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  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الثامنة عشرةالدورة 
 2011سبمترب  16 إىل 12جنيف، من 

 
 

  تدقيق يف املراقبة املالية للموارد البشرية
 ثويقة من إعداد األمانة

 

يا مع املادة  .1 شاء ا) 10(11شـمتا ية إ ملمن اتفا ن ية الفكرية ق ية  للملكنظمة العا بو(مل ساابت أجرت ، )يالو حلئة مراجعي ا 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

 .يف املرفقوهو مدرج ، 2011 ليويو 4 بتارخي

يات ال .2 تو صمالحظات األمانة حول ا يونل ساابت اخلار جيت أصدرها مراجعو ا سب تريهب حل تترد أدانه  ا يف تقرير ح
ساابت  .حلمراجعة ا

ية  تو صا  1ل

بو عىل " .3 رشية، يراعي األهداف إجراء يأحث الو تعلقة بإدارة املوارد ا ية ا متر للمخاطر الر لبيل  مل سـ ئيحتل مسـ
ية احملددة  ."تيجالاسرتا

نظر يف إعداد نظا: مالحظات األمانة .4 ليجري ا يط للموارد سـ رشوع ا ياق  تخطم إلدارة اخملاطر، خاصة يف  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

نظر يف إدارة  يجري ا لو رشيةباخملاطر سـ لبسم إدارة املوارد ا ياق، ق بومع الاسرتشاد بإلسـ يف هذا ا  .يطار إدارة اخملاطر يف الو

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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ياقسيمت إعداد : مالحظات األمانة .6 رشية يف  توي عىل مؤرشات املوارد ا ياس اليت  سـلوحة ا لبحت يط لق رشوع ا لتخط  م
ية  .سسـللموارد املؤ

ية  تو صا  3ل

تلفة " .7 يالت ا تح خمليف ضوء ا ل يد ، َّاملقدمةل بو جيب أن  تعأرى أن الو نظر يف ي ها يف لا ياسة اليت  تتبعا ختصيص أهجزة لسـ
 ."الاتصال احملموةل ألغراض العمل

ياسة أهجزة الاأحاطت األمانة علام : مالحظات األمانة .8 شأن  يقات املقدمة  سـاب ب نظر فهيا بصورة ،تصاللتعل ي وسوف 
ية و لشرتكة موظفو املا يا م جنولو ية تك يق مزيد من الكفاءةبغاملعلومات  بل  توصل إىل  لتحقا سـ يفل تاك ل والوفر يف ا  .ل

ية  تو صا  4ل

بو " .9 بو والحئ 1.1.5 مع املادةيتفق لبحث، مبا عىل ايأحث الو يحدد ، عن حل ة موظفهيايمن نظام موظفي الو لمصمم 
بس بوضوح وبال يل فهيا مت احلاالت اليت ل أي  بل90من األكرث عدد األايم املرتامكة حتر سمرب31 ق  يشـبه وقد  .2009 ي د

بط "هذا  سمح نظام و ". يوما90 عىل وضعالعدادات ضإعادة  باهنا أال  بو من أن تضع يف  يمن شأن هذا أن ميكن الو سـ حي ِّ
يا معلوما جنولو بقه تك هابأي تطت ساعات العمل املرنة اذلي  سموح قانوان برت سعني ا حيلزايدة عن األايم ا مل  ."لت

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

ية  تو صا  5ل

بو " .11 بو والحئة موظفهيايأدعو الو ييق أحاكم نظام موظفي الو يض ، قدر اإلماكن، تشرتط بأن لتطب لتخفحدا أقىص 
ية املرتامكة  ية عن طريق اإلجازات فساعات العمل اإلضا تعو يضا تعويض بدال من ل نقديلا تعراض . لا نظمة عىل ا سـكام أحث ا مل

بقة  سارية ا ملطاللواحئ ا ية ومواءمهتا مع املامرسات عىل ل تحدة) األقل مرونة(فساعات العمل اإلضا شائعة بداخل األمم ا ملا  ."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 تراعهياعلام أحاطت األمانة ومع ذكل، فقد . ل يف  لتعلاب

يح نظام املوظفني ولواحئ املوظفني وا سـياق  لسـ  .ياسات واإلجراءات ذات الصةلتنق

ية  تو صا  6ل

بو جيب أن " .13 ياانت يأرى أن الو بهرس لك معارف موظفهيا وهماراهتم يف قاعدة  توفر رؤية تف يث  تجيري حتديهثا دوراي  حب
يةشامةل  تاحة  لعمللدلراية ا نظمةملا  ."ملداخل ا

يف، أطلقت ، 2010 يف: مالحظات األمانة تو يا  نظمة نظاما إلكرتو حيا ظ لل ن ية من مل سخ إلكرتو نتوي عىل  ياانت ن ية لبا ملهنا
يع املوظفني عىل إدراج  .للمرحشني للوظائف متراربياانهتتشجومت  نظام وحتديهثا اب سـم يف ا ووضع هذا حتت يد اإلدارة قاعدة  .ل

ية  ياانت ا توي عىل ا نياانت  ب حت هب ثة ملل ظام إدارة األداء أن يرخس نوابإلضافة إىل هذا، فإنه مبجرد  .لعدد من املوظفنيياحلد
ياانت شامةل للمعارف مادي سـيكون دلى اإلدارة أساس وظفني، وتطوير امل هاراتوالقدرات بإلعداد قاعدة   .ملوا
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ية  تو صا  7ل

بو جيب أن " .14 ية أو  أكرث تستبقيأرى أن الو ناصب ر شغلون  سـحاالت ترك اخلدمة من جانب املوظفني اذلين  ئيي م
 ."رف أو امللفاتتسـتلزم نقل املعامعينة يؤدون وظائف 

يقات وسوف تراعهياعلام أحاطت األمانة : مالحظات األمانة .15 يط أكرث لتعلاب ند وضع  ختط  للتعاقب عىل تنظامي ع
 .الوظائف

ية  تو صا  8ل

بو " .16 تآزر يف معاجلة امللفات املربطة يأحث الو يق ا سعي  تعىل ا ل ية ببدالت لتحقل تا ية زايدة إ يف ادلراسة  جتاك ن بغ ل
 ."اءهتا اجلارية وكفليةلعما

رشية القامئ عن طريق : مالحظات األمانة .17 يا معلومات املوارد ا نولو سني نظام  نظمة مؤخرا  لبقامت ا ج تك تح زايدة بمل
يات لضامن مزيد من الكفاءة يف يف اآليل األسلوب الاعامتد عىل  يةمعاجلة لعملا نح ا بات ا ميمطا مل سني  .لتعلل يجري  حتو سـ

ية  نح ا ميمعاجلة ا يةسـوومعاملهتا، لتعلمل يط للموارد املؤ شلك أفضل يف نظام ا ها  سـيجري أيضا د تخط سب ل  .جم

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

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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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  سؤوخملا ملجيب أن يلكف هبا ا ياّ ومعال . خشصول 
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

بو ، بصفهتا 2011سـنة  ساابت الو يمراجع  ح
ساابت  بو و حوالاحتادات اليت تديرها الو ي

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

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

 
بو 2.6 وختضع همميت ألحاكم املادة ي من نظام الو

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

بو بط يساابت الو يا عن دوره حل تقةل  لكريقة  مسـ
ي يا للرقابة املا لئة  عل سورسيةكهي ية ا ية يف الكونفدرا ل . 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 اءةالكف
40 أرقام املؤرش

تقصاء الرضا 45-41 سـا

 

46 اخلامتة

 

 أرقام املؤرش:  املرفق

 

 2011ل يويو4رن، يومحرر يف ب

يل  1.10195.944.00333.02: لتسجرمق ا

modi/dear 
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ساابت  حلملخص مراجعة ا

ية للموار بة املا يق يف املرا بو تد لأجري يف الو قي رشيةق تحقق اليت أجراها . لبد ا يات ا لوبني  معل ت
رشية شمل جمال املوارد ا نظمة  ية العامة  لبزماليئ أن الاسرتا ت للم ية . تيج تيجوحتدد هذه الاسرتا

ها نظام إلدارة األداء  ية  توسط، ويه اسرتا يذها يف األجل ا ياسات اليت جيري  يمكلا يجنف مل تسـ تل
تو، وال يز يذه  للوتطوير املوظفني بدأ  يةتنف يد إضا فال يف حاجة إىل مرحةل تو  .ط

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

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا عياسة إدارة  ل شع قسـ يق ادلاخيلب تد ها  قند إعداد بران . للجم
يات،  سن بإضفاء الطابع الرمسي عىل ا رشية قد  تقد أن كفاءة معل املوارد ا يا، أ لعملواث تح ع تن لب

ية  هرسة معارف املوظفني ا ية، وإدخال جداول للمؤرشات، و بة ادلا لعملوإدخال نظام للمرا فخل ق
 ".بنك للمعلومات"يف 

بغي أ نظمة  ينوأخريا، أرى أن ا يص أهجزة الاتصال احملموةل عىل نطاق مل نظر يف  يد ا ختصن  ل تع
ية  .فواسع وأيضا إدارة اإلجازات املرتامكة وساعات العمل اإلضا

نظام املايل واملعايري واملعلومات  لا

ساابت نظام املايل وموضوع مراجعة ا حلا  ل

يةخضعت الفرتة  .1 تلف املعاهد2010 لاملا ية من  خم، ابإلضافة إىل األحاكم ا ات، إىل أحاكم ملعن
بارا من  نافذ ا ته ا بو املايل وال تنظام الو ل حئ ناير1عي توبر 1ّاملعدل يف و 2008 ي   .2009 كأ

تقرير، من  .2 رشية، موضوع هذا ا يات الفحص اليت أجريت يف جمال إدارة املوارد ا لتألفت  لبمعل
نظمة ادل متدة دلى ا يق ا تد تخدام معايري ا ية اب بة املا يق يف املرا ملتد ل سـ ملعل ق ق يا ق لعلوية لألهجزة ا ل

بة ية العامة واحملا سـللرقابة املا يشمل : "... تونص هذه املعايري عىل ما ييل. INTOSAI ل
يق الاتظام واألداء يق القطاع العام تد نتد ق يق األداء "... وأيضا ..." ق قتعلق تد يق ي قتد ب

ية تصاد والكفاءة والفعا لالا يني..."ق تا شمل اجملالني ا تد  ل، وهو ما  ل ي  :لمي

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

رشية تخدام املوارد ا تاجئ يف ا ية ا متةل وتقمي فعا لبا سـ ن لل ِّ  .حمل

ية اليت جرى ت .3 سائل األقل أ تقرير ا مهال ترد يف هذا ا مل ناء ل سؤولني أ شـهتا مع ا نا ها و ثو مل ق م ضيح
نجز َالعمل ا  .مل
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 شكر وتقدير

يهتا .4 يجة . تلقأود أن أعرب عن شكري إزاء لك هذه املعلومات والواثئق اليت  شت  نتوقد نو ق
ساابت يوم  ية 2011 ل يويو4حلمراجعة ا بري موظفي املا يه  يب فافا يد  ل مع ا ك يل تيسـ ف ) املراقب(ل

يزن ر يس كوك رو يدة جا ئوا ب نسـ نديوغلو ريس قطاع ل يد توناكي إ ية وا ئسة اخلدمات املا ف سـ ل لي
رشية بة مدير املوارد ا يدة ترييز داير ان يق ادلاخيل وا تد لبا ئ سـ لل  .ق

 تقرير للمدقق ادلاخيل عن نظام أوقات العمل املرنة

 َّتقرير مفصل عن نظام أوقات العمل املرنة

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية .5 تد بو  بة الو قأصدرت  لل ي  تقريرا مفصال عن 2011  أبريل26  يفشع
نفاذ إىل  نظام أوقات العمل املرنة وا يق  لتد ل نظمةجتهزياتق ها . مل ا باد لوأاتحت املعلومات اليت أ ت

بة أن يمكل العمل اذلي أجنزه زماليئ ذكل اذلي أجنزه املدقق ادلاخيل،  تظام مع مدير ا شعاب لن
بني تقالل لك من اجلا نمع ضامن ا  .سـ

 حلساابتبيئة مراجعة ا

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 2009 تنظي
رشية تصةل بإدارة املوارد ا لبلك اإلجراءات ا يذ برانمج إهناء . مل تدبري الرييس هو  نفواكن ا تئ ل

يل عدد موظفهيا بطريقة أرسع ُوقد مصم. اخلدمة الطوعي نظمة  ية حاجة ا تقل هذا الربانمج  مل لب لتل
بكراملزااي حزمةمن الطرق العادية، وذكل بفضل  تقاعد ا نح مقابل ا مل اليت  ل وهو هيمت . مت

سني  ثة وا ثا مخلبأحصاب العقود ادلامئة أو حمددة املدة من املوظفني اذلين يصلون إىل سن ا ل ل
شرتك ويكونون قد سددوا اشرتاك  تحدة ا ندوق األمم ا نوات عىل األقل يف  ملمخس  مل ص سـ

 .ملعاشات املوظفني

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

تفاد بو بهناية موظفا من بر87 سـا نوا بذكل من ترك الو يانمج إهناء اخلدمة الطوعي و  2009 متك
نصف األول من ناء ا لأو أ  .2010 ث

ية للربانمج حوايل .8 تلكفة اإلجام لبلغت ا بو22 ل يون فرنك سورسي للو ي  أما الوفورات اليت . يمل
بلغ تقدر  يض عدد املوظفني  مبحتققت بفضل الربانمج جراء  ف يون فرنك سورس13,9 ختف ي  ي مل

يف الربانمج يف2011-2010يف فرتة  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 لوقطاع اإلدارة وا
يلكة)  موظفا25 تركه(  .لهتأثرا عىل وجه اخلصوص بربانمج إعادة ا
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ناصب اليت .10 ملثل مزية ذكل الربانمج يف أن ا يا من خض تمت بد بو  متكن الو شغر هبذه الطريقة  ئ  ي مت سـ
تاج إلهيا  هارات اليت  تعون اب يني موظفني جدد  حتدماء جديدة يف طامق موظفهيا عن طريق  مت ملتع ي

بل نظمة يف إجناز هماهما يف ا ملسـتقا شغور . مل للكن عىل اجلانب اآلخر يعاب عىل الربانمج أن ا
ثقل ناصب قد  بعض ا ياملؤقت أو ادلامئ  مل وابإلضافة إىل .  اكهل ابيق املوظفني بعبء معل زائدل

بل شـىت هارات  ية وا سـذكل، رمبا يؤدي هذا إىل فقدان املعارف ا بلعمل ثال . مل موقد لوحظ هذا 
يةل هر  رشية يف غضون أ تة من موظفي إدارة املوارد ا يل  قلعقب ر شسـ غري أين لن أصدر . لبح

يث إين يف مو شأن هذا الربانمج،  ية حمددة  حتو ب سائل ص ناول  تقرير أ مضع الحق من هذا ا ت ل
توقع وإدارة   .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
توسط يف ياسات األجل ا ية  بادئ الر ية ا ملالاسرتا سـ سـ مل ليج ي وقد . 2011-2010  الفرتةئت

بو  تعلقة هبذه الفرتة وصدقت علهيا ادلول األعضاء يف الو ية ا يقدمت ويقة الربانمج واملزيا مل ن ث ُ
توبر1 يوم ية تغطي ما مجموعه. 2009 ك أ سعة أهداف اسرتا توي عىل  يجويه  ت برانجما  29 تحت

يا بو هدفا اس. عنو رشية، وضعت الو تعلق بإدارة املوارد ا يوفامي  يا حتت الرمقلبي يا نو عرتا  .9 تيج

يلك فعال لدلمع اإلداري واملايل،  .12 يجي بصفة عامة هو حتديد  هدف الاسرتا هالغرض من هذا ا ت ل
تني يذ لك الربامج املوضوعة لفرتة ا بو  نيح للو نف سـت لت ي  إىل 23 وهيدف الربانمج املفصل رمق. ي

رشين األخرى ية الامثية وا نو لعتقدمي خدمات للك الربامج ا ن ع شطة تربط بلك و. ل شمل أ تهو  ن ي
ية متدة كجزء من جدول أعامل ا يات ا تو منا ص لتل ساعدة عىل زايدة . ملع نه أيضا هو ا ملوالغرض  م

تاجئ وتقوم عىل  ناء ثقافة تقوم عىل ا يع عىل  رشية، من أجل ا ية إدارة املوارد ا نفعا ب شج لل لت لب
نظمة  .ملاخلدمة بداخل ا

ية للفرتة .13 نتضمن ويقة الربانمج واملزيا ث يون فرنك 618,6  إيرادات قدرها2011-2010 ت مل 
بة  بنسـسورسي، وهو ما يعين وجود اخنفاض يف اإليرادات  يه يف % 1,6ي علعام اكنت 

ية نقحة2009-2008 نمزيا تعاون . مل ا لويرجع ذكل الاخنفاض إىل اخنفاض إيرادات معاهدة ا
يون فرنك سو14,8 مببلغ)  نظام الرباءات ادلويل(بشأن الرباءات  وذلكل، فإنه من . يرسيمل 

ية  تضمن ويقة الربانمج واملزيا يلكي،  شوء جعز  يهتا وتفادي  توازن يف مزيا يق ا نأجل  ث ت ه ن نل حتق
بو2011-2010 للفرتة تلفة مصممة خلفض مرصوفات الو ي تدابري توفري  تايل، اقرتحت . خم لواب

بلغ  نفقات  بو عىل ادلول األعضاء حتديد ا مبالو ل يون فرنك سورسي618,6ي ي  ، وهو ما حيقق مل
توازن بني اإليرادات واملرصوفات بلغ . لا نفقات  مبويؤدي هذا الوضع إىل خفض ا  ماليني 9,8ل

ياء أخرى عىل نفقات املوظفني شـفرنك سورسي، وهو ما يؤثر بني أ  .ي

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

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

يق ادلاخيل تد نوي  ها ا قاإلدارية يف إطار إعدادها لربان للجم  .لسـ
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رشية، أرى أن اخملاطر ا .15 تعلق مبجال املوارد ا لبفامي  يات ي ية جيب أن تكون مذكورة يف ا لعمللر ئيسـ
ثل تلفة  ما  :خمل

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؛ •  فإدارة وقت العمل وساعات العمل اإلضا

 .األجورإدارة الرواتب و •

ية رمق تو صا  1 ل

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

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

ناء .16 بو نظاما إلدارة األدا2009 ثأ ويف هذه احلاةل اخلاصة، تقرر . ء وتطوير املوظفنيي، أدخلت الو
نصف األول من  يد خالل ا يق هذه األداة اإلدارية اجلديدة مرحةل تو لأن يدخل  ط تطب

 .2011 سـنة

توسط، أرى  .17 نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني جيب أن يمت يف األجل ا يذ الفعيل  ملمبا أن ا ل لتنف
تظم  يمي  للأنه من الرضوري إجراء  من نظام كلك من أجل حتديد ما إذا اكنت األهداف تق

تحقق ابلفعل ها اإلدارة  ية اليت  تالاسرتا تضعيج ساعد عىل . ت ية اليت  ثقافة املؤ تووحدها ا سـ سل
مترار ميكن أن تضمن عىل املدى الطويل إدارة  ية اب هارات ا ساب ا تاكر وا يري والا سـا ن ت ب هتغ ملل مل ك

رشية  .لبفعاةل للموارد ا

ية ابإلضافة إىل ذكل،  .18 شأ عن اسرتا بغي أن  بدأ وضع األهداف  يجأود أن أؤكد عىل أن  تن ي ن يم
مترة نازية  ية  بو يف  مسـالو ل ت معل زال يف  ومبا أن إدخال نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني ما. ي

هم أن أهداف يا بعد للك املوظفني 2010 فمراحهل األوىل، فإنين أ ومع ذكل، فإنه . مسمل توضع ر
نوية مع املوظفني يف موعد أقصاه ملجيب العمل يف ا شة األهداف ا نا سـبل عىل ضامن  لق م سـتق

يمي أداهئم يُونصح ابإلضافة إىل ذكل . تقبداية العام املعين، مث يف هناية ذكل العام من خالل 
نة ناء الفرتة ا تحديث املوقف أ سمح  تعراض مؤقت  يتقدمي ا ث ب ي سـ  .ملعب

رش ية احلامكة جملال املوارد ا ئة ا با مي لب لتنظ ي بول ية للو بكة ادلا هر عىل موقع ا يية  خل لشـ تظ
 

رشية  .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 للمعىل موقع ا خل شأن هو . لشـ لواملرجع الرييس يف هذا ا بو "ئ ينظام موظفي الو

ها هذه الويقة، مثة وابإلضافة إىل األحاكم ا. 1"والحئة موظفهيا ثليت  تلفة تعماميت إداريةتشمل خم 
ها ية.لممكةل  بكة ادلا سارية عىل ا تعلاميت اإلدارية ا هر ا خل كام  شـ ل لل ويف بعض احلاالت، جيوز . تظ

تعلق ابملوارد  بو فامي  ها يف الو ية أيضا بعض القواعد اليت ميكن  يأن حتدد املذكرات ادلا ي تطبيقخل

                                                 
1

سطس  غبعة أ سمرب1991 ط نقحة يف د ي، ا  .2009 مل
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رشية سمح ويف اإلجامل، فإن. لبا ية  بو ادلا بكة الو نفذ إىل  تاحة ألي فرد  ت املعلومات ا خل ي شـ ي مل
ياء اليت هتمه  يازات وغريها من األ بات والالزتامات والا رشية، ابلوا ئة املوارد ا هم  شـهل  مت ج ي لببف ب

 .بصفة عامة

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

توي عىل مؤرشاتالحظ زماليئ أن إدارة املوارد .20 تظام جداول  رشية ال تصدر اب حت ا ن . لب
ية يف رأيي لضامن وضع  ست اك يا  رشية ر يدة اليت تعلهنا املوارد ا فواملعلومات الو يح لمس لب

رشية لبمؤرشات مربطة بإدارة املوارد ا هرية يف بعض . ت تغريات ا يح رؤية ا ناك جدول  شو لت ل يه
نه ال يربط بني األهداف ا لتشغيلاملؤرشات،  رشيةلك  .لبية للموارد ا

ية رمق  تو صا  2ل

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

تصاد ية والا قالر  حب

تصادي قيص أهجزة الاتصال احملموةل جيري عىل نطاق واسع وغري ا ختص
 

يص  .21 تعممي اإلداري رمقختصخيضع  تخدام  "21/2010 للأهجزة الاتصال احملموةل  سـياسة ا سـ
بادئ اليت رسي .2010 ن يويو1الصادر يف " أهجزة الاتصال احملموةل ت وحتدد هذه الويقة ا مل ث

هاختصعىل   وقد الحظ زماليئ أن الزتويد هبذه األهجزة يف .ختصيصيص تكل األهجزة ومعايري 
نة بو زاد يف  سـالو نيت م2010 ي  ويف اإلجامل، يقارب عدد أهجزة .2009 و2008 بسقارنة 

بةالاتصال اخملصص بو  تة اآلن يف الو هاتف . وحدة350 عي تايل الرضائب عىل ا ل ويوحض اجلدول ا ل
نظر نة موضع ا سددة خالل ا لا سـ  :لمل

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  نخفضة  بة الاشرتااكت اخلاصة املدفوعة  بكام يوحض اجلدول أعاله، الحظت أن  نسم نسـ
ية اخلاصة،  ها نون عن املاكملات ا تفأن بعض املوظفني فقط  ل يايعل يةل  بالغ  نسبواليت تكون  ئ . ضمب

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

ية أن أقل من .22 يالت اإلضا تح فتوحض املالحظة اليت أبداها زماليئ دلمع ا ل لمن أوئك % 45 ل
هم أهجزة اتصال محموةل يف نة% 33، و2009 معاذلين اكنت  توايل،  ا2010 سـيف  لجلارية عىل ا

ية ناء الفرتة ا نوا عن اتصاالت خاصة أ نأ ث ناك. ملععل نة اكن  ناء ا هوأالحظ أيضا أنه أ سـ  لث
توسط قمي فواتريها عىل 50 هراي، يف حني تراوحت 200 مهجازا فقط زاد  ش فرنك سورسي  ي
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سني هجازا آخر بني اتري  واكنت قمي الفو.ي فرنك سورسي200 و100 خبمقمي الفواتري اخلاصة 
هراي، أو حىت 100 الفردية للك أهجزة الاتصال احملموةل األخرى أقل من ش فرنك سورسي  ي

يةل ئبالغ  بدأ . ضمب نظر يف  يد ا بغي أن  بو  تجمعة، أرى أن الو مويف ضوء املعلومات ا لن تع ي يمل
ثل ميص أهجزة الاتصال احملموةل عن طريق اختاذ تدابري عديدة،   :ختص

بو؛خفض عدد أهجزة الاتصال يف ا •  يلو
يق سعر موحد عىل األهجزة اليت تكون قمي  • تفاوض مع أحد مقديم اخلدمة عىل  با تطل

 .فواتريها مرتفعة عادة

يال .23 ئا  تطاع الاتصاالت اخلاصة من الرواتب  بدأ ا ثقثل العمل  بق مب يام العديد .  عمي تطلب  قهو  يف
يف عدد ابلغ الصغ يدوي السرتداد تاك ثري من العمل ا بو  لمن موظفي الو ل ر من الاتصاالت بكي

نواي  بقا للجدول أعاله30 000  إىل20 000(سـاخلاصة  نواي  ط فرنك سورسي  سـ وبوضع ). ي
شأن، أرى  ية يف هذا ا ساب أدق للر يس حبوزيت  بار، وعىل الرمغ من أين  لذكل يف الا حب ح لت ع

يا يذها حا تطاع اجلاري  ية الا ية  بغي أيضا أن حتلل مدى أ بو  لأن الو معل مه نفي ق تن وألغراض . ي
يف" تاك لجدوى ا ية اخلاصة من "ل ها بار إلغاء إصدار فواتري للماكملات ا تف، قد يؤخذ يف الا ل عت

 .املوظفني اذلين يقدمون إخطارات هبا

ية رمق  تو صا  3ل

ياسة اليت " نظر يف ا يد ا بو جيب أن  تلفة املقدمة، أرى أن الو يالت ا تح سـيف ضوء ا ل تع ي خمل ل لل َّ
يص أهجزة الاتصا ختصها يف   .ل احملموةل ألغراض العملتتبع

 من املمكن مرامكة اإلجازات املرتامكة بدرجة تفوق احلد القانوين

شأن عدد أايم اإلجازات املرتامكة حلوايل .24 بو1 100 بقدم زماليئ رأاي  والحظوا . ي من موظفي الو
ناك أكرث من يد إجازات مرحل يزيد عىل130 هأن  .  يوما90 ص موظفا اكن دلى لك مهنم ر

نوية "1.1.5 املادةوتذكر  سخة " لسـاإلجازة ا بو والحئة موظفهيا، يف ا نمن نظام موظفي الو لي
سمرب نقحة يف د يا تجاوز العدد 2009 مل رشط أال  نوية جيوز أن ترتامك،  ي، أن أايم اإلجازة ا بسـ ل

ية تا نة ا ية إىل ا نة تقو نوية املرحةل من  لاإلجاميل ألايم اإلجازة ا ل سـ مي سـ لسـ  . يوما90 ل

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

ية رمق  تو صا  4ل

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

بل90األكرث من  سمرب31 ق  به هذا . 2009 ي د بط العدادات عىل وضع "يشـوقد  ضإعادة 
يا ". يوما 90 نولو سمح نظام  باهنا أال  بو من أن تضع يف  جومن شأن هذا أن ميكن الو تك ي سـ حي ِّ

بقه بأيمعلومات ساعات العمل ا سموح قانوان زايدة عىل ةتطملرنة اذلي  سعني ا مل األايم ا لت
ها  ."حيلبرت
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بارا من  .26 سمرب 31عتالحظت، ابإلضافة إىل هذا، أنه ا موظفا  80 ، قام أكرث من2009 يد
يد سليب قدره يل ر صبرت سموح به مبوجب .  أايم للك مهنم كإجازة مقدمة10 ح موهذا 

نص أيضا عىل أ1.1.5 القاعدة رشة أدى ذكل إىل اخنفاض ت اليت  عنه إذا زاد عدد األايم عىل 
 يوما، الحظ زماليئ أن هذا احلمك يف نظام 12,5وفامي عدا حاةل واحدة جسل فهيا . يف الراتب

نهتك  .يُاملوظفني مل 

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

ساعات ال .27 تعلقة  براجع زماليئ األرقام ا يةمل بو مقابل ساعات . فعمل اإلضا ته الو يوبلغ ما د فع
ية حوايل  ئات املوظفني يف فرتة2,2فالعمل اإلضا يون فرنك سورسي للك  ف  ي  .2009-2008 مل

تابعة أرقام ساعات العمل  .28 تاج و ية عىل اإل بة ادلا نظام القامئ للمرا مبصفة عامة، توجد يف ا نق خل ل
ثغرات ية بعض ا لاإلضا تة وقد الحظ زماليئ وج. ف ساعات ا برية بني ا تالفات  بود ا ملثخ ل ك
سموح هبا ساعات ا ملوا ية . ل تة اك ساعات ا سريات اخلاصة اب فوابإلضافة إىل هذا، مل تكن ا ملثب ل لتف

ية للفقرة. دامئا بة عىل ساعات العمل اإلضا ساري للمحا نظام ا فوخيضع ا سـ ل  من نظام 3.9.3 ل
بو والحئة موظفهيا  2.يبموظفي الو

يل أكرث ابإلضافة إىل ذكل، .29 سعة موظفني قام لك مهنم برت ناك  بغي مالحظة أن  ح  تن ه ي
ثل هذه 3.9.3 توشمل الفقرة. 2009  ساعة يف هناية100 من تعلق  مب حكام خاصا فامي  ي

 .احلاالت

بو  .30 سم يف الو ية  ساعات العمل اإلضا تعلقة  يبقا للمعلومات اليت وردتين، فإن األحاكم ا ت ب مل تط ف
نقديمبرونة أكرب مما يف واكالت ا تعويض ا تعلق ابحلق يف ا تحدة األخرى، وخاصة فامي  لألمم ا ل ي . مل

بو ثل الو نظمة  ية يشء ال ميكن تفاديه يف  يوأالحظ أن ساعات العمل اإلضا م م ومع ذكل، . ف
تفق مع املامرسات  سارية، وأن مواءمة األحاكم مبا  نظر يف اللواحئ ا بغي إعادة ا يأرى أنه  ل ل ين

سائدة يف األمم ا يدة ا ملا ل بادئجل بعض ا سمح مبراجعة أدق  ملتحدة ميكن أن  ل ثل .  ت يمتوقد 
يف  تاك تحدي يف خفض ا لا ل ساعات ترضب يف (ل وخفض عدد ) 2 أو حىت 1,5لفأجور ا
توايل ساعات املرحةل عىل ا لا بة .ل بالغ اليت أدرجت يف نظايم احملا سـ وجيب مالحظة أن ا مل

نة يني  سـا  .ي فرنك سورسي400 000 اكنت تقارب 2010 ملعن

                                                 
2

ية حيصل  )أ(  ئة اخلدمات العامة– بقدر اإلماكن –يضعىل إجازة تعو ية من موظفي  ساعات إضا ف من يعمل  ف نح هذه اإلجازة يف أرسع وقت .ل ُتم و
ية هر من اترخي أداء ساعات العمل اإلضا تة أ بات اخلدمة ويف غضون  فسمح به  ش سـ تطل بات .  مت بارش للموظف املعين أن  بت الريس ا تطلفإذا أ ممل ئ ث

ية –سمح تاخلدمة ال  نا بب ظروف ا ئ  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 ساعات ش لفع مقابل ا
ية نقدا نح اإلجاز.فاإلضا سمح  بات اخلدمة مل  بارش أن  سه ا بت ر هرين إذا أ تار تعويضه نقدا بعد  مب ومع ذكل، جيوز للموظف أن  ت تطل مل ي مخي ئ ث ة ش
ية يف  تعو يضا ية عىل.غضون تكل الفرتةل يص اخلاص اليت 100 ف أما ما يزيد من ساعات العمل اإلضا ية وفقا إلجراءات الرت تقو نة ا ناء ا خ ساعة أ مي ل سـ لث

نصوص علهيا تة ا هر ا ية جيب أن تؤخذ يف غضون فرتة األ تعوض دامئا بإجازة تعو تعممي إداري  مليقرها املدير العام  سـ يض لب ش  .ف
ية العادية ومرضواب يف مرتني يفتعادل مدة اإلجازة ا )ب( ية الوقت مرضواب يف مرة ونصف يف حاةل ساعات العمل اإلضا فتعو يض ساعات ل ل حاةل ا

ية اخلاصة ساعة يف ادلرجة الوسطى لربة املوظف مرضواب يف مرة ونصف نظري لك ساعة من .فاإلضا نقدي عىل أساس أجر ا تعويض ا سب ا ت و ل ل ل حي
ية العادية، ية اخلاصةفساعات العمل اإلضا ساعات اإلضا ف ومرضواب يف مرتني نظري لك ساعة من ا  .ل

ية، هتمل الفرتات األقل م )ج( يو ية ا ساب ساعات العمل اإلضا مند  لف ح يقة15 نع بوع .ق د سب الوقت اإلضايف اإلجاميل لك أ سـ وجيب أن  حي
ساعات، مع جتاهل الفرتات األقل من ساعات وأنصاف ا لاب يقة30 ل  .ق د

بق من الوحدة اليت  )د( تايب  ية مدهتا أربع ساعات، وذكل بعد ترصحي  يوم، مبا يعادل إجازة تعو ية يه نصف ا تعو سـنح هبا اإلجازات ا ك يض ل يض ل متم ُ
بارش ملالريس ا  .ئ
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ناء الفرتة  .31 يني أ بة ا نظايم احملا يال مفصال  ثأجرى زماليئ  ن سـ ل يجة .  2009-2008ملعحتل نتوترد 
يني تا يل يف اجلدولني ا تح لهذا ا ل ل  :ل

 

 

تة وأحصاب عقود العمل 480 طبقا ملا ورد أعاله، تلقى أكرث من .32 تة واملؤ ق موظفا من العامةل ا ملثب
يةاخلاصة  فبالغ نقدية مقابل ساعات العمل اإلضا ية موظفني . م نومن بني هذه احلاالت، تلقى مثا

 ي فرنك سورسي،10 000 آخرون أكرث من 60 ي فرنك سورسي، وتلقى20 000أكرث من 
ية ية ا ناء الفرتة احملا نقضوذكل أ ملث تلقاة . سب بالغ ا ية  يعة ا ئوية ذات ا سب ا ملوترد ا للم يل ب مل ثن لمتلط ل

بارشة  .ميف اجلداول بطريقة 

ية رمق  تو صا  5ل

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

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

 ماكفآت اإلملام ابللغات مربرة

تق .33 ساابت ماكفآت اإلملام ابللغات أن سـأوحضت ادلراسات الا ية اليت أجراها زماليئ يف  حصا ئ
بقا ألحاكم املادة  تحقوهنا،  ها ألوئك اذلين  طتكل املاكفآت قد مت د سـ يل  من نظام موظفي 7.3فع

بو والحئة موظفهيا  .يالو

تني واملؤ .34 رشية مل يكن دلهيا قامئة اكمةل ابملوظفني ا ملثبالحظ زماليئ أن إدارة املوارد ا قتني اذلين لب
سمل عىل مدار العام  بلغ ا هرية نظري اإلملام ابللغات توحض أمام امس لك مهنم ا تتلقوا ماكفآت  ململ ش

يفة توايلظومعدل الو شأن، كام هو احلال مع القوامئ األخرى املطلوبة، أرى . ل عىل ا لويف هذا ا
يث رشية،  ناول إدارة املوارد ا حبأن هذه املعلومات جيب أن تكون يف  لبت يذ م تنف متكهنا من 

ها بالغ اليت يمت د ية  نذ إعداد اإلدارة املا يق،  تد فعيات ا م للمق ل ل لكين مع ذكل لن أصدر . معل
ها ية تصحح الوضع  ية وسأترك ادلوائر ا بنفستو ن  .ملعص

ساب 2009-2008 ملخص تة (71014حل، ا  )ملثبالعامةل ا
بلغ اإلجاميل املدفوع إىل  ينك سورسي فر1 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 000 حاالت أكرث من %)2.48( 8يشمل 

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

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

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

 ي سورسي فرنك43 885.40 %7.94> =ي فرنك سورسي 10 000 و8 000 حاالت بني %)3.13( 5يشمل 
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 الكفاءة

هرسة ست  مفإدارة املعرفة  لي
 

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

ية" للمعلومات ية وا ية واملعر تدر يلهرس خربة املوظفني ا لتشغل ف ب ثل هذه . ييف مومن شأن توفر 
تع به موظ شلك أفضل ما  نظمة من أن تعرف  متاألداة إلدارة املعارف أن متكن ا ب فوها من يمل

ية شغهل، أو . تقننقاط قوة ومعارف لغوية و تح ابب الرتحش  ناصب أو  لويف حاةل شغور أحد ا فمل
نك املعلومات  توايل، ميكن أن تكون املعلومات اخملزنة يف  نظمي ادلوائر عىل ا بيف حاةل إعادة  ل ت

يفة أخرى شغل و بحث ادلاخيل عن خشص مؤهل  ظيدة يف دمع ا ل ل  .مف

ية رمق  تو صا  6ل

ياانت جيري حتديهثا أرى " هرس لك معارف موظفهيا وهماراهتم يف قاعدة  بو جيب أن  بأن الو تفي
نظمة تاحة داخل ا ية ا توفر رؤية شامةل لدلراية ا يث  ملدوراي  مل لعمل ت  ."حب

بق   حاالت ترك اخلدمة من أجل تعزيز نقل املعارف من موظف إىل آخرتُستمل 

يه يف تقريري  .36 لبقا ملا أرشت إ يق يف امل"ط يةقتد ية وا ية ا ية إلدارة ا بة املا سطحرا ت لل لتح ن ، "لبق
يري شاغيل 2010  فرباير18بتارخي  بل وقت اكف حلاالت  تعد  بو ال  تغ، أالحظ أن الو سـ قي ت

ية ناصب الر سـا ياب . ئيمل ناصب، و شغل هذه ا غوميكن أن يؤدي هذا إىل عدم توفر موظفني  مل ل
تقا هام، وعدم نقل املعارف عقب ا لالكفاءة يف أداء ا ثالمل يل معاجلة هذه اآلاثر . معد  سبويف 

شاري خاريج  بري ا يني موظف أو غريه  تا، عىل إعادة  بو، مؤ ية، وافقت الو تا كخ تع ي سب ق لسل
 .مثال

ية رمق  تو صا  7ل

شغلون " بق أكرث حاالت ترك اخلدمة من جانب املوظفني اذلين  بو جيب أن  يأرى أن الو تستي
تلزم  نة  ية أو يؤدون وظائف  سـناصب ر ي تسـ مع ئي  ."نقل املعارف أو امللفاتم

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

يف إلجراءات العمل .37 متد لك دائرة عىل الوعي العام . صالحظ زماليئ عدم وجود تو تعو
ية ها ا شطهتا ومعار لعملبأ يوشلك إضفاء الطابع الرمسي عىل إجراءات العمل وإدخال نظام . فن

ية بة ادلا خلللمرا بوق شأن هبذا . ي جزءا من أهداف الو ية يف هذا ا لوذلا لن أصدر أية تو ص
ية، مبا يضمن املعامةل املوحدة  بة ادلا ية إدخال نظام رمسي للمرا تقرير، لكين أؤكد عىل أ خلا مه قل

تكرار يف األداء ية وا لهام والقضاء عىل الازدوا ج  .للم

نظام يدوي مرهق جدا ببدالت رسوم ادلراسة تعاجل 
 

مي .38 سابقبلغت  ية "71050 حلة بدالت رسوم ادلراسة املدرجة يف ا نح ا ميا " لتعلمل
ناء الفرتة 10 257 ثيون فرنك سورسي أ تعامالت عىل هذا . 2009-2008 يمل لوقد جتاوزت ا
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ساب  يون فرنك سورسي يف بداية نومفرب2,72حلا ي  بدالت املدفوعة 2010 مل تعلق اب ل واكنت  ت
يل وراجع. ألرس أطفال املدارس والطالب ية ادل تقصا ل زماليئ عن طريق ادلراسات الا ئ سـ

يني بدالت املدفوعة لألشخاص ا هذه الالامتسات ومل يالحظوا أي أخطاء يف ا نالواثئقي  ملعل  .ل

ها مرهقة إىل حد ما .39 ها يدواي، وهو ما  ية تمت  جيعلإال أهنم يالحظون أن هذه ا لك ومه يرون . لعمل
شلك أفضل يف أداء العمل بني إ تعاون  بأن ا ية من شأنه أن ل رشية واإلدارة املا لدارة املوارد ا لب

ية يف معاجلة احلاالت تا جيزيد اإل تحول إىل العمل اآليل جزيا يف إجراء املعاجلة ميكن . ن ئكام أن ا ل
هدف يق هذا ا ساعد عىل  لأن  حتق  .ي

ية رمق  تو صا  8ل

بدالت " تآزر يف معاجلة امللفات املربطة  يق ا سعي  بو عىل ا بأحث الو ت ل ل يف ادلراسة لتحقي لتاك
ية اجلارية وكفاءهتا ية ا تا لعملية زايدة إ ن  ."جبغ

 أرقام املؤرش

يق، اكن عىل زماليئ أن يعقدوا مقارانت عديدة بني أرقام املؤرش يف جمال  .40 تد قكجزء من هذا ا ل
رشية ية، وهذا . لباملوارد ا يق أو تو بعث هذه املقارانت عىل اإلدالء بأي  لومن جانيب، ال  ص تعل ت

ها هب تقريرفقأر  .لذا ا

تقصاء الرضا  سـا

رشية؟ لبهل املوظفون راضون عن خدمات املوارد ا
 

رشية،  .41 باع عن إدارة املوارد ا لبنظرا لعدم توفر واثئق عن هذا املوضوع، ومن أجل حتديد الا نط
ية عن الرضا  تقصا ئأجرى زماليئ دراسة ا بوسـ  وجتب اإلشارة إىل أن هذه .يبني موظفى الو

ية رصفةادلراسة مل يمت إجراؤه ية من وهجة . علما بطريقة  يجة  بار ا يلومن مث ال ميكن ا ثت متع لنت
تة ية ا نظر اإلحصا بحا ئ نة، ما إذا اكن . لل يل، عىل أساس  شود هو جمرد  هدف ا يواكن ا حتل عن مل ل

توصل إىل رأي عن نظام  رشية، وا لاملوظفون راضني عن اخلدمات اليت تقدهما إدارة املوارد ا لب
بدالت إدارة األداء وتطوير  تعلق ابلرواتب وا توى رضا املوظفني فامي  يمي  لاملوظفني، و ي مسـ تق

ية  .فوساعات العمل اإلضا

بو، ومسحوا هلم  .42 ية من موظفي الو شوا نة  تلفة مغلقة إىل  ئةل  يذلكل أرسل زماليئ أ ئ ع ي خم عسـ
يقاهتم مع اإلجاابت تعلتقدمي  يث إنه . ب نخفضة جدا،  ياانت  تجابة لال بة الا حواكنت  م سـتب سـ نسـ

نا يق مت تلقي آراءثأ تد قء إجراء ا ياانت20 ل . سـتب موظفا، رمغ تذكري املوظفني ابلرد عىل الا
يارية شاركة املوظفني اكنت ا توجيب أيضا أن أوحض أن   .خم
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توسطا .43 رشية  يمي املوظفني دلرجة الرضا عن خدمات املوارد ا ماكن  يقات اليت . لبتق للتعلودعام 
تلفة امل بطء خملقدمت، أالحظ أن الالامتسات ا ها  تعامل  رشية يمت ا برفوعة إىل إدارة املوارد ا معل لب

تجابة يق. سـأو ال تلقى ا تد ياهمم اب ناء  قوقد أبدى زماليئ نفس املالحظة أيضا أ لق ويف هذا . ث
رس ذكل الوضع اذلي  نظمي اجلارية داخل اإلدارة ميكن أن  ية إعادة ا تفالصدد، أرى أن  ت لمعل

يه نا  علو  .قف

يمي نظام إدارة  .44 تقثري  بو، رمغ ي ساؤالت دلى بعض موظفي الو ياألداء وتطوير املوظفني بعض ا لت
نا بصفة عامة بوال  حسـأنه لقي  زالت يف  وجتب اإلشارة إىل أن هذه األداة إلدارة املوظفني ما. ق

يد خالل متر مبرحةل تو يدية وأهنا  طمرحلهتا ا سـه ية حتديد األهداف . 2011 لمت معلومل تكن 
ية 2010 لعام ت بصورة ر يا دلى اجمللسممس سـبا أسا  .طل

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

تني، حىت أوئك اذل ال نفس مزااي املوظفني ا لتعون  ب ملثبمت نوات ي نذ  نظمة  سـين يعملون يف ا ممل
 .طويةل

 اخلامتة

بو .46 ثة يف الو ثا بق للمرة ا ية هنجا  بة املا يق يف املرا تد يثل هذا ا ل ل يط ل ل قمي وقد رأيت أن إجراء .  ق
مية أكرب لدلول األعضاء هذا املوضوع ميكن أن يكون ذا  قيل  ل وملا اكن هذا العمل يقع خارج . حتل

سااب تاد ملراجعة  حإطار العمل ا نفصالملع نوية، قررت أن أصدر تقريرا  بو ا مت الو سـ ومن . لي
يا، ألن هذا الرأي ال يصدر إال عقب املراجعة  شمل رأاي تد تقرير ال  قيقالواحض أن هذا ا ي ل

ية ياانت املا ية  لالهنا 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 امل: 1لبالرمس ا  2009-2008وظفني، الفرتة لتاك

يف املوظفني يف الفرتة  ياين أدانه أن تاك ليوحض الرمس ا يون فرنك سورسي396,8 بلغت 2009-2008لب ي  وتوزيع . مل
ئات املوظفني هو كام ييل سب  نفقات  فا ح يعة . ل بالغ املذكورة يه مباليني الفرناكت، أما ا بوجتب مالحظة أن ا لطمل

ناوين مفعرب عهن ية  للعا ئويةلمتثيل سب ا ملا اب  .لن

 
 
 

 

 

 

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

نظم. 2009-2008يف لك الفرتة  بقا للعديد من ا ها أدانه  يال  توزيع األكرث  لوا ط تفص ساابت لل ية أو مجموعات ا حل احملا سب
 :يظهر مباليني الفرناكت
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(%11) 45,3 

ا���"��ن ا��'���ن
(%86) 337,1
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ياين  تني، الفرتة : 3لبالرمس ا  2009-2008ملثباملدفوعات للموظفني ا

ية خالل الفرتة بو اإلجام لاكنت نفقات الو يون فرنك سورسي577  تقارب2009-2008 ي ي  يف .مل ثلت تاك ل و م
تون وغريمه(مة املوظفني بصفة عا 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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