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

 نة األمامن إعداد

شأن تقرير أداء الرب5مج من أجل تقدمي ا.مع ليك  .1 يت  يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية إعداد تقرير ا تد بة ا بتولت  ث ل بشع لتق ّ
بو عن أداء الرب5مج  ية ييكون تقرير الو ئنا يحا) WO/PBC/19/2ثالويقة  (2011-2010للث ويعرض تقرير . حصموثوقا و

تاجات واخلالصات  b يت أمه نا تب سـث يتلت ثقة عن ا يات ا تو بوا ثب ن ص تل  .لمل

ية مدعوة إىل أن  .2 نة الرب5مج واملزيا نإن  جل
بو  ية العامة لmول األعضاء يف الو يتويص ا مجلع

 .ثهبذه الويقةإلحاطة علام 

يت[  ]لتثبييل ذw تقرير ا
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نص اإلنلكزيي ترصات الواردة يف ا نص اإلنلكزييقامئة ا ترصات الواردة يف ا نص اإلنلكزييقامئة ا ترصات الواردة يف ا نص اإلنلكزييقامئة ا ترصات الواردة يف ا لقامئة ا ل� ل� ل� �    

ERs Expected Results 

IAOD Internal Audit and Oversight Division 

KPIs Key Performance Indicators 

MTSP Medium Term Strategic Plan  

P&B Program and Budget 

PD Performance Data 

PIs Performance Indicators 

PID Performance Indicator Data 

PMPS Program Management and Performance Section 

PMSDS Performance Management and Staff Development System 

PPR Program Performance Report 

RBF Results Based Framework 

RBM Results-Based Management 

RF Results Framework 

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

SMT Senior Management Team 

SRP Strategic Realignment Program 

TISC Technology and Innovation Support Center 

TLS Traffic Light System 

ToRs Terms of Reference 

WIPO World Intellectual Property Organization 
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بو، كام يه معرفة يف تقرير أداء الرب5مج  بو، كام يه معرفة يف تقرير أداء الرب5مج قامئة برامج الو بو، كام يه معرفة يف تقرير أداء الرب5مج قامئة برامج الو بو، كام يه معرفة يف تقرير أداء الرب5مج قامئة برامج الو ّّقامئة برامج الو ّّ     2011201120112011----2010201020102010يييي

 
 الرباءات :1مج الرب5

ية :2الرب5مج  يا5ت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال¦ذج ا فالعالمات ا ب ع لص  لل
 حق املؤلف واحلقوق اªاورة :3الرب5مج 
ية :4الرب5مج  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل  ل
شأن الربا :5الرب5مج  تعاون  بنظام معاهدة ا  ءاتل
بونة :6الرب5مج   لشـأنظمة مدريد والهاي و
تحكمي والوساطة وأسامء احلقول :7الرب5مج   لا
ية :8الرب5مج  منيق جدول أعامل ا لتسـ  تن
بmان  :9الرب5مج  ية والاكرييب وا هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبmان آ بmان األفر لا ي حمل سـ ب نل ل  األقل منوا تيق
يا :10الرب5مج  بmان يف أورو وآ تعاون مع بعض ا سـا ل  ل
بو :11الرب5مج  ية الو يأاكد  مي
ية :12الرب5مج  نا ية ا شأن ا بو  يفات ا.وية ومعايري الو عا لص ب ي ل مللكن  لتص
ية الفكرية :14الرب5مج  تعلقة  ية للمعلومات ا مللكاخلدمات العا مل  مل
ية الفكرية :15الرب5مج   مللكحتديث ماكتب ا
يل :16 الرب5مج تح تصادية واإلحصاءات وا b لا.راسات ل  ق

ية الفكرية :17الرب5مج   للملكإذاكء bحرتام 
ية :18الرب5مج  تحد�ت العا ية الفكرية وا ملا ل  مللك
تواصل :19الرب5مج   لا
ية :20الرب5مج   جاملاكتب والعالقات اخلار
يذية :21الرب5مج   لتنفاإلدارة ا
ية والرب5مجلإدارة ا :22الرب5مج  ية واملزيا نشؤون املا  ل
رشية وتطويرها :23الرب5مج   لبإدارة املوارد ا
 خدمات ا.مع اإلداري :24الرب5مج 
يا املعلومات وbتصاالت :25الرب5مج  جنولو  تك
يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية :26الرب5مج  تد قا  ل
 خدمات املؤمترات واللغات :27الرب5مج 
 األمن :28الرب5مج 
ناء اجلديد :29الرب5مج   لبا
توسطة 30الرب5مج  رشاكت الصغرية وا ملا  ل
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    ملخص معيلملخص معيلملخص معيلملخص معيل

تقرير أداء الرب5مج  .1 تقال  تا  يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا للأجرت  م لث سـ ي ل ًشع ً ب ت يةق ئنا ، وهو إجراء 2011-2010 ث
نذ عام  ثالث  يت ا ما لب يت . 2008لتث ثاين(لتثبواكنت أهداف هذا ا لانظر أيضا اجلزء ا   :كام ييل) ً

ية املعلومات الواردة يف تقرير )أ( تقÂ من موثو تحقق بصفة  ِا ق سـ يةلل أداء الرب5مج مل ئنا   ؛2011-2010 ث

سابق )ب( يت تقرير أداء الرب5مج ا يات تقرير  يذ تو لتابعة  ث بص نف تم ية وا.امعة األخرى؛1ت Èالو Éئق من خالل األد 

سم  )ج( قيذ طلب  يس األداء تنف تاجئ مبا يف ذw مقا بين إطار ا يمي مدى  شأن  يإدارة الربامج واألداء  ت نتق لب
يا5ت األداء ألغراض الرصد ا.اخيل تخدام  بوا يت  .سـ ثالث(لتثبواكن نطاق ا لانظر أيضا اجلزء ا يمتثل يف  )ً

بة للك بر5مج كام ورد يف إجراء يا  شوا تار  سـيل معمق ملؤرش أداء واحد  ئ ع خم لنحتل ً  تقرير أداء الرب5مج ّ
يةلل ئنا  .2011-2010 ث

ية  .2 تاجات الر b سـواكنت يت ئسـ تارة، كام ييلالعملية ) ًانظر أيضا اجلزء الرابع(ن نة ا �يت، من واقع ا ي لعث بت   :ل

ية املوجودة )أ(   :ئيسـمن مواطن القوة الر

بة؛ "1" نا يد ا شأن تقارير أداء لك بر5مج يف املوا تقارير  سـرفع ا مل ع ب  ل

يل bطالع علهيا "2" يا5ت األداء بكفاءة و همجع   .تسب

ية املوجودة )ب(   :ئيسـمن أوجه القصور الر

يا5ت األداء؛ "1" بالوجاهة اجلزية    لئ

يا5ت األداء "2"  ؛ل ومشوهابانعدام كفاية 

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

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

يريات يف تقرير أداء الرب5مج  )أ( للأدت ا يةتغل ئنا تعلق 2011-2010 ث ينتي ف�  ئنا سالث بق ا تاجئ تنيل سني ا ن إىل  لحت
بة ومؤرشات األداء وأسس املقارنة واألهداف؛  تقاملر

شأن مؤرشات األداء عىل أهنا إجراء إداري ال يزال بعض مديري ا )ب( تقارير  سأÉ رفع ا نظرون إىل  بو  بلو ل م ي ي
نظمة؛ يا  ية ا ية وbسرتا ها بوضوح ألهداف ا للمإلزايم دون ر لعل يج تيل لتشغ  بط

تقارير خالل  )ج( تخدمة يف رفع ا بين مؤرشات األداء، إال أن املعلومات ا توى  سن  لبرمغ  سـ سـ ملحت تم
يةلا ئنا تقدم احملرز؛ مل2011-2010 ث تابعة ا ية،  ثال بصفة  تظم،  توفر شلك  ل تكن  مل فصل ن ب ًت م  م

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

                                                
ية - A/48/21ثالويقة  1 نا يت تقرير أداء الرب5مج  ئ  ث للث  2009-2008بت
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بة؛ )و( مية املر بة إلضافة ا تقبغي تقوية إطار أداء الرب5مج وأدوات املرا ق لقن  ي

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

يات الـ  .4 تو شأن ا صاختذت بعض اإلجراءات  ل ب يت تقرير أداء الرب5مج 11ُ لل الواردة يف  يةثبت ئنا ثالويقة  (2009-2008 ث
A/48/21( يث نفذت  ،ُ يات 3ح ً نفذت جزيا 8 ولكياص تو ئ سابع(ُ لانظر أيضا اجلزء ا ً.( 

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

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل يا5ت األد ::::1111ل تأكد من جودة  ية ا ببغي تعزيز  ل معل تخداíا ألغراض إدارة الرب5مج ني سم إدارة (سـاء ومن ا بة  لق لنسـ
سم ا لالربامج واألداء و يةشؤونق ية واملزيا ن املا  ؛)ل

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل تقرير وأداة لإلدارة  ::::2222ل تاجئ كأداة لرفع ا سلمي بني إطار ا توازن ا ليق ا ن ل لل سم إدارة الربامج واألداء (حتق بة  لق لنسـ
بل عن طريق حتديد ) ومديري الربامج ية يف ا ملسـتقمؤرشات األداء بطريقة أفضل يف وÈئق الرب5مج واملزيا ثبدءا بويقة (ن ً

يةلا ئنا  ؛)2015-2014 ث

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل شرتكة  ::::3333ل يل حلقات العمل ا بة للموظفني من خالل  تاجئ واملرا ملز�دة دمع اإلدارة القامئة عىل ا ه تسن ق قسم إدارة (ل
تدر سم إدارة األداء وا لالربامج واألداء و تطويرق  ؛ )ليب وا

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل تقارير الفردية  ::::4444ل تقدمي تقرير أداء الرب5مج املوحد وا ية  يد الهنا لبغي حتديد املوا ل ئ ع بكر ني ّيف وقت  يت تقرير م تثبمتكني  ل
بة  ناسب  للأداء الرب5مج الهنايئ يف املوعد ا سـن يةلمل ئنا يق (2013-2012 ث تد بة ا سم إدارة الربامج واألداء و بة  ق ل شع لق  لنسـ

 ).ا.اخيل والرقابة اإلدارية

ية  .6 يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية علما بأن ويقة الرب5مج واملزيا تد بة ا يط  للو ن ث ل شع ًحت يةق ئنا  ذات جودة 2013-2012 ث
لأفضل من ويقة ا يةث ئنا نات أخرى يف ويقة ا2011-2010 ث توقع إجراء  ل ومن ا ثحت س يةيمل ئنا  كجزء من 2015-2014 ث
نات ا�ط بولتحسيا تاجئ حىت ترخس ثقافة إدارة األداء يف الو شأن إطار اإلدارة القامئة عىل ا ها  يط  ن لب  .ل
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    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة    ....1111

نظمة .1 نوية داخل ا ياس أداء الرب5مج بصفة  ية إطارا  ملتوفر ويقة الرب5مج واملزيا سـ ن لقث ُوهذا الغرض يعد تقرير أداء  .ً ل
تابعة ية ا نة الرب5مج واملزيا لالرب5مج ويقدم إىل  ن جل نويةُ بو بصفة  سـ للو يع الربامج  .ي تقرير أن جتمع  تضمن إعداد هذا ا مجو ل ّي

يذ أهداف الرب5مج للك مهنا بة  يمي اýايت ومرا نفيا5ت األداء الوجهية ألغراض ا ق تتق ل سم  .ب بل  يا5ت من  قمث جتمع هذه ا قب ل ُ
 .إدارة الربامج واألداء إلعداد تقرير أداء الرب5مج

تقل  .2 يت  لوهذا Èلث  سـ مث يق ا.اخيل والرقابة اإلداريةبت تد بة ا قتقرير أداء الرب5مج جتريه  ل ُوقد أجري هذا  .شع
ية بو كام ورد يف ويقة الرب5مج واملزيا بل لك من برامج الو نادا إىل تقارير أداء الرب5مج املعدة من  يت ا نا ث ي س قث ً ت ب  لت

ية ئنا  .2011-2010 للث

هم ومن  .3 سني إجناز الربامج مراعاة اك�ل املعلومات ودقهتا وجوملا ية  تخدام مؤرشات األداء بفعا تحدهتا من أجل ا ل لسـ
Éساء  .ملوا

ميي ألف ياق ا لتنظا  لسـ

نظمة .4 تاجئ داخل ا شأن ا  Éساء ية إىل تعزيز ا بادرات العديدة الرا ثالث من ا يت ا مليعد ا ن ب مل مل ل لث مت ب بشلك عام، تعمل و .ل
يجي، عىل  تقومي bسرتا ها  نظمة، يف إطار بر5 تا ت لل بو19نفيذ جممل يري طريقة معل الو بادرة تريم إىل  ي  تغ ومشلت اإلجنازات  .م

يجي، ما ييل تقومي bسرتا تاجئ، يف إطار بر5مج ا تعلقة بإدارة أداء الرب5مج وإطار اإلدارة القامئة عىل ا هامة ا تا ل ن لمل   :ل

توسط مدهتا  )أ( ية لألجل ا ملخطة اسرتا متلت يف عام 6تيج يه ، واليت اك2010ك أعوام، ا جنت رضورية يف تو
ها يق أهدا نظمة حنو  فا حتق توسط و .مل ية لألجل ا معلو
ت اخلطة bسرتا مل بة يتيج ية املر تاجئ ا تقة وضع ا مي لتنظن ل

نظمة، سعة  ية ا للمالساق مع األهداف bسرتا ت يج لت   ت

تني من خالل مجمو )ب( يط لك  بري من ا تاجئ شلك  سـنسن إطار اإلدارة القامئة عىل ا تخط ك ب ن لح ل وعة من مؤرشات ّ
ياس األداء، ية وبإطار معزز  لقاألداء املربطة ألهداف bسرتا يج   تت

يط و )ج( للفضال عن ذw، كجزء من ا تخطل يةً ئنا بو لإلدارة 2013-2012 ث تعزيز إطار الو  Âتواص بذل 
ود  ي،  ل مت ُ
تاجئ من خالل   :لنالقامئة عىل ا

  حتسني مؤرشات األداء؛ "1"

يذ الرب5مجحتديد األهداف و "2" ية وا�اطر اليت ميكن أن تؤثر عىل  تنفوأسس املقارنة الوا ويف هذا  .قع
تاجئ شأن اإلدارة القامئة عىل ا بو تدربا  نالصدد، تلقى موظفو الو ب ي لي ً. 

يت تقرير أداء الرب5مج    ....2222 يت تقرير أداء الرب5مجأهداف  يت تقرير أداء الرب5مجأهداف  يت تقرير أداء الرب5مجأهداف      تتتتثثثثببببأهداف 

يت إىل .5   :لتثبيريم هذا ا

ية املعلومات الواردة يف )أ( تقÂ من موثو تحقق بصفة  قا سـ يةلل تقرير أداء الرب5مج مل ئنا   ؛2011-2010 ث

سابق و )ب( يت تقرير أداء الرب5مج ا يات تقرير  يذ تو لتابعة  ث بص نف تم ية ) A/48/21ثالويقة (ت Èالو Éئقمن خالل األد
 وا.امعة األخرى؛
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تاجئ مبا يف ذw مقاو )ج( بين إطار ا يمي مدى  شأن  سم إدارة الربامج واألداء  ييذ طلب  ت تق ننف ب لق يس األداء ت
يا5ت األداء ألغراض الرصد ا.اخيل تخدام  بوا  .سـ

ية يف تدعمي هذه املعلومات إىل أقىص حد ممكن وأجريت  .6 تعانة ألدÉ الوا b يمي متت ند إجراء هذا ا ُو قع سـ لتقع
نادا إىل مؤرشات األداء تقارير ا سؤولني عن رفع ا بار املوظفني ا ًمقابالت مع  ست ل مل  .ك

يت تقرير     ....3333 يت تقرير نطاق  يت تقرير نطاق  يت تقرير نطاق  تهتتتتثثثثببببنطاق  تهأداء الرب5مج و تهأداء الرب5مج و تهأداء الرب5مج و     مهنجمهنجمهنجمهنجييييأداء الرب5مج و

بة للك بر5مج كام ورد يف تقرير أداء  .7 يا  شوا تار  يل معمق ملؤرش أداء واحد  يت إجراء  سـتضمن نطاق ا ئ ع خم حتل ث ني لت ً ّ ب ل
يةللالرب5مج  ئنا ـي .2011-2010 ث يت تقرير أداء لك بر5مج  تخدمة يف  هأما املعايري ا فب ث تسـ مية، والكفاية  :مل لقالوجاهة وا

شمول، وف تقارير يف لوا تحقق، ورفع ا هوb Éطالع، وbساق وإماكية املقارنة، وا.قة وإماكية ا يا5ت و ية مجع ا لعا ل ن ن ت ب سل ل
شموية سري وا هوb Éطالع، ودقة نظام إشارات ا ية و ية، والفعا شفا بة، والوضوح وا نا يد ا لاملوا ل ل ل ل سـ مل سع تمكلت هذه  .ف ُوا سـ

í تقد أهنام يني  يارين إضا يعاملعايري  ُمبع يهناف تاجئ و حتسامن يف دمع تطوير اإلدارة القامئة عىل ا   :وهام .لن

تاجئ )أ( لنبين إطار ا   ت

تقاريرو )ب( ية ورفع ا تاجئ ويا5ت األداء يف اإلدارة ا.ا تخدام إطار ا لا خل ب ن  .لسـ

تقرير .8 يت يف املرفق األول هبذا ا لوترد معايري ا بث  .لت

 املعلومات املقدمة سلفا ألف

ية .9 تا لاملعلومات ا يتل بل بداية ا ب وزعت أو عرضت    :لتثق

تارخي  )أ( يت  ية خبصوص ا سة إعال بتقرير أداء الرب5مج و ث بجل  ؛2012 فرباير 24لتم

تارخي و )ب( يع 2012 فرباير 17بمذكرة  شؤون العامة واإلدارة إىل  ساعد املدير العام لقطاع ا ها  مج أر ل م  مسؤويلسل
يا؛  لعلاإلدارة ا

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

نات ء ية ا يشوا ئ  لعع

ية الواردة يف  .10 تو باره ا يت يف ا يت، أخذ فريق ا هذا ا بة  ص ل ت ث ث عسـ ت ت بن ب لل ل لليت تقرير أداء الرب5مج "ل يةثبت ئنا -2008 ث
يا5ت الواردة يف "ول إنه  واليت تق2"2009 به  نة أ تكون ا تا أقل و بة جزافا و تاجئ املر نة من ا تقاء  بتغرق ا شـ ي سـ ن ي ن لسـ لع ل ع ّي ق تق س

يفة يس األداء ا بعد مقا تجه الغربÂ اليت  تقارير مما  لضعا س ت يل ت   ."تن

ي .11 بل أعضاء فريق اإلدارة ا بة مؤرش أداء للك بر5مج، من  يا،  شوا نات  تقاء ا لعلومت ا سـ ئ ع ي قن ن بلع نوب ً بو أو من  يا للو ي
يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا قعهنم يف حضور موظفي  ل تقريروترد .شع ثاين من هذا ا ل قامئة بأسامء لك مهنم يف املرفق ا  .ل

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

 A/48/21ثالويقة  2
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ية ثيف ويقة لل الرب5مج واملزيا يةن ئنا تارة  .2011-2010 ث يت مبا يف ذw قامئة املؤرشات ا ي�ت ا �وميكن bطالع عىل  بث لتتق
ية يف املرفق الرابع شوا ئبصفة    .ع

تأكد من .12 يت عن طريق ا هلوا íمة فريق ا نوب عهنم أن  بو أو من  يا للو لوطلب إىل فريق اإلدارة ا ث ي ي بلعل لتس ي ُ:  

ية؛احلفاظ عىل )أ(   ف جسالت اك

توفرةو )ب( يا5ت األداء ا يع  يت عىل  ملمتكني اطالع فريق ا ب مج بث شة  .لت نا يد اج�عات  يت موا قوحدد فريق ا ع مث ب لت
تارة نادا إىل مؤرشات األداء ا تقارير ا نه يف ا بلغ  تقدم ا بة ا تخدمة يف مرا �يا5ت األداء ا س ل ع مل ل سـ ًب ت ّق   .مل

شة مواطن .13 نا قونظرا للوقت الالزم  مل يا5ت ً تحقق من  يا5ت وجحم الوÈئق، مت ا يس األداء وا ب القوة واملآخذ يف مقا ل لب ي
سب احلاجة نات  يقن مهنا اع�دا عىل ا حاألداء وا ي لعت  . ًل

تارة جمي بة ا تاجئ املر �إبالغ ا تقن  ل

نوب عهنم وا .14 ملأبلغ مديرو الربامج ومن  ي نادا إىل مؤرشات األداء ووسؤولُ تقارير ا قن عن رفع ا س ًل سم إدارة الربامج ت
يا يف الفرتة من  شوا تارة  يا مبؤرشات األداء ا ًواألداء ر ئً ع � يع الوÈئق 2012 مارس 20 إىل 19مس مج وطلب إلهيم إعداد  ُ

يت بل اج�عات ا يا  شوا تار  يت مؤرش األداء ا  Âبا.امعة ذات الص ثق ئ ع � تب لت ًب  .ث

يت الرب5مج ال دال ي�ت  يت و بسري اج�عات ا تق ثب تث  فرديةلت

يات املقدمة يف  .15 تو يذ ا تخدام معلومات تقرير أداء الرب5مج وشأن  شأن ا يقة  ساب معرفة  صمن أجل ا ل ب سـ ب مع تنفت ك
ية، طلب إىل املوظفني ا يت املا ملتقارير ا ض ُث ب نادا إىل مؤرشات األداء أن سؤوللت تقارير ا ًني عن رفع ا ست ّيكرسوا بعضا من ل

يتوقهتم  يت بوشلك عام، أ .لتثبالج�عات ا يني42لتثبجرى فريق ا  .íن مقابÂ مع موظفني 

يت يف الفرتة من و .16 نظمة، وضع . 2012 مايو 4 أبريل إىل 5لتثبُعقدت اج�عات ا ُوإلجراء املقابالت بطريقة  م
سابقة و يت ا يات ا نات من  نادا إىل  لبروتوكول للمقابالت ا ث معل ي بس ً تت لمراعاة لع سم إدارة ً ثل  قبات أحصاب املصلحة  مطل

  .امج واألداءالرب

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

تاجات و .18 b تخالص يت الرب5مج الفردية مكصدر للمعلومات ال ي�ت  سجÂ و تخدمت املقابالت ا نا ب تتق سـ ث مل سـسـ ت
تقرير   .لواخلالصات الواردة يف هذا ا

يت  .19 ي�ت ا بوأرسلت  تقرير إىل التثتق رشوع ا ملالفردية و ل نادا إىل مؤرشات األداء وبار سؤولم تقارير ا كني عن رفع ا س ًل ت
يقاهتم حوها بو ليك يدلوا بآراهئم و لاملديرين يف الو تعل ناء علهيا .ي تقرير  رشوع ا سب اللزوم، صوبت األخطاء وروجع  بو ل مح ُ. 

 القصور هاء

ية ا .20 بة  بيربط وجه القصور الرييس  ثئ لعمل سـ تت لن بعةل ية ا تيت  يا من مؤرشات  .ململهنج شوا تارة  نة  ًيت  ئ ع خم ي عث بت ف
تاجئ  يات قد ال تعكس لرضورة صورة اكمÂ عن إطار اإلدارة القامئة عىل ا تاجات وخالصات وتو ناألداء يفيض إىل ا ص لت نسـ

نات اكن األو .كلك شوايئ  يار ا b نظمة، فإن ياجات ا يق الوقت وا بار   ،wيمع ذ لع ت مل ت ض للعت خع يمي ح ثل  تقسلوب األ لم
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سابقة ومع ما وافقت  يت ا يات ا يات  سق مع تو يا5ت األداء لعمق املطلوب ووفقا إلطار زمين معقول  لجودة  ث معل ص ت بب لت ي ً
بو ييه إدارة الو   .عل

يت تقرير أداء الرب5مج    ....4444 تاجات  يت تقرير أداء الرب5مجا تاجات  يت تقرير أداء الرب5مجا تاجات  يت تقرير أداء الرب5مجا تاجات  با بن بن بن ثن ثت ثت ثت تت تسـ تسـ تسـ     سـ

ي�ت أداء الرب5مج الفردية اليت .21 تاجئ  تاجات الواردة أد5ه يه  bتق نن يا سـت شوا تارة  ً أجريت عىل مؤرشات األداء ا ئ ع �
يني اýين خاضوا املقابالت يف 42بويا5ت األداء اخلاصة بلك مهنا، إلضافة إىل آراء   واýين 3 بر5مج29ملهن من املوظفني ا

يامسؤولاكنوا  شوا تارة  نادا إىل مؤرشات األداء ا تقارير ا ًني عن رفع ا ئ ع � س ًل   .ت

تاجات ال ألف bعامةسـتن 

نادا إىل مؤرشات األداء، اكنت مواطن القوة  .22 تقارير ا تخدمة لرفع ا يا5ت األداء واملعلومات ا يت  ًبعد  ت سب ل سـ ب ملث ت
ية املوجودة يه   :ئيسـالر

بة يف  )أ( نا يد ا شأن تقرير أداء الرب5مج يف املوا تقارير  سـرفع ا مل ع ب   من احلاالت؛% 100ل

هوb Éو )ب( يا5ت األداء و ية مجع  سفعا ب   .من احلاالت% 62طالع علهيا يف ل

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

يا5ت األداء يف  )أ( بالوجاهة اجلزية    من احلاالت؛% 70لئ

يا5ت األداء يف /انعدام كفايةو )ب( بمشوية   .من احلاالت% 52ل

                                                
 .ً موجودا30 بر5مج حىت لو اكن الرب5مج رمق 30 مدجمان، wý ال يوجد 13 و12الرب5جمان  3
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ٍٍيق اكفيق اكفيق اكفيق اكف املعايرياملعايرياملعايرياملعايري ٍٍ  يفاء املعايرييفاء املعايرييفاء املعايرييفاء املعايريسسسستتتتعدم اعدم اعدم اعدم ا تطتطتطتطببببيق جزيئيق جزيئيق جزيئيق جزيئ تطتطتطتطبببب

مية /الوجاهة   برامج8 لقا
(27 %) 

  برامج20
(70 %) 

 بر5مج واحد
(3%) 

شمول/ الكفاية   بر5مج14 لا
(48 %) 

  بر5مج12
(42%) 

  برامج3
(10 %) 

يا5ت ية مجع ا بفعا   بر5مج18 سهوb Éطالع/لل
(62%) 

  برامج9
(31%) 

 بر5جمان
(7%) 

 مج بر165 نإماكية املقارنة/ تbساق
(55 %) 

  بر5مج13
(45 %) 

  بر5مج0
(3%) 

تحقق/ا.قة لإماكية ا   بر5مج17 ن
(59 %) 

  برامج10
(34 %) 

 بر5جمان
(7%) 

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع   بر5مج29 ل
(100 %) 

  بر5مج0
(0 %) 

  بر5مج0
(0%) 

ية/الوضوح شفا فا   بر5مج16 ل
(55%) 

  بر5مج12
(42%) 

 بر5مج واحد
(3%) 

سري   بر5مج16 لدقة نظام إشارات ا
(55 %) 

  برامج10
(35 %) 

  برامج3
(10%) 

 الالالال نعمنعمنعمنعم ))))آراء من خاضوا املقابالتآراء من خاضوا املقابالتآراء من خاضوا املقابالتآراء من خاضوا املقابالت((((معايري أخرى معايري أخرى معايري أخرى معايري أخرى 

تاجئ لنبين اإلطار القامئ عىل ا   بر5مج20 ت
(69%) 

  برامج9
(31%) 

تاجئ ويا5ت األداء تخدام إطار ا يادية  b ية باإلدارة ا.ا ن سـ ت لخل   بر5مج16 ع
(55%) 

  بر5مج13
(45%) 

 

سم إدارة الربامج واألداء، أجريت مقارنة بني  .24 شاور مع  ناء ا قسـ( اقرتح أ ت ث لح تنيُ نا ئيا  2011-2010 و2009-2008 لث
ياين أد5ه( يت) لبانظر الرمس ا تاجئ ا هار  بإل ثظ نات مؤرشات األداء قد  .لتن يار  ية ا يولكن من اجلدير ýكر أن  ت عمهنج خ

يت يةلل تقرير أداء الرب5مج تثبتغريت يف  ئنا ية من مؤرشات و .2011-2010 ث شوا نات  يت، أخذت  ئألغراض هذا ا ع ي عث ُت ب ل
يار مؤرشات  نظمة بدال من ا يا5ت األداء ومؤرشات األداء وأدوات الرقابة داخل ا يل أفضل جلودة  متكني  تاألداء  مل ب خث ً مت ل

تويف معايري حمددة وو سـاألداء ويا5ت األداء فقط اليت  ها تب ها وميكن  يا يقجهية وذات إطار زمين وميكن  س ، )SMART(حتقق
سابق يت تقرير أداء الرب5مج ا يات  لكام حدث يف  ث بمعل يت أداء الرب5مج  .ت ثل   ،wý يجة للو ت بك ثت مي يةن ئنا  2011-2010 ث

تطورات اإلجيا ي¦ جسلت ا يت شلك اكف  تويف معايري ا بعددا أكرب من الربامج اليت ال  ل ب ث ُسـ ب ب ًٍ ت تاجئ لت بين إطار ا لنية ف� خيص  ت
ية مقارنة  تاجئ ويا5ت األداء يف الرقابة ا.ا تخدام إطار ا لوا خلل ب ن يةسـ ئنا   .2009-2008 ث
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Number of programs that sufficiently met  validation criteria including ownership 

and use of RF

8

14

18
16

17

29

16 16

20

16

11

23
21

18

28
29

19 19

10

6

Rele
va

nt/
va

lu
ab

le

Su
ffi

cie
nt

 a
nd co

m
pre

hen
si
ve

Ef
fic

ie
ntly

 c
olle

ct
ed

 a
nd e

asil
y 
acc

es
sib

le

Consis
te

nt
 a

nd c
om

par
ab

le

Acc
ur

at
e 

an
d v

er
ifi

ab
le

Ti
m

el
y 

re
port

in
g

Cle
ar a

nd tr
an

sp
ar

en
t

Acc
ur

ac
y o

f T
ra

ffi
c 

Lig
ht S

ys
te

m
 (T

LS
)

O
w

nes
hip

 o
f t

he 
RF

Use
 o

f R
F

2010/11 2008/09

 

يار ء يت وفق لك  تاجات ا معا ث بت تن  لسـ

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

يار يريم إىل حت .25 شأن مؤرشات األداء ملعاكن هذا ا تقارير  تخدمة يف رفع ا مية املعلومات ا بديد مدى وجاهة و ل ملسـ ق
شود نجاح ا تقدم امللموس وا ياس ا يذ الرب5مج شلك عام، عىل وجه اخلصوص من أجل  بة و تاجئ املر نوا ل ل ب ملن قت نف تق ّكام أنه قمي  .ل

تقارير مدى  يا5ت األداء ورفع ا لحتديد  تاجئ شمل معلومات تغطي يعهنا مبا ب هامة لألداء اليت وردت يف ا نوا3 ا نيع ا ل لمج ل
بة ومؤرشات األداء   .تقاملر

بة  .26 نات، قدمت  تارة  بة ملؤرشات األداء ا سـو ي � نسـ كع يار شلك % 27لن بق ا يا5ت أداء  يع الربامج  بمن  ملع تط ب مج
ي¦ ت4 املقدمة من  باكف  يار جزيا% 70ٍ بق هذا ا ًمن الربامج هذا  ئ ملع توف و .تط يار بيسـمل    %).3(ملعر5مج واحد ا

يدة املوجودة .27 ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا جلجلجلجلأ يا5ت أداء 29 و24.4 و18 و7ميكن اإلشارة إىل الربامج  :مممم ب كربامج توفر 
يا5ت مع الربط  يمي سلمي جلودة ا نه  تج  شلك فعال؛ مما  تقارير  تخدم يف رفع ا مية ليك  يقة واكمÂ و بومعلومات د ع ن ب ل لسـ تقت قق

بةالواحض بني مؤرشا تاجئ املر تقت األداء وا   .لن

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

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

مية و )ب( نادا إىل مؤرشات األداء مل تكن  قيا5ت األداء اªموعة ا ً ست ياس األداء؛ب  قيف 

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

تقارو )ه( تخدم يف رفع ا يت، مل  لرمغ وجاهة املعلومات املقدمة ألغراض هذا ا سـ تث بت نادا إىل ل ًير ا ست
 األداء؛ مؤرشات

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

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

نادا إي .29 تقدم احملرز ا يا5ت األداء ملعرفة مقدار ا ية وشامÂ يف  يار مدى وجود معلومات اك تقمي هذا ا سف ل ب ملع يس ّ يىل مقا
يمي نة إلجراء ا يع املعلومات ا يا5ت األداء عىل  تواء  تقاألداء ومدى ا ملمك لح مج  .ب

تارة 4من الربامج% 45بشلك عام، و .30 ياس الفعال ملؤرشات األداء ا متكني ا  Âية وشام يا5ت أداء اك � قدمت  لقب لف
بة تاجئ املر نادا إىل ا تقا ً نت يا5ت األداء ا% 45ورمغ ذw، اكنت  .لس يث أهنا مل % 45ملقدمة من بمن  ية،  حمن الربامج غري اك ف

بة تاجئ املر نادا إىل ا تقدم احملرز ا تقيمي شلك رصحي ا ً ت نتق س ل متكن من توفري أي وÈ% 10ذw، عن ًفضال و .لب ئق تمن الربامج مل 
ياسه أو  تقدم املراد  قعن ا هذا الغرض حمدودة جدا مما جعل من ااكنتل يا5ت األداء املقدمة  مل  ً ل تقدم احملرز ب يمي ا ليل  تقتح سـ

نادا إىل مؤرشات األداء ًا  .ست

يدة املوجودة .31 ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا جلجلجلجلأ تعلق 29 و17 و12 و7ميكن اإلشارة إىل الربامج : مممم يدة ف�   Âث ي عىل أهنا أ ج م
يار ملعيمي هذا ا نادا إىل مؤرش. بتق تقدم احملرز ا ياس ا ية  يالهتا لألشطة شامÂ واك ًيث اكنت  ت لق ف سح ل ن ناء عىل تسج بات األداء 

ية ها ا.اخيل عىل حنو شامل. قعاألدÉ الوا بو اإللكرتوين ومو يا5ت األداء أيضا من خالل موقع الو قعكام توفرت  ي  .ًب

ثÂ عن أوجه القصور املوجودة .32   :مأ

يع )أ( يمي  تخدم شلك اكمل  يا5ت األداء اليت من املمكن أن تدمع مؤرشات األداء ومل  مجمل توثق  ب سـ لتقب  أوجه ت
بة؛ تاجئ املر نادا إىل ا تقمؤرشات األداء ا ً نت   لس

تطلب مؤرشات األداء و )ب( ي¦  نادا إلهيا  تقارير ا ية ورفع ا يا5ت األداء ا تنصب تركزي الربامج عىل مجع  س ل لمك ب بي ً ت
تقارير؛ ية معا يف رفع ا نو ية وا يا5ت األداء ا لإدراج  ع ل لمك  ًب

يا5ت األداء .مع مؤرشات او )ج(  ألداء ولكهنا مل تدرج يف تقرير أداء لك بر5مج؛بتوفرت 

ها؛و )د( يذ األشطة ا�طط  تأخري يف  بب ا يا5ت األداء .مع مؤرشات األداء  توفر  لمل  نف نس ل ب تت  ب

يا5ت األداء مهبمة جدا و اكنتو )ه(  .أو غري حمددة .مع مؤرشات األداء/باملعلومات الواردة يف 

ية "3" يق اكف:b )18طالع سهوÉ/لمجع املعلومات بفعا  ٍ يق جزيئ:9/تطب يفاء املعايري:2/ تطب   )ست عدم ا

يار ي .33 ملعقمي هذا ا ية يف ّ ية ومجعلالفعا يا5ت األداء يبحث عن bطالع علهيا وسهوÉ ل بفعا يل  بأنظمة مالمئة  لتسج
ها  .حتليلوbطالع علهيا واإلبالغ عهنا و

                                                
تارةمرة أخرى،   4 نة ا �من واقع ا  .لعي
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يار شلك اكف عن % 62طبقت و .34 ٍمن الربامج هذا ا ب ها واإلبالغ عهنا بطريقة ملع يا5ت و حتليلطريق وضع نظم مجلع ا لب
 ،Éهل % 31بيا5ت األداء املقدمة من ولكن فعا يا5ت األداء مل يكن  يث أن  يار جزيا  بقت هذا ا سمن الربامج  يح ب ئ ملع ًط

ية/bطالع علهيا و يا5ت ومن الربامج، مل يوجد نظام مجل% 7ويف حاÉ  .لأو مل جتمع بفعا حتع ا هل لب ية ومل  سها بفعا ييل لل
يا5ت األداء  .بbطالع عىل 

يدة املوجودة .35 ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا جلجلجلجلأ يا5ت 29 و27 و24.4 و20 و12 و7 و6الربامج  :مممم يل  ب وضعت نظما  لتسج ً
هلمجاألداء و ية، كام  ها بفعا سها و يل لع ية تحتل بو ا.ا بكة الو خل bطالع علهيا من خالل  ي ها اإللكرت) اإلنرتانت(شـ وين قعومو
  .اخلار:

ثÂ عن أوجه القصور املوجودة .36   :مأ

يادي؛ )أ( شلك ا ها واإلبالغ عهنا  يا5ت األداء و تمل توضع أنظمة مجلع  ب عب  حتليل

تلفة وو )ب( يا5ت األداء يف ملفات  خمخزنت  تغراق وقت طويل يف /ب نه ا تج  نفصÂ، مما  يا5ت  سـأو قواعد  ع ن مب
ية؛ ها بفعا لها أو د جم  مجع

تدفق املعلومات، و .ناألشطة/لربامج عىل الربامج األخرى يف إعالíا حملافلتعمتد او )ج( ياب نظام فعال  لبب  غ بس
بري االف تقارير من القصوربأن كح�ل   .لال ختلو ا

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

يار أن يقمي  .37 ياس األداء لزتام ااملعالغرض من هذا ا سـىن  تقارير بقدر اكف من bساق يك  قيا5ت الواردة يف ا ت ت ل يب ٍ ل
ند توفرها .نومقارته عىل مدى فرتات أطول بدأ bساق اللجوء إىل إجراءات أو طرق أكرث دقة  نع  عوال  ت يري  .ممي تغولكن أي 

ية شفا بغي أن يوثق ويربر  فيف اإلجراءات والطرق  بن  .ي

ها% 55قدمة من بيا5ت األداء املو .38 سقة يف طريقة عر تني و ضمن الربامج اكنت قابÂ للمقارنة عرب فرتات ا متن عىل  .لسـ
يا5ت األداء املقدمة من  ية األخرى،  نا با بري % 42حل يري  بب إجراء  ها  كمن الربامج تغريت تغريا واحضا أو توقف  تغ س بيق تطب ً ً

يق مؤرش األداء من /و يةتطبأو توقف  ئنا يريات أو تربر بطريقة شفافةيف هذو . إىل أخرىث  .لتغه احلاالت، مل توثق ا

ثÂ عن أوجه القصور .39  :مأ

سابق  )أ( يت تقرير أداء الرب5مج ا للكام ورد يف  لت يةبث ئنا بة 2009-2008 ث تاجئ املر شأن ا يريات  تقلت ا تق، ا ن ب تغ لن ل
ية ومؤرشات األداء من  ئنا ية إىل ث نا ئا ية .اليت تلهيالث رس ذw عىل أنه  معلوقد  تطوير إلطار يف سني وا ية من ا ل إجيا تح لب

تاجئ يه  .لناإلدارة القامئة عىل ا نظر إ تطور بدال من ا ياب إماكية املقارنة مبرور الوقت  نظر إىل  تايل، ميكن ا لو ل ك ن غ ل ًل
ية  .كقصور بة ومؤرشات األداء وأسس املقارنة الوا تاجئ املر سني ا يريات إىل  قعويف معظم احلاالت، أدت ا ن حت تقتغ ل ل

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

يد تاجئ  ًاألداء وإطار اإلدارة القامئة عىل ا ج نظمةلن   .ملا يف ا
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يدة املوجودة .40 ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا جلجلجلجلأ شأن مؤرشات األداء عىل 29 و27قدم الرب5جمان  ::::مممم سق  ب تقاريرهام شلك  ت مب
نادا إىل  تقدم احملرز ا  Éرس إجراء مقارنة فعا ية العامة مما  نوية املرفوعة  تقارير ا تني كجزء من ا ًمدار فرتات ا ت سن لل للجمع سـ يل لسـ ل

 .تارة�مؤرشات األداء ا

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

يمي  .41 يار  تخدم هذا ا لتقا ملع تواء سـ يات اليت تفرز عىل بيا5ت األداء حا يت ا سـىن  ها حىت  لعملتويق واحض يد ث ت بث تمع ي
يس األداء بدقة  . يمقا

تصÂ هبا املقو .42 مليا5ت األداء واملعلومات ا تحقق مهنا من خالل وÈئق % 59دمة من ب يقة وميكن ا لمن الربامج اكنت د ق
ية ية واخلار ية ا.ا بو اإللكرتو جتاحة عرب مواقع الو خلم ن ية أخرى، قدمت ومن  .ي يا5ت أداء مل تكن % 34ح5 بمن الربامج 

تحقق مهنا هل ا يقة ومل يكن من ا لد س يقة% 7يف و .لق يا5ت األداء د قمن الربامج، مل تكن  تخدام ب تحقق مهنا لال  Âسـ أو قاب لل
بة تاجئ املر نادا إىل مؤرشات األداء وا تقارير ا تقيف رفع ا ً نت س   .لل

ثÂ عن أوجه القصور املوجودة .43   :مأ

سقة؛ )أ( نظمة و بارشة ألن املعلومات مل ختزن بطريقة  هÂ و يا5ت األداء  تحقق من  ية ا تمل تكن  ب ل ممعل م م  ُس

يا5تو )ب( تحقق بدقة من  بتعذر ا يةل بب نقص الوÈئق ا ملعن األداء   .بس

يدة املوجودة .44 ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا جلجلجلجلأ تقارير ::::مممم تخدمة يف رفع ا تحقق مهنا و  Âيقة وقاب ليا5ت األداء د سـ لل مب يحت و .ق ُتأ
ية  بو ا.ا بكة الو يا5ت أيضا عرب  خلا ي شـ ًب ها اإللكرتوين اخلار:) اإلنرتانت(ل ثÂ و .قعومو جالربامج اليت ميكن ذكرها كأ يدة يه م

 .29 و27 و26 و7 و3الربامج 

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

يدة .45 تقدم ورسيعة مبا يكفي ليك تكون  تابعة ا تظمة مبا يكفي  يا5ت  ية إصدار  تحقق من  يار  مفمسح هذا ا ل مل ن ب معل ل  .مملع

يع الربّبطوقد  .46 يار شلك اكفمجقت  ٍامج هذا ا ب يت تقرير أداء الرب5مج  .ملع ثلام ورد يف  للو بت يةثم ئنا  2009-2008 ث
نادا إىل مؤرشات األداء بصفة % 58مبا أن الربامج  ،)A/48/21ثالويقة ( تقدم احملرز ا شرتط إعداد تقارير عن ا ستمهنا ال  ل ت

تقاري يÂ عىل أن ا  Éتظمة، مل توجد سوى أد يادية أو  لا قل ن مت يدهاع يد اإلعداد يف غري موا عر  من الربامج % 28فقط  .ق
تقÂ للرقابة أو  شارية ا b نة ية الفكرية أو ا ية وا ية  نة ا ثل ا تقارير إىل اللجان،  سـاشرتطت إعداد ا ت للج من ن للج ملل سملع مللك لتم

يل مهنا اشرتط يا ولكن ا لقلفريق اإلدارة ا شأن إطار ا لعل تقدم احملرز  تقارير عن ا بإعداد ا ل ثتاجئ اخلاص بويقة ل لن
ية الرب5مج   .نواملزيا

يا يف عام  .47 ية يف معل فريق اإلدارة ا تقارير ا نظمة أدخلت ا لعلومن اجلدير ýكر أن ا لفصل ل يادي 2009مل رشط ا عت  ك
يت تقرير أداء الرب5مج  ية  تو لليذا  بت ثنف ص ل ً يةت ئنا بو اýي ).A/48/21ثالويقة  (2009-2008 ث ن يولكن، كام ذكر موظفو الو

ية تقارير ال ألغراض اختاذ القرارات وال ألغراض الرقابة ا.ا تخدم مديرو الربامج هذه ا هم املقابالت، مل  خلأجريت  ل يسـ  .مع
بعض الوقت بعد بدء إصدارها تقارير  تايل توقف إصدار هذه ا لو ل   .ل
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يدة املوجودة .48 ثÂ املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ املامرسات ا جلجلجلجلأ تابعة  ::::مممم تظام اكف  يا5ت األداء تصدر  ملاكنت  ن ٍب بت ُ نذ أن  تقدم احملرز  طلا ُل م
يا5ت سم املصدر  ية واإلدارة واختاذ القرارات داخل ا تخدمت ألغراض الرقابة ا.ا بوا لق خل  23 و15 و7قدمت الربامج  .للسـ

تخدام يف اإلدارة واختاذ القرارات29 و24.4و بة لال نا يد ا يا5ت األداء يف املوا شأن  تقارير  تازة لفائدة رفع ا  Âث سـ أ سـ مل ع ب ب ل مم  .م
شأن 15 و7ويف حاÉ الرب5جمني  تقارير  سري إعداد ا تظام  بة فعاÉ جيري حتديهثا  ب، وضع لك من الرب5جمني نظم مرا ل ي لتن ق

يا5ت يف اإلدارة  تخدام ا يد وتوE الكفاءة إىل أقىص حد ويف نفس الوقت ا باملعلومات الوجهية مع مراعاة املوا سـ لع
  .القرارات واختاذ

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

يار  .49 ملعيقمي هذا ا هم ّ  Éفهو بة إىل ااملعلومات س يني ولنسـ نتخدمني ا ملعسـ يةقدرهتم عىل مل ثقة اك فاختاذ القرارات   .ب
ن ية وحمايدة و يغ ملعلومات بطريقة رصحية وواحضة و ية مبدى مراعاة ا شفا توتعلق ا حق بل ل مت يق ناء عىل الوÈئقلتف ًاسقة  بغي  .ب ينو

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

يا5ت األداء واحضة وشفافة يف  .50 تقارير % 45لكن  من احلاالت، 55باكنت  يا5ت األداء مل تكن دامئا تذكر يف ا لمن  ًب
ناسقةبطريقة واحضة و تية و محق يالت ولكن مل حيلل بطريقة  .يق بري من ا ُويف حاالت عديدة، مجع عدد  سج لتك ُ

ناسقة واحضة   .متو

يدة املوجودة .51 ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا جلجلجلجلأ يا5ت األداء تذكر يف تقرير أداء الرب5مج بطريقة واحضة وشفافة واكنت  :مممم ُاكنت  ب
توفرة للعامة عىل اإلنرتنت ها وضع الرب5 .ماملعلومات  يل املعلومات و سمح  نظم اليت  مجعمج أدوات الرقابة الرضورية وا سج ت بتل

ية ها بطريقة واحضة وحمايدة و يقو حقيل  .حتل

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

ثÂ عن أوجه القصور املوجودة .52   :مأ

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

يا5ت األداء الواردة يف تقرير أداء الرب5مج و )ب( متÂ ألن  باكنت املعلومات واحضة وشفافة ولكن غري  مك
 مكمتÂ؛ غري

تاحة للعامة ولكهنو )ج( ناسقة؛ماكنت املعلومات  ست  تا  مي  ل

تأكد ومل تكن  )د( شأن تقرير أداء الرب5مج ومل يوجد من  تقارير  ياملعلومات مطلوبة ألي غرض آخر غري إعداد ا ب ل
سجالت و مجعيا5ت األداء ومن وضوح لمن وضوح ا نادا إىل مؤرشات هاب تقارير ا ً بطريقة شفافة ألغراض رفع ا ست ل

بة تاجئ املر تقاألداء وا  .لن

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

يا5ت األداء مبعىن اللكمة .53 نفصÂ ويس جزءا من  يفة  سري و بيعد نظام إشارات ا ظ ًل ل م بة ملؤرشات األداء . ُ لنسـو
يمي اýا نادا إىل مدى إماكية تربير عالمات تريب ا يمي ا.قة ا تارة، أجنز  تقا ت ت لتق ن س يا5ت األداء � بيت وفق املعلومات املقدمة يف 

يةللالواردة كجزء من تقرير أداء الرب5مج  ئنا   .2011-2010 ث
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يت أن يف  .54 ثبوبني من خالل ا يقا% 55لتت سري د ًمن احلاالت اكن نظام إشارات ا ق ية أخرى، حوايل منو .ل % 45ح 5
نادا إىل املؤرشات ا �من الربامج لغت يف تقدير أداهئا ا ًس ياس األداء يف احلاالت اليت مل  .تارةت يا  قواكن من الصعب  ً معل

يار  توف مؤرشات األداء فهيا  معتعرف األهداف وأسس املقارنة فهيا أو يف احلاالت اليت مل  تسـ ّSMART. بعض مؤرشات و
يات شات الزائد أو عدد ا نا لعملاألداء املهبمة اكنت حتيص عدد القرارات أو عدد ا ق يÂ ويف هذه احلاال .مل لضئت، حىت الز�دة ا

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

ثÂ عن أوجه القصور .55   :مأ

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

ية واألهدافهيا  Iوحاالت مل تعرف )ب(  ف؛جعاألسس املر

توفر األسس و )ج( هات وما إىل ذw، ولكن مل  بmان والقرارات وا تأشارت مؤرشات األداء إىل ز�دة عدد ا جلل
ية أو األهداف؛  جعاملر

بذوÉ يف إطار الرب5مج؛لوا )د( هود ا ملشك يف مصدر ا   جل

بة؛فهيا مل توضع وحاالت  )ه(   قنظم وأدوات املرا

بةبيا5ت املرفهيا جتمع وحاالت مل  )و( تاجئ املر نادا إىل مؤرشات األداء وا يدة ا توفري تقارير  بة  تقا ً ت مف نق س  .لل

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

تاجئ املعرتف هب .56 يت عىل تعريفات اإلدارة القامئة عىل ا متد ا تاجئ، ا تخدام إطار ا نيمي ا ث ن لسـ ت بل لتق ع يال ًا عا حسب تعريف و .مل
نك ا.ويل،  تاجئ هتلبا تعمل إىل لندف اإلدارة القامئة عىل ا ناء عىل ا ية  يط واإلدارة bسرتا ناسق  لتوفري إطار  ب يج تخط تت لل م

ية اإلدارة سني فعا ية   Éساء لوا حت بغ شأن األداءو .مل تقارير  نظام لرفع ا يا  Èنظام إداري و تاجئ أوال  تخدم إطار ا با ل ك ن ك ن ًسـ ً  5.ل

يت احلايل أيضا طلب إىل املوظفني او .57 سابقة، يف إطار ا يت ا يات ا ملثلام يف  ث ل ث ُمعل ً ب ب تم لت تقارير سؤولل لني عن إعداد ا
تاجئ اخلاص هبم تعانة بإطار ا b توى ميوا  يا أن  شوا تارة  نادا إىل مؤرشات األداء ا نا سـ سـ ئ ع � لس م يق ً ً تاجئ  .ت نوناء عىل  ًب

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

يةالربامج يف  ئنا      .2009-2008 ث

بني معا إذا اكن .58 ندما سؤل نفس ا ّولكن  ي هم، فقط ªع تخدموا املعلومات الختاذ قرارات خاصة بربا هم قد ا جموا أ سـس نف
نعم% 20 بني أجابوا  بمن ا تخدام املعلومات ألغراض  .ªي تج عهنا لرضورة ز�دة ا بين ال  سـوهذا يدل عىل أن ز�دة ا ني لت

ية واختاذ القرارات يقة أن إطار ا .خلاإلدارة ا.ا ياب هذا bرباط إىل  حقوقد يرجع  ت بة للربامجغ سـتاجئ  نن  :لل

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

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

                                                
نك ا.ويل  5 يات، ا يمي ا سم  تاجئ،  بمذكرة حول اإلدارة القامئة عىل ا لعمل ق لن  .1997تقل
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ها وإعو .59 يا5ت األداء وأغرا تخديم  يحي أد5ه عرضا  تو ضيوفر الرمس ا ب سـ ض ملل شأهناً تقارير  بداد ا   :ل

 
 

يدة املوجودة .60 ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا يدة املوجودةأ ثÂ عن املامرسات ا جلجلجلجلأ تعاون الويق مع موظفني  :مممم بة  تاجئ ونظم املرا ثوضع إطار ا ل قن ني واكنت مسؤولل
فقد . 29و 24.4 و15 و11 و7اكن هذا هو احلال يف الربامج  .رضورية ألغراض اإلدارة واختاذ القرارات داخل الرب5مج

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

ثÂ عن أوجه القصور املوجودة .61   :مأ

تخدم ألي من أغراض اخت )أ( تقارير ومل  شأن ا توفر ردود أفعال  تظمة ولكن مل  سـطلب تقدمي تقارير  ل ب ت تن م اذ ُ
تقارير عىل أهنا عبء؛ .القرارات نظر إىل ا  ،wý يجة لو ي ُن ت  ك

شأن تقرير أداء الرب5مج؛و )ب( تقارير  بة فقط هبدف إعداد ا بتعد أدوات وتقارير املرا ل  ق

يل /نظمو )ب( هل لرضورة  يا جتمع املعلومات يف الغالب ولكهنا ال  بة املوضوعة دا يا5ت املرا حتلقواعد  خل سب تق ً
يا5ت شأن أداة  .لبا سجالت، WIKI ITبوهذا هو احلال  يا5ت األداء ويف ا تخدíا املوظفون يف مجع  ل، اليت  ب يسـ

بة ته أوجه  .قولكن األداة مل تصمم كأداة مرا ها شا يت ولكن  بة أخرى مت حتديدها خالل ا بوتوجد أدوات مرا معظمث ب لتق
يا5ت األداء ألغراض اختاذ القرارات يل   Éند حماو بالقصور  حتل  .ع

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

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

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

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

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

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

بين من و .63 تاجئ املقابالت، زاد مدى ا لتناء عىل  ن يةيف % 34ًب ئنا يةيف % 69 إىل 2009-2008 ث ئنا . 2011-2010 ث
يار% 66وأشار حوايل  نظمة وفرت هلم بعض اإلرشاد يف ا بني إىل أن ا تمن ا مل خي ª/ تاجئ اخلاص هبم وربطه لنتصممي إطار ا
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توسط يا لألجل ا ية ا ملألهداف bسرتا لعل ًوناء عىل مالحظات املقابالت، أشار حوايل  .تيج بني إىل توفري % 24ب ªيمن ا
تدريب شلك فردي للموظفني با ناء ل ثأ تاجئ اخلاص هبمُ   6.لن وضع إطار ا

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

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

تصممي قد تغريت بعدها دون أخذ موافقهتم يرى بعض املوظفني أن مؤرشات األداو )ب( تفق علهيا يف مرحÂ ا لء ا مل
 .خالل مرحb Âنهتاء من وضع إطار األداء

هم املقابالت .65 هم املقابالت حددها املديرون اýين أجريت  هم املقابالت حددها املديرون اýين أجريت  هم املقابالت حددها املديرون اýين أجريت  يدة اليتيتيتيت حددها املديرون اýين أجريت  ثÂ املامرسات ا يدة الوشمل أ ثÂ املامرسات ا يدة الوشمل أ ثÂ املامرسات ا يدة الوشمل أ ثÂ املامرسات ا معوشمل أ معم معم معم جلم جلت جلت جلت تاجئ ونظم ت لن أن يوضع إطار ا
تعاون الويق مع املوظفني ا بة  ملاملرا ث ل ترب رضورية ألغراض اإلدارة واختاذ القرارات داخل الرب5مج، وأن يقمي ني، وأسؤولق تعن 

يد نظمة عىل أنه  مفاإلرشاد املقدم من ا بة للرب5مج  .مل يا  سـواكن هذا  لنجل ثال7ً يل ا مل عىل   .بس

هم املقابالت .66 ثÂ عن أوجه القصور اليت حددها املديرون اýين أجريت  معأ   :م

شأن ا )أ( تدريب  ترب ا با ل نظمة تدربا عاما بغري فائدة خاصةع تاجئ املقدم من ا ًإلدارة القامئة عىل ا ً ي مل  7.لن

تاجئ مع املوظفني او )ب( ملوضع إطار ا بة سؤوللن شأن املرا قني وقدم ا.مع هلم ولكن مل يقدم اإلرشاد  أدوات مجع (ب
بة إخل يا5ت، نظم املرا قا  ؛)لب

هدة و )ج( تاجئ مل يعودوا جزءا من ني جدد ومسؤولعصارت مؤرشات األداء يف  ًأوئك اýين وضعوا إطار ا ن لل
نظمة أو الرب5مج؛  ملا

شاور مع سؤولملمؤرشات األداء، بعد أن أعدها املوظفون اPوعدلت  )د( يذ األشطة، دون ا تون عن  لن نفت
 املعين؛ الرب5مج

تاجئ أو )ه( ناسب إطار  ها  يف  تعامل مع قضا� معقدة أن  نطلب إىل برامج  ي لت معل ّتك  حادي؛ُ

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

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

يق الوقت و )ح( ألساس إىل  wتاجئ بطريقة تعاوية ويعزى ذ ضمل يوضع إطار ا ن يمثل لن يد مبوا عا يةلتق  .ئد هنا

يت تقرير أداء الرب5مج    ....5555 يت تقرير أداء الرب5مجخالصات  يت تقرير أداء الرب5مجخالصات  يت تقرير أداء الرب5مجخالصات      تتتتثثثثببببخالصات 

يا5ت األداء املقدمة من  .67 ي¦ %) 70 (29 بر5مج من أصل 20باكنت  مية جزيا  بوجهية و ً ئ من %) 27( برامج فقط 8ق
يق يار  بق هذا ا يا5ت أداء  بالربامج قدمت  ملع تط يا5ت األداء اªمعة ألو .ياف اكاتطب تخدام  ترص ا بفضال عن ذw، ا سـ ق غراض ً

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

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

شأن مؤرشات األداء عىل أهنا إجراء إداري إلزايم % 20ينظر  )أ( تقارير  سأÉ رفع ا بمن مديري الربامج إىل  ل م
تخدامه؛يؤدي بين اإلطار ألغراض اإلدارة وحيد من ا توى أدىن من  سـ إىل  تسـ   م

نادا و )ب( تقدم احملرز ا ياس ا ميهتا يف  با مما يقلل من  بة بطريقة ريكة غا ًتوضع مؤرشات األداء وأدوات املرا ت ق سق ل ل قك ً
 إىل أهداف الرب5مج؛

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

بار تقرير أداء الرب5مج إجراء ألف ًا  ً� إدارعت

بارشا  .68 تاجئ اخلاص هبم يؤثر تأثريا  ًياب bخنراط الاكيف ملوظفي الرب5مج يف وضع إطار ا م ً ن يس األداء اليت ال يف لغ يمقا
يد /تعد وجهية توى األعىل عىل ا توى األدىن ومؤرشات ا ية بني مؤرشات ا يح الصÂ ا تضمن تو لصعمية وال  سـ سـ ب ض ملت مل بسـ ل ق

يجي شطة وضع القواعد واملعايري اليت تلعب ا.ول  .تbسرتا تعلقة بأ تحديد يف حاÉ مؤرشات األداء ا يا  نواكن هذا  مل ل ًجل
ية لألمام  لعملاألعضاء فهيا دورا فعاال يف دفع ا ً يس األداءً  .يمبا يف ذw وضع مقا

بل او .69 تاجئ ويا5ت األداء اخلاصة لربامج من  تخدام الفعيل إلطار ا b توى ملال يزال  ب ن سـ قسـ ل ني عن رفع سؤولم
يط ولكن كإدارة إدارية لرفع  يه ومل يوضع كأداة لإلدارة وا نظر إ تاجئ مل  يث أن إطار ا بو  نخفضا داخل الو تقارير  تخطا ل ي ن ي لل ل ح ًم

تقاري تابعة و .رلا تظمة وعىل حنو اكف  تقارير بصفة  تخدمة يف رفع ا يا5ت األداء واملعلومات ا ملفضال عن ذw، ال تقدم  ن ل سـ ٍب م ملُ ً
بة لإلدارة  مية وذات فائدة  ست لرضورة  ية  تفق علهيا يف ويقة الرب5مج واملزيا يس األداء ا تقدم احملرز، ومقا سـا ي ن ث مل لنل ق ل ي

تعمل يس األداء ألغراض اإلدارة عن و .لواختاذ القرارات وا تخدام مقا تعزيز ا  Âمن خالل احملاوالت الفاش wيانعكس ذ سـ ل
يا ية املرفوعة إىل فريق اإلدارة ا تقارير ا لعلطريق إدرا
ا كجزء من ا لفصل   .ل

بة املوضوعة برSكة ء يس أداء الرب5مج وأدوات املرا قمقا  ي

نات املدروسة، تواجه  .70 ها من برام% 45لعيمن واقع ا ها وتقد شامÂ و ية وا يا5ت الاك بو حتد�ت يف مجع ا ميج الو يل حتلف ل ب لي
يس األداء ألساس إىل انعدام .ي.مع مقا wهم، يعزى ذ سب ما أدىل به أحصاب املصلحة يف املقابالت اليت أجريت  معو   :ح

   بإدارة أداء الرب5مج؛الاكيفbه�م  )أ(

سني او )ب( تقدم احملرز وا ملياس ا تح لل يذ الرب5مج؛ق لتنفمتر    سـ

هاو )ج( بهتا و يا5ت األداء ومرا سن من مجع  بة اليت  نا يلأدوات اإلدارة ا حتلق ب حت سـ   .مل

نادا إىل مؤرشات أداء معقدة جدا يؤثران و .71 تقارير ا بة ورفع ا بة للمرا يه  تو ياب ا يس األداء و ًرSكة مقا ً ت ق ج سي ل سـ ل لنغ
تخدمة يف رفع ايف سلبًيا  لوضوح املعلومات ا يهتاملسـ   .فتقارير وشفا
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يت تقرير أداء الرب5مج  .72 للخالل  يةثبت ئنا بين مؤرشات 2011-2010 ث ية اليت أضعفت من  ت، اكنت العوامل األسا سـ
  :األداء يه

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

تصممي قد تغريت بعدها دون أخذ موافقهتم يرى بعض املوظفنيو )ب( تفق علهيا يف مرحÂ ا ل أن مؤرشات األداء ا مل
 .خالل مرحb Âنهتاء من وضع إطار األداء

ئة ميج  شـال تزال ثقافة إدارة األداء ثقافة 5

سابق  .73 يت تقرير أداء الرب5مج ا للكام ورد يف  لت يةبث ئنا مترت ا)A/48/21ثالويقة  (2009-2008 ث لتغ، ا شأن سـ بيريات 
بة ومؤرشات األداء من  تاجئ املر تقا ية لن ئنا ية إىل ث نا ئا تطوير  .اليت تلهيالث سني وا ية من ا ية إجيا رس ذw عىل أنه  لوقد  تح ب لمعل يف

باره أحد أوجه القصور يه  نظر إ تاجئ بدال من ا متر إلطار اإلدارة القامئة عىل ا تا ل ل عن ًل يريات  .ملسـ لتغويف معظم احلاالت، أدت ا
ية واألهدافإىل بة ومؤرشات األداء وأسس املقارنة الوا تاجئ املر سني ا قع  ن تقحت بو  .ل تاجئ يف الو يوال تزال اإلدارة القامئة عىل ا لن

بة ومؤرشات األداء وأسس املقارنة حىت ترتخس  تاجئ املر سني عىل ا يجرى املزيد من ا تطوير، ومن مث  تقيف مرحÂ ا ن تح سـ لل ل
نظمةبثقافة إدارة األداء شلك سلمي يدا يف ا مل  ً يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية علما بأن ويقة الرب5مج  .ج تد بة ا يط  ثو ل شع ًحت ق

ية  للواملزيا يةن ئنا ل ذات جودة أفضل من ويقة ا2013-2012 ث يةث ئنا نات أخرى يف 2011-2010 ث توقع إجراء  سي ومن ا حتمل
لويقة ا يةث ئنا شأن إط2015-2014 ث ها  نات ا�طط  ب كجزء من ا لس ي تاجئ حىت ترخس ثقافة إدارة لتح لنار اإلدارة القامئة عىل ا

بو  .ياألداء يف الو

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

ية  .74 متكني من 5 ئة ا يادية حدت من  تاجئ إىل املوظفني ولكن بطريقة ا شأن اإلدارة القامئة عىل ا تدريب  حقدم ا لي ب ت ن ب عل ل ُ
تاجئملا لنشاركة وبين إطار ا   .ت

يت تقرير أداء الرب5مج    ....6666 يات  يت تقرير أداء الرب5مجتو يات  يت تقرير أداء الرب5مجتو يات  يت تقرير أداء الرب5مجتو يات  ثببببتو ثص ثص ثص     تتتتص

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

ية  ....76767676 تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل يا5ت األداء خالل اييييننننبغي بغي بغي بغي     ::::1111ل تأكد من جودة  ية ا يا5ت األداء خالل اتعزيز  تأكد من جودة  ية ا يا5ت األداء خالل اتعزيز  تأكد من جودة  ية ا يا5ت األداء خالل اتعزيز  تأكد من جودة  ية ا للللتعزيز  ب ل بمعل ل بمعل ل بمعل ل يةمعل يةنا يةنا يةنا ئنا ئث ئث ئث لقسم إدارة الربامج  (2013201320132013----2012201220122012    ث
سم  يةقواألداء و شؤون املا لا يةل سني )ن واملزيا سني  عن طريق  سني  عن طريق  سني  عن طريق   ....إطار األداءإطار األداءإطار األداءإطار األداءيف يف يف يف وجاهة وجاهة وجاهة وجاهة الالالالودة وودة وودة وودة واجلاجلاجلاجلحتحتحتحت عن طريق 

تب او .77 تعاون الويق مع  سم إدارة الربامج واألداء،  بغي عىل  ته،  مككام ورد يف نص وال ثن ل ق ي  املايل، أن يأخذ سؤولملي
يذ أهداف  ية  تاجئ وتقارير أداء الربامج  تأكد من جودة إطار ا ية ا بة قوية تضمن فعا بادرة يف وضع نظم مرا نفبزمام ا تق بغ ن ل ل لمل

ية نظمة بطريقة أكرث فعا لالرب5مج عرب ا   .مل

بة لإلداو .78 شأن اإلدارة بUره  تظمة  تقارير بصفة  سـال ميكن أن يؤيت رفع ا ب ن لنل تاجئ واملعلومات م لنرة إال إذا اكن إطار ا
تخدمني ألغراض اختاذ القرارات يدين و مسـاملطلوبة  بغي أن يؤخذ ما  .مف تاجئ ويا5ت األداء  تعزيز جودة إطار ا ينومن مث،  ب ن لل

بار b عتييل يف:  
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ية بني مؤرشات ا )أ( شاء عالقة  بداية وجيب إ سـجيب أن يكون للربامج أهداف واحضة من ا ب ن ملل توى بسـ
 واألدىن؛ األعىل

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

ها واإلبالغ هبا؛و )ج( يا5ت و ية مجع ا يدة ووجهية وفعاÉ من 5 ية و بة اك يلجيب أن تكون نظم املرا ح مف ف حتلق  لب

يتجيب أن ترفو )د( يقة وفعاÉ كام ورد يف معايري ا تقارير بطريقة د بع ا ثق سري .لتل شمل دقة نظام إشارات ا لوهذا   .ي

ية  .79 تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل تقرير وأداة لإلدارة     ::::2222ل تاجئ كأداة لرفع ا سلمي بني إطار ا توازن ا تقرير وأداة لإلدارة يق ا تاجئ كأداة لرفع ا سلمي بني إطار ا توازن ا تقرير وأداة لإلدارة يق ا تاجئ كأداة لرفع ا سلمي بني إطار ا توازن ا تقرير وأداة لإلدارة يق ا تاجئ كأداة لرفع ا سلمي بني إطار ا توازن ا ليق ا ن ل لل ن ل لل ن ل لل ن ل للللل سم إدارة الربامج ((((حتقحتقحتقحتق بة  سم إدارة الربامج  بة  سم إدارة الربامج  بة  سم إدارة الربامج  بة  لق لقسـ لقسـ لقسـ للللننننسـ
ًً عن طريق حتديد مؤرشات األداء وفق عن طريق حتديد مؤرشات األداء وفق عن طريق حتديد مؤرشات األداء وفق عن طريق حتديد مؤرشات األداء وفق))))واألداء ومديري الربامجواألداء ومديري الربامجواألداء ومديري الربامجواألداء ومديري الربامج يارًً يارا  يارا  يارا   ؛SMSMSMSMAAAARTRTRTRT ملعملعملعملعا 

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

شأن األداء ألغراض اإلدارة )أ( تقارير  برفع ا   ل

تعمل واختاذ القرارات )ب(   .لوألغراض ا

بل  .81 ية يف ا يس األداء احملددة يف وÈئق الرب5مج واملزيا تقبغي أن تكون مقا ي ملسـن ن يةبداية من (ي ئنا ) 2015-2014 ث
يس نفس   :ياملقا

بل مديري الربامج؛ا )أ( بة من  ية واملرا قتخدمة ألغراض اإلدارة ا.ا ق خل   ملسـ

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

تخداíمو .82 سن ا تاجئ ويا5ت األداء و بين إطار ا هم يف تعزيز  تاجئ  تخدام األكرث اتزا5 إلطار ا b سـإن ح ب ن ن لسـ س تل يس ً.  

ية  .83 تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل ية تصممي ز�دز�دز�دز�د    ::::3333ل ية تصممي ة  ية تصممي ة  ية تصممي ة  رسرسرسرسة  بة واإلرشاد ملديري الربامج واملوظفني من خالل حلقات العمل ا بة واإلرشاد ملديري الربامج واملوظفني من خالل حلقات العمل اة دمع املرا بة واإلرشاد ملديري الربامج واملوظفني من خالل حلقات العمل اة دمع املرا بة واإلرشاد ملديري الربامج واملوظفني من خالل حلقات العمل اة دمع املرا بغبغبغبغة دمع املرا ململململيييي قققق
يار  يس األداء وفقا  يار مقا يس األداء وفقا  يار مقا يس األداء وفقا  يار مقا يس األداء وفقا  ملعملعملعملعمقا ًً ًً نظمةSMSMSMSMAAAARTRTRTRTيييي تاجئ داخل ا يذها وتقوية اإلدارة القامئة عىل ا يهنا و نظمة و تاجئ داخل ا يذها وتقوية اإلدارة القامئة عىل ا يهنا و نظمة و تاجئ داخل ا يذها وتقوية اإلدارة القامئة عىل ا يهنا و نظمة و تاجئ داخل ا يذها وتقوية اإلدارة القامئة عىل ا يهنا و مل و ملن ملن ملن للللن نف نفس نفس نفس تس تحت تحت تحت لقلقلقلقسم إدارة الربامج سم إدارة الربامج سم إدارة الربامج سم إدارة الربامج (((( حت

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

يس األداء ينب .84 يا مقاربة أكرث تعاوية لز�دة اخنراط مديري الربامج واملوظفني يف تصممي مقا بىن اإلدارة ا يغي أن  نت لعل ت
تخدامه عىل حنو فعال/وأدوات تاجئ ومن ا بين إطار ا يذها، مما يعزز من  بة ومراجعهتا و سـنظم املرا لن ت نف   .تق

تفاعيل مبا يف ذw حو .85 تدريب ا لبغي أن تكون برامج ا ل تظم إلطار ني يذ ا رسة جزءا من خطة ا ملنلقات العمل ا تنفمل لي ً
ية تاجئ  بغا   :لن

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

يةو )ب( يس األداء؛جعحتديد األهداف واألسس املر نادا إىل مقا تقدم احملرز ا ياس ا ية الالزمة  ي الوا ً ت سلق ل   قع

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

ية  .86 تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل تقارير الفردية ييييننننبغي حتديدبغي حتديدبغي حتديدبغي حتديد    ::::4444ل تقدمي تقرير أداء الرب5مج املوحد وا ية  يد الهنا تقارير الفردية  املوا تقدمي تقرير أداء الرب5مج املوحد وا ية  يد الهنا تقارير الفردية  املوا تقدمي تقرير أداء الرب5مج املوحد وا ية  يد الهنا تقارير الفردية  املوا تقدمي تقرير أداء الرب5مج املوحد وا ية  يد الهنا ل املوا ل ئ لع ل ئ لع ل ئ لع ل ئ بكر ع بكر يف وقت  بكر يف وقت  بكر يف وقت  ّّّّيف وقت  للللمتكني متكني متكني متكني مممم
لليت تقرير أداء الرب5مج الهنايئ يت تقرير أداء الرب5مج الهنايئ يت تقرير أداء الرب5مج الهنايئ يت تقرير أداء الرب5مج الهنايئ  للت للت للت يةثثثثببببت يةنا يةنا يةنا ئنا ئث ئث ئث يق ا.اخيل والرقابة (((( 2013201320132013----2012201220122012    ث تد بة ا سم إدارة الربامج واألداء و بة  يق ا.اخيل والرقابة  تد بة ا سم إدارة الربامج واألداء و بة  يق ا.اخيل والرقابة  تد بة ا سم إدارة الربامج واألداء و بة  يق ا.اخيل والرقابة  تد بة ا سم إدارة الربامج واألداء و بة  قققق ل شع لق لسـ شع لق لسـ شع لق لسـ شع لق للللننننسـ

 ).).).).اإلداريةاإلداريةاإلداريةاإلدارية

شأن دقة تقرو .87 ية بطريقة متكن من بلطمأنة ا.ول األعضاء  بغي أن حتدد اخلطوط الز ته،  نير أداء الرب5مج ومشو ي مي ُ ن ل
شأن تقرير أداء الرب5مج الهنايئ تقل  يت ا بإجراء ا سـ ملث بت  8.ل

سابقة    ....7777 يت ا يات تقارير ا يذ تو سابقةتابعة  يت ا يات تقارير ا يذ تو سابقةتابعة  يت ا يات تقارير ا يذ تو سابقةتابعة  يت ا يات تقارير ا يذ تو لتابعة  ث لص ث لص ث لص ث بص نف بم نف بم نف بم نف للللتتتتم         تتتت

 

يا لكنفذة  ّ   م
ئنفذة جزيا ّ   م
نفذة ّغري     م

 

يت  يات الواردة يف تقارير ا تو يت ا يات الواردة يف تقارير ا تو يت ا يات الواردة يف تقارير ا تو يت ا يات الواردة يف تقارير ا تو ثببببا ص ثل ص ثل ص ثل ص     2008200820082008للللتقرير تقرير تقرير تقرير للللتتتتل
يات     الوضعالوضعالوضعالوضع  عن أداء الرب5مج عن أداء الرب5مج عن أداء الرب5مج عن أداء الرب5مج2009200920092009----2008200820082008وتقرير وتقرير وتقرير وتقرير  تو يذ ا  Éياتيقات عىل حا تو يذ ا  Éياتيقات عىل حا تو يذ ا  Éياتيقات عىل حا تو يذ ا  Éصيقات عىل حا ل صتعل ل صتعل ل صتعل ل      تتتتنفنفنفنفتعل

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل   ::::1111ل
    

تخدام  تحديد مدى إماكية تعزيز ا  Éسأ تعراض ا سـبغي ا ن ل مل سـ ني
تظام نيا5ت مؤرشات األداء  سؤولني  .ب بار ا يع  بغي  ملو ك شج تي ن

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

يغ ا.ول  يط املايل و تاجئ يف ا بلاإلدارة القامئة عىل ا تخط تن ل ل
هذا  يا من أولوية  لاألعضاء، وذw يف حدود ما تويه اإلدارة ا لعل ل

 .املوضوع

 

يب ذكروا أن املراجعة امل29من أصل % 55حوايل  وىص هبا يف تقارير جم 
سابقة قد متت ميت حلقات معل يف عام  .لأداء الرب5مج ا ناء 2010قفقد أ  ً ب

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

ياس شلك   Âبحت قاب ية وأن مؤرشات األداء أ باألهداف bسرتا ص للقيج ت
بة  للأفضل  سـن يةل ئنا   .2013-2012 ث

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

يا بل من  .لعلاملصلحة مبن فهيم فريق اإلدارة ا تخدم لرضورة من  قولكهنا ال  تُسـ
نادا إىل مؤرشات األداء تقارير ا ًيرفعون ا ست وقد توقف إصدار  ).مهنم% 20 (ل

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

بة أقوى قيا5ت األداء مع وضع أنظمة مرا  .لب

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل   ::::2222ل
 

يا5ت األداء ألغراض الرصد ا.اخيل،  تخدام  بويف حال زاد ا سـ
رشفني عىل الربامج دور أبرز يف ينبغ سؤولني ا ملي أن يكون  للم

يق ت4 األنظمة بة للرصد و تحداث أنظمة  بدمع ا صل وال بد  .تطسـ
يقة بني أهداف  ثأن يكون هلم دور أيضا يف إقامة صÂ واحضة وو

ية والعامة ية املر نظمة bسرتا حلالربامج وأهداف ا يج  .تمل

 

ية  تو صكام ذكر أعاله يف ا ل يا5ت % 45، حوايل 1ُ تخدم  بمن الربامج مل  تسـ
ية بة ا.ا خلمؤرشات األداء ألغراض املرا سؤولني  .ق يس .ى ا تايل،  ملو لل

بة قوية  ية وضع أنظمة مرا رشفني عىل الربامج دور واحض يف تعزيز  قا معل مل
يانهتا خالل ا لو يةص ئنا ية  .2011-2010 ث بة لويقة الرب5مج واملزيا لل نن ث سـ يةل ئنا  ث

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

ية مع وضع نظم  بة ا.ا يا5ت األداء ألغراض املرا تخدم مديرو الربامج  خلا ب قسـ
ية قوية بة دا خلمرا  .ق

                                                
ية  8 نا رشوع تقرير أداء الرب5مج الهنايئ  توى  يت هذا، ا تابة تقرير ا ئيف وقت  ث م ث للك حت ب يق ا.اخيل والرقابة 2011-2010ل تد بة ا ق، املرسل إىل  ل شع

تقرير2012ن يويو 22اإلدارية يف  بان يف إمتام هذا ا تعديالت اليت أخذت يف ا ل، عىل بعض ا سـ  .حلل
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يت يات الواردة يف تقارير ا تو يتا يات الواردة يف تقارير ا تو يتا يات الواردة يف تقارير ا تو يتا يات الواردة يف تقارير ا تو ثببببا ص ثل ص ثل ص ثل ص تقرير للللتتتتل تقرير   تقرير   تقرير       2008200820082008لللل 
يات     الوضعالوضعالوضعالوضع  عن أداء الرب5مج عن أداء الرب5مج عن أداء الرب5مج عن أداء الرب5مج2009200920092009----2008200820082008وتقرير وتقرير وتقرير وتقرير  تو يذ ا  Éياتيقات عىل حا تو يذ ا  Éياتيقات عىل حا تو يذ ا  Éياتيقات عىل حا تو يذ ا  Éصيقات عىل حا ل صتعل ل صتعل ل صتعل ل      تتتتنفنفنفنفتعل

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل   ::::3333ل
 

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

يا5ت و ناسب من أدوات حاسوية مجلع ا حتليلما  ب ب ها؛لي  تبليغها و

 

يت إلضافة إىل املقابالت إىل أن  تاجئ مراجعة ا ثبأشارت  من % 38لتن
ها  يا5ت و تحداث أدوات حاسوية مجلع ا بني قدم هلم ا.مع الفين ال حتليلا ب ب سـ لي ªُ

ها بة  .تبليغو ياب أدوات مرا يت أنه يف  ية ا نا وجد5 من خالل  قو غب ث معل لتن لك
ية مجع ا هل   Éبمركزية وفعا لمعل شاء تس ها، فإن الربامج بدأت يف إ نيا5ت و تبليغ

 بر5مج أشارت 29 برامج من أصل 5ومن اجلدير ýكر أن  .نظمها اخلاصة
يس مثة حاجة لوجود  تايل  بارشة و لإىل أن مؤرشات األداء اخلاصة هبا  لم

بة ية حىت يأيت الوقت  .قنظام مرا تو يذ هذه ا تعني  صورمغ ذw، ال يزال  ل تنفي
توفر  بة ياýي  نا تحداث أدوات حاسوية  سـيه للك الربامج ا.مع الاكيف ال ب مسـ ف

ها ها و يا5ت و يغمجلع ا بليل تحتل  .لب
ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل   ::::4444ل

 
سؤولني عن اإلرشاف  ساعدة املقدمة  شمل ا للمبغي أن  مل ت ني

تحديد يذ ما ييل عىل وجه ا لوا   :لتنف
 

بغي املوافقة عىل معامÂ ردود فعل الزئن تخدمني /ينال  ملسـا
ية مجع مكقياس ية .مع  ندما توجد أنظمة اك معل نوعي لألداء إال  فع

يق معزز يف مجع ردود فعل  تاحة، ويفضل وجود  يا5ت ا سـا مل نب تل
ها وbع�د، إن  توى الربامج  لكتخديم األدوات عىل  سـ مسـ م

شأن خدمة الزبون؛ بادرة املقرتحة  بأمكن، عىل ا  مل
 
يه لقسم إدارة الربامج واألداء وأبطال فريق اإلدا( تو يا  جرة ا ل لعل

 )خدمة العمالء

  

ية قد نفذت% 45أشار حوايل  تو بني إىل أن هذه ا صمن ا ل ولكن مل يعرث  .ªي
يت ناء ا نظمة أ توبة داخل ا سجالت ا بعىل ا ثملك ث مل بوشلك عام، حددت  .لتل
بة  بغي مجع ردود األفعال  يت أنه  للية ا ن سـت ي ث لمعل ن ب يةل ئنا  ف� 2013-2012 ث

بدأ الربامج وال أي وحدة  . أداء مؤرش20خيص حوايل  تولكن حىت اآلن مل 
يا5ت يق مجع ا بمركزية يف  لسـ ية إمتام  .تن همون بوضوح  يفمل يكن املوظفون  كيف

يل للميض  تفق íم عىل ا تصل هبم أي إدارة مركزية  همة ومل  بهذه ا سمل ت لت ل
  .ًقدما

يا5 ية مجلع ا توفر أنظمة اك ندما  نفذة  ية  تو بترب هذه ا ت ع ص ل لتع فسـ يع م مجت .ى 
 .الربامج

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل   ::::5555ل
 

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

 
هم معايري  توى الفردي  شورة عىل ا تدريب وا لفتوفري ا سـ مل ملل

يق ت4  يط لألداء وأنظمة الرصد و يدة يف ا باملامرسات ا تخط تطجل ل
 املعايري؛

 

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

يويم متر كجزء من العمل ا تدريب الفردي  لا ست  .مسـل ليولكن، ألن هذه رمبا 
تقام  تدريب،  ياجات ا ية ا ية  سـالطريقة األكرث فعا ل ت ب حل ية لتل فحلقات معل إضا

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

تدريب لعدد  .واألداء يف هذا الصدد سم ا لفقد وفر ا  . من املوظفني110لق
رسة  ند تقدمي املزيد من حلقات العمل ا نفذة متاما  ية  تو يترب هذه ا ع ص ل ملتع ً م سـ

تدريب للقامئ   .ني عىل الربامجلوا
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تقرير  يت  يات الواردة يف تقارير ا تو تقرير ا يت  يات الواردة يف تقارير ا تو تقرير ا يت  يات الواردة يف تقارير ا تو تقرير ا يت  يات الواردة يف تقارير ا تو لا ث ص لل ث ص لل ث ص لل ث ص ببببل     2008200820082008للللتتتت
يات     الوضعالوضعالوضعالوضع  عن أداء الرب5مج عن أداء الرب5مج عن أداء الرب5مج عن أداء الرب5مج2009200920092009----2008200820082008وتقرير وتقرير وتقرير وتقرير  تو يذ ا  Éياتيقات عىل حا تو يذ ا  Éياتيقات عىل حا تو يذ ا  Éياتيقات عىل حا تو يذ ا  Éصيقات عىل حا ل صتعل ل صتعل ل صتعل ل      تتتتنفنفنفنفتعل

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل   ::::6666ل
 

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

 
تحداث أداة ل تقدم احملرز إجامال سـا للرصد قادرة عىل رصد ا

تظم،  ية شلك  ناد إىل األهداف واملؤرشات الر نال ب سـ مس ئي ت
يا تخدíا فريق اإلدارة ا ثال،  لعلفصيل  ليسـ  .م

تقدم  شأن ا تقارير بطريقة واحضة  ية رفع ا بغي أن تدمج  لو ب ل معل ني
ية يف  يس األداء يف ويقة الرب5مج واملزيا تخدام مقا ناحملرز  ث يسـ

يا يادية املرفوعة إىل فريق اإلدارة ا b ية تقارير ا لعلا ت لفصل ولكن  .عل
يد إطار األداء  بار  با يف الوقت احلايل   wتعققد يكون ذ ت عصع ً

 .احلايل

 

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

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

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

ية تو يذ هذه ا تعني  صال يزال  ل ند دمج  .تنفي نفذة  ية  تو بار هذه ا عوميكن ا ص ل مت ع
تقار تقدم احملرز واليت تعد لا شأن ا يا  ية املقدمة إىل فريق اإلدارة ا لير ا ب لعل لفصل

يس األداء نادا إىل مقا يا ً   .ست

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل   ::::7777ل
 

لبغي أن توىل األولوية يف ا يةين ئنا يمي عن 2011-2010 ث تق إلجراء 
يار قدر أقل  يس ومالءمهتا هبدف ا ية هذه املقا نو تثب  ع ل خك ي

تاجئ واملؤرشات تو
ة لنوأجدى من ا ية وا مل واألهداف املر حل
تفق علهيا يف الوبو  ية ا يألحرى حنو األهداف bسرتا مل تيج

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

يا  )لعلاإلدارة ا

 

تو% 65أشار حوايل  بني إىل أن هذه ا لمن ا وتوجد أدÉ  .صية قد نفذتªي
ية  نات يف ويقة الرب5مج واملزيا للعىل ا نتح ث يس يةل ئنا يث 2013-2012 ث ح 

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

بة % 97مل يكن حوايل  شأن مرا بني يعرفون  قمن ا ب تقدم احملرز أو ما إذا ªي لا
ية لألجل  نادا إىل اخلطة bسرتا تقدم احملرز ا ياس ا يجاكنت مثة مقاربة  س تل ً ت لق

توسط يت .ملا ية ا ناء  ية أ تا  Éثبومل يعرث عىل أد معل ث ب  .لتك
نفذة فور وضع  ية  تو يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية هذه ا تد بة ا مترب  صق ل ل شع سـتع

تقدم احملرز تابع ا بة  لنظام مرا ي ية لألجل ق نادا إىل اخلطة bسرتا يج ا تس ً ت
توسط   .ملا

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل   ::::8888ل
 

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

ية  حلإىل جانب األهداف العامة واملؤرشات واألهداف املر
 م إدارة الربامج واألداءلقس(احملددة؛ 

ية   نات وا�اطر كجزء من ويقة الرب5مج واملزيا للحددت ا ن ث لتكه يةُ ئنا -2012 ث
2013.  

ية متاما تو ًنفذت ا ص  .ل

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل   ::::9999ل
 

يت  تع هبا املديرون يف جمال ا بح  ثبنظرا للخربة الواسعة اليت أ مت لتص ي
ت يت ا ية  سن اýي طرأ عىل اإلماكيات ا نوا ث لعمل ن لتح ت بل ل اجئ ُ

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

يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية( تد قبة ا ل   )شع

تار مديرو الربامج   يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية، ا تد بة ا خحتت إرشاف  ق ل شع
يا شوا ًوالوفود  ئ يت تقرير أداء ع تثب مؤرش أداء واحد للك بر5مج ألغراض 

يةللالرب5مج  ئنا  .2011-2010 ث
 

يت مؤرش أداء واحد للك بر5مج  ند إجراء هذا ا يا  شوا ثبوقد اخرت5  ع ئ لتع ً
بة واحدة للك بر5مج يجة مر تقبدال من  نت ً. 

ية متاما تو ًنفذت ا ص  .ل
ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل   ::::10101010ل

 
ام تقارير لك بر5مج وتقرير أداء ينبغي مراعاة اجلدول الزمين إلمت

 ).لقسم إدارة الربامج واألداء(الرب5مج مبجم]؛ 
يه إلمتام تقرير أداء  تفق  علساعد اجلدول الزمين الواحض وا مل ي
تأكد من توفري الوقت الاكيف إلمتام  يهتا عىل ا لالرب5مج و بث ت

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

يا ت  ًحا ّعد تقارير أداء الرب5مج الفردية وتقرير أداء الرب5مج اإلجاميل يف آن ل
يت  .واحد يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية بإجراء ا تد بة ا سمح  بوهذا ال  ثق ل شع تي لل

يق ا.اخيل والرقابة  .بشأن تقرير أداء الرب5مج الهنايئ تد بة ا قترب  ل شع سـتع
ند وضع جدول زم نفذة  ية  تو عاإلدارية هذه ا ص يه إلهناء مل تفق  علين واحض و م

توايل  يهتا إلعطاء وقت اكف إلمتام اإلجراءين عىل ا لتقارير أداء الرب5مج و ٍث ب ت
  .ًبدال من إمتاíام يف آن واحد
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تقرير  يت  يات الواردة يف تقارير ا تو تقرير ا يت  يات الواردة يف تقارير ا تو تقرير ا يت  يات الواردة يف تقارير ا تو تقرير ا يت  يات الواردة يف تقارير ا تو لا ث ص لل ث ص لل ث ص لل ث ص ببببل     2008200820082008للللتتتت
يات     الوضعالوضعالوضعالوضع  عن أداء الرب5مج عن أداء الرب5مج عن أداء الرب5مج عن أداء الرب5مج2009200920092009----2008200820082008وتقرير وتقرير وتقرير وتقرير  تو يذ ا  Éياتيقات عىل حا تو يذ ا  Éياتيقات عىل حا تو يذ ا  Éياتيقات عىل حا تو يذ ا  Éصيقات عىل حا ل صتعل ل صتعل ل صتعل ل      تتتتنفنفنفنفتعل

ية  تو ية ا تو ية ا تو ية ا تو صا صل صل صل   ::::11111111ل
 

يت تقرير األداء املرحيل لعام  ناد إىل 2010تثبال نقرتح  ست ال
ية  نويقة الرب5مج واملزيا ، ذw أن إطار األداء 2011-2010ث

يغطي  ية لاحلايل مصمم  نا ئا تاجئ لث يت ا نوال يرحج أن يكون  لث بت
ية جمد� متاما ية املفصÂ ووضع  .حلاملر بح إعداد املزيا نويف حال أ ص

ياسةإط تعدل هذه ا نو�  سـار األداء  سـ يق ( .لسـ تد قبة ا ل لشع
  )ا.اخيل والرقابة اإلدارية

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

 

 ]تيل ذw املرفقات[
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 املرفق األول
يت يتتعريف معايري ا يتتعريف معايري ا يتتعريف معايري ا     للللتتتتثثثثببببتعريف معايري ا

سري من أجل نونة طّبق، اإلجراءاتتي  يغة معدÉ للويقة ا يت  ملع فريق ا ث ص بث بة ألنظمة معايري املام"لت يدة  سـرسات ا لنجل
يا5ت تحدةمن إعداد، "لبا يق الوطين للمملكة ا تد تب ا مل  قل يا5ت األداء واملعلومات . 9مك تحىل  بغي أن  تايل،  بو ت ي نل

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

مية  .1 مية الوجاهة وا مية الوجاهة وا مية الوجاهة وا بة ملا لقلقلقلقالوجاهة وا يههتدفلنسـ نظمة" ل إ يس األداء وفقا ملمن إجناز "ملا تضمن . يقا تحديد المكي يوجيب أن  لا
تقارير إو نصوص جوانب األداءمعلومات تغطي اكفة لعداد ا بة علهيامل ا تاجئ املر تق يف ا بغي عىل. ومؤرشات األداءلن ية ينكام  مهنج 

Âفرتاضات أال تكون مضلbيا5ت واملعايري و يا5ت وbفرتاضات . لبمجع ا بلورة ألثر عىل ضعيفة البوجيدر عدم إدراج ا
يت  .لتثبالرأي اخلاص 

ياس األداءل ل ل ل ووووشمشمشمشمللللاااا////ايةايةايةايةففففككككالالالال .2  Éتقدم احملرز بدال قشف عن مدى ا ل بغي أن .للك تشـ و يا5ت األداء متين يع بل  مجعىل 
تا يمي شاململاملعلومات ا يس األداءتقحة بغرض إجراء  يه مقا نادا إىل ما  تقارير ا ي إلعداد ا تضت س تقل ً. 

ية .3 يةامجلع بفعا يةامجلع بفعا يةامجلع بفعا يل، . العالعالعالعbطbطbطbطسسسسهوÉ هوÉ هوÉ هوÉ ////للللامجلع بفعا بة بغرض ا نا نظم ا سجتعني توفر ا سـ مل ل نفاذلتي يا5ت الالزمة لوا يل ا تقرير، و ب، وا حتل لل
يس األداء تقارير وفقا ملقا يإلعداد ا  .ل

ية املامثÂ اليت .  املقارنة املقارنة املقارنة املقارنةننننإماكيةإماكيةإماكيةإماكية////تتتتbساقbساقbساقbساق .4 ناول املعلومات املؤرشات الر سـجيب أن  ئيت . من إجراء مقار5ت هادفةّمتكن ت
بدأ bس نع  توال  يات األكرث دقة حال توفرها وإõحهتاممي تخدام اإلجراءات أو ا ملهنجاق من ا يري . سـ تغيد أنه جيب تويق أي  ث ب

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

تلفة؛ )أ( ية عىل فرتات  بات ا خميق  ملهنج تطل مب  تط

توجهيات واملو )ب( يق ا شابه يف  لا ب تطت يق ل ثل   Âشاريع والربامج ذات اخلصائص امل�ث تاحة ف� بني ا بعارف ا مل تطمل م
ية،  شابه بني األقالمي؛وملهنجا ية وأوجه ا يت الفرتة الز يا، وتو نولو تخدام ا تا ن لسـ م قل ج  تك

ساواة عرب او )ج( بارات وbفرتاضات عىل قدم ا b سييق مل ت لب متل ألساس املقارنة؛ختط  حملناريو ا

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

يق و مترارية فقط يف حاÉ توفر نإماكية املقارنة حتقميكن  شاهبة يف اسـا ية سابقة أو من برامج  تملعلومات سواء من فرتات ز من م
ية سـباب ّتؤكد عدة أو. أماكن أخرى ياسنإماكية امهعىل أ مترارية ا لقملقارنة وا سن يف أداء ف. سـ يق  نطوي  حتأوال، قد  حتقي ً

يذه عىل املدى القصري نوع اýي ال ميكن  يلكي من ا يري جوهري و تنفبر5مج ما عىل  ل ه يريات يف . تغ تطلب ت4 ا تغيث  لت ح
تاجئ" تسـتقر"العادة بعضا من الوقت يك  تأثري عىل ا نوبدأ يف ا ل ية اليت و. لت يري ا يا، ميكن أن يؤدي  Èلكيف تغ أداء هبا قاس ين

ها شأن األهداف اليت يعملون من أ باس  bهم، و با يت ا جلالرب5مج إىل حرية املوظفني القامئني لعمل و ه ت بت ت لن ثا، من و. تشـ Èل
يدة قابÂ للمقارنة من يد توفر معلومات  جا ية اليت تعمل هبا أجل إصدار األحاكم ملف نظمة "لكيفحول ا فإذا ما أدت ". ملا

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

                                                
يار  9 يجختا يحلنسـا تب رئاسة الوزارةلصح ا يا5ت األداء،  مك، إطار معل  يةوزارة اخلزانة، لب   2001، مارس مللك ا
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تحقق ننننإماكية إماكية إماكية إماكية ////ا.قةا.قةا.قةا.قة .5 تحقق ا تحقق ا تحقق ا يري مع توفر تويق واحض للللا تجابة  تصف ال تخدام املطلوب، وأن  b ثمبا يفي مبعايري تغ سـ ت للسـ
تج عهنا ا تحقق من حصة bجراءات اليت  يث ميكن ا لقشأهنا،  ين ل حب تحزي و. ياسب تخيل عن ا بدأ ا.قة ا لتطلب bلزتام  ل مب ي

يقن بقدر اإلماكن  يةلتوعدم ا ية ا نا لعملمن ا تحقق .حل تطلب توفر ا.قة وإماكية ا يت،  تعلق  ل وف�  ن ي ث بي توينيلت  :مسـعىل 

يا5ت واملعلومات )أ( بات املادي  ندي، ويقصد به اإل تويق ا توى األول .قة وا بتعلق ا ث س ث ل سـ للي مل ية تمل  ؛لمكا

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

يد  .6 تقارير يف املوا يد رفع ا تقارير يف املوا يد رفع ا تقارير يف املوا يد رفع ا تقارير يف املوا عرفع ا عل عل عل بل نا با نا با نا با نا سـا سـمل سـمل سـمل رسعة ةةةةمل تقدم احملرز، و تابعة ا سمح  تظام لقدر اýي  تاج املعلومات  ل، وذw بإ ل مب ي ن ن
تفادة من ت4  b مترار سـاليت تكفل ا  .املعلوماتسـ

ية////الوضوحالوضوحالوضوحالوضوح .7 شفا يةا شفا يةا شفا يةا شفا ففففا سـهتدفني من  ،لللل تخدمني ا سامح  شف عن املعلومات  ملوهو ا سـ لل يعابللملك bهم و تا  واختاذ سلف
ثقة ية . لالقرارات بدرجة معقوÉ من ا شفا فوتعلق ا ل نظر هبا إىل ت توحة، وواحضة، اإلبالغ يُ.رجة اليت  مفملعلومات بطريقة 

ند سقة، و ية، وحمايدة، و ستووا ت مقع يةم Èو Éي ميو. ئقة إىل أدýألسلوب اها  ها و يل املعلومات و ُتعني  يل حتلمجع سج ن َكتي
يهتا سـهتدفني من اإلقرار مبصدا يني ا تخدمني اخلار يني وا قاملراجعني ا.ا ملج سـ ية مجÂ . ملخل شفا يق ا تطلب  فو لحتق أمور، ي

 :بيهنا من

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

ية؛اإلشو )ب(  جعارة الواحضة للمواد والوÈئق املر

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

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

ها جتميع املعلومات و )ه( تقل؛ثيقوتو يت ا سـبطريقة متكن من ا ملث بت  ل

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

يار املعايري؛و )ز( تتويق مربرات ا  خث

يب شلك اýي و )ح( لتويق bفرتاضات، واملراجع واألسا ل تخّميكن ث  راج معلومات واردةسـ
ة أخرى من ا
تقارير؛ يف  لا

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

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

سريدقةدقةدقةدقة )أ( سري نظام إشارات ا سري نظام إشارات ا سري نظام إشارات ا سري إشاراتيتحىل نظام . لللل نظام إشارات ا يفة ل ا يا5ت األداءظبو بنفصÂ وال تعد جزءا من  وأجري . م
نادا إىل تقيمي ً لmقة ا يا5ت األداء الواردة كجزء نإماكية ست تقديرات عىل أساس املعلومات املقدمة يف  بتربير ا ل
يةللتقرير أداء الرب5مج من  ئنا  .2011-2010 ث

] wثاين املرفقييل ذ  ]لا
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ثايناملرفق  لا  
يةللللااااععععيييينات نات نات نات للللاااا    حتديدحتديدحتديدحتديداج�عات اج�عات اج�عات اج�عات  يةشوا يةشوا يةشوا ئشوا ئع ئع ئع     ع

بوقام أعضاء فريق  يا للو ياإلدارة ا يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية  أو ،لعل تد بة ا نوب عهنم يف حضور موظفي  قمن  ل شع ي
)IAOD(تحديد ية ب،  شوا نات  ئ  ع  .من مؤرش أداء للك بر5مجعي

تارخي تارخيا تارخيا تارخيا  عن  عن  عن  عن سؤولسؤولسؤولسؤولململململاااا    للللا
    الرب5مجالرب5مجالرب5مجالرب5مج

ته تهو تهو تهو     اااامسمسمسمس الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج    ظظظظيفيفيفيفو

يد aرك 30-3-12 ثقافة  لسـا ساعد، قطاع ا لاملدير العام ا مل
ية ناعات اإلبدا عوا  لص

 حق املؤلف واحلقوق اªاورة – 3بر5مج 

يد أون�  21-3-12 تطوير لسـا ية– 8بر5مج  ل5ئب املدير العام، قطاع ا يق جدول أعامل ا من  لتسـ  تن
يط  – 9بر5مج  يا وا ية والعرية وبmان آ بmان األفر حملا سـ ب يقل

بmان األقل منوا ية والاكرييب وا هادئ وأمرياك الال لا ني  تل
تعاون مع بع– 10بر5مج  يال ا بmان يف أورو وآ سـض ا  ل

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

ية الفكرية– 12بر5مج  بو  يف ا.ويل ومعايري الو للملك ا ي  لتصن
ية  – 14بر5مج  تعلقة  ية للمعلومات ا مللكاخلدمات العا مل مل
 الفكرية
ية ال– 15بر5مج   فكريةمللك حتديث ماكتب ا

شارد 22-3-12 يد و تا يسـ ية  ل يدي  – 4بر5مج  مل5ئب املدير العام، قطاع القضا� العا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل ل
ية  ثواملوارد الورا

نطاقات– 7بر5مج  تحكمي والوساطة وأسامء ا ل ا  ل
يا– 10بر5مج  بmان يف أورو وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل  ل
ية الفكرية– 17بر5مج   للملك إذاكء bحرتام 
ية– 18بر5مج  تحد�ت العا ية الفكرية وا مل ا ل  مللك
تواصل– 19بر5مج   ل ا
ية– 20بر5مج   ج املاكتب والعالقات اخلار

يدة  22-3-12 يق ا.اخيل والرقابة  دريكلسـا تد بة ا قسكرتري  ل شع
 IAODاإلدارية 

يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية– 26بر5مج  تد ق ا  ل

نري 23-3-12 يد  شـا تسـ سم بر5مج اإلدارة واألداء  ل قريس  ية وإدارة الربامج– 22بر5مج   PMPSئ متويل، املزيا ن ا  ل
ناس 23-3-12 يد إ جا ية مسؤول لسـ بين ا ت أول إداري، قطاع ا لتحل

ية  ملالعا
ية  – 2بر5مج  نا تجارية والرسوم وال¦ذج ا عالعالمات ا لص ل

ية يا5ت اجلغرا فوا  لب
بونة– 6بر5مج   لشـ أنظمة مدريد والهاي و

نري 26-3-12 يدة  شـا تسـ سم إدارة الرب5مج واألداء ل سة  قر ية والرب5مج - 22بر5مج  ئي ية واملزيا شؤون املا نإدارة ا ل  ل
يدة داير 28-3-12 رشيةال لسـا رشية وتطويرها– 23بر5مج  لبقامئ بأعامل مدير إدارة املوارد ا  لب إدارة املوارد ا
تاكر لسـيد رايينا 28-3-12 b بة بمدير  شأن الرباءات– 5بر5مج  شع تعاون  ب نظام معاهدة ا  ل

توسطة– 30بر5مج  رشاكت الصغرية وا مل ا  ل
نك 29-3-12 يد  يا فسـ تصاد مسؤول ل b بة تصادي أول،  ق ا شعق

 واإلحصاء
يل – 16بر5مج  تح تصادية واإلحصاءات وا b لا.راسات ل  ق

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

يذية– 21بر5مج   لتنف اإلدارة ا

يد راي 30-3-12 تعلقة ملؤمترات واللغات– 27بر5مج  مدير، إدارة املؤمترات واللغات لسـا  مل اخلدمات ا
يد يل 30-3-12 يا bتصاالت– 25بر5مج   اإلعاليم األولسؤولملا لسـا نولو ج املعلومات و  تك
تو. 2-4-12 يد  شـا يسـ   الرباءات– 1بر5مج  مدير إدارة قانون الرباءات بل
يد دونوفان 2-4-12 يق األمن  لسـا تنسـالقامئ بأعامل ريس دائرة  ئ

سالمة  لوا
  األمن– 28بر5مج 

يدة بويلون 2-4-12 تا ب لسـ ُمدير، إدارة ا باينل ية  للمين ا ناء اجلديد– 29بر5مج  لتحت  لب ا
بل  18-4-12 يدة جا ما ساعدمس لسـ   خدمات ا.مع اإلداري– 24بر5مج  ملاعد إداري، 5ئب املدير العام ا

] wثالثييل ذ  ]لاملرفق ا
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ثالثاملرفق  لا  
يت يتقامئة اج�عات ا يتقامئة اج�عات ا يتقامئة اج�عات ا     للللتتتتثثثثببببقامئة اج�عات ا

يون يف أجرى تصا bص يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية خ تد بة ا ق  ل باع معايري موحدة  مراعاة عدة مقابالت مع) IAOD(شع تا
 .لربوتوكوالت إجراء املقابالت

يفة     عن الرب5مج عن الرب5مج عن الرب5مج عن الرب5مجسؤولسؤولسؤولسؤولململململاااا    تارخيتارخيتارخيتارخيللللاااا يفةالو يفةالو يفةالو     اااامسمسمسمس الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج    ظظظظالو
يدة ل 5-4-12 بة قانون حق املؤلف جنولسـا شعشار أول،    حق املؤلف واحلقوق اªاورة– 3بر5مج  مست

يد هوبرجر 13-4-12  لسـا
 

يدة فريديل  لسـا

رشيعات شارات القانوية وا b بة تمدير  ن ت لشع  س
 

تجارية سم العالمات ا لريس  ق  ئ

ية  - 2بر5مج  نا تجارية والرسوم وال¦ذج ا عالعالمات ا لص ل
ية يا5ت اجلغرا فوا  لب

سون 16-4-12 يد  يا بسـ يل الهاي ل تب  تسجريس  مك بونة– 6بر5مج  ئ  لشـ أنظمة مدريد والهاي و
يد يل 17-4-12 يا bتصاالت– 25بر5مج   اإلعالممسؤويلكبري  لسـا نولو ج املعلومات و  تك
ندور 17-4-12 يد  غا يق  اسؤولملا لسـ بة  سـألول عن الرب5مج،  تنشع

ية  لتمنجدول أعامل ا
ية– 8بر5مج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ  تن

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

بو ية الو يمدير أاكد  مي
هين تطوير ا يس بر5مج ا ملالقامئ بأعامل مدير ور  لئ

ية الوبو– 11بر5مج  ي أاكد  مي

يد دو5فان 18-4-12 سالمةالقامئ بأعامل ر لسـا يق األمن وا ليس دائرة  تنسـ   األمن– 28بر5مج  ئ
يد فاراسوبولس 18-4-12 بو لسـا يفات ا.وية ومعايري الو يريس خدمات ا ل لتصن بو – 12بر5مج  ئ يفات ا.وية ومعايري الو يا ل  لتصن
تيش 19-4-12 يد رو يا  ترينري،-لسـ

 
يد ريوس،  لسـا

 
يد راتراي  لسـا

ملالريس وا سم سوسؤولئ ت القانوين عن  ية ق
 منازعات أسامء احلقول

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

ية سم املعلومات والعالقات اخلار جريس   قئ

تحكمي والوساطة وأسامء احلقول– 7بر5مج   ل ا

يدة آدم 20-4-12  لسـا
يد ثوم  لسـا

 مساعد إداري
تب املدير العام شارين،  مكبري ا ت  ملسك

يذ– 21بر5مج   يةلتنف اإلدارة ا

يدة مالكويد 23-4-12 بو لسـا بة الو يريس  مكت تواصل- 19بر5مج  ئ  ل ا
يد غوراماند 25-4-12 تطوير لسـا تدريب وا سم إدارة األداء وا لريس  ل ق رشية وتطويرها– 23بر5مج  ئ  لب إدارة املوارد ا
يد سعد الل 25-4-12  هـلسـا

 
يد براديل  لسـا

ية يذي، إدارة العالقات اخلار جاملدير ا  لتنف
 
رشااكتئري ية وا نظامت ا.وية احلكو سم ا لس  ل مل  مق

ية– 20بر5مج   ج املاكتب والعالقات اخلار

با5 26-4-12 يد رواك اك ما شار–مدير أول  لسـ ساعد املدير ،مست  تب  م  مك
 العام

ية  – 14بر5مج  تعلقة  ية للمعلومات ا مللكاخلدمات العا مل مل
 الفكرية

يد راي 27-4-12  لسـا
 

يدة شاد يانالسـا  فر

 ير إدارة املؤمترات واللغاتمد
 

بة اللغات شعريس   ئ

تعلقة ملؤمترات واللغات– 27بر5مج   مل اخلدمات ا

يدة كوك روبزن 27-4-12  لسـا
 

يدة بو5  لسـا

ية سم اخلدمات املا لمدير   ق
 

ية سم املزيا ن مدير   ق

ية والرب5مج – 22بر5مج  ية واملزيا شؤون املا نإدارة ا ل  ل

يجر 27-4-12 يد كرا تا  لسـ
 

يد رتلز  لسـا

ية تحد�ت العا بة ا ملمدير  ل  شع
 
بة سؤولملا بشع األول عن الربامج اخلاصة 

ية تحد�ت العا ملا  ل

ية– 18بر5مج  تحد�ت العا ية الفكرية وا مل ا ل  مللك
 

يد فان جريونن 27-4-12  لسـا
 

يدة مني  لسـا

ية الفكرية بة إذاكء bحرتام  للملكمدير   شع
 

تطوير سم ا لريس  ق  ئ

ية الفكرية إ– 17بر5مج   للملكذاكء bحرتام 

نك 30-4-12 يد  يا فسـ يات ل تصاد واإلحصا b بة تصادي أول،  ئا قشع تصادية واإلحصاءات  – 16بر5مج  ق b قا.راسات
يل تح لوا  ل

يد رايين 30-4-12 تاكر لسـا b بة بمدير  توسطة– 3بر5مج  شع رشاكت الصغرية وا مل ا  ل
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يفة     عن الرب5مج عن الرب5مج عن الرب5مج عن الرب5مجسؤولسؤولسؤولسؤولململململاااا    تارخيتارخيتارخيتارخيللللاااا يفةالو يفةالو يفةالو     اااامسمسمسمس الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج    ظظظظالو
يدة بويلون 1-5-12 تا بين لسـ بة ا لمدير  باينشع ية  للم ا   خدمات ا.مع اإلداري – 24بر5مج  لتحت

ناء اجلديد– 29بر5مج   لب ا
يرن 1-5-12 يد سفا نتا  لسـ

 
يد جريربكوف  لسـا

بعض مسؤولمدير و بة اخلاصة  ب الربامج، ا لشع
يا بmان يف أورو وآ سـا  ل

يا– 10بر5مج  بmان يف أورو وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل  ل

شو 1-5-12 شا يد  تا ت نسـ  ل
ي  دة وجييلسـا

يدة نرييري  لسـا
يد نوجويو با  لسـ

 مدير أول
يني، مسؤول5ئب مدير، و ئيسـو الربامج الر

يا ميي ألفر تب اإل يقا  قلملك

يا  – 9بر5مج  ية والعرية وبmان آ بmان األفر سـا ب يقل
بmان األقل  ية والاكرييب وا هادئ وأمرياك الال يط ا لوا ي نحمل تل

 منوا

ندالند 2-5-12 يد و يا بة امل لسـ يديةشعمدير  ثقايف  – 4بر5مج  لتقلعارف ا بري ا يدية وأشاكل ا لاملعارف ا تع لتقل ل
ية يدي واملوارد الورا ثا  لتقل

تو. 2-5-12 يد  شيا يسـ بة قانون الرباءات بل   الرباءات– 1بر5مج  شعمدير 
يد مريديث 3-5-12  لسـا

يوراوند يدة  نا  لسـ
 كمدير وبري اإلداريني

تحديث ية وا بين ا بة ا لساعد  ت ل شع  لتحم
ية الفكرية– 15ر5مج ب  مللك حتديث ماكتب ا

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

شأن الرباءات– 5بر5مج  تعاون  ب نظام معاهدة ا  ل

نديوغولو 4-5-12 يد ا يا يفسـ يق ا.اخيل ل تد سم ا قريس  لئ يق ا.اخيل والرقابة اإلداري – 26بر5مج  ق تد قا  ةل
 

 ]ييل ذw املرفق الرابع[
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الرابعاملرفق   
يمي نة ا يت  يميي�ت ا نة ا يت  يميي�ت ا نة ا يت  يميي�ت ا نة ا يت  تقي�ت ا ب تقتق ب تقتق ب تقتق ب لتق لم لم لم تضمتضمتضمتضمم     للللتتتتثثثث

  تسـتويف املعايري مبا يكفي
ئتويف املعايري جزيا   تسـ

تويف املعايري   تسـال 

شات اخلاصة : مؤرش األداء – 1111الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  نا قتزايد ا تخداماهتامل نظام براءات bخرتاع، وا سـبادئ القانوية  ل ن  .مل

يا5ت األ يا5ت األمعايري  يا5ت األمعايري  يا5ت األمعايري  يقات        داءداءداءداءببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة يث أهنا   لقا ي� سل� عىل حنو جزيئ  يذ  يمي بأهنا ذات صÂ وفائدة  تخدمة يف ا يا5ت األداء ا حتصف  تق نف ًتق ً ت لل سـ ب ملت

نظام الرباءات بادئ القانوية  تخدام ا لتقر إىل املعلومات اخلاصة  ن مل سـ  .تف
شمول/الكفاية يا5  لا نجزة يف بتعد اكفة  تص ألشطة ا ية ومفصÂ ف�  ملت األداء شامÂ واك ن خي  .2011-2010ف

ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا يث تربط ت4 املعلومات .ول األعضاء القامئني    بكة اإلنرتنت بصورة جزية،  يا5ت األداء عىل  تتوفر  ئ شـ ب حت
يا5ت يف ا بري من ت4 ا تفظ جبزء  تقرير، وقد ا ببإعداد ا ك لل ية 1لرب5مج ح تقارير ا.ا خل ألغراض إعداد ا ل

بارشة وإىل املدير العام يادات ا ملاملرفوعة إىل ا  . لق
نإماكية املقارنة/تbساق ية    نا ئيف ا شأن سـبق بيا5ت األداء اليت P، عدلت 2013-2012لث يهنا يف تقرير  ها و بها و تضم يل حتليع جتم

ية  بات ا يئا بتطل ية لمل ئنا ياس بغية ج، 2011-2010للث بةقعل  تاجئ املر تقا ية لن  )سامرت(ئيسـ ومؤرشات األداء الر
ية  .2010ئمؤرش األداء الرييس يف عام Pوطور . لأكرث فعا

تحقق/ا.قة لإماكية ا ن بكة   توفرة عىل  سجالت ا تحقق من معلومات األداء املقدمة من خالل ا شـميكن ا مل ل ية، ل بو ا.ا خل الو ومن ي
ند إىل ا تقارير اليت  ستخالل ا تفظ هبا يف الرب5مجتل ، فإن مؤرش األداء احلالولكن وكام هو . حملحلقائق املوثقة ا

ياس يذ ا ها  برية ميكن  يعة مادية بدرجة  تصف  لقالرييس ال  نف مع تئ ك ب  .بطي
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل تظ   يث اإلعداد ا ملنمن  ية، ح ية واخلار تقارير ا.ا جم  خل يا5تُتلل  وإىل اªموعات دير العام،إىل امل األداء برفع 

ية   .ا.ول األعضاء و، 1 عن الرب5مج سؤوÉمل ا)DGG(حمللالعامة وا
ية/الوضوح شفا فا ل بات مؤرش األداءُك   يل  ية واحضة سمح ملراجعة اجلزية و شفا يا5ت األداء  تطلشف عن  حتل ئ ت ب مب  .ف

سريإشاراتدقة نظام  يا5ت األداء مبعايرياملمكنمن   ل ا يل ألثر األشطة اليت ب أن تفي  بب عدم وجود   wيمي األداء جزيا وذ ن  حتل سئ بتق
ّبت من  1يضطلع هبا الرب5مج  تاجئ للتث توصل  نا بةللل  . من عدمه من خالل مؤرش أداء حمددتقاملر

يذ: مؤرش األداء    ––––    2222الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  ناجتة عن هذا ا نغافورة ومن الفوائد ا يذ معاهدة  شالك اليت حتد من  نفا تنف لت ل سـ  .مل

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة لرتكزي عىل ا�رجات، وال يعرف بأسلوب يتصف مؤرش األداء   لقاI"سامرت ." ،wإلضافة إىل ذجند أن 

ناول شلك õم بيا5ت األداء ب ال  بةاملعلومات املطلوبة للك من مؤرش األداء وتت تاجئ املر تقا لرمغ من وعىل ا. لن
تعلق  توفرة ألغراض الرصد، إال أهنا تعد ويقة الصÂ عىل حنو جزيئ ف�  ها الوÈئق ا مية اليت  يا ث مل حتمل تقرير لق ل

نامجة عن Iحتدد هذا ومل . مؤرش األداء احملددعن  نغافورة والفوائد ا يذ معاهدة  شالك اليت حتد من  لا سـ تنفمل
يذ إال بقدر هاميش نفثل هذا ا  .لتم

شمول/الكفاية ية أو شامÂ إلعداد تقرير   لا تخدم ألغراض الرصد اك فال تعد الوÈئق املقدمة واليت  تاجئ  مؤرش األداء وعنتسـ لنا
بة تخدمة يف . تقاملر يا5ت ا سـتاج ا ب ملحت تقرير عن ل تصدي لا يل من أجل ا لمؤرش األداء إىل مزيد من ا لتفص

ياجات  نةحتالاكمل لال  . ملؤرش األداءملعيا
سهوb Éطالع/ليةامجلع بفعا تقارير اليت    ندوات، فضال عن ا هام وا لتخدم تقارير ا ل ملسـ شأن Pقدمت ت نغافورة  ية العامة ملعاهدة  بيف ا سـ مجلع

تجارية  يا5ت الرصد وميكن ) STLT(لقانون العالمات ا وقد تعرض ثالث . بسهوbÉطالع علهيا بكجزء من 
ي17تقارير فقط من إجاميل  قل تقريرا إىل عدد  يود والفوائدً تقارير األخرى إىل الفوائد أو . لقل من ا لومل رش ا ت

يود عىل اإلطالق يÂ اليت تُرسد كام مل . لقا يود والفوائد ا لقلا تظمة، ورد لق تلفة بصورة  تقارير ا نذكرها يف ا � مل
يÂ اليت عرض ية ا هل حتديد الرسائل الر لقلأي مل جتمع املعلومات بكفاءة، ومل يكن من ا ئيسـ  هذا  يفتلس

 .الصدد
نإماكية املقارنة/تbساق بة يف ويقة    تاجئ املر تاجئ مؤرش األداء وا ثمت تضمني  ن تقن ية ل ومع ذw، فقد . 2011-2010لعام نالرب5مج واملزيا

تاجئ يف إدراج توقف  نة2013-2012لنهذه ا  . ممك مما جيعل املقارنة غري 
باب اسقاط مؤرش األداء يف أُيفصح ومل  يا عن أ سـر   .ي من الوÈئق املقدمةمس

تحقق/ا.قة لإماكية ا ن بين عىل الو   يت ا تاج أن ا ملميكن ا ث بت تن توفرة لعدم وÈقة صÂ ً، نظرا ذات جدوىÈئق القامئة غري لسـ ملالوÈئق ا
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يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
بة عن مؤرش األداء وللتقريرملعلومات املطلوبة بشلك õم  تاجئ املر تقا  .لن

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل تخدمة يف ُجت   تقرير عن مؤرش األداء فقط ألغراض اإلبالغ عنملسـمع تقارير الرصد ا Iوتقدم  أداء الرب5مج، لا
يديف امل بعوا نا سـ ا نويةمل تظمة عن هذه املعلوماتُيطلب تقدمي تقاريرمل . سـ عىل أساس  ترب . من   ،wتعومع ذ

يدة للغاية ألغراض اإلدارة هام  مفتقارير ا  .مل
ية/الوضوح شفا فا ل بات املعلومات اخلاصة    يا5ت ال تفي  يا5ت الرصد يف شلك تقارير، إال أن هذه ا تطلعىل الرمغ من توفري  ب مبب ل

تعني حتديد املعلومات يف Iتقدم مل . مبؤرش األداء يود، وبدال من ذw اكن  يقامئة لفوائد وا  ومن . تقريرا17لق
تقارير يود سلطت ثالثة تقارير فقط الضوء بقد،لبني هذه ا يل من الفوائد وا لقر هاميش عىل عدد  بوشلك . قل

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

سريإشاراتدقة نظام  نامجة عن "لجيدر bتفات إىل أن    ل ا نغافورة والفوائد ا يذ معاهدة  مالقضا� اليت حتد من  لنف سـ يذت " لتنفثل هذا ا
ياّمل حتدد سوى  مشـحتديدا ها ً . Âتقارير ذات الص ية العظمى من ا لومل تكن الغا بيا5ت بغرض اإلبالغ عن لب

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

نة ا.امئة: مؤرش األداء    ––––    3333الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  ثقة من ا بات  للجقرارات و ب  منطل

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة يا5ت األداء ويقة الصÂ   لقا ثترب  ب تقرير عن تع تعلق  لف�  ستي متد، ولكهنا  ليمؤرش األداء ا مية  ملع قلرضورة ذات 

ًيا مؤرش األداء يتعني أن يكونحيث ال  بةللتقرير أو اإلبالغ عن مبا يكفي ًا  أو حمددمعن تاجئ املر تقا  كام ال. لن
تصف تتعني أن  يا5ت والغرض مهنا لوضوحي ياغة ت4 ا ب   .لص

شمول/الكفاية تاج كفاية ميكن   لا يث أن مؤرش األداء بيا5ت األداء املقدمةسـتنا يهح،  بوضوح، ُيصغ  مل علاýي متت املوافقة 
تعر إحصاء عدد القرارات فإن جمردومع ذw، . وأن األساس هو إحصاء عدد القرارات ض لفقط دون ا

بةلنتاجئ قد حقق االرب5مج جلودهتا ال يعين لرضورة أن   .تقاملر
ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا تخدمة يف    سـتوفر املعلومات ا تقرير عنملت بكة اإلنرتنت، وميكن لاإلبالغ وا  علهيا bطالعشـ مؤرش األداء عىل 

ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة  نة ا.امئة ا نيف تقارير ا  ).SCCR(ملعللج
نإماكية املقارنة/تbساق ننيال ميكن   يا5ت األداء عىل مر ا سـ املقارنة بني  الرب5مج ثويقة متت املوافقة عىل مؤرش األداء كجزء من . لب

ية نا ية  ئواملزيا ث ية، و2011-2010 للن نا ئقد توقف خالل ا لث ّ 2012-2013. 
تحقق/ا.قة لإماكية ا ن يا5ت األداء اليت    بتصف  هل ّنفذت وقد . .قةPقدمت ت يث اكن من ا تحقق من املعلومات  بارات ا سا لح لخ ت

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

ية/الوضوح شفا فا ل ي   تقارير الر ية، وميكن bطالع علهيا يف ا شفا تقرير  تخدمة يف ا يا5ت ا سمت ا مسا ل ل ل سـ ب فت مل ة الصادرة عن ل
بات  تعلق بأي قرارات أو  تقر إىل الوضوح ف�  نة ا.امئة، ولكهنا  طلا ي يت تفللج نادا إىل لقياس األداء حصأ ًا ست

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

تاج ميكن سري دقةسـتن فقط ا بات. لنظام إشارات ا يا5ت األداء ا توفت  تطلومع ذw، فقد ا ب  عىل حنو ملسـ
 ."سامرت" يف ظل عدم وجود مؤرش أداء جزيئ
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بو يف : مؤرش األداء    ––––    4444الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  متزية للو ية ا يات احملافل ا.وية والواكالت األخرى اليت تعرتف رصاحة خلربة ا يعدد  ن ل ملمعل لف
ية الفكرية واملدخالتجمال   . مللكا

هدف هدفا هدفا هدفا  أربعة: للللا

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة تقرير واإلبالغ عن   لقا مية  يا5ت األداء املقدمة بوÈقة الصÂ مبؤرش األداء، ولكهنا ال تعد لرضورة ذات  للسم  ب قت ت

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

يةمؤرش األداء ّتوقف  نا ئخالل ا  .2013-2012 لث

شمول/الكفاية يود املفروضة عىل مؤرش األداء  لا بار ا b مع األخذ يف ،Âية وشام يا5ت األداء املقدمة اك لقاكنت  تف  .عب
ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا تابعة   ية ا هل من  ته مما  يدة ملعظم أ يل  ملأبقى الرب5مج عىل قامئة  معل شط سسج يج ن يت  الرب5مج وفر. ت لتثبلفريق ا

هام(الوÈئق املطلوبة  ملثل، تقارير ا بب عدم يكنومع ذw، مل ). م هل احلصول عىل ت4 الوÈئق  س من ا بس ل
يا5ت عىل حنو فعالللمساعدة يفوجود نظم للرصد  يع ا ب   .لجتم

نإماكية املقارنة/تbساق ية ثويقة مؤرش األداء هذا كجزء من Pقدم    يةللنالرب5مج واملزيا ئنا مؤرش األداء يف ّوقد توق ، 2011-2010 ث
ية ثويقة  يةللنالرب5مج واملزيا ئنا تايل، ال ميكن مقارنة مؤرش األداء من . 2013-2012 ث يةلو ئنا  .رى إىل أخث

تحقق/ا.قة لإماكية ا ن بت    يف فقط، وقد  هام خارج  تحقق من دقة ا يت عىل ا ترص ا يا5ت، ا يع ا  Éهو طلنظرا لعدم  ن ل ث ب ُجتم ج مل ب ق تس لل ً
تحقق  Âيقة وقاب همة واكنت املعلومات د هذه ا تقارير  للا قل مل بو بإماكية . ل نومعوما، فإن إمداد موظفي الو ي

توي عىلbطالع عىل  يا5ت  حتقاعدة  هام اليت ب ثاجراءات تويق إجرايئ مضن  كجزء مجعت،مل اكفة تقارير ا
سفر يا5ت،لا يع ا ية  هل من  ب من شأنه أن  جتم لمعل  . يس

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل تقرير قد  إىلميكن أن خنلص   يث اكنوعديف املPقدم ل أن ا ناسب،  ح ا فقط كجزء من تطلب بيا5ت األداء ت مل
 .5مجتقرير أداء الرب

ية/الوضوح شفا فا ل يث ُتصغ مل    حيا5ت األداء شلك واحض  ب يفPحدد ب ومع ذw، فقد بذل الرب5مج . ضعمؤرش األداء عىل حنو 
تاحة تقارير ا سجالت وا نة للحفاظ عىل ا هود ا مللك ا ل ل ملمك  .جل

سريإشاراتدقة نظام  بار   ل ا b يه 10"تسامر "مؤرش األداء عدم رضورة أن يكون عتمع األخذ يف شري إ يس من الواحض ما  ل، كام أنه  ي ل
هدف تاج أن ا يات حمددة، ýا ميكن ا لمن  تن سن لوÈئق.  قد حتقق من الرب5مجسـمعل الرب5مج  ملسـتحومن ا

ية  ية نواملزيا يةملسـتقبلا ئنا يد عىل أن تكون مؤرشات األداء سامرت، 2015-2014 للث تأ ك ا ياس وهتدفل لق 
يل واإلجناز  نادا إىللتحصا ًا بة ست تاجئ املر تقا  .لن

شأن جودة bقرتاحات: مؤرش األداء – 5555الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  يقات ا.ول األعضاء  بردود و  تعل

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة يا5ت األداء ذات   لقا تقرير عن مؤرش األداء وصÂبتعد  ل جزيا لغرض ا بةئ تاجئ املر تقا ست للن رضورة لي ولكهنا 

مية بة من مؤرشاتكام ال يعد املؤرش احلايل. قذات  يقي لعمل ا يل  شع سامرت، وال يوفر  لث من أجل . حقمت
يكون من الرضوري حتديد مؤرش سامرت  نع القرار،  مية وصÂ ألغراض  يا5ت األداء ذات  سـجعل  ص قب

يذه يف الرب5مج يل الواحض للعمل اجلاري  نفبارش يكون من شأنه ا تم  .لمتث
شمول/ايةالكف ية يف  لا يود احلا بار ا b لمع األخذ يف لقت ياس مؤرش األداءع ند  ق الرب5مج  يقات  املعينع تعل، وعدم وجود ردود و

Âية أو شام يا5ت األداء غري اك تاجت أن  فموثقة، ميكن ا بن  .سـت
ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا بق   يث مل ،ينطال  تقاريرجتمع ح  يا5ت ألغراض إعداد ا لأية   .ب

نإماكية املقارنة/تbساق نني   يا5ت األداء الساق عىل مر ا سـمتزي  ت لب ناء توفر . ت ثري اýي ميكن مقارته  ناك ا يس   ،wثومع ذ لك تل ن سـه
بأعد عىل حنو مريض شلك عامبيان  ية ثويقة صياغة مؤرش األداء يف Pعدلت . ّ يةلعن انالرب5مج واملزيا ئنا  ث

2012-2013 . 
لتحققنإماكية ا/ا.قة تحق   ية ا  Éتحا تأكد من دقة املعلومات بدون توفر جسالت، فضال عن ا يت ا لالميكن  معل سـ ل بث  .للت

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل ناسب نظرا    تقرير يف الوقت ا ًميكن أن خنلص إىل bنهتاء من ا مل يا5ت األداء فقط بالحنصار الطلب يف ل
 .ألغراض إعداد تقرير أداء الرب5مج
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ياس، وأن تكون حمددة، : يقصد ملؤرشات سامرت   Âيا وللققاب يذها، وذات صÂ وحمددة ز ًميكن  من  نفت
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يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
ية/الوضوح شفا فا ل ية   ها شفا يا5ت األداء أو اتصا تاج عدم وضوح  سجالت، ميكن ا ياب ا فيف ظل  ف لن ب ت ل  .سـغ

سريإشاراتدقة نظام  تاجئنسـتنتج  هدف سامرت ومؤرش أداء هادف، ميكن أن وجوديف حاÉ عدم    ل ا يق  نعدم  ومع ذw، . حتق
نظمة تقد بل، جيب عىل ا نب هذا الوضع يف ا ملو ملسـتقتج  ،بتحديد مؤرش أداء سامرت) أ: (مي ا.مع للرب5مجل

يويم للرب5مج و بارشة لعمل ا لوهدف يربط  بةمت تقتاجئ املر تصممي ) ب(؛ لن لساعدة الرب5مج  لتحديد / مب
يا5تالالزمة أدوات رصد   .لبألغراض مجع ا

ية أطراف جديدة : مؤرش األداء    ––––    6666الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  يع عىل نمثا قتو يفلل نويقة   جث

يا5ت األداءمعامعامعامعا يا5ت األداءيري  يا5ت األداءيري  يا5ت األداءيري  يقات        ببببيري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة يا5ت األداء بوÈقة الصÂ   لقا بسم  تقرير عنتت تعلق  لف�  بةعن  مؤرش األداء وي تاجئ املر تقا ومع ذw، ال تعد . لن

نع القرار بيا5ت األداء لرضورة بأهنا مية ألغراض  صذات   .ق
شمول/الكفاية تقريربيا5ت األدا  لا ية  للء اك بة عن مؤرش األداء و واإلبالغف تاجئ املر تقا يا5ت . لن ية  بومع ذw، فإن األمه من  مك

يا5ت ية ت4 ا تاحة هو نو باألداء ا ع تخدام هذا . لمل سـكام ال يعين الز�دة يف عدد األعضاء لرضورة ز�دة يف ا
نظام  .لا

ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا يا5ت املطلوبةمجعت    تقرير عن مؤرش األداء بلبا يةلل  هوÉ لفعا علهيا، وميكن bطالع bطالع بس، كام متزيت 
تايل  :لعلهيا عىل الرابط ا

http://www.wipo.int/hague/en/notices/index.jsp?items= 20   

نإماكية املقارنة/تbساق يط    تالف ا b نني، حىت مع يا5ت األداء الساق عىل مر ا سـمتزي  سـ ت بب لل خ يغ ت  .سـتخدمةملالصيف ا
تحقق/ا.قة لإماكية ا ن تحقق   ية ا يا5ت األداء .قة وقا لتصف  بل ب  .ت

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل يد عىل    تأ كميكن ا تقارير يف املرفعل يدل ا بعوا نا سـ ا نظمة"، نظرا لعدم وجود أي رشط من ةمل  يسـتلزم اإلبالغ "ملا
يد يف املعينعن مؤرش األداء  ناء تقرير األداء للرب5مجم عموا تثتظمة   . سـن

ية/الوضوح شفا فا ل تخدم الرب5مج    ند )عالهأانظر الرابط " (مالحظات معلومات الهاي"سـا ع، مكصدر رييس للمعلومات  ئ
تقرير عن مؤرش األداء  .لا

سريإشاراتدقة نظام  هدف    ل ا لليق جزيئ  ية حتق يع مثا ناحملدد وهو تو يث ،أطراف جددق هر عدم . بعة أطرافسـّوقعت ح  تايل،  تظو ل
سري ادقة املعلومات اخلاصة  لنظام إشارات ا  .لواردة يف تقرير أداء الرب5مجب

ندة إىل : مؤرش األداء –    7777الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  نازعاتمستحاالت مدارة  سوية  ياسة املوحدة  ما ت لسـ  ل
 300ccTLD UDRP أسامء احلقول

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا ي////للللتعلتعلتعلتعلا يالقصور يف ا يالقصور يف ا يالقصور يف ا     ا5تا5تا5تا5تللللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة يا5ت اليت   لقا يةمجعت لبتعد ا تقرير بفا متكني من ا مية مبا يكفل ا علويقة الصÂ وذات  ل لث  .املعينمؤرش األداء  عن ق
شمول/الكفاية تقرير عن مؤرش األداء  لا يا5ت األداء شموية والكفاية  للسم  ل ل ب  .تت

ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا يع احلاالت واملحت   يا5ت ميكن مجفظ  تعلقة هبا يف قاعدة  بعلومات ا هوbÉطالع عمل كام ميكن مجع . بسلهيا 
هوÉ من خالل نظام قاعدة  يا5ت  بسا ت4 احلاالت، ولب بيا5ت خاصة  سم اخلاص يسمحب نازعات للق  مسوية  بت

هاأسامء احلقول نفاذ الاكمل  ل  يعة رسية، مبعىن طب احلاالت ذات  ت4وجتدر اإلشارة إىل أن املعلومات عن. ل
يا5ت هذهريعدم توف رسية . لب أي اتصال خار: بقاعدة ا تاح bطالع عىل املعلومات غري ا  ،wلومع ذ ي

ت4 باملربطة  سوية عىل املوقع bلكرتوين اخلاص لوبو وعىل اإلنرتنت احلاالتت ي بعد اإلنهتاء من إجراءات ا  لت
يه، وõرخي ( شكوى واملدعى  علثل، امس صاحب ا ل شاكوىم تايل). لا  :لأنظر الرابط ا
 http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/index.html  

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

تعمل من ا.روس  سابقة، وا نوات ا لا ل سابقة لسـ يةلا  .جوالظروف اخلار
بة، وألساس ا�طط ومبؤرش األداء تاجئ املر يد  يا5ت األداء شلك  تقتربط  نج ب ب  .لت

Éية املقارنة بدال يام  هل متاما ا يعة مؤرش األداء، جند أنه من ا بعملونظرا  لقب لس   .عدد احلاالت املدارة لط

تحقق/ا.قة لإماكية ا ن سوية نإماكية باملعينتتصف املعلومات عن مؤرش األداء    سم  نادا إىل الوÈئق املقدمة من  تحقق ا ت ا ق س تل
يا5ت . منازعات أسامء احلقول يل تعقب ا سم يف  تع به ا يا5ت الفاعل اýي  بوقد سامه نظام قاعدة ا ه لق مت لب تسل ي

 .ف احملددةوصوال إىل األهدا
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يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا ي////للللتعلتعلتعلتعلا يالقصور يف ا يالقصور يف ا يالقصور يف ا     ا5تا5تا5تا5تللللببببالقصور يف ا
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل بتع الرب5مج    متزي، يمت تظم للغايةعن تقارير وتصدر منظام إعداد تقارير  وعالوة عىل . مناملعلومات عىل أساس 

يا5ت األداء يف  يدبذw، تقدم  بعموا نا سـ   . حال طلهباةم
ية/الوضوح شفا فا ل ي   شفا سجالت املقدمة لوضوح وا فاتصفت ا ل يطة جيدر اإلشارة إلهيا، ويه أن إال أن . ةل سـناك مالحظة  به

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

سريإشاراتدقة نظام  نادا إىل الوÈئق املق   ل ا تاج ستا سريسـتندمة، ميكن ا  .لدقة نظام إشارات ا

يمي و: مؤرش األداء    ––––    8888الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  ناجتة عن الرصد وا يات ا تو لتقا ل ص نجاحاجلل يذها  باري   تنف

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة يا5ت اليتتتصفال   لقا لقدر اýي يمكن من صÂ ثويقة الا  بأهناملعين لوجاهة أوملؤرش األداء  مجعت لب اَ ُ

تقرير عىل حنو فعال عن مؤرش األداء يا5ت األداء اليت وردت . لا بوتعلق  يذ يف ت بتنفتقرير أداء الرب5مج 
ية  يات جدول أعامل ا منتو ناك ). DA(لتص بدو أن  هومعوما،  سري ي  اإلبالغمتطلبات تفخطأ يف 

يث قام الرب5م ية،  ياجات املعلوما bحو ت تايلج حت نحو ا تقرير عن املؤرش عىل ا ل ل تخدام نظم ": ل سـجاري ا
نع القرار ية  تخداíا يف  شاريع وا يع ا بل  صالرصد من  معل سـ مل مج يمي اخلار: لعدد ست تدئبا"وأنه،" ق لتق يف ا

Âمت مكشاريع  يةمبعىن أن هذا هو " م بغي عنو متاإلبالغ عهنا ين املعلومات اليت اكن   .دملعكجزء من مؤرش األداء ا
شمول/الكفاية ية وشامÂ  لا ية اك يات جدول أعامل ا يذ تو تقارير عن  فتعد ا مننف ص لتل تصف . ت ـي ال   ،wتومع ذ ف� بوÈقة الصÂ هف

تقرير عن مؤرش األداء لتعلق   .ي
ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا يا5ت األداء بطريقة فعاÉ جدا وميكجت   تقرير عن  تخدم يف ا سجالت اليت  بمع ا ل سـ هوÉع bطالعن تل . بسلهيا 

ياجات مؤرش األداء ـي ال تعاجل ا  ،wتومع ذ حف  .ه
نإماكية املقارنة/تbساق ية لعام ثويقة ، وحذف يف 2008مل يدرج مؤرش األداء هذا يف تقرير أداء الرب5مج لعام    نالرب5مج واملزيا

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

تحقق/ا.قة لإماكية ا ن ست ويقة الصÂ مبؤرش األداء   تحقق، ولكهنا  يهتا  يا5ت األداء وقا ثيالحظ دقة  ي لل بل ميكن bطالع عىل . لب
تقارير  ليع ا يةعىلمج تا ل الروابط ا  :ل

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

تقارير يف امل بةلرفع ا نا يد ا سـوا مل ع يحت    ناسب حال طلهبا بيا5ت األداءتأ  .مليف الوقت ا
ية/الوضوح شفا فا ل   Âست ويقة الص ية، ولكهنا  شفا يا5ت األداء لوضوح وا ثتصف  ي ل ب لت بةف تاجئ املر ياس ا تق  ند هذا لنبق ع 

توى يات جدول أعام. ملسـا يذ تو بارشة اىل  شري  صوقد أوحض الرب5مج أن مؤرش األداء  نفي ية؛ تم  ال بي¦لتمنل ا
ند قراءة مؤرش األداء هذايكون  .ع واحضا 

سريإشاراتدقة نظام  يا5ت األداء ال    ل ا بار أن  b بمع األخذ يف تاج تليب عت تنبات مؤرش األداء، ميكن ا سـتطل عدم دقة نظام م
بة مل سري  سـإشارات ا  .ئؤرش أداء رييس معنيلنل

بm: مؤرش األداء    ––––    9999الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  توفري خدمات لعدد ا ية الفكرية وتقوم  ثة  بان اليت .هيا إدارة حد قمية مضافة للملكي
ية الفكريةللمسـتخدمني  .مللك يف جمال ا

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة يا5ت األداء ويقة الصÂ  لقا ثتعد  مية ب قجزيا، وذات  يدةئ ياق مف و تقرير عن مؤرش األسـيف  بةداء ول ا تاجئ املر تقا . لن

تخدمنيو مية املضافة  تقرير إىل توفري خدمات ا سـشري ا ل للمي يا5ت الالزمة . لق يل لباكن من املقرر تقدمي ا لتد لل
ية، وقد عىل هذا  ية الفكرية ا ملعنبواسطة ماكتب ا بو بعضا مهنا بمللك تب الو تمل  ًا ي  .ئصورة جزيةمكسـ

شمول/الكفاية سجالت اليت   لا لتصف ا يت تقرير عن مؤرش األداء وحت بأهنا تأ تعلق  ية وشامÂ بدرجة جزية ف�  لاك ي ئ تاجئ ف لنا
بة تقرير تقاملر يل مل يمت ا بارة عن  هو  ثاين من مؤرش األداء  ل؛ أما اجلزء ا حتل ع يغ فل يا5ت لتبلأو ا  Âبب ق بنه  بسع

تاحة داخل الوبو ياألداء ا  .مل
ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا سة أ�م معلمعليةحتتاج معوما،    يا5ت تقرير أداء الرب5مج ورشه إىل  يع  مخ  ن ب لوهذا، ال ميكن احلصول . جتم
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يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
يا5ت األداء من مصدر هوÉالهيع bطالعمسـتودع واحد، وال ميكن / بعىل   .بس 

نإماكية املقارنة/تbساق يا5ت األداء يف ُاوقفت   ية ثويقة ب  يةللنالرب5مج واملزيا ئنا  .2013-2012 ث
تحقق/.قةا لإماكية ا ن ًناء   ية الفكرية واليت ب ثة  بmان اليت .هيا إدارة حد تحقق من دقة عدد ا سجالت املقدمة، ميكن ا للملك عىل ا ي ل ل ل

يا5هتا يف تقرير أداء الرب5مج سجالت املقدمة واقعومن. بوردت  يام يتعذر، ً أيضال ا يد عىل ا تأ لق ا ك يل ل لتح ب
تخدمني مية املضافة  للمسـا يت اء عىل ذw، فقد بون. لق تو فا تحقق بصورة جزية فقطسـ ئمعايري ا.قة وا  .ل

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل ناسبّأعد     .ملتقرير أداء الرب5مج يف الوقت ا
ية/الوضوح شفا فا ل سجالت    ثل ا ية،  شفا يا5ت األداء الواردة، كجزء من تقرير أداء الرب5مج، لوضوح واا سمت  لا ل ب مت ف

تخد تقرير عن مؤرش األداءملسـا تقرير وميكن القول بأن . لمة يف ا ليذ ا ئاكن جزيا عن مؤرش األداء واإلبالغ تنف
ها يا5ت األداء يف  نقص  مجملفقط نظرا  ب ل ً. 

سريإشاراتدقة نظام  تاج عدم    ل ا بق، ميكن ا تنناء عىل ما  سـ تحققسـب تام للك من مؤرش األداء ولا بةل ا تاجئ املر تقا رير  كام جاء يف تقلن
 .2011-2010 لعام 9أداء بر5مج 

ية 15حنو تبين : مؤرش األداء    ----10101010لرب5مج لرب5مج لرب5مج لرب5مج ا ية الفكرية الو ناء القدرات يف جمال ا تطورة  ن دوÉ جديدة برامج  طب مللكل م
ية ية الو تالزمة مع خطط ا ية الفكرية، و يات ا نواسرتا من طيج لتت م  مللك

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة يا5ت األداء ويقة الصÂ   لقا ناك رضورة يك تكون  ثال يوجد  ب ميةه يدة وذات  قأو  تار، مف ياس مؤرش األداء ا  � لق

يةختلوحيث  ية الو ن وÈئق bسرتا طيج ساهامت الوبومن اإلشارة إىل ت ي   .م
شمول/الكفاية يا5ت األ  لا يث أهنا بعىل وجه العموم، فإن املعلومات الواردة يف معود   Âست شام ية، ولكهنا  حداء تعد اك ليف

ي¦ يف واقع األمر جند أن ا.ول  يات  تطوير تb 4سرتا هة اليت قامت  باعا بأن الوبو يه ا بتوفر إ يججل ب ي تنط
هذا bجتاهئ الرييساألعضاء يه احملرك  . ل 

ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا يتقدمت   ية ألغراض ا يات الو ثب bسرتا ن تيج ط هل .لت ىل ت4 ع bطالعلس ومع ذw، مل يكن من ا
تطلب األمر بعض يث  ية داخل الوبو  يات الو يbسرتا ي ن حيج ط توفري ت4 ًا من ت لالوقت من جانب املوظفني 

يت يا5ت بغرض ا ثبا تب  .لل
نإماكية املقارنة/تbساق يا5ت األداء إلساق    تسم  ب ننينوإماكية املقارنةتت  .لسـ عىل مر ا

تحققإماك/ا.قة لية ا ن ية    يات الو يث ال توفر bسرتا تحقق   Âيقة أو قاب يا5ت األداء د نمل تكن  يج لل طب ت ح  عن  واحضةمعلوماتق
هود ياتجلا يج اليت تقوم هبا الوبو يف جمال تطوير bسرتا  .تي

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل تظمحي   تفادة من املعلومات عىل أساس  نقق الرب5مج ا ية أخرىالزتاماتw، ال توجد أي ومع ذ. مسـ  تنظمي 
يا5ت األداء هذه عىل أساس بتقيض  تظمبتوفري  تقرير . مندوري  تايل، ميكن أن خنلص إىل bنهتاء من ا لو ل

ناسب  .مليف الوقت ا
ية/الوضوح شفا فا ل بmان يف   ساعدة ا سامه الوبو يف  ليف حني  م ي تط جمالت يام  ند ا شارية  b ب تقدمي اخلدمات ع لقت  ومراجعة ويرس

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

سريإشاراتدقة نظام  هدف  أنميكن أن خنلص إىل   ل ا ييوحض أثر ا.مع املقدم من الوبو ن مؤرش األداء ال نظرا ألّقد حتقق ل هذا ا
بارش مشلك  يا5ت األداء ومؤرشات األداء .ب يل ت4 األنواع من  تح يام  سن ا ب ومع ذw، مفن ا ل ب لقتح ملسـ

لنب ابعناية  بة تجل سـيل وخاصة  تابعنيلنتضل ملهور العامة من ا  .مجل

يل اجلغرايف: مؤرش األداء    ––––    11111111لرب5مج لرب5مج لرب5مج لرب5مج ا تعاونلشـبكة ا لمتثز�دة ا سني امللزتمني  لرشاكء الر ئي  ل

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة تقرير عن مؤرش األداء  لقا تعلق  يا5ت األداء ويقة الصÂ جزيا ف�  لتعد  ي ئ ث يد احلايل ملؤرش األداء . ب ترص ا لتقيو يق

يا5ت األداء يف  بةمن أجنز  للغاية عن ما  معلومات حمدودةتوفريلبو تاجئ املر تقا إن احلصول عىل معلومات . لن
رشاكء مكَ يا وعىل حنو جزيئ عىل لية عن عدد ا نه ال حيدد فعليدل  لكتوفر املزيد من رشاكء الرب5مج، و

ية الفكرية ف� بني ا.ول األعضاء تعاون ا.ويل من أجل تدريب وتعلمي ا ية ا مللكلرضورة مدى تعزيز فا ل  عل
شمول/الكفاية ية   لا يا5ت األداء اليت وردت يف تقرير أداء الرب5مج اك فتعد  يث أهنعىل حنو جزيئب  توفر فقط معلومات عن اح 

يل اجلغرايف ثعدد ارشاكء ويس عن ا لمتل ية وشامÂتعترب ومع ذw، . ل توفرة اك سجالت ا فا مل تعكس هذه . ل
هو  wيل اجلغرايف وكذ سجالت لفعل ز�دة ا ظا ث يا لمتل تان ويجري� واندو ثل  سـر بmان جديدة  ن يسـ نك م
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يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
íية الفكريةاوانضام يات ا ية ألاكد بكة العا مللك كأعضاء يف ا مي مل تقرير يف هذه املعلومات ترد لسوء احلظ، مل . لشـ

 .أداء الرب5مج
ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا يع   هوÉ جتموحضت كفاءة  بات مع  ئة  سجالت عىل  س ا طل ي ميكن bطالع عىل قامئة بأسامء . الهيع bطالعهل

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

نإماكية املقارنة/تbساق تايل   سقة و يا5ت األداء  تني، ال تعد  تعديل اýي يطرأ عىل مؤرشات األداء لك  تطور وا لنظرا  ت ب ل ملل نسـ  ال ً
 .ميكن مقارنهتا

تحقق/ا.قة لإماكية ا ن سجالت املقدمة،    تحقق مهناتعتربللوفقا  هل ا يقة و ل املعلومات الواردة يف تقرير أداء الرب5مج د س  .يق
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل يا5ت األداء بواسطة مدير الرب5مج ألغراض الرصد   بتخدم  عداد تقرير املعلومات فقط ألغراض إطلب وت. تسـ

يت أداء الرب5مج، وقد  يديف املتأ بعوا نا سـ ا  .ةمل
ية/الوضوح شفا فا ل تقريرمت    تعاون بصورة جزيةلاإلبالغ وا رشاكء ا ئ عن املعلومات اخلاصة  ل يفاءوعىل الرمغ من وضوح . ب  ستوا

تضمن اإلشارة إىل تقرير أداء الرب5مجإال أن الوÈئق املقدمة بواسطة الرب5مج،  كام أنه . ثيل اجلغرايفلمتاي مل 
شري إىل Pهل حددت ليس من الواحض أيضا  نظر إىل أن املؤرش  رشااكت  تو�ت ا يف  يمعايري  ل ل سـ من لتص

رشاكء يني لا  .ئيسـالر
سريإشاراتدقة نظام  سجالت،    ل ا نادا اىل ا لا هدف اخلاص فقد تس تعاوناز�دة "لحتقق ا يني امللزتمني  لرشاكء الر سـ تايل يعد"ئيل  ل، و

يقا يف د قا ية، أن . لتصن تقارير أداء الرب5مج ا بة  سن،  بلومن ا ل سـ سـتقتح ملل ن عىل  الرب5مج حيرصملسـ
يا5ت الواردة يف جسالته  تفادة من ا bب تقرير عن مؤرشات األداء وعن لسـ لند ا بةع تاجئ املر تقا  .لن

يات از�دة عدد األطراف : مؤرش األداء    ––––    12121212الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  ملاملوقعة عىل bتفا   عنيةق

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة تقرير عن مؤرش األداء وعن   لقا يث ا يا5ت األداء ويقة الصÂ من  لتعد  ث بةحب تاجئ املر تقا توفر . لن يومع ذw، فال 

مية  يث مل وفائدة قللمعلومات سوي  حجزية فقط،  تقرير عن ماملؤرش احلايل يك يوفر معلومات ّيصمم ئ لليدة  ف
توقعة وأهداف الرب5مج تاجئ ا بة  تقدم احملرز  ملا ن سـ للل  .لن

شمول/الكفاية بكة اإلنرتنت  لا تاحة عىل  يا5ت ا تخدام ا تقرير عن مؤرش األداء  شـقام الرب5مج لفعل  مل ب سـ ثلت . لل متوقد ا
يا5ت اخلاصة مبؤرش األداءلرشوط واملعلومات املقدمة متاما  ببات ا لتطل تاحة عىل  .م يا5ت ا نادا إىل ا ملوا ب لس ت

بmان لبكة bنرتنت، عرض الرب5مج أسامء ا تعاقدة / شـ ومع ذw، مل يوفر مؤرش األداء سوى . ملاألطراف ا
نوعيلعرض امساحة  يل ا تح ية بدال من ا ليا5ت ا ل ل لمك  .لب

ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا يحت    بكة bتأ تخدام العام عىل  يا5ت لال شـا سـ ية لب تحقق مهنا  تقارير وا ية إعداد ا معلنرتنت مما جيعل من  ل ل معل
 . وواحضةمبارشة

نإماكية املقارنة/تbساق ية ثويقة مؤرش األداء يف ّتوقف    يةللنالرب5مج واملزيا ئنا  .2013-2012 ث
تحقق/ا.قة لإماكية ا ن يق   يس،ً وقابالًاقيعد مؤرش األداء يف معظمه د ناء اتفاق  تحقق  ن  تث تحقق من سـلل ل ويف هذه احلاÉ، مل يمت ا

يد اýي ورد يف  .تقرير أداء الرب5مج حالعضو اجلديد الو
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل تقرير عن مؤرش    ية  بات  ناسب نظرا لعدم وجود أي  تقرير يف الوقت ا تاج إجناز ا للميكن ا مي تط مل ل تنظت م ً ن سـ

تظم ناء تق،مناألداء عىل أساس دوري   .رير أداء الرب5مجسـتث 
ية/الوضوح شفا فا ل ية   شفا يا5ت األداء لوضوح وا فتصف  ل ب  .ت

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

ميي عىل bنرتنت عن املعلومات ا: مؤرش األداء    ––––    14141414الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  شاركني يف الرب5مج ا ئوية  بة ا ملا للم مل لتعلسـ تعلقة لرباءات لن
ية  هد العام ألوضاع براءات bخرتاع واملؤمترات اإل قلميوا تخدام معارف وíارات جديدة يف عنملش هد العام للرباءات  سـ ا ملش

mب تب الرباءات وا ليذ العمل بواسطة لك من  مك  تنف

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة يا5متزيت  لقا يدة بأهنات األداءب  ميةمف  تع هبا،  لقدر اýيق و يه وجاههتا ووÈقة الصÂ اليت  ثل  مت  تمت شري ف ييث  ح

بكة bنرتنت ميي عىل  تخدام أداة الرب5مج ا شـجزء من مؤرش األداء إىل ا تطوير  لتعلسـ يد ا لواýي ال يزال  ق
تخدام b Âيغت . سـومل يصل بعد ملرح بةصو تاجئ املر تقا ياس األداء املقابل بطريقة جتعللن  .ق من الصعب 

شمول/الكفاية يا5ت األداء اليت   لا يحت بمل تكن  تخالص املعينملؤرش األداء تأ سمح  لقدر اýي  Âية أو شام سـ اك ي ف
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يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
تاجئ بكة ،لنا ميي bلكرتوين عيل  شأن الرب5مج ا تخدم  يقات وردود أفعال ا تقر إىل  يث  شـ  ب سـ لتعلتعل مل تف ح

تعلقة لرباءاتbنرتنت واخلاص مل  .قيد اإلعدادً نظرا ألنه ما يزال ملعلومات ا
ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا يمي bجن   تعلقة ألداء  يل ومجع ورصد واإلبالغ عن املعلومات ا ية  لتقمل تكن  مل حتل ازات مقابل مؤرش األداء معل

رسةبارشةملاعملية لهذا ئالرييس   .ملي أو ا
نةنإماكية املقار/تbساق ية 2009 يف أواخر عام املعينمؤرش األداء ّأعد    ئنا ها . 2011-2010 للث يا5ت األداء اليت مت  تصف  جتميعمل  ب ت

تني واإلبالغ عهنا عن مؤرش األداء هذا لسـنالساق، ومل تكن قابÂ للمقارنة عىل مدار فرتات ا  .ت
تحقق/ا.قة لإماكية ا ن ندت   يا5ت األداء اليت ستا تاكر عىل تقاّقدمت ب  bيا و نولو يان ملركز ا.مع ا هام، وعىل ا برير ا جت تك ب لمل سـ

)TISC ( ية b ملؤمتراتياجات، وعىل وÈئق خاصة  b يمي تقدم واإلجناز و ميياس مدى ا ت قلل ح تق لق
يق  تعلق  هود ف�  يق ا شأن  ية  تحقوbتصاالت ا.ا بجل ي سـ ب بةتنخل تاجئ املر تقا ومع . ئ ومؤرش األداء الرييسلن

يث ال يزال يف مرحÂ توفرتذw، مل  بكة اإلنرتنت  تخدام  ميي  بة للرب5مج ا يا5ت أداء  ح أي  شـ سـ سـ لتعلب لن
 .اإلعداد

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل ية الفكرية صل حت   ية وا مللكنة ا من يا5ت األداءعىل  CDIPلتجل نة، كام تواىف  بتقرير عن  لسـعىل األقل مرة يف ا
ن نة عىل مدار ا سـا تقدم احملرز مقابل مؤرش األداء الرييس مضن تقارير جناح األشطة اýي يقدم عىل لللج نة  ئل

نوي  .سـأساس ربع 
ية/الوضوح شفا فا ل يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية بيا5ت األداء إىل ّقدمت    تد قبة ا ل يلIAODشع تح ل للمراجعة وا بأسلوب واحض  ل

لووشفاف،  Âئق ذات الصÈساقحيث متزيت اكفة الوbيادية و ية، وا تا حل  .قع
سريإشاراتدقة نظام  نادا إىل    ل ا ًا سري، مجعتبيا5ت األداء اليت ست لتحقق دقة نظام إشارات ا يل و. ت تح تاجئ ا لمعوما، وعىل ضوء  ل ن

سؤويل بر5مج اýي مت توصل 14م واملقابالت مع  يا5ت األداء للمعايري ل، ميكن ا يفاء  تاج مفاده ا بإىل ا س تت ن سـ
 .و جزيئعىل حن

ية الفكرية خالل 42كفاءة ز�دة : مؤرش األداء    ––––    15151515الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  با من ماكتب ا مللك  يةمكت نا ئا يق . 2011-2010 لث يمت  حتقو س
تدريب تة وا ساعدات األ لهذا من خالل توفري حزمة  مت تفق .  علهيام موسوف تقاس كفاءة األداء عىل أساس معايري كفاءة 

 .علهيا

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت////تعلتعلتعلتعليقاتيقاتيقاتيقاتللللاااا        ببببمعايري  يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة يا5ت األداء للرب5مج و  لقا مية  هر  بيف حني  ق يدة جدا عن ه من توفرومع ما بشلك عام " للمنظمة"تظ ججسالت 

يذ الرب5مج بواسطة ا.وÉ، إال أهن  Éا تنفحا Âقة الصÈتصف بو تقريرأو الوجاهة الاكمÂ تال    واإلبالغللغرض ا
 .اءعن مؤرش األد

شمول/الكفاية ية وشامÂ عىل حنو جزيئ  لا يا5ت األداء اك فتعد   .ب
ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا تقرير عن مؤرش األداء شلك مهنجي بواسطة الرب5مج، وميكن مجعت    تخدمة  باملعلومات ا لل  bطالعملسـ

ية اإلنرتانت بكة ا.ا هوÉ من خالل ا خلعلهيا  لشـ ي. بس ثاال  جأرىس الرب5مج  بادل املعلومات داخل م لتدا 
نظمة" تاحة للربامج تصمم لوسوء احلظ، مل ". ملا ية ا نظم احلا ملا ل رس من ) WIKIمثل نظام (ل يشلك اýي  يل

يا5ت بيل ا  .لحتل
نإماكية املقارنة/تbساق يهتا للمقارنة عىل مدار    يا5ت األداء وعدم قا ساق  تخالص عدم ا بلميكن ا ب ت يةسـ نا ئا تحدا، نظرا لث  مؤرش ثسـال

يةلّتوقف  فقط، و2011-2010األداء هذا يف  ئنا  .2013-2012 لث
تحقق/ا.قة لإماكية ا ن يع املعلومات    ية اإلنرتانتاخلاصة مبمجميكن bطالع عىل  بكة ا.ا شطة الرب5مج عىل ا خلوقف أ شـ رس . لن ييمما 

يا5ت األداء تحقق من  ية ا بمن  ل  .معل
 https://intranet.wipo.int/confluence/display/ipas/Home?ticket=ST- 9472-
yfXrqugnvrg23Qs7ejqc-cas 

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل تقرير   تفادة من املعلومات املطلوبة  للحقق الرب5مج ا تظم عن مؤرش األداء  واإلبالغسـ  ألغراض منعىل حنو 
تقارير يف املّأعدت بوشلك عام، فقد . صنع القرار واإلدارة يدلا ب عوا نا سـا  .ةمل

ية/الوضوح شفا فا ل نداتّقدمت    تقرير عن مؤرش األداء بطريقة /ملستا تخدمة يف ا لالوÈئق ا لسم ملسـ  ومع .والوضوحة يفشفاتت
يل الكفاءة تخدام وبني  b يل ناك ارباط بني  حتلذw، مل يكن  سـ حتل ت نظر إىل . ه لوعالوة عىل ذw، فإن ا

تخدام ال يو3 لرضورة بز�دة الكفا bهذا الرب5مج وألي بر5مج أخر . ءةسـ سن  لومعوما، فإنه من ا ملسـتح
يا ية  ناء مرحÂ تصممي مؤرشات األداء عىل  سbتفاق أ ق كيف هاهاث يا5ت ذات الصÂ املطلوب  جتميع وعىل ا  .لب

سريإشاراتدقة نظام  نظام ال يعين ل   ل ا تخدام ا هدف عىل حنو جزيئ، نظرا ألن ا يق ا تاج  لميكن ا سـ لت حتق ن رضورة ز�دة الكفاءة، كام سـ
يذه أو bضطالع به نحو مل يمت  يل الكفاءة عىل هذا ا تنفأن  ل يميمبعين، . حتل يقا  الرب5مج تقال يعد  ًد نحو ق لعىل ا
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يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت////تعلتعلتعلتعليقاتيقاتيقاتيقاتللللاااا        ببببمعايري  يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
ند اسـهتداف ز�دة الكفاءة وخاصة يف . الاكمل بار  b تعني أخذها يف عناك العديد من العوامل اليت  ت ي عه

ب سامه فهيا الو ياحلاالت اليت  تعاون مع ا.ول األعضاءت  wية وذ يجة الهنا لو يف ا ئ تن  .ل

شورة عدد : مؤرش األداء    ––––    16161616الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  نتخديم ا.راسات ا ملسـ بm م ية للوفقا للواكÉ وا يف هبا  ًواليت مت ا ب تلتلك طلب ا.ول ل
بة إىل   لإلصداراتجاميل العدد اإللنسـاألعضاء 

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5تالقصور يفالقصور يفالقصور يفالقصور يف////للللتعلتعلتعلتعلا يا5ت ا يا5ت ا يا5ت ا     للللبببب ا
مية/الوجاهة مية   لقا يا5ت األداء ويقة الصÂ ولكهنا غري ذات  قتعد  ث تقدم احملرز يف يف صدد ب ليمي ا بة ملتق تاجئ املر تقا ؤرشات لن

يث ماتزال ا.راسات يف مراحل اإلعداد تاجئ . حاألداء هذه  ي� اكمال  للنومن غري املمكن حىت األن إجراء  تق
توقعة  . ملا

ش/الكفاية تخدمني   موللا توفر املعلومات عن عدد ا سـمل  همملت  وفقا للواكالت أو ا.ول اليت قامت بإعداد ا.راسات يعوتوز
بدء يف بسبب  رشوع، وتقارير عن . إجراء ا.راساتلتأخر ا يا5ت األداء املقدمة مذكرات عن ا ملنت  ب تضم

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

ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا تقارير ا.ورية تاملعلومات وحللمجعت    تظمة ل كجزء من ا ية الفكرية ملنا ية وا نة ا مللكاليت ترفع إىل  من لتجل
CDIP . نة يف العام املايض سمل وقد هذا خالل ً اتقريرومن ا�طط تقدمي  ،)CDIP 5/7(للج أول تقرير 

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

نإماكية املقارنة/تbساق بةّأعدت    تاجئ املر تقا تني لن ن احملددة ومؤرش األداء الرييس  تأخري تع، ولكن 2011-2010للسـئ يف لرض الرب5مج 
ئيذ مؤرش األداء الرييس ية bنهتاء من ا.راسات يف من املقرر بوناء عىل ذw، . تنف نا ئا  2013-2012لث

تخدمون  يع ا ندئذ،  سـو تط ملع تفادة من املعلومات الواردة يف هذه ا.راساتيسـ bسـ. 
تحقق/ا.قة لإماكية ا ن يا5ت األداء، ولكن لن    ييمت اإلخطار عن  يتب يث ما تزال ا.راسات س تحقق مهنا من خالل الوÈئق  حرس ا ل

 .قيد اإلعداد
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل نة، جت   ية الفكرية عىل األقل مرة يف ا ية وا نة ا سـمع معلومات األداء وحتلل وتقدم تقارير عهنا إىل  من لجل مللك لت

يذا لطلب ا  wول األعضاء تنفوذ.يحت . .راساتالضطالع بإجراء هذه ا رسة تأ ملتيمعلومات األداء ا
يت ثبية ا  .لتلعمل

ية/الوضوح شفا فا ل يالت املربطة مجعت    تح تاحة، وإجراء ا تيا5ت األداء ا ل ل مل  بصورة واحضة وشفافة مبا ميكن من متوقدهبا ب
ياس  تقدم احملرز  سلمي  يمي ا لقا للتق ل بةل تقتاجئ املر تخدام مؤرش لن  .حمددسـ وا

سريراتإشادقة نظام  تقدم احملرز    ل ا تعلق  لف�  بة ي تاجئ املر ليف ا تق بب عدم توفر العدد الاكيف من لن ناك تأخريات  بسهذا املؤرش، اكن  ه
شاورات بني ا.ول األعضاء مما أدى إىل 16املوظفني يف الرب5مج رمق  تات إجراء ا مل، وتأخريات يف تو قي

ثالث دراسات يف الربازيل و تأخرة  بداية ا لا مل ية الفكرية ل ية وا نة ا رشوع  مللكييل وأوروغواي وفقا  من جل مل لتشـ
CDIP project 5/7 . سريلوهذا مل لتحقق دقة نظام إشارات ا  2013-2012من ا�طط اإلنهتاء خالل . ت

ثالث اليت بدأت يف ا.راسات من  بداية2011 و 2010لويس يف ، 2011-2010لا . ل كام اكن مقررا يف ا
تخدمون مهن ،ت4 ا.راساتومىت مت bنهتاء من  ملسـمتكن ا بواسطة الرب5مج ّقدم ن ما  إوميكن القول. اسي

تعلق 16رمق  بةي ف�  تقتاجئ املر توىف املعايري لن ية ويا5ت األداء قد ا يل مؤرشات األداء الر سـ احملددة و ب سـ ئيحتل
 .ئبصورة جزية

تعلقة بقضا� ا: مؤرش األداء    ––––    17171717الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  ملعدد األشطة ا مل ية ذات ن ية وغري احلكو نظامت احلكو يد ا مية الفكرية يف  م مللك تعض
رشيكة والرائدة يف القطاع اخلاص ية ا نظامت الر ها ا شرتكة اليت  لاألهداف ا سـت مل ئيمل  .11نظم

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة يا5ت األداء اليت   لقا تخدمت بتعد  بةاألداء وللتقرير عن مؤرش سـا تاجئ املر تقا ست لن ي ويقة الصÂ ولكهنا  لث

مية يدةقلرضورة ذات  يجة مف أو  يق ا ياس اإلجناز يف  ت ألغراض  حتق بةلنق  نال يوفر إحصاء عدد األشطة. تقاملر
توى أداء الرب5مج ألحصاب املصلحة واملديرين شأن  مية  سـرؤية ذات  مب  .ق
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تقرير أداء الرب5مج   ية  سخة الهنا نوان مؤرش األداء يف ا لمت تعديل  ئ ن يةلع ئنا يكون 2011-2010 للث ية "ل  نظامت احلكو ية الفكرية  معدد األشطة املربطة بإذاكء bحرتام  للمللملك ت ن
نظامت الرائدة  ها ا رشف عىل  شرتكة واليت  ية ذات األهداف ا ملوغري احلكو ي ميمل ية والقطاع اخلاصوتنظم رشيكة الر سـا   ."ئيل
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يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات        ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
شمول/الكفاية يدة ج  لا سجالت  تفاظ  b جمت  وتقارير íام، ومراسالت عن ، شلك مذكراتعىلندا لألشطة املضطلع هبا بح

لقدر اýي . طريق الربيد اإللكرتوين Âية وشام يت اك سجالت واملعلومات اليت قدمت لفريق ا فترب ا ثب ل لتتع
 حيث أنه "سامرت"مؤرش األداء أن جيعل ومع ذw، ال يعين هذا لرضورة . تطلبات مؤرش األداءمبيفي 

يني ي ية املعلومات اليت ميكن أن تقدم إىل أحصاب املصلحة الر يد  سـتطلب فقط إحصاء عدد األشطة مما  مك ئين يق
 .من خالل تقرير أداء الرب5مج

ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا هوbÉطالع  بكفاءة وميكن موثقةاملعلومات يف شلك جسالت مجعت    لكن، وكام ذكر أعاله لفعل، . بسعلهيا 
باتتنح يا5تفقط يف  مؤرش األداء متطلرص  يل  بإحصاء عدد األشطة وال يوفر أي  حتل  .للن

نإماكية املقارنة/تbساق ننيأدى    ية إطار لسـتطور مؤرش األداء عىل مر ا سني نو عإىل  يا5ت األداء لوهذا ال ، األداء  معلحت بتوفر  لي
ساق أو   .نإماكية املقاريةتأو ملؤرش األداء أي ا

تحققإم/ا.قة لاكية ا ن تأكد من    يت ا نادا إىل املعلومات املقدمة، ميكن  لا ث بس تحقق منللتت لإماكية ا يا5ت األداءن  .ب 
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل تاج أن إعداد    ميكن ا يا5ت األداء شلك رييس بغرض إعداد تقرير أداء الرب5مج،  تخدام  ننظرا ال تئ ب ب سـسـ ف

يت  تو تقرير قد مت يف ا قا ل ناسبل    .ملا
ية/الوضوح شفا فا ل تقرير    يا ا لجاري حا يا5ت األداء بطريقة واحضة وشفافةواإلبالغ ل  .بعن 

سريإشاراتدقة نظام  ميكن أن خنلص إىل أن الرب5مج قد حقق    ل ا فنظرا لعدم حتديد أهدافا،  بةً تاجئ املر تقا لاكمللن . 

يا5تعدد ونطاق دراسات وأد: مؤرش األداء    ––––    18181818الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  يل معلومات الرباءات وأدوات ا ياسة اجلديدة، و بوات ا حتل لسـ  ل

هدف هدفا هدفا هدفا هد العام للرباءات؛ : للللا شأن ا تة تقارير  ياسة العامة؛ و شأن ا ية  ية، وأربع دراسات خار شأربع دراسات دا ملج ب سـ سـ ب لخل
توح تاكر ا b لغرض من أجلملفوقاعدة تفي  يا اخلرضاء) 1(و؛  ب نولو جتعممي ا  12.لتك

يا يامعايري  يامعايري  يامعايري  يقات        5ت األداء5ت األداء5ت األداء5ت األداءببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة تقرير واإلبالغ عن مؤرش األداء  لقا يا5ت األداء ويقة الصÂ بغرض ا لتعد  ث وهذا الرب5مج يعد من الربامج . ب

ياس كجزء من إطار معل الرب5مج  Âتوفر .هيا أهدافا حمددة قاب يÂ اليت  للقا ي  .لقل
شمول/الكفاية ساب عدد ا�رجاتميكن ا  لا تطلب لفعل  ية وشامÂ نظرا ألن مؤرش األداء  يا5ت األداء اك حتاج أن  ي ب فت ن  .سـ

ية سهوb Éطالع/لامجلع بفعا بكة bنرتنت   تقرير اخلاص مبؤرش األداء عىل  تخدمة يف إعداد ا شـتوافر اكفة املعلومات ا ل سـ بيد أن هذا . ملت
ية، ك هات اخلار تاحا  جاألمر ال يكون  للج ثور عىل املعلومات م هات ا هل عىل ت4 ا لعام لن يكون من ا جل لس

نظام،  تظمة عىل ا يا5ت بصورة  يث ال تعرض ت4 ا تقرير اخلاص مبؤرش األداء  تخدمة يف إعداد ا لا ن ب ل مسـ ل حمل
بحث عن املعلومات ية  هات اخلار يام ت4 ا تاج األمر إىل  لو جحي جل وعىل الرمغ من إõحة املعلومات إىل . ق

سن حفظ اكفة جسالت املعلومات يف ماكن واحد لفريق ا تحيت، إال أنه من ا سـث ملت يل / ب يا5ت  هقاعدة  لتسب
 . علهياbطالع

نإماكية املقارنة/تbساق شاركة يف إعداد إطار . 2011-2010مت تقدمي هذا الرب5مج يف    سؤول عن مؤرش األداء من ا متكن ا ململ  مل ي
 .معل الرب5مج

يجة wý، اقرتح  ية نتو نا ئإجرا تعديالت عىل مؤرشات األداء عن ا ، وإيقاف العمل يف 2013-2012لث
 .مؤرش األداء احلايل

تحقق/ا.قة لإماكية ا ن نواجت اليت يقدíا الرب5مج   تلف ا يت من  تحقق الفعيل خالل مرحÂ ا لمت ا خم ث بل يت من . لت لتثبومعوما، متكن ا
تة تقارير تحقق من وجود  سـا ياسة ال/ ل شرتك مع أجريت اليت وعامة لسـدراسات ا تعاون ا يا أو  ملسواء دا ل خل

سات أخرى بل. سمؤ ية عدم حتديد األهداف من  يت، أÈر الرب5مج  ناء مرحÂ ا قويف أ قضب ث  األفراد اýين لتث
تاجئ سؤولون عن ا يا  نمه حا م الضافة اىل هذا، اكن من الصعب حتديد احلدود .للÂبني دراسات  الفاص 

ياسة العامة ا يةلسـا ية وا.ا خلخلار  دراسات، ومل الرب5مج بإجراء مثاينقيام بوشلك عام، اكن من املفرتض . ج
نحو يف تقرير أداء الرب5مج. سوى ست دراسات فقطتسمل   وبدال ،لومل يمت اإلبالغ عن املعلومات عىل هذا ا

يت ضبغر تقارير سـتة تقدمي من الرمغ عىل .فقط تقارير مخس إىل الرب5مج أشار ذw، من  .لتثبا
 

هد العام للرباءات يد ا ملشوعىل  ية : صع سؤو يا يقع مضن  ية حا نواجت وسلمي ا�رجات الهنا لنظرا ألن إجناز ا م ل ئ ت ل ً
يان  متكن الرب5مج سوى من  ببر5مج آخر، فمل  هدف، ّهل حتقق ي توفريلا يا رابطبوقام  ًا الكرتو  عىل موقع نً
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ية من   سخة الهنا ئمت تعديل مؤرش األداء يف ا يل معلومات الرباءات "كون، يل 2011-2010مج لعايم تقرير أداء الرب5لن ياسة اجلديدة، و حتلعدد ونطاق دراسات وأدوات ا لسـ
يا5ت هدف؛ لبوأدوات ا تاكر : لا b لغرض ن أجلهد العام للرباءات؛ وقاعدة تفي  شأن ا تة تقارير  ياسات العامة؛ و شأن ا ية  ية، وأربع دراسات خار بأربع دراسات دا ب سـ سـ ب شخل ملج ل

ت يا اخلرضاء، و) 1(وح؛ ملفا نولو جتعممي ا تطوير ، )2(لتك بحث وا لوا همÂل ناطق املدارية ا ملألمراض ا  ".مل
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يا يامعايري  يامعايري  يامعايري  يقات        5ت األداء5ت األداء5ت األداء5ت األداءببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا     للللببببالقصور يف ا
متÂ، وبيد أن القامئة املوجوة عىل . شـبكة اإلنرتنت املزيد من املعلومات عن طريق قدم مكbنرتنت غري 

 .الرتاسل من خالل الربيد اإللكرتوين
 

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

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ل تخالص    تقارير لية معإنه سـميكن ا يا5ت األداء مطلوبة قد انهتت لإعداد ا يث مل تكن  ناسب،  بيف الوقت ا حمل
تقارير   . أداء الرب5مج فقطاخلاصة بلإال ألغراض إعداد ا

ية/الوضوح شفا فا ل ية   شفا تخدمة يف إعداد تقرير مؤرش األداء لوضوح وا سمت املعلومات ا فا ل سـ  ملت
سريإشاراتدقة نظام  يار طريق عن أداؤه بتقيمي حصيح حنو عىل الرب5مج قام ،ن إماكية إجناز اكفة ا�رجاتًنظرا لعدم   ل ا  أجنز ما ختا

 .ئجزيا

يةز�دة :  مؤرش األداء––––    19191919الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  بة اإلعال بة وز�دة الطلب عىل موارد ا معدد زوار ا ت ملكت  ملك

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات     ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا  للللببببالقصور يف ا
مي/الوجاهة يهنا  ةلقا بة و يدة لرصد خدمات ا سيا5ت األداء اليت مجعت  حتمف تملك ٌب ياس الطلب املزتايد عىل . ُ قولكن ال ميكن 

بب قÂ اآلراء امل بة  ُموارد ا بس  .مة من الزوارIقدتملك
شمول/الكفاية ية و  لا ست اك يا5ت اليت مجعت عن مؤرش األداء  فا ي لب ُ ياس أداء مؤرش األداال ل  ألن ؛ء هذالقشامÂ مبا يكفي 

بة ال حيرص ية  َالطلب عىل املوارد اإلعال ُت للمك يةم سقة ر مس وال يرصد بطريقة  مت َ ُ. 
ية  /لامجلع بفعا

 سهوb Éطالع
يني  يني وا.ا هوÉ من خالل جسل الزوار املعد للزوار اخلار ها  يا5ت و خلميكن bطالع عىل ا جب س َمجع ُ ب واكنت . ل

تا عبل ذw سجل يف جسل يويم إذ ا Iت ُ يالق ًد عدد الزوار أن يكون  بىن قل بة تقع يف  ندما اكنت ا م  ت " الاكم"ملكع
)CAM.( 

هر  نإماكية املقارنة/تbساق يا5ت قابÂ للمقارنة وحتفظ يف ملف لك  شا ُ ِأعدتوقد . لب يح اجتاه الز�رات مع ُ تو ية ألمعدة  يا ض رسوم  ل ن ب
نذ بويا5ت األداء هذه قابÂ للمقارنة عرب فرت. مرور الوقت تغري  تني، ومل  مات ا تن يةلسـ نا ئا  . 2009-2008 لث

تحقق/ا.قة لإماكية ا تحقق من حصهتا  ن يقة وميكن ا ليا5ت األداء د  . قب
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع تابعهتا، إال أنه ال . قرير أداء الرب5مجتأي الزتام برفع تقارير ما عدا  يوجد ال  ل يا5ت ورصدها و مورمغ مجع ا يُبلغ لب

بة و بة اليت توجد فهيا ا تعهنا يف أي ماكن داخل ا ملكشع بأهداف خطط العمل الفردية أو ليست مربوطة ل
سام  .قخطط معل األ

ية/الوضوح شفا فا يا5 عن   ل يون اýين يعزفون أ يون أو ا.ا ناء عىل الصحائف اليت وقع علهيا الزوار اخلار ًجتمع املعلومات  ح خلج Iب ً ُ
يني يف الوبو( من ز�رهتم يف القامئة وضع أسامهئم والغرض يوخصوصا الزمالء ا.ا خل ية ) ً فمما هيدد شفا

 . املعلومات
سري ثاين من مؤرش األداء   لدقة نظام إشارات ا يث إن اجلزء ا لناء عىل املعلومات اليت مجعت أعاله، حتقق مؤرش األداء هذا جزيا  ئ حب ً I ُ ً

ي شري إىل الطلب عىل املوارد اإلعال ماýي  يةي سقة ور بة ال حيرص ويرصد وحيلل بطريقة  مسة  ت َ مت Iللمك ُ َُ ُ. 

ية مع القطاعني العام واخلاص: مؤرش األداء––––    20202020الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج   ف رشااكت إضا

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات     ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا  للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة ِأعر  لقا يةُ ية مؤرشات األداء الر شأن  سـب عن خماوف  ئيب شارك يف املراحل يف حني أن او. ملك يلرب5مج اكن 

ها الهنايئ ث ويقةلاألوية إلعداد ية يف  ياغة ويقة الرب5مج واملزيا ية  ية، يف  شلك الرب5مج واملزيا ن ث ص معل أدخلت ن
شأهنا شلك اكمل شاور  بيريات رأى الرب5مج أنه مل يمت ا ب ت ري جتئمؤرش األداء الرييس اýي رمغ كون و. لتغ

ية  ته من خالل  معلمرا بتحققلاجع نا  ً سـ َتخدمرأى أنه مل فإن الرب5مج ، ام ُ  ٍ نظام رصد وتقدمي تقارير اكفسـي
مية مؤرش األداء  نظمة، مما يقلل من  ثل هذه ارشااكت عرب ا تعلقة  يا5ت ا قيكون قادرا عىل حرص ا مل ل مب مل ب لل ً

بادئ . ئالرييس تضمن وضع  هذا العمل  ية  موشري نص الرب5مج إىل أن أحد اجلوانب الر يل سـ ية ئيي جهيتو
بادئاملوافقة عىللرشااكت القطاع اخلاص و نعكس هذا شلك أفضل يف مؤرش . مل هذه ا بواكن ميكن أن  ي

 .ئاألداء الرييس
شمول/الكفاية بوعات   لا يمي الرب5مج ألدائه مقارنة مبؤرش األداء الرييس هذا اكنت  مطإن املعلومات اليت قدمت .مع  Pئ تق ُ

ثالث لرشااكت القطاع اخلاص ا بحث :  ويه،ل تعلق  بو ا لرشوع الو مل ي ، )WIPO Re: Search(م
يا اخلرضاء  نولو تعلق  بو ا رشوع الو جو لتك مل ي نفاذ إىل األحباث من أجل )WIPO Green(م ل، وبر5مج ا
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تاكر  bية و با هم 20وأقر الرب5مج ). aRDi(لتمن ميت من دون  ناك رشااكت أخرى قد أ علم بأنه قد تكون  ُق ه
متدون يعيث إهنم  ندما يفكرون يف إقامة رشاكة مع ح هم وbتصال هبم  بو األخرى إلبال ع عىل برامج الو غي

هم  .يقفر
ية  /لامجلع بفعا

 سهوb Éطالع
نفذها الوبو رشاكة مع القطاع اخلاص، عبارة عن اكنت معلومات األداء   ثالثة اليت  شاريع ا لبوعات  ي ت ل للم مط

نفاذ إىل األحباث من أج: أال ويه تاكر لبر5مج ا bية و بل ا تعلق )aRDi(لتمن بو ا رشوع الو مل، و ي م
يا اخلرضاء  نولو ج بحث )WIPO Green(لتك تعلق  بو ا رشوع الو ل، و مل ي ). WIPO Re: Search(م

ية  بو ا.ا بكة الو تاحة أيضا عىل  تعلقة رشااكت  خلوهذه املعلومات ا ي شـ ً ل ٌمل  ).اإلنرتانت(م
ية داء غري قابÂ للمقارنة مع معلومات األ  نإماكية املقارنة/تbساق نا ئا سابقة لث ناك أسأللا ية لمقارنة يف لس اهنه مل يكن  نا ئا -2008لث

2009. 
تحقق/ا.قة لإماكية ا تحقق مهنا   ن يقة وميكن ا لاملعلومات املقدمة د ق I متÂه املعلوماتكون هذتولكن قد . ًأيضاُ ناك خطر مك غري  ه، و

ها ملؤرش األداء الرييس هذاً نظرا لعدم وجود رصد عىلّازدواج العد نظمة  توى ا ئ  لك مل ثوساعدت ويقة . مسـ
ية  للالرب5مج واملزيا يةن ئنا سامهة 2013-2012 ث تاجئ يوحض ا يح هذا الوضع من خالل تقدمي إطار  مل عىل  ن تصح

بة نظمة املر تاجئ ا يع  شامÂ لربامج الوبو يف  تقا مل ن مج ي  .ل
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع يحت م  ل ية ُتأ بو ا.ا بكة الو تاحة عىل  شات، ويه أيضا  نا ناء ا خلعلومات األداء يف أ ي شـ ً ق مل  ).اإلنرتانت(مث

ية/الوضوح شفا فا Pيع معلومات األداء اليت قدمت   ل ية لُمج بو ا.ا بكة الو يحت عىل  ثالث أ خلرشااكت ا ي شـ ت ل  ).اإلنرتانت(ُل
سري يا5ت األداء، ومالحظتدل   لدقة نظام إشارات ا يا5ت األداء بمراجعة  ية عىل أن  رشاكة احلا يل معلومات ا بات املقابالت، و ل ل حتل

ياب  يا املعايري جزيا يف  تو غومؤرش األداء الرييس ا ئ ًسـ ف  وهدف راخسني، إضافة إىل عدم أساس للمقارنةئ
شأن إقامة رشااكت ها  ية اليت جيري و تو بادئ ا بوجود ارباط  جهي ل مل  . ضعت

يةل:  مؤرش األداء––––    21212121الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  بة واحضة ومربطة ألهداف اإلسرتا تاجئ مر ية إدارية فعاÉ تضم  يجنظمة  ت ن ب تلم تق  ن

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات     ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا  للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة يمةاكنت   لقا بة و نا Pيا5ت األداء اليت قدمت  َ قُ سـم P ية لألجل . ب يا واخلطة اإلسرتا ية فريق اإلدارة ا نت  يجو لعل ب تتضم ن

بوملا ية اإلدارية يف الو سني ا يتوسط .مع  ب نحت ية مربطة . ل بو اإلسرتا توإضافة إىل ذw، اكنت أهداف الو يج تي
ية  نحو املحدد يف ويقة الرب5مج واملزيا لللفعل بأهداف خطة العمل الفردية عىل ا Iن ث يةُل ئنا  . 2011-2010 ث

شمول/الكفاية Pاملعلومات اليت قدمت   لا ية فريق عن اخلطة اإلاكنت ُ توسط اليت ذكرهتا ا.ول األعضاء، و ية لألجل ا بنسرتا مل تيج
يا تاجئ، وwý، يف و. لعلاإلدارة ا توسط بوضوح إىل اإلدارة القامئة عىل ا ية لألجل ا نشري اخلطة اإلسرتا مل يج لت ت

بة واألهد تاجئ املر ميت حلقة وصل بني ا يث أ ية  تقهذا الصدد، اكنت املعلومات املقدمة اك ح لنف Iُق اف ُ
ية  توسط(تيجاإلسرتا ية لألجل ا ملأي اخلطة اإلسرتا  . ). تيج

ية  /لامجلع بفعا
 سهوb Éطالع

  a يا ألن ية فريق اإلدارة ا توسط و ية لألجل ا هل bطالع عىل اخلطة اإلسرتا لعلاكن من ا ب مل نيج تس ل
ية  بو ا.ا بكة الو توفرتني أيضا عىل  تا  تني اك خلالو ي شـ ً من توفر أيضا عىل وإضافة). اإلنرتانت(ثيق  ،wإىل ذ ً ت

ية  بو ا.ا خلبكة الو ي تاجئ ووÈئق ) اإلنرتانت(شـ ية اإلدارة القامئة عىل ا بكة اإلنرتنت معلومات عن  نو ب لشـ نٌ
ية  .نالرب5مج واملزيا

يةلتوقف مؤرش األداء هذا يف ا  نإماكية املقارنة/تbساق ئنا لسـ وwý ال ميكن مقارته عىل مدى فرتات ا2013-2012 ث نتني، ن
يجة محققة يف ا تربت ا لوا ًل ُ نت يةُع ئنا  . 2011-2010 ث

تحقق/ا.قة لإماكية ا ناء  ن تعلقة مبؤرش األداء  تحقق من املعلومات ا ًاكن من املمكن ا ب مل P عىل الوÈئق اليت قدمت لل لرب5مج ثويقة اُ
بة لربامج الوبو ألهداف تاجئ املر بع ارباط ا لت  Iه ية واليت  يواملزيا ن ت ت تقن ت يةلس  .تيج اإلسرتا

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع ية العامة،   ل مجلعاملعلومات اليت جتمع ملؤرش األداء هذا تقدم إىل ا.ول األعضاء كجزء من وÈئق ا ُI َ تعرض ُ تسـو
ية نأيضا يف ويقة الرب5مج واملزيا ث ً . 

ية/الوضوح شفا فا ها واحضا ورصحيا  ل ًاكن أسلوب مجع املعلومات وتقد ً بو . مي بكة الو تاحة عىل  يا5ت والوÈئق  يع ا يواكنت  شـ ب ًمج م ل
ية   ).اإلنرتانت(خلا.ا

سري يا5ت األداء، إىل جانب مالحظات   لدقة نظام إشارات ا يل  ناء عىل   wيه الكفاية، وذ يار مبا  توىف مؤرش األداء ا با حتل ب ملع فسـ
 .املقابالت
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لثل املعامالت املا:  مؤرش األداء––––    22222222الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  بو متت بقة ونظام الو بو ومعاهداهتا ا يات الو ية ألحاكم اتفا يية وإدارة املزيا ملط ي قن
بقة بة ا نا بة ا ته ومعايري احملا ملطاملايل وال سـ مل سـ  .حئ

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات     ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا  للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة متكني من إجراء  لقا يمة  بة و نا يا5ت األداء اليت قدمت  للاكنت  P ق سـم P توقعة مع هذا املؤرشُب تاجئ ا يح  يمي  مل  ن للحص . تق

ساعد املدير العام خبصوص  تب  تعل�ت اإلدارية اليت أعدها  تألف من قامئة ا مواكنت الوÈئق املقدمة  ل مكت I ُ
سني رصد  تصدر واليت تمكن من  تعل�ت اإلدارية اليت صدرت أو اليت  حتا ُ سـ ثال Pل ية متا شؤون املا لإدارة ا ل

ية الت ينواملزيا بقةاتقفا ية ا ته، ولغري ذw من املعايري احملا بو املايل وال I الوبو ومعاهداهتا، ونظام الو ملط س حئ ي ل ُي . ب
íٌا أيضا لكIلك خطة معل فردية قدترسب إىل وتوحض املعلومات أن املؤرش  ية ً شؤون املا سمي ا ل من  ل ق

ية  .نواملزيا

شمول/الكفاية ية وشامÂ إ  لا يميفاكنت معلومات األداء اك سمح بإجراء  تقىل حد  ي ناك تعل�ت . � هوجتدر اإلشارة إىل أنه ال تزال 
توقعة مع مؤرش األداء  يجة ا يضمن ز�دة مواءمة ا تحديث أو اإلصدار أو لكهيام، مما  ملإدارية رهن ا ن سـ تل ل

 .ئالرييس
ية  /لامجلع بفعا

 سهوb Éطالع
تعل�ت اإلدارية اليت صدرت كجزء من مؤرش األداء ه  ية لا بكة ا.ا تاحة عىل ا خلذا  لشـ ثل )اإلنرتانت(م م، 

تUرات، إخل b ياسة نفقات ذات الصÂ، و ية وا سفر يف íام ر يافة وا شأن ا تعل�ت اإلدارية  سا سـ ل مس ل لض ب . ل
ية جزءا  تعلق رباط مؤرش األداء الرييس هذا خبطط العمل الفردية، اكنت مؤرشات األداء الر ًوف�  سـ ت ئيي ئ

بلغ هبا املوظفون يف ثمن ويقة الرب5 مترار و سام أيضا حتدث  ية، واكنت اخلطط الفردية لأل يُمج واملزيا ً ق سـن I ُ
ية قسمي  ية واملزيا شؤون املا نا ل  .ل

يا5ت األداء املقدمة  نإماكية املقارنة/تbساق Iميكن مقارنة  ُ يث ،ب للعىل مؤرش األداء الرييس املحدد أبقي ح  I ُ يةئ ئنا  لرصد 2013-2012 ث
بةا تاجئ املر تقتقدم املحرز يف إجنازات ا ن لل َ ُ. 

تحقق/ا.قة لإماكية ا ية   ن بو ا.ا بكة الو تاحة جزيا عىل  خليا5ت األداء  ي شـ ئ ًب ها) اإلنرتانت(م طبب اربا تس تاجئ ب تعل�ت اإلدارية وا ن  لل
ية بة يف وÈئق الرب5مج واملزيا ناملر تحقق من املعلومات األخرى اليت يقدí. تق ملعلومات 22ا الرب5مج لوميكن ا 

ية ية إعداد ويقة الرب5مج واملزيا تحضري  ية اليت جتمع وحتلل يف ا ية وغري املا ناملا ث لعمل ل ل Iل ُ ُ. 
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع يمي   ل يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا سامح  ناسب  توفرة يف الوقت ا تققدمت معلومات األداء ا بق ل شع لل مل مل Pل ُ

 .الوÈئق
ية/الوضوح شفا فا سام   ل تعل�ت اإلدارية وخطط معل األ يا5ت األداء بطريقة واحضة، وقدمت بطريقة شفافة قامئة ا قشف عن  ل P ب ُك ُ ِ ُ

تاليت شري إىل bرباط مبؤرش األداء  .ت
سري Iناء عىل معلومات األداء اليت قدمت ومجعت وحللت، دل  لدقة نظام إشارات ا P ُ ُ P تاجئ I أن مؤرش األداء قد حقعىلالت ت املقابُب لنق ا

تحديث أو اإلصدار أو لكهيام  تعل�ت اإلدارية رهن ا يث ال تزال ا بة جزيا  لاملر ل حئ تعل�ت اإلدارية : مثل(ًتق لا
ية ياسة للموارد اخلارجة عن املزيا ناليت ختص وضع   .) وإدارة الوظائف، إخل؛سـ

ية املوظفنينسـبة اإليراد:  مؤرش األداء––––    23232323الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  مثرة يف  تمنات ا َ  ملُست

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات     ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا  للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة ساب إجاميل الرواتب وقامئة ا.ورات   لقا تألف من  ئوية  بة ا ساب ا يا5ت األداء اليت مجعت  حاكنت  ت مل سـ حل لنب ُ

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

نوات عديدة اآلن تحدة  نظامت األمم ا ته الوبو وغريها من  تخد سـإجاميل الرواتب اýي ا مل ي لسـ م يح . م تصحومت 
يةل اهذا يف ئنا شطة 2013-2012 ث نفق عىل أ بلغ ا ئوية  بة ا ساب ا تخدم إجاميل الرواتب  ن، وا مل للم مل سـ حل َسـ ُ لن ُ

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

شمول/ةالكفاي ئوية لألموال اليت أنفقت   لا بة ا ساب ا ية وشامÂ مبا يكفي  يا5ت األداء اليت قدمت اكنت اك ُوجد أن  مل سـ حل P نب َ لِ ف ُ ُ
تدريب شطة ا لعىل أ نذ عام . ن ها وحللت وقدم تقارير عهنا  يا5ت  موقد مجعت ا Pس ُب P ُ نف ل ُوأرشكت رشكة . 1998ُ

ت بو ا شطة الو سح عن أثر أ ية إلجراء  لخار ي ن م يةج  .يبدر
ية  /لامجلع بفعا

 سهوb Éطالع
يا5ت   بتخدم جداول ا لسـ يا5ت Excelت بة Ms Accessلب وقواعد ا تدريب  سم ا يل ما يمو�  شع يف  ل ق بسج Pت ُ

شطة تدريب األفراد وارشاكت رشية من أ لإدارة املوارد ا ن سم . لب يع املوظفني داخل  تاحة  يا5ت  قوهذه ا مجل مب ل



WO/PBC/19/3 
Annex IV 
14 

تدريب، وميكن إõحهتا إل ناسبلا يا أو لكهيام يف الوقت ا رشية أو فريق اإلدارة ا ملدارة املوارد ا لعل  .لب
بالغ اليت خصصت ألشطة   نإماكية املقارنة/تbساق ياس األداء اختذت دامئا إجاميل الرواتب وا نرمغ أن املعلومات اليت مجعت  Pمل ُ ً لق ُ

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

ياغة مؤرش األداء الرييس  ناقض مع  ساق املعلومات اليت مجعت وحللت وقدم عهنا تقارير  للا ئ صت ي P ُت P ُ يةُ ئنا  ث
ية ح ّحصو. 2010-2011 للهذا، كام ذكر أعاله، يف ويقة الرب5مج واملزيا ن ث يةُ ئنا سم و. 2013-2012 ث قاكن 

ية قدرات املوظفني كأساس  مثرة يف  ئوية إلجاميل الرواتب ا بة ا مترار ا تخدم  تدريب  منا مل سـ سـ تل َ تمل ُسسـ ن لي
ئوية بة ا ملساب ا سـ  .لنحل

تحقق/ا.قة لإماكية ا تحقق من حصة املعلومات من   ن ية  ف� خيص إجاميل لميكن ا توفرة يف ويقة الرب5مج واملزيا نخالل األرقام ا ث مل
يا5ت ية يف قاعدة  تدر بالرواتب، وحتفظ قامئة األشطة ا ي ل بن َ ُMs Accessنوي مراجعو يعمل و. سـ عىل أساس 

يون  سات اخلار جا تظام عىل مراجعة حل ية ن ندقة أرقام ويقة الرب5مج واملزيا تحققث ّوا راجع دقة ت من حصهتا، ول
تدريب و يونيُلأرقام ا يون وخار يق يقوم هبا مراجعون دا يات تد جتحقق من حصهتا من خالل  خلق  .معل

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع تظامترفع  ل يا5ت األداء  ن تقارير عن  ِوأرسلت إىل املدير العام يف . ب ٌ مذكرة تطلب ز�دة 2012 أبريل 27ُ
تدريب ية ا لمزيا َوناق. ن ُ ية موظفي ت ها  نوية اليت  تحدة ا نظامت األمم ا لكش أيضا املعلومات يف اج�عات  سـ مل نظمً تم ل

تدريب شأن قضا� ا نو  نة تور تحدة يف مد لنظومة األمم ا ب ي ي مل  .م
ية/الوضوح شفا فا ية قدرات   ل ية  يريات مزيا مناملعلومات اليت مجعت قدمت بطريقة واحضة وشفافة عىل حنو معقول رمغ أن  ن تغ Pت ٍ ُ ُ

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

ية قدرات  م2011يف العام % 0.46 و2010يف العام % 0.44ُأنفق  شطة  منن إجاميل الرواتب عىل أ تن
 .املوظفني

ية :  مؤرش األداء––––    24242424الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  باين احلا لتوزيع املاكتب يف ا تأجرة(مل بان) ملسـاململوكة أو ا ئجار أي  ٍدون ا م ية ست  فإضا

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات     ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا  للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة ُيا5ت األداء اليت قاكنت   لقا يمي ب ميا من أجل  يدا و بة، وأعطت تصورا  نا توقعة  يجة ا هذه ا تقدمت  مف م ت ًل ق ً ً سـ مل ن Pل

يق  توقعة من خالل مؤرش األداء الرييس املحدد أم الحتقمدى  يجة ا I ا ُل ئ ملت تخدم . ن رسد  َأوال، وضع  ُ سـي َم ْ َ ِ ُ ً
تعلقة ملاكتب  شغل، ومعدل أماكن العمل–ملللقضا� ا ثل حزي املاكتب، ومعدل ا  I ل شرتك – م م إلجياد تفامه 

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

تاج إىل وقت ٍو  . مجلع املعلومات ذات الصÂحت
شمول/لكفايةا يل   لا تفا توفري ا ية وشامÂ مبا يكفي  صاكنت املعلومات املقدمة يف حق مؤرش األداء الرييس املحدد اك ل ل ف Iئ Iُ ُ

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

 سهوb Éطالع
ية   بىن ا بة ا للمحتفظ املعلومات داخل  ت ل لتحشع ها ُ يا5ت األداء و تيض تدخالت يدوية مجلع  يلباين و حتلتق ب

Éهو  .بسوإعداد تقارير عهنا؛ وwý ال ميكن الوصول إلهيا وbطالع علهيا 
َوضع مؤرش أداء مماثل   نإماكية املقارنة/تbساق ِ يةللُ ئنا   .2013-2012 ث

تحقق/ا.قة لإماكية ا تحقق من حصة املعلومات املقدمة  ن Iميكن ا ُ يحت لفريق ل تحققُت من خالل الوÈئق اليت أ تعل�ت لا ل، وأيدهتا ا
تخدام األكرث رصامة للماكتب b شأن سـاإلدارية   .ب

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع نوي، إضافة إىل رصد املاكتب   ل سـجتمع هذه املعلومات وحتلل وتذكر يف تقرير أداء الرب5مج عىل أساس  ُ I ُ ُ
تاحة ومعدل شغل بةملا ية العادية  يو شع املاكتب كجزء من األشطة ا ل للن  .م

ية/الوضوح شفا فا بة و.قة   ل يجة املر يق ا يح ملدى  يمي  متكني إجراء  يا5ت األداء بأسلوب واحض وشفاف  تققدمت  ت حتق نتق حص ب Pل ل ُ
 .ئمؤرش األداء الرييس

سري ًحقق مؤرش األداء الرييس هذا هدفه اكمال  لدقة نظام إشارات ا ئ I ناء ب و،َ  wنحو الاكيف، وذ بيا5ت األداء تفي ملعايري عىل ا ل
يل هذه املعلومات بة و يجة املر يمي هذه ا حتلعىل مراجعة معلومات األداء اليت قدمت  ن Pتق ت لتق ل ُ. 
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يا املعلومات وbتصاالت :  مؤرش األداء––––    25252525الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  نولو يف خدمات  جتاك تك يا (ل نولو جاليت ترصف عىل بر5مج  تك ُ
تصل هبااملعلوم نظمة ) يات وbتصاالت مبا يف ذw مصاريف املوظفني وما  ية  تاكيف ا ئوية من ا للمبة  يل ل ل شغسـ لتن م ك

نفقات(  )لا

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات     ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا  للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة تاكيف، إال    لقا ية وا بة املزيا يد ألغراض مرا لرمغ أن مؤرش األداء املحدد  ل ن ق ٌمف I ترب مربطا بأهداف خطة  الأنهُ  ً ت يع

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

شمول/الكفاية ست شامÂ مب  لا ياس مؤرش األداء ولكهنا  ية  يا5ت األداء اك يوجد أن  لب لق ف ِ تقر إىل ُ يث  يه الكفاية،  تفا  ح ف
تعلق لعمل ملbرباط بأهداف الرب5مج ا  .ت

ية  /لامجلع بفعا
 سهوb Éطالع

تاكمÂ للمعلومات   هوÉ من خالل نظام اإلدارة ا يا5ت األداء  ملميكن مجع  تع 5ئب مدير ) AIMS(بسب يمتاýي 
نفاذ ا يا املعلومات وbتصاالت بإماكية ا نولو ملبة  ل ن جشع يهتك  .لبارش إ

تاكمÂ للمعلومات، ويه قابÂ للمقارنة  نإماكية املقارنة/تbساق تظام من خالل نظام اإلدارة ا يا5ت األداء  ملجتمع  ن ب إال أن هذه . ُ
ها  تاكيف ويس بو ية وا بة املزيا تخدمت، كام ذكر أعاله، ألغراض مرا يدة نوعا ما ا صفاملعلومات ا ل ق لملف ل ن ُسـ ً

ن بة  تكمؤرش أداء  يا املعلومات وbتصاالتلشع  .جولو
تحقق/ا.قة لإماكية ا نفقات واليت تعرض   ن تاكمÂ للمعلومات عن ا يا5ت بدقة من خالل تقارير نظام اإلدارة ا تحقق من ا لميكن ا مل ب لل

يا املعلومات  نولو ية  نفقات ا بة ا ساب  هPل  نفقات غري املربطة ملوظفني للك بر5مج مما  جا تك لس ُ يلي ل سـ ح ت شغل لتن
bموع اللكيوªتصاالت إىل ا. 

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع تاكمÂ للمعلومات،   ل نفقات يف أي وقت من خالل نظام اإلدارة ا ملميكن إعداد تقرير عن ا Pمما يمكن منل  رفع ُ
ناسب تقارير يف الوقت ا ملا ية أو. ل تقارير ا.ا يا5ت ألغراض إعداد ا تخدم هذه ا خلومع ذw مل  ل ب لسـ َ  ُت

تاكيف ية وا بة املزيا تخدمت شلك داليل فقط ألغراض مرا ية، ولكن ا لاخلار ل ن ب قسـ ِج ُ. 
ية/الوضوح شفا فا تاكمÂ للمعلومات بطريقة   ل نفقات اليت تعد بواسطة نظام اإلدارة ا يا5ت من خالل تقارير ا ملميكن مجع ا ُ ل �ب ل

 .شفافة وواحضة
سري يةل اIتوقف مؤرش األداء هذا يف  لدقة نظام إشارات ا ئنا يايس اýي ميكن من 2013-2012 ث يار ا تقار إىل الصÂ وا b بب لق  ف ملعس ب

ياسه يمي مؤرش األداء و قخال�  يا املعلومات . تق نولو بة  بة تلكفة  ناك اخنفاض يف  جواكن  تك شع سـ نه
ية يف ا تلكفة اإلجام لوbتصاالت إىل ا ل يةل ئنا يةل مقارنة 2011-2010 ث ئنا  إىل% 13.6 من 2009-2008 ث

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

يق عىل األقل يف 10اك�ل :  مؤرش األداء––––    26262626الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  يات تد ق  يةمعل نا ئا  13لث

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات     ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا  للللببببالقصور يف ا
مية/لوجاهةا نادا إىل مؤرش األداء  لقا تقارير ا بة إلعداد ا نا ًيا5ت األداء اليت وردت كجزء من تقرير أداء الرب5مج  ت سم ل سـ . ب

بة يجة املر نادا إىل ا تقدم احملرز ا ست لرضورة ذات مغزى إلعداد تقارير عن ا تقإال أهنا  ت ً نت س ل لي ًومعوما . ل
سجالت أو الوÈئق املقدمة ذات  Iفإن ا ُ يدة للغايةل جمية  I، وموجه يف املقام األول حنو قارصولكن املؤرش . ق ُ

سمح بإعداد تقارير ذات مغزى نواجت، وال  يا  .ل
شمول/الكفاية ية وشامÂ، و  لا يا5ت املقدمة اك فا I ُل يحتب يق ألغراض 14 تأ ية تد ق  تحققمعل  . لا

ية  /لامجلع بفعا
 سهوb Éطالع

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

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

تحق/ا.قة لإماكية ا يقة  قن يا5ت األداء د تقارير وميكن أن يؤكد أن  تحقق وجود ا بت ا ٌأ ق بث ل  . ل
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع يا5ت األداء لرفع تقارير إىل   ل بتخدم  تقÂ ) 1): (ًفضال عن تقرير أداء الرب5مج(تُسـ شارية ا b نة سـا ت ملللج س

هر،  نة، وا.ول األعضاء من خالل ) 2(شللرقابة لك ثالثة أ ية العامة لك  ية وا سـنة الرب5مج واملزيا مجلع ن جل
هر) 3( ية لك ثالثة أ نوات املا شواملدير العام يف ا ض ند . لسـ ناسب  تقارير يف الوقت ا يع ا عوسلمت  مل ل مج P ُ

                                                
يق ُامؤرش األداء اýي  13 تد بة ا يق ا.اخيل يف  تد شطة ا يه أحد املوظفني من خارج أ يق ا.اخيل، وصدق  تد يا اكن خبصوص  ا شوا قتري  ق ق لخ شع ل ن عل ل ئ Iع ً

 .ا.اخيل والرقابة اإلدارية
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 .الطلب
ية/الوضوح شفا فا بار حمدوديةعند   ل b يع املععتاألخذ بعني تاج أن  بار، ميكن ا b تاج يف مج وجود مؤرش إ ت ت نن سـ لومات ع

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

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

ية :  مؤرش األداء––––    27272727الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  يص املوارد املربطة هبا  ياجات  ياسة لغوية فعاÉ وشامÂ وحتديد ا تغطوضع  ت ختص ت لسـ ح
بو اإللكرتوين شورات وموقع الو يbج�عات وا  ملن

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات     ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا  للللببببالقصور يف ا
مية/لوجاهةا ياسة   لقا شري بوضوح إىل أن  يث  يدة  بة و نا يا5ت األداء املقدمة ملؤرش األداء الرييس هذا  سـاكنت  ت سـ حب مف م ًئ ً I ُ

بار، قد قدرت  b مع أخذ عبء العمل يف ،Âبو اللغوية قد وضعت وأن قضا� املوارد ذات الص Pالو ت ُي ع ِ ُ
يا مع bج�عات أو املؤمترات وغريها  ًبوضوح   .يمن أحداث الوبومتشـ

شمول/الكفاية تاج   لا ساعدة عىل ا ية وشامÂ مبا يكفي  نيا5ت األداء اك تف للم سـب ٌ يق ٌ بة أم اللاملؤرش حتقمدى  تقته املر  .نتيج
ية  /لامجلع بفعا

 سهوb Éطالع
ية   بو ا.ا بكة الو يا5ت األداء عىل  يحت  خلأ ي شـ ب ية األهنا) اإلنرتانت(ُت مجلع اكنت تربط بوÈئق ا Iلعامة املقدمة ت ُ

بو اللغوية ياسة الو شأن  يإىل ا.ول األعضاء  سـ  . ب
ياسة لغوية   نإماكية املقارنة/تbساق ناء عىل طلب ا.ول األعضاء وضع  يا5ت األداء مبؤرش األداء الرييس اýي وضع  سـتربط  ْ ب ب َت ِ ُ ئ

بو عام  يةلوهذه املعلومات قابÂ للمقارنة مع ا. 2010يللو ئنا يث مت 2013-2012 ث ياغة مؤرش األداء تح  ص 
ياسة اللغوية عىل نطاق موسع يذ ا بو اآلن يه  تغري يف أن أولوية الو يعكس ا Iالرييس  َ ُ سـ ي ل لل نف  .تئ

تحقق/ا.قة لإماكية ا شمل اج�عات   ن تقارير املقدمة إىل ا.ول األعضاء  تاملعلومات الواردة يف ا Iل يةُ يات، مجلعا ية للوبو، وا مجلع العا ي م
بق من ومجموعات سـ العمل فضال عن غريها من bج�عات ا.ورية للجان ا.امئة وتلكفهتا عىل أساس ما  ً

تعلق الج�عات، . مبالغ تاكمÂ للمعلومات، وف�  يا5ت من خالل نظام اإلدارة ا تحقق من هذه ا يوميكن ا مل ب لل
تقرير املقدم إىل ا.ول تحقق مهنا واإلشارة إلهيا بدقة يف ا Iميكن ا ُ ل  . األعضاءل

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع هوÉ لغرض   ل تاحة  نوي، ويه  ناسب إىل ا.ول األعضاء عىل أساس  يا5ت األداء يف الوقت ا سقدمت  بم سـ مل ب P ُ
تقارير  .لإعداد ا

ية/الوضوح شفا فا تقارير اليت رفعت إىل ا.ول  ل يا5ت األداء بطريقة واحضة وشفافة مبا يف ذw ا ُقدمت  ل ب P  . األعضاءُ
سري سؤ  لدقة نظام إشارات ا توفت املقابÂ اليت جرت مع ا ملا بة، ومؤرش األداء 27ل عن الرب5مج وسـ تاجئ املر تق، ويا5ت األداء، وا ن لب

 wلاكمل، وذنادائالرييس املعايري  ًا ى ست Iى املعلومات املقدمةلإ ُ. 

ية ملا اضطلع:  مؤرش األداء––––    28282828الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  بة اإلجام ُا ل ها ف� خيص املقر الريس وماكتب لنسـ يمي ا�اطر و يات  ئ به من  حفص تق معل
تحدة إلدارة األمن تلفة اليت تفي مبعايري نظام األمم ا يق، واملؤمترات وbج�عات والوظائف ا ملا �  لتنسـ

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات     ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا  للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة Iمعلومات األداء املقدمة  لقا يمي خماطر ُ يات  ية و يمي منوذ يق أو  يات تد متل عىل  تحقق  تق  ج تق معلق معل . األحداثتشـلل

سقة و تو�ت هذه الوÈئق  تو ية . بناء عىل اخلربةّأعدت محم شار بوضوح شديد إىل معلومات عن  كيفولكن ال  ُ ي
تحدة إل يمي ا�اطر أو تقارير احلوادث ملعايري األمم ا يق أو  تد يات ا يفاء  ملا ل معل تقس ق  . دارة األمنت

شمول/الكفاية يمي   لا يق األمين و تد يات ا تألف من  ياس مؤرش األداء الرييس هذا  تقاكنت معلومات األداء املقدمة  ق ئ للق معل ت I ُ
ساق الوÈئق. األحداث وا�اطر يمي مدى ا يا  تواكن جحم املعلومات اك تق لف ئوية . ً بة ا ياس ا تعلق  ملوف�  سـ لني بق

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

 .حتقيق هذا اجلانب من مؤرش األداء
ية  /لامجلع بفعا

 سهوb Éطالع
َحتفظ لك األح  يق ُ ناول 5ئب ريس دائرة  نة يف  ي�ت يف ملفات  يق أو ا تد يات ا سـداث أو  ت ي ل نمعل تمع ئ تق مق ل

يق  تد يات ا يا5ت تدرج فهيا لك األحداث أو  ناك قاعدة  سالمة اýي أقر بأنه لو اكنت  قاألمن وا ل معل ُ ب ه ل
ند اللزوم سب احلاجة و بحث عن املعلومات  يل ا ي�ت لاكن أفضل من أجل  عوا ح ل سه تل واجه دائرة تو. تق

ها برامج الوبو ألن الربامج ال  يع األحداث اليت   Âعدم وجود صورة اكم Éسأ سالمة  ييق األمن وا مجل م ل تنظمسـ تن
ِبلغ ا.ائرة هبا ُ ثات األخرى هو . ت يع املوظفني وا بقة من  تطلب موافقة  بعونظام العمل اإللكرتوين اýي  مج سـ لي م
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ساعدة دائرة أداة  يدة  ية  بة وقا سـمرا مل تنئ ج سالمة عىل تكوين صورة اكمÂ عن لك األحداثق  .ليق األمن وا
سه   نإماكية املقارنة/تbساق يمي(نفونوع املعلومات  يق وتقارير ا تد يات ا تقاألحداث، و لق ل نه تقارير، وهذه ) معل عيغ ومجع وأعدت  ُص ِ ُ ِ

سق إىل حد ما تني عىل حنو  متاملعلومات قابÂ للمقارنة عىل مدار فرتات ا نسـ  .ل
تحقق/قةا. لإماكية ا بع قالب   ن سالمة وال  يق األمن وا يق األمين أعدهتا دائرة الوبو  تد يات ا تخدمة يف  تالقوالب ا تق ل سـ ي ل معل نسـ لتمل

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

تحدة مما يعزز  ية اخلاصة مبقر األمم ا يق املر تد ية أو قوامئ ا ناء عىل األحداث األ تمد  با ا سالمة قا ملوا جع ل ن ب ع ل قل م ُ ً
يه تحقق ودقة املعلومات الواردة  فإماكية ا ل يق األح. ن يات تد قوإضافة إىل ذw، حتفظ لك  معل َ تقارير ُ لداث وا

تقارير  بع لك ا متكن من  يا5ت لألحداث  يابة، وال توجد قاعدة  شخيص للريس  لاألخرى عىل احملرك ا ت ب ن تل للئ ل
ناسب سق ويف الوقت ا ية وكفاءة عىل حنو  ملبفعا ت يق األمن . مل ساعد دائرة  سـوهذا من شأنه أيضا أن  ي تنً

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

نوية عن األشطة سالمة إعداد تقارير ربع  نيق األمن وا سـ ل تكون املعلومات ،تنسـ ؤرش األداء هذا مب اخلاصةسـ و
ميةالواردة تقارير  ً يف ت4 ا ق يس هو احلال اآلنل  wيدة ألن ذ ل مضافة   .ج

ية/الوضوح شفا فا يد للطريقة اليت   ل هم  يا5ت معلومات األداء إىل  جال تؤدي  ف يق أو ُحِسبتب تد يات ا ئوية  بة ا ق هبا ا ل لعمل مل لنسـ
يا5ت األداء ية  بي�ت ا�اطر مما يضعف شفا ف بهتا لضامن أن وما مي. تق ية مرا قكن أن يعزز الوضوح أيضا هو  كيف ً

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

سري يا5ت األداء،   لدقة نظام إشارات ا بشري مراجعة  ية  أيدهتا مالحظات املقابالت، إىلحسـ(ت سريات اك يا5ت األداء ال تقدم  ف أن  تف ب
ييل يف املقار اليت وضعهتا  يا لألمن ا شامل للمعايري ا. ثال ا b شان ئوية  بة ا ساب ا شغوواحضة  ن ل ت ب مل سـ تحل لن مل

ثات ية لألحداث واملؤمترات وا ي�ت األ سات وا يق ا يات تد تحدة ف� خيص  بعاألمم ا ن حل معل لمل م تقل مل تكن و. ق
تحدةقوالب املعايري ييل يف املقار اليت وضعهتا األمم ا يا لالمن ا مل ا. شغ تاحةلتن تاج م  نا  نسمح  ل تت  مدى سـتل

ثال قوالب الوبو يا ِوأع .مت ناء عىل اخلربة اليت قد ت�ىش مع املعايري ُ سؤول،  بدت وÈئق الوبو، كام رصح ا مل Iي
تحدة، ول ييل يف املقار اليت وضعهتا األمم ا يا لألمن ا ملا. شغ تحقق من ذw ف� خيص جزءلتن نا ا ًكن مل يكن  ل ً  اممك

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

بىن اجلديد كام وافقت علهيا ا.ول األعضاء:  مؤرش األداء––––    29292929الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  ية ا ملاإلرشاف عىل مزيا  ن

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات     ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا////للللتعلتعلتعلتعلا ياالقصور يف ا ياالقصور يف ا ياالقصور يف ا  5ت5ت5ت5تللللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة يحّاملقدمةبيا5ت األداء اكنت   لقا يمي  يل إجراء  يمة  بة و نا حص  ه تقسـ ق لتسم P . يا عن نت املعلومات تقريرا مر ًو حلً تضم

ية العامة تقÂ للرقابة، وا شارية ا b نة ية، وا نة الرب5مج واملزيا ناء اجلديد قدم إىل  مجلعرشوع ا سـ ت للج ن جل P ب ملم سل ُ .
Pوقدمت لك املعلوما نة ُ ناء اجلديد عىل حنو شامل، مما ساعد ا.ول األعضاء وا رشوع ا ية  تعلقة مبزيا للجت ا ب م ن لمل

ية  تعلق ملزيا تقÂ للرقابة عىل ممارسة دورها الرقايب عىل حنو فعال ف� خيص رصد اجلانب ا شارية ا bن مل سـ ملت س
ناء برشوع ا  .لمل

شمول/الكفاية ية وشامÂ   لا يا5ت األداء اك مجلاكنت  بةفب يجة املر يق  يمي د متكني من إجراء  تقيع اجلوانب  ت ق للنتق  .لل
ية  /لامجلع بفعا

 سهوb Éطالع
ية   نة الرب5مج واملزيا نوي يف دورات  تظام عىل أساس  يا5ت األداء  يع  نأبلغت ا.ول األعضاء  جل سـ ن ب جبم ُ

ية العامة  .مجلعودورات ا
يا5ت األداء   نإماكية املقارنة/تbساق بمجعت  تقÂ للرقابة ُ شارية ا b نة سـوحللت وأبلغت هبا ا.ول األعضاء وا ت ملللج س ُ P اليت اكنت (ُ

يق تد نة ا قسمى سابقا  ل جل ًت نذ ) ُ  Éهو سق وقابل للمقارنة  تظام عىل حنو  م بس تم يةن نا ئا  .2009-2008 لث
تحقق/ا.قة لإماكية ا تح  ن يقة وميكن ا لاملعلومات الواردة يف تقرير أداء الرب5مج د Iقق من حصهتا من خالل تقارير دورية مقدمة إىل ق ُ

تقÂ للرقابة  شارية ا b نة سـا.ول األعضاء وا ت ملللج ًفضال عن تقارير ) ير¥ bطالع عىل الروابط املرفقة(س
نوي ية عىل أساس  ية واخلار سات ا.ا يق ا سـتد خل جحل  .ق

بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع يا5ت األداء يف   ل يحت  بأ ت ها، وقدمت إىل ا.ول األعضاء تقارير دورية عىل أساس ُ ناسب  Pالوقت ا ُمل لفحص
ية العامة ية ودورات ا نة الرب5مج واملزيا مجلعنوي يف  دورات  ن جل  .سـ

ية/الوضوح شفا فا ناء اجلديد بوضوح  ل رشوع ا يع جوانب  تقدمي روابط  يا5ت األداء بطريقة شفافة  بُعرضت لك  م مجل ل لب ُوأشري . ِ
يلًأيضا بو يحات الالزمة  تو سات وbفرتاضات وقدمت ا تفصضوح إىل لك ا ض ل P لحل ُ. 

سري يحات اليت قدمت، حتققت هذه   لدقة نظام إشارات ا تو يل اýي أجري وا تح يا5ت األداء وا Pناء عىل ما قدم من مراجعة  ض ل ل ل ب P ُب ُُ ل
ناء اجلديد  رشوع ا ية  يث رصدت مزيا بة لاكمل  يجة املر با م ن لن ِل ُ ح تق رشوع اýي أوشك عىل ت تظام وا مل ن

متدة ية ا تجاوز قط نطاق املزيا ُملعbك�ل مل  ن  .ي
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تخدم مواد : مؤرش األداء ––––    30303030الرب5مج الرب5مج الرب5مج الرب5مج  توسطة، مبا فهيا اجلامعات، اليت  رشاكت الصغرية وا سات ا.امعة  سـعدد املؤ مل تس لل
ية تو بو يف ما تقدمه من خدمات ا تجات الو ند إىل  بو ومواد  عالو ل ي ن س مي ت   وتكوين الكفاءاتت

يا5ت األداء يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يا5ت األداءمعايري  يقات     ببببمعايري  يقاتا يقاتا يقاتا يا5ت////للللتعلتعلتعلتعلا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا يا5تالقصور يف ا  للللببببالقصور يف ا
مية/الوجاهة يل عىل األشطة اليت يضطلع هبا الرب5مج   لقا تقدمي د يمة  بة و نا يا5ت األداء  ناكنت  ل ل سـ ًب ًP ق تعلق 30م ي ف� 

توسطة واجلامعات وغريها من أحصاب امل رشاكت الصغرية وا سات ا.امعة  ململؤ لل يا5ت األداء . صلحةس تاج  بو حت
رشاكت  سات ا.امعة  شاركني يف أحداث الوبو من اجلامعات واملؤ تقاء اآلراء من ا للإىل أن تعزز  س ي مل سـ ُI

ية وكفاءة  شأن أثر األشطة اليت نفذت من أجل تقدير بفعا توسطة  لالصغرية وا ن ب Pمل يقُ بة يف حتقمدى  تاجئ املر تق ا لن
بmان أم ال  .لت4 ا

شمول/ةالكفاي بة   لا يجة املر يق ا يح لألشطة املضطلع هبا  يمي  سمح بإجراء  ية لقدر اýي  يا5ت األداء اك تقست  ت تحق تق نف ن حص ي ب لي ل ل
توسطة أو اجلامعات عام تؤديه الوبو من  رشاكت الصغرية وا سات ا.امعة  تو�ت رضا املؤ يل  يو مل لل س سـ محتل

 .خدمات وما تقدمه من مواد
ية  /لامجلع بفعا
b Éطالعسهو 

ناسب  ها يف الوقت ا يا5ت األداء و تعراض  هIل ا شرتك  يا5ت األداء عىل حمرك أقراص  يحت  ملأ ب سـ م ب يلت حتلس ُ. 

ئوضع مؤرش األداء الرييس يف العام   نإماكية املقارنة/تbساق ِ ُ2010يةن وwý ال ميكن مقارته  ئنا يا5ت األداء سوف لث سابقة، ولكن  ب ا ل
يةيف تكون قابÂ للمقارنة  نا ئا سهI ألن2013-2012 لث نف مؤرش األداء الرييس  يهئ عل قد أبقي  ِ ياس األداء يف ُ لق 
بة يجة املر تقضوء ا  .لنت

تحقق/ا.قة لإماكية ا يا5ت األداء، اليت وردت يف تقرر أداء الرب5مج   ن تحقق من  للمت ا ب يةل ئنا ، من خالل حفص 2011-2010 ث
ندي اýي قدم إىل فري يل ا Pا. س ُل ت يني يف الرب5مج مل ناء املقابÂ اليت أجريت مع املوظفني الر تحقق يف أ سـق ا ث ئيل ُ

30. 
بة نا يد ا تقارير يف املوا سـرفع ا مل ع يذ   ل نوي، وأيضا من أجل رصد  يا5ت األداء وحتلل وتذكر يف تقرير أداء الرب5مج عىل أساس  تنفجتمع  ً سـ ُ َب I ُ َُ

بة  .لشعأهداف الرب5مج واختاذ القرارات داخل ا
ية/الوضوح شفا فا يا5ت األداء   ل ثات، وخطط العمل، واألدÉ املؤيدة حصيحةباكنت  تحقق مهنا من خالل تقارير ا  Âبع وقاب للل

تاحة يف وقت الفحص. األخرى يا5ت األداء ذات الصÂ اليت اكنت  تحقق عن لك  شف لفريق ا مو ب ل ِك ُ. 
سري يا5ت  لدقة نظام إشارات ا ُتدمع  يميب َ األداء ا سريات اليت ذ لتق ناء عىل املعلومات املقدمة وا ُجزيا  تف ب لئ I ُ تقر ألهنارت خالل املقابÂ ِكً تف 

توسطة شأن ارشاكت الصغرية وا تخديم خدمات الوبو وموادها  نادا إىل آراء  يل األثر ا ملإىل  ل ب ي سـ س محتل ً  .ت
 

 

 ]ييل ذw املرفق اخلامس[
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بة   يجة املر بةا يجة املر بةا يجة املر بةا يجة املر تقا تقت تقت تقت  ببببيا5ت األداءيا5ت األداءيا5ت األداءيا5ت األداء أساس املقارنةأساس املقارنةأساس املقارنةأساس املقارنة األهدافاألهدافاألهدافاألهدافمؤرشات األداء ومؤرشات األداء ومؤرشات األداء ومؤرشات األداء و للللننننت

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

سن للقضا� اجلارية  يح أ هم أمعق وتو حو ض ف
تعلقة لرباءات سائل ا ئة يف ا نا تجدة ا ملوا مل شـ ل  ملسـ

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

  نومن حاالت bتفاع هبا

شة عدد  نا ققرار من ا.ول األعضاء  مب
تعلقة لرباءات يف  ملمن القضا� ا

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

نة  تعلقة لرباءات يف ا للجاملرونة ا مل
ية ية  منا لتن ية الفكريةملع  مللك وا

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

يهنم من حتديد اإلطار القانوين لرباءات   wتوازنة، وذ متكو لم
شوف عهنا أو  نفعة أو املعلومات غري ا ملكbخرتاع أو مناذج ا مل

ياجاهتم حتديدا أفضلا.وائر  ناسب ا تاكمÂ اýي  ًا تح ي  .مل

تني عن - ية الفكرية و ية وا ية  نة ا شت ا يق 5 ثمللك من ن للج لتق ملع
نطقة  تعلقة برباءات bخرتاع؛ وُعقدت يف ا ملمواطن املرونة ا مل

ية  سÂ حلقات درا ية من  ية إ يوية أول حلقة درا سـاآل سل مي سـ قلسـ
بادل اخلربات ية هتدف إىل تعزيز  تإ يذ مواطن املرونة قلمي تنف يف 

تعلقة لرباءات  .ملا

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

يف  ية إىل مقر 12(جنوbج�عات اليت ُعقدت يف  سـ ز�رة درا
بو هم نظام الرباءات وقانو) يالو سني  فأدت إىل   .هناحت

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

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

نة - تعلقة لرباءات يف ا شات حول عدد من القضا� ا نا للج  مل ق م
ية بقانون الرباءات أجرهتا ا. ول األعضاء اليت شاركت ملعنا.امئة ا

تعددة اجلوانب  يقات  شات من خالل تقدمي  نا مشاط يف ا تعل ق مل بن
نة ا.امئة سات ا للجومقرتحات خالل   .جل
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ميي عىل 70 أجاب أكرث من - تب براءات إ قل دوÉ عضوا و مك ً
يدات حقوق الرباءات ناءات و شأن ا يان  يا ت ب تقت ث سـب   .سـ

ية - ية وا ية  نة ا شت ا مللك 5 من ن للج لتق الفكرية دراسة حول ملع
متد الرباءات وامل4 العام، و شأن الرباءات وامل4 العام عا برشوع  م

  .لتنفيذه

ساعدة املقرتنة  .2 تقدم احملرز يف ا يمي ا ملbنهتاء من  ل تق
نغافورة واملزا� احملققة من  يذ معاهدة  سـهود  نف تجب

 تنفيذها

يذ معاهدة  تنفحتديد القضا� اليت حتد  ّ
يذهاسـنغافورة واملزا  تنف� احملققة من 

ي�ت سابقة يذ واملزا� احملققة من هذا  .تقال توجد  هود ا تعلقة  ساعدة ا نفتقرير عن ا لتجب مل مل
يذ  نغافورة8الفقرة (لتنفا ييل ملعاهدة  سـ من القرار ا Iمقدم إىل ) لتمك ُ

ثة  ثا لا.ورة ا ية(ل ثا نا.ورة العادية ا نغافورة ) ل سـية معاهدة  مجلع
ية علما به )STLT/A/3/1 ثالويقة( ًوأخذت ت4 ا  .مجلع

ياسات واإلطار القانوين  .3 هام يف تطوير ا لسـاإل س
ية  ية  تا.ويل حلق املؤلف واحلقوق اªاورة و حتب ن

ية حلق املؤلف  ملعا

القرارات وbل�سات الصادرة عن 
ية حبق املؤلف واحلقوق  نة ا.امئة ا نا ملعللج

 اªاورة

ً قرارا وال�سا 30 ية حبق املؤلف واحلقوق  )2009 - 2008(ً نة ا.امئة ا نصدر عن دورات ا ملعللج
ً قرارا وال�سا20اªاورة  ً. 

بو ومعل  .4 يق أكرب بني معل الو يتعاون أوثق و تنسـ
يدية  شأن املعارف ا سارات ا.وية األخرى  تقلا ب ل لمل

ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثوأشاكل ا تقل ل لتع  ل

سارات احملافل وا لواكالت األخرى معدد 
ية  بو ا ناليت تقر بوضوح خبربة الو لتقي ّ

هاíا  ية الفكرية وبإ سوالفريدة يف جمال ا مللك
 فهيا

هدف  4: لا

سارا يف ا14 ل  ً يةم ئنا نوع  2009-2008 ث ية ا شطة اتفا شاركة يف اج�عات وأ بو إىل ا يت الو تد ن مل ي لع ق ُ
نظمة األغذية والز ية، و تجارة العا نظمة ا يولو:، و ما ملم ل راعة لب

نظمة الصحة )الفاو( سايم حلقوق اإلسان، و تب املفوض ا م، و نمك ل
شعوب  تحدة ا.امئ املعين بقضا� ا تدى األمم ا ية، و لالعا مل ن ممل

نظمة  ية، و شعوب األ ية حبقوق ا ئة اخلرباء ا ية، و ماأل صل ل ن ي ملعصل ه
ثقافة  تحدة للرتية والعمل وا لاألمم ا ب يوسكو(مل نا ، وفريق ا.مع )ل

شرتك بني ا يت إىل ملا ية، ود شعوب األ علواكالت املعين بقضا� ا صل ُل
ية الفكرية إىل هذه bج�عات  تعلقة  مللكتقدمي معلومات  م

 .نواألشطة

سني نظام املعاهدة  .5 بل  شأن  حتتقدمي اقرتاحات  سـ ب
ياجات املودعني وأنواع  تاجئ تليب ا يق  تكلك  حن تحقل

سوي نة اكفة وساعد املاكتب عىل  تاملاكتب ا ت ة ملعّي
ية شلك رسيع يف املرحÂ الو ناحلقوق    طب

ية  عردود من ا.ول األعضاء حول نو
 bقرتاحات

تاح ثÂ يف دوريت الفريق العامل ملعاهدة   مغري  Iوفود ا.ول األعضاء ا ُملم
شأن الرباءات يف عايم  تعاون  با  أعربت عن 2011 و2010ل

تحضريي لmورتني اýي قامت به األمانة،  مبا يف لتقديرها للعمل ا
يل  ية اليت عقدت  ية غري الر سات اإلعال بذw ا مس قجلل م
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نظر فهيا الفريق  ية وÈئق العمل اليت قدمت  يbج�عات، ونو P ع لل ُ

تني (العامل   PCT/WG/3/14ثيقانظر تقارير ا.ورات، الو
Rev.و PCT/WG/4/17.(    

نظام مدريد .6 ية ا.وية  لز�دة ا ل تعاقدة لتغط ية أطراف  مانضامم مثا  جديدة إىل ن
يف نويقة   جث

تعاقدا إىل  تة وثالثني طرفا  ًانضامم  م ً سـ
يف نويقة   جث

بل األسود، الرنوجي، رواندا،  يا، مو5كو، ا ندا، أملا جلأذريجان،  ن نل فب
تان     جيكسـطا

يا املكونة  .7 ية الفكرية يف احلقول ا  Éلعلحامية فعا للملك
يا املكونة من رموز  لعلمن أسامء عامة واحلقول ا

بmان  لا

يا 300 ية من قضا� احلقول ا لعل  قض
ناء  سويهتا  بmان يمت  ًاملكونة من رموز ا ب ت ل

ياسة املوحدة  لسـعىل ا

ية من قضا� 16770تسمل املركز  قض 
يا املكونة من أسامء عامة  لعلاحلقول ا
سوية  ياسة املوحدة  تناء عىل ا سـ لب ل ً

تعلقة بأسامء احلقول  نازعات ا ملا مل
يا املكونة لعلوشأن احلقول ا  من رموز ب

بmان  نة (لا ، )2009سـيف هناية 
 .وأدارها

يا املكونة من 842ُأودعت .ى املركز  ية من قضا� احلقول ا لعل  قض
بmان يف ا لرموز ا يةل ئنا سوية تومت. 2011-2010 ث ية 739ت  قض 

بايق يف  سوية ا توقع  لمن ت4 القضا� خالل ت4 الفرتة، ومن ا ت مل
 .2012العام 

 

تو .8 يذ ا صرصد  ل شأنه تنف ميه وإعداد تقارير  بيات و تقي
 عىل حنو فعال

ناجتة عن  يات ا تو يذ ا نجاح يف  لا ص ل تنفل
يمي لتقييت الرصد وا  معل

شأن  تقرير املقدم  با ية يف 19ل ص تو
  2009أبريل 

ية ال©ان قدما إىل  يذ جدول أعامل ا شأن  Pتقريرا املدير العام  من ُب لت تنف
ية ا ية وا ية  نة ا مللكدوريت ا من ن لتللج سابعة ملع سة وا للفكرية اخلا م

توايل  .لعىل ا

يذ الفوري وعن  يات  ية عن تو للتنفقدمت أربعة تقارير مر ص حل P ُ
سادسة  يذ إىل ا.ورتني ا يد ا ية  لشاريع جدول أعامل ا من نفم لتق لت

ية الفكرية ية وا ية  نة ا نة  ثا مللكوا منم ن للج لتل تفاد لك تقرير .ملع سـ وا
يه ا.ول األعضاء خبصوص  جتعاقب من تو تقارير م لجوهر ا

ها  ....ضوعر

ثة مو
ة حنو تقدمي اخلدمات يف جمال  .9 يإدارات حد
ية معززة  ية  ية الفكرية ذات  تا حتب ن يا(مللك  )يقأفر

ثة  هزة بإدارات حد بmان ا يعدد ا ªل
تفعني  للمنية الفكرية وتؤدي خدمات  للملك

ية الفكرية مية مضافة يف جمال ا مللكذات    ق

بة أوس اط طقدرة حمدودة عىل خما
ية أو  تفعني .ى اإلدارات الو نا طن مل

ية الفكرية ية  ية ا مللكاإل ن ملعمي   قل

يق  شقر وموزا يا ومد يويا و ية بmان يه بوسوا5 وإ بمثا غ ي ب ث ت من ن ك
ية معززة من  ية  يا ذات  ندا وزا تحدة وأو يا ا هورية تزنا تو ب ب غ مل حتن ن ممج

ية نا ية ا تة ا بو أل عخالل نظام الو لص مت سح الضو/ مللكي  يئملبر5مج ا
WIPOscan. 
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ية  .10 شأن ا ية  يات ورشيعات و مللكاسرتا ب ن طيج تت
ية  يات واخلطط اإلمنا توافقة مع bسرتا ئالفكرية  تيج م

ية فضال عن املعاهدات وbتفاقات ا.وية  لالو ًن ط
ية الفكرية مللكشأن ا   ب

ية 15حوايل  ها برامج و طن بmا جديدا  ل ً ً
يات يف جمال  يجتكوين الكفاءات واسرتا تل

ية مللكا ئية الفكرية مدجمة مع اخلطط اإلمنا
ية  طنالو

 

بة أوساط  طقدرة حمدودة عىل خما
ية أو  تفعني .ى اإلدارات الو نا طن مل

ية الفكرية ية  ية ا مللكاإل ن ملعمي   قل

ية فكرية أو راجعهتا ) 1( يات  متدت اسرتا بmان اليت ا ملكا يج تل ع
يا،  :يه نغار�، وروما يا، و يا، وبلغار�، وكروا با نأ ه ت ن تان، ل سـوقريغزي

هورية مو.وفا       )سـبعة :اªموع(مجو

ية فكرية يه) 2( يات  بmان اليت وضعت اسرتا ملكا يج يا،  :تل مينأر
يل، ومالطة، ورصيا،  هرسك، وإرسا نة وا بو بويالروس، وا ئ سـ ل لب

يا، وتريا  سابقة، وأوكرا ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا كو ن ل ل فن  :اªموع(مج
 ).تسعة

Iباكت معززة وفع .11 تعاون ا.ويل بني شـ نة يف ا ية  لا س Iل حم
تدريب يف جمال  تعلمي وا لا.ول األعضاء ألغراض ا ل

ية الفكرية   مللكا

يني  رشاكء الر يل اجلغرايف  سـز�دة ا يث ئمت لل ل
تعاون بكة امللزتمني  ليف ا  لشـ

رشون رشياك ًواحد و رشون رشياك ع ًأربعة و  ع

بو عىل نط .12 يفات ا.وية ومعايري الو يبول ا ل لتصن اق ق
ية أكرب لأوسع وbتفاع هبا بفعا  ن

تزايد عدد األطراف املوقعة عىل 
ية  ملعنbتفاقات ا

بو عىل  تاحة عىل موقع الو ياملعلومات  م
 اإلنرتنت

يف ا.ويل للرباءات  عضوان جديدان :لتصنا

يس  عضو جديد :ناتفاق 

نا  ثالثة أعضاء جدد :فيياتفاق 

 عضو جديد :اتفاق لواكرنو

س .13 تفاع  Iا حم تعلقة لرباءات من خالل ن ملن ملعلومات ا
إعداد تقارير عن واقع الرباءات ووضع األدوات 

تارة شمل املوضوعات ا تصÂ هبا اليت  �ا ت  مل

ية عىل  شاركني يف الربامج ا ميبة ا مل لتعلسـ ن
تعلقة  ملاإلنرتنت يف جمال املعلومات ا

ها واملؤمترات  تقارير عن وا قعلرباءات وا ل
شأن  ية  باإل تقارير عن واقع قلمي لإعداد ا

يدون من املعارف  يسـتفالرباءات، اýين 
سب  هم  هارات اجلديدة يف  حوا معل مل

بmان  لاملاكتب وا

نة  لن  (2009سـال توجد حىت هناية 
ية عىل اإلنرتنت  لتعلميتقدم الربامج ا

نة  سـبل الربع األول من   ).2011ق

تصف عا ية عىل اإلنرتنت يف  متل الربامج ا نسوف  ممي لتعل م تك
ية خالل 2012 قلمي، ونظمت أربعة مؤمترات إ P يةُ نا ئا يا لث يق يف أفر

)هادئ )أديس أ يط ا يا وا ل، وآ حمل ية )سـنغافورة(سـ ض، ومفو
ية والاكرييب )موسكو(بامجلاعات األوروية  يبونوس (تين، وأمرياك الال

تاكر )أيريس bيا و نولو ب؛ انظر أيضا تقدم مراكز دمع ا ج لتك ً
b يمي يان  تقوا سمرب -حتياجات سـتب  ....2011ي د

ية الفكرية من خالل  .14 سات ا ية معززة يف مؤ مللكفعا س ل
تة إجراءات العمل  متأ

ية معززة يف  Iفعا ية 42ل با  للملك  ً مكت
يةلالفكرية خالل ا ئنا . 2011-2010 ث

ية الفكرية خالل 91مت ز�رة    با  للملك  ً يةمكت نا ئا يا5 ألكرث لث ً، وأ ح
    ....من مرة
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بة   يجة املر بةا يجة املر بةا يجة املر بةا يجة املر تقا تقت تقت تقت  ببببيا5ت األداءيا5ت األداءيا5ت األداءيا5ت األداء أساس املقارنةأساس املقارنةأساس املقارنةأساس املقارنة األهدافاألهدافاألهدافاألهدافمؤرشات األداء ومؤرشات األداء ومؤرشات األداء ومؤرشات األداء و للللننننت
تحقق ذw من خالل تقدمي حزمة  سيو
تة املاكتب  ساعدات يف جمال أ متمن ا مل

تدريب ية.لوا تقاس الفعا ل و الع�د سـ 
تفق علهيا ية ا ملعىل معايري الفعا  .ل

ية يف  ناطق 58لازدادت الفعا تلف ا ية الفكرية يف  با  مل  خم للملكت ً مك
بو تحديث وخدماته اخلاصة لو تجات ا يمن خالل تقدمي  ل  .من

ية فهم نظري وعلمي و .15 سن لوقع أنظمة ا مللكمعيل  I حم
ية  لتمنالفكرية عىل ا

سب الواكالت  تفعني،  حعدد ا ملن
شورة اليت  بmان، .راسات ا نوا ملل

تجابة  ية ا سـلكفت بإعدادها 
ات خار ج P ُ
لطلب من ا.ول األعضاء مقارنة مع 

شورات  للمنالعدد اإلجاميل 

ملأطلقت ثالث دراسات قطرية حول موضوعي ا نشاط جديد لكية الفكرية ُ
تصادية b ية قوا متل هذه ا.راسات إال يف ا.لتمن ل ولن  يةتك ئنا  ث

رشوع 2012-2013 توقع يف  م كام هو   .CDIP/5/7م

ية الفكرية يف  .16 تعاون ا.ويل وإدماج قضا� ا مللكا ل
ية الفكرية اليت  تعلقة بإذاكء bحرتام  للملكاألشطة ا مل ن

رشيكة نظامت ا لنجزها ا مل  ت

نظامت نعدد األشطة ها  م اليت  تنظم
ية رائدة ودوائر القطاع  ئيسـرشيكة ر

ية  تعلقة بإذاكء bحرتام  للملكاخلاص وا مل
ية ا.وية  نظامت احلكو لالفكرية  مللم

ية ذات األهداف  نظامت غري احلكو موا مل
شرتكة  ملا

نة 28 شاطا حىت هناية  سـ  تعلق بإذاكء 34شارك الرب5مج يف  2009ًن نظامت رشيكة  شاطا  ي  مل ًن
bسادس يجي ا هدف bسرتا ية الفكرية يف إطار ا لحرتام  ت ل     ....للملك

يا، متزج بني  .17 يدة  تلفة و معلمصادر معلومات  مفخم
يايس وbتفاع الفعال ملعلومات  يل ا تح نا سـ ل لل

ياسات وأدوات  تعلقة لرباءات لفائدة واضعي ا سـا لمل
توح تاكر ا b ملفية ألغراض ب  معل

ة يف عدد األدوات وا.راسات اجلديد
ها  ياسات العامة ونطا قجمال ا لسـ

تعلقة  ية للمعلومات ا تح ملوا.راسات ا يل لل
ية يا نلرباءات واألدوات ا هدف .لب  :لا

ية وتلزمي إعداد  خلإعداد أربع دراسات دا
ياسات  شأن ا ية  سـأربع دراسات خار لب ج
تة تقارير عن واقع الرباءات؛  سـالعامة؛ و
تاكر  b لغرض من أجلبوقاعدة تفي 

يا اخلرضاء ) 1 :توح وملفا نولو جتعممي ا لتك
تطوير يف جمال األمراض ) 2و  بحث وا لا ل

Âهم  .ملاملدارية ا

دراسات عن واقع الرباءات يف ما 
يتعلق بفريوس األنفلونزا واألمراض 

همÂ وجمني األرز ودراسات  َا مل
شأن أنفلونزا  بياسات العامة  للسـ

يا يف إطار  نولو يور ونقل ا جا لتك لط
شأن ملbتفاقات ا بتعددة األطراف 

ية الفكرية خلدمة  ئة، وإدارة ا مللكا لبي
ية يولو يات ا جالصاحل العام واألخال  لبق

بادل – WIPO Re: Searchُأطلق bحتاد اجلديد  • ت 
 Âهم تاكرات يف جمال ماكحفة األمراض املدارية ا bمل هر –ب ش يف 

توبر      .2011كأ

توب26يف     WIPO Re: Search    وبعد إطالق بر5مج • ر ك أ
بكة اإلنرتنت 2011 شـ، رش موقع خاص عىل  ُ     ن
org.wiporesearch.www    

رشوع  • ية  سخة جتر ملوتوجد  يب سوق – WIPO Greenن ل ا
يا  نولو تدامة  جا للتك ثاين –ملسـ نصف ا نذ ا بكة اإلنرتنت  ل عىل  ل مشـ

 ....2011من العام 

بحث يف الرباء • للوأعد تقرير  ٌ I بات ُ شأن الرباءات و طلات  ب
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ناء عىل   wة األنفلونزا اجلاحئة، وذ
تأهب ملوا تعلقة  بالرباءات ا ل مل

سمرب  هر د ية يف  نظمة الصحة العا يطلب من  شمل يقدم 2010م  ،I ُ ل
توح ب  ية للفريق العامل ا نظمة الصحة العا ملفيف اج�ع  ملم

تأهب ملوا
ة ا شأن ا تابع لmول األعضاء  لالعضوية ا ب ألنفلونزا ل
توصل إىل اللقاحات :اجلاحئة شأن فريوسات األنفلونزا وا بادل  ل ا ب لت

    ....2011والفوائد األخرى يف أبريل 

نظمة  • تني بني  شرت ندوتني ا تقارير املوجزة  مرشت ا ك مل لل ل ُ ن
بو، واليت  ية والو تجارة العا نظمة ا ية و يالصحة العا مل ل  تعدها عادةممل

نظمة بو و ية والو منظمة الصحة العا يم يةمل تجارة العا مل ا     ....ل

شورات جديدة • تا  نطرحت  مسل  :سل

Iامللخص األول - ية عن ُ تحد�ت العا ملا تقي ": ل تلندما  ع
ياسة لقرائن ية الفكرية ونقل  :لسـا شة ا نا مللكماذا بعد يف  قم

ئة؟ يا وا نولو يا ج لبتك  "ل

ية - تحد�ت العا تقرير األول عن ا ملا ل ية  ":ل مللكدور حقوق ا
ي نولو جالفكرية يف نقل ا يالتك مية  بيئا ا     """"لسل

تخدام القطاعات                 نُرشت • ية ا ية عن  سـوقائع حلقة درا كيفسـ
ية ية الزرا تا تعزيز اإل ية الفكرية  عالعامة واخلاصة  ن جل     .للملك

Iنفذ الرب5مج  ها14َ تة عن واقع الرباءات وأ تقارير ا مكل ا سـ     ....لل

بة  .18 ها  ية اليت  تعامل أكرث للموارد اإلعال تا ت مكسـ يحت م
بو  يالو

بة وز�دة الطلب ز�دة ع ملكتدد زوار ا
ية بة اإلعال معىل موارد ا   ملكت

بوع  بة يف األ رش زائرا  سـأحد  للمكت ًع
يةليف ا ئنا  2009-2008 ث

بوع يف العام  رش زائرا يف األ نا  سـا ًث  ؛2010ع

بىن اجلديد يف يويو 25و نذ bتقال إىل ا بوع  ن زائرا يف األ مل ن مسـ ً
2011 

ي .19 نا عهم أكرب .ى األوساط ا لص متع املدين لعمل ف ªة وا
شاركة  ية الفكرية، و ية  بو والفوائد اإلمنا مالو ئ للملكي

رشااكت مع القطاعني العام  لز�دة يف ا
 واخلاص

با ية، وال اتفاقات رشاكة مال  جهيدئ تو
ية مع القطاعني العام واخلاص  مسر

سودة ملأعدت ا ِ ُ.    
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بة   يجة املر بةا يجة املر بةا يجة املر بةا يجة املر تقا تقت تقت تقت  ببببيا5ت األداءيا5ت األداءيا5ت األداءيا5ت األداء أساس املقارنةأساس املقارنةأساس املقارنةأساس املقارنة األهدافاألهدافاألهدافاألهدافمؤرشات األداء ومؤرشات األداء ومؤرشات األداء ومؤرشات األداء و للللننننت
بو وفقا للمعايري  شطة الو متع املدين يف أ يمعززة  ن للمج

ية واع�دها  نظامت غري احلكو بول ا تعلقة  ما ملبق مل
ية ( تو صا ية42ل  )لتمن من جدول أعامل ا

    ثالث رشااكت

ية  .20 رشوط األسا سـا ساق داخيل ونظمي –ل ت من ا ت
ية ًمؤسيس وتقومي وفق  –تيجا لألهداف اإلسرتا

يجي فعال، ودمع لmول  تتوفاة لضامن توجه اسرتا مسـ
تاجئ يق ا لناألعضاء و  حتق

ي بننظمة  بة للم تاجئ مر تقة إدارية فعاÉ تضم  ن
ية يجواحضة ومربطة ألهداف اإلسرتا  .تت

يا بقة إدارة  علال توجد  ومل يؤسس . ط
توسط بني األهداف  متوى  مسـ

تاجئ  نظمة وا سعة  ية ا ناإلسرتا للم ت ليج لت
ية  بة يف ويقة الرب5مج واملزيا ناملر ث تق

يةل ئنا  .لث

يا يؤدي مع] عىل حنو-  . اكمللعل يوجد فريق لإلدارة ا

ية لألجل - تيج أحاطت ا.ول األعضاء علما خلطة اإلسرتا ً
توسط   .2015-2012ملا

سق  .21 ميي  ُمإطار  ّت م Iبتنظ تخدام ط تعلق  سـق ف�  ي
يذ لك  ناصب يكفل  ية وإدارة ا تنفاملوارد املا مل ل

ية بأمانة  لاملعامالت املا

ثل  ية  ية وإدارة املزيا تاملعامالت املا ن متل
ياهتا ألحاكم معاهدات بو واتفا ق الو ي

Iبملُا ته ط بو املايل وال حئقة ونظام الو ي
بة نا بقة ا ية ا سـواملعايري احملا مل ملط  .بس

ياسات والقواعد  لسـوÈئق ا
تاحة  مواإلجراءات جاهزة و

تخدام  .سـلال

تواصل تعل�ت اإلدارية ،مهذا معل  لل ومع ذw أجريت مراجعة  ُ
تطل تعل�ت اليت  Iمن أجل حتديد ت4 ا ت ًثب حتدل Pوحدثت . اي ُ

بق ية  يافة الر شأن ا تعل�ت اإلدارية  ًا ط مس لض ب Pوقدمت . ا wýل ُ
يريات  يات لألخذ  ته إىل ا نظام املايل وال ثات ا تغحتد مجلع حئ ل لي

شارية ( b نة يق ا.اخيل والرقابة اإلدارية، وا تد تبة ا للج ل سشع ق
تقÂ للرقابة ياسات اليت أقرت وصدرت خالل ). ملسـا ُوأدرجت ا لسـُ ِ

يةا ئنا بقة . ، واليت أعدها الرب5مجلث ية ا ية وضع املزيا بقت  ملطو ن معل Pط ُ
ية الفكرية  ية وا ية  نة ا شاريع اليت تقرت¬ا ا مللكعىل ا من ن للج لتمل ملع

ياسة  ية؛ و يات جدول أعامل ا يذ تو سـألغراض  من لتص تنف
تخدام األموال  بقة ف� خيص ا بادئ ا ياطات وا bسـ ملط مل حت

ياسة  ية؛ وا يا bسـ ط لت شأن ح بو  تUرات؛ وإطار الو باخلاصة ال ي س
يط لرأس املال وإدارته ياغة ًوسامه الرب5مج أيض. لتخطا صا يف 

Âتني العاملني لفرتة طوي يت املوظفني املؤ ية  قإسرتا ثب تيج  .ت

تدريب  .22 يف وا تو نة يف جمال ا لإجراءات  ظ ل حمسـ
ية تة وموارد اك فمدعومة بأ  مت

مثرة يف  منبة اإليرادات ا تسـ ملست ية ن
 املوظفني

مثرة يف  بة اإليرادات ا ملستبلغت  نسـ
 إجاميلمن % 0.37تمنية املوظفني 
 .2009الرواتب عام 

ئوية تُاقرتح بة ا ية من أجل ز�دة ا مل ز�دة خمصصات املزيا سـ لنن
ية املوظفني إىل واحد يف املائة، ولكن مل  مثرة يف  تمنلإليرادات ا َ ملُست

wتمت املوافقة عىل ذ. 

ئوي بة ا ملا  :ُة املحققةلنسـ



WO/PBC/19/3 
Annex V 
8 
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2010 :0.44% 

2011 :0.46% 

ها  .23 باين و تخدام ا بة ا توى يف  شغلبلوغ أعىل  مل سـ سـ نسـ م
بىن اجلديد(  )ملمبا يف ذw ا

ية  باين احلا لتوزيع املاكتب يف ا مل
تأجرة أو اململوكة( ئجار ) ملسـا ستدون ا

باين     ملاملزيد من ا

بة شغل أماكن املاكتب  نسـاكنت 
تاحة  ) 2009هناية عام % (94ملا

      :  :  :  :واكنت موزعة كام ييل
تاح يف لك 1400 - م ماكن معل 

باين اململوكة   GBII وGBI وAB(ملا
تأجرة ) PCTو باين ا سـوا  P&G(ململ
            ؛)CAMو
بلغ ت خصص-  1320ي أماكن معل ملا 

ناصهبم (ا ًخشص ممبن فهيم املوظفون يف 
ئة  فواملوظفون بعقود قصرية األجل يف 

 اخلدمات العامة ومراجعو الرتمجة
شاريون والعاملون  b ستواخلرباء

تدربون  ملبعقود معل خاصة وا
والعاملون وفق عقود خدمات خاصة 

ية رشاكت اخلار جوموظفو ا  ....)ل
 

ية اليت  بة أماكن العمل اخلا لوتعد  نسـ ّ ُ
نخفضة % 6تبلغ  ئة ا ملقربة من ا لفي

يا اليت ترتاوح  نسب معايري العمل ا. ح
 %.10 و5بني 

بة شغل أماكن املاك تاحة نسـاكنت  ) 2010هناية عام % (92ملتب ا
    :واكنت موزعة كام ييل) 2011هناية عام % (87و
تاحا يف العام 1457 اكن يوجد - ً ماكن معل   بعد حتويل 2010م

بىن 2011 يف العام 1579بعض األماكن، و تاح ا بب ا مل  فت سب
 wياسة أكرث رصامة يف توزيع أماكن العمل، وذ يذ  سـاجلديد و تنف

يود؛رمغ وجود عدد م   لقن أوجه القصور أو ا
بلغ - ي وخصصت أماكن معل ملا  P  2010ا يف العام ً خشص1346ُ
ناصهبم  (2011ا يف العام ً خشص1374و ممبن فهيم املوظفون يف 

ئة اخلدمات العامة ومراجعو  فواملوظفون بعقود قصرية األجل يف 
شاريون والعاملون بعقود معل خاصة  b ستالرتمجة واخلرباء

تدر رشاكت ملوا لبون والعاملون وفق عقود خدمات خاصة وموظفو ا
ية  .)جاخلار

ية بة أماكن العمل اخلا لوبلغت  يف % 13 و2010يف العام % 8: نسـ
ن2011العام  ثل  ً، مما  سـ يا يضمن املرونة الالزمة حتمي فا إضا

توسط مليص األماكن عىل املدى ا     ....لتخص

توى تقدمي اخلدمات وتوفري خدمات  .24 سـسني  محت
يث معلوم ية اجلودة وفعاÉ من  ية عا ية خار حا لج ت

تلكفة  لا

يا املعلومات  نولو يف خدمات  جتاك تك ل
ُاليت ترصف عىل بر5مج (وbتصاالت 

يا املعلومات وbتصاالت مبا يف  جنولو تك
تصل هبا ) يذw مصاريف املوظفني وما 

 إىل 25لرب5مج وصل إجاميل نفقات ا
يون فرنك سورسي 45.2 ي  مل

من % 7.83، أي )2008-2009(
نظمة يف ا لإجاميل نفقات ا يةمل ئنا  ث

ساوي 25وصل إجاميل نفقات الرب5مج  من % 7.25ي إىل ما 
نظمة يف ا لإجاميل نفقات ا يةمل ئنا  .2011-2010 ث
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بة   يجة املر بةا يجة املر بةا يجة املر بةا يجة املر تقا تقت تقت تقت  ببببيا5ت األداءيا5ت األداءيا5ت األداءيا5ت األداء أساس املقارنةأساس املقارنةأساس املقارنةأساس املقارنة األهدافاألهدافاألهدافاألهدافمؤرشات األداء ومؤرشات األداء ومؤرشات األداء ومؤرشات األداء و للللننننت
ية  يف ا تاك ئوية من ا يلبة  ل ل شغسـ لتن م ك

نفقات(للمنظمة   )لا
2008-2009. 

يق داخيل فعال وíين جاهز ويغطي لك جماالت  .25 قتد
 كثرية العرضة للخطرلال العم

تمك ِا ُ يق عىل سـ يات تد رش  قلت  معل ع
يةاألقل خالل  نا ئا  .لث

تمك ِا ُ يق يف سـ يات تد قلت أربع  معل
سة تقارير . 2008العام  مخوصدرت 

يق يف عام  تد قشأن ا ل  .2009ب

يق  ية تد رشة  قأجنزت أربع  معل ع يات يف العام (ُ معلمهنا ست 
تقار) 2011، ومثاين يف العام 2010  .يرلوصدرت ا

باعة  .26 ية خدمات املؤمترات واللغات وا لطز�دة فعا ل
ها وخدمات الربيد لفائدة  سجالت و حفظوإدارة ا ل

تخدíااكفة من يطلهبا   يسـو

ياسة لغوية فعاÉ وشامÂ وحتديد  سـوضع 
يص املوارد املربطة  ياجات إىل  bت ختص حت

شورات  ية bج�عات وا نهبا  ملتغط ل
بو اإللكرتوين  يوموقع الو

ية تفي ال ياسة واملوارد احلا ل ا لسـ
ياجات اليت عربت عهنا ا.ول  حتال

 .األعضاء

يات العامة لعايم  بو اللغوية يف ا ياسة الو مجلعنظر يف  ي سـ ُ2010 
ست 2011ُواختذ يف العام . 2011و ية اللغات ا متديد  ل قرار  تغط ب ٌ

تداء من العام  ية ا بو الر ئات الو يع اللجان و بشمل  سـ ي ي مج يت ئه ل
2012 . 

ية حبق املؤلف مش نة ا.امئة ا ست ا ية اللغات ا نلت  للج ل ملعتغط
تجارية  ية بقانون العالمات ا نة ا.امئة ا لواحلقوق اªاورة وا ن ملعللج

ية يف ا يا5ت اجلغرا ية وا نا لوالرسوم وال¦ذج ا فل ب ع يةلص ئنا -2010 ث
2011. 

نة : ضامن اجلودة .27 ية و ية مر ّسإجراءات أ ض حمن يف م
ناء املؤمترات و توى اليت ثأ يعة ا ملسـbج�عات الر ف

يف وخار
ا ويف ماكتب  بو يف  نها الو جي يفتض تسـ
يق  لتنسـا

ية ملا اضطلع به من  بة اإلجام ُا ل لنسـ
ها ف� خيص  يمي ا�اطر و حفصيات  تق معل

يق،  لتنسـاملقر الريس وماكتب ا ئ
واملؤمترات وbج�عات والوظائف 

تح تلفة اليت تفي مبعايري نظام األمم ا ملا دة �
 إلدارة األمن

ِاضطل نحو ُ يات % 80بع  معلمن مجموع 
ها ف� خيص املقر  حفصيمي ا�اطر و تق
يق، واكنت  لتنسـالريس وماكتب ا ئ

تلف  خماملؤمترات وbج�عات و
 مبعايري نظام األمم ًالوظائف تفي فعال

تحدة إلدارة األمن  .ملا

لأجريت يف ا يةُ ئنا يق يف ماكتب2011-2010 ث يات تد بع  ق  معل  سـ
ناك حدÈن  نا، وإضافة إىل ذw اكن  يق اخلاصة  ها ب لتنسـ

سالمة  يق األمن وا بارش دائرة  شلك  يان، أدارهتام  لخار سـ تنب م ج
ية قدمت فهيا إدارة األمن / وثالث مؤمترات جاج�عات خار

بو عن طريق  ساعدة للو بالد ا تحدة يف ا تابعة لألمم ا سالمة ا يوا مل ل مل ل ل
سالمة واألمن للحدث ليق ا  .تنسـ

ية .28 ناء يف موعدها ويف حدود املزيا نأعامل ا تأكد من  لب بىن اجلديد  ية ا بة مزيا ّمرا لل مل ن ق
متدته ا.ول األعضاء   عبقاهئا يف حدود ما ا

تاح ية يف أواخر  مغري  ثري من حدود املزيا نفقات أقل  ناكنت ا عام البكل
بلغ2011 ً، مما ترك  نفق قدره م  ماليني 4.5ُما غري خمصص وغري 

 .ييفرنك سورس

رشاكت  .29 سات ا.امعة  للقدرة معززة .ى املؤ س
سات  توسطة، مبا فهيا اجلامعات ومؤ سالصغرية وا مل

تعلقة  رشاكت، عىل تقدمي املعلومات ا ملتدريب ت4 ا ل

رشاكت  سات ا.امعة  للعدد املؤ س
توسطة، مبا فهيا اجلامع ات، ملالصغرية وا

ند  بو أو مواد  تخدم مواد الو ستاليت  ي تسـ ت

تاحة يا5ت غري  ما Pنظمت مرة لك عام خالل  .لب يةُ نا ئا تقدمة لث ية ا.وية ا مل ا.ورة ا.را ل سـ
هد الكوري  ية الفكرية وا تب كور�  بو و شرتكة بني الو ملعا للملك مك ي مل

ية كور� للهنوض الخرتاع، واليت ا يا و نولو مجعتقدم للعلوم وا جمل لتك
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بة   يجة املر بةا يجة املر بةا يجة املر بةا يجة املر تقا تقت تقت تقت  ببببيا5ت األداءيا5ت األداءيا5ت األداءيا5ت األداء أساس املقارنةأساس املقارنةأساس املقارنةأساس املقارنة األهدافاألهدافاألهدافاألهدافمؤرشات األداء ومؤرشات األداء ومؤرشات األداء ومؤرشات األداء و للللننننت
شارة لزئهنا bية الفكرية وخدمات ا.مع و ست بو يف ما تقدمه من   مللك تجات الو يإىل  من

ية وتكوين الكفاءات تو عخدمات ا   ل
ية الفكرية للغة اإلجنلزيية  .مللكتقوم عىل أساس نوراما ا

ميي واحد يف  ند، ومؤمتر دون إ يان يف ا قلوُعقد مؤمتران و ه لن ط
ب تد�ن  سالفا، و ُبرا ل ن يدان مت ية يف ا تعاون وا نظمة ا ملmان  من لتل م

ب تصادي عن  bت ية ق سخري ا شأن  مللكادل أفضل املامرسات  ت ب
رشاكت الصغرية  ية الصغر وا نا رشاكت ا لالفكرية لفائدة ا هل ملت

توسطة  .ملوا

ية  نا سني القدرة ا يا عن  سـوعقدت ثالث ندوات يف أفر ت فحت ل يق
توسطة القامئة عىل  رشاكت الصغرية وا ية الصغر وا نا ملرشاكت ا ه لت مللل

ي مللكاªموعات من خالل bتفاع  ة الفكرية وتقيص املعلومات ن
سة نا فألغراض ا  .مل

يا  هورية تزنا ندا و يويا وأو تقيص احلقائق إىل إ ثات  نوأرسلت  غ ب ث ل مجبع
ية  تطوير ا ية  يات القطا تحدة للعكوف عىل bسرتا مللكا ل ع يج تمل

تجني يف القطاع الزراعي  .ملنالفكرية لفائدة صغار ا

 :برامج تدريب املدربني

ت ية برامج  لنفذت مثا ن ّ رشاكت الصغرية ُ لدريب املدربني عىل إدارة ا
نة  ية الفكرية إدارة فعاÉ يف  توسطة ألصول ا سـوا ، 2010مللكمل

Pونفذ  نة ً بر5جم20ُ  .2011سـا من هذه الربامج يف 
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