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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 2 :أأغسطس 2016

اجلمعية العامة للويبو
الدورة الثامنة واألربعون (الدورة االستثنائية السادسة والعشرون)

جنيف ،من  3اإىل  11أأكتوبر 2016

تقرير التثبيت لشعبة الرقابة الداخلية بشأن تقرير أداء الربنامج للثنائية 15/2014

من اإعداد ا ألمانة
 .1حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الربانمج للثنائية ( 15/2014الوثيقة
 ،)WO/PBC/25/8اذلي قدم اإىل جلنة الويبو للربانمج واملزيانية يف دورهتا اخلامسة والعرشين (من  29أأغسطس اإىل 2
سبمترب .)2016
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وترد أأي قرارات للجنة بشأأن تكل الوثيقة يف "القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية" (الوثيقة .)A/56/12
[تيل ذكل الوثيقة ]WO/PBC/25/8
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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 28 :يونيو 2016

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة اخلامسة والعشرون

جنيف ،من  29أأغسطس اإىل  2سبمترب 2016
تقرير التثبيت لشعبة الرقابة الداخلية بشأن تقرير أداء الربنامج للثنائية 15/2014

من اإعداد ا ألمانة
 .1تولت شعبة الرقابة ادلاخلية اإعداد تقرير التثبيت بشأأن تقرير أأداء الربانمج لتقدمي ادلمع يك يكون تقرير الويبو عن أأداء
الربانمج للثنائية ( 15/2014الوثيقة  )WO/PBC/25/7موثوقا وحصيحا .ويعرض تقرير التثبيت أأمه الاس تنتاجات
واخلالصات والتوصيات املنبثقة عن التثبيت.
.2

وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة.

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام
.3
بتقرير التثبيت املعد من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية
بش أأن تقرير أأداء الربانمج للثنائية 15/2014
(الوثيقة .)WO/PBC/25/8
[ييل ذكل تقرير التثبيت]
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قامئة برامج الويبو ،كام يه معرفة يف تقرير أأداء الربانمج 15/2014
الربانمج  :1قانون الرباءات
الربانمج  :2العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية
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ملخص معيل
 .1أأجرت شعبة الرقابة ادلاخلية ( )IODتثبيتا مس تقال لتقرير أأداء الربانمج للثنائية  ،15/2014متش يا مع خطة الرقابة
لعام  .2016وهذه يه خامس معلية تثبيت لتقرير أأداء الربانمج تضطلع هبا الشعبة منذ عام  .2008وتمتثل أأهداف هذا
التثبيت يف اليت:
( أأ) التحقق بصفة مس تقةل من موثوقية وحصة املعلومات الواردة يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية ،15/2014
(ب) ومتابعة موقف تنفيذ التوصيات املفتوحة الواردة يف تقرير تثبيت أأداء الربانمج السابق من خالل ا ألدةل
املستندية وغريها من الواثئق ادلامعة ا ألخرى.
 .2واش متل النطاق عىل تقيمي لبياانت ا ألداء اخلاصة مبؤ ر أأداء واحد مت اختياره عشوائيا من لك برانمج كام هو وارد يف
تقرير أأداء الربانمج  .15/2014كام تضمن التثبيت أأيضا اس تنتاجات عامة بشأأن التقدم املحرز يف حتسني اإطار النتاجئ خالل
الثنائية قيد الاس تعراض.1
.3

وميكن تلخيص النتاجئ الإجيابية الرئيس ية لعملية التثبيت هذه فامي ييل:
( أأ) قام س بعة وعرشون برانجما من أأصل  30برانجما ( 90يف املائة) جبمع وتقدمي بياانت أأداء وجهية وقيمة بشأأن
الثنائية  ،15/2014وهو ما ميثل حتس نا مقارنة ابلثنائية  13/2012اليت قدم فهيا  25برانجما معلومات وجهية
ومفيدة،
(ب) وقام ثالثة وعرشون برانجما ( 77يف املائة) جبمع وتقدمي بياانت أأداء دقيقة وميكن التحقق مهنا مقارنة بواحد
وعرشين برانجما يف الثنائية ،13/2012
(ج) وزاد عدد الربامج اليت أأفادت حبدوث تقيمي ذايت دقيق لنظام اإشارات السري من  )%68( 21يف الثنائية
 13/2012اإىل  )%81( 25يف الثنائية  .15/2014و أأخريا ،اخنفض عدد الربامج اليت اكن سريها غري قابل
للتقيمي من مثانية برامج يف  13/2012اإىل س تة برامج يف .15/2014

.4

وميكن حتقيق مزيد من التحسينات يف اجملالت التالية:
( أأ) افتقرت س بعة برامج اإىل معليات اإبالغ اثبتة لإعداد تقارير يف حيهنا عن بياانت ا ألداء خبالف أأغراض تقرير
أأداء الربانمج،
(ب) ويلزم تعزيز طرائق مجع البياانت يف مخسة برامج .ويف حاةل واحدة ،مل تكن ا ألداة اليت اس تخدمت يف مجع
البياانت تعمل بشلك حصيح ،مما حال دون مجع البياانت لعدة أأشهر،
(ج) واكنت هناك حالتان مل تكن فهيام بياانت ا ألداء مرتبطة مبؤ ر ا ألداء والنتيجة املرتقبة املناظرة ،ويف حاةل
واحدة اكن هناك جزء من بياانت ا ألداء املذكورة ليس هل أأي صةل مبؤ ر ا ألداء.
 .5و أأظهرت مراجعة اإطار ا ألداء ما ييل:

 1توقف أأحد مؤ رات ا ألداء اخملتارة خالل الثنائية اليت قيد الاس تعراض ،وذلكل مل تكن توجد أأي بياانت أأداء لتقيمي هذا املؤ ر ،ونتيجة ذلكل ،مت تقيمي 30
مؤ را من أأصل  31مؤ را يف ضوء معايري التثبيت.
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( أأ) جرى تبس يط وتنقيح مؤ رات ا ألداء خالل الثنائيات الثالث ا ألخرية ،فاخنفض عدد املؤ رات من  293يف
الثنائية  11/2010اإىل  286يف الثنائية  ،13/2012واخنفض كذكل اإىل  269يف الثنائية ،15/2014
(ب) اكنت هناك حالت ُأشري فهيا اإىل أأسس املقارنة ا ألولية املقررة يف وثيقة الربانمج واملزيانية بأأهنا "حتدد لحقا"،
وظلت دون تغيري يف تقرير أأداء الربانمج التايل طوال الثنائية .وعالوة عىل ذكل ،توجد أأهداف غري معرفة
جيدا أأو غري قابةل للقياس بناء عىل نظام اإشارات السري أأو الك ا ألمرين.
 .6أأجرت شعبة الرقابة ادلاخلية اس تقصاء ملديري الربامج واملناوبني واملوظفني املسؤولني عن اإعداد تقارير عن أأداء
الربامج وعن حاةل الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو .و أأظهرت نتاجئ الاس تقصاء أأن أأغلبية كبرية من الربامج أأشارت اإىل أأهنا
اكنت تشارك مبا رة يف اإعداد مقاييس أأداهئا ،واعتربت أأن املؤ رات و أأسس املقارنة وا ألهداف اخلاصة هبا اكنت مفيدة يف
قياس التقدم امللموس والإجنازات .كام أأن املبادئ التوجهيية لوضع مقاييس جتمع بني ادلقة وإاماكنية القياس والتحقيق والواقعية
واحرتام املهل ( )SMARTاعتربت اكفية ومفيدة.
 .7وحدد الاس تقصاء أأيضا الفرص املتصورة التالية :ترى بعض الربامج أأن أأغلبية من مؤ رات ا ألداء اخلاصة هبا ل تزال
موّجة حنو اخملرجات .عىل سبيل املثال ،أأشار  %35من املجيبني اإىل أأن  %80عىل ا ألقل من مؤ رات أأداهئم موّجة حنو
اخملرجات ،و أأشار  %32اإىل أأن حنو نصف مؤ راهتم موّجة حنو النتاجئ .وحدد ثلث املجيبني تقريبا ( )%30مؤ را واحدا
أأو مؤ رين مل يمت تعريفها بشلك جيد أأو ليست هلام صةل بأأنشطة الربانمج.
 .8ومل جتر شعبة الرقابة ادلاخلية مراجعة اكمةل مجليع مؤ رات ا ألداء لتأأكيد حصة التصور املذكور أأعاله من عدمه ،ومع
ذكل تلفت نتاجئ الاس تطالع الانتباه اإىل رضورة القيام مبا ييل ابس مترار:
( أأ) حتسني جودة مؤ رات ا ألداء،
(ب) والتأأكد من أأن الربامج دلهيا فهم واحض ملبادئ الإدارة القامئة عىل النتاجئ.
.9

وميكن اإبداء املالحظات التالية عىل الوضع احلايل لإطار النتاجئ اخلاص ابلويبو:
( أأ) ينبغي أأن يس متر العمل عىل وضع مؤ رات أأداء ذات مغزى تكون أأكرث توّجا حنو النتاجئ مبا يف ذكل وضع
أأسس مقارنة و أأهداف واحضة ،ليك ميكن قياس نتاجئ ا ألداء عىل حنو أأكرث فعالية لبيان التقدم احملرز حنو حتقيق
النتاجئ املرتقبة،
(ب) وسوف تزداد اس تفادة اإطار النتاجئ اخلاص ابلويبو عن طريق وضع معايري وإاجراءات واحضة لتوقف
املؤ رات ،وتعزيز الليات ادلاخلية ملعاجلة أأي طلبات بشأأن اإجراء تغيريات يف مؤ رات ا ألداء،
(ج) وإااتحة واثئق اإضافية بشأأن مبادئ الإدارة القامئة عىل النتاجئ لتعزيز تبادل املعرفة داخل املنظمة.

 .10وقد اختذ اإجراء بشأأن ثالث من أأصل مخس توصيات قدمت عند تثبيت تقرير أأداء الربانمج للثنائية ،13/2012
ومت تنفيذ مجيع التوصيات اليت قدمت يف معليات التثبيت قبل .13/2012
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 .1مقدمة
 .11تقدم وثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة اإطارا لقياس أأداء الربامج عىل أأساس س نوي داخل املنظمة .ولهذا الغرض ،ي َعد
تقرير أأداء الربانمج ويسَّل س نواي اإىل جلنة الربانمج واملزيانية التابعة للويبو .وتقوم برامج الويبو بتقيمي اإجنازها ملؤ رات ا ألداء
تقيامي ذاتيا وابلإبالغ عنه .مث تقوم شعبة أأداء الربامج واملزيانية بفحص هذه املؤ رات ودجمها لإعداد تقرير أأداء الربانمج.
 .12وهذا هو خامس تثبيت مس تقل لتقرير أأداء الربانمج جتريه شعبة الرقابة ادلاخلية .وقد ُأجري هذا التثبيت استنادا
اإىل تقارير أأداء الربانمج الفردية اليت أأعدهتا برامج الويبو عىل النحو املعرف يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية .15/2014
 .13والغرض من معلية التثبيت هذه ذو شقني ،فهيي هتدف إاىل تقدمي تأأكيد معقول اإىل ادلول ا ألعضاء وإادارة الويبو بشأأن
دقة /اكامتل معليات التقيمي اذلايت اليت قامت هبا الربامج ،وتسهم أأيضا يف زايدة تعزيز املساءةل عن النتاجئ داخل املنظمة.

 .2أأهداف تثبيت تقرير أأداء الربانمج
 .14متثلت أأهداف معلية التثبيت هذه فامي ييل:
( أأ) التحقق بصفة مس تقةل من مصداقية وموثوقية املعلومات الواردة يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية ،15/2014
(ب) ومتابعة حاةل تنفيذ توصيات التقرير السابق اخلاص بتثبيت تقرير أأداء الربانمج من خالل ا ألدةل املستندية
وغريها من ا ألدةل ادلامعة.
 .15ويش متل التثبيت أأيضا عىل مالحظات عامة وتوصيات لتعزيز اإطار ا ألداء.

 .3نطاق تثبيت تقرير أأداء الربانمج واملهنجية املس تخدمة
 .16مشل نطاق التثبيت اإجر َاء حتليل م َعمق ملؤ ر أأداء واحد مختار عشوائيا ابلنس بة للك برانمج ،كام ورد يف تقرير
أأداء الربانمج للثنائية  .15/2014أأما املعايري اليت اس تخدمت للتحقق من بياانت ا ألداء املذكورة يف تقارير أأداء الربانمج
الفردية فقد احتفظ هبا دون تغيري ألغراض الاتساق .2وإاضافة اإىل ذكل ،قمي التثبيت دق َة نظام اإشارات السري املس تخدم يف
الإبالغ عن حتقيق الهدف املحدد ملؤ ر ا ألداء .ويرد يف املرفق ا ألول لهذه التقرير  رح مفصل ملعايري التثبيت.
 .17وتضمن التثبيت مراجعة ا ألدةل املستندية ادلامعة ابلإضافة اإىل اإجراء مقابالت خشصية مع كبار املوظفني املسؤولني
عن الرصد والإبالغ ابلنس بة اإىل مؤ رات ا ألداء املختارة عشوائيا.

( أألف) املعلومات املقدمة سلفا
 .18يف اإطار ا ألعامل التحضريية لعملية تثبيت تقرير أأداء الربانمج ،وزعت املعلومات التالية قبل بدء معلية التثبيت:
( أأ) مذكرة ،بتارخي  29يناير  ،2016من مدير اإدارة ختطيط الربامج والشؤون املالية (املراقب املايل) اإىل مجيع
مديري الربامج ،وتقدم هذه املذكرة مبادئ توجهيية وجداول زمنية لإعداد مدخالت تقرير أأداء الربانمج
وتقدميها،

 2املعايري يه :الوجاهة والقمية ،والكفاية والشمول ،ومجع البياانت بفعالية وسهوةل احلصول علهيا ،وادلقة وإاماكنية التحقق ،والإبالغ يف املواعيد املناس بة،
والوضوح والشفافية ،والفعالية وإاماكنية النفاذ.
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(ب) ومذكرة ،بتارخي  22مارس  ،2016من القامئ بأأعامل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإىل مجيع مديري الربامج،
لإبالغهم ابخلطوات الرئيس ية لعملية التثبيت املس تقةل ومواعيدها.

(ابء) اس تخدام عينات عشوائية
 .19أأخذ أأعضاء فريق الإدارة العليا أأو َمن ينوبون عهنم عينات عشوائية من مؤ رات ا ألداء اخلاصة بلك برانمج ،وذكل
يف حضور موظفي شعبة الرقابة ادلاخلية .ويقدم املرفق الثاين لهذا التقرير قامئة ابملوظفني اذلين شاركوا يف الاختيار العشوايئ
ملؤ ر ا ألداء .ومتثل مؤ رات ا ألداء املختارة عشوائيا حنو  31( %11من أأصل  269مؤ ر أأداء) من اإجاميل عدد
املؤ رات املس تخدمة يف الثنائية  .15/2014وميكن الاطالع عىل تقياميت التثبيت اخلاصة بلك مؤ ر مختار عشوائيا يف
املرفق الثالث لهذا التقرير.
 .20وحدد فريق التثبيت مواعيد اجامتعات ملناقشة بياانت ا ألداء املس تخدمة لرصد التقدم احملرز بناء عىل مؤ رات
ا ألداء املختارة والإبالغ عنه ،و أأجرى الفريق معليات تثبيت استنادا اإىل أأدةل ميكن التحقق مهنا وواثئق دامعة.

(جمي) اس تقصاء بشأأن اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ
 .21يف اإطار معلية تثبيت تقرير أأداء الربانمج ،أأجرت شعبة الرقابة ادلاخلية اس تقصاء 3مشل  77خشصا من مديري
الربامج واملناوبني وغريمه من ا ألشخاص املسؤولني عن الإبالغ عن ا ألداء ،بغية تلقي مالحظاهتم عىل الإدارة القامئة عىل
النتاجئ يف الويبو .واكن هناك  33مجيبا من  21برانجما ،وهو ما ميثل معدل اس تجابة قدره  33( %46من أأصل  )77من
 %67من مجيع الربامج ( 21برانجما من أأصل  31برانجما).

(دال) اإجراء اجامتعات التثبيت وتقياميت تثبيت الربانمج الفردية
 .22التقت شعبة الرقابة ادلاخلية ابملوظفني املسؤولني عن الإبالغ بناء عىل مؤ رات ا ألداء لكتساب معرفة بشأأن
اس تخدام معلومات تقرير أأداء الربانمج وبشأأن تنفيذ توصيات من معليات تثبيت سابقة.
 .23و ُأجريت أأعامل التثبيت امليدانية يف الفرتة من  4أأبريل اإىل  30مايو  ،2016ومشلت مقابالت خشصية ومعليات حتقق
من حصة ا ألدةل املقدمة من الربامج.
 .24و ُأرسل مرشوع التقرير اذلي يتضمن تقياميت تثبيت فردية اإىل فريق الإدارة العليا للويبو بتارخي  8يونيو ،2016
للوقوف عىل أراهئم وتعليقاهتم .و ُأعد التقرير الهنايئ عقب تعليقات الإدارة وأراهئا.

(هاء) أأوجه القصور
 .25يرتبط وجه القصور الرئييس ابملهنجية املتبعة ويمتثل يف أأن التثبت من عينة مختارة عشوائيا من مؤ رات ا ألداء
يؤدي اإىل نتاجئ واس تنتاجات وتوصيات رمبا ل تعرب ابلرضورة تعبريا دقيقا عن اإطار النتاجئ بأأمكهل يف الويبو .ولكن نظرا لضيق
الوقت ،اكن أأخذ عينات عشوائية هو أأنسب طريقة لتقيمي جودة بياانت ا ألداء بعمق اكف.

 3تقرير الاس تقصاء موجود يف القسم  8من هذا التقرير.
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 .4مالحظات بشأأن تثبيت تقرير أأداء الربانمج
( أألف) الإجنازات الرئيس ية
 .26ميكن تلخيص بعض الإجنازات الرئيس ية املتعلقة ابإدارة أأداء الربامج وإاطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ خالل الثنائية
 15/2014عىل النحو التايل:
( أأ) اس مترت اجلهود الرامية اإىل حتسني مواءمة املوارد مع نتاجئ املنظمة املرتقبة ،و ُأحرز تقدم جيد يف زايدة مأأسسة
اإطار النتاجئ يف الويبو،
(ب) وجرى تقليل عدد النتاجئ املرتقبة من  60يف الثنائية  13/2012اإىل  38يف الثنائية  15/2014لزايدة تبس يط
اإطار النتاجئ،
(ج) وعززت وحدة اإدارة ا ألداء املؤسيس اجلديدة لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية من أأجل املساعدة عىل رصد
أأنشطة خطة العمل ومؤ رات ا ألداء ا ألساس ية والإبالغ عهنا .ومسح التخطيط للموارد املؤسس ية
ابس تحداث أأدوات أأدت اإىل زايدة حتسني جودة بياانت ا ألداء وإادارهتا،
(د) ويف الثنائية  ،15/2014أأدى اعامتد س ياسة الويبو إلدارة اخملاطر ( )OI 34/2014وإانشاء فريق إلدارة
اخملاطر ( )OI 18/2014اإىل زايدة تعزيز اإدارة اخملاطر عىل مس توى املنظمة ،و أأدى الإبالغ عن اخملاطر
الرئيس ية وإاجراءات التخفيف ذات الصةل اإىل حتسني الاتساق يف الإبالغ عن اخملاطر عىل مس توى الربامج.

(ابء) مالحظات عامة
 .27أأدت نتاجئ تقياميت تثبيت الربامج الفردية اليت ُأجريت عىل مؤ رات أأداء مختارة عشوائيا وبياانت ا ألداء اخلاصة بلك
مؤ ر مهنا عرب  31برانجما اإىل املالحظات العامة التالية.
 .28قمي ما ومجوعه  30مؤ ر أأداء يف ضوء معايري التثبيت ،ألن مؤ ر ا ألداء املختار عشوائيا اخلاص بأأحد الربامج قد
توقف خالل الثنائية اليت قيد الاس تعراض .وذلكل مل تكن توجد بياانت أأداء متاحة للتقيمي يف ضوء معايري التثبيت .ومع
ذكل ،جرى تقيمي املؤ ر املتوقف للتأأكد من دقته فامي خيص نظام اإشارات السري.
 .29وبعد التحقق من حصة بياانت ا ألداء واملعلومات ادلامعة املس تخدمة ل إالبالغ يف ضوء مؤ رات ا ألداء ،برزت أأمه
مواطن القوة التالية:
( أأ) وجاهة بياانت ا ألداء وقميهتا يف  %90من احلالت،
(ب) ودقة بياانت ا ألداء وقابلية التحقق مهنا يف  %77من احلالت،
(ج) وكفاية بياانت ا ألداء ومشوليهتا ،وحسن توقيت الإبالغ عن بياانت ا ألداء يف  %73من احلالت،
(د) والكفاءة يف مجع بياانت ا ألداء والوصول اإلهيا ،وكذكل وضوح بياانت ا ألداء وشفافيهتا يف  %70من احلالت.
 .30ومعلية تثبيت بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ رات ا ألداء املختارة يف العينة أأبرزت الفرص التالية لإجراء حتسينات:
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( أأ) افتقرت س بعة برامج ( )%23اإىل معليات إابالغ اثبتة لإعداد تقارير بشأأن بياانت ا ألداء يف الوقت املناسب
خبالف أأغراض تقرير أأداء الربانمج،
(ب) واحتاجت مخسة برامج ( )%17اإىل حتسني طرائق مجع البياانت .ويف حاةل واحدة ،مل تكن ا ألداة اليت
اس تخدمت يف مجع البياانت تعمل بشلك حصيح ،مما حال دون مجع البياانت لعدة أأشهر،
(ج) واكنت هناك حالتان مل يكن فهيام مؤ ر ا ألداء وبياانت ا ألداء ذات الصةل مرتبطني ابلنتاجئ املرتقبة املناظرة
ارتباطا اتما،
(د) ويف حاةل واحدة ،اكن هناك جزء من بياانت ا ألداء املذكورة ليس هل أأي صةل مبؤ ر ا ألداء ،ويرجع ذكل يف
املقام ا ألول اإىل أأنه اكن يلزم صياغة مؤ ر ا ألداء عىل حنو أأفضل،
(ه) واكنت هناك ثالث حالت اعتربت فهيا بياانت ا ألداء "مس توفية جزئيا" للمعايري اليت قيست يف ضوهئا ،يف
حني أأن السري قد قمي بأأنه دقيق .وذكل ألن مؤ رات ا ألداء ذات الصةل اكنت موّجة حنو اخملرجات بأأهداف
رمقية ،ومع أأن هذه ا ألهداف قد حتققت ،فاإن الطريقة املس تخدمة يف مجع البياانت والتحقق مهنا والإبالغ عهنا
يف الوقت املناسب ،فضال عن وضوح البياانت وشفافيهتا ،اكنت حمدودة أأو حباجة اإىل حتسني.
 .31وقد ذكرت ابلفعل رضورة حتديد طريقة فعاةل و أأداة مجلع البياانت فامي س بق من تقارير تثبيت تقرير أأداء الربانمج.
ويؤيد هذا أأيضا اس تقصاء شعبة الرقابة ادلاخلية اذلي يشري اإىل أأن ثلث املجيبني يشعرون بأأهنم ليست دلهيم أأنظمة و أأدوات
مناس بة مجلع املعلومات ا ألساس ية وتسجل بياانت ا ألداء ورصدها وحتليلها بغرض الإبالغ عهنا.
 .32يوحض الشلك التايل مقارنة لنتاجئ التثبيت ،فامي يتعلق جبودة املعايري ،خالل الثنائيات الثالث ا ألخرية( .ا ألشاكل )4-1
الشلك :1الربامج اليت اس توفت املعايري -أخر ثالث ثنائيات
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 .33يقارن الشلك الوارد أأعاله عدد الربامج اليت قدمت بياانت أأداء مس توفية مبا فيه الكفاية ملعايري التثبيت عىل مدى
الثنائيات الثالث ا ألخرية .وتعترب ا ألرقام ،مقارنة ابلثنائية املاضية ،مس تقرة ،مع زايدة طفيفة يف عدد الربامج اليت قدمت
بياانت أأداء وجهية /قيمة ودقيقة/ميكن التحقق مهنا يف الثنائية  ،15/2014واخنفاض يف عدد الربامج اليت قدمت بياانت أأداء
الشلك :2الربامج اليت اس توفت املعايري جزئيا -أخر ثالث ثنائيات
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 .34وزاد ،بوجه عام ،عدد الربامج اليت قدمت بياانت أأداء مس توفية جزئيا للمعايري أأو ظل العدد كام هو مقارنة ابلثنائيتني
السابقتني ،ابس تثناء البياانت الوجهية والقمية ،فقد اخنفضت اخنفاضا طفيفا مقارنة ابلثنائية املاضية.
الشلك :3الربامج اليت مل تس توف املعايري -أخر ثالث ثنائيات
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 .35يقارن الشلك السابق عدد الربامج اليت قدمت بياانت أأداء مل تس توف لك معيار من معايري التثبيت عىل مدى
الثنائيات الثالث ا ألخرية .وقد اخنفض عدد الربامج يف حاةل واحدة فقط من البياانت الاكفية/الشامةل والبياانت املبل عهنا يف
املواعيد املناس بة للثنائية اليت قيد الاس تعراض.
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اجلدول أألف :ملخص نتاجئ التثبيت
اس توفت املعايري مبا فيه الكفاية

املعايري

مل تس توف املعايري

اس توفت املعايري جزئيا

 .1الوجاهة/القمية

 27برانجما ()%90

 3برامج ()%10

)-( 0

 .2الكفاية/الشمول

 22برانجما ()%73

 7برامج ()%23

برانمج واحد ()%4

 .3مجع البياانت بفعالية /سهوةل احلصول  21برانجما ()%70
علهيا

 9برامج ()%30

)-( 0

 .4ادلقة/اإماكنية التحقق

 23برانجما ()%77

 7برامج ()%23

)-( 0

 .5رفع التقارير يف املواعيد املناس بة

 22برانجما ()%73

 7برامج ()%23

برانمج واحد ()%4

 .6الوضوح/الشفافية

 21برانجما ()%70

 9برامج ()%30

)-( 0

دقيق

غري دقيق

غري قابل للقياس

 25برانجما ()%81

)-( 0

 6برامج ()%19

دقة نظام اإشارات السري

 .36يوحض اجلدول أألف أأعاله عدد الربامج اليت اس توفت املعيار مبا فيه الكفاية أأو اس توفته جزئيا أأو مل تس توفه ،ويوحض
نس بة هذه الربامج ،وذكل فامي خيص لك معيار .عىل سبيل املثال ،اكنت بياانت ا ألداء املقدمة من  27برانجما ( )%90ذات
وجاهة وقمية ،واكنت بياانت ا ألداء املقدمة من ثالثة برامج ذات وجاهة وقمية جزئيا ،ومل توجد حالت اكنت فهيا بياانت
ا ألداء ليست ذات وجاهة وقمية.
 .37ويلخص اجلدول أأيضا عدد الربامج اليت قَيمت ذاتيا مدى حتقيق مؤ رات أأداهئا بناء عىل ا ألهداف احملددة من
خالل نظام اإشارات السري تقيامي دقيقا .وفامي ييل حتليل أأكرث تفصيال لنظام اإشارات السري خالل الثنائيات الثالث ا ألخرية.
الشلك :4دقة نظام اإشارات السري خالل أخر ثالث ثنائيات
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 .38يوحض الشلك السابق تطور دقة نظام اإشارات السري خالل الثنائيات الثالث ا ألخرية .ويوفر نظام اإشارات السري
مخسة خيارات :حمقق لكيا ،وحمقق جزئيا ،وغري حمقق ،وغري قابل للقياس ،4ومتوقف .و أأجرت معلية التثبيت تقيامي دلقة حاةل
مؤ ر ا ألداء املبل عنه استنادا اإىل بياانت ا ألداء املقدمة.
 .39وتوحض النتاجئ أأنه ل يوجد أأي برانمج أأبل عىل حن ٍو غري دقيق عن نظام اإشارات السري للثنائية  ،15/2014مقارنة
ابلفرتة السابقة اليت اكنت توجد فهيا حالتان .وعالوة عىل ذكل ،اخنفض عدد اإشارات السري غري القابةل للقياس من مثاين
اإشارات يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية  13/2012اإىل ست اإشارات يف هذه الفرتة املشموةل ابلتقرير .واكنت اإشارات السري
غري قابةل للقياس ألن بياانت ا ألداء اكنت اإما غري وجهية ،أأو غري اكفية لإجراء تقيمي ،أأو مل حتدد أأي أأهداف ميكن عىل
أأساسها قياس بياانت ا ألداء.

(جمي) مالحظات التثبيت حسب املعايري
" "1الوجاهة/القمية

الوجاهة والقمية

 .40هيدف هذا املعيار اإىل حتديد وجاهة وقمية املعلومات
املس تخدمة ل إالبالغ عن مؤ رات ا ألداء والنتاجئ املرتقبة ،وتنفيذ
الربانمج بوجه عام ،ل س امي لغرض قياس التقدم امللموس والنجاح
املنشود .كام أأنه يقمي ما اإذا اكن القياس المكي لبياانت ا ألداء والإبالغ
عهنا يتضمن معلومات تشمل مجيع نوايح ا ألداء املهمة اليت وردت
يف مؤ رات ا ألداء.
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ال يستوفي المعايير يستوفي المعايير جزئيا يستوفي المعايير بما
فيه الكفاية

 .41وفامي خيص مؤ رات ا ألداء اخملتارة كعينات ،قدمت %90
من مجيع الربامج ( )27بياانت أأداء مس توفية لهذا املعيار عىل حنو ٍ
اكف .واس توفت ثالثة برامج هذا املعيار جزئيا ،ومل يعجز
عن استيفائه أأي برانمج.
 .42أأمثةل ملامرسات جيدة موجودة :ميكن الإشارة اإىل الربامج  ،1و ،4و ،5و ،10و ،17و ،19و ،24و 31كربامج
قدمت بياانت أأداء ومعلومات وجهية وقمية اس تخدمت يف الإبالغ عىل حنو فعال ،مما ي َمكن من اإجراء تقيمي سلمي جلودة
البياانت مع الربط الواحض بني مؤ رات ا ألداء والنتاجئ املرتقبة.

" "2الكفاية/الشمول
الكفاية والشمول

 .43يقمي هذا املعيار مدى كفاية ومشول بياانت ا ألداء
املس تخدمة لقياس التقدم احملرز بناء عىل مؤ ر ا ألداء،
وُيدد ما اإذا اكنت بياانت ا ألداء تشمل مجيع املعلومات
املتاحة إلجراء ذكل التقيمي أأم ل.
 .44ومعوما ،قدمت  %73من الربامج ( )22بياانت
أأداء اكفية وشامةل مبا فيه الكفاية للمتكني من القياس الفعيل
ملؤ رات ا ألداء املختارة يف ضوء النتاجئ املرتقبة .واكنت
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ال يستوفي المعايير يستوفي المعايير جزئيا يستوفي المعايير بما فيه
الكفاية

" 4غري قابل للقياس" تس تخدم عندما يتعذر تقيمي ا ألداء بسبب عدم حتديد الهدف كام ينبغي ،أأو عندما يكون أأساس املقارنة غري متاح ،أأو عندما تكون بياانت
ا ألداء غري اكفية لتحديد نظام اإشارات السري.
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بياانت ا ألداء املقدمة من  %23من الربامج (س بعة) انقصة ،ومل تس توف بياانت ا ألداء املقدمة من برانمج واحد هذا
املعيار.
 .45أأمثةل ملامرسات جيدة موجودة :ميكن الاستشهاد ابلربانجمني  10و 18مكثالني جيدين عند تقيمي هذا املعيار .فقد اكنت
جسالت أأنشطهتام شامةل واكفية لقياس التقدم احملرز يف ضوء مؤ رات ا ألداء املستندة اإىل أأدةل واقعية.

" "3مجع البياانت بفعالية /سهوةل الوصول اإلهيا
 .46يقمي هذا املعيار مدى ف َعالية مجع بياانت ا ألداء وسهوةل
الوصول اإلهيا ،ومدى توفر أأنظمة مالمئة لتسجيل بياانت ا ألداء
وحتليلها والإبالغ عهنا.

مجع البياانت بفعالية وسهوةل الوصول
اإلهيا

 .47اس توفت  %70من الربامج ( )21هذا املعيار عىل حنو ٍ
اكف
من خالل تطبيق أأنظمة مجلع البياانت وحتليلها والإبالغ عهنا بطريقة
فعاةل وتتسم ابلكفاءة ،اإل أأن بياانت ا ألداء املقدمة من  %30من
الربامج ( )9اس توفت املعيار جزئيا.
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يستوفي المعايير يستوفي المعايير
بما فيه الكفاية
جزئيا

 .48أأمثةل ملامرسات جيدة موجودة :طبقت الربامج  4و 5و 7و 15و 24أأنظمة لتسجيل بياانت ا ألداء ومجعها وحتليلها
بفعالية وكفاءة.

" "4ادلقة/اإماكنية التحقق
ُ .49يدد املعيار ما اإذا اكنت بياانت ا ألداء دلهيا واثئق
دامعة واحضة أأم ل ،حبيث ميكن التحقق بدقة من حصة
العمليات اليت تنتج مقاييس ا ألداء.
 .50اكنت بياانت ا ألداء واملعلومات ذات الصةل املقدمة
من  %77من الربامج ( )23دقيقة وميكن التحقق مهنا من
خالل الواثئق ،اليت ُأتيحت أأيضا يف بعض احلالت عىل
مواقع اإلكرتونية داخلية وخارجية خاصة ابلويبو .وعىل
اجلانب الخر ،قدمت  %23من الربامج (س بعة) بياانت
أأداء ميكن التحقق مهنا جزئيا أأو دقيقة جزئيا ل إالبالغ بناء
عىل مؤ ر ا ألداء.

ادلقة وإاماكنية التحقق
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يستوفي المعايير جزئيا يستوفي المعايير بما فيه
الكفاية

 .51أأمثةل ملامرسات جيدة موجودة :ميكن الاستشهاد ابلربامج  3و 5و 7و 11و 15و 24و 31أكمثةل جيدة عىل أأن
بياانت ا ألداء اكنت دقيقة وميكن التحقق مهنا واس تخدمت يف الإبالغ.

" "5الإبالغ يف املواعيد املناس بة

25
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 .52يتحقق هذا املعيار مما اإذا اكنت البياانت تصدر
ابنتظام لتتبع التقدم احملرز والإبالغ يف املواعيد املناس بة
عن بياانت ا ألداء.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة
25

22

20

 .53وقد لوحظ الإبالغ عن بياانت ا ألداء
واملعلومات ذات الصةل يف املواعيد املناس بة يف %73
10
7
من الربامج ( ،)22مما َشلك أأساسا ملتابعة أأداء تكل
5
1
الربامج عىل حنو منتظم يف ضوء مؤ رات ا ألداء .ويف
0
ال يستوفي المعايير يستوفي المعايير يستوفي المعايير بما
 %23من الربامج (س بعة) ،مل يكن الإبالغ يف املواعيد
فيه الكفاية
جزئيا
املناس بة عن بياانت ا ألداء واملعلومات ذات الصةل اكفيا
متاما للمساعدة عىل تتبع التقدم احملرز يف ضوء مؤ رات ا ألداء ،وجعزت بياانت ا ألداء عن استيفاء هذا املعيار يف حاةل
واحدة.
15

 .54أأمثةل ملامرسات جيدة موجودة :اكنت الربامج  15و 17و 24أأمثةل جيدة توحض كيف ميكن ل إالبالغ يف املواعيد
املناس بة عن بياانت ا ألداء أأن يصبح مفيدا اإذا اس تخدم ألغراض الإدارة واختاذ القرارات.

" "6الوضوح/الشفافية

الوضوح والشفافية

ُ .55يدد هذا املعيار ما اإذا اكنت بياانت ا ألداء تمكن
املس تخدمني من الاستيعاب واختاذ قرارات بدرجة معقوةل
من الثقة .وتتعلق الشفافية مبدى مراعاة التبلي عن املعلومات
بطريقة رصُية وواحضة وحقيقية وحمايدة ومتناسقة بناء عىل
أأدةل مستندية.
 .56ويف حني أأن بياانت ا ألداء اكنت واحضة وشفافة يف
 %70من احلالت ( ،)20فاإن  %30من الربامج (تسعة)
قدمت بياانت أأداء واحضة وشفافة جزئيا.
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ال يستوفي المعايير يستوفي المعايير يستوفي المعايير بما
فيه الكفاية
جزئيا

 .57أأمثةل ملامرسات جديدة موجودة :عرضت بياانت ا ألداء يف تقرير أأداء الربانمج بطريقة واحضة وشفافة ،ويف بعض
احلالت اكنت املعلومات متاحة لعامة الناس عىل ش بكة الإنرتنت .وعرث عىل أأمثةل جيدة عىل الإبالغ الواحض والشفاف يف
الربامج  5و 7و 10و 11و.15

" "7دقة نظام اإشارات السري
ُ .58أجري تقيمي دلقة نظام اإشارات السري استنادا اإىل اإماكنية
تربير تقديرات التقيمي اذلايت عىل أأساس املعلومات املقدمة دلمع
بياانت ا ألداء املس تخدمة ل إالبالغ عن مؤ ر ا ألداء.
 .59واكن الإبالغ اذلايت عن اإشارات السري دقيقا يف  %81من
احلالت ( 25برانجما) .ومل يكن من املمكن يف  %19من احلالت
(س تة برامج) اإجراء تقيمي دلقة اإشارات السري املبل عهنا ،واكن ذكل

دقة نظام اإشارات السري
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يف املقام ا ألول بسبب الافتقار اإىل بياانت وجهية واكمةل دلمع هذا التقيمي ،أأو عدم وجود هدف يقاس بناء عليه مؤ ر ا ألداء.
ومل توجد أأي حالت وجد فهيا أأن نظام اإشارات السري مت الإبالغ عنه عىل حنو غري دقيق.

 .5حملة عامة عن اإطار ا ألداء
 .60ترتبط جودة مؤ ر ا ألداء و أأساس املقارنة والهدف جبودة ووجاهة بياانت ا ألداء املقدمة ،والسبب الرئييس يف أأن
بياانت ا ألداء رمبا ل تتناول مؤ ر ا ألداء هو أأن مؤ ر ا ألداء ليس محددا وليس قابال للقياس ول ميكن حتقيقه وليس ذا صةل
وليس حمدد املدة الزمنية .ومؤ رات ا ألداء يه ادلوافع الرئيس ية اليت تقيس هبا الربامج مسامههتا يف اإجناز النتاجئ املرتقبة.
 .61وبنظرة عامة عىل مؤ رات ا ألداء يف الثنائيات الثالث ا ألخرية ( ،11/2010و ،13/2012و )15/2014يتبني أأن
مؤ رات ا ألداء قد خضعت للتبس يط والتنقيح ،مع اخنفاض عدد املؤ رات من  293يف الثنائية  11/2010اإىل  286يف
الشلك :5عدد مؤ رات ا ألداء خالل أخر ثالث ثنائيات
293
286

269

مجموع مؤشرات األداء 2014/15

مجموع مؤشرات األداء 2012/13

295
290
285
280
275
270
265
260
255

مجموع مؤشرات األداء 2010/11

الثنائية  ،13/2012مث اخنفاضه اإىل  269يف الثنائية ( 15/2014الشلك  5أأدانه).

جودة مؤ رات ا ألداء
 .62يشري اس تقصاء مديري الربامج واملناوبني واملوظفني املسؤولني عن الإبالغ عن ا ألداء اإىل أأن بعض الربامج تَعترب أأن
غالبية مؤ رات أأداهئا موّجة حنو اخملرجات .عىل سبيل املثال ،أأشار  %35من اجمليبني عىل الاس تقصاء اإىل أأن  %80عىل
ا ألقل من مؤ رات ا ألداء موّجة حنو اخملرجات ،و أأشار  %32اإىل أأن حنو نصف املؤ رات موّجة حنو اخملرجات ،و أأشار
 %23اإىل أأن ما يرتاوح بني ربع املؤ رات وثلهثا موجه حنو اخملرجات.
 .63ورمغ عدم اإجراء مراجعة اكمةل مجليع مؤ رات ا ألداء من أأجل تأأكيد هذا التصور أأو نفيه ،فاإنه يلفت الانتباه اإىل
رضورة مواصةل ما ييل:
( أأ) التأأكد من أأن الربامج دلهيا فهم واحض ملبادئ الإدارة القامئة عىل النتاجئ ،مبا يف ذكل الفرق بني مؤ رات اخملرجات
والنتاجئ،
(ب)

وتعزيز جودة مؤ رات ا ألداء داخل اإطار النتاجئ.

 .64ويف حني أأن مؤ رات اخملرجات مفيدة يف توجيه أأنشطة الربانمج ،ويه تس تخدم لتتبع الاثر/النتاجئ املبا رة لهذه
ا ألنشطة ،فاإهنا ل تسهم اإل جزئيا يف مجع املعلومات ذات الصةل الالزمة لتقيمي التقدم احملرز حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة .ومن مث
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فاإن الاس مترار يف اإعداد مؤ رات النتاجئ من شأأنه أأن يساعد عىل قياس النتاجئ املتوسطة ا ألجل اليت حتدهثا نواجت من أأنشطة
الربامج ،ويقدم مزيدا من ا ألدةل املبا رة لتقيمي املسامهة يف حتقيق النتاجئ املرتقبة.
 .65وإاضافة اإىل ذكل ،تكون مؤ رات ا ألداء ،يف كثري من احلالت ،جزءا من ومجوعة من املؤ رات املس تخدمة لتقيمي
مدى حتقيق نتيجة معينة من النتاجئ املرتقبة .لكن اإطار النتاجئ احلايل اخلاص ابلويبو ل يبل عن ا ألداء املشرتك ملؤ رات
ا ألداء لقياس التقدم احملرز مقابل النتاجئ املرتقبة ذات الصةل.
 .66و أأخريا ،توحض نتاجئ الاس تقصاء أأيضا أأن أأقل من ثلث اجمليبني فقط ( )%30أأفادوا بأأهنم وجدوا مؤ ر أأداء واحدا أأو
مؤ ري أأداء مل يمت تعريفها بشلك جيد أأو ليس هلام صةل بأأنشطة براجمهم .وقد معلت بعض الربامج مع شعبة أأداء الربامج
واملزيانية عىل اختاذ تدابري مناس بة من أأجل حتسني اتساق/تنقية مؤ رات ا ألداء مع النتاجئ املرتقبة يف وثيقة الربانمج واملزيانية
للثنائية .17/2016

ا ألهداف و أأسس املقارنة
 .67رمغ الإقرار ابلتحسن اذلي حدث يف حتديد ا ألهداف ومجع بياانت أأسس املقارنة خالل الثنائيات الثالث ا ألخرية،
ميكن القيام ابملزيد ملواصةل تعزيز هذه العملية .فقد ذكرت شعبة الرقابة ادلاخلية حالت ُأشري فهيا اإىل أأسس املقارنة ا ألولية
املقررة يف وثيقة الربانمج واملزيانية بأأهنا "حتدد لحقا" ،وظلت دون تغيري يف تقرير أأداء الربانمج التايل طوال الثنائية.
 .68وميكن أأن يشري هذا اإىل أأن الربامج مل حتدد أأو تس تحدث أأدوات أأو معلية مجلع بياانت ا ألداء ذات الصةل وحتليلها
والإبالغ عهنا يف الوقت اذلي وضعت فيه مؤ رات ا ألداء ،ول يف وقت الإبالغ عن مؤ رات ا ألداء يف تقرير أأداء
الربانمج .كام أأن وضع مؤ رات محددة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها وذات صةل وحمددة املدة الزمنية يتطلب أأيضا اإعداد
معلية أأو أأداة تتسم ابلكفاءة والفعالية لس تقاء البياانت من أأجل أأسس املقارنة ،وهو ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يساعد يف
وقت لحق عىل حتديد أأهداف وجهية ومناس بة يقاس عىل أأساسها مؤ ر ا ألداء.
 .69وفامي ييل بعض املالحظات الإضافية عىل ا ألهداف:
( أأ) بعض ا ألهداف مكتوبة ابلصيغة "الثنائية" (نعم /ل) مما يؤدي اإىل حالت ل ينعكس فهيا ا ألداء الفعيل للربانمج يف
نظام اإشارات السري .عىل سبيل املثال ،يتسم قياس التقدم احملرز ابلصعوبة مع ا ألهداف الثنائية ألنه ل يناسب
حاةل "حمقق جزئيا" يف نظام اإشارات السري،
(ب) وبعض ا ألهداف محددة جملموعة فرعية فقط من ا ألنشطة اليت اكنت متوخاة يف اإطار مؤ ر ا ألداء ،مما يؤدي
اإىل عدم الإبالغ عن البياانت اخلاصة بأأنشطة أأخرى اضطلعت هبا الربامج،
(ج) وبعض ا ألهداف مكتوبة بصيغة غامضة دون حد مكي محدد (مثل "زايدة عىل أأساس املقارنة" بدل من "زايدة
بنس بة  %10عىل أأساس املقارنة).
 .70وميكن يف بعض احلالت تربير وجود أأهداف "ثنائية" ووضع أأهداف دون حدود معينة ،ولكن هذه احلالت ينبغي
أأن تكو قليةل العدد ،وينبغي التأأكيد عىل ضامن أأن تكون ا ألهداف محددة وواحضة وقابةل للقياس اإىل أأقىص حد ممكن.
 .71فعدم الوضوح عند حتديد ا ألهداف و أأسس املقارنة ميكن أأن يؤدي اإىل حدوث التباس يف فهم املعايري اليت يقاس هبا
ا ألداء ،ومن مث يعرقل القياس املناسب ملؤ رات ا ألداء.
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ملخص نتاجئ الاس تقصاء
 .72فامي ييل بعض التعقيبات الإجيابية اليت وردت من خالل الاس تقصاء:
( أأ) أأشار اثنان وثالثون جميبا ( )%97اإىل أأهنم شاركوا بشلك مبا ر يف اإعداد النتاجئ املرتقبة ومؤ رات ا ألداء
وا ألهداف و أأسس املقارنة اخلاصة ابلربانمج.
(ب) وعالوة عىل ذكل ،ر أأى  30جميبا ( )%91أأن أأهدافهم ونتاجئهم املرتقبة ومؤ رات أأداهئم وجهية ووثيقة الصةل
بأأهداف املنظمة،
(ج) و أأشار واحد وثالثون جميبا ( )%94اإىل أأن بياانت ا ألداء اكنت مفيدة بوصفها وس يةل من وسائل املساءةل
أأمام ادلول ا ألعضاء ،وللرصد املنتظم لتنفيذ الربانمج عىل حد سواء.
 .73كام أألقت نتاجئ الاس تقصاء الضوء عىل أراء اجمليبني بشأأن جمالت التحسني عىل النحو التايل:
( أأ) أأفاد مثانية عرش جميبا ( )%55بأأهنم مل يكونوا جزءا من مراجعة داخلية للتخطيط للثنائية  ،17/2016من
أأجل تقيمي أأنظمة /أأدوات الرصد ،للتأأكد من أأن بياانت ا ألداء اخلاصة مبؤ رات ا ألداء جت َمع وحتلل ويبل عهنا
بفعالية وكفاءة،
(ب) ور أأى اثنا عرش جميبا ( )%36أأنه ل توجد أأدوات مفيدة متاحة مجلع معلومات الرصد ،و أأفاد  16جميبا
( )%48أأن مجع تعقيبات املس تخدمني من خالل الاس تقصاءات اليت هتدف اإىل تقيمي جودة خدماهتم ليس
منسقا تنس يقا مركزاي،
(ج) و أأخريا ،أأفاد أأربعة من أأصل عرشة مديرين جدد ( )%40شاركوا يف الاس تقصاء أأنه مل جير اإطالعهم بقدر
اكف عىل حاةل مقاييس أأداء الربامج خالل معلية تسَّل املهام .وقدمت توصية ملعاجلة هذه املسأأةل يف تقرير
تثبيت تقرير أأداء الربانمج للثنائية  13/2012الصادر عن شعبة الرقابة ادلاخلية.

 .6خالصات تثبيت تقرير أأداء الربانمج
 .74بوجه عام ،أأكدت معلية التثبيت جمددا اس مترار التحسينات يف اإطار النتاجئ وإادارة ا ألداء يف الويبو .فقد اس توىف مزيد
من بياانت ا ألداء معايري التقيمي ،وشهد نظام اإشارات السري املس تخدم لتسجيل الإجناز حتس نا مقارنة بعملية التثبيت املاضية.
ويش متل هذا التقرير عىل جمالت توجد فهيا فرص لزايدة صقل وتعزيز العمليات واملامرسات اليت من شأأهنا أأن تعمل عىل
إاثراء اإطار النتاجئ اخلاص ابملنظمة .واملالحظات التالية من شأأهنا أأن تساعد عىل حتقيق هذا الهدف.
( أأ)

تدابري تعزيز ا ألداء وإاطار النتاجئ

 .75اإن العمل احلايل اخلاص ابإعداد مؤ رات أأداء هادفة أأكرث توّجا حنو النتاجئ مبا يف ذكل أأسس املقارنة وا ألهداف ينبغي
أأن يس متر من أأجل ضامن أأن نتاجئ ا ألداء ميكن قياسها يف ضوء ا ألهداف ذات الصةل ،لإظهار التقدم.
 .76وميكن زايدة تعزيز العالقة بني مؤ رات ا ألداء والنتاجئ املرتقبة لإظهار كيف أأن ومجوع نتاجئ ا ألداء يربر التقدم احملرز
حنو النتاجئ املرتقبة أأو يف حتقيقها .وللميض قدما ،ونظرا للنضج احلايل لإطار النتاجئ اخلاص ابلويبو ،سوف تس تفيد املنظمة من
أأي مراجعة جلودة الإطار ،أأو أأي مراجعة هل من قبل ا ألقران ،من املراجعات اليت تقمي الإجنازات ،وحتدد الفرص املتاحة
ملواصةل التحسني.
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(ب) تعزيز املعرفة ابلإدارة القامئة عىل النتاجئ
 .77رمغ وجود العديد من املبادئ التوجهيية اليت ميكن أأن تسرتشد هبا الربامج عند اس تخدام ا ألدوات وا ألنظمة املتاحة
لإدارة أأداهئا والإبالغ عنه ،ميكن تعزيز املعرفة ابلإدارة القامئة عىل النتاجئ عرب املنظمة من خالل تبادل واثئق اإضافية تتناول
عىل وجه التحديد مبادئ الإدارة القامئة عىل النتاجئ.
 .78وتوفر شعبة أأداء الربامج واملزيانية حاليا مبادئ توجهيية وواثئق أأخرى بشأأن اإدارة ا ألداء وختطيط العمل يف نظام
اإدارة ا ألداء املؤسيس ،وسوف تقوم الشعبة أأيضا بتجميع وإااتحة موارد اإضافية بشأأن مبادئ وممارسات الإدارة القامئة عىل
النتاجئ.
(ج) وقف مؤ رات ا ألداء
 .79ميكن وقف مؤ رات ا ألداء خالل الثنائية بسبب تغيريات تنظميية ،أأو تعديالت يف أأساليب العمل ،أأو عوامل
خارجية ،وغريها .ويف هذه احلالت ،ل توجد بياانت أأداء متاحة ،وتكون اإشارة السري يه "متوقف" .ومع أأن اإيقاف
مؤ رات ا ألداء ُيدث يف حالت اندرة ،فاإن وضع معايري رمسية وإاجراءات لوقف مؤ ر ا ألداء من شأأنه أأن يساعد عىل
زايدة حتسني اإطار اإدارة ا ألداء.
(د) تعديل مؤ رات ا ألداء
 .80اإن تعديل مؤ ر أأداء خالل الثنائية ميكن أأن ُيدث يف حالت اندرة حيث تواجه الربامج مؤ ر أأداء :يفتقر اإىل
الوجاهة ،أأو رمبا ل يكون قابال للقياس بكفاءة ،أأو رمبا ل يضيف قمية اإىل حتقيق النتيجة املرتقبة ذات الصةل ،والإبالغ عن
هذا املؤ ر.
 .81ومع التسلمي بأأن هذه احلالت اس تثنائية ،وأأن هذه التغيريات يف مؤ رات ا ألداء رمبا تؤثر يف اتساق مقاييس ا ألداء،
فاإن وضع معايري لالس تخدام ادلاخيل من قبل شعبة أأداء الربامج واملزيانية عند تقيمي طلبات تعديل مؤ رات ا ألداء من شأأنه
أأن يعزز الاتساق ويوفر جسالت مث َبتة لتأأييد وتربير أأي قرارات يف هذا الصدد.

 .7توصيات تثبيت تقرير أأداء الربانمج
 .82وضعت التوصيات التالية بناء عىل:
( أأ) ا ألدةل املستندية املقدمة من ش ىت برامج الويبو،
(ب) ونتاجئ الاس تقصاء اذلي ُأجري،
(ج) ونتيجة النظرة العامة عىل اإطار ا ألداء،
(د) والرجوع اإىل التقارير السابقة الصادرة عن شعبة الرقابة ادلاخلية،
(ه) واملشاورات اليت ُأجريت مع املوظفني املس ئولني عن تنفيذ مؤ رات ا ألداء املختارة عشوائيا.
التوصية  :1زايدة حتسني وتبس يط عدد املؤ رات اليت ليس لها أأسس مقارنة أأو أأهداف خالل معلية اإعداد تقرير أأداء
الربانمج لعام  ،2016من أأجل مواصةل تعزيز اإطار النتاجئ اخلاص ابلويبو( .ملديري الربامج)
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التوصية  :2وضع معايري وإاجراءات رمسية لوقف مؤ رات ا ألداء خالل الثنائية ،من أأجل املساعدة عىل زايدة حتسني اإطار
اإدارة ا ألداء ،ودمع نتاجئ ا ألداء عىل حنو أأفضل ( .إلدارة ختطيط الربامج والشؤون املالية)
التوصية  :3اإعداد اإجراءات داخلية داخل شعبة أأداء الربامج واملزيانية لتقيمي أأي طلبات تقدهما الربامج لتعديل مؤ رات
ا ألداء ،وسوف يوفر هذا مهنجية متسقة ،فضال عن جسالت مثبتة وشفافة لتأأييد وتربير أأي قرار يتخذ يف هذا الصدد.

( إلدارة ختطيط الربامج والشؤون املالية)
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 .8تقرير موجز – اس تقصاء تثبيت تقرير أأداء الربانمج
السؤال :1
أ
أ
أ
شاركت بصورة مبا رة يف وضع أنشطة خطة العمل /النتاجئ املرتقبة /مؤ رات الداء /الهداف
و أأسس املقارنة اخلاصة بربانجمي.
Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree

73%
24%
0%
3%

100%

60%

80%

40%

20%

Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree

12%
58%
24%
6%

100%

60%

80%

20%

33%
58%
9%
0%

100%

60%

80%

20%

61%
3%
0%

100%

80%

60%

12%
3%

80% 100%

60%

20%

40%

0%

السؤال :4
أ
أ
قدمت يل مساعدة تقنية مفيدة بشأن أدوات الرصد ومجع البياانت لتتبع التقدم احملرز
يف اإطار نتاجئ برانجمي ،لكام اقتىض ا ألمر ذكل.
Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree

9%
79%
9%
3%

80% 100%

60%

20%

40%

0%

0%

السؤال :6
تعترب مؤ رات ا ألداء و أأسس املقارنة والأهداف اخلاصة يب مفيدة ألغراض قياس
التقدم امللموس والنجاح املنشود.
Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree

27%
55%
18%
0%

100%

0%

36%

40%

64%

Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree

السؤال : 7
ترتبط خطة العمل الفردية اخلاصة يب أأو نظام اإدارة ا ألداء وتطوير املوظفني ارتباطا مبا را بنتاجئ
برانجمي املرتقبة.

20%

21%

0%

السؤال :5
ا ألنشطة والنتاجئ واملؤ رات وا ألهداف و أأسس املقارنة اخلاصة بربانجمي مالمئة ووثيقة الصةل مبا
هتدف املنظمة اإىل حتقيقه.

40%

Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree

0%

السؤال :3
التوجيه احلايل اخلاص بكيفية اإعداد مؤ رات ا ألداء اليت جتمع بني ادلقة وإاماكنية القياس
والتحقيق والواقعية واحرتام املهل) ، (SMARTوعالقات تكل املؤ رات ابلنتاجئ املرتقبةٍ ،
اكف
ومفيد.

40%

السؤال :2
أ
قدمت تدريبا وتوجهيا عند وضع أنشطة خطة العمل /النتاجئ املرتقبة /مؤ رات
ا ألداء /ا ألهداف و أأسس املقارنة اخلاصة بربانجمي.

80%

60%

40%

0%

20%

السؤال  .8أأ:
أأان ومديروين نس تخدم بياانت ا ألداء اليت جت َمع عىل أأساس منتظم بشأأن النتاجئ
واملؤ رات أ
لغراض اختاذ القرارات داخل قطاعنا /برانجمنا.

Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree

27%
58%
15%
0

80% 100%

60%

40%

20%

0%

Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree
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السؤال .8ب:
أ
أأان ومديروين نس تخدم بياانت الداء اليت جت َمع عىل أأساس منتظم بشأأن النتاجئ واملؤ رات لرصد
تنفيذ أأنشطة برانجمنا رصدا منتظام.
30%
64%
6%
0%

100%

80%

60%

20%

40%

Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree

0%

48%
30%
6%

100%

80%

60%

20%

0%

9%
42%
48%
0%

100%

80%

60%

20%

0%

24%
52%
21%
3%

100%

80%

60%

40%

0%

السؤال :15
هل أأحدث هذا بعض التحسينات؟

33%
0%

60%

40%

20%

0%

السؤال :12
معلومات الرصد وبياانت ا ألداء اخلاصة مبؤ رات أأدايئ متاحة يف الوقت املناسب
عند طلهبا.
Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree

15%
70%
15%
0%

60%

40%

20%

0%

السؤال :14
هل ُأجريت مراجعة داخلية يف اإطار دورة التخطيط للثنائية  ،2017/2016لتقيمي
أأنظمة /أأدوات الرصد ،بغية ضامن فعالية وكفاءة مجع بياانت ا ألداء اخلاصة مبؤ رات
أأدائمك وحتليلها والإبالغ عهنا لقياس أأداء الربانمج؟
No
Yes

55%
45%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

40%

20%

No

24%

Yes
0%

N/A

21%

No

39%

100%

52%

Blank
6%

80%

Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree

السؤال :16
أ
هل حدد عدد أأقل من املؤ رات وا ألهداف و أأسس املقارنة الكرث جدوى وواقعية
خالل هذه الثنائية لتسهيل تقدمي التقارير اإىل فريق الإدارة العليا؟

55%

60%

60%

20%

15%

80% 100%

Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree

40%

0%

السؤال :10
الوقت الالزم للنفاذ اإىل املعلومات متناسب مع اس تخداهما (البياانت اليت مجعت
ميكن النفاذ اإلهيا بسهوةل ،وقد اس تخدمت ابنتظام).

Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree

السؤال :13
أ
أ
نبل عن التقدم احملرز يف ضوء مؤ رات الداء والهداف عىل أأساس منتظم يف اجامتعات
الشعبة /الربانمج /القطاع.

20%

0%

80% 100%

السؤال :11
ينسق مركزاي مجع تعقيبات املس تخدمني من خالل اس تقصاءات هتدف اإىل تقيمي جودة خدماتنا.

40%

64%
6%

Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree

15%

Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree

30%

80% 100%

السؤال :9
دلينا أأنظمة و أأدوات مناس بة مجلع معلومات أأسس املقارنة ،ولتسجيل بياانت الأداء ورصدها
وحتليلها ،ولإعداد التقارير.

40%

السؤال .8ج:
أ
أأان ومديروين نس تخدم بياانت الداء اليت جت َمع عىل أأساس منتظم بشأأن النتاجئ
واملؤ رات بغرض املساءةل أأمام ادلول الأعضاء.

Yes

55%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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السؤال :17
هل جسلت الافرتاضات واخملاطر الواردة يف جسالت اخملاطر واليت ميكن أأن تؤثر عىل حتقيق
النتاجئ كجزء من أأعامل التخطيط لوثيقة الربانمج واملزيانية 2017/2016؟

السؤال :18
لقد حتسنت جودة اختيار مؤ رايت وبياانيت منذ معلية التثبيت املاضية.
Strongly Agree

12%

No

9%

Agree

70%

Disagree

18%

Yes

91%

100%

60%

80%

20%

40%

0%

80% 100%

0%

السؤال  .19أأ:
حدد عىل وجه التقريب النس بة املئوية ملؤ رات النتاجئ يف مؤ رات أأداء برانجمك.

60%

40%

0%

Less than 20%

0%

None

Between 40% and 59%

32%

Between 20% and 39%

13%

Between 60% and 79%

6%

Between 40% and 59%

29%

80% or greater

16%

Between 60% and 79%

23%

Between 20% and 39%

23%

Less than 20%

16%

None

6%

100%

60%

80%

20%

40%

0%

السؤال .19ب:
حدد عىل وجه التقريب النس بة املئوية ملؤ رات اخملرجات يف مؤ رات أأداء برانجمك.

80% or greater

35%

20%

Strongly Disagree

0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

السؤال .19ج:
حدد عىل وجه التقريب النس بة املئوية ملؤ رات املدخالت يف مؤ رات أأداء برانجمك.
80% or greater
Between 60% and 79%

19%
10%

Between 40% and 59%
Between 20% and 39%
Less than 20%
None

3%
23%
13%
32%

100%

80%

60%

40%

السؤال : 20
هل وجدمت أأي مؤ رات أأداء غري معرفة جيدا أأو غري وثيقة الصةل بأأنشطة برانجممك؟

20%

0%

N/A

69%

No

13%

Yes

19%

100%

80%

60%

66%

3%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

السؤال :21
للموظفني اجلدد أأو املنقولني – جرى خالل معلية تسَّل همام الوظيفة اإطالعي عىل حنو ٍ
اكف
عىل حاةل مجيع مقاييس أأداء الربانمج اذلي سوف أأتوله /أأديره يف منصيب اجلديد.

40%

No - None

20%

0%

Yes - Between 3 and 5 Pis
Yes - Between 1 and 2 Pis
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 .9متابعة حاةل تنفيذ توصيات تقارير التثبيت السابقة
منفذة لكيا
منفذة جزئيا
غري منفذة

التوصيات الواردة يف تقارير التثبيت السابقة

[تقرير أأداء الربانمج  ]13/2012التوصية ا ألوىل :تنفيذ اإجراءات ضامن
اجلودة لإطار أأداء الربانمج خالل الثنائية  .15/2014وسوف متكن هذه
العملية من تقيمي التقدم احملرز وفقا ألحدث التطورات ،وحتديد اجملالت
اليت حباجة اإىل مزيد من الإجراءات بغية حتسني نظام الإدارة القامئة عىل
النتاجئ برمته مع أأداء موجه حنو حتقيق النتاجئ /ا ألثر املطلوب واذلي يوفر
معلومات مفيدة ملديري الويبو و أأيضا لدلول ا ألعضاء.
[تقرير أأداء الربانمج  ]13/2012التوصية الثانية :وضع ضوابط للتأأكد من
أأن اإجراءات تسَّل املوظفني املنقولني حديثا ملهام وظائفهم تتضمن اإحاطة
اكمةل وإاملام بأأحدث البياانت املتعلقة باكفة قياسات أأداء الربامج اليت
س تؤول اإلهيم أأو يعهد هبا اإلهيم لإدارهتا من قبل شاغيل الوظائف السابقني
القامئني ابلتسلمي.

احلاةل يف تقرير تعليقات عىل حاةل تنفيذ التوصيات
أأداء الربانمج
15/2014
اعتربت التوصية منفذة اعتبارا من مايو .2015
و أأشارت شعبة الرقابة ادلاخلية اإىل أأهنا سوف
تقوم ابس تعراض عام ل إالطار يف أأثناء تثبيت تقرير
أأداء الربانمج .15/2014

مل تنفذ هذه التوصية بعد .ويتضح من اس تقصاء
شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الربانمج
 15/2014ومن اإطار النتاجئ أأن أأربعة مديرين
جدد من أأصل عرشة مديرين جدد ()%40
أأفادوا بأأهنم مل جير اإطالعهم عىل حن ٍو اكف عىل
حاةل مجيع مقاييس أأداء الربانمج خالل معلية
تسلمهم همام وظيفهتم.

[تقرير أأداء الربانمج  ]13/2012التوصية الثالثة :تعزيز أأنظمة و أأدوات
الرصد لضامن فعالية وكفاءة مجع بياانت ا ألداء وحتليلها وإاعداد التقارير
بشأأهنا والإبالغ عهنا لقياس أأداء الربانمج .ويف هذا الصدد ،ميكن تنظمي
دورات تدريبية موّجة عىل حنو جيد مع الربامج طوال فرتة الثنائية كجزء
من أأنشطة الإرشاد والتوجيه املنتظمة.

اعتربت التوصية منفذة اعتبارا من مايو .2015

[تقرير أأداء الربانمج  ]13/2012التوصية الرابعة :اإعداد دراسة
اس تقصائية موحدة للتعرف عىل ردود فعل ادلول ا ألعضاء وتعليقاهتم
وتسجيلها لقياس مؤ رات ا ألداء الشامةل .وسوف يؤدي هذا اإىل جتنب
التكرار وحتسني جودة ووجاهة املشاركة وزايدة معدلهتا.

اعتربت التوصية منفذة اعتبارا من مارس .2016

[تقرير أأداء الربانمج  ]13/2012التوصية اخلامسة :تعزيز أأسلوب عرض
املزيانية والتحويالت املعمتدة ابلنس بة للك برانمج يف وثيقة الربانمج
واملزيانية ،بغية حتسني الشفافية من خالل توفري معلومات عن الاعامتدات
املنقوةل اإىل /من الربامج خالل الثنائية.

ل يزال يتعني تنفيذ هذه التوصية
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شكر وتقدير
تتوجه شعبة الرقابة ادلاخلية ابلشكر اإىل مجيع أأعضاء هيئة العمل املعنيني عىل ما قدموه من مساعدة و أأظهروه من تعاون
و أأبدوه من اهامتم أأثناء تنفيذ هذه املهمة.
اإعداد :ألن غاراب ،وشاش يدار بورايه ،وابتريش يا فيدال هوراتدو
مراجعة وتصديق :توناكي اإيفينديوغلو
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جدول التوصيات
رمق التوصية
التوصية  :1زايدة حتسني وتبس يط عدد املؤ رات اليت
ليس لها أأسس مقارنة أأو أأهداف خالل معلية اإعداد تقرير
أأداء الربانمج لعام  ،2016من أأجل مواصةل تعزيز اإطار
النتاجئ اخلاص ابلويبو( .ملديري الربامج)

ا ألولوية
متوسطة

املوعد الهنايئ للتنفيذ

تعليق الإدارة وخطة العمل

مديرو الربامج

منتصف 2017
(للثنائية )17/2016

سوف تضمن شعبة أأداء الربامج واملزيانية تنفيذ
هذه التوصية خالل معلية حتديث أأسس املقارنة
اليت جترى يف منتصف .2016

مدير شعبة أأداء الربامج واملزيانية

هناية 2016

الوحدة املسؤوةل /املدير املسؤول

وسوف تكون معلية التثبيت اليت س تجرى لتقرير
أأداء الربانمج لعام  2016مبثابة أأساس إلغالق
هذه التوصية .وسوف يقمي التقدم احملرز عن
طريق مقارنة تقرير أأداء الربانمج لعام 2016
بتقرير أأداء الربانمج للثنائية .15/2014

التوصية  :2وضع معايري وإاجراءات رمسية لوقف مؤ رات مرتفعة
ا ألداء خالل الثنائية ،من أأجل املساعدة عىل زايدة حتسني
اإطار اإدارة ا ألداء ،ودمع نتاجئ ا ألداء عىل حنو أأفضل.

(لإدارة ختطيط الربامج والشؤون املالية)

التوصية  :3اإعداد اإجراءات داخلية داخل شعبة أأداء
الربامج واملزيانية لتقيمي أأي طلبات تقدهما الربامج لتعديل
مؤ رات ا ألداء ،وسوف يوفر هذا مهنجية متسقة ،فضال
عن جسالت مثبتة وشفافة لتأأييد وتربير أأي قرار يتخذ يف
هذا الصدد( .لإدارة ختطيط الربامج والشؤون املالية)

متوسطة

مدير شعبة أأداء الربامج واملزيانية

هناية 2016

[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

املرفق ا ألول :تعريف معايري التثبيت
من أأجل تيسري معلية التثبيت ،طبق فريق التثبيت صيغة معدةل للوثيقة املعنونة "معايري املامرسات اجليدة ابلنس بة ألنظمة
البياانت" ،من اإعداد مكتب التدقيق الوطين للمملكة املتحدة .3وابلتايل ،ينبغي أأن تتحىل بياانت ا ألداء واملعلومات
املس تخدمة يف اإعداد تقارير تنفيذ الربامج ابلصفات التالية:
الوجاهة والقمية ابلنس بة ملا هتدف اإليه "املنظمة" من اإجناز وفقا ملقاييس ا ألداء .وجيب أأن يتضمن التحديد المكي والإبالغ
معلومات تغطي اكفة جوانب ا ألداء املنصوص علهيا يف النتاجئ املرتقبة ومؤ رات ا ألداء .كام ينبغي أأل تكون طرائق مجع
البياانت ،واملعايري ،والافرتاضات مضلةل .وجيب أأل ت َدرج البياانت والافرتاضات اليت ليس لها تأأثري عىل الر أأي اخلاص
ابلتثبيت.
الكفاية /الشمولية للكشف عن مدى التقدم احملرز بدلةل قياس ا ألداء .وينبغي أأن تش متل بياانت ا ألداء عىل مجيع املعلومات
املتاحة بغرض اإجراء تقيمي شامل لإعداد التقارير استنادا اإىل ما تقتضيه مقاييس ا ألداء.
مجع البياانت بفعالية /سهوةل الوصول اإلهيا .يتعني اس تخدام ا ألنظمة املناس بة بغرض التسجيل والنفاذ والتقرير وحتليل
البياانت الالزمة لإعداد التقارير وفقا ملقاييس ا ألداء.
ادلقة /اإماكنية التحقق مبا يفي مبعايري الاس تخدام املطلوب ،و أأن تتصف ابلس تجابة للتغيري مع توفر توثيق واحض بشأأهنا،
حبيث ميكن التحقق من حصة الإجراءات اليت ينتج عهنا القياس .ويتطلب الالزتام مببد أأ ادلقة ،التخيل عن التحزي وعدم
التيقن بقدر الإماكن من الناحية العملية .وفامي يتعلق ابلتثبيت ،يلزم توفر ادلقة وإاماكنية التحقق عىل مس تويني )1( :يتعلق
املس توى ا ألول ابدلقة والتوثيق املستندي ،ويقصد به الإثبات املادي للبياانت واملعلومات المكية ( )2ويتعلق املس توى
الثاين ابدلقة والتوثيق املستندي ،ويقصد به الإثبات املادي للمعلومات غري المكية.
رفع التقارير يف التوقيتات املقررة ،وذكل ابإنتاج املعلومات ابنتظام ابلقدر اذلي يسمح مبتابعة التقدم احملرز ،وابلرسعة اليت
تكفل اس مترار الاس تفادة من تكل املعلومات.
الوضوح /الشفافية ،وهو الكشف عن املعلومات للسامح للمس تخدمني املس هتدفني ابلفهم والاستيعاب واختاذ القرارات
بدرجة معقوةل من الثقة .وتتعلق الشفافية ابدلرجة اليت ينظر هبا اإىل الإبالغ عن املعلومات بطريقة مفتوحة وواحضة وواقعية
وحمايدة ومتسقة ومستندة اإىل أأدةل واثئقية .ويتعني تسجيل املعلومات ومجعها وحتليلها اب ألسلوب اذلي مي َكن املراجعني
ادلاخليني واملس تخدمني اخلارجيني املس هتدفني من الإقرار مبصداقيهتا .ويتطلب حتقيق الشفافية مجةل أأمور ،من بيهنا:
( أأ) بيان اكفة الافرتاضات وتوثيقها بوضوح ورصاحة
(ب) الإشارة الواحضة للمواد والواثئق املرجعية
(ج) ذكر مجيع احلساابت واملهنجيات ومجيع املعلومات املس تخدمة
(د) التحديد الواحض لاكفة التغيريات اليت جترى عىل معليات التوثيق
(ه) جتميع املعلومات وتوثيقها بطريقة متكن من التثبيت املس تقل
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(و) توثيق الرشح و /أأو التربير (عىل سبيل املثال ،اختيار الإجراءات واملهنجيات واملقاييس ومصادر املعلومات
والعوامل الرئيس ية ومعايري أأخذ العينات)
(ز) توثيق مربر املعايري اخملتارة
(ح) توثيق الافرتاضات ،واملراجع وا ألساليب ابلشلك اذلي يمكن ّجة أأخرى من اس تخراج معلومات واردة يف
التقارير
(ط) توثيق أأي عوامل خارجية للمرشوع قد تؤثر يف قرارات املس تخدمني املس هتدفني.
ومن املعايري ا ألخرى لتقيمي الإبالغ عن مقاييس ا ألداء:
دقة نظام اإشارات السري .يتحىل نظام اإشارات السري بوظيفة منفصةل ول يعد جزءا من بياانت ا ألداء ابملعىن ادلقيق .وقد
ُأجري تقيمي لدلقة استنادا اإىل اإماكنية تربير التقديرات عىل أأساس املعلومات املقدمة يف بياانت ا ألداء الواردة كجزء من تقرير
أأداء الربانمج للثنائية .15/2014
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

املرفق الثاين – اجامتعات حتديد العينات العشوائية
قام أأعضاء فريق ا إلدارة العليا للويبو ،أأو من ينوب عهنم ،بتحديد عينات عشوائية من مؤ ر أأداء واحد للك برانمج يف
حضور موظفي شعبة الرقابة ادلاخلية.
التارخي

املسؤول عن الربانمج

وظيفته

امس الربانمج /الربامج

 29مارس 2016

الس يد ماتوس

انئب املدير العام،
قطاع التمنية

( أأ) الربانمج  :8تنس يق جدول أأعامل التمنية

 29مارس 2016

الس يدة وان

انئبة املدير العام،

 30مارس 2016

الس يد ساندجي

 31مارس 2016

الس يد غيتاهون

قطاع العالمات
التجارية والتصاممي

(ب) الربانمج  :9البدلان ا ألفريقية والعربية وبدلان أس يا
واحمليط الهادئ و أأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان
ا ألقل منوا
(ج) الربانمج  :11أأاكدميية الويبو
( أأ) الربانمج  :2العالمات التجارية والتصاممي الصناعية
والبياانت اجلغرافية
(ب) الربانمج  :6نظاما مدريد ولش بونة
(ج) الربانمج  :31نظام لهاي

انئب املدير العام،

( أأ) الربانمج  :1قانون الرباءات

قطاع الرباءات
والتكنولوجيا

(ب) الربانمج  :5نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

مساعد املدير العام،
قطاع القضااي العاملية

(ج) الربانمج  :7مركز الويبو للتحكمي والوساطة
( أأ) الربانمج  :4املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي واملوارد الوراثية
(ب) الربانمج  :17اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
(ج) الربانمج  :18امللكية الفكرية والتحدايت العاملية

 31مارس 2016

الس يد اتريب

مدير شعبة
التصالت

( أأ) الربانمج  :19التواصل

 1أأبريل 2016

الس يد اتاكغي

مساعد املدير العام،
قطاع البنية التحتية
العاملية

( أأ) الربانمج  :12التصنيفات واملعايري ادلولية

 1أأبريل 2016

الس يدة موىس

مديرة،

(ب) الربانمج  :13قواعد البياانت العاملية
(ج) الربانمج  :14خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعارف
(د) الربانمج  :15حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية

اإدارة املوارد البرشية

( أأ) الربانمج  :23اإدارة املوارد البرشية وتطويرها
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التارخي

املسؤول عن الربانمج

وظيفته

امس الربانمج /الربامج

 1أأبريل 2016

الس يد فينك

كبري الاقتصاديني،

( أأ) الربانمج  :16ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات

 4أأبريل 2016

الس يد سوندارام

 4أأبريل 2016

الس يد سفانترن

مدير اإدارة البدلان
املنتقةل اإىل نظام
الاقتصاد احلر
والبدلان املتقدمة

 6أأبريل 2016

الس يدة وودز

مديرة شعبة قانون
حق املؤلف

( أأ) الربانمج  :3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 19أأبريل 2016

الس يد براساد

مساعد املدير العام
ورئيس املوظفني

( أأ) الربانمج  :21الإدارة التنفيذية

شعبة الاقتصاد
والإحصاء
مساعد املدير العام،

( أأ) الربانمج  :22اإدارة الربامج واملوارد

قطاع الإدارة
والتس يري

(ب) الربانمج  :24خدمات ادلمع العامة
(ج) الربانمج  :25تكنولوجيا املعلومات والتصالت
(د) الربانمج  :27خدمات املؤمترات واللغات
(ه) الربانمج  :28السالمة وا ألمن
(و) الربانمج  :29قاعة املؤمترات اجلديدة
( أأ) الربانمج  :10التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب
وأس يا
(ب) الربانمج  :30الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر

(ب) الربانمج  :20العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب
اخلارجية

[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث

املرفق الثالث :تقياميت التثبيت متضمنة التقيمي
الربانمج  :1قانون الرباءات
مؤ ر ا ألداء :عدد ادلول ا ألعضاء اليت شعرت ابلرضا إازاء مس توى جودة املشورة القانونية فامي خيص الرباءات ومناذج املنفعة
وا ألرسار التجارية وادلوائر املتاكمةل ،والنس بة املئوية لهذه ادلول.
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة ألهنا تسعى اإىل قياس مدى رضا ادلول ا ألعضاء عن جودة
املشورة القانونية اليت يقدهما الربانمج.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء اكفية وشامةل ،وقد حصل علهيا من خالل اس تقصاءات ُأجريت عىل مدار
عايم  2014و.2015

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

ينبغي حتسني طريقة مجع بياانت ا ألداء لضامن الاتساق والرتابط.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

بياانت ا ألداء دقيقة ،وميكن التحقق من حصهتا يف ضوء الاس تقصاءات الفردية اليت م ألها
املشاركون.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

جيري الإبالغ عن بياانت ا ألداء يف املواعيد املناس بة ،وترا َجع وتناقَش الاس تقصاءات يف
اجامتعات الإدارة.

.1و.

الوضوح/الشفافية

ينبغي حتسني الوضوح والشفافية عن طريق اس تحداث وس يةل فعاةل ومتسقة لتحليل
البياانت.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ ابلاكمل" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :2العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية
مؤ ر ا ألداء :اتفاق بشأأن اإطار معياري لتسجيل التصاممي الصناعية وإاجراءات الصيانة
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

تنقل بياانت ا ألداء قرار امجلعية العامة للويبو يف عام  2015بعقد مؤمتر دبلومايس يف
النصف ا ألول من عام  ،2107برشط اس تكامل بعض املناقشات يف جلسات اللجنة
ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤ رات اجلغرافية .ويعترب هذا
وجهيا وقيام حيث إانه يقدم معلومات ترتبط ارتباطا مبا را مبقياس الهدف املحدد ملؤ ر
ا ألداء.

.1ب.

الكفاية/الشمول

جتسد بياانت ا ألداء قرار ادلورة السابعة وا ألربعني للجمعية العامة للويبو فامي يتعلق بعقد
مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي .وقد ُأبل يف تقرير أأداء الربانمج 2014
عن التقدم احملرز يف دورة امجلعية العامة للويبو اليت عقدت يف عام .2014

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

ترتبط بياانت ا ألداء ارتباطا مبا را بقرارات امجلعية العامة للويبو ،ومن مث فقد مجعت
بفعالية ويسهل احلصول علهيا من خالل التقارير العامة للجمعية العامة( .راجع الصفحة :23
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_47/wo_g
)a_47_19.pdf

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

بياانت ا ألداء دقيقة وميكن التحقق مهنا من خالل تقارير امجلعية العامة للويبو املتاحة لعامة
الناس( .الرابط الوارد أأعاله)

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

ُأبل عن بياانت ا ألداء يف املواعيد املناس بة من خالل تقارير عامة للجمعية العامة للويبو.

.1و.

الوضوح/الشفافية

تقدم بياانت ا ألداء قرار امجلعية العامة للويبو فامي يتعلق مبؤ ر ا ألداء ،وهذه املعلومات
متاحة أأيضا لعامة الناس من خالل تقارير امجلعية العامة للويبو.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "غري منفذ" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
مؤ ر ا ألداء :عدد احلكومات ومنظامت الإدارة امجلاعية املوقعة لتفاق مع الويبو لوضع معيار جديد لضامن جودة الشفافية
واملساءةل واحلومكة
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وثيقة الصةل مبؤ ر ا ألداء (عدد احلكومات ومنظامت الإدارة امجلاعية املوقعة
لتفاق بشأأن معيار ضامن جودة الشفافية واملساءةل واحلومكة) ألهنا تقدم معلومات عن
حاةل التفاقات اليت أأبرمهتا احلكومات ومنظامت الإدارة امجلاعية لكتاهام.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء اكفية لتقيمي تقدم مؤ ر ا ألداء ،ويه توفر معلومات اإضافية عن احلكومات
ومنظامت الإدارة امجلاعية وغريها من املنظامت الوطنية اجلديدة اليت أأعربت عن اهامتهما
بشأأن معيار ضامن جودة الشفافية واملسائةل واحلومكة.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء بفعالية من خالل التواصل املبا ر مع أأحصاب املصاحل املعنيني و /أأو
مبناس بة أأحداث أأحصاب املصاحل املتعددين .وميكن احلصول عىل بياانت ا ألداء بسهوةل من
خالل واثئق الإبالغ الرمسية

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

بياانت ا ألداء دقيقة و ُأبل عهنا بطريقة تسمح بتحليلها والتحقق من حصهتا بوضوح.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

تقدم بياانت ا ألداء حتديثات بشأأن الزايدة يف عدد التفاقات اليت هبا معيار لضامن جودة
الشفافية واملسائةل واحلومكة يف لك تقرير من تقارير ا ألداء .أأما عىل الصعيد ادلاخيل ،فيبل
عهنا ابنتظام فور التوقيع عىل التفاقات.

.1و.

الوضوح/الشفافية

تقدم بياانت ا ألداء معلومات واحضة مرتبطة ارتباطا مبا را دلمع مؤ ر ا ألداء .واملعلومات
متاحة للموظفني ادلاخليني املعنيني بشأأن املوضوع.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ ابلاكمل" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :4املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية
مؤ ر ا ألداء :نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو اليت تسفر عن تقارير حول كفاءات معززة لفهم مبادئ و أأنظمة و أأدوات
امللكية الفكرية والانتفاع هبا من أأجل حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وإادارة العالقة بني امللكية
الفكرية واملوارد الوراثية.
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء املقدمة مناس بة ل إالبالغ عام تسعى اإليه الويبو بوصفه نتيجة مرتقبة .وبياانت
ا ألداء قيمة حيث اإن العنرصين الرئيس يني ملؤ ر ا ألداء يقاسان مبا رة من قبل املس تفيدين
من خالل سؤال يف الاس تقصاء ،مما يسمح ابلتقيمي السلمي ملقياس ا ألداء.

.1ب.

الكفاية/الشمول

تسمح طبيعة بياانت ا ألداء بقياس التقدم احملرز حنو مقياس ا ألداء حيامن يدمج سؤال
الاس تقصاء عنرصي مؤ ر ا ألداء .ولكن سؤال الاس تقصاء ل يس تفهم ،يف بعض احلالت،
اإل عن جانب واحد ملؤ ر ا ألداء ،وذلكل ُيظى مؤ ر ا ألداء بتغطية جزئية.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

ا ألداة املس تخدمة يف التسجيل بشأأن مؤ ر ا ألداء متوارثة يف املامرسة املنتظمة ألنشطة الرصد
ذات الصةل ابملوضوع ،ومن مث فاإهنا تسمح ابإجراء حتليل سهل والإبالغ عن مقياس ا ألداء.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

مجعت بياانت ا ألداء ونظمت بطريقة تسمح بتحليلها والتحقق من حصهتا بوضوح.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

.1و.

الوضوح/الشفافية

جت َمع بياانت ا ألداء بعد لك نشاط ،مما يسمح للمشاركني بتقدمي معلومات وجهية عن املوضوع،
مما يسمح ابس تخدام التعقيبات يف اإعادة توجيه ا ألنشطة.
بياانت ا ألداء منظمة بطريقة واحضة وشفافة وتسمح للمراجعني ادلاخليني بتقيميها.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري دقيق

غري قابل للقياس

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ ابلاكمل" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

يف بعض احلالت ،بناء عىل الطلبات الواردة ،رمبا ل يتناول ابلرضورة لك نشاط من ا ألنشطة
الفردية مجيع املوضوعات احملورية الثالثة لعمل الربانمج ،أأل ويه املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ويعين هذا أأن املعلومات اليت جت َمع ابلس تقصاءات
رمبا ل تكون شامةل متاما يف تغطية مؤ ر ا ألداء ،مبعىن أأن الاس تقصاء اخلاص بنشاط معني
قد ل يقدم تعقيبات بشأأن موضوع رئييس واحد أأو أأكرث غري مشمول يف ذكل النشاط.
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الربانمج  :5نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
مؤ ر ا ألداء :مس توى رضا املنتفعني مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عن خدمات املعلومات والتدريب اليت تركز عىل
املنتفعني
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

تتخذ بياانت ا ألداء شلك اس تقصاء جيرى عىل املنتفعني بنظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،بغية قياس مدى رضامه عام يقدمه نظام املعاهدة من تدريب ومعلومات.
وبياانت ا ألداء مناس بة دلمع مؤ ر ا ألداء ،حيث اإهنا توفر البياانت الالزمة لقياس اإدراك
مس تخديم نظام املعاهدة .ويه مفيدة يف املساعدة عىل حتديد اإجناز مؤ ر ا ألداء
والنتيجة املرتقبة ذات الصةل يف هناية املطاف.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء اكفية وشامةل ،ويه نتيجة اس تقصاء لقياس تطور رضا املس تخدمني عىل
مدى الس نوات الست املاضية.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء من خالل اس تقصاء وميكن احلصول علهيا بسهوةل للتحقق مهنا .وقد
جرى اإعداد تقرير وجدول بياانت بشأأن الاس تقصاء لس تخالص نتاجئ الاس تقصاء
والتعليقات ذات الصةل.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

جسلت بياانت ا ألداء بدقة ،وجرى التحقق مهنا من خالل التوفيق بني تقرير
الاس تقصاء ،وجدول بياانت النتاجئ ،والبياانت املبل عهنا من أأجل تقرير أأداء الربانمج.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

مت الإبالغ عن بياانت ا ألداء يف املواعيد املناس بة ،ويوجد ملخص لها يف متناول الفريق
العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

.1و.

الوضوح/الشفافية

بياانت ا ألداء واحضة وشفافة ومتاحة للمقارنة بتقرير الاس تقصاء .والتقرير املقدم للفريق
العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات متاح عىل املوقع الإلكرتوين العام:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_9/pct_wg_9
_11.pdf

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا
فيه الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق
 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن الربانمج

غري دقيق

غري قابل للقياس
تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ ابلاكمل" ،ابدلقة ،وذكل بناء
عىل بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.
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الربانمج  :6نظاما مدريد ولش بونة
مؤ ر ا ألداء :تنقية السجل ادلويل الإلكرتوين لنظام لش بونة.
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية ومفيدة ملا يسعى الربانمج اإىل حتقيقه ألهنا حتدد ما اإذا اكن هدف
تنفيذ واّجة اإلكرتونية تربط السجل ادلويل بقاعدة بياانت لش بونة اإكسربس عىل موقع
الويبو الإلكرتوين قد حتقق أأم ل.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء شامةل واكفية إلظهار أأن هدف مؤ ر ا ألداء قد حتقق

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء بفعالية وميكن احلصول علهيا بسهوةل عىل موقع الويبو الإلكرتوين.
http://www.wipo.int/lisbon/en/

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

بياانت ا ألداء دقيقة وميكن التحقق مهنا عىل موقع الويبو الإلكرتوين.
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

ُأبل عن بياانت ا ألداء يف املواعيد املناس بة ،ورصد التقدم يف أأثناء التنفيذ.

.1و.

الوضوح/الشفافية

بياانت ا ألداء واحضة وشفافة ،وميكن التحقق مهنا عىل موقع الويبو الإلكرتوين

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ ابلاكمل" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :7التحكمي والوساطة وأأسامء احلقول
مؤ ر ا ألداء :عدد ّجات اإدارة تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان مبساعدة تقدهما الويبو لتصممي أأو اإدارة أليات
حامية امللكية الفكرية وفقا للمعايري ادلولية.
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء اكفية وشامةل ،فهيي تقدم مجيع املعلومات الالزمة لإظهار التقدم احملرز يف
ضوء مقياس ا ألداء املس هتدف.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء بفعالية وميكن احلصول علهيا بسهوةل من جسالت التواصل مع ّجات
اإدارة تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

مت الإبالغ عن بياانت ا ألداء بدقة وميكن التحقق مهنا من خالل عدة أأمور ،مهنا
املراسالت و /أأو التفاقات املربمة بني ّجات اإدارة احلقول والويبو .وعالوة عىل ذكل،
املعلومات املتعلقة مبنازعات مقديم احلقول العليا املكونة من رموز البدلان متاحة يف قاعدة
بياانت الويبو اخلاصة بتكل احلقول اليت ميكن لعامة الناس النفاذ اإلهيا.
()http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

ُأبل عن بياانت ا ألداء يف املواعيد املناس بة وميكن تتبعها ابنتظام من خالل مجةل أأمور مهنا
املراسالت و /أأو التفاقات املربمة مع ّجات اإدارة احلقول العليا املكونة من رموز البدلان
فضال عن قاعدة بياانت الويبو اخلاصة بتكل احلقول.

.1و.

الوضوح/الشفافية

بياانت ا ألداء واحضة وشفافة ألهنا تسمح للمس تخدمني بفهم التقدم احملرز مقارنة ابلهدف.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة ابلقدر اذلي جيعلها توفر مقياسا مبا را لعدد اجلهات اجلديدة
إلدارة تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان بأليات امللكية الفكرية اليت تديرها
الويبو مقابل العدد املس هتدف.
ورمغ أأن مؤ ر ا ألداء يشمل أأيضا تصممي أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية مبساعدة
الويبو ،فاإن هذا ل ينعكس بوضوح يف هدف ا ألداء املحدد ،اذلي يركز عىل "ّجات
الإدارة اجلديدة" .ومن مث فاإن بياانت ا ألداء ل تعكس ما قام به املركز من معل بشأأن
جوانب التصممي والتحديثات والصيانة لليات امللكية الفكرية املتعلقة ابحلقول العليا املكونة
من رموز البدلان .ويف اإطار معلية تثبيت تقرير أأداء الربانمج ،قدمت اإىل شعبة الرقابة
ادلاخلية أأدةل كثرية عىل ما قدمه املركز من مساعدة متعلقة ابلس ياسات اإىل ّجات اإدارة
تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان.

التقدير:
دقيق

غري دقيق

غري قابل للقياس
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 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ جزئيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

اإننا ،استنادا اإىل النتاجئ املرتقبة املتعلقة ابحلقول العليا املكونة من رموز البدلان اليت يتعني
أأن تشملها بياانت ا ألداء ،وعىل النحو اذلي اقرتحه زمالؤان يف شعبة الرقابة ادلاخلية،
ندرك رضورة حتديث صياغة هدف ا ألداء املحدد (ومؤ ر ا ألداء و أأساس املقارنة ذي
الصةل) ،للتعبري عىل حنو أأدق عن النطاق ا ألوسع ألنشطة (الس ياسات) املضطلع هبا يف
سبيل حتقيق النتاجئ املرتقبة( .وقد تنطبق اعتبارات مماثةل عىل مؤ ر ا ألداء املتعلق
"ابلس ياسات" يف اإطار النتيجة ه .).2.8وسوف نكون سعداء بتقدمي اقرتاحات ملموسة
لتحقيق هذا الإبالغ الأكرث مالءمة يف املس تقبل .شكرا.
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الربانمج  :8تنس يق جدول أأعامل التمنية
مؤ ر ا ألداء :النس بة املئوية للمشاركني يف اجامتعات الويبو (ادلول ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين
و أأحصاب املصلحة الخرين) الراضني عن املعلومات اليت تلقوها بشأأن توصيات جدول أأعامل التمنية.
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة جزئيا ألهنا ل تتناول مؤ ر ا ألداء بشلك اكمل .عالوة عىل أأن
مؤ ر ا ألداء ،اذلي هيدف اإىل قياس مدى رضا ادلول ا ألعضاء واملنظامت ادلولية
احلكومية واجملمتع املدين و أأحصاب املصلحة الخرين عن املعلومات اليت تلقوها بشأأن
توصيات جدول أأعامل التمنية ،واسع النطاق نسبيا ،وسوف يتطلب اإنشاء ألية فعاةل
لإبداء التعقيبات من أأجل تناول مجيع  راحئ أأحصاب املصلحة.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء اكفية شامةل جزئيا ألهنا ل تتناول مؤ ر ا ألداء بشلك اكمل ،وا ألشخاص
اذلين حسبت البياانت بناء علهيم ل يشملوا مجيع أأحصاب املصلحة احملددين يف مؤ ر
ا ألداء.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

بلك من الطريقة املس تخدمة مجلع البياانت
مجع بياانت ا ألداء بفعالية والوصول اإلهيا مقيد ٍ
أ
وعدم اكامتل البياانت اليت مجعت .ويرجع ذكل اإىل اتساع نطاق مؤ ر الداء وصعوبة
اإنشاء وس يةل فعاةل مجلع التعقيبات من مجيع املشاركني يف الاجامتعات ذات الصةل.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

ادلقة قابةل للتحقق جزئيا ألن بياانت ا ألداء املقدمة ليست اكمةل.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

مل جيري الإبالغ عن بياانت ا ألداء يف املواعيد املناس بة متاما ألن البياانت ليست اكمةل
ومجعت بصورة شامةل ألغراض الإبالغ.

.1و.

الوضوح/الشفافية

الوضوح والشفافية مقيدان بعدم اكامتل البياانت املقدمة

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري جزئيا.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق
 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

غري دقيق

غري قابل للقياس
ل ميكن ،بناء عىل بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار ،تقيمي درجة التقيمي
اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ ابلاكمل" بسبب عدم اكامتل لك من بياانت ا ألداء
وا ألشخاص اذلين قورنت البياانت عىل أأساسهم .ويرجع ذكل اإىل اتساع نطاق مؤ ر
ا ألداء وصعوبة اإنشاء وس يةل فعاةل مجلع التعقيبات من أأحصاب املصلحة.
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الربانمج  :9البدلان ا ألفريقية والعربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ و أأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل منوا
مؤ ر ا ألداء :عدد أليات أأو برامج أأو  رااكت التعاون اجلديدة أأو املعززة اليت دمعت لتشجيع أأو تعزيز التعاون دون ا إلقلميي
أأو ا إلقلميي يف جمال امللكية الفكرية
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة ألهنا تقدم بياانت لتناول ش ىت مكوانت مؤ ر ا ألداء.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء اكفية وشامةل يف تناول مؤ ر ا ألداء.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

ينبغي تنس يق وحتسني طريقة مجع بياانت ا ألداء عىل حنو أأفضل ،لضامن الاتساق
والرتابط.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

عدم وجود طريقة فعاةل مجلع بياانت ا ألداء والإبالغ عهنا جعل من الصعب التحقق مهنا
عىل حنو فعال ويف الوقت املناسب.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

مل يمت الإبالغ عن بياانت ا ألداء يف املواعيد املناس بة ،وينبغي حتسني التنس يق يف مجع
بياانت مؤ ر ا ألداء والإبالغ عهنا.

.1و.

الوضوح/الشفافية

ينبغي حتسني وضوح بياانت ا ألداء وشفافيهتا والواثئق ادلامعة من خالل اس تحداث
وس يةل فعاةل ومتسقة مجلع بياانت ا ألداء والإبالغ عهنا.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

مت تناول هذا املؤ ر من خالل بياانت أأداء منفصةل قدمهتا أأربعة ماكتب إاقلميية وشعبة
البدلان ا ألقل منوا .و ألن التثبيت يقمي بياانت ا ألداء للك مؤ ر أأداء وللك برانمج ،فقد
استند التقيمي الوارد أأعاله اإىل بياانت ا ألداء اليت قدمهتا لك وحدة ذات الصةل داخل
الربانمج  .9وميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء العام
تس تويف املعايري جزئيا.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق
 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

غري دقيق

غري قابل للقياس
استنادا اإىل بياانت ا ألداء اليت قدمهتا لك وحدة لنفس مؤ ر ا ألداء املختار عشوائيا،
جاءت درجة التقيمي اذلايت يف التقرير عىل النحو التايل:
املكتب ا إلقلميي ألفريقيا " -حمقق لكيا" – دقيق،
أأ)
ب) املكتب ا إلقلميي لدلول العربية  " -حمقق لكيا" – دقيق،
ج) املكتب ا إلقلميي لس يا واحمليط الهادئ " -غري حمقق" – دقيق ،ألن بياانت
ا ألداء املقدمة مل تكن اكفية أأو وثيقة الصةل ملعاجلة مؤ ر ا ألداء،
د) املكتب ا إلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب " -حمقق لكيا" – دقيق،
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ه)

شعبة البدلان ا ألقل منوا " -حمقق لكيا" – دقيق

و ألن معلية التثبيت تقمي بياانت ا ألداء للك مؤ ر أأداء وللك برانمج ،فاإن التقيمي العام
دلقة نظام اإشارات السري يستند اإىل النتيجة املوحدة اليت من شأأهنا أأن تؤدي اإىل اس تنتاج
مفاده أأن نظام اإشارات السري ميكن اعتبار بدقة "حمققا لكيا".
.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج
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الربانمج  :10التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب وأس يا
مؤ ر ا ألداء :عدد اجلامعات اليت وضعت س ياسات امللكية الفكرية.
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة عىل حد سواء ألهنا تقدم معلومات عن جوانب هممة من أأداء
الربامج عىل النحو املذكور يف املؤ ر .وتقدم بياانت ا ألداء معلومات قمية لفهم العدد الأكرب
املبل عنه للجامعات يف بولندا.

.1ب.

الكفاية/الشمول

تقدم بياانت ا ألداء معلومات اكفية لقياس التقدم احملرز يف ضوء مؤ ر ا ألداء .وبياانت
ا ألداء شامةل أأيضا ألهنا تقدم مجيع املعلومات ،مبا يف ذكل مقتطفات من س ياسات امللكية
الفكرية وقوانيهنا ولوائها ذات الصةل.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء بفعالية وميكن احلصول علهيا بسهوةل من خالل جسالت املراسالت
مع سلطات امللكية الفكرية احلكومية وتقارير ا ألنشطة اليت اضطلعت هبا الإدارة.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

بياانت ا ألداء دقيقة وميكن التحقق مهنا بناء عىل املعلومات املتاحة يف شلك مراسالت،
وتقارير عن البعثات ،وس ياسات ،وقوانني ،ولواحئ.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

مت الإبالغ عن بياانت ا ألداء ابنتظام لتتبع التقدم احملرز.

.1و.

الوضوح/الشفافية

بياانت ا ألداء واحضة وشفافة ألهنا تفصح عن معلومات اكفية عن ا ألس باب اليت أأدت اإىل
ا ألرقام ذات الصةل اليت مت الإبالغ عهنا .وتوفر الواثئق ادلامعة معلومات واقعية يس تطيع
املس تخدمون املس هتدفون فهمها بسهوةل.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ لكيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :11أأاكدميية الويبو
مؤ ر ا ألداء :احملفظة املنقحة لدلورات التدريبية املتعلقة ابمللكية الفكرية املقدمة للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان
اليت متر مبرحةل انتقال  /ومدى مالءمة حمتوى ادلورات التدريبية ملتطلبات تكوين الكفاءات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقال.
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة للفرتة اليت قيد الاس تعراض ،ألهنا تقدم معلومات عن مراجعة
حمفظة دورات أأاكدميية الويبو وحتديهثا ،وكذكل عام اإذا اكنت التحديثات تامتىش مع
احتياجات التدريب وتكوين الكفاءات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت
متر مبرحةل انتقال.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء شامةل ومنظمة بطريقة تسمح إابجراء مراجعة فعاةل .واملعلومات متوفرة يف
قاعدة بياانت التدريب والواثئق اليت تدمع مؤ ر ا ألداء.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

نظمت ومجعت بياانت ا ألداء بفعالية وميكن احلصول علهيا بسهوةل.
http://welc.wipo.int

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

نظمت بياانت ا ألداء بطريقة معينة للتحقق من دقهتا ولقياس مدى حتقق مؤ ر ا ألداء.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

نظمت بياانت ا ألداء بفعالية وعرضت بطريقة تسمح للمس تخدمني بتتبع التقدم ابنتظام.

.1و.

الوضوح/الشفافية

جسلت بياانت ا ألداء بطريقة واحضة وشفافة ،مدعومة ابلواثئق.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ لكيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :12التصنيفات واملعايري ادلولية
مؤ ر ا ألداء :عدد املعايري املعدةل واجلديدة اليت مت اعامتدها
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة ألهنا تقدم عدد املعايري اجلديدة واملعايري املعدةل اليت مت اعامتدها
مكقياس يف ضوء مؤ ر الأداء.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء اكفية وشامةل ألهنا تقدم مجيع املعلومات الالزمة عن املعايري اجلديدة أأو املنقحة
لإظهار التقدم احملرز يف ضوء مؤ ر ا ألداء.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء بفعالية وميكن احلصول علهيا بسهوةل من خالل السجالت احملفوظة اليت
تشري اإىل اعامتد املعايري أأو تعديلها.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

بياانت ا ألداء دقيقة وميكن التحقق مهنا من خالل جسالت اعامتد معايري جديدة أأو منقحة .عالوة
عىل أأن املعلومات متاحة لعامة الناس من خالل اجلزء  3من دليل الويبو بش أأن املعلومات
والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية املتاح عىل ش بكة ا إلنرتنت.
()http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

ُأبل عن بياانت ا ألداء يف املواعيد املناس بة وجيري تتبعها ابنتظام مبا يكفي لتوفري مقياس للتقدم
احملرز يف ضوء مؤ ر الأداء.

.1و.

الوضوح/الشفافية

بياانت ا ألداء واحضة وشفافة ألهنا متد املس تخدمني مبعلومات اكفية لفهم نتاجئ ا ألعامل املنجزة
و ألغراض اختاذ القرارات.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

وإاضافة اإىل ذكل ،توجد أأيضا مناقشات اجامتعات اللجنة املعنية مبعايري الويبو عىل صفحة الويب
اخلاصة هبذه اللجنة (.)http://www.wipo.int/cws/en/

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

ل ميكن ،بناء عىل بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار ،تقيمي درجة التقيمي اذلايت
الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ جزئيا" ،لأن هدف ا ألداء غري معرف بوضوح .فينص الهدف عىل
حدوث "زايدة مقارنة بأأساس املقارنة" دون حتديد املقدار اذلي ينبغي أأن تكون عليه هذه
الزايدة سواء من حيث القمية املطلقة أأو النسبية .وعالوة عىل ذكل ،ليس من الواحض ما اإذا
اكنت الزايدة ترامكية من أأساس املقارنة أأم ينبغي أأن تتجاوز أأساس املقارنة.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق
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الربانمج  :13قواعد البياانت العاملية
مؤ ر ا ألداء :عدد السجالت املدرجة يف قواعد البياانت العاملية للعالمات التجارية.
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة ألهنا توفر مقياسا مكيا لعدد السجالت اليت ترتبط ارتباطا
مبا را ابلهدف و أأسس املقارنة اخلاصة مبؤ ر ا ألداء.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء اكفية وشامةل ألهنا تدل عىل التقدم ادلوري احملرز يف ضوء مؤ ر ا ألداء.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

ميكن الاطالع عىل بياانت ا ألداء حلظة بلحظة من خالل قاعدة البياانت العاملية
للعالمات التجارية ( .)http://www.wipo.int/branddb/en/وقد مجعت البياانت
بفعالية وميكن احلصول علهيا بسهوةل عىل حد سواء.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

بياانت ا ألداء املبل عهنا دقيقة وميكن التحقق من حصهتا من السجالت ادلامعة ،وميكن
التحقق مهنا بشلك مبا ر من خالل قاعدة البياانت العاملية للعالمات التجارية (الرابط
الوارد أأعاله).

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

مت تتبع بياانت ا ألداء عىل أأساس ربع س نوي مما يدل عىل التقدم احملرز وهذا التواتر مفيد
لتتبع التقدم احملرز.

.1و.

الوضوح/الشفافية

بياانت ا ألداء واحضة وشفافة ألهنا تقسم عدد السجالت اإىل جسالت خاصة بنظام مدريد
وبغري نظام مدريد ،وهذا ا ألمر مفيد ألغراض اختاذ القرارات.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ لكيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :14خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعارف
مؤ ر ا ألداء :النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن مس توى تقدمي خدمات املعلومات املرتبطة ابلرباءات ذات القمية
املضافة (برانمج خدمات الويبو الإعالمية ( ،)WPISقاموس العنارص ادلولية املشرتكة ( ،)ICEخدمة الاس تفسار عن
أأرسة الرباءات والوضع القانوين)
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء
 .1أأ.

الوجاهة/القمية

.1ب.

الكفاية/الشمول

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

.1و.

الوضوح/الشفافية

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت
مل تقدم بياانت ا ألداء ألن اخلدمات ذات القمية املضافة قد فصلت ونقلت اإىل جمالت
تشغيلية أأخرى للمنظمة يف عام  ،2015وذكل بعد اإعادة تنظمي خدمات املعلومات املتعلقة
ابلرباءات .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الربانمج اإىل أأنه مل تكن توجد أأي بياانت يف عام
 2014بسبب التحدايت اليت جرت مواّجهتا عند اإعداد وس يةل فعاةل للحصول عىل
تعقيبات من ا ألطراف ا ألخرى املشاركة يف تقدمي اخلدمات .وذلكل ل ميكن تقيمي بياانت
ا ألداء.

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف تقرير أأداء الربانمج  ،15/2014ويه "متوقف"،
ابدلقة

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :15حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية
مؤ ر ا ألداء :عدد املاكتب اليت تس تخدم منصات الويبو للبنية التحتية
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

تقدم بياانت ا ألداء عدد البدلان اليت تس تخدم منصات البنية التحتية اخلاصة ابلويبو مثل
خدمة الويبو للنفاذ الرمقي اإىل واثئق ا ألولوية ( )WIPO DASونظام الويبو للنفاذ
املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص ( .)CASEويه هممة إلظهار التقدم احملرز فامي خيص
التغطية اجلغرافية ملس تخديم املنصات.

.1ب.

الكفاية/الشمول

اس تخدمت خطاابت مشاركة من ماكتب امللكية الفكرية التابعة للبدلان لتأأييد عدد
البدلان اليت تس تخدم منصات البنية التحتية اخلاصة ابلويبو .وبياانت ا ألداء اكفية وشامةل.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

جسلت بياانت ا ألداء اخلاصة مبؤ ر ا ألداء يف جدول بياانت وجرى حتديهثا ابنتظام.
وتوجد معلومات دلمع البياانت عىل القرص املشرتك .وعالوة عىل ذكل ،ميكن الاطالع
عىل قامئة البدلان املشاركة عىل مواقع الويبو عىل ش بكة الإنرتنت:
http://www.wipo.int/das/en/participating_offices.html
http://www.wipo.int/case/en/

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

تستند بياانت ا ألداء اإىل واثئق ميكن التحقق مهنا وتدمع اجلداول املتاحة عىل موقع الويبو
الإلكرتوين العام.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

تس تخدم بياانت ا ألداء ل إالبالغ عن اس تخدام منصات الويبو للبنية التحتية ورصد هذا
الاس تخدام.

.1و.

الوضوح/الشفافية

تسجل بياانت ا ألداء بطريقة واحضة وشفافة ،مدعومة ابلواثئق ،ويه متاحة عىل موقع
الويبو الإلكرتوين العام.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ لكيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :16ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات
مؤ ر ا ألداء :عدد الزائرين املس تخدمني ملركز البياانت الإحصائية للملكية الفكرية.
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة ألهنا توفر مقياسا لعدد زوار مركز البياانت الإحصائية للملكية
الفكرية .واملعلومات متاحة خبصوص لك من عدد مرات مشاهدة الصفحات وعدد الزائرين
املنفردين.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء اكفية وشامةل جزئيا فقط .ورمغ أأن البياانت املتعلقة بعدد زوار مركز
البياانت الإحصائية للملكية الفكرية قد جرى تتبعها ابس تخدام أأدوات حتليلية خارجية،
ملدة س بعة أأشهر تقريبا خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،مل جتمع أأي بياانت بواسطة ا ألداة
التحليلية اخلارجية بسبب اإغفال رمز تتبع يف النسخة اجلديدة من مركز البياانت
الإحصائية للملكية الفكرية.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء بفعالية وميكن احلصول علهيا بسهوةل ابس تخدام أأدوات حتليلية
خارجية تعترب معيار الصناعة.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

ميكن التحقق من بياانت ا ألداء جزئيا فقط ،ول ميكن ربطها مبصدر البياانت بدقة ألن
البياانت التحليلية ا ألساس ية مل جت َمع ملدة س بعة أأشهر تقريبا خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

مل تصدر بياانت ا ألداء ابنتظام مبا يكفي لكتشاف أأن البياانت التحليلية مل جت َمع خالل
س بعة أأشهر .ووجود فرتة اإبالغ أأكرث تواترا اكن ميكن أأن يؤدي مبكرا اإىل اكتشاف أأن
البياانت ل جتمع .وذلكل فاإن بياانت ا ألداء تس تويف هذا املعيار جزئيا فقط.

.1و.

الوضوح/الشفافية

وصف بياانت ا ألداء بأأهنا واحضة وشفافة عىل حن ٍو
ميكن ،بقدر وجود بياانت حتليلية ،أأن ت َ
يسمح للمس تخدمني ابختاذ قرارات مس تنرية .ولكن نظرا لعدم وجود بياانت دامعة جلزء
من الفرتة املشموةل ابلتقرير ،فاإن بياانت ا ألداء تس تويف هذا املعيار جزئيا فقط.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري جزئيا.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

ومن مث ،مت الابالغ عن بياانت ا ألداء بناء عىل تقدير للفرتة اليت مل ُيدث خاللها تتبع.

التقدير:
دقيق
 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

غري دقيق

غري قابل للقياس
رمغ أأن بياانت ا ألداء ليست مدعومة متاما ببياانت أأساس ية جلزء من الفرتة املشموةل
مل
ابلتقرير ،فاإن الفرتة اليت توجد بشأأهنا بياانت اكفية وموثوق هبا تشري اإىل أأن الهدف ا متثل
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يف حتقيق زايدة بنس بة  %10يف عدد الزوار اكن ل يزال محققا.
وذلكل تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ لكيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء
عىل بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.
.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق
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الربانمج  :17اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
مؤ ر ا ألداء :عدد البدلان املشاركة يف برانمج جوائز الويبو
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

تقدم بياانت ا ألداء معلومات مرتبطة ارتباطا مبا را مبؤ ر ا ألداء.

.1ب.

الكفاية/الشمول

تقدم البياانت معلومات عن عدد البدلان اليت تشارك وتتلقى جوائز يف اإطار برانمج
جوائز الويبو .ومن مث ميكن حساب اجتاه من بياانت ا ألداء من أأجل تقيمي تقدم مؤ ر
ا ألداء.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء بفعالية وميكن احلصول علهيا بسهوةل ألهنا عبارة عن جتميع للبدلان
املشاركة واحلائزة للجوائز يف برانمج جوائز الويبو.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

ميكن التحقق من بياانت ا ألداء من البياانت ادلامعة .ويلزم حتديث بياانت ا ألداء املقدمة.
تبل بياانت ا ألداء يف املواعيد املناس بة عن مقياس ا ألداء مع التتبع املس متر لتقدم مؤ ر
ا ألداء.

.1و.

الوضوح/الشفافية

بياانت ا ألداء واحضة وتستند اإىل معلومات متاحة وواثئق مؤيدة.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ لكيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :18امللكية الفكرية والتحدايت العاملية
مؤ ر ا ألداء :عدد أأعضاء ويبو غرين
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

تقدم بياانت ا ألداء معلومات تس هتدف مبا رة مؤ ر ا ألداء بشأأن عدد ا ألعضاء اجلدد يف
ويبو غرين.

.1ب.

الكفاية/الشمول

تقدم بياانت ا ألداء مجيع املعلومات املطلوبة ملؤ ر ا ألداء ،وتصنفها حسب الرشاكء
واملس تخدمني وحتميالت موقع ويبو غرين الإلكرتوين.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء من خالل اتفاقات موقعة بني الرشاكء اجلدد والويبو .وميكن للجمهور
العام احلصول عىل بياانت ا ألداء من خالل موقع الويبو الإلكرتوين العام يف العنوان التايل:
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/network/

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

بياانت ا ألداء دقيقة وميكن التحقق مهنا من خالل العضوايت الرمسية املوقعة.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

تبل مصادر بياانت ا ألداء عن التقدم احملرز حنو الهدف ومؤ ر ا ألداء فور التوقيع عىل
العضوايت اجلديدة مع ويبو غرين.

.1و.

الوضوح/الشفافية

تقدم بياانت ا ألداء معلومات واحضة عن زايدة عدد ا ألعضاء .وتنرش معلومات تفصيلية
عن الرشاكء واملس تخدمني عىل املوقع الإلكرتوين العام لويبو غرين.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ لكيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :19التواصل
مؤ ر ا ألداء :أأهداف معايري اخلدمة عىل النحو املبني عىل موقع الويبو الإلكرتوين
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة ألهنا تقيس قدرة مركز خدمات العمالء عىل )1( :معاجلة
اس تفسارات العمالء وشاكوامه يف الوقت املناسب.

.1ب.

الكفاية/الشمول

تعترب بياانت ا ألداء اكفية وشامةل جزئيا ،ألن البياانت ادلامعة ملعاجلة التذاكر لعام 2015
اكنت تستند اإىل تقدير اس تقرايئ.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء بفعالية وميكن احلصول علهيا بسهوةل جزئيا ألن البياانت ادلامعة
ملعاجلة التذاكر لعام  2015اكنت تستند اإىل تقدير اس تقرايئ .ومل تقدم ا ألداة املس تخدمة
ل إالبالغ عن بياانت ا ألداء معلومات موثوقة.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

بياانت ا ألداء ادلامعة ملعاجلة التذاكر لعام  2015اكنت تستند اإىل تقدير اس تقرايئ ،وذلكل
فهيي دقيقة وقابةل للتحقق مهنا جزئيا فقط.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

ُأبل عن بياانت ا ألداء يف املواعيد املناس بة متاما ألن البياانت ادلامعة ملعاجلة التذاكر لعام
 2015اكنت تستند اإىل تقدير اس تقرايئ.

.1و.

الوضوح/الشفافية

تأأثر وضوح بياانت ا ألداء وشفافيهتا بسبب استناد البياانت ادلامعة ملعاجلة التذاكر لعام
 2015اإىل تقدير اس تقرايئ.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري جزئيا.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري دقيق

غري قابل للقياس

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

ل ميكن ،بناء عىل بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار ،تقيمي درجة التقيمي
اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ ابلاكمل" ،بسبب الافتقار اإىل بياانت اكمةل لتأأييد
الرمق املذكور يف تقرير أأداء الربانمج.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

مل يس تطع الربانمج  19يف عام  2015اإنتاج بياانت ا ألداء املتوقع بسبب حدوث بعض
املشالكت التقنية غري املتوقعة يف التطبيق الربجمي املس تخدم يف اس تخراج البياانت
املتعلقة مبعاجلة التذاكر.
ويعزتم الربانمج اإصالح هذه املشالكت ،أأو العثور عىل بياانت أأداء بديةل مناس بة وقابةل
للقياس اإذا تعذر اإصالح تكل املشالكت.
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الربانمج  :20العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية
مؤ ر ا ألداء :النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني ومماريس امللكية الفكرية واملشاركني يف حلقات
العمل املس هتدفة اذلين يمتتعون بفهم معزز ملنظامت الإدارة امجلاعية ولكيفية اس تخدام امللكية الفكرية اس تخداما فعال من أأجل
التمنية.
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء اكفية وشامةل جزئيا دلرجة أأهنا توفر بياانت عن عدد حلقات العمل اليت
ُأقميت وطبيعة املشاركني.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

تس تويف بياانت ا ألداء هذا املعيار جزئيا ،ألن البياانت املبل عهنا مجعت بفعالية وميكن
احلصول علهيا بسهوةل .ولكن البياانت ،كام ذكر أأعاله ،ل ميكن أأن تدمع اإجراء تقيمي ملدى
فهم املشاركني املعزز للموضوع املناقَش يف حلقات العمل.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

بياانت ا ألداء دقيقة وقابةل للتحقق مهنا ابلقدر املبل عنه .اإل أأهنا تس تويف هذا املعيار
جزئيا ،حيث إان البياانت ل ميكن أأن تدمع اإجراء تقيمي ملدى فهم املشاركني املعزز
للموضوع املناقَش يف حلقات العمل.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

تس تويف بياانت ا ألداء هذا املعيار جزئيا ألهنا قد مت الإبالغ هبا يف املواعيد املناس بة ابلقدر
املتاح.

.1و.

الوضوح/الشفافية

تس تويف بياانت ا ألداء هذا املعيار جزئيا ألهنا واحضة وشفافة ابلقدر املتاح.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري جزئيا.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة جزئيا ألهنا توفر مقياسا لعدد حلقات العمل اليت تقوم هبا ثالثة
ماكتب من ماكتب الويبو اخلارجية ( أأل ويه مكتب الويبو يف الربازيل ،ومكتب الويبو يف
الياابن ،ومكتب الويبو يف س نغافورة) ،وتوفر عىل وجه التحديد مقياسا لعدد واضعي
الس ياسات ،واملسؤولني احلكوميني ،ومماريس امللكية الفكرية يف تكل احللقات.
ولكن بياانت ا ألداء مقيدة يف السامح ابإ جراء تقيمي ملدى فهم املشاركني املعزز للموضوع
املناقَش يف حلقات العمل .ويرجع ذكل يف املقام ا ألول اإىل الطريقة اليت صي َ هبا مؤ ر
ا ألداء.

التقدير:
دقيق
 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

غري دقيق

غري قابل للقياس
ل ميكن ،بناء عىل بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار ،تقيمي درجة التقيمي
اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ ابلاكمل" .ويرجع ذكل اإىل قيود يف مجع البياانت اليت
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من شأأهنا أأن تكون قادرة عىل تقدمي ادلمع الاكمل لتقيمي مؤ ر ا ألداء بصيغته احلالية.
.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :21الإدارة التنفيذية
مؤ ر ا ألداء :النس بة املئوية لإخطارات الانضامم وغريها من التدابري املتعلقة ابملعاهدات واملعاجلة يف الوقت املناسب.
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

لقد تبني أأن بياانت ا ألداء اليت قدمت بشأأن مؤ ر ا ألداء هذا وجهية وقيمة ألهنا تقدم
بياانت للمساعدة عىل قياس اإنتاجية مكتب املستشار القانوين وكفاءته.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء شامةل جزئيا ،ألن الواثئق املؤيدة لبياانت ا ألداء اكنت غري اكمةل .وتتضمن
بياانت ا ألداء تقديرات للوقت الالزم لعمليات الانضامم والإعالانت .اإل أأن هذه التقديرات
غري مؤيدة بأأدةل اكفية.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

ميكن احلصول عىل بياانت ا ألداء بسهوةل جزئيا ،وما يعيق مجع البياانت بفعالية هو الواثئق
ادلامعة املتاحة غري الاكمةل.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

بياانت ا ألداء دقيقة وميكن التحقق مهنا جزئيا بسبب الواثئق ادلامعة غري الاكمةل املتاحة
لتأأكيد البياانت املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

ميكن ،بناء عىل بياانت ا ألداء املقدمة ،اس تنتاج أأنه مت الإبالغ عن بياانت ا ألداء يف
املواعيد املناس بة بشلك جزيئ فقط.

.1و.

الوضوح/الشفافية

شفافية بياانت ا ألداء ووضوهحا اكان حمدودين بسبب الواثئق ادلامعة غري الاكمةل.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري جزئيا.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

ل ميكن ،بناء عىل بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار ،تقيمي درجة التقيمي
اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ ابلاكمل" ،بسبب الافتقار اإىل واثئق دامعة اكفية
لتأأكيد البياانت املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :22اإدارة الربامج واملوارد
مؤ ر ا ألداء :متايش عوائد ا ألموال املستمثرة مع املعايري اليت حددهتا اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة ألنه تقدم بياانت للتحقق من أأن الاستامثرات تامتىش مع قابلية
املنظمة لتحمل خماطر الاستامثر ومعايري ا ألداء ،عىل النحو اذلي حددته اللجنة
الاستشارية املعنية ابلستامثر.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء اكفية وشامةل ،وتوجد بياانت من أأطرف أأخرى دلمع البياانت اخلاصة بعوائد
الاستامثر .وميكن التوفيق بني بياانت ا ألداء ومعايري الاستامثر اليت وضعهتا اللجنة
الاستشارية املعنية ابلستامثر.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

ميكن حتسني مجيع البياانت واحلصول علهيا عن طريق اإنشاء جدول بياانت لتسجيل
بياانت ا ألداء ابنتظام.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

بياانت ا ألداء دقيقة وقابةل للتحقق مهنا يف ضوء الواثئق ادلامعة ذات الصةل.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

.1و.

الوضوح/الشفافية

قدمت بياانت ا ألداء اإىل اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر من أأجل الرصد واختاذ
الإدارة للقرارات ،ولكن ميكن عرض بياانت ا ألداء عىل حنو أأفضل من خالل اس تخدام
جدول بياانت.
بياانت ا ألداء واحضة وشفافية ويوجد تأأكيد من طرف أخر دلقة البياانت.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري دقيق

غري قابل للقياس

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ لكيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

اإننا نقبل التعليقات اليت تقول بأأنه ميكن حتسني مجع البياانت واحلصول علهيا .وسوف
يتوىل هذا العمل خبري اخلزانة اذلي سينضم قريبا اإىل شعبة املالية.
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الربانمج  :23اإدارة املوارد البرشية وتطويرها
مؤ ر ا ألداء :النس بة املئوية للوحدات التنظميية اليت دلهيا حاليا خطط للقوى العامةل مرتبطة خبطط العمل الس نوية
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

.1ب.

الكفاية/الشمول

تقدم بياانت ا ألداء تفاصيل اكفية عن عالقة القضااي املرتبطة ابلقوى العامةل اب إلجراءات
اخملطط لها .ورمغ أأهنا ل تظهر بشلك شامل العالقة املبا رة خبطة العمل الس نوية للوحدة
التنظميية ،فاإن اإدارة املوارد البرشية أأوحضت أأنه قد متت تغطية الغرض من جعل املديرين
ينظرون يف القوى العامةل دلهيم يف س ياق ا ألنشطة اخملطط لها ،رمغ أأن العالقة بني خطط
معل القوى العامةل وخطط العمل ليست عالقة تناظر أأحادي.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء بفعالية ويسهل أأيضا احلصول علهيا استنادا اإىل خطط مفصةل مت
حتميلها عىل نظام اإدارة ا ألداء املؤسيس وُيتفظ هبا أأيضا قسم ختطيط املوارد البرشية.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

ُأبل عن بياانت ا ألداء بدقة عىل أأساس أأهنا تتعلق خبطط معل القوى العامةل ،وميكن
التحقق مهنا خبطط العمل ا ألساس ية.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

جرى تتبع بياانت ا ألداء من خالل جدول حلالت خطط معل القوى العامةل ،ويوحض هذا
اجلدول حاةل التخطيط ألعامل القوى العامةل للك وحدة تنظميية .ويوفر ذكل معلومات
اكفية لفهم احلاةل الراهنة للتخطيط ألعامل القوى العامةل.

.1و.

الوضوح/الشفافية

بياانت ا ألداء واحضة ألهنا تسمح للمس تخدمني بفهم التقدم احملرز يف اإجناز خطط معل
القوى العامةل .والغرض من مؤ ر ا ألداء هذا ،كام أأوحضت اإدارة املوارد البرشية ،هو
زايدة مس توى نضج التخطيط للقوى العامةل يف س ياق ا ألنشطة اخملطط لها اليت تضطلع
هبا الوحدات التنظميية .وتوحض بياانت ا ألداء بشفافية العالقة بني القضااي والاسرتاتيجيات
وخطط العمل رمغ أأن هذا قد ل تكون هل عالقة تناظر أأحادي مبا ر مع خطط العمل
الس نوية.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

تتعلق بياانت ا ألداء املقدمة خبطط معل القوى العامةل مقارنة خبطط القوى العامةل اليت
جيري عادة اإعدادها قبل الثنائية يف اإطار معلية اإعداد الربانمج واملزيانية.
وبياانت ا ألداء وجهية وقيمة دلرجة أأهنا توفر معلومات مفصةل عن الإجراءات اليت مت
التفاق علهيا ملعاجلة ا ألنشطة اخملطط لها وهذه الإجراءات أأيضا ترتبط مبؤ رات ا ألداء
ذات الصةل.

التقدير:
دقيق

غري دقيق

غري قابل للقياس
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 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ لكيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :24خدمات ادلمع العامة
مؤ ر ا ألداء :متوسط سعر التذاكر (تذاكر  TMCو)UNDP
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

معايري بياانت ا ألداء

تس تويف املعايري جزئيا

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة ألهنا توفر مقياسا مبا را لخنفاض متوسط تلكفة التذكرة عىل
أأساس س نوي مقارنة بأأساس املقارنة.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء اكفية وشامةل ،وتؤيدها معلومات مفصةل عن جتزئة تاكليف السفر .وهذا
يسمح برصد ا ألداء ،عىل أأساس شهري ،يف ضوء الهدف املحدد.
وجتدر الإشارة اإىل أأن حساب بياانت ا ألداء يشمل تلكفة التذاكر املسرتدة قميهتا ،رمغ أأن
مؤ ر ا ألداء ل ُيدد سوى تذاكر  ركة اإدارة ا ألسفار ( )TMCوتذاكر برانمج ا ألمم
املتحدة الإمنايئ ( .)UNDPولكن هذا الإدراج ل يغري بياانت ا ألداء املبل عهنا تغيريا
جوهراي.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء بفعالية وميكن احلصول علهيا بسهوةل من تقارير قدمهتا  ركة اإدارة
ا ألسفار ومن النظام املايل بربانمج الإدارة املتاكمةل لتذاكر برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

مت الإبالغ عن بياانت ا ألداء بدقة ،ويه قابةل للتحقق مهنا ابلتقارير الشهرية اليت قدمهتا
 ركة اإدارة ا ألسفار وابلنظام املايل بربانمج الإدارة املتاكمةل لتذاكر برانمج ا ألمم املتحدة
الإمنايئ.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

ُأبل عن بياانت ا ألداء يف املواعيد املناس بة عىل أأساس ربع س نوي من خالل تقارير
ا ألنشطة وا ألنشطة الإحصائية لقسم دمع ا ألسفار والبعثات .وهذا التواتر اكف لرصد
التقدم املنتظم يف ضوء مؤ ر ا ألداء.

.1و.

الوضوح/الشفافية

بياانت ا ألداء واحضة وشفافة ألهنا تسمح للمس تخدمني بفهم التقدم احملرز يف ضوء الهدف.
وتوجد أأيضا معلومات مفصةل عىل مس توى يسمح ابإخضاع تاكليف السفر ألنواع خمتلفة
من التحليل.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه

واستنادا اإىل التثبيت ا ألويل لتاكليف  ركة اإدارة ا ألسفار من النظام املايل بربانمج الإدارة
املتاكمةل ،وجدت شعبة الرقابة ادلاخلية أأن تاكليف الرشكة أأعىل بنحو  %10مقارنة
ببياانت ا ألداء املبل عهنا .اإل أأن قسم دمع ا ألسفار والبعثات ( )TMSأأوحض يف وقت
لحق لشعبة الرقابة ادلاخلية أأهنم ل يعمتدون عىل تقرير الرشكة اإل ألغراض رصد بياانت
ا ألداء ألن هذا يرتبط ارتباطا مبا را ابلفواتري املرسةل من الرشكة .وعالوة عىل ذكل،
أأوحضت الرشكة أأيضا أأهنم وجدوا أأيضا أأن تقرير نظام الإدارة املتاكمةل ل يعول عليه ،ومن
مث يعمتَد عىل تقرير الرشكة .وس يكون من املس تحسن أأن حتدد شعبة املشرتايت والسفر
أأس باب الاختالفات املوجودة بني التقرير الناجت عن نظام الإدارة املتاكمةل وتقرير الرشكة،
و أأن جتري التغيريات ،اإذا لزم ا ألمر ،لضامن تقدمي تقارير أأكرث دقة من نظام الإدارة
املتاكمةل.
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ا ألداء
.2

الكفاية.

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ لكيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :25تكنولوجيا املعلومات والتصالت
مؤ ر ا ألداء :اس مترارية خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت ابلنس بة ل ألنظمة املهمة
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة ألهنا تقدم معلومات مفيدة عن التدابري املتخذة لضامن اس مترارية
خدمات ا ألنظمة املهمة لتكنولوجيا املعلومات والتصالت .ويقدم التقرير املفصل عن
اختبارات تشغيل التجهزيات الاحتياطية معلومات قمية عن طبيعة الاختبارات اليت
ُأجريت ونتاجئها.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء اكفية ألهنا تقدم معلومات اكفية عن اخلدمات وا ألنظمة اليت اكنت مضن
نطاق مرشوع اس مترارية اخلدمات ،ويه أأيضا شامةل ألن تقرير هناية املرشوع والتقرير
اخلاص ابختبارات تشغيل التجهزيات الاحتياطية يقدمان معلومات مفصةل عن نتاجئ
العملية.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء بفعالية وميكن أأيضا احلصول علهيا بسهوةل من خالل تقارير حتتفظ هبا
اإدارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت (.)ICTD

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

قدم تقرير بياانت ا ألداء بدقة ،وميكن التحقق منه استنادا اإىل نتاجئ الاختبارات اليت
ُأجريت.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

ُأبل عن بياانت ا ألداء يف الوقت املناسب بعد الانهتاء من الاختبارات اليت ُأجريت.

.1و.

الوضوح/الشفافية

بياانت ا ألداء واحضة وشفافة ألهنا تسمح ملس تخديم املعلومات بفهم نطاق املرشوع،
وا ألهداف والاس تنتاجات املس تخلصة من الاختبارات اليت ُأجريت.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ لكيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :26الرقابة ادلاخلية
مؤ ر ا ألداء ( :أأ) الانهتاء من تقارير الرقابة يف الوقت املناسب وابجلودة املطلوبة( ،ب) عدد معليات التدقيق والتقيمي اليت
أأجنزت وفقا خلطة معل الرقابة( ،ج) عدد الشاكوى/التقارير بشأأن التعامل مع سوء السلوك احملمتل.
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

تس تويف املعايري جزئيا

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

تقدم بياانت ا ألداء معلومات موضوعية فامي يتعلق جبميع أأعامل الرقابة املذكورة يف مؤ ر
ا ألداء ،اذلي يقدم مبا رة معلومات أأساس ية لقياس التقدم احملرز حنو حتقيق النتيجة
املرتقبة.

.1ب.

الكفاية/الشمول

تقدم بياانت ا ألداء معلومات مفصةل عن أأنشطة التحقيق والتدقيق وتقيمي ا ألداء.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء يف أأثناء القيام بأأعامل الرقابة .وعرث عىل املعلومات عىل القرص
املشرتك .وتوجد أأيضا معلومات متاحة لعامة الناس عىل موقع الويبو الإلكرتوين العام (وفامي
ييل مثال عىل ذكل):
_http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_24/wo
pbc_24_6.pdf

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

تستند بياانت ا ألداء اإىل الواثئق ادلامعة اليت توفر معلومات موثوقة لبياانت ا ألداء.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

.1و.

الوضوح/الشفافية

توجد تقارير فصلية بشأأن مؤ ر ا ألداء يف اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
( ،)IAOCوتقرير س نوي يقدمه مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإىل امجلعية العامة للويبو.
وهذه العمليات تمكن الربانمج من تلبية الزتامات املساءةل ومن اإعادة توجيه خطة العمل
مىت اكن ذكل رضوراي.
ُأبل أأحصاب املصلحة ببياانت ا ألداء بوضوح يك يمتكنوا من اختاذ قرارات سلمية .وتقدم
بياانت ا ألداء بطريقة تتسم ابلشفافية والواقعية ،وميكن مجليع موظفي الشعبة توجيه أأداهئم
بناء عىل هذه البياانت.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

ولكن جتدر الإشارة اإىل اجلوانب التالية:
 بياانت ا ألداء املذكورة بشأأن النقطة ( أأ) من مؤ ر ا ألداء ليست اكمةل .ويف حني أأنالواثئق ادلامعة لبياانت ا ألداء تتضمن معلومات عن الانهتاء من تقارير التدقيق والتقيمي،
قدمت معلومات بشأأن تقارير التحقيق فقط.
 بياانت ا ألداء العام للنقطة ( أأ) من مؤ ر ا ألداء تتعلق فقط ابلتوقيت املناسب ومل تقدمأأي معلومات بشأأن ابجلانب النوعي .وذلكل اكن ميكن توس يع نطاق بياانت ا ألداء
ابملعلومات اليت مت حتديدها يف البياانت ادلامعة بشأأن ختصيص املوارد لش ىت املهام ،و أأيضا
بشأأن حاةل التوصيات ،وهو ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يسمح ابإجراء تقيمي فعال للتقدم
احملرز يف حتقيق النتيجة املرتقبة.
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.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ لكيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :27خدمات املؤمترات واللغات
مؤ ر ا ألداء :خفض تاكليف الطباعة (للك صفحة)
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية وقمية ألهنا توفر مقياسا مبا را لتلكفة طباعة الصفحة مما ميكن أأن
يكون ذا صةل مبؤ ر ا ألداء والهدف .وتوفر البياانت ا ألساس ية مؤ را عىل التلكفة اجملز أأة
حسب العنرص.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء شامةل ألهنا تقدم مجيع املعلومات الالزمة لإجراء تقيمي شامل للبياانت
املس تخدمة يف الإبالغ يف ضوء مؤ ر ا ألداء .وتقدم بياانت ا ألداء تفاصيل اكفية عن
التاكليف املبا رة وغري املبا رة املس تخدمة حلساب تاكليف طباعة الصفحة.
ومع ذكل ل تراعي بياانت ا ألداء تاكليف غري مبا رة مثل الكهرابء وتناقص القمية ألن
هذه التاكليف ل ميكن أأن تنسب بشلك فردي اإىل املطبعة.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء بفعالية وميكن احلصول علهيا بسهوةل من نظام التخطيط للموارد
املؤسس ية بنظام الإدارة املتاكمةل ،فضال عن اإماكنية احلصول علهيا من ألت الطباعة.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

ُأبل عن بياانت ا ألداء بدقة وميكن التحقق مهنا ابلبياانت املالية يف نظام الإدارة املتاكمةل
وابلبياانت الصادرة عن ألت الطباعة.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

ُأبل عن بياانت ا ألداء يف املواعيد املناس بة ،وميكن تتبعها ابنتظام من خالل تقارير
اإحصائية داخلية من املطبعة.

.1و.

الوضوح/الشفافية

بياانت ا ألداء واحضة وشفافة ألهنا تسمح للمس تخدمني بفهم التجزئة التفصيلية لتاكليف
الطباعة وتسمح ابختاذ القرارات.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ لكيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :28السالمة وا ألمن
مؤ ر ا ألداء :النس بة املئوية للطلبات املقدمة يف الوقت املناسب بشأأن املساعدة عىل تأأمني السالمة وا ألمن خالل املؤمترات
أأو التظاهرات اليت تعقد يف جنيف أأو خارّجا.
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

معايري بياانت ا ألداء

تس تويف املعايري جزئيا

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

.1ب.

الكفاية/الشمول

مل حتظ بياانت ا ألداء ،كام ذكر أأعاله ،بتتبع مهنجي خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،ول
ميكن حتديد ما اإذا اكنت قامئة الطلبات الواردة اكمةل أأم ل وما اإذا اكنت مجيع الطلبات
الواردة قد تلقت ادلمع الاحتياطي الرسيع املطلوب أأم ل .فال تس تويف بياانت ا ألداء هذا
املعيار.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

املعلومات ا ألساس ية املتعلقة بطلبات ادلمع الاحتياطي الرسيع متوفرة يف شلك طلبات
رمسية وفواتري .ومع ذكل ،مل جتمع هذه املعلومات بفعالية خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير
بسبب عدم اس تخدام ألية تتبع مهنجية لطلبات ادلمع .وقد جرى تبس يط العملية يف
أ
الثنائية احلالية من خالل جدول بياانت لتتبع ا ألحداث واملؤمترات .فتس تويف بياانت الداء
هذا املعاير جزئيا فقط.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

ميكن التحقق مبا رة من بياانت ا ألداء (ابلقدر اذلي مت جتميعه) مع البياانت ا ألساس ية.
ومع ذكل ،ل حتتوي البياانت ا ألساس ية عىل معلومات عن توقيت تلبية الطلب ،وذلكل
ل ميكن حتديد ادلقة .فتس تويف بياانت ا ألداء هذا املعاير جزئيا.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

مل حتظ بياانت ا ألداء ،كام ذكر أأعاله ،بتتبع مهنجي خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،ومن مث
ل ميكن اعتبارها مقدمة بشلك منتظم مبا يكفي لتتبع التقدم احملرز.

.1و.

الوضوح/الشفافية

تقدم بياانت ا ألداء معلومات واحضة جزئيا فامي يتعلق بقامئة طلبات ادلمع الاحتياطي
الرسيع املرتبطة ابلفواتري .ولكن ل توجد معلومات اإضافية عن طبيعة احلدث أأو املؤمتر
وتوقيت الطلب .فتس تويف بياانت ا ألداء هذا املعاير جزئيا.

من املفهوم دلى قسم خدمات تنس يق شؤون السالمة وا ألمن ( )SSCSأأن مؤ ر ا ألداء
يتعلق بتلبية الطلبات الواردة بشأأن املساعدة عىل تأأمني السالمة وا ألمن خالل املؤمترات
أأو التظاهرات اليت تعقد يف جنيف أأو خارّجا يف الوقت املناسب.
وعادة ما تلىب طلبات املساعدة يف شؤون السالمة وا ألمن من خالل طلبات رمسية
للحصول عىل موارد اإضافية من  راكت ا ألمن اخلارجية (وتعرف هذه الطلبات أأيضا بأأهنا
طلبات ادلمع الاحتياطي الرسيع) .وحتتوي بياانت ا ألداء عىل معلومات عن قامئة بطلبات
ادلمع الاحتياطي الرسيع ،املرتبطة بفواتري من  ركة ا ألمن اخلارجية .ولكن ل ميكن حتديد
ما اإذا اكنت القامئة اكمةل أأم ل ،ألن هذه املعلومات مل حتظ ابلتتبع املهنجي خالل الفرتة
املشموةل ابلتقرير .وعالوة عىل ذكل ،ل يوحض جتميع البياانت توقيت تلبية طلبات
املساعدة .ومن مث فاإن بياانت ا ألداء تس تويف هذا املعيار جزئيا فقط.
وتقدم أأيضا بياانت ا ألداء معلومات عن عدد معليات تدقيق املؤمترات /الاجامتعات
اخلارجية اليت ُأجنزت خالل الثنائية ،ولكن هذه املعلومات ليست ذات صةل مبا رة
مبؤ ر ا ألداء املحدد.
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.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري جزئيا.

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

ل ميكن ،كام ذكر أأعاله ،أأن نس تنتج بعد اس تعراض البياانت ما اإذا اكنت قامئة طلبات
احلصول عىل املساعدة اكمةل أأم ل .وعالوة عىل ذكل ،ل توجد معلومات عن توقيت تلبية
الطلبات .ومن مث ل تس تطيع شعبة الرقابة ادلاخلية أأن تقمي دقة نظام اإشارات السري.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :29قاعة املؤمترات اجلديدة
مؤ ر ا ألداء :اإكامل اإجراءات تأأمني احمليط حسب معايري ا ألمم املتحدة ادلنيا ل ألمن التشغييل يف املقار ()UN H-MOSS
ابلنس بة لقاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة ألهنا تقدم دليال عىل العمل املن َجز يف ضوء التدابري املزمع
اختاذها.

.1ب.

الكفاية/الشمول

تقدم بياانت ا ألداء معلومات اكفية وشامةل لبيان مدى العمل املن َجز.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

تس تويف بياانت ا ألداء هذا املعيار جزئيا ألن جسالت خطط املرشوع مدرجة يف واثئق
متعددة نتيجة للتغريات اليت حدثت يف اخلطط عىل مدى عدة س نوات .ومن مث فاإن
الرجوع اإىل واثئق متعددة من دون ألية تتبع يس هتكل وقتا كبريا.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

بياانت ا ألداء قابةل للتحقق مهنا ،وقد ُأبل عهنا بدقة من خالل الواثئق ادلامعة.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

مت الإبالغ عن بياانت ا ألداء يف املواعيد املناس بة من خالل تقارير دورية قدمت اإىل
ادلول ا ألعضاء.

.1و.

الوضوح/الشفافية

تس تويف بياانت ا ألداء هذا املعيار جزئيا ألنه ميكن زايدة وضوح الربط بني الواثئق
املرجعية.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري متاما.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ لكيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :30الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر
مؤ ر ا ألداء :عدد مرات تزنيل املواد واملبادئ التوجهيية اخلاصة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

تقدم بياانت ا ألداء مبا رة معلومات قيمة عن مؤ ر ا ألداء ألهنا تشري اإىل عدد مرات
التزنيل وعدد مرات زايرة الصفحات بشأأن مواد ومبادئ توجهيية خاصة برشاكت صغرية
ومتوسطة مختارة.

.1ب.

الكفاية/الشمول

تقدم بياانت ا ألداء معلومات اكفية لقياس التقدم اذلي أأحرزه مؤ ر ا ألداء.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجع قسم اتصالت الويب يف الويبو بياانت ا ألداء ،و أأبل الربانمج هبا عىل أأساس س نوي.

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

ميكن أأن تكون املعلومات قابةل للتحقق مهنا ،ويه دقيقة بناء عىل الواثئق ادلامعة.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

جيري الإبالغ عن مؤ ر ا ألداء عىل أأساس منتظم يف لك تقرير من تقارير أأداء الربانمج،
ويوفر هذا الإبالغ معلومات أنية عن حاةل التزنيالت وزايرات الصفحات.

.1و.

الوضوح/الشفافية

بياانت ا ألداء واحضة ،ول تزال املعلومات يف متناول أأحصاب املصلحة ذوي الصةل داخل
الربانمج.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري مبا فيه
الكفاية.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "غري قابل للقياس" ،ابدلقة ،وذكل
بسبب عدم وجود هدف ملؤ ر ا ألداء.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.
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الربانمج  :31نظام لهاي
مؤ ر ا ألداء :عضوية وثيقة جنيف ()1999
.1

تقيمي بياانت ا ألداء

التقدير:
تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية

تس تويف املعايري جزئيا

معايري بياانت ا ألداء

ل تس تويف املعايري

التعليقات /القصور يف البياانت

 .1أأ.

الوجاهة/القمية

بياانت ا ألداء وجهية وقيمة ألهنا حتدد عدد ا ألطراف املتعاقدة اجلديدة يف اتفاق لهاي
(وثيقة جنيف  ،)1999ومرتبطة ابلمنو احملمتل ،وزايدة أأنشطة الربانمج.

.1ب.

الكفاية/الشمول

بياانت ا ألداء اكفية وشامةل ،وتشمل مجيع جوانب مؤ ر ا ألداء .وا ألدةل املؤيدة لبياانت
ا ألداء اكمةل.

.1ج.

مجع البياانت بفعالية /سهوةل
احلصول علهيا

مجعت بياانت ا ألداء بفعالية ،وميكن احلصول بسهوةل عىل املعلومات اخلاصة ببياانت
ا ألداء ،وهذه املعلومات متاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين.
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty
_id=9

.1د.

ادلقة/اإماكنية التحقق

بياانت ا ألداء دقيقة ،وميكن التحقق بسهوةل من ا ألدةل املؤيدة يف ضوء املعلومات الواردة
عىل موقع الويبو الإلكرتوين.

.1ه.

الإبالغ يف املواعيد املناس بة

مت الإبالغ عن بياانت ا ألداء يف املواعيد املناس بة ،ويه تؤثر يف الاسرتاتيجية واختاذ
القرارات.

.1و.

الوضوح/الشفافية

بياانت ا ألداء واحضة وشفافة ،وميكن التحقق مهنا عىل موقع الويبو الإلكرتوين.

.1ز.

الاس تنتاج املتعلق ببياانت
ا ألداء

ميكن ،بناء عىل تقيمي املعلومات املقدمة ،اس تنتاج أأن بياانت ا ألداء تس تويف املعايري متاما.

.2

تقيمي دقة نظام اإشارات السري

التقدير:
دقيق

غري قابل للقياس

غري دقيق

 .2أأ.

دقة نظام اإشارات السري

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير ،ويه "نفذ جزئيا" ،ابدلقة ،وذكل بناء عىل
بياانت ا ألداء املقدمة بشأأن مؤ ر ا ألداء اخملتار.

.2ب.

التعليقات الواردة بشأأن
الربانمج

ل تعليق.

[ييل ذكل املرفق الرابع]
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املرفق الرابع

امللحق الرابع – اإطار التثبيت
الربانمج
الربانمج  :1قانون الرباءات

النتيجة املرتقبة
ھ 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية
وس ياس ية مكيفة ومتوازنة يف جمال
امللكية الفكرية

مؤ ر ا ألداء

أأساس املقارنة

عدد ادلول ا ألعضاء اليت شعرت
ابلرضا إازاء مس توى جودة املشورة
القانونية فامي خيص الرباءات ومناذج
املنفعة وا ألرسار التجارية وادلوائر
املتاكمةل ،والنس بة املئوية لهذه ادلول

أأساس املقارنة احملدث يف هناية
 9 :2013جميبني (،)%90
استنادا اإىل اس تقصاء أأجرته شعبة
الرقابة ادلاخلية يف عام 2013

%90

أأعرب  9جميبني عن مس توى رضا بلغت نسبته
يف املتوسط  ( %94أأفريقيا ،3 :البدلان العربية:
 1أس يا واحمليط الهادئ ،2 :بعض البدلان يف
أأورواب وأس يا 2 :أأمرياك الالتينية والاكرييب)1 :

اعامتد معاهدة لقانون
التصاممي من خالل مؤمتر
دبلومايس حممتل

قرار امجلعية العامة للويبو بعدم عقد مؤمتر
دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف
هناية النصف ا ألول من عام  2017اإل اإذا انهتت
املناقشات اخلاصة ابملساعدة التقنية والكشف
أأثناء دوريت اللجنة ادلامئة الرابعة والثالثني
واخلامسة والثالثني.

ل ينطبق

أأربع حكومات وست
منظامت ل إالدارة امجلاعية

وقعت  14حكومة وطنية (بنغالديش،
اكمبوداي ،غامبيا ،اإندونيس يا ،ا ألردن ،ليبرياي،
مالزياي ،موريش يوس ،انميبيا ،نيبال ،نيجرياي،
الفلبني ،رسي لناك ،ترينيداد وتوابغو) و63
منظمة من منظامت الإدارة امجلاعية مذكرات
التعبري عن الاهامتم مبرشوع الشفافية واملسائةل
واحلومكة.

أأساس املقارنة احملدث يف هناية
 79( %95 :2013من أأصل )83
من املشاركني قدموا تقارير اإجيابية
(اس تخدام اس تبيان التعليقات يف
مخسة أأنشطة من تنظمي شعبة

%80

 370( %92من أأصل  )398من املشاركني
قدموا تقارير اإجيابية (اس تخدام اس تبيان
التعليقات يف  15نشاطا من تنظمي شعبة
املعارف التقليدية يف الثنائية )15/2014

الربانمج  :2العالمات
التجارية والتصاممي الصناعية
والبياانت اجلغرافية

اتفاق بشأأن اإطار معياري إلجراءات أأساس املقارنة احملدث يف هناية
ھ 1.1تعاون معزز بني ادلول
تسجيل التصاممي الصناعية وصيانهتا  :2013ل يوجد اإطار معياري
ا ألعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية
إلجراءات تسجيل التصاممي
متوازنة يف جمال امللكية الفكرية والتفاق
الصناعية
عىل حماور محددة وعىل صكوك دولية
بشأأهنا

الربانمج  :3حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة

ھ 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية عدد احلكومات ومنظامت الإدارة
القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من امجلاعية املوقعة لتفاق مع الويبو
لوضع معيار جديد لضامن جودة
املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية
الشفافية واملساءةل واحلومكة
بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان
املنتقةل اإىل اقتصاد السوق احلر

الربانمج  :4املعارف التقليدية ھ 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو
القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من اليت تسفر عن تقارير حول كفاءات
و أأشاكل التعبري الثقايف
معززة لفهم مبادئ و أأنظمة و أأدوات
املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية
التقليدي واملوارد الوراثية
امللكية الفكرية والانتفاع هبا من
بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان
أأجل حامية املعارف التقليدية
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان

الهدف

بياانت ا ألداء
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الربانمج

النتيجة املرتقبة
املنتقةل اإىل اقتصاد السوق احلر

الربانمج  :5نظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات

مؤ ر ا ألداء
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
وإادارة العالقة بني امللكية الفكرية
واملوارد الوراثية

الربانمج  :6نظاما مدريد
ولش بونة
الربانمج  :7التحكمي
والوساطة و أأسامء احلقول

ھ 9.2حامية فعاةل للملكية الفكرية يف عدد ّجات اإدارة تسجيل احلقول
العليا املكونة من رموز البدلان
احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة
واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان مبساعدة تقدهما الويبو لتصممي أأو
اإدارة أليات حامية امللكية الفكرية
وفقا للمعايري ادلولية
ھ 5.3فهم معمق جلدول أأعامل التمنية النس بة املئوية للمشاركني يف
اجامتعات الويبو (ادلول ا ألعضاء
دلى ادلول ا ألعضاء واملنظامت
جمل
أ
احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأحصاب واملنظامت احلكومية ادلولية وا متع
املدين و أأحصاب املصلحة الخرين)
املصلحة الخرين
الراضني عن املعلومات اليت تلقوها
بشأأن توصيات جدول أأعامل التمنية

الربانمج  :9البدلان ا ألفريقية

ھ 4.3أليات وبرامج تعاونية معززة
ومكيفة حسب احتياجات البدلان

تنقية السجل ادلويل الإلكرتوين
لنظام لش بونة

عدد أليات أأو برامج أأو  رااكت
التعاون اجلديدة أأو املعززة اليت

الهدف

املعارف التقليدية يف الثنائية
)13/2012

مس توى رضا املنتفعني مبعاهدة
مس توى رضا املنتفعني مبعاهدة
ھ 1.2انتفاع مزتايد بنظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات كسبيل ل إاليداع التعاون بشأأن الرباءات عن خدمات التعاون بشأأن الرباءات يف عام
املعلومات والتدريب اليت تركز عىل  2009عن خدمات املعلومات
ادلويل لطلبات الرباءات
والتدريب املقدمة للمنتفعني
املنتفعني
ابملعاهدة
ھ 7.2اإنتاجية وجودة خدمات
حمس نة يف معليات نظايم مدريد
ولش بونة

الربانمج  :8تنس يق جدول
أأعامل التمنية

أأساس املقارنة

بياانت ا ألداء

الاحتفاظ مبس توى رضا
املنتفعني مبعاهدة التعاون
بشأأن الرباءات يف عام
 2009أأو ارتفاع هذا
املس توى

نظام اإلكرتوين يربط
أأساس املقارنة احملدث يف هناية
 :2013تس تخدم الطلبات ادلولية السجل ادلويل بقاعدة
ألغراض السجل الإلكرتوين ادلويل بياانت لش بونة اإكسربس
عىل موقع الويبو الإلكرتوين
منذ صيف 2013

ارتفع مس توى الرضا العام للمنتفعني ابخلدمات
اليت تقدهما الويبو يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات بنس بة  %11منذ عام  2009ليصل
اإىل .%89
اس تمكلت الواّجة الإلكرتونية اليت تربط بني
السجل ادلويل وقاعدة بياانت لش بونة اإكسربس
عىل موقع الويبو الإلكرتوين ونرشت يف 2014

أأساس املقارنة احملدث يف هناية
ّ 70 :2013جة من ّجات اإدارة
تسجيل احلقول العليا املكونة من
رموز البدلان (الرتامكي بهناية
)2013

أأربع ّجات اإدارة جديدة

يف الثنائية ّ ،15/2014جتان جديداتن من
ّجات اإدارة تسجيل احلقول العليا املكونة من
رموز البدلان ( .GQو( ).VGالعدد الرتامكي
بعد وقف ّجة اإدارة واحدة)71 :

ل ينطبق

%80

%78.57

أأفريقيا ()3

أأفريقيا ()2

أأفريقيا ( "1" :)2التوقيع عىل مذكرة تفامه مع
املنظمة ادلولية للفرنكوفونية يف مايو ،2014
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الربانمج

النتيجة املرتقبة

والعربية وبدلان أس يا واحمليط النامية والبدلان ا ألقل منوا
الهادئ و أأمرياك الالتينية
والاكرييب والبدلان ا ألقل منوا

مؤ ر ا ألداء
دمعت لتشجيع أأو تعزيز التعاون
دون ا إلقلميي أأو ا إلقلميي يف جمال
امللكية الفكرية

أأساس املقارنة

الهدف

املنطقة العربية ()2

املنطقة العربية ()1

أس يا واحمليط الهادئ ()4

أس يا واحمليط الهادئ ()4

أأمرياك الالتينية والاكرييب ()3

أأمرياك الالتينية والاكرييب
()7

ب َدلان اثنان من البدلان ا ألقل منوا
مشموةل يف التوزيع ا إلقلميي الوارد
أأعاله
مرشوعات التكنولوجيا املالمئة يف
ثالثة من البدلان ا ألقل منوا

بياانت ا ألداء
" "2اإقامة تعاون بني الاحتاد ا ألفريقي والويبو
مبوجب اإعالن دااكر بشأأن امللكية الفكرية من
أأجل أأفريقيا
املنطقة العربية ( "1" :)1التوقيع عىل مذكرة
تفامه مع مجعية الإمارات للملكية الفكرية،
الإمارات العربية املتحدة ،يف أأكتوبر .2015

يندرج مضن التوزيع
من
4
عاله
ا إلقلميي الوارد أأ
أس يا واحمليط الهادئ ( "1" :)1رابطة أأمم
البدلان ا ألقل منوا
جنوب  رق أس يا،
مزيد من مرشوعات
أأمرياك الالتينية والاكرييب 6 :مرشوعات جارية
التكنولوجيا املالمئة يف
قل
أ
أأربعة من البدلان ا ألقل منوا تندرج مضن التوزيع ا إل ميي الوارد أعاله 4
منظامت من البدلان ا ألقل منوا
عىل ا ألقل
يف اإطار املرحةل الثانية من مرشوع جدول أأعامل
التمنية بشأأن تكوين الكفاءات يف اس تخدام
املعلومات التقنية والعلمية املالمئة من الناحية
التكنولوجية كحل لتحدايت اإمنائية حمددة ،مت
التوقيع عىل مذكرات تفامه مع أأربع بدلان من
البدلان ا ألقل منوا (اإثيوبيا ،ورواندا ،ومجهورية
تزنانيا املتحدة ،و أأوغندا) ،وحبلول هناية عام
 ،2015اكن تنفيذ املرشوع قد اس هتل يف ثالثة
من تكل البدلان (اإثيوبيا ،ورواندا ،ومجهورية
تزنانيا املتحدة).

الربانمج  :10التعاون مع
بعض البدلان يف أأورواب
وأس يا

ھ 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية
يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية

عدد اجلامعات اليت وضعت
س ياسات امللكية الفكرية

ُيدد لحقا

 30جامعة اإضافية

( 436بولندا ،434 :الاحتاد الرويس،1 :
أأوزبكس تان)1 :
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الربانمج

النتيجة املرتقبة

مؤ ر ا ألداء

أأساس املقارنة

الهدف

تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية

الربانمج  :11أأاكدميية الويبو

ھ 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية احملفظة املنقحة لدلورات التدريبية
القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتعلقة ابمللكية الفكرية املقدمة
للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية
والبدلان اليت متر مبرحةل انتقال /
بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان
ومدى مالءمة حمتوى ادلورات
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان
التدريبية ملتطلبات تكوين الكفاءات
املنتقةل اإىل اقتصاد السوق احلر
يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان اليت متر مبرحةل انتقال

الربانمج  :12التصنيفات
واملعايري ادلولية

عدد املعايري املعدةل واجلديدة اليت مت أأساس املقارنة احملدث يف هناية
ھ 1.4نظام حمدث ومقبول عامليا
:2013
للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف اعامتدها
تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية
اعتمد معيار واحد جديد وعدل
الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف
معياران يف  .2012عدل معيار
أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل
واحد واملرسد يف .2013

الربانمج  :13قواعد البياانت ھ 3.4تغطية جغرافية واسعة لقواعد
بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية
العاملية
الفكرية من حيث احملتوى والاس تخدام

عدد السجالت املدرجة يف قواعد
البياانت العاملية للعالمات التجارية

مل تنقح احملفظة عىل نطاق عاملي
منذ اإنشاء أأاكدميية

أأساس املقارنة احملدث يف هناية
12 000 000 :2013

بياانت ا ألداء
ويف  1أأكتوبر  2014اعمتدت بولندا قانون
التعلمي العايل اذلي يلزم مجيع مؤسسات التعلمي
العايل بتطبيق س ياسة ملكية فكرية حمدثة يف
موعد أأقصاه  31مارس .2015

واكنت جامعات يف اإس تونيا وليتوانيا وسلوفاكيا
تقوم بوضع س ياسات يف جمال امللكية الفكرية يف
الثنائية .15/2014
توفر احملفظة املنقحة حبلول اكمتل تنقيح حمفظة ادلورات التدريبية يف
 .2015ونقحت حمفظة ادلورات التدريبية
هناية الثنائية
استنادا اإىل نتاجئ اس تقصاء تقيمي الاحتياجات
التدريبية اذلي ُأحري يف عام .2015

زايدة مقارنة بأأساس
املقارنة

اعتمد معيار واحد جديد بشلك غري رمسي
وعدل أخر بشلك غري رمسي ()2014
مل يعمتد أأي معيار جديد رمسيا .وعدل معياران
()2015

20 000 000

( 24 500 000ترامكي)
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الربانمج

النتيجة املرتقبة

مؤ ر ا ألداء

أأساس املقارنة

الهدف

بياانت ا ألداء

الربانمج  :14خدمات النفاذ
اإىل املعلومات واملعارف

النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني أأساس املقارنة احملدث يف هناية
ھ 2.4نفاذ حمسن اإىل املعلومات
أ
اس
مس
 :2013مل جير أي تقصاء لقياس
املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من عن توى تقدمي خدمات
قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور املعلومات املرتبطة ابلرباءات ذات مدى الرضا عن برانمج خدمات
القمية املضافة (برانمج خدمات الويبو الويبو الإعالمية وقاموس العنارص
لتشجيع الابتاكر والإبداع
الإعالمية  ،WPISقاموس العنارص ادلولية املشرتكة .وجتري مناقشات
مع املاكتب املاحنة عن كيفية تقيمي
ادلولية املشرتكة  ،ICEخدمة
واسرتجاع الراء يف العمل املنجز.
الاس تفسار عن أأرسة الرباءات
والوضع القانوين)

%75

توقف اس تخدام هذا املؤ ر بسبب اإعادة تنظمي
خدمات معلومات الرباءات.

الربانمج  :15حلول ا ألعامل
ملاكتب امللكية الفكرية

ھ 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة عدد املاكتب اليت تس تخدم منصات أأساس املقارنة احملدث يف هناية
:2013
الويبو للبنية التحتية
ملاكتب امللكية الفكرية وسائر
مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل
أس يا واحمليط الهادئ ( :)5الصني،
خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة
منغوليا ،مجهورية كوراي،
أأعىل وجودة أأحسن) ألحصاب املصلحة
س نغافورة ،فييت انم
اذلين يتعاملون معها
أأخرى ( :)11أأسرتاليا ،كندا،
ادلامنرك ،فنلندا ،إارسائيل ،الياابن،
نيوزيلندا ،إاس بانيا ،السويد،
اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة
ا ألمريكية (العدد الرتامكي)16 :

( 25حبسب التقس مي
ا إلقلميي)

 9ماكتب اإضافية يف الثنائية :15/2014
 7ماكتب اإضافية يف أس يا واحمليط الهادئ
(العدد الرتامكي :)12 :بروين دار السالم والهند
وإاندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية
ومالزياي والفلبني واتيلند
مكتب اإضايف يف أأمرياك الالتينية والاكرييب
(العدد الرتامكي :)1 :ش ييل
مكتب اإضايف يف بدلان أأخرى (العدد الرتامكي:
 :)17املكتب ادلويل
(عدد املاكتب الرتامكي)25 :

الربانمج  :16ادلراسات
الاقتصادية والإحصاءات

ھ 1.5اس تخدام معلومات الويبو
الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل
نطاق أأوسع وحنو أأفضل

عدد الزائرين املس تخدمني ملركز
البياانت الإحصائية للملكية الفكرية

أأساس املقارنة احملدث يف هناية
:2013
يف عام  ،2013انتفع مبركز الويبو
للبياانت الإحصائية  23 496زائرا
فريدا ( 1 958يف الشهر)

 %10زايدة يف عدد
املس تخدمني ،عىل مدار
الثنائية 13/2012

مركز الويبو للبياانت الإحصائية خالل
اس تخدم َ
الثنائية  15/2014حنو  51 383زائرا متفردا
( 2141يف الشهر) اطلعوا عىل 608 277
صفحة[]1
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الربانمج

النتيجة املرتقبة

مؤ ر ا ألداء

أأساس املقارنة

الهدف

بياانت ا ألداء

اس تعرضوا  162 463صفحة
الربانمج  :17اإذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية

ھ 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية عدد البدلان املشاركة يف برانمج
القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من جوائز الويبو
املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية
بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان
املنتقةل اإىل اقتصاد السوق احلر

أأساس املقارنة احملدث يف هناية
 42 :2013يف 2013

 40يف الس نة

أأساس املقارنة احملدث يف هناية
  36 :2013رياك ،و160
مس تخدما ،و 830معلية حتميل

  10راكء جدد

مل يوضَ ع أأساس للمقارنة

الهدف املحدد :معايري
مركز خدمة الزابئن:

" "1متت معاجلة  %92من التذاكر يف غضون
يوم واحد

" "1متت معاجلة %90

" "2متت معاجلة  %100من الشاكوى يف

يف الثنائية  ،15/2014شارك ما ومجوعه  54بدلا
خمتلفا يف برانمج جوائز الويبو:
 (عدد البدلان املشاركة خالل فرتة الس نتنيأأقل من ومجوع عدد البدلان املشاركة يف لك س نة
من فرتة الس نتني ،ألن بعض البدلان حصلت
عىل جوائز يف لك من عايم  2014و.)2015
 40يف عام  :2014أأفريقيا ( ،)5املنطقة العربية
( ،)3أس يا واحمليط الهادئ ( ،)10بعض البدلان
يف أأورواب وأس يا ( ،)8أأمرياك الالتينية ومنطقة
البحر الاكرييب ( ،)7أأخرى ()7
  43يف عام  :2015أأفريقيا ( ،)1املنطقةالعربية ( ،)4أس يا واحمليط الهادئ ( ،)8بعض
البدلان يف أأورواب وأس يا ( ،)15أأمرياك الالتينية
ومنطقة البحر الاكرييب ( ،)9أأخرى ()6

الربانمج  :18امللكية الفكرية
والتحدايت العاملية

الربانمج  :19التواصل

عدد أأعضاء ويبو غرين

ھ 2.7منصات و أأدوات امللكية
الفكرية مس تخدمة يف نقل املعارف
وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان
املتقدمة اإىل البدلان النامية ،ول س امي
البدلان ا ألقل منوا ،ملواّجة التحدايت
العاملية
ھ 2.8توجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات أأهداف معايري اخلدمة عىل النحو
احملدد عىل موقع الويبو الإلكرتوين
واس تجابة أأفضل لالس تفسارات

   29رياك جديدا ( 65اإجامل)  330مس تخدما جديدا ( 490اإجامل) 1 351 -حتميال جديدا ( 2 181اإجامل)
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الربانمج

النتيجة املرتقبة

مؤ ر ا ألداء

أأساس املقارنة

الهدف

بياانت ا ألداء

من التذاكر يف غضون يوم غضون  8ساعات معل
واحد
" "2متت معاجلة %90
من الشاكوى يف غضون
 8ساعات معل
الربانمج  :20العالقات
ھ 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية النس بة املئوية لواضعي الس ياسات
اخلارجية والرشااكت واملاكتب القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من واملسؤولني احلكوميني ومماريس
امللكية الفكرية واملشاركني يف
املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية
اخلارجية
حلقات العمل املس هتدفة اذلين
بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان
يمتتعون بفهم معزز ملنظامت الإدارة
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان
امجلاعية ولكيفية اس تخدام امللكية
املنتقةل اإىل اقتصاد السوق احلر
الفكرية اس تخداما فعال من أأجل
التمنية
الربانمج  :21الإدارة
التنفيذية

الربانمج  :22اإدارة الربامج
واملوارد

ل ينطبق (مكتب الربازيل)

( %75مكتب الربازيل)

( %75مكتب الربازيل)

ل ينطبق (مكتب الياابن)

( %75مكتب الياابن)
أأكرب من ( %70مكتب
س نغافورة)

( %100مكتب الياابن)
( %100مكتب س نغافورة)

معاجلة  %90يف غضون
ثالثة أأايم

معاجلة  %90من اإخطارات الانضامم وغريه من
ا ألعامل املتعلقة ابملعاهدات يف غضون ثالثة
أأايم.

( %60مكتب س نغافورة)

أأساس املقارنة املحدث يف هناية
ھ 3.8الزتام فعال مع ادلول ا ألعضاء النس بة املئوية لإخطارات انضامم
 :2013معاجلة  %98من
ادلول ا ألعضاء وغريه من ا ألعامل
املتعلقة مبعاهدات الويبو اليت عوجلت اإخطارات الانضامم وغريه من
ا ألعامل املتعلقة ابملعاهدات يف
يف الوقت املناسب
أ
غضون ثالثة أايم.
متايش عوائد ا ألموال املستمثرة مع
ھ 2.9أأمانة تعمل بسالسة وموظفون متايش عوائد ا ألموال املستمثرة مع
املعايري اليت حددهتا اللجنة
املعايري اليت حددهتا اللجنة
يعملون حتت اإدارة جيدة ومبهارات
الاستشارية املعنية ابلستامثر يف
الاستشارية املعنية ابلستامثر
مناس بة وُيققون النتاجئ بكفاءة
الثنائية 13/2012

حتقق هذا خالل الثنائية .وظلت الاستامثرات
متايش عوائد ا ألموال
املستمثرة مع املعايري اليت دلى السلطات السويرسية ،مبا يامتىش مع املعيار
حددهتا اللجنة الاستشارية اذلي وضع يف الثنائية .15/2014
املعنية ابلستامثر يف
وتعزتم اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر
الثنائية 15/2014
وضع معايري جديدة عقب اعامتد س ياسة استامثر
جديدة يف خريف عام .2015
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الربانمج
الربانمج  :23اإدارة املوارد
البرشية وتطويرها

النتيجة املرتقبة

مؤ ر ا ألداء

أأساس املقارنة

أأساس املقارنة املحدث يف هناية
ھ 2.9أأمانة تعمل بسالسة وموظفون النس بة املئوية للوحدات التنظميية
اليت دلهيا حاليا خطط للقوى العامةل  :2013صفر
يعملون حتت اإدارة جيدة ومبهارات
مرتبطة خبطط العمل الس نوية
مناس بة وُيققون النتاجئ بكفاءة

الربانمج  :24خدمات ادلمع
العامة

ھ 1.9خدمات دمع موّجة للزبون
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن
ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني

الربانمج  :25تكنولوجيا
املعلومات والتصالت

ھ 1.9خدمات دمع موّجة للزبون
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن
ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني

متوسط سعر التذاكر (تذاكر  TMCأأساس املقارنة املحدث يف هناية
 1 728 =2013 :2013فرناك
و)PDNU
سويرساي
أأساس املقارنة املحدث يف هناية
اس مترارية خدمات تكنولوجيا
ُ :2013أنشئ مركزان للبياانت
املعلومات والتصالت ابلنس بة
مرتابطان بشلك كبري وطورت
ل ألنظمة املهمة
البينة التحتية للخوادم وبنية
الش بكة بشلك جزيئ دلمع
املركزين وقميت  38خدمة
أأساس ية من خدمات تكنولوجيا
املعلومات والتصالت واختذت
التدابري املناس بة للتخفيف من أاثر
اخملاطر وضامن توافر تكل اخلدمات
بشلك أأفضل.

بياانت ا ألداء

الهدف
%70

%90

خفض متوسط سعر
التذاكر

 1 598فرناك سويرساي ()2014
 1 481فرناك سويرساي ()2015

ابعدت البنية التحتية للخوادم والتخزين والنسخ
ميكن اس تعادة ا ألنظمة
املهمة يف الوقت املناسب الاحتياطي والش بكة بني مركزي البياانت،
دون فقدان البياانت يف و أأجري تقيمي لأكرث من  50خدمة أأساس ية من
حاةل ا ألعطال الكربى حمليا خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت (12
خدمة اإضافية يف الثنائية  )15/2014واختذت
تدابري مناس بة من أأجل اس مترار اخلدمات.
و ُأثبتت اس مترارية اخلدمات املعلوماتية يف عام
 2015عن طريق اختبار التعايف من الكوارث
اذلي دام يوما واحدا واس تمكل مترين تعطل
نظام معاهدة الرباءات يف غضون  30دقيقة

( أأ) اكامتل التحقيقات يف
الكفاءة ( :أأ) الانهتاء من تقارير الرقابة أأساس املقارنة املحدث يف هناية
الربانمج  :26الرقابة ادلاخلية ھ 8.9مس توى حمسن فامي خيص
 ( :2013أأ) اكامتل التحقيقات يف غضون س تة أأشهر يف
يف الوقت املناسب وابجلودة
املساءةل ،والتعَّل املؤسيس ،والقمية
املتوسط ،وانهتاء معليات ( أأ) التحقيقات املفتوحة واملغلقة خالل هذه
املطلوبة(،ب) عدد معليات التدقيق غضون  3أأشهر يف املتوسط،
مقابل املال ،والرايدة ،واملراقبة
التدقيق والتقيمي يف غضون الفرتة اكمتلت بوجه عام يف أأقل من مخسة
ادلاخلية ،واحلومكة املؤسس ية من خالل والتقيمي اليت أأجنزت وفقا خلطة معل
أأشهر،
تقيامين،
و
تدقيق
معليات
7
(ب)
 5أأشهر،
الرقابة( ،ج) عدد الشاكوى/التقارير
الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل
أ
السلوك
سوء
مع
التعامل
ن
أ
بش
(ب) اكامتل  13تقرير تدقيق ،و 7تقارير تقيمي،
(ج)  19حتقيقا،
(ب) اكامتل  12معلية
احملمتل
وتثبيت تقرير أأداء الربانمج للثنائية ،13/2012
(د) اإجناز مجيع ا ألعامل وفقا للمعايري تدقيق وس تة تقياميت،
(ج) اإغالق  15حتقيقا
يف الثنائية :15/2014
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الربانمج

النتيجة املرتقبة

مؤ ر ا ألداء

أأساس املقارنة

الهدف
عىل ا ألقل،

الربانمج  :27خدمات
املؤمترات واللغات

ھ 1.9خدمات دمع موّجة للزبون
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن
ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني

خفض تاكليف الطباعة (للك
صفحة)

أأساس املقارنة احملدث يف هناية
 :2013متوسطة تلكفة الصفحة
الواحدة  0.20فرنك سويرسي يف
عام 2013

الربانمج  :28السالمة وا ألمن ھ 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية النس بة املئوية للطلبات املس تجاب أأساس املقارنة احملدث يف هناية
لها يف الوقت املناسب للحصول عىل :2013
واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن
أ
للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين مساعدة متعلقة ابلسالمة والمن يف
املؤمترات أأو التظاهرات اليت تقام يف خالل الثنائية ،أأجنزت اإجامل س بع
واملمتلاكت املادية واملعلومات
معليات تدقيق ملؤمترات/اجامتعات
جنيف أأو خارّجا
خارجية مبساعدة من املاكتب
القطرية املعنية التابعة لإدارة ا ألمم
املتحدة لشؤون السالمة وا ألمن
وتبني امتثالها مجليع معايري ا ألمم
املتحدة اخلاصة بنظام اإدارة
السالمة/ا ألمن.
 ثالث ()2012 أأربع ()2013وابلإضافة اإىل ذكل ،أأجنزت معلييت
تدقيق لتظاهرتني خارجيتني تولت
الويبو اإدارهتام بشلك مبا ر.
(اس تجيب للطلبات بنس بة

بياانت ا ألداء

(د) الامتثال للمعايري

(ج) اإغالق  43حتقيقا خالل الفرتة،
(د) الامتثال العام للمعايري اليت أأكدهتا تقارير
تقيمي اجلودة اخلاريج للوظائف الثالث.

الهدف احملدد :ختفيض
بنس بة  %5يف متوسط
تلكفة الصفحة الواحدة

بل متوسط تلكفة الصفحة الواحدة  0.15فرنك
سويرسي يف عايم  ]2[2014و 2015لكهيام
(اخنفاض بنس بة .)%25

 %80أأو أأكرث

يف عايم  2014و ،2015اس تجيب مجليع
( )%100طلبات احلصول عىل مساعدة يف
جمال السالمة وا ألمن ألغراض املؤمترات
والتظاهرات املعقودة يف جنيف وخارّجا.
ويف الثنائية  ،15/2014اس تمكلت معليتا
تدقيق لتقيمي درجة السالمة وا ألمن يف لك
ماكتب الويبو اخلارجية مع اإغالق أأكرث من 90
ابملئة من التوصيات املنبثقة عن معليات التدقيق
حبلول هناية الثنائية.
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الربانمج

النتيجة املرتقبة

مؤ ر ا ألداء

أأساس املقارنة

بياانت ا ألداء

الهدف

 %100يف الوقت املناسب).
يف  ،2012اضطلع بعملييت تدقيق
ملباين املاكتب اخلارجية (س نغافورة
وطوكيو).
الربانمج  :29قاعة املؤمترات
اجلديدة

ھ 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية اإكامل اإجراءات تأأمني احمليط حسب ل ينطبق
معايري ا ألمم املتحدة ادلنيا ل ألمن
واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن
للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين التشغييل يف املقار (UN H-
 )MOSSابلنس بة لقاعة الويبو
واملمتلاكت املادية واملعلومات
اجلديدة للمؤمترات

الربانمج  :30الرشاكت
عدد مرات تزنيل املواد واملبادئ
ھ 6.3قدرات معززة للرشاكت
الصغرية واملتوسطة والابتاكر الصغرية واملتوسطة من أأجل النجاح يف التوجهيية اخلاصة ابلرشاكت الصغرية
واملتوسطة
تسخري امللكية الفكرية ألغراض دمع
الابتاكر

أأساس املقارنة احملدث يف هناية
:2013
عدد مرات التزنيل77 617 :
()2013
عدد مرات زايرة الصفحات:
)2013( 1 210 809

مت الانهتاء يف أأغسطس  2014من احمليط
اإكامل اإجراءات تأأمني
احمليط حسب معايري ا ألمم ا ألمين أأمام قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات عىل
جانب مبىن أأرابد بوكش ،وكذكل من اجلدار
املتحدة ادلنيا ل ألمن
التشغييل يف املقار (  UNاملضاد لالنفجار عىل جانب طريق فرنيه .وحبلول
 )H-MOSSحبلول هناية هناية عام  ،2015مت الانهتاء من مجيع تدابري
التأأمني ا ألخرى الالزمة لإكامل هذا املرشوع.
2015
ُيدد لحقا

:2014
عدد مرات التزنيل %9-( 70 559 :مقارنة بعام
)2013
عدد زايرات صفحة الرشاكت الصغرية
واملتوسطة %32-( 821 150 :مقارنة بعام
)2013
:2015
عدد مرات التزنيل %2+( 71 867 :مقارنة
بعام )2014
عدد زايرات صفحة الرشاكت الصغرية
واملتوسطة %17+( 960 196 :مقارنة بعام
)2014
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الربانمج
الربانمج  :31نظام لهاي

النتيجة املرتقبة
ھ 4.2اس تخدام نظام لهاي عىل
نطاق أأوسع وبشلك أأفضل ،مبا يف ذكل
من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا

مؤ ر ا ألداء
عضوية وثيقة جنيف ()1999

أأساس املقارنة
أأساس املقارنة احملدث يف هناية
 46 :2013طرفا متعاقدا (هناية
)2013

بياانت ا ألداء

الهدف
 58طرفا متعاقدا

 50طرفا متعاقدا يف وثيقة جنيف (هناية
)2015

[هناية املرفق الرابع والوثيقة]

