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يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةعىل ث هذه الويقة حتتوي .1 تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا قا ل شع سـ  .لل

ية العامة مدعوة لإلحاطة علام  .2 مجلعإن ا
يق  تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا قاب ل شع سـ لل
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 13   .......................................................................................................................اخلامتة  سادسا

 14   ................................................................................................................تعليق أخري  سابعا

يقملخص امللحق األول تد ثارة يف تقارير ا ية ا سائل الكفاءة ا مية و ق اخملاطر ا ل مل يل لتشغم  جلسـ

ثاين يات الرقابة لامللحق ا تو صيل نوعي  ل  حتل

ثالث ي لامللحق ا ياتادل: قلتحقا تو تفادة وا صروس ا ل  ملسـ

يقإحصاءات امللحق الرابع  لتحق ا

يمي امللحق اخلامس لتقسم ا ياتادل: ق تو تفادة وا صروس ا ل  ملسـ

سادس يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية يف  لامللحق ا تد بة ا تقةل للرقابة الصادرة إىل  شارية ا نة الا يات ا قتو ل شع سـ ت للج ملص س
تقرير  لفرتة ا

سابع نص اإلنلكزييقامئة لامللحق ا تخدمة يف ا ترصات ا ل ا سـ  ملخمل
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يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا قا ل شع سـ  لل

 2011ن يويو 30 إىل 2010ل يويو 1من 

ية .أوال  سـمعلومات أسا

تقةل والف .1 ية ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية هو توفري الرقابة ادلا تد بو  بة الو سـالغرض من  خل لل ي ملشع بو، ق وفقا يعاةل للو
يةل ثاق الرقابة ادلا خلألحاكم اليت أقرهتا ادلول األعضاء يف   .(1)مي

نواي 25تقيض الفقرة  .2 يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تقريرا  تد بة ا ية بأن يقدم مدير  بو للرقابة ادلا ثاق الو سـ من  ل شع خل ي قي م
سا تقرير إىل مراجع ا حلموجزا إىل املدير العام، وسخة من هذا ا ل تقةل للرقابة، موحضا ن شارية ا نة الا سـابت اخلاريج وا ت ملللج س

يذها، وتوج شطة اليت مت  ُّيه األ نف تف ين تو يذ ا تقدم احملرز يف  نجز، وا ها، واجلدول الزمين للعمل ا شطة ونطا صه هذه األ ل ل مل نفن ات تق
يح .ذات األولوية ية العامة، و تقرير املوجز أيضا إىل ا يت ويرفع هذا ا مجلع ل بو بصفة عامة أحصابألمه ُ نا وموظفي الو ي املصاحل دل ي
تحدايت اللاتقارير باإلحاطة علام  شطهتا وا لبة وأ ن هاهماشع ها يف الاضطالع  مبيت توا ية .هج بة أيضا يف ادلورات الر مس وتقدم ا لشع

شطهتا  ية عرضا عن أ ننة الربانمج واملزيا ن ية24 الفقرة(للج ثاق الرقابة ادلا خل من  ند هناية).مي نة إعداد تقارير ع كام جيري  لسـ ا
شطة  ننوية عن أ سامسـ بة  قأ ثالثة لشعا يق(لا يمي، وا يق ادلاخيل، وا تد تحقا تق لق ل تقارير إىل املدير العام وتقدم )ل ُ، وترفع هذه ا ل ُ

تقةل للرقابةةنسخ شارية ا نة الا سـ مهنا  ت ملللج  .س

يا يةملخص  .ناث شطة الرقابة ادلا خلأ ن
 

يص  .3 ية للرقابة اتلخميكن  شطة الر سـاأل ية خالل الفرتة ئين تايلخلدلا نحو ا لعىل ا  :ل

يق ادلاخيل  ) أ( تد قا  ل

   ) ب(

ية "1"  تا شأن املوضوعات ا يق خالل الفرتة  تد لصدرت تقارير  ل ب  :قلل

تحكمي والوساطة  - بو  للية تويد إيرادات مركز الو ي ل  ،(IA/02/2010)معل

ناء و - رشوعات ا بو  بجسالت خماطر الو لي  ،)2010سبمترب ) (IA/04/2010(مل

بوو - توى احمليل يخرباء الو شاريون العاملون عىل ا سـ الا ملت  ،)IA/05/2010(س

نقدية و -  ،)IA/06/2010(اخلزانة ولإدارة ا

تعراض و - شطة سـا تعاون نأ ية من أجل لا  ،)IA/07/2010(لتمنا

تعراضو - نقدية سـا سلف ا ل ا  ،)IA/01/2011(ل

                                                 

يني مدقق داخيل ألول مرة يف مايو  (1) ية2000تعمت  يمي ابإلضافة لعمهل بصفة غري ر يق ادلاخيل وا تد شمل ا ته  مس، واكنت وال ل ت تقي يق لق نقطة اتصال اب لتحق  ك
يش ثاق ال.لتفتوا ية العامة عىل  ي ومع صدور موافقة ا مترب ممجلع يق ادلاخيل يف  تد بو  سبو ق لل يق 2005ي تد بة ا يا حتت والية  يش ر يق وا ق، دخل ا ت لتحق شع مس لتف ل
يق ادلاخيل يف .والرقابة اإلداريةادلاخيل  تد ثاق ا يح  ية العامة  ق وقد قامت ا لنق ي ت ممجلع ية، وهو 2010 مث يف 2007ب ثاق الرقابة ادلا نوانه إىل  يري  ندما مت  خل  ي ع تغ مع

يش(م الرقابة اآلن يغطي لك هما يق وا يمي وا يق ادلاخيل وا تد تا تحق تق تفق لل ل  ).ل
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ناء و - رشوعات ا بو  بجسل خماطر الو لي  ،)2011مايو ) (IA/02/2011(مل

شطةو - تعراض أ نا شرتايت سـ  ،)IA/03/2011(مل ا

بو و - ية الو يأاكد  ،)IA/04/2011(مي

بة و - يات مرا قنظام أوقات العمل املرنة وآ بو إىل املوظفني دخول ل يباين الو  ).IA/05/2011(م

تقارير يف مقابل أمه اخملاطر القامئةملخص امللحق األول هو  تاجئ هذه ا لألمه   .ن

يا فامي "2" ية حا يدا يق ا تد لجتري أعامل ا ن مل يةقل تا يق ا تد يات ا ل خيص  ل ل  :قمعل

بو  - رشية يف الو تعراض إدارة املوارد ا يا  ،)IA/06/2011(لبسـ

تعراض إدارة أصول و -  ،)IA/07/2011 (بالربامج احلاسويةسـا

تقةل للرقابة و - شارية ا نة الا يات ا تحقق من تو سـا ت للج ص ملل  ،)IA/08/2011(س

يا املعلومات وأمن املو - نولو تصةل  يق ا تد يات ا جتو تك بق مل ل  ).IA/09/2011(علومات ص

يق ادلاخيل  "3" تد يط ا قمت حتديث حزمة  ل ية، (ختط ياجات، وتقدير تيجالاسرتا يل الا تاخملاطر، و ححتل
بار ) والربانمج ،2010/2011لفرتة اوخطة معل  تيث وضعت يف الا عحب يفموارد ُ تو ظا ية يف ل  قسمف اإلضا

ية وت بو من تغريات  هدته الو يق ادلاخيل وما  تد ميا ي تنظل ش نذ ق نظام  مغريات يف ا  وقد .ألوىلامرة للاخلطة إعداد ل
نقحة للفرتة  يق ا تد ملحددت خطة معل ا يق يف 2010/2011قل تد ياجات ا ق ا ل جماالت األعامل موضوعات وحت

توسطة  ية و معا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية أن .(2) معلأايم 1 110مبا قدره اخملاطر ل تد بة ا يع  ق وال  ل شع تسـتط
يا سوتوفر  هام 2010/2011يف يتقربا معل  أايم 705ى لحا هذه ا مل  تعانة خب يوما 160تشمل (ل رباء سـلال

تخدمت مهنا  يني، ا شاريني خار سـا جت تخدم  2010 يوما يف 90س بعتسـعىل أن  ية ولسـاألايم ا با قن ا ل
تة يف ).2011 يف يف املزيد من العامةل املؤ ق ومن خالل تو نت قسمظ يق ادلاخيل  تد متك ا ق فري شعبة من تولال

ية اخملاطرتغطية أفض لل جزيا للمجاالت عا يق الفعاةل جملاالت ونظم األعامل .ئ تد ية ا بقى نقص  ق ومع ذكل،  ل تغط ي
توسطة  ية و معا ثريا من القلقاخملل ثري  سأةل  كاطر  ت توسطة .م ية وا ية اخملاطر العا مل وشري عدم كفاية  ل تغط طبقا ملا ي

يق تقدير حيدده  تد ياجات ا يل ا قاخملاطر و ل ت ية لاإىل أن ححتل شلك معقول فعا يع أن تضمن  لبة ال  ب تط تسـشع
بهتا وحومكهتامعليات إد يني، يمت إبالغ 2600للمعيار ووفقا  .قارة اخملاطر ومرا هد املدققني ادلا خل من معايري  مع

شار نة الا بو وا تادلول األعضاء وإدارة الو للج ياسي تقةل للرقابة بذكل ر مسية ا يجة ذلكل، يالحظ أن .ملسـ َ و نت
ية من اخملاطر بال رضورةإد بل درجة عا بو  لارة الو  .تقي

يني قسميتبع  "4" هد املدققني ادلا يات  ية ومدونة أخال يق ادلاخيل املعايري ا تد خل ا ن معل ق تصل هبا من ملهق يوما 
ية شورات  معلإرشادات و يا .م يمي جودته خار ج وقد مت  يث تق توافق العام"حمن  هد املدققني " لا معمع معايري 

يني توى للجودة ميكن بلوغه خلادلا معهد املدققني اليت يقوم هبا  عملية ضامن اجلودةلوفقا مسـ، وهذا هو أعىل 
                                                 

يشا حددهتيتالابملعايري رمق معقول مقارنة  (2) تحدةلتفت وحدة ا تابعة لألمم ا شرتكة ا مل ا ل يني يف 10 و4، واليت تقيض بوجود ما بني مل ئة اتبعة لهمن مدققني  ألمم هيأي 
تحدة  يدا متاثل املا بو جحام و تعقلو نقص احلايل يف عدد ).JIU/REP/2010/5ثالويقة  من 81والفقرة  JIU/REP/2006/2ثول من الويقة املرفق األ(ي لل ونظرا 
نخفضة اخملاطعىل أهنا ، فإن بعض اجملاالت احملددة  املدققنياملوظفني توسطة و ية اخملاطر ولك اجملاالت  معا م ها اآلنل توىل تد قيقر ال جتد من  نوات .ي سـ وعدد 

توف يا عىل لالعمل الالزمة  يق وتقدير اخملاطر يزيد حا تد ياجات ا بقا ملا حتدده ا ها  ية اخملاطر اليت ميكن تد مية للمجاالت عا ية الاكمةل وا لري ا ل ت ط ق ل قتغط حيق لسل  4ل
 .سـنوات معل
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يني ساابت  .خلادلا بقا ملا أوىص به مراجع ا شورته وإرشاداته، و يني و هد املدققني ادلا بقا ملامرسة  حلو ط م خل معط
يق ادلاخيل  تد يل  قاخلاريج، مت إعداد د لل تفاظ ابلواثئقلسـياسات ول تدريب، ومت حال يف وا ها يف األر ل و شـ مجع

تصديق علهي هالا يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةايع وتوز تد بة ا ق عىل لك موظفي  ل ناء الفرتة  كام مت .(3)شع وضع ثأ
ليارية مناذج  يقمع قتد  .ل

ها  "5" يات الرقابة و ياانت جدوية مجلع لك تو يذ قاعدة  يلمت إعداد و سجنف تت ص ل تقارير عن حالهتا ب  .دقةبلورفع ا
يذ  تقدم يف  تعراض اكمل حلاةل ا سمح بإجراء ا توي عىل معلومات احلاةل واذلي  تنفواجلدول املوحد اذلي  ل سـ ي حي َّ

يات الرقابة يرفع إىل املدير العام  ُتو تقةل للرقابة(ص شارية ا نة الا سـوا ت ملللج هر) س تة أ شلك  وهذا هو اإلجراء  ،سـ
نذ  ية يف  كام مت تقدمي املعلومات امل.2006ماملعمول به  نة الربانمج واملزيا نوحدة ألول مرة إىل اجامتع  جل َّ

 ). أدانه8انظر الفقرة  (2011يناير  12

يق،  "6" تد يات ا ية والكفاءة يف  يل زايدة الفعا قيف  لب معل ل بة يجرأس شع تدريب مبقر العمل للك موظفي 
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية يف  تد قا يق هبدفقسمل يق ادلاخيل وا تد تحقي ا لق ية ل هارات ا ساب ا ن ا لفت ملك

يق  تد تخدام لغة أوامر ا قال ل تخدامه كأداة ACLسـ تخصص ميكن ا بارة عن برانمج حاسويب  سـ، ويه  مع
تظمة أو  يق ا تد يات ا ية كجزء من  ية وغري املا ياانت املا برية من ا يات  يل  نساعد يف  ل معل ل ل ب ك مك حتل ملت أعامل قل

يق  تد قا يقل متر لتحقأو ا يمي .ةملسـا تاحة، مت رشاء تق وعقب إجراء  مليارات ا  خاصبرانمج حاسويب للخ
تودع لتيسري ) TeamMate وه( يق مسـإعداد  تد قألوراق معل ا ية يتسم ابلكفاءة ل يات ثأقواملوثو معلناء 

بل يق يف ا تد تقا ملسـق يات تدريب .ل يق معل ومشلت  تد قموظفي ا ية األخرى املعايري ل قطاع العام، لللادلوية سباحملا
يق األداء،  يا املعلوماتتكنوقوتد ثةجولو رشيةي احلد يق املوارد ا لب، وتد  .ق

ية  "7" ية ادلا بو اإللكرتو بكة الو يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية عىل  تد بة ا ية  خلاكنت الصفحة الر ن ي شـ ل شع قسـ ل ئي
يهنا ) اإلنرتانت( يط تضمموضع حتديث دوري بغرض  يق ادلاخيل وا تد ية ا تخطمعلومات عن اسرتا ل ليج قت

ت يق ودور ا لتد ية قلل بو، وكذكل عن  يق ادلاخيل يف الو مهنجد ي يط تقديرق سائل ا تخدمة يف  تخط اخملاطر ا م لسـ مل
يق  قتد بة اخملاطرلل يحت أيضا ملخصات وابإلضافة إىل ذكل،  .قوإدارة اخملاطر ومرا يق معليةتأ تد تقارير ا ق  ل ل

بو العام ىل ع" الرقابة"مت جتديد وحتديث صفحات كام  .اإلنرتانتشعبة عىل لاادلاخيل عىل صفحة  يموقع الو
تب مدير  .عىل اإلنرتنت ية يف  يع ادلول األعضاء الاطالع عىل تقارير الرقابة ادلا مكو خل شعبة مىت لاتسـتط

ية18الفقرة (أرادت  ثاق الرقابة ادلا خل من  تان من ادلول األعضاء)مي ناء الفرتة ا منت هذه الفرصة أ ثن، وقد ا ث  .غت

يق وبرانمج  "8" تد لمت إعداد هنج  يق، وهام اآلن قلل قتد يق قيد ل تد مترة  ية  تجرييب إلجراء  يذ ا قا لنف معل مسـل لت
ية عىل فرتات دورية ية وغري املا ياانت املا بار ا يل وا لو ل ب ت لحتل  .خ

يق )ب(   لتحقا

تقرير  "1" ناء فرتة ا يق فهيا أ لبلغ عدد القضااي اليت وردت أو بدأ ا ث رشة لتحق سع (قضية عأربع  قضااي بتمقارنة 
سابقةيف الفرتوردت  رشين إقفال وقد أمكن  ).لة ا عبع و ناء الفرتة قضية سـ رشة (ثأ  فاميقضية عمقارنة بإحدى 

رشة قسمويقوم ). سـبق يا مبعاجلة ثالث  يق حا ع ا ل تقضيةلتحق حتقيقات جارية وست شاكوى  ةسـ، مهنا 
تعراض  ية  أويلسـخاضعة ال  ".لإلقفالمعلقة "واحدة قضو

                                                 

ينيقد  (3) هد املدققني ادلا يق ادلاخيل ملعايري  تد سم ا ثال  ساابت اخلاريج ال خليعين هذا زايدة يف تقدير مراجع ا ل ق ت معحل ق إىل ما يقارب % 80 مما يزيد عىل م
تقدير ،90% تفاظ  ب ويضمن الا ثال العام"ح يني" متالا هد املدققني ادلا خلملعايري   .مع
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تقرير ناء فرتة ا يقات أ لا ث  لتحق

شاكوى اجلاريةايالقضا  ل وا
 2010ل يويو 1يف 

جديدة قضااي 
مسجةل

 

نجزة ميقات  حتق
 

شاكوى اجلاريةالقضااي   لوا
 2011ن يويو 30يف 

26 14 27 13 

 

تقةل قسملمت إعداد خطة معل مفصةل  "2" شارية ا نة الا ها إىل املدير العام وا يق ومت إرسا سـ ا ت ملللج س لل تحق
 .للرقابة

شاط  "3" سـمت إعداد تقرير  يق، وصدر قسملنوي ن ناير لتحق ا نا 2011ييف   قسملأمه إجنازات امتضم 
تحداي سابقلوا ها يف العام ا لت اليت وا يقات  .هج تقرير إىل أن ا ـى ا تحقوا لنهت نفذة ل ناء ملا تكل الفرتة أدت إىل ثأ

ية وأ تاجئ املر ضبعض ا هالن يقات ذ .تعلميضا بعض ادلروس اليت جيب  ات لتحقوأشار إىل أنه رمغ أن بعض ا
يقات اكن من  تاجئ هذه ا متل، فإن  ية مل  لتحقاأل ن ها أثر إجيايب املرحج تكمه عىل بعض اجملاالت اليت لأن يكون 

سفظهر  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية اهامتما خاصا  .سائدا فهيا لعا تد بة ا قوقد أولت  ل سـتخالص الشع
تفادة  يات وتقدمي ملسـادلروس ا نظمةصتو نة داخل ا مليف جماالت  هذه  .معي لوميكن الاطالع عىل ملخص 

ثالث تفادة يف امللحق ا لادلروس ا  .ملسـ

تفظ  "4" يق قسمحا ته لتحق ا رشية لك من عمتد علهيا يكأحد املوارد اليت مهيبأ تب لبإدارة املوارد ا مكو
شار شرتكة أو أمام القضااي يف معاجلة القانوين  ملستا شارية ا نة الا ملا ت ناف سللج سـتئند رفع دعاوى الا  دلىع

بو تظلامت جملس  نظمة العمل ادلوية يالو لأو احملمكة اإلدارية  يق مل يق لتحقعقب ا تد بة ا قاذلي جتريه  ل شع
تب .  ادلاخيل والرقابة اإلدارية رشية و يقاهتا إىل إدارة املوارد ا شورهتا و بة  مكوقد قدمت ا لب تعل م شارلشع  ملستا

شأن  يق فهيا قضااي  10بالقانوين  ناء لتحقجرى ا تقفرتة ثأ سابقة، رير لا ية وا لاحلا ساعدة يف ل إعداد للموذكل 
ية  يات ا لقضملف  يق املذكرات عن طريق إعداد حيث سودات لتعلوا  .املرافعاتمعىل 

يق، مت الاتفاق مع املدير العام  "5" يل ا لتحقعىل د يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية يف ل تد بة ا قورشته  ل شع ن
سطس  ية موسعة مع 2010غأ شاورات دا مك عقب  خل شارتب م رشية وجملس  القانوين وإدارة ملستا لباملوارد ا

يقات  .املوظفني يد  يل عىل معلومات  توي ادل حتقو تف ل تعلق لاحي يبة فامي  يق وطرقه وإجراءاتهشع لتحقيات ا  .نبف
يق املقدمة دامئا  ية تقارير ا يل عىل ضامن  ساعد ادل لتحقوسوف  ب ل توايت اجلودةتلي وقد  .مسـألعىل املعايري و

موضع يف  هُ فناول لك املوظفني حرصا عىل أن يكون دلهيم  يق وإجراءاتهت ية ا يد  تحقم  لج نة  .لعمل للجكام تلقت ا
سطس  تقةل للرقابة يف أ شارية ا غالا سـ ملت يق 2010س ياسة  للتحق  ها سـ تعر ضليك  يقاهتاتسـ  . علهياتعلوتقدم 

رش اذلي ُعقد يف نومفرب  تاسع  ها ا ياسة يف اجامت نة يف هذه ا عونظرت ا ل سـ عللج ياسة  ،2010ل ياغة ا سـلكن  لص
ها الهنايئ تأ بب نقص املوظفنيشلكيف  بل، وعقب اكامتل  .بسخرت مرة أخرى  ية يف ا شاورات ادلا ملسـتقا خل مل

شرتطه الفقرة  بقا ملا  شأهنا ادلول األعضاء،  شاور  ياسة  تيمت طرح ا ط ب ت لتسـ ل ثاق الرقابة ) ب(13س ميمن 
ية  .خلادلا

متر  "6" توي عىل قسمباخلاص انت اإلنرتع وقادلوري ملتحديث لاسـا يق، وهو  حي ا ثاق الرلتحق قابة مليروابط 
ية يق خلادلا ية املوحدة  تو بادئ ا للتحقوا جهي ل ية (مل ية واإلنلكزيية والعرية والفر با سـابإل ب ن يدة ) نسـ مفوروابط أخرى 

نة ملواقع  جلثل معايري سلوك  ية ام تب األمم الادلوية نخلدمة املد ومثة خطط  .خليةملتحدة خلدمات الرقابة ادلامكو
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يذها اآلن إلعداد موقع  يح للك املوظفني قسملل" وييك"تنفجيري  سم بآراهئم سـيت،  تعلق لقتزويد ا يفامي 
ياساته وإجراءاته ته و سـبأ  .نشط

ساعدة ودعام فعاال  "7" نظمة  متلقت ا ساد سـياسة "لوضع مل لفنع وحتديد ا تواطؤ  ووالغشمل سلا ل غواإلكراه و
تجابة ، مت إعدادها "األموال ومتويل اإلرهاب لا يق ادلاخيل والرقابة اإلسـ تد بة ا ية قدمهتا  قتو ل شع دارية إىل ص

يش اذلي جتريه وحدة وملخصات  معلومات حتضريكام مت  .2010املدير العام يف  تعراض ا لتفتمن أجل ا سـ
تحدة نظومة األمم ا يق يف  يفة ا تحدة لو تابعة لألمم ا شرتكة ا يش ا ملا ظ مل ل ممل تحق لت  .لتف

ية، ) ز(26للفقرة وفقا  "8" ثاق الرقابة ادلا خلمن  ساعد يف فإنين مي يأبلغ عن أن أحد املوظفني رفض أن 
ٍيق جار تقرير، رفض املوظف املعين،  .حتق يق معهىاذلي جيرلوحىت اترخي هذا ا ، ما مجموعه أربعة لتحق ا

يةقسمطلبات من  يق إلجراء مقابةل  خشص ا  .لتحق

يش )ج(   لتفتا

يط أو  "1" تمل يمت  ناء الفرتةنفيذختط يش أ يات  ث أية  جترى ، أن 2011ومن اخملطط هل، الحقا يف  .تفتمعل
تعراض اذلي أجري يف  سـتابعة لال بول 2007م يات يف الو ينظام الزناهة واألخال يات . ق يذ بعض تو صوقد مت  تنف

ثال،  تعراض،  مفذكل الا يات سـ تب ألخال شئ  قأ مك نة ن مي الزناهة فامي يعد خطوة هائةل حنو إرساء دعامئ قملها
يات و ميالقمي قواألخال هاةلتنظا نظمة يف تر سـيخ اليت ترغب ا يق العمل مع قسمويواصل  .مل تب لتحق ا مكريس  ئ

يات  ياسة حامية لقاألخال ية8الفقرة (تعمتد عىل نظام اإلبالغ عن اخملالفات سـوضع  ثاق الرقابة ادلا خل من   )مي
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا قوسوف ختصص  ل نا "شع تب  .لإلبالغرساي " خخطا سا مكومن خالل 

ية  تحذير امحلاية من األعامل الاتقا يات يضمن املدير العام للقامئني اب ماألخال نق ثاق الرقابة 9الفقرة (ل مي من 
ية متل يف  .)خلادلا سوف  ساخن  يكأما إعداد اخلط ا ف  .2011ل

يمي )د(   لتقا

يميقسماكن معل نظرا إىل نقص املوظفني،  "1" تقطعا خالل الفرتة من أبريل لتق ا  إىل 2010م 
يمي اذلي يقوم به معن يديرون  .(4)2011 يناير تقالل الاكيف لعمل ا يمي هو ضامن الا سم ا تقوالغرض من  لتق سـل ق

يمي،  شطة موضع ا نفذون األعامل واأل لتقو ن ية وضامن ي شفا فا ساءةل ل تخدمني وأحصاب ملوا ياجات ا سـوخدمة ا ملت ح
لبقا للقواعد واملعايري ادلوية املعرتف هبا دلى خلارج، املصاحل، يف ادلاخل وا تحدةفريق ط يميملاألمم ا  .لتق املعين اب

ية قسمانصب تركزي  "2" يمي واسرتا بو  ياسة الو يذ  يمي عىل  يج ا ي تسـ تق نف للتق ت يمي  قسمل للفرتة لتقا
هام 2015 - 2010 سم  .تطبيقو ية وخطة معل ا لقووفقا ألهداف هذه الاسرتا سم، وضع، 2011لعام تيج لق ا

تصاصات أول ، (5)2011يف أبريل  يا رائدةدوةلتقيمي حلافظة خا يمت  ،كين يف  بل هناية سو قالانهتاء من ذكل 
يمي خيدم  .2011 تعمل لتقوهذا ا تعلقة اب لاألهداف املزدوجة ا ساءةلمل يمي حلافظة وهكذا، فإن هذا  .ملوا  ادلوةللتقا
 :سوف

                                                 

يمني يف إجازة أمومة يف مارس  (4) برية ا ِّغادرت  ملقَ يني ريس .  2011 يف فرباير ت وعاد2010ك ئوقد مت  به يف قسم تع يمي وسمل الريس اجلديد  نصا مت ئل تق
 .2011 ليويو
شاورة موسعة مع املديرين ومعل  (5) ناء عىل  متمت هذا  م بب إجازة األمومة اليت حصلت .2010 و2009هيدي أجري يف أواخر ب تصاصات  س وتأخر إعداد الا بخ

يمني يف  برية ا ِّعلهيا  ملقَ  .2010ك
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بلغ عن أداء ِّيقدر - نفذي و شطة ا ملاأل ناء الفرتة ن يا أ ثة يف  جئوتا 2010 – 2005كين اخملرجات،  (هان
نواجت، وو يامث أمكنلا بدل، و، )حاألثر  ياجات ا تجابة ال بو وا تفق مع والية الو لمبا  ت سـ ي حيلل حي

ساءةل(القصور أيضا العوامل اليت اكنت وراء اإلجناز أو   ،)ملا

نجاحو - باب ا لحيدد أ تخلص ادلروس من ا/سـ يسـاإلخفاق املالحظ و نتاجئ ليك يقدم  ،لتجربةَ
يل  يح لقامئة عىل ادل ها يف يتو شأن اختاذ و نرية  ية  يا اختاذ قرارات اسرتا ضعلإلدارة ا بت يج مسـلعل ت

ية،  رشااكت الاسرتا تيجيا، من ا ل سني كين يذ تصممي حتو يات مىت أمكن تنفو تعمل(لعملا  ).لا

توازن  "3" يق ا يل  ليف  حتق تعمل سب يمي، ا لبني هديف ا ساءةللتق يمي إلجياد قسمومع اسـهتداف ، ملوا ثقافة لتق ا
شرتكة ميمي  يا بإعداد قسملايقوم ، تق يمي ندوةل حا ية "عن للتق  يمي احلا تعمل من ممارسات ا لا لكية ملآاثر ابشأن لتقل

ية توبر  ".لتمنالفكرية عىل ا يمي أساسا عىل 2011كوتركز ندوة أ ية تعممي املامرسات اللتق  يمي ا مللكيدة يف  تق جل
تعمل املركز  .الفكرية مية هو ا ندوة  َّوأعىل جوانب ا َ ل ناء ادلوراتاذلي قل ثيحدث أ ندوة  .سـ بني لوسوف جتمع ا

ية الفكرية  يمي ا مللكمماريس  يني واملفوضني وأحصاب تق بواملصاحلميوكذكل األاكد  .ي داخل وخارج الو

ناجتة أعالهابإلضافة إىل  "4" هوقسمأاتح  ،لاخملرجات ا يمي للموظفني وا مجل ا نفاذ إىل لتق لر بصفة عامة ا
يمي وادلمع غري  شأن ا شورة  يمي وتقاريره ومواده، وساعد برامج عديدة من خالل تقدمي ا تقإرشادات ا لتق بل مل

ية يمي احلا سني ممارسات الرصد وا لالرمسي املوجه حنو   .لتقحت

تقرير يف امللحق اخلامس أ "5" يمي خالل فرتة ا تفادة من معل ا لترد أمه ادلروس ا لتقسـ  .دانهمل

ثا  ة أخرىيبأعامل رقا .لاث

يق تد بة وا قشورة املرا لق  م

تعلق بإدارة اخملاطر .4 سائل عديدة  شأن  شورة لإلدارة  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ا تد بة ا تقدمت  م ب مل ل  ونظام ،قشع
ية بة ادلا خلاملرا يجي، ،ق يط الاسرتا تاجئ وا ت واإلدارة القامئة عىل ا تخط لن ثال ألنظمة وقواعد ال ملوالا وسوف تواصل  . نظمةمت

يام بشعبة لا يقلقا تد قأعامل ا رشوعات /ل شورة يف  ما بو مل ثليالو سمح به املوارد،  همة يف حدود ما  ما  :تمل

شاء  - سة إلدارة اخملاطرنإ توى املؤ يات عىل  يذ  سو سـ ممعل  ،تنف

ناسب و - يذ نظام  مإدخال و ية ولتنف بة ادلا خللمرا  ،لمساءةللإطار ق

يق لية ادلوية للقطاع العام سباملعايري احملاتطبيق و - يةمنظام تطبو يط للموارد املؤ سـتاكمل  ستخط شعبة  و.لل
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد قا رشوعمراقب  يه ل توفر لامنذج يعمل عىل ضامن  ،مللفريق ا الربانمج احلاسويب يأن 

PeopleSoft  يات اجلديدة يةلعمليف ا بة ادلا ية وفعاةل للمرا يات اك خلآ قل  .ف

نة تقةل للرقابةللجا شارية ا سـ الا ملت  س

مترب  .5 بو يف  ية العامة للو سبوافقت ا ي يق2005مجلع تد نة  شاء  ق عىل إ لل جل نة 2010ويف .  ن يق إىل ا تد نة ا للج تغري امس  ل قجل
تقةل للرقابة شارية ا سـالا ملت رشين يف .  (6)س رش إىل احلادي وا سابع  لعوقد عقدت هذه األخرية اجامتعاهتا من ا ع الفرتة اليت ل

                                                 

(6) WO/GA/39/6و WO/AC/18/2 27 الفقرة. 
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تقرير،يغط يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تدعو واكنت  لهيا هذا ا تد قبة ا ل تظام شع ية حلضور اجامتعاهتا ناب ئةل لرتد لفصلا سـعىل األ
هاهما بة وأداهئا  تعلقة بعمل ا ية ا ملا شع مل ليل  .لتفص

يق ادلاخيل والر .6 تد بة ا شأن  تقةل للرقابة  شارية ا نة الا يات اليت أصدرهتا ا تو قترد ا ل شع ب سـ ت للج ص ملل قابة اإلدارية يف س
سادس،  يوملامللحق ا يات حىت ا تو يذ ا يقات حول  لشفوعة اب ص ل تعل تنفم  .ل

نصحه بعدم جتديد 2010يف أبريل  .7 يق آنذاك رساةل إىل املدير العام  تد نة ا تب ريس  ي،  ل جل قك بة  واليةمدة ئ شعمدير 
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد قا سخة من هذه الرساةل إىل م .(7)ل نومل ترسل  بة، لكنُ تقدمي لشعدير ا ب املدير العام تفضل 

ش .نسخة ها ما تراه هبذا ا يق يف تقارير اجامت تد نة ا سجل  ية الريس ومل  لومل رشح الرساةل تو ل جل ت عص ق ئ شة األمر  .أنت نا قومل تمت  م
ت بة ا لمع مدير  يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةشع متديد .قد تايل، تفضلت ادلول األعضاء  ب واب يق لاحلايل  ديرامل واليةل تد قبة ا ل شع

 .ادلاخيل والرقابة اإلدارية لعام واحد

ساابت اخلاريج حلمراجع ا
 

مترت عالقة  .8 يق سـا تعاون وا سـا تازة لتنل ية ا ية وا ملما لعمل ساابت اخلاريجملهن يث حلمع مراجع ا  اجامتعات تعقدح، 
يق وامل تد سائل ا شأن  بادل املعلومات  قتظمة  ل م ب ت لن ية وإدارة اخملم بة ادلا خلرا يق ادلاخيل ويمت إرسال  .اطرق تد قلك تقارير ا إىل ل

ساابت اخلاريج ية ونسخة من ُ، كام ترسل حلمراجع ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تيجاسرتا تد بة ا يق  قخطط معل تد لق شع
نة تني وا لسـلفرتات ا تأكد من ، وذكل بغرض لسـن متل غري رضوريلا يق وتاليف أي ازدواج  تد ية  ية اك حموجود  ق للف  .تغط

 مني املظاملأ

ناء  .9 تقريرثأ شرتطه الفقرة ، لفرتة ا بقا ملا  تو ية، 8ط ثاق الرقابة ادلا خل من  يق ادلاخيل والرقابة واصل مدير مي تد قبة ا ل شع
تظمة لكفاةل الربط  وأمني املظامل اإلدارية شطةمنعقد اجامتعات  يد وتاليف أي ازدواج غري رضوري يف األ نشلك  ل واكن .  جب

نا قبادل اآلراء وا مل يث كفاةل اضطالع املت يدا وانفعا جدا من  حشات  تني هيتيدقق ادلاخيل وأمني املظامل بوالمف ملنفصلام ا
تني شلك فعالملسـتقلوا  .ب 

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

تجابة منوط به أن يضمن املدير العام  .10 يق ادلسـالا تد بة ا يات اليت يصدرها مدير  تو قالفورية للك ا ل شع ص اخيل والرقابة ل
هات اإلدارية وغريه من  ياته احملددةةيبالرقاجلا تقرير وتو تاجئ ا تعلق  تخذة فامي  يح اإلجراءات ا ص مع تو ل ي مل املدير ويؤدي . (8)بنض

همة العام هذه  نظمةالربانمج من خالل مديري ملا نة بداخل ا ية ا سؤولني عن اجملاالت ا ملا ي يل ملعمل يذ مديري  .(9)لتشغ تنفويكون 
ب يات الرقابة خيالو بةصو للك تو بل ا تظمة من  تابعة  شعاضعا  ن لمل ق  تذاختقد اإلدارة ما إذا اكنت املدير العام يرى ليك ، م
بلت اخملاطرة بعدم اختاذ إجراء بشلك فعالاملالمئ جراء اإل يا  ق أو أن اإلدارة ا يالعل سريا مر ضوقدمت  يل تف يثبت ل مدعوما بد

يات تو يذ ا صبب عدم  ل نف  .(10)تس

يق ادلاخيل والرقابة اإلداتتابع  .11 تد قبة ا ل ها، ويمت هذا بطرق ثالثشع ياهتا اخلاصة  بنفسرية أيضا تو  :ص

يق جديد،  - سابقة ذات الصةلجيرى قيف بداية لك تد يات ا تو يذ ا تعراض  لا ص ل  ،لتنفسـ

                                                 

يق ادلاخيل واوالية اكنت مدة  (7) تد بة ا قمدير  ل تجديد مرة واحدة شع نوات قابةل  لللرقابة اإلدارية أربع  بو بعدها مرة أخرىوسـ  .يال جيوز العمل يف الو
ية22الفقرة  (8) ثاق الرقابة ادلا خل من   .مي
 .7، الفقرة 16/2010تعممي اإلداري لا (9)
تعممي اإلداري  (10)  .3، الفقرة 16/2010لا
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يات الرقابة ابملعلومات من خالل و - يذ جداول تو صحتديث قوامئ  سؤولنيمن املديرينالواردة تنف ها  وتقمل ا ميد
تقةل للرقابة شارية ا نة الا سـللمدير العام وا ت ملللج  ،س

نة إلبقاء املدير العام عىل عمل و - نوية  يمكامرسة  تقدم معسـ بو لاب يذيف ياذلي حيرزه مديرو الو شطة ا لتنفأ ويف  .ن
بذل هذا الصدد يا أن  ي، طلب املدير العام من فريق اإلدارة ا يات الرقابة اهجدا أكرب لعل يذ تو مليف  صنف قبوةل بأرسع ت

سمح به  سب ما  توأ يةن  .لعملاملامرسة ا

يات الرقابة  .12 تقةل للرقابة قامئة تو شارية ا نة الا صتعرض ا سـ ت للج ملسـ ناء  .عاهتا العاديةيف اجامتع دون اجامتع من اجامتست ثوأ
نة  بو لهنج قامئ عىل اخملللجالفرتة، وافقت ا يات الرقابةيعىل رضورة اعامتد الو تابعة تو صاطر يف  بو و .م امللكفون أمام يمديرو الو

يات الرقابة مت أيضا باملدير العام  صيذ تو هم بصورة أكرث حتديدا تنف ناء إعداد القوامئيفتعر بة أ ثوظلوا عرضة للمحا  .سـ

يات الرقابة،  .13 صناء عىل قامئة تو يذ  الاكمب بالغ عددها لتنففإن ا يات ا تو لل  ص نة مبا فهيا تكل اخلاصة  (163لل للجاب
شارية ا ملالا تقريريزال معلقا يف هناية   ال)سـتقةل للرقابةست ناء  .هذه لفرتة ا تقريرثوأ يفتلفرتة ا ية جديدة إىل 189 ض، أ ص تو

يذ  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  .صية تو239تنفالقامئة، ومت ابلاكمل  تد بة ا يات  بلغ عدد تو قو ل شع ص ية من أصل 128ي ص تو
ت بالغ عددها لا يات املعلقة ا لو بب  %).79( 163ص ية  نة املا بة  برية اب نفذة زايدة  يات ا تو بسوقد زاد عدد ا ض سـ سـ ك مل ص للل لن

بو لإلجرالالزتام القوي من جانب املدير العام  وأعطى املدير العام  .اءات املالمئة يف الوقت املالمئيبكفاةل اختاذ مديري الو
تربير"تعلاميت ملديريه ابعامتد هنج قوي يقوم عىل  ثال أو ا لالا يات الرقابة، لتنفيذ " مت تعممي صتو تفق مع أحاكم ا لوهو ما  ي

تقرير.  16/2010اإلداري  ثاين هبذا ا يات الرقابة، يرىج الرجوع إىل امللحق ا تو يل  تح لولالطالع عىل مزيد من ا ل ص ل ل  .ل

يات الرقابة  يذ تو تقدم احملرز يف  صا تدة تنفل  2011ن يويو 30 إىل 2010ل يويو 1من ملميف الفرتة ا

 2011ن يويو 30   2010ل يويو 1 

يات تو صمصدر ا  األويلالعدد  ل
إضافات خالل 

تقرير  لفرتة ا

فرتة نفذت خالل 
تقرير  لا

يا بعد نفذ  لكمل   ت

ساابت اخلاريجمراجع  7 38 16 29 حل ا

شرتكة يش ا ملتقارير وحدة ا تتف  2 2 0 4 ل

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا قتقارير  ل  128 128 140 116 شع

 1 0 0 1 اينغ أندنإرست 

تقةل للرقابة شارية ا نة الا سـا ت ملللج  25 71 33 63 س

 163 239 189 213 اجملموع

 

ناء الفرتة .14 ساابت اخلاريج أ يات مراجع ا تو تدرجيي  يذ ا متر ا ثا حل ص ل ل لتنف تنيسـ بق معلقا غري تو ي، ومل  بقا ملا  .صي طو
ية، مت تقدمي تقرير للم23تشرتطه الفقرة  ثاق الرقابة ادلا خل من  يات اليت أصدرها مراجع مي تو يذ ا صدير العام حول  ل تنف

تقةل للرقابة شارية ا نة الا ساابت اخلاريج وا نه للك من مراجع ا سخة  ساابت اخلاريج، ومت تقدمي  سـا ت للج حل ن ملحل س  .م

باكت  تحدةشـالاخنراط يف  ملاألمم ا
 

يالرقابةميثاق  ينص .15 ترضورةعىل )) و(13 الفقرة(رصاحة  ةخل ادلا شاركة يف  خم ا باكت األمم مل ية شـلف  تحدة الر مسا مل
تحدة  .لوظائف الرقابة شط مع سائر واكالت األمم ا ها ا بة تعاوهنا الفعال و تعراض، واصلت ا يد الا ملوخالل الفرتة  ن شع لسـ معل لق

 :ويذكر يف هذا الصدد ما ييل .ئاهتاهيو
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مترب  - بة ، 2010سبيف  ية للشعاشرتكت ا نظمة العا نظمة العمل ادلوية وا ملمع  مل ل ألرصاد اجلوية والاحتاد ادلويل م
تضافة لالتصاالت ثيل دوائر سـ يف ا نوي احلادي واألربعني  ملمالاجامتع ا تابعةلسـ ية ا ساابت ادلا لمراجعة ا خل تحدةل حل  .ملألمم ا

ثيل دوائر لاومدير  ممبة هو ريس فريق معل  ساابتئشع يحلمراجعة ا يدةمباملعين  ةخل ادلا يق وممارساهتا ا تد نة ا جلبادئ  ل  ،قجل

يمي معهلقسمواصل و - شرتك مع لتق ا يمي مل ا تحدة املعين اب لتقفريق األمم ا يمني أقل وساعد مل بكة  ِّيف إعداد  مقَ شـ
يث  نظامت احمن  ها الرمسي يف ا ملطا يفبع ندلوية اليت تقع مقارها يف  نوي لاوقد حرض مدير  .جل سـبة الاجامتع ا لشع

يمي ل تحدة املعين اب لتقفريق األمم ا يوسكو يف ابريس2011 مايو اذلي ُعقد يفمل ته ا تضا ن وا ل  ،فسـ

بة و - توى الواكالت لشعا تحدة عىل  تدى حمققي األمم ا سـعضو عامل يف  مل من يني–م  ،خل مؤمتر احملققني ادلا

بة تعاونت و - شرتكةلشعا تدريب ا تعلق بأشطة ا يف فامي  تحدة األخرى اليت تقع مقارها يف  نظامت األمم ا ملمع  ل ن ي ن جمل  .م

يطامل: بةالرقا .رابعا لتخطوارد وا
 

يف ظلت  .16 تو ظسائل ا ل يام ابيعوق حتداي تشلك لوقت طويل إىل حد ما م يح لرقابة ادلالقا شلك  بو  حصية يف الو ب ي خل
ية ال .وفعال بوال بوقد اختذ املدير العام خطوات إجيا ناء الفرتةلتوفري املزيدواسعا ققت  بة .ث من موظفي الرقابة أ شع ودلى 

يق ادلاخيل والرق تد قا بعة ل شغوةل (وظائفسـابة اإلدارية اآلن  تنيوقد ) مأربعة مهنا  قيكون دلهيا قربا أربعة موظفني مؤ يث ي حب 
يا يصري عدد موظفهيا  سموح به ر مسا يف و .(11)2011 يف عام 11مل تو ظسائل ا ل بة م ها ا لشعاليت  يا متنح دمع يه لاألولوية حا

رشية يف ملء  نذ وقالوظائف لبإدارة املوارد ا ية  ماخلا رسعة، ل شطة لت طويل عىل وجه ا يام بأ يني  نوجلب موظفني إضا للق ف
يق وبعض املوظفني ادلامئني  يمي وا يق ادلاخيل وا تد تحقا تق لق ل ساعد هذا عىل تقريب  .دارة وادلمعاإلأعامل لتويل ل يوسوف 

تحدة لا ملبة من قواعد األمم ا يف شع تو ظاخلاصة اب يةل شطة الرقابة ادلا تعلق بأ خلفامي  ن  .ي

ية يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية يف نمزيا تد بة ا ق  ل  (12)2010/2011شع

متدة ية ا ملعاملزيا نفقا ن نفقات والالزتام  تلا يد اتلا صالر
 

املوارد 
رشية  لبا

خالف 
 املوظفني

املوارد  اجملموع
رشية  لبا

خالف 
 املوظفني

املوارد  اجملموع
رشية  لبا

خالف 
 املوظفني

 اجملموع

828 2 778 606 3 853 1 513 366 2 975 265 240 1 

                                                 

ية  (11) تعلق مبزيا نفامي  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية جعل عدد شاقرتحت ، 2012/2013ي تد قبة ا ل شاراينموظفني  10( 12العاملني ع بريان ا ستو  ويقرتح .)خ
ية أن يكون عدد  نرشوع املزيا شاريني4وموظفني  7( 11العاملني م  .)ست خرباء ا

بارا من  (12) سورسية. 2011ن يويو 30عتا يبآالف الفرناكت ا نويعىل أساسموزعة  الزتامات املوظفني .ل ية .سـ  متدة من ن هذه يه املزيا ياملعا  عدد .لاملدير العام حا
بة متد من  لشعالعاملني اب يا هو ملعا شارينيموظفني سـبعة  (11لاملدير العام حا  ).ستوأربعة خرباء ا
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يف تو ظجدول ومعلومات عن ا  ل

نظمي  لتا

اإلداري 
 للشعبة

 الوظائف
ية  لاحلا

عدد 
 املوظفني

 30 يف
نيويو 
2011 

 تعليقات

 قسماملدير و
 ادلمع

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  2 1 تد بة ا قمت إهناء تعاقد مدير  ل ناير ) D1بدرجة (شع ييف 
يني.  2012 يا العمل عىل  تعوجيري حا تة .   مدير جديدل سـساعد إداري بعقد مدته  م

مترب  هر حىت  سبأ  .2011ش

 قسم
يق  تد قا ل
 ادلاخيل

ية  2 2 نصب ريس امعلمتت  يني يف  لا ئتع م ومت اإلعالن .  2011يف مايو  )P5بدرجة ( قسمل
يني  بري املدققني ادلا نصب  خلعن شغور  ك تعاقد .  2011ن يف يويو )P4بدرجة (م لومت ا

ب شاري  بري ا كمع  ست يق ادلاخيل خ تد قري يف ا سطس ل  .2012غحىت أ

 قسم
يق  لتحقا

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية )P5بدرجة ( مؤقت قسمئمت نقل ريس  2 1 تد بة ا ق إىل  ل شع
نظر .  2011حىت هناية  يا يو يار حا لجملس ا نصب ريس اخت ليف أمر  ئ وجيري .  قسمم

شاري  يني حمقق ا تالعمل عىل  تعاقد .  )P3بدرجة (ستع مع سكرتري حىت هناية لومت ا
2011. 

يميقسم ئسمل ريس  1 2 لتق ا يمي قسمت نصب يف يويو ) P5بدرجة (لتق ا لهمام ا برية .  2011مل كوعادت 
يمني  ِّا نصف 2011يف فرباير األمومة من إجازة ) P4بدرجة (ملقَ ل ويه تعمل اآلن 
تداب أحد املوظفني .  الوقت للوقد مت ا  .2011 حىت هناية قسمن

 

17. 

ية مشرتط ي خلثاق الرقابة ادلا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية عىل ")1 "26الفقرة (رصاحة ي تد بة ا ق أن يعلق مدير  ل شع
نظمةكفاية املوارد اخملصصة مدى  ية داخل ا ملللرقابة ادلا يف الاكيف لاومل تصل . خل تو توى ا ظبة بعد إىل  ل سـ األداء لضامن مشع

تقل ألي من همام الرقابة ادلا خلالفعال وا نجاح يف الاضطالع بواليهتا عىل الوجه األمكل واذلي ميكهنا  ،يةملسـ يق ا لمن  حتق
ية  .لبفعا

ناء  .18 تقريرثأ تعانة خبرباء ، لفرتة ا شطة الرقابةمأجورينسـمتت الا ئا واكن هذا  .ن يف العديد من أ شيعىل وجه اخلصوص 
يقتيف العمل املربط انفعا  يق وا تد تحقاب لق يط مل .ل تلتخطوقد مت ا نوات ابواملأجورين عانة ابخلرباء سـواصةل الا سـتعاقدين يف ا لمل

نقص يشء من شعبة من تعويض لاالقادمة من أجل متكني  يه لا يفيف موارد ناذلي تعا تو ظا  .ل

سا بلحنو  .مخا ملسـتقا
 

ية املاثةل يف  .19 تحدايت الر سـترد أدانه بعض األهداف وا تقريرئيل  . القادمةلفرتة ا

يق ادلاخيل تد قا ل
 

تدقسممت تعزيز  .20 ق ا يق، لكن مثة  . مبوظف إضايف مؤقت2010اخيل يف يق ادلل تد ية ا سني  قوقد ساعد هذا عىل  ل تغط حت
ية اخملاطر واحضة حاجة  ية اكمةل للمجاالت عا ية تد توفري  يق  لألربعة موظفي تد تغط يقل ولكفاةل تزويد املدير العام وادلول قق
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بة ادلا ية نظام املرا تقل معقول لكفاية وفعا قاألعضاء بضامن  ل بوخلية وإدارة اخملمسـ يات احلومكة يف الو ياطر و متر  .معل سيسـو
يح  تعراض و تنقا يق ادلاخيل وخماطره سـ تد ية ا قاسرتا ل ياجاته وتيج نظمة ألولوايت وفقا املقدرة حتا ية هافوأهداملا تيج الاسرتا

بة  تغريةاخملاطر كيوتر يواصل  .ملا سائل إدارة اخملقسمسـو شأن  شورة  يق ادلاخيل تقدمي ا تد م ا ب مل اطر واحلومكة من أجل دمع قل
شاء  ثل يف إ نهدف املدير العام ا بوادارة إلفعال نظام مؤسيس ملمت  .يخملاطر يف الو

يق لتحقا
 

يت يف ما زال  .21 تو نرص ا قسني  ل ع يقات هو األولوية األوىلإجراحت يق ما زال يف حاجة إىل موارد قسمو .لتحقء ا لتحق ا
ية  فرشية دامئة إضا سن اليواصل ضامن اجلب يقاتحودة و يت يف ا تحقتو لق يون بأن يكون .ل يق اخلار ج وقد أوىص خرباء ا لتحق

يني قسمدلى  يق ثالثة موظفني  همن ا يفووافق املدير العىل األقل لتحق تو توى من ا ظعام عىل هذا ا ل توايت  .ملسـ مسـو
يل خماطر  يل  يا املوىص هبا هذه رضورية يف  يف ادل تو تقلا ن ظ يق الالزم سبل يذ لك معل ا نعدم  تحق تنف ل مبسـتوايت فيذا اكمال ت

يت املرغوبة تو سن ا قاجلودة و ل رشية لا وسوف تعمل ،ح لببة مع إدارة املوارد ا يف  ىلعشع تو توى من ا ظيق هذا ا ل ملسـ حتق
 .2012كأولوية لعام 

يف أيضا متكني  .22 تو توايت ا ظتضمن الزايدة يف  ل سـ نافع يف جمالني لامسـ هاهما ا لبة من مواصةل إ  :هممنيسشع

سني وا )أ( لدمع ا يات لتح تعزيز األخال ياسات واإلجراءات املربطة  همني يف األنظمة وا قتطوير الالزمني وا بمل ت لسـ
ية ية اإلدارة ادلا خلوالزناهة و متام العمل إلوواإلساءة  الغشتقدير خماطر بذكل لالضطالع عىل وجه اخلصوص و ،معل

يذ  ساخن"تنفيف   للموظفني؛" لاخلط ا

نظمة  )ب( تتوفري أكرب بملإفادة ا يف ليف ا سلوك بفضل الاك نع اإلساءة وسوء ا ناحجة و بكر واملاكحفة ا لشف ا ل مل ملك
 .والغش

ناء  .23 يقات املرتامكة، 2010ثأ شلك ملحوظ عدد ا لتحقاخنفض  ناء .  ب شاكوى 2011ثلكن أ تأخري يف معاجلة ا ل زاد ا ل
تاج هذا األمر ملعاجلة عاجةل يقات، و حيوا  .لتحق

يمي لتقا
 

تني األخريتني  .24 يةل قسمركز لسـنخالل ا يمي موارده ا لقل ا شاء إطار مؤسيس شالتق يمي نعىل هجود إ لتقمل إلدارة هممة ا
تقل يل ضامن  .ملسـا يمي فعاةل وجود سبواكنت هذه خطوة حامسة يف  تقية  هم مسـتقةل وتقياميت إجراء من أجل معل يخ  فتر سـ

يمي يفة ا لتقشرتك لو ظ يذ قسمويركز  .م نوات القادمة عىل  يق يف ا نف ا تتحق ية اجلوموثوقة مسـتقةل  تقياميتلسـل يكون  .ودةلوعا سـو
يا الرائدة ادلوةل تقيمي حافظة  ساركينيف  يمي عىل هذا ا ملأول   .تق

سم الرتكزي عىل  .25 لقيواصل ا يتعزيز سـ شرتكة  للتقثقافة  ساءةلم تعمل وا سامه يف ا ملمي  ل توبر ندوة عترب تو، ت كيمي أ  عن 2011تق
يمي القامئة  تعمل من ممارسات ا لتقا ية بشأن آاثر ل ية الفكرية عىل ا لتمنا يق هذا الغرضأحد مللك سامه يف  شطة اليت  حتقاأل ت  .ن

بق ذكره،  .26 تعددة قسمسرييم سـابإلضافة ملا  ياميته ا يمي من خالل  مل ا تق ية فكرية ما يصلح لتحديد لتق ملكإلعداد نظام 
توازن  يه مدويل  نفاذ إ لميكن ا ساخه ل نيث ميكن ا يفويرفع الوعي والارتقاء به، سـتحب بو ظبو تقل بني موظفي الو يمي ا ية ا ملسـ لتق

بذل  . فهيااملصاحلوأحصاب  تاحة وانفعة للك صانعي القرار قسميوسوف  ياميت  يمي قصارى هجده جلعل ا م ا تق لتق يني ل ئيسـالر
نصب  تأكد من أن تركزيها  ياب نة ل شورة عىل نالاتفاع، عىل ممكبأقىص درجة  تابعة، و نوأهنا حتظى اب ية بنطاق ممل ني لواسع وبفعا

بو وخارهجا املصاحلأحصاب   .يداخل الو
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 اخلامتة .سادسا

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ما زالت  .27 تد بة ا قياسة  ل شع يق يه سـ يق ادلاخيل وا تد يات ا تحقالرتكزي أوال عىل لك  لق ل معل
ية اخمل يمي العاجةل عا لوا بارها األولوية األوىللتق ية وقد مت أيضا إعداد  .عتاطر اب لالقاعدة اإلجرا يق ادلاخيل ئ تد يات ا قيذ  لنف معل ت

يمي  يق وا تقوا لتحق ناء ل تقريرثأ ثاق الرقابة  .متر ما دامت احلاجة إلهيا قامئةتسـ وسوف ،لفرتة ا يذ الاكمل  يكون ا يو ملسـ لتنف
نا مع تزايد أعداد املوظفني ية اجلديد  ممكادلا  .خل

تعامل مع جيري  .28 يا ا لحا بةملال يف يف ا تو تعلقة اب شعسائل ا ظ ل شمل عوامل ضعف وهو ما ، لمل يتد  ية لمي لالفعا
ييل تقالل ا شغوالا يل توفري املزيد من املوارد  .لتسـ هوده يف  بوأان ممنت للمدير العام  بة مل تصل .لشعبةلسجل حىت ، لشعغري أن ا

تقرير شلك اكمل وفعال ،لاترخي هذا ا غرض الحبيث حتقق ب إىل العدد الاكيف من املوظفني اذلي ميكهنا من الاضطالع بواليهتا 
ناء املؤسيس يف  .مهنا تطوير العام وا متر ا بوقد ا لل ببة لاسـ تعراضشع خالل ووفر املدير العام  .سـبطء خالل الفرتة موضع الا

ية الفرتة  رشية اإلضا فبعض املوارد ا تقال لب سم الرقابة قواي و سـمن أجل جعل  يف مق يات تو يا  ظوجتري حا معل طويةل هممة ل
يات احلومكة يف بؤرة  .ةمنحها املدير العام األولوياألجل  سني األعامل و بو و ية يف الو بة ادلا يات املرا بقى تعزيز آ معلو حت ي خل ل قي
يا خماطر  .شعبةلاتركزي  بل اإلدارة ا بول حىت اآلن أن  لعلويس من ا تق ملق يق عدد من ل تد قيات ا ل ية اخملمعل تربه لعا تعاطر أقل مما 

تاحة  .شعبة رضورايلا ناسب مل لتحاإلمتام ملكام أن املوارد ا مليقات يف الوقت ا توايت املالمئة بعدق واكن عدد  .ملسـتصل إىل ا
ثريا من العدد  يمي املرفوعة أقل  كتقارير ا  .بسبب نقص املوظفنياملرغوب لتق

يع  .29 يف يف لاتسـتطال  تو ية  توايت احلا ظبة أن تضمن اب لل ل سـ ية اجلودة جمال ملشع شطة عا بو خبدمات وأ يام الو لالرقابة  ن ي ق
ساءةل  .اتلكفهتتسـتحق  بة وا سني األداء واملرا ملويعمل املدير العام عىل  يادةقحت بو،  لقوا لكن ادلور الاكمل للرقابة ييف الو

تأكد من هذا  ساعدة اإلدارة عىل ا ية يف  لادلا م شلك اكف حىت اآلنخل شة ومعوزة .  بال يؤدى  ية ما زالت  هممفالرقابة ادلا خل
يهتا  .مهيف حالهتا وموظفهيا وأ

 ق أخريتعلي .سابعا

تحدايت والضغوطوالية هذا هو تقريري األخري يف هناية مدة  .30 ئة اب لقصرية  ها إايي هذه الفرصة  .ملي بو  ملنحوأان ممنت للو ي
برية سة ا ناء وتطوير هذه املؤ هام يف إعادة  لكلإل سس هاب هد من أ تحق بذل ا جل اليت  جل بقا ملا  .تسـ أعاله، اكن ميكن ُذكر طولكن، 

هام أع تقالل لعمل الرقاسأن يكون هذا اإل ية إذا توفر مزيد من املوظفني والا سـظم وأكرث فعا نح هذا العمل أولوية أكربل  .ُمبة و
تقدم اذلي مت إحرازه  تفادة من ا ساعدة خلفي عىل الا لو سـ يا يف مل يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية مؤ تد بة ا ناء  سـيف  ل شع سب ق
يري يذ ا نوات القادمة، أحث ادلول األعضاء عىل  تغا لسـ يةتنفل ثاق الرقابة ادلا ية يف  تا خلات ا ي ل  :مل

يري  - نظمة  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية داخل ا تد بة ا سني وضع ريس  ساعدة عىل  تغا مل ل شع حت بمل ق سمى ئ ملا
يفي  تش العام"إىل ظالو  ،"ملفا

يق ادلاخيل األصيل لعام و - تد ثاق ا بات  قالوفاء  ل ي متطل تش العام اجلديد 2005مب " املوظفنيكبار "أحد ملف وجعل ا
ساعد املدير العامعىل أ  ،من يكون يف نفس درجة 

ية و - سامح القرتاحات مزيا نا نظر فهيا واملوافقة علهياشعبة لال بارشة  للبأن تقدم إىل ادلول األعضاء  م ُ، 

سامح لريس و - ئا يار يف لال يف والا تو تبة بأن يكون ريس جمليس ا ظ ل خشع شعبة وأن يكون قادرا عىل تقدمي لائ
بارشة اقرتاحات يف إىل املدير العام  تو م ا ظ  .للموافقة علهيال

 ]ييل ذكل املالحق[
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 امللحق األول
يقملخص  تد ثارة يف تقارير ا ية ا سائل الكفاءة ا مية و قاخملاطر ا ل مل يل لتشغم  جلسـ

ية  .1 ثاق الرقابة ادلا شرتطه  خلوفقا ملا  ي تارة من )26الفقرة (مي همة اليت حددها خم، ميكن وصف مجموعة  سائل ا ملا املدقق مل
تقريرخيل يف ادلا  : كام ييللفرتة ا

ييل توى ا ية عىل ا شغالكفاءة والفعا سـ تل لمل
 

نا  .2 تعرا ـى ا ضا سـ ية إىل أن ألنهت تعاون من أجل ا منشطة ا ل ية وبرامج قطاع لتن ية واملاكتب اخلار تعاون من أجل ا جا من لتل
ية تعمل أساسا بصورة شطة ا بو املربطة بأ منالو ن ت بعضلتي ها ا تقةل عن  نفصةل و ل  بعضسـ  دي هذه الطريقة يف العمل إىلوتؤ .مم

يق يات الاتصال وا سـتعقد  بادل املعلومات .لتنمعل تعاون يف  نوية وا يق خطط العمل ا سني  توجيب  ل سـ سـ لحت شطة تن يذ أ ن و تنف
هود وتداخل  تكرار يف بذل ا ية، وذكل من أجل تفادي ا جلا ل سـتعراض إداري الوميكن  .ناألدوار ووجود ثغرات يف األشطةلتمن

تخدمة لتنظميية القامئة للهيالك اعام  يةملسـا شطة ا يذ أ منيف  لتن ساعد تنف يات لك وحدة من يأن  سؤو ل يف حتديد أدوار و م
بو حتديدا أوحض، لضامن  ند تالاساق والامتسك يوحدات الو مية لقاء املال  تفادة من ا عوالا يةلقسـ شطة ا منيذ أ لتن  .تنف

)IA/07/10( 

نات مثة حاجة  .3 نةعىل حتسيإلدخال   :معيجماالت 

يال - يط األكرث  ية وغريها من جماالت ا شار ية وا ية وا تفصاجملاالت الاسرتا تخط يع مل يل ليج شغ  ،لتت

يلك ووالايت و - ية والربامج األخرىاهأدوار و ية واملاكتب اخلار جملاكتب اإل  .قلمي

شطة  .4 نا أل تعرا ـى ا نا ض سـ شرتايت نهت بو مل تعد بعد خطة ملا تصل مشرتايت يإىل أن الو نظمة  توى ا تعىل  مل هداف بأمسـ
سني  تخدام الكفء والالتحلك برانمج،  يةسـالا نظمة املا لتصادي ملوارد ا مل  )IA/03/11 (.ق

شرتايت  .5 شرتايت أيضا إىل أن منوذج  نا  تعرا ـى ا ما للم ض سـ تعممي خيضع إلعادة نظر هبدف  جيب أن Peoplesoftنهت
ية،  بة ادلا يات املرا تجارية وتعزيز آ خليات األعامل ا ل ل تالءم حاقمعل لاليت ال  سن صورة مع الغرض ت نع أي مهنا حيا بأ تصوال 

شرتايت الصغرية  بريةملفارق بني ا رشاء ا لكوصفقات ا رشاء وحيد من كفاءهتا، خاصة يف  .ل ية ا لويؤدي هذا إىل تأخر  معل
مية شرتايت صغرية ا لقا  .مل

بائع .6 بة للمحافظة عىل معلومات ا يات املرا سني آ نا أيضا فرصا  تعرا لوجد ا ل تح ض قسـ تحديث  ونويص بأن ،ل بتقوم اإلدارة 
بائع امل يقة، وإزاةل لك جسالت ا بائع مبعلومات اكمةل ود لامللف الرييس  قلل نظامئ تفادى اإلدارة  .لكررة من ا بغي أن  تكام  ين

تخدام   )IA/03/11 (.للبائع العامساب حلاسـا

بو .7 سجل خماطر الو تعراضني  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ا تد بة ا يأمكلت  ل سـ ل رشقشع ناء م من أجل  خالل لبوعات ا
ناء  .الفرتة متل بعد وقت قصري من املوعد احملدد ديد اجلداري اإلبىن ملابوبصفة عامة، وجدان أن  تذكر بدون أية احنرافات كا

ها بو الاتقال  .لعن املواصفات اخملطط  نوقد بدأ موظفو الو بىن اجلديد يف مارس ي املقاول إىل دفع ويف حني  .2011ملإىل ا
بو  ناء، فإن جزاء  اتعويضيالو تخدام مواد أقل جودة يف لالبتأخري ا ثل يف أن املقاول قد حياول ا سـبة ترى أن مثة جمازفة  مت تشع

ناءبناء قاعة املؤمترات اجلديدة  بب تأخري ا ها  بيعوض العقوابت اليت  لل س  .بحتمل

ناء قاعة املؤمترات اجلديدة لاأشارت  .8 تخدمة يف  ية للمواد ا ثب املواصفات ا ببة عىل اإلدارة بأن ترصد عن  سـ ن ك ملشع لف
بىن اجلديد(للتأكد من أن املقاول  شاء ا سه اذلي اضطلع بإ يكون هو  ملاذلي  ن نف يف حدود سـيمكل قاعة املؤمترات اجلديدة ) سـ
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ية املصدق علهيا  تخدمة تكون  أنويلزتم يف الوقت ذاته بناملزيا ناء واملواد ا سـجودة ا ملب تفق علهيامطابقة لل ية ا مللمواصفات ا  .لفن
)IA/02/11( 

يف املوظفني .9 تاك تعراض  بو أنه ال يوجد ا ية الو يق أاكد لأبرز تد ل سـ ي مي تدريبق شطة ا يط أل ند ا ل  ن تخط  وأن اإلدارة ال ،لع
يف ا تاك لنستقارن لك ا ل تدريب اليت تقدهمال لية لربامج ا ياسة أو خطة أعامل حتدد تلزتم ال إىل ذكل، وابإلضافة  .ب ية  سـاألاكد بمي

ها برسوم ادلورات ها، كام أهنا مل حتدد أهدافا السرتداد تاك ية لربا يص املوارد ادلا يفمعايري  لجم خل يةختص تدر يب ا يجة ذلكل،  .ل نتو
ثل ورمبا ال ي نحو األ تغةل عىل ا رشية  ية وا ية املا مرمبا ال تكون موارد األاكد ل سـ ل َمي م ية الفكرية موهجا لب تدريب يف جمال ا مللككون ا ل

ثىل تفادة ا ية مبا يضمن الا ملبفعا سـ مية لقاء املال ل تفادة من ا لقوالا  )IA/04/11 (.سـ

نا أيضا أن  .10 ية أداء حظال بدلان اليت احملرز يف تقدم لاثرصد وتويق غري اكف يف مياألاكد ية الفكرية يف ا يذ ا شطة  لأ مللكن تنف
تفادت  هيناألاكمن برانمج سـا تطوير ا ية  ملد لل يجة ذلكل،  .مي هين اليت تقوم هبا نتو تطوير ا شطة تدريب ا تدام أل ملفإن األثر ا ل ن ملسـ

ي هوةلمياألاكد هر ابلاكمل أو  سة قد ال   )IA/04/11 (.بيظ

نة من  .11 تفادة  بو أكرب ا ممكليك حتقق الو سـ تعامل ي ية سـا توى احمليل، يلزم وجود اسرتا شاريني عىل ا يجاخلرباء الا سـ تت مل س
يق أفضل  ية كفاةل  بو  هود بني برامج الو نظمة وتضافر ا توى ا حتقواحضة عىل  بغجل ي مل  ويف هذا الصدد ميكن .قمية لقاء املالمسـ

يط إلدارة األداء من أجل رصد  شارينيبسـوضع نظام  ياس أداء اخلرباء الا ستو  )IA/05/2010 (.ق

 إدارة اخملاطر

بو يمتثل  .12 نارص برانمج الو يأحد أمه  يجي الاللتقوميع تضمن برانجما أوسع نطاقا تسرتا ية اليت  بة ادلا بادرة املرا ت يف  خل ق م
سةإلدارة اخملاطر  توى املؤ سعىل  بو، مسـ ية يف الو بة ادلا يات املرا يمت إعداده كإطار دلمع آ خل ويريم برانمج إدارة اخملاطر .  قل

س توى املؤ سعىل  نظور اإلدارة الاسمسـ بو من  مة إىل حتديد أمه اخملاطر يف الو ية، وقد طلب ي ُرتا مديري الربانمج من تيج
ها يف جسل اخملاطرحتديد اخملاطر اخلاصة اب يق برانمج اخملاطر  .ضعلربانمج وو تد قويف حني مل نقم  سة ب توى املؤ سعىل  عىل مسـ

ناء الفرتة وجه اخلصوص،  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية أ تد بة ا يق عديدة أجرهتا  يات تد ثحددت  ل شع قمعل تني اق سأ لا تني مل يتا لل
تني  : ابخملاطرتبطاملر

ناء أن نقاط الحدد  "1" رشوعات ا بو  بجسل خماطر الو لي ها عدممل بو أ صلضعف ادلاخيل يف الو سام ي يق بني أ ق ا لتنسـ
بو يق ،يالو ية ت، وبقى اخلدمات يه اجملموعة لتنسـأو عدم كفاية هذا ا ناء ئيسـالر رشوعات ا ية يف  بللمخاطر العا لل م

ناحجة   ،)IA/02/11(لا

شرتايت و "2" يح ليك تمت ملجيب حتديث جسل خماطر ا شرتايت عىل حنو  حصإدارة اخملاطر املربطة اب مل ت
)IA/03/11.( 

 أنظمة املعلومات اإلدارية

تاكمل للمعلومات اإلدارية، زادت بدرجة ملحوظة  .13 ياب نظام  ميف  متطلبات اإلبالغ اإلداري األخرية خالل الفرتة غ
ية شطة ا مناخملصص يف أ ية وخلقتلتن باء معل إضا ف أ يط  .ع بيلللتخطوميكن  بو، ملسـتقا ي الفعال وبادل املعلومات بني برامج الو ت

تاكمحإىل جانب ا ياب نظام  يدا، تعويض  مياجات اإلبالغ احملددة  غج  )IA/07/10 (.ل للمعلومات اإلداريةت

تعلق  .14 تطوير ياإلبالغ اإلداري احلايل فامي  ثل ا شطة الكربى  لبلك األ رشاء من يا حىت اآلن وسـهتكل ليس لوا ياك ثري ف لكا
تقارير يف ال .من الوقت تاج املعلومات اإلدارية وتويد ا لو ل نا جوهرايحت سن  بو إىل أن  سـو تح حتي  )IA/03/11 وIA/07/10 (.ت
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يف تو ظا تدريب/ل  لا

سفر بدور جيب أن تضطلع  .15 شرتايت وا لبة ا مل ية يف شع توريدتدريب لأكرث فعا تواصل  لموظفي ا بشلك أفضل لوا
بائععىل امل للحصول تاحة عن أداء ا لعلومات ا يمي عن .مل سفر يف أفرقة ا شرتايت وا بة ا بل  شاركة الفعاةل من  تق كام أن ا لق ل مل شع مل
سوق حتليل إبداء الرأي يف طريق  مية ولا رشاء وحتقق أفضل  ية ا تعزز  يف  تاك قا ل معل سـ ل  )IA/03/11 (.املاللقاء ل

16. 

سفر إىل تدريب حي شرتايت وا بة ا لتاج موظفو  مل ية أكرث ختصصا شع إجراء يف لفنمن أجل تعزيز قدراهتم وهماراهتم ا
بارش،  رشاء ا يات ا تجارية، خاصة يف  ملاملفاوضات ا معل يات لل سوق، وكذكل اسرتا يف وا تاك يل ا تح يام  يجوا ل ل ل ل تب تعانة لق سـالا

سن  تلفة اليت من شأهنا أن  حتابملصادر ا بلنواجتخمل  )IA/03/11 (.ملسـتق ممارسات العطاءات يف ا

نطقي نفاذ ا ملا ل
 

نقدية واخلزانة إىل أن  .17 نا إلدارة ا ـى تد لا يق بة قنهت نطقي اكنقمرا نفاذ ا ملا زن خيي  اذلاخملصص اجملدل اإللكرتويننقصها ي ل
بو رشيكة للو تحويل إىل املصارف ا بل ا يه وتعلاميت سداد الغري  تا جدول املربات املصدق  يمؤ ل عل لت ق وهو ما يزيد من خماطر ، ق

ياانت املدفوعات غري ا نفاذ إىل ا يا اب سموح هلم حا بل املوظفني ا بملرخصة من  ل ل لمل يا حلوال  ).IA/06/10(ق تار اإلدارة حا لو خت
يات بديةل  يذ حل بديل بآ نا، وختطط  يال آ ية  بو املرصية اإللكرتو يات الو ليل  شغ ن ي معل نفشغ م لتف تل بة ت ناء قمرا  .2011ثمالمئة أ

يق ادلاخيل والرقابة اإلد تد بة ا قوشجع  ل شع يذ يف هذا اجملالإجناز اإلرساع بارية اإلدارة عىل ت شطة ا لتنفأ  .ن

نفاذ املادي  لا

سني جوهري وعاجل من أجل  .18 تاج إىل  نفاذ املادي  يات ا نقدية واخلزانة أيضا إىل أن آ تعراض إدارة ا ـى ا حتا حت ل ل ل سـ نهت
نفاذ إىل جحرة احلاسب اآليل  ليد ا بو املرصيتقي ياانت الو توي عىل قاعدة  فاليت  ي ب ية حت ت بوياان) Office Wings(نة اإللكرتو

شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  )IA/06/10 (.ل

بة نظام ساعات العمل املرنة قمرا
 

نع نظام ساعات العمل املرنة  .19 يابة عن الزمالء اآلخرين ) Flexitime(ميال  يل احلضور إىل العمل  ناملوظفني من  تسج
سجلون حضورمه  يثلام  يجة ذلكل،  .خشصيام تخدام ومن مث معرض خملاطر فإننتو نظام معرض إلساءة الا سـ ا  .الغشل

)IA/05/2011( 

بة نفاذ املوظفني  .20 يا املوظفني غري املرخص هلم من ادلخول ) Interflex(قإن نظام مرا نع  لكال  ة  معاهدغالفإىل مي
يد شأن الرباءات ا تعاون  ملقا ب نفاذ إىل  وابإلضافة إىل ذكل، .ل تأكد  معاغالفلال ترصد اإلدارة ا شأن الرباءات  تعاون  للهدة ا ب ل

نفاذ سائدا أم ال بطاقات ا تظم  تخدام غري ا نفاذ مرخص هبا وتحديد ما إذا اكن الا يات ا لمن أن لك  ل ن سـ ل ل . ملمعل
)IA/05/2011( 

 

ثاين[  ]لييل ذكل امللحق ا
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ثاينمللحق ا لا  

يات الرقابة تو صيل نوعي  ل  حتل

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا يات  قتو ل شع  ص

ت .1 لبة ا يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةشع ية العظمى يه مصدر  قد يات املعلقةمن البالغا صتو بة .  ل لشعفقد أصدرت ا
نذ (1)374 ية  م تو نفذة ابلاكمل ) 247(مهنا % 66، 2007ص بارها  مسجةل اب ت يهتا أو ) 236(عم للتطبيق حفقدت صال

نذ .  (2))11( يق ادلاخيل والرقابة اإلدار2007مو تد بة ا ق، أصدرت  ل يق، تغطي نطاقا 374ية شع تد يات ا ية من  ق تو ل معل ص
يل .  واسعا من الربامج تقرير مت  سجويف اترخي ا ية 127تل بارها %) 40(ص تو بل املديرينعتاب نفذة ابلاكمل من  قغري   .م

شلك  .2 سب الربانمج1ليوحض ا يق ادلاخيل  تد يات ا تو يال  ح  ل ص ل  :قحتل

يق ادلاخيل  تد قبة ا ل شع
 والرقابة اإلدارية

 مجرمق الربان

يات اإجاميل  صتو ل
نذ   2007مالصادرة 

يات  تو صا ل
نفذة  ملا

يات اليت  تو صا ل
يهتا حفقدت صال

 

يات  تو صا ل
يذها تنفاجلاري 

 

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  0 0 1 1 01الربانمج  ق

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  1 0 0 1 02الربانمج  ق

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  1 0 5 6 05الربانمج  ق

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  5 0 1 6 06مج الربان ق

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  1 0 10 11 07الربانمج  ق

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  24 0 6 30 08الربانمج  ق

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  0 0 4 4 09الربانمج  ق

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  17 0 0 17 11الربانمج  ق

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  1 0 3 4 21الربانمج  ق

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  20 0 23 43 22الربانمج  ق

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  6 0 3 9 23الربانمج  ق

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  37 1 40 78 24الربانمج  ق

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  6 8 113 127 25الربانمج  ق

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  5 0 0 5 28الربانمج  ق

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  3 0 27 30 29الربانمج  ق

يق ادلاخيل تد قسم ا ل  0 2 0 2 رىبرامج أخ ق

 127 11 236 374 اجملموع 

                                                 

يمي بني 12شعبة لاابإلضافة إىل هذا، أصدرت  (1) ية يف ثالثة تقارير  تق تو  .2010 و2008ص
يات اليت (2) تو صتخضع ا ل تربها املديرون سـ يق"ع ا بل هناية " للتطبغري صاحلة  يق  تعراض د قال ق تأكد من أن هذه يه حالهتا فعال2011سـ  .لل 
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شلك   1لا

شلك  .3 يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية2ليوحض ا تد بة ا يات  تو يال  ق  ل شع ص ل سب معر لك مهناحتل  :ح 

يذها يات اجلاري  تو تنفا ص ل
 

 مفتوحة
  يوما90 – 0

 مفتوحة
  يوما180 – 91

 مفتوحة
 (3) يوما360 – 181> 

 مفتوحة
(4) يوما360> 

 

128 (5)
 86 0 12 30 

شلك   2لا
شلك  .4 بالغ عددها 3ليوحض ا يذها ابلاكمل وا يات اليت مل يمت  تو يل ا ل اب ص ل تنفتفص نة إصدارها(6)163ل سب  ية،  سـ تو ح  .ص

 

 

 

 

 

 
شلك  .5 سب الربانمج4ليوحض ا توحة  يات ا تو ح ا ص  :ملفل

شلك   3لا

 

 

 

 

 

                                                 

توحة ملدة ترتاوح بني  (3) يات ا تو ملفا ص تحكمي والوساطة 360 و181ل بو  ية تويد اإليرادات ملركز الو يق  يات تد لل يوما تربط  ي ل معل بعمل سطس (قت وإدارة ) 2010غأ
نقدية واخل  ).2010نومفرب (زانة لا

يا املعلومات وجدول املربات (4) نولو شرتايت و يق ا يات تد يات أساسا  تو تتربط هذه ا مل بعمل ص ل جت تك  .ق
بالغ عددها  (5) يذها وا يات اجلاري  تو لا ص تخصص ملديري الربانمج128تنفل توفري ادلمع ا يمي واحدة  ية  شمل تو ية  مل تو ل ص ت  .تقص
ثالتتربط  (6) توحة ا يات ا تو لا ص نة ملفل شرتكة 2005لسـث  يش ا تقرير وحدة ا مل  تف تب تعراض اإلدارة (ل تدبري سـا بولوا ية والرقابة: ييف الو سائل ذات الصةل ناملزيا ) ملوا

رشية.  نوتقرير معلق صادر عن إرست أند اينغ تصل أساسا ابملوارد ا سائل  ـي  ية  با شرتكة ا يش ا يات وحدة ا بأما تو ت م ف ل مل تف لص ه ق ت  .ل

 � ��� ا���–ا�����ت ا������� 
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شلك   4لا

شلك ي .6 ية5لوحض ا تو سب مصدر ا توحة  يات ا تو ص ا ل ح ص  :ملفل

 

 

 

 

 

 

شلك   5لا

تقةل للرقابة أصدرت  .7 شارية ا نة الا سـا ت ملللج ها يف  ت235س نذ أن بدأت  ية  معلو م بة،  .2006ص سجالت ا بقا  شعو ل لط
يات ) 25% (11فإن  تو ممن ا ص بل مديري الربانمل يا من  قسجةل حا بارها ج ل شلك عتاب نفذ  بتاج إىل مزيد من العمل ليك  ت حت
 .اكمل

 

ثالث[  ]لييل ذكل امللحق ا

 

 ��� ا����ر–ا�����ت ا������� 
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ثالث لامللحق ا  

يق ياتروس اادل: لتحقا تو صتفادة وا ل  ملسـ

ناء  نجزة أ يقات ا تفادة من ا ثأدت ادلروس ا مل لتحقسـ تقريرمل يات لفرتة ا سني آ يات  ل إىل صدور تو تح بة لص ية قاملرا وأنظمة خلادلا
ياهتا تجارية و معلاألعامل ا يات إىل املدير العام وغريه من املديرين  .ل تو صوقد صدرت ا  :خبصوصل

ية اخلاصة نح ا ميا  لتعلمل

نح) ج (11. 3املادة لصياغة قيق الفحص ادل - تصةل اب ملا بة مقدمةمل ية اخلاصة يف لك مطا ل ا  .لتعلمي

ناية خاصة للامدة وجوب  - تعممي اإلداري 12عإيالء  بو 22/2007ل من ا بات املقدمة من موظفي الو ييف املطا أيضا و.  ل
رشوط املذكورة يف املادة اوجوب  لتأكد من الوفاء اب  ).ج (11. 3ل

شة ا - قنا شار القانوين) ج (11. 3ملادة م تب ا رشية و بل إدارة املوارد ا ها يف الهناية من  ها وتو ستو ملض مك ق يح لبمي  .تقي

ية  لطبالفحوص ا

بو بغية  –إذا قام أحد املوظفني  - نة من الو بالغ  ياسرتداد  معي بري طيب"بتقدمي  –م  يعلن أن طبيب معاجلمن " ختقرير 
نظمةتضع جيب أن معاق، معاال طفال  بارها  يف ملا يارأايعتا تحدة  ن اث يب رمسي دلى األمم ا مليديل به  بو(طب  ).يخارج الو

تنياملعال يوىص بإعادة الفحص الطيب للطفل  -  .سـنلك 

ية يف ماكحفة  سات اخلار جدور املؤ  الغشس

بوجيب عىل  - متةل ك ،يالو حمية  ية، غشا تعترب ألفعال ضح سات خار تحريض من مؤ با اب يا مر جنا تك سج ل متع يف وكعضو ئ جملا
نظامت،  ية أن للمادلويل  سلطات ا نختطر ا ية (ملعل سلطات القضا ئثال، ا ل بة الوالية م نطقة حصا سة مليف ا ساليت تقع فهيا املؤ

ية نظامت وحيمي هذا ).  جاخلار ية ملامرسات من األخرى ملا  . مماثةلمغرضةحضالوقوع 

هام تعلق اب ملزايدة الاتصال فامي   ي

يإذا اكن موظف  - همة لقبصدد ا بو، بناء عىل طلباألجر مدفوعة مبام  يد ي بدله وبإذن من الو تكل إخطار ملفيكون من ا
رشية، واألمنقساماأل سفر، وإدارة املوارد ا ثل ا بو،  ية للو لب ادلا ل ي ناء إجازته ، حىت لو اكن املوظف يضطلع مخل همة أ ثاب مل

نوية  .لسـا

يات فض  تخدام آ لزايدة ا يةالزناع سـ  مسغري الر

ية املضايقة  يف حاالت - يد للك األطراف ا ملعنقد يكون من ا بل قسمعدم اللجوء إىل ملف يق  ق ا اوةل فض الزناع حملتحق
ية . بشلك غري رمسي يات فض الزناع غري الر نفاد آ مسويوىص اب ل يقست تحقبل طلب ا توقع أنه، يف مرحةل  .لق يُويف هذا الصدد 

يمي  يق، إذا مل يمت اللجوء إىل األويل لتقا تحقبل ا يات فض الزناع، فإن لق ية لالوساطة أو غريها من آ يا إىل أمني حتال لقضا ئبد م
 .املظامل

هاتنسـيق  ية و بو ادلا يات الو تبسـيطالعديد من  خل ي  معل

تأديب املعقدة  - نظر وا ناف وإعادة ا تظمل والا يات ا لسـهتكل  ل ل معل تعددة سـتئت تغرق ملوا نظامت، و ثري من موارد ا سـا تمل لك
تا طويال جدا ية ومن ش.  قو ية دا خلأن الاعامتد عىل  ثرية من احلمنسقة معل توصل إىل االتكيف أنواع  ل أن يزيد من رسعة ا
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نظمةحل باء ا مل للموظف وخيفف من أ ثرية ويف الوقت احلارض،  .ع تلفة  ئات  متع  كميكن أن  خم هي واحدة، مما يضاعف لقضية تسـ
نظمة بل ا بذول من  هد ا تغرق وا ملالوقت ا مل قسـ جل  .مل

 اهةرفع معايري الزن

شخيص للك املوظفني،  - هين وا سلوك ا تدريب احلديث عىل معايري ا لجيب توفري ا ل وتعريف كتذكرة للموظفني احلالني ملل
بو  تحقني ابلو يللموظفني اجلدد ا بوالمبملل ترب سلواك  مقا   .يع

 

 ]ييل ذكل امللحق الرابع[
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الرابع امللحق  

يقإحصاءات   لتحقا

تقريرانهتاء عند  .1 شئ ع (2008 وبدءا من مارس ،لفرتة ا يققسمنندما أ يق ، اترخيهإىل ) لتحق ا تد بة ا قجسلت  ل شع
يق، أقفلت مهنا 67اإلدارية ما مجموعه ادلاخيل والرقابة   . حاةل54حتق شكوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

شلك  نة: 1لا سب ا سجةل  يقات ا سـا ح لمل  لتحق

ست شاك2011ن يويو 30يف  .2 يمي أويل  يقات جارية، مع إجراء  تة  بارش  يق  سم ا ل، اكن  سـ ي تقق حتق .  وى أخرىلتحق
ية واحدة من   ".معلقة لإلقفال "2008قضواكنت 

شاكوى من لك  .3 ئوية جملموع ا بة ا نقص يف ا بني املؤرشات أدانه الزايدة أو ا شاكوى،  تغرية  يعة ا يل  لكد مل سـ ل ت لل مل ب نل لللط
 :2010ننوع، وذكل مقارنة هبا يف يويو 

شكوى   لنوع ا

تعاملإساءة  سلطةسـا  � ل ا

هري  � لتشا

 � )واعهأنلك ب (الغش

 � )هاعلك أنواب(املضايقة 

رشية  يف–لبإدارة املوارد ا تو سائل ا ظ  ل  � م

بة نفاذ املوظفني  نفاذ / )InterFlex(قنظام مرا بة ا لمرا  �)Flexitime(نظام ساعات العمل املرنة  / ق

يا املعلومات نولو توى  جخمالفات  تك  � حم

يا املعلومات نولو جاخرتاقات أمن   � تك
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4. 

يقات تضح مما ييل أن ي بة بإجراء ا لتحقأكرث اجملموعات مطا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ل تد بة ا هم  تعامل  قممن  لمع شع ت
بو ند إىل أدةلومعظم شاكوى املوظفني مل .  ييه مجموعة موظفي الو بلغني ومع ذكل، فإن مثة شاكوى عديدة .  تستتكن  ملمن ا

يقات اكمةل  يةحتقعن اخملالفات أفضت إىل  نظر يف إماكية اختاذ إجراءات تأد يات للمدير العام من أجل ا يبوصدور تو ن ل  .ص

 

 

 

 

 

 

 

شلك   3لا

بة  .5 سجةل يف للقضااي لنسـاب تغرق يف إمتام اكن ، 2010ملا ملسـتوسط الوقت ا لتسجيق بدءا من الك م يل وحىت حتق
تقرير حوايل  شلك  . يوما120لا يعة القضا4لوميكن الاطالع يف ا تقريريف اي اليت أقفلت طب أدانه عىل  بالغ عددها ، لفرتة ا لوا
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شلك  .6 لبني ا ناء القضااي املقفةل نتاجئ  أدانه 5ي تقريرثأ  :لفرتة ا

يجة  العدد لنتا

ند إىل الادعاء  يل يستال   21 (*)لد

ند إىل الادعاء يليست   1 لد

يل يستند إىل الادعاء   1 لكن املوظف تقاعدلد

ثال يدة لكن بدون إساءة سلوكمتعدم الا  1 جل للمامرسة ا

يمي قرر  يقاألويل لتقا  3 حتقعدم احلاجة إلجراء 

 27 اجملموع

شلك   5لا

شلك  .7 بالغ عددها 6لميكن الاطالع يف ا تاجئ القضااي اليت أقفلت عىل وجه العموم، وا ل أدانه عىل   من أصل 54ن
سجةل 67 مية   :قض

يجة  العدد لنتا

 1 قرار إداري

ند إىل  الادعاء يل يستال   30 (*)لد

ند إىل الادعاء يليست   11 لد

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا شكوى تقع خارج والية  قا ل شع  1 ل

شكوى  2 لمت حسب ا

يدة لكن بدون إساءة سلوك ثال للمامرسة ا جلعدم الا  1 مت

يمي  يقاألويل لتققرر ا  8 حتقعدم احلاجة إلجراء 

 54 اجملموع

شلك   6لا

برية  (*) كيربط هذا إىل درجة  تعلقة ختص تنطوي عىل ادعاءات بقضااي ت ويه  ،2008العمل بدءا من عام مبواقع ملحوادث أمن املعلومات ا
باهتا عقب ادعاءات  يق أخرىموسحبث ثمل ميكن إ نظمة يف ُوقد رصف املوظف اذلي تقدم ابالدعاءات .  حتقع وأعامل   .2009ملمن ا

يق لتحقتاجئ ا ن
 

تعل .8 رشة ق ابلقضااي يفامي  نذ اليت عاإلحدى  يق  متت ادعاءاهتا من خالل ا تحق لب بعة موظفني خطاابت 2008ث سـ، تلقى 
يا  اهتام، موظفان ومن مث مل يوجه إلهياماملدير العام، وتقاعد من  علهيا اصدقماهتام  يامن جيري حا تقال موظف واحد،  لوا بسـ

نظر يف  يه الاهتامقضية لا تو جواحدة  تعلق اب .ل سلموا خطاابت اهتام، قام املدير العام برصف يوفامي  بعة اذلين  تملوظفني ا لسـ
ن قضاايمه ويواجه املوظفون األربعة اآلخرون اهتامات خطرية وال تزال إجراءات  .ني وخضع موظف آخر إلجراء تأدييبثا

نظام العدلجارية من خال ية  لل اإلدارة ادلا يق اخلاصة هبذه  .خل  2009 األربع إىل أبريل لقضاايالتحقوترجع توارخي تقارير ا
 .2011ن ويويو 2010 ومارس 2010وفرباير 

 ]ييل ذكل امللحق اخلامس[
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يمي لتقسم ا ياتادل: ق تو تفادة وا صروس ا ل  ملسـ

تاجئ  شلك موجز أمه ا تقرير  نيقدم هذا اجلزء من ا ب تاجات لل توصل إلهيا من خالل األعامل سـتنوالا يات اليت مت ا تو لوا ص ل
تعددة اليت نفذ ناء قسمها ملا يمي أ ث ا تقريرلتق توصل إلهيا يه .لفرتة ا سائل ا ملواكنت أمه ا  :مل

ية  لاملعلومات املا

تعددة من خالل اجامتعاهتا  "1" نذ أايهما األوىل عىل تقدمي العديد من اخلدمات دلوها األعضاء ا بو  ملدأبت الو لي م
رشوعاهتا وهمامهتا  ها مو بدلانضوعرو تلف ا ليف  يمي قسم بيد أن .ذكلوغري  خم ياميت حافظة عندما اكن لتق ا تصاصات  تقيعد ا خ

تاحة  ية  ناك معلومات ما مادلول، مل تكن  ل بل ادلوةلستامثعن الاه منوية من  قرات ا يق  . ادلوةلإنفاق/لت تد بة ا قذلا، أوصت  ل شع
يدين من أجل احلد من اخملاطر القامئة اليت  بع نفقات ادلول وا تفادلاخيل والرقابة اإلدارية  ملسـت نطوي عىل وجود نظام تبت

ية ليف لإلدارة املا  .ضع

يف اخلدمةال توج "2" تاك ساابت موثوقة  لد  ل ية  :ح رشية ادلا تضمني تلكفة املوارد ا بو دامئا  خلال تقوم الو ب حساب يف لبي
يف اخلدمات ساب تاك .لتاك ند  حثال،  ع يويمليف هممة داخل إحدى ادلول، ال يكون بدل مف الطريان وتلكفة  لاإلقامة ا

سابه، بل أيضا تلكفة خرباء الووحد يها يه ما جيب ا همةحت نفذون ا يني اذلين  ملبو ا ي نظر وبصفة عامة،  .لفن لند ا إىل تلكفة ع
شطة،  بدو غري مالمئة، نبعض األ ية  تاكنت املزيا ية حيث مل تكن تعكس ن يف ا تاك حلقيقا ل رشين ألل يف املوارد ا لبتاك ية ل خلة ادلا

نة بة .متضممل تكن دامئا  ية شعوتويص  يف احلا تاك ساابت ا سني  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد ل ا ل ل ح تح بل تلكفة ابعامتد ق لا
شطة من أجل  ية لأل نا ية القامئةحلقيق  .لاحلد من خماطر اإلدارة املا

ية سجالت ادلا خلا  ل

با  "1" يل واإلبالغقارصة جدا لتكون مؤرشات األداء غا يات ا ياب آ سجيف  ل سري  اليت لتغ نفتيمن شأهنا  ياانت لا لباذ إىل ا
هاالالزمة  يا"، واذلي من املفضل أن يكون مجعوزايدة الكفاءة يف  َّآ  ".ن

تعددة مل يكن من املمكن ، 2010يف  "2" شطة ا شأن األ ياانت  ملتلقي مجموعة اكمةل من ا ن ب بو بني اليتلب ي نفذهتا الو
توفر هو  .2009و 2005 سجالتتقرير أداء الربانمجملوا نه ال حيل حمل ا ل،  ثللك نظمة،  تفظ هبا أي  م اليت جيب أن  م : حت

نة،  ية  ناء فرتة ز نفذها ادلوةل أ هام اليت  يجسالت ا ن ث معت م ها، مل متةل يف  معظموجسالت الاجامتعات غري  وجسالت اخلدمات مك
تلقاة من ادلولاملقدمة إىل ادل بات ا ملول، وا ن عىل أساس الطلب، فإنه مل يكن ميمت معظم اخلدمات تقدمي ورمغ أن  .لطل

بات و مودعياملمكن تلقي جسالت توحض العمالء  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  .طلبات لك مهنملطلا تد بة ا قوتويص  ل بوضع شع
ية من أجل لسـياسة  بو ادلا خلسجالت الو يلاحلد من اخملاطري ثال وا شغ القامئة اليت تواجه الا لتت  .م

يط  لتخطا

ست  "1" يات وضع األولوايت  ياسرتا ليج نظمةامج إدارة الربيف عة شائممارسة ت تقص من ،  حىت اآلنملداخل ا ينوهو ما 
يص املوا ية وكفاءة الربامج ويؤثر عىل  ختصفعا يد و .رد احملدودةل إدارة تسـتفيد وامج إدارة الربالقامئة يف امرسات املتسـتفقد 

يات عبء العمل  يط، تيجمن إدخال اسرتا ية ا تخطوضع األولوايت كجزء من  نظلمعل ند ا لخاصة  الطلب املزتايد عىل ر إىل ع
بو  .عىل املوارد احملدودةاملزتايد طلب العمالء /يخدمات الو

ناك  "2" هيكون من املمكن وضع أهداف وتاجئ ومؤرشات أقوى إذا اكنت  ن يه عام فكرة واحضة سـ ادلول األعضاء لتطمح إ
تني يدا وأكرث تركزيا عىل وجيب أن يكو .لسـنوالزابئن وأحصاب املصاحل من تقدم وجناح عىل مدار فرتة ا تعقن إطار األداء أقل 

ية أولوايت العمل  توازن"وقد يكون هنج  .وموسعائيسـالر توى املؤسيس" ملجدول ادلرجات ا  .ملسـمالمئا عىل ا
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ثري من ا "3" ياانت يف  يود شامةل عىل ا ناك  كاكنت  ب له توقعة ومؤرشات األداءق ملتاجئ ا مكن ويعين هذا أنه مل يكن من امل .لن
ب بغيلتثا يجة  .ينت من حصهتا كام  لنتومثة صةل ويقة بني هذه ا شفت أن أقل من ثليث املديرين اذلين ث تجاابت اليت  كوبني الا سـ

ية فقط  هم مقابالت  خشصأجريت  شعرون أهنم مع يس األداء، اليت اكنت " ميلكوا"مل ياكنوا  برية مقا يبدرجة  ها ك معظمموروثة يف 
سابقني من  تاجئ .  مسـتوى أعىلمفروضة من أو لا ية اليت توحض لنوهذه ا ية مللكنقص ا مية مهواأل تشلك أساسا قواي لقوا

يات ل تو تاجات وا صال ل تعلقة ابسـتن ياتإلجراءملا يس األداءامج بدرجة أكرب أفرقة الربإرشاك وإذا مت  .ةملسـتقبل ا  ييف وضع مقا
يضمن  ،عىل أساس تعاوين تدامة" ملكية"مسـتوى سـفإن ذكل  يريات الحقة إذا طرأحىت ، سـأكرث ا توى تغت  مسـعىل 

 .اإلدارة

نظر يف أغراض وتاجئ وأهداف  "4" نميكن ا تحدي واذلاكء والطموحل لنطوي عىل قدر أكرب من ا ند تضمني افرتاضات ت ع 
يط ية ا بؤات اخملاطرة يف  تخطو لمعل ية خاصة .  تن سم هذا بأ مهو تعلق ابيت يق يفامي  حتقخملاطر الكربى احملددة اليت قد تعوق 

سعةاألهداف ية ا ت الاسرتا ليج  .ت

ياانت إىل أقىص در "5" بسن جودة ا لتح تست ندما تكون األغراض وا نجة  توي علهيا ويقة الربانمج لع ثاجئ واملؤرشات اليت  حت
تني أقل وأفضل  ية لفرتة ا لسـنواملزيا يين ن يد يف زايدة الطابع الرو تو بل املدير تف ية وأغراض الرصد من  قإلدارة األعامل ادلا خل

 .غريه من املديريناألعىل و

 الرصد

تقدم احملرز مقابل  "1" سني لمن شأن اإلبالغ عن ا ساعد عىل  هر أن  توقعة ومؤرشات األداء لك ثالثة أ تاجئ ا حتا ي مل شن ل
يس األداء ها يمقا مية أل، صقلو ية و قيث يوحض ذكل بدرجة أكرب أهيا أكرث أ مه يينالرصد ادلاخيلغراض ح  وقد يفرض هذا .ت الرو

ية  معلشالكت  تعقم تخدام  .د إطار األداء احلايللنظرا  تظاما، سـومع ا شلك أكرث ا تاجئ واملؤرشات  نا ب يصبح من األوحض لن
تلفة توايت  يث تكون مالمئة للرصد عىل  شلك أفضل  يهنا  يزي  خمية ا سـ حب ب ممت ب ليف بة : ك يجي اب هدف الاسرتا سـسب ا ت لنح ل

سب ادلول األعضاء من خ يا، و حللمدير العام وفريق اإلدارة ا تعلق ابألهداف والل تقارير أداء الربانمج لعل يأيضا فامي 
ية  ياتيجالاسرتا  .لعلا

يد ايف مرحةل ماميكن  "2" تاجئ بدال من املدخالت عىل لرتكزي يف أن  تقدم احملرز مقابل اخملرجات وا ناإلبالغ عن ا لل
شطة يةبسـيطة حتليلية رصد بتضمني أداة وذكل  ،نواأل تقارير ا لفصليف ا تقدم احملرز مقابل أهداف عن " حملة"لعرض  ل لا

نايئ سـتثنة، عىل أساس ا  . إن أمكنمعي

تغذية  "3" تخدام ا يجي، فإن الربامج اليت تريد ا تقومي الاسرتا ها برانمج إعادة ا لوفقا اللزتامات خدمة العمالء اليت  سـ ت ل يشمل
يق بني املرتدة  تكون مدعومة أفضل اب ياس جلودة اخلدمة املقدمة  يل  سـمن ا سـ لتنلعم يف ابدلراساتالربامج ومكق  لتلكا

يات ية وغريها من اآل تقصا لالا ئ ياب األنظمة واملوارد  .سـ بب  يفة  ثريا ما تكون  تغذية املرتدة  يس املربطة اب غواملقا ضع ك ل ست بي
توى  ياانت عىل  سـالالزمة مجلع ا مب  .فرداملربانمج الل

 اإلبالغ

نب أي تأثري "1" ناية  تجبغي إيالء ا للع سري لنظ" طارئ"أو" مفِسد"ين بة عىل ويقة (لام إشارات ا ته ا ثاذلي  لشع طبق
ية  يجة الرتكزي املفرط عىل ) 2007-2006نالربانمج واملزيا تقارير،  يط وإعداد ا نتيف ا ل تلوين ابألخرض"لتخط يف تقارير أداء " لا

نادا إىل األهداف. الربانمج توايت أدىن من اإلجناز الاكمل ا يل بلوغ  تهذا األمر قد يفيض إىل  سف سـ نة "متفض عىل " لهيّا
ية األصعب نادا إىل األهداف العامة املر حلساب اإلجنازات اجلزية األمه اليت تقاس ا ئ  .ستح
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 نظام إدارة املعلومات

شرتكةدارة املعلومات إلنظام عدم وجود  "1" سم دليه : ملا شرتكقرمغ أن لك  مشغل  يا، م تفاظ ابملعلومات إلكرتو ن لال ح
شغلهذا دامئا يف حتفظ فإن املعلومات ال  شرتكةكام أن  .ملا شغالت ا ملا سام ال ميكنمل نفاذ إلهيا فامي بني األ ق ا ويف حني أن  .ل

رشية أو الرقابة أو أمني املظامل  ثل ماكتب املوارد ا لبماكتب  ية، م نتاج للمحافظة عىل رسية معلوماهتا اإللكرتو هذا ال فإن حت
يةيرسي  تعلق ابلربامج ا نفامي  شاورة، اك .لفي ناء ا ملوأ نفاذ إىل املعلومات املالمئة ث يل تقربا ا لن من ا ي وضع  لمن أجملسـتح

ياميت حافظة ادلول تصاصات  تقا تعراض تقرير أداء الربانمج .خ سائل إدارة املعلومات أيضا يف ا يط الضوء عىل  سـ ومت  م تسل
 .2008الصادر يف 

يود أخرى حددها  يق وبادل املعارف قسمقواكن مثة  يمي يف جماالت ا ت ا لتنسـ  .والرتابطلتق

 

سادس[  ]لييل ذكل امللحق ا
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سادسامللحق  لا  

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا تقةل للرقابة إىل  شارية ا نة الا يات اليت أصدرهتا ا تو قا ل شع سـ ت للج ص ملل يقات) 2011ن يويو – 2010ليويو (س  لتعلمع ا

ي   تو صوصف ا نة  ةل للجتقرير ا
 اخملاطرة احلاةل تعليقات عىل احلاةل القامئة 

تدبرين يعمل قطاع اإلدارة جيب أ 1 بة لوا شع يف تعاون ويق مع  ث
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد قا تكامل ل ياانت اليت سـال لبقاعدة ا

تظارها يات الرقابة مع نطال ا يث ميكن أخريا حتديث حاةل تو ص  حب
يات املعلقة صةل ابملوضوع وحدها تو يذ ألكرث ا صنح أولوية ا ل نف  .لتم

الاجامتع 
رش سابع  عا ل

 2010ليو يو

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية جدوال بربانمج  تد بة ا قأعدت  ل يك ل Excelشع
يات املعلقة ميكن  تو صتابعة ا ل ناسبم نح ملبطريقة فعاةل يف الوقت ا مي عىل أن 

يذ الفوري  يةلتنفاملديرون أولوية ا ية األ يات عا مهتو ل ص وميكن أن يكون احلل  .لل
بيك  يق  تطويل األجل هو إعداد  شـ سـب يه حتديث يتط فيع مديرو الربانمج  ط

ية بكة ادلا يات املعلقة عرب ا تو ياانت ا خلقاعدة  شـ ص ل ، وجتري )اإلنرتانت (لب
تخدام املمكن لا تحدة اإلمنايئ حول الا شات مع برانمج األمم ا نا سـبة  مل ق مشع

ياانهتم  .بلقاعدة 

مت 
تنفيذها 
 ابلاكمل

منخفضة

تعممي اإلدا 2 يذ أحاكم ا يل إجراءات  لجيب  يغ 16/2010ري تنفتفع تبل و
رش تاسع  ها ا نة هبا يف اجامت عا ل  .عللج

الاجامتع 
رش سابع  عا ل

 2010ليويو 

تعممي اإلداري جيب لاتوافق  يذ أحاكم ا لبة عىل أن اإلجراءات املفصةل  لتنفشع
ها اإلدارة  ساعد مديري الربتضعأن  ية ستاليت  تعلق  بكيفامج فامي  الفعاةل تابعة ملاي

يات املعلقة واليت ل صتو تدابري اإلدارية يف حاةل ل يذ لميكن أيضا أن حتدد ا تنفعدم 
ياتلمديري الربامج  صتو  .ل

مت 
تنفيذها 
 ابلاكمل

منخفضة

ساءةل،  3 يذ إطار ا نظر يف  ملجيب ا نة، تنفل يه العقوابت ا ملمكمبا  ف
تعممي اإلداري  نفذون أحاكم ا لللمديرين اذلين ال   .16/2010ي

الاجامتع 
رش سابع  عا ل

 2010ليويو 

تعممي اإلداري جيب لاافق تو يذ أحاكم ا لبة عىل أن اإلجراءات املفصةل  لتنفشع
ها اإلدارة  ساعد مديري الربتضعأن  ية ستاليت  تعلق  بكيفامج فامي  الفعاةل تابعة ملاي

يذ ل تدابري اإلدارية يف حاةل عدم  يات املعلقة واليت ميكن أيضا أن حتدد ا تنفتو ل ص ل
يات تو صمديري الربامج   .لل

مت 
ها تنفيذ

 ابلاكمل

منخفضة
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ثال  4 تأكد من ا يق بأرسع وقت ممكن  يل ا تجيب أن يصدر د لل مل تحقل
شورةإلجراءات واحملققني  نية   .ممهنج

الاجامتع 
رش سابع  عا ل

 2010ليويو 

يق عن طريق رساةل ابلربيد اإللكرتوين للك  يل إجراءات ا لتحقصدر د ل
سطس 5املوظفني يوم  بة من املدي، 2010غ أ ُوقد طلب .  رحمع مذكرة مصا

يقاهتا تقةل للرقابة أن تقدم  شارية ا نة الا تعلمن ا سـ ت ملللج وسوف يكفل مدير .  س
يس لا ئبة ور يلقسمشع باع احملققني لدل يق ا ل ا ت  .لتحق

مت 
تنفيذها 
 ابلاكمل

منخفضة

بة  5 بارشة  ية ا سؤو يقات حتت ا شعجيب أن جترى لك ا مل ل لمل لتحق
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية وجيب  تد قا لك تكون مطابقة متاما لأن ل

شورة  .ملناإلجراءات ا

الاجامتع 
رش سابع  عا ل

 2010ليويو 

سائل تدخل حتت والية  يقات يف  ملك ا شعبة جترى حتت إرشاف مدير لالتحق
بة  يقملوفقا لشعا يل إجراءات ا يق ادلاخيل ود تد تحقثاق ا لق ل ل وابإلضافة إىل .  ي

يقات اليت قامت هبا  يل شعبة لالتحقهذا، فإن لك ا لبل وضع ادل أجريت أيضا ق
يق طبقا  ية املوحدة  تو للتحقبادئ ا جهي ل  ).2009 مث 2003(للم

مت 
تنفيذها 
 ابلاكمل

منخفضة

يق 6 ياسات ا تعراض  لتحقجيب إجراء ا سـ يهل لسـ شاور مع لود لت، اب
تحديد مدى احلاجة إىل إدخال جملس املوظفني،  يا لك عام  لبد ئ م

 .تعديالت

الاجامتع 
رش سابع  عا ل

 2010ليويو 

ندما يكون ذكل مالمئا يق دوراي  يل إجراءات ا تعراض د عسوف يمت ا ل .  لتحقسـ
نوات عىل األقل ياسات لك ثالث  تعراض ا يمت ا سـو سـ لسـ  .س

مت 
تنفيذها 
 ابلاكمل

منخفضة

نوي  7 يقات يف تقرير  سـجيب تضمني معلومات مفصةل عن ا عن لتحق
نة يف الف بقا ملا أوصت به ا للجإدارة العدل يف األمانة   أعاله 33قرة ط

 ].WO/AC/17/2من [

الاجامتع 
رش سابع  عا ل

 2010ليويو 

نوي  شاط ا لتقرير ا سـ لن يق قسمل توي عىل ) 2010يناير (لتحق ا حياذلي 
يقات  رسية(لتحقمعلومات مفصةل عن ا يود ا لمع مراعاة  منشور عىل صفحة ) ق

يق يف موقع  العدل هو بإدارة نظام وامللكف .  اإلنرتانتشعبة عىل لالتحقا
 .العام املدير

مت 
تنفيذها 
 ابلاكمل

متوسطة
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هم احملققون مقابالت  8 معجيب أن حيصل لك املوظفني اذلين أجرى 
بت سخة من تقرير املقابةل  للتثية عىل  ن  .خشص

الاجامتع 
رش سابع  عا ل

 2010ليويو 

بات  تطلبقا  يقملط يل إجراءات ا لتحقد هم  ، فإنل معلك املوظفني اذلين جترى 
ية اب ناء " موضوع"عتبارمه خشصمقابالت  يقات واذلين توجه إلهيم  بأحد ا لتحق

يق  سخة من تقرير  ترصف جيب أن حيصلوا عىل  حتقعىل ذكل هتمة إساءة ا ن ل
هود مبن فهيم .  شعبةلا سموحا  شويس  للل عىل حيصلوا أو أن يروا املدعي م

بل املدير العام تقرير مع لك األدةل ادلامعة من  قسخة من ا ل ويف الظروف .  ن
يل  اليت بة  سجتقوم فهيا ا تشع ية بل يالشخصاملقابةل ا ، حيصل املوظف عىل مسر

سجةل ملسخة من املقابةل ا ياانت اليت .  ن هود عىل ا لبومكامرسة عادية، يوقع ا لش
 .تؤخذ مهنم

مت 
تنفيذها 
 ابلاكمل

متوسطة

تالفات اليت لوحظت يف الفقرة  9  أعاله، ووفقا 11خيف ضوء الا
يات املعايري ا نتو ص نوية ملهل لشعبة للسـية، جيب أن تراعي اخلطة ا

شأن تصورات اخملاطر، وجيب  يا  باملدخالت الواردة من اإلدارة ا لعل
تصديق علهياُأن ت ها  بل تقد نة  شة مع ا نا للطرح  للج ق ميللم  .ق

الاجامتع 
احلادي 

رشون  لعوا

 2011نيويو 

بل لاتقوم  يا ابلفعل  شاورة اإلدارة ا قبة  لعل مب يق شع تد قيات ا ل ناءها من ثأو أمعل
بل يق يف ا تد ية ا تقأجل طلب املدخالت الالزمة  ملسـق ل  يف جماالت لتغط

يهتا اخلاصة لسؤو مترار شعبة أهنا تليب لاوترى .  م األهداف الواردة يف سـاب
يني  هد املدققني ادلا تني  شورتني ا خلا ي ملعمل .  PA 2110-2 وPA 2110-1لعمل

تيض من املدير أن يكتوشري إىل  ثاق الرقابة  يقأن  تقال يف إعداد مي مسـون 
يذ خطط معهل،  بو، تنفو يمع تضمني الامتسات العمل الواردة من املدير العام للو
ية لبقا للمامرسة احلا تقةل لا وتطلب.  ط شارية ا نة الا يقات ا سـبة  ت للج تعل ملشع س

ها وتقديراهتا للمخاطر  .خططللرقابة عىل لك 

مت 
تنفيذها 
 ابلاكمل

متوسطة
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بو 10 متد الو يجيب أن  يات الرقابة لتع هنجا يقوم عىل اخملاطر مع صتو
يات  تو يذ ا صتابعة  ل نف نظمةتم بة  ية اخملاطر اب ترب عا للماليت  سـ ل  .لنتع

الاجامتع 
احلادي 

رشون  لعوا

 2011نيويو 

ناء لاتقوم  بت أ ثبة بعمل ا يقمعليات لتثشع تد قا  الالحقة كام جتىل يف جماالت ل
رشاء شطة ا لشمل أنظمة املعلومات وأ ن ن.  ت يات اليت نكام أ تو تعرض ا صا  ل نسـ
يون  نا اخلار سااب جيصدرها مراجعو  ت يذهانوتفق عىل ح يود . تنفحاةل  نا  قو متنع

تابعة اكمل بت  يق  تد يا من الاضطالع  ماملوارد حا ث تق ب يات الرقابة من  ل صتو ل
ناك لا وابإلضافة إىل ذكل، فقد حددت.  لك املصادر بو أن  هبة يف الو ي شع

بقى  ترب أن هذه جماالت أولوية تجماالت هممة يف األعامل  نعغري مدققة، وحنن 
بقا بة احملددة  سائل املرا يات ملعاجلة  تو بت من حاةل ا سـأعىل من ا م ص مل ق .  لتث

تفق  يا يو ية مع الكهذا  لعملشورة ا  .PA 2500 A1مل

مت 
تنفيذها 
 ابلاكمل

منخفضة

شات مع اإلدارة يفضل أن 11 نا نة، عقب  بة أن تزود ا قبغي  للج مشع للن ي
يا املعلومات تكون ع نولو بو  توى جملس الو جىل  لتك ي مسـ

ها ادلاخيل  تجد من معلومات عن تقرير تد قيقوالاتصاالت، مبا  يسـ
IA/03/2010"  يات يا املعلومات وآ نولو تابعة ألمن  يق  لتد ج تك م ق

نفاذ بة ا لمرا يح هلتضمين، "ق تأكد ض تو شطة ا لللك أ تاملربطة العالقة ن
 .بأمن املعلومات

الاجامتع 
احلادي 

 عرشونلوا

 2011نيويو 

يس أمن مع لأوية اجامتعات شعبة لاعقدت  ئبري موظفي املعلومات ور ك
يا يه و.  املعلومات نولو تعلقة  يات ا تو يدات اإلدارة للك ا يمي تأ جتقوم  تك بتق ملب ص ل ك

ناء عىل طلب املعلومات وأمن املعلومات تقةل ب  شارية ا نة الا سة ا سـر ت للج ملي س ئ
يع .  2011ن يويو 7املؤرخ  شعبةلاللرقابة يف خطاهبا ملدير  شعبة لاتسـتطو

يا املعلومات والاتصاالت نولو نفاذ إىل أوراق جملس  جابلفعل ا تك  .ل

حتت 
يذ  لتنفا

ية  لعا
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نة عىل حنو  أنجيب12 يق ادلاخيل إىل ا تد متر تقدمي تقارير ا للج  قل يسـ

يات  تو يا  تجاابت اإلدارة ا تضمن ا صتواصل، وجيب دامئا أن  لل لعل سـ ت م
تقرير  .ليف ا

جامتع الا
احلادي 

رشون  لعوا

 2011نيويو 

ساابت اخلاريج، أدخلت  حلناء عىل اقرتاح مراجع ا نح اإلدارة لاب ية  ملبة آ ل شع
سودات تقارير  يقات عىل  تقدمي ا يع عىل األقل  يا مدته ثالثة أسا مإطارا ز تعل ل ب لن م

يق ادلاخيل تد قا يقات .  ل نة دامئا تعلو يق متضماإلدارة تكون  تد قيف تقارير ا ل
هاادلا ند تقد ميخيل  يق داخيل واحد فقط . ع تعراض إدارة (قومثة تقرير تد سـا

نقدية واخلزانة، الصادر يف نومفرب  يقات اإلدارة ألن ) 2010لا تضمن  تعلمل  ي
 .املوعد الهنايئ احملددمل تقدهما رمغ متديد اإلدارة 

مت 
تنفيذها 
 ابلاكمل

منخفضة

تاجئ جيب أن يغطي 13 تقع مضن ة جماالت عديدشعبة لانإطار 
تصاصاهت يش اإلدارةاخا يق و يات تد ثل  ت،  ق تفم  .معل

الاجامتع 
احلادي 

رشون  لعوا

 2011نيويو 

رشوح  يق ادلاخيل مكام هو  تد بقى تركزي ا نا،  ثا قيف  لق ي منصبا أوال لشعبة لمي
بة تعلقة ابملرا سائل ا ية وا بة ادلا بو للمرا يات الو تعراض آ قعىل ا ملق مل خل ي ل ثري . سـ كو

سائل اإلدارة  يق ادلاخيل تقربا، وأيضا ممن  تد نة يف لك تقارير ا يواألداء  ل قتضم م
يمي يود موارد . لتقيف تقارير ا نظر إىل أولوايت و قواب ، خنطط للرتكزي عىل شعبةلال
يمي لتقيات ا يشتسـبق  كأولوية معل لتفتيات ا بومعل شعبة لاوقد أجرت . ي يف الو

تعراض –تفتيشا واحدا فقط  يات وزناهة نظام السـ ا بو يف قاألخال عام يالو
2008. 

مت 
تنفيذها 
 ابلاكمل

منخفضة
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نص اإلنلكزيي تخدمة يف ا ترصات ا لقامئة ا سـ  ملخمل

 

AC................................................................ Audit Committee 

ACL .............................................................. Audit Command Language 

CPE.............................................................. Country Portfolio Evaluation 

DSA.............................................................. Daily Subsistence Allowance 

ERM ............................................................. Enterprise Risk Management 

ERP.............................................................. Enterprise Resource Planning 

HRMD .......................................................... Human Resources Management Department 

IAOC ............................................................ Internal Advisory and Oversight Committee 

IAOD ............................................................ Internal Audit and Oversight Division 

ICSC ............................................................ International Civil Service Commission 

IIA................................................................. Institute of Internal Auditors 

ILO ............................................................... International Labor Organization 

IOC............................................................... Internal Oversight Charter 

IPSAS .......................................................... Internal Public Sector Accounting Standards 

IT.................................................................. Information Technology 

ITU ............................................................... International Telecommunication Union 

JIU................................................................ UN Joint Inspection Unit 

MIS............................................................... Management Information System 

OIOS ............................................................ Office of Internal Oversight Services 

OLC.............................................................. Office of the Legal Counsel 

PCT.............................................................. Patent Cooperation Treaty 

PTD.............................................................. Procurement and Travel Division 

RIAS............................................................. Representatives of Internal Audit Services 

SMT ............................................................. Senior Management Team 

UN................................................................ United Nations 

UNEG........................................................... UN Evaluation Group 

WMO............................................................ World Meteorological Organization 
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