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 قامئة اخملترصات املس تخدمة يف النص الإنلكزيي 

ACE نفاذ  اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

ADR لتسوية املنازعات الس بل البديةل 

CDIP اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 

CMOs منظامت الإدارة امجلاعية 

EPM دارة الأداء املؤسيس  اإ

ERs نتاجئ مرتقبة 

FMR  تقرير الإدارة املالية 

HRMD دارة املوارد البرشية  اإ

IAOC اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

ICT ومات والتصالتتكنولوجيا املعل 

IGO منظمة حكومية دولية 

IOD شعبة الرقابة ادلاخلية 

IP امللكية الفكرية 

IPSAS املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 

LDCs  ًأأقل البدلان منوا 

P&B الربانمج واملزيانية 

PBC جلنة الربانمج واملزيانية 

PCT  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

PD ت الأداءبياان 

PI مؤرش الأداء 

PIE تقيمي مؤرش الأداء 

PPBD شعبة أأداء الربامج واملزيانية 

PMSDS دارة الأداء وتطوير املوظفني  نظام اإ

PPR تقرير أأداء الربانمج 

RBF طار قامئ عىل النتاجئ  اإ

RBM الإدارة القامئة عىل النتاجئ 

SMART د وقابل للقياس وميكن حتقيقه وذو ص د زمنياً ُمحدَّ  ةل وُمحدَّ

SMT فريق الإدارة العليا 

TISC  مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر 

TLS نظام اإشارات السري 

WIPO املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

WPR تقرير أأداء الويبو 
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فة يف تقرير أأداء الويبو للثنائية   2018/2019قامئة برامج الويبو، كام يه ُمعرَّ

 قانون الرباءات  :1الربانمج 

 : العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية2الربانمج 

 : حق املؤلف واحلقوق اجملاورة3الربانمج 

 : املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية4الربانمج 

 : نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات5الربانمج 

 : نظام مدريد6الربانمج 

 : مركز الويبو للتحكمي والوساطة7الربانمج 

 : تنس يق أأجندة التمنية8الربانمج 

  البدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل منواً : 9الربانمج 

 ملتقدمة: البدلان املتحوةل والبدلان ا10الربانمج 

 : أأاكدميية الويبو11الربانمج 

 : التصنيفات واملعايري ادلولية12الربانمج 

 : قواعد البياانت العاملية13الربانمج 

ىل املعلومات واملعرفة14الربانمج   : خدمات النفاذ اإ

 : حلول الأعامل التجارية ملاكتب امللكية الفكرية15الربانمج 

 اء: الاقتصاد والإحص16الربانمج 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية17الربانمج   : اإ

 : امللكية الفكرية والتحدايت العاملية18الربانمج 

 : التواصل19الربانمج 

 : العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية20الربانمج 

 : الإدارة التنفيذية21الربانمج 

دارة الربامج واملوارد22الربانمج   : اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها23ج الربانم  : اإ

 : خدمات ادلمع العامة24الربانمج 

 : تكنولوجيا املعلومات والتصالت25الربانمج 

 : الرقابة ادلاخلية26الربانمج 

 : خدمات املؤمترات واللغات27الربانمج 

 : تأأمني املعلومات والسالمة والأمن28الربانمج 

 رية واملتوسطة ودمع املقاوةل: الرشاكت الصغ30الربانمج 

 : نظام لهاي31الربانمج 

 : نظام لش بونة32الربانمج 
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 ملخص معيل

طار أأداء معمتد .1 ىل اإ ويف الثنائيتني املاضيتني، ُأعيدت هيلكة تقرير أأداء . تُقميِّ  الويبو أأداء براجمها س نواًي، استنادًا اإ

ويُعدُّ هذا التقرير الصادر عن . افيًة عن الشؤون املالية والأداءالويبو وجرى تبس يطه ليتضمن معلومات أأكرث مشوًل وشف

اليت  2020، مبا يامتىش مع خطة الرقابة لعام 2018/2019شعبة الرقابة ادلاخلية تثبيتًا مس تقاًل لتقرير أأداء الويبو يف الثنائية 

وتمتثل . 2008رقابة ادلاخلية منذ عام وهذه يه سادس معلية تثبيت تضطلع هبا شعبة ال. وضعهتا شعبة الرقابة ادلاخلية

 أأهداف هذا التثبيت فامي ييل:

 ،2018/2019التَّحقُّق بصفة مس تقةل من موثوقية وحصة معلومات الأداء الواردة يف تقرير أأداء الويبو للثنائية  (أأ )

 .  ادلامعةومتابعة حاةل تنفيذ توصيات تقارير التثبيت السابقة من خالل الأدةل املستندية وغريها من الأدةل (ب)

ويشمل النطاق تقياميً لبياانت الأداء اخلاصة مبؤرش أأداء واحد مت اختياره عشوائيًا من لك برانمج عىل النحو الوارد يف  .2

طار الإدارة . 2018/2019تقرير أأداء الويبو للثنائية  كام يتضمن التثبيت اس تنتاجات عامة بشأأن التقدم املُحرز حنو حتسني اإ

وجرى للمرة الأوىل اختيار مؤرشي أأداء لربانمج واحد: مؤرش للماكتب . 1 خالل الثنائية قيد الاس تعراضالقامئة عىل النتاجئ

يالء اهامتم أأكرب . 20، ومؤرش للعالقات اخلارجية والرشأاكت يف الربانمج 20اخلارجية يف الربانمج  واكن ذكل هبدف اإ

 للماكتب اخلارجية يف نطاق التثبيت. 

بيااًن  32اجئ الإجيابية الرئيس ية لعملية التثبيت هذه، بناًء عىل عينة ُمختارة عشوائيًا مكونة من وفامي ييل ملخص للنت .3

 من بياانت الأداء: 

%( يف الثنائية 97بلغ عدد بياانت الأداء اليت ثبت أأهنا وجهية وقي ِّمة واحدًا وثالثني بيان أأداء ) (أأ )

 ؛2016/2017%( يف الثنائية 90ين بيان أأداء )% مقارنًة بامثنية وعرش 7، أأْي بزايدة قدرها 2018/2019

بيان أأداء  25%( مقابل 94وبلغ عدد بياانت الأداء اليت ثبت أأهنا دقيقة وقابةل للتحقق مهنا ثالثني بيان أأداء ) (ب)

 ؛  2016/2017%( يف الثنائية 81)

ًا وثالثني بيان أأداء وبلغ عدد بياانت الأداء اليت ثبت أأهنا ُُجعت بفعالية ومن السهل احلصول علهيا واحد (ج)

 ؛2016/2017%( يف الثنائية 84بيان أأداء ) 26%(، مقابل 97)

ىل  (د) شارات السري هبا دقيقًا فقد ارتفع عددها اإ %( 100) 32وأأما بياانت الأداء اليت اكن التقيمي اذلايت لنظام اإ

 . 2016/2017%( يف الثنائية 84) 26مقابل  2018/2019يف الثنائية 

ومل تس توفِّ بياانت الأداء املعايري يف أأربعة من معايري . وجود فرص للتحسني يف حاةل واحدة وأأسفر التثبيت عن .4

 التثبيت الس تة، واس توفت املعيارين املتبقيني استيفاًء جزئيًا فقط.

لقاء نظرة عامة عىل مؤرشات الأداء خالل الثنائيتني املاضيتني أأن مؤرشات الأداء اس مترت يف اخلضوع  .5 ويتضح عند اإ

ىل 3بنس بة  2018/2019وقد اخنفض عدد مؤرشات الأداء يف الثنائية . تبس يط والتحسنيلل  مؤرشًا بعد  279% فوصل اإ

                                                           
 برانجمًا.  31بيااًن بشأأن  32يبلغ اإجاميل عدد بياانت الأداء اخلاضعة لالس تعراض   1
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وعىل الرمغ من اخنفاض العدد الإجاميل ملؤرشات الأداء مبقدار مثانية . 2016/2017مؤرشًا يف الثنائية  287أأن اكن 

ىل تعديل صيغة ما ي عداد وثيقة الربانمج 33مؤرشًا ) 92قرب من مؤرشات، يشري الاس تعراض التفصييل اإ %( عند اإ

واكن من دواعي تكل التعديالت أأو التغيريات: حتسني صيغة مؤرشات الأداء وربطها . 2018/2019واملزيانية للثنائية 

دة، أأو جتزئة بعض املؤرشات اإىل مؤرشات خمتلفة من أأجل حتسني ال  . شفافيةابلنتاجئ املرتقبة، أأو دمج مؤرشات أأداء ُمحدَّ

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ عن طريق تقليل عدد النتاجئ  وقد بُذلت عىل مدار الثنائيتني املاضيتني هجود متواصةل لتبس يط اإ

 . 2016/2017، أأْي اخنفض مبقدار نتيجة واحدة مقارنًة ابلثنائية 2018/2019يف الثنائية  38وبلغ عدد النتاجئ املرتقبة . املرتقبة

% من اجمليبني عىل 81تقصاء مديري الربامج واملناوبني املسؤولني عن الإبالغ عن أأداء الربامج أأن ويوحض اس   .6

دارة اخملاطر تؤدي اإىل  الاس تقصاء يرون أأن الإدارة القامئة عىل النتاجئ حتدث بطريقة تشاركية وبن اءة مما جيعلها مفيدًة، وأأن اإ

% من اجمليبني(، وأأن الإطار مناسب ومالمئ لأهداف الويبو 93عىل النتاجئ )الوقوف عىل اخملاطر املتعلقة ابلإدارة القامئة 

 . % من اجمليبني(74% من اجمليبني( ومفيد أأيضًا للمساءةل أأمام ادلول الأعضاء )82الاسرتاتيجية )

اء، مفن ورمغ الإقرار بأأن نتاجئ الاس تقصاء تعرب عن تصورات مديري الربامج واملناوبني اذلين أأجابوا عن الاس تقص .7

 املالمئ أأن تُس تكشف، وأأن تُعالَج عند الاقتضاء، الظروف اليت تؤدي اإىل هذه التصورات، ويرد فامي ييل ملخص لبعضها. 

لها املسؤولية الاكمةل عهنا، ليك  .8 وتكرر شعبة الرقابة ادلاخلية تأأكيد أأمهية املشاركة الاكمةل للربامج يف هذه العملية وحتمُّ

% من اجمليبني أأشاروا اإىل عدم وجود مؤرشات وأأهداف 48وأأظهر الاس تقصاء أأن . الالزتام الاكملحتظى ابلتأأييد التام و

ماكنية القياس والتحقق والواقعية واحرتام املهل ) ( يف الثنائية SMARTوأأسس مقارنة أأقل عددًا وتتسم مبزيد من ادلقة واإ

ن اختيار مؤرشاهتم وجودة بياانهتم منذ أ خر معلية % من اجمليبني اإىل حتسُّ 52وعالوة عىل ذكل، أأشار حنو . 2018/2019

 تثبيت. 

ضافًة اإىل ذكل، تُظهر نتاجئ الاس تقصاء أأن  .9 ىل أأهنم قد وجدوا مؤرشًا أأو مؤرشين غري 35واإ % من اجمليبني أأشاروا اإ

د  فني تعريفًا جيدًا أأو غري مناس بني لأنشطة براجمهم. وحدَّ ة اإىل مخسة مؤرشات أأداء % من اجمليبني ما يرتاوح من ثالث12ُمعرَّ

فة تعريفًا جيدًا أأو غري مناس بة لأنشطة براجمهم ىل . غري ُمعرَّ ويدل ذكل عىل رضورة الاس مترار يف تقدمي التوجيه التقين اإ

دة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها وذات صةل وحمددة املدة الزمنية  عداد مؤرشات ُمحدَّ الربامج، ل س امي املساعدة عىل اإ

(SMART)2، فسوف يُساعد ذكل عىل . والأدوات املناس بة للحصول عىل البياانت ذات الصةل لالإبالغ عن املؤرشات

م الربامج وجناهحا املنشود وقراراهتا املتخذة طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ ذا فائدة كبرية يف رصد تقدُّ  . ضامن أأن يكون اإ

ىل أأهنم اس تخدموا م50وأأشار أأيضًا  .10 ويُعد  اس تخدام . ؤرشات الأداء يف الأغراض الإدارية املعتادة% من اجمليبني اإ

مؤرشات الأداء والنتاجئ ذات الصةل يف الأغراض الإدارية هدفًا رئيس يًا عند تعممي ممارسات الإدارة القامئة عىل النتاجئ داخل 

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ هل فائدة 66وكذكل رأأى . املنظمة كبرية يف رصد التقدم املُحرز والنجاح % من اجمليبني أأن اإ

وينبغي بذل مزيد من اجلهود . % أأنه ميكن القيام ابملزيد يف هذا الصدد23املنشود واختاذ القرارات يف الربامج، ولكن رأأى 

دارية.   لرتس يخ فائدة الإدارة القامئة عىل النتاجئ بوصفها أأداة اإ

                                                           
SMART – Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound 2 
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. (2016/2017% يف الثنائية 42الرصد متاحة بسهوةل للربامج )% من اجمليبني أأن أأدوات وأأنظمة 48وأأخريًا، رأأى  .11

بالغ مفيدة يف الوقت املناسب48وكذكل رأأى  وتشري هذه . % من اجمليبني أأن الربامج الأخرى تُطلعهم عىل بياانت رصد واإ

ضفاء الطابع املؤسيس عىل ثقافة تبادل املعرفة، فضاًل عن تعزيز اس   تخدام الأدوات والعمليات النتاجئ اإىل وجود فرصة لزايدة اإ

 احلالية دلمع تبادل املعرفة. 

، ونُف ِّذت جزئيًا توصية أأخرى، وتوجد 2016/2017وقد نُف ِّذت لكيًا توصية واحدة من توصيات تثبيت تقرير  .12

 وقد نُف ِّذت وُأغلِّقت ُجيع التوصيات الصادرة عن. توصيتان أأصبحتا غري منطبقتني بسبب توقف مؤرشات الأداء املعنية

 . (2012/2013و 2014/2015معلييت التثبيت السابقتني )

ول تقدم شعبة الرقابة ادلاخلية أأي توصية رمسية بناًء عىل هذا التثبيت، ولكهنا س تواصل رصد التنفيذ الاكمل  .13

قرارات املقرتحة للتوصيات املتبقية الناش ئة عن تقرير التثبيت السابق. كام أأن النقاط الرئيس ية اليت ُطرحت يف هذا التقرير وال

دارة القامئة  ط لإجراهئا لحقًا، ل س امي التدقيق والتقيمي اجملمتعان لالإ سوف ختضع للرصد من خالل معليات تدقيق وتقيمي ُمخطَّ

جراؤهام يف النصف الثاين من الثنائية   . 2020/2021عىل النتاجئ يف الويبو، املقرر اإ

 مقدمة .1

م وثيقة الربانمج واملزيانية امل  .14 طارًا لقياس أأداء الربامج س نواًي داخل املنظمةتُقد ِّ ولهذا الغرض، يُعد  تقرير أأداء . عمتدة اإ

م اإىل جلنة الربانمج واملزيانية لك س نة ، جرى تبس يط تقرير أأداء الويبو وُأعيد 2016/2017وابتداًء من الثنائية . الويبو ويُقدَّ

م . داء الربانمجتصمميه، مع دمج تقرير الإدارة املالية السابق وتقرير أأ  جنازها ملؤرشات الأداء تقياميً ذاتيًا وتُقد ِّ وتُقمي ِّ برامج الويبو اإ

 مث تتوىل شعبة أأداء الربامج واملزيانية حفص التقارير الواردة من الربامج ودجمها لإعداد تقرير أأداء الويبو. . تقريرًا عن ذكل

ىل . بة الرقابة ادلاخليةوهذا هو سادس تثبيت مس تقل لتقرير أأداء الويبو جُتريه شع  .15 وقد ُأجري هذا التثبيت استنادًا اإ

ف يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  تقارير أأداء الويبو الفردية اليت أأعدهتا وقدمهتا برامج الويبو عىل النحو املُعرَّ

2018/2019. 

 أأهداف تثبيت تقرير أأداء الويبو .2

 تمتثل أأهداف معلية التثبيت هذه فامي ييل: .16

 ،2018/2019لتَّحقُّق بصفة مس تقةل من موثوقية وحصة املعلومات الواردة يف تقرير أأداء الويبو للثنائية ا (أأ )

 . ومتابعة حاةل تنفيذ توصيات تقرير التثبيت السابق من خالل الأدةل املستندية وغريها من الأدةل ادلامعة (ب)

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ، مبا يف ذكل ويش متل التثبيت أأيضًا عىل اقرتاحات ومالحظات عامة بشأأن تعزيز اإ  .17

 . املساءةل عن النتاجئ داخل الويبو



WO/PBC/31/7 
8 

 

 نطاق تثبيت تقرير أأداء الويبو واملهنجية املس تخدمة .3

جراء حتليل متعمق لبياانت الأداء  .18 جرت العادة يف معليات التثبيت السابقة اليت قامت هبا شعبة الرقابة ادلاخلية عىل اإ

د يف تقرير أأداء الويبواخلاصة مبؤرش أأداء و  ولكن، وللمرة الأوىل، مت . احد ُمختار عشوائيًا للك برانمج عىل النحو املُحدَّ

دراج 20اختيار مؤرشي أأداء للربانمج  ، أأحدهام للعالقات اخلارجية والرشأاكت وال خر للماكتب اخلارجية، من أأجل اإ

 . 3مؤرش أأداء 32اليت خضعت للتقيمي يف س ياق معلية التثبيت وبلغ مجموع مؤرشات الأداء . املاكتب اخلارجية داخل النطاق

أأما املعايري اليت اس ُتخدمت للتحقق من بياانت الأداء الواردة يف تقارير أأداء الويبو الفردية فقد ظلَّت دون تغيري و  .19

ب. 4لأغراض الاتساق شارات السري املس تخدم يف الإ ضافًة اإىل ذكل، قمي  التثبيُت مدى دقة نظام اإ جناز الهدف واإ الغ عن اإ

د ملؤرش الأداء ٌل ملعايري التثبيت.. املُحدَّ  ويرد يف املرفق الثالث لهذه التقرير رشٌح ُمفصَّ

جراء مقابالت خشصية عرب برانمج  .20 ن التثبيت اس تعراضًا للأدةل املستندية ادلامعة اإىل جانب اإ وعرب  ™Skypeويتضمَّ

 مؤرشًا. 32والإبالغ يف ضوء مؤرشات الأداء املُختارة عشوائيًا البالغ عددها الهاتف مع كبار املوظفني املسؤولني عن الرصد 

مة سلفاً  )أألِّف(  املعلومات املُقدَّ

عت املعلومات ال تية قبل بدء معلية التثبيت: .21 طار الأعامل التحضريية لعملية تثبيت تقرير أأداء الويبو، ُوز ِّ  يف اإ

، من شعبة أأداء الربامج واملزيانية اإىل ُجيع مديري الربامج، 2020فرباير  4رساةل ابلربيد الإلكرتوين، بتارخي  (أأ )

 من أأجل تقدمي مبادئ توجهيية وجداول زمنية لإعداد مدخالت تقرير أأداء الويبو وتقدميها،

، من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإىل ُجيع مديري الربامج، لإبالغهم 2020مارس  25ومذكرة، بتارخي  (ب)

 لية التثبيت املس تقةل ومواعيدها.ابخلطوات الرئيس ية لعم 

 أأخذ عينات عشوائية )ابء(

ليك تُيّس ِّ عىل أأعضاء  ™ Skypeاختذ موظفو شعبة الرقابة ادلاخلية الرتتيبات الالزمة لعقد اجامتعات عرب برانمج  .22

وترد يف املرفق . لك برانمجفريق الإدارة العليا أأو مناوبهيم/ ممثلهيم املعينني الاختيار العشوايئ ملؤرشات أأداء من أأجل تثبيت 

ومتثل مؤرشات الأداء املُختارة . الرابع لهذا التقرير قامئٌة ابملوظفني اذلين شاركوا يف الاختيار العشوايئ ملؤرشات الأداء

جاميل عدد املؤرشات املس تخدمة يف الثنائية  279من أأصل  32% )11.5عشوائيًا حنو  . 2018/2019مؤرش أأداء( من اإ

ذت تدا وعالوة عىل ذكل، مت اختيار مؤرشي أأداء . بري لستبعاد مؤرشات الأداء املُختارة يف معلية التثبيت السابقةواختُّ

وميكن الاطالع عىل تقياميت التثبيت اخلاصة . ، أأحدهام للماكتب اخلارجية وال خر للعالقات اخلارجية والرشأاكت20للربانمج 

 لهذا التقرير.بلك مؤرش ُمختار عشوائيًا يف املرفق الثاين 

                                                           
 . 20مت اختيار مؤرشي أأداء للربانمج  3
ماكنية التحقق مهنا، والإبالغ يف  املعايري يه: الوجاهة والقمية، والكفاية والشمول، وُجع البياانت بفعالية 4 وسهوةل احلصول علهيا، ودقة البياانت واإ

 املواعيد املناس بة، والوضوح والشفافية.
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ملناقشة بياانت الأداء املس تخدمة يف رصد التقدم املُحرز بناء  ™Skypeوحدد فريق التثبيت مواعيد اجامتعات عرب  .23

ىل أأدةل ميكن التحقق مهنا وواثئق دامعة  . عىل مؤرشات الأداء املُختارة والإبالغ عنه، واستند الفريق يف معليات التثبيت اإ

دارة القامئة عىل النتاجئ اس تقصاء بشأأن اإطار )جمي(  الويبو لالإ

طار معلية تثبيت تقرير أأداء الويبو، وزعت شعبة الرقابة ادلاخلية اس تقصاءً  .24 خشصًا من مديري  118عىل  5يف اإ

الربامج واملناوبني وغريمه من الأشخاص املسؤولني عن الإبالغ عن الأداء، لتلقي تعقيباهتم عىل الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف 

 %(. 41موظفًا ) 48وبلغ مجموع املوظفني اذلين شاركوا يف هذا الاس تقصاء . لويبوا

 اجامتعات التثبيت وتقياميت تثبيت الربامج الفردية )دال(

مع املوظفني املسؤولني عن الإبالغ بناًء  ™Skypeعقدت شعبة الرقابة ادلاخلية اجامتعات مبارشة و/أأو عرب برانمج  .25

يضاحات بشأأن اس تخدام معلومات تقرير أأداء الويبو وبشأأن تنفيذ توصيات انش ئة عىل مؤرشات الأداء للحص ول مهنم عىل اإ

 . عن معليات تثبيت سابقة

ىل  2020أأبريل  6وُأجريت أأعامل التثبيت امليدانية يف الفرتة من  .26 ، وتضمنت عقد اجامتعات عرب 2020يونيو  12اإ

Skype™نية اليت قدمهتا الربامج.، والتحقق من حصة الواثئق والأدةل الإلكرتو 

 أأوجه القصور )هاء(

ن وجه القصور الرئييس للتثبيت، كام اكن احلال يف الثنائية السابقة، يتعلق ابملهنجية اليت اعمتدهتا واس تخدمهتا شعبة  .27 اإ

جاميل مؤرشات الأداء ىل نتاجئ وميكن أأن يؤدي ذكل. الرقابة ادلاخلية، ويه الاكتفاء بتثبيت عينة ُمختارة عشوائيًا من اإ  اإ

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ بأأمكهل يف الويبو ولكن عىل الرمغ من بعض أأوجه . واس تنتاجات قد ل تعرب ابلرضورة عن اإ

وتشمل أأوجه . القصور، ل يزال أأخذ عينات عشوائية هو أأنسب طريقة لتقيمي جودة بياانت الأداء بعمق اكٍف ومعقول

وترد يف املرفق اخلامس تفاصيل . اظ عىل الاتساق وقابلية املقارنة بني معليات التثبيت السابقةالقصور: القيود الزمنية، واحلف

 عن عينة مؤرشات الأداء املُختارة عشوائيًا.

 حاةل توصيات التثبيت السابق)واو( 

يًا توصية أأخرى، ، ونُف ِّذت جزئ 2016/2017نُف ِّذت لكيًا توصية واحدة من توصيات تثبيت تقرير أأداء الويبو للثنائية  .28

وتوجد توصيتان أأصبحتا غري منطبقتني بسبب توقف مؤرشات الأداء املعنية. وقد نُف ِّذت وُأغلِّقت ُجيع التوصيات الصادرة 

 . (2012/2013و 2014/2015عن معلييت التثبيت السابقتني )

                                                           
 . ترد نتاجئ الاس تقصاء يف املرفق الأول لهذا التقرير 5
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 بشأأن تثبيت تقرير أأداء الويبو مالحظات .4

 الإجنازات الرئيس ية  )أألف(

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ خالل الثنائية  ميكن تلخيص بعض .29 دارة أأداء الربامج واإ الإجنازات الرئيس ية املتعلقة ابإ

 عىل النحو التايل: 2018/2019

عادة تصممي لوحات متابعة الأهداف  2018/2019جرى تعزيز تقرير أأداء الويبو للثنائية  (أأ ) من خالل اإ

ضافًة اإىل ذكل، جرى تعزيز التقرير . داء حسب النتاجئ املرتقبةالاسرتاتيجية، فأأصبحت تتضمن حملة عامة عن الأ  واإ

طار  2019املرحيل للصناديق الاستامئنية لعام  من أأجل تقدمي حملة عامة عن النتاجئ الرئيس ية اليت حتققت يف اإ

 ؛2019الصناديق الاستامئنية يف عام 

يضاحات اس تخدام املزيانية، اليت جرى حدث قسم لأبرز الأمور املتعلقة بأأجندة التمنية، ابلإضافة اإ اس تُ  (ب) ىل اإ

 دجمها عىل مس توى املنظمة؛ 

ىل النتاجئ (ج) وتعزيز دورة -اس متر تعزيز معليات الإدارة القامئة عىل النتاجئ بوصفها وس يةل لرتس يخ ثقافة الاستناد اإ

دارة الأداء دلى الويبو ذت: ". اإ ِّ حاطات منتظم1وفامي ييل بعض التدابري اليت اختُّ ة بشأأن الإدارة القامئة عىل " تقدمي اإ

" واس تخدام 3" وتعزيز رصد الأداء وتتبُّع النتاجئ؛ "2وما فوق(؛ " 5-النتاجئ يف الويبو مجليع كبار املديرين اجلدد )ف

زة لعملية تنفيذ خطة العمل من أأجل الاسرتشاد هبا عند اختاذ القرارات؛  حتليالت ُمعزَّ

دارة املشاريع يف  (د) طار حومكة اإ د اإ دارة املشاريع . 2018/2019الثنائية وُحد ِّ ونتيجًة ذلكل، جرى تعزيز مهنجية اإ

دارة . اخلاصة حبافظة مشاريع اخلطة الرأأساملية الرئيس ية وعالوة عىل ذكل، اكن هناك تدريب شامل مس متر عىل اإ

دار  طار نتاجئ الويبو، واس متر دمج التخطيط للمشاريع يف دورة اإ    ة أأداء الويبو؛املشاريع مرتبط ارتباطًا اتمًا ابإ

وجرى توحيد معلية قياس "الرضا" عن خدمات الويبو وأأنشطهتا، مما أأاتح لأول مرة القدرة عىل الإبالغ عن  (ه)

ومن ال ن فصاعدًا، سوف يُطبَّق الإطار املوحد لرضا العمالء واملقياس . النتاجئ مكؤرش قوي ولكي عىل رضا العمالء

برضا معالء الويبو )خدمات امللكية الفكرية وبرامج وأأحداث تكوين املتوازن عىل ُجيع الاس تقصاءات اخلاصة 

 الكفاءات(؛

ىل . يف الثنائية السابقة 39، مقابل 38اإىل  2018/2019واخنفض عدد النتاجئ املرتقبة يف الثنائية  (و) ضافًة اإ واإ

ىل   .2016/2017يف الثنائية  287، مقابل 2018/2019يف الثنائية  279ذكل، اخنفض عدد مؤرشات الأداء اإ

 مالحظات عامة  )ابء(

ن نتاجئ تقياميت تثبيت فرادى الربامج اليت ُأجريت عىل  .30 مؤرشًا من مؤرشات الأداء املُختارة عشوائيًا وبياانت  32اإ

ىل املالحظات العامة التالية.20برانجمًا )ُاْختِّرَي مؤرشا أأداء للربانمج  31الأداء اخلاصة بلك مؤرش مهنا عرب   ( أأدت اإ

تحقق من حصة بياانت الأداء واملعلومات ادلامعة املس تخدمة لالإبالغ يف ضوء مؤرشات الأداء، اكنت أأمه وبعد ال  .31

 مواطن القوة احملددة تمتثل فامي ييل: 
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%( يف الثنائية 97بلغ عدد بياانت الأداء اليت ثبت أأهنا وجهية وقي ِّمة واحدًا وثالثني بيان أأداء ) (أأ )

 ؛2016/2017%( يف الثنائية 90قارنًة بامثنية وعرشين بيان أأداء )% م7، أأْي بزايدة قدرها 2018/2019

بيان أأداء  25%( مقابل 94وبلغ عدد بياانت الأداء اليت ثبت أأهنا دقيقة وقابةل للتحقق مهنا ثالثني بيان أأداء ) (ب)

 ؛  2016/2017%( يف الثنائية 81)

احلصول علهيا واحدًا وثالثني بيان أأداء  وبلغ عدد بياانت الأداء اليت ثبت أأهنا ُُجعت بفعالية ومن السهل (ج)

 ؛2016/2017%( يف الثنائية 84بيان أأداء ) 26%(، مقابل 97)

ىل  (د) شارات السري هبا دقيقًا فقد ارتفع عددها اإ %( 100) 32وأأما بياانت الأداء اليت اكن التقيمي اذلايت لنظام اإ

  .2016/2017%( يف الثنائية 84) 26مقابل  2018/2019يف الثنائية 

% 94وبلغ تقيمي ُجيع معايري التثبيت الس تة . وقد زادت اجلودة العامة لبياانت الأداء، عند مقارنهتا ابلتثبيت السابق .32

%. وأأسفر التثبيت عن وجود 80أأو أأكرث. وفامي س بق، اكنت توجد أأربعة فقط من أأصل س تة معايري تثبيت يزيد تقيميها عىل 

 بياانت الأداء املعايري يف أأربعة من معايري التثبيت الس تة، واس توفت املعيارين ومل تس توفِّ . فرص للتحسني يف حاةل واحدة

 املتبقيني استيفاًء جزئيًا فقط.

وميكن حتسني صياغة مؤرشات أأداء بعض الربامج لتحسني قياس الأداء والإجناز املُحَرز لبلوغ النتاجئ املرتقبة اخلاصة  .33

% يف الثنائية 29% من املُجيبني عن اس تقصاء الإدارة القامئة عىل النتاجئ )35وعىل سبيل البيان، أأشار . هبذه الربامج

فني تعريفًا جيدًا أأو غري مناس بني لرباجمهم، 2016/2017 ىل أأهنم وجدوا مؤرشًا أأو مؤرشين من مؤرشات الأداء غري ُمعرَّ ( اإ

ة مؤرشات أأداء. وتقارن الأشاكل ( ما يرتاوح من ثالثة اإىل مخس2016/2017% يف الثنائية 6% مهنم )12بيامن وجد 

ىل  1الواردة أأدانه )من   ( جودة معايري التثبيت خالل الثنائيات الثالثة املاضية. 4اإ

 

 ُجعهتا شعبة الرقابة ادلاخليةبياانت املصدر: 
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ثنائيات الوارد أأعاله عدد بياانت الأداء اليت اس توفت مبا فيه الكفاية معايري التثبيت عىل مدار ال  1يقارن الشلك و  .34

 .وقد حتسنت نتاجئ املعايري الس تة ُجيعها، مقارنًة ابلثنائية املاضية. الثالثة املاضية

 

 املصدر: بياانت ُجعهتا شعبة الرقابة ادلاخلية

الوارد أأعاله، اخنفض عدد الربامج اليت قدمت بياانت أأداء مس توفية جزئيًا للمعايري، مقارنًة  2وكام يتضح من الشلك  .35

 . ملاضيةابلثنائية ا

 

 املصدر: بياانت ُجعهتا شعبة الرقابة ادلاخلية
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يف معظم املعايري، ابس تثناء معياري  1وظل عدد بياانت الأداء اليت مل تس توفِّ معايري التثبيت اثبتًا عند الرمق  .36

 سابقة. الوجاهة/القمية وُجع البياانت بفعالية/سهوةل احلصول علهيا، الذلين شهدا حتس نًا مقارنًة ابلثنائية ال 

 ملخص نتاجئ تثبيت بياانت الأداء: 1اجلدول 

تس تويف املعايري مبا فيه  املعايري

 الكفاية

 مل تس توفِّ املعايري تس تويف املعايري جزئياً 

عدد بياانت   

 الأداء

النس بة 

 املئوية

عدد بياانت 

 الأداء

النس بة 

 املئوية

عدد بياانت      

 الأداء

النس بة 

 املئوية

 %0 0 %3 1 %97 31 الوجاهة/ القمية

 %3 1 %3 1 %94 30 الكفاية/ الشمول

ُجع البياانت بفعالية/ 

 سهوةل احلصول علهيا

31 97% 1 3% 0 0% 

ماكنية التحقق  %3 1 %3 1 %94 30 ادلقة/ اإ

الإبالغ يف املواعيد 

 املناس بة

30 94% 1 3% 1 3% 

 %3 1 %3 1 %94 30 الوضوح/ الشفافية

        

 غري دقيق ل للقياسغري قاب دقيق  

عدد بياانت   

 الأداء

النس بة 

 املئوية

عدد بياانت 

 الأداء

النس بة 

 املئوية

النس بة  عدد بياانت الأداء

 املئوية

شارات  دقة نظام اإ

 السري

32 100%  0 0% 0 0% 

 ُجعهتا شعبة الرقابة ادلاخليةبياانت : املصدر 

داء اليت اس توفت املعيار مبا فيه الكفاية أأو اس توفته جزئيًا أأو مل الوارد أأعاله عدد ونس بة بياانت الأ  1ويوحض اجلدول  .37

عىل سبيل املثال، من بني بياانت الأداء . تس توفه، وذكل من بني بياانت الأداء الثنني والثالثني اليت خضعت لالس تعراض

مة لقياس مؤرشات الأداء املُختارة الثنني والثالثني اكن هناك  %( مناس بًا وذا قمية، وبيان واحد مناس بًا 97بيااًن ) 31املُقدَّ

 . وذا قمية جزئياً 

شارات السري، أأْي عدد احلالت اليت اكنت فهيا درجة التقيمي اذلايت لتحقيق  1ويلخص اجلدول  أأيضًا مدى دقة نظام اإ

شار  ات السري خالل الثنائيات مؤرشات الأداء بناًء عىل الأهداف احملددة تتسم ابدلقة. وفامي ييل حتليل أأكرث تفصياًل لنظام اإ

 الثالثة املاضية.
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 املصدر: بياانت ُجعهتا شعبة الرقابة ادلاخلية

شارات السري خالل الثنائيات الثالثة الأخرية 4يوحض الشلك و  .38 شارات السري مخسة . تطور دقة نظام اإ ويقدم نظام اإ

وأأجرت معلية التثبيت تقياميً دلقة حاةل . ، ومتوقف6ياسخيارات: ُمحقَّق لكيًا، وُمحقَّق جزئيًا، وغري ُمحقَّق، وغري قابل للق 

مة.  ىل بياانت الأداء املُقدَّ  مؤرش الأداء املُبل غ عهنا استنادًا اإ

شارات السري  .39 ىل أأن ُجيع الربامج الواحدة والثالثني أأبلغت بدقة عن اإ وكام يتضح من الشلك السابق، تشري النتاجئ اإ

% مقارنًة ابلثنائية السابقة اليت اكنت 100وتبلغ نس بة هذه ادلقة . ثالثني املُختارة عشوائياً اخلاصة مبؤرشات الأداء الثنني وال 

 . %( تتسم ابدلقة84فهيا بياانت الأداء اخلاصة بس تة وعرشين مؤرشًا )

 مالحظات التثبيت حسب املعايري )جمي(

 الوجاهة/ القمية  "1"

هيدف هذا املعيار اإىل حتديد وجاهة وقمية املعلومات  .40

املس تخدمة لالإبالغ عن مؤرشات الأداء والنتاجئ املرتقبة، وتنفيذ 

الربانمج بوجه عام، ل س امي لغرض قياس التقدم امللموس والنجاح 

ذا اكن القياس المكي لبياانت الأداء والإبالغ . املنشود كام أأنه يُقمي ِّ ما اإ

                                                           
يامن يكون أأساس املقارنة غري متاح، أأو حيامن " حيامن يتعذر تقيمي الأداء بسبب عدم حتديد الهدف كام ينبغي، أأو ح غري قابل للقياسيُس تخدم خيار " 6

 تكون بياانت الأداء غري اكفية لتحديد نظام اإشارات السري. 
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 . مؤرشات الأداءعهنا يتضمن معلومات تشمل ُجيع نوايح الأداء املهمة اليت وردت يف 

استيفاًء اكفيًا، بيامن اس توفت هذا املعيار  ( هذا املعيار31% من مؤرشات الأداء )97وقد اس توفت بياانت أأداء  .41

 .جزئيًا بياانُت الأداء اخلاصة بربانمج واحد

مت بياانت 23و 17و 9و 7و 6و 2ميكن الاستشهاد ابلربامج : أأمثةل عىل ممارسات جيدة موجودة .42 أأداء  كربامج قدَّ

جراء تقيمي سلمي جلودة البياانت مع الربط  ومعلومات وجهية وقي مة اس ُتخدمت يف الإبالغ عىل حنو فعال، مما يَُمك ِّن من اإ

 . الواحض بني مؤرش الأداء والنتيجة املرتقبة

 الشمول /الكفاية "2"

هذا املعيار مدى كفاية ومشول بياانت الأداء املُس تخدمة لقياس  يُقمي   .43

ذا اكنت بياانت الأداء التقدم املُ  د ما اإ حرز بناًء عىل مؤرش الأداء، وُُيد ِّ

 . تشمل ُجيع املعلومات املتاحة لإجراء ذكل التقيمي أأم ل

مة بشأأن  .44 % من مؤرشات 94وبوجه عام، اكنت بياانت الأداء املُقدَّ

( اكفيًة وشامةًل مبا فيه الكفاية للمتكني من القياس الفعيل 30الأداء )

م برانمج واحد بياانت . داء املُختارة يف ضوء النتاجئ املرتقبةملؤرشات الأ  وقدَّ

م برانمج أ خر بياانت أأداء مل  أأداء تس تويف هذا املعيار جزئيًا، بيامن قدَّ

 . تس توفِّ هذا املعيار

. ركأمثةل جيدة عند تقيمي هذا املعيا 23و 17و 6و 2ميكن الاستشهاد ابلربامج : أأمثةل عىل ممارسات جيدة موجودة .45

ىل أأدةل واقعية  . فقد اكنت جسالت أأنشطهتا شامةًل واكفيًة لقياس التقدم املُحرز يف ضوء مؤرشات الأداء املستندة اإ

 علهيا احلصول سهوةل /بفعالية البياانت ُجع "3"

لهيا،  .46 يُقمي  هذا املعيار مدى فَعالية ُجع بياانت الأداء وسهوةل الوصول اإ

 . ت الأداء وحتليلها والإبالغ عهناومدى توفر أأنظمة مالمئة لتدوين بياان

مة بشأأن و  .47 ( 31% من مؤرشات الأداء )97اكنت بياانت الأداء املُقدَّ

تس تويف هذا املعيار مبا فيه الكفاية، فقد اس تخدم أأحصاب مؤرشات الأداء 

أأنظمة وأأدوات مجلع البياانت وحتليلها والإبالغ عهنا بطريقة فعَّاةل وتتسم 

م بران. ابلكفاءة  مج واحد بياانت أأداء تس تويف املعيار جزئيًا.وقدَّ

أأنظمة وأأدوات لتدوين بياانت الأداء  27و 23و 9و 7و 6و 2اس تخدمت الربامج : أأمثةل عىل ممارسات جيدة موجودة .48

 وُجعها وحتليلها بفعالية وكفاءة. 
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 ادلقة/ اإماكنية التحقق   "4"

ذا اكنت بياانت الأداء مدعومًة مبستن .49 د املعيار ما اإ دات واحضة ُُيد ِّ

 . تسمح ابلتحقق بدقة من حصة العمليات اليت تُنتج مقاييس الأداء

مة بشأأن  .50 % من مؤرشات الأداء 94واكنت بياانت الأداء املُقدَّ

( دقيقًة وقابةًل للتحقق مهنا من خالل اس تعراض الواثئق ذات الصةل 30)

اخلية اليت اكنت متاحة يف بعض احلالت عىل مواقع الويبو الإلكرتونية ادل

م برانمج واحد بياانت أأداء دقيقة وميكن التحقق مهنا جزئيًا . واخلارجية وقدَّ

 لالإبالغ يف ضوء مؤرش الأداء، ومل يس توفِّ برانمج واحد هذا املعيار.

كأمثةل جيدة عىل  24و 22و 17و 9و 7و 15و 6و 2ميكن الاستشهاد ابلربامج : أأمثةل عىل ممارسات جيدة موجودة .51

 . اء اكنت دقيقة وميكن التحقق مهنا ومتاحة يف كثري من احلالت عىل موقع الويبو الإلكرتوينأأن بياانت الأد

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  "5"

ذا اكنت البياانت تصدر ابنتظام لتتبع  .52 يتحقق هذا املعيار مما اإ

 . التقدم املُحرز والإبالغ يف املواعيد املناس بة عن بياانت الأداء

غ عن بياانت الأداء واملعلومات ذات الصةل يف وقد لُوحظ الإبال .53

(، مما َشلكَّ أأساسًا ملتابعة 30% من احلالت )94املواعيد املناس بة يف 

ويف برانمج واحد، مل يكن . الأداء ابنتظام يف ضوء مؤرشات الأداء

الإبالغ يف املواعيد املناس بة عن بياانت الأداء واملعلومات ذات الصةل 

مساعدة عىل تتبع التقدم املُحرز يف ضوء مؤرش أأداء ذكل اكفيًا متامًا لل 

 . الربانمج، وجعزت بياانت الأداء عن استيفاء هذا املعيار يف حاةل واحدة

أأمثةل جيدة تُوحض ِّ كيف ميكن لالإبالغ يف  23و 17و 9و 8و 7و 6اكنت الربامج : أأمثةل عىل ممارسات جيدة موجودة .54

ذا اس ُتخدم لأغراض الإدارة واختاذ القرارات.املواعيد املناس بة عن بياانت الأدا ء أأن يصبح مفيدًا اإ

 الوضوح/ الشفافية   "6"

ذا اكنت بياانت الأداء تُمك ِّن  .55 د هذا املعيار ما اإ ُُيد ِّ

. املس تخدمني من الاستيعاب واختاذ قرارات بدرجة معقوةل من الثقة

ة وتتعلق الشفافية مبدى مراعاة التبليغ عن املعلومات بطريقة رصُي

 . وواحضة وحقيقية وحمايدة ومتناسقة بناًء عىل أأدةل موثقة
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مؤرشًا.  32( من مؤرشات الأداء املأأخوذة كعينة البالغ عددها 30% )94واكنت بياانت الأداء واحضًة وشفافًة يف  .56

م برانمج واحد بياانت أأداء واحضة وشفافة جزئيًا، وجعز برانمج أ خر عن استيفاء هذا املعيار.  وقدَّ

ُعرضت بياانت الأداء يف تقرير أأداء الويبو بطريقة واحضة وشفافة، ويف بعض :  عىل ممارسات جيدة موجودةأأمثةل .57

واكنت توجد أأمثةل جيدة عىل الإبالغ الواحض والشفاف يف الربامج . احلالت اكنت املعلومات متاحة لعامة الناس عىل الإنرتنت

 . 21و 9و 8و 7و 6و 2

 دقة نظام اإشارات السري  "7"

ذا اكنت  .58 شارات السري للتحقق مما اإ ُأجري تقيمي دلقة نظام اإ

تقديرات التقيمي اذلايت ميكن تربيرها عىل أأساس املعلومات املقدمة دلمع 

 . بياانت الأداء املس تخدمة لالإبالغ عن مؤرش الأداء

شارات السري دقيقًا يف ُجيع احلالت  .59 واكن الإبالغ اذلايت عن اإ

 اليت مشلهتا العينة.

 

 

 ة عامة عن اإطار الأداء حمل .5

مؤرشات الأداء يه ادلوافع الرئيس ية اليت تقيس هبا الربامج مسامههتا يف حتقيق نتاجئ الويبو املرتقبة، وحتدد جودة  .60

دة . مؤرشات الأداء جودة ووجاهة بياانت الأداء اليت تُس تخدم لقياس مؤرش الأداء ومن مثَّ فاإن وضع مؤرشات أأداء ُمحدَّ

ميكن حتقيقها وذات صةل وُمحددة زمنيًا أأمر ابلغ الأمهية لضامن أأن املقاييس الصحيحة تقيس بشلك مالمئ وقابةل للقياس و 

 حتقيق النتيجة املرتقبة، من خالل بياانت أأداء وجهية وقي مة. 

 مؤرشات الأداء والنتاجئ املرتقبة "1"

( 2018/2019، و2016/2017، و2014/2015بنظرة عامة عىل مؤرشات الأداء عرب الثنائيات الثالثة الأخرية ) .61

طار . يتضح أأن تطور مؤرشات الأداء يتناسب مع تطور النتيجة املرتقبة طار اجلهود املبذوةل لتبس يط اإ نه يف اإ وذلكل فاإ

، واخنفض 2016/2017يف  39بعد أأن اكن  2018/2019يف  38الإدارة القامئة عىل النتاجئ، اخنفض عدد النتاجئ املرتقبة اإىل 

أأدانه تفاصيل عن  5ويقدم الشلك . 2016/2017يف  287بعد أأن اكن  2018/2019يف  279لأداء اإىل عدد مؤرشات ا

 تطور مؤرش الأداء والنتاجئ املرتقبة للك برانمج عىل مدار الثنائيات الثالثة.

ىل  وعىل الرمغ من اخنفاض العدد الإجاميل ملؤرشات الأداء مبقدار مثانية مؤرشات، يشري الاس تعراض التفصييل .62 اإ

عداد 2016/2017% يف الثنائية 48مؤرشًا، بنس بة  139% )33مؤرشًا، بنس بة  92تعديل صيغة ما يقرب من  ( عند اإ

واكنت التغيريات رضورية لعدة أأس باب، مهنا حتسني صياغة مؤرشات الأداء . 2018/2019وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 
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دة، أأو جتزئة بعض مؤرشات الأداء اإىل مؤرشات خمتلفة من أأجل وربطها ابلنتاجئ املرتقبة، أأو دمج مؤرشات  أأداء ُمحدَّ

 حتسني الشفافية.

ىل توقف تسعة تقياميت  2018/2019وخلص اس تعراض ملؤرشات الأداء املُبلغ عهنا يف تقرير أأداء الويبو يف الثنائية  .63 اإ

 24مؤرشًا و 22. واكن هناك 0182/2019، اكنت مهنا مخسة مؤرشات جديدة اس ُتحدثت يف الثنائية 7ملؤرشات الأداء

أأنه من بني مؤرشات الأداء الثنني والعرشين اكن  2018/2019تقياميً غري قابل للقياس. ويوحض تقرير أأداء الويبو للثنائية 

ع يف فرتات سابقة، وأأربعة مؤرشات ُأضيفت حديثًا يف الثنائية  18يوجد  ربعة . وتتأألف التقياميت الأ 2018/2019مؤرشًا ُوضِّ

 تقياميً من فرتات سابقة.  19و 2018/2019والعرشون غري القابةل للقياس من مخسة تقياميت يف الثنائية 

 

                                                           
بعض مؤرشات الأداء لها تقياميت متعددة بشأأن ش ىت الأهداف، أأو وحدات متعددة تقوم ابلإبالغ بشلك فردي عن هدف معني، وذلكل تكون  7

 تقياميت اإشارات السري متعددة.
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 مؤرشات الأداء والنتاجئ املرتقبة للك برانمج خالل ثالث ثنائيات: 5الشلك 

 

 2018/2019و 2016/2017و 2014/2015برانمج الويبو ومزيانيهتا للثنائيات : املصدر

ج ربانم ال 2015 -2014 ؤرشات الأداء يف  وع م مجم 2017 -2016 ؤرشات الأداء يف  وع م مجم 2019 -2018 ؤرشات الأداء يف  وع م مجم

الربانمج 1 6 6 7

الربانمج 2 6 4 5

الربانمج 3 20 17 14

الربانمج 4 2 2 5

الربانمج 5 10 10 11

الربانمج 6 16 16 15

الربانمج 7 6 4 4

الربانمج 8 9 5 6

الربانمج 9 13 21 29

الربانمج 10 17 13 13

الربانمج 11 5 8 7

الربانمج 12 4 4 5

الربانمج 13 7 9 13

الربانمج 14 5 6 3

الربانمج 15 3 3 5

الربانمج 16 5 5 5

الربانمج 17 6 6 4

الربانمج 18 11 12 11

الربانمج 19 10 10 10

الربانمج 20 22 22 17

الربانمج 21 11 12 11

الربانمج 22 9 12 10

الربانمج 23 10 12 10

الربانمج 24 13 15 13

الربانمج 25 8 5 6

الربانمج 26 5 5 5

الربانمج 27 6 5 4

الربانمج 28 2 10 7

الربانمج 29 5 0 0

الربانمج 30 10 11 9

الربانمج 31 7 10 10

الربانمج 32 0 7 5

ء ؤرشات الأدا وع م مجم 269 287 279

ة قب رت اجئ امل نت وع ال مجم 38 39 38
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 رشات الأداء جودة مؤ "2"

فة تعريفًا جيدًا أأو غري 49، أأشار 2018/2019يف نتاجئ اس تقصاء  .64 ىل أأهنم مل جيدوا أأي مؤرشات أأداء غري ُمعرَّ % من اجمليبني اإ

ة 80( بأأن ما ل يقل عن 2016/2017% يف الثنائية 34% )37وثيقة الصةل بأأنشطة براجمهم. كام أأجاب  % من مؤرشات أأداهئم ُموهجَّ

ة حنو النتاجئ. 2016/2017% يف الثنائية 20% )23ت، يف مقابل حنو اخملرجا ىل أأن حنو نصف مؤرشاهتم ُموهجَّ  ( أأشاروا اإ

% من مؤرشات أأداهئم تُرك ِّز عىل الأثر، 100% و60% من املشاركني يف الاس تقصاء بأأن ما يرتاوح بني 33وأأجاب  .65

% من املشاركني يف الاس تقصاء بأأن أأقل من 40وكذكل أأفاد حنو . وذلكل تقيس الأثر الطويل الأجل الناجت عن برانجمهم )براجمهم(

 % من مؤرشات الأداء اخلاصة هبم تقيس الأثر أأو ل يوجد من بني هذه املؤرشات ما يقيس الأثر. 20

طة، ويف حني أأن مؤرشات اخملرجات مفيدة لتوجيه أأنشطة الربانمج، ويه تُس تخدم لتتبع ال اثر/النتاجئ املبارشة لهذه الأنش .66

سهامًا جزئيًا يف ُجع املعلومات ذات الصةل الالزمة لتقيمي التقدم املُحرز حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة ل اإ هنا ل تسهم اإ ن . فاإ ومن مثَّ فاإ

عداد مؤرشات موهجة حنو النتاجئ والأثر من شأأنه أأن يساعد عىل قياس النتاجئ املتوسطة والطويةل الأجل اليت حُتققها  الاس مترار يف اإ

 . خمرجات أأنشطة الربامج، وأأن يقدم مزيدًا من الأدةل املبارشة لتقيمي املسامهة يف حتقيق النتاجئ املرتقبة

( قد وجدوا مؤرشًا أأو مؤرشين غري 2016/2017% يف الثنائية 29% من اجمليبني )35وأأخريًا، تُظهر نتاجئ الاس تقصاء أأن  .67

فني تعريفًا جيدًا أأو غري مناس بني لأنشطة  د . براجمهمُمعرَّ ( ما يرتاوح بني 2016/2017% يف الثنائية 6% من اجمليبني )12وقد حدَّ

فة جيدًا أأو 2016/2017% يف الثنائية 66% مهنم )49ثالثة ومخسة مؤرشات أأداء، مقابل  ( مل ُيددوا أأي مؤرشات أأداء غري ُمعرَّ

مة جيدًا أأو غري مرتبطة عىل وحتث شعبُة الرقابة ادلاخلية الربامج ال. غري مناس بة لأنشطة براجمهم يت حددت مؤرشات أأداء غري ُمصمَّ

رفق حنو اكٍف ابلنتاجئ املرتقبة عىل أأن تعمل مع شعبة أأداء الربامج واملزيانية ملعاجلة هذه احلالت. ويرد ملخص لنتاجئ الاس تقصاء يف امل

 الأول لهذا التقرير.

 الأهداف وأأسس املقارنة "3"

ث أأسس املقارنة يف بداي .68 ة لك ثنائية لضامن أأن أأسس املقارنة تعكس الوضع يف هناية الثنائية السابقة وكذكل لإعادة حتديد حُتدَّ

الأهداف يف احلالت اليت تكون فهيا الأهداف قد حتققت حبلول هناية الثنائية السابقة. وأأسهمت معلية حتديث أأسس املقارنة يف التأأكد 

ىل أأي أأساس مقارنة بأأنه "س ُيح ما أأن أأساس املقارنة يرتبط من أأن الإشارة اإ ىل أأحد الأمرين ال تيني أأو لكهيام معًا: اإ د لحقًا" ترجع اإ دَّ

ما أأن النشاط ذي الصةل مل ُيدث بعُد للمتكن من ُجع بياانت أأساس املقارنة . مبؤرش أأداء جديد أأو بتقيمي جديد ملؤرش الأداء، واإ

تعلق مبؤرشات أأداء ي  2018/2019قارنة يف تقرير أأداء الويبو للثنائية أأساس م 40وأأحاطت شعبة الرقابة ادلاخلية علامً بأأن هناك 

 . جديدة أأو تقياميت جديدة ملؤرشات الأداء أأو مل حتدث بعُد الأنشطة اخلاصة به مجلع بياانت أأسس املقارنة

ذ .69 لت عىل معلية اس تعراض أأسس املقارنة، اإ توجد حالتان  وكذكل فاإن حتديد الأهداف يعكس أأيضًا التحسينات اليت ُأدخِّ

فقط من الأهداف اليت "س ُتحدد لحقًا" تتعلقان بأأنشطة متوقفة. كام أأحاطت شعبة الرقابة ادلاخلية علامً بأأن بعض الأهداف يُشار 

لهيا بعبارة "احلفاظ عىل ذكل" لدللةل عىل أأنه ينبغي احلفاظ عىل الهدف أأو أأساس املقارنة السابق. وترى شعبة الرقابة ادلاخلية أأنه  اإ

ميكن صياغة هذه العبارة عىل حنو أأفضل توخيًا للوضوح والاتساق. عىل سبيل املثال، أأحاطت الشعبة علامً ابس تخدام عبارة "احلفاظ 

عىل أأسس املقارنة السابقة" يف بعض احلالت أأيضًا، وتقرتح الالزتام ابس تخدام هذه العبارة بدًل من عبارة "احلفاظ عىل ذكل" لأهنا 

 ن الوضوح.توفر مزيدًا م
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، أأحاطت شعبة الرقابة ادلاخلية 2016/2017وأأخريًا، وفقًا للمالحظات اليت ُأبديت عند تثبيت تقرير أأداء الويبو للثنائية  .70

ن" أأو "ُمعزز" أأو وعلامً بأأن بعض الأهداف ل تزال صياغهتا غامضة  دًا )ومن أأمثةل هذه الصياغة: "ُمحسَّ ل تضع حدًا أأدىن ُمحدَّ

ً هبا أأن تذكر عىل وجه التحديد مقدار الزايدة املتوقعة عىل أأساس املقارنة. فذكل يسهم يف عدم حتديد "اس مترار"(، و  اكن حراي 

ل أأن هذه نس بة صغرية من مجموع تقياميت مؤرشات الأداء. ول يزال العمل جاراًي لتبس يط وتنقيح مؤرشات  الأهداف بشلك اكٍف. اإ

 داف، وأأسس املقارنة. الأداء/ تقياميت مؤرشات الأداء، والأه

 ملخص نتاجئ الاس تقصاء "4"

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو عىل  .71 عت شعبة الرقابة ادلاخلية اس تقصاء بشأأن اإ خشصًا من مديري الربامج  118وزَّ

ويوحض . تعقيبات( يف تقدمي 48/118% مهنم )41واملناوبني وغريمه من الأشخاص املسؤولني عن الإبالغ عن الأداء، وشارك حنو 

 .2016/2017مقارنًة ابلثنائية  2018/2019أأدانه معدل املشاركة يف الاس تقصاء عند التثبيت يف الثنائية  3اجلدول 

 (2018/2019و 2016/2017مقارنة معدل املشاركة يف الاس تقصاء ): 3اجلدول 

 2019-2018لثنائية اس تقصاء شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تثبيت تقرير أأداء الويبو ل : املصدر

 وفامي ييل ملخص لبعض التعقيبات الإجيابية اليت وردت من خالل الاس تقصاء:  .72

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يُنفَّذ بطريقة تشاركية وبن اءة مما جيعهل مفيدًا، وقد ارتفعت 81أأشار  (أأ ) ىل أأن اإ % من اجمليبني اإ

 ؛  2016/2017% يف الثنائية 71هذه النتيجة مقارنًة بنس بة 

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف برانجمهم مناسب ومالمئ لأهداف الويبو الاسرتاتيجية، ورأأى 86ورأأى  (ب) % أأن اإ

 (؛2016/2017% يف الثنائية 74% أأن مؤرش الأداء مفيد للمساءةل أأمام ادلول الأعضاء )82

ثة وبياانت الأداء اخلاصة 75وأأشار  (ج) ىل أأن معلومات الرصد املُحدَّ مبؤرشات أأداهئم تكون متاحة ابنتظام ويف الوقت % اإ

% أأن الأدوات احلالية مفيدة لتلبية مطالب أأحصاب املصلحة ادلاخليني واخلارجيني اخلاصة 70املناسب عند الاقتضاء، ورأأى 

عداد التقارير؛   ابلرصد واإ

املشاركون اذلين مل جييبوا 

عن الاس تقصاء

املشاركون اذلين مل جييبوا 

عن الاس تقصاء

72 70

60% 59%

ىل الربانمج أأشار املشارك ا  ىل الربانمج مل يُِشر املشارك ا  ىل الربانمج أأشار املشارك ا  ىل الربانمج مل يُِشر املشارك ا 

40 9 40 8

82% 18% 83% 17%

49 48

40% 41%

ائية 2016/2017 ثن بو يف ال وي ر أأداء ال تقري ائية 2018/2019 ثن بو يف ال وي ر أأداء ال تقري

ة يف الاس تقصاء ىل املشارك عدد املدعوين ا 

121 118

املشاركون اذلين أأجابوا 

عن الاس تقصاء

املشاركون اذلين أأجابوا

 عن الاس تقصاء
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ر ميكن أأن تؤثر يف حتقيق % من اجمليبني عن الاس تقصاء أأهنم رصدوا يف جسالت اخملاطر افرتاضات وخماط93ورأأى  (د)

% مقارنًة بعملية 10وهذه النس بة أأكرب مبقدار . 2018/2019النتاجئ املرتقبة املسجةل يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

 التثبيت املاضية.

طار الإدارة القامئة ع .73  ىل النتاجئ يف املنظمة:وأأبرزت أأيضًا نتاجئ الاس تقصاء أ راء املُجيبني بشأأن الفرص التالية لزايدة تعزيز اإ

ىل أأهنم حصلوا عىل مساعدة تقنية مفيدة بشأأن الرصد خالل الثنائية  (أأ ) وقد . 2018/2019أأشار ثالثة وس تون ُمجيبًا اإ

ىل أأن . 2014/2015% يف الثنائية 88و 2016/2017% يف الثنائية 67اخنفض معدل الردود الإجيابية من  وتشري النتاجئ اإ

دارة الربانمج القامئة عىل النتاجئ قد اخنفضت مقارنة ابلفرتات السابقة؛ بعض عنارص املساعدة التقن   ية لتتبُّع التقدم املُحرز يف اإ

دة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها وذات صةل  (ب) وعىل الرمغ من أأن الإرشادات احلالية اخلاصة بوضع مؤرشات أأداء ُمحدَّ

دة زمنيًا ) ىل اجمليبني ال خرين )البالغة نسبهتم % من اجمليبني مفيد65( وجدها SMARTوُمحدَّ ًة، ينبغي توجيه الاهامتم اإ

% يف 33% من اجمليبني )48%( اذلين مل يكونوا يعرفون هل يه مفيدة أأم ل واذلين اعرتضوا عىل أأهنا مفيدة. كام أأن 35

ماكنية ( أأشاروا اإىل عدم وجود مؤرشات وأأهداف وأأسس مقارنة أأقل عددًا وتتسم مبزي2016/2017الثنائية  د من ادلقة واإ

% يف 54% من اجمليبني )52وأأخريًا، أأشار . 2018/2019( يف الثنائية SMARTالقياس والتحقق والواقعية واحرتام املهل )

ن اختيار مؤرشاهتم وجودة بياانهتم منذ أ خر معلية تثبيت؛  الثنائية السابقة( اإىل حتسُّ

ىل أأهنم اس تخدموا مؤرشات 50وأأشار  (ج) ويُعد  اس تخدام مؤرشات . الأداء يف الأغراض الإدارية املعتادة% من اجمليبني اإ

. الأداء والنتاجئ ذات الصةل يف الأغراض الإدارية هدفًا رئيس يًا عند تعممي ممارسات الإدارة القامئة عىل النتاجئ داخل املنظمة

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ هل فائدة كبرية 66وكذكل رأأى  يف رصد التقدم املُحرز والنجاح املنشود واختاذ % من اجمليبني أأن اإ

% أأنه ميكن القيام ابملزيد يف هذا الصدد. وينبغي بذل مزيد من اجلهود لرتس يخ فائدة 23القرارات يف الربامج، ولكن رأأى 

دارية؛   الإدارة القامئة عىل النتاجئ بوصفها أأداة اإ

وكذكل . (2016/2017% يف الثنائية 42هوةل للربامج )% من اجمليبني أأن أأدوات وأأنظمة الرصد متاحة بس 48ورأأى  (د)

بالغ مفيدة يف الوقت املناسب48رأأى  ىل . % من اجمليبني أأن الربامج الأخرى تُطلعهم عىل بياانت رصد واإ وتشري هذه النتاجئ اإ

 وجودة فرصة لزايدة تعزيز تبادل املعلومات داخل املنظمة؛  

ظفني اجلدد أأو اذلين نُقلوا اإىل وظيفة جديدة أأنه مل جَيرِّ اإطالعهم بقدر اكٍف وأأخريًا، رأأى أأربعة من بني عرشة من املو  (ه)

 عىل حاةل مؤرش الأداء واملقاييس ذات الصةل اليت تدخل يف نطاق مسؤوليهتم. 

ىل ثالثة جمالت  .74 مة يف الاس تقصاء، ُمقسمًة اإ وفامي ييل ملخص للفرص الرئيس ية املتاحة لالس تفادة من التعليقات املُقدَّ

 رئيس ية، يه التصممي واملعاجلة واجلودة. 
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 ملخص لأنواع التعليقات اليت أأدىل هبا اجمليبون عىل الاس تقصاء: 4اجلدول 

 جمالت التحسني املقرتحة

 اجلودة املعاجلة التصممي

  تعريف مركزي للمؤرش

 الشامل لأداء الربانمج.

  دارة الأداء جتديد اإ

املؤسيس، جلعلها أأكرث 

 سهوةل.

  جسل اخملاطر، تبس يط

ليه.  وتسهيل الوصول اإ

  منح مزيد من

 الاس تقاللية

دارة الأداء.  ىل اإ  اإ

  مزيد من الأمتتة وحتليل

املعلومات املتعلقة 

 ابلأعامل.

  حتسني دمج جسل

دارة الأداء.  اخملاطر يف اإ

  زايدة املشاركة النشطة

 يف حتديد مؤرش الأداء.

  رضورة التحول عن

 العمل يف جزر منعزةل.

  شاركة النشطة زايدة امل

للعاملني يف الصفوف 

 الأمامية.

  ماكنية القياس مؤرش أأداء يتسم مبزيد من ادلقة واإ

 والتحقق والواقعية واحرتام املهل.

 .مزيد من التفاعل وتبادل املعلومات 

 .مزيد من مؤرشات الأثر 

 .الرصد الأرسع 

  ىل الرشاكء اخلارجيني اذلين تقدمي مزيد من ادلمع اإ

 داء.يقدمون بياانت الأ 

  مزيد من التوجيه والتدريب عىل حتديد مؤرش

 الأداء وقياسه.

 .التحقق ابنتظام من مدى مالءمة أأدوات الرصد 

  مزيد من مؤرشات النتاجئ املرتبطة ابلنوايح

 اجلوهرية للمهمة.

 2019-2018نتاجئ اس تقصاء شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تثبيت تقرير أأداء الويبو للثنائية : املصدر        

 بعض التعليقات الأخرى: .75

 

 

 

 

"توجد دامئًا حاجة اإىل اتساق املؤرشات، وضامن املناقشة الشامةل والتفاق املس بق بني ُجيع أأحصاب املصلحة ادلاخليني املعنيني 

دخال أأي تغيري عىل املؤرش  ".اتابلأمر قبل اإ

"ينبغي مواءمة مؤرشات الأداء اليت تُس تخدم لقياس أأداء أأنشطة ش ىت الربامج يف ظل أأهداف اسرتاتيجية متطابقة، حىت 

دة بشلك مركزي." جراء مقارنة ذات مغزى بني تنفيذ ش ىت الربامج، وذلكل ينبغي أأن تكون مؤرشات الأداء ُمحدَّ  يتس ىن اإ

"ينبغي أأن تكون النتاجئ املرتقبة مرتبطًة مبهمة/ رؤية الفريق/ الشعبة/ القطاع، ليك يتس ىن قياس التقدم املُحَرز حنو حتقيقها وليك 

جناز املهمة/ الرؤية. فالعالقة وكيفية قياس التقدم املُحَرز بدقة تفتقران اإىل الوضوح، ه الإجراءات/ الاس تجاابت الرامية اإىل اإ  تُوج ِّ

 وميكن حتسيهنام."
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 اس تنتاجات تثبيت تقرير أأداء الويبو .6

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ اخلاص ابملنظمة .76 فقد . بوجه عام، أأكدت معلية التثبيت جمددًا اس مترار التحسينات اليت يشهدها اإ

 . ة لتسجيل الإجناز مقارنًة بعملية التثبيت املاضيةاس توىف مزيد من بياانت الأداء معايري التقيمي، وحتسنت الطريقة املس تخدم

مؤرش أأداء ُمختارًا عشوائيًا وبياانت الأداء ذات الصةل لتحديد الفرص املتاحة لزايدة  32واس تعرضت شعبة الرقابة ادلاخلية  .77

. تقارير عن هذه التدابري تعزيز هذه املؤرشات و/أأو الأدوات والعمليات املُس تخدمة لتسجيل البياانت ذات الصةل من أأجل تقدمي

دة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها وذات صةل وُمحددة  وُأبديت املالحظات التالية بناًء عىل تقيمي مؤرشات الأداء يف ضوء معايري ُمحدَّ

ىل التقارير السابقة لشعبة SMARTزمنيًا )  الرقابة ادلاخلية. ( ومبادئ الإدارة القامئة عىل النتاجئ، ومناقشات مع الربامج، والرجوع اإ

 التحسني املس متر لإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ  )أألف(

ل أأهنا يف الوقت نفسه تكرر تأأكيد أأمهية  .78 تُقر  شعبة الرقابة ادلاخلية ابلتقدم املُحَرز يف التحسني املس متر ملؤرشات الأداء، اإ

لها املسؤولية  وأأظهر الاس تقصاء . الاكمةل عهنا، ليك حتظى ابلتأأييد التام والالزتام الاكملاملشاركة الاكمةل للربامج يف هذه العملية وحتمُّ

ماكنية القياس والتحقق 48أأن  % من اجمليبني مل تكن دلهيم مؤرشات وأأهداف وأأسس مقارنة أأقل عددًا وتتسم مبزيد من ادلقة واإ

ن اختيار 52أأفاد حنو وعالوة عىل ذكل، . 2018/2019( يف الثنائية SMARTوالواقعية واحرتام املهل ) % من اجمليبني بتحسُّ

وعىل الرمغ من أأن هذه جمرد تصورات، من الأمهية مباكن معاجلة الظروف اليت تسفر . وجودة بياانهتم منذ أ خر معلية تثبيتمؤرشاهتم 

 عن هذه التصورات. 

لإدارية املنتظمة، مما يشري اإىل % من اجمليبني معلومات ُمس تقاة من مؤرشات الأداء يف العمليات ا50وكذكل ل يس تخدم  .79

داري ىل نظام اإ وأأخريًا، يُعد  تبادل . أأنه ل تزال توجد فرص أأمام الإدارة القامئة عىل النتاجئ للتحول من كوهنا جمرد أأداة لإعداد التقارير اإ

بني أأن الربامج الأخرى تُطلعهم يف % فقط من اجملي 48املعلومات عاماًل همامً للنجاح يف تبس يط الإدارة القامئة عىل النتاجئ، فقد رأأى 

ضفاء الطابع املؤسيس عىل ثقافة تبادل املعرفة، فضاًل . الوقت املناسب عىل بياانت مفيدة بشأأن الرصد والإبالغ ول بد من مواصةل اإ

دارة احملتوى املؤسيس و/أأو الأدوات الأخرى ذات الصةل دلمع تبادل امل  عرفة. عن تعزيز اس تخدام أأدوات من قبيل تطبيق اإ

داء الربامج واملزيانية عىل تقيمي ومن ال ن فصاعدًا، تشجع شعبُة الرقابة ادلاخلية الربامَج عىل مواصةل التعاون مع شعبة أأ  .80

ماكنية القياس والتحقق والواقعية واحرتام املهل ) (، ليك تضمن تصممي مؤرشات SMARTمؤرشات أأداهئا يف ضوء معايري ادلقة واإ

ب وارتباطها ابلنتاجئ املرتقبة ذات الصةل. وكذكل ينبغي بذل هجود متواصةل لتعزيز تبادل املعارف عىل نطاق الأداء عىل حنو مناس

 املنظمة. 

 توصيات تثبيت تقرير أأداء الويبو .7

ية ل تقدم شعبة الرقابة ادلاخلية أأي توصية رمسية بناًء عىل هذا التثبيت، ولكهنا س تواصل رصد التنفيذ الاكمل للتوصية املتبق  .81

كام أأن النقاط الرئيس ية اليت ُطرحت يف هذا التقرير والقرارات املقرتحة سوف ختضع للرصد من . الناش ئة عن تقرير التثبيت السابق

دارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو، ا ط لإجراهئا لحقًا، ل س امي التدقيق والتقيمي اجملمتعان لالإ ملقرر خالل معليات تدقيق وتقيمي ُمخطَّ

جر   . 2020/2021اؤهام يف النصف الثاين من الثنائية اإ
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 متابعة حاةل تنفيذ توصيات تقارير التثبيت السابقة  .8

  ُمنفَّذة لكياً 

  ُمنفَّذة جزئياً 

  غري ُمنفَّذة 

قة   مل تعد ُمنَطبِّ

احلاةل يف تقرير أأداء  التوصيات الواردة يف تقارير التثبيت السابقة

الويبو للثنائية 

2018/2019  

 تعليقات عىل حاةل تنفيذ التوصيات 

 )أأ(  1[ التوصية 2016/2017]تقرير أأداء الويبو 

)البدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط  9برانمج الويبو رمق 

الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل منوًا( ينبغي أأن يتعاون 

املشاركون يف – قياس مؤرش أأدائه مع شعبة أأداء الربامج واملزيانية عىل

بغية:  –حلقات معل الويبو اذلين يطب قون املهارات املكتس بة يف معلهم

" حتديد ومعاجلة الأس باب اجلذرية للصعوابت اليت تواجه القياس 1"

" و/أأو التواصل مع 2الفعال لبياانت الأداء اخلاصة هبذا املؤرش، "

، للحصول عىل املشورة الربامج الأخرى ذات املؤرشات املامثةل

والاطالع عىل املامرسات اجليدة بشأأن الأساليب املُس تخدمة لقياس 

عادة تصممي مؤرش الأداء 3هذه املؤرشات، " " و/أأو النظر يف اإ

 . لتحسني قياس النتاجئ املرتقبة ذات الصةل والإبالغ عهنا بشلك أأفضل

  

طار تنس يق معلية قياس أأثر  يف اإ

كوين أأنشطة الويبو اخلاصة بت

الكفاءات، جيري حاليًا توحيد 

قياس مدى تطبيق املهارات 

من منوذج  3)املس توى 

كريكباتريك( عىل نطاق املنظمة يف 

 . 2020/2021الثنائية 

  )ب(:1[ التوصية 2016/2017]تقرير أأداء الويبو 

)البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( ينبغي أأن  10برانمج الويبو رمق 

–ة أأداء الربامج واملزيانية عىل قياس مؤرش أأدائه يتعاون مع شعب

املشاركون يف الاس تقصاء اذلين أأفادوا بزايدة يف اس تخدام خدمات 

أأشهر من حضور احللقات ادلراس ية اجلواةل بشأأن  6الويبو يف غضون 

" حتديد ومعاجلة الأس باب اجلذرية 1بغية: " –خدمات الويبو ومبادراهتا

اس الفعال لبياانت الأداء اخلاصة هبذا للصعوابت اليت تواجه القي

" و/أأو التواصل مع الربامج الأخرى ذات املؤرشات 2املؤرش، "

املامثةل، للحصول عىل املشورة والاطالع عىل املامرسات اجليدة بشأأن 

" و/أأو النظر يف 3الأساليب املُس تخدمة لقياس هذه املؤرشات، "

عادة تصممي مؤرش الأداء لتحسني قياس النتا جئ املرتقبة ذات الصةل اإ

 . والإبالغ عهنا بشلك أأفضل

  

 

توقف مؤرش الأداء يف الثنائية 

بسبب عدم وجود  2018/2019

ومل . مهنجية سلمية لقياس املؤرش

يُدرج مؤرش الأداء يف الثنائية 

2020/2021. 

    )ج(:1[ التوصية 2016/2017]تقرير أأداء الويبو  
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غرية واملتوسطة ودمع املقاوةل( ينبغي )الرشاكت الص 30برانمج الويبو رمق 

–أأن يتعاون مع شعبة أأداء الربامج واملزيانية عىل قياس مؤرش أأدائه 

املشاركون يف برامج تدريبية تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت 

نة يف  زة وهمارات حمس   الصغرية واملتوسطة ممن يس تخدمون معارف معز 

اب اجلذرية للصعوابت اليت " حتديد ومعاجلة الأس ب1بغية: " –معلهم

" و/أأو 2تواجه القياس الفعال لبياانت الأداء اخلاصة هبذا املؤرش، "

التواصل مع الربامج الأخرى ذات املؤرشات املامثةل، للحصول عىل 

املشورة والاطالع عىل املامرسات اجليدة بشأأن الأساليب املُس تخدمة 

عادة 3لقياس هذه املؤرشات، " تصممي مؤرش الأداء " و/أأو النظر يف اإ

 . لتحسني قياس النتاجئ املرتقبة ذات الصةل والإبالغ عهنا بشلك أأفضل

خطوات لضامن  30اختذ الربانمج 

توزيع اس تبياانت متابعة من أأجل 

قياس "النس بة املئوية للمشاركني 

يف أأنشطة الويبو للتدريب وتكوين 

دارة  الكفاءات من ماكتب اإ

و التكنولوجيا يف اجلامعات أأ 

مؤسسات البحث اذلين يطبقون 

معارف أأو همارات معززة يف 

  معلهم".

وحتيط شعبة الرقابة ادلاخلية علاًم 

 بتوقف مؤرش الأداء.

 : 2[ التوصية 2016/2017]تقرير أأداء الويبو  

( وشعبة التصالت 16الربانمج ينبغي لشعبة الاقتصاد والإحصاء )

لكرتونية ( أأن يراجعا البياانت اخلا19الربانمج ) صة بعدد زوار املواقع الإ

ملؤرش الابتاكر العاملي وأأن يتحققا من هذه البياانت ابنتظام، وذكل 

رسالها،  لتعزيز كفاءة أأسلوب ُجع البياانت املبلغ عهنا يف هناية العام واإ

مداد موظفي شعبة  وحسن توقيهتا، ووضوهحا. وكبديل ذلكل، ينبغي اإ

اسب عىل اس تخدام أأداة الاقتصاد والإحصاء ابلتدريب املن

Google Analytics  ليك يمتكنوا من جتميع البياانت وحتليلها والإبالغ

 عن مؤرش أأداهئم بشلك مس تقل.

  

حرص الربانمج، عقب التثبيت، 

نشاء لوحة متابعة لتتبُّع  عىل اإ

 التزنيالت.

 

 

 شكر وتقدير

الويبو عىل مساعدهتم وتعاوهنم خالل هذه املهمة، ل س امي يف ظل تود شعبة الرقابة ادلاخلية أأن تشكر ُجيع الزمالء املعنيني يف 

 . 19-الظروف الصعبة الناُجة عن جاحئة كوفيد

عداد:  نغلهارت، والس يد داينيس رينيكس، والس يد بيفان اإ الس يد أأدان رويس فياللبا، والس يد أ لن غاراب، والس يدة جوليا اإ

 تشيش ميبا، والس يدة مأاكرينا توريس روس يل.

 الس يد راجيش سينغ، مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عة وتصديق: مراج
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 املرفقات

 

  2018/2019نتاجئ الاس تقصاء اخلاص بتثبيت تقرير أأداء الويبو للثنائية  املرفق الأول

 تقياميت التثبيت متضمنًة التقدير  املرفق الثاين

 تعريف معايري التثبيت  املرفق الثالث

 ات أأخذ العينات العشوائيةاجامتع املرفق الرابع

طار التثبيت  املرفق اخلامس  اإ

 

 ]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول

 

 2018/2019املرفق الأول: نتاجئ الاس تقصاء اخلاص بتثبيت تقرير أأداء الويبو للثنائية 

 الأس ئةل المتهيدية وامللكية: 1اجلزء 

 

 
 

 
 

2%

17%

19%

48%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أعترض بشدة

أعترض

ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

.حصلُت على تدريب أو توجيه أو كليهما بشأن إعداد إطاري القائم على النتائج2.1

2%

19%

15%

58%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أعترض بشدة

أعترض

ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

ق والواقعية اإلرشادات الحالية الخاصة بكيفية إعداد مؤشرات األداء التي تجمع بين الدقة وإمكانية القياس والتحقي3.1
.وعالقات تلك المؤشرات بالنتائج المرتقبة، كافية ومفيدة،(SMART)واحترام المهل

4%

8%

6%

63%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أعترض بشدة

أعترض

ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

.اإلطار القائم على النتائج الخاص ببرنامجنا يُنفَّذ بطريقة تشاركية وبنّاءة مما يجعله مفيدا  1.1
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 تقيمي املعايري : 2اجلزء 

 ة الوجاهة والقمي: 1املعيار 

 
 

2%

10%

25%

50%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أعترض بشدة

أعترض

ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

.حصلُت على مساعدة تقنية مفيدة بشأن الرصد، كلما اقتضى األمر ذلك4.1

2%

17%

29%

42%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أعترض بشدة

أعترض

ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

.تحسَّن اختيار مؤشراتي وجودة بياناتي منذ آخر عملية تثبيت1.5

0%

5%

9%

61%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أعترض بشدة

أعترض

ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

ج من 1.2 ، إطاري القائم على النتائج مناسب ومالئم ألهداف (أعترض بشدة)5إلى ( أوافق بشدة)1على مقياس ُمدرَّ
.الويبو االستراتيجية
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5%

18%

11%

50%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أعترض بشدة

أعترض

ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

ج من 2.2 د ، إطاري القائم على النتائج له قيمة كبيرة في رص(أعترض بشدة)5إلى ( أوافق بشدة)1على مقياس ُمدرَّ
.التقدم الُمحَرز، والنجاح المنشود، واتخاذ القرارات في برنامجي

2%

2%

14%

57%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أعترض بشدة

أعترض

ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

ج من 3.2 ، إطاري القائم على النتائج مفيد ألغراض المساءلة(أعترض بشدة)5إلى ( أوافق بشدة)1على مقياس ُمدرَّ
.أمام الدول األعضاء

5%

7%

25%

50%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أعترض بشدة

أعترض

ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

ج من 4.2 ، إطاري القائم على النتائج مفيد لربط خطة عملي (أعترض بشدة)5إلى ( أوافق بشدة)1على مقياس ُمدرَّ
.نظام إدارة األداء وتطوير الموظفين بنتائج برنامجي المرتقبة/ الفردية
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 فعالية ُجع البياانت وسهوةل احلصول علهيا: 2املعيار 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أعترض بشدة

أعترض

ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

ج من 1.3 مة لجمع البيان(أعترض بشدة)5إلى ( أوافق بشدة)1على مقياس ُمدرَّ ات ، أنظمة وأدوات الرصد لدينا ُمصمَّ
.بكفاءة من أجل إعداد تقارير األداء
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20%

7%

52%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أعترض بشدة

أعترض

ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

ج من 2.3 ، أنظمة وأدوات الرصد لدينا مفيدة لإلبالغ في (أعترض بشدة)5إلى ( أوافق بشدة)1على مقياس ُمدرَّ
.ضوء مقاييس األداء
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14%

14%

59%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أعترض بشدة

أعترض

ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

ج من 3.3 ، أنظمة وأدوات الرصد لدينا مفيدة لتلبية مطالب (أعترض بشدة)5إلى ( أوافق بشدة)1على مقياس ُمدرَّ
.أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين الخاصة بالرصد وإعداد التقارير
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أعترض بشدة

أعترض

ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

ج من 4.3 ، يمكن للبرامج األخرى النفاذ بسهولة إلى أنظمة (أعترض بشدة)5إلى ( أوافق بشدة)1على مقياس ُمدرَّ
.وأدوات الرصد الخاصة بنا
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ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

ج من 5.3 ام ، أنظمة وأدوات الرصد الخاصة بنا تُستخدم بانتظ(أعترض بشدة)5إلى ( أوافق بشدة)1على مقياس ُمدرَّ
.ألغراض اإلدارة



WO/PBC/31/7 
Annex I 
6 

 

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة : 3املعيار 

 

 
 

 
 

2%

16%

7%

57%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أعترض بشدة

أعترض

ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

ب عند معلومات الرصد الُمحدَّثة وبيانات األداء الخاصة بمؤشرات األداء تكون متاحة بانتظام في الوقت المناس1.4
.االقتضاء

5%

20%

27%

34%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أعترض بشدة

أعترض

ال ينطبق/ ال أعرف

أوافق

أوافق بشدة

.تُطلعنا البرامج األخرى على بيانات رصد وإبالغ مفيدة في الوقت المناسب، عند الحاجة2.4
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 جودة مؤرشات الأداء: اجلزء الثالث
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9%

2%

12%

19%

21%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ال شيء

%20أقل من 

20%-39%

40%-59%

60%-79%

أو أكثر% 80

المخرجات؟مؤشراتنطاقفيتقعالتيبرنامجكأداءمؤشراتنسبةما 9.2

16%

14%

12%

23%

14%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ال شيء

%20أقل من 

20%-39%

40%-59%

60%-79%

أو أكثر% 80

النتائج؟مؤشراتنطاقفيتقعالتيبرنامجكأداءمؤشراتنسبةما 9.3

26%

14%

12%

16%

19%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ال شيء

%20أقل من 

20%-39%

40%-59%

60%-79%

أو أكثر% 80

األثر؟مؤشراتنطاقفيتقعالتيبرنامجكأداءمؤشراتنسبةما 9.4
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12%

47%

21%

19%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أوافق بشدة

أوافق

ال ينطبق/ ال أعرف

أعترض

أعترض بشدة

وهو ما قطاعي تحقق توازنا  سليما  بين مؤشرات المدخالت والمخرجات والنتائج واألثر،/ مؤشرات أداء برنامجي. 10
.المرتقبة( أو النتائج)يقتضيه القياس الفعال لمدى تحقيق النتيجة 

35%

12%

5%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

مؤشر واحد أو مؤشران-نعم 

مؤشرات5إلى 3من -نعم 

مؤشرات5أكثر من -نعم 

ال يوجد-ال 

فة جيدا  أو غير وثيقة الصلة بأنشطة برنامجك؟. 11 هل وجدت أي مؤشرات أداء غير ُمعرَّ
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 : معلومات عامة4اجلزء 
 

خشصًا من مديري الربامج ونواهبم اإىل  118 ُدعي –جيبني اذلين حددوا برانجمهم معدل املشاركة يف الاس تقصاء حسب الربانمج، للمُ 

م   جميبًا رمق برانجمهم 48من أأصل  40املشاركة يف الاس تقصاء، وقدَّ

 
 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 املرفق الثاين

 

 املرفق الثاين: تقياميت التثبيت متضمنًة التقدير

 شطة الويبو لتكوين الكفاءات والتدريب يف جمال الرباءات اذلين حصلوا زايدة مثبتة يف معارفهم.نس بة املشاركني يف أأن : 1مؤرش أأداء الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

تس تويف املعايري جزئيًا                                  ل تس تويف املعايري تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية                  

 التعليقات/ القصور يف البياانت  انت الأداءمعايري بيا 

 الوجاهة/ القمية  .أأ .1

 

بياانت الأداء مناس بة لالإبالغ عن بياانت مؤرش الأداء لأهنا تتوافق توافقًا مبارشًا مع  

 . جوهر مؤرش الأداء )املعارف اخلاصة ابلرباءات(

مة بياانت الأداء اكفية وشامةل مبا يسمح ابلإبالغ ع  الكفاية/ الشمول  .ب.1 ن مؤرش الأداء. والبياانت املُقدَّ

 تشمل التغيري احلادث يف معارف املشاركني. 

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

لكرتونيًا وميكن   نة اإ مة هبدف الإبالغ عن مؤرش الأداء ُمخزَّ املستندات املؤيدة املُقدَّ

 اسرتجاعها بسهوةل.

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

السابق والاختبار الالحق الذلان خضع هلام املشاركون يعربان بدقة عن  الاختبار 

 البياانت اليت ُُجعت ويسمحان ابلتحقق مهنا بسهوةل. 

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

 يُبلَغ عن البياانت ابنتظام بعد تنفيذ لك نشاط من أأنشطة تكوين الكفاءات. 

 ؤرش الأداء متاحة، وجرى الإبالغ عن املعلومات بوضوح وشفافية. التقارير اخلاصة مب  الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري مبا   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 فيه الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

غري دقيق                                         غري قابل للقياس                                            دقيق    

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي اذلايت   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 ًا"، ابدلقة.الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكي

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2

 الربانمج

 تعليقات أأخرى 
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 )اثلثًا(.6عدد العالمات الواردة يف قاعدة بياانت املادة  :2مؤرش أأداء الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

تس تويف املعايري جزئيًا                   تس تويف املعايريل تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية        

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

العالمات املوجودة يف قاعدة بياانت الأداء مناس بة وذات قمية لأهنا توحض عدد   الوجاهة/ القمية  .أأ .1

. كام أأن البياانت مناس بة لدلول الأعضاء يف اتفاقية ابريس، )اثلثًا(6بياانت املادة 

 كومية ادلولية، وللأطراف املهمتة.وللمنظامت احل

عىل ُجيع العالمات  )اثلثًا(6وحتتوي قاعدة بياانت املادة بياانت الأداء شامةل.   الكفاية/ الشمول  .ب.1

 املسجةل، وأأي تغيريات خضعت لها.

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

لكرتونيًا، وميكن اسرتجاعها بسهو جُتمع  ةل من قاعدة بياانت املادة بياانت الأداء اإ

ىل قاعدة البياانت والبحث فهيا عرب موقع )اثلثًا(6 . وميكن للأطراف املعنية الوصول اإ

 .https://www.wipo.int/article6ter/en/الويبو الإلكرتوين 

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

قيقة وميكن التحقق مهنا. وميكن التأأكد من دقة عدد العالمات بياانت الأداء د 

م يف قاعدة بياانت املادة  ، )اثلثًا(6املسجةل عن طريق البحث أأو الاس تعالم املُنظَّ

struct.jsp-https://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search. 

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

يف اليوم الأخري من شهري مارس وسبمترب من لك عام، يرسل الربانمج تنبهيًا عرب  

ىل املنظامت  قلميية، واإ الربيد الإلكرتوين اإىل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والإ

ارات. احلكومية ادلولية، مبا يف ذكل الأطراف املعنية اليت اشرتكت يف خدمة الإخط

ر هذا التنبيه أأحصاب املصلحة بعدة أأمور، مهنا عدد العالمات املوجودة يف  وُُيطِّ

 وأأي تغيريات خضعت لها. )اثلثًا(6قاعدة بياانت املادة 

 بياانت الأداء واقعية وواحضة.  الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري  ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات  املُقدَّ

 .مبا فيه الكفاية

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

 دقيق                                              غري دقيق                                        غري قابل للقياس                  

شارات السريدقة نظام   .أأ .2  اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة. 

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2

  

  

  

https://www.wipo.int/article6ter/en/
https://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp
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طار اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية الفكرية.عدد البدلان اليت اعمتدت اسرتاتيجيات وط : 3مؤرش أأداء الربانمج   نية بشأأن حق املؤلف يف اإ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

        تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية                  تس تويف املعايري جزئيًا                  ل تس تويف املعايري          

 القصور يف البياانت /التعليقات  معايري بياانت الأداء 

 الوجاهة/ القمية  .أأ .1

 

بياانت الأداء مناس بة لالإبالغ عن مؤرش الأداء لأهنا تتوافق توافقًا مبارشًا مع  

الاسرتاتيجيات واخلطط الوطنية للملكية الفكرية، وتقدم معلومات عن كيفية مشول 

جراءات حق املؤلف  . هذه الاسرتاتيجيات واخلطط لأهداف واإ

مة   لشمولالكفاية/ ا  .ب.1 بياانت الأداء اكفية وشامةل مبا يسمح ابلإبالغ عن مؤرش الأداء. البياانت املُقدَّ

دراج حق املؤلف عىل املس توى الوطين للبدلان اليت جرى التصال هبا  تشمل اإ

 خالل دورة الإبالغ. 

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

مة هبدف ا  لكرتونيًا وميكن املستندات املؤيدة املُقدَّ نة اإ لإبالغ عن مؤرش الأداء ُمخزَّ

 اسرتجاعها بسهوةل.

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

مة تعكس البياانت املتعلقة حبق املؤلف مما   اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية املُقدَّ

 يسمح ابلتحقق مهنا بسهوةل. 

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

 لحة عن البياانت املطلوبة حسب احلاجة. أأبلغ ش ىت أأحصاب املص 

املعلومات اخلاصة ابلسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية متاحة، وجرى الإبالغ   الوضوح/ الشفافية  .و.1

 عن املعلومات بوضوح وشفافية. 

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتا  ج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري مبا ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 فيه الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

                دقيق                                              غري دقيق                                 غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي اذلايت بناًء عىل بياان  ت الأداء املُقدَّ

 الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2

 الربانمج
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ارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة التوعية والرتوجي العامة املرتبطة ابملو : 4مؤرش أأداء الربانمج 

 الثقايف التقليدي.

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

        تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية               تس تويف املعايري جزئيًا                           ل تس تويف املعايري

 معايري بياانت الأداء 

 

 قصور يف البياانتالتعليقات/ ال 

 

 الوجاهة/ القمية  .أأ .1

 

بياانت الأداء مناس بة لالإبالغ عن مؤرش الأداء. والبياانت اليت ُُجعت مناس بة  

 لقياس مس توى الرضا الشخيص للمشاركني يف أأنشطة التوعية والرتوجي. 

مل البياانت بياانت الأداء اكفية وشامةل مبا يسمح ابلإبالغ عن مؤرش الأداء. تش  الكفاية/ الشمول  .ب.1

دراج املعلومات املرتبطة ابلرضا الشخيص للمشاركني.  مة اإ  املُقدَّ

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

نة عىل وسائط مادية   مة هبدف الإبالغ عن مؤرش الأداء ُمخزَّ املستندات املؤيدة املُقدَّ

تاجئ عنرصًا ُممك ِّاًل وميكن اسرتجاعها عند احلاجة. وس يكون امللخص الإلكرتوين للن 

 للنظر فيه لأغراض التحليل والإبالغ.

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

تعكس الاس تبياانت ابلقدر الاكيف حاةل رضا املشاركني، وميكن التحقق من  

 املعلومات. 

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

 أأبلغ أأحصاب املصلحة عن البياانت املطلوبة حسب احلاجة.  

 ُأبلِّغ عن املعلومات بوضوح وشفافية عن طريق الاس تبياانت وتقارير املهام.  الشفافية /الوضوح  .و.1

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري مبا   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 فيه الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

                دقيق                                       غري دقيق                               غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي اذلايت   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 ر، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.الواردة يف التقري

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2

 الربانمج
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 جودة الرتُجة.: 5مؤرش أأداء الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

        ل تس تويف املعايريتس تويف املعايري مبا فيه الكفاية                         تس تويف املعايري جزئيًا                                 

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

 الوجاهة/ القمية  .أأ .1

 

مؤرش الأداء وبياانت الأداء مفيدان يف الإبالغ عن الزتام شعبة الرتُجة ملعاهدة التعاون بشأأن  

عن نتاجئ معليات الرباءات مبس توايت جودة اكفية يف الرتجامت املقدمة. ول جيري الإبالغ 

َعب  مراقبة اجلودة يف تقرير أأداء الويبو حفسب، بل يُبلَغ عهنا أأيضًا يف الاجامتعات الشهرية للشُّ

 حيث تُس تخدم النتاجئ لأغراض الرصد املنتظم والإجراءات التصحيحية.

معها أأس بوعيًا لك قسم من حُتَسب بياانت الأداء بناًء عىل نتاجئ تقارير مراقبة اجلودة اليت جي   الكفاية/ الشمول  .ب.1

وقسم  1أأقسام الرتُجة الثالثة من أأجل امللخصات، وجيمعها شهراًي قسم اللغات ال س يوية 

وقسم اللغة الإنلكزيية من أأجل تقارير أأهلية احلصول عىل الرباءات )ل  2اللغات ال س يوية 

يوجد دلى الشعبة نظام  كام. يتعامل قسم اللغة الفرنس ية مع تقارير أأهلية احلصول عىل الرباءات(

تقيمي متوامئ وورقة توجهيية بشأأن فئات الأخطاء، ومبادئ توجهيية ملراقبة جودة امللخصات، 

ومبادئ توجهيية ملراقبة جودة تقارير أأهلية احلصول عىل الرباءة )"التقارير الأولية ادلولية بشأأن 

"( من أأجل الاسرتشاد هبا يف قابلية احلصول عىل الرباءة" و"ال راء املكتوبة لإدارات البحث

 معلية مراقبة اجلودة. 

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

 

كسل. ومتتكل شعبة الرتُجة ملعاهدة التعاون بشأأن   كسل وجداول اإ جُتَمع التقارير حاليًا يف ملفات اإ

نظمة حتليل الرباءات بعض وحدات املاكرو يف برانمج ورد من أأجل التجميع. وتدرس الشعبة أأ 

، ولكن ُمنحت الأولوية جلوانب أأخرى من جوانب 2016املعلومات املتعلقة ابلأعامل منذ عام 

 ومع ذكل، مل يؤثر ذكل يف كفاءة العملية.. تكنولوجيا املعلومات

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

مرًا مفيدًا. أأضافت الشعبة مزيدًا من وحدات املاكرو لتسهيل معلية جتميع التقارير، واكن ذكل أأ  

ويتسم نظام مراقبة اجلودة ابدلقة الشديدة. والتحقق سهل نسبيًا، ولكنه يتطلب قدرًا من 

 املعرفة العملية بطريقة معل هذا النظام لتقيمي أأعامل الواكلت واملوردين اخلارجيني. 

الإبالغ يف املواعيد   .ه.1

 املناس بة

 

م هذه املعلومات س نواًي بناًء عىل البياان  ت اليت جُتمع أأس بوعيًا من أأجل امللخصات، وشهراًي تُقدَّ

وتُرسل الشعبُة البياانت الأولية اإىل شعبة . من أأجل تقارير أأهلية احلصول عىل الرباءات

 الإحصاء اليت تتوىل حساب املؤرش يف اليوم نفسه عادًة أأو يف اليوم التايل. 

خضاعها ملراقبة اجلودة. وهذه الأرقام يه عينات من ُاْختِّرَيْت بعض الرتجامت عشوائيًا لإ   الوضوح/ الشفافية  .و.1

المكيات الإجاملية، مع حتديد جحم العينات ابس تخدام منوذج اإحصايئ مشابه للمنوذج املُس تخدم 

ىل أأدىن  لكرتونية. وقد اختارت الشعبة هذا المنوذج لتقليل مقدار مراقبة اجلودة اإ يف املكوانت الإ

حصائيًا. ومن اجلدير ابذلكر حد ممكن من خالل عدم مراقبة اجل ودة بأأكرث من القدر الرضوري اإ

ح للجودة يف ُجيع الواثئق ومجموعات اللغات يف مقابل عدد الواثئق  أأن املؤرش هو متوسط ُمرج 

املوجودة. ومن املمكن أأيضًا اس تخدام مؤرش للك لغة، وقد خضع ذكل للمناقشة بني مدير 
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ىل أأن التعامل مع ذكل س يكون أأمرًا الشعبة ومديره يف عدة مناس بات. ولكن ا نهتىى النقاش اإ

 مرهقًا للمتلقيني. 

    

الاس تنتاج املتعلق   .ز.1

 ببياانت الأداء

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

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

                غري دقيق                                        غري قابل للقياس                                       دقيق  

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.يف التقرير، ويه "

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2

 الربانمج

 

 تعليقات أأخرى 
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 التجديدات )مدريد(.: 6مؤرش أأداء الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

 عايريتس تويف املعايري مبا فيه الكفاية                 تس تويف املعايري جزئيًا                     ل تس تويف امل

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

جاميل عدد جتديدات التسجيالت ادلولية   الوجاهة/ القمية  .أأ .1 بياانت الأداء وجهية وقي ِّمة لأهنا تُظهر اإ

 السارية يف جسل مدريد. وتُعد  التجديدات مصدرًا رئيس يًا لإيرادات املكتب ادلويل.

اانت الأداء اكفية وشامةل. وتُظهر البياانت ُجيع جتديدات التسجيالت ادلولية يف بي  الكفاية/ الشمول  .ب.1

 .2018/2019جسل مدريد يف الثنائية 

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

ُُجعت بياانت الأداء بفعالية ابس تخدام نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية.  

ًة عىل بياانت الأداء من هذا النظام ومن وعالوة عىل ذكل، ميكن احلصول مبارش 

 قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو.

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

بياانت الأداء دقيقة وميكن التحقق مهنا عن طريق نظام معلومات جسالت مدريد  

 ادلولية وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو.

https://www3.wipo.int/ipstats/pmhindex.htm?tab=madrid 

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

يرصد الربانمج عدد جتديدات التسجيالت ادلولية السارية يف جسل مدريد، ويبلغ  

عهنا أأس بوعيًا وشهراًي وس نواًي. وعالوة عىل ذكل، يرد تقرير عن التجديدات يف 

 الربانمج واملزيانية اخلاصة ابلثنائية.وثيقة 

 بياانت الأداء مس توفية للمعايري. فهىي واقعية وواحضة وُمبلَغ عهنا بطريقة شفافة.  الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف امل  عايري ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 مبا فيه الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

                دقيق                              غري دقيق                                        غري قابل للقياس

شارات السري .أأ.2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأ   داء املُختار، تتسم درجتا التقيمي بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

و"ُمحقَّق جزئيًا" يف  2018اذلايت الوارداتن يف التقرير، وهام "ُمحقَّق لكيًا" يف عام 

 ، ابدلقة. 2019عام 

 التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2

 

  

 

 

 

  

  

https://www3.wipo.int/ipstats/pmhindex.htm?tab=madrid
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 ها يف س ياق نظام أأسامء احلقول.س ياسات تسوية املنازعات اليت سامه املركز يف وضعها ودمع : 7مؤرش أأداء الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

        تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية                  تس تويف املعايري جزئيًا                                 ل تس تويف املعايري

 معايري بياانت الأداء 

 

 التعليقات/ القصور يف البياانت 

 

 هة/ القميةالوجا  .أأ .1

 

ىل امجلعية العامة   م أأيضاً اإ بياانت الأداء مناس بة لالإبالغ عن أأداء املركز وأأحصاب املصلحة. وتُقدَّ

ث  معلومات عن الصيانة الفعاةل يف نظام أأسامء احلقول لس ياسات تسوية املنازعات. وحُتدَّ

يبو الإلكرتوين. وتقدم ابنتظام البياانت املُس تخَدمة لالإبالغ يف ضوء هذا املؤرش عىل موقع الو 

 بياانت الأداء معلومات توحض كيف يسهم املركز يف ما ييل: 

 الصيانة الفعاةل يف نظام أأسامء احلقول لس ياسات تسوية املنازعات 

 نة من رموز البدلان دارة س ياسات تسوية منازعات احلقول العليا املُكوَّ  اإ

  نة  من رموز البدلاندمع س ياسات تسوية منازعات احلقول العليا املُكوَّ

بياانت الأداء اكفية وشامةل مبا يسمح ابلإبالغ عن مؤرش الأداء. وتوجد معلومات أأكرث   الكفاية/ الشمول  .ب.1

تفصياًل منشورة جزئيًا عىل موقع الويبو الإلكرتوين. وقد ُأطلِّعت شعبة الرقابة ادلاخلية عىل 

 تقرير مفصل.

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 اسهوةل احلصول علهي

 

مة لالإبالغ يف ضوء مؤرش الأداء موجودة عىل موقع الويبو   املستندات املؤيدة املُقدَّ

 الإلكرتوين يف القسم اخلاص خبدمات تسوية منازعات أأسامء احلقول.

/https://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld 

س تعراض عام اكمل مجليع الس ياسات يف التحديثات الس نوية الصادرة عن املركز كام يوجد ا

 من أأجل امجلعية العامة للويبو. 

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

ليه بسهوةل عىل موقع   ميكن التحقق بسهوةل من بياانت الأداء لأهنا متاحة وميكن الوصول اإ

طار الإبالغ يليب عىل حنٍو دقيق ومفيد  كام. الويبو الإلكرتوين ويف واثئق امجلعية العامة أأن اإ

دارة القضااي أأو يف جمال تطوير  ىل التخطيط لأداء املركز وتوثيقه، سواء يف جمال اإ احلاجة اإ

ر املركز مع مرور الوقت مجموعة من الأدوات املوثوقة مجلع  ودمع الس ياسات. وكذكل طوَّ

 علومات.البياانت وختزيهنا، مبا يف ذكل أأنظمة تكنولوجيا امل

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

جرى الإبالغ عن البياانت ابنتظام من خالل حتديثات بشأأن خدمات تسوية املنازعات  

 املتعلقة بأأسامء احلقول عىل موقع الويبو الإلكرتوين.

 بوضوح وشفافية.  التقارير اخلاصة مبؤرش الأداء متاحة عالنيًة، وجرى الإبالغ عن املعلومات  الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت   .ز.1

 الأداء

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري مبا فيه   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 الكفاية.

  

https://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/
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 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

                 دقيق                                        غري قابل للقياسدقيق                                              غري

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار،   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

لواردة بشأأن التعليقات ا .ب.2

 الربانمج

 تعليقات أأخرى 
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عدد الربامج اليت تبلغ بشلك موضوعي عن مدى اسرتشادها يف معلها بتوصيات أأجندة التمنية، كام يه واردة يف الربانمج : 8مؤرش أأداء الربانمج 

 واملزيانية.

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

        تس تويف املعايري جزئيًا                                 ل تس تويف املعايري      تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية            

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

 الوجاهة/ القمية  .أأ .1

 

بياانت الأداء وجهية وقي ِّمة لأهنا تسلط الضوء عىل برامج الويبو اليت تراعي أأنشطهتا املبادئ  

 ية لتوصيات أأجندة التمنية.التوجهي 

ن بياانت الأداء املُس تخدمة لهذا الغرض   الكفاية/ الشمول  .ب.1 ىل أأن مؤرش الأداء يُرك ِّز عىل اخملرجات، فاإ نظرًا اإ

 تُعد  اكفية وشامةل لأهنا ترصد عدد الربامج.

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

 

ادلاخليني عرب رسائل الربيد الإلكرتوين، وتقرير أأداء البياانت من الزمالء  8ُجع الربانمج  

وُعقدت أأيضًا مشاورات مع مديري الربامج وابلتنس يق مع زمالء من . 2018الويبو لعام 

ىل املدخالت الواردة  2018/2019ويستند تقرير أأداء الويبو شعبة أأداء الربامج واملزيانية.  اإ

. 2019لعام بشأأن تنفيذ أأجندة التمنية يف عام من الربامج اخملتلفة من أأجل تقرير املدير ا

واملوعد الهنايئ لتقرير املدير العام قريب من املواعيد الهنائية لتقرير أأداء الويبو، والك 

ىل  8التقريرين يتطلب نفس املعلومات. وبوجه عام، يستمثر الربانمج  ما يرتاوح من ساعتني اإ

عداد بياانت الأداء.  3 أأجندة التمنية ابلربانمج واملزيانية للثنائية  وتوجد صالتساعات يف اإ

، وقد وافقت 2010/2011يف املرفق التاسع لوثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  2010-2011

 2009علهيا ادلول الأعضاء يف عام 

-https://www.wipo.int/export/sites/www/about

wipo/en/budget/pdf/budget_2010_2011.pdf 

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

ظل مؤرش الأداء اثبتًا عىل مدى الس نوات الست املاضية. وبياانت الأداء دقيقة وميكن  

طالع شعبة الرقابة ادلاخل  8التحقق مهنا بسهوةل. وقام الربانمج  ية عىل ُجيع البياانت ابإ

نة املفصةل.  املُدوَّ

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

ُطلب من شعبة تنس يق أأجندة التمنية تقدمي حتديث لهذه البياانت مرتني يف الس نة، بعد لك  

ىل . جلسة من جلسات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وترد معلومات مماثةل، تستند اإ

انظر . ع الربامج ذات الصةل، يف تقارير أأداء الويبو وتقرير املدير العاممدخالت من ُجي

املرجع الوارد أأدانه لالطالع عىل تقرير اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية: 

453432=en/doc_details.jsp?doc_id/https://www.wipo.int/meetings 

ولالطالع عىل تقرير املدير العام، انظر 

474843=https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id 

 الإبالغ واحضة، وتوجد روابط شفافة بتوصيات أأجندة التمنية للك البياانت املُس تخدمة يف  الوضوح/ الشفافية  .و.1

 برانمج يف واثئق الربانمج واملزيانية، وتقارير أأداء الويبو.

  

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2010_2011.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2010_2011.pdf
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=453432
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=474843
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الاس تنتاج املتعلق ببياانت   .ز.1

 الأداء

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري مبا فيه   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 فاية. الك

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

 دقيق                                              غري دقيق                                        غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم   درجة التقيمي اذلايت الواردة بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2

 الربانمج

 تعليقات أأخرى 
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 عدد البدلان املشاركة يف التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.: 9مؤرش أأداء الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

        الكفاية                  تس تويف املعايري جزئيًا                                 ل تس تويف املعايري تس تويف املعايري مبا فيه

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

 الوجاهة/ القمية  .أأ .1

 

ان اجلنوب بياانت الأداء مناس بة لأهنا تعكس خمرجات معل الويبو بشأأن التعاون فامي بني بدل 

اذلي يسرتشد ابتفاقية الويبو، وكذكل مبادئ أأجندة التمنية اخلاصة ابملنظمة وخطة الويبو 

كام أأهنا تساعد عىل تتبُّع التقدم املُحَرز يف . (2021-2016الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل )

 زايدة عدد الرشاكء. 

ورفعها اإىل مكتب انئب املدير  وبياانت الأداء ليست مناس بًة لتقدميها يف تقرير أأداء الويبو

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  مت أأيضًا اإ العام املسؤول عن قطاع التمنية حفسب، بل قُد ِّ

الفكرية 

cdip_19_5.https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_19/

pdf .واملدير العام. وتوجد البياانت أأيضًا يف قاعدة بياانت الويبو للمساعدة التقنية ، 

  

ن بياانت الأداء املُس تخدمة لهذا الغرض   الكفاية/ الشمول  .ب.1 ىل أأن مؤرش الأداء يُرك ِّز عىل اخملرجات، فاإ نظرًا اإ

 . التعاون فامي بني بدلان اجلنوبتُعد  اكفية وشامةل لأهنا ترصد عدد البدلان املشاركة يف 

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

 

لهيا   جُتَمع البياانت بفعالية يف قاعدة بياانت الويبو اخلاصة ابملساعدة التقنية، وميكن الوصول اإ

 بسهوةل عرب موقع الويبو الإلكرتوين. 

طة لأنشطة التعاون فامي بني بدلان ويتوىل مكتب انئب املدير العام لقطاع التمنية رمس خري

اجلنوب داخل الويبو من أأجل تقدمي حملة عامة عام تضطلع به الأمانة من أأنشطة تتعلق 

 ابمللكية الفكرية يف س ياق التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. 

ww.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_19/cdip_19_5.https://w

pdf 

نت أأيضًا يف قاعدة بياانت الويبو للمساعدة التقنية قامئة بأأنشطة التعاون فامي بني بدلان   ِّ وُدو 

 اجلنوب حسب البدل. 

/https://www.wipo.int/tad/en 

ماكني  .د.1  ة التحققادلقة/ اإ

 

، وُأبقي عليه 2019-2018ُأدرِّج هذا املؤرش لأول مرة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  

 ، مما يسهل قياس التقدم والتحقق من البياانت. 2021-2020يف الثنائية 

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

عداد اخلريطة حسب الطلب من أأجل اللجنة املعنية ابلتمني  ة وامللكية الفكرية. وقد جيري اإ

ىل اجلنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ونرُشت عىل موقع الويبو  مت اخلرائط اإ قُد ِّ

. وختضع قاعدة بياانت املساعدة 2019و 2017و 2016الإلكرتوين، عىل سبيل املثال، يف 

ياانت الأداء كام أأن ب . التقنية للتحديث ابنتظام، لأن ادلول الأعضاء ترصد بياانت الأداء

  

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_19/cdip_19_5.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_19/cdip_19_5.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_19/cdip_19_5.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_19/cdip_19_5.pdf
https://www.wipo.int/tad/en/
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مطلوبة لالإبالغ يف تقرير أأداء الويبو. وتسمح اخلرائط وقاعدة بياانت املساعدة التقنية 

 ابلإبالغ يف الوقت املناسب لأن البياانت متاحة بسهوةل.

 ُأبلِّغ عن بياانت الأداء من خالل رمس اخلرائط بشفافية، ويه متاحة لعامة الناس.   الوضوح/ الشفافية  .و.1

املتعلق ببياانت  الاس تنتاج  .ز.1

 الأداء

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري مبا فيه   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

                غري قابل للقياس   دقيق                                      غري دقيق                                     

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي اذلايت   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2

 الربانمج

 

 تعليقات أأخرى 
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ثة.: 10أأداء الربانمج مؤرش   عدد البدلان املتحوةل وهبا قوانني ولواحئ وطنية ُمحدَّ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

        تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية               تس تويف املعايري جزئيًا                     ل تس تويف املعايري

 القصور يف البياانتالتعليقات/   معايري بياانت الأداء 

 الوجاهة/ القمية  .أأ .1

 

دارة البدلان املتحوةل   بياانت الأداء مناس بة لأهنا تعكس بشلك حصيح الولية املنوطة ابإ

ويساعد املؤرش . والبدلان املتقدمة، وتعرب عن نتاجئ الأنشطة اليت تقوم هبا هذه الإدارة

ظميية يف البدلان، وعىل تكييف وبياانت الأداء وحدة الأعامل عىل متابعة التطورات التن 

 وتعزيز أأنشطة تكوين الكفاءات ذات الصةل واسرتاتيجية املساعدة التقنية. 

وبياانت الأداء اكفية وشامةل مبا يسمح ابلإبالغ عن مؤرش . املؤرش سهل القياس  الكفاية/ الشمول  .ب.1

دارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة قامئة جسالت  اكمةل ابلقوانني الأداء. قدمت اإ

ثة اإىل شعبة الرقابة ادلاخلية.  املُحدَّ

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

 

ميكن احلصول بسهوةل عىل بياانت الأداء عن طريق قاعدة بياانت ويبو لكس وروابط  

ثة )خصوصًا صفحة  ىل السجالت الوطنية للترشيعات املُحدَّ لكرتونية رمسية تُفيض اإ اإ

ل دامئًا يف مكتب امل  لكية الفكرية عىل الإنرتنت(. ونظرًا لأن بعض البياانت قد ل تُسجَّ

دارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة، من أأجل  قاعدة بياانت ويبو لكس، تقوم اإ

عداد التقارير ذات الصةل هبذا املؤرش.  جراء مزيد من البحث والتثبيت عند اإ ادلقة، ابإ

دارة البدلان امل  تحوةل والبدلان املتقدمة اإىل شعبة الرقابة ادلاخلية أأدةل عىل وقدمت اإ

ثة.   الترشيعات الوطنية املُحدَّ

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

مل يتغري مؤرش الربانمج يف الس نوات الست املاضية. كام أأن نظام ُجع املعلومات  

حدى ق نة يف اإ ثة ُمدوَّ واعد بياانت دقيق، ويسهل التحقق منه لأن الترشيعات املُحدَّ

الويبو ويف قواعد البياانت الوطنية الرمسية الأخرى ذات الصةل. وجرى أأيضًا التحقق 

 من الواثئق الترشيعية عن طريق التواصل مع ادلول الأعضاء لتأأكيدها. 

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

ىل املدير العام بشلك منتظم   ويف الوقت تقوم ادلول الأعضاء بتقدمي بياانت الأداء اإ

دارة البدلان  املناسب من خالل قاعدة بياانت ويبو لكس، حيث يطلب مدير اإ

املتحوةل والبدلان املتقدمة هذه املعلومات مرة واحدة أأو مرتني يف الس نة من أأجل 

متابعة أأداء الوحدة. ويعمتد الوقت الالزم لالإبالغ يف ضوء هذا املؤرش عىل اجلدول 

عداد تقرير الزمين اذلي حتدده شعبة أأدا ء الربامج واملزيانية. وعادًة ما يس تغرق اإ

ىل أأس بوعني.   مفصل ودقيق يف الوقت املناسب ما يرتاوح من أأس بوع اإ

دارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة عىل السجالت ادلاخلية، والتحديثات   الوضوح/ الشفافية  .و.1 تعمتد اإ

 الإلكرتوين الرمسي للبدلان. املُس تقاة من قاعدة بياانت ويبو لكس، واملوقع 

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري مبا   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 فيه الكفاية.
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 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

                غري قابل للقياس                             دقيق                              غري دقيق    

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2

 الربانمج

 تعليقات أأخرى 
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 النس بة املئوية للمرشفني الراضني عن اس تخدام املتدربني معارف وهمارات معززة يف جمال امللكية الفكرية يف معلهم. :11مؤرش أأداء الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

     تس تويف املعايري جزئيًا                    ل تس تويف املعايريتس تويف املعايري مبا فيه الكفاية               

 معايري بياانت الأداء 

 

 التعليقات/ القصور يف البياانت 

بياانت الأداء مناس بة ملا هتدف املنظمة اإىل حتقيقه، وترتبط ارتباطًا مبارشًا بنتيجهتا   الوجاهة/ القمية  .أأ .1

 املرتقبة. 

  الكفاية/ الشمول  .ب.1

 

لكرتوين لتقيمي املتابعة اكن برانمج التطوير  اإىل م اس تقصاء اإ حد ما للفرتة املشموةل. وقُد ِّ

مة يف عام  2019املهين التابع لأاكدميية الويبو قد أأجراه يف عام  بشأأن ادلورات املُقدَّ

. واملعلومات اليت ُُجعت 2020ابتداًء من سبمترب  2019. وسوف جُتَمع بياانت 2018

شمل ُجيع املرشفني اذلين شاركوا يف ادلورات التدريبية يف تكل الس نة شامةل لأهنا ت 

 . املُختارة

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

لكرتوين  -ُُجعت بياانت الأداء بفعالية وميكن احلصول علهيا بسهوةل   من خالل اس تقصاء اإ

ىل املشاركني.  ل اإ  ُأرسِّ

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

مة من مديري الربامج. ويتضح من ميكن   التحقق من بياانت الأداء ما دامت البياانت ُمقدَّ

مة يف الاس تقصاء أأن النسب املئوية معروضة بدقة  . البياانت املُقدَّ

الإبالغ يف املواعيد   .ه.1

 املناس بة

 

 وقد ُاختري هذا الفاصل. ، نظرًا لأن التقيمي جُيرى س نوايً 2018ل توجد سوى بياانت عام  

الزمين عن قصد، لأنه ميثل احلد الأدىن للفرتة الالزمة من أأجل احلصول عىل تعقيبات 

موثوق هبا بشأأن مس توى رضا املرشفني عن انتفاع املتدربني يف معلهم ابملعارف واملهارات 

املعززة يف جمال امللكية الفكرية. وجُتَمع البياانت بعد تقدمي ادلورات التدريبية مبدة ترتاوح 

ىل  9من   .11شهرًا، وفقًا لمنوذج تقيمي الربانمج  12شهور اإ

مة أأهنا واحضة وشفافة، وُمبلَغ عهنا بطريقة رصُية وواحضة   الوضوح/ الشفافية  .و.1 يتضح من البياانت املُقدَّ

 وواقعية ومتسقة. 

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت   .ز.1

 الأداء

  

مة، ا  س تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري مبا فيه ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

                دقيق                                غري دقيق                               غري قابل للقياس
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شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي اذلايت بناًء عىل بياانت الأداء ا  ملُقدَّ

 الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2

 الربانمج
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ىل منشورات التصنيفات واملعايري ادلولية عىل ا :12مؤرش أأداء الربانمج  لإنرتنت، ل س امي من البدلان عدد املس تخدمني القادرين عىل النفاذ اإ

 النامية

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

                تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية             تس تويف املعايري جزئيًا                     ل تس تويف املعايري

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

بياانت الأداء تس تويف املعايري اليت هتدف املنظمة اإىل حتقيقها، وترتبط ارتباطًا   قميةالوجاهة/ ال   .أأ .1

 . مبارشًا ابلنتيجة املرتقبة

مة   الكفاية/ الشمول  .ب.1 مت املعلومات من خالل "حتليالت غوغل" للك مصدر من املصادر املُقدَّ قُد ِّ

 حدثت من بدلان كأسس مقارنة للمؤرش مع تقدمي النسب املئوية للزايرات اليت

 انمية. 

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

من السهل ُجع البياانت من خالل املعلومات املُس تقاة من حتليالت غوغل، ويه  

 متاحة بسهوةل ملديري الربامج اذلين ميتلكون حق الاطالع علهيا. 

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

مة أأنه  ميكن التحقق من حصة البياانت عن طريق تنفيذ  يتضح من الواثئق املُقدَّ

 نفس طلب احلصول عىل املعلومات. وقد حتققت معظم الأهداف بشلك اكمل. 

صدار البياانت عند الطلب، وذلكل تُعترب موجودة يف الوقت املناسب.  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1  ميكن اإ

 داف شفافة وواقعية وواحضة. مؤرش واحض ذو أأسس مقارنة وأأه  الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 مبا فيه الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس               دقيق                                 دقيق                                  غري 

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

   أأن الربانمجالتعليقات الواردة بش .ب.2
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 عدد مس تخديم أأنظمة قواعد البياانت العاملية للك فرتة ربع س نوية. :13مؤرش أأداء الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

 تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية               تس تويف املعايري جزئيًا                   ل تس تويف املعايري

 التعليقات/ القصور يف البياانت  ت الأداءمعايري بياان 

بياانت الأداء مناس بة ملا هتدف املنظمة اإىل حتقيقه، ومامتش ية مع حتقيق نتيجهتا   الوجاهة/ القمية  .أأ .1

 املرتقبة املرتبطة هبا. 

مت لك ثالثة أأشهر بياانت   الكفاية/ الشمول  .ب.1 مة واملُس تخدمة اكفية للمؤرش. قُد ِّ املعلومات املُقدَّ

بشأأن عدد املس تخدمني فامي ُيص لك ٍ من  2019و 2018ليالت غوغل لعايم حت 

مصادر البياانت، وقاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي وقاعدة البياانت العاملية 

 للتصاممي. 

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

حة ملديري الربامج ميكن ُجع البياانت بفعالية من خالل حتليالت غوغل، ويه متا 

 املعنيني.

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

اس ُتخلصت واثئق واحضة من حتليالت غوغل بشأأن ربعني من لك عام مشمول  

ابلإبالغ. ومن املفرتض أأن تكون البياانت قابةل للتحقق مهنا عن طريق أأداة 

 حتليالت غوغل. 

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

ت عند الطلب، وذلكل من املفرتض أأن تكون متاحة يف ميكن اس تخراج البياان 

 الوقت املناسب.

مة شفافة   الوضوح/ الشفافية  .و.1 بياانت الأداء واحضة بشأأن ما تقيسه، وذلكل تُعترب البياانت املُقدَّ

 وواحضة. واقعية ومتسقة. 

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات ا  ملُقدَّ

 مبا فيه الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

     دقيق                               غري دقيق                                غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي بناًء عىل بياانت الأداء   املُقدَّ

 اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2
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ىل الأحباث لأغراض التطوير و: 14مؤرش أأداء الربانمج  ( وبرانمج ARDIالابتاكر )عدد املسجلني اذلين يس تخدمون فعاًل برانمج النفاذ اإ

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات )  (.ASPIالنفاذ اإ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

 تس تويف املعايري جزئيًا                      ل تس تويف املعايري                  تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

 القصور يف البياانتالتعليقات/   معايري بياانت الأداء 

 الوجاهة/ القمية  .أأ .1

 

بياانت الأداء مناس بة لالإبالغ عن بياانت مؤرش الأداء لأهنا تتوافق توافقاً مبارشاً مع جوهر  

مؤرش الأداء، وهو يف هذه احلاةل الزايدة املطلوبة يف عدد املسجلني اذلين يس تخدمون 

 . الربانجمني فعالً 

مة بياانت الأدا  الكفاية/ الشمول  .ب.1 ء اكفية وشامةل مبا يسمح ابلإبالغ عن مؤرش الأداء. تشري البياانت املُقدَّ

ىل الأحباث لأغراض التطوير والابتاكر  اإىل زايدة عدد املشاركني يف أأنظمة برانمج النفاذ اإ

ىل املعلومات املتخصصة  شهراًي، والاشرتأاكت حسب احلاةل والتارخي لربانمج النفاذ اإ

 بشأأن الرباءات.

 البياانت بفعالية/ ُجع  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

 

لكرتونيًا وميكن   نة اإ مة هبدف الإبالغ عن مؤرش الأداء ُمخزَّ املستندات املؤيدة املُقدَّ

دارة العالقات مع العمالء برشاكة "البحث من أأجل احلياة"،  اسرتجاعها بسهوةل من نظام اإ

ىل ا لأحباث من أأجل التمنية اذلي ينسق معليات تسجيل ادلخول يف برانمج النفاذ اإ

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن  والابتاكر وقاعدة بياانت الاشرتأاكت يف برانمج النفاذ اإ

 الرباءات. 

ماكنية التحقق  .د.1  املعلومات املذكورة دقيقة وميكن التحقق عند الطلب من البياانت اليت ُُجعت.  ادلقة/ اإ

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

ن البياانت لك س نة عىل الأقل وفقًا لإجراءات الإدارة القامئة عىل النتاجئ جرى الإبالغ ع 

 يف الويبو. 

 التقارير اخلاصة مبؤرش الأداء متاحة، وجرى الإبالغ عن املعلومات بوضوح وشفافية.   الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت   .ز.1

 الأداء

  ُ مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري مبا فيه ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات امل قدَّ

 الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

  دقيق                                    غري دقيق                             غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

  ُ مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي اذلايت بناًء عىل بياانت الأداء امل قدَّ

 الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2

 الربانمج

 تعليقات أأخرى 
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( من 5اإىل  1ساعدات )يرتاوح من متوسط مس توى اخلدمة اليت تقدهما ماكتب امللكية الفكرية اليت حتصل عىل م : 15مؤرش أأداء الربانمج 

 خالل مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الفكرية.

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

 تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية                  تس تويف املعايري جزئيًا                   ل تس تويف املعايري

 صور يف البياانتالتعليقات/ الق  معايري بياانت الأداء 

مة لأهنا تشري اإىل مس توى ادلمع اذلي تقدمه الويبو اإىل ماكتب   الوجاهة/ القمية  .أأ .1 بياانت الأداء وجهية وقي ِّ

 امللكية الفكرية الوطنية اليت تس تخدم نظام أأمتتة امللكية الفكرية.

  الكفاية/ الشمول  .ب.1

 

فئات ذات نقاط اختبار  5ناًء عىل بياانت الأداء اكفية وشامةل. وهو مؤرش ُمركَّب يُقميَّ ب 

 متعددة لس تخدام نظام أأمتتة امللكية الفكرية وتقيمي اس تخدامه.

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

 

جيمع الربانمج املعلومات الالزمة عن ماكتب امللكية الفكرية ذات الصةل عىل مدار العام.  

مج تقياميً للك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية. ويف بداية العام التايل، جُيري الربان

وتُس تخدم مصفوفة تتأألف من مخس فئات لتقيمي "متوسط مس توى اخلدمة اليت تقدهما 

ماكتب امللكية الفكرية". وتتضمن لك فئة من الفئات امخلسة نقاط اختبار ليك تس تخدم 

د "درجة" لك مكتب من  أأمانة الويبو نظام أأمتتة امللكية الفكرية وتُقمي ِّ اس تخدامه. وحُتدَّ

ىل  1ماكتب امللكية الفكرية عىل ُمقياس ُمدرَّج من  ىل الأكرث  5اإ )من املس توى الأسايس اإ

تقدمًا( خالل س نة معينة. مث جُتَمع درجات ماكتب امللكية الفكرية حلساب متوسط 

 مس توى اخلدمة اليت قدمهتا ماكتب امللكية يف س نة معينة.

ماكنية ا  .د.1 بياانت الأداء دقيقة وميكن التحقق مهنا. تتناسب البياانت مع أأرقام مؤرش الأداء املُبلغ   لتحققادلقة/ اإ

 عهنا.

 مل توجد مشألك تُذكر بشأأن الإبالغ يف الوقت املناسب.  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

مة من أأجل حساب مؤرش الأداء واحضة و   الوضوح/ الشفافية  .و.1 مت مستندات بياانت الأداء املُقدَّ شفافة. وقُد ِّ

 مؤيدة.

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت   .ز.1

 الأداء

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري.   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

         غري قابل للقياس                  دقيق                                       غري دقيق     

2.a.  شارات السري  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي اذلايت   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2

 الربانمج

 ربانمج حتسني معلية ُجع البياانت اخلاصة ابملؤرش والتحقق من حصهتا.""سوف يواصل ال 
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يداعات يف نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي مضن النطاق : 16مؤرش أأداء الربانمج  الفرق بني تنبؤات يناير والعدد الفعيل لالإ

 احملدد.

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

تس تويف املعايري جزئيًا                                  ل تس تويف املعايري ا فيه الكفاية                  تس تويف املعايري مب

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

ىل مس توى دقة تنبؤات الربانمج )شعبة   الوجاهة/ القمية  .أأ .1 بياانت الأداء مناس بة وذات قمية لأهنا تشري اإ

الاقتصاد والإحصاء( فامي يتعلق ابلإيداعات يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 ونظام مدريد ونظام لهاي.

  الكفاية/ الشمول  .ب.1

 

م تفاصيل عن عدد الإيداعات يف نظام معاهدة  بياانت الأداء اكفية وشامةل لأهنا تُقد ِّ

 ة حمددة.التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي خالل فرت 

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

 

ىل بياانت   معلية ُجع البياانت اخلاصة ابلإيداعات ش به مؤمتتة. وميكن الوصول اإ

الأداء بسهوةل من خالل مركز الويبو للبياانت الإحصائية اخلاصة ابمللكية الفكرية 

(/s://www3.wipo.int/ipstatshttp.) 

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

 تأأثري التوقيت -عدد الإيداعات  

ُيدث تأأخري يف احلصول عىل بياانت الإيداعات من املاكتب الوطنية، وقد يصل 

يداعات الفعلية يف  ن لالإ ن العدد املُدوَّ ىل عام اكمل. وذلكل فاإ ذكل التأأخري أأحيااًن اإ

تعراض يتغري مع مرور الوقت. وعند حساب مؤرش الأداء الس نة اليت قيد الاس  

لأغراض الإبالغ الس نوي، "تُلتقط صورة" للبياانت )عادًة يف الفرتة من مارس اإىل 

أأبريل من العام التايل(، وبعد ذكل قد يتغري عدد الإيداعات الفعلية لتكل الس نة، 

ث العدد لأغراض الإبالغ. وعىل الرمغ من أأن ت أأثري التوقيت املذكور ولكن ل ُُيدَّ

ن التغيريات الإضافية يف عدد  أأعاله جيعل البياانت املُبلغ عهنا غري دقيقة متامًا، فاإ

الإيداعات، اليت حتدث بعد اترخي الإبالغ، متثل جزءًا ضئياًل للغاية من الإيداعات 

ؤرش الس نوية. وذلكل ل ميكن لهذه التغيريات غري املُبلغ عهنا أأن تؤثر بشدة يف دقة م

 الأداء. 

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

يُعترب عدد الإيداعات أأحد مؤرشات الأداء الرئيس ية، وجيري حتديثه ابنتظام. بياانت  

الأداء اخلاصة مبؤرش أأداء الربانمج اذلي قيد الاس تعراض حُتَسب ويُبلغ عهنا رمسيًا 

 مرة واحدة يف الس نة.

ليه ميكن، بوجه عا  الوضوح/ الشفافية  .و.1 م، التحقق بسهوةل من بياانت الأداء، فالأساس اذلي يستند اإ

 حساب مؤرش الأداء ُمفَصح عنه.

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري.   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

  

https://www3.wipo.int/ipstats/
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 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

                دقيق                                              غري دقيق                              غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

البياانت دقيقة واكفية لالإبالغ عن مؤرش الأداء املُختار، ومن مَثَّ فاإن درجة التقيمي  

 ويه "ُمحقَّق لكيًا"، تتسم أأيضًا ابدلقة. اذلايت الواردة يف التقرير،

ختضع الإحصاءات الواردة حسب اترخي الإيداع للتنقيح املس متر. وهذه يه طبيعة   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2

هذه الإحصاءات. ولغرض املقارنة، من املفرتض أأن تُعترب "الصورة املُلتقطة" 

 ذكل اليوم.للبياانت يف يوم معني "دقيقًة" يف 
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. :17مؤرش أأداء الربانمج   عدد معليات التعاون الاسرتاتيجي مع منظامت رشيكة بشأأن اإ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

                عايريتس تويف املعايري مبا فيه الكفاية                  تس تويف املعايري جزئيًا                  ل تس تويف امل

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

بياانت الأداء اليت قدهما الربانمج مناس بة وذات قمية ملا هتدف املنظمة اإىل حتقيقه   الوجاهة/ القمية  .أأ .1

 وفقًا ملقاييس الأداء والنتيجة املرتقبة املتعلقة ابملؤرش. 

لربانمج بياانت أأساس ية اكفية وشامةل عن عدد معليات التعاون الاسرتاتيجي أأاتح ا  الكفاية/ الشمول  .ب.1

ىل  النشط الامثنية اليت قام هبا خالل فرتة التثبيت. ويقدم رشحًا للك اسرتاتيجية اإ

 جانب تقارير املهمة والواثئق املؤيدة. 

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

 

ة من خالل التقارير املفصةل للمهمة، وواثئق الأحداث ُُجعت بياانت املؤرش بفعالي 

 اجلانبية، وغريها من تقارير الزايرات ادلراس ية لستيفاء املؤرش. 

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

مة يه واثئق الويبو املُس تخدمة داخليًا واملُعمتدة من خالل   مل ا اكنت الواثئق املُقدَّ

ن بياانت الأ  داء تُعد  قابةل للتحقق مهنا ودقيقة قدر طبقات/أأنظمة خمتلفة، فاإ

 الإماكن.

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

ت بعد لك   جرى الإبالغ عن املعلومات يف الوقت املناسب من خالل تقارير ُأعِّدَّ

قامة عالقات التعاون واحلفاظ عليه.   اجامتع ذي صةل ُعقد من أأجل اإ

 وضة بطريقة واحضة وواقعية ومتسقة. املعلومات شفافة ومعر   الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري.   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

                غري قابل للقياس                       دقيق                               غري دقيق        

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2
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 . عدد ترتيبات اس تضافة علامء من البدلان النامية :18مؤرش أأداء الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

                تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية                  تس تويف املعايري جزئيًا                ل تس تويف املعايري

 قات/ القصور يف البياانتالتعلي  معايري بياانت الأداء 

ىل قياسه من خالل بياانت الأداء.  الوجاهة/ القمية  .أأ .1  بياانت الأداء وجهية وقي ِّمة ملا هيدف الربانمج اإ

جنحت بياانت الأداء يف قياس التقدم املُحرز يف ترتيبات اس تضافة علامء من   الكفاية/ الشمول  .ب.1

طار برانمج الزماةل التابع ملنصة قاعدة بياانت الويبو للبحث.  البدلان النامية يف اإ

ىل اختاذ ترتيبات اس تضافة  وتشري معلومات الصناديق الاستامئنية والتقرير الهنايئ اإ

 العلامء. 

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

عداد التقارير،   املعلومات متاحة مبا يامتىش مع احتياجات الصناديق الاستامئنية واإ

 لأطراف املعنية احلصول علهيا. وميكن مجليع ا

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

التقرير الهنايئ للصناديق الاستامئنية واملعلومات اخلاصة بلك عالِّم مشارك متاحة،  

 والبياانت دقيقة بأأكرب قدر ممكن. 

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

طار تصدر لك عام املعلومات اخلاصة ابلعلامء اذلين جرت اس تضافهت  م يف اإ

الصناديق الاستامئنية. وجرى الإبالغ عن بياانت الأداء اخلاصة مبؤرش الأداء يف 

 الوقت املناسب.

مة واحضة وشفافة، وجرى الإبالغ عهنا بطريقة واقعية ومتسقة.   الوضوح/ الشفافية  .و.1  املعلومات املُقدَّ

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري.ميكن، بناًء عىل ت    قيمي املعلومات املُقدَّ

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

               دقيق                             غري دقيق                                        غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2 مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي  بناًء عىل  دقة نظام اإ بياانت الأداء املُقدَّ

 اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2
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جنازات الويبو الرئيس ية: العالمة/ السمعة: 19مؤرش أأداء الربانمج  جيابية لأنشطة/ اإ  يف وسائل الإعالم حول العامل. تغطية اإ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

 تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية             تس تويف املعايري جزئيًا                    ل تس تويف املعايري

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

ىل الويبو.بياانت الأداء وج  الوجاهة/ القمية  .أأ .1 ىل نظرة امجلهور اإ  هية وقي ِّمة، لأهنا تشري اإ

 . بياانت الأداء اكفية وشامةل  الكفاية/ الشمول  .ب.1

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

 

عاليم اتبعة جلهة   ُُيَسب مؤرش الأداء الرئييس تلقائيًا عن طريق أأداة رصد اإ

ىل ، وفقًا للخوارزميCisionخارجية، يه رشكة  ة اخلاصة هبا. وميكن الوصول اإ

 .Cisionالبياانت بسهوةل من خالل بوابة معالء رشكة 

ماكنية التحقق  .د.1 بياانت الأداء دقيقة وميكن التحقق مهنا لأن البياانت تتناسب مع الأرقام اليت أأبلغت   ادلقة/ اإ

يه رشكة للعالقات العامة  Cisionبشأأن مؤرش الأداء. ورشكة  Cisionعهنا 

م خدمات ُيظى بسمعة طيبة يف السوق.وبرجم   يات الإعالم املكتسب وُمقد ِّ

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

التقارير متاحة حلظة بلحظة، ذلكل ل توجد مشألك تُذكر يف توقيت املعلومات  

 الرضورية.

 بياانت الأداء واحضة وميكن التحقق مهنا بسهوةل.  الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

 اج املتعلق ببياانت الأداءالاس تنت  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري.   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

                دقيق                             غري دقيق                               غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2
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 ه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات.توجُّ )املاكتب اخلارجية(:  20مؤرش أأداء الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

 تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية             تس تويف املعايري جزئيًا                    ل تس تويف املعايري          

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

ىل قدرة ماكتب الويبو عىل الاس تجابة   الوجاهة/ القمية  .أأ .1 بياانت الأداء مناس بة وذات قمية لأهنا تشري اإ

 لعمالهئا يف الوقت املناسب.

 بياانت الأداء اكفية وشامةل.  الكفاية/ الشمول  .ب.1

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

 

 لعملية ُجع البياانت مس تواين:  

 ت عىل مس توى املاكتب احمللية )يدوي/ ش به مؤمتت(، ُجع البياان 

 .)وُجع البياانت يف مقر الويبو الرئييس )يدوي 

 ويتسم ُجع البياانت ابلتنظمي اجليد، وتوجد قنوات للتواصل. 

ماكنية التحقق  .د.1  بياانت الأداء دقيقة وميكن التحقق مهنا. ويه مدعومة بتفاصيل أأساس ية.  ادلقة/ اإ

 واعيد املناس بةالإبالغ يف امل  .ه.1

 

ُأبلِّغ عن بياانت الأداء يف الوقت املناسب جزئيًا لأن بعض املاكتب تأأخرت يف  

 الإبالغ.

 بياانت الأداء واحضة وميكن التحقق مهنا بسهوةل.  الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تن    تاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري.ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

 دقيق                                غري دقيق                                  غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

  ُ مة بشأأن مؤرش الأداء امل ختار، تتسم درجة التقيمي بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2
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قراراهتا مساهامت الويبو املُبيَّنة يف تقارير الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية و  )العالقات اخلارجية والرشأاكت(: 20مؤرش أأداء الربانمج 

 وواثئقها املنبثقة عن العمليات الهادفة ذات الصةل.

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

 تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية             تس تويف املعايري جزئيًا                     ل تس تويف املعايري

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

 بياانت الأداء مناس بة ملا هتدف املنظمة اإىل حتقيقه، ولنتيجهتا املرتقبة.   اهة/ القميةالوج  .أأ .1

مة اكفية لفهم التقدم اذلي أأحرزته مساهامت الويبو يف ش ىت تقارير   الكفاية/ الشمول  .ب.1 املعلومات املُقدَّ

أأما املنظامت. وجُتَمع بياانت النتاجئ املرتقبة يف هناية لك س نة من خطة العمل، و 

البياانت اخلاصة ابملساهامت اليت مل جُتَمع خالل العام والعناوين فُتدَرج يف قامئة 

 خمصصة ملؤرشات تقرير أأداء الربانمج. 

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

 

 

 

ذا اكنت مدخالت الويبو قد ُأدرجت. ول  ن وتُفَحص ملعرفة ما اإ جُتَمع البياانت وخُتزَّ

ن أأ  ي مدخالت مرتني يف لك ثنائية. والتقارير منشورة عىل الإنرتنت ومتاحة تُدوَّ

 . مجليع الأشخاص املعنيني

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

ميكن ابلفعل التحقق من حصة املعلومات عن طريق الاطالع عىل ش ىت الروابط  

 واملعلومات اليت قدهما مديرو الربانمج. 

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

جيري الوصول اإىل مساهامت الويبو وتقدميها بشلك دوري بناًء عىل معل املنظمة  

 مع منظامت الأمم املتحدة الأخرى. 

 التقارير والبياانت متاحة عىل الإنرتنت، ويه شفافة ورصُية وواحضة ومتناسقة.  الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري.ميكن، بناًء عىل    تقيمي املعلومات املُقدَّ

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

 دقيق                                غري دقيق                             غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

  ُ مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي بناًء عىل بياانت الأداء امل قدَّ

 اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2
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 ية ادلوليةمبادرات جديدة مشرتكة مع الواكلت الأخرى التابعة للأمم املتحدة/ املنظامت احلكوم  :21مؤرش أأداء الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

        تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية            تس تويف املعايري جزئيًا                    ل تس تويف املعايري

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

حض مبادرات الويبو اجلديدة املشرتكة مع واكلت الأمم بياانت الأداء مناس بة لأهنا تو  الوجاهة/ القمية  .أأ .1

 املتحدة الأخرى واملنظامت احلكومية ادلولية مبشاركة املدير العام. 

بياانت الأداء اكفية وشامةل لأهنا تقدم تفاصيل الفعاليات أأو املبادرات املشرتكة   الكفاية/ الشمول  .ب.1

اكلت الأمم املتحدة أأو املنظامت اجلديدة اليت شاركت فهيا الويبو مع غريها من و 

 احلكومية ادلولية.

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

بياانت الأداء متاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين و/أأو مواقع واكلت الأمم املتحدة/  

 املنظامت احلكومية ادلولية املشاركة.

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

وميكن التحقق مهنا عىل موقع الويبو الإلكرتوين، واملواقع بياانت الأداء دقيقة  

الإلكرتونية لواكلت الأمم املتحدة و/أأو املنظامت احلكومية ادلولية املشاركة، ومن 

 املراسالت املتبادةل بني الويبو واملنظامت الرشيكة.

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

بالغ ادلول الأعضاء س نوايً    ابملبادرات اجلديدة املشرتكة مع يقوم الربانمج ابإ

بالغ ادلول  املنظامت الرشيكة من خالل تقرير أأداء الويبو. كام يقوم املدير العام ابإ

جنازاهتا بصورة ُمْجَمةل من خالل التقرير الس نوي اذلي  الأعضاء بأأنشطة الويبو واإ

م اإىل ُجعيات الويبو.  يُقدَّ

 وواحضة، ومنشورة عىل موقع الويبو الإلكرتوين. بياانت الأداء واقعية  الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 مبا فيه الكفاية. 

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

     غري دقيق                              غري قابل للقياس             دقيق                   

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة. 

   ة بشأأن الربانمجالتعليقات الوارد .ب.2

 

 

 

  

  



WO/PBC/31/7 
Annex II 
 30 

 

 تعزيز الوعي الإداري واملساءةل بشأأن تطبيق الإطار التنظميي.: 22مؤرش أأداء الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

 تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية              تس تويف املعايري جزئيًا                 ل تس تويف املعايري

 التعليقات/ القصور يف البياانت  لأداءمعايري بياانت ا 

طار   الوجاهة/ القمية  .أأ .1 بياانت الأداء مناس بة وذات قمية لأهنا تشري اإىل مس توى الوعي الإداري ابإ

 الويبو التنظميي.

ىل نتاجئ الا  الكفاية/ الشمول  .ب.1  الإداري الس نوي. س تقصاءبياانت الأداء اكفية وشامةل. ويه تستند اإ

 الية/ُجع البياانت بفع  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

لكرتوين. واكنت نتاجئ  اس تقصاءُُجعت البياانت بفعالية عن طريق    الاس تقصاءاإ

 متاحة بسهوةل.

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

اكنت بياانت الأداء دقيقة وميكن التحقق مهنا. حُتَسب نس بة الوعي يف برانمج  

كسل بشفافية.  مايكروسوفت اإ

 يف الوقت املناسب. الاس تقصاءُأجري   املناس بةالإبالغ يف املواعيد   .ه.1

 اكنت بياانت الأداء واحضة وميكن التحقق مهنا بسهوةل.  الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 املعايري.

 ظام اإشارات السري تقيمي دقة ن .2

 التقدير:

     دقيق                                غري دقيق                        غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2
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ىل مد 4-التوازن بني اجلنسني: نس بة النساء من الرتبة ف :23مؤرش أأداء الربانمج   .2-اإ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

 ل تس تويف املعايري               تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية                  تس تويف املعايري جزئيًا    

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

بياانت الأداء مناس بة وذات قمية لأن اإحصاءات التوازن بني اجلنسني تامتىش مع النتاجئ املُبلَغ   الوجاهة/ القمية  .أأ .1

ع مؤرش الأداء مبا يامتىش مع س ياس ة الويبو بشأأن املساواة بني عهنا ملؤرش الأداء. وقد ُوضِّ

 اجلنسني والزتامات الأمم املتحدة بشأأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة.

بياانت الأداء اكفية وشامةل. وتعرب اإحصاءات التوازن بني اجلنسني عن النس بة ذات الصةل   الكفاية/ الشمول  .ب.1

دة يف ( مب2-( اإىل الفئات العليا )مد4-للنساء من الفئة الفنية )ف ا يامتىش مع املعايري املُحدَّ

 مؤرش الأداء. 

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

بل الأشخاص املعنيني اذلين   ىل بياانت الأداء والتحقق مهنا من قِّ ميكن الوصول بسهوةل اإ

ىل نظام الإدارة املتاكمةل ملعلومات املوارد البرشية. كام أأن الن ظام سهل ميتلكون حق النفاذ اإ

الاس تخدام نسبيًا، ويُسه ِّل التجميع الفعال للبياانت واس تخالص نس بة النساء يف الفئة 

 الفنية والفئات العليا.

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

بياانت الأداء دقيقة وميكن التحقق مهنا عرب نظام الإدارة املتاكمةل ملعلومات املوارد البرشية.  

 من النظام عن نس بة النساء يف الفئة الفنية والفئات العليا وميكن اس تخراج تقارير مناس بة

 يف أأي وقت عىل مدار العام.

الإبالغ يف املواعيد   .ه.1

 املناس بة

 

من نظام الإدارة املتاكمةل ملعلومات املوارد البرشية يف هناية العام  تُس تخلص بياانت الأداء 

بالغ ادلول الأعضاء هباولك عامني  ىل. من أأجل اإ ضافًة اإ لوحات  تُس تخلَص ذكل، واإ

ىل الإدارة وأأحصاب املصلحة املعنيني.  معلومات شهرية بشأأن التوازن بني اجلنسني، وتُرَسل اإ

 بياانت الأداء شفافة، وجرى الإبالغ عهنا بطريقة رصُية وواقعية وواحضة.  الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

الاس تنتاج املتعلق   .ز.1

 ببياانت الأداء

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري مبا فيه ميكن، بناًء عىل تقيمي   املعلومات املُقدَّ

 الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

                دقيق                                غري دقيق                             غري قابل للقياس 

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجتا التقيمي اذلايت ب   ناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

وهام "ُمحقَّق لكيًا" لتقيميني و"غري ُمحقَّق" لتقيميني من تقياميت مؤرش -الوارداتن يف التقرير 

 ابدلقة. -الأداء

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2

 الربانمج
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 اخنفاض تأأثري أأنشطة الويبو يف البيئة.: 24مؤرش أأداء الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية                 تس تويف املعايري جزئيًا                    ل تس تويف املعايري

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

اانت الأداء مناس بة وذات قمية لأهنا حتدد هل الويبو قادرة عىل أأن تتحمك يف بي  الوجاهة/ القمية  .أأ .1

 اس هتالك الكهرابء وأأن تراعي الاعتبارات البيئية أأم ل.

 بياانت الأداء اكفية وشامةل.  الكفاية/ الشمول  .ب.1

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

 

 معلية ُجع البياانت فعاةل. 

ىل الفواتري الشهرية الواردة من رشكة الكهرابء.ويستند مؤرش ا  لأداء اإ

 تتلقى الويبو شهراًي:

ع الويبو الرئييس )املبىن اجلديد، ومبىن أأرابد بوكش،  • فاتورة واحدة جملم 

ومبىن جورج بودهناوز الأول، ومبىن جورج بودهناوز الثاين، ومبىن معاهدة 

( لأنه يوجد عداد كهرابء واحد فقط التعاون بشأأن الرباءات، وقاعة مؤمترات الويبو

 لتكل املباين؛

اذلي يوجد فيه عدادان للكهرابء )لحظ أأن الويبو  CAMفاتوراتن ملبىن  •

 ، بل يه مس تأأجرة هل(.CAMل متكل مبىن 

وبناًء عىل هذه الفواتري، تقوم شعبة البىن التحتية للمباين بتحديث جسل تتبع 

 الطاقة.

ماكنية التحقق  .د.1  البياانت دقيقة وميكن التحقق مهنا بسهوةل.  ادلقة/ اإ

ث البياانت شهراًي عند اس تالم فواتري الكهرابء.  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1  حُتدَّ

 بياانت الأداء واحضة، واحلساب شفاف.  الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري.ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات    املُقدَّ

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

                دقيق                               غري دقيق                            غري قابل للقياس

2.a.  شارات السري  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ  

 اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2
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 زايدة عدد العنارص املعلوماتية املشرتكة املس تخدمة يف تشغيل منصات امللكية الفكرية. :25مؤرش أأداء الربانمج 

 بياانت الأداء تقيمي .1

 التقدير:

                تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية                  تس تويف املعايري جزئيًا                ل تس تويف املعايري

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

ري اإىل زايدة عدد العنارص املعلوماتية بياانت الأداء مناس بة وذات قمية، وتش  الوجاهة/ القمية  .أأ .1

 املشرتكة املُس تخدمة يف تشغيل منصات امللكية الفكرية يف الويبو.

بياانت الأداء اكفية وشامةل لأهنا تعرب عن اخلصائص الوظيفية الإضافية والعنارص   الكفاية/ الشمول  .ب.1

نتاج. عدادها ودخلت مرحةل الإ  املعلوماتية الأخرى اليت مت جرى اإ

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

بياانت الأداء متاحة عىل صفحة الوييك اخلاصة ببوابة امللكية الفكرية عىل ش بكة  

 الويبو ادلاخلية، والعنارص املعلوماتية الأخرى متاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين.

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

مهنا الأطراف املعنية واملهمتة اليت متكل حق  بياانت الأداء دقيقة وميكن أأن تتحقق 

الاطالع عىل الواثئق والأنظمة، عىل الش بكة ادلاخلية وموقع الويبو الإلكرتوين 

اذلي يعرض العنارص املعلوماتية املشرتكة املس تخدمة يف تشغيل منصات امللكية 

 الفكرية.

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

لس برانمج بوابة تكنولوجيا املعلومات ابلتفاصيل التقنية يُبلغ الربانمج ابنتظام جم 

املتعلقة ابلعنارص املعلوماتية املشرتكة املُس تخدمة يف تشغيل منصات امللكية 

الفكرية. كام أأنه يُبلغ ادلول الأعضاء مبلخص لبياانت الأداء لك س نة ولك س نتني يف 

طار تقرير أأداء الويبو.  اإ

الأداء واقعية وواحضة. وتوحض الواثئق ش ىت العنارص املعلوماتية اليت جرى  بياانت  الوضوح/ الشفافية  .و.1

 تنفيذها.

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 مبا فيه الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 تقدير:ال 

                دقيق                                غري دقيق                              غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 قَّق لكيًا"، ابدلقة. اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "ُمح

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2
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دة وقابةل للقياس وميكن : 26مؤرش أأداء الربانمج  النس بة املئوية لأحصاب املصلحة ادلاخليني اذلين يرون أأن توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية ُمحدَّ

دة املدة.  حتقيقها ومعلية املنحى وُمحدَّ

 اءتقيمي بياانت الأد .1

 التقدير:

        تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية                  تس تويف املعايري جزئيًا                      ل تس تويف املعايري

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

 الوجاهة/ القمية  .أأ .1

 

الرقابة ادلاخلية، خصوصًا بياانت الأداء مناس بة لأهنا تعكس خمرجات معل شعبة  

 القمية املُتصورة لنتيجة معل الشعبة من وهجة نظر اجلهات اخلاضعة للتدقيق.

م بياانت   الكفاية/ الشمول  .ب.1 يسفر العمل اذلي تقوم به شعبة الرقابة ادلاخلية عن تقدمي توصيات. وتُقدَّ

ىل الإدارة مجلع معلومات ع ن اجلودة وعن الأداء هذه من خالل اس تقصاءات تُرَسل اإ

 هذه التوصيات. وتُعترب بياانت الأداء اكفيًة وشامةًل.

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

ن يف   ُُجعت بياانت الأداء من خالل املسوحات. جُتَمع نتاجئ الاس تقصاءات وخُتزَّ

 حمرك أأقراص مشرتك خاص بشعبة الرقابة ادلاخلية.

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

َمع بياانت الأداء من الاس تقصاءات، وميكن التحقق من دقهتا لأهنا ختضع للمسح جتُ  

ن يف حمرك أأقراص مشرتك خاص بشعبة الرقابة ادلاخلية.  الضويئ وخُتزَّ

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

م يف تقارير فصلية اإىل   جُتَمع بياانت الأداء بعد لك هممة لشعبة الرقبة ادلاخلية، وتُقدَّ

 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

ىل تفسري،   الوضوح/ الشفافية  .و.1 ما واحضة بذاهتا ول حتتاج اإ البياانت واملعلومات الواردة يف بياانت الأداء اإ

رة عىل حنٍو واحض وشفاف. ما ُمرَبَّ  واإ

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري مبا ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُق  دَّ

 فيه الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

  دقيق                             غري دقيق                           غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأ   ن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2

 الربانمج

 ل توجد تعليقات 
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 الويبو. النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني واخلارجيني الراضني عن خدمات املؤمترات يف :27مؤرش أأداء الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

 تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية                  تس تويف املعايري جزئيًا                       ل تس تويف املعايري

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

ة لأن اس تقصاءات رضا العمالء تُيّس ِّ ُجع بياانت بياانت الأداء مناس بة وذات قمي  الوجاهة/ القمية  .أأ .1

قمية، ويه قناة تتواصل من خاللها الويبو مع املشاركني يف املؤمترات. وتقدم نتاجئ 

َّنة، وتساعد عىل  الاس تقصاءات تعقيبات ومالحظات قي مة ملتابعة املشألك املُبي

دارة خدمات املؤمترات.  حتديد اجلوانب الإجيابية يف اإ

  ية/ الشمولالكفا  .ب.1

 

بياانت الأداء تس تويف املعايري جزئيًا. وتعرب نتاجئ الاس تقصاءات يف املقام الأول عن 

عىل أأولئك اذلين يس تجيبون  وتقترصاملشاركني اخلارجيني يف املؤمترات، 

لالس تقصاء أأو يشاركون فيه. ول تراعي النتاجئ الث ِّقل احملمتل للمشاركني يف املؤمترات 

 يبوا لالس تقصاء.اذلين مل يس تج 

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

نتاجئ الاس تقصاءات اخلاصة برضا املشاركني عن خدمات املؤمترات يف الويبو متاحة  

ىل   Opinioللتحقق مهنا من قبل الأشخاص املعنيني اذلين ميلكون حق النفاذ اإ

داة السهةل الاس تخدام )ويه أأداة اس تقصائية قامئة عىل الويب(. كام أأن هذه الأ 

 نسبيًا تُيّس ِّ ُجع التعقيبات بكفاءة من املشاركني يف املؤمترات.

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

". وحتدد الأداة بدقة Opinioبياانت الأداء دقيقة وميكن التحقق مهنا من أأداة " 

 . نس بة املشاركني ادلاخليني واخلارجيني الراضني عن خدمات مؤمترات الويبو

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

نتاجئ الاس تقصاءات اخلاصة بش ىت املؤمترات اليت  Opinioتُس تخلَص ابنتظام من  

هالنتاجئ خالل اجامتعات القسم/ الشعبة،  وتُناقَشتُعقد عىل مدار العام.   وتُوجَّ

ىل أأحصاب املصلحة ادلاخليني املعنيني ال خرين.  تعليقات/ مالحظات قي مة اإ

التعقيبات من  يدمج يف هناية العام تقرير قيايس واحد Opinioرج من ويُس تخ

م النتاجئ املدجمة لالس تقصاءاتخمتلف الاس تقصاءات ىل الإدارة. . وتُقدَّ  اإ

 بياانت الأداء شفافة، وجرى الإبالغ عهنا بطريقة رصُية وواقعية ومتسقة.  الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

 داءالاس تنتاج املتعلق ببياانت الأ   .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 مبا فيه الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

 دقيق                                     غري دقيق                                  غري قابل للقياس
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شارات السريدقة   .أأ .2 مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي   نظام اإ بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2
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دارهتا بشلك متسق مضن حدود النس بة املئوية خملاطر املعلومات، مب :28مؤرش أأداء الربانمج  ا يف ذكل خماطر الغري، اليت مت الإبالغ عهنا واإ

 حتمُّل الويبو للمخاطر.

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

 تس تويف املعايري جزئيًا                     ل تس تويف املعايري                     تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية  

 ت الأداءمعايري بياان 

 

 التعليقات/ القصور يف البياانت 

بياانت الأداء مناس بة وذات قمية لأهنا توحض العقود ذات الصةل ملقديم اخلدمات   الوجاهة/ القمية  .أأ .1

اخلارجيني اليت خضعت للتقيمي بغرض الوقوف عىل خماطر الغري. كام أأن بياانت 

يب عىل أأربع معليات جديدة الأداء توحض الواثئق الهنائية لعمليات الأمتتة والتدر 

 لإدارة اخملاطر.

دة، كام أأن   الكفاية/ الشمول  .ب.1 توحض بياانت الأداء التقدم املُحرز حنو حتقيق مقاييس الأداء املُحدَّ

 التقارير ذات الصةل بشأأن خماطر املعلومات وخماطر الغري متاحة للمراجعة.

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

ىل بياانت الأداء وتدويهنا وتتبعها والإبالغ توجد أأ   نظمة وأأدوات متاحة للوصول اإ

، لإدارة خماطر ®MetricStreamعهنا وحتليلها. يُس تخَدم حل أ يل، يُسمى 

لتسجيل وتتبُّع طلبات  Microsoft® Excel املعلومات، بيامن يُس تخدم برانمج

 اخلدمات املتعلقة بتقيمي خماطر الغري.

ماكن   .د.1  ية التحققادلقة/ اإ

 

بياانت الأداء ذات الصةل بتقياميت خماطر الغري ميكن اس تخالصها/ تصفيهتا من  

دارة Microsoft® Excelحصائف التتبُّع يف برانمج  ، وميكن التحقق من خماطر اإ

دارة اخملاطر ذات الصةل.  املعلومات والإبالغ عهنا من تقارير اإ

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

طار تقرير الإبالغ ع  ن عدد التقياميت املكمتةل خملاطر ُمقديم اخلدمات ُيدث يف اإ

ىل اللجنة التوجهيية املعنية ابلأمن وتأأمني املعلومات. وجيري  م اإ هناية العام اذلي يُقدَّ

دارة خماطر املعلومات عىل فرتات  بالغ جملس املرشوع حباةل تنفيذ معليات اإ أأيضًا اإ

 النقاط".منتظمة ومن خالل تقارير "أأبرز 

 بياانت الأداء واقعية وشفافة.  الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 مبا فيه الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

                غري دقيق                                  غري قابل للقياس                                       دقيق       
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شارات السري  .ب.2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجات التقيمي   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 ق لكيًا"، ابدلقة.اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّ 

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2
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دارة التكنولوجيا ابجلامعات أأو مؤسسات البحث يف أأنشطة تدريب وتكوين كفاءات : 30مؤرش أأداء الربانمج  عدد املشاركني من ماكتب اإ

جاابت حصيحة عن   اخليارات، والنس بة املئوية لهؤلء املشاركني. % أأو أأكرث من أأس ئةل اس تبيان قصري وموضوعي ومتعدد60اذلين قدموا اإ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

       ل تس تويف املعايري               تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية               تس تويف املعايري جزئيًا 

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

 ةالوجاهة/ القمي  .أأ .1

 

تصممي بياانت الأداء مناسب لقياس مؤرش الأداء ذي الصةل. ولكن مل جُتَمع بياانت  

ل يف حاةل واحدة من أأصل ست حالت.  الأداء اإ

عدد الاس تبياانت اليت ُُجعت من أأجل بياانت الأداء ل تعكس سوى مشاركة   الكفاية/ الشمول  .ب.1

ن بياانت الأداء  ليست اكفية ول شامةل. واحدة من أأصل ست مشاراكت. وذلكل فاإ

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

ن بياانت الأداء مل جُتَمع   دة مجلع بياانت الأداء تتسم ابلفعالية، فاإ رمغ أأن الطريقة املُحدَّ

ل يف حاةل واحدة من أأصل ست حالت.  اإ

ماكنية التحقق  .د.1  لتحقق من دقهتا.بياانت الأداء غري اكمةل، وذلكل ل ميكن ا  ادلقة/ اإ

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

ن الإبالغ يف املواعيد املناس بة ليس عىل ما يُرام.   بياانت الأداء غري اكمةل، وذلكل فاإ

 بياانت الأداء غري اكمةل، وذلكل ل ميكن تقيمي الوضوح والشفافية.  الوضوح/ الشفافية  .و.1

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء ل تس تويف املعايري.   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

 دقيق                              غري دقيق                                غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي اذلايت بناًء عىل   بياانت الأداء املُقدَّ

 الواردة يف التقرير، ويه "غري قابل للقياس"، ابدلقة.

التعليقات الواردة بشأأن  .ب.2

 الربانمج
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نة يف السجل ادلويل. :31مؤرش أأداء الربانمج   مرونة البياانت املُدوَّ

 اءتقيمي بياانت الأد .1

 التقدير:

                ل تس تويف املعايري                تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية               تس تويف املعايري جزئيًا 

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

ملرونة وادلقة يف هيلك بياانت الأداء مناس بة وذات قمية لأهنا تُظهِّر مدى ا  الوجاهة/ القمية  .أأ .1

املعلومات عند تسجيل البياانت يف املكتب اخللفي اجلديد لسجل لهاي مقارنًة 

 . (DMAPSبهنج "النص الإجاميل" يف ظل النظام القدمي )

بياانت الأداء اكفية وشامةل. توحض املستندات املؤيدة مرونة البياانت املسجةل يف   الكفاية/ الشمول  .ب.1

 .DMAPSارنًة ابلهنج السابق يف نظام السجل ادلويل مق

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

بل الأشخاص اذلين   ميكن احلصول عىل بياانت الأداء بسهوةل والتحقق مهنا من قِّ

ميلكون حق النفاذ اإىل ش بكة الويبو ادلاخلية ومس تودع واثئق املرشوع يف املكتب 

 اخللفي لسجل لهاي.

 نية التحققادلقة/ اإماك  .د.1

 

بياانت الأداء دقيقة وميكن التحقق مهنا من خالل واثئق املرشوع والواثئق الأخرى  

 ذات الصةل يف السجل ادلويل.

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

طار رصد وتتبُّع أأمتتة جسل لهاي.   ىل الإدارة يف اإ هما اإ  أأعدَّ الربانمج تقارير وقدَّ

يضاحات وتفسريات بياان  الوضوح/ الشفافية  .و.1 ت الأداء مس توفية للمعايري. حتتوي الواثئق املؤيدة عىل اإ

 بشأأن مرونة البياانت املسجةل يف السجل ادلويل. 

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري   ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 اية.مبا فيه الكف

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

                دقيق                             غري دقيق                             غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجة التقيمي   بناًء عىل بياانت الأداء املُقدَّ

 ايت الواردة يف التقرير، ويه "ُمحقَّق لكيًا"، ابدلقة. اذل

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2
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ن تشغيل جسل لش بونة، مبا يف ذكل العمليات والإجراءات الإلكرتونية.: 32مؤرش أأداء الربانمج   حتسُّ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

                تس تويف املعايري جزئيًا                 ل تس تويف املعايري             تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

ن اذلي شهدته معليات جسل   الوجاهة/ القمية  .أأ .1 بياانت الأداء مناس بة وذات قمية لأهنا توحض التحسُّ

جراءاته الإلكرت   ونية مبا يامتىش مع النتيجة املرتقبة للربانمج.لش بونة واإ

بياانت الأداء اكفية وشامةل. توحض املستندات املؤيدة التحسينات اليت شهدهتا   الكفاية/ الشمول  .ب.1

 معليات جسل لش بونة عن طريق أأمتتة العمليات والإجراءات. 

 ُجع البياانت بفعالية/  .ج.1

 سهوةل احلصول علهيا

بل الأشخاص اذلين ميكن احلصول عىل بياان  ت الأداء بسهوةل والتحقق مهنا من قِّ

ميلكون حق النفاذ اإىل ش بكة الويبو ادلاخلية ومس تودع الواثئق يف مرشوع أأمتتة 

 معليات لش بونة )نظام لش بونة الإلكرتوين(.

ماكنية التحقق  .د.1  ادلقة/ اإ

 

تة معليات بياانت الأداء دقيقة وميكن التحقق مهنا من خالل الواثئق يف مرشوع أأمت  

 لش بونة )نظام لش بونة الإلكرتوين(.

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه.1

 

طار رصد وتتبُّع أأمتتة جسل لش بونة. وُأبلِّغت ادلول   ُأبلِّغت الإدارة ببياانت الأداء يف اإ

م يف هناية العام عن أأنشطة  طار التقرير اذلي يُقدَّ الأعضاء ابلتقدم املُحَرز يف اإ

 الربانمج.

بياانت الأداء تس تويف املعايري جزئيًا. ميكن تعزيز وضوح البياانت املؤيدة من خالل   ح/ الشفافيةالوضو   .و.1

مواءمة لك هدف من الأهداف املوجودة داخل مؤرش الأداء مع أأساس مقارنة 

د.   واحض وُمحدَّ

    

 الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز.1

  

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري ميكن، بناًء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ  

 مبا فيه الكفاية.

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري  .2

 التقدير:

               دقيق                             غري دقيق                             غري قابل للقياس

شارات السري  .أأ .2  دقة نظام اإ

 

مة بشأأن مؤرش الأداء املُختار، تتسم درجتا التقيمي بناًء عىل بياانت الأداء ا  ملُقدَّ

وهام "ُمحقَّق جزئيًا" لتقيمي واحد و"غري ُمحقَّق" –اذلايت الوارداتن يف التقرير 

 ابدلقة. –لتقيميني من تقياميت مؤرش الأداء

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج .ب.2

 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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  ث: تعريف معايري التثبيتاملرفق الثال 

اليت من أأجل تيسري معلية التثبيت، طبَّق فريق التثبيت صيغة معدةل للوثيقة املعنونة "معايري املامرسات اجليدة ابلنس بة لأنظمة البياانت" 

عداد تقارير تنفيذ الربامج وذلكل ينبغي أأن تتحىل بياانت الأداء واملعلومات املُس تخدمة يف. أأعدها مكتب التدقيق الوطين للمملكة املتحدة  اإ

 ابلصفات ال تية: 

جنازه وفقًا ملقاييس الأداء الوجاهة والقمية .1 ىل اإ ىل ما هتدف املنظمة اإ وجيب أأن يتضمن التحديد المكي والإبالغ معلومات تغطي . ابلنس بة اإ

تكون طرائق ُجع البياانت، واملعايري، والافرتاضات  وجيب أأل. ُجيع جوانب الأداء املهمة املنصوص علهيا يف النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 وجيب أأل تُدَرج البياانت والافرتاضات اليت ليس لها تأأثري عىل الرأأي اخلاص ابلتثبيت. . مضلةل

تاحة وجيب أأن تش متل بياانت الأداء عىل ُجيع املعلومات امل . للكشف عن مدى التقدم املُحَرز بدلةل قياس الأداء الكفاية/ الشمولية .2

ىل ما تقتضيه مقاييس الأداء.  جراء تقيمي شامل لإعداد التقارير استنادًا اإ  بغرض اإ

يتعني اس تخدام الأنظمة املناس بة بغرض تدوين البياانت الالزمة لإعداد التقارير وفقًا  ُجع البياانت بفعالية/ سهوةل احلصول علهيا: .3

 هنا وحتليلها. ملقاييس الأداء، والنفاذ اإىل هذه البياانت والإبالغ ع

ماكنية التحقق  .4 مبا يفي مبعايري الاس تخدام املطلوب، وأأن تتصف ابلس تجابة للتغيري مع توفر توثيق واحض بشأأهنا، حبيث ميكن ادلقة واإ

وفامي . لياً والالزتام مببدأأ ادلقة يتطلب التخيل عن التحزي وعدم التيقن ابلقدر املمكن مع . التحقق من حصة الإجراءات اليت ينتج عهنا القياس

ماكنية التحقق عىل مس تويني:   يتعلق ابلتثبيت، يلزم توفر ادلقة واإ

 أأ( يتعلق املس توى الأول ابدلقة والتوثيق املستندي، ويُقصد به الإثبات املادي للبياانت واملعلومات المكية؛ )

  -ي للمعلومات غري المكية.ب( ويتعلق املس توى الثاين ابدلقة والتوثيق املستندي، ويُقصد به الإثبات املاد)

نتاج املعلومات ابنتظام ابلقدر اذلي يكفي ملتابعة التقدم املُحَرز، وابلّسعة اليت تكفي لس مترار الإبالغ يف املواعيد املناس بة .5 ، وذكل ابإ

 الاس تفادة من تكل املعلومات. 

لفهم والاستيعاب واختاذ القرارات بدرجة معقوةل أأْي الكشف عن املعلومات للسامح للمس تخدمني املس هتدفني اب الوضوح والشفافية، .6

ويتعني . وتتعلق الشفافية مبدى مراعاة التبليغ عن املعلومات بطريقة رصُية وواحضة وحقيقية وحمايدة ومتناسقة بناًء عىل أأدةل موثقة. من الثقة

ويتطلب . مني اخلارجيني املس هتدفني من الإقرار مبصداقيهتاتسجيل املعلومات وُجعها وحتليلها عىل حنٍو يُمك ِّن املراجعني ادلاخليني واملس تخد

 حتقيق الشفافية ُجةل أأمور، من بيهنا: 

ْكر ُجيع الافرتاضات وتوثيقها بوضوح ورصاحة؛ )  أأ( ذِّ

ىل املواد والواثئق املرجعية؛ )  ب( والإشارة بوضوح اإ

ْكر ُجيع احلساابت واملهنجيات وُجيع املعلومات املس تخدمة)  ؛ ج( وذِّ

 د( والتحديد الواحض مجليع التغيريات اليت جُترى عىل معليات التوثيق؛ )
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 ه( وجتميع املعلومات وتوثيقها بطريقة تُمك ِّن من التثبيت املس تقل؛ )

و( وتوثيق الرشح و/أأو التربير )عىل سبيل املثال، اختيار الإجراءات واملهنجيات واملقاييس ومصادر املعلومات والعوامل )

 يس ية ومعايري أأخذ العينات(؛ الرئ 

 ز( وتوثيق مربر املعايري اخملتارة؛ )

 ح( وتوثيق الافرتاضات واملراجع والأساليب ابلشلك اذلي يُمك ِّن هجة أأخرى من اس تخراج معلومات واردة يف التقارير؛ )

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

شارات السري وظيفة منفصةل، ول يعد جزءاً . دقة نظام اإشارات السرياملعايري الأخرى لتقيمي الإبالغ عن مقاييس الأداء  ومن .7 ولنظام اإ

ماكنية تربير التقديرات عىل أأساس املعلومات املقدمة يف بياانت الأداء . من بياانت الأداء ابملعىن ادلقيق ىل اإ وقد ُأجري تقيمي لدلقة استنادًا اإ

 . 2018/2019الواردة مضن تقرير أأداء الويبو للثنائية 

 

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 امللحق الرابع: اجامتعات أأخذ العينات العشوائية

قام أأعضاء فريق الإدارة العليا للويبو، أأو َمْن ينوب عهنم، بأأخذ عينات عشوائية من مؤرش أأداء واحد للك برانمج، وذكل يف حضور موظفي 

لكرتونيًا عرب برانمج ساكيب.شعبة الر   قابة ادلاخلية اإ

 

 رمق الربانمج وامسه اترخي الاجامتع املنصب مدير الربانمج أأو انئبه

 الس يدة فورابن

 

انئبة املدير العام، 

قطاع حق املؤلف 

 والصناعات الإبداعية

 : حق املؤلف واحلقوق اجملاورة3الربانمج  (أأ ) 2020مارس  31

 الس يد ماتوس
 العام،انئب املدير 

 قطاع التمنية
 2020مارس  30

 : تنس يق أأجندة التمنية8الربانمج  (أأ )

: البدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط 9الربانمج  (ب)

 الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل منواً 

 : أأاكدميية الويبو11الربانمج  (ج)

 الس يد ساندجي

 انئب املدير العام،

قطاع الرباءات 

 والتكنولوجيا

 2020مارس  31

 : قانون الرباءات1الربانمج  (أأ )

 : نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات5الربانمج  (ب)

 : مركز الويبو للتحكمي والوساطة7الربانمج  (ج)

 الس يدة وانغ

 

انب عهنا الس يد 

غنايس  اإ

 انئبة املدير العام،

قطاع العالمات 

 والتصاممي

 2020أأبريل  2

تجارية والتصاممي الصناعية : العالمات ال 2الربانمج  (أأ )

 واملؤرشات اجلغرافية 

 : نظام مدريد6الربانمج  (ب)

 : نظام لهاي31الربانمج  (ج)

 : نظام لش بونة32الربانمج  (د)

 الس يد غيتاهون

 

 مساعد املدير العام،

 قطاع القضااي العاملية
 2020أأبريل  1

: املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 4الربانمج  (أأ )

 وارد الوراثية التقليدي وامل

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17الربانمج  (ب)  : اإ

 : امللكية الفكرية والتحدايت العاملية18الربانمج  (ج)

واملاكتب  العالقات اخلارجية والرشأاكت: 20الربانمج  (د)

 اخلارجية 

 الس يد سوندارام
 مساعد املدير العام،

 قطاع الإدارة والتنظمي
 2020أأبريل  1

دار 22الربانمج  (أأ )  ة الربامج واملوارد: اإ

 : خدمات ادلمع العامة24الربانمج  (ب)

 : تكنولوجيا املعلومات والتصالت25الربانمج  (ج)

 : خدمات املؤمترات واللغات27الربانمج  (د)

 : تأأمني املعلومات والسالمة والأمن28الربانمج  (ه)
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 رمق الربانمج وامسه اترخي الاجامتع املنصب مدير الربانمج أأو انئبه

 الس يد اتاكغي

مساعد املدير العام، 

قطاع البنية التحتية 

 العاملية

 2020أأبريل  2

 : التصنيفات واملعايري ادلولية12انمج الرب (أأ )

 : خدمة قواعد البياانت العاملية13الربانمج  (ب)

ىل املعلومات واملعرفة14الربانمج  (ج)  : خدمات النفاذ اإ

 : حلول الأعامل التجارية ملاكتب امللكية الفكرية15الربانمج  (د)

 الس يد براساد
 املدير العام، مساعد

 ورئيس املوظفني
 2020مارس  30

 : التواصل 19ج الربانم (أأ )

املاكتب : العالقات اخلارجية والرشأاكت و 20الربانمج  (ب)

  اخلارجية

 : الإدارة التنفيذية21الربانمج  (ج)

 الس يدة موىس
 مديرة

دارة املوارد البرشية  اإ
دارة املوارد البرشية وتطويرها23الربانمج  (أأ ) 2020أأبريل  9  : اإ

 الس يد سفانترن

انب عنه الس يد 

 انبوليتانو

دارة ا لبدلان مدير اإ

املتحوةل والبدلان 

 املتقدمة

 2020أأبريل  1
 : البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة10الربانمج  (أأ )

 : الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر30الربانمج  (ب)

 الس يد فينك

 كبري الاقتصاديني،

شعبة الاقتصاد 

 والإحصاء

 : الاقتصاد والإحصاء16الربانمج  (أأ ) 2020أأبريل  3

 الس يد سينغ
ر شعبة الرقابة مدي

 ادلاخلية
 : الرقابة ادلاخلية26الربانمج  (أأ ) 2020أأبريل  3

 

 ]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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 املرفق اخلامس: اإطار التثبيت

 بياانت الأداء الهدف  أأساس املقارنة مؤرش الأداء  النتيجة املرتقبة الربانمج

: قانون 1الربانمج 

 الرباءات

اء تعاون معزز بني ادلول الأعض 1.1ھ

عىل وضع أأطر معيارية دولية متوازنة يف 

 جمال امللكية الفكرية 

نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو لتكوين 

الكفاءات والتدريب يف جمال الرباءات اذلين 

 حصلوا زايدة مثبتة يف معارفهم.

د لحقًا يف هناية ل يوجد  )ُُيدَّ
2017) 

90 % 

 

% )قبل 71ارتفع مس توى املعرفة من 

% )بعد التدريب(. 89اإىل  التدريب(

(2018/2019) 

: العالمات 2الربانمج 

التجارية والتصاممي 

الصناعية واملؤرشات 

 اجلغرافية

درجة مزتايدة من الأمن واليقني  3.1ھ

محلاية شعارات ادلول وأأسامهئا وشعارات 

 املنظامت احلكومية ادلولية.

عدد العالمات الواردة يف قاعدة بياانت املادة 

 ()اثلثاً 6

( عالمة )العدد 3294) 3458

 (2017الرتامكي يف هناية 

عالمات جديدة )العدد الرتامكي  405نرُشت  ( عالمة جديدة 100) 200نرش 

 ( 3863: 2019للعالمات يف هناية 

: حق 3الربانمج 

املؤلف واحلقوق 

 اجملاورة

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف  1.3ھ

اف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع الأهد

منائية الوطنية.  الإ

عدد البدلان اليت اعمتدت اسرتاتيجيات 

طار  وطنية بشأأن حق املؤلف يف اإ

 اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية الفكرية.

 )نفس العدد(  25: أأفريقيا

 ترامكي

 ( ترامكي    2) 0: املنطقة العربية

 ( ترامكي7) 10: أ س يا واحمليط الهادئ

( 8) 9: والاكرييب أأمرياك الالتينية

 ترامكي

ضافية 3: أأفريقيا  اإ

 

 اإضايف 1: املنطقة العربية

ضافية 6: أ س يا واحمليط الهادئ  اإ

 3: أأمرياك الالتينية والاكرييب

ضافية  اإ

ضافية )بوركينا فاسو، غينيا  3: أأفريقيا اإ

 بيساو، النيجر(

 توقف: املنطقة العربية

ضافيان )بواتن،  2: أ س يا واحمليط الهادئ اإ

 اتيلند( 

التينية والاكرييب: ل توجد بدلان أأمرياك ال

ضافية  اإ

: املعارف 4الربانمج 

التقليدية وأأشاكل 

التعبري الثقايف 

التقليدي واملوارد 

 الوراثية

زة للموارد البرشية  2.3ھ كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية 

ن النامية لأغراض التمنية يف البدلا

ىل  والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ

 اقتصاد السوق احلر.

مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة التوعية 

والرتوجي العامة املرتبطة ابملوارد الوراثية 

واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

 التقليدي.

 % 80 ل ينطبق

  

 % من املشاركني راضون 90
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 بياانت الأداء الهدف  أأساس املقارنة مؤرش الأداء  النتيجة املرتقبة الربانمج

نظام : 5الربانمج 

معاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات

نة يف  2.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس   اإ

 معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

 %(3-% )+/88 %(86)% 86.2 جودة الرتُجة.

 

2018 :86 % 

2019 :89 % 

: نظام 6الربانمج 

 مدريد

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق  5.2ھ

ن قبل أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل م

 البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا 

 التجديدات 

 

 

29595 (30103) 
2018 :33300  

2019 :34890  

2018 :32258 

 )أأويل( 29136: 2019

: مركز 7الربانمج 

الويبو للتحكمي 

 والوساطة

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف  8.2ھ

احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة 

 املكونة من رموز البدلان واحلقول العليا

 

س ياسات تسوية املنازعات اليت سامه املركز 

يف وضعها ودمعها يف س ياق نظام أأسامء 

 احلقول.

الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات، 

حتديث قواعد الس ياسة املوحدة 

لتسوية املنازعات ملراعاة أأحاكم 

ل اجلديدة، س ياسة  غالق املُسج ِّ اإ

ازعات قبل الإياكن بشأأن تسوية املن

جراء الإياكن بشأأن  التفويض، اإ

تسوية نزاعات العالمات التجارية 

 الرتامكي )هو نفسه(  -بعد التفويض 

دارة  ( س ياسة تتعلق 74) 76اإ

نة من رموز  ابحلقول العليا املُكوَّ

 البدلان )ترامكي(   

( س ياسات تتعلق ابحلقول 4) 7دمع 

نة من رموز البدلان  العليا املُكوَّ

اسة الويبو والتوصيات تنفيذ س ي

املتعلقة ابلإجراءات يف نظام أأسامء 

 احلقول.

 

 

 

ضافيتني من  دارة س ياس تني اإ اإ

نة من  س ياسات احلقول العليا املُكوَّ

 رموز البدلان

 

س ياسات تتعلق ابحلقول  4دمع 

نة من رموز البدلان  العليا املُكوَّ

الصيانة الفعاةل يف نظام أأسامء احلقول 

نازعات اليت تعكس لس ياسات تسوية امل 

 مساهامت الويبو

 

 

دارة  ضافية من س ياسات  5اإ س ياسات اإ

نة من رموز البدلان   احلقول العليا املُكوَّ

 3، بعد 78: 2019)العد الرتامكي يف هناية 

 ((GQ، .ML، .TKحالت تَوقُّف ).

 

نة  21دمع  س ياسة تتعلق ابحلقول العليا املُكوَّ

 من رموز البدلان

 (28: )العدد الرتامكي

: تنس يق 8الربانمج 

 أأجندة التمنية

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل  3.3ھ

 معل الويبو

 

عدد الربامج اليت تبلغ بشلك موضوعي عن 

مدى اسرتشادها يف معلها بتوصيات أأجندة 

 التمنية، كام يه واردة يف الربانمج واملزيانية.

د لحقاً( 22 د لحقاً(احلفاظ عىل العدد )ُيُ  برانجماً )ُُيدَّ  برانجماً  23 دَّ

: البدلان 9الربانمج 

الأفريقية والعربية 

وبدلان أ س يا واحمليط 

زة للموارد البرشية  2.3ھ كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية 

عدد البدلان املشاركة يف التعاون فامي بني 

 بدلان اجلنوب.

ضافيًا )العدد الرتامكي يف هناية  20 115 113 بدلًا اإ

2019 :133) 
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 بياانت الأداء الهدف  أأساس املقارنة مؤرش الأداء  النتيجة املرتقبة الربانمج

الهادئ وأأمرياك 

الالتينية والاكرييب 

 والبدلان الأقل منواً 

راض التمنية يف البدلان النامية لأغ

ىل  والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ

 اقتصاد السوق احلر 

: البدلان 10الربانمج 

املتحوةل والبدلان 

 املتقدمة

 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية  2.1ھ

 مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية

 

 عدد البدلان املتحوةل وهبا قوانني 

ثة  ولواحئ وطنية ُمحدَّ

ضافية )امجلهورية التش يكية،  5 بدلان يف الثنائية.  5 8)ترامكي( بدلان( 6)بدلًا  23 بدلان اإ

س تونيا، جورجيا، هنغاراي، رصبيا(  اإ

لت عرشة من بدلان أأساس املقارنة واص

حتديث القوانني واللواحئ الوطنية )أألبانيا، 

بلغاراي، اكزاخس تان، قريغزيس تان، لتفيا، 

ليتوانيا، بولندا، رومانيا، أأوكرانيا، 

 بدلًا من البدلان املتحوةل( 28أأوزبكس تان( )

: أأاكدميية 11الربانمج 

 الويبو

زة للموارد البرشي 2.3ھ ة كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية 

لأغراض التمنية يف البدلان النامية 

ىل  والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ

 اقتصاد السوق احلر 

النس بة املئوية للمرشفني الراضني عن 

اس تخدام املتدربني معارف وهمارات معززة 

 لكية الفكرية يف معلهم.يف جمال امل 

 % من املس تجيبني90 % من املس تجيبني50 93%

: 12الربانمج 

التصنيفات واملعايري 

 ادلولية

ث ومقبول عاملياً  1.4ھ نظام حمد 

للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف 

تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية 

واس تخداهما ونرشها يف صفوف أأحصاب 

  أأحناء العامل املصلحة يف

عدد املس تخدمني القادرين عىل النفاذ اإىل 

منشورات التصنيفات واملعايري ادلولية عىل 

 الإنرتنت، ل س امي من البدلان النامية.

الصفحة الرئيس ية للتصنيف ادلويل 

مس تخدمًا،  352928: للرباءات

 % مهنم من بدلان انمية.49.2

احلفاظ عىل مس توايت أأسس 

 ية(.املقارنة )الس نو 

 : الصفحة الرئيس ية للتصنيف ادلويل للرباءات

% مهنا من 52زايرة،  364004: 2018

 بدلان انمية.

% مهنا من 53زايرة،  375890: 2019

 بدلان انمية.

                                                           
 ليعكس العدد الرتامكي. 2017ضبط أأساس املقارنة يف هناية  ُأعيد 8
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 بياانت الأداء الهدف  أأساس املقارنة مؤرش الأداء  النتيجة املرتقبة الربانمج

: قواعد 13الربانمج 

 البياانت العاملية 

تغطية جغرافية واسعة لقواعد  3.4ھ

بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية 

 يث احملتوى والاس تخداممن ح 

عدد مس تخديم أأنظمة قواعد البياانت العاملية 

 للك فرتة ربع س نوية.

قاعدة البياانت العاملية لأدوات 

 : التوس مي

يف الربع الرابع من عام  279676

2017 (119208 ) 

 

 

 : قاعدة البياانت العاملية للتصاممي

يف الربع الرابع من عام  26122

2017 (16868) 

لبياانت العاملية لأدوات قاعدة ا

 % س نوايً 5التوس مي: +

 

 

 

قاعدة البياانت العاملية للتصاممي: 

 % س نوايً 5+

 : قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي

 2018يف الربع الرابع من عام  491206 -

+(76)% 

 2019يف الربع الرابع من عام  773924 -

+(58)% 

 : قاعدة البياانت العاملية للتصاممي

 2018يف الربع الرابع من عام  61685 -

+(136)% 

 2019يف الربع الرابع من عام  42814 -

 (2018% مقارنًة هبدف 49)+

: خدمات 14الربانمج 

النفاذ اإىل املعلومات 

 واملعرفة

ن اإىل املعلومات املتعلقة  2.4ھ نفاذ حمسَّ

ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل 

هور مؤسسات امللكية الفكرية وامجل 

 لتشجيع الابتاكر والإبداع 

 

عدد املسجلني اذلين يس تخدمون فعاًل 

ىل الأحباث لأغراض التطوير  برانمج النفاذ اإ

ىل ARDIوالابتاكر ) ( وبرانمج النفاذ اإ

املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات 

(ASPI.) 

ىل الأحباث لأغراض  برانمج النفاذ اإ

 (800) 1110: التطوير والابتاكر

ىل املعلومات برانمج ا لنفاذ اإ

  52: املتخصصة بشأأن الرباءات

(55) 

ىل الأحباث لأغراض  برانمج النفاذ اإ

 1250التطوير والابتاكر: 

(1000) 

ىل املعلومات  برانمج النفاذ اإ

  65: املتخصصة بشأأن الرباءات

ىل الأحباث لأغراض التطوير  برانمج النفاذ اإ

 %(108)+ 2311: والابتاكر

ىل  املعلومات املتخصصة بشأأن برانمج النفاذ اإ

 %(14)+ 59: الرباءات

: حلول 15الربانمج 

الأعامل التجارية 

 ملاكتب امللكية الفكرية

زة  4.4ھ بنية حتتية تقنية ومعرفية معز 

ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات 

امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات 

أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة 

ب املصلحة اذلين أأحسن( لأحصا

يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية 

 الفكرية 

اليت تقدهما ماكتب  9متوسط مس توى اخلدمة

امللكية الفكرية اليت حتصل عىل مساعدات 

( من خالل مجموعة 5اإىل  1)يرتاوح من 

 تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الفكرية.

 )نفس املتوسط( 3.1: املتوسط العام

 

 3.3: املتوسط العام  (3.2) 3.3

 3.0: أأفريقيا 

 3.2: املنطقة العربية 

 3.6: أ س يا واحمليط الهادئ 

 3.3: أأمرياك الالتينية والاكرييب 

 3.7: البدلان املتحوةل 

 3.1: أأخرى 

                                                           
مة اإىل ادلورة الساب 9  (.WO/PBC/27/Q&Aعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية )لالطالع عىل تعريف ملؤرشات مس توى اخلدمة، يُرىج الرجوع اإىل الصفحة الثالثة من وثيقة الأس ئةل والأجوبة املُقدَّ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=381741
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 بياانت الأداء الهدف  أأساس املقارنة مؤرش الأداء  النتيجة املرتقبة الربانمج

: 16الربانمج 

 الاقتصاد والإحصاء

اس تخدام معلومات الويبو  1.5ھ

الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل 

 ضلنطاق أأوسع وحنو أأف

 

الفرق بني تنبؤات أأبريل والعدد الفعيل 

يداعات يف نظام معاهدة الرباءات ونظام  لالإ

 مدريد ونظام لهاي مضن النطاق 

 احملدد.

مضن  2017اكنت القمي الفعلية لعام 

% يف نظام 80فرتات الثقة البالغة 

معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام 

 لهاي 

(2016 :103 ،%102 ،%

100)% 

% من فرتة 80الفعلية مضن القمي 

 الثقة يف التنبؤات 

  

 

  2018 يفالقمي الفعلية  % 80فرتة الثقة: 

  مرتفعة منخفضة 

 265000  235300  نظام الرباءات

 251737 

      48310    نظام مدريد

63800  60947 

 4380      نظام لهاي

      8820  5447 

 

القمي الفعلية لعام  % 80فرتة الثقة: 

2019  

  مرتفعة منخفضة

273900 242200 نظام معاهدة الرباءات

 265705 

 64400 67200 49230 نظام مدريد

9800 4820 نظام لهاي

 5887 

ذاكء 17الربانمج  : اإ

الاحرتام للملكية 

 الفكرية

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم  2.6ھ

وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل 

يف  املنظامت الوطنية وادلولية الأخرى

ذاكء احرتام امللكية الفكرية  جمال اإ

مع  10عدد معليات التعاون الاسرتاتيجي

ذاكء الاحرتام للملكية  منظامت رشيكة بشأأن اإ

 الفكرية.

العدد الرتامكي لعمليات التعاون 

)نفس  7الاسرتاتيجي اجلارية: 

 العدد(

 معليات تعاون اسرتاتيجي نشطة    7

 

عدد معليات تعاون اسرتاتيجي نشطة )ال 8

 (2019الرتامكي يف هناية 

                                                           
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.تشمل معليات التعاون الاسرتاتيجي الرشأاكت ذات الطابع املهنجي والطويل الأجل، مبا يف ذكل الرشأاكت اليت تُقام من خالل اتفاقات الت 10  عاون، وتتناول عنارص اإ
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 بياانت الأداء الهدف  أأساس املقارنة مؤرش الأداء  النتيجة املرتقبة الربانمج

: امللكية 18الربانمج 

الفكرية والتحدايت 

 العاملية

زة للموارد البرشية  2.3ھ كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية 

لأغراض التمنية يف البدلان النامية 

ىل والبدلان الأقل منوا والبدلان املنت قةل اإ

 اقتصاد السوق احلر.

عدد ترتيبات اس تضافة علامء من البدلان 

 النامية 

اكمتلت بهناية  7( ترامكي، مهنا 6) 9

2017   

ضافية  4  ترتيب اس تضافة اإضايف  11 ترتيبات اس تضافة اإ

يف الثنائية  13ترامكي، اكمتل مهنا  20)

2018/2019) 

: 19الربانمج 

 التواصل

أأكرب مع ُجهور  التواصل بفعالية 1.8ھ

واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور 

 الويبو

 

جيابية : العالمة/ السمعة تغطية اإ

جنازات الويبو الرئيس ية يف وسائل  لأنشطة/اإ

 الإعالم حول العامل

% من ُجيع املقالت اليت نرُشت 97

جيابية أأو حمايدة  عن الويبو اكنت اإ

% عىل الأقل من ُجيع 95

 عن الويبو املقالت اليت تُنرش

جيابية أأو حمايدة  اإ

% من ُجيع املقالت اليت نرُشت عن 95

اكنت اإجيابية  2018/2019الويبو يف الثنائية 

 أأو حمايدة

: 20الربانمج 

العالقات اخلارجية 

والرشأاكت واملاكتب 

 اخلارجية

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع  5.8ھ

مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر 

 امت احلكومية ادلولية.املنظ

 

ه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات  2.8ھ توجُّ

 واس تجابة أأفضل لالس تفسارات.

مساهامت الويبو املُبيَّنة يف تقارير الأمم املتحدة 

واملنظامت احلكومية ادلولية وقراراهتا وواثئقها 

 املنبثقة عن العمليات الهادفة ذات الصةل.

 

 .الوقت املس تغرق ملعاجلة الاس تفسارات

 

 

%( من مساهامت 80) 79%11

 الويبو اكنت ُمبيَّنة. 

  

 

 الأوقات املُس تغرقة لالس تجابة: 

% 90: مكتب الويبو يف الربازيل

 ساعة 24خالل 

% 90: مكتب الويبو يف الصني

 ساعة 24خالل 

% 100: مكتب الويبو يف الياابن

 ساعة 24خالل 

% 100: مكتب الويبو يف روس يا

 ساعة 24خالل 

85% 

 

 

 

ساعة )ُجيع  24% خالل 90

د لحقًا(  املاكتب( )ُُيدَّ

من  14% من مساهامت الويبو )87.5اكنت 

مسامهة( ُمبيَّنة يف الثنائية  16أأصل 

2018/2019. 

 

 ساعة: 24الاس تجابة خالل 

 2018 2019 

 %90 %90 مكتب الربازيل

 %100 %95 مكتب الصني

 %94 %97 لياابنمكتب ا

 %98 %95 مكتب روس يا

 %95 %100 مكتب س نغافورة

                                                           
 2016/2017مسامهة ُمبيَّنة يف الثنائية  38أأصل من  30اكنت توجد  11
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 بياانت الأداء الهدف  أأساس املقارنة مؤرش الأداء  النتيجة املرتقبة الربانمج

% 100: و يف س نغافورةمكتب الويب

 ساعة 24خالل 

: الإدارة 21الربانمج 

 التنفيذية

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع  5.8ھ

مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر 

 املنظامت احلكومية ادلولية

 

مبادرات جديدة مشرتكة مع الواكلت 

نظامت الأخرى التابعة للأمم املتحدة/ امل 

 احلكومية ادلولية

 

ضافيتان )نفس العدد( ضافيتان  مبادراتن اإ ، 2018يوليو  10أأطلق املدير العام، يف  مبادراتن اإ

"تنش يط  2018مؤرش الابتاكر العاملي لعام 

العامل ابلبتاكر"، اذلي تناول الهدف السابع 

اذلي خضع  12من أأهداف التمنية املس تدامة

 الرفيع لالس تعراض يف املنتدى الس يايس

يوليو  18اإىل  9املس توى )نيويورك، من 

2018.) 

الإصدار الثالث "مؤمتر القمة العاملي لذلاكء 

الاصطناعي من أأجل حتقيق الصاحل العام" 

 (2019مايو  31اإىل  28)من 

دارة 22الربانمج  : اإ

 الربامج واملوارد

طار  3.9ھ بيئة معل دامعة ومس نودة ابإ

عاجلة تنظميي فعال وقنوات مناس بة مل

 مشاغل املوظفني.

تعزيز الوعي الإداري واملساءةل بشأأن تطبيق 

 الإطار التنظميي 

د لحقًا(   ل يوجد )ُُيدَّ

 

د لحقًا( 90الوعي بنس بة   % )ُُيدَّ

 

 %85الوعي بنس بة 

دارة 23الربانمج  : اإ

املوارد البرشية 

 وتطويرها

أأمانة نبهية تعمل بسالسة  2.9ھ

دارة جي دة  وموظفون يعملون حتت اإ

 ومبهارات مناس بة وُيققون النتاجئ بكفاءة

 

 

التوازن بني اجلنسني: نس بة النساء من الرتبة 

 .2-اإىل مد 4-ف

 %( 45.6) 45.7 - 4-ف

 %(  35.6% )35.1 – 5-ف

 %( 30.0) 31.4 – 1-مد

 %(16.7% )18.2 – 2-مد

 %  48 - 4-ف

 %  40 – 5-ف

 % 35 – 1-مد

 %20 – 2-مد

 2018 2019 

 %48.4 %46.4  4-ف

 %32.0 %34.0  5-ف

 %33.3 %36.4  1-مد

 %15.4 %15.4  2-مد

                                                           
 ضامن حصول امجليع بتلكفة ميسورة عىل خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملس تدامة 12
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: خدمات 24الربانمج 

 ادلمع العامة

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية  1.9ھ

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني 

 وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 

 

 اخنفاض تأأثري أأنشطة الويبو يف البيئة

13 ،14 

لو وات كي 7888733: الكهرابء

 (7758000ساعة )

 

 ( 40654) 3م  37894: املاء

 

 

كيلو  2641: الغاز الطبيعي للتدفئة

وات ساعة/ درجة التدفئة اليومية 

(7550012) 

 ( 5500لرت ) 5090: زيت التدفئة

 

نظام التربيد مبياه حبرية جنيف 

كيلو وات ساعة/ درجة  8105)

 التربيد اليومية(

 

 من طناً  7243: انبعااثت الكربون

اثين أأكس يد الكربون، ومت تعويض 

% مهنا )انبعااثت الكربون يف 100

 (2017هناية 

احلفاظ عىل اس هتالك الطاقة عند 

)نفس  2017مس توايت هناية 

 %(2 -النس بة( )+/

احلفاظ عىل اس هتالك الطاقة عند 

)نفس  2017مس توايت هناية 

 %(2 -النس بة( )+/

احلفاظ عىل اس هتالك الطاقة عند 

)نفس  2017ت هناية مس تواي

 %(5 -النس بة( )+/

احلفاظ عىل اس هتالك الطاقة عند 

)نفس  2017مس توايت هناية 

 %(5 -النس بة( )+/

احلفاظ عىل اس هتالك الطاقة عند 

)نفس  2017مس توايت هناية 

 %(5 -النس بة( )+/

احلفاظ عىل انبعااثت الكربون عند 

)نفس  2017مس توايت هناية 

 %(2 -النس بة( )+/

 ء: الكهراب

-كيلو وات ساعة ) 7511018: 2018

4.8)% 

-كيلو وات ساعة ) 7162837: 2019

9.2)% 

 املاء

 %(13.4-) 3م 32824: 2018

 %(11.6-) 3م 33493: 2019

 الغاز الطبيعي للتدفئة:

كيلو وات ساعة/ درجة  2828: 2018

 %(7.1التدفئة اليومية )+

كيلو وات ساعة/ درجة  2644: 2019

 %( 0.1)+التدفئة اليومية 

 توقف : زيت التدفئة

 

 نظام التربيد مبياه حبرية جنيف 

كيلو وات ساعة/ درجة التربيد  8319: 2018

 %(2.6اليومية )+

كيلو وات ساعة/ درجة التربيد  9093: 2019

 %(12.2اليومية )+

 انبعااثت الكربون:

طنًا من اثين أأكس يد الكربون  7445: 2018

 +(2.8)% 

ين أأكس يد الكربون طنًا من اث 7690: 2019

+(6.2)% 

 % مهنا100مت تعويض 
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 بياانت الأداء الهدف  أأساس املقارنة مؤرش الأداء  النتيجة املرتقبة الربانمج

: 25الربانمج 

تكنولوجيا املعلومات 

 والتصالت

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية  1.9ھ

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني 

 وأأحصاب املصلحة اخلارجيني.

زايدة عدد العنارص املعلوماتية املشرتكة 

 املس تخدمة يف تشغيل 

 مللكية الفكرية منصات ا

د لحقًا(  1 ضافية 6 عىل الأقل  5 )ُُيدَّ  عنارص اإ

 (7: 2019)العدد الرتامكي يف هناية 

: شعبة 26الربانمج 

 الرقابة ادلاخلية

ن فامي ُيص  5.9ھ مس توى حمسَّ

املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل 

املال، والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، 

من خالل الاس تعانة  واحلومكة املؤسس ية

 برقابة فعاةل ومس تقةل

النس بة املئوية لأحصاب املصلحة ادلاخليني 

اذلين يرون أأن توصيات شعبة الرقابة 

دة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها  ادلاخلية ُمحدَّ

دة املدة   ومعلية املنحى وُمحدَّ

%( من املديرين أأن 81% )90رأأى 

توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية 

د ة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها ُمحدَّ

دة املدة  ومعلية املنحى وُمحدَّ

% من املديرين أأن 85يرى 

توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية 

دة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها  ُمحدَّ

دة املدة  ومعلية املنحى وُمحدَّ

نس بة املديرين اذلين رأأوا أأن توصيات شعبة 

دة وقابةل للقي اس وميكن الرقابة ادلاخلية ُمحدَّ

دة املدة:  حتقيقها ومعلية املنحى وُمحدَّ

- 2018 :84% 

- 2019 :82% 

: خدمات 27الربانمج 

 املؤمترات واللغات

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية  1.9ھ

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني 

 وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 

النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني 

الراضني عن خدمات املؤمترات يف واخلارجيني 

 الويبو

% يف 95) 2017% يف هناية 98

 (2016هناية 

احلفاظ عىل املعدل عند املس توى 

  2016اذلي اكن عليه يف هناية عام 

: 2018/2019متوسط معدل الرضا يف 

97% 

2018 :98% 

2019 :96% 

: تأأمني 28الربانمج 

املعلومات والسالمة 

 والأمن

ؤولية بيئية منظمة ذات مس 4.9ھ

واجامتعية تكفل السالمة والأمن 

للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين 

 واملمتلاكت املادية واملعلومات 

 

النس بة املئوية خملاطر املعلومات، مبا يف ذكل 

دارهتا  خماطر الغري، اليت مت الإبالغ عهنا واإ

ل الويبو  بشلك متسق مضن حدود حتمُّ

 للمخاطر. 

 

ُجيُع العقود اجلديدة  خضع للتقيمي

%( ذات الصةل املرُبمة مع 50)

مقديم خدمات خارجيني للوقوف 

 عىل خماطر الغري.

 

دارة خماطر املعلومات  اكنت معليات اإ

يدويًة، وُأجريت عىل أأساس لك 

 حاةل عىل حدة.

% من العقود اجلديدة 90خضوع 

املرُبمة مع مقديم خدمات خارجيني 

للتقيمي من أأجل الوقوف عىل 

 خماطر الغري

 

ن الاتساق من خالل الأمتتة  حتسُّ

 4والتدريب عىل ما ل يقل عن 

 معليات لإدارة اخملاطر

%( ذات 100خضع للتقيمي ُجيُع العقود )

الصةل املرُبمة مع مقديم خدمات خارجيني 

 . للوقوف عىل خماطر الغري

 

ن الاتساق من خالل  حتسَّ

  4الأمتتة والتدريب عىل 

دارة اخملاطر )العدد الرتامكي: معليات جديدة لإ 

4) 

                                                           
دخال حت 2018خضعت مهنجية قياس مؤرش الأداء للتنقيح يف عام  13 ىل اإ  ديثات عىل أأسس املقارنة.من أأجل مواكبة املعايري الصناعية )انظر احلوايش السفلية أأدانه(، مما أأدى اإ
   اس هتالك الطاقة يف ُجيع مباين املقر الرئييس واملباين املس تأأجرة يف جنيف 14
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 بياانت الأداء الهدف  أأساس املقارنة مؤرش الأداء  النتيجة املرتقبة الربانمج

: 30الربانمج 

الرشاكت الصغرية 

واملتوسطة ودمع 

 املقاوةل

زة للرشاكت الصغرية  6.3ھ قدرات معز 

واملتوسطة من أأجل النجاح يف تسخري 

 امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكر.

 

دارة التكنولوجيا  عدد املشاركني من ماكتب اإ

حث يف أأنشطة ابجلامعات أأو مؤسسات الب

تدريب وتكوين كفاءات اذلين قدموا اإجاابت 

% أأو أأكرث من أأس ئةل 60حصيحة عن 

اس تبيان قصري وموضوعي ومتعدد اخليارات، 

 والنس بة املئوية لهؤلء املشاركني

د لحقًا(65 ل يوجد  البياانت غري متوفرة % )ُُيدَّ

: نظام 31الربانمج 

 لهاي

ن 4.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس   ة يف اإ

 معليات نظام لهاي 

 

نة يف السجل ادلويل " القدرة عىل 1: "2017يف هناية عام  مرونة البياانت املُدوَّ

قبول بياانت تفصيلية وختزيهنا 

" والامتثال للمعيار 2واس تخداهما؛ "

ST96 /رسال ، مما يسمح للماكتب ابإ

" 3تلقي أأنساق بياانت موحدة؛ "

والقدرة عىل قبول مجموعات أأحرف 

UTF8  عرب تكنولوجيا قواعد

 البياانت العالئقية

)عدم القدرة عىل تلقي وتسجيل 

واسرتجاع وتوصيل بياانت تمتحور 

حول التصممي وبياانت بأأحرف غري 

 لتينية(

القدرة عىل تلقي وتسجيل 

واسرتجاع وتوصيل بياانت تمتحور 

حول التصممي، مبا يف ذكل بياانت 

 بأأحرف غري لتينية

ن القدرة عىل ت لقي وتسجيل واسرتجاع اإ

وتوصيل بياانت تمتحور حول التصممي، مبا يف 

ذكل بياانت بأأحرف غري لتينية، قد حتققت 

مع اإطالق املنصة  2018يف ديسمرب 

 املعلوماتية لنظام لهاي

: نظام 32الربانمج 

 لش بونة

نتاجية وجودة خدمات حمس نة  10.2ھ اإ

 يف معليات نظام لش بونة 

 

ن تشغيل جسل لش   بونة، مبا يف ذكل حتسُّ

 العمليات والإجراءات الإلكرتونية

عداد 2017يف هناية عام  ، اكن اإ

اس امترات الإيداع الإلكرتوين ل يزال 

)العمليات . يف مرحةل اس تكشافية

والأدوات احلالية لإدخال البياانت 

 والإخطار والنرش(

يداع  - اس امترات ش بكية لالإ

 الإلكرتوين.

 

ياانت أأدوات حمس نة لإدخال الب  -

 والإخطار 

 

 :2019حبلول هناية عام 

مت مسامهة أأولية من قطاع الأعامل  - قُد ِّ

لإعداد نظام معلومايت شامل لنظام لش بونة، 

لكرتوين  مبا يف ذكل اس امترات/نظام الإيداع الإ

 وأأداة الإخطار؛

نة -  اس ُتخدمت أأدوات معلوماتية ُمحس َّ

لإصدار الشهادات وواثئق الإخطار ذات 
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 بياانت الأداء الهدف  أأساس املقارنة مؤرش الأداء  النتيجة املرتقبة الربانمج

نرش مؤمتت للمعامالت اجلديدة  -

 يف جسل لش بونة

مت  الصةل مبوجب اتفاق لش بونة، ُوقد ِّ

مسامهة من قطاع الأعامل ملواصةل تعزيز 

الأدوات املعلوماتية احلالية لتلبية املتطلبات 

 اجلديدة املنصوص علهيا يف وثيقة جنيف.

 تأأجل النرش املؤمتت لنرشة لش بونة..  -

 

 ]هناية املرفقات والوثيقة[




