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

عداد مانة من اإ  الأ

عداد تقرير التثبيت بشأأن تقرير أأداء الربانمج  ةتولّت شعبة الرقابة ادلاخلي .1 تقدمي ادلمع يك يكون تقرير الويبو عن أأداء ل اإ
التثبيت أأمه الاس تنتاجات . ويعرض تقرير وحصيحا   ( موثوقا  WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/15الربانمج للثنائية 

 واخلالصات والتوصيات املنبثقة عن التثبيت.

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .2

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام   .3
بتقرير التثبيت امُلعد من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية 
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 2014/15الويبو، كام يه ُمعّرفة يف تقرير أأداء الربانمج قامئة برامج 

 الرباءاتقانون : 1الربانمج 

 الصناعية والبياانت اجلغرافيةتصاممي : العالمات التجارية وال 2الربانمج 

 : حق املؤلف واحلقوق اجملاورة3الربانمج 

 واملوارد الوراثية: املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 4الربانمج 

 : نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات5الربانمج 

 مدريد ولش بونة نظاما: 6الربانمج 

 : التحكمي والوساطة وأأسامء احلقول7الربانمج 

 : تنس يق جدول أأعامل التمنية8الربانمج 

 الأقل منوا   لالتينية والاكرييب والبدلان : البدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك ا9الربانمج 

 : التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب وأ س يا10الربانمج 

 : أأاكدميية الويبو11الربانمج 

 ادلولية واملعايري : التصنيفات12الربانمج 

 : قواعد البياانت العاملية13الربانمج 

ىل املعلومات واملعارف : خدمات14الربانمج   النفال اإ

 حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية: 15الربانمج 

 ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات :16الربانمج 

لاكء الاحرتام للملكية الفكرية17الربانمج   : اإ

 : امللكية الفكرية والتحدايت العاملية18الربانمج 

 : التواصل19الربانمج 

 اكتب اخلارجيةاملالعالقات اخلارجية والرشااكت و : 20الربانمج 

دارة التنفيذية21الربانمج   : الإ

دارة 22الربانمج   الربامج واملوارد: اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها23الربانمج   : اإ

 العامة: خدمات ادلمع 24الربانمج 

 : تكنولوجيا املعلومات والتصالت25الربانمج 

 ةادلاخليلرقابة ا: 26الربانمج 

 املؤمترات واللغات : خدمات27الربانمج 

 : السالمة والأمن28الربانمج 

 قاعة املؤمترات اجلديدة: 29الربانمج 

 والابتاكر : الرشاكت الصغرية واملتوسطة30الربانمج 

 : نظام لهاي31الربانمج 
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 ملخص معيل

مع خطة الرقابة  ، متش يا  2014/15( تثبيتا  مس تقال  لتقرير أأداء الربانمج للثنائية IOD) ةادلاخليأأجرت شعبة الرقابة  .1
متثل أأهداف هذا ت و  .2008عام معلية تثبيت لتقرير أأداء الربانمج تضطلع هبا الشعبة منذ  خامسهذه يه و  .2016لعام 

 التثبيت يف ال يت:

 ،2014/15أأداء الربانمج للثنائية  وحصة املعلومات الواردة يف تقريرالتحقق بصفة مس تقةل من موثوقية  (أأ  )

ف تنفيذ التوصيات املفتوحة الواردة يف تقرير تثبيت أأداء الربانمج السابق من خالل الأدةل متابعة موقو  (ب )
 .ادلامعة الأخرى الواثئقوغريها من  املستندية

يف وارد ؤ ر أأداء واحد  م اختياره عشوائيا  من  ل برانمج كام هو اخلاصة مببياانت الأداء عىل تقيمي ل نطاق ال اش متل و  .2
طار  .2014/15مج تقرير أأداء الربان خالل النتاجئ كام تضمن التثبيت أأيضا  اس تنتاجات عامة بشأأن التقدم املُحرز يف حتسني اإ

 .1الثنائية قيد الاس تعراض

  ييل:التثبيت هذه فاميوميكن تلخيص النتاجئ الإجيابية الرئيس ية لعملية  .3

بشأأن مة قيّ وجهية و بياانت أأداء مع وتقدمي جبيف املائة(  90) ا  جمانبر 30من أأصل برانجما  س بعة وعرشون قام  (أأ  )
 وجهية  معلومات  ا  جمانبر 25فهيا م قد  اليت  2012/13 ابلثنائية مقارنة   ميثل حتس نا   ، وهو ما2014/15الثنائية 
 ،ومفيدة  

بواحد  وميكن التحقق مهنا مقارنة  بياانت أأداء دقيقة مع وتقدمي جبيف املائة(  77) ا  جمانثالثة وعرشون بروقام  (ب )
 ،2012/13الثنائية يف  ا  جمانبروعرشين 

شار ل تقيمي لايت دقيق  أأفادت حبدوث الربامج اليتعدد زاد و  (ج ) الثنائية ( يف %68) 21من  ات السرينظام اإ
ىل  2012/13 سريها غري قابل اكن اليت عدد الربامج اخنفض ، . وأأخريا  2014/15 الثنائية ( يف%81) 25اإ
 .2014/15 يفبرامج  س تة اإىل 2012/13 يف برامج مثانية من للتقيمي

 مزيد من التحسينات يف اجملالت التالية: حتقيقوميكن  .4

ىل س بعة برامج  تفتقر ا (أأ  ) بالغ معليات اإ تقرير خبالف أأغراض  حيهنا عن بياانت الأداء تقارير يف لإعداد اثبتةاإ
 أأداء الربانمج،

مجع مل تكن الأداة اليت اس ُتخدمت يف يف حاةل واحدة، و. مخسة برامجيف  ق مجع البياانتائتعزيز طر ويلزم  (ب )
 ،مجع البياانت لعدة أأشهرحال دون مما بشلك حصيح، تعمل البياانت 

، ويف حاةل مبؤ ر الأداء والنتيجة املرتقبة املناظرة مرتبطة  مل تكن فهيام بياانت الأداء ن احالتاكنت هناك و  (ج )
 .املذكورة ليس هل أأي صةل مبؤ ر الأداءاكن هناك جزء من بياانت الأداء واحدة 

طار الأداء و  .5  :ما ييلأأظهرت مراجعة اإ

                                                
1
 30ذل ك،  م تقيمي  ونتيجة   ،أأداء لتقيمي هذا املؤ رذل ك مل تكن توجد أأي بياانت قيد الاس تعراض، والثنائية اليت اخملتارة خالل أأحد مؤ رات الأداء توقف  

 .التثبيتمعايري  يف ضوء مؤ را   31من أأصل مؤ را  
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يف  293عدد املؤ رات من فاخنفض الثالث الأخرية، الثنائيات خالل مؤ رات الأداء  وتنقيحجرى تبس يط  (أأ  )
ىل  2010/11الثنائية   ،2014/15 الثنائيةيف  269، واخنفض كذ ك اإىل 2012/13الثنائية يف  286اإ

ىل ناك حالت اكنت ه  (ب ) "، حُتدد لحقا  "بأأهنا وثيقة الربانمج واملزيانية  يف املقررة يةالأول أأسس املقارنة ُأشري فهيا اإ
فة أأهداف غري توجد . وعالوة عىل ل ك، الثنائيةطوال تقرير أأداء الربانمج التايل وظلت دون تغيري يف  ُمعر 

شارات أأو  جيدا    .السري أأو الك الأمرينغري قابةل للقياس بناء عىل نظام اإ

عداد تقارير عن أأداء و ربامج ملديري ال اس تقصاء   شعبة الرقابة ادلاخليةأأجرت  .6 املناوبني واملوظفني املسؤولني عن اإ
ىل أأهنت ربامج أأشار الأأن أأغلبية كبرية من  الاس تقصاءأأظهرت نتاجئ و الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو.  عن حاةلالربامج و   ااإ

عداد مقاييسيف  مبا رة  ارك تش تاكن  مفيدة يفاكنت اخلاصة هبا الأهداف وأأسس املقارنة و  ؤ راتاملأأن  تواعترب  ،اأأداهئ اإ
ماكنية القياس والتحقيق والواقعية اإ جتمع بني ادلقة و مقاييس وضع املبادئ التوجهيية لكام أأن والإجنازات. امللموس قياس التقدم 
 .ومفيدة   اكفية  اعُتربت  (SMART) واحرتام املهل

مؤ رات الأداء اخلاصة هبا ل تزال  منبعض الربامج أأن أأغلبية  ترىالفرص املتصورة التالية: الاس تقصاء أأيضا  د حد  و  .7
ىل من  %35 . عىل سبيل املثال، أأشاررجاتحنو اخمل ةُموّج   ة حنو من عىل الأقل  %80أأن املُجيبني اإ مؤ رات أأداهئم ُموّج 
ة حنو الن  هتمؤ رامنصف حنو أأن اإىل  %32وأأشار  ،رجاتاخمل  ا  واحد ا  مؤ ر( %30)املُجيبني تقريبا  . وحدد ثلث تاجئُموّج 

 مج.انربالأأنشطة ب صةلليست هلام مل يمت تعريفها بشلك جيد أأو أأو مؤ رين 

مع و ، من عدمه التصور املذكور أأعاله حصةلتأأكيد مجليع مؤ رات الأداء  اكمةل   مراجعة  ومل جُتِر شعبة الرقابة ادلاخلية  .8
ىل  نتاجئُ  تلفتل ك   ابس مترار:رضورة القيام مبا ييل الاس تطالع الانتباه اإ

 ،حتسني جودة مؤ رات الأداء (أأ  )

 والتأأكد من أأن الربامج دلهيا فهم واحض ملبادئ الإدارة القامئة عىل النتاجئ. (ب )

بداء  وميكن .9  لويبو:اخلاص اب النتاجئ املالحظات التالية عىل الوضع احلايل لإطاراإ

وضع مبا يف ل ك  النتاجئتكون أأكرث توّجا  حنو لات مغزى مؤ رات أأداء س متر العمل عىل وضع ي ينبغي أأن  (أأ  )
حتقيق  حنونتاجئ الأداء عىل حنو أأكرث فعالية لبيان التقدم احملرز أأسس مقارنة وأأهداف واحضة، ليك ميكن قياس 

 ،املرتقبةالنتاجئ 

طار  اس تفادةسوف تزداد و  (ب ) جراءات واحضة ل عن طريق لويبو النتاجئ اخلاص اباإ وقف توضع معايري واإ
جراء تغيريات يف بشأأن اخلية ملعاجلة أأي طلبات ادلليات ال  املؤ رات، وتعزيز   مؤ رات الأداء،اإ

اتحة و  (ج ) ضافية اإ  مبادئ الإدارة القامئة عىل النتاجئ لتعزيز تبادل املعرفة داخل املنظمة.بشأأن واثئق اإ

جراء بشأأن ذ وقد اتُ  .10 ، 2012/13تثبيت تقرير أأداء الربانمج للثنائية  عند متدِّ قُ ثالث من أأصل مخس توصيات اإ
متالتوصيات مجيع و م تنفيذ   .2012/13قبل معليات التثبيت يف  اليت قُّدِ
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 مقدمة .1

م تُ  .11 طارا  وثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة قّدِ  ض، يَُعدّ ولهذا الغر املنظمة.  داخللقياس أأداء الربامج عىل أأساس س نوي  اإ
جنازها ملؤ رات الأداء تقيمي ب برامج الويبو وتقوم تقرير أأداء الربانمج ويُسَّل  س نواي  اإىل جلنة الربانمج واملزيانية التابعة للويبو.  اإ

 .تقرير أأداء الربانمج لإعداد املؤ رات ودجمهاحص هذه بفمث تقوم شعبة أأداء الربامج واملزيانية . ابلإبالغ عنهو ا  لاتيتقيامي  

 ا  هذا التثبيت استناد وقد ُأجري .ةادلاخلي الرقابةتثبيت مس تقل لتقرير أأداء الربانمج جُتريه شعبة هو خامس ذا هو  .12
ىل تقارير أأداء الرب ف برامج الويبو الفردية اليت أأعدهتا مج اناإ  .2014/15وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية يف عىل النحو املُعر 

ىل اتأأكيد معقول  تقدميىل اإ هتدف ، فهيي لو شقنيمعلية التثبيت هذه الغرض من و  .13 دارة الويبو بشأأن اإ دلول الأعضاء و اإ
 يف زايدة تعزيز املساءةل عن النتاجئ داخل املنظمة. وتسهم أأيضا  معليات التقيمي اذلايت اليت قامت هبا الربامج،  / اكامتلدقة

 ربانمجأأهداف تثبيت تقرير أأداء ال .2

 : ييلفاميهذه تثبيت ال متثلت أأهداف معلية  .14

 ،2014/15أأداء الربانمج للثنائية  وقية املعلومات الواردة يف تقريرموثمصداقية و التحقق بصفة مس تقةل من  (أأ  )

 املستنديةتثبيت تقرير أأداء الربانمج من خالل الأدةل التقرير السابق اخلاص ب  تنفيذ توصيات حاةلمتابعة و  (ب )
 .ادلامعة الأدةلوغريها من 

طار الأداء.التثبيت أأيضا  عىل  لمتويش   .15  مالحظات عامة وتوصيات لتعزيز اإ

 نطاق تثبيت تقرير أأداء الربانمج واملهنجية املس تخدمة .3

جراءَ  نطاُق  مشل .16 حتليل ُمَعّمق ملؤ ر أأداء واحد ُمختار عشوائيا  ابلنس بة للك برانمج، كام ورد يف تقرير  التثبيت اإ
من بياانت الأداء املذكورة يف تقارير أأداء الربانمج للتحقق اليت اس ُتخدمت . أأما املعايري 2014/15أأداء الربانمج للثنائية 

ضافة  2لأغراض الاتساقفقد احُتفظ هبا دون تغيري  الفردية شارات السري  دقةَ ثبيُت  الت اإىل ل ك، قميّ  . واإ يف املس تخدم نظام اإ
ُ الإبالغ عن   .ثبيتملعايري الت  مفصل    رح  يرد يف املرفق الأول لهذه التقرير . و ؤ ر الأداءحدد ملحتقيق الهدف امل

ن التثبيت و  .17 ىل  ةمعاالأدةل املستندية ادلمراجعة تضم  املوظفني املسؤولني كبار مع خشصية مقابالت اإجراء ابلإضافة اإ
 .شوائيا  ابلنس بة اإىل مؤ رات الأداء املُختارة ع عن الرصد والإبالغ 

ُ  (أألف)  مة سلفا  قد  املعلومات امل

طار .18  :التثبيت معليةالأعامل التحضريية لعملية تثبيت تقرير أأداء الربانمج، ُوزعت املعلومات التالية قبل بدء  يف اإ

دارة تطيط الربامج والشؤون املالية من مدير  ،2016يناير  29بتارخي  ،مذكرة (أأ  ) مجيع اإىل  )املراقب املايل(اإ
تقرير أأداء الربانمج مدخالت مبادئ توجهيية وجداول زمنية لإعداد قدم هذه املذكرة الربامج، وت ير يمد

 ها،وتقدمي 

                                                
2
ماكنية التحقق، ادلقة و املعايري يه: الوجاهة والقمية، والكفاية والشمول، ومجع البياانت بفعالية وسهوةل احلصول علهيا،  والإبالغ يف املواعيد املناس بة،  واإ

ماكنية النفال.يوالوضوح والشفافية، والفعال   ة واإ
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ىل من القامئ بأأعامل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، 2016مارس  22بتارخي  ،مذكرةو  (ب ) الربامج،  ير يمجيع مد اإ
 .هاومواعيدالرئيس ية لعملية التثبيت املس تقةل  طواتلإبالغهم ابخل

 اس تخدام عينات عشوائية (ابء)

، ول ك عينات عشوائية من مؤ رات الأداء اخلاصة بلك برانمج ينوبون عهنم ن  فريق الإدارة العليا أأو مَ أأخذ أأعضاء  .19
 عشوايئال ختيار الايف  اذلين شاركواملوظفني ابهذا التقرير قامئة ل الثاين دم املرفق يق. و شعبة الرقابة ادلاخلية موظفييف حضور 
( من اإجاميل عدد مؤ ر أأداء 269من أأصل  31) %11 حنو ختارة عشوائيا  مؤ رات الأداء املُ ومتثل . ملؤ ر الأداء

يف  شوائيا  اخلاصة بلك مؤ ر ُمختار ع ثبيت تقياميت الت وميكن الاطالع عىل . 2014/15ثنائية املؤ رات املس تخدمة يف ال 
 هذا التقرير.ل الثالث  رفقامل

مؤ رات بناء عىل التقدم احملرز املس تخدمة لرصد  ملناقشة بياانت الأداءاجامتعات مواعيد  ثبيتفريق الت وحدد  .20
ىل أأدةل ميكن التحقق مهنا  استنادا  تثبيت معليات  الفريق أأجرى، و هوالإبالغ عنالأداء املُختارة   وواثئق دامعة.اإ

دارة بشأأن  ءاس تقصا (مي)ج طار الويبو لالإ  ة عىل النتاجئالقامئاإ

طار معلية تثبيت  .21 ، أأجرت شعبة الرقابة ادلاخلية اس تقصاء  تقرير أأداء الربانمجيف اإ
خشصا  من مديري  77مشل  3

مالحظاهتم عىل الإدارة القامئة عىل  يتلقغية وغريمه من الأشخاص املسؤولني عن الإبالغ عن الأداء، ب  ربامج واملناوبنيال
( من 77من أأصل  33) %46 معدل اس تجابة قدره ، وهو ما ميثلا  جمانبر 21من ُمجيبا   33اكن هناك و النتاجئ يف الويبو. 

 (.ا  جمانبر 31من أأصل برانجما   21من مجيع الربامج ) 67%

جراء اجامتعات التثبيت وتقياميت تثبيت الربانمج دال)  الفردية( اإ

 بشأأنمعرفة  لكتسابالإبالغ بناء  عىل مؤ رات الأداء ملوظفني املسؤولني عن ت شعبة الرقابة ادلاخلية ابالتق .22
 .معليات تثبيت سابقةتنفيذ توصيات من بشأأن و تقرير أأداء الربانمج اس تخدام معلومات 

ىل أأبريل  4وُأجريت أأعامل التثبيت امليدانية يف الفرتة من  .23 حتقق معليات و  خشصية ، ومشلت مقابالت2016مايو  30اإ
 الأدةل املقدمة من الربامج.حصة من 

، 2016يونيو  8 بتارخيلويبو لفريق الإدارة العليا تقياميت تثبيت فردية اإىل مرشوع التقرير اذلي يتضمن ُأرسل و  .24
 .وأ راهئاتعليقات الإدارة عقب التقرير الهنايئ ُأِعد  للوقوف عىل أ راهئم وتعليقاهتم. و 

 أأوجه القصور )هاء(

مؤ رات الأداء من  ختارة عشوائيا  عينة مُ ويمتثل يف أأن التثبت من  املتبعةملهنجية ابالرئييس وجه القصور يرتبط  .25
ىل نتاجئ واس تنتاجات وتوصيات  طار النتاجئ يقا  دق  ا  ري ابلرضورة تعبرمبا ل تعرب يؤدي اإ لضيق  يف الويبو. ولكن نظرا   مكهلبأأ عن اإ

 عمق اكف.بياانت الأداء ب أأنسب طريقة لتقيمي جودةهو عشوائية أأخذ عينات  الوقت، اكن

                                                
3
 من هذا التقرير. 8م تقرير الاس تقصاء موجود يف القس 
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 مالحظات بشأأن تثبيت تقرير أأداء الربانمج .4

 الرئيس ية الإجنازات )أألف(

دارة أأداء الربامج و ميكن تلخيص  .26  الثنائيةطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ خالل اإ بعض الإجنازات الرئيس ية املتعلقة ابإ
 عىل النحو التايل: 2014/15

ىل اس مترت اجلهود  (أأ  ) مأأسسة زايدة يف تقدم جيد  ، وُأحرزاملرتقبةاملنظمة نتاجئ مواءمة املوارد مع حتسني الرامية اإ
طار النتاجئ يف الويبو  ،اإ

تبس يط زايدة ل 2014/15 الثنائيةيف  38اإىل  2012/13الثنائية يف  60من  النتاجئ املرتقبة عددوجرى تقليل  (ب )
طار النتاجئ  ،اإ

دارة الأداء املؤسيس وحدة  ُعّزِزتو  (ج ) رصد  عىلملساعدة ا من أأجل يةموارد املؤسس  للتخطيط ال نظام ل ديدة اجلاإ
 يةموارد املؤسس  للتخطيط ومسح ال . والإبالغ عهنامؤ رات الأداء الأساس ية و  أأنشطة خطة العمل

ىل  تأأدوات أأد ابس تحداث دار  بياانت الأداءجودة  نيحتسزايدة اإ  ،هتاواإ

دارة لإ نشاء فريق اإ ( و OI 34/2014دارة اخملاطر )لإ اعامتد س ياسة الويبو أأدى ، 2014/15الثنائية يف و (د )
ىل ( OI 18/2014اخملاطر ) دارةزايدة تعزيز اإ الإبالغ عن اخملاطر  ، وأأدىاخملاطر عىل مس توى املنظمة اإ

جراءات  عن اخملاطر عىل مس توى الربامج. الإبالغيف تساق الا نيحتس اإىللات الصةل  التخفيف الرئيس ية واإ

 مالحظات عامة )ابء(

بياانت الأداء اخلاصة بلك و  عشوائيا  مؤ رات أأداء ُمختارة جريت عىل اليت أُ  تثبيت الربامج الفردية أأدت نتاجئ تقياميت .27
ىل ا  جمانبر 31عرب  مؤ ر مهنا  املالحظات العامة التالية. اإ

التثبيت، لأن مؤ ر الأداء املُختار عشوائيا  اخلاص بأأحد الربامج قد معايري مؤ ر أأداء يف ضوء  30 ما ومجوعه ميّ قُ  .28
. ومع التثبيتمتاحة للتقيمي يف ضوء معايري تكن توجد بياانت أأداء قيد الاس تعراض. وذل ك مل الثنائية اليت خالل توقف 
شارات السري.فامي خيص للتأأكد من دقته املتوقف ؤ ر املتقيمي جرى ل ك،   نظام اإ

برزت أأمه الأداء،  لالإبالغ يف ضوء مؤ راتاملس تخدمة واملعلومات ادلامعة  بياانت الأداءبعد التحقق من حصة و  .29
 :التاليةالقوة مواطن 

 ،% من احلالت90يف وجاهة بياانت الأداء وقميهتا  (أأ  )

 ،من احلالت %77يف ا تحقق مهنبياانت الأداء وقابلية ال دقة و  (ب )

 ،% من احلالت73يف هتا، وحسن توقيت الإبالغ عن بياانت الأداء ومشوليكفاية بياانت الأداء و  (ج )

لهيا والوصولبياانت الأداء الكفاءة يف مجع و  (د )  .من احلالت %70يف  هتاوشفافيبياانت الأداء ، وكذ ك وضوح اإ

مة و  .30  لإجراء حتسينات:مؤ رات الأداء املُختارة يف العينة أأبرزت الفرص التالية بشأأن معلية تثبيت بياانت الأداء املُقد 
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يف الوقت املناسب بشأأن بياانت الأداء تقارير  بالغ اثبتة لإعدادمعليات اإ اإىل ( %23س بعة برامج )افتقرت  (أأ  )
 ،تقرير أأداء الربانمج أأغراضخبالف 

ىل  (%17مخسة برامج )واحتاجت  (ب ) مل تكن الأداة اليت يف حاةل واحدة، وق مجع البياانت. ائحتسني طر اإ
 ،مجع البياانت لعدة أأشهرمما حال دون بشلك حصيح،  تعملمجع البياانت اس ُتخدمت يف 

ني ابلنتاجئ املرتقبة املناظرة مرتبطلات الصةل بياانت الأداء مؤ ر الأداء و كن فهيام يمل ن احالتاكنت هناك و  (ج )
 ارتباطا  اتما ،

يف ويرجع ل ك  ر الأداء، اكن هناك جزء من بياانت الأداء املذكورة ليس هل أأي صةل مبؤ ،ويف حاةل واحدة (د )
ىل أأنه اكن يلزم صياغة مؤ ر الأداء عىل حنو أأفضل،  املقام الأول اإ

، يف قيست يف ضوهئالمعايري اليت ل" جزئيا   مس توفية"اعُتربت فهيا بياانت الأداء اكنت هناك ثالث حالت و  (ه )
ة حنو اخملمؤ رات الأداء لات الصةل اكنت . ول ك لأن أأن السري قد قُمّيِ بأأنه دقيقحني  أأهداف ب رجاتُموّج 
مهنا والإبالغ عهنا  والتحققالبياانت الطريقة املس تخدمة يف مجع فاإن ، قد حتققت هذه الأهداف، ومع أأن رمقية

 اكنت حمدودة أأو حباجة اإىل حتسني.هتا، وشفافيالبياانت وضوح يف الوقت املناسب، فضال  عن 

. تقرير أأداء الربانمجفامي س بق من تقارير تثبيت  أأداة مجلع البياانتفعاةل و  طريقةحتديد رضورة ابلفعل قد ُلكرت و  .31
ىل أأ ي  اس تقصاُء شعبة الرقابة ادلاخلية اذلي أأيضا  يؤيد هذا و  دلهيم أأنظمة وأأدوات بأأهنم ليست يشعرون جيبني ن ثلث املُ شري اإ

 .الإبالغ عهنابياانت الأداء ورصدها وحتليلها بغرض سجل وت مناس بة مجلع املعلومات الأساس ية 

 (4-1 لأشاكلالثالث الأخرية. )االثنائيات  خاللاملعايري، ودة ، فامي يتعلق جبالتثبيتنتاجئ ل مقارنة  يوحض الشلك التايل .32
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ثبيت عىل مدى عايري الت ملفيه الكفاية  ت بياانت أأداء مس توفية مباعدد الربامج اليت قدميقارن الشلك الوارد أأعاله  .33
 ت، مع زايدة طفيفة يف عدد الربامج اليت قدماملاضية، مس تقرة  ابلثنائية  مقارنة  وتعترب الأرقام، خرية. الثالث الأ  الثنائيات

 ت بياانت أأداءالربامج اليت قدمعدد واخنفاض يف  ،2014/15الثنائية يف دقيقة/ميكن التحقق مهنا و وجهية/ قيّمة بياانت أأداء 

 /شفافة.ةواحض

ابلثنائيتني  مقارنة  ظل العدد كام هو معايري أأو لل زئيا  ت بياانت أأداء مس توفية جعدد الربامج اليت قدم ، بوجه عام،زادو  .34
 املاضية.ابلثنائية  مقارنة   ا  طفيف، فقد اخنفضت اخنفاضا  الوجهية والقميةالبياانت السابقتني، ابس تثناء 

 

عىل مدى  ل معيار من معايري التثبيت تس توف مل ت بياانت أأداء عدد الربامج اليت قدم يقارن الشلُك السابق .35
يف البياانت املبلغ عهنا و  شامةلال /يةاكف البياانت ال واحدة فقط من حاةليف اخنفض عدد الربامج وقد الثالث الأخرية. الثنائيات 
 قيد الاس تعراض. اليت للثنائية ةاملناس ب املواعيد
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 نتاجئ التثبيتاجلدول أألف: ملخص 

 مل تس توِف املعايري اس توفت املعايري جزئيا   املعايري مبا فيه الكفايةاس توفت  املعايري

    

 (-) 0 %(10برامج ) 3 %(90برانجما  ) 27 . الوجاهة/القمية1

 %(4برانمج واحد ) %(23برامج ) 7 %(73برانجما  ) 22 الكفاية/الشمول. 2

. مجع البياانت بفعالية/ سهوةل احلصول 3 
 علهيا

 (-) 0 %(30برامج ) 9 %(70)برانجما   21

ماكنية التحقق4  (-) 0 %(23برامج ) 7 %(77برانجما  ) 23 . ادلقة/اإ

 %(4برانمج واحد ) %(23برامج ) 7 %(73برانجما  ) 22 . رفع التقارير يف املواعيد املناس بة5

 (-) 0 %(30برامج ) 9 %(70برانجما  ) 21 . الوضوح/الشفافية6

 قابل للقياسغري  غري دقيق دقيق 

 %(19برامج ) 6 (-) 0 %(81برانجما  ) 25 دقة نظام اإشارات السري

    

 

يوحض و  ،هأأو مل تس توف جزئيا  ه تس توف اأأو مبا فيه الكفاية املعيار  تس توفاأأعاله عدد الربامج اليت أأِلف اجلدول يوحض  .36
لات ( %90) ا  جمانبر 27مة من قد  املُ اكنت بياانت الأداء  . عىل سبيل املثال، ل معيارهذه الربامج، ول ك فامي خيص  نس بة

مة من  فهيا بياانت  توجد حالت اكنتمل و ،جزئيا  لات وجاهة وقمية ثالثة برامج وجاهة وقمية، واكنت بياانت الأداء املُقد 
 وقمية. وجاهةلات  الأداء ليست

الأهداف احملددة من  مؤ رات أأداهئا بناء  عىلحتقيق مدى ي مت لاتيا  قَ اليت عدد الربامج  ويلخص اجلدول أأيضا   .37
شارات السري تقيامي  دقيقا   خالل شارات السري  حتليل أأكرث تفصيال  وفامي ييل . نظام اإ  الثالث الأخرية.الثنائيات خالل لنظام اإ
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 فيه الكفاية

 ال يستوفي المعايير يستوفي المعايير جزئيا  

الوجاهة والقمية
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يستوفي المعايير بما فيه 
 الكفاية

 ال يستوفي المعايير يستوفي المعايير جزئيا  

الكفاية والشمول

شارات السري تطور دقة يوحض الشلك السابق  .38 شارات السري وفر ويالثالث الأخرية. الثنائيات خالل نظام اإ نظام اإ
أأجرت معلية التثبيت تقيامي  دلقة حاةل و . ومتوقف، 4غري قابل للقياسو ، غري حمققو  ،حمقق جزئيا  و  ،مخسة خيارات: حمقق لكيا  

مة. ىل بياانت الأداء املُقد   مؤ ر الأداء املُبلّغ عنه استنادا  اإ

شارات السري للثنائية  غري دقيقأأبلغ عىل حنٍو برانمج أأي النتاجئ أأنه ل يوجد وتوحض  .39  ، مقارنة  2014/15عن نظام اإ
شارات السري عدد . وعالوة عىل ل ك، اخنفض انحالتاليت اكنت توجد فهيا ابلفرتة السابقة  من مثاين  للقياس قابةلالغري اإ

شارات  ىل  2012/13 أأداء الربانمج للثنائيةتقرير  يفاإ شارات ست اإ شارات السري و يف هذه الفرتة املشموةل ابلتقرير. اإ اكنت اإ
ما غري لأن بياانت الأداء  غري قابةل للقياس د أأي أأهداف ميكن عىل د  ، أأو غري اكفية لإجراء تقيمي، أأو مل حتُ وجهيةاكنت اإ
 .بياانت الأداء أأساسها قياس

 مالحظات التثبيت حسب املعايري )جمي(

 الوجاهة/القمية "1"

وقمية املعلومات وجاهة هيدف هذا املعيار اإىل حتديد  .40
نفيذ ، وت النتاجئ املرتقبةو مؤ رات الأداء املس تخدمة لالإبالغ عن 

النجاح لموس و املتقدم ال ، ل س امي لغرض قياس بوجه عامالربانمج 
لا اكن القياس المكي املنشود والإبالغ لبياانت الأداء . كام أأنه يقمي ما اإ
اليت وردت همة مجيع نوايح الأداء امل تشمل يتضمن معلومات  اعهن
  .مؤ رات الأداءيف 

مت فامي خيص و  .41 % 90مؤ رات الأداء اخملتارة كعينات، قد 
، ومل يعجز جزئيا  هذا املعيار ثالثة برامج واس توفت  .ملعيار عىل حنو اكٍف هذا ابياانت أأداء مس توفية ل ( 27)مجيع الربامج من 

 .عن استيفائه أأي برانمج

ىل : امرسات جيدة موجودةملأأمثةل   .42 ربامج ك 31و، 24و، 19و، 17و، 10و، 5و ،4و، 1الربامج ميكن الإشارة اإ
جراء مما يَُمكِّن من ىل حنو فعال، لإبالغ عبياانت أأداء ومعلومات وجهية وقمية اس ُتخدمت يف امت قد   تقيمي سلمي جلودة اإ

 .البياانت مع الربط الواحض بني مؤ رات الأداء والنتاجئ املرتقبة

 الكفاية/الشمول "2"

 بياانت الأداءهذا املعيار مدى كفاية ومشول يُقمّي  .43
، بناء  عىل مؤ ر الأداءلقياس التقدم احملرز املس تخدمة 
د ما  لا اكنت وُُيّدِ مجيع املعلومات بياانت الأداء تشمل اإ
  .أأم ل التقيميجراء ل ك املتاحة لإ 

بياانت ( 22من الربامج )% 73قدمت ، ومعوما   .44
 قياس الفعيلمن ال متكني ل اكفية وشامةل مبا فيه الكفاية ل  أأداء

ت اكنو  ملؤ رات الأداء املُختارة يف ضوء النتاجئ املرتقبة.

                                                
4
" تس تخدم عندما يتعذر تقيمي الأداء بسبب عدم حتديد الهدف كام ينبغي، أأو عندما يكون أأساس املقارنة غري متاح، أأو عندما تكون بياانت غري قابل للقياس" 

 .الأداء غري اكفية لتحديد نظام اإشارات السري
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مجع البياانت بفعالية وسهوةل الوصول 

لهيا اإ

ُ بياانت الأداء ا مة، ومل انقصةمن الربامج )س بعة(  %23من مة قد  مل هذا من برانمج واحد  تس توِف بياانت الأداء املُقد 
 املعيار.

فقد اكنت عند تقيمي هذا املعيار. مكثالني جيدين  18و 10ميكن الاستشهاد ابلربانجمني  :موجودةامرسات جيدة ملأأمثةل   .45
 أأدةل واقعية. مؤ رات الأداء املستندة اإىل يف ضوءلقياس التقدم احملرز جسالت أأنشطهتام شامةل واكفية 

لهيامجع البياانت بفعالية/ سهوةل  "3"  الوصول اإ

هذا املعيار مدى فَعالية مجع بياانت الأداء وسهوةل  قميّ يُ   .46
لهيا ، ومدى توفر أأنظمة مالمئة لتسجيل بياانت الأداء الوصول اإ

  والإبالغ عهنا.حتليلها و 

املعيار عىل حنو اكٍف ( هذا 21)% من الربامج 70 اس توفت .47
أأنظمة مجلع البياانت وحتليلها والإبالغ عهنا بطريقة تطبيق من خالل 

ل أأن بياانت الأداء املقدمة من فع اةل  % من 30وتتسم ابلكفاءة، اإ
 اس توفت املعيار جزئيا . (9) الربامج

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

ماكنية التحقق "4"  ادلقة/اإ

د  .49 لا اكنت ُُيّدِ واثئق  اهيدل بياانت الأداءاملعيار ما اإ
ميكن التحقق بدقة من حصة ، حبيث أأم ل واحضة دامعة

  العمليات اليت تنتج مقاييس الأداء.

مة قد  املعلومات لات الصةل املُ ت بياانت الأداء و اكن .50
وميكن التحقق مهنا من  ( دقيقة  23من الربامج )% 77من 

عىل يف بعض احلالت  أأيضا   تيحتخالل الواثئق، اليت أُ 
لكرتونية مواقع  وعىل لويبو. خاصة ابداخلية وخارجية اإ

بياانت  من الربامج )س بعة( %23، قدمت اجلانب ال خر
بالغ التحقق مهنا ميكن  أأداء بناء جزئيا  أأو دقيقة جزئيا  لالإ
 .مؤ ر الأداء عىل

عىل أأن مثةل جيدة كأ  31و 24و 15و 11و 7و 5و 3ميكن الاستشهاد ابلربامج  :أأمثةل ملامرسات جيدة موجودة .51
 .الإبالغيف  تخدمميكن التحقق مهنا واس تُ ة و دقيقبياانت الأداء اكنت 

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة "5"
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الوضوح والشفافية
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 غير قابل للقياس غير دقيق دقيق

شارات السري دقة نظام اإ

لا اكنيتحقق هذا املعيار مم .52  تصدرت البياانت ا اإ
الإبالغ يف املواعيد املناس بة ابنتظام لتتبع التقدم احملرز و 

 .عن بياانت الأداء

الإبالغ عن بياانت الأداء وحظ وقد لُ  .53
% 73يف املواعيد املناس بة واملعلومات لات الصةل يف 

َشلك  أأساسا  ملتابعة أأداء تكل مما ، (22) من الربامج
يف ومؤ رات الأداء.  يف ضوءالربامج عىل حنو منتظم 

مل يكن الإبالغ يف املواعيد من الربامج )س بعة(،  23%
 ا  فيواملعلومات لات الصةل اكلأداء املناس بة عن بياانت ا

يف حاةل وجعزت بياانت الأداء عن استيفاء هذا املعيار تتبع التقدم احملرز يف ضوء مؤ رات الأداء،  عىلللمساعدة  متاما  
  واحدة.

توحض كيف ميكن لالإبالغ يف املواعيد أأمثةل جيدة  24و 17و 15ربامج ال: اكنت أأمثةل ملامرسات جيدة موجودة .54
لا اس تُ  ا  صبح مفيدي أأن  س بة عن بياانت الأداءاملنا  اتال القرارات.خدم لأغراض الإدارة و اإ

 الوضوح/الشفافية "6"

د  .55 لا اكنت ُُيّدِ ن مكِّ تُ بياانت الأداء هذا املعيار ما اإ
واتال قرارات بدرجة معقوةل  الاستيعاباملس تخدمني من 

املعلومات عن التبليغ  مبدى مراعاةمن الثقة. وتتعلق الشفافية 
بطريقة رصُية وواحضة وحقيقية وحمايدة ومتناسقة بناء  عىل 

  .مستنديةأأدةل 

ويف حني أأن بياانت الأداء اكنت واحضة وشفافة يف  .56
من الربامج )تسعة(  %30فاإن (، 20من احلالت ) 70%

 .جزئيا   ةوشفاف ةواحضقدمت بياانت أأداء 

ويف بعض بياانت الأداء يف تقرير أأداء الربانمج بطريقة واحضة وشفافة،  ترضعُ : أأمثةل ملامرسات جديدة موجودة .57
شفاف يف ال واحض و الإبالغ ال عىلأأمثةل جيدة . وعرُث عىل عىل ش بكة الإنرتنتاحلالت اكنت املعلومات متاحة لعامة الناس 

 .15و 11و 10و 7و 5ربامج ال

 دقة نظام اإشارات السري "7"

شارات السري قة دل تقيمي  ُأجري  .58 ماكنية نظام اإ ىل اإ استنادا  اإ
دلمع عىل أأساس املعلومات املقدمة التقيمي اذلايت تربير تقديرات 
 .املس تخدمة لالإبالغ عن مؤ ر الأداءبياانت الأداء 

شارات السري اكن و  .59 من  %81يف ا  دقيقالإبالغ اذلايت عن اإ
لت من احلا %19يف مل يكن من املمكن و(. ا  جمانبر 25احلالت )

جراء تقيمي  )س تة برامج( شارات السري املبلغ عهنا، واكن ل ك قة دلاإ اإ
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ىل  . بناء عليه مؤ ر الأداءقاس يُ واكمةل دلمع هذا التقيمي، أأو عدم وجود هدف وجهية بياانت يف املقام الأول بسبب الافتقار اإ
شارات السري أأن فهيا ُوِجد حالت وجد أأي مل تو  غري دقيق.و  م الإبالغ عنه عىل حننظام اإ

 حملة عامة عن اإطار الأداء  .5

يف أأن والسبب الرئييس  ،مةقد  املُ  جودة مؤ ر الأداء وأأساس املقارنة والهدف جبودة ووجاهة بياانت الأداءرتبط ت .60
مؤ ر الأداء هو أأن مؤ ر الأداء ليس ُمحددا  وليس قابال  للقياس ول ميكن حتقيقه وليس لا صةل  تتناولبياانت الأداء رمبا ل 

جناز النتاجئ املرتقبة. تقيس هبا الربامج مسامههتا يفمؤ رات الأداء يه ادلوافع الرئيس ية اليت و . وليس حمدد املدة الزمنية  اإ

تبني أأن ( ي 2014/15و ،2012/13و، 2010/11ث الأخرية )الثالثنائيات يف ال  وبنظرة عامة عىل مؤ رات الأداء .61
ىل  2010/11الثنائية يف  293عدد املؤ رات من اخنفاض مع مؤ رات الأداء قد خضعت للتبس يط والتنقيح،  يف  286اإ

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

 

 جودة مؤ رات الأداء

ىل أأن بعض عن الإبالغ عن املناوبني واملوظفني املسؤولني و  مديري الربامج اس تقصاء يشري .62 عترب أأن تَ ربامج الالأداء اإ
ة حنو اخملغالبية  ىل من  %35. عىل سبيل املثال، أأشار رجاتمؤ رات أأداهئا موّج  عىل  %80أأن اجمليبني عىل الاس تقصاء اإ

ة حنو اخملؤ رات املنصف حنو أأن  اإىل %32 روأأشا ،رجاتالأقل من مؤ رات الأداء موّجة حنو اخمل وأأشار  ،رجاتموّج 
ىل أأن ما يرتاوح بني  23%  .رجاتاملؤ رات وثلهثا موجه حنو اخملربع اإ

جراء مراجعة اكمةل و  .63 ىل نفيهأأو  التصورهذا تأأكيد مجليع مؤ رات الأداء من أأجل رمغ عدم اإ نه يلفت الانتباه اإ ، فاإ
 :مواصةل ما ييلرضورة 

مؤ رات اخملرجات التأأكد من أأن الربامج دلهيا فهم واحض ملبادئ الإدارة القامئة عىل النتاجئ، مبا يف ل ك الفرق بني  (أأ  )
 ،والنتاجئ

طار النتاجئ.و  (ب )  تعزيز جودة مؤ رات الأداء داخل اإ

هذه ل ملبا رة نتاجئ اال تس تخدم لتتبع ال اثر/يه و ،توجيه أأنشطة الربانمجيف  مفيدة   رجاتاخملمؤ رات أأن يف حني و .64
هنا  لتسهم ل الأنشطة، فاإ من مث  . و رتقبةمجع املعلومات لات الصةل الالزمة لتقيمي التقدم احملرز حنو حتقيق النتاجئ امليف  جزئيا   اإ

293 

286 
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295

 2014/15مجموع مؤشرات األداء  2012/13مجموع مؤشرات األداء  2010/11مجموع مؤشرات األداء 

عدد مؤ رات الأداء خالل أ خر ثالث ثنائيات:5الشلك 



WO/PBC/25/8 
17 
 

عداد الاس مترار يف فاإن  نشطة أأ من  حُتدهثا نواجتاليت  الأجلتوسطة امل قياس النتاجئ عىل مؤ رات النتاجئ من شأأنه أأن يساعد اإ
 .رتقبةحتقيق النتاجئ امليف سامهة امل من الأدةل املبا رة لتقيمي  ا  قدم مزيديالربامج، و 

ضافة  اإىل ل ك، تكون مؤ رات الأداء،  .65 من ومجوعة من املؤ رات املس تخدمة لتقيمي  ا  يف كثري من احلالت، جزءواإ
طار النتاجئ احلايل لكن . ة من النتاجئ املرتقبةمعيننتيجة حتقيق مدى  املشرتك ملؤ رات الأداء  بلغ عنلويبو ل يُ اخلاص اباإ
 لات الصةل. مقابل النتاجئ املرتقبةلقياس التقدم احملرز الأداء 

أأو  ا  مؤ ر أأداء واحد وجدواأأفادوا بأأهنم ( %30)اجمليبني فقط  ثلثأأقل من أأن  يضا  قصاء أأ نتاجئ الاس توحض ، توأأخريا   .66
شعبة أأداء الربامج . وقد معلت بعض الربامج مع مأأنشطة براجمهبصةل ليس هلام مل يمت تعريفها بشلك جيد أأو مؤ ري أأداء 

وثيقة الربانمج واملزيانية  يفلنتاجئ املرتقبة مع امؤ رات الأداء  تنقيةاتساق/حتسني من أأجل اتال تدابري مناس بة عىل واملزيانية 
 .2016/17 للثنائية

 الأهداف وأأسس املقارنة

 الثالث الأخرية، الثنائياتخالل بياانت أأسس املقارنة الأهداف ومجع  يف حتديد حدث يلتحسن اذلرمغ الإقرار اب .67
أأسس املقارنة الأولية ُأشري فهيا اإىل حالت فقد لكرت شعبة الرقابة ادلاخلية تعزيز هذه العملية.  ميكن القيام ابملزيد ملواصةل

د لحقا   املقررة  .الثنائيةطوال تقرير أأداء الربانمج التايل ظلت دون تغيري يف "، و يف وثيقة الربانمج واملزيانية بأأهنا "حُتد 

ىل أأن الربامج مل ميكن أأن يشري و  .68 ها وحتليل بياانت الأداء لات الصةل معلية مجلع  أأو أأدوات تس تحدث أأو ددحتهذا اإ
الإبالغ عن مؤ رات الأداء يف تقرير أأداء ، ول يف وقت مؤ رات الأداءفيه  ُوضعتيف الوقت اذلي والإبالغ عهنا 

عداد يتطلب أأيضا   ُمحددة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها ولات صةل وحمددة املدة الزمنيةوضع مؤ رات كام أأن . الربانمج  اإ
يف يساعد أأن  من شأأنهالأمر اذلي وهو ، من أأجل أأسس املقارنةالبياانت لس تقاء فعالية الكفاءة و أأداة تتسم ابلأأو  معلية

 .مؤ ر الأداءعىل أأساسها يُقاس مناس بة وجهية و حتديد أأهداف عىل وقت لحق 

 هداف:الأ املالحظات الإضافية عىل وفامي ييل بعض  .69

الأداء الفعيل للربانمج يف ل ينعكس فهيا " )نعم/ ل( مما يؤدي اإىل حالت ةثنائيال "مكتوبة ابلصيغة الأهداف  بعض (أأ  )
شارات السري ناسب ي هداف الثنائية لأنه ل الأ مع احملرز ابلصعوبة قياس التقدم يتسم . عىل سبيل املثال، نظام اإ

شارات السري" جزئيا   حمققحاةل "  ،يف نظام اإ

طار توخاة جملموعة فرعية فقط من الأنشطة اليت اكنت م ُمحددة بعض الأهداف و  (ب ) ، مما يؤدي مؤ ر الأداءيف اإ
ىل عدم الإبالغ   ،ربامجالهبا اضطلعت أأنشطة أأخرى اخلاصة ببياانت ال عن اإ

من "زايدة  " بدل  ىل أأساس املقارنةد )مثل "زايدة عحد  مكي مُ  حدغامضة دون مكتوبة بصيغة وبعض الأهداف  (ج )
 (.املقارنة عىل أأساس %10بنس بة 

ولكن هذه احلالت ينبغي حدود معينة، جود أأهداف "ثنائية" ووضع أأهداف دون ميكن يف بعض احلالت تربير و و  .70
ىل أأقىص حد ممكن.حد  هداف مُ تكون الأ ، وينبغي التأأكيد عىل ضامن أأن أأن تكو قليةل العدد  دة وواحضة وقابةل للقياس اإ

ىل أأسس املقارنة حتديد الأهداف و  عندعدم الوضوح ف .71 يقاس هبا اليت عايري املالتباس يف فهم حدوث ميكن أأن يؤدي اإ
 .ملؤ رات الأداءلقياس املناسب اومن مث يعرقل  ،الأداء
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 الاس تقصاءنتاجئ  ملخص

 :الاس تقصاءمن خالل وردت الإجيابية اليت التعقيبات بعض فامي ييل  .72

ىل ( %97)جميبا  أأشار اثنان وثالثون  (أأ  ) عداد أأهنم شاركوا بشلك مبا ر يفاإ النتاجئ املرتقبة ومؤ رات الأداء  اإ
 .والأهداف وأأسس املقارنة اخلاصة ابلربانمج

وثيقة الصةل و  وجهيةم ونتاجئهم املرتقبة ومؤ رات أأداهئم ( أأن أأهدافه%91)يبا  جم  30وعالوة عىل ل ك، رأأى  (ب )
 ،أأهداف املنظمةب

ىل أأن %94)جميبا  احد وثالثون وأأشار و  (ج ) املساءةل من وسائل وس يةل بوصفها  ةمفيد تاكنبياانت الأداء ( اإ
 .عىل حد سواء انمجلرصد املنتظم لتنفيذ الربلأأمام ادلول الأعضاء، و 

 جمالت التحسني عىل النحو التايل:يبني بشأأن أ راء اجمل الاس تقصاء الضوء عىل نتاجئ كام أألقت  .73

، من 2016/17 للثنائية لتخطيطل من مراجعة داخلية  جزءا  بأأهنم مل يكونوا ( %55)جميبا  مثانية عرش أأفاد  (أأ  )
الأداء اخلاصة مبؤ رات الأداء جُتَمع وحُتل ل ويُبلغ عهنا بياانت الرصد، للتأأكد من أأن  ة/ أأدواتنظمأأ أأجل تقيمي 

 ،فعالية وكفاءةب

جميبا   16 أأفادو  ،ل توجد أأدوات مفيدة متاحة مجلع معلومات الرصدأأنه ( %36)جميبا  اثنا عرش  رأأىو  (ب )
ىل تقيمي مجع تعقيبات املس تخدمني من خالل الاس تقصاءات اليت هتدف ( أأن 48%) ليس  مخدماهت جودةاإ
 ،مركزاي  تنس يقا   ا  قنس  مُ 

بقدر ه مل جير اإطالعهم الاس تقصاء أأن ( شاركوا يف%40أأربعة من أأصل عرشة مديرين جدد )أأفاد ، وأأخريا   (ج )
توصية ملعاجلة هذه املسأأةل يف تقرير  تمدِّ . وقُ املهام أأداء الربامج خالل معلية تسَّلحاةل مقاييس اكف عىل 

 .عن شعبة الرقابة ادلاخلية الصادر 2012/13تثبيت تقرير أأداء الربانمج للثنائية 

 خالصات تثبيت تقرير أأداء الربانمج  .6

دارة الأداء يف الويبو. اس مترار جمددا   تيتثب ال معلية أأكدت  بوجه عام، .74 طار النتاجئ واإ اس توىف مزيد قد فالتحسينات يف اإ
شارات السري نظام شهد و بياانت الأداء معايري التقيمي، من  املاضية.  بعملية التثبيت مقارنة   سجيل الإجناز حتس نا  لت املس تخدم اإ
فرص لزايدة صقل وتعزيز العمليات واملامرسات اليت من شأأهنا أأن تعمل عىل توجد فهيا جمالت عىل ل هذا التقرير متويش  
طار النتاجئ اإ   حتقيق هذا الهدف. عىلتساعد من شأأهنا أأن املالحظات التالية و ملنظمة. اخلاص ابثراء اإ

طار النتاجئ )أأ(  تدابري تعزيز الأداء واإ

ن  .75 عداد مؤ رات أأداء العمل احلايل اإ ينبغي أأسس املقارنة والأهداف النتاجئ مبا يف ل ك توّجا  حنو أأكرث  هادفةاخلاص ابإ
 الأهداف لات الصةل، لإظهار التقدم.ميكن قياسها يف ضوء نتاجئ الأداء أأن س متر من أأجل ضامن ي أأن 

 احملرز كيف أأن ومجوع نتاجئ الأداء يربر التقدملإظهار مؤ رات الأداء والنتاجئ املرتقبة العالقة بني ميكن زايدة تعزيز و  .76
من املنظمة سوف تس تفيد ، اخلاص ابلويبو لنضج احلايل لإطار النتاجئل  ا  ، ونظر للميض قدما  و . النتاجئ املرتقبة أأو يف حتقيقها حنو
املتاحة د الفرص دِّ الإجنازات، وحتُ  قميّ تُ من املراجعات اليت  ،الأقرانمن قبل  هلمراجعة أأي أأو  ،الإطار ودةجلمراجعة أأي 

 التحسني.ملواصةل 
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 لإدارة القامئة عىل النتاجئاب املعرفةتعزيز  )ب(

املتاحة  ةنظماس تخدام الأدوات والأ اليت ميكن أأن تسرتشد هبا الربامج عند توجهيية ال بادئ رمغ وجود العديد من امل  .77
ضافية اب عرفةميكن تعزيز امل، الإبالغ عنهو أأداهئا لإدارة   تتناوللإدارة القامئة عىل النتاجئ عرب املنظمة من خالل تبادل واثئق اإ

 عىل وجه التحديد مبادئ الإدارة القامئة عىل النتاجئ.

دارة الأداء وتط واثئق أأخرى بشأأن مبادئ توجهيية و  وفر شعبة أأداء الربامج واملزيانية حاليا  وت .78 يط العمل يف نظام اإ
دارة  ضافية اإ بتجميع و تقوم الشعبة أأيضا  وسوف  ،داء املؤسيسالأ اإ مبادئ وممارسات الإدارة القامئة عىل  بشأأناتحة موارد اإ
 النتاجئ.

 مؤ رات الأداءوقف  )ج(

أأو عوامل  ،أأساليب العملتعديالت يف  وأأ تغيريات تنظميية، الثنائية بسبب خالل ميكن وقف مؤ رات الأداء  .79
شارة السري يه متاحة، و بياانت أأداء وجد تيف هذه احلالت، ل ووغريها.  ،خارجية يقاف توقف". م "تكون اإ ومع أأن اإ

جراءات لوقف و وضع معايري رمسية فاإن حالت اندرة،  يفمؤ رات الأداء ُيدث   عىل ساعدي أأن  همن شأأن مؤ ر الأداءاإ
دارة الأداء. طار اإ  زايدة حتسني اإ

 مؤ رات الأداء تعديل )د(

ن  .80 : يفتقر اإىل مؤ ر أأداءربامج الواجه حيث تميكن أأن ُيدث يف حالت اندرة الثنائية خالل مؤ ر أأداء تعديل اإ
، والإبالغ عن لات الصةلالنتيجة املرتقبة ضيف قمية اإىل حتقيق ي ل رمبا كفاءة، أأو بللقياس  كون قابال  يل أأو رمبا ، وجاهةال

 .هذا املؤ ر

، اتساق مقاييس الأداءيف تؤثر مؤ رات الأداء رمبا هذه التغيريات يف أأن بأأن هذه احلالت اس تثنائية، و  ومع التسلمي .81
من شأأنه  مؤ رات الأداء تقيمي طلبات تعديل عندبل شعبة أأداء الربامج واملزيانية وضع معايري لالس تخدام ادلاخيل من قِ فاإن 

 ربير أأي قرارات يف هذا الصدد.وتُمثَبتة لتأأييد وفر جسالت يأأن يعزز الاتساق و 

 توصيات تثبيت تقرير أأداء الربانمج  .7

 ُوضعت التوصيات التالية بناء  عىل: .82

 ،برامج الويبو ش ىتالأدةل املستندية املقدمة من  (أأ  )

 ،ي ُأجرياذلس تقصاء نتاجئ الاو  (ب )

طار الأداءو  (ج )  ،نتيجة النظرة العامة عىل اإ

ىل و  (د )  الصادرة عن شعبة الرقابة ادلاخلية، التقارير السابقةالرجوع اإ

 املشاورات اليت ُأجريت مع املوظفني املس ئولني عن تنفيذ مؤ رات الأداء املُختارة عشوائيا .و  (ه )

عدادخالل أأسس مقارنة أأو أأهداف  اليت ليس لهاعدد املؤ رات : زايدة حتسني وتبس يط 1التوصية  تقرير أأداء  معلية اإ
طار ، من أأجل مو 2016الربانمج لعام   الربامج( ير ي)ملد. لويبواخلاص اب نتاجئال اصةل تعزيز اإ
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طار ، لوقف مؤ رات الأداء خالل الثنائيةجراءات رمسية اإ : وضع معايري و 2التوصية  من أأجل املساعدة عىل زايدة حتسني اإ
دارة الأداء، و   دارة تطيط الربامج والشؤون املالية(لإ ). أأفضلعىل حنو تاجئ الأداء دمع ن اإ

عداد: 3 التوصية جراءات داخلية  اإ مؤ رات ربامج لتعديل تقدهما اللتقيمي أأي طلبات  شعبة أأداء الربامج واملزيانيةداخل اإ
خذ يف هذا الصدد. ت  وتربير أأي قرار يُ تأأييد وشفافة ل ُمثبتة  التفضال  عن جسهذا مهنجية متسقة، الأداء، وسوف يوفر 

 دارة تطيط الربامج والشؤون املالية(لإ )
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 اس تقصاء تثبيت تقرير أأداء الربانمج –تقرير موجز   .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :1السؤال  

املرتقبة/ مؤ رات الأداء/ الأهداف شاركُت بصورة مبا رة يف وضع أأنشطة خطة العمل/ النتاجئ 

 وأأسس املقارنة اخلاصة بربانجمي.
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 :2السؤال 

قدمُت تدريبا  وتوجهيا  عند وضع أأنشطة خطة العمل/ النتاجئ املرتقبة/ مؤ رات 

 .الأداء/ الأهداف وأأسس املقارنة اخلاصة بربانجمي
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 :3السؤال 

ماكنية القياس  عداد مؤ رات الأداء اليت جتمع بني ادلقة واإ التوجيه احلايل اخلاص بكيفية اإ

اكٍف ، وعالقات تكل املؤ رات ابلنتاجئ املرتقبة، (SMART) والتحقيق والواقعية واحرتام املهل

 .ومفيد
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 :4السؤال 

مت يل  مساعدة تقنية مفيدة بشأأن أأدوات الرصد ومجع البياانت لتتبع التقدم احملرز قُّدِ

 .يف اإطار نتاجئ برانجمي، لكام اقتىض الأمر ل ك
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 :5السؤال 

الأنشطة والنتاجئ واملؤ رات والأهداف وأأسس املقارنة اخلاصة بربانجمي مالمئة ووثيقة الصةل مبا 

 .هتدف املنظمة اإىل حتقيقه
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 :6السؤال 

تُعترب مؤ رات الأداء وأأسس املقارنة والأهداف اخلاصة يب مفيدة  لأغراض قياس 

 .امللموس والنجاح املنشودالتقدم 
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  :7السؤال 

دارة الأداء وتطوير املوظفني ارتباطا  مبا را  بنتاجئ  أأو ترتبط خطة العمل الفردية اخلاصة يب نظام اإ

 .برانجمي املرتقبة
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 .أأ:8السؤال 

نس تخدم بياانت الأداء اليت جُتَمع عىل أأساس منتظم بشأأن النتاجئ  أأان ومديروين

 .واملؤ رات لأغراض اتال القرارات داخل قطاعنا/ برانجمنا
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 :.ب8السؤال 

أأان ومديروين نس تخدم بياانت الأداء اليت جُتَمع عىل أأساس منتظم بشأأن النتاجئ واملؤ رات لرصد 

 .تنفيذ أأنشطة برانجمنا  رصدا  منتظام  
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 :.ج8السؤال 

أأان ومديروين نس تخدم بياانت الأداء اليت جُتَمع عىل أأساس منتظم بشأأن النتاجئ 

 .م ادلول الأعضاءواملؤ رات بغرض املساءةل أأما
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 :9السؤال 

ورصدها دلينا أأنظمة وأأدوات مناس بة مجلع معلومات أأسس املقارنة، ولتسجيل بياانت الأداء 

 .وحتليلها، ولإعداد التقارير
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 :10السؤال 

الوقت الالزم للنفال اإىل املعلومات متناسب مع اس تخداهما )البياانت اليت مُجعت 

لهيا بسهوةل، وقد اس ُتخدمت ابنتظام(  .ميكن النفال اإ
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 :11السؤال 

ق مركزاي  مجُع تعقيبات املس تخدمني من خالل اس تقصاءات هتدف اإىل تقيمي جودة خدماتنا  .يُنس 
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 :12السؤال 

معلومات الرصد وبياانت الأداء اخلاصة مبؤ رات أأدايئ متاحة يف الوقت املناسب 

 .عند طلهبا
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 :13السؤال 

نُبلغ عن التقدم احملرز يف ضوء مؤ رات الأداء والأهداف عىل أأساس منتظم يف اجامتعات 

.الشعبة/ الربانمج/ القطاع
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 :14السؤال 

، لتقيمي 2016/2017هل ُأجريت مراجعة داخلية يف اإطار دورة التخطيط للثنائية 

بياانت الأداء اخلاصة مبؤ رات أأنظمة/ أأدوات الرصد، بُغية ضامن فعالية وكفاءة مجع 

 ؟أأدائمك وحتليلها والإبالغ عهنا لقياس أأداء الربانمج
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 :15 السؤال

 هل أأحدث هذا بعض التحسينات؟
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 :16السؤال 

د عدد أأقل من املؤ رات والأهداف وأأسس املقارنة الأكرث جدوى وواقعية  هل ُحّدِ

 خالل هذه الثنائية لتسهيل تقدمي التقارير اإىل فريق الإدارة العليا؟
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 :17السؤال 

هل جُسلت الافرتاضات واخملاطر الواردة يف جسالت اخملاطر واليت ميكن أأن تؤثر عىل حتقيق 

 ؟2016/2017لوثيقة الربانمج واملزيانية النتاجئ كجزء من أأعامل التخطيط 
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 :18السؤال 

 .لقد حتسنت جودة اختيار مؤ رايت وبياانيت منذ معلية التثبيت املاضية
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 :.أأ 19السؤال 

د عىل وجه التقريب النس بة املئوية ملؤ رات   .يف مؤ رات أأداء برانجمك النتاجئحّدِ
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 :.ب19السؤال 

د عىل وجه التقريب النس بة املئوية ملؤ رات اخملرجات يف مؤ رات أأداء برانجمك  .حّدِ
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 :.ج19السؤال 

د عىل وجه التقريب النس بة املئوية ملؤ رات   .يف مؤ رات أأداء برانجمك املدخالتحّدِ
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  :20 السؤال

فة جيدا  أأو غري وثيقة الصةل بأأنشطة برانجممك؟  هل وجد م أأي مؤ رات أأداء غري ُمعر 
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 :21السؤال 

جرى خالل معلية تسَّل همام الوظيفة اإطالعي عىل حنو اكٍف  –للموظفني اجلدد أأو املنقولني 

 .عىل حاةل مجيع مقاييس أأداء الربانمج اذلي سوف أأتوله/ أأديره يف منصيب اجلديد
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 تنفيذ توصيات تقارير التثبيت السابقةحاةل متابعة   .9

  لكيا   ُمنف ذة

  جزئيا   ُمنف ذة

  نف ذةغري مُ 

 

تقرير  احلاةل يف التوصيات الواردة يف تقارير التثبيت السابقة 
 أأداء الربانمج

2014/15 

 تنفيذ التوصياتعىل حاةل تعليقات  

جراءات ضامن  التوصية الأوىل:  2012/13 تقرير أأداء الربانمج] تنفيذ اإ
متكن هذه سوف و . 2014/15اجلودة لإطار أأداء الربانمج خالل الثنائية 

لأحدث التطورات، وحتديد اجملالت  العملية من تقيمي التقدم احملرز وفقا  
ىل مزيد من الإجراءات بغية حتسني نظام الإدارة القامئة عىل  اليت حباجة اإ
النتاجئ برمته مع أأداء موجه حنو حتقيق النتاجئ/ الأثر املطلوب واذلي يوفر 

 ول الأعضاء.معلومات مفيدة ملديري الويبو وأأيضا  لدل

. 2015من مايو  اعتبارا   ة  ذنف  مُ ربت التوصية اعتُ  
ىل أأهنوأأشار  سوف  ات شعبة الرقابة ادلاخلية اإ

طار تقوم ابس تعراض عام ل تثبيت تقرير أأثناء يف الإ
 .2014/15أأداء الربانمج 

وضع ضوابط للتأأكد من  التوصية الثانية:  2012/13 تقرير أأداء الربانمج]
حاطة  جراءات تسَّل املوظفني املنقولني حديثا  ملهام وظائفهم تتضمن اإ أأن اإ
ملام بأأحدث البياانت املتعلقة باكفة قياسات أأداء الربامج اليت  اكمةل واإ

لهيم لإدارهتا من قبل شاغيل الوظائف السابقني  لهيم أأو يُعهد هبا اإ س تؤول اإ
 القامئني ابلتسلمي.

ويتضح من اس تقصاء . هذه التوصية بعدمل تُنفذ  
شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الربانمج 

طار النتاجئ  2014/15 مديرين  أأن أأربعةومن اإ
( %40من أأصل عرشة مديرين جدد ) جدد

اكف عىل أأفادوا بأأهنم مل جير اإطالعهم عىل حنٍو 
أأداء الربانمج خالل معلية حاةل مجيع مقاييس 

 .يفهتمهم همام وظ تسلم 

تعزيز أأنظمة وأأدوات  التوصية الثالثة:  2012/13 تقرير أأداء الربانمج]
عداد التقارير  الرصد لضامن فّعالية وكفاءة مجع بياانت الأداء وحتليلها واإ

شأأهنا والإبالغ عهنا لقياس أأداء الربانمج. ويف هذا الصدد، ميكن تنظمي ب 
طوال فرتة الثنائية كجزء دورات تدريبية موّجة عىل حنو جيد مع الربامج 

 من أأنشطة الإرشاد والتوجيه املنتظمة.

 .2015 مايومن  ربت التوصية ُمنفذة اعتبارا  ُاعتُ  

عداد دراسة  التوصية الرابعة:  2012/13 تقرير أأداء الربانمج] اإ
اس تقصائية موحدة للتعرف عىل ردود فعل ادلول الأعضاء وتعليقاهتم 

ىل جتنب وتسجيلها لقياس مؤ رات الأدا ء الشامةل. وسوف يؤدي هذا اإ
 التكرار وحتسني جودة ووجاهة املشاركة وزايدة معدلهتا.

 .2016 مارسمن  ربت التوصية ُمنفذة اعتبارا  ُاعتُ  

تعزيز أأسلوب عرض التوصية اخلامسة:   2012/13 تقرير أأداء الربانمج]
الربانمج  املزيانية والتحويالت املعمتدة ابلنس بة للك برانمج يف وثيقة

واملزيانية، بغية حتسني الشفافية من خالل توفري معلومات عن الاعامتدات 
 .املنقوةل اإىل/ من الربامج خالل الثنائية

 ل يزال يتعني تنفيذ هذه التوصية 
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 شكر وتقدير 

ىل مجيع أأعضاء هيئة العمل املعنيني  ةادلاخلي الرقابةتتوجه شعبة   مساعدة وأأظهروه من تعاون ما قدموه من عىل ابلشكر اإ
 وأأبدوه من اهامتم أأثناء تنفيذ هذه املهمة.

عداد: أ لن غاراب، وشاش يدار بورايه، وابتريش يا فيدال هوراتدو  اإ

يفينديوغلو  مراجعة وتصديق: توناكي اإ
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 جدول التوصيات

 تعليق الإدارة وخطة العمل   املوعد الهنايئ للتنفيذ  الوحدة املسؤوةل/ املدير املسؤول الأولوية التوصيةرمق 

زايدة حتسني وتبس يط عدد املؤ رات اليت  :1التوصية 
عداد تقرير  ليس لها أأسس مقارنة أأو أأهداف خالل معلية اإ

طار 2016أأداء الربانمج لعام  ، من أأجل مواصةل تعزيز اإ
 )ملديري الربامج( اخلاص ابلويبو. النتاجئ

 2017منتصف  مديرو الربامج متوسطة
 (2016/17)للثنائية 

 تنفيذ شعبة أأداء الربامج واملزيانية تضمن سوف
أأسس املقارنة حتديث  معليةهذه التوصية خالل 

 .2016منتصف جُترى يف اليت 

ُتجرى لتقرير اليت س   تثبيتال  معلية سوف تكونو 
غالق لإ  مبثابة أأساس 2016أأداء الربانمج لعام 
عن احملرز التقدم وف يُقمي  هذه التوصية. وس

 2016 تقرير أأداء الربانمج لعاممقارنة طريق 
 .2014/15بتقرير أأداء الربانمج للثنائية 

جراءات رمسية لوقف مؤ رات  :2التوصية  وضع معايري واإ
جل املساعدة عىل زايدة حتسني الثنائية، من أأ  خاللالأداء 

دارة الأداء، ودمع نتاجئ الأداء عىل حنو أأفضل.  طار اإ اإ
 )لإدارة تطيط الربامج والشؤون املالية(

  2016هناية  شعبة أأداء الربامج واملزيانيةمدير  مرتفعة

جراءات داخلية داخل شعبة أأداء  :3التوصية  عداد اإ اإ
الربامج واملزيانية لتقيمي أأي طلبات تقدهما الربامج لتعديل 

مؤ رات الأداء، وسوف يوفر هذا مهنجية متسقة، فضال  
عن جسالت ُمثبتة وشفافة لتأأييد وتربير أأي قرار يُت خذ يف 

 )لإدارة تطيط الربامج والشؤون املالية(هذا الصدد. 

  2016هناية  شعبة أأداء الربامج واملزيانيةمدير  متوسطة

 ]تيل ل ك املرفقات 
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ق الأولاملرف  
 

 تعريف معايري التثبيتاملرفق الأول: 

"معايري املامرسات اجليدة ابلنس بة لأنظمة  ، طّبق فريق التثبيت صيغة معدةل للوثيقة املعنونةمعلية التثبيتمن أأجل تيسري 
عداد مكتب التدقيق الوطين للمملكة املتحدة البياانت"، من اإ
3

. وابلتايل، ينبغي أأن تتحىل بياانت الأداء واملعلومات 
عداد تقارير تنفيذ الربامج ابلصفات التالية:  املس تخدمة يف اإ

ليه "املنظمة" من الوجاهة والقمية جناز وفقا   ابلنس بة ملا هتدف اإ  الإبالغجيب أأن يتضمن التحديد المكي و و ملقاييس الأداء.  اإ
مجع  أأل تكون طرائقمعلومات تغطي اكفة جوانب الأداء املنصوص علهيا يف النتاجئ املرتقبة ومؤ رات الأداء. كام ينبغي 

عىل الرأأي اخلاص  ليس لها تأأثري اليتالبياانت والافرتاضات جيب أأل تُدَرج والافرتاضات مضلةل. و  ،واملعايري ،البياانت
 ابلتثبيت.

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

لهيامجع البياانت بفع املناس بة بغرض التسجيل والنفال والتقرير وحتليل الأنظمة  اس تخدام. يتعني الية/ سهوةل الوصول اإ
 ملقاييس الأداء. البياانت الالزمة لإعداد التقارير وفقا  

ماكنية التحقق هنا، مبا يفي مبعايري الاس تخدام املطلوب، وأأن تتصف ابلس تجابة للتغيري مع توفر توثيق واحض بشأأ  ادلقة/ اإ
ويتطلب الالزتام مببدأأ ادلقة، التخيل عن التحزي وعدم  اليت ينتج عهنا القياس. الإجراءاتحبيث ميكن التحقق من حصة 

ماكنية التحقق عىل مس تويني: يلزمالتيقن بقدر الإماكن من الناحية العملية. وفامي يتعلق ابلتثبيت،  يتعلق ( 1) توفر ادلقة واإ
ويتعلق املس توى ( 2) ثيق املستندي، ويُقصد به الإثبات املادي للبياانت واملعلومات المكية؛املس توى الأول ابدلقة والتو 

 الثاين ابدلقة والتوثيق املستندي، ويُقصد به الإثبات املادي للمعلومات غري المكية.

نتاج املعلومات ابنتظام ابلقدر اذلي يسمح مبتابعة رفع التقارير يف التوقيتات املقررة التقدم احملرز، وابلرسعة اليت ، ول ك ابإ
 تكفل اس مترار الاس تفادة من تكل املعلومات.

لفهم والاستيعاب واتال القرارات اب، وهو الكشف عن املعلومات للسامح للمس تخدمني املس هتدفني الوضوح/ الشفافية
ىل الإبالغ  املعلومات بطريقة مفتوحة وواحضة وواقعية عن بدرجة معقوةل من الثقة. وتتعلق الشفافية ابدلرجة اليت يُنظر هبا اإ

ىل أأدةل واثئقية. ويتعني تسجيل املعلومات ومجعها وحتليلها ابلأسلوب اذلي ميَُكن املراجعني  وحمايدة ومتسقة ومستندة اإ
 ا:ادلاخليني واملس تخدمني اخلارجيني املس هتدفني من الإقرار مبصداقيهتا. ويتطلب حتقيق الشفافية مجةل أأمور، من بيهن

 بيان اكفة الافرتاضات وتوثيقها بوضوح ورصاحة؛ (أأ  )

 الإشارة الواحضة للمواد والواثئق املرجعية؛ (ب )

 ؛لكر مجيع احلساابت واملهنجيات ومجيع املعلومات املس تخدمة (ج )

 التحديد الواحض لاكفة التغيريات اليت جُترى عىل معليات التوثيق؛ (د )

 املس تقل؛جتميع املعلومات وتوثيقها بطريقة متكن من التثبيت  (ه )
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توثيق الرشح و/أأو التربير )عىل سبيل املثال، اختيار الإجراءات واملهنجيات واملقاييس ومصادر املعلومات  (و )
 والعوامل الرئيس ية ومعايري أأخذ العينات(؛

 ؛املعايري اخملتارةتوثيق مربر  (ز )

ومات واردة يف توثيق الافرتاضات، واملراجع والأساليب ابلشلك اذلي يُمكّن ّجة أأخرى من اس تخراج معل (ح )
 التقارير؛

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

 لتقيمي الإبالغ عن مقاييس الأداء:من املعايري الأخرى و 

شارات السري شارات السري بوظيفة منفصةل ول يعد جزءا  من بياانت الأداءدقة نظام اإ قد و . ابملعىن ادلقيق . يتحىل نظام اإ
ماكنية تربير التقديرات عىل أأساس املعلومات املقدمة يف بياانت الأداء الواردة كجزء من تقرير  ىل اإ ُأجري تقيمي لدلقة استنادا  اإ

 .2014/15أأداء الربانمج للثنائية 

 ]ييل ل ك املرفق الثاين 
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 حتديد العينات العشوائية اجامتعات –املرفق الثاين 

يف  للك برانمج واحد بتحديد عينات عشوائية من مؤ ر أأداء ،قام أأعضاء فريق الإدارة العليا للويبو، أأو من ينوب عهنم
 .حضور موظفي شعبة الرقابة ادلاخلية

 امس الربانمج/ الربامج وظيفته الربانمجاملسؤول عن  التارخي

 انئب املدير العام، الس يد ماتوس 2016مارس  29

 قطاع التمنية

 : تنس يق جدول أأعامل التمنية8الربانمج  (أأ  )

: البدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا 9الربانمج  (ب )
واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان 

 الأقل منوا   

 : أأاكدميية الويبو11الربانمج  (ج )

 املدير العام، ةانئب الس يدة وانغ 2016مارس  29

طاع العالمات ق
 والتصامميالتجارية 

: العالمات التجارية والتصاممي الصناعية 2الربانمج  (أأ  )
 والبياانت اجلغرافية

 : نظاما مدريد ولش بونة6الربانمج  (ب )

 : نظام لهاي31الربانمج  (ج )

 انئب املدير العام، ساندجيالس يد  2016مارس  30

قطاع الرباءات 
 والتكنولوجيا

 : قانون الرباءات1الربانمج  (أأ  )

 : نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات5الربانمج  (ب )

 لتحكمي والوساطةمركز الويبو ل : 7الربانمج  (ج )

 مساعد املدير العام، يتاهونغ الس يد  2016مارس  31

 قطاع القضااي العاملية

التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  : املعارف4الربانمج  (أأ  )
 التقليدي واملوارد الوراثية

لاكء الاحرتام للملكية الفكرية17الربانمج  (ب )  : اإ

 : امللكية الفكرية والتحدايت العاملية18الربانمج  (ج )

مدير شعبة  الس يد اتريب 2016مارس  31
 التصالت

 : التواصل19الربانمج  (أأ  )

 املدير العام،مساعد  يغاتاكالس يد  2016أأبريل  1
قطاع البنية التحتية 

 العاملية

 : التصنيفات واملعايري ادلولية12الربانمج  (أأ  )

 : قواعد البياانت العاملية13الربانمج  (ب )

 : خدمات النفال اإىل املعلومات واملعارف14الربانمج  (ج )

 : حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية15الربانمج  (د )

 مديرة، الس يدة موىس 2016أأبريل  1

دارة املوارد البرشية  اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها23الربانمج  (أأ  )  : اإ
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 امس الربانمج/ الربامج وظيفته الربانمجاملسؤول عن  التارخي

 كبري الاقتصاديني، الس يد فينك 2016أأبريل  1

الاقتصاد شعبة 
 والإحصاء

 : ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات16الربانمج  (أأ  )

 مساعد املدير العام، الس يد سوندارام 2016أأبريل  4

قطاع الإدارة 
 والتس يري

دارة الربامج واملوارد22الربانمج  (أأ  )  : اإ

 : خدمات ادلمع العامة24الربانمج  (ب )

 : تكنولوجيا املعلومات والتصالت25الربانمج  (ج )

 : خدمات املؤمترات واللغات27الربانمج  (د )

 : السالمة والأمن28الربانمج  (ه )

 : قاعة املؤمترات اجلديدة29الربانمج  (و )

دارة البدلان  الس يد سفانترن 2016أأبريل  4 مدير اإ
املنتقةل اإىل نظام 
الاقتصاد احلر 
 والبدلان املتقدمة

: التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب 10الربانمج  (أأ  )
 وأ س يا

 : الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر30الربانمج  (ب )

شعبة قانون  ةمدير  الس يدة وودز 2016أأبريل  6
 حق املؤلف

 : حق املؤلف واحلقوق اجملاورة3الربانمج  (أأ  )

مساعد املدير العام  الس يد براساد 2016أأبريل  19
 املوظفنيورئيس 

 : الإدارة التنفيذية21الربانمج  (أأ  )

: العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب 20الربانمج  (ب )
 اخلارجية

 

 ]ييل ل ك املرفق الثالث 
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 الثالث املرفق
 

 تقياميت التثبيت متضمنة التقيمي: املرفق الثالث

 : قانون الرباءات1الربانمج 

زاء مس توى جودة املشورة القانونية فامي خيص الرباءات ومنالج املنفعة   مؤ ر الأداء: عدد ادلول الأعضاء اليت شعرت ابلرضا اإ
 مةل، والنس بة املئوية لهذه ادلول.والأرسار التجارية وادلوائر املتاك

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

 عن جودةتسعى اإىل قياس مدى رضا ادلول الأعضاء بياانت الأداء وجهية وقيّمة لأهنا   الوجاهة/القمية .أأ.1
 املشورة القانونية اليت يقدهما الربانمج.

عىل مدار جريت أُ  ءاتاس تقصامن خالل بياانت الأداء اكفية وشامةل، وقد ُحصل علهيا   الكفاية/الشمول .ب.1
 .2015و 2014 عايم

بفعالية/ سهوةل مجع البياانت  .ج.1
 احلصول علهيا

 .والرتابطلضامن الاتساق بياانت الأداء ينبغي حتسني طريقة مجع  

ماكنية التحقق  .د.1 اليت ملأها الفردية  ءاتمن حصهتا يف ضوء الاس تقصاوميكن التحقق  ،دقيقة بياانت الأداء  ادلقة/اإ
 ن.واملشارك

يف الاس تقصاءات  الإبالغ عن بياانت الأداء يف املواعيد املناس بة، وتُراَجع وتُناقَشجيري   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
 اجامتعات الإدارة.

وس يةل فعاةل ومتسقة لتحليل  الوضوح والشفافية عن طريق اس تحداثينبغي حتسني   الوضوح/الشفافية .و.1
 البياانت.

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن  فيه  مبا املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل
 الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

بناء عىل ، ول ك ويه "نفذ ابلاكمل"، ابدلقة تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير،  دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 
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 : العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية2الربانمج 

طار معياري لتسجيل   مؤ ر الأداء: جراءات الصيانةاتفاق بشأأن اإ  التصاممي الصناعية واإ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

عقد مؤمتر دبلومايس يف ب 2015قرار امجلعية العامة للويبو يف عام  تنقل بياانت الأداء  الوجاهة/القمية .أأ.1
اللجنة بعض املناقشات يف جلسات  برشط اس تكامل، 2107النصف الأول من عام 

هذا يعترب . و ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤ رات اجلغرافية
ُ  مبقياس الهدف ا  مبا ر ارتباطا  معلومات ترتبط قدم نه ياإ حيث  وجهيا  وقياّم   ملؤ ر د حد  امل

 .الأداء

عقد فامي يتعلق بقرار ادلورة السابعة والأربعني للجمعية العامة للويبو  جتسد بياانت الأداء  الكفاية/الشمول .ب.1
 2014يف تقرير أأداء الربانمج وقد ُأبلغ . التصامميلعامتد معاهدة قانون  مؤمتر دبلومايس

 .2014يف عام  تقد عُ يتعن التقدم احملرز يف دورة امجلعية العامة للويبو ال

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

، ومن مث  فقد مُجعت قرارات امجلعية العامة للويبوب ا  مبا ر ارتباطا   بياانت الأداءرتبط ت 
 :23صفحة راجع الالعامة للجمعية العامة. )من خالل التقارير بفعالية ويسهل احلصول علهيا 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_47/wo_g
a_47_19.pdf) 

ماكنية التحقق  .د.1 املتاحة لعامة دقيقة وميكن التحقق مهنا من خالل تقارير امجلعية العامة للويبو  بياانت الأداء  ادلقة/اإ
 (الوارد أأعاله. )الرابط الناس

 لجمعية العامة للويبو.ل من خالل تقارير عامة واعيد املناس بة امل يفبياانت الأداء ُأبِلغ عن   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1

هذه املعلومات و ، فامي يتعلق مبؤ ر الأداءقرار امجلعية العامة للويبو  بياانت الأداء تقدم  الوضوح/الشفافية .و.1
 من خالل تقارير امجلعية العامة للويبو.أأيضا  لعامة الناس متاحة 

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن  فيه  مبا املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل
 الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

بناء عىل ، ول ك فذ"، ابدلقةغري منتتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "  دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
ُ بياانت   مة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.قد  الأداء امل

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 

  

  

  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_47/wo_ga_47_19.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_47/wo_ga_47_19.pdf
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 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة :3الربانمج 

لشفافية ا لضامن جودة عدد احلكومات ومنظامت الإدارة امجلاعية املوقعة لتفاق مع الويبو لوضع معيار جديد  مؤ ر الأداء:

 واملساءةل واحلومكة

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

)عدد احلكومات ومنظامت الإدارة امجلاعية املوقعة بياانت الأداء وثيقة الصةل مبؤ ر الأداء   الوجاهة/القمية .أأ.1
معلومات عن تقدم  الشفافية واملساءةل واحلومكة( لأهنضامن جودة امعيار بشأأن لتفاق 

 .منظامت الإدارة امجلاعية لكتاهاماحلكومات و  اليت أأبرمهتا حاةل التفاقات

ضافية ع توفرويه   الأداء،مؤ ر ماكفية لتقيمي تقد  بياانت الأداء   الكفاية/الشمول .ب.1 احلكومات  نمعلومات اإ
 اهامتهماأأعربت عن الوطنية اجلديدة اليت ومنظامت الإدارة امجلاعية وغريها من املنظامت 

 .الشفافية واملسائةل واحلومكة ر ضامن جودةابشأأن معي

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

و/أأو املعنيني حل امن خالل التواصل املبا ر مع أأحصاب املصمُجعت بياانت الأداء بفعالية  
من صول عىل بياانت الأداء بسهوةل حل املتعددين. وميكن احلاأأحداث أأحصاب املصمبناس بة 

 ةخالل واثئق الإبالغ الرمسي

ماكنية التحقق  .د.1  ح.و وضحصهتا بمن  والتحققبتحليلها عهنا بطريقة تسمح ُأبِلغ دقيقة و  بياانت الأداء  ادلقة/اإ

جودة ضامن لمعيار  ات اليت هباالتفاقعدد الزايدة يف بشأأن حتديثات  تقدم بياانت الأداء  يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
أأما عىل الصعيد ادلاخيل، فُيبلغ الأداء. من تقارير يف  ل تقرير  الشفافية واملسائةل واحلومكة

 التفاقات.التوقيع عىل فور ابنتظام عهنا 

املعلومات و . مؤ ر الأداء معا  دلمبا ر ارتباطا  معلومات واحضة مرتبطة تقدم بياانت الأداء   الوضوح/الشفافية .و.1
 املوضوع. بشأأن ني املعنينيادلاخلي لموظفنيلتاحة م 

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن  فيه  مبا املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل
 الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

بناء عىل ، ول ك تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ ابلاكمل"، ابدلقة  دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 

 

  

  

  



WO/PBC/25/8 

Annex III 
4 

 املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية: 4الربانمج 

حول كفاءات معززة لفهم مبادئ وأأنظمة وأأدوات نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو اليت تسفر عن تقارير   مؤ ر الأداء:

دارة العالقة بني امللكية  امللكية الفكرية والانتفاع هبا من أأجل حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واإ

 .الفكرية واملوارد الوراثية

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     الكفايةتس تويف املعايري مبا فيه  

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

ُ بياانت الأداء   الوجاهة/القمية .أأ.1 بالغ عام قد  امل ليه تسعى مة مناس بة لالإ بياانت . و رتقبةنتيجة م بوصفهالويبو اإ
ن العنرصين الرئيس يني  بل املس تفيدين من قِ  مبا رة  يُقاسان ملؤ ر الأداء الأداء قيّمة حيث اإ

 الأداء. ملقياسسلمي ال لتقيمي ابيسمح يف الاس تقصاء، مما  من خالل سؤال

سؤال يدمج حيامن الأداء حنو مقياس قياس التقدم احملرز بياانت الأداء ب طبيعة تسمح   الكفاية/الشمول .ب.1
 ،، يف بعض احلالتلكن سؤال الاس تقصاء ل يس تفهم. و مؤ ر الأداءعنرصي الاس تقصاء 

ل عن   .ذل ك ُيظى مؤ ر الأداء بتغطية جزئية، وملؤ ر الأداءجانب واحد اإ

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

 الرصد املامرسة املنتظمة لأنشطةيف  متوارثةمؤ ر الأداء بشأأن  تسجيلال املس تخدمة يف  داةالأ  
جراءوضوعملصةل ابلات ال هنا تسمح ابإ  قياس الأداء.م حتليل سهل والإبالغ عن  ، ومن مث  فاإ

ماكنية التحقق  .د.1 ُ ت بياانت الأداء عمُج   ادلقة/اإ  .حو وضمن حصهتا ب والتحقق هاتحليل ب مت بطريقة تسمح ظِّ ون

ملوضوع، عن ا وجهيةتقدمي معلومات ب للمشاركني مما يسمح بعد  ل نشاط، جُتَمع بياانت الأداء   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
عادة  س تخداممما يسمح اب  توجيه الأنشطة.التعقيبات يف اإ

مة   بياانت الأداء  الوضوح/الشفافية .و.1  .هاتقيمي ب لمراجعني ادلاخليني لسمح ت بطريقة واحضة وشفافة و ُمنظ 

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن  فيه  مبا املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل
 الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

بناء عىل ، ول ك درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ ابلاكمل"، ابدلقة تتسم  دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

الأنشطة  ل نشاط من ابلرضورة  يتناولرمبا ل عىل الطلبات الواردة،  يف بعض احلالت، بناء   
املوارد الوراثية واملعارف أأل ويه الثالثة لعمل الربانمج،  ات احملوريةعو الفردية مجيع املوض

جُتَمع ابلس تقصاءات  التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ويعين هذا أأن املعلومات اليت
شاط معني ن الاس تقصاء اخلاص ب ، مبعىن أأن مؤ ر الأداءيف تغطية  متاما   تكون شامةل  ل  رمبا

 النشاط. ل كيف يقدم تعقيبات بشأأن موضوع رئييس واحد أأو أأكرث غري مشمول قد ل 
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 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :5الربانمج 

مس توى رضا املنتفعني مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عن خدمات املعلومات والتدريب اليت تركز عىل   مؤ ر الأداء:

 املنتفعني

 بياانت الأداء تقيمي .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

نظام معاهدة التعاون بشأأن ب  جُيرى عىل املنتفعني اس تقصاءشلك  تتخذ بياانت الأداء  الوجاهة/القمية .أأ.1
تدريب ومعلومات. من املعاهدة ام يقدمه نظام رضامه عمدى قياس بغية الرباءات، 

هنا ت، حيث مؤ ر الأداءدلمع مناس بة  بياانت الأداءو  دراكبياانت الالزمة لقياس ال وفر اإ  اإ
جناز مؤ ر الأداء حتديد  عىلملساعدة ة يف امفيديه عاهدة. ونظام املمس تخديم  اإ

 .يف هناية املطاف لات الصةلرتقبة لنتيجة املاو 

لقياس تطور رضا املس تخدمني عىل  ءنتيجة اس تقصا، ويه وشامةل يةاكف  بياانت الأداء  الكفاية/الشمول .ب.1
 املاضية. الست س نواتال مدى 

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

 بسهوةل للتحقق مهنا. وقداس تقصاء وميكن احلصول علهيا من خالل  ت بياانت الأداءعمُج  
عداد تقرير وجدول بياانت بشأأن الاس تقصاء  الاس تقصاء لس تخالص نتاجئ جرى اإ

 والتعليقات لات الصةل.

ماكنية التحقق  .د.1 لت بياانت الأداء  ادلقة/اإ خالل التوفيق بني تقرير ا من التحقق مهنجرى و  ،بدقة جُسِّ
 .من أأجل تقرير أأداء الربانمج والبياانت املبلغ عهنا ،النتاجئبياانت ، وجدول الاس تقصاء

لفريق لها يف متناول املخص انت الأداء يف املواعيد املناس بة، ويوجد  م الإبالغ عن بيا  يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
 عاهدة التعاون بشأأن الرباءات.املعين مبالعامل 

م للفريق  تقريروال . الاس تقصاءتقرير ب للمقارنة  ةومتاح ةوشفاف ةواحض بياانت الأداء  الوضوح/الشفافية .و.1 املُقد 
 العام:الإلكرتوين عاهدة التعاون بشأأن الرباءات متاح عىل املوقع العامل املعين مب

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_9/pct_wg_9
_11.pdf  

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن   مبا املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل
 فيه الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

بناء ، ول ك تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ ابلاكمل"، ابدلقة  دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.عىل بياانت 

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2

  

  

  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_9/pct_wg_9_11.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_9/pct_wg_9_11.pdf
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 نظاما مدريد ولش بونة: 6الربانمج 

 .تنقية السجل ادلويل الإلكرتوين لنظام لش بونة  مؤ ر الأداء:

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   املعايري جزئيا   تس تويف   تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

لا حتدد  الأهن هربانمج اإىل حتقيقوجهية ومفيدة ملا يسعى ال بياانت الأداء  الوجاهة/القمية .أأ.1 هدف اكن ما اإ
لكرتونية تربط السجل ادلويل  كسربسقاعدة بياانت لش بونة بتنفيذ واّجة اإ عىل موقع  اإ

 .الإلكرتوين قد حتقق أأم ل الويبو

 أأن هدف مؤ ر الأداء قد حتقق ظهارلإ اكفية و شامةل  بياانت الأداء  الكفاية/الشمول .ب.1

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

الإلكرتوين.  عىل موقع الويبوبسهوةل صول علهيا وميكن احلفعالية بمُجعت بياانت الأداء  
http://www.wipo.int/lisbon/en/  

ماكنية التحقق  .د.1  .الإلكرتوين عىل موقع الويبومهنا لتحقق ميكن ادقيقة و  بياانت الأداء  ادلقة/اإ
struct.jsp-http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search  

 أأثناء التنفيذ.يف د التقدم صِ ورُ ُأبلغ عن بياانت الأداء يف املواعيد املناس بة،   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1

 الإلكرتوين ، وميكن التحقق مهنا عىل موقع الويبوةوشفاف ةواحض بياانت الأداء  الوضوح/الشفافية .و.1

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن  فيه  مبا املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل
 الكفاية.

 اإشارات السريتقيمي دقة نظام  .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

بناء عىل ، ول ك تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ ابلاكمل"، ابدلقة  دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

بشأأن التعليقات الواردة  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 

  

  

  

http://www.wipo.int/lisbon/en/
http://www.wipo.int/lisbon/en/
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
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 التحكمي والوساطة وأأسامء احلقول: 7الربانمج 

دارة أ ليات  مؤ ر الأداء: دارة تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان مبساعدة تقدهما الويبو لتصممي أأو اإ عدد ّجات اإ

 .حامية امللكية الفكرية وفقا للمعايري ادلولية

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

اجلديدة  هاتاجل لعدد  مبا را   مقياسا  اذلي جيعلها توفر قدر لاببياانت الأداء وجهية وقيّمة   الوجاهة/القمية .أأ.1
تديرها اليت أ ليات امللكية الفكرية ب دارة تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلانلإ 

 العدد املس هتدف.مقابل الويبو 

أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية مبساعدة  تصممي يشمل أأيضا  مؤ ر الأداء رمغ أأن و 
ّجات ركز عىل "يي ذلد، احد  هذا ل ينعكس بوضوح يف هدف الأداء املُ فاإن الويبو، 
 من معل بشأأنركز املقام به ل تعكس ما داء الأ بياانت من مث  فاإن ". و ةدياجلدالإدارة 
حلقول العليا املكونة املتعلقة ابليات امللكية الفكرية ل  صيانة ال تصممي والتحديثات و جوانب ال 

طار معلية تثبيت تقرير أأداء الربانمج. ومن رموز البدلان اإىل شعبة الرقابة  متدِّ ، قُ يف اإ
دارة اإىل ات مساعدة متعلقة ابلس ياسما قدمه املركز من  أأدةل كثرية عىلادلاخلية  ّجات اإ

 .تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان

م اكفية وشامةل، بياانت الأداء   الكفاية/الشمول .ب.1 يف مجيع املعلومات الالزمة لإظهار التقدم احملرز فهيي تُقّدِ
 قياس الأداء املس هتدف.ضوء م 

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

ّجات مع تواصل بسهوةل من جسالت ال صول علهيا وميكن احلفعالية ب ت بياانت الأداءعمُج  
دارة تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان  .اإ

ماكنية التحقق  .د.1  م الإبالغ عن بياانت الأداء بدقة وميكن التحقق مهنا من خالل عدة أأمور، مهنا   ادلقة/اإ
دارة احلقول بني املربمة تفاقات الاملراسالت و/أأو  والويبو. وعالوة عىل ل ك، ّجات اإ
يف قاعدة  ةمتاح احلقول العليا املكونة من رموز البدلان مقديممبنازعات املعلومات املتعلقة 

لهياتكل احلقول اليت ميكن الويبو اخلاصة ب  بياانت  .لعامة الناس النفال اإ
(http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/) 

 ور مهناابنتظام من خالل مجةل أأم هاوميكن تتبع ُأبلغ عن بياانت الأداء يف املواعيد املناس بة   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
دارة مع  املربمة تفاقاتالاملراسالت و/أأو   احلقول العليا املكونة من رموز البدلانّجات اإ

 تكل احلقول.اخلاصة ب عن قاعدة بياانت الويبو  فضال  

 هدف.مقارنة  ابل فهم التقدم احملرز ب سمح للمس تخدمني لأهنا ت  ةوشفاف ةواحضبياانت الأداء   الوضوح/الشفافية .و.1

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن  فيه  مبا املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل
 الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 قابل للقياسغري     غري دقيق    دقيق 

  

  

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/
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بناء عىل ، ول ك "، ابدلقةجزئيا  تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

ننا،   يتعني اليت  حلقول العليا املكونة من رموز البدلاناملرتقبة املتعلقة اب نتاجئال اإىل  استنادا  اإ
، ؤان يف شعبة الرقابة ادلاخليةبياانت الأداء، وعىل النحو اذلي اقرتحه زمالأأن تشملها 

 يلوأأساس املقارنة د )ومؤ ر الأداء حد  صياغة هدف الأداء املُ حتديث رضورة ندرك 
ضطلع هبا يف ( املاتنشطة )الس ياسلأ وسع الأ نطاق ن ال للتعبري عىل حنو أأدق عالصةل(، 

املتعلق طبق اعتبارات مماثةل عىل مؤ ر الأداء ن قد ت و . )رتقبةالنتاجئ املسبيل حتقيق 
طار النتيجة ه" "ابلس ياسات تقدمي اقرتاحات ملموسة ب وسوف نكون سعداء  ..(2.8يف اإ

 .مالءمة يف املس تقبل. شكرا  هذا الإبالغ الأكرث لتحقيق 
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 تنس يق جدول أأعامل التمنية: 8الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف اجامتعات الويبو )ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين   مؤ ر الأداء:

 .وأأحصاب املصلحة ال خرين( الراضني عن املعلومات اليت تلقوها بشأأن توصيات جدول أأعامل التمنية

 بياانت الأداءتقيمي  .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

أأن . عالوة عىل اكملبشلك مؤ ر الأداء  تتناوللأهنا ل بياانت الأداء وجهية وقيّمة جزئيا    الوجاهة/القمية .أأ.1
ادلول الأعضاء واملنظامت ادلولية مدى رضا اذلي هيدف اإىل قياس  ،مؤ ر الأداء

تلقوها بشأأن املعلومات اليت  ال خرين عن ةأأحصاب املصلحو احلكومية واجملمتع املدين 
نشاء أ لية فعاةلسوف ، و نسبيا  النطاق ، واسع توصيات جدول أأعامل التمنية  يتطلب اإ

 أأحصاب املصلحة.  راحئمجيع  تناول يبات من أأجللإبداء التعق 

 الأشخاصو بشلك اكمل، مؤ ر الأداء  تناولت لأهنا ل  جزئيا   اكفية شامةلبياانت الأداء   الكفاية/الشمول .ب.1
مؤ ر يف  ينأأحصاب املصلحة احملدديشملوا مجيع ل اذلين ُحسبت البياانت بناء  علهيم 

 .الأداء

بفعالية/ سهوةل مجع البياانت  .ج.1
 احلصول علهيا

لبياانت الأداء بفعالية مجع   الطريقة املس تخدمة مجلع البياانت ُمقي د  بلّكٍ من  هياوالوصول اإ
ىل اتساع تعوعدم اكامتل البياانت اليت مُج  نطاق مؤ ر الأداء وصعوبة . ويرجع ل ك اإ

نشاء وس يةل فعاةل مجلع   عات لات الصةل.املشاركني يف الاجامتالتعقيبات من مجيع اإ

ماكنية التحقق  .د.1 ُ لأن بياانت الأداء  قة قابةل للتحقق جزئيا  ادل  ادلقة/اإ  مة ليست اكمةل.قد  امل

لأن البياانت ليست اكمةل مل جيري الإبالغ عن بياانت الأداء يف املواعيد املناس بة متاما    يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
 .الإبالغلأغراض  شامةلبصورة  تعومُج 

ُ ُمقيدان بالوضوح والشفافية   الوضوح/الشفافية .و.1  مةقد  عدم اكامتل البياانت امل

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن   .جزئيا   املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل

 اإشارات السريتقيمي دقة نظام  .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

  دقة نظام اإشارات السري .أأ.2

 

درجة التقيمي  ، تقيميعىل بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار بناء  ل ميكن، 
بياانت الأداء  ل من بسبب عدم اكامتل  اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ ابلاكمل"

ىل اتساع قُورنت البياانت عىل أأساسهموالأشخاص اذلين  نطاق مؤ ر . ويرجع ل ك اإ
نشاء وس يةل فعاةل مجلع الأداء وصعوبة   أأحصاب املصلحة.التعقيبات من اإ

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج
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 الأقل منوا   الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان البدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط : 9الربانمج 

ت لتشجيع أأو تعزيز التعاون دون الإقلميي   مؤ ر الأداء: عدد أ ليات أأو برامج أأو  رااكت التعاون اجلديدة أأو املعززة اليت ُدمّعِ

 أأو الإقلميي يف جمال امللكية الفكرية

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

م مة لأهنا تُ وقيّ وجهية  بياانت الأداء  الوجاهة/القمية .أأ.1  .ش ىت مكوانت مؤ ر الأداء لتناولبياانت قّدِ

 .مؤ ر الأداء تناولاكفية وشامةل يف بياانت الأداء   الكفاية/الشمول .ب.1

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

، لضامن الاتساق عىل حنو أأفضل بياانت الأداء طريقة مجعينبغي تنس يق وحتسني  
 .ابطوالرت 

ماكنية التحقق  .د.1 مهنا الصعب التحقق من  عهنا جعلبياانت الأداء والإبالغ عدم وجود طريقة فعاةل مجلع   ادلقة/اإ
 فعال ويف الوقت املناسب.عىل حنو 

التنس يق يف مجع بياانت الأداء يف املواعيد املناس بة، وينبغي حتسني يمت الإبالغ عن  مل  يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
 .بياانت مؤ ر الأداء والإبالغ عهنا

 اس تحداثوالواثئق ادلامعة من خالل  هتاوشفافيبياانت الأداء ينبغي حتسني وضوح   الوضوح/الشفافية .و.1
 .اوالإبالغ عهنبياانت الأداء وس يةل فعاةل ومتسقة مجلع 

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

قلميية وشعبة  هتاقدم منفصةل بياانت أأداء م تناول هذا املؤ ر من خالل   أأربعة ماكتب اإ
فقد برانمج، للك مؤ ر أأداء وللك  ثبيت يُقمّي بياانت الأداءلأن الت و. منوا  الأقل البدلان 

ا  ل وحدة لات الصةل داخل هتقدماإىل بياانت الأداء اليت أأعاله استند التقيمي الوارد 
ُ  بناء  ، ميكنو  .9الربانمج  العام بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل
 .جزئيا   املعايريتس تويف 

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

 ،عشوائيا  مؤ ر الأداء املُختار ا  ل وحدة لنفس هتاإىل بياانت الأداء اليت قدم استنادا    دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 عىل النحو التايل: درجة التقيمي اذلايت يف التقريرجاءت 

 ،دقيق –" يا  قق لك حم" -املكتب الإقلميي لأفريقيا  أأ(

 ،دقيق –" يا  قق لك حم " -املكتب الإقلميي لدلول العربية  ب(

بياانت دقيق، لأن  –" غري حمقق" -املكتب الإقلميي ل س يا واحمليط الهادئ  ج(
ُ الأداء   مؤ ر الأداء، الصةل ملعاجلةوثيقة مة مل تكن اكفية أأو قد  امل

 ،دقيق –" حمقق لكيا  " -الإقلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب املكتب  د(
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 دقيق –" حمقق لكيا  " - منوا  الأقل شعبة البدلان  ه(

ثبيت تُقمّيِ بياانت الأداء للك مؤ ر أأداء وللك برانمج، فاإن التقيمي العام لأن معلية الت و
ىل ال  نتيجة املوحدة اليت من شأأهنا أأن تؤدي اإىل اس تنتاج دلقة نظام اإشارات السري يستند اإ

 ".حمققا لكيا  ميكن اعتبار بدقة "نظام اإشارات السري مفاده أأن 

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج
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 التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب وأ س يا :10الربانمج 

 .الفكريةعدد اجلامعات اليت وضعت س ياسات امللكية  مؤ ر الأداء:

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

م لأهنا تُ عىل حد سواء مة وقيّ وجهية  بياانت الأداء  الوجاهة/القمية .أأ.1 مة من أأداء هممعلومات عن جوانب قّدِ
م بياانت الأداء املؤ ر.  يف عىل النحو املذكورالربامج   كربالأ عدد المعلومات قمية لفهم وتُقّدِ

 للجامعات يف بولندا.املبلغ عنه 

م بياانت الأداء   الكفاية/الشمول .ب.1 بياانت و  .يف ضوء مؤ ر الأداءمعلومات اكفية لقياس التقدم احملرز تُقّدِ
م أأيضا   شامةلالأداء  مجيع املعلومات، مبا يف ل ك مقتطفات من س ياسات امللكية  لأهنا تُقّدِ

 لات الصةل. هاولوائ  االفكرية وقوانيهن

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

بسهوةل من خالل جسالت املراسالت صول علهيا وميكن احلمُجعت بياانت الأداء بفعالية  
 هبا الإدارة. تضطلعاوتقارير الأنشطة اليت امللكية الفكرية احلكومية مع سلطات 

ماكنية التحقق  .د.1 املعلومات املتاحة يف شلك مراسالت، مهنا بناء  عىل لتحقق ميكن ادقيقة و  بياانت الأداء  ادلقة/اإ
 لواحئ.و وتقارير عن البعثات، وس ياسات، وقوانني، 

 نتظام لتتبع التقدم احملرز. م الإبالغ عن بياانت الأداء اب  يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1

معلومات اكفية عن الأس باب اليت أأدت اإىل لأهنا تُفصح عن  ةوشفاف ةواحض بياانت الأداء  الوضوح/الشفافية .و.1
يس تطيع توفر الواثئق ادلامعة معلومات واقعية و  رقام لات الصةل اليت  م الإبالغ عهنا.الأ 

 ن فهمها بسهوةل.ون املس هتدفواملس تخدم

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن  مبا فيه  املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل
 .الكفاية

 السريتقيمي دقة نظام اإشارات  .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ لكيا "، ابدلقة، ول ك بناء عىل   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 
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 أأاكدميية الويبو: 11الربانمج 

احملفظة املُنق حة لدلورات التدريبية املتعلقة ابمللكية الفكرية املقدمة للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا  والبدلان   مؤ ر الأداء:

تكوين الكفاءات يف البدلان النامية والبدلان الأقل اليت متر مبرحةل انتقال / ومدى مالءمة حمتوى ادلورات التدريبية ملتطلبات 

 .منوا  والبدلان اليت متر مبرحةل انتقال

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   البياانتالتعليقات/ القصور يف   معايري بياانت الأ

م  اقيد الاس تعراض، لأهناليت للفرتة  بياانت الأداء وجهية وقيّمة  الوجاهة/القمية .أأ.1 مراجعة  عنمعلومات تُقّدِ
لا ع، وكذ ك اوحتديهثأأاكدميية الويبو دورات حمفظة  مع تامتىش التحديثات اكنت ام اإ

الأقل منوا  والبدلان اليت يف البدلان النامية والبدلان تكوين الكفاءات احتياجات التدريب و 
 .متر مبرحةل انتقال

املعلومات متوفرة يف و فعاةل. جراء مراجعة بطريقة تسمح ابإ  ةمنظ  ومُ  شامةلبياانت الأداء   الكفاية/الشمول .ب.1
 .مؤ ر الأداء قاعدة بياانت التدريب والواثئق اليت تدمع

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

مت ومُجعت بياانت الأداء بفعالية    بسهوةل.صول علهيا وميكن احلنُّظِ
http://welc.wipo.int  

ماكنية التحقق  .د.1 ُ   ادلقة/اإ  .مؤ ر الأداءحتقق مدى قياس ل تحقق من دقهتا و معينة لل بطريقة ت بياانت الأداء مظِّ ن

مت بياانت الأداء   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1  ابنتظام. تتبع التقدمب بطريقة تسمح للمس تخدمني ُعرضت بفعالية و نُّظِ

 لواثئق.مدعومة  اببطريقة واحضة وشفافة، بياانت الأداء  تلجُسِّ   الوضوح/الشفافية .و.1

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن  مبا فيه  املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل
 .الكفاية

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

"نفذ لكيا "، ابدلقة، ول ك بناء عىل تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 

  

  

  

http://welc.wipo.int/
http://welc.wipo.int/
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 التصنيفات واملعايري ادلولية: 12الربانمج 

ةل واجلديدة اليت  م اعامتدها مؤ ر الأداء:   عدد املعايري املُعد 

 الأداءتقيمي بياانت  .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

م مة لأهنا تُ وقيّ بياانت الأداء وجهية   الوجاهة/القمية .أأ.1 املعايري املعدةل اليت  م اعامتدها و اجلديدة عدد املعايري قّدِ
 مؤ ر الأداء.قياس يف ضوء مك 

م اكفية وشامةل  بياانت الأداء  الكفاية/الشمول .ب.1 حة نق  مجيع املعلومات الالزمة عن املعايري اجلديدة أأو املُ لأهنا تُقّدِ
 مؤ ر الأداء.يف ضوء لإظهار التقدم احملرز 

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

بسهوةل من خالل السجالت احملفوظة اليت صول علهيا وميكن احلبفعالية  مُجعت بياانت الأداء 
 .تعديلهاأأو  تشري اإىل اعامتد املعايري

ماكنية التحقق  .د.1 دقيقة وميكن التحقق مهنا من خالل جسالت اعامتد معايري جديدة أأو منقحة. عالوة  بياانت الأداء  ادلقة/اإ
دليل الويبو بشأأن املعلومات من  3اجلزء متاحة لعامة الناس من خالل  املعلومات أأنعىل 

 نرتنت.الإ ش بكة عىل  املتاح والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية
(ndards.htmlhttp://www.wipo.int/standards/en/part_03_sta) 

ضافة اإىلو  عايري الويبو عىل صفحة الويب املعنية مبلجنة ال مناقشات اجامتعات توجد أأيضا   ،ل ك اإ
 (./http://www.wipo.int/cws/en)اخلاصة هبذه اللجنة 

لتقدم مقياس ل ابنتظام مبا يكفي لتوفري  هاتتبع جيري و واعيد املناس بة يف املُأبلغ عن بياانت الأداء   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
 .يف ضوء مؤ ر الأداءاحملرز 

علومات اكفية لفهم نتاجئ الأعامل املنجزة مبملس تخدمني لأهنا متد ا ةوشفاف ةواحض بياانت الأداء  الوضوح/الشفافية .و.1
 .اتال القراراتولأغراض 

    

املتعلق ببياانت الاس تنتاج  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن  مبا فيه  املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل
 .الكفاية

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

درجة التقيمي اذلايت ، تقيمي عىل بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار بناء  ل ميكن،   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
ف بهدف الأداء  لأن "،جزئيا  الواردة يف التقرير، ويه "نفذ  فينص الهدف عىل ح. و وضغري ُمعر 

املقدار اذلي ينبغي أأن تكون عليه هذه " دون حتديد املقارنة أأساسب مقارنة   زايدة"حدوث 
لا  ،من حيث القمية املطلقة أأو النسبية. وعالوة عىل ل كالزايدة سواء  ليس من الواحض ما اإ

 .املقارنة تتجاوز أأساسأأساس املقارنة أأم ينبغي أأن اكنت الزايدة ترامكية من 

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق 

  

  

  

http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html
http://www.wipo.int/cws/en/
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 قواعد البياانت العاملية :13الربانمج 

 .عدد السجالت املدرجة يف قواعد البياانت العاملية للعالمات التجارية مؤ ر الأداء:

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

ارتباطا  لعدد السجالت اليت ترتبط  مكيا   وفر مقياسا  لأهنا تمة قيّ بياانت الأداء وجهية و   الوجاهة/القمية .أأ.1
 ؤ ر الأداء.مب اخلاصةأأسس املقارنة لهدف و مبا را  اب

 الأداء.احملرز يف ضوء مؤ ر دل عىل التقدم ادلوري لأهنا تاكفية وشامةل  بياانت الأداء  الكفاية/الشمول .ب.1

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

من خالل قاعدة البياانت العاملية حلظة بلحظة  ميكن الاطالع عىل بياانت الأداء 
وقد مُجعت البياانت (. /http://www.wipo.int/branddb/en) التجارية اتلعالمل

 بفعالية وميكن احلصول علهيا بسهوةل عىل حد سواء.

ماكنية التحقق  .د.1 ميكن ة، و معاادلسجالت من ال  حصهتا ميكن التحقق منبياانت الأداء املُبلغ عهنا دقيقة و   ادلقة/اإ
رابط التجارية )ال اتلعالملالتحقق مهنا بشلك مبا ر من خالل قاعدة البياانت العاملية 

 أأعاله(.الوارد 

مفيد  التواتُرعىل أأساس ربع س نوي مما يدل عىل التقدم احملرز وهذا  م تتبع بياانت الأداء   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
 لتتبع التقدم احملرز.

مدريد اإىل جسالت خاصة بنظام عدد السجالت لأهنا تقسم  ةوشفاف ةواحض بياانت الأداء  الوضوح/الشفافية .و.1
 مفيد لأغراض اتال القرارات.هذا الأمر مدريد، و نظام غري بو 

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن  مبا فيه  املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل
 .الكفاية

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ لكيا "، ابدلقة، ول ك بناء عىل   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.بياانت 

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 

  

  

  

http://www.wipo.int/branddb/en/
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 خدمات النفال اإىل املعلومات واملعارف: 14الربانمج 

النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن مس توى تقدمي خدمات املعلومات املرتبطة ابلرباءات لات القمية  مؤ ر الأداء: 

، خدمة الاس تفسار عن  (ICE)، قاموس العنارص ادلولية املشرتكة  (WPIS)املضافة )برانمج خدمات الويبو الإعالمية 

 أأرسة الرباءات والوضع القانوين(

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

   الوجاهة/القمية .أأ.1

م بياانت الأداء لأن  مل جمالت اإىل  نُقلتو قد فُصلت اخلدمات لات القمية املضافة تُقد 
عادة تنظمي خدمات املعلومات املتعلقة 2015للمنظمة يف عام تشغيلية أأخرى  ، ول ك بعد اإ

ىل أأنه مل تكن توجد ابلرباءات. وعالوة عىل ل ك، أأشار الربانمج  أأي بياانت يف عام اإ
عداد بسبب التحدايت اليت  2014 وس يةل فعاةل للحصول عىل جرت مواّجهتا عند اإ

ل ميكن تقيمي بياانت  املشاركة يف تقدمي اخلدمات. وذل كخرى الأ الأطراف تعقيبات من 
 .الأداء

  الكفاية/الشمول .ب.1

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

 

ماكنية التحقق  .د.1   ادلقة/اإ

  يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1

  الوضوح/الشفافية .و.1

   

املتعلق ببياانت الاس تنتاج  .ز.1
 الأداء

 

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

"، متوقف، ويه "2014/15أأداء الربانمج  تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف تقرير  دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 ابدلقة

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 
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 حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية :15الربانمج 

 عدد املاكتب اليت تس تخدم منصات الويبو للبنية التحتية مؤ ر الأداء:

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

م بياانت الأداء  الوجاهة/القمية .أأ.1 مثل  اخلاصة ابلويبو لبنية التحتيةاعدد البدلان اليت تس تخدم منصات  تُقّدِ
نظام الويبو للنفال و ( WIPO DASالويبو للنفال الرمقي اإىل واثئق الأولوية ) ةخدم

 فامي خيص احملرز ظهار التقدميه هممة لإ . و(CASEالبحث والفحص ) املركزي اإىل نتاجئ
 نصات.امل التغطية اجلغرافية ملس تخديم 

عدد لتأأييد لبدلان التابعة ل خدمت خطاابت مشاركة من ماكتب امللكية الفكرية اس تُ   الكفاية/الشمول .ب.1
 اكفية وشامةل. بياانت الأداء. و اخلاصة ابلويبو البدلان اليت تس تخدم منصات البنية التحتية

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

 ابنتظام.ت بياانت الأداء اخلاصة مبؤ ر الأداء يف جدول بياانت وجرى حتديهثا لجُسِّ  
ميكن الاطالع املشرتك. وعالوة عىل ل ك، القرص معلومات دلمع البياانت عىل  وتوجد
 الإنرتنت:عىل ش بكة مواقع الويبو عىل قامئة البدلان املشاركة  عىل

http://www.wipo.int/das/en/participating_offices.html 
/http://www.wipo.int/case/en  

ماكنية التحقق  .د.1 عىل موقع الويبو  احةتدمع اجلداول املتو لتحقق مهنا ا ميكناثئق بياانت الأداء اإىل وستند ت   ادلقة/اإ
 العام.الإلكرتوين 

بالغ  تُس تخدم بياانت الأداء  يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1 هذا  ورصد لبنية التحتيةل اس تخدام منصات الويبو عن لالإ
 .الاس تخدام

ُ   الوضوح/الشفافية .و.1 عىل موقع يه متاحة واثئق، ومدعومة  ابلبطريقة واحضة وشفافة،  بياانت الأداء لسج  ت
 العام.الإلكرتوين الويبو 

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن  مبا فيه  املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل
 .الكفاية

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ لكيا "، ابدلقة، ول ك بناء عىل   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.بياانت 

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 

  

  

  

http://www.wipo.int/das/en/participating_offices.html
http://www.wipo.int/das/en/participating_offices.html
http://www.wipo.int/case/en/
http://www.wipo.int/case/en/
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 ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات: 16الربانمج 

 .عدد الزائرين املس تخدمني ملركز البياانت الإحصائية للملكية الفكرية مؤ ر الأداء:

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

لملكية ل لعدد زوار مركز البياانت الإحصائية  مقياسا  لأهنا توفر مة وقيّ بياانت الأداء وجهية   الوجاهة/القمية .أأ.1
الزائرين الصفحات وعدد مرات مشاهدة عدد خبصوص  ل من  ةمتاحواملعلومات الفكرية. 
 املنفردين.

البياانت املتعلقة بعدد زوار مركز أأن فقط. ورمغ  جزئيا   اكفية وشامةل بياانت الأداء  الكفاية/الشمول .ب.1
ابس تخدام أأدوات حتليلية خارجية، للملكية الفكرية قد جرى تتبعها البياانت الإحصائية 
داة الأ أأي بياانت بواسطة مل جُتمع لتقرير، شموةل ابخالل الفرتة امل تقريبا  ملدة س بعة أأشهر 

غفال رمز تتبع يف النسخة اجلديدة من مركز البياانت ال  تحليلية اخلارجية بسبب اإ
 لملكية الفكرية.ل الإحصائية 

 .اليت مل ُيدث خاللها تتبع فرتةللتقدير بياانت الأداء بناء  عىل  م الابالغ عن من مث ، و 

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

 

 

ابس تخدام أأدوات حتليلية صول علهيا بسهوةل وميكن احلت بياانت الأداء بفعالية عمُج 
 عترب معيار الصناعة.خارجية تُ 

ماكنية التحقق  .د.1 ربطها مبصدر البياانت بدقة لأن ، ول ميكن فقط جزئيا   التحقق من بياانت الأداءميكن   ادلقة/اإ
 خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.تقريبا  ملدة س بعة أأشهر مل جُتَمع البياانت التحليلية الأساس ية 

خالل  جُتَمعالبياانت التحليلية مل كتشاف أأن ا يكفي لمبابنتظام صدر بياانت الأداء مل ت  يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
بالغ فرتة وجود س بعة أأشهر. و  اكن ميكن أأن يؤدي مبكرا  اإىل اكتشاف أأن  أأكرث تواترا  اإ
 .فقط جزئيا  بياانت الأداء تس تويف هذا املعيار فاإن ذل ك . والبياانت ل جُتمع

عىل حنٍو  بياانت الأداء بأأهنا واحضة وشفافةف وصَ ، أأن تُ بياانت حتليلية، بقدر وجود ميكن  الوضوح/الشفافية .و.1
لعدم وجود بياانت دامعة جلزء  . ولكن نظرا  مس تنريةتال قرارات ابسمح للمس تخدمني ي 

 .فقط جزئيا   هذا املعيارفاإن بياانت الأداء تس تويف من الفرتة املشموةل ابلتقرير، 

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن   .جزئيا   املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

جلزء من الفرتة املشموةل مدعومة متاما  ببياانت أأساس ية  ليستأأن بياانت الأداء رمغ   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
ىل أأن الهدف بشأأهنا وجد تالفرتة اليت فاإن  ابلتقرير، املمتثل بياانت اكفية وموثوق هبا تشري اإ
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 .ُمحق قا  يف عدد الزوار اكن ل يزال  %10زايدة بنس بة يف حتقيق 

بناء وذل ك تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ لكيا "، ابدلقة، ول ك 
 عىل بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق 
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لاكء الاحرتام للملكية الفكرية: 17الربانمج   اإ

 الويبو جوائزعدد البدلان املشاركة يف برانمج  مؤ ر الأداء:

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

م بياانت الأداء   الوجاهة/القمية .أأ.1  ؤ ر الأداء.ارتباطا  مبا را  مبمعلومات مرتبطة تُقّدِ

م ال   الكفاية/الشمول .ب.1 طار جوائز اليت تشارك وتتلقى  بياانت معلومات عن عدد البدلانتُقّدِ برانمج يف اإ
مؤ ر من أأجل تقيمي تقدم بياانت الأداء اجتاه من ومن مث  ميكن حساب جوائز الويبو. 

 .الأداء

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

للبدلان عبارة عن جتميع مُجعت بياانت الأداء بفعالية وميكن احلصول علهيا بسهوةل لأهنا  
 برانمج جوائز الويبو.ة واحلائزة للجوائز يف ملشاركا

ماكنية التحقق  .د.1 مةمن البياانت ادلامعة. ميكن التحقق من بياانت الأداء   ادلقة/اإ  .ويلزم حتديث بياانت الأداء املُقد 

مؤ ر املس متر لتقدم التتبع  الأداء مع مقياستُبلغ بياانت الأداء يف املواعيد املناس بة عن   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
 .الأداء

 مؤيدة.واثئق و متاحة معلومات تستند اإىل و  ةواحض بياانت الأداء  الوضوح/الشفافية .و.1

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن  مبا فيه  املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل
 .الكفاية

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

"نفذ لكيا "، ابدلقة، ول ك بناء عىل  تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه  دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 .بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 
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 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية :18الربانمج 

 عدد أأعضاء ويبو غرين مؤ ر الأداء:

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

يف عدد الأعضاء اجلدد  مؤ ر الأداء بشأأن تس هتدف مبا رة  م بياانت الأداء معلومات قدِّ تُ   الوجاهة/القمية .أأ.1
 .ويبو غرين

الرشاكء  وتصنفها حسب، ملؤ ر الأداءمجيع املعلومات املطلوبة  م بياانت الأداءقدِّ تُ   الكفاية/الشمول .ب.1
 .ويبو غرين الإلكرتوين موقعحتميالت واملس تخدمني و 

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

ميكن للجمهور والويبو. و من خالل اتفاقات موقعة بني الرشاكء اجلدد ت بياانت الأداء عمُج  
يف العنوان التايل: العام الإلكرتوين خالل موقع الويبو العام احلصول عىل بياانت الأداء من 

https://www3.wipo.int/wipogreen/en/network/  

ماكنية التحقق  .د.1  وقعة.املرمسية العضوايت الدقيقة وميكن التحقق مهنا من خالل بياانت الأداء   ادلقة/اإ

مؤ ر الأداء فور التوقيع عىل هدف و ال حنو احملرز التقدم تُبلغ مصادر بياانت الأداء عن   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
 .العضوايت اجلديدة مع ويبو غرين

م بياانت الأداء   الوضوح/الشفافية .و.1 معلومات تفصيلية وتُنرش . ن زايدة عدد الأعضاءمعلومات واحضة عتُقّدِ
 .املوقع الإلكرتوين العام لويبو غرين عن الرشاكء واملس تخدمني عىل

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن  مبا فيه  املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل
 .الكفاية

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ لكيا "، ابدلقة، ول ك بناء عىل   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 .الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتاربياانت 

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 
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 التواصل: 19الربانمج 

 أأهداف معايري اخلدمة عىل النحو املبني عىل موقع الويبو الإلكرتوين  مؤ ر الأداء:

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     فيه الكفايةتس تويف املعايري مبا  

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

معاجلة ( 1قيس قدرة مركز خدمات العمالء عىل: )بياانت الأداء وجهية وقيّمة لأهنا ت   الوجاهة/القمية .أأ.1
 يف الوقت املناسب.اس تفسارات العمالء وشاكوامه 

 2015كر لعام اتذال عاجلة ادلامعة مل لبياانتالأن ، جزئيا  بياانت الأداء اكفية وشامةل عترب تُ   الكفاية/الشمول .ب.1
 .يئاس تقراتقدير  اإىلستند اكنت ت 

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

البياانت ادلامعة لأن  جزئيا  صول علهيا بسهوةل وميكن احلمُجعت بياانت الأداء بفعالية  
م. يئاس تقرااإىل تقدير ستند اكنت ت  2015ملعاجلة التذاكر لعام  الأداة املس تخدمة  ومل تُقّدِ

بالغ عن   معلومات موثوقة.بياانت الأداء لالإ

ماكنية التحقق  .د.1 وذل ك يئ، اس تقرا اكنت تستند اإىل تقدير 2015بياانت الأداء ادلامعة ملعاجلة التذاكر لعام   ادلقة/اإ
 .ق مهنا جزئيا  فقطقدقيقة وقابةل للتح هييف 

لأن البياانت ادلامعة ملعاجلة التذاكر لعام  متاما  ُأبلغ عن بياانت الأداء يف املواعيد املناس بة   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
 .يئاس تقرا اإىل تقدير ستنداكنت ت  2015

كر لعام اتذال عاجلة مل ةمعادلاالبياانت  بسبب استناد هتاوشفافيبياانت الأداء تأأثر وضوح   الوضوح/الشفافية .و.1
 .يئاس تقرا اإىل تقدير 2015

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن   .جزئيا   املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل

 اإشارات السريتقيمي دقة نظام  .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

ل ميكن، بناء  عىل بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار، تقيمي درجة التقيمي   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 لتأأييدالافتقار اإىل بياانت اكمةل بسبب  ،اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ ابلاكمل"

 الرمق املذكور يف تقرير أأداء الربانمج.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

نتاج بياانت الأداء املتوقع 2015يف عام  19ربانمج مل يس تطع ال  بعض حدوث بسبب  اإ
اس تخراج البياانت يف تطبيق الربجمي املس تخدم ال توقعة يف امل التقنية غري  املشالكت
  .كراتذال عاجلة مباملتعلقة 

وقابةل  ةمناس ب بياانت أأداء بديةلالعثور عىل  ، أأواملشالكتالربانمج اإصالح هذه  ويعزتم
لا تعذر اإصالح تكل املشالكت للقياس  .اإ
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 العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية: 20الربانمج 

لواضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني ومماريس امللكية الفكرية واملشاركني يف حلقات النس بة املئوية   مؤ ر الأداء:
العمل املس هتدفة اذلين يمتتعون بفهم معزز ملنظامت الإدارة امجلاعية ولكيفية اس تخدام امللكية الفكرية اس تخداما  فعال  من أأجل 

 .التمنية

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

ثالثة اليت تقوم هبا حلقات العمل لعدد  وفر مقياسا  لأهنا ت زئيا  وجهية وقيّمة ج بياانت الأداء  الوجاهة/القمية .أأ.1
يف مكتب الويبو و الربازيل، الويبو يف مكتب أأل ويه ارجية )ماكتب الويبو اخلمن ماكتب 
 واضعيعدد مقياسا  لعىل وجه التحديد توفر س نغافورة(، و يف ومكتب الويبو  ،الياابن

 .لقاتامللكية الفكرية يف تكل احلمماريس و  ،واملسؤولني احلكوميني ،الس ياسات

جراء يف السامح دة قي  لكن بياانت الأداء مُ و  فهم املشاركني املعزز للموضوع ملدى تقيمي ابإ
هبا مؤ ر  اإىل الطريقة اليت صيغَ يف املقام الأول العمل. ويرجع ل ك حلقات يف  املُناقَش
 .الأداء

اليت وفر بياانت عن عدد حلقات العمل ت ارجة أأهندل جزئيا   اكفية وشامةل بياانت الأداء  الكفاية/الشمول .ب.1
 املشاركني.وطبيعة  ُأقميت

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

ت بفعالية وميكن عالبياانت املبلغ عهنا مُج لأن ، جزئيا   هذا املعيار تس تويف بياانت الأداء 
جراء تقيمي ، كام لُ لكن البياانت. و احلصول علهيا بسهوةل ملدى كر أأعاله، ل ميكن أأن تدمع اإ

 العمل.حلقات يف املُناقَش فهم املشاركني املعزز للموضوع 

ماكنية التحقق  .د.1 ل أأهنا تس تويف هذا املعيار . املبلغ عنهقدر لمهنا ابدقيقة وقابةل للتحقق  بياانت الأداء  ادلقة/اإ اإ
جراء تقيمي ملاإ ، حيث جزئيا   فهم املشاركني املعزز دى ن البياانت ل ميكن أأن تدمع اإ

 .حلقات العمليف املُناقَش للموضوع 

لأهنا قد  م الإبالغ هبا يف املواعيد املناس بة ابلقدر  جزئيا  تس تويف بياانت الأداء هذا املعيار   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
 .املتاح

 .املتاحابلقدر  ةوشفاف ةواحضلأهنا  جزئيا   تس تويف بياانت الأداء هذا املعيار  الوضوح/الشفافية .و.1

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن   .جزئيا   املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

ل ميكن، بناء  عىل بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار، تقيمي درجة التقيمي   السريدقة نظام اإشارات  .أأ.2
ويرجع ل ك اإىل قيود يف مجع البياانت اليت . اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ ابلاكمل"

  

  



WO/PBC/25/8 

Annex III 
24 

 .احلالية هصيغتب  مؤ ر الأداءتقيمي ل من شأأهنا أأن تكون قادرة عىل تقدمي ادلمع الاكمل 

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 
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 الإدارة التنفيذية :21الربانمج 

 .النس بة املئوية لإخطارات الانضامم وغريها من التدابري املتعلقة ابملعاهدات واملعاجلة يف الوقت املناسب  مؤ ر الأداء:

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     املعايري مبا فيه الكفايةتس تويف  

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

مت بشأأن مؤ ر الأداء هذا وجهية    الوجاهة/القمية .أأ.1 م  الأهن مة  وقيّ لقد تبني أأن بياانت الأداء اليت قُّدِ تُقّدِ
نتاجية مكتب املستشار القانوين وكفاعىل قياس للمساعدة بياانت   .ءتهاإ

تضمن ت . و اكمةلاكنت غري املؤيدة لبياانت الأداء  ، لأن الواثئقجزئيا   شامةل بياانت الأداء  الكفاية/الشمول .ب.1
ل أأن هذه التقديرات الانضامم والإعالانت. عمليات لوقت الالزم ل لتقديرات  بياانت الأداء اإ
 أأدةل اكفية.غري مؤيدة ب

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

الواثئق  بفعالية هو البياانت ق مجعييع ما و ميكن احلصول عىل بياانت الأداء بسهوةل جزئيا ،  
 .غري الاكمةل املتاحةادلامعة 

ماكنية التحقق  .د.1 املتاحة الواثئق ادلامعة غري الاكمةل بسبب  دقيقة وميكن التحقق مهنا جزئيا  بياانت الأداء   ادلقة/اإ
مة بشأأن مؤ ر الأداءلتأأكيد البياانت   .املُقد 

ُ  بياانت الأداء عىل بناء  ميكن،   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1 اس تنتاج أأنه  م الإبالغ عن بياانت الأداء يف مة، قد  امل
 املواعيد املناس بة بشلك جزيئ فقط.

 .غري الاكمةلبسبب الواثئق ادلامعة ا اكان حمدودين ووضوهحبياانت الأداء شفافية   الوضوح/الشفافية .و.1

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن   .جزئيا   املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

ل ميكن، بناء  عىل بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار، تقيمي درجة التقيمي   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
، بسبب الافتقار اإىل واثئق دامعة اكفية اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ ابلاكمل"

مة بشأأن مؤ ر الأداء.لتأأكيد   البياانت املُقد 

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 
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دارة الربامج واملوارد: 22الربانمج   اإ

  متايش عوائد الأموال املستمثرة مع املعايري اليت حددهتا اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر مؤ ر الأداء:

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

م لأنه بياانت الأداء وجهية وقيّمة   الوجاهة/القمية .أأ.1 قابلية  ستامثرات تامتىش معأأن الابياانت للتحقق من تُقّدِ
اللجنة عىل النحو اذلي حددته داء، الأ عايري وماملنظمة لتحمل خماطر الاستامثر 

 لستامثر.املعنية ابالاستشارية 

 عوائدباخلاصة دلمع البياانت أأخرى طرف أأ اكفية وشامةل، وتوجد بياانت من  بياانت الأداء  الكفاية/الشمول .ب.1
معايري الاستامثر اليت وضعهتا اللجنة الأداء و بني بياانت ميكن التوفيق و الاستامثر. 
 لستامثر.املعنية ابالاستشارية 

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

نشاءعن طريق ميكن حتسني مجيع البياانت واحلصول علهيا   لتسجيل بياانت جدول  اإ
 ابنتظام.بياانت الأداء 

ماكنية التحقق  .د.1  الواثئق ادلامعة لات الصةل.مهنا يف ضوء دقيقة وقابةل للتحقق  الأداءبياانت   ادلقة/اإ

مت بياانت الأداء اإىل   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1 املعنية ابلستامثر من أأجل الرصد واتال اللجنة الاستشارية قُّدِ
من خالل اس تخدام الإدارة للقرارات، ولكن ميكن عرض بياانت الأداء عىل حنو أأفضل 

 بياانت.جدول 

 قة البياانت.أ خر دلتأأكيد من طرف يوجد وشفافية و  ةواحضبياانت الأداء   الوضوح/الشفافية .و.1

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري   مبا فيه ميكن، بناء  عىل تقيمي املعلومات املُقد 
 .الكفاية

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

بناء عىل ، ول ك "، ابدلقةلكيا  تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

ننا  وف . وساليت تقول بأأنه ميكن حتسني مجع البياانت واحلصول علهيا نقبل التعليقات اإ
 .شعبة املاليةاإىل   اخلزانة اذلي سينضم قريبا  ريهذا العمل خبوىل تي 
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دارة املوارد البرشية وتطويرها: 23الربانمج   اإ

 املئوية للوحدات التنظميية اليت دلهيا حاليا  خطط للقوى العامةل مرتبطة خبطط العمل الس نويةالنس بة   مؤ ر الأداء:

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   البياانتالتعليقات/ القصور يف   معايري بياانت الأ

مة خبطط معلبياانت الأداء تتعلق   الوجاهة/القمية .أأ.1 طط القوى العامةل اليت خب القوى العامةل مقارنة   املُقد 
عدادها قبل جيري عادة   طار اإ عداد الربانمج واملزيانية.الثنائية يف اإ  معلية اإ

وفر معلومات مفصةل عن الإجراءات اليت  م ت امة دلرجة أأهنوقيّ وجهية  بياانت الأداءو 
مبؤ رات الأداء ترتبط  أأيضا  الإجراءات التفاق علهيا ملعاجلة الأنشطة اخملطط لها وهذه 

 الصةل. اتل

م بياانت الأداء  الكفاية/الشمول .ب.1 جراءات ابلإ لقوى العامةل ابة رتبطالقضااي املعالقة تفاصيل اكفية عن  تُقّدِ
طة العمل الس نوية للوحدة خببا رة امل  العالقةظهر بشلك شامل ورمغ أأهنا ل تُ . اخملطط لها
دارة املوارد البرشية فاإن التنظميية،   يندير امل جعلمتت تغطية الغرض من ه قد أأوحضت أأناإ

رمغ أأن العالقة بني خطط  لها، يف س ياق الأنشطة اخملطط ميف القوى العامةل دلهي وننظر ي 
 ت عالقة تناظر أأحادي.وخطط العمل ليسمعل القوى العامةل 

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

خطط مفصةل  م مُجعت بياانت الأداء بفعالية ويسهل أأيضا  احلصول علهيا استنادا  اإىل  
دارة   قسم تطيط املوارد البرشية. تفظ هبا أأيضا  ُي و  يسداء املؤسالأ حتميلها عىل نظام اإ

ماكنية التحقق  .د.1 طط معل القوى العامةل، وميكن خبتتعلق أأهنا بدقة عىل أأساس ُأبلغ عن بياانت الأداء   ادلقة/اإ
 طط العمل الأساس ية.خبالتحقق مهنا 

ويوحض هذا ، جدول حلالت خطط معل القوى العامةل من خاللبياانت الأداء تتبع جرى   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
معلومات يوفر ل ك القوى العامةل للك وحدة تنظميية. و لأعامل تخطيط ال اجلدول حاةل 
 .القوى العامةلاةل الراهنة للتخطيط لأعامل اكفية لفهم احل

فهم التقدم احملرز يف اإجناز خطط معل ب سمح للمس تخدمني لأهنا ت  ةواحض بياانت الأداء  الوضوح/الشفافية .و.1
دارة املوارد البرشية،  تكام أأوحضوالغرض من مؤ ر الأداء هذا، القوى العامةل.  هو اإ

اليت تضطلع لها لقوى العامةل يف س ياق الأنشطة اخملطط لتخطيط ال زايدة مس توى نضج 
ااي والاسرتاتيجيات بني القضعالقة بشفافية الوتوحض بياانت الأداء هبا الوحدات التنظميية. 

مبا ر مع خطط العمل هل عالقة تناظر أأحادي كون توخطط العمل رمغ أأن هذا قد ل 
 الس نوية.

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري   مبا فيه ميكن، بناء  عىل تقيمي املعلومات املُقد 
 .الكفاية

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

  

  



WO/PBC/25/8 

Annex III 
28 

بناء عىل ، ول ك "، ابدلقةلكيا  تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 
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 خدمات ادلمع العامة: 24الربانمج 

 ( UNDPو  TMCمتوسط سعر التذاكر )تذاكر  مؤ ر الأداء:

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

 عىل تذكرةال  تلكفةلخنفاض متوسط  مبا را   وفر مقياسا  لأهنا تمة وقيّ  وجهية بياانت الأداء  الوجاهة/القمية .أأ.1
 .بأأساس املقارنة مقارنة   س نوي أأساس

تاكليف السفر. وهذا جتزئة معلومات مفصةل عن ؤيدها تو اكفية وشامةل، بياانت الأداء   الكفاية/الشمول .ب.1
د، عىل أأساس شهري، الأداء رصدبيسمح   .يف ضوء الهدف املُحد 

ىل أأن  املسرتدة قميهتا، رمغ أأن تذاكر ال تلكفة بياانت الأداء يشمل  حسابوجتدر الإشارة اإ
دارة الأسفار ركة تذاكر  سوى ددِّ ُيُ ل مؤ ر الأداء  الأمم ( وتذاكر برانمج TMC) اإ

بياانت الأداء املبلغ عهنا تغيريا  هذا الإدراج ل يغري لكن . و (UNDPاملتحدة الإمنايئ )
 .جوهراي  

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

دارة  ركة ا هتبسهوةل من تقارير قدمصول علهيا وميكن احلمُجعت بياانت الأداء بفعالية   اإ
 برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ.تذاكر ل بربانمج الإدارة املتاكمةل ومن النظام املايل  الأسفار

ماكنية التحقق  .د.1 ا هتلتقارير الشهرية اليت قدممهنا ابقابةل للتحقق  ، ويهبدقة م الإبالغ عن بياانت الأداء   ادلقة/اإ
دارة الأسفار مم املتحدة برانمج الأ تذاكر ل بربانمج الإدارة املتاكمةل لنظام املايل ابو  ركة اإ

 .الإمنايئ

ىل الت  استنادا  و  دارة الأسفار من النظام املايل بربانمج الإدارة  الأويلثبيت اإ لتاكليف  ركة اإ
 مقارنة   %10شعبة الرقابة ادلاخلية أأن تاكليف الرشكة أأعىل بنحو ، وجدت املتاكمةل

ل أأن . ببياانت الأداء املُبلغ عهنا ( أأوحض يف وقت TMS)سفار والبعثات قسم دمع الأ اإ
ل عىل تقريرون عمتدلشعبة الرقابة ادلاخلية أأهنم ل ي لحق  بياانت لأغراض رصد  الرشكة اإ
. وعالوة عىل ل ك، الرشكةلفواتري املرسةل من اب مبا را   لأن هذا يرتبط ارتباطا  الأداء 
ومن ، ل عليهنظام الإدارة املتاكمةل ل يُعو  أأن تقرير  أأهنم وجدوا أأيضا   أأيضا  ت الرشكة أأوحض

شعبة املشرتايت والسفر أأن حتدد س يكون من املس تحسن و . الرشكةتقرير مث  يُعمتَد عىل 
ناجت عن نظام الإدارة املتاكمةل وتقرير الرشكة، بني التقرير ال  الاختالفات املوجودةأأس باب 

لا لزم الأمر، لضامن تقدمي تقارير أأكرث دقة من وأأن جُتري ال  داتغيريات، اإ رة نظام الإ
 .املتاكمةل

تقارير عىل أأساس ربع س نوي من خالل واعيد املناس بة يف املُأبلغ عن بياانت الأداء   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
 لرصداكف  التواتُرهذا و . سفار والبعثاتقسم دمع الأ ة ل الإحصائيالأنشطة و  ةنشطالأ 

 مؤ ر الأداء.يف ضوء التقدم املنتظم 

هدف. يف ضوء ال فهم التقدم احملرز ب سمح للمس تخدمني لأهنا ت  ةوشفاف ةواحضبياانت الأداء   الوضوح/الشفافية .و.1
خضاع تاكليف السفر لأنواع خمتلفة معلومات مفصةل عىل مس توى ي وتوجد أأيضا   سمح ابإ
 من التحليل.

    

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري  الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1 مبا فيه ميكن، بناء  عىل تقيمي املعلومات املُقد 
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 .الكفاية الأداء

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

بناء عىل ، ول ك "، ابدلقةلكيا  تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 
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 تكنولوجيا املعلومات والتصالت :25الربانمج 

نظمة امل اس مترارية  مؤ ر الأداء:  همةخدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت ابلنس بة للأ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

م مة قيّ بياانت الأداء وجهية و   الوجاهة/القمية .أأ.1 معلومات مفيدة عن التدابري املتخذة لضامن اس مترارية لأهنا تُقّدِ
فصل عن املتقرير ال م قدِّ كنولوجيا املعلومات والتصالت. ويُ ات الأنظمة املهمة لت خدم

معلومات قمية عن طبيعة الاختبارات اليت  تشغيل التجهزيات الاحتياطيةاختبارات 
 اجئها.جريت ونتأُ 

م  اكفيةبياانت الأداء   الكفاية/الشمول .ب.1 معلومات اكفية عن اخلدمات والأنظمة اليت اكنت مضن لأهنا تُقّدِ
تقرير ال رشوع و امل هناية لأن تقرير  شامةل   أأيضا  ات، ويه نطاق مرشوع اس مترارية اخلدم

معلومات مفصةل عن نتاجئ  انقدمتشغيل التجهزيات الاحتياطية ي ختباراتاخلاص اب
 .العملية

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

من خالل تقارير حتتفظ هبا مُجعت بياانت الأداء بفعالية وميكن أأيضا  احلصول علهيا بسهوةل  
دارة ت   (.ICTDاملعلومات والتصالت )كنولوجيا اإ

ماكنية التحقق  .د.1 م تقرير  ادلقة/اإ الاختبارات اليت اإىل نتاجئ  استنادا  ميكن التحقق منه بدقة، و بياانت الأداء  قُّدِ
 .ُأجريت

 جريت.الوقت املناسب بعد الانهتاء من الاختبارات اليت أُ ُأبلغ عن بياانت الأداء يف   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1

فهم نطاق املرشوع، تسمح ملس تخديم املعلومات ب لأهنا  ةوشفاف ةواحض بياانت الأداء  الوضوح/الشفافية .و.1
 جريت.املس تخلصة من الاختبارات اليت أُ س تنتاجات والأهداف والا

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري   مبا فيه ميكن، بناء  عىل تقيمي املعلومات املُقد 
 .الكفاية

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

بناء عىل ، ول ك "، ابدلقةلكيا  تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 
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 الرقابة ادلاخلية :26الربانمج 

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

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

املذكورة يف مؤ ر معلومات موضوعية فامي يتعلق جبميع أأعامل الرقابة  م بياانت الأداءقدِّ تُ   الوجاهة/القمية .أأ.1
حتقيق النتيجة  حنومعلومات أأساس ية لقياس التقدم احملرز  ، اذلي يقدم مبا رة  الأداء
 .رتقبةامل

م بياانت الأداء   الكفاية/الشمول .ب.1  .داءالأ تقيمي و التحقيق والتدقيق أأنشطة  عنمعلومات مفصةل تُقّدِ

 اجلوانب التالية: ولكن جتدر الإشارة اإىل

 يف حني أأنوليست اكمةل.  من مؤ ر الأداء نقطة )أأ(ال بشأأن  بياانت الأداء املذكورة -
والتقيمي،  التدقيقرير اتضمن معلومات عن الانهتاء من تقت  لبياانت الأداء الواثئق ادلامعة

مت معلومات   .فقط بشأأن تقارير التحقيققُّدِ

م لتوقيت املناسب وابفقط علق تتمن مؤ ر الأداء  العام للنقطة )أأ( بياانت الأداء - مل تُقد 
ذل ك اكن ميكن توس يع نطاق بياانت الأداء ابجلانب النوعي. و أأي معلومات بشأأن

وأأيضا  املهام،  ش ىتص املوارد ل ملعلومات اليت  م حتديدها يف البياانت ادلامعة بشأأن تصياب
جراء شأأنه أأن ، وهو الأمر اذلي من حاةل التوصيات بشأأن لتقدم فعال ل تقيمي يسمح ابإ

 ة.بتق ر احملرز يف حتقيق النتيجة امل

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

عىل املعلومات عىل القرص وعرُث الرقابة. ت بياانت الأداء يف أأثناء القيام بأأعامل عمُج  
وفامي العام ) الإلكرتوين عىل موقع الويبوالناس لعامة وتوجد أأيضا  معلومات متاحة . املشرتك

 (:ييل مثال عىل ل ك
n/wo_pbc_24/wo_http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/e

pbc_24_6.pdf  

ماكنية التحقق  .د.1  .بياانت الأداءلواثئق ادلامعة اليت توفر معلومات موثوقة ل ا بياانت الأداء اإىلستند ت   ادلقة/اإ

لرقابة ليف اللجنة الاستشارية املس تقةل بشأأن مؤ ر الأداء تقارير فصلية  توجد  يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
(IAOC ،)اإىل امجلعية العامة للويبو. شعبة الرقابة ادلاخلية مدير  يقدمه وتقرير س نوي
عادة توجيه خطة العمل من الزتامات املساءةل و من تلبية ربانمج الن مكِّ تُ هذه العمليات و  اإ

 .اكن ل ك رضوراي   مىت

م قرارات سلمية. ُأبلغ أأحصاب املصلحة ببياانت الأداء بوضوح يك يمتكنوا من اتال   الوضوح/الشفافية .و.1 وتُقد 
 مشعبة توجيه أأداهئال موظفي  وميكن مجليع ،بطريقة تتسم ابلشفافية والواقعيةبياانت الأداء 

 بناء عىل هذه البياانت.

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري   مبا فيه ميكن، بناء  عىل تقيمي املعلومات املُقد 
 .الكفاية

  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_24/wo_pbc_24_6.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_24/wo_pbc_24_6.pdf
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 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

بناء عىل ، ول ك "، ابدلقةلكيا  تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 
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 خدمات املؤمترات واللغات: 27الربانمج 

 )للك صفحة(خفض تاكليف الطباعة  مؤ ر الأداء:

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

مما ميكن أأن  صفحةالتلكفة طباعة ل  مبا را   مقياسا  وجهية وقمية لأهنا توفر  بياانت الأداء  الوجاهة/القمية .أأ.1
 اجملزأأةعىل التلكفة  وفر البياانت الأساس ية مؤ را  وتوالهدف. مبؤ ر الأداء لا صةل يكون 

 حسب العنرص.

م  شامةلبياانت الأداء   الكفاية/الشمول .ب.1 لبياانت ل مجيع املعلومات الالزمة لإجراء تقيمي شامل لأهنا تُقّدِ
م . الإبالغ يف ضوء مؤ ر الأداءاملس تخدمة يف  تفاصيل اكفية عن  الأداء بياانتوتُقّدِ

 صفحة.الالتاكليف املبا رة وغري املبا رة املس تخدمة حلساب تاكليف طباعة 

 نلأ  وتناقص القميةتاكليف غري مبا رة مثل الكهرابء ومع ل ك ل تراعي بياانت الأداء 
 اإىل املطبعة.بشلك فردي  تُنسبميكن أأن هذه التاكليف ل 

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

نظام التخطيط للموارد  بسهوةل منصول علهيا وميكن احلمُجعت بياانت الأداء بفعالية  
ماكنية احلصول علهيا من عن ، فضال  نظام الإدارة املتاكمةلب املؤسس ية   أ لت الطباعة. اإ

ماكنية التحقق  .د.1 الإدارة املتاكمةل لبياانت املالية يف نظام ابالتحقق مهنا ميكن بدقة و ُأبلغ عن بياانت الأداء   ادلقة/اإ
 أ لت الطباعة.الصادرة عن لبياانت واب

ابنتظام من خالل تقارير  هاميكن تتبع املواعيد املناس بة، و  يفُأبلغ عن بياانت الأداء   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
 ة من املطبعة.اإحصائية داخلي

لتاكليف التجزئة التفصيلية فهم ب سمح للمس تخدمني لأهنا ت  ةوشفاف ةواحض بياانت الأداء  الوضوح/الشفافية .و.1
 .ابتال القراراتسمح ت الطباعة و 

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري   مبا فيه ميكن، بناء  عىل تقيمي املعلومات املُقد 
 .الكفاية

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

بناء عىل ، ول ك "، ابدلقةلكيا  تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 
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 السالمة والأمن: 28الربانمج 

يف الوقت املناسب بشأأن املساعدة عىل تأأمني السالمة والأمن خالل املؤمترات النس بة املئوية للطلبات املقدمة  مؤ ر الأداء:
 .أأو التظاهرات اليت تعقد يف جنيف أأو خارّجا

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

أأن مؤ ر الأداء ( SSCS)قسم خدمات تنس يق شؤون السالمة والأمن  دلىمن املفهوم   الوجاهة/القمية .أأ.1
بشأأن املساعدة عىل تأأمني السالمة والأمن خالل املؤمترات الطلبات الواردة  بتلبيةيتعلق 

 .يف الوقت املناسب أأو التظاهرات اليت تعقد يف جنيف أأو خارّجا

رمسية  اتمن خالل طلبيف شؤون السالمة والأمن طلبات املساعدة ما تُلىب  عادة  و 
ضافية من ل بأأهنا  أأيضا  هذه الطلبات )وتعرف   راكت الأمن اخلارجيةلحصول عىل موارد اإ

طلبات ب قامئة  عنعىل معلومات  بياانت الأداء تويحت (. و الرسيع الاحتياطيطلبات ادلمع 
لكن ل ميكن حتديد . و  ركة الأمن اخلارجيةفواتري من املرتبطة ب، الرسيع الاحتياطي ادلمع

لا اكنت القامئة اكمةل أأم ل، لأن هذه املعلومات مل حتظ ابلتتبع  خالل الفرتة  املهنجيما اإ
طلبات تلبية جتميع البياانت توقيت ل يوحض املشموةل ابلتقرير. وعالوة عىل ل ك، 

 .فقط جزئيا  مث  فاإن بياانت الأداء تس تويف هذا املعيار من املساعدة. و 

جامتعات الا/ تؤمترااملمعلومات عن عدد معليات تدقيق وتقدم أأيضا  بياانت الأداء 
املعلومات ليست لات صةل مبا رة الثنائية، ولكن هذه خالل ُأجنزت اخلارجية اليت 

د  .مبؤ ر الأداء املُحد 

خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، ول  مهنجي، بتتبع كر أأعالهكام لُ حتظ بياانت الأداء، مل   الكفاية/الشمول .ب.1
لا اكنت قامئة الطلبات الواردة اكمةل  لا اكنت مجيع الطلبات أأم ل وما ميكن حتديد ما اإ اإ

هذا بياانت الأداء  تس تويفال ف. الاحتياطي الرسيع املطلوب أأم لادلمع قد تلقت الواردة 
 املعيار.

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

متوفرة يف شلك طلبات بطلبات ادلمع الاحتياطي الرسيع املعلومات الأساس ية املتعلقة  
 خالل الفرتة املشموةل ابلتقريرمل جُتمع هذه املعلومات بفعالية وفواتري. ومع ل ك، رمسية 

عملية يف ال تبس يط  جرىأ لية تتبع مهنجية لطلبات ادلمع. وقد بسبب عدم اس تخدام 
فتس تويف بياانت الأداء احلالية من خالل جدول بياانت لتتبع الأحداث واملؤمترات.  الثنائية

 .فقط جزئيا  هذا املعاير 

ماكنية التحقق  .د.1 ( مع البياانت الأساس ية. هجتميعابلقدر اذلي  م )ميكن التحقق مبا رة  من بياانت الأداء   ادلقة/اإ
، وذل ك الطلبتلبية معلومات عن توقيت  عىلومع ل ك، ل حتتوي البياانت الأساس ية 

 .جزئيا  فتس تويف بياانت الأداء هذا املعاير قة. ل ميكن حتديد ادل

 ، ومن مث  خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ، بتتبع مهنجيكر أأعالهكام لُ حتظ بياانت الأداء، مل   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
مة ل ميكن اعتبارها   بشلك منتظم مبا يكفي لتتبع التقدم احملرز.ُمقد 

الاحتياطي  قامئة طلبات ادلمعفامي يتعلق ب معلومات واحضة جزئيا  تقدم بياانت الأداء   الوضوح/الشفافية .و.1
ضافية عن طبيعة احلدث توجد لفواتري. ولكن ل املرتبطة اب الرسيع املؤمتر أأو معلومات اإ

 .جزئيا  فتس تويف بياانت الأداء هذا املعاير  وتوقيت الطلب.
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الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري    .جزئيا  ميكن، بناء  عىل تقيمي املعلومات املُقد 

 اإشارات السريتقيمي دقة نظام  .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

لا اكنت قامئة طلبات ما اس تعراض البياانت  نس تنتج بعدكر أأعاله، أأن كام لُ  ،ل ميكن  دقة نظام اإشارات السري .أأ.2 اإ
 تلبيةتوقيت   توجد معلومات عن. وعالوة عىل ل ك، لأأم ل ساعدة اكمةلامل حلصول عىل ا
 .من مث  ل تس تطيع شعبة الرقابة ادلاخلية أأن تُقمّيِ دقة نظام اإشارات السريطلبات. و ال 

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 
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 قاعة املؤمترات اجلديدة: 29الربانمج 

جراءات تأأمني احمليط حسب معايري الأمم املتحدة ادلنيا للأمن مؤ ر الأداء:  كامل اإ ( UN H-MOSSالتشغييل يف املقار )اإ
 ابلنس بة لقاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

ُ  قدم دليال  وجهية وقيّمة لأهنا ت بياانت الأداء  الوجاهة/القمية .أأ.1 التدابري املزمع يف ضوء ز نجَ عىل العمل امل
 اتالها.

ُ تقدم بياانت الأداء   الكفاية/الشمول .ب.1  ز.نجَ معلومات اكفية وشامةل لبيان مدى العمل امل

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

واثئق يف  لأن جسالت خطط املرشوع مدرجة هذا املعيار جزئيا  تس تويف بياانت الأداء  
من مث  فاإن يف اخلطط عىل مدى عدة س نوات. و اليت حدثت متعددة نتيجة للتغريات 

 .يس هتكل وقتا  كبريا  من دون أ لية تتبع الرجوع اإىل واثئق متعددة 

ماكنية التحقق  .د.1  بدقة من خالل الواثئق ادلامعة.وقد ُأبلغ عهنا مهنا، قابةل للتحقق  بياانت الأداء  ادلقة/اإ

مت اإىل من خالل تقارير دورية واعيد املناس بة يف امل م الإبالغ عن بياانت الأداء   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1 قُّدِ
 دلول الأعضاء.ا

وضوح الربط بني الواثئق  زايدةميكن  لأنه جزئيا  هذا املعيار تس تويف بياانت الأداء   الوضوح/الشفافية .و.1
 املرجعية.

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري    .متاما  ميكن، بناء  عىل تقيمي املعلومات املُقد 

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    دقيق غري    دقيق 

بناء عىل ، ول ك "، ابدلقةلكيا  تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ   دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 
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 الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر: 30الربانمج 

 املواد واملبادئ التوجهيية اخلاصة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة تزنيلعدد مرات   مؤ ر الأداء:

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داءمعايري    التعليقات/ القصور يف البياانت  بياانت الأ

مرات  شري اإىل عددت  الأهنمؤ ر الأداء عن  مة  معلومات قيّ  مبا رة   بياانت الأداءتقدم   الوجاهة/القمية .أأ.1
رشاكت صغرية خاصة ب مواد ومبادئ توجهيية  بشأأنالصفحات عدد مرات زايرة التزنيل و 

 ختارة.ومتوسطة مُ 

م بياانت الأداء  الكفاية/الشمول .ب.1  .اذلي أأحرزه مؤ ر الأداء لقياس التقدم معلومات اكفية   تُقّدِ

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

 عىل أأساس س نوي.وأأبلغ الربانمج هبا اتصالت الويب يف الويبو بياانت الأداء،  مجع قسمُ  

ماكنية التحقق  .د.1  .بناء  عىل الواثئق ادلامعة ةدقيققابةل للتحقق مهنا، ويه  املعلوماتأأن تكون ميكن   ادلقة/اإ

، أأداء الربانمجمن تقارير عىل أأساس منتظم يف  ل تقرير  مؤ ر الأداءالإبالغ عن جيري   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
 الصفحات.وزايرات عن حاةل التزنيالت هذا الإبالغ معلومات أ نية  يوفرو 

املعلومات يف متناول أأحصاب املصلحة لوي الصةل داخل ة، ول تزال واحض بياانت الأداء  الوضوح/الشفافية .و.1
 الربانمج.

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري   مبا فيه ميكن، بناء  عىل تقيمي املعلومات املُقد 
 .الكفاية

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

، ول ك "، ابدلقةغري قابل للقياستتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "  دقة نظام اإشارات السري .أأ.2
 .ؤ ر الأداءبسبب عدم وجود هدف مل

الواردة بشأأن التعليقات  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 
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 : نظام لهاي31الربانمج 

 (1999عضوية وثيقة جنيف ) مؤ ر الأداء:

 تقيمي بياانت الأداء .1

 :التقدير

 ل تس تويف املعايري   تس تويف املعايري جزئيا     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   القصور يف البياانتالتعليقات/   معايري بياانت الأ

اتفاق لهاي يف حتدد عدد الأطراف املتعاقدة اجلديدة بياانت الأداء وجهية وقيّمة لأهنا   الوجاهة/القمية .أأ.1
 لمنو احملمتل، وزايدة أأنشطة الربانمج.تبطة ابر م(، و 1999جنيف وثيقة )

بياانت الأدةل املؤيدة ل و . مؤ ر الأداء مجيع جوانب تشمل، و وشامةل يةاكف بياانت الأداء   الكفاية/الشمول .ب.1
 اكمةل. الأداء

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .ج.1
 احلصول علهيا

املعلومات اخلاصة ببياانت ميكن احلصول بسهوةل عىل و  ،ت بياانت الأداء بفعاليةعمُج  
 .الإلكرتوين عىل موقع الويبومتاحة وهذه املعلومات الأداء، 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty
_id=9  

ماكنية التحقق  .د.1 الواردة املعلومات يف ضوء الأدةل املؤيدة ميكن التحقق بسهوةل من و  ،دقيقةبياانت الأداء   ادلقة/اإ
 .الإلكرتوين عىل موقع الويبو

 اتالسرتاتيجية و ويه تؤثر يف الا ة،املناس بواعيد يف امل م الإبالغ عن بياانت الأداء   يف املواعيد املناس بة الإبالغ .ه.1
 .اتالقرار 

 .الإلكرتوين وميكن التحقق مهنا عىل موقع الويبو ة،وشفاف ةواحضبياانت الأداء   الوضوح/الشفافية .و.1

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت  .ز.1
 الأداء

ُ  بناء  ، ميكن   .متاما   املعايريتس تويف بياانت الأداء اس تنتاج أأن مة، قد  عىل تقيمي املعلومات امل

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

بناء عىل ، ول ك "، ابدلقةجزئيا  تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ   اإشارات السريدقة نظام  .أأ.2
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤ ر الأداء اخملتار.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2
 الربانمج

 ل تعليق. 

 

 ]ييل ل ك املرفق الرابع 

  

  

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=9
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=9
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 التثبيت اإطار –امللحق الرابع 

 بياانت الأداء الهدف أأساس املقارنة مؤ ر الأداء النتيجة املرتقبة الربانمج

أأطر ترشيعية وتنظميية  2.1ھ : قانون الرباءات1الربانمج 
وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال 

 امللكية الفكرية

عدد ادلول الأعضاء اليت شعرت 
زاء مس توى جودة املشورة  ابلرضا اإ
القانونية فامي خيص الرباءات ومنالج 
املنفعة والأرسار التجارية وادلوائر 

 املتاكمةل، والنس بة املئوية لهذه ادلول

س املقارنة احملّدث يف هناية اأأس
%(، 90جميبني ) 9: 2013
اإىل اس تقصاء أأجرته شعبة  استنادا  

 2013الرقابة ادلاخلية يف عام 

 ت نسبتهجميبني عن مس توى رضا بلغ 9أأعرب  90%
، البدلان العربية: 3% )أأفريقيا: 94يف املتوسط 

، بعض البدلان يف 2؛ أ س يا واحمليط الهادئ: 1
 (1؛ أأمرياك الالتينية والاكرييب: 2أأورواب وأ س يا: 

: العالمات 2انمج الرب

التجارية والتصاممي الصناعية 

 والبياانت اجلغرافية

تعاون معزز بني ادلول  1.1ھ
الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية 

والتفاق  متوازنة يف جمال امللكية الفكرية
دة وعىل صكوك دولية  عىل حماور ُمحد 

 بشأأهنا

طار معياري لإ    جراءات اتفاق بشأأن اإ
 هتاالصناعية وصيان تسجيل التصاممي

س املقارنة احملّدث يف هناية اأأس
طار معياري 2013 : ل يوجد اإ

تسجيل التصاممي جراءات لإ 
 الصناعية

اعامتد معاهدة لقانون 
التصاممي من خالل مؤمتر 

 دبلومايس حممتل

قرار امجلعية العامة للويبو بعدم عقد مؤمتر 
دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف 

لا انهتت  2017ة النصف الأول من عام هناي ل اإ اإ
املناقشات اخلاصة ابملساعدة التقنية والكشف 
أأثناء دوريت اللجنة ادلامئة الرابعة والثالثني 

 واخلامسة والثالثني.

: حق املؤلف 3الربانمج 

 واحلقوق اجملاورة
زة للموارد البرشية  2.3ھ كفاءات معز 

 القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من
املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 
بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 
النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 
 املنتقةل اإىل اقتصاد السوق احلر

عدد احلكومات ومنظامت الإدارة 
امجلاعية املوقعة لتفاق مع الويبو 

لضامن جودة لوضع معيار جديد 
 لشفافية واملساءةل واحلومكةا

أأربع حكومات وست  ينطبق ل
دارة امجلاعية  منظامت لالإ

 ،)بنغالديشوطنية حكومة  14وقّعت 
ندونيس يا ،غامبيا ،اكمبوداي  ،ليبرياي ،الأردن ،اإ
 ،نيجرياي ،نيبال ،انميبيا ،موريش يوس ،مالزياي
 63و ترينيداد وتوابغو( ،رسي لناك ،الفلبني
من منظامت الإدارة امجلاعية مذكرات منظمة 

التعبري عن الاهامتم مبرشوع الشفافية واملسائةل 
 واحلومكة.

: املعارف التقليدية 4الربانمج 

وأأشاكل التعبري الثقايف 

 التقليدي واملوارد الوراثية

زة للموارد البرشية  2.3ھ كفاءات معز 
القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 
املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

لتمنية يف البدلان بفعالية لأغراض ا

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو  
اليت تسفر عن تقارير حول كفاءات 
معززة لفهم مبادئ وأأنظمة وأأدوات 
امللكية الفكرية والانتفاع هبا من 
أأجل حامية املعارف التقليدية 

س املقارنة احملّدث يف هناية اأأس
( 83من أأصل  %79 )95: 2013

جيابية  من املشاركني قدموا تقارير اإ
)اس تخدام اس تبيان التعليقات يف 
مخسة أأنشطة من تنظمي شعبة 

( من املشاركني 398من أأصل  %370 )92 80%
جيابية )اس تخدام اس تبيان  قدموا تقارير اإ

نشاطا  من تنظمي شعبة  15التعليقات يف 
 (2014/15املعارف التقليدية يف الثنائية 
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 بياانت الأداء الهدف أأساس املقارنة مؤ ر الأداء النتيجة املرتقبة الربانمج

الثقايف التقليدي وأأشاكل التعبري  املنتقةل اإىل اقتصاد السوق احلر
دارة العالقة بني امللكية الفكرية  واإ

 واملوارد الوراثية

املعارف التقليدية يف الثنائية 
2012/13) 

: نظام معاهدة 5الربانمج 

 التعاون بشأأن الرباءات
انتفاع مزتايد بنظام معاهدة  1.2ھ

يداع التعاون بشأأن الرباءات كسب  يل لالإ
 ادلويل لطلبات الرباءات

مس توى رضا املنتفعني مبعاهدة 
التعاون بشأأن الرباءات عن خدمات 
املعلومات والتدريب اليت تركز عىل 

 املنتفعني

مس توى رضا املنتفعني مبعاهدة 
التعاون بشأأن الرباءات يف عام 

عن خدمات املعلومات  2009
والتدريب املقدمة للمنتفعني 

 ابملعاهدة

حتفا  مبس توى رضا الا
املنتفعني مبعاهدة التعاون 
بشأأن الرباءات يف عام 

أأو ارتفاع هذا  2009
 املس توى

لمنتفعني ابخلدمات العام ل رضا الارتفع مس توى 
طار معاهدة التعاون بشأأن  اليت تقدهما الويبو يف اإ

ليصل  2009% منذ عام 11الرباءات بنس بة 
 %.89اإىل 

: نظاما مدريد 6الربانمج 

 ولش بونة
نتاجية وجودة خدمات  7.2ھ اإ

نة يف معليات نظايم مدريد  حمس ّ
 ولش بونة

تنقية السجل ادلويل الإلكرتوين 
 لنظام لش بونة

س املقارنة احملدث يف هناية اأأس
2013 ُ س تخدم الطلبات ادلولية : ت

لأغراض السجل الإلكرتوين ادلويل 
 2013منذ صيف 

لكرتوين يربط  نظام اإ
السجل ادلويل بقاعدة 
كسربس  بياانت لش بونة اإ
 عىل موقع الويبو الإلكرتوين

اس ُتمكلت الواّجة الإلكرتونية اليت تربط بني 
كسربس  السجل ادلويل وقاعدة بياانت لش بونة اإ

 2014لويبو الإلكرتوين ونرُشت يف عىل موقع ا

: التحكمي 7الربانمج 

 والوساطة وأأسامء احلقول
حامية فعاةل للملكية الفكرية يف  9.2ھ
قول العليا املكونة من أأسامء عامة احل

 واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان

دارة تسجيل احلقول  عدد ّجات اإ
العليا املكونة من رموز البدلان 
مبساعدة تقدهما الويبو لتصممي أأو 
دارة أ ليات حامية امللكية الفكرية  اإ

 وفقا للمعايري ادلولية

يف هناية  س املقارنة احملدثاأأس
دارة  70: 2013 ّجة من ّجات اإ

تسجيل احلقول العليا املكونة من 
رموز البدلان )الرتامكي بهناية 

2013) 

دارة جديدة من  ّجتان جديداتن، 2014/15يف الثنائية  أأربع ّجات اإ
دارة تسجيل احلقول العليا املكونة من  ّجات اإ

رتامكي العدد ال( )VG.و GQ.) رموز البدلان
دارة واحدة  (71: بعد وقف ّجة اإ

: تنس يق جدول 8الربانمج 

 أأعامل التمنية
فهم معّمق جلدول أأعامل التمنية  5.3ھ

دلى ادلول الأعضاء واملنظامت 
احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب 

 املصلحة ال خرين

النس بة املئوية للمشاركني يف 
اجامتعات الويبو )ادلول الأعضاء 
واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع 
املدين وأأحصاب املصلحة ال خرين( 
الراضني عن املعلومات اليت تلقوها 
 بشأأن توصيات جدول أأعامل التمنية

 %78.57 %80 ل ينطبق

ة معّززة أ ليات وبرامج تعاوني 4.3ھ: البدلان الأفريقية 9الربانمج 
ومكيّفة حسب احتياجات البدلان 

عدد أ ليات أأو برامج أأو  رااكت 
التعاون اجلديدة أأو املعززة اليت 

التوقيع عىل مذكرة تفامه مع " 1"(: 2أأفريقيا ) (2أأفريقيا ) (3أأفريقيا )
، 2014املنظمة ادلولية للفرنكوفونية يف مايو 
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والعربية وبدلان أ س يا واحمليط 

الهادئ وأأمرياك الالتينية 

 الأقل منوا   والاكرييب والبدلان 

ت لتشجيع أأو تعزيز التعاون  النامية والبدلان الأقل منوا   ُدمّعِ
قلميي أأو الإقلميي يف جمال  دون الإ

 امللكية الفكرية

 (2املنطقة العربية )

 (4)أ س يا واحمليط الهادئ 

 (3أأمرياك الالتينية والاكرييب )

 َ  دلان اثنان من البدلان الأقل منوا  ب
قلميي الوارد  مشموةل يف التوزيع ِالإ

 أأعاله

التكنولوجيا املالمئة يف  مرشوعات
 ثالثة من البدلان الأقل منوا  

 (1املنطقة العربية )

 (4)أ س يا واحمليط الهادئ 

الالتينية والاكرييب أأمرياك 
(7) 

 التوزيعيندرج مضن 
قلميي  من  4أأعاله الوارد الإ

 البدلان الأقل منوا  

 مرشوعاتمزيد من 
التكنولوجيا املالمئة يف 

أأربعة من البدلان الأقل منوا 
 عىل الأقل

قامة تعاون بني الاحتاد الأفريقي والويبو  "2" اإ
عالن دااكر بشأأن امللكية الفكرية  من مبوجب اإ

 أأفريقيا أأجل

التوقيع عىل مذكرة " 1"(: 1املنطقة العربية )
مارات للملكية الفكرية،  تفامه مع مجعية الإ

مارات العربية املتحدة، يف أأكتوبر   .2015الإ

بطة أأمم " را1(: "1أ س يا واحمليط الهادئ )
 ،جنوب  رق أ س يا

 مرشوعات جارية 6أأمرياك الالتينية والاكرييب: 

قلميي  التوزيعمضن تندرج   4أأعاله الوارد الإ
 البدلان الأقل منوا  من منظامت 

طار املرحةل الثانية من مرشوع جدول أأعامل  يف اإ
التمنية بشأأن تكوين الكفاءات يف اس تخدام 

املالمئة من الناحية املعلومات التقنية والعلمية 
منائية حمددة،  م  التكنولوجية كحل لتحدايت اإ
التوقيع عىل مذكرات تفامه مع أأربع بدلان من 

ثيوبيا ومجهورية  ،ورواندا ،البدلان الأقل منوا )اإ
عام  هنايةوأأوغندا(، وحبلول  ،تزنانيا املتحدة

، اكن تنفيذ املرشوع قد اس هُتل يف ثالثة 2015
ثيوبيا ومجهورية  ،ورواندا ،من تكل البدلان )اإ

 .تزنانيا املتحدة(

: التعاون مع 10الربانمج 

بعض البدلان يف أأورواب 

 وأ س يا

اسرتاتيجيات وخطط وطنية  1.3ھ
يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية 

عدد اجلامعات اليت وضعت 
 س ياسات امللكية الفكرية

د لحقا   ضافية 30 ُُيد   ،1 :الاحتاد الرويس ،434 :)بولندا 436 جامعة اإ
 (1 :أأوزبكس تان



WO/PBC/25/8 

Annex IV 
4 
 

 بياانت الأداء الهدف أأساس املقارنة مؤ ر الأداء النتيجة املرتقبة الربانمج

منائية الو  اعمتدت بولندا قانون  2014أأكتوبر  1ويف  طنيةتامتىش مع الأهداف الإ
لزم مجيع مؤسسات التعلمي التعلمي العايل اذلي يُ 

س ياسة ملكية فكرية حمّدثة يف  تطبيقالعايل ب 
 .2015مارس  31موعد أأقصاه 

س تونيا وليتوانيا وسلوفاكيا  يفواكنت جامعات  اإ
 تقوم بوضع س ياسات يف جمال امللكية الفكرية يف

 .2014/15 الثنائية

زة للموارد البرشية  2.3ھ : أأاكدميية الويبو11الربانمج  كفاءات معز 
من  القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 
بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 
النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 
 املنتقةل اإىل اقتصاد السوق احلر

احملفظة املُنق حة لدلورات التدريبية 
املتعلقة ابمللكية الفكرية املقدمة 

للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا  
اليت متر مبرحةل انتقال / والبدلان 

ومدى مالءمة حمتوى ادلورات 
التدريبية ملتطلبات تكوين الكفاءات 
يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  

 والبدلان اليت متر مبرحةل انتقال

مل تُنقح احملفظة عىل نطاق عاملي 
نشاء أأاكدميية  منذ اإ

توف ر احملفظة املُنق حة حبلول 
 هناية الثنائية

تنقيح حمفظة ادلورات التدريبية يف  كمتلا
. ونُقحت حمفظة ادلورات التدريبية 2015

تقيمي الاحتياجات اس تقصاء استنادا  اإىل نتاجئ 
 .2015يف عام ُأحري التدريبية اذلي 

: التصنيفات 12الربانمج 

 واملعايري ادلولية
 نظام حمّدث ومقبول عامليا   1.4ھ

للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف 
تيسري النفال اإىل معلومات امللكية 

الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف 
 أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل

ةلعدد املعايري  واجلديدة اليت  م  املُعد 
 اعامتدها

يف هناية  س املقارنة احملدثاأأس
2013: 

ل دِّ مد معيار واحد جديد وعُ اعتُ 
ل معيار عُدِّ . 2012معياران يف 

 .2013واحد واملرسد يف 

أأساس مقارنة  بزايدة 
 املقارنة

بشلك غري رمسي ار واحد جديد يمع  اعُتمد
ل و   (2014غري رمسي )بشلك  أ خرعُّدِ

ل معياران و ار جديد رمسيا . يأأي مع مل يُعمتد  عُّدِ
(2015) 

: قواعد البياانت 13الربانمج 

 العاملية
جغرافية واسعة لقواعد تغطية  3.4ھ

بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية 
 الفكرية من حيث احملتوى والاس تخدام

عدد السجالت املدرجة يف قواعد 
 البياانت العاملية للعالمات التجارية

يف هناية  س املقارنة احملدثاأأس
2013: 000 000 12 

 )ترامكي( 24 500 000 20 000 000
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نفال : خدمات ال 14الربانمج 

 اإىل املعلومات واملعارف
نفال حمّسن اإىل املعلومات  2.4ھ

املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من 
قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 

 لتشجيع الابتاكر والإبداع

النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني  
عن مس توى تقدمي خدمات 

املعلومات املرتبطة ابلرباءات لات 
ملضافة )برانمج خدمات الويبو القمية ا

، قاموس العنارص  WPISالإعالمية 
، خدمة  ICEادلولية املشرتكة 

الاس تفسار عن أأرسة الرباءات 
 والوضع القانوين(

س املقارنة احملّدث يف هناية اأأس
ي اس تقصاء لقياس ر أأ جي: مل 2013

برانمج خدمات مدى الرضا عن 
الويبو الإعالمية وقاموس العنارص 

وجتري مناقشات  ادلولية املشرتكة.
مع املاكتب املاحنة عن كيفية تقيمي 
 واسرتجاع ال راء يف العمل املنجز.

عادة تنظمي  بسببؤ ر هذا املتوقف اس تخدام  75% اإ
 خدمات معلومات الرباءات.

: حلول الأعامل 15الربانمج 

 ملاكتب امللكية الفكرية
بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة  4.4ھ
اكتب امللكية الفكرية وسائر مل

مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل 
خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة 

أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة 
 اذلين يتعاملون معها

عدد املاكتب اليت تس تخدم منصات 
 الويبو للبنية التحتية

س املقارنة احملّدث يف هناية اأأس
2013: 

(: الصني، 5أ س يا واحمليط الهادئ )
منغوليا، مجهورية كوراي، 

 انم تيس نغافورة، في 

(: أأسرتاليا، كندا، 11أأخرى )
منرك، فنلندا، اإرسائيل، الياابن، اادل

س بانيا، السويد، اإ نيوزيلندا، 
اململكة املتحدة، الولايت املتحدة 

 (16العدد الرتامكي: ) الأمريكية

)حبسب التقس مي  25
 (الإقلميي

ضافية يف  9  :2014/15الثنائية ماكتب اإ

ضافية يف أ س يا واحمليط الهادئ 7  ماكتب اإ
: بروين دار السالم والهند (12)العدد الرتامكي: 

ندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية  واإ
 ندومالزياي والفلبني واتيل 

 أأمرياك الالتينية والاكرييبيف مكتب اإضايف 
 يل: ش ي(1)العدد الرتامكي: 

)العدد الرتامكي:  مكتب اإضايف يف بدلان أأخرى
 : املكتب ادلويل(17

 (25عدد املاكتب الرتامكي: )

: ادلراسات 16الربانمج 

 الاقتصادية والإحصاءات
اس تخدام معلومات الويبو  1.5ھ

الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل 
 نطاق أأوسع وحنو أأفضل

عدد الزائرين املس تخدمني ملركز 
 البياانت الإحصائية للملكية الفكرية

ث يف هناية  أأساس املقارنة احملد 
2013: 

، انتفع مبركز الويبو 2013يف عام 
زائرا   23 496للبياانت الإحصائية 

 الشهر( يف 1 958فريدا  )

% زايدة يف عدد 10
املس تخدمني، عىل مدار 

 2012/13الثنائية 

لبياانت الإحصائية خالل يبو ل الو  اس تخدم مركزَ 
زائرا  متفردا   51 383حنو  2014/15الثنائية 

 608 277يف الشهر( اطلعوا عىل  2141)
  1]صفحة
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 صفحة   162 463اس تعرضوا 

لاكء الاحرتام 17الربانمج  : اإ

 للملكية الفكرية
زة للموارد البرشية  2.3ھ كفاءات معز 

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 
الفكرية املتطلبات لتسخري امللكية 

بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 
النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 
 املنتقةل اإىل اقتصاد السوق احلر

برانمج عدد البدلان املشاركة يف 
 جوائز الويبو

س املقارنة احملّدث يف هناية اأأس
 2013يف  42: 2013

 بدلا   54، شارك ما ومجوعه 2014/15 الثنائية يف يف الس نة 40
 يف برانمج جوائز الويبو: ا  خمتلف

البدلان املشاركة خالل فرتة الس نتني )عدد  -
 ل س نة املشاركة يف عدد البدلان  أأقل من ومجوع

حصلت  البدلانبعض لأن الس نتني، فرتة من 
(. 2015و 2014عىل جوائز يف  ل من عايم 

العربية  ، املنطقة(5: أأفريقيا )2014يف عام  40
بعض البدلان  ،(10أ س يا واحمليط الهادئ ) ،(3)

أأمرياك الالتينية ومنطقة  ،(8يف أأورواب وأ س يا )
 (7أأخرى ) ،(7البحر الاكرييب )

املنطقة  ،(1: أأفريقيا )2015يف عام  43 -
بعض  ،(8أ س يا واحمليط الهادئ ) ،(4العربية )

أأمرياك الالتينية  ،(15البدلان يف أأورواب وأ س يا )
 (6أأخرى ) ،(9اكرييب )ومنطقة البحر ال

: امللكية الفكرية 18الربانمج 

 والتحدايت العاملية
منصات وأأدوات امللكية  2.7ھ

نقل املعارف مس تخدمة يف الفكرية 
وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان 
املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول س امي 
البدلان الأقل منوا، ملواّجة التحدايت 

 العاملية

س املقارنة احملّدث يف هناية اأأس ويبو غرينعدد أأعضاء 
 160و ، رياك   36: 2013

 معلية حتميل 830و ،مس تخدما  

جامل   65) جديدا    رياك   29 -  راكء جدد 10  (اإ

جامل ( 490مس تخدما  جديدا  ) 330 -  اإ

جامل ( 2 181حتميال  جديدا  ) 1 351 -  اإ

أأكرب حنو تقدمي اخلدمات توّجه  2.8ھ : التواصل19الربانمج 
 واس تجابة أأفضل لالس تفسارات

ف معايري اخلدمة عىل النحو أأهدا
داحمل  عىل موقع الويبو الإلكرتوين د 

د: معايري  مل يُوَضع أأساس للمقارنة الهدف املُحد 
 مركز خدمة الزابئن:

% 90" متت معاجلة 1" 

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

% من الشاكوى يف 100" متت معاجلة 2" 
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من التذاكر يف غضون يوم 
 واحد

% 90" متت معاجلة 2" 
اكوى يف غضون من الش

 ساعات معل 8

 ساعات معل 8غضون 

: العالقات 20الربانمج 

اخلارجية والرشااكت واملاكتب 

 اخلارجية

زة للموارد البرشية  2.3ھ كفاءات معز 
القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 
املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 
بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 
النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 
 املنتقةل اإىل اقتصاد السوق احلر

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات 
واملسؤولني احلكوميني ومماريس 
امللكية الفكرية واملشاركني يف 
حلقات العمل املس هتدفة اذلين 

تعون بفهم معزز ملنظامت الإدارة يمت 
امجلاعية ولكيفية اس تخدام امللكية 
الفكرية اس تخداما  فعال  من أأجل 

 التمنية

 ل ينطبق )مكتب الربازيل(

 ل ينطبق )مكتب الياابن(

 % )مكتب س نغافورة(60

 % )مكتب الربازيل(75

 % )مكتب الياابن(75

% )مكتب 70أأكرب من  
 س نغافورة(

 الربازيل(% )مكتب 75

 % )مكتب الياابن(100

 % )مكتب س نغافورة(100 

: الإدارة 21الربانمج 

 التنفيذية
النس بة املئوية لإخطارات انضامم     الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ

ادلول الأعضاء وغريه من الأعامل 
املتعلقة مبعاهدات الويبو اليت عوجلت 

 يف الوقت املناسب

ث يف هناية  أأساس املقارنة املُحد 
% من 98: معاجلة 2013

اإخطارات الانضامم وغريه من 
الأعامل املتعلقة ابملعاهدات يف 

 غضون ثالثة أأايم.

% يف غضون 90معاجلة 
 ثالثة أأايم

% من اإخطارات الانضامم وغريه من 90معاجلة 
الأعامل املتعلقة ابملعاهدات يف غضون ثالثة 

 .أأايم

دارة الربامج 22الربانمج  : اإ

 واملوارد
أأمانة تعمل بسالسة وموظفون  2.9ھ

دارة جيّدة ومبهارات  يعملون حتت اإ
 مناس بة وُيققون النتاجئ بكفاءة

متايش عوائد الأموال املستمثرة مع  
املعايري اليت حددهتا اللجنة 
 الاستشارية املعنية ابلستامثر

متايش عوائد الأموال املستمثرة مع 
 حددهتا اللجنة املعايري اليت

الاستشارية املعنية ابلستامثر يف 
 2012/13الثنائية 

متايش عوائد الأموال 
املستمثرة مع املعايري اليت 

حددهتا اللجنة الاستشارية 
املعنية ابلستامثر يف 

 2014/15الثنائية 

الاستامثرات وظلت . الثنائيةالل هذا خحتقق 
مبا يامتىش مع املعيار  ،السلطات السويرسية دلى

 .2014/15 الثنائية يفاذلي ُوضع 

تعزتم اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر و 
جديدة عقب اعامتد س ياسة استامثر عايري وضع م

 .2015جديدة يف خريف عام 
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دارة املوارد 23الربانمج  : اإ

 البرشية وتطويرها
أأمانة تعمل بسالسة وموظفون  2.9ھ

دارة  جيّدة ومبهارات يعملون حتت اإ
 مناس بة وُيققون النتاجئ بكفاءة

النس بة املئوية للوحدات التنظميية 
اليت دلهيا حاليا  خطط للقوى العامةل 

 مرتبطة خبطط العمل الس نوية

ث يف هناية  أأساس املقارنة املُحد 
 صفر :2013

70% 90% 

: خدمات ادلمع 24الربانمج 

 العامة
خدمات دمع موّجة للزبون  1.9ھ
لية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن بفعا

 ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني

  TMCمتوسط سعر التذاكر )تذاكر  
 ( PDNUو

ث يف هناية  أأساس املقارنة املُحد 
فرناك   1 728= 2013 :2013

 سويرساي  

خفض متوسط سعر 
 التذاكر

 (2014) سويرساي   فرناك   1 598

 (2015) سويرساي   فرناك   1 481

: تكنولوجيا 25الربانمج 

 املعلومات والتصالت
خدمات دمع موّجة للزبون  1.9ھ

بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 
 ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني

اس مترارية خدمات تكنولوجيا 
املعلومات والتصالت ابلنس بة 

 همةللأنظمة امل 

ث يف هناية حد  س املقارنة املُ اأأس
ُأنشئ مركزان للبياانت : 2013

 تمرتابطان بشلك كبري؛ وُطور
البينة التحتية للخوادم وبنية 
الش بكة بشلك جزيئ دلمع 

خدمة  38املركزين؛ وقُميت 
من خدمات تكنولوجيا أأساس ية 

املعلومات والتصالت واُتذت 
التدابري املناس بة للتخفيف من أ اثر 
اخملاطر وضامن توافر تكل اخلدمات 

 بشلك أأفضل.

ميكن اس تعادة الأنظمة 
املهمة يف الوقت املناسب 

انت يف دون فقدان البيا
 ا  حاةل الأعطال الكربى حملي

والتخزين والنسخ للخوادم البنية التحتية  ابعدت
بني مركزي البياانت، الاحتياطي والش بكة 
من أأساس ية  خدمة 50وأأجري تقيمي لأكرث من 

 12)خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت 
ضافية يف الثنائية  واُتذت ( 2014/15خدمة اإ

 من أأجل اس مترار اخلدمات.تدابري مناس بة 

ثبتت اس مترارية اخلدمات املعلوماتية يف عام وأُ 
عن طريق اختبار التعايف من الكوارث  2015

مكل مترين تعطل اذلي دام يوما  واحدا ؛ واس تُ 
 دقيقة 30نظام معاهدة الرباءات يف غضون 

مس توى حمّسن فامي خيص  8.9ھ : الرقابة ادلاخلية26الربانمج 
املساءةل، والتعَّل املؤسيس، والقمية 
مقابل املال، والرايدة، واملراقبة 

ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل 
 الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

)أأ( الانهتاء من تقارير الرقابة  الكفاءة:
 يف الوقت املناسب وابجلودة

)ب( عدد معليات التدقيق  ،املطلوبة
والتقيمي اليت أأجنزت وفقا  خلطة معل 

)ج( عدد الشاكوى/التقارير  ، الرقابة
بشأأن التعامل مع سوء السلوك 

 احملمتل

ث يف هناية  أأساس املقارنة املُحد 
: )أأ( اكامتل التحقيقات يف 2013
 يف املتوسط، أأشهر 3غضون 

 معليات تدقيق وتقيامين، 7)ب(  

 حتقيقا ، 19)ج(  

جناز مجيع الأعامل وفقا  للمعايري   )د( اإ

)أأ( اكامتل التحقيقات يف  
يف  س تة أأشهرغضون 

املتوسط، وانهتاء معليات 
التدقيق والتقيمي يف غضون 

 أأشهر، 5

معلية  12 )ب( اكامتل 
 ،وس تة تقياميت تدقيق

غالق  حتقيقا   15)ج( اإ

 :2014/15الثنائية يف 

التحقيقات املفتوحة واملُغلقة خالل هذه  )أأ(
الفرتة اكمتلت بوجه عام يف أأقل من مخسة 

 أأشهر،

تقارير تقيمي،  7تقرير تدقيق، و 13اكامتل )ب( 
 ،2012/13وتثبيت تقرير أأداء الربانمج للثنائية 
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 عىل الأقل،

 )د( الامتثال للمعايري

 حتقيقا  خالل الفرتة، 43 اإغالق)ج( 

اليت أأكدهتا تقارير )د( الامتثال العام للمعايري 
 .تقيمي اجلودة اخلاريج للوظائف الثالث

: خدمات 27الربانمج 

 املؤمترات واللغات
خدمات دمع موّجة للزبون  1.9ھ

بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 
 ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني

خفض تاكليف الطباعة )للك 
 صفحة(

س املقارنة احملّدث يف هناية اأأس
: متوسطة تلكفة الصفحة 2013
فرنك سويرسي يف  0.20الواحدة 
 2013عام 

احملدد: تفيض  الهدف
% يف متوسط 5بنس بة 

 تلكفة الصفحة الواحدة

فرنك  0.15بلغ متوسط تلكفة الصفحة الواحدة 
لكهيام  2015و  2]2014سويرسي يف عايم 

 %(.25بنس بة  اخنفاض)

منظمة لات مسؤولية بيئية  4.9ھ : السالمة والأمن28الربانمج 
واجامتعية تكفل السالمة والأمن 

للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين 
 واملمتلاكت املادية واملعلومات

النس بة املئوية للطلبات املس تجاب  
لها يف الوقت املناسب للحصول عىل 
مساعدة متعلقة ابلسالمة والأمن يف 
 املؤمترات أأو التظاهرات اليت تقام يف

 جنيف أأو خارّجا

س املقارنة احملّدث يف هناية اأأس
2013: 

جامل س بع  خالل الثنائية، أأجنزت اإ
معليات تدقيق ملؤمترات/اجامتعات 

خارجية مبساعدة من املاكتب 
القطرية املعنية التابعة لإدارة الأمم 
املتحدة لشؤون السالمة والأمن 
وتبنّي امتثالها مجليع معايري الأمم 

دارة املتحدة  اخلاصة بنظام اإ
 السالمة/الأمن.

 (2012ثالث ) -

 (2013أأربع ) -

وابلإضافة اإىل ل ك، أأجنزت معلييت 
تدقيق لتظاهرتني خارجيتني تولت 

دارهتام بشلك مبا ر.  الويبو اإ
)اس تجيب للطلبات بنس بة 

جيب مجليع ، اس تُ 2015و 2014يف عايم  % أأو أأكرث80
%( طلبات احلصول عىل مساعدة يف 100)

 املؤمتراتجمال السالمة والأمن لأغراض 
 والتظاهرات املعقودة يف جنيف وخارّجا.

مكلت معليتا ، اس تُ 2014/15الثنائية ويف 
تدقيق لتقيمي درجة السالمة والأمن يف  ل 

غالق أأكرث من الويبو ماكتب   90اخلارجية مع اإ
ابملئة من التوصيات املنبثقة عن معليات التدقيق 

 حبلول هناية الثنائية.
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 % يف الوقت املناسب(.100

 تدقيقلع بعملييت ، اضطُ 2012يف 
)س نغافورة  ةتب اخلارجيملباين املاك
 .وطوكيو(

: قاعة املؤمترات 29الربانمج 

 اجلديدة
منظمة لات مسؤولية بيئية  4.9ھ

 واجامتعية تكفل السالمة والأمن
للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين 

 واملمتلاكت املادية واملعلومات

جراءات تأأمني احمليط حسب  كامل اإ اإ
معايري الأمم املتحدة ادلنيا للأمن 

-UN H) التشغييل يف املقار
MOSS )  ابلنس بة لقاعة الويبو

 اجلديدة للمؤمترات

جراءات تأأمني  ل ينطبق كامل اإ اإ
الأمم احمليط حسب معايري 
املتحدة ادلنيا للأمن 
 UN) التشغييل يف املقار

H-MOSS)  حبلول هناية
2015 

من احمليط  2014 م الانهتاء يف أأغسطس 
الأمين أأمام قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات عىل 
جانب مبىن أأرابد بوكش، وكذ ك من اجلدار 

وحبلول  املضاد لالنفجار عىل جانب طريق فرنيه.
تدابري  الانهتاء من مجيع ،  م2015هناية عام 
 .الالزمة لإكامل هذا املرشوعالأخرى التأأمني 

: الرشاكت 30الربانمج 

 الصغرية واملتوسطة والابتاكر
قدرات معّززة للرشاكت  6.3ھ

الصغرية واملتوسطة من أأجل النجاح يف 
تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع 

 الابتاكر

املواد واملبادئ  تزنيلعدد مرات 
التوجهيية اخلاصة ابلرشاكت الصغرية 

 واملتوسطة

س املقارنة احملّدث يف هناية اأأس
2013: 

 77 617: زنيلعدد مرات الت
(2013) 

الصفحات:  مرات زايرةعدد 
809 210 1 (2013) 

د لحقا    :2014 ُُيد 

بعام  % مقارنة  9-) 70 559عدد مرات التزنيل: 
2013) 

الرشاكت الصغرية  عدد زايرات صفحة
بعام  % مقارنة  32-) 821 150واملتوسطة: 

2013) 

2015: 

 % مقارنة  2)+ 71 867عدد مرات التزنيل: 
 (2014بعام 

عدد زايرات صفحة الرشاكت الصغرية 
بعام  % مقارنة  17)+ 960 196واملتوسطة: 

2014) 
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اس تخدام نظام لهاي عىل  4.2ھ : نظام لهاي31الربانمج 
، مبا يف ل ك وبشلك أأفضلنطاق أأوسع 

من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل 
 منوا

س املقارنة احملّدث يف هناية اأأس (1999عضوية وثيقة جنيف )
طرفا  متعاقدا  )هناية  46 :2013
2013) 

طرفا  متعاقدا  يف وثيقة جنيف )هناية  50 طرفا  متعاقدا   58
2015) 

 

 ]هناية املرفق الرابع والوثيقة 


