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fro.oaf.www

FC 151/23

2

ادلوجزم

م


تعرضمػذهماظوثقؼةماحلاظةماحملدّثةمظؾؿوصقاتماظيتمملمتُـػّذمبعدمواظيتمضدّعؿفاماظؾفـةميفمدوراتفاماظلابؼة.

اظؿوجقفاتمادلطؾوبةمعنمجلـةمادلاظقةم

م


اظؾفـةةةةةةةةمعةةةةةةةدسوةمإىلمأنمحتةةةةةةةقطمسؾؿةةةةةةةاًمبادلعؾوعةةةةةةةاتماظةةةةةةةواردةميفمػةةةةةةةذهماظوثقؼةةةةةةةةم.
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احلالة

التوصية

أوالً -ادلركز ادلالي
تقرير الدورة السابعة واألربعني بعد ادلائة للجنة ادلالية  -الوثيقةمCL 145/7

م
م
إنماظؾفـةمرؾؾتمعنماألعاغةمإسدادمتؼرؼرمسنمحاظةماسؿؾاراتمادلـظؿةميفمعامؼؿعؾّقمبوضعمإرةارمظؾؿلةاةظةمواظرضابةةماظداخؾقةةم دةةقُؼدّمماظؿؼرؼةةرمإىلمدورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعمسؼةةدػاميفم
غوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم3102م(اظؾـدم.)31
ؼُعرضمسؾقفاميفمدورتفاماظعادؼةماظؼادعة،م
م
ماظػؼرةم9م– الوثيقةمCL 146/3

تقرير الدورة الثامنة واألربعني بعد ادلائة للجنة ادلالية
م
إنماظؾفـةمأؼّدتمتوصقةمادلؤمترميفمدورتهماظـاظـةمواظةـثثني،مادلعدّظةةم ةامؼؿؿاذةىمواجلةدومماظةزع ماجلدؼةدمالجؿؿاسةاتم
األجفزةماظرئادقةمإلحاظةمرؾؾاتمادؿعادةمحؼوقماظؿصوؼتمإىلمادلدؼرماظعاممظؽةيميقؾةفاممبةمدورهمإىلمجلـةةمادلاظقةةميفماظةدورةم
اظيتمتعؼدػاميفمصصلماظربقعميفمدـواتماغعؼادمادلؤمتر؛مورؾؾتمإىلمجلـةماظشؤونماظددةؿورؼةمواظؼاغوغقةةماظـظةرميفماجلواغةبم
اظؼاغوغقةمهلذهمادللأظةم اميفمذظكمععرصةمعامإذامطانمػذامؼلؿوجبمإجراةمأيمتغقرياتميفماظـصوصماألدادقةمظؾؿـظؿة.م
م
ماظػؼرةم01م
إنماظؾفـةمرؾؾتمعنماألعاغةمأنمتؼدّممخقاراتمبدؼؾةمدلعاجلةمثغرةماظؿؿوؼلميفماظؿزاعاتماظؿغطقةماظطؾقةمبعدماغؿفاةماخلدعةة،م
اميفمذظكماضرتاحاتمعنمذأغفامأنمتػضيمإىلمختػقضمػذهماالظؿزاعات،مصضثًمسنمتؼدؼممبقاغاتمإضاصقةمتؿعؾةقمبادللةأمظة،م
اميفمذظكموسؾىموجهماخلصوصمترطقؾةمأسضاةماخلطةموصوائدػامظؽيمتـظرمصقفاماظؾفـةميفمدورتفاماظعادؼةماظؿاظقة.مم
م
 -اظػؼرةم03

م
دةةقُـظرميفماظؾـةةدمخةةثممدورةمجلـةةةماظشةةؤونماظددةةؿورؼةم
واظؼاغوغقةمادلزععمسؼدػاميفمأطؿوبر/تشرؼنماألوّمم.3102م

م
د ةؿُؼدّممادلعؾوعةةاتميفمدورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعمسؼةةدػاميفم
غوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم3102م(اظؾـدم)5
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احلالة
التوصية
م
م
إنماظؾفـةم(بشأنمتؼرؼرمسةنماالدةؿـؿاراتميفمدةـةم)3103مرؾؾةتممعةنماألعاغةةماظـظةرميفمإعؽاغقةةمزؼةادةمعلةؿوىمرةاررم د ةؿُؼدّممادلعؾوعةةاتميفمدورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعمسؼةةدػاميفم
عاؼو/أؼارم3102مضؿنماظؿؼرؼرمسنماالدؿـؿاراتميفم.3102م
ادؿـؿاراتفاميفمضوةمحتلنيمعـاخماالدؿـؿار.مم
م
-ماظػؼرةم05

ثانياً -ادلسائل ادلتعلّقة بادليزانية
– الوثيقة CL 141/9

تقرير الدورة الثامنة والثالثني بعد ادلائة للجنة ادلالية
م
م
إنماظؾفـةم(يفمعامخيصماظؿدابريماظراعقةمإىلمحتلنيمتـػقذمدقادةمادلـظؿةمبشةأنمتؽةاظقاماظةدسم)،متطؾّعةتممإىلمادةؿعراضم د ةؿُؼدّممادلعؾوعةةاتميفمدورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعمسؼةمدػاميفم
ادلؼرتحاتميفمدورةمعؼؾؾةمظؾؿكػقامعنمورأةمادلكاررمادلرتؾطةمحباالتماظعفزمواخللائرميفمإرارمعشارؼعمحلابماألعاغة.م غوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم3102م(اظؾـدم.)8
م
 اظػؼرةم39م– الوثيقةمCL 146/3

تقرير الدورة الثامنة واألربعني بعد ادلائة للجنة ادلالية
م
م
إنماظؾفـةم(يفمعامخيصمتؼرؼرماإلدارةماخلؿاعيمسنمتـػقذمخطةماظعؿلماظػورؼةموسؿؾقةمإصةثحمعـظؿةةماألشذؼةةمواظزراسةةم)،م د ةقُعرضماظؿؼرؼةةرميفمدورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعمسؼةةدػاميفم
غوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم3102م(اظؾـدم.)1
رؾؾتمأنمؼُعرضمتؼرؼرمسنمغػؼاتمخطةماظعؿلماظػورؼةميفمدـةم3102مسؾىمدورةماخلرؼامظؾفـةمادلاظقة.مم
م
 -اظػؼرةم01م
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احلالة
التوصية
م
م
دةةؿُعاامادلعؾوعةةاتماإلمضةةاصقةمادلطؾوبةةةميفمتؼرؼةةرماخلطةةةم
إنماظؾفـةم(يفمعامخيصماظؿؼرؼرماظؿوظقػيمالدؿعراضمعـؿصامادلدّةمظعامم:)3103م
م
عؿودطةماألجلمظؾعامم3102مودةؿُؼدّمميفمدورةمجلـةةمادلاظقةةم
 تؿطؾعمإىلماظؿؼارؼرمادلؼؾؾةماظيتمؼـؾغيمأنمتؿضؿنمععؾوعاتمحملّـةمسنمضقاسماألداةمادلاظيميفمتلؾقمماظـؿةائ ماظؿـظقؿقةةمادلزععمسؼدػاميفمربقعم.3105
بعدمزؼادةمتطوؼرممنوذجمادلقزاغقةماظؼائؿةمسؾىماظـؿائ ؛
 تطؾبم اظػصلمبوضوحمبنيمأداةمادلؽؿبماإلضؾقؿيمآلدةقامواحملةقطماهلةاداموادلؽؿةبماإلضؾقؿةيماظػرسةيمجلـةوبمشةربماحملقطماهلادا.
م
ماظػؼرةم09مم
م
إنماظؾفـةم(يفمعامخيصّماظؿؼرؼرماظلـويمسنمأداةمادلقزاغقةموسؿؾقاتماظـؼلمبنيماظربغاع موأبةوابمادلقزاغقةةميفمصةرتةماظلةـؿنيم د ةؿُؼدّممادلعؾوعةةاتميفمدورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعمسؼةةدػاميفم
-3103م)3102مرؾؾتم بأنمتؿضؿنماظؿؼارؼرمادلؼؾؾةمعؤذةراًمسؾةىماإلغػةاقماظػعؾةيمحؿةىمتارخيةهميفمطةلمبةابمعةنمأبةوابم غوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم3102م(اظؾـدم.)1
ادلقزاغقة.م
م
-ماظػؼرةم30
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التوصية
م
إنماظؾفـةم(يفمعامخيصماإلرةارماالدةرتاتقفيمادلراجةعمواخلطةةمادلؿودةطةماألجةلمظؾػةرتةم3101-3102موبرغةاع ماظعؿةلم
وادلقزاغقةمظؾػرتةم)3105-3102مرؾؾتمإجراةمادؿعراضمذاعلميفمدورتفاماظيتمدؿعؼدميفمأطؿوبر/تشرؼنماألومم3102مبشأنم
عامؼؾي:م
م
 جتدؼدمعواردمصـدوقمرأسمادلامماظعاعلموحلابماالحؿقاريماخلاص؛ اخلقاراتمادلطروحةمدلعاجلةمصفةوةم اظؿؿوؼةلماظةيتمتشةوبماظؿزاعةاتماظؿغطقةةماظطؾقةةمبعةدماغؿفةاةماخلدعةةموصةـدوقمعدصوساتمإغفاةماخلدعة.

احلالة

ثالثاً -ادلوارد البشرية
– الوثيقةمCL 146/3

تقرير الدورة الثامنة واألربعني بعد ادلائة للجنة ادلالية
م
م
دقُؼدّمماظؿؼرؼرمادلرحؾيمإىلمدورةمجلـةمادلاظقةةمادلزعةعمسؼةدػام
إنماظؾفـة:م
م
يفمغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم3102م(اظؾـدم.)00
 رحّؾتمبؿؼدؼممحزعةمبقاغاتمذاعؾةموحدؼـةمسنمادلواردماظؾشرؼةميفماظدوراتماظؼادعة،مععمذرحمواضحمألسدادمادلةوزػنيماحلاظقنيميفمسثضؿفممباظوزائامادلؿوظةميفمبرغاع ماظعؿلموادلقزاغقة؛
 رؾؾتمععؾوعاتمساجؾةموزؼادةماظشػاصقةميفمعامؼؿعؾّقمباإلسثنمسنماظوزائاماظشاشرةمواظؿعققـات؛ رؾؾتمأنمتػقصمجلـةمادلاظقةماظلقادةماجلـلاغقةماظؿؽؿقؾقةمادللؿؼؾؾقةم فردماالغؿفاةمعـفا؛ رؾؾتمادلزؼدمعنمادلعؾوعاتمسنماخلططماظثزعةمظؾـاةمضدراتمظؾؿكطقطماالدرتاتقفيمظؾؼوةماظعاعؾةميفمادلـظؿة؛ رؾؾتمادلزؼدمعنمادلعؾوعاتمواظؿقؾقلمسنماظـلؾةمادلثئؿةمبنيموزائاماخلدعةماظعاعةمواظوزائاماظػـقة.مم
-ماظػؼرةم38
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احلالة

التوصية

رابعاً -اإلطار اإلداري وادلتصل بنظم ادلعلومات
– الوثيقةمCL 144/12

تقرير الدورة الثالثة واألربعني بعد ادلائة للجنة ادلالية
م
إنماظؾفـةم(يفمعامخيصماظؿؼرؼرمادلرحؾيمادلؿعؾّقمبؿـػقذمإرارمادارةمادلكاررمادلؤدلقة)مرؾؾتمعنماألعاغةمتلرؼعمسفؾةماظؿؼدمم
ظضؿانماظؿـػقذماظؽاعلمإلرارمإدارةمادلكاررمادلؤدلقةمبـفاؼةمسامم3102ميفماظوضتماحملدد.مم
م
ماظػؼرةم33مم
– الوثيقةمCL 146/3

م
د ةؿُؼدّممادلعؾوعةةاتماحملدّثةةةمإىلمدورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعم
سؼدػاميفمغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم3102مضؿنمبـدمحومممإرارم
ظؾؿلاةظةمواظرضابةماظداخؾقةم(اظؾـدم.)31

تقرير الدورة الثامنة واألربعني بعد ادلائة للجنة ادلالية
م
م
دقُؼدّمماظؿؼرؼرمادلرحؾيمإىلمدورةمجلـةمادلاظقةةمادلزعةعمسؼةدػام
إنماظؾفـةم(يفمعامخيصماظؿؼرؼرمادلرحؾيمسنماظـظامماظعادليمإلدارةمادلوارد):م
م
يفمغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم3102م(اظؾـدم.)02
 رؾؾتمعنماألعاغةمأنمتواصلمرصدماظـغراتموادلكاررمادلوجودةميفماظؼدراتمطؿامحددػامعؽؿبمادلػؿشماظعام؛ رؾؾتم عنماألعاغةمأنمتؼدممأؼضاًمادلزؼدمعنماظؿػاصقلمسنمترتقؾةاتمعةامبعةدمسؿؾقةةماظؿـػقةذمواظؿؽةاظقام ةاميفمذظةكميفماظؾابمادلؿعؾقمباإلغػاقماظرأمساظيمسؾىمحنومعامػومواردميفمبرغاع ماظعؿلموادلقزاغقةمادلؼرتحمظؾػرتةم-3102م.3105
م
-ماظػؼرةم23
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احلالة

التوصية

خامساً -اإلشراف
تقرير الدورة السابعة واألربعني بعد ادلائة للجنة ادلالية – الوثيقةمCL 145/7

إنماظؾفـةم(بشأنماظؿؼدممسؾىمصعقدمبرغاع ماإلضرارمادلاظي)مرؾؾتمأنمتعرضماظؿؼارؼرمادلرحؾقةمسنمتـػقذمبرغاع ماإلضرارمادلاظيم دقُؼدّمماظؿؼرؼرمادلرحؾيمإىلمدورةمجلـةمادلاظقةةمادلزعةعمسؼةدػام
يفمغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم3102م(اظؾـدم.)08
سؾىماظؾفـةميفمدوراتفاماظؼادعة.م
م
ماظػؼرةم53– الوثيقةمCL 146/3

تقرير الدورة الثامنة واألربعني بعد ادلائة للجنة ادلالية
م
إنماظؾفـةم(بشأنماظؿؼرؼرماظلـويمظؾفـةمادلؾاداماألخثضقة):م
م
 رؾؾت،مسـدمتؼدؼمماظؿؼارؼرماظلـوؼةميفمادللؿؼؾل،مأنمؼُؿاحمأؼضاًمتؼرؼرمادللؤوممسةنمامظشةؤونماألخثضقةةمظؾفـةةمادلاظقةةموأذارتمإىلمأنماألعاغةمدوفمتـظرميفمػذاماظطؾةبميفمضةوةمادلؿاردةاتمادلؿؾعةةميفمعـظؿةاتمأخةرىميفمعـظوعةةماألعةمم
ادلؿقدة؛
 ورؾؾتمأنم ؼؿضؿنماظؿؼرؼرمادلؼؾلمظؾفـةمادلؾاداماألخثضقةمععؾوعاتمسنماخلربةمادلؽؿلؾةمخثمماظلـةماألوىلمعنمتـػقةذمبرغاع ماإلضرارمادلاظي.م
م
-ماظػؼرةم28

م
د ةؿُعاامادلعؾوعةةاتماإلضةةاصقةمادلطؾوبةةةميفماظؿؼرؼةةرماظلةةـويم
ادلؼؾلمظؾفـةمادلؾاداماألخثضقةمودقُؼدّمميفمدورةمجلـةمادلاظقةم
ادلزععمسؼدػاميفمربقعم.3102
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احلالة
التوصية
م
م
إنماظؾفـةم(بشأنماظؿؼرؼرماظلـويمظؾؿػؿشماظعام)مباظـلؾةمإىلمسرضماظؿؼرؼرماظلـويمدلؽؿبمادلػؿشماظعامميفمادللؿؼؾل،مرؾؾةتمم د ةؿُعاامادلعؾوعةةاتماإلضةةاصقةمادلطؾوبةةةميفماظؿؼرؼةةرماظلةةـويم
أنمتؼدمماإلدارةميفماظوضتمغػلهمتؼرؼراًمسنموضعماإلجراةاتمادلؿكذةمدلعاجلةماظؿوصقاتمادلعؾّؼةمعـذموضتمروؼلٍميفمعةامؼؿعؾّةقم ادلؼؾلمظؾؿػةؿّشماظعةاممودةقُؼدّمميفمدورةمجلـةةمادلاظقةةمادلزعةعم
سؼدػاميفمربقعم.3102
بادلكاررماظعاظقة.م
م
ماظػؼرةم21م
م
إنماظؾفـةم(يفمعامخيصّمجلـةمادلراجعةميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم–ماظؿؼرؼرماظلـويمظؾؿدؼرماظعاممسنمدـةم)3103مرؾؾةتمم د ةؿُؼدّممادلعؾوعةةاتماحملدّثةةةمإىلمدورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعم
عنماألعاغةمأنمتؼدّممإىلماظؾفـةمتؼرؼراًمسنمآخرمعاماتُكذمعنمإجراةاتمبشانمأوضاعمتوصةقاتمجلـةةمادلراجعةةميفمادلـظؿةةمإىلم سؼدػاميفمغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم3102م(اظؾـدم.)01
دورتفاماظعادؼةماظؿاظقةميفمخرؼامسامم.3102مم
م
ماظػؼرةم23م
م
إنماظؾفـةم(يفمعامخيصماظؽشامسنمتؼارؼرمادلراجعةماظداخؾقة)متطؾعتمإىلمأنمحتصل،ميفماظؿؼرؼرماظلةـويمدلؽؿةبمادلػةؿشم دؿُعاامادلعؾوعاتمادلطؾوبةميفماظؿؼرؼرماظلـويمادلؼؾلمظؾؿػةؿّشم
اظعاممودقُؼدّمميفمدورةمجلـةةمادلاظقةةمادلزعةعمسؼةدػاميفمربقةعم
اظعامميفم،3102مسؾىمآخرمعامحدثميفمتـػقذماظلقادةماحلاظقةمظؾؽشامسنمتؼرؼرمادلراجعةماظداخؾقةميفمادلـظؿة.مم
م
.3102
-ماظػؼرةم22م
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احلالة
التوصية
م
م
إنماظؾفـةم(بشأنمادؿعراضماالجفزةماظددؿورؼةمادلـشأةم وجبمادلادةم02معنماظددؿورمظؿؿؽقـفامعةنمااردةةمدةؾطةمعاظقةةم دقُؼدّمماظؿؼرؼرمإىلمدورةمجلـةمادلاظقةمادلزععمسؼدػاميفمخرؼةام
وادارؼةمأطربمععمبؼائفامضؿنمإرارمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة)مالحظتمأنماإلدارةمػيماآلنمبصددمتطؾقةقماظؿوصةقاتماظةواردةم .3102
وادلؾقّـةميفمادلرصقماظـاغيمعنماظوثقؼةمFC 148/21م وبصورةمساعةميفماظػؼرةم31معنماظوثقؼةمذاتفا،موػيمتـدرجميفمإرارمدةمؾطةم
اإلدارة،مورؾؾتمأنمؼعرضمسؾىماظؾفـة،ميفمدورةمالحؼةمعنمدوراتفا،متؼرؼرمسنمػذامادلوضةوع،مسؾةىمأنمؼـةدرجمإذامأعؽةنم
ضؿنمتؼرؼرماألعاغةمسنمعؿابعةمخطةماظعؿلماظػورؼة.مم
م
ماظػؼرةم51مم
م
إنماظؾفـةم(يفمعامخيصماظؿؼرؼرمادلرحؾيمسنمدريماظعؿلميفمتـػقذمتوصقاتمادلراجعماخلارجي)متطؾعتمإىلمأنمتؿؾؼةىمتؼرؼةراًمم دقُؼدّمماظؿؼرؼرمادلرحؾيمإىلمدورةمجلـةمادلاظقةةمادلزعةعمسؼةدػام
يفمغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم3102م(اظؾـدم.)02
عرحؾقاًمحمدثا،مؼؿضؿنمآخرمتعؾقؼاتمادلراجعماخلارجيميفمدورتفاماظعادؼةماظؼادعةميفمسامم.3102مم
م
-ماظػؼرةم53

ادلسائل األخرى
– الوثيقةمCL 144/12

تقرير الدورة الثالثة واألربعني بعد ادلائة للجنة ادلالية
م
م
إنماظؾفـةم(يفمعامخيصمغف مالدؿعراضمتؼارؼرموحدةماظؿػؿقشمادلشرتطة)مرؾؾتمعنماألعاغةمإسدادمتؼرؼةرمعةموجزمسةنمحاظةةم دةةقُؼدّمماظؿؼرؼةةرمإىلمدورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعمسؼةةدػاميفم
تـػقذمتوصقاتموحدةماظؿػؿقشمادلشرتطةمبشأنمادللائلمادلؿعؾؼةمبوالؼةماظؾفـة،موأنمؼدرجمعـةلمػةذاماظؿؼرؼةرمطؾـةدمثابةتميفم غوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم3102م(اظؾـدم.)30
جدوممأسؿاممجلـةمادلاظقة.م
م
–ماظػؼرةم.23مم

