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WO/PBC/28/8 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018يوليو  16 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 والعشرون الثامنة الدورة
ىل  10جنيف، من   2018سبمترب  14اإ

 2016/17 للثنائية الويبو أداء تقرير بشأن الداخلية الرقابة لشعبة التثبيت تقرير
عداد مانة من اإ  الأ

عداد تقرير التثبيت بشأأن تقرير أأداء الويبو لتقدمي ادلمع لضامن أأن يكون تقرير أأداء  .1 تولّت شعبة الرقابة ادلاخلية اإ

. ويعرض تقرير التثبيت أأمه الاس تنتاجات ( موثوقا وحصيحاWO/PBC/28/8)الوثيقة  2016/17الويبو للثنائية 

 واخلالصات والتوصيات املنبثقة عن التثبيت.

 وفامي ييل فقرة قرار مقرتحة. .2

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام بتقرير  .3

التثبيت امُلعد من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن 

 2016/17تقرير أأداء الويبو للثنائية 

 (. WO/PBC/28/8 )الوثيقة

  ]ييل ذكل تقرير التثبيت[
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 قامئة اخملترصات املس تخدمة يف النص الإنلكزيي
ACE نفاذ  اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

ADR الس بل البديةل لتسوية املنازعات 

CDIP اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 

CMOs منظامت الإدارة امجلاعية 

EPM دارة الأداء املؤسيس  اإ

ERs نتاجئ مرتقبة 

HRMD دارة املوارد البرشية  اإ

IAOC اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

ICT تكنولوجيا املعلومات والتصالت 

IGO منظمة حكومية دولية 

IOD  الرقابة ادلاخليةشعبة 

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 بياانت الأداء 

PI مؤرش الأداء 

PPBD  واملزيانيةشعبة أأداء الربامج 

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 صةل وُمحدد زمنيا  ُمحدَّ

SMT فريق الإدارة العليا 

TISC  والابتاكرمركز دمع التكنولوجيا 

TLS شارات السري  نظام اإ

WIPO املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

WPR تقرير أأداء الويبو 
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 2016/2017قامئة برامج الويبو، كام يه ُمعّرفة يف تقرير أأداء الويبو للثنائية 

 : قانون الرباءات 1الربانمج 

 واملؤرشات اجلغرافية: العالمات التجارية والتصاممي الصناعية 2الربانمج 

 : 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 

 : أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب وأأقل البدلان منوا9الربانمج 

 : البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة10الربانمج 

 : أأاكدميية الويبو11الربانمج 

 ادلولية: التصنيفات واملعايري 12الربانمج 

 : قواعد البياانت العاملية13الربانمج 

ىل املعلومات واملعرفة14الربانمج   : خدمات النفاذ اإ

 التجارية ملاكتب امللكية الفكرية الأعامل : حلول15الربانمج 

 : الاقتصاد والإحصاء16الربانمج 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية17الربانمج   : اإ

 الفكرية والتحدايت العاملية: امللكية 18الربانمج 

 : التواصل19الربانمج 

 : العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية20الربانمج 

 : الإدارة التنفيذية21الربانمج 

دارة الربامج واملوارد22الربانمج   : اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها23الربانمج   : اإ

 : خدمات ادلمع العامة24الربانمج 

 : تكنولوجيا املعلومات والتصالت25الربانمج 

 : الرقابة ادلاخلية26الربانمج 

 : خدمات املؤمترات واللغات27الربانمج 

 : تأأمني املعلومات والسالمة والأمن28الربانمج 

 : الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل30الربانمج 

 : نظام لهاي31الربانمج 

 نظام لش بونة: 32الربانمج 
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 ملخص معيل

طار أأداء معمتد. ويف هذا العام، ُأعيدت هيلكة تقرير أأداء الربانمج  ا، استنادتقمّيّ الويبو أأداء براجمها س نواي .1 ىل اإ اإ

ىل تقرير أأداء الويبو. ويُعد هذا التقرير الصادر عن شعبة الرقابة  ليتضمن معلومات أأمشل عن املالية والأداء، وتغري امسه اإ

اخلاصة بشعبة  2018م ىش مع ةطة الرقابة لعام ، مبا يامت2016/17ادلاخلية مبثابة تثبيت مس تقل لتقرير أأداء الويبو للثنائية 

. وتمتثل أأهداف هذا 2008الرقابة ادلاخلية. وهذه يه خامس معلية تثبيت تضطلع هبا شعبة الرقابة ادلاخلية منذ عام 

 التثبيت فامي ييل:

 ،2016/17التحقق بصفة مس تقةل من موثوقية وحصة معلومات الأداء الواردة يف تقرير أأداء الويبو للثنائية  (أأ  )

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

من لك برانمج كام هو وارد يف  البياانت الأداء اخلاصة مبؤرش أأداء واحد مت اةتياره عشوائي ويشمل النطاق تقيامي .2

طار الإدارة  االتثبيت أأيض . كام يتضمن2016/17تقرير أأداء الويبو للثنائية  اس تنتاجات عامة بشأأن التقدم املُحرز حنو حتسني اإ

القامئة عىل النتاجئ خالل الثنائية قيد الاس تعراض
1

. 

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

، وهو ما ميثل 2016/17وقيّمة بشأأن الثنائية ( جبمع وتقدمي بياانت أأداء وجهية %90) اوعرشون برانجممثانية قام  (أأ  )

م فهيا  2014/15ابلثنائية مقارنة  اطفيف احتس ن  معلومات وجهية ومفيدة، ابرانجم 27اليت قدَّ

 ثالثة( جبمع وتقدمي بياانت أأداء دقيقة وميكن التحقق مهنا مقارنًة ب %81) اوعرشون برانجم مخسةوقام  (ب )

 ،2014/15يف الثنائية  اوعرشين برانجم

ليه بسهوةل  بفعالية، واكنت هذه البياانت أأيضا بياانت أأداء( جبمع %84) اس تة وعرشون برانجموقام  (ج ) ميكن النفاذ اإ

 ،2014/15 الثنائية يف ارانجمواحد وعرشين بيف الوقت املناسب، مقارنة بمقدمة و 

شارات السري من  (د ) %( يف الثنائية 81) 25وزاد عدد الربامج اليت أأفادت حبدوث تقيمي ذايت دقيق لنظام اإ

ىل  2014/15  .2016/17%( يف الثنائية 84) 26اإ

 وميكن حتقيق مزيد من التحسينات يف اجملالت التالية: .4

بالغ عن  بياانت الأداء ةوكفاي ةس بعة برامج أأن تزيد من حتسني وضوح وشفافيل ميكن  (أأ  ) لك مؤرش املس تخدمة لالإ

 ،من مؤرشات الأداء

 ا،التحقق مهن ةوقابليبياانت الأداء  دقة نيحتستزيد من أأن لس تة برامج ميكن و  (ب )

                                         
1

نشئ نظام لش بونة كربانمج يف وأُ  ،هذهالتثبُّت معلية تشمهل مل ، ومن مثَّ الانهتاء من قاعة املؤمترات بعد –املؤمترات اجلديدة قاعة– 29برانمج الويبو رمق  توقف 

جاميل عدد الربامج ويبلغ . 2016عام   .برانجما 31لمراجعة اخلاضعة لاإ
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ىل ، بياانت الأداءحتسن الكفاءة يف مجع أأن ميكن مخلسة برامج و  (ج ) اختاذ تدابري لتعزيز معليات الإبالغ ابلإضافة اإ

 ،احلالية

ىل احلد من اللربامج مؤرشات أأداء اصياغة بعض أأدت و  (د ) عىل حنو والإبالغ عهنا  املؤرشات قدرة عىل قياس هذهاإ

شارات السري دقة يف مما يؤثر  ،لفعا  .ااخلاصة هباإ

مبرور نقيحها وت  هارمغ تبس يط مؤرشات الأداء أأن يتبني الأربع الأخرية ثنائيات نظرة عامة عىل مؤرشات الأداء عرب ال ب و  .5

ىل  2016/17الأداء للثنائية الوقت، فقد ارتفع عدد مؤرشات  ىل مس توايتبذكل ا ، عائد287اإ ا. يبتقر 2012/13الثنائية  اإ

ضافي مؤرش أأداء 18) %7زايدة بنس بة ذكل وميثل   العدد الإجاميلمن اجلدير ابذلكر أأن . و 2014/15ثنائية ا( مقارنًة ابل اإ

لأأن أأكرث تفصيالورمغ ذكل يتضح من أأي مراجعة ، مؤرشا 18قد ارتفع مبقدار  ملؤرشات الأداء  139حنو  ه قد ُأنشئ أأو عُّدّ

عداد وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية ( عند %48)مؤرش أأداء   مؤرشات الأداء، من أأجل حتسني صياغة 2016/17اإ

 .رتقبةلنتاجئ املابوربطها 

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ من خالل 2014/15و 2012/13 تنيالثنائي  بنيو  .6 تخفيض ال ، بُذل هجد لتبس يط اإ

ىل  60من النتاجئ املرتقبة عدد الكبري ل ىل اجلهود  2016/17يف الثنائية  واس مترت .نتيجة 38اإ طار االرامية اإ حلفاظ عىل اإ

ط ل دارة الُمبسَّ ضافة قامئة عىل الإ ىل أأ  نتيجة مرتقبة واحدة ل غريالنتاجئ، مع اإ ىل اجمل، ليصل 2014/15الثنائية  عداداإ  39موع اإ

 .نتيجة مرتقبة

عن الإبالغ عن أأداء الربامج أأن غالبية اجمليبني عىل الاس تقصاء املسؤولني مديري الربامج واملناوبني ويوحض اس تقصاء  .7

الويبو الإطار مناسب ومالمئ لأهداف  ، وأأنبطريقة تشاركية وبناءة مما جيعلها مفيدةحتدث النتاجئ  قامئة عىليرون أأن الإدارة ال

 للمساءةل أأمام ادلول الأعضاء.أأيضا الاسرتاتيجية، ومفيد 

ىل أأن أأ الاس تقصاء تشري نتاجئ و  .8 والبياانت ذات الصةل قد جودة مؤرشات الأداء أأن رون من اجمليبني ي %54يضا اإ

ة حنو عالوة عىل ذكل، تعترب بعض الربامج أأن أأغلبية مؤرشات الأداء اخلاصة هبا و . التثبت املاضيةحتسنت منذ معلية  ُموهجَّ

ىل أأ %34. فعىل سبيل املثال، أأشار أأكرث من ثلث اجمليبني )اخملرجات  مؤرشات الأداء اخلاصة هبمعىل الأقل من  %80ن ( اإ

ىل أأن مهنم  %20، مقابل رجاتموهجة حنو اخمل  .النتاجئنصف مؤرشاهتم موجه حنو حنو أأشاروا اإ

نصف حنو من املشاركني يف الاس تقصاء أأن  %17فاد أأ و مؤرشات الأثر، عن  هذا العام سؤالااس تقصاء تضمن كام  .9

قيس الأثر الطويل الأجل الناجت عن برانجمهم )براجمهم(. ومع ذكل، أأفاد ذلكل ت الأثر، ومؤرشات الأداء اخلاصة هبم تركز عىل 

بني  ل يوجد منأأو قيس الأثر ت  اخلاصة هبم من مؤرشات الأداء %20من املشاركني يف الاس تقصاء أأن أأقل من  %54حنو 

ىل أأنه وأأشاروا  ؛قهذه املؤرشات ما يقيس الأثر عىل الإطال مؤرشات موهجة حنو  للتحرك صوبمزيد من العمل بذل يلزم اإ

ىل العمل من أأجل   عرفة الربامج بتدابري الأداء.املس متر مل تعزيزال الأثر، ابلإضافة اإ

أأو مؤرشين  مؤرشا واحدا( قد حددوا %29أأن أأقل من ثلث اجمليبني ) ءنتاجئ الاس تقصاوحض وعالوة عىل ذكل، ت .10

فة  ثالثة ومخسة ما يرتاوح بني قد حددوا % 6، وأأن همنشطة براجم غري املناس بة لأ أأو  اجيدمن مؤرشات الأداء غري املُعرَّ

فة جيدا أأو غري مناس بة لأنشطة براجمهم غري مؤرشات أأداءأأي  دوادحيمل  %65بل ، مقاأأداءمؤرشات  شعبة وذكرت . ُمعرَّ
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نتاجئ املرتقبة ابل عىل حنو اكف مرتبطة غري أأو  امة جيدصمَّ غري مُ مؤرشات أأداء ددت أأن بعض الربامج اليت ح الرقابة ادلاخلية

 .2018/19للثنائية زيانية املربانمج و وثيقة الأأداء الربامج واملزيانية لتحسني تكل املؤرشات يف شعبة قد معلت مع 

عداد  عىلاملساعدة ل س امي التوجيه التقين للربامج، قدمي الاس مترار يف ترضورة الضوء عىل صاء س تقالانتاجئ  كام تلقي .11 اإ

ُمحددة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها وذات صةل وحمددة املدة الزمنيةمؤرشات 
2

البياانت  للحصول عىل، والأدوات املناس بة 

طار ا بالغ عن املؤرشات. وسيساعد ذكل عىل ضامن أأن يكون اإ ذا فائدة كبرية يف لإدارة القامئة عىل النتاجئ ذات الصةل لالإ

 .ا املتخذةاملنشود وقراراهت اوجناهحالربامج رصد تقدم 

ىل ملؤرشات الأداء املُختارة عشوائيا وما يرتبط هبا من بياانت الأداء شعبة الرقابة ادلاخلية  مراجعة توقد أأد .12 صياغة اإ

لحصول لية املس تخدمة لال  دوات و الأ و و/أأ  ما خيص الربامج من مؤرشات الأداءمواصةل تعزيز بشأأن حددة توصيتني لربامج مُ 

 .مؤرشات الأداء لإبالغ عنا عىل بياانت الأداء من أأجل

توصية واحدة من لكن توجد و  ،مفتوحة حىت ال ن 2014/15تقرير ثبت اخلاص ب توصيات من الت  توجد وأأخريا، ل .13

جراءات تسمل املوظفني  وضع ضوابط للتأأكد من" –ل تزال مفتوحة حىت ال ن  2012/13تقرير ثبت اخلاص ب الت  أأن اإ

ملام بأأحدث البياانت املتعلقة باكفة قياسات أأداء الربامج اليت س تؤول  ااملنقولني حديث حاطة اكمةل واإ ملهام وظائفهم تتضمن اإ

لهيم لإدارهتا من قبل شاغيل الوظائف السابقني القامئني ابلتسلمي لهيم أأو يُعهد هبا اإ التوصية جيري اختاذ تدابري لتنفيذ هذه و . "اإ

 وغلقها حبلول هناية العام.

 مقدمة .1

طار  .14 م وثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة اإ  عدّ ولهذا الغرض، يُ  لقياس أأداء الربامج عىل أأساس س نوي داخل املنظمة. اتُقّدّ

ىل جلنة الربانمج واملزيانية عىل أأساس س نوي.  مقدَّ يُ تقرير أأداء و  ، تقرير أأداء الربانمجابمس فامي س بق  يُعرفهذا التقرير واكن اإ

ىل تقرير أأداء الويبوتغريَّ عيد تصمميه و وقد أُ  جنازها ملؤرشات الأداء تقيامي ذاتيا تقوم برامج الويبو ف .  امسه اإ ابلإبالغ وبتقيمي اإ

 .هذه املؤرشات ودجمها لإعداد تقرير أأداء الويبوحفص  شعبة أأداء الربامج واملزيانيةتتوىل . مث عنه

ىل  . وقد ُأجري هذا التثبيت استناداُُتريه شعبة الرقابة ادلاخليةويبو تثبيت مس تقل لتقرير أأداء الوهذا هو خامس  .15 اإ

ف يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية ويبو تقارير أأداء ال  .2016/17الفردية اليت أأعدهتا برامج الويبو عىل النحو املُعرَّ

 تقرير أأداء الويبو أأهداف تثبيت .2

 :هذه فامي ييل التثبيتتمتثل أأهداف معلية  .16

 ،2016/17للثنائية ويبو التحقق بصفة مس تقةل من مصداقية وموثوقية املعلومات الواردة يف تقرير أأداء ال (أأ  )

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

                                         
2

 SMART – Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound 
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طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ، مبا يف ذكل بشأأن مالحظات عامة توصيات و  عىل ويش متل التثبيت أأيضا .17 تعزيز اإ

 املساءةل عن النتاجئ داخل الويبو.

 واملهنجية املس تخدمةويبو نطاق تثبيت تقرير أأداء ال .3

جراَء حتليل ُمَعّمق .18 د للك برانمج  ملؤرش أأداء واحد ُمختار عشوائيا مشل نطاُق التثبيت اإ يف تقرير عىل النحو املُحدَّ

31تقيمي ما مجموعه وجرى . 2016/17للثنائية ويبو أأداء ال
3

أأما املعايري اليت اس ُتخدمت . ثبيتيف س ياق معلية الت  مؤرش أأداء 

دون تغيري لأغراض الاتساقظلت الفردية فقد ويبو للتحقق من بياانت الأداء املذكورة يف تقارير أأداء ال
4

ىل ذكل ضافًة اإ ، . واإ

شارات السري املس تخدم يف الإبالغ عن  جنازقمّي التثبيُت دقَة نظام اإ  املرفق الأول لهذه الهدف املُحدد ملؤرش الأداء. ويرد يف اإ

 ملعايري التثبيت. التقرير رشح مفصل

ن التثبيت مراجعة ي و  .19 جراء مقابالت خشصية مع كبار املوظفني لتضمَّ ىل اإ املسؤولني لأدةل املستندية ادلامعة ابلإضافة اإ

ُ أأداء  اتمؤرش يف ضوءعن الرصد والإبالغ   .مؤرشا 31البالغ عددها  عشوائيا ةختار امل

مة سلف  ا)أألف( املعلومات املُقدَّ

طار الأعامل التحضريية لعملية تثبيت تقرير أأداء ال .20  عت املعلومات التالية قبل بدء معلية التثبيت:، ُوزّّ ويبويف اإ

ىل مجيع مد شعبة أأداء الربامج واملزيانية من، 2018فرباير  2رساةل ابلربيد الإلكرتوين، بتارخي  (أأ  )  الربامج، مع ير ياإ

 وتقدميها،ويبو مبادئ توجهيية وجداول زمنية لإعداد مدخالت تقرير أأداء التقدمي 

ىل مجيع مدمن مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ، 2018أأبريل  3، بتارخي مذكرةو  (ب ) بالغهم ابخلطوات لإ  ،الربامج ير ياإ

 .لعملية التثبيت املس تقةل ومواعيدها الرئيس ية

 )ابء( اس تخدام عينات عشوائية

 برانمج، وذكل يف حضورابلةتيار العشوايئ ملؤرش أأداء للك أأعضاء فريق الإدارة العليا أأو َمْن ينوبون عهنم  قام .21

ا التقرير قامئة ابملوظفني اذلين شاركوا يف الاةتيار العشوايئ ملؤرش موظفي شعبة الرقابة ادلاخلية. ويقدم املرفق الثاين لهذ

جاميل عدد املؤرشات  287من أأصل  31% )11حنو  مؤرشات الأداء املُختارة عشوائياالأداء. ومتثل  مؤرش أأداء( من اإ

يف املرفق  عشوائيا اخلاصة بلك مؤرش ُمختار وميكن الاطالع عىل تقياميت التثبيت .2016/17املس تخدمة يف الثنائية 

 الثالث لهذا التقرير.

وحدد فريق التثبيت مواعيد اجامتعات ملناقشة بياانت الأداء املس تخدمة لرصد التقدم احملرز بناء عىل مؤرشات  .22

ىل أأدةل ميكن التحقق مهنا وواثئق دامعة. ليات تثبيت استناداالأداء املُختارة والإبالغ عنه، وأأجرى الفريق مع   اإ

                                         
3

نظام – 32الربانمج نشئ وأُ  .هذهالتثبُّت معلية تشمهل مل ، ومن مثَّ الانهتاء من قاعة املؤمترات بعد –املؤمترات اجلديدة قاعة– 29برانمج الويبو رمق  توقف 

ىل العدد الإجاميل ليصل  ،2016يف عام  –لش بونة  .29ا، ابس تثناء الربانمج برانجم 31اإ
4

لهيافّعالية مجع و  ،الكفاية والشموليةو  ،ملعايري يه: واثقة الصةل ومدى الفائدة احملققةا   ،دقة املعلومات وقابلية التحقق من حصهتاو  ،البياانت وسهوةل الوصول اإ

 الوضوح والشفافية.و  ،رفع التقارير يف املواعيد املقررةو 
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دارة القامئة عىل النتاجئ)جمي(  طار الويبو لالإ  اس تقصاء بشأأن اإ

طار معلية تثبيت تقرير أأداء ال .23 5شعبة الرقابة ادلاخلية اس تقصاءً  وزعت، ويبويف اإ
مديري خشصا من  121عىل  

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

 (.%40.5موظفا ) 49ما مجموعه س تقصاء الويبو. وشارك يف الا

 مج الفرديةان)دال( اجامتعات التثبيت وتقياميت تثبيت الرب

للحصول عىل معلومات عن التقت شعبة الرقابة ادلاخلية ابملوظفني املسؤولني عن الإبالغ بناًء عىل مؤرشات الأداء  .24

 تنفيذ توصيات من معليات تثبيت سابقة.عن و ويبو ال اس تخدام معلومات تقرير أأداء

ىل  4وُأجريت أأعامل التثبيت امليدانية يف الفرتة من  .25 ومعليات حتقق من اجامتعات ، ومشلت 2018مايو  31أأبريل اإ

 حصة الأدةل املقدمة من الربامج.

ىل فريق الإدارة العليا للويبو بتارخي  .26 ، 2018يونيو  18وُأرسل مرشوع التقرير اذلي يتضمن تقياميت تثبيت فردية اإ

 للوقوف عىل أ راهئم وتعليقاهتم. وُأّعدَّ التقرير الهنايئ عقب تعليقات الإدارة وأ راهئا.

 )هاء( أأوجه القصور

جاميل من فقط  ياالتثبت من عينة ُمختارة عشوائ يف ابملهنجية املتبعة للتثبيت يرتبط وجه القصور الرئييس  .27 مؤرشات اإ

طار ذكل يؤدي  . وميكن أأنالأداء ىل نتاجئ واس تنتاجات وتوصيات رمبا ل تعرب ابلرضورة عن اإ اجئ بأأمكهل النتالإدارة القامئة عىل اإ

ىل احلف لضيق الوقت يف الويبو. ولكن نظرا طار السعي املس متر اإ ل ، اظ عىل الاتساق بني معليات التثبيت السابقةويف اإ

 مي جودة بياانت الأداء بعمق اكف.أأخذ عينات عشوائية هو أأنسب طريقة لتقي يزال

 السابق التثبيت)واو( حاةل توصيات 

ثبت توصية واحدة من الت لكن توجد و  ،مفتوحة حىت ال ن 2014/15تقرير ثبت اخلاص ب توصيات من الت  توجد ل .28

جراءات تسمل املوظفني املنقولني حديث" –ل تزال مفتوحة حىت ال ن  2012/13رير تقاخلاص ب   اوضع ضوابط للتأأكد من أأن اإ

لهيم أأو يُعهد هبا  ملام بأأحدث البياانت املتعلقة باكفة قياسات أأداء الربامج اليت س تؤول اإ حاطة اكمةل واإ ملهام وظائفهم تتضمن اإ

لهيم لإدارهتا من قبل شاغيل الوظائف السابقني القامئني ابلتسلمي جيري اختاذ تدابري لتنفيذ هذه التوصية وغلقها حبلول هناية و . "اإ

 العام.

                                         
5

 من هذا التقرير. 8يف القسم قصاء تقرير الاس ت يرد 



WO/PBC/28/8 
11 
 

 الويبوبشأأن تثبيت تقرير أأداء  مالحظات .4

 الإجنازات الرئيس ية  )أألف(

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

 عىل النحو التايل: 2016/17

 ظميها،تبس يط اس امترة الإبالغ وتن جرى  (أأ  )

ىل و  (ب ) ضفاء حتسني مواءمة املوارد مع نتاجئ املنظمة املرتقبة، وُأحرز تقدم جيد يف زايدة اس مترت اجلهود الرامية اإ اإ

طار  الطابع املؤسيس عىل  النتاجئ يف الويبو،الإدارة القامئة عىل اإ

طار يفو (ج ) ىل املس متر  سعيال  اإ طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ، اإ يف  60من النتاجئ املرتقبة عدد جرى تقليل تبس يط اإ

ىل  2012/13الثنائية  6نتيجة مرتقبة 39، وظل مس تقرا عند 2014/15يف الثنائية  38اإ
 الثنائيةخالل  

2016/2017، 

حاطة، وتدريبعىل الثنايئ احلول والس نوي من التخطيط  لّكل اخلاصة ب لت فرص التدريبمتش  او  (د ) معيل  جلسات اإ

دارة للمس تخدمني   ،ودورات تدريبية فردية تيب مس بق،دون تر دمع جلسات ، و داء املؤسيسالأ عىل نظام اإ

من أأجل الثنايئ احلول لإدارة الأداء املؤسيس ب التخطيط ليف ط مةلالقوة العللتخطيط لخمصص  منوذجوُأدرج  (ه )

 ،للتخطيط العام للويبو وتاكمال اتباع هنج أأكرث مشولري سي ت 

دارة الأداء املؤسيس املس تخدمة  جرىو  (و ) دارة يف ربط وحدة اإ رصد أأنشطة ةطة العمل والإبالغ عهنا بعملية اإ

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئوذكل اخملاطر،  دارة اخملاطر يف اإ دماج اإ  ،من أأجل زايدة اإ

طار العمل الس نوي لتخطيط ال يف معلية لمساواة بني اجلنسني ل مؤرش حدث اس تُ و  (ز ) جلهد املتواصل لإدماج تعممي يف اإ

دارة القامئة عىل النتاجئيف  املساواة بني اجلنسني  ،الإطار التنظميي لالإ

طار النتاجئ لل  (ح ) جراء مرشوع ُترييب بشأأن ، 2018/19ثنائية ويف س ياق اإ الكفاءات  تكوينتعزيز مؤرشات بدأأ اإ

 اجلديدة.للثنائية 

 مالحظات عامة )ابء(

صة بلك وبياانت الأداء اخلا وائياعىل مؤرشات أأداء ُمختارة عشأأدت نتاجئ تقياميت تثبيت الربامج الفردية اليت ُأجريت  .30

ىل املالحظات العامة التالية. برانجما 31مؤرش مهنا عرب   اإ

بالغ يف ضوء مؤرشات الأداء،  .31 أأمه  اكنتوبعد التحقق من حصة بياانت الأداء واملعلومات ادلامعة املس تخدمة لالإ

 :احملددة تمتثل فامي ييلمواطن القوة 

                                         
6

طار الأنشطة يف ُدجمت جندة التمنية( و لأ  معّمقفهم ) 5.3ھ النتيجة املرتقبة)تعممي أأجندة التمنية( و  3.3ھرتقبة النتيجة امل ُأدّمجت   .3.3النتيجة املرتقبة ھاإ
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 ،(28من احلالت ) %90يف  مةوجهية وقيّ ُوّجدت بياانت أأداء  (أأ  )

ىل الإبالغ يف الوقت املناسب و  (ب ) ُوّجدت بياانت أأداء مُجعت بفعالية واكن من السهل احلصول علهيا، ابلإضافة اإ

 (،26% من احلالت )84عن بياانت الأداء، يف 

 ،(25من احلالت ) %81يف حصهتا  ميكن التحقق منوُوّجدت بياانت أأداء دقيقة و  (ج )

 ،(24من احلالت ) %77يف  ة مبا فيه الكفايةوشفاف ةوواحض شامةل أأداءبياانت  ُوّجدتو  (د )

شارات السري اكن و  (ه ) شارات سري ، ومل (26من احلالت ) %84يف  ادقيقنظام اإ  غري دقيقة.توجد أأي اإ

تثبيت السابق، مع وجود أأربعة من أأصل س تة معايري لتثبيت عند مقارنهتا اب ،بياانت الأداءل  العامةوقد زادت اجلودة  .32

 .%80زاد تقيميها عىل 

مة بشأأن مؤرشات الأداء املُختارة يف العينة أأبرزت الفرص التالية لإجراء حتسينات: .33  ومعلية تثبيت بياانت الأداء املُقدَّ

 ،(%23برامج ) ةس بعهتا يف وكفاي هتاوشفافيبياانت الأداء حتسني وضوح زايدة ميكن  (أأ  )

 ا،وقابلية التحقق مهن بياانت الأداء دقة حيث( من %19 س تة برامج )نيحتسزايدة ميكن و  (ب )

ىل ، مجع بياانت الأداءكفاءة أأن حتسن ( %16سة برامج )مخل  ميكنو  (ج ) اختاذ تدابري لتعزيز معلية الإبالغ ابلإضافة اإ

 الية،احل

حصول عىل بياانت الأداء من أأجل لية والأدوات املس تخدمة للال   نيحتستزيد من ميكن لأربعة برامج أأن و  (د )

حتديد طريقة فعاةل وأأداة رضورة السابقة ثبيت تقارير الت يف ابلفعل ُذكرت . وقد الأداء اخلاصة بلك مهنامؤرشات 

 ،مجلع البياانت

شارات السري  قياسوتعذر  (ه ) البياانت عدم تناول و  ،( بسبب عدم كفاية البياانت%16يف مخس حالت )نظام اإ

ولعدة املقابةل، مع أأسس املقارنة غاايت الوعدم اتساق  ،عىل حنو اكف عدم حتديد مؤرشات الأداءو  ملؤرش الأداء،

 ،أأةرىأأس باب 

يف ضوء قياس الأداء والإجناز تحسني س تة برامج، وذكل ل مؤرشات الأداء اخلاصة ب صياغة تعزيز وميكن زايدة  (و )

ُ  %29أأشار سبيل البيان، . وعىل النتاجئ املرتقبة ذات الصةل  النتاجئ عىل القامئة دارةاس تقصاء الإ  جيبني عىلمن امل

ىل صةل برباجمهم، الذات غري أأو جيدا ددة احملغري  مؤرشات الأداء منمؤرشين ا أأو واحدمؤرشا أأهنم حددوا  اإ

 .مخسة مؤرشات أأداءبني ثالثة و % ما يرتاوح 6حدد و 

ىل  1من واردة أأدانه )شاكل التقارن الأ و  .34  .الأخريةالثالث ثنائيات خالل ال ثبيت ( جودة معايري الت 4اإ
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يقارن الشلك الوارد أأعاله عدد الربامج اليت قدمت بياانت أأداء مس توفية مبا فيه الكفاية ملعايري التثبيت عىل مدى  .35

 .لثنائية املاضيةاب مقارنةً  ،حتسنت نتاجئ املعايري الس تة مجيعهاوقد الثنائيات الثالث الأخرية. 

 

 املاضية.لثنائية اب مقارنةً  ،للمعايري وفية جزئياقدمت بياانت أأداء مس ت ، بوجه عام، عدد الربامج اليتواخنفض .36
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واحد يف معظم احلالت برانمج مبقدار ثبيت معايري الت  تس توّف  مل بياانت أأداءوقد زاد عدد الربامج اليت قدمت  .37

برانمج قدمة من املبياانت الأداء مقابل  السابقة،ابلثنائية  ، مقارنةً اية والشمولكفالو واعيد املناس بة ابس تثناء الإبالغ يف امل

 .واحد

 : ملخص نتاجئ التثبيت1اجلدول 
 ل يس تويف املعايري يس تويف املعايري جزئيا يس تويف املعايري مبا فيه الكفاية املعايري

النس بة  عدد الربامج  

 املئوية

النس بة  عدد الربامج

 املئوية

النس بة  عدد الربامج

 املئوية

 %3 1 %6 2 %90 28 الوجاهة/القمية

 %3 1 %19 6 %77 24 الكفاية/الشمول

مجع البياانت بفعالية/ 

لهيا  سهوةل الوصول اإ

26 84% 4 13% 1 3% 

ماكنية التحقق  %3 1 %16 5 %81 25 ادلقة/اإ

الإبالغ يف املواعيد 

 املناس بة

26 84% 4 13% 1 3% 

 %3 1 %19 6 %77 24 الوضوح/الشفافية

              

 غري دقيق غري قابل للقياس دقيق  

النس بة  عدد الربامج  

 املئوية

النس بة  عدد الربامج

 املئوية

النس بة  عدد الربامج

 املئوية

شارات السري  - 0 %16 5 %84 26 دقة نظام اإ
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أأو مل تس توفه،  ا فيه الكفاية أأو اس توفته جزئياأأعاله عدد الربامج اليت اس توفت املعيار مبالوارد  1يوحض اجلدول و  .38

مة من   برانجما 28ويوحض نس بة هذه الربامج، وذكل فامي خيص لك معيار. عىل سبيل املثال، اكنت بياانت الأداء املُقدَّ

مة من 90) بياانت قد برانمج واحد ، و ذات وجاهة وقمية جزئيابرانجمني %( ذات وجاهة وقمية، واكنت بياانت الأداء املُقدَّ

 وقمية.أأداء ليست ذات وجاهة 

عىل الأهداف  مدى حتقيق مؤرشات أأداهئا بناءدقيقا ذاتيا تقيامي أأيضا عدد الربامج اليت قَيَّمت  1ويلخص اجلدول  .39

شارات السري. وفامي شارات السري خالل الثنائيات الثالث الأخرية.  ييل حتليل أأكرث تفصيالاحملددة من خالل نظام اإ  لنظام اإ

 

شار تطور دقة نظام اإ  4 يوحض الشلكو  .40 ات السري مخسة شارات السري خالل الثنائيات الثالث الأخرية. ويوفر نظام اإ

، وغري حمقق، وغري قابل للقياسةيارات: حمقق لكيا، وحمقق جزئيا
7

دلقة حاةل مؤرش  وقف. وأأجرت معلية التثبيت تقيامي، ومت

مة. استنادا االأداء املُبلّغ عهن ىل بياانت الأداء املُقدَّ  اإ

شارات السريزايدة يف عدد الربامج اليت أأبلغت بدقة عن وجود  النتاجئوحض تو  .41 ابلفرتة السابقة. وعالوة عىل  مقارنةً  اإ

شارات السريذكل، اخنفض عدد  شارات من ست قياس لل  غري القابةل اإ ىل مخس  2014/15 الثنائية يفاإ شارات اإ  فرتةاليف اإ

شارات السريغري دقيق عن عىل حنو برانمج أأي التقرير، ومل يُبلغ املشموةل هبذا  واكنت . 2016/17الثنائية يف اخلاصة به  اإ

شارات السري غري  ما غري  بياانت الأداءلأن قياس قابةل لل اإ د ، أأو غري اكفية لإجراء تقيمي، أأو مل وجهيةاكنت اإ هداف الأ حُتدَّ

 بشلك مناسب.قارنة املوأأسس 

                                         
7

تكون حيامن يكون أأساس املقارنة غري متاح، أأو حيامن يتعذر تقيمي الأداء بسبب عدم حتديد الهدف كام ينبغي، أأو حيامن " غري قابل للقياس"يُس تخدم ةيار  

شارات الس  ري.بياانت الأداء غري اكفية لتحديد نظام اإ
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 مالحظات التثبيت حسب املعايري )جمي(

 الوجاهة/القمية "1"

ىل حتديد وجاهة وقمية املعلومات  .42 هيدف هذا املعيار اإ

بالغ عن مؤرشات الأداء والنتاجئ املرتقبة،  املس تخدمة لالإ

وتنفيذ الربانمج بوجه عام، ل س امي لغرض قياس التقدم 

ذا اكن القياس  امللموس والنجاح املنشود. كام أأنه يقمي ما اإ

ات تشمل المكي لبياانت الأداء والإبالغ عهنا يتضمن معلوم

  مجيع نوايح الأداء املهمة اليت وردت يف مؤرشات الأداء.

مت  .43 وفامي خيص مؤرشات الأداء اخملتارة كعينات، قدَّ

( بياانت أأداء مس توفية لهذا 28% من مجيع الربامج )90

. واس توىف ، هذا املعيار جزئيا برانجمان املعيار عىل حنو اكفل

 .واحد برانمجيس توفه ومل 

مت بياانت أأداء  28و 21و 6و 5و 1 ميكن الاستشهاد ابلربامج ممارسات جيدة موجودة:عىل أأمثةل  .44 كربامج قدَّ

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

 املرتقبة. ةجيالواحض بني مؤرش الأداء والنت 

 الكفاية/الشمول "2"

يُقمّي هذا املعيار مدى كفاية ومشول بياانت الأداء  .45

املس تخدمة لقياس التقدم احملرز بناًء عىل مؤرش الأداء، 

ذا اكنت بياانت الأداء تشمل مجيع املعلومات  د ما اإ وحُيّدّ

  املتاحة لإجراء ذكل التقيمي أأم ل.

( بياانت 24% من الربامج )77، قدمت ومعوما .46

فيه الكفاية للمتكني من القياس الفعيل أأداء اكفية وشامةل مبا 

ملؤرشات الأداء املُختارة يف ضوء النتاجئ املرتقبة. واكنت 

مة من  ( انقصة، 6% من الربامج )19بياانت الأداء املُقدَّ

مة من برانمج واحد هذا املعيار.  ومل تس توّف بياانت الأداء املُقدَّ

عند تقيمي هذا املعيار. فقد اكنت  ةجيدمثةل كأ  6و 5و 1ميكن الاستشهاد ابلربامج  ممارسات جيدة موجودة: عىل أأمثةل .47

ىل أأدةل واقعية.  جسالت أأنشطهتا شامةل واكفية لقياس التقدم احملرز يف ضوء مؤرشات الأداء املستندة اإ

لهيا "3"  مجع البياانت بفعالية/ سهوةل الوصول اإ
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لأداء يُقمّي هذا املعيار مدى فَعالية مجع بياانت ا .48

لهيا، ومدى توفر أأنظمة مالمئة  وسهوةل الوصول اإ

  لتسجيل بياانت الأداء وحتليلها والإبالغ عهنا.

( هذا املعيار 26% من الربامج )84اس توفت  .49

عىل حنو اكفل من خالل تطبيق أأنظمة مجلع البياانت 

ل  وحتليلها والإبالغ عهنا بطريقة فعَّاةل وتتسم ابلكفاءة، اإ

( 4% من الربامج )13املقدمة من  أأن بياانت الأداء

، ومل يس توف برانمج واحد هذا اس توفت املعيار جزئيا

 .املعيار

طبقت  ممارسات جيدة موجودة: عىل أأمثةل .50

 أأنظمة لتسجيل بياانت الأداء ومجعها وحتليلها بفعالية وكفاءة. 23و 21و 20و 15و 13و 7و 6و 5الربامج 

ماكنية التحقق "4"  ادلقة/اإ

د املعيار .51 ذا اكنت بياانت الأداء دلهيا  حُيّدّ ما اإ

واثئق دامعة واحضة أأم ل، حبيث ميكن التحقق بدقة من 

  حصة العمليات اليت تنتج مقاييس الأداء.

اكنت بياانت الأداء واملعلومات ذات الصةل و  .52

مة من  ( دقيقًة وميكن التحقق 25% من الربامج )81املُقدَّ

يف بعض  خالل الواثئق، اليت ُأتيحت أأيضا مهنا من

لكرتونية داخلية وخارجية خاصة  احلالت عىل مواقع اإ

انت أأداء ( بيا5% من الربامج )16ابلويبو. وقدمت 

بالغ بناء عىل  اأأو دقيقة جزئي ميكن التحقق مهنا جزئيا لالإ

 .، ومل يس توف برانمج واحد هذا املعيارمؤرش الأداء

كأمثةل جيدة عىل أأن بياانت  20و 13و 6و 5و 1مج ميكن الاستشهاد ابلربا ممارسات جيدة موجودة:عىل أأمثةل  .53

 .متاحة يف كثري من احلالت عىل موقع الويبو الإلكرتوينالأداء اكنت دقيقة وميكن التحقق مهنا و 

 الإبالغ يف املواعيد املناس بة "5"

ذا اكنت البياانت تصدر  .54 يتحقق هذا املعيار مما اإ

املواعيد املناس بة ابنتظام لتتبع التقدم احملرز والإبالغ يف 

 عن بياانت الأداء.
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لهيا/مجع البياانت بفعالية سهوةل الوصول اإ
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ماكنية التحقق/ادلقة اإ
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(، مما 26% من الربامج )84وقد لُوحظ الإبالغ عن بياانت الأداء واملعلومات ذات الصةل يف املواعيد املناس بة يف  .55

(، مل يكن الإبالغ 4% من الربامج )13ملتابعة أأداء تكل الربامج عىل حنو منتظم يف ضوء مؤرشات الأداء. ويف  َشلكَّ أأساسا

للمساعدة عىل تتبع التقدم احملرز يف ضوء مؤرشات  داء واملعلومات ذات الصةل اكفيا متامااملواعيد املناس بة عن بياانت الأ  يف

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

بالغ يف املواعيد كيف  انوحضي ينجيدمثالني  6و 5 انجماناكن الرب ممارسات جيدة موجودة:عىل أأمثةل  .56 ميكن لالإ

ذا اس ُتخدم لأغراض الإدارة واختاذ القرارات. عن بياانت الأداء أأن يصبح مفيدا املناس بة  اإ

 الوضوح/الشفافية "6"

ذا اكنت بياانت الأداء  .57 د هذا املعيار ما اإ حُيّدّ

تُمكّّن املس تخدمني من الاستيعاب واختاذ قرارات 

مبدى مراعاة  بدرجة معقوةل من الثقة. وتتعلق الشفافية

التبليغ عن املعلومات بطريقة رصحية وواحضة وحقيقية 

  وحمايدة ومتناسقة بناًء عىل أأدةل موثقة.

( قدمت 24% من الربامج )77ويف حني أأن  .58

ربامج % من ال19 قدمت ،بياانت أأداء واحضة وشفافة

، ومل يس توف بياانت أأداء واحضة وشفافة جزئيا( 6)

 .برانمج واحد هذا املعيار

بطريقة واحضة وشفافة، ويف بعض ويبو ُعرضت بياانت الأداء يف تقرير أأداء ال ممارسات جديدة موجودة:عىل أأمثةل  .59

أأمثةل جيدة عىل الإبالغ الواحض والشفاف يف اكنت توجد احلالت اكنت املعلومات متاحة لعامة الناس عىل ش بكة الإنرتنت. و 

 .23و 22و 20و 13و 12و 7و 6و 5الربامج 

شارات السريدقة ن "7"  ظام اإ

شارات السري  ُأجري تقيمي .60 للتحقق مما دلقة نظام اإ

ذا اكنت  عىل أأساس ميكن تربيرها تقديرات التقيمي اذلايت اإ

بالغ  املعلومات املقدمة دلمع بياانت الأداء املس تخدمة لالإ

  عن مؤرش الأداء.

شارات السري دقيقاواكن الإبال .61 يف  غ اذلايت عن اإ

(. ومل يكن من املمكن يف برانجما 26% من احلالت )84

شارات  5% من احلالت )16 جراء تقيمي دلقة اإ برامج( اإ

السري املبلغ عهنا، واكن ذكل يف املقام الأول بسبب 

ىل بياانت وجهية واكمةل دلمع هذا التقيمي، أأو  الافتقار اإ
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شارات اليت يُقاس بناء عليه مؤرش الأداء. وأأسس املقارنة عدم الاتساق يف الأهداف و  مل توجد أأي حالت ُوّجد فهيا أأن اإ

 عىل حنو غري دقيق. االسري مت الإبالغ عهن

طار الأداء .5  حملة عامة عن اإ

جناز نتاجئ .62  جودة وحتدد، املرتقبة الويبو مؤرشات الأداء يه ادلوافع الرئيس ية اليت تقيس هبا الربامج مسامههتا يف اإ

نقياس مؤرش الأداء. و تُس تخدم ل اليت ة ووجاهة بياانت الأداء مؤرشات الأداء جود د وضع مؤرشات أأداء من مثَّ فاإ  ةُمحدَّ

ضامن أأن املقاييس الصحيحة تقيس بشلك مالمئ ل أأمر ابلغ الأمهية زمنيا ةصةل وُمحدد اتوذ اللقياس وميكن حتقيقه وقابةل

جناز   .وجهية وقيّمة بياانت أأداء، من خالل النتيجة املرتقبةاإ

 املرتقبةمؤرشات الأداء والنتاجئ  "1"

أأن يتبني  (2016/17و ،2014/15و ،2012/13) الأخريةثالث ال ثنائيات نظرة عامة عىل مؤرشات الأداء عرب ال ب  .63

الأداء للثنائية ، فقد ارتفع عدد مؤرشات 2014/15والثنائية  2012/13ةضوعها للتبس يط بني الثنائية رمغ مؤرشات الأداء 

ىل  2016/17 ىل مس توايتبذكل ا ، عائد287اإ زايدة بنس بة ذكل . وميثل (5)الشلك  اتقريب2012/13مؤرشات الثنائية  اإ

ضافي مؤرش أأداء 18) 7% قد ارتفع  ملؤرشات الأداء العدد الإجاميلمن اجلدير ابذلكر أأن . و 2014/15ثنائية ا( مقارنًة ابل اإ

لأأنورمغ ذكل يتضح من أأي مراجعة مفصةل ، مؤرشا 18مبقدار  عداد ( عند %48)مؤرش أأداء  139حنو  ه قد ُأنشئ أأو عُّدّ اإ

 .رتقبةلنتاجئ املابوربطها  مؤرشات الأداء، من أأجل حتسني صياغة 2016/17وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ من خالل التخفيض 2014/15و 2012/13 بني الثنائيتنيو  .64 ، بُذل هجد لتبس يط اإ

ىل  60ة من الكبري لعدد النتاجئ املرتقب طار  2016/17نتيجة. واس مترت يف الثنائية  38اإ ىل احلفاظ عىل اإ اجلهود الرامية اإ

ىل أأعداد الثنائية  ضافة نتيجة مرتقبة واحدة ل غري اإ دارة القامئة عىل النتاجئ، مع اإ ط لالإ ىل 2014/15ُمبسَّ  39، ليصل اجملموع اإ

8نتيجة مرتقبة
 .(5)الشلك  

                                         
8

طار الأنشطة يف ُدجمت جندة التمنية( و لأ  فهم معّمق) 5.3ھ النتيجة املرتقبة)تعممي أأجندة التمنية( و  3.3ھرتقبة النتيجة امل ُأدّمجت   .3.3النتيجة املرتقبة ھاإ
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 ثنائياتة خالل ثالث بتق ر نتاجئ امل: مؤرشات الأداء وال 5الشلك 

 

 2016/17، و2014/15، و2012/13، و2010/11املصدر: برانمج الويبو ومزيانيهتا للثنائية 

 للك برانمج.خرية الثالث الأ ثنائيات تطور مؤرشات الأداء خالل ال التايل يوحض الشلك و  .65

 

 2016/17، و2014/15و، 2012/13املصدر: برانمج الويبو ومزيانيهتا للثنائية 
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(ثنائيات 3)مؤرشات الأداء حسب الربانمج :6الشلك 
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متوقفة يف هناية عام أأداء س تة مؤرشات  2016يف تقرير الأداء لعام  ؤرشات الأداء املبلغ عهناحدد اس تعراض ملو  .66

 18وأأداء عرش مؤرش  اثينتعذر قياس . و 2016/17يف الثنائية اس ُتحدثت مهنا مخسة مؤرشات جديدة اكنت ، 2016

للمؤرشاتقيامي ت 
9

مل الثنائية لس نة الأوىل من اخلاصة اب بياانت الأداءلأن  غري متاحللمؤرشات  قياميوت مؤرش أأداء  20، واكن 

 تكن متاحة للقياس يف ذكل الوقت.

ن مخسة مؤرشات أأداء وس تة تصنيفات للمؤرشات ل تزال غري قابةل أأ  2016/17تقرير أأداء الويبو للثنائية بني ي و  .67

تصنيفات للمؤرشات غري  10مؤرشات أأداء و 7اعُتربت . وابملثل، اتتصنيفا للمؤرش 18مؤرش أأداء و 12 من بني للقياس

العرشين اليت اعُتربت غري ملؤرشات اداء وتصنيف الأ  اتمؤرش من بني 2016/17قابةل للقياس يف تقرير أأداء الويبو للثنائية 

 .2016متاحة يف هناية عام 

 جودة مؤرشات الأداء "1"

ىل أأن مؤرشات يشري اس تقصاء مديري الربامج واملناوبني املسؤولني عن الإبالغ عن  .68 من اجمليبني  %54أأداء الربامج اإ

عالوة و الأخرية. ثبيت بياانت قد حتسنت منذ معلية الت ما يتعلق هبا من مؤرشات الأداء و عىل الاس تقصاء يرون أأن جودة 

ة حنو اخملرجاتالأداء اخلاصة هبا ُ تعترب بعض الربامج أأن أأغلبية مؤرشات ،عىل ذكل فعىل سبيل املثال، أأشار أأكرث من . وهجَّ

ىل أأن 34ثلث اجمليبني ) % مهنم 20 وأأشار% عىل الأقل من مؤرشات الأداء اخلاصة هبم موهجة حنو اخملرجات، 80%( اإ

ىل أأن حنو نصف مؤرشاهتم موجه حنو النتاجئ ىل أأن مؤرشاهتم  %37أأشار و ، اإ موجه حنو املدخالت. رش ختلو من أأي مؤاإ

 من هذا التقرير. 8القسم قصاء يف نتاجئ الاس تالاطالع عىل ملخص ل ميكن و 

ىل أأن من اجمل % 35أأن  2014/15للثنائية السابق  ء، أأظهرت نتاجئ الاس تقصاعىل سبيل املقارنةو  .69 يبني أأشاروا اإ

ىل أأن  %32أأشار و  ،اخملرجاتعىل الأقل من مؤرشات الأداء اخلاصة هبم موهجة حنو  80% نصف مؤرشات الأداء حنو اإ

 موهجة حنو املدخالت.ختلو من أأي مؤرش اصة هبم مؤرشات الأداء اخل %32 أأشارو  ،موهجة حنو النتاجئ

نصف حنو من املشاركني يف الاس تقصاء أأن  %17فاد أأ و مؤرشات الأثر، عن  هذا العام سؤالااس تقصاء تضمن كام  .70

قيس الأثر الطويل الأجل الناجت عن برانجمهم )براجمهم(. ومع ذكل، أأفاد ذلكل ت الأثر، ومؤرشات الأداء اخلاصة هبم تركز عىل 

بني  أأو ل يوجد منقيس الأثر ت  اخلاصة هبم من مؤرشات الأداء %20من املشاركني يف الاس تقصاء أأن أأقل من  %54حنو 

ىل أأنه وأأشاروا  ؛هذه املؤرشات ما يقيس الأثر عىل الإطالق مؤرشات موهجة حنو  للتحرك صوبمن العمل مزيد بذل يلزم اإ

ىل العمل من أأجل   عرفة الربامج بتدابري الأداء.املس متر مل تعزيزال الأثر، ابلإضافة اإ

س تخدم لتتبع ال اثر/النتاجئ املبارشة لهذه توجيه أأنشطة الربانمج، ويه تُ ل  يف حني أأن مؤرشات اخملرجات مفيدةو .71

سهاما جز  ل اإ هنا ل تسهم اإ ئيا يف مجع املعلومات ذات الصةل الالزمة لتقيمي التقدم احملرز حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة. الأنشطة، فاإ

عداد مؤرشات موهجة حنو النتاجئ  ن الاس مترار يف اإ من شأأنه أأن يساعد عىل قياس النتاجئ املتوسطة والطويةل الأثر و ومن مثَّ فاإ

 يدا من الأدةل املبارشة لتقيمي املسامهة يف حتقيق النتاجئ املرتقبة.أأنشطة الربامج، وأأن يقدم مز  خمرجاتالأجل اليت حُتققها 

                                         
9

شارات السري ذلكل أأهداف متعددة، أأو وحدات متعددة تقوم ابلإبالغ بشلك فردي عن هدف معني، و مؤرشات الأداءكون لبعض تقد   تكون تقياميت اإ

 .متعددة
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ىل ذكل، تكون مؤرشات ا .72 ضافًة اإ من مجموعة من املؤرشات املس تخدمة لتقيمي  لأداء، يف كثري من احلالت، جزءاواإ

طار النتاجئ احلايل اخلاص ابلويبو ل يُبلغ عن الأداء  الإدارة القامئة عىل مدى حتقيق نتيجة معينة من النتاجئ املرتقبة. لكن اإ

 املشرتك ملؤرشات الأداء لقياس التقدم احملرز مقابل النتاجئ املرتقبة ذات الصةل.

ُ  ءنتاجئ الاس تقصاوحض ، توأأخريا .73   مننيواحد واثنما يرتاوح بني مؤرش ( قد حددوا %29جيبني )أأن أأقل من ثلث امل

ُ مؤرشات الأداء  ومخسة  ثالثة% مهنم ما يرتاوح بني 6، وقد حدد همبراجم  ةصةل بأأنشطال اتأأو غري ذجيدا  فةعرَّ غري امل

فة غري  مؤرشات أأداءأأي  واددحيمل مهنم  %65 مقابل، مؤرشات أأداء . وتتفق هذه ة براجمهمأأو غري مالمئة لأنشط اجيدُمعرَّ

 .2014/15 قصاء الثنائيةالنتيجة مع نتاجئ اس ت

دمعايري مؤرش الأداء استيفاء اكمال بعض احلالت اليت مل يس توف فهيا ثبيت عىل ت معلية ال كذكل تعرفت و  .74  ةُمحدَّ

حددت  اكنت قد معلت بعض الربامج اليتوفامي بعد، . (SMART) زمنيا ةصةل وُمحدد اتوذ اللقياس وميكن حتقيقه وقابةل

 هذه لتحسنيشعبة أأداء الربامج واملزيانية مع  املرتقبةل ترتبط ارتباطا اكفيا ابلنتاجئ أأو ا غري مصممة جيدمؤرشات أأداء 

 .2018/19 الربانمج واملزيانية للثنائيةوثيقة  يفاملؤرشات 

 الأهداف وأأسس املقارنة "2"

أأساس مقارنة وهدف  18قدار مبوالأهداف سس املقارنة اد العدد الإجاميل لأ ش يا مع الزايدة يف مؤرشات الأداء، ز امت .75

 .2016/17و 2014/15 تنيالثنائي  بني

دةوالأهداف  سس املقارنةلأ  جاميلالعدد الإ : تطور 2اجلدول   2016/17 الثنائيةو  2014/15الثنائية بني  املُحدَّ

جاميل أأسس  الثنائية اإ

 املقارنة

أأسس 

املقارنة 

دة  املُحدَّ

دة  أأسس املقارنة غري املُحدَّ

أأو اليت  ايف اك حتديدا

 د لحقاُتحدَّ س  

جاميل  اإ

 الأهداف

الأهداف 

دة  املُحدَّ

دة  الأهداف غري املُحدَّ

د س  أأو اليت حتديدا اكفيا  ُتحدَّ

 لحقا

الربانمج واملزيانية 

2014/2015 

269 176 93 269 235 32 

الربانمج واملزيانية 

2016/2017 

287 241 46 287 259 28 

 %13- %10 %7 %51- %37 %7 نس بة التغري

 2016/17والثنائية  2014/15واملزيانية للثنائية املصدر: وثيقة الويبو للربانمج 

ىل  93من ) %51بنس بة  اخنفاضحدوث أأعاله الوارد اجلدول وحض يو  .76 ُ يف أأسس املقارنة ( 46اإ حتديدا دة حدَّ غري امل

لقاء نظرة أأشد تفحصا و. 2014/15بوثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية " مقارنة س ُتحدد لحقا"اليت أأو اكفيا  ش ىت أأن يتضح ابإ

د مل أأسس املقارنة  أأسس املقارنة والأهداف لوضع  ُُتمع بياانت الأداء بعدُ ذلكل مل ، واملقابةل جديدة مؤرشات الأداءلأن حُتدَّ

 2016يف هناية عام توجد  ، ملمن حتديث لأسس املقارنة والأهداف 2016أأداء عام الإبالغ عن بل ما حدث ق بعد و املقابةل. 

د لحقا" فامي ، 2016/17أأساس مقارنة عىل أأنه غري متاح يف تقرير أأداء الويبو للثنائية  17د دّّ حُ و ، أأي أأسس مقارنة "حُتدَّ

 .أأسس املقارنةاجلديدة أأو احلالت اليت ل تعمتد فهيا الأهداف عىل الأداء مبؤرشات يتعلق 
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حتديدا د دَّ يف الأهداف اليت مل حتُ  %13 بنس بةخنفاض املاضيتني، مع االثنائيتني حتديد الأهداف بني أأيضا وحتسن  .77

 بأأسلوبُكتبت  2014/15شعبة الرقابة ادلاخلية أأن بعض الأهداف يف الثنائية وذكرت أأيضا . لحقاد حدَّ تُ اليت س  أأو اكفيا 

شارات السري عىلالأداء الفعيل للربانمج  ينعكس فهيا حالت ملأأسفر عن ، مما "ثنايئ" )نعم/ل(  يكن أأي من ملذكل رمغ و ، اإ

 .احملرز يف القدرة عىل قياس التقدم حتسن كبريرب عن حدوث ، مما يعثنائيةأأهدافا  2016/17 اليت ُوضعت للثنائية هدافالأ 

د مكتوبة بصيغة غامضة دون حّدل ومع ذكل، ل تزال بعض الأهداف  .78 ، )مثل "حتسني" أأو "جودة أأعىل"( مكي ُمحدَّ

حصاءمن  بدل ه ل ميكن حتديد يف عدم حتديد الأهداف بشلك اكف لأنذكل . ويسهم أأساس املقارنةتوقعة عىل الزايدة امل  اإ

 .أأساس املقارنةالهدف أأو يف ضوء قابةل للقياس من مثَّ لن تكون بياانت الأداء الهدف بدقة، و  مقدار

رية، لثنائيات الثالث الأخرمغ الإقرار ابلتحسن اذلي حدث يف حتديد الأهداف ومجع بياانت أأسس املقارنة خالل او  .79

هذا أأمر ابلغ الأمهية و واحضة. أأسس مقارنة أأهداف و  الاس مترار يف وضعوضامن  تعزيز هذه العملية زايدةميكن القيام ابملزيد ل

 .يف ضوء النتاجئ املرتقبةتجنب عرقةل القياس الصحيح للأداء ل قاس هبا الأداء، و يف فهم املعايري اليت يُ  أأي التباس لتجنب

 ملخص نتاجئ الاس تقصاء "3"

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو بشأأن  ءعت شعبة الرقابة ادلاخلية اس تقصاوزَّ  .80 مديري الربامج واملناوبني عىل اإ

ىل اموظفا  121 ، وُدعيوغريمه من الأشخاص املسؤولني عن الإبالغ عن الأداء % 40.5، وشارك قصاءملشاركة يف الاس تاإ

ىل ذكل، واةتار مُ أُ  ، حيامثمفا فوقها 5-ف ةمن الرتب %76بنس بة  موظفا(، 49) مهنم لإشارة ابرانجما  21جيبون من شري اإ

ىل رمق برانجم   .س تقصاءيف الا هماإ

 بعض التعقيبات الإجيابية اليت وردت من خالل الاس تقصاء:ملخص ل فامي ييل و  .81

طار الإدارة %71) جيباأأفاد مخسة وثالثون مُ  (أأ  ) يُنفَّذ بطريقة تشاركية وبنّاءة مما  اخلاص هبم النتاجئالقامئة عىل ( بأأن اإ

 جيعهل مفيدا.

طار الإدارة %88) جيبامُ  43 أأصل من 38عالوة عىل ذكل، رأأى و  (ب ) النتاجئ يف برانجمهم  القامئة عىل( أأن اإ

 ء.مفيد للمساءةل أأمام ادلول الأعضامؤرش الأداء  أأن %74 رأأىمناسب ومالمئ لأهداف الويبو الاسرتاتيجية، و 

ُ %72) اجيبأأفاد واحد وثالثون مُ و  (ج ) تكون  هئمأأدا ثة وبياانت الأداء اخلاصة مبؤرشاتحدَّ ( بأأن معلومات الرصد امل

مطالب أأحصاب أأن الأدوات احلالية مفيدة لتلبية  %68ورأأى  ،يف الوقت املناسب عند الاقتضاءومتاحة ابنتظام 

عداد   التقارير.املصلحة ادلاخليني واخلارجيني اخلاصة ابلرصد واإ

ىل وظيفةن الس تة اذلين أأفادوا بأأهنم واملوظفأأما  (د ) أأو  2016/17 ثنائيةجديد يف ال  من املوظفني اجلدد أأو املُنتقلني اإ

هنم فقد ، 2018يف عام  يف سؤولني عنه بقدر اكف عىل حاةل مجيع مقاييس أأداء الربانمج امل اطلعوا  قدقال ثلثامه اإ

يتلقوا الإحاطة  بأأهنم مل %40فهيا الأخرية اليت أأفاد ثبيت عملية الت مقارنة ب  احتس نميثل ذكل . و اجلديدة هتموظيف

 .الوظيفة أأثناء معلية تسمل يف الاكفية

م رصدوا يف جسالت اخملاطر افرتاضات وخماطر ميكن أأن ( بأأهن%83)ُمجيبا  40أأفاد ثالثة وثالثون من أأصل و  (ه )

 .2016/17 ثنائيةربانمج واملزيانية لل الوثيقة تؤثر يف حتقيق النتاجئ املرتقبة املسجةل يف 
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ُ  ءنتاجئ الاس تقصاأأيضا أأبرزت و  .82 طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف بشأأن جيبني أ راء امل الفرص التالية لزايدة تعزيز اإ

 املنظمة:

. 2016/17خالل الثنائية رصد مساعدة تقنية مفيدة بشأأن ال( بأأهنم حصلوا عىل %67) جيباأأفاد ثالثة وثالثون مُ  (أأ  )

ل أأن  جراء %21ذكل ميثل اخنفاضا بنس بة اإ  فيه أأفاد اذلي 2014/15 اس تقصاء التثبيت اخلاص ابلثنائية منذ اإ

ىل أأن بعض عنارص املساعدة التقنية والتدريب ذكل رصد. ويشري مساعدة تقنية مفيدة بشأأن الأأهنم تلقوا  88% اإ

دارة عىل  . 2014/15ثبيت اخلاص ابلثنائية القامئة عىل النتاجئ قد اخنفضت منذ الت انمج الربتتبع التقدم احملرز يف اإ

ُ  %26أأكرث من أأيضا ذكل ؤيد وي ضافية يف ترأأوا أأنه يلزم جيبني اذلين من امل  ؛وجيهالتدريب والتقدمي بذل هجود اإ

ُ  %34رأأى و  (ب ) ضافية لتطوير أأدوات الرصد  ه يلزم( أأن15جيبني )من امل البياانت  مجعمن أأجل بذل هجود اإ

 ُ بالغ عن مؤرشات الأداء، وأأفاد أأكرث من نصف امل عىل  طلعهمأأن الربامج الأةرى ل تُ ب( %56جيبني )بفعالية لالإ

فرصة لزايدة تعزيز تقامس يدل ذكل عىل وجود يف الوقت املناسب عند احلاجة. و  املفيدةالرصد والإبالغ بياانت 

 املعرفة داخل املنظمة؛

ُ  22أأفاد و  (ج ) أأقل عددا وتتسم  مقارنة أأهنم ل يعرفون أأو ل ميتلكون مؤرشات وأأهداف وأأساسب( %52) جيبنيمن امل

ماكنية القياس والتحقق والواقعية واحرتام املهل ) ى أأ ، ور2016/17الثنائية  يف( SMARTمبزيد من ادلقة واإ

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ ذا قميه توجد أأن 26% حراز تقدم لضامن أأن اإ ىل اإ ة كبرية لرصد التقدم احملرز حاجة اإ

ىل زايدة تعزيز معرفة امل يدل ذكل عىل وجود لربامج. و من أأجل اوالنجاح املنشود واختاذ القرارات  نظمة حاجة اإ

 لإدارة القامئة عىل النتاجئ واملكوانت املرتبطة هبا؛اب

ُ أأخرياو  (د ) ، يف ثبيتم منذ أ ةر معلية ت اةتيار مؤرشاهتم وجودة بياانهتتحسن ( ب 21جيبني )، أأفاد أأكرث من نصف امل

 البيان.اكنوا ل يعرفون أأو ل يوافقون عىل هذا  %46حني أأن 

 .يبون عىل الاس تقصاءفامي ييل ملخص لأنواع التعليقات اليت أأدىل هبا اجمل و  .83

 

31% 

69% 

 فرص ممارسات جيدة
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ُ % 69تلقي و  .84 طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ. املتاحة لفرص المة الضوء عىل قدَّ من التعليقات امل وفامي ييل زايدة تعزيز اإ

 .مبزيد من التفصيلالتصممي واملعاجلة واجلودة حسب مسائل لتعليقات ل توضيحي ختطيط 

ُ و  .85  ملكية، وتوضيح هتاوجودمواصةل تعزيز ومعاجلة تصممي مؤرشات الأداء رضورة أأمورا مهنا  مةقدَّ تشمل التعليقات امل

مؤرشات الأداء، ومعاجلة صعوابت قياس النتاجئ يف دورة قصرية نسبيا، عند تنفيذ الأنشطة املعيارية، ويف بعض أأنشطة 

 .تكوين الكفاءات

حدى املسائل  .86 ُ وتنطوي اإ اذلي أأجرته شعبة الرقابة  تقيميال مع توامئة يف تعليقات الاس تقصاء، وامل ثارة الرئيس ية امل

ؤسس يةلالتصالت املادلاخلية مؤةرا 
10

ففي حني أأن حركة زايرة املواقع . عدد زايرات املواقع الإلكرتونية، عىل قياس 

ناملتوفرة لمواقع الإلكرتونية تُقاس حاليا ل لكرتونية مواقعلإعداد  ابعض املاكتب اخلارجية هجودبذلت زيية، فقد لكابللغة الإ  اإ

ن ذلكل . وايرات اخلاصة بتكل املاكتبول تكون هذه املواقع مشموةل عند قياس عدد الزبلغات حملية،  ل  بياانت الأداءفاإ

شعبة أأداء ينبغي ل ا، من ال ن فصاعدو قيس املؤرش والنتاجئ املقابةل بشلك اكمل. ت ل ، ومن مثَّ ابلاكمل البياانت املتاحةترصد 

ملاكتب زايرات املواقع الإلكرتونية اخلاصة ابعدد حملية عند قياس بلغات لكرتونية املتوفرة واقع الإ تشمل املأأن الربامج واملزيانية 

 اخلارجية حيامث ينطبق ذكل.

 الويبو اس تنتاجات تثبيت تقرير أأداء .6

طار ا ه عام، أأكدت معلية التثبيت جمددابوج .87 . فقد اخلاص ابملنظمة لإدارة القامئة عىل النتاجئاس مترار التحسينات يف اإ

 مقارنًة بعملية التثبيت املاضية.لتسجيل الإجناز  ةاملس تخدمحتسنت الطريقة و  اس توىف مزيد من بياانت الأداء معايري التقيمي،

 املتاحة ذات الصةل لتحديد الفرصبياانت الأداء عشوائيا و  اختار مُ  مؤرش أأداء 31اس تعرضت شعبة الرقابة ادلاخلية و  .88

ير عن ار تقدمي تق من أأجل ت الصةلالبياانت ذا س تخدمة لتسجيللزايدة تعزيز هذه املؤرشات و/أأو الأدوات والعمليات امل 

خالل ثبيت جزيئا أأو مل تس توفها معايري الت  اس توفتاليت  مؤرشات الأداءخاص عىل وجه الرتكزي بوجرى هذه التدابري. 

د املالحظات التالية بناء عىل تقيمي مؤرشات الأداء يف ضوء معايريُأبديت و  .ثبيتمعلية الت   اللقياس وميكن حتقيقه وقابةل ةُمحدَّ

                                         
10

 EVAL 2017-01ومسعهتاالويبو  : تقيمي أأنشطة التصالت املؤسس ية للويبو ومساهامهتا يف اإعالء امس 

 املعاجلة
11 

 التصممي
9 

 اجلودة
9 
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ىل التقارير SMART) زمنيا ةصةل وُمحدد اتوذ ( ومبادئ الإدارة القامئة عىل النتاجئ، ومناقشات مع الربامج، والرجوع اإ

 .السابقة لشعبة الرقابة ادلاخلية

 للحصول عىل بياانت الأداء والإبالغ عهناأأدوات وأ ليات )أألف( 

 قياس التغري السلويك والنتاجئ "1"

تغري يف ما حيدث من وضعت مؤرشات تنوي قياس قد  30و 10و 9أأن الربامج  وجدت شعبة الرقابة ادلاخلية .89

مبزيد من و سلوك املشاركني اذلين حيرضون حلقات العمل واحللقات ادلراس ية والربامج التدريبية اليت تقدهما الربامج املعنية. 

ىل تسعى  ،التفصيل  :ما ييل قياسمؤرشات أأداء هذه الربامج اإ

 ،(9معل الويبو اذلين يطبقون املهارات املكتس بة يف معلهم )الربانمج املشاركون يف حلقات  (أأ  )

اجلواةل  ادلراس ية املشاركون اذلين زاد اس تخداهمم خلدمات الويبو يف غضون س تة أأشهر من حضور احللقاتو  (ب )

 ،(10بشأأن خدمات الويبو ومبادراهتا )الربانمج 

يس تخدمون معارف مّمن الصغرية واملتوسطة ة للرشاكت معاادلؤسسات املتس هتدف ية املشاركون يف برامج تدريب و  (ج )

نة يف معلهم  .(30)الربانمج  معّززة وهمارات حمس ّ

أأن ب(، و 10الربانمج مؤرش أأداء  ، والتأأثري )أأيْ تغري السلويكال الإقرار بأأمهية هذه املؤرشات يف قياس النتاجئ، و  ورمغ .90

ملتابعة  مناس بة( وأ ليات اس تقصاءات م الربامج أأدوات )أأيْ صمّّ هذه الإجنازات ليست حتت س يطرة الربامج، من املهم أأن تُ 

 .وتسجيهل عىل حنو اكف التقدم احملرز

 املالحظات التالية:وتقدم شعبة الرقابة ادلاخلية  .91

بالغ عن مؤرشها خالل ال قادرة عىل مجيع املاكتب تكن مل  (أأ  ) ثنائيتني تسجيل البياانت ذات الصةل بنجاح لالإ

ىل صعوابت يف احلصول عىل بياانت متابعة متثيليةالأخريتني. وقد أأشارت   ،هذه املاكتب اإ

 الرباءات( غري الإطار الزمين لتقيمي أأثر احللقات ادلراس ية اجلواةل عىل زايدة اس تخدام خدمات الويبو )أأيْ و  (ب )

من  %80يف قياس هذا املؤرش. فعىل سبيل املثال، يف حني أأن أأكرث من  حدوث صعوابتتسبب يف قد و  ،فعال

ن  فقط من مجموع  %1.5املشاركني يف هذه احللقات ادلراس ية خيططون لس تخدام خدمات الويبو يف املس تقبل، فاإ

 ،اس تخدام هذه اخلدماتعن املشاركني أأعلنوا بعد س تة أأشهر من احلدث 

ت للحصول عىل الاس تقصاء( اليت  والأداة )أأيْ  (ج ) معّززة  معارفاملشاركني اذلين يس تخدمون بشأأن بياانت ُأّعدَّ

نة   رصدت رضا الصغرية واملتوسطة للرشاكت ةمعاادلؤسسات امليف معلهم بعد تدريبات تس هتدف وهمارات حمس ّ

ن الاس تقصا ومن مثَّ  مبارشة، املشاركني بعد التدريبات غري وقت ُأجري يف و  عىل حنو غري مالمئ امصمَّ اكن مُ  ءفاإ

 مناسب.



WO/PBC/28/8 
27 
 

ق املس تخدمة ائ، والطر مؤرش الأداء اخلاص بلك مهناأأعاله من تقيمي ا، ستس تفيد الربامج املذكورة من ال ن فصاعدو  .92

عادة تصممي  هتاومعاجل ديد الأس باب اجلذريةغية حت، ب املؤرشاتلقياس هذه  تحسني ق القياس، ل ائوطر  مؤرشات الأداءو/أأو اإ

 ة ذات الصةل.بتق ر النتاجئ املالإبالغ عن 

 مجع بياانت الأداء "2"

العملية احلالية والطريقة يف التنس يق قد أأثرت حتدايت أأن التحدايت التقنية و  تالحظ شعبة الرقابة ادلاخلية .93

بالغ عن العدد الس نوي لزائري بياانت الأداء بني القسم املسؤول عن مجع البياانت وانتقالها املس تخدمة مجلع   واقعامللالإ

(، 16، وشعبة الاقتصاد والإحصاء )الربانمج التصالت( شعبة –الش بكية ؤرش الابتاكر العاملي )التصالت مل الإلكرتونية

 .اليت تتوىل أأمر مؤرش الأداء

فامي يتعلق مؤرش الأداء الإبالغ يف الوقت املناسب ورصد حاةل يف كفاءة تدفق املعلومات، وأأثر ذكل يف وقد أأثر  .94

جودة أأو يف ن تؤثر تقنية ميكن أأ ما يتعلق هبا من مشالك يف البياانت و  أأوجه خللأأي  اكتشافابلأهداف، فضال عن 

 .أأوجه اخللل هذهوتصحيح بياانت الأداء، موثوقية 

دارة ويف املس تقبل، من شأأن حتسني التنس يق بني الربانجمني أأن يُ  .95 أأكرث كفاءة بياانت الأداء عىل حنو مّكّن من اإ

 وفعالية.

د)ابء(   زمنيا ةصةل وُمحدد اتوذ اللقياس وميكن حتقيقه وقابةل ةمؤرشات أأداء ُمحدَّ

ُ  %52أأظهر الاس تقصاء ادلاخيل اذلي أأجرته شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن الإدارة القامئة عىل النتاجئ أأن  .96 جيبني مل من امل

ماكنية القياس  عددا أأقلمقارنة مؤرشات وأأهداف وأأسس  ،كن دلهيمتمل يعرفون، أأو يكونوا  وتتسم مبزيد من ادلقة واإ

ُ  %29، وأأشار 2016/17الثنائية  يف( SMARTوالتحقق والواقعية واحرتام املهل ) الإدارة اس تقصاء  جيبني عىلمن امل

ىل أأن دلهيم  ُ مؤرشات الأداء  مناثنني أأو واحد مؤرش القامئة عىل النتاجئ اإ  ةصةل بأأنشطال اتأأو غري ذجيدا  فةعرَّ غري امل

 .ومخسة مؤرشات أأداء ثالثة% مهنم ما يرتاوح بني 6، وقد حدد همبراجم 

ىل تلبية معايري ُوضعت من مؤرشات الأداء  شعبة الرقابة ادلاخلية أأن عدداظ تالحكذكل و  .97 ادلقة برشوط ل تفيض اإ

ماكنية القياس والتحقق والواقعية واحرتام املهل  اليت تتضمن  مؤرشات الأداءعىل سبيل املثال، مهنا، بفعالية. ( SMART)واإ

أأن  ، يف أأفضل احلالت،دة بوضوح ميكنحدَّ مُ منشودة ا نتاجئ دلهي ت" وليستوافقمثل "التقدم حنو" أأو "اس مترار  عبارات

خاص عىل بعض اجملالت املعيارية، وبعض مؤرشات الأداء وجه المكي أأو قابةل للقياس. وينطبق هذا ب للتحديدتكون قابةل 

اليت وضعهتا ادلول الأعضاء يف الويبو
11

. 

من شأأنه أأن يُسفر عن  وهادفةبطريقة مامتثةل من أأشاكل النتاجئ  ل تقيس بوضوح شالكوضع مؤرشات أأداء و  .98

ماكنية القياس والتحقق والواقعية واحرتام املهل ل تس تويف معايري مؤرشات أأداء دون املس توى الأمثل   (SMART)ادلقة واإ

 .رتقبة للمنظمةوق القياس الفعال للنتاجئ والارتباط ابلنتاجئ املتعأأن استيفاء اتما، ومن مثَّ حُيمتل 

                                         
11

 17و 31و 4و 2الربامج تكون مؤرشات أأداهئا من هذا النوع: أأمثةل الربامج اليت من  
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عىل  شعبة أأداء الربامج واملزيانيةتعاون مع ، تشجع شعبة الرقابة ادلاخلية الربامج عىل مواصةل ال ال ن فصاعداومن  .99

ماكنية القياس والتحقق والواقعية واحرتام املهل أأداهئا يف ضوء معايري  تقيمي مؤرشات أأن  ضامنل، (SMART)ادلقة واإ

 ذات الصةل.رتقبة ابلنتاجئ امل مرتبطة ارتباطا فعالبكفاءة و مؤرشات الأداء مصممة 

 الويبو توصيات تثبيت تقرير أأداء .7

 :ما ييل مت التوصيات التالية بناًء عىلدّّ قُ  .100

 مؤرش من مؤرشات الأداء،دلمع لك الأدةل املستندية املقدمة من ش ىت برامج الويبو  (أأ  )

 اذلي ُأجري،الإدارة القامئة عىل النتاجئ  اس تقصاءونتاجئ  (ب )

 ا،النتاجئ ومبادهئقامئة عىل العام لإطار الإدارة الونتاجئ الاس تعراض  (ج )

ىل وال (د )  تقارير شعبة الرقابة ادلاخلية السابقة،رجوع اإ

 .هاوقياس  اخملتارة عشوائيامؤرشات الأداء جريت مع املوظفني املسؤولني عن تنفيذ واملشاورات اليت أُ  (ه )

 اتأأداء الربامج واملزيانية عىل قياس مؤرش تعاون مع شعبةت أأن  30و 10و 9لربامج الويبو رمق ينبغي  :1التوصية  .101

نس بة و (، )ب( 9)الربانمج  املشاركني يف حلقات معل الويبو اذلين يطّبقون املهارات املكتس بة يف معلهمنس بة )أأ(  – اأأداهئ

بشأأن أأشهر من حضور احللقات ادلراس ية اجلواةل  6املشاركني اذلين أأفادوا بزايدة يف اس تخدام خدمات الويبو يف غضون 

ملشاركني يف برامج تدريبية تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت انس بة (، )ج( و 10)الربانمج  خدمات الويبو ومبادراهتا

نة يف معلهم " حتديد ومعاجلة 1" :بغية – (30)الربانمج  الصغرية واملتوسطة ممن يس تخدمون معارف معّززة وهمارات حمس ّ

" و/أأو التواصل مع 2بفعالية، " اتاملؤرش هقياس بياانت الأداء من أأجل هذ الأس باب اجلذرية للصعوابت اليت تكتنف

الربامج الأةرى ذات املؤرشات املامثةل، للحصول عىل املشورة والاطالع عىل املامرسات اجليدة بشأأن الأساليب املس تخدمة 

عادة تصممي مؤرش الأداء لتحسني قياس ال 3لقياس هذه املؤرشات، " نتاجئ املرتقبة ذات الصةل والإبالغ " و/أأو النظر يف اإ

 عهنا بشلك أأفضل.

( أأن يراجعا البياانت 19( وشعبة التصالت )الربانمج 16ينبغي لشعبة الاقتصاد والإحصاء )الربانمج  :2التوصية  .102

لتعزيز كفاءة اخلاصة بعدد زوار املواقع الإلكرتونية ملؤرش الابتاكر العاملي وأأن يتحققا من هذه البياانت ابنتظام، وذكل 

رسالها، وحسن توقيهتا، ووضوهحا.  أأسلوب مجع البياانت املبلغ عهنا يف هناية العام واإ

مداد موظفي شعبة الاقتصاد والإحصاء ابلتدريب املناسب عىل اس تخدام أأداة  .103 وبدل من ذكل، ينبغي اإ

Google Analytics اهئم بشلك مس تقل.ليك يمتكنوا من ُتميع البياانت وحتليلها والإبالغ عن مؤرش أأد 
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 اس تقصاء تثبيت تقرير أأداء الويبو –تقرير موجز  .8

 : الأس ئةل المتهيدية وامللكية1اجلزء 

 
  

14% 

57% 

16% 

8% 

4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة

 أوافق

 ال ينطبق/ ال أعرف

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة

طار القامئ عىل النتاجئ اخلاص بربانجمنا يُنفَّذ بطريقة تشاركية وبنّاءة مما جيعهل مفيدا 1.1 .الإ

16% 

47% 

10% 

14% 

12% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة

 أوافق

 ال ينطبق/ ال أعرف

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة

2.1طاري القامئ عىل النتاجئ عداد اإ .حصلُت عىل تدريب أأو توجيه أأو لكهيام بشأأن اإ

8% 

51% 

24% 

12% 

4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة

 أوافق

 ال ينطبق/ ال أعرف

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة

3.1 ماكنية القياس والتحقيق والواقعية عداد مؤرشات الأداء اليت ُتمع بني ادلقة واإ التوجيه احلايل اخلاص بكيفية اإ

.وعالقات تكل املؤرشات ابلنتاجئ املرتقبة، اكفل ومفيد،(SMART)واحرتام املهل 

12% 

55% 

12% 

18% 

2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة

 أوافق

 ال ينطبق/ ال أعرف

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة

4.1حصلُت عىل مساعدة تقنية مفيدة بشأأن الرصد، لكام اقتىض الأمر ذكل.
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 : تقيمي املعايري2اجلزء 

 : الوجاهة والقمية1املعيار 

 

 
  

26% 

63% 

5% 

5% 

2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة

 أوافق

 ال ينطبق/ ال أعرف

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة

ج من  1.2 ىل (أأوافق بشدة)1عىل مقياس ُمدرَّ طاري القامئ عىل النتاجئ مناسب ومالمئ (ل أأوافق بشدة)5اإ ، اإ

.لأهداف الويبو الاسرتاتيجية

16% 

51% 

7% 

21% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة

 أوافق

 ال ينطبق/ ال أعرف

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة

ج من  2.2 ىل (أأوافق بشدة)1عىل مقياس ُمدرَّ طاري القامئ عىل النتاجئ هل قمية كبرية يف رصد (ل أأوافق بشدة)5اإ ، اإ

.التقدم احملرز والنجاح املنشود واختاذ القرارات يف برانجمي

23% 

51% 

5% 

16% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة

 أوافق

 ال ينطبق/ ال أعرف

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة

3.2 ج من ىل (أأوافق بشدة)1عىل مقياس ُمدرَّ طاري القامئ عىل النتاجئ مفيد لأغراض املساءةل (ل أأوافق بشدة)5اإ ، اإ

.أأمام ادلول الأعضاء

14% 

58% 

5% 

19% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة

 أوافق

 ال ينطبق/ ال أعرف

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة

4.2 ج من ىل (أأوافق بشدة)1عىل مقياس ُمدرَّ طاري القامئ عىل النتاجئ مفيد لربط ةطة معيل (ل أأوافق بشدة)5اإ ، اإ

دارة الأداء وتطوير املوظفني بنتاجئ برانجمي املرتقبة/الفردية .نظام اإ



WO/PBC/28/8 
31 
 

 حلصول علهياوسهوةل ا مجع البياانت فعالية: 2املعيار 

 

2% 
56% 

7% 
26% 

9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة
 أوافق

 ال ينطبق/ ال أعرف
 ال أوافق

 ال أوافق بشدة

1.3 ج من ىل (أأوافق بشدة)1عىل مقياس ُمدرَّ مة مجلع (ل أأوافق بشدة)5اإ ، أأنظمة وأأدوات الرصد دلينا ُمصمَّ

عداد تقارير الأداء .البياانت بكفاءة من أأجل اإ

7% 
56% 

14% 
16% 

7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة

 ال ينطبق/ ال أعرف

 ال أوافق بشدة

2.3 ج من ىل (أأوافق بشدة)1عىل مقياس ُمدرَّ بالغ يف (ل أأوافق بشدة)5اإ ، أأنظمة وأأدوات الرصد دلينا مفيدة لالإ

.ضوء مقاييس الأداء

5% 

63% 

9% 

16% 

7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة

 أوافق

 ال ينطبق/ ال أعرف

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة

ج من  3.3 ىل (أأوافق بشدة)1عىل مقياس ُمدرَّ ، أأنظمة وأأدوات الرصد دلينا مفيدة لتلبية (ل أأوافق بشدة)5اإ

عداد التقارير .مطالب أأحصاب املصلحة ادلاخليني واخلارجيني اخلاصة ابلرصد واإ

2% 

40% 

35% 

16% 

7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة

 أوافق

 ال ينطبق/ ال أعرف

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة

4.3 ج من ىل (أأوافق بشدة)1عىل مقياس ُمدرَّ ىل أأنظمة (ل أأوافق بشدة)5اإ ، ميكن للربامج الأةرى النفاذ بسهوةل اإ

.وأأدوات الرصد اخلاصة بنا
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 املناس بة: الإبالغ يف املواعيد 3املعيار 

 
  

5% 

47% 

16% 

28% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة

 أوافق

 ال ينطبق/ ال أعرف

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة

5.3 ج من ىل (أأوافق بشدة)1عىل مقياس ُمدرَّ ، أأنظمة وأأدوات الرصد اخلاصة بنا تُس تخدم (ل أأوافق بشدة)5اإ

دارة .ابنتظام لأغراض الإ

7% 

65% 

9% 

14% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة

 أوافق

 ال ينطبق/ ال أعرف

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة

1.4 معلومات الرصد احملدثة وبياانت الأداء اخلاصة مبؤرشات الأداء تكون متاحة ابنتظام يف الوقت املناسب عند

.الاقتضاء

5% 
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30% 

21% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة

 أوافق

 ال ينطبق/ ال أعرف

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة

2.4بالغ مفيدة يف الوقت املناسب، عند احلاجة .تُطلعنا الربامج الأةرى عىل بياانت رصد واإ
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 نعم
49% 

 ال
32% 

 ال ينطبق
19% 

5. دت خالل الثنائية مؤرشات وأأهداف  2016/17هل ُحّدّ

ماكنية القياس  وأأسس مقارنة أأقل عددا وتتسم مبزيد من ادلقة واإ

لتيسري تقدمي التقارير (SMART)والتحقق والواقعية واحرتام املهل

ىل أأحصاب املصلحة ادلاخليني واخلارجيني؟ اإ

 : جودة مؤرشات الأداء3اجلزء 

   
 

 
 

 

 نعم
83%  

 ال
18%  

6. يف جسالت اخملاطر دليمك، هل رصدمت افرتاضات

وخماطر ميكن أأن تؤثر يف حتقيق النتاجئ املرتقبة 

املُسجةل يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

؟2016/17

10% 

44% 

23% 

18% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أوافق بشدة

 أوافق

 ال ينطبق/ ال أعرف

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة

7.ت لبيانادة اجوايت ومؤشرر ختيااتحسنعمليةةألخيرثبيت التامنذ.

 ال
33 

 نعم
6 

 نعم
4 

 ال
2 

8. ىل وظيفة جديدة يف الثنائية هل كنت موظفا جديدا أأو انتقلت اإ

؟2018أأو يف عام  2016/17

9. لعُت بقدر اكف عىل حاةل مجيع مقاييس أأداء الربانمج اطَّ

.أأديره يف وظيفيت اجلديدة/اذلي سوف أأتوله
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34% 

20% 

14% 

20% 

11% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أو أكبر% 80

60%-79%

40%-59%

20%-39%

 %20أقل من 

 ال شيء

د، من فضكل، عىل وجه التقريب النس بة املئوية ملؤرشات اخملرجات يف مؤرشات أأداء برانجمك  1.10 .حّدّ

9% 

9% 
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29% 

29% 

6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أو أكبر% 80

60%-79%

40%-59%

20%-39%

 %20أقل من 

 ال شيء

د، من فضكل، عىل وجه التقريب النس بة املئوية ملؤرشات النتاجئ يف مؤرشات أأداء برانجمك  2.10 .حّدّ
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23% 

37% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أو أكبر% 80

60%-79%

40%-59%

20%-39%

 %20أقل من 

 ال شيء

د، من فضكل، عىل وجه التقريب النس بة املئوية ملؤرشات املدخالت يف مؤرشات أأداء برانجمك  3.10 .حّدّ
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31% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 أو أكبر% 80

60%-79%

40%-59%

20%-39%

 %20أقل من 

 ال شيء

د، من فضكل، عىل وجه التقريب النس بة املئوية ملؤرشات الأثر يف مؤرشات أأداء برانجمك  4.10 .حّدّ
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             6%      

 

م رمق الربانمجمل  :17% يُقدَّ
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 اجلزء الرابع: معلومات عامة

 اذلين قدموا رمق برانجمهم(املُجيبون للك برانمج )س تقصاء معدل املشاركة يف الا .12

 

 

 

 

 

66% 

29% 

6% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 ال يوجد -ال 

 مؤشر واحد أو مؤشران -نعم 

 مؤشرات 5إلى  3من  -نعم 

 مؤشرات 5أكثر من  -نعم 

11.فة جيدا أأو غري وثيقة الصةل بأأنشطة برانجمك؟ هل وجدت أأي مؤرشات أأداء غري ُمعرَّ
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 ذكر
52% 

 أنثى
30% 

 غير ذلك
3% 

أفضل 
عدم 

 اإلفصاح
15% 

14.يُرىج حتديد اجلنس:

 

  

 

 متابعة حاةل تنفيذ توصيات تقارير التثبيت السابقة .9
   ُمنفَّذة لكيا

   ُمنفَّذة جزئيا

   غري ُمنفَّذة

 

  

مساعد 
 المدير العام

6% 
 2-د
9% 

 1-د
43% 

 5-ف
18% 

 4-ف
9% 

 3-ف
6% 

 غير ذلك
9% 

13.يُرىج ذكر مس توى رتبتك احلالية يف الويبو:
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احلاةل يف تقرير  التوصيات الواردة يف تقارير التثبيت السابقة

 أأداء الربانمج

2014/15 

 تعليقات عىل حاةل تنفيذ التوصيات

وضع ضوابط  [ التوصية الثانية:2012/13]تقرير أأداء الربانمج 

جراءا ملهام  ت تسمل املوظفني املنقولني حديثاللتأأكد من أأن اإ

ملام بأأحدث البياانت املتعلقة باكفة  حاطة اكمةل واإ وظائفهم تتضمن اإ

لهيم لإدارهتا  لهيم أأو يُعهد هبا اإ قياسات أأداء الربامج اليت س تؤول اإ

 من قبل شاغيل الوظائف السابقني القامئني ابلتسلمي.

 

 
اختاذ تدابري حاليا مل تُنفذ هذه التوصية بعد، وجيري 

غالقها حب هالتنفيذ  .2018لول هناية عام واإ

زايدة حتسني  :1التوصية [ 2014/15]تقرير أأداء الربانمج 

وتبس يط عدد املؤرشات اليت ليس لها أأسس مقارنة أأو أأهداف 

عداد تقرير أأداء الربانمج لعام  ، من أأجل 2016خالل معلية اإ

طار النتاجئ اخلاص ابلويبو.  مواصةل تعزيز اإ

 .2018فرباير ُمنفَّذة بدءا من التوصية  اعُتربت 

وضع معايري : 2[ التوصية 2014/15]تقرير أأداء الربانمج 

جراءات رمسية لوقف مؤرشات الأداء خالل الثنائية، من أأجل  واإ

دارة الأداء، ودمع نتاجئ الأداء  طار اإ املساعدة عىل زايدة حتسني اإ

 عىل حنو أأفضل.

 .2017 ُمنفَّذة بدءا من أأبريلالتوصية  اعُتربت 

جراءات  :3[ التوصية 2014/15]تقرير أأداء الربانمج  عداد اإ اإ

داخلية داخل شعبة أأداء الربامج واملزيانية لتقيمي أأي طلبات تقدهما 

هذا مهنجية  الربامج لتعديل مؤرشات الأداء، وسوف يوفر

عن جسالت ُمثبتة وشفافة لتأأييد وتربير أأي قرار  متسقة، فضال

 يُتَّخذ يف هذا الصدد.

 .2017 ُمنفَّذة بدءا من أأبريلالتوصية  اعُتربت 

 

 شكر وتقدير

ىل مجيع أأعضاء هيئة العمل املعنيني عىل ما قدموه من مساعدة وأأظهروه من تعاون  تتوجه شعبة الرقابة ادلاخلية ابلشكر اإ

 أأثناء تنفيذ هذه املهمة.يف وأأبدوه من اهامتم 

عداد:  نغلهارت، وأ لن غاراب، و أأدان رويس فياللبااإ  س يلني اكيرا، و بيفان تشيش ميبا، و جوليا اإ

 راجيش سينغمراجعة وتصديق: 
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 جدول التوصيات

الوحدة  الأولوية رمق التوصية

 )الوحدات(

املدير  /املسؤوةل

)املديرون( 

 املسؤول

املوعد الهنايئ 

 للتنفيذ

 تعليق الإدارة وةطة العمل

 أأ:1التوصية 

)أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك  9 رمق برانمج الويبو

شعبة أأداء الربامج مع تعاون أأن ي ينبغي الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل منوا( 

يف حلقات معل الويبو اذلين  نيملشاركانس بة  – مؤرش أأدائه قياسواملزيانية عىل 

حتديد ومعاجلة الأس باب  "1": غيةب  –يطبّقون املهارات املكتس بة يف معلهم

هذا املؤرش من أأجل قياس بياانت الأداء اليت تكتنف اجلذرية للصعوابت 

، للحصول الربامج الأةرى ذات املؤرشات املامثةلالتواصل مع  و/أأو" 2" ،بفعالية

املامرسات اجليدة بشأأن الأساليب املس تخدمة الاطالع عىل عىل املشورة و

عادة تصممي " 3" ،لقياس هذه املؤرشات تحسني ل  مؤرش الأداءو/أأو النظر يف اإ

 بشلك أأفضل.الإبالغ عهنا ة ذات الصةل و بتق ر قياس النتاجئ امل

بتنس يق من  متوسطة

دي بيرتو الس يد 

 بريالتا

ليس ابلأمر السهل للأس باب التالية  املؤرشامتثال  .1 2020يناير 

 :وغريها

السامح بتقيمي أأداء عازفة عن بعض ادلول الأعضاء  (أأ  

 ،موظفهيا الوطنيني لأس باب تتعلق ابلس يادة

عىل التقياميت ادلول الأعضاء  ردَّ تأأن  من النادر جدا (ب 

 ُ ىل سلطاهتقدَّ امل  ،هذه املسأأةل بشأأنالوطنية  امة اإ

جيعل من ؤسسات يف البدلان النامية عدم اس تقرار امل (ج 

 ،للمسؤولني ومرشفهيماملسار الوظيفي املهين متابعة الصعب 

تقيمي أأداهئم يف مراحل لحقة بعد من مثَّ يكون من الصعب و 

 تكوين الكفاءات،الاس تفادة من أأنشطة 

وجود وحدة موارد يتطلب من شأأنه أأن هذا املؤرش  (د 
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الوحدة  الأولوية رمق التوصية

 )الوحدات(

املدير  /املسؤوةل

)املديرون( 

 املسؤول

املوعد الهنايئ 

 للتنفيذ

 تعليق الإدارة وةطة العمل

الواكلت ش ىت يف  الكفاءة املهنية درجة عالية منعىل برشية 

عادة يوجد من أأنشطة الويبو، وهو ما ل املس تفيدة احلكومية 

 ،من البدلان الناميةكثري يف 

 ُتريبيةومع مراعاة ما ورد أأعاله، نقرتح وضع ةطط  .2

وسوف حتدد لقياس هذا املؤرش يف بعض البدلان اخملتارة. 

قلميية بدل طقة، وعىل أأساس أأو بدلين حسب املن ااملاكتب الإ

طار ُترييب،  السلطات نشرتك مع سوف و طوعي ويف اإ

 اةتبارها، فورتصممي مهنجية لتطبيق املؤرش. و يف الوطنية 

ذا  سوف نعممها عىل بدلان أأةرى  جدية.مُ ُوجد أأهنا اإ

 ب:1التوصية 

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

املشاركني يف  نس بة–أأداء الربامج واملزيانية عىل قياس مؤرش أأدائه شعبة 

أأشهر  6الاس تقصاء اذلين أأفادوا بزايدة يف اس تخدام خدمات الويبو يف غضون 

بغية:  –من حضور احللقات ادلراس ية اجلواةل بشأأن خدمات الويبو ومبادراهتا

قياس بياانت اليت تكتنف حتديد ومعاجلة الأس باب اجلذرية للصعوابت  "1"

 الس يد سفانترن متوسطة

 الس يد فازكويز

مزية تتضح من أأي مناقشة أأولية مع شعبة الرقابة ادلاخلية  2019يناير 

ىل الاس تقصاءاملؤرش س تعاضة عن الا الثاين  اذلي يستند اإ

ىل الاس تقصاء مبؤرش ي   الندوةرى بعد اذلي جيُ ستند اإ

 ءالاس تقصايبني عن من اجمل % 80ويشري أأكرث من . مبارشة

ىل أأهنم مبارشة بعد احللقة ادلراس ية  ىر جيُ ي اذل اإ

خدمات الويبو. وسوف يقرتن هذا املؤرش خدمون سيس ت
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الوحدة  الأولوية رمق التوصية

 )الوحدات(

املدير  /املسؤوةل

)املديرون( 

 املسؤول

املوعد الهنايئ 

 للتنفيذ

 تعليق الإدارة وةطة العمل

الربامج الأةرى ذات التواصل مع  و/أأو" 2" ،هذا املؤرش بفعاليةمن أأجل الأداء 

املامرسات اجليدة بشأأن الاطالع عىل املؤرشات املامثةل، للحصول عىل املشورة و

عادة تصممي " 3" ،الأساليب املس تخدمة لقياس هذه املؤرشات و/أأو النظر يف اإ

بشلك الإبالغ عهنا ة ذات الصةل و بتق ر جئ املقياس النتاتحسني ل  مؤرش الأداء

 أأفضل.

بدراسة عن تأأثري احللقات ادلراس ية عىل اس تخدام خدمات 

وف لك س نتني، وسوسوف ُُترى هذه ادلارسة الويبو، 

جراء الاس تقصاء   .الثاينيتوقف اإ

يف شعبة أأداء الربامج واملزيانية مناقشة مع يف عقد سنبدأأ و 

 .هذا الصدد

 ج:1التوصية 

( ينبغي أأن املقاوةل)الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع  30برانمج الويبو رمق 

املئوية  النس بة– تعاون مع شعبة أأداء الربامج واملزيانية عىل قياس مؤرش أأدائهي 

ريبية تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية للمشاركني يف برامج تد

نة يف معلهم بغية:  –واملتوسطة ممن يس تخدمون معارف معّززة وهمارات حمس ّ

قياس بياانت اليت تكتنف حتديد ومعاجلة الأس باب اجلذرية للصعوابت  "1"

الربامج الأةرى ذات التواصل مع  و/أأو" 2" ،هذا املؤرش بفعاليةمن أأجل الأداء 

املامرسات اجليدة بشأأن الاطالع عىل رشات املامثةل، للحصول عىل املشورة واملؤ

عادة تصممي " 3" ،الأساليب املس تخدمة لقياس هذه املؤرشات و/أأو النظر يف اإ

بشلك الإبالغ عهنا ة ذات الصةل و بتق ر قياس النتاجئ املتحسني ل  مؤرش الأداء

جراء  30الربانمج  رشع 2018ديسمرب  الس يد سفانترن متوسطة شعبة أأداء مناقشات مع ابلفعل يف اإ

احلصول عىل م أ ليات مقرتحة لتحسني وقدَّ الربامج واملزيانية، 

أأنظمة  تطبيقبذل اجلهود ل وجيري حاليا بياانت الأداء. 

. س تقصاءاتلتحسني املامرسات احلالية مثل متابعة الا

 .2018سوف نس تعرض فعالية هذه التدابري يف هناية عام و 
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الوحدة  الأولوية رمق التوصية

 )الوحدات(

املدير  /املسؤوةل

)املديرون( 

 املسؤول

املوعد الهنايئ 

 للتنفيذ

 تعليق الإدارة وةطة العمل

 أأفضل.

 :2التوصية 

الربانمج ) التصالت( وشعبة 16الربانمج شعبة الاقتصاد والإحصاء )ل ينبغي 

لكرتونية واقعاملالبياانت اخلاصة بعدد زوار أأن يراجعا ( 19 ؤرش الابتاكر مل الإ

مجع أأسلوب ، وذكل لتعزيز كفاءة وأأن يتحققا من هذه البياانت ابنتظامالعاملي 

رسال هناية العام البياانت املبلغ عهنا يف   .اووضوهح ا،توقيهتحسن و  ها،واإ

مداد من ذكل، ينبغي  وبدل موظفي شعبة الاقتصاد والإحصاء ابلتدريب اإ

 يمتكنوا من ُتميعليك  Google Analyticsاس تخدام أأداة  عىلاملناسب 

 بشلك مس تقل. مؤرش أأداهئم وحتليلها والإبالغ عن البياانت

الس يد فينك  متوسطة

الاقتصاد )شعبة 

 والإحصاء(

الس يدة دي 

ياكزا )قسم  اإ

التصالت 

 الش بكية(

وظفي شعبة الاقتصاد والإحصاء ملشعبة التصالت قدم س ت 2018ديسمرب 

ىل  ماكنية النفاذ املبارش اإ  Google Analyticsلوحة حتمك اإ

 البياانت ُتميع ميكهنمبناء عىل لوحة التحمك خمصصة، و 

 .بشلك مس تقل مؤرشات أأداهئم وحتليلها والإبالغ عن

 

 



WO/PBC/28/8 
42 
 

 

 املرفقات 

 تعريف معايري التثبيت املرفق الأول:

 اجامتعات حتديد العينات العشوائية املرفق الثاين:

 تقياميت التثبيت متضمنة التقيمي املرفق الثالث:

طار التثبيت املرفق الرابع:  اإ

 ]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول
 

 

 املرفق الأول: تعريف معايري التثبيت

من أأجل تيسري معلية التثبيت، طّبق فريق التثبيت صيغة معدةل للوثيقة املعنونة "معايري املامرسات اجليدة ابلنس بة لأنظمة 

عداد مكتب التدقيق الوطين للمملكة املتحدة. وابلتايل، ينبغي أأن تتح ىل بياانت الأداء واملعلومات البياانت"، من اإ

عداد تقارير تنفيذ الرب   امج ابلصفات التالية:املس تخدمة يف اإ

ىل ابلنس بة  الوجاهة والقمية .1 ىل دف "املنظمة" ما هتاإ جناز اإ وجيب أأن يتضمن التحديد المكي  ملقاييس الأداء. وفقا هاإ

املرتقبة ومؤرشات الأداء. كام ينبغي أأل تكون طرائق والإبالغ معلومات تغطي اكفة جوانب الأداء املنصوص علهيا يف النتاجئ 

مجع البياانت، واملعايري، والافرتاضات مضلةل. وجيب أأل تُدَرج البياانت والافرتاضات اليت ليس لها تأأثري عىل الرأأي اخلاص 

 ابلتثبيت.

للكشف عن مدى التقدم احملرز بدلةل قياس الأداء. وينبغي أأن تش متل بياانت الأداء عىل مجيع  الكفاية/ الشمولية .2

جراء تقي ىل ما تقتضيه مقاييس الأداء. مي شامل لإعداد التقارير استنادااملعلومات املتاحة بغرض اإ  اإ

ت الالزمة لإعداد ض تسجيل البياانيتعني اس تخدام الأنظمة املناس بة بغر  :علهيا احلصولمجع البياانت بفعالية/ سهوةل  .3

ىل هذه البياانت والنفاذ  ملقاييس الأداء التقارير وفقا  ها.وحتليل  بالغ عهناوالإ اإ

ماكنية املقارنة: .4 جراء مقارانت كّّ مؤرشات الرئيس ية املامثةل اليت تُ جيب أأن تتناول املعلومات امل الاتساق/ اإ ن من اإ

اتحهتا. بيد أأنه جيب توثيق هادفة. ول مينع مبدأأ الاتساق من اس تخدا م الإجراءات أأو املهنجيات الأكرث دقة حال توفرها واإ

 أأي تغيري يف الإجراءات واملهنجيات وتربير اس تخدامه بشفافية مطلقة. ويتحقق الاتساق مبا ييل:

 تطبيق متطلبات املهنجية عىل فرتات خمتلفة؛ (أأ  )

 املشاريع والربامج ذات اخلصائص املامتثةل مثل تطبيق التشابه يف تطبيق التوجهيات واملعارف املتاحة فامي بنيو  (ب )

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

 تطبيق الاةتبارات والافرتاضات عىل قدم املساواة عرب السيناريو احملمتل لأساس املقارنة؛و  (ج )

رأأي ةبري بطريقة متساوية، داخليا وخارجيا، وعىل مدار الوقت وعىل  ضامن تطبيق املبادئ املس تخدمة لتكوينو  (د )

 خمتلف املشاريع والربامج.

ماكنية املقارنة ل و لميكن حتقيق اإ يف حاةل اس مترارية املعلومات سواء من فرتات زمنية سابقة أأو من برامج متشاهبة يف أأماكن  اإ

ماكنية امل ، قد ينطوي حتقيق حتسن يف أأداء برانمج ما واس مترارية القياس. فأأول قارنةأأةرى. وتؤكّد عدة أأس باب عىل أأمهية اإ

 لب تكل التغيريات يف العادة بعضاعىل تغيري جوهري وهيلكي من النوع اذلي ل ميكن تنفيذه عىل املدى القصري. حيث تتط

ىل "تس تقر" وتبدأأ يف التأأثري عىل النتاجئ. واثنيا، ميكن أأن يؤدي تغيري الكيف  من الوقت يك ية اليت يقاس هبا أأداء الربانمج اإ

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

جراء مقارنة عرب الس نني.  ما يُقاس، فس يصبح من العسري اإ

ماكنية التحقق .5 مبا يفي مبعايري الاس تخدام املطلوب، وأأن تتصف ابلس تجابة للتغيري مع توفر توثيق واحض  ادلقة/ اإ

قة، التخيل عن التحزي بشأأهنا، حبيث ميكن التحقق من حصة الإجراءات اليت ينتج عهنا القياس. ويتطلب الالزتام مببدأأ ادل

ماكنية التحقق عىل مس تويني: وعدم التيقن بقدر الإماكن من الناحية العملية.  وفامي يتعلق ابلتثبيت، يلزم توفر ادلقة واإ

 يتعلق املس توى الأول ابدلقة والتوثيق املستندي، ويُقصد به الإثبات املادي للبياانت واملعلومات المكية؛ (أأ  )

ثبات املادي للمعلومات غري المكية.ويتعلق املس توى الثاين اب (ب )  دلقة والتوثيق املستندي، ويُقصد به الإ

نتاج املعلومات ابنتظام ابلقدر اذلي يسمح مبتابعة التقدم احملرز، وابلرسعة رفع التقارير يف التوقيتات املقررة .6 ، وذكل ابإ

 اليت تكفل اس مترار الاس تفادة من تكل املعلومات.

شف عن املعلومات للسامح للمس تخدمني املس هتدفني ابلفهم والاستيعاب واختاذ ، وهو الك الشفافيةو الوضوح  .7

ىل الإبالغ عن املعلومات بطريقة مفتوحة وواحضة  القرارات بدرجة معقوةل من الثقة. وتتعلق الشفافية ابدلرجة اليت يُنظر هبا اإ

ىل أأدةل واثئقية. ويتعني تسجيل املعلوم ن كّّ مات ومجعها وحتليلها ابلأسلوب اذلي يُ وواقعية وحمايدة ومتسقة ومستندة اإ

قرار مبصداقيهتا. ويتطلب حتقيق الشفافية مجةل أأمور، من  املراجعني ادلاخليني واملس تخدمني اخلارجيني املس هتدفني من الإ

 بيهنا:

 بيان اكفة الافرتاضات وتوثيقها بوضوح ورصاحة؛ (أأ  )

 الإشارة الواحضة للمواد والواثئق املرجعية؛و  (ب )

 احلساابت واملهنجيات ومجيع املعلومات املس تخدمة؛ ذكر مجيعو  (ج )

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

 ُتميع املعلومات وتوثيقها بطريقة متكن من التثبيت املس تقل؛و  (ه )

توثيق الرشح و/أأو التربير )عىل سبيل املثال، اةتيار الإجراءات واملهنجيات واملقاييس ومصادر املعلومات و  (و )

 والعوامل الرئيس ية ومعايري أأخذ العينات(؛ 

 توثيق مربر املعايري اخملتارة؛و  (ز )

واردة يف توثيق الافرتاضات، واملراجع والأساليب ابلشلك اذلي يُمكّن هجة أأةرى من اس تخراج معلومات و  (ح )

 التقارير؛

 توثيق أأي عوامل خارجية للمرشوع قد تؤثر يف قرارات املس تخدمني املس هتدفني.و  (ط )
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شارات السريومن املعايري الأةرى لتقيمي الإبالغ عن مقاييس الأداء  .8 شارات ال . دقة نظام اإ لسري وظيفة منفصةل نظام اإ

ماكنية تربير التقديرات عىل أأساس  يمي لدلقة استنادا. وقد ُأجري تق من بياانت الأداء ابملعىن ادلقيق ول يعد جزءا ىل اإ اإ

 .2016/17للثنائية ويبو تقرير أأداء المضن املعلومات املقدمة يف بياانت الأداء الواردة 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 العشوائية العينات حتديد اجامتعات –املرفق الثاين 

 ، وذكلينوب عهنم، بتحديد عينات عشوائية من مؤرش أأداء واحد للك برانمج نْ قام أأعضاء فريق الإدارة العليا للويبو، أأو مَ 

 يف حضور موظفي شعبة الرقابة ادلاخلية.

 رمق الربانمج وامسه اترخي الاجامتع املركز الوظيفيّ  مدير الربانمج أأو انئبه

 املدير العام، ةانئب نالس يدة فوراب

قطاع حق املؤلف والصناعات 
 الإبداعية

04-04-18 

 : حق املؤلف واحلقوق اجملاورة3الربانمج  (أأ  )

 انئب املدير العام، الس يد ماتوس

 18-04-05 قطاع التمنية

 : تنس يق أأجندة التمنية8الربانمج  (أأ  )

: أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط 9الربانمج  (ب )
 الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل منوا

 : أأاكدميية الويبو11الربانمج  (ج )

 الس يد ساندجي
 انئب املدير العام،

 قطاع الرباءات والتكنولوجيا
16-04-18 

 : قانون الرباءات1الربانمج  (أأ  )

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :5الربانمج  (ب )

 : مركز الويبو للتحكمي والوساطة7الربانمج  (ج )

 الس يدة وانغ
 املدير العام، ةانئب

 قطاع العالمات والتصاممي
04-04-18 

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

 نظام مدريد :6الربانمج  (ب )

 نظام لهاي :31الربانمج  (ج )

 : نظام لش بونة32الربانمج  (د )

 الس يد غيتاهون
 مساعد املدير العام،

 18-04-04 قطاع القضااي العاملية

: املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 4الربانمج  (أأ  )
 التقليدي واملوارد الوراثية

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية :17الربانمج  (ب )  اإ

 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية :18الربانمج  (ج )

 الس يد سوندارام
 مساعد املدير العام،

 قطاع الإدارة والتنظمي
05-04-18 

دارة الربامج واملوارد22الربانمج  (أأ  )  : اإ

 خدمات ادلمع العامة: 24الربانمج  (ب )

 تكنولوجيا املعلومات والتصالت :25الربانمج  (ج )

 : خدمات املؤمترات واللغات27الربانمج  (د )

 : تأأمني املعلومات والسالمة والأمن28الربانمج  (ه )

 : التصنيفات واملعايري ادلولية12الربانمج  (أأ  ) 18-04-05 مساعد املدير العام، الس يد اتاكغي
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 قواعد البياانت العامليةخدمة : 13الربانمج  (ب ) قطاع البنية التحتية العاملية

ىل املعلومات واملعرفة14الربانمج  (ج )  : خدمات النفاذ اإ

اكتب امللكية تجارية ملال الأعامل حلول  :15الربانمج  (د )
 الفكرية

رئيس مساعد املدير العام، و  الس يد براساد
 18-04-10 املوظفني

جية والرشااكت واملاكتب : العالقات اخلار 20الربانمج  (أأ  )
 اخلارجية

 : الإدارة التنفيذية21الربانمج  (ب )

دارة املوارد البرشية الس يدة موىس دارة املوارد البرشية وتطويرها23الربانمج  (أأ  ) 18-04-13 مديرة اإ  : اإ

ىل  الس يد سفانترن دارة البدلان املنتقةل اإ مدير اإ
نظام الاقتصاد احلر والبدلان 

 املتقدمة
12-04-18 

 : البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة10الربانمج  (أأ  )

 الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر :30الربانمج  (ب )

 الس يد فينك
 الاقتصاديني،كبري 

 شعبة الاقتصاد والإحصاء

06-04-18 

 : الاقتصاد والإحصاء16الربانمج  (أأ  )

 : التواصل19الربانمج  (أأ  ) 18-04-11 مدير شعبة التصالت الس يدة لويد دا س يلفا

 : الرقابة ادلاخلية26الربانمج  (أأ  ) 18-04-04 مدير شعبة الرقابة ادلاخلية الس يد سينغ

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 املرفق الثالث: تقياميت التثبيت متضمنة التقيمي

مس توى رضا املشاركني يف حلقات معل/ندوات حمددة الهدف ومعقودة بشأأن قضااي حمددة  الأداء: مؤرش – 1الربانمج 

 تتعلق ابلرباءات.

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   البياانتالتعليقات/ القصور يف   معايري بياانت الأ

 مس توى رضا املتدربني.عىل حنو ل لبس فيه  لس تبياانتتوحض بياانت الأداء اخلاصة اب  الوجاهة/القمية  .أأ  .1

 اكفية وشامةل مبا يكفي لقياس املؤرش.احة املعلومات املت  الكفاية/الشمول  .ب .1

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

ُ الاس تخدام   كس يل ي ملف لالس تبياانت وُتميع البياانت يف  هنجيوامل وَجزامل  سهالناإ
ىل   .من غري عناءاملعلومات الوصول اإ

ماكنية التحقق   .د .1 كس يل يسهالن التحقق  جدوليف  وتصنيفهاالأدةل املادية اليت قدمهتا الاس تبياانت   ادلقة/اإ ادلقيق اإ
 املعلومات املتاحة.حصة من 

الرصد يف عىل أأساس س نوي مبا يامتم ىش مع دورات جيري الإبالغ عن بياانت الأداء   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1
 املنظمة.

 اخلالية من الغموض.مكية ل بأأس هبا من الواثئق بياانت الأداء  تعرض  الوضوح/الشفافية  .و .1

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 تتسم درجة التقيمي اذلايت ، بناء عىل بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار  دقة نظام اإ
 .ويبولتأأييد الرمق املذكور يف تقرير أأداء ال "، ابدلقةُمحقَّق لكياالتقرير، ويه "الواردة يف 

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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 .التقدم احملرز حنو التفاق عىل القضااي املدرجة حاليا يف جدول أأعامل جلنة العالمات الأداء: مؤرش – 2الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

ُ   الوجاهة/القمية  .أأ  .1 ضوء أأساس املقارنة لأهنا تصف التقدم احملرز يف وجهية املؤرش بشأأن مة قدَّ املعلومات امل
، أأهنا 2018 عام امجلعية العامة للويبو، يف دورهتا املقبةل يفقررت ". حريف حمرضمن 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي،   قاميُ ل س تواصل النظر يف ادلعوة اإ
 ."2019 عاميف هناية النصف الأول من 

ن اكن ذكل من يف املوضوع احملرز مدى التقدم بياانت الأداء عىل حنو اكف  تُظهر  الكفاية/الشمول  .ب .1 انحية واإ
ظهار التقدم للمتكن من صادر املطرق و ورمبا يوجد مزيد من ال. بوجه عام فقطنوعية و  اإ

اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية عىل جدول أأعامل تفاق الحنو احملرز 
الرسائل اجلغرافية مثل مذكرات ادلول الأعضاء أأو ؤرشات الصناعية واملتصاممي وال 

خل.يةالربيد  ، اإ

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

لهيا بسهوةل من الأداء  بياانتمع ُتُ   من خالل واثئق الاجامتعات الرمسية وميكن الوصول اإ
 .من حصهتا أأجل التحقق

ماكنية التحقق   .د .1 اخلاصة من خالل موثوقية املصادر ومعليات الإبالغ حصة بياانت الأداء ميكن التحقق من   ادلقة/اإ
 لويبو.اب

جلدول الزمين تلزتم بياانت الأداء ابو  ،جيري الإبالغ عن بياانت الأداء يف املواعيد املناس بة  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1
 مجلعية العامة للويبو.اخلاص ابللتقرير العام 

 .عامة الناسواثئق امجلعية العامة للويبو املتاحة لمضن بشفافية  ةومتاح ةحضالأداء وا بياانت  الوضوح/الشفافية  .و .1

    

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

شارات  .2  السريتقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 بناء عىل ، وذكل "، ابدلقةُمحقَّق جزئياتتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "  دقة نظام اإ
 .بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار

   تعليقات الواردة بشأأن الربانمجال   .ب .2
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جيابية عىل مشورة الويبو الترشيعية مؤرش الأداء: – 3الربانمج   النس بة املئوية للبدلان اليت قدمت تعقيبات اإ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

 .يف ضوء مؤرش الأداءمة وقيّ  الواردة يف تقرير أأداء الويبو وجهية بياانت الأداء  الوجاهة/القمية  .أأ  .1

لعملية وقد ُأتيحت مس توى الرضا بعد تقدمي اخلدمات. اس تقصاء لقياس الربانمج ري جيُ   الكفاية/الشمول  .ب .1
ُ س تقصاءات مجيع الاا طلهببناء عىل  ثبيتالت  ، اس تقصاء ىتلق بدلا 43من بني و . س تمكةلامل
 ، كام أأشار الربانمج.س تقصاءالا ىلع بدلا 30 يردّ مل 

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

م بعد ،الاس تقصاءات موحدة  قد متكن الربانمج من حتقيق و . مبارشة ةاخلدمنفيذ ت  وتُقدَّ
المتثييل الإحصايئ  املتوسطتجاوز وهذه النس بة ت  س تقصاءات،لال %30اس تجابة بنس بة 

أأن ينظر الربانمج يف اس تخدام  ،يف هذه املرحةل، قد يكون من املفيدو . %20البالغ 
 زايدة كفاءة مجع البياانت.من أأجل برجميات مجلع البياانت 

ماكنية التحقق   .د .1 ل ل ميكن التحقق من   ادلقة/اإ قصاءات تتعلق بثالثة الاس تلأن  ،بشلك جزيئبياانت الأداء اإ
 .س تقصاءالا ىلعن املتبقية والبدلان الثالث تردّ . ومل عرش بدلا

ُ ُُترى الاس تقصاءات بشلك منتظم،   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1  س تخدم لأغراض الإدارة.وت

ُ   الوضوح/الشفافية  .و .1  غري اكفية. تقرير أأداء الويبومة يف قدَّ املعلومات امل

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت   .ز .1
 الأداء

مة، اس ت    .تاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايرين ميكن، بناء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 ل ميكن، بناًء عىل بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار، تقيمي درجة التقيمي   دقة نظام اإ
قد  بياانت الأداءطريقة الإبالغ عن لأن اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "نفذ ابلاكمل"، 

ب . ورحَّ بياانت الأداءوالهدف و أأساس املقارنة مقارنة بني يف قابلية عقد رت تغريت وأأثّ 
ىل الربانمج ابقرتاح   .توضيح الهدف يف املس تقبليدعو اإ

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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التقدم حنو تنفيذ الأنشطة املعيارية يف جمال امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  مؤرش الأداء: – 4الربانمج 

 .اتفقت علهيا ادلول الأعضاءوأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

اليت اتفقت علهيا حنو تنفيذ الأنشطة احملرز لأهنا تقيس التقدم وجهية وقيّمة  بياانت الأداء  الوجاهة/القمية  .أأ  .1
 الثنائيةقاس التقدم مبقارنة حاةل الأنشطة املتفق علهيا يف بداية يُ و ادلول الأعضاء. 

. وميكن الاطالع عىل تقرير عن التقدم ل الثنائيةلأنشطة املضطلع هبا خالاب 2016/17
واثئق الويبو الرمسية الصادرة عن اللجنة احلكومية الأنشطة املتفق علهيا يف يف احملرز 

 ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور.

ُ بياانت الأداء   الكفاية/الشمول  .ب .1 بالغ يف ضوء مؤرش الأداء موجودة  ةس تخدمامل يف تقارير مجعيات ادلول لالإ
اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية صادرة عن والتقارير الالأعضاء يف الويبو 

بالغ يف هذه املعلومات اكفية وشامةل لو واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور.  الإ
 .ضوء مؤرش الأداء

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

ىل بياانت الأداء لأهنا المن السهل    يف تقارير الويبو الرمسية. ةواردوصول اإ

ماكنية التحقق   .د .1 حمارض يف شلك موجودة هذه التقارير  بياانت الأداء، ولأنمن بسهوةل ميكن التحقق   ادلقة/اإ
ن البياانت دقيقة.ةحرفي  ، فاإ

 ذات الصةل. اتبناء عىل دورات الاجامتع بياانت الأداءالإبالغ عن جيري   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1

 يف تقارير الويبو الرمسية. يةشفاف مذكورة ب و  ةواحضبياانت الأداء   الوضوح/الشفافية  .و .1

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت   .ز .1
 الأداء

مة، اس ت   تاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري مبا فيه ن ميكن، بناء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ
 الكفاية.

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 بناء عىل ، وذكل "، ابدلقةُمحقَّق لكياتتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "  دقة نظام اإ
 .بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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 .اجلودة الإجاملية لإجراءات الفحص الشلكية )مبا يف ذكل احرتام املواعيد( مؤرش الأداء: – 5الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

جراءات الفحص الشلكية قيس جودةت  الأهنبياانت الأداء وجهية وقيّمة   الوجاهة/القمية  .أأ  .1 نظام رهيا جياليت  اإ
ىل بياانت الأداء دف هتو  .هذه الإجراءات وحسن توقيت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

نتاجية ظهار الإ معليات معاهدة التعاون  اليت تقدهما خدمةللاحملس نة  واجلودة الإجاملية اإ
جراءات الفحص ل س امي  ،بشأأن الرباءات  .ةالشلكياإ

جاملياكفية وشامةل  بياانت الأداء  الكفاية/الشمول  .ب .1  أأربعة، حمسواب مكتوسط ةلأهنا تس تخدم مؤرش جودة اإ
 أأثناءوقعت يف  اليت الأةطاء يعكس والرابع التوقيت، تقيس مهنا ثالثة ،رئيس ية مؤرشات

 .املعاجلة

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

راقبة اجلودة يف نظام معاهدة التعاون مؤمتتة ملعن طريق أأداة ُُتمع بياانت الأداء بفعالية  
ىل هذه وميكن ال ،جلودة والتوقيتاخلاصة ابتقارير ويُنشئ النظام ال بشأأن الرباءات.  وصول اإ

تُنرش بياانت الأداء عىل و  .معنيني مرصح هلم بذكلعىل النظام من قبل أأشخاص التقارير 
لهيالإلكرتوين، موقع الويبو   .اوتزنيله اوميكن بسهوةل الوصول اإ

ماكنية التحقق   .د .1 دقيقة وميكن التحقق مهنا من خالل التحقق يف نظام معاهدة التعاون بشأأن  بياانت الأداء  ادلقة/اإ
 نرش عىل موقع الويبو الإلكرتوين:الرباءات والتقارير اليت تُ 

pdfhttp://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2017.  

لكرتوين و  ،عىل موقع الويبو الإلكرتوين س نوايبياانت الأداء نرش تُ   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1 يوجد عىل املوقع الإ
تقرير الاس تعراض الس نوي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتقارير الاجامتعات الس نوية. 

وذلكل  ،حلظة بلحظةعىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  بياانت الأداءث دَّ حتُ و 
  http://www.wipo.int/pct/en/activity/index.html :ثة أأول بأأولحدَّ مُ  تكون

ىل ج العامالإلكرتوين بو الوي عىل موقع بياانت الأداء ميكن الاطالع عىل   الوضوح/الشفافية  .و .1 نب تقارير ااإ
 :الأةرى عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتم

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_25/wo_
pbc_25_7.pdf  

    

ببياانت الاس تنتاج املتعلق   .ز .1
 الأداء

مة، اس ت    .متاماتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري ن ميكن، بناء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 بناء عىل ، وذكل "، ابدلقةُمحقَّق لكياالتقرير، ويه "تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف   دقة نظام اإ
 .بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار

  

  

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2017.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2017.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/activity/index.html
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_25/wo_pbc_25_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_25/wo_pbc_25_7.pdf
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   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2

جاميل عدد التسجيالت )مدريد( مؤرش الأداء: – 6الربانمج   اإ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

لأهنا تقيس العمل املنجز يف معليات مدريد لتسجيل  بياانت الأداء وجهية وقيّمة  الوجاهة/القمية  .أأ  .1
 الإيداعات.

 .يف ضوء مؤرش الأداءلقياس التقدم احملرز  وشامةل ةاكفي بياانت الأداء  الكفاية/الشمول  .ب .1

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

لهيا.نفاذ يف قاعدة بياانت يسهل ال حُتفظ بشلك أ يل و حُتسب بياانت الأداء    اإ

ماكنية التحقق   .د .1  ادلقة.الأدةل ادلامعة، وتوجد ضوابط لضامن يف ضوء  بياانت الأداءميكن التحقق من   ادلقة/اإ

من خالل قاعدة بياانت متاحة عىل موقع الويبو  شهراي بياانت الأداء الإبالغ عن ريجي  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1
 الإلكرتوين:

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

 العام: املنظمة الإلكرتوين البياانت واحضة وشفافة ومتاحة من خالل موقع  الوضوح/الشفافية  .و .1
https://www3.wipo.int/ipstats/editSearchForm.htm?tab=madrid  

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت   .ز .1
 الأداء

مة، اس ت   مبا فيه تاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري ن ميكن، بناء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ
 .الكفاية

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 بناء عىل ، وذكل "، ابدلقةُمحقَّق لكياالتقرير، ويه "تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف   دقة نظام اإ
 .بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2

 

  

  

  

https://www3.wipo.int/ipstats/pmhindex.htm?tab=madrid
https://www3.wipo.int/ipstats/pmhindex.htm?tab=madrid
https://www3.wipo.int/ipstats/editSearchForm.htm?tab=madrid
https://www3.wipo.int/ipstats/editSearchForm.htm?tab=madrid
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 .الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات اليت سامه املركز يف وضعها وتنفيذها مؤرش الأداء: – 7الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

بالغ يف ضوء مؤرش الأداء، لأ معلومات   الوجاهة/القمية  .أأ  .1 ُ بياانت الأداء وجهية وقيّمة لالإ س تخدم هنا ل ت
بالغ  بالغ عن نتاجئ تقرير أأداء الويبو حفسب، بل أأيضا تس تخدهما  من أأجللالإ الإدارة لالإ

عىل كيفية مسامهة الربانمج يف تنفيذ  ليالداملعلومات قدم . وتتقرير أأداء الويبو نطاق خارج
يف قطاعات اخلاصة ابلتسوية البديةل للمنازعات أأنشطة الويبو نطاق الرشااكت وتوس يع 

ىل اةتيار مؤرش الأداء اخلاص هبيشري و لكية الفكرية. امل قطاعات حمددة من  ذا املركز اإ
جراءات تكييفو/أأو  ُ  الويبو احلالية اخلاصة ابلتسوية البديةل للمنازعات اإ ، طبقةوالرسوم امل

ىل تدريب و/أأو حتديد وسطاء ومُ  يف قطاعات حمددة من  ملنازعاتني حمكّ ابلإضافة اإ
ادلول يف  لتعاون مع ماكتب امللكية الفكريةابامللكية الفكرية، مبا يف ذكل قطاعات 

 .الأعضاء

بالغ شديدة التفصيل،  بياانت الأداء  الكفاية/الشمول  .ب .1  .يف ضوء مؤرش الأداءوتشمل جسالت اكمةل لالإ

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

تقرير واحد يتضمن مجيع املعلومات  يفصنَّف وتُ  ،مس متر حنوعىل  ُُتمع بياانت الأداء 
ليه بسهوةل عند الطلب.  وميكن الوصول اإ

ماكنية التحقق   .د .1 جسالت الويبو الرمسية واخلطية، ويه متاحة عىل موقع الويبو بياانت الأداء متاحة يف   ادلقة/اإ
 دقة املعلومات.وميكن التحقق بسهوةل من الإلكرتوين. 

ىل الإدارة بصفة منتظمة  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1 مت بياانت الأداء اإ املدير العام واس تخدم . لأغراض الإبالغ قُّدّ
بالغ عن نتاجئ  .2018يف  اللقاء املفتوح اذلي ُعقد يف املنظمة للويبو هذه املعلومات لالإ

بالغ بياانت الأداء املس تخدمة   الوضوح/الشفافية  .و .1 ىل مواد يف ضوء مؤرش الأداء تشري بوضوح لالإ أأساس ية اإ
َّقة و ،موجودة ومذكرات  الرمسية عرب رسائل الربيد الإلكرتوين واملواقع الإلكرتونيةيه ُموث

 أأةرى.وواثئق  التفامه

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 بناء عىل ، وذكل "، ابدلقةُمحقَّق لكياتتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "  دقة نظام اإ
 .بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار

   الواردة بشأأن الربانمجالتعليقات   .ب .2

  

  

  



WO/PBC/28/8 
Annex III 
8 
 

النس بة املئوية للمشاركني الراضني اذلين شاركوا يف التظاهرات املتعلقة بأأجندة الويبو بشأأن  مؤرش الأداء: – 8الربانمج 

 .التمنية اليت تس هتدف ادلول الأعضاء واجملمتع املدين واملنظامت احلكومية ادلولية وغري ذكل من أأحصاب املصاحل

 الأداء تقيمي بياانت .1

 التقدير:

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

 التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأداء 

يف البياانت العامة ملنسقي اجملموعات الإقلميية ابس تخدام هذا املؤرش يف  قياس مس توى الرضا جرى  الوجاهة/القمية  .أأ  .1
واجملمتع املدين واملنظامت احلكومية ادلولية وأأحصاب املصاحل. لتمنية وامللكية الفكرية اب املعنية لجنةال 

بالغ يف ضوء مؤرش الأداء،  اجزئي وبياانت الأداء وجهية مة، لأهنا ل ولكهنا ليست ابلرضورة قيّ لالإ
لهيم يف  الأشخاصمدى رضا بلغ عن ت   .مؤرش الأداءاملشار اإ

بالغ  بياانت الأداءميع جب  8الربانمج  اس تعان  الكفاية/الشمول  .ب .1 ولكن بياانت الأداء . املؤرشهذا يف ضوء املتاحة لالإ
من أ راء  قياس رضا املشاركني ابس تخدام بياانت رمسية مقدمة يف اجامتعات رمسية حيدّ و . غري اكمةل

ل عالوة عىل ذكل، و وليس بطريقة رسية.  علين حديث يفيُدىل هبا لبياانت الأن حل اأأحصاب املص
حل. عىل سبيل املثال، مل يقدم اجملمتع املدين واملنظامت اهذه الطريقة من تصورات أأحصاب املص حتدّ 

ل ميكن قياس مس توى ذلكل حل أأي بياانت رمسية. واأأحصاب املصغري ذكل من احلكومية ادلولية و 
 رضامه.

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

، لأهنا تتطلب حتديد مجموعة بفعاليةابلرضورة  تليسصول علهيا ولكهنا ميكن احلالبياانت املس تخدمة  
يف  املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مدى رضا منسقي اجملموعات الإقلميية يف البياانت العامة للجنة

املؤرش  مناس بة لقياس هذا د أأدوات رصددأأن حيلربانمج عىل ا من الصعباكن و حرفية. حمارض 
 واسع النطاق.ال

ماكنية التحقق   .د .1 خالل تقارير اللجنة املعنية ابلتمنية بالغ من التحقق من البياانت املس تخدمة لالإ بسهوةل ميكن   ادلقة/اإ
ل أأن وامللكية الفكرية اذلي يبلغ البياانت املبلغ عهنا ليست دقيقة، لأهنا مل حتدد أأن معدل الرضا ، اإ

ىل بياانت املنسقني الإقلميينيي  82.6% - 86.6%  .فقط شري اإ

 .املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية دورات اجامتعات اللجنةغضون يف  املؤرشمت الإبالغ عن نتاجئ هذا   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1

شمل مجيع ت  %82.6 - %86.6 النس بة بأأن اانطباع يعطت الأهن مضلةل بياانت الأداءكون تقد   الوضوح/الشفافية  .و .1
ىل حل اوهجات نظر أأحصاب املص عرض النسب و . فقط املنسقني الإقلميينيولكهنا يف احلقيقة تشري اإ

 املئوية بدون رشح واحض يقلل من موثوقية املعلومات.

    
مة، اس ت   املتعلق ببياانت الأداءالاس تنتاج   .ز .1  .جزئياتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري ن ميكن، بناء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

 تقيمي دقة نظام اإشارات السري .2

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار، تقيمي درجة التقيمي اذلايت الواردة  ل ميكن، بناًء عىل بياانت الأداء  دقة نظام اإ
بسبب عدم اكامتل لك من بياانت الأداء والأشخاص اذلين قُورنت  ،"ُمحقَّق لكيايف التقرير، ويه "

 .نظرا لوجود أأوجه قصور عديدة البياانت عىل أأساسهم
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 .2018/19املؤرش يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية توقف هذا   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات معل الويبو اذلين يطّبقون املهارات املكتس بة يف معلهم أأو  مؤرش الأداء: – 9الربانمج 

 .مؤسساهتم

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

ىل تقدمي معلومات لتقيمي عدد املشاركني يف بياانت الأداء دفهت  الوجاهة/القمية  .أأ  .1 معل الويبو اذلين  حلقات اإ
ل أأ يطبقون املهارات املكتس بة يف معلهم.  حمدود وجاهة بياانت الأداء وقميهتا ن تقيمي مدى اإ

 .مؤرش الأداءتنطبق عىل قياس لبياانت أأداء اكمةل وذات صةل مجيع املاكتب بسبب عدم تقدمي 

بعض  ولأن ،بسبب عدم تقدمي مجيع بياانت الأداء جزئيا ة وشامةلاكفي بياانت الأداء تاكن  الكفاية/الشمول  .ب .1
 .اليت ُأتيحت مل تكن تكفي لقياس مؤرش الأداء بياانت الأداء

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

 .يسهل احلصول علهيا جزئيا لأهنا مل تكن اكمةلو  اجزئيبياانت الأداء مُجعت بفعالية  

ماكنية التحقق   .د .1  .مل تكن اكمةل وشامةللأن بياانت الأداء املقدمة  اتناهام حمدودتادلقة وقابلية التحقق لك   ادلقة/اإ

ىل اس تنتاج أأن العملية احلالية بياانت الأداء املقدمة اكمةل، كن تمل   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1 نتج ل تُ املطبقة مما يؤدي اإ
 حتقيق الأهداف ذات الصةل.رصد و احملرز ابنتظام بياانت اكمةل لتتبع التقدم 

ماكنية، واكنت بياانت الأداء املقدمة مل تكن اكمةللأن تقيامي اتما تقيمي الوضوح والشفافية يتعذر   الوضوح/الشفافية  .و .1  اإ
 .تنيالتحقق وادلقة حمدود

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت   .ز .1
 الأداء

مة، اس ت    .جزئياتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري ن ميكن، بناء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

شارات السريتقيمي دقة  .2  نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 ، جاءت فس مؤرش الأداء املُختار عشوائيانبشأأن اليت قدمهتا لك وحدة بناء عىل بياانت الأداء   دقة نظام اإ
 درجة التقيمي اذلايت يف التقرير عىل النحو التايل:

 دقيق –غري قابل للقياس" ": أأفريقيا

 دقيق –" غري قابل للقياس" :دلول العربيةا

 دقيق –" حمقق لكيا " :أ س يا واحمليط الهادئ

 دقيق –" غري قابل للقياس" :أأمرياك الالتينية والاكرييب

 دقيق –" "حمقق لكيا :الأقل منواالبدلان 

  التعليقات الواردة بشأأن   .ب .2
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 6نس بة املشاركني يف الاس تقصاء اذلين أأفادوا بزايدة يف اس تخدام خدمات الويبو يف غضون  مؤرش الأداء: – 10الربانمج 

 أأشهر من حضور احللقات ادلراس ية اجلواةل بشأأن خدمات الويبو ومبادراهتا

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

 ل تس تويف املعايري   جزئياتس تويف املعايري    تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

ىل تقدمي لأهنا وجهية وقيّمة بياانت الأداء   الوجاهة/القمية  .أأ  .1 عن  اليت متخضتمعلومات عن النتاجئ هتدف اإ
 .اجلواةلاحللقات ادلراس ية 

معدل اخنفاض أأدى لكن ومتواصةل لقياس تأأثري أأنشطته. و ا كبرية بذل الربانمج هجود  الكفاية/الشمول  .ب .1
ىل احلعن تأأثري اس تخدام خدمات الويبو أأوجه قصوره عن الإبالغ ملؤرش و ااس تجابة  د اإ

 مناقشة لتحديث هذا املؤرش.كل ُُترى حاليا ذلو، هاومشول بياانت الأداء ة يمن كفا

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

لكرتونية "يس تخدم    احةوالتقارير مت ،" مجلع البياانتOpinioالربانمج أأداة الاس تقصاء الإ
 عند الطلب.

ماكنية التحقق   .د .1  بياانت الأداءميكن التحقق من و . الاس تقصاءات م الربانمج تقارير الرصد الناُتة عنقدَّ   ادلقة/اإ
بطريقة دقيقة بسبب عدم وجود ا مل تُعرض ولكهن ،تفصيليةاس تقصاءات من خالل تقارير 

 .الإيضاحاتبعض 

ُ حنو منتظم، و  يقوم الربانمج جبمع البياانت عىل  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1 لتوجيه س تقصاء س تخدم نتاجئ الات
مقرر الإبالغ عن املعلومات يف الوقت املناسب كام هو وجيري الأنشطة. نفيذ التخطيط وت 

ىل س تة أأشهر.ثالثة عىل فرتات ترتاوح من   اإ

ىل حت  اللغاية، لكهن بياانت الأداء اليت تتخذ شلك اس تقصاءات ميكن أأن تكون مفيدة  الوضوح/الشفافية  .و .1 تاج اإ
ُ فا وشفافية. كون أأكرث وضوحتمزيد من التفصيل ل  جاميل عدد امل جيبني عىل سبيل املثال، اإ

جاميل  %5أأقل من عىل الاس تقصاء  وهذا التوضيح رضوري  ،ملشاركنيعدد امن اإ
 الشفافية.تحقيق ل 

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت   .ز .1
 الأداء

مة، اس ت    .جزئياتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري ن ميكن، بناء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 تقيمي درجة التقيمي ل ميكن بناًء عىل بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار،   دقة نظام اإ
ىل بياانت الأداء املتاحة ومعدل  ،"ُمحقَّق لكيااذلايت الواردة يف التقرير، ويه " استنادا اإ

 س تقصاء.عىل الا املنخفض الرد

، مثل الأةرى تاحةامل جيابية الإ بياانت يف ضوء ال قراءة معدل الرد املنخفض ل بد من   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
ع يف أأثناء الاس تبياانت اليت  من املشاركني  %80الأحداث اليت تبني أأن أأكرث من تُوزَّ

 خيططون لس تخدام خدمات الويبو يف املس تقبل.
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 والرشااكت اليت ُأقميت مبا يامتم ىش مع الرؤية اجلديدة للأاكدمييةعدد اتفاقات التعاون  مؤرش الأداء: – 11الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

 أأقامهتالأهنا تقيس عدد اتفاقات التعاون والرشااكت اليت  الأداء وجهية وقيّمة بياانت  الوجاهة/القمية  .أأ  .1
هذه البياانت ذات أأمهية خاصة لدلول و أأاكدميية الويبو مبا يامتم ىش مع رؤيهتا اجلديدة. 

 الأعضاء يف الويبو.

الويبو مع  أأقامهتا ت اليتعدد التفاقات والرشااك تعرب عن الأهن وشامةل يةاكف  بياانت الأداء  الكفاية/الشمول  .ب .1
 .خالل الثنائيةالرشاكء  ش ىت

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

من أأجل  عىل بياانت الأداءسهوةل أأن حيصلوا ب  املرصح هلم لأشخاص املعنينيلميكن  
 .االتحقق مهن

ماكنية التحقق   .د .1  ش ىتالويبو مع أأبرمهتا من اتفاقات التعاون اليت  امهنبياانت الأداء دقيقة وميكن التحقق   ادلقة/اإ
 الرشاكء.

ويف الوقت املناسب يف تقارير الإدارة ويف تقارير  بياانت الأداء ابنتظامالإبالغ عن ري جي  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1
 أأاكدميية الويبو الأةرى.

من خالل اس تعراض التفاقات التعاونية والرشااكت طالع عىل بياانت الأداء ميكن الا  الوضوح/الشفافية  .و .1
ىل انفاذ منح الأطراف املعنية واملهمتة حق ال وجيوز الويبو. أأقامهتا اليت   ادلامعة.لواثئق اإ

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 بناء عىل ، وذكل "، ابدلقةُمحقَّق لكياتتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "  دقة نظام اإ
 .الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار بياانت

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2

  

  

  



WO/PBC/28/8 
Annex III 
13 
 

 .عدد التعديالت وملفات املعلومات اليت ُأدرجت يف تصنيف نيس مؤرش الأداء: – 12الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

 ل تس تويف املعايري   جزئياتس تويف املعايري    تس تويف املعايري مبا فيه الكفاية 

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

ىل التأأكد من ي ي ن النتيجة املرتقبة اذلكوّ قيس مُ ت  الأهنبياانت الأداء وجهية وقيّمة   الوجاهة/القمية  .أأ  .1 سعى اإ
 عنرب عوتُ  أأول بأأول حتديهثاجيري ، ، وخاصة تصنيفات نيسأأن التصنيفات ادلولية

 املامرسات احلالية.

ا جلنة اخلرباء هتختذاالتعديالت والقرارات اليت عرب عن ت الأهناكفية وشامةل  بياانت الأداء  الكفاية/الشمول  .ب .1
 .نيسيف تصنيف دراهجا لإ 

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

 ويبصفحة العىل  ةمتاحيه و ،بقرارات جلنة اخلرباءبياانت الأداء ارتباطا مبارشا رتبط ت 
اخلاصة بتصنيف نيس: 

http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/  

ماكنية التحقق   .د .1  :اوميكن تزنيلهاملوقع العام، من خالل  اكن التحقق مهنميو  ةدقيقبياانت الأداء   ادلقة/اإ
http://www.wipo.int/classifications/nice/en  

تقارير الاجامتعات الس نوية توجد عىل املوقع الإلكرتوين، و  س نوايبياانت الأداء نرش تُ   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1
 الويبو الإلكرتوين.للجنة اخلرباء عىل موقع 

ىل جانب العام الإلكرتوين يف املوقع الاطالع عىل بياانت الأداء ميكن   الوضوح/الشفافية  .و .1  تقارير الاجامتعات:اإ
42288http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=  

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت   .ز .1
 الأداء

مة، اس ت   مبا فيه تاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري ن ميكن، بناء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ
 .الكفاية

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 بناء عىل ، وذكل "، ابدلقةُمحقَّق لكياتتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "  دقة نظام اإ
 .بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2

  

  

  

http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/
http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/
http://www.wipo.int/classifications/nice/en
http://www.wipo.int/classifications/nice/en
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42288
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42288
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 .عدد السجالت املدرجة يف ركن الرباءات مؤرش الأداء: – 13الربانمج 

 الأداءتقيمي بياانت  .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

قاعدة بياانت ركن  يفدرجة وقيّمة لأهنا تقيس عدد السجالت املبياانت الأداء وجهية   الوجاهة/القمية  .أأ  .1
ماكنية الرباءات اليت توفر  ىل الطلبات ادلولية اإ بناء عىل معاهدة التعاون املودعة النفاذ اإ

عن واثئق الرباءات اخلاصة مباكتب الرباءات الوطنية  ، فضالبشأأن الرباءات يف يوم النرش
قلميية املشاركة.  والإ

يف ركن املوجودة العدد الرتامكي للسجالت تعرب عن  الأهن وشامةل يةاكف  بياانت الأداء  الكفاية/الشمول  .ب .1
جراء تقياميتمما يُسهّّل الرباءات  ىل أأةرى. اإ  شامةل من س نة اإ

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

ميكن و بعدد السجالت املوجودة يف ركن الرباءات.  امبارش ترتبط بياانت الأداء ارتباطا  
ىل بياانت السجالتنفاذ ال   عرب موقع الويبو الإلكرتوين: اإ

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf  

ماكنية التحقق   .د .1  من خالل موقع الويبو العام: اوميكن التحقق مهن ةدقيق بياانت الأداء  ادلقة/اإ
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf  

لكرتوين يف س نوايبياانت الأداء تُنرش   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1  للويبو. ةالس نوي اتوتقارير الاجامتع ،املوقع الإ

ىل تقارير  الإلكرتوين عىل املوقعبياانت الأداء ميكن الاطالع عىل   الوضوح/الشفافية  .و .1 العام ابلإضافة اإ
 اجامتعات الويبو الأةرى:

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf  

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 بناء عىل ، وذكل "، ابدلقةُمحقَّق لكياالتقرير، ويه "تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف   دقة نظام اإ
 .بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2

  

  

  

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
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طار مرشوع اخلدمات  مؤرش الأداء: – 14الربانمج  ىل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف اإ عدد الطلبات املقدمة اإ

 .(TISC Clinicالتجريبية )

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

ُ   الوجاهة/القمية  .أأ  .1 بلغ عن عدد الطلبات املقدمة يه ت و ،بياانت الأداء لتقيميمفيدة و وجهية مة قدَّ املعلومات امل
ىل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر  طار مرشوع اخلدمات التجريبية )احلالية اإ  TISCيف اإ

Clinic). 

 اكفية للحمك عىل مس توى أأداء املؤرش. بياانت الأداءمعلومات   الكفاية/الشمول  .ب .1

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

لكرتوين.صول علهيا بنسق وميكن احل ،دةحدَّ املعلومات من خالل أأحداث مُ  تعمُج    اإ

ماكنية التحقق   .د .1 أأعدهتا وقدمهتا هجات واثئق  يفوردت  الأهن مهنا لتحققميكن او  ةدقيق بياانت الأداء  ادلقة/اإ
يف هذه احلاةل ماكتب امللكية ويه ، التنس يق الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

 الفكرية.

 ا.فصاعد 2017 عام من بدءا AIPيف تقارير لك ثالثة أأشهر الإبالغ عهنا  جيري  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1

 تقارير فصلية.يف ة واحضة وشفافة بياانت الأداء معروضة بطريق  الوضوح/الشفافية  .و .1

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 ابدلقة، وذكل بناء عىل "، ُمحقَّق لكياتتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "  دقة نظام اإ
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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عدد منظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا املشاركة يف الش باكت  مؤرش الأداء: – 15الربانمج 

قلميية والعاملية اليت تقوم   .الويبو بتيسري معلهاالإ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

قل منوا املشاركة يف البدلان الأ البدلان النامية و وقيّمة لأهنا تقيس عدد وجهية  بياانت الأداء  الوجاهة/القمية  .أأ  .1
WIPO Connect. 

قدم يه تو يف ضوء مؤرش الأداء،لقياس التقدم احملرز  وشامةل ةاكفي بياانت الأداء  الكفاية/الشمول  .ب .1
 معلومات عن احلاةل واملراحل.

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

بسهوةل من صول علهيا من خالل التقارير املرحلية، وميكن احلُُتمع بياانت الأداء بفعالية  
 WIPO Connect ( اخلاص مبنصةWIKI spaceموقع الوييك ) خالل

ماكنية التحقق   .د .1  .املوجودة يف موقع الوييكمن خالل املعلومات ميكن التحقق مهنا و  ةدقيقبياانت الأداء   ادلقة/اإ

 .يف موقع الوييكراحل املاةل و حتديث احلو بياانت الأداء الإبالغ عن جيري   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1

موقع الوييك املعلومات متاحة من خالل تقارير ابرزة وعىل ف ة،وشفاف ةواحضبياانت الأداء   الوضوح/الشفافية  .و .1
 .WIPO Connectاخلاص مبنصة 

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت   .ز .1
 الأداء

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 ابدلقة، وذكل بناء عىل "، ُمحقَّق جزئياتتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "  دقة نظام اإ
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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 .العدد الس نوي لزائري مواقع مؤرش الابتاكر العاملي مؤرش الأداء: – 16الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

مواقع مؤرش  ير ئمة لأهنا توفر بياانت عن العدد الس نوي لزاوقيّ  وجهية بياانت الأداء  الوجاهة/القمية  .أأ  .1
الابتاكر العاملي، وهو مؤرش مفيد لتقيمي مس توى الاهامتم ابلبتاكر العاملي وامللكية 

 الفكرية.

مواقع مؤرش الابتاكر  ير ئقدم تفاصيل عن عدد زات الأهن وشامةل ةاكفي بياانت الأداء  الكفاية/الشمول  .ب .1
 .خالل الفرتة املشموةل ابلإبالغ العاملي

بفعالية/ سهوةل مجع البياانت   .ج .1
 احلصول علهيا

 جزئياها فعاةل لربانمج والوحدة املسؤوةل عن مجع بني اانتقالها و بياانت الأداء معلية مجع  
وموثوقية  مجع بياانت الأداء،دلمع املس تخدمة ابلأدوات تقنية تتعلق بسبب مشالكت 

 بياانت.ال وانتظام نقل  ا،ووضوهحالبياانت اجملمعة 

ماكنية    .د .1 ُ  تتناسب معلأن البياانت وميكن التحقق مهنا  ةدقيقبياانت الأداء   التحققادلقة/اإ بلغ عهنا من الأرقام امل
 .أأجل مؤرش الأداء

تحديد ل و احملرز تتبع التقدم من لمتكني بياانت الأداء ابنتظام ل الإبالغ عن ل جيري   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1
 الوقت املناسب.شالكت احملمتةل لنقل البياانت يف امل 

ذا ميكن أأن يزداد   الوضوح/الشفافية  .و .1 ُ مُجعت بياانت الأداء ابنتظام الوضوح والشفافية اإ ىل الربانمج  تقلون اإ
 .هالتحليل 

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت   .ز .1
 الأداء

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري    .جزئياميكن، بناء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 ن البياانت دقيقة فاإ ، اووضوهحبياانت الأداء مجع يف أأثرت التقنية رمغ أأن املشالكت   دقة نظام اإ
بالغ عن  ن ومن مثَّ  ،اخملتار مؤرش الأداءواكفية لالإ التقيمي اذلايت الواردة يف درجة  فاإ

 دقيقة أأيضا."، ُمحقَّق لكياالتقرير، ويه "

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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اس مترار توافق ادلول الأعضاء عىل العمل اجلوهري اذلي تقوم به جلنة الويبو الاستشارية  مؤرش الأداء: – 17الربانمج 

دماج  ىل اإ نفاذ والرايم اإ  .الشواغل الإمنائيةاملعنية ابلإ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

ُ بياانت الأداء   الوجاهة/القمية  .أأ  .1 بالغ يف وجهية و  قدمةامل  .ضوء مؤرش الأداءمفيدة لالإ

بالغ بياانت الأداء اكفية   الكفاية/الشمول  .ب .1 مصدر واحد، بسبب احلصول علهيا من  يف ضوء مؤرش الأداءلالإ
نفاذ اجامتعاتهو   .اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

نفاذ، يف ملخص رئيس بياانت الأداء  توجد  اذلي ميكن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
 بسهوةل.صول عليه احل

ماكنية التحقق   .د .1 نفاذتقارير املعلومات دقيقة وميكن التحقق مهنا لأن   ادلقة/اإ موجودة  اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
 . موقع الويبو الإلكرتوينيف شلك حمارض حرفية ومتاحة عىل

اللجنة الاستشارية  اجامتعات فرتاتنفس يف غضون  بياانت الأداءالإبالغ عن  جيري  املناس بةالإبالغ يف املواعيد   .ه .1
نفاذ  .املعنية ابلإ

اللجنة الاستشارية املعنية  وميكن العثور علهيا يف تقارير ةوشفاف ةواحضبياانت الأداء   الوضوح/الشفافية  .و .1
نفاذ  .ابلإ

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 "، ابدلقة، وذكل بناء عىل ُمحقَّق لكياويه "تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير،   دقة نظام اإ
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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ىل تيسري نقل املعارف  WIPO GREENعدد التفاقات اليت حفزها برانمج  مؤرش الأداء: – 18الربانمج  والرامية اإ

 .وتطويع التكنولوجيا و/أأو نقلها و/أأو نرشها

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

عدد التفاقات احملمتةل أأيضا  بنّي وتُ نتاجئ التفاقات اليت حفزها الربانمج. بياانت الأداء  بنّي تُ   الوجاهة/القمية  .أأ  .1
التعاون احملمتل يف أأوجه عىل مؤرش هذا و . WIPO Green برانمج فزهاحياليت ميكن أأن 

 املس تقبل ولكن ليس التعاون الفعيل أأو السابق.

املؤرش اذلي جيري استيفاؤه، وسبب استيفائه، وكيفية تُبنّي وتصف بياانت الأداء   الكفاية/الشمول  .ب .1
 .استيفائه

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

البياانت يف فهيا حلدث أأو منشورات تكون  نتيجةً بياانت الأداء مُجعت بفعالية يبدو أأن  
 تناول.امل 

ماكنية التحقق   .د .1 ىل  تُظهر الأهن بياانت الأداءمن  بسهوةل ميكن التحقق  ادلقة/اإ دقة وجود أأدةل مادية ابلإضافة اإ
 .واثئقيف الواردة البياانت ال

حيامن تُقام الأحداث وتُوقّع الس نة التقوميية عىل مدار بياانت الأداء الإبالغ عن  جيري  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1
 التفاقات.

ىل نفاذال  عدّ يُ   الوضوح/الشفافية  .و .1  وضوح البياانتيعزز ا الإنرتنت عنرصا جيدىل  موقع قاعدة البياانت عاإ
 .هتاوشفافي

    

الاس تنتاج املتعلق ببياانت   .ز .1
 الأداء

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 "، ابدلقة، وذكل بناء عىل ُمحقَّقغري تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "  دقة نظام اإ
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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 رضا املس تخدمني عن خدمات املكتبة مؤرش الأداء: – 19الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

اخلدمات اليت  عنوقيّمة لأهنا توفر معلومات عن رضا املس تخدمني وجهية  الأداءبياانت   الوجاهة/القمية  .أأ  .1
توّجه زايدة ال  املمتثةل يف النتيجة املرتقبةمدى حتقيق وتسهم يف قياس  ،تقدهما مكتبة الويبو

 .س تجابة لالس تفساراتحتسني الاحنو تقدمي اخلدمات و 

دارةالتباين يف املشاركة وطريقة أأوجه البياانت اكفية وشامةل جزئيا بسبب   الكفاية/الشمول  .ب .1 . س تقصاءالا اإ
 ةأأربعفيه جري أُ اذلي  2017واحد فقط مقارنًة بعام اس تقصاء جري ، أُ 2016عام  يفف

يف عام مشاراك  98مقابل  2016يف عام مشاراك  40عدد املشاركني اكن و . ءاتاس تقصا
 2016املكتبة يف عام بطاقة من بطاقات دةول  499، صدرت سبيل البيان. وعىل 2017

نفاذ ماكنية ال يمتتعون ابإ . ول تشمل هذه الأرقام الأفراد اذلين 2017يف عام بطاقة  719و
وهو الأمر اذلي من شأأنه أأن  ،الأمم املتحدةبطاقات و  ،الاجامتعات تاملبارش عرب تسجيال

 يزيد من عدد الزوار.

بفعالية/ سهوةل مجع البياانت   .ج .1
 احلصول علهيا

لكرتونية قصاءات من خالل اس تمُجعت بياانت الأداء بفعالية   لزوار املكتبة. ُأجريت اإ
 س تقصاءات.النتاجئ من خالل تطبيق الاوةرجت 

ماكنية التحقق   .د .1 دارة الا اوميكن التحقق مهن ةدقيقبياانت الأداء   ادلقة/اإ س تقصاء وتقرير من خالل أأدوات اإ
 .الاس تقصاء

لأنه مل جُيَر  2016يف عام  اجزئي بياانت الأداء يف املواعيد املناس بةالإبالغ عن  جرى  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1
كل ذل. و2017يف عام ُأجريت فصلية اليت س تقصاءات ال لواحد، مقارنة ابسوى اس تقصاء 

ن املامرس مل تس توف ابلاكمل هذا املعيار اذلي يتطلب تتبع  2016يف عام تبعة امل  اتفاإ
املطلوب  الهدفيف ضوء املس متر رصد لتوفري معلومات مفيدة للنتظام اب بياانت الأداء

 .حتقيقه

دارة الااحلصول علهيا وميكن  ةوشفاف ةواحض بياانت الأداء  الوضوح/الشفافية  .و .1  .س تقصاءمن خالل أأداة اإ

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 "، ابدلقة، وذكل بناء عىل ُمحقَّق لكيااذلايت الواردة يف التقرير، ويه "تتسم درجة التقيمي   دقة نظام اإ
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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لهيا مؤرش الأداء: – 20الربانمج   .عدد حالت التصديق عىل معاهدات الإنرتنت و/أأو حالت الانضامم اإ

 بياانت الأداءتقيمي  .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

ىل اليت انضمت بدلان مة لأهنا توفر معلومات لقياس عدد ال وقيّ  وجهية بياانت الأداء  الوجاهة/القمية  .أأ  .1 اإ
 .هياقت علصدَّ /أأو و معاهدات الإنرتنت

، من خالل عدد الصكوك املودعة حاةل مؤرش الأداءلقياس بياانت الأداء اكفية وشامةل   الكفاية/الشمول  .ب .1
ىل نضامم من أأجل الا  .علهيا التصديق أأو املعاهداتاإ

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

من خالل موقع الويبو ت بياانت الأداء بفعالية وميكن احلصول علهيا بسهوةل عمُج  
 :الإلكرتوين

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty
_id=20  

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty
_id=16  

ماكنية التحقق   .د .1 ية املوقع الإلكرتوين والواثئق الرمس وميكن التحقق مهنا من خالل  ةدقيقبياانت الأداء   ادلقة/اإ
 املتاحة.

ويف الوقت املناسب من خالل موقع الويبو بياانت الأداء ابنتظام الإبالغ عن  جيري  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1
 الإلكرتوين.

 عرب موقع الويبو الإلكرتوين:متاحة لعامة الناس و  ةوشفاف ةواحض بياانت الأداء  الوضوح/الشفافية  .و .1
http://www.wipo.int/treaties/en/  

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 "، ابدلقة، وذكل بناء عىل ُمحقَّق لكياتتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "  دقة نظام اإ
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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 .مس توايت رضا الوفود عن تنظمي امجلعيات مؤرش الأداء: – 21الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

رضا ادلول الأعضاء عن تنظمي امجلعيات من خالل  تقيسلأهنا بياانت الأداء وجهية وقيّمة   الوجاهة/القمية  .أأ  .1
 الإنرتنت. رباملشاركني عأ راء اس تقصاء 

ش ىت  قميّ تُ و  ،البدلانش ىت من مشاركني من  اردود معُت الأهنبياانت الأداء اكفية وشامةل   الكفاية/الشمول  .ب .1
 ،واخلدمات اللوجستية ،واملباين ،والاس تقبال ،مثل: التسجيل ،جوانب تنظمي امجلعيات
 وتكنولوجيا املعلومات.

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

 صول علهياعرب الإنرتنت وميكن احلُأجريت مُجعت بياانت الأداء من خالل اس تقصاءات  
 .س تقصاءأأداة الامؤمتتة تنتجها من خالل تقارير 

ماكنية التحقق   .د .1  .س تقصاءأأداة الاها تُعدّ دقيقة وميكن التحقق مهنا من خالل تقارير  بياانت الأداء  ادلقة/اإ

اجملالت  حسب ةمراجعةضعت لليف الوقت املناسب و بياانت الأداء الإبالغ عن  جرى  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1
 ذات الصةل، من أأجل اس تخالص ادلروس املس تفادة.

 الإلكرتوين.س تقصاء عرب تقارير من أأداة الا ةومتاح ةوشفاف ةواحض الأداءبياانت   الوضوح/الشفافية  .و .1

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 "، ابدلقة، وذكل بناء عىل ُمحقَّق لكياتتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "  دقة نظام اإ
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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التقرير املايل املُريض اذلي قدمه مراجعو احلساابت اخلارجيون يؤكد امتثال العمليات املالية  مؤرش الأداء: – 22الربانمج 

 .(IPSASلأحاكم اتفاقيات ومعاهدات الويبو السارية ونظام الويبو املايل ولحئته واملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام )

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

 املايل.الويبو لأهنا تقيس أأداء  بياانت الأداء وجهية وقيّمة  الوجاهة/القمية  .أأ  .1
دارة و  أأيضا ى بياانت الأداءسعت و  ىل توفري ضامانت معقوةل لالإ دلول الأعضاء يف الويبو لاإ
لتفاقيات ومعاهدات  وفقاُُترى حصاب املصلحة ال ةرين املهمتني بأأن العمليات املالية لأ و

 واملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.، والنظام املايل ولحئته، الويبو

ىل الرأأي العام  بياانت الأداء  الكفاية/الشمول  .ب .1 مراجعو احلساابت اذلي أأدىل هل اكفية وشامةل لأهنا تستند اإ
 .املاليةالويبو بشأأن معليات  اخلارجيون

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

كام أأن ، الإلكرتوينالويبو موقع صفحات صول بسهوةل عىل بياانت الأداء من ميكن احل 
تقرير مراجع احلساابت  متاحة عىل امللأ يف ي احلساابتمراجعاملعلومات املتعلقة برأأي 

 .اخلاريج

ماكنية التحقق   .د .1 اخلارجيني احلساابت دقيقة وميكن التحقق مهنا من خالل تقرير مراجعي  بياانت الأداء  ادلقة/اإ
http://www.wipo.int/about- عىل موقع الويبو الإلكرتوين:نشور امل 

wipo/en/oversight/auditor/. 

اخلارجيون  احلساابت مراجعوعرض وي ،عىل املوقع الإلكرتوين س نوايبياانت الأداء نرش تُ   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1
 ادلول الأعضاء يف الويبو. عىل تقريرمه س نواي

ىلالإلكرتوين الويبو عىل موقع بياانت الأداء ميكن الاطالع عىل   الوضوح/الشفافية  .و .1 تقارير  العام ابلإضافة اإ
 الاجامتعات الأةرى:

wipo/en/oversight/auditor/-http://www.wipo.int/about  

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    دقيقغري     دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 "، ابدلقة، وذكل بناء عىل ُمحقَّق لكياتتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "  دقة نظام اإ
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2

  

  

  

http://www.wipo.int/about-wipo/en/oversight/auditor/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/oversight/auditor/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/oversight/auditor/
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 .الطلبات الواردة من ادلول الأعضاء غري املمثةل كنس بة مئوية من مجموع الطلباتعدد  مؤرش الأداء: – 23الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

عضاء غري الأ ول واردة من ادلعدد الطلبات ال معمة لأهنا تقيس وُتوقيّ  وجهية بياانت الأداء  الوجاهة/القمية  .أأ  .1
عالانت الوظائف الشاغرة يف الويبو.بشأأن املمثةل   اإ

 أأهداف التنوع اجلغرايف للمنظمة. وبياانت الأداء مفيدة أأيضا لأهنا تساعد عىل رصد

 من ادلول نيمرحشمن مجيع الطلبات املقدمة  تشمل الأهن وشامةل يةف اك الأداءبياانت   الكفاية/الشمول  .ب .1
عالانت الوظائف الشاغرة يف الويبو. بشأأن الأعضاء غري املمثةل  اإ

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

 و، وهTaleoوحتليلها ابس تخدام نظام صول علهيا ، وميكن احلمُجعت بياانت الأداء بفعالية 
 /توظيف املواهب.مؤمتتة لس تقدامأأداة 

ماكنية التحقق   .د .1 بالغ املبديئ عن جزئيا  ةدقيق ت بياانت الأداءاكن  ادلقة/اإ أأداء لأن حتليل البياانت املس تخدمة لالإ
ومل يف عدد الطلبات الواردة من ادلول الأعضاء غري املمثةل.  ةطأأ به  مؤرش الأداء حدث

ُ  يؤثر ذكل يف  .وثيقةدة، ومت تصحيح اخلطأأ يف النسخة الهنائية من الحدَّ حتقيق الأهداف امل

دارة املوارد البرشيةتقارير الإدارة،  يفياانت الأداء الإبالغ عن ب جرى   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1  ،ولوحات أأدوات اإ
دارة املوارد البرشية.ونرُشت   ابنتظام يف التقرير الس نوي لإ

تاح عىل موقع امل لتقرير الس نوي لإدارة املوارد البرشية، بياانت الأداء يف اميكن التحقق من   الوضوح/الشفافية  .و .1
 الويبو الإلكرتوين:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=380463  

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 "، ابدلقة، وذكل بناء عىل ُمحقَّق لكياالتقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "تتسم درجة   دقة نظام اإ
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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سويرسي، واملصنفات فرنك  5 000و 1 000النس بة املئوية للعنارص اليت ترتاوح قميهتا بني  مؤرش الأداء: – 24الربانمج 

 .الفنية والعنارص اجلّذابة

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

النس بة املئوية للعنارص اليت ترتاوح مة لأهنا تقدم معلومات عن قيّ بياانت الأداء وجهية و   الوجاهة/القمية  .أأ  .1
)بغض فرنك سويرسي، واملصنفات الفنية  5 000و 1 000بني من الناحية املالية  قميهتا

)برصف  والعنارص اجلّذابة ،دلول الأعضاءاهامتم كبري من اب حتظىاليت النظر عن القمية( 
 النظر عن القمية(.

العدد عرب عن لأهنا تيف ضوء مؤرش الأداء لقياس التقدم احملرز بياانت الأداء اكفية وشامةل   الكفاية/الشمول  .ب .1
 مة.عنارص القيّ ل الفعيل ل 

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

ىل البياانت يف قاعدة البياانت نفاذ وميكن ال ابلفعالية،  الأداء تتسم معلية مجع بياانت  اإ
 الفنية والعنارص اجلذابة.صنفات مة وامل القيّ عنارص ل اخلاصة اب

ماكنية التحقق   .د .1 وجسالت الويبو  اخلاريج املتعاقدمن تقارير ا وميكن التحقق مهن ةدقيقبياانت الأداء   ادلقة/اإ
 .هتاودقالبياانت  حصة توجد أأدةل دامعة لتقيميو الفعيل للأصناف. رص حلاخلاصة اب

دارة الويبونوايبياانت الأداء س  الإبالغ عن  جيري  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1 معليات و  ،والبياانت املالية ، يف تقارير اإ
 هناية العام.جرد 

اليت معليات اجلرد الفعيل اخلاريج و تعاقد من تقارير امل  اوميكن تأأكيده ةواحض بياانت الأداء  الوضوح/الشفافية  .و .1
 ا موظفو الويبو.هير جي

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 "، ابدلقة، وذكل بناء عىل ُمحقَّق لكياالواردة يف التقرير، ويه "تتسم درجة التقيمي اذلايت   دقة نظام اإ
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار.

لأغراض معلية اجلرد الشامةل،  ،معينةأأصول التصديق عىل وجود  من اجلدير ابذلكر أأن  التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
ذ تؤكد لك (، 24الربانمج خارج نطاق يعمتد عىل عدد من الوحدات الإدارية يف املنظمة ) اإ

 .التابعة لهاا وجود الأصول وحدة مهن
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دارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف الويبو وفقا ملبادئ الويبو  مؤرش الأداء: – 25الربانمج  التوجهيية اخلاصة اإ

دارة املشاريع وانتقال اخلدمات  .ابإ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

لوجيا تكنو  مشاريعوقيّمة لقياس عدد احلالت اليت تُدار فهيا  وجهية بياانت الأداء  الوجاهة/القمية  .أأ  .1
للمبادئ التوجهيية  وفقايبدأأ تشغيلها الويبو و  مشاريعلإدارة  املعلومات والتصالت وفقا

 ل اخلدمات.اقتن ل

احلالية  هتاوأأنظم امعلياهتو  هيلك تكنولوجيا املعلوماتلأن  جزئيا ية وشامةلاكف  بياانت الأداء  الكفاية/الشمول  .ب .1
أأن حتصل بفعالية تكنولوجيا املعلومات والتصالت بدارة يف الويبو ل ميكن أأن تسمح لإ 

 .احلايل اكمل يف الوقتشلك عىل بياانت ملعاجلة هذا املؤرش ب 

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

ل طبقة النظام احلايل والعمليات امل لأن  مجع بياانت الأداء واحلصول علهيا غري اكمةلمعلية  
مجيع مشاريع تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف الويبو، من أأجل تقيمي الامتثال تشمل 

دارة الويبو التوجهيية بشأأن بادئ مل   وانتقال اخلدمات.املشاريع اإ

ماكنية التحقق   .د .1 الانتقال "وواثئق واثئق املرشوع بناء عىل املتاحة دقيقة وميكن التحقق مهنا بياانت الأداء   ادلقة/اإ
ىل   .هتاقمن مثَّ يتعذر التحقق التام من داكمةل، و لكهنا ليست و  التشغيل"،اإ

ىل التقارير يف الوقت املناسب لأن ل ميكن النفاذ   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1  .ةلمغري اكبياانت الأداء بشلك اكمل اإ

 .تامةال  الشفافيةو التام ل ميكن تأأكيد الوضوح ذلكل ، والأداء غري اكمةلبياانت   الوضوح/الشفافية  .و .1

    

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء تس تويف املعايري   الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز .1  .جزئياميكن، بناء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 بناًء عىل بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار، ل ميكن تقيمي درجة التقيمي   دقة نظام اإ
 امعلياهتو  هيلك تكنولوجيا املعلومات، لأن "ُمحقَّق لكيااذلايت الواردة يف التقرير، ويه "

أأن تكنولوجيا املعلومات والتصالت بدارة احلالية يف الويبو ل ميكن أأن تسمح لإ  هتاوأأنظم
 احلايل. اكمل يف الوقتشلك عىل بياانت ملعاجلة هذا املؤرش ب حتصل بفعالية 

يف أأسس املقارنة والأهداف اخلاصة هبذا املؤرش تعاريف ُأدّخل مزيد من التوضيح عىل   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
 عىل حنواملؤرش حتديد نطاق هذا من أأجل ، 2018/19الربانمج واملزيانية للثنائية وثيقة 

 أأفضل.
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 .عدم تدخل كبار أأحصاب املصاحل ومراعاهتم لالس تقاللية –الاس تقاللية  مؤرش الأداء: – 26الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

ُ بياانت الأداء   الوجاهة/القمية  .أأ  .1 من البياانت  قدم الكت ويه ية،الاس تقالل  قدمة مناس بة لقياس مؤرشامل
بياانت الأداء . كام أأن لالس تقالليةحل اأأحصاب املصراعاة كبار ومباملتعلقة بعدم التدخل 

للواثئق  وفقا 26ومعالء الربانمج حل احصاب املصكبار أأ لتحديد مس توى عدم تدخل مفيدة 
 والبياانت اجملدوةل املتاحة.

توضيح متطلبات يف  سهمتُ يه و ،المكيةمن حيث اكفية  بياانت الأداء معلومات  الكفاية/الشمول  .ب .1
 .ةخمتلف اتمن منظور الرقابة وظيفةتنفذها ينبغي أأن الاس تقاللية اليت 

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

اليت ُُترى عىل الاس تقصاءات املؤمتتة و التقاريرمهنا وسائل خمتلفة ب ت بياانت الأداءعمُج  
 عىل مدار الس نة. اتاختاذ القرار و الإبالغ  مراكزتليب احتياجات ة، وبذكل خمتلففرتات 

ماكنية التحقق   .د .1 ُ   ادلقة/اإ حمتوايت مهنا قدمة دقيقة وميكن التحقق مهنا من خالل أأدةل مادية مجيع البياانت امل
ىل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة، والتقارير املقدمة ومرفقات التقارير الفصلية  اإ

ىل مجعية الس نوية  لشعبة الرقابة ادلاخلية،  ، والواثئق املعياريةالويبواملقدمة اإ
 والبياانت اجملدوةل.والاس تقصاءات، 

طبقا ملقتضيات شعبة الرقابة ادلاخلية  ةاملناس ب همواعيد يفبياانت الأداء عترب الإبالغ عن يُ   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1
 ادلاخلية واخلارجية.العمالء احتياجات مبا يليب 

البياانت واملعلومات الواردة يف و . بياانت الأداء مأأةوذة من معلومات متاحة لعامة الناس  الوضوح/الشفافية  .و .1
ما بياانت الأداء  واحض وشفاف.لها ما يربرها عىل حنو أأو واحضة بذاهتا  اإ

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 "، ابدلقة، وذكل بناء عىل ُمحقَّق لكياالتقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه " تتسم درجة  دقة نظام اإ
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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 .تلكفة الرتمجة للك لكمة مؤرش الأداء: – 27الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

وهو ما ميكن اس تخدامه  ،لكمة الرتمجة للك سب تلكفةحت وقيّمة لأهنا وجهية  بياانت الأداء  الوجاهة/القمية  .أأ  .1
 لتحديد مقاييس الكفاءة.

دارة الرتمجة ونظام الإدارة املالية.، وُُتمع من اكفية وشامةل بياانت الأداء  الكفاية/الشمول  .ب .1  نظام اإ

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

لهينفاذ وميكن ال مُجعت بياانت الأداء بفعالية   ُ  ااإ دارة أأعامل عّد يف النظام امل لستيعاب واإ
ىل أأداة الإدارة املالية   ملنظمة.اخلاصة ابالرتمجة ابلإضافة اإ

ماكنية التحقق   .د .1 ُ  اوميكن التحقق مهن ةدقيق بياانت الأداء  ادلقة/اإ س تخدم لإدارة الرتمجة وأأداة الإدارة يف النظام امل
 املالية.

بالغ ابنتظام جيري  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1  لتقيمي احلاةل.ببياانت الأداء  الإدارة اإ

 بشفافية.بياانت الأداء واحضة، وجيري حساهبا ورصدها والإبالغ عهنا   الوضوح/الشفافية  .و .1

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 قابةل بياانت الأداء  مل تكن، ا فيه الكفايةس تويف معايري التقيمي مببياانت الأداء ت رمغ أأن   دقة نظام اإ
درجة التقيمي اذلايت الواردة يف  تسمت ، ونتيجة ذلكل 2015لعام للمقارنة بأأساس املقارنة 

 ."، ابدلقةغري قابل للقياسالتقرير، ويه "

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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حتديد ومعاجلة الثغرات بشلك استبايق ويف الوقت املناسب مضن مس توايت اخلدمة املتفق  مؤرش الأداء: – 28الربانمج 

 .علهيا

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

الثغرات  لتدابري املتخذة ملعاجلةاوقيّمة لأهنا توفر بياانت لقياس كفاءة بياانت الأداء وجهية   الوجاهة/القمية  .أأ  .1
 هذه التدابري. توقيتحسن  ، ولقياساحلرجة واملرتفعة املس توى

لها ، و بياانت الأداء اكفية وشامةل  الكفاية/الشمول  .ب .1  الأمن وتأأمني املعلومات.شعبة ابنتظام تُسّجّ

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

جراؤها والإبالغ عهنا مُجعت بياانت الأداء بفعالية   من خالل اةتبارات منتظمة مت اإ
أأشخاص أأن حيصل علهيا ل ميكن للغاية، ومن مثَّ  رسيةبياانت الأداء تفاصيل و وتتبعها. 

ل أأن بياانت الأداء متاحة . بذكل غري مرصح هلم  م.رصح هلللأشخاص املاإ

ماكنية التحقق   .د .1 للأشخاص املرصح هلم وميكن  ،هتاتقارير للتحقق من دقجيري تتبع بياانت الأداء، وتوجد   ادلقة/اإ
 .أأن يتحققوا من حصهتا

بالغ جيري ابنتظام تتبع بياانت الأداء   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1  .اهب هلمرصح لأشخاص املاوحتديهثا واإ

بياانت لتفاصيل ، نظرا للطابع الشديد الرسية بوضوحبياانت الأداء وتتبعها  جيري تسجيل  الوضوح/الشفافية  .و .1
بالغ وجيري ، الأداء  ذه املعلومات بطريقة شفافة.الأشخاص املرصح هلم هباإ

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 "، ابدلقة، وذكل بناء عىل ُمحقَّق لكياتتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير، ويه "  دقة نظام اإ
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار.

   الواردة بشأأن الربانمجالتعليقات   .ب .2
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النس بة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية  مؤرش الأداء: – 30الربانمج 

نة يف معلهم  .واملتوسطة ممن يس تخدمون معارف معّززة وهمارات حمس ّ

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

ىل مؤرش الأداء حمدودة.  الوجاهة/القمية  .أأ  .1 س تقصاءات الف وجاهة بياانت الأداء وقميهتا يف الإبالغ استنادا اإ
فرتاضات بشأأن ما أأتت ابرضا املشاركني و يف املقام الأول عىل  تركز قدهما الربانمج اليت 

ذا اكن املشاركون يعزتمون اس تخدام املع رمغ أأن اجمليبني عىل و رف يف املس تقبل. ااإ
ىل فائدة س تقصاءات الا ن ب حلقات العمل، أأشاروا اإ ول  مضلةل ةاحلاليياانت الأداء فاإ

رف املعززة ااملتاحة مكقياس للمع املأأةوذة من الاس تقصاءاتنتاجئ ال ميكن اس تخدام 
 .احملس نةواملهارات 

ىل ذكل، و غري اكفية. بالغ يف ضوء مؤرش الأداء املعلومات املقدمة لالإ   الكفاية/الشمول  .ب .1 ضافة اإ اكنت نتاجئ اإ
 لعديد من الأنشطة مفقودة.الاس تقصاء اخلاصة اب

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

عند الطلب. ومع ذكل، ل  بعثات متاحةشلك تقارير  يفبياانت الأداء املُقدمة معروضة  
مجع كام يتسم ق. رهّ وحتليل النتاجئ مُ  ،ق الاس تقصاءات ابس مترار يف مجيع الأنشطةطبَّ تُ 

 .ةكفاءال يةحدودمبالبياانت املوجودة وحتليلها 

ماكنية التحقق   .د .1 بالغ  ةري دقيقعهنا غبياانت الأداء املُبلغ   ادلقة/اإ يف ضوء مؤرش لأن املعلومات املس تخدمة لالإ
 الرضا.احملس نة، بل عن رف واملهارات ااس تخدام املعيست عن ل الأداء 

بالغ يف ضوء مؤرش الأداء مل تكن متاحة   الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1 يف الوقت املناسب بياانت الأداء الالزمة لالإ
 البياانت.بسبب مشالكت يف مجع 

من املشاركني يس تخدمون معارفهم  %95ليس من الواحض كيف اس تنتج الربانمج أأن   الوضوح/الشفافية  .و .1
تكوين الكفاءات مبارشًة نشاط بعد جيري قياسه املتغري اذلي احملس نة رمغ أأن وهماراهتم 

 نشاط.ال يف هناية اس تقصاء عالوة عىل ذكل، مل تتضمن مجيع الأنشطة و هو الرضا. 

    

مة، اس تنتاج أأن بياانت الأداء   الاس تنتاج املتعلق ببياانت الأداء  .ز .1  املعايري. تس تويفل ميكن، بناء عىل تقيمي املعلومات املُقدَّ

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 درجة التقيمي اذلايت الواردة اكنت  ،الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتاربناء عىل بياانت   دقة نظام اإ
تقرير أأداء الرمق املذكور يف تؤيد  بسبب عدم وجود أأدةل "غري قابل للقياس"يف التقرير يه 

 .الويبو

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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 .الإطار القانوينالتقدم احملرز حنو تعزيز  مؤرش الأداء: – 31الربانمج 

 تقيمي بياانت الأداء .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

بالغ عن قيّ وجهية و املعلومات و عىل اللواحئ، املدخةل التعديالت بياانت الأداء تتناول   الوجاهة/القمية  .أأ  .1 مة لالإ
 .يف ضوء مؤرش الأداءالتقدم احملرز 

 .الأفرقة العامةلبعد مناقشات من الواثئق الرمسية مجلعية الويبو  بياانت الأداء موجودة يف  الكفاية/الشمول  .ب .1

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

 .الإلكرتوين من واثئق رمسية متاحة عىل موقع الويبو مبارشةً بياانت الأداء ُمس متدة  

ماكنية التحقق   .د .1 وميكن التحقق مل. افريق العاللجمعية و ل حرفية  حمارضيف  ةواردلأهنا  ةدقيق بياانت الأداء  ادلقة/اإ
 عىل الإنرتنت.بسهوةل من املعلومات لأهنا متاحة 

 .يف نفس دورة الاجامتعات بياانت الأداءالإبالغ عن  جيري  الإبالغ يف املواعيد املناس بة  .ه .1

 تقارير الويبو الرمسية املتاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين.بياانت الأداء واردة يف   الوضوح/الشفافية  .و .1

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 "، ابدلقة، وذكل بناء عىل ُمحقَّق لكياويه "تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير،   دقة نظام اإ
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2
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زايدة اس تخدام الوسائل الإلكرتونية لإيداع ومعاجلة الطلبات ادلولية وغريها من املعامالت  مؤرش الأداء: – 32الربانمج 

 .)لش بونة(

 بياانت الأداء تقيمي .1

 التقدير:

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

داء   التعليقات/ القصور يف البياانت  معايري بياانت الأ

ثبات التقدم مفيدة و بياانت الأداء وجهية   الوجاهة/القمية  .أأ  .1 يف اس تخدام الوسائل الإلكرتونية ملعاجلة احملرز لإ
 نظام لش بونة.يف الطلبات ادلولية 

 اولكهن ،يف الوسائل الإلكرتونيةحدوث زايدة ما كدليل عىل  ةاكفيبياانت الأداء يبدو أأن   الكفاية/الشمول  .ب .1
الإصدار الهنايئ من لأن الزايدة يف الاس تخدام  نطاقمبا يكفي لتعكس  شامةل تليس

 .بعدُ مل يصدر التطبيق 

مجع البياانت بفعالية/ سهوةل   .ج .1
 احلصول علهيا

 جزء من جسل دامئ.لأهنا بفعالية وميكن احلصول علهيا املعلومات  تعمُج  

ماكنية التحقق   .د .1 ي مضن قئمادي وواث لوجود مس تودع جسالتا وميكن التحقق مهن ةدقيقبياانت الأداء   ادلقة/اإ
 السجل ادلامئ.

م   املواعيد املناس بةالإبالغ يف   .ه .1 بالغ عهنا تناول امل تكون يف ليك املعلومات أأول بأأول تُقدَّ  يف أأي حلظة.ولالإ

ىل املعلومات وتسجيلها.نفاذ ختزين املعلومات يف السجل وس يةل واحضة وشفافة لل  عدّ يُ   الوضوح/الشفافية  .و .1  اإ

    

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

شارات السري .2  تقيمي دقة نظام اإ

 التقدير:

 غري قابل للقياس    غري دقيق    دقيق 

شارات السري  .أأ  .2 "، ابدلقة، وذكل بناء عىل جزئياُمحقَّق ويه "تتسم درجة التقيمي اذلايت الواردة يف التقرير،   دقة نظام اإ
 بياانت الأداء املقدمة بشأأن مؤرش الأداء اخملتار.

   التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  .ب .2

 الرابع[ املرفق]ييل ذكل 
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طار –الرابع  املرفق ث  –ثبيت الت  اإ  بناًء عىل بياانت الربامج اليت أأرسلهتا الإدارة العلياُمحدَّ
 بياانت الأداء الهدف أأساس املقارنة مؤرش الأداء النتيجة املرتقبة الربانمج

قانون  – 1الربانمج 
 الرباءات

تعاون معزز بني ادلول  1.1ھ
الأعضاء يف وضع أأطر معيارية 

دولية متوازنة يف جمال امللكية 
 الفكرية

مس توى رضا املشاركني يف 
حلقات معل/ندوات حمددة 

الهدف ومعقودة بشأأن قضااي 
 حمددة تتعلق ابلرباءات

ندوة  31من املشاركني يف  ردا 753بناء عىل  89% 90% %(92.75)% 96.85
، 9 :أ س يا واحمليط الهادئ، 4 :، املنطقة العربية5 :)أأفريقيا

 (1 :، أأةرى12 :الاكرييبو أأمرياك الالتينية 

العالمات  – 2الربانمج 
التجارية والتصاممي 

الصناعية واملؤرشات 
 اجلغرافية

تعاون معزز بني ادلول  1.1ھ
الأعضاء يف وضع أأطر معيارية 

دولية متوازنة يف جمال امللكية 
 الفكرية

 التقدم احملرز حنو التفاق عىل
القضااي املدرجة حاليا يف جدول 

 أأعامل جلنة العالمات

حاةل التقدم يف معل جلنة العالمات يف 
 SCT/34/7وفقا للوثيقة  2015هناية 

 )مثهل(

املتفق  العالمات نتاجئ جلنة
 علهيا

أأهنا "س تواصل، يف دورهتا  قررت امجلعية العامة للويبو
ىل عقد مؤمتر 2018املقبةل يف عام  ، النظر يف ادلعوة اإ

دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي، يُنّظم يف هناية 
 A/57/11" )الوثيقة 2019النصف الأول من عام 

ADD.5
12

.) 

يف الأخرية  ايف دورهتمبا ييل جلنة العالمات قامت و 
أأكتوبر  30من  يف الفرتة لثالثون)ادلورة الثامنة واالثنائية 

ىل   (:2017نومفرب  2اإ

طلبت من الأمانة دعوة ادلول الأعضاء واملنظامت  -
ىل اقرتاح جوانب تصاممي  غري احلكومية املعمتدة اإ

واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت 
واحملارف/اخلطوط اليت يُس تحسن القيام مبزيد من 

SCT/38/5 العمل بشأأهنا )الوثيقة
13

 (؛8الفقرة  ،

                                         
12

 A/57/11 ADD.5 :من جدول الأعامل املوّحد 16التقرير املوجز: البند  
13

 SCT/38/5ملخص الرئيس:  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=387537
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=389324
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عالمية بشأأن أأسامء البدلان و  - قررت عقد جلسة اإ
يف دورهتا التاسعة والثالثني )الوثيقة 

SCT/38/5
14

 (؛12، الفقرة 

اجلغرافية  ؤرشاتواعمتدت ةطة معل بشأأن امل -
SCT/38/5)الوثيقة 

15
 (.16، الفقرة 

حق املؤلف  – 3الربانمج 
 واحلقوق اجملاورة

أأطر ترشيعية وتنظميية  2.1ھ
اس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال وس ي

 امللكية الفكرية

النس بة املئوية للبدلان اليت 
جيابية عىل  قدمت تعقيبات اإ

 مشورة الويبو الترشيعية

جرى يس   –)غري متاح % 100
 (2015للثنائية يف عام  ءاس تقصا

قلميية مشورة ترشيعية يف بدلا 43تلقى   %(70)% 80  أأو مجموعة اإ
، 2املنطقة العربية:  ،10 :)أأفريقيا 2016/17 الثنائية
 ،9: أأمرياك الالتينية والاكرييب ،14 :الهادئاحمليط أ س يا و 

 (1، أأةرى: 7 :البدلان املتحوةل

أ س يا ، 1ردا )املنطقة العربية:  13% بناء عىل 90
البدلان  ،5: أأمرياك الالتينية والاكرييب ،3 :الهادئاحمليط و 

جيابية )1، أأةرى: 3 :املتحوةل  6أأو  5( قدموا تعقيبات اإ
ىل  1عىل مقياس من  املشورة الترشيعية اليت ( بشأأن 6اإ

 .تقدهما الويبو يف جمال حق املؤلف

 املعارف – 4الربانمج 
التقليدية وأأشاكل التعبري 
الثقايف التقليدي واملوارد 

 الوراثية

تعاون معزز بني ادلول  1.1ھ
رية الأعضاء يف وضع أأطر معيا

دولية متوازنة يف جمال امللكية 
 الفكرية

التقدم حنو تنفيذ الأنشطة 
املعيارية يف جمال امللكية الفكرية 

واملوارد الوراثية واملعارف 
التقليدية وأأشاكل التعبري 

التفاق عىل ُتديد ولية جلنة املعارف 
معلها للثنائية التقليدية وبرانمج 

جىل ت)حاةل املفاوضات كام ت  2016/17
يف الواثئق الرئيس ية

16
) 

نتاجئ الأنشطة املعيارية 
 املتفق علهيا

ادلول الأعضاء ثالث واثئق رئيس ية راجعت
17

لتنظر  
اس تعرضت امجلعية العامة التقدم و فهيا امجلعية العامة. 

ولية متجددة وبرانمج معل للجنة وضعت احملرز و 
 2018/19 ثنائيةل يف ااملعارف 

                                         
14

 مكرر. 
15

 مكرر. 
16

: حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد" و WIPO/GRTKF/IC/28/5" ،3: حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد" و WIPO/GRTKF/IC/28/4" ،2: رد الوراثيةوثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوا" 1" 

WIPO/GRTKF/IC/28/6 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276319
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276361
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276220
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276220
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الثقايف التقليدي اليت اتفقت 
 علهيا ادلول الأعضاء

 نظام – 5الربانمج 
معاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات

نتاجية وجودة خدمات  3.2ھ اإ
نة يف معليات معاهدة  حمس ّ

 التعاون بشأأن الرباءات

اجلودة الإجاملية لإجراءات 
الفحص الشلكية )مبا يف ذكل 

 احرتام املواعيد(

)جودة %( 2-% )+/95 %(93.1)% 92.7
 أأعىل(

95.1( %2016) 

97.1( %2017) 

 2016/17% يف الثنائية 96.1املتوسط: 

اس تخدام نظام مدريد عىل  6.2ھ مدريد نظام – 6الربانمج 
نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف 

ذكل من قبل البدلان النامية 
 والبدلان الأقل منوا

جاميل عدد التسجيالت اإ
18

 
 )مدريد(

556 626 (477 594) 2016 :000 630 

2017 :000 650 

2016 :243 650 

 )مبدئيا( 667 881: 2017

الويبو  مركز – 7الربانمج 
 للتحكمي والوساطة

تزايد تفادي نشوء  8.2ھ
املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية 

دوليا وداخليا وتسويهتا عرب 
الوساطة والتحكمي وغريها من 
أأساليب الويبو البديةل لتسوية 

 املنازعات

البديةل لتسوية الس ياسات 
املنازعات اليت سامه املركز يف 

 وضعها وتنفيذها

نظمة املعمتدة:   23العدد الرتامكي للأ
(15)  

ىل  4من  ضافية  6اإ أأنظمة اإ
ىل  1)من   (3اإ

ضافيا: 17اعُتمد   نظاما اإ

 (،OCPIاملكتب الكويب للملكية الصناعية ) "1"

ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية يف الاحتاد  "2"
 ،(ROSPATENTالرويس )

 ،مكتب امللكية الفكرية )أأسرتاليا( "3"

 ،مكتب امللكية الفكرية )رصبيا( "4"

 ،(IFIAالاحتاد ادلويل مجلعيات اخملرتعني ) "5"

                                         
17

: حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد" و WIPO/GRTKF/IC/34/5" ،3: حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد" و WIPO/GRTKF/IC/34/4" ،2: وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية" 1" 

WIPO/GRTKF/IC/34/8 
18

جاميل عدد يشري  ىل العدد الإجاميل للتسجيالت ا اإ  .2017ديسمرب  31 يف الساريةلتسجيالت اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276319
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276361
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=375036
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=375036
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 ،(ILPOمكتب الرباءات الإرسائييل ) "6"

 ،وزارة الثقافة )ليتوانيا( "7"

( CNRاملركز الوطين للسجالت ) "8"
 ،)السلفادور(

املديرية الوطنية للملكية الفكرية  "9"
(DINAPI)ابراغواي( )، 

( INPIاملعهد الوطين للملكية الصناعية ) "10"
 ،)الأرجنتني(

املكتب الوطين حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة  "11"
(ONDA)امجلهورية ادلومينيكية( )، 

 ،السجل الوطين )كوس تارياك( "12"

 ،التجارية )س نغافورة( SingExمعارض  "13"

دارة الأعامل الصغرية واملتوسطة ) "14" ( SMBAاإ
 ،)كوراي(

املكتب الإس باين للرباءات والعالمات  "15"
 ،(R&D) (OEPM)التجارية 

حممكة الشعب العليا مجلهورية الصني الشعبية  "16"
(SPC)، 

 (TISCsمراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ) "17"

 ترامكي( 40) 
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 أأنظمة مدعومة: 6

رشوط منصفة ومعقوةل وغري متيزيية  "1"
(FRANDلوساطة الويبو )، 

 ،(IPOSالفكرية )مكتب س نغافورة للملكية  "2"

املعهد املكس ييك للملكية الصناعية  "3"
(IMPI)، 

املديرية الوطنية للملكية الفكرية  "4"
(DINAPI)ابراغواي( )، 

املكتب الإس باين للرباءات والعالمات  "5"
 ،(R&D) (OEPM)التجارية 

مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات  "6"
 (USPTOالتجارية )

 تنس يق – 8الربانمج 
 التمنيةأأجندة 

التمنية  جندةفهم معّمق لأ  5.3ھ
دلى ادلول الأعضاء واملنظامت 
احلكومية ادلولية واجملمتع املدين 

 وأأحصاب املصلحة ال ةرين

النس بة املئوية للمشاركني 
الراضني اذلين شاركوا يف 

التظاهرات املتعلقة بأأجندة 
الويبو بشأأن التمنية اليت 

تس هتدف ادلول الأعضاء 
ين واملنظامت واجملمتع املد

احلكومية ادلولية وغري ذكل من 
 أأحصاب املصاحل

 %86.6: 2016 %80 (متوفرة% )غري 78.57

2017 :82.6% 
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 أأفريقيا – 9الربانمج 
والبدلان العربية وبدلان 

أ س يا واحمليط الهادئ 
وأأمرياك الالتينية والاكرييب 

 وأأقل البدلان منوا

زة للموارد  2.3ھ كفاءات معزَّ
القادرة عىل تلبية تشكيةل البرشية 

واسعة من املتطلبات لتسخري 
امللكية الفكرية بفعالية لأغراض 

التمنية يف البدلان النامية والبدلان 
ىل  الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ

 اقتصاد السوق احلر

النس بة املئوية للمشاركني يف 
حلقات معل الويبو اذلين 

يطّبقون املهارات املكتس بة يف 
 و مؤسساهتممعلهم أأ 

 (%70) %70أأفريقيا: 

توفرة: غري م البدلان العربية
19

)غري  
ق النظام طبَّ س يُ  ،2014عام  يفوفرة مت

 (2015يف عام 

 (%89) %91أ س يا واحمليط الهادئ: 

)غري  %90أأمرياك الالتينية والاكرييب: 
النظام طبَّق س يُ  ،2014يف عام  وفرةمت

 (2015يف عام 

 (%95) %90: لبدلان منواأأقل ا

 % )نفسه(70أأفريقيا: 

% 50البدلان العربية: 
 )نفسه(

أ س يا واحمليط الهادئ: 
91( %70)% 

أأمرياك الالتينية والاكرييب: 
90( %45)% 

% 90أأقل البدلان منوا: 
(50)% 

ل جزئياأأفريقيا )  (البياانت غري متاحة اإ

ل جزئيااملنطقة العربية )  (البياانت غري متاحة اإ

 %84 :أ س يا واحمليط الهادئ

ل جزئياأأمرياك الالتينية والاكرييب )  (البياانت غري متاحة اإ

 %90 :البدلان الأقل منوا

 البدلان – 10الربانمج 
 املتحوةل والبدلان املتقدمة

اس تخدام نظام معاهدة  1.2ھ
التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق 
أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات 

 الرباءات ادلولية

يف نس بة املشاركني 
الاس تقصاء اذلين أأفادوا بزايدة 

يف اس تخدام خدمات الويبو 
أأشهر من حضور  6يف غضون 

احللقات ادلراس ية اجلواةل بشأأن 
 خدمات الويبو ومبادراهتا

فادة  %(18)% 35 % من املشاركني 25اإ
يف الاس تقصاء بزايدة 

اس تخدام خدمات الويبو 
(20)% 

% من املشاركني يف الاس تقصاء بزايدة 46أأفاد 
 اس تخدام خدمات الويبو

أأاكدميية  – 11الربانمج 
 الويبو

زة للموارد  2.3ھ كفاءات معزَّ
البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل 

واسعة من املتطلبات لتسخري 
امللكية الفكرية بفعالية لأغراض 

التمنية يف البدلان النامية والبدلان 
ىل  الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ

عدد اتفاقات التعاون 
والرشااكت اليت ُأقميت مبا 
يامتم ىش مع الرؤية اجلديدة 

 للأاكدميية

 :ةكااتفاق تعاون و/أأو رش   16 5 )غري متوفر( 0

  تضم الأرجنتني  ة/رشاكتعاون اتفاق 12ُأقمي
يطاليا 2والربازيل والصني ) يران واإ ( وفرنسا واإ

مبا ومالزياي واملغرب ونياكراغوا وعامن والفلبني وتركيا 
 لأاكدميية.ل اجلديدة رؤيةيامتم ىش مع ال

                                         
19

 .2016/17 الثنائية أ لية مناس بة خاللسوف تُوضع . حالية متاحةل توجد أ لية  
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ضافية مع كوس تارياك ولبنان   4 اقتصاد السوق احلر اتفاقات تعاون اإ
طار ونيبال ونيجرياي،  مرشوع مؤسسات يف اإ
 التدريب القضايئ

 – 12 الربانمج
 واملعايري ادلولية التصنيفات

نظام حمّدث ومقبول عامليا  1.4ھ
للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو 
ىل معلومات  هبدف تيسري النفاذ اإ

امللكية الفكرية واس تخداهما 
ونرشها يف صفوف أأحصاب 

 املصلحة يف أأحناء العامل

عدد التعديالت وملفات 
املعلومات اليت ُأدرجت يف 

 تصنيف نيس

 تعديال: 1 480

 560 (2014)
20

 (مثهل) 

 920 (2015) 

 حنقَّ ملف معلومات مُ  43

 39 (2014) 

 4 (2015) 

 ُمس تحدثملف معلومات  25

 20 (2014) 

 5 (2015) 

 ل(عدَّ ملف معلومات جديد أأو مُ  50)

تعديال 2 097 زايدة مقارنة بأأساس املقارنة
21

: 

 213 1 (2016) 

 884 (2017) 

 ملف معلومات ُمنقَّح: 300

 145
22

 (2016) 

 155 (2017) 

 ملف معلومات ُمس تحدث: 66

 33
23

 (2016) 

 33 (2017) 

                                         
20

جاميل عدد التعديالت يف عام    .2014كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج لعام  570، وليس تعديال 560هو  2014تصويب: اكن اإ
21

 وخدمات جديدة. العس تعديال يقابل 1 071اكن يوجد ، تعديال 2 097 البالغ عددها التعديالتبني من  
22

 .2016يف تقرير أأداء الربانمج لعام ورد كام  148، وليس 145هو  2016يف عام ومات املنقحة تصويب: اكن العدد الإجاميل مللفات املعل 
23

 .2016كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج لعام  30وليس  ،33هو  2016يف عام س تحدثة تصويب: اكن العدد الإجاميل مللفات املعلومات امل  
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 قواعد – 13الربانمج 
 البياانت العاملية

تغطية جغرافية واسعة  3.4ھ
لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأأن 

امللكية الفكرية من حيث احملتوى 
 والاس تخدام

عدد السجالت املدرجة يف 
 ركن الرباءات

ترامكي  55 000 000 (43 000 000)ترامكي  50 000 000
(000 000 50) 

 ترامكي 66 000 000

 خدمات – 14الربانمج 
ىل املعلومات  النفاذ اإ

 واملعرفة

ىل املعلومات  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ
املتعلقة ابمللكية الفكرية 

واس تخداهما من قبل مؤسسات 
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 

 بداعالابتاكر والإ 

ىل  عدد الطلبات املقدمة اإ
مراكز دمع التكنولوجيا 

طار مرشوع  والابتاكر يف اإ
 TISCاخلدمات التجريبية )

Clinic) 

 43 (10) 40 (جديد –)غري متوفر  0

 حلول – 15الربانمج 
التجارية ملاكتب  الأعامل

 امللكية الفكرية

بنية حتتية تقنية ومعرفية  4.4ھ
الفكرية معّززة ملاكتب امللكية 

وسائر مؤسسات امللكية الفكرية 
ىل خدمات أأفضل  مبا يؤدي اإ

)بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة 
أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين 

يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن 
 لإدارة امللكية الفكرية

عدد منظامت الإدارة امجلاعية 
يف البدلان النامية والبدلان 

الأقل منوا املشاركة يف 
قلميية والعاملية الش باكت  الإ

 اليت تقوم الويبو بتيسري معلها

يف  WIPO Connectاكن نظام 
 الثنائية الهنائية يف هنايةعداد مرحةل الإ 

دارة جامعية 0). 2014/15  منظمة اإ
 (2015هناية يف 

دارة جامعية يف  7 منظامت اإ
 2017هناية 

دارة جامعية  4 )برابدوس، بوتسواان، مالوي، منظامت اإ
 ابكس تان(

 الاقتصاد – 16الربانمج 
 والإحصاء

اس تخدام حتليالت الويبو  2.5ھ
الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو 

أأفضل يف صياغة الس ياسات 
 العامة

العدد الس نوي لزائري مواقع 
 مؤرش الابتاكر العاملي

عىل موقع  مؤرش الابتاكر العامليصفحة 
الويبو الإلكرتوين

24
: 

 2015يف  29 556

190 48
25

 2014/15يف  

مؤرش الابتاكر صفحة 
عىل موقع الويبو:  العاملي

 % زايدة10

املوقع الإلكرتوين اخملصص 

 87 828عىل موقع الويبو:  مؤرش الابتاكر العامليصفحة 
+(82)% 

 2016 :244 44 

 2017 :584 43 

                                         
24

 http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/  

http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/
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املوقع الإلكرتوين اخملصص للمؤرش
26

: 

 2015يف  170 417

2014/15يف  317 690
27

 

 (2015)حيدد لحقا هناية 

 % زايدة10للمؤرش: 

 (دد لحقا)حُي 

 (%35+) 429 403املوقع الإلكرتوين اخملصص للمؤرش: 

 2016 :122 214 

 2017 :28 215 

ذاكء – 17الربانمج   اإ
 الاحرتام للملكية الفكرية

تقّدم يف احلوار الس يايس  1.6ھ
ادلويل بني ادلول الأعضاء يف 

ذاكء الاحرتام  الويبو حول اإ
للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد 

 أأجندةمن  45ابلتوصية رمق 
 الويبو بشأأن التمنية

اس مترار توافق ادلول الأعضاء 
عىل العمل اجلوهري اذلي تقوم 

به جلنة الويبو الاستشارية 
نفاذ ىل  املعنية ابلإ والرايم اإ

منائية دماج الشواغل الإ  اإ

ىل اتفاق بشأأن برانمج  مت التوصل اإ
العمل خالل ادلورتني التاسعة والعارشة 

نفاذ  للجنة الإ
يف الوثيقة  44الفقرة 

WIPO/ACE/9/29 يف  40فقرة وال
 WIPO/ACE/10/26 الوثيقة

)التفاق عىل برانمج العمل لدلورة 
نفاذ(  العارشة للجنة الإ

عىل برانمج معل التفاق 
ادلورة القادمة للجنة 

 الاستشارية

ىل اتفاق بشأأن برانمج العمل خالل  مت التوصل اإ
نفاذ  ادلورتني احلادية عرشة والثانية عرشة للجنة الإ

WIPO/ACE/12/15)الوثيقة 
28

 ،47، الفقرة 
WIPO/ACE/11/11والوثيقة 

29
 (.39، الفقرة 

 امللكية – 18الربانمج 
 العامليةالفكرية والتحدايت 

منصات وأأدوات امللكية  2.7ھ
الفكرية لنقل املعارف وتطويع 

التكنولوجيا ونرشها من البدلان 
ىل البدلان النامية، ول  املتقدمة اإ

عدد التفاقات اليت حفزها 
 WIPO GREENبرانمج 

ىل تيسري نقل املعارف  والرامية اإ
يع التكنولوجيا و/أأو نقلها وتطو 

  ترامكي  7: بادل البياانتاتفاقات ت
 (مثهل)

  :16ةطاابت النوااي املوقعة 

 ترامكي( 2جديدان ) 2التفاقات احملفزة:   اتفاقات )ترامكي( 10

  :ضافيان ) 2اتفاقات تبادل البياانت  ترامكي( 9اإ

                                         
25

ُ  50 368، وليس 48 190عدد الزايرات الفريدة ، اكن 2014/15 الثنائية تصويب: يف   .2014/15 للثنائية رش يف تقرير أأداء الربانمجكام ن
26

 novationindex.org/https://www.globalin  
27

ُ  300 283، وليس 317 690عدد الزايرات الفريدة ، اكن 2014/15 الثنائية تصويب: يف   .2014/15 للثنائية رش يف تقرير أأداء الربانمجكام ن
28

 WIPO/ACE/12/15 
29

 WIPO/ACE/11/11 

https://www.globalinnovationindex.org/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=383478
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=357216
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س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة 
 التحدايت العاملية

 ارتباطات ذات طابع رمسي:  ترامكي و/أأو نرشها

o  ضافية 9 -املوقعة ةطاابت النوااي  25) اإ
 ترامكية(

o  ترامكية( 1جديدة ) 1 -مذكرات التفامه 

توّجه أأكرب حنو تقدمي  2.8ھ التواصل – 19الربانمج 
اخلدمات واس تجابة أأفضل 

 لالس تفسارات

رضا املس تخدمني عن خدمات 
 املكتبة

اس تبيان يبني عىل من اجمل  %70اكن 
مس تخديم املكتبة راضني بشأأن أ راء 

راضون  %100ن اخلدمات. )للغاية ع
 (%72.2)أأو راضون للغاية( 

% من زوار املكتبة 70≤
نرتنت  والزابئن عىل الإ

 راضون للغاية

2016 :70% 

2017 :76.2% 

من العمالء اكنوا راضني للغاية )تقيمي "ممتاز"( عن 
 اخلدمات

 العالقات – 20الربانمج 
اخلارجية والرشااكت 

 واملاكتب اخلارجية

معزز بني ادلول تعاون  1.1ھ
الأعضاء يف وضع أأطر معيارية 

دولية متوازنة يف جمال امللكية 
 الفكرية

عدد حالت التصديق عىل 
معاهدات الإنرتنت و/أأو 

لهيا  حالت الانضامم اإ

 4معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف: 
 )مكتب س نغافورة(

معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل 
 )مكتب س نغافورة( 4الصويت: 

ضايف )مكتب  1 اإ
 س نغافورة(

ضايف )مكتب  1 اإ
 س نغافورة(

 بروين دار السالممكتب س نغافورة: 

 بروين دار السالممكتب س نغافورة: 

الإدارة  – 21الربانمج 
 التنفيذية

الزتام فعال مع ادلول  3.8ھ
 الأعضاء

مس توايت رضا الوفود عن 
 تنظمي امجلعيات

اس تقصاء مجعيات الويبو لعام  –% 90
2015 (87)% 

 % راضون عن الرتتيبات80 % راضون عن الرتتيبات80

دارة – 22الربانمج   اإ
 الربامج واملوارد

أأمانة نبهية تعمل بسالسة  2.9ھ
دارة  وموظفون يعملون حتت اإ

جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون 
 النتاجئ بكفاءة

التقرير املايل املُريض اذلي 
قدمه مراجعو احلساابت 

ثال اخلارجيون يؤكد امت 
العمليات املالية لأحاكم 

اتفاقيات ومعاهدات الويبو 
السارية ونظام الويبو املايل 

ولحئته واملعايري احملاسبية 
ادلولية للقطاع العام 

من  يةرير تدقيق خال اتسمل تق
. 2015و 2014املالحظات عن عايم 

مل تكن نتاجئ التدقيق اخلاصة بعام 
لإجابة متاحة يف اترخي النرش. ا 2015

عن مجيع توصيات التدقيق الواردة يف 
 .2015و 2014عايم 

 )نفسه(

تقرير تدقيق خال من 
املالحظات عن عايم 

 الثنائية

للبياانت خالية من املالحظات تدقيق  تقاريرمت تسمل 
الهنايئ التدقيق . وبدأأ 2016و 2015املالية لعايم 

. وحىت وقت 2018يف أأبريل  2017للبياانت املالية لعام 
قد  2017احلساابت لعام  تدقيقنتاجئ تكن النرش، مل 

مت . نرُشت جاابوقُّدّ اليت  تدقيقمجيع توصيات ال  عن تاإ
 .2017و 2016وردت خالل 
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(IPSAS) 

دارة  – 23الربانمج  اإ
 املوارد البرشية وتطويرها

أأمانة نبهية تعمل بسالسة  2.9ھ
دارة و  موظفون يعملون حتت اإ

جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون 
 النتاجئ بكفاءة

عدد الطلبات الواردة من 
ادلول الأعضاء غري املمثةل 

كنس بة مئوية من مجموع 
 الطلبات

د لحقا بناء عىل % 8 )حيدد لحقا(% 7.1 )حُيدَّ
النس بة املئوية للزايدة بني 

 (2015و 2014

2016/17 :9.38%
30

 

 2016 :7.23%
31

 

 2017 :10.95% 

 خدمات – 24الربانمج 
 ادلمع العامة

خدمات دمع موهجة للزبون  1.9ھ
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة 

الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 
 املصلحة اخلارجيني

النس بة املئوية للعنارص اليت 
 1 000ترتاوح قميهتا بني 

فرنك سويرسي،  5 000و
واملصنفات الفنية والعنارص 

 اجلّذابة

فرنك  5 000و 1 000لعنارص اليت ترتاوح قميهتا بني ا %90 غري متاح
 (:حتقق الثنائية) سويرسي

 ةضع للجرد% 93: 2017

 املصنفات الفنية )حتقق س نوي(:

 ةضع للجرد% 99: 2016

 ةضع للجرد% 98.6: 2017

 العنارص اجلذابة )حتقق الثنائية(:

 ةضع للجرد% 100: 2017

 تكنولوجيا – 25الربانمج 
 املعلومات والتصالت

خدمات دمع موهجة للزبون  1.9ھ
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة 

الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 
 املصلحة اخلارجيني

دارة مشاريع تكنولوجيا  اإ
املعلومات والتصالت يف 

الويبو وفقا ملبادئ الويبو 
دارة  التوجهيية اخلاصة ابإ

حتديد مبادئ الويبو  –غري متاح 
التوجهيية اجلديدة اخلاصة ابنتقال 

)املبادئ التوجهيية اخلاصة اخلدمات 
 ابنتقال اخلدمات غري حمددة(

دا % من 70رة أأكرث من اإ
ملبادئ الويبو  املشاريع وفقا

دارة  التوجهيية اخلاصة ابإ
 املشاريع

دارة تكنولوجيا املعلومات 100 % من مشاريع اإ
دارهتا وفقا ملبادئ الويبو التوجهيية  جرتوالتصالت  اإ

دارة املشاريع )  (5من  5اخلاصة ابإ

دارة تكنولوجيا املعلومات 100 % من مشاريع اإ

                                         
30

ىل استناد   وظائف حمددة املدة يف الفئات الفنية وما فوقها. املقدمة لشغل طلباتال ا اإ
31

 .2016كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج لعام  %7.9ليست و  %،7.23 اكنت 2016تصويب: نس بة الطلبات الواردة من ادلول الأعضاء غري املمثةل يف عام  
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% من املشاريع اجلديدة 70 املشاريع وانتقال اخلدمات
ويبو املُنفَّذة متتثل ملبادئ ال

التوجهيية اخلاصة ابنتقال 
 اخلدمات

والتصالت املنفَّذة امتثلت ملبادئ الويبو التوجهيية 
 (3من  3اخلاصة ابنتقال اخلدمات )

 الرقابة – 26الربانمج 
 ادلاخلية

مس توى حمّسن فامي خيص  8.9ھ
املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية 

مقابل املال، والرايدة، واملراقبة 
ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من 

خالل الاس تعانة برقابة فعاةل 
 ومس تقةل

عدم تدخل  –الاس تقاللية 
اب املصاحل ومراعاهتم كبار أأحص

 لالس تقاللية

عدم التدخل يف معل شعبة الرقابة 
ادلاخلية، عىل النحو الوارد يف التقريرين 

 WO/PBC/22/4الس نويني 
 WO/PBC/24/6و

اجمتع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية 
ابنتظام مع املدير العام واللجنة 

عن  ستشارية املس تقةل للرقابة فضالالا
 الأعضاء عند الاقتضاءممثيل ادلول 

وأأحيلت حالت عدم مراعاة 
ىل اللجنة الا ستشارية الاس تقاللية اإ

من  18للفقرة  املس تقةل للرقابة وفقا
 امليثاق

عدم التدخل يف معل شعبة الرقابة )
 (ادلاخلية

عدم التدخل يف معل شعبة 
عدم التدخل يف معل شعبة الرقابة ادلاخلية، عىل النحو  الرقابة ادلاخلية

 التاليني: الوارد يف التقريرين الس نويني

 WO/PBC/25/5
32

 

 WO/PBC/27/4
33

 

اجمتع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابنتظام مع املدير العام 
عن ممثيل  ستشارية املس تقةل للرقابة فضالواللجنة الا

 .ادلول الأعضاء عند الاقتضاء

ىل اللجنة  وأأحيلت حالت عدم مراعاة الاس تقاللية اإ
 .من امليثاق 18للفقرة  ة املس تقةل للرقابة وفقاستشاريالا

 خدمات – 27الربانمج 
 املؤمترات واللغات

خدمات دمع موهجة للزبون  1.9ھ
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة 

فرنك  0.57 تلكفة الرتمجة للك لكمة: تلكفة الرتمجة للك لكمة
 2014مقارنة بعام  %3.4-سويرسي 

 التلكفة للك لكمة: احلفاظ عىل التلكفة

                                         
32

 WO/PBC/25/5: التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية 
33

 WO/PBC/27/4: التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_25/wo_pbc_25_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_27/wo_pbc_27_4.pdf
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الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 
 املصلحة اخلارجيني

 %6.3-فرنك سويرسي؛  0.59)
 (2013عام مقارنة ب

فرنك سويرسي 0.58: 2016
34

 

 فرنك سويرسي 056: 2017

 (2016% مقارنة بعام 3.4-)

 50 128مليون لكمة ) 16.54جحم الرتمجة من  زاد
 2016 لأمم املتحدة( مرتمجة يف عامحسب معيار اصفحة 

ىل  حسب معيار صفحة  54 449مليون لكمة ) 17.97اإ
 2017لأمم املتحدة( مرتمجة يف عام ا

 تأأمني – 28الربانمج 
املعلومات والسالمة 

 والأمن

منظمة ذات مسؤولية  4.9ھ
بيئية واجامتعية تكفل السالمة 

والأمن للموظفني يف الويبو 
واملندوبني والزائرين واملمتلاكت 

 ماتاملادية واملعلو 

حتديد ومعاجلة الثغرات بشلك 
استبايق ويف الوقت املناسب 

مضن مس توايت اخلدمة املتفق 
 علهيا

ثغرات حمدودة يف أأمن حتديد ومعاجلة 
 .املعلومات

ثغرات يف أأمن املعلومات 
حمددة ومعاجلة فامي خيص 

% من أأصول املعلومات 90
 احلساسة

 :2016/17يف الثنائية 

  الثغرات احلرجة واملرتفعة ( من 17) %100ُعوجل
اةتبارات اخرتاق  7اليت اكتُشفت يف املس توى 

 ،يع أأصول املعلوماتمجل خارجية 

  الثغرات ( من 11من أأصل  10) %91وُعوجل
 6يف  احلرجة واملرتفعة املس توى اليت اكتُشفت

 يع أأصول املعلومات.مجل  ةاةتبارات اخرتاق داخلي

 الرشاكت – 30الربانمج 
واملتوسطة ودمع الصغرية 

 املقاوةل

قدرات معّززة للرشاكت  6.3ھ
الصغرية واملتوسطة من أأجل 

النجاح يف تسخري امللكية الفكرية 
 لأغراض دمع الابتاكر

النس بة املئوية للمشاركني يف 
برامج تدريبية تس هتدف 

املؤسسات ادلامعة للرشاكت 
الصغرية واملتوسطة ممن 

يس تخدمون معارف معّززة 
 نة يف معلهموهمارات حمس ّ 

 %:95 %50 غري متاح

 ( 54يف أأحيان كثرية جدا،)% 

 ( 41يف أأحيان كثرية)% 

                                         
34

 .املقارنة أأساسباملقارنة حيول دون تغيري يف املهنجية حلساب مجموع اللكامت وجود  
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 نظام – 31الربانمج 
 لهاي

نتاجية وجودة خدمات  5.2ھ اإ
نة يف معليات نظام لهاي  حمس ّ

التقدم احملرز حنو تعزيز الإطار 
 القانوين

 2015يناير  1دخلت حزي النفاذ يف 
الحئة التنفيذية عىل التعديالت 
دخال "أ لية للحصول مهنا املشرتكة،  اإ

. ودخلت حزي أأةرىوأأمور  عىل ال راء"
تعديالت عىل  2014يوليو  1النفاذ يف 

التعلاميت الإدارية، من بني أأمور 
أأةرى، وتكل التعديالت ختفف بعض 

املتطلبات املتعلقة ابلنسخ والتصوير. 
 (نفسه)

حتديث الإطار القانوين 
ي ملواكبة التطور لنظام لها

يف جمال التصاممي يف مجيع 
 أأحناء العامل.

تعديالت عىل  2017يناير  1دخلت حزي النفاذ يف 
عدم التقيّد الالحئة التنفيذية املشرتكة توفر "حامية" من 

لكرتوين  .مبهةل ُمحّددة لإرسال تبليغ اإ

التعديالت املُدخةل عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت و 
2016هيا مجعية احتاد لهاي يف عام وافقت عل
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يبدأأ رسايهنا يف اترخي س يحدده املكتب ادلويل لحقا 
 حيامن تصبح البيئة التكنولوجية جاهزة.

نظام  – 32الربانمج 
 لش بونة

نتاجية وجودة خدمات  11.2ھ اإ
 حمس نة يف معليات نظام لش بونة

زايدة اس تخدام الوسائل 
الإلكرتونية لإيداع ومعاجلة 

الطلبات ادلولية وغريها من 
 املعامالت )لش بونة(

جراءات تبس يط  عرب لإةطارات ااإ
اس تخدام نظام الويبو لتبليغ 

داة ) (WINSالاس تفسارات ) الأ
قاعدة البياانت ، احلالية لإدخال البياانت

 (والنرشة احلالية

 أأداة حمس نة لإدخال البياانت

دراج النرشة يف قاعدة  اإ
كسربس  بياانت لش بونة اإ

، اكنت مرحةل اةتبار التحسينات 2017هناية عام  يف
عىل أأدوات تكنولوجيا املعلومات احلالية لتوليد املُدخةل 

ةطارات  لكرتونية للسلطات اخملتصة، مبا يف ذكل اإ اإ
الشهادات ذات الصةل والتصالت الرمسية، قيد التنفيذ، 

ومن املقرر أأن تُنرش يف أأوساط املس تخدمني يف 
 .2018 عام

دراجيل مت تأأج  نرشة لش بونة يف قاعدة بياانت لش بونة  اإ
كسربيس.  اإ

 ]هناية املرفقات والوثيقة[
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