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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
 اللجنة االدارية

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي :من جدول األعمال ٧٣البند رقم 

تعيين مراجع حسابات االيكاو الخارجي للسنوات المالية 
  ٢٠١٣و  ٢٠١٢ و ٢٠١١

  )مجلس االيكاو مقدمة منورقة (

  التنفيذي الموجز
تعيين الرئيس األول لديوان المحاسبة بوصفه  بإعادةت بشأن قرار المجلس الذي يقضي تقدم هذه الورقة معلوما

المفروضة ويوصي بالحفاظ على نفس الرسوم  ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١مراجعا خارجيا لحسابات االيكاو للسنوات 
  .الحالية السنوات الثالث لفترة

عيين الرئيس األول لديوان المحاسـبة بوصـفه مراجعـا    يرجى من الجمعية العمومية الموافقة على إعادة ت :اإلجراء
بنفس الرسوم التي كانت مفروضـة لفتـرة السـنوات     ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١خارجيا لحسابات االيكاو للسنوات 

  .الثالث السابقة

 األهداف
  :اإلستراتيجية

  .٤مرتبطة باستراتيجية دعم التنفيذ رقم ورقة العمل هذه 

دوالر  ٦٩٠ ٠٠٠ القادمةاليف خدمات مراجع الحسابات الخارجي لفترة السنوات الثالث تك تبلغ  :اآلثار المالية
  .٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١لسنوات امن ميزانية أمريكي وستُمول 

 Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007)  :المراجع
Doc 7515, The ICAO Financial Regulations 
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  مةالمقد - ١

رهنا بتأكيد الجمعية  ،المجلس مراجعا خارجيا للحسابات يعينمن النظام المالي على أن  ١٣تنص المادة  ١- ١
 .العمومية على ذلك

 المعلومات األساسية - ٢

ان، الرئيس األول غسيعلى تعيين السيد فيليب  ١٨١وافق المجلس، في االجتماع السادس عشر من دورته  ١- ٢
وفي .  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ه مراجعا خارجيا لحسابات االيكاو للسنوات المالية لديوان المحاسبة في فرنسا بوصف

، تمت الموافقة على أن خدمات المراجع الخارجي تقتصر على والية محددة لمدة ثالث سنوات مع )١٧٦(الدورة السابقة 
 .إمكانية تمديدها لثالث سنوات أخرى

 المجلس من قبل تعيين ال - ٣

، نظر المجلس في مسألة تعيين المراجع الخارجي لحسابات االيكاو ١٨٩في االجتماع الثاني من دورته  ١- ٣
 ووافق على إعادة تعيين الرئيس األول لديوان المحاسبة بوصفه مراجعا خارجيا ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١للسنوات المالية 

ة السنوات الثالث الحالية رهنا بتأكيد الجمعية نفس مستوى الرسوم المفروضة لفتر معلثالث سنوات أخرى  للحسابات
  .العمومية على ذلك في الدورة السابعة والثالثين

لسيد فيليب خلفا ل ٢٣/٢/٢٠١٠منصبه بوصفه الرئيس األول لديوان المحاسبة في  ميغوتولى السيد ديدييه و ٢- ٣
   .٧/١/٢٠١٠الذي توفي في  ناسيغ

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  التذييل

  الجمعية العمومية في دورتها السابعة والثالثينقبل تماده من مشروع قرار الع

  ٧٣/١القرار 

  تعيين المراجع الخارجي للحسابات

  :الجمعية العموميةن إ

  :علما بما يلي تحيطإذ   - ١
النظام المالي على أن يعين المجلس مراجعا خارجيا لحسابات المنظمة رهنا بتأكيد الجمعية العمومية  ينص  ) أ

 .اءعلى ذلك اإلجر

المجلس على تمديد تعيين الرئيس األول لديوان المحاسبة بوصفه مراجعا خارجيا لحسابات االيكاو  وافق  ) ب
 .بنفس الرسوم المفروضة على فترة السنوات الثالث الحالية ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١للسنوات 

ديوان المحاسبة، بوصفه مراجعا ، الرئيس األول لميغوتخذه المجلس بتعيين السيد ديدييه على اإلجراء الذي ا تؤكد  - ٢
  .٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١خارجيا لحسابات االيكاو للسنوات المالية 

  —انتهى  —
  


