
  

  منظمة الطيران المدني الدولي

  ورقة عمل

A37-WP/55 
AD/12 
10/08/10 

 

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  اللجنة اإلدارية

عـن  مراجعـة الحسـابات   تقارير  النظر في، والحسابات الموافقة علىو ،النفقات مراجعة  :من جدول األعمال ٧٢ البند
  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ الماليةالسنوات 

  ٢٠٠٩ية البيانات المالية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المال
  )مجلس االيكاو مقدمة منورقة (

  الموجز التنفيذي
  .بشأنها ورأيهوتقرير مراجع الحسابات الخارجي  ٢٠٠٩تتضمن هذه الورقة البيانات المالية للمنظمة لعام 

  :أن تقوم بما يليبيوصي المجلس الجمعية العمومية  :اإلجراء
 ؛٢٠٠٩سابات عام ح بشأنأن تحيط علما بتقرير المراجع الحسابات الخارجي   )أ 
 ؛Doc 9942 والواردة في الوثيقة ٢٠٠٩على الحسابات المدقق فيها للمنظمة للسنة المالية  يقرأن   )ب 
  ).ب(أن يقر مشروعي القرارين المقترحين في التذييل   )ج 

 األهداف
  :اإلستراتيجية

  .وال ترتبط بأي هدف استراتيجي ١دعم التنفيذ رقم  بإستراتيجيةورقة العمل هذه مرتبطة 

  .تنطبقال   :اآلثار المالية

 Doc 7300, Convention on International Civil Aviation, Chapter VIII, Article 49 (f)  :المراجع
Doc 7515, The ICAO Financial Regulations 
Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007) 
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 المقدمة  - ١

الى تقرير مراجع الحسابات الخارجي  باإلضافة ٢٠٠٩المالية لعام  االيكاو العمل هذه بيانات تعرض ورقة  ١- ١
  .ورأيه بهذا الخصوص

 تقارير مراجع الحسابات الخارجي  - ٢

 ،المالية للمنظمة بدون تحفظ تالبياناتضمن رأي التدقيق في يالحسابات الخارجي تقريرا  وقدم مراجع  ١- ٢
دية، عن الوضع المالي للمنظمة ر الى حد كبير، في جميع جوانبها الماتعب ٢٠٠٩الية للمنظمة لعام ومفاده أن البيانات الم

 ينوالتي عرضت على المدقق ،وعن نتائج عمليات المنظمة، وأن المعامالت التي أجرتها المنظمة ٣١/١٢/٢٠٠٩ في
نبها الهامة متوافقة مع النظام المالي والسلطة كانت في كل جوا ،للحسابات في أثناء تدقيق البيانات المالية ينالخارجي

  .التشريعية للمنظمة

أدرجوا مالحظاتهم الرئيسية في نص  همولكن ال،تدقيق طويجعو الحسابات الخارجيون تقرير لم يقدم مرا  ٢- ٢
فق بالبيانات في مرمالحظات السنة السابقة تقرير بشأن حالة تنفيذ  يعد يردولم ).  كتاب رأي التدقيق( المراجعتقرير 

  .المالية، بل أصبح يقدم بشكل منفصل الى المجلس

 االستعراض الذي أجراه المجلس  - ٣

 بهذا الشأنوتقرير التدقيق  ،٢٠٠٩، استعرض المجلس البيانات المالية للمنظمة للسنة ٣١/٥/٢٠١٠في   ١- ٣
 ،لخارجي للحسابات المقدم الى الجمعية العموميةوبعد دراسة متأنية للبيانات المالية وتقرير المراجع ا).  Doc 9942الوثيقة (

الى الجمعية العمومية بالصيغة الواردة في مشروعي  اإلجراءاتوافق المجلس على تقديم الوثيقة والتوصية باتخاذ بعض 
  .القرارين الواردين في التذييل

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  التذييل

  مشروعا قرارين

  عنهاالتدقيق والنظر في تقرير  ٢٠٠٩ظمة عن السنة المالية حسابات المن إقرار : ٧٢/٥رار الق
الذي قدمه  ،بشأنهالحسابات الخارجي لمراجع الوتقرير  ،٢٠٠٩عن السنة المالية  البيانات المالية للمنظمة لما كانت

بوصفه  -صصة لمراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخافريق في عضو  - الفرنسيالحسابات ديوان 
  .الجمعية العمومية بعد توزيعها على الدول المتعاقدة إلىدمت ، قد قُاليكاورجي لحسابات االمراجع الخا

نفسـها   الحسابات وقـدمه الخارجي لمراجع تقرير التدقيق والبيانات المالية وتقرير الالمجلس قد نظر في  ولما كان
  .االجمعية العمومية للنظر فيه إلى

  .من الفصل الثامن من اتفاقية الطيران المدني الدولي) و) (٤٩(قد تم وفقا للمادة  النفقاتاستعراض  ولما كان

  :فان الجمعية العمومية
  .٢٠٠٩لسنة البيانات المالية لحسابات عن الخارجي لمراجع بتقرير ال تحيط علما  -١
  .٢٠٠٩المدققة عن السنة المالية  البيانات المالية تقر    -٢

فـي السـنة    االيكـاو  نفـذتها التـي   اإلنمـائي برنامج األمم المتحدة أنشطة  البيانات المالية عن إقرار:  ٧٢/٦رار الق
شمل أيضـا حسـابات   تي قيق البيانات المالية للمنظمة التتدرير اوالنظر في تق ،منفذةالوكالة البوصفها  ٢٠٠٩ المالية

   اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 
التي و اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  التي تبين حالة األموال التي خصصها للمنظمة مدير يةالبيانات المال تنلما كا

ـ ال ،تدقيق البيانات المالية للمنظمـة تقرير إلى  باإلضافةمنفذة، الوكالة البوصفها  ٢٠٠٩أدارتها المنظمة في السنة المالية  ي ت
لمـراجعين  اعضـو فريـق    ،ديوان الحسـابات الفرنسـي   اقدمه يتال ،اإلنمائيشمل أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة ت

ـ  االيكـاو بوصفه المراجع الخارجي لحسابات  ،الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة  إلـى دمت ، قـد قُ
  .الجمعية العمومية بعد توزيعها على الدول المتعاقدة

الجمعية العموميـة   إلى اوقدمه لمراجع الخارجي للحساباتالبيانات المالية و تقرير االمجلس قد نظر في  ولما كان
  .اإلنمائيمديـر برنامج األمم المتحدة  إلى اوتقديمه اللنظر فيه

ينص على أن تقوم منظمات أسـرة األمـم    اإلنمائيلبرنامج األمم المتحدة  والقواعد المالية النظام المالي ولما كان
حالة الحسابات التـي تبـين حالـة األمـوال التـي      إب ،اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة المتحدة المكلفة بتنفيذ أو انجاز أنشطة 

 المجلس التنفيذي، وأن تكون هـذه الحسـابات   إلىالمدير ليقدمها ذلك  إلى اإلنمائيخصصها لها مدير برنامج األمم المتحدة 
  .تكون مصحوبة بتقاريرهممن جانب المراجعين الخارجيين لحسابات المنظمات وأن  مشفوعة بشهادات تدقيق
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  :فان الجمعية العمومية

التـي تشـمل أيضـا     ،للمنظمـة البيانات المالية  تدقيقلحسابات عن الخارجي لمراجع ال بتقرير علما تحيط  -١
  .بصفتها الوكالة المنفذة ٢٠٠٩ في السنة الماليةااليكاو التي أدارتها  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  حسابات

 ٢٠٠٩فـي السـنة الماليـة    االيكاو التي أدارتها و اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة المرتبطة ب باتحساال رتق  -٢
  .منفذةالوكالة البوصفها 

التي أدارتها  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  للمنظمة، التي تشمل أيضا حساباتالبيانات المالية  إحالة ـبلتط  -٣
  .المجلس التنفيذي إلىمها يقدتل اإلنمائيج األمم المتحدة مدير برنام إلى التدقيق وتقرير ،االيكاو

 ـ انتهـىـ 


