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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ليويو 26: لا

 
 

  اجلمعية العامة للويبو
 

  )الدورة العادية احلادية والعشرون (األربعونالدورة 
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

  تدقيق يف املراقبة املالية للموارد البشرية
  األمانةمن إعدادثويقة 

ثتوي هذه الو .1 ساابت اخلاريجيقة عىل حت رشية: حلتقرير مراجع ا ية للموارد ا بة املا يق يف املرا لبتد ل ق  ق
ية )WO/PBC/18/17 ثالويقة( ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو ن ويه مطروحة عىل  ن ي نة(ملعجل رشة ) للجا نة  ثا عيف دورهتا ا م ل
 ).2011سبمترب  16 إىل 12من (

شأن تكل الويقة يف .2 نة  ية ا ثوترد تو ب للج رشة  "ص نة  ثا نعقدة يف دورهتا ا ية ا نة الربانمج واملزيا يات  عملخص تو م ل مل ن جل ص
مترب 16 إىل 12يف الفرتة من   ).A/49/16 ثالويقة" (2011سب 

ية العامة مدعوة إىل املوافقة  .3 مجلعإن ا
شأن  ية  نة الربانمج واملزيا ية  بتو ن جل ثالويقة ص

WO/PBC/18/17 ثالويقة ، كام جاءت يف
A/49/16. 

 ]WO/PBC/18/17ثالويقة كل تيل ذ[
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ليويو 26: لا

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة الثامنة عشرة
مترب 16 إىل 12جنيف، من   2011سب 

 
 

  تدقيق يف املراقبة املالية للموارد البشرية
 ثويقة من إعداد األمانة

 

يا مع املادة .1 ية الفكرية ) 10(11 شـمتا ية  نظمة العا شاء ا ية إ للملكمن اتفا ملق مل بو(ن ساابت )يالو ئة مراجعي ا حل، أجرت  هي
نة  يني ا ملعياخلار ساابت(ج سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا يل رشية) "ملك ية للموارد ا بة املا يقا يف املرا لبتد ل ق ، 2010 لعام" ق

 .، وهو مدرج يف املرفق2011 ليويو 4 بتارخي

يونمال .2 ساابت اخلار يات اليت أصدرها مراجعو ا تو جحظات األمانة حول ا حل ص سب تريهبا يف تقرير  ل تترد أدانه  ح
ساابت  .حلمراجعة ا

ية  تو صا  1ل

رشية، يراعي األهداف " .3 تعلقة بإدارة املوارد ا ية ا متر للمخاطر الر يل  بو عىل إجراء  لبأحث الو مل سـ حتل ئيي مسـ
ية احملددة  ."تيجالاسرتا

يط للموارد : نةمالحظات األما .4 رشوع ا ياق  نظر يف إعداد نظام إلدارة اخملاطر، خاصة يف  تخطيجري ا سـ ل لسـ م
ية ية. سسـاملؤ بة ادلا يات املرا تعزيز إدارة اخملاطر وآ بادرة  يجي،  تقومي الاسرتا خلوبارش األمانة، يف إطار برانمج ا ل ل ت ل قت . م

رشية يف سم إدارة املوارد ا نظر يف إدارة اخملاطر  يجري ا لبو بق ل بوسـ ياق، مع الاسرتشاد بإطار إدارة اخملاطر يف الو ي هذا ا  .لسـ

ية  تو صا  2ل

رشية عىل " .5 هل إدارة املوارد ا رشية مبا  توي عىل مؤرشات عن املوارد ا تقدمي جدول مالمئ  بو  بأويص الو لب يسل حي ب ي
ميي واجامتعي ومايل تنظتوى   ."مسـ
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توي عىل مؤ: مالحظات األمانة .6 ياس اليت  حتيمت إعداد لوحة ا لق يط س رشوع ا ياق  رشية يف  تخطرشات املوارد ا لسـ م لب
ية  .سسـللموارد املؤ

ية  تو صا  3ل

يص أهجزة " .7 ها يف  ياسة اليت  نظر يف ا يد ا بو جيب أن  تلفة املقدمة، أرى أن الو يالت ا تح ختصيف ضوء ا سـ ل تع ي خمل ل تتبعل ل َّ
 ."الاتصال احملموةل ألغراض العمل

يقا: مالحظات األمانة .8 نظر فهيا بصورة لتعلأحاطت األمانة علام اب ياسة أهجزة الاتصال، وسوف  شأن  يت املقدمة  سـ ب
يف تاك يق مزيد من الكفاءة والوفر يف ا بل  توصل إىل  ية ا يا املعلومات  نولو ية و لشرتكة موظفو املا ل سـ ل بغ ل تحقم ج  .لتك

ية  تو صا  4ل

تفق مع املادة" .9 بحث، مبا  بو عىل ا يأحث الو ل بو والحئة موظفهيا،1.1.5 ي يحدد ي من نظام موظفي الو ل عن حل مصمم 
يل عدد األايم املرتامكة األكرث من  بس احلاالت اليت مت فهيا تر حبوضوح وبال أي  بل90ل سمرب31 ق  به . 2009 ي د يشـوقد 

بط العدادات عىل وضع"هذا  سمح نظام ".  يوما90 ضإعادة  باهنا أال  بو من أن تضع يف  يومن شأن هذا أن ميكن الو سـ حي ِّ
يا معلومات ساعات  جنولو هاتك سموح قانوان برت سعني ا بقه بأي زايدة عن األايم ا حيلالعمل املرنة اذلي  مل ت  ."لتط

نوية اليت : مالحظات األمانة .10 نة لفرض احرتام احلد األقىص لعدد أايم اإلجازة ا لسـسوف حتدد اإلدارة احللول ا ملمك
ها   ).يوما 90(حيلجيوز تر

ية  تو صا  5ل

يق أحاكم نظام موظفي الو" .11 بو  بأدعو الو يض لتطي شرتط، قدر اإلماكن، حدا أقىص  لتخفبو والحئة موظفهيا بأن  ت ي
نقدي تعويض ا ية بدال من ا تعو ية املرتامكة عن طريق اإلجازات ا لساعات العمل اإلضا ل يض ل تعراض . ف نظمة عىل ا سـكام أحث ا مل

ية ومواءمهتا مع املامرسات  بقة عىل ساعات العمل اإلضا سارية ا فاللواحئ ا ملط تحدةا) األقل مرونة(ل ملشائعة بداخل األمم ا  ."ل

ية يمت اختاذه عىل : مالحظات األمانة .12 تعو ية نقدا أو ابإلجازات ا تعويض عن ساعات العمل اإلضا يضالقرار اب ل فل
ية بات اخلدمة ا ييل مع مراعاة  توى ا نا تطل شغ ملعسـ ت ممل يقات وسوف تراعهيا يف . ل لتعلومع ذكل، فقد أحاطت األمانة علام اب

يح نظام ا تنقياق  ياسات واإلجراءات ذات الصةلسـ  .لسـملوظفني ولواحئ املوظفني وا

ية  تو صا  6ل

توفر رؤية " .13 يث  ياانت جيري حتديهثا دوراي  هرس لك معارف موظفهيا وهماراهتم يف قاعدة  بو جيب أن  تأرى أن الو حب ب تفي
نظمة تاحة داخل ا ية ا ملشامةل لدلراية ا مل  ."لعمل

نظمة2010 يف: مالحظات األمانة ية مل، أطلقت ا ياانت ا ية من ا سخ إلكرتو توي عىل  يف،  تو يا  ن نظاما إلكرتو ب ن ن حي ظ لل هن ملل
مترار. للمرحشني للوظائف نظام وحتديهثا اب ياانهتم يف ا يع املوظفني عىل إدراج  سـومت  ل ب ووضع هذا حتت يد اإلدارة قاعدة . تشج

ثة لعدد من املوظفني ية احلد ياانت ا توي عىل ا يياانت  ن ب حت هب ىل هذا، فإنه مبجرد أن يرخس نظام إدارة األداء وابإلضافة إ. ملل
هارات ياانت شامةل للمعارف والقدرات وا يكون دلى اإلدارة أساس مادي إلعداد قاعدة  ملوتطوير املوظفني،  ب  .سـ
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ية  تو صا  7ل

ية أو " .14 ناصب ر شغلون  بق أكرث حاالت ترك اخلدمة من جانب املوظفني اذلين  بو جيب أن  سـأرى أن الو ي ئيي م تست
تلزم نقل املعارف أو امللفاتيؤدون  نة  سـوظائف  تي  ."مع

تعاقب عىل : مالحظات األمانة .15 نظامي  يط أكرث  ند وضع  يقات وسوف تراعهيا  للأحاطت األمانة علام اب ت ختط ع لتعل
 .الوظائف

ية  تو صا  8ل

ية زايدة" .16 يف ادلراسة  بدالت تاك تآزر يف معاجلة امللفات املربطة  يق ا سعي  بو عىل ا بغأحث الو ل ب ت ل ل ية لتحقي تا ج إ ن
ية اجلارية وكفاءهتا  ."لعملا

رشية القامئ عن طريق زايدة : مالحظات األمانة .17 يا معلومات املوارد ا نولو سني نظام  نظمة مؤخرا  لبقامت ا ج تك تح بمل
ية نح ا بات ا يات لضامن مزيد من الكفاءة يف معاجلة مطا ميالاعامتد عىل األسلوب اآليل يف ا مل ل سني . لتعللعمل يجري  حتو سـ

يةمعاجلة ا يط للموارد املؤ شلك أفضل يف نظام ا ها  يجري أيضا د ية ومعاملهتا، و سـنح ا تخط ب سـ مي سمل ل جم  .لتعل

ية مدعوة  .18 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
 .ثلإلحاطة علام هبذه الويقة

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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رفقامل  

ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا يل ملك

ساابت  ية  ند هممة املراجعة اخلار حلجيب أن  جسـ ت
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل إىل عضو ) يالو
ية  بة املا ئات املرا ليف أعىل  قي يف ادلوةل العامة ه

تارة  ياوخملا سؤول  خشصجيب أن يلكف هبا ا مل  ومعال. ّ
يات  بو و ية العامة للو مجعهبذا احلمك، وبعد ا ي مجلع

ناحتادات ابريس وبرن ومدريد والهاي ويس 
يف ادلويل للرباءات  بونة ولواكرنو وا نو تصشـ لل

نا،  شأن الرباءات و تعاون  يومعاهدة ا ب ثلو فيل ممجدد 
سورسية إىل ادلول األعضاء  يوالية احلكومة ا هناية ل

ساابت ا2011سـنة  بو ح، بصفهتا مراجع  يلو
ساابت  بو و حوالاحتادات اليت تديرها الو ي

نظمة نفذها ا ية اليت  ساعدة ا ملرشوعات ا ت ن لتقمل وقد  .م
سورسية، بصفيت  ية ا نفدرا ندت إيل حكومة ا يأ ل ل لكسـ ّ

سورسي ملراجعة  تب الفدرايل ا يمدير ا ل ملك
بو ساابت الو ساابت، هممة مراجعة  يا ح  .حل

 
بو  من نظام ال2.6وختضع همميت ألحاكم املادة  يو

ساابت تصاصات مراجع ا حلاملايل ويه حمددة يف ا خ ّ 
نظام ية املرفقة بذكل ا لاإلضا يفيت بلك . ف ظوأمارس و

تب  ية، بدمع من معاوين يف ا تقال ملكياد وا ّح ل سـ
ساابت سورسي ملراجعة ا حلالفدرايل ا  .يل

 
ية  تب الفدرايل خدمات املراجعة اخلار جويقدم ا ملك

ي تقةل  بو بطريقة  لكساابت الو سـ ي ا عن دوره محل
ي يا للرقابة املا لئة  عل يةة يف كهي نفدرا لا سورسيةلك ي ا . ل

يني ذوي  بة من ا تب الفدرايل  نويضم ا ملهخن ملك
ساابت  برية يف مراجعة  ية واخلربة ا حالكفاءات العا لكل

نظامت ادلوية لا  .مل
 

تب  :ملكملزيد من املعلومات، ميكن الاتصال مبدير ا
 

Mr. Kurt Grüter 
Director of the Federal Audit Office 

of the Swiss Confederation 
Monbijoustrasse 45 

3003 Bern  

tel: +41 (0)31 323 10 01 
ch.admin.efk@grueter.kurt 
  

هامت سؤول عن ا ملأو اب  :مل
 

Mr. Didier Monnot 
Officer in charge of mandates 

tel: +41 (0)31 323 10 48 
ch.admin.efk@monnot.didier 
 

ساابت  حلتقرير مراجع ا

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

رشية ية للموارد ا بة املا يق يف املرا بتد لل ق ق
 

توايت الفقرة حملقامئة ا
 

ساابت - حلملخص مراجعة ا

نظام املايل واملعايري واملعلومات 4-1 لا
5 تقرير للمدقق ادلاخيل عن نظام أوقات العمل املرنة

ساابت حلئة مراجعة ا 20-6 بي
تصاد ية والا قالر 34-21 حب

39-35 الكفاءة
40 م املؤرشأرقا

تقصاء الرضا 45-41 سـا

 

46 اخلامتة

 

 أرقام املؤرش:  املرفق

 

 2011و ل يوي4حرر يف برن، يوم

يل  1.10195.944.00333.02: لتسجرمق ا

modi/dear 
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ساابت  حلملخص مراجعة ا

ي بو تد قأجري يف الو رشيةي ية للموارد ا بة املا لبق يف املرا ل تحقق اليت أجراها زماليئ أن . ق يات ا لوبني  معل ت
رشية شمل جمال املوارد ا نظمة  ية العامة  لبالاسرتا ت للم ياسات اليت . تيج ية ا سـوحتدد هذه الاسرتا ليج ت

ها نظام إلدارة األداء وتطوير املو ية  توسط، ويه اسرتا يذها يف األجل ا يمكلجيري  يجنف تمل ظفني بدأ ت
ية يد إضا تو، وال يزال يف حاجة إىل مرحةل تو فيذه  طنف لل  .ت

ها مبزيد من  يد عر نقاط اليت رأيت أنه من ا ضوابإلضافة إىل هذا، فصلت يف تقريري بعض ا ملف ل َّ
يل ياسة إدارة . لتفصا تفي  يل اخملاطر وأال  تح ياسة عامة  متد  بغي أن  بو  سـفأوال، أرى أن الو ل ل سـ بي تك تعن ي

يق تد قبة ا ل يق ادلاخيلشع تد ها  ند إعداد بران ق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  للجم تقد أن كفاءة . ع يا، أ عواث ن
ية،  بة ادلا يات، وإدخال نظام للمرا سن بإضفاء الطابع الرمسي عىل ا رشية قد  خلمعل املوارد ا لعمل قتح ت لب

ية يف  هرسة معارف املوظفني ا لعملوإدخال جداول للمؤرشات، و  ".بنك للمعلومات"ف

يص أهجزة الاتصال احملموةل عىل نطاق واسع وأ نظر يف  يد ا بغي أن  نظمة  ختصخريا، أرى أن ا ل تع ينمل
ية  .فوأيضا إدارة اإلجازات املرتامكة وساعات العمل اإلضا

نظام املايل واملعايري واملعلومات  لا

ساابت نظام املايل وموضوع مراجعة ا حلا  ل

يةخضعت الفرتة  .1 تلف املعاهدات، إىل أحاكم نظام ، ابإلضافة إىل األح2010 لاملا ية من  خماكم ا ملعن
بارا من  نافذ ا ته ا بو املايل وال تالو ل حئ ناير1عي توبر 1ّاملعدل يف و 2008 ي   .2009 كأ

يق يف  .2 تقرير، من تد رشية، موضوع هذا ا يات الفحص اليت أجريت يف جمال إدارة املوارد ا قتألفت  ل لبمعل
تد تخدام معايري ا ية اب بة املا لاملرا سـ ل ية العامة ق يا للرقابة املا نظمة ادلوية لألهجزة ا متدة دلى ا ليق ا لعل ل مل ملع ق

بة يق : "... تونص هذه املعايري عىل ما ييل. INTOSAI سـواحملا يق القطاع العام تد قشمل تد ق ي
يق األداء "... وأيضا ..." نالاتظام واألداء قتعلق تد يةي تصاد والكفاءة والفعا يق الا لتد قب ، وهو ما ..."ق

ينيميت تا شمل اجملالني ا لد  ل  :لي

ها • بت من  ية للموظفني مع ا نو يات اإلدارة ا يقحفص اللواحئ و بث تطت ل ع ل  .معل
متةل  • ية والكفاءة، حتدد الوفورات ا يمي الر بت من وجود مؤرشات أو أنظمة معلومات  حملا حب تق لث لت

رشية تخدام املوارد ا تاجئ يف ا ية ا لبوتقمي فعا سـ ن لل ِّ. 

تقرير ا .3 ملال ترد يف هذا ا ناء العمل ل سؤولني أ شـهتا مع ا نا ها و ية اليت جرى تو ثسائل األقل أ مل ق ممه ضيح
نجز َا  .مل

 شكر وتقدير

يهتا .4 يجة مراجعة . تلقأود أن أعرب عن شكري إزاء لك هذه املعلومات والواثئق اليت  شت  نتوقد نو ق
ساابت يوم  ية 2011 ل يويو4حلا بري موظفي املا يه  يب فافا يد  ل مع ا ك يل تيسـ ف يس )املراقب(ل يدة جا ن وا لسـ
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يدة  يق ادلاخيل وا تد نديوغلو ريس قطاع ا يد توناكي إ ية وا سة اخلدمات املا يزن ر سـكوك رو ل سـ ل ي لب قل ئ ف ئ
رشية بة مدير املوارد ا لبترييز داير ان  .ئ

 تقرير للمدقق ادلاخيل عن نظام أوقات العمل املرنة

 َّتقرير مفصل عن نظام أوقات العمل املرنة

تد .5 بو  بة الو قأصدرت  لل ي يق 2011  أبريل26 يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية يفشع ق تقريرا مفصال عن تد
نفاذ إىل  لنظام أوقات العمل املرنة وا نظمةجتهزياتل تظام مع . مل ا ها اب باد نوأاتحت املعلومات اليت أ لت

تقالل  بة أن يمكل العمل اذلي أجنزه زماليئ ذكل اذلي أجنزه املدقق ادلاخيل، مع ضامن ا سـمدير ا لشع
بنيلك  .ن من اجلا

ساابت حلئة مراجعة ا  يب

بوال دلى املوظفني قلقي برانمج إهناء اخلدمة الطوعي 
 

تلفة بدءا من مارس .6 ية  بو اختذ تدابري  خمالحظ زماليئ أن املدير العام للو مي  إلصالح لك 2009 تنظي
رشية تصةل بإدارة املوارد ا لباإلجراءات ا يذ برانمج إ. مل تدبري الرييس هو  نفواكن ا تئ . هناء اخلدمة الطوعيل

يل عدد موظفهيا بطريقة أرسع من الطرق العادية،  نظمة  ية حاجة ا تقلوقد مصم هذا الربانمج  مل لب لتل ُ
بكراملزااي حزمةوذكل بفضل  تقاعد ا نح مقابل ا مل اليت  ل وهو هيمت بأحصاب العقود ادلامئة أو حمددة . مت

ثة وا ثا مخلاملدة من املوظفني اذلين يصلون إىل سن ا ل نوات ل سـسني ويكونون قد سددوا اشرتاك مخس 
شرتك ملعاشات املوظفني تحدة ا ندوق األمم ا ملعىل األقل يف  مل  .ص

رشية، مل تمت املوافقة عىل ست الامتسات، 105 من بني .7 لب الامتسات إلهناء اخلدمة قدمت ملدير املوارد ا ُ
بت بعد يف شأن الامتس واحد11 ومت حسب يجة. ل الامتسا، ومل يمت ا تفادنتو  موظفا من 87 سـ ذلكل، ا

بو بهناية نوا بذكل من ترك الو يبرانمج إهناء اخلدمة الطوعي و نصف األول 2009 متك ناء ا ل أو أ ث
 .2010 من

ية للربانمج حوايل .8 تلكفة اإلجام لبلغت ا بو22 ل يون فرنك سورسي للو ي  أما الوفورات اليت حتققت . يمل
تقدر يض عدد املوظفني  فبفضل الربانمج جراء  بلغختف يون فرنك سورسي يف فرتة 13,9 مب  ي  -2010مل

يف الربانمج يف2011 سرتد تاك يا أن  بد بغي  ل، وذلكل  ت ُئ م  .2013 ين

يا  .9 نولو تاكر وا جالحظت أن قطاع الا لتك تدبري ) موظفا 33اذلي تركه (ب  25 تركه(لوقطاع اإلدارة وا
يلكة) موظفا  .لهتأثرا عىل وجه اخلصوص بربانمج إعادة ا

يا من خض دماء تمتثل مزية ذكل .10 بد بو  متكن الو شغر هبذه الطريقة  ناصب اليت  ئ الربانمج يف أن ا ي ت ممل سـ
نظمة يف  تاج إلهيا ا هارات اليت  تعون اب يني موظفني جدد  ملجديدة يف طامق موظفهيا عن طريق  حت مت ملتع ي

بل شغور املؤقت أو. ملسـتقإجناز هماهما يف ا  ادلامئ للكن عىل اجلانب اآلخر يعاب عىل الربانمج أن ا
ثقل اكهل ابيق املوظفني بعبء معل زائد ناصب قد  يبعض ا مل وابإلضافة إىل ذكل، رمبا يؤدي هذا . ل
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بل شـىت هارات  ية وا سـإىل فقدان املعارف ا بلعمل تة من . مل يل  ثال عقب ر سـوقد لوحظ هذا  ح م
يةل هر  رشية يف غضون أ قلموظفي إدارة املوارد ا ش شأن. لب ية حمددة  بغري أين لن أصدر تو  هذا ص

سائل  ناول  تقرير أ يث إين يف موضع الحق من هذا ا مالربانمج،  ت ل توقع وإدارة ح  .املعارفلا

نظمة ها ا بو تضع أهدافا عامة  ية العامة للو ملالاسرتا ي لتحققيج ت
 

رشية .11 شمل أيضا جمال املوارد ا ية عامة  بو حددت اسرتا لبالحظ زماليئ أن الو ت يج وحتدد هذه . تي
بادئ الر ية ا ئالاسرتا مل توسط يف الفرتةتيج ياسات األجل ا ملية  سـ لسـ ثوقد قدمت ويقة . 2011-2010 ي ُ

بو يوم تعلقة هبذه الفرتة وصدقت علهيا ادلول األعضاء يف الو ية ا يالربانمج واملزيا مل توبر1 ن . 2009 ك أ
ية تغطي ما مجموعه سعة أهداف اسرتا توي عىل  يجويه  ت يا 29 تحت تعلق بإدارة املوارد . عبرانجما نو يوفامي 
يا حتت الرمق يا نو بو هدفا اسرتا رشية، وضعت الو عا يج تي  .9 لب

يح  .12 يلك فعال لدلمع اإلداري واملايل،  يجي بصفة عامة هو حتديد  هدف الاسرتا تالغرض من هذا ا يل ه ت
تني يذ لك الربامج املوضوعة لفرتة ا بو  نللو سـنف لت  إىل تقدمي خدمات 23 وهيدف الربانمج املفصل رمق. ي

ية نو عللك الربامج ا رشين األخرىل لع الامثية وا متدة . ن يات ا تو شطة تربط بلك ا شمل أ ملعوهو  ص ل ت ن ي
ية رشية، . لتمنكجزء من جدول أعامل ا ية إدارة املوارد ا ساعدة عىل زايدة فعا نه أيضا هو ا لبوالغرض  ل مل م

نظمة تاجئ وتقوم عىل اخلدمة بداخل ا ناء ثقافة تقوم عىل ا يع عىل  ملمن أجل ا ن ب لشج  .لت

ثتضمن ويقة .13 ية للفرتةت يون فرنك سورسي، 618,6  إيرادات قدرها2011-2010 ن الربانمج واملزيا ي  مل
بة  ية% 1,6بنسـوهو ما يعين وجود اخنفاض يف اإليرادات  يه يف مزيا نعام اكنت   2009-2008 عل

نقحة شأن الرباءات . ملا تعاون  بويرجع ذكل الاخنفاض إىل اخنفاض إيرادات معاهدة ا نظام الرباءات (ل
يون فرنك سورسي14,8 مببلغ) ادلويل ي  يهتا وتفادي . مل توازن يف مزيا يق ا نوذلكل، فإنه من أجل  لحتق

ية للفرتة تضمن ويقة الربانمج واملزيا يلكي،  نشوء جعز  ث ت ه تلفة مصممة 2011-2010 ن خم تدابري توفري 
بو نفقات . يخلفض مرصوفات الو بو عىل ادلول األعضاء حتديد ا تايل، اقرتحت الو مبواب ل ي  618,6بلغ ل

توازن بني اإليرادات واملرصوفات ليون فرنك سورسي، وهو ما حيقق ا ويؤدي هذا الوضع إىل . يمل
بلغ  نفقات  مبخفض ا ياء أخرى عىل نفقات 9,8ل شـ ماليني فرنك سورسي، وهو ما يؤثر بني أ ي

 .املوظفني

مية ية لك اخملاطر ا بو حيول دون ضامن  يل للمخاطر يف الو جلسـعدم وجود  تغط ي حتل
 

رشية بصفة خاصة .14 نظمة بصفة عامة، أو ابملوارد ا تعلق اب يل للمخاطر فامي  بو أي  لبيس دلى الو مل ي حتل ي . ل
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية يف إطار  تد بة ا يد املوجود هو ذكل اذلي تقوم به  يل اخملاطر الو قو لح شع حتل

يق ادلاخيل تد نوي  ها ا قإعدادها لربان للجم  .لسـ

تعلق مبجال املوا .15 تلفة يفامي  يات ا ية جيب أن تكون مذكورة يف ا رشية، أرى أن اخملاطر الر خملرد ا لعمل ئيسـ لب
 :مثل

هم  • حييني املوظفني ورس ت تقاعد، والعامةل الزائدة(تع  ؛)لإهناء عالقات العمل، وا
ياانت  • ية، وياانت (لبنقل ا ياانت األسا بثل ا سـ لب بدالت، الرواتبم  ؛)، واملزاايلوا
ية؛إدارة وقت العمل وساعات الع •  فمل اإلضا

 .إدارة الرواتب واألجور •
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ية رمق تو صا  1 ل

رشية، يراعي " تعلقة بإدارة املوارد ا ية ا متر للمخاطر الر يل  بو عىل إجراء  لبأحث الو مل سـ حتل ئيي مسـ
ية احملددة  ."تيجاألهداف الاسرتا

يد يا يف مرحةل تو يذ نظام إلدارة األداء وتطوير املوظفني وهو حا طجرى  ل  تنف

ناء .16 بو نظاما إلدارة األداء وتطوير املوظفني، أدخ2009 ثأ ويف هذه احلاةل اخلاصة، تقرر أن . يلت الو
نة نصف األول من  يد خالل ا يق هذه األداة اإلدارية اجلديدة مرحةل تو سـيدخل  ل ط  .2011 تطب

توسط، أرى أنه من  .17 نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني جيب أن يمت يف األجل ا يذ الفعيل  ملمبا أن ا ل لتنف
ية اليت  نظام كلك من أجل حتديد ما إذا اكنت األهداف الاسرتا تظم  يمي  يجالرضوري إجراء  لل تن م تق

تحقق ابلفعل تها اإلدارة  ساب . تضع تاكر وا يري والا ساعد عىل ا ية اليت  ثقافة املؤ تووحدها ا ب تغ ت سـ كل ل س
مترار ميكن أن تضمن عىل املدى الطويل إدارة فعاةل للموارد ية اب هارات ا سـا ملهن رشيةمل  .لب ا

بو يف  .18 ية الو شأ عن اسرتا بغي أن  بدأ وضع األهداف  يابإلضافة إىل ذكل، أود أن أؤكد عىل أن  يج تن ي ن يم
مترة نازية  مسـية  ل ت زال يف مراحهل األوىل،  ومبا أن إدخال نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني ما. معل

هم أن أهداف يا بعد للك املوظفني 2010 ففإنين أ ع ذكل، فإنه جيب العمل يف وم. مسمل توضع ر
نوية مع املوظفني يف موعد أقصاه بداية العام املعين، مث يف  شة األهداف ا نا بل عىل ضامن  سـا لق م ملسـتق

يمي أداهئم سمح . تقهناية ذكل العام من خالل  تعراض مؤقت  تقدمي ا يونصح ابإلضافة إىل ذكل  سـ ب ُي
نة ناء الفرتة ا يتحديث املوقف أ ث  .ملعب

ي ئة ا ميا لتنظب ي بول ية للو بكة ادلا هر عىل موقع ا رشية  ية احلامكة جملال املوارد ا خل شـ لب تظ ل
 

رشية عىل  .19 بقة يف جماالت املوارد ا ية ا ئة ا نفذ إىل ا بو أن  لبيع أي من موظفي الو ملط مي ي ي لتنظتط لبي يسـ
نظمة ية  بكة ادلا للمموقع ا خل شأن هو . لشـ لواملرجع الرييس يف هذا ا بو والحئة "ئ ينظام موظفي الو

ها هذه الويقة، مثة . 1"اموظفهي ثوابإلضافة إىل األحاكم اليت  هاتعماميت إداريةتشمل تلفة ممكةل  ل  كام . خم
ية بكة ادلا سارية عىل ا تعلاميت اإلدارية ا خلهر ا شـ ل لل ويف بعض احلاالت، جيوز أن حتدد املذكرات . تظ

تعلق ابملوا بو فامي  ها يف الو ية أيضا بعض القواعد اليت ميكن  يادلا ي رشيةتطبيقخل ويف اإلجامل، فإن . لبرد ا
رشية،  ئة املوارد ا هم  سمح هل  ية  بو ادلا بكة الو نفذ إىل  تاحة ألي فرد  لباملعلومات ا ي ببف ت خل ي شـ ي مل

ياء اليت هتمه بصفة عامة يازات وغريها من األ بات والالزتامات والا شـابلوا مت  .ج

رشية توي عىل مؤرشات ميكن أن يعزز إدارة املوارد ا بوجود جداول  لحت
 

توي عىل مؤرشات .20 تظام جداول  رشية ال تصدر اب حتالحظ زماليئ أن إدارة املوارد ا ن واملعلومات . لب
ية يف رأيي لضامن وضع مؤرشات مربطة بإدارة  ست اك يا  رشية ر يدة اليت تعلهنا املوارد ا تالو ي فمس لح لب

رشية نه. لباملوارد ا هرية يف بعض املؤرشات،  تغريات ا يح رؤية ا ناك جدول  لكو ش لت ل  ال يربط بني يه
رشية ية للموارد ا لباألهداف ا  .لتشغيل

                                                 

1

سطس  غبعة أ سمرب1991 ط نقحة يف د ي، ا  .2009 مل
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ية رمق  تو صا  2ل

هل إدارة املوارد " رشية مبا  توي عىل مؤرشات عن املوارد ا تقدمي جدول مالمئ  بو  يسأويص الو لب حي ب ي
ميي واجامتعي ومايل توى  رشية عىل  تنظا مسـ  ."لب

تصاد ية والا قالر  حب

تصاديختصيص أهجزة الاتصال احملموةل جيري عىل نطاق و قاسع وغري ا
 

تعممي اإلداري رمق .21 يص أهجزة الاتصال احملموةل  للخيضع  تخدام أهجزة  "21/2010 ختص سـياسة ا سـ
يص . 2010 ن يويو1الصادر يف " الاتصال احملموةل بادئ اليت رسي عىل  ختصوحتدد هذه الويقة ا مل تث

ها بو زاد يف وقد الحظ زماليئ أن الزتويد هبذه األهجزة. ختصيصتكل األهجزة ومعايري  ي يف الو
نيت2010 سـنة ويف اإلجامل، يقارب عدد أهجزة الاتصال اخملصصة اآلن يف . 2009 و2008 بس مقارنة 

بة بو  تالو نة موضع .  وحدة350 عي سددة خالل ا هاتف ا تايل الرضائب عىل ا سـويوحض اجلدول ا مل لل ل
نظر  :لا

ند مترب 1 2009 2008 لبا  2010سب 

نوية للمحمول تاكيف ا سـا ل  296 003.51 427 680.61 522 289.46 لل

 18 990.40 21 769.69 30 869.00 الاشرتااكت اخلاصة

تاكيف نوية من ا ئوية لالشرتااكت ا بة ا لا ل سـ مل لسـ  %6,42 %5,09 %5,91 لن

يا، ذكل أن  نخفضة  بة الاشرتااكت اخلاصة املدفوعة  بكام يوحض اجلدول أعاله، الحظت أن  نسم نسـ
نون عن يايعلبعض املوظفني فقط  يةل  بالغ  ية اخلاصة، واليت تكون  ها ب املاكملات ا تف نسل ئ وترتاوح . ضمب

يني بني تطاع من رواتب املوظفني ا تعويضات املأخوذة ابال نبة ا ل ملعسـ  %.6,5و% 5 قن

ية أن أقل من .22 يالت اإلضا تح فتوحض املالحظة اليت أبداها زماليئ دلمع ا ل لمن أوئك اذلين % 45 ل
هم أهجزة اتصال محموةل نة% 33، و2009  يفمعاكنت  نوا عن 2010 سـيف  توايل، أ عل اجلارية عىل ا ل

ية ناء الفرتة ا ناتصاالت خاصة أ ناك . ملعث نة اكن  ناء ا هوأالحظ أيضا أنه أ سـ هجازا فقط زاد  50لث
سني 200 متوسط قمي فواتريها عىل هراي، يف حني تراوحت قمي الفواتري اخلاصة  خبم فرنك سورسي  ش ي

واكنت قمي الفواتري الفردية للك أهجزة الاتصال احملموةل . ي فرنك سورسي200 و100 هجازا آخر بني
يةل100 األخرى أقل من بالغ  هراي، أو حىت  ئ فرنك سورسي  ضمب ش تجمعة، . ي ملويف ضوء املعلومات ا

يص أهجزة الاتصال احملموةل عن طريق اختاذ تدابري  بدأ  نظر يف  يد ا بغي أن  بو  ختصأرى أن الو ل تع مي ين
ثل  :معديدة، 

بو؛ •  يخفض عدد أهجزة الاتصال يف الو
يق سعر موحد عىل األهجزة اليت تكون قمي فواتريها  • تفاوض مع أحد مقديم اخلدمة عىل  با تطل

 .مرتفعة عادة

تطاع رتتب عىلي .23 بدأ ا ق العمل  يلالاتصاالت اخلاصة من الرواتب عئبمب يام العديد . ثق  تطلب  قهو  يف
يف عدد ابلغ الصغر من الاتصاالت اخلاصة  يدوي السرتداد تاك ثري من العمل ا بو  لمن موظفي الو ل بكي
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بقا للجدول أعاله30 000  إىل20 000(سـنواي  نواي  ط فرنك سورسي  سـ وبوضع ذكل يف ). ي
بغي عالا بو  شأن، أرى أن الو ية يف هذا ا ساب أدق للر يس حبوزيت  نبار، وعىل الرمغ من أين  يل ي ل حب ح ت

يا يذها حا تطاع اجلاري  ية الا ية  لأيضا أن حتلل مدى أ معل نفمه يف"وألغراض . تق تاك لجدوى ا ، قد "ل
ية اخلاصة من املوظفني اذلين يق ها بار إلغاء إصدار فواتري للماكملات ا تفيؤخذ يف الا ل دمون إخطارات عت

 .هبا

ية رمق  تو صا  3ل

ها يف " ياسة اليت  نظر يف ا يد ا بو جيب أن  تلفة املقدمة، أرى أن الو يالت ا تح تتبعيف ضوء ا سـ ل تع ي خمل ل لل َّ
 .ختصيص أهجزة الاتصال احملموةل ألغراض العمل

  اإلجازات املرتامكة بدرجة تفوق احلد القانوينعمجمن املمكن 

شأن عدد .24 بو1 100  أايم اإلجازات املرتامكة حلوايلبقدم زماليئ رأاي  والحظوا أن . ي من موظفي الو
يد إجازات مرحل يزيد عىل130 هناك أكرث من وتذكر .  يوما90 ص موظفا اكن دلى لك مهنم ر

نوية "1.1.5 املادة نقحة يف " لسـاإلجازة ا سخة ا بو والحئة موظفهيا، يف ا ملمن نظام موظفي الو ن لي
سمرب تجاوز العدد اإلجاميل ألايم ، أن أايم 2009 يد رشط أال  نوية جيوز أن ترتامك،  ياإلجازة ا بسـ ل

ية تا نة ا ية إىل ا نة تقو نوية املرحةل من  لاإلجازة ا ل سـ مي سـ لسـ  . يوما90 ل

سعني  .25 ية بدون مراعاة حد ا تا نة ا نة إىل ا يا من  ها تلقا تالحظ زماليئ أن اإلجازات مت تر ل ل سـ سـ لئ ل حيل
شأن معاجلة زايدة الفوائضكام مل جيدوا أي إيضاحات . يوما ية  بأو أطر مر  .جع

ية رمق  تو صا  4ل

تفق مع املادة " بحث، مبا  بو عىل ا يأحث الو ل بو والحئة موظفهيا، عن حل 1.1.5ي ي من نظام موظفي الو
يل عدد األايم املرتامكة األكرث من  بس احلاالت اليت مت فهيا تر يحدد بوضوح وبال أي  حمصمم  ل  90ل

سمرب31 قبل به هذا . 2009 ي د بط العدادات عىل وضع "يشـوقد  ومن شأن هذا ". يوما 90ضإعادة 
يا معلومات ساعات العمل املرنة  نولو سمح نظام  باهنا أال  بو من أن تضع يف  جأن ميكن الو تك ي سـ حي ِّ

ها سموح قانوان برت سعني ا بقه بأية زايدة عىل األايم ا حيلاذلي  مل ت  ."لتط

بارا  .26 سمرب 31من عتالحظت، ابإلضافة إىل هذا، أنه ا يل  80 ، قام أكرث من2009 يد حموظفا برت
يد سليب قدره سموح به مبوجب القاعدة.  أايم للك مهنم كإجازة مقدمة10 صر  اليت 1.1.5 موهذا 

رشة أدى ذكل إىل اخنفاض يف الراتب عنص أيضا عىل أنه إذا زاد عدد األايم عىل  وفامي عدا حاةل . ت
نهتك يوما، الحظ زمال12,5واحدة جسل فهيا   .يُيئ أن هذا احلمك يف نظام املوظفني مل 

ية تطاع ساعات العمل اإلضا ية ا سني  فمتل أن توجد إماكية  ق معل تح لن حي
 

ية .27 ساعات العمل اإلضا تعلقة  فراجع زماليئ األرقام ا ب بو مقابل ساعات العمل . مل ته الو يوبلغ ما د فع
ية حوايل  ئات املوظفني يف2,2فاإلضا يون فرنك سورسي للك  ف  ي  .2009-2008  فرتةمل

ية  .28 تابعة أرقام ساعات العمل اإلضا تاج و ية عىل اإل بة ادلا نظام القامئ للمرا فبصفة عامة، توجد يف ا م نق خل ل
ثغرات سموح هبا. لبعض ا ساعات ا تة وا ساعات ا برية بني ا تالفات  ملوقد الحظ زماليئ وجود ا ل ل بك . ملثخ
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ساعا سريات اخلاصة اب لوابإلضافة إىل هذا، مل تكن ا ية دامئالتف تة اك فت ا ساري . ملثب نظام ا لوخيضع ا ل
ية للفقرة بة عىل ساعات العمل اإلضا فللمحا بو من نظام موظفي 3.9.3 سـ  2. والحئة موظفهيايالو

يل أكرث من .29 سعة موظفني قام لك مهنم برت ناك  بغي مالحظة أن  حابإلضافة إىل ذكل،  تن ه  ساعة 100 ي
ثل هذه احلاالت حكام خ3.9.3 توشمل الفقرة. 2009 يف هناية تعلق  مباصا فامي   .ي

بو مبرونة  .30 سم يف الو ية  ساعات العمل اإلضا تعلقة  يبقا للمعلومات اليت وردتين، فإن األحاكم ا ت ب مل تط ف
نقدي تعويض ا تعلق ابحلق يف ا تحدة األخرى، وخاصة فامي  لأكرب مما يف واكالت األمم ا ل ي وأالحظ أن . مل

ية يشء ال ميكن تفاد بوفساعات العمل اإلضا ثل الو نظمة  ييه يف  م بغي إعادة . م ينومع ذكل، أرى أنه 
تحدة  سائدة يف األمم ا يدة ا تفق مع املامرسات ا سارية، وأن مواءمة األحاكم مبا  نظر يف اللواحئ ا ملا ل جل ي ل ل

بادئ بعض ا سمح مبراجعة أدق  ملميكن أن  ل تحدايأحدلعل و. ت يف هو  تل ا تاك لخفض ا فأجور (ل
ساعات ترضب يف  توايل) 2ىت  أو ح1,5لا ساعات املرحةل عىل ا لوخفض عدد ا وجيب مالحظة أن . ل

نة يني  بة ا بالغ اليت أدرجت يف نظايم احملا سـا ن سـ  .ي فرنك سورسي400 000 اكنت تقارب 2010 ملعمل

ناء الفرتة  .31 يني أ بة ا نظايم احملا يال مفصال  ثأجرى زماليئ  ن سـ ل يجة هذا . 2009-2008ملعحتل نتوترد 
يل يف اجلدولني  تح لا ينيل تا لا  :ل

 

 
 
 
 
 

                                                 

2

ية  )أ(  ئة اخلدمات العامة– بقدر اإلماكن –يضحيصل عىل إجازة تعو ية من موظفي  ساعات إضا ف من يعمل  ف نح هذه اإلجاز.ل سمح به ُتم و تة يف أرسع وقت 
ية هر من اترخي أداء ساعات العمل اإلضا تة أ فبات اخلدمة ويف غضون  ش سـ سمح .  متطل بات اخلدمة ال  بارش للموظف املعين أن  بت الريس ا تفإذا أ تطل ممل ئ  –ث

ية  نا ئبب ظروف ا ثت سـس نصوص علهيا، يمت د–ب تة ا هر ا ية يف غضون فرتة األ تعو نح اإلجازة ا مل  سـ يض ل لمب ية نقدافع مقاش ساعات اإلضا فبل ا  ومع ذكل، جيوز .ل
نح اإلجاز سمح  بات اخلدمة مل  بارش أن  سه ا بت ر هرين إذا أ تار تعويضه نقدا بعد  مبللموظف أن  ت تطل مل ي مخي ئ ث ية يف غضون تكل الفرتةش تعو يضة ا  أما ما يزيد من .ل

ية عىل ية وفقا إلجراءات ا100 فساعات العمل اإلضا تقو نة ا ناء ا مي ساعة أ ل سـ ية لث تعوض دامئا بإجازة تعو تعممي إداري  يص اخلاص اليت يقرها املدير العام  يضلرت فب خ
نصوص علهيا تة ا هر ا ملجيب أن تؤخذ يف غضون فرتة األ لسـ  .ش

ية العادية ومرضواب يف مرتني يف )ب( ية الوقت مرضواب يف مرة ونصف يف حاةل ساعات العمل اإلضا تعو فتعادل مدة اإلجازة ا يض ساعاتل ية ل حاةل ا ف اإلضا
ساعة يف ادلرجة الوسطى لربة املوظف مرضواب يف مرة ونصف نظري لك ساعة من ساعات العمل .اخلاصة نقدي عىل أساس أجر ا تعويض ا سب ا ت و ل ل ل حي

ية اخلاصة ساعات اإلضا ية العادية، ومرضواب يف مرتني نظري لك ساعة من ا فاإلضا  .لف
ية، هت )ج( يو ية ا ساب ساعات العمل اإلضا مند  لف ح يقة15 نمل الفرتات األقل مع ساعات .ق د بوع اب سب الوقت اإلضايف اإلجاميل لك أ ل وجيب أن  سـ حي

ساعات، مع جتاهل الفرتات األقل من يقة30 لوأنصاف ا  .ق د
تا )د( ية مدهتا أربع ساعات، وذكل بعد ترصحي  يوم، مبا يعادل إجازة تعو ية يه نصف ا تعو نح هبا اإلجازات ا كالوحدة اليت  يض ل يض ل بق من الريس ُتم ئيب  مسـ

بارش  .ملا

ساب 2009-2008 ملخص تة (71014حل، ا  )ملثبالعامةل ا
بلغ اإلجاميل املدفوع إىل   ي فرنك سورسي1 662 626.25 %100> =                   موظفا          323ملا

 ي فرنك سورسي845 722.70 %50.87> =    ي فرنك سورسي10 000 حاةل أكرث من %)17( 55يشمل 

 ي فرنك سورسي207 289.90 %12.47> = ي فرنك سورسي20 000االت أكرث من  ح%)2.48( 8يشمل 

ساب 2009-2008 ملخص تة وأحصاب عقود العمل اخلاصة (71514حل، ا  )قالعامةل املؤ

بلغ اإلجاميل املدفوع إىل  ي فرنك سورسي552 671.25 %100> =                موظفا                  160ملا

 ي فرنك سورسي72 035.10%13.03> =   ي فرنك سورسي   10 000 حاالت أكرث من %)3.13( 5يشمل 

 ي فرنك سورسي43 885.40 %7.94> =ي فرنك سورسي 10 000 و8 000 حاالت بني %)3.13( 5يشمل 
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تة وأحصاب عقود العمل اخلاصة 480 طبقا ملا ورد أعاله، تلقى أكرث من .32 تة واملؤ ق موظفا من العامةل ا ملثب
يةمبال ية موظفني أكرث من . فغ نقدية مقابل ساعات العمل اإلضا نومن بني هذه احلاالت، تلقى مثا

ناء الفرتة 10 000 آخرون أكرث من 60 ي فرنك سورسي، وتلقى20 000 ث فرنك سورسي، وذكل أ ي
ية ية ا ملنقضاحملا تلقاة يف اجلداول بط. سب بالغ ا ية  يعة ا ئوية ذات ا سب ا ملوترد ا للم يل ب مل ثن لمتلط بارشةل  .مريقة 

ية رمق  تو صا  5ل

شرتط، قدر اإلماكن، حدا " بو والحئة موظفهيا بأن  يق أحاكم نظام موظفي الو بو  تأدعو الو ي ب لتطي
تعويض  ية بدال من ا تعو ية املرتامكة عن طريق اإلجازات ا يض ساعات العمل اإلضا لأقىص  يض ل ف لتخف

نقدي سارية ا. لا تعراض اللواحئ ا نظمة عىل ا ملطكام أحث ا ل سـ ية مل فبقة عىل ساعات العمل اإلضا
تحدة) األقل مرونة(ومواءمهتا مع املامرسات  شائعة بداخل األمم ا ملا  ."ل

 ماكفآت اإلملام ابللغات مربرة

ساابت ماكفآت اإلملام ابللغات أن تكل  .33 ية اليت أجراها زماليئ يف  تقصا حأوحضت ادلراسات الا ئ سـ
تحقوهنا،  ها ألوئك اذلين  سـاملاكفآت قد مت د يل بو 7.3طبقا ألحاكم املادة فع ي من نظام موظفي الو

 .والحئة موظفهيا

تني اذلين تلقوا  .34 تني واملؤ رشية مل يكن دلهيا قامئة اكمةل ابملوظفني ا قالحظ زماليئ أن إدارة املوارد ا ملثب لب
سمل عىل مدار العام  بلغ ا هرية نظري اإلملام ابللغات توحض أمام امس لك مهنم ا تماكفآت  ململ ومعدل ش

يفةا توايلظلو شأن، كام هو احلال مع القوامئ األخرى املطلوبة، أرى أن هذه . ل عىل ا لويف هذا ا
يق،  تد يات ا يذ  يث متكهنا من  رشية،  ناول إدارة املوارد ا قاملعلومات جيب أن تكون يف  لنف معل حب تت لبم

ها بالغ اليت يمت د ية  فعنذ إعداد اإلدارة املا للمم ية و. ل ية صلكين مع ذكل لن أصدر تو ملعنسأترك ادلوائر ا
ها  .بنفستصحح الوضع 

 الكفاءة

هرسة ست  مفإدارة املعرفة  لي
 

ساابت هو معرفة إىل أي مدى تدمع إجراءات العمل نقل اخلربات  .35 يه مراجعة ا حلاكن ما تريم إ ل
ييل نجز هبا العمل ا سني الكفاءة اليت  هادف إىل  شغواملعارف ا ي لتحت بو . ل يويس دلى الو بنك "ل

يةي" للمعلومات ية وا ية واملعر تدر يلهرس خربة املوظفني ا لتشغل ف ب ثل هذه األداة . يف مومن شأن توفر 
تع به موظفوها من نقاط قوة  شلك أفضل ما  نظمة من أن تعرف  متإلدارة املعارف أن متكن ا ب يمل

ية شغهل، أو يف حاةل إعادة . تقنومعارف لغوية و تح ابب الرتحش  ناصب أو  لويف حاةل شغور أحد ا فمل
بحث تنظمي يدة يف دمع ا نك املعلومات  توايل، ميكن أن تكون املعلومات اخملزنة يف  ل ادلوائر عىل ا ب مفل

يفة أخرى شغل و ظادلاخيل عن خشص مؤهل   .ل

ية رمق  تو صا  6ل

ياانت جيري حتديهثا دوراي " هرس لك معارف موظفهيا وهماراهتم يف قاعدة  بو جيب أن  بأرى أن الو تفي
توفر رؤية شامةل لدل تيث  نظمةحب تاحة داخل ا ية ا ملراية ا مل  ."لعمل
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بق   حاالت ترك اخلدمة من أجل تعزيز نقل املعارف من موظف إىل آخرتُستمل 

يه يف تقريري  .36 لبقا ملا أرشت إ ية"ط ية وا ية ا ية إلدارة ا بة املا يق يف املرا سطحتد ت لل لتح ن ق تارخي "لبق  18ب، 
بل وقت اكف حلا2010 فرباير تعد  بو ال  ق، أالحظ أن الو سـ يةتي ناصب الر يري شاغيل ا سـالت  مل . ئيتغ

هام،  ياب الكفاءة يف أداء ا ناصب، و شغل هذه ا ملوميكن أن يؤدي هذا إىل عدم توفر موظفني  غ مل ل
ثال تقاعد  موعدم نقل املعارف عقب ا تا، . ل بو، مؤ ية، وافقت الو يل معاجلة هذه اآلاثر ا قويف  يب لسلب س

شاري خ بري ا يني موظف أو غريه  تعىل إعادة  كخ ثالستع  .ماريج 

ية رمق  تو صا  7ل

ناصب " شغلون  بق أكرث حاالت ترك اخلدمة من جانب املوظفني اذلين  بو جيب أن  مأرى أن الو يت تسي
تلزم نقل املعارف أو امللفات نة  ية أو يؤدون وظائف  سـر ي تسـ مع  ."ئي

سن أداءها ونقل املعارف يف إجراءات العمل من شأنه أن  حيتو ص
 

يف إل .37 شطهتا . جراءات العملصالحظ زماليئ عدم وجود تو متد لك دائرة عىل الوعي العام بأ نو تع
ية ها ا لعملومعار ية . ف بة ادلا خلوشلك إضفاء الطابع الرمسي عىل إجراءات العمل وإدخال نظام للمرا قي

بو ية . يجزءا من أهداف الو تقرير، لكين أؤكد عىل أ شأن هبذا ا ية يف هذا ا مهوذلا لن أصدر أية تو ل ل ص
ية إدخال نظام رمسي ل هام والقضاء عىل الازدوا ية، مبا يضمن املعامةل املوحدة  بة ادلا جلمرا للم خلق
تكرار يف األداء  .لوا

نظام يدوي مرهق جدا ببدالت رسوم ادلراسة تعاجل 
 

ساب .38 مية بدالت رسوم ادلراسة املدرجة يف ا حلبلغت  ية "71050 ق نح ا ميا مليون فرنك  10 257" لتعلمل
ناء الفرتة ثسورسي أ ساب . 2009-2008 ي تعامالت عىل هذا ا حلوقد جتاوزت ا يون فرنك 2,72ل مل 

بدالت املدفوعة ألرس أطفال املدارس والطالب2010 يسورسي يف بداية نومفرب تعلق اب ل واكنت  . ت
هذه الالامتسات ومل يالحظوا أي  يل الواثئقي  ية ادل تقصا لوراجع زماليئ عن طريق ادلراسات الا ل ئ سـ

بدالت املدفوعة  ينيلأخطاء يف ا  .ملعنلألشخاص ا

ها مرهقة إىل حد ما .39 ها يدواي، وهو ما  ية تمت  جيعلإال أهنم يالحظون أن هذه ا لك ومه يرون أن . لعمل
ية من شأنه أن يزيد  رشية واإلدارة املا شلك أفضل يف أداء العمل بني إدارة املوارد ا تعاون  لا ب لبل

ية يف معاجلة احلاالت تا جاإل تحول إىل العمل اآل. ن ساعد لكام أن ا ييل جزيا يف إجراء املعاجلة ميكن أن  ئ
هدف يق هذا ا لعىل   .حتق

ية رمق  تو صا  8ل

ية " يف ادلراسة  بدالت تاك تآزر يف معاجلة امللفات املربطة  يق ا سعي  بو عىل ا بغأحث الو ل ب ت ل ل لتحقي
ية اجلارية وكفاءهتا ية ا تا لعملزايدة إ  ."جن
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 أرقام املؤرش

يق، اكن عىل زماليئ  .40 تد قكجزء من هذا ا أن يعقدوا مقارانت عديدة بني أرقام املؤرش يف جمال املوارد ل
رشية ها هبذا . لبا ية، وهذا أر يق أو تو بعث هذه املقارانت عىل اإلدالء بأي  فقومن جانيب، ال  ل ص تعل ت
تقرير  .لا

تقصاء الرضا  سـا

رشية؟ لبهل املوظفون راضون عن خدمات املوارد ا
 

رشية، أجرى نظرا لعدم توفر واثئق عن هذا املوضوع، ومن .41 باع عن إدارة املوارد ا لب أجل حتديد الا نط
ية عن الرضا بني  تقصا ئزماليئ دراسة ا بوموظفيسـ وجتب اإلشارة إىل أن هذه ادلراسة مل يمت . ي الو

ية رصفة تة. علمإجراؤها بطريقة  ية ا نظر اإلحصا ية من وهجة ا يجة  بار ا بحومن مث ال ميكن ا ئ ل يل لت ث متع . لنت
شود  هدف ا ملنواكن ا نة، ما إذا اكن املوظفون راضني عن اخلدمات ل يل، عىل أساس  يهو جمرد  عحتل

يمي  توصل إىل رأي عن نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني، و رشية، وا تقاليت تقدهما إدارة املوارد ا ل لب
ية بدالت وساعات العمل اإلضا تعلق ابلرواتب وا فتوى رضا املوظفني فامي  ل ي  .مسـ

ئةل .42 تقدمي سـذلكل أرسل زماليئ أ بو، ومسحوا هلم  ية من موظفي الو شوا نة  تلفة مغلقة إىل  ب  ي ئ ع ي عخم
ناء إجراء . تعليقاهتم مع اإلجاابت يث إنه أ نخفضة جدا،  ياانت  تجابة لال بة الا ثواكنت  سـ حسـ م سـتب ن
يق مت تلقي آراء تد قا ياانت20 ل وجيب أيضا أن أوحض . سـتب موظفا، رمغ تذكري املوظفني ابلرد عىل الا

شاركة ا ياريةمأن   .ختملوظفني اكنت ا

توسطا .43 رشية  يمي املوظفني دلرجة الرضا عن خدمات املوارد ا ماكن  يقات اليت قدمت، . لبتق للتعلودعام 
بطء أو ال تلقى  ها  تعامل  رشية يمت ا تلفة املرفوعة إىل إدارة املوارد ا بأالحظ أن الالامتسات ا ل معخمل لب

تجابة يقثوقد أبدى زماليئ نفس املالحظة أيضا أ. سـا تد ياهمم اب قناء  ويف هذا الصدد، أرى أن . لق
يه نا  رس ذكل الوضع اذلي و نظمي اجلارية داخل اإلدارة ميكن أن  علية إعادة ا ت قفمعل تف  .ل

بو، رمغ أنه لقي  .44 ساؤالت دلى بعض موظفي الو يمي نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني بعض ا يثري  ت لي تق
نا بصفة عامة حسـبوال  زالت يف مرحلهتا  أن هذه األداة إلدارة املوظفني ماوجتب اإلشارة إىل . ق

يد خالل متر مبرحةل تو يدية وأهنا  طا سـه ية حتديد األهداف لعام. 2011 لمت  بصورة 2010 معلومل تكن 
يا دلى اجمللس با أسا ية  سـر تطل  .ممس

ية، رمغ .45 ياانت إجيا ية الردود عىل الا ترب غا بدالت واملزااي،  تعلق ابلرواتب وا بفامي  ب تع ل سـتبي  اإلشارة إىل ل
تني تني وأوئك املؤ تفريق يف املعامةل بني املوظفني ا قا لب تون ال. ملثل نفس مزااي  قفاملوظفون املؤ بتعون  يمت

نوات طويةل نذ  نظمة  تني، حىت أوئك اذلين يعملون يف ا سـاملوظفني ا مل مل  .ملثب
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 اخلامتة

يققومي .46 تد ق هذا ا ية   يفل بة املا لاملرا ثة يف هنج ىلعق ثا بق للمرة ا ل  ل بويط يل .يالو حتل وقد رأيت أن إجراء 
مية أكرب لدلول األعضاء قهذا املوضوع ميكن أن يكون ذا  وملا اكن هذا العمل يقع خارج إطار العمل . ل

نفصال نوية، قررت أن أصدر تقريرا  بو ا ساابت الو تاد ملراجعة  ما سـ ي ح تقرير . لملع لومن الواحض أن هذا ا
يا، ألن هذا الرأي ال شمل رأاي تد قيقال  يةي ياانت املا ية  ل يصدر إال عقب املراجعة الهنا ب  .للئ

 غروتر. ك
 مدير

ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا يل  ملك
 )املراجع اخلاريج(
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 1.10195.944.00333.02ثمرفق ابلويقة 

 أرقام املؤرش

ية للفرتتني  ياانت ا لفعلبقا  ب ية الفرتة 2009-2008 و2007-2006للط يف 2011-2010ن، مقارنة بقمي مزيا ل، زادت تاك
بة  تني  بنسـاملوظفني ا يفا%10,7ثبمل بو نقصا  يف غريمه من املوظفني يف الو طف، يف حني نقصت تاك ي  .ل

 

 

 

 

 

 

ياين  يف املوظفني، الفرتة : 1لبالرمس ا  2009-2008لتاك

يف املوظفني يف الفرتة  ياين أدانه أن تاك ليوحض الرمس ا يون فرنك 396,8 بلغت 2009-2008لب نفقات . يسورسيمل  لوتوزيع ا
ئات املوظفني هو كام ييل فسب  ناوين . ح ية  يعة ا بالغ املذكورة يه مباليني الفرناكت، أما ا للعوجتب مالحظة أن ا يل ب ثمل لمتلط

ئوية سب ا ملمفعرب عهنا اب  .لن

 
 
 

 

 

 

ياين  يف املوظفني، الفرتة : 2لبالرمس ا  2009-2008لتاك
ياين  تني وحدمه حوايل مت، 1لبكام هو مذكور يف الرمس ا بو ا يف موظفي الو ملثبثل تاك ي يون فرنك سورسي يف لك 337,1ل ي  مل

هر مباليني . 2009-2008الفرتة  ساابت  ية أو مجموعات ا نظم احملا بقا للعديد من ا ها أدانه  يال  توزيع األكرث  يظوا ب حلل ل ط تفص سل
 :الفرناكت
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ياين  تني، الفرتة املدفوعا: 3لبالرمس ا  2009-2008ملثبت للموظفني ا

ية خالل الفرتة بو اإلجام لاكنت نفقات الو يون فرنك سورسي577  تقارب2009-2008 ي ي  يف املوظفني بصفة . مل ثلت تاك لو م
تون وغريمه(عامة  ياين أدانه% 70 حوايل) ملثبا نظمة، كام يوحض الرمس ا يف ا بمن إجاميل تاك مل  .لل

 

ياين  بو، الفرتة : 4لبالرمس ا ية للو يف اإلجام تاك يا ل ل  2009-2008ل

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

(%6) 18,8 

(%3) 10,3

(%4) 14,1

(%13) 43,2

(%3) 9,4 

(%18) 61,4

(%48) 163,7 

(%5) 16,2 
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