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مادلوجز
م

 تعرضمػذهماظوثقؼةماحلاظةماحملّدثةمظؾؿوصقاتماظيتمملمُتـّػذمبعدمواظيتمضّدعؿفاماظؾفـةميفمدوراتفاماظلابؼة. 

 
 

ماظؿوجقفاتمادلطؾوبةمعنمجلـةمادلاظقة
م

 أنمحتةةةةةةةقطمسؾؿةةةةةةةًامبادلعؾوعةةةةةةةاتماظةةةةةةةواردةميفمػةةةةةةةذهماظوثقؼةةةةةةةةمممممإىلاظؾفـةةةةةةةةمعةةةةةةةدسوةمم. 
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 احلالة التوصية

 ادلاليادلركز   -أواًل

 CL 145/7مالوثيقة - للجنة ادلالية ادلائةتقرير الدورة السابعة واألربعني بعد 
م
األعاغةمإسدادمتؼرؼرمسنمحاظةماسؿؾاراتمادلـظؿةميفمعامؼؿعّؾقمبوضعمإرةارمظؾؿلةاةظةمواظرضابةةماظداخؾقةةممممممعنمرؾؾتماظؾفـةإنم

مُؼعرضمسؾقفاميفمدورتفاماظعادؼةماظؼادعة،
م
م9اظػؼرةمم-

م
دورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعمسؼةةدػاميفممممإىلمماظؿؼرؼةةرمؼّددةةُق

 (.31اظؾـدم)م3102تشرؼنماظـاغيم/غوصؿرب

 CL 146/3مالوثيقة –للجنة ادلالية  ادلائةربعني بعد نة واألتقرير الدورة الثام
م
اجلدؼةدمالجؿؿاسةاتمممتوصقةمادلؤمترميفمدورتهماظـاظـةمواظةـثثني،مادلعّدظةةم ةامؼؿؿاذةىمواجلةدومماظةزع ممممممممأّؼدتاظؾفـةمإنم

جلـةةمادلاظقةةميفماظةدورةمممممإىلمهرودبةممادلدؼرماظعاممظؽةيميقؾةفامممإىلحؼوقماظؿصوؼتممةداعؿدامتاؾؾرمةظاحإلاألجفزةماظرئادقةم

جلـةماظشؤونماظددةؿورؼةمواظؼاغوغقةةماظـظةرميفماجلواغةبممممممإىلمورؾؾتاظيتمتعؼدػاميفمصصلماظربقعميفمدـواتماغعؼادمادلؤمتر؛م

م.ظؾؿـظؿةماألدادقةاميفمذظكمععرصةمعامإذامطانمػذامؼلؿوجبمإجراةمأيمتغقرياتميفماظـصوصم مادللأظةاظؼاغوغقةمهلذهم
م
 01اظػؼرةمم-

م
دةةُقـظرميفماظؾـةةدمخةةثممدورةمجلـةةةماظشةةؤونماظددةةؿورؼةمممم

 .م3102تشرؼنماألّومم/واظؼاغوغقةمادلزععمسؼدػاميفمأطؿوبر

م
ثغرةماظؿؿوؼلميفماظؿزاعاتماظؿغطقةماظطؾقةمبعدماغؿفاةماخلدعةة،ممعنماألعاغةمأنمتؼّدممخقاراتمبدؼؾةمدلعاجلةممرؾؾتماظؾفـةإنم

م،ظةتؼدؼممبقاغاتمإضاصقةمتؿعؾةقمبادللةأممختػقضمػذهماالظؿزاعات،مصضًثمسنممإىل اميفمذظكماضرتاحاتمعنمذأغفامأنمتػضيم

م.مادؼةماظؿاظقة اميفمذظكموسؾىموجهماخلصوصمترطقؾةمأسضاةماخلطةموصوائدػامظؽيمتـظرمصقفاماظؾفـةميفمدورتفاماظع
م

 03اظػؼرةم -

م
دةةُؿؼّدممادلعؾوعةةاتميفمدورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعمسؼةةدػاميفمم

 (5اظؾـدم)م3102تشرؼنماظـاغيم/غوصؿرب
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 احلالة التوصية
م
عؽاغقةةمزؼةادةمعلةؿوىمرةاررمممممإعةنماألعاغةةماظـظةرميفمممممرؾؾةتمم(3103تؼرؼرمسةنماالدةؿـؿاراتميفمدةـةمممممنأشب)ماظؾفـةإنم

م.مرادؿـؿاراتفاميفمضوةمحتلنيمعـاخماالدؿـؿا
م
 05اظػؼرةمم-

 

م
ادلاظقةةةمادلزعةةعمسؼةةدػاميفمدةةُؿؼّدممادلعؾوعةةاتميفمدورةمجلـةةةم

 .م3102ضؿنماظؿؼرؼرمسنماالدؿـؿاراتميفمم3102ارمأؼ/عاؼو

 ادلسائل ادلتعّلقة بادليزانية  -ثانيًا

 CL 141/9 الوثيقة  –تقرير الدورة الثامنة والثالثني بعد ادلائة للجنة ادلالية 
م

ادةؿعراضمممإىلمتطّؾعةتمم،(حتلنيمتـػقذمدقادةمادلـظؿةمبشةأنمتؽةاظقاماظةدسمممممإىلاظؿدابريماظراعقةممصخيماعميف)إنماظؾفـةم

م.ادلؼرتحاتميفمدورةمعؼؾؾةمظؾؿكػقامعنمورأةمادلكاررمادلرتؾطةمحباالتماظعفزمواخللائرميفمإرارمعشارؼعمحلابماألعاغة
م

م39ماظػؼرة -

م
دػاميفمدةةُؿؼّدممادلعؾوعةةاتميفمدورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعمسؼةةم

 (.8اظؾـدم)م3102تشرؼنماظـاغيم/غوصؿرب

 CL 146/3مالوثيقة –تقرير الدورة الثامنة واألربعني بعد ادلائة للجنة ادلالية 
م

،م(تؼرؼرماإلدارةماخلؿاعيمسنمتـػقذمخطةماظعؿلماظػورؼةموسؿؾقةمإصةثحمعـظؿةةماألشذؼةةمواظزراسةةمممممصخيماعميف)مإنماظؾفـة

م.مسؾىمدورةماخلرؼامظؾفـةمادلاظقةم3102يفمدـةمماظػورؼةمظعؿلغػؼاتمخطةمامسنأنمُؼعرضمتؼرؼرممرؾؾت
م

م01اظػؼرةم -

م
دةةُقعرضماظؿؼرؼةةرميفمدورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعمسؼةةدػاميفممم

 (.1اظؾـدم)م3102تشرؼنماظـاغيم/غوصؿرب
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 احلالة التوصية
م

م(:3103دؿعراضمعـؿصامادلّدةمظعاممالاظؿؼرؼرماظؿوظقػيممصخيماعميف)إنماظؾفـةم
م

ؼـؾغيمأنمتؿضؿنمععؾوعاتمحمّلـةمسنمضقاسماألداةمادلاظيميفمتلؾقمماظـؿةائ ماظؿـظقؿقةةمممماظؿؼارؼرمادلؼؾؾةماظيتمإىلمتؿطؾع -

 بعدمزؼادةمتطوؼرممنوذجمادلقزاغقةماظؼائؿةمسؾىماظـؿائ ؛

اظػصلمبوضوحمبنيمأداةمادلؽؿبماإلضؾقؿيمآلدةقامواحملةقطماهلةاداموادلؽؿةبماإلضؾقؿةيماظػرسةيمجلـةوبمشةربمممممممممتطؾبم -

 .احملقطماهلادا
م
م09اظػؼرةمم-

م
ضةةاصقةمادلطؾوبةةةميفمتؼرؼةةرماخلطةةةمممدةةُؿعاامادلعؾوعةةاتماإلم

ودةُؿؼّدمميفمدورةمجلـةةمادلاظقةةممممم3102عؿودطةماألجلمظؾعامم

 .3105ادلزععمسؼدػاميفمربقعم

م
يفمعامخيّصماظؿؼرؼرماظلـويمسنمأداةمادلقزاغقةموسؿؾقاتماظـؼلمبنيماظربغاع موأبةوابمادلقزاغقةةميفمصةرتةماظلةـؿنيممممم)إنماظؾفـةم

بأنمتؿضؿنماظؿؼارؼرمادلؼؾؾةمعؤذةرًامسؾةىماإلغػةاقماظػعؾةيمحؿةىمتارخيةهميفمطةلمبةابمعةنمأبةوابممممممممممممرؾؾت(م3102م-3103

م.ادلقزاغقة
م
 30اظػؼرةمم-

م
دةةُؿؼّدممادلعؾوعةةاتميفمدورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعمسؼةةدػاميفمم

 (.1اظؾـدم)م3102تشرؼنماظـاغيم/غوصؿرب
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 احلالة التوصية
م

وبرغةاع ماظعؿةلمممم3101-3102خلطةةمادلؿودةطةماألجةلمظؾػةرتةممممماواإلرةارماالدةرتاتقفيمادلراجةعمممممصخيماعميف)إنماظؾفـةم

بشأنمم3102تشرؼنماألومم/إجراةمادؿعراضمذاعلميفمدورتفاماظيتمدؿعؼدميفمأطؿوبرمرؾؾت(م3105-3102وادلقزاغقةمظؾػرتةم

م:عامؼؾي
م

 اخلاص؛ماالحؿقاريجتدؼدمعواردمصـدوقمرأسمادلامماظعاعلموحلابم -

اظؿؿوؼةلماظةيتمتشةوبماظؿزاعةاتماظؿغطقةةماظطؾقةةمبعةدماغؿفةاةماخلدعةةموصةـدوقمممممممممممادلطروحةمدلعاجلةمصفةوةممماخلقارات -

 .عدصوساتمإغفاةماخلدعة

 

 

 ادلوارد البشرية  -ثالثًا

 CL 146/3مالوثيقة –تقرير الدورة الثامنة واألربعني بعد ادلائة للجنة ادلالية 

م
م:إنماظؾفـة

م
اظؾشرؼةميفماظدوراتماظؼادعة،مععمذرحمواضحمألسدادمادلةوزػنيممسنمادلواردمموحدؼـةبؿؼدؼممحزعةمبقاغاتمذاعؾةمرّحؾتم -

 يفمبرغاع ماظعؿلموادلقزاغقة؛احلاظقنيميفمسثضؿفممباظوزائامادلؿوظةم

 ؼادةماظشػاصقةميفمعامؼؿعّؾقمباإلسثنمسنماظوزائاماظشاشرةمواظؿعققـات؛ععؾوعاتمساجؾةموزرؾؾتم -

 عـفا؛ماالغؿفاة فردممادللؿؼؾؾقةمؽؿقؾقةأنمتػقصمجلـةمادلاظقةماظلقادةماجلـلاغقةماظؿرؾؾتم -

 ادلزؼدمعنمادلعؾوعاتمسنماخلططماظثزعةمظؾـاةمضدراتمظؾؿكطقطماالدرتاتقفيمظؾؼوةماظعاعؾةميفمادلـظؿة؛رؾؾتم -

 م.ادلزؼدمعنمادلعؾوعاتمواظؿقؾقلمسنماظـلؾةمادلثئؿةمبنيموزائاماخلدعةماظعاعةمواظوزائاماظػـقةمرؾؾت -
م
 38اظػؼرةمم-

م
دورةمجلـةمادلاظقةةمادلزعةعمسؼةدػامممممإىلاظؿؼرؼرمادلرحؾيمدُقؼّدمم

 (.00اظؾـدم)م3102تشرؼنماظـاغيم/يفمغوصؿرب
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 احلالة التوصية

 اإلطار اإلداري وادلتصل بنظم ادلعلومات  -رابعًا

 CL 144/12مالوثيقة –بعد ادلائة للجنة ادلالية  واألربعنيتقرير الدورة الثالثة 
م

ؿؼدممظعنماألعاغةمتلرؼعمسفؾةمامرؾؾت(مادارةمادلكاررمادلؤدلقةمإراراظؿؼرؼرمادلرحؾيمادلؿعّؾقمبؿـػقذممصخيماعميف)إنماظؾفـةم

م.ميفماظوضتماحملددم3102ظضؿانماظؿـػقذماظؽاعلمإلرارمإدارةمادلكاررمادلؤدلقةمبـفاؼةمسامم
م
م33اظػؼرةمم-

م

م
دورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعممإىلمادلعؾوعةةاتماحملّدثةةةؼّدممُؿدةة

مإرارمضؿنمبـدمحوممم3102تشرؼنماظـاغيم/يفمغوصؿربسؼدػام

 .(31اظؾـدم)ظؾؿلاةظةمواظرضابةماظداخؾقةم

 CL 146/3مالوثيقة –تقرير الدورة الثامنة واألربعني بعد ادلائة للجنة ادلالية 
م

م(:سنماظـظامماظعادليمإلدارةمادلواردرحؾيمدلاؿؼرؼرمظامصخيماعميف)إنماظؾفـةم
م

 ـغراتموادلكاررمادلوجودةميفماظؼدراتمطؿامحددػامعؽؿبمادلػؿشماظعام؛عنماألعاغةمأنمتواصلمرصدماظمرؾؾت -

عنماألعاغةمأنمتؼدممأؼضًامادلزؼدمعنماظؿػاصقلمسنمترتقؾةاتمعةامبعةدمسؿؾقةةماظؿـػقةذمواظؿؽةاظقام ةاميفمذظةكميفممممممممممرؾؾت -

 .3105م-3102ظؾػرتةماظؾابمادلؿعؾقمباإلغػاقماظرأمساظيمسؾىمحنومعامػومواردميفمبرغاع ماظعؿلموادلقزاغقةمادلؼرتحم
م
 23اظػؼرةمم-

م
دورةمجلـةمادلاظقةةمادلزعةعمسؼةدػامممممإىلدُقؼّدمماظؿؼرؼرمادلرحؾيم

 (.02اظؾـدم)م3102تشرؼنماظـاغيم/يفمغوصؿرب
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 احلالة التوصية

 اإلشراف  -خامسًا

 CL 145/7مالوثيقة –تقرير الدورة السابعة واألربعني بعد ادلائة للجنة ادلالية 

أنمتعرضماظؿؼارؼرمادلرحؾقةمسنمتـػقذمبرغاع ماإلضرارمادلاظيممرؾؾت(مقدمبرغاع ماإلضرارمادلاظينماظؿؼدممسؾىمصعأبش)إنماظؾفـةم

م.سؾىماظؾفـةميفمدوراتفاماظؼادعة
م
 53اظػؼرةمم-

دورةمجلـةمادلاظقةةمادلزعةعمسؼةدػامممممإىلدُقؼّدمماظؿؼرؼرمادلرحؾيم

 (.08اظؾـدم)م3102تشرؼنماظـاغيم/يفمغوصؿرب

 CL 146/3مالوثيقة –ربعني بعد ادلائة للجنة ادلالية تقرير الدورة الثامنة واأل

م
م(:بشأنماظؿؼرؼرماظلـويمظؾفـةمادلؾاداماألخثضقة)إنماظؾفـةم

م
ظشةؤونماألخثضقةةمظؾفـةةمادلاظقةةمممممأنمُؼؿاحمأؼضًامتؼرؼرمادللؤوممسةنمام،مسـدمتؼدؼمماظؿؼارؼرماظلـوؼةميفمادللؿؼؾل،مرؾؾت -

عـظوعةةماألعةممممميفيفمػذاماظطؾةبميفمضةوةمادلؿاردةاتمادلؿؾعةةميفمعـظؿةاتمأخةرىممممممممأنماألعاغةمدوفمتـظرمإىلذارتموأ

 ؛ادلؿقدة

ؼؿضؿنماظؿؼرؼرمادلؼؾلمظؾفـةمادلؾاداماألخثضقةمععؾوعاتمسنماخلربةمادلؽؿلؾةمخثمماظلـةماألوىلمعنمتـػقةذمممنأمرؾؾتو -

 .مضرارمادلاظيبرغاع ماإل
م
 28اظػؼرةمم-

م
ؾوبةةةميفماظؿؼرؼةةرماظلةةـويمضةةاصقةمادلطدةةُؿعاامادلعؾوعةةاتماإل

ادلؼؾلمظؾفـةمادلؾاداماألخثضقةمودُقؼّدمميفمدورةمجلـةمادلاظقةم

 .3102ادلزععمسؼدػاميفمربقعم
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 احلالة التوصية
م

مرؾؾةتممسرضماظؿؼرؼرماظلـويمدلؽؿبمادلػؿشماظعامميفمادللؿؼؾل،مىلإباظـلؾةمم(ؾؿػؿشماظعامظبشأنماظؿؼرؼرماظلـويم)إنماظؾفـةم

ؼرًامسنموضعماإلجراةاتمادلؿكذةمدلعاجلةماظؿوصقاتمادلعّؾؼةمعـذموضتمروؼٍلميفمعةامؼؿعّؾةقمممأنمتؼدمماإلدارةميفماظوضتمغػلهمتؼر

م.بادلكاررماظعاظقة
م
 21اظػؼرةمم-

م
ضةةاصقةمادلطؾوبةةةميفماظؿؼرؼةةرماظلةةـويمدةةُؿعاامادلعؾوعةةاتماإل

ادلؼؾلمظؾؿػةّؿشماظعةاممودةُقؼّدمميفمدورةمجلـةةمادلاظقةةمادلزعةعممممممم

 .3102سؼدػاميفمربقعم

م
مرؾؾةتم(م3103اظؿؼرؼرماظلـويمظؾؿدؼرماظعاممسنمدـةمم–يفمعامخيّصمجلـةمادلراجعةميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم)ـةمإنماظؾف

مإىلاظؾفـةمتؼرؼرًامسنمآخرمعاماُتكذمعنمإجراةاتمبشانمأوضاعمتوصةقاتمجلـةةمادلراجعةةميفمادلـظؿةةممممممإىلعنماألعاغةمأنمتؼّدمم

مم.3102دورتفاماظعادؼةماظؿاظقةميفمخرؼامسامم
م
 23اظػؼرةمم-

م
دورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعممإىلدةةُؿؼّدممادلعؾوعةةاتماحملّدثةةةم

 (.01اظؾـدم)م3102تشرؼنماظـاغيم/سؼدػاميفمغوصؿرب

م
أنمحتصل،ميفماظؿؼرؼرماظلةـويمدلؽؿةبمادلػةؿشمممممإىلمتطؾعت(ميفمعامخيصماظؽشامسنمتؼارؼرمادلراجعةماظداخؾقة)إنماظؾفـةم

م.متؼرؼرمادلراجعةماظداخؾقةميفمادلـظؿةمظؾؽشامسنيفمتـػقذماظلقادةماحلاظقةم،مسؾىمآخرمعامحدثم3102اظعامميفم
م
 م22اظػؼرةمم-

م
دُؿعاامادلعؾوعاتمادلطؾوبةميفماظؿؼرؼرماظلـويمادلؼؾلمظؾؿػةّؿشمم

اظعاممودُقؼّدمميفمدورةمجلـةةمادلاظقةةمادلزعةعمسؼةدػاميفمربقةعمممممم

3102. 
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 احلالة التوصية
م

ظؿؿؽقـفامعةنمااردةةمدةؾطةمعاظقةةمممممعنماظددؿورمم02ـشأةم وجبمادلادةمبشأنمادؿعراضماالجفزةماظددؿورؼةمادل)إنماظؾفـةم

نماإلدارةمػيماآلنمبصددمتطؾقةقماظؿوصةقاتماظةواردةممممأمالحظت(موادارؼةمأطربمععمبؼائفامضؿنمإرارمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة

مةطؾدةمذاتفا،موػيمتـدرجميفمإرارمعنماظوثقؼةمم31اظػؼرةموبصورةمساعةميفم مFC 148/21مادلرصقماظـاغيمعنماظوثقؼةيفموادلؾّقـةم

تؼرؼرمسنمػذامادلوضةوع،مسؾةىمأنمؼـةدرجمإذامأعؽةنمممممم،يفمدورةمالحؼةمعنمدوراتفام،أنمؼعرضمسؾىماظؾفـةمورؾؾتاإلدارة،م

م.مضؿنمتؼرؼرماألعاغةمسنمعؿابعةمخطةماظعؿلماظػورؼة
م
م51ماظػؼرةم-

م
ؼةاممدورةمجلـةمادلاظقةمادلزععمسؼدػاميفمخرمإىلدُقؼّدمماظؿؼرؼرم

3102. 

م
متؼرؼةراًمأنمتؿؾؼةىمممإىلمتطؾعت(مسنمدريماظعؿلميفمتـػقذمتوصقاتمادلراجعماخلارجيمادلرحؾيميفمعامخيصماظؿؼرؼر)إنماظؾفـةم

م.م3102ساممميفم،مؼؿضؿنمآخرمتعؾقؼاتمادلراجعماخلارجيميفمدورتفاماظعادؼةماظؼادعةاثدحممعرحؾقًا
م
 53اظػؼرةمم-

م
ةمجلـةمادلاظقةةمادلزعةعمسؼةدػاممممدورمإىلدُقؼّدمماظؿؼرؼرمادلرحؾيم

 (.02اظؾـدم)م3102تشرؼنماظـاغيم/يفمغوصؿرب

 ادلسائل األخرى

 CL 144/12مالوثيقة –تقرير الدورة الثالثة واألربعني بعد ادلائة للجنة ادلالية 
م

وجزمسةنمحاظةةمممعنماألعاغةمإسدادمتؼرؼةرمعةمممرؾؾت(مةدؿعراضمتؼارؼرموحدةماظؿػؿقشمادلشرتطاليفمعامخيصمغف م)إنماظؾفـةم

تـػقذمتوصقاتموحدةماظؿػؿقشمادلشرتطةمبشأنمادللائلمادلؿعؾؼةمبوالؼةماظؾفـة،موأنمؼدرجمعـةلمػةذاماظؿؼرؼةرمطؾـةدمثابةتميفمممممم

م.جدوممأسؿاممجلـةمادلاظقة
م
م.م23اظػؼرةمم–

م
دورةمجلـةةةمادلاظقةةةمادلزعةةعمسؼةةدػاميفممممإىلدةةُقؼّدمماظؿؼرؼةةرمم

 (.30اظؾـدم)م3102تشرؼنماظـاغيم/غوصؿرب

 


