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  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  عشرةالتاسعة الدورة 
 2012سبمترب  14 إىل 10جنيف، من 

 
 

  تقرير جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة 

 مانةأل امن إعدادثويقة 

نوي اذل .1 تقرير ا سـتوي هذه الويقة عىل ا ل ث تقةل للرقابة لحت شارية ا بو الا نة الو سـي أعدته  ت ي ملجل نة(س تقرير ) للجا لويغطي ا
نة اجلدد يف فرباير . 2012ن يويو 30 إىل 2011لالفرتة من األول من يويو  يني أعضاء ا للجويف ضوء  توي هذه 2011تع حت 

ناوها هؤالء األعضاء بني فرباير  سائل اليت  لالويقة أيضا عىل معلومات عن أمه ا ت مل  .2011لويويو ث

نة  .2 رشين  سادسة وا تقرير الفصيل عن ادلورة ا يصدر ا للجو ل ل سطس 31 إىل 28من (لعسـ يف إضافة إىل ) 2012غ أ
بل انعقاد دورة  جلهذه الويقة  يةقث ية احلا لنة الربانمج واملزيا  .ن

ية مدعوة إىل  .3 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
بو  نة الو نوي  تقرير ا ياإلحاطة علام اب للج سـ لل

شا تقةل للرقابةستالا  .ملسـرية ا

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
نوي تقرير ا سـا  لل

تقةل للرقابة شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملللج  س
 2012ن يويو 30 إىل 2011ل يويو 1لفرتة من عن ا

 املقدمة

نوي األول اذلي تعده  .1 تقرير ا سـهذا هو ا تقةل للرقابة لل شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملجل شار إلهيا فامي ييل بلكمة (س ملا
نة" بادرة مهنا")للجا نة خالل الفرت1،2.مب  ناولهتا ا سائل اليت  تقرير ا تعرض هذا ا للج و ت مل ل يط يسـ تقرير هبدف  شموةل اب سلة ا ل تمل

متةل بةل ا توهجات ا تقدم احملرز وحتديد ا يمي ا نقاط و حملالضوء عىل أبرز ا ملق لتق ل  .ل

ية  .2 تقرير عقدت أربع دورات  شموةل اب فصلوخالل الفرتة ا ل سطس(مل ويف مارس ومايو 2011 ونومفرب غيف أ
-

) 2012 نيويو
 WO/IAOC/23/2 وWO/IAOC/22/2يف الواثئق (وصدرت تقارير عن لك دورة من هذه ادلورات 

يني األعضاء اجلدد يف فرباير). WO/IAOC/25/2 وWO/IAOC/24/2و تقرير 2011 تعويف ضوء  توي هذا ا ل،  حي
همة اليت سائل ا نوي أيضا عىل معلومات عن ا ملا مل ناوها هؤالء األعضاء بني فرباير ويويولسـ ل   .2011 لت

نة .3 بو، وهام  أنللجوتود ا تني طال أمدهام يف الو سأ ناول  هائل احملرز خالل الفرتة يف  تقدم ا سلط الضوء عىل ا ي  ل م ت ل لت
بة ا يات الرقابة ومعل  لتابعة تو شع ص يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةم نح األولوية للعمل . قتد تفات إىل  موابال بةل، ل ملقيف الفرتة ا

ثب يات الرقابة عن  يذ تو تابعة  ية وإدارة اخملاطر و نة رصد الضوابط ادلا كتواصل ا ص خل للج نفسـ تويل اهامتما خاصا . تم سـو
يات ية واألخال قتقارير املا ل  . لل

 الوالية واألعضاء

مترب  .4 يق،2005سبيف  تد بو  نة الو بو  ية العامة للو شأت ا ق أ لل ي جل ي مجلع ل األعضاء عىل أداء دورها مساعدة ادلو "هبدف 3ن
بو تلف أعامل الو تعلق  ياهتا اإلدارية بوجه أفضل، فامي  سؤو بة والاضطالع  ييف املرا مبخ ي ل مب  4".ق

تقةل للرقابة2010ويف عام  .5 شارية ا بو الا نة الو نة إىل  سـ تغري امس ا ت ي جل ملللج يار أعضاء تعديل وعقب 5س خت إجراءات ا
نة الربانمج و نت  نة وتعاقهبم،  جلا ناير عيللج ية أسامؤمه يف  تا ية األعضاء اجلدد ا ياملزيا ل ل  2011:6ن

يد أنول شاتريج  - ند(لسـا  )لها
يل الرسن  - يد  يا كسـ سويد(ل  )لا

سيك  - يكوالي لوز يد  نا ن يسـ  )الاحتاد الرويس(ل

يد ما فانغ  -  )الصني(لسـا

يدة ماري نكويب  - يا(لسـا  )مبزا

تني  - يد فرانندو  يا نيكسـ  )أوروغواي(ل

يدة ماراي - ياتريس لسـا يا(ريدرادو انس سب  با نإ  )سـ

                                                 

رشين  1 ثة وا ثا نة يف دورهتا ا لعمعال بقرار اختذته ا ل ل  .)WO/IAOC/23/2ث من الويقة 19الفقرة (للج
ية العامة للو2008يف عام  2 نة عىل ا ي عرضت ا مجلع  ).WO/GA/34/3ثالويقة  (2007-2006بو تقريرا موحدا عن الفرتة للج
 .A/41/10ثالويقة  3
 .WO/GA/34/15ثالويقة  4
 .WO/GA/39/13ثالويقة  5
 .WO/PBC/16/2ثالويقة  6
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يان بريو روز يف  .6 يد  يد جورج حداد وا سابقني ا يق ا تد نة ا هذا الاتقال، أبقي عىل عضوي  سريا  جو ق سـل سـ ل ل جل ن لي ل ت
سمرب 31العمل حىت  يدة سانس 8 وعقب حسب األعضاء اجلدد للقرعة2011.7ي د يد ما وا يد الرسن وا يعمل ا سـ  سـ سـ لسـ ل ل

نوات غري قابةل  للريدرادو لفرتة من ثالث  يدة سـ تني وا يد  سيك وا يد لوز يد شاتريج وا يعمل ا سـتجديد و ي سـ ن سـ سـ لسـ ل ل يكل ني
نوات جتدد مرة واحدة ال غري  .سـنكويب لفرتة من ثالث 

نة لعام  .7 سة ا با لر تني ان يد  نة وا سة  يدة سانس ريدرادو ر تخب لك من ا للجوا ي ئ ي سـ للج ي سـ ئن يك نئ ل يد 2011ل ع، وأ
بني ذاهتام لعام  تخاهبام  نصا  .2012للمن

يب ا  لعمللأسا

يات  .8 سؤو ية، وال تضطلع بأية  نة الربانمج واملزيا تقةل للرقابة ترفع تقاريرها إىل  شارية  ئة ا نة يه  لا م ن جل سـ ت ي مللج سه
يذية أو إدارية تنفية أو  نة الاجامتع . تشغيل تقرير واصلت ا شموةل اب للجوخالل الفرتة ا ل ية مل باع  معلعىل أساس فصيل وا مهنج ها ت

يدية شمل لتقلا توحة  ادراسةت اليت  شات  نا ها األمانة علهيا والاطالع عىل عروض األمانة وإجراء  ية اليت تعر مفلواثئق ا م قض ملعن
توصل إىل توافق  ية بعدها  للومداوالت دا  . آلراءيف اخل

يقات وواثئق إىل األمانة عن أفضل املامرسات، مبا يف ذكل عن إدارة اخملاطر  .9 نة  تعلوفضال عن ذكل قدمت ا للج
ية وعن  ّب"سسـاملؤ يات الرقابة) أدانه20انظر الفقرة " ( اخملاطرلتق تابعة تو ية عن  بادئ تو ها أيضا  ص، وقدمت  مجهي م  . ل

يني  .10 ساابت اخلار تقت مبراجعي ا يا، كام ا نة ابملدير العام وبفريق اإلدارة ا تقت ا ية ا جويف لك دورة  حل ل لعل للج ل فصل
يني  سابق واحلايل وبري املوظفني املا لا ك يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية كوبري موظف) املراقب(ل تد بة ا قي املعلومات ومديري  ل شع

باين  ية  بىن ا بة ا سابق واحلايل ومدير  للما ت ل شع يط للموارد وإدارة الربانمج واألداءلتحل بة ا تخطومدير  تب  لشع يس  مكور ئ
تجارية يات وأمني املظامل وانئب املدير خلدمات إدارة احللول ا لاألخال نة أيضا ب. ق تقت ا للجوا تب خدمات ل مكرييس  ئ

يمي  ية وا سام املزيا يا املعلومات ورؤساء أ نولو تب إدارة خدمات  يا املعلومات و تقنولو ج تك مك ج لتك ن  وأمن املعلومات والفحصق
يق ومع ريس  سم ا يق ادلاخيل والريس املؤقت  تد ئوا تحق ئ لق لق رشوع ل شاري معين بإدارة  بري ا ية و متب اخلدمات املا ت سل خ مك

يجي تقومي الاسرتا تا   .ل

ية العامة .11 ية9مجلعومعال بقرار ا ية لدلول األعضاء يف آخر يوم من لك دورة  سة إعال فصل عقدت  وحرض لك . مجل
ثلون عن  ية  ممسة إعال توسط20-15مجل ته عىل . مل دوةل عضوا يف ا نة تقريرا و ية أصدرت ا معموعقب لك دورة  للج فصل

 .ل األعضاء عن طريق املدير العامادلو

تعرضهت سائل اليت ا سـا نةمل  للجا ا

سائل .12 يار ا ملاسرتشد ا نةخت ها خبارطة الطريقللج اليت نظرت فهيا ا نة ملدة مخس 10ل وإيالء األولوية  للج اليت وضعهتا ا
يام يف مارس  شات بني األعضاء اجلدد وا نا تصاصاهتا وعقب  ناء عىل ا لقنوات  م قخ ب نة يف 2011سـ تعراض معل ا للج اب سـ

 .2010-2006الفرتة 

                                                 

 .WO/GA/39/13ثالويقة  7
سه 8  .نفاملرجع 
سه 9  .نفاملرجع 
ثاين للويقة  10 ثاملرفق ا  ..WO/IAOC/21/2ل
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شموةل .13 ية، ملوخالل الفرتة ا ناوها يف لك دورة  تايل جرى  سني واب تاج إىل  سة جماالت  تقرير حددت  فصل اب ت ل حت حت مخ لل
ية  ية؛ وإدارة اخملاطر والضوابط ادلا بة والعالقات ا بو للمرا يات الو خلويه الاساق بني  لعمل ي قت بادرة رمق (بن  من برانمج 15ملا

يجي تقومي الاسرتا تا يق ا)ل تد يات الرقابة؛ وا تابعة تو ق؛ و لم ية يف ص نة الربانمج واملزيا ندلاخيل والرقابة اإلدارية؛ وبقرار من  جل
بو اإلدارية2011سبمترب  ية الو تعراض  ي جرى ا تق. بنسـ نة فضال عن ذكل إعداد ا تعرضت ا لوا للج رشوعات اسـ ية و مرير املا ل
ية يات  اجلديدةبناأل بادرة رمق (ق واألخال يجي17ملا تقومي الاسرتا ت من برانمج ا يفة) ل بو أماظوو  . ينة املظامل يف الو

تخصصة .14 ية حملة عن لك واحد من هذه اجملاالت ا تا ية ا ملويرد يف األجزاء الفر ل ل  .ع

ية والعالقات هيالك الرقابةتالاساق بني  .ألف بوظيفالو  ي يف الو

ية وغريها من امل .15 رشية واملا تخدام املوارد ا يدة اليت تضمن ا بة يه واحدة من جوانب اإلدارة الر لاملرا سـ لبشـ تاحة ق ملوارد ا
تخداما فعاال وانجعا سـنظمة ا بل الفرت. للم نةقو تقرير حددت ا شموةل اب للجة ا ل ، مبا يف ذكل معلية أوحضإقامة عالقات رضورة  مل

ثالي ثالعالقة ا نة ووظائف مراجعل ساابت اخلاريج وللجة بني وظائف ا نة يف . ادلاخيلّاملدقق حل ا للجوهذا اقرتحت ا ل
نة  عىل  إدخال تعديالت2011 مايو تصاصات  ساابت اخلاريج وا تصاصات مراجع ا ية، وا بو للرقابة ادلا جلثاق الو حل خل ي خي خ م

تقةل للرقابة بو ا سـالو  11.ملي

تصاصات .16 ثاق والا نة مراجعة ا تقرير واصلت ا شموةل اب خوخالل الفرتة ا ي للج ل يقات األمانة يف . ململ سمل  تعلوعقب  ت
نة اقرتاهحا األصيل وناء 2012 مارس ب عدلت ا للج نة ّ ية مهنا يف  سـعىل تو تقل  "2010ص سق و تعراض  سـإلجراء ا ن مسـ م

تقةل للرقابة شارية ا نة الا ساابت اخلاريج وا تصاصات مراجع ا يق ادلاخيل وا تد سـثاق ا ت للج حل ل ملي سمل خ ، خضع اقرتاهحا 12"ق
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا ساابت اخلاريج ومدير  تقل من مراجع ا تعراض  قاملعدل ال ل شع حل سـ مسـ ّ. 

ناء ادلورة  .17 يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية أ تد بة ا ساابت اخلاريج ومدير  نة ومراجع ا ثوعقد اجامتع ثاليث بني ا ل شع حل قللج
ية  نة الربانمج واملزيا يعرض هذه الاقرتاح عىل  تعديالت، و شرتك  نة، ووافقوا عىل اقرتاح  رشين  سة وا ناخلا جل سـ لل م للج لعم

تعقد يف  يه يف دورهتا اليت  سـنظر  فت  .2012سبمترب ل

ية .ابء  خلإدارة اخملاطر والضوابط ادلا

ية وإدارة .18 نة أن تعزيز الضوابط ادلا خلترى ا بو نظام .  اخملاطر أمر من األولوايتللج ية ولكن يويف الو خلللضوابط ادلا
ية ال تزال بعض املامرسات  ية مسغري ر يةموغري نظا هم هذه املامرسات وإدر. مهنجوغري  تلف  فوفضال عن ذكل  ها عرب خي كا

نظمة بادرة رمق . ملا نفذه يف إطار ا رشوع من مخس مراحل  ملوتواجه األمانة أوجه القصور هذه  ت تقومي 15مب ل من برانمج ا
يجي ساعدة 2012ويف أبريل . تالاسرتا ية  تخصصة يف إدارة اخملاطر والضوابط ادلا ية  مل أبرم عقد مع رشكة خدمات  خل من هم ُ

بو عىل إمتام بادرةيالو  .مل ا

ن .19 بادرة رمق ثوأ يا عن ا نة عرضت األمانة تقريرا مر رشين  ملاء ادلورة الرابعة وا حل للج يجي 15لع تقومي الاسرتا ت من برانمج ا ل
نة يف عام  للجتابعة لعرض أجري أمام ا ية حتديد اخملاطر قد أقر هبا بوضوح وأن جسالت . 2011مك نة أن أ مهوالحظت ا للج

نظمة يذ إدارة لي ختطط األمانة ع ذكل مل يكن من الواحض املدى اذلمو. ملللمخاطر قد أعدت لعدد من وحدات ا تنفبلوغه يف 
نظمة برمهتا  .ملاخملاطر يف ا

رشين  .20 سة وا نة خالل دورهتا اخلا لعوقدمت ا م نصاحئللج يذ مقاربة إدارة اخملاطر لا تنف إىل املدير العام وفريقه حول 
ية يري،سسـاملؤ ساعد املدير العام لإلدارة وا شت مع  سـ وان م رشوع، مبا يف ذكل إعداد جسل لتق توقعة من ا تاجئ ا مل وفريقه ا مل لن

                                                 

ثالث لل 11  .WO/IAOC/21/2ثويقة لاملرفق ا
 ..WO/IAOC/19/2 Revث من الويقة 70الفقرة  12
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ها وحتديد ل نظمة  لكلمخاطر  ّب"للم بو13"ل اخملاطرتق نة إىل األمانة واثئق عن أفضل . ي يف الو للجوفضال عن ذكل قدمت ا
بعة وأسدت إلهيا  نصاحئملتاملامرسات ا تلا يذ برانمج ا يري اإلدارة يف إطار  ل حول بعض جوانب  يجي، وقد تنفتغ تقومي الاسرتا
ساعد املدير العام  .موافق علهيا 

بار .21 ية وإدارة اخملاطر اب يذ نظايم الضوابط ادلا نة رصد  تواصل ا تو خل للج عسـ يذتنف تواصل أولوايهتا من لتنف هذا ا سـ، كام 
ها ناد إىل مجموعة خرباهتا ومعار ياج، ابال سب الا برية  نصاحئ ا فتقدمي ا ست ت ح خل  .حل

 مرشوعات خاصة .جمي

يةتن .22 نة الربانمج واملزيا ناء عىل طلب من  نة  رشوعات  شطة و بة أ نة عىل أن تقوم مبرا تصاصات ا نص ا جل ب ي ن معللج م ق  14.خ
نة  ية ابلامتس إىل ا نة الربانمج واملزيا تقرير توهجت  شموةل اب للجوخالل الفرتة ا ن جل ل بويف  ومكةاحلراسة دلمل نة . يالو للجوواصلت ا

رشوعدراسةأيضا  تقدم احملرز يف  م ا يجيبنيةاألات ل تقومي الاسرتا ت اجلديدة وبرانمج ا  .ل

بو يفومكةاحل  ي الو

مترب  .23 ية من 2011سبيف  نة الربانمج واملزيا ست  ن ا جل تقةل للرقابةلمت شارية ا نة الا سـا ت ملللج سأةل أن س يف  ومكةاحل متدرس 
ثال ال احلرص الواثبناء عىليالوبو  يل ا ملئق الوجهية، مبا يف ذكل عىل   WO/GA/38/2 ثالويقة سب

ياتبغية إعداد تقرير مقرون ،WO/PBC/18/20 ثالويقةو تو ص  ية يعقد بأن ب مجلع ريس ا ية يف العامةئ شاورات غري ر مس  م
ندا عن 15.هذا الصدد نة  يه أدرجت ا ب و للج بو يفيف ومكة احلعل رشين  جداول أعامليالو رشين والرابعة وا ثة وا ثا لع دوراهتا ا لع ل ل

رشين، ودرست الو سة وا ثواخلا لع متعت ا. يقتني املذكورتني وغريهام من املواد الوجهيةم للوا رشين ج سة وا لعنة يف دورهتا اخلا م ج
نة الربانمج مع  يل بعد ذكل إىل ريس  ياهتا اذلي أ تو تقرير املقرون  يعة ا شت معه  ية وان نة الربانمج واملزيا جلريس  ص ب ل ب ق ن ئجل ح طئ

ية يف يويو  نواملزيا  .2012ن

ية اجلديدة بنرشوعات األ  م

ن .24 ميه، ومن مث وسع نطاق هذا ادلور سـأ نذ  بىن اإلداري اجلديد  يد ا رشوع  بة  نة هممة مرا ّدت إىل ا تصم م ي ملق تشللج م
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة مشمل   .لي

ها .25 ية اليت أعدت  ية ا تقارير املر تاحة ومهنا ا نة دراسة الواثئق ا تقرير واصلت ا شموةل اب لوطوال الفرتة ا لفصل حل ل مل للج ل . مل
متعت  بىن اإلداري جوا يد ا ية  تلكفة اإلجام باين وحصلت عىل معلومات مفصةل عن ا ية  بىن ا بة ا ملمع مدير  ل ل للم ت ل لتشيشع ّ لتح

بىن، وحصلت . اجلديد سلمي هذا ا تأخري يف  ها املقاول العام للغري لقاء ا بالغ اليت د ملوحصلت عىل معلومات أيضا عن ا ت ل فعمل
بلغ اإلجاميل اذل نفصةل عن ا ملعىل معلومات  بىنم سلمي ا تأخري يف  سرتد من املقاول العام لقاء ا ملي  ت ل  .سي

ية إىل  .26 يد اإلجام يض تلكفة ا تابعة خطط اإلدارة  نة  تفات إىل قاعة املؤمترات اجلديدة، قررت ا لوابال للج يل تخف لتشم ل
ية  متد يف املزيا توى ا نا ملعسـ سأةل ال تزال معلقةمل ئة احملمكني، ويه  مناء عىل طلب من  ي  .هب

ية اجلديدة عىل لووافقت ا .27 رشوعات األ ية عن  تقارير املر رشين عىل مواصةل تقدمي ا ثة وا ثا بننة يف دورهتا ا م حللع ل ل ل لج
تضاء سب الا ها  ند عن هذا املوضوع يف جدول أعام قأساس فصيل وعىل إدراج  حل يف. ب بةل يف ضوأ نة ا ند دلورة ا ملق  للج ب

                                                 

ّبل اخملاطر"تعريف  13 نة تريدوايحبسب " تق تابعة  ية ا نظامت الرا للجنة ا ل ع مل تقبل اخملاطر هو مك اخملاطر، املطروحة عىل نطاق واسع، اليت ): "COSO (جل
مي يق ا بوها يف سعهيا  تعداد  نظمة عىل ا لقتكون أية  تحق ل لق لم هم بعمق اخملاطر اليت . ةسـ ها أن  بغي  مية و تلفة إلضفاء ا يق أهداف  نظمة إىل  تفوسعى لك  ل ن حتق يم خم لقت

يام بذكل تعدة الختاذها يف ا لقتكون   ).1الصفحة : 2012" (مسـ
نة) د(2-الفقرة ابء 14 تصاصات ا للجمن ا  .خ
 .WO/PBC/18/22ث من الويقة 89الفقرة  15
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سطس رش2012 غأ نة عىل وجه اخلصوص وضع ا تدرس ا ندما  مل  للج سـ ية ع ية الر سـوعات، ومؤرشات األداء ا ييل ئشغ لت
بىن اإلداري  تعلق اب بارزة فامي  بو والقضااي ا ية يف الو يا تخدام األموال الا تحقاقات وا تابعة الاعامتدات والا ملو ي ل ي ط ت سـ حسـ م

 .اجلديد

نة ب .28 نادا إىل املعلومات الواردة إلهيا من األمانة أو يف تقللجورصحت ا يفة الرقابة ا ستأهنا متارس و ادلاخيل  ّاملدققارير ظ
يدومراجع  رشوعات ا ساابت  ساابت اخلاريج ولكهنا ال تقوم مبراجعة  لتشيا م ح يفة الرقابة عىل . حل نة و تايل مارست ا ظواب للج ل

بىن اإلداري اجلديد تارخي فامي خيص ا بدة إىل ذكل ا نفقات ا متر لكهنا مل تراجع ا ملأساس  ل ملتكل  16.مسـ

يجي تقومي الاسرتا تبرانمج ا  ل

يجيواصلت .29 تقومي الاسرتا يذ برانمج ا تقدم احملرز يف  نة رصد ا ت ا ل ل نة 13وكام جاء يف الفقرة . تنفللج للج أعاله، ركزت ا
تقرير17 و15بادرتني رمق ملعىل ا بادرتني يف اجلزأين ابء وزاي من هذا ا يل هاتني ا ل من الربانمج، وترد تفا مل  . ص

يق  .دال تد قا  اإلداريةوالرقابة ادلاخيل ل

ية لأصدرت ا .30 صنة تو ّبه من لج يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةشب" ابلغخطر "تن تد بة ا قأن سري  ل نة  17.شع شاء ا نذ إ للجو ن م
تابعة  ية وإجراءات ا يذها وا شاغرة وخطط العمل و سائل ومهنا الوظائف ا ها إزاء عدد من ا ملأعربت عن  تغط ل لمل نف غري تقلق

ية ل يفالاك  .ة اخملاطرللمجاالت العا

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية اخلارج وادلاخل  .31 تد بة ا نة مبديري  متعت ا تقرير ا شموةل اب قوخالل الفرتة ا ل شع للج ل جمل
يق  تد شاري يف جمال ا بري ا يش و سم ا يمي والفحص، والريس املؤقت  سم ا يق ادلاخيل و تد سم ا قوبرييس  خ ت ئ تق ق لئ ت لق ق ل سق لتفل

 .ادلاخيل

يني مدقق داخيل رييس  .32 ئوعقب  ية2012ية عام يف بداتع ها يف املزيا سوب  ها ا يع وظا شغل  نة  بت ا ن ر حمل مج ب لللج ئف . ح
سم يديره ريس مؤقت خالل ال شني، وا يني ريس  ية  تمكلت  ئوا لقئ ت تع معل تقريرللمفسـ شموةل اب ية ا لفرتة احلا مل  .ل

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  .33 تد بة ا نة عرض علهيا مدير  رشين  قوخالل ادلورة الرابعة وا ل شع للج خطة معهل لع
سري . 2012 لعام يذ  سمل تقرير مرحيل شامل يوحض أن ا نة عن رسورها  رشين أعربت ا سة وا يوخالل ادلورة اخلا ت للج تنفم لل لع

نحو املقرر  .لعىل ا

ناء اجلديد  .34 رشوع ا رشاء وجسالت خماطر  شطة ا تة تقارير عن أ نة  سلمت ا يق ادلاخيل  تد تعلق اب بوفامي  ن سـ للج ت ل لي م ل ق
ية شطة قطاع ا منوأ نة لتن يات ا يذ تو للج و ص تعلقة ابملعلومات واألمن بشأن اجملاالت تنف نة ا يات ا يذ تو ية اخملاطر و ملالعا للج ص تنفل

توايلوإدا رشية عىل ا لرة املوارد ا  .لب

سائل  .35 رشية عددا من ا ملوأبرز تقرير إدارة املوارد ا بغي أن ياللب تقرير  نة أن هذا ا ية اخملاطر وترى ا ُعا ين ل للج عرض عىل ل
يذ ا. عضاءادلول األ ثب  نة عن  تنفوسرتصد ا ك تقريرللج يات الواردة يف هذا ا لتو ص  .ل

يب معل  .36 نة بعمق أسا تقرير درست ا شموةل اب لوخالل الفرتة ا للج ل يمي والفحصمل لتقسم ا يمي أخربت . ق تعلق اب لتقوفامي  ي
بة يعد موطن ضعف يف تصممي عدد من الربامج نا ية ا نة بأن نقص مؤرشات األداء الر سـا مل سـ وعقب دراسة تقريرين . ئيللج

                                                 

 .WO/IAOC/22/2ث من الويقة 25الفقرة  16
نة لقطاع . WO/IAOC/22/2ث من الويقة 4الفقرة  17 ية اخملاطر يف خريطة ا يع اجملاالت املوصوفة بأهنا عا شمل  ية مل  نة أن ا للجالحظت ا ل مج ت تغط لللج

بو يق يف الو تد يا  .قل
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ها  بغي  بو  يحا، وأن الو يامي  تاجئ  يمي ا رشوعات لضامن  سني تصممي ا نة إىل أن من الرضوري  ليني خلصت ا ن تق يتق ي حص ن حت للج لمي مل تقي
تدامة يق الا يفة لضامن  شاركة احلكومات ا سـأن حتاول زايدة  ملض  .حتقم

مترب  .37 نة ندوة ملدة يومني عن 2011سبويف  ت"للج حرض عضو من ا ية لا شأن آاثر ا يمي القامئة  مللكعمل من ممارسات ا بتق ل
ية بةل يف نومفرب". لتمنالفكرية عىل ا ندوة ا يحرض عضو آخر ا ملقو ل  .سـ

ية وقدمت  .38 يغهتا الهنا ها يف  يق جيري اآلن و ياسة  رشوع  نة  يق درست ا يفة ا تفات إىل و ئوابال ص سـ للج ظ ضعل تحق للتحق مل
يق تد بة ا ية علهيا إىل مدير  تا قيقات  ل شع ب ك نة .  ادلاخيل والرقابة اإلداريةتعل ية علمت ا يغهتا الهنا ياسة يف  للجوعقب وضع ا ئ ص لسـ

يقلاأن مدير  بو  يل الو يدرس د للتحقبة  ي ل سـ  .شع

يقات .39 يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تقريرا رساي عن وضع ا تد بة ا نة أيضا من مدير  تحقوسلمت ا لق ل شع للج وأعربت . ت
تأخري يف معا يطرة ولعن رسورها ملالحظة أن ا بح اآلن حتت ا يق أ سـجلة القضااي اخلاضعة  لص بةن مدير ألللتحق  واثق لشعا

سم سائر خطط معل ا لقمن أن إدارة عبء القضااي لن يرض  بة تويف هذا الصدد . ب نة مع مدير ا شت ا شعنا للج بشأن لق
تعامل مع حاالت خترج عن ُال يينبغي اختاذها حىت اإلجراءات اليت  يقات ا سم ا لطلب من  ته ولتحقق تعامل /يوال لأو ميكن ا

سام  يني يف أ يع األطراف ا بة  ية اب قها بفعا ن مجل سـ ملعل لن بوأخرىمع يفة أمانة املظامل يف الو ثل و ي،  ظ نة . م أن من للجوترى ا
سوية  يات ا تلف آ ية أوحض فضال عن إذاكء الوعي  بادئ تو تالرضوري إصدار  ل مبخ لجهي ية يف الوبوم ية وغري الر يالر مس  .مس

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية اكن  وخالصة القول .40 تد بة ا تصدي ألوجه اخللل يف  تقدم احملرز يف ا نة أن ا قترى ا ل شع ل ل للج
يض  يا  تخفاك ية الواردة يف الفقرة تصنيفلف تو ص اخملاطر يف ا بة .  أعاله30ل نة مرا تواصل ا قو للج تصاصاهتا لاسـ خبة وفقا ال شع

ب يهنام يف ا ناء  يام تفاعل  تطلع إىل  تقويه  ب ملسـق ّ ب  .لت

يات الرقابة .هاء صتابعة تو  م

ية  .41 ية ر سؤو يات الرقابة هو  تابعة تو سـإن رصد  ل م ئيص تأ تضطلع هبام ند دامئ عىل جدول أعامل لك تفال  نة وهو  ب ا للج
ية من دورات  نةفصلدورة   .للجا

ناول  .42 بريا لدلول األعضاء، ويه  بحت شاغال  نة هممة أ تمكلت ا تقرير ا شموةل اب توخالل الفرتة ا ك ص للج سـ ل  307مل
يات سابقنيصتو نة ا نفذة الصادرة عن أعضاء ا يات غري ا تو ل من ا للج مل ص تارت و. ل نة تريب خا تا ياتللج تو صا  مث وفقا للمخاطر ل

يت من 11الامتس رد رمسي من املدير العام عن وضع  ية ابلغة اخملاطر والامتس  تثب تو يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةص تد قبة ا ل  شع
ية ا96شأن وضع ب ية عا ل تو  .خملاطرص

سملوعقب .43 ية واحدة فقط ابلغة ت  رشين إىل أن تو ية وا ثا نة يف دورهتا ا ص رد املدير العام الرمسي خلصت ا ن ل لعللج
نفذة يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية مل تزل غري  تد بة ا تعلق  ماخملاطر  ق ل شع  18.بت

بة أن  .44 يت الصادر عن ا لشعوأبرز تقرير ا ية من أصل 52لتثب ية اخمل96ص تو ية عا ل تو  .اطر قد نفذتص

ت .45 ُوا نةسـ يات ا تابعة تو للجعرضت أيضا إجراءات  ص ياهتا . م تابعة تو نة مع املدير العام عىل أن يواصل  صواتفقت ا مللج
تعممي اإلداري رمق  يا مع ا لمتا يات 16/2010شـ يهنا وبني تو نفصال ويمزي  يات ترقامي  تو ص عىل أن ترمق هذه ا ص بل ّاملدقق ادلاخيل ُم

ساابت اخلاومراجع سة . ريجحل ا تايل  نة ا بل اجامتع ا ياهتا  يقاته عىل تو خبمواتفقت أيضا مع املدير العام عىل أن يقدم  ل للج ص قتعل
نة . عرش يوما عىل األقل يات وبلغ ا تو يذ ا متل يف إطاره  يقات حتديدا لإلطار الزمين وجدوال  شمل ا للجعىل أن  ت ص ل تعل تنفت يك ل

تظام تقدم احملرز يف هذا الصدد اب ناب  .ل
                                                 

سه 18  .نفاملرجع 
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س .46 تابعة يف حد ذاتهملومن ا نة نظام ا ملائل األخرى اليت حددهتا ا نة . للج تعرضت ا للجوا نظام وأدرجت يف هذا سـ لا
يقات مفص رشين مالحظات و ثة وا ثا ّتقريرها عن ادلورة ا تعل ل يهلعل ية واملعايري املقرتحة لرصد "وصاغت . علةل  تو بادئ ا جهيا ل مل

بو يات الرقابة يف الو ييذ تو ص تقرير" تنف بة . لوأرفقهتا اب رشين عن رسورها ملالحظة أن  سة وا شعوأعربت يف دورهتا اخلا لعم
تابعة عد بار وأن إجراءات ا ية بعني الا تو بادئ ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية أخذت ا تد ّا مل ت جهي ل مل عل ناء علهياق  .بلت 

يع تو .47 يذ  نة يف هذا اجملال هو رصد  ثالث من العمل اذلي اضطلعت به ا نرص ا مجواكن ا للج ل صيات الرقابة عىل تنفلع
بة ياانت ا شعأساس املعلومات املأخوذة من قاعدة   .لب

ية 85 اكنت 2012 مارس 31 ويف .48 بة 134مقابل (مفتوحة ال تزال ص تو ية جسلهتا ا شع تو مفتوحة يف عىل أهنا لص
تعلق بإيرادات معا). 2012 يناير 31 يذ فامي  ية اخملاطر أغلقت دون  يات عا نة أن ست تو يوعلمت ا ل ص تعاون تنفللج لهدة ا

يا املعلومات وإجراءات سفر املوظفني يف عطل العودة بشأن الرباءات  نولو بات أسعار الرصف وأمن  جومعاجلة  تك إىل تقل
سداد  .لالوطن وإجراءات تصويب تعلاميت ا

نحو  .49 ها مل توثق عىل ا باب إغال نة إىل أن أ ست خلصت ا يات ا تو هذه ا تعراض أويل  لوعقب إجراء ا سـ للج ل ص ل قسـ ل
تدعي احلصول عىل مزيد من املعلوماتاملالمئ ية اخملاطر و يات ال تزال قامئة وعا تو ناولهتا هذه ا سائل اليت  سـ وأن ا ل ص ل ت ومن . تمل

ية بوهل الرمسي للمخاطر ا بقمث قدم املدير العام هذه املعلومات إىل جانب   .ملتق

تقرير اكنت  .50 يات 85لويف وقت حترير هذا ا توحة، مهنا ست تو ية ال تزال  ص تو ية 45ابلغة اخملاطر ومفص ية عا ل تو ص
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تقريرا حمد. اخملاطر تد بة ا تعرض  ّو ق ل شع يه يف دورهتا سـ نظر  نة  فاث يف هذا الصدد عىل ا ت لللج

سطس  رشين يف أ سادسة وا غا  .2012لعل

تقدير ما أحرز من تقدم هائل خالل الفرتة يف معاجلة بعض .51 نة مع ا تام تالحظ ا لويف ا للج سائل اليت اكنت معلقة خل مل ا
بة اجلارية يف هذا الصدد ساعدة ا شعنذ وقت طويل فضال عن اإلدارة و لم  . م

ية .واو ساابت اخلار جمراجعة ا  حل

ساابت  .52 نة مبراجعي ا متعت ا تعراض ا يد الا حلخالل الفرتة  للج جسـ يني ق يني كاخلارج وادلاخل ومع جاخلار لبري املوظفني املا
تب اخلد)املراقب( يس  مك ور ية ادلوية ئ ياق املعايري احملا ية وخاصة يف  تقارير املا هم إعداد ا شت  ية وان لمات املا سـ ل ل ق بل سمع

بو ها الو يللقطاع العام اليت   .تطبق

هود  .53 تدامة ا بو ال هارات الالزمة يف الو نة إىل رضورة ضامن توافر ا باه ا ساابت اخلاريج ا جلولفت مراجع ا مل سـت ي للج نحل
يذ املعايري احمل بذوةل  لتنفا ية بل وأيضا يف سائر الوحدات مل سم املزيا ية و تب اخلدمات املا ية ادلوية للقطاع العام يف  نا ق ل مكل سب

رشية شرتايت واملوارد ا ثل دائرة إدارة ا يري  ية يف قطاع اإلدارة وا لبالر مل سـ مسـ ت لي نة األمانة عىل إعداد برانمج . ئ ثت ا للجو ح
يني اب يع املوظفني ا ية لزتويد  ملحمدد بفرتة ز ن مج ملعن ية ادلوية م نادا إىل املعايري احملا بة ا نا ية ا لهارات واملعارف احملا سـ بمل ت سب س س
نة هم ا تعلقة بوظا هارات ا يللقطاع العام واب ملعمل ئف نة . مل بري يف خاللللجوعلمت ا تعني  رشين أنه قد ا خب دورهتا الرابعة وا سـ لع

ية ادلوية للقطاع العام لاملعايري احملا  .سب

نة خالل دورهت .54 تعرضت ا للجوا ية لعام سـ بو املا ياانت الو رشين  سة وا لا اخلا ي ب نة بأن . 2011لعم للجوأخربت اإلدارة ا
ية ادلوية للقطاع العام وأن الفرتة  ناء عىل املعايري احملا ياانت تعد  ياانت يه اثين  لهذه ا ب ب سبب ية 2011-2010ل نا ئ يه أول  ث

نظمة تكل املعايري يف ا ملثل  ل يح. متت نة احلصول عىل تو بت ا ضو للج بو طل متدها الو سائل مهنا املقاربة اليت  شأن عدد من ا يات  مل تعب
تالفات يف  ختعامل مع الا باره فائضاأسعار لل يد اب يد ا ترصف العمالت، وشأن الر ص عب  21مجمعا يف املالحظة رمق ) جعزا/(ملق

ية  ياانت املا لعىل ا يد األموال"لب ية ور يا صاألموال الا ط يل ". حت نة احلصول عىل تفا بت ا صو للج ية اجملمطل يا ّاألموال الا ط عة حت
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ية خاصة شموةل يف أرصدة ما لا سائل يف . مل شأن هذه ا يحات  تو سعي للحصول عىل مزيد من ا نة ا تواصل ا ملو ب ض ل ل للج سـ
سطس تعقد يف أ غدورهتا اليت   .سـ

يات .زاي  قاألخال

بت وامل .55 بات ا تعراض تر ثال اب ية وذكل  نة عىل تعزيز الضوابط ادلا تصاصات ا ثنص ا ي م لتخ ت سـ خل للج قابةل يف جماالت مهنا ت
ش يات وا لكاألخال ترصفق نع الغش وسوء ا لف املايل و  .م

بادرة رمق  .56 يات 17ملوتكفل ا شاء نظام شامل لألخال يجي إ تقومي الاسرتا ق من برانمج ا ن ت بووالزناهةل ويف . ي يف الو
يه والية وضع القواعد وا2010 عام ندت إ بادرة وأ يات يف إطار هذه ا تب لألخال شئ  ل أ سـ مل قن ياسات؛ مك لسـملعايري ورمس ا

تطوير  سني، مبا يف ذكل أعامل ا لوا تدريب؛ وإسداء ولتح نصاحئلا ياسة إعالن  للموظفني؛ لا شطة، مبا يف ذكل  يذ األ سـو ن تنف
ياسة و) 2009اليت أدخلت يف عام (اذلمة  شف املايل و سـبرانمج ا بلغني عن اخمللك ّمحلاية ا  .عند الانهتاء من إعدادهاملفات امل

يات والحظت وخالل الف .57 تب األخال يس  ية املوظفني ور نة مرتني مع ريس  متعت ا تقرير ا شموةل اب قرتة ا مك ئ مجعئ للج ل جمل
ياسة : ما ييل بو كجزء من تعممي إداري؛ ورمس  يات الو سـإصدار مدونة أخال ي بلغني عن اخملالفات ق ّمحلاية ا ها عىل مل تعمميو

رشوع  شأن  شاورات  يق علهيا؛ وتدشني  سـاملوظفني  ب م متعل شف املايل؛ لل تح خطّ لكياسة ا نظر يف  فوا سارات ل سـتفلال
تعلقة اب ياتملا  .قألخال

ها عىل  .58 بو واربا يري اإلدارة يف الو تجزأ من  يات والزناهة هو جزء ال  شاء نظام شامل لألخال نة أن إ طوترى ا تق ي تغ ي ن للج
تعزيز  بذوةل  هود ا لوجه اخلصوص اب مل نظمةيف ومكة احلجل بة . ملا نة مرا تواصل ا قو للج تظم مع سـ يات عىل حنو  منتب األخال ق مك

ياسة  سات األخرية عىل  سـإيالء األولوية لوضع ا بلغني عن اخملالفات للم ّمحلاية ا ية إىل مل شطة الرا شف املايل واأل ياسة ا مو ن لك سـ
يق ادلاخيل تد بة ا يات و تب األخال بو و يفة أمانة املظامل يف الو ميي بني و قيذهام، فضال عن الاساق ا ق مك لنف شع ي ظ لتنظت  ت

 .والرقابة اإلدارية

بو .حاء يفة أمانة املظامل يف الو يو  ظ

ية وهو بديل ملعاجلة  .59 تقةل وغري ر ساعدة رسية وحمايدة و يع املوظفني  بو إىل  مسيقدم أمني املظامل يف الو سـ م مج مي
ية شاكوى ابلطرق الر مسا  .ل

ية املوظفني وأمني املظامل بعرض أمام .60 تعراض قام ريس  يد الا مجعوخالل الفرتة  ئسـ رشينق ية وا ثا نة يف دورهتا ا لع ا ن ل . للج
يل مفصل  يه  رشين بأمني املظامل وسلمت عرضا  سة وا تقت جمددا يف ادلورة اخلا نة عن رسورها ألهنا ا ّوأعربت ا حتل ت م ل فللج لع

رشية . عن عبء القضااي يق ادلاخيل إلدارة املوارد ا تد تاجئ تقرير ا يل  تح لبواربط هذا ا ق لن ل ل متع . ) أعاله35انظر الفقرة (بت سـتجو
نة بأمني املظامل جمددا يف نومفرب   .2012للجا
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 اخلامتة

تني  .61 سأ ناول  تقرير يف  شموةل اب يط الضوء عىل ما أحرز من تقدم هائل خالل الفرتة ا نة  لتود ا م ت ل مل سل  طال أمدهامتللج
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا يات الرقابة وسري  تابعة تو بو وهام  قيف الو لم شع ص نح األولوية لألعامل يف لأما اب. ي مبة إىل  نسـ

بةل،  يات الرقابةفملقالفرتة ا تابعة تو تواصل  ثب و ية وإدارة اخملاطر عن  نة رصد الضوابط ادلا صتواصل ا سـ ك خل للج تويل . مسـ سـو
يات ية واألخال تقارير املا قاهامتما خاصا إلعداد ا ل  .ل

يا وسائر م .62 نة يف شكر املدير العام وفريق اإلدارة ا لعلوترغب ا تاهحم يف للج هم وا بو عىل وقهتم وو نفوظفي الو حض ي
ها وعىل  تفاعل  معا ناسبإاتحةل  .مل الواثئق يف الوقت ا

 ]ثهناية املرفق والويقة[


