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  والثالثونةسادسالالجمعية العمومية ـ الدورة 

  الجلسة العامة
  

  قسم العامال نص تقرير
  اإلداريةللجنة اتقرير من 

  عنتقرير لوا
  من جدول األعمال ٦١ و ٦٠ و ٥٥ و ٥٤ و ٥١ و ٥٠ أرقام بنودال

  )مقدم من رئيس اللجنة االدارية(
  

عـن  تقرير  الوالعام  م  القسالمادة المرفقة بشأن    وافقت اللجنة االدارية على     
 .مـن جـدول األعمـال      ٦١ و   ٦٠ و   ٥٥ و   ٥٤و ٥١ و   ٥٠  رقم البنود

  .61/1 و54/1،  ,50/1وتوصي الجلسة العامة باعتماد القرارات
  

  
  

  
  .بعد إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقرير: مالحظة

  



  

  

  ة العمومية الجمعيإلى اإلداريةتقرير اللجنة 

  مسائل عامة
  .٢٠٠٧         إلى سبتمبر ٢٠في الفترة من  جلسة         اإلداريةعقدت اللجنة   -١
  . للجمعية العمومية الرابعة في الجلسة العامة للجنةةرئيس )ايطاليا(كيافاريللي ة  السيدتنتخبا  -٢
ـ ) دانيوزيلن (بيرنز. م. ج ة   السيد األولىوانتخبت اللجنة في جلستها       -٣ ـ ةنائب والـسيد  ،  اللجنـة ة لرئيـس ى أول
  .ةنائبا ثانيا للرئيس) زامبيا(كاباليكا  .س
  .أكثر من جلسات اللجنة  أو واحدة دولة متعاقدة جلسة٦٥حضر ممثلو   -٤
 الـدكتور الطيـب     حـضر بينما  ،  الجلسة األولى للجنة   رئيس المجلس    سيد روبرتو كوبيه غونزاليس   ال حضر  -٥

  . والخدماتاإلدارية الشؤون إدارة  مديرسنغ،. أالسيد  كما حضر . جلسة * األميـن العامشريف، 
 بارسـون، . أالـسيد    وكان هناك نائبان هما    . ، رئيس فرع الشؤون المالية    بار. ر  السيد كان أمين اللجنة هو     -٦
مـن  وهـي   ليم،  . ة ل لسيد ا ت وعمل  .ريتانو، رئيس قسم الخدمات المالية    . كوالسيد   المحاسبةخدمات  قسم  ل باإلنابةرئيس  ال

رومـانو،  .  وقامـت الـسيدة ب   . اللجنةأمين  مساعدي  جوبي، موظف بالحسابات، بمهام     . موظفي قسم الميزانية والسيد ي    
  . االتصاليبأعمال موظف ،، موظف بالحساباتديلورييه. موظفة بالحسابات، والسيد ر

  ترتيبات العمل
 ين البنـد يمل معني بالميزانية للنظر ف    اريق ع  ف إنشاء وتم    .ءة بأعمالها في حضور جميع األعضا     قامت اللجن   -٧

 واختصاصاتهما فـي    نفريقيال ويرد بيان بأعضاء      .٥٣ البند   في  للنظر فريق عامل معني باالشتراكات    يوأنشئ.  ٤٩ و ١٨
  .)∗انظر الصفحة(هذا التقرير ب) أ( المرفق

  جدول األعمال
  .الجلسة العامة واللجنة التنفيذية من هاإلي البنود التي أحيلت نظرت اللجنة في  -٨

  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ الجمعية العمومية عن السنوات إلىتقارير المجلس السنوية   :٧ دالبن  

  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩  و٢٠٠٨للسنوات الميزانية البرنامجية   :٨البند 

  )ايفاس (التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية  :١٤البند 

  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وات ميزانيات السن  :٤٩البند 

                                            
  . للتقريرالنهائية الطبعة يستدرج األرقام ف ∗
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 المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة االشتراك فـي الـصندوق العـام          إجراءالتأكيد على     :٥٠د البن
 إلـى وتحديد السلفيات لصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التـي انـضمت          

  االتفاقية
  شتراكية السابقةاالشتراكات المتأخرة على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية اال  :٥١د البن

  االشتراكات المتأخرة  :٥٢البند 

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات   :٥٣د البن
  تقرير عن صندوق رأس المال العامل  :٥٤د البن
   الفائض الماليالتصرف في  :٥٥د البن

  تعديل النظام المالي  :٥٦د البن

حسابات والنظر في تقارير المراجعة الحسابية عن السنوات        استعراض النفقات واعتماد ال     :٥٧البند 
  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥  و٢٠٠٤المالية 

  تعيين المراجع الخارجي  :٥٨البند 

  تقرير عن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  :٥٩البند 

   انتهاء سريانهاإعالنقرارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو   :٦٠د البن

  المسائل المالية األخرى المعروضة على نظر اللجنة اإلدارية   :٦١ند الب

 حـسب بنـود      نظرت فيها اللجنة   التيقات العمل   الوثائق وور ) ∗انظر صفحة (هذا التقرير   ب) ب (المرفقويتضمن    -٩
  .جدول األعمال

 وتم   .د من بنود جدول األعمال    صدد كل بن  ب الذي اتخذته اللجنة     اإلجراءويرد في الفقرات التالية بيان منفصل عن          -١٠
  . نظرت فيها اللجنةالتيل األعمال  لبنود جدوالرقميترتيب المادة وفقا للترتيب 

- -  -  - - - - -  - 

                                            
 . للتقريرالنهائية الطبعة يستدرج األرقام ف ∗
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 الـصندوق العـام     اشـتراكات بشأن تحديد أنصبة    التأكيد على إجراء المجلس المتخذ       : من جدول األعمال٥٠البند 
ل المقررة على الدول التـي انـضمت إلـى     وتحديد سلفيات صندوق رأس المال العام     

   شيكاغواتفاقية

 الذي اتخذه المجلـس  اإلجراء ت وأيدA36-WP/33, AD/45نظرت اللجنة في جلستها الثانية في ورقة العمل   ١-٥٠
نتهـاء  دولتين متعاقدتين لدى اإليكاو بعد اشتي وصربيا والجبل األسود، اللتين أصبحتا    يل - اشتراكات تيمور  أنصبةفي تحديد   

   .الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية

  .٥٠/١مشروع القرار يوصى باعتماد   ٢-٥٠

  قرار أعدته اللجنة اإلدارية وأوصت الجمعية العمومية باعتماده

  ٥٠/١القرار 

فـي  و  اتفاقيـة شـيكاغ    إلىات المقرر أن تدفعها الدول التي انضمت         المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك     إجراء أكيدت
  صندوق رأس المال العامل إلىالتي تقدم الصندوق العام وتحديد السلفيات 

   الجمعية العموميةإن
  : تالحظإذ   -١

 لم تكن الجمعية العمومية فـي   إذا – من النظام المالي تنصان على قيام المجلس         ٥-٧ و ٩-٦ن المادتين   أ  )أ
المقررة على أي دولـة     رأس المال العامل    لصندوق   ات وسلفي اتاالشتراكأنصبة   بتحديد   –دور االنعقاد   

  .متعاقدة جديدة، على أن يخضع ذلك للموافقة أو التعديل من جانب الجمعية العمومية في دورتها التالية
فـي منظمـة الطيـران    عضوين  ا أصبحتنتيلالتين ن المجلس قد تصرف على هذا النحو بالنسبة للدول       أو  ) ب

 ا في الميزانيـة ماشتراكهأصبح معدل   ثالثين للجمعية العمومية، و   والالخامسة  المدني الدولي بعـد الدورة     
  .على النحو المبين أدناهقابال للتقرير 

 صـندوق   إلىاشتراكي الدولتين التاليتين ومقدار السلفيتين اللتين تقدمانها        تحديد  ل المجلس المتخذ    إجراء تؤكد  -٢
  :التاريخ المذكور أدناهاعتبارا من رأس المال العامل 

  المتعاقدة الجديدة  الدولةاسم
  تاريخ

  العضوية بالمنظمة
  تاريخ

  الشتراكا معدل  سريان االشتراك
        

  ٪ ٠,٠٦  ١/١٠/٢٠٠٥  ٣/٩/٢٠٠٥  ليشتي -تيمور
  ٪ ٠,٠٦  ١/٤/٢٠٠٧  ١٤/٣/٢٠٠٧  الجبل األسود
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  اكية السابقةاالشتراكات المتأخرة على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتر  : من جدول األعمال٥١البند 

، التي تقدم ملخصا لإلجراءات المتخذة A36-WP/31, AD/3نظرت اللجنة في جلستها الثانية في ورقة العمل   -٥١
التصرف في  ، وتبين أنجمهورية يوغوسالقيا االتحادية االشتراكية السابقةى لع فيما يخص االشتراكات المتأخرة حتى اآلن

   .مسألة خالفة الدولاألمم المتحدة في  تبتإلى حين  معلقااالشتراكات المتأخرة ال يزال 

 يوغوسالفياجمهورية على الشتراكات المتأخرة حالة اأن تأخذ علما بيرجى من الجمعية العمومية و  ٢-٥١
  .وأن مسألة خالفة الدول لم تحسم بعد في األمم المتحدةاالتحادية االشتراكية السابقة 
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  س المال العاملتقرير عن صندوق رأ  :٥٤البند رقم 
التي يرد بها تقرير عن مدى كفاية  ،A36-WP/32, AD/4في جلستها الثانية نظرت اللجنة االدارية في الوثيقة   ١-٥٤

.  صندوق رأس المال العامل، والموقف المالي للمنظمة، واالتجاهات المالية التي تؤثر على المستوى الالزم لهذا الصندوق
مليون دوالر أمريكي وتخويل المجلس بمراجعة  ٦ داظ على مستوى رأس المال العامل عنوبحثت اللجنة التوصية بالحف

 مليون دوالر أمريكي، عندما تستدعي حاجة ماسة لذلك واذا ما ٨وزيادة مستوى رأس المال العامل الى حد أقصى قدره 
  .اإلطالقاستدعت الحاجة على 

 وأن فائض النقدية المتراكم استخدم في ١٩٩٤م منذ عام أخطرت اللجنة بأن رأس المال العامل لم يستخد  ٢-٥٤
إال أنه، نظر ألن الفائض النقدي المتراكم لم يعد متاحا ونتيجة .  الماضي للتغلب على زيادة تأخر االشتراكات المستحقة

.  ت في وقتها، سوف يتدهور الوضع المالي للمنظمة إن لم تدفع االشتراكا٢٠٠٦للعجز النقدي في نهاية السنة المالية 
أن الخبرة المالية لألعوام القليلة السابقة أوضحت ووطلب من اللجنة اإلحاطة علما باالتجاه في تقديرات اإليرادات والنفقات، 

.  أن االيكاو بحاجة لنسبة متوفرة من األموال لتغطية النفقات نظرا للتأخر في استالم االشتراكات من الدول المتعاقدة
 استمرار تجنب بعض الدول المتعاقدة الستيفاء التزاماتها المالية الى زيادة في مستوى رأس المال العامل، وبالتالي قد يؤدي

ونظرا ألن دورة الميزانية لاليكاو طويلة نسبيا، أي ثالثة أعوام، وأن .  مما سيؤثر بشكل سلبي على جميع الدول المتعاقدة
سوف توجد حاجة لتوفير رصيد كاف في صندوق رأس المال العامل  غير أكيد، فال يزالتدفق النقدية لدى االيكاو 

  .الستخدامه من أجل استيفاء التزاماتها النقدية الثابتة والتي ال يمكن تجنبها مثل مدفوعات الرواتب
 في المائة من مجموع ٨,٣وأوضح أحد الوفود أيضا أن وحدة التفتيش المشتركة أوصت باستخدام نسبة   ٣-٥٤

وأشار إلى أن احتياجات اإليكاو تتوافق .   إرشادية لتحديد مستوى صندوق رأس المال العاملنسبةسنوية كالميزانية ال
  .   بالكامل مع الخطوط التوجيهية لوحدة التفتيش المشتركة

 مليون دوالر يعتبر مفيدا وينبغي الحفاظ عليه كمالذ ٣,٠مبلغ سلطة االقتراض وقدره وتم اإلقرار أيضا بأن   ٤-٥٤
   . ير خالل الفترة الثالثية المقبلةأخ
  :وبعد أن انتهت اللجنة من النظر في هذا الموضوع، اتفقت اللجنة على أن توصي باعتماد القرار التالي  ٥-٥٤

   اللجنة اإلدارية وأوصت الجمعية العمومية باعتمادهأعدتهقرار 
  ٥٤/١القرار 

  صندوق رأس المال العامل
  : الجمعية العموميةإن

  :الحظاذ ت  -١

تقريرا عن مدى كفاية المستوى المقرر لصندوق رأس المال العامل           ٢٨-٣٥أن المجلس قد قدم وفقا للقرار         )أ
  .ن الجمعية العمومية قد نظرت في هذا الموضوعأوعن سلطة االقتراض المرتبطة به، و
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 شكال عقبـة   ة الجاري سنة اشتراكات ال  دفع والتأخر في    الماضية في السنوات    االشتراكات المتأخرة أن تراكم     )ب
  . الحالة الماليةزعزعتمتزايدة عاقت تنفيذ برنامج العمل و

 ثالث سنوات، تؤثر على تحديد المستوى الـسديد لـصندوق           نهاألأن دورة ميزانية االيكاو الطويلة نسبيا،         )ج
  أنـصبة ن الجمعية العمومية وحدها هي التي يمكنهـا فـرض    أ إذرأس المال العامـل وسلطة االقتراض،      

  .شتراكات على الدول المتعاقدةالا

أنه نظرا لعدد الموظفين الدائمين في االيكاو، هناك حد أدنى ال يمكن انقاصه يجب على المنظمة أن تنفقـه                     )د
وال يمكن انقاص هذا المبلغ لفترة قصيرة األجل عن طريق تعديل برنامج      .  تكاليف الموظفين  دفعكل شهر ل  

  . في كل األحوالرواتبهمن في وظائفهم ويجب أن يتقاضوا ين باقولدائمن او الموظفمادامالعمل 

 كانت أقـل مـن النفقـات التقديريـة     سبتمبر من كل سنة   حتى   المحصلةالتراكمية  أن متوسط االشتراكات      )ه
  . في الفترة الثالثية السابقةفي المائة ١٧,٧مقارنة بنسبة فقط في المائة  ٥,٠ بنسبة

ضية دلت على أن المجازفة بعدم كفاية صندوق رأس المال العامل لتغطيـة االحتياجـات    أن االتجاهات الما    )و
  . مجازفة محدودة٢٠٠٧في سنة 

أن الخبرة أظهرت أن االشتراكات ال تدفع في بداية السنة عند استحقاق دفع االشـتراكات، وأن االيكـاو ال          )ز
عت بحلول نهاية سنة استحقاق الـدفع، وأن        يمكنها أن تعول على جميع االشتراكات المدفوعة حتى وان دف         

عدم وفاء بعض الدول المتعاقدة اللتزاماتها المالية في إطار اتفاقية شيكاغو بهذه الـصورة غيـر المقبولـة          
  .يؤدي إلى أزمة مالية خطيرة في المنظمة يمكن أن يكون لها وقع على كل الدول المتعاقدة

 صندوق رأس المال العامل كصمام أمان يمكنهـا         إلى االيكاو   أجل ست ة السيولة النقدية غير مؤكد    تأنه مادام   )ح
   .االعتماد عليه للوفاء بالتزاماتها النقدية التي ال مناص منها

 زيادة مستواه البـالغ  قرر أنو ٢٠٠٦نوفمبر أن المجلس استعرض مستوى صندوق رأس المال العامل في        )ط
  .اليأمر غير ضروري في الوقت الحماليين دوالرات  ٦

  :ما يلي تقرر  -٢
  .اتماليين دوالر ٦  عندمستوى صندوق رأس المال العامليظل أن   )أ

مستوى صندوق رأس المال العامل كل سنة في موعد أقصاه شـهر نـوفمبر مـن                المجلس  يستعرض   أن  )ب
 ليقرر مدى الحاح الحاجة الى زيادته في أثناء الـسنة أو فـي              ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧السنوات  

  .ة الالحقةالسن
 اذا قرر المجلس    ات ماليين دوالر  ٨أن يرتفع مستوى صندوق رأس المال العامل الى مستوى ال يزيد على               )ج

أن لذلك ما يبرره، وذلك رهنا بالزيادات الناتجة عن السلفيات التي تدفعها الـدول حديثـة العـضوية فـي             
التعديل في صندوق رأس المـال العامـل   وسوف يستند هذا   . المنظمة بعد الموافقة على جدول االشتراكات     

  .على جدول االشتراكات السارية للسنة التي تعتمد لها زيادة مستوى صندوق رأس المال العامل
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يصرح لألمين العام، بعد موافقة اللجنة المالية التابعة للمجلس، بـأن يمـول االعتمـادات االعتياديـة                 أن    )د
وق العام وصندوق رأس المال العامل، عن طريـق االقتـراض      واالضافية التي ال يمكن تمويلها من الصند      

الخارجي للمبالغ الالزمة لمواجهة االلتزامات الفورية للمنظمة، وأن يطلب من األمين العام رد هذه المبـالغ         
 ماليـين   ٣ لـى بأسرع ما يمكن، وأال يزيد مجموع الديون المستحقة على المنظمة نتيجة لهذا االقتراض ع             

  . وقت خالل الفترة الثالثيةفي أيدوالرات 
  :يقدم المجلس الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عما يلي  )ه

 ٢٠٠٧ الـسنوات    فـي المكتـسبة   الخبـرة   مدى كفاية مستوى صندوق رأس المال العامل في ضوء            )١
  .٢٠٠٩و ٢٠٠٨و

 تحميـل لـى  إعامل ينم عن الحاجـة   المالي للصندوق العام وصندوق رأس المال ال   وضعذا كان ال  إما    )٢
  . االشتراكات في دفعتأخرال النقدي الناشئ عن قيمة العجزأنصبة اشتراكات الدول المتعاقدة 

  .مدى مالءمة مستوى سلطة االقتراض  )٣
  . حل محله القرار الحاليانلم يعد ساريا و ٢٨-٣٥ القرارن ا  )و

  :ثتح  -٣
ـ ت السنة خالل ال هامكنما ي أسرع  باتها  كل الدول المتعاقدة على أن تدفع اشتراك        )١  دفـع تلـك   ستحق فيهـا ي ي

االشتراكات، وذلك للتقليل من احتمال اضطرار المنظمة الى السحب مـن صـندوق رأس المـال العامـل         
  .واللجوء الى االقتراض الخارجي

، حـسبما   هامكنما ي رع  أسب على الوفاء بالتزاماتها نحو المنظمة       دفع اشتراكاتها المتأخرة في   المتعاقدة  الدول    )٢
  ]./   ٣٦ [ القرارجاء في
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  توزيع الفائض النقدي  :٥٥البند 
 المتعلقـة بموضـوع توزيـع    A36-WP/30, AD/2 في اجتماعها الثاني في الوثيقة رقم اإلداريةنظرت اللجنة   ١-٥٥

  .الفائض أو العجز النقدي
، وأنـه  ٣١/١٢/٢٠٠٦يون دوالر أمريكي فـي      مل ٣ُأخطرت اللجنة بأن المنظمة كان لديها عجز نقدي قدره            ٢-٥٥

كما أخطرت اللجنة بأن المجلس ال يوصي بتوزيع مبلـغ العجـز           .  بناء على ذلك ال يوجد فائض في النقدية متوفر للتوزيع         
على الدول المتعاقدة بما أن العجز في النقدية، حتى وان كان كبيرا، إال أنه كان مؤقتا، ووردت بعض المدفوعات في أوائـل     

  .   لسد العجز٢٠٠٧سنة 
  .A36-WP/30, AD/2ويرجى من الجمعية العمومية أن تحيط علما بالورقة   ٣-٥٥
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  قرارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها  :٦٠البند 
 إلـى بـشأنها   صية   المجلس للنظر بها وتقديم تو     إلى انتهاء سريانها    إعالنحيلت بعض القرارات التي اقترح      ُأ  ١-٦٠

  .)ھ(، المرفق A36-WP/28, P/5وترد هذه القرارات في الوثيقة .  الجلسة العامة
وكانت اللجنة .   المتخذ في كل قرار   باإلجراءنظرت اللجنة في الجلسة الثانية في هذه القرارات وأحاطت علما             ٢-٦

  . انتهاء سريانهاإعالنأن هذه القرارات ينبغي  الجمعية العمومية بإلى المقترح بغية تقديم توصية اإلجراءراضية عن 
 ينبغيوأضيف هذا القرار إلى قائمة القرارات التي        .  ٢٤-٣٣ القرار   بانتهاء تنفيذ أيضا  علما   اللجنة   وأحاطت  ٣-٦٠

  .  إعالن انتهاء سريانها
  

   سريانهاانتهاء إعالنالقرارات التي ينبغي 

   الصادرة عن الجمعية العمومية القرارات سارية المفعول-  Doc 9848الوثيقة 
  النظام المالي ـ الباب العاشر

  سبب انتهاء السريان  الموضوع  ∗القرار

A33-24  
(X-20) 

 االنتهاء من التنفيذ  صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

A33-26 
(X-7) 

  االنتهاء من التنفيذ  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات 

A35–23 
(X-11) 

 المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديد        إجراءتثبيت  
 إلـى السلفيات لصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي انضمت           

  االتفاقية 

  االنتهاء من التنفيذ

A35-23 
(X-11) 

  االنتهاء من التنفيذ  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢ميزانيات السنوات 

A35-29 
(X-18) 

 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١ية الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المال
  والنظر في تقارير المراجعة الخاصة بها

  االنتهاء من التنفيذ

A35-30 
(X-19)  

الموافقة على البيانات المالية في صدد برنامج األمم المتحـدة االنمـائي           
ـ    الذي تديره االيكاو بوصفها وكا      ٢٠٠١سنوات الماليـة    لة منفذة عن ال

  والنظر في تقارير مراجعة الحسابات عنها ٢٠٠٣ و٢٠٠٢و

  االنتهاء من التنفيذ

                                            
  )النص العربي( .Doc 9848األرقام بين األقواس تشير الى رقم الصفحة التي يرد فيها نص القرار في الوثيقة رقم   ∗
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  المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة اإلدارية  :٦١البند 
 التي اإلجراءاتتقدم معلومات عن  التي ،A36-WP/42, AD/9نظرت اللجنة في جلستها الثانية في ورقة العمل   ١-٦١

 التابع لبرنـامج التعـاون    الخدمات اإلدارية والتشغيلية ا المجلس بعد استعراضه لتوزيع التكاليف بين صندوق تكاليف       اتخذه
  .الفني وبين ميزانية البرنامج العادي

القيام بتخـصيص تـدريجي    أوصى المجلس على أساسها ب    ٢٠٠٥سنة  في  وأخذت اللجنة علما بإجراء دراسة        ٢-٦١
وأخذت اللجنة أيـضا    .  تداخل التمويل إلى الحد األدنى    من   بغرض تخفيض المستوى الراهن      ، وذلك حديدللتكاليف القابلة للت  
األموال من ميزانية البرنامج العادي إلى صندوق تكاليف الخدمات اإلداريـة  مبلغ من وافق على تحويل قد علما بأن المجلس   

تشجع على   سياسة جديدة    إقرار بالموافقة على    رهنا ٢٠٠٦لسنة   بالنسبة   مبلغتحويل  و ٢٠٠٥والتشغيلية بالنسبة لنفقات سنة     
  .مزيد من الشفافية والكفاءة فيما يخص استرداد التكاليفب العمل
 مدته سنتان بغية تجريبي مشروع  في سياق أيدت اللجنة توصيات المجلس بجعل األمانة العامة تجري دراسة          و  ٣-٦١

وعقـب  .   الميزانيـة  ة عن خارجالاسترداد التكاليف بالنسبة لجميع األنشطة      وضع سياسة متناسقة على المدى الطويل بشأن        
إجراء مناقشة مستفيضة بخصوص دور المجلس الرقابي فيما يخص هذه الدراسة، يوصى بأن تعتمـد الجمعيـة العموميـة             

  .مشروع القرار التالي

  باعتماده اللجنة اإلدارية وأوصت الجمعية العمومية أعدتهقرار 

  ٦١/١ القرار

  وبين ميزانية البرنامج العادي) AOSC(صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية دراسة عن توزيع التكاليف بين 

 أن يوفر التكاليف وأن يعمل مع األمانة العامة لضمان ستردادا سياسة قـر من المجلس أن ينظر ويتطلب الجمعية
  .خذ المجلس قرارا على أساسهاالمشروع التجريبي معلومات دقيقة وفي حينها كي يت

 ـ انتهـى ـ




