضور موظفي  ل تقريروترد .شع ثاين من هذا ا ل قامئة بأسامء لك مهنم يف املرفق ا  .ل

يا حوايل  شوا تارة  ثل مؤرشات األداء ا ًو ئ ع خمل من العدد اللكي للمؤرشات احملددة ) ات مؤرش303 من أصل 29( ابملائة 10مت
                                                 

 A/48/21ثالويقة  2
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ية  لليف ويقة الربانمج واملزيا ن يةث ئنا تارة  .2011-2010 ث يت مبا يف ذكل قامئة املؤرشات ا ياميت ا خملوميكن الاطالع عىل  ب لتثتق
ية يف املرفق الرابع شوا ئبصفة    .ع

نوب عهن .12 بو أو من  يا للو يوطلب إىل فريق اإلدارة ا ي لعل تأكد منُ يت عن طريق ا هلوا هممة فريق ا لم أن  ب لتثس   :ي

ية؛ )أ(   فاحلفاظ عىل جسالت اك

توفرةو )ب( ياانت األداء ا يع  يت عىل  ملمتكني اطالع فريق ا ب مج شة  .لتثب نا يد اجامتعات  يت موا قوحدد فريق ا مع لتثب
نادا تقارير ا نه يف ا بلغ  تقدم ا بة ا تخدمة يف مرا ًياانت األداء ا ت سق ل ع مل ل سـ ّب تارةمل   .خمل إىل مؤرشات األداء ا

ياانت  .13 تحقق من  ياانت وجحم الواثئق، مت ا يس األداء وا شة مواطن القوة واملآخذ يف مقا نا بونظرا للوقت الالزم  ل ب ق لمل ي ً
سب احلاجة نات  يقن مهنا اعامتدا عىل ا حاألداء وا ي لعت  . ًل

تارة جمي بة ا تاجئ املر خملإبالغ ا تقن  ل

نو .14 يأبلغ مديرو الربامج ومن  سم إدارة الربامج وسؤولملب عهنم واُ نادا إىل مؤرشات األداء و تقارير ا قن عن رفع ا ًل ست
يا يف الفرتة من  شوا تارة  يا مبؤرشات األداء ا ًواألداء ر ئً ع خمل يع الواثئق 2012 مارس 20 إىل 19مس مج وطلب إلهيم إعداد  ُ

بل اجامتع يا  شوا تار  يت مؤرش األداء ا قادلامعة ذات الصةل  ً ئ ع خمل يتبتثب  .لتثبات ا

يت الربانمج الفردية دال ياميت  يت و بسري اجامتعات ا تق ثب تث  لت

يات املقدمة يف  .15 تو يذ ا تخدام معلومات تقرير أداء الربانمج وشأن  شأن ا يقة  ساب معرفة  صمن أجل ا ل ب سـ ب مع تنفت ك
ية، طلب إىل املوظفني ا يت املا ملتقارير ا ُض نادا إىل مؤرشات سؤوللتثب تقارير ا ًني عن رفع ا ست ّيكرسوا بعضا من األداء أن ل

يتوقهتم  يت  .لتثبالجامتعات ا لتثبوشلك عام، أجرى فريق ا يني42ب  .همن مقابةل مع موظفني 

يت يف الفرتة من و .16 نظمة، وضع . 2012 مايو 4 أبريل إىل 5لتثبُعقدت اجامتعات ا ُوإلجراء املقابالت بطريقة  م
يات ا نات من  نادا إىل  معلبروتوكول للمقابالت ا عي ً سابقة وست ليت ا لمراعاة لتثب سم إدارة ً ثل  قبات أحصاب املصلحة  مطل

  .الربامج واألداء

تقريرو .17 توفري أدةل ومربرات اكمةل للخالصات الواردة يف هذا ا بت  يع املقابالت و لجسلت  ل ُكتمج ُ. 

تو .18 تخالص الا يت الربانمج الفردية مكصدر للمعلومات ال ياميت  سجةل و تخدمت املقابالت ا نا ب تتق سـث سـت مل اجات سـ
تقرير   .لواخلالصات الواردة يف هذا ا

تقرير إىل ا .19 رشوع ا يت الفردية و ياميت ا ملوأرسلت  ل م ب نادا إىل مؤرشات األداء وبار سؤوللتثتق تقارير ا كني عن رفع ا ًل ست
يقاهتم حوها بو ليك يدلوا بآراهئم و لاملديرين يف الو تعل ناء  .ي تقرير  رشوع ا سب اللزوم، صوبت األخطاء وروجع  بو ل مح  .علهياُ

 القصور هاء

بعة .20 ية ا يت اب ية ا بة  تيربط وجه القصور الرييس اب ملهنج لعمل سـ ملت بن لتثئ يا من مؤرشات  .ل شوا تارة  نة  ًيت  ئ ع خم عي فتثب
تاجئ  يات قد ال تعكس ابلرضورة صورة اكمةل عن إطار اإلدارة القامئة عىل ا تاجات وخالصات وتو ناألداء يفيض إىل ا لص سـتن

يو .كلك بار  ضمع ذكل، اب يمي عت ثل  نات اكن األسلوب األ شوايئ  يار ا نظمة، فإن الا ياجات ا تقق الوقت وا لم خ يح لع ت مل للعت
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سابقة ومع ما وافقت  يت ا يات ا يات  سق مع تو ياانت األداء ابلعمق املطلوب ووفقا إلطار زمين معقول  لجودة  معل ص ت لتثبب ي ً
بو ييه إدارة الو   .عل

يت تقرير أداء الربانمج .4 تاجات  با ثن تت  سـ

يا سـتالا .21 شوا تارة  ياميت أداء الربانمج الفردية اليت أجريت عىل مؤرشات األداء ا تاجئ  ًتاجات الواردة أدانه يه  ئ ع خمل تقن ن
يني اذلين خاضوا املقابالت يف 42بوياانت األداء اخلاصة بلك مهنا، ابإلضافة إىل آراء   واذلين 3 برانمج29ملهن من املوظفني ا

تقارير امسؤولاكنوا  سني عن رفع ا يال شوا تارة  ًنادا إىل مؤرشات األداء ا ئ ع خمل ً   .ت

تاجات العامة ألف  سـتنالا

نادا إىل مؤرشات األداء، اكنت مواطن القوة  .22 تقارير ا تخدمة لرفع ا ياانت األداء واملعلومات ا يت  ًبعد  ت سب لث سـ ملب ت
ية املوجودة يه   :ئيسـالر

ب )أ( نا يد ا شأن تقرير أداء الربانمج يف املوا تقارير  سـرفع ا مل ع ب   من احلاالت؛% 100ة يف ل

هوةل الاطالع علهيا يف و )ب( ياانت األداء و ية مجع  سفعا ب   .من احلاالت% 62ل

نت أوجه قصور مهنا .23 برية من مواطن القوة، كام  بة  تضمومشلت جماالت أخرى  ك   :نسـ

ياانت األداء يف  )أ( بالوجاهة اجلزية    من احلاالت؛% 70لئ

ياانت األ/انعدام كفايةو )ب( بمشوية   .من احلاالت% 52داء يف ل

                                                 
 .ً موجودا30 برانمج حىت لو اكن الربانمج رمق 30 مدجمان، ذلكل ال يوجد 13 و12الربانجمان  3
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ٍيق اكف املعايري يفاء املعايري تطبيق جزيئ تطب  ستعدم ا

مية /الوجاهة   برامج8 لقا
(27 %) 

  برامج20
(70 %) 

 برانمج واحد
(3%) 

شمول/ الكفاية   برانمج14 لا
(48 %) 

  برانمج12
(42%) 

  برامج3
(10 %) 

ياانت ية مجع ا بفعا   برانمج18 سهوةل الاطالع/لل
(62%) 

  برامج9
(31%) 

 برانجمان
(7%) 

  برانمج16 نإماكية املقارنة/ تالاساق
(55 %) 

  برانمج13
(45 %) 

  برانمج0
(3%) 

تحقق/ادلقة لإماكية ا   برانمج17 ن
(59 %) 

  برامج10
(34 %) 

 برانجمان
(7%) 

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع   برانمج29 ل
(100 %) 

  برانمج0
(0 %) 

  برانمج0
(0%) 

ية/الوضوح شفا فا   برانمج16 ل
(55%) 

  برانمج12
(42%) 

 برانمج واحد
(3%) 

سري   برانمج16 لدقة نظام إشارات ا
(55 %) 

  برامج10
(35 %) 

  برامج3
(10%) 

 ال نعم )آراء من خاضوا املقابالت(معايري أخرى 

تاجئ لنبين اإلطار القامئ عىل ا   برانمج20 ت
(69%) 

  برامج9
(31%) 

تاجئ وياانت األداءاإلدارة ادل تخدام إطار ا يادية اب ية الا با ن سـ ت لخل   برانمج16 ع
(55%) 

  برانمج13
(45%) 

 

سم إدارة الربامج واألداء، أجريت مقارنة بني  .24 شاور مع  ناء ا قسـامب اقرتح أ ت ث لح تنيُ نا ئيا  2011-2010 و2009-2008 لث
ياين أدانه( يت) لبانظر الرمس ا تاجئ ا هار  بإل لتثظ نات مؤرشات األداء قد ولكن من اجلدي .ن يار  ية ا ير ابذلكر أن  ت عمهنج خ

يت تقرير أداء الربانمج  للتغريت يف  يةتثب ئنا ية من مؤرشات و .2011-2010 ث شوا نات  يت، أخذت  ئألغراض هذا ا ع عي ُ لتثب
ي نظمة بدال من ا ياانت األداء ومؤرشات األداء وأدوات الرقابة داخل ا يل أفضل جلودة  متكني  تاألداء  مل ب خث ً مت ار مؤرشات ل

ها  ها وميكن  يا تويف معايري حمددة ووجهية وذات إطار زمين وميكن  يقاألداء وياانت األداء فقط اليت  س حتقق سـ ، )SMART(تب
سابق يت تقرير أداء الربانمج ا يات  لكام حدث يف  يت أداء الربانمج  .تثبمعل ثل  يجة ذلكل،  للو ب ثت تن يةميك ئنا  2011-2010 ث

تاجئ ًعددا أكرب من الربامج اليت  بين إطار ا ية فامي خيص  تطورات اإلجيا يامن جسلت ا شلك اكف  يت  تويف معايري ا نال  ب ل ب لسـ تت ب ُب ٍ لتث
ية مقارنة اب تاجئ وياانت األداء يف الرقابة ادلا تخدام إطار ا لوا خلل ب ن يةسـ ئنا   .2009-2008 ث
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Number of programs that sufficiently met  validation criteria including ownership 

and use of RF
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يار ءاب يت وفق لك  تاجات ا معا ب ثن تت  لسـ

مية /الوجاهة "1" يق اكف :8(لقا  ٍ يفاء املعايري:1 /طبيق جزيئت :20/تطب  )ست عدم ا

شأن مؤرشات األداء  .25 تقارير  تخدمة يف رفع ا مية املعلومات ا يار يريم إىل حتديد مدى وجاهة و باكن هذا ا ل سـ ململع ق
شود نجاح ا تقدم امللموس وا ياس ا شلك عام، عىل وجه اخلصوص من أجل  يذ الربانمج  بة و تاجئ املر نوا ل ل ب ملن قت نف تق ّكام أنه قمي  .ل

تقارير ى مد ياانت األداء ورفع ا لحتديد  تاجئ يعهنا مبا ب هامة لألداء اليت وردت يف ا نوايح ا يع ا نشمل معلومات تغطي  ل لمج ل
بة ومؤرشات األداء   .تقاملر

بة  .26 نات، قدمت  تارة  بة ملؤرشات األداء ا سـواب ي خمل نسـ كع شلك % 27لن يار  بق ا ياانت أداء  يع الربامج  بمن  ملع تط ب مج
يامن تكل امل باكف  يار جزيا% 70قدمة من ٍ بق هذا ا ًمن الربامج هذا  ئ ملع توف و .تط يار يسـمل    %).3(ملعبرانمج واحد ا

يدة املوجودة .27 ثةل عن املامرسات ا جلأ ياانت أداء 29 و24.4 و18 و7ميكن اإلشارة إىل الربامج  :م ب كربامج توفر 
شلك فعال؛  تقارير  تخدم يف رفع ا مية ليك  يقة واكمةل و بومعلومات د ل تسـ ق ياانت مع الربط ق يمي سلمي جلودة ا نه  تج  بمما  ع لن تق

بة تاجئ املر تقالواحض بني مؤرشات األداء وا   .لن

ثةل عن أوجه القصور املوجودة يف الربامج األخرى .28   :مأ

شأن  )أ( تقارير  ها ورفع ا يا يا بطريقة غامضة مما صعب من  شوا تارة  بُعرفت مؤرشات األداء ا ل ئ ع سخمل ق ّ ً ّ
تقدم  احملرز؛ لا

ياس األداء؛و )ب( مية يف  نادا إىل مؤرشات األداء مل تكن  قياانت األداء اجملموعة ا قت ً س  ب

ياس بوضوح؛و )ج( للقمل تعرف األهداف وأسس املقارنة القابةل  ّ 
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شاور مع و )د( سم إدارة الربامج واألداء دون ا بل  تيف بعض احلاالت، عدلت مؤرشات األداء من  لق ق ُ
ية؛ الربامج  ملعنا

نادا إىل رمغ وجاهو )ه( تقارير ا تخدم يف رفع ا يت، مل  ًة املعلومات املقدمة ألغراض هذا ا ت سب لث تسـ لت
 األداء؛ مؤرشات

تأثريو )و( تاجئ وا لست اخملرجات بدال من ا ن لي ً  .ق

شموية /الكفاية "2" لا يق اكف :14(ل  ٍ يق جزيئ:12/تطب يفاء املعايري:3/تطب   )ست عدم ا

يار مدى وجود معلومات اكي .29 فقمي هذا ا ملع يس ّ نادا إىل مقا تقدم احملرز ا ياانت األداء ملعرفة مقدار ا يية وشامةل يف  ست ل ب
يمي نة إلجراء ا يع املعلومات ا ياانت األداء عىل  تواء  تقاألداء ومدى ا ملمك لح مج  .ب

تارة 4من الربامج% 45بشلك عام، و .30 ياس الفعال ملؤرشات األداء ا متكني ا ية وشامةل  ياانت أداء اك خمل قدمت  لقب لف
نا بةستا تاجئ املر تقدا إىل ا لن ياانت األداء املقدمة من % 45ورمغ ذكل، اكنت  .ً يث أهنا مل % 45بمن  ية،  حمن الربامج غري اك ف

بة تاجئ املر نادا إىل ا تقدم احملرز ا شلك رصحي ا تقيمي  ت نتق ل لب ً متكن من توفري أي واث% 10ذكل، عن ًفضال و .س ئق تمن الربامج مل 
ياسه أو  تقدم املراد  قعن ا تقدم احملرز نتاكل يمي ا يل  هذا الغرض حمدودة جدا مما جعل من ا ياانت األداء املقدمة  ل  تح تقب ملسـل ً

نادا إىل مؤرشات األداء ًا  .ست

يدة املوجودة .31 ثةل عن املامرسات ا جلأ تعلق 29 و17 و12 و7ميكن اإلشارة إىل الربامج : م يدة فامي  ثةل  ي عىل أهنا أ ج م
يار ملعيمي هذا ا ي. بتق تسجيث اكنت  ناء عىل ح نادا إىل مؤرشات األداء  تقدم احملرز ا ياس ا ية  شطة شامةل واك بالهتا لأل ل ًن ت لق سف

ية ها ادلاخيل عىل حنو شامل. قعاألدةل الوا بو اإللكرتوين ومو ياانت األداء أيضا من خالل موقع الو قعكام توفرت  ي  .ًب

ثةل عن أوجه القصور املوجودة .32   :مأ

ياانت األداء اليت م )أ( يع أوجه بمل توثق  يمي  شلك اكمل  تخدم  مجن املمكن أن تدمع مؤرشات األداء ومل  ب لتقسـ ت
بة؛ تاجئ املر نادا إىل ا تقمؤرشات األداء ا لنت ً   س

تطلب مؤرشات األداء و )ب( يامن  نادا إلهيا  تقارير ا ية ورفع ا ياانت األداء ا تنصب تركزي الربامج عىل مجع  ل لمك ب بي ًت س
نو ية وا ياانت األداء ا عإدراج  ل لمك تقارير؛ب لية معا يف رفع ا ً 

ياانت األداء دلمع مؤرشات األداء ولكهنا مل تدرج يف تقرير أداء لك برانمج؛و )ج(  بتوفرت 

ها؛و )د( شطة اخملطط  يذ األ تأخري يف  بب ا ياانت األداء دلمع مؤرشات األداء  توفر  لمل  نف نس ل ب تت  ب

ياانت األداء مهبمة جدا و اكنتو )ه(  .و غري حمددة دلمع مؤرشات األداءأ/باملعلومات الواردة يف 

ية "3" يق اكف:18(سهوةل الاطالع /لمجع املعلومات بفعا  ٍ يق جزيئ:9/تطب يفاء املعايري:2/ تطب   )ست عدم ا

يار ي .33 ملعقمي هذا ا ية يف ّ ية ومجعلالفعا ياانت األداء يبحث عن الاطالع علهيا وسهوةل ل بفعا يل  بأنظمة مالمئة  لتسج
هاوالاطالع علهيا واإلبال  .حتليلغ عهنا و

                                                 
تارةمرة أخرى،   4 نة ا خملمن واقع ا  .لعي
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ها واإلبالغ عهنا بطريقة % 62طبقت و .34 ياانت و شلك اكف عن طريق وضع نظم مجلع ا يار  حتليلمن الربامج هذا ا ب ب لملع ٍ
هل % 31بياانت األداء املقدمة من ولكن فعاةل،  ياانت األداء مل يكن  يث أن  يار جزيا  بقت هذا ا سمن الربامج  يح ب ئ ملع ًط

يةأو مل جتمع /الاطالع علهيا و هل من الربامج، مل يوجد نظام مجل% 7ويف حاةل  .لبفعا ية ومل  ها بفعا ياانت و سع ا ييل لحتل لب
ياانت األداء  .بالاطالع عىل 

يدة املوجودة .35 ثةل عن املامرسات ا جلأ ياانت 29 و27 و24.4 و20 و12 و7 و6الربامج  :م يل  ب وضعت نظما  لتسج ً
هلمجاألداء و ية، كام  ها بفعا سها و يل لع ية  الاطالتحتل بو ادلا بكة الو خلع علهيا من خالل  ي ها اإللكرتوين ) اإلنرتانت(شـ قعومو
  .اخلاريج

ثةل عن أوجه القصور املوجودة .36   :مأ

يادي؛ )أ( شلك ا ها واإلبالغ عهنا  ياانت األداء و تمل توضع أنظمة مجلع  ب عب  حتليل

تلفة وو )ب( ياانت األداء يف ملفات  خمخزنت  نفصةل، مما /ب ياانت  نأو قواعد  تغراق وقت طويل يف مب نه ا سـتج  ع
ية؛ ها بفعا لها أو د جم  مجع

شطة/تعمتد الربامج عىل الربامج األخرى يف إعالهما ابحملافلو )ج( تدفق املعلومات، و .ناأل ياب نظام فعال  لبب  غ بس
بري االف تقارير من القصوربأن كحامتل   .لال ختلو ا

يق اكف :16(نإماكية املقارنة /تالاساق "4"  ٍ يفاء املعايري:0/يق جزيئتطب :13/تطب  )ست عدم ا

يار أن يقمي  .37 ياس األداء الزتام املعالغرض من هذا ا سـىن  تقارير بقدر اكف من الاساق يك  قياانت الواردة يف ا ت ت ل يب ٍ ل
ند توفرها .نومقارته عىل مدى فرتات أطول بدأ الاساق اللجوء إىل إجراءات أو طرق أكرث دقة  نع  عوال  ت يري  .ممي تغولكن أي 

يةيف ا شفا بغي أن يوثق ويربر  فإلجراءات والطرق  بن  .ي

ها% 55بياانت األداء املقدمة من و .38 سقة يف طريقة عر تني و ضمن الربامج اكنت قابةل للمقارنة عرب فرتات ا متن عىل  .لسـ
ياانت األداء املقدمة من  ية األخرى،  نا با بب إجراء % 42حل ها  تغمن الربامج تغريت تغريا واحضا أو توقف  س بيق تطب ً بري ً كيري 

يق مؤرش األداء من /و يةتطبأو توقف  ئنا يريات أو تربر بطريقة شفافةو . إىل أخرىث  .لتغيف هذه احلاالت، مل توثق ا

ثةل عن أوجه القصور .39  :مأ

سابق  )أ( يت تقرير أداء الربانمج ا للكام ورد يف  ل يةتثب ئنا بة 2009-2008 ث تاجئ املر شأن ا يريات  تقلت ا تق، ا ن ب تغ لن ل
ية ء من ومؤرشات األدا ئنا ية إىل ث نا ئا تطوير إلطار  .اليت تلهيالث سني وا ية من ا ية إجيا رس ذكل عىل أنه  لوقد  تح ب لمعل يف

تاجئ يه  .لناإلدارة القامئة عىل ا نظر إ تطور بدال من ا ياب إماكية املقارنة مبرور الوقت  نظر إىل  تايل، ميكن ا لواب ل ك ن غ ل ًل
يريات إىل  .كقصور حتويف معظم احلاالت، أدت ا ية لتغ بة ومؤرشات األداء وأسس املقارنة الوا تاجئ املر قعسني ا تقن ل

ها يا ية اليت ميكن  سواألهداف الوا ق تطوير، ومن مث  .قع بو يف مرحةل ا تاجئ يف الو لوال تزال اإلدارة القامئة عىل ا ي لن
يس األداء حىت  بة ومؤرشات األداء وغريها من مقا تاجئ املر سني عىل ا ييجرى املزيد من ا تق ن تح لسـ ترتخس ثقافة إدارة ل

نظمة يدا يف ا تاجئ  ملاألداء وإطار اإلدارة القامئة عىل ا ًن ج   .ل
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يدة املوجودة .40 ثةل عن املامرسات ا جلأ شأن مؤرشات األداء عىل 29 و27قدم الربانجمان  :م سق  شلك  ب تقاريرهام  ت مب
رس إ ية العامة مما  نوية املرفوعة  تقارير ا تني كجزء من ا يمدار فرتات ا للجمع سـ لل نادا إىل لسـن تقدم احملرز ا ًجراء مقارنة فعاةل  ست لل

تارة  .خملمؤرشات األداء ا

تحقق /ادلقة "5" لإماكية ا يق اكف :17(ن  ٍ يق جزيئ:10/تطب يفاء املعايري:2/تطب   )ست عدم ا

يمي  .41 يار  تخدم هذا ا لتقا ملع تواء سـ يات اليت تفرز عىل بياانت األداء حا يت ا سـىن  ها حىت  لعملتويق واحض يد ت بث تثمع ي
يس األداء بدقة  . يمقا

تصةل هبا املقدمة من و .42 ملياانت األداء واملعلومات ا تحقق مهنا من خالل واثئق % 59ب يقة وميكن ا لمن الربامج اكنت د ق
ية ية واخلار ية ادلا بو اإللكرتو جتاحة عرب مواقع الو خلم ن ية أخرى، قدمت ومن  .ي ياانت أداء مل تكن % 34حان بمن الربامج 

يقة ومل يكن من ا تحقق مهناقد لهل ا تخدام % 7يف و .لس تحقق مهنا لال يقة أو قابةل  ياانت األداء د سـمن الربامج، مل تكن  لل قب
بة تاجئ املر نادا إىل مؤرشات األداء وا تقارير ا تقيف رفع ا نت لل ً   .س

ثةل عن أوجه القصور املوجودة .43   :مأ

بارشة ألن املعلوما )أ( هةل و ياانت األداء  تحقق من  ية ا ممل تكن  س ب ل سقة؛معل نظمة و متت مل ختزن بطريقة  م ُ 

يةو )ب( بب نقص الواثئق ا ياانت األداء  تحقق بدقة من  نتعذر ا ب ملعل  .بس

يدة املوجودة .44 ثةل عن املامرسات ا جلأ تقارير :م تخدمة يف رفع ا تحقق مهنا و يقة وقابةل  لياانت األداء د سـ لل مب يحت و .ق ُتأ
ية  بو ادلا بكة الو ياانت أيضا عرب  خلا ي شـ ًب ها اإللكرتوين اخلاريج) اإلنرتانت(ل يدة يه و .قعومو ثةل  جالربامج اليت ميكن ذكرها كأ م

 .29 و27 و26 و7 و3الربامج 

بة  "6" نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع يق اكف :29(ل  ٍ يق جزيئ:0/تطب يفاء املعايري:0/تطب   )ست عدم ا

ت .45 تظمة مبا يكفي  ياانت  ية إصدار  تحقق من  يار اب ملمسح هذا ا ن ب معل ل يدةمملع تقدم ورسيعة مبا يكفي ليك تكون  مفابعة ا  .ل

شلك اكفّبطوقد  .46 يار  يع الربامج هذا ا ٍقت  ب ملع يت تقرير أداء الربانمج  .مج ثلام ورد يف  للو ب يةتثم ئنا  2009-2008 ث
نادا إىل مؤرشات األداء% 58مبا أن الربامج  ،)A/48/21ثالويقة ( تقدم احملرز ا ستمهنا ال شرتط إعداد تقارير عن ا ل  بصفة ت

يدها يد اإلعداد يف غري موا تقارير  يةل عىل أن ا تظمة، مل توجد سوى أدةل  يادية أو  عا ل قل ن قت م من الربامج % 28فقط  .ع
تقةل للرقابة أو  شارية ا نة الا ية الفكرية أو ا ية وا ية اب نة ا ثل ا تقارير إىل اللجان،  سـاشرتطت إعداد ا ت للج من ن للج ملل سملع مللك لتم

يا ولك يل مهنا اشرتطلعلفريق اإلدارة ا تاجئ اخلاص بويقة  لقلن ا شأن إطار ا تقدم احملرز  تقارير عن ا ثإعداد ا ن ب ل لل
ية الربانمج   .نواملزيا

يا يف عام  .47 ية يف معل فريق اإلدارة ا تقارير ا نظمة أدخلت ا لعلومن اجلدير ابذلكر أن ا لفصل ل يادي 2009مل رشط ا عت  ك
يت تقرير أداء الربانمج  ية  تو لليذا  ب تثنف ص ل ً ئنات بو اذلين  ).A/48/21ثالويقة  (2009-2008 يةث يولكن، كام ذكر موظفو الو

ية تقارير ال ألغراض اختاذ القرارات وال ألغراض الرقابة ادلا تخدم مديرو الربامج هذه ا هم املقابالت، مل  خلأجريت  ل يسـ  .مع
بعض الوقت بعد بدء إصدارها تقارير  تايل توقف إصدار هذه ا لواب ل   .ل
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ثةل املامرسات  .48 يدة املوجودةمأ بت  :جلا نذ أن  تقدم احملرز  تابعة ا تظام اكف  ياانت األداء تصدر اب طلاكنت  ل مل ن ُب م ٍ ُ
ياانت سم املصدر  ية واإلدارة واختاذ القرارات داخل ا تخدمت ألغراض الرقابة ادلا بوا لق خل  23 و15 و7قدمت الربامج  .للسـ

ياانت األ29 و24.4و شأن  تقارير  تازة لفائدة رفع ا ثةل  ب أ ب ل مم تخدام يف اإلدارة واختاذ القراراتم بة لال نا يد ا سـداء يف املوا سـ مل  .ع
شأن 15 و7ويف حاةل الربانجمني  تقارير  سري إعداد ا تظام  بة فعاةل جيري حتديهثا اب ب، وضع لك من الربانجمني نظم مرا ل ي لتن ق

يد وتويخ الكفاءة إىل أقىص حد ويف نفس الوقت ا سـاملعلومات الوجهية مع مراعاة املوا ياانت يف اإلدارة ع لبتخدام ا
  .القرارات واختاذ

ية /الوضوح "7" شفا فا يق اكف :16(ل  ٍ يق جزيئ:12/تطب يفاء املعايري:1/ تطب   )ست عدم ا

يار  .49 ملعيقمي هذا ا هم ّ فهوةل  بة إىل ااملعلومات س يني ولنسـاب نتخدمني ا ملعسـ يةقدرهتم عىل مل ثقة اك فاختاذ القرارات   .ب
ية مبدى مرا شفا فوتعلق ا ل ناء عىل الواثئقت ناسقة  ية وحمايدة و يغ ابملعلومات بطريقة رصحية وواحضة و ًعاة ا ب ت مبل حقيق بغي  .لت ينو

سجل املعلومات وجتمع وحتلل بطريقة متكن  ُأن  هااملدققنيت تحقق من صد يني من ا تخدمني اخلار يني وا ق ادلا لج سـ   .ملخل

ياانت األداء واحضة وشفافة يف  .50 تقارير %45لكن  من احلاالت، 55باكنت  ياانت األداء مل تكن دامئا تذكر يف ا ل من  ًب
ناسقة ية و متبطريقة واحضة و يالت ولكن مل حيلل بطريقة  .حقيق بري من ا ُويف حاالت عديدة، مجع عدد  سج لتك ُ

ناسقة واحضة   .متو

يدة املوجودة .51 ثةل عن املامرسات ا جلأ ياانت األداء تذكر يف تقرير أداء الربانمج بطريقة واحض :م ُاكنت  ة وشفافة واكنت ب
توفرة للعامة عىل اإلنرتنت ها  .ماملعلومات  يل املعلومات و سمح  نظم اليت  مجعوضع الربانمج أدوات الرقابة الرضورية وا سج ت بتل

ية ها بطريقة واحضة وحمايدة و يقو حقيل  .حتل

تقارير بطريقة واحضة وشفافة يف الربامج  يدة عىل رفع ا ثةل  لوجدت أ ج م   .30 و29 و25 و24.4 و15 و7ُ

ثةل عن أوجه القصور املوجودة .52   :مأ

بو رصحية مل تكن  )أ( يني مع الو تعاون مع أحصاب املصلحة اخلار ياملعلومات اجملموعة اب يع احلاالت جل مما مجيف 
ية والوضوح شفا نرصي ا فيضعف من  ل  .ع

ياانت األداء الواردة يف تقرير و )ب( متةل ألن  باكنت املعلومات واحضة وشفافة ولكن غري  أداء الربانمج مك
 مكمتةل؛ غري

ناسقة؛و )ج( ست  تاحة للعامة ولكهنا  تاكنت املعلومات  مي ل  م

تأكد ومل تكن  )د( شأن تقرير أداء الربانمج ومل يوجد من  تقارير  ياملعلومات مطلوبة ألي غرض آخر غري إعداد ا ب ل
سجالت و مجعياانت األداء ومن وضوح لمن وضوح ا تهاب نادا إىل مؤرشات ل بطريقة شفافة ألغراض رفع ا ًقارير ا ست

بة تاجئ املر تقاألداء وا  .لن

سري  "8" يق اكف :16(لدقة نظام إشارات ا  ٍ يق جزيئ:10/تطب يفاء املعايري:3/تطب   )ست عدم ا

ياانت األداء مبعىن اللكمة .53 نفصةل ويس جزءا من  يفة  سري و بيعد نظام إشارات ا ظ ًل ل م بة ملؤرشات األداء . ُ لنسـواب
يمي تارة، أجنز  تقا ياانت األداء خمل يمي اذلايت وفق املعلومات املقدمة يف  نادا إىل مدى إماكية تربير عالمات تريب ا ب ادلقة ا تقن ت لت س

يةللالواردة كجزء من تقرير أداء الربانمج  ئنا   .2011-2010 ث
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يت أن يف  .54 لتثبوبني من خالل ا يقا% 55ت سري د ًمن احلاالت اكن نظام إشارات ا ق ية أخرى، حوايلمنو .ل % 45 ح ان
تارة نادا إىل املؤرشات ا خملمن الربامج ابلغت يف تقدير أداهئا ا ً ياس األداء يف احلاالت اليت مل  .ست يا  قواكن من الصعب  ً معل

يار  توف مؤرشات األداء فهيا  معتعرف األهداف وأسس املقارنة فهيا أو يف احلاالت اليت مل  تسـ ّSMART. بعض مؤرشات و
ياتاألداء املهبمة اكنت حتيص عدد  شات الزائد أو عدد ا نا لعملالقرارات أو عدد ا ق يةل  .مل لضئويف هذه احلاالت، حىت الزايدة ا

تطورات مل تذكر ُتعد إجنازا، رمغ أن جودة ا ل ً. 

ثةل عن أوجه القصور .55   :مأ

تاجئ )أ( يال  تطلب  بة ملؤرشات األداء اليت  ناب حتل ت للسـ ًن ند وضع/ل بة الرضورية  تأثري، مل توضع أدوات املرا عا  قل
تاجئ؛ إطار  لنا

ية واألهداف؛فهيا  َّوحاالت مل تعرف )ب(  جعاألسس املر

توفر األسس و )ج( هات وما إىل ذكل، ولكن مل  بدلان والقرارات وا تأشارت مؤرشات األداء إىل زايدة عدد ا جلل
ية أو األهداف؛  جعاملر

بذوةل يف إطار الربانمج؛لوا )د( هود ا ملشك يف مصدر ا   جل

بة؛فهيا  مل توضعوحاالت  )ه(   قنظم وأدوات املرا

بةفهيا جتمع وحاالت مل  )و( تاجئ املر نادا إىل مؤرشات األداء وا يدة ا توفري تقارير  بة  تقياانت املرا ت مف نق ل لب ً  .س

شأن األداء  "9" تقارير  ية ورفع ا تاجئ ألغراض اإلدارة ادلا تخدام إطار ا با ل خل ن  ) ال:13/ نعم:16(لسـ

تاجئ، ا .56 تخدام إطار ا نيمي ا لسـ يالتق تاجئ املعرتف هبا عا يت عىل تعريفات اإلدارة القامئة عىل ا ًمتد ا مل لن لتثب حسب تعريف و .ع
نك ادلويل،  تاجئ هتلبا تعمل إىل لندف اإلدارة القامئة عىل ا ناء عىل ا ية  يط واإلدارة الاسرتا ناسق  لتوفري إطار  ب يج تخط تت لل م

ية اإلدارة سني فعا ية  ساءةل  لوا حت بغ تاجئو .مل تخدم إطار ا نا شأن األداءلسـ تقارير  نظام لرفع ا يا  نظام إداري واث ب أوال  ل ك ن ًك ً.5 

يت احلايل أيضا طلب إىل املوظفني ا .57 سابقة، يف إطار ا يت ا يات ا ثلام يف  ملو ل ُمعل ً ب ب ثم تث لت تقارير سؤولل لني عن إعداد ا
تاجئ  تعانة بإطار ا توى الا ميوا  يا أن  شوا تارة  نادا إىل مؤرشات األداء ا نا سـ سـ ئ ع لخمل م يق ً ً تاجئ  .اخلاص هبمست نوناء عىل  ًب

بل % 55املقابالت، حوايل  تخدم ألغراض اختاذ القرارات من  تقارير  قمن الربامج اكنت ترى أن املعلومات الواردة يف ا سـ تل
يا لعلتلف أحصاب املصلحة مبن فهيم فريق اإلدارة ا تاجئ مقارنة بـ  .خم تخدام إطار ا يد ا نوهذا تطور هام عىل  سـ من % 21لصع

ية يف الربامج ئنا   .2009-2008 ث

هم، فقط  .58 تخدموا املعلومات الختاذ قرارات خاصة بربا هم قد ا بني معا إذا اكنوا أ ندما سؤل نفس ا جمولكن  سـس ي نفع ّ جمل
نعم% 20 بني أجابوا  بمن ا تخدام املعلومات ألغراض  .جملي تج عهنا ابلرضورة زايدة ا بين ال  سـوهذا يدل عىل أن زايدة ا ن يت ل

ية  بة للربامج .واختاذ القراراتخلاإلدارة ادلا تاجئ اب يقة أن إطار ا ياب هذا الارباط إىل  سـوقد يرجع  ن ت نغ لل  :حق

تعددين؛ )أ( يعهتا حل وسط بني أحصاب مصلحة  تطلب  ية  يجة  ميأيت يف معظم احلاالت  بت ت بطلعمل   كن

نفذونو )ب( بق بعد أن يضعه ا ملقد يغريه آخرون بطريقة غري تعاوية ودون إخطار  سـ  .من

                                                 
ي 5 يمي ا سم  تاجئ،  لعملمذكرة حول اإلدارة القامئة عىل ا ق تقن نك ادلويل ل  .1997لبات، ا
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شأهنايوفرو .59 تقارير  ها وإعداد ا ياانت األداء وأغرا تخديم  يحي أدانه عرضا  تو ب الرمس ا ل ب سـ ض ضل مل ً:  

 
 

يدة املوجودة .60 ثةل عن املامرسات ا جلأ تعاون الويق مع موظفني  :م بة اب تاجئ ونظم املرا ثوضع إطار ا ل قن ني واكنت مسؤولل
فقد . 29 و24.4 و15 و11 و7اكن هذا هو احلال يف الربامج  .رات داخل الربانمجرضورية ألغراض اإلدارة واختاذ القرا

ها  تظام كجزء من أعام تخدام هذه املعلومات اب بة اخلاصة هبا وتقاريرها وا لاخنرطت هذه الربامج يف تطوير أدوات املرا نق سـ
ية يو ما  .ل

ثةل عن أوجه القصور املوجودة .61   :مأ

تظمة ول )أ( منطلب تقدمي تقارير  تخدم ألي من أغراض اختاذ ُ تقارير ومل  شأن ا توفر ردود أفعال  سـكن مل  ل ب تت
تقارير عىل أهنا عبء؛ .القرارات نظر إىل ا يجة ذلكل،  لو ُي  كنت

شأن تقرير أداء الربانمج؛و )ب( تقارير  بة فقط هبدف إعداد ا بتعد أدوات وتقارير املرا ل  ق

يا جت/نظمو )ب( بة املوضوعة دا ياانت املرا ًقواعد  خل يل قب هل ابلرضورة  حتلمع املعلومات يف الغالب ولكهنا ال  تس
ياانت شأن أداة  .لبا سجالت، WIKI ITبوهذا هو احلال  ياانت األداء ويف ا تخدهما املوظفون يف مجع  ل، اليت  ب يسـ

بة ته أوج .قولكن األداة مل تصمم كأداة مرا ها شا يت ولكن  بة أخرى مت حتديدها خالل ا بوتوجد أدوات مرا معظم ب ه لتثق
ياانت األداء ألغراض اختاذ القرارات يل  ند حماوةل  بالقصور  حتل  .ع

تاجئ  "10" لنبين اإلطار القامئ عىل ا  ) ال:9/ نعم:20(ت

يت احلايل، طلب إىل ا .62 سابقة، يف إطار ا يت ا يات ا ملثلام يف  ل ُمعل ب ب ثم تث لت نادا إىل سؤولل تقارير ا ًني عن رفع ا ست ل
يا أن حي شوا تارة  ًمؤرشات األداء ا ئ ع   :ددواخمل

تاجئ اخلاص هبم؛ )أ(  لنإىل أي حد شاركوا يف تصممي إطار ا

تاجئ؛وهل  )ب( يا بإطار ا يون  سوا بأهنم  نأ خشص ن لح  مع

ية؛وهل  )ج( نظمة دمعهتم يف هذه ا سوا بأن ا لعملأ مل  ح

تاجئ يف اختاذ القراراتوهل )د( تخدام إطار ا نه ا تج  بين قد  ن اكن ا سـ ع لن   .لت

تاجئ املقابالتو .63 نناء عىل  بين من ًب يةيف % 34لت، زاد مدى ا ئنا يةيف % 69 إىل 2009-2008 ث ئنا . 2011-2010 ث
يار% 66وأشار حوايل  نظمة وفرت هلم بعض اإلرشاد يف ا بني إىل أن ا تمن ا مل خي تاجئ اخلاص هبم وربطه /جمل لنتصممي إطار ا

Purpose of RF

55% 55%

34%

Decision making Regular monitoring Accountabilitty to

MS

Users of RF

45%
41%

20%

Line managers MS KPI implementer

Regular reporting of RF

31%
24%

14%

Within department To the SMT To MS
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توسط يا لألجل ا ية ا ملابألهداف الاسرتا لعل ًوناء عىل مالحظات املقابالت،  .تيج بني إىل توفري % 24أشار حوايل ب جمليمن ا
شلك فردي للموظفني  تدريب  با ناءل ثأ تاجئ اخلاص هبمُ   6.لن وضع إطار ا

يا  .64 ية اليت أثرت تأثريا  ًواكنت العوامل األسا ب سلسـ بين مؤرشات األداء يهيفً   :ت 

بين املوظفني ملؤرشات أداء و )أ( نه  تج  نظمة مما  يد ا تكررة عىل  يريات ا تا ع ن مل صع مل بة مل يصمموها؛لتغ تقتاجئ مر   ن

تصممي قد تغريت بعدها دون أخذ موافقهتم و )ب( تفق علهيا يف مرحةل ا ليرى بعض املوظفني أن مؤرشات األداء ا مل
 .خالل مرحةل الانهتاء من وضع إطار األداء

هم املقابالت .65 يدة اليت حددها املديرون اذلين أجريت  ثةل املامرسات ا معوشمل أ جلم تاجئ ونظم  أن يوضع إطار ت لنا
تعاون الويق مع املوظفني ا بة اب ملاملرا ث ل ترب رضورية ألغراض اإلدارة واختاذ القرارات داخل الربانمج، وأن يقمي سؤولق تعني، وأن 

يد نظمة عىل أنه  مفاإلرشاد املقدم من ا بة للربانمج  .مل يا اب سـواكن هذا  لنجل ثال7ً يل ا مل عىل   .سب

ثةل عن أوجه القصور اليت حددها .66 هم املقابالتمأ   :مع املديرون اذلين أجريت 

نظمة تدربا عاما بغري فائدة خاصة )أ( تاجئ املقدم من ا شأن اإلدارة القامئة عىل ا تدريب  ترب ا ًا ً ي مل ن ب ل  7.لع

تاجئ مع املوظفني او )ب( ملوضع إطار ا بة سؤوللن شأن املرا قني وقدم ادلمع هلم ولكن مل يقدم اإلرشاد  أدوات مجع (ب
ياانت، ن بة إخللبا  ؛)قظم املرا

هدة و )ج( تاجئ مل يعودوا جزءا من مسؤولعصارت مؤرشات األداء يف  ًني جدد وأوئك اذلين وضعوا إطار ا ن لل
نظمة أو الربانمج؛  ملا

شاور مع سؤولملمؤرشات األداء، بعد أن أعدها املوظفون اِّوعدلت  )د( شطة، دون ا يذ األ تون عن  لن نفت
 املعين؛ الربانمج

تاجئ أحادي؛ُطلب إىلو )ه( ناسب إطار  ها  يف  تعامل مع قضااي معقدة أن  ن برامج  ي لت معل  ّتك

تاجئ اكن إطار و )و( يا ولكن ا وسطحاللنا يس فقط دا يه أن يليب احلاجة إىل توفري املعلومات  ً، ألن  خل لعل
يا ًخار  ًأيضا؛ ج

تاجئ عىل أنه إجراء إداري؛و )ز( ننظر إىل إطار ا  لي

تاجئ بو )ح( يق الوقت لنمل يوضع إطار ا ضطريقة تعاوية ويعزى ذكل ابألساس إىل  يةمثل ن يد هنا يد مبوا ئا ع  .لتق

يت تقرير أداء الربانمج .5  تثبخالصات 

ياانت األداء املقدمة من  .67 يامن %) 70 (29 برانمج من أصل 20باكنت  مية جزيا  بوجهية و ً ئ من %) 27( برامج فقط 8ق
يار  بق هذا ا ياانت أداء  بالربامج قدمت  ملع تط ياانت األداء اجملمعة ألغراض و .ياف اكايقتطب تخدام  ترص ا بفضال عن ذكل، ا سـ ق ً

                                                 
يط املوارد وإدارة الربامج واألداء إقامة ورد   6 بة  ختطيف مذكرة أرسلهتا  تاجئ حرضها 10شع تخصصة حول اإلدارة القامئة عىل ا لن حلقات معل   110م

يان أجراه . 2010مشارك يف عام  شلك عام يف ا شاركون رضامه  تبوجسل ا ب  .قسم إدارة الربامج واألداءسـمل
تلفةخلص  7 تاجئ  سم إدارة الربامج واألداء إىل  يان أجراه  خم ا ن ق بت ية أعاله. سـ  .شـانظر احلا
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تعمل تخدم يف أغراض اإلدارة وا شأن األداء ومل  تقارير  يفة رفع ا نادا إىل مؤرشات األداء عىل و تقارير ا لرفع ا سـ ب ل ظ تل ً وخلص  .ست
يت حتديدا إىل ما ييل ًا   :لتثب

سأةل ر% 20ينظر  )أ( شأن مؤرشات األداء عىل أهنا إجراء إداري إلزايم ممن مديري الربامج إىل  تقارير  بفع ا ل
تخدامه؛ بين اإلطار ألغراض اإلدارة وحيد من ا توى أدىن من  سـيؤدي إىل  تسـ   م

نادا و )ب( تقدم احملرز ا ياس ا ميهتا يف  با مما يقلل من  بة بطريقة ريكة غا ًتوضع مؤرشات األداء وأدوات املرا ت ق سق ل ل قك ً
 ؛إىل أهداف الربانمج

نظمي  )ج( توال بد من  رسة وتدريب للموظفني اّ ملحلقات معل  بة ورفع سؤولمي يط واملرا تصممي وا قني عن ا تخط لل
شأن مؤرشات األداء اخلاصة بإطار األداء تقارير  با   .ل

بار تقرير أداء الربانمج إجراء ألف ًا  اًي إدارعت

تاجئ اخل .68 نياب الاخنراط الاكيف ملوظفي الربانمج يف وضع إطار ا بارشا لغ ًاص هبم يؤثر تأثريا  م يس األداء اليت ال يف ً يمقا
يد /تعد وجهية توى األعىل عىل ا توى األدىن ومؤرشات ا ية بني مؤرشات ا يح الصةل ا تضمن تو لصعمية وال  سـ سـ ض ملت مل لسـبب ق

يجي شطة وضع القواعد واملعايري ا .تالاسرتا تعلقة بأ تحديد يف حاةل مؤرشات األداء ا يا اب نواكن هذا  مل ل ليت تلعب ادلول ًجل
يس األداء ية لألمام مبا يف ذكل وضع مقا ياألعضاء فهيا دورا فعاال يف دفع ا لعمل ً ً. 

بل او .69 تاجئ وياانت األداء اخلاصة ابلربامج من  تخدام الفعيل إلطار ا توى الا ملال يزال  ب ن سـ قسـ ل ني عن رفع سؤولم
يه  نظر إ تاجئ مل  يث أن إطار ا بو  نخفضا داخل الو تقارير  لا ي ن ي لل ح يط ولكن كإدارة إدارية لرفع ًم لتخطومل يوضع كأداة لإلدارة وا

تقارير تابعة و .لا تظمة وعىل حنو اكف  تقارير بصفة  تخدمة يف رفع ا ياانت األداء واملعلومات ا ملفضال عن ذكل، ال تقدم  ن ل سـ ٍب م مل ُ ً
ست ابلرض ية  تفق علهيا يف ويقة الربانمج واملزيا يس األداء ا تقدم احملرز، ومقا يا ن ث مل لل بة لإلدارة ي مية وذات فائدة اب لنسـورة  ق

تعمل يس األداء ألغراض اإلدارة عن  .لواختاذ القرارات وا تخدام مقا تعزيز ا يوانعكس ذكل من خالل احملاوالت الفاشةل  سـ ل
يا ية املرفوعة إىل فريق اإلدارة ا تقارير ا لعلطريق إدراهجا كجزء من ا لفصل   .ل

يس أداء الربانمج وأدوات املرا ءاب  قبة املوضوعة براككةيمقا

نات املدروسة، تواجه  .70 ها % 45لعيمن واقع ا ها وتقد شامةل و ية وا ياانت الاك بو حتدايت يف مجع ا ميمن برامج الو يل حتلف ل ب لي
يس األداء هم، يعزى ذكل ابألساس إىل انعدام .يدلمع مقا سب ما أدىل به أحصاب املصلحة يف املقابالت اليت أجريت  معو   :ح

   بإدارة أداء الربانمج؛يفالاكالاهامتم  )أ(

يذ الربانمج؛و )ب( متر  سني ا تقدم احملرز وا نفياس ا لتق ملسـ تح   لل

هاو )ج( بهتا و ياانت األداء ومرا سن من مجع  بة اليت  نا يلأدوات اإلدارة ا حتلق ب حت سـ   .مل

نادا إىل مؤرشات أداءو .71 تقارير ا بة ورفع ا بة للمرا يه اب تو ياب ا يس األداء و ًراككة مقا ت ق ج سي ل سـ ل ً معقدة جدا يؤثران لنغ
يهتايف سلبًيا  تقارير وشفا تخدمة يف رفع ا فوضوح املعلومات ا ل   .ملسـ
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يت تقرير أداء الربانمج  .72 للخالل  يةتثب ئنا بين مؤرشات 2011-2010 ث ية اليت أضعفت من  ت، اكنت العوامل األسا سـ
  :األداء يه

بين املوظف )أ( نه  تج  نظمة مما  يد ا تكررة عىل  يريات ا تا ع ن مل صع مل بة مل يصمموها؛لتغ تقني ملؤرشات أداء وتاجئ مر  ن

تصممي قد تغريت بعدها دون أخذ موافقهتم و )ب( تفق علهيا يف مرحةل ا ليرى بعض املوظفني أن مؤرشات األداء ا مل
 .خالل مرحةل الانهتاء من وضع إطار األداء

ئة ميج  شـال تزال ثقافة إدارة األداء ثقافة ان

يت تقرير أداء ال .73 سابق تثبكام ورد يف  للربانمج ا يةل ئنا شأن )A/48/21ثالويقة  (2009-2008 ث يريات  مترت ا ب، ا لتغ سـ
بة ومؤرشات األداء من  تاجئ املر تقا ية لن ئنا ية إىل ث نا ئا تطوير  .اليت تلهيالث سني وا ية من ا ية إجيا رس ذكل عىل أنه  لوقد  تح ب لمعل يف

ي نظر إ تاجئ بدال من ا متر إلطار اإلدارة القامئة عىل ا لا ل ًن ل باره أحد أوجه القصورملسـ يريات  .عته اب لتغويف معظم احلاالت، أدت ا
ية واألهداف بة ومؤرشات األداء وأسس املقارنة الوا تاجئ املر سني ا قعإىل  ن تقحت بو  .ل تاجئ يف الو يوال تزال اإلدارة القامئة عىل ا لن

بة ومؤرش تاجئ املر سني عىل ا يجرى املزيد من ا تطوير، ومن مث  تقيف مرحةل ا ن تح سـ لل ات األداء وأسس املقارنة حىت ترتخس ل
نظمة يدا يف ا شلك سلمي  ملثقافة إدارة األداء  ًب يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية علما بأن ويقة الربانمج  .ج تد بة ا يط  ثو ل شع ًحت ق

ية  للواملزيا يةن ئنا ل ذات جودة أفضل من ويقة ا2013-2012 ث يةث ئنا نات أخرى يف2011-2010 ث توقع إجراء  حتسي ومن ا  مل
لويقة ا يةث ئنا تاجئ حىت ترخس ثقافة إدارة 2015-2014 ث شأن إطار اإلدارة القامئة عىل ا ها  نات اخملطط  ن كجزء من ا لب ل لتحسي

بو  .ياألداء يف الو

بة الد ناء مرحةل وضع إطار األداء وأدوات املرا رسة أ قياب حلقات العمل ا ث   مليغ

تاجئ إىل .74 شأن اإلدارة القامئة عىل ا تدريب  نقدم ا ب لل ية ُ متكني من ان ئة ا يادية حدت من  ح املوظفني ولكن بطريقة ا لي ب عت
تاجئ شاركة وبين إطار ا نا لمل   .ت

يت تقرير أداء الربانمج .6 يات  تثبتو  ص

شاورات اليت أجرناها مع  .75 تلفة ابإلضافة إىل ا بو ا ناء عىل الواثئق املقدمة من برامج الو ية  تا يات ا تو نا ا يو مل خمل ي ب ل ل ص ل ًضع
ياسؤولملاملوظفني ا شوا تارة  يذ مؤرشات األداء ا ًني عن  ئ ع خمل   :تنف

ية  .76 تو صا ياانت األداء خالل ا :1ل تأكد من جودة  ية ا لبغي تعزيز  ب ل معل يةين ئنا لقسم إدارة الربامج  (2013-2012 ث
سم  يةقواألداء و شؤون املا لا يةل سني )ن واملزيا  .إطار األداءيف وجاهة الودة واجلحت عن طريق 

ته،و .77 تب ايكام ورد يف نص وال تعاون الويق مع  سم إدارة الربامج واألداء، اب بغي عىل  مل  ث ل مكق  املايل، أن يأخذ سؤولين
يذ أهداف  ية  تاجئ وتقارير أداء الربامج  تأكد من جودة إطار ا ية ا بة قوية تضمن فعا بادرة يف وضع نظم مرا نفبزمام ا تق بغ ن ل ل لمل

ية نظمة بطريقة أكرث فعا لالربانمج عرب ا   .مل

تاجئ واملعلومات ال ميكن أن و .78 بة لإلدارة إال إذا اكن إطار ا شأن اإلدارة بامثره اب تظمة  تقارير بصفة  نيؤيت رفع ا سـ ب ن لل لن م
تخدمني ألغراض اختاذ القرارات يدين و مسـاملطلوبة  بغي أن يؤخذ ما  .مف تاجئ وياانت األداء  تعزيز جودة إطار ا ينومن مث،  ب ن لل

بار   :عتييل يف الا
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توى جيب أن يكون للربام )أ( ية بني مؤرشات ا شاء عالقة  بداية وجيب إ سـج أهداف واحضة من ا ن ملل سـبب
 واألدىن؛ األعىل

ية وفقا و )ب( ية واألهداف الوا بة ومؤرشات األداء واألسس املر تاجئ املر يس األداء ا شمل مقا ًبغي أن  قع جع ن تقت ي لن ي
 .SMARTملعيار 

يدة ووجهية وفعاو )ج( ية و بة اك مفجيب أن تكون نظم املرا ف ها واإلبالغ هبا؛ق ياانت و ية مجع ا يلةل من ان حتلح  لب

يتو )د( يقة وفعاةل كام ورد يف معايري ا تقارير بطريقة د بجيب أن ترفع ا لتثق سري .ل شمل دقة نظام إشارات ا لوهذا   .ي

ية  .79 تو صا تقرير وأداة لإلدارة  :2ل تاجئ كأداة لرفع ا سلمي بني إطار ا توازن ا ليق ا ن ل لل سم إدارة (حتق بة  لقاب الربامج لنسـ
يار)واألداء ومديري الربامج ملع عن طريق حتديد مؤرشات األداء وفقا  ً SMART؛ 

سلمي بني .80 توازن ا يق ا لية  ل   :حتقبغ

شأن األداء ألغراض اإلدارة )أ( تقارير  برفع ا   ل

تعمل واختاذ القرارات )ب(   .لوألغراض ا

يس األداء احملددة يف واثئق الربانمج واملزيا .81 نبغي أن تكون مقا ي بل ين يةبداية من (ملسـتقية يف ا ئنا ) 2015-2014 ث
يس نفس   :ياملقا

بل مديري الربامج؛ )أ( بة من  ية واملرا تخدمة ألغراض اإلدارة ادلا قا ق خل   ملسـ

تربها مديرو الربامج ويقة الصةل بأغراض اختاذ القراراتو )ب( ثاليت   .يع

بو .82 هم يف تعزيز  تاجئ  تخدام األكرث اتزاان إلطار ا تإن الا سيس ن لسـ تخداهممً سن ا تاجئ وياانت األداء و سـين إطار ا ح ب   .لن

ية  .83 تو صا ية تصممي  :3ل رسة  بة واإلرشاد ملديري الربامج واملوظفني من خالل حلقات العمل ا بغزايدة دمع املرا ملي ق
يار  يس األداء وفقا  ملعمقا ً نظمةSMARTي تاجئ داخل ا يذها وتقوية اإلدارة القامئة عىل ا يهنا و مل و لن نف تس إدارة الربامج لقسم ( حت

تطوير تدريب وا سم إدارة األداء وا لواألداء و ل  .)ق

يس األداء  .84 يا مقاربة أكرث تعاوية لزايدة اخنراط مديري الربامج واملوظفني يف تصممي مقا بىن اإلدارة ا يبغي أن  ت نن لعل ت ي
تخدامه عىل/وأدوات تاجئ ومن ا بين إطار ا يذها، مما يعزز من  بة ومراجعهتا و سـنظم املرا لن ت نف   . حنو فعالتق

تظم إلطار و .85 يذ ا رسة جزءا من خطة ا تفاعيل مبا يف ذكل حلقات العمل ا تدريب ا نبغي أن تكون برامج ا ل ملل نف لتن ً ملي ي
ية تاجئ  بغا   :لن

يار  )أ( ية بني مؤرشات اخملرجات SMARTمعتعريف مؤرشات أداء  ية و متزي بوجود عالقات  نطق اليت  مب سـب ت
تاجئ توى األدىن ومؤرشات ا نيف ا لسـ توى األعىل؛/مل تأثري يف ا سـا  ملل

يس األداء؛و )ب( نادا إىل مقا تقدم احملرز ا ياس ا ية الالزمة  ية الوا يحتديد األهداف واألسس املر ت ًلق س ل قع   جع

يهنا طوال و )ج( يذ الربامج و ية  شأن  ستوفري اإلرشاد  نف حتيف ت ك يةب نا ئا  ؛لث
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بة متكن الربامج من مجع املعلومات وو )د( يس األداءقوضع نظم وأدوات مرا شأن مقا يها واإلبالغ هبا  بيل  .حتل

ية  .86 تو صا تقارير الفردية  :4ل تقدمي تقرير أداء الربانمج املوحد وا ية  يد الهنا لبغي حتديد املوا ل ئ ع بكر ين ّيف وقت  لمتكني م
لليت تقرير أداء الربانمج الهنايئ  يةتثب ئنا يق( 2013-2012 ث تد بة ا سم إدارة الربامج واألداء و بة  قاب ل شع لق  ادلاخيل والرقابة لنسـ

 ).اإلدارية

ية بطريقة متكن من و .87 بغي أن حتدد اخلطوط الز ته،  شأن دقة تقرير أداء الربانمج ومشو نلطمأنة ادلول األعضاء  ي مب ُ ين ل
شأن تقرير أداء الربانمج الهنايئ تقل  يت ا بإجراء ا ملسـ  8.لتثب

سابقة .7 يت ا يات تقارير ا يذ تو لتابعة  بص نف لتثم   ت

 

يا لكنفذة  ّ   م

ئفذة جزيامن ّ  

نفذة ّغري     م

 

تقرير  يت  يات الواردة يف تقارير ا تو لا ث ص بل  2008لت
يات  الوضع  عن أداء الربانمج2009-2008وتقرير  تو يذ ا صيقات عىل حاةل  ل تنفتعل

  

ية  تو صا   :1ل
 

تخدام  تحديد مدى إماكية تعزيز ا سأةل  تعراض ا سـبغي ا ن ل مل سـ ني
تظام نياانت مؤرشات األداء اب بغي  .ب تو سؤولني ين بار ا مليع  ك شج

يق املقاربة القامئة  تخداهمم ألنظمة الرصد هبدف  بعىل تعزيز ا تطسـ
تكامال للرتكزي اجلاري عىل هنج  ية ا يو تاجئ يف أعامهلم ا سـعىل ا ل من ل

يغ ادلول  يط املايل و تاجئ يف ا بلاإلدارة القامئة عىل ا تخط تن ل ل
يا من أولو لعلاألعضاء، وذكل يف حدود ما تويه اإلدارة ا هذا ل لية 

 .املوضوع

 

يب ذكروا أن املراجعة املوىص هبا يف تقارير 29من أصل % 55حوايل  جم 
سابقة قد متت ميت حلقات معل يف عام  .لأداء الربانمج ا ناء 2010قفقد أ  ً ب

ية تو صعىل ا   .ل
شلك أفضل صوب  تاجئ توجه  بون أن إطار ا بوشلك عام، ذكر ا ن ي ّب ل جمل

ية وأن مؤرشات  شلك تيجاألهداف الاسرتا ياس  بحت قابةل  باألداء أ للقص
بة  للأفضل اب سـن يةل ئنا   .2013-2012 ث

تقد  نادا إىل مؤرشات األداء أن % 55عوبوجه عام، ا تقارير ا ًممن يرفعون ا ست ل
تلف أحصاب  بل  تخدم ألغراض اختاذ القرارات من  بلغة  خماملعلومات ا سـ قمل ت

يا تخد .لعلاملصلحة مبن فهيم فريق اإلدارة ا بل من تُسـولكهنا ال  قم ابلرضورة من 
نادا إىل مؤرشات األداء  تقارير ا ًيرفعون ا ست وقد توقف إصدار  ).مهنم% 20(ل

يس نادا إىل هذه املقا ية ا تقارير ا يا ً ست لفصل   .ل
تظم  تخدام ا شأن الا ندما جترى مراجعة  نفذة  ية  تو ترب هذه ا نو سـ ب ع ص ل ملتع ُسـ م

بة أقوى قياانت األداء مع وضع أنظمة مرا  .لب

ية  تو صا   :2ل
 

ياانت األداء ألغراض الرصد ادلاخيل،  تخدام  بويف حال زاد ا سـ
رشفني عىل الربامج دور أبرز يف  سؤولني ا ملبغي أن يكون  للم ني

يق تكل األنظمة بة للرصد و تحداث أنظمة  بدمع ا صل وال بد  .تطسـ
يقة بني أهداف  ثأن يكون هلم دور أيضا يف إقامة صةل واحضة وو

نظمة الاس ية والعامةملالربامج وأهداف ا ية املر حلرتا  .تيج

 

ية  تو صكام ذكر أعاله يف ا ل ياانت % 45، حوايل 1ُ تخدم  بمن الربامج مل  تسـ
ية بة ادلا خلمؤرشات األداء ألغراض املرا سؤولني  .ق يس دلى ا تايل،  ملواب لل

بة قوية  ية وضع أنظمة مرا رشفني عىل الربامج دور واحض يف تعزيز  قا معل مل
يانهتا خالل ا لو يةص ئنا ية  .2011-2010 ث بة لويقة الربانمج واملزيا للاب نن ث سـ يةل ئنا  ث

بة ومؤرشات 2012-2013 تاجئ املر شأت روابط قوية وواحضة بني ا تق، أ ن لن
نظمة ية  للماألداء واألهداف الاسرتا نفذة متاما إذا  .تيج ية  تو ترب هذه ا ًو م ص ل سـتع

ية مع وض بة ادلا ياانت األداء ألغراض املرا تخدم مديرو الربامج  خلا ب ع نظم قسـ
ية قوية بة دا خلمرا  .ق

                                                 
ية  8 نا رشوع تقرير أداء الربانمج الهنايئ  توى  يت هذا، ا تابة تقرير ا ئيف وقت  ث م ث للك حت ب يق ادلاخيل والرقابة 2011-2010ل تد بة ا ق، املرسل إىل  ل شع

تعديال2012ن يويو 22اإلدارية يف  تقريرل، عىل بعض ا بان يف إمتام هذا ا لت اليت أخذت يف ا  .حلسـ
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تقرير  يت  يات الواردة يف تقارير ا تو لا ث ص بل  2008لت
يات  الوضع  عن أداء الربانمج2009-2008وتقرير  تو يذ ا صيقات عىل حاةل  ل تنفتعل

  

ية  تو صا   :3ل
 

سؤولني عن اإلرشاف  ساعدة املقدمة  شمل ا للمبغي أن  مل ت ني
تحديد يذ ما ييل عىل وجه ا لوا تحداث دمع تقين :لتنف سـ إضايف ال

ها؛ ها و ياانت و ناسب من أدوات حاسوية مجلع ا يغما  بليل تحتل ب ب  لي

 

يت ابإلضافة إىل املقابالت إىل أن  تاجئ مراجعة ا ثبأشارت  من % 38لتن
ها  ياانت و تحداث أدوات حاسوية مجلع ا بني قدم هلم ادلمع الفين ال حتليلا ب ب سـ لي ُجمل

ها ية ا .تبليغو نا وجدان من خالل  لو معل بة لكن ياب أدوات مرا قيت أنه يف  غب تث
شاء  ها، فإن الربامج بدأت يف إ ياانت و ية مجع ا هل  نمركزية وفعاةل  ب يغمعل بلس تت ل

 برانمج أشارت 29 برامج من أصل 5ومن اجلدير ابذلكر أن  .نظمها اخلاصة
يس مثة حاجة لوجود  تايل  بارشة واب لإىل أن مؤرشات األداء اخلاصة هبا  لم

بة ية حىت يأيت الوقت ورمغ  .قنظام مرا تو يذ هذه ا تعني  صذكل، ال يزال  ل تنفي
بة  نا تحداث أدوات حاسوية  يه للك الربامج ادلمع الاكيف ال توفر  سـاذلي  ب سـ مي ف

ها ها و ياانت و يغمجلع ا بليل تحتل  .لب
ية  تو صا   :4ل

 

سؤولني عن اإلرشاف  ساعدة املقدمة  شمل ا للمبغي أن  مل ت ني
تحديد يذ ما ييل عىل وجه ا لوا   :لتنف

 
بغي املوافقة عىل معامةل ردود فعل الزابئن تخدمني /ينال  ملسـا

ية مجع  ية دلمع  ندما توجد أنظمة اك معلياس نوعي لألداء إال  فع مكق
يق معزز يف مجع ردود فعل  تاحة، ويفضل وجود  ياانت ا سـا مل نب تل

ها والاعامتد، إن  توى الربامج  لكتخديم األدوات عىل  سـ مسـ م
بادرة املقرتحة  بأمكن، عىل ا  شأن خدمة الزبون؛مل

 

يه ( تو يا  جسم إدارة الربامج واألداء وأبطال فريق اإلدارة ا ل لعل لق
 )خدمة العمالء

  

ية قد نفذت% 45أشار حوايل  تو بني إىل أن هذه ا صمن ا ل ولكن مل يعرث  .جملي
يت ناء ا نظمة أ توبة داخل ا سجالت ا بعىل ا ثملك ث مل بوشلك عام، حددت  .لتل

بغي مجع يت أنه  نية ا يب ث بة لتمعل لل ردود األفعال اب سـن يةل ئنا  فامي 2013-2012 ث
بدأ الربامج وال أي وحدة  . مؤرش أداء20خيص حوايل  تولكن حىت اآلن مل 

ياانت يق مجع ا بمركزية يف  لسـ ية إمتام  .تن همون بوضوح  يفمل يكن املوظفون  كيف
يل للميض  تفق همم عىل ا تصل هبم أي إدارة مركزية  همة ومل  بهذه ا سمل ت لت ل

  .ًقدما
يع  ياانت دلى  ية مجلع ا توفر أنظمة اك ندما  نفذة  ية  تو مجترب هذه ا ب ت ع ص ل لتع فسـ م

 .الربامج

ية  تو صا   :5ل
 

سؤولني عن اإلرشاف  ساعدة املقدمة  شمل ا للمبغي أن  مل ت ني
تحديد يذ ما ييل عىل وجه ا لوا   :لتنف

 

هم معايري  توى الفردي  شورة عىل ا تدريب وا لفتوفري ا سـ مل ملل
يدة يف يق تكل جلاملامرسات ا يط لألداء وأنظمة الرصد و ب ا تطتخط ل

 املعايري؛

 

تاجئ، إال أن  شأن اإلدارة القامئة عىل ا تدريب  نرمغ توفري ا ب بني % 24لل جمليمن ا
سم إدارة الربامج واألداء أن  .أشاروا إىل أهنم شاركوا يف تدريب فردي قوذكر 

يويم متر كجزء من العمل ا تدريب الفردي  لا ست ولكن، ألن هذه  .مسـل ليرمبا 
ية  تقام حلقات معل إضا تدريب،  ياجات ا ية ا ية  فالطريقة األكرث فعا سـ ل ت ب حل لتل

بل   .ملسـتقيف ا
سم إدارة الربامج  قوبوجه عام، اكن املوظفون راضني جدا عن ادلمع املقدم من  ً

تدريب لعدد  .واألداء يف هذا الصدد سم ا لفقد وفر ا  . من املوظفني110لق
نفذة ية  تو مترب هذه ا ص ل رسة سـتع ند تقدمي املزيد من حلقات العمل ا ي متاما  ملع ً

تدريب للقامئني عىل الربامج   .لوا
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تقرير  يت  يات الواردة يف تقارير ا تو لا ث ص بل  2008لت
يات  الوضع  عن أداء الربانمج2009-2008وتقرير  تو يذ ا صيقات عىل حاةل  ل تنفتعل

  

ية  تو صا   :6ل
 

سؤول ساعدة املقدمة  شمل ا للمبغي أن  مل ت ني عن اإلرشاف ني
تحديد يذ ما ييل عىل وجه ا لوا   :لتنف

 

تقدم احملرز إجامال  تحداث أداة للرصد قادرة عىل رصد ا لا سـ
تظم،  شلك  ية  ناد إىل األهداف واملؤرشات الر نابال ب سـ مس ئي ت

يا تخدهما فريق اإلدارة ا ثال،  لعلفصيل  ليسـ  .م
تقدم شأن ا تقارير بطريقة واحضة  ية رفع ا بغي أن تدمج  لو ب ل معل  ني
ية يف  يس األداء يف ويقة الربانمج واملزيا تخدام مقا ناحملرز اب ث يسـ

يا يادية املرفوعة إىل فريق اإلدارة ا ية الا تقارير ا لعلا ت لفصل ولكن  .عل
يد إطار األداء  بار  با يف الوقت احلايل اب تعققد يكون ذكل  ت عصع ً

 .احلايل

 

ته  ي% 20نسبأعرب ما  تو بني أهنم يرون أن هذه ا صفقط من ا ل ة قد جملي
ية .نفذت نظمة أصدرت تقارير  فصلفا بعض الوقت بعد بدء  .مل لولكهنا توقفت 

  .إصدارها
ية ميكن أن تصري فعاةل فقط إذا وضع إطار  تو صومن اجلدير ابذلكر أن هذه ا ل

تقارير ولكن ألغراض اإلدارة أيضا يس فقط يف إعداد ا تخدم  ًتاجئ  ل سـ لن  .لي
يات أعاله( تو صانظر ا  ).ل

تعني  تال يزال  يةي تو صيذ هذه ا ل ند دمج  .نف نفذة  ية  تو بار هذه ا عوميكن ا ص ل مت ع
تقدم احملرز واليت تعد  شأن ا يا  ية املقدمة إىل فريق اإلدارة ا تقارير ا لا ب لعل لفصل ل

يس األداء نادا إىل مقا يا ً   .ست

ية  تو صا   :7ل
 

لبغي أن توىل األولوية يف ا يةين ئنا يمي عن 2011-2010 ث تق إلجراء 
ية هذه امل نو عثب  ل يار قدر أقل ك يس ومالءمهتا هبدف ا ختقا ي

توهجة  ية وا تاجئ واملؤرشات واألهداف املر ملوأجدى من ا حل لن
بو  تفق علهيا يف الو ية ا يابألحرى حنو األهداف الاسرتا مل تيج

يةلل ئنا يةث تا ل ا باع مقاربة  .ل سن ا تورمبا  يمي "يسـتح لتقجدول ا
توازن توسط؛ " ملا ية لألجل ا مليف اخلطة الاسرتا ريق لف(تيج

يا  )لعلاإلدارة ا

 

ية قد نفذت% 65أشار حوايل  تو بني إىل أن هذه ا صمن ا ل وتوجد أدةل  .جملي
ية  نات يف ويقة الربانمج واملزيا للعىل ا نتح ث يس يةل ئنا يث 2013-2012 ث ح 

يت من  .لوحظ وجود عدد أقل من املؤرشات واألهداف متكن هذا ا لتثبومل  ي
بة  تاجئ اب لليمي جودة إطار ا ن سـل لن ئناتق   .2013-2012 يةث

تقدم احملرز أو ما إذا % 97مل يكن حوايل  بة ا شأن مرا بني يعرفون  لمن ا ب قي جمل
ية لألجل  نادا إىل اخلطة الاسرتا تقدم احملرز ا ياس ا يجاكنت مثة مقاربة  س تل ً ت لق

توسط يت .ملا ية ا ناء  ية أ تا ثبومل يعرث عىل أدةل  معل ث ب  .لتك
يق ادلاخيل والرقابة اإل تد بة ا قترب  ل شع نفذة فور وضع سـتع ية  تو مدارية هذه ا ص ل

ية لألجل  نادا إىل اخلطة الاسرتا تقدم احملرز ا تابع ا بة  يجنظام مرا س ل تي ً ت ق
توسط   .ملا

ية  تو صا   :8ل
 

بغي حتديد  يوية،  ية و يس لألداء أكرث فعا نيعا العامتد مقا ح يي ل ًشج ت
تاجئ وتدويهنا  يق ا تأثري يف  نات واخملاطر اليت من شأهنا ا نا ل له حتق لتك

ية إىل حل جانب األهداف العامة واملؤرشات واألهداف املر
 لقسم إدارة الربامج واألداء(احملددة؛ 

ية   نات واخملاطر كجزء من ويقة الربانمج واملزيا للحددت ا ن ث لتكه يةُ ئنا -2012 ث
2013.  

ية متاما تو ًنفذت ا ص  .ل

ية  تو صا   :9ل
 

تع هبا املديرون يف جم بح  متنظرا للخربة الواسعة اليت أ يت يص لتثبال ا
تاجئ  يت ا ية  سن اذلي طرأ عىل اإلماكيات ا نوا ث لعمل ن لتح ت بل ل ُ

يا متاما  شوا بة  تاجئ املر نة ا تقاء  بغي أن يكون ا بة،  ئاملر ع ن ي ن تقي ن لتق ع
تقارير؛  ية ا بريا عن نو لويس بعد غربلهتا يك تكون أصدق  ع تع ل

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية( تد قبة ا ل   )شع

يق   تد بة ا قحتت إرشاف  ل تار مديرو الربامج شع خادلاخيل والرقابة اإلدارية، ا
يت تقرير أداء  يا مؤرش أداء واحد للك برانمج ألغراض  شوا ثبوالوفود  ئ تع ً

يةللالربانمج  ئنا  .2011-2010 ث
 

يت مؤرش أداء واحد للك برانمج  ند إجراء هذا ا يا  شوا ثبوقد اخرتان  ع ئ لتع ً
بة واحدة للك برانمج يجة مر تقبدال من  نت ً. 

ية متامانفذت تو ً ا ص  .ل
ية  تو صا   :10ل

 

ينبغي مراعاة اجلدول الزمين إلمتام تقارير لك برانمج وتقرير أداء 
 ).لقسم إدارة الربامج واألداء(الربانمج مبجمهل؛ 

يه إلمتام تقرير أداء  تفق  علساعد اجلدول الزمين الواحض وا مل ي
تأكد من توفري الوقت الاكيف إلمتا يهتا عىل ا لالربانمج و بث م ت

توايل بدال من إمتاهمام يف آن واحد ًاإلجراءين عىل ا  .ل

يا تعد تقارير أداء الربانمج الفردية وتقرير أداء الربانمج اإلجاميل يف آن   ّحا ً ل
يت  .واحد يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية بإجراء ا تد بة ا سمح  بوهذا ال  ثق ل شع تي لل

تد .بشأن تقرير أداء الربانمج الهنايئ بة ا لترب  شع قيق ادلاخيل والرقابة سـتع
يه إلهناء  تفق  ند وضع جدول زمين واحض و نفذة  ية  تو علاإلدارية هذه ا ع ص مل م
توايل  يهتا إلعطاء وقت اكف إلمتام اإلجراءين عىل ا لتقارير أداء الربانمج و ٍث ب ت

  .ًبدال من إمتاهمام يف آن واحد
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تقرير  يت  يات الواردة يف تقارير ا تو لا ث ص بل  2008لت
يات  الوضع  عن أداء الربانمج2009-2008وتقرير  تو يذ ا صيقات عىل حاةل  ل تنفتعل

  

ية  تو صا   :11ل
 

يت تقرير األداء املرحيل لعام  ناد إىل 2010تثبال نقرتح  ست ابال
ية  نويقة الربانمج واملزيا ، ذكل أن إطار األداء 2011-2010ث

يغطي  ية لاحلايل مصمم  نا ئا تاجئ لث يت ا نوال يرحج أن يكون  لث بت
ية جمداي متاماامل ية املفصةل ووضع  .حلر بح إعداد املزيا نويف حال أ ص

ياسة تعدل هذه ا نواي  سـإطار األداء  سـ يق ( .لسـ تد قبة ا ل لشع
  )ادلاخيل والرقابة اإلدارية

نحو املوىص به  تني عىل ا يت لك  يات ا لجترى  ث نمعل سـب   .لت

 

 ]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق األول
يت  لتثبتعريف معايري ا

سري من أجل نونة طّبق، ءاتاإلجراتي  يغة معدةل للويقة ا يت  ملع فريق ا ث ص بة ألنظمة "لتثب يدة اب سـمعايري املامرسات ا لنجل
ياانت تحدةمن إعداد، "لبا يق الوطين للمملكة ا تد تب ا مل  قل ياانت األداء واملعلومات . 9مك تحىل  بغي أن  تايل،  بواب ت ينل

يذ الربامج  تخدمة يف إعداد تقارير  تنفا يةملسـ تا لابلصفات ا  :ل

مية  .1 بة ملا لقالوجاهة وا يههتدفلنسـاب نظمة" ل إ يس األداءمن إجناز "ملا تضمن . ي وفقا ملقا تحديد المكي يوجيب أن  لا
تقارير إو نصوص جوانب األداءمعلومات تغطي اكفة لعداد ا بة علهيامل ا تاجئ املر تق يف ا بغي عىل. ومؤرشات األداءلن ية ينكام  مهنج 

ياانت واملعايري والافرتاض ياانت والافرتاضات . ات أال تكون مضلةللبمجع ا بلورة ضعيفة األثر عىل لبوجيدر عدم إدراج ا
يت  .لتثبالرأي اخلاص اب

ياس األداءل وشملا/ايةفكال .2 تقدم احملرز بدالةل  قشف عن مدى ا ل بغي أن .للك تشـ و ياانت األداء متين يع بل  مجعىل 
تا يمي شاململاملعلومات ا تقاريرتقحة بغرض إجراء  يس األداءل إلعداد ا يه مقا نادا إىل ما  ي ا تقتضت ً  .س

ية .3 يل، . الاطالعسهوةل /لامجلع بفعا بة بغرض ا نا نظم ا سجتعني توفر ا سـ مل ل نفاذلتي ياانت الالزمة لوا يل ا تقرير، و ب، وا حتل لل
يس األداء تقارير وفقا ملقا يإلعداد ا  .ل

ية .  املقارنةنإماكية/تالاساق .4 ناول املعلومات املؤرشات الر ئيسـجيب أن  . من إجراء مقارانت هادفةّمتكن املامثةل اليت تت
يات األكرث دقة حال توفرها وإاتحهتا تخدام اإلجراءات أو ا بدأ الاساق من ا نع  ملهنجوال  سـ ت يري . ممي تغيد أنه جيب تويق أي  ث ب

ية مطلقة شفا تخدامه  يات وتربير ا فيف اإلجراءات وا ب سـ تحقق الاساق مبا ييل. ملهنج تو  : ي

بات )أ( تطليق  مب تلفة؛تط ية عىل فرتات  خم ا  ملهنج

يق و )ب( ثل  شاريع والربامج ذات اخلصائص املامتثةل  تاحة فامي بني ا توجهيات واملعارف ا يق ا شابه يف  با مل مل ل ب تطت متط ل
ية،  شابه بني األقالمي؛وملهنجا ية وأوجه ا يت الفرتة الز يا، وتو نولو تخدام ا تا ن لسـ م قل ج  تك

بارات والافرتاضات عىل و )ج( تيق الا خب ساواة عرب اتط لسيقدم ا متل ألساس املقارنة؛مل  حملناريو ا

يا، وعىل مدار الوقت و )د( يا وخار ساوية، دا بري بطريقة  تكوين رأي  تخدمة  بادئ ا يق ا ًضامن  ج خلخ ت ل سـ مل مب مل تط
تلف شاريع والربامجخموعىل   .مل ا

يق و مترارية فقط يف حاةل توفر نإماكية املقارنة حتقميكن  شاهبة يف ملعلومات سواء من فرتاسـا ية سابقة أو من برامج  تات ز من م
باب و. أماكن أخرى سـتؤكد عدة أ ية ّ ياسنإماكية امهعىل أ مترارية ا لقملقارنة وا سن يف أداء ف. سـ يق  نطوي  حتأوال، قد  حتقي ً

يذه عىل املدى القصري نوع اذلي ال ميكن  يلكي من ا يري جوهري و تنفبرانمج ما عىل  ل ه يريات يف. تغ تطلب تكل ا تغيث  لت  ح
تاجئ" تسـتقر"العادة بعضا من الوقت يك  تأثري عىل ا نوبدأ يف ا ل ية اليت و. لت يري ا يا، ميكن أن يؤدي  لكيفاث تغ أداء هبا قاس ين

ها شأن األهداف اليت يعملون من أ باس  هم، والا با يت ا جلالربانمج إىل حرية املوظفني القامئني ابلعمل و ه ت بت لت ن ثا، من و. تشـ لاث
يد يد توفر معلومات  جا ية اليت تعمل هبا  أجل إصدار األحاكم ة قابةل للمقارنة منملف نظمة"لكيفحول ا فإذا ما أدت ". ملا

يري ما  ننييتغالربامج إىل  سري إجراء مقارنة عرب ا بح من ا سـقاس،  لع ليص  .فسـ

                                                 
يار  9 يجختا تب رئاسة الوزارةلنسـا ياانت األداء،  يح، إطار معل  مك ا ب يةوزارة اخلزانة، للصح   2001، مارس مللك ا
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تحقق نإماكية /ادلقة .5 يري مع توفر تويق والا تجابة  تصف ابال تخدام املطلوب، وأن  ثمبا يفي مبعايري الا تغ سـ ت حض للسـ
ياس تج عهنا ا تحقق من حصة الاجراءات اليت  يث ميكن ا لقشأهنا،  ين ل حب تحزي و. ب تخيل عن ا بدأ ادلقة ا لتطلب الالزتام  ل مب ي

يقن بقدر اإلماكن  يةلتوعدم ا ية ا نا لعملمن ا تحقق .حل تطلب توفر ادلقة وإماكية ا يت،  تعلق اب ل وفامي  ن ي توينيلتثبي  :مسـعىل 

توى األول ابدلقة )أ( سـتعلق ا ياانت واملعلوماتملي بات املادي  ندي، ويقصد به اإل تويق ا ب وا ث ث للل ية ملست  ؛لمكا

ثاين و )ب( توى ا لتعلق ا سـ نديملي تويق ا ملستابدلقة وا ث ية،ل بات املادي للمعلومات غري ا لمك ويقصد به اإل  .ث

يد  .6 تقارير يف املوا عرفع ا بل نا سـا تاةمل سمح  تظام ابلقدر اذلي  تاج املعلومات اب مب، وذكل بإ ي ن رسعة ن تقدم احملرز، واب لبعة ا ل
تفادة من تكل املعلومات مترار الا سـاليت تكفل ا  .سـ

ية/الوضوح .7 شفا فا سـهتدفني من  ،ل تخدمني ا سامح  شف عن املعلومات  ملوهو ا سـ لل يعابللملك هم والا تا  واختاذ سلف
ثقة ية . لالقرارات بدرجة معقوةل من ا شفا فوتعلق ا ل نظر هبا إىل ت توحة، وواحضة، ابملاإلبالغ يُابدلرجة اليت  مفعلومات بطريقة 

ية ندة إىل أدةل واث سقة، و ية، وحمايدة، و ئقووا مست ت ها ابألسلوب اذلي ميو. مقع ها و يل املعلومات و ُتعني  يل حتلمجع سج ن َكتي
يهتا سـهتدفني من اإلقرار مبصدا يني ا تخدمني اخلار يني وا قاملراجعني ادلا ملج سـ ية مجةل . ملخل شفا يق ا تطلب  فو لحتق أمور، ي

 :يهناب من

ها بوضوح ورصاحة؛ )أ( ثيقيان اكفة الافرتاضات وتو  ب

ية؛و )ب(  جعاإلشارة الواحضة للمواد والواثئق املر

ساابتوت )ج( يح اكفة ا حلو تخدمة وذكرهاض يات واكفة املعلومات ا سـ، وا  ؛ململهنج

تويق؛و )د( يات ا يريات اليت جترى عىل  تحديد الواحض لاكفة ا ثا ل معل تغ  لل

ها ات جتميع املعلومو )ه( تقل؛ثيقوتو يت ا ملسـبطريقة متكن من ا  لتثب

رشح وو )و( لتويق ا تربير /ث يات،(لأو ا يار اإلجراءات وا ثال، ا يل ا ملهنجعىل  ت خمل يس سب ، ومصادر يواملقا
نات ية، ومعايري أخذ ا ياملعلومات، والعوامل الر لعسـ  ؛)ئي

يار املعايري؛و )ز( تتويق مربرات ا  خث

شلك اذلي ثتويق الافرتاضات، واملراجو )ح( يب اب لع واألسا تخّميكن ل راج معلومات واردة سـهجة أخرى من ا
تقارير؛ يف  لا

ية و )ط( جتويق أي عوامل خار سـهتدفنييف قد تؤثر للمرشوع ث تخدمني ا ملقرارات ا  .ملسـ

يمي اإلبالغ .8 يار آخر  ناك  لتقو مع تقاريره تضمنل وإعداد ا يس األداء و ي عن مقا  :ي

سريدقة )أ( سري إشارات نظام يتحىل. ل نظام إشارات ا يفة ل ا ياانت األداءظبو بنفصةل وال تعد جزءا من  وأجري . م
نادا إىل تقيمي ً لدلقة ا ياانت األداء الواردة كجزء نإماكية ست تقديرات عىل أساس املعلومات املقدمة يف  بتربير ا ل
يةللتقرير أداء الربانمج من  ئنا  .2011-2010 ث

ثاين املرفقييل ذكل [  ]لا
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ثايناملرفق  لا  

يةلاعينات لا ديدحتاجامتعات  ئشوا  ع

بوقام أعضاء فريق  يا للو ياإلدارة ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  أو ،لعل تد بة ا نوب عهنم يف حضور موظفي  قمن  ل شع ي
)IAOD(تحديد ية ب،  شوا نات  ئ  ع  .من مؤرش أداء للك برانمجعي

تارخي  عن سؤولملا لا
 الربانمج

ته  امس الربانمج ظيفو

يد الكرك 30-3-12 ثقافة امل لسـا ساعد، قطاع ا لدير العام ا مل
ية ناعات اإلبدا عوا  لص

  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة– 3برانمج 

يد أونامي  21-3-12 تطوير لسـا ية– 8برانمج  لانئب املدير العام، قطاع ا يق جدول أعامل ا من  لتسـ  تن
يط  – 9برانمج  يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر حملا سـ ب يقل

هادئ وأمرياك ال بدلان األقل منوالا ية والاكرييب وا لال ني  ت
يا– 10برانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل  ل

يد اتاكغي 21-3-12 ب لسـا ساعد، قطاع ا ُاملدير العام ا ل ية مل لتحتين ا
ية  ملالعا

ية الفكرية– 12برانمج  بو  يف ادلويل ومعايري الو للملك ا ي  لتصن
ية للمعلوم – 14برانمج  ية ملاخلدمات العا تعلقة اب مللكات ا مل
 الفكرية
ية الفكرية– 15برانمج   مللك حتديث ماكتب ا

شارد 22-3-12 يد و تا يسـ ية  ل يدي  – 4برانمج  ملانئب املدير العام، قطاع القضااي العا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل ل
ية  ثواملوارد الورا

نطاقات– 7برانمج  تحكمي والوساطة وأسامء ا ل ا  ل
يا– 10برانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل  ل
ية الفكرية– 17برانمج   للملك إذاكء الاحرتام 
ية– 18برانمج  تحدايت العا ية الفكرية وا مل ا ل  مللك
تواصل– 19برانمج   ل ا
ية– 20برانمج   ج املاكتب والعالقات اخلار

يدة  22-3-12 يق ادلاخيل والرقا دريكلسـا تد بة ا قسكرتري  ل بة شع
 IAODاإلدارية 

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية– 26برانمج  تد ق ا  ل

نري 23-3-12 يد اب شـا تسـ سم برانمج اإلدارة واألداء  ل قريس  ية وإدارة الربامج– 22برانمج  PMPSئ متويل، املزيا ن ا  ل
ناس 23-3-12 يد إ جا ية مسؤول لسـ بين ا ت أول إداري، قطاع ا لتحل

ية  ملالعا
ية العالمات  – 2برانمج  نا تجارية والرسوم والامنذج ا عا لص ل

ية ياانت اجلغرا فوا  لب
بونة– 6برانمج   لشـ أنظمة مدريد والهاي و

نري 26-3-12 يدة اب شـا تسـ سم إدارة الربانمج واألداء ل سة  قر ية والربانمج - 22برانمج  ئي ية واملزيا شؤون املا نإدارة ا ل  ل
يدة داير 28-3-12 رشيةقامئ بأعامل مدير إدارة املوارال لسـا رشية وتطويرها– 23برانمج  لبد ا  لب إدارة املوارد ا
يد رايين 28-3-12 تاكر لسـا بة الا بمدير  شأن الرباءات– 5برانمج  شع تعاون  ب نظام معاهدة ا  ل

توسطة– 30برانمج  رشاكت الصغرية وا مل ا  ل
نك 29-3-12 يد  يا فسـ تصاد مسؤول ل بة الا تصادي أول،  ق ا شعق

 واإلحصاء
يلادلراس – 16برانمج  تح تصادية واإلحصاءات وا لات الا ل  ق

يد براساد 29-3-12 تب املدير  لسـا ئة  يس  يذي ور مكاملدير ا ئ هينف لت
 العام

يذية– 21برانمج   لتنف اإلدارة ا

يد راي 30-3-12 تعلقة ابملؤمترات واللغات– 27برانمج  مدير، إدارة املؤمترات واللغات لسـا  مل اخلدمات ا
يد يل 30-3-12 يا الاتصاالت– 25برانمج  عاليم األول اإلسؤولملا لسـا نولو ج املعلومات و  تك
تودل 2-4-12 يد  شـا يسـ   الرباءات– 1برانمج  مدير إدارة قانون الرباءات بل
يد دونوفان 2-4-12 يق األمن  لسـا تنسـالقامئ بأعامل ريس دائرة  ئ

سالمة  لوا
  األمن– 28برانمج 

يدة بويلون 2-4-12 تا ب لسـ ُمدير، إدارة ا باينلتحين ال للمية  ناء اجلديد– 29برانمج  ت  لب ا
بل  18-4-12 يدة جا ما ساعد لسـ ملساعد إداري، انئب املدير العام ا   خدمات ادلمع اإلداري– 24برانمج  م

ثالثييل ذكل [  ]لاملرفق ا
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ثالثاملرفق  لا  

يت  لتثبقامئة اجامتعات ا

يون يف أجرى تصا صالا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية خ تد بة ا ق  ل باع معايري موحدة  مراعاة ت مععدة مقابال) IAOD(شع تا
 .لربوتوكوالت إجراء املقابالت

تارخي يفة  عن الربانمجسؤولملا لا  امس الربانمج ظالو
يدة ل 5-4-12 بة قانون حق املؤلف جنولسـا شعشار أول،    حق املؤلف واحلقوق اجملاورة– 3برانمج  مست

يد هوبرجر 13-4-12  لسـا
 

يدة فريديل  لسـا

شار بة الا تمدير  رشيعاتسشع تات القانوية وا  لن
 

تجارية سم العالمات ا لريس  ق  ئ

ية  - 2برانمج  نا تجارية والرسوم والامنذج ا عالعالمات ا لص ل
ية ياانت اجلغرا فوا  لب

سون 16-4-12 يد  يا بسـ يل الهاي ل تب  تسجريس  مك بونة– 6برانمج  ئ  لشـ أنظمة مدريد والهاي و
يد يل 17-4-12 يا الاتصاالت– 25برانمج   اإلعالممسؤويلكبري  لسـا نولو ج املعلومات و  تك
ندور 17-4-12 يد  غا يق سؤولملا لسـ بة  سـ األول عن الربانمج،  تنشع

ية  لتمنجدول أعامل ا
ية– 8برانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ  تن

يرتو 17-4-12 يد دي  با  لسـ
يد كونغولو  لسـا

بو ية الو يمدير أاكد  مي
هين تطوير ا يس برانمج ا ملالقامئ بأعامل مدير ور  لئ

بو– 11مج بران ية الو ي أاكد  مي

يد دوانفان 18-4-12 سالمة لسـا يق األمن وا لالقامئ بأعامل ريس دائرة  تنسـ   األمن– 28برانمج  ئ
يد فاراسوبولس 18-4-12 بو لسـا يفات ادلوية ومعايري الو يريس خدمات ا ل لتصن بو – 12برانمج  ئ يفات ادلوية ومعايري الو يا ل  لتصن
تيش 19-4-12 يد رو يا ترينري،-لسـ

 
يد ريوس،  لسـا

 
يد راتراي  لسـا

ملالريس وا سوية سؤولئ سم  ت القانوين عن  ق
 منازعات أسامء احلقول

نازعات أسامء مسؤول سوية  سم  م قانوين يف  ت ق
 .احلقول

ية سم املعلومات والعالقات اخلار جريس   قئ

تحكمي والوساطة وأسامء احلقول– 7برانمج   ل ا

يدة آدم 20-4-12  لسـا
يد ثوم  لسـا

 مساعد إداري
تب املدير العام شارين،  مكبري ا ت  ملسك

يذية– 21برانمج   لتنف اإلدارة ا

يدة مالكويد 23-4-12 بو لسـا بة الو يريس  مكت تواصل- 19برانمج  ئ  ل ا
يد غوراماند 25-4-12 تطوير لسـا تدريب وا سم إدارة األداء وا لريس  ل ق رشية وتطويرها– 23برانمج  ئ  لب إدارة املوارد ا
يد سعد ال 25-4-12  هـللسـا

 
يد براديل  لسـا

ية يذي، إدارة العالقات اخلار جاملدير ا  لتنف
 

رشااكت ية وا نظامت ادلوية احلكو سم ا لريس  ل مل مق  ئ

ية– 20برانمج   ج املاكتب والعالقات اخلار

باان 26-4-12 يد رواك اك ما شار–مدير أول  لسـ ساعد املدير ،مست  تب  م  مك
 العام

ية للمعلومات ا – 14برانمج  ملاخلدمات العا ية مل مللكتعلقة اب
 الفكرية

يد راي 27-4-12  لسـا
 

يدة شاد يانالسـا  فر

 مدير إدارة املؤمترات واللغات
 

بة اللغات شعريس   ئ

تعلقة ابملؤمترات واللغات– 27برانمج   مل اخلدمات ا

يدة كوك روبزن 27-4-12  لسـا
 

يدة بوان  لسـا

ية سم اخلدمات املا لمدير   ق
 

ية سم املزيا ن مدير   ق

ية والربانمجإدا – 22برانمج  ية واملزيا شؤون املا نرة ا ل  ل

يجر 27-4-12 يد كرا تا  لسـ
 

يد ابرتلز  لسـا

ية تحدايت العا بة ا ملمدير  ل  شع
 
بة سؤولملا بشع األول عن الربامج اخلاصة 

ية تحدايت العا ملا  ل

ية– 18برانمج  تحدايت العا ية الفكرية وا مل ا ل  مللك
 

يد فان جريونن 27-4-12  لسـا
 

يدة مني  لسـا

بة ية الفكريةشعمدير   للملك إذاكء الاحرتام 
 

تطوير سم ا لريس  ق  ئ

ية الفكرية– 17برانمج   للملك إذاكء الاحرتام 

نك 30-4-12 يد  يا فسـ يات ل تصاد واإلحصا بة الا تصادي أول،  ئا قشع تصادية واإلحصاءات  – 16برانمج  ق قادلراسات الا
يل تح لوا  ل

يد رايين 30-4-12 تاكر لسـا بة الا بمدير  توسطة ا– 3برانمج  شع ملرشاكت الصغرية وا  ل
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تارخي يفة  عن الربانمجسؤولملا لا  امس الربانمج ظالو
يدة بويلون 1-5-12 تا باين لسـ ية  بين ا بة ا للممدير  ت ل   خدمات ادلمع اإلداري – 24برانمج  لتحشع

ناء اجلديد– 29برانمج   لب ا
يرن 1-5-12 يد سفا نتا  لسـ

 
يد جريربكوف  لسـا

بعض مسؤولمدير و بة اخلاصة  ب الربامج، ا لشع
يا بدلان يف أورواب وآ سـا  ل

يال ا– 10برانمج  بدلان يف أورواب وآ سـتعاون مع بعض ا  ل

شو 1-5-12 شا يد  تا ت نسـ  ل
يدة وجيي  لسـا

يدة نرييري  لسـا
يد نوجويو با  لسـ

 مدير أول
يني، مسؤولانئب مدير، و ئيسـو الربامج الر

يا ميي ألفر تب اإل يقا  قلملك

يا  – 9برانمج  ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر سـا ب يقل
ية وا هادئ وأمرياك الال يط ا نوا يل بدلان األقل تحمل للاكرييب وا

 منوا

ندالند 2-5-12 يد و يا يدية لسـ بة املعارف ا تقلمدير  ثقايف  – 4برانمج  لشع بري ا يدية وأشاكل ا لاملعارف ا تع لتقل ل
ية يدي واملوارد الورا ثا  لتقل

تودل 2-5-12 يد  شيا يسـ بة قانون الرباءات بل   الرباءات– 1برانمج  شعمدير 
يد مريديث 3-5-12  لسـا

ي يدة  نا  وراوندلسـ
 كمدير وبري اإلداريني

تحديث ية وا بين ا بة ا لساعد  ت ل شع  لتحم
ية الفكرية– 15برانمج   مللك حتديث ماكتب ا

ثزي 4-5-12 يد ما تا شأن ،مدير لسـ تعاون  بة أعامل معاهدة ا ب  ل شع
تطوير  لالرباءات وا

شأن الرباءات– 5برانمج  تعاون  ب نظام معاهدة ا  ل

نديوغولو 4-5-12 يد ا يا يفسـ قريس  ل يق ادلاخيلئ تد قسم ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية – 26برانمج  ل تد قا  ل
 

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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الرابعاملرفق   

يمي نة ا يت  تقياميت ا ب لتق تضمم  لتث

  تسـتويف املعايري مبا يكفي
ئتويف املعايري جزيا   تسـ

تويف املعايري   تسـال 

شات اخلاصة اب: مؤرش األداء – 1الربانمج  نا قتزايد ا تخداماهتاملبادئ امل نظام براءات الاخرتاع، وا سـلقانوية  ل  .ن

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة يث أهنا   لقا يامي سلامي عىل حنو جزيئ  يذ  يمي بأهنا ذات صةل وفائدة  تخدمة يف ا ياانت األداء ا حتصف  تق نف ًتق ً ت لل سـ ب ملت

تخدام ا سـتقر إىل املعلومات اخلاصة اب نظام الرباءاتتف لبادئ القانوية  ن  .مل
شمول/الكفاية نجزة يف   لا شطة ا تص ابأل ية ومفصةل فامي  ياانت األداء شامةل واك ملتعد اكفة  ن خي  .2011-2010فب

ية سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا يث تربط تكل املعلومات ابدلول األعضاء ال   بكة اإلنرتنت بصورة جزية،  ياانت األداء عىل  تتوفر  ئ شـ ب قامئني حت
ياانت يف الربانمج  بري من تكل ا تفظ جبزء  تقرير، وقد ا ببإعداد ا ك لل ية 1ح تقارير ادلا خل ألغراض إعداد ا ل

بارشة وإىل املدير العام يادات ا ملاملرفوعة إىل ا  . لق
نإماكية املقارنة/تالاساق ية    نا ئيف ا ها وسـبق بياانت األداء اليت ِّ، عدلت 2013-2012لث تضمها و يل حتليع شأن جتم بيهنا يف تقرير 

ية  بات ا يئا بتطل ية لمل ئنا ياس ، 2011-2010للث قية جعل  بةبغ تاجئ املر تقا ية لن  )سامرت(ئيسـ ومؤرشات األداء الر
ية  .2010ئمؤرش األداء الرييس يف عام ِّوطور . لأكرث فعا

تحقق/ادلقة لإماكية ا ن توف   سجالت ا تحقق من معلومات األداء املقدمة من خالل ا ملميكن ا ل بكةل ية، شـرة عىل  بو ادلا خل الو ومن ي
تفظ هبا يف الربانمج ند إىل احلقائق املوثقة ا تقارير اليت  حملخالل ا س تل ، فإن مؤرش األداء احلالولكن وكام هو . ت
ياس يذ ا ها  برية ميكن  يعة مادية بدرجة  تصف  لقالرييس ال  نف مع تئ ك ب  .بطي

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل يث اإلعداد ا   ية، ملنتظحمن  ية واخلار تقارير ادلا جم  خل ياانتُتلل  وإىل اجملموعات إىل املدير العام، األداء برفع 
ية   .ادلول األعضاء و، 1 عن الربانمج سؤوةلمل ا)DGG(حمللالعامة وا

ية/الوضوح شفا فا ل بات مؤرش األداءُك   يل  سمح ابملراجعة اجلزية و ية واحضة  شفا ياانت األداء  تطلشف عن  حتل ئ ت ب مب  .ف
سريإشاراتدقة نظام  شطة اليت املمكنمن   ل ا يل ألثر األ بب عدم وجود  يمي األداء جزيا وذكل  ياانت األداء مبعايري  ن أن تفي  حتل ئ سب بتق

ّبت من  1يضطلع هبا الربانمج  تاجئ للتث توصل  نا بةللل  . من عدمه من خالل مؤرش أداء حمددتقاملر

شالك اليت حت: مؤرش األداء – 2الربانمج  يذملا ناجتة عن هذا ا نغافورة ومن الفوائد ا يذ معاهدة  نفد من  تنف لت ل  .سـ

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة جند أن ابإلضافة إىل ذكل، ". سامرت"َّابلرتكزي عىل اخملرجات، وال يعرف بأسلوب يتصف مؤرش األداء   لقا

شلك اتم بياانت األداء ناول  ب ال  بةاملعلومات املطلوبة للك من مؤرش األداء وتت تاجئ املر تقا وعىل الرمغ من . لن
تعلق  توفرة ألغراض الرصد، إال أهنا تعد ويقة الصةل عىل حنو جزيئ فامي  ها الواثئق ا مية اليت  يا ث مل حتمل تقرير لق لاب

نغافوَّحتدد هذا ومل . مؤرش األداء احملددعن  يذ معاهدة  شالك اليت حتد من  سـا نامجة عن تنفمل لرة والفوائد ا
يذ إال بقدر هاميش نفثل هذا ا  .لتم

شمول/الكفاية ية أو شامةل إلعداد تقرير   لا تخدم ألغراض الرصد اك فال تعد الواثئق املقدمة واليت  تاجئ  مؤرش األداء وعنتسـ لنا
بة تخدمة يف . تقاملر ياانت ا سـتاج ا ب ملحت تقرير عن ل يل منلا تصدي لتفصمؤرش األداء إىل مزيد من ا ل أجل ا

ياجات  نةحتالاكمل لال  . ملؤرش األداءملعيا
ية سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا تقارير اليت    ندوات، فضال عن ا هام وا لتخدم تقارير ا ل ملسـ شأن ِّقدمت ت نغافورة  ية العامة ملعاهدة  بيف ا سـ مجلع

تجارية  ياانت الرصد وميكن ) STLT(لقانون العالمات ا وقد تعرض ثالث . هوةلبسالاطالع علهيا بكجزء من 
يود والفوائد17تقارير فقط من إجاميل  يل من ا لق تقريرا إىل عدد  قل تقارير األخرى إىل الفوائد أو . ً لومل رش ا ت

يود عىل اإلطالق يةل اليت تُرسد كام مل . لقا يود والفوائد ا لقلا تظمة، ورد لق تلفة بصورة  تقارير ا نذكرها يف ا خمل مل
يةل اليت عرضأي مل جتمع املعلومات بكفا ية ا هل حتديد الرسائل الر لقلءة، ومل يكن من ا ئيسـ  يف هذا تلس

 .الصدد
نإماكية املقارنة/تالاساق بة يف ويقة    تاجئ املر تاجئ مؤرش األداء وا ثمت تضمني  ن تقن ية ل ومع ذكل، فقد . 2011-2010لعام نالربانمج واملزيا

تاجئ يف إدراج توقف  نة مما جيعل املقا2013-2012لنهذه ا  . ممكرنة غري 
باب اسقاط مؤرش األداء يف أي من الواثئق املقدمةُيفصح ومل  يا عن أ سـر   .مس

تحقق/ادلقة لإماكية ا ن بين عىل الو   يت ا تاج أن ا ملميكن ا ث بت تن توفرة لعدم واثقة صةل ً، نظرا ذات جدوىاثئق القامئة غري لسـ ملالواثئق ا
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ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
بةاألداء و عن مؤرش للتقريرابملعلومات املطلوبة بشلك اتم  تاجئ املر تقا  .لن

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل تخدمة يف    ملسـجتمع تقارير الرصد ا تقرير عن مؤرش األداء فقط ألغراض اإلبالغ عنُ َّوتقدم  أداء الربانمج، لا
يديف امل بعوا نا سـ ا نويةمل تظمة عن هذه املعلوماتُيطلب تقدمي تقاريرمل . سـ عىل أساس  ترب تعومع ذكل، . من 

يدة للغاية ألغراض اإلدارة هام  مفتقارير ا  .مل
ية/الوضوح شفا فا ل بات املعلومات اخلاصة    ياانت ال تفي  ياانت الرصد يف شلك تقارير، إال أن هذه ا تطلعىل الرمغ من توفري  ب مبب ل

تعني حتديد املعلومات يف َّتقدم مل . مبؤرش األداء يود، وبدال من ذكل اكن  يقامئة ابلفوائد وا  ومن . تقريرا17لق
تقارير يود،لبني هذه ا يل من الفوائد وا لق سلطت ثالثة تقارير فقط الضوء بقدر هاميش عىل عدد  بوشلك . قل

تخداهما يف  سمح اب سـعام، اكنت املعلومات املقدمة غري واحضة أو شفافة بقدر اكف  تقرير عني  مؤرش لا
 .األداء

سريإشاراتدقة نظام  تفات إىل أن    ل ا يذ"لجيدر الا ثل هذا ا نامجة عن  نغافورة والفوائد ا يذ معاهدة  نفالقضااي اليت حتد من  م تنف لت ل " سـ
ياّمل حتدد سوى  مشـحتديدا ها تقارير ذات الصةل . ً ية العظمى من ا لومل تكن الغا بياانت بغرض اإلبالغ عن لب

هدف  تاج أن ا لاألداء، وميكن ا  .عىل حنو جزيئّقد حتقق سـتن

نة ادلامئة: مؤرش األداء – 3الربانمج  ثقة من ا بات  للجقرارات و ب  منطل

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة ياانت األداء ويقة الصةل   لقا ثترب  ب تقرير عن تع تعلق اب لفامي  ستي متد، ولكهنا  ليمؤرش األداء ا مية  ملع قابلرضورة ذات 

ًيا مؤرش األداء يتعني أن يكونحيث ال  بةللتقرير أو اإلبالغ عن مبا يكفي ًا و حمدد أمعن تاجئ املر تقا كام ال . لن
تصف تتعني أن  ياانت والغرض مهنا ابلوضوحي ياغة تكل ا ب   .لص

شمول/الكفاية تاج كفاية ميكن   لا يث أن مؤرش األداء بياانت األداء املقدمةسـتنا يهح،  بوضوح، ُيصغ  مل علاذلي متت املوافقة 
تعرض  إحصاء عدد القرارات فإن جمردومع ذكل، . دد القراراتوأن األساس هو إحصاء ع لفقط دون ا

بةلنتاجئ قد حقق االربانمج جلودهتا ال يعين ابلرضورة أن   .تقاملر
ية سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا تخدمة يف    سـتوفر املعلومات ا تقرير عنملت بكة اإلنرتنت، وميكن لاإلبالغ وا   علهياالاطالعشـ مؤرش األداء عىل 

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  نة ادلامئة ا نيف تقارير ا  ).SCCR(ملعللج
نإماكية املقارنة/تالاساق ننيال ميكن   ياانت األداء عىل مر ا سـ املقارنة بني  الربانمج ثويقة متت املوافقة عىل مؤرش األداء كجزء من . لب

ية نا ية  ئواملزيا ث ية، و2011-2010 للن نا ئقد توقف خالل ا لث ّ 2012-2013. 
تحقق/ادلقة لإماكية ا ن ياانت األداء اليت    بتصف  هل ّنفذت وقد . ابدلقةِّقدمت ت يث اكن من ا تحقق من املعلومات  بارات ا سا لح لخ ت

 .الاطالع علهيا
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل تجت    يداملعلومات يف املنأ بعوا نا سـ ا  .ةمل

ية/الوضوح شفا فا ل تخد   ياانت ا سمت ا سـا ب ملت ية الصادرة عن ل تقارير الر ية، وميكن الاطالع علهيا يف ا شفا تقرير اب مسمة يف ا ل ل فل
بات  تعلق بأي قرارات أو  تقر إىل الوضوح فامي  نة ادلامئة، ولكهنا  طلا ي يت تفللج نادا إىل لقياس األداء حصأ ًا ست

يه  . مؤرش األداءيقتضما 
سريإشاراتدقة نظام  يديف حاةل عدم وجود أهداف حمددة    ل ا جشلك  بار نقاط الضعف يف مؤرش األداءيف، ومع األخذ ب ، عت الا

تاج  سري دقةسـتنميكن فقط ا بات. لنظام إشارات ا ياانت األداء ا توفت  تطلومع ذكل، فقد ا ب  عىل حنو ملسـ
 ."سامرت" يف ظل عدم وجود مؤرش أداء جزيئ

 



WO/PBC/19/3 

Annex IV 

3 

يات احملافل ادلوية والواكالت : مؤرش األداء – 4الربانمج  لعدد  بو يف معل متزية للو ية ا ياألخرى اليت تعرتف رصاحة ابخلربة ا ملن لف
ية الفكرية واملدخالت  . مللكجمال ا

هدف  أربعة: لا

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة مي  لقا ياانت األداء املقدمة بواثقة الصةل مبؤرش األداء، ولكهنا ال تعد ابلرضورة ذات  قسم  ب تقرير واإلبالغ عن تت للة 

يث أن مؤرش األداء مل  بة  تاجئ املر حا تق تأويل، وخصوصا ّحيدد لن برية جدا  ساحة  يه الكفاية كام أنه ترك  للمبا  ك م ف
يات ساب عدد ا تعلق األمر  لعملندما  حب ي  .ع

يةمؤرش األداء ّتوقف  نا ئخالل ا  .2013-2012 لث

شمول/الكفاية ي  لا ياانت األداء املقدمة اك فاكنت  يود املفروضة عىل مؤرش األداءب بار ا لقة وشامةل، مع األخذ يف الا  .عت
ية سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا تابعة   ية ا هل من  ته مما  يدة ملعظم أ يل  ملأبقى الربانمج عىل قامئة  معل شط سسج يج ن يت  الربانمج وفر. ت لتثبلفريق ا

هام(الواثئق املطلوبة  ملثل، تقارير ا بب عدم  من ايكنومع ذكل، مل ). م سهل احلصول عىل تكل الواثئق  بس ل
ياانت عىل حنو فعالللمساعدة يفوجود نظم للرصد  يع ا ب   .لجتم

نإماكية املقارنة/تالاساق ية ثويقة مؤرش األداء هذا كجزء من ِّقدم    يةللنالربانمج واملزيا ئنا مؤرش األداء يف ّوقد توق ، 2011-2010 ث
ية ثويقة  يةللنالربانمج واملزيا ئنا تايل، ال ميكن مقارنة مؤرش األداء من . 2013-2012 ث يةلواب ئنا  . إىل أخرىث

تحقق/ادلقة لإماكية ا ن بت    يف فقط، وقد  هام خارج  تحقق من دقة ا يت عىل ا ترص ا ياانت، ا يع ا هوةل  طلنظرا لعدم  ن ل ث ب ُجتم ج مل ب ق تس لل ً
تحقق يقة وقابةل  همة واكنت املعلومات د هذه ا تقارير  للا قل مل بو بإماكية ومعوما، فإن. ل ن إمداد موظفي الو ي

هام اليت الاطالع عىل  توي عىل اكفة تقارير ا ياانت  ملقاعدة  حت ثاجراءات تويق إجرايئ مضن  كجزء مجعت،ب
سفر ياانت،لا يع ا ية  هل من  ب من شأنه أن  جتم لمعل  . يس

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل تقرير قد  إىلميكن أن خنلص   يث اكن وعديف املِّقدم ل أن ا ناسب،  حا فقط كجزء من تطلب بياانت األداء ت مل
 .تقرير أداء الربانمج

ية/الوضوح شفا فا ل يث ُتصغ مل    شلك واحض  حياانت األداء  ب يفِّحدد ب ومع ذكل، فقد بذل الربانمج . ضعمؤرش األداء عىل حنو 
تاحة تقارير ا سجالت وا نة للحفاظ عىل ا هود ا مللك ا ل ل ملمك  .جل

بار   لسري اإشاراتدقة نظام  يه 10"سامرت "مؤرش األداء عدم رضورة أن يكون عتمع األخذ يف الا شري إ يس من الواحض ما  ل، كام أنه  ي ل
هدف تاج أن ا يات حمددة، ذلا ميكن ا لمن  تن سن لواثئق.  قد حتقق من الربانمجسـمعل الربانمج  ملسـتحومن ا

ية  ية نواملزيا يةملسـتقبلا ئنا يد عىل أن تكون2015-2014 للث تأ ك ا ياس وهتدف مؤرشات األداء سامرت، ل لق 
يل واإلجناز  نادا إىل لتحصا ًا بةست تاجئ املر تقا  .لن

شأن جودة الاقرتاحات: مؤرش األداء – 5الربانمج  يقات ادلول األعضاء  بردود و  تعل

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة ياانت األداء ذات   لقا تقرير عن مؤرش األداء وئ جزيصةلبتعد  بةلا لغرض ا تاجئ املر تقا ست ابلرضورة لن لي ولكهنا 

مية بة من مؤرشاتكام ال يعد املؤرش احلايل. قذات  يقي لعمل ا يل  شع سامرت، وال يوفر  لث من أجل . حقمت
يكون من الرضوري حتديد مؤرش سامرت  نع القرار،  مية وصةل ألغراض  ياانت األداء ذات  سـجعل  ص قب

يذه يف الربانمجمبارش يكو يل الواحض للعمل اجلاري  تنفن من شأنه ا  .لمتث

شمول/الكفاية ية يف  لا يود احلا بار ا لمع األخذ يف الا لقت ياس مؤرش األداءع ند  ق الربانمج  يقات  املعينع تعل، وعدم وجود ردود و
ية أو شامةل ياانت األداء غري اك تاجت أن  فموثقة، ميكن ا بن  .سـت

ية طالعسهوةل الا/لامجلع بفعا بق   يث مل ،ينطال  تقاريرجتمع ح  ياانت ألغراض إعداد ا لأية   .ب
نإماكية املقارنة/تالاساق نني   ياانت األداء ابالساق عىل مر ا سـمتزي  ت لب ناء توفر . ت ثري اذلي ميكن مقارته اب ناك ا يس  ثومع ذكل،  لك تل ن سـه

شلك عامبيان  بأعد عىل حنو مريض  ية قة ثويصياغة مؤرش األداء يف ِّعدلت . ّ يةلعن انالربانمج واملزيا ئنا  ث
2012-2013 . 

تحقق/ادلقة لإماكية ا ن تحق   ية ا تحاةل  تأكد من دقة املعلومات بدون توفر جسالت، فضال عن ا يت ا لالميكن  معل سـ ل بث  .للت
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل ناسب نظرا    تقرير يف الوقت ا ًميكن أن خنلص إىل الانهتاء من ا مل ياانت األداء فقط بار الطلب يف الحنصل

 .ألغراض إعداد تقرير أداء الربانمج

                                                 
10

ياس، وأن تكون حمددة، : يقصد ابملؤرشات سامرت  يا وللققابةل  يذها، وذات صةل وحمددة ز ًميكن  من  نفت
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ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
ية/الوضوح شفا فا ل ية   شفا ها اب ياانت األداء أو اتصا تاج عدم وضوح  سجالت، ميكن ا ياب ا فيف ظل  ف لن ب ت ل  .سـغ

سريإشاراتدقة نظام  تنسـتنتج  هدف سامرت ومؤرش أداء هادف، ميكن أن وجوديف حاةل عدم    ل ا يق  نعدم  ومع ذكل، . اجئحتق
نظمة تقدمي ادلمع للربانمج بل، جيب عىل ا نب هذا الوضع يف ا ملو ملسـتقتج  ،بتحديد مؤرش أداء سامرت) أ: (ل

يويم للربانمج واب بارشة ابلعمل ا لوهدف يربط  بةمت تقتاجئ املر تصممي ) ب(؛ لن لساعدة الربانمج  لتحديد / مب
ياانتالالزمة أدوات رصد   .لبألغراض مجع ا

ية أطراف جديدة : مؤرش األداء – 6 الربانمج يع عىل نمثا قتو يفلل نويقة   جث

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة ياانت األداء بواثقة الصةل   لقا بسم  تقرير عنتت تعلق اب لفامي  بةعن  مؤرش األداء وي تاجئ املر تقا ومع ذكل، ال تعد . لن

نع القرار بأهنابياانت األداء ابلرضورة  مية ألغراض  صذات   .ق

شمول/الكفاية تقرير  لا ية  للياانت األداء اك بة عن مؤرش األداء و واإلبالغفب تاجئ املر تقا ياانت . لن ية  بومع ذكل، فإن األمه من  مك
ياانت ية تكل ا تاحة هو نو باألداء ا ع تخدام ه. لمل ذا سـكام ال يعين الزايدة يف عدد األعضاء ابلرضورة زايدة يف ا

نظام  .لا
ية سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا تقرير عن مؤرش األداء بمجعت    ياانت املطلوبة  للا يةلب هوةل لفعا علهيا، وميكن الاطالع الاطالع بس، كام متزيت 

تايل  :لعلهيا عىل الرابط ا
http://www.wipo.int/hague/en/notices/index.jsp?items= 20   

نإماكية املقارنة/تالاساق يغ تمتزي   يط يف ا تالف ا نني، حىت مع الا ياانت األداء ابالساق عىل مر ا لص  سـ سـ ت بب لل  .سـتخدمةملاخ
تحقق/ادلقة لإماكية ا ن تحقق   ية ا ياانت األداء ابدلقة وقا لتصف  بل ب  .ت

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل يد عىل    تأ كميكن ا تقارير يف املرفعل يدل ا بعوا نا سـ ا نظمة"ط من ، نظرا لعدم وجود أي رشةمل  يسـتلزم اإلبالغ "ملا
يد يف املعينعن مؤرش األداء  ناء تقرير األداء للربانمجعموا تظمة اب تث  سـن  . م

ية/الوضوح شفا فا ل تخدم الربانمج    ند )عالهأانظر الرابط " (مالحظات معلومات الهاي"سـا ع، مكصدر رييس للمعلومات  ئ
تقرير عن مؤرش األداء  .لا

سريإشاراتدقة نظام  هدف    ل ا لليق جزيئ  ية حتق يع مثا ناحملدد وهو تو يث ،أطراف جددق هر عدم . سـبعة أطرافّوقعت ح  تايل،  تظواب ل
سري ادقة املعلومات اخلاصة  لنظام إشارات ا  .لواردة يف تقرير أداء الربانمجب

ندة إىل : مؤرش األداء – 7الربانمج  نازعاتمستحاالت مدارة  سوية  ياسة املوحدة  ما ت لسـ  ل
 300ccTLD UDRP ولأسامء احلق

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة ياانت اليت   لقا يةمجعت لبتعد ا تقرير بفا متكني من ا مية مبا يكفل ا علويقة الصةل وذات  ل لث  .املعينمؤرش األداء  عن ق
شمول/الكفاية تقرير عن م  لا شموية والكفاية  ياانت األداء اب للسم  ل ل ب  .ؤرش األداءتت

ية سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا ياانت ميكن حت   تعلقة هبا يف قاعدة  يع احلاالت واملعلومات ا بفظ  مل هوةلالاطالع عمج كام ميكن مجع . بسلهيا 
هوةل من خالل نظام قاعدة  ياانت  بسا تكل احلاالت، ولب بياانت خاصة  سم اخلاص يسمحب نازعات للق  مسوية  بت

نفاذ اأسامء احلقول هال اب يعة رسية، مبعىن  تكلوجتدر اإلشارة إىل أن املعلومات عن. للاكمل  طب احلاالت ذات 
ياانت هذهريعدم توف رسية . لب أي اتصال خاريج بقاعدة ا تاح الاطالع عىل املعلومات غري ا لومع ذكل،  ي

تكل باملربطة  سوية عىل املوقع الالكرتوين اخلاص اب احلاالتت بو وعىل اإلنرتنتلت بعد اإلنهتاء من إجراءات ا  يلو
شاكوى( يه، واترخي ا شكوى واملدعى  لثل، امس صاحب ا عل ل تايل). م  :لأنظر الرابط ا
 http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/index.html  

نإماكية املقارنة/تالاساق مترار اجتاههناك    تخدمسـلال ثري من الوقت بذلفقد ، ملسـ مع مؤرش األداء ا سم املعين ا لك ا يف تصممي لق
شطة أوابلفعل وضع . مؤرشات األداء اخلاصة به توى أ يق  يل ادل تح بعض ا يام  نساس واقعي بعد ا سـ ل ل ملب ق لق

تعمل من ادلروس  سابقة، وا نوات ا لا ل سابقة لسـ يةلا  .جوالظروف اخلار
بة، وابألساس اخملطط ومبؤرش األداء تاجئ املر يد اب شلك  ياانت األداء  تقتربط  نج ب ب  .لت

يعة مؤ ية املقارنة بدالةللطبونظرا  يام  هل متاما ا بعملرش األداء، جند أنه من ا لق   .عدد احلاالت املدارة لس

تحقق/ادلقة لإماكية ا ن سوية نإماكية باملعينتتصف املعلومات عن مؤرش األداء    سم  نادا إىل الواثئق املقدمة من  تحقق ا ت ا ق س تل
ياانت الف. منازعات أسامء احلقول ياانت لبوقد سامه نظام قاعدة ا يل تعقب ا سم يف  تع به ا باعل اذلي  ه لق لمت تس ي

 .وصوال إىل األهداف احملددة
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ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل بتع الربانمج    متزي، يمت تظم للغايةعن تقارير وتصدر منظام إعداد تقارير  وعالوة عىل . مناملعلومات عىل أساس 

ياانت األداء يف  يدبذكل، تقدم  بعموا نا سـ   . حال طلهباةم
ية/الوضوح شفا فا ل ية   شفا سجالت املقدمة ابلوضوح وا فاتصفت ا ل يطة جيدر اإلشارة إلهيا، ويه أن إال أن . ل سـناك مالحظة  به

يه املؤرش شري إ ترصات، وهذا، فقد يكون من الصعب حتديد ما  تضمن ثالثة  لمؤرش األداء  ي خم وذلا، فإن . لي
تصارات تخدام الا نب ا نا يه  ية  تو خا سـ جت ه ص  . يف مؤرشات األداءل

سريإشاراتدقة نظام  تاج    ل ا نادا إىل الواثئق املقدمة، ميكن ا نا تت سريسـس  .لدقة نظام إشارات ا

يمي و: مؤرش األداء – 8الربانمج  ناجتة عن الرصد وا يات ا تو لتقا ل ص نجاحاجلل يذها  باري   تنف

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
ياانت اليتتتصفال   ميةلقا/الوجاهة َابلقدر اذلي يمكن من صةل ثويقة ال بأهنا املعين ابلوجاهة أوملؤرش األداء  مجعت لب ا ُ

تقرير عىل حنو فعال عن مؤرش األداء ياانت األداء اليت وردت . لا بوتعلق  يذ يف ت بتنفتقرير أداء الربانمج 
ية  يات جدول أعامل ا منتو ناك ). DA(لتص بدو أن  هومعوما،  سري خي  اإلبالغمتطلبات تفطأ يف 

يث قام الربانمج  ية،  ياجات املعلوما حوالا ت تايلحت نحو ا تقرير عن املؤرش عىل ا لاب ل تخدام نظم ": ل سـجاري ا
نع القرار ية  تخداهما يف  شاريع وا يع ا بل  صالرصد من  معل سـ مل مج يمي اخلاريج لعدد ست تدئبا"وأنه،" ق لتق يف ا

متةل مكشاريع  بغي عيةنومبعىن أن هذا هو " م متداإلبالغ عهنا ين املعلومات اليت اكن   .ملعكجزء من مؤرش األداء ا
شمول/الكفاية ية وشامةل  لا ية اك يات جدول أعامل ا يذ تو تقارير عن  فتعد ا مننف ص لتل تصف . ت ـي ال  تومع ذكل،  فامي بواثقة الصةل هف

تقرير عن مؤرش األداء لتعلق اب  .ي
ية سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا ياانت األداء بطريقة فعاةل جدا وميكن مع اجت   تقرير عن  تخدم يف ا بسجالت اليت  ل سـ هوةلع الاطالعتل . بسلهيا 

ياجات مؤرش األداء ـي ال تعاجل ا تومع ذكل،  حف  .ه
نإماكية املقارنة/تالاساق ية لثويقة ، وحذف يف 2008مل يدرج مؤرش األداء هذا يف تقرير أداء الربانمج لعام    عام نالربانمج واملزيا

ساقيالحظ و. 2012-2013 ياس األداء عىل مدى فرتات طويةل من . تعدم وجود ا هذا، ال ميكن  يجة  قو ل نت
 .الزمن

تحقق/ادلقة لإماكية ا ن ست ويقة الصةل مبؤرش األداء   تحقق، ولكهنا  يهتا  ياانت األداء وقا ثيالحظ دقة  ي لل بل ميكن الاطالع عىل . لب
تقارير  ليع ا يةعىلمج تا ل الروابط ا  :ل

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_5/cdip_5_2.pdf 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_6/cdip_6_2.pdf 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_6/cdip_6_3.pdf 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_7/cdip_7_2.pdf 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_2.pdf 

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل يحت    ناسب حال طلهبا بياانت األداءتأ  .مليف الوقت ا
ية/الوضوح شفا فا ل ست ويقة الصةل   ية، ولكهنا  شفا ياانت األداء ابلوضوح وا ثتصف  ي ل ب لت بةف تاجئ املر ياس ا تق  ند هذا لنبق ع 

توى ية؛ وقد. ملسـا يات جدول أعامل ا يذ تو بارشة اىل  شري  من أوحض الربانمج أن مؤرش األداء  ص لتي نف  ال بيامنتم
ند قراءة مؤرش األداء هذايكون  .ع واحضا 

سريإشاراتدقة نظام  ياانت األداء ال    ل ا بار أن  بمع األخذ يف الا تاج تليب عت تنبات مؤرش األداء، ميكن ا سـتطل عدم دقة نظام م
سري بة مللإشارات ا  .ئؤرش أداء رييس معنيلنسـ اب

توفري خدمات : مؤرش األداء – 9الربانمج  ية الفكرية وتقوم  ثة  بدلان اليت دلهيا إدارة حد بعدد ا ي قمية مضافة للملكل
ية الفكريةللمسـتخدمني  .مللك يف جمال ا

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة ياانت ا  لقا مية ثألداء ويقة الصةلبتعد  قجزيا، وذات  يدةئ ياق مف و تقرير عن مؤرش األداء وسـيف  بةل ا تاجئ املر تقا . لن

تخدمنيو مية املضافة  تقرير إىل توفري خدمات ا سـشري ا ل للمي ياانت الالزمة . لق يل لباكن من املقرر تقدمي ا لتد لل
ية، وقد عىل هذا  ية الفكرية ا ملعنبواسطة ماكتب ا تب امللك تمل  مكا بو بعضا مهنا بسـ ًلو  .ئصورة جزيةي

شمول/الكفاية سجالت اليت   لا لتصف ا يحت بأهنا ت تقرير عن مؤرش األداء وتأ تعلق اب ية وشامةل بدرجة جزية فامي  لاك ي ئ تاجئ ف لنا
بة تقرير تقاملر يل مل يمت ا بارة عن  هو  ثاين من مؤرش األداء  ل؛ أما اجلزء ا حتل ع يغ فل ياانت لتبلأو ا بب قةل  بنه  بسع

بواأل تاحة داخل الو يداء ا  .مل
ية سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا يةمعوما،   معلتاج  سة أايم معلحت ياانت تقرير أداء الربانمج ورشه إىل  يع  مخ  ن ب لوهذا، ال ميكن احلصول . جتم
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ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
ياانت األداء من مصدر هوةلالهيع الاطالعمسـتودع واحد، وال ميكن / بعىل   .بس 

نإماكية املقارنة/تالاساق ياانت األداء يف فتُاوق   ية ثويقة ب  يةللنالربانمج واملزيا ئنا  .2013-2012 ث
تحقق/ادلقة لإماكية ا ن ًناء   ية الفكرية واليت ب ثة  بدلان اليت دلهيا إدارة حد تحقق من دقة عدد ا سجالت املقدمة، ميكن ا للملك عىل ا ي ل ل ل

ياانهتا يف تقرير أداء الربانمج سجالت املقدمة واقعومن. بوردت  يام يتعذر، ًيضا أل ا يد عىل ا تأ لق ا ك يل ل لتح ب
تخدمني مية املضافة  للمسـا يت بوناء عىل ذكل، فقد . لق تو فا تحقق بصورة جزية فقطسـ ئمعايري ادلقة وا  .ل

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل ناسبّأعد     .ملتقرير أداء الربانمج يف الوقت ا
ية/الوضوح شفا فا ل ياانت األداء الواردة،    سمت  با سجالت ت ثل ا ية،  شفا لكجزء من تقرير أداء الربانمج، ابلوضوح واا مل ف

تقرير عن مؤرش األداء تخدمة يف ا لا تقرير وميكن القول بأن . ملسـ ليذ ا ئاكن جزيا عن مؤرش األداء واإلبالغ تنف
ها ياانت األداء يف  نقص  مجملفقط نظرا  ب ل ً. 

سريإشاراتدقة نظام  تاج   ل ا بق، ميكن ا تنناء عىل ما  سـ تحقق عدم سـب تام للك من مؤرش األداء ولا بةل ا تاجئ املر تقا  كام جاء يف تقرير لن
 .2011-2010 لعام 9أداء برانمج 

ية 15حنو تبين : مؤرش األداء -10لربانمج ا ية الفكرية الو ناء القدرات يف جمال ا تطورة  ن دوةل جديدة برامج  طب مللكل م
تالزمة مع خطط ية الفكرية، و يات ا مواسرتا مللك يةتيج ية الو ن ا طمن  لت

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة ياانت األداء ويقة الصةل   لقا ناك رضورة يك تكون  ثال يوجد  ب ميةه يدة وذات  قأو  تار، مف ياس مؤرش األداء ا خمل  لق

يةختلوحيث  ية الو ن واثئق الاسرتا طيج بومن اإلشارة إىل ت ساهامت الو ي   .م
شمول/ايةالكف يث أهنا   لا ست شامةل  ية، ولكهنا  ياانت األداء تعد اك حعىل وجه العموم، فإن املعلومات الواردة يف معود  يف لب

يامن يف واقع األمر جند أن ادلول  يات  تطوير تكل الاسرتا هة اليت قامت  بو يه ا باعا بأن الو بتوفر إ يججل ب ي تنط
هذا الاجتاهئ الرييساألعضاء يه احملرك  . ل 

يةامجل سهوةل الاطالع/لع بفعا يتقدمت   ية ألغراض ا يات الو ثب الاسرتا ن تيج ط هل . لت ىل تكل ع الاطالعلسومع ذكل، مل يكن من ا
تطلب األمر بعض يث  بو  ية داخل الو يات الو يالاسرتا ي ن حيج ط توفري تكل ًا من ت لالوقت من جانب املوظفني 

يت ياانت بغرض ا ثبا تب  .لل
نإماكية املقارنة/تالاساق ياانت األداء ابإلساق تتس   تم  ننينوإماكية املقارنةب  .لسـ عىل مر ا

تحقق/ادلقة لإماكية ا ن ية    يات الو يث ال توفر الاسرتا تحقق  يقة أو قابةل  ياانت األداء د نمل تكن  يج لل طب ت ح  عن  واحضةمعلوماتق
هود ياتجلا بو يف جمال تطوير الاسرتا يج اليت تقوم هبا الو  .تي

ي تقارير يف املوا عرفع ا بةل نا سـد ا مل تظمحي   تفادة من املعلومات عىل أساس  نقق الربانمج ا ية أخرىالزتاماتومع ذكل، ال توجد أي . مسـ  تنظمي 
ياانت األداء هذه عىل أساس بتقيض  تظمبتوفري  تقرير . مندوري  تايل، ميكن أن خنلص إىل الانهتاء من ا لواب ل

ناسب  .مليف الوقت ا
ية/الوضوح شفا فا ل سامه الو   ييف حني  بدلان يفت ساعدة ا لبو يف  تطوير جمالم يام  ند ا شارية  ب تقدمي اخلدمات الا ع لقت  ومراجعة س

يات، ولكهنا  نظمة يه اليت تقوم بوضع هذه الاسرتا ية، فإن ذكل ال يعين أن ا يات الو يجالاسرتا مل ن تيج ط ت
ية  سامهني يف  معلست سوى أحد ا مل ية تكونأمشل،لي ية فهيا لدلول ا ن اللكمة الر ملعسـ  ..ئي

سريإشاراتقة نظام د هدف  أنميكن أن خنلص إىل   ل ا بو نظرا ألن مؤرش األداء ال ّقد حتقق ل هذا ا ييوحض أثر ادلمع املقدم من الو
بارش مشلك  ياانت األداء ومؤرشات األداء .ب يل تكل األنواع من  تح يام  سن ا ب ومع ذكل، مفن ا ل ب لقتح ملسـ

لنب ابعناية  بة تجل سـيل وخاصة اب تابعنيمجلهور العالنتضل  .ملمة من ا

يل اجلغرايف: مؤرش األداء – 11لربانمج ا بكة المتثزايدة ا تعاونلشـ  سني امللزتمني اب لرشاكء الر ئي  ل

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة تقرير عن مؤرش األداء  لقا تعلق اب ياانت األداء ويقة الصةل جزيا فامي  لتعد  ي ئ ث ترص. ب يد احلايل ملؤرش األداء يقو لتقي ا

ياانت األداء يف  بةمن أجنز  معلومات حمدودة للغاية عن ما توفريلبو تاجئ املر تقا إن احلصول عىل معلومات . لن
رشاكء مكَ يا وعىل حنو جزيئ عىل لية عن عدد ا نه ال حيدد فعليدل  لكتوفر املزيد من رشاكء الربانمج، و

تعاو ية ا لابلرضورة مدى تعزيز فا ية الفكرية فامي بني ادلول األعضاءعل  مللكن ادلويل من أجل تدريب وتعلمي ا
شمول/الكفاية ية   لا ياانت األداء اليت وردت يف تقرير أداء الربانمج اك فتعد  يث أهنعىل حنو جزيئب  توفر فقط معلومات عن اح 

يل اجلغرايف رشاكء ويس عن ا ثعدد ا لمتل توفرة اكتعترب ومع ذكل، . ل سجالت ا ملا تعكس هذه . فية وشامةلل
يا  تان ويجرياي واندو ثل اب هور بدلان جديدة  يل اجلغرايف وكذكل  سجالت ابلفعل زايدة ا سـا ن سـ ث يل ك نمت م ظ ل
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ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
ية الفكريةاوانضامهم يات ا ية ألاكد بكة العا مللك كأعضاء يف ا مي مل تقرير يف هذه املعلومات ترد لسوء احلظ، مل . لشـ

 .أداء الربانمج
ية طالعسهوةل الا/لامجلع بفعا يع   هوةل جتموحضت كفاءة  بات مع  ئة  سجالت عىل  س ا طل ي ميكن الاطالع عىل قامئة بأسامء . لهياع الاطالعهل

بكة اإلنرتنت  تايلعىلشـاألعضاء عىل   :ل الرابط ا
 http://www.wipo.int/academy/en/ipacademies/index.html  

نإماكية املقارنة/تالاساق تعديل اذلي    تطور وا لنظرا  لل تايل ال ً سقة واب ياانت األداء  تني، ال تعد  ليطرأ عىل مؤرشات األداء لك  ت مب نسـ
 .ميكن مقارنهتا

تحقق/ادلقة لإماكية ا ن سجالت املقدمة،    تحقق مهناتعتربللوفقا  هل ا يقة و ل املعلومات الواردة يف تقرير أداء الربانمج د س  .يق
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل ياانت األ   بتخدم  املعلومات فقط ألغراض إعداد تقرير طلب وت. داء بواسطة مدير الربانمج ألغراض الرصدتسـ

يت أداء الربانمج، وقد  يديف املتأ بعوا نا سـ ا  .ةمل
ية/الوضوح شفا فا ل تقريرمت    تعاون بصورة جزيةلاإلبالغ وا رشاكء ا ئ عن املعلومات اخلاصة  ل يفاءوعىل الرمغ من وضوح . ب  ستوا

تضمن اإلشارة إىل تقرير أداء الربانمجإال أن واسطة الربانمج، الواثئق املقدمة ب يل اجلغرايفي مل  كام أنه . لمتثا
شري إىل ِّهل حددت ليس من الواحض أيضا  نظر إىل أن املؤرش  رشااكت اب توايت ا يف  يمعايري  ل ل سـ من لتص

رشاكء يني لا  .ئيسـالر
سريإشاراتدقة نظام  سجالت،    ل ا نادا اىل ا لا تعاونازايدة "هدف اخلاص لحتقق افقد تس يني امللزتمني اب لرشاكء الر سـ تايل يعد "ئيل ل، واب

يقا يف د قا ية، أن . لتصن تقارير أداء الربانمج ا بة  سن، اب بلومن ا ل سـ سـتقتح ملل ن عىل  الربانمج حيرصملسـ
ياانت الواردة يف جسالته  تفادة من ا بالا تقرير عن مؤرشات األداء وعن لسـ لند ا بةع تاجئ املر تقا  .لن

يةزايدة عدد األطراف : مؤرش األداء – 12انمج الرب يات ا ملعناملوقعة عىل الاتفا   ق

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة تقرير عن مؤرش األداء وعن   لقا يث ا ياانت األداء ويقة الصةل من  لتعد  ث بةحب تاجئ املر تقا توفر . لن يومع ذكل، فال 

مية للمعلومات سوي يث مل وفائدة ق  حجزية فقط،  تقرير عن ّيصمم ئ يدة  للاملؤرش احلايل يك يوفر معلومات  مف
توقعة وأهداف الربانمج تاجئ ا بة  تقدم احملرز اب ملا ن سـ للل  .لن

شمول/الكفاية بكة اإلنرتنت  لا تاحة عىل  ياانت ا تخدام ا تقرير عن مؤرش األداء اب شـقام الربانمج ابلفعل اب مل ب سـ ثلت. لل  متوقد ا
ياانت اخلاصة مبؤرش األداءلرشوط واملعلومات املقدمة متاما  ببات ا لتطل تاحة عىل  .م ياانت ا نادا إىل ا ملوا ب لس ت

بدلان لبكة الانرتنت، عرض الربانمج أسامء ا تعاقدة / شـ ومع ذكل، مل يوفر مؤرش األداء سوى . ملاألطراف ا
نوعيلعرض امساحة  يل ا تح ية بدال من ا لياانت ا ل ل لمك  .لب

يةامجل سهوةل الاطالع/لع بفعا يحت    ية تأ تحقق مهنا  تقارير وا ية إعداد ا بكة الانرتنت مما جيعل من  تخدام العام عىل  ياانت لال معلا ل ل معل شـ سـ لب
 . وواحضةمبارشة

نإماكية املقارنة/تالاساق ية ثويقة مؤرش األداء يف ّتوقف    يةللنالربانمج واملزيا ئنا  .2013-2012 ث
تحقق/ادلقة لإماكية ا ن يق   تحقق من ً وقابالًاقيعد مؤرش األداء يف معظمه د يس، ويف هذه احلاةل، مل يمت ا ناء اتفاق  تحقق اب ل  ت نلل ث سـ

يد اذلي ورد يف  .تقرير أداء الربانمج حالعضو اجلديد الو
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل ناسب نظرا لعدم وجود أي    تقرير يف الوقت ا تاج إجناز ا تميكن ا مل ل مت ً ن تقرير عن مؤرش سـ ية  للبات  مي تنظط

تظم ناء تقرير أداء الربانمج،مناألداء عىل أساس دوري   .سـتث اب
ية/الوضوح شفا فا ل ية   شفا ياانت األداء ابلوضوح وا فتصف  ل ب  .ت

سريإشاراتدقة نظام  تاج دقة    ل ا ياب األهداف، ميكن ا تنيف  سريسـغ  .لنظام إشارات ا

بة : مؤرش األداء – 14الربانمج  تعلقة ابلرباءات لنسـا ميي عىل الانرتنت عن املعلومات ا شاركني يف الربانمج ا ئوية  ملا للم لتعلمل
ية  هد العام ألوضاع براءات الاخرتاع واملؤمترات اإل قلميوا تخدام معارف وهمارات جديدة يف عنملش هد العام للرباءات اب سـ ا ملش

بدل تب الرباءات وا ليذ العمل بواسطة لك من  مك  تنف

ياان يقات  ت األداءبمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة ياانت األداءمتزيت  لقا يدة بأهناب  ميةمف  تع هبا،  ابلقدر اذليق و يه وجاههتا وواثقة الصةل اليت  ثل  مت  تمت شري ف ييث  ح

بكة الانرتنت ميي عىل  تخدام أداة الربانمج ا شـجزء من مؤرش األداء إىل ا تط لتعلسـ يد ا لواذلي ال يزال  وير ق
تخدام يغت . سـومل يصل بعد ملرحةل الا بةصو تاجئ املر تقا ياس األداء املقابللن  .ق بطريقة جتعل من الصعب 

شمول/الكفاية ياانت األداء اليت  لا يحتبمل تكن  تخالص املعينملؤرش األداء تأ سمح اب ية أو شامةل ابلقدر اذلي  سـ اك ي ف
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ياان يقات  ت األداءبمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
تاجئ يقات وردود أفعال ا،لنا تقر إىل  يث  سـ  ملتعل تف بكة ح ميي الالكرتوين عيل  شأن الربانمج ا شـتخدم  لتعلب

تعلقة ابلرباءات  .قيد اإلعدادً نظرا ألنه ما يزال ملالانرتنت واخلاص ابملعلومات ا
ية سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا يمي الاجن   تعلقة ابألداء  يل ومجع ورصد واإلبالغ عن املعلومات ا ية  لتقمل تكن  مل حتل اء ازات مقابل مؤرش األدمعل

رسةبارشةملاعملية لابهذا ئالرييس   .ملي أو ا
نإماكية املقارنة/تالاساق ية 2009 يف أواخر عام املعينمؤرش األداء ّأعد    ئنا ها . 2011-2010 للث ياانت األداء اليت مت  تصف  جتميعمل  ب ت

لسـابالساق، ومل تكن قابةل للمقارنة عىل مدار فرتات ا واإلبالغ عهنا عن مؤرش األداء هذا  .نتنيت
تحقق/ادلقة لإماكية ا ن ندت   ياانت األداء اليت ستا تاكر ّقدمت ب  يا والا نولو يان ملركز ادلمع ا هام، وعىل ا بعىل تقارير ا جت تك ب لمل سـ

)TISC ( ية ياجات، وعىل واثئق خاصة ابملؤمترات الا يمي الا تقدم واإلجناز و ميياس مدى ا ت قلل ح تق لق
هود فامي يق ا شأن  ية  جلوالاتصاالت ادلا سـ ب يق تنخل تعلق  بتحق  بةي تاجئ املر تقا ومع . ئ ومؤرش األداء الرييسلن

يث ال يزال يف مرحةل تتوفرذكل، مل  بكة اإلنرتنت  تخدام  ميي اب بة للربانمج ا ياانت أداء اب ح أي  شـ سـ سـ لتعلب لن
 .اإلعداد

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل ية الفكرية صل حت   ية وا مللكنة ا من نة، كام تواىف  بياانت األداءتقرير عن عىل  CDIPلتجل لسـعىل األقل مرة يف ا
شطة اذلي يقدم عىل  تقدم احملرز مقابل مؤرش األداء الرييس مضن تقارير جناح األ نة اب نة عىل مدار ا نا ل سـ ئللج ل

نوي  .سـأساس ربع 
ية/الوضوح شفا فا ل يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية بياانت األداء إىل ّقدمت    تد قبة ا ل يل للمراجIAODشع تح لعة وا بأسلوب واحض  ل

يادية والاساقوشفاف،  ية، وا تيث متزيت اكفة الواثئق ذات الصةل ابلوا حل قع  .ح
سريإشاراتدقة نظام  نادا إىل    ل ا ًا سري، مجعتبياانت األداء اليت ست لتحقق دقة نظام إشارات ا يل و. ت تح تاجئ ا لمعوما، وعىل ضوء  ل ن

سؤويل برانمج اذلي مت توصل 14م واملقابالت مع  ياانت األداء للمعايري ل، ميكن ا يفاء  تاج مفاده ا بإىل ا س تت ن سـ
 .عىل حنو جزيئ

ية الفكرية خالل 42كفاءة زايدة : مؤرش األداء – 15الربانمج  با من ماكتب ا مللك  يةمكت نا ئا يق . 2011-2010 لث يمت  حتقو س
تدريب تة وا ساعدات األ لهذا من خالل توفري حزمة  مت تفق وسوف تقاس كفا.  علهيام مءة األداء عىل أساس معايري كفاءة 

 .علهيا

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة ياانت األداء للربانمج و  لقا مية  هر  بيف حني  ق يدة جدا عن ه من توفرومع ما بشلك عام " للمنظمة"تظ ججسالت 

يذ الربانمج بواسطة ادلوةل، إال أهن تصا تنفحاةل  تقريرأو الوجاهة الاكمةل ف بواثقة الصةل تال    واإلبالغللغرض ا
 .عن مؤرش األداء

شمول/الكفاية ية وشامةل عىل حنو جزيئ  لا ياانت األداء اك فتعد   .ب
ية سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا شلك مهنجي بواسطة الربانمج، وميكن مجعت    تقرير عن مؤرش األداء  تخدمة  باملعلومات ا لل  الاطالعملسـ

ية اإلنرتانتعل بكة ادلا هوةل من خالل ا خلهيا  لشـ بادل املعلومات داخل . بس يدا  ثاال  لتأرىس الربانمج  ج م
نظمة" تاحة للربامج تصمم لوسوء احلظ، مل ". ملا ية ا نظم احلا ملا ل رس من ) WIKIمثل نظام (ل شلك اذلي  ياب يل

ياانت بيل ا  .لحتل
نإماكية املقارنة/تالاساق ساق    تخالص عدم ا تميكن ا يهتا للمقارنة عىل مدار سـ بلياانت األداء وعدم قا يةب نا ئا تحداث، نظرا لث  مؤرش سـال

يةلّتوقف  فقط، و2011-2010األداء هذا يف  ئنا  .2013-2012 لث
تحقق/ادلقة لإماكية ا ن يع املعلومات    ية اإلنرتانتاخلاصة مبمجميكن الاطالع عىل  بكة ادلا شطة الربانمج عىل ا خلوقف أ شـ رس . لن ييمما 

ياانت األداءمن تحقق من  ية ا ب  ل  .معل
 https://intranet.wipo.int/confluence/display/ipas/Home?ticket=ST- 9472-

yfXrqugnvrg23Qs7ejqc-cas 

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل تقرير   تفادة من املعلومات املطلوبة  للحقق الربانمج ا تظم عن مؤرش األداء  واإلبالغسـ غراض  ألمنعىل حنو 
تقارير يف املّأعدت بوشلك عام، فقد . صنع القرار واإلدارة يدلا بعوا نا سـ ا  .ةمل

ية/الوضوح شفا فا ل نداتّقدمت    تقرير عن مؤرش األداء بطريقة /ملستا تخدمة يف ا لالواثئق ا لسم ابملسـ  ومع .والوضوحة يفشفاتت
يل الكفاءة تخدام وبني  يل الا ناك ارباط بني  حتلذكل، مل يكن  سـ حتل ت نظر إىل و. ه لعالوة عىل ذكل، فإن ا

تخدام ال يويح ابلرضورة بزايدة الكفاءة هذا الربانمج وألي برانمج أخر . سـالا سن  لومعوما، فإنه من ا ملسـتح
يا ية  ناء مرحةل تصممي مؤرشات األداء عىل  سالاتفاق أ ق كيف هاهاث ياانت ذات الصةل املطلوب  جتميع وعىل ا  .لب

سريإشاراتدقة نظام  نظام ال يعين ابلرضورة زايدة الكفاءة، كام ميكن ا   ل ا تخدام ا هدف عىل حنو جزيئ، نظرا ألن ا يق ا لتاج  سـ لت حتق ن سـ
يذه أو الاضطالع به نحو مل يمت  يل الكفاءة عىل هذا ا تنفأن  ل يميمبعين، . حتل يقا  الربانمج تقال يعد  ًد نحو ق لعىل ا
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ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
تعني أخذها يف الا. الاكمل تناك العديد من العوامل اليت  ي ند اسـهتداف زايدة الكفاءة وخاصة يف عه عبار 

تعاون مع ادلول األعضاء ية وذكل اب يجة الهنا بو يف ا سامه فهيا الو لاحلاالت اليت  ئ ن ي تت  .ل

شورة عدد : مؤرش األداء – 16الربانمج  نتخديم ادلراسات ا ملسـ بدل م ية للوفقا للواكةل وا يف هبا  ًواليت مت ا ب تلتلك طلب ادلول ل
بة إ  لإلصداراتجاميل العدد اإلىل لنسـاألعضاء اب

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة مية   لقا ياانت األداء ويقة الصةل ولكهنا غري ذات  قتعد  ث تقدم احملرز يف يف صدد ب ليمي ا بة ملتق تاجئ املر تقا ؤرشات لن

يث ماتزال ادلراسات يف مراحل اإلعداد تاجئ ومن غري. حاألداء هذه  يامي اكمال  للن املمكن حىت األن إجراء  تق
توقعة  . ملا

شمول/الكفاية تخدمني   لا توفر املعلومات عن عدد ا سـمل  همملت  وفقا للواكالت أو ادلول اليت قامت بإعداد ادلراسات يعوتوز
بدء يف بسبب  رشوع، وتقاري. إجراء ادلراساتلتأخر ا ياانت األداء املقدمة مذكرات عن ا ملنت  ب ر عن تضم

تني  هام يف أماكن إجراء ادلارسات، وخطة العمل عن ا نا ها تأثري 2011-2010لسـمل ل واخملاطر اليت قد يكون 
بات  يق  متطلعىل  بةحتق تاجئ املر تقا  .لن

ية سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا تقارير ادلورية تاملعلومات وحللمجعت    تظمة ل كجزء من ا يملنا ية وا نة ا مللكاليت ترفع إىل  من ة الفكرية لتجل
CDIP . نة يف العام املايض سمل وقد هذا خالل ً اتقريرومن اخملطط تقدمي ، )CDIP 5/7(للج أول تقرير 

ية . العام بو ادلا بكة الو ية الفكرية عىل  ية وا نة ا توفرة كجزء من تقارير  خلوهذا، فإن املعلومات  ي شـ من مللكجل م لتل
 .اإلنرتانت

نإماكية املقارنة/تالاساق تّأعدت    بةلنا تني تقاجئ املر ن احملددة ومؤرش األداء الرييس  تأخري ، ولكن 2011-2010للسـئ يف لتعرض الربانمج 
ئيذ مؤرش األداء الرييس ية الانهتاء من ادلراسات يف من املقرر بوناء عىل ذكل، . تنف نا ئا  2013-2012لث

تخدمون  يع ا ندئذ،  سـو تط ملع تفادة من املعلومات الواردة يف هذه ادلراسايسـ  .تسـالا
تحقق/ادلقة لإماكية ا ن يث ما تزال ادلراسات    تحقق مهنا من خالل الواثئق  رس ا ياانت األداء، ولكن لن  حيمت اإلخطار عن  لس ي يتب

 .قيد اإلعداد
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل ية الفكرية عىل األقلجت   ية وا نة ا مللكمع معلومات األداء وحتلل وتقدم تقارير عهنا إىل  من نة، لتجل لسـ مرة يف ا

يذا لطلب ا يحت . الضطالع بإجراء هذه ادلراساتابدلول األعضاء تنفوذكل  رسة تأ ملتيمعلومات األداء ا
يت ثبية ا  .لتلعمل

ية/الوضوح شفا فا ل يالت املربطة مجعت    تح تاحة، وإجراء ا تياانت األداء ا ل ل مل  بصورة واحضة وشفافة مبا ميكن من متوقدهبا ب
تقد سلمي  يمي ا للا ل ياس ابلتق بةلقم احملرز اب تقتاجئ املر تخدام مؤرش لن  .حمددسـ وا

سريإشاراتدقة نظام  تقدم احملرز    ل ا تعلق اب لفامي  بة ي تاجئ املر ليف ا تق بب عدم توفر العدد الاكيف من لن ناك تأخريات  بسهذا املؤرش، اكن  ه
شاورات بني ا16املوظفني يف الربانمج رمق  تات إجراء ا مل، وتأخريات يف تو دلول األعضاء مما أدى إىل قي

ية الفكرية  ية وا نة ا رشوع  ييل وأوروغواي وفقا  ثالث دراسات يف الربازيل و تأخرة  بداية ا مللكا من جل مل شـ ل مل لتل
CDIP project 5/7 . سريلوهذا مل لتحقق دقة نظام إشارات ا  2013-2012من اخملطط اإلنهتاء خالل . ت

ثالث اليت بدأت يف ادلراسات من  بداية2011 و 2010لويس يف ، 2011-2010لا . ل كام اكن مقررا يف ا
تخدمون مهن ،ومىت مت الانهتاء من تكل ادلراسات ملسـمتكن ا بواسطة الربانمج ّقدم ن ما  إوميكن القول. اسي

تعلق اب16رمق  بةي فامي  تقتاجئ املر توىف املعايري لن ية وياانت األداء قد ا يل مؤرشات األداء الر سـ احملددة و ب سـ ئيحتل
 .ئرة جزيةبصو

ية ذات : مؤرش األداء – 17الربانمج  ية وغري احلكو نظامت احلكو يد ا ية الفكرية يف  تعلقة بقضااي ا شطة ا معدد األ م ململلك تعض مل ن
رشيكة والرائدة يف القطاع اخلاص ية ا نظامت الر ها ا شرتكة اليت  لاألهداف ا سـ مل ئيمل  .11تنظم

ياانت األداء يقات  بمعايري  يا/لتعلا  انتلبالقصور يف ا
مية/الوجاهة ياانت األداء اليت   لقا تخدمت بتعد  بةللتقرير عن مؤرش األداء وسـا تاجئ املر تقا ست لن ي ويقة الصةل ولكهنا  لث

مية يدةقابلرضورة ذات  يجة مف أو  يق ا ياس اإلجناز يف  ت ألغراض  حتق بةلنق شطة. تقاملر  نال يوفر إحصاء عدد األ
توى أداء الربانمج  شأن  مية  سـرؤية ذات  مب  .ألحصاب املصلحة واملديرينق
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نو  تقرير أداء الربانمج عمت تعديل  ية  سخة الهنا لان مؤرش األداء يف ا ئ يةلن ئنا يكون 2011-2010 للث ية "ل  نظامت احلكو ية الفكرية  معدد األشطة املربطة بإذاكء الاحرتام  للمللملك ت ن
نظامت الرائدة  ها ا رشف عىل  شرتكة واليت  ية ذات األهداف ا ملوغري احلكو ميمل تنظم ية والقطاع اخلوي رشيكة الر ئيسـا   ."اصل
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ياانت األداء يقات  بمعايري  يا/لتعلا  انتلبالقصور يف ا
شمول/الكفاية شطة املضطلع هبا   لا يدة جدا لأل سجالت  تفاظ  نمت الا جب  وتقارير همام، ومراسالت عن ، شلك مذكراتعىلح

ية وشامةل ابلقدر اذلي . طريق الربيد اإللكرتوين يت اك سجالت واملعلومات اليت قدمت لفريق ا فترب ا ثب ل لتتع
 حيث أنه "سامرت"مؤرش األداء أن جيعل  ومع ذكل، ال يعين هذا ابلرضورة .تطلبات مؤرش األداءمبيفي 

يني  ية املعلومات اليت ميكن أن تقدم إىل أحصاب املصلحة الر يد  شطة مما  سـتطلب فقط إحصاء عدد األ مك ن ئيي يق
 .من خالل تقرير أداء الربانمج

ية سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا هوةلالاطالع  بكفاءة وميكن ةموثقاملعلومات يف شلك جسالت مجعت    لكن، وكام ذكر أعاله ابلفعل، . بسعلهيا 
بات تطلنحرص  ياانتفقط يف  مؤرش األداء مت يل  شطة وال يوفر أي  بإحصاء عدد األ حتل  .للن

نإماكية املقارنة/تالاساق ننيأدى    ية إطار لسـتطور مؤرش األداء عىل مر ا سني نو عإىل  بتوفر لوهذا ال ، األداء  معلحت ياانت األداء لي
ساق أو   .نإماكية املقاريةتأو ملؤرش األداء أي ا

تحقق/ادلقة لإماكية ا ن تأكد من    يت ا نادا إىل املعلومات املقدمة، ميكن  لا ث بس تحقق منللتت لإماكية ا ياانت األداءن  .ب 
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل شلك رييس بغرض إعداد ت   ياانت األداء  تخدام  ئنظرا ال ب ب تاج أن إعداد سـ ميكن ا سـتنقرير أداء الربانمج،  ف

ناسب يت ا تو تقرير قد مت يف ا ملا ل    .قل
ية/الوضوح شفا فا ل تقرير    يا ا لجاري حا ياانت األداء بطريقة واحضة وشفافةواإلبالغ ل  .بعن 

سريإشاراتدقة نظام  ميكن أن خنلص إىل أن الربانمج قد حقق    ل ا فنظرا لعدم حتديد أهدافا،  تاجئً بةلنا  . ابلاكملتق املر

ياانت: مؤرش األداء – 18الربانمج  يل معلومات الرباءات وأدوات ا ياسة اجلديدة، و بعدد ونطاق دراسات وأدوات ا حتل لسـ  ل

هدف هد العام للرباءات؛ : لا شأن ا تة تقارير  ياسة العامة؛ و شأن ا ية  ية، وأربع دراسات خار شأربع دراسات دا ملج ب سـ سـ ب لخل
توحوقاعدة تفي ابلغرض م تاكر ا ملفن أجل الا يا اخلرضاء) 1(و؛  ب نولو جتعممي ا  12.لتك

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة تقرير واإلبالغ عن مؤرش األداء  لقا ياانت األداء ويقة الصةل بغرض ا لتعد  ث وهذا الربانمج يعد من الربامج . ب

توفر دلهيا أهدافا حم يةل اليت  يا ياس كجزء من إطار معل الربانمجلقل  .للقددة قابةل 
شمول/الكفاية ساب عدد اخملرجات  لا تطلب ابلفعل  ية وشامةل نظرا ألن مؤرش األداء  ياانت األداء اك تاج أن  حميكن ا ي ب فت ن  .سـ

ية سهوةل الاطالع/لامجلع بفعا تقرير اخلاص مبؤرش األداء    تخدمة يف إعداد ا لتوافر اكفة املعلومات ا سـ بكة الانرتنتملت بيد أن هذا . شـعىل 
ثور عىل املعلومات  هات ا هل عىل تكل ا ية، كام لن يكون من ا هات اخلار تاحا  لعاألمر ال يكون  جل س ج للج لم

نظام،  تظمة عىل ا ياانت بصورة  يث ال تعرض تكل ا تقرير اخلاص مبؤرش األداء  تخدمة يف إعداد ا لا ن ب ل مسـ ل حمل
هات اخل يام تكل ا تاج األمر إىل  جلو ق بحث عن املعلوماتحي ية اب لار وعىل الرمغ من إاتحة املعلومات إىل . ج

سن حفظ اكفة جسالت املعلومات يف ماكن واحد  يت، إال أنه من ا تحفريق ا سـث ملت يل / بل ياانت  هقاعدة  لتسب
 . علهياالاطالع

نإماكية املقارنة/تالاساق سؤول عن مؤرش. 2011-2010مت تقدمي هذا الربانمج يف    متكن ا ململ  شاركة يف إعداد إطار ي مل األداء من ا
 .معل الربانمج

ية  نا يجة ذلكل، اقرتح إجرا تعديالت عىل مؤرشات األداء عن ا ئو ث لن ، وإيقاف العمل يف 2013-2012ت
 .مؤرش األداء احلايل

تحقق/ادلقة لإماكية ا ن نواجت اليت يقدهما الربانمج   تلف ا يت من  تحقق الفعيل خالل مرحةل ا لمت ا خم ث بل يت من . لت لتثبومعوما، متكن ا
تة تقارير تحقق من وجود  سـا ياسة العامة / ل شرتك مع أجريت اليت ولسـدراسات ا تعاون ا يا أو اب ملسواء دا ل خل

سات أخرى بل. سمؤ ية عدم حتديد األهداف من  يت، أاثر الربانمج  ناء مرحةل ا قويف أ قضب ث  األفراد اذلين لتث
تاجئ سؤولون عن ا يا  نمه حا م  بني دراسات  الفاصةل هذا، اكن من الصعب حتديد احلدودابالضافة اىل .لل

ية ية وادلا ياسة العامة اخلار خلا جسـ  دراسات، ومل الربانمج بإجراء مثاينقيام بوشلك عام، اكن من املفرتض . ل
نحو يف تقرير أداء الربانمج. سوى ست دراسات فقطتسمل   وبدال ،لومل يمت اإلبالغ عن املعلومات عىل هذا ا

يت بغرض تقارير سـتة تقدمي من الرمغ عىل .فقط تقارير مخس إىل الربانمج أشار ذكل، من  .لتثبا
 

هد العام للرباءات يد ا ملشوعىل  ية : صع سؤو يا يقع مضن  ية حا نواجت وسلمي اخملرجات الهنا لنظرا ألن إجناز ا م ل ئ ت ل ً
يان  متكن الربانمج سوى من  ببرانمج آخر، فمل  هدف،ّهل حتقق ي توفريلا ياابط ربوقام  ًا الكرتو  عىل موقع نً
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ية من   سخة الهنا ئمت تعديل مؤرش األداء يف ا يل معلومات الرباءات "كون، يل 2011-2010تقرير أداء الربانمج لعايم لن ياسة اجلديدة، و حتلعدد ونطاق دراسات وأدوات ا لسـ
ياانت هدف؛ لبوأدوات ا تة تقاري: لا ياسات العامة؛ و شأن ا ية  ية، وأربع دراسات خار سـأربع دراسات دا سـ ب لخل تاكر ج هد العام للرباءات؛ وقاعدة تفي ابلغرض ن أجل الا شأن ا بر  ملشب

توح؛  يا اخلرضاء، و) 1(ملفا نولو جتعممي ا تطوير ، )2(لتك بحث وا لوا همةلل ناطق املدارية ا ملألمراض ا  ".مل
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ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
متةل، و. شـبكة اإلنرتنت مكيد أن القامئة املوجوة عىل الانرتنت غري  املزيد من املعلومات عن طريق قدم ب

 .الرتاسل من خالل الربيد اإللكرتوين
 

ئت  ناطق نشأ تطوير ألمراض ا بحث وا يا اخلرضاء، ومن أجل ا نولو رش ا بكة اإلنرتنت  ملنصة عىل  ل ل ن جشـ تك لم ل
همةلاملدا  .ملرية ا

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل تخالص    ية سـميكن ا تقارير معلإنه  ياانت األداء مطلوبة قد انهتت لإعداد ا يث مل تكن  ناسب،  بيف الوقت ا حمل
تقارير   . أداء الربانمج فقطاخلاصة بلإال ألغراض إعداد ا

ية/الوضوح شفا فا ل تخدمة يف إعداد تقر   سمت املعلومات ا سـا يةملت شفا فير مؤرش األداء ابلوضوح وا  ل
سريإشاراتدقة نظام  ننظرا لعدم إماكية إجناز اكفة اخملرجات   ل ا يار طريق عن أداؤه بتقيمي حصيح حنو عىل الربانمج قام ،ً ختا

 أجنز ما 

 .ئجزيا

بة اإلعالزايدة :  مؤرش األداء– 19الربانمج  بة وزايدة الطلب عىل موارد ا معدد زوار ا ت ملكت  يةملك

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة يهنا  لقا بة و يدة لرصد خدمات ا سياانت األداء اليت مجعت  حتمف تملك ٌب ياس الطلب املزتايد عىل . ُ قولكن ال ميكن 

بب قةل اآلراء امل بة  ُموارد ا بس  .مة من الزوارَّقدتملك

شمول/الكفاية ياانت اليت مجع  لا ُا ية ولب ست اك فت عن مؤرش األداء  ياس أداء مؤرش األداء هذاال لي  ألن ؛لقشامةل مبا يكفي 
بة ال حيرص ية  َالطلب عىل املوارد اإلعال ُ للمكت يةم سقة ر مس وال يرصد بطريقة  مت َ ُ. 

ية  /لامجلع بفعا
 سهوةل الاطالع

هوةل من خالل جسل الزوار املعد لل  ها  ياانت و َميكن الاطالع عىل ا ُ س بمجع ينيلب يني وادلا خلزوار اخلار واكنت . ج
يال تاد عدد الزوار أن يكون  سجل يف جسل يويم إذ ا ًبل ذكل  قل ع َّت ُ بىن ق بة تقع يف  ندما اكنت ا م  ت " الاكم"ملكع

)CAM.( 
هر  نإماكية املقارنة/تالاساق ياانت قابةل للمقارنة وحتفظ يف ملف لك  شا ُ ِأعدتوقد . لب يح اجتُ تو ية ابألمعدة  يا ض رسوم  ل ن اه الزايرات مع ب

نذ . مرور الوقت تغري  تني، ومل  موياانت األداء هذه قابةل للمقارنة عرب فرتات ا تن يةلسـب نا ئا  . 2009-2008 لث
تحقق/ادلقة لإماكية ا تحقق من حصهتا  ن يقة وميكن ا لياانت األداء د  . قب

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع بلغ . قرير أداء الربانمجتأي الزتام برفع تقارير ما عدا  يوجد ال  ل تابعهتا، إال أنه ال  ياانت ورصدها و يُورمغ مجع ا مب ل
بة و بة اليت توجد فهيا ا تعهنا يف أي ماكن داخل ا ملكشع بأهداف خطط العمل الفردية أو ليست مربوطة ل

سام  .قخطط معل األ
ية/الوضوح شفا فا ناء عىل الصحائف اليت وقع علهيا الزو  ل َّجتمع املعلومات  ً ب ياان عن ُ يون اذلين يعزفون أ يون أو ادلا ًار اخلار ح خلج

بو(وضع أسامهئم والغرض من زايرهتم يف القامئة  يني يف الو يوخصوصا الزمالء ادلا خل ية ) ً فمما هيدد شفا
 . املعلومات

سري يث إن   لدقة نظام إشارات ا حناء عىل املعلومات اليت مجعت أعاله، حتقق مؤرش األداء هذا جزيا  ً ئ َّب ُ ثاين من مؤرش األداء ً لاجلزء ا
ية سقة ور بة ال حيرص ويرصد وحيلل بطريقة  ية  شري إىل الطلب عىل املوارد اإلعال مساذلي  ت ت مي َّللمك ُ َُ ُ َ  .م

ية مع القطاعني العام واخلاص: مؤرش األداء– 20الربانمج   ف رشااكت إضا

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
ِأعر  ميةلقا/الوجاهة يةُ ية مؤرشات األداء الر شأن  سـب عن خماوف  ئيب شارك يف املراحل و. ملك ييف حني أن الربانمج اكن 

ها الهنايئ ث ويقةلاألوية إلعداد ية يف  ياغة ويقة الربانمج واملزيا ية  ية، يف  شلك الربانمج واملزيا ن ث ص معل أدخلت ن
شلك اك شأهنا  شاور  بيريات رأى الربانمج أنه مل يمت ا ب ت ري جتئمؤرش األداء الرييس اذلي رمغ كون و. مللتغ

ية  ته من خالل  معلمرا تحققجع بلا نا  ً سـ َتخدمرأى أنه مل فإن الربانمج ، ام  ٍ نظام رصد وتقدمي تقارير اكفيُسـ
مية مؤرش األداء  نظمة، مما يقلل من  رشااكت عرب ا ثل هذه ا تعلقة  ياانت ا قيكون قادرا عىل حرص ا مل ل مب مل ب لل ً

ية يوشري. ئالرييس بادئ تو تضمن وضع  هذا العمل  ية  جهي نص الربانمج إىل أن أحد اجلوانب الر ي مسـ ل ئي
بادئاملوافقة عىللرشااكت القطاع اخلاص و شلك أفضل يف مؤرش . مل هذه ا نعكس هذا  بواكن ميكن أن  ي

 .ئاألداء الرييس
شمول/الكفاية يمي الربانمج ألدائه مقارن  لا تقإن املعلومات اليت قدمت دلمع  ِّ بوعات ُ مطة مبؤرش األداء الرييس هذا اكنت  ئ

ثالث لرشااكت القطاع اخلاص ا بحث :  ويه،ل تعلق اب بو ا لرشوع الو مل ي ، )WIPO Re: Search(م
يا اخلرضاء  نولو تعلق اب بو ا رشوع الو جو لتك مل ي نفاذ إىل األحباث من أجل )WIPO Green(م ل، وبرانمج ا
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تاكر  ية والا با هم  ب20وأقر الربانمج ). aRDi(لتمن ميت من دون  ناك رشااكت أخرى قد أ علمأنه قد تكون  ُق ه
ندما يفكرون يف إقامة رشاكة مع  هم والاتصال هبم  بو األخرى إلبال متدون عىل برامج الو عيث إهنم  غي يعح

هم  .يقفر
ية  /لامجلع بفعا

 سهوةل الاطالع
بعبارة عن اكنت معلومات األداء   نفذها الو ثالثة اليت  شاريع ا يبوعات  ت ل للم رشاكة مع القطاع اخلاص، مط لو اب

تاكر : أال ويه ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا ببرانمج ا من تعلق )aRDi(لتل بو ا رشوع الو مل، و ي م
يا اخلرضاء  نولو جاب بحث )WIPO Green(لتك تعلق اب بو ا رشوع الو ل، و مل ي ). WIPO Re: Search(م

بكة تاحة أيضا عىل  رشااكت  تعلقة اب شـوهذه املعلومات ا ل ًمل ٌ ية م بو ادلا خل الو  ).اإلنرتانت(ي
ية معلومات األداء غري قابةل للمقارنة مع   نإماكية املقارنة/تالاساق نا ئا سابقة لث ناك أسأللا ية لمقارنة يف لس اهنه مل يكن  نا ئا -2008لث

2009. 
تحقق/ادلقة لإماكية ا تحقق مهنا   ن يقة وميكن ا لاملعلومات املقدمة د ق َّ متةل املعلوماتهكون هذتولكن قد . ًأيضاُ ناك خطر مك غري  ه، و

ها ملؤرش األداء الرييس هذاّازدواج العد نظمة  توى ا ئ نظرا لعدم وجود رصد عىل  لك مل مسـ ثوساعدت ويقة . ً
ية  للالربانمج واملزيا يةن ئنا سامهة 2013-2012 ث تاجئ يوحض ا يح هذا الوضع من خالل تقدمي إطار  مل عىل  ن تصح

يع  بو يف  شامةل لربامج الو مجا ي بةل نظمة املر تقتاجئ ا مل  .ن
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ية   ل بو ادلا بكة الو تاحة عىل  شات، ويه أيضا  نا ناء ا يحت معلومات األداء يف أ خلأ ي شـ ق مل ث مت ً  ).اإلنرتانت(ُ

ية/الوضوح شفا فا ِّيع معلومات األداء اليت قدمت   ل ية لُمج بو ادلا بكة الو يحت عىل  ثالث أ خلرشااكت ا ي شـ ت ل  ).اإلنرتانت(ُل
سري ياانت األداء تدل   لدقة نظام إشارات ا ية عىل أن  رشاكة احلا يل معلومات ا ياانت األداء، ومالحظات املقابالت، و بمراجعة  ل ل حتل ب

ياب  يا املعايري جزيا يف  تو غومؤرش األداء الرييس ا ئ ًسـ ف  وهدف راخسني، إضافة إىل عدم أساس للمقارنةئ
تو بادئ ا جهيوجود ارباط اب ل مل شأن إقامة رشااكتت ها  بية اليت جيري و  . ضع

ية:  مؤرش األداء– 21الربانمج  بة واحضة ومربطة ابألهداف اإلسرتا تاجئ مر ية إدارية فعاةل تضم  يجنظمة  ت ن تللم تق  بن

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة بة واكنت   لقا نا َياانت األداء اليت قدمت  قُ سـم ِّ ية لألجل . ِّيمةب يا واخلطة اإلسرتا ية فريق اإلدارة ا نت  يجو لعل ب تتضم ن

بو ية اإلدارية يف الو سني ا توسط دلمع  يا ب حت نمل ية مربطة . ل بو اإلسرتا توإضافة إىل ذكل، اكنت أهداف الو يج تي
ية  نحو املحدد يف ويقة الربانمج واملزيا للابلفعل بأهداف خطة العمل الفردية عىل ا ن ث َّل يةُ ئنا  . 2011-2010 ث

شمول/الكفاية ِّاملعلومات اليت قدمت   لا ية فريق اكنت ُ توسط اليت ذكرهتا ادلول األعضاء، و ية لألجل ا بنعن اخلطة اإلسرتا مل تيج
يا تاجئ، وذلكل، يف و. لعلاإلدارة ا توسط بوضوح إىل اإلدارة القامئة عىل ا ية لألجل ا نشري اخلطة اإلسرتا مل يج لت ت

بة واألهداف هذا الصدد، اكنت املعلو تاجئ املر ميت حلقة وصل بني ا يث أ ية  تقمات املقدمة اك ح لنف ق ُ َّ ُ
ية  توسط(تيجاإلسرتا ية لألجل ا ملأي اخلطة اإلسرتا  . ). تيج

ية  /لامجلع بفعا
 سهوةل الاطالع

يا ألن الك   ية فريق اإلدارة ا توسط و ية لألجل ا هل الاطالع عىل اخلطة اإلسرتا لعلاكن من ا ب مل نيج تس ل
ت ية ثيقالو بو ادلا بكة الو توفرتني أيضا عىل  تا  خلني اك ي شـ ًن توفر أيضا عىل ). اإلنرتانت(م ًوإضافة إىل ذكل،  ت

ية  بو ادلا خلبكة الو ي تاجئ وواثئق ) اإلنرتانت(شـ ية اإلدارة القامئة عىل ا بكة اإلنرتنت معلومات عن  نو ب لشـ نٌ
ية  .نالربانمج واملزيا

يةلاء هذا يف اتوقف مؤرش األد  نإماكية املقارنة/تالاساق ئنا تني، 2013-2012 ث لسـن وذلكل ال ميكن مقارته عىل مدى فرتات ا ن
يجة محققة يف ا تربت ا لوا ًل ُ نت يةُع ئنا  . 2011-2010 ث

تحقق/ادلقة لإماكية ا ناء  ن تعلقة مبؤرش األداء  تحقق من املعلومات ا ًاكن من املمكن ا ب مل ِّ عىل الواثئق اليت قدمت لل لربانمج ثويقة اُ
يةواملزيا بو ابألهداف اإلسرتا بة لربامج الو تاجئ املر بع ارباط ا لت  هَّ يجية واليت  ي ن ت ت تن تقل ت  .س

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ية العامة،   ل مجلعاملعلومات اليت جتمع ملؤرش األداء هذا تقدم إىل ادلول األعضاء كجزء من واثئق ا َُّ َ تعرض ُ تسـو
ية نأيضا يف ويقة الربانمج واملزيا ث ً . 

ية/الوضوح شفا فا ها واحضا ورصحيا  ل ًاكن أسلوب مجع املعلومات وتقد ً بو . مي بكة الو تاحة عىل  ياانت والواثئق  يع ا يواكنت  شـ ب ًمج م ل
ية   ).اإلنرتانت(خلادلا

سري ياانت األداء، إىل جانب   لدقة نظام إشارات ا يل  ناء عىل  يه الكفاية، وذكل  يار مبا  توىف مؤرش األداء ا با حتل ب ملع مالحظات فسـ
 .املقابالت
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بو :  مؤرش األداء– 22الربانمج  بقة ونظام الو بو ومعاهداهتا ا يات الو ية ألحاكم اتفا ية وإدارة املزيا يثل املعامالت املا ملط ي ن ل قت مت
بقة بة ا نا بة ا ته ومعايري احملا ملطاملايل وال سـ مل سـ  .حئ

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
توقعة مع هذا املؤرش  ميةلقا/الوجاهة تاجئ ا يح  يمي  متكني من إجراء  يمة  بة و نا ياانت األداء اليت قدمت  ملاكنت  ن حص سـ ِّ للب تق ق للم ِّ ُ .

ساعد املدير العام خبصوص  تب  تعلاميت اإلدارية اليت أعدها  تألف من قامئة ا مواكنت الواثئق املقدمة  ل مكت َّ ُ
تصدر و تعلاميت اإلدارية اليت صدرت أو اليت  سـا سني رصد ل حتاليت تمكن من  ثال ُِّ ية متا شؤون املا لإدارة ا ل

ي ية التفا قواملزيا بقةاتن ية ا ته، ولغري ذكل من املعايري احملا بو املايل وال بو ومعاهداهتا، ونظام الو َّ الو ملط س حئ ي ل ُي . ب
ٌهما أيضا لكَّلك خطة معل فردية قدترسب إىل وتوحض املعلومات أن املؤرش  شؤون املً سمي ا ل من  ية ق لا

ية  .نواملزيا

شمول/الكفاية يمي  لا سمح بإجراء  ية وشامةل إىل حد  تقاكنت معلومات األداء اك يف ناك تعلاميت . ٍّ هوجتدر اإلشارة إىل أنه ال تزال 
توقعة مع مؤرش األداء  يجة ا يضمن زايدة مواءمة ا تحديث أو اإلصدار أو لكهيام، مما  ملإدارية رهن ا ن سـ تل ل

 .ئالرييس
ي  /ةلامجلع بفعا

 سهوةل الاطالع
ية   بكة ادلا تاحة عىل ا تعلاميت اإلدارية اليت صدرت كجزء من مؤرش األداء هذا  خلا شـ لل ثل )اإلنرتانت(م م، 

تامثرات، إخل ياسة الا نفقات ذات الصةل، و ية وا سفر يف همام ر يافة وا شأن ا تعلاميت اإلدارية  سا سـ ل مس ل لض ب . ل
تعلق ابرباط مؤرش األداء الرييس هذا  ئوفامي  ت ية جزءا ي ًخبطط العمل الفردية، اكنت مؤرشات األداء الر ئيسـ

بلغ هبا املوظفون يف  مترار و سام أيضا حتدث اب ية، واكنت اخلطط الفردية لأل يُمن ويقة الربانمج واملزيا ق ن سـث َّ ُ ً
ية قسمي  ية واملزيا شؤون املا نا ل  .ل

ياانت األداء املقدمة  نإماكية املقارنة/تالاساق َّميكن مقارنة  ُ للعىل مؤرش األداء الرييس املحدد أبقي حيث  ،ب َّ ُ يةئ ئنا  لرصد 2013-2012 ث
بة تاجئ املر تقدم املحرز يف إجنازات ا تقا ن لل َ ُ. 

تحقق/ادلقة لإماكية ا ية   ن بو ادلا بكة الو تاحة جزيا عىل  خلياانت األداء  ي شـ ئ ًب ها) اإلنرتانت(م طبب اربا تس تاجئ ب تعلاميت اإلدارية وا ن اب لل
بة يف واث يةتقاملر تحقق من املعلومات األخرى اليت يقدهما الربانمج . نئق الربانمج واملزيا  ابملعلومات 22لوميكن ا

ية ية إعداد ويقة الربانمج واملزيا تحضري  ية اليت جتمع وحتلل يف ا ية وغري املا ناملا ث لعمل ل ل َّل ُ ُ. 

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع توفرة يف   ل ملقدمت معلومات األداء ا ِّ يمي ُ يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا سامح  ناسب  تقالوقت ا بق ل شع لل لمل
 .الواثئق

ية/الوضوح شفا فا سام   ل تعلاميت اإلدارية وخطط معل األ ياانت األداء بطريقة واحضة، وقدمت بطريقة شفافة قامئة ا قشف عن  ل ِّ ب ُك ُ ِ ُ
شري إىل الارباط مبؤرش األداء تاليت   .ت

سري َّناء عىل معلومات األداء اليت قدمت ومجعت وحللت، دل  لدقة نظام إشارات ا ِّ ُ ُ ِّ تاجئ َّ أن مؤرش األداء قد حقعىلت املقابالت ُب لنق ا
تحديث أو اإلصدار أو لكهيام  تعلاميت اإلدارية رهن ا يث ال تزال ا بة جزيا  لاملر ل حئ تعلاميت اإلدارية : مثل(ًتق لا

ياسة للموارد اخلارجة عن املزي يةسـاليت ختص وضع   .) وإدارة الوظائف، إخل؛نا

ية املوظفني:  مؤرش األداء– 23الربانمج  مثرة يف  منبة اإليرادات ا تسـ َ ملُست  ن

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة ساب إجاميل الرواتب وقامئة   لقا تألف من  ئوية  بة ا ساب ا ياانت األداء اليت مجعت  حاكنت  ت مل سـ حل لنب ادلورات ُ

بالغ املخصصة لعايم  ية للموظفني وا تدر َّا ُ مل ي ئوية ملقدار . 2011 و2010بل بة ا ساب ا ملويه تمكن من  سـ ح لنُ ِّ
تدريب، ولكن مل يكن األساس هو اإليرادات كام اقرتح يف مؤرش األداء، بل اكن  شطة ا نفقة عىل أ ُاألموال ا ل ن ُمل

بو وغريها من  ته الو تخد مإجاميل الرواتب اذلي ا يم نوات عديدة اآلنسـ تحدة  سـنظامت األمم ا يح . لمل تصحومت 
يةل اهذا يف ئنا شطة 2013-2012 ث نفق عىل أ بلغ ا ئوية  بة ا ساب ا تخدم إجاميل الرواتب  ن، وا مل للم مل سـ حل َسـ ُ لن ُ

تدريب لومت إيضاح أنه رمغ أنه اكن من املعروف أن األساس اكن إجاميل الرواتب ويس اإليرادات عىل مر . لا
رشيةِّغري قد فإنه الزمن،  بة إدارة املوارد ا تدريب  سم ا بخارج إرادة  شع ل لق  .ب

شمول/الكفاية ئوية لألموال اليت أنفقت   لا بة ا ساب ا ية وشامةل مبا يكفي  ياانت األداء اليت قدمت اكنت اك ُوجد أن  مل سـ حل ِّ لنب ف ُ َ ِ ُ
تدريب شطة ا لعىل أ ها وحللت وقدم تقارير عهنا . ن ياانت  ِّوقد مجعت ا ُب ِّ ُ نفس ل ُوأرشكت رشكة . 1998منذ عام ُ

ية تدر بو ا شطة الو سح عن أثر أ ية إلجراء  بخار يج ل ي ن  .م
ية  /لامجلع بفعا

 سهوةل الاطالع
ياانت   بتخدم جداول ا لسـ ياانت Excelت بة Ms Accessلب وقواعد ا تدريب  سم ا يل ما يموهل  شع يف  ل ق بسج ِّت ُ

رشاكت شطة تدريب األفراد وا رشية من أ لإدارة املوارد ا ن سم و. لب يع املوظفني داخل  تاحة  ياانت  قهذه ا مجل مب ل
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ناسب يا أو لكهيام يف الوقت ا رشية أو فريق اإلدارة ا تدريب، وميكن إاتحهتا إلدارة املوارد ا ملا لعل ب  .لل
بالغ اليت خصص  نإماكية املقارنة/تالاساق ياس األداء اختذت دامئا إجاميل الرواتب وا ِّرمغ أن املعلومات اليت مجعت  ُ مل ً لق شطة ُ نت أل

ها،  تدريب أساسا  لا ً لل مؤرش األداء الرييس اذلي وضع إال أنل ِ ُ يةئ ئنا يتخذ من اإليرادات اكن  2011-2010 ث
تخدامه، وذلكل اكن  رشية عىل ا بة إدارة املوارد ا تدريب  سم ا تد  سـأساسا هل وهو ما اكن مرباك ومل  ب شع ل ق ليع ب ً ً

ساق املعلومات اليت مجعت وحللت وقدم عهن ِّا ُت ِّ ُ ياغة مؤرش األداء الرييس ُ ناقض مع  للا تقارير  ئ صت يةي ئنا  ث
ية ّحصح و. 2010-2011 للهذا، كام ذكر أعاله، يف ويقة الربانمج واملزيا ن ث يةُ ئنا سم و. 2013-2012 ث قاكن 

ية قدرات املوظفني كأساس  مثرة يف  ئوية إلجاميل الرواتب ا بة ا مترار ا تخدم اب تدريب  منا مل سـ سـ تل َ ت ملُسسـ ن لي
لنساب ا ئويةحل ملبة ا  .سـ

تحقق/ادلقة لإماكية ا ية  فامي خيص إجاميل   ن توفرة يف ويقة الربانمج واملزيا تحقق من حصة املعلومات من خالل األرقام ا نميكن ا ث مل ل
ياانت ية يف قاعدة  تدر شطة ا بالرواتب، وحتفظ قامئة األ ي ل بن َ ُMs Accessنوي مراجعو يعمل و. سـ عىل أساس 

يون  ساابت اخلار جا تظامحل ية  عىل مراجعة ناب ندقة أرقام ويقة الربانمج واملزيا تحققث ّوا راجع دقة ت من حصهتا، ول
تدريب و يونيُلأرقام ا يون وخار يق يقوم هبا مراجعون دا يات تد جتحقق من حصهتا من خالل  خلق  .معل

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع تظامترفع  ل ياانت األداء اب ن تقارير عن  ِوأرسلت إىل املد. ب ٌ مذكرة تطلب زايدة 2012 أبريل 27ير العام يف ُ
تدريب ية ا لمزيا ية موظفي . ن ها  نوية اليت  تحدة ا نظامت األمم ا لكوناقش أيضا املعلومات يف اجامتعات  سـ مل نظمت تم ل ًُ َ

تدريب شأن قضااي ا نو  نة تور تحدة يف مد لنظومة األمم ا ب ي ي مل  .م
ية/الوضوح شفا فا ِّاملعلومات اليت مجعت قدمت بط  ل ُ ية قدرات ُ ية  يريات مزيا منريقة واحضة وشفافة عىل حنو معقول رمغ أن  ن تتغ ٍ

شلك أفضل2010املوظفني يف العام  ها  تدريب، اكن ميكن تو شطة ا ها تأثري عىل أ ب، واليت اكن  ل يحن  .ضل
سري هدف   لدقة نظام إشارات ا يث اكن أقل من ا يار جزيا  توىف مؤرش األداء ا لا ح ً ئ ملع يث رمغ أن % 1 مبقدارَسـ حاألداء اكن أفضل 

ية قدرات 2011يف العام % 0.46 و2010يف العام % 0.44ُأنفق  شطة  من من إجاميل الرواتب عىل أ تن
 .املوظفني

ية :  مؤرش األداء– 24الربانمج  باين احلا لتوزيع املاكتب يف ا تأجرة(مل بان) ملسـاململوكة أو ا ئجار أي  ٍدون ا م ية ست  فإضا

ياانت األداء ياانت/ليقاتلتعا  بمعايري   لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة يمي اكنت   لقا ميا من أجل  يدا و بة، وأعطت تصورا  نا توقعة  يجة ا هذه ا تقياانت األداء اليت قدمت  مف م ت ًل ق ً ً سـ مل ن ِّ لب ُ

يق  توقعة من خالل مؤرش األداء الرييس املحدد أم الحتقمدى  يجة ا َّ ا ُ ئ ملت تخدم . لن رسد  َأوال، وضع  سـ ُم ي َ ْ َ ِ ُ ً
شغل، ومعدل أماكن العمل –ملتعلقة ابملاكتب للقضااي ا ثل حزي املاكتب، ومعدل ا  َّ ل شرتك –م م إلجياد تفامه 

باين ية  بىن ا بة ا للموتعزيزه داخل  ت ل شغل وتوافر املاكتب اليت . لتحشع ساب معدل ا ية  تغرقت  َّوقد ا ل ح معل سـ
تا طويال إىل حد2010بدأت يف العام  ٍ و ً ً سمرب ق ية يدوية وهذ. 2011ي ما وانهتت يف د معله يف الغالب 

تاج إىل وقت ٍو  . مجلع املعلومات ذات الصةلحت
شمول/الكفاية يل   لا تفا توفري ا ية وشامةل مبا يكفي  صاكنت املعلومات املقدمة يف حق مؤرش األداء الرييس املحدد اك ل ل ف َّئ َُّ ُ

توقعة يجة ا يق ا توى  يح  يمي  متكني من إجراء  ملالالزمة  ن سـ تحص حتق لتق مل  .لل
يةامجلع  /ل بفعا

 سهوةل الاطالع
ها   ياانت األداء و تيض تدخالت يدوية مجلع  باين و ية  بىن ا بة ا يلحتفظ املعلومات داخل  حتلتق ب للم ت ل لتحشع ُ

هوةل  .بسوإعداد تقارير عهنا؛ وذلكل ال ميكن الوصول إلهيا والاطالع علهيا 
َوضع مؤرش أداء مماثل   نإماكية املقارنة/تالاساق ِ يةللُ ئنا   .2013-2012 ث

تحقق/ادلقة لإماكية ا يحت لفريق   ن تحقق من حصة املعلومات املقدمة من خالل الواثئق اليت أ تميكن ا ُل َّ تحققُ تعلاميت لا ل، وأيدهتا ا
تخدام األكرث رصامة للماكتب شأن الا سـاإلدارية   .ب

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ُجتمع هذه املعلومات وحتلل وتذكر يف تقرير   ل َّ ُ نوي، إضافة إىل رصد املاكتب ُ سـأداء الربانمج عىل أساس 
بة ية العادية  يو تاحة ومعدل شغل املاكتب كجزء من األشطة ا شعا ل ن للمل  .م

ية/الوضوح شفا فا بة ودلقة   ل يجة املر يق ا يح ملدى  يمي  متكني إجراء  ياانت األداء بأسلوب واحض وشفاف  تققدمت  ت حتق نتق حص ب لِّ ل ُ
 .ئمؤرش األداء الرييس

سريد ًحقق مؤرش األداء الرييس هذا هدفه اكمال  لقة نظام إشارات ا ئ َّ ناء ،َ نحو الاكيف، وذكل  ب وياانت األداء تفي ابملعايري عىل ا ل ب
يل هذه املعلومات بة و يجة املر يمي هذه ا حتلعىل مراجعة معلومات األداء اليت قدمت  ن تقِّ ت لتق ل ُ. 
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ن:  مؤرش األداء– 25الربانمج  يف خدمات  تكتاك يا املعلومات والاتصاالت ل يا (جولو نولو جاليت ترصف عىل برانمج  تك ُ
تصل هبا نظمة ) ياملعلومات والاتصاالت مبا يف ذكل مصاريف املوظفني وما  ية  يف ا تاك ئوية من ا للمبة  يل ل ل شغسـ لتن م ك

نفقات(  )لا

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة يف، إال رمغ أن مؤرش    لقا تاك ية وا بة املزيا يد ألغراض مرا لاألداء املحدد  ل ن ق ٌمف َّ ترب مربطا بأهداف خطة أنهُ ً ال  ت يع

يا  نولو بة  ساعد  نحو فإنه ال  يا املعلومات والاتصاالت، وعىل هذا ا نولو بة  جالعمل اخلاصة  تك ج شعتك ي ل بشع
هايفاملعلومات والاتصاالت  يق أهدا ياس أداهئا و ف  حتق  .ق

شمول/الكفاية تقر إىل   لا يث  يه الكفاية،  ست شامةل مبا  ياس مؤرش األداء ولكهنا  ية  ياانت األداء اك تفوجد أن  ح ف لق يف لب ِ ُ
تعلق ابلعمل ملالارباط بأهداف الربانمج ا  .ت

ية  /لامجلع بفعا
 سهوةل الاطالع

تاكمةل للمعلومات   هوةل من خالل نظام اإلدارة ا ياانت األداء  ملميكن مجع  تع انئب مدير يمتاذلي ) AIMS(بسب
يه بارش إ نفاذ ا يا املعلومات والاتصاالت بإماكية ا نولو لبة  مل ل ن جشع  .تك

تاكمةل للمعلومات، ويه قابةل للمقارنة  نإماكية املقارنة/تالاساق تظام من خالل نظام اإلدارة ا ياانت األداء اب ملجتمع  ن ب إال أن هذه . ُ
تخدمت، كام ذكر أعال يدة نوعا ما ا ُاملعلومات ا سـ ً ها ملف يف ويس بو تاك ية وا بة املزيا صفه، ألغراض مرا ل لق ل ن

يا املعلومات والاتصاالت نولو بة  جمؤرش أداء  تك  .لشع
تحقق/ادلقة لإماكية ا نفقات واليت تعرض   ن تاكمةل للمعلومات عن ا ياانت بدقة من خالل تقارير نظام اإلدارة ا تحقق من ا لميكن ا مل ب لل

نفقات غري املربطة ابملوظفني للك بر تا يا املعلومات ل نولو ية  نفقات ا بة ا ساب  ل  هِّ جانمج مما  تك لس ُ يلي ل سـ شغح لتن
 .والاتصاالت إىل اجملموع اللكي

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع تاكمةل للمعلومات،   ل نفقات يف أي وقت من خالل نظام اإلدارة ا ملميكن إعداد تقرير عن ا ِّمما يمكن منل  رفع ُ
ناسب تقارير يف الوقت ا ملا ية أو . ل تقارير ادلا ياانت ألغراض إعداد ا تخدم هذه ا خلومع ذكل مل  ل ب لسـ َت ُ

يف تاك ية وا بة املزيا شلك داليل فقط ألغراض مرا تخدمت  ية، ولكن ا لاخلار ل ن ب قسـ ِج ُ. 
ية/الوضوح شفا فا تاكمةل للمعلومات ب  ل نفقات اليت تعد بواسطة نظام اإلدارة ا ياانت من خالل تقارير ا ملميكن مجع ا ُ ل ُّب طريقة ل

 .شفافة وواحضة
سري لتوقف مؤرش األداء هذا يف ا  لدقة نظام إشارات ا يةَّ ئنا يايس اذلي ميكن من 2013-2012 ث يار ا تقار إىل الصةل وا بب الا لق  ف ملعس ب

ياسه يمي مؤرش األداء و قخالهل  يا املعلومات . تق نولو بة  بة تلكفة  ناك اخنفاض يف  جواكن  تك شع سـ نه
تلكفة اإل ية يف الوالاتصاالت إىل ا لجام يةل ئنا يةل مقارنة اب2011-2010 ث ئنا إىل % 13.6 من 2009-2008 ث

يس مربطا بأهداف خطة العمل أو %. 11.5 ثري ألن مؤرش األداء  ًونكرر أن هذا ال يعين ا ت ل يفتقر ألنه لك
يايس يار  قإىل  بنيمع  .لسـب أو لالك ا

يق عىل األق10اكامتل :  مؤرش األداء– 26الربانمج  يات تد ق  يةل يف معل نا ئا  13لث

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة نادا إىل مؤرش األداء  لقا تقارير ا بة إلعداد ا نا ًياانت األداء اليت وردت كجزء من تقرير أداء الربانمج  ت سم ل سـ . ب

نادا  تقدم احملرز ا ست ابلرضورة ذات مغزى إلعداد تقارير عن ا ًإال أهنا  ست ل بةلي يجة املر تقإىل ا ًومعوما . لنت
يدة للغاية مية  سجالت أو الواثئق املقدمة ذات  جفإن ا ق َّ ُ َّ، وموجه يف املقام األول حنو قارصولكن املؤرش . ل ُ

سمح بإعداد تقارير ذات مغزى نواجت، وال  يا  .ل
شمول/الكفاية ية وشامةل، و  لا ياانت املقدمة اك فا َّ ُ يحتلب يق ألغراض 14 تأ ية تد ق   . لتحققامعل

ية  /لامجلع بفعا
 سهوةل الاطالع

تقارير عىل حمرك  يع ا لحتفظ  مج َ بكة  أقراصُ هوةل عىل  توفرة  يق  تد يات ا بو، وملخصات  شـ الو ل معل سي م بق
ية  بكة ادلا خلاإلنرتنت وعىل ا  ). اإلنرتانت(لشـ

نني  نإماكية املقارنة/تالاساق سق وقابل للمقارنة عرب ا سـاملؤرش  لت با. م نا يس  نه  ًو سـ م ل مية ألغراض اإلدارة أو إعداد لك ق وال ذا 
تقارير  . لا

تحقق/ادلقة لإماكية ا يقة  ن ياانت األداء د تقارير وميكن أن يؤكد أن  تحقق وجود ا بت ا ٌأ ق بث ل  . ل
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ياانت األداء لرفع تقارير إىل   ل بتخدم  نة الا) 1): (ًفضال عن تقرير أداء الربانمج(تُسـ تقةل للجا سـشارية ا ملت س

هر،  نة، ) 2(شللرقابة لك ثالثة أ ية العامة لك  ية وا نة الربانمج واملزيا سـوادلول األعضاء من خالل  مجلع ن جل
هر)3( ية لك ثالثة أ نوات املا شواملدير العام يف ا ض ند . لسـ ناسب  تقارير يف الوقت ا يع ا عوسلمت  مل ل مج ِّ ُ

                                                 
يه أحد املوظفني من خارج أُامؤرش األداء اذلي  13 يق ادلاخيل، وصدق  تد يا اكن خبصوص  ا شوا علتري  ل ئ َّع ق يق ًخ تد بة ا يق ادلاخيل يف  تد قشطة ا لق شع ل ن

 .ادلاخيل والرقابة اإلدارية
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 .الطلب
ية/الوضوح شفا فا يع املعلومات عتبار حمدوديةاألخذ بعني الاعند   ل تاج أن  بار، ميكن ا تاج يف الا مج وجود مؤرش إ ت ت نن سـ ع

ية فتقدم بوضوح وشفا َّ ُ. 
سري توقعاتّحتقق   لدقة نظام إشارات ا هدف بوجه عام، بل وجتاوز ا لا سري. ل تحقق دقة نظام إشارات ا لوذلكل يؤكد ا ولكن . ل

تحقق مبراجعة املؤرش إذا أمكن خالل  ناليويص ا ئا بغي ألي مؤرش آخر أن يقدم . 2013-2012 يةلث ينو
تاجئ يق ا يال عىل  ند لل حتق نع القرار؛ً يدا ألغراض  بغي أن يكون ذا مغزى و ص و ًي مف  .ن

ية :  مؤرش األداء– 27الربانمج  يص املوارد املربطة هبا  ياجات  ياسة لغوية فعاةل وشامةل وحتديد ا تغطوضع  ت ختص ت لسـ ح
شورات وموقع الو  يبو اإللكرتوينملنالاجامتعات وا

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة ياسة   لقا شري بوضوح إىل أن  يث  يدة  بة و نا ياانت األداء املقدمة ملؤرش األداء الرييس هذا  سـاكنت  ت سـ حب مف م ًئ ًَّ ُ

بو اللغوية قد وضعت وأن قضااي املوارد ذات الصةل، مع أخذ عبء العمل يف  ِالو ُ بار، قد قدرت ي ِّالا ُت ع
بو يا مع الاجامتعات أو املؤمترات وغريها من أحداث الو يبوضوح  ًشـ  .مت

شمول/الكفاية تاج   لا ساعدة عىل ا ية وشامةل مبا يكفي  نياانت األداء اك تف للم سـب ٌ يق ٌ بة أم اللاملؤرش حتقمدى  تقته املر  .نتيج
ية  /لامجلع بفعا

 سهوةل الاطالع
ياانت األداء عىل  يحت  بأ ت ية ُ بو ادلا بكة الو خل  ي ية العامة املقدمة ألهنا) اإلنرتانت(شـ َّ اكنت تربط بواثئق ا ُ مجلع ت

بو اللغوية ياسة الو شأن  يإىل ادلول األعضاء  سـ  . ب

ياسة لغوية   نإماكية املقارنة/تالاساق ناء عىل طلب ادلول األعضاء وضع  ياانت األداء مبؤرش األداء الرييس اذلي وضع  سـتربط  ب ب ْت َ ِ ُ ئ
بو عام ل يةلوهذه املعلومات قابةل للمقارنة مع ا. 2010يلو ئنا يث مت2013-2012 ث ياغة مؤرش األداء تح   ص 

ياسة اللغوية عىل نطاق موسع يذ ا بو اآلن يه  تغري يف أن أولوية الو يعكس ا َّالرييس  َ ُ سـ ي ل لل نف  .تئ

تحقق/ادلقة لإماكية ا تقارير املقدمة إىل ادل  ن َّاملعلومات الواردة يف ا ُ شمل اجامتعات ل يةتول األعضاء  يات، مجلعا بو، وا ية للو مجلع العا ي م
بق من  سـومجموعات العمل فضال عن غريها من الاجامتعات ادلورية للجان ادلامئة وتلكفهتا عىل أساس ما  ً

تعلق ابالجامتعات،. مبالغ تاكمةل للمعلومات، وفامي  ياانت من خالل نظام اإلدارة ا تحقق من هذه ا يوميكن ا مل ب  لل
تقرير املقدم إىل ادلول األعضاء تحقق مهنا واإلشارة إلهيا بدقة يف ا َّميكن ا ُ ل  .ل

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع هوةل لغرض   ل تاحة  نوي، ويه  ناسب إىل ادلول األعضاء عىل أساس  ياانت األداء يف الوقت ا سقدمت  بم سـ مل ب ِّ ُ
تقارير  .لإعداد ا

ية/الوضوح شفا فا ياانت  ل بقدمت  ِّ تقارير اليت رفعت إىل ادلول األعضاءُ ُ األداء بطريقة واحضة وشفافة مبا يف ذكل ا  .ل

سري سؤ  لدقة نظام إشارات ا توفت املقابةل اليت جرت مع ا ملا بة، ومؤرش األداء 27ل عن الربانمج وسـ تاجئ املر تق، وياانت األداء، وا ن لب
نادائالرييس املعايري ابلاكمل، وذكل  ًا ى ست َّ املقدمةى املعلوماتلإ ُ. 

ها فامي خيص املقر الريس وماكتب :  مؤرش األداء– 28الربانمج  يمي اخملاطر و يات  ية ملا اضطلع به من  بة اإلجام ئا حفص تق معل ل ُسـ لن
تحدة إلدارة األمن تلفة اليت تفي مبعايري نظام األمم ا يق، واملؤمترات والاجامتعات والوظائف ا ملا خمل  لتنسـ

ياانت األداء ياانت/عليقاتلتا  بمعايري   لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة يمي خماطر   لقا يات  ية و يمي منوذ يق أو  يات تد متل عىل  تحقق  تقمعلومات األداء املقدمة  ج تق معلق معل تشـلل َّ . األحداثُ

سقة و توايت هذه الواثئق  تو ية . بناء عىل اخلربةّأعدت محم شار بوضوح شديد إىل معلومات عن  كيفولكن ال  ُ ي
يات يفاء  معلا تحدة إلدارة األمنتس يمي اخملاطر أو تقارير احلوادث ملعايري األمم ا يق أو  تد مل ا تقل  . ق

شمول/الكفاية يمي   لا يق األمين و تد يات ا تألف من  ياس مؤرش األداء الرييس هذا  تقاكنت معلومات األداء املقدمة  ق ئ للق معل ت َّ ُ
سا. األحداث واخملاطر يمي مدى ا يا  تواكن جحم املعلومات اك تق لف ئوية . ق الواثئقً بة ا ياس ا تعلق  ملوفامي  سـ لني بق

ييل يف املقار  يا لألمن ا يا مع املعايري ادل يمي اليت نفذت  يات ا يق أو  تد يات ا شغلألحداث أو  ن شـ معل ل تمعل لمت ً ِّ ُ تقل ق
تحدة  يمي ملدى ت، مل )UN HMOSS(ملاليت وضعهتا األمم ا متكني من إجراء  تاحة  ناك أية ويقة  تقكن  للم ث ه

 .اجلانب من مؤرش األداءحتقيق هذا 
ية  /لامجلع بفعا

 سهوةل الاطالع
يق   ناول انئب ريس دائرة  نة يف  ياميت يف ملفات  يق أو ا تد يات ا سـحتفظ لك األحداث أو  ت ي ل نمعل تمع ئ تق مق ل َ ُ

يق  تد يات ا ياانت تدرج فهيا لك األحداث أو  ناك قاعدة  سالمة اذلي أقر بأنه لو اكنت  قاألمن وا ل معل ُ ب ه ل
ياميت  ند اللزوملتقوا سب احلاجة و بحث عن املعلومات  يل ا علاكن أفضل من أجل  ح ل تواجه دائرة و. تسه

بو ألن الربامج ال  ها برامج الو يع األحداث اليت  سأةل عدم وجود صورة اكمةل  سالمة  ييق األمن وا مجل م ل تنظمسـ تن
ِبلغ ادلائرة هبا ُ يع ا.ت بقة من  تطلب موافقة  مجونظام العمل اإللكرتوين اذلي  سـ ثات األخرى هو مي لبعملوظفني وا
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سالمة عىل تكوين صورة اكمةل عن لك األحداثأداة  يق األمن وا ساعدة دائرة  يدة  ية  بة وقا لمرا سـ مل تنئ ج  .ق
سه   نإماكية املقارنة/تالاساق يمي(نفونوع املعلومات  يق وتقارير ا تد يات ا تقاألحداث، و لق ل نه تقارير، وهذه ) معل عيغ ومجع وأعدت  ُص ِ ُ ِ

سق إىل حد مااملعلوما تني عىل حنو  متت قابةل للمقارنة عىل مدار فرتات ا نسـ  .ل
تحقق/ادلقة لإماكية ا بع قالب   ن سالمة وال  يق األمن وا بو  يق األمين أعدهتا دائرة الو تد يات ا تخدمة يف  تالقوالب ا تق ل سـ ي ل معل نسـ لتمل

ت بو  يد مراجعة قالب الو تحدة، واتفق عىل أنه قد يكون من ا للاألمم ا ي ُ يع ملفمل شمل  تواه سوف  مجأكد من أن  ي حم
تحدة ية كام هو احلال يف قالب األمم ا سائل األسا ملا سـ يق األمن . مل تخدم دائرة  ية األخرى،  نا سـومن ا سـ نل تت ح

تحدة مما يعزز  ية اخلاصة مبقر األمم ا يق املر تد ية أو قوامئ ا ناء عىل األحداث األ تمد  با ا سالمة قا ملوا جع ل ن ب ع ل قل م ُ ً
تحقق ودق لإماكية ا يهن تقارير . فة املعلومات الواردة  يق األحداث وا يات تد لوإضافة إىل ذكل، حتفظ لك  قمعل َ ُ

تقارير  بع لك ا متكن من  ياانت لألحداث  يابة، وال توجد قاعدة  شخيص للريس اب لاألخرى عىل احملرك ا ت ب ن تل للئ ل
ناسب سق ويف الوقت ا ية وكفاءة عىل حنو  ملبفعا ت ساعد . مل يوهذا من شأنه أيضا أن  يق األمن ً تنسـدائرة 

سالمة ية يفلوا شطة خطة العمل ا ها حنو األمام كجزء من أ تابعة اخلطط ود شطة  بل رصد أ ن ملسـتقن فع  .م
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع َال ترفع تقارير اب  ل تظم، بل ترفع ألغراض خاصةاخلاصة مبعلومات ملُ شلك  َؤرش األداء هذا  ُ ن وقد بدأت دائرة . مب

شطةتنسـيق األمن نوية عن األ سالمة إعداد تقارير ربع  ن وا سـ تكون املعلومات ،ل ؤرش األداء هذا مب اخلاصةسـ و
ميةالواردة تقارير  ً يف تكل ا ق يس هو احلال اآلنل يدة ألن ذكل  ل مضافة   .ج

ية/الوضوح شفا فا يد للطريقة اليت   ل هم  ياانت معلومات األداء إىل  جال تؤدي  ف ئوية ُحِسبتب بة ا لعم هبا ا مل يق أو لنسـ تد قيات ا ل ل
ياانت األداء ية  بياميت اخملاطر مما يضعف شفا ف بهتا لضامن أن . تق ية مرا قوما ميكن أن يعزز الوضوح أيضا هو  كيف ً

ييل يف املقار اليت وضعهتا األمم  يا لألمن ا تقارير تامتىش مع املعايري ادل تخدمة إلعداد ا بو ا شغقوالب الو ن ل سـ تي لمل
تحدة   .ملا

ياانت األداء،   لسريدقة نظام إشارات ا بشري مراجعة  ية حسـامبت سريات اك ياانت األداء ال تقدم  ف أيدهتا مالحظات املقابالت، إىل أن  تف ب
ييل يف املقار اليت وضعهتا  يا لألمن ا شامل للمعايري ادل ثال ا شان الا ئوية  بة ا ساب ا شغوواحضة  ن ل ت ب مل سـ تحل لن مل

ساابت و يق ا يات تد تحدة فامي خيص  حلاألمم ا معل ثاتقمل ية لألحداث واملؤمترات وا ياميت األ بعا لن م مل تكن و. تقل
تحدة ييل يف املقار اليت وضعهتا األمم ا يا لالمن ا ملقوالب املعايري ادل شغ تاحةلتن تاج م  نا اب نسمح  ل تت  مدى سـتل

بو ثال قوالب الو يا ِوأع .مت ناء عىل اخلربة اليت قد تامتىش مع املُ سؤول،  بو، كام رصح ا بدت واثئق الو مل عايري َّي
تحقق من ذكل فامي خيص جزء نا ا تحدة، ولكن مل يكن  ييل يف املقار اليت وضعهتا األمم ا يا لألمن ا ًادل ل مل شغ ًن ممك  الت

تقارير نظرا لعدم تقدمي ا تخدمة  ِمن القوالب ا ً ل ل نداتِ وجودملسـ  ٍ  . دامعةمست

بىن اجلديد كام وافقت:  مؤرش األداء– 29الربانمج  ية ا ملاإلرشاف عىل مزيا   علهيا ادلول األعضاءن

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة يحّاملقدمةبياانت األداء اكنت   لقا يمي  يل إجراء  يمة  بة و نا حص  ه تقسـ ق لتسم يا عن . ِّ نت املعلومات تقريرا مر ًو حل ًتضم

ن ية، وا نة الربانمج واملزيا ناء اجلديد قدم إىل  للجرشوع ا ن جل ِّ ب ُم ية العامةل تقةل للرقابة، وا شارية ا مجلعة الا سـ ملت . س
نة  ناء اجلديد عىل حنو شامل، مما ساعد ادلول األعضاء وا رشوع ا ية  تعلقة مبزيا للجوقدمت لك املعلومات ا ب م ن مل لِّ ُ

ي تعلق ابملزيا تقةل للرقابة عىل ممارسة دورها الرقايب عىل حنو فعال فامي خيص رصد اجلانب ا شارية ا نالا مل سـ ملت ة س
ناء برشوع ا  .لمل

شمول/الكفاية بة  لا يجة املر يق  يمي د متكني من إجراء  يع اجلوانب  ية وشامةل  ياانت األداء اك تقاكنت  ت ق تق نف مجل للب  .لل
ية  /لامجلع بفعا

 سهوةل الاطالع
ية   نة الربانمج واملزيا نوي يف دورات  تظام عىل أساس  ياانت األداء اب يع  نأبلغت ادلول األعضاء  جل سـ ن ب جبم ُ

ية العامةود  .مجلعورات ا
تقةل للرقابة   نإماكية املقارنة/تالاساق شارية ا نة الا ياانت األداء وحللت وأبلغت هبا ادلول األعضاء وا سـمجعت  ت للج ملب س ُ ِّ ُ اليت اكنت (ُ

يق تد نة ا قسمى سابقا  ل جل ًت نذ ) ُ هوةل  سق وقابل للمقارنة  تظام عىل حنو  ماب بس تم يةن نا ئا  .2009-2008 لث
تحققنإماك/ادلقة تحقق من حصهتا من خالل تقارير دورية مقدمة إىل   لية ا يقة وميكن ا َّاملعلومات الواردة يف تقرير أداء الربانمج د ُ ل ق

تقةل للرقابة  شارية ا نة الا سـادلول األعضاء وا ت ملللج ًفضال عن تقارير ) يرىج الاطالع عىل الروابط املرفقة(س
ية عىل أسا ية واخلار ساابت ادلا يق ا جتد خلق نويحل  .سـس 

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ها، وقدمت إىل ادلول األعضاء تقارير دورية عىل أساس   ل ناسب  ياانت األداء يف الوقت ا يحت  ِّأ مل ب ُت لفحص ُ
ية العامة ية ودورات ا نة الربانمج واملزيا مجلعنوي يف  دورات  ن جل  .سـ

ية/الوضوح شفا فا ياانت األداء بطريقة شفافة  ل بُعرضت لك  ناء اجلديد بوضوحِ رشوع ا يع جوانب  تقدمي روابط  ب  م مجل ُوأشري . لل
يل يحات الالزمة اب تو ساابت والافرتاضات وقدمت ا تفصأيضا بوضوح إىل لك ا ض ل ِّ لحل ُ ً. 

سري يحات اليت قدمت، حتققت   لدقة نظام إشارات ا تو يل اذلي أجري وا تح ياانت األداء وا ِّناء عىل ما قدم من مراجعة  ض ل ل ل ب ِّ ُب ُُ هذه ل
رشوع اذلي أوشك عىل  تظام وا ناء اجلديد اب رشوع ا ية  يث رصدت مزيا بة ابلاكمل  يجة املر ملا ن ب م ن لن ِل ُ ح تق ت

متدة ية ا تجاوز قط نطاق املزيا ُملعالاكامتل مل  ن  .ي
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تخدم مو: مؤرش األداء – 30الربانمج  توسطة، مبا فهيا اجلامعات، اليت  رشاكت الصغرية وا سات ادلامعة  سـعدد املؤ مل تس اد لل
ية وتكوين الكفاءات تو بو يف ما تقدمه من خدمات ا تجات الو ند إىل  بو ومواد  عالو ل ي ن مي  تست

ياانت األداء يقات  بمعايري  ياانت/لتعلا  لبالقصور يف ا
مية/الوجاهة شطة اليت يضطلع هبا الربانمج   لقا يل عىل األ تقدمي د يمة  بة و نا ياانت األداء  ناكنت  ل ل سـ ًب ًِّ ق تعلق 30م ي فامي 

توسطة واجلامعات وغريها من أحصاب املصلحةابملؤ رشاكت الصغرية وا ملسات ادلامعة  لل ياانت األداء . س تاج  بو حت
رشاكت  سات ادلامعة  بو من اجلامعات واملؤ شاركني يف أحداث الو تقاء اآلراء من ا للإىل أن تعزز اب س ي مل سـ َُّ

شطة اليت نفذت من أجل تقدير بفع شأن أثر األ توسطة  ِّالصغرية وا ُ ن ب ية وكفاءة مل يقلا بة يف حتقمدى  تاجئ املر تق ا لن
بدلان أم ال  .لتكل ا

شمول/الكفاية بة   لا يجة املر يق ا شطة املضطلع هبا  يح لأل يمي  سمح بإجراء  ية ابلقدر اذلي  ياانت األداء اك تقست  ت تحق تق نف ن حص ي ب لي ل ل
توسطة أو اجلامعات  رشاكت الصغرية وا سات ادلامعة  توايت رضا املؤ يل  ملو لل س سـ بو من محتل يعام تؤديه الو

 .خدمات وما تقدمه من مواد
ية  /لامجلع بفعا

 سهوةل الاطالع
ناسب  ها يف الوقت ا ياانت األداء و تعراض  هَّل ا شرتك  ياانت األداء عىل حمرك أقراص  يحت  ملأ ب سـ م ب يلت حتلس ُ. 

ئوضع مؤرش األداء الرييس يف العام   نإماكية املقارنة/تالاساق ِ يةنارته اب وذلكل ال ميكن مق2010ُ ئنا ياانت األداء سوف لث سابقة، ولكن  ب ا ل
يةتكون قابةل للمقارنة يف  نا ئا سهَّ ألن2013-2012 لث نف مؤرش األداء الرييس  يهئ عل قد أبقي  ِ ياس األداء يف ُ لق 

بة يجة املر تقضوء ا  .لنت
تحقق/ادلقة لإماكية ا ياانت األداء، اليت وردت يف تقرر أداء الربانمج  ن تحقق من  بمت ا يةلل ل ئنا ، من خالل حفص 2011-2010 ث

يني يف الربانمج  ناء املقابةل اليت أجريت مع املوظفني الر تحقق يف أ ندي اذلي قدم إىل فريق ا يل ا سـادل ث ل ِّ س يل ئمل ُ ُ ت
30. 

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع نوي،  ل ياانت األداء وحتلل وتذكر يف تقرير أداء الربانمج عىل أساس  سـجتمع  ُ َب َّ ُ يذ َُ تنف وأيضا من أجل رصد  ً
بة  .لشعأهداف الربانمج واختاذ القرارات داخل ا

ية/الوضوح شفا فا ياانت األداء   ل ثات، وخطط العمل، واألدةل املؤيدة حصيحةباكنت  تحقق مهنا من خالل تقارير ا بع وقابةل  للل
تاحة. األخرى ياانت األداء ذات الصةل اليت اكنت  تحقق عن لك  شف لفريق ا مو ب ل ِك  . يف وقت الفحصُ

سري ياانت  لدقة نظام إشارات ا ُتدمع  يميب َ األداء ا سريات اليت ذلتق ناء عىل املعلومات املقدمة وا ُ جزيا  تف ب لئ َّ ُ تقر ألهنارت خالل املقابةل ِكً تف 
توسطة رشاكت الصغرية وا شأن ا بو وموادها  تخديم خدمات الو نادا إىل آراء  يل األثر ا ملإىل  ل ب ي سـ س محتل ً  .ت

 

 

 ] ذكل املرفق اخلامسييل[
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تحقق  لإطار ا

بة   يجة املر تقا  بياانت األداء أساس املقارنة مؤرشات األداء واألهداف لنت

بادئ واملامرسات القانوية، يف نظام  .1 نوعي أكرب اب مل
نظام،  تاحة يف ا لالرباءات، مبا فهيا مواطن املرونة ا مل

سن للقضااي اجلارية  يح أ هم أمعق وتو حو ض ف
تجدة  تعلقة ابلرباءاتملسـوا سائل ا ئة يف ا نا ملا مل شـ  ل

بادئ  نقاشات حول ا ملعدد مزتايد من ا ل
نواملامرسات القانوية يف نظام الرباءات 

نومن حاالت الاتفاع هبا
 

 

شة عدد  نا ققرار من ادلول األعضاء  مب
تعلقة ابلرباءات يف  ملمن القضااي ا

ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا نا ملعللج
توحة( شة مواطن ،)مفقامئة  نا ق و م

نة  تعلقة ابلرباءات يف ا للجاملرونة ا مل
ية الفكرية ية وا ية اب مللكا من لتن  ملع

ساعدة إىل - مل قدمت ا ِّ ية واحدة، 23ُ قلمي دوةل عضو، ومجموعة إ
ية حمايدة  يا شورة قانوية و ميي واحد من خالل  تب إ سـو سـ ن م قل مك

يهنم من حتديد اإلطار القانوين لرباءات توازنة، وذكل  متكو  لم
شوف عهنا أو  نفعة أو املعلومات غري ا ملكالاخرتاع أو مناذج ا مل

ياجاهتم حتديدا أفضل ناسب ا تاكمةل اذلي  ًادلوائر ا ت ي  .حمل

تني عن - ية الفكرية و ية وا ية اب نة ا شت ا يق ان ثمللك من ن للج لتق ملع
نطقة  تعلقة برباءات الاخرتاع؛ وُعقدت يف ا ملمواطن املرونة ا مل

ي يوية أول حلقة درا سـاآل ية سـ سةل حلقات درا ية من  سـة إ سل قلمي
يذ مواطن املرونة  بادل اخلربات يف  ية هتدف إىل تعزيز  تنفإ ت قلمي

تعلقة ابلرباءات  .ملا

شاورات اليت أجريت يف العوامص حول عدد من القوانني - ُ ا مل
ياسات اخلاصة برباءات الاخرتاع  ثة قصرية األجل22(لسـوا ) بع 

يف  ية إىل مقر 12(جنوالاجامتعات اليت ُعقدت يف  سـ زايرة درا
بو هم نظام الرباءات وقانوهنا) يالو سني  فأدت إىل   .حت

يه من خالل - ٌ قدم تو جِّ سارات أو 12ُ يا عن ا تف ردا  سـخط ً ً
يقات  ياسات أرسلت للحصول عىل  شأن ا تعلدراسات  سـ ُب ل

ها أو لكهيام( ية الفكرية أو  يات ا خططاسرتا مللك  .)تيج

شات حول عدد من القضااي ا- نا مل  ق نة م للجتعلقة ابلرباءات يف ا
ية بقانون الرباءات أجرهتا ادلول األعضاء اليت شاركت  ملعنادلامئة ا
تعددة اجلوانب  يقات  شات من خالل تقدمي  نا مشاط يف ا تعل ق مل بن

نة ادلامئة سات ا للجومقرتحات خالل   .جل
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بة   يجة املر تقا  بياانت األداء أساس املقارنة مؤرشات األداء واألهداف لنت

ميي عىل 70 أجاب أكرث من - تب براءات إ قل دوةل عضوا و مك ً
ناءا شأن ا يان  ثا تب ب سـت يدات حقوق الرباءاتسـ   .تقيت و

ية الفكرية دراسة حول - ية وا ية اب نة ا شت ا مللك ان من ن للج لتق ملع
متد الرباءات واملكل العام، و شأن الرباءات واملكل العام عا برشوع  م

  .لتنفيذه

ساعدة املقرتنة  .2 تقدم احملرز يف ا يمي ا ملالانهتاء من  ل تق
نغافورة واملزااي احمل يذ معاهدة  سـهود  نف ققة من تجب

 تنفيذها

يذ معاهدة  تنفحتديد القضااي اليت حتد  ّ
يذها تنفنغافورة واملزااي احملققة من   سـ

ياميت سابقة يذ واملزااي احملققة من هذا  .تقال توجد  هود ا تعلقة  ساعدة ا نفتقرير عن ا لتجب مل مل
يذ  نغافورة8الفقرة (لتنفا ييل ملعاهدة  سـ من القرار ا َّمقدم إىل ) لتمك ُ

ثا ية(لثة لادلورة ا ثا نادلورة العادية ا نغافورة ) ل سـية معاهدة  مجلع
ية علما به )STLT/A/3/1 ثالويقة( ًوأخذت تكل ا  .مجلع

ياسات واإلطار القانوين  .3 هام يف تطوير ا لسـاإل س
ية  ية  تادلويل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة و حتب ن

ية حلق املؤلف  ملعا

القرارات والالامتسات الصادرة عن 
نة ادلا ية حبق املؤلف واحلقوق للجا ملعنمئة ا

 اجملاورة

ً قرارا والامتسا 30 ية حبق املؤلف واحلقوق  )2009 - 2008(ً نة ادلامئة ا نصدر عن دورات ا ملعللج
ً قرارا والامتسا20اجملاورة  ً. 

بو ومعل  .4 يق أكرب بني معل الو يتعاون أوثق و تنسـ
يدية  شأن املعارف ا سارات ادلوية األخرى  تقلا ب ل لمل

يةوأش يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثاكل ا تقل ل لتع  ل

سارات احملافل والواكالت األخرى  معدد 
ية  بو ا ناليت تقر بوضوح خبربة الو لتقي ّ

هاهما  ية الفكرية وبإ سوالفريدة يف جمال ا مللك
 فهيا

هدف  4: لا

سارا يف ا14 ل  ً يةم ئنا شطة ات 2009-2008 ث شاركة يف اجامتعات وأ بو إىل ا يت الو ند مل ي ع نوع ُ ية ا لتفا ق
نظمة األغذية والزراعة  ية، و تجارة العا نظمة ا يولويج، و ما ملم ل لب

نظمة الصحة )الفاو( سايم حلقوق اإلسان، و تب املفوض ا م، و نمك ل
شعوب  تحدة ادلامئ املعين بقضااي ا تدى األمم ا ية، و لالعا مل ن ممل

نظمة  ية، و شعوب األ ية حبقوق ا ئة اخلرباء ا ية، و ماأل صل ل ن ي ملعصل ه
ثقافة األمم ا لتحدة للرتية والعمل وا ب يوسكو(مل نا ، وفريق ادلمع )ل

يت إىل  ية، ود شعوب األ شرتك بني الواكالت املعين بقضااي ا عا صل ل ُمل
ية الفكرية إىل هذه الاجامتعات  تعلقة اب مللكتقدمي معلومات  م

 .نواألشطة

سني نظام املعاهدة  .5 بل  شأن  حتتقدمي اقرتاحات  سـ ب
تاجئ تليب ا يق  حكلك  نل تياجات املودعني وأنواع تحق

سوية  نة اكفة وساعد املاكتب عىل  تاملاكتب ا ت ملعّي
ية ناحلقوق شلك رسيع يف املرحةل الو   طب

ية  عردود من ادلول األعضاء حول نو
 الاقرتاحات

تاح ثةل يف دوريت الفريق العامل ملعاهدة   مغري  َّوفود ادلول األعضاء ا ُملم
شأن الرباءات يف عايم  تعاون  با  أعربت عن 2011و 2010ل

تحضريي لدلورتني اذلي قامت به األمانة، مبا يف  لتقديرها للعمل ا
يل  ية اليت عقدت  ية غري الر سات اإلعال بذكل ا مس قجلل م
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بة   يجة املر تقا  بياانت األداء أساس املقارنة مؤرشات األداء واألهداف لنت
نظر فهيا الفريق  ية واثئق العمل اليت قدمت  يالاجامتعات، ونو ِّ ع لل ُ

تني (العامل   PCT/WG/3/14ثيقانظر تقارير ادلورات، الو

Rev.و PCT/WG/4/17.( 

نظام مدريد .6 ية ادلوية  لزايدة ا ل تعاقدة جديدة إىل  لتغط ية أطراف  مانضامم مثا ن
يف نويقة   جث

تعاقدا إىل  تة وثالثني طرفا  ًانضامم  م ً سـ
يف نويقة   جث

بل األسود، الرنوجي، رواندا،  يا، موانكو، ا ندا، أملا جلأذريجان،  ن نل فب
تان  جيكسـطا

ية الفكرية يف احلقول .7 يا املكونة للملكحامية فعاةل  لعل ا
يا املكونة من رموز  لعلمن أسامء عامة واحلقول ا

بدلان  لا

يا 300 ية من قضااي احلقول ا لعل  قض
ناء  سويهتا  بدلان يمت  ًاملكونة من رموز ا ب ت ل

ياسة املوحدة  لسـعىل ا

ية من قضااي 16770تسمل املركز  قض 
يا املكونة من أسامء عامة  لعلاحلقول ا

ياسة املوحدة سـناء عىل ا لب سوية ً لت 
تعلقة بأسامء احلقول  نازعات ا ملا مل

يا املكونة من رموز  لعلوشأن احلقول ا ب
بدلان  نة (لا ، )2009سـيف هناية 
 .وأدارها

يا املكونة من 842ُأودعت دلى املركز  ية من قضااي احلقول ا لعل  قض
بدلان يف ا لرموز ا يةل ئنا سوية تومت. 2011-2010 ث ية 739ت  قض 

بايق يف من تكل القضااي خالل تكل  سوية ا توقع  لالفرتة، ومن ا ت مل
 .2012العام 

 

شأنه  .8 ميه وإعداد تقارير  يات و تو يذ ا برصد  ص تقيل تنف
 عىل حنو فعال

ناجتة عن  يات ا تو يذ ا نجاح يف  لا ص ل تنفل
يمي لتقييت الرصد وا  معل

شأن  تقرير املقدم  با ية يف 19ل ص تو
  2009أبريل 

يذ جدول أعامل شأن  تنفتقريرا املدير العام  ية الذلان قدما إىل ب ِّ ا ُمن لت
سابعة  سة وا ية الفكرية اخلا ية وا ية اب نة ا لدوريت ا م من ن مللكللج لت ملع

توايل  .لعىل ا

يذ الفوري وعن  يات  ية عن تو للتنفقدمت أربعة تقارير مر ص حل ِّ ُ
سادسة  يذ إىل ادلورتني ا يد ا ية  لشاريع جدول أعامل ا من نفم لتق لت

ية وا ية اب نة ا نة  ثا ملوا منم ن للج لتل تفاد لك تقرير .لكية الفكريةملع سـ وا
تقارير  يه ادلول األعضاء خبصوص جوهر ا لتعاقب من تو ج م

ها  .ضوعر

ثة موهجة حنو تقدمي اخلدمات يف جمال  .9 يإدارات حد
ية معززة  ية  ية الفكرية ذات  تا حتب ن يا(مللك  )يقأفر

ثة  هزة بإدارات حد بدلان ا يعدد ا جملل
تفعني للمنية الفكرية وتؤدي خدمات   للملك
ية الفكرية مية مضافة يف جمال ا مللكذات    ق

بة أوساط  طقدرة حمدودة عىل خما
ية أو  تفعني دلى اإلدارات الو نا طن مل

ية الفكرية ية اب ية ا مللكاإل ن ملعمي   قل

يق  شقر وموزا يا ومد يويا و ية بدلان يه بوسواان وإ بمثا غ ي ب ث ت من ن ك
ية  ية  يا ذات  ندا وزا تحدة وأو يا ا هورية تزنا تو ب ب غ مل حتن ن معززة من ممج

ية نا ية ا تة ا بو أل عخالل نظام الو لص مت سح الضويئ/ مللكي  ملبرانمج ا
WIPOscan. 
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بة   يجة املر تقا  بياانت األداء أساس املقارنة مؤرشات األداء واألهداف لنت

ية  .10 شأن ا ية  يات ورشيعات و مللكاسرتا ب ن طيج تت
ية  يات واخلطط اإلمنا توافقة مع الاسرتا ئالفكرية  تيج م

ية فضال عن املعاهدات والاتفاقات ادلوية  لالو ًن ط
ية الفكرية مللكشأن ا   ب

ية ً بدل15حوايل  ها برامج و طنا جديدا  ل ً
يات يف جمال  يجتكوين الكفاءات واسرتا تل
ية  ية الفكرية مدجمة مع اخلطط اإلمنا ئا مللك

ية  طنالو

 

بة أوساط  طقدرة حمدودة عىل خما
ية أو  تفعني دلى اإلدارات الو نا طن مل

ية الفكرية ية اب ية ا مللكاإل ن ملعمي   قل

ية فك) 1( يات  متدت اسرتا بدلان اليت ا ملكا يج تل رية أو راجعهتا ع
تان،  :يه يا، وقريغزي نغاراي، وروما يا، و يا، وبلغاراي، وكروا با سـأ ن ه ت ن ل

هورية مودلوفا    )سـبعة :اجملموع(مجو

ية فكرية يه) 2( يات  بدلان اليت وضعت اسرتا ملكا يج يا،  :تل مينأر
يا،  يل، ومالطة، ورص هرسك، وإرسا نة وا بو بويالروس، وا ئ سـ ل لب

ي يوغوسال هورية مقدويا ا فو لمج يا، وتريا ن سابقة، وأوكرا كة ا ن  :اجملموع(ل
 ).تسعة

تعاون ادلويل بني  .11 نة يف ا ية  لباكت معززة وفعا س ل َّشـ حم َّ
تدريب يف جمال  تعلمي وا لادلول األعضاء ألغراض ا ل

ية الفكرية   مللكا

يني  رشاكء الر يل اجلغرايف  سـزايدة ا يث ئمت لل ل
تعاون بكة امللزتمني اب ليف ا  لشـ

رشون رشياك ًواحد و رشون رشياكأ ع ًربعة و  ع

بو عىل نطاق  .12 يفات ادلوية ومعايري الو يبول ا ل لتصن ق
ية أكرب لأوسع والاتفاع هبا بفعا  ن

تزايد عدد األطراف املوقعة عىل 
ية  ملعنالاتفاقات ا

بو عىل  تاحة عىل موقع الو ياملعلومات  م
 اإلنرتنت

يف ادلويل للرباءات  عضوان جديدان :لتصنا

يس  عضو جديد :ناتفاق 

ناات  ثالثة أعضاء جدد :فييفاق 

 عضو جديد :اتفاق لواكرنو

تعلقة ابلرباءات من خالل  .13 سن ابملعلومات ا تفاع  ملا حم َّن
إعداد تقارير عن واقع الرباءات ووضع األدوات 

تارة شمل املوضوعات ا تصةل هبا اليت  خملا ت  مل

ية عىل  شاركني يف الربامج ا ميبة ا مل لتعلسـ ن
تعلقة اإلنرتنت يف جمال املعلوم ملات ا

ها واملؤمترات  تقارير عن وا قعابلرباءات وا ل
تقارير عن واقع  شأن إعداد ا ية  لاإل ب قلمي

يدون من املعارف  يسـتفالرباءات، اذلين 
سب  هم  هارات اجلديدة يف  حوا معل مل

بدلان  لاملاكتب وا

نة  لن  (2009سـال توجد حىت هناية 
ية عىل اإلنرتنت  لتعلميتقدم الربامج ا

نة قبل الربع األو  ).2011سـل من 

تصف عام  ية عىل اإلنرتنت يف  متل الربامج ا نسوف  ممي لتعل تك
ية خالل 2012 قلمي، ونظمت أربعة مؤمترات إ ِّ يةُ نا ئا يا لث يق يف أفر

هادئ )أديس أاباب( يط ا يا وا ل، وآ حمل ية )سـنغافورة(سـ ض، ومفو
ية والاكرييب )موسكو(بامجلاعات األوروية  نوس (تين، وأمرياك الال يبو

تاكر )أيريس يا والا نولو ب؛ انظر أيضا تقدم مراكز دمع ا ج لتك ً
ياجات  يمي الا يان  توا حت تق ب سمرب -سـ  .2011ي د

ية الفكرية من خالل  .14 سات ا ية معززة يف مؤ مللكفعا س ل
تة إجراءات العمل  متأ

ية معززة يف  َّفعا ية 42ل با  للملك  ً مكت
يةلالفكرية خالل ا ئنا . 2011-2010 ث

ية الفكرية خالل 91مت زايرة    با  للملك  ً يةمكت نا ئا ياان ألكرث لث ً، وأ ح
 .من مرة
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بة   يجة املر تقا  بياانت األداء أساس املقارنة مؤرشات األداء واألهداف لنت
تحقق ذكل من خالل تقد مي حزمة سيو

تة املاكتب  ساعدات يف جمال أ متمن ا مل
تدريب ية ابالعامتد .لوا تقاس الفعا ل و سـ

تفق علهيا ية ا ملعىل معايري الفعا  .ل

ية يف  ناطق 58لازدادت الفعا تلف ا ية الفكرية يف  با  مل  خم للملكت ً مك
بومن خال تحديث وخدماته اخلاصة ابلو تجات ا يل تقدمي  ل  .من

ية  .15 سن لوقع أنظمة ا مللكهم نظري وعلمي ومعيل  َّف حم
ية  لتمنالفكرية عىل ا

سب الواكالت  تفعني،  حعدد ا ملن
شورة اليت  بدلان، ابدلراسات ا نوا ملل

تجابة  ية ا سـلكفت بإعدادها هجات خار ج ِّ ُ
لطلب من ادلول األعضاء مقارنة مع 

شوراتالعدد   للمناإلجاميل 

ية الفكرية  نشاط جديد مللكأطلقت ثالث دراسات قطرية حول موضوعي ا ُ
تصادية ية الا قوا متل هذه ادلراسات إال يف ا.لتمن ل ولن  يةتك ئنا  ث

رشوع 2012-2013 توقع يف  م كام هو   .CDIP/5/7م

ية الفكرية يف  .16 تعاون ادلويل وإدماج قضااي ا مللكا ل
تعلقة بإذاك ملاألشطة ا ية الفكرية اليت ن للملكء الاحرتام 

رشيكة نظامت ا لنجزها ا مل  ت

نظامت  ها  معدد األشطة اليت  تنظم ن
ية رائدة ودوائر القطاع  ئيسـرشيكة ر

ية  تعلقة بإذاكء الاحرتام  للملكاخلاص وا مل
ية ادلوية  نظامت احلكو لالفكرية  مللم

ية ذات األهداف  نظامت غري احلكو موا مل
شرتكة  ملا

شاطا حىت هنا28  ً نة ن تعلق بإذاكء 34شارك الربانمج يف  2009سـية  نظامت رشيكة  شاطا  ي  مل ًن
سادس يجي ا هدف الاسرتا ية الفكرية يف إطار ا لالاحرتام  ت ل  .للملك

يا، متزج بني  .17 يدة  تلفة و معلمصادر معلومات  مفخم
يايس والاتفاع الفعال ابملعلومات  يل ا تح نا سـ ل لل

ياس تعلقة ابلرباءات لفائدة واضعي ا سـا ات وأدوات لمل
توح تاكر ا ملفية ألغراض الا ب  معل

عدد األدوات وادلراسات اجلديدة يف 
ها  ياسات العامة ونطا قجمال ا لسـ

تعلقة  ية للمعلومات ا تح ملوادلراسات ا يل لل
ية يا نابلرباءات واألدوات ا هدف .لب  :لا

ية وتلزمي إعداد  خلإعداد أربع دراسات دا
ياسات  شأن ا ية  سـأربع دراسات خار لب ج

تة تقارير عن واقع الرباءات؛ العامة؛  سـو
تاكر  بوقاعدة تفي ابلغرض من أجل الا

توح و يا اخلرضاء ) 1 :ملفا نولو جتعممي ا لتك
تطوير يف جمال األمراض ) 2و  بحث وا لا ل

همةل  .ملاملدارية ا

دراسات عن واقع الرباءات يف ما 
يتعلق بفريوس األنفلونزا واألمراض 

همةل وجمني األرز ودراسات  َا مل
شأن أنفلونزا للسـياس بات العامة 

يا يف إطار  نولو يور ونقل ا جا لتك لط
شأن  تعددة األطراف  بالاتفاقات ا مل
ية الفكرية خلدمة  ئة، وإدارة ا مللكا لبي
ية يولو يات ا جالصاحل العام واألخال  لبق

بادل – WIPO Re: Searchُأطلق الاحتاد اجلديد  • ت 
همةل تاكرات يف جمال ماكحفة األمراض املدارية ا ملالا هر – ب ش يف 

توبر   .2011كأ

توبر 26يف  WIPO Re: Search وبعد إطالق برانمج • ك أ
بكة اإلنرتنت 2011 شـ، رش موقع خاص عىل  ُ  ن

org.wiporesearch.www 

رشوع  • ية  ملوتوجد سخة جتر يب سوق – WIPO Greenن ل ا
يا  نولو تدامة  جا للتك بكة اإل–ملسـ ثاين شـ عىل  نصف ا نذ ا لنرتنت  ل م

 .2011من العام 

بات  • شأن الرباءات و بحث يف الرباءات  طلوأعد تقرير  ب لل ٌ َّ ُ
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بة   يجة املر تقا  بياانت األداء أساس املقارنة مؤرشات األداء واألهداف لنت
ناء عىل  تأهب ملواهجة األنفلونزا اجلاحئة، وذكل  تعلقة اب بالرباءات ا ل مل

سمرب  هر د ية يف  نظمة الصحة العا يطلب من  شمل يقدم 2010م  ،َّ ُ ل
ية للفريق ا نظمة الصحة العا مليف اجامتع  توح ابب م ملفلعامل ا

تأهب ملواهجة األنفلونزا  شأن ا تابع لدلول األعضاء  لالعضوية ا ب ل
توصل إىل اللقاحات :اجلاحئة شأن فريوسات األنفلونزا وا بادل  ل ا ب لت

 .2011والفوائد األخرى يف أبريل 

نظمة  • تني بني  شرت ندوتني ا تقارير املوجزة  مرشت ا ك مل لل ل ُ ن
تجارة ال نظمة ا ية و لالصحة العا بو، واليت ممل ية والو يعا  تعدها عادةمل

ية تجارة العا نظمة ا بو و ية والو ملنظمة الصحة العا ل ي ممل  .م

شورات جديدة • تا  نطرحت  مسل  :سل

َّامللخص األول - ية عن ُ تحدايت العا ملا تقي ": ل تلندما  ع
ياسة ابلقرائن ية الفكرية ونقل  :لسـا شة ا نا مللكماذا بعد يف  قم

ئة؟ يا وا نولو يا ج لبتك  "ل

تقرير األ - يةلا تحدايت العا ملول عن ا ية  ":ل مللكدور حقوق ا
يا مية  يا ا نولو ئالفكرية يف نقل ا ج بيتك لسل  "ل

تخدام القطاعات     نُرشت • ية ا ية عن  سـوقائع حلقة درا كيفسـ
ية ية الزرا تا تعزيز اإل ية الفكرية  عالعامة واخلاصة  ن جل  .للملك

َّنفذ الربانمج  ها14َ تة عن واقع الرباءات وأ تقارير ا مكل ا سـ  .لل

بة  .18 ها  ية اليت  تعامل أكرث للموارد اإلعال تا ت مكسـ يحت م
بو  يالو

بة وزايدة الطلب  ملكتزايدة عدد زوار ا
ية بة اإلعال معىل موارد ا   ملكت

بوع  بة يف األ رش زائرا  سـأحد  للمكت ً ع
يةليف ا ئنا  2009-2008 ث

بوع يف العام  رش زائرا يف األ نا  سـا ًث  ؛2010ع

نذ الاتق25و بوع  ن زائرا يف األ مسـ بىن اجلديد يف يويو ً نال إىل ا مل
2011 

متع املدين لعمل  .19 ية وا نا جملهم أكرب دلى األوساط ا ع لص ف
شاركة  ية الفكرية، و ية  بو والفوائد اإلمنا مالو ئ للملكي

لزايدة يف ارشااكت مع القطاعني العام 
 واخلاص

ية، وال اتفاقات رشاكة  بادئ تو جهيال  م
ية مع القطاعني العام واخلاص  مسر

سودة ملأعدت ا ِ ُ. 
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بة   يجة املر تقا  بياانت األداء أساس املقارنة مؤرشات األداء واألهداف لنت
بو وفقا للمعايري  شطة الو متع املدين يف أ يمعززة  ن للمج

ية واعامتدها  نظامت غري احلكو بول ا تعلقة  ما ملبق مل
ية ( تو صا ية من ج42ل  )لتمندول أعامل ا

 ثالث رشااكت

ية  .20 رشوط األسا سـا ساق داخيل ونظمي –ل ت من ا ت
ية ًمؤسيس وتقومي وفق  –تيجا لألهداف اإلسرتا

يجي فعال، ودمع لدلول مسـتوفاة لضام تن توجه اسرتا
تاجئ يق ا لناألعضاء و  حتق

بة  تاجئ مر ية إدارية فعاةل تضم  تقنظمة  نن ب للم
ية يجواحضة ومربطة ابألهداف اإلسرتا  .تت

يا بقة إدارة  علال توجد  ومل يؤسس . ط
توسط بني األهداف  متوى  مسـ

تاجئ  نظمة وا سعة  ية ا ناإلسرتا للم ت ليج لت
بة يف ويقة الربان ثاملر ية تق نمج واملزيا

يةل ئنا  .لث

يا يؤدي معهل عىل حنو اكمل-  .لعل يوجد فريق لإلدارة ا

ية لألجل - تيج أحاطت ادلول األعضاء علما ابخلطة اإلسرتا ً
توسط   .2015-2012ملا

سق  .21 ميي  ُمإطار  ّت م َّبتنظ تخدام ط تعلق اب سـق فامي  ي
يذ لك  ناصب يكفل  ية وإدارة ا تنفاملوارد املا مل ل

ية بأمانةاملعامالت امل  لا

ثل  ية  ية وإدارة املزيا تاملعامالت املا ن متل
ياهتا  بو واتفا قألحاكم معاهدات الو ي

ُا َّبمل ته ط بو املايل وال حئقة ونظام الو ي
بة نا بقة ا ية ا سـواملعايري احملا مل ملط  .بس

ياسات والقواعد  لسـواثئق ا
تاحة  مواإلجراءات جاهزة و

تخدام  .سـلال

تواصل تعلاميت اإلدارية ُ ومع ذكل أجريت م،مهذا معل  للراجعة 
تطل تعلاميت اليت  َّمن أجل حتديد تكل ا ت ثل ًب حتد ِّوحدثت . اي ُ

بق ية  يافة الر شأن ا تعلاميت اإلدارية  ًا ط مس لض ب ِّوقدمت . ا ذلكلل ُ
يريات  يات لألخذ اب ته إىل ا نظام املايل وال ثات ا تغحتد مجلع حئ ل لي

نة الا( يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية، وا تد للجبة ا ل ستشارية قشع
تقةل للرقابة ياسات اليت أقرت وصدرت خالل ). ملسـا ُوأدرجت ا لسـُ ِ

ية نا ئا بقة . ، واليت أعدها الربانمجلث ية ا ية وضع املزيا بقت  ملطو ن معل ِّط ُ
ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا شاريع اليت تقرتهحا ا مللكعىل ا من ن للج لتمل ملع

ياسة  ية؛ و يات جدول أعامل ا يذ تو سـألغراض  من لتص تنف
ي تخدام األموال حتالا بقة فامي خيص ا بادئ ا سـاطات وا ملط مل

شأن  بو  تامثرات؛ وإطار الو ياسة اخلاصة ابال ية؛ وا يا بالا ي سـ ط ست ل ح
يط لرأس املال وإدارته ياغة ًوسامه الربانمج أيض. لتخطا صا يف 

تني العاملني لفرتة طويةل يت املوظفني املؤ ية  قإسرتا ثب تيج  .ت

يف .22 تو نة يف جمال ا ظإجراءات  ل تدريب حمسـ ل وا
ية تة وموارد اك فمدعومة بأ  مت

ية  مثرة يف  منبة اإليرادات ا تسـ ملست ن
 املوظفني

مثرة يف  بة اإليرادات ا ملستبلغت  نسـ
 إجاميلمن % 0.37تمنية املوظفني 
 .2009الرواتب عام 

ئوية تُاقرتح بة ا ية من أجل زايدة ا مل زايدة خمصصات املزيا سـ لنن
ية املو مثرة يف  تمنلإليرادات ا َ ظفني إىل واحد يف املائة، ولكن مل ملُست

 .تمت املوافقة عىل ذكل

ئوية املحققة بة ا ُا مل  :لنسـ
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بة   يجة املر تقا  بياانت األداء أساس املقارنة مؤرشات األداء واألهداف لنت

2010 :0.44% 

2011 :0.46% 

ها  .23 باين و تخدام ا بة ا توى يف  شغلبلوغ أعىل  مل سـ سـ نسـ م
بىن اجلديد(  )ملمبا يف ذكل ا

ية  باين احلا لتوزيع املاكتب يف ا مل
تأجرة أو اململوكة( ئجار ) ملسـا ستدون ا

بايناملز  مليد من ا

بة شغل أماكن املاكتب  نسـاكنت 
تاحة  ) 2009هناية عام % (94ملا

   :واكنت موزعة كام ييل

تاح يف لك 1400 - م ماكن معل 
باين اململوكة   GBII وGBI وAB(ملا

تأجرة ) PCTو باين ا سـوا  P&G(ململ
   ؛)CAMو

بلغ ت خصص-  1320ي أماكن معل ملا 
ناصهب(ا ًخشص م ممبن فهيم املوظفون يف 

ئة  فواملوظفون بعقود قصرية األجل يف 
اخلدمات العامة ومراجعو الرتمجة 
شاريون والعاملون  ستواخلرباء الا

تدربون  ملبعقود معل خاصة وا
والعاملون وفق عقود خدمات خاصة 

ية رشاكت اخلار جوموظفو ا  .)ل

 

ية اليت  بة أماكن العمل اخلا لوتعد  نسـ ّ ُ
نخفضة % 6تبلغ  ئة ا ملقربة من ا لفي

يا اليت ترتاوح حسب  نمعايري العمل ادل
 %.10 و5بني 

تاحة  بة شغل أماكن املاكتب ا ملاكنت  ) 2010هناية عام % (92نسـ
 :واكنت موزعة كام ييل) 2011هناية عام % (87و

تاحا يف العام 1457 اكن يوجد - ً ماكن معل   بعد حتويل 2010م
بىن 2011 يف العام 1579بعض األماكن، و تاح ا بب ا مل  فت سب

ياسة أكرث رصامة يف توزيع أماكن العمل، وذكل اجلد يذ  سـيد و تنف
يود؛   لقرمغ وجود عدد من أوجه القصور أو ا

بلغ - ي وخصصت أماكن معل ملا  ِّ  2010ا يف العام ً خشص1346ُ
ناصهبم  (2011ا يف العام ً خشص1374و ممبن فهيم املوظفون يف 

ئة اخلدمات العامة و مراجعو فواملوظفون بعقود قصرية األجل يف 
شاريون والعاملون بعقود معل خاصة  ستالرتمجة واخلرباء الا

رشاكت  تدربون والعاملون وفق عقود خدمات خاصة وموظفو ا لوا مل
ية  .)جاخلار

ية بة أماكن العمل اخلا لوبلغت  يف % 13 و2010يف العام % 8: نسـ
ن2011العام  ثل  ً، مما  سـ يا يضمن املرونة الالزمة حتمي فا إضا

توسطلتخصيص األماكن   .ملعىل املدى ا

توى تقدمي اخلدمات وتوفري خدمات  .24 سـسني  محت
يث  ية اجلودة وفعاةل من  ية عا ية خار حمعلوما لج ت

تلكفة  لا

يا املعلومات  نولو يف خدمات  جتاك تك ل
ُاليت ترصف عىل برانمج (والاتصاالت 

يا املعلومات والاتصاالت مبا يف  جنولو تك
تصل هبا )يذكل مصاريف املوظفني وما 

 إىل 25وصل إجاميل نفقات الربانمج 
يون فرنك سورسي 45.2 ي  مل

من % 7.83، أي )2008-2009(
نظمة يف ا لإجاميل نفقات ا يةمل ئنا ث

ساوي 25وصل إجاميل نفقات الربانمج  من % 7.25ي إىل ما 
نظمة يف ا لإجاميل نفقات ا ئنامل  .2011-2010 يةث
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بة   يجة املر تقا  بياانت األداء أساس املقارنة مؤرشات األداء واألهداف لنت
ية كن يف ا تاك ئوية من ا يلبة  ل ل لتشغسـ م

نفقات(للمنظمة   )لا
2008-2009. 

يق داخيل فعال وهمين جاهز ويغطي لك جماالت  .25 قتد
 كثرية العرضة للخطرلاالعمل 

تمك ِا ُ يق عىل سـ يات تد رش  قلت  معل ع
يةاألقل خالل  نا ئا  .لث

تمك ِا ُ يق يف سـ يات تد قلت أربع  معل
سة تقارير . 2008العام  مخوصدرت 

يق يف عام  تد قشأن ا ل  .2009ب

ية تد رشة  قأجنزت أربع  معل ع يات يف العام (يق ُ معلمهنا ست 
تقارير) 2011، ومثاين يف العام 2010  .لوصدرت ا

باعة  .26 ية خدمات املؤمترات واللغات وا لطزايدة فعا ل
ها وخدمات الربيد لفائدة  سجالت و حفظوإدارة ا ل

تخدهمااكفة من يطلهبا   يسـو

ياسة لغوية فعاةل وشامةل وحتديد  سـوضع 
يص املوارد  ياجات إىل  ختصالا تاملربطة حت

شورات  ية الاجامتعات وا نهبا  ملتغط ل
بو اإللكرتوين  يوموقع الو

ية تفيال  ياسة واملوارد احلا ل ا لسـ
ياجات اليت عربت عهنا ادلول اب حتال

 .األعضاء

يات العامة لعايم  بو اللغوية يف ا ياسة الو مجلعنظر يف  ي سـ ُ2010 
س2011ُواختذ يف العام . 2011و ية اللغات ا متديد  ل قرار  تغط ب ت ٌ

تداء من العام  ية ا بو الر ئات الو يع اللجان و بشمل  سـ ي ي مج يت ئه ل
2012 . 

ية حبق املؤلف  نة ادلامئة ا ست ا ية اللغات ا نمشلت  للج ل ملعتغط
تجارية  ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا لواحلقوق اجملاورة وا ن ملعللج

ية يف ا ياانت اجلغرا ية وا نا لوالرسوم والامنذج ا فل ب ع يةلص ئنا -2010 ث
2011. 

نة : ضامن اجلودة .27 ية و ية مر ّسإجراءات أ ض حمن يف م
توى اليت  ناء املؤمترات والاجامتعات الريعة ا سـأ ملث ف
يف وخارهجا ويف ماكتب  بو يف  نها الو جي يفتض تسـ

يق  لتنسـا

ية ملا اضطلع به من  بة اإلجام ُا ل لنسـ
ها فامي خيص  يمي اخملاطر و حفصيات  تق معل

يق،  لتنسـاملقر الريس وماكتب ا ئ
رات والاجامتعات والوظائف واملؤمت

تحدة  تلفة اليت تفي مبعايري نظام األمم ا ملا خمل
 إلدارة األمن

ِاضطل نحو ُ يات % 80بع  معلمن مجموع 
ها فامي خيص املقر  حفصيمي اخملاطر و تق
يق، واكنت  لتنسـالريس وماكتب ا ئ

تلف  خماملؤمترات والاجامتعات و
 مبعايري نظام األمم ًالوظائف تفي فعال

تحدة   .إلدارة األمنملا

لأجريت يف ا يةُ ئنا يق يف ماكتب 2011-2010 ث يات تد بع  ق  معل سـ
ناك حداثن  نا، وإضافة إىل ذكل اكن  يق اخلاصة  ها ب لتنسـ

سالمة  يق األمن وا بارش دائرة  يان، أدارهتام شلك  لخار سـ تنب م ج
ية قدمت فهيا إدارة األمن / وثالث مؤمترات جاجامتعات خار

تح تابعة لألمم ا سالمة ا ملوا ل بو عن طريق ل ساعدة للو بالد ا يدة يف ا مل ل
سالمة واألمن للحدث ليق ا  .تنسـ

ية .28 ناء يف موعدها ويف حدود املزيا نأعامل ا تأكد من  لب بىن اجلديد  ية ا بة مزيا ّمرا لل مل ن ق
متدته ادلول األعضاء   عبقاهئا يف حدود ما ا

تاح ية يف أواخر  مغري  ثري من حدود املزيا نفقات أقل  ناكنت ا م عاالبكل
بلغ2011 ً، مما ترك  نفق قدره م  ماليني 4.5ُما غري خمصص وغري 

 .يفرنك سورسي

رشاكت  .29 سات ادلامعة  للقدرة معززة دلى املؤ س
سات  توسطة، مبا فهيا اجلامعات ومؤ سالصغرية وا مل

تعلقة رشاكت، عىل تقدمي املعلومات ا ملتدريب تكل ا ل

رشاكت  سات ادلامعة  للعدد املؤ س
توسطة، مبا فهيا اجلامعات،  ملالصغرية وا

ند بو أو مواد  تخدم مواد الو ستاليت  ي تسـ ت

تاحة ياانت غري  ما ِّنظمت مرة لك عام خالل  .لب يةُ نا ئا تقلث ية ادلوية ا مل ادلورة ادلرا ل دمة سـ
هد الكوري  ية الفكرية وا تب كوراي  بو و شرتكة بني الو ملعا للملك مك ي مل
ية كوراي للهنوض ابالخرتاع، واليت  يا و نولو تقدم للعلوم وا مجعا جمل لتك
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بة   يجة املر تقا  بياانت األداء أساس املقارنة مؤرشات األداء واألهداف لنت
شارة لزابئ ية الفكرية وخدمات ادلمع والا ستاب بو يف ما تقدمه من   هنامللك تجات الو يإىل  من

ية وتكوين الكفاءات تو عخدمات ا   ل

ية الفكرية ابللغة اإلجنلزيية  .مللكتقوم عىل أساس ابنوراما ا

ميي واحد يف  ند، ومؤمتر دون إ يان يف ا قلوُعقد مؤمتران و ه لن ط
سالفا بتبرا تداين  ُ، و ل يدان من ية يف ا تعاون وا نظمة ا ملدلان  من لتل م

ية  شأن سخري ا بادل أفضل املامرسات  تصادي عن  مللكالا تق ب ت
رشاكت الصغرية  ية الصغر وا نا لالفكرية لفائدة ارشاكت ا هل ملت

توسطة  .ملوا

ية  نا سني القدرة ا يا عن  سـوعقدت ثالث ندوات يف أفر ت فحت ل يق
رش ية الصغر وا نا لرشاكت ا هلل توسطة القامئة عىل ملت ملاكت الصغرية وا

ية الفكرية وتقيص املعلومات  مللكاجملموعات من خالل الاتفاع اب ن
سة نا فألغراض ا  .مل

يا  هورية تزنا ندا و يويا وأو تقيص احلقائق إىل إ ثات  نوأرسلت  غ ب ث ل مجبع
ية  تطوير ا ية  يات القطا تحدة للعكوف عىل الاسرتا مللكا ل ع يج تمل

 .تجني يف القطاع الزراعيملنالفكرية لفائدة صغار ا

 :برامج تدريب املدربني

رشاكت الصغرية  تدريب املدربني عىل إدارة ا ية برامج  لنفذت مثا ل ن ّ ُ
نة  ية الفكرية إدارة فعاةل يف  توسطة ألصول ا سـوا ، 2010مللكمل

ِّونفذ  نة ً برانجم20ُ  .2011سـا من هذه الربامج يف 

 

 ]ثهناية املرفق اخلامس والويقة[

 




