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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

 اللجنة االدارية
 

 للقسم العاممشروع نص 
 للجنة االداريةاتقرير من 

  من جدول األعمال٤٥ و٤٤ و٤٣ و٤٢ أرقام لبنودول

 ٤٤ و ٤٣ و ٤٢  رقم والبنودالمادة المرفقة بشأن الجزء العام من تقرير اللجنة االدارية          
 .بها الى اللجنة االدارية للنظر ة من جدول األعمال مقدم٤٥و

 



 

 

 تقرير اللجنة االدارية الى الجمعية العمومية

 عــام
 .٢٠٠٤         سبتمبر الى ٣٠في الفترة من  جلسة       عقدت اللجنة االدارية   -١
 . للجمعية العمومية الرابعة في الجلسة العامةرئيسا للجنة) ايطاليا (كيافاريللي. ا 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 أو*حضر ممثلو  -٤
األميــن   الدكتور الطيب شـريف،      ، وحضر الجلسة األولى للجنة   رئيس المجلس    الدكتور أسعد قطيط   حضر -٥

 . ادارة الشؤون االدارية والخدمات مديرسنغ،. أالسيد  كما حضر . جلسة * العام
، رئـيس  أويرغـي . س ة السيدت وقام. ، رئيس فرع الشؤون المالية   كندسامي. سكان أمين اللجنة هو السيد       -٦

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

 .بأعمال موظف االتصال

 ترتيبات العمل
ـ ريق عمل معني بال وتم انشاء ف .ة بأعمالها في حضور جميع األعضاء  قامت اللجن  -٧  البنــد  يميزانية للنظر ف

 ويـرد بيـان بأعضـاء فريقـي العمـل            .٣-٤٠ البنـد    فـي   للنظر  عمل وأنشئت مجموعة .  ٢-٣٩ والبند   ١-٣٩ رقم
 .*)انظر الصفحة(هذا التقرير ب) أ(المرفقواختصاصاتهما في 

 جدول األعمال
 .فيذيةالجلسة العامة واللجنة التن البنود التي أحيلت الى اللجنة من استعراضتم  -٨

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

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥للسنوات الميزانية البرنامجية  :٨البند 

 اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية نحو المنظمة :١٢د البن

 االشتراكات المتأخرةتقرير عن الترتيبات الموضوعة لتسوية  :١-١٢د البن

االجراء الالزم اتخاذه ازاء الدول المتعاقدة التي لم تضطلع بالتزاماتهـا الماليـة نحـو                :٢-١٢د بنال
 المنظمة

                                            
 .سيوضع العدد في الطبعة األخيرة للتقرير *
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 الميزانيات :٣٩البند 

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات  :١-٣٩البند 

 .الفنيتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية بالتعاون  :٢-٣٩البند 

 قسمة مصروفات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة :٤٠البند 

التأكيد على اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة االشتراك فـي الصـندوق العـام             :١-٤٠د البن
وتحديد السلفيات لصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التـي انضـمت الـى           

 االتفاقية
 المتأخرة على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقةاالشتراكات  :٢-٤٠د البن

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

 المسائـل الماليـة :٤١د البن

 الجوانب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرة :١-٤١د البن
 لتي طال تأخرهاخطط الحوافز لتسوية االشتراكات ا :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 عن السنوات            :٤٢د البن
 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و٢٠٠١المالية 

 تعيين المراجع الخارجي :٤٣البند 

  استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتقرير عن :٤٤البند 

 قرارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها :٤٥د البن

 .قات العمل التى نظرت فيها اللجنةالوثائق وور) *انظر صفحة (لهذا التقرير ) ب(ويتضمن التذييل  -٩
  .صدد كل بند من بنود جدول األعمـال       ن االجراء الذي اتخذته اللجنة في       ويرد في الفقرات التالية بيان منفصل ع       -١٠

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

- - - - - - - - - 

                                            
 . للتقريرائيةالنه الطبعة يستدرج األرقام ف *
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 تقارير مراجعة الحسابات عـن  ياستعراض االنفاق واعتماد الحسابات والنظر ف     :٤٢البند 
 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١ية السنوات المال

 والوثيقة A35-WP/28, AD/10 البند المذكور أعاله استنادا الى الوثيقة ي، فرت اللجنة، خالل جلستها الثانيةنظ ١:٤٢
Doc 9825 والوثيقة A35-WP/29, AD/11ة ، والوثيقDoc 9833  والوثيقـة A35-WP/30, AD/12  والوثيقـة Doc 9834  عـن 
 .اليعلى التو ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١السنوات 
 :ك التقارير يتألف من ثالثة أجزاء كل تقرير من تلأحيطت اللجنة علما بأن ٢:٤٢

 .المعامالت المالية لكل سنة ماليةتعليقات المنظمة على  )أ
 .ي مراجع الحسابات الخارجدققهاا البيانات المالية عن كل سنة حسبم )ب
 .وية وتعليقات األمين العام عليها المالية السنتقرير مراجع الحسابات الخارجى عن تلك التقارير )ج

ـ           يالتابعون لمراجع الحسابات الخارج   وكان الموظفون    ن  قد قاموا بمراجعة تفصيلية للبيانات المالية والحسابات المقدمـة ع
ي متحدة االنمـائ  لبرنامج األمم ال  يظام المال  للمنظمة والن  ي بأنها أجريت وفقا للنظام المال     يكـل سنة، وشهد المراجع الخارج    

 .ين برنامج األمم المتحدة االنمائوالتوجيهات األخرى المنطبقة الصادرة عن الجمعية العمومية وعن المجلس وع
ذ توصيات المراجع الخـارجي عـن السـنوات         ـع عن حالة تنفي   ـ، يقدم تقرير غير مراج    ٢٠٠٣ام  ـا يرتبط بع  ـأما فيم 

 .السابقة لالحاطة
على مالحظات المدقق الخـارجي      االضافية الشاملة التي قدمها      التعليقاتألمين العام على     أشادت اللجنة با   واذ ٣:٤٢

ـ        الواردة  القرارات مشروعات بتعديل، فانها توصي    ٢٠٠٣في عام    ين العـام علـى اتخـاذ        في ورقة العمل بغية حث األم
 . يكون ذلك مالئماحسبماتوصيات المدقق الخارجي  بشأن اتاجراء
، A35-WP/28, AD/10ل ورقة العمل) ب( من المرفق ٣-٣رة في الفق الواردة للتعليقاتا نة أنه وفقوالحظت اللج ٤:٤٢

ولم تحدد  الخدمة  نهاية   الطبية بعد    االمتيازات تكلفةمن  جزء  تشغيلية لم يتحمل أي     الوفان صندوق تكاليف الخدمات االدارية      
غت األمانة اللجنة بأن هـذا الموضـوع الـذي أثـاره المـدققون              وأبل.   الصندوق بهذا أجزاء التكلفة المتعلقة     في الحسابات 

 فـي  صورة حصريةب  أن تقسيم التكاليف سيكون بالغ الصعوبة بسبب عدم عمل الموظفين     ووجدنظر فيه   تم ال الخارجيون قد   
لذا .  ملهم في المنظمة   ع أثناء أوقات مختلفة    االثنين في ، بل قد تأتي أموالهم من       برنامج التعاون الفني أو البرنامج االعتيادي     

لم يكن تحديد الحصص العادلة التي ينبغي أن يتحملها البرنامج االعتيادي وصندوق تكاليف الخدمات االداريـة والتشـغيلية                  
نـه مـن   افلذا  ،مشتريات الى البرنامج االعتياديولوحظ أيضا أن ادارة التعاون الفني قدمت خدمات كالسفر وال.  سهالأمرا  
أحاطـت  اذ و.  بعض التكاليف المتعلقة بصندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشـغيلية حمل البرنامج االعتيادي  أن يت المالئم

تشاطر التكـاليف  ب ةالمتعلق اتاالجراء  بشأنا يرفع تقرير   فانها توصي بأن   ، األمين العام  ات التي اتخذها  اللجنة علما باالجراء  
 .متهءمالمدى للتأكد من فني الى المجلس بين البرنامج االعتيادي وبرنامج التعاون ال

توصى اللجنة الجمعية العمومية باعتماد حسابات المنظمة والبيانات المالية الخاصة ببرنامج األمـم المتحـدة                ٥:٤٢
 . وتقارير المراجع الخارجى بشأنها٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١االنمائى عن السنوات المالية 

  القـرارين   مشـروعي  ة بالموافقة على  ـة العمومي ـدارية توصي الجمعي  ة اال ـان اللجن ـ، ف هـاء علي ـوبن ٦:٤٢
 :التاليين 42/2و  42/1المنقحين 
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 قرار أعدته اللجنة االدارية
 وتوصي الجمعية العمومية باعتماده

 42/1القرار 

 خاصة بها والنظر في تقارير المراجعة ال٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية 
 وتقارير مراجعة الحسابات عنها المقدمة من     ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١ أن حسابات المنظمة للسنوات المالية       حيث 

 العضو بالفريق المشترك للمـراجعين الخـارجيين لحسـابات األمـم المتحـدة              -المراجع العام لحسابات الحكومة الكندية      
بعد تعميمها علـى    ، قد عرضت على الجمعية العمومية       ابات االيكاو المراجع الخارجي لحس   بصفة   -والوكاالت المتخصصة   

 .الدول المتعاقدة
 . الجمعية العمومية لكي تنظر فيها المجلس قد نظر في تقارير المراجعة وقدمها الىوحيـث أن 
 . من الفصل الثامن من االتفاقية٤٩من المادة ) و( جرى استعراض المصروفات وفقا للفقرة وحيث أنه 
 :ن الجمعية العموميةفا 
  وتعليقات األمين العام فـي     ٢٠٠١ للسنة المالية    المدققة بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات       تأخذ علما  -١

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

 . على توصيات تقرير المراجعةالرد
 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   الصلة
 .الخارجي

 .ن العام على اتخاذ االجراءات الضرورية، حسبما هو مالئم، بصدد توصيات المراجع الخارجي األميتحث -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 لموافقة على ا
 البيانات المالية للمنظمة التـي تشـمل    والنظر في تقارير مراجعة الحسابات عن 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 

 الحسابات ة مراجعتقاريروكذلك بوصفها وكالة منفذة،  ٢٠٠٣ و٢٠٠٢و ٢٠٠١ المالية السنواتالتي أدارتها المنظمة في و
العام للحسابات في  الذي قدمه المراجع مج األمم المتحدة االنمائيشمل أيضا حسابات برناالتي تعن البيانات المالية للمنظمة 

 بوصفه المراجع -لمراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة ا 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 نولما كا
 .ر برنامج األمم المتحدة االنمائيمديـ

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

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

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

عليقات األمين العام في ، وت 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 ذة بوصفها وكالة منف٢٠٠٣برنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمة في السنة المالية 
 .الرد على التوصيات الواردة في تقرير المراجعة

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

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

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

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

- - - - - - - - -
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 تعيين مراجع الحسابات الخارجي :٤٣البند 
ـ    A35-WP/31,AD/13نظرت اللجنة في جلستها الثانية بالوثيقـة     ١:٤٣ د تعيـين  ـ بشـأن اقـرار المجلـس لتمدي
 لحسابات السنوات المالية مـن سـنة        لحسابات االيكاو شيال فريزر، مراجع الحسابات العام الكندي، مراجعا خارجيا          السيدة
شيال فريزر المقدمة للمنظمة بصـفتها مراجعـا         السيدةأشادت اللجنة عند االحاطة علما بخدمات       .  ٢٠٠٤نة   س  الى ٢٠٠٢

 وعن المساعدة الفعالة وتعاونها خالل هذه الفترة مع موظفي االيكاو) ٢٠٠٣-٢٠٠٠(خارجيا للحسابات 
 .المجلسالتعيين الذي اتخذه قرار أيدت اللجنة  ٢:٤٣
المنصب في المستقبل علـى  هذا شغل  الرامية الى لترشيحاتل يشدد المجلس عند تقييمه    ومن الموصى به أال    ٣:٤٣

لصـالح  تقيـيم   ال علـى    تأثيرا غير عادل   لدى االيكاو حيث أن هذا المعيار يمكن أن يؤثر           كمراجعالخبرة السابقة المكتسبة    
 : لقيام بما يلي االمالئم اذا كان من  ماواقترح أيضا أن يستكشف المجلس.   الحاليالمراجع

 المنظمة على أسـاس دائـم     بمراجعة حسابات مضيفة بغية االضطالع    الدولة  لل خارجيال مراجعالتعيين   ) أ
 .وذلك في سبيل تجنب التكاليف والجهود االدارية لعملية االختيار

 . الخارجيالمراجععمل خاللها  التي مدد الخدمةتحديد أو  ) ب
الجمعية العمومية بتأكيد تعيين السيدة فريـزر       على   اللجنة   توصي  على نحو واف    الموضوع وبعد النظر في   ٤:٤٣

 : اعتماد القرار التاليمن خالل ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ لاليكاو لحسابات السنوات المالية خارجيال مراجعالبوصفها 

 قرار أعدته اللجنة االدارية
 وتوصي الجمعية العمومية باعتماده

 43/1القرار 
 لحساباتتعيين المراجع الخارجي ل

 :ان الجمعية العمومية
 :اذ تالحظ -١

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

أن المجلس اعتمد تمديد تعيين السيدة شيال فريزر، مراجع الحسابات العام الكندي، والعضو في المجلـس           )ب
ـ        الم  بشترك للمراجعين الخارجيين لحسابات منظمة األمم المتحدة ووكاالتهـا المتخصصـة، فـي منص

 مـن  ١-١٣، وذلك بموجب المـادة     ٢٠٠٤ الى   ٢٠٠٠المراجع الخارجي لحسابات االيكاو للسنوات من       
 .النظام المالي لاليكاو
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 ووافق على تعيين السـيدة      ٢٠٠٤أن المجلس استعرض الترشيحات الواردة من الدول المتعاقدة في عام            )ج
 ٢٠٠٥شيال فريزر مراجع الحسابات العام الكندي مراجعا خارجيا لحسابات المنظمة للسـنوات الماليـة               

 ، 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 وتعاونية لمسـؤولي    )٢٠٠٣-٢٠٠٠(الخارجي لحساباتها   
 .االيكاو وألجهزتها

 :تؤكد ما يلي -٣
القرار الذي اتخذه المجلس بتعيين السيدة شيال فريزر، مراجع الحسابات العام الكندي، مراجعا خارجيا               )أ 

 .٢٠٠٤-٢٠٠٠لاليكاو لحسابات المنظمة للسنوات 
ر الذي اتخذه المجلس بتعيين السيدة شيال فريزر مراجع الحسابات العام الكندي مراجعا خارجيـا               القرا )ب 

 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦و٢٠٠٥لحسابات المنظمة للسنوات 
 .A33-22و A29-34هذا القرار يحل محل القرارين  تعلن أن -٤

- - - - - - - - -
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 التصاالتصندوق تكنولوجيا المعلومات واتقرير عن استخدام  :٤٤البند 
 .A35-WP/32,AD/14استعرضت اللجنة في جلستها الثانية الوثيقة  ١:٤٤
أحاطت اللجنة علما بالتقدم المحرز في ثالثة مشاريع ذات أولوية يمولها صـندوق تكنولوجيـا المعلومـات                  ٢:٤٤

 .واالتصاالت
خرى ذات صـلة يتكلـف حـوالي    أحاطت اللجنة علما بأن تقديرات الحيازة وتنفيذ ادارة مالية حديثة ونظم أ        ٣:٤٤

 ال يتيح اضافة الموارد الالزمـة     بأن الموقف الصارم من ناحية الميزانية للمنظمة       علماكما أحاطت اللجنة    .  مليون دوالر  ٨
 .لتحديث النظم المالية وتعزيز مواقع االيكاو على شبكة االنترنت في اطار الميزانية البرنامجية العادية

، مع االحاطة علمـا     A35-WP/32,AD/14لتمويل، حسبما اقترح في الوثيقة      سبل ا يد اللجنة   بناء على ذلك، تؤ    ٤:٤٤
 .يتيح توزيع موارد اضافية دون زيادة االشتراكات المقررة على الدولأن بأن ذلك من شأنه 

ر لتحـديث    مليـارات دوال   ٨ يقدر بنحو نظرا للمبلغ الكبير الذي ينبغي استثماره والذي         أنه   واذ تعتبر اللجنة   ٥:٤٤
خاص الستخدام المبـالغ المخصصـة لهـذا        المراجع الخارجي بايالء انتباه      فانها توصي    ،م المالي والنظم ذات الصلة    االنظ

 .التدقيق عملية أثناءالمشروع 
نظرا ألهمية االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، خاصة االدارة المالية والـنظم األخـرى ذات          ٦:٤٤

 بشـأن صـندوق تكنولوجيـا     44/1قـرار   الية زيادة كفاءة وانتاجية المنظمة، فان اللجنة توصي باعتماد مشروع           الصلة، بغ 
 .، حسبما عدلته اللجنةالمعلومات واالتصاالت

 قرار أعدته اللجنة االدارية
 وتوصي الجمعية العمومية باعتماده

 44/1 القرار
 صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  العموميةان الجمعية
 :اذ تشير الى

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

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

 .أن تقديرات الميزانية البرنامجية ال تشمل استثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات -٣ 



  A35-WP/283 
  AD/21 

٤٤تقرير عن البند    44-2 

 

 

تصاالت لتمويل تحديث   أنشئ صندوق لتكنولوجيا المعلومات واال     A33-24أنه بموجب قرار الجمعية العمومية       -٤ 
 .تعزيز مواقع االيكاو على االنترنت وتوحيد أجهزة الكمبيوتر المركزية للملفاتوالنظم المالية 

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

 ان الجمعية العمومية،
 :اذ تالحظ أن

 . مليون دوالر المخصص حتى اآلن ال يكفي لتمويل تحديث النظم المالية والنظم األخرى المتصلة بها٢,٥أن مبلغ  -١
 . مليون دوالر٨أن تقديرات التكاليف األولية لتنفيذ نظم حديثة متكاملة ونظم ذات صلة تصل الى نحو  -٢
 . موقع االيكاو على االنترنت وتعزيزهتطويرربما لزم ل دوالر ٥٠٠ ٠٠٠ مبلغا قدرهأن  -٣

 ان الجمعية العمومية،
 :تقرر ما يلي

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

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

الصلة، من حوافز تسوية حساب االشتراكات التي طـال تأخرهـا الـى صـندوق تكنولوجيـا المعلومـات                   
 .ي التكاليف المقدرة ومراعاة احتياجات المنظمةواالتصاالت، بعد البحث الدقيق ف

 ان الجمعية العمومية،
 :تطلب
 الدول أن تقدم اسهامات طوعية نقدا أو عينا لتحديث النظم المالية والنظم ذات الصلة وزيادة تطوير مواقع              الى -١

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

 .الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية عن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الى المراجع الخارجي أن يولي اهتماما خاصا لالستخدام المالئم لألموال المخصصة لتحديث النظـام المـالي                 -٣

 .ة به في معرض التدقيق الذي يقوم بهوالنظم األخرى المرتبط

- - - - - - - - -
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 قرارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها :٤٥البند 
حيلت بعض القرارات التي اقترح اعالن انتهاء سريانها الى المجلس للنظر بها وتقديم توصية الى الجلسـة                 ُأ ١:٤٥
 ).(، المرفق A35-WP/33,P/5ات في الوثيقة وترد هذه القرار.  العامة
وكانـت  .  نظرت اللجنة في الجلسة الثانية في هذه القرارات وأحاطت علما باالجراء المتخذ في كـل قـرار    ٢:٤٥

 .اللجنة راضية عن االجراء المقترح بغية تقديم توصية الى الجمعية العمومية بأن هذه القرارات ينبغي اعالن انتهاء سريانها
 

  سريانهاانتهاءلقرارات التي ينبغي اعالن ا

  القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية- Doc 9790الوثيقة 
 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) 

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

 االتفاقية 

 نفيذاالنتهاء من الت

A32-24 
(X-11) 

 االنتهاء من التنفيذ ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ميزانيات السنوات 

A33-30 
(X-18) 

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

 االنتهاء من التنفيذ

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

 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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