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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 ليويو 8: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

   عشرةاخلامسة الدورة
 2010 سبمترب 3 إىل 1جنيف، من 

  تقييم وظيفة املدقق الداخلي
  األمانةمن إعداد

ية الفكرية ) 10(11معال ابملادة  .1 ية  نظمة العا شاء ا ية إ للملكمن اتفا ملق مل بو(ن ساابتعد أ) يالو  حلمراجعو ا
نون، أي  يون ا ملعياخلار ساابتج سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا ي ل سطس ملك يفة  تقيامي"، 2009غ، يف أ ظلو

ناوقد " املدقق ادلاخيل يمي تقرير فقأر يهلتقا  .ط 

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

ية  .3 تو صا  :1ل

بو " ية العامة للو يأدعو املدير العام إىل أن يعرض عىل ا يق ادلاخيل ا يفتغيريمجلع تد ثاق ا ية  ق  ل ي مسم ت
يق ادلاخيل والرقابة  "تصبححبيث  تد قثاق ا ل يةمي ثاق  ."خلادلا هذا ا مليوبذكل ميكن  سم ل شمل أعامل  قأن  ي

يمي ويقدم يفا عاما لتقا بمل صتو يل أكرث عن لشعهام ا تصاصاتصة وتفا سم خا يق (ق لك  تد قاملدير وا ل
يمي يق وا تقادلاخيل وا لتحق نة/ل  )." ياملعا

ية املوافقة .4 تو صوقد انلت هذه ا لبة ادت ّوأي. ل يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةشع شدة ألهنا قتد ية  تو ب هذه ا ص ل
ت ثالث للرقابة، أي ا ية ا يح الفرق بني الوظائف الر لساعد عىل تو ل سـ ض ئيت يق ادلاخيل س يق قد يميلتحقوا  ،لتقوا

بوو ي. يتعزيز دور الرقابة يف الو ية تعديل عرضسـو نة الربانمج واملزيا يق ادلاخيل عىل  تد ثاق ا ن  جل ل قي يه، م نظر  فيك  ت
يق ادلاخيل والرقابةومن مث  تد ثاقا  قتضع  لل  . اإلداريةمي
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ية  .5 تو صا  :2ل

بغي ملدير أرى" يق ادلاخيل والرقابة اإلين أنه  تد قبة ا ل ية اليت داريةشع تدر يب أن يضع قامئة ابدلورات ا ل
ند اللزومحرضها تجدة  ع موظفوه وأن يزود هذا امللف ابملعلومات ا   ."ملسـ

ية املوافقة .6 تو صوقد انلت هذه ا هين اجلاري. ل تدريب ا تابعة ا ية عىل  تو ساعد هذه ا ملو لم ص ل  .ست

ية .7 تو صا  :3 ل

يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةأدعو مدير " تد قبة ا ل ياغة برانمج  شع  اجلودة للتأكد من) ّتصور(صإىل 
شمل إعداد الواثئق عن  سني  يوا يمي ادلاخيلمعلياتلتح شموةل و  ادلوريةلتق ا يع اجملاالت ا ملاجلارية يف  مج

يق ا تد شطة ا قبأ ل تصور . دلاخيلن ّوحاملا يصاغ هذا ا يق ادلاخيلتضمينهينبغي ل تد يب ا ق  لت ّ يا. ك بدو  ًو جل  ي
يمي اجلمعلياتأن  بة إال لتق ا نا سـارية لن تكون  ْموظفني مؤهلني عىل األقل يف  بوجودم َْ يق َ تد قسم ا ل ق

ياك ابتهذا األمرو. ادلاخيل  ." شـ و

ية املوافقة .8 تو صوقد انلت هذه ا يع . ل مجونجز  ينيمعلياتت هد املدققني ادلا يق وفق معايري  تد خل ا معل  وختضع ق
تأكد ياسـهتيفشعبة لا وقد نصت .جودهتا من لللمراجعة وا تأكد منا العامة سـ  تظام  اجلودة لعىل ا عىل ناب

يني هد املدققني ادلا تويني اخلاريج وادلاخيل وفق معايري  خلا معسـ يق . مل تد قومثة الامتسات بزايدة عدد موظفي ا ل
 .ادلاخيل

ية  .9 تو صا  :4ل

بة إىل ما ييل"  :لشعأدعو ا

ّبتأن  .أ نوية،ت سـند وضع خطهتا ا يق احملددة ، لع تد قيف موضوعات ا تقاريرالحقا  رتد يفلل  لا
ية  ،ئالهنا

يق املقررة عملياتبأن تواصل وضع قامئة  .ب تد ق ا نجزةل تقارير ملوا شموةل اب ل وا ند ومل عبغي حتديهثا  ين
 اللزوم،

يق .ج تد نفذ خطة ا قأن  ل  ."طويةل األجل ت

ية املوافقة .أ .10 تو صوقد انلت هذه ا ناوين يف الواقع ميكن أنو. ل تلف  ع  يق املقررة عمعلياتخت تد ق ا ناوين ل عن 
ية يق الهنا تد ئتقارير ا بب ، وإن ندر ذكل،قل تغريبس  ُّا أن حيني  وإىل يةمعللك نطاق ات اليت تطرأ عىل ل

رشوع يف نهلوقت ا يق معني وإعداد تقرير هنايئ  ع تد تطاع عىل  .ق بة قدر ا تحرص ا سـو شع ملسـ ضامن ل
به ناوين لشـوجه ا ناوين معلياتع بني  نجزة و يق ا تد ع ا مل يق معلياتقل تد ق ا يري ل تغاملقررة ما مل يطرأ أي 

يق املقرر تد قرييس عىل نطاق ا  .لئ

ية املوافقة .ب تو صوقد انلت هذه ا تقارب بني . ل سري هذا ا لو نجزة معلياتلتي يق املقررة وا تد مل ا  ستتوىلقل
بة   .عملياتلحتديث قامئة هذه الشعا

ية املوافقة .ج تو صوقد انلت هذه ا يق ادلاخيل لك فرتة. ل تد تعد خطط ا قو ل تداء من سـ تني ا ب   وفق 2010سـن
ية  .ندورة املزيا

ية  .11 تو صا  :5ل

بغي " لأرى أنه  يق اذلي رشعشعبة لين تد يب ا ياغة  قأن تمكل  لت ّص نة ه يف إعدادتك ّمتكن  وأن 2007سـ 
بو من  يه عرب اإلنرتيموظفي الو يب. نيتاعلالاطالع  بغي أن يضم هذا ا ّو لكت يعين ية مج  نارص األسا سـ ا لع
ت يقلاحملددة يف معايري ا  ."قد
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ية املوافقة .12 تو صوقد انلت هذه ا يق . ل يق ادلاخيل أصغر وحدة تد تد سم ا قويعد  ق ل ق يا  ممكنةّ خشص واحد (لحا
يا،  نصب جديد قد ولحا تحدث  ما يومال 2008عام سـ يني ). ل يزال شاغرا إىل ا هد املدققني ادلا ية  يح تو خلو معص تت
ي إدارة من أجل قدرا من املرونة 2040-1 بهتا بواسطة إرشاف عملياتلات لشلكأقل الزتاما اب يق ومرا تد ق ا ق ل

نا ثب، وهذا هو  هنجيويم عن  يةنرى أنه ال وذلكل. ك تب ر مس جدوى من وجود إجراءات و ونلفت  . ابلرضورةك
نظر إىل أن رشوعا عام لا يني اسـهتل  هد املدققني ادلا م  خل يل 2008مع وحدات " لفائدة معيلل من أجل وضع د

يق ادلاخيل الصغرية تد قا يق، و"ل تد رشوع يف جمال ا تعني هبذا ا قنأمل أن  ل مل يل .نسـ هد أن هذا ادل ل وقد أخربان ا ملع
بو . 2010سـيكون جاهزا عام  يت للو بكة اإلنرتا تاح اآلن عىل  يق ادلاخيل  تد يب ا رشوع  يلكن  شـ ل نم م ق ّت ك

تجدات  يه ا يب املذكور وتدرج  تمكل ا سـو ت ملسـ في ّ لك نظر إىلس هد املدققني ادلا تعديل لاب خمعايري   اذلي لينيمع
ثاجرى  .2010 يف ي حد

ية  .13 تو صا  :6ل

بةتدرج، أقرتح أن 2060للمعيار  ًمراعاة" يةتقيامي  يف تقاريرها لشع ا تا للألمور ا  :من اآلن فصاعد ل

 ،الرقابةما يقرتن هبا من تدابري  وابلغةالعرضة خملاطر  .أ

مية، .ب تعلقة ابإلدارة ا لسلاألمور ا  مل

ية أليةأي .ج سأةل أخرى  ب  يق حةتلم تد نة ا قاجة أو طلب لإلدارة العامة أو  ل  ."جل

ية املوافقة .14 تو صوقد انلت هذه ا ية العامة لفرتة شعبة لادير اذلي قدمه موجز املسـنوي لاتقرير لومشل ا. ل مجلعإىل ا
يق من 2008-2009 تد يه تقارير ا ق معلومات حمددة عام أشارت إ ل ية وأوجه قصور يف ل . الرقابةئيسـخماطر ر
تقريرّوتضم ياتلن ا مية واألخال تعلق بإدارة اخملاطر واإلدارة ا ق املوجز أيضا إشارة  لسل بة توشري. ت  أن إىللشع ا

تعدل ية  تقارير ا سـا لفصل سائل املذكورة أعالهل ل يات . مليك تدرج فهيا إشارة إىل ا يمي كذكل تو سم ا صوقدم  لتقق
يط ية وا مية والاسرتا يات واإلدارة ا تخطشأن األخال يج لب ت لسل تق. ق شلكة لوجسل ا نوي املوجز أيضا  مرير ا لسـ

يق ادلاخيل تد نقص يف موظفي ا نامجة عن ا يذ ا ية يف ا تقال قخبصوص الا لنف ل ل ل نوية املوجزة  .لتسـ تقارير ا يع ا سـو ل لمج
شمل قدر اإلماكن  بة املقدمة إىل املدير العام  شطة ا ية عن أ تقارير ا ية العامة وا تاملقدمة إىل ا شع ن لفصل ل سمجلع ل

سائل ا ملإشارة إىل ا مية مل بووالرقابةلسلتعلقة بإدارة اخملاطر واإلدارة ا يق ادلاخيل وأاثر .ي يف الو تد ق أحد تقارير ا ل
تعراضات الرقابة عدة  شأن ا ثة  سـاحلد ب  . هامة يف هذا الصددقضاايي

ية  .15 تو صا  :7ل

بة إىل" يط  لشعأدعو ا شأن ا يهتا  لمراجعة اسرتا تخط ب ليج توسطة عملياتت يق ذات اخملاطر ا تد مل ا قل
ي هام احملفوفة مبخاطر أعىللضعوا  ."ملفة من أجل الرتكزي بقدر أكرب عىل ا

ية املوافقة .16 تو صوقد انلت هذه ا بع مهنج دوري يف . ل ية معلياتتوا يع اجملاالت ا نجز يف  يق اليت  تد لعمل ا مج تل سق
ية  مجية  تغط يقيع بغ تد قجماالت عامل ا سب ما ل تظمة  ل يف فرتات  ح ناء عىل من ية  تقهذه اجملاالت من أ ب نوي مه سـيمي 

ياجاته يق وا تد تحازم خملاطر ا حل تطع .ق بب نقص املوظفني مل  تسـ و ية اخملاطر شعبة لابس يع اجملاالت عا لية  مج تغط
نوية  يق ادلاخيلاملفصةل لسـالواردة يف خطط العمل ا قتد ي.لل تد ية ا ق وقد عدلت اسرتا ل تيج نة قّ لسـ ادلاخيل 

نوية 2010 تظل خطط العمل ا ية و تو سـ يك تربز هذه ا سـ ص ترصة عىل اجملاالت ملفصةل الل يق ادلاخيل  مقتد ق لل
يفة بوترية  توسطة وا يق ذات اخملاطر ا تد ية جماالت ا ية اخملاطر إىل أن يعني ما يكفي من املوظفني  لضععا مل ل تغط قل ل ّ ُ

 .دورية معقوةل

ية  .17 تو صا  :8ل

يق ادلاخيل الاضطالع مبا ييل" تد سم ا قأرى أنه عىل  ل  :ق

ت .أ يح برانمج العمل وربطه  بتو يل اخملاطر،ض  لح



WO/PBC/15/12 

4  

تأكد .ب شمل األولوايت وّ أن منلا يقه،املوارد للك ختصيص ي برانمج العمل  بغي تد قجمال   ين

تأكد .ج يات،ّميكن من برانمج العمل ّ أن منلا تو ص الربط بني واثئق العمل وا  ل

تأكد .د يق تربز  ّ أن منلا تد قخطة ا يقات ل يني ومشاركة بشأنلتعلا  ،مهماهمج اخلرباء اخلار

يق دامئالتأكدا .ه تد رشوع يف ا بل ا ق  لق يق حي ّ أن منل تد قبرانمج ا يع مديرل بة واترخي قمل تو لشع ا
يه  ،علاملوافقة 

ية املوافقة .18 تو صوقد انلت هذه ا شة اليت جرت مع . ل نا قووفق ا ها املراجعمل يس  سائل  هذه ا ل اخلاريج  ل  هام دورملف
بت أيف يق اليت  تد ث املضمون واجلودة فامي خيص تقارير ا ق نظمةل يمة  يدة جدا و للمهنا  ّ ق اخلاريج املراجع وقد أقر . مف

يقيف تقريره  تد قجبدوى تقارير ا تفادي ل يةل  تو هذه ا هم  صأي سوء  ل ل يق بوضوح توشري. ف تد ق ملفات ا براهني إىل ل
بة اجلودة تأكد من الاضطالع قاملراجعة ومرا نةلل، وسرياعى ذكل  سني إعديابملعا بة اجلودة بصفة دامئة و حت ومرا اد ق
 .الواثئق يف هذا الصدد

ية  .19 تو صا  :9ل

بة إىل ما ييل"  :لشعأدعو ا

يق مقارنة  .أ تد تخصصني يف ا سـىن دامئا ألحد األطراف ا ياغة واثئق العمل حىت  قسني  ل مل ت ص يحت
يات تو تاجئ ورأي املدقق وا نجزة وا شطة الفحص ا همة ومضمون أ صأهداف ا ل ن مل لن حتقيق وميكن . مل

يد واثذكل   تئق العمل وتريهبا،حإىل حد ما بفضل تو

ي .ب ّتضمني  يق وابملعلومات الكت تد نظام اخلاص بواثئق ا يق ادلاخيل ا تد قب ا لق ل يت تودع يف ل
تفاظ ابمللفات بط اطالع . حاحملفوظات وابملدة الالزمة لال نه أيضا القواعد اليت  بغي  تضو تضمي ين

 أطراف أخرى عىل هذه الواثئق،

يق تضم موجزا عنصياغة  .ج تد قمذكرات  ها بربانمج العمل واملقابالت لل نجز وميكن ر بط العمل ا مل
تقرير،املدروسةوالواثئق  يات الواردة يف ا تو ل، وابملالحظات وا ص  ل

ها، .د ها وتو يعوضع نظام ملراجعة واثئق العمل وتأر  قخي

يب عىل  .ه نص يف ا ّا ت  .وضع معايري خاصة ابلواثئقلكل

ية املوافقة .20 تو صوقد انلت هذه ا ية والرجاء الاطال. ل تو صع أيضا عىل الرد عىل ا نسق واثئق  أما . املذكورة أعاله8ل
يقلّفقد عدل العمل  تد يق والرباهني وتقرير ا تد قسـىن الربط بني برامج ا لق ل يع . يت بة مراجعة  توىل مدير ا مجو شع لي

يق تد قواثئق العمل اخلاصة اب ثال الواجب.ل ساعد عىل مواصةل ضامن الا يب أن يمت و ت وقد أوشك ا ي مت س  ّلك
يني هد املدققني ادلا خلملعايري  تاح عىل . مع يب  رشوع هذا ا مو ّ ت ثل ملعموقعلكم بو و يت للو ت اإلنرتا سـميي هد ن معايري 

ته يني وتو ياملدققني ادلا ل يق ادلاخيل الصغرية " 1-2040 صخل تد قوحدات ا يح قدرا من املرونة  ،"ل من يتوهذا 
يات يق ومراعملياتل لشلكأجل إدارة أقل الزتاما اب تد ق ا يق عربقبهتا ل تد سام ا ثب عىل أ ق إرشاف يويم عن  ل ق ك

سائلوعدل . ادلاخيل الصغرية شمل ا ملت واثئق العمل حىت  يق اليت متك/ت تد يات اخلاصة اب تو ّا ق ل ص ن من الربط ل
يق ادلاخيل تد يق وتقرير ا تد قبني برانمج ا لق تعمل 2007عام يف و. ل ية وظلت  ية احلا منوذ سـ وضعت الواثئق ا تل ج ل

نذ ذ تظام  ماب  .كل احلنين

ية  .21 تو صا  :10ل

بغي حتديد اخلطوات " يق  ية تد يق يف موعدها بعد هناية لك  تد متكن من تقدمي تقارير ا نأرى أنه  ق يق معل ل ّ لل
يقكبري ري أي تأخإذا حصلالواجب اختاذها  تد شموةل اب ق يف ورود مالحظات املرافق ا ل ومبوازاة ذكل، . مل

يق ادلاخيل والرقابة اإل أن دور أرى تد قبة ا ل سني داريةشع بغي  تاج إجامال إىل تعزيز وأنه  حت  العالقات ينحي
يق من أجل ضامن الاهامتم الالزم من اإلدارةمع  تد شموةل اب هات ا قا لجل  ".مل
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ية املوافقة .22 تو صوقد انلت هذه ا يت وموقع اإلنرتيتُوح. ل ندث لك من موقع اإلنرتا ن املراجع ّوأبلغ املديرون بأن . ّ
يقهاخلاريج  تقد يف  تعلا تقارير املدة طول ن رشوعات ا لللرد عىل  رشوعات   الرسائلعلام أن .م شأن  بعوثة  ما ب مل
تقارير  توت لا يقاهتم يف حا تقرير دون املوعد املطلوبتعلعىل حتذير موجه إىل املديرين بأنه إذا مل ترد  يمكل ا ل  َّسـ ف

يقات  . لتعلهذه ا

ية  .23 تو صا  :11ل

يق ادلاخيل يف" تد يفة ا يل الارتقاء بصورة و قيف  لب ظ بو س مزيد من إجراء إىل شعبة لاأدعو مدير ي الو
 ."ي ابملدير العام للوبوتالاتصاال

ية املوافقة .24 تو صوقد انلت هذه ا ية مع املدير العام . جيدةطبيعية ممارسة وهذه  .ل تظام خشصوتعقد اجامتعات  ناب
نظمة، ية للرقابة واخملاطر اليت تعرتض ا شة األمور الر نا نظر و ملبادل وهجات ا سـ ق ل يت ئل تاجئ لاكن  وم نهذه الاجامتعات 

سني العالقة مع املدير العام عىل الارتقاء بصورة فقد . جيدة يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةحتساعد  تد قبة ا ل  من شع
سائل  شأن ا بة  ية من مدير ا بارشة وأقل ر يمة بصفة  شورة ا ملهجة، وساعد املدير العام عىل تلقي ا ب شع مس لمل م ّلق ّ

مية/الرقابة/طرتاملربطة بإدارة اخملا  .  من هجة أخرىلسلاإلدارة ا

ية  .25 تو صا  :12ل

بة املؤرخ يف " ية طلب ا شعأدعو املدير العام إىل  لب تعممي اإلداري 2009 مايو 27تل رشوع ا ل فامي خيص  م
 ."2008/24رمق 

ية املوافقة .26 تو صوقد انلت هذه ا ياهتم و. ل سؤو تعممي اإلداري اذلي يوحض أدوار مديري الربامج و لوهذا ا م كيفية ل
بة يات اخلاصة ابملرا تو يع ا ية  تابعة ا قا ص ل مجل لفعل نفاذحظي مبوافقة املدير العام  مل  .لودخل حزي ا

تاجات العامة للمراجعوالقت .27 ينيسـتن الا بولنيج اخلار سم إن و). 53 إىل 48الفقرات من  (لق ا لقيني مدير  تع
بة  ية املرا سني نو ساعد عىل  يق ادلاخيل حتديدا  تد قا عق حت ي تأكد سل بة يوسجل. من اجلودةلوا تقرير أن ا سـ ا لنل

يني تفوق  هد املدققني ادلا يق معايري  ية  خلاإلجام ب معل بة .  ابملائة80لتط بار مقبوةل جدانسـويه  يفة عتاب يق لاظ و قتد
ياهذه اخيل ادل هد  ثة ا بصغرية وحد نسلع ندان .ي يق ادلاخيل  تد يفة ا توى أداء و ع ووفق املراجع اخلاريج  ل ظ قسـ مف

سن  يق ادلاخيل وظائفموع جمب مقارنةحأ تد ق ا ها ل ساتغريان من امليف جعاليت را  .سؤ

تد .28 يفة ا يني لو يمي املراجعني اخلار لوقد اكن  ظ ج يدا وجمدايتق مفيق ادلاخيل  يني وحيظى . ق جمعل املراجعني اخلار
يق  ومتزي ،ابلغبتقدير  تعاون وا سـا ية واجلدوىلتنل يق ادلاخيل ابلفعا تد ليا مع ا ل قن ً  .هم

نة الربان .29 ية مدعوة إىلجلإن   أن تويص نمج واملزيا
ية العامة اب هاثإلحاطة علام مبضمون هذه الويقة مجلعا  .فقومر

 ]املرفقييل ذكل [
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تب  ملكا
سورسي الفدرايل  يا ل

ساابت ملراجعة   حلا

 

 

 

 

 

 

 

 

يـة الفكريـة يـة  نظمـة العا للملكا مل بو (مل  )يالو
 
 

يفة املدقق ادلاخيل ظيمي و تق
 

 

 

س  اابت اخلاريجحلتقرير مراجع ا

بو يية العامة للو للجمع
 

 

 

 

 

 

سطس 11  2009 غأ



WO/PBC/15/12 

Annex 

2 

 

 مالحظات عامة

 

 

هام  ملا

يف من الاجامتعات سلسةل إابن  .1 ثة واألربعني اليت عقدت يف  ثا نا ل مترب إىل 24جل توبر 3سب   جددت 2007ك أ
ية الفكرية ية  نظمة العا ية العامة  للملكلك من ا مل للم بو (مجلع يق )يالو بو  نة الو سـ و ي مجعيات احتادات ابريس وللتنجل

شأن الرباءات  تعاون  يف ادلويل للرباءات ومعاهدة ا بونة ولواكرنو وا بوبرن ومدريد والهاي ويس و ل ن تصشـ لل ن
نا سورسية إىل  والية افييو يحلكومة ا بو، يبو والاحتادات اليت تديرلوحلساابت ا مراجع  بصفة2011ل يها الو

ية اليت رشو ساعدة ا رشوعات ا تساابت  ن مل م نظمة لتقحل  .)A/43/16ث من الويقة 273الفقرة (ملف علهيا ا

سورسي .2 تين حكومة الاحتاد الكونفدرايل ا يلقد فو ل تب الفدرايل ا مدير بصفيتض ساابتللمك  من أجل  حلملراجعة ا
بو والاحتادات املذكورة أعاله ساابت الو يمراجعة  تب لكفت عددا من الزمالء األكفاء من من هجيت و. ح ملكا

ساابتملراالفدرايل  تب ادلويل  يف ينجزوا، بأن حلجعة ا جبمقر ا ندة تقيامي، نيفملك يق ادلاخيل ا تد يفة ا سـ لو ل ملظ ق
سم ترب جزءاقإىل  يق ادلاخيل اذلي  تد ً ا يع يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية من قل تد قبة ا ل يمي يف  .شع لتقومت ا  متوز 31ّ

2009. 

بو ن نظام  م2.6 املادةوهمايم واردة يف  .3 ساابت ذكل يفاملايل وكيالو تصاصات مراجع ا حلا مرفق الوارد يف  خ
سهنظام املايللا  .نف 

يق تد قموضوع ا ل
 

4. 

بو للمعايري ادلوية ميت يق ادلاخيل يف الو تد يفة ا يمي و لثل  ي ل قظ ساابتتق نص عىل أن املراجع  1حلملراجعة ا ّاليت  ت
متل عىل إجرا يق ادلاخيل وأثرها ا تد يفة ا شطة و حملاخلاريج ملزم مبراجعة أ ق ل ظ يةن يونص . جءات املراجعة اخلار
يل تح نوع من ا يا عىل هذا ا ته  بو املايل وال ثاين من نظام الو لاملرفق ا ل ل ن حئ ي لاملعايري ادلوية عىل ذكل فزايدة . مضل

يق ادلاخيل  تد ية  يني اخلاصة ابملامرسات ا قهد املدققني ادلا للملع ن يمي اخلاريج معليات يتوىلبأن تويص ملهخل لتق ا
يق ا تد قملرفق ا نظمةدلاخيل بصفة دورية ل تقلون عن ا ملأشخاص  ثل هذا . مسـ ترب اضطالع املراجع اخلاريج  مبو يع

يمي  تحدةلتقا نظومة األمم ا ملبدأ معرتفا به يف  م  .م

يمي يق ومقاربة ا تد تقبادئ ا ق لم ل
 

سائدة يف جمال امرسات املبني الوضع الراهن و زماليئ قارن .5 يدة املعرتف هبا وا لا يق جل تد قا توصلل لية ا  إىل رأي بغ
يق ادلاخيل تد سم ا قفامي خيص  ل يني اخلاصة ابملامرسات .ق هد املدققني ادلا ندوا إىل املعايري ادلوية  خل وذلكل ا ملعل ست

يق ادلاخيل املذكورة أعاله تد ية  قا لل  .ملهن

بادئ .6 َوحتدد هذه املعايري ا يق ادلاخيل ورشوطهمل تد ق اجلوهرية  يق وتفرض . لل تد يث شلك ا قتوى أدىن من  لح مسـ
يق ادلاخيلوس تد سم ا نظر عن جحم  قريه برصف ا ل ق هذه املعايري ميكن . ل يق ادلاخيل  تد سم ا لوبفضل مراعاة  ق ل ق

ية يف ودة اجلضامن  شفا فوا  .خدماتهل

                                                           

1

ساابتاملعايري ادل  حلوية ملراجعة ا يار . ل يني"املعايري  من هذه 610ملعإشارة إىل ا تعانة بعمل املدققني ادلا خلالا  ".سـ
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يمي وأجنز .7 يقجلتق  تد قودة خدمات ا شاهبة ل شاورات وغري ذكل من األشطة ا مل وا ن يق ادلاخيل لمل تد قسم ا ل بواسطة ق
يمي اذلايت للجودة" يق ادلاخيل"لتقأداة ا تد سورسي  هد ا ها ا ق اليت و ملع للضع ي تعان زماليئ أيضا . ل ملبادئ اب"سـوا

يق ادلاخيل تد ية  تو قا لل جهي نة "ل يق ادلاخيل2005سـ الصادرة  تد سورسي  هد ا ق عن ا للملع ي تان . ل ند الو يقو ثت تس
يني هد املدققني ادلا ية املعرتف هبا  تان إىل املعايري ادلوية ا خلاملر ن ل ملعي ه يح . ملجع يمي اذلايت للجودة تتو لتقأداة ا

شطة  تعراض أ نا يق ادلاخيل يف حملة بفضل سـ تد ئة  قأي  لل يميهي نا . للتقجدول مرجعي  يق ا تد ّوإلجناز هذا ا تع سـل ق
نفاذ يف  تعديالت املالمئة اليت دخلت حزي ا متةل عىل ا يمي احملدثة ا لمبعايري ا ل ملشـ ّ ناير 1لتق  .2009ي 

يق ادلاخيل يف الووأجنز .8 تد يمي ا ي  قل ية عىل بو تق سة إعال يط هل، و يق وا تد معدة مراحل، ال سـامي إعداد ا جلق تخط لل
لبة امشرتكة مع  يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةشع يمي اذلايت للجودةقتد يان مفصل عن أداة ا تق، وتقدمي ا لب ّ . سـت
تعدادا  لوا نا بأدهذه اسـ يا عاما  يامي ذا يق ادلاخيل  تد سم ا ية، أجرى  يسة اإلعال ت ل ق مسـتعجلل تق ق بهية بأداة م شاة 

يمي اذلايت للجودة ها لتقا يمي اذلايت و".19األداة "مس ا تخدموالتق وحلل زماليئ هذا ا ية  سـا تقصا ئادلراسات الا سـ
يق ادلاخيل لفحص  تد سم ا شطة  قأ ل ق يهنابصفة عامة تقديرمه أبدوا مث .وملفاتهن بغي  س وحددوا اجملاالت اليت  حتن  .ي

يق تقيمي  زماليئ وتوىل .9 تد سم ا قمعل  ل يادة مدير ق يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية بقادلاخيل  تد قبة ا ل وفق لك شع
تةوأبدوامعيار  شأن مدى مراعاة هذه املعايري، أي إذا اكنت تراعى جزيا أم ال تراعى ا ّ رأهيم  ب ئ تاجئ يف . لب لنوترد ا

تقريرعرض أشأ وململفات العمل  ها يف هذا ا ل تفا  .صيل

تقرير قترصيو .10 بو عىلل الغرض من هذا ا يق ادلاخيل للو تد شطة ا يق وأ تد ييمي إطار ا ل ن قل ق ا تناول حرصسـي ذلكل .تق
يق ادلاخيل تد سم ا ية لعمل  قاآلاثر الر ل ق نجز زم. ئيسـ يقيومل  سم ا يل لعمل  لتحقاليئ أي  ق يمي حتل سم ا لتق أو  ق

نة سامن اتبعا .يواملعا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ل نقوهام  تد قبة ا ل مي(شع يلك ا لتنظانظر ا يةي يف اله تا للصفحة ا  ).ل

 معلومات وواثئق

يكولس ترين .11 يد  شكر إىل ا نأود أن أتوجه اب سـ بة،لل ندي يوغلو، لشع مدير ا يد توناكي أ ف، وا ئمدقق رييس يف لسـ
يق ادلاخيل تد قسم ا ل نا ومساعدهتام عىل ،ق نا املعلومات والواثئق الالزمة إلجناز  تهام إذ أاتحا  هممل   .لطف

يةداو .12 تا شة ا نا مرت ا خل ق سطس 14 يف مل يدة إلزياب2009غ أ شارة ،ث مارتشلسـ حبضور ا ية يف الملستا ئيسـر
ندي يوغلوو ،مكتب املدير العام يد أ يد ترين وا فا سـ لسـ  .ل

 نضوابط وتاجئ

يق ادلاخيل تد قمعلومات عن ا ل
 

نة  .13 يا  يق ادلاخيل ر تد شطة ا سـبدأت أ مس ل يا . 2000قن يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية لويدير حا تد قبة ا ل  اليتشع
يق ادلاخيل مدير  تد سم ا ٌرشف عىل  ق ل ق به يف ّتقدل همامت ناير 16منص  يق اكن يعمل . 2007ي  تد ند إجراء ا قو ل ع

يق ادلاخيل مدقق واحد فقط عني تد سم ا ّيف  ق ل نذ مايوق به  م يف  ية . 2007 منص يق بنوفامي ييل  تد قبة ا ل شع
  :ادلاخيل والرقابة اإلدارية
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مي يلك ا لتنظا بةيله  للشع احلايل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّنص .14 نوات ي متديد أربع  نوات قابةل  ته أربع  بة عىل أن مدة وال سـ عقد معل مدير ا سـ ي للشع يةل سم . فإضا تألف  قو ي
نصب مدقق رييس يق، و تد سم اذلي اكن شاغرا وقت إجناز ا نصب ريس ا يق ادلاخيل من  تد ئا م ق ئ م لق لق  .ل

يق ادلاخيل لو .15 تد قسم ا ل ية تق لإماكيات ما يون فرنك سورسي 530فوق ن ي  ساابتمل ية لفرتة حوفق  نة املا ل ا لسـ
تني   .2007-2006لسـنا

 املعايري

ية- 1000 سؤو ية وا ل الغرض والصال مل  ح

يق ادلاخيل .16 تد ثاق ا ية يف  ياته وفقا للمعايري ا سؤو ياته و يق ادلاخيل وصال تد قوقد حددت أغراض ا ح لق ي ن ل م مل . مله
يق ادلا تد ثاق ا بو  يق ادلاخيل عدلت الو تد يات ا تو قومراعاة  لق ي ي ل ص مل نة ّ يات املدير . 2007سـخيل  تو صومعال  ب

مترب  بو يف  ية العامة للو يق وافقت ا تد نة ا سبالعام و ي مجلع ل ثاق2007قجل طالع عىل وميكن أيضا الا .ملي عىل تعديل ا
ثاق املعد ّا نذ ملي ته املعمول به  بو املايل وال مل يف املرفق األول من نظام الو حئ ناير 1ي  . 2008ي 

بووأحاط زماليئ علام بأن امل .17 سمليدقق ادلاخيل للو  ّ تأدية خدماته من املدير العامالامتسا يت نص الفقرة ب   من 4ت كام 
بو ميثاق  للالو يق ادلاخيلي  .قتد

يق ادلاخيل  .18 تد شطة ا ثاق أ قويغطي ا ل ن نةملي يقيواملعا يق ضامانت وإسداء . لتحق وا يق ادلاخيل إىل  تد حتقويريم ا ق ل
مية عىل  شورة إلضفاء  قا بو والاأعاململ تواهاي الو شطة املّومتكن. مبسـرتقاء  نةن أ  من إجراء مراجعة خاصة ألي يعا

تاجئ يل قوي عىل حدوث هدر للموارد أو ضعف يف إدارة ا ند يق أما. لل نظر يف فهو لتحق ا للحبث قانوين 
سؤول أو  مدى حدوهثا ولوقوف عىل أو خمالفات من أجل ان غري قانويةأفعالالادعاءات بوجود  ملحتديد ا

سؤولني يمي .  يف حال حدوهثاملا ياسات ا ثاق لكهنا مذكورة يف إحدى  يمي غري مدرجة يف ا شطة ا تقوأ لتق سـل ي ملن
نة  ي. 2007سـالعامة اليت وافق علهيا املدير العام  ية ا ياس فعا سـوتريم هذه األشطة إىل  ل لن سات والربامج اق

نظمة نفذها ا رشوعات اليت  ملوا ت  .مل

نصب مدير  .19 ندرج  مو يق ادلاخيلي تد قبة ا ل نظومة األمم (تيف ربة مدير  والرقابة اإلدارية شع مدرجة أوىل يف 
تحدة ثاق ). ملا تع وفقا  يوهو  للممت بة) 4الفقرة (ي شمل . لشعبصفة مدقق داخيل يف ا يفي  سمى الو يوألن هذا ا ظ مل

بس ثري بعض ا نفصةل فقد  تلفة و للأداء همام  يم يق ادلاخيل . خم تد نا، فا قوكام أ نةلسلف يق وايواملعا ل وا تقيمي أمور تحقل
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تالفا واحضا ختلفة ا شطة . خم تلف األ يه فرق واحض بني  هر  ثاق حباجة إىل تعديل حىت  نوذلكل، أرى أن ا خم في يظ مل
 .والوظائف

ية رمق  تو صا يق ادلاخيل   :1ل تد ثاق ا ية  يري  بو  ية العامة للو قأدعو املدير العام إىل أن يعرض عىل ا ل ي سم تغ ي ممجلع ت
يق ادلا" صبحتحبيث  تد قثاق ا ل سم وبذكل ميكن ". خيل والرقابةمي شمل أعامل  ثاق أن  قهذا ا ي ملي يمي ول يقدم لتقا

يفا عاما  يل أكرث عن ملهامصتو بة وتفا ص ا تصاصاتلشع سم خا يق (ق لك  يق ادلاخيل وا تد تحقاملدير وا لق ل
يمي نة/لتقوا   ).ياملعا

ية - 0011 ية واملوضو تقال عالا ل  سـ

يا اليت .20 ئة ا بو يه ا ية العامة للو لعلا ي ي بةلهمجلع شطة ا شع ترصد أ بة ترفع إىل . لن ية  تقارير الهنا يع ا شعومن مث  ئ ل للجفم
يق ادلاخيل واملراجع اخلاريج تد نة ا قاملدير العام و ل يق . جل تد ندما حفص زماليئ واثئق ا قو ل تقريرين واأحاطع ب علام 

تان يف نومفرب (قصريين  ناير 2008خمذكراتن مؤر يالت حمددة ) 2009ي و حتلنان  تقدل املدير العام فامي خيص يتضم
به و بهقد منصهمام  ناء عىل  طلأعدا  ب يق وال إىل ٌّلكن مل تقدم أي. ّ تد نة ا تقريرين إىل  سخيت هذين ا ق من  ل جل ل ن

تقارير واملعلومات حرصا. املراجع اخلاريج تقدمي ا تني صغريتني  تعلق األمر  رشوح الواردة  ًووفق ا ل ل هم ي  إىل مبل
تقارير .املدير العام يع ا بال أن توزع  بغي  بة  شطة ا ية عىل أ شفا ل وأرى أنه إلضفاء ا مج شع ن تقل ن مسـف ي ي–ل ّحىت ا غ لص
ية –)املذكرات( القصرية مهنا يع األطراف ا نتوزيعا عاداي عىل     .ملعمج

شأت  .21 يق أ تد ياسة العامة  شأن ا تحدة  يات األمم ا تو مية ومعال  نومن ابب احلرص عىل اإلدارة ا لل سـ ب مل ص قب ل لسل
يقالو تد نة  قبو  لل جل ياهتا يف املرفق  .ي سؤو نة و لوترد همام هذه ا م ثالثللج ته املعمول به لا بو املايل وال نظام الو حئ  ي ل

ناير 1منذ  مترب . 2008ي  نة يف  شاء هذه ا بو عىل إ ية العامة للو سبوقد وافقت ا للج ن ي يق . 2005مجلع تد نة ا قو ل جل
تألف من  بعة مهنم تسعةتاملذكورة  بني،  سـ أعضاء  ية إابن دورهتا منتخ ية ابلربانمج واملزيا نة ا ّنهتم ا ن ن ملعللج عيّ

نة فامي بعد عضوين آخرين. العارشة شاهئا . للجوعني أعضاء ا نذ إ نة  متعت ا نوا مللج  أربع مرات زهاء أي مرة، 13ج
نة ثاق.لسـيف ا تع هبا األمي وحيدد  بغي أن  شودة اليت  يق املؤهالت املطلوبة واخلربة ا تد نة ا مت  ن ل يجل ن يق عضاء يف مل
بة وإدارة اخملاطرجماالت  يق واحملا تد سـا توى ، وقل ية واإلداريةمسـكذكل  لإملاهمم ابألمور القانوية واملا تتربط و .ن

نظمة أكرث لكهاالكفاءات  يعة ا مل  ية والقطاع العام(بطب هارات ا لتقناحلجم، ا ية ). مل بارات اجلغرا فوندرج الا ت عت
تقاء األعضاو ية ا يفي يف  تعاقب الو نا معل ظ  .ءل

تحىل .22 ّوعىل املدقق ادلاخيل أن  تحزي اب ي ناءللزناهة وعدم ا يةثأ يو م أداء همامه ا يه أيضا . ل نبعلو  تعارض يتجأن 
يار وهذا .املصاحل سا  ملعا يدسيريس أ طتو نجز هممة لا عالقة ل يق يك  تد شموةل اب هات ا تثقة بني املدقق وا ل قمل جل

نظمة عىل أمكل وجه يق داخل ا تد ملا شوب ا. قل هورمبا  بة يف حد ذاته يشء من تعارض لي ميي  للشعيلك ا لتنظ
يق كوناملصاحل  نه تد ق املدقق ادلاخيل ال  يق وقسمميك يمي واملقسم لتحق ا نةلتقا ويف ظل الوضع الراهن حبمك . يعا

يق ادلاخيل  تد قالعدد احملدود ملوظفي ا هذا اخلطرال يكرتث أحد قدل  .ل 

ية - 1200  ملهنالكفاءة والزناهة ا

يابكفاءةئ الرييس يمتتع املدقق .23 نة نظراي و معل  يق بإتقانمتي تد ق إلجناز أعامل ا تخصص يف . ل ميه ا ملوبفضل  تعل
ية العديدة يف مصمي  هاداته ا تصاد و ملهنالا ش تصاصهق هاداألنظمةشهادة مدقق يف  (خا ية  و ش املعلوما ة مدقق ت

يمي اذلايتداخيل  هادة يف رصد ا هادة مدقق مايل و تقو ش ناصب  ف،)لش خمقد تقدل  يق دلى م تد قتلفة يف ا  أو رشاكتل
تازه موظفوها . تخصصة يف هذا اجملالملاهيئات لغريها من ا بة ال متكل قامئة موجزة مبا ا جوأسف زماليئ ألن ا لشع

تجدات، علام أن هد عىل إملاهمم بلك ا ية  ية ودرا سـمن دورات تدر ملسـ ش تب ثل هذه  هذاي  مأمر مطلوب يف 
يفة  .   ظالو
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ية رمق  تو صا ية أرى أ  :2ل تدر يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية أن يضع قامئة ابدلورات ا تد بة ا بغي ملدير  بنه  ق ين لي ل شع
تازهااليت  ند اللزومجا تجدة  ع موظفوه وأن يزود هذا امللف ابملعلومات ا  .ملسـ

سني- 1300 تأكد من اجلودة وبرانمج ا تح ا  لل

ناسب الاضطالع ب .24 بة إىل حد اآلن أنه من ا ململ جتد ا يع ولتأكد من اجلودة اربانمج لشع سني خيص  مجا لتح
بة  يق ادلاخيل وميكن من مرا تد قجوانب ا ّق مترارل ية اب سـالفعا شمل إجراء .ل  أعاملي ومن شأن هذا الربانمج أن 

ية رصد تقيمي داخيل وخاريج للجودة معل بصفة دورية، وشمل كذكل   وللك شطر من هذا .مسـمترداخيل ي
يق : مضاعفالربانمج هدف  تد قساعدة ا ل توى هذه م نظمة، والارتقاء  مية عىل أعامل ا سـادلاخيل عىل إضفاء  مبمل ق

ثال  يق للمعايري معلياتمتاألعامل وضامن ا تد قا  .ل

ية رمق  تو صا ياغة برانمج  :3ل يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية إىل  تد بة ا صأدعو مدير  ل لضامن اجلودة ) ّتصور(قشع
شمل إعداد الواثئق عن  سني  يوا يميمعلياتلتح يق لتق ا تد شطة ا شموةل بأ يع اجملاالت ا ق ادلاخيل اجلارية يف  ل ن مل مج

يق ادلاخيل. ادلاخيل تد يب ا شمل  بغي أن  تصور،  قوحاملا يصاغ هذا ا ت لن ي ّل ك ي يا أن . ّ بدو  ًو جل يمي معلياتي لتق ا
يق ادلاخيل تد سم ا بة إال بوجود موظفني مؤهلني عىل األقل يف  نا قاجلارية لن تكون  لم ق ْسـ َْ ت وهذا األمر اب. َ

ياك   .شـو

 معايري العمل

يق ادلاخيل- 2000 تد ق إدارة ا  ل

بة واط .25 ّلقد حفص زماليئ العديد من تقارير ا هرت .لعوا عىل ملف مراسالهتالشع تاجات هذا الفحص  ظوأ سـتنا
بة يف  هام ا ية إ شعأ لمه توى تدبريس شؤون مبسـالارتقاء  ية واإلدارية ل لا بولاملا هادفة عىل . يلو لوشجع األشطة ا ن ت

تصاديةلقدراتا بروز نةق الا يطم الاك  . اإلجراءاتتبسـ و

ند وضع لك  .26 نويخطةعو ناء اجلديدتنجز ةسـ  رشوعات و بو و يع وحدات الو يال للمخاطر  بة  ب ا للم ي مجل حتل للشع . ل
يمي اخملاطر يس  بة وإىل مقا ته ا يار نظري و يل اخملاطر إىل  ند  تقو ي شعت ضع مع لحتل تني الواردتني . يس ثيقوالك الو

يق ادل(" تد قخطة ا يق ادلاخيل " و2008 نومفرب 25يف " 2009املفصةل اخيل ل تد قخطة ا  19يف " 2008املعدةل ل
سطس  يال للمخاطر و) 2008غأ حتلنان  بعة يف هنجية ملاتعرضان تتضم يقملتا تد قا تلف الواثئق املقدمة .ل يد أن  خم  ب

ناببعض ئجزيا يشوهبا  نظريةطاإل ية ا نا ل من ا تضمن.حل بذة عن اخملي و سه  نظام  ن ا نف ميت من أجل ل قاطر اليت 
بو ًومع ذكل، مل ير زماليئ فائدة. يوحدات الو يق يف هذه الواثئقَ تد بعة ونظرية ا ية ا ق من إدراج ا ل ت ومه .  ململهنج

نوع من املعلومات  يق ليرون أن هذا ا تد يب ا قبغي أن يدرج يف  ت لن ّ ك نوية ي عن الطول لسـمما يغين واثئق اخلطط ا
 .بال جدوىاملفرط 

بدو أن مث .27 نيت يو نوية  تظام يف اخلطة ا هرت اب نة  سة موضوعات  لظ سـ ن لي وأحاط زماليئ علام . 2009 و2008ّمع
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية بأن  تد قبة ا ل تنيشع ناء اجلديد لك فرتة  سـنترصد سري ا يق أيضا . لب تد نة ا قوتابع  ل جل ت

ناء اجلدي لتأكد أن أعامل الومن هجيت لكفت أحد زماليئ اب. دلبتطورات ا تظامّ نناء ترصد اب ورمبا يؤدي الوضع . ب
ناء اجلديد تعلقة اب يات رصد األمور ا بالراهن إىل تكرار  مل  .لمعل

هام .28 ناء حفص واثئق اخلطط  ملوأ يق يف ث تد ق ا يق معليات وجد زماليئ صعوبة يف مقارنة 2009 و2008ل تد ق ا ل
يقن من أن هذه ا يق بغرض ا تد ية  تقارير الهنا تالواردة يف اخلطط وا لل ئ لل  زايدة عىل .فعال قد أجنزت عملياتلق

تح  تقارير وامللغاة واجلارية عملياتبأي قامئة هلم تذكل، مل  شموةل اب نجزة وا يق املقررة وا تد ل ا مل مل نةقل  سـانطالقا من 
يققد و. 2007 تد ية ا قتوىل املدقق الرييس وضع هذه القامئة خالل  لئ  .معل
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بة أي  .29 ئا ما إىل كلورمغ أن ذ.  األجل طويةلخطةلشعوال متكل ا بغي وضع  املواردنقصشي يعزى  ين، أرى أنه 
ناوب، مما يكفل خطة طويةل األجل يقمعلياتبعض  يف مقاربة لتا تد ق ا  .  مسـتقبال ل

ية رمق  تو صا بة إىل ما ييل:4ل  :لشع  أدعو ا

بت • ّأن  نوية،ت سـند وضع خطهتا ا تقارير، ،لع يق احملددة اليت ترد يف ا تد ل يف موضوعات ا  قل

يق املقررة عملياتبوضع قامئة أن تواصل  • تد ق ا نجزةل تقارير ملوا شموةل اب ل وا ند اللزوم،ومل عبغي حتديهثا   ين

يق الطويةل األجل • تد نفذ خطة ا قأن  ل  .ت

نص الفقرة  .30 توفقا للمعايري ادلوية يف هذا الصدد،  يق ادلاخيل من ) ج(13ل تد بو  قثاق الو لل ي عىل أنه جيب عىل مي
يق ادلا تد يب  بة إعداد  قا للت كشع يهنخيل ورشه وتوزيعه ل نذ . علواحلفاظ  يب غري اكمل  مويف الواقع اكن مثة  ّت ك

رشية و. 2007سـنة  بة ذكل إىل نقص املوارد ا بوعزت ا لشع  وأان . وحده يف هذا املوقعئ املدقق الرييسوجودل
ته مل يق وإات تد يب ا ياغة  تقادا راخسا أنه جيب  تقد ا حأ ق لت ص ع يتكع بو عىل موقع اإلنرتا نوظفي الو سامه ن ذكل ألي ي 

بة ية وهمام ا بو وميزي بوضوح بني نظام الرقابة ادلا يق ادلاخيل يف الو تد يفة ا شعيف الارتقاء بصورة و خل ي ل لظ   .ق

ية رمق  تو صا يق اذلي  :5ل تد يب ا ياغة  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية أن تمكل  تد بة ا بغي  قأرى أنه  ت ق لن ص ل ّشع ك ل ي
نة  يح الاطالع2007سـرشع يف إعداد  بو عرب اإلنرتتت وأن  يه ملوظفي الو ي  يب . نيتاعل بغي أن يضم هذا ا ّو لكت ين

يق تد ية احملددة يف معايري ا نارص األسا قا ل سـ  .لع

يار  .31 نقص 2020للمعووفقا  يق  تد نة ا بة املدير العام و نوية أبلغت ا بار ذكل جزء من اخلطة ا ب واب ل جل شع سـ قت ل ل ًع
نه رش إعالن عن2008 ويف خريف .ماملوارد اذلي تعاين  يق ن،  تد سم ا نصب ريس  تعلق  يفة شاغرة  ق و لئ ق مب ت ظ

يقوظل. ادلاخيل تد نصب شاغرا حىت موعد إجراء هذا ا ق هذا ا ل سن . مل شاغرة شغليسـتحو يفة ا ل هذه الو  يكظ
بب  يق  تد سن إجراء ا يث مل  ية و ية جماالت العمل اليت حددت عىل أهنا ذات خماطر عا سسـىن  ق بح ي لت ت ل تغط َّت

تعانة  يني مؤهلنيسـنقص املوظفني رمغ الا جشارين خار  . مبست

تاجئ  .32 بة إعداد تقريرين، واحد فصيل عن  توىل مدير ا نو شع نة معلياتلي يق يقدمه إىل املدير العام و تد جل ا قل
نوي  ثاين  يق، وا تد سـا ل بوعامقل ية العمة للو ي يقدمه إىل املدير العام وا تقريري .مجلع ن ال حيواين لغري أن هذين ا

يالمهنا خماطر (ة هاممعلومات عن العرضة خملاطر  شأن، وال عن املوضوعات أعامل و)حتالا ل الرقابة يف هذا ا
سأةل أخرى  مية أو أي  تعلقة ابإلدارة ا ما سائل اليت يطلهبا لسلمل يقملمن ا تد نة ا ها املدير العام أو  قأو  لس جل . يلمت

 .عدم وجود األمور املذكورة أعالهل يرد أي تربيرعالوة عىل ذكل، مل 

ية رمق  تو صا يار   :6ل للمعمراعاة  بة 2060ً يةلشع، أقرتح أن تدرج ا تا يامي لألمور ا ليف تقاريرها  ل  :من اآلن فصاعدا تق

بة، •  قالعرضة خملاطر ابلغة وما يقرتن هبا من تدابري املرا

مية، • تعلقة ابإلدارة ا لسلاألمور ا  مل

يق • تد نة ا ية ألي حاجة أو طلب لإلدارة العامة أو  سأةل أخرى  قأي  ل جل ب  ."تلم

يعة العمل- 2100 بةتقيمي : طب   قاحلمك املؤسيس وإدارة اخملاطر وإجراءات املرا

يمي  .33 يق ادلاخيل  تد يار، جيب عىل ا تقوفق هذا ا ق ل ميةإجراءاتملع نظمة وتعزيز ( لسل اإلدارة ا ملحتديد أهداف ا
نظمة واحلفاظ علهيا ية يف  واحلرص عىل ملمدونة األخالق يف ا يحة  معلوماتتقدميوألداء اإدارة لالفعا حص مالمئة و

تأكد من جدواها)إخل يل. ل وا يل من هذا ا نجز بعد أي  بة مل  بوأحاط زماليئ علام بأن ا حتل ت لقشع يا من. ل  سعو
بة  يلإىل معاجلة لشعا تح ية هذا ا لهذا الوضع وألهنا تدرك أ ل يني هبذه ،مه شارين اخلار ج لكفت فريقا من ا ملست
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همة سني يوم معل ا. ملا سة و بوقد خصصت ذلكل  مخ سطس مخ تقيمي ثغرات الرقابة " إلجناز 2009غتداء من أ
ية  ."خلادلا

بة للمخاطر .34 يل ا يق إىل  تد ند خطط ا شعو حتل لل ق نوية همامتوتعلق معظم . تست يق يف خطة العمل ا تد سـ ا لل ق
ية اخملاطر ترب عا لابألشطة اليت  تع هاموتظل  .ن يفة  ملا توسطة وا لضعذات اخملاطر ا يف اخلطط رمغ أيضا مدرجة مل

نة .وظفنينقص امل يات  يق ادلاخيل واخلاريج وتو تد يع تقارير ا يات الواردة يف  تو يذ ا تابعة  ترب  جل و ص ل مج ص ل قتع نف تم
بة عىل غرار  نوية  هام ا يق جزء من ا تد شعا سـ للل ل مل ناء اجلديدمعلياتًق يق اخلاصة اب تد ب ا لل نقص .ق ل ونظرا 

ساءل إذا اكن  نجز تاملوظفني، أ يق يف جممعلياتنمن احلصافة أن  يث ال ق تد يل اخملاطر يظهرحاالت العمل  حتل 
يفة توسطة وا لضعإال اخملاطر ا   . مل

ية رمق  تو صا يط   :7ل شأن ا يهتا  بة إىل مراجعة اسرتا لأدعو ا تخط ب يج لشع ت توسطة عملياتل يق ذات اخملاطر ا تد مل ا قل
هام احملفوفة مبخاطر أعىل يفة من أجل الرتكزي بقدر أكرب عىل ا ملوا  .لضع

يات والزناهة يف م حني علمواترياهحاأعرب زماليئ عن و .35 يمي األخال يا  شارا خار بو لكفت  ق أن الو تق بج تس مي
نظمة يمي .ملا يق حمور تقرير عن ا تد تق وقد اكن هذا ا لق سمرب صدر ل شأن2008ييف د بو  ب  تحدة الو ينظومة األمم ا مل م

يات يق يف يويو . قللزناهة واألخال تد نة ا لوقدمت هذه الويقة إىل  ل جل  .2009قث

نظمة بفضل ادلعد توسا .36 بة ا َا مل يللرقابةهما  عىل تعزيز نظا اليت جترهياراساتلشع ية ةخل ادلا سني فعا ل، وعىل  حت
يات وجدواها  زايدة عىل ذكل، .  والعقودواألنظمةومراعاهتا للقوانني ) املادي وغري املادي(حامية الرتاث ولعملا

بو  يإضفاء طابع رمسي عىليقررت الو ية ادلوية تويربط هذا اإلجراء بإدراج  .ةخل نظاهما للرقابة ادلا لاملعايري احملا سب
 .للقطاع العام  اجلديدة

يط  - 2200 يقملهمةلتخطا تد ق ا نطاق: ل يط مع حتديد األهداف وا لا  لتخط

يق .37 تد يق وبرانمج ا تد يق، الحظوا أن امللفات حتوي خطة ا تد قندما حفص زماليئ واثئق ا ق لق ل ل ويعرض برانمج . ع
تد قالعمل أهداف ا ها يق واألمور ل يق دون وجود أي سيشملاليت  تد قا هذه األمورل .  بقامئة اخملاطر احملددةلربط 

سم هذه الواثئق بإجيازها وعالقهتا بواثئق العمل غري واحضة متاما رشوح املقدمة إىل زماليئ أنه اتضح منو .تتو ل ا
يقتوفري ال ميكن تد يط ا ق واثئق  ل بب نقص املواردختط يق ال يوحض نوع  والحظ املدققون .بس  تد قأن برانمج ا ل

يل عن املوارد اخملصصة يق ادلاخيل ه ال يعمل يفّومبا أن. صاألولوايت وال يقدم تفا تد سم ا ق  ل إال مدقق واحد ق
ية ياان مبوارد خار تعني أ سم  جفا ح سـ شاركهتم يف  .يلق يني و شارين خار يف  مويف هذه احلاةل فإن دواعي  ت جتلك مس

تد همة غري موحض يف خطة ا قا بل .يقلمل يق وبرانجمه  تد بة عىل خطة ا ق عالوة عىل ذكل، مفوافقة مدير ا ق ل لشع
يه غري ظاهرة  رشوع  فا يع الواثئقبوضوح ل  .مجيف 

ية رمق  تو صا يق ادلاخيل الاضطالع مبا ييل  :8ل تد سم ا قأرى أنه عىل  ل  :ق

يل اخملاطر، • تح يح برانمج العمل وربطه  لتو ب   ض

شمل األولواي • تأكد أن برانمج العمل  يا يقه،ّل بغي تد قت واملوارد اخملصصة للك جمال    ين

يات، • تو يح إماكية الربط بني واثئق العمل وا تأكد أن برانمج العمل  صا ل ن يتل ّ  

يني وهماهمم، • يقات عىل إرشاك اخلرباء اخلار يق تربز ا تد تأكد أن خطة ا جا تعلق ل لل ّ  

يع مدي • يق حتمل تو تد يق أن خطة ا تد رشوع يف ا بل ا تأكد دامئا  قا ق ق لق ل ل بة واترخي املوافقة علهيا،ّل  لشعر ا
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يق- 2300 تد ق تأدية هممة ا  ل

نذ  .38 سه  نحو  بة ملفات العمل عىل ا منظرا لعدم وجود أي ويقة موحدة وضعت ا نف ل شع تمكل هذه . 2007لث تسـو
بة ية يوقع علهيا مدير ا شعامللفات بواسطة قامئة مر ها من . لجع تألف يف  معظموالحظ زماليئ أن الواثئق  مذكرات ت

ياان من ملخصات املعن يل، وأ تح سخ عن واثئق ا تاجات، ومن  توي عىل الا حقابالت ال  لن ل ن .  أيضاسـتحت
يات تو تاجات وا نادا إىل هذه الواثئق يصعب عىل أي طرف آخر أن يربط بني واثئق العمل والا صوا ل ن تت  . سـس

بة أي  .39 تحدث ا شعومل  لسـ بو مكوحي .والاطالع علهيا إليداع واثئق العمل يف احملفوظات أنظمةت ثاق  الو ي  مي
تقارير  يق ادلاخيل الاطالع عىل ا لتد بة ذكلميكن(قلل نه ال )لشع يف ماكتب ا  عىل واثئق  الاطالعحيمكلك، 

  .العمل

يق نحيو .40 تد شاط ا بة عىل  شأن إرشاف مدير ا تويق  قرص ا ل ن شع ب ث يق والقامئة لل تد يعه عىل الربانمج وخطة ا قيف تو لق
ية يق أنه. جعاملر تد يات ا قوبني  ل معل يقّت ّ ال ميكن دامئا ا هالت يث إعدادها وتو يعن من تريب الواثئق من  ح  .قت

ية رمق  تو صا بة إىل ما ييل:9ل  :لشع  أدعو ا

يق مقارنة أهداف  • تد تخصصني يف ا سـىن دامئا ألحد األطراف ا ياغة واثئق العمل حىت  قسني  ل مل ت ص يحت
يات تو تاجئ ورأي املدقق وا نجزة وا شطة الفحص ا همة ومضمون أ صا ل ن مل لن يق ذكل . مل إىل حد ما حتقوميكن 

يد واثئق العمل وتريهبا، تبفضل تو  ح

يق وابملعلومات اليت تودع يف احملفوظات  • تد نظام اخلاص بواثئق ا يق ادلاخيل ا تد يب ا قتضمني  ق لت ل ل ّ ك
تفاظ ابمللفات بط اطالع أطراف أخرى عىل . حوابملدة الالزمة لال نه أيضا القواعد اليت  بغي  تضو تضمي ين

 ،هذه الواثئق

ها بربانمج العمل واملقابالت والواثئق  • نجز وميكن ر يق تضم موجزا عن العمل ا تد بطياغة مذكرات  ملق لل ص
تقرير،املدروسة يات الواردة يف ا تو ل، وابملالحظات وا ص  ل

ها، • ها وتو يعوضع نظام ملراجعة واثئق العمل وتأر  قخي

يب عىل وضع معايري خاصة ابلواثئق • نص يف ا ّا ت  .لكل

يغ ا- 2400 ل   نتاجئبلت

ية .41 تا سة ا يق خالل ا تد ها ا يق إىل املرافق اليت  تد تاجئ ا بة  مبلغ ا ق مشل خلق جلل ل ل ن شع تقرير إىل . لت رشوع ا لمث يرسل  م
يق مع  تد شموةل اب هات ا قا لجل نة إلرسال مالحظاهتا أجل حتديدمل تدابري ا ملمكواقرتاح ا بة اجملال .ل سح ا شع و أمام لتف

هات  شة جلهذه ا قنا سة إضامل تقرير يف  فا جل ند اللزومل رشوع .عية أو أكرث  ياغة  ية  م والحظ زماليئ أن  ص معل
تا طويال ياان و تغرق أ توصل إىل تقرير هنايئ ميكن أن  تقرير من أجل ا قا ح سـ ل هر جداتل  .ش قد يدوم عدة أ

يات .42 تو ند اللزوم اب تمكل  ية املعلومات واملالحظات اليت  تقارير الهنا صوتعرض ا ل ع سـ ئ همة اليت اكنت تل تعلقة اب مل ا مل
تمكل أيضا ابملالحظات و. يد اإلجنازق يقتسـو تد شموةل اب هات ا نة اليت تقرتهحا ا تدابري ا قا جل لملمك مل تقارير . ل لوتغري ا ت

يني يف إعدادها شاركة اخلرباء اخلار متد ذكل أيضا عىل مدى  شلك، و يث ا جمن  مح  يعتربومع ذكل ميكن أن . يعل
سا تجا تا و شلك اث نا ب تخدم و.مل تقرير ا سـيح منوذج ا ملل توىيت  ً ية الرقابة(من الرقابة  امعين مسـ  للمجاالت )لفعا

يق يك تكون امل تد شموةل اب قا ل توازنةمل  .مالحظات 

يق .43 تد يق أجنز وفقا ملعايري ا تد تقارير املدروسة أن ا بة يف املوجز اإلداري  قوذكرت ا لق ل لل واكن من املعزتم . لشع
بقا شطب هذه املالحظة  ية  نجز أبدا أي مراجعة خار طألنه مل  ويف ظل الوضع الراهن، أرى أنه . لهذه املعايريجت
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بة أن تواصل  بارهالاعامتد عللشعميكن  يق عتىل املعايري اب تد يات ا يا  قا أساسا مر ل لعمل بلغ عن ما مل ،اجلاريةجع  ّ ي
 .أي احنراف هام فهيا

ية رمق  تو صا ية   :10ل يق يف موعدها بعد هناية لك  تد متكن من تقدمي تقارير ا معلأرى أنه  قل ّ بغي حتديد لل يق  نتد يق
يق حدوثاخلطوات الواجب اختاذها يف حال تد شموةل اب بري يف ورود مالحظات املرافق ا ق أي تأخر  ل مل . ك

سني  بغي  تاج إجامال إىل تعزيز وأنه  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا حتومبوازاة ذكل، أظن أن دور  حي ل نشع يق
يق من أجل ضام تد شموةل اب هات ا قالاتصال اب لجل  .ن الاهامتم الالزم من اإلدارةمل

بادل املعلومات بني ا .44 لهإن  ية أمر هام جدا ال ت تئات الرئا سـ يق ادلاخيلمنه سـتثين ي تد يفة ا قو ل وميكن أن . ظ
نظمة متع . مليضطلع هذا املرفق بدور هام يف دمع اإلدارة يف ا بة أن  بغي ملدير ا جيويف هذا الصدد، أرى أنه  لشع ين

تظام مع املدير العام بوناب  .ي للو

ية رمق  تو صا يل  :11ل بو سبيف  يق ادلاخيل يف الو تد يفة ا ي الارتقاء بصورة و ل يق قظ تد بة ا قأدعو مدير  ل شع
بو  .يادلاخيل والرقابة اإلدارية إىل إجراء مزيد من الاتصاالت ابملدير العام للو

تقدم- 2500 ّ رصد ا  ل

بة الا .45 بغي  يق ادلاخيل عىل أنه  تد بو  ثاق الو شعنص  لل ي ي للي ن يق ياتم تو يع ا يذ  تابعة  صضطالع  ل مج  الواردة يف تنفمب
يات الواردة يف تقارير . تقارير املراجع اخلاريج تو يع ا تابعة  نة  بة مرتني يف ا صيف الواقع، تضطلع ا ل مج مب سـ لشع ل

ية  يق ادلاخيل وتقارير املراجعة اخلار تد جا ق نةاملراجع اخلاريج وامل(ل يق إخليعا تد شرتك وماكتب ا ق ا ل  ويف احملارض) مل
سـهتان به يق، وهذا عبء معل ال  تد نة ا ترصة الجامتعات  يا ل جل ، قدمت قامئة 2009ن يويو 30 وإىل حدود .قخمل

توحة يف ويقة من  يات  ثتو ص  Part I: List of Open Oversight: اجلزء األول" صفحة 120مفب

Recommendations with Outstanding Implementation Status ) بو يات الو يقامئة تو عالقة الص
يذاخلاصة ناوين. )لتنف ابلرقابة مع حاةل ا بعوتضمن هذه القامئة جدوال به أمعدة   Recommendation not  "ت

yet fully implemented"  )نفذ بعد ابلاكمل يات مل  تتو  Management comments on the "، و)ص

status of implementation) " يذ لتنفيقات اإلدارة عىل حاةل ا املؤرشات " (Benchmark "، و)تعل
ية " IAOD Comments "، و)جسل اخملاطرابإلضافات إىل قامئة " (List to risk Register "، و)حلاملر

بة( شعيقات ا يقات عىل معودي .)لتعل  List to risk " و"Benchmark "تعل والحظ زماليئ عدم وجود أي 

Register ." يات ارتأوا تو ياغة ا سني  صلكن  ل ص ختصيص معود إضايف ذلكر امس املرفق نطق ملمن ابب اأنه لتح
يات واملوعد املالمئ إلجناز ذكل تو يذ ا سؤول عن  صا ل نوان .تنفمل ياان هذه املعلومات يف معود  بع وتدرج أ ح

يذ" لتنفيقات اإلدارة عىل حاةل ا ست عادة" تعل ًلكهنا  تع. دارجةلي يغة ال متكن من ا هذه ا سـ ومع ذكل  ّلص راض ف
بة أيضا تبحثو. باملعلومات بدقة ورسعة تعامل مع القامئة عرب أداة عنلشع ا  .معليةأكرث لل طريقة 

بة يف  .46 نويخطهتالشعوختصص ا هام ةلسـ ا يذ الويقة املذكورة أعاله، مما حيول دون إجنازها  مل عدة أايم معل  ثنف لت
يق تد قأخرى يف جمال ا نة. ل يق مرة أو أكرث يف ا تد نة ا سـوتقدم القامئة املذكورة أعاله إىل  ل لجل ية .ق نا ح ومن ا ل

بة ترب اإلجراء احلايل عائقا أمام ا تة،  شعاإلدارية ا يع لبح بة رساةل .ل سابق يف لشعوقد بعث مدير ا ل إىل املدير العام ا
تعممي إداري 2008بمترب س 19 شفوعة  ب  يات اخلاصة ابلرقابة"بعنوان ) 2008/24(م تو صيذ ا ل ثت إىل ". تنف بعو

تعممي املذكور2009مايو  27املدير العام اجلديد رساةل أخرى يف  رشوع ا شري إىل  ل  م لوإىل حدود هناية يويو . ت
ناّ، مل حتر2009 يا سا ًك اإلدارة ا ك  .ث هذه الويقةبشأن لعل

ية رمق  تو صا بة املؤرخ يف   :12ل ية طلب ا شعأدعو املدير العام إىل  لب تعممي 2009 مايو 27تل رشوع ا ل فامي خيص  م
 .2008/24اإلداري رمق 
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بول اإل- 2600 يا للمخاطرق   لعلدارة ا

يار  .47 ملعنص ا ندما يرى عىل أن2600ي بل عه  يا  يق ادلاخيل أن اإلدارة ا تد سم ا تق ريس  ق لعلئ ل اطر اخمل هبامش منق
ّيةملا ياتكون يف صاحل ميكن أال  تبق ناقش األمر مع اإلدارة ا يه أن  نظمة،  لعلا ي عل تخذ أي قرار يف هذا .مل ي وإذا مل 

تد سم ا شأن جيب عىل ريس  لا ق ية العئل يق أو إىل ا تد نة ا مجلعيق ادلاخيل أن يرفع األمر إىل  ل قجل ها ق بو  نفسامة للو ي
يوم أي . الامتسا لقرار مهنا بلغين إىل ا لومل  يارأي إجراء سابقخرب عن ي يق هذا ا شأن  ملع  ب  .تطب

 اخلامتة

ية فامي خيص تعطي .48 يمي فكرة إجيا تاجئ ا ب  يةلتقن يق ادلاخيلمهأ تد ق ا بول سامه .ي للو هو  ي  توى تدبري ف مبسـحامت يف الارتقاء 
ية واإلدارية شؤون املا لا يةل نظمة ونظام الرقابة ادلا خل  تصادية . للم هادفة عىل بروز القدرات الا شطة ا قوشجع األ ل ن ت

يط اإلجراءات نة و تبسـالاك يار .م هو يراعي ا نطلق  ملع ومن هذا ا مية عىلب اخلاصفمل نظمة أعاملقإضفاء   . مل ا

ندما أقارن  .49 ياغة ملعابعلكن  سني  سن عرب  بو ميكن أن  يق ادلاخيل، أرى أن احلاةل يف الو تد ية  صايري ا حت تح ي لل تن قه مل
يق  تد قواثئق ا باب (ل هام وأ سـثل رقابة جودة أداء ا مل يق املوجزة بعض وجودم تد نارص وواثئق ا قا ل  وعرب ،)لع
بو عىل حتسني الرقابة  يق ادلاخيل يف الو تد يات ا يجودة  ل تأكد (قمعل سنيلقصور برانمج ا  ).لتحمن اجلودة وا

يمي يربز وبصفة عامة .50 ند إىل أكرث من –لتق تقرير ا سأةل120ملستا يق عىل –م  تد سني ا ق وجود إماكيات  ل تح لن
رشوط املفروضة ية  يار من املعايري  تعلق بلك  شلك فامي  للتوى ا ب مع ي ل ًسـ تل يق ادلاخيل حنو .م تد ق ويراعي ا  يف 60ل

بةاامل بق جزء مهنا  سـئة من املعايري  بنيط ناهز ً يامن ةاملائ يف 33ت  بةتظلب،   دون  من هذه املعايريةاملائ يف 7 نسـ 
ية تتجاوز و.تطبيق بة اإلجام ل ا  .ةاملائ يف 80لتطبيق املعايري ابلاكد لنسـ

يت  .51 ته عىل موقع اإلنرتا يق وإات تد يب ا ياغة  تظر إمتام  نومازلت أ ح ق لت ص ّن سني صورة س ألن ذكلك حتساعد عىل  ي
بو يق ادلاخيل يف الو تد يا يق ادلاخيل .قل تد سم ا يا يف  ثغرات إىل وجود مدقق واحد فقط حا قوتعزى بعض ا ل ق ل  .ل

يق .52 تد ثاق ا يف  قإنين أرى أن  ل ي مي يق ادلاخيل بوضوح  ادلاخيلتك تد يفة ا ق وحتديد معامل و ل سمظ تعلق  بقفامي   ي
يق و يمي واملقسم لتحقا نةلتقا هام يعا تلف ا ية عىل  شفا ساعد عىل إضفاء قدر أكرب من ا مل  خمف ل يهناسي يزي  سري ا بو مت لي  .ت

يقا أكرث رصامة .53 سارية  يق ادلاخيل ا تد يق معايري ا يق ادلاخيل أن ميكن من  تد سم ا بومن شأن تعزيز  ل ل ب ل تطق قتط  .ّق

 )ّموقع(

 غروتر. ك

 مدير

ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا ي ل  ملك

ساابت اخلاريج(  )حلمراجع ا

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 

 

 


