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مقجزاٌ
م

اٌؼددممإديماٌددؼرماظعدامشمعشدػقسًامممممم2102اٌدؼرماظعاممأنمؼزّودمىـةماٌاظّقةمباظؿؼرؼرماظلـقيمظؾفـةماٌراجعةمظؾعاممممرؼّلم

عدـمدظقدؾماظؿعؾقؿداتممممم046اٌرصدؼمجدقؿشماظؼلدؿمممم)بؿعؾقؼاتماٌدؼرماظعامشموذظؽموصؼًامالخؿصاصداتمىـدةماٌراجعدةمممم

طؿامتؿطؾبمػذهماالخؿصاصاتمأنمُؼدسكمرئقسماظؾفـةمأومسضقمآخرشموصؼًامٌامتؼررهماظؾفـةشمظعرضماظؿؼرؼرم(.اإلدارّؼة

م:اظؿؼرؼر.مٌاظّقةاظلـقيمسؾكمىـةما
م

 م.أخرىاٌػؿشماظعامموتـلقؼفمععمعفاممرضابةممخيؾصمإديمادؿـؿاجمإجيابلمبشلنمسؿؾمعؽؿب

 اظؾفـدةمماظرضابةماظداخؾقةموإدارةماٌكاررموايقطؿةمسؾكمأدداسمعدداوالتمممصقؿامؼؿعؾؼمبظؾفـةماصمعشقرةمؼؾّك

م.خاللماظعام
م
م:بشلنمؾفـةاظاٌدؼرماظعاممععمموؼؿػؼم

م
 رصعماٌمدلةشموسؾكمصعقدمإدارةماٌكاررموسؾكماظـؿائجشممنياظؼائؿواظرصدماظؿكطقطممعلدلةأػؿقةمادؿؽؿالمو

بعضدفامموتعزؼدزممسؾدكمدعدجمػدذهماظعـاصدرمممممؼلاسدمعلاءظةمورضابةمداخؾقةمإرارماألداءشمبدسؿمعـمسـمؿؼارؼرماظ

تـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةموسؿؾقةمماظـفائلمسـاإلدارةمودقؼدمماٌزؼدمعـماٌعؾقعاتمسـمذظؽمسيمتؼرؼرم.مؾعضظ

م؛(C 2013/26)مإصالحماٌـظؿة

 جفقزؼدةماٌعداؼريممموـشرماظـظدامماظعداٌلمإلدارةماٌدقاردممممظم2102ماظعاممؾكطقاتماٌؼررةمسيظحذرةمإدارةمزباررم

ودقؼدمماٌزؼدمعـماٌعؾقعاتمسدـمذظدؽمسيماظؿؼرؼدرمممم.مـشراظوظرتتقؾاتمعامبعدمماحملادؾقةماظدوظقةمظؾؼطاعماظعام

م؛(FC 148/13)ماظـظامماظعاٌلمإلدارةماٌقاردسـماٌرحؾلم

 ماظعدامممسيمأضدربموضدتمنؽدـمسيمممماٌقردؼـسؾكممجزاءاتأولمخطقطمتقجقفقةمظؾؿـظؿةمبشلنمصرضمادؿؽؿالم

إسطداءمممشعؽؿدبماٌػدؿشماظعداممممعدـمماٌشدرتؼاتشمبددسؿمممخددعاتمماًدعاتماظؼاغقغقةموعـمؾبموضدمُر.م2102

م؛اماألعرذأوظقؼةمهل

 ٌُاٌتقصقاتماظالزممإلشالقمتؼؾقؾماظقضتمضرورةمادؿؿرارماظؿقجفمسبقم أوظقؼةموأنمتعطلماإلدارةم.مؼةعّؾراجعةما

ٌُعّؾتقصقاتماٌراجعةماظداخؾقةمإلشالقم ٌؽؿدبماٌػدؿشماظعداممممماظقاردةمسيماظؿؼرؼرماظلدـقيممصرتةمرقؼؾةمعـذمؼةما

م.2102ظعامم
م

ماظؿقجقفاتماٌطؾقبةمعـمىـةماٌاظقة
م

م.2102ظعامممطؾبمعـمىـةماٌاظّقةمأنمتلخذمسؾؿًامباظؿؼرؼرماظلـقيمظؾفـةماٌراجعةمسيماٌـظؿةُؼم
م

 املشورة
م

  م.2082ؼعام جلنة املاؼّية طلمًا باملعلوؽات اؼواردة يف اؼتقرير اؼسنوي ؼلجنة املراجعة يف املنظمة أخذت

مم
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 ؽقدؽة -8

م

مجفدازًامادؿشدارؼًامعلدؿؼاًلمعدـماًدخلاءماًدارجقنيمصؼدطشمممممممبصػؿفامشم(اظؾفـة)ماٌـظؿةتلاسدمىـةماٌراجعةمسيمم0-0

علدؿؼّؾةمممضدؿاغاتموتلاسدماظؾفـةماٌددؼرماظعداممسؾدكمتؾؼدلممممم.مايقطؿةاظرضابةموسيمذباظلماٌدؼرماظعاممسؾكمأداءمعلموظّقاتفم

ظرضابدةممـظداممامصقؿدامؼؿعؾدؼمبمماٌشدقرةممظدفممتؼددممموشماٌراجعةماظداخؾقةمواظؿػؿدقشمواظؿقؼقدؼمموزائػمصعاظّقةمبشلنموعقضقسّقةم

عؽؿبماٌػؿشماظعامشممسؿؾاظـظرمسيممعـمخاللوػلمتـفزمذظؽشمعـمبنيمأعقرمأخرىشمم.ايقطؿةواظداخؾقةموإدارةماٌكاررم

وضماظيتمتؼدعفاماإلدارةمواإلجراءاتماظديتممعراظسيمومش(اظؿؼققؿمواٌراجعةماًارجقة)اٌـظؿةمسيموزائػماٌراضؾةماألخرىموسيم

م.تؼارؼرماظؿقؼقؼتقصقاتماٌراجعةموبشلنممػاكذتؿ

م

اظلدـقيمإديمىـدةممممغلكةمسدـمتؼرؼدرماظؾفـدةممممحيقؾسؾكماٌدؼرماظعاممأنمم(0اٌؾقؼم)مرؾؼًامالخؿصاصاتماظؾفـة م0-2

م.سؾقفشمإنمُوِجدتفامتعؾقؼات/اٌاظّقةشمعشػقسةمبؿعؾقؼاتف

م

خداللماظعدامممممفاوتقصدقاتماظؾفـدةممٌؾاحـداتممسرضًامساعدًامممشـةفاظلـقيماظعاذرمظؾمشموػقماظؿؼرؼراظؿؼرؼرػذامؼؼدممم0-2

وضدممأجِّدؾمم.م2102ماظعاممسيتعؼدماظؾفـةمسادةمثالثةماجؿؿاساتمهلامسيماظلـةمشريمأغفامسؼدتمأربعةماجؿؿاساتمو.م2102

م2102طداغقنماظـداغلممم/مشمسيمعؽؿبماٌـظؿةماإلضؾقؿلمآلدقامواحملدقطماهلدادئشمحؿدكمؼـداؼرممممم2100االجؿؿاعماظـاظثمظعامم

ػدذاممؼغطدلممو.م2100شموأدرجتمعداوالتدفمسيماظؿؼرؼدرماظلدـقيمظعدامممممم2100ماظعاممبلؾبماظػقضاغاتمسيمباغؽقكمسيمأواخر

م.2102ماظعامماظؿؼرؼرماٌداوالتماظيتمجرتمسيماالجؿؿاساتماظـالثةماألخرىمسي

م

م.ـاغلاظم اٌؾقؼسيمم2102خاللماظعاممتشؽقؾماظؾفـةمممؼردمم0-4

م

  صريقة طمل اؼلجنة -2

م

مم2102مطداغقنماألولم/متقزمودؼلدؿخلم/آذارموؼقظقق/عارسطؾمعـممسياظؾفـةمسؼدتمخاللماظػرتةماٌشؿقظةمباظؿؼرؼرشمم2-0

وبؼلمسددماألسضداءمطداعاًلمسؾدكمعددارماظلدـةموحضدرماألسضداءمذيدقعفؿمممممممممم.ؼقعنيمطؾمعرةادؿغرقمسيمعؼرماٌـظؿةماجؿؿاسًام

اجؿؿاسنيمعـماالجؿؿاساتشمسيمحنيمحضرماالجؿؿاعماظـاظثمأربعةمأسضداءموذداركماظعضدقماآلخدرمسيمجدزءمعدـماالجؿؿداعمممممممم

م.مبقادطةماٌممترماظػقدؼقي

م

الجؿؿاساتمظمًااٌػؿشماظعاممخاللماظعامشمدسؿاظػّعاظةماظيتمضدّعفامعؽؿبمماألعاغةاظؾفـةمتؼدؼرػامًدعاتملفؾمتم2-2

م.اٌؼررةموطذظؽمصقؿامبنيماظدورات

م
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سيمطدؾمعدـممممشسؾؿداًممأحقطتماظؾفـدةمضدمو.ماىقدماٌلؿؿرمععماٌراجعماًارجلتشريمإديماظؿعاونمؼّلرماظؾفـةمأنمم2-2

مبامأحرزمعدـمتؼددمممماٌراجعةماًارجقةموخبططممش2102طاغقنماألولم/ممتقزمودؼلؿخلم/ماالجؿؿاسنيماظؾذؼـمسؼدامسيمؼقظققم

م.اظيتممتكضتمسـفاماٌراجعةمواظـؿائجسيمسؿؾقةم

م

بشدلنمممالددرتجاعماٌعؾقعداتممررفماٌدؼرماظعاممعـمففةماتصالمط-اظعؿؾقات–سّقـماٌدؼرماظعاممغائبماٌدؼرماظعاممم2-4

بـؿدائجمعدداوالتممممسؾؿداًمماالجؿؿاسداتمسـددماخؿؿدامممماظؼضاؼاماظرئقلقةماظيتمأثريتمخاللماجؿؿاساتفاماٌؼدررةموظؽدلمحيداطمممم

وخداللمجؾلداتماإلحاردةمتؾدؽشمظػؿدتممممممم.اظؾفـةمععمجفةماالتصالمأومعـمؼـقبمسـفامسيمطؾماجؿؿاعؼتمؿظاضدموم.اظؾفـة

م.وؼـاضشمػذاماظؿؼرؼرماٌلائؾماألبرزمبقـفامشاظؾفـةماالغؿؾاهمإديمسددمعـماٌلائؾ

م

م.الخؿصاصاتفاماياظقةمأغفامغفضتمبقاجؾاتفاموصؼًاػلمترىموزائػفاموادؿعرضتماظؾفـةمبشؽؾمعـؿظؿمم2-5

م

دورتفداماظلدابعةمواألربعدنيممممىـةماٌاظقةمسيممأحقؾتمإدياٌؼرتحةمهلذهماالخؿصاصاتموأضّرماٌدؼرماظعامماظؿعدؼالتمم2-6

م:عامؼؾلماٌؼرتحةغقرياتماظؿمشؿؾودؿ.م2102مساممبعدماٌائةمسيمأواخر
م

ماالخؿصاصاتمباظـلؾةمظؾؿغقرياتماٌطؾؼةمصعاًلمسؾكماظعضقؼةمسيمإرارمخطةماظعؿؾماظػقرؼة؛هدؼثمم(أ)
م

اياظلمسؾدكمرصددمأغشدطةمعؽؿدبممممممرتطقزاظؼؿعدىمممبامظؾفـةاسيماالخؿصاصاتمسؾكمدورمماظرتطقززؼادةمم(ب)

تؼدؼؿماٌشدقرةممشموػلمصؿـمذلنماألدوارماألخرىماٌذطقرةمبنجيازمسيماالخؿصاصاتماياظقة.ماٌػؿشماظعام

تضدقػمضقؿدةمإديمممأنممبشلنمرصعماظؿؼارؼرماٌاظقةموترتقؾداتماظرضابدةماظداخؾقدةموسؿؾقداتمإدارةماٌكداررشممممم

ماٌـظؿة؛
م

اىقددةمممظؾؿؿارداتاياظلمماٌؼقاستقثقؼمررؼؼةماظعؿؾماٌعؿؿدةمظدىماظؾفـةمبصقرةمأمشؾشممتاذقًامععمم(ج)

م.ألررافاٌؿقدةموشريػامعـماٌـظؿاتماٌؿعددةمامظألعؿ

م

اظيتماضرتحؿفامىـةماٌاظقةمسيمدورتفاماظلدابعةمواألربعدنيمبعددماٌائدةموتؿطؾدعمإديممممممماظؿـؼققاتععمقاصؼماظؾفـةمؿتم2-7

م.2102مساممسيمربقعماحملدثةماظـفائقةمظالخؿصاصاتإضرارماظصقغةم

م

  عّعاؼية وضائف ؽكتب املفتش اؼعام- 3

م

ظػعاظقدةموزدائػماٌراجعدةماظداخؾقدةمواظؿػؿدقشمممممممةوعقضدقسقممةعلدؿؼؾممةضؿاغجزءمػاممعـموالؼةماظؾفـةمػقمتقصريمم2-0

ٌُؼّدعةمعـمعؽؿبماٌػؿشماظعامشموغؿدائجماالددؿعراضماًدارجلمظضدؿانمجدقدةموزقػدةممممممم.مواظؿقؼقؼ وادؿـادًامإديماٌعؾقعاتما

ننماظؾفـدةمتدرىمأنمعؽؿدبممممشمواإلحاراتماٌؼدعةمعـمإدارةماٌـظؿةمواٌراجعماًارجلشمص2102مسامماٌراجعةماظداخؾقةمسي

وؼردمسيمعدامؼؾدلمعؾكدصمسدـمممممم.اٌػؿشماظعاممؼؼدممخدعاتفمبصقرةمعـادؾةموصعاظةشممبامسيمذظؽمتـػقذمسؿؾقةمهلنيمعلؿؿر

م.2102سيمدـةماظؾفـةمسـاؼةمخاصةمموظؿفااجملاالتماظيتمأ
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ماًارجقدةمرحؾتماظؾفـةمبؿلطقدمادؿعراضمضدؿانمجدقدةماٌراجعدةمممم:مضؿانمجقدةماٌراجعةماظداخؾقةمادؿعراضم2-2

مأنماٌؽؿبمضدمحؼؼماالعؿـالماظؽاعؾمظؾؿعاؼريماظدوظقدةماٌفـقدةمممBDOماظذيمأجراهماٌؽؿبماالدؿشاريماظػـؾـديم2102ظعامم

رصعمعؽؿدبماٌػدؿشماظعداممتؼرؼدرًامإديماظؾفـدةمسدـممممممماالدؿعراضشموسيمأسؼابم.مٌؿاردةماٌراجعةماظداخؾقةم(اٌعاؼريماظدوظقة)

اظدذيمجدرىمممواالدؿعراضماظؽاعدؾممم2100مأوائؾمساماظذيمجرىمسيماالدؿعراضماألوظلمفامحاظةمتـػقذماظؿقصقاتماظيتمضدع

م.2102ماظعاممحبؾقلمغفاؼةاٌؽؿبمغػّذمػذهماظؿقصقاتممتاعًاممإديمأناظؿؼرؼرمشموأذارم2102سامم

م

رحؾتماظؾفـةممبقاصؼةماٌدؼرماظعدامموعصدادضةمىـدةماٌاظقدةمسؾدكمهددؼثممممممم:معقـاقمعؽؿبماٌػؿشماظعامهدؼثمم2-2

عقـاقمعؽؿبماٌػؿشماظعاممإلضاصةمتعرؼػاتمًدعاتماظضؿانمواًدعاتماالدؿشارؼةماظيتمؼؼقممبفدامعؽؿدبماٌػدؿشماظعدامممممم

ؿطؾؾفداماٌعداؼريماظدوظقدةممممتعاتمبشلنمػذهماظقزقػةمطؿامعـماٌعؾقذظؽممشموشرياٌـارةمبفمطفزءمعـموزقػةماٌراجعةماظداخؾقة

ودقؽقنمهدؼثماٌقـداقمدداريممم.معؽؿبماٌػؿشماظعاماظيتمؼؿؾـاػامؿؼارؼرماظلقادةماظؽشػمسـمظوتعؽسمبعضماظؿعدؼالتم

ؾةمعدـمادؿعراضدلمضدؿانماىدقدةمممممقماظؿقصقاتمذاتماظصدمشالصقؿقؼؼمبذظؽمإمش2102طاغقنماظـاغلم/مؼـاؼرمم0اٌػعقلمعـم

م.2102وم2100مساعل

م

تشريماظؾفـةمإديمأنمعؽؿدبماٌػدؿشماظعداممأددـدماددرتاتقفقؿفمظؾؿراجعدةممممممم:مضؿانماٌراجعةمباالدؿـادمإديماٌكاررم2-4

.معددخالتمعدـماإلدارةمممبعنيماالسؿؾارسؾكمخطةماٌراجعةماظؼائؿةمسؾكماٌكاررماظيتمأخذتمم2102-2102ظػرتةماظلـؿنيم

اظديتمماألطدخلممشماظرتطقزمسؾكمععاىدةماٌكداررممم2102ماظعامماظؾفـةمواٌدؼرماظعاممسيمأوائؾواصؾتماًطةشماظيتمأضرتفامضدمو

سدـممم2102ماظعدامممحبؾدقلمغفاؼدةممضدمأصدادممعؽؿبماٌػؿشماظعاممأنممبرضكوسيمػذاماظصددشمتشريماظؾفـةم.متقاجففاماٌـظؿة

ؼائؿدةمسؾدكماٌكداررمظػدرتةماظلدـؿنيمممممماٌدرجدةمسيمخطدةماٌراجعدةماظمممم42اظددمممىاظؽخلعـماٌكاررمم21عفاممشطتمادؿؽؿالم

تؼققؿداتممم2102ماظعدامممومشؾدتمذبداالتماظرتطقدزماظرئقلدقةمسيمممم.معـماٌكاررماٌؿقدطةم29باإلضاصةمإديمشم2102-2102

جارؼةمظشؾؽةماٌـظؿةمعـماٌؽاتبماٌقداغقة؛موتـػقذماظـظامماظعاٌلمإلدارةماٌقاردمواٌعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةمظؾؼطاعماظعدام؛مم

اٌؽاتدبماٌقداغقدة؛موتعدقنيممممإغارؿفدامبموهؼقدؼماظالعرطزؼدةمسيمسؿؾقداتماظطدقارئموممممعشارؼعمتؽـقظقجقاماٌعؾقعات؛موإدارةم

.موعؿابعدةمتقصدقاتماٌراجعدةمممم؛عراضؾةماٌشرتؼاتماٌقداغقةموخطاباتماالتػاق؛موبرغاعجماظؿعاونماظػد ماٌقزػنيماظػـقني؛مو

اظؾؿنيمؼؼقممبفؿدامعؽؿدبماٌػدؿشماظعداممممممشقرةماٌو ضؿانترطقزموزقػيتماظاٌكاررمسؾكمضؿانملؿـدمإديموؼلاسدمػذاماظـفجماٌ

وترىماظؾفـةمأنماٌقضقساتماظيتمرصدعمعؽؿدبماٌػدؿشماظعدامممممممـادبشاٌقضتماظسؾكماجملاالتماهلاعةمسيمأرجاءماٌـظؿةمسيم

م.تدلمسؾكمذظؽمتؼارؼرمسـفامخاللماظعام

م

اجؿؿاسداتمخداللماظعدامممممباغؿظدامممأنمعؽؿبماٌػؿشماظعداممواٌراجدعماًدارجلمسؼدداممممممابرضأؼضًاموتشريماظؾفـةمم2-5

سؼدمبنيمعقزػلمعؽؿبماٌػدؿشممماجؿؿاسًامعشرتطًاوأنمظؿقؼقؼمأضصكمضدرمعـماظؿكزرمسيممأسؿالماٌراجعةشمؿفؿامظؿـلقؼمأغشط

واإلجدراءاتمذاتممماحملدددةمماجملاالتظؾلـةماظؼادعةمدمحّدم2102تشرؼـماظـاغلم/معؽؿبماظؿؼققؿمسيمغقصؿخلمعقزػلماظعاممو

اظعدامممؿقصقةمدابؼةمظؾفـةشمادبذمعؽؿبماٌػؿشمظادؿفابةمطذظؽشم.متؿقحمظؾؿؽؿؾنيماظؿعاونمبشؽؾمأطـرمصعاظقةاظيتمصؾةماظ

م.اظيتمؼؼقممبفاماظضؿانمواٌراجعةماالدؿشارؼةمسؿؾقضقحمؼدرمأطخلمعـماظسددًامعـماًطقاتمظقؿقزمب
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رحؾتماظؾفـةمبؿعزؼزماظؼدراتماظؿشكقصقةمٌؽؿدبماٌػدؿشماظعداممعدـمحقدثمأدواتماظدخلاعجمممممممم:وزائػماظؿقؼقؼم2-6

تؼددؼرػامأؼضدامظؾففدقدماظديتمبدذظؿفاموحددةممممممموتعدربمسدـممم.م2-ايادقبقةماىدؼدةموإضاصةمربؼؼمتشكقصلمبدرجدةمفم

إلدارةمسددماياالتمحبقثمطاغتماٌلائؾمشريماٌعاىةماظيتمأبؾغمسـفامسيمغفاؼةماظلدـةمأضدؾمممم2102ماظعامماظؿقؼقؼاتمسي

شموذظؽمضؿـماهلدفماظدذيموضدعفمعؽؿدبممممؼقعًام022نامطاغتمسيماظلـقاتماألخريةموطانمعؿقدطموضتمععاىةماظشؽقىم

م.واٌؿؿـؾممبعاىةمذيقعماظشؽاوىمسيمشضقنمدؿةمأذفراٌػؿشماظعامم

م

ٌُؾّؾغنيمسـماٌكاظػاتم2-7 أنمتـظرماٌـظؿةمسيمعدامإذاممم2100أوصتماظؾفـةمسيمتؼرؼرػاماظلـقيمظعامم:مدقادةمرياؼةما

غنيمسدـممدقادةمرياؼدةماٌدؾؾّممممبقجبعّرصةمسؿالماغؿؼاعقةشمطؿامػلمعألماظؿعرضشؽاوىمؼـؾغلمغؼؾماٌراجعةماألوظقةمظطانم

شمعـؾؿامػلماٌؿاردةمإديمجفةمزبؿصةمسيمعؽانمآخرمسيماٌـظؿةمشاٌكاظػاتشمواظيتمؼؿعاعؾمععفامحاظقًامعؽؿبماٌػؿشماظعام

سيممااظؾفـةمأنمىـةماٌاظقةموىـةماظشمونماظددؿقرؼةمواظؼاغقغقدةمغظرتدمموالحظتم.مسيمأعاطـمأخرىمسيمعـظقعةماألعؿماٌؿقدة

سدـممعؽؿدبماٌػدؿشماظعداممممم أغفمعـماظلابؼمألواغفمغؼدؾمعلدموظقةممإديمادقةمئاألجفزةماظرمخُؾصتمسيمحنيو.مػذاماألعرمبعـاؼة

.مضقددماٌراجعدةممسؾكمضرورةمإبؼاءمػذهماٌللظةماظؾفـؿنيمماٌراجعةماألوظقةمظؾشؽاوىمسيمإرارماظلقادةشمرحؾتماظؾفـةمباتػاق

م.اظعامععمعؽؿبماٌػؿشماٌللظةمػذهمراضؾةممبسيماٌلؿؼؾؾمدؿؼقمماظؾفـةمو

م

شمسؾدكمدقاددةمظؾؽشدػمممم2100غقلدانمم/واصؼمذبؾسماٌـظؿةشمسيمأبرؼؾ:ماظؽشػمسـمتؼارؼرمعؽؿبماٌػؿشماظعامم2-8

عؽؿبماٌػؿشماظعداممسؾدكمتؼدارؼرمممممسيماالرالعسـمتؼارؼرمعؽؿبماٌػؿشماظعامممتؽـماٌؿـؾنيماظدائؿنيمأومعـمؼـقبمسـفؿمعـم

ضداممصقفدامعؽؿدبمممموغظرامظعدمموجقدمرؾؾاتمأومأؼةمحاالتمم.عـماظؿقؼقؼاتماٌراجعةماظداخؾقةموتؼارؼرماظدروسماٌلؿكؾصة

شمملمتؽـمػـداكمحاجدةمإلسدادةماظـظدرمسيمعـدؾمػدذهمايداالتمعدـممممممممم2102ماظعاممسيؿـؼقحمتؼارؼرمأومحفؾفاماٌػؿشماظعاممب

اظؿؼارؼرمسدـمررؼدؼماتصدالممممماإلرالعمسؾكذمخقارمشمدقـّػ2102ماظعامموتالحظماظؾفـةمأغفمبداؼةمعـ.مجاغبمىـةماٌراجعة

م.ؾطؾؾاتمسيماٌلؿؼؾؾاالدؿفابةمظإغرتغتمآعـشمعامدققلرم

م

عدـمأنممم2102ماظعدامممخداللماضدرتبممماظؾفـةمإديمأنمعؽؿبماٌػدؿشماظعدامممتشريمم:سيمعؽؿبماٌػؿشماظعامماظؿقزقػم2-9

منطمظقسمعدـمشدريماٌدلظقفمسيمممموػذامم–بعضماظشقاشرمععمذظؽمإالمأغفمبؼقتمصقفمطاعؾةشمؽقنمذبؿقسةماٌقزػنيماظػـقنيمت

ورحؾتماظؾفـةمجبفقدمعؽؿدبماٌػدؿشماظعداممٌدؾءماظشدقاشرمسيمأددرعموضدتمنؽدـمسيمإردارمممممممممم.مسيماظؾفـةمخخلاتماألسضاء

عدعمإؼدالءماالػؿؿدامماظقاجدبمظؾؿـدقعمممممممشاظلقاداتماظؿـظقؿقةماٌطؾؼدةشممبدقزػنيمعدـمذويماٌدمػالتمواًدخلاتماٌـاددؾةمممممم

والحظتمأؼضامأنمعؽؿبماٌػؿشماظعامماددؿكدممادؿشدارؼنيمعدمػؾنيموذويمخدخلةمظضدؿانممممممم.اىـلاغلمواىغراسيمواظؾغقي

م.قالؼؿفواجؾاتفمرؾؼًامظنازمإ

م

 ؽشورة بشأن ؾظام اؼرغابة اؼداخلية وإدارة املخاصر واحلوػمة -4

م

تمديمذظدؽممػلمو.متؼدمماظؾفـةمعشقرةمبشلنمغظامماظرضابةماظداخؾقةموإدارةماٌكاررموايقطؿةمشطفزءمعـموالؼؿفام4-0

رطدّزتماػؿؿاعفدامسؾدكمممممش2102مسدامممخداللمو.مقةمواًارجقدةموسدروضماإلدارةممباالدؿـادمإديمغؿائجمأسؿالماٌراجعةماظداخؾ
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عؽؿبماٌػؿشماظعاممسيمأصدرهمسيمتؼرؼرمعػّصاًلمؿاموردمسيماٌـظؿةشمطاظشاعؾماظرضابةماظداخؾقةمواٌلاءظةمإرارمتطقؼرمسيماظؿؼدمم

وضتمعؾؽرمعـماظلـة؛موسؾكمتـػقذماظـظدامماظعداٌلمإلدارةماٌدقاردممبدامسيمذظدؽماألسؿدالماظؿقضدريؼةمظؾؿعداؼريماحملاددؾقةمممممممممم

اٌـظؿاتماظشدرؼؽةممعـماظؿدابريمظؿعزؼزمغزاػةماٌقردؼـموأضقىماظدوظقةمظؾؼطاعماظعام؛موسؾكماظؿؼدمماحملرزمسيمتـػقذمذبؿقسةم

واألررافماظـاظـةماألخرىمسيمسؿؾفامععمعـظؿدةماألشذؼدةمواظزراسدة؛موسؾدكماظؿددابريماٌؿكدذةمٌراضؾدةمسؿؾقداتماٌـظؿدةمسيمممممممممم

اظصقعالماظيتمتشّؽؾمهدؼًامخاصًامغظرًامظؾؿكاررماألعـقةماظشدؼدةمسيمأسباءماظؾالدمواالظؿزاعاتماٌؿعددةماظيتمتعفددتمبفداممم

م.ؾماألعقالمظؽقاغاتمربظقرة؛موسؾكمحاظةمتقصقاتماٌراجعةماظداخؾقةمذاتماألوظقؼةماظعاظقةماظلابؼةاٌـظؿةمٌـعمهقؼ

م

ؾؿؾدادراتمماٌلدلدةماظؽاعؾدةمظممأوم/مدؿؽؿالمواالتؽررماظؾفـةمتلطقدػامسؾكمأػؿقةم:ماٌـظؿةاظؿغقرياتماظؿققظقةمسيمم4-2

عـدؾماإلدارةماظؼائؿدةمسؾدكماظـؿدائجشموإدارةماٌكداررمسؾدكمعلدؿقىمممممممممشاظرئقلقةماظيتمبدأتمسيمإردارمخطدةماظعؿدؾماظػقرؼدةمممم

إدارةمغظدامممؿداجممحيوسؾدكموجدفماًصدق مممم.ماصظمسؾقفدامهدماٌـظؿةشموغظاممتؼققؿموإدارةماألداءشمحبقثمُتقّصؾماٌـداصعموم

نيمظددسؿمعزؼددمممؼاظضرورعؽقغاتمتعزؼزماٌلاءظةموإرارماظرضابةماظداخؾقةمعـمفذهمص.مؿـشقطإديماظاٌكاررمسؾكمعلؿقىماٌـظؿةم

إردارمموثقؼدةممسؾكمأػؿقةموجقدماظؿلطقدموتؽررماظؾفـةمأؼضًام.معـماظؿغقرياتماظؿققؼؾقةماظيتمؼلعكمإظقفاماٌدؼرماظعامماىدؼد

زؼدمعـماظؿغقرياتماظيتمُذدرعممدبمععماٌاظؿؿـمشمعصؿؿةمخصقصًاوجيريمغشرػامجقدًادًامقواضقةمجعلاءظةمورضابةمداخؾقةم

هؼقدؼمعزؼددمعدـماظالعرطزؼدةمبنحاظدةممممممعدعممظؾؿـظؿةموواهلقؽؾماظؿـظقؿلماإلرارماالدرتاتقفلمسؾكمم2102ساممسيمإدخاهلام

إدارةمعدعممدبطدقطماظـؿدائجمممؼؿؽاعدؾممؿـمذلنمعـؾمػذهماظقثقؼةمأنمتلاسدمسؾكمضدؿانمأنممص.معلموظقاتمإديماٌقاضعماٌقداغقة

جقدًامعـماٌقزػنيماظذؼـممةعػفقعوسؾكمأنمتؽقنمػذهماظعـاصرمشمقؿقؼؼماظؿعزؼزماٌؿؾادلمبقـفاظألداءماعراجعةمععماٌكاررمو

م.وطذظؽمعـمأصقابماٌصؾقةمعـمخارجماٌـظؿةطؿامشمفاؼـؾغلمسؾقفؿمبثمايقاةمصق

م

ؼفدفمبرغاعجماظـظامماظعداٌلمم:ماظعاٌلمإلدارةماٌقاردممبامسيمذظؽماٌعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةمظؾؼطاعماظعامخلغاعجماظم4-2

سيماٌعؾقعاتمواإلدارةماٌاظقةمظدىماٌـظؿةمعـمخاللمإجدراءمهددؼـاتمظـظداممإدارةمممممعؾققزاردمإديمإنازمهلنيمإلدارةماٌق

اظشؾؽةماظقادعةمعـمعؽاتبماٌـظؿدةماٌقداغقدةممممحبقثمؼشؿؾواٌؽاتبماإلضؾقؿقةمماظرئقللماٌؼرمخارجاٌقاردماٌقجقدموغشرهم

شمتؾؼدتماظؾفـدةممم2102مسامموخالل.ماظؿؼارؼرماٌاظقةماٌؿؿـؾةمظؾؿعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةموػذامدقدسؿمأؼضًامإسداد.ماألخرى

سـماظؿؼدمماحملدرزشموعدـمعؽؿدبماٌػدؿشماظعدامموعدـماٌراجدعممممممممماظعاٌلمإلدارةماٌقاردخلغاعجماظباغؿظاممإحاراتمعـمعقزػلم

ايصدقلمسؾدكمبقاغداتمعاظقدةمنؿـؾدةمظؾؿعداؼريمممممممواظؾفـةمعؿػائؾةمحبذرمبشلنماظؿـػقذماظـاجحمو.ماًارجلمسـمعراجعاتفؿا

شماظذيمواصؼتمسؾقفماألجفزةماظرئادقةمسيمأسؼابماظؿلخريماظدذيمم2104ماظعامماحملادؾقةماظدوظقةمحبؾقلماٌقسدماىدؼدموػق

ورحؾتماظؾفـةمبؿعدؼؾماىدولماظزع مظؾؿعاؼريماحملادؾقةماظدوظقدةمظالددؿفابةممم.م2102-2117ذفدهماٌشروعمسيماظػرتةم

ؼرؼرماٌراجعةمٌؽؿبماٌػؿشماظعامماظذيمصدرمسيموضتمعؾؽرمعـمػذاماظعامشموضدمأذارتماظؿؼارؼرمإديمإحرازمتؼددممجقددمسيمممظؿ

وتالحظماظؾفـةمأنماٌـظؿةمدؿقاجفمأطدخلماٌكداررمسـددعامتؾددأمسيمغشدرماظـظداممإديممممممم.متطقؼرماظـظامموسيمعراحؾمغشرهماألودي

وعـماألػؿقةممبؽانمأنمتددارمػدذهماٌكداررمسيماظقضدتماٌـاددبموبؽػداءةممممممم.م2102ؾاطمذ/ماٌؽاتبماٌقداغقةمبدءًامعـمصخلاؼرم

ظـشدرممم2102ماظعدامممواظؾفـةمراضقةمسـمخططمعؽؿبماٌػؿشماظعاممظؿؽدرؼسماػؿؿدامموثقدؼمسيممم.مظضؿانموصاءماٌشروعمبلػداصف

م.اظـاغلمعـفماظـصػـشرمسيماألولمعـماظعامموتـػقذمأغشطةماظماظـصػاظـظامموإجراءماٌزؼدمعـماظؿقدؼـاتمسؾقفمسيم

م
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ترحبماظؾفـةمخبططماٌراجعماًارجلمٌراجعةمدقاداتماٌعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةموعدذطراتفاماظؿقجقفقدةمسيمممم4-4

وعامبعدهشمصدننماظؾفـدةمممم2104شموغظرًامإلسادةمررحمسطاءماٌراجعةماًارجقةمظعامم2102مساممأوائؾمأضربموضتمنؽـمسي

بشدلنممأغفمإذامنؿمسـمإسادةماظعطاءممتغقريماٌراجعماًارجلشمصننمعـماٌفؿماظؿػاسؾمععماٌراجعماًارجلماظؼادممتالحظم

م.اظؿققلمإديماٌعاؼريماحملادؾقةماظدوظقة

م

سيمأضدربموضدتمنؽدـممممأنمتدخلممماإلدارةمسؾكمم2100ذفعتماظؾفـةمسيمتؼرؼرػاماظلـقيمظعامم:ماٌقردؼـجزاءاتمم4-5

اإلرارماظلقادلماظـؿقذجلمظقطاالتمعـظقعةماألعؿماٌؿقدةمظؾـظرمسيمظؿـػقذمؿالءممععمعـففقاتماٌـظؿةمظؾؿشرتؼاتمتتدابريم

اظؾفـةمأنمخدعاتماٌشرتؼاتمواًدعاتماظؼاغقغقةمظدىماٌـظؿةموعؽؿدبممالحظموتم.اٌقردؼـإجراءاتمصرضماىزاءاتمسؾكم

طقطمتقجقفقةمبشلنمعامؼـؾغلمأنمتؽدقنمسؾقدفماددؿفابةماٌـظؿدةمممممصقاشةمخسؾكمم2102ماظعامماٌػؿشماظعاممتعاوغتمخالل

ضددممو.مدقأومأثـداءمتـػقدذماظعؼدممماظعطداءاتممخاللمخارؽةمسيمأغشطةم(ماٌقردؼـمواظشرطاءموشريػؿ)سـدعامؼـؾتمضؾقعماظؾائعنيم

سـددماالغؿفداءمممأغفمدقشارمهلداممعرحؾةمعؿؼدعةشموم2102ماظعاممسيمغفاؼةبؾغتماظؾفـةمبلنمػذهماًطقطماظؿقجقفقةموصؾتمُأ

ـمعـفامسيموثائؼمسطداءاتموسؼدقدممم ؽاصقدةماظػلدادموايدؼمسيمعراجعدةمددفالتمممممماظػؼدراتماٌؿعؾؼدةممبممشمإديمجاغدبمماٌدقردؼ

مأوائدؾمإبراممػذهماًطقاتمسيمأضربموضتمنؽـمسيمبفدفمأوظقؼةماٌللظةمتقصلماظؾفـةمبلنمتعطلماإلدارةمػذهمو.ماظؾائعني

م.2102مسام

م

ظددسؿمبرغداعجماٌـظؿدةمسيممممم2102ماظعدامممارؾعمعؽؿبماٌػؿشماظعامماظؾفـةمسؾكمغؿائجمأسؿاظفمسي:ماظصقعالمبرغاعجم4-6

بشدؽؾمخدا مسيمطقػقدةمهؼقدؼمإندازاتمسيماألوضداعماألعـقدةمممممممممًارائددمدورًاممعؼابؾماظعؿؾاظـؼدمعشارؼعموتؾعبم.ماظصقعال

ربؼؼدًاممم2102ماظعدامممسيمغفاؼدةمعؽؿبماٌػدؿشماظعداممطدّرسممممماظؾفـةمأنالحظتموضدم.ماظلائدةمسيمأجزاءمعـماظؾالدؼصقىماظ

أحقطتماظؾفـةمسؾؿدًامبداظؿطقرمممضدمو.مسؾكمذظؽواٌمذراتماظؿشغقؾقةمسـمحدوثمهقؼؾمنؽـمظألعقالمماالدساءاتٌراجعةم

سؾكمصامتشددمسؾكمأغفمسؾكماظرشؿمعـمأنماإلدارةمتلؿفقبمجقدًامظؾؿكاررشموخصقػلمسيممتدابريماظرضابةمسؾكماظخلغاعجشمو

دىمصعاظقدةماظؿقؼقؼداتمممٌدمٌدىمصعاظقةمإدارةمػدذهماٌكداررموتؾعدًامظدذظؽممممممؼدمؼؽقنمػـاكمحّدصشمعؼابؾماظعؿؾماظـؼدعشارؼعم

ضؾدقلماٌكداررةمضقددماٌراجعدةماٌلدؿؿرةممممممبقضدعمماإلدارةمضقداممماظؾفـدةممـّؿـموتدم.ماٌكاررمضؾطواٌراجعاتمسيمدسؿماإلدارةمسيم

م.باغؿظاممبشلنمػذاماألعرماىفاتماٌاسبةمتؾؾغموترحبمبلّن

م

سيمبرغداعجماظصدقعالمأنماظقضدتممممـكدررنيممواٌدقردؼـماٌماٌـكرردةممتمطدمغؿائجمهؼقؼاتماٌـظؿداتمشدريمايؽقعقةممم4-7

سؾكمهدؼدمػذهموغؿائففامظصقعالمسيمبرغاعجمااظؿقؼقؼممةغشطألاسدمؿدو.ماظؾائعنيعـادبمظلقادةمرمسقةمبشلنمجزاءاتم

م.اظصؾةاظلقادةمواإلجراءاتمذاتم

م

سيمتعرؼدػمماظدذيمأوصدتمبدفمممماظؿغدقريممتـػقذمم2102ماظعاممسيأغفممتماظؾفـةممّثـتم:متقصقاتمعؽؿبماٌػؿشماظعامم4-8

أغدفمسؾدكمممإديموأذارتم.مذفرام24ذفرامإديمم26ؿقؾقؾمتقصقاتماٌراجعةمعـمسـدعامؼؿعؾؼماألعرمبم"صرتةمرقؼؾةمعـذمععؾؼ"

ماظعدامممسيمغفاؼدةممملمتدزدمبشدؽؾمعؾقدقزمممماظيتمالمتدزالمساظؼدةمم"ماظشدؼدةماًطر"اظرشؿمعـمػذاماظؿغقريمصننمسددماظؿقصقاتم

اإلدارةمتـػقذمأنمعـموععمذظؽمتشعرماظؾفـةمباظؼؾؼم.مشمسؾكمسبقمعامأصقدمسـفمسيماظؿؼرؼرماظلـقيمٌؽؿبماٌػؿشماظعام2102
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أسادتماإلدارةمذبددًاماظؿلطقددمسؾدكمأغفدامالمتدزالمممممواظيتمصرتةمرقؼؾةشممعـذمؾعضماظؿقصقاتمبشلنماٌكاررماظعاظقةماٌعؾؼةظ

رؾقعدةممماؿطؾؾفباظلرسةماظيتمتؿؼدممؼذاتمصؾةشممبامسيمذظؽمادؿؿرارؼةماألسؿالمودقاداتموخططماظؿعاسيمعـماظؽقارثشمملم

ةمظؼقاممبلغشطةمتؿصدىمٌعاىدمسؾكماتشفعماظؾفـةماإلدارةمو.محدتفاعـمػمقؿكػتلعكمػذهماظؿقصقاتمإديماظاٌكاررماظيتم

اظدذيمتلخدذهمممعدـماظقضدتممممسيمأضربموضتمنؽـشموسؿقعًامسؾكمعقاصؾةماىفقدماظراعقدةمإديمايددّمموإشالضفامػذهماظؿقصقاتم

م.ععاىةمتقصقاتماٌراجعةماظداخؾقة

م

صدرتةمممعـدذممؾؿقصقاتمبشلنماٌكاررماظعاظقةماٌعؾؼةظادؿفاباتماإلدارةمبلنمتصاحبمتؽررماظؾفـةمتلطقدمغصققؿفامم4-9

م.إرالعماألجفزةماظرئادقةمسؾقفامبقضقحبغقةمرقؼؾةماظؿؼرؼرماظلـقيمٌؽؿبماٌػؿشماظعامشم

م

 شكر وتقدير -5

م

تشقدماظؾفـةمباظؿعاونمواٌلاسدةماظؼّقؿنيمعـماإلدارةموعدـماٌػدؿشماظعدامموعقزػقدفموشريػدؿمعدـمعدقزػلماٌـظؿدةمممممممممم5-0

م.2102ماظعامماجؿؿاساتفامسيععؾقعاتمخاللمماظذيمضدمواٌراجعماًارجلم

م

مم
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م0اٌؾقؼم

ماٌرصؼمجقؿ
م

مىـةماٌراجعةمسيماٌـظؿة

ماٌؼدعةم-0

م

مغشدرموتفدفماظؾفـةمإديمعلاسدةماٌـظؿةمسؾكم.متعؿؾماظؾفـةمطػرؼؼمادؿشاريمظؾؿدؼرماظعامموعؽؿبماٌػؿشماظعامم

بلػؿقةموضقؿةموزائػماٌراجعدةماظداخؾقدةمواظؿػؿدقشمواظؿقؼقدؼموتزوؼددماٌددؼرماظعداممممممممممأرجائفامذيقعًاماظؼؾقلمسي

م:ودؿؼقمماظؾفـةممبامؼؾل.مبضؿاغاتمبلنمػذهماظقزائػمتعؿؾمبػعاظقةموطػاءة
م

تؼدؼرمعدىمطػاؼةموصعاظقةمخددعاتماٌراجعدةماظداخؾقدةمواددرتاتقفقاتفاموأوظقؼاتفداموخطدطمممممممم(0)

ماٌراجعةماٌؿؽـةمظؾؿصديمظؾؿكاررماظيتمتؿعرضمهلاماٌـظؿة؛سؿؾفامواضرتاحمذباالتم

م؛االتػاقمسؾقفاسيمتـػقذمخططمسؿؾمعؽؿبماٌػؿشماظعامماظيتممتمماحملرزمادؿعراضماظؿؼدمم(2)

م.اظقضتماٌـادببؿؼارؼرماٌراجعماًارجلمورصدماٌؿابعةمظؿقصقاتفمسيممسؾؿاماإلحارةم(2)

م

ماالخؿصاصاتم-2

م

م:باٌلموظقاتماظؿاظقةتضطؾعماظؾفـةمم
م

مضؿانماظدورماٌلؿؼؾمٌؽؿبماٌػؿشماظعام؛م(أ)

ادؿعراضمخططمسؿؾمعؽؿبماٌػدؿشماظعداممظػدرتةماظلدـؿنيمسيمذبداالتماٌراجعدةمواظؿػؿدقشموتدقصريمممممممممم(ب)

ماٌشقرةمبشلغفؿا؛

مادؿعراضماٌكاررماظؾارزةماظيتمتقاجفماٌـظؿة؛م(ج)

ؿغطقدةماٌراجعدةمممظماظقاجدبماالػؿؿداممممإؼدالءمماٌراجعدةماظداخؾقدةمعدعمممتؼدؼرمصعاظقةموعدىمطػاؼةمتغطقةمم(د)

م؛اٌكاررماظشدؼدةاًارجقةشمظضؿانماظرتطقزمسؾكماجملاالتم

باددؿــاءماظؿؼدارؼرماظديتمتطؾؾفداماىفداتمممممم)ادؿعراضمتؼارؼرمعؽؿبماٌػؿشماظعاممواٌراجعماًارجلمم(ػد)

اظلقادداتشمواظدـظؿشمواإلجدراءاتماظؼائؿدةشمممممشموتؼدؼرمآثارمادؿـؿاجاتفامسؾكم(اٌاسبةمبصقرةمربددة

مـشطني؛اظرصدماظإلذرافموظمسيماظقضتماٌـادبموإخضاعماظؿـػقذمتقصقاتماٌراجعة

اظؿلطدمعـمأنمعؽؿبماٌػؿشماظعاممؼؾؿزممباٌعداؼريماظدوظقدةمظؾؿراجعدةماظداخؾقدةماظديتماسؿؿددػامرؤدداءممممممممم(و)

ظؽماظؾـدؽماظددوظلمواظؽقاغداتماألخدرىمضدؿـمممممماٌراجعةمسيماألعؿماٌؿقدةشمواظقطاالتماٌؿكصصةشموطذ

معـظقعةماألعؿماٌؿقدة؛

مواالحؿقدالمادؿعراضمغؿائجماظؿقؼقؼاتمبشلنماياالتماٌػرتضةمأوماظػعؾقةمظلقءماإلدارةشمواٌكاظػاتمم(ز)

مورصدمعلموظقاتماٌؿابعة؛

قدالمالحؼدًامإديمىـدةممممٌُادؿعراضمتؼرؼرماظـشاطماظلـقيمٌؽؿبماٌػؿشماظعامماٌؼدممإديماٌددؼرماظعداممواممم(ح)

ماٌاظقة؛

ادؿعراضمأداءمعؽؿبماٌػؿشماظعامموصعاظقؿفشموضؿانماالتلاقمعدعماًطدطماٌعؿؿددةموعدعمعقـداقمػدذامممممممم(ط)

ماٌؽؿب؛
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ماظؿلطدمعـمأنماٌقاردماٌؿاحةمٌؽؿبماٌػؿشماظعاممطاصقةمظؿؾؾقةماحؿقاجاتماٌـظؿة؛م(ي)

مقرةمحلؾؿامتراهمعـادؾا؛تزوؼدماٌدؼرماظعاممواٌػؿشماظعاممباٌشم(ك)

م

متشؽقؾماظؾفـةم-2

م

.ماألسضداءمواألعدنيممموؼعنيماٌدؼرماظعاممطدؾم.متؿلظػماظؾفـةمعـمزيلةمأسضاءمخارجقنيموعـمأعنيمحبؽؿمعـصؾفم

ودبؿدارمم.مأوماظؿقؼقدؼم/وؼؿؿماخؿقارماألسضاءمسؾكمأداسمعمػالتفؿمطػـقنيمرصقعلماٌلؿقىمسيمذبالماٌراجعدةموم

م.وؼقصرماٌػؿشماظعاممخدعاتماألعاغةمظؾفـة.ماظؾفـةمرئقلفا

م

معدةماظقالؼة-م4
م
م.ٌامؼرتلؼفماٌدؼرماظعامؼعؿؾماألسضاءمظػرتةمدـؿنيمضابؾةمظؾؿفدؼدمٌدةمدـةمواحدةمأومأطـرموصؼًامم

م

ماالجؿؿاساتم-5
م

ومبؼددورمم.مميؽـمأنموؿؿعماظؾفـةمثالثمأومأربعمعدراتمسيماظلدـةموصؼدًامٌدامؼرتلؼدفمرئقلدفاممممممم(0)

م.اظرئقسمأنمؼدسقمإديمسؼدماجؿؿاساتمإضاصقةمإذامعامرأىمذظؽمعـادؾا

اٌػؿشماظعاممبايؼمسيمأنمؼطؾبمإديمرئقسماظؾفـةمتقجقفماظدسقةمظعؼدماجؿؿداعمإذامعداممممؼؿؿؿعم(2)

مدستماياجةمإديمذظؽ؛

عـماٌػرتضمأنمؼشاركماألسضاءماًؿلةمذيقعًامسيمطؾماجؿؿاعمظؾفـةشمسؾكمأنماالجؿؿاساتمم(2)

م.حبؼماظؿصقؼت(ماظعاماٌػؿشم)والمؼؿؿؿعمأعنيماالجؿؿاعمم.ميؽـمأنمتـعؼدمبـصابمعمظػمعـمثالثةمأسضاء

م

ماظؿؼارؼرمواظصالحقاترصعمم-6

م

وؼزودماٌدؼرماظعاممىـةماٌاظقةمبـلكةمعـماظؿؼرؼدرمم.مترصعماظؾفـةمتؼارؼرػامإديماٌدؼرماظعامموتقجفمطؾماظؿؼارؼرمإظقفم

آخرشمحلؾؿامتؼررماظؾفـدةشممموؼدسكمرئقسماظؾفـةمأومسضق.ماظلـقيمظؾفـةشمعشػقسًامبؿعؾقؼاتفمسؾقفشمإنموجدت

م:وتؿؿؿعماظؾفـةمباظصالحقاتماظؿاظقة.مإديمدورةمىـةماٌاظقةمظعرضماظؿؼرؼرماظلـقيمظؾفـة
م

م؛ايصقلمسؾكمطؾماٌعؾقعاتماظضرورؼةمواظؿشاورمعؾاذرةمععماٌػؿشماظعامموعقزػقفم(0)

م؛اإلرالعمسؾكمطؾماظؿؼارؼرمووثائؼماظعؿؾماظصادرةمسـمعؽؿبماٌػؿشماظعامم(2)

اظؿؿاسمأؼةمععؾقعاتمهؿاجفامعـمأيمعقزػشموعطاظؾةمذيقعماٌقزػنيمباظؿعداونمبشدلنمأيمممم(2)

م؛رؾبمتؿؼدممبفماظؾفـة

ايصقلمسؾكماٌشدقرةماظػـقدةماٌلدؿؼؾةموضدؿانمحضدقرمأذدكا مخدارجقنيمعدـمأصدقابممممممممممم(4)

م.اظؿفاربمواًخلاتماٌػقدةمإذامطانمذظؽمضرورؼا

 م
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م2اٌؾقؼم

م

 تشكيل اؼلجنة

م

سؾكمتقصقةمعـماٌراجعماًارجلماظلابؼموإسؿااًلمالظؿزامماٌـظؿةمأعدامماظددورةماٌائدةمظؾفـدةماٌاظّقدةشمأغشدلممممممممابـاًءم-0

شمضؿتماظؾفـةم2117سامموعـذمإغشاءماظؾفـةموحؿكمغفاؼةمم.2112غقلانم/اٌدؼرماظعاممىـةماٌراجعةمسيماٌـظؿةمسيمأبرؼؾ

شدتمسضقّؼةماظؾفـةمعؼؿصرةمصؼطممش2118طاغقنماظـاغلم/وسيمؼـاؼر.مسيمصػقصفامعزجيًامعـماألسضاءماظداخؾقنيمواًارجقني

م.ظدظقؾماظؿعؾقؿاتماإلدارّؼةم046وؼردمتشؽقؾماظؾفـةمواخؿصاصاتفامسيماٌرصؼمجقؿمعـماظؼلؿم.مسؾكماألسضاءماًارجقني

م

(ماالدددؿــائّقة)اظديتماسؿؿددػاماٌدممترمسيمدورتدفمممممم(2100-2119)ةمظؿفدؼددماٌـظؿدةممموصؼدًامًطدةماظعؿدؾماظػقرّؼدممممم-2م

ىـةماٌراجعةمؼعّقـفاماٌدؼرماظعامموتؽقنمعمّظػةمعـمأسضاءمذيقعفؿمعـماًدارجموؼقاصدؼمسؾدقفؿمممم"اًاعلةمواظـالثنيشمصننم

وضدممتمأّولمتعقنيممبقجبمػذاماظـظداممم(م29-2ةمخطةماظعؿؾماظػقرّؼ"م)سؾكمتقصقةماٌدؼرماظعامموىـةماٌاظّقةمااجملؾسمبـاًء

م.2101سيماظعامم

م

م:سؾكماظـققماظؿاظلم2102طانمتشؽقؾماظؾفـةمسيماظعامم-م2
م

م(2102حزؼرانم/مرئقسمحؿكمؼقغققم)م E. Oukoماظلقدم:األسضاء

م(2102أؼارم/مرئقسمعـمعاؼقم)م C. Andreasenاظلقدمم

م(2102محزؼران/معـمؼقغققم)م C Dittmeierماظلقدة

ماظلقدمسؾلمخان

مF. Ndiayeاظلقدةم

مS. Zimmermannماظلقد

م

ماٌػؿشماظعامم(حبؽؿمعـصؾف)األعنيم

م

م


