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A35.WP.19.AD.1.AR\RA-VY  )صفحات٨ ( 

  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 اللجنة االدارية

  األخرىال الى اللجنة التنفيذية واللجاناحالة بنود جدول االعم : ١-٥البند 
 واصدار التوجيهات الخاصة بتنسيق أعمال تلك اللجان 

 بنود جدول األعمال المحالة الى اللجنة االدارية

 )ةمقدمة من أمين اللجنة االداري(

 عالمراج
A35-WP/3, P/3 
A35-WP/28, AD/10 
A35-WP/29, AD/11 
A35-WP/30, AD/12 

 بنـود   الجدول الزمني المقترح توقعا لالجراء الذي ستتخذه اللجنة التنفيذيـة الحالـة            على) أ(المرفق  يحتوي   -١
 .لهذا السبب قد يدخل عليه بعض التغييرات و،جدول األعمال المذكورة فيه

 الـى  A35-WP/3, P/3ة ب معالجة بنود جدول األعمال، يتعيـن اتباع الجدول المرفق بالوثيقق بترتيعليما يتفو -٢
 على أساس ، الى الجدول١-٥  ينبغي اضافة البند   ، ومع ذلك   .الجلسة العامة ول عمل اللجنة    ، من أجل تسهي   أقصى حد ممكن  

هذه الوثيقة البنود بـذلك  ب) أ( ويبين المرفق  .ل األعمال من جدو  ١-٣٩ سبتمبر قبل البند رقم      ٣٠انه سيناقش نهار الخميس     
 .يتوجب أن تحال الى مجموعتي العمل، كما يقترح البنود التي الترتيب

  مجموعات عمل لتسهيل مهمة اللجنة، ومـن    وجرت العادة في الدورات السابقة للجمعية العمومية على تكوين         -٣
 : وتنشئ مجموعتي العمل التاليتينبلواألسالمفترض أن اللجنة سترغب في اتباع هذا 

 .وتتألف من سبعة الى أحد عشر عضوامجموعة العمل الخاصة بالميزانية  )أ
 .ت وتتألف من خمسة الى سبعة أعضاءمجموعة العمل الخاصة باالشتراكا )ب
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مجموعة رئيسا لها من بين  كل ستنتخب) ٧٦٠٠الوثيقة ( من النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية لاليكاو        ٢٢ووفقا للمادة   
 .أداء مهامهم فيها بصفتهم الشخصية ويقوم أعضاء مجموعة العمل الخاصة باالشتراكات ب .أعضائها

 وقد تجد اللجنـة مـن الضـروري        .الحيات مجموعتي العمل المقترحتين   مشروع ص ) ب(المرفق  ويتضمن   -٤
 .لى المجموعتينالة مختلف البنود ااضافة بعض التعليمات المحددة عند اح

 مـن جـدول األعمـال       ٤٢مشـروعات قـرارات مـوحـدة ناشئـة عن البنــد        ) ج(المـرفق  ويقـدم   -٥
 .ت اللجنة فيها عادة بكامل هيئتهاوتب )A35-WP/30, AD/12 و ,A35-WP/28, AD/10, A35-WP/29, AD/11المراجع (
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 جدول زمني مقترح للجنة االدارية

  :يبحث في اللجنة ويحال الى    
مجموعة    

 العمل
 تبت فيه مجموعة العمل

الخاصة  الوثائق عنوان مختصر  البند 
 بالميزانية

الخاصة 
 باالشتراكات

اللجنة 
 مباشرة

      
احالة بنود جدول األعمال الى اللجنة  ١-٥

التنفيذية واللجان األخرى واصدار 
ال تلك التوجيهات الخاصة بتنسيق أعم

 اللجان

WP/19, AD/1   X 

      
 ٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات  ١-٣٩

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦و
WP/20, AD/2 X   

      
تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية للتعاون  ٢-٣٩

 الفني
WP/20, AD/2 X   

      
أنصبة االشتراكات في الصندوق العام  ٣-٤٠

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥للسنوات 
WP/24,AD/6  X  

      
تقارير المجلس السنوية الى الجمعية  ٧

 ٢٠٠٢ و٢٠٠١العمومية عن السنوات 
 ٢٠٠٣و

Docs 9786, 
9814,9826 
and Supplement 

 X  

      
 ٢٠٠٥الميـزانية البرنامجية للسنــوات  ٨

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦و
WP/20, AD/2 X   

      
د بشأن تحدي المجلس قرارالتأكيد على  ١-٤٠

شتراك في الصندوق العام وتحديد أنصبة اال
صندوق رأس المال العامل المقررة  سلفيات

 على الدول التي انضمت الى االتفاقية

WP/22, AD/4   X 

      
االشتراكات المتأخرة على جمهورية  ٢-٤٠

 يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة
WP/23, AD/5   X 

      
١-٤١ 
٢-٤١ 

  المالية لمسألة االشتراكات المتأخرةالجوانب
 

WP/21, EX/5, AD/3   X 
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  :يبحث في اللجنة ويحال الى    
مجموعة    

 العمل
 تبت فيه مجموعة العمل

الخاصة  الوثائق عنوان مختصر  البند 
 بالميزانية

الخاصة 
 باالشتراكات

اللجنة 
 مباشرة

خطط الحوافر لتسوية االشتراكات التي طال  ٢-٤١
 تأخرها

 A34-1 تقرير عن قرار الجمعية العمومية -

WP/25, AD/7    

      
 WP/26, AD/8   X تقرير عن صندوق رأس المال العامل ٣-٤١

      
 WP/27, AD/9   X ئض الماليتوزيع الفا ٤-٤١

      
استعراض النفقات واعتماد الحسابات والنظر  ٤٢

في تقارير المراجعة الحسابية عن السنوات 
 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١المالية 

WP/28, AD/10 
Doc 9825 
WP/29, AD/11 
Doc 9833 
WP/30, AD/12 
Doc 9834 

  X 

      
 WP/31, AD/13   X تعيين مراجع الحسابات الخارجي ٤٣

      
تقرير عن استخدام صندوق تكنولوجيا  ٤٤

 المعلومات واالتصاالت
WP/32, AD/14    

      
قرارات الجمعية العمومية التي ينبغي  ٤٥

 توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها
WP/33, P/5    

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 )ب(المرفق 

 مشروع صالحيات مجموعتي العمل
 يزانية وباالشتراكات والتابعتين للجنة االداريةالخاصتين بالم

 مجموعة العمل الخاصة بالميزانية
العمل الخاصة  والثالثين للجمعية العمومية أن تقوم مجموعة   الخامسةتطلب اللجنة االدارية المنبثقة عن الدورة        

 :بالميزانية بما يلي

ن تقدم توصياتها وأ )A35-WP/20, AD/2 (٢٠٠٧ و ٢٠٦ و ٢٠٠٥فحص تقديرات الميزانية للسنوات  )١
 .عنها الى اللجنة

أخذ جميع اآلراء التي تعرب عنها الوفود في اللجنة االدارية أثناء مناقشة البند المذكور أعـاله بعـين                   )٢
 .يرها عن استنتاجاتها الى اللجنةاالعتبار عند تقديم تقر

 .ضاءادراج مشاريع قرارات في تقريرها حسب االقت )٣

 العمل الخاصة باالشتراكاتمجموعة 
لعمل الخاصـة   تطلب اللجنة االدارية المنبثقة عن الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية أن تقوم مجموعة ا              

 :باالشتراكات بما يلي

التحقق من دقة التفسير الحسابي الذي يقدمه االمين العام للمبادئ الواردة في الفقـرة األولى من القرار  )١
A21-33  المعدلة بموجب القرارينA23-24  وA31-20  والواردة في الوثيقةA35-WP/24, AD/6.  

 ٢٠٠٥تقديم توصياتها بخصوص قسـمة نفقـات المنظمة بيـن الـدول المتعاقـدة عـن السـنوات                 )٢
المعــدلة بموجـب     A21-33على أساس مبـادئ الفقرة األولى مـن القـرار        ،  ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦ و

 .اللجنة االدارية قد أعطتها اياها، وأي توجيهات اضافية تكون A31-20و  A23-24القرارين 
ريرهـا عـن   أخذ جميع اآلراء التي أعربت عنها الوفود في اللجنة االدارية بعين االعتبار عند تقديم تق              )٣

 .استنتاجاتها الى اللجنة

 . قرارات في تقريرها حسب االقتضاءادراج مشاريع )٤

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 )ج(المرفق 

  من جدول االعمال٤٢مشروعا قرارين موحدان بشأن البند 

 ٤٢/١القرار 

  والنظر في تقارير المراجعة الخاصة بها٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية 

ابات عنها المقدمة   وتقارير مراجعة الحس   ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١ أن حسابات المنظمة للسنوات المالية       حيــث 
 العضو بالفريق المشترك للمراجعين الخارجيين لحسـابات األمـم المتحـدة            -من المراجع العام لحسابات الحكومة الكندية       

بعد تعميمها علـى    ، قد عرضت على الجمعية العمومية       المراجع الخارجي لحسابات االيكاو    بصفة   -والوكاالت المتخصصة   
 .الدول المتعاقدة

 . الجمعية العمومية لكي تنظر فيهاالمجلس قد نظر في تقارير المراجعة وقدمها الى وحيـث أن 

 . من الفصل الثامن من االتفاقية٤٩من المادة ) و( جرى استعراض المصروفات وفقا للفقرة وحيث أنه 

 :فان الجمعية العمومية 

  وتعليقات األمين العام في    ٢٠٠١الية   بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة الم        تأخذ علما  -١
 .الرد على توصيات تقرير المراجعة

  وتعليقات األمين العام في    ٢٠٠٢ بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية          تأخذ علما  -٢
 .الرد على توصيات تقرير المراجعة

  وتعليقات األمـين العـام   ٢٠٠٣ للسنة المالية     بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة      تأخذ علما  -٣
، وتقرير بشأن حالة تنفيذ توصيات السـنوات السـابقة الصـادرة عـن        الرد على توصيات تقرير المراجعة     في   ذات الصلة 

 .المراجع الخارجي

 .٢٠٠١ الحسابات المراجعة عن السنة المالية توافق على -٤

 .٢٠٠٢لمالية  المراجعة عن السنة االحسابات توافق على -٥

 .٢٠٠٣نة المالية  الحسابات المراجعة عن الستوافق على -٦
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 ٤٢/٢القرار 
 ٢٠٠١السنوات المالية   فيبرنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمةالحسابات المتعلقة بأنشطة الموافقة على 

 البيانات المالية للمنظمة التـي تشـمل   ت عنبا والنظر في تقارير مراجعة الحسا بوصفها وكالة منفذة٢٠٠٣ و ٢٠٠٢و
 أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائي

 برنامج األمم المتحدة االنمائي الحسابات التي تظهر وضع األموال التي خصصها للمنظمة مدير لما كانت 
عن البيانات المالية  الحسابات ةمراجع تقاريروكذلك  بوصفها وكالة منفذة، ٢٠٠١ المالية السنواتالتي أدارتها المنظمة في و

 - العام للحسابات في حكومة كندا الذي قدمه المراجع شمل أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائيالتي تللمنظمة 
 بوصفه المراجع الخارجي لحسابات -لمراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة اعضو فريق 

 . قد قدمت الى الجمعية العمومية بعد توزيعها على الدول المتعاقدةالمنظمة ،

 الى ا وتقديمهها الى الجمعية العمومية للنظر فيارير مراجع الحسابات وقدمهاقد نظر في تق المجلس ولما كان
 .ر برنامج األمم المتحدة االنمائيمديـ

ينصان على قيام منظمات أسرة األمم متحدة االنمائي لبرنامج األمم الوالقواعد المالية النظام المالي  ولما كان
المتحدة المكلفة بتنفيذ أو انجاز أنشطة برنامج األمم المتحدة االنمائي باحالة حسابات تظهر وضع األموال التي خصصها لها 

 تحمل تلك الحسابات مدير برنامج األمم المتحدة االنمائي الى مدير البرنامج لتقديمها الى المجلس التنفيذي، وأنه يجب أن
 .شهادات تدقيق من المراجعين الخارجيين لحسابات المنظمات وأن تكون مصحوبة بتقارير هؤالء المراجعين

 :فان الجمعية العمومية 

 للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات البيانات المالية رير المراجع الخارجي للحسابات عنبتق  علماتحيط -١
، وتعليقات األمين العام في  بوصفها وكالة منفذة٢٠٠١مائي التي أدارتها المنظمة في السنة المالية برنامج األمم المتحدة االن

 .الرد على التوصيات الواردة في تقرير المراجعة
 للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات البيانات المالية رير المراجع الخارجي للحسابات عن بتق علماتحيط -٢

، وتعليقات األمين العام في  بوصفها وكالة منفذة٢٠٠٢نمائي التي أدارتها المنظمة في السنة المالية برنامج األمم المتحدة اال
 .الرد على التوصيات الواردة في تقرير المراجعة

 للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات البيانات المالية رير المراجع الخارجي للحسابات عن بتق علماتحيط -٣
، وتعليقات األمين العام في  بوصفها وكالة منفذة٢٠٠٣االنمائي التي أدارتها المنظمة في السنة المالية برنامج األمم المتحدة 

 .الرد على التوصيات الواردة في تقرير المراجعة
 على البيانات المالية في صدد برنامج األمم المتحدة االنمائي الذي تديره االيكاو بوصفها وكالة منفذة                توافق -٤
 .٢٠٠١المالية عن السنة 
 على البيانات المالية في صدد برنامج االمم المتحدة االنمائي الذي تـديره االيكـاو بوصـفها             توافق -٥

 .٢٠٠٢وكالة منفذة عن السنة المالية 
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 على البيانات المالية في صدد برنامج االمم المتحدة االنمائي الذي تديره االيكاو بوصفها وكالة منفذة                توافق -٦
 .٢٠٠٣الية لمعن السنة ا
 للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتهـا              البيانات المالية  احالة تطلب -٧

 .تقديمها الى المجلس التنفيذيل الحسابات الى مدير برنامج األمم المتحدة االنمائي وتقرير مراجعالمنظمة 

 ـ انتهـى ـ




