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 تقرير اللجنة االدارية
 بشأن القسم العام من تقريرها

  من جدول األعمال٤٥ و٤٤ و٤٣ و٤٢ أرقام لبنودابشأن و

 )مقدم من رئيس اللجنة االدارية(

 البنـود بشـأن  و القسم العام من تقريرها بشأن  التقرير المرفق اعتمدت اللجنة االدراية    
وتوصي الجلسـة العامـة باعتمـاد        ،   من جدول األعمال   ٤٥ و ٤٤ و ٤٣ و ٤٢أرقام  

 .44/1 و 43/1 و 42/2 و 42/1القرارات 

 

 
 
 
 
 

 .مالحظة ـ بعد نزع صفحة الغالف هذه، يجب وضع الوثيقة في المكان المالئم من ملف التقرير



 

 

 تقرير اللجنة االدارية الى الجمعية العمومية

 عــام
 .٢٠٠٤ أكتوبر ٦  سبتمبر الى٣٠في الفترة من  أربع جلسات ة االداريةعقدت اللجن -١
 . للجمعية العمومية الرابعة في الجلسة العامةرئيسا للجنة) ايطاليا (كيافاريللي. أ ة السيدتنتخبا -٢
 بيالس. بوالسيد  ،   لرئيس اللجنة   نائبا أول  )جنوب أفريقيا ( بيجي. ت السيد   األولىوانتخبت اللجنة في جلستها      -٣
 .نائبا ثانيا للرئيس) كرواتيا(
 .أكثر من جلسات اللجنة  دولة متعاقدة جلسة أو٦٤ حضر ممثلو -٤
 الـدكتور الطيـب شـريف،     أيضا، وحضر الجلسة األولى للجنة   ، رئيس المجلس  ،الدكتور أسعد قطيط   حضر -٥

 . االدارية والخدمات ادارة الشؤون مديرسنغ،. أالسيد  كما حضر .  األولىجلسةال األميـن العام
، رئيس قسـم    أويرغي. س ة السيد ت وقام . ، رئيس فرع الشؤون المالية    كندسامي. سكان أمين اللجنة السيد      -٦

 ، مـدير المشـروع    بارسـون .  وعمـل السـيد أ      .الحسابات بمهام نائـب اللجنـة     ب  موظف جوبي،. والسيد ي الحسابات  
عد الحسـابات   ، مسـا   انـدراديس  يد. وقام السيد أ  .  أمين مساعد للجنة  ، بصفة   ، من موظفي قسم الميزانية    ليم .ل واآلنسة

 .بأعمال موظف االتصال

 ترتيبات العمل
ـ      مجموعة عمل معنية   وتم انشاء     .ة بأعمالها في حضور جميع األعضاء     قامت اللجن  -٧  ي بالميزانيـة للنظـر ف

 ويرد بيـان بأعضـاء    .٣-٤٠ البند في ظرللنمعنية باالشتراكات   عمل وأنشئت مجموعة .  ٢-٣٩و   ١-٣٩  رقم ينالبنـد
 .)*انظر الصفحة(هذا التقرير ب) أ(المرفق العمل واختصاصاتهما في مجموعتي

 جدول األعمال
 .الجلسة العامة واللجنة التنفيذية البنود التي أحيلت الى اللجنة من استعراضتم  -٨

 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢و ٢٠٠١نوات تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العمومية عن الس :٧ دالبن 

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥للسنوات الميزانية البرنامجية  :٨البند 

 اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية نحو المنظمة :١٢د البن

 تقرير عن الترتيبات الموضوعة لتسوية االشتراكات المتأخرة :١-١٢د البن

 لمتعاقدة التي لم تضطلع بالتزاماتها المالية نحو المنظمةاالجراء الالزم اتخاذه ازاء الدول ا :٢-١٢د بنال

                                            
 . للتقريرالنهائية الطبعة يستدرج األرقام ف *
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 الميزانيات :٣٩البند 

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات  :١-٣٩البند 

 .تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية بالتعاون الفني :٢-٣٩البند 

 قسمة مصروفات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة :٤٠البند 

التأكيد على اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديـد               :١-٤٠د نالب
 السلفيات لصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي انضمت الى االتفاقية

 االشتراكات المتأخرة على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة :٢-٤٠د البن

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات  :٣-٤٠ دالبن

 المسائـل الماليـة :٤١د البن

 الجوانب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرة :١-٤١د البن
 خطط الحوافز لتسوية االشتراكات التي طال تأخرها :٢-٤١د البن
 تقرير عن صندوق رأس المال العامل :٣-٤١د البن
 توزيع الفائض المالي :٤-٤١د البن

استعراض النفقات واعتماد الحسابات والنظر في تقارير المراجعة الحسابية عـن السـنوات              :٤٢د البن
 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و٢٠٠١المالية 

  للحساباتتعيين المراجع الخارجي :٤٣البند 

 تقرير عن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :٤٤البند 

 رارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانهاق :٤٥د البن

 .قات العمل التى نظرت فيها اللجنةالوثائق وور) *انظر صفحة (لهذا التقرير ) ب (المرفقويتضمن  -٩
  .عمـال صدد كل بند من بنود جدول األ      ويرد في الفقرات التالية بيان منفصل عن االجراء الذي اتخذته اللجنة في              -١٠

 .ل األعمال التى نظرت فيها اللجنةوتم ترتيب المادة وفقا للترتيب العددي لبنود جدو

- - - - - - - - - 

                                            
 . للتقريرالنهائية الطبعة يستدرج األرقام ف *
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 تقارير مراجعة الحسابات عـن  ياستعراض االنفاق واعتماد الحسابات والنظر ف     :٤٢البند 
 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١السنوات المالية 

 Doc 9825و  A35-WP/28, AD/10البنـد اسـتنادا الـى الوثيقـة     هذا  ي، ف جلستها الثانيةفيرت اللجنة، نظ ١:٤٢
 ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ السـنوات  التـي تغطـي   Doc 9834 و A35-WP/30, AD/12و  Doc 9833و ، A35-WP/29, AD/11 و
 .الي على التو٢٠٠٣ و

 :ك التقارير يتألف من ثالثة أجزاء كل تقرير من تلأحيطت اللجنة علما بأن ٢:٤٢
 .المعامالت المالية لكل سنة ماليةالمنظمة على تعليقات  )أ
 .حسابات لليمراجع الخارجال دققهاا البيانات المالية عن كل سنة حسبم )ب
 .وية وتعليقات األمين العام عليهاعن تلك التقارير المالية السن حساباتي للمراجع الخارجالتقرير  )ج

ن كـل سـنة،    بمراجعة تفصيلية للبيانات المالية والحسابات المقدمة ع       قد قاموا    ي الخارج للمراجعالتابعون  وكان الموظفون   
والتوجيهات ي   لبرنامج األمم المتحدة االنمائ    يظام المال  للمنظمة والن  ي بأنها أجريت وفقا للنظام المال     يوشهد المراجع الخارج  

 .يحدة االنمائن برنامج األمم المتاألخرى المنطبقة الصادرة عن الجمعية العمومية وعن المجلس وع
ذ توصيات المراجع الخارجي عن السـنوات السـابقة   ـ عن حالة تنفيمدقق، يقدم تقرير غير ٢٠٠٣ام ـا يرتبط بع ـأما فيم 
 .لالحاطة
 المراجـع على مالحظات  التي قدمها    األكثر شموال  االضافية   التعليقات أشادت اللجنة باألمين العام على       وبينما ٣:٤٢

متابعة التوصـيات  ين العام على  بغية حث األمالوثيقةفي  مشروعي القرارين بتعديلانها توصي  ، ف ٢٠٠٣الخارجي في عام    
 . يكون ذلك مالئماحسبما ،الخارجي المقدمة من المراجع

فـان  ، A35-WP/28, AD/10 للوثيقة) ب( من المرفق ٣-٣رة في الفق الواردة للتعليقاتا والحظت اللجنة أنه وفق ٤:٤٢
ولـم تحـدد فـي    الخدمة نهاية  الطبية بعد الفوائد تكلفةمن جزء تشغيلية لم يتحمل أي     الودمات االدارية   صندوق تكاليف الخ  

 الخارجيون المراجعونوأبلغت األمانة اللجنة بأن هذا الموضوع الذي أثاره        .   الصندوق بهذا أجزاء التكلفة المتعلقة     الحسابات
 فـي برنـامج   صورة حصـرية ب الغ الصعوبة بسبب عدم عمل الموظفين أن تقسيم التكاليف سيكون ب    ووجدنظر فيه   تم ال قد  

لذا لـم يكـن   .   عملهم في المنظمةأثناء أوقات مختلفة    االثنين في ، بل قد تأتي أموالهم من       العاديالتعاون الفني أو البرنامج     
.  سهالالدارية والتشغيلية أمرا  تحديد الحصص العادلة التي ينبغي أن يتحملها البرنامج االعتيادي وصندوق تكاليف الخدمات ا            

 أن يتحمـل  المالئمنه من افلذا  ،العاديمشتريات الى البرنامج ولوحظ أيضا أن ادارة التعاون الفني قدمت خدمات كالسفر وال       
أحاطـت اللجنـة علمـا      اذ  و.  بعض التكاليف المتعلقة بصندوق تكاليف الخـدمات االداريـة والتشـغيلية           العاديالبرنامج  
 التكـاليف   بتقاسم ةالمتعلق اتاالجراء  بشأن اتقريرالى المجلس    يرفع    فانها توصي بأن   ، األمين العام  ات التي اتخذها  باالجراء

 .للنظر فيه وبرنامج التعاون الفني العاديبين البرنامج 
المتحـدة  توصى اللجنة الجمعية العمومية باعتماد حسابات المنظمة والبيانات المالية الخاصة ببرنامج األمـم               ٥:٤٢
 . بشأنهاي وتقارير المراجع الخارج٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ عن السنوات المالية ياالنمائ
  القـرارين   مشـروعي  ة بالموافقة على  ـة العمومي ـة االدارية توصي الجمعي   ـان اللجن ـ، ف هـاء علي ـوبن ٦:٤٢

 :التاليين 42/2و  42/1المنقحين 
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 قرار أعدته اللجنة االدارية
 عمومية باعتمادهوتوصي الجمعية ال

 42/1القرار 

  والنظر في تقارير المراجعة الخاصة بها٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية 
 وتقارير مراجعة الحسابات عنها المقدمـة       ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١ حسابات المنظمة للسنوات المالية      لما كانت  

 العضو بالفريق المشترك للمراجعين الخارجيين لحسـابات األمـم المتحـدة            -كومة الكندية   من المراجع العام لحسابات الح    
بعد تعميمها علـى    ، قد عرضت على الجمعية العمومية       المراجع الخارجي لحسابات االيكاو    بصفة   -والوكاالت المتخصصة   

 .الدول المتعاقدة
 .معية العمومية لكي تنظر فيها الج المجلس قد نظر في تقارير المراجعة وقدمها الى أنوبما 
 . من الفصل الثامن من االتفاقية٤٩من المادة ) و( جرى استعراض المصروفات وفقا للفقرة  أنهوبما 
 :فان الجمعية العمومية 
  وتعليقات األمين العام فـي     ٢٠٠١ للسنة المالية    المدققة بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات       تأخذ علما  -١

 .ات تقرير المراجعةالرد على توصي
  وتعليقات األمين العام فـي     ٢٠٠٢للسنة المالية    المدققة بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات       تأخذ علما  -٢

 .الرد على توصيات تقرير المراجعة
 ذات  وتعليقات األمين العـام ٢٠٠٣للسنة المالية  المدققة بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات تأخذ علما  -٣

، وتقرير بشأن حالة تنفيذ توصيات السنوات السابقة الصادرة عـن المراجـع           الرد على توصيات تقرير المراجعة     في   ةالصل
 .الخارجي

 . األمين العام على اتخاذ االجراءات الضرورية، حسبما هو مالئم، بصدد توصيات المراجع الخارجيتحث -٤
 .٢٠٠١عن السنة المالية  المدققة الحسابات توافق على -٥
 .٢٠٠٢عن السنة المالية  المدققة الحسابات توافق على -٦
 .٢٠٠٣نة المالية عن الس المدققة الحسابات توافق على -٧
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 42/2القرار 

 ٢٠٠١ السنوات المالية  فيبرنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمةالحسابات المتعلقة بأنشطة الموافقة على 
 البيانات المالية للمنظمة التـي تشـمل    والنظر في تقارير مراجعة الحسابات عنالة منفذة بوصفها وك٢٠٠٣ و ٢٠٠٢و

 أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائي
 برنامج األمم المتحدة االنمائي الحسابات التي تظهر وضع األموال التي خصصها للمنظمة مدير لما كانت 

 الحسابات ة مراجعتقاريروكذلك بوصفها وكالة منفذة،  ٢٠٠٣ و٢٠٠٢و ٢٠٠١ية  المالالسنواتالتي أدارتها المنظمة في و
العام للحسابات في  الذي قدمه المراجع شمل أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائيالتي تعن البيانات المالية للمنظمة 

 بوصفه المراجع -ها المتخصصة لمراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووكاالتا عضو فريق - حكومة كندا
 .الخارجي لحسابات المنظمة ، قد قدمت الى الجمعية العمومية بعد توزيعها على الدول المتعاقدة

 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 لبرنامج األمم المتحدة االنمائي والقواعد المالية النظام المالي  ا كانولم
المتحدة المكلفة بتنفيذ أو انجاز أنشطة برنامج األمم المتحدة االنمائي باحالة حسابات تظهر وضع األموال التي خصصها لها 

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

 :فان الجمعية العمومية 
 منظمة التي تشمل أيضا حساباتلل البيانات المالية رير المراجع الخارجي للحسابات عن بتق علماتحيط -١

، وتعليقات األمين العام في  بوصفها وكالة منفذة٢٠٠١برنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمة في السنة المالية 
 .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 منفذة٢٠٠٢برنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمة في السنة المالية 

 .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 منفذة٢٠٠٣برنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمة في السنة المالية 
 .الرد على التوصيات الواردة في تقرير المراجعة

رية، حسبما هو مالئم، بصدد توصيات المراجع  األمين العام على اتخاذ االجراءات الضروتحث -٤
 .الخارجي

 على البيانات المالية في صدد برنامج األمم المتحدة االنمائي الذي تديره االيكاو بوصـفها وكالـة                 توافق -٥
 .٢٠٠١منفذة عن السنة المالية 

االيكاو بوصـفها وكالـة      على البيانات المالية في صدد برنامج االمم المتحدة االنمائي الذي تديره             توافق -٦
 .٢٠٠٢منفذة عن السنة المالية 
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 على البيانات المالية في صدد برنامج االمم المتحدة االنمائي الذي تديره االيكاو بوصـفها وكالـة                 توافق -٧
 .٢٠٠٣لمالية منفذة عن السنة ا

حدة االنمائي التي أدارتها     للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات برنامج األمم المت         البيانات المالية  احالة تطلب -٨
 .تقديمها الى المجلس التنفيذيل الحسابات الى مدير برنامج األمم المتحدة االنمائي وتقرير مراجعالمنظمة 

- - - - - - - - -
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 المراجع الخارجي للحساباتتعيين  :٤٣البند 
د تعيين  ـتمديعلى   المجلس   فقةموا بشأن   A35-WP/31,AD/13الوثيقة  في   ، في جلستها الثانية   ،نظرت اللجنة  ١:٤٣
 لحسابات السنوات المالية من     لحسابات االيكاو ، مراجعا خارجيا    المراجع العام لحسابات الحكومة الكندية    شيال فريزر،    السيدة
شيال فريزر للمنظمـة بصـفتها مراجعـا      السيدة عن تقديرها للنوعية الرفيعة لخدمات     اللجنة   وأعربت.  ٢٠٠٤  الى ٢٠٠٢

 . االيكاومسؤولي الفعالة وتعاونها خالل هذه الفترة مع ولمساعدتها) ٢٠٠٣-٢٠٠٠(حسابات خارجيا لل
 .المجلسالتعيين الذي اتخذه قرار أيدت اللجنة  ٢:٤٣
، فـي   المنصب في المستقبل  هذا  شغل   الرامية الى    لترشيحاتل عند تقييمه    ، المجلس تمت التوصية بأال يغالي    ٣:٤٣
يؤدي الى انحراف التقييم بصـورة   هذا المعيار يمكن أن خارجي لاليكاو، ألن كمراجعة المكتسبة   على الخبرة السابق   التركيز

 :  القيام بما يليالمالئم اذا كان من  ماواقترح أيضا أن يستكشف المجلس.   الحاليالمراجعلصالح  غير منصفة
 لتجنـب لـى أسـاس دائـم     المنظمة عبمراجعة حسابات للقياممضيفة  الدولة  لل خارجيال مراجعالتعيين   ) أ

 .التكاليف والجهود االدارية لعملية االختيار
 . خاللها الخارجيالمراجع يعمل التي مدد الخدمةتحديد أو  ) ب

 تعيين السـيدة  بتثبيتالجمعية العمومية على  اللجنة النحو الواجب، توصي على   الموضوعهذا   بعد النظر في   ٤:٤٣
 : القرار التالي، وذلك باعتماد٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ المالية يكاو للسنواتلحسابات اال خارجيال مراجعالفريزر بوصفها 

  قرار أعدته اللجنة االدارية  
 وتوصي الجمعية العمومية باعتماده

 43/1القرار 
 تعيين المراجع الخارجي للحسابات

 :ان الجمعية العمومية
 :تالحظ -١

رجيا لحسابات المنظمة بشرط تثبيـت الجمعيـة       أن النظام المالي ينص على أن يعين المجلس مراجعا خا          )أ
 .العمومية لذلك االجراء

، والعضو المراجع العام لحسابات الحكومة الكندية تمديد تعيين السيدة شيال فريزر،       وافق على أن المجلس    )ب
في المجلس المشترك للمراجعين الخارجيين لحسابات منظمة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصـة، فـي      

 ١-١٣، وذلك بموجب المادة    ٢٠٠٤ الى   ٢٠٠٠المراجع الخارجي لحسابات االيكاو للسنوات من        بمنص
 .من النظام المالي لاليكاو



  A35-WP/309 
  P/54 

٤٣تقرير عن البند    43-2 

 

 

 ووافق على تعيين السـيدة      ٢٠٠٤ن المجلس استعرض الترشيحات الواردة من الدول المتعاقدة في عام           ا )ج
 ٢٠٠٥بات المنظمة للسـنوات الماليـة       شيال فريزر مراجع الحسابات العام الكندي مراجعا خارجيا لحسا        

 ، ولذا،٢٠٠٧ و٢٠٠٦و
 عن خالص تقديرها للسيدة شيال فريزر لما قدمته للمنظمة من خدمات رفيعة المستوى بصفتها المراجع       تعرب  -٢

، وعلى ما قدمته أثناء تلك الفترة من مساعدة فعالة وتعاون لمسـؤولي             )٢٠٠٣-٢٠٠٠(الخارجي لحساباتها   
 .هزتهاااليكاو وألج

 : ما يليتثبت -٣
، المراجع العـام لحسـابات الحكومـة الكنديـة    القرار الذي اتخذه المجلس بتعيين السيدة شيال فريزر،     )أ 

 .٢٠٠٤-٢٠٠٠ للسنوات لحسابات االيكاومراجعا خارجيا 
 مراجعـا  ةالمراجع العام لحسابات الحكومة الكنديالقرار الذي اتخذه المجلس بتعيين السيدة شيال فريزر      )ب 

 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦و٢٠٠٥ للسنوات االيكاوخارجيا لحسابات 
 .A33-22و A29-34هذا القرار يحل محل القرارين  تعلن أن -٤

- - - - - - - - -
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 صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتقرير عن استخدام  :٤٤البند 
 .A35-WP/32,AD/14 الوثيقة ، في جلستها الثانية،استعرضت اللجنة ١:٤٤
 المحرز في ثالثة مشـاريع ذات أولويـة يمولهـا صـندوق تكنولوجيـا المعلومـات                 التقدم اللجنة   تالحظ ٢:٤٤

 .واالتصاالت
 يتكلـف حـوالي     نظام حديث لالدارة المالية وما يرتبط به من نظـم          وتنفيذ   شراء تقديرات   أن اللجنة   تالحظ ٣:٤٤

ال يتيح اضافة الموارد     من ناحية الميزانية      الذي تواجهه المنظمة   وتالحظ اللجنة أيضا أن الوضع الصعب     .   دوالر ماليين ٨
 .الالزمة لتحديث النظم المالية وتعزيز مواقع االيكاو على شبكة االنترنت في اطار الميزانية البرنامجية العادية

بأن ذلك مـن   والحظت، A35-WP/32,AD/14 في الوثيقة المقترحةلتمويل، سبل ا بناء على ذلك، تؤيد اللجنة       ٤:٤٤
 .دون زيادة االشتراكات المقررة على الدولب موارد اضافية تخصيصيتيح أن شأنه 
م المـالي والـنظم   ا دوالر لتحديث النظ   ماليين ٨ يقدر بنحو نظرا للمبلغ الكبير الذي ينبغي استثماره والذي        و ٥:٤٤

 عملية  أثناءم المبالغ المخصصة لهذا المشروع       الستخدا انتباها خاصا المراجع الخارجي    توصي اللجنة بأن يولي    ،ذات الصلة 
 .التدقيق
 االدارة الماليـة والـنظم      وخصوصـا  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،       اعترافا منها بأهمية   ٦:٤٤

ق  بشـأن صـندو    44/1قرار  الاألخرى ذات الصلة، بغية زيادة كفاءة وانتاجية المنظمة، فان اللجنة توصي باعتماد مشروع              
 .، حسبما عدلته اللجنةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 قرار أعدته اللجنة االدارية
 وتوصي الجمعية العمومية باعتماده

 44/1 القرار
 صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ان الجمعية العمومية
 :اذ تشير الى

 لتحسين كفاءة وفعالية المنظمة على النحو       ن تحسينات نظم المعلومات واالتصاالت في المنظمة وسيلة مهمة        ا -١ 
 .A32-1  و  A31-2 المبين في قراري الجمعية العمومية 

نظام المحاسبة الجاري يتجاوز ثالثين سنة من عمره وأن التحسينات ضرورية لتلبيـة احتياجـات الـدول        ن  ا -٢ 
 .ج العادية وبرامج التعاون الفنيالمتعاقدة من المعلومات للبرام

 .تقديرات الميزانية البرنامجية ال تشمل استثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتن ا -٣ 
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أنشئ صندوق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمويل تحديث        A33-24 بموجب قرار الجمعية العمومية      انه -٤ 
 .مبيوتر المركزية للملفاتتعزيز مواقع االيكاو على االنترنت وتوحيد أجهزة الكوالنظم المالية 

 بالتقرير عن صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتقدم المحرز في المشـاريع الثالثـة والنفقـات                تحيط علما 
 .المتكبدة فيها حتى اآلن

 ان الجمعية العمومية،
 :تالحظ
 .ة والنظم األخرى المتصلة بها مليون دوالر المخصص حتى اآلن ال يكفي لتمويل تحديث النظم المالي٢,٥ مبلغ ان -١
 . مليون دوالر٨تقديرات التكاليف األولية لتنفيذ نظم حديثة متكاملة ونظم ذات صلة تصل الى نحو  ان -٢
 . موقع االيكاو على االنترنت وتعزيزهربما لزم لتطوير دوالر ٥٠٠ ٠٠٠ مبلغا قدره ان -٣

 ان الجمعية العمومية،
 :تقرر ما يلي

 مليون دوالر من األموال المتجمعة في صندوق تكاليف الخدمات االداريـة والتشـغيلية         ٢ مبلغ    بتحويل اإلذن -١
لبرنامج التعاون الفني الى صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمويل جزء من تكلفة تحـديث الـنظم                

 .المالية والنظم ذات الصلة
مالئمة لتمويل تحديث النظم المالية والـنظم األخـرى ذات   االذن للمجلس بتحويل المبالغ المتاحة والتي تعتبر         -٢

الصلة، من حوافز تسوية حساب االشتراكات التي طـال تأخرهـا الـى صـندوق تكنولوجيـا المعلومـات                   
 .واالتصاالت، بعد البحث الدقيق في التكاليف المقدرة ومراعاة احتياجات المنظمة

 ان الجمعية العمومية،
 :تطلب
 لتحديث النظم المالية والنظم ذات الصلة وزيـادة تطـوير       نقدية أو عينية  دم اسهامات طوعية     الدول أن تق   الى -١

 .مواقع االيكاو على االنترنت
 المجلس أن يتابع التقدم المحرز بفضل استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويقدم تقريـرا               الى -٢

 .ن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية ع
أن يولي اهتماما خاصا لالستخدام المالئم لألموال المخصصة لتحديث النظام          للحسابات  الى المراجع الخارجي     -٣

 .المالي والنظم األخرى المرتبطة به في معرض التدقيق الذي يقوم به

- - - - - - - - -
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 لعمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانهاقرارات الجمعية ا :٤٥البند 
 وتقـديم توصـية     فيهـا  للنظر   قد أحيلت الى اللجنة    بعض القرارات التي اقترح اعالن انتهاء سريانها         كانت ١:٤٥
 ).(، المرفق A35-WP/33,P/5وترد هذه القرارات في الوثيقة .  الى الجلسة العامةبشأنها 
 وتأكـدت .   في هذه القرارات وأحاطت علما باالجراء المتخذ في كل قرار        ، الثانية ستهاجل في   ،نظرت اللجنة  ٢:٤٥
 .بأن هذه القراراتباعالن عدم سريان  الجمعية العمومية وتوصي االجراء المقترح من صحةاللجنة 

 

  سريانهاانتهاء اعالن يجبالقرارات التي 

Doc 9790 -ية العمومية القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمع 
 النظام المالي ـ الباب العاشر

 
 سبب انتهاء السريان الموضوع ∗القرار

A31-20 
(X-6) 

 تقادمال في االيكاو بين الدول المتعاقدة قسمة المصروفات

A32-26 
(X-7) 

 االنتهاء من التنفيذ ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات 

A33–25 
(X-11) 

يت اجراء المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديد         تثب
السلفيات لصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي انضمت الـى            

 االتفاقية 

 االنتهاء من التنفيذ

A32-24 
(X-11) 

 االنتهاء من التنفيذ ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ميزانيات السنوات 

A33-30 
(X-18) 

 ٢٠٠٠ و١٩٩٩ و ١٩٩٨ية ة على حسابات المنظمة عن السنوات المالالموافق
 والنظر في تقارير المراجعة الخاصة بها

 االنتهاء من التنفيذ

A33-31 
(X-18)            الموافقة على البيانات المالية في صدد برنامج األمم المتحـدة االنمـائي

 ١٩٩٨الذي تديره االيكاو بوصفها وكالة منفذة عن السـنوات الماليـة            
  والنظر في تقارير مراجعة الحسابات عنها٢٠٠٠ و ١٩٩٩و

 االنتهاء من التنفيذ

 

 ـ انتهـى ـ
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