
 

 

 

WO/GA/39/6 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي سطس 20: لا  2010 غأ

  لويبوالعامة ل ةمعياجل

  )الدورة االستثنائية العشرون(التاسعة والثالثون االجتماعات  سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

  مراجعة ميثاق التدقيق الداخلي
  األمانةمن إعداد

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 يق ادلاخيل علوماتمحت تد ثاق ا قمراجعة  ل تقدم ). WO/PBC/15/14ثالويقة ( مي ّو سـ
نعقدة يف دورهتا ثالويقة ية ا ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو مل إىل  ن ن ي سة ملعجل مترب 3 إىل 1من عرشة ماخلا  .2010سب 

نة خبصوص هذه الويقة يف  .2 ية ا ثوميكن الاطالع عىل تو للج يات"ص تو صملخص ا نة الربانمج ل جل الصادرة عن 
ية يف دورهتا  سة نواملزيا نعقدة من عرشة ماخلا مترب 3 إىل 1ملا  ).A/48/24ثالويقة " (2010سب 

بول العامة ةعيمجلاإن  .3 املوافقة عىل   مدعوةيلو
ية الواردة يف  تو صا ، كام يه WO/PBC/15/14ثالويقة ل

 .A/48/24ثواردة يف الويقة 

 ]فقييل ذكل املر[
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WO/PBC/15/14 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010ل يويو 13: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

  الدورة اخلامسة عشرة
مترب 3 إىل 1جنيف، من   2010سب 

  مراجعة ميثاق التدقيق الداخلي
 من إعداد األمانة

سب ما قد 32وفقا للفقرة  .1 ثاق،  يق ادلاخيل، جيب مراجعة ا تد ثاق ا ت من  حم ي ل ملي .  أعوام3قتضيه احلاجة، لك ق
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية يف مرفق هذه الويقة تد ثاق ا ثويرد اقرتاح األمانة ملراجعة  ل قي  .م

يغة  .2 يق ادلاخيل يف  تد بو  ثاق الو يان يف امللحق األول ويرد  تعديالت املقرتحة ظاهرة  صوترد ا لل ي ي للع قل  يف 20071م
ثاين  .لامللحق ا

شودة من املراجعة اليت تقرتهحا األمانةويف ما ييل األغراض الر .3 نية ا ملسـ  :ئي

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  )أ ( تد ثاق  يق ادلاخيل إىل  تد ثاق ا قحتويل  للق ي ل مي تطلب ذكل ذكر همام . م يو
ية يع اجملاالت ا يمي، يف  نة وا يق واملعا يق ادلاخيل وا تد نالرقابة اإلدارية األربع، أي ا مج ي ملعل تق تحق لق . ل

ثاق، الفقر(  )18 إىل 12 و10 و5 و3 إىل 1ات مليا

يمي  )ب ( هوم ا ية احملددة وتعريف  ناسب من اإلشارات املر تقإضافة ما  لملف جع ثاق، الفقراتن . (ي  )14 و2مليا

يق، وإضافة إشارة   )ج ( يغ عن ا يق وا ية وتعريف ا ية احلا تحقوزايدة الوضوح يف اإلشارات املر لتحق بلل ل لتجع
ب يق عن  يغ عن ا ية إىل إجراء ا كمر بل لتحقجع سؤولني لت يق(ملار ا تد نة ا ية  تو قمعال  ل جل ص ثاق، ). (ب مليا

 . )21 و20 و5 و2الفقرات 

                                                           
ثاين، والويقة WO/GA/34/15ثالويقة  1 ث املرفق ا  .40 الفقرة WO/GA/34/16ل
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تظمل واحلصول عىل حامية املدير العام من رد   )د ( نص رصاحة عىل حقوق العاملني غري املوظفني يف ا ّوا ل ل
هم تقايم عىل  تظلما  .ن

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية   )ه ( تد بة ا ية ملدير  تقال قوضامن الا ل شع ل بة(سـ هامه، ) لشعا مبند اضطالعه  ع
ته يف العمل  تقال يفضال عن ا ثاق، الفقرة (لسـ  )4مليا

بة ابمس   )و ( نصب ريس ا لشعحتديد  ئ بة"م ثاق، الفقرة " (املدقق ادلاخيل" لويس جمرد " لشعمدير ا  )4مليا

يني ملدة   )ز ( شرتكة، أي  يش ا ية من وحدة ا تو ثاال  بة ا يني مدير ا تعحتديث اجلزء اخلاص  مل ص ل ت شع لتفتتع ً م ل ب
تجديد، ترتاوح بني حمد ثاق، الفقراتن ( أعوام 7 و5للدة غري قابةل  ، علام بأن املدة املقرتحة )31 و30مليا

ناصب  بع يف  تة أعوام عىل غرار ما هو  ميه مدة واحدة  تّ مسـ ثاق احلايل، " (كبار املوظفني"ل مليا
بو) 4 الفقرة  .ييف الو

ثاق احل  )ح ( تانة ا نص احلايل مع احلفاظ عىل  يحتديث عام  مللل يةم  .لعملايل ومزيته ا

ية  .4 ية مدعوة إىل تو نة الربانمج واملزيا صإن  ن جل
يق ادلاخيل  تد ثاق ا بو ابملوافقة عىل  ية العامة للو قا ل ي ي ممجلع

 .ثوالرقابة اإلدارية كام هو وارد يف كرفق هذه الويقة

 ]امللحقييل ذكل [
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يق ادلاخيلميثاق تد بو  ق الو لل  ة اإلدارية والرقابي

 مقدمة .ألف

يق ادلاخيليضع  .1 تد تب ا يفة  ثاق إطار العمل ألداء و قهذا ا لمك ظ نظمة 1 وغريها من همام الرقابة اإلداريةملي للم 
ية الفكرية  ية  للملكالعا ترص (مل شار إلهيا فامي ييل  مبخا بو"مل ته") يالو همموحيدد  تقةل عىل إجراء : ّ مسـالعمل بصورة 

نة يب العمل يف الويمعا بة وأسا يات املرا يمي  ل و قلعمل يهنا مبا يكفل الضامانت لإلدارة تق يات  تو تقدم  لتحسبو وا ص ب ل ّي
يق رساةل  ية وعىل  حتقواملوظفني وساعدمه عىل أداء همامهتم بفعا ل بوي هاورؤيهتا  يالو يةفوأهدا . حل العامة واملر

ساءةل  ثاق هو أيضا تعزيز ا ملوالغرض من هذا ا ًي مية مقابل املال مل يادة لقوا ية لقوا بة ادلا خلواملرا ية واإلق سسـدارة املؤ
بويف   .يالو

  يف الرقابة اإلداريةتعريف املصطلحات .ابء

يهنا،  )أ (  .2 نظمة و مية أعامل أية  شارية تريم إىل رفع  ية وا تقةل وموضو ية  يق ادلاخيل  تد سا م حتق قس ت ع سـ معل مل
ية إجراءات تقدير اخلطر يمي فعا بوط  يق مهنج نظايم و ها  يق أهدا نظمة عىل  لوساعد ا مض ب مل تقت ف لحتق  بتط

شطة سني تكل اإلجراءات واأل سن اإلدارة و بة و شطة املرا نوأ تح ح لن ُ  2.ق

ية  )ب( تظمة وموضو ية  يمي  عا ن ممعل تاجئ وإجنازات أو مل يمتتقل 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  ويكفل3.جم لتق ا

يات وعرب  يدة، مع خالصات وتو ية وموثوقة و صمعلومات مدعومة ابألدةل تكون ذات مصدا مف ق
ساءةل  بو  تجابة الو ساب ادلراية واختاذ القرارات وساعد عىل ا بو يف ا ملتخلصة تأخذ هبا الو ي سـ ت ت ي كسـ م

 4.ادلول األعضاء

ية تقص  )ج( يق  ٍّا معل  واخملالفات املزعومة ومعرفة ما إذا اكنت سلوكلإساءات اللنظر يف  رمسي للحقائق لتحق
سؤولني عن ذكل شخص أو األشخاص ا ملقد وقعت، وإذا اكن األمر كذكل، معرفة ا  .ل

تخدام  )د( شري بوضوح إىل اإلرساف يف ا شري ما  تعراض يمت عىل أساس خاص لكام وجد ما  نة ا سـاملعا ي ي سـ ي
ي. املوارد أو سوء إدارة األداء تعراض  شخويقدم الا يةتسـ ية ويقرتح تدابري جزا ئصا للقضااي ا  .ملعن

 الوالية .جمي

يق ادلاخيلهمام  تكفل .3 تد قا بو  إلدارة  والرقابة اإلداريةل شورة يالو يات وا تو ياميت وا يل وا تحا ملالضامانت وا ص ل ل لتقل
تظام يقنواملعلومات اب نة وا يمي واملعا يق ادلاخيل وا تد نجز من أعامل ا تحق، بفضل ما  تق لق يل ل دافه توشمل أه. ي

توفري  ية وا سني درجة الكفاءة والفعا يةل  تلكفة وحتديد الوسائل ا يث ا بة فعاةل من  سعي إىل ضامن مرا لا ل تح ل بل لكف ح ق
تعامل املوارد ية وا يد يف اإلجراءات ادلا سـوالرت خل بوشـ بو املايل ي يف الو نظام الو ثال  ي، ابإلضافة إىل ضامن الا ل مت

                                                           
يمي1 يق ادلاخيل يه الفحص وا تد تب ا تقهمام الرقابة اإلدارية يف  ق لمك يقل ياسة خمصصة هل خارج هذا . لتحق وا يمي حتديدا يف إطار  ناول ا سـويرد  لتقت

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 شطة ا. ملطبق يق والفحص،نوأما أ تحقيمي وا لتق تحدةيف شأهنافتطبق  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

هات ا 3 ناء عىل طلب ا ية  شطة املموةل من خارج املزيا يمي األ ملعجيوز  جل بتق ن هان تعاون  معية واب ل  .ن
ند  4 متد من ا تعريف  بهذا ا لل سابعة يف الويقة 1-7مسـ ث من املادة ا بو ST/SGB/2000/8ل نة الو شأن  بوها  شائع  يمي ا بادئ ا ي ومن  جل ب لل ق تق لم

ية  تصادي وا تعاون الا ية ألغراض ا منساعدة اإلمنا ل ئ لتللم  .(OECD DAC)ق
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ته وقرار بو وال ته ونظام موظفي الو حئوال ي بة وقواعد حئ بقة يف جمال احملا ية واملعايري ا ية العامة ا سـات ا ملط ن ملعمجلع
ية ادلوية ابإلضافة إىل أفضل املامرسات لمدونة سلوك اخلدمة املد  5.ن

يازات .دال يات والا متالصال  ح

يق ادلاخيلشعبةيكون مدير  .4 تد ق ا بارة  ( والرقابة اإلداريةل يه فامي ييل  شار إ بعا ل بة"مل ًال أمام مسؤو) "لشعمدير ا
بوإدارةًاملدير العام وفردا من أفراد  ياي الو تع . لعل ا بة يمتو ية لشعمدير ا باته، وهل صال ية يف أداء وا تقال حابال ج ل سـ

تصاصاته يغ عن أي إجراء أو معل، لكام رأى ذكل رضوراي ملامرسة ا خبدء أية إجراءات وإجناز أية أعامل وا ً ّ . لتبل
سمل  بةيتو يد الامتسا من املدلشعمدير ا تأدية خدماته  فير العام  بغي أن خططيف الالامتس ج رل ين العمل، ولكن، 

ته ند . يتكون هل حرية إجناز أي معل يدخل يف إطار وال بة معل خططتستوجيب أن  يمي لشعمدير ا تق إىل 
نة عىل األقل وحيدد  بةلسـللخطر جيري مرة يف ا ّوجيب عىل املدقق .  عىل أساسه أولوايت العمللشعمدير ا

يقات املدير العام وادلول األعضاءادلا يمي  تعلخيل أن يراعي يف ذكل ا  .لتق

بةويؤدي  .5 يق لشعمدير ا تد قأعامل ا يازوالرقابة اإلدارية  ادلاخيل ل بغي . حنبأسلوب همين وطريقة حمايدة ودون ا ينو
نازع املصاحل تويص. تتفادي  هامة واملادية  نازع املصاحل ا يق  تد نة ا فوجيب إبالغ  ل ت بق ل نجل  ابإلجراءات اليت قد ةللج ا

نازع للمصاحل من آاثر غري مرغوب فهيا واحلد مهنا يف ما يرتتب عىل أي  تتدعو احلاجة إىل اختاذها  نجز . لتخف يو
بة  يق لشعمدير ا تد قلك أعامل ا ل ية وفقا والرقابة اإلدارية ّ ناية  يه العمل من  ًمبا  ن ع همتض شورة لمامرسات ليق ملوا

يدة  هد امناملوىص هبا جلا ل  يق ادلاخيلمع ية قتد تو بادئ ا تحدة، وا بعة يف األمم ا يمي وأصوهل ا جهي، وقواعد ا ل مل مل ملت لتق
يق وغري ذكل من املعايري والقواعد تحدةملاوعامة قبوةل ملا للتحقاملوحدة  نظومة األمم ا ملبقة يف  مط َّ.6 

بةويكون  .6 يقه،لشعمدير ا تد تقال عن لك الربامج واألعامل واألشطة اليت ختضع  ق  ل ن ّسـ ً ياد م ية ضامن ا حل  بغ
نجزها ية يف أعامل اليت  يواملصدا  .ق

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 ل مل مل ل
يع  تحرك يف  ها، وا بو أاي اكن نو سؤولني أو املوظفني احلاصلني عىل صفة تعاقدية مع الو موالاتصال اب مجع ل ي باين ًمل

بو بة. يالو ية العامةلشعوملدير ا مجلع الاتصال بريس ا  .ئ

بةويكون  .8 تعلق ابحامتل لشعمدير ا بارشة فامي  شاكوى أو املعلومات من أفراد املوظفني  تالم ا ي رهن اإلشارة ال ل مسـ
ها يف  بو ولوا ثال ألنظمة الو سلطة أو ختلف عن الا تعامل ا سف يف ا حئوجود حاالت غش أو هدر أو  ي ت ل سـ متع ّ ّ

شطة غري قانوية تدخل يف نطاق والية ش نؤون اإلدارة واملوظفني وغريهام أو أية أ بةن مدير ويقمي . لشعمدير ا
بة ية األشطةلشعا بو من أجل تفادي ازدوا تظمة بأمني املظامل يف الو ن اتصاالت  ي جن يد من . م يفوجيب وضع ما 

ث ها إىل جانب هذا ا ية و يياسات اإلنذار وإجراءاته ادلا خل ملسـ  .اقتطبيق

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 . نا نصوص علهيا يف نظام موظفي الو تدابري ا يوذكل دون إخالل اب مل ل
بةإىل  ئة أو برصف الشعمدير ا ل مع العمل بأهنا خا  .ًنظر قصدا عن حصهتا أو عدم حصهتاط

                                                           
ساابت اخلاريج همام ّأما  5 تقل حلمراجع ا بو املايلفتمتملسـا نصوص علهيا يف نظام الو تصاصات ا ي وفقا لال مل تهخ 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 
تفق ع 6 ية واملعايري اليت  تو بادئ ا نة وا يدة ومدوانت أخالق ا يوشمل ذكل املامرسات ا جهي ل مل ه جل تحدة، ملي يق ادلاخيل يف األمم ا تد ثلو دوائر ا مللهيا  ل قمم

يمي، ومؤمتر احملققني ادلويني تحدة املعين اب لوفريق األمم ا  .لتقمل
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بةوحيرتم  .10 يات لشعمدير ا سلمة يف إطار  تعلق بأية معلومات حمصةل أو  يه فامي  رسي وحيافظ  معل الطابع ا ت ي عل مل ّ
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 
يات  .لعملا

يب العملجالوا .هاء  لبات وأسا

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، جيب أن  شط ا نت يقخ  إداري قتد
يق يف يق األداء قوتد يق يف مايل قوتد ثال قوتد يق  متالا تعرض لألداء  املردودية يفقوتد يمي وا يات  سـو تقمعل

نة يقاتيومعا  .حتق و

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

يقللتصممي خطط مرنة  ) أ ( يق مع مراجع والرقابة اإلدارية   ادلاخيلقتد لتنسـعىل املدى الطويل والقصري اب
س ية يمت حتديدهاحلا سائل رقا ية أية أخطار أو  ية قامئة عىل اخلطر  باابت اخلاريج وابعامتد  م تغط  .لمهنج

يق ادلاخيل )ب( تد ية واحضة لاكفة وظائف ا بادئ تو ياسات و ياغة  قو لم جهي سـ يق  والرقابة اإلداريةص تد ق، أي ا ل
يميادلاخيل يق لتق وا نةلتحق وا شاور مع ادلول األعضاءيواملعا ياسات . لت وذكل اب لسـوجيب أن تضع ا

تقارير مع ضامن احلق يف إعامل القانون  نفاذ إىل ا شأن ا ية قواعد وإجراءات واحضة  تو بادئ ا لوا ل ب جهي ل مل
رسية  .لواحلفاظ عىل ا

يق ادلاخيل  )ج( تد يل  قوإعداد د لل يمي ل يل  للتقود ها وحتديهثال يق ورشها و يل إلجراءات ا ميود تعمتحق ن وجيب . لل
تصاصات شمل ذكل ا خأن  توى الفردي وظائف ي يق ً وجردا إلجراءات ملسـالرقابة اإلدارية عىل ا تد قا ل

نة يمي واملعا يوا يقلتق  .لتحق وا

يد  )د( تدابري الفعاةل قد اختذت يف غضون موا تحقق من أن ا تابعة وحتديهثا، هبدف ا عووضع أنظمة  ل ل للم
يات  يةصمعقوةل عقب تو بة الرقا بمدير ا ية حول احللشع نفذ فهيا حل، وإعداد تقارير مر ّاالت اليت مل  ت

ناسب ية املالمئة يف الوقت ا تدابري ا ملا يح  .لتصحل

ياته )ه( تابعة تو يق معه ورصد  ساابت اخلاريج وا صوالاتصال مبراجع ا سـ محل  .لتن

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية والاتصال بدوائر  )و( تد قا تحدة ويف ل نظومة األمم ا تابعة  نظامت األخرى ا مليف ا مل ل مل
سا شرتكة بني ساملؤ ية ا بو يف الاجامتعات ا يل الو ها، و تعاون  تعددة األطراف، وا ية  ملت املا ن ي ث ل ملعل مت مع م
 .الواكالت

يق  )ز( تد شمل لك جوانب ا يهنا واحلفاظ عىل ذكل الربانمج، عىل أن  قووضع برانمج لضامن اجلودة و لس ّي حت
يمي ذايت  تظمة و ية  ية وخار مادلاخيل، مبا يف ذكل مراجعة دا تق نج تغرق مخل ثل تعقب الزمن ا ملسـتواصل،  ّ م

تقارير  .لإلعداد ا

بةيوساعد  .14 بو لشعمدير ا ية عىل وجه اخلصوصيالو تا هامت ا ل بأداء ا ل  :مل

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 تاجئ واألهداف هاتقيميومعل وأنظمهتا و ن، لضامن الاساق بني ا لت
 .ّاحملددة
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يه احلاجة من  )ج( يه ما  تاجئ تو يق ا ها و بو يف الوفاء بأهدا ية الو يمي سابق والحق لفعا تضوإجراء  ن ي تقل ج حتق ف لتق
تخلصة تاجئ، مع مراعاة املامرسات اجلدية والعرب ا يق ا يب أفضل يف  يات واقرتاحات ألسا سـتو ن ل ملص ل  .حتق

ن )د( ية يومعا ياسات ادلا ها و نظمة ولوا بو لقواعد ا ثال موظفي الو تأكد من ا ية إىل ا خلة األنظمة الرا سـ مل ي ت للل حئ مم
 .املكرسة وتقديرها

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

ياعوحتديد مدى مراعاة األصو )و( ساابت واحلفاظ علهيا من ا لضل يف ا  .حل

بوّوحتديد مواطن تعرض  )ز( سني إدارة اخملاطريالو هام يف  ها واإل سـمي و حت للخطر ا سجل  .تقيمي

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 ةيواملعا ع واحرتام موا
يهتا ودقهتا  .عواحلرص عىل موضو

تقارير .واو  لإعداد ا

يق .15 ية تد قيف هناية لك  معل يقّ نة أو  يمي أو معا حتق أو  يه أهداف ، يصديتق فر تقرير تعرض  يةُ هلعملا يهتاق ونطا  امهنج و
ه جئوتا شاط املعين احملدد، وخالصاهتان يات اب نا وتو يات لص ص وشمل، يف بعض احلاالت، تو يف لتحسني لي

شاطأو الفرد الربانمج   .لنأو ا

رشوعتو .16 يقا تقاتمعرض  تد قرير ا نة   ادلاخيلل يمي واملعا يوا رشف ولتق سؤولملعنيني غريه من املوظفني املعىل ا  نيملا
يقعن مبارشة تد شاط اذلي خضع  ق الربانمج أو ا لل يميلن نة أو ا لتق ادلاخيل أو املعا ّ، وتاح هل فرصة الرد يف ي ت

تقرير هةل احملددة يف ا لغضون ا  .مل

ياتقلاتضمن توجيب أن  .17 يق ادلاخيلل ةئرير الهنا قتد نةل يمي واملعا ي وا ينية أيلتق سؤولني ا يدة من ا يقات  ن  مل ملعتعل  مف
تة يف تق يق املثبَّعىل الوقائع ا تد قرير ا نة ل يمي واملعا يوا تدابري املوىص ابختاذها وأي جدول زمين يوضع لتق لوعىل ا

نا يذ لكام اكن هذا األمر  ممكألغراض ا تطع . لتنف بةيسـوإذا مل  سؤول علشعمدير ا  الربانمج الاتفاق حول نمل وا
رشوع تة يف  مالوقائع ا يقا تقاتملثب تد قرير ا يمي واملل نة وا لتقعا بةّ، تعني إبراز رأي ي تقارير يف لشعمدير ا يلا . ةئ الهنا

تق يق عىل ا يني فرصة ا سؤولني ا لوتاح  تعل ن للم لت بةترير وتاح املع يقاتلشعملدير ا لتعل فرصة الرد عىل ا ّ. 

بةويرفع  .18 يق ادلاخيل لشعمدير ا تد ية عن ا تقارير الهنا ق ا ل ئ نال سخ عن تقارير وحت. إىل املدير العام والرقابة اإلدارية ل
يق تد نة ا نة إىل  يمي واملعا يق ادلاخيل وا تد قا تق لق جل ي ساابت اخلاريج عىل سخ . لل نوحيصل مراجع ا عن تقارير حل

نة  يمي واملعا يق ادلاخيل وا تد يا تقل بو أو . ًأيضا مع أية واثئق مؤيدةلق ثلني ادلامئني لدلول األعضاء يف الو يوبإماكن ا ملم
ت نوهنم قراءة ا لمن  ّي يع ْ يق ادلاخيل ئيةقارير الهناَ تد ق عن ا تب والرقابة اإلدارية ل بةمكيف   . لشعمدير ا

بةوجيوز  .19 شأن لشعملدير ا يغات  ب أن يوجه  تيض الرقابة اإلداريةتبل سائل جارية ال  يني حول  سؤولني ا تق إىل ا م ن ملعمل
ية  .مسإعداد تقارير ر

رسي .20 ياته اكمةل ا يق وتاجئه وخالصاته وتو لتكون تقارير ا ص ن بة أو املدير لتحق شف مدير ا شعة، ما مل يرصح اب للك ّ
 .العام
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ية إىل املدير العام .21 يق الهنا بة تقارير ا ئيرفع مدير ا لتحقشع بو من . ل تقارير ختص موظفني يف الو يوإذا اكنت تكل ا ل
ية  ية إىل ريس ا سخة إضا بة أن يرسل  ساعد مدير عام، جاز ملدير ا مجلعتوى انئب مدير عام أو  ن شع م ئسـ ف ل م

ينيالعامة ساابت اخلار يق ومراجعي ا تد نة ا يس  بو ور ج للو ق حلئ ل جل يق خيص املدير العام، يرفع . ي لتحقوإذا اكن ا
نة  سخة إىل ريس  تدابري، ويرسل  با من ا نا ترب  بو الختاذ ما  يات الو تقرير إىل ريس  بة ا جلمدير ا ن ل سـ يع ي مجع ل ئشع م ئ ل

يني ساابت اخلار يق ومراجعي ا تد جا حلق  .ل

س .22 يات مويكون املدير العام  يع تو تجابة إىل  صؤوال عن ضامن الا مج سـ بةً تدابري لشعمدير ا ل يف أقرب فرصة ويان ا ب
تقارير يات احملددة يف ا تو تاجئ وا تخذة خبصوص ا لا ص ل ن  .لمل

بةّويقدم  .23 ساابت اخلاريجلشعمدير ا يات مراجع ا يذ تو شأن  نة تقريرا إىل املدير العام  حل لك  ص ب تنفسـ ً ّ. 

بةّويقدم  .24 يةً عرضا عن ألشعمدير ا نة الربانمج واملزيا تظم أمام  شلك  نته  جل ن ب مشط  .ن

بةّويقدم  .25 نة لشعمدير ا ساابت اخلاريج و سخة إىل مراجع ا نة تقريرا موجزا إىل املدير العام، مع  جل لك  حل ن ًسـ ً ّ
ته  يه أ ناول  يق،  تد شطا نل ف ت ية يق ية والرقا تد با ها واجلدول الزمين للعمل قيقل يان توجه تكل األشطة ونطا قمع  ن ّب

نج سب املا يات املعروضة يف تقاريره  تو يذ ا تقدم احملرز يف  حز وا ص ل تقرير املوجز إىل . ألولويةتنفل لوحيال ذكل ا
بو كام قدمه  ية العامة للو ّا ي بةمجلع بة يف تقرير . لشعمدير ا نا يقات  سـوجيوز تقدمي ما قد يراه املدير العام من  متعل

 .منفصل

سب ما يكون احليوشمل .26 نوي ما ييل  تقرير ا ح ا سـ  :اللل

تعلقة بإدارة  )أ (  ية ا سف واملآخذ الر شالكت وحاالت ا ملوصفا  سـ تع يللم ئل بوً  عامة أو أي برانمج أو إجراء يالو
نظر؛ يد ا تضح خالل الفرتة  لنه، مما  ي قي  بع

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؛بشأن ما حي سف ومآخذ ر شالكت وحاالت  سـدد من  تع ئيم ّ ّ 

ناعه عن املوافقة؛ )ج( باب ا يات اليت مل يوافق علهيا املدير العام مع أ تو تووصفا للك ا سـ ص مل ً 

ية؛ )د( تدابري ا شأهنا ا تمكل  ية وردت يف تقارير سابقة ومل  ية ر يحوحتديدا للك تو ل ب سـ سـ تصحص ت لي ئ ً 

باب اليت دعت إىل  )ه( سـووصفا ورشحا لأل ً تقرير؛ً يد ا ناء الفرتة  تعديل اإلدارة أ لاختاذ أي قرار رييس  ث قل  ئ

شأن أي قرار إداري رييس ال حيظى مبوافقة  )و( ئومعلومات  بةب  ؛لشعمدير ا

بةًوموجزا ألي حاةل اكن فهيا الرد عىل طلب صادر عن  )ز( ساعدة لشعمدير ا م للحصول عىل معلومات أو 
 حمل رفض؛

تقرير  )ح( يغة موجزة عن ا لو بةاملرفوع من ص يات مراجع لشعمدير ا يذ تو شأن  ص إىل املدير العام  تنفب
ساابت اخلاريج  .حلا

توىل وعالوة )ط( بق،  ي عىل ما  بةسـ ته ومدى كفاية موارده للغرض لشعمدير ا يق عىل نطاق أ شط ا نتعل ل
شود  .ملنا

 املوارد .زال

ية .27 شأن الربانمج واملزيا نند تقدمي الاقرتاحات إىل ادلول األعضاء  ب بار احلاجة إىل ع عت، يأخذ املدير العام بعني الا
ية معل  ية يف العمل وتوفري املوارد الالزمة لضامن فعا تقال لضامن الا ل بةسـ يق األهداف لشعمدير ا حتق وقدرته عىل 

ته شودة من وال يا بة صصةّوحتدد املوارد اخمل. ملن ية املقرتحةلشعملدير ا ن بصورة واحضة يف ويقة الربانمج واملزيا  .ث
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شاور مع و .28 بةلتيضمن املدير العام، اب يق يقوم بوظائف، أن لشعمدير ا تد قا وغريها من همامت الرقابة  ادلاخيل ل
يوموظفاإلدارية  تحلون مبا يكفي من املؤهالت وهمنن  بو والحئة املوظفني و نظام موظفي الو يهنم وفقا  ين يمت  ي ل ً تعي

تواصل  هر عىل الهنوض ا ية، و ملواخلربة وادلراية ا يسن هين مله تطوير ا لتلاب مل ثاقبيةل يات هذا ا ي  ملتض  .مق

بةتعيني  .حاء تهلشعمدير ا  ل وإقا

بةينبغي أن يكون  .29 يقاً خشصا ذلشعمدير ا تد تخصصا يف ا ية و ق كفاءات عا لم ند .  والرقابة اإلداريةًل يستوجيب أن 
بةتعيني  توحة وشفافةلشعمدير ا سابقة دوية  مف إىل  ل  . مبعرفة املدير العامم

توىل امل .30 يني يو بةتعدير العام  يق يف لشعمدير ا نة ا شورة  شلك رمسي مع أخذ  ته  يريه أو إقا سـ أو  جل م ب ل لتنتغ
بار تدابريُوي. عتالا تخذه من تكل ا يق عىل ما  تد نة ا لطلع املدير العام  ي ل  . قجل

تجديد .31 نوات غري قابةل  ست  بة ملدة حمددة  لليعني مدير ا سـ ب لشع ند انهتاء املدة احملددة، ال يكون أ. َّ هال ألي عو
بو ينصب آخر يف الو  .م

 بند املراجعة .طاء

نوات .32 ثاق للمراجعة مرة يف لك ثالث  سـخيضع هذا ا  .ملي

 ]ييل ذكل امللحق األول[
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يق ادلاخيلميثاق تد بو  ق الو لل  ة اإلدارية والرقابي

يان( تعديالت املقرتحة ظاهرة  للعا  )ل

 مقدمة .ألف

تب  .1 يفة  ثاق إطار العمل ألداء و مكيضع هذا ا ظ يق ادلاخيلملي تد قا نظمة 1اإلدارية وغريها من همام الرقابة ل للم 
ية الفكرية  ية  للملكالعا ترص (مل شار إلهيا فامي ييل  مبخا بو"مل نظمة" أو لكمة "يالو ته) "ملا همموحيدد  العمل بصورة : ّ

نةمسـتقةل عىل إجراء  يات يمعا تو تقدم  بو وا يب العمل يف الو بة وأسا يات املرا يمي  ل و ص ب ل ي ل ّلعمل ق تحسيهنا مبا يكفل تق
يق رساةل  ية وعىل  حتقالضامانت لإلدارة واملوظفني وساعدمه عىل أداء همامهتم بفعا ل نظمة ي بوملا هاورؤيهتا  يالو  فوأهدا

ية ساءةل . حلالعامة واملر ثاق هو أيضا تعزيز ا ملوالغرض من هذا ا ًي مية مقابل املال مل يادة لقوا ية لقوا بة ادلا خلواملرا ق
ية نظمة يف سسـواإلدارة املؤ بوملا  .يالو

  يف الرقابة اإلداريةتعريف املصطلحات .ابء

يهنا،  )أ (  .2 نظمة و مية أعامل أية  شارية تريم إىل رفع  ية وا تقةل وموضو ية  يق ادلاخيل  تد سا م حتق قس ت ع سـ معل مل
شطة ية إجراءات تقدير اخلطر وأ يمي فعا بوط  يق مهنج نظايم و ها  يق أهدا نظمة عىل  نوساعد ا ل مض ب مل تقت ف لحتق  بتط

سني تكل اإلجراءات واألشطة سن اإلدارة و بة و ناملرا تح لح ُ  2.ق

تخدام املوارد  )ب( شري بوضوح إىل اإلرساف يف ا تعراض يمت عىل أساس خاص لكام وجد ما  سـالفحص ا ي سـ
ية. أو سوء إدارة األداء ية ويقرتح تدابري جزا يال للقضااي ا تعراض  ئويقدم الا ن حتل ملعسـ ً. 

تظمة وم )ب( ية  يمي  نا ممعل ية تقل تاجئ وإجنازات أو مل يمتعوضو 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  3.جم لتقويكفل ا

يات وعرب يدة، مع خالصات وتو ية وموثوقة و صمعلومات مدعومة ابألدةل تكون ذات مصدا مف  ق
ساءةل  بو  تجابة الو ساب ادلراية واختاذ القرارات وساعد عىل ا بو يف ا ملتخلصة تأخذ هبا الو ي سـ ت ت ي كسـ م

 4.ادلول األعضاء

ية تقص  )ج( يق  ٍّا معل سلوكناألفعال غري القانويةللنظر يف  رمسي للحقائق قانوين لتحق  واخملالفات لإساءات ا
شخص أو األشخاص املزعومة ومعرفة ما إذا اكنت قد وقعت، وإذا اكن ا لألمر كذكل، معرفة ا

سؤولني عن ذكل  .ملا

                                                           
يق  1 ية والفحص وا ساابت ادلا بة يف إطار مراجعة ا يق ادلاخيل، إىل همامت املرا تد ثاق ا ياق  يق ادلاخيل، يف  تد يفة ا تحقشري و ق ق لق خلم حل ل ي سـ ل ظ ت

ياسة أو موضوع أو قطاع أو جمال –يمي لتقأما ا. فقط ية أو  رشوع أو برانمج أو اسرتا شاط أو  نصب عىل  تظمة وحمايدة  ية  سـ وهو  يج م ن ت ن تمعل م
تدامهتا  يهتا وا ها وفعا بة واحملققة وتريم إىل حتديد فائدهتا وو سة وتركز عىل اإلجنازات املر سـمعل أو أداء مؤ ل قعس ياسة العامة –تق يخضع إلطار ا لسـ  ف

ثاقاذلي خي يق ادلاخيل يه .مليرج عن نطاق هذا ا تد تب ا قهمام الرقابة اإلدارية يف  يقالفحصلمك يمي وا تحق وا لتق يمي حتديدا يف إطار ويرد . ل لتقناول ا ت
ثاق يياسة خمصصة هل خارج هذا ا  .ملسـ

يق ادلاخيل  2 تد هد ا يق ادلاخيل كام وضعه  تد تعريف الرمسي  قهذا هو ا مع لق لل يق ملمدونة أخالق ا). IIA(ل تد هد ا يق ادلاخيل  تد قنة وأصول ا ملع لق ل ه
بو تان يف الو يادلاخيل هام ا شطة وأما . ملطبق يمي نأ يق ولتقا تحدة يف شأهنا فتطبق ،الفحصلتحقوا تخدهما األمم ا تحدثهتا و ملاألصول اليت ا سـ ثل  تسـ م، 

تحدة املعين اب لفريق األمم ا ية املقيميتمل تو بادئ ا شرتكة وا يش ا جهي ووحدة ا ل مل مل تتف يقل  .للتحقوحدة 
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
متد من  4 تعريف  مسـهذا ا ند ل سابعة يف الويقة 1-7لبا ث من املادة ا بوها SGB/ST/8/2000ل شائع  يمي ا بادئ ا ل ومن  ق تق لم بو ل نة الو يشأن  جل ب

ية ألغراض  ئساعدة اإلمنا ية للم تصادي وا تعاون الا منا لتل  .)OECD DAC(ق
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نة )د( تخدام ياملعا شري بوضوح إىل اإلرساف يف ا شري ما  تعراض يمت عىل أساس خاص لكام وجد ما  سـ ا ي ي سـ
تعراض ويقدم. املوارد أو سوء إدارة األداء يةسـ الا ية ويقرتح تدابري جزا ئيصا للقضااي ا ن ملعشخ  .ت

 الوالية .جمي

يق ادلاخيل همام تكفل .3 تد قا بو  إلدارة  والرقابة اإلداريةل شورة يالو يات وا تو ياميت وا يل وا تحا ملالضامانت وا ص ل ل لتقل
تظام يمي ، نواملعلومات اب يق ادلاخيل وا تد نجز من أعامل ا تقبفضل ما  لق ل نةي يقيواملعا توشمل أهدافه . لتحق وا

تلكفة وحتديد الوسائل  يث ا بة فعاةل من  سعي إىل ضامن مرا لا حل توفري ق ية وا سني درجة الكفاءة والفعا يةل  لا ل بتح لكف
تعامل املوارد ية وا يد يف اإلجراءات ادلا سـوالرت خل بوشـ بو املايل ي يف الو نظام الو ثال  ي، ابإلضافة إىل ضامن الا ل مت

بة وق بقة يف جمال احملا ية واملعايري ا ية العامة ا ته وقرارات ا بو وال ته ونظام موظفي الو سـوال ملط ن مجلع حئ ي واعد ملعحئ
ية ادلوية ابإلضافة إىل أفضل املامرسات لمدونة سلوك اخلدمة املد  5.ن

يازات .دال يات والا متالصال  ح

يق ادلاخيل شعبةمكتب يكون مدير  .4 تد قا بارة  ( والرقابة اإلداريةل يه فامي ييل  شار إ بعا ل مدير ""ّاملدقق ادلاخيل"مل
بة ًسؤوال أمام املدير العام وفردا من أفراد ) "لشعا ً يكبام بوإدارةظفر مو ياي الو تع . لعل ا بة يمتو لشعمدير ا

يغ عن أي إجراء أو معل،  ية بدء أية إجراءات وإجناز أية أعامل وا باته، وهل صال ية يف أداء وا تقال بلابال ل لتسـ ح ج
تصاصاته خلكام رأى ذكل رضوراي ملامرسة ا ً سمل . ّ مييتو خلاملدقق ادلا بةّ تأدية لشعدير ا ل الامتسا من املدير العام 

يد بغي أن تكون هل حرية إجناز أي معل يدخل يف إطار  ططخخطة يف الالامتس ج رفخدماته  ينالعمل، ولكن، 
ته ند . يوال ميمعل  خططخطة تستوجيب أن  خلاملدقق ادلا بةّ نة عىل لشعدير ا يمي للخطر جيري مرة يف ا لسـ إىل  تق

مياألقل وحيدد  بةخلاملدقق ادلا ّوجيب عىل املدقق ادلاخيل أن يراعي يف .  عىل أساسه أولوايت العمللشعدير ا
يقات املدير العام وادلول األعضاء يمي  تعلذكل ا  .لتق

ميويؤدي  .5 خلاملدقق ادلا بةّ يقأعامل  لشعدير ا تد قا بأسلوب همين وطريقة حمايدة ودون والرقابة اإلدارية  ادلاخيل ل
ياز نازع املصاحل. حنا بغي تفادي  تو نازع. ين يق  تد نة ا توجيب إبالغ  بق ل تويصجل هامة واملادية  ف املصاحل ا نةل  للج ا

نازع للمصاحل من آاثر غري مرغوب  يف ما يرتتب عىل أي  تابإلجراءات اليت قد تدعو احلاجة إىل اختاذها  لتخف
نجز . فهيا واحلد مهنا بة ّاملدقق ادلاخيل يو يق لشعمدير ا تد قلك أعامل ا ل يه العمل من والرقابة اإلدارية ّ يقتضمبا 
ية و نناية  يدة لمامرسات لألفضل املامرسات ًفقا همع شورة ا جلوا يق ادلاخيلمناملوىص هبا مل تد هد ا ق  ، وقواعد لمع

ب يمي وأصوهل ا ملتا يق وغري ذكل من علتق ية املوحدة  تو بادئ ا تحدة، وا للتحقة يف األمم ا جهي ل مل   والقواعداملعايريمل
تحدةملاوعامة قبوةل ملاوتكون  نظومة األمم ا ملبقة يف  مط َّ.6 

ميون ويك .6 خلاملدقق ادلا بةّ ية ضامن لشعدير ا يقه،  تد شطة اليت ختضع  تقال عن لك الربامج واألعامل واأل بغ  ل ن قسـ ّ ً م
ية يف أعامل  ياد واملصدا قا يق حل تد قا نجزهال  .ياليت 

تاح  .7 ييو خلللمدقق ادلا بةّ يع لشعلمدير ا رسيع إىل  بارش وا رشوط أو احملدود وا نفاذ غري ا مج، يف أداء همامته، ا ل مل مل ل
تحرك جس ها، وا بو أاي اكن نو سؤولني أو املوظفني احلاصلني عىل صفة تعاقدية مع الو بو والاتصال اب لالت الو ي مل عي ً

باين  يع  ميف  نظمةمج بوملا ي. يالو خلوللمدقق ادلا بةّ ية العامةلشعوملدير ا مجلع الاتصال بريس ا  .ئ

                                                           
ساابت اخلاريج همام ّأما  5 تقل حلمراجع ا بو املايلملسـا نصوص علهيا يف نظام الو تصاصات ا يتمت وفقا لال مل خ تهف 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 
تحدة، يوش 6 يق ادلاخيل يف األمم ا تد ثلو دوائر ا تفق علهيا  ية واملعايري اليت  تو بادئ ا نة وا يدة ومدوانت أخالق ا ململ ذكل املامرسات ا ل مم ي جهي ل مل ه قجل مل

يمي، ومؤمتر احملققني ادلويني تحدة املعين اب لوفريق األمم ا  .لتقمل
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ميويكون  .8 خلاملدقق ادلا بةّ شاكوى أو لشعدير ا تالم ا ل رهن اإلشارة ال بارشة فامي سـ ماملعلومات من أفراد املوظفني 
بو  ثال ألنظمة الو سلطة أو ختلف عن الا تعامل ا سف يف ا يتعلق ابحامتل وجود حاالت غش أو هدر أو  ت ل سـ تع مي ّ ّ

شطة غري قانوية تدخل يف نطاق والية  ها يف شؤون اإلدارة واملوظفني وغريهام أو أية أ نولوا ن ميحئ خلاملدقق ادلا دير ّ
بة مي ويقمي. لشعا بةخلاملدقق ادلا ية لشعدير ا بو من أجل تفادي ازدوا تظمة بأمني املظامل يف الو ج اتصاالت  ي من

ثاق. ناألشطة ها إىل جانب هذا ا ية و ياسات اإلنذار وإجراءاته ادلا يد من  يوجيب وضع ما  خل ملسـ يق  .تطبيف

تواصل رسا مع  .9 يع املوظفني يف ا ًويضمن املدير العام حق  ّ ل ميمج خلاملدقق ادلا بةدّ  وتزويده ابملعلومات، لشعير ا
تقام بو والحئة موظفهيا يف . ندون خمافة أي ا نصوص علهيا يف نظام موظفي الو تدابري ا يوذكل دون إخالل اب مل ل

ميحال نقل املعلومات إىل  خلاملدقق ادلا بةّ نظر قصدا عن حصهتا أو لشعدير ا ئة أو برصف ا ً مع العمل بأهنا خا ل ط
 .عدم حصهتا

ميّاملدققوحيرتم  .10 بةخل ادلا سلمة يف لشعدير ا تعلق بأية معلومات حمصةل أو  يه فامي  رسي وحيافظ  ت الطابع ا ي عل مل ّ
يق  تد يات ا قإطار  ل يمي معل يق أو لتقأو ا نةلتحقأو ا تعمل تكل املعلومات إال يف حدود ما هو ياملعا يسـ، وال 

تدرضوري إلجراء  قيقا ياتل  .لعملتكل ا

يب العمل .هاء بات وأسا لالوا  ج

ميايسامه  .11 خلملدقق ادلا بةّ ساءةل أمام ادلول األعضاءلشعدير ا نظمة والزتام املدير العام اب مل يف اإلدارة الفعاةل   .للم

ميويك ميارس  .12 خلاملدقق ادلا بةّ ته، عىل وجه اخلصوص، إجراء لشعدير ا شمل أ تصاصاته، جيب أن  شط ا نت يقخ  قتد
يق يف إداري يق األداء قوتد يق يف مايل قوتد ثال قوتد يق يفوت متالا تعرض لألداء  املردودية قد يمي وا يات  سـو تقمعل

نة يقاتيومعا  .حتق و

يذ  .13 يق ادلاخيل همامتهممة لتنفو تد قا ية، يضطلع  والرقابة اإلداريةل بو بفعا ل يف الو ميي خلاملدقق ادلا بةّ  مبا لشعدير ا
 :ييل

يقللتصممي خطط مرنة  ) أ ( يق مع مراجع عىل املدى الطويل والقصوالرقابة اإلدارية   ادلاخيلقتد لتنسـري اب
ية يمت حتديدها سائل رقا ية أية أخطار أو  ية قامئة عىل اخلطر  ساابت اخلاريج وابعامتد  با م تغط مهنج  .لحل

يق ادلاخيل )ب( تد ية واحضة لاكفة وظائف ا بادئ تو ياسات و ياغة  قو لم جهي سـ يق  والرقابة اإلداريةص تد ق، أي ا ل
يميادلاخيل يق لتق وا نةلتحق وا ياسات . لتشاور مع ادلول األعضاء وذكل ابيواملعا لسـوجيب أن تضع ا

تقارير مع ضامن احلق يف إعامل القانون  نفاذ إىل ا شأن ا ية قواعد وإجراءات واحضة  تو بادئ ا لوا ل ب جهي ل مل
رسية  .لواحلفاظ عىل ا

يق ادلاخيل  )ج( تد يل  قوإعداد د لل يمي ل يل  للتقود يق ورشهل يل إلجراءات ا نود هاملتحقل وجيب . ام وحتديهثامتعممي و
تصاصات  شمل ذكل ا خأن  يفة ي ي وظائفظو خلاملدقق ادلا توى الفرديّ ً وجردا ملسـالرقابة اإلدارية عىل ا

يقإلجراءات  تد قا يمي ل نةلتق وا يقيواملعا  .لتحق وا

يد  )د( تدابري الفعاةل قد اختذت يف غضون موا تحقق من أن ا تابعة وحتديهثا، هبدف ا عووضع أنظمة  ل ل للم
يات  ميصمعقوةل عقب تو خلاملدقق ادلا بةّ يةلشعدير ا ية حول احلاالت اليت مل ب الرقا حل، وإعداد تقارير مر

ناسب ية املالمئة يف الوقت ا تدابري ا ملنفذ فهيا ا يح ل لتصحت ّ. 

ياته )ه( تابعة تو يق معه ورصد  ساابت اخلاريج وا صوالاتصال مبراجع ا سـ محل  .لتن

يق ادلاخيل والاتصال بدوائر  )و( تد قا نظامت األخرى وبدوائر خدمات اإلرشاف  ريةوالرقابة اإلدال مليف ا
تعددة األطراف ية  سات املا تحدة ويف املؤ نظومة األمم ا تابعة  ما ل س مل مل يل  بصورة أمعل ها، و تعاون  ث، وا متل مع

شرتكة بني الواكالت ية ا بو يف الاجامتعات ا ملالو ن  .ملعي
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يق حتووضع برانمج لضامن اجلودة و )ز( تد شمل لك جوانب ا قيهنا واحلفاظ عىل ذكل الربانمج، عىل أن  لس ّي
تغرق  ثل تعقب الزمن ا تواصل،  يمي ذايت  تظمة و ية  ية وخار سـادلاخيل، مبا يف ذكل مراجعة دا ن ملخل ّ م م تق مج

تقارير  .لإلعداد ا

مييوساعد  .14 خلاملدقق ادلا بةّ نظمة  لشعدير ا بوملا ية عىل وجه اخل يالو تا هامت ا لبأداء ا ل  :صوصمل

يات  )أ (  تانة آ تحقق من  لا نظمة مل بوملا يهتا ونزاههتا وتقديرها يالو ية وفعا بة ادلا لللمرا خل  .ق

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

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

ياسات ادلا )د( ها و نظمة ولوا بو لقواعد ا ثال موظفي الو تأكد من ا ية إىل ا نة األنظمة الرا خلومعا سـ مل ي ت ل للي حئ ية مم
 .املكرسة وتقديرها

تصادي ملوارد  )ه( تخدام الكفء والفعال والا تأكد من الا قوا سـ نظمة ل بوملا ية واملادية  يالو رشية واملا لا لب
يميوتقدير واحلفاظ علهيا   .ذكل تقو

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

نظمة ّوحتديد مواطن تعرض  )ز( بوملا سني إدارة اخملاطر يالو هام يف  ها واإل سـمي و حتللخطر ا سجل  .تقيمي

تعلق حباالت اإلساءة واإلرضار  )ح( تضاء، فامي  ند الا يقات،  يوإجراء ا قع سلوك لتحق  واليت املزعومةلوسوء ا
تصاصات  ميختدخل يف ا خلاملدقق ادلا بةّ  .لشعدير 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 ةيواملعا ع واحرتام موا
يهتا ودقهتا  .عواحلرص عىل موضو

تقارير .واو  لإعداد ا

يق .15 ية تد قيف هناية لك  معل نةّ يمي أو معا ي أو  يقتق يق ، يصدر تقرير حتق أو  تد قعن ا يه أهداف ل فتعرض  يةُ  لعملا
ه هاجيهتمهن واقونطا جئ وتا شاط املعين احملدد،ا وخالصاهتان يات اب ن وتو يات لص ص وشمل، يف بعض احلاالت، تو ي

شاطأو الفرد الربانمج يف لتحسني ل  .لنأو ا

رشوعتو .16 يقا تقاتمعرض  تد قرير ا نة   ادلاخيلل يمي واملعا يوا رشف ولتق يني غريه ملعىل ا سؤولملعنمن املوظفني ا  نيملا
يقلن الربانمج أو اعن مبارشة تد قشاط اذلي خضع  يميلل نة أو ا لتق ادلاخيل أو املعا ّ، وتاح هل فرصة الرد يف ي ت

تقرير هةل احملددة يف ا لغضون ا  .مل

ياتقلاتضمن توجيب أن  .17 يق ادلاخيلل ةئرير الهنا قتد نةل يمي واملعا ي وا يني ة أيلتق سؤولني ا يدة من ا يقات  ن  مل ملعتعل مف
تة يف تق يق املثبَّعىل الوقائع ا تد قرير ا نة ول يمي واملعا يا تدابري املوىص ابختاذها وأي جدول زمين يوضع لتق لوعىل ا

نا يذ لكام اكن هذا األمر  ممكألغراض ا تطع . لتنف مييسـوإذا مل  خلاملدقق ادلا بةّ سؤول علشعدير ا  الربانمج نمل وا
رشوع تة يف  مالاتفاق حول الوقائع ا يقا تقاتملثب تد قرير ا يميل نة وا لتق واملعا ميرأي ّ، تعني إبراز ي خلاملدقق ادلا دير ّ

بة تقاريرتقرير  يف لشعا يق  لا تد قا يل تق. ةئالهنا يق عىل ا يني فرصة ا سؤولني ا لوتاح  تعل ن للم لت ّللمدقق ترير وتاح املع
ي بةخلادلا يقاتلشعلمدير ا لتعل فرصة الرد عىل ا ّ. 
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ميويرفع  .18 خلاملدقق ادلا بةّ يق ادلاخيل لشعدير ا تد ية عن ا تقارير الهنا ق ا ل ئ ، مع إىل املدير العامة اإلدارية  والرقابل
يق تد نة ا قسخة  ل للج يق. ن تد نة ا نة إىل  يمي واملعا يق ادلاخيل وا تد قوحتال سخ عن تقارير ا تق لق جل ي ل وحيصل مراجع . لن

سخ ساابت اخلاريج عىل  نا نة  ةحل يمي واملعا يق ادلاخيل وا تد يعن تقارير ا تقل وبإماكن . ًأيضا مع أية واثئق مؤيدةلق
ثلني ادلامئ تقارير الهناملما نوهنم قراءة ا بو أو من  لني لدلول األعضاء يف الو ي ّي يع ْ يق ادلاخيل ئيةَ تد ق عن ا والرقابة ل

تب اإلدارية  ميمكيف  خلاملدقق ادلا بةّ  . لشعدير ا

يوجيوز  .19 خلللمدقق ادلا بةّ شأن لشعلمدير ا يغات  ب أن يوجه  يق تبل تد قا يني حول  الرقابة اإلداريةل سؤولني ا نإىل ا ملعمل
يةمسائل تيض إعداد تقارير ر مس جارية ال   .تق

بة أو املدير  .20 شف مدير ا رسية، ما مل يرصح اب ياته اكمةل ا يق وتاجئه وخالصاته وتو شعتكون تقارير ا لك ل ص لن ّ لتحق
 .العام

ية إىل املدير العام .21 يق الهنا بة تقارير ا ئيرفع مدير ا لتحقشع بو من وإذا . ل تقارير ختص موظفني يف الو ياكنت تكل ا ل
ساعد مدير عام، مسـتوى  بة مل جازمانئب مدير عام أو  ية لشعدير ا ية إىل ريس ا سخة إضا مجلعأن يرسل  ئن ف

يق  تد نة ا يس  بو ور قالعامة للو لئ جل ينيي ساابت اخلار جومراجعي ا يق خيص املدير العام، يرفع . حل لتحقوإذا اكن ا
بو يات الو تقرير إىل ريس  بة ا يمدير ا مجع ل ئشع با منل نا ترب  سـ الختاذ ما  نة ميع سخة إىل ريس  تدابري، ويرسل  جل ا ن ئل

يني ساابت اخلار يق ومراجعي ا تد جا حلق  .ل

يات  .22 يع تو تجابة إىل  سؤوال عن ضامن الا صويكون املدير العام  مج سـ ميًم خلاملدقق ادلا بةّ  يف أقرب فرصة لشعدير ا
تقارير يات احملددة يف ا تو تاجئ وا تخذة خبصوص ا تدابري ا لويان ا ص ل ن مل ل  .لب

ميّاملدقق ّويقدم  .23 بةخلادلا ساابت لشعدير ا يات مراجع ا يذ تو شأن  نة تقريرا إىل املدير العام  حل لك  ص ب تنفسـ ً ّ
 .اخلاريج

ميّويقدم  .24 خلاملدقق ادلا بةّ يةلشعدير ا نة الربانمج واملزيا تظم أمام  شلك  ته  ن عرضا عن أ جل ن ب مشط ن ً. 

ميّويقدم  .25 خلاملدقق ادلا بةّ نة تقريرا موجزا إىل املدير اللشعدير ا ً لك  ً سـ ساابت ّ سخة إىل مراجع ا حلعام، مع  ن
ته  يه أ ناول  يق،  تد نة ا شطاخلاريج و ل نجل ف ت ية يق ية والرقا تد با ها واجلدول قيقل شطة ونطا يان توجه تكل األ قمع  ن ّب

سب ا يات املعروضة يف تقاريره  تو يذ ا تقدم احملرز يف  نجز وا حالزمين للعمل ا ص ل ل تقرير . ألولويةتنفمل لوحيال ذكل ا
بو كام قدمه مجلعاملوجز إىل ا ّية العامة للو ميي خلاملدقق ادلا بةّ وجيوز تقدمي ما قد يراه املدير العام من . لشعدير ا

نفصل بة يف تقرير  نا ميقات  سـم  .تعل

سب ما يكون احلاليوشمل .26 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 نظمة ً بوملا امة أو أي برانمج ع يالو
نظر؛ يد ا تضح خالل الفرتة  نه، مما  لأو إجراء  ي قي  بع

ية الصادرة عن  )ب( تدابري ا ية اب يات الهنا تو يحووصفا للك ا ل ئ ص لتصحل ميً خلاملدقق ادلا بةّ ناء الفرتة لشعدير ا ث أ
ية؛ سف ومآخذ ر شالكت وحاالت  شأن ما حيدد من  تقرير  سـيد ا تع م ب ئيل ّ ّ  ق

يات  )ج( تو صووصفا للك ا ل ناعه عن املوافقة؛ً باب ا تاليت مل يوافق علهيا املدير العام مع أ  مسـ

ية؛ )د( تدابري ا شأهنا ا تمكل  ية وردت يف تقارير سابقة ومل  ية ر يحوحتديدا 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  ميب خلاملدقق ادلا بةّ  ؛لشعدير ا
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ميًوموجزا ألي حاةل اكن فهيا الرد عىل طلب صادر عن  )ز( خلاملدقق ادلا بةّ  للحصول عىل معلومات لشعدير ا
ساعدة حمل رفض؛  مأو 

تقرير املرفوع من  )ح( يغة موجزة عن ا لو ميص خلاملدقق ادلا يات بةلشعدير اّ يذ تو شأن  ص إىل املدير العام  تنفب
ساابت اخلاريج  .حلمراجع ا

توىل وعالوة )ط( بق،  ي عىل ما  بةسـ ته ومدى كفاية موارده للغرض لشعمدير ا يق عىل نطاق أ شط ا نتعل ل
شود  .ملنا

 املوارد .زال

ية، يأخذ املدير العام  .27 شأن الربانمج واملزيا نند تقدمي الاقرتاحات إىل ادلول األعضاء  ب بار احلاجة إىل ع عتبعني الا
ية معل  ية يف العمل وتوفري املوارد الالزمة لضامن فعا تقال لضامن الا ل ميسـ خلاملدقق ادلا بةّ  وقدرته عىل لشعدير ا

ته شودة من وال ييق األهداف ا ملن ي صصةّوحتدد املوارد اخمل. حتق خلللمدقق ادلا بةّ  بصورة واحضة يف لشعلمدير ا
ية ا نويقة الربانمج واملزيا  .ملقرتحةث

شاور مع  .28 ميلتويضمن املدير العام، اب خلاملدقق ادلا بةّ يق يقوم بوظائف، أن لشعدير ا تد قا وغريها من ادلاخيل  ل
يوموظفهمامت الرقابة اإلدارية  تحلون مبا يكفي وهمنن  بو والحئة املوظفني و نظام موظفي الو يهنم وفقا  ين يمت  ي ل ً تعي

ية، و هين ملهنمن املؤهالت واخلربة وادلراية ا تطوير ا تواصل اب لتلهر عىل الهنوض ا مل لس مل يات هذا بيةي مقتض 
ثاق  .مليا

ميتعيني  .حاء خلاملدقق ادلا بةّ تهلشعدير ا  ل وإقا

ميينبغي أن يكون  .29 خلاملدقق ادلا بةّ يقاً خشصا ذلشعدير ا تد تخصصا يف ا ية و ق كفاءات عا لم .  والرقابة اإلداريةًل
يني  ند  تعوجيب أن  مييست خلاملدقق ادلا بةديرّ توحة وشفافةلشع ا سابقة دوية  مف إىل  ل  . مبعرفة املدير العامم

يني  .30 توىل املدير العام  تعو ميي خلاملدقق ادلا بةّ نه  لشعدير ا شلك رمسي مع أخذ تعييأو جتديد  ته  يريه أو إقا بأو  ل تغ
بار يق يف الا نة ا تشورة  سـ جل عم تداُوي. لتن تخذه من تكل ا يق عىل ما  تد نة ا لطلع املدير العام  ي ل وعىل . بريقجل

با،  نا سب ما اكن  يق،  تد نة ا سـأساس تكل املعلومات، تقدم  ح ل مجل نة معلوماتق جل من خالل تقريرها إىل 
ية نة . نالربانمج واملزيا ية  ناء عىل تو تجديد  نوات قابةل  يفة املدقق ادلاخيل حمددة بأربع  جلوتكون و ص ب لل سـ ّظ ّ

نوات ية طوها أربع  يق ملدة إضا تد سـا لل ف بووال يكون بعد ذكل. ق يفة أخرى يف الو ي أهال ألية و ظ ً.  

بة  .31 لشعيعني مدير ا تجديدبحمددة ملدة َّ نوات غري قابةل  للست  ند انهتاء . سـ ال يكون أهال ألي ، املدة احملددةعو
بو ينصب آخر يف الو  .م

 بند املراجعة .طاء

نوات .32 ثاق للمراجعة مرة يف لك ثالث  سـخيضع هذا ا  .ملي

ثاين[  ]لييل ذكل امللحق ا
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������	 ���,� *��3 �� D�2��	� C�-5�� 9�� ?��� �,���	 *� ������� . #���J	 ���	��	 �P������
�����	 ����3�	 H�K�,.  

8�  I�6J ���.=	 9'� ���	��	 �P����	 9���� 9������	 �	��� 9� 7�������	 �� Q���.�	 8
 �P��� �� �$�6�	 #����6	 �� �16�� �� ��' �� \M 7J�2 ��3� #���2�, ����� ���� ��.�,�
 ��M �$.�� ��� �� ��'��M� 9������	� ��	�=	 9�A. �� �-2K	��� �,���	 ����" #����J	 95

���	��	 �P����	 ��J� ��$� �� #��� ������� .�� 9��T, ������ 7J���	 ���	��	 �����	 8�
�$.�"	 ��3	��>	 R���� #3� 9� �,���	 �� 8�����	 . �	&�=	 7�6��6 9� ���� �� *+� �3��
������	 	&' ���3 4�% �-�,$�� ����	��	 0�	!	�3%�.  

9�  ]���>�� ���	��	 �P����	 *� ?	1�6 #�	���	 �� 9������	 *��3 �2 8���	 �����	 9�+�� 
8���	 R� ����� 9�� C7��������, . ����� 8��� �� �-��5 G�����	 ��,	����, #I�% 9�� D�&�

 �� �K$�� �-�T, 8���	 *� ���	��	 �P����	 4�% 7�������	 #� #�2 �� �-����� �2KJ� �,���	
�-�2� 8�5 �� �-�2� 95 ?	��� ����	 ���,.  

                                                           
3��
��� ������ $
�' �� 
���( #�*'��� �
*
*	�@� 
"�� $		� ����
��� �
�
��� ������ 
B�%  . �
�����

���� �
�
�� :����
��� :�������� :���	 !��		 �	�� �, ����������	�� ���
� ���' 9��% +��� ��. 
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10�  �� R�6�	 *,�$�	 ���	��	 �P����	 8��2�� �� ��1�2� 7������ ��T, ����� ���� 0��5 ���2
 �� ��2��	 �� ������	 7����5 ��$% �� ���6���������	 ���2 �� J% 7�������	 D�� #���6� J� C

������	 !	�3= R���+ �' ��.  
 !�'�#���	 ����6�� 7�,3	��	    

11�  �	 8	>��	� ������� ������	 ��	�=	 �� ���	��	 �P����	 8'�6� #���	 8��� ��!�6���, 8���	 ����
!�+5"	.  

12�   CG����	 03� 4�5 C0�$.�� #�.� 9� �3� C0�������	 ���	��	 �P����	 H���� ���
 7��3	��� #����I� 7��3	��� ����� 7��3	��� !	�^� 7��3	��� ���	�% 7��3	�� !	�3%

7��2�� 7������� ���������.  
13�  �	��	 ������	 ��-� &��������� ��, ���	��	 �P����	 *�$+� C������, �,���	 �� ��:  
)�(   7�,�62�	 *3	�� *� ��6����, ����	� #��$�	 Q���	 4�5 ���� ����� $$� 8����

�'���2� 8�� ��,��� #K�6� �� ��$�� ��� ��$
�� �$��	 4�5 ��K�� ��3-�� ����5�,� �3����	.  
)�(  � �2+	� ��-�3�� _��,�� 7�6��6 �M���� ������	 R� C���	��	 ������	 �K��� ����

 ��2��	� ���	��	�������	�!�+5"	 #���	 *� ���.���, D�&�  . 7�6��6�	 *+� 9� �3��
 #��5% �� �2�	 9��+ *� ������	 4�% &����	 9T., �2+	� 7	!	�3%� �5	�� ��-�3���	 _��,��	�

���6�	 4�5 ���2�	� 9����	.  
)L(  ������ #��� �	�5%���-���2�� ��-������ ��'�.�� ��2��	 7	!	�3= #���� ���	��	 � .

��2��	� ��3	���	 7	!	�3= ?	��3� ���	��	 �P����	 ����� 7������	 D�& #�.� 9� �3��.  
)�(   �� 7&��	 �� ������	 ��,	���	 9� 9� �2��	 ��-, C�-���2�� ��,����� ����� *+��

 7����� �5 ����� ��5	�� 9�+M ���	 7J�2�	 #�2 ���2�� ����� �	�5%� C���	��	 �P����	
�6����	 7���	 �� ��KI��	 ��2�2���	 ��,	���	 �-�� &P��� 8�.  

)'(  0������ ��,��� ���� 0�� ��6���	� �3����	 7�,�62�	 *3	��, #���J	�.  
)�(  .=	 7���� �K	��,� 9����	��	 7�,�62�	 ��3	�� 7���� �K	��, #���J	� �� �	�

 ����, �	�$"	 ������ ������	 7�66A��	 ��� ��2���	 8�"	 ������� ��,���	 Q��"	 7������	
7J����	 9�, ����.��	 ������	 7�5���3J	 �� �,���	 #����� C�-�� 9�����	� C85�.  

)>(   Z#� #�.� 9� 4�5 CB����,�	 D�& 4�5 ���2�	� �-��62�� ���3�	 9��+� B����, *+��
�3 #�� C#�	��� ��	& 8���� ������ ��3���� ����	� ��3	�� D�& �� ��, C���	��	 ������	 ��	

������	 �	�5= ��
�6��	 9�>�	 �P��.  
14�  G����	 03� 4�5 ������	 7��-��	 !	�T, ������	 ���	��	 �P����	 �5�6��:  
 ) �(  ������ ����	��	 �,�	���� ������	 7���Y ����� 9� �2��	�'����� �-�'	>�� �-�.  
)�(   BK����	 9�, ��6�J	 9��+� C�'����� �-�����5� �-������ ������	 4�, ��I6 9� �2��	�

��1�2��	 �	�'"	�.  
)L(   �-2K	��� ������	 �5	�� �,���	 ����� #����	 9� ��T��	 4�% ���	��	 ����"	 �������

�'����� �6����	 ����	��	 7�6��6���.  
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)�(   ������	� ���.,�	 ������	 ��	��� R�����J	� #����	� !���	 8	���6J	 9� ��T��	�
D�& ����� �-��5 ���2�	� ������	�.  

)'(  W��+�	 9� �-��5 ���2�	� 7�,�62�	 �� #��"	 ��5	�� Q�� ���2��.  
)�(  ��	�% 9�62� �� 8�-6=	� �-����� 8�63�	 �$��� ������	 @1��� 9$	�� ���2�� 

�$����	.  
)>(   �-�� 0,�.��	 �	�+=	� �!�6=	 7J�2, ����� ���� C!�+��J	 ��5 C7��2��	 !	�3%�

���	��	 �P����	 7������	 �� #��� ���	�.  
)F(  �3�2�	 �62 #���	� ��+�	 9$	�� ���2�� 7������ !	�3%�.  
)$(  ����	� 7��2��	� ����	��	 ��3	���	 #�2 ������	 �����. 9��+� �'��5	�� 8	��2	� 7���

�-���� �-��5�+�� 4�5 G�2�	�.  
�	� �������	 �	�5%    

15�   0��$�� ������	 �	�'� 0�� @���̀ ������	 95 ���� ���� C����� ����5 Z#� ���-� ��
 $�.��	 �� B����,�	 9�62�� 7����� C7J�2�	 @�, �� C#�.�� 0���I�� 03K���� 0��3-���

������� *+� R&�	.  
16�   $�.��	 �� B����,�	 4�5 �.�,��	 #�A6��	� ��.��	 4�5 ������	 ���� W��.� @��E��

�����	 �� ���2��	 ��-��	 9�+M �� 1���	 ���� 0� F���� C������� *+� R&�	.  
17�   9������	 9���A6��	 9� ����� 7����� R� �K�-��	 ���	��	 ������	 ���� 9�+�� 9� �3��

�	 *K����	 4�5 *+�� ���> #��3 R�� �'&����, 4����	 ��,	���	 4�5� ������	 ���� �� ��[,��
����� ��"	 	&' 9�� ���� &�����	 @	�M" .5 #�A6��	� ���	��	 �P����	 *$�6� 8� 	&%�9 

 ���	��	 �P����	 R�� >	�,% 91��� C������	 ���� W��.� �� ��,���	 *K����	 #�2 ����J	 B����,�	
�� ���K�-��	 ������	 �� . �P����� F���� �����	 4�5 ������	 ���� 9������	 9���A6��� F����

7������	 4�5 1���	 ���� ���	��	.  
18�   ��6� *� C8���	 �����	 4�% ���	��	 ������	 95 ��K�-��	 ������	 ���	��	 �P����	 *����

������	 ��3�� .� 4�5 �3����	 7�,�62�	 *3	�� #�2�����A� �K��� ��� *� ?�+�� ��6 .
�-��	 ������	 �!	�� 8-���1��� a9U� �� �,���	 �� !�+5"	 #���� 9��K	��	 9������	 9���b,���K 95 

���	��	 �P����	 ���� �� ���	��	 ������	 .  
19�   #�2 9������	 9���A6��	 4�% ������	 9T., 7�
��,� 03�� 9� ���	��	 �P����� >�3��

3 #K�6����6� ����� �	�5% �+�� J ����.  
20�   �� ���	��	 �P����	 7����� *��3 4�% �,�3�6J	 9��+ 95 ?J�A6� 8���	 �����	 9����

������	 �� ���2��	 7������	� BK����	 G���, �&����	 ��,	���	 9��,� ���� ����.  
21�   8���	 �����	 4�% ?	���� ��6 Z#� ���	��	 �P����	 81��� *3	�� 7����� &���� 9T.,

�3����	 7�,�62�	.  
22�  ���	>���	� B����,�	 ��3� 8��� 8���� #�., 0�$.�� 95 ?�+�5 ���	��	 �P����	 81���.  
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23�   *3	�� 4�% ��6� *� C8���	 �����	 4�% ?	>3�� ?	���� ��6 Z#� ���	��	 �P����	 81���
 0�� #����� C������	 ��3�� �3����	 7�,�62�	 �-��$�� �$.�"	 D�� 013�� 9��, *� 0�$.��

 �62 ]����� �� �+�����	 7������	 &���� �� >�2��	 8���	� >3���	 #���� ���>�	 #��3�	�
	�����" .���	��	 �P����	 0�1�� ��� �,���� �����	 ����3�	 4�% >3���	 �����	 D�& #�2�� . >�3��

��� 9� 8���	 �����	 ]	�� �� �� 8���#���� ���� �� �,6��� 7��.  
#�.��#�2�	 9��� �� �62 ��� �� R��6�	 �����	 :  

 ) �(   R� �� ���5 ������	 ��	�b, ������	 ��6�K��	 &�c��	� �6���	 7J�2� 7I�.��� ?����
d����	 ��� �����	 #I� V+�� ��� C0���, !	�3% �� B����,  

)�(  	����, ��K�-��	 7������	 #�� ?����� !���� ���	��	 �P����	 95 ������	 ��2�2���	 ��,
d��6�K� &�c�� �16�� 7J�2� 7I�.� 9� �1�2� �� 9T., �����	 ��� �����	  

)L(  d��	���	 95 05����	 ��,6� *� 8���	 �����	 �-��5 ��	�� 8� ���	 7������	 #�� ?�����  
)�(  � �,�6 ����� �� 7��� ��6�K� ����� #�� ?	���2�� ��,	���	 �-�T., #���6� 8�

d��2�2���	  
)'(   �����	 !���� ��	�=	 #����� �6�K� �	�� R� &���	 4�% 75� ���	 ��,6^� ?�2�.� ?�����

d�����	 ���  
)�(  d���	��	 �P����	 ��	��, 4�2� J �6�K� R�	�% �	�� R� 9T., 7�������  
)>(   ���� ��$ 4�5 ���	 �-�� 9�� ���2 R" ?	>3��� 4�5 #��2�� ���	��	 �P����	 95

d@�� #2� ��5�6� �� 7������  
)F(   &���� 9T., 8���	 �����	 4�% ���	��	 �P����	 9� W�����	 �����	 95 �>3�� �
���

�3����	 7�,�62�	 *3	�� 7�����.  
��I5� ]��	�� ����� Q��� 0�$.�� ��$� 4�5 ������	 ���	��	 �P����	 4���� C�,6 �� 4�5 


����.���	 @�.  
#	> �  ��	���	    

24�   8���	 �����	 &�T� C���	>���	� B����,�	 9T., !�+5"	 #���	 4�% 7�2	���J	 8��� ��5
 ������ 9��+� ��>I�	 ��	���	 ������ #���	 �� ���I�6J	 9��+ 4�% �3�2�	 ��,�5J	 9��,

 ���.���	 �	�'"	 ��2� 4�5 0����� ���	��	 �P����	 #�50��J� 9� .�	 ��	���	 �1�2������� 
�2����	 ���	>���	� B����,�	 ���� �� �2+	� ����, ���	��	 �P�����.  

25�   ���	��	 ������� �,���	 ���� 18+� 9� C���	��	 �P����	 *� ���.���, C8���	 �����	 9�+��
9������	 �2KJ� �,���	 ����� 8���� ?��� 8-����� 8�� 9���-� 9����� 9� ���� ��, 9��2��� 

��� ��-��	 ���$���, #�	����	 @�-��	 4�5 �-6�� C���-��	 ��	���	� ��,��	� 7I'A��	��, 
������	 	&' 7��+��.  

!�2 �0����%� ���	��	 �P����	 9����    
26�  ������	 �� ?������� ����5 7	!��� R& ?���. ���	��	 �P����	 9��� 9� �
,�� . �3��

�� ���6� 9�����.� �2���� ����� �,�6� 4�% ���	��	 �P����	 9��.  
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27�   ��6� #�., 0����% �� ]���
� �� 0����� ���3� �� ���	��	 �P����	 9���� 8���	 �����	 4�����
��,�5J	 �� ��6���	 ��3� ���.� &�� *� . D�� 9� ]&��� �� 4�5 ������	 ��3� 8���	 �����	 *�$��

��,	���	 .� H�6� 4�5� C�,6��� 9�� �� �62 C������	 ��3� 8�� C7�������	 D�7������ 9� 
���	>���	� B����,�	 ��3� 4�% �'���� #I� . 7	��6 *,�T, ��1�2� ���	��	 �P����	 ����� 9����

7	��6 *,�� �-��$ ����+% ���� ������	 ��3� ����� 4�5 !��, ���3��� ��,�� . D�& ��, 9��� J�
��� ��" ?I'��,���	 �� Q��� ��.  

!�$ ���3	���	 ��,    
28�  7	��6 OI� #� �� ��� ��3	���� ������	 	&' *+��.  

ثاين والويقة[ ثهناية امللحق ا  ]ل

 

 


