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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 
  اإلداريةاللجنة 

  تعديل النظام المالي  :٥٦  رقمالبند

  تعديل النظام المالي
 .A36-WP/45, AD/11 هذه التعديالت المقترح ادخالها على ورقة العمل ١تقدم االضافة رقم 
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  Addendum No. 1 

 

  .A36-WP/45, AD/11 على ورقة العمل ةالتعديالت المقترح  - ١

  . من النظام المالي٢- ٦والمادة )  ج٢-٥ترد في موفق هذه الورقة التعديالت المقترحة على المادة   ١- ١

في حالة ما تعتمد اللجنة االدارية و.  )ج) ٣- ٣-٧اقترح أحد الوفود بعض التغييرات االضافية على المادة   ٢- ١
 ١٨٢حتى الدورة ) ج) ٣-٣-٧ت على المادة ، وافق الوفد على ارجاء أي تغييرا) ج٢-٥التغيير المقترح على المادة 

  .للمجلس وسيكون في موقف يسمح له بالموافقة على النظام المالي بصيغته المعدلة

— — — — — — — —  
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  المبرر/التعليقات    النص الجديد الكامل    النص المعدل    النص الحالي    الرقم
                  
              ١االعتمادات    المادة الخامسة

تى المبلغ الذي تتجاوز به ح) ج    ٢-٥
االيرادات المتفرقة الفعلية في أي سنة 
مالية أو أكثر لم تعرض بعد على 
الجمعية العمومية قيمة االيرادات 
المتفرقة التي أخذتها الجمعية العمومية 
في الحسبان عند اقرار اعتمادات تلك 
السنة الواحدة أو األكثر، وذلك بصرف 

) وب) النظر عن أحكام الفقرتين أ
  :يلي أعاله، لتمويل ما

  
 المتصل مباشرة بمصدر اإلنفاق) ١

  .اإلضافية المتفرقة اإليراداتتلك 
  
 تتصل بسالمة مشاريع على اإلنفاق) ٢

أو تعزيز التنفيذ الفعال /الطيران، و
  .لبرامج االيكاو

يمثل  تتجاوز بهحتى المبلغ الذي ) ج  
االيرادات المتفرقة الفعلية في  الزيادة في

لم تعرض بعد على ي سنة مالية أو أكثر أ
قيمة االيرادات على الجمعية العمومية 

المتفرقة التي أخذتها الجمعية العمومية في 
 الذي أخذته االيراداتعن مبلغ  الحسبان

عند اقرار  في االعتبار الجمعية العمومية
اعتمادات تلك السنة الواحدة أو األكثر، 

) رتين أوذلك بصرف النظر عن أحكام الفق
  :يلي ما لتمويلأعاله، ) وب

  
 المتصل مباشرة بمصدر تلك اإلنفاق) ١

  .اإلضافية المتفرقة اإليرادات
  
 تتصل بسالمة مشاريع على اإلنفاق) ٢

أو تعزيز التنفيذ الفعال لبرامج /الطيران، و
لتمويل اإلنفاق على مشاريع  .االيكاو

  .مرتبطة بكفاءة تنفيذ خطة أعمال المنظمة

يمثل الزيادة في ى المبلغ الذي حت) ج  
االيرادات المتفرقة الفعلية في أي سنة 

عن مبلغ االيرادات الذي مالية أو أكثر 
 أخذته في االعتبار الجمعية العمومية

السنة الواحدة  عند اقرار اعتمادات تلك
أو األكثر، وذلك بصرف النظر عن 

لتمويل أعاله، ) وب )أحكام الفقرتين أ
اريع مرتبطة بكفاءة اإلنفاق على مش

  .تنفيذ خطة أعمال المنظمة

  ) ج٢-٥القاعدة المالية   
   C-DEC 177/2 انظـر

  وورقـة العمـل 
C-WP/12521 : للسماح

باستخدام فائض إيرادات 
الصندوق الفرعي الدرار 
اإليرادات في تمويل 
االعتمادات عندما يكون هناك 

  .فائض، كما هو الحال اآلن
من أضيف اإلنفاق على األ

والبيئة تمشيا مع األهداف 
  .االستراتيجية للمنظمة

" االيكاو"تم تبديل المصطلح 
لتوحيد " المنظمة"بالمصطلح 

المصطلحات المستعملة في 
وتم تبديل المصطلح .  النص

خطة "بالمصطلح " البرامج"
لبيان انتقال االيكاو " األعمال

  .الى االدارة القائمة على النتائج
                  

              توفير األموال    السادسةالمادة 
 الكلية اإليراداتاذا كانت قيمة     ٢-٦

) المحصلة بالفعل بموجب الفقرات أ
من القاعدة المالية ) د و) و ج) ب و
، هي واالشتراكات المتأخرة ١-٦

المحصلة بالفعل، تتجاوز في أي سنة 
مالية معينة قيمة التزامات تلك السنة، 

 الكلية المحصلة اإليراداتاذا كانت قيمة   
) و ج) ب و) بالفعل بموجب الفقرات أ

، هي ١-٦من القاعدة المالية ) د و
واالشتراكات المتأخرة المحصلة بالفعل، 
تتجاوز في أي سنة مالية معينة قيمة 

لتزامات التزامات تلك السنة، بما فيها اال

 الفرق ويحدد الفائض النقدي على أنه  
 البيانات المقيد فيالمتراكم بين الفائض 
وبين " الصندوق العام" بند المالية تحت
واجبة التحصيل من الدول  االشتراكات

ويجوز استخدام الفائض   .المتعاقدة
بالمصروفات وتمويل النقدي للوفاء 

تم تبديل المصطلحين   
االلتزامات "و" االلتــزامات"

بالمصطلحين " غير مدفوعة
" المصروفات"و" النفقات"

يـا مع المعايير المحاسبية تمش
الدولية للقطاع العام ومع 

                                                             
  .دون مقابل، بل تدخل في التقديرات لغرض التصريح بهاب المنظمة تقدم الىوالبضائع والخدمات التي  قيمة األصول واستهالكها، النقدية التي ال تتطلب إنفاقا لألموال، كانخفاض  غيرعتمادات المصروفاتال تدخل في اال   ٣
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بما فيها االلتزامات غير المدفوعة، 
وجب تسجيل هذا القدر الزائد على انه 

ويجوز استخدام هذا .  فائض نقدي
.  تزاماتالفائض النقدي للوفاء باالل

وأي رصيد يتبقى من الفائض النقدي 
في نهاية السنة السابقة لسنة انعقاد 
الجمعية العمومية يجب التصرف فيه 
على النحو الذي تقرره الجمعية 
العمومية، بعد تعديل قيمة هذا الرصيد 

 اإلجماليلتمثل الفرق بين الفائض 
في " رصيد األموال"المقيد في بند 
ين االشتراكات واجبة البيانات المالية وب

  .التحصيل من الدول المتعاقدة

غير المدفوعة، وجب تسجيل هذا القدر 
ويحدد  .الزائد على انه فائض نقدي

 الفرق بين الفائض الفائض النقدي على أنه
 البيانات المقيد في المتراكم اإلجمالي

" رصيد األموال" بند المالية تحت
واجبة  وبين االشتراكات "الصندوق العام"

ويجوز   .التحصيل من الدول المتعاقدة
 الفائض النقدي للوفاء هذااستخدام 
بالمصروفات وتمويل حاالت  بااللتزامات

العجز في الصندوق المتجدد المنشأ 
رهنا بموافقة ، ٨-٧بموجب القاعدة المالية 

  فيالتصرفيجب أن يتم   إال أنه،المجلس
  الفائض النقدييتبقى منرصيد  وأي

 في نهاية السنة السابقة لسنة انعقاد المتبقي
 على يجب التصرف فيهمعية العمومية الج

 .النحو الذي تقرره الجمعية العمومية
تعديل قيمة هذا الرصيد لتمثل الفرق  بعد ،

رصيد " المقيد في بند اإلجماليبين الفائض 
في البيانات المالية وبين " األموال

االشتراكات واجبة التحصيل من الدول 
  .المتعاقدة

حاالت العجز في الصندوق المتجدد 
 ،٨-٧ المنشأ بموجب القاعدة المالية

 إال أنه يجب أن ،فقة المجلسرهنا بموا
 رصيد الفائض النقدييتم التصرف في 

 في نهاية السنة السابقة لسنة المتبقي
انعقاد الجمعية العمومية على النحو الذي 

  .تقرره الجمعية العمومية

  .٢-٤القاعدة المالية 
  

إمكانية تمويل العجز في 
الصندوق الفرعي الدرار 
اإليرادات، في حال حدوثه، 
وفي الصندوق المتجدد لمزايا 

  .ما بعد الخدمة
  

تغييرات تحريرية بغرض 
  .التوضيح

                  
 

  ـ انتهـى ـ


