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يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا قا ل شع سـ  لل

 2012ن يويو 30 إىل 2011ل يويو 1من 

ية .1  سـمعلومات أسا

بو، الغ .1 تقةل والفعاةل للو ية ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية هو توفري الرقابة ادلا تد بو  بة الو يرض من  سـ خل لل ي ملشع وفقا ق
يةل ثاق الرقابة ادلا خلألحاكم اليت أقرهتا ادلول األعضاء يف   .مي

يق ادلاخيل وا25الفقرة  تقيضو .2 تد بة ا ية بأن يقدم مدير  بو للرقابة ادلا ثاق الو ق من  ل شع خل ي لرقابة اإلدارية تقريرا مي
تقةل للرقابة،  شارية ا نة الا ساابت اخلاريج وا تقرير إىل مراجع ا سـنواي موجزا إىل املدير العام، وسخة من هذا ا ت للج حل ل ن ملسـ س

يذها، وتوج شطة اليت مت  يه األ ُّموحضا  نف تف يذ ن تقدم احملرز يف  نجز، وا ها، واجلدول الزمين للعمل ا شطة ونطا نفه هذه األ تق ل مل ن
يا صتو يح .ات ذات األولويةل ية العامة، و تقرير املوجز أيضا إىل ا يت ويرفع هذا ا مجلع ل بو ألمه ُ نا وموظفي الو يأحصاب املصاحل دل ي

تحدايت اللاتقارير باإلحاطة علام بصفة عامة  شطهتا وا لبة وأ ن هاهماشع ها يف الاضطالع  مبيت توا بة أيضا يف .هج لشع وتقدم ا
نة الرب ية  للجادلورات الر شطهتا مس ية عرضا عن أ نانمج واملزيا ية24 الفقرة(ن ثاق الرقابة ادلا خل من   ).مي

يط واملعايري والقواعد .2  لتخطا

يمي، وكذكل رصد وتقدير مالءمة وكفاءة  .3 يق ادلاخيل وا تد يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ا تد بة ا شطة  تقشمل أ ق لق ل ل شع ن ت
تخدام الفعال والكفءالرقابة يفبيئة  بو، والا سـ الو بة يف ادعاءات .  للمواردي هدر والغش وسوء اإلدارة أو أية لشعكام حتقق ا لا

بولنظام أخرى انهتااكت هاي الو  .حئ ولوا

ية و .4 يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ابإلطار ادلويل للمامرسات ا تد بة ا نتلزتم  ل ملهشع هد املدققني أصدرهاذلي ق مع 
يني نوشمل اإلطار ادلويل للمامرسات ا. خلادلا ليات، واملعايري ادلوية للمامرساتمدونة األخالية ملهي يق ادلاخيل، ق تد ية  ق ا لل ملهن

ية،  شورات ا لعملوا يني عىل رشوط . لمامرسةاإلرشادية لدةل األووورقات املواقف، مل هد املدققني ادلا خلونص معايري  معت
بادئ،  ية، تركز عىل ا ملإلزا نظمة وم توى ا يق ادلاخيل عىل  تد سـترصف يف ا مل سـ ل ملل م بادئ  .الفرداملدقق توى ق ناك  مو ه

ثل تكل اليت أصدرهتا  ية أخرى،  متو يةجهي نظم املعلوما ية اب يق والرقابة ا تد سة ا تمؤ ل ن ل ملعس تعلق ISACA ق تخدم فامي  ي،  تسـ
يا املعلومات نولو يق  جبأعامل تد تك ثل، . ق يق اليت جترهيملواب يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية يف أعامل ا تد بة ا تحقسرتشد  لق ل شع ا ت

يق اليت صدق علهيا مؤمتر احملققني ادلويني يف  ية املوحدة  تو بادئ ا لاب جهي ل يمي . 2009للتحقمل لدلوية لمعايري اوفقا لفيجرى لتقأما ا
يمي كام حدد تحدة فريق ها لتقملامرسات ا  .لتقيمياملعين ابملاألمم ا

يا مع و .5 يةشـمتا بو للرقابة ادلا خلثاق الو ي يق ادلاخيل، 1مي تد بة ا قوضعت  ل تفق مع شع ها مبا  ي والرقابة اإلدارية خطة  معل
ية، عن  شمل لأفضل املامرسات احلا يامي للمخاطر  نت  تعددة األبعاد  يط  ية  يطريق  تضم ختط تقمعل ية هيئاتم بو ا لعمل الو ي
ية شامةل ا نوجماالت الرتكزي ا ت. ملعل ُوقد ا يق القامئسـ تد ية ا توى  تحديد  يمي اخملاطر  قخدم  لتق تغط سـ لفرتة ل زم عىل اخملاطر الالمل

ي، و2012/2013 فتقابل  َ شأن  هُ تأكد  تاحة هبدف توفري درجة معقوةل من ا يق ادلاخيل ا تد يق مبوارد ا تد ياجات ا با ل مل ل ل قت ق ح
بو يات وأنظمة احلومكة وإدارة اخملاطر والرقابة يف الو ية وكفاءة وتاكمل  يفعا معل يق ادلاخيل والرقابة . ل تد بة ا ندت  قوا لت شع س

ها ينيمعلاإلدارية يف خطة  شاورات مع أحصاب املصاحل الر سـ أيضا إىل ا  .ئيمل

                                                 

ته  1 بو املايل وال نظام الو حئاملرفق األول  ي  .ب
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ياميت  .6 يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية جملموعة من ا تد بة ا تقوقد خططت  لق ل بدل واملوضوعشع لسب ا  عىل لربانمج واح
بوأساس مع شاط الو توى  نوعة،  يايري  ن سـ مكت تامثرنتيجة  وأ م بو سا هام للك بدل أو وكذكل عدد ي الو ية ادلورات املأسفار ا يبتدر ل

َّنظماليت  ياق ادلويل"و؛ ت ية "لسـا تصادية واألمن وعدد املعاهدات املوقعة ووجود اسرتا ية الا توى ا تخدام  يج، اب من سـ تسـ قم لت
ية الفكرية مكعايري؛  ية  للملكو ية"وطن ية الفكرية الو ية ا نأ طمه بات الرباءات، "مللك نفعة والعالمات /طلحمددة بعدد  ملمناذج ا

تجارية والرسوم وال ية؛ لا نا عامنذج ا بو"ولص بات "ياملعاهدات اليت تديرها الو تخدمت فهيا  طل، اليت ا تعاون نظام سـ لمعاهدة ا
رشوعات جدول وقع وابإلضافة إىل ذكل، . بشأن الرباءات ومدريد والهاي يذ  بدلان اجلاري فهيا  مالرتكزي عىل ا تنف ل

ية أعامل  .لتمنا

سب املوضوع يه اكنت معايري و .7 ياميت  يار ا حا لتقت شامةل خ يار تكل املوضوعات ا لا اليت هتم أكرب عدد من الربامج خت
يات شطة وأكرب مزيا يل أكرب عدد من األ هدت  نواليت  ن تسج يار الربامج اليت . ش ند ا تو يميخع للتقتخضع  بة سـ شع، أجرت 

تلف الربامج  يامي  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد خملا تقل ية"ق شأهنا ادلول ا ذكوعىل وجه اخلصوص م، )18-1" (لعملا برته 
تاكر  األعضاء تكرار والا ية وا بوقدرهتا عىل تويد العرب وا ل يث جودة إطارمللكل ها من  حوإماكية  تقيمي  .مؤرشات األداء/ن

توى  .8 ناسب و يقات يف الوقت ا تكامل ا هود ال يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية لك ا تد بة ا بذل  سـوأخريا،  مل سـ ل شع مبت تحق جل لق
تعامل مع وقد اكنت األ. جودة مرتفع تأخرةللولوية  تعامل مع القضااي اجلديدة الطارئة أيضا، . انظر أدانه – ملامللفات ا لومبجرد ا

يذ أعامل ماكحفة الغش ية أكرث و با بة العمل يف جماالت ا نفتحاول ا ق تت س شع  .لسـ

ية .3 يات هممة للرقابة ادلا خلتاجئ وتو ص  ن

تا .9 يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية عن  تد بة ا نأبلغت  ل يةقشع تا ية ا لجئ يف اجملاالت الر ل رشوعات: 2ئيسـ ، ملإدارة الربامج وا
تاجئ، واإلدارة  رشية، لنالقامئة عىل ا يا املعلومات والاتصاالتلبوإدارة املوارد ا نولو جوإدارة  من ) ب(و) أ(26ووفقا للفقرة . تك

ية،  خلثاق الرقابة ادلا نجمي تاجئ أعامل الرقابة ا ية توحض  تا يقات ا ملفإن ا ن ل ل ناء الفرتةلتعل يق ادلاخيل والرقابة و. ثزة أ تد بة ا قتقر  ل شع
سائل احملددة تعلق اب ية فامي  ملاإلدارية بأن اإلدارة اختذت إجراءات  ي  .فعل

رشوعاتإدارة الربامج .ألف  مل وا

ية  .10 رشوعات جدول أعامل ا رشوعني من  بو يف بدل واحد و شطة الو تعراض أ منمن خالل ا ي ن لتسـ م يت م تقرير أداء تثبو
سني ، مجالربان يات  تو يدة وتصدر بعض ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية أن حتدد املامرسات ا تد بة ا تطاعت  تحا ص ل جل ل شع لسـ ق
رشوعاتالربامج وإدارة   .ملا

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية و .11 تد بة ا قخلصت  ل بو شع ياميهتا إىل أن دمع الو يمن  يدين وفعاال تق با حلاجة ا نا تفاكن  ملسـم سـ
تاجئ  يق ا لنيف  بةحتق يد أكرث من . تقاملر بو أن  تطاعت الو تسـتفوا ي تاجئمؤرشات لألداء سـ تخصصة وقابةل  لنوا مسم بأهنا  تت

ها و يقياس وميكن  ياس حتقللق قتصةل ابملوضوع وحمددة الوقت، وذكل يف  يدينم توى ا رشوعات حىت عىل  ملسـتفآاثر ا مسـ . مل
تدامة ميكن  بة أن الا ياس، وجدت ا يحت إماكية ا ندما أ سـو شع ن ت لع يات مدعومة من لق تيجيهنا عن طريق إعداد اسرتا حتس

تعزيز ).  أيضاخلروجتشمل ا(احلكومات  تآزرلوجيب إيالء مزيد من الاهامتم  بو وخارهجالا شمل هذا . ي داخل الو بغي أن  يو ين
يف بدلان ا تحدة يف ا شلك أفضل مع واكالت األمم ا يق  رشوعات وا ية يف ا ملضتعزيز دور املاكتب اإل ل مل ب سـ لتنمي مل وقد . ةقل

هود يف رصد  بو أن تعئب مزيدا من ا تطاعت الو جلا ي شطة املموةلسـ تاجئ األ يمي واإلبالغ عن  نو ن تاج . تق حتومعوما، قد 
ياجات أو ابلطلب رشوع أكفأ وموهجا ابال يذ ا بح  رشوع إىل تعديل ليك  يذ ا يات  تاسرتا يص حيج ت ملت نفمل نف  .ت

                                                 

تقارير يف املرفق األول  2  لقامئة ا
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تقل تثبيتلمن خالل او .12 يق ادلاخيل والرقابة 2010/2011ة تقرير أداء الربانمج للفرتلملسـ ا تد بة ا ق، حددت  ل شع
ثل اإلدارية  يت اإلبالغمنقاط قوة هممة  قسن تو هل  عن تقارير أداء الربانمج الفردية ح يسوياانت األداء اجملمعة بكفاءة واليت  ب

نفاذ إلهيا ثةل يف ولوحظ وجود بعض أوجه القصور . لا تصل ابملوضوع اتصاالملمتا ياانت األداء  تأن  سم بعدم ئ جزيا ب تتفقط و
شمول تخدم بصورة أوية ، لالكفاية وا تاجئ ا لوأن إطار ا سـ ُن تعملل للإلبالغ عن األداء ويس لإلدارة وا تغريات يف . ل لوقد أدت ا

توقعة أفضل، ومؤرشات أداء أفضل،  2010/2011لفرتة لتقرير أداء الربانمج  تاجئ  سابقة إىل  ممقارنة ابلفرتة ا ن  وأسس مقارنةل
توايت . ف معقوةلوأهدا تعلق مبؤرشات األداءلكية ملامسـورمغ أن  ينت فامي  تخدمة يف ، حتس تاج املعلومات ا سـفإن إ ملن

ناء الفرتة  ثال، 2010/2011ثاإلبالغ أ هر  تظم، كأن تصدر لك ثالثة أ شلك  م مل يكن حيدث  ش ن تقدممب لتابعة ا  .مل

شلكانظر (مقارنة بني الفرتتني ّوأعدت  .13  ). أدانهلا

شلك  3)2008/2009 مقابل 2010/2011 (ملعايريااليت تليب مؤرشات األداء  – 1 لا

 

رشية .ابء   لبإدارة املوارد ا

شلك أفضل  .14 بو  رشية يف الو بط ممارسات إدارة املوارد ا ئة الرقابة و رشية فرص تعزيز  يق إدارة املوارد ا بحدد تد ي بض لب يل بق
تحدة ساعد . ملوفقا ألفضل املامرسات يف األمم ا تنفوسوف  بو ي يات الو تو ييذ ا ص يدة للموظفني عىل ل جأن يكون دلهيا إدارة 

تعون  مبوموظفون  سم  نيعملوهارات مالمئة، يمت ياسات واحضة وإجراءات  يين، مدعوم  ميي قوي و تداخل إطار  تسـ ب متك تنظ
ثة رشيةويف هذا الصدد، . يابلكفاءة وأنظمة حد ية إلدارة املوارد ا ية ر لبجيب اإلرساع بإعداد اسرتا مس سقة تيج يث تكون  ت،  محب

بو أهدافلكيا مع  ها ي الو يةالاسرتخططو نظمة يف أداء هممهتا، تيجا بو ا رشية يف الو يد املوارد ا ملوذكل لضامن أن  ي لب  .تف

                                                 

نات مؤرشا  3 ية أخذ  ية مباكن مالحظة أن  يمن األ مهنج ها عمه ية . 2010/2011تقرير أداء الربانمج للفرتة لتثبيت يلت األداء مت تعد يت معلففي  هذه لتثبا
نظمة بدال من  ياانت األداء ومؤرشات األداء وأدوات الرصد داخل ا يل أفضل جلودة  ية  ية من مؤرشات األداء، وتج عن هذه ا شوا نة  تريت  ملا ب ث لعمل ن ئ ع متي ع خ

يار مؤرشات  تصار فقط عىل ا ختالا تحقق والاتصال ابملوضوع باألداء وياانت األداء اليت تليب معايري ق ياس وإماكية ا ية  تخصص والقا لا ن بل كام د املدة، ُّوحتدللقل
يات  ناء  معلحدث أ سابقتثبيت ث ثل . لتقرير أداء الربانمج ا يجة ذلكل،  ميو يال من الربامج، 2010/2011تقرير أداء الربانمج للفرتة تثبيت تن لكنه ال قل عددا أكرب 

يت يليب معايري  تاجئ وياانت األداء يف الرصد ادلاخيل مقارنة لتثبا تخدام إطار ا ية وا تعلق  ية فامي  سن اإلجيا ية، يف حني جتلت أوجه ا بابدلرجة الاك ن سـ ي ب لتح مبلكل ف
 .2008/2009ابلفرتة 
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ياسات تسوف و .15 يدا لسـؤدي ا ناصب واملواهبيف جاحملددة  ساب  ملإدارة ا بو من ا تإىل متكني الو الكفاءات واحملافظة كي
ت نظمة وا لعلهيا داخل ا نظمة مل ياجات وحدات ا ملأكد من أن همارات املوظفني وخرباهتم تالمئ ا يف أكرث املواقع صورة أفضل بحت

ها ياجا  لا بري من املوظفني بعقود . حت تعانة بعدد  يف أثر الا ساعد هذا أيضا عىل  كوسوف  سـ تةختفي  .4قمؤ

هر و .16 تعراضظأ نظمسـا تابعة  مل إحصاءات نظام العدل ادلاخيل واحملمكة اإلدارية ا ببحتليل لل ادلوية أن مة العل -لسا
تقايضحاالت للك  األثر ية لا نظمة العمل ادلوية خل ادلا تابعة  لوقرارات احملمكة اإلدارية ا مل سني نظام ل حتجيب أن جيرى هبدف  ُ

يذ وسوف . العدل ادلاخيل تضاء، وا سب الا نفحيمت هذا أيضا املراجعة،  لتق رشية، ناسملتاح ياسة وإجراءات املوارد ا لبق  لسـ
ية  سارات الو يف وتطوير ا يف وإعادة ا تو ظيفخاصة يف جماالت ا مل ن ظ نازعاتتوسوية لتصل  .ملا

نظمة أيضا و .17 ملبغي أن جتري ا باب اجلذرية حتليال ين ياب من . لغياب املوظفنيسـلأل يف املقدرة  تاك للغفقد زادت ا ل  20ل
ييون فرنك سورسي يف الفرتة  يون فرنك سورسي يف الف22 إىل 2008/2009مل ي   .2010/2011رتة مل

يةكام أن  .18 ية وا يات الرقابة اإلرشا نآ لتقل ية  FlexiTimeالعمل املرنة أوقات  عىل نظام ف سجالت تو تفاظ  يقوالا ثح ب
ئة الرقابة   املوظفنيلهناية خدمةسلمية  ياتبيسوف تدمع أيضا   .لعملوترفع كفاءة ا

يحهحيتاج نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني و .19 يق  تنقو رشوع اإلداري احملوري للتأكد من أن هذا قإىل رصد د ملا
ساءةل بتحسني  حيقق أهدافه للتغيري توايتملا نظمةملسـعىل لك ا ية املوظفني واألداء العام داخل ا مل ودا ويف هذا الصدد، . فع

تاج إىل  يق  تد ية بعد تقرير ا تدريب اليت وفرت موارد إضا ية ا حتفإن مزيا ل ل قن ياجاتف ية ا ية  تسني إضايف  ب بغ ححت تدريب عىل تل ل ا
نظمة  ملتوى ا  .نظام إدارة األداء وتطوير املوظفنيواليت حددت عن طريق مسـ

يا املعلومات .جمي نولو جإدارة   تك

تقةل للرقابة، لطلب الرمسي اذلي تقدمت به تلبية ل .20 شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملجل يات اليت اكنت متابعةجرت س تو ص  لل
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ق تد قبة ا ل يات سابقة شع يق يف معلد أصدرهتا يف  قتد بة لل يات مرا يا املعلومات وآ نولو قأمن  ج لتك

يق خماطر . ادلخول تد قوقد حدد ا ية جدا  متبقيةل شورة لعا شأن الرباءات غري ا تعاون  نتعلق بعدم جتفري معلومات معاهدة ا ب ل ملت
سخ املعلومات عىل  نبل  يةق يا طأرشطة ا ية وختزين حت يا طاألرشطة الا نفصل يف محت نفاذ ت دِّحدكام . ماكن  بة ا يات مرا لآ قل

تصل بذكل من يساوإىل غرفة احل تخدمني دخوليب وما  يازات اإلدارةملسـ ورصد ا نات  متأحصاب ا تاج إىل  حتسيمكجاالت  حت
 .كبرية

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية اخملاطر وابإلضافة إىل ذكل،  .21 تد بة ا قحددت  ل ية شع ية يف جماالت حومكملتبقا ة إدارة لالعا
يا  نولو ية وحومكة  ياسات واإلجراءات األ ية نظام املعلومات وا مترارية األعامل واسرتا يط ا جخماطر املعلومات و تك ن سـ يج مختط ل ت سـ

 .املواصفاتوإدارة املعلومات 

يات فو .22 يص الرب تاج إىل دمع إضايف يف جمال إدارة وأمن ترا بة  يات املرا يات إىل أن آ يق إدارة الرب جمخلص تد حت ل خجم ق امي ق
يات يص الرب بو لرت يح الو جمتعلق مبفا ي ت  .خي

تقرير .4 يقات يف فرتة ا لا يق/لتحق تعلق اب لتحقسائل  ت  م

بة أو بدأت .23 لشعتلقت ا تقرير ّ ناء فرتة ا رشة دعوى جديدة أ ل مثاين  ث تلقاة يف الفرتة (ع رشة دعوى  ممقارنة بأربع  ع
سابقة ناء الفرتة ). لا رشة دعوى أ ثوأقفلت ست  ع رش(ُ بع و عمقارنة  يق ادلاخيل ). ين دعوى سابقابسـ تد بة ا قوتعامل  ل شع ت

                                                 

هر   4 تعراضظأ يف للفرتة من سـا تو ظ إحصاءات ا تةيعملون بعقود %) 49(بو يالو  أن حوايل نصف موظفي2011 إىل 2007ل  .قمؤ
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يقات  سة  رشة دعوى، مهنا  يا مع مخس  حتقوالرقابة اإلدارية حا مخ نان  (جاريةعل رش") معلقان لإلقفال"ثمهنا ا  شاكوى عو
تعراض أويل يا ال سـتلقاة وختضع حا ل  .م

يققضااي ملخص – 1اجلدول   لتحق ا

شاكوى اجلارية يف القضااي  1ل وا
 2011ليويو 

سجةل شاكوى اجلديدة ا ملا متةل ل يق ا ملكإجراءات ا شاكوى اجلارية القضااي لتحق ل وا

 2012ن يويو 30يف 

13 18 16 15 

 

ية اجلداول تعرض و .24 تو يحواألشاكل ا ثاين ضل ية عن لالواردة يف املرفق ا يققضااي ئمعلومات إحصا شاكوى وا لتحقا . ل
نذ  يق ادلاخيل 2008مو تد بة ا ق، جسلت  ل يق، مهنا اآلن 85ما مجموعه شع متثل ، 2008منذ و.  مقفةل70حتق شكوى 

يف  تو هري وا يا املعلومات وا نولو ظاملضايقات وانهتااكت أمن  ل ش ج توسط % 60لتتك تلقاةمليف ا شاكوى ا ملمن لك ا ناء فرتة . ل ثوأ
تقرير األخرية،  رسب معلومات لا ناك ثالث دعاوى مضايقة وثالث دعاوى  تاكنت  تان ابملطاه ية متصلودعواين  ببة ا لطل

ية تا ئات ا لودعوى واحدة يف لك من ا ل سفر : لف بة اب يف واملطا تو تني وا ترصف ابمجلع بني و لإساءة ا ل ظ ل يري ظيفل هري و تغوا لتش
ية يالد وا سـاترخي ا بل املوظفني . جلنمل شاكوى مودعة من  قواكنت معظم ا ثيل اإلدارة %) 52(ل  %).26(ممأو 

ناء الفرتة و .25 يقات اليت أجريت أ ثأدت ا ية وأيضا إىل بعض العرب العامة لتحق تاجئ املر ضإىل بعض ا يدةلن ومن املالحظ . ملفا
همة،  يقات ا ملأنه رمغ بقاء عدد من ا ها لتحق تا متل أن يكون  جئفإنه اكن من ا لن بدو حمل يأثر إجيايب عىل عدد من اجملاالت اليت 

با  .لالانهتاك فهيا غا

تقرير املقفةل يف فرتالقضااينتاجئ  أدانه 2يوحض اجلدول  .26  :لة ا

تاجئ القضااي املقفةل يف الفرتة – 2اجلدول   2012-2011ن 

يجة  العدد لنتا

يل ند إىل د لالادعاء ال   6  يست

يل ند إىل د لالادعاء   6 يست

يل لكن املوظف تقاعد ند إىل د لالادعاء   1  يست

يق يمي األويل عدم احلاجة إلجراء  حتققرر ا  3  لتق

 16 اجملموع

 

تعلق ابو .27 بع ضاايلقيفامي  نظورة لسـ ا تقرير ملا ناء فرتة ا لأ يلاليت وث ند إىل د يق أن ادعاءاهتا  بت ا لأ ت تحق تسث ، تلقى أربعة ل
يه اهتام، مصدقا علهيا من املدير العام، موظفني خطاابت اهتام  تقال موظف لوتقاعد موظف واحد ومن مث مل يوجه إ سـوا

ي يه الاهتام يف  نظر يف تو يا ا يامن جيري حا قضواحد،  ل جل قد خضعوا املوظفون األربعة اذلين تلقوا خطاابت اهتام، فأما . ة واحدةب
ية، وال تزال إجراءات قضاايمه جارية  بهم إلجراءات تأد نظام العدللتسـتمكل يلك ية  لمن خالل اإلدارة ادلا  .خل
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سجةل يف و .28 تعلق ابلقضااي ا ملفامي  يق بدءا، 2012-2011ي تغرق يف إمتام لك  توسط الوقت ا حتقاكن  يل ملسـم لتسج من ا
هر بعة أ تقرير حوايل  شوحىت ا سـ  .ل

يق ّأعدت و .29 للتحقياسة  سطس ويه سـ نذ أ شأهنا  يقات  ها وإصدار ا تعرا غتظر ا ب تعل مسـ ض لن نة وقد نظرت . 2010ت للجا
رشين يف مارس  ها الرابع وا ياسة يف اجامت تقةل للرقابة يف هذه ا شارية ا لعالا ع سـ سـ لت مل شاورات . 2012س ملوعقب اكامتل ا

ية ا ياسة مع حتديث خلادلا لسـبةل، سوف تعرض ا ُ يقملق يل إجراءات ا لتحقدل شأهنا، وفقا للفقرة  ل شاور  بعىل ادلول األعضاء  للت
ية) ب(13 ثاق الرقابة ادلا خلمن   .مي

ية، أعلن) ز(26وفقا للفقرة و .30 ثاق الرقابة ادلا ُمن  خل ساعدة أنه ال يوجد موظف رفض مي ناء فرتة ملا يق جار أ ث يف  حتق
تقرير  .لا

سابقةحا .5 يات ا تو يذ ا لةل  ص ل  تنف

يق ادلاخيل والرقابة  .31 تد بة ا يات اليت يصدرها مدير  تو تجابة الفورية للك ا نوط به أن يضمن الا قاملدير العام  لم شع ص ل سـ
ياته احملددة تقرير وتو تاجئ ا تعلق  تخذة فامي  يح اإلجراءات ا ية مع تو هات الرقا صاإلدارية وغريه من ا ل ي مل ض نب ويؤدي املدير . 5بجل

نظمةالعا نة بداخل ا ية ا سؤولني عن اجملاالت ا همة من خالل مديري الربانمج ا ملم هذه ا ي يل ملعمل لتشغ يذ مديري . 6مل تنفويكون 
بة بل ا تظمة من  تابعة  يات الرقابة خاضعا  بو للك تو شعالو ن مل ص لي ق  .7م

يات  – 3اجلدول  تو صا سب املصدراجلاريةل  ح 

 2012ن يويو 30     2011ل يويو 1 املصدر

يا يات  :ت الرقابة منصتو تو صا ناء الفرتة اجلاريةل يات مضافة أ ثتو  ص

بارها  سجةل اب يات  تتو م عص
ناء الفرتة ثنفذة أ يذ م يد ا يات  نفتو لتق  ص

ساابت اخلاريج  12 8 13 7 حلمراجع ا

شرتكة يش ا ملوحدة ا تتف  1 1 0 2 ل

يمي يق ادلاخيل وا تد تقا لق  118 82 72 128 ل

سة إيرست أند يونغ نمؤ  0 1 0 1 س

يقجل تد قنة ا  9 16 0 25 ل

 140 108 85 163 اجملموع

 

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية و .32 تد بة ا قتابع  ل شع ياهتا بطرائق ثالث يهأيضا ت  :صتو

سابقة ذات الصةل؛  )أ ( يات ا تو يذ ا تعراض  يق جديد، جيرى ا ليف بداية لك تد ص ل نفسـ  لتق

يات الرقابة ابملعلومات ا  )ب ( يذ جداول تو صومن خالل حتديث قوامئ  ها تنف سؤولني وتقد ميلواردة من املديرين ا مل
تقةل للرقابة؛ شارية ا نة الا سـللمدير العام وا ت ملللج  س

                                                 

ية22الفقرة   5 ثاق الرقابة ادلا خل من   .مي
تعممي اإلداري 7الفقرة   6  .16/2010ل من ا
تعممي اإلداري 3الفقرة   7  .16/2010ل من ا
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يذ  )ج ( شطة ا بو يف أ تقدم اذلي حيرزه مديرو الو نة إلبقاء املدير العام عىل عمل اب نوية  لتنفومكامرسة  ن ي ل ي ويف . معسـ
بذل هجدا أ يا أن  يهذا الصدد، طلب املدير العام من فريق اإلدارة ا بوةل بأرسع لعل يات الرقابة ا يذ تو ملقكرب يف  صنف ت

ية سمح به املامرسة ا سب ما  لعملوأ ت  .ن

يات الرقابة  .33 تقةل للرقابة قامئة تو شارية ا نة الا صتعرض ا سـ ت للج ملسـ ناء . يف اجامتع دون اجامتع من اجامتعاهتا العاديةست ثوأ
تقريرفرتة ناء ، ل ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية،  تد بة ا بأجرت  ل تقةل للرقابة، قشع شارية ا نة الا سـعىل طلب ا ت ملللج يقني س قتد

ية اخملاطر للتثبت  نة عا يات ا لمن تو للج تصةل ص يات ا تو ملوا ص يا وأمن املعلومات ل جنولو بة بتك سابقة  تقارير ا شعالصادرة يف ا ل لل
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد قا  .ل

تقرير، و .34 سجةل اب140يوجد اآلن ليف اترخي هذا ا ية  ت تو م رشوعات مفتوحةبارها عص ية 90مهنا  ملمن مديري ا ص تو
ية جدا  سائل ذات اخملاطر العا لتعلق اب مل ية ) 6(ت سائل ذات اخملاطر العا لوا ست ذات اخملاطر  ).84(مل يات ا تو لوتصل ا ص ل ت

ية جدا  يا املعلومات احملددة يف لالعا نولو سائل  جأساسا  تك يقاتمب يات العمل املرنة أوقات  نظام قتد بلوآ املوظفني ة دخول قمرا
بو باين الو يإىل  يا ) 2011( م نولو تصةل  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية وا تد بة ا يق اخلاصة  تد يات ا تحقق من تو جوا تك ق بق مل ل شع ل ص بل
ية ). 2011 (وأمن املعلومات رشة تو سع  ناك  صو ت ية اخملاطر %) 22(عه يات عا تو لمن ا ص تنيمفتوحةل نذ أكرث من  ن   .سـم

شلك  تقدم احمل– 2لا يات الرقابة ل ا يذ تو صرز يف   2012ن يويو 30 إىل 2011ل يويو 1 من –تنف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ية اخملاطر يه كام ييلو .35 يات األربع والامثنون عا تو لا ص رشية 31: ل تصةل ابملوارد ا ية  لب تو م يا 17وص نولو تصةل  ج  تك بم
بو و11املعلومات و ية الو تصةل بأاكد ي  مي ية و9م تصةل جبدول أعامل ا لتمن  تص6م تصةل اب5و ملشرتايتاب ةلم  لمتويل وامخلس م 
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شلك  ئة– 3لا سب ا يات اجلارية  تو لف ا ح ص  ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناء الفرتة، وو .36 ساابت اخلاريج أ يات مراجع ا تو تدرجيي  يذ ا متر ا ثا حل ص ل ل لتنف بق معلقا غري سـ ية12يمل  بقا ملا . ص تو طو
ية، 23تشرتطه الفقرة  ثاق الرقابة ادلا خل من  ساابت ِّقدم مي يات اليت أصدرها مراجع ا تو يذ ا حلتقرير للمدير العام حول  ص ل تنف

تقةل للرقابةِّقدمت اخلاريج، و شارية ا نة الا ساابت اخلاريج وا نه للك من مراجع ا سـسخة  ت للج حل ملن س  .م

ية، ) ج(26ة وفقا للفقرو .37 ثاق الرقابة ادلا خلمن  نوي املوجز مي تقرير ا سـجيب أن يقدم هذا ا يات "لل تو صوصفا للك ا ل
ته ذلكل باب اليت د فعاليت مل يوافق علهيا املدير العام، مع إبداء األ يات أقفلت ". سـ ست تو ثالث قامئة  صويعرض املرفق ا ب ل

يذها باب عدم  يذ مع أ تقرير دون  ناء فرتة ا نفأ تنف سـت ل  .ث

ية أخرى .6  بأعامل رقا

يق .ألف  تد بة وا قشورة املرا لق  م

تاد،  .38 ها الرقايب ا ملعابإلضافة إىل  تنيمعل شورة بطر يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ا تد بة ا يقتقدم  ملق ل شاركة : شع ملاألوىل يه ا
تلفة مكراقب  تامثر و(خمليف اللجان ا سنة الا رشوع جل ية املعايري تنفيذ مفريق  تاكمل  قطاع العاملللادلوية سباحملا نظام ا ملوا ل

ية  سـيط للموارد املؤ ستخط ياتلل تدريب عىل األخال شرتايت  يمي ا نة  قو للتق مل شأن ). جل ند طلهبا  شورة  ية يه تقدمي ا ثا بوا ع مل ن ل
ميي ياسات أو اإلطار ا لتنظواثئق ا ية. لسـ تا لوقد حدث هذا يف احلاالت ا  :ل
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يا حول   )أ ( شات فريق اإلدارة ا لعلنا ق ية نتاجئ م ية ابإلطار املايل واإلداري قالاتفا  مع الاحتاد األورويب؛ملعنا

يات األعامل وجسالت اخملاطر اليت أعدهتا و  )ب ( يةإدارة معلخرائط تدفق  شؤون املا لا  ؛ل

ية و  )ج ( نة الربانمج واملزيا يقة  نو للج متويل عىلعن ث بو لا تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة يف الو ياألجل الطويل   ؛لل

سلوك و  )د ( لرشوع مدونة ا  ؛املوردينرة عالقات إلدام

ياسة و  )ه ( سـرشوع  نظام امحلم  ؛اإلبالغ عن اخملالفاتباية 

شف املايل؛و  )و ( ياسة ا لكرشوع  سـ  م

نع و  )ز ( ياسة  مرشوع  سـ ساد والغش وردع م سل األموال ومتويل اإلرهابلفا تواطؤ واإلكراه و غوا  ؛ل

تجاريةو  )ح ( تحدة للرباءات والعالمات ا تب الوالايت ا بو و تفامه بني الو لمذكرة ا مل ي  .مكل

تقةل للرقابة .ابء شارية ا نة الا سـا ت ملللج  س

تقةل للرقابة .39 شارية ا نة الا تظام من ا تلقى ادلعوة اب يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا سـاكنت  ت للج ن ت ل ملشع س  حلضور 8ق
ية بة من أجل لفصلاجامتعاهتا ا تعلقة بعمل وأداء ا ية ا ئةل ا شعاإلجابة عىل األ مل يل لسـ ثاين  وقد عقدت الاجامتعات من. لتفص لا

رشين  رشين إىل اخلامس وا لعوا تقريرلع ناء الفرتة اليت يغطهيا هذا ا تقةل للرقابة أ شارية ا لنة الا ث سـ ت ملللج  .س

تقةل للرقابة ِّنفذت و .40 شارية ا نة الا يات اليت أصدرهتا ا تو سـلك ا ت للج ص ملل يق ادلاخيل والرقابة س تد بة ا تعلق  قفامي  ل شع بي
ية  نة املا بة  سادس من تقرير ا ضاإلدارية، كام جاءت يف املرفق ا سـ شع للل  ).WO/GA/40/4ثالويقة (ل

تقصاء رضا العمالء .جمي   سـا

توقعات  .41 هم أفضل  يق  لمن أجل  ف يق ادلاخيلالزمالء والاطالع عىل آراهئم يف العمل الرقايب، حتق تد بة ا قبدأت  ل  شع
تقصاءات رضا العمالء تخدام ا سـوالرقابة اإلدارية ا شلك أفضل . سـ بة من أن حتدد  تقصاءات ا بوالبد أن متكن هذه الا شع لسـ ّ

ها سني  معلجماالت   .حت

تقصاءات أرسلت ، 2012منذ بداية و .42 يق عن سـأربعة ا تد قبعد ا رشية، ل يات واملوارد ا لبإدارة الرب رشوع جم يمي  مو تق
يات اجلديدة،  يمياألاكد بدلان التقو يمي حافظة ا تاكر، و يا والا نولو لمي مراكز دمع ا تقب ج يا . ائدةرلتك توسط مر ضواكن العمل يف ا مل

يجة حتققتيف حني  ،%76بنسـبة  توسطنت أفضل  يمي ما إذا اكن مليف ا توى اتصاالت مالمئ طوال "تق يف  مسـمت اإلبقاء عىل 
يق تد قا يمي، /ل باه اإلدارة عىل حنو مالمئ إىل لتقا سانتولفت ا ية وملا سات اإلعال همة يف ا مئل ا تخالص أو /جللمل سـسات ا جل

يتأو /املعلومات و يمي ما إذا اكن" .لتثبا ند  توسط فقد جاءت  تقأما أسوأ عالمة يف ا ع يق "مل تد قا تغرق /ل يمي الاكمل قد ا سـا لتق
تا معقوال يققو تد ق من إخطار ا تقرير الهنايئ/ل يمي إىل إصدار ا لا  ".لتق

يقات اإلضاو .43 تعلبني ا يقفية املرسةل من الوحدات لت تد قاليت خضعت  يمي /لل يق لتقا تد بة ا سني  ناك جماال  قأن  ل شع تح له
يار وإدارة ادلاخيل والرقابة اإلدارية  هامختيف ا نطاق ا تقارير والالزتام الصارم  تابة ا شاريني و ملاخلرباء الا ب ل ك وسوف تعمل . ست

بة عىل إصالح   .َّاحملددةهذه أوجه القصور لشعا

                                                 

 .27 الفقرة WO/AC/18/2ث والويقة WO/GA/39/6ثالويقة   8
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ساابت اخلاريجمراج .دال  حلع ا

ساابت اخلاريج بعقد  .44 هين والعميل واذلي توطد مع مراجع ا توي ا تاز عىل ا يق ا تعاون وا متر ا حلا سـ ملم سـ ملل مل لتن سـ
يق والرقابة اإلدارية وإدارة اخملاطر تد تعلقة اب سائل ا بادل املعلومات حول ا تظمة  قاجامتعات  ل مل مل ت لن وترسل إىل مراجع . م

يع تق ساابت اخلاريج  مجا يق ادلاخيل حل تد بة ا ية  ية الرقابة ادلا ية وصورة من خطة معل واسرتا قارير الرقابة ادلا ل شع خل يج لخل ت
متل ال داعي هل نب أي ازدواج  سم ابلكفاءة و ية الرقابة اإلدارية عىل حنو  حموالرقابة اإلدارية هبدف ضامن  جت ت  .يتغط

يأمني املظامل  .هاء تب األخال قو  اتمك

ناء فرتة  .45 تقريرثأ متلا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية بج، ا تد بة ا قع مدير  ل يأمني املظاملشع تب األخال ق و شلك اتمك ب 
ية،  من 8الفقرة  منتظم، كام تقيض خلثاق الرقابة ادلا شطة للتأكد من مي نب أي ازدواج لأل يدة و نوجود حلقة الاتصال ا جت جل

بريين يف . لغري رضورة شات عوان وفائدة  نا بادل اآلراء وا كوقدم  ق مل هام الاضطالع الفعال ت تقةل ملاب نفصةل وا سـا لشعبة ململ
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية و تد قا يأمني املظاملل تب األخال ق و  .اتمك

تحدة .واو بيك لألمم ا ملالربط ا لشـ
 

ية مي تضمن .46 تلفة من ))و(13الفقرة (خلثاق الرقابة ادلا ية  باكت ر شاركة يف  تعلق ابحلاجة إىل ا خم حكام حمددا  مس شـ مل ي
ية بوظائف الرقابةشـباك تحدة  نت األمم ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية، يف الفرتة موضوع  وواصلت .معمل تد قبة ا ل شع

تحدة تابعة لألمم ا ئات األخرى ا نظامت وا بيك اب يد والربط ا شط وا تعراض، تعاوهنا ا ملالا ل ي مل شـ ن هسـ لل ملف بة، . ل لشعوشاركت ا
 :بشلك خاص، يف

نوي الواحد واألرب  )أ ( ثيللسـالاجامتع ا يق ادلاخيل ملمعني  تد قدوائر ا مترب ل تحدة، يف  سب يف األمم ا ترب. 2011مل  تعو
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية عضوا يف الفريق العامل  تد ملبة ا ل يق ادلاخيل املعين مثيل قشع تد قدوائر ا يق األداء ل قتد ب

ميه؛  تقيو

نظامت ادلوية و  )ب ( يق ادلاخيل  تد نوي لريس دوائر ا لالاجامتع ا للم ل قسـ ئ ها يف أورواب واذلي ل تخذ مقرا  لاليت  ت
يب األمحر نة ادلوية  ته ا تضا للصلا ل للج  ؛فريسوا يف 2012 يف مايو فسـ

تحدة يف مايو و  )ج ( تابع لألمم ا يمي ا نوي لفريق ا ملالاجامتع ا ل لتقسـ نظمة 2012ل ته  تضا م، اذلي اشرتكت يف ا ف سـ
يالعاملي األغذية األغذية والزراعة وبرانمج  ندوق ادلويل  منوا ية يف روماللتلص ترب. عة الزرا يق ادلاخيل  تعو تد قبة ا ل شع
تابعني لفريقفريقي العملوالرقابة اإلدارية عضوا يف  تحدة املعينل ا يمي مل األمم ا يني لتقاب يمي ابملعن وا بتقلقواعد واملعايري و

 ؛أعامل وضع القواعد واملعايري

تحدة و  )د ( شرتك بني الواكالت حملققي األمم ا تدى ا ملا مل يني؛ مؤمتر –ملن  خلاحملققني ادلا

هاو  )ه ( يف مقرا  تخذ من  تحدة األخرى اليت  نظامت األمم ا شرتكة مع  تدريب ا شطة ا لأ نم ت مل مل ل  .جن

ية .زاي خلإدارة واثئق الرقابة ادلا
 

مترب  .47 ثة ، حصلت 2011سبيف  يق احلد تد يات ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية عىل حزمة بر تد يبة ا ل جم ل قشع ق
TeamMate . توفر ملوظفي  هذه احلزمترشنو ياهتم سـة اليت  سؤو ساعدهتم يف الاضطالع  بة أدوات معل شامةل  لا مب مل لشع
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ية تعراض ضامن اجلودة القادم يف. خليف الرقابة ادلا تعدادا ال تام للمعايري ا ثال ا رس هذه األداة أيضا الا سـوسوف  سـ ل مت شعبة  تي
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية يف عام  تد قا  .2014ل

 لتقيميا ندوة .حاء

ساءةل، جنحت .48 تعمل وا ثلني يف ا يمي ا توازن بني هديف ا مليق ا ل مت ملل تق لتحق يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية يف  ل تد قبة ا ل شع
يمي يف نومفرب ندوةتنظمي  ية" حول 2011للتق  ية الفكرية عىل ا شأن آاثر ا ية  يمي احلا تعمل من ممارسات ا منا ب ل لتل مللك واكنت . "لتق

ية  بادلئيسـاألهداف الر ترب من حقول تيه  ية اذلي ال يزال  ية الفكرية عىل ا يمي آاثر ا يدة يف جمال  يع املامرسات ا من لتجل مللك تق
تخصص نجاح . لالعمل شديدة ا سم ابلرتكزي عىل مواطن ا تعمل  نوع من ا هدف من حلقة العمل هو إاتحة الفرصة  لواكن ا ت ل يل ل

يمي نوع من ا شل يف هذا ا لتقوا ل ية . لف ية الفكرية للندوةفواكن من األهداف اإلضا بادل بني خرباء ا مللك أيضا إاتحة الفرصة  للت
يع نطاق اخلربة و يمي هبدف تو سـا ية لتق ها كام أكد .اجملال اخلاص من جماالت العملذكل يف لتقنا ندوة أهدا ف وقد حققت ا ل

توفوها يمي اليت ا شاركون من خالل أوراق ا سـا  .لتقمل

لبة ا تونظم .49 يق ادلاخيل والرقابة اإلداشع بو وادلعوة لزايدة  ندوة 2012رية يف نومفرب قتد يمي يف الو يفة ا يالوعي بو لتقظ
يدة وفائدهتا يف ا يمي ا جلإىل ممارسات ا نع القرارإللتق  .صدارة و

ية .7 خلموارد الرقابة ادلا
 

ية  .50 ثاق الرقابة ادلا خليطلب  تح من مدير) 27الفقرة (مي يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية، عىل وجه ا تد لبة ا ل ديد، قشع
نظمة ية داخل ا يق عىل كفاية املوارد اخملصصة للرقابة ادلا ملا خل  .لتعل

ية واملوظفون .ألف ناملزيا
 

ية .51 تني املا ضمقارنة بفرتة ا سمت أعداد موظفي،لسـن بات وزادت املوارد  ت ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية اب تد ثبة ا ل لشع ق
بة  سائل ا.  يف املائة11بنسـمن غري املوظفني  ملواكنت ا يف تعلقة مل تو ظاب بو عىل ل ية يف الو يثل حتداي إلدخال الرقابة ادلا خل مت
سم ابملالءمة والف ية طويةلعيتحنو  ية لفرتة ز نا بة اآلن . مل ية.20139 و2012 موظفا  لعايم 11لشعودلى ا ثل مزيا ن ويف حني   مت

يق ادلاخيل وا تد بة ا قوموظفو  ل ية وموظ% 0.9و% 1.6لرقابة اإلدارية شع بو في نفقط من مزيا بو، فإن ذكل يضع الو يالو ي
تحدة األخرىظاهراي  نظامت األمم ا توسط  مليف املركز ا مل يفة إىل أخرى أوميكن . 10مل يص املوظفني من و سمح إعادة  ظن  ختص ت

تلفة  .خملابملواءمة بني األولوايت ا

شاغل األكرب اآلن جي .52 يةلوا ثل يف الاتقال من  بنب أن  ن شاريون  يمت تة مضن قوة العمل خدمة ستخيدم فهيا اخلرباء الا قمؤ
ناصب  ية يف  ية تعمل فهيا األ مإىل  غلبن تةب يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية عىل الاقرتاب أكرث . باث تد بة ا ساعد هذا  قسوف  ل شع ي ف

ية املعمول هبا يف من قواعد ومعايري  شطة الرقابة ادلا خلأ تحدةن توى . ملاألمم ا بة حىت اآلن إىل  سـومل تصل ا مشع يفل  اكف ظتو
يث م ية  تقل ألي من وظائف الرقابة ادلا ية لضامن األداء الفعال وا ناصب موافق علهيا يف املزيا شاء  حبن خالل إ خل سـ ن ملن م

نجاح وشلك اكمل همهتا  بة من الاضطالع  بمتكن ا ب مبشع ل  .ت

                                                 

ية   9 تعلق مبزيا نفامي  يق 2012/2013ي تد بة ا ق، اقرتحت  ل ها هو دادلاخيل والرقابة اإلدارية أن يكون عدشع ناصب 10 – موظفا 12ل املوظفني اخملصص  م 
نني شاريني ا ثوا ية أن يكون العدد . ست رشوع املزيا نويقرتح  شاريني4ومناصب  7 – 11م  .ست ا

تحدةقارير وحدةتتشري   10 شرتكة لألمم ا يش ا مل ا مل تتف نظ– JIU/REP/2010/5( إىل ل يق يف  تد يفة ا م و ق ل تحدة وظ  JIU/REP/2011/7ملومة األمم ا
تحدة نظومة األمم ا يق يف  يفة ا ملو مظ  .)لتحق
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يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية للفرتة  – 4اجلدول  تد بة ا ية  قمزيا ل شع تحويالت بعد 2010/201111ن  لا

متدةناملزيا نفقات ملعية ا نفقات والالزتامات  لا ية لا ئوية من املزيا بة  يد  نالر سـ مص  كن

املوارد 
رشية  لبا

املوارد  اجملموع خالف املوظفني
رشية  لبا

املوارد  اجملموع خالف املوظفني
رشية  لبا

 اجملموع خالف املوظفني

586 2 778 364 3 586 2 746 332 3 0% 4% 0.99% 

 

تقرير، و .53 ناء فرتة ا لأ تلفةث ية  شطة رقا تعانة هبم يف أ تعاقد مع خرباء لال خممت ا ب ن سـ برية خصوصا يف العمل . ل مية  هذا  كواكن  ق ل
يقات ياميت وا تعلق اب تحقا لتق ل بة و. مل متكن  بةل ليك  نوات ا تعاقدين يف ا تعانة ابخلرباء وا متر الا شعمن اخملطط أن  سـ مل تسـ ملقسـ ل ت

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد قا يف بمن أن تعوض ل تو ظشلك ما نقص موارد ا يقل يمي وا تحقوتوسع خربهتا يف جمايل ا لتق  .ل

تدريب .ابء  لا

يق ادلاخيل والرقابة  .54 تد بة ا ية  تدر ياسات ا هين، ووفقا  تطوير ا مترار ا تدريب يشء أسايس من أجل ا قا ب لمل شع ل سـ ل لل يلل سـ
بة من أن الك من موظفهيا ميكل تأكد ا شعاإلدارية،  سن ،لت ِّو ها ،حي ياته القدراترات وملاملعارف وا سؤو ل الالزمة ألداء  م

نجز سني جودة العمل الرقايب ا ملالفردية، هبدف مواصةل  تقرير عىل إدارة . حت ناء فرتة ا بة تدربا أ لوقد تلقى موظفو ا ث ي لشع
DL 101والوقت، 

نظمة العمل ادلوية، ، 12 ميه  يق األداء اذلي تولت  لوتد م بادئ تنظق بار الغشمو يات ا بار الغش و تا ن خت تق  خ
تقدمة يدية . ملا بو ا هكام حرض املوظفون اجلدد تدربات الو ي متر وشجع . اللغاتودروس لمتي هين ا تطوير ا بة ا توتدمع ا ل ملسـشع مل ل

ية املعرتف هبا  ساب املؤهالت ا نموظفهيا عىل ا ملهت متد (ك ملعهادات املدقق ادلاخيل ا متد  CIAش ملعومدقق أنظمة املعلومات ا
CISAمتد وغري بة)هاملع وفاحص الغش ا ية ا يا مع اسرتا شع متا يج لشـ  .ت

بات و .55 تياختذت تر توبر ُّ ناء األفرقة يف أ كملامرسة  ساعدة . 2012ب رشية، مبو أن تزيد هذه املامرسة ينبغي لبإدارة املوارد ا
تح  شلك  تعاون  منفمن الاتصال وا ب شئ عالقات بداخل بداخل ل بادل املعلومات واألدوات والطرائق، و نالفريق، وتعزز  تت

يات بني أعضاء الفريقالفري سؤو هم األدوار واخلربات وا نفس وللغري، وتؤدي إىل  هم أفضل  لق، وتؤدي إىل  مل فلل  .ف

 

 ]يل ذكل املرفقاتت[

 

                                                 

سورسية– 2012ن يويو 30يف   11 ي بآالف الفرناكت ا نويالزتامات املوظفني . ل  .سـموزعة عىل أساس 
ية   12 تعمل عرب اإلنرتنت يبدورة تدر لنظام ا ية الفكريةمقدمة من ب يات ا بو عن أسا ية الو مللكأاكد سـ ي  .مي
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 املرفق األول
 

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا ققامئة تقارير  ل  شع
 2012ن يويو 30 إىل 2011ل يويو 1من 

 

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

تعر -  IA/07/2011      باض إدارة أصول الربامج احلاسويةسـا

تحقق من  - يات لاتنفيذ لا ية اخملاطر صتو تقةل للرقابةلللعا شارية ا سـنة الا ت ملج  IA/08/2011 س

يات  - تحقق من تو صا تعلقةل يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ا تد ملبة ا ل  قشع
يا وأمن املعلومات نولو يق  جتد تك ق  IA/09/2011       ب

بدلان الرائدة - ليمي حافظة ا بو : تق يا–يالو  EVAL 2011-01      كين 

تاكر - يا والا نولو بمراكز دمع ا ج  EVAL 2012-01       لتك

ية الفكرية - ية اجلديدة  يات الو للملكاألاكد ن  EVAL 2012-02     طمي

 IA/EVAL 2012-01      2011-2010تثبيت تقرير أداء الربانمج  -

يق مت 18 - ية  مي  تقيحتق ياقض ها ر مسها أو مت   .فتح

 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثاين املرفق لا  

 

يق  لتحقإحصاءات ا

تقرير ومن مارس  .1 يق (2008لبدءا من هناية فرتة ا سم ا شئ  لتحقندما أ ق ن يق إىل اآلن، ) اتع تد بة ا قجسلت  ل شع
يق، مهنا 85ة ما مجموعه يادلاخيل والرقابة اإلدار  . مقفةل اآلن70للتحق شكوى 

شلك  نة حىت لتح قضااي ا– 4لا سب ا سـيق  لح  2012ن يويو 30ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاكوى يف  .2  .سـنةلك ليعطي اجلدول أدانه مؤرشا عن نوع ا
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يقات يف – 5اجلدول   سـنةلك لتحق أنواع ا

شكوى  اجملموع 2012 2011 2010 2009 2008 لنوع ا

 %1 %0 %0 %0 %6 %0 فقدان األصول

رسية لرسب املعلومات ا  %6 %25 %8 %0 %6 %0 ت

 %13 %8 %15 %15 %19 %10 هريلتشا

هاتف احملمول –الغش  تخدام ا لإساءة ا  %1 %0 %8 %0 %0 %0 سـ

يالد–الغش  يري اترخي ا مل   %1 %0 %8 %0 %0 %0  تغ

يالد –الغش  يري اترخي ا مل  ية–تغ يري ا سـ   %1 %8 %0 %0 %0 %0جلنتغ

ية–الغش  نح ا مي ا  %1 %0 %0 %0 %6 %0 لتعلمل

 %4 %0 %23 %0 %0 %0  الابزتاز–الغش 

شؤون  – الغش  %1 %8 %0 %0 %0 %0 يةلطبالا

شؤون  –الغش   %1 %0 %8 %0 %0 %0 يةلطبالا

شؤون  –الغش  ية يةلطبالا نح ا ميوا  %1 %0 %0 %8 %0 %0 لتعلمل

سفر–الغش   %4 %8 %8 %0 %6 %0 ل ا

 %18 %25 %0 %15 %0 %32 اتاملضايق

يا املع نولو توى  تعلقة  جاخملالفات ا تك مبح  %2 %0 %0 %15 %0 %0لوماتمل

يا املعلومات نولو جانهتااكت أمن   %18 %0 %0 %8 %31 %29 تك
 %1 %0 %0 %0 %0 %3 ادلين املدين –متنوعة 

 %2 %0 %8 %0 %0 %3  الغش يف العقود–متنوعة 

بو –متنوعة  باين الو يبادل األموال يف   %1 %0 %0 %0 %0 %3 مت

ترصف  تني–لإساءة ا  %1 %8 %0 %0 %0 %0 ظيف امجلع بني و

يف تو ظا  %12 %8 %15 %15 %13 %10 ل

 SRSR 6% 0% 8% 0% 0% 4%انهتاك 

 %6 %0 %0 %15 %13 %3  العمل املرنةأوقات نظام –الغش 

%100%100%100%100%100%100 اجملموع

 

تضح أدانه، فإن أكرب مجموعة  .3 يق ادلاخيل تبدأيكام  تد بة ا ناوها  يقات اليت  ق ا ل ت لتحق شع ت والرقابة اإلدارية يه موظفو ل
بو يل. يالو ند إىل د شاكوى من املوظفني ال  لومعظم ا بلغني عن اخملالفات أدت . تستل ناك شاكوى عديدة من ا ملإال أن  إىل ه

ية نظر فهيا املدير العام الختاذ إجراءات تأد يات رفعت  بيقات اكمةل وتو يحتق ي  .لص
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شلك  شك مصادر – 4لا  2012ن يويو 30وى حىت لا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاجئ تكل املقفةل  .4 سجةل، ميكن الاطالع عىل  بعني اليت أقفلت من بني القضااي امخلس والامثنني ا تعلق ابلقضااي ا نفامي  مل سـ لي
 :يف اجلدول أدانه

يقات املقفةل– 6اجلدول  تاجئ ا لتحق   ن

يجة  العدد لنتا

 2 قرار إداري

يلالادعاء  ند إىل د لال  تس  35 ي

يلالادعاء ند إىل د ل  تس  17 ي

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  12 حتقعدم احلاجة إلجراء 

 70 اجملموع
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شلك  نني– 6لا  لسـ تطور أنواع الغش عرب ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثييل ذ[  ]لكل املرفق ا
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ثالثاملرفق  لا  

 

يذ يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية املقفةل بدون  تد بة ا يات  تو نفقامئة  تق ل شع ص  ب

ية املرجع رمق تو صوصف ا ل
 

ية  ملتبقتقدير اخملاطر ا
 )األمانة(

1 11355BE_O

MPI_audit 

final 2010 
تقرير مراجع (

ساابت  حلا
 )اخلاريج

بو ب أويص تحديد أسعاريالو  لإجياد حل دامئ 
ثالث معا شأن الرباءات  تعاون  بهدة ا ب أو أربع ل

سورسي(معالت  ياكلفرنك ا يورو وادلوالر ل ل وا
ثالاألمرييك وا ياابين،  ملني ا يقني وإنين لعىل ). ل

سط من عبء العمل  يبمن أن هذا احلل سوف 
تعاون إدارة اخلدمات اإلداري يف  ية مبعاهدة ا لاملا ل

. بشأن الرباءات وحيد من خماطر أسعار الرصف
يةخماطر (  )لعا

يذ ية موضع ا تو لتنفلن توضع هذه ا ص يط قد  و،ل حأ
ي ساابت اخلار جمراجعو ا . ن علام ووافقوا عىل ذكلوحل

ثل  ية  سمل به أن أسعار رصف العمالت األ متومن ا ب جنمل
تعلق بإيرادات  ينطقة خماطر فامي  شأن م تعاون  بمعاهدة ا ل

بالغ الواردة لكن . الرباءات يف الوقت تسدد ملمعظم ا
يةا تو شار إلهيا يف ا ية األربع ا صلراهن ابلعمالت الر ل مل  ئيسـ
يورو( سورسي وا لالفرنك ا  وادلوالر األمرييك والني يل

ياابين وهكذا فإن أي تركزي إضايف عىل هذه ) لا
وابإلضافة . العمالت لن حيد من اخملاطر بدرجة ملموسة

تعاون  لإىل ذكل، فإنه توجد فعال أحاكم يف معاهدة ا
يف خماطر بشأن الرباء هدف مهنا  ختفات ا أسعار ل

تعاريف امجلرية والعمالت اليت  كالرصف ذات الصةل اب ل
ميهتا ية ابلغة أن نالحظ أن من أمه . قحتدد هبا  مهومما هل أ

تخدمني  شأن الرباءات  تعاون  سـمزااي نظام معاهدة ا ب للمل
ند هو القدرة عىل ادلفع بعمالهت ية وهذا هو ا سـم ا لحملل

وذلك فإن هذه . ىل لك العمالتلإلبقاء عئالرييس 
نفاذ  هوةل ا نظام هيدف إىل توفري  ية غري مالمئة  تو لا ل ص سل

يع يه  للجمإ متر ملعرفة ما . ل يسـغري أن رصد احلاةل سوف 
يف من حدة خماطر سعر  للتخفإذا اكنت مثة طرائق 

ية  .ملتبقالرصف ا

2 IA/01/2008  سلطة تضمن دور أمن املعلومات ا هم أن  لمن ا ي مل
بوالالزمة يا املعلومات والو نولو ي داخل نطاق  ج . تك

ية  ظيفولكن قرار اإلبقاء عىل دور ادلرجة الو
 ال يعكس p4ئلريس أمن املعلومات يف ادلرجة 

ية. (هذه احلاجة  )لخماطر عا

سم أمن املعلومات2تتعلق الفقرة  ق بدرجة ريس  . ئ
ية  تضمن سلطة اك ية  همة الو تقد أن هذه ا فو يف تمل ظيع

نول يا املعلوماتتكداخل نطاق  ترب شاغل ،جو يث  يع  ح
يفة  بري موظفي ظالو كسؤوال أمام  بارشة م ماملعلومات 

ترتتب عىل فصل هذه ( يدة اليت  يجة الو سـوا حن ت ل
يفة يا املعلومات يه احلد من سلطهتا ظالو نولو ج عن  تك

يا املعلومات  نولو جداخل نطاق  كام ) 4 انظر الفقرة –تك
تع  بأهنا  توى تمت ية عىل ا ملسـسلطة اك مييف حيث  ؛لتنظا

يا املعلومات َّختو نولو سلطة جمللس  جل هذه ا تك ل
تصاصاته  .خوالاتصاالت وفقا ال

3 IA/04/2009  يل أثر أسعار بو  حتلجيب أن تكفل إدارة الو ي
شأن  تعاون  بالرصف عىل دخل معاهدة ا ل

ية الالزمة  لتصحيحالرباءات، واختاذ اإلجراءات ا
بة ألي توقعة يف اإلةلنسـاب يرادات م تغريات غري 

ية ها آاثر  سلبميكن أن تكون  ية فرتةعىلل نمزيا

شأن الرباءات تعاون  بحتملت معاهدة ا تب ادلويل، /ل ملكا
ناجت عن تذبذب أسعار الرصف بني  لحىت اآلن، األثر ا

ية بني ادلوالر األمرييك أزواج العمالت، و ئيسـبصفة ر
يورو  ).لوا
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ية املرجع رمق تو صوصف ا ل
 

ية  ملتبقتقدير اخملاطر ا
 )األمانة(

متكني  نقدي وا تدفق ا هوةل ا تني لضامن  لا ل ل س لسـن
ية أكرث دقة ووضوحا ية. (نإلعداد مزيا  )لخماطر عا

تابع إلدارة و بق دلى املرصف ا ليقع سعر الرصف ا ملط
بحث ادلويل بحث من ،لا يل رسوم ا ل اذلي يقوم  بتحص

ية يل الو نأحد ماكتب ا طتحص بعمةل غري العمةل احملددة،  ل
شأن  تعاون  يطرة معاهدة ا بخارج نطاق  ل سـ

تب ادلويل و/الرباءات شملكا يةؤون لإدارة ا ومت . لاملا
تلفة للحامية من اخملاطر املالزمة  تعراض الوسائل ا خملا سـ

بو ) ه(1.16 للعمةل يف القاعدة تابعة للو يمع املصارف ا ل
توصل إىل شلك مرض للحامية ونظرا . لغري أنه مل يمت ا

بحث ووقهتا، فإنه  ياس المكي لرمق رسوم ا تحاةل ا لال لقسـ
يت  ياس جحم أو تو تايل  قال ميكن اب ق . اخلطر الاكمنل

تخدام  تاح هو ا يد ا يار امحلاية الو سـوذلكل فإن  مل ح خ
ها ابخلطر اذلي ) كخيار(أداة حامية  تسعى لال عالقة 

يف من حدته بو إىل ا لتخفالو نصح بذكل نظرا . ي يوال 
بو تإىل أنه ميكن أن يزيد من اخملاطر اليت  ها الو يتعرض  ل

بري. وفقا حلركة أسعار الرصف  اذلي لكويف ضوء األثر ا
تب ادلويل، سوف 1.16 سـتحدثه القاعدة ملك عىل ا

ية تقرتح  ية عىل اإلدارة ا شؤون املا نإدارة ا ل إضافة ملعل
يطرة  تب ادلويل ا لسـفقرة جديدة إىل القاعدة تعطي  للمك
ناء  بحث  ندوق رسوم ا نقد يف  بالاكمةل عىل إدارة ا ل ص ل

ية بحث ادلويل ا نعىل إشعار من إدارة ا وسوف . ملعل
شأن تساعد هذه تب ادلويل يف اختاذ قراره  ب الفقرة ا ملك

بلغ احملول تحويل وسعر الرصف وا يت ا ملتو ل  .ق

تحويالت  يوم ألثر ا تب ادلويل بعد ا تعرض ا لولن  ل ملكي
بحث ادلويل اليت ال  نظامت إدارة ا لاليت جترهيا أمه  م
بة حتراكت أسعار الرصف  ها حافز قوي ملرا قتوفر  ل ي

بعا ذلكل يت حتويالهتا  توتو شؤونوسوف تقوم إدارة . ق  لا
يل ما إذا اكنت  تح ية أيضا  لاملا ب ية املعايري ل لادلوية سباحملا

ية قطاع العاملل تفق مع هذه اللواحئ ادلا تفق أو ال  خل  ت ت
تب ادلويل، وبصفة  ناسق يف ممارسات ا ملكيق ا لتتحق ل

بؤ ية ألغراض ا تنأسا توقع/لسـ يل . لا شف  حتلو ك
شؤون اضطلعت به  ية يف لإدارة ا بو وقطاع لاملا يالو

سمرب  شأن الرباءات يف د تعاون  يمعاهدة ا ب  عن 2010ل
بحث ادلوية  يل من إدارات ا لأنه ال يوجد إال عدد  ل قل

بق علهيا اإلجراء الوارد يف الفقرة  يطاليت ميكن أن 
من هذه فقط طلب عدد صغري وقد . )ه(1.16

تعويض مبوجب الفقرة  سائر ) ه(1.16لاإلدارات ا خعن 
بب تغري برية يف أسعار الرصف بني العمةل بسوقعت  كات 

يل والعمةل  تب ا بحث  تحصاليت سدد هبا رمس ا لل ملك ُ
بحث ادلويل هذا الرمس  .لاليت حددت هبا إدارة ا
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شأن  تعاون  بوبدال من اقرتاح تعديل لواحئ معاهدة ا ل
تايل  يؤثر اب بحث  لالرباءات يؤثر عىل سداد لك رسوم ا فل

ب يل وإدارات ا لعىل لك ماكتب ا حث ادلويل لتحص
يق اإلجراء الوارد يف  نظر عن إماكية  ببرصف ا ن تطل

بدو أن من )ه(1.16الفقرة  يقه،  ي أو عدم إماكية  ب تطن
ية فقط مع إدارات  بات غري ر مساألفضل إجياد تر يت

ية فعال ابإلجراء  يل ا بحث ادلويل وماكتب ا نا تحص ملعل ل
ية )ه(1.16الوارد يف القاعدة  معل هبدف كفاةل إدارة 

شاركة فعاةل من جانب رصف الع مبمةل شلك أفضل،  ب
تب ادلويل تب ، ا2011عام ويف أواخر . ملكا ملكتصل ا

تبادلويل شلك غري رمسي  ملتب الوالايت ا حدة مبك
تجارية باره واحدا من لللرباءات والعالمات ا عت، اب

تب الرباءات  ية، و يل الر مكماكتب ا سـ يتحص ئل
بحث ا باره واحدا من إدارات ا لاألورويب، اب دلويل عت

شة أثر القاعدة  نا ية،  قالر مل ناة )ه(1.16ئيسـ ق واقرتاح 
بحث ادلويل  هرية لرسوم إدارة ا تحويالت ا لجديدة  لشلل

تحدة للرباءات والعالمات  تب الوالايت ا ملمن  مك
تب الرباءات األ تجارية إىل  مكا تب ل ملكورويب عرب ا

ية ويعطي . ادلويل سؤو تب ادلويل ا لهذا اإلجراء  مل للمك
بارش أثر أسعار الرصف من لالاكمةل  ميدير شلك  ب

تخدام األموال  تفاوض مع املصارف واب سـخالل ا ل
تب ادلويل، وبذكل  يورو يف جسالت ا ملكاملوجودة اب ل

هذه العمةل بغي أن . ليقلل من تعرض سعر الرصف  ينو
تصف عام  رشوع الرائد يف  نبدأ هذا ا مي  2012مل

بادل اخلطااب ناء عىل جمرد  شرتك  تابالتفاق ا ب ت بني مل
ثالث، دون أي تعديل للقاعدة  ئات ا لا . )ه(1.16لهي

رشوع بعد عام واحد تعراض ا ملوسوف جيري ا  .سـ

4 IA/09/2011  بار سم أمن املعلومات، اب تبغي أال يكون  ق عي ن
يدة معرتفا هبا يف الوقت الراهن،  جذكل ممارسة 

بري موظفي املعلومات كسؤوال أمام  خماطر  (.م
ية  )لعا

ند تعلق ي . ط اإلبالغ اخلاص بأمن املعلومات خب4لبا
شورة  ناء عىل ا ملوقد تقرر أن الرتيب الراهن اكف،  ب ت

تقةل من غارترن اذلي أوحض أن ية العظمى ه يف ملسـا لبالغا
يفة %) 7% + 56(للمنظامت  ظترب شاغل هذه الو يع

بري موظفي املعلومات أو أمام مدير  كسؤوال أمام  م
توى ا يا املعلومات من ا ملنولو ملسـ ج توسط وأنه ال لتك

بغي أن يكون شاغل هذه  ينيوجد اجتاه واحض ملواقع 
يا  نولو سؤوال فهيا أمام أحد خارج نطاق  يفة  جالو تك م ظ

 .املعلومات

5 IA/01/2009  بو اإلجراءات املقررة تتبع ينبغي أن يإدارة الو
تذكرة % 80وتدفع للموظفني  لمن اكمل مثن ا

بق نظام دفع إجاميل ا تصادية إذا  ملالا ط .بلغق

بة، غري أن إدارة  ناية الوا ية اب تو جيت هذه ا لع ص ل حظ
بلغ اإلجاميل دفعة  تارت اإلبقاء عىل دفع ا بو ا ملالو خي

بق واحدة لقضاء  نحو ا ملطاإلجازة ابلوطن عىل ا يال . لحا
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نوات  )ةمتوسطخماطر ( بعة  ثل املامرسة ا سـونظرا إىل أن ذكل اكن  ت لمي مل
شلك خطرا م بو، فإنه ال  يثرية يف الو ي ياك يث أنه ؛لا ح 

بواعامتداتمدرج يف  ية الو ي مزيا  .ن

6 IA/06/2010  شؤون جيب عىل إدارة تأكد من أن أية لا ية ا لاملا ل
نفذ دامئا يف إطار نظام لتصحيحات  ُتعلاميت ادلفع  ت

PeopleSoft/AIMS ناء ختزيهنا ث، ويس أ ل
بو بكة الو يشلك مؤقت عىل  شـ  خماطر (.ب

 )ةمتوسط

تطوع قدمت إدارة اخلدمات املا يل ا لية عىل  س بل
يحات قد متت يف  لتصحمعلومات تقول بأن هذه ا

ندرة ،املايض ل ولكن هذه احلاالت اكنت شديدة ا
ية( نوات األربع املا تان يف ا ضحا سـ ويف املرتني ). لل

يذهام  ييل ومت  نب خطر  يحات  تنفأجريت ا شغ تج تتصح ل ل
ية واكنت . ليف حضور موظف من إدارة اخلدمات املا

ية  تسائل  ن نود يف امللفات قد عرتقم َّتعلق  ضت امللفني بب
بريين( يح ) لكا لتصحهام للخطر واختذ قرار أعامل  لك

يؤدي  هام اكن  هام باك يث أن عكس و سـامللفني،  مل ضع ح
بري وإماكية ازدواج  تعلق بعبء معل  سائل  نإىل  ك ت م

تقرار نظام . الرصف  Office Wingsسـونظرا إىل ا
ثل هذه شوء  توقع   نا ال  ماآلن، فإ ن ن  احلاالت يف ن

بل مرة أخرى تعني عىل . ملسـتقا شؤونيغري أنه   لإدارة ا
يذ هذا اإلجراء يف حاةل  تفاظ بقدرهتا عىل  ية الا نفاملا تح ل

ية نا توقعة أو ا ئحدوث ظروف غري  ثت نح . سـم ُتمولن 
نفاذ إال ألغراض دمع  تاكمةل نظام لحقوق ا ملاإلدارة ا

ية حمدودة للغاية وبAIMS للمعلومات صفة من ولفرتة ز
يحات سامح بإجراء هذه ا ية  نا تصحا لل ئ لت وسوف يمت . ثسـ
ناءات واإلبالغ عهنا تثتويق لك هذه الا  .سـث

 

ثالث والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل


