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  والثالثون السابعةالدورة  —الجمعية العمومية 
  اإلداريةاللجنة 

  مسائل أخرى مقدمة للجنة اإلدارية لتنظر فيها  :من جدول األعمال ٧٥ البند

  اللجنة اإلدارية المسائل التي تنظر فيها
  )أمين اللجنة اإلداريةمقدمة من (

  التنفيذي الموجز
ين للجنة باالشتراكات التابعمل المعني افريق العالوبالميزانية  المعني ملالعافريق الاختصاصات هذه الورقة مشروع  تعرض

  ).ب( التذييلمن جدول األعمال الواردين في  ٧٢موحدين بشأن البند القرارين ال؛ ومشروعي )أ( التذييلاإلدارية الواردة في 
  المعني بالميزانية والفريق العامل المعني باالشتراكاتفريق العامل ال

  :المقترح أن اللجنة سترغب في اتباع الممارسة السابقة وانشاء الفريقين العاملين التاليينمن 
  الفريق العامل المعني بالميزانية الذي يتألف من سبعة أعضاء الى أحد عشر عضوا؛  )أ
  .الفريق العامل المعني باالشتراكات الذي يتألف من خمسة الى سبعة أعضاء  )ب

.  أعضائهسينتخب كل فريق رئيسا له من بين  )Doc 7600(للجمعية العمومية لاليكاو ظام الداخلي الدائم من الن ٢٢ووفقا للمادة 
  .ويقوم أعضاء الفريق العامل المعني باالشتراكات بأداء مهامهم فيها بصفتهم الشخصية

ضافة بعض التعليمات إلضروري وقد تجد اللجنة من ا.  الفريقين العاملين المقترحيناختصاصات مشروع ) أ(ويتضمن التذييل 
  .المحددة عند احالة مختلف البنود الى الفريقين

  موحدانمشروعا قرارين 
ـ مراجعة النفقات، والموافقة من جدول األعمال  ٧٢مشروعي قرارين موحدين ناشئين عن البند ) ب(ويقدم التذييل 

 ,A37-WP/53 المراجع( ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧الية الحسابات، والنظر في تقارير مراجعة الحسابات عن السنوات الم  على

AD/10، وA37-WP/54, AD/11 ،وA37-WP/55, AD/12 (فيهما عادة بكامل هيئتها اللجنة وتبت.  
  :يرجى من اللجنة االدارية الموافقة على ما يلي :اإلجراء

  ؛)أ(مشروع االختصاصات الوارد في التذييل   )أ
  ).ب(تذييل مشروعي القرارين الواردين في ال  )ب

  .وال ترتبط بأي هدف استراتيجي ١تيجية دعم التنفيذ رقم اباستر هذه مرتبطةورقة العمل   :ةاالستراتيجي األهداف
  .ال ينطبق  :المالية اآلثار
 A37-WP/1, P/1  :المراجع

A37-WP/4, P/3 
A37-WP/55, AD/12 
A37-WP/54, AD/11 
A37-WP/53, AD/10 
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  )أ( التذييل
  ملاالع فريقال اختصاصاتمشروع 

  باالشتراكات المعنيمل االع فريقالوبالميزانية  المعني
  داريةين للجنة اإلالتابع

  بالميزانية المعنيمل االع فريقال

 المعنيمل االع فريقالقوم يوالثالثين للجمعية العمومية أن  السابعةالمنبثقة عن الدورة  اإلداريةتطلب اللجنة 
  :بالميزانية بما يلي

 وتقديم )A37-WP/43, AD/2( ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١للسنوات  المنظمة ميزانية مشروعفحص   )١
  .الى اللجنة توصياته عنه

بعين  أثناء مناقشة البند المذكور أعاله اإلداريةأخذ جميع اآلراء التي تعرب عنها الوفود في اللجنة   )٢
  .الى اللجنة االعتبار عند تقديم تقريره عن استنتاجاته

  .حسب االقتضاء مشاريع قرارات في تقريره إدراج  )٣

  باالشتراكات المعنيمل االع فريقال

 المعنيمل االع فريقاليقوم والثالثين للجمعية العمومية أن  السابعةالمنبثقة عن الدورة  اإلداريةتطلب اللجنة 
  :باالشتراكات بما يلي

مبادئ الواردة في الفقـرة األولى من القرار العام لل األمينالتحقق من دقة التفسير الحسابي الذي يقدمه   )١
الواردة بالصورة و ٣١-٣٦و  ٢٠- ٣١و  ٢٤-٢٣رارات القالمعدلة بموجب بصورتهـا ، ٣٣-٢١
  . A37-WP/42, AD/1 الورقةفي 

 ٢٠١١نفقـات المنظمة بيـن الدول المتعاقدة عن السنوات  توزيع حصصبخصوص  تقديم توصياته  )٢
المعـدلة بصورتها  ٣٣-٢١ مبـادئ الفقرة األولى مـن القـرار على أساس، ٢٠١٣و  ٢٠١٢  و

قد  اإلداريةتكون اللجنة  إضافية، وأي توجيهات ٣١-٣٦و  ٢٠-٣١و  ٢٤-٢٣القرارات بموجب 
  .إياهأعطتها 

بعين االعتبار عند تقديم تقريره عن  اإلداريةأخذ جميع اآلراء التي أعربت عنها الوفود في اللجنة   )٣
  .الى اللجنة استنتاجاته

  .حسب االقتضاء مشاريع قرارات في تقريره إدراج  )٤

— — — — — — — — —
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  )ب( التذييل

  األعمالمن جدول  ٧٢البند  منبثقان عنن امشروعا قرارين موحد

والنظـر فـي تقـارير     ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية :  ٧٢/١القرار 
  ة بهاالمراجعة الخاص

وتقارير مراجعة الحسابات عنها المقدمة من  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧أن حسابات المنظمة للسنوات المالية  حيث
العضو بالفريق المشترك للمراجعين الخارجيين  - )٢٠٠٩و  ٢٠٠٨(وديوان الحسابات لفرنسا ) ٢٠٠٧( العام لكنداالمراجع 

فة المراجع الخارجي لحسابات االيكاو، قد عرضـت علـى الجمعيـة    بص -لحسابات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة 
  .العمومية بعد تعميمها على الدول المتعاقدة

  .المجلس قد نظر في تقارير المراجعة وقدمها الى الجمعية العمومية لكي تنظر فيها ث أنوحي

  .من الفصل الثامن من االتفاقية ٤٩من المادة ) و(جرى استعراض المصروفات وفقا للفقرة  وحيث أنه

  :الجمعية العمومية فإن

وتعليقات األمين العام في  ٢٠٠٧بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية  تأخذ علما  -١
  .الرد على توصيات تقرير المراجعة

وتعليقات األمين العام في  ٢٠٠٨المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية  بتقرير تأخذ علما  -٢
  .الرد على توصيات تقرير المراجعة

 وتعليقات األمـين العـام   ٢٠٠٩بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية  تأخذ علما  -٣
وتقرير بشأن حالة تنفيذ توصيات السنوات السـابقة الصـادرة عـن     ،في الرد على توصيات تقرير المراجعة ذات الصلة

  .المراجع الخارجي

  .٢٠٠٧الحسابات المراجعة عن السنة المالية  توافق على  -٤

  .٢٠٠٨الحسابات المراجعة عن السنة المالية  توافق على  -٥

  .٢٠٠٩الحسابات المراجعة عن السنة المالية  توافق على  -٦
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السـنوات   فـي  التي أدارتها المنظمـة  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة الحسابات المتعلقة بأنشطة فقة على الموا: ٧٢/٢القرار 
البيانات الماليـة للمنظمـة    والنظر في تقارير مراجعة الحسابات عن بوصفها وكالة منفذة ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧المالية 

  اإلنمائيالتي تشمل أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة 
التي أدارتها و اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  الحسابات التي تظهر وضع األموال التي خصصها للمنظمة مدير ا كانتلم
عن البيانات المالية الحسابات  ةمراجع وكذلك تقاريربوصفها وكالة منفذة،  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧المالية  السنواتالمنظمة في 

) ٢٠٠٧( العام للحسابات في حكومة كنـدا المراجع  التي قدمها اإلنمائياألمم المتحدة للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات برنامج 
لمراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة اعضو فريق  -) ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨(وديوان الحسابات لفرنسا 

  .ة بعد توزيعها على الدول المتعاقدة، قد قدمت الى الجمعية العموميبوصفه المراجع الخارجي لحسابات المنظمة -

الى مديـر برنـامج   اوتقديمه هاالى الجمعية العمومية للنظر في اوقدمه ةمراجعالرير االمجلس قد نظر في تق ولما كان
  .اإلنمائياألمم المتحدة 

ات أسرة األمم المتحـدة  ينصان على قيام منظم اإلنمائيلبرنامج األمم المتحدة والقواعد المالية النظام المالي  ولما كان
حسابات تظهر وضع األموال التي خصصها لها مدير برنامج  بإحالة اإلنمائيالمكلفة بتنفيذ أو انجاز أنشطة برنامج األمم المتحدة 

 الى مدير البرنامج لتقديمها الى المجلس التنفيذي، وأنه يجب أن تحمل تلك الحسابات شهادات تـدقيق مـن   اإلنمائياألمم المتحدة 
  .المراجعين الخارجيين لحسابات المنظمات وأن تكون مصحوبة بتقارير هؤالء المراجعين

  :الجمعية العمومية فإن
برنـامج   للمنظمة التي تشمل أيضا حساباتبتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن البيانات المالية  علما تحيط  -١

، وتعليقات األمين العام في الـرد علـى   بوصفها وكالة منفذة ٢٠٠٧المالية التي أدارتها المنظمة في السنة  اإلنمائياألمم المتحدة 
  .التوصيات الواردة في تقرير المراجعة

برنـامج   للمنظمة التي تشمل أيضا حساباتبتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن البيانات المالية  علما تحيط  -٢
، وتعليقات األمين العام في الـرد علـى   بوصفها وكالة منفذة ٢٠٠٨ة المالية التي أدارتها المنظمة في السن اإلنمائياألمم المتحدة 

  .التوصيات الواردة في تقرير المراجعة

برنـامج   للمنظمة التي تشمل أيضا حساباتبتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن البيانات المالية  علما تحيط  -٣
، وتعليقات األمين العام في الـرد علـى   بوصفها وكالة منفذة ٢٠٠٩سنة المالية التي أدارتها المنظمة في ال اإلنمائياألمم المتحدة 

  .التوصيات الواردة في تقرير المراجعة

االيكاو بوصـفها وكالـة منفـذة عـن السـنة       اتديره التي اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  حساباتعلى  توافق  -٤
  .٢٠٠٧ لماليةا

ها وكالـة منفـذة عـن السـنة     االيكاو بوصـف  اتديره التي اإلنمائيحدة المت األممبرنامج  حساباتعلى  توافق  -٥
  .٢٠٠٨ المالية

االيكاو بوصـفها وكالـة منفـذة عـن السـنة       اتديره التي اإلنمائيالمتحدة  األممبرنامج  حساباتعلى  توافق  -٦
  .٢٠٠٩ لماليةا

التي أدارتهـا المنظمـة    اإلنمائيدة لمنظمة التي تشمل أيضا حسابات برنامج األمم المتحا حسابات إحالة تطلب  -٧
  .تقديمها الى المجلس التنفيذيل اإلنمائيلى مدير برنامج األمم المتحدة إوتقرير مراجع الحسابات 

  —انتهى  —




