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  لويبوالعامة ل ةمعياجل

  )الدورة االستثنائية العشرون(التاسعة والثالثون االجتماعات  سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

تقرير سنوي موجز ملدير شعبة 
  التدقيق الداخلي والرقابة اإلدارية

  األمانةمن إعداد

نوي املوجز ملدير  هيف .1 تقرير ا سـذه الويقة ا ل يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةلث تد قبة ا ل   .شع

بو مدعوة إىل اإلحاطة علام  .2 ية العامة للو يإن ا مجلع
يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةبتقرير مدير  تد قبة ا ل  شع

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 

نوي موجز ملدير   سـتقرير 
يق ادلاخيل والرقابة اإل تد قبة ا ل  داريةشع

 2010ن يويو 30 إىل 2009ل يويو 1من 

ية .أوال  سـمعلومات أسا
يق ادلاخيل والرقابة .1 تد بة ا قالغرض من  ل بة(  اإلداريةشع ية ) لشعا بو هو الاضطالع الفعيل ابلرقابة ادلا خليف الو ي

نظمة بة توتوىل . مليف ا نةالعامة مبوجب هممهتا لشعا تقالالفحص أعامل  ملعلا يمي اب لوا سـ بو أ بية يفلتق ينظمة الو
ية وإجراءاهتا  يات واإلدارية بالرقا لتحسورفع تو ينيومن مث تقدم إىل اإلدارة وغريها من هنا، يص تاجات ملعنا سـتن ا

ساعدة  يات سديدة وضامانت و ممعقوةل وتو يةص ياهتم بفعا سؤو لشأن أداء  ل م يق رساةل وعىل حنو أفضل ب حتق و
ها بو وأهدا فالو  .ي

بة يف مايوقد و .2 ئت ا لشعأ توى ادلاخيل.2000نش يمي عىل ا يق وا تد يفيت ا سـ ومشلت هماهما يف األصل و ل ملظ تق . لق
يوبصفة بة أيضااكنت  ة،مس غري ر يق ًحمطة لشعا نةللتحق مركزية  بو . يواملعا ثاق الو ية العامة عىل  يومبوافقة ا ي ممجلع

يق ادلاخيل قتد مترب 1لل مترب (2005سب يف  يق ) 2007سباملعدل يف  تا ا يفت و تحقأ ليف ظ نةواملعض  إىل همام  حتديدايا
بة شطهتا يف تطورت مواصفات مث . لشعا يمي وأ يفة ا نو نة إطارلتقظ يمي اليت وافق علهيا املدير العام  ياسة ا سـ  لتقسـ
يمي 2007 سم ا شاء  لتق وإ ق نةن نة يواملعا  .2008سـ 

يق ادلاخيل أن يرفع  من 23الفقرة يض قت .3 تد بو  قثاق الو لل ي بة مي نواي موجزالشعمدير ا ًتقريرا  ًً  إىل املدير العام سـ
نجزة تنينسخو يه األشطة ا تعرض  يق،  تد نة ا ساابت اخلاريج و مل إىل مراجع ا ن سـ ل جل فحل ها اهتاتوهجويق ق ونطا

يات تو يذ ا تقدم احملرز يف  صوا ل ية العامة. تنفل تقرير املوجز إىل ا مجلعمث يرفع ا يق ّتعدإضافة إىل ذكل، . ل تد بة ا ق  ل شع
بة  تقارير  اإلداريةادلاخيل والرقابة ية  ية دا تضإعال مقخل يق من الاطالع يةفصلوم تد نة ا متكني املدير العام و ق  ل جل ل

نجزة شطة الرقابة ا متر عىل أ ملا ن بة أيضا عرضوتقدم. ملسـ شطهتا الشع ا ثاق، الفقرة (ن عن أ ناء ادلورات ) 22مليا ثأ
ية نة الربانمج واملزيا ية  نالر للج تقرير املوجزن ّكميو. مس بو بصفة عامة نية ملع أيضا أمه األطراف الا من يوموظفي الو

شطالاطالع  بة وتقاريرهانعىل أ ناء أداء لشعة ا ها أ تحدايت اليت توا ث وا  .واليهتاهجل

يا ية .ناث شطة الرقابة اإلدارية ادلا خلملخص أ ن
 

نظرملخصيرد أدانه  .4 يد ا ية خالل الفرتة  شطة الرقابة ادلا ل أمه أ خل   :قن

يق ادلاخيل )أ (  تد قا  ل

نظر صدرت تقارير "1" يد ا يق خالل الفرتة  تد ل ا قل يةاملوضوعات يفق تا ل ا  :ل

بو •  ، 2ينظام الرواتب يف الو

بة • تعاون  هاحتقيقو اإليرادات قمرا  ،  الرباءاتبشأنليف نظام معاهدة ا

بة •   ،يف نظايم مدريد والهاي هاحتقيقو اإليرادات قمرا

                                                           

يق ادلاخيل  1 تد بو  قثاق الو لل ي مترببصيغته املعدةلمي  .WO/GA/34/15ثانظر الويقة . 2007 سب يف 
لناقصة دوية حمدودةأسفرت  2 يار رشكة اك عنم يق املذكورة . يج. أم. يب. خت ا تد همة ا قلالضطالع  يق ادلاخيل بلمب تد بة ا قإرشاف  ل  .والرقابةشع
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ناء اجلديد   • برشوع ا مترب حىت(لم  ،3)2009سب 

يق أعاملمتابعة  • تد ق ا شأن أمن املعلومات 2008لسـنة ل بة  - تواألعامل املربطة بهب  قومرا
نفاذ إىل يةلا بو املعلوما ت أنظمة الو   ،ي

بةتقيمي ثغرات  • ية،قيف املرا  خل ادلا

يداين ووأجنز  "2" يق ا تد ملا تقارير أعدتقل رشوعات ا ل  ناهام هات حلوأ شموةلجل إىل ا ية اب ملا يق  بغتد قل
يق علهيا يق اجمل. لتعلا تد قومشل ا يةل تا لاالت ا  :ل

ناء اجلديد  • برشوع ا  ،)2010ن يويو حىت(لم

بة • تحكمي والوساطة، هاحتقيقو اإليرادات قمرا  ليف مركز ا

شاريون  • يااملأجورون ستاخلرباء الا  .حمل 

يق ادلاخيل لتخطيط لا واثئق ثناّقد حدو "3" قتد ياجات (ل يل الا يمي اخملاطر و ية و تالاسرتا حتل حيج تق ت
تني وخطة العمل وبرانجمه ل نا) 2011-2010لسـنفرتة ا ناها وأدر جوا يدة سـتمكل يقات  مف فهيا  تعل

يقمن ا تد نة ا قملدير العام و ل تني ل خطة العمل املفصةل وجاء يف. جل حتديد  2011-2010لسـنفرتة ا
يق يف   إىلحتياجاتالا تد قا ية ل سائللجماالت العمل ذات اخملاطر العا ها ملوا تيض تد يق اليت  قيق

يوم تكريس حنو  وبإم4. يوم معل1200 بة ا لاكن ا هذه األعامل يفا يوم440لشع سب  ل    الفرتة حف
يق من اخلارجخ يغطيه ا يوم120مهنا  (2010-2011 تد قرباء ا يق يف ويدعو نقص. )ل تد ق أعامل ا ل

ية  ية يفقصورالدل يو. ابلغىل قلق إ اخملاطرلاجملاالت واألنظمة عا ية احملا تغط  ددة لخملاطر العا
يمي اخمل يقاطتقبواسطة  تد ياجات إىل ا يل الا قر و ل ت بة غري قادرة عىل ضامن ححتل لشع عىل أن ا

ية ية الر بة ادلا يات املرا سـسن سري  خل معل ئيح ية. ق بول اخملاطر بدرجة عا لذلا وافقت اإلدارة عىل  . ق
يق نابلغوقد أ تد نة ا ق اإلدارة و ل يا جل شات اليت مسر نا ناء ا قبذكل أ مل يط دارتث شأن ا تخط  لب

يق ادلاخيل قتد  .لل

بق  "4" هد تطو ية املعمول هبا يف  ية والقواعد األخال يق ادلاخيل املعايري ا تد بة يف أعامل ا معا ق نق ل هشع ملل
تصل هبا من  يني وما  ياملدققني ادلا ياتخل متر العمل عىل وضع .  وإرشاداتصتو يلسـوا  لد

يق ادلاخيل وإجراءات العمل  قتد تادةلل يقملعا تد ق ومناذج ا لك ذكل ،  خالل الفرتة املذكورةل
يمي ذايت للجودة بتقشفوعا    .م

نا "5" شطة الرقابة حواقرت يع أ نص عىل إدراج  شمل أحد األحاكم اليت  ثاق  ن تعديالت عىل ا مج ت ت ملي
بةمضن ثاق، وميكن لشع همام مدير ا يق ادلاخيل ملييف هذا ا تد ثاق ا يوم امس  يه ا ق أن نطلق  ل ي ل معل

يات املر.  اإلداريةوالرقابة توافق مع تو صوهذا  تأما اإلشارات إىل األمور املربطة . اجع اخلاريجم
يق فقد نا لتحقاب   . مرامهياحضعززانها وو

                                                           

يق  3 تني عىل إجراء تد بة لك  قدأبت ا سـن ناء اجلديد يف لشع رشوع ا تعلقة  بجسالت اخملاطر ا مب رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة أيضا(لمل فق و )مو
يق تد نة ا ند طلب  هذا الغرض نزوال  يق اليت وضعت  تد ية ا قاسرتا ل لق جل ع ل يق اذلي أجنزه املراجعون ل ّال ممكالهنجهذا يأيت و. تيج تد قعمل ا ل

يون  باخلار ناء اجلديدج رشوع ا بشأن  تظمةوللمراجعات لم نجزملن ا شأنت اليت  يق يف هذا ا تد نة ا لها  ل  .قجل
يشحددته ما يوازيوهذا  4 تحدة لتفت وحدة ا شرتكة لألمم ا مل ا ية أربعأي وجود منمل يني ةن إىل مثا بو وشعهبا يف همن مدققني  ّنظمة حبجم الو ت ي انظر (م

يق ذلا). JIU/REP/2006/2ث يف الويقة 1املرفق  تد يا يف جمال ا ق، جتدر اإلشارة إىل أن قةل عدد املوظفني العاملني حا ل يع حالتل تكفل  جبم دون ا ل
ية خملاطر الا  ذاتاجملاالت احملددة يق يف أي من اجملاالت ذات ولعا تد قدون ا توسطاخملاطرل يفة  أو ةمل ا يه، فإ. 2009سـنة لضعا ن عدد أايم العمل علو

ية ال ذات اخملاطراحملددة تغطية اكمةل للمجاالت  من أجل اخملصصة يمي اخملاطرلعا نوات معلتقبواسطة  يا ثالث  سـ يفوق حا  .ل
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ناول و "6" تنا يف  يق ادلاخيلتقارير لك دوةل من ادلول األعضاء مضع تد قا  وميكن الاطالع علهيا يف ل
بة لشعتب مدير ا ية عىل امللخصات أيضا وميكن الاطالع. مك تقلعملا يق ادلاخيلرير ال  تد قا عىل  ل

بة   .ت اإلنرتانعىللشعصفحة ا

يق )ب(  لتحقا

نيت يف "1" سمزاد 2009 و2008س  يق ق عدد القضااي يف  بب ة حادزايدةلتحق ا ترامك القضااي عىل بس 
سابقة  يقوزايدةلمدى الفرتات ا نطاق .لتحق الطلب عىل ا يقات واسعة ا ل وأدى إجراء  حتق

ها حبوادث أمن املعلومات ا تعلق يف  ملومعقدة  وقد سعى املدير . بلغ عهنا إىل تفامق الوضعمعظمت
نة  بو من ّ فزو2009سـالعام إىل القضاء عىل هذا الرتامك  تعارته الو بة مبحقق إضايف ا يد ا سـ لشع

يف مكتب تحدة يف  ن األمم ا يقجمل  . لتحقوخرباء آخرين يف جمال ا

تقرير  "2" سع قضااي جديدة أو لوخالل فرتة ا نظر فهياتوردت  سعة مقارنة  (لبدأ ا لتابلقضااي ا
سابقة رشين اليت وردت يف الفرتة ا لوا يق ب ولالضطالع). لع شطة ا لتحقأ القضااي اجلديدة  يفن

رش يةيلعوا يةحىت العالقة قضن  رشية وما يص موارد  ل بداية الفرتة املذكورة اكن ال بد من  ب . ختص
رش ية خالل هذه الفرتةةعوأمكن إقفال إحدى  يا يف. قض  يق حا سم ا نظر  لو ق  ست لتحقي

رشين   . قضية) 26(عو

تقرير يقات خالل فرتة ا لا  لتحق
ليويو  1القضااي اجلارية يف 

2009 
سجةل يف  مقضااي جديدة 

تقرير  لفرتة ا
نجزة يف فرتة  ميقات  حتق

تقرير   لا
 30القضااي اجلارية إىل حدود 

 2010نيويو 

28 9 11 26 

 

يق وأرل خطة معل مفصةل دانأعدو "3" سلسم ا يق اليت نظرت دير ال إىل املناهالتحقق نة ا لتحقعام و جل
سادس خالل افهي ها ا لاجامت رش يف أبريل ع  .2010ع 

يق مرجعا "4" سم ا لتحقواكن  ناء معاجلة  هاما إلق شار القانوين أ تب ا رشية و ثدارة املوارد ا ت سب ملل مك
ناف ند رفع دعوى ا شرتكة أو  شارية ا نة الا سـتئالقضااي أمام ا ع مل ت تظلامت يف  إىل جملسسللج  لا

ب نظمة العمل ادلويةإىل أو  ويالو لاحملمكة اإلدارية  يقمل بة اب لتحق بعد اضطالع ا وخبصوص . لشع
تقرير يق فهيا خالل فرتة ا ـى ا سع اليت ا لالقضااي ا تحقت لنهت ية قدمت  ل سابقة واحلا لا بة ل شورة لشعا ملا

يقات شار القانوين من أجل إعدالتعلوا تب ا رشية و ت للك من إدارة املوارد ا سب ملل عن د ملف مك
ية  لقضيات ا سودبحيث يق عىل  مإعداد املذكرات وا  . املرافعاتاتلتعل

نا "5" رشوع ضعوو سات األخرية عىل  م ا يلللم ثفة وأرلد ية  شاورات دا يق بعد  سل ا خل مكم  ناهلتحق
بل رشه يه  ية  يقاهتا الهنا بدي  يق يك  تد نة ا نإىل  عل ئ تعل ت ل قجل يلويضم . ق يدة من لادل مف اقرتاحات 

شار ملستتب ا رشية و القانوينمك بة من املوظفني مجعية املوظفني جملس  ولبإدارة املوارد ا وما خنو
بة من تعديالت ته ا شعأد يق  .لخل ياسة عامة  ـى إعداد  تحقوا للنهت ناهاسـ  إىل املدير العام الامتسا فعر

ها عىل . لتعليقاته بل عر ها وتعلق علهيا  تعر يق يك  تد نة ا ياسة إىل  تقدم هذه ا ضو ق ض سـق ل جل سـ تسـ ل
ثاق) ب(13انظر الفقرة (ل األعضاء ادلو ها ). مليمن ا ياسة بعض األسس  نفسوشمل هذه ا سـ لت

ية املوحدة  تو بادئ ا ها ا جهياليت  ل مل يلللتحقيق تشمل بادئ اليت ، إال أهنالوادل مل إعالن جمد عن ا ٍ
يق يقوم علهيا بويفلتحق ا  . ي الو
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يق ألول مرة و "6" سم ا لتحقأعد  نواي عن أق شطتقريرا  تقرير  وصدرتهنسـ ناير  لا تناول و 2010ييف 
ية نة املا ته ا تحدايت اليت اعرت سم وا ية  ضاإلجنازات الر سـ ض ل للق لسـ تقرير إىل أن . ئي لوخلص ا

تخالص بعض العرب  ية وا تاجئ املر نجزة خالل تكل الفرتة أسفرت عن بعض ا يقات ا سـا ض ن لمل لتحق
سم أشارمع ذكل و. العامة هامة إىل لق ا يقات ا لأن عددا من ا ها رمبا مل لتحق تا جئنجز، واألرحج أن  ن ت

ها تضح أن  ليكون  يث  ّأثر إجيايب يف عدة جماالت  ي سفح  . سائدلتعا

يات يف  "7" تو ياغة ا تخالص العرب و بة عىل وجه اخلصوص اب متت ا صوخالل هذه الفرتة ا ل ص سـ لشع ه
نظمة تخلصة يف امللحق األو. ملجماالت حمددة يف ا هذه العرب ا ملسـوميكن الاطالع عىل موجز  ل ل

يق  لتحقوعىل املزيد من املعلومات املفصةل عن ا يات ّ ثاينئواإلحصا  .ليف امللحق ا

بح موقع  "8" يق صوأ لتحقسم ا يق ادلاخيل  عىل اإلنرتانتق تد ثاق ا قيقدم روابط تفيض إىل  ل مي
بادئ ا يق ملوا ية املوحدة  للتحقتو جهي ية زيية ابإلنلك(ل يةنسـوالفر با نوالعرية واإل سـ وغريها من ) ب

يدة الروابط ثل يل إىلحتملف ا سلوك م مواقع  لمعايري ا ية ادلويةل لنة اخلدمة املد ن مكتب األمم  ولج
ية تحدة دلوائر الرقابة ادلا خلا يق وروابط . مل يمي وا يق وا تد سم تعاريف  تحقويقدم موقع ا تق لق ل لل لق

يق تد نة ا يات  بة وتو نوية املوجزة  تقارير ا قيل إىل ا ل جل ص شع سـ ل للحت  .ل

نة )ج(  ياملعا

ش "1" يات نأ با لألخال بو  قأت الو ت تعراض عقبمكي نة لعمليات سـ ا بة اأجرهت اليتياملعا نظمة أللشع ا
بو يات يف الو يالزناهة واألخال شدة و. يف فرتة تقرير سابقة ق بادرة  بة هذه ا بأيدت ا مل معتربة لشع

شودةإايها ثقافة ا ن خطوة إىل األمام من أجل إرساء القمي وا نظمةملل سم قنّسوقد . مل يف ا ق 
ياتا تب األخال قيق مع مدير  مك سـياسة لإلبالغ عن تنفيذ لوضع خطة معل  من أجل لتحق

ثاق8انظر الفقرة  (اخملالفات وإجراءاهتا تضع إجراء) ملي من ا شمل اسـو ي لضامن رسية اإلبالغ 
بارش ية من . مخط اتصال  يات توفري حامية إضا تب األخال يكفل املدير العام عرب  فو ق مك سـ

ثاق9رة انظر الفق(نالاتقام   ). ملي من ا

يمي )د(  لتقا

تعانة هبا "1" ية ذات شأن والا يع إصدار معلومات  بو إىل  يمي داخل الو يفة ا سـتريم و مي شج ي تقيظ ت  لتق
بال اتاختاذ القرار" 1 " :من أجل ما ييل سني األشطة حارضا و شأن  مسـتق  ن حت تويل و" 2"ب

ها  تعرا ياسات وا ياغة ا ضادلول األعضاء  سـ سـ  .عىل اإلدارة العام الرقابة تويل املديرو" 3"لص
يمي ذايت وغريه عىل  نجز من  رسي عىل ما  ساءةل وهذا  تعمل وا يمي عىل ا يفة ا تقوتركز و يتق ي مل ل لظ

نظمة مليد ا تقرير . صع يمي اضطلعلوخالل فرتة ا سم ا لتق  يةابألمورق تا ية ا ل الر ل  :ئيسـ

يمي ل • ية  يمي واسرتا تقإعداد خطط معل مفصةل  للتق تا. 2011-2010لفرتة تيجلل تني لكو خلط ا
يق علهي يق الامتسا  تد نة ا تا إىل املدير العام و تعلقد ل للجل ق  ،امم

نة تقرير  وإعداد • يمي  لسـيقدر أولوايت ا بو،2010لتق  ي داخل الو

تقل"إعداد و • يمي ا ية  سـبادئ تو ملجهي تق يمي،" للم سم ا لتقلفائدة    ق

يت تقرير أداء الربانمج و •   ،2009-2008تثبإمتام 

يمي وتزويد املدير الع • سم ا شطة  نوي عن أ تقرير  لتقام  ق ن سـ يه 2009 لعامب تقتض كام 
يمي  لتقياسة ا نه معسـ سخة  م  يقمقدمة ن تد نة ا قإىل  ل  .جل



WO/GA/39/5 

Annex 

5  

يميو • ياسة ا لتقتعديل  يق علهيا5سـ يق الامتسا  تد نة ا ها إىل املدير العام و تعل ور ل للجل ق  .فع

نا  "2" يميضعوو ناول لتقتقارير ا  هيا من عىل موقعي اإلنرتنتوميكن الاطالع علادلول األعضاء مت يف 
 .تانواإلنرت

يمي قدم املذكورة أعاله، اإلجنازات  إىلوإضافة "3" سم ا لتق  يمي لق شورة يف جمال ا لتقعدة برامج ا مل
نةو يمي الرا بة وا سني ممارسات املرا هخدمات ادلمع اخملصصة  تقتح لق تاحةل . مل يف حدود املوارد ا

ساهامت شملوخنص ابذلكر من هذه ا يه إىل مل تقدمي ا تو جورة وادلمع وا تنسـيق جدول أعامل شعبة ل
ية يدية ولتمنا تقلبة املعارف ا سم لشع سم . األداءالربانمج و اجلديد املعين بإدارة لقوا متر  قوا سـ

بكة غري  شاء  يمي وساعد عىل إ تحدة املعين اب شطة مضن فريق األمم ا ته ا شار يمي يف  شـا ن مل ن ك تقم لتق ل ل
نظامت دو يمني يف  ية تضم  مر ّمق ُ يفمس نية   .جبل

ثا ية أخرى .لاث بأعامل رقا
 

بة شعشورة ا  لم

تلف القضاايأسدت  .5 شأن  شورة لفريق اإلدارة  بة ا خما ب مل تعلقة بلشع تاجئ إدارة اخملاطر واإلدارة مل ا لنالقامئة عىل ا
بو وقواعدها يف اجملاالت  ثال للواحئ الو ية والا ية ادلا بة املا يجي وإجراءات املرا يط الاسرتا يوا ت خل ل ت متخط ق ل

سـهتدفة يةل املوارد ويف حدود. ملا شأن تطورات هممة يف لقلا شورة  يق وتقدمي ا تد بة مواصةل ا ب تعزتم ا مل ل قشع ل
يهنا ما ييل بو، نذكر من  بأنظمة الو   :ي

سة، • توى املؤ سامليض قدما يف وضع إجراءات إلدارة اخملاطر، وال سـامي عىل   مسـ

بات و • بةتيوضع تر ساءةلقللمرا ية وا مل ادلا يذ أكرث تكونخل ية وجدوى، و تنف فعا بات،تكل ل  تي الرت

ية ادلوية  واعامتد • لاملعايري احملا يةل تخطيطلل متاكملونظام للقطاع العام سب للشعبة صفة : سسـلموارد املؤ
نظام اجلديد القامئ عىل برانمج يف مراقب  رشوع يك تضمن أن ا لفريق ا بة سـيكفل PeopleSoftّمل  قمرا

ية وفعاةل يف ية اك فدا نظا  ظلخل  .ملا

يق تد قنة ا ل  جل

ي .6 مترب ا اتمجلعوافقت ا بو يف  سبلو يق2005ي تد بو  نة الو شاء  ق عىل إ لل ي جل يق اجامتعاهتا الرابع . 6ن تد نة ا قوعقدت  ل جل
شموةل هب رش يف الفرتة ا سادس  رش وا ملرش واخلامس  ع ل ع تقريرذا ع نة ودأبت .لا بة للجا تظام لشع عىل دعوة ا ناب

ية والرد عىل ا ئةل امللفصلإىل حضور دوراهتا ا بة معل عنفصةل سـأل  .هامعل وسري لشعا

يون ساابت اخلار جمراجعو ا  حل

يق  .7 تعاون وا سـتواصل ا سري لتنل يا  تعراضا مامتساك و تاز مع املراجع اخلاريج اذلي أجنز ا هين عىل حنو  لا ن سـ هممم مل
نة  يق ادلاخيل  تد سم ا سـمعل  ل يني تقيمي عىل وقد الىق ذكل احلرص. 2009قق مسـتقلني ج اجلودة من خرباء خار

يد يب واكن  مفالرت بة يف جمّال وممكاح هود ا لشع  بارها جزءاجل يمي اذلايت اب عتال ا ياسة لتق يذ  سـ من   اجلودة تقيميتنف
ية  نصوص علهيا يف اسرتا يجا يق ادلاخيل تمل تد قا ثاق) ز(13انظر الفقرة (ل تقريرو). مليمن ا نة   مرفوعلهذا ا جلإىل 

ية  يقات انالربانمج واملزيا لشفوعا  تعلب يات املقدمة م تو تعلق اب ها املقرتحة فامي  صبة وأعام ل ي ثالويقة (لشع
WO/PBC/15/12.( 

                                                           

ياسة  5 نة سـوافق املدير العام عىل  يمي  سـا  .2007لتق
يق" بعنوان A/41/10 ثالويقة 6 تد ية اب بو  نة للو قاقرتاح إلشاء  ل ن ي جل نة ". معن يات  سـوقد عدلهتا ا  .2007مجلع
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 أمني املظامل

نة  .8 يد وتفادي 2009سـخالل  يق  تظام لضامن  بة عقد اجامتعاهتا اب ثاق، واصلت ا يات ا ج ووفقا  سـ ن شع ي نتض ل تمل ملق
شات. نتكرار األشطة بال جدوى نا نظر وا بادل وهجات ا قواكن  مل ل مدقق ادلاخيل وأمني للفعال مفيدا جمداي وأمرا  ت

تقةلاملظامل  نفصةل وا ته ا سـيك يؤدي لك مهنام  مل  . وجهّ عىل أمتملهمم

ية ية واخلار يات الرقابة ادلا تو يذ  جتابعة و نف خلم ص ل  ت

تعلقة ابلرقابة  .9 يات ا تو يع ا يذ  ملخيضع  ص ل مج سؤويلتنف بو معىل يد  تظمة يضطلع هباملتابعةي الو سؤولو من   نملا
ية بة  بغوا تحقق من أن اإلدارة لشع ياتل ا تو صنفذت ا بلت أن جتازف بعدم ل يا  ق عىل حنو فعال وأن اإلدارة ا لعل

بة ذكل . تنفيذها شعوتوىل ا   :ثالث وسائل يهبلت

تعراض إجراء  • لا سابقة يف سـ يات ا تو ليذ ا ص ل يق جديد،اجملال املعينتنف ند بداية أي تد ق   ع

تعراض دوري • يات الرقابة"لقامئة  سـا تقاة مناملعلومات  وحتديهثا بفضل "يذلتنف حمل اصتو ن املديري ملسـا
سؤول تعراضهاوإحالهت نيملا يق ال تد نة ا سـ إىل  ل  ،قجل

نويإجراء • شطة إل  خاصسـ  بو من أ سؤولون يف الو نجزه ا تقدم احملرز فامي  نطالع املدير العام عىل ا ي مل ي ل
يات تو صيذا  لل ً هود طلب املدير العام من فريق اإلدارة اهذا الصدد، ويف . تنف جليا بذل املزيد من ا لعل

متدة  يات الرقابة ا ملعيذ تو ص  ،مالمئ ومعيلرسيع وعىل حنو لتنف

يق القوامئ يف لك اجامتع من اجامتعاهتا العادية .10 تد نة ا قوتفحص  ل امج وخالل هذه الفرتة، طلب من مديري الرب. جل
ية رشفوالداول اجلقامئة وال إضافة معلومات إىل ملعنا ية لألشطة اليت  يز ن مؤرش  إىل القامئة نافضأ ون علهيامن

سري "عىل غرارللمخاطر  سؤولي مديرانوحدد". لإشارات ا بو ا مل الو يات نيي تو يذ ا ص أمام املدير العام عن  ل تنف
تعلقة ابلرقابة  ياهتم وملا لسؤو يقام  . املذكورةالقامئة بفضل قحتديدا د

تقريويف  .11 ية 213زال ت، ال رلهناية فرتة هذا ا يقصمبا فهيا تو(ص تو تد نة ا قيات  ل نفذة ابلاكملغري) جل ناء الفرتة . م  ثوأ
يفت  نظر، أ ضيد ا ل ية جديدة 87ق ية133 ونفذتلقامئة إىل اص تو يذا اكمالص تو نفذة وظل. تنف  يات ا تو مل عدد ا ص ل

يا  تا  نسباث سابقة ب نوات ا لمقارنة اب تدابري ينفذون  املديرين جبعل  قوايا الزتامأبدىدير العام  املألنلسـ لا
ناسب الالئقةيحية لتصحا   . مليف الوقت ا

يات الرقا يذ تو تقدم احملرز يف  صا تدة من تنفل  2010 ون يوي30 إىل 2009 ول يوي1ملمبة يف الفرتة ا

  2010ن يويو 30  2009ل يويو 1
 

يات تو صمصدر ا إضافات خالل الفرتة  العدد األويل ل
تقرير شموةل اب لا  مل

ِّنفذت خالل الفرتة 
تقرير شموةل اب لا نفذ بعد  مل  لكياتمل 

     
ساابت اخلاريج  29 22 20 31 حلمراجع ا

يشتقارير   لتفتوحدة ا
شرتكة  4 --- --- 4 ملا

يق ادلاخيل  تد قبة ا ل شع
 116 83 47 152 والرقابة اإلدارية
 1 --- --- 1 نإرست أند يونغ
يق تد قنة ا ل  63 28 20 71 جل

 213 133 87 259 اجملموع
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س .12 يات مراجع ا حلأما تو يا خالل الفرتة ولكن ص نفذ تدر جياابت اخلاريج فقد ظلت  نفذ إال جزيا هابعضت ئمل  . 7ي
يات الفقرة  يق ادلاخيل21مبقتضومعال  تد ثاق ا ق من  ل يات مراجع مي يذ تو شأن  ص أعد تقرير للمدير العام  تنفب

تقرير أيضا  سخة عن ا ساابت اخلاريج ووهجت  لا ن يقإىل املراجع اخلاريج وحل تد قنة ا ل   .جل

رشوع تعممي ُأو .13 مدير الربامج و مديري وهمام للتبليغسـياسة عامة وإجراءات  يقرتح عىل املدير العام إداريمعد 
بة  ياهتلشعا سؤو لو بومم تعلقة ابلرقابة يف الو يات ا تو يذ ا ي فامي خيص  مل ص ل ٍشاوراتوبعد . تنف سؤولني عن م مل مع ا
يهالربامج رشوع عىل املدير العام للموافقة  عل عرض ا تعممي ُ وقد أ.مل رشوع ا توى  يا  يق ر تد نة ا لبلغت  م مبح مس ل قجل
  .اإلداري

تحدة باكت األمم ا ملالاخنراط يف   شـ

يق ادلاخيل  ينص .14 تد قثاق ا ل تحدة رضورةعىل )) و(13 الفقرة(رصاحة مي باكت األمم ا تلف  شاركة يف  مل ا شـ خم مل
ية لوظائف الرقابة بة تع. مسالر تعراض، واصلت ا يد الا شعوخالل الفرتة  لسـ شط مع سائر ق ها ا لناوهنا الفعال و معل

ئاهتا تحدة و يواكالت األمم ا  :ويذكر يف هذا الصدد ما ييل. همل

بة يف الاجامتع مشاركة • تابعة لألمم ممل األربعنيلشع ا نظامت ا ية  ساابت ادلا لثيل دوائر مراجعة ا للم خل حل
نه  تحدة اذلي ا تضا تحدة اإلمنايئحمل متربملبرانمج األمم ا بور يف 2009 سب يف   ،مكوالاال

نه و • رش للمحققني ادلويني اذلي ا بة يف املؤمتر احلادي  تضشاركة ا ل ع شع حم تحدة دلوائر ل ملتب األمم ا مك
ية يا يف يويو  خلالرقابة ادلا نيف نريويب   ، 2010بكين

تألف 2009  لعام فريق عاملوترؤس • ية  عنممثلنيمن ي  ساابت ادلا خل دوائر مراجعة ا ملبادئ ابويعىن حل
مية واملامرسا يق  يفلسلت ا تد قجلان ا تحدةدلى ل ها هذا، أعدت عرضا وشاركت يف . ملاألمم ا قعومن مو

شات ادلائرة م نا قا يق دلى  األعضاءع الاحتاد ادلويل لالتصاالت وادلولمل تد نة  شاء  شأن إ يه  ق  للف جل ن ب
 .حتاد املذكورالا

تحدةو • شرتك بني الووهو لتقيمي  املعين ابملعضو يف فريق األمم ا يمي يف محمفل  يني اب يني ا لتقاكالت  ن ملعن للمه
تحدة ملنظومة األمم ا يفم تابعني لمقمينيلل جن وفريق  تحدةل ا   .ملألمم ا

يط للرقابة اإلدارية .رابعا لتخطاملوارد وا
 

تطاع رمغ مواردها احملدودة .15 بة أداء واليهتا قدر ا سـواصلت ا ملشع متكن من إجناز برانمج شامل  اومن أولوايهت .ل ّا ل
يق ال قتد يميل يق للمخاطر وضامن  يرتكز عىل،لتقدلاخيل وا يمي د ق  تجابة لتق يق يف آجال أقرصسـالا  .لتحققضااي ا

                                                           

سع 7 رشين تمن أصل  نفذ بعد ابلاكمل ) 29(ع و ية مل  تتو نة صدرت ثالثص يا املعلومات2007سـ  نولو تعلقة  ج عن األمور ا بتك  .مل
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يف تو ظجدول ومعلومات عن ا  ل
نظمي اإلداري  لتا

 للشعبة
الوظائف 

نة هالرا
 

يف  العاملنيعدد 
 2010نيويو  30

 تعليقات

سم ادلمع  بةمدير  2 1 قاملدير و ساعدة إدارية تعمD1 بدرجة لشعا ل بعقد مؤقت م و
هر 6ملدة  مترب شأ ـي يف  سب   .2010ينهت

يق  تد قسم ا ل ق
 ادلاخيل

ئمدقق رييس بدرجة  1 2 ّP4 يق و تد سم ا قنصب شاغر لريس  ئ لم ق
مترب من جديد  يعلن عن شغوره P5ادلاخيل بدرجة  سبيف 

يوقع عقدا مدقق داخيلو 2010 شاري  بري ا ئة  سـ من  ست خ ملدة ف
تداء من 12 هرا ا ب  سطس 1ش  .2010غ أ

يق لتحقسم ا ئحمقق رييس بدرجة  3 1 ق ّP4 شاري حىت حمقق و بري ا ئة  ستمن  خ ف
ساعد إداري يعمل بعقد مؤقت ملدة 2010هناية  هر 4م و  شأ

توبر ي كـي يف أ  .2010نهت
يمي لتقسم ا يمي بدرجة 1 2 ق سم ا يني ريس  تقجاري  لئ ق ية .  P5تع يمة الر ئيسـوا ِّ ملق

يا يف إجازة وضع وإجازة خاصيه  P4بدرجة  ة إىل هناية لحا
2010  . 

 

يفمسأةل  ظلت .16 تو ظا بوتطبيق  تعرقلل ية يف الو ي الرقابة ادلا واختذ املدير . ملدة طويةل  عىل حنو فعال ومالمئخل
تدابريالعام بعض  ية احملمودة لا بحت.  موظفي الرقابة خالل هذه الفرتةلزايدةب اإلجيا بة صوأ ناصب 6 تضملشع ا م 

يعني قربا) أربعة مهنا شغلت( يو تني 4 سـ سطس 8فع عدد املوظفني إىل فريتق موظفني مؤ وتظل . 2010غ حبلول أ
بة  يالشعأولوية ا يف يه لحا تو ظ يف جمال ا شاغرة ول ناصب ا لملء ا ناصب لفائدة مل ملاحلصول عىل مزيد من ا

يق  يق ادلاخيل وا تد تحقا لق ساعدةل بة من الاقرتاب أكرث . ة وادلمعي اإلدارملوا من لشعومن شأن ذكل أن ميكن ا
يق ادلاخيل تد تحدة يف جمال ا قمعايري األمم ا ل يف اوال بد من إمتام إجراءات . مل ظتو نصيبالطويةل ل ئ ريس ممللء 

يمي سم ا يس  يق ادلاخيل ور تد تقسم ا ئ لق ق ل ية، وهام من ق بالغة األ ناصب ا مها ل   .مل

تعراض كام ييل .17 يد الا سـواكنت حركة املوظفني يف الفرتة   :ق

ية  • يمة الر ئيسـعادت ا ّ توبر ) P4رجة د(ملق ه2009كيف أ سم إدارة الربانمج انقل من   واألداءق املؤقت إىل 
سمرب  يا يف إجازة وضع وإجازة خاصة بدون راتب إىل د يويه حا  .2010ل

يعمل جل املدة • يف  تحدة  تب األمم ا تعري حمقق من  ّوا ل ن مل جبسـ   .مك

يق والرقابة يف أبريل  • ساعد مؤقت  بة  تحق اب للتحقوا م شع   .2010لل

تيض .18 يق ادلاخيل يقو تد ثاق ا ق  ل يقات عىل ) 23الفقرة (مي تعلأن يقدم املدقق ادلاخيل    اخملصـصةوارداملـمدى كفايـة ّ
نظمة ية يف ا ملللرقابة ادلا يذ الفعال ألي من وظائف الرقابـة . خل ية لضامن ا رشية الاك بة املوارد ا نفوال متكل ا تف لل ب لشع

يق األهداف احملددة  بة من  ية ومتكني ا حتقادلا شع ٍ مرضٍعىل حنويف واليهتا لخل ُ . 

ية  يق ادلاخيل والرقابة نمزيا تد قبة ا ل  20118-2010فرتة للشع
نفقات والالزتامات  لا

 ن يويو30يف 
متدة ية ا ملعاملزيا ن

 

 2011-2010للفرتة 

يد صالر
 

911 3,705 2,794 

                                                           

سب ا. 2010ن يويو 30 يف 8 ملو سورسيةبالغ حت يبآالف الفرناكت ا نواي. ل يف ختصص  تو سـالزتامات ا ظ ية اليت . ل يغهتا احلا ية  لهذه املزيا بص  وافق علهيان
 . املدير العام
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يق ادلاخيل والرقابة  تد بة ا ية  قمزيا ل شع  9 2009-2008لفرتة لن
متدة ية ا ملعاملزيا ن ن نفقات والالزتامات فقاتلا يد لا صالر

 

املوارد 
رشية  لبا

املوارد 
 األخرى

املوارد  اجملموع
رشية  لبا

املوارد  اجملموع األخرىاملوارد 
رشية  لبا

 اجملموع األخرىاملوارد 

709 2 748 1 457 4 250 2 670 1 920 3 45910 78 537 

تعني خبرباء مأجورين ألداء وخالل  .19 تعراض، ا يد الا سـالفرتة  سـ شطة الرقابةق نتلف أ  بصفةواكن ذكل همام . خم
تعلق ب ةخاص تصةل يفامي  يقات ا يا املعلومات وا نولو يق يف  تد ملأعامل ا تحقل ج تك ومن املرتقب مواصةل . 11هبالق

نقص يف  بة من تعويض ا نوات القادمة من أجل متكني ا تعاقدين يف ا تعانة ابخلرباء املأجورين وا لالا شع سـ مل لسـ ل
رشية و تنفاملوارد ا ية بإضيذ واليهتبل مية والرقابة إدارة اخملاطر قمية يف جمال فاءلا بفعا  .لسلواإلدارة ا

سا تطلع إىل األمام .مخا  لا

بةللترد أدانه بعض األهداف وا .20 ية للفرتة ا ملقتحدايت الر  .ئيسـ

يق ادلاخيل تد قا  ل

يق يف اجملاالت  .21 تد يق ادلاخيل هو إجراء املزيد من ا تد قاألمر األكرث إحلاحا يف ا لق سـىن تقدمي ل ية اخملاطر يك  تعا يل
شأن مالءمة  بةبالضامانت املعقوةل عىل نطاق واسع إىل املدير العام وادلول األعضاء  بوقاملرا ية يف الو ي ادلا  خل

يهت متر. الوفعا ية سيسـو يق ادلاخيل تيج تعديل اسرتا تد قا تغريها ولألهداف ل ياجات وفقا  يمي اخملاطر والا لو حت تق
يعة اخمل ية و بالاسرتا طيج نظمةت يق ادلاخيل وسريكز . ملاطر يف ا تد قا تعىل إدارة اخملاطر واألمور املربطة ابإلدارة ل

ية دمع املدير العام  مية  بغا سعاه إىل إقامةلسل بوميف  يني . ي نظام مؤسيس فعيل إلدارة اخملاطر يف الو تعويظل 
هام عىل أمكل وجه يا ألداء هذه ا يق أمرا أسا تد سم ا ملريس  ق سـئ ل  .لق

يق ومبوازاة .22 تد قأعامل ا بغي ل شأن ين  يق ادلاخيل للعمل وفقا للمعايري ادلوية  تد بمواصةل صقل همارات موظفي ا ل قل
يق ادلاخيل تد قا بة أيضا إعداد . ل تواصل ا شعو هالسـ ية يف هذا اجملالليلد تو بادئ ا يق وسائر ا تد شأن ا جهي  ل مل ل . قب

يق تقدم يف ومن يق وذكلحتق املعزتم  تد سائل املربطة جبودة ا قا ل ت يمي اذلايت مل رشوع ا مترار يف تطوير  لتق ابال م سـ
يميللجودة  ية من  تأ يات ا يذ تو تقو تنف مل ص   .اريجاخلساابت حلا  مراجعينجزهاذلي جلودة ا ت

يق  لتحقا

يلا أن يكون الرقابة اإلداريةأوىل أولوايت تظل  .23 همنيق  تاج .  حيرتم اآلجالاتحق يقحيو موظفني دامئني  إىل لتحقا
يني بري من  عدداللترصيف  فإضا يا لآلجالالقضااي لكا متزيا ابجلودة ومرا عويك يظل إجناز هذا العمل  أوىص قد  و.م

يق ثالثة موظفني عىل األقل سم ا يون بأن يعني يف  يق اخلار تحقخرباء ا ج لتحق قل ّ . 

تقرير اكن  .24 بريمن املأمول ترصيف عددلوخالل فرتة ا تأخرةك  يقطلباتلكن و. مل من القضااي ا يف  تظل لتحق ا
نة  2009يف بداية  مطردق تدف سه اذلي عرته  توى  سـاب نف فسـ تلزمت. 2008مل شأن أمن سـوا يقات  ب ا لتحق

توقعا يف األصل وظل  تا طويال وموارد أكرب مما اكن  ماملعلومات و يا حمققيتوالهاق يا و لك   خالل جزء  واحدفعل

                                                           

سمرب 31 يف 9 سورسية، مبا يف ذكل . 2009ي د بالغ بآالف الفرناكت ا سب ا يو ل مل ها من حت ية غرينقلاألموال املوافق عىل  ة  اخملصصة مبوافقة خاصناملزيا
 .من املدير العام

شاغرةالوفورات 10 ناصب ا ل من ا  .مل
بلغ أضاف 2009سـنة  11 يةاألموال املوجودة اخلارجة عن  إىل ي سورسايفرناك 1 055 039م املدير العام  ية للحاجة املاسة إىل  األجورنمزيا  ً تلب

ية  يق إضا فيات  حتق  . املعيناجملال خرباء يف يضطلع هبامعل
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نة  سـبري من  يةل 2008ك نصف األول من حىت 2009ط و بيسعنا بعد وال .2010ل ا ؤ بصفة مؤكدة بأن لتن ا
يقات  بهية مبا حدثلتحقالطلب عىل ا بري يف الفرتات القادمةسـيرتاجع 2009 و2008 يف لشا  .ك بقدر 

يمي  لتقا

سم سـيتيح  .25 يف ريس جديد  يمي وتو سم ا للقرجوع املوظفني إىل  ظ ئق ناف2011يف بداية لتق ياسة سـتئ ا يذ  سـ  تنف
يمي شأن ا بو اجلديدة  لتقالو ب رشوع يف إجراءّ ميكن ومن شأن ذكل أن. ي بة من ا لا تقيمي لقدر اكف من ا لشع

بوملا يتقل يف الو ها مرة أخرى إىل سـ تقلوضع اإلطار املؤسيس فع ويد ملسـيمي ا بوللتق   .ي يف الو

ية يفيضومن املعزتم مرة أخرى أن  .26 ية الر شاورات مع األطراف ا سـ إجراء ا ن يمل يمي يف وتقديرئملع لتق أولوايت ا
نظمة  نةإعداد خطة معل إىل ملا يمي  لسـا تلخص يف إجراء . 2011 لتق ية  يمي اسرتا سم ا بع  معو ت يج تق تق لت ليات سـي

ّيمي حمددة هم فاميتق يث  يس   : ييلحب

يمي وإدراك مزاايه • يد اإلطار املؤسيس إلرساء ثقافة ا لتقدمع تو  ،ط

ساعدة عىل وضع أنظمة رصدو • ميه وتعزيزاالرب معل ملا  ،  تكل األنظمةتقيمج و

بو وتعزيز إجنازات • تاجئ وي الو سني إماكيات الرصد، هامعليف لنتوجه القامئ عىل ا نورضورة   حت

نفذي الربامج عىل إعداد تقارير عن إرساء و • يع  ية  نظمة  ساءةل يف ا يالك ا تعمل و مثقافة ا شج بغ مل مل ه تل ّ
يذ  ناء ا تحدايت والصعوابت اليت يواهجوهنا أ لتنفا ث ية  إجياد احللول مثل نةلعملا سني األوضاعملمكا  .لتح 

 اخلالصة .اسادس
نا .27 ية إلجناز ضعلقد و يق  أعاملئ القاعدة اإلجرا تد قا يمي ل يق وا تقوا لتحق توى ل تقرير ادلاخيل ملسـعىل ا لخالل فرتة ا

تاحةتطويرها تواصل سيو ملسب املوارد ا ثاق . ح يذ الاكمل ملقرتح  سم ا يو مت ت نفي ل يق ادلاخيل والرقابة سـ تد قا ل
ية ي.مهاجلديد جبانب من األ يظل تركزي  سـ لكن  يمي سـ يق وا يق وا تد يات ا يع  بة أوال عىل  تقاسة ا تحق لق ل ل معل مج لشع

توى  ية اخملاطرادلاخيل ملسـعىل ا  .  من أوىل األولوايتلامللحة والعا

بة .28 يف يف ا تو سائل املربطة اب شعأما ا ظ ل ت ية العمل ومن مث ،لمل تقال لعرقةل ا سعى ،سـ نا  نفإ يا  ن إىل معاجلهتا لحا
تغلب  ية أكربعلهيا لوا بة َتقد  و.لبفعا يد بوناء إطارها املؤسيس إجامال لشعواصل تطوير ا قخالل الفرتة 

تعراض تقةل مباقسم  املدير العام دّوزو. سـالا ية ا سـلرقابة ادلا يني ملخل  عىلوحنن خالل هذه الفرتة فوظفني إضا
يفوشك الانهتاء من إجراءات  بة ويظل تعزيز . إضايف مطوةل وهممةظتو توىقاملرا سني  بو و سـ يف الو حت  مي

بةاألعامل يا . لشع واإلجراءات اإلدارية حمل تركزي أسايس يف ا بول اإلدارة ا لعلأما  سب  للمخاطرق ية  حالعا ل
توايت أدىن يق يف  تد سـا مل بة ق يه ا لشع مما ترغب  بوةلف توايت  مقمل يرق إىل   .مسـ

بو تقدمي  أن تكفل ميكنللشعبة بعدد موظفهيا احلايل وال  .29 شطة خدمات يالو ية اجلودةنوأ مية عىل  تضفلعا قي 
سلمي  وإن األداء.األموال بة لا ساءةل قواملرا يادةمل وا بو  لقوا تيف الو ّسن، إال أني ّ تحقق تح  ألنبعد متاما ي ذكل مل 

ساعدة اإلدارة يف هذا الصدد ية مل تؤد بعد دورها ابلاكمل يف  مالرقابة ادلا  .خل

 

 ]ييل ذكل امللحق األول[
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يات تو يق وا تخلصة من ا صالعرب ا ل لتحقسـ  مل
سني إجراءات  يات تريم إىل  تقرير إىل تو نجزة خالل الفرتة حمل هذا ا يق ا تخلصة من أعامل ا حتأدت العرب ا ص ل مل لتحقسـ مل

نظمة ية وأنظمة العمل يف ا بة ادلا ملاملرا خل شأن ما يأيت. ق يات  سؤولني تو نا إىل املدير العام وغريه من املديرين ا بور ص مل  :فع

بارشةا تاكيف ا ملسرتجاع ا ل  ل

يف الااسرتج • بو لاع تاك ية ابيتصاالت اليت أجراها موظفو الو نوحة هلم عرب إرسال فواتري أوتوما يكهواتف ا تل ملم
 .إلهيم

 ساعات العملب اإلخالل

يف املوظفني فامي خيص  • ليض تاك  من خالل Interflex وFlexitime  ساعات العملنظايمب اإلخاللختف
بة  .األنظمة قمراجعة أسلوب مرا

يق إابندة الرباهني الارتقاء جبو • بة نظام وضع  لنظر يفابساعات العمل ب اإلخالل يف حاالتلتحق ا تلفزي يف قمرا
  . مغلقةدارة

يفه  • يق وتاك ليص مدة ا تفاظ ابملعلومات يف تطويل مدةبلتحقتقل بةنظامح الا تلفزي يف دارة مغلقة ق املرا  28من ل ا
يغة ياانت يف  تني وختزين ا صيوما إىل  لب  . غري حرصيةسـن

 الزناهة

يات • يع عىل مراعاة األخال قا يةلتشج  املوظفني نظام من 1.6 القاعدةمبوجب تعلمي املوظفني الزتاماهتم ابإلبالغ ب ملهن ا
تب ادلويل" ملكاألشطة واملصاحل خارج ا  ."ن

يد • تأ يجلب ا يات ملل يةقراعاة األخال ّبلملوظفني ممن ا والعفو عن ملهن ا صاحل ناألشطة وامل ألول مرة عن غوني
ية  .جاخلار

ية  لالفعا

تحدة • تحرش مع تعريف األمم ا تحرش مواءمة تعريف ا تعلقة اب مليط اإلجراءات ا ل ل مل  .تبسـ

هاب مواصفات الوظائف صياغةحتسني  •  . حنو الكفاءاتجهيتو

يني  لتعا

هارة والزناهة قدرةحتسني  • توفون أعىل معايري الكفاءة وا تقطاب موظفني  بو عىل ا مل الو سـ سـ  : ييل مابفضليي

ينيمواءمة إجراءات  - ها  لتعا تحدة ودوياتطبقاليت  رشية مع أفضل املامرسات يف األمم ا لإدارة املوارد ا مل  .لب

ند إلهيا  - ند حفص األسس اليت  يستتويخ احلذر الالزم  ينيع  .لتعا

سن  - يزي عىل أساس ا يع نطاق امحلاية من ا لتو مت نس العرق( املوظفني نظام من 4.7 القاعدةتعديل بلسـ جل وا
 .)وادلين

ية  - بادئ تو جهيوضع  يني أعضاء عندتعارض املصاحل بشأن م تعئات ا لي  .ه

ية  - ية إلزا ممتويل دورات تدر ينييب ئات ا تعألعضاء  لي يات املقابالت القامئة عىل ه تقن مع الرتكزي عىل 
 .الكفاءات

ثاين[  ]لييل ذكل امللحق ا
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يق يات ا لتحقإحصا ئ
 

ن تقرير و مإىل هناية فرتة ا يق (2008ذ مارس ل سم ا شئ  لتحقحني أ ق بة ) ن نا هذا جسلت ا لشعإىل يو  فضية 52 همجموعما م
يقيف جسل حتقيق  سم ا لتحققضااي  نة القضاايبعض تتعلق  و.ق سجةل  سـ ا ية2008مل نوات ما ض مبظامل من  وخالل تكل . سـ

ية نوات املا ضا نطاق ومعقدةتلكلت عدة قضااي لسـ  .نجاحل ابل واسعة ا

 
نواي: 1الرمس  سجةل  يق ا سـقضااي ا مل  لتحق

يق2010ن يويو 30 ويف يات  يق بصدد إجناز ست  سم ا حتق اكن  معلتحق ية مل تقفل بعدقضية 20 ومثة .لق  .ف إضا

تظلامتتصنيف  أدانه 2الرمس  ويف نذ مارس فهيا أجنز  اليتلا يق  م ا يوم2008لتحق يعهتال إىل ا سب  ب   :طح

 
تظمل: 2الرمس  ليعة ا  طب
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ّبنيوكام هو  تايل فم بو أكرب مجموعة قد اكن ل يف الرمس ا بيموظفو الو يقات  تلطا بةعاجلهتا اليتلتحقاب  . لشع ا

 
هات امل: 3الرمس  يقجلا بة اب لتحقطا  ل

بار ذكل  ياغهتا اب يق عىل تعزيز إجراءات اإلبالغ و سم ا تودلمع املظامل الواردة من املوظفني يعكف  ص عق  من أولوايهتالتحق
ثاق8انظر الفقرة ( شمل ) ملي من ا رسية اإلبالغ  تضع إجراء  يو ل بارش"سـ  ".مخط اتصال 

توسط املدة  يا  بلغ حا مو ل يقإحدىية إلمتام ملنهتاي ية الواحدة لتحق ا يل إىل لقضيف ا تداء من ا سج ا لتب تقريرً هر8 لرفع ا . ش أ
شود هو خفض هذه املدة إىل أقل من عىل أن هدف ا ملن ا تني6ل تني ا هر يف ا ملقبل أ نسـ  .لش

 

ثاين والويقة[ ثهناية امللحق ا  ]ل

 

هات بةجلا يقلاملطا لتحق اب
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

رشيةاملوارد إدارة لب ا

بة لشعا
 

متني إىل الاألفراد     بوملنغري ا  يو

مكتب املدير
العام 

 هجة اإلبالغ

ية واحلاسوية ألغراض باألنظمة ا لشـبك
 

سالمة ل األمن وا
 

 املوظفون


