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 جلنة الربنامج وامليزانية
 

 الثانية والعشرونالدورة 
ىل  2جنيف، من   1324سبمترب  5اإ

 
 

للثنائية بشأن تقرير أداء الربنامج  تقرير التثبيت لشعبة التدقيق الداخلي والرقابة اإلدارية
2102/01 

 

عداد  مانةالأ  من اإ

عداد تقرير التثبيت بشأأن تقرير أأداء الربانمج تولّت  .2 يف س ياق تقدمي ( PPR)شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية اإ
( موثوقا وحصيحا. ويعرض WO/PBC/22/8)الوثيقة  1321/20للثنائية يكون تقرير الويبو عن أأداء الربانمج ادلمع يك 

 .ات والتوصيات املنبثقة عن التثبيتتقرير التثبيت أأمه الاس تنتاجات واخلالص

 وفامي ييل النص املقرتح لفقرة القرار. .1

علاًم جلنة الربانمج واملزيانية  أأحاطت .0
بتقرير التثبيت امُلعد من قبل شعبة التدقيق 

ادلاخيل والرقابة الإدارية بشأأن تقرير أأداء الربانمج 
 .(WO/PBC/22/9)الوثيقة 1321/20للثنائية 

 لتثبيت[]ييل ذكل تقرير ا
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 1321/20عّرفة يف تقرير أأداء الربانمج قامئة برامج الويبو، كام يه مُ 

 
 الرباءات :2الربانمج 
 العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية :1الربانمج 
 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة :0الربانمج 
 املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية :4الربانمج 
 بشأأن الرباءاتنظام معاهدة التعاون  :5الربانمج 
 أأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة :6الربانمج 
 التحكمي والوساطة وأأسامء احلقول :7الربانمج 
 تنس يق جدول أأعامل التمنية :8الربانمج 
 الأقل منوا البدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان  :9الربانمج 

 التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب وأ س يا :23انمج الرب
 أأاكدميية الويبو :22الربانمج 
 التصنيفات ادلولية ومعايري الويبو بشأأن امللكية الصناعية :21الربانمج 
 اخلدمات العاملية للمعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية :24الربانمج 
 حتديث ماكتب امللكية الفكرية :25الربانمج 
 ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات والتحليل :26الربانمج 
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية :27الربانمج   اإ
 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية :28الربانمج 
 التواصل :29الربانمج 
 املاكتب والعالقات اخلارجية :13الربانمج 
دارة التنفيذية :12الربانمج   الإ
دارة الشؤون املالية واملزيانية والربانمج :11الربانمج   اإ
دارة املوارد البرشية وتطويرها :10الربانمج   اإ
داري :14الربانمج   خدمات ادلمع الإ
 تكنولوجيا املعلومات والتصالت :15الربانمج 
 التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية :16الربانمج 
 خدمات املؤمترات واللغات :17الربانمج 

 السالمة والأمن :18لربانمج ا
 مرشوعات الإنشاءات :19الربانمج 
 الرشاكت الصغرية واملتوسطة :03الربانمج 
 : نظام لهاي02الربانمج 
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 شاململخص 

( للثنائية PPRأأداء الربانمج )( تثبيتًا مس تقاًل لتقرير IAODشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية )أأجرت  .2
معلية تثبيت لتقرير أأداء الربانمج اليت تضطلع هبا الشعبة منذ رابع . هذه يه 1324ع خطة الرقابة لعام ، متش يا م1321/20
  :. ويمتثل أأهداف هذا التثبيت يف ال يت1338

 ؛1321/20 بصفة مس تقةل من موثوقية املعلومات الواردة يف تقريِر أأداء الربانمج للثنائيةالتحقق  (أأ  )

ملفتوحة الواردة يف تقرير تثبيت أأداء الربانمج السابق من خالل الأدةل الواثئقية التوصيات اتنفيذ موقف متابعة  (ب )
 ؛ ووغريها من املستندات ادلامعة الأخرى

جراءات حتويالت املزيانية فامي بني برامج الويبو مع نظام الويبو املايل ولحئته تقيمي  (ج ) مدى اتساق تنفيذ اإ
(FRR ) تحويلمن خالل اس تعراض عينة لبعض معليات ال. 

 برانمج كام هو دحدد يف بياانت الأداء ملؤرش أأداء واحد مت اختياره عشوائيًا من لك التحقق من تثبيتال  قنطااش متل  .1
. كام تضمن نطاق التثبيت أأيضًا اس تنتاجات 1321/20، وُمبنَين يف تقرير أأداء الربانمج 1321/20وثيقة الربانمج واملزيانية 

 ُ طار الأداء خالل فرتة الثنائية قيد الاس تعراض. وأأخريًا، قُيَِّمت حتويالت املزيانية فامي  حرز يفعامة بشأأن التقدم امل حتسني اإ
 .نظام الويبو املايل ولحئتهمع الويبو للوقوف عىل مدى الامتثال بني برامج 

 :النتاجئ الرئيس ية لعملية التثبيتوال يت بعد  .0

  مواطن القوة املوجودة: بعض .4

، 1321/20%( املعيار املطلوب مجلع وتقدمي بياانت أأداء مفيدة وذات صةل للثنائية 82برانمج ) 15اس توىف  (أأ  )
 .%(14، حيث مل حيقق هذا املعيار سوى س بعة برامج فقط )1323/22وهو معدل أأفضل من نظريه يف 

 عددباكفية وشامةل ابملقارنة بأأهنا  1321/20( للثنائية %72برانمج ) 11بياانت الأداء املقدمة من اتسمت  (ب )
 .%16، بزايدة قدرها 1323/22%( يف 45برانمج ) 20

مت بياانت أأداء واحضة وشفافة من ارتفع عدد  (ج ) ىل  1323/22%( يف 55برانمج ) 26الربامج اليت قدن  14اإ
 .%11، بزايدة قدرها 1321/20%( يف 77برانمج )

 بعض أأوجه القصور املوجودة: .5

برامج( واليت تمتثل يف مجع وحتليل بياانت اكفية  9بو )% من برامج الوي 19التحدايت اليت تواجه اس مترار  ( أأ )
 .وشامةل والإبالغ عهنا بغرض دمع مؤرشات الأداء

شارات السري)عدم  ( ب) %( نظرًا لعدم واثقة صةل البياانت 16( يف مثاين حالت )TLSالمتكن من تقيمي دقة نظام اإ
جراء التقيمي  .املقدمة، وابلتايل عدم المتكن من اإ
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 :طار الأداء ال يتمراجعة اإ أأظهرت  .6

ىل أأن تكون أأكرث دقة يك توفر نتيجة/  23% من مؤرشات الأداء اخملتارة )01حوايل  ( أأ ) مؤرشات( يف حاجة اإ
 .أأثر ذي صةل قامئ عىل النتاجئ

ىل بياانت هناك  ( ب) الكثري اذلي ميكن معهل يف س ياق حتسني التنس يق والتواصل بني الربامج لتعزيز الوصول اإ
عداد التقارير م فهيا املعلومات من قبل برامج خمتلفة  الأداء واإ يف الوقت املناسب، ول س امي يف احلالت اليت تُقدن

بالغ عن مؤرشات الأدا  ء.لالإ

ىل حتسني جودة هتدف  .7 معلية تصممي الهيلك التنظميي اليت ُُتري حاليًا وتبس يط النتاجئ املتوقعة ومؤرشات الأداء اإ
ىل: )نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف ال جراء 2ويبو. ولتحقيق الاس تفادة الاكمةل من هذه التغيريات، حتتاج الويبو اإ ( اإ

طار الأداء احلايل لتوضيح الإجنازات والفرص؛ و ) ( اختاذ تدابري لضامن فعالية وكفاءة 1مراجعة للوقوف عىل مس توى جودة اإ
 .ات نتيجة ت ك التغيريات التنظمييةنقل ملكية بعض املؤرشات يف حالت تنقالت املوظفني املس ئولني عن املؤرش

عدة برامج خمتلفة مؤرشات أأداء لقياس مس توى رضا ادلول الأعضاء فامي يتعلق مبختلف اخلدمات املقدمة أأنشئت  .8
، اتُس تخدم لرصد وتسجيل ردود فعل ادلول الأعضاء وتعليقاهت موحدةمن الويبو، ونظرًا لعدم توفر دراسة اس تقصائية 

دراسة اس تقصائية خاصة به. ونتيجة ذلكل، هناك خطر يمتثل يف تلقي ادلول الأعضاء دراسات وضع بلك برانمج اضطلع 
 .كام يؤثر سلبيًا عىل جودة نتاجئ ت ك ادلراساتوهو ما يعكس عدم جدية، اس تقصائية مماثةل من برامج خمتلفة، 

ضفاء مزيد من الشفافية عتقرتح  .9 ىل أأسلوب تقدمي املعلومات اخلاصة شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية اإ
 .ابلتحويالت املالية يف وثيقة الويبو للربانمج واملزيانية، عىل الرمغ من عدم رصد أأي اس تثناءات خالل مراجعة التحويالت

جراء يف شأأن التوصيات الأربعة اليت وردت يف تثبيت تقرير أأداء الربانمج وأأخريًا،  .23  1323/22يتعني اختاذ اإ
(A/50/5ويف ،)  21تنفيذ وقد مت . 1338/9و 1338شأأن التوصيات الامثنية املفتوحة الواردة يف تثبيت تقارير أأداء الربانمج 

 .من التوصيات اليت اكنت مفتوحة يف السابقتنفيذًا اتمًا توصية 

مة من قبل بوتويص  .22 ىل الأدةل املستندية املُقَدن  :رامج الويبو، ابل يتشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، استنادًا اإ

جراءات ضامن اجلودة لإطار أأداء الربانمج خالل الثنائية : تنفيذ التوصية الأوىل هذه العملية من  سوف متكن. 1324/25اإ
ىل مزيد من الإجراءات بغية حتسني نظام الإدارة  تقيمي التقدم احملرز وفقا لأحدث التطورات، وحتديد اجملالت اليت حباجة اإ

أأيضًا ر معلومات مفيدة ملديري الويبو و النتاجئ برمته مع أأداء موجه حنو حتقيق النتاجئ/ الأثر املطلوب واذلي يوفالقامئة عىل 
 .ول الأعضاءلدل

ملام : وضع التوصية الثانية حاطة اكمةل واإ جراءات تسمل املوظفني املنقولني حديثًا ملهام وظائفهم تتضمن اإ ضوابط للتأأكد من أأن اإ
لهيم أأو يُ بأأحدث البياانت امل  لهيم لإدارهتا من قبل شاغيل الوظائف تعلقة باكفة قياسات أأداء الربامج اليت س تؤول اإ عهد هبا اإ

 .السابقني القامئني ابلتسلمي

عداد التقارير يف شأأهنا والإبالغ أأنظمة وأأدوات الرصد لضامن فعّ : تعزيز التوصية الثالثة الية وكفاءة مجع بياانت الأداء وحتليلها واإ
لقياس أأداء الربانمج. ويف هذا الصدد، ميكن تنظمي دورات تدريبية موهجة عىل حنو جيد مع الربامج طوال فرتة الثنائية عهنا 

 .كجزء من أأنشطة الإرشاد والتوجيه املنتظمة
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عداد التوصية الرابعة للتعرف عىل ردود فعل ادلول الأعضاء وتعليقاهتم وتسجيلها لقياس  موحدةدراسة اس تقصائية : اإ
ىل ُتنب التكرار وحتسني جودة ووجاهة املشاركة وزايدة معدلهتام  .ؤرشات الأداء الشامةل. وسوف يؤدي هذا اإ

وثيقة الربانمج واملزيانية، بغية  برانمج يفاملعمتدة ابلنس بة للك  والتحويالت أأسلوب عرض املزيانية: تعزيز التوصية اخلامسة
ىلحتسني الشفافية من خالل توفري معلومات عن الا )لشعبة أأداء الربانمج  من الربامج خالل الثنائية/ عامتدات املنقوةل اإ

 (.واملزيانية

 املقدمة .2

طارًا لقياس أأداء الربانمج عىل أأساس س نوي داخل املنظمة. ولهذا الغرض، يَُعدن توفر  .21 وثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة اإ
ىل جلنة الرب عداد هذا التقرير ُتميع لاكفة الربامج تقرير أأداء الربانمج ويُسملن س نواًي اإ انمج واملزيانية التابعة للويبو. ويتضمن اإ

ذات بياانت الأداء وثيقة الصةل بأأغراض التقيمي اذلايت ومراقبة تنفيذ أأهداف الربانمج للك مهنا. مث ُُتَّمع هذه البياانت من 
 .قبل شعبة أأداء الربامج واملزيانية لإعداد تقرير أأداء الربانمج

ريه شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. وقد أججرين هذا التثبيت لتقرير أأداء الربانمج ُتُ رابع تثبيت مس تقل هذا  .20
ىل تقارير أأداء الربانمج املعدة من قبل لك من برامج الويبو كام ورد يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية   .1321/20استناًدا اإ

ىل أأمهيُتدر الإشارة  .24 ة مراعاة اكامتل املعلومات ودقهتا وجودهتا من أأجل اس تخدام مؤرشات الأداء بفعنالية لتحسني اإ
جنازات الربامج وحتديد املساءةل  .اإ

عىل مدار الثنائية مبادرة  29( واذلي يتأألف من SRPالويبو برانجمها اخلاص ابلتقومي الاسرتاتيجي )ٍنفّذت  .25
ىل ا1321/20 دلول الأعضاء لإحاطهتم ابملوقف. مت الانهتاء من اجلزء الأكرب من برانمج التقومي ، مع تقدمي تقارير منتظمة اإ

. اس هتدف برانمج التقومي الاسرتاتيجي تعزيز قمي الويبو الأربع 1320، وتنفيذ بعض املبادرات يف 1321الاسرتاتيجي يف 
الرئيس ية

1
 .لأهداف الاسرتاتيجية التسعةوتعزيز اس تجابة الويبو وكفاءهتا وقدراهتا والرتكزي عىل حتقيق ا 

جراءات التقيمي اس هتدفت  .26 دارة الويبو يف شأأن مصداقية اإ ىل ادلول الأعضاء واإ معلية التثبيت الرابع تقدمي ضامانت اإ
اذلايت للربامج بغية زايدة تعزيز املساءةل عن النتاجئ داخل املنظمة. وميكن تلخيص بعض الإجنازات الرئيس ية ذات الصةل 

دارة أأداء  طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ )ابإ  :عىل النحو التايل 1321/20 الثنائية( خالل RBMالربانمج واإ

عداد النتاجئ التنظميية املتوقعة ابلتساق مع MTSPاخلطة متوسطة املدى )اس مترار   (أأ  ) ( يف دفع دحرك اإ
 .1324/25انمج واملزيانية للثنائية الأهداف الاسرتاتيجية التسعة للمنظمة، وتوفري التوجيه الالزم لإعداد وثيقة الرب

حراز (ب ) ضفاء املزيد من الطابع املؤسيس عىل الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو، واليت  اإ تقدم كبري يف س ياق اإ
 .حتقق اتساق أأفضل لتخصيص املوارد مع النتاجئ التنظميية املرتقبة والأولوايت

ىل  1323/22يف  205املرتقبة مزيدًا من التبس يط من النتاجئ شهدت  (ج ) ىل 1321/20يف  63اإ ، ويف سبيلها اإ
ىل  ىل 1324/25يف  08أأن تصل اإ . وقد أأدى تطوير الأدوات كجزء من مرشوع نظام التخطيط للموارد املؤسس ية اإ

ىل اختاذ القرارات السلمية دخال املزيد من التحسينات يف نوعية املعلومات اليت تؤدي اإ  .اإ

خطة الثنائية مع خمطط  1324لإدارة القامئة عىل النتاجئ، أجدجمت يف أأوائل تقدمي دمع أأفضل لهنج اومن أأجل  (د )
دارة املوارد املالية والبرشية. وأجعدت وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  مجليع قطاعات  1324/25العمل الس نوي ونظم اإ

                                                
1

 .والإدارية والاجامتعية البيئية ؛ واملس ئوليةالنتاجئ عىل املساءةل؛ العمل يدًا واحدة؛ اخلدمات تقدمي حنو التوجهالقمي الأساس ية:  
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دا( يف ERPاملنظمة ابس تخدام الوحدة المنطية لنظام ختطيط املوارد املؤسس ية ) (. وقد EPMرة الأداء املؤسيس )اإ
جراءات التخطيط للأعامل اليت تضطلع هبا  .متكنت الويبو من خالل هذه التكنولوجيا من حتديث اإ

نشاء نظام للضوابط ادلاخلية عىل مس توى املنظمة كجزء من املساعي ادلؤوبة كام  (ه ) أجحرز تقدم أأيضًا يف اإ
امج تدريبية للموظفني لتحديد وتقيمي اخملاطر بطريقة أأكرث انتظاما واملس مترة لإدارة اخملاطر املؤسس ية. كام نُظمت بر 

طار النتاجئ. ويف وقت كتابة هذا التقرير،  وذات هنج استبايق، مع مراعاة النتاجئ املؤسس ية املرتقبة املندرجة مضن اإ
دارة أأفضل للمخاط جاري دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية لتحقيق اإ عداد س ياسة للويبو بشأأن اإ ر الرئيس ية اليت تواجه اإ

 .املنظمة يف خمتلف قطاعاهتا

دارة الأداء وتطوير املوارد البرشية )يُس تخدم  (و ) لربط خطط العمل والتطوير الفردية مع ( PMSDSنظام اإ
ىل زايدة وعي املوظفني  النتاجئ التنظميية املرتقبة، مما يسهم بدوره يف حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية. وقد أأدى هذا اإ

 .مه ومس ئولياهتم حنو حتقيق النتاجئ املتوقعة من براجمهمبأأدوار

دماج ومركزية أأفضل لوحدات الويبو املس ئوةل عن وأأخريًا،  (ز ) عادة الهيلكة التنظميية بغية حتقيق اإ أججريت معلية اإ
عداد مزيانياهتا ومراقبة أأعاملها وتوفري ادلمع ىل النتاجئ، واإ  لها. ختطيط برامج الإدارة املستندة اإ

 تثبيت تقرير أأداء الربانمجأأهداف  .1

 :أأهداف معلية تثبيت تقرير أأداء الربانمج يف ال يتمتثلت  .27

 ؛1321/20بصفة مس تقةل من موثوقية املعلومات الواردة يف تقريِر أأداء الربانمج للثنائية تحقق ال  (أأ  )

ئقية وغريها ( من خالل الأدةل الواثA/50/5موقف تنفيذ توصيات تثبيت تقرير أأداء الربانمج السابق )متابعة  (ب )
 ؛من املستندات ادلامعة الأخرى

جراء التحويالت ومدى اتساقها مع نظام الويبو املايل ولحئته من خالل اس تعراض عينة خمتارةتقيمي  (ج )  .كيفية اإ

 تثبيت تقرير أأداء الربانمج واملهنجية املس تخدمةنطاق  .0

جراء حتليل ُمَعمّ تضمن  .28 ابلنس بة للك برانمج، كام ورد يف تقرير  اً وائيق ملؤرش أأداء واحد ُمختار عشنطاق التثبيت اإ
. أأما املعايري املس تخدمة يف تثبيت تقرير أأداء لك برانمج فهيي: واثقة الصةل ومدى الفائدة 1321/20أأداء الربانمج للثنائية 

لهيا؛ دقة املعلومات وقابلية التحق ق من حصهتا؛ رفع التقارير احملققة؛ الكفاية والشمولية؛ فّعالية مجع البياانت وسهوةل الوصول اإ
يف املواعيد املقررة؛ الوضوح والشفافية؛ الفّعالية وسهوةل الاطالع؛ ونظام دقيق لإشارات السري. يتضمن املرفق الأول لهذا 

 .صاًل ملعايري التثبيتفالتقرير رشحًا م

ىل أأقىص حد ممكن، ابلأدةل الواقعية ايف  .29 جراء هذا التثبيت، مت الاس تعانة، واإ ملؤيدة للمعلومات، مقرونًة س ياق اإ
عداد ورفع التقارير ابلنس بة ملؤرشات الأداء اخملتارة عشوائياً  جراء مقابالت مع كبار املوظفني املس ئولني عن اإ  .ابإ

 املعلومات املقدمة سلفاً  أألف.

قبل بدء  مت املعلومات التالية أأو ُوزعتمن الأعامل التحضريية لعملية تثبيت تقرير أأداء الربانمج، قُدِّ كجزء  .13
جراءات التثبيت  .اإ
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ىل مجيع مديري الربامج بتارخي مذكرة  (أأ  ) فرباير  28صادرة من مدير برانمج التخطيط والمتويل )املراقب املايل( اإ
 ؛، يطلب فهيا موافاته باكفة بياانت تقرير أأداء الربانمج اخلاص بلك مهنم1324

ىل مجيع مديري الربامج 1324مارس  17ارخي صادرة من شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بتمذكرة  (ب ) ، اإ
 ؛ ولإحاطهتم علامً ابخلطوات والتوقيتات الرئيس ية لعملية التثبيت املس تقةل

عالمية خبصوص معلية تثبيت تقرير أأداء الربانمج مجليع برامج الويبو بتارخي عقد  (ج ) ، 1324مايو  1جلسة اإ
 .لرشح الهنج املس تخدم

 وائيةمهنجية اس تخدام عينات عش ابء.

مهنجية العينات العشوائية عىل مس توى مؤرش الأداء للك برانمج عىل حدة من قبل أأعضاء فريق ُاس تخدمت  .12
( أأو بواسطة من ينوب عهنم يف حضور موظفي شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. SMTالإدارة العليا يف الويبو )

ملعنية ابختيار ت ك العينات العشوائية. تُشلك مؤرشات الأداء اخملتارة يتضمن املرفق الثاين لهذا التقرير قامئة ابلأسامء ا
( من العدد الإجاميل للمؤرشات احملددة يف وثيقة الربانمج 168مؤرشًا من أأصل  02% )22كعينات عشوائية حوايل 

ئيًا يف املرفق الثالث لهذا . وميكن الاطالع عىل تقياميت التثبيت للك مؤرش من املؤرشات اخملتارة عشوا1321/20واملزيانية 
 .التقرير

 :يد عىلمن فريق الإدارة العليا للويبو أأو من ينوب عهنم تسهيل هممة فريق التثبيت عن طريق التأأك ُطلب  .11

 ؛ وودحفوظة بطريقة جيدة وافيةجسالت توفري  ( أأ )

 توفرة.فريق التثبيت من الاطالع عىل مجيع بياانت الأداء امل متكني  ( ب)

عيد اجامتعات ملناقشة بياانت الأداء املس تخدمة يف مراقبة التقدم املَُبلّغ عنه ابلنس بة ملؤرشات فريق التثبيت مواحدد  .10
 .الأداء اخملتارة

ىل الوقت املطلوب ملناقشة مواطن القوة وابلنظر  .14 يف مقاييس الأداء، وجحم البياانت والواثئق، مت تنفيذ  والضعفاإ
ىل ذكلالتحقق والتثبيت من بياانت الأداء عىل أأساس ا  .لعينات مىت دعت احلاجة اإ

 عن مؤرشات الأداء اخملتارةالإخطار  جمي.

دارة الربامج والأداء، رمسيًا أجخطر  .15 مديرو الربامج ومن ينوب عهنم واملس ئولون عن رفع التقارير، وأأيضًا شعبة اإ
عداد وُتهزي مجي1324أأبريل  22بتارخي  مبؤرشات الأداء اخملتارة عشوائياً  ثبيت ع الواثئق ادلامعة ذات الصةل بت ، وُطلب مهنم اإ

 .قبل اجامتعات التثبيت اً مؤرش الأداء اخملتار عشوائي

جراء  دال.  الربانمج الفرديةاجامتعات التثبيت وتقياميت تثبيت اإ

اكتساب معرفة معيقة بشأأن اس تخدام معلومات تقرير أأداء الربانمج وبشأأن تنفيذ التوصيات الواردة يف من أأجل  .16
عداد ورفع التقارير اخلاصة مبؤرشات الأداء ختصيص بعض تقارير التث  بيت املاضية، ُطلب من املوظفني املس ئولني عن اإ

 .الوقت للمشاركة يف اجامتعات التثبيت
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ىل ُعقدت  .17 جراء املقابالت بطريقة منظمة، ُوضع بروتوكول 1324مايو  03اجامتعات التثبيت يف الفرتة من ا اإ . ولغرض اإ
دارة للمقابالت استناًدا  ىل اخلربة املكتس بة من معليات التثبيت السابقة، مع مراعاة طلبات أأحصاب املصلحة مثل شعبة اإ اإ

 والأداء. الربامج

املقابالت وتقياميت تثبيت الربانمج الفردية والأدةل واملستندات املقدمة من الربامج مكصدر للمعلومات واس تخدمت  .18
 .تقريرعن النتاجئ والاس تنتاجات املتضمنة يف هذا ال 

عداد ورفع التقارير ذات الصةل مبؤرشات أجرسلت  .19 ىل املس ئولني عن اإ تقياميت التثبيت الفردية ومرشوع التقرير اإ
ىل كبار املديرين يف الويبو يك يدلوا بأ راهئم وتعليقاهتم  ح مرشوع ، ُصّوبت الأخطاء ونُقِّ وعند الاقتضاء. يف شأأهناالأداء، واإ

ىل ت ك ال ر   .اء والتعليقاتالتقرير استنادًا اإ

 أأوجه القصور هاء.

ىل عينةترتبط  .03 من  أأوجه القصور الرئيس ية لعملية التثبيت ابملهنجية املتبعة. قد ينتج عن معلية التثبيت املستندة اإ
ىل اس تنتاجات وخالصات وتوصيات قد ل تعكس ابلرضورة الصورة الاكمةل عن الإطار  اً مؤرشات الأداء خمتارة عشوائي اإ

دا رة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو. ومع ذكل، ومع الأخذ يف الاعتبار ضيق الوقت واحتياجات املنظمة، اكن الشامل لالإ
 معقول. لإطار زمين اً ب ووفقالاختيار العشوايئ للعينات هو الأسلوب الأمثل لتقيمي جودة بياانت الأداء ابلعمق املطلو 

 اس تنتاجات تثبيت تقرير أأداء الربانمج .4

 مؤرشات الأداء اخملتارة نتاجئ التقياميت الفردية للك برانمج واليت أججريت عىل فامي ييلتاجات الواردة الاس تن تُشلك  .02
عداد ورفع التقارير خبصوص بياانت  02وعىل بياانت الأداء اخلاصة بلك مهنا عرب  اً عشوائي برانمج من قبل املس ئولني عن اإ

 .الأداء اخملتارة عشوائياً 

 مةالاس تنتاجات العا أألف.

عداد ورفع التقارير اخلاصة مبؤرشات الأداء، برزت أأمه بعد  .01 تثبيت بياانت الأداء واملعلومات ادلامعة املس تخدمة يف اإ
 :مواطن القوة الرئيس ية التالية

 ؛% من احلالت82صةل بياانت الأداء وفائدهتا يف واثقة  (أأ  )

 ؛% من احلالت77وشفافية بياانت الأداء يف وضوح  (ب )

 .% من احلالت72انت الأداء يف ومشولية بياكفاية  (ج )

 ت:% من احلال68املعايري التالية عىل حنو اكٍف يف وفيت اس تُ  .00

لهيامجع  (أأ  )  ؛بياانت الأداء بفعالية وسهوةل الوصول اإ

 ؛ وبياانت الأداء وقابلية التحقق مهنادقة  (ب )

عداد  (ج )  ة.ورفع التقارير اخلاصة ببياانت الأداء واملؤرش ذي الصةل يف التوقيتات احملدداإ
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ملواصةل حتسني املاكسب اليت بذل اجلهد بياانت الأداء حتس نًا نوعيًا كام هو مبني يف اجلدول التايل. وينبغي شهدت  .04
 .حتققت والبناء علهيا فامي يتعلق بنوعية وجودة بياانت الأداء

 : ملخص نتاجئ التثبيتأألفاجلدول 

 

املعيار
2

 عدم استيفاء املعايري تطبيق جزيئ تطبيق اكٍف  

 %(6برانمج ) 1 %(20برامج ) 4 %(82برانمج ) 15 ة الصةل والفائدةواثق .2

 %(23برامج ) 0 %(29برامج ) 6 %(72برانمج ) 11 الكفاية والشمولية .1

فعالية مجع املعلومات وسهوةل  .0
لهيا  الوصول اإ

 %(23برامج ) 0 %(11برامج ) 7 %(68برانمج ) 12

 %(20برامج ) 4 %(29)برامج  6 %(68برانمج ) 12 ادلقة وقابلية التحقق .4

عداد ورفع التقارير يف التوقيتات  .5 اإ
 احملددة

 %(23برامج ) 0 %(11برامج ) 7 %(68برانمج ) 12

 %(23برامج ) 0 %(20برامج ) 4 %(77برانمج ) 14 الوضوح والشفافية .6

 غري متوفر غري دقيق دقيق 

شارات السري  %(16برامج ) 8 %(6برانمج ) 1 %(68برانمج ) 12 دقة نظام اإ

 

 مقارنة بني الثالث ثنائيات الأخرية )انظر الشلك التايل( لبيان نتاجئ التثبيت.  .05

 

 

                                                
2

ثناء معلية  عهنا للمقارنةغ معيار الاتساق وقابلية املقارنة املس تخدم لتقيمي مدى قابلية البياانت امُلبلّ  ميّ يُقَ مل   عىل حنو متسق عىل مدار فرتات زمنية أأطول أأ
داء الربانمج هذا بسبب التغيريات اليت متت يف  داء ة، لزايد1321/20الثنائية تثبيت تقرير أأ غية اس تحداث مزيد من وب  حتسني وتبس يط مؤرشات الأ

 .املؤرشات املبنية عىل نتاجئ
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شارات السري املس تخدم من قبل الربامج لإجراء تقيمي ذايت لإجنازات مؤرشات يوحض  .06 اجلدول التايل تطور دقة نظام اإ
شارات السري أأربعة خيارات، الأداء اخلاصة هبا بدلةل الغاايت احملدد تشمل: ُمحقق ابلاكمل، ُمحقق جزئيا، و ة. يوفر نظام اإ

مة. تُظهر ىل بياانت الأداء املُقدن  غري ُمحقق ومتوقف. أأجرت معلية التثبيت تقياميً دلقة حاةل مؤرش الأداء املُبلّغ عهنا استنادًا اإ
شارات السري عىل حنو غري دقيق النتاجئ حتس نًا ابملقارنة ابلثنائية السابقة، مع اخنفاض ع دد احلالت الُمبلّغ عهنا من قبل نظام اإ

ىل حالتني فقط يف  1323/22حاةل يف  20من  شارات السري ومل يتيرس 1321/20اإ . بلغ عدد احلالت اليت أأبلغ عهنا نظام اإ
اتحة ت ك تقيميها، يف فرتة الثنائية قيد الاس تعراض، مثاين حالت بسبب عدم واثقة صةل بياانت الأ  داء أأو بسبب عدم اإ

لهيا  .البياانت من الأساس، أأو بسبب عدم حتديد غاايت ميكن قياس ت ك البياانت استنادًا اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

التثبيت حبسب لك معياراس تنتاجات  ابء.
3

 

 (مج: عدم استيفاء املعياربران 1برامج: تطبيق جزيئ/  4برانمج: تطبيق اكٍف / 15/ الفائدة ) الصةلواثقة  "2"

عداد ورفع التقارير بشأأن مؤرشات اس هتدف  .07 هذا املعيار حتديد مدى واثقة صةل وفائدة املعلومات املس تخدمة يف اإ
الأداء والنتاجئ املرتقبة وتنفيذ الربانمج بشلك عام، وعىل وجه اخلصوص من أأجل قياس التقدم امللموس والنجاح املنشود. كام 

يف تقيمي مدى حتديد بياانت الأداء ورفع التقارير عهنا مبا يشمل معلومات تغطي مجيع نوايح الأداء الهامة اليت  أأنه سامه أأيضاً 
 .وردت يف النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

متملؤرشات الأداء اخملتارة كعينات، وابلنس بة  .08 % من مجيع الربامج بياانت أأداء مس توفية للمعيار عىل 82نس بة  قدن
% أأخرى بياانت أأداء مس توفية للمعيار عىل حنو جزيئ. اكن هناك برانجمني فقط مل يس توفيا 20مت نس بة ٍف، بيامن قدن حنو اك

 %(.6املعيار )

ىل الربامج ملامرسات جيدة مت رصدها أأمثةل .09 كربامج توفر بياانت أأداء  19و 27و 24و 23و 7: ميكن الإشارة اإ
عد اد ورفع التقارير عىل حنو فعنال؛ مما يَُمكِّن من التقيمي السلمي جلودة البياانت مع ومعلومات ذات صةل ومفيدة تس تخدم يف اإ

 املرتقبة. الربط الواحض بني مؤرشات الأداء والنتاجئ

                                                
3

زمنية أأطول، أأثناء يَُقمّي معيار الاتساق وقابلية املقارنة املس تخدم لتقيمي مدى قابلية البياانت املُبلغ عهنا للمقارنة عىل حنو متسق عىل مدار فرتات مل   
، لزايدة حتسني وتبس يط مؤرشات الأداء، وبغية اس تحداث مزيد من 1321/20يف الثنائية  معلية تثبيت تقرير أأداء الربانمج هذا بسبب التغيريات اليت متت

 نتاجئ. املؤرشات املبنية عىل
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 وجه قصور موجودة يف برامج أأخرىلأ أأمثةل  .43

 و % من احلالت؛20أأداء غري مفيدة لقياس مؤرش الأداء: يف بياانت  ( أأ )

شارات السري، وحاةل أأخرى لتوقف مؤرش حاةل واحدة مل تتفق هناك  ( ب) مة مع نظام اإ فهيا بياانت الأداء املُقدن
 .الثنائية خاللالأداء 

 (برامج: عدم استيفاء املعيار 0برامج: تطبيق جزيئ/  6برانمج: تطبيق اكٍف / 11) الشمولية /الكفاية "1"

ملعرفة مقدار التقدم املُحرز بدلةل مقاييس الأداء  هذا املعيار مدى توفري معلومات اكفية وشامةل يف بياانت الأداء يُقمّيِ  .42
 .ومدى احتواء بياانت الأداء عىل مجيع املعلومات املمكنة لإجراء هذا التقيمي

موبشلك عام،  .41 % من الربامج بياانت أأداء اكفية وشامةل لمتكني القياس الفعنال ملؤرشات الأداء اخملتارة بدلةل 72 قدن
 .% من الربامج مل تطبق املعيار23% من الربامج مس توفية جزئيًا، وهناك 29بياانت الأداء املقدمة من  النتاجئ املرتقبة. اكنت

ىل الربامج جيدة مت رصدها ملامرساتأأمثةل  .40 عىل أأهنا أأمثةل جيدة عند  27و 25و 24و 23و 7و 4و 1: ميكن الإشارة اإ
ية والكفاية لقياس التقدم احملرز بدلةل مؤرشات الأداء تقيمي هذا املعيار. اتصف تسجيل ت ك الربامج للأنشطة ابلشمول 

ىل الأدةل الواقعية. كام توفرت بياانت الأداء أأيضًا من خالل موقع الويبو الإلكرتوين وموقعها ادلاخيل عىل حنو  املستندة اإ
 .شامل

 :وجه قصور موجودةلأ أأمثةل  .44

م يف تقيمي مجيع أأوجه مؤرشات الأداء بدلةل تُوثق بياانت الأداء اليت قد تدمع مؤرشات الأداء وتُس تخدمل  (أأ  )
 ؛%(29) اكٍف عىل حنو  النتاجئ املرتقبة

 و تتوفر بياانت أأداء لقياس مؤرش الأداء يف حاةل واحدة؛مل  (ب )

بالغ عن مؤرش الأداءحيتاج  (ج ) ىل حتسني ال لية املس تخدمة مجلع بياانت أأداء اكفية وشامةل لالإ  .برانجمان اإ

برامج:  0برامج: تطبيق جزيئ/  7برانمج: تطبيق اكٍف/  12هوةل الاطالع )س  املعلومات بفّعالية/مجع  "0"
 (عدم استيفاء املعيار

هذا املعيار مدى فَعالية مجع بياانت الأداء وسهوةل الاطالع علهيا، ومدى توفر أأنظمة مالمئة لتسجيل بياانت يُوثق  .45
 .الأداء والاطالع علهيا والإبالغ عهنا وحتليلها

من خالل وضع أأنظمة مجلع البياانت وحتليلها والإبالغ عهنا  من الربامج املعيار عىل حنو اكٍف % 68نس بة طبقت  .46
ل أأن بياانت الأداء املقدمة من  % من الربامج اس توفت املعيار جزئيًا حيث مل يتيرس 11بطريقة فعناةل وتتسم ابلكفاءة، اإ

لهيا و/أأو مجعها بفّعالية. الربامج، مل يمت وضع نظام مجلع بياانت الأداء وحتليلها بفّعالية % من 23يف حوايل  سهوةل النفاذ اإ
ىل بياانت الأداءسهوةل وكفاءة، كام مل يتيرس أأيضًا   .الوصول اإ

نظامً لتسجيل بياانت الأداء ومجعها  24و 9و 7و 6و 4: وضعت الربامج املامرسات اجليدة اليت ُرصدت ومن أأمثةل .47
 .ع علهيا من خالل ش بكة الويبو ادلاخلية )الإنرتانت( وموقعها الإلكرتوين اخلاريوحتليلها بفّعالية، كام سهّلت الاطال



WO/PBC/22/9 
17 
 

 أأمثةل عن أأوجه القصور املوجودة: .48

 و %(؛ 26)وضع أأنظمة مجلع بياانت الأداء وحتليلها والإبالغ عهنا بشلك منتظم عدم  ( أأ )

 .احدةمعلية مجع البياانت ابلراتبة واكنت تُنََفذ بطريقة يدوية يف حاةل و اتسمت  ( ب)

 (برامج: عدم استيفاء املعيار 4برامج تطبيق جزيئ/  6برانمج: تطبيق اكٍف/ 12التحقق ) قابليةادلقة/  "4"

يتس ىن التحقق من ، مبا يضفي مصداقية علهيا، وحىت الأداءالتوثيق الواحض لبياانت هذا املعيار لتقيمي مدى ُاس تخدم  .49
 .الإجراءات اليت تنتج مقاييس الأداء بدقة

% من الربامج ابدلقة وقابلية التحقق مهنا من خالل 68انت الأداء واملعلومات املتصةل هبا املُقَّدمة من بيامتزيت  .53
مت  التوثيق، كام أجتيحت ت ك الواثئق عرب مواقع الويبو الإلكرتونية ادلاخلية واخلارجية. % من 29ومن انحية أأخرى، قدن

% من الربامج دقيقة أأو 20كام مل تكن بياانت الأداء يف  هل التحقق مهنا.الربامج بياانت أأداء مل تكن دقيقة ومل يكن من الس 
بالغ   .مؤرش الأداء والنتيجة املرتقبة عنقابةل للتحقق مهنا لالإ

 وجه القصور املوجودة:لأ أأمثةل  .52

 ؛%(26التحقق بدقة من بياانت الأداء بسبب نقص الواثئق ذات الصةل )تعذر  (أأ  )

ىل بياانت دامعة )الإبالغ ادلقيق عن بياانت اتعذر  (ب )  و ؛%(23لأداء استنادًا اإ

 .بياانت الأداء املُبلّغ عهنا مع مؤرش الأداء يف حالتنيمل ترتبط   (ج )

عداد ورفع أأمثةل املامرسات اجليدة املوجودة ومن .51 : اتصفت بياانت الأداء ابدلقة وقابلية التحقق، واس ُتخدمت يف اإ
الربامج اليت ميكن و  بو ادلاخلية )الإنرتانت( وموقعها الإلكرتوين اخلاري.أجتيحت البياانت أأيضًا عرب ش بكة الوي التقارير. و 

 .02و 28و 21و 7و 6و 4يه الربانمج  ذكرها كأمثةل جيدة

برامج: عدم  0برامج: تطبيق جزيئ/  7برانمج: تطبيق اكٍف/  12التقارير يف الوقت املناسب )رفع  "5"
 (استيفاء املعايري

صدار بياانت منتظمة مبا يكفي ملتابعة التقدمهذا املعيار ابلتحقق من مع مسح  .50 ورسيعة مبا يكفي ليك تكون  ،لية اإ
 .مفيدة

% من الربامج، وهو ما َشلكن أأساسًا 68يف  التوقيتات احملددةلوحظ رفع التقارير واملعلومات ذات الصةل يف وقد  .54
الربامج، مل تكن معلية رفع التقارير واملعلومات  % من11ملتابعة أأداء ت ك الربامج عىل حنو منتظم بدلةل مؤرشات الأداء. يف 

% من الربامج، مل تُقدم التقارير يف 23املتصةل اكفية متامًا للمساعدة يف متابعة التقدم احملرز بدلةل مؤرشات الأداء. يف 
 .التوقيتات احملددة

 أأمثةل عن أأوجه القصور املوجودة: .55

بالغ يف التوقيتاتعدم  (أأ  ) جراءات دحددة لالإ املناس بة عن بياانت الأداء خارج نطاق تقيمي تقرير أأداء  توفر اإ
 (؛%20الربانمج )
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ىل الواثئق ذات مل  (ب ) يتس ىن التحقق من الإبالغ عن بياانت الأداء يف التوقيتات املناس بة بسبب الافتقار اإ
  %(؛23الصةل )

عداد تقرير أأداء الربانطول  (ج )  .مج يف حاةل واحدةالوقت املس تغرق يف الإبالغ عن بياانت الأداء لأغراض اإ

: صدور بياانت الأداء ابنتظام اكٍف ملتابعة التقدم احملرز مىت ُطلبت، مثةل املامرسات اجليدة املوجودةأأ ومن  .56
ر للبياانت. قدن   21و 7و 4مت الربامج واس ُتخدمت لأغراض الرقابة ادلاخلية والإدارة واختاذ القرارات داخل القسم املَُصّدِ

عن الفائدة اليت ميكن حتقيقها من جراء الإبالغ عن بياانت الأداء يف الوقت املناسب يف حاةل أأمثةل جيدة  02و 27و
 القرار. اس تخدام ت ك البياانت يف أأغراض الإدارة واختاذ

 (برامج: عدم استيفاء املعيار 0برامج: تطبيق جزيئ/  4برانمج: تطبيق اكٍف/ 14)الوضوح/ الشفافية  "6"

استيعاب املس تخدمني املعنيني املعلومات املَُبلّغ عهنا وقدرهتم عىل اختاذ القرارات بثقة اكفية.  هذا املعيار سهوةليُقَمّي  .57
وتتعلق الشفافية مبدى مراعاة التبليغ ابملعلومات بطريقة رصحية وواحضة وحقيقية ودحايدة ومتناسقة بناًء عىل أأدةل موثقة. 

املدققني ادلاخليني واملس تخدمني اخلارجيني املس هتدفني من التحقق من وتُسجل املعلومات وُُتَّمع وحُتلل بطريقة تَُمكِّن 
 .مصداقيهتا

% ابلوضوح والشفافية الاكمةل؛ 20% من احلالت؛ ومل تكن يف 77بياانت الأداء ابلوضوح والشفافية يف اتصفت  .58
 .%، مل يمت الإبالغ عن بياانت الأداء بطريقة واحضة وواقعية ومتسقة23ويف 

 :جه القصور املوجودةأأمثةل عن أأو  .59

ىل الوضوح والشفافية )مل  ( أأ )   %(؛26يتس ىن تقيمي بياانت الأداء حيث افتقرت املعلومات اإ

ىل الوضوح يف  ( ب) ىل الافتقار اإ جراءات تكفل اس مترارية مجع املعلومات والإبالغ عهنا، مما أأدى اإ حالتني، مل تتوفر اإ
 .والشفافية

بياانت الأداء يف تقرير أأداء الربانمج بطريقة واحضة وشفافة، كام أجتيحت عرض  :مثةل املامرسات اجليدة املوجودةأأ ومن  .63
املعلومات للجمهور العام عىل ش بكة الإنرتنت. وضعت الربامج أأدوات الرقابة الرضورية والنظم اليت تسمح بتسجيل 

أأمثةل جيدة لكيفية رفع  02و 28و 7و 6و 4و 1و 2املعلومات ومجعها وحتليلها بطريقة واحضة ودحايدة وواقعية. متثل الربامج 
 .تقارير واحضة وشفافة

شارات  "7" شارات دقة نظام اإ   برامج: غري قابل للتقيمي( 8برامج: غري دقيق/  1/برانمج: دقيق 12) السرياإ

شا يُعد .62 من بياانت الأداء مبعىن اللكمة. وابلنس بة ملؤرشات الأداء  اً رات السري وظيفة منفصةل وليس جزءنظام اإ
ىل مدى توفر أأساس منطقي لتربير تقديرات التقيمي اذلايت وفق املعلومات املقدمة يف بياانت اخملتارة، أج  جنز تقيمي لدلقة استنادًا اإ

 .1321/20الأداء الواردة كجزء من تقرير أأداء الربانمج للثنائية 

شارات السري يف تبني  .61 % من  6. ويف % من احلالت وفقا للتقارير اذلاتية68من خالل التثبيت، دقة نظام اإ
شارات السري. ويف  جراء تقيمي 16احلالت، تبني الإبالغ بشلك غري دقيق عن نظام اإ % من احلالت الأخرى، مل يكن ممكنًا اإ

ىل البياانت ذات الصةل دلمع  شارات السري، واكن السبب الأسايس يف ذكل هو الافتقار اإ دلقة التقارير اذلاتية عن نظام اإ
 .مثل هذا التقيمي
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 :وجه القصور املوجودةلأ  أأمثةل  .60

يف البياانت أأو مجع بياانت خاطئة، ومن مث ل تكون ذات صةل لإجراء تقيمي بشأأن حتقيق الغاايت نقص  (أأ  )
 (؛%26احملددة )

ىل عدم دقة التقارير املقدمة من الربامج )أأدى  (ب )  ؛%(20عدم دقة تفهم مؤرشات الأداء اإ

جراء تقيمي دلقة التقارير )التحديد الواحض ملؤرشات الأداء؛ ومن مث، مل عدم  (ج )   %(؛7يكن من املمكن اإ

 .مل يمت حتديد الغاية املرجوةيف حاةل واحدة،  (د )

طار الأداء .5  حملة عامة عن اإ

مة، ويمكن السبب الرئييس ترتبط  .64 نوعية مؤرش الأداء، وأأساس املقارنة، والغاية جبودة وواثقة صةل بياانت الأداء املُقدن
داء ملؤرش الأداء يف عدم اس تخدام مؤرشات أأداء "سامرت"بياانت الأ  وجاهةيف حالت عدم 

4
ن مؤرشات الأداء يه  . اإ

جنازه من النتاجئ املرتقبة  .ادلوافع الرئيس ية اليت بواسطهتا تس تطيع الربامج قياس ما مت اإ

ن ما طرأأ عىل مؤرشات الأداء م 1324/25و 1321/20، 1323/22النظرة العامة ملؤرشات الأداء للثنائيات تبني  .65
ىل  1323/22يف  190تبس يط وصقل، مع اخنفاض عدد املؤرشات من  مؤرشًا  167. يوجد حاليا 1321/20يف  186اإ

 .1324/25للأداء يف وثيقة الربانمج واملزيانية 

 

 
 

. ارتفع 1324/25و 1321/20، 1323/22اجلدول أأعاله عدد مؤرشات الأداء حبسب الربانمج للثنائيات يوحض  .66
 .1321/20و 1323/22برانمج بني  28عدد املؤرشات يف مثانية برامج، واخنفض يف 

برانمج خفضًا يف عدد املؤرشات اخلاصة هبا،  22يف س ياق تبس يط وصقل مؤرشات الأداء، أأجرى وللميض قدما  .67
 .1324/25و 1321/20ج فامي بني برام 23كام زاد عدد املؤرشات يف 

                                                
4

 SMART - متخصصة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها ومتصةل ابملوضوع ودحددة الوقت 
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ىل مؤرشات لك برانمج للثنائية ويوحض  .68 . كام تظهر البياانت 1321/20اجلدول أأعاله عدد اخملرجات والنتاجئ استنادًا اإ
ىل خمرجات  .الواردة يف اجلدول أأن نس بة كبرية من الربامج قد وضعت عدد أأكرب من املؤرشات املستندة اإ

مة ملؤرشات الأداء املُختارة يف العينة أأيضًا الفرص التالية لإجراء أأبرزت معلية التثبيت لبياانت الأداء املُقدن كام  .69
 :حتسينات

ىل مزيد من الصقل والتنقيح يك توفر نتاجئ ذات صةل قامئة 01حوايل حتتاج  (أأ  ) % من مؤرشات الأداء اخملتارة اإ
 .عىل النتاجئ

عداد أأدوات تُس تخدم يف مجع بياانت الأداء ورصد% 16حتتاج  (ب ) ىل اإ ملؤرشات  عهناها والإبالغ من الربامج اإ
 .الأداء اخملتارة، كام يشمل ذكل حتسني نوعية البياانت

اليت تقتيض احلصول عىل معلومات من برامج خمتلفة لإعداد تقارير عن مؤرشات يف حالتني من احلالت  (ج )
التنس يق والتواصل  الأداء، وجدت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية أأن هناك الكثري اذلي ميكن معهل لتحسني

عداد التقارير ورفعها يف التوقيتات احملددة  .بني الربامج لتعزيز احلصول عىل بياانت الأداء واإ

من معلية تثبيت تقرير أأداء الربانمج، أأجرت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية دراسة اس تقصائية وكجزء  .73
طار أأداء الربانمج املوجود. شارك يف هذه ادلارسة  ر اخملتلفةالنظابملشاركة مع مجيع الربامج للتعرف عىل وهجات   16بشأأن اإ

%(84) 02برانمج من أأصل 
5

. ونورد فامي ييل بعض ردود الفعل والتعليقات الإجيابية اليت وردت من خالل ت ك ادلارسة 
 :الاس تقصائية

/ ةف الربانمج/ النتاجئ املرتقب%( مبساهامهتم املبارشة يف وضع وحتديد أأهدا96أأربعة وعرشون مشاراكً )أأفاد  (أأ  )
 ؛مؤرشات الأداء/ الغاايت وأأسس املقارنة

                                                
5

 من هذا التقرير. 9ميكن الاطالع عىل تقرير هذه ادلارسة يف الفصل  
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%( عن حصوهلم عىل دمع وتوجيه تقين مفيد يف س ياق وضع النتاجئ 88اثنان وعرشون مشاراكً )أأعرب  (ب )
 ؛املرتقبة واملؤرشات

عداد84واحد وعرشون مشاراكً )اتفق  (ج ) مؤرشات أأداء  %( عىل كفاية التوجهيات القامئة وفائدهتا يف س ياق اإ
"سامرت"

6
 ؛وارتباطها ابلنتاجئ املتوقعة

%( تناسب الأهداف والنتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء مع أأهداف املنظمة 80عرشون مشاراكً )رأأى  (د )
 ؛ووصفوها بواثقة الصةل

دارة الأداء وتطوير املوارد البرشية 87ثالثة وعرشون مشاراكً )أأفاد  (ه ) %( ابرتباط خطط العمل أأو نظام اإ
 ؛فراد املس ئولني عن حتقيق النتاجئ بأأهداف الربانمجللأ 

 29%( بفائدة بياانت الأداء لدلول الأعضاء كوس يةل للمساءةل، يف حني اتفق 88واحد وعرشون مشاراكً )أأقر  (و )
مشاراكً  12%( أأيضًا عىل الفائدة اليت توفرها بياانت الأداء يف الرصد املنتظم لتنفيذ الربانمج، وأأفاد 79مشاراكً )

اتحة معلومات الرصد وبياانت الأداء يف الوقت املناسب عند الاقتضاء88)  ؛%( ابإ

كجزء  اخملصصة ذلكل%( بتسجيل اخملاطر املفرتضة يف جسالت اخملاطر 233واحد وعرشون مشاراكً )أأفاد  (ز )
  ؛1324/25من مراحل ختطيط الثنائية 

 .عية البياانت منذ معلية التثبيت السابقة%( حتس نًا يف اختيار القياسات ونو 86مثانية عرش مشاراكً )رأأى  (ح )

 :أألقت نتاجئ ادلراسة أأيضًا الضوء عىل أأفاكر وتصورات املشاركني فامي يتعلق مبجالت التحسني عىل النحو التايلكام  .72

عداد 72مشاراكً ) 27أأشار  (أأ  ) ىل توفر الأدوات املناس بة لتسجيل بياانت الأداء ورصدها وحتليلها واإ %( اإ
الرصد ابس تخدام  يف س ياق%( عدم انتظام توفر املساعدة التقنية املفيدة 53مشاراكً ) 21ا، ورأأى التقارير يف شأأهن

%( بعدم توفر أأدوات للرصد ملتابعة التقدم 48من املشاركني ) 23احلاسب ال يل وأأدوات مجع البياانت، كام أأفاد 
 ؛احملرز بدلةل املؤرشات والغاايت

الاس تخدامات م تناسب الوقت احملدد للحصول عىل املعلومات مع %( عد00مثانية من املشاركني )رأأى  (ب )
 ؛%( عدم توفر أأدوات مفيدة مجلع معلومات عن أأسس املقارنة41من املشاركني ) 23، ورأأى املقررة

%( بعدم وجود تنس يق مركزي لدلراسات الاس تقصائية بشأأن مجع ردود فعل 60مخسة عرش مشاراكً )أأفاد  (ج )
 ؛ يتعلق بنوعية اخلدمات املقدمةوتعليقات املس تخدمني فامي

جراء أأي مراجعة كجزء من التخطيط للفرتة 09تسعة من املشاركني )أأفاد  (د ) لتقيمي احلاجة  1324/25%( بعدم اإ
ىل مزيد من التاكمل يف نظم الرصد احلالية يف معليات الرصد اليومية. ومن انحية أأخرى، ويف حاةل تنفيذ مثل ت ك  اإ

ىل نتاجئ ت ك املراجعة84) 20من أأصل  مشاراكً  22املراجعة، أأقر  جراء حتسينات استنادًا اإ  ؛%( ابإ

ىل زايدة خفض عدد الأهداف والنتاجئ املرتقبة ومؤرشات 06مثانية من املشاركني )أأعرب  (ه ) %( عن احلاجة اإ
 .الأداء والغاايت، وجعلها أأكرث وضوحاً 
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 SMART -  تخصصة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها ومتصةل ابملوضوع ودحددة الوقت.م 
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 التحويالت .6

5.5بني برامج الويبو للتحقق من الامتثال مع املادة معلية التثبيت أأيضًا حتويالت املزيانية فامي اس تعرضت  .71
7

من نظام 
 :الويبو املايل ولحئته. ترتبط التحويالت يف املقام الأول ابلتاكليف املرتبطة ابملوظفني وغري املوظفني وتُنفذ يف صورتني

 ؛ وللربامج املعنية املبدئيةاملقابةل لعامتدات نُقلت فامي بني الربامج، ونتج عهنا تغيري يف املزيانية التحويالت  ( أأ )

ويه عبارة عن حتويالت لعامتدات بني وحدات اتبعة لنفس الربانمج ول ينتج عهنا أأي تغيري التسوايت،  ( ب)
 .عىل الرصيد الثابت يف مزيانية الربانمج

طار مزيانية الثنائية املعمتدة يتعني  .70 جاميل قمية التحويالت والتسوايت املالية داخل اإ للمنظمة، فامي عدا اس مترار ثبات اإ
ضافية من خالل ال ليات القامئة، يف حالت تطبيق رشط املرونة، مثاًل. وعىل  احلالت اليت جُيرى فهيا اعامتد خمصصات اإ

 982صايف الرصيد الإجاميل للتحويالت مبقدار  1321/20سبيل املثال، يوحض جدول املزيانية املعمتدة والتحويالت للثنائية 
 .أ لف فرنك سويرسي

ضافية لزايدة املوارد البرشية يف الربانمج ميثل  .74 ، وملقابةل التغريات يف جحم أأنشطة التسجيل 5هذا الرصيد خمصصات اإ
من النظام املايل للويبو ولحئته 5.6غري املرصودة يف املزيانية، وذكل وفقًا للامدة 

8
بشأأن اس تخدام رشط املرونة. ونتيجة ذلكل، 

ىل  647 403من  1321/20نية الثنائية ارتفع الإطار الإجاميل ملزيا  .أألف فرنك سويرسي 648 422اإ

 .ملزيانية املعمتدة والتحويالت حبسب الربانمج مضن مرفقات وثيقة الربانمج واملزيانيةاجدول يُعرض  .75

وثيقة الربانمج واملزيانية جزءًا صغريًا ل خيصص للربامج، ويُسجل بصفة مؤقتة يف حساب "اعامتدات غري تتضمن  .76
ىل أأن يمت التيقن من تدفق الإيرادات. يف بداية فرتة الثنائية، ومن أأجل ممارسة الإدارة املالية الرش يدة، تُعمتد  خمصصة" اإ

الاسرتاتيجية املقرتحة خملصصات لك برانمج. وتشمل هذه الاعامتدات غري اخملصصة تغطية بنود مثل تثبيت موظفني وتغيري 
 .ابملوظفني وذكل ملقابةل املواقف والأحداث غري املنظورةمس توي الوظائف وموارد غري مرتبطة 

جراءات املوافقة عىل وثيقة املزيانية للثنائية وعالوة  .77 واكإجراء اس تثنايئ، وبناء عىل  1321/20عىل ذكل، ويف أأثناء اإ
عالية طلب ادلول الأعضاء، تضمنت اسرتاتيجية التخصيص تعليق مبالغ مالية من الربامج اكإجراء متصل بكفاءة وف

التاكليف.
9

قفال بقمية   .1321/20مليون فرنك سويرسي للثنائية  24.4يسجل حساب الاعامتدات غري اخملصصة رصيد اإ

جراء تسوايت، للتثبت من  15شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية عينة قواهما اس تعرضت  .78 معلية حتويل بغرض اإ
ىل الواثئق ادلامعة، وأأ  من النظام املايل للويبو ولحئته فامي  5.5جرت تقياميً عن مدى الامتثال للامدة حصة الإجراءات استنادًا اإ

ل أأن هناك بعض املالحظات  ىل برامج. وبيامن مل تسفر هذه املراجعة عن وجود أأي اس تثناءات، اإ يتعلق ابلأموال املَُحّوةل اإ
 :اليت نوردها عىل النحو التايل

                                                
7

ىل برانمج أ خر من الربانمج واملزيانية لأي فرتة مالية معينة يف 5.5تنص املادة    بشأأن التحويالت عىل: "جيوز للمدير العام أأن حيّول مبالغ من برانمج اإ
جاميل املزيانية، أأهيام أأكرب، مىت اكن حدود مخسة يف املائة من املبلغ املطابق لعامتدات ف رتة الس نتني للربانمج املس تفيد من ذكل، أأو يف حدود واحد يف املائة من اإ

نقحة للمزيانية. وتُبلّغ ذكل التحويل رضوراًي لضامن حسن سري الأعامل. وتُسجل مجيع التحويالت اليت تنشأأ يف الس نة الأوىل من الفرتة املالية يف املقرتحات امل 
 تحويالت اليت تنشأأ يف الس نة الثانية لدلورات التالية للجنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة".ال 
8

 معاهدة أأنظمة يف للأعامل املعمتدة املوارد بزايدة أأو خفض تسوايت لإجراء املرونة العام للمدير تكون واملزيانية، الربانمج تنفيذ دلى: )أأ( 5.6املادة  
 .الأعامل لت ك الإداري ادلمع تقدم اليت الويبو ولربامج ولهاي، ومدريد اءاتالرب  بشأأن التعاون

 تقدم ومعادلت مهنجيات من ،وفقًا ملقتىض احلال ولهاي، ومدريد الرباءات بشأأن التعاون معاهدة احتادات مجعيات تعمتده ملا وفقا التسوايت هذه ُترى)ب( 
 املعنية ليةاملا للفرتة واملزيانية الربانمج اقرتاح يف

9
جراءات فعالية وكفاءة التلكفة بقمية  1321/20اعمتدت ادلول الأعضاء مزيانية    مليون فرنك سويرسي. 23.1برشط تطبيق اإ
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 يقة الربانمج واملزيانيةالتحويالت والإفصاح عهنا يف وث عرض  "2"

جدول املزيانية املعمتدة حبسب الربانمج يف مرفق وثيقة الربانمج واملزيانية صايف رصيد التحويالت للك يس تعرض  .79
جراء حتسني من  ل أأنه ميكن اإ برانمج. وبيامن ميثل هذا العرض أأحد الهنج املمكنة لتوفري معلومات بشأأن معليات التحويالت، اإ

ىل أأو من الربانمج أأثناء فرتة الثنائية مضن بياانت هذا اجلدول. فعىل خالل تضمني معلو  مات تفصيلية عن قمية املبالغ احملوةل اإ
ل 10أألف فرنك سويرسي للربانمج  162سبيل املثال، يف حني يوحض هذا اجلدول املذكور صايف رصيد التحويالت بقمية  ، اإ

ك سويرسي قمية حتويالت وتسوايت أجضيفت عىل الربانمج مقابل مليون فرن 2.6أأن هذا الرصيد يتكون يف الواقع من 
مليون فرنك سويرسي قمية حتويالت وتسوايت ُخصمت من الربانمج. وعالوة عىل ذكل، يُس تخدم صايف رصيد  2.04

تحويالت من نظام الويبو املايل ولحئته واليت تتطلب عدم ُتاوز ال  5.5التحويالت كأساس للتثبت من الامتثال مع املادة 
جاميل املزيانية2% من خمصصات الربامج أأو نس بة 5نس بة   .% من اإ
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ل للمزيانية والتحويالت املعمتدة حبسب الربانمج  اجلدول ابء: اجلدول املَُعدن

 
 الربانمج

املزيانية املعمتدة 
1321/20 

حتويالت 
ىل  اإ

حتويالت 
 من

صايف 
 التحويالت

املزيانية الهنائية 
بعد  1321/20

 التحويالت

 5.417 584 (145) 819 4.840 لرباءاتا 2

لعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت ا 1
 اجلغرافية

6.350 873 (2.503) (663) 5.094 

 29.699 2.236 (4.910) 6.319 28.590 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 0

وارد ملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملا 4
 الوراثية

7.983 235 (2.438) (2.030) 6.677 

 279.125 625 (5.815) 6.443 278.633 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 5

 52.254 (909) (0.498) 1.559 51.394 نظمة مدريد ولهاي ولش بونةأأ  6

 23.264 (413) (948) 518 23.585 التحكمي والوساطة وأأسامء احلقول 7

 0.904 (850) (850) - 4.788 دول أأعامل التمنيةتنس يق ج 8

البدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك  9
 الأقل منوا الالتينية والاكرييب والبدلان 

05.231 0.525 (4.355) (543) 04.561 

 6.501 94 (127) 022 6.409 التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب وأ س يا 23

 22.921 2.583 (2.778) 0.057 23.001 أأاكدميية الويبو 22

 7.192 059 (028) 677 6.901 لتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو بشأأن امللكية الصناعيةا 21

 4.026 (288) (152) 60 4.530 قواعد البياانت العاملية 20

 7.855 827 (520) 2.003 7.308 اخلدمات العاملية للمعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية 24

 8.169 457 (146) 730 7.820 حتديث ماكتب امللكية الفكرية 25

 5.281 597 - 597 4.585 ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات والتحليل 26

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 27  1.800 (259) (132) 41 1.991 اإ

 7.208 073 (203) 533 6.768 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 28

 26.576 (10) (2.380) 2.363 26.599 التواصل 29

 23.523 (431) (884) 481 23.921 املاكتب والعالقات اخلارجية 13

 28.808 (222) (1.348) 2.907 28.948 الإدارة التنفيذية 12

دارة الشؤون املالية واملزيانية والربانمج 11  29.794 890 (103) 2.210 28.932 اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها 10  12.754 162 (2.064) 2.615 12.490 اإ

 43.688 (5.580) (7.346) 2.464 46.172 خدمات ادلمع الإداري 14
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 53.611 125 (2.295) 2.439 53.438 تكنولوجيا املعلومات والتصالت 15

 4.791 (157) (161) 5 5.353 الرقابة ادلاخلية 16

 07.736 466 (2.812) 1.187 07.143 واللغات خدمات املؤمترات 17

 22.085 (774) (774) - 21.259 السالمة والأمن 18

 7.107 (408) (462) 10 7.675 ةاجلديد مرشوعات الإنشاءات 19

 9.041 (2.928) (0.533) 2.582 22.162 الرشاكت الصغرية واملتوسطة 03

 7.152 182 (274) 454 6.973 نظام لهاي 02

       

 604.354 (5.870) (47.783) 42.937 609.917 الإجاميل 

 24.057 6.855 (5.044) 21.298 7.530 غري خمصص 

 648.422 981 (50.214) 54.236 647.403 الإجاميل العام 

 

 .1321/20اجلدول أأعاله مقدار التحويالت والتسوايت اليت متت ابلإضافة أأو اخلصم من الربامج يف الثنائية يتضمن  .83

ىل تعزيز شفافية معليات  تقدمي املعلومات املتعلقة ابلتسوايت والتحويالت للربانمج ابلزايدة أأويؤدي  .82 النقص اإ
 .التحويل

 خالصات تثبيت تقرير أأداء الربانمج .7

جراء حتسينات عىل مقاييس أأداءاحلاجة  أألف.  ىل اإ  الربانمج اإ

ىل أأن تشري  .81 ىل مزيد من الصقل لقياس النتاجئ أأو مؤرش 22% من مؤرشات الأداء )01نتيجة التثبيت اإ ًا( حتتاج اإ
عداد 19 وجود حتدايت لنس بةالأثر بدًل من اخملرجات. واس مترار  ع بياانت اكفية وشامةل وحتليلها واإ % من برامج الويبو يف مَجْ

% من 53رت اتفاق التقارير والإبالغ عهنا دلمع مؤرشات الأداء. وهذا ما يتفق مع نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية اليت أأظه
املشاركني عىل عدم توفر مساعدة تقنية مفيدة منتظمة بشأأن الرصد ابس تخدام احلاسب ال يل وأأدوات مجع البياانت، كام أأفاد 

 .% من املشاركني بعدم توفر أأدوات رصد ملتابعة التقدم احملرز بدلةل املؤرشات والغاايت احملددة هلم48

)حيث بلغت نس بة املؤرشات اليت  1323/22رة أأعاله تعد أأفضل من الثنائية من أأن النتيجة املذكو وعىل الرمغ  .80
ىل مزيد من الصقل،  يالء الاهامتم 45اكنت حباجة اإ ل أأن الأس باب الرئيس ية لهذه التحدايت ما تزال قامئة ويه: أأ( اإ %(، اإ

دارة أأداء الربانمج؛ ب( قياس التقدم احملرز والتحسني املس متر يف تنفيذ ا لربانمج؛ و )ج( توفري أأدوات وأأساليب الاكيف ابإ
عداد التقارير يف شأأهنا  .مناس بة لمتكني مجع بياانت الأداء بفعالية ورصدها واإ

من اس تدامة التقدم احملرز حىت ال ن يف نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الأجلني املتوسط والطويل، يتطلب للتأأكد  .84
ىل مشلكة مؤرشات الأداء  عداد التقاريرالأمر التصدي اإ  .املصممة بشلك غري فعال وعالج عدم وجود أأدوات للرصد واإ
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ىل تطوير أأدوات الرصد ابء.  احلاجة اإ

ىل بذل مزيد من العمل لإعداد أأظهرت  .85 معلية التثبيت وادلراسة الاس تقصائية اليت أججريت مع الربامج، احلاجة اإ
عداد التقارير يف شأأهنا. واس تخدام أأدوات رصد، وهو ما سوف يساعد الربامج عىل مجع بي اانت الأداء اخلاصة هبا وحتليلها واإ

ىل أأدوات للرصد عىل كفاءة مجع بياانت الأداء وصعوبة احلصول علهيا. ولأغراض التدليل فقط، يس تويف   12يؤثر الافتقار اإ
لربامج أأيضا عىل % فقط من ا68%( هذا املعيار عىل حنو اكٍف، وعىل حنو مماثل، يس تويف 68) 02برانمج فقط من أأصل 

 .حنو اكٍف املعيار اخلاص برفع تقارير بياانت الأداء يف التوقيتات احملددة

ىل أأن  وعالوة عىل ذكل، .86 % من املشاركني قد 48تشري ادلراسة الاس تقصائية اليت أججريت أأثناء معلية التثبيت اإ
عداد أأدوات للرصد ملتابعة التقدم احملرز مقابل املؤرشات وا اتحة 41لغاايت ذات الصةل، كام أأفاد أأفادوا بعدم اإ % مهنم بعدم اإ

 .أأدوات مفيدة مجلع معلومات عن أأسس املقارنة

ىل زايدة تاكمل نظم 84) 20برانمج من أأصل  22أأفاد كام  .87 %( واليت اضطلعت بتنفيذ معلية مراجعة لتقيمي احلاجة اإ
ىل وجود حتسينات. بيد أأ  ىل عدم تنفيذ أأي 09ن الرصد احلالية يف معلية الرصد اليويم أأيضا، اإ % من املشاركني قد أأشاروا اإ

نشاء وتطوير نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو هو معلية مس مترة تتطلب التعاون  ن اإ مراجعات للربامج اخلاصة هبم. اإ
دارهتا لأداء الربانمج  .والتواصل والتنس يق للتأأكد من حصول الربامج عىل ادلمع اذلي حتتاجه لتحسني اإ

نشاء  .ميج  الربانمج نظام لضامن اجلودة لإطار أأداءاإ

( بشأأن مراجعة الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو ابلتقدم احملرز يف IA 2013-05تقرير مراجع احلساابت )أأقر  .88
نشاء وتطوير نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ مثل: تطوير وصقل وتبس يط مؤرشات الأداء؛ وضع غاايت م عقوةل؛ س ياق اإ

وحتديد النتاجئ املرتقبة ذات الصةل. فعىل سبيل املثال، ُاس تحدثت نتاجئ مرتقبة عىل مس توى املنظمة خالل الثنائية 
جراء تغيريات يف التصممي التنظميي املؤسيس لتعظمي الفائدة من املوارد البرشية وأأدوارها 1321/20 . كام تضطلع الويبو أأيضًا ابإ

 .ووظائفها

ل أأن معلية قياس الاتساق متثل ت كوبيامن  .89 طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ، اإ جيابية حنو حتسني اإ  الإجراءات خطوات اإ
وقابلية املقارنة للمؤرشات عىل مدار فرتة الثنائية قد أأصبحت معلية معقدة. ويف هذا الصدد، ومع الاعرتاف ابلطبيعة 

الرقابة الإدارية بقياس بياانت الأداء مقابل معيار الاتساق وقابلية املتطورة لهذه العملية، مل تقم شعبة التدقيق ادلاخيل و 
 .املقارنة أأثناء معلية التثبيت هذه

ىل وابلإضافة  .93 ىل ظهور احلاجة اإ ىل ثنائية أأخرى أأيضًا اإ ىل ذكل، قد يؤدي تغيري بعض مؤرشات الأداء من ثنائية اإ اإ
ضافية، وهو ما ميكن أأن يؤ  مؤرش اس مترارية العمل مع ثر عىل قناعة املس تخدمني وعىل أأدوات جديدة للرصد وطلب موارد اإ

 .الأداء

( رفع كفاءة التصممي التنظميي، 1(، و)KPIs( مؤرشات الأداء الرئيس ية املُحس نة )2: )بدور لك منالإقرار ورمغ  .92
نشاء نظام لضامن اجلودة سوف ي كتغيريات تسهم يف  ل أأن اإ سهم بدوره يف املساعدة حتسني نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ، اإ

( النقل الفعنال للملكية عند تغيري املس ئوليات أأثناء التغريات التنظميية؛ 1( نوعية مقاييس الأداء؛ )2عىل زايدة التأأكيد عىل: )
طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ0و ) جراء حتسينات مس مترة يف اإ  .( حتقيق الاس تقرار مع اإ

طار املرحةل الراهنة من مراحل ويف  .91 تطوير الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو، سوف توفر معلية مراجعة جودة اإ
دخال مزيد من التحسينات. وعالوة عىل  جنازه، وسوف حتدد اخلطوط العريضة لفرص اإ الأداء للمنظمة مؤرشًا واحضًا ملا مت اإ
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ينبغي اختاذ تدابري لضامن النقل الفعنال مللكية  ذكل، وكام تواصل الويبو الاضطالع بتغيريات يف التصممي التنظميي املؤسيس،
 .املؤرشات يف حالت تنقالت املوظفني املس ئولني عن ت ك املؤرشات نتيجة لت ك التغيريات

دارهتا أ لية الإرشاف عىل ردود الأفعال والتعليقات الواردةحتسني  ال.د  واإ

عداما تزال  .90 ىل مزيد من املساعدة يف س ياق اإ د أأدوات مجع بياانت الأداء بفّعالية. تتوقف فّعالية الربامج يف حاجة اإ
أأدوات تلقي ال راء والتعليقات، مثل ادلراسات الاس تقصائية، يف هذا الصدد عىل كفاءة التصممي. يس تخدم عدد أأكرب من 

العمل  الربامج ادلراسات الاس تقصائية كأداة مجلع بياانت الأداء خالل احللقات ادلراس ية وادلورات التدريبية وورش
ىل ذكل، أأنشأأت العديد من برامج الويبو مؤرشات للأداء لقياس مس توى رضا ادلول الأعضاء فامي  والاجامتعات. وابلإضافة اإ

 .يتعلق مبختلف اخلدمات

، ل تتوفر دراسة اس تقصائية موحدة تُس تخدم يف تسجيل ردود فعل وتعليقات ادلول الأعضاء ُتاه خمتلف ومع ذكل .94
عداد لك برانمج يتوىلث برامج املنظمة، حي ادلراسة الاس تقصائية اخلاصة به. تمكن خطورة ذكل يف تلقي ادلول الأعضاء  اإ

ىل خلق التباس وقد يؤثر تأأثريًا ضارًا عىل صورة املنظمة  .دراسات اس تقصائية مماثةل من برامج خمتلفة يف الويبو، مما يؤدي اإ

ىل عدم اعتقاد مع ما س بق ذكره، أأشارت ادلراسة الاس تقصائيومتش يًا  .95 % 61ة اليت أججريت أأثناء معلية التثبيت هذه اإ
من املشاركني يف وجود تنس يق مركزي لعملية مجع ردود فعل وتعليقات املس تخدمني من خالل دراسات اس تقصائية هتدف 

ىل تقيمي جودة اخلدمات اليت تقدهما الويبو  .اإ

 

 

 

 

 

 

ء ممثيل ادلول الأعضاء خالل اجامتعات خمتلف جلان الويبو، يؤدي توفر التنس يق املركزي مجلع تصورات وأ راسوف  .96
ىل تنظمي ردود الفعل والتعليقات دارهتا عىل حنو جيد اإ ، وخفض خماطر "امللل" من املشاركة وحتسني نوعية الردود واإ

 .والتعليقات املقدمة بوجه عام

 توصيات تثبيت تقرير أأداء الربانمج .8

 :التوصيات التالية بناًء عىلُوضعت  .97

 ؛املستندية املقدمة من خمتلف برامج الويبوالأدةل  (أأ  )

 ؛ادلراسة الاس تقصائية اليت أججريتنتاجئ  (ب )

طار الأداءنتيجة  (ج )  ؛النظرة العامة عىل اإ
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 ؛ وبتقارير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية السابقةالاسرتشاد  (د )

 .اء املُختارة عشوائياً اليت أججريت مع املوظفني املس ئولني عن تنفيذ مؤرشات الأداملشاورات  (ه )

جراءات ضامن اجلودة لإطار أأداء الربانمج خالل الثنائية : التوصية الأوىل هذه العملية من  سوف تَُمكِّن. 1324/25تنفيذ اإ
ىل اختاذ مزيد من التدابري بغية حتسني نظام الإدارة  تقيمي التقدم احملرز وفقا لأحداث التطورات، وحتديد اجملالت اليت حباجة اإ

القامئة عىل النتاجئ برمته مع أأداء موجه حنو حتقيق النتاجئ / الأثر املطلوب واذلي يوفر معلومات مفيدة ملديري الويبو ولدلول 
 (.الأعضاء )لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية

جراءات تسمل املوظفني املنقولني حديثًا ملهام و : التوصية الثانية ملام وضع ضوابط للتأأكد من أأن اإ حاطة اكمةل واإ ظائفهم تتضمن اإ
لهيم لإدارهتا من قبل شاغيل الوظائف  لهيم أأو يعهد هبا اإ بأأحدث البياانت املتعلقة باكفة قياسات أأداء الربامج اليت س تؤول اإ

دارة املوارد البرشية دارة الربامج والأداء واإ  (.السابقني القامئني ابلتسلمي )لشعبة اإ

عداد التقارير يف شأأهنا أأنظمةتعزيز : التوصية الثالثة / أأدوات الرصد لضامن مجع بياانت الأداء بفّعالية وكفاءة وحتليلها واإ
والإبالغ عهنا لقياس أأداء الربانمج. ويف هذا الصدد، ميكن تنظمي دورات تدريبية موهجة عىل حنو جيد مع الربامج طوال فرتة 

دارة املوارد البرشيةالثنائية كجزء من أأنشطة الإرشاد والتوجيه املعتادة )لشعب دارة الربامج والأداء واإ  (.ة اإ

عداد دراسة اس تقصائية موحدة للتعرف عىل ردود فعل ادلول الأعضاء وتعليقاهتم وتسجيلها لقياس : التوصية الرابعة اإ
ىل حتسني جودة ووجاهة املشاركة وزايدة معدلهتا  ىل ُتنب التكرار واإ مؤرشات الأداء الشامةل. وسوف يؤدي هذا اإ

دارة الربامج والأداء  (.)لشعبة اإ

 توصية عىل التحويالت

املعمتدة حبسب الربانمج يف وثيقة الربانمج واملزيانية بغية تعزيز  والتحويالت تطوير أأسلوب عرض املزيانية: التوصية اخلامسة
ىل ومن الربامج خالل الثنائية  (.بة أأداء الربانمج والأداء)لشع  الشفافية من خالل توفري معلومات عن الاعامتدات املنقوةل اإ
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 تقرير موجز لدلراسة الاس تقصائية بغرض تثبيت تقرير أأداء الربانمج .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السؤال الثالث

عداد مؤرشات أأداء تتصف الإرشادات املوجودة حا ليًا بشأأن كيفية اإ

متخصصة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها ومتصةل ابملوضوع ودحددة بأأهنا 

 وارتباطها مع النتاجئ املرتقبة اكٍف ومفيد.الوقت "سامرت"، 

 

 

 

 

 

 
 

 :السؤال الرابع

أأثناء مرحةل حتديد وصياغة  الفينتلقيُت التدريب املالمئ وادلمع 

خل.الأهداف والنتاجئ   واملؤرشات والغاايت وأأسس املقارنة، اإ

 

 

 

 

 

 
 

 :السؤال اخلامس

/ مؤرشات الأداء / النتاجئ املرتقبةما تزال أأهداف الربانمج اخلاص بنا

ىل حتقيقه.  مالمئة وذات الصةل ملا تسعى املنظمة اإ

 

 

 

 

 

 
 

 :السؤال السادس

راض أأعتقد أأن مؤرشات الأداء وأأسس املقارنة والغاايت ذات قمية لأغ

 قياس التقدم امللموس والنجاح املتوىخ.

 

 

 

 

 

 
 

 :السؤال الأول

هداف الربانمج اخلاص بنا /النتاجئ شاركُت بصورة مبارشة يف وضع أأ 

 املرتقبة/ مؤرشات الأداء/ الغاايت وأأسس املقارنة 

 

 

 

 

 

 
 

 :السؤال الثاين

والتدريب الالزم لوضع أأهداف الربانمج  حصلُت عىل دمع فين مفيد

 اخلاص بنا والنتاجئ املتوقعة واملؤرشات.
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 :ل السابعالسؤا

دارة الأداء وتطوير املوارد  أأعتقد يف ارتباط خطة العمل املتبعة/ نظام اإ

 .البرشية ارتباطًا مبارشًا بغاايت الربانمج

 

 

 

 

 

 
 

 :الثامن ابء

 ساءةل أأمام ادلول الأعضاء.امل 

 

 

 

 

 
 

 :السؤال التاسع

دلينا أأنظمة وأأدوات مفيدة ومناس بة لتسجيل البياانت ورصدها 

عداد التقارير يف شأأهنا.  وحتليلها واإ

 

 

 

 

 
 

 :السؤال العارش

حصلُت عىل مساعدة تقنية مفيدة وبصورة منتظمة عىل تطبيقات 

الرصد ابس تخدام احلاسب ال يل، وعىل أأدوات مجع البياانت وأأيضًا 

طار النتاجئ.  عىل نظم متابعة التقدم احملرز يف اإ

 

 

 

 

 
 

 :السؤال الثامن

عداد  أأس تفيد أأان ورؤسايئ املبارشين من املعلومات املس تخدمة يف اإ

ىل النتاجئ واملؤرشات عىل أأساس منتظم من  ورفع التقارير استنادًا اإ

 أأجل:

 .املنتظم ملراحل تنفيذ الربانمج الثامن أألف: الرصد

 

 

 

 

 

 

 
 

 :السؤال احلادي عرش

ىل املعلومات مع الفائدة املرجوة من يتناسب الوقت الالزم ل لوصول اإ

 اس تخدام ت ك املعلومات.
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 :السؤال الساس عرش

، لتقيمي 1324/25هل مت تنفيذ مراجعة، يف س ياق التخطيط للثنائية 

دماج هنج  ىل دمع وتعزيز من أأجل اإ مدى احتياج نظم الرصد احلالية اإ

د دماجًا اكماًل ابعتبارها وظيفة اإ ارية اعتيادية الإدارة عىل أأساس النتاجئ اإ

 يف سري العمل اليويم؟ 

 

 

 

 

 
 

 :السؤال الثاين عرش

عملية مجع أ راء وتعليقات املس تخدمني يف وجود تنس يق مركزي ل أأعتقد 

ىل من خالل دراسات اس تقصائية هت تقيمي نوعية اخلدمات اليت دف اإ

 .نقدهماً 

 

 

 

 

 

 
 

 :السؤال الثالث عرش

 تتوفر أأدوات مفيدة مجلع معلومات عن أأسس املراجعة.

 

 

 

 

 

 

 
 

 :السؤال الرابع عرش

 تتوفر معلومات الرصد وبياانت الأداء يف الوقت املناسب حال طلهبا.

 

 

 

 

 

 
 

 :السؤال اخلامس عرش

عداد ورفع تقارير  يُطلب منا يف اجامتعات الشعبة/ الربانمج/ القطاع اإ

ىل مؤرشات الأداء بصورة منتظمة ودورية عن التقدم احمل رز استنادًا اإ

 والغاايت احملددة.

 

 

 

 

 

 
 

 :السؤال السابع عرش

ىل حتقيق بعض التحسينات؟  هل أأدى هذا اإ
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 :رشالسؤال الثامن ع 

هل مت حتديد عدد أأقل من الأهداف الواقعية، النتاجئ املرتقبة، 

املؤرشات، الغاايت وأأسس املراجعة الأكرث جدوى أأثناء هذه الثنائية 

ىل  عداد التقارير ورفعها اإ  أأفرقة الإدارة العليا؟لتسهيل اإ

 

 

 

 

 
 

 :السؤال التاسع عرش

عداد أأداة رصد للحصول عىل بياانت متعلقة ابلتقدم احملرز  هل مت اإ

 اسرتشادًا ابملؤرشات املُختارة والغاايت احملددة؟

 

 

 

 

 

 
 

 :السؤال العرشون

كن أأن تؤثر هل جُسلت الافرتاضات واخملاطر اليت مت حتديدها واليت مي

عىل حتقيق النتاجئ يف جسالت اخملاطر كجزء من أأعامل التخطيط لوثيقة 

 ؟1324/25الربانمج واملزيانية 

 

 

 

 

 
 

 :السؤال احلادي والعرشون

شهد اختيار التدابري ونوعية البياانت حتس نًا ابملقارنة بأأخر معلية 

 تثبيت.
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 حتليل التعليقات .23

ىل موضوعات مشرتكة فّ دة يف ادلراسة الاس تقصائية وُصنِ التعليقات الوار  تعَ مُجِ . 98 ومت مرات التكرار، عدد  حبسبت اإ
 التايل: اس تعراضها عىل النحو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التعليق الأول

تعليقات خاصة بوجوب اس تحداث هنج / وسائل دمع أأخرى بغية 

طار النتاجئ، وأأفاكر لتعزيز فّعالية الأدوات  والنظم زايدة التحمك يف اإ

 .القامئة مجلع املعلومات والرصد

 

 

 

 

 
 

 :التعليق الثاين

ت اليت نُفذت كجزء من مراحل التخطيط تعليقات عىل نتاجئ املراجعا

لتقيمي دمج الإدارة عىل أأساس النتاجئ ابعتبارها  1324/25للثنائية 

دارية اعتيادية  .وظيفة اإ

 

 

 

 

 
 

 :التعليق الثالث

تعليقات خاصة بنوعية التغيريات اليت أججريت عىل الأهداف والنتاجئ 

 .املرتقبة والغاايت وأأسس املقارنة خالل فرتة الثنائية

 

 

 

 

 
 

 :التعليق الرابع

عداد أأداة رصد مجلع البياانت املتعلقة ابلتق دم احملرز تعليقات خاصة ابإ

 .بدلةل املؤرشات اخملتارة والغاايت احملددة
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  متابعة تنفيذ توصيات تقارير التثبيت السابقة .22

 

  منفّذة لكيا
  منفّذة جزئيا

    غري منفّذة

 

 PPRاملوقف يف  تثبيت السابقةالتوصيات الواردة يف تقارير ال 
1323/22 

موقف 
 التنفيذ

 التعليقات بشأأن موقف تنفيذ التوصيات

: ينبغي تعزيز معلية التأأكد 2[ التوصية 1323/22]تقرير أأداء الربانمج 
عن طريق حتسني 1321/20من جودة بياانت الأداء خالل الثنائية 

طار النتاجئ  .اجلودة وواثقة الصةل يف اإ

ُاعتربت التوصية منفذة اعتبارا من مارس   غري متوفر
1324. 

: حتقيق التوازن السلمي بني 1[ التوصية 1323/22]تقرير أأداء الربانمج 

دارة الربامج  دارة )ابلنس بة لقسم اإ طار النتاجئ كأداة لرفع التقرير وأأداة لالإ اإ

متخصصة والأداء ومديري الربامج( عن طريق حتديد مؤرشات أأداء 

 . ابملوضوع ودحددة الوقت "سامرت"وميكن حتقيقها ومتصةلوقابةل للقياس 

ُاعتربت التوصية ُمنفذة اعتبارا من أأبريل   غري متوفر
1324. 

: زايدة دمع املراقبة والإرشاد 0[ التوصية 1323/22]تقرير أأداء الربانمج 

ملديري الربامج واملوظفني من خالل حلقات العمل املُيرّسة بغية تصممي 

"سامرت"، وحتسيهنا وتنفيذها وتقوية الإدارة القامئة عىل  مقاييس أأداء

دارة الأداء  دارة الربامج والأداء وقسم اإ النتاجئ داخل املنظمة )لقسم اإ

 (.والتدريب والتطوير

ُاعتربت التوصية ُمنفذة اعتبارا من أأبريل   غري متوفر
1324 

اعيد : ينبغي حتديد املو 4[ التوصية 1323/22]تقرير أأداء الربانمج 

الهنائية لتقدمي تقرير أأداء الربانمج املوحد والتقارير الفردية يف وقت مبكّر 

دارة  1321/20لمتكني تثبيت تقرير أأداء الربانمج الهنايئ للثنائية  )لقسم اإ

 (.الربامج والأداء وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية

 ُاعتربت التوصية ُمنفذة اعتبارا من مارس  غري متوفر
1324 

جراء مراجعة 2[ التوصية 1338/39]تقرير أأداء الربانمج  : ينبغي اإ

ماكنية تعزيز اس تخدام بياانت مؤرشات الأداء. وجيب  لتحديد مدى اإ

تشجيع كبار املس ئولني عىل تعزيز اس تخدام أأنظمة الرصد هبدف تطبيق 

عىل هنج  الهنج القامئ عىل النتاجئ يف أأعامهلم اليومية اس تكامل للرتكزي اجلاري

الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف التخطيط املايل، وتبليغ ادلول الأعضاء، 

 .وذكل يف حدود ما توليه الإدارة العليا من أأولوية لهذا املوضوع

نُفذت هذه التوصية خالل الثنائية   
1321/20. 

: يف حاةل زايدة اس تخدام 1[ التوصية 1338/39]تقرير أأداء الربانمج 

داء لأغراض الرصد ادلاخيل، ينبغي أأن يكون للمس ئولني بياانت الأ 

املرشفني عىل الربامج دور أأكرث وضوحًا يف دمع اس تحداث أأنظمة قوية 

قامة  للرصد وتطبيق ت ك الأنظمة. ول بد أأن يكون هلم دور أأيضا يف اإ

صةل واحضة ووثيقة بني أأهداف الربامج وأأهداف املنظمة الاسرتاتيجية 

 .املرحلية والعامة

نُفذت هذه التوصية خالل الثنائية   
1321/20. 

: ينبغي أأن تشمل املساعدة 0[ التوصية 1338/39]تقرير أأداء الربانمج 

احملددة املقدمة ملدراء الإرشاف والتنفيذ وأأفرقة العمل عىل ما ييل: دمع 

ضايف لس تحداث ما يناسب من أأدوات حاسوبية مجلع البياانت  تقين اإ

 .وحتليلها وتبليغها

نُفذت هذه التوصية خالل الثنائية   
1321/20. 
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 PPRاملوقف يف  تثبيت السابقةالتوصيات الواردة يف تقارير ال 
1323/22 

موقف 
 التنفيذ

 التعليقات بشأأن موقف تنفيذ التوصيات

: جيب أأن تشمل املساعدة 4 [ التوصية1338/39]تقرير أأداء الربانمج 

احملددة املقدمة ملديري الإرشاف والتنفيذ وأأفرقة العمل عىل ما ييل: 

املوافقة عىل معامةل ردود فعل العمالء/املس تخدمني وتعليقاهتم مكقياس 

داء فقط يف حاةل توفر أأنظمة اكفية دلمع معلية مجع البياانت  نوعي للأ

املتاحة، ويفضل وجود تنس يق معزز يف مجع ردود فعل وتعليقات 

 عىل، أأمكن اإن، مس تخديم الأدوات عرب مجيع الربامج، مع الاعامتد

 .مبادرة خدمة العمالء املقرتحة

نُفذت هذه التوصية خالل الثنائية   
1321/20. 

: يتعني أأن تشمل املساعدة 5[ التوصية 1338/39ج ]تقرير أأداء الربانم

احملددة املقدمة ملديري الإرشاف والتنفيذ وأأفرقة العمل عىل: توفري 

التدريب واملشورة عىل املس توى الفردي لفهم معايري املامرسات اجليدة يف 

داء وأأنظمة الرصد وتطبيق ت ك املعايري  .التخطيط للأ

ئية نُفذت هذه التوصية خالل الثنا  
1321/20. 

: جيب أأن تشمل املساعدة 6[ التوصية 1338/39]تقرير أأداء الربانمج 

احملددة املقدمة ملديري الإرشاف والتنفيذ وأأفرقة العمل عىل ما ييل: 

ىل  اس تحداث أأداة للرصد قادرة عىل رصد التقدم احملرز اإجامل ابلستناد اإ

مثاًل،  الأهداف واملؤرشات الرئيس ية بشلك منتظم، ربع س نوي

 لس تخدامات فريق الإدارة العليا.

وينبغي دمج معلية رفع التقارير بطريقة واحضة بشأأن التقدم احملرز 

ابس تخدام مقاييس الأداء يف وثيقة الربانمج واملزيانية يف التقارير الربع 

س نوية الاعتيادية املرفوعة اإىل فريق الإدارة العليا. ولكن قد يصعب تنفيذ 

طار الأداء احلايلذكل يف الوقت ا  .حلايل ابلنظر اإىل تعقد اإ

نُفذت هذه التوصية خالل الثنائية   
1321/20. 

 

 شكر وتقدير

ىل مجيع أأعضاء هيئة العمل املعنيني نظري ما قدموه من مساعدة تتوجه  شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ابلشكر اإ
 .ذه املهمةوأأظهروه من تعاون وأأبدوه من اهامتم أأثناء تنفيذ ه

 

عداد:   بورايه أ ليان غاراب وساش يدهاراإ

 غلوتوناكي أأفنديو مراجعة: 

تيريي راجاوبيلنياعامتد: 



WO/PBC/22/9 
36 
 

 جدول التوصيات

 

الوحدة / املدير  الأولوية # التوصية
 املس ئول

املوعد احملدد 
 للتنفيذ

 تعليق الإدارة وخطة العمل

جراءات ضامن اجلودة لإطار أأداء: التوصية الأوىل الربانمج خالل  تنفيذ اإ
هذه العملية من تقيمي التقدم احملرز وفقا  سوف تَُمكِّن. 1324/25الثنائية 

ىل اختاذ مزيد من  لأحداث التطورات، وحتديد اجملالت اليت حباجة اإ
الإجراءات بغية حتسني نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ برمته مع أأداء موجه 

اذلي يوفر معلومات مفيدة ملديري الويبو حنو حتقيق النتاجئ / الأثر املطلوب و 
دارة الربامج والأداء(  .ولدلول الأعضاء )لشعبة اإ

 عالية

 

   

جراءات تسمل املوظفني املنقولني : التوصية الثانية وضع ضوابط للتأأكد من أأن اإ
ملام بأأحدث البياانت املتعلقة باكفة  حاطة اكمةل واإ حديثًا ملهام وظائفهم تتضمن اإ

لهيم لإدارهتا من قبل قياسات أأداء ا لهيم أأو يعهد هبا اإ لربامج اليت س تؤول اإ
دارة الربامج والأداء  شاغيل الوظائف السابقني القامئني ابلتسلمي )لشعبة اإ

دارة املوارد البرشية  (واإ

    متوسطة

تعزيز أأنظمة/ أأدوات الرصد لضامن مجع بياانت الأداء بفعالية : التوصية الثالثة
ع داد التقارير يف شأأهنا والإبالغ عهنا لقياس أأداء الربانمج. وكفاءة وحتليلها واإ

ويف هذا الصدد، ميكن تنظمي دورات تدريبية موهجة عىل حنو جيد مع الربامج 
دارة  طوال فرتة الثنائية كجزء من أأنشطة الإرشاد والتوجيه العادية )لشعبة اإ

دارة املوارد البرشية  (.الربامج والأداء واإ

 عالية

 

   

عداد دراسة اس تقصائية موحدة للتعرف عىل ردود فعل : الرابعة التوصية     متوسطةاإ
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ادلول الأعضاء وتعليقاهتم وتسجيلها لقياس مؤرشات الأداء الشامةل. وسوف 
ىل حتسني جودة ووجاهة املشاركة وزايدة  ىل ُتنب التكرار واإ يؤدي هذا اإ

دارة الربامج والأداء  (.معدلهتا )لشعبة اإ

املعمتدة حبسب  والتحويالت تطوير أأسلوب عرض املزيانية: ةالتوصية اخلامس
الربانمج يف وثيقة الربانمج واملزيانية، بغية تعزيز الشفافية من خالل توفري 

ىل ومن الربامج خالل الثنائية )لشعبة أأداء  معلومات عن الاعامتدات املنقوةل اإ
 (.الربانمج والأداء

    متوسطة
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 املرفقات

 عريف معايري التثبيتت املرفق الأول

 اجامتعات حتديد العينات العشوائية املرفق الثاين

 تقياميت التثبيت متضمنة التقيمي املرفق الثالث

طار التثبيت املرفق الرابع  اإ

 

 

  ]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول

 تعريف معايري التثبيت

ونة "معايري املامرسات اجليدة ابلنس بة لأنظمة فريق التثبيت صيغة معدةل للوثيقة املعن طّبق، الإجراءاتتيسري من أأجل 
عدادالبياانت"،  مكتب التدقيق الوطين للمملكة املتحدة من اإ

10
وابلتايل، ينبغي أأن تتحىل بياانت الأداء واملعلومات . 

عداد تقارير تنفيذ الربامج   :ابلصفات التاليةاملس تخدمة يف اإ

ليه هتدفابلنس بة ملا  واثقة الصةل والفائدة .2 جناز "نظمةامل " اإ التحديد المكي وفقا ملقاييس الأداء. جيب أأن يتضمن  من اإ
مهنجية  ومؤرشات الأداء. كام ينبغي عىليف النتاجئ املرتقبة  علهيااملنصوص  جوانب الأداءمعلومات تغطي اكفة عداد التقارير اإ و 

دراج البياانت بلورة ضعيفة الأثر عىل والافرتاضات  مجع البياانت واملعايري والافرتاضات أأل تكون مضلةل. وجيدر عدم اإ
 .الرأأي اخلاص ابلتثبيت

عىل مجيع ل بياانت الأداء متوينبغي أأن تش   للكشف عن مدى التقدم احملرز بدلةل قياس الأداء. الكفاية/ الشمولية .1
ىل ما تقتضيه مقاييس الأداء جراء تقيمي شامل لإعداد التقارير استنادًا اإ  .املعلومات املتاحة بغرض اإ

لهيامج .0 والتقرير وحتليل  والنفاذيتعني توفر النظم املناس بة بغرض التسجيل . ع البياانت بفعالية/ سهوةل الوصول اإ
 .البياانت الالزمة لإعداد التقارير وفقا ملقاييس الأداء

ماكنية املقارنة .4 املامثةل  جيب أأن تتناول املعلومات املؤرشات الرئيس ية. (1321/21)مل تُس تخدم يف تثبيت  الاتساق/ اإ
جراء مقارانت هادفة. ول مينع مبدأأ الاتساق من اس تخدام الإجراءات أأو املهنجيات الأكرث دقة حال توفرها متُكّن اليت  من اإ

اتحهتا. بيد أأنه جيب توثيق أأي تغيري يف الإجراءات واملهنجيات وتربير اس تخدامه بشفافية مطلقة. ويتحقق الاتساق مبا  واإ
 :ييل

  هنجية عىل فرتات خمتلفة؛تطبيق متطلبات امل 

  التشابه يف تطبيق التوجهيات واملعارف املتاحة فامي بني املشاريع والربامج ذات اخلصائص املامتثةل مثل تطبيق

 املهنجية، واس تخدام التكنولوجيا، وتوقيت الفرتة الزمنية وأأوجه التشابه بني الأقالمي؛

  عرب السيناريو احملمتل لأساس املقارنة؛تطبيق الاختبارات والافرتاضات عىل قدم املساواة 

  ضامن تطبيق املبادئ املس تخدمة لتكوين رأأي خبري بطريقة متساوية، داخليا وخارجيًا، وعىل مدار الوقت

 وعىل خمتلف املشاريع والربامج.

 

ماكنية املقارنة حتقيق وميكن  و من برامج متشاهبة يف ملعلومات سواء من فرتات زمنية سابقة أأ افقط يف حاةل توفر اس مترارية اإ
ماكنية اعىل أأمهية تؤكّد عدة أأس باب أأماكن أأخرى. و  أأوًل، قد ينطوي حتقيق حتسن يف أأداء فملقارنة واس مترارية القياس. اإ

برانمج ما عىل تغيري جوهري وهيلكي من النوع اذلي ل ميكن تنفيذه عىل املدى القصري. حيث تتطلب ت ك التغيريات يف 
أأداء هبا قاس ياثنيا، ميكن أأن يؤدي تغيري الكيفية اليت والوقت يك"تس تقر" وتبدأأ يف التأأثري عىل النتاجئ. من  العادة بعضاً 

ىل حرية املوظفني القامئني ابلعمل وتش تيت انتباههم، والالتباس بشأأن الأهداف اليت يعملون من أأجلها.  اثلثا، من والربانمج اإ
صدار الأحاكم  مناملفيد توفر معلومات جيدة قابةل للمقارنة  ذا ما أأدت حول الكيفية اليت تعمل هبا "املنظمة". أأجل اإ فاإ

ىل تغيري ما  جراء مقارنة عرب الس ننييُقالربامج اإ  .اس، فس يصبح من العسري اإ

                                                
10

طار معل لبياانت الأداء، مكتب رئاسة الوزارة النس يجاختيار    1332، مارس امللكية وزارة اخلزانة، الصحيح، اإ
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ماكنية التحقق .5 مبا يفي مبعايري الاس تخدام املطلوب، وأأن تتصف ابلس تجابة للتغيري مع توفر توثيق واحض  ادلقة/ اإ
 .ميكن التحقق من حصة الاجراءات اليت ينتج عهنا القياس بشأأهنا، حبيث

وفامي يتعلق ابلتثبيت، يتطلب  .من الناحية العمليةالتخيل عن التحزي وعدم التيقن بقدر الإماكن  ،الالزتام مببدأأ ادلقةويتطلب 
ماكنية التحقق   :عىل مس توينيتوفر ادلقة واإ

  ثبات املادي للبياانت واملعلومات المكية، ويُ املس توى الأول ابدلقة والتوثيق املستندييتعلق  ؛قصد به الإ

  ثبات املادي للمعلومات غري المكية، ويُ ابدلقة والتوثيق املستندياملس توى الثاين ويتعلق  .قصد به الإ

نتاج املعلومات ابنتظام ابلقدر اذلي يسمح مبتابعة التقدم احملرز، و، رفع التقارير يف التوقيتات املقررة .6 ابلرسعة وذكل ابإ
 .اليت تكفل اس مترار الاس تفادة من ت ك املعلومات

واختاذ  الفهم والاستيعابوهو الكشف عن املعلومات للسامح للمس تخدمني املس هتدفني من ، الوضوح/ الشفافية .7
ىل القرارات بدرجة معقوةل من الثقة. وتتعلق الشفافية   حة وواحضةابملعلومات بطريقة مفتو الإبالغ ابدلرجة اليت يُنظر هبا اإ

ىل أأدةل واثئقية.  ُ و وواقعية ودحايدة ومتسقة ومستندة اإ ن كَ يتعني تسجيل املعلومات ومجعها وحتليلها ابلأسلوب اذلي مي
قرار مبصداقيهتا.  أأمور، ويتطلب حتقيق الشفافية مجةل املراجعني ادلاخليني واملس تخدمني اخلارجيني املس هتدفني من الإ

 :بيهنا من

  ات وتوثيقها بوضوح ورصاحة؛اكفة الافرتاضبيان 

 الإشارة الواحضة للمواد والواثئق املرجعية؛ 

 توضيح الواحضة للمواد والواثئق املرجعية؛ 

 التحديد الواحض لاكفة التغيريات اليت ُُترى عىل معليات التوثيق؛ 

 ُتميع املعلومات وتوثيقها بطريقة متكن من التثبيت املس تقل؛ 

  ومصادر املعلومات  واملقاييسسبيل املثال، اختيار الإجراءات واملهنجيات  الرشح و/أأو التربير )عىلتوثيق

 (؛والعوامل الرئيس ية ومعايري أأخذ العينات

 توثيق مربرات الاختيار؛ 

  توثيق الافرتاضات، واملراجع والأساليب ابلشلك اذلي يُمكّن هجة أأخرى من اس تخراج معلومات واردة

 التقارير؛ يف

 للمرشوع قد تؤثر يف قرارات املس تخدمني املس هتدفني. توثيق أأي عوامل خارجية 

 

 :قرارات املس تخدمني املس هتدفنييف قد تؤثر للمرشوع أأي عوامل خارجية وهناك 

شارات السري .8 شارات السري . دقة نظام اإ تقيمي وأججري من بياانت الأداء.  جزءاً  يعدمنفصةل ول بوظيفة يتحىل نظام اإ
ىل  ماكنية لدلقة استنادًا اإ تقرير أأداء ربير التقديرات عىل أأساس املعلومات املقدمة يف بياانت الأداء الواردة كجزء من تاإ

 .1321/20ثنائية الربانمج لل 

 الثاين[ املرفقييل ذكل ]



WO/PBC/22/9 
ANNEX II 
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 عشوائيةال عينات ال  حتديداجامتعات 

خيل والرقابة الإدارية من ينوب عهنم يف حضور موظفي شعبة التدقيق ادلا أأو ،الإدارة العليا للويبوقام أأعضاء فريق 
(IAOD)من مؤرش أأداء للك برانمج.عينات عشوائية  ، بتحديد 

عن  سؤولامل  التارخي
 الربانمج

 / الربامج امس الربانمج وظيفته

1324أأبريل  8 الابتاكر املدير العام املساعد، قطاع  بويلالس يد  
 والتكنولوجيا

  قانون الرباءات والابتاكر – 2برانمج 
 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات – 5برانمج 
 الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر  – 03برانمج 

1324أأبريل  8 املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  – 4برانمج  انئب املدير العام، قطاع القضااي العاملية  الس يد ويتشارد 
 واملوارد الوراثية

 اطة وأأسامء النطاقاتالتحكمي والوس – 7برانمج 
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية – 27برانمج   اإ
 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية – 28برانمج 
 التواصل – 29برانمج 
 ، الرشاكة واملاكتب اخلارجيةالعالقات اخلارجية– 13برانمج 

1324أأبريل  8 دارة الربامج واملوارد – 11برانمج  قطاع التنظمي والإدارةاملدير العام،  مساعد  ساندرامالس يد    اإ
  خدمات ادلمع الإداري – 14برانمج 
 املعلومات وتكنولوجيا التصالت – 15برانمج 
 اخلدمات املتعلقة ابملؤمترات واللغات – 17برانمج 
 السالمة والأمن – 18برانمج 
 مرشوعات البناء – 19برانمج 

1324أأبريل  8 ورئيس هيئة مكتب املدير  املدير التنفيذي الس يد براساد 
 العام

 الإدارة التنفيذية – 12برانمج 

اقتصادي أأول، شعبة الاقتصاد  مسؤول الس يد فينك 1324أأبريل  8
 والإحصاء

 ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات  – 26برانمج 

مساعد املدير العام، قطاع الثقافة  الس يد الكرك 1324أأبريل  9
بداعية  والصناعات الإ

 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  – 0 برانمج

دارة لبدلان  موظف برامج مساعد، الس يد فريليك 1324أأبريل  9 اإ
 املتقدمة والبدلان يف طور الانتقال.

 التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب وأ س يا – 23برانمج 
 

 دول أأعامل التمنيةتنس يق ج – 8برانمج  انئب املدير العام، قطاع التطوير الس يد أأونامي 1324أأبريل  23
بدلان أأفريقيا، املنطقة العربية، أأس يا واحمليط  – 9برانمج 

 الهادئ، أأمرياك الالتينية والاكرييب، البدلان الأقل منوًا.
 أأاكدميية الويبو  – 22برانمج 

، قطاع العالمات التجارية املدير العامانئب  ة واجنالس يد 1324أأبريل  23
 والتصاممي 

مات التجارية، التصاممي الصناعية والبياانت العال – 1برانمج 
 اجلغرافية

 أأنظمة مدريد ولش بونة – 6 برانمج
 نظام لهاي – 02برانمج 

قطاع البنية التحتية املدير العام،  مساعد اتاكغية الس يد 1324أأبريل  23
  العاملية

 عايري امللتصنيفات ادلولية و ا – 21برانمج 
 امليةقواعد البياانت الع – 20برانمج 
ىل املعلومات واملعارف – 24برانمج   خدمات النفاذ اإ
 حتديث ماكتب امللكية الفكرية – 25برانمج 

1324أأبريل  22  مدير، موساالس يدة  
دارة املوارد البرشية  اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها – 10برانمج   اإ

  

 املرفق الثالث[ييل ذكل ]
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 تقياميت التثبيت متضمنة التقيمي

  عىل حنو اكٍف  املعايري تس تويف
  تس تويف املعايري جزئيا

  ل تس تويف املعايري

 

 قانون الرباءات – 2الربانمج 

النس بة املئوية لدلول الأعضاء اليت تعتقد يف فائدة وقمية املعلومات املقدمة بشأأن املبادئ القانونية لنظام الرباءات واملامرسات : مؤرش الأداء

 .ا جوانب املرونة املوجودة يف النظام والتحدايت اليت تواهجهااملرتبطة به، ومن بيهن

 

 تقيمي بياانت الأداء .2

  :التقدير
 املعايري           تس تويف املعايري عىل حنو اكٍف                                    تس تويف املعايري جزئيًا                              ل تس تويف          

                 

 التعليقات/ أأوجه القصور يف البياانت  معيار بياانت الأداء 

بياانت الأداء املس تخدمة يف التقيمي بأأهنا ذات صةل وفائدة لأن ادلارسة الاس تقصائية تتصف   واثقة الصةل/ الفائدة .أأ 2

دراك ادلول الأعضاء لنوعية وفائدة املاليت أججريت توفر لإدارة الربانمج ر  علومات ؤى عن اإ

  .املقدمة من قبل الربانمج

اكفة بياانت الأداء اكفية وشامةل بفضل ادلراسة الاس تقصائية اليت أأجرهتا شعبة التدقيق تعد   الكفاية/ الشمولية .ب2

 .بدلاً  42الربانمج، واليت شارك فهيا عىل الأقل  ادلاخيل والرقابة الإدارية أأثناء تقيمي

بياانت الأداء من خالل املسح اذلي أأجرته الشعبة لدلول الأعضاء وميكن احلصول مُجعت   وةل احلصول علهيامجع البياانت بفعالية/ سه .ج2

 .عىل التقرير عند طلبه

 .بياانت الأداء بطريقة تسمح ابلتحقق الفعنال من دقهتاُعرضت   ادلقة/ قابلية التحقق .د2

الأعضاء احلصول عىل بياانت الأداء يف الوقت املناسب من خالل تقرير تقيمي لدلول ميكن   رفع التقارير يف التوقيتات املقررة .ه2

 .ملرة واحدة فقط

داء واختاذ القرارات بدرجة معقوةل تسمح   الوضوح/ الشفافية .و2 بياانت الأداء للمس تخدمني املعنيني ابلفهم اجليد للأ

 .ومتسقة من الثقة. كام ترد البياانت يف التقارير بطريقة واحضة وواقعية

    

 .من خالل تقيمي املعلومات املقدمة، يتضح استيفاء بياانت الأداء للمعايري عىل حنو اكٍف   الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء .ز2

شارات السري ) .1  (TLSتقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري متوفر                دقيق                                    غري دقيق                         

 
ىل بياانت الأداء املقدمة ملؤرش الأداء املُختار،   دقة نظام اإشارات السري .أأ 1  واذلي جسلالتقيمي اذلايت  يتضح دقةاستنادًا اإ

 ."دحقق ابلاكمل"

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب1

 

 اجلغرافية اعية والبياانتوالرسوم والامنذج الصنالعالمات التجارية  – 1الربانمج 

X   

X  
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عدد ادلول الأعضاء اليت حصلت عىل مشورة ترشيعية يف جمال العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت : مؤرش الأداء

 .اجلغرافية

 

 تقيمي بياانت الأداء .2

  :التقدير

 تس تويف املعايري جزئيًا                              ل تس تويف املعايري                   تس تويف املعايري عىل حنو اكٍف                                     

                 

 التعليقات/ أأوجه القصور يف البياانت  معيار بياانت الأداء 

لتوزيع اجلغرايف واخلدمات تُعترب بياانت الأداء وثيقة الصةل نظراً ملا توفره من معلومات عن ا  واثقة الصةل/ الفائدة .أأ 2

  .املقدمة لدلول الأعضاء، وتساعد عىل حتديد أأنشطة خطة العمل

يُس تخدم جدول بياانت لتسجيل ومتابعة طلبات احلصول عىل املشورة الترشيعية، ويتضمن   الكفاية/ الشمولية .ب2

الفعل  هذا التسجيل: اترخي اس تالم الطلبات واترخي الإرسال والأفراد املس ئولني ورد

 .والتعليقات الواردة

يتوفر نسخ ورقية احتياطية لبياانت الأداء الواردة يف جدول البياانت، وحُيتفظ هبا يف نظام   مجع البياانت بفعالية/ سهوةل احلصول علهيا .ج2

لهيا يداع يسهل الوصول اإ  .اإ

ظراً لأن لتسجيل عدد ادلول الأعضاء اليت تلقت تَُقمّي بياانت الأداء بأأهنا "دقيقة جزئيًا" ن  ادلقة/ قابلية التحقق .د2

حصاء بعض البدلان اليت حصلت عىل أأنواع خمتلفة 12بدًل من  14مشورة  . حيث تكرر اإ

 .من املشورة أأكرث من مرة يف البياانت املَُبلنغ عهنا يف البداية

مج واملزيانية، وتقرير أأداء الربانمج وأجبِلغت اإىل الإدارة وردت بياانت الأداء يف وثيقة الربان  رفع التقارير يف التوقيتات املقررة .ه2

 .أأثناء اجامتعات الربانمج لرصد ودمع تنفيذ أأنشطة خطة العمل

تتصف بياانت الأداء ابلوضوح والشفافية، وميكن تتبعها يف جدول بياانت خمصص ذلكل.   الوضوح/ الشفافية .و2

 .ودمعها يف جدول البياانتتتوفر امللفات مع معلومات لتأأييد البياانت 

    

تقيمي املعلومات املقدمة، ميكن اس تخالص أأن بياانت الأداء تفي ابملعيار عىل حنو استناداً اإىل   الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء .ز2

 اكٍف.

شارات السري ) .1  (TLSتقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري دقيق                         غري متوفر           دقيق                                         

 
شارات السري .أأ 1 ىل بياانت الأداء املقدمة ملؤرش الأداء املُختار، يُعترب التقيمي اذلايت "دحقق ابلاكمل"   دقة نظام اإ استنادًا اإ

ىل الغاية احملددة:  ىل 43غري دقيق، نظرًا لعدم الوصول اإ  12 دوةل، حيث قُدمت املشورة اإ

شارات السري ليكون  دوةل فقط من ادلول الأعضاء خالل الثنائية. وذلا، يتعني تعديل نظام اإ

 "."دحقق جزئياً 

ىل عدد ادلول الأعضاء اليت تلقت مشورة ترشيعية خالل الثنائية   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب1 مل ترش بياانت الأداء اإ

قاط القانونية بصفة فردية اليت قُدمت املشورة يف شأأهنا فقط، ولكهنا أأشارت أأيضًا اإىل عدد الن

عداد مشاريع القوانني والترشيعات. ويعد هذا الأمر عىل جانب من الأمهية، نظرًا  يف س ياق اإ

لأن الربانمج الثاين يوفر املشورة الترشيعية يف ثالثة جمالت قانونية خمتلفة، وحتديدًا: قانون 

X   

X  
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صاممي الصناعية وقانون البياانت اجلغرافية. ويف بعض احلالت، العالمات التجارية وقانون الت

اش متلت الطلبات املقدمة من بدل واحد احلصول عىل مشورة يف اجملالت القانونية الثالثة، 

بيامن اقترصت الطلبات املقدمة يف حالت أأخرى عىل جمال واحد أأو جمالني فقط. وليك 

نتاج الفعيل للربانمج بصورة أأ  دق، جيب أأن يُضاف مع عدد ادلول الأعضاء اليت يُسجل الإ

عداد  حصلت عىل مشورة قانونية عدد الاستشارات القانونية اليت وفّرها الربانمج يف س ياق اإ

 28مسودات الترشيعات الفردية. يوحض الرمق الثاين )ويُقصد به املشورة القانونية يف شأأن 

( بصورة 1320نقطة أأخرى يف  28، و1321نقطة قانونية ملشاريع القوانني والترشيعات يف 

نتاج الفعيل للربانمج، ويقرتب بصورة أأقرب متامًا مع أأسس املقارنة املرجعية  .أأكرث واقعية الإ
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 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة – 0الربانمج 

بداعية دحددة والط : مؤرش الأداء دارة حق املؤلف يف صناعات اإ لبات املقدمة يف هذا الشأأن عدد مرات حتميل أأدوات الويبو اخلاصة ابإ

 .وتوزيعها

 

 تقيمي بياانت الأداء .2

  :التقدير

 املعايري          تس تويف املعايري عىل حنو اكٍف                                    تس تويف املعايريجزئيًا                              ل تس تويف           

                 

 التعليقات/ أأوجه القصور يف البياانت  الأداءمعيار بياانت  

ىل حتقيقه كام يتضح يف   واثقة الصةل/ الفائدة .أأ 2 تتصف بياانت الأداء بواثقة الصةل الفائدة ابملقارنة مبا تسعى املنظمة اإ

التفصيل المكي لعدد مرات التحميل وعدد الاس تفسارات الواردة وتوزيعها. ويشمل هذا اكفة 

  .للأداء املتوقع وفقا ملؤرش الأداء اجلوانب الهامة

 .تتصف بياانت الأداء املَُبلّغ عهنا ابلكفاية والشمولية لبيان مدى التقدم احملرز بدلةل املؤرش  الكفاية/ الشمولية .ب2

لهيا من خ  مجع البياانت بفعالية/ سهوةل احلصول علهيا .ج2 الل املعلومات اليت مُجعت من ُُتمع بياانت الأداء بكفاء وفعالية ويسهل الوصول اإ

مصادر خمتلفة، ومن بيهنا قسم التصالت بش بكة الإنرتنت واملكتبة وقسم توزيع املنشورات 

 .CD/DVDووحدة نسخ أأقراص 

ىل الواثئق ادلامعة اليت مت احلصول علهي  ادلقة/ قابلية التحقق .د2 ا تُعترب بياانت الأداء دقيقة وقابةل للتحقق مهنا استنادًا اإ

من قسم التصالت بش بكة الإنرتنت واملكتبة وقسم توزيع املنشورات وبياانت الربيد 

 .الالكرتوين

ومن أأجل تقيمي التثبيت، اس تغرق الربانمج أأكرث من ثالثة أأسابيع لتحضري بياانت الأداء.   رفع التقارير يف التوقيتات املقررة .ه2

عداد ورفع التقارير يف التوقيتات وابلتايل، يفي الربانمج ابملعايري عىل حنو جز يئ فامي يتعلق ابإ

 .املناس بة

ىل البياانت املَُبلّغ عهنا  الوضوح/ الشفافية .و2  .تتصف بياانت الأداء ابلوضوح والشفافية استنادًا اإ

    

مة، ميكن اس تنتاج أأ   الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء .ز2 ن بياانت الأداء تفي ابملعايري عىل حنو استناداً اإىل تقيمي املعلومات املُقَدن

 .اكٍف 

شارات السري ) .1  (TLSتقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 دقيق                                    غري دقيق                         غري متوفر                

 
شارات السري .أأ 1  ."ابلاكمل"دحقق  واذلي جسلقدير التقيمي اذلايت تثبيت ت  دقة نظام اإ

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب1

 

X   

X  
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 املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية – 4الربانمج 

عداد صك دويل قانوين/ صكوك دولية قانونية: مؤرش الأداء  .التقدم احملرز يف مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية حنو اإ

 

 بياانت الأداء تقيمي .2

  :التقدير

 املعايري           تس تويف املعايري عىل حنو اكٍف                                    تس تويف املعايري جزئيًا                              ل تس تويف          

                 

 التعليقات/ أأوجه القصور يف البياانت  معيار بياانت الأداء 

ُوِصَفت بياانت الأداء املقدمة ملؤرش الأداء هذا بأأهنا مفيدة، حيث توفر معلومات قيّمة عن   واثقة الصةل/ الفائدة .أأ 2

طبيعة مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية والتقدم احملرز يف املفاوضات حىت ال ن يف س ياق 

عداد صك دويل )صكوك دولية  (.اإ

مة ابلكفاية والشمولية حيث تتضمن اكفة املعلومات ذات الصةل تتصف بياان  الكفاية/ الشمولية .ب2 ت الأداء املُقدن

جراء تقيمي سلمي ملا أجحرز من تقدم بدلةل مؤرش الأداء. تضمنت بينات الأداء  اليت تسمح ابإ

الرئيس ية تقارير منتظمة عن مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية، والواثئق ذات الصةل واليت 

 .ليةُوصفت ابلشمو 

ميكن الاطالع عىل اكفة بياانت الأداء عىل ش بكة الانرتنت، وعىل هذا النحو، فهيي متاحة   مجع البياانت بفعالية/ سهوةل احلصول علهيا .ج2

 .للجمهور العام

مية تَُبلنغ بياانت الأداء بوضوح وعىل حنو متسق عقب لك اجامتع من اجامتعات اللجنة احلكو   ادلقة/ قابلية التحقق .د2

ىل  ىل ادلول الأعضاء يف الويبو. وميكن التحقق من هذا الأمر بسهوةل ابلرجوع اإ ادلولية اإ

 .الواثئق املتاحة عىل موقع الويبو عىل ش بكة الإنرتنت

مية حيصل مجيع ادلول الأعضاء عىل بياانت الأداء يف لك اجامتع من اجامتعات اللجنة احلكو   رفع التقارير يف التوقيتات املقررة .ه2

ادلولية طوال الثنائية عىل حنو فوري. كام تُتاح أأيضا اكفة الواثئق ذات الصةل والتقارير الهنائية 

مجليع ادلول الأعضاء يف الوقت مناسب. كام حصل فريق التثبيت أأيضًا بسهوةل عىل اكفة 

 .الواثئق فور طلهبا

افية لمتكني املس تخدمني من التفهم اجليد جدًا يمت الإفصاح عن بياانت الأداء بوضوح وشف  الوضوح/ الشفافية .و2

ملفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية، وس بل امليض قدمًا. وتتضمن الواثئق معلومات مثل 

املواد اليت تتضمن معلومات أأساس ية ومشاريع املقرتحات والتغيريات اليت تطرأأ بعد صدور 

 .زهية ومفتوحة وشفافةالتقارير املرحلية الهنائية، ومجيعها تَُبلّغ بطريقة ن

مة، ميكن اس تنتاج أأن بياانت الأداء تفي ابملعايري عىل حنو   الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء .ز2 استناداً اإىل تقيمي املعلومات املُقَدن

 .اكٍف 

شارات السري ) .1  (TLSتقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري دقيق                         غري متوفر        دقيق                                            

 
شارات السري .أأ 1 ىل بياانت الأداء املقدمة ملؤرش الأداء املُختار، مت التثبت من دقة تقدير التقيمي   دقة نظام اإ استنادًا اإ

 دحقق جزئيًا".اذلايت واذلي جُسل عىل أأنه "

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب1

X   

X  X 
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 نظام جمعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات - 5جم  الربان

 زايدة ردود ال فعال جمن جمس تخديم املعاهدة بشأ ن أ داء النظام بصفة عاجمة :جمؤرش ال داء

 

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ل تس تويف املعايري                                  تس تويف املعايري عىل حنو اكٍف                                    تس تويف املعايري جزئيًا                

         

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

تتناول بياانت ال داء عدد ردود ال فعال امللمتسة وليس عدد ردود ال فعال املتلقاة عىل النحو املذكور يف جمؤرش   القمية/الوجاهة  .أأ  .2

ىل. ال داء ضافة ا  ذكل، ُأعرب عن الهدف املتفق عليه جمن حيث الطلبات غري الرمسية لردود ال فعال عوضًا  وا 

 .عن ردود ال فعال املتلقاة

كام أ قر الربانجم  بأ ن الهدف . والقمية يتسامن ابلوجاهةووفقًا للربانجم ، اكن جمؤرش ال داء والهدف عند وضعهام 

نه مثة عالقة تالزم غري جمبارشة وجمؤرش ال داء ال تربطهام عالقة تالزم جمبارشة، رمغ وأ خريًا، . أ نه ميكن القول ا 

ىل أ ن البياانت ذات وجاهة وقمية فامي يتعلق ابلهدف، رمغ أ نه أ عرب عنه بصورة خمتلفة عن  خلص الربانجم  ا 

 .املؤرش

هنا ال تتناول جمؤرش ال داء رمغ أ هنا ت   الشمول/الكفاية  .ب .2 ذ ا   .تناول الهدفال تعترب بياانت ال داء اكفية وشاجمةل ا 

ىل أ شار الربانجم    سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 أ ن بياانت ال داء جمس متدة جمن جسالت الندوات والعروض وزايرات املس تخدم اليت جرت اإ

تفظ بسجالت جمس تقةل لهذه الطلبات دراج طلبات ردود ال فعال؛ ولكن مل ُيح  .فهيا العادة عىل ا 

ىل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة اال دارية يك تثبت ال رقام الواردة  وجمن مث، مل تقدم أ ي واثئق جمؤيدة ا 

ىل جمؤرش البياانت يف تقرير أ داء الربانجم   .ابالستناد ا 

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2 تفظ بأ ي جسالت جمس تقةل بشأ ن عدد الطلبات املقدجمة، وتقوم   ا  ذ مل ُيح ال ميكن التحقق جمن دقة بياانت ال داء ا 

افرتاض أ ن ممارسة طلب ردود ال فعال قد طبقت يف لك جمن ال حداث املشموةل يف بياانت ال داء عىل 

 .التقرير

ىل   رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2 ذ جمثل هذا التقرير أ وىل جمبادرات الامتس ردود أ فعال املس تخدجمني بصورة جمنتظمة، نوقشت احلاجة ا  ا 

ح   . عد أ ي تقرير غري تقرير أ داء الربانجم الامتس ردود أ فعال يف اجامتعات داخلية ولكن مل ي

ىل أ نه ال توجد أ ي طريقة مجلع املعلوجمات وتسجيلها   الشفافية/الوضوح  .و .2 ال تتسم بياانت ال داء املقدجمة ابلوضوح أ و الشفافية نظرًا ا 

ىل أ ن الأداء. عىل حنو جمتسق ويف صورة واثئقية بغية تقدمي تقرير بشأ ن جمؤرش  ضافة ا ىل ذكل ونظراً ا  وا 

بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن طلبات ردود ال فعال املتصةل ابلهدف، فال يوجد أ ي جسل جمتاح بشأ ن ردود 

 .ال فعال املتلقاة فعليًا لتقدمي تقرير عهنا استنادًا ا ىل جمؤرش ال داء

    

X  
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 .داء ال تس تويف املعايريبناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال    خلالصة بشأ ن بياانت ال داءا  .ز .2

 

شارات السري ) .1  (TLSتقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 دقيق                                    غري دقيق                         غري متوفر                

 

شارات السري  .أأ  .1  دقة نظام ا 

 

 ميكن تقيمي درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف التقرير، بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، ال 

ىل ال رقام الواردة يف تقرير أ داء الربانجم "نفذ ابلاكجمل"ويه  ىل انعدام ال دةل املؤيدة ا   .، نظرًا ا 

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

 X 
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 نظام جمدريد ونظام لش بونة - 6الربانجم  

 (نظام جمدريد)عدد التجديدات  :جمؤرش ال داء

 مي بياانت ال داءتقي .2

 :التقيمي

                           ل تس تويف املعايري                                    جزئيًا   تس تويف املعايري عىل حنو اكٍف                                    تس تويف           

           

 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

ىل جمس تخديم النظام وميكن قياسها استنادًا ا ىل ال رقام املرتقبة  القمية/الوجاهة  .أأ  .2  .تقدم بياانت ال داء جمعلوجمات تشغيلية ا 

دارة اليوجمية للطلبات املقدجمة يف ( MAPS)جمدريد تتوافر بياانت ال داء يف قاعدة بياانت نظام اتفاق وبروتوكول   الشمول/الكفاية  .ب .2 املس تخدجمة لال 

طار نظام جمدريد  .ا 

لهيا جمن خالل الصفحة اال لكرتونية لنظام جمدريد  سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 مع بياانت ال داء جمن خالل قاعدة بياانت وميكن الوصول ا  . ُتح

http://www.wipo.int/madrid/en/statistics/monthly_stats.jsp?type=RE&name=1 

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2  .تودل بياانت ال داء جمن خالل نظام اتفاق وبروتوكول جمدريد ويحنظم بصورة تتيح التحقق جمن دقهتا وقياس حتقيق جمؤرش ال داء  ا 

 .تدرج بياانت ال داء يف تقارير اال دارة الشهرية، وتحس تخدم دلمع القرارات  التقارير يف املواعيد املناس بة رفع  .ه .2

ىل جمعلوجمات جمتاحة . تحقدم بياانت ال داء بصورة تتيح للمس تخدجمني فهم جمضمونه فهامً واحضاً   الشفافية/الوضوح  .و .2 وتتسم هذه البياانت ابلشفافية وتشري ا 

 .كرتونية لنظام جمدريدعىل الصفحة اال ل

 

    

 اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

  

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفي 

 

 

شارات السري ) .1  (TLSتقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري متوفر                              دقيق                                    غري دقيق           

 

X 

X 

http://www.wipo.int/madrid/en/statistics/monthly_stats.jsp?type=RE&name=1
http://www.wipo.int/madrid/en/statistics/monthly_stats.jsp?type=RE&name=1
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شارات السري  .أأ  .1    دقة نظام ا 

، "نفذ ابلاكجمل"بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، تتسم درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف التقرير، ويه 

 .ابدلقة

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1
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 التحكمي والوساطة وأ سامء احلقول - 7جم  الربان

ىل الس ياسة املوحدة لتسوية جمنازعات أ سامء احلقول  :جمؤرش ال داء فامي خيص احلقول العليا املكونة جمن ( الس ياسة ملوحدة)عدد القضااي املنظور فهيا ابالستناد ا 

 (.LLTcc)رجموز البدلان 

 تقيمي بياانت الأداء .2

 التقيمي:

      ل تس تويف املعايري                               يري عىل حنو اكٍف                            تس تويف املعايري جزئيًا    تس تويف املعا      

 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

دم بياانت ال داء جمعلوجمات جمفصةل بشأ ن القضااي املتصةل ابحلقول العليا املكونة جمن رجموز البدلان واليت نظر تق  القمية/الوجاهة  .أأ  .2

تعترب بياانت ال داء ذات وجاهة فامي يتصل مبؤرش . 1321/20فهيا جمركز التحكمي والوساطة خالل الثنائية 

اعات املتصةل ابحلقول العليا املكونة جمن رجموز ويعترب جمال تسوية الن . ال داء والنتيجة املرتقبة جمن املنظمة

البدلان جمااًل تنافس يًا نظرًا ا ىل أ نه جيوز ملسجيل احلقول العليا املكونة جمن رجموز البدلان، بوجه عام، اختيار 

هيئات حمددة لتسوية املنازعات يك تنظر يف املنازعات اخلاصة ابمس حقل فامي يتعلق حبقل جمعني جمن احلقول 

. وميكن كذكل للمش تكني الاختيار بني العديد جمن هيئات تسوية الناعات. كونة جمن رجموز البدلانالعليا امل

 .وجمن مث، فا ن أ ي زايدة يف عدد القضااي اليت نظر فهيا جمركز التحكمي والوساطة متثل جمؤرشًا ذا وجاهة ل داهئا

رة القضااي حيث ميكن الاطالع عىل جمعلوجمات جمفصةل ُيافظ جمركز التحكمي والوساطة عىل نظاجمه اخلاص ال دا  الشمول/الكفاية  .ب .2

ويتيح النظام توليد أ نواع خمتلفة جمن التقارير لتتبع وضع القضااي املسجةل يك ينظر . بشأ ن وضع القضااي املسجةل

 .فهيا جمركز التحكمي والوساطة فامي يتعلق ابحلقول العليا املكونة جمن رجموز البدلان

دارة القضااي ااذي يس تخدجمه جمركز التحكمي   عسهوةل الاطال/امجلع بفعالية  .ج .2 عداد التقرير جمبارشة جمن خالل نظام ا  كام ذكر أ عاله، ميكن ا 

عداد  ليه للموظفني املعنيني وال يلزم القيام بأ ية هجود ا ضافية ل غراض ا  والوساطة وجمن مث يتيرس النفاذ ا 

 .التقارير

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2 اليت اضطلع هبا جمركز التحكمي والوساطة فامي خيص القضااي  الإجراءاتصةل تظهر بياانت ال داء بصورة جمف  ا 

طار " عالقة"ونظرًا ا ىل عدم وجود قضااي . املسجةل املتعلقة ابحلقول العليا املكونة جمن رجموز البدلان الوضع يف ا 

لتحكمي والوساطة البياانت املدرجة يف التقرير، فا ن بياانت ال داء تظهر اال جراءات اليت اضطلع هبا جمركز ا

 .للنظر يف القضااي خالل الفرتة اليت يشملها الاس تعراض

دارة القضااي  رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2 ىل جمعلوجمات أ نية يودلها نظام ا  وميكن للتقارير اجلارية أ ن تس متد املعلوجمات . وتستند بياانت ال داء ا 

 .عيد جمناس بةجمبارشة جمن النظام وعليه تودل املعلوجمات يف جموا

ميكن اس تعراض بياانت ال داء داخليًا عىل يد جموظفي جمركز التحكمي والوساطة وكذكل بصورهتا ال ساس ية   الشفافية/الوضوح  .و .2

املتاحة للجمهور العام جمن خالل املوقع اال لكرتوين اخلاريج للويبو 

(l//i://sss.spii.pi//t.L//i/ni.tpi//Lt///:/thh-LL/hn.l/.h.)  وتتاح، جمن خالل هذا

املوقع، مجيع املعلوجمات اخلارجية املتصةل ابلقضااي املنظورة يف جمركز التحكمي والوساطة للجمهور العام وتتسم 

 .ابلوضوح

    

X 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/casesx/all-cctld.html
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 .ملقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفيبناء عىل تقيمي املعلوجمات ا  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

 

شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 دقيق                                    غري دقيق                          غري متوفر                

شارات السري  .أأ  .1  دقة نظام ا 

 

ملقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، تتسم درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف التقرير، ويه بناء عىل بياانت ال داء ا 

 .، ابدلقة"نفذ ابلاكجمل"

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

 

 X 
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 تنس يق جدول أ عامل التمنية - 8الربانجم  

ليت أ عربت عن اهامتهما ابل نشطة املتصةل عدد البدلان اليت طلبت جمساعدة تقنية جمن خالل جمرشوعات جدول أ عامل التمنية وا :جمؤرش ال داء
 جبدول أ عامل التمنية

   تقيمي بياانت ال داء .2

   :التقيمي

 ال تس تويف املعايري  تس تويف املعايري جزئياً   املعايري مبا يكفي تس تويف 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

بيامن يقيس جمؤرش ال داء عدد البدلان اليت المتست املساعدة . ناول بياانت ال داء جمبارشة جمؤرش ال داءال تت   القمية/الوجاهة  .أأ  .2

وجمن مث، ال تعد بياانت ال داء ذات . التقنية، تقدم بياانت ال داء عدد البدلان اليت تلقت املساعدة التقنية

 .داء هذاوجاهة وقمية ا ال جزئيًا فامي يتعلق بتقدمي تقارير بشأ ن جمؤرش ال  

ن بياانت ال داء ليست اكفية وال شاجمةل متاجمًا نظرًا ا ىل أ ن هذه البياانت ال تقيس جمؤرش ال داء قياسًا   الشمول/الكفاية  .ب .2 ا 

بدلًا المتس جمساعدة تقنية، فقد صدق عىل ذكل استنادًا  53وعىل الرمغ جمن حتقيق الهدف املمتثل يف . جمبارشاً 

ىل الافرتاض املمتثل يف أ نه ال ال يف حاةل قدم الامتس سابق للحصول علهيا ا  بيد أ ن . تقدم جمساعدة تقنية ا 

جاميل عدد الطلبات املتلقاة يف الثنائية وال تقدم ا ال عدد الطلبات املرسةل ىل ا   .البياانت ال تشري ا 

عت ال تتطابق جمع املعلوجمات الالزجمة لتقدمي مل ُتمع بياانت ال داء املقدجمة بفعالية نظرًا ا ىل أ ن البياانت ال  سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 يت مجح

 .تقرير بشأ ن عدد طلبات احلصول عىل املساعدة التقنية اليت قدجمهتا ادلول ال عضاء

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2 جاميل عدد طلبات املساعدة التقنية اليت قحدجمت خالل الثنائية متاجمًا جمن خالل   ا  ال ميكن التحقق جمن دقة ا 

بيد أ نه ميكن اس تخدام هذه البياانت للتحقق جمن أ نه مت حتقيق الهدف املمتثل . احلالية املقدجمة بياانت ال داء

ذ توجد أ دةل ميكن التحقق 20-1321بدلًا المتس جمساعدة تقنية والوارد يف الربانجم  واملزيانية لعايم  53يف  ، ا 

ات بشأ ن أ نشطة املساعدة التقنية عىل جموقع وميكن الاطالع عىل جمعلوجم. جمهنا تؤيد ال رقام الواردة تأ ييدًا دقيقاً 

 ./l//i://sss.spii.pi///tn//i. الويبو اال لكرتوين

ن بصورة جمنتظمة ال ترفع التقارير بشأ ن بياانت ال داء اخلاصة بعدد طلبات املساعدة التقنية اليت قدجمهتا بدلا  رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2

ن تقارير بياانت ال داء ال تتناول ا ال عدد الطلبات املس تجابة ذ ا  وميكن الاطالع عىل . ويف املواعيد املناس بة ا 

جمعلوجمات بشأ ن أ نشطة املساعدة التقنية املضطلع هبا عىل جموقع الويبو اال لكرتوين، وكذكل جمن خالل التقارير 

ىل اللجنة املعنية اب  .لتمنية وامللكية الفكريةاملرحلية املقدجمة ا 

رمغ أ ن بياانت ال داء املقدجمة لرفع تقرير بشأ ن حتقيق الهدف احملدد لهذا املؤرش يف برانجم  اللجنة واملزيانية   الشفافية/الوضوح  .و .2

جاميل  عداد التقرير مل جيرى بصورة شفافة ا ذ ال ميكن تقيمي عدد ا  قد عرضت بصورة واحضة وجمؤيدة، فا ن ا 

 .ة يف الثنائية جمن خالل البياانت احلالية املقدجمةالطلبات املقدجم

    

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري جزئياً   اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

  X 

http://www.wipo.int/tad/en/
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شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 ابل للتقيمينظام غري ق       نظام غري دقيق      نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1  دقة ظام ا 

 

نفذ "بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، ال ميكن تقدير درجة التقيمي ااذا ي، ويه  

جاميل "ابلاكجمل ىل انعدام توافر البياانت الالزجمة لتحديد ا  ذ ال ميكن للبياانت املقدجمة تقيمي التغطية نظرًا ا  ، ا 

لبت خالل الثنائية عدد الطلبات  املتلقاة خالل الفرتة، والتحقق جمن أ ن مجيع ال نشطة املضطلع هبا قد طح

 .بدلًا قد حصل عىل جمساعدة تقنية 53ولكن ميكن لبياانت ال داء املقدجمة تقيمي أ ن . ذاهتا

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

  X 
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 هادئ وأ جمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ال قل منواً البدلان ال فريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط ال  - 9الربانجم  

 .عدد املاكتب اليت رفعت بياانهتا بشأ ن امللكية الفكرية عىل قواعد بياانت الويبو عىل اال نرتنت :جمؤرش ال داء

 

 

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري                                          ياً تس تويف املعايري جزئ                      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

ىل املنطقة واليت   القمية/الوجاهة  .أأ  .2 ذ تظهر عدد البدلان املنمتية ا  تعد بياانت ال داء ذات وجاهة فامي يتعلق مبؤرش ال داء احملدد ا 

 .شأ ن امللكية الفكرية عىل اال نرتنت يف قواعد بياانت الويبومتتكل بياانت ب 

ذ تظهر عدد املاكتب اليت متتكل بياانت بشأ ن امللكية الفكرية عىل اال نرتنت   الشمول/الكفاية  .ب .2 تعد بياانت ال داء اكفية وشاجمةل ا 

ىل ال هداف املذكورة  .يف قواعد بياانت الويبو استنادًا ا 

لهيا . تقوم بياانت ال داء عىل جمعلوجمات جمتاحة للجمهور العام عىل جموقع الويبو اال لكرتوين اخلاريج  طالعسهوةل الا/امجلع بفعالية  .ج .2 وميكن النفاذ ا 

 .بسهوةل

l//i://it//i//Lii/.spii.pi////t/Ll//i/l/hi/nt/tnLia//t:/.t/f 

l//i://sss.spii.pi//p/tinnp//i/ 

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2  ا 

 

 .تعد بياانت ال داء دقيقة وقابةل للتحقق جمن خالل املعلوجمات املتاحة للجمهور العام 

 يف املواعيد املناس بة رفعت التقارير بشأ ن بياانت ال داء  رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2

ىل جمعلوجمات جمتاحة للجمهور العام  الشفافية/الوضوح  .و .2 ذ تستند ا   .ميكن اعتبار بياانت ال داء واحضة وشفافة ا 

    

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفي  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

X   

http://patentscope.wipo.int/search/en/help/data_coverage.jsf
http://www.wipo.int/branddb/en/
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شارات السريتقيمي د .1  قة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي     نظام غري دقيق      نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1 بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، تتسم درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف التقرير، ويه   دقة نظام ا 

 .، ابدلقة"نفذ ابلاكجمل"

   الربانجم  تعليقات عىل  .ب .1

 

X  
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 التعاون جمع بعض البدلان يف أ ورواب وأ س يا - 23الربانجم  

 النس بة املئوية للمشاركني الراضني عن جودة حلقات العمل واحللقات ادلراس ية اليت تحعقد عن الابتاكر ووسائل تسويقه :جمؤرش ال داء

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     املعايري جزئياً تس تويف      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

ىل النتيجة املرتقبة وجمؤرش ال داء   القمية/الوجاهة  .أأ  .2 تعد بياانت ال داء ذات وجاهة وقمية فامي خيص قياس ال داء ابالستناد ا 

 .س ية ومعليات تقيمي بعد احلدث ل حداث خمتارةوتتأ لف جمن مجموعة جمن اس امترات تقيمي قيا. احملدد

ىل س بل خمتلفة مجلع ردود ال فعال جمن  وحددت هذه املامرسة جمن املامرسات اجليدة اليت يلجأ  فهيا الربانجم  ا 

 .املشاركني يف ال حداث املنظمة

 .دث ورمقنهتا وجمعاجلهتا وحفظهاتعد بياانت ال داء اكفية وشاجمةل ا ذ ُتمع اس امترات ردود ال فعال للك ح  الشمول/الكفاية  .ب .2

 سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2

 

ذ   نه ال يتسم بسهوةل امجلع والاطالع ا  رمغ أ ن جمسار احلصول عىل ردود أ فعال حممك يف حد ذاته، فا 

ينطوي عىل الكثري جمن العمل اليدوي ملعاجلة اس امترات ردود ال فعال مث اس تخدام البياانت مكدخل 

 . يةلل حداث املس تقبل 

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2  ا 

 

ن بياانت ال داء جمدعوجمة جمن اس امترات ردود ال فعال ودقيقة وقابةل للتحقق   .ا 

 رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2

 

ىل حبث   تودل بياانت ال داء يف جمرحلتني، أ ولها بعد احلدث بوقت قصري واثنهيا، عند الاقتضاء، ابالستناد ا 

 .، ترفع التقارير بشأ ن بياانت ال داء يف املواعيد املناس بةوجمن مث. اتيل للتقيمي

 .يحس تخدم اس تبيان جموحد الصيغة لتوليد بياانت ال داء اليت تتسم ابلوضوح والشفافية  الشفافية/الوضوح  .و .2

    

 اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

  

 . تس تويف املعايري مبا يكفيبناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء  

شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي      نظام غري دقيق     نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1 بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، تتسم درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف التقرير،   دقة نظام ا 

X   

X  



WO/PBC/22/9 
Annex III 
17 
 

 .، ابدلقة"نفذ ابلاكجمل"ويه 

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1
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 أ اكدميية الويبو - 22الربانجم  

لكرتونية اجلديدة :جمؤرش ال داء  يف خمتلف جمس توايت التخصص/ عدد ادلورات اال 

 

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

  ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً     تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

ذ ( عدد ادلورات اجلديدة عىل اال نرتنت)تعد بياانت ال داء ذات وجاهة فامي يتعلق ابملؤرش اجلاري قياسه   القمية/الوجاهة  .أأ  .2 ا 

 تقدم جمعلوجمات بشأ ن وضع ادلورات اال لكرتونية

بيد أ ن البياانت غري اكفية متاجمًا لتأ كيد وضع التنفيذ . ة تتيح تقيمي كفايهتا ومشولهاتنظم بياانت ال داء بصور   الشمول/الكفاية  .ب .2

ىل جمؤرش ال داء ويف تقرير أ داء الربانجم   .الوارد يف التقرير استناداً ا 

لهيا بسهوةل  سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 مع يف قاعدة بياانت وميكن النفاذ ا   ./l//i://s/hL.spii.pi. تنظم بياانت ال داء وُتح

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2 رمغ أ ن بياانت ال داء جمنظمة بصورة تيرس التحقق جمهنا، فا ن البياانت ليست دقيقة متاجمًا دلمع وضع حتقيق   ا 

 .جمؤرش ال داء الوارد يف تقرير أ داء الربانجم 

ن  رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2  .بياانت ال داء جمنظمة وجمعروضة بصورة فعاةل حبيث تتيح للمس تخدجمني تتبع التقدم احملرز ابنتظام ا 

ن بياانت ال داء جمنظمة بصورة واحضة وشفافة وجمتاحة عىل اال نرتنت  الشفافية/الوضوح  .و .2  .ا 

    

 .بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفي بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

X 

 

  

http://welc.wipo.int/
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شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي      نظام غري دقيق     نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1 التقرير، ويه بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، فا ن درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف   دقة نظام ا 

قق جزئياً " قق هدف ادلورات الثالث عىل اال نرتنت"حح ذ مل ُيح وجمن مث، ينبغي تصحيح تقيمي . ، ليست دقيقة ا 

شارات السري ليصبح   ".مل ُيقق"نظام ا 

عدد "ويرتمج الربانجم  جمؤرش ال داء املعنون . اكن هدف الربانجم  اس تحداث ثالث دورات عىل اال نرتنت  تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

ىل " يف خمتلف جمس توايت التخصص/ادلورات اال لكرتونية اجلديدة يف /اجلديدة دورات التعمل عن بعدعدد "ا 

طالقها" خمتلف جمس توايت التخصص دورات 'ورمبا اكن اس تخدام جمصطلح . املزجمع اس تحداهثا أ والً مث ا 

لكرتونية وال . ات اجلارية وهجًا لوجه جمثالً جمرباكً ولكنه اس تخدم كوصف لطبيعة ادلورة بغية متيزيها عن ادلور' ا 

 .يعين ذكل أ ن ادلورات ترفع عىل اال نرتنت

تركز كثريًا " يف خمتلف جمس توايت التخصص/جديدة"ويسلط الربانجم  الضوء كذكل عىل أ ن العالقة بني 

ومتاش يًا جمع . عىل جمراحل اس تحداث دورات تس هتدف التخصصات اخملتلفة اليت نصممها يف وحدات لك دورة

ىل خربته عىل جمدار  ردود ال فعال السابقة املتلقاة، يرتمج الربانجم  جمؤرش ال داء هذا عىل النحو التايل استنادًا ا 

عاجمًا يف اس تحداث ادلورات، ويه معلية تس تغرق عادة، للك دورة، جمن س نتني ونصف ا ىل ثالث  26

 :س نوات ونصف

 :ويمتثل جمؤرش ال داء لهذا ال داء يف جما ييل

 :ادلورة وجمس توايت اجلهود العادية الالزجمة لالنهتاء جمن معلية الاس تحداثجمراحل اس تحداث 

 (جمن جمس توى اجلهود %13)وضع املفاهمي : 2املرحةل 

 (جمن جمس توى اجلهود %13)حتديد اخلرباء : 1املرحةل 

 (جمن ال مهية %03)تأ طري احملتوى : 0املرحةل 

 (جمن جمس توى اجلهود %23)حترير احملتوى : 4املرحةل 

 (جمن جمس توى اجلهود % 23)جمرشوع احملتوى : 5 املرحةل

 (جمن جمس توى اجلهود % 23)احملتوى التجرييب : 6املرحةل 

طار وحدات الويبو للتعلمي عن بعد : 7املرحةل  طالق احملتوى يف ا   (جمس توى جمس تقل جمن العمل اال داري)ا 

طار هذا املوضوع يف املراحل التالية  :وحتدد ادلورات الثالث املندرجة يف ا 

 (صفحة 533تأ طري وحترير أ كرث جمن )جمنظامت اال دارة امجلاعية، ) 5ملرحةل ا

 .صفحة 053تأ طري وحترير حنو ( والاقتصاد امللكية الفكرية، الابتاكر) 0املرحةل 

 133بعد اس تكامل هذه ادلورة، يتوقع صدور (. )والصحة العاجمة امللكية الفكرية، الابتاكر) 1-2املرحلتان 

 (.صفحة

ىل فهمه ملؤرش ال داء، ويوافق " جمنفذ جزئياً "انجم  ويقرتح أ ن اس تحداث ادلورات الثالث ويؤكد الرب استنادًا ا 

X 
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ا ذ اكنت هذه أ ول جمرة يدرج فهيا جمؤرش ال داء هذا يف )عىل أ نه اكن ينبغي صياغة جمؤرش ال داء بصورة أ فضل 

 (.تقرير أ داء الربانجم 
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 التصنيفات واملعايري ادلولية - 21الربانجم  

 عدد املعايري اليت مت تعديلها وعدد املعايري اجلديدة اليت مت اعامتدها :ؤرش ال داءجم

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

صدارها  ةالقمي/الوجاهة  .أأ  .2  . تقدم بياانت ال داء جمؤرشاً بشأ ن حتقيق هدف الربانجم  املمتثل يف حتديث التصنيفات واملعايري وا 

وتتوافر املعلوجمات جمن خالل جمدوانت الاجامتعات . تعد بياانت ال داء اكفية وشاجمةل وميكن قياسها بسهوةل  الشمول/الكفاية  .ب .2

 .نشودةلقياس التقدم احملرز حنو حتقيق النتاجئ امل 

مع بياانت ال داء بفعالية ويسهل الاطالع علهيا جمن خالل تقارير اللجنة املعنية مبعايري الويبو  سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 . ُتح

l//i://sss.spii.pi//.///pi:///i//iipL.t/iw:/iwinpnt147 

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2 تعد بياانت ال داء دقيقة وقابةل للتحقق وميكن الاطالع عىل النتيجة املنشودة جمن خالل جموقع الويبو   ا 

 . اال لكرتوين

كام . عاتتحس تخدم بياانت ال داء لتقدمي حتديث بشأ ن التقدم احملرز وتراقب عن كثب وتناقش خالل الاجامت  رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2

 .تقدم تقارير بشأ ن التقدم احملرز خالل اجامتعات اللجنة املعنية مبعايري الويبو

ن بياانت ال داء واحضة وشفافة واملعلوجمات جمتاحة للمس تخدجمني عىل املوقع اال لكرتوين التايل  الشفافية/الوضوح  .و .2 : ا 

l//i://sss.spii.pi////tint/n///i/it//n30n//tint/n/.l/.h 

    

 . بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفي  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي      دقيق نظام غري      نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1  دقة نظام ا 

 

بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، ال ميكن تقيمي درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف التقرير،  

ليه يف القياس"نفذ ابلاكجمل"ويه  ىل عدم وجود هدف ملؤرش ال داء يستند ا   .، نظرًا ا 

   عىل الربانجم  تعليقات  .ب .1

 

X   

 X 

http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=247
http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html
http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html
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 قواعد البياانت العاملية - 20لربانجم  ا

 .عدد ال سابيع يف الس نة اليت ال يتاح فهيا النرش عىل الساعة الثاجمنة بتوقيت جنيف يف يوم النرش :جمؤرش ال داء

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ويف املعايريال تس ت     تس تويف املعايري جزئياً      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

ذ تتضمن جمعلوجمات بشأ ن حسن توقيت ا جراء التحديثات يف نظام ركن   القمية/الوجاهة  .أأ  .2 تعد بياانت ال داء ذات وجاهة وقمية ا 

ث طلبات جمعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات لك أ س بوع يف(. PATENTSCOPE)الرباءات  نظام ركن  حتدَّ

ذا صادف يوم عطةل يف الويبو)الرباءات يوم النرش  ن حسن توقيت (. يكون ذكل عادة يوم امخليس ا ال ا  ا 

ذ يعمتد همنيون جمن خمتلف أ حناء العامل عىل نظام ركن الرباءات وميكن النفاذ  ليهالتحديث هام ا  جمن خالل  اإ

جموقع الويبو اال لكرتوين العام 

(l//i://it//i//Lii/.spii.pi////t/Ll//i////wh/o//thet/is//.t/f.)  

لكرتونية يرسلها فريق دمع خدجمة املعلوجمات املتعلقة بنظام التعاون بشأ ن   الشمول/الكفاية  .ب .2 تتخذ بياانت ال داء شلك رساةل ا 

 .ور الانهتاء جمن نرش طلبات الرباءات يف نظام ركن الرباءاتف( PCTIS)جمعاهدة الرباءات 

 سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2

 

لكرتونية تحرسل ال عالن املنشورات ال س بوعية لطلبات الرباءات   ويتخذ جمصدر بياانت ال داء شلك رسائل ا 

 .وُتمع بفعالية ويسهل الاطالع علهيا. يف نظام ركن الرباءات

جماكنية ا/ادلقة  .د .2  لتحققا 

 

ن بياانت ال داء قابةل للتحقق بناء عىل أ دةل الرسائل اال لكرتونية  ذ تشري بياانت ال داء . ا  بيد أ هنا غري دقيقة ا 

ىل عدم وجود أ ي أ سابيع مل يتوافر فهيا املطبوع يف الساعة الثاجمنة جمساًء بتوقيت جنيف، رمغ أ ن البياانت  ا 

ىل حدوث تأ خري جمرة واحدة خالل   .هذه الفرتةاملؤيدة تشري ا 

 رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2

 

لكرتونية فور انهتاء النرش يف نظام ركن الرباءات، ترسل يف   ذ تودل عىل هيئة رساةل ا  ن بياانت ال داء، ا  ا 

ىل جمؤرش ال داء  .املواعيد املناس بة لتتبع التقدم احملرز استنادًا ا 

ن بياانت ال داء واحضة جمن  الشفافية/الوضوح  .و .2 ضافة ا ىل . الرساةل اال لكرتونية املرسةل ال عالن النرش يف نظام ركن الرباءات ا  وا 

ذ تتوافر املعلوجمات للجمهور العام عىل جموقع الويبو اال لكرتوين  ذكل، تتسم البياانت ابلشفافية ا 

(l//i://it//i//Lii/.spii.pi////t/Ll//i////wh/o//thet/is//.t/f) 

    

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفي  ل داءاخلالصة بشأ ن بياانت ا  .ز .2

X   

http://patentscope.wipo.int/search/en/resultWeeklyBrowse.jsf
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شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي      نظام غري دقيق     نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1 دد بعدد . خالل أ س بوع واحدومل ُيحقق الهدف " صفر"حدد الهدف بعدد   دقة نظام ا  " صفر"ورمغ أ ن الهدف قد حح

وعوضًا عن ذكل، يستند . ابملئة جمن حتقيق الهدف 233مل ُيدد بنس بة " جمنفذ اكجمالً "أ سابيع، فا ن التقيمي 

ىل التقياميت التالية شارات السري ا   :نظام ا 

حفذ اكجمالً    ؛(ابملئة 83< عندجما يكون حتقيق هدف جمؤرش ال داء ) ن

حفذ    ؛(ابملئة 83و 03عندجما يكون حتقيق هدف جمؤرش ال داء بني ) جزئياً ن

 (ابملئة 03> عندجما يكون حتقيق هدف جمؤرش ال داء ) مل يحنفذ 

 (يطبق عندجما يتوقف اس تخدام جمؤرش ال داء لقياس أ داء الربانجم ) ُأوقف 

دد هد( )جديد) مل يقمي   (فعندجما ال يتس ىن تقيمي ال داء، جمثاًل عندجما مل ُيح

نفذ اكجمالً "واستنادًا ا ىل هذه املعايري، فا ن تقيمي نظام سري اال شارات فامي خيص جمؤرش ال داء املعين يظل  " جمح

قق الهدف يف أ س بوع واحد وليس  ن مل ُيح ىل أ نه يندرج يف نطاق نس بة " صفر"حىت وا   83أ سابيع نظرًا ا 

جمنة جمساًء يف أ س بوع جمن ال سابيع االثنني وتوضيحًا ملا س بق، فا ن توافر املطبوع بعد الساعة الثا. ابملئة

، اكن ينبغي أ ن "مل يحنفذ"وتربيرًا لوضع تقيمي . ابملئة 98وامخلسني يعين جمعدل تنفيذ يف الوقت املناسب نسبته 

حفذ جزئياً "أ س بوعًا؛ وتقيمي  51و 07يتأ خر النرش بفرتة ترتاوح بني  أ س بوعًا؛ وتقيمي  06و 23بفرتة ترتاوح بني " ن

حفذ اك"  .بفرتة تسعة أ سابيع أ و أ قل" جمالً ن

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

X 
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ىل املعلوجمات واملعارف - 24الربانجم    خدجمات النفاذ ا 

ىل البحث ل غراض التطوير والابتاكر  :جمؤرش ال داء ىل املعلوجمات (IDcA)عدد املسجلني جمن جمس تخديم برانجمي النفاذ ا  ، والنفاذ ا 
 .(IPSA)املتخصصة بشأ ن الرباءات 

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

ن تزا  القمية/الوجاهة  .أأ  .2 ذ ا  يد عدد جمس تخديم برانجمي ميكن اعتبار بياانت ال داء ذات وجاهة وقمية فامي يتعلق مبسعى املنظمة ا 

ىل البحث ل غراض التطوير والابتاكر  ىل املعلوجمات املتخصصة بشأ ن الرباءات (ARDI)النفاذ ا  ، والنفاذ ا 

(ASPI )ىل امللكية الفكرية يف املكل العام  .يساعد عىل الهنوض ابلنفاذ ا 

ذ توفر جمعلوجمات جمفصةل   الشمول/الكفاية  .ب .2 ن بياانت ال داء اكفية وشاجمةل ا  بشأ ن املس تخدجمني املمتتعني بنفاذ فعال ا ىل برانجمي ا 

ىل البحث ل غراض التطوير والابتاكر  ىل املعلوجمات املتخصصة بشأ ن الرباءات (ARDI)النفاذ ا  ، والنفاذ ا 

(ASPI .) ىل أ سامء املؤسسات اليت متتكل وس يةل نفاذ فعاةل، تتضمن بياانت ال داء تفاصيل بشأ ن ضافة ا  وا 

ىل البحث ل غراض التطوير والابتاكر املدينة والبدل وا أ و برانجم  النفاذ ( ARDI)مس ادلخول لربانجم  النفاذ ا 

ىل املعلوجمات املتخصصة بشأ ن الرباءات  ويتيح ذكل جمتابعة عدد املس تخدجمني ااذين يدخلون (. ASPI)ا 

 .هذين النظاجمني وجمن مث جمتابعة كذكل التقدم احملرز فامي خيص جمؤرش ال داء

 سهوةل الاطالع/يةامجلع بفعال   .ج .2

 

ويسهل الاطالع عىل بياانت ال داء اخلاصة بربانجم  النفاذ ا ىل البحث ل غراض التطوير والابتاكر جمن خالل  

دارة العالقات جمع الزابئن  دارة ( CRM)نظام ا  ذ يحسجل املس تخدجمني يف نظام ا  مع هذه البياانت بفعالية ا  وُتح

تفظ حاليًا ببياان. العالقات جمع الزابئن ىل املعلوجمات املتخصصة بشأ ن الرباءات وُيح يف ( ASPI)ت النفاذ ا 

 صيغة جداول 

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2  ا 

 

دارة العالقات جمع الزابئن   فامي خيص برانجم  )ميكن التحقق جمن بياانت ال داء جمبارشة جمن خالل نظام ا 

ARDI )  وجمن اجلدول فامي خيص برانجمASPI دقيق وقد رفعت التقارير بشأ هنا عىل حنو. 

 رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2

 

دارة العالقات جمع الزابئن، واجلدول)يتيح جمصدر بياانت ال داء   رفع تقارير أ نية وتقارير عن ( أ ي نظام ا 

صدار املعلوجمات بصورة جمنتظمة لتتبع التقدم احملرز فامي يتعلق ابل هداف  الفرتات السابقة، مما يكفل ا جماكنية ا 

 .احملددة

ىل عدد املس تخدجمني الناشطني يف لك جمن النظاجمني   الشفافية/لوضوحا  .و .2 تقدم بياانت ال داء جمعلوجمات جمفصةل تشري بوضوح ا 

(ARDI وASPI .) ذ أ تيح هذان النظاجمان للجمهور العام، تتوافر جمعلوجمات جمفصةل عىل جموقع الويبو وا 

  (/http://www.wipo.int/aspi/enو /http://www.wipo.int/ardi/en)اال لكرتوين العام 

    

 . بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفي  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

شارات .1  السري تقيمي دقة نظام ا 

X   

http://www.wipo.int/ardi/en/
http://www.wipo.int/aspi/en/
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 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي       نظام غري دقيق     نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1 شارات السري بدقة بأ نه   دقة نظام ا  حفذ اكجمالً "ورد تقيمي نظام ا   ".ن

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

 

X  
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 حلول ل عامل جماكتب امللكية الفكرية - 25الربانجم  

  تعا ج بياانت جمعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ونظام جمدريد بدمع جمن ال نظمة املقدجمة جمن الويبوعدد املاكتب اليت :جمؤرش ال داء

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

توفر بياانت ال داء عدد البدلان اليت تس تخدم نظام الويبو ودمعها يف جمعاجلة بياانت جمعاهدة التعاون بشأ ن   القمية/اهةالوج  .أأ  .2

ذ يقيس اس تخدام النظام وليس . الرباءات ونظام جمدريد ويعد جمؤرش ال داء املتصل ابلربانجم  ذو وجاهة وقمية ا 

 .احلصول عليه وتثبيته

كسل وُيدهثا جمديرو املرشوعات عىل أ ساس جمنتظمتدرج بي  الشمول/الكفاية  .ب .2 وتتلقى املعلوجمات جمن . اانت ال داء يف جدول ا 

مع خالل البعثات  . وتتوفر تقارير البعثات عىل صفحة وييك اخملصصة لها. املاكتب وُتح

ن بياانت ال داء، اليت جيمعها جمديرو املرشوعات واخلرباء اال قلمي   سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 كسلا  . يون، تسجل بصورة جمنظمة يف جدول ا 

. ويسهل الاطالع عىل املعلوجمات دلمع البياانت املدرجة يف اجلدول جمن خالل صفحة وييك

l//i/://pi//ti//.spii.pi//Liifhw/iL//np/ihte/pit//pi./ 

جماكني/ادلقة  .د .2 ىل امليدان، وتواصل جمنتظم بني   ة التحققا  تقوم بياانت ال داء عىل تقارير قابةل للتحقق أ عدت بناء عىل زايرات جمنتظمة ا 

ن املعلوجمات جمتاحة عىل صفحة وييك. جمديري املرشوعات واخلرباء اال قلمييني يف امليدان ن الرمق الوارد يف . وا  وا 

ىل الواثئق املؤيدةجمكتبًا، دقيق بناء عىل عينا 42التقرير، وهو   .ت مت التحقق جمهنا استنادًا ا 

 .يمت تتبع بياانت ال داء بصورة جمنتظمة وحتديهثا واس تخداهما يف جمناقشات اجامتعات الربانجم   رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2

 . تحقدم بياانت ال داء بصورة تتيح فهم جمضمونه فهامً واحضًا وشفافاً   الشفافية/الوضوح  .و .2

    

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفي  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي     نظام غري دقيق      نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1 ت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، تتسم درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف التقرير، ويه بناء عىل بياان  دقة نظام ا 

 .، ابدلقة"نفذ ابلاكجمل"

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

 ادلراسات الاقتصادية واال حصاءات - 26الربانجم  

X   

X  

https://intranet.wipo.int/confluence/display/ipas/Home
https://intranet.wipo.int/confluence/display/ipas/Home
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 ية بشأ ن الس ياساتعدد الاستشهادات يف املطبوعات الاقتصادية والتقارير احلكوجم  :جمؤرش ال داء

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

 1322لكية الفكرية العاملي لعايم تقريري امل  -تظهر بياانت ال داء عدد جمرات حتميل جمطبوعات الويبو   القمية/الوجاهة  .أأ  .2

ورمغ أ نه ميكن اس تخدام املعلوجمات للربط ابلنتيجة املرتقبة بصورة غري جمبارشة، فا هنا ال تتسم . 1320و

وعلمت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة اال دارية بأ نه ال ميكن . ابلوجاهة فامي يتعلق مبؤرش ال داء احملدد

ضع . ت عىل النحو احملدد يف جمؤرش ال داءالتحقق جمن عدد الاستشهادا/تأ كيد وقد يعين ذكل أ ن املؤرش قد وح

ىل املؤرش  .دون تفكري اكٍف فامي يتعلق بكيفية قياس ال داء الفعيل استنادًا ا 

ونتيجة للمشالكت املوهجة يف تقدمي تقرير بشأ ن ال داء استنادًا ا ىل هذا املؤرش، عحدل املؤرش للثنائية احلالية 

وقد تكون بياانت ال داء الواردة يف التقرير ". رات حتميل املنشورات الاقتصادية الرئيس يةعدد جم"ليصبح 

 .جاهة للمؤرش املعدل هذاوذات 

كر أ عاله، فا ن بياانت ال داء الواردة يف التقرير غري جمرتبطة مبؤرش ال داء احملدد وعليه ال ميكن اعتبارها   الشمول/الكفاية  .ب .2 كام ذح

 .اكفية أ و شاجمةل

كر أ عاله، فا ن بياانت ال داء الواردة يف التقرير غري جمرتبطة مبؤرش ال داء احملدد وعليه ال ميكن اعتبار   سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 كام ذح

 .مجعها فعااًل أ و الاطالع علهيا سهالً 

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2 كر أ عاله، فا ن بياانت ال داء الواردة يف التقرير غري جمرتب  ا  طة مبؤرش ال داء احملدد وعليه ال ميكن اعتبارها كام ذح

 .قابةل للتحقق/دقيقة

كر أ عاله، فا ن بياانت ال داء الواردة يف التقرير غري جمرتبطة مبؤرش ال داء احملدد وعليه ال ميكن اعتبار   رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2 كام ذح

 .املواعيد جمناس بة يف رفع التقارير بشأ هنا

كر أ عاله، فا ن بياانت ال داء الواردة يف التقرير غري جمرتبطة مبؤرش ال داء احملدد وعليه ال ميكن اعتبارها   الشفافية/الوضوح  .و .2 كام ذح

 .شفافة/واحضة

    

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء ال تس تويف املعايري  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

شارات السري تقيمي .1  دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي      نظام غري دقيق     نظام دقيق 

 X 

  X 
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شارات السري  .أأ  .1 ن بياانت ال داء الواردة يف التقرير ال تتصل مبؤرش ال داء احملدد، ال ميكن تقيمي دقة نظام ا شارات السري  دقة نظام ا  ذ ا   .ا 

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية - 27الربانجم    ا 

نفاذ املدربني ااذين أ بلغوا عن رضامه عن التدريب املقدم وجدواه ملسريهتم املهنية، مبا يف ذكل  :جمؤرش ال داء النس بة املئوية ملسؤويل اال 
 .املشورة املقدجمة بشأ ن التعاون الاسرتاتيجي

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً      ا يكفيتس تويف املعايري مب 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

ذ تسجل نتاجئ ال نشطة التدريبية، وتقدر وجاهة هذه ادلورات   القمية/الوجاهة  .أأ  .2 تعد بياانت ال داء ذات وجاهة وقمية ا 

 .ًا يف وضع أ نشطة تدريبية يف املس تقبلالتدريبية وجودهتا، وتؤدي دورًا رئيس ي

وتتسم أ س ئةل . تتأ لف بياانت ال داء جمن ادلراسات الاس تقصائية اليت أ جريت خالل ادلورات التدريبية  الشمول/الكفاية  .ب .2

 .ادلراسة الاس تقصائية ببنية واحضة وتتبع نظام تقيمي جمتسق ميكن مجعه بعدئذ لرفع التقارير بشأ ن جمؤرش ال داء

مع بياانت ال داء جمن خالل ادلراسات الاس تقصائية ويسهل الاطالع علهيا للتحقق جمهنا  سهوةل الاطالع/بفعاليةامجلع   .ج .2 ووضع جدول . ُتح

بيد أ ن املعلوجمات مل تسجل بصورة . ليدرج فيه نتاجئ ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل والتعليقات علهيا

اسة الاس تقصائية؛ وعليه لوحظت بعض أ وجه التأ خري جمنتظمة يف جدول البياانت بعد لك حدث مشلته ادلر 

واعمتد الربانجم  ال ن التسجيل املنتظم جلدول البياانت الرئييس . عند تقدمي املعلوجمات بشأ ن بياانت ال داء

 .25-1324لعايم 

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2 لت بياانت ال داء جمن ادلراسات الاس تقصائية تسجياًل دقيقًا يف جدول البي  ا  اانت ومت التحقق جمنه استنادًا جسح

ىل الواثئق املؤيدة  .ا 

ثر لك حدث تدرييب جمن خالل تقارير البعثات، ويناقش خالل اجامتعات   رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2 يرفع تقرير بشأ ن بياانت ال داء ا 

 .الربانجم 

ن بياانت ال داء جمقدجمة بوضوح يف ادلراسات الاس تق  الشفافية/الوضوح  .و .2 صائية وميكن التحقق جمن شفافية املعلوجمات املدرجة يف ا 

ىل ادلراسات الاس تقصائية الفردية  .جدول البياانت ابالستناد ا 

    

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفي  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

شارات  .1  السريتقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي      نظام غري دقيق     نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1 بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، تتسم درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف التقرير، ويه   دقة نظام ا 

X 
  

X  
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 .، ابدلقة"نفذ ابلاكجمل"

، مل تفرض طريقة مجع 27فامي خيص الربانجم   1321/20متت املوافقة عىل الربانجم  واملزيانية للثنائية عندجما   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

قمية اس تبياانت التقيمي  27، أ درك الربانجم  1321/20وخالل الثنائية . البياانت جمن خالل اس تبياانت التقيمي

ليه، ا)هذه، وأ دخلها تدرجييًا بصورة استباقية  ال ن التسجيل املنظم يف  27عمتد الربانجم  عىل النحو املشار ا 

عت اس تبياانت التقيمي هذه بفعالية ويسهل الاطالع علهيا(. 1324/25جدول البياانت الرئييس للثنائية   .مجح
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 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية - 28الربانجم  

ت ادلولية للحصول عىل جمسامهة الويبو يف جمال امللكية الفكرية فامي عدد الطلبات احملددة الواردة جمن ادلول ال عضاء واملنظام :جمؤرش ال داء
 يتعلق بقضااي الس ياسات العاجمة العاملية، وتنوع هذه الطلبات

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ يقاتالتعل   جمعايري بياانت ال داء 

. تعد بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء هذا ذات وجاهة وقمية وتتيح ا جراء تقيمي سلمي لقياس ال داء  القمية/الوجاهة  .أأ  .2

وتنطوي بياانت ال داء عىل جمعلوجمات بشأ ن ال نشطة اليت يضطلع هبا الربانجم  يف تلبية طلبات ادلول ال عضاء 

 .لية فامي يتعلق بقضااي الس ياسات العاجمة العامليةواملنظامت ادلو 

تتضمن بياانت ال داء مجيع املعلوجمات الالزجمة وتغطي مجيع جوانب قضااي الس ياسات العاجمة جمثل   الشمول/الكفاية  .ب .2

WIPO GREEN وWIPO RE:Search يك تصبح بياانت ال داء اكفية وشاجمةل. 

وعىل الرمغ جمن أ ن . ت ال داء جمن مجموعة جمن الواثئق اليت تشمل أ نشطة خمتلفة تتعلق مبؤرش ال داءتتأ لف بياان  سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2

تقدمي بياانت ال داء مل يس تغرق وقتًا طوياًل للغاية، فال ميكن الوصول ا ىل هذه البياانت بسهوةل، ومل تحس تخدم 

اء الربانجم  بشلك فعال فامي يتعلق مبؤرش أ ي أ داة لتسجيل وحتليل ورصد بياانت ال داء جمركزاًي بغية تتبع أ د

 .ال داء احملدد

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2 متتكل بياانت ال داء واثئق واحضة تدمع جمؤرش ال داء وميكن التحقق جمهنا جمن خالل ال دةل املادية املقدجمة   ا 

جماكنية التحقق   .جمهنالقياس جمؤرش ال داء وتزيد جمن ادلقة النوعية والمكية لبياانت ال داء وا 

لت بطريقة جمتسقة تتيح   رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2 فامي يتعلق ابلرصد املنتظم ملؤرش ال داء، ال يوجد دليل عىل أ ن بياانت ال داء قد جسح

 .الرصد الفعال حبيث يتيرس حتليلها بعدئذ، وترفع تقارير بشأ هنا لتحقيق اال دارة الفعاةل لعملية اختاذ القرار

داء واختاذ القرارات بثقة جمعقوةل  الشفافية/الوضوح  .و .2 ووردت . تتيح بياانت ال داء للمس تخدجمني املعنيني حتقيق فهم أ فضل لل 

 .بياانت ال داء يف التقرير بصورة واحضة وواقعية وجمتسقة

 .ويف املعايري مبا يكفيبناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس ت  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي     نظام غري دقيق       نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1 بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، تتسم درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف التقرير، ويه   دقة نظام ا 

 .، ابدلقة"لاكجملنفذ اب"

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

X   

X  
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 التواصل - 29الربانجم  

جيايب مبهمة الويبو وأ نشطهتا والصورة اليت تمتتع هبا مكنظمة :جمؤرش ال داء  النس بة املئوية ل حصاب املصاحل ااذين دلهيم اعرتاف ا 

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري      عايري جزئياً تس تويف امل     تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

 .توفر بياانت ال داء جمعلوجمات بشأ ن تصور أ حصاب املصاحل ملهمة الويبو وأ نشطهتا وصورهتا  القمية/الوجاهة  .أأ  .2

ىل   الشمول/الكفاية  .ب .2 ن بياانت ال داء اكفية وشاجمةل جزئيًا نظراً ا  قد  1321أ ن ادلراسة الاس تقصائية ال عداد التقرير بشأ ن عام ا 

ىل . وجمن مث، قد ال تشري النتاجئ ابلقدر الاكيف للتصور يف هذا العام. 1321أ جريت يف يناير  بيد أ نه سعيًا ا 

ىل ادلراسة الاس تقصائية اليت أ جريت يف يونيو  لتقيمي  1320تسجيل التصورات عىل حنو أ فضل، نحظر ا 

 .1320وجزء جمن عام  1321عام التصور يف 

عت بياانت ال داء جمن خالل ردود املشاركني يف دراسة الويبو الاس تقصائية بشأ ن التوجه حنو اخلدجمات   سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 مجح

ن التقرير جمتاح وميكن الاطالع عليه2243والبالغ عددمه   .، وا 

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2  .ة وقابةل للتحقق جمن خالل تقرير الاس تقصاء املقدمتعد بياانت ال داء دقيق  ا 

 .يبلغ املس تخدجمني ببياانت ال داء وتتاح هلم يك يتخذوا القرارات يف املواعيد املناس بة  رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2

 .ات شفافة وجمتسقةتقدم بياانت ال داء جمن خالل تقرير اس تقصاء واحض يكشف للمس تخدجمني عن جمعلوجم  الشفافية/الوضوح  .و .2

    

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفي  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي      نظام غري دقيق      نظام دقيق 

شارات   .أأ  .1  السريدقة نظام ا 

 

بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، تتسم درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف التقرير، ويه  

 .، ابدلقة"نفذ ابلاكجمل"

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

 

X   

X   
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 العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية - 13الربانجم  

جمذكرات التفامه اجلديدة والقامئة جمع )عمل اليت نحفذت واس تعرضت وفق االتفاقات جمع املنظامت الرشيكة خطط ال/عدد ال نشطة :جمؤرش ال داء
 (املنظامت احلكوجمية ادلولية

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ يقاتالتعل   جمعايري بياانت ال داء 

ذ يظهر عدد وطبيعة   القمية/الوجاهة  .أأ  .2 تعد بياانت ال داء ذات وجاهة وقمية فامي يتعلق مبسعى املنظمة جمن حيث النتاجئ املرتقبة ا 

 .ال نشطة وخطط العمل املنفذة جمع املنظامت الرشيكة

ن بياانت ال داء اكفية  الشمول/الكفاية  .ب .2 ىل املعلو /ا  جمات املفصةل بشأ ن ال نشطة وخطط العمل املشرتكة اليت نحفذت شاجمةل نظرًا ا 

 .جمع املنظامت الرشيكة

ذ تتأ لف أ ساسًا جمن مجموعة ال نشطة وخطط العمل اليت   سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 ن املعلوجمات تتسم ابمجلع بفعالية وبسهوةل الاطالع ا  ا 

 .اضطلع هبا ابالشرتاك جمع املنظامت الرشيكة

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2  .تعد بياانت ال داء دقيقة وقابةل للتحقق جمن خالل البياانت املؤيدة  ا 

ن جمعظم ال نشطة جمتاحة عىل اال نرتنت  رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2  .تتيح بياانت ال داء رفع التقارير بصورة سهةل ويف املواعيد املناس بة وا 

ن بياانت ال داء و   الشفافية/الوضوح  .و .2  .احضة وشفافة وميكن الاطالع عىل تفاصيل جمعظم ال نشطة عىل اال نرتنتا 

    

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفي  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

  نظام غري قابل للتقيمي     قنظام غري دقي      نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1  دقة نظام ا 

 

، "نفذ ابلاكجمل"بناء عىل بياانت ال داء املتلقاة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، تتسم درجة التقيمي ااذا ي، ويه  

 .ابدلقة

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

 

X   

X  
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 اال دارة التنفيذية - 12الربانجم  

س تفسارات بشأ ن املشورة القانونية واخلدجمات اليت تلقت ردودًا يريعة وجمس تقةل وفعاةل جمن طرف جمكتب النس بة املئوية لال :جمؤرش ال داء
 املستشار القانوين

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 ر يف البياانتالقصو / التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

نتاجية   القمية/الوجاهة  .أأ  .2 ذ تقدم بياانت تساعد يف قياس ا  وجد أ ن بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء ذات وجاهة وقمية ا 

 .جمكتب املستشار القانوين وفعاليته

هما جمكتب املستشار تضمنت بياانت ال داء عينات جمن القضااي للحصول عىل املشورة القانونية اليت يقد  الشمول/الكفاية  .ب .2

وعىل الرمغ جمن أ ن املعلوجمات املقدجمة يف العينة جمرضية، فنظرًا . القانوين فامي خيص فئات خمتلفة خالل الثنائية

ىل افرتاضات تقديرية  سب تعداد الساكن ااذين المتسوا املشورة القانونية استنادًا ا  ىل غياب معلية رصد، حح ا 

 .وال ميكن التصديق بصورة جمعقوةل عىل متثيل بياانت ال داء لهذا التعدادوكفاية ومشولية بشأ ن بياانت ال داء 

طار الربانجم    سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 لكرتونية مجعت يف ا  ذ تتأ لف جمن مجموعة رسائل ا  ال ميكن الاطالع بسهوةل عىل بياانت ال داء ا 

ن بياانت ال داء مل تكن جمتاحة بسهوةل ذ ا  مع بفعالية ا   .ومل ُتح

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2 ىل نتيجة   ا  تتضمن بياانت ال داء عينة جمن حاالت املشورة القانونية ولكن ال ميكن التحقق جمهنا بدقة والوصول ا 

ىل أ ن حاالت  ن تعداد الساكن ااذي اس تخدم أ ساسًا الختيار العينة جما هو ا ال تقدير نظرًا ا  ذ ا  التقيمي ااذا ي ا 

 .ث تتيح للربانجم  جمعرفة جحم وخصائص الساكناملشورة القانونية ال ترصد حبي

ىل غياب نظام رصد%98وجمن مث، ال ميكن التحقق جمن الرمق الوارد يف التقرير، وهو   .، نظرًا ا 

ىل بياانت ال داء املقدجمة لغرض التصديق، يتضح أ ن البياانت مل تسجل وحتلل بصورة دقيقة و  رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2 مل ترفع استنادًا ا 

 .تقارير بشأ هنا عىل جمدار الثنائية يف املواعيد املناس بة

ىل غياب طريقة جمهنجية وجمتسقة لتسجيل حاالت املشورة القانونية جمن شأ هنا أ ن تساعد الربانجم  عىل   الشفافية/الوضوح  .و .2 نظرًا ا 

املعلوجمات املقدجمة ورفع رصد التقدم احملرز فامي يتعلق مبؤرش ال داء بشلك فعال، ال تتضح متاجمًا كيفية مجع 

عت هبا ال دةل الواثئقية وقحدجمت تشري ا ىل . التقارير بشأ هنا ل غراض صنع القرارات اال دارية ن الطريقة اليت مجح وا 

 .أ هنا مل ُتمع وحتلل وترفق تقارير بشأ هنا عىل حنو جمتسق مما يؤثر كذكل يف شفافيهتا

 .علوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري جزئياً بناء عىل تقيمي امل  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

X  
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 تقيمي دقة نظام ا شارات السري .1

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي      نظام غري دقيق     نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1 ىل غياب نظام الرصد وبياانت أ داء جموثوق هبا، ال ميكن تقيمي  دقة نظام ا   .دقة نظام ا شارات السري نظرًا ا 

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

 

 X 
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دارة الرباجم  واملوارد - 11الربانجم    ا 

 .تقرير جمايل جمرض جمن جمراجعي احلساابت اخلارجيني يؤكد اجمتثال معليات احملاس بة للواحئ والقواعد واملعايري املطبقة :جمؤرش ال داء

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً      مبا يكفيتس تويف املعايري  

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

ن بياانت ال داء املمتثةل يف تقرير جمراجع احلساابت اخلاريج بشأ ن البياانت املالية الس نوية للويبو ذات وجاهة   القمية/الوجاهة  .أأ  .2 ا 

وتثبت بياانت ال داء اجمتثال العمليات احملاسبية جمع . املرتقبة جمن املنظمة وجمؤرش ال داء احملددفامي يتعلق ابلنتاجئ 

 .النظام املايل للويبو والحئته

ذ يتضمن تقرير جمراجعي احلساابت اخلارجيني رأ اًي بشأ ن التداوالت   الشمول/الكفاية  .ب .2 ن بياانت ال داء الواردة اكفية وشاجمةل ا  ا 

ها ا ىل أ ن التداوالت قد أ جريت وفقًا للنظام شأأنجمن جمراجعة احلساابت واليت خلصوا ب اليت اختربوها كجزء

 .املايل للويبو والحئته

ثر جمراجعة   سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 ىل املنظمة ا  ذ اختذت شلك تقرير جمراجعة حساابت قحدم ا  ن بياانت ال داء مجعت بفعالية ا  ا 

ىل امجلعية العاجمة للويبو وجمن مث ميكن ومتثل ب . البياانت املالية الس نوية ياانت ال داء كذكل وثيقة عاجمة تحقدم ا 

 .الاطالع علهيا بسهوةل

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2 ذ متثل رأ اًي جمس تقاًل بشأ ن التداوالت اليت اختربها   ا  ميكن التحقق جمن بياانت ال داء بسهوةل وتتسم ابدلقة ا 

بشأ هنا فقرة يف تقرير جمراجعي احلساابت اخلارجيني بشأ ن جمراجعو احلساابت اخلارجيون واليت أ درجت 

 .البياانت املالية الس نوية

ال بعد ا صدار تقرير جمراجعي احلساابت اخلارجيني بشأ ن البياانت   رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2 ال ميكن رفع التقارير بشأ ن البياانت املالية ا 

ال بعد س تة أ شهر جمن اختتام لك س نة جمالية وال يصدر تقرير جمراجعي. املالية الس نوية . احلساابت اخلارجيني ا 

 .وجمن مث، ال ميكن اعتبار أ ن التقارير بشأ ن البياانت املالية قد رفعت يف املواعيد املناس بة

ن بياانت ال داء واحضة عىل هيئة بيان رأ ي أ درج يف تقرير جمراجعي احلساابت اخلارجيني وشفافة أ    الشفافية/الوضوح  .و .2 يضًا ا 

ىل املس تخدجمني الهنائيني لتقرير جمراجعة احلساابت  .ابلنس بة ا 

    

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفي  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي      نظام غري دقيق      نظام دقيق 

X   

X 
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شارات السري  .أأ  .1  دقة نظام ا 

 

بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، تتسم درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف التقرير، ويه  

حفذ جزئياً "  .، ابدلقة"ن

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1
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دارة املوارد البرشية وتطويرها - 10الربانجم    ا 

ىل املوظفني املعنيني ابملوارد البرشية( ابدلوام الاكجمل)نس بة املوظفني  :ؤرش ال داءجم  ا 

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

ىل املوظفني   ةالقمي/الوجاهة  .أأ  .2 ذ تظهر نس بة املوظفني ا  ن بياانت ال داء ذات وجاهة وقمية فامي يتعلق مبؤرش ال داء احملدد ا  ا 

 .املعنيني ابملوارد البرشية خالل الثنائية

 

جاميل عدد املوظفني يف   الشمول/الكفاية  .ب .2 هنا حساب رضحي يستند ا ىل ا  ذ ا  ميكن وصف بياانت ال داء بأ هنا اكفية وشاجمةل ا 

 . املنظمة وعدد املوظفني املعنيني ابملوارد البرشية

 سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2

 

 .تتسم بياانت ال داء بسهوةل امجلع والاطالع جمن خالل تقارير املوارد البرشية اخلاصة بتعيني املوظفني 

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2  ا 

 

ابملوارد البرشية وميكن التحقق جمهنا بسهوةل وتتسم اس متدت بياانت ال داء جمن بياانت عدد املوظفني املعنيني  

 .ابدلقة

 رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2

 

ىل املعلوجمات املتاحة جمن خالل تقارير املوارد   رفعت التقارير بشأ ن بياانت ال داء يف املواعيد املناس بة استناداً ا 

 . البرشية اخلاصة بتعيني املوظفني

ن  الشفافية/الوضوح  .و .2 بياانت ال داء واحضة وشفافة استنادًا ا ىل املعلوجمات املتاحة جمن خالل تقارير املوارد البرشية اخلاصة بتعيني  ا 

 .املوظفني

    

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفي  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

 

شارات السريتقيمي دقة نظام  .1  ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي      نظام غري دقيق      نظام دقيق 

X   

X  
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شارات السري  .أأ  .1 شارات السري بدقة بأ نه   دقة نظام ا   ".مل يحنفذ"ورد تقيمي نظام ا 

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1
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 وقت جمعاجلة تأ شريات ال طراف الثالثة :14جمؤرش أ داء الربانجم  

 ال داءتقيمي بياانت  .2

  :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

نتاجية معلية جمعاجلة التأ شريات وفعاليهت  القمية/الوجاهة  .أأ  .2 ذ توفر جمعلوجمات هاجمة بشأ ن ا  وتس تخدم . اتكتيس بياانت ال داء قمية ا 

رشاد واملساعدة يف معلية صنع القرار  .هذه البياانت لال 

. تسجل بياانت ال داء بصورة جمنتظمة يف جدول يحس تخدم ال دارة طلبات احلصول عىل تأ شرية بصورة يوجمية  الشمول/الكفاية  .ب .2

 .ويضم جدول البياانت جمعلوجمات شاجمةل بشأ ن مجيع طلبات احلصول عىل تأ شرية ووضعها

 سهوةل الاطالع/بفعاليةامجلع   .ج .2

 

مع بياانت ال داء بفعالية جمن خالل جدول بياانت ميكن اس تخداجمه لرصد طلبات احلصول عىل تأ شرية  ن . ُتح وا 

دارة ال سفار يف الويبو  .جدول البياانت جمتاح للموظفني املعنيني اب 

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2  .الواثئق املؤيدة ووجد أ هنا دقيقة وقابةل للتحققمت التحقق جمن عينة جمن بياانت ال داء ابالستناد ا ىل   ا 

ىل اال دارة، وتس تخدم هذه البياانت دلمع معلية صنع القرار  رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2  .يرفع تقرير شهري بشأ ن بياانت ال داء ا 

ذ . واحضاً  تحقدم بياانت ال داء بصورة تتيح للمس تخدم حتقيق فهم جمضمونه فهامً   الشفافية/الوضوح  .و .2 وتتسم البياانت ابلشفافية ا 

 . قاجمت عىل واثئق واقعية وجمتاحة

    

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفي  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي       دقيقنظام غري      نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1 بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، تتسم درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف التقرير، ويه   دقة نظام ا 

 .، ابدلقة"نفذ ابلاكجمل"

 

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

 

X   

X   
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 صاالتتكنولوجيا املعلوجمات واالت - 15الربانجم  

 سالجمة وأ جمن جموظفي الويبو واملندوبني والزائرين واملعلوجمات وال صول املادية :النتيجة املرتقبة

 جسل حمدث للمخاطر املتعلقة بأ جمن املعلوجمات :جمؤرش ال داء

 

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ريال تس تويف املعاي     تس تويف املعايري جزئياً      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

ذ تس تخدم   القمية/الوجاهة  .أأ  .2 ن بياانت ال داء ذات وجاهة فامي يتعلق هبدف الويبو املمتثل يف تأ جمني أ صولها جمن املعلوجمات ا  ا 

 . اك حدى ادلواخل الرئيس ية لوضع تدابري التخفيف جمن وطأ ة اخملاطر اس تجابة للمخاطر املقمية

ىل الويبو عىل هيئة قالب لتقيمي اخملاطر  الشمول/الكفاية  .ب .2 ذ ُتزأ  . تظهر بياانت ال داء تقيمي خماطر املعلوجمات ابلنس بة ا  وا 

الواثئق، تظهر البياانت التقدم احملرز جمن حيث تنفيذ تدابري التخفيف جمن وطأ ة اخملاطر احملددة فضاًل عن 

 .ظروف املتغريةاخملاطر اجلديدة اليت مت تقيميها نتيجة لل

تفظ بسجالت خماطر املعلوجمات حاليًا يف صيغة   سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 يف ظل غياب أ داة ال دارة اخملاطر عىل جمس توى املنظمة، ُيح

ىل ال شخاص . جدول بياانت يؤدي الغرض وجمن مث، ميكن الاطالع عىل بياانت ال داء بسهوةل ابلنس بة ا 

مع البياانت  .بفعالية املسؤولني وُتح

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2 ن بياانت ال داء دقيقة وقابةل للتحقق جمن خالل الواثئق احملتفظ هبا عىل هيئة جسالت خماطر املعلوجمات  ا   .ا 

دثت جسالت خماطر املعلوجمات جمرتني يف الس نة خالل الثنائية وجمن مث تتيح رفع التقارير بشأ ن ب   رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2 ياانت حح

 .ال داء يف املواعيد املناس بة

ذ توفر تقياميً واحضًا   الشفافية/الوضوح  .و .2 ن بياانت ال داء، اليت وضعت يف شلك جسالت خملاطر املعلوجمات، واحضة وشفافة ا  ا 

، والضوابط القامئة (CIA)خملاطر املعلوجمات اليت تواهجها الويبو، وتقيميها جمن انحية الرسية والسالجمة والتوافر 

 .لضوابط اال ضافية املطلوبةوا

    

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفي  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

X   
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شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي      نظام غري دقيق      نظام دقيق 

شارات السريدقة   .أأ  .1 بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، تتسم درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف التقرير، ويه   نظام ا 

 .، ابدلقة"نفذ ابلاكجمل"

 

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

 

X  



WO/PBC/22/9 
Annex III 
43 

 

 الرقابة اال دارية - 16الربانجم  

جراءات قسم التقيميتقياميت جمنجزة وفقًا لس ياسة التقيمي  :جمؤرش ال داء 11ودلليل ا 
. 

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

ذ توفر جمعلوجمات قمية وجد أ ن بياانت ال داء اليت مجعت وعرضت ل غراض جمؤرش   القمية/الوجاهة  .أأ  .2 ال داء ذات وجاهة وجمفيدة ا 

 .بشأ ن تقارير التقيمي اليت تغطي معليات تقيمي جمرشوعات وبراجم  وحافظة دوةل وجلان

ن بياانت ال داء لقياس جمؤرش ال داء احملدد اكفية وشاجمةل  الشمول/الكفاية  .ب .2 وتمتتع تقارير التقيمي ببنية واحضة وتتبع هنجًا جمتسقًا . ا 

 . نطاق التقيمي وجمهنجيته ونتاجئه واس تنتاجاته وتوصياتهيف عرض 

ضافة ا ىل مجيع الواثئق املؤيدة وأ تيحت امللخصات التنفيذية   سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 أ تيحت بياانت ال داء عىل حمرك أ قراص جمشرتك ا 

 بة اال دارية عىلمجليع تقارير التقيمي كذكل عىل الصفحة ادلاخلية لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقا

http://intranet.wipo.int/homepages/iaod/en/evaluation ويه صفحة جمتاحة مجليع املوظفني. 

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2 ل ال داة املادية يف تقارير التقيمي اليت قدجمت بياانت أ داء مكية ونوعية بدقة وميكن التحقق جمهنا بسهوةل جمث  ا 

 . أ صدرت خالل الثنائية

أ جري اال بالغ عن جمؤرش ال داء عىل أ ساس جمنتظم جمن خالل تقارير ال داء الس نوية للربانجم  وكذكل جمن   رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقا اتحة الرصد الفعال لمكية خالل التقارير الفصلية املقدجمة ا  بة، وذكل بغية ا 

دارة الويبو لتحسني التعمل التنظميي واختاذ القرارات واملساءةل  .ونوعية تقارير التقيمي اليت اس تخدجمهتا ا 

عت بياانت ال داء وأ تيحت بصورة جمنظمة حبيث يتس ىن للمس تخدجمني املعنيني فهم البياانت واس تخداهما   الشفافية/الوضوح  .و .2 مجح

ووردت بياانت ال داء يف التقارير بصورة جمتسقة وشفافة حبيث يتس ىن للمس تخدم اخلاريج . جمعقوةل بثقة

 .وادلاخيل اختبار جمصداقيهتا

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفي  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

شارا .1  ت السريتقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي      نظام غري دقيق      نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1 بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، تتسم درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف التقرير، ويه   دقة نظام ا 

                                                
11

ذ أ جرى قسم التدقيق ادلاخيل ا  حدد جمؤرش واحد )واختري جمؤرش ال داء املتعلق بقسم التقيمي . لتابع لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة اال دارية معلية التثبيت، مل جيَر اختيار عشوايئ ملؤرش أ داءوا 
 .لغرض معلية التثبيت هذه( 1321/1320فقط يف الربانجم  واملزيانية للثنائية 

X   

X 
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 .، ابدلقة"نفذ ابلاكجمل" 

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

 



WO/PBC/22/9 
Annex III 
45 

 

 خدجمات املؤمترات واللغات - 17الربانجم  

لكرتوين يف املوعد Di.t/piالنس بة املئوية لقاعدة بياانت  :جمؤرش ال داء  لنظام جمدريد يف نسق ا 

 

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  ل داءجمعايري بياانت ا 

لكرتوين Romarinقاعدة بياانت )أ وقف هذا النشاط   القمية/الوجاهة  .أأ  .2 خالل الفصل ال ول جمن عام ( لنظام جمدريد يف نسق ا 

 .نظرًا ا ىل اخنفاض الطلب عىل املنتجات الرمقية واستبدالها خبدجمات عىل اال نرتنت 1321

ىل أ ن وتشري بياانت ال داء اليت مشله لنظام جمدريد  Romarinجمن قاعدة بياانت  %233ا تقرير الربانجم  ا 

 .وجمن مث، أ وقف هذا النشاط. 1321أ تيحت خالل الوقت املطلوب أ ثناء الفرتة النشطة يف عام 

ذ ال تتاح ا ال التفاصيل اال حصائية بشأ ن النتاجئ املنشودة دون  وتس تويف بياانت ال داء املعايري جزئيًا ا 

 .املؤيدة للطلب املتلقىاملعلوجمات 

ال . 1321كام ذكر أ عاله، أ وقف النشاط يف أ وائل عام   الشمول/الكفاية  .ب .2 وخالل الفرتة اليت اكن فهيا النشاط جاراًي، ال تتوافر ا 

وجمن مث، تس تويف بياانت . املعلوجمات اال حصائية دلى الربانجم  دون جمعلوجمات جمفصةل بشأ ن الطلبات املتلقاة

 .زئياً ال داء املعايري ج

 سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2

 

ال البياانت اال حصائية دون . ال داء سهةل الاطالع وفعاةل امجلع بياانتميكن اعتبار   بيد أ نه ال تتوافر ا 

 .جمعلوجمات جمفصةل بشأ ن الطلبات املتلقاة جمن املس تخدجمني

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2  ا 

 

ن بياانت ال داء قابةل للتحقق جزئيًا بناء ع   . ىل املعلوجمات اال حصائية اليت ُيتفظ هبا الربانجم ا 

 رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2

 

جراء حتليل دوري للوقت املس تغرق يف طلبات اخلدجمات  بيد أ هنا ال تس تويف املعايري ا ال . تظهر البياانت ا 

 .س تخدجمنيجزئيًا ا ذ ال يتوفر قدر اكف جمن املعلوجمات بشأ ن الطلبات املتلقاة جمن أ قسام امل 

توفر بياانت ال داء جمعلوجمات بشأ ن ادلراسات اال حصائية املتعلقة ابلنتاجئ املنشودة احملققة، ولكن يف غياب   الشفافية/الوضوح  .و .2

 .جمعلوجمات جمفصةل عن الطلبات، فا هنا تس تويف املعايري جزئياً 

    

 . كن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري جزئياً بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، مي  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

X  
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شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي      نظام غري دقيق      نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1 ذ أ وقف جمؤرش ال داء جمنذ أ وائل عام   دقة نظام ا  شارات السري ا  يتوفر قدر اكف جمن وال  1321ال ميكن تقيمي دقة نظام ا 

 .اليت اكن يضطلع فهيا ابلنشاط 1321املعلوجمات للفرتة يف عام 

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

 X 
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 السالجمة وال جمن - 18الربانجم  

ات النس بة املئوية للطلبات املقدجمة يف الوقت املناسب بشأ ن املساعدة عىل تأ جمني السالجمة وال جمن خالل املؤمترات أ و التظاهر  :جمؤرش ال داء
 اليت تعقد يف جنيف أ و خارهجا

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

الاجامتعات /شأ ن عدد معليات جمراجعة حساابت املؤمتراتتوفر بياانت ال داء الواردة يف التقرير جمعلوجمات ب   القمية/الوجاهة  .أأ  .2

ويتطلب جمؤرش ال داء جمعلوجمات عن النس بة املئوية للطلبات املقدجمة يف . اخلارجية اليت أ جريت خالل الثنائية

 .الوقت املناسب بشأ ن املساعدة عىل تأ جمني السالجمة وال جمن خالل املؤمترات أ و التظاهرات

ذ ال توفر بياانت ال داء الواردة جمعلوجمات ذات وجاهة أ و قمية فامي يتعلق مبؤرش ال داء احملدد، فا هنا ال  وا 

 .تس تويف املعايري

ذ ال توفر بياانت ال داء الواردة جمعلوجمات اكفية أ و شاجمةل فامي يتعلق مبؤرش ال داء احملدد، فا هنا ال تس تويف   الشمول/الكفاية  .ب .2 وا 

 .املعايري

ذ ال توفر بياانت ال داء الواردة جمعلوجمات اكفية أ و شاجمةل فامي يتعلق مبؤرش ال داء احملدد، فا هنا ال تس تويف   سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 وا 

 .املعايري اخلاصة جبمعها بفعالية أ و الاطالع علهيا بسهوةل

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2 ذ ال توفر بياانت ال داء الواردة جمعلوجمات قابةل للتحقق فامي يتعلق مبؤرش  ا   ال داء احملدد، فا هنا ال تس تويف وا 

 .املعايري

ذ ال توفر بياانت ال داء الواردة جمعلوجمات قابةل للتحقق فامي يتعلق مبؤرش ال داء احملدد، فا هنا ال تس تويف   رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2 وا 

 .املعايري اخلاصة برفع التقارير يف املواعيد املناس بة

ذ ال توفر بياانت ال داء الواردة جمعلوجمات واحضة وشفافة فامي يتعلق مبؤرش ال داء احملدد، فا هنا ال تس تويف وا    الشفافية/الوضوح  .و .2

 .املعايري

    

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء ال تس تويف املعايري  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

شارات الس .1  ريتقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي     نظام غري دقيق      نظام دقيق 

 X 

 X 
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شارات السري  .أأ  .1  دقة نظام ا 

 

ذ ال ميكن ربط بياانت ال داء الواردة يف التقرير جمبارشة مبؤرش ال داء احملدد، فال ميكن تقيمي دقة نظام   ا 

شارات السري  .ا 

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1
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 ات البناءجمرشوع - 19الربانجم  

 بناء قاعة جمؤمترات جديدة وجمرافقها متاش يًا جمع جمعايري اجلودة واملزيانية املعمتدة واال طار الزجمين املعمتد :جمؤرش ال داء

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً     تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ عليقاتالت   جمعايري بياانت ال داء 

ُأبلغ عن مجيع اجلوانب امللحوظة . وجد أ ن بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء هذا ذات وجاهة وفائدة  القمية/الوجاهة  .أأ  .2

 .ملؤرش ال داء بصورة جمتسقة

داءتتسم بياانت ال داء بقدر اكف جمن الكفاية والشمول حبيث تتيح التصديق احمل  الشمول/الكفاية  .ب .2  مك عىل التقيمي ااذا ي لل 

ىل ادلول ال عضاء  سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 ن مجيع . قدجمت بياانت ال داء اليت أ تيحت للتقيمي ااذا ي كذكل يف التقارير الرمسية ا  وا 

 .التقارير جمتاحة عىل اال نرتنت جمن خالل جموقع الويبو اال لكرتوين العام والصفحة ادلاخلية للويبو

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2 ىل ادلول ال عضاء ومثة أ دةل جمادية تتيح التثبيت   ا  ذ أ درجت يف تقارير رمسية ا  ميكن التحقق جمن املعلوجمات ا 

 .احملمك للتقيمي ااذا ي

ىل ادلول ال عضاء واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وجمراجعي ا  رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2 حلساابت اخلارجيني رفعت تقارير جمنتظمة ا 

 .وادلاخليني

قدجمت أ دةل واثئقية بصورة واحضة وواقعية وجمتسقة متكن املس تخدم املعين جمن حتقيق فهم أ فضل للتقدم احملرز   الشفافية/الوضوح  .و .2

 .يف بناء قاعة جمؤمترات جديدة

 .ياانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفيبناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن ب   اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي      نظام غري دقيق      نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1  دقة نظام ا 

 

تقرير، ويه بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، تتسم درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف ال  

 .، ابدلقة"نفذ جزئياً "

 

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

 

X   

X  
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 املرشوعات الصغرية واملتوسطة والابتاكر - 03الربانجم  

طارًا خاصًا هبا للملكية الفكرية وأ نشأ ت جماكتب لنقل التكنولوجيا :جمؤرش ال داء  عدد ادلول ال عضاء اليت وضعت ا 

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري      تس تويف املعايري جزئياً     املعايري مبا يكفيتس تويف  

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

ذ تشري ا ىل جمرحةل التقدم احملرز فامي يتعلق   القمية/الوجاهة  .أأ  .2 ن بياانت ال داء املنظور يف تثبيهتا ذات وجاهة وقمية جزئيًا ا  ا 

نشاء جماكتب لنقل التكنولوجيابأ نشطة الويبو  طار للملكية الفكرية وا  وال . ملساعدة ادلول ال عضاء يف وضع ا 

نشاء جماكتب لنقل  توفر جمعلوجمات شاجمةل لتحديد عدد ادلول ال عضاء اليت وضعت أ طر للملكية الفكرية وا 

 .التكنولوجيا

ن بياانت ال داء املنظور يف تثبيهتا ال تفرس ابلق  الشمول/الكفاية  .ب .2 در الاكيف وبصورة شاجمةل س بل تنفيذ جمؤرش ال داء اكجماًل بيامن ا 

يف جمؤرش " جماكتب نقل التكنولوجيا املنشأ ة"ويقصد مبصطلح . توفر جمعلوجمات جمفيدة بشأ ن جمرحةل التقدم احملرز

نشاؤها"ال داء  ذ مل  03يف الربانجم  " اس هتلت أ و جاري ا  ادلول  تنشئااذي ال يعمتد عىل أ ي جمعايري أ هداف ا 

ويف حاةل كرواتيا، ندرك أ ن بعض جماكتب نقل . 1320و 1321عضاء أ ي جماكتب لنقل التكنولوجيا يف عايم ال  

نشاهئا سهام الربانجم  يف ا   .التكنولوجيا قامئة ابلفعل ولكن ال يتضح جمن املعلوجمات املقدجمة ا 

ذ أ اتح الربانجم   ال ميكن الاطالع عىل بياانت ال داء بسهوةل ومجعها  سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2 الواثئق املؤيدة بعد جمرور  03بفعالية ا 

بعض الوقت عىل الطلب وتتأ لف البياانت جمن مجموعة تقارير بعثات وتقياميت لالحتياجات كجزء جمن العمل 

نشاء جماكتب نقل التكنولوجيا ال توجد أ ي حملة عاجمة أ و . ال ويل ااذي اضطلع به ملساعدة ادلول ال عضاء يف ا 

نشاء جماكتب لنقل التكنولوجيا يف جملخص أ و جمد ونة لوصف التقدم احملرز يف وضع أ طر للملكية الفكرية وا 

 .البدلان املس هتدفة اخملتلفة

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2  ا 

 

ىل كيفية اس تخدام العنارص المكية والنوعية   ن الواثئق وبياانت ال داء ليست دقيقة متاجمًا ا ذ ال تشري البياانت ا  ا 

حفذ املتاحة للوصول ىل اس تنتاج جمفاده أ ن جمؤرش ال داء قد ن فعىل سبيل املثال، مل يوثق عدد ادلول ال عضاء . ا 

 .اليت أ نشأ ت جماكتب لنقل التكنولوجيا مبساعدة الويبو توثيقًا اكجمالً 

ىل غياب أ ي جمدونة تظهر أ حدث املعلوجمات بشأ ن التقدم احملرز يف   رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2 نشاء جماكتب نقل التكنولوجيا يف ونظرًا ا  ا 

 .البدلان املس هتدفة، فال يوجد أ ي سبيل لرفع التقارير بشأ ن جمؤرش ال داء الرئييس هذا يف املواعيد املناس بة

ن بياانت ال داء املتاحة قارصة جمن حيث الوقائع والانفتاح والشفافية دلمع اس تنتاج التقيمي ااذا ي بأ ن املؤرش   الشفافية/الوضوح  .و .2 ا 

ن بياانت ال داء املقدجمة للتثبيت ال توفر أ دةل جمبارشة تدمع حتقيق جمؤرش ال داء ذ ا   .قد نفذ اكجماًل ا 

 .بناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بياانت ال داء تس تويف املعايري جزئياً   اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

 

شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

X  
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 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي      نظام غري دقيق      م دقيقنظا 

شارات السري  .أأ  .1 نشاء جماكتب لنقل التكنولوجيا أ و   دقة نظام ا  وصيغ جمؤرش ال داء بطريقة ال تتيح حتقيق الهدف ا ذ ال ميكن للويبو وحدها ا 

منا تساعد ادلول ال عضاء عىل القيام  وجمن مث، فامي يتعلق بذكل. وضع أ طر للملكية الفكرية يف البدلان وا 

حفذ اكجمالً "ببياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، ال ميكن تقيمي درجة التقيمي ااذا ي الوارد بأ نه  " ن

ىل أ ن بياانت ال داء املقدجمة غري اكفية لتأ كيد حتقق جمؤرش ال داء والهدف املناظر هل ىل تصحيح . نظرًا ا  وسعيًا ا 

عادة صياغة   .جمؤرش ال داء الرئييسذكل، ينبغي ا 

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

 X 
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 نظام الهاي - 02الربانجم  

 النس بة املئوية للطلبات اليت هبا خمالفات :جمؤرش ال داء

 تقيمي بياانت ال داء .2

 :التقيمي

 ال تس تويف املعايري     تس تويف املعايري جزئياً      تس تويف املعايري مبا يكفي 

 القصور يف البياانت/ التعليقات  جمعايري بياانت ال داء 

ذ يوفر جمعلوجمات ملساعدة قياس الفعالية  القمية/الوجاهة  .أأ  .2 ن هذا املؤرش ذا وجاهة وقمية ا   . ا 

املس تخدجمة ال دارة مجيع الطلبات ( DMAPS)أ درجت بياانت ال داء يف قاعدة بياانت الفحص لنظام الهاي   الشمول/الكفاية  .ب .2

 . املقدجمة جمن خالل نظام الهاي

طار نظام أ يل وميكن الاطالع علهيا جمن خالل قاعدة بياانت خمصصة  سهوةل الاطالع/امجلع بفعالية  .ج .2  .يمت احلصول عىل بياانت ال داء يف ا 

جماكنية التحقق/ادلقة  .د .2 ن املعلوجمات بشأ ن بياانت ال داء جمتاحة يف قاعدة بياانت خمصصة  ا  وتقدم هذه البياانت بصورة تتيح . ا 

جمن دقهتا جمن خالل جمقارنهتا ابلواثئق املؤيدة جمثل اخلطاابت اليت تنطوي عىل اخملالفات للمس تخدم التحقق 

 .واملرسةل ا ىل الزابئن

ن بياانت ال داء جزء جمن مجموعة جمؤرشات جمسجةل ويرفع تقارير بشأ هنا عىل أ ساس شهري  رفع التقارير يف املواعيد املناس بة  .ه .2 ويرد كذكل هذا . ا 

 .جم  واملزيانيةاملؤرش يف جمرفقات الربان

ن املعلوجمات شفافة وميكن توفيقها جمع قاعدة . تحقدم بياانت ال داء بصورة تتيح للقارئ فهم جمضمونه فهامً واحضاً   الشفافية/الوضوح  .و .2 وا 

 . البياانت والتقارير الشهرية

    

 .اانت ال داء تس تويف املعايري مبا يكفيبناء عىل تقيمي املعلوجمات املقدجمة، ميكن اس تخالص أ ن بي  اخلالصة بشأ ن بياانت ال داء  .ز .2

شارات السري .1  تقيمي دقة نظام ا 

 :التقيمي

 نظام غري قابل للتقيمي       نظام غري دقيق     نظام دقيق 

شارات السري  .أأ  .1  دقة نظام ا 

 

قرير، ويه بناء عىل بياانت ال داء املقدجمة بشأ ن جمؤرش ال داء اخملتار، تتسم درجة التقيمي ااذا ي الواردة يف الت 

 .، ابدلقة"غري جمنفذ"

   تعليقات عىل الربانجم   .ب .1

 [يرد املرفق الرابع أ دانه]

X   

X  
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طار التحقق .2  ا 

 بياانت ال داء الهدف أ ساس املقارنة جمؤرشات ال داء وال هداف النتيجة املرتقبة الربانجم 

أ طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية جمناس بة وجمتوازنة  2

 للملكية الفكرية

للبدلان اليت وجدت املعلوجمات  النس بة املئوية

املقدجمة بشأ ن املبادئ واملامرسات القانونية 

لنظام الرباءات، مبا فهيا جمواطن املرونة اليت 

ينطوي علهيا النظام والتحدايت اليت تواهجه، 

 جمعلوجمات جمفيدة

دثت توفر تقارير : حح

اللجنة ادلامئة املعنية 

بقانون الرباءات واللجنة 

مللكية املعنية ابلتمنية وا

الفكرية ردود أ فعال جمن 

ال تتوافر )ادلول ال عضاء 

حصاءات  (أ ي ا 

ىل أ ن املعلوجمات املقدجمة  93% تشري مجيع ردود ال فعال املتلقاة ا 

وفقًا دلراسة اس تقصائية أ جرهتا شعبة التدقيق . جمفيدة

، قمي 2ادلاخيل والرقابة اال دارية ابلزتاجمن جمع تقيمي الربانجم  

يبني جودة واثئق جوهرية أ عدهتا جمن امل  %93أ كرث جمن 

 ".جيدة"أ و " ممتازة"ال جمانة بأ هنا 

أ طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية جمناس بة وجمتوازنة  1

 للملكية الفكرية

جيابية عىل  عدد البدلان اليت قدجمت تعليقات ا 

جمدى فائدة املشورة الترشيعية املقدجمة يف 

جمال العالجمات التجارية والرسوم والامنذج 

 ة والبياانت اجلغرافيةالصناعي

جيابية جمتلقاة جمن تسعة بدلان جمن أ صل  %73 البياانت غري جمتاحة  20تعليقات ا 

 .مل ترد أ ربعة بدلان. بدلاً 

اختاذ قرارات قامئة عىل ال دةل فامي خيص قضااي حق  0

 املؤلف

عدد حتميالت أ دوات الويبو ال دارة حق 

بداعية جمعينة وعدد  املؤلف يف قطاعات ا 

 علهيا وتوزيعهاالطلبات 

 23زايدة يف عدد التحميالت،  ُيدد الحقاً 

نسخة  533طلبات، أ كرث جمن 

 ( 1321/20يف عايم ) جموزعة

حتميل ل دوات الويبو اخلاصة ابلقطاعات  50 285

بداعية  .اال 

 .طلبًا ملطبوعات 20مت تلقي 

 نسخة جمن أ دوات الويبو للمبدعني 2833وزعت 
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دلول ال عضاء بشأ ن توافق أ كرب بني ا/تعاون جمعزز 4

جمواصةل رمس الس ياسة العاجمة ووضع القواعد واملعايري 

بشلك جمتوازن جمن أ جل نظام الرباءات ادلويل والعالجمات 

التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية 

وحق املؤلف واحلقوق املاورة واملعارف التقليدية 

 ارد الوراثيةوأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملو 

طار جمفاوضات اللجنة  التقدم احملرز يف ا 

احلكوجمية ادلولية جمن أ جل وضع صك قانوين 

 (صكوك قانونية دولية)دويل 

جمفاوضات جارية بناء عىل 

والية اللجنة احلكوجمية 

 1323/22ادلولية للفرتة 

جممكةل بوالية للفرتة 

كام وضعهتا  1321/20

امجلعية العاجمة للويبو يف 

، وبرانجم  1322أ كتوبر 

معل اللجنة كام حددته 

امجلعية العاجمة للويبو يف 

 1321سبمترب 

صكوك )اعامتد صك قانوين دويل 

 (قانونية دولية

 تقدم جمتواصل يف املفاوضات

عالقات أ قوى جمع جمس تخديم جمعاهدة التعاون بشأ ن  5

 الرباءات واملاكتب

زايدة ردود ال فعال جمن جمس تخديم املعاهدة 

 بصفة عاجمة بشأ ن أ داء النظام

دثت الامتس جمن  226: حح

 أ جل ردود أ فعال

الامتسات غري رمسية جمن أ جل 

ردود أ فعال يف هجة االتصال بلك 

 جمس تخدم

 الامتس جمن أ جل ردود أ فعال 107

اس تخدام نظايم جمدريد ولش بونة اس تخداجمًا أ فضل، مبا يف  6

 ذكل اس تخداجمه يف البدلان الناجمية والبدلان ال قل منواً 

دثت (نظام جمدريد)دات عدد التجدي  12 754: حح

(1322) 

033 12 (1321;) 

333 11 (1320) 

859 12 (1321) 

324 10 (1320) 

حامية امللكية الفكرية حاميًة فعاةل يف احلقول العليا املكونة  7

جمن أ سامء عاجمة ويف تسجيل احلقول العليا املكونة جمن 

 رجموز البدلان

احلقول  عدد احلاالت املعاجلة املتعلقة بتسجيل

طار  العليا املكونة جمن رجموز البدلان يف ا 

الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة 

 بأ سامء احلقول

دثت عا ج املركز : حح

حاةل جمتعلقة  1 205

بتسجيل احلقول العليا 

املكونة جمن رجموز البدلان 

 (1322هناية )

ضافية 053 كونة جمن حاةل جمتعلقة بتسجيل احلقول العليا امل 1 788 حاةل ا 

 (1320ترامكي بهناية )رجموز البدلان 

ضافية جمتعلقة بتسجيل احلقول العليا املكونة  660 حاةل ا 

 جمن رجموز البدلان

فهم جمعّمق جلدول أ عامل التمنية دلى ادلول ال عضاء  8

واملنظامت احلكوجمية ادلولية واملمتع املدين وأ حصاب 

 املصاحل ال خرين

تقنية جمن عدد البدلان اليت طلبت جمساعدة 

خالل جمرشوعات جدول أ عامل التمنية واليت 

أ عربت عن اهامتهما ابل نشطة املتصةل جبدول 

 أ عامل التمنية

جمرشوعات وأ نشطة 

جمرتبطة جبدول أ عامل 

 بدلاً  53التمنية يف 

جمرشوعات وأ نشطة جمرتبطة 

 بدلاً  53جبدول أ عامل التمنية يف 

 53جمرشوعات وأ نشطة جمرتبطة جبدول أ عامل التمنية يف 

 بدلاً 
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تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية  9

الفكرية وغريها جمن جمؤسسات امللكية الفكرية، مما يؤدي 

ىل تقدمي خدجمات أ حسن  ا ىل ( أ رخص وأ يرع وأ جود)ا 

 أ حصاب املصلحة

عدد املاكتب اليت رفعت بياانهتا بشأ ن امللكية 

الفكرية عىل قواعد بياانت الويبو عىل 

 .ال نرتنتا

 13مجموع 

ُيدد التوزيع اال قلميي )

 (الحقاً 

 43مجموع 

 (ُيدد التوزيع اال قلميي الحقاً )

يف بوابة ركن الرباءات وس بعة قاعدة  18)جمكتبًا  05

جمزودًا ببياانت ش بكية ( بياانت أ دوات التعريف العاملية

 (ترامكي)عن امللكية الفكرية يف قواعد بياانت الويبو 

 :اتبوابة ركن الرباء

 (0)أ فريقيا  

 (5)املنطقة العربية  

 (4)أ س يا واحمليط الهادئ  

 (26)أ جمرياك الالتينية والاكرييب  

 :قاعدة بياانت أ دوات التعريف العاملية

 (4)املنطقة العربية  

 (0)أ س يا واحمليط الهادئ  

كفاءات جمعززة وجموارد برشية قادرة عىل تناول طائفة  23

جمن أ جل الانتفاع الفعال ابمللكية واسعة جمن املتطلبات 

الفكرية ل غراض التمنية يف البدلان الناجمية والبدلان ال قل 

ىل نظام الاقتصاد احلر  منوا والبدلان املنتقةل ا 

النس بة املئوية للمشاركني الراضني عن جودة 

حلقات العمل واحللقات ادلراس ية اليت تحعقد 

 عن الابتاكر ووسائل تسويقه

حة ولكن ال ردود عاجمة جمتا

 توجد بياانت حمددة

بياانت جمتاحة جمن خالل ادلراسة الاس تقصائية ) 95% 93%

التالية للتقيمي، ادلراسات الاس تقصائية القياس ية للتقيمي 

 (فضاًل عن ردود ال فعال املبارشة جمن املشاركني

ىل برانجم  تعلمي امللكية الفكرية 22 يف / نتعدد ادلورات اجلديدة عىل اال نرت  نفاذ أ يرس ا 

 خمتلف جمس توايت التخصص

اضطلع بعمل خالل الثنائية ال طالق ثالث دورات  0 (1323/22) 1

اال دارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق املاورة )جديدة 

وتنظمي ذكل يف قوانني حق املؤلف؛ وامللكية الفكرية 

بيد أ ن (. والصحة العاجمة؛ واقتصادايت امللكية الفكرية

التعمل عن بعد اس تغرق أ كرث مما  وضع املضاجمني وتكييف

 .اكن جمتوقعاً 

نظام جمس تحدث وجمقبول عامليًا للتصنيفات ادلولية وجمعايري  21

ىل جمعلوجمات امللكية الفكرية  الويبو هبدف تيسري النفاذ ا 

والانتفاع هبا ونرشها يف صفوف أ حصاب املصلحة يف 

عدد املعايري اليت مت تعديلها وعدد املعايري 

 اجلديدة اليت مت اعامتدها

دثت ال . عدل جمعياران: حح

 توجد جمعايري جديدة

 1321اعمتد جمعيار واحد جديد وعدل جمعياران يف  1322ُيدد الحقًا هناية 

 1320عحدل جمعيار واحد واملرسد يف 
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 أ حناء العامل

حتديث ركن بوابة الرباءات فامي يتعلق ابلطلبات املودعة  20

لرباءات يف الوقت بناء عىل نظام جمعاهدة التعاون بشأ ن ا

 املناسب

عدد ال سابيع يف الس نة اليت ال يتاح فهيا 

النرش عىل الساعة الثاجمنة بتوقيت جنيف يف 

 يوم النرش

 صفر صفر صفر

ىل املعلوجمات واملعارف املتعلقة ابمللكية  24 نفاذ جمعزز ا 

الفكرية وانتفاع أ كرب هبا لفائدة جمؤسسات امللكية الفكرية 

و ج لالبتاكر وزايدة الاطالع عىل وامجلهور جمن أ جل الرت 

بداعية يف املكل  بداعية احملمية واملصنفات اال  املصنفات اال 

 العام

عدد املسجلني جمن جمس تخديم برانجمي النفاذ 

ىل البحث ل غراض التطوير والابتاكر  ا 

(ARDI) والنفاذ ا ىل املعلوجمات املتخصصة ،

 (ASPI)بشأ ن الرباءات 

ARDI (14،) 

ASPI (6) 

ARDI 53  1320قبل هناية ،

ASPI 13  1320قبل هناية 

ARDI (137 )مس تخدمني فعالني 

ASPI (13 )ًمس تخدمًا فعال 

تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية  25

الفكرية وغريها جمن جمؤسسات امللكية الفكرية، مما يؤدي 

ىل تقدمي خدجمات أ حسن  ا ىل ( أ رخص وأ يرع وأ جود)ا 

 لحةأ حصاب املص

عدد املاكتب اليت تعا ج بياانت جمعاهدة 

التعاون بشأ ن الرباءات ونظام جمدريد بدمع جمن 

 ال نظمة املقدجمة جمن الويبو

جمكتبان يعاجلان بياانت جمعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات  (ترامكي) 13 5

 ونظام جمدريد بدمع جمن ال نظمة املقدجمة جمن الويبو

يبو مكسامهة يف رمس حتليالت اقتصادية أ كرث ُترهيا الو  26

 الس ياسة العاجمة للملكية الفكرية

عدد الاستشهادات يف املطبوعات 

الاقتصادية والتقارير احلكوجمية بشأ ن 

 الس ياسات

دثت حرش أ ول تقرير : حح ن

عاملي عن امللكية الفكرية 

، واذكل 1322يف نومفرب 

حصاء  مفن السابق ل وانه ا 

الاستشهادات اعتبارًا جمن 

 1322هناية 

 الربانجم ، فال ميكن جلدة نظراً 

 جملموسة حتديد أ هداف

صدارا 1320يف عام  ل ا   1322ا صدارا عام )، ُحح

املطبوع رمق )التقرير العاملي عن امللكية الفكرية ( 1320و

 .جمرة 27 506جما مجموعه ( 944

حرش التقرير العاملي الثاين عن امللكية الفكرية يف نومفرب  ن

1320. 

رشية قادرة عىل تناول طائفة كفاءات جمعززة وجموارد ب  27

واسعة جمن املتطلبات جمن أ جل الانتفاع الفعال ابمللكية 

الفكرية ل غراض التمنية يف البدلان الناجمية والبدلان ال قل 

ىل نظام الاقتصاد احلر  منوا والبدلان املنتقةل ا 

نفاذ املدربني ااذين  النس بة املئوية ملسؤويل اال 

قدم وجدواه أ بلغوا عن رضامه عن التدريب امل

ملسريهتم املهنية، مبا يف ذكل املشورة املقدجمة 

 .بشأ ن التعاون الاسرتاتيجي

يتجاوز املعدل املتوسط للرضا ااذي أ عرب عنه  %75 ال تتوافر بياانت حالية

 . %85املشاركني يف أ نشطة بناء الكفاءات 
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جماكنة جمرخسة للويبو يف جمسارات الس ياسات العاجمة املعنية  28

ا جمصدراً جموثوقًا لدلمع واملساعدة وجمرجعا ابعتباره

 للمعلوجمات عن الابتاكر وامللكية الفكرية

عدد الطلبات احملددة الواردة جمن ادلول 

ال عضاء واملنظامت ادلولية للحصول عىل 

جمسامهة الويبو يف جمال امللكية الفكرية فامي 

يتعلق بقضااي الس ياسات العاجمة العاملية، وتنوع 

 هذه الطلبات

جمن )رمسي واحد  طلب

 (جمنظمة الصحة العاملية

ىل طلبني يف الس نة نحظم حدث جمشرتك بني جمبادرة تمنية املعلوجمات التابعة  طلب ا 

وجمركز كينيا لالبتاكر يف جمال ( infoDev)للبنك ادلويل 

وتضمن ذكل برانجم  . املناخ، بناء عىل طلب جمركز كينيا

 .تدريب الويبو عىل الرتخيص للتكنولوجيا

رضان يف جمعرض الصني ادلويل للمرشوعات وقدم ع

يف غوانغزو ابلصني ( CISMEF)الصغرية واملتوسطة 

بني بدلان  واملعرض العاملي للتمنية القامئة عىل التعاون فامي

اجلنوب ااذي عقد يف نريويب بناء عىل طلب جمبادرة 

تبادل ال صول والتكنولوجيات العاملية بني بدلان اجلنوب 

(SS-GATE)ادرة لربانجم  ال مم املتحدة ، ويه جمب

وقدم عرض يف بلغراد بناء عىل طلب املركز . اال منايئ

 .اال قلميي للبيئة يف أ ورواب الوسطى وأ ورواب الرشقية

ونحظمت أ حداث وطنية يف اتيالند والربازيل بناء عىل 

 .طلب البدلين

وبناء عىل الالامتسات املتواصةل ل اكدميية الويبو وجمنظمة 

ية وجاجمعة جنيف وجماجس تري جاجمعة جنيف التجارة العامل 

يف تسوية املنازعات ادلولية، جاجمعة جنيف واملعهد العايل 

لدلراسات ادلولية واال منائية، شارك الربانجم  يف عدد جمن 

 .ال نشطة التدريبية املتعلقة ابمللكية الفكرية وتغري املناخ

وابلتعاون جمع الش بكة ال فريقية لالبتاكر يف جمال ال دوية 

ومعاًل مبذكرة التفامه، ( ANDI)ووسائل التشخيص 

نظمت ندوة تدريبية بشأ ن امللكية الفكرية ل عضاء 

 .1321الش بكة يف جنيف يف نومفرب 

وابلتعاون جمع جمنظمة التجارة العاملية وجمنظمة الصحة 

 1320العاملية، عقدت ندوة تقنية جمشرتكة يف يوليو 

 .ر الطيببشأ ن جموضوع تغيري مناذج ال عامل لالبتاك

وابلتعاون جمع جمنظمة التجارة العاملية وجمنظمة الصحة 

حرشت يف يناير  دراسة ثالثية ال طراف  1320العاملية، ن
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جمع مجهور أ وسع بشأ ن امللكية  التواصل بفعالية أ كرب 29

 الفكرية ودور الويبو

النس بة املئوية ل حصاب املصاحل ااذين دلهيم 

جيايب مبهمة الويبو وأ نشطهتا والصورة  اعرتاف ا 

 اليت تمتتع هبا مكنظمة

دثت جمن  %65: حح

املشاركني يف ادلراسة 

ىل  الاس تقصائية ينظرون ا 

الويبو كرائد عاملي يف 

ة حامية امللكية الفكري

ادلراسة )والهنوض هبا 

الاس تقصائية بشأ ن 

تصورات أ حصاب 

 ( 1321املصاحل، يناير 

ىل  %87نظر  73% ≤ جمن املشاركني يف ادلراسة الاس تقصائية ا 

. صورة الويبو العاجمة بتقدير جيد أ و جيد جدًا أ و ممتاز

ىل  %82نظر  جمن املشاركني يف ادلراسة الاس تقصائية ا 

نتاجئ دراسة . )امللكية الفكريةالويبو مكنتدى عاملي لتعزيز 

الويبو الاس تقصائية بشأ ن توجه اخلدجمات، أ غسطس 

1320) 

تواصل الويبو وتشاركها فعليًا جمع اال جراءات واملفاوضات  13

 اخلاصة ابل مم املتحدة وغريها جمن املنظامت غري احلكوجمية

خطط العمل اليت نحفذت /عدد ال نشطة

ت واس تعرضت وفق االتفاقات جمع املنظام

جمذكرات التفامه اجلديدة والقامئة جمع )الرشيكة 

 (املنظامت احلكوجمية ادلولية

 8: ال نشطة البياانت غري جمتاحة

 4: خطط العمل

 4: خطط العمل املنفذة

 27: ال نشطة املشرتكة جمع املنظامت احلكوجمية ادلولية

الويبو وال ونكتاد ) 1321: جمثل ال س بوع العاملي للمقاوةل)

ال ونكتاد ) 1320و( ادلولية واليونيتاروجمنظمة العمل 

واليونيتار وجمنظمة العمل ادلولية وجمركز التجارة ادلولية 

دارة (UNIGE/UNITEC)وجاجمعة جنيف  ، وا 

جنيف للتمنية الاقتصادية، ونظام تقاعد املوظفني 

؛ وحلقة معل بشأ ن اليوم العاملي للمياه (الاحتاديني

دارة الويبو، والواكةل ادلولية للطاقات ا) ملتجددة وجمنتدى ا 

 (اال نرتنت

النس بة املئوية لالس تفسارات بشأ ن املشورة  بتعزيز التنس يق والاتساق داخل ال جمانة 12

القانونية واخلدجمات اليت تلقت ردودًا يريعة 

وجمس تقةل وفعاةل جمن طرف جمكتب املستشار 

 القانوين

رمغ زايدة عدد طلبات احلصول عىل جمشورة فضاًل عن  95% 233%

جمن الاس تفسارات  %98د املاالت املشموةل، تلقت عد

 .ردودًا يريعة وفعاةل جمن جمكتب املستشار القانوين
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ختطيط وجمعاجلة وتنفيذ وتقيمي وتبليغ النتاجئ بفعالية وكفاءة  11

ىل جمال الرباجم  واملال املايل  استنادًا ا 

تقرير جمايل جمرض جمن جمراجعي احلساابت 

للواحئ  ت احملاس بةاجمتثال معليا اخلارجيني يؤكد

 والقواعد واملعايري املطبقة

تقرير غري جمشفوع 

املراجع  بتحفظات جمن

 اخلاريج

تقرير غري جمشفوع بتحفظات جمن 

 املراجع اخلاريج

مت تلقي تقرير غري جمشفوع بتحفظات جمن املراجع اخلاريج 

ويف وقت النرش، مل تكن نتاجئ جمراجعة عام . 1321يف 

 .قد صدرت بعد 1320

 خدجمات دمع جموهجة للزابئن ذات فعالية وكفاءة توفري 10

وذات جودة لفائدة الزابئن يف ادلاخل وأ حصاب املصاحل 

يف جماالت املوارد البرشية )يف اخلارج عىل حد سواء 

وتكنولوجيا املعلوجمات واملؤمترات واخلدجمات اللغوية 

دارة املباين  (واملشرتايت والسفر والطباعة والنرش وا 

ا ىل املوظفني ( ابدلوام الاكجمل)نس بة املوظفني 

 املعنيني ابملوارد البرشية

دثت جموظف واحد جمعين ابملوارد  19.0: حح

 البرشية للك

 جموظفًا يف املنظمة 53

  

 03.75: الثنائية

 1321 :02 

 1320 :03.5 

توفري خدجمات دمع جموهجة للزابئن ذات فعالية وكفاءة  14

حصاب املصاحل وذات جودة لفائدة الزابئن يف ادلاخل وأ  

يف جماالت املوارد البرشية )يف اخلارج عىل حد سواء 

وتكنولوجيا املعلوجمات واملؤمترات واخلدجمات اللغوية 

دارة املباين  (واملشرتايت والسفر والطباعة والنرش وا 

 يوجمني>  أ ايم 0-1 أ ايم 5-4 وقت جمعاجلة تأ شريات ال طراف الثالثة

وبني والزائرين سالجمة وأ جمن جموظفي الويبو واملند 15

 واملعلوجمات وال صول املادية

نشاء جسل للمخاطر جسل حمدث للمخاطر املتعلقة بأ جمن املعلوجمات جسل خماطر خاضع للتنقيح جمرتني  مت ا 

 يف الس نة

دث جسل اخملاطر املتعلقة بأ جمن املعلوجمات جمرتني يف لك  حح

س نة جمن الثنائية واس تعرض ابلتفصيل يف س ياق شهادة 

ISO 27001 صة بعمليات جمعاهدة التعاون بشأ ن اخلا

 .الرباءات
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دارة العليا  16 تتاح جمعلوجمات تقيميية قامئة عىل ال دةل لال 

 وجمدراء الرباجم  وادلول ال عضاء الختاذ القرارات

تقياميت جمنجزة وفقًا لس ياسة التقيمي ودلليل 

جراءات قسم التقيمي  .ا 

دثت أ وشك الانهتاء : حح

( كينيا)جمن حافظة تقيمي 

تلقي جمرشوع التقرير مت )

 (اخلتايم

 اس تمكل جما ال يقل عن س تة

 تقياميت

 يف الثنائية

 .اس تمكلت مثانية تقياميت يف الثنائية: 1321/20

وتقرير ( كينيا)اس تمكلت تقيمي حافظة بدل : 1321يف 

 1323/22التثبيت املدرج يف تقرير أ داء الربانجم  لعايم 

عن ا صدار  فضالً ( ابلتعاون جمع شعبة جمراجعة احلساابت)

طار جدول أ عامل التمنية  أ ربعة تقياميت ملرشوعات يف ا 

وعرضت عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اليت 

 .وافقت عىل التوصيات الرئيس ية ومعلت عىل أ ساسها

 .اس تمكل تقريرا تقيمي أ خرين: 1320يف 

جراءات الس ياسة  أ جري معل التقيمي وفقًا ملبادئ وا 

 .جية وادلليلوالاسرتاتي 

توفري خدجمات دمع جموهجة للزابئن ذات فعالية وكفاءة  17

وذات جودة لفائدة الزابئن يف ادلاخل وأ حصاب املصاحل 

يف جماالت املوارد البرشية )يف اخلارج عىل حد سواء 

وتكنولوجيا املعلوجمات واملؤمترات واخلدجمات اللغوية 

دارة امل   (باينواملشرتايت والسفر والطباعة والنرش وا 

 Romarinالنس بة املئوية لقاعدة بياانت 

لكرتوين يف املوعد  لنظام جمدريد يف نسق ا 

جمقارنة  %23زايدة النس بة مبقدار  1322املعدالت يف هناية 

 بأ سس املقارنة

لنظام جمدريد يف الوقت  Romarinقاعدة بياانت 

 (1321) %233 -املناسب 

 .1321أ وقفت هذه اخلدجمة يف أ وائل عام 
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الجمة وأ جمن جموظفي الويبو واملندوبني والزائرين س 18

 واملعلوجمات وال صول املادية

النس بة املئوية للطلبات املقدجمة يف الوقت 

املناسب بشأ ن املساعدة عىل تأ جمني السالجمة 

وال جمن خالل املؤمترات أ و التظاهرات اليت 

 تعقد يف جنيف أ و خارهجا

ع معليات جمراجعة خالل الثنائية، اس تمكل جما مجموعة س ب 83% 65%

الاجمتعات اخلارجية مبساعدة جماكتب /حلساابت املؤمترات

البدلان املعنية لقطاع التمنية التابع لل مم املتحدة ومجعت 

دارة ال جمن والسالجمة يف ال مم  وفقًا مجليع جمعايري نظام ا 

 :املتحدة

 (1321)ثالث  

 (1320)أ ربع  

ىل ذكل، اس تمكلت معليات جمراجعة حلد ضافة ا  ثني وا 

 .خارجيني تديرهام الويبو جمبارشة

جمن مجيع الطلبات يف جمواعيد  %233مت الرد عىل )

 (جمناس بة

، اضطلع بعملييت جمراجعة ملباين املكتب 1321يف 

 (س نغافورة وطوكيو)اخلاريج 

رجاء جمراجعة جمباين املكتب اخلاريج 1320ويف  ، مت ا 

ىل التحضريات  لريو دي جانريو ونيويورك نظرًا ا 

ة يف سبيل عقد املؤمتر ادلبلوجمايس يف جمراكش املس تفيض

وزايدة الطلبات الالزجمة لهذا املؤمتر فضاًل عن امجلعيات 

قدت يف ديسمرب   .1320العاجمة الاس تثنائية اليت عح
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قاعة جمؤمترات جديدة وجمرافقها جمتاحة الجامتعات ادلول  19

 ال عضاء

بناء قاعة جمؤمترات جديدة وجمرافقها متاش يًا جمع 

اجلودة واملزيانية املعمتدة واال طار الزجمين جمعايري 

 املعمتد

أ ريجء اس تكامل جمرحةل بناء جمرشوع قاعة املؤمترات  ال ينطبق ال ينطبق

قاعة املؤمترات يف حد ذاهتا، والتغيريات يف )اجلديدة 

الطابقني املتبقني جمن جمبىن أ رابد بوكش وجمدخل مجمّع 

ىل يونيو( الويبو ام املزجمع ليبدأ  الاس تخد 1324يوليو -ا 

 .1324يف سبمترب 

اس تكامل التغيريات يف جمس توى قبو جمبىن أ رابد بوكش 

نشاء غرفة اجامتع واحدة جديدة يف طابق  فضاًل عن ا 

املزيانني جمن جمبىن أ رابد بوكش، وذكل يف سبمترب وأ كتوبر 

 .عىل التوايل 1320

اس مترار الاجمتثال ملعايري اجلودة وحدود املزيانية املعمتدة 

ة وااذي سيتوىل رصده عن كثب املرشوع واملطلوب

دارة البناء وجلنة التنس يق وجلنة البناء  .الطليعي، وا 
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ىل  03 تعزيز نفاذ جمؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور ا 

 املتعلقة ابمللكية الفكرية وانتفاعهم هبا املعلوجمات واملعارف

جمن أ جل تشجيع الابتاكر وزايدة النفاذ ا ىل املصنفات 

بداعية ا ىل املكل اال  بداعية اليت أ لت ا  حملمية واملصنفات اال 

 العام

طاراً خاصًا  عدد ادلول ال عضاء اليت وضعت ا 

هبا للملكية الفكرية وأ نشأ ت جماكتب لنقل 

 التكنولوجيا

اعامتد جمرشوع رائد 

طاري والتعهد بتحقيق  ا 

 نتاجئ

جما  "جمنشأ ة"فامي خيص جمؤرش ال داء هذا، تتضمن صفة  جماكتب لنقل التكنولوجيا 8

 .اس هتل أ و جاري تنفيذه مبشاركة الويبو

املعاهد التالية جمبارشة يف تطوير /متت جمساعدة اجلاجمعات

النظام اال يكولويج لنقل املعلوجمات فهيا والس ياسات 

املعهد الوطين : يف ش ييل 5. العاجمة والبنية التحتية

؛ جاجمعة بونتيفيك الاكثوليكية (INA)للبحوث الزراعية 

؛ جاجمعة كونسبس يون؛ جاجمعة (وسانتياغ)يف ش ييل 

بونتيفيك الاكثوليكية يف فالبارايسو وجاجمعة ال فرونتريا؛ 

يفان جافاخيشفييل احلكوجمية يف : يف جورجيا 1و جاجمعة ا 

تيبلييس وجمركز نقل التكنولوجيا يف جورجيا، وييل ذكل 

 خطة العمل؛

ىل ذكل، أ جري تقيمي الاحتياجات لتنفيذ  ضافة ا  وا 

تكنولوجيا يف تونس ملواهجة جمرشوع جماكتب نقل ال 

الاحتياجات جمن حيث التكنولوجيا يف املؤسسات 

، وجاجمعة املنس تري، وجمركز "ابس تور"جمعهد : التالية

البيوتكنولوجيا بصفاقس، واملركز الوطين للجلود 

 ".الغزاةل"وال حذية، وتكنوابرك 

قلميي يف زغرب أ شار عىل البدلان الس بعة  وعقد اجامتع ا 

نشاء البوس نة : جماكتب لنقل التكنولوجيا التالية اب 

والهرسك، وكرواتيا، واملر، وجمقدونيا، واجلبل ال سود، 

 .ورصبيا، وسلوفينيا

بدلان أ طر امللكية  23وعليه، طور جما ال يقل عن 

الفكرية اخلاصة هبا عىل النحو املبني، مبا يف ذكل جما ال 

 .جماكتب حمددة لنقل التكنولوجيا 8يقل عن 
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عدد التسجيالت، والرسوم والامنذج الواردة  ظام الهاي اس تخداجمًا أ وسع وأ فضلاس تخدام ن 02

يف التسجيالت، والتجديدات وغريها جمن 

 البياانت املدونة

دثت  :حح

 التسجيالت اجلديدة

060 1 

 الواردة الرسوم والامنذج

377 22 

 التجديدات

812 1 

 البياانت املدونة ال خرى

016 4 

 التسجيالت اجلديدة

333 5 (1321)  

533 7 (1320) 

 الرسوم والامنذج الواردة

333 13 (1321) 

533 15 (1320) 

 التجديدات

833 1 (1321)  

533 1 (1320) 

 البياانت املدونة ال خرى

333 8 (1321)  

333 21 (1320) 

 التسجيالت اجلديدة

443 1 (1321) 

704 1 (1320) 

 الرسوم والامنذج الواردة

972 22 (1321) 

836 21 (1320) 

 التجديدات

213 0 (1321) 

859 1 (1320) 

 البياانت املدونة ال خرى

640 0 (1321) 

602 0 (1320) 

 

 [هناية املرفق الرابع والوثيقة]


