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 ابإلنلكزيية: األصل

تارخي  2010 نيويو 28: لا

  لويبوالعامة ل ةمعياجل
  )الدورة االستثنائية العشرون(التاسعة والثالثون االجتماعات  سلسلة

 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

   إلدارة البنية التحتية والسطحيةة املالييف املراقبةتدقيق 
  األمانةمن إعداد

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 ساابت خاريجحت يار مراجع  حتقرير عن وضع ا ). WO/PBC/15/11ثالويقة ( خت
تقدم الويقة ثو نعقدة يف دورهتا ّسـ ية ا ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو مل إىل  ن ن ي سة ملعجل مترب 3 إىل 1من عرشة ماخلا سب 

2010. 

نة خبصوص .2 ية ا للجوميكن الاطالع عىل تو نة الربانمج "ث هذه الويقة يف ص يات الصادرة عن  تو جلملخص ا ص ل
ية يف دورهتا  سة نواملزيا نعقدة من عرشة ماخلا مترب 3 إىل 1ملا  ).A/48/24ثالويقة " (2010سب 

بو  .3 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
يه، و بو مدعوة، لك يف ما  نالاحتادات اليت تديرها الو يعي

 WO/PBC/15/11ثام مبضمون الويقة اإلحاطة علإىل 
ية، كام يه واردة يف الويقة  ثوبأية تو  .A/48/24ص

]امللحقييل ذكل [

A 



WO/GA/39/2 
ATTACHMENT 
 املرفق

 

 

WO/PBC/15/11 
 ابإلنلكزيية: األصل

تارخي  2010ن يويو 28: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة اخلامسة عشرة

مترب 3 إىل 1جنيف، من   2010سب 

  دارة البنية التحتية والسطحية إلة املالييف املراقبةتدقيق 

 من إعداد األمانة

ية الفكرية ) 10(11معال ابملادة  .1 ية  نظمة العا شاء ا ية إ للملكمن اتفا ملق مل يون، أي ) يالوبو(ن جأعد املراجعون اخلار
ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا يل توبر ملك يق"، 2010 ومارس 2009ك، ما بني أ ية اقتد بة املا ل يف املرا ق

يةإل ية وا ية ا سطحدارة ا ت لب تح لل يه" ن يق  تد نا تقرير ا طوقد أ قل  .حلق

يات يف  .2 تو يني ابلرتيب اذلي وردت به ا ساابت اخلار يات مراجعي ا صوترد أدانه مالحظات األمانة عىل تو ل حل تص ج
يق تد قتقرير ا  .ل

ية  تو صا  1ل

باين وا" .3 ية واحضة إلدارة اعامتدات ا بو حتديد اسرتا بغي للو لأرى أنه  ملت يج ي تعلق ني ية، أي ما  يية ا ت لتحب يةن  لتمناب
تدام نظمة عالوة عىل ذكل إىل أن تصوغ قواعد.  الطاقةووفورات ةملسـا يةملوأدعو ا ية مس ر بق عىل إدارة ا بن  لتط ُ

ية،  ية وا سطحا لت رشها يفلتح نوأن تصدق علهيا، وأن  ية شـ تُ بو ادلا خلبكة الو  ").نرتانتاإل(ي

يا:  مالحظات األمانة .4 يا عىل  صنعمل حا شأن ل ية  بغة اسرتا يةتيج ية ا باين وا تإدارة اعامتدات ا ب تحمل لل ياق ن سـ يف 
تقال املوظفني  تصادف ا بو  ها الو باين اليت  يع نطاق ا نتو ل ي مل تأجرة(متلكسـ يا يف ماكتب  سـالعاملني حا بىن ) مل ملإىل ا

A 
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نصف األول من عام . اجلديد ية الاتقال يف ا ـي  لومن املرتقب أن  ن معل تأجرة يف  وإخالء املاكت2011نهتت ملسـب ا
ثاين من عام  نصف ا لا تدامة ووفورات الطاقة . 2011ل ية ا بارات ا يا اب نأخذ ر سـوعالوة عىل ذكل،  من ت مس ملسـ لتع

تخدامات  تايل حرية حتديد الا بو وها اب ها الو باين اليت  بل بطريقة شامةل  باين يف ا تعلقة اب سـا ل ي للم مل لمل متلك ملسـتق
باين ووضع أهداف حمدد ية يف تكل ا ملا  .ة ذلكللتقن

ية  تو صا  2ل

شري بوضوح إىل " .5 بغي أيضا أن  ها، و ها وتو تصديق علهيا وتأر بغي حتديث مواصفات الوظائف وا تأرى أنه  ي ق ل ني يع خي ن
تقاريرمبادئ  تعاضةلإعداد ا  ".سـ والا

تصديق علهياإن :  مالحظات األمانة .6 بو لحتديث مواصفات الوظائف وا بق عىل عدد من قطاعات الو ي إجراء  ينط
ترص يةيقوال  باين احلا بة ا ل عىل  مل تصديق ابلاكمل يف إطار . شع تحديث وا نا نعزتم إدراج أعامل ا يه، فإ لو ل ن عل

نظمة برمهتا  .ملمراجعة شامةل ملواصفات الوظائف يف ا

ية  تو صا  3ل

سأةل أسعار تأجري أماكن " .7 يل  بو إجراء  بغي للو ية، أرى أنه  ية ا تصادية وفعاةل  ياق إدارة ا مليف  حتل ي ي ت ب نسـ ن تحق للل
يا يه حا ميهتا مقارنة مبا يه  يارات ورفع  لركن ا عل قسـ ياسـهتا . ل مترار يف اعامتد  بو الا سـويف حال قررت الو سـي

تطابق األسعار مع  ية هذه عالوة عىل ذكل، فإنين أرى أن من الرضوري أن  تا تقديرية"لتفضيل تلكفة ا لسعرية ا ل " ت
يارات يل هذه ا. لسـملاكن ركن ا هل  تقد أيضا أن من ا ملوأ حتل يد الكربونلسع رشوع  ياق  يسأةل مضن  حتسـ  ".م

تعراضا ملا دلهيا من أماكن لركن :  مالحظات األمانة .8 بىن اجلديد، بدأت األمانة ا ياق الاتقال إىل ا سـيف  مل ن سـ
ية . سـيارات املوظفني يارات ا تخدام ا بديةل ال يا يف عدد من احللول ا نظر حا شخصوابإلضافة إىل ذكل،  سـ سـ ل ل لن ل

رشوع ) ىل العملنلالتقال من املزنل إ( ياق  بديةل يف  يع املوظفني عىل اعامتد تكل احللول ا سعى إىل  مو سـ ل شج تن س
 .حتييد الكربون

ية  تو صا  4ل

ية العمل ونقل " .9 ية الهنوض بفعا يا  بو بوصف إجراءات العمل وتضفي علهيا طابعا ر لأويص بأن تقوم الو بغ مس ي
تني وإدارة العمل ومر تعانة مبوظفني مؤ قاملعرفة وضامن الا مية، وكذا القضاء عىل أي تداخل سـ ته بطريقة  سلا قب

هام ملمتل يف بعض أنواع العمل أو ا  " .حم

باين:  مالحظات األمانة .10 بة ا تدبري اذلي يضم  نظمي قطاع اإلدارة وا يا  مليعاد حا شع ل ت نظر يف إجراءات . ل يد ا لو سـنع
ية هبد يط للموارد املؤ يذ املرحةل الالحقة من نظام ا سـالعمل إابن  ستخط ل ية العمل وإضفاء تنف لف الهنوض بفعا

تقارير سني الرصد وإعداد ا يات و سؤو هام وا لالطابع الرمسي عىل ا حت ل مل  .مل

ية  تو صا  5ل

تصني " .11 تظام إىل احلصول عىل وهجات نظر املوظفني ا سعي اب بو يف ا خملأقرتح أن تفكر الو ن ل يني(ي عند طرح ) لتقنا
شرتايهتا  هزيات أو  شأن ا تخصصة  للماألعامل ا م ب   ".ناقصاتلتجمل
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تلف :  مالحظات األمانة .12 سني  ياجات إىل  يمي الا ند  بةل و ناقصات ا ية يف ا تو يذ هذه ا خمنعزتم  حت ت ع مل ص حل تقت ملق نف
بو ها الو باين اليت  يع ا هزيات واملعدات وجتديدها يف  يا مل متلكمج  . لتج

ية مدعوة إىل اإلحاطة  .13 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
ها ملحقعلام مبضمون هذه الويقة و  .ث

 ]ييل ذكل امللحق[
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تب عاملراج تقرير سورسي الفدرايل ملكا يا ساابت ملراجعة ل  حلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يـة الفكريـة يـة  نظمـة العا للملكا مل  مل
يق بة  يفقتد يقاملرا يةةل املا ية وا ية ا سطح إلدارة ا لت لتح  لبن

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010 مارس 22
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تب سورسي الفدرايل ملكا يا ساابت ملراجعة ل  حلا

 

 

تاي بدل ا يق يف ا تد ئة عامة  خملتعني أن تضطلع أعىل  ل لل قي  ر فردايه
ية الفكريةلمنظمة لبوالية املراجع اخلاريج  ية  للملكالعا  ).يالوبو (مل
نادا إىل هذا احلمك بو ، وإضافة إىلستوا ية العامة للو ي ا مجلع

بونة ولواكرنو  يات ابريس وبرن ومدريد والهاي ويس و شـو لمجع ن
يف تعاون معاهدة و،رباءاتلل ادلويل لتصنوا ، الرباءات بشأن لا

سورسية مراجعا 2011ُجددت إىل هناية عام  ي والية احلكومة ا ل
بو والاحتادات اليت تديرها، وكذا  يساابت الو ساابت حلمراجعا حل
بو ية اليت نفذهتا الو ساعدة ا يرشوعات ا ن مل هدت إىل . لتقم عوقد 

سورسي ملراجعة  تب الفدرايل ا يبصفيت مدير ا ل ساابت هممة ملك حلا
بومراجعة ساابت الو ي   .ح

تصاصايت يف الفقرة   من نظام 6من املادة  2خوترد مواصفات ا
يق تعريفويرد ، يالوبو املايل تد تصاصات ا ها يف ا ق أوسع  خ لل

نظام تقةل وو .لاملرفقة بذكل ا هايم بطريقة  مسـأضطلع  دون تدخل مب
تب الفدرايل  عىلي وساعدين،أحد ملك ذكل زماليئ من ا
س ساابتلا حلورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ضطلعوي. ي ملك ا

ساابت  سورسي ملراجعة ا حلا ي بوهمام ل ساابت الو يمراجعة   ح
تقةل  يا لإلرشاف املايل منفصةل مسـبطريقة  ئة  علمتاما عن دوره  هي

سورسية ية ا ينفدرا ل ل سورسي  .للك تب الفدرايل ا تعني ا يو ل ملكسـ ي
يني مؤهلني ساابت بفريق من ا نملراجعة ا يلملهحل تأ ه غاية ا  وهل ،ل

نظامت ادلوية ساابت ا لخربة واسعة يف مراجعة  مل  .ح
يد كورت و شأن هذا املوضوع، ميكن الاتصال اب سـلالسزتادة  لب

  :غروتري
Mr. Kurt Grüter 

Director of the Federal Audit Office 
of the Swiss Confederation 

Monbijoustrasse 45 
3003 Berne 

هاتف  01 10 323 31(0) 41+ :لا
ch.admin.efk@grueter.kurt 

نو يد ديديي مور يأو ا  :لسـ
Mr. Didier Monnot 

Officer in charge of mandates 
هاتف  48 10 323 31(0) 41+ :لا

ch.inadm.efk@monnot.didier 

 

2 
 تقرير املراجع 

 
يـة الفكريـة يـة  نظمـة العا للملكا مل بو (مل  )يالو

يق بةق تد يق يف املرا ية ةل املا ية وا ية ا سطحإلدارة ا ت لب تح لل  ن

 

توايت  الفقرة  حملا

يق تد قملخص ا  - ل

 4-1  واملعايريلواحئال

 5  شكر وتقدير

ها ساابت وتا جئمراجعات ا ن   حل

 8-6  العملحميط

بة و حميط حصة قاملرا
 اإلجراءات

9-13 

تاكيف  لا توفريملوال  19-14 لنافع وا

ية  23-20 لالفعا

 33-24 مؤرشات األداء

 36-34 مسح الرضا

 40-37 خامتة

  املرفق األول

ثالث ملخص  لالقمي املؤرشة 
لنظامت دوية  م

 

ثاين   لاملرفق ا

نظامت دوية ليمي ثالث  م   : تق

  ".رضا املوظفني"

 

 2010 مارس 22 برن يف
يل  1.9381.944.00333.02: لتسجرمق ا

modi/dear 
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يقمل تد قخص ا  ل

نظامت دوية ية يف ثالث  ية وا ية ا يقا لإلرشاف املايل إلدارة ا يا، تد لأجريت، بصفيت مراجعا خار سطح ت مب ن ق لج تح ويف ما  .لل
ساابت اليت اضطلع هبا زماليئ يف  هرت مراجعة ا بو، أ حلتعلق ابلو ي َي تب الظ ساابتملكا سورسي ملراجعة ا حلفدرايل ا  أنه ال يل

يةةتوجد أي ية وا ية ا ية إلدارة ا ية ر سطح اسرتا ت ب مس ليج تح ل لت رشوع  أنغري .ن حت اخلطوط العريضة  شت ييد الكربونمل ق نو
تعرضت ت. 2009 يف بداية عام سـوا ُوا بلغ ع ِوأدخل ي فرنك سورسي 225.000ممد يف هذا الصدد  ية عايم ُ  2010نيف مزيا

 .2011و

هاَوعالوة عىل ذكل، أ يع تفا يد تو نقاط اليت أرى أن من ا بعض ا يلحطت يف تقريري علام  صملف سـ ل فرص للهنوض ومثة أيضا  .ب
ية العمل ونقل املعرفة بدال املوظفني،لبفعا نوع من األوضاع إىل أبعد حدد ممكن، أقرتح  .ست وكذا ا يح هذا ا لوبغرض  تصح
بو بوصف معليات إجراءات  يأن تقوم الو ية  .وإضفاء طابع رمسي علهيا هامعل تصادية وفعاةل  يق إدارة ا نومن أجل  ق للبحتق

سأةل تأجري  يل  بغي للوبو  ية، أرى أنه  ما حتل ي ي نت يارات، موقفلتح تخلصة لمبا يف ذكل لسـ ا يك تطابق ملسـرفع الرسوم ا
سوق تخالص إيرادات إضا .لاألسعار املعمول هبا يف ا ناك إماكية ال يط علام بأن  سـكام أ ن ه ئات اآلالف ح بلغ  تربة  مية  تف مع

سوق بقا ألسعار ا نواي  لمن الفرناكت  ط  .سـ

ية أمرا  ية وا ية ا يهنا عىل أساس إدارهتا  ثالث ومقراهتا جيعالن املقارنة  نظامت ا تالف همامت ا نوع وا سطحوإن  ت ب ل مل لت تح للل ن ب خ
نوعة ومقارنة القمي اليت تفيض .صعبا يد تقدمي مؤرشات  متغري أنين أرى أن من ا ها من ملف تخ لص إىل أفاكر جديدة  أية نسـ

نظامت أخرىحممتةل من دروس   .ممقارنة 

 واملعايرياللواحئ 

نظام املايل يلا تد ق وموضوع ا  قل

تني  .1 يات، خضعت فرتة ا تلف الاتفا نإضافة إىل األحاكم ذات الصةل  لسـق  يالوبو نظامحاكم  أل2009-2008مبخ
نفاذ يف  املايل ته اذلي دخل حزي ا لوال ناير 1حئ شار . 2008ي  ية العامة ا متدة خالل ا ية ا ملوقد شلكت املزيا مجلع ملعن

يات ادلول األعضاء يف  متدة يف دورة  ية املعدةل ا مجعإلهيا أعاله واملزيا سمرب 11 و10ملعن يف، 2008ي د جن يف 
يق تد هذا ا يا  ها إطارا مر تحدة  شرتك لألمم ا نظام ا بقة يف ا بة ا قوكذا معايري احملا ل ليع جع مل مل ل ملط  .مجسـ

يق و .2 تقرير، تد ية، موضوع هذا ا ية وا ية ا يق اليت أجريت عىل إدارة ا يات ادل قنت  ن لق سطح ت ب معل لتضم تح لل
ساابت يا ملراجعة ا سات ا نظمة ادلوية للمؤ يق  تد يه مبعايري ا حلاإلرشاف املايل  لعل س ل للم ل قش وحتدد معايري  .ب

يق هذه أن  تد قا تظملال يق  تضمن إجراء تد يق املايل العام  نتد مي ق ي،ق يق األداء ،ألداءلق ق وتد هذا ق وأن تد
ية / واملردوديةرصوفات امليتضمن مراجعة جوانب ية والفا علالفعا يةاليت ل تا يادين ا لبق عىل اخلصوص عىل ا ل مل  :تنط

بة  • يط املرا يق  قتد ية(حمق ية واللواحئ ادلا تو ية واخلطوط ا بة ادلا هوم للمرا ية و خلوجود اسرتا جهي ل خل قيج مف  ؛)ت
يق ا • بة  اليت حتلوفوراتقوتد نا ياسات اإلدارة ا مية و بادئ واملامرسات اإلدارية ا سـققت بفضل ا مل سـ لسلمل

بط تاكيف املوارد ( لهل مت  رشية واملادية(ض تخدمة يف حدها األدىن و) لبا حتقيق أداء نوعي يف مت ملسـا
سه؟  ؛)نفالوقت 

يق أنظمة  • ية وغريها، مبا يف ذكل تد رشية واملا تخدام املوارد ا ية ا يق فعا قوتد لق سـ يس لبل ياملعلومات ومقا
ها  بة واإلجراءت اليت  بات املرا بعاألداء وتر ق تي يق قيد هيئات لاتت تد قا  اليت تصحيح مواطن الضعف بغرض ل
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ها  شا فمت ا بول؟(كت تاكيف مقابل املوارد أو معدل ادلاخل مقابل اخلارج معدل  مقهل معدل ا ل هل معدل و ل
بول أيضا  ؟مقاملدخالت واخملرجات 

ية • يق فعا لوتد شودةاأل أداء ق شاطات مقار،ملنهداف ا ية  يق اآلاثر ا ن وتد لللفعل شودة نق هل (ملنة ابآلاثر ا
تخدمة   ).لنتاجئ اليت حتققت؟تناسب املسـاملوارد ا

يق .3 تد سؤولني خالل ا شـهتا مع ا نا ها و يطة اليت مت تو سائل ا تقرير ا قوال ترد يف هذا ا م ليح مل ق سـ مل ضل  .لب

توبر  .4 يق يف أ تد كوخالل ا متع2009قل ساابت زماليئ من ج، ا سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا يل يدة ملك لسـ مع ا
يل بويون، تإيزا تش ب يد ساشا غا ناء، وا نة ا نة  شارة وأ سـيمديرة و م تس سـم ب جل ي لت سم إ ،ل قريس  باين، ئ ملدارة ا

يد إيف كوشار، بة  لسـوا ساعدة يف  سؤوةل  يدة دنزي دلون،  ناايت، وا بة ا ساعدة يف  شعسؤوةل  م م سـ ب شع م لم ل
نااي يل أرنو،لبا يدة إيزا بت، وا يل فرييرو، لسـ يد  ناايت، وا بة ا شـساعدة إدارية  سـ ب شع يم ل ل منسق وتقين العمل  مب

يوتون، يد أالن  ناايت، وا بة ا غيف  سـ ب لشع تقين ألف  ل لريس وحدة الفريق ا هرابء–ئ يد /لك ا تربيد، وا سـا لل
تيش، يك فرا ندو تقين ألف  مين هرابيئ من الفريق ا لتقين  هرابء–ك تربيد/لك ا تحي بن ابراهمي،لا يد  ف، وا تقين  لسـ

يث( تقين ابء ) كسملو هواء–لمن الفريق ا يف ا ل  يث/تكي سح .كسملو ساعدي أيضا  موأجرى  لرضا بني مجموعة ل ام
بو  يارمه يمن موظفي الو ياختمت ا ئشوا  .ع

 شكر وتقدير

بو من غري املوظفني عقدميأود ت .5 يع موظفي الوبو وأعضاء الو ناين إىل  ي خالص شكري وا ي مج ساعدهتم مت مىل 
يق يف جرتوقد  .وتوفريمه املعلومات والواثئق تد تاجئ ا شة  نا ق  لم ن يب فافاتيي،2010 مارس 5ق يد  يل مع ا فسـ  ل

يل بويون،) املراقب(مدير  يدة إيزا ية، وا نس، ريس اخلدمات املا يس كوك رو يدة جا ية، وا تبة املا ب سـ ل سـ ل لشع ئل ب  ن
شارةمدير يد ساشا ةمست و ناء، وا نة ا نة  سـ وأ ب جل لي ل تشم يد توناكي  ،تسـيغا باين، وا سم إدارة ا سـريس  مل لق ئ

نديوغلو،  .ئمراجع رييس يفيإ

ها ساابت وتا جئمراجعات ا ن  حل

  العملحميط

ساابهتالفحوصاتأجريت  .6 سؤوال عن مراجعة  نت  تني أخريني  يق يف  تد ياق هذا ا ها يف  ح  م ك نظم ل مسـ قنف  امس
تاجئواكن الغرض مهنا هو، تصاالت والاحتاد الربيدي العامليوهام الاحتاد ادلويل لال تلف ا ن مقارنة   .لخم

يذ هذه املقارنة .7 ية ، تنفوبغرض  ساب ا بو، فقد تقرر عدم ا يا يف الو ناء اجلارية حا يات ا نظر إىل  بنواب ت ي ل ب معل لل حل
ناية اجلديدة جاهزة بح ا ندما  ئجارها  ـي عقد ا ية اليت  با تص ع س ي لت تتح نهت لتاكيف املوظفني أيضا تسب ُحتمل و .ل

نة ذات الصةل، ألغراض مقارنة األرقام لوتاكيف أخرى ملمك تربط بإدارة املقر، أي اإليرادات ا أنظر املرفق (ت
 ).األول

ساابتقام زماليئ من و .8 سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا يل يةملك تا ل يف الفصول ا ية  ل ية ا يل إدارة ا تتح ب ل تحب لل ن
نظمة نادا إىل ا بو ا ية للو ملوا س ي تسطح سات لادلوية ل ساابت ملراجعة يالعلا سللمؤ واضطلع زماليئ  .أعاله حلا

يق تد ية هبذا ا ثالث ا نظامت ا يل مؤرش مقارنة معني  قتح ل ن ل للم ل ند  .ملعب بة األخرى تستكام  حملتسـاملعدالت والقمي ا
يات حصلوا  بة وإحصا ياانت احملا ئإىل  سـ يةب بارشة من ادلوائر ا ملعنعلهيا   م
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بة حميط  .9 يات(قاملرا نظمي وا لعملا  جراءات حصة اإلو) لت

ية، أي وجود  ية عىل هل مثة تيجاسرتا ية وا ية ا نظم إدارة ا ثة  بة وشامةل وحد نا ية  سطحخطوط تو ت ب ت ي سـ لجهي تح لل ن م
يع؟ فتوى ر  مسـ

ية  .10 ية ر بو مل تصغ اسرتا مسأحاط زماليئ علام بأن الو يج بىن وتوزيع حصص تي يةملإلدارة ا ية ا تا تحب لل مل خترج  و،ن
تدابأيضا  منو والطاقة ا سـياسة  ملسـ يد الكربون قد نلل رشوع  ُمة عىل الرمغ من أن  يحت يدة رئاسةفذ حتت م لسـ ا

شارة يل بويون، املديرة وا تإيزا ت ية عديدة .ملسب رشوع فرقا فر يه هذا ا تكون الفريق اذلي أولك إ عو ل بيد أن  .ملي
هوم حيددهزماليئ يرون أن  تقر  رشوع  ملفهذا ا يف رشوع عرضللويرد تعريف  .مل  ادلاخيل تعمميلا"يف للم املوجز 

ية  صصُخوقد  ".2009 فرباير 27للمدير العام املؤرخ يف  تني نيف مزيا بو لفرتة ا لسـنالو مبلغ  2011-2010ي
ند 225 000إجاميل قدره  لب فرنك سورسي مبوجب ا يد الكربونوفات  للمرص24.6ي رشوع  حتياخلاصة   .مب

ثال .11 ئة  تد هرابء وا تعلق اب ية  موتوجد لواحئ  ف للك ت ئات خ تقن بوهيأصدرهتا  ية عن الو يار نظمة، أحاطين . ج ملوداخل ا
باازماليئ علام بأن مثة تعلاميت إد تعلق بإدارة اخرية أو تعاممي إ يةل جدا  ملرية  ت يةباينقل ية ا ت وا تحب لل ناك بعض . ن هو

تعممي املؤرخ يف  ثل ا نة واألخرى  ها بني ا بغي  ية اليت حتدد القواعد اليت  تعاممي ادلا لا ي ي خل مل يق لفن  أبريل 24تطب
باين الوبو2007 ي اذلي اقرتح طريقة إلدارة اعامتدات  نوانه  .م تعراض "عويوجد أيضا تعممي داخيل  سـنة ا جل
تجدد " 2007 فرباير 16 ومؤرخ يف 54در عن ادلورة صالعقود  باين  تحيدد أن بعض عقود ا " إىل ما ال هناية"مل

بو ".العاديني"مع املمونني  توى الرمسي، مل تصدر الو يوعىل ا ية أيةملسـ نة  عىل جهي لواحئ أو خطوط تو جلحني أن 
بار إداريي الوبو نوعة وتكون من  تعراض العقود  يا ك ت ت  .مسـ

ية  تو صا  1ل

ية واحضة  بو حتديد اسرتا بغي للو يجأرى أنه  ي تي تعلإلن ية، أي ما  ية ا باين وا يدارة اعامتدات ا ت ب تحمل لل يةق ن  لتمناب
تدام نظمة و. ة الطاقووفورات ةملسـا ية عالوة عىلملأدعو ا بق عىل إدارة ا يا قواعد  بن ذكل إىل أن تصوغ ر تط لمس ُ

ية، وأن ت ية وا ُا سطح لت رشها يفلتح ية تنصدق علهيا، وأن  بو ادلا بكة الو خل  ي  ).تنرتاناإل(شـ

هزيات  باين وا هار دائريت ا تجهل إ لش تقدير؟ مينحهام مل  لالاعرتاف وا

ميي لعام  .12 يلك ا هر ا لتنظأ له باين بعد ًخلال  2009ظ هور وال مليف إدارة ا نصب املدير شاغرا لعدة  بح  شأن أ م ص
تا هممة الاضطالع هب .يزال كذكل يدة بويون مؤ قوقد تولت ا ت توى أعىلمنذا ادلور اإلداري لسـ  ويه اليت مسـ 

ناء اجلديدة ية ا يا يف  بتؤدي دورا أسا معل ومن شأن هذا الوضع املؤقت أن يؤدي إىل عدم اعرتاف اإلدارة  .لسـ
بات اليت  يا ابلوا جا شاطات اليت تولك لعل نفذ يف ظل ا شاطات  ناايت كون هذه ا بة ا تلف أفرقة  ننفذهتا  ت ن ب شع لخم ل ل

بو يف، مل جير. يعادة إىل الو َوحىت اترخي وصونا  ُ ن ناايت عىل ا أي حتديث جل بة ا ية  بلرسوم ا شع لمي ل بوولتنظ  .يللو

تصةل هبا، وهل حتدد عالقات اإلخطار هام ا يفة مع ا توافق مواصفات الو ملهل  ظ  ؟تعاضةسـ والاملت

هرت مواصفات الوظائف اليت ا .13 سـمتأ تعاقدين ناهالظ هام املولكة إىل املوظفني ا مل أن ا بو قد عند مل ييهنم يف الو تعي
نوات عديدة خلت يفة اجلديدة  .سـتعود إىل  يغة مواصفات الو تطابق  ظوميكن يف بعض احلاالت أن  ص أو ( ت

يفة ية املولكة للم) ظمواصفات الو هامت ا يقمع ا ياان ضافة إىل ذكل، ال توجد وإ .وظف احلايلحلقمل  ههذيف حأ
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سابقة ملوظفي  .سـتعاضةرة إىل عالقات اإلخطار والاأية إشا املواصفات القدمية شاطات ا بة عن ا لوترد تقارير  ن لتض مق

باين مرفقة طي مواصفات وظش ملبة ا همع   .ئفا

ية  تو صا  2ل

تصديق علهي بغي حتديث مواصفات الوظائف وا لأرى أنه  ها وتو اني يعوتأر شري بوها، قخي بغي أيضا أن  تو ضوح إىل ني
تقاريرمبادئ   .تعاضةسـ والالإعداد ا

هارات واملعرفة؟مثة ما يضمن إدارة هل   ملنقل ا

نع تداخل الوظائف،  .14 ية أية مادة  ية إدارة املوظفني احلا متال يوجد يف اسرتا ل تة مهنا، داخل الوبوحىت تيج ياملؤ  .ق
يومن شأن هذا الوضع أن يف ناصب أسا سـيض إىل عدم شغل  ية م تعاضة معلة، وعدم نقل املعرفة خالل  سـالا

هارات عقب تقاعد املوظفني عن  ياع ا ملاملوظفني، و ياروضعف أداءض ية خ  تعانة مبصادر خار جالا وعىل ضوء . سـ
هارات  ية ونقل ا ية املعرفة ادلا ملما تقدم، فإن زماليئ أحاطوا علام بأ خل لكثري من اوى إدارة فعاةل قصحىت تطال مه

بو هزيات الو يباين و حت ية .م نطوي الوضع الراهن عىل ثغرات يف حتديث الواثئق ا نو تغيريات اليت لال تواكب ا إذ لتقي
هزيات سم إدارة ا .لتجطرأت عىل ا ملويدرك ريس  ق نطوي علهيباينئ ية اليت  ي العواقب ا يقا  . هذا الوضعالسلب حتقو

تقاعد ثالث هدف ومراعاة  لهذا ا ل تأكد  موظفنيةل سم طلب يفظمن جتديد ول وكذا عدم ا ية، فإن ريس ا لقة خار ئ ج
شآت تويقا واحضا يريات عىل ا ية تويق أية  هات ا ثإىل ا ن تغ ث ملن ملع ته هذا العمل غري أن  .جل ِمل  يق ين تد قخالل فرتة ا ل

توبر   .2009كيف أ

تاكيف  لا نافع ل توفريملوا  لوا

تطابق أسعار تأجري  يارات مع أأماكن موقف تهل  ية؟لسـا سوق ا حمللسعار ا  ل

بلغ  .15 نوات عىل دفع  مدأب املوظفون  بلغ 35لسـ ياراهتم و هراي مقابل تأجري ماكن لركن  م فرناك سورساي  سـش  15ي
نارية لفرناك سورساي لركن دراجاهتم ا يا أكرث من  .ي بو حا لومتكل الو بانهيا ماكن  1 000ي يارات يف  ملركن ا لسـ

بىن معاهدأرابد بوكشمبىن (اخلاصة هبا  تعاون ةم، و تأجرة ) الرباءات بشأن لا بانهيا ا ملسـويف  بل، (م مبروكرت وغا
ثال يارات  تحدة وموقف موات  موالاكم، واألمم ا سـ ية اليت حتمك ركن ا .)للمل بادئ األسا لوترد ا سـ يف سـيارات مل

تعممي اإلداري  ناير 12املؤرخ يف  OI/3/2007لا ثري مم. 2007ي  هر جبالء أن األسعار املفروضة أقل  بكو ا يظ
يث أن أسعار  سوق  تداول يف ا حهو  سوق لم هراي220 و150ترتاوح بني لا ش فرنك سورسي  توسجل  .ي

ياراتإيرادات تأجري  نون لسـموقف ا ساب ا ملع يف ا ياراتتأجري "حل بلغ  ".66 120 لسـموقف ا ملويصل ا
ساب  هري املودع يف هذا ا حلا ي فرنك سورسي تقربا35 000 قدره مالش يط علام بأن مثة ف .ي نة مجلع حوأ مثيرصة 

سائدة  سوق ا نة مبوجب أسعار ا ئات اآلالف من الفرناكت يف ا ية تصل إىل  لإيرادات إضا ل لسـ م  2ما يقارب (ف
نة عىل أساس  سـيون فرنك سورسي يف ا لمل هراي200ي ش فرنك سورسي   ).ي

يه لركن يُو .16 نفس احلجم مو يا  بو يدمع ما ظفهر هذا الوضع أيضا أن الو بظ ل وعالوة  .بارشةمبطريقة غري سـياراهتم ي
يارات أنأماكن عىل ذكل، مفن شأن نقص  ثري من املوظفنيلسـركن ا وعىل ضوء ما تقدم، فإن . لك يرض مبصاحل ا

يزييُالوضع احلايل  ًهر  مت تعامل مع املوظفني اذليظ تأجرون نلا يف ا يارهتم وأوئك اذلين ال ماكان يسـ  للركن  سـ
باطن مل/ملسـتأجرفا .يسـتأجرون تأجر من ا لا يهاكن يملسـ بو ال فركن  ية من الو يارته حيصل عىل خدمات  ي  ي نسـ ع

تأجر  .يسـتوفرها للموظف اذلي ال 



WO/GA/39/2 
ATTACHMENT 
10 
WO/PBC/15/11 
APPENDIX 

7 
ية  تو صا  3ل

سأةل أسعار تأجري  يل  بو إجراء  بغي للو ية، أرى أنه  ية ا تصادية وفعاةل  ياق إدارة ا مليف  حتل ي ي ت ب نسـ ن تحق ركن أماكن للل
يا يه حا ميهتا مقارنة مبا يه  يارات ورفع  لا عل قسـ ية ويف حال قررت .ل ياسـهتا ا مترار يف اعامتد  بو الا يل الو سـ لتفضي سـ

تطابق األسعار، فإنين أرى أن عالوة عىل ذكلهذه تقديريتسعرية" مع ت من الرضوري أن  تلكفة ا ل ا  ركن اكنمل" ةل
يارات سأةل  .لسـا يل هذه ا هل  تقد أيضا أن من ا ملوأ حتل يد الكربونمضنلسع رشوع  ياق  ي  حتسـ  .م

تطابق العقود اليت أبرهم ياجات؟تهل  يني مع الا باين مع املمونني اخلار سم إدارة ا تا  مل حق  ج

باين واحلدائق .17 يانة ا يف و تظام يف عروض  يف اب نطقة  ملشارك رشاكت يف  ص نظ ن ن تت ج ويقوم فريق من موظفي  .م
شاركة يف العرض  شأن املقرتحات اليت تقدهما ارشاكت ا ميي  تقرير  يل هذه العروض وخيرج  تح ملالوبو  ب ب ل ب لي تقي

ب .األحاكملعايري الواردة يف ارشوط وطبقا للم يف موقد الحظ زماليئ أن  يدي"لتنظدأ ا يا تبعملهو ا" لتقلا ل حا
بو سم إدارة انهتز هؤالء فرصةاويف هذا اإلطار،  .ييف الو مل الاجامتع مبوظفي  شوا ق يف قباين وان لتنظبدأ ا م

توايت العمل(حسب الطلب  تلف  نادا إىل  سـا خم مس نذ يعمل الاحتاد الربيدي العاملي رشع يشـبه ما ) ت مبه 
ته مبا . 2009فرباير  نا يف  ثال الاحتاد الربيدي العاملي، فقد تراجعت تاكيف  يوابلرجوع إىل  ب نظ تل % 25نسبته م
 .يتقربا

ية .18 يانة أبرمت مع رشاكت خار يف وا جومثة العديد من عقود ا لص تظمة وعادة ما  .لتنظ بشأن منجتري مفاوضات 
نة وكل، ومع ذ .هذه العقود شآت  يانة اخلاصة  ُبغي اإلشارة إىل أن بعض عقود ا ي ن لص معي مب قعت مع مموين ن

يانة أخرى هزيات من دون طلب عروض من رشاكت  صا يعة اخلاصة  .لتج ثال اب لطبوميكن رشح هذا الوضع  م
تشآت والضامانت الرضورية املربطة هبا معوما نة ُجتدد و .للمن يا لك  يانة  سـعقود ا ن نادا إجراء منوذ(مضلص ستيج ا

ند اترخي انهتاء العقد) إىل احلاةل نوات  عوميكن مراجعهتا مرة لك ثالث أو مخس  سم إدارة  .سـ قوقد أكد موظفو 
يع عقود ا تفاظ  ية الا باين أ نا جبم مه لتمل يانة للحفاظ عىل جودة اح ليف وا لص  .تجهزياتظ

يص جحم اسـهتالك الطاقة؟ تاكيف  سمح تدابري احلد من ا تقلهل  ل ل  بت

ناايت معلأفضت  .19 ية  بية حتديث اإلدارة ا للن نظام(لتق توى ا لالهنوض  يق اخنفا)مبسـ بري يف ضحتق إىل  جحم ك 
هرابء والغاز يف عا رشات اآلالف من نتج بفضل وقد . 2 000 مقارنة بعام 2001م لكاسـهتالك ا عذكل توفري 

تدامة نواي بطريقة  سـالفرناكت  تني كام ييل .مسـ  :لسـنوالفرق بني هاتني ا

بلغ  • هرابء حبجم 43 000قدره متوفري  ثل اخنفاضا يف اسـهتالك ا لك فرنك سورسي  مي  365 000ي
 ساعة؛/كيلووات

اض يف اسـهتالك الغاز ـفـري مما أفىض إىل اخنـيك سوسـ فرن51 000مببلغ قدره املصـروفات فاض ـاخن •
يلووات980 000حبجم   .ساعة/ك 

نظمي  سني يف  توهذا ا تخدام لتح بل تدابري سـا هزيات جاء  قا سب لتج تخذ  بق أن اختذت أو سوف  حأخرى  ت سـ
باين املوجودة يري األضواف. ملا ثال، بدأت أشغال  يل ا تغعىل  مل بىنبس ته بعد يف لك  مء لكهنا مل  ومثة تدابري أخرى  .تن

ند هناية الهنار يا  باين أتوما ثل إغالق أضواء ا ها  عخمطط  يكمل م يص األضواء يف ،تل يارات أماكن تقل و لسـركن ا
يث الو شرتك  حا بط احلركة يف بعض األماكنمل يد، وكذا تريب أهجزة  ضبو املاكل الو ك  . حي
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يود املفروضة عىل ادلخول جتعل توزيع  باامللقا  صعاكتب عىل املوظفني أمرا 

سأةل توزيع املاكتبأوىل  .20 همة اهامتهمم عىل  سؤولون عن هذه ا مالزمالء ا بغي اإلشارة  .ململ إىل أن األماكن هنا ينو
توافرة يف العدي يني ملا تلفني إضا باين ويف موقعني  فد من ا خم بو والاكم(مل جتعل توزيع املاكتب عىل ) يمقر الو

با تفا .صعاملوظفني أمرا  تعني الا بب هذا الوضع،  حو يس يد مهنا املوظفون ظب نة فارغة ال  ساحة  يسـتف  ي مبىن (معمب
تعاون معاهدة يطه األمين بشأن لا ل، فإنه ترتتب عن ذكل تاكيف وعىل ضوء ما تقدم ).مبىن الاكم/حمالرباءات و

شاغرة اليت  بب حمطات العمل ا ية  لإضا س باطن أيضابف توبر م و.لال ميكن تأجريها من ا ، وصل عدد 2009كنذ أ
يهنا  توافرة أربعني وحدة تقربا من  باألماكن ا ي شأن ال15مل تعاون  بىن معاهدة ا ب ماكان يف  ل  يف 10رباءات وحوايل م

بةغري أن زماليئ أحا .مبىن الاكم ثل  شعطوا علام بأن بعض اخلدمات،  يق م تد قا يا  ادلاخيل ل نولو جوالرقابة و تك
توى أمين عال شأن الرباءات، اليت هبا  تعاون  بىن معاهدة ا هوةل إىل  ها  سـاملعلومات، ميكن  ب مل م س وعالوة . بنقل

ساحة  بىن معاهد" 2الطابق األريض "معىل ذكل، ونظرا إىل أن  يط األمين  ملتدخل أيضا مضن ا تعاون حمل لة ا
يود املفروضة عىل دخوها نظر يف ا ناسب إعادة ا لشأن الرباءات، ولرمبا يكون من ا لق ل مل  . ب

ية  لالفعا

ية العمل؟ هادفة إىل الهنوض بفعا هارات واملعرفة ا لهل تعزز إجراءات العمل نقل ا ل  مل

شاطاته ابلطريقة اليت .أنه ال يوجد وصف إلجراءات العملالحظ زماليئ  .21 نفذ  سم  نفلك  ي بة ق نا سـ يراها  م
نادا إىل ما يعرفه متام املعرفة ن. ستوا متل أن ترتتب عن ا ملمث إن من ا شاغراحمل برية، اةلصب ا سارة معرية  ك  ألمر فخ

ية العملُاذلي قد ي يةوإضافة إىل ذكل. لعطل فعا رشوع يف العمل ابملعايري احملا سب، أود اإلشارة إىل أن ا  لادلوية ل
يا يف للقطاع تطلب  نالعام  يق  و، الواقع إضفاء طابع رمسي عىل إجراءات العملمضي تد شاء نظام  قكذا إ لل ن
ثل  .ادلاخيل تلمة  موتصف الواثئق ا هام"و" اإلجراءات اإلدارية"ملسـ باين"و" ملتوزيع ا بة ا مليف  شع بعض " تصن

س بات اإلدارية لأل قنارص العمل املربطة ابلوا ت بات جع سؤوةل عن هذه الوا جام ا يلك" مباين "مضنمل مييلها . لتنظ ا
بة  تضمن هذه الواثئق ا بغي أن  يات كام يه، فإنه  يدية وإضافة إىل مواصفات ا نظر ا تضومن وهجة ا ت ي لعمل تقل ملقل ن ل

ية الويقة سؤول، واترخي صال ثل امس املوظف ا نوعة  بارية  ثنارص إ مل ت حع م رشف علهيا، ورمق ،مج مل وتصديق ا
نظام ترقمي حمدد سلفا  بقا  سخة  لا ط سخة (لن نسودة ا ية " Xnn.nn"لم ئوسخة هنا  ").Vnn.nn"ن

ية  تو صا  4ل

ية العمل ونقل املعرفة  ية الهنوض بفعا يا  بو بوصف إجراءات العمل وتضفي علهيا طابعا ر لأويص بأن تقوم الو بغ مس ي
تني وإدارة العمل  تعانة مبوظفني مؤ قوضامن الا تهسـ متل يف قبومرا مية، وكذا القضاء عىل أي تداخل  حم بطريقة  سل

هامبعض أنواع   . ملالعمل أو ا

باين  .22 تخدام ا هزي وا ملترتتب عن  سـ يات مكيات هائةل جت يل  يات الر ثري من  بو ألن ا معلمن العمل داخل الو معل حي لك
هواتف وغريها(تتطلب معال يدواي  يب وا لنقل اجلدران واألاثث واحلوا يات  ويف ).س ُما ييل إحصا ت ظهر عدد ئ

تقلوا يف الفرتة من  تقل  :2008ىل  إ2006ناملوظفني اذلين ا  يف عام 536، و2006 موظف يف عام 429نا
بة لعام . 2008 يف عام 470، و2007 تقدر حبوايل 2009لنسـأما اب تقلت  ف، فإن عدد حمطات العمل اليت ا ن
سعة األوىل من العام600 هر ا لت حمطة خالل األ  .ش

ية اختذه يف لا بأن قرار رشاء وقد أشار زماليئ عيل .23 لتقنهزيات واملعدات ا بو تج يان موظفون من الو يبعض األ ح
نوعغري مطلعني عىل  يارات من هذا ا ية املطلوبة الختاذ  هارات ا لا خن   أنه من الرضوري اإلطاروأرى يف هذا . لتقمل
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ية، حىت  هزيات ومعدات  يني يف لك مرة تدعو احلاجة إىل رشاء  يني ا نصاحئ املوظفني ا ناس  نالا ن ن ب تقت جتتق ملعئ لسـ

تا أطو هرم اإلداريقولو تطلب األمر و نصاحئكام أن . لل عرب ا تعانة  بالا هزيات  األخصايئسـ تكفل أن ا لتج  سـ
ُ بأهنا سوف عن عمل اتمسـتكون مت رشاؤها يواملعدات اليت  رسعة وت بتخدم   .يرسسـ

ية  تو صا  5ل

تظام أقرتح أ سعي اب بو يف ا نن تفكر الو ل تصني إىل اي يني(خملحلصول عىل وهجات نظر املوظفني ا  طرحعند ) لتقنا
تخصصة ا هزيات ملألعامل ا لتجشأن ا شرتايهتب ناقصاتمأو   . للما 

يف .24 ية  ياك هزيات ا بالغ الارياح كون غرف ا باين، شعر زماليئ  نظوبعد زايرة ا مل ت ب يكمل نتج طيل اجلدران ، إذ ت للغايةةل
نة، وهذا األمر غري معمول به ابلرضورة يف هجات أخرىتونظ  .لسـف هذه الغرف أربع مرات يف ا

 اءمؤرشات األد

ثالث–معدالت املردودية  نظامت ا ل مقارنة بني ا  مل

توي املقارنة مع الاحتاد ادلويل لالتصاالت والاحتاد الربيدي العاملي، تقرر بأن  .25 ُحيليك  تلف مؤرشاتتسـ خمسب   ت
ية ية وا ية ا سطحإدارة ا ت لب تح لل بة للغاية  .ن ثالث  نظامت ا ية مقارنة القمي بني ا صعوأحاط زماليئ علام بأن  ل مل معل

باين أل يانة ا تلفة  توايت ا ثريا، وا نة  با ية ا هزيات ا باين، وا يلك ا ها  تلفة، أ ملباب  لص خمل سـ ك ي ت ن مل ه خم ملسـ مل تق لل تج مه
هزيات، واألهداف اليت سطرهتا لك  سمعهتالتجوا ها خدمة  لنظمة  س تلف املعدالت اليت  .مثال لنفم ند  خمو تس ت

بت  تني حتسا ية لفرتة ا سا ية و ياانت إحصا لسـنإىل  ب ح ئ  . 2008-2007ب

ُو .26 نظامتت بة  نوية اب يانة ا ية تاكيف اخلدمة وا تا للمهر الرسوم ا سـ سـ لص ل ل نل لل بت عىل أساس ل، ويه تاكيفظ حتس ا
ساحة تب وإجاميل ا ساحة ا ياسا عىل  ملاملرت املربع و ملكم  . ق

ساحة نادا إىل إجاميل ا نظمة ادلوية ا نوية  تاكيف ا ملا ل للم سـ ل ستل نظمة ادلوية ابملرت ل نوية  تاكيف ا لا للم سـ ل تبلل ساحة ا نادا إىل  ملك املربع ا مت  س
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يانة         ئة الصون/لصا تد يف ا فا ل هواء/ لتنظ ليف ا هرابء  .تكي يانة       لك املاء وا يف    الصون/لصا ئة    لتنظا تد فا هواء تكييف/ل هرابء  لا  واملاء لكا

ساحة:2الرمس  بقا إلجاميل ا مل  ساحة ا:1الرمس  ط بقا  مل  مل  كتبط

بو ما يقارب توبلغ  .27 سجةل يف الو هرابء واملاء ا يتاكيف ا مل نة،  ي فرناك سورساي عن لك مرت مربع36.50لكل لسـيف ا
بلغ يقع تني األخرينيموهو  نظم بني تاكيف ا يص تاكيف  .ملل لوقد أدت تدابري توفري الطاقة األوية إىل  تقل ل

هرابء، إضافة إىل خطوات أ تخذ قربا لكا يخرى  هرابء عن . )18 أنظر الرمس(تس  لكومع ذكل، فإن اسـهتالك ا
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تني األخريني  تني ادلو بو مقارنة اب يلك موظف يظل عال للغاية يف الو نظم لي  يف املائة أعىل مقارنة 50 ما يقارب –مل

نظمة ادلوية  لاب نظمة ادلوية 80 وما يقارب 1مل ل يف املائة مقارنة اب  .2مل

بو عن لك موظف  .28 بلغ اسـهتالك املاء يف الو يو با مرت97.15للك مرت مربع ي نوايامكع  بة  .سـ  نسـيامن تظل  ب
تني األخريني تني ادلو يالاسـهتالك يف ا لنظم نخفضةمل  مرت مكعب يف 31.17 مرت مكعب يف األوىل و15.41 :م 

توايل مم1/3 و1/6األخرى، أي  بل عىل ا يه الاسـهتالك يف الو يا هو  باب اليت تربر هذا  .وعل سـومن بني األ
تالف يف اسـهت توحخالا نظام دوران  ية تعمل  مفالك املاء أن للوبو انفورة خار بج نظر إىل هذه الظروف و. ي لاب

ياه اليت تصب فهياباخلاصة، أشعر  يص جحم ا نافورة و تخدام ا يص عدد مرات ا بو  بغي للو ملأنه  تقل ل سـ تقل ي وأود  .ني
نة، اإلشارة إىل أيضا، ولو أنين ال أق ية  يدم أية و نظامت غريت أمعص هزة (ِمبوالاهتا العادية ملن إحدى ا جملا

ياه ) لابشطف املايئ بوالات دون  مإىل  تطلب  ).ِمبوالات انشفة(ِم نا، فإهنا  بة للحاةل اليت بني أيد تواب ي لنسـ
يا جنولو ئتك ساعد عىل حامية ا ية  بي إبدا ت تاج إىل املاء  .ةلع يا اليت ال  نولو نوع من ا تخدام هذا ا حتوسمح ا ل سـ جي لتك

 .)ن لك شطفما يقارب مثاين لرتات ع(

تحقق من توفري خضم من املاء؛ • تخدام بفضل ما  ييص تاكيف الا سـ ل  تقل

يب الرصف؛و • نب انغالق أان بة، األمر اذلي  يوم ا تخلص من ترامك بلورات الاك با جي لصل سـ  لل

بات عىل جدرانو • تخلص من ترامك الرت سـا بو ل بىن تالاِملا ية اب ملا بقع الصفراء؛ملطل تايل من ا تخلص اب ل، وا ل  ل

يانة تقليص تو • صاكيف  بول ئة تالاِملا يف حتافظ عىل ا تخدام مواد  بياب نظ لسـ  . ت

تني األخريني، إذ و .29 تني ادلو بو أقل من تاكيف ا هواء عن لك مرت مربع يف الو يف ا ئة و تد يتاكيف ا نظم ل ي ي ل لل مل ل تكف
تني أعىل  .ي فرناك سورساي للمرت املربع الواحد5.60تبلغ  تني ادلو تاكيف يف هاتني ا سـوا ي نظم ل نل ل %. 90بة بمل
شآت أجدوا تني هام ألن الوبو متكل  تني ادلو ُّملقارنة بني هاتني ا ن ي ي منظم ل يك أن  ل، ونظام عزل احلرارة أفضمل هان

ية هواء يف الوبو أكرث فعا يف ا لأنظمة  ي لي نظمة ادلوية ومع ذكل، . تك لبغي اإلشارة إىل أن ا مل  أعدت خطة من 2ني
يص هذا  هامة اليت هتدف إىل  تقلالرتماميت ا نوع من املرصل  .وفاتلا

تني األخريني .30 تني ادلو بو مقارنة اب يانة والصون عن لك موظف، فإهنا أعىل يف الو يأما تاكيف ا نظم ي لص لل هر  .مل تظو
بقا2 و1املقارنة بني الرمسني  تاكيف  نا يف ا تالفا  ط بوضوح ا ل ل يب ساحةخ سـمي هذه  .مل إلجاميل ا ند  تقغري أنه  ع

ساح تاكيف عىل لك مرت مربع من  ما ل تب، ل تني األتتساوى ملكة ا تني ادلو بو مع ا تاكيف يف الو يا نظم ي ل لل خريني مل
توى ممكن من  ). أدانه31أنظر أيضا الفقرة ( بذل قصارى هجودها لضامن أعىل  بو  بغي اإلشارة إىل أن الو سـو ت ي مي ن

يانة والصون يا  تاكيف املرتفعة  رس ا بانهيا، األمر اذلي  للصاجلودة يف  س ل بل نم  . يف

تاكيف عن لك موظف ويظل إجاميل .31 ل ا يانة والصون(ل هواء وا يف ا ئة و تد هرابء واملاء وا لصا ي لل ف معوما ) تكلك
نظمة ادلوية لاألفضل يف ا هرابء واملاء . 1 مل بة ملعدالت ا بو عن لك موظف اب لكويف حني أن تاكيف الو سـ ي لنل

نخفضة، إال أن تاكيف  باكة تاكيف  هواء وا يف ا ئة، والهتوية، و تد لوا ل سـ ي مل ل لف  .يانة والصون فهيا أعىللصاتك
ية احلفاظ عىل  تظمة  يانة بطريقة  تامثر يف ا نطوي عىل الا بو اليت  ية الو سري ذكل ابسرتا بغوميكن  ن لص ت ي يج متف س ت

يدةمعداهت ية يف حاةل  ياهتا ا جا و تن ية ،لتحب يق هذه الاسرتا ية  يجوها اعامتدات ما ب تل لتط يجة ذلكل، فإن معدل . ل نتو
ية  تاكيف الصا للإجاميل ا ل ية عن لك موظف مرتفعة أيضافل يات ا تساحات وا ب تحم لل  . ن

بو  .32 تب عن لك موظف يف الو ساحة ا يويفوق معدل  تني 25ملكم ساحة أوسع مما يف ا نظم مرتا مربعا، ويه  ملم
تني األخريني، اليت تصل إىل  نظمة ادلوية 14ليادلو ل مرتا مربعا يف ا نظمة ادلوية 23و 1مل ل مرتا مربعا يف ا ومع . 2مل

نطقذكل، و بدأ  ممن  بو يم باين أوسع يف الو ساحة ا بة مائوية من إجاميل  تب  ساحة ا ي، فإن جحم  مل م سـ كنم  ملك
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تني األخريني )  يف املائة39( تني ادلو يمقارنة اب لنظم تاجئ، فإن إعادة  ). يف املائة27 يف املائة و28(مل لنوعىل ضوء هذه ا

بو قد يزيد يف عدد  ساحة املاكتب الفردية يف الو ييلكة  م بو أصال الاجامتعاعات قه تاج إلهيا الو ياليت   . حت

نادا إىل 3ظهر الرمس يُو .33 ساحة ا سـامي  ست  للم تخداهما تق ، " مؤمترات ومقايهقاعات"، و"امكتب"ـسـا
يض/ممرات"و يارات"، و"حمرا  ".خمازن"، و"لسـمواقف ا

 

نادا إىل ان :3الرمس  بىن ا ساحة ا ستبة  مل م  هسـتخدامسـ

ساحة 4.2يلوبو أقل من تظهر نظرة عىل هذا الرمس أن ل  أن  عىل حني للمؤمتراتقاعاتم يف املائة من إجاميل 
نظمة ادلوية يتنسب ل ا توايل15.5و يف املائة 9 إىل نتصال 2و 1مل أود اإلشارة إىل أن بيد أنين . ل يف املائة عىل ا

رشوع إلشاء قاعة جديدة للمؤمترات  تو عىل  ية العامة للوبو وافقت  َا ت ن لل ي يجة ذلكل، فإن .  مقعد900ع َسممجلع نتو
تجاوزا بح  يه أعاله  شار إ ساحة ا ممؤرش ا يص ل مل  . عام قريبسـمل

بة للمعدالت  .34 ميكن للقارئ الرجوع إىل اجلدول املقارن اذلي يرد  وألنسـأما اب يف املرفق فالقمي املقارنة األخرى، 
تقرير يات يف هذا الصدد ألن العديد مث إنين .لاألول من هذا ا تدابري اليت هتدف إىل صلن أقدم أية تو ل من ا

يد الكربون"توفري الطاقة ال تزال طي  حتيرشوع  نا أو " م  . إلهيا مضن فقرات سابقةقتطر

 مسح الرضا

تخدمون راضون؟  ملسـهل ا

ياب أية واثئق ذات الصةل .35 سحا ، ومن أجلغويف  ية، أجرى زماليئ  ية وا ية ا م حتديد تأثري إدارة ا سطح ت لب تح لل ن
سح مل جيي بدءنبغي ابدئ ذيو. للرضا يِرمل اإلشارة إىل أن هذا ا نظور  .ةعلم بطريقة  يجة ذلكل ومن  مو نت

ثل إحصايئ حبت،  سح متال  ملتاجئ ا نة صغرية، ما إذا  .واقع احلالن يل، عىل أساس  سح اكن هيدف إىل  يفا حتل عمل
تخلص تاجئ ا تطابق مع ا ية  ية وا ية ا تخدمة يف إدارة ا سـاكنت املوارد ا ن ت سطح ت ب ملسـ ل ل تح ل لمل ة، أي ما إذا اكن ن

يدون   . اخلدماتراضني عىل ملسـتفا

ئةل الواردة يف املرفق  .36 تحويل األ بقا ذلكل، فإن زماليئ قاموا  سـو ب ثاينط ية من موظفي لا شوا نة  ئ أدانه إىل  ع عي
تلفة باين  خمالوبو يعملون يف  نادا إىل عدد األجوبة اليت مت احلصول علهيا. مي سؤال معدل الرضا ا هر أمام ا تو سيظ . ل

سح الرضا هذا سوى ملو شارك يف  م  يل من املوظفني اذلين طلب إلهيم ذكل% 50ي ٌأو أكرث  وأود اإلشارة  .بقل
بة للموظفني بارية اب شاركة مل تكن إ سـإىل أن ا لنمل  .ج
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سني  .37 تلفة  يقات والاقرتاحات ا يق ا تد باين خالل إجراء هذا ا بة ا تحوقد قدم زماليئ إىل ريس  خمل تعل ل مل للشع ل ق ئ

ياالواردة يف هذ نا ياانت  ئه الا ث بت ثفة بعض احلوايش اليت أرى أهنا غري أنين  .سـ يد تقدمي بطريقة  مكأرى أنه من ا ملف
ية أو أهنا ذكرت عدة مرات  :مهاألكرث أ

هواء جافا للغاية؛ •  ليصعب حتديد درجة احلرارة يف املاكتب، األمر اذلي جيعل ا

سجاد األريض، و • يان، وخاصة ا نظف املاكتب يف بعض األ لال  تعاض؛حت بعث عىل الا موهو أمر   ي

يض،أما و • بعض األشخاص، وعدم وجود ورق ف حاملرا شني  سلوك ا شأن ا يقات  لمثة بعض ا مل ل ب لتعل
يد اجلراثمي مبا يكفي ية يف حاوايت  .مباملرحاض والصابون و شافات الور برية من ا قمث إن وجود أعداد  ن لك

بذير ألنه إىل املرحاض يؤدي  ثري من ا لتا شافة واحدة يف لك مرة؛تخدمني ملسـيصعب عىل الك  نإخراج 

سحمل يف املائة من ا20أشار و • شافات املرحاضملشاركني يف ا  .ن إىل أنه يؤيد حفص 

 اخلامتة

بو .38 ية يف الو ثا بق للمرة ا يق اإلرشاف املايل هذا مقاربة  يثل تد ن ل تط ُمي يل . ق يل موضوع  ثوقد شعرت بأن  محتل
نظامت ادلوية ا لابلاكمل يف ا ل ساابهتا قد ثالث اليت مل نةمينح ادلول األعضاءحأراجع  مية مضافة  معي   وملا اكن .ق

نفصل ياغة تقرير  بو، فإنين قررت  ساابت الو يق  تد تاد  مهذا العمل ال يدخل يف إطار العمل ا صق ي ح ل . ملع
يق الهنايئ  تد يق، ألن ذكل ال يصدر إال بعد ا تد تقرير أي وهجة نظر عن ا يعة احلال، ال حيوي هذا ا قو لق ل ل بطب

يةل لشوف املا  . لك

نظامت دويةسـبقتوكام  .39 ل اإلشارة إىل ذكل يف املقدمة، فإنه يصعب مقارنة ثالث  يق أن لكنه مي. م تد هذا ا قكن  لل
تجارب واملامرسات الفضىل بادل ا لنح فرصة  ت يد العملُ وأن حيدد تكل الفرص اليت مت،مي  .شـكن من تر

يل ِّكَُموي .40 نة جلدول الوارد يف املرفق األول من هذاحتلن  نات ا تاجات عن ا تقرير من اخلروج اب ملمكا ا ي سن ت تحل لسـ
بو ية يف الو ية وا ية ا يعىل إدارة ا سطح ت لب تح لل تغل لك الوة عىل ذكلقد أحطت عو. ن نظمة مل  سـ علام بأن ا تمل

هدفحتقيقتعمل يف هذا الاجتاه  وأهنا ،تقليص جحم اسـهتالك الطاقةا من أجل نإماكياهت هذا ا لا  شاء . ل يدفع إ نو سـ
يد الكربون"معل معين بـفريق  حتيرشوع  بل" م بة من أجل ا نا ملسـتقالوبو إىل إجياد احللول ا سـ مل  . ي

رشوع املعايريعالوة عىل و .41 تعلق  مبذكل، أود اإلشارة إىل أنه فامي  ية ي العام، ال يزال مثة  للقطاع لادلوية سباحملا
تطابق مع املامرسات الفضىل يات  ثري من العمل جلعل ا تا لعمل يق ادلاخيل بغ وذكل ،لك تد قية ضامن نظام  لل

ية املرصوفات والهنوض بإدارة بو عىل اختاذ ومب. لواملردودية والفعا يا أن األمور عىل هذا احلال، فإنين أحث الو
بة نا سـاخلطوات ا  . يف هذا املضامرمل

 

يع(  )قتو

 غروتري. ك

  مدير

ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا يل  ملك
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ساابت اخلاريج(   ) حلمراجع ا

 :املرفقات

ثالث )1( نظامت ادلوية ا لملخص جدول املؤرشات  ل  للم

يمي المكي )2( لتقسح الرضا اب  م
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 1.9381.944.00333.02املرفق األول 

 
تةخمترص القمي  ثالثقاملؤ نظامت ادلوية ا ل  ل  للم

 
نة/0   لسـا

نظمة  ملا
 1لادلوية 

نة/0  لسـا
نظمة  ملا
 2لادلوية 

نة/0  لسـا
بو  يالو

 

هرابء واملاء اب لكتاكيف ا ملرت املربع ل
تب( ملكساحة ا  )م

44.52 31.65 36.47 
مرت /يفرنك سورسي

نة/مربع  لسـا
هرابء واملاء ابملرت املربع  لكتاكيف ا ل

ساحة(  )ملإجاميل ا
12.35 8.42 14.37 

مرت /يفرنك سورسي
نة/مربع  لسـا

هواء ابملرت  يف ا ئة و تد لتاكيف ا يف ل تكل
تب(املربع  ملكساحة ا  )م

23.42 40.49 14.22  
مرت /يورسيفرنك س
نة/مربع  لسـا

هواء ابملرت  يف ا ئة و تد لتاكيف ا يف ل تكل
ساحة(املربع   )ملإجاميل ا

6.50 10.77 5.60 
مرت /يفرنك سورسي

نة/مربع  لسـا
ساحة  تب(ممعدل  ابملرت املربع ) ملكا
 عن لك موظف

14.22 23.42 25.01 
 موظف/مرت مربع

ساحة ابملرت املربع ) إجاميل(معدل  ملا
 عن لك موظف

51.26 88.02 63.48 
 موظف/مرت مربع

تب ابملرت  ساحة ا يف  ملكتاكيف  م نظ تل
 املربع 

59.94 41.87 35.57 
مرت /يفرنك سورسي

نة/مربع  لسـا
ساحة ابملرت  يف إجاميل ا ملتاكيف  نظ تل

 املربع
16.63 11.14 14.01 

مرت /يفرنك سورسي
نة/مربع  لسـا

يانة صتاكيف  تب /ل ساحة ا ملكصون  م
 ابملرت املربع

125.89 114.49 120.30 
مرت /يفرنك سورسي

نة/مربع  لسـا
يانة صتاكيف  ساحة /ل ملصون إجاميل ا
 ابملرت املربع

34.93 30.46 47.39 
مرت /يفرنك سورسي

نة/مربع  لسـا
هرابء عن لك موظف نة/موظف/كيلووات197813. 53,2495.61,3514. لكاسـهتالك ا  لسـا
نة/مكعب رتم/لرتات 97.15 31.17 15.41 اسـهتالك املاء عن لك موظف لسـا

يلووات عن لك موظف ئة اب تد لكا ف  ل
2,970.898,924.95 5,006.59 

مرت /يفرنك سورسي
نة/مربع  لسـا

هرابء واملاء عن لك  لكمعدل تاكيف ا ل
 موظف

633.30 741.20 911.95 
فرنك 

نة/موظف/يسورسي لسـا
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هواء لتاكيف معدل  يف ا ئة و تد لا يف تكل

 عن لك موظف
333.11 948.25 355.68 

فرنك 
نة/موظف/يورسيس لسـا

يانة لصمعدل تاكيف ا الصون عن /ل
 لك موظف

1,790.58 2,681.53 3008,16 
فرنك 

نة/موظف/يسورسي لسـا
ساحة   +ملصايف معدل إجاميل ا

ية عن لك  ية ا تتاكيف ا ب تحل لل ن
 موظف

4,811.04 6,794.95 .56,6697 
فرنك 

نة/موظف/يسورسي لسـا

تاكيف بإجاميل املرت املربع لإجاميل ا مرت /يفرنك سورسي 120.82 77.19 93.85 ل
نة/مربع  لسـا

هرابء لـ  لكمعدل تاكيف ا  1000ل
تني  لسـنيلووات لفرتة ا  2007/2008ك

120.64 
قمية غري 
بة تَسمح ُ 

116.72 
 1000/يفرنك سورسي

نة/كيلووات  لسـا
 لرت لفرتة 1000لمعدل تاكيف املاء لـ 

تني   2007/2008لسـنا
.243 

قمية غري 
بة تَسمح ُ 

2.87 
مرت /ي سورسيفرنك
نة/مكعب  لسـا

بة مائوية من  تب  سـساحة ا كنم ملك
ساحة  ملإجاميل ا

28% 27% 39% % 

هرابء ابملرت املربع  إجاميل (لكاسـهتالك ا
ساحة  )ملا

.40102 .4449 123.08 
نة/مرت مربع/كيلووات  لسـا

يلووات عن لك مرت  بة  ئة  تد كا سـ كنل ف
ساحة(مربع   )ملإجاميل ا

57.95 101.39 78.87 
نة/مرت مربع/كيلووات  لسـا

لتاكيف املوظفني ابملرت املربع من 
ساحة  ملإجاميل ا

19.33 18.08 31.62 
مرت /يفرنك سورسي

نة/مربع  لسـا
تب ملكساحة ا  مرت مربع 21,555 5,750 14,508 م
 مرت مربع 2692, 5503, 7194, قاعات الاجامتع

 مرت مربع 9,785 4,650 11,879 املمرات
يارات  مرت مربع 10,522 3,900 5,884 لسـموقف ا

 مرت مربع 10,589 3,760 15,451 زناخمل
ساحة  مرت مربع 54,720 61021, 29052, ملإجاميل ا
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ثاين ا  1.9381.944.00333.02 -لملرفق ا

نظامت ميمي ثالث   "رضا املوظفني: "تق
 
سؤال  لا

 

 
نظمة ادلوية  لا  1مل

 
نظمة ادلوية  لا  2مل

 
بو  يالو

ية  انمعوما، هل أنمت راضون ع بنباين وا لمل
ية؟  %96 %89 %83 لتحتا

بمك درجة احلرارة يف املاكتب  نا سـهل  هر (ت يظال 
ية  ئةل فر عجبالء الفرق بني ثالث أ يف "سـ

يف يف "، و"يف ما بني الفصول"و، "لصا
تاء  ؟"لشـا

50% 42% 78% 

يفة مبا يكفي؟ باين واملاكتب  نظهل ترون أن ا  %70 %59 %83 مل
باين  يانة ا ملهل ترون أن  بة وجترى ص سـنا م

تظام  يف، ومجع القاممة(ناب لتنظثل ا  %95 %78 %92 ؟)م

ناسب؟ن هل ترون أ نوافذ  ميف زجاج ا ل  %90 %72 %75 تنظ
يض مبا  يف املرا يانة و حهل ترون أنه يمت  نظ تص

تظام  نظافة(نيكفي واب ناشف /لا متوافر 
ية/املرحاض ناشف الور قا  ؟)مل

83% 56% 81% 

بغي لعامل ا لتهل ترون أنه  نظيف ملء ين
 %23  %42 اسـامترات الفحص؟

باين  قوهتا، (ملهل أنمت راضون عن اإلضاءة يف ا
 %82 %100 %75 ؟)املمرات /لعملاوأماكن 

رسعة هل ترون أنه ي شالك  بمت حل ا تغيري (مل
تابيااملص  %81 %69 %92 ؟)رئلسـح أو ا

ية واخلطوط  خلهل أنمت عىل عمل ابللواحئ ادلا
ية اخلاصة بإدار تو جهيا ية؟ل ية ا باين وا تة ا ب تحمل لل   *%33 %32 %8 ن

بمك تفي  ساحة  تهل ترون أن  مكم
ياجاتمك  %82 %84 %75 ؟حتاب

ما يه األمور اليت ترون أنه من املمكن 
 ؟حتسيهنا

 36 قارن الرمس  

 
تـو هذا اجلـال يدع )* يةل للـجهيطوط توـغراب إذ ال توجد سوى خـسواب عىل الا وا ـين أجابواملوظفون اذل. ايةـغـقلية 
ية تكونأشاروا إىل أن اللواحئ لرمبا " نعم "ــبـ شابكة ادلا توافرة يف ا خل  ل يت(م  .مه عىل صواب يف ذكل، و)نإنرتا

 

 ]ثهناية امللحق والويقة[ 

 ]ث والويقةاملرفقهناية [

 


