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  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  عشرةالتاسعة الدورة 
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  املالية ملشاركة الويبو يف مركز األمم املتحدة الدويل للحساب اإللكرتونيتدقيق يف املراقبة 
  األمانةمن إعدادثويقة 

يا مع ا .1 ية الفكرية من ) 10(11ملادة شـمتا ية  نظمة العا شاء ا ية إ للملكاتفا ملق مل بو(ن ساابت  ت، أعد)يالو حلئة مراجعي ا هي
ساابت،  سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا نة، ا يني ا حلاخلار ل يي ملك بو يف امل"ملعج شاركة الو ية  بة املا يقا يف املرا يتد مل ل ق ادلويل  ركزق

تحدةلألمم  للحساب اإللكرتوين  .2011لعام " ملا

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

توصة   1لا

ية للعام أويص " .3 ياانت املا نظمة بأن تعدل ا لا ب بق2011لمل بدأ . سـ وفقا ملا  ثاال  ملوا  اإليرادات بني عدم املقاصةمت
نفقات بةلوا نا ئة ا يب من اآلن فصاعدا يف ا سب إيرادات تأجري قاعة احلوا سـ، أقرتح بأن  مل لفحت  ".س

ساب جديد، : مالحظات األمانة .4 شئ  حأ نوانه  يف جدول 73813برمق ن ساابت  عا تحدة مركز خدماتحل ادلويل  ملاألمم ا
بالغ املع. للحساب اإللكرتوين بحت  موقد أ بوطة وترد 2011امالت لعام ص ساب اجلديدمجيعمض اآلن  . حلها يف هذا ا

بالغ املصححة من أجل يب لملورحلت ا يدها يف ابب اإلجيار الوارد من تأجري قاعة احلوا س  بو خالل العام إىل ابب تقي يلو
تعلقة ابملركز املذكور . ‘إيرادات نرثية’ نفقات ا ندان أي خصم غري سلمي وا ملومن مث مل يعد  ل ية يف مبيّنة ع بالغ اإلجام لاب مل

سااب  .تحلا
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ية  تو صا  2ل

يع وحدات  .5 يا املعلومات والاتصاالت باكمهل يف  نولو بو مؤرشات لإلدارة تغطي جمال  مجأقرتح أن توضع يف الو جي تك
نظمة ية وضع . ملا يا، أرى رضورة ربطه  بعملومبا أنه معل معقد  ية"نسب يط للموارد املؤ سـنظام ا ستخط  عالوة عىل ذكل،و ".ل

هام ا ندما رجعت إىل ا ملبني يل،  ع يل ّت تح شاريني  ساب اإللكرتوين إىل اخلرباء الا ندها املركز ادلويل  لتلفة اليت  ل ت للح سـ سخمل ي
تجارية  رشاكت ا تكل اليت تقدهما ا رشاكئه  يالت توحض إماكية مقارنة اخلدمات اليت يقدهما املركز  تح لاخلدمات، أن هذه ا ب ن ل لل ل

 ".العامةل يف اجملال

يا املعلومات والاتصاالتشطة برانمج نوضعت مؤرشات من أجل أ: مالحظات األمانة .6 جنولو  وأدرجت يف تك
ية يا دوراي . نالربانمج واملزيا يامي مر تقلني وأجرت  شارين  جعوقد وظفت إدارة املركز املذكور  سـ تقت م يف املركزلمس من  لتاك
نف.بل العملمقاحيث اجلدوى  بارها جزءاسي و يط للموارد املؤ من حمفظة عتذ عدد من املؤرشات اب سا ت ارباطا سـيةتخطل

يا املعلومات والاتصاالتب جنولو نظمةتك يد ا يا املعلومات عىل  نولو ياس جدوى  سـىن لإلدارة  مل ليك  صع جت تك ق  .ي

يةإن  .7 ننة الربانمج واملزيا  مدعوة إىل جل
ية العامة ابإلحاطة علام مبضمون هذه  ية ا مجلعتو ص

 .ثالويقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
نظ

ئ يبغي تويل عضو من أعىل  ك هي ية العامة يف ن لة للرقابة املا
نظمة  تابعة  ية ا ياانت املا ية  تار ابملراجعة اخلار بدل ا للما ل ل ب خمل للل ج

ية الفكرية  ية  للملكالعا بو(مل يا هبذه ) يالو ًوهو يلكف  خشص ّ

همة ية العامة . ملا نادا إىل ا ناعة وا مجلعوانطالقا من هذه ا ًس ت لق ً

يات احتادات ابريس وبرن ومدريد وال بو و مجعللو هاي ي
يف ادلويل  نا ابإلضافة إىل ا بونة ولواكرنو و نويس و ي تصشـ ي لل ف ن
شأن الرباءات، جدد  تعاون  بلرباءات الاخرتاع ومعاهدة ا ل
سورسية حىت هناية  ّثلو ادلول األعضاء والية احلكومة ا ي ل مم

بو والاحتادات 2011العام  ساابت الو بارها مراجع  ي اب ح عت
سااب بو ابإلضافة إىل  حاليت تديرها الو ساعدة ي شاريع ا ملت  م

نظمة نفذها ا ية اليت  ملا ت ّن ّوعىل ضوء ما تقدم وبصفيت . لتق
ساابت، سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلمدير ا ي ل  ملك

سورسية ية ا تين حكومة الكونفدرا يو ل ل ّهمة مراجعة  ّلك مب
ية الفكرية ية  نظمة العا للملكساابت ا مل مل  . ح

ن2-6وختضع همايم ألحاكم املادة  ملايل ظام ال من ا
ية تصاصات اإلضا فوالا ساابت امللحقة بهخ . حل ملراجع ا

تقل وبدمع من معاونني  يوم و تدبري  يايت  سؤو ّوأهنض  سـ ب ل ممب ّ ق
ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلمن ا ي ل  .ملك

ية  بو اخلار ساابت الو تب هممة مراجعة  جوميارس ا يملك ح ّ
تقةل ابلاكمل عن ادلور اذلي يضطلع به يف  ّممارسة  مسـ

يةا يا للرقابة املا ئة ا ته ا سورسية  ية ا للكونفدرا لعل ي ي ل لهل وهو  بصف
نظامت ادلوية  يق اخلاص اب تد لتع بفريق من حمرتيف ا مل ل قمت ّ ي

ية وابع طويل يف هذا اجملال لمتزيون بكفاءة عا ّ  .ي

 :اآليت بـللمزيد من املعلومات، الرجاء الاتصال

يد كورت غروتر ّا  لسـ

تب ا لفمدير ا سورسدرايل يملك يا ساابتل  حلي ملراجعة ا

نوان   Monbijoustrasse 45: لعا

3003 Berne 

هاتف   01 10 323 31(0) 41+ :لرمق ا
 >ch.admin.efk@grueter.kurt<: الربيد اإللكرتوين

 :أو

يد ديديي مونو  ّا  لسـ

نظامت ادلوية يق اخلاصة اب تد لمدير همامت ا مل  قل

هاتف   48 10 323 31(0) 41+: لرمق ا

 >ch.admin.efk@monnot.didier: الربيد اإللكرتوين

ساابت  حلتقرير مراجع ا

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل   )يالو

يق  بو يف قتد شاركة الو ية  بة املا ييف املرا مل ل مركز ق
ساب اإللكرتوين تحدة ادلويل  للحاألمم ا   مل

توايت   الفقرة حملقامئة ا
 

يق تد قملخص ا ل ّ
 - 

نظمي واملع  7 -1 ايري واملعلوماتلتا

ساب اإللكرتوين وهمامه للحبذة عن املركز ادلويل   11 - 8 ن

بة قئة املرا  14 -12 بي

 20 -15 الوفوراتواملردودية 
ية  31 -21 لالفعا

 39 -32 مؤرشات

 

 40 خامتة

 

 

 

سمرب 12برن، يف   2011 يد

يل  1.11101.944.00333.02 :لتسجرمق ا

modi/dear

 

ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا ي ل ملك  
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يق تد قملخص ا  لّ

ية أجري يف بة املا يق يف املرا بو تد ل الو قي بو يف ملق ساب اإللكرتوينامليشاركة الو شرتكة اتبعة – للحركز ادلويل  ئة  م وهو  هي
تحدة يف اجملال املعلومايت ئة. مللألمم ا ية عىل خدمات هذه ا بو را تحقق اليت أجراها زماليئ أن الو يات ا نت  يو ض ي ل لهمعل . بي

ند إلهيا دامئا  يةهمامتتسـو ساب اإللكرتوين خيضع إلرشاف واجل. ف إضا  جملس إدارة يرتأسهللحدير ابذلكر أن املركز ادلويل 
يا مدير بولحا ية يف الو ي اخلدمات املعلوما  .ت

يل ناوها مبزيد من ا يد  ترب أنه من ا نقط اليت أ تفصوبدوري أرشت يف تقريري إىل بعض ا ت ع لل ل بادرات . ملف مأوال، أرى أن 
تحدة تعزز ادلو ية ملإصالح األمم ا ساب اإللكرتوين يف جمال اخلدمات املعلوما تر املركزي اذلي يضطلع به املركز ادلويل  للح

يةالواكالت لفائدة  ياانت، وهو أمر همم جدا . مماأل رسية يف معاجلة ا ية وا تقال ئة تضمن الا بوأالحظ ابهامتم أن هذه ا ل سـ لي له ل
بو بة للو ياب يا، . لنسـ ية أالحظ نواث يقة غري سبأن بعض املعلومات احملا ئة قد تاجات خا توصل إىل ا بو إىل ا طوقد تؤدي ابلو ل سـتني

بو بعض . عند قراءهتا ياانت يوذلكل فأان أقرتح أن تصحح الو ية لبا ّوأخريا، الحظت انعدام مؤرش عام ميكن . املغلوطةسباحملا
نو شطة  يقي أل تصادي ا تحديد الوزن الا ها  سمح  نظمة من احلصول عىل رؤية شامةل  تكا حلق ق نل ب ت يا املعلوماتمل  .جلو

نظام واللواحئ   واملعايري واملعلوماتلا

نظام   ع املراجعةواملايل وموضلا

يات امراعاة إضافة إىل  .1 تلف الاتفا نصوص علهيا يف  قألحاكم ا خم تهيف ومل بو املايل وال حئنظام الو يات 1ي معل، تألفت 
ساب اإللكرتويناملراجعة بو يف املركز ادلويل  شاركة الو للح فامي خيص  ي بة ،م يق يف املرا تقرير، من تد ق موضوع هذا ا ق ل

تخدام معايري  ية اب سـاملا ساابت املراجعةل يا ملراجعة ا سات ا نظمة ادلوية للمؤ متدة دلى ا حل ا لعل س ل مل  .INTOSAI(2(ملع

يق " :تونص هذه املعايري عىل ما ييل .2 قشمل تد ية ةالعاماألموال ي تاجئ املا يق ا نظام املايل وتد بة احرتام ا لمرا ن لل ق  "ق
ية "يوشمل  تاجئ املا يق ا لتد لن يقق ية /املردوديةالوفورات و  جوانبقتد نظام املايللالكفاءة، والفعا وقد  ."لواحرتام ا

يات  يني املراجعةمعلمشلت  تا لاجملالني ا  :ل

ساب اإللكرتوين ةاخلاصة ابلعالقعمليات لاحفص اللواحئ و • بو واملركز ادلويل  للح بني الو تحققي هالوا  .تطبيق من 

تحققو • متةل يحتدو والكفاءة املردوديةلقياس  من وجود مؤرشات أو أنظمة معلومات لا ياس حملد الوفورات ا قو
تاجئ يف ية ا نفعا ساب اإللكرتوين العالقةلل بو واملركز ادلويل  للح بني الو  .ي

ناءو .3 سؤولني أ شـهتا مع ا نا ها و ية اليت جرى تو سائل األقل أ تقرير ا ثال ترد يف هذا ا مل ق مه مل مل  . العملجناز إضيح

يق ومعلومات  تد قمعايري ا ية ل   شكرةولكمفإضا

يات  .4 يق معلأجريت  تد قا ساابت ل يا ملراجعة ا سات ا نظمة ادلوية للمؤ حلوفقا ملعايري ا لعل س ل مل بة ادلوية وملعايري ً لاحملا سـ
ساابت ومعايري الضامن  يق ا تد حلالصادرة عن اجمللس ادلويل املعين  بة ادلو() IAASB(قب لمعايري احملا  - )ISA(ية سـ

بعهتا للعام  ية ل ووفقا 3)2010طيف  تصاصات اإلضا فال تجزأ من خ ّاليت تعد جزءا ال  ي تهّ بو وال نظام املايل للو حئا ي  .ل

                                                 

نفاذ  1 بارا من لدخل حزي ا ناير 1عتا توبر 1ّدل يف ُ وع2008ي  توبر 1 و2010يناير  1 و2009ك أ توبر 5 و2010ك أ  .2011ك أ
ساابت 2 يا ملراجعة ا سات ا نظمة ادلوية للمؤ حلا لعل س ل  .مل
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ناء إجناز العمل .5 سؤولني أ شـهتا مع ا نا ها و ية اليت جرى تو سائل األقل أ تقرير ا ثوال ترد يف هذا ا مل ق مه مل مل  .ضيح

ية، او .6 تقصا خند إجناز املراجعات الا ئ سـ نات وفق ع بالغ مسـتوى لعيّتار زماليئ ا ية  ية ا للماخملاطر أو األ لنسبمه يدة ّ ّا ملق
 .ّيف األبواب املدقق فهيا

ته من معلومات وواثئق وأود أن أعرب عن شكري .7 نا وقد . تلقيعىل ما  يق يف قشـان تد قيجة ا لت سمرب 12ن مع  2011ي د
تيي يب فا يد  فا يل فسـ ّ سؤول املايل الرييس ،ل ئ ا نسا و)املراقب(مل يس كوك رو ييدة جا بن ّ ية، ، لسـ سة اخلدمات املا لر ئي

يد ي يد أندرايس ماكدي وا سـوا لسـ يا املعلومات والاتصاالتهول نولو بة  سن، من  جان مور تك شع يد توناكي و ي ّا لسـ
نديوغلو يق ادلاخيل،يفيإ تد بة ا ق ريس  لئ  .شع

ساب اإللكرتوين وهمامه للحبذة عن املركز ادلويل   ن

ساب اإلل سة ختدم أكرث من للحاملركز ادلويل  ية25سكرتوين مؤ ئة أ مم   هي

نة  .8 ساب اإللكرتوين  شئ املركز ادلويل  سـأ للح ند إىل القرار . 1971ن ية العامة لألمم 2741يستو متدته ا مجلع اذلي ا ع
رشة سة  تحدة يف دورهتا اخلا عا م نظومة من مزااي . مل تع مبا تقدمه ا تحدة و ئة حرصا داخل األمم ا ملوتعمل هذه ا مت مل تي له

 .انتوحصا

ية  .9 ية متكن من  نا يات الاتصال بأسعار  سري نقل املعلومات و تغطوتريم اخلدمات اليت يقدهما املركز إىل  سـ ت ن ّي ف تق ت
يف دون جين  تاك لا يف اخلدمات املقدمة. رابحاألل ية تاك بدأ  لوذللكـ، فإن هذا املركز يعمل عىل  تغط باره . م عتوميكن ا

ندوقا وبرانجما  25 من واجلدير ابذلكر أن أكرث". نتعاوية للخدمات" صئة و تحدةهي يا من  ملاتبعا لألمم ا ليد حا يسـتف
تظام إىل إدارة رجع تو. يخدمات املركز وشارك يف إدارته بويي اذل" جملس إدارته"ناملركز اب ثل الو يا  يرتأسه حا مم  .ل

بوع ويقدم املركز خدماته لك  .10 يف ويويورك ورو 24مدار وعىل سـأايم األ نساعة وهل ماكتب يف  ما وبرندييس جن
بور وكوالا رشاكت األخرى العامةل يف هذا اجملال . مال تظام مقارانت مع ا لوجترى اب بل خرباء ن قمن 

شاريني يني ستا  .جخار

يات املركز و .11 معلوتوثق  ّ مترُ تحديث  مسـختضع  يات داخل . ل ياانت والرب جموحتفظ ا لب تحدةمنظومة ُ متد هذه . ملاألمم ا تعو
نظام املرجعي  يات عىل ا لا بة أنظمةأهداف " (CobiT"لعمل يا ل املعلومات واقمرا جنولو سم إىل 4)تاملربطة هباتك تنق و

تلفة  :خمأربعة جماالت 

نظمي � يط وا تا لتخط  ل
يذ � ناء وا تنفالا لق  ت
توزيع وادلمع �  لا
يمي � تابعة وا لتقا  مل

                                                 

بة ادلوية  "3 لمعايري احملا ساابت ومعايري الضامن" 2010طبعة عام  -سـ يق ا تد حلعن اجمللس ادلويل املعين   .قب
يا املربطة هبا 4 نولو بة أنظمة املعلومات وا تأهداف مرا ج تك  .لق
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نفذ املركز  سارية،  يا مع أفضل املامرسات ا يومتا ل نظام املرج41شـ بة وفقا  لل هدفا من أهداف املرا توىل . CobiTعي ق يو
ثري من املواقع عرب العامل ياانت يف  ككذكل حفظ ا تحدة ادلور املركزي اذلي . لب بادرات إصالح األمم ا ملوأخريا، تعزز  م

ية لفائدة  ياانتالواكالتتيضطلع به يف جمال اخلدمات املعلوما رسية يف معاجلة ا ية وا تقال ية، مما يضمن الا ب األ ل سـ لمم  .ل

بة قئة املرا  بي

شأن اخلدمات حيدد اتفاق ياهتامهمامتب إطاري  سؤو ساب اإللكرتوين والوبو و ل املركز ادلويل  م ي  للح

تقدمي اخلدماتاإلطاريالاتفاق "دد حي .12 ساب اإللكرتوين يف " ل  بو واملركز ادلويل  للحاملربم بني الو سمرب 23ي ي د
يات لك واحد مهنام 20095 نظمة وصال حاخلدمات اليت يقدهما املركز  مدير املركز عىل هذا الاتفاق " وافق"وقد . للم

تارخي  يا املعلومات والاتصاالت  نولو بة  سؤول  يد وي يل،  يا إىل ا ها  بمبوجب رساةل و شع م سـ جخشص تك لهج
سمرب 28  .2009 يد

تني  2009يف هناية ويقوم عقد اخلدمات املربم  .13 بو واملركز لفرتة ا لسـنبني الو  عىل الاتفاقات 2011-2010ي
بعة ية لسـا تا لا  :ل

ية خلدمات اإلنرتنتظمة ناأل �  ئيسـالر

يةيةدمات الربيداخل � يةلشـبك وا  ن اإللكرتو

نفاذ عن بعد �  لخدمات ا

رشوعات املربطة هبا � شارية وا تاخلدمات الا ملت  س

تب األورويب للرباءات � تضافة براءات ا ملكا  سـ

 PeopleSoftنظام إدارة  �

تضافة نظام  �  ADABASسـا

تضافة  �  خدمات الربيد اإللكرتوينإدارة سـا

يف املقدرة جملموع هذه الاتفاقات غتقد بلو تاك ل ا يف . مليون دوالر أمرييك 6,4أكرث من ل لومن اجلدير ابذلكر أن تاك
ية خلدمات نظمة األ" ناهز " اإلنرتنتئيسـالر ناير وفرباير ي غطاكنت ت دوالر أمرييك 480 000ياليت قدرت مبا  يفقط 

نذ ذكل احلني، مل يعد املركز يقدم هذه اخلدما. 2010 بومو ية من املركز، . يت للو بت خدمات إضا بو  فومبا أن الو طل ي
تجاوز  ية  تني ا ية يف هناية فرتة ا تلكفة ا تفإن ا سن ن لفعل ملعل بريلسـ تلكفة املقدرة يف كبقدر   ).36الفقرة  انظر (2009ل ا

نة 6بوإىل جانب الاتفاقات املذكورة أعاله، يقدم املركز لزنائه قامئة اخلدمات .14 رسية توتضمن هذه. 2011لسـ  ل الويقة ا ث
سب نوع العقود املربمة وأسعار اخلدمات املقدمة  .حمعلومات مفصةل عن اخلدمات اليت يقدهما املركز 

 املردودية والوفورات

ساب اإللكرتوينجودة خدمات  بة للحاملركز ادلويل  شاريق ختضع ملرا ينيستخرباء ا تظامنيج خار  ن اب

ساب اإللكرتوين رشكة  .15 شارية للحلكف املركز ادلويل  نوانبإعداد تقرير" ديلويت"ستاخلدمات الا  بع 
"SAS 70 Type II ." تحقق يات ا يات املركز  ثال  تأكد من ا تقرير إىل ا لوهيدف هذا ا تض معل ت ل ملقل أنظمة من م

                                                 

 .WIPO-MSDA-1011-v1.0: ظران 5
 ". 2011قامئة اخلدمات " 6
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يا تضافة  با يةانت املوردين ومعاجلهتا من هجة والسـ بة ادلا ئة املرا يني فامي خيص  خلياجات املدققني اخلار قت ي بج  من هجة ح
يات . رىأخ معلوشمل  بةت يل اإلجراءات قاملرا شاريون  حتل اليت يقوم هبا اخلرباء الا شلك معقول هبدف ست تأكد  با ل
 :ييل مما

ية املادية، � نا يات يقدم، من ا حأن وصف ا ل يقالعمل ية ل ق وصفا د بة ادلا تعلقة ابملرا ية ا بة ا خليات املرا مل ن قعمل ملعق
ي تخدمني كام هو مطلوب يف تد قجملموعة من ا ية؛ملسـ ياانت املا لق ا  لب

بة املذكورة يف الوصف � يق أهداف املرا شلك يضمن  بة املربجمة مصممة  يات املرا قوأن  حتق بق تحقق من أن  ،معل لوا
بة  قيات املرا ية احملددة تمت معل بة ادلا نفذ جوانب املرا تخدمني  ية وأن مجموعات ا خلبصورة مر ت سـ قض يف املهنج اذلي مل

 ؛ ذلكل الغرضاملركزوضعه 

بة هذهمعوأن  � قيات املرا  .2011 فرباير 28يف جارية   ما زالتل

شاريون يف تقريرمه  .16 يات يقدمأن وصف ستوذكر اخلرباء الا ية املادية،لعملا نا ح، من ا يقال بةعمليات ل ق وصفا د  قاملرا
تعلقة  ية ا ملا بةملعن يقابملرا ئة ةخل ادلا يتكل ا نا. لهل بني أهنا مصممة بطريقة  بة  يات املرا موأن وصف  يق ومن مثة، . سـبةمعل

سمح ابحرتام اتم ألحاكم  بة املذكورة  يق أهداف املرا شلك معقول من أن  تأكدون  شاريون  يفاخلرباء الا ب قت حتق م س
نظام املرجعي شاريون لاليت اكنت رضورية وابإلضافة إىل اإلجراءات . لا ستتقدمي هذا الرأي، أجرى اخلرباء الا

يث حللت  بة خاصة،  بارات مرا ّا ُ ح ق ية 22خت نظام املرجعي معل  ية وفقا  ية فر للو ع شملت جماالت ف، CobiTمعل
نظمي" يط وا تا لتخط يذ،ل ناء وا تنف والا لق توزيع وادلمع، وت يات وبصورة عامة، فإن ثالاث". لا يات وا لعمل من تكل ا لعلم

ية ال رسي عىل  تالفر ساب اإللكرتوينع يات . للحاملركز ادلويل  يالت اليت أجريت عىل ا تح شف ا لعملومل  ل ل تك
نةو شالك  ية عن أية  رشة ا سع  ية ا يات الفر يا م ت ع معلعمل تبق ملل يذها. ع ناء فامي خيص  بني أي ا نفومل  ث تت  .سـتي

نة إدارة  .17 ساب اإللكرتوين أيضا رشكةجلولكفت  شارية للحاملركز ادلويل  تعراض ست ماكزني ورشاكؤه للخدمات الا سـاب
ية اجملاالت الر تغطاخلدمات اليت يقدهما املركز لزنائه هبدف  يةب تا ثالثة ا لية ا ل ل  :ئيسـ

برية  � سات ا ية للمركز مقارنة ابملؤ نا لكيمي القدرة ا ستق سـ فت شاهبة؛اليت تقدم ل يا املعلومات ا نولو ملخدمات  ج  تك

نوية و � توهجات ا يعاب ا مترار يف ا سـيمي طريقة الا لل ت ستق وتقدمي % 50و% 15بنسـبة ترتاوح بني حنو الارتفاع سـ
يق ذكل تحقنظور  نظمي وما يربط بذكل من خماطر؛ لاآلاثر عىل امثل ، لم تيةل وا لت  تشك

ية جديدة للمركز و � نولو جحتديد إماكانت  ية"مثل ( تك سحا بة ا باحلو ل ية "سـ  ).ضوماكتب العمل الافرتا

يات لاسـتنتاجات والاوترد أمه  .18 يجي للمركز ادلويل "بعنوان ادلراسة يف تقرير اليت خلصت إلهيا صتو يمي الاسرتا تا لتق
سالفة اذلكر يف " للحساب اإللكرتوين رشكة ا لاذلي أصدرته ا تايل. 2011 مايو 9ل نحو ا ها عىل ا لوميكن  ل  :تلخيص

يمة � يع اخلدمات ا يق أهدافه إن مل نقل جتاوزها فامي خيص  سعى املركز إىل  تلكفة،  ّفامي خيص ا ملق مجحتق ي  .ل

هم أن يصل املركز إىل  � ية يف25 000ملومن ا نا تع بقوة  بة بريد إلكرتوين يك  سـ  ت مت فعل ية خلدمة ي تلكفة ا لفعل جمال ا ل
 .تعددة الوسائطملارسائل ال

سني خدماته خبفض تلكفة دمع أهجز � تخذها املركز  منو اليت قد  سمح إجراءات ا تحو ي لت ل   الاتصال احملموةلةس
)BlackBerry (يا من طرف . وبرفع هذا ادلمع يف الوقت ذاته تخزين اذلي يدار افرتا ضوسزتداد قدرات ا ل

تفرغني  .مموظفني 

نوعي  � يمي ا لوشري ا ياانت إىل لتقي ية واسرتجاع ا ية ا يا املعلومات وا نولو بأن للمركز همارات يف إدارة  لت لتح ن ج لبتك
ية. املفقودة ياانت املعلوما ية مراكزه  تويدير املركز  ب للن  .مبه

رشوعات وللموردين � سن إدارته  بإماكن املركز أن  للمومع ذكل،  حي بغي هل أن يضع نظام مرا. ف ية ينوذلكل،  بغبة  ق
رشاكئه ية أداء اخلدمات اليت يقدهما  لزايدة شفا  .ف
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نوات األخرية � بريا يف ا سـوقد حقق املركز تطورا  ية وقدرته ت ماكنةوهو يف . لك تد يفه ا توسع بفضل تاك نسمح هل اب مل ل ل
تظر يف هذا اجملال منو ا ملنعىل ضامن أمن املعلومات وا  .ل

بغي للمركز أن � منو،  يعاب هذا ا نومن أجل ا يت يجي وإدارة الزابئن لس توى الاسرتا نة عىل ا تخذ تدابري  ت  سـ ي ملي مع
تعاونني معه و نظمي وعالقاته اب ملوتقدمي اخلدمات وا تخذ أيضا تدابري لت ياتيأن  توى األنظمة وا لعملعىل   .مسـ

ية عىل املدى الطويل،  � رشاكء، والاسرتا شاركة ا سائل مطروحة، أال ويه منوذج  سوية ثالث  يجوعىل املركز  م م تت ل
  .ومركز املدير

بني أن  .19 يالت  تح تاجئ ا شاريني معروفني، أرى أن  تقريرين الصادرين عن خرباء ا نادا إىل هذين ا توا ل ل ن ت سل املركز ست
ساب اإللكرتوين سارية يف هذا اجملالللحادلويل  األرسة "ومبا أن املركز عضو من أعضاء . ل يؤدي معهل وفقا للمعايري ا

ية ترب أسع"مماأل يةتع، فإن أسعاره  نا سـارا  تقريرين ويه . فت سني إدارة املركز يف ا لوترد أيضا بوضوح إماكيات  حت ن
سؤولنيمعروفة دلى  بوملا يني يف الو ي ا  . ملعن

ساب اإللكرتوين تباين يف طرق  للحساب فواتري املركز ادلويل   ح

ية للفواتري الصادرة عن  .20 تقصا ئأجرى زماليئ مراجعات ا ساب اإللكرتوينسـ  2011 و2010يف  للحاملركز ادلويل 
ية  يف قيدهاولطرق  بو املا لياانت الو ي يةب تا لووقفوا عىل األمور ا  :ل

نفقات املدفوعة سلفا عىل  � ساب اإللكرتوين مضن ا ية لفائدة املركز ادلويل  تحويالت املا ندرج ا با ما  لغا للح ل ل ت ل
يف تاك لأساس تقدير ا تضمن . ل ية أن يصدر فاتورة  ناء الفرتة ا توميكن للمركز أ ن بلغ، وهو ما ملعث للمسوية  يف مت ت

تارخي HQS/11/0138الفاتورة  نت مالحظة جاء فهيا) 60144252الوصل  (2011ل يويو 14ب  : تضماليت 
ثين من عام -تسوايت جحم اخلدمات " ية، ". 2011ل الفصل ا ية احملا نا بومن ا سح ِّيد ل بالغ ق تعديل ا لبلغ ا ل م

يا دوالر862 374 نفايك أمر يحل عىل أنه اخنفاض يف ا باه . حصقات وهو أمر  بلغ املعدل، ألفت ا نتونظرا لضخامة ا مل
شؤون  يةلإدارة ا يد امل إىل رضورة لاملا نفقات املدفوعة سلفالقا  .للرحيل 

بلغ � بارشة يف فواتري أخرى  موخصم املركز  يا دوالر8 865 ا قدرهم ئجار  "يقابل سعر وأوحض أن اخلصم ايك أمر ستا
بو يب يف الو يقاعة احلوا بلغ ومن ". س نفقات اب بو عىل أنه اخنفاض يف ا بلغ يف الو يد هذا ا ية،  ية احملا نا ملا ل ي مل ّل ُق ب سح

بدأ . اإلجاميل أو الصايف مويف هذه احلاةل، مل حيرتم  بة عدم املقاصة بني ُ نفقات كام هو احلال اب سـاإليرادات وا لنل
ية يف بعض احلاالت يغهتا اإلجام بالغ  يد ا لبدأ  بص مل  .قمل

ساب رمقواتضح لزماليئ أن  � ساب اإللكرتوين تدرج يف ا حلفواتري املركز ادلويل   للح
73810 "IT Commercial Serv Prov"  ساب رمق سائل  "74350حلأو يف ا ية اب شارية ا نة الا ملا ن ت ملعللج س
شرتكة/اإلدارية تحدة ا ملخدمات األمم ا ساب إىل آخر ". مل حوحولت بعض اخلصوم من  ساب رمق م(ُ  74350حلن ا

ساب رمق  تعماميت اإلدارية رمق ). 73810حلإىل ا نادا إىل أحاكم ا لوا  53/2009 و.Rev 21/2006ست
تجارية العادية41/2010و نفقات ا يهنا وبني ا تفريق  ية  ئة حما تحدة يف  نظمة األمم ا يد نفقات وحدات  ل،  ل لل بمل ب ف م ستق ُ. 

يع فواتري  بغي أن تدرج  مجو ساب رمق لاملركز ادلويل ين حلساب اإللكرتوين يف ا شارية " 74350لح نة الا تا سللج
سائل اإلدارية ية اب ملا شرتكة/ملعن تحدة ا ملخدمات األمم ا شرتايت" مل سم ا ية  ملكام هو وارد يف القامئة اإللكرتو لق . ن

يات جتارية عادية، فقد طلب من  ست  ُونظرا إىل هذا الوضع، ومبا أن خدمات املركز  معل شؤون لي ية لإدارة ا لاملا
يدة خطأ  تعلقة ابملركز ا يود ا ملقشطب ا ساب رمق مللق فامي  "IT Commercial Serv Prov "73810حليف ا

نة  سـتعلق  نة . 2011 2011ي متةل يف اخلصوم يف  سـولن تصحح أية أخطاء  حم ّ ُ2010. 

توقعة يف إطار  � نفقات ا ند ا ملو ل تقدمي اخلدماتاإلطاريالاتفاق "تست نفق" ل  بلغ للإىل تقدير أويل  مليون  6,4مبات 
نة 36الفقرة  وكام هو واحض من جدول.  أمرييكدوالر بلغ اإلجاميل الصايف لفواتري املركز  سـ أدانه فإن ا  2010لمل
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توبر  تصف أ كوإىل غاية  يار9,4 وصل إىل ما يقارب 2011من نفقات هو أن . ي فرنك سورسيمل  بب زايدة ا لو س
ية بو خدمات إضا فاملركز يقدم دامئا للو مترار همام أكرث إىل وم. ي ند اب نظمة  توجه يزتايد ألن ا سـا فئت هذا ا سـ مل تل

 .تاملركز وتوقع أن تلكفه ابملزيد

ية رمق  تو صا  1ل

نظمة بأن تعدل  ية للعام ملأويص ا ياانت املا لا بق2011لب ثاال . سـ وفقا ملا  ملوا اإليرادات عدم املقاصة بني بدأ مت
سب إيرادات تأجري قا نفقات، أقرتح بأن  حتوا بةل نا ئة ا يب من اآلن فصاعدا يف ا سـعة احلوا مل لف  .س

ية  لالفعا

يات   "AIMS/eWork" يف برانمج َّاملفصةللعملا

ّبني .21 يات ت ثري من ا يا املعلومات والاتصاالت ا نولو بة  لعمل لزماليئ أن  لكشع ج تك يف برانمج َّاملفصةل ل
"AIMS7/eWork" . ية أخرى يا نوجيري إعداد رسوم  شأن حركةب ياانتب  بناء عىل ذكل، ميكن القول بأن و. لب ا

بو موثقة إىل حد ماةإدارة الرتسان ية يف الو ي والربامج املعلوما يق . ت لة ادلوية للقطاع يسبعايري احملااملتطبواجلدير ابذلكر أن 
نجز بعدوترية ع ّ رسالعام ُهذا العمل اذلي مل  شأن .  يف الوحدات األخرى لإلدارةي بق أن ذكرت يف تقريري  بوكام  سـ

ية للعام لا ياانت املا يق يف ا لتد لب بغي أن 20108ق بو عىل لنظام إقامة ظل تين،  ية هدفا من أهداف الو بة ادلا يلمرا خل ق
توسط يات األخرى الرضورية . ملاملدى ا تقرير املذكور سارية فامي خيص وصف ا ية الواردة يف ا تو لعملوال تزال ا ل ص ل

 .حسب اخملاطر احملددة

تعممي اإلداري رمق  .22 يا وإدارهتا2009/61لوحيدد ا نولو شطة املربطة ابملعلومات والاتصاالت وا ج إطار األ لتك ت يه . ن فوجاء 
يع  ية إدارة العالقات مع  سؤو توىل  تلف القطاعات والربامج،  شاور مع  ية، اب مجأن مدير اخلدمات املعلوما ل م ي خم ت لت

ثل  ية  ية ا ية املقدمة للخدمات وا هات اخلار ما ن ج لتحتجل ئات ساب اإللكرتوينللحاملركز ادلويل لب تجاريةلهيوا ومراعاة . ل ا
ها  نظمة وبرا تلف قطاعات ا شطة  تعلقة بأ ية  شاء أنظمة معلوما بدأ، فإن إ جمهذا ا م ملل خم ن ت ن شأن (مل تعاون  بمعاهدة ا ل

ية، والرباءات نا تجارية والرسوم والامنذج ا عالعالمات ا لص ية الفكرية وتطويره، ول ية  ية العا ية ا للملكيق ا ملن ت تحسـ لن لب  ات
ثال يل ا ملعىل  ية) سب نمن شأنه أن يظل مربطا ابلقطاعات ا  .ملعت

هام .23 يذ ا ية يف  شطة، سعى زماليئ إىل معرفة إماكية وجود ازدوا تت يف األ ملونظرا إىل هذا ا نف ج تش نت ن يع . ل مجوأجاب 
يا املعلومات والاتصاالت اليت  نولو شأن بأن خدمات  ساعدي هبذا ا تجوهبم  بو اذلين ا جموظفي الو تك ل م سـ تنفذها ي

بو و تفادي هذه اإلماكيةيالو سمح  شلك  رشاكت األخرى حمددة  ساب اإللكرتوين وا ناملركز ادلويل  ب ي ب وراجع . لللح
تضاء ند الا ياته  ثري من العقود وأكدوا يل أهنا حتدد أدوار لك واحد وصال قزماليئ أحاكم ا ح  .علك

يات  .24 بةمعلوأجرى زماليئ  نوقمرا بة  نهتم من الوقوف عىل أن  تك  ثري من لشعمك يا املعلومات والاتصاالت ا لكلو ج
سات، إىل غري ذكل(أدوات اإلدارة الوجهية  يريات يف اجملال ) جللجداول ملخصة وحمارض ا بع ا سمح  تغاليت  لت بتت

تحديث ووضع الربامج(املعلومايت  يات ا تطوير و لتقدم أعامل ا معل  ).ل

ية  .25 يط دامئاتورمغ ذكل، أالحظ أن مدير اخلدمات املعلوما تلف حيال  رشوعات مبخ  ية اليت وصلهتا ا تقدم ا ملمراحل ا لفعل ل
يذ يف القطاعات نفيد ا تاج. لتق رشوعات مرحةل اإل نولكن املعلومات تصهل ما أن تدخل ا تأمني . مل لويكفي هذا 

                                                 

تاكمةل" 7  "ملنظام اإلدارة ا
يل  8 تارخي 1.11355.944.00333.02لتسجرمق ا  .2011ل يويو 4ب 
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ياجات األمن املعلومايت شطة املربطة ابجملا. حتا نين إذا أن أقول إن األ تلفة،  نظر إىل هذه املعايري ا تواب ن خمل ل ميكل
رش يف وقهتا ناسب وأن املعلومات  شلك  تُناملعلومايت تعمل  م  .ب

متد ية خدمة إصالح األعطاب  تعفعا تدخل  ل توى األول من ا تقةل تؤمن ا ية  لعىل رشكة خار سـ ملسـ م  ج

سأةل ادلمع املعلومايت  .26 ناول زماليئ أيضا  يق،  تد ميف إطار هذا ا ت بو والحظوا أن هذا ادلمع عىل ) Helpdek(قل ييف الو
ت يا موظفون من رشكة ملسـا بد نفذه  ئوى األول  ثالCeRFI SAمي وتؤمن خدمات . م يف جمال برامج الوندوز 

ثاين توى ا بو معوما إصالح األعطاب عىل ا يا املعلومات والاتصاالت يف الو لنولو سـ ملي ج يا دراسة . تك لولكن جيرى حا
توى األول  ناد خدمات إصالح األعطاب عىل ا لإماكية إ سـ سـ يه برانمج   ()AIMS (ملتاكمةلنظام اإلدارة املن فمبا 

PeopleSoft ( إىل رشكةCeRFI SA. 

شلك جيل أن  .27 تضح  بويف الواقع،  تكوين ويأيت % 50ي ية ا تعلقة  ساعدة  بات ا لمن  بعمل مل بات % 40مطل لطلمن هذه ا
تعلق بإصالح األعطاب مبعىن  تخدمني ولكهنا ال  تمن ا ية تبل تربط بطلب املعلومات عن اجملال املاللكمة ملسـ نايل واملزيا

تاكمةل  تخدام وعن نظام اإلدارة ا يل الا ملود سـ ية ). AIMS(ل بات ا ملتبقوتربط ا لطل ساعدة واخلدمات %) 9(ت ملاب
تايل ياين ا شلك ا بني يف ا لاألخرى كام هو  ب لل  :م
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يا املعلومات والاتصاالت: املصدر نولو جبة  تك  شع

تاكمةل وا .28 تدخل فامي خيص نظام اإلدارة ا توى األول من ا ناد ا بو يه إ بق، ففكرة الو ملنطالق مما  ل سـ سـ ي ) AIMS(ملسـ
شغولني . CeRFI SAأيضا إىل رشكة  تخصصني ا بو ا يف ضغط العمل عىل موظفي الو يمكن ذكل من  ملو مل ي ختفسـ

نظا لتطوير ا ية هبذه األ. مب يف هجة خار بو  يه، أرى أن فكرة الو جو تلك ي يؤدي إىل عل سـشطة  تآزر أفضل بني حتقيق ن
ية أكرب  .لاخلدمات وفعا

يف ُعلمت أيضا و .29 ساب اإللكرتوينتلكأن  توى األول مل تعد عىل جدول للحاملركز ادلويل  تدخل عىل ا سـ خبدمة ا ملل
بو  يايمعل الو همة. لحا تفادة من خدمات املركز تكون . ملفقد توىل املركز فامي مىض هذه ا ند سـوهمام يكن، فاال عأفضل 

ئات أخرى، واألمر يسهيتقامس اخلدمات مع  بة لدلمع املعلومايتل  يا اب سـ كذكل حا فرس قرار اإلبقاء عىل يما  وهو ،لنل
 .CeRFI SAخدمات رشكة 

ية  شالكت الر سـا يا املعلومات والاتصاالت لئيمل جنولو ّيد تك  يف جسل خاصتق

ّيد  .30 ية تق شالكت الر سـا يا املعلومات والاتصااللئيمل جنولو بكة 9ت يف جسل خاصتك يتشـ عىل  ترص حق . ناإلنرتا يقو
نفاذ إىل سجللا نذ .  عىل بعض األشخاص املرخص هلمل ا توبر 2010مو  40ُ، جسل ما يقارب 2011ك وإىل هناية أ

                                                 

9 "Incident Register" 
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سجل لشلكة يف هذا ا تخذة. م بهبا واإلجراءات ا سويهتا و شلكة ومدة  يه معلومات عن اترخي وقوع ا ملوترد  ت سمل . ف
يع ا ملوتعلق  مج سجل مبجاالت العملت تخدمني . لشالكت الواردة يف هذا ا يع ا شالكت  سـوال متس هذه ا مج ململ

شلكة سب ا ملابلرضورة ولكهنا متس أيضا مجموعات صغرية   .ح

سـيب يف إدارة خدمات الربيد اإللكرتوين اليت يقدهما  .31 تقرار ا شلكة عدم الا ية  شالكت الر نومل تذكر يف جسل ا سـ م سـ لمل ئي
سا بو إىل خادوم . ب اإللكرتوينللحاملركز ادلويل  يوهبذا اخلصوص، حول املركز مؤخرا علب الربيد اإللكرتوين للو ّ

ية أكرب نه من تقدمي هذه اخلدمة بفعا لجديد، مما   .سـميك

 مؤرشات

نفاذ إلهيا عرب  ية عىل واثئق ميكن للمرخص هلم ا تابعة املزيا لمتد  ن م يتتع  ناإلنرتا

ي .32 نفاذ إىل  ية ا سام ا معلميكن لأل ل ن يملعق ية يف أي وقت عىل موقع اإلنرتا تابعة املزيا نة  ُوحتدث املعلومات أوال بأول . تنم
نونة   "Administrative Integrated Management System (AIMS) Programملععىل الصفحة ا

Management Reports – Units". تني عن لك برانمج ية لفرتة ا نفاذ إىل املعلومات احملا ن وميكن ا لسـب س ل
يةوبرانم تا ياانت ا لج فرعي عىل أساس ا ل  :لب

ئة  � سب الوحدةف  نفقات  حا  ل

ية  � نفقات والالزتاماوالاعامتدات ناملزيا ئةوحدة والحسب : تلوا نفقاتلفا   للك برانمجل ا

شاطفئة � سب الوحدة وا نفقات  ن ا ح  لل

ية  � نفقات والالزتاماوالاعامتداتناملزيا شاط والحسب : تل وا نفقاتفئةلنوحدة ورمز ا  انمج للك برل ا

 عامالتقامئة مفصةل ابمل �

بالغ الالزتاماتتالالزتاما � نفقات و م وا شاط الحسب : ل  للك برانمجلنوحدة ورمز ا

ياانت امل .33 ية املعينبوتضم  ية لربانمج املزيا يود احملا يع ا نعامالت املفصةل  بمج نادا إىل املعومات اليت قدهما . سلق ستوا
سؤولني عن الربامج  ية ملزماليئ، أرى رمغ ذكل أن ا ئات احملا تحققون ابلرضورة من حصة ا ية ال  بوالربامج الفر سلف ي ع

يث  ية،  حا بالغ اليت تؤثر ّيركزون اهامتهمم عىل ملعن تأكد من دقة ا ملا ويف هذه احلاةل، ). 20الفقرة  انظر( الربانمج يفل
سؤول عن الربانمج أو الربانمج الفرعي لن يالحظ ابلرضورة  ساب غيف نفقات ما قيدملفإن ا ناسبح   .مري 

بغي أن  .34 ية  ينويف هذا الصدد، أرى أن مراجعة املزيا يةتن تظم من اخلصوم احملا تحقق ا سبشمل أيضا ا ن ميكن ذكل . ملل سـو
ئة ئة، ومن مثة تفادي . طمن تفادي اخملصصات اخلا ية خا توصل إىل معلومات حما بري خماطر ا شلك  تخفف  طو ل ك ب سبسـ

ياانت املتفاوتأي  ند مقارنة ا متل للقمي  ب  لع تعددةحم نوات  ية  ما سـ نقطة ألهنا تدخل يف . لل شأن هذه ا ية  لولن أقدم تو ب ص
ية بة دا خلإطار وضع نظام مرا ية حول . ق تقصا يق ادلاخيل إجراء مراجعة ا تد بة ا ئيد أن زماليئ اقرتحوا عىل  سـ ل شع قب

ية  .سبدقة اخلصوم احملا



WO/PBC/19/17 

Annex 

10 

يف  ساب اإللكرتوينلتاك ّيد  للحاملركز ادلويل  يا املعلومات والاتصاالت "25مضن نفقات الربانمج تق جنولو  "تك

ية الربانمج  .35 تابعة مزيا يا املعلومات والاتصاالت  نولو بة  نتوىل  شع مت ج بو، . 25تك يع برامج الو بة  يوكام هو احلال اب مجل لنسـ
ية  تني اجلاريةنفإن دورة املزيا نفقا. 2011-2010لسـن تغطي فرتة ا ية وا ياانت املزيا لوترد يف اجلدول أدانه مقارنة  ن ت لب

ية للربانمج  توبر 25لفعلا تصف أ ك إىل غاية   :2011من

يا املعلومات والاتصاالت25الربانمج  نولو ج   تك

سورسية بالغ مباليني الفرناكت ا يا ل مل
 

ية ناملزيا
 

ية  نفقات ا لفعلا  ل
توبر يف تصف أ ك   2011من

نالفرق مقارنة ابملزياية
بة  لنسـالفرق اب

ئوية  ملا

 %13,6 0,804 5 ,120 5 ,924  ج إدارة الربانم0090

يقات اإلدارية 0091  %8,7 0,463 4 ,863 5 ,326 لتطب ا

 %20,2 0,398 1 ,572 1 ,97  أمن املعلومات0092

 %10,5 0,391 3 ,350 3 ,741  خدمات اإلنرتنت0093

ية0094  %9,7 2,438 22 ,583 25,021 لتقن اخلدمات ا

 %13,3 0,331 2 ,166 2,497  خدمات الاتصاالت0095

 %10,8 4,825 39 ,654 44 ,479 25الربانمج  وعمجم

 
تجارية  .36 رشاكت ا ساابت الفردية  تطف من ا نظر إىل  لواب حل للل ساب اإللكرتوين امللخصة أدانه، ومق للحاملركز ادلويل 

يف الربانمج  رشاكء تؤثر تأثريا ابلغا يف تاك ية للحصول عىل خدمات هؤالء ا ية احلا بو ا لأرى أن نفقات الو ل لفعل  يف 25لي
تني  تعلقة خبدمات . 2011-2010لسـنفرتة ا ثل املرصوفات ا ملو ساب اإللكرتوينمت  لوحدها ربع للحاملركز ادلويل 

 .مجموع مرصوفات الربانمج%) 23,9(

تقدمي اخلدمات تارة  هات ا لا خمل جل
رسية  سو يمباليني الفرناكت ا ئوية مقارنة ابجملموعل بة ا ملا لنسـ

 املذكور
 CeRFI SA1,5187,1%رشكة 

 Trigyn Technologies1,201(*)5,6%رشكة 

 Cedar Consulting Limited1,8118,5%رشكة 

 Cross Systems3,68417,3%رشكة 

 Satyam 3.59416,9%رشكة 

ساب اإللكرتوين  %44,5(*)9,455للحاملركز ادلويل 

 %21,263100,0 اجملموع

ية ابدلوالر األمرييك حم  (*) لبالغ إجام توسط قدره م سعر  موةل   .0,98ب

يص  .37 يق الوفورات أو  يا املعلومات والاتصاالت ملعرفة إماكانت  نولو ختصووفقا لزماليئ، ال يوجد أي مؤرش  حتق ج لتك
تصاد يا املعلومات والاتصاالت اب نولو قموارد  ج يا املعلومات والاتصاالت مفرقة عىل . تك نولو جوالواقع أن نفقات  تك

تقةل عن  ثرية  ببرامج  سـ بعضمك لها ا نظمة أنوهذا يعين أيضا. عض توالها العديد من وحدات ا تابعهتا  مل  ت  .م

ية، فإن بعض اخلصوم  .38 بة املا توى احملا لوعىل  سـ يدةمسـ يا ملقا نولو نفقات  تعلق حرصا  ساابت املرصوفات ال  ج يف  تك ب ت ح
تعلق خبدمات أخرى ياان. تاملعلومات والاتصاالت، بل  يد عىل أن ا تأ بوذلكل مفن الصعب ا ك يقة لل  انظر(قت اكمةل ود

ية يف اجملال املعلومايت). 20الفقرة  نفقات اإلجام لويف ظل هذه الظروف، ال يوجد من دليه رؤية شامةل عن ا بيد . ل
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يات  تاكمةل من الرب جمأنين أرى أن وضع مجموعة  ية("م يط للموارد املؤ سـنظام ا ستخط تد إىل ") ل متعىل مدى مراحل 
رس وض2015غاية  يقة يف هذا اجملاليي من شأنه أن   .قع مؤرشات د

ية رمق  تو صا  2ل

يع وحدات  يا املعلومات والاتصاالت باكمهل يف  نولو بو مؤرشات لإلدارة تغطي جمال  مجأقرتح أن توضع يف الو جي تك
نظمة ية وضع . ملا يا، أرى رضورة ربطه  بعملومبا أنه معل معقد  ية"نسب يط للموارد املؤ سـنظام ا ستخط  ".ل

ب .39 هّنيتوعالوة عىل ذكل،  ندما رجعت إىل ا مل يل،  ندها ع تلفة اليت  سـام ا ساب اإللكرتوين إىل يخمل للحاملركز ادلويل 
رشاكئه  يالت توحض إماكية مقارنة اخلدمات اليت يقدهما املركز  تح يل اخلدمات، أن هذه ا تح شاريني  لاخلرباء الا ن ل ل ل ل ست

تجارية العامةل يف اجملال رشاكت ا لتكل اليت تقدهما ا  .لب

 خامتة

ية هذ .40 بة املا يق يف املرا تد لا ا قل بوعدة مرات بق ُطهنج هو ق هذا املوضوع ميكن أن  .ييف الو يل  لوقد رأيت أن إجراء  حتل
مية أكرب لدلول األعضاء نوية، ومبا أن . قيكون ذا  بو ا ساابت الو تاد ملراجعة  سـهذا العمل يقع خارج إطار العمل ا ي ح لملع

نفصال يا، ألن هذا الرأي ال يصدر إال عقب ومن الواحض . مقررت أن أصدر تقريرا  شمل رأاي تد تقرير ال  قيقأن هذا ا ي ل
يق  تد قا يةل ياانت املا لالهنايئ   .للب

 

 

 غروتر. ك

 مدير

ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا يل  ملك

ساابت مراجع (  )اخلاريجحلا
 

 

 


