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 واختصاصات مراجع احلسابات اخلارجي اإلداريةرقابة ل ل الويبوميثاق علىالتعديالت املقرتح إدخاهلا 
  يبو االستشارية املستقلة للرقابةواختصاصات جلنة الو

  األمانةمن إعدادثويقة 

رش .1 تاسعة  تقةل للرقابة خالل دورهتا ا شارية ا بو الا نة الو عأوصت  ل سـ ت ي ملجل سق ) "2010نومفرب  (ةس تعراض  ناب مسـ
ثاق الرقابة تقل  يو ملسـ ساابت اخلاريج و  اإلداريةم تصاصات مراجع ا حلوا تقةل للرقابةخ شارية ا نة الا سـا ت ملللج نصف ث أس لناء ا

 .1"2012األول من 

تقةل للرقابةللأجرت او .2 شارية ا سـنة الا ت ملج رشين هتادور  خاللس تعراض)2011مايو (لع احلادية وا تقالًاسـ ا  ً  مسـ
تصاصات  خثاق والا ية للمي تعديالت،  بغواقرتحت بعض ا تقةل للرقابة ات العالقإرساءل شارية ا نة الا ية  سـالو ت ملللج س  يفظ

يق ادلاخيلبشلك أوحض، مبا يف ذكل ا تد ية وا ساابت اخلار نة والقامئني بأعامل مراجعة ا ثالية بني ا قلعالقة ا لج حل للج ث ترد و. 2ل
رشين تعديالت املقرتحة يف مرفق تقرير ادلورة احلادية وا لعا  .3ل

توبر  .3 بويثاقم خضع ،2011كويف أ تصاصات اإلداريةرقابة ل لي الو تقةل للرقابةلاخ وا شارية ا سـنة الا ت مللج  ةتقنيملراجعة  س
يريات  تصاصاتلتغلألخذ اب تقرير  هذهخيف ا ية العامة  نة بعد اعامتد ا ل ا مجلع نة للج تعلقة  سائل ا بلجالفريق العامل املعين اب مل مل

يق تد قا يومشلت املراجعة . 4ل تعديالت املقرتحة ةلتقنا رشينبواملرفقة  لنص ا يري امس ،لعتقرير ادلورة احلادية وا تغ فامي خيص 
نة يقاليت  ( فقطللجا تد بو  نة الو قاكنت تعرف سابقا ابمس  لل ي  ).جل

                                                 

1

 70، الفقرة WO/IAOC/19/2ثالويقة  
2

 4، الفقرة WO/IAOC/21/2ثالويقة  
3

ثالثWO/IAOC/21/2 ثالويقة   ل، املرفق ا
4

 WO/GA/39/13ثالويقة  
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تقةل للرقابة من تعديالهتا املقرتحة خاللللا غريتو .4 شارية ا سـنة الا ت ملج رشين هتادور س بعد ) 2012مارس (لع الرابعة وا
يقات األمانة تقرير دور. تعلتلقهيا  سخة املعدةل  بوأرفقت ا رشينهتالن  .5لع الرابعة وا

ساابت اخلار .5 يق ادلاخيل والرقابةشعبة يج ومدير حلوأجرى مراجع ا تد قا تعراض اإلداريةل تقالًاسـ ا  ً للتعديالت  مسـ
تقةل للرقابةجنةللا  عىلاملراجعةواملقرتحة  شارية ا سـ الا ملت سة أعقابيف  و.س شرتك خالل ادلورة اخلا تعراض ا م الا مل سـ

تقةل للرقابة  شارية ا نة الا رشين  سـوا ت ملللج س سااب، وافق مراجع)2012مايو (لع يق ادلاخيل تحل ا تد بة ا ق اخلاريج ومدير  ل شع
شرتك للوا  اإلداريةوالرقابة تقةل للرقابة عىل اقرتاح  شارية ا منة الا سـ ت ملج تصاصاتعىل  إلدخال تعديالتس ثاق والا خا  ، وقدملي

تعديالت تورد تقةل للرقابةمبرفقات  لا شارية ا نة الا رشين  سة وا سـتقرير ادلورة اخلا ت للج ملم س ة هبذه رفقمكام أهنا  ، 6لع
 ً.أيضا ثالويقة

يغة املراجعة  .6 ية العامة عىل ا ملورهن موافقة ا َ لص ساابت املراجع واإلدارية يثاق الرقابة مجلع تصاصات مراجع ا حلا خ
تصاصات و اخلاريج تقةل للرقابة الواردة يف هذه الويقةخا شارية ا نة الا ثا سـ ت ملللج َّيعدل ، س ُ تهنسـ نظمة املايل وال حئظام ا  مل

 .ذلكل وفقا

ية مدعوة جلإن  .7 إىل ننة الربانمج واملزيا
 ييل ما 

بوتويص أن  "1" ية العامة للو يا  مجلع
ها  تعديالت املقرتح إدخا لابملوافقة عىل ا ل

ثاقعىل بو مي  اإلدارية لرقابة لي الو
تصاصات  ساابت خوا اخلاريج حلمراجع ا
تصاصات  شارية خوا بو الا تنة الو ي سجل

تقةل للرقابة  الواردة يف مرفقات ملسـا
 ثلويقة؛ا هذه

ًيط علام وأن  "2" ية  جزاءبأن األحت ملعنا
تهمن  نظام املايل وال حئا َّسوف تعدل  ل

 .وفقا ذكل

]املرفقاتيل ذكل ت[

                                                 

5

ثالث واملرفق 7 و6، الفقراتن WO/IAOC/24/2ثالويقة    لا
6

ثالث، واملرفق 11 و8، الفقراتن WO/IAOC/25/2ثالويقة    لا
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Annex I  

 املرفق األول
نص املعدل َّا ّ  ل

بو مل يثاق الو  للرقابة اإلداريةي

 مقدمة ألف

يق ادلاخيل .1 تد تب ا يفة  ثاق إطار العمل ألداء و قيضع هذا ا لمك ظ نظمة 1رية وغريها من همام الرقابة اإلداملي للم 
ية الفكرية  ية  للملكالعا ترص (مل شار إلهيا فامي ييل  مبخا بو"مل ته") يالو همموحيدد  تقةل عىل إجراء : ّ نةمسـالعمل بصورة   يمعا

يهنا مبا يكفل الضامانت لإلدارة واملوظفني  يات  تو تقدم  بو وا يب العمل يف الو بة وأسا يات املرا يمي  سو ق لتحتق ص ب ل ي ل ّلعمل
يق رساةل يوساعدمه عىل أداء  ية وعىل  حتقهمامهتم بفعا بول هاورؤيهتا  يالو يةفوأهدا ثاق . حل العامة واملر مليوالغرض من هذا ا

ساءةل  ملهو أيضا تعزيز ا مية مقابل املال ً يادة لقوا ية لقوا بة ادلا خلواملرا ية يف ق بوسسـواإلدارة املؤ  .يالو

  يف الرقابة اإلداريةتعريف املصطلحات ابء

يق ادلاخيل )أ( .2 تد قا يهنا، ل نظمة و مية أعامل أية  شارية تريم إىل رفع  ية وا تقةل وموضو ية  س  حتم قس ت ع سـ ممعل
بة  شطة املرا ية إجراءات تقدير اخلطر وأ يمي فعا بوط  يق مهنج نظايم و ها  يق أهدا نظمة عىل  قوساعد ا تق ف نحتق ل مض ب مل لت بتط

سني تكل اإلجراءات واألشطة سن اإلدارة و نو تح لح ُ.2 

تظم )ب( ية  يمي  نا ممعل ية تقل تاجئ وإجنازات أو مل يمتعة وموضو يقه من  نوحمايدة تركز عىل ما مت  بت . حتق ته ا لوغا ي
تدامهتا يهتا وكفاءهتا وا ها وفعا شطهتا ويف و ها وأ بو وبرا سـيف وجاهة أهداف الو ل ن قعي يمي مجع معلومات 3.جم لتق ويكفل ا
يات  يدة، مع خالصات وتو ية وموثوقة و صمدعومة ابألدةل تكون ذات مصدا مف بو ق تخلصة تأخذ هبا الو يوعرب  مسـ

ساءةل ادلول األعضاء بو  تجابة الو ساب ادلراية واختاذ القرارات وساعد عىل ا مليف ا ي سـ ت  4.كت

ية تقص )ج( يق  ٍّا معل سلوكللنظر يف  رمسي للحقائق لتحق  واخملالفات املزعومة ومعرفة ما إذا اكنت قد لإساءات ا
شخص أو سؤولني عن ذكللوقعت، وإذا اكن األمر كذكل، معرفة ا  .مل األشخاص ا

تخدام املوارد أو  )د( شري بوضوح إىل اإلرساف يف ا تعراض يمت عىل أساس خاص لكام وجد ما  نة ا سـاملعا ي سـ ي
ية. سوء إدارة األداء ية ويقرتح تدابري جزا يصا للقضااي ا تعراض  ئويقدم الا ن شخ ملعسـ  .ت

                                                 

يق 1 يمي وا نة وا يق ادلاخيل يه املعا تد تب ا تحقهمام الرقابة اإلدارية يف  تق ق لمك ل ي يمي. ل ناول ا لتقويرد  ياسة خمصصة هل خارج هذا ت سـ حتديدا يف إطار 
ثاق  .مليا

يق ادلاخيل   2 تد هد ا يق ادلاخيل كام وضعه  تد تعريف الرمسي  قهذا هو ا مع لق لل يق ). IIA(ل تد هد ا يق ادلاخيل  تد نة وأصول ا قمدونة أخالق ا ملع لق ل مله
بو تان يف الو يادلاخيل هام ا نة،. ملطبق يق واملعا يمي وا شطة ا يوأما أ تحقن لتق تحدةيف شأهناطبق فت ل تخدهما األمم ا تحدثهتا و مل األصول اليت ا سـ ثل تسـ م ، 

يق ية املوحدة  تو بادئ ا شرتكة وا يش ا يمي ووحدة ا تحدة املعين اب تحقفريق األمم ا ت للتق جهيل ل مل مل تف  .لمل
ها  3 تعاون  ية واب هات ا ناء عىل طلب ا ية  شطة املموةل من خارج املزيا يمي األ معجيوز  جل لتق ن ب ن  .ملعن
ند هذ  4 متد من ا تعريف  با ا لل سابعة يف الويقة 1.7مسـ ث من املادة ا ساعدة ST/SGB/2000/8ل نة ا شأن  بوها  شائع  يمي ا بادئ ا مل ومن  جل ب لل ق تق لم

ية  تصادي وا تعاون الا نظمة ا ية  مناإلمنا ل مل لتئ   .(OECD DAC)ق
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تقةل للرقابة عىل الفقرة  شارية ا نة الا سـيقات ا ت للج ملتعل   :4س

يق ادلاخيل والرقابة اإلدار تد بة ا قمدير  ل ية جزء من شع
. اإلدارة مبعىن أن دليه موظفني يعملون حتت إدارته وإرشافه
يق ادلاخيل كونه مديرا لفريقه  تد ميه مكدير  قويدخل يف  لل تقي

ت( هام تعزيز ا ليقوم  تدريب،مب يق ادلاخيل واإلرشاف وا لد  ق
ميه عىل هذا األساس). خلا بغي  تقيو وهو يلعب دورا . ين

يث حموراي مكدير وذلكل جيب أن يكون  نة من  حقدوة  حسـ
تسلو ثاال  حيكه األخاليق، وأن يكون  باع ذىم ت به يف ا

ية  بووالالزتام بخلالقواعد ادلا وهو إىل جانب ذكل . يقمي الو
ية بة ادلا خلجزء من نظام املرا به . ق منصوال جدال يف أن 

ته تقال يجيب أن يكون معرفا بوضوح ومبا يكفي لضامن ا . لسـ
يس  يةلوميكن أن تذكر الفقرة أنه   .لتشغيلجزءا من اإلدارة ا

يار  ملعونص ا يق ادلاخيل، 1110ي تد ق من املعايري ادلوية  لل ل
ميي، عىل أنه  تقالل ا لتنظيار الا سـ بري "مع كجيب أن يكون 

يح الوفاء  ميي  توى  يق اتبعا  تد تموظفي ا يق تنظ سـ ملل
يات  لسؤو يق ادلاخيلمعل مب تد قا بري . ل كوجيب أن يؤكد 

يق للمجلس، مرة لك تد قموظفي ا نة عىل األقل، ل سـ 
ميي  تقالل ا لتنظالا يق ادلاخيللعمل سـ تد قا  .ل

يق ادلاخيلتفسري تد هد ا ق   :لمع

بري موظفي  بع  ندما  ية  ميي بفعا تقالل ا كتحقق الا ع ل سـ يتي لتنظ
بارشة ية  ية  يق اجمللس  تد ما معلق بع ية . تل ثةل عىل ا لتبعومن األ م
توىل اجمللس ية للمجلس أن  يا  :لعمل

ثاق ا املوافقة  • لعىل  يق ادلاخيل؛مي قتد
 

يق ادلاخيل القامئة عىل اخملاطر؛ املوافقة  • تد قعىل خطة ا ل
 

شأن أداء مراسالتتلقي   • يق  تد بري موظفي ا ب  ل  معلقك
سائل األخرى؛ ته وا تعلق  يق ادلاخيل ا تد ملا خبط مل قل

 

بري موظفي  املوافقة  • يني  تعلقة  كعىل القرارات ا تع بمل
ته؛ يق وإهناء خد تد ما ق ل

 

ئةل • يه األ سـتو يق ج تد ق املالمئة لإلدارة وبري موظفي ا ل ك
ناسب قصور أي لتحديد   .يف نطاق العمل أو املواردمغري 

 الوالية جمي

يق ادلاخيلهمام  تكفل .3 تد قا بو  إلدارة ة والرقابة اإلداريل الضامانت يالو
تظام شورة واملعلومات اب يات وا تو ياميت وا يل وا تحا نوا مل ص ل ل ، بفضل ما لتقل

يق بطريقة  نة وا يمي واملعا يق ادلاخيل وا تد تحقنجز من أعامل ا تق لق يل ل ي
تلكفة . مسـتقةل يث ا بة فعاةل من  سعي إىل ضامن مرا لوشمل أهدافه ا ل حت ق

سني درج يةل  بتحوحتديد الوسائل ا يد لكف توفري والرت ية وا شـة الكفاءة والفعا ل ل
تعامل املوارد ية وا سـيف اإلجراءات ادلا بوخل ، ابإلضافة إىل ضامن ي يف الو

ته وقرارات  بو وال ته ونظام موظفي الو بو املايل وال نظام الو ثال  حئالا ي حئ ي ل مت
بة وقواعد مدونة  بقة يف جمال احملا ية واملعايري ا ية العامة ا سـا ملط ن ملعمجلع

ية ادلوية ابإلضافة إىل أفضل املامرساتسلوك اخل لدمة املد  5.ن

يازات دال يات والا متالصال   ح

يق ادلاخيلشعبةيكون مدير  .4 تد ق ا يه  ( والرقابة اإلداريةل شار إ لا مل
بارة  بة"بعفامي ييل  ًسؤوال أمام املدير العام) "لشعمدير ا من لويس فردا  م

يةا نظمة ال اإلدارةً وفردا من أفرادلعملإلدارة ا تع . مل ا بة يمتو لشعمدير ا
يةسـاب هام لتقال باته  عن األمانة واإلدارةملالعمل وا حتت  ويعمل. جيف أداء وا

بةيو. لمدير العاماإلرشاف اإلداري ل نة لشعأخذ مدير ا يحة ا للج  بنص
شارية ا ملالا تههمامت  يف ممارسة تقةل للرقابةسـست ية بدء .ظيفو ح وهل صال

يغ عن أي إجراء أو معل،  ّلكام رأى لتبلأية إجراءات وإجناز أية أعامل وا
تصاصاته خذكل رضوراي ملامرسة ا سمل . ً بةيتو  الامتسا من املدير لشعمدير ا

يد تأدية خدماته  فالعام  بغي أن  العملخططيف الالامتس ج رل ين، ولكن، 
ته بة  ويقدم.يتكون هل حرية إجناز أي معل يدخل يف إطار وال لشع مدير ا

تقةل للرقابًاخطط شارية ا نة الا نوية إىل ا سـ  ت للج ملسـ  بغرض إعالهماة س
هاو تعرا ضحىت تقوم اب ند  .سـ بة معل خططتست وجيب أن   إىل لشعمدير ا

نة عىل األقل وحيدد  لسـيمي للخطر جيري مرة يف ا بةتق  عىل لشعمدير ا
بةوجيب عىل . أساسه أولوايت العمل  أن يراعي يف ذكل لشعمدير ا

شارية اادلول األعضاء املدير العام و تعليقات نة الا سـ وا ت ملللج تقةل للرقابة س
 .واملدير العام واإلدارة

بة وموظفو الرقابة اإلداريةويؤدي  .5 يق لشعمدير ا تد قأعامل ا بأسلوب همين وطريقة حمايدة والرقابة اإلدارية  ادلاخيل ل
ياز بغي . حنودون ا تعنيينو ّو نازع املصاحل ي تقةل للرقابة  إبالغ  علهيموجيب. تتفادي  شارية ا نة الا سـا ت ملللج بتنازع املصاحل س

ه تويصلا نةفامة واملادية  نازع للمصاحل من للج ا يف ما يرتتب عىل أي  ت ابإلجراءات اليت قد تدعو احلاجة إىل اختاذها  لتخف
نجز . آاثر غري مرغوب فهيا واحلد مهنا بة وموظفو الرقابة اإلدارية يو يق لشعمدير ا تد قلك أعامل ا ل مبا والرقابة اإلدارية ّ

ية وفقا ناية  ًيه العمل من  ن ع همتض يدة لمامرسات ل يق شورة ا جلوا يق ادلاخيلمناملوىص هبا مل تد هد ا ق  يمي لمع لتق، وقواعد ا

                                                 

ساابت اخلاريج همام ّأما   5 تقل حلمراجع ا نصوص علهيملسـا تصاصات ا ملتمت وفقا لال خ بو املايلف تهيا يف نظام الو توىل . حئ وال بو يه اليت  يات الو تو ي مجع
بو ملدة  ساابت الو يني  ييني املراجعني اخلار حل نواتستجتع تجديد غريسـ   .لل قابةل 
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يق وغري ذكل من املعايري والقواعد ية املوحدة  تو بادئ ا تحدة، وا بعة يف األمم ا للتحقوأصوهل ا جهي ل مل مل َّبقة ملاوعامة قبوةل ملا ملت ط
تحدة نظومة األمم ا مليف   6.م

بة وموظفو الرقويكون  .6 بوّ عن لك مسـتقلني ابة اإلداريةلشعمدير ا شطهال وأعاميبرامج الو يقه، هتان وأ تد ق اليت ختضع  ل
ية يف  ياد واملصدا قية ضامن ا حل نجزهااألبغ  .يعامل اليت 

تاح  .7 بةيو بو لشعملدير ا يع جسالت الو رسيع إىل  بارش وا رشوط أو احملدود وا نفاذ غري ا ي، يف أداء همامته، ا مج مل لل مل
سؤولني أ باين ملوالاتصال اب يع  تحرك يف  ها، وا بو أاي اكن نو مو املوظفني احلاصلني عىل صفة تعاقدية مع الو مجع ل بوًي . يالو

بة ية العامةبرؤساء الاتصال لشعوملدير ا يق مجلع ا نة ا سـو ية  لتنجل نة الربانمج واملزيا نو تقةل جل شارية ا نة الا سـوا ت ملللج س
 .للرقابة

بةويكون  .8 شاكوى أو املعلوملشعمدير ا تالم ا ل رهن اإلشارة ال ات سـ
تعلق ابحامتل وجود حاالت غش أو هدر  بارشة فامي  يمن أفراد املوظفني  م

بو  ثال ألنظمة الو سلطة أو ختلف عن الا تعامل ا سف يف ا يأو  ت ل سـ متع ّ ّ
شطة غري قانوية  ها يف شؤون اإلدارة واملوظفني وغريهام أو أية أ نولوا ن حئ

بةتدخل يف نطاق والية  بةويقمي . لشعمدير ا  منتظمة اتصاالت لشعمدير ا
ينيضامنالمبقديم خدمات  يق  مهنمخل اآلخرين ادلا يني لضامن ا لتنسـ واخلار ج
شطة  سلمي لأل نا تب ب احملاسب اخلاريج(ل تب أمني املظاملمكو مك و
نة يات ا ملهأخال بو)ق شطة ي يف الو ية األ نمن أجل تفادي ازدوا وجيب وضع . ج

ها إىل ية و ياسات اإلنذار وإجراءاته ادلا يد من  يقما  تطبيف خل  جانب هذا سـ
ثاق   .مليا

تواصل رسا مع  .9 يع املوظفني يف ا ًويضمن املدير العام حق  ّ ل بةمج  وتزويده ابملعلومات، دون خمافة أي لشعمدير ا
تقام بو والحئة موظفهيا يف حال نقل املعلومات إىل ،نا نصوص علهيا يف نظام موظفي الو تدابري ا ي وذكل دون إخالل اب مل ل

بة نظر قصدا عن حصهتا أو عدم حصهتا مع العمل بأهنالشعمدير ا ئة أو برصف ا ً خا ل  .ط

بةوحيرتم  .10 يات لشعمدير ا سلمة يف إطار  تعلق بأية معلومات حمصةل أو  يه فامي  رسي وحيافظ  معل الطابع ا ت ي معل ّ ل
يق  تد قا يمي ل يق أو لتقأو ا نةلتحقأو ا تعمل تكل املعلومات إال يف حدود ما هو رضوري إلجراء ياملعا تكل يسـ، وال 

 .ملياتلعا

يب العمل هاء بات وأسا لالوا  ج

بةيسامه  .11 ساءةل أمام ادلول األعضاءلشعمدير ا نظمة والزتام املدير العام اب مل يف اإلدارة الفعاةل   .للم

بةويك ميارس  .12 ته، عىل وجه اخلصوص، إجراء لشعمدير ا شمل أ تصاصاته،  شط ا نت يقخ يق يف إداري قتد  قوتد
يق األداء يق يف مايل قوتد ثا قوتد يق يف لمتالا نة املردودية قوتد تعرض لألداء ومعا يمي وا يات  يو سـ يقتقمعل  .حتق و

يذ  .13 يق ادلاخيلهمامتلتنفو تد ق ا ية، يضطلع  والرقابة اإلداريةل بو بفعا ل يف الو بةي  : مبا ييللشعمدير ا

                                                 

يق ادل  6 تد ثلو دوائر ا تفق علهيا  ية واملعايري اليت  تو بادئ ا نة وا يدة ومدوانت أخالق ا قوشمل ذكل املامرسات ا ل مم ي جهي ل مل ه جل تحدة، ملي ملاخيل يف األمم ا
يمي، ومؤمتر احملققني ادلويني تحدة املعين اب لوفريق األمم ا  .لتقمل

يار  :8تعليقات عىل الفقرة   من معايري 2050ملعا
يني  خلهد املدققني ادلا يق-مع لتنسـ ا

 

يق املعلومات  تد بري موظفي ا بادل  قجيب أن  لت ك ي
سق األشطة مع غريه من مقديم اخلدمات  نو ين

ية كفاةل ال ية  ية واخلار شارية ادلا ية والا بغرقا خل ت جب س
هود  ية يف ا يل الازدوا ية املالمئة و جلا ج تقل لتغط

نة بذوةل إىل أقىص درجة  ممكا   .مل
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يقللتصممي خطط مرنة  )أ( يق مع مراجعوالرقابة اإلدارية   ادلاخيلقتد  لتنسـعىل املدى الطويل والقصري اب
ية يمت حتديدها سائل رقا ية أية أخطار أو  ية قامئة عىل اخلطر  ساابت اخلاريج وابعامتد  با م تغط مهنج ، لحل

هاتو ضتعر تقةل للرقابة سـ شارية ا نة الا سـا ت ملللج  .س

ية واحضة لاكفة وظائف  )ب( بادئ تو ياسات و ياغة  جهيو سـ يق ادلاخيلالرقابة اإلداريةمص تد ق، أي ا يميل  لتق وا
يق  نلتحقوا شاور مع ادلول األعضاءةيواملعا ية قواعد . لت وذكل اب تو بادئ ا ياسات وا جهيوجيب أن تضع ا ل مل لسـ

رسية تقارير مع ضامن احلق يف إعامل القانون واحلفاظ عىل ا نفاذ إىل ا شأن ا لوإجراءات واحضة  ل ل  .ب

يق ادلاخيل  )ج( تد يل  قوإعداد د لل يمي ل يل  للتقود يقل يل إلجراءات ا لتحقود شارية ل نة الا ها ا تعر ت، يك  للج سسـ ض ت
تقةل للرقابة، ها وملسـا تعممي ورشها و تصاصات و. حتديهثان خشمل ذكل ا توى  وظائفي ملسـالرقابة اإلدارية عىل ا

نةً وجردا إلجراءات الفردي يمي واملعا يق وا تد يا تقل يقلق   .لتحق وا

تحقق من أن  )د( تابعة وحتديهثا، هبدف ا لووضع أنظمة  للم
تدابري الفعاةل قد اختذت يف غضون  يات همللا ص معقوةل عقب تو

ية بة الرقا بمدير ا يةإعداد تقارير ، ولشع بتا ية  ك  لدلول منتظمةحلمر
تقةل للرقابة وامل شارية ا نة الا سـاألعضاء وا ت ملللج حول  دير العامس

ية املالمئة يف الوقت  تدابري ا نفذ فهيا ا يحاحلاالت اليت مل  ل لتصحت ّ
ناسب  .ملا

يق معه ورصد  )ه( ساابت اخلاريج وا سـوالاتصال مبراجع ا لتنحل
ياته صتابعة تو  .م

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ئر والاتصال بدوا )و( تد قا يف ل
ية  سات املا تحدة ويف املؤ نظومة األمم ا تابعة  نظامت األخرى ا لا س مل مل ل مل
بو يف الاجامتعات  يل الو ها، و تعاون  يتعددة األطراف، وا ث متل مع م

شرتكة بني الواكالت ية ا ملا  .ملعن

يهنا واحلفاظ عىل ذكل  )ز( حتسووضع برانمج لضامن اجلودة و
يق ادلاخيل، مبا يف ذكل الربان تد شمل لك جوانب ا قمج، عىل أن  ل ّي

تواصل،  يمي ذايت  تظمة و ية  ية وخار ممراجعة دا تق نج يا مع مخل ًمتا شـ
يق ادلاخيلا تد ية  قملعايري ادلوية للمامرسات ا لل ن ّثل تعقب الزمن  ملهل م

تقارير تغرق إلعداد ا لا   .ملسـ

بةيوساعد  .14 بو لشعمدير ا يةيالو تا هامت ا ل بأداء ا ل  : عىل وجه اخلصوصمل

يات  )أ( تانة آ تحقق من  لا بومل يهتا ونزاههتا وتقديرهايالو ية وفعا بة ادلا ل للمرا خل   .ق

تحقق من سالمة  )ب( يةبىن لالوا ياهتا لتنظميا هامعل وأنظمهتا و تاجئ واألهداف تقيميو ن، لضامن الاساق بني ا لت
 .ّاحملددة

بو يف ا )ج( ية الو يمي سابق والحق لفعا يوإجراء  ل يه احلاجة من تق يه ما  تاجئ وتو يق ا ها و تضلوفاء بأهدا تقن ج حتق لف
تخلصة يدة والعرب ا تاجئ، مع مراعاة املامرسات ا يق ا يب أفضل يف  يات واقرتاحات ألسا سـتو جل ن ل ملص ل  .حتق

ية ومراجعة )د( ياسات ادلا ها و نظمة ولوا بو لقواعد ا ثال موظفي الو تأكد من ا ية إىل ا خل األنظمة الرا سـ مل ي ت للل حئ مم
 .ملكرسة وتقديرهاا

ية  عيقات عىل الفقرة الفر يار  ):ز (13تعل  برانمج – 1300ملعا
يهنا يق . حتسضامن اجلودة و تد بري موظفي ا قجيب أن يقوم  ل ك
يانة برانمج  يهنا يغطي لك صبإعداد و حتسلضامن اجلودة و

يق ادلاخيل تد شاط ا قجوانب  ل  .ن

يهنا- 1310 حتس رشوط برانمج ضامن اجلودة و
 

ياميت  يهنا عىل ا متل برانمج ضامن اجلودة و تقجيب أن  لس حت يشـ
ية ية واخلار جادلا  .خل

ية– 1311 ياميت ادلا خل ا لتق
 

ية ياميت ادلا شمل ا خلجيب أن   :لتقت

شاط • يق ادلاخيل؛نالرصد اجلاري ألداء  تد ق ا ل
 

يمي اذلايت أو عىل  • تعراضات ادلورية اليت تمت خالل ا لتقالا سـ
ية مبامرسات  نظمة دلهيم دراية اك فيد أشخاص من داخل ا مل

يق ادلاخيل تد قا  .ل

ية– 1312 ياميت اخلار ج ا لتق
 

ية مرة واحدة عىل األقل لك  ياميت اخلار ججيب أن جترى ا لتق
نوات عىل يد مراجع أو فريق  تقل سـمخس  متد  مسـمراجعة  مع

نظمة يق مع . ملمن خارج ا تد بري موظفي ا ناقش  قوجيب أن  ل ك ي
 :اجمللس ما ييل

ية؛ • ياميت اخلار جاحلاجة لعدد أكرب من ا لتق
 

تقالل املراجع اخلاريج أو فريق املراجعة، مبا  • سـمؤهالت وا
متل يف املصاحل  .حميف ذكل أي تضارب 
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تصادي ملوارد  )ه( تخدام الكفء والفعال والا تأكد من الا قوا سـ بول ية واملادية واحلفاظ علهيا يالو رشية واملا ل ا لب
يمي  . ذكلتقو

ياع )و( ساابت واحلفاظ علهيا من ا لضوحتديد مدى مراعاة األصول يف ا  .حل

بوّوحتديد مواطن تعرض  )ز( ها واإليالو سـمي و س للخطر ا تقيمي سني إدارة اخملاطرجل  .حتهام يف 

تعلق حباالت اإلساءة واإلرضار  )ح( تضاء، فامي  ند الا يقات،  يوإجراء ا قع سلوك املزعومةلتحق  واليت لوسوء ا
تصاصات  بةختدخل يف ا  .لشعمدير ا

سب احلاجة )ط( تحديد مواطن الضعف واخللل  نات  حوإجراء معا ل  .ي

تقارير حول  )ي( لوضامن مشوية ا يقل تد قأعامل ا يق ل يمي لتحق ادلاخيل وا نلتقوا يدها واحلرص ةيواملعا ع واحرتام موا
يهتا ودقهتا   .ععىل موضو

تقارير واو  لإعداد ا

يق .15 ية تد قيف هناية لك  معل يقّ نة أو  يمي أو معا حتق أو  ، يصدر تقرير يتق
يه أهداف  فتعرض  يةُ هلعملا يهتاق ونطا هامهنج و جئ وتا يات  وخالصاهتان صا وتو
شاط املعين احمل يات عند احلاجةي وشمل، دد،لناب يف لتحسني لص، تو

شاطأو الفرد الربانمج    .لنأو ا

رشوعتو .16 يقا تقاتمعرض  تد قرير ا نة   ادلاخيلل يمي واملعا يوا رشف ولتق يني ملعىل ا سؤولملعنغريه من املوظفني ا  نيملا
يقعن مبارشة تد شاط اذلي خضع  ق الربانمج أو ا لل يميلن نة أو ا لتق ادلاخيل أو املعا هةل ت، وي ملتاح هل فرصة الرد يف غضون ا ّ

تقرير   .لاحملددة يف ا

ياتقلاتضمن تو .17 يق ادلاخيلل ةئرير الهنا قتد نةل يمي واملعا ي وا يني عىل الوقائع ة أيلتق سؤولني ا يدة من ا يقات  ن  مل ملعتعل مف
تة يف تق يق املثبَّا تد قرير ا نة ل يمي واملعا يوا تدابري املوىص ابختاذها وأي جدول زمينلتق يذلوعىل ا  واإلدارة لتنف يوضع ألغراض ا

يهنا يق خطط معل  سؤوةل عن  بعا ب ناتطمل تطع . ممك لكام اكن هذا األمر  بةيسـوإذا مل  سؤول علشعمدير ا  الربانمج نمل وا
رشوع تة يف  مالاتفاق حول الوقائع ا يقا تقاتملثب تد قرير ا يميل نة وا لتق واملعا بةّ، تعني إبراز رأي ي تقارير يف لشعمدير ا  لا

تق. ةيئالهنا يق عىل ا يني فرصة ا سؤولني ا لوتاح  تعل ن للم لت بةترير وتاح املع يقاتلشعملدير ا لتعل فرصة الرد عىل ا  اليت سرتد يف ّ
تقرير الهنايئ  .لا

بةويرفع  .18 يق ادلاخيللشعمدير ا تد ية عن ا تقارير الهنا ق ا ل ئ سخ عن تقارير . إىل املدير العام والرقابة اإلدارية ل نوحتال 
يق ادلاخيل  تد قا نة إىل ل يمي واملعا يوا تقةل للرقابةلتق شارية ا نة الا سـا ت ملللج سخ . س ساابت اخلاريج عىل  نوحيصل مراجع ا حل

نة  يمي واملعا يق ادلاخيل وا تد يعن تقارير ا تقل بو . ًأيضا مع أية واثئق مؤيدةلق ثلني ادلامئني لدلول األعضاء يف الو يوبإماكن ا ملم
تقارير الهنا نوهنم قراءة ا لأو من  يعّي ْ يق ادلاخيل يةئَ تد ق عن ا تب والرقابة اإلدارية ل بةمكيف  يق  . لشعمدير ا تد قوتاح تقارير ا ل ت

ناء عىل  يمي لدلول األعضاء  بادلاخيل وا  .طلباللتق

يق .19 تقةل للرقابة حق الاطالع عىل تقارير ا شارية ا نة الا ساابت اخلاريج وا لتحقيكون ملراجع ا سـس ت للج  .ملحل

بةوجيوز  .20 شأن لشعملدير ا يغات  ب أن يوجه  بو مسؤول  إي إىلالرقابة اإلداريةتبل سائل يمعين يف الو طة بسـيم حول 
يةأو عادية تيض إعداد تقارير ر مس ال   .تق

سم واو لقيقات عىل ا تلق :تعل تبغي أن  نة ين للجى ا
يذي  تقةل للرقابة عىل األقل املوجز ا شارية ا تنفالا لس سـ ملت
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا قللك ما تقوم به  ل شع

يق . وأعاملمراسالت من  تد قوشمل هذا أعامل ا ل ي
يق يلتحقادلاخيل وا يمي وا يات ا تات و لتفتق ل ش وأي معل

تقةل للرقا شارية ا نة الا سـمعل آخر تقوم به ا ت ملللج  .بةس
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بة  .21 رسية، ما مل يرصح مدير ا ياته اكمةل ا رشوعاته ومواده وتاجئه وخالصاته وتو يق و يع تقارير ا شعتكون  ص ن لمج ّ ل م لتحق
 .أو املدير العام ابإلفصاح عهنا

ية إىل املدير العام .22 يق الهنا بة تقارير ا ئيرفع مدير ا لتحقشع تقا. ل بو من لوإذا اكنت تكل ا يرير ختص موظفني يف الو
بو  ية العامة للو ية إىل ريس ا سخة إضا بة أن يرسل  ساعد مدير عام، جاز ملدير ا يتوى انئب مدير عام أو  مجلع ن شع م ئسـ ف ل م

يس  تقةل للرقابة ئور شارية ا نة الا سـا ت ملللج ينيس ساابت اخلار جومراجعي ا يق خيص املدير العام، يرفع . حل لتحقوإذا اكن ا
بة  سخة إىل لشعمدير ا تدابري، ويرسل  با من ا نا ترب  بو الختاذ ما  يات الو تقرير إىل ريس  نا ل سـ يع ي مجع مل نة  ئريسئ جلرييس  ئ

يق و تقةل للرقابة لتنسـا شارية ا نة الا سـا ت ملللج يني إىلوس ساابت اخلار جمراجعي ا  .حل

تجابة  .23 سؤوال عن ضامن الا سـويكون املدير العام  يات مجلًم بةصيع تو تدابري لشعمدير ا ل يف أقرب فرصة ويان ا ب
تخذة  تخذهاملا تقارير  اإلدارةتاليت  يات احملددة يف ا تو تاجئ وا لخبصوص ا ص ل  .لن

بةّويقدم  .24 ساابت اخلاريجلشعمدير ا يات مراجع ا يذ تو شأن  نة تقريرا إىل املدير العام  حل لك  ص ب تنفسـ ً إىل نسخة مع  ّ
تقةل للرقابة شارية ا نة الا سـا ت ملللج  .س

بةّويقدم  .25 يا ًتقريرا ً  عرضالشعمدير ا ًمر ياحل بتا نويةحول خطط ا ك ته لسـلعمل ا نة نشطعن أ تظم أمام  شلك  جل  ن مب
ية  .نالربانمج واملزيا

بةّويقدم  .26 نة تقريرا موجزا إىللشعمدير ا ً لك  ً سـ شارية ّ نة الا ت ا سللج
تقةل للرقابة سخة إىل مع ملسـا سخة إىل املدير العامن  ساابت ون، مع  حلمراجع ا

تقةل للرقابة اخلاريج شارية ا نة الا سـوا ت ملللج يهس ناول  ف،  ته يت ية نشط أ تد قيقا ل
ية  نجز بوالرقا ها واجلدول الزمين للعمل ا شطة ونطا يان توجه تكل األ ملمع  ن قب ّ

سب ا يات املعروضة يف تقاريره  تو يذ ا تقدم احملرز يف  حوا ص ل . ألولويةتنفل
ية العامة تقرير املوجز إىل ا مجلعوحيال ذكل ا بو ل شارية او يللو تنة الا سللج

تقةل للرقابة بةمدّ كام قدمه ملسـا وجيوز تقدمي ما قد يراه املدير العام . لشعير ا
نفصل بة يف تقرير  نا يقات  ممن  سـم  .تعل

سب ما يكون احلاليوشمل .27 نوي ما ييل  تقرير ا ح ا سـ  :لل

تعلقة بإدارة  )أ( ية ا سف واملآخذ الر شالكت وحاالت ا ملوصفا  سـ تع يللم ئل بوً  عامة أو أي برانمج أو إجراء يالو
تضح خالل الفرتة  ينه، مما  نظر؛بعي ليد ا  ق

ية الصادرة عن  )ب( تدابري ا ية اب يات الهنا تو يحووصفا للك ا ل ئ ص لتصحل بةً تقرير لشعمدير ا يد ا ناء الفرتة  ل أ قث
ية؛ سف ومآخذ ر شالكت وحاالت  سـشأن ما حيدد من  تع م ئيب ّ ّ 

ناعه عن املوافقة؛ )ج( باب ا يات اليت مل يوافق علهيا املدير العام مع أ تو تووصفا للك ا سـ ص مل ً 
ية؛وحت )د( تدابري ا شأهنا ا تمكل  ية وردت يف تقارير سابقة ومل  ية ر يحديدا للك تو ل ب سـ سـ تصحص ت لي ئ ً 
تقرير؛ )ه( يد ا ناء الفرتة  تعديل اإلدارة أ باب اليت دعت إىل اختاذ أي قرار رييس  لووصفا ورشحا لأل ث ل قسـ ئ ً ً 
شأن أي قرار إداري رييس ال حيظى مبوافقة  )و( ئومعلومات  ب

بة  ؛لشعمدير ا

مدير  حاةل اكن فهيا الرد عىل طلب صادر عن ةًموجزا أليو )ز(
بة ساعدة حمل رفض؛لشعا  م للحصول عىل معلومات أو 

 :25تعليقات عىل الفقرة 
 

تقةل للرقابة  شارية ا نة الا سـجيب مراعاة أن ا ت ملللج س
ية تا ليع احلصول عىل املعلومات ا ل  :تسـتط

ية -    ئيسـمؤرشات األداء الر
 

يمي داخيل -    تقتاجئ أي   خاريج/ن

 

ية  شورة ا لعملانظر ا ياميت برانمج 1310مل شأن  تق  ب
 اجلودة

 :26تعليقات عىل الفقرة 

 

تني ان شورتني ا يظر ا ية1311 و1310لعململ ياميت ادلا خل ا لتق
 

 

يع  تقةل للرقابة  شارية ا نة الا تطجيب مراعاة أن ا سـ ت سـللج تمل س
ية تا لاحلصول عىل املعلومات ا  :ل

يق  - تد متلت خطة ا قإىل أي مدى ا ل ك
 

بوةل  - يات الصادرة، وا تو ملقعدد ا ص نفذة /ل ملاملرفوضة، وا
نفذة/ئجزيا/لكيا ملغري ا

 

يةاخمل  - بو الر نظمة وخماطر الو ها ا ية اليت مل  با سـاطر ا ي مل ئيل تغط ق
 

يمي ادلاخيل  - يمي اجلاري، وا تقتاجئ ا لتق ل  اخلاريج/ن

ية يف مقابل الواقع  - ناملوظفون يف املزيا
 

ية  - نفقات ا سورسية اخملصصة يف مقابل ا حلقيقالفرناكت ا لي ل
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تقرير املرفوع من  )ح( يغة موجزة عن ا لو بةص  إىل لشعمدير ا
ساابت اخلاريج يات مراجع ا يذ تو شأن  حلاملدير العام  ص  .تنفب

توىل وعالوة )ط( بق،  ي عىل ما  بةسـ يق علشعمدير ا ىل لتعل ا
شود ته ومدى كفاية موارده للغرض ا ننطاق أ ملشط ينبغي أن يؤكد  ون

يق تد ية وظائف ا تقال قا ل ل نواي و ادلاخيلسـ ي  هتديد  أيعن بلغ ًسـ
يق ادلاخيل  تد شطة ا ية أ تقال قال ل ن ل  .افهي دخلأي تأو سـ

 املوارد زاي

ية، يأخذ املدي .28 شأن الربانمج واملزيا نند تقدمي الاقرتاحات إىل ادلول األعضاء  ب بار احلاجة إىل ع عتر العام بعني الا
ية معل  ية يف العمل وتوفري املوارد الالزمة لضامن فعا تقال لضامن الا ل بةسـ شودة لشعمدير ا يق األهداف ا ملن وقدرته عىل  حتق

ته بة صصةّوحتدد املوارد اخمل. يمن وال ية املقرتحةلشعملدير ا ن بصورة واحضة يف ويقة الربانمج واملزيا تأخذ بعنيث  سـ اليت 
تقةل للرقابة  شارية ا نة الا بار رأي ا سـالا ت للج ملت  .سع

شاور مع  .29 تقلتويضمن املدير العام، اب شارية ا نة الا سـا ت ملللج بةو للرقابة ةلس يق يقوم بوظائف، أن لشعمدير ا تد قا  ل
يني اذلين نيوظفوغريها من همامت الرقابة اإلدارية عدد اكف من املادلاخيل  نظام ملهنا يهنم وفقا  ل يمت  ً بو تعي يموظفي الو

هين  تطوير ا تواصل اب هر عىل الهنوض ا ية، و تحلون مبا يكفي من املؤهالت واخلربة وادلراية ا ملوالحئة املوظفني و لس مل ن يي مله
ثاقبيةلتل يات هذا ا ي  ملتض  .مق

بةتعيني  حاء تهلشعمدير ا  ل وإقا

بةينبغي أن يكون  .30 يقاً خشصا ذلشعمدير ا تد تخصصا يف ا ية و ق كفاءات عا لم ند . قابة اإلدارية والرًل يستوجيب أن 
بةتعيني  توحة وشفافةلشعمدير ا سابقة دوية  مف إىل  ل تقةل  مبعرفة املدير العامم شارية ا نة الا شاور مع ا سـ واب ت للج ملت س ل
 .للرقابة

يني  .31 توىل املدير العام  تعو بةي شلك رمسي لشعمدير ا ته  يريه أو إقا ب أو  ل شورة تغ يقإقرار من بممع أخذ  سـنة ا  لتنجل
شا نة الا توا تقةل للرقابةسللج بارملسـرية ا تقةل للرقابة طلع املدير العام ُوي. عت يف الا شارية ا نة الا سـا ت ملللج تخذه س يعىل ما 
تدابري  . لمن تكل ا

تجديد .32 نوات غري قابةل  بة ملدة حمددة خبمس  لليعني مدير ا سـ لشع ند انهتاء املدة احملددة، ال يكون أهال ألي . َّ عو
بو ينصب آخر يف الو  .م

 اجعةبند املر طاء

نوات .33 ثاق للمراجعة مرة لك ثالث  سـخيضع هذا ا تضت احلاجة ذكلملي ها إن ا ق، أو   وجيب أن تضمن .قبل
شطة الرقابة اإلدارية يع أ مية  بقى مظةل  ثاق أن  تعديالت املدخةل عىل هذا ا نا مجل ي ي سلل  .مل

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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يغة املعدةل َّا  لص

ساابتال حلتصاصات مراجع ا   اخلاريجخ

ساابت يتوىل .1 ناديق اخلاريج حل مراجع ا بو، مبا فهيا ا بو والاحتادات اليت تديرها الو ساابت الو لصمراجعة  ي ي ح
تأكد مما ييل سب ما يراه رضوراي  ساابت اخلاصة،  تامئية وا يالا ح حل لن  :س

بو وجسالهتا؛ )أ( متىش ودفاتر الو ية  ياانت املا يأن ا ل تب  ل

ياان )ب( ية الواردة يف ا يات املا بوأن ا ل توجهيـات للعمل يـة وغريهـا مـن ا نظـام وأحـاكم املزيا متىش والالحئـة وا لت  ن ل ت
بقة؛  ملطا

يق مبوجــب  )ج( تــد ندوق قــد خــضعت  نقديــة املودعــة يف املــصارف أو ا يــة واألمــوال ا قوأن األوراق املا لل لــص ل ل
بارشة من هجات اإل ها  مهادات مت  سلم يةتش ية  سا ية  بو أو مبوجب  ها الو تعامل  فعليداع اليت  ب ح معل ي  ؛معت

ية املعلقة علهيا؛إوأن  )د( توى األ ية عىل  بة ادلا مهجراءات املرا سـ مخل  ق

يه من اإل )ه( يد لك األصول واملوجـودات واخلـصوم والالزتامـات ولك مـا ضوأن ما ير بق عىل  قجراءات قد  ط
 .هو فائض وجعز

ساابت  .2 ندات املؤيدة اليت يقداخلاريج حلملراجع ا هادات وا بول لك ا ية  توحده صال ش ق ملسح هما املدير العام أو ل
ية، مبا فهيا جسالت اللوازم واإل سجالت املا يق مفصلني يف لك ا تاره من حفص وتد بارش ما  لها وهل أن  ل خي قي مدادات بعض

 .واألهجزة واملعدات

ساابت  .3 سجالت اخلاريج حلملراجع ا ناسب عىل لك ادلفاتر وا تابعني هل حرية الاطالع يف أي وقت  لواملوظفني ا مل
ساابت وغريها من ا تربها مراجع ا حللواثئق اليت  بارشة املراجعةاخلاريج يع تاح املعلومات . ملرضورية  توناء عىل الطلب،  ب

يازية ويوافق املدير العام  نفة عىل أهنا معلومات ا تا نه املدير العام(مملص سؤول اذلي  يأو ا عىل أهنا رضورية ألغراض ) يعمل
نفة عىل أهن ساابت واملعلومات ا ملصمراجعة ا ساابت . ا رسيةحل تابعون هل ابحرتام اخلاريج وحلويلزتم مراجع ا لاملوظفون ا

يازي أو تكل املعلومات  متالطابع الا نفني وال جيوز هلم الاتفاع  نفة يف هذين ا يح هلم من املعلومات ا رسي ملا أ با ن لص ملص ت ل
ية املراجعة بارشة  تعلق  بعملإال فامي  ساابت . مي بو ولك أن يلفت نظراخلاريج حلوملراجع ا ية للو ية ا ئات الرئا ي ا ن سـ ملعي له

ية بو ملعنالاحتادات ا نة الو ي و تقةل للرقابةجل شارية ا سـالا ملت نفة إ س سمح هل فهيا ابالطالع عىل املعلومات ا ملصىل أي حاةل مل  ي
تربها رضورية ألغراض املراجعة يازية واليت ا ععىل أهنا معلومات ا  .مت

ساابت  .4 حليس ملراجع ا يةاخلاريج ل ساب، عىل أن هل أن يلفت نظر املدير العام حأي صال ىل أي إح لرفض أي 
شأهنا تدابري الالزمة  تخذ ا بة  نا مية أو  شك يف أهنا  بية  ل ي سـ ي لمعل م ناء مراجعة . سل ثوبلغ لك الاعرتاضات املرفوعة أ ّت

يات أو غريها  ساابت عىل تكل ا لعملا  .ىل املدير العام فوراإحل

ساابت  .5 بو ويوقع رأيهاخلاريج حليديل مراجع ا ية للو ياانت املا يبرأيه عن ا ل ية . لب نارص األسا سـوشمل الرأي ا لع ي
ية تا لا  :ل

ية بعد مراجعهتا؛ )أ( ياانت املا لحتديد ا  لب

ية إشارة إو )ب( سؤو لىل  ساابتإم ية مراجع ا سؤو بو و حلدارة الو ل م  ؛ اخلاريجي

ساابت؛إشارة إو )ج( بعة يف مراجعة ا حلىل املعايري ا ملت
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نجز؛ووصفا ل )د(  مللعمل ا

يث ما ييل )ه( ية من  ياانت املا بريا عن الرأي يف ا حو ل ب  :لتع
ية توحض، عـىل حنـو مـرض "1" ياانت املا لأن ا يـات ،لب لعمل الوضـع املـايل يف اترخي انقـضاء الفـرتة وتـاجئ ا ن

بارشة يف تكل الفرتة  ؛ملا
بة املذكورة "2" ياسات احملا ية أعدت وفقا  ياانت املا سـوأن ا سـ ل لب  ؛ل
سابقةوأ "3" ية ا تفق مع ما مت اعامتده يف الفرتة املا بقت عىل أساس  بة  ياسات احملا لن  ل ي ط سـ  .سـ

رشيعي؛ )و( نظام املايل واألساس ا بارشة  يات ا ثال ا بريا عن الرأي يف مدى ا لتو لل مل لعمل ت  متع

 واترخي الرأي؛ )ز(

ساابت  )ح( به؛اخلاريج حلوامس مراجع ا  منصو

ساابإوشارة  )ط( ية، اخلاريج ت حلىل تقرير مراجع ا ياانت املا لعن ا تىض األمر ذكلإلب  .قن ا

ساابت  .6 ية ما ييلاخلاريج حليذكر مراجع ا ية للفرتة ا يات املا نيف تقريره عن ا ل  :ملعلعمل

 نوع الفحص اذلي أجراه ونطاقه؛ )أ(

تضاء )ب( ند الا ساابت أو دقهتا، مبا يف ذكل ما ييل  قومدى اكامتل ا ع  :حل
يحاملعلومات الرضورية  "1" ساابت عىل حنو  حصسري ا حل  ،لتف
ساب "2" سلمه ومل يرد يف ا بلغ اكن من املفرتض  حلولك  ت  ،م
ية "3" ياانت املا يده أو ذكره يف ا رشوط مل يرد  بلغ موضع الزتام نظايم أو  لولك  لب ق  ،مم
ية "4" ندات املؤيدة الاك نفقات غري املدعومة اب فوا ملست  ،ل
ساابت سلاميإوما  "5" سك دفاتر ا حلذا اكن  بغي اإل. م يـاانت مـن إشـارة ينو تـضح دلى تقـدمي ا بىل مـا  لي

باد سقئمحاالت مادية شاذة عن  بقة عىل أساس  بوةل عامة وا بة ا ت احملا ملط مسـ  ،ملق

بغي أن يلفت  )ج( سائل األخرى اليت  ينوا يـةإمل بـو ولك الاحتـادات ا يـة للو ية ا ئات الرئا نلهيا نظر ا ي ن ســ ملعي ملع . له
ث يل ا ملومهنا ما ييل عىل   :السب

 ،حاالت الغش الفعيل أو الغش الافرتايض "1"
بو وغريها من األصول واملوجـودات هدار أو اإلوحاالت اإل "2" سلمي ألموال الو ينفاق غري ا ن اكنـت إو(ل

مية ية  ية ا تعلقة اب ساابت ا سلا ن لعمل مل  ،)ملعحل
نطاق "3" بو مبرصوفات واسعة ا ثقل اكهل الو نفقات اليت من شأهنا أن  لوا ي ت  ،ل
بــة اإلو "4" نفقــات أو اللــوازم واقأي خلــل عــام أو خــاص يف نظــام مرا مــدادات واألهجــزة إلليــرادات وا

 ،واملعدات
بـارشة  "5" يـة بعـد  بـو ولك الاحتـادات ا يـة للو ية ا ئـات الرئا تفق ويـة ا نفقات اليت ال  موا ن ي ن ســ ي ن ت ملعل ملع له

ية سب األصول يف املزيا تحويالت املرصح هبا  نا ح  ،ل
ن "6" تجاوزات يف ا لوا ية؛ل سب األصول يف املزيا تحويالت املرصح هبا  يجة  نفقات املعدةل  ح لل  نت
يه "7" تفق واألساس القانوين اذلي تقوم  نفقات اليت ال  علوا ت  ،ل

تعلق ابللوازم واإل )د( ساابت أو انعدام حصهتا فامي  يوحصة ا سب اجلرد وحفـص حل حمدادات واألهجزة واملعدات، 
سجالت  .لا
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تقارير وعالوة عىل ذكل ، جيوز أن شري ا ل   :ىل ما ييلإت

يات من املعزتم  )ه( تجدة عهنا أو أي  ية سابقة وردت معلومات  سوبة عن فرتة ما يات  معلأي  سـ ل حم ممعل
بدو اطال بذ فامي  ية الحقة ومن ا يبارشهتا يف فرتة ما حمل ل ية للوم ية ا ئات الرئا نع ا سـ ملعي ية يبله ملعنو ولك الاحتادات ا

بقا  .مسـعلهيا 

ساابت  .7 يقات عىل تقرير املدير العام املايل اخلاريج حلملراجع ا ية املراجعة وأي  تاجئ  شأن  تعلأن يرفع مالحظاته  معل ن ب
با  نا تربه  سـمما  ية أو إميع بو ولك الاحتادات ا ية للو ية ا ئات الرئا نىل ا ي ن سـ ملعي ملع  .ىل املدير العامإله

ية املراجعة حمدودا أو إ .8 ساابت إمعلذا اكن نطاق  تطع مراجع ا حلذا مل  ية، احلصول عىل اإلاخلاريج يسـ فبااتت الاك ث
هاإف ية كام ورد  يات املا يقاته وعواقهبا عىل الوضع املايل وا باب  بني ذكل يف رأيه وتقريره، موحضا أ تسجيلنه  ل لعمل تعل سـ  .ي

ساابت .9 يح للمدير  اخلاريجحلال جيوز ملراجع ا بل أن  تقاد  ت، يف أي حال من األحوال، أن يضمن تقريره أي ا يق ن ِّ
يقهالعا سأةل موضع  رشح ا ية  تعلم الفرصة الاك مل ل  .ف

ثالث[  ]لييل ذكل املرفق ا
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نص املعدل َّا  ل

تقةل للرقابةال شارية ا بو الا نة الو سـتصاصات  ت ي ملجل س  خ

باجة .ألف  يادل

مترب  .1 نعقدة يف  بو ا ية العامة للو سبوافقت ا مل ي ية2005مجلع نة الربانمج واملزيا تابع  ن عىل اقرتاح الفريق العامل ا للج شأن ل ب 
ثاين  بو وفقا للمرفق ا يق للو نة تد شاء  لإ ي جل ًن مترب . A/10/41ثلويقة لق بو عىل 2010سبويف  ية العامة للو ي، وافقت ا مجلع

بح GA/WO/13/39ثاقرتاحات واردة يف الويقة  نة  ية ا يري  شأن  تص  للج سم تغ لب تقةل للرقابة"ت شارية ا نة الا سـا ت ملللج " س
ها وتعاقب أعضاهئ بو عىل قوواف .اتشكيلوتعديل إجراءات  ية العامة للو يت ا  ختصاصاتالا  املدخةل عىلتعديالتلامجلع

مترب :يلي كام مترب ؛GA/WO/15/34ثالاقرتاحات الواردة يف الويقة ، 2007سب يف  ، الاقرتاحات الواردة يف 2010سب ويف 
مترب ؛GA/WO/13/39ثالويقة    GA/WO/2/04 ثالاقرتاحات الواردة يف الويقة، 2011سب ويف 

Rev3/16/PBC/WO توبر ؛   REV 10/41/GA/WO. ث، الاقرتاحات الواردة يف الويقة2012كويف أ
02/19/PBC/WO.   

يات .ابء سؤو لالوظائف وا  مل

تقةل للرقابة .2 شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملجل يةس ئة فر ع يه  يةللجمعية العامة و  اتبعةهي ننة الربانمج واملزيا هيئة ويه  للج
بة ية للمرا شورة وخار قتقةل إلسداء ا ج مل بة وسائل سالمة عضاء حول  ادلول األلتقدمي الضامانت إىلت ئنش، أمسـ قاملرا

ية بوخلادلا يهتاي يف الو ياهتا اإلدارية . عل وفا سؤو بة والاضطالع  ساعدة ادلول األعضاء عىل أداء دورها يف املرا لوهتدف إىل  مب قم
بو تلف أعامل الو تعلق  يبوجه أفضل فامي  مبخ ثل واليهتا فامي ييل. ي  :تمتو

ية )أ( بة ادلا خلالهنوض ابملرا  : من خالل ما ييلق
بة والفعاةل  "1" نا ية ا بة ادلا يات املرا تدابري اإلدارة من أجل احلفاظ عىل  تظم  يمي  سـإجراء  مل خل معل ل قن متق

يذها؛  تنفو
ية  "2" توايت اإلدارة املا يص، يف احلفاظ عىل أعىل ما ميكن من  يفة ا هام، من خالل و لواإل سـ متح مظ ل س

 ومعاجلة أية خمالفات؛
يق "3" تعراض  بوا ته؛تطسـ نظام املايل وفعا ي ا  لل
تصدي للخطر؛ "4" يمي اإلدارة ومهنج ا تعراض  لوا  تقسـ
نع  "5" شف املايل و نة وا يات ا ثل أخال تحقق واملقابةل يف جماالت  تعلقة اب بات ا تعراض الرت موا ق م لكي ه ل مل ملسـ ت

ترصف؛  لالغش وسوء ا

تلف وظائف "6" نوية   تعراض اخلطط ا خملوا سـ تقدم  وييالو الرقابة يف لسـ ية بلوا جلنة الربانمج  إىلصتو
ية  .العامتدها نواملزيا

 :وتركزي موارد الرقابة من خالل ما ييل )ب(
بهتا؛ "1" بو ومرا يق ادلاخيل يف الو تد ية ا تعراض فعا قا يق ل ل  سـ
ساابت؛ "2" ته ملراجعة ا ساابت اخلاريج مبا فهيا  نظر مع مراجع ا حلوبادل املعلومات ووهجات ا خط حل ل  ت
ية  "3" يةلوالهنوض بفعا ساابت اخلار يق ادلاخيل ومراجعة ا تد ييت ا يق بني  جا حلق ل معل تعراض لتنسـ سـ وا

يةالرقابة تغطية  بوللكا تلف وظائف الو ي  يهناو ،خمل ببمن  تب ة شع  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية و تد مكا ق  أمنيل
نة وماملظامل و يات ا ملهتب أخال ق شؤونمكتب ك ية لمدير ا  ؛)املراقب(ل املا
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تأكد من أن "4" نة مبا يوفر الضامانت لوا بة قد جرت ومتت خالل ا يق واملرا تد تعلقة اب بات ا سـ الرت ل لمل ق ق تي
ية العامة تضهيا ا مجلعالرضورية اليت   .تق

يق من خالل ما ييل )ج( تد قواإلرشاف عىل أداء ا  :ل
ناسب وبطريقة فعاةل ومال "1" يق يف الوقت ا تد يات املرتبة عىل ا تو تجابة اإلدارة  بة ا ملمرا ل ت ص لل قسـ  مئة؛ق
يق؛ "2" تد يات املرتبة عىل ا تو يذ ا بة  قومرا نف لق ت ص ل  ت
نظام املايل؛ "3" رشوط ا توايهتا وفقا  ية و ياانت املا سلمي ا بة  لومرا حم ل ب لت ً ل  ق

يةل جيوزمساعدةو )د( ننة الربانمج واملزيا متس لج  من  ،حمددةلب اطمن م امي قد يكون دلهياف  من حني آلخرتلأن 
تقةل للرقابة شارية ا نة الا سـا ت ملللج تعرض أو تر س بة اقبتسـأن   .حمددة رشوعاتملانشطة وأاأل  قمبا يف ذكل مرا

تقةل للرقابة ِّوتوجه )ه( شارية ا نة الا سـا ت ملللج ندرج مضن  س شؤون اليت  ية يف ا نة الربانمج واملزيا ياهتا إىل  تتو ل ن جل ص
تصاص  تقةل للرقابةاخا شارية ا سـنة الا ت ملللج باس نا تربه  سب ما   ،ً سـ تع  .عىل ما ييل وتعمل ،مح

تعراض  "1"  ن مضمونسـا ته لا بو للرقابة اإلداريةميثاق  "همرفقاتوحئظام املايل وال  )املرفق األول ("يالو
ساابت اخلاريجو" تصاصات مراجع ا حلا ثاين" (خ نةو) "لاملرفق ا تصاصات  جلا بوخ شاريةي الو تقةل للرقابةست الا " ملسـ ا
ثالث( نواتمرة يف  )لاملرفق ا ية عىل األقل سـلك ثالث  تحقق من بغ،  لثاالا ية  للمعايهامت نري ادلوية للمامرسات ا ملهل

يات  تو يق ادلاخيل وتقدمي ا لتد ص ل يةلقلل ننة الربانمج واملزيا  .ج

تاجئ "2"  تعراض  نا ية  اتعمليلا سـ لتقيمي لاجلارية خلادلا
سني /الضامنبرانمج يف إطار  للجودة اذلايت  اجئتنابإلضافة إىل لتحا
تقل، وفقا للمعايري ادلتقارير  تعراض اخلاريج ا ًالا سـ لوية ملسـ

يق ادلاخيل الصادرة عن  تد ية  قللمامرسات ا لل معهد املدققني ملهن
يني نواتخلادلا     .عىل األقل  سـ مرة لك مخس 

 العضوية واملؤهالت جمي

بارا من فرباير  .3 ت2011عتا شارية ا نة الا تكون ا سـ،  ت للج ملسـ بعة أعضاءس متون إىل األقالمي سـقةل للرقابة مؤلفة من  ين 
بعة لدلول ية ا لسـاجلغرا بوف يار جترهيا . ي األعضاء يف الو ية ا بعة عقب  يني األعضاء ا ية  نة الربانمج واملزيا توىل  تو معل سـ تع ن خجل ل ست

تقةل للرقابة شارية ا ية الا بو احلا نة الو هذا الغرض وساعدها يف ذكل  نة  شـهئا ا سـئة حتكمي  ت ل ي جل ت للج ن ملي سه توف وإذا . لت يسـمل 
ية املعايري اليت قلميأي مرحش من أية مجموعة إ ية العامة ّ تحكمي وفقا لقرار ا ئة ا ها  مجلع  ل هي ث من الويقة 30الوارد يف الفقرة (تضع

WO/GA/39/14 ( نة يف الفقرات يعني املرحش األعىل WO/GA/39/13ث من الويقة 26 و22 و21 و15 و14ملبيّا  ،ّ فسـ
ميي يهل اإل تقةل للرقابة أاي اكن  شارية ا نة الا يمي ا يال يف  قلتأ ث سـ ت للج مته مل س بني يف الويقةوكام. تق ث هو  ّ ، WO/GA/39/13 م

تعانة خبدماهتام ية من أجل الا يق احلا تد نة ا يني  بريين اخلار سـتفظ اب ل ل للج خل قيح ج ُ بريان . 2011  حىت هنايةسـ تع ا خلولن  يمت
تصويت يان بأي حق يف ا لاخلار  .ج

تقةل للرقابة كام ييل .4 شارية ا نة الا تعاقب ألعضاء ا ية ا نفذ آ سـو ت للج ل ملل س ّ  :ست
نوات يف اإلجامل؛ال ي "1" تقةل للرقابة ملدة تزيد عىل ست  شارية ا نة الا سـعمل أي عضو يف ا سـ ت ّللج مل  س
بارا من فرباير  "2" تقةل للرقابة اجلديدة، ا شارية ا نة الا تيعمل أربعة أعضاء يف ا سـ ت عللج مل ، ملدة ثالث 2011س

تجديد ملدة واحدة أخرية؛ للنوات قابةل   سـ
نة  "3" تجديد؛للجيعمل ثالثة أعضاء يف ا نوات غري قابةل  تقةل للرقابة اجلديدة ملدة ثالث  شارية ا للالا سـ سـ ملت  س

يق ع  "2)"ه(2ىل الفقرة لتعلا
 

بني يف معايري ية  مكام هو  شورة ا يني وا لعملهد املدققني ادلا مل خل مع
شأن جودة الربانمج و1310-1 ياميت  ب ا  PA1312-1لتق

ية و ياميت ادلا خلا ية ويه مطوعة PA1312-1لتق ياميت اخلار ج ا لتق
تخصصة تحدة وواكالهتا ا بقة عىل األمم ا ملألحاكم املعايري ا مل  ملط
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تقةل للرقابة يف  "4" شارية ا نة الا سـحتدد مدة معل األعضاء اجلدد عن طريق حسب القرعة يف أول اجامتع  ت ملللج س
 ؛2011عام 

شا "5" نة الا يع أعضاء ا ثالث األوىل، يعني  نوات ا تبعد انقضاء فرتة ا للج مج ل سسـ ّ تقةل للرقابة ملدة ثالث ل ملسـرية ا
نصوص علهيا يف الفقرة  تجديد مرة واحدة، فامي عدا احلاةل ا ملنوات قابةل  لل  أعاله،" 3"4سـ

متي  "6" سه اذلي  تقةل للرقابة مبرحش من اإلقلمي اجلغرايف  شارية ا نة الا ينبدل لك عضو من أعضاء ا نف سـ ت ملللج س يُست
يه متي إىل. لإ ثةل ينوإذا اكن العضو اخلارج  بدل بعضو من اجملموعة أو اجملموعات غري ا ثل آخر،  ها  َّ مجموعة  ملم تمم فسيُسل

نة تحكمي وفقا لقرار . للجيف ا ئة ا ها  ية املعايري اليت  توف أي مرحش من أية مجموعة إ لولكن، يف حال مل  ي مي هسـ تضعي قل ّ
ية العامة  نة يف ) WO/GA/39/14 ث من الويقة30الوارد يف الفقرة (مجلعا  من 26 و22 و21 و15 و14الفقرات ملبيّا

يهل WO/GA/39/13 ثالويقة تقةل للرقابة أاي اكن  شارية ا نة الا يمي ا يال يف  يعني املرحش األعىل تأ ث،  سـ ت للج ه متسـ مل سف تق ّ
ميي  .قلاإل

ناير  "7" بارا من  نة اجلدد ا يار أعضاء ا بعة يف ا يار ا ية الا يبق  ت للج ت ت ت معل عتط خمل بني يف 2011ّخ ّ أيضا، كام هو  م
تقةل للرقابة، فامي عدا WO/GA/39/13ث من الويقة 28لفقرة ا شارية ا نة الا يار أعضاء جدد  سـ، يف حاةل ا ت للج ملت س خ

نصوص علهيا يف الفقرة   أدانه؛" 8"4ملاحلاةل ا
نة  "8" تقاةل أحد أعضاء ا يار يف حاةل ا ية الا تعانة بقامئة اخلرباء احملددة أسامؤمه يف  للججيوز الا سـ ت معل خسـ ّ

شاري ناء مدة معهلستالا تقةل للرقابة أو وفاته أ ثة ا  .ملسـ

نة وانئب الريس .5 تقةل للرقابة ريس ا شارية ا نة الا تار أعضاء ا ئو للجئ سـ ت للج ملخي  .س

تحلون ابملؤهالت واخلربة  .6 ية  نة الربانمج واملزيا يهنم  تحكمي من أن املرحشني اذلين تويص هبم ليك  ئة ا يوتأكد  ن جل تع ل ي ّت ه
ت ثل ا لاملطلوبة يف جماالت  يا املعلومات وإدارة املوارد م نولو شؤون القانوية و بة وإدارة اخملاطر وا يمي واحملا يق وا جد تك تق نق ل سـ ل

تعاقب توزيع اجلغرايف وا يار مبعايري اخلربة وا ية الا ية واإلدارية؛ وسرتشد يف  سائل املا ية ا رشية و لا ل ت معل ي ل خمل ُ بق تحاول . لب سـو
ية إ يهتا الهنا تو تقدم  ند ا تحكمي،  ئئة ا ص ب ل ع ل توازن هي هارات واخلربات وا توافق ومزجي ا ية، أن تضمن ا نة الربانمج واملزيا لىل  ل ن ملجل
نة معوما يل ا ساء يف  للجبني الرجال وا تشكن يهتم ونزاههتم . ل تعداد املرحشني للعمل والزتاهمم و همنوتراعي يف ذكل درجة ا سـ

يهتم تقال لوا تقةل للرقابة عضاء وز ألجيال و. سـ شارية ا نة الا سـا ت ملللج بارشة فراد ال ألوس بو ملأرسمه ا يني يف الو يالرتحش  للتع ّ
نوات بعد انقضاء مدة واليهتم يةل امخلس  بارشة خالل مدة واليهتم و بارشة أو غري  سـبطريقة  ط م وجيب عىل املرحشني أن  .م

بو الر مستوا إتقاهنم لغات الو ي ية هباية ومعرفهتميثب نة الربانمج . نسـ، وخاصة اإلنلكزيية أو الفر يات إىل  تو ند تقدمي ا جلو ص ل ع
تقةل  شارية ا نة الا يني يف ا ية اخلاصة بلك األشخاص املرحشني  ية ا سري اذلا تحكمي ا ئة ا يح  ية،  سـواملزيا ت للج تع ن ت ل ل ي ملن لل ملع سه سـتت

 .للرقابة

تقةل  .7 شارية ا نة الا بغي أن تكون ا سـو ت ملللج س يةين تا لللرقابة جامعة للكفاءات يف اجملاالت ا  :ل

نظمة؛ )أ( تعلقة بعمل ا ية ا ية أو ا شؤون ا ملاإلملام اب مل تخصص ن لل  لتق

نظامت ابحلجم ذاته؛ )ب(  مواخلربة يف إدارة 

يهتا؛ )ج( ها وثقافهتا و نظمة، مبا يف ذكل أهدا هم األوضاع العامة اليت تعمل فهيا ا نو ف بف  مل

هم دقائق الوضع ا )د( ِو نظمةف ساءةل يف ا يالك ا ملإلداري و مل  .ه

تحدة )ه( نظومة األمم ا بة أو اإلدارة يف  ية يف املرا ملواخلربة العا مل  .ق

ية ادلوية/لواخلربة ادلوية و )و( لأو احلكو  .م
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ها، أو يلموا هبا من خالل  .8 يهتا وثقافهتا والقواعد اليت  نظمة و بغي أن يكون األعضاء عىل إملام بأهداف ا حتمكو ن بن مل ي
شاركهتابر شاور مع ادلول األعضاء و بو اب نظمه أمانة الو يدي  مانمج  ت ي ت له  .مت

نصاب القانوين دال  لالاجامتعات وا

هر .9 يا مرة يف لك ثالثة أ تقةل للرقابة اجامتعا ر شارية ا نة الا شتعقد ا ً ّ مسً سـ ت ملللج  .س

تقةل للرقابة عىل األقل ليك .10 شارية ا نة الا سـوال بد من حضور أربعة من أعضاء ا ت ملللج نصاب القانوينس متل ا ل   .يك

بو أو غريمه حلضور الاجامتعات .11 سؤولني يف أمانة الو تقةل للرقابة أن توجه دعوة إىل ا شارية ا نة الا يوجيوز  مل سـ ت ملللج  .س

تعراض .هاء تقارير والا سـإعداد ا  ل

تظام .12 ها اب تقةل للرقابة ادلول األعضاء عىل  شارية ا نة الا نتطلع ا سـ ت معلللج مل س نة بعد وعىل وجه اخلصوص،. ُ للج تعمل ا
نة الربانمج  بو وإعداد تقرير توزعه عىل  نظمي اجامتع مع ادلول األعضاء يف الو ية عىل  جلانعقاد لك واحد من اجامتعاهتا الر ي ت مس

ية  .نواملزيا

ية .13 نة الربانمج واملزيا نواي إىل  تقةل للرقابة تقريرا  شارية ا نة الا نتقدم ا جل سـ سـ ت للج ًسـ ً مل نويروتقري س عية مجلاو  موجزسـ 
بو يق ادلاخيل واخلاريج يالعامة للو تد ها لوظائف ا تعرا نادا إىل ا ق ا ض لت سـ ً بو يف اس  . مع األمانةهتافاعالتإىل ويلو

تقةل للرقابة يف تقارير  .14 شارية ا نة الا سـنظر ا ت للج ملت ساابت س نة الربانمج حلمراجع ا تقل املقدمة  للجاخلاريج ا ملسـ
ن نظر فهيا  يقات  ية وتديل  جلواملزيا ت تعل لن ية ب تقاريربغية نة الربانمج واملزيا لسري تقدمي ا ية العامةتي  من 11.8 ًوفقا للامدة للجمع 

نظام املايل   .لا

ها  .13.15 تقةل للرقابة وطريقة  شارية ا نة الا نوات، والية ا معلتعرض ادلول األعضاء مرة لك ثالث  سـ ت للج سـ ملسـ ست
تعاقب يار وا لوعضويهتا وإجراءات الا تفظ ادلول األعضاء رمغ . خت تعراض يف حتو سـذكل بإماكية طلب إدراج ذكل الا ن

ية نة الربانمج واملزيا نجدول أعامل أية دورة من دورات   .جل

بو واو  يادلمع من أمانة الو

بة  .14.16 ساعدة من خارج  بغي أن تأيت هذه ا تقةل للرقابة، و شارية ا نة الا بو ادلمع إىل ا شعتقدم أمانة الو مل سـ ت للج يني مل س
يق ادلاخيل والرقاب تد بو  قالو لل يةاإلدارية ة ي شفا ساءةل وا بديئ ا فوفقا  ل مل مل تقةل . ً تفرغة و ساعدة شلك خدمة  تخذ هذه ا سـو ممل ّ م ّت س

تقةل للرقابة شارية ا نة الا ية والعامة مقدمة عىل أساس نصف الوقت كأمانة  ئة ا سـيف ا ت للج ملن سه ّ مل ومن وظائف هذه . لف
ية ما ييل ية وا ساعدة اللو نا لتقمل سـيت) أ: (جست نة . داريوإ جتقدمي دمع لو للجويرتتب عىل ذكل وجوب اإلعداد الجامتعات ا

تقارير؛  رشوعات ا ساعدة عىل إعداد  تقةل للرقابة وحضورها وا شارية ا لالا مل سـ مت مل يام بعمل جوهري وتقين يف ) ب(س لقوا
توي عىل معلومات أسا بحث وإعداد واثئق  تقةل للرقابة وشمل ا شارية ا نة الا تحضري الجامتعات ا حتا ل ي سـ ت للج ملل سـية س

تقةل للرقابة شارية ا نة الا سب طلب ا سائل أخرى  سـو ت للج ح ملم  .س

ية زاي  ناملزيا

تاكيف  .15.17 تقةل للرقابة تغطي ا شارية ا نة الا تني اعامتدات خاصة  يهتا لفرتة ا بو يف مزيا لتكفل الو ل سـ ت للج ملي س نسـ لن
يه ا سب ما  شطة املوافق علهيا وما يرتتب علهيا من نفقات،  نوية املربطة ابأل تضا ح ن ت تقسـ نةل للجتصاصات ا وعىل وجه . خ

شارية  نة الا يا وحضور أعضاء ا بد سة أايم  تغرق لك واحد مهنا أربعة إىل  ية  تحديد، عقد أربعة اجامتعات ر تا للج ئ مخ سـ مس سل م ي
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ية  ساعدة جوهرية و سب ما هو مطلوب وتقدمي  ية واجامتعات أخرى  نة الربانمج واملزيا تقةل للرقابة اجامتعات  با م ح ن جل تسـ مكمل
يةملوخدمات ا  .جشورة اخلار

ته .16.18 بو املايل وال نظام الو تقةل للرقابة وفقا  شارية ا نة الا بو نفقات أعضاء ا حئوتحمل الو ي ل سـ ت للج ي ًت مل  .س

 املعلومات الرضورية حاء

ها وبأي .17.19 تعلقة جبدول أعام تقةل للرقابة ابلواثئق واملعلومات ا شارية ا نة الا بو ا لتزود أمانة الو مل سـ ت للج ملي س  ةّ
بل انعقاد لك اجامتع رمسيأخرىوجهية معلومات  بكر  ق يف وقت  يع املوظفني . م رشوط إىل  نة نفاذ غري  يكون  مجو للج مسـ

سجالت نفاذ إىل ا نظمة، فضال عن ا شاريني يف ا لواخلرباء الا ل مل  .ست

ثالث والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل

 

 


