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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  اإلداریةاللجنة 

  من جدول األعمال: تعدیل النظام المالي ٥٧البند 
  لالیكاو المالينظام التعدیل 

  (ورقة مقدمة من مجلس االیكاو)

  التنفیذيالموجز 
  ورقة العمل هذه تعدیالت على النظام المالي لكي تؤكدها الجمعیة العمومیة على النحو التالي:في قترح تُ 

للجمعیة العمومیة من أجل العادیة  یةالثالثالفقرة الفاصلة بین الدورات  تحذفمن النظام المالي:  ٦-٥المادة  •
 ). ١-٢ولزیادة الوضوح (الفقرة تیسیر تطبیق النظام المالي 

من االستثمارات والفوائد یرادات المحصلة اإلاالحتفاظ بتمكین المنظمة من ل من النظام المالي:  ٦- ٧المادة  •
  ).٢-٢(الفقرة  عندما توافق على ذلك الجهة الممولة المصرفیة على أموال التعاون الفني

  القیام بما یلي:میة یرجى من الجمعیة العمو اإلجراء: 
 من النظام المالي حسب ما یرد في المرفق (أ)؛ ٦-٧و  ٦-٥إقرار التعدیالت المدخلة على المادتین   )أ 
 اعتماد قرار الجمعیة العمومیة المقترح في المرفق (ب).  )ب 

 ة المالیة.دار المیزانیة واإل –ة دار التنظیم واإلب الخاصةتتصل ورقة العمل هذه باستراتیجیة دعم التنفیذ 
األهداف 

 ستراتیجیةاال

 اآلثار المالیة:   تنطبق.ال 
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  مقدمةال - ١

أدناه وما لقد أقر المجلس تعدیلین على النظام المالي واقترح أن تؤكد الجمعیة العمومیة تطبیقهما حسب ما یرد  ١- ١
 هو معروض في المرفق (أ).

 قرار الجمعیة العمومیة الوارد في المرفق (ب). مشروعوترد التعدیالت المقترحة على النظام المالي في  ٢- ١

 التعدیالت المقترحة - ٢

 من النظام المالي ٦-٥المادة  ١- ٢

في المائة من كل  ١٠ إلىالحالیة من النظام المالي لألمین العام بأن یرحل ما یصل  ٦-٥تسمح المادة  ١- ١- ٢
النظر في أي مبالغ تتجاوز هذه النسبة المئویة.  ومع ذلك، تشیر المادة سلطة السنة التالیة.  ویختص المجلس ب إلىاعتماد 

كل من األمین العام والمجلس على حد سواء، ال یجوز ممارستها إال  إلىأن هذه السلطة، المسندة  إلىمن النظام المالي  ٦- ٥
الجملة التي تحصر سلطة المجلس  إدراجٕان و رة التي تفصل بین الدورات العادیة ثالثیة السنوات للجمعیة العمومیة".  "خالل الفت

فترة الآخر سنة من ترحیل رصید  قررتویین العام في الفترة الفاصلة بین دورات الجمعیة العمومیة یبعث على الغموض.  ألموا
الجمعیة العمومیة بفترة وجیزة، ولذا، یمكن القول بأن هذا القرار یقع بین دورتین للجمعیة العمومیة بعد انقضاء دورة  یةالثالث

 ضمن سلطة كل من األمین العام والمجلس.یندرج ومن ثم 
الفترة التالیة،  إلىفترة ثالثیة أي وكذلك، فإذا كان المقصود أن تقر الجمعیة العمومیة أي ترحیل لألموال من  ٢- ١- ٢

عند انعقاد الجمعیة العمومیة (عادة في  غیر معروف تلك السنةفي ن المبلغ المرحل إ.  وحیث المادةتطبیق هذه عندها یتعذر 
معیة العمومیة إال بعد مضي ثالث ، فال یمكن الحصول على موافقة الج، حسب ما ورد في الفقرة أعالهأكتوبر)و  شهري سبتمبر

وبعد  ٢٠١٠إال في نهایة عام  ٢٠١٠االعتمادات غیر المنفقة لعام تحدید على سبیل المثال ال یمكن  ومن ثم، . سنوات
المنفقة لعام انقضاء الجمعیة العمومیة بفترة وجیزة.  وال یمكن الحصول على الموافقة على المبلغ المرحل لالعتمادات غیر 

 .٢٠١٣إال في الدورة المقبلة للجمعیة العمومیة، أي في عام  ٢٠١٠
الجملة " الفترة التي تفصل بین الدورات العادیة  بحذفمن النظام المالي  ٦-٥تعدیل المادة  یقترحووفقا لذلك،  ٣- ١- ٢

 ثالثیة السنوات للجمعیة العمومیة".  ویرد التعدیل المقترح في المرفق (أ).

 من النظام المالي ٦-٧المادة  ٢- ٢

االیكاو قبل التزام  إلى تدفع مقدماً في برنامج التعاون الفني أن الممولة تشترط المنظمة عموما على الجهات  ١- ٢- ٢
من  یكون ستثمر األموال التيحفظ األموال في حسابات االیكاو المصرفیة وتُ األموال لمشاریع التعاون الفني.  وتُ دفع المنظمة ب

 .محدد خالل وقت قصیر في ودائع ذات أجل إنفاقهاغیر المتوقع 
المضي في المساهمة في تمویل  إلىونظرا للرسوم اإلداریة المنخفضة المحسوبة على مشاریع التعاون الفني والحاجة  ٢- ٢- ٢

فاوضات مع المساهمین في التعاون التعاون الفني م إدارة أجرتالتكالیف اإلداریة، بما في ذلك تكالیف الخزانة، لبرنامج التعاون الفني، 
من الجهات  مقدماً والفوائد المصرفیة المحصلة على الدفعات المستلمة  االستثماراتمن  إیراداتالفني لكي تتمكن االیكاو من تحصیل 

 عدیدة باألمم المتحدة هذه السیاسة أیضا. هیئاتالمساهمة.  وتطبق 
 اإلداریةمن النظام المالي للسماح لألمین العام بتمویل جزء من التكالیف  ٦- ٧قترح تعدیل المادة ولذا یُ  ٣- ٢- ٢

االستثمارات والفوائد المصرفیة المحصلة على أموال  إیراداتوالتشغیلیة بواسطة استخدام  اإلداریةلصندوق تكالیف الخدمات 
 إیراداتتمنع أو تنال من تطویر برنامج التعاون الفني وأن أي  ومن المفهوم أن هذه السیاسة لن برنامج التعاون الفني،

بموجب هذه المادة والتشغیلیة  اإلداریةتكالیف الخدمات في حساب صندوق  تقّیدلالستثمارات والفوائد المصرفیة التي یمكن أن 
   .الممولةلمفاوضات دقیقة مع الجهات ستخضع 

- -  - - -  - - -  - - -  
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  التعلیقات/المسوغات النص الجدید الكامل بیان التغییرات النص األصلي  رقم المادة
فــــي  ١٠یجــــوز لألمــــین العــــام، فــــي حــــدود   ٦-٥

المائــة مــن االعتمــاد المخصــص لكــل هــدف 
اســــتراتیجي أو اســــتراتیجیة داعمــــة، ویجــــوز 
للمجلــــــس فــــــي حالــــــة تجــــــاوز هــــــذه النســــــبة 
المئویة، وبغض النظـر عـن سـلطته بموجـب 

فــي نقــل األمــوال بــین  ٩-٥القاعــدة المالیــة 
األهـــــــــداف االســـــــــتراتیجیة واالســـــــــتراتیجیات 

ــــل الداعمــــة،  الســــنة التالیــــة أي  إلــــىأن ُیرحِّ
رصید لم ینفق من اعتمـادات أي سـنة مالیـة 
ـــــین الـــــدورات  ـــــي تفصـــــل ب خـــــالل الفتـــــرة الت
العادیــة ثالثیــة الســنوات للجمعیــة العمومیــة. 
وال یتجــــــاوز مجمــــــوع االعتمــــــادات المنفقــــــة 
والمرّحلـة إجمـالي االعتمـاد المـأذون بـه زائـدا 

ة. ویلغـــى المبــالغ المرّحلــة مــن الســنة الســابق
أي رصــید لــم ینفــق مــن االعتمــادات وكــذلك 
 االعتمادات التي لم ُترّحل إلى السنة التالیة.

فــــي  ١٠یجــــوز لألمــــین العــــام، فــــي حــــدود 
المائــة مــن االعتمــاد المخصــص لكــل هــدف 
اســــتراتیجي أو اســــتراتیجیة داعمــــة، ویجــــوز 
للمجلــــــس فــــــي حالــــــة تجــــــاوز هــــــذه النســــــبة 

موجـب المئویة، وبغض النظـر عـن سـلطته ب
فــي نقــل األمــوال بــین  ٩-٥القاعــدة المالیــة 

األهـــــــــداف االســـــــــتراتیجیة واالســـــــــتراتیجیات 
ــــل  الســــنة التالیــــة أي  إلــــىالداعمــــة، أن ُیرحِّ

رصید لم ینفق من اعتمـادات أي سـنة مالیـة 
ـــــین الـــــدورات  ـــــي تفصـــــل ب خـــــالل الفتـــــرة الت
. العادیــة ثالثیــة الســنوات للجمعیــة العمومیــة

مــــــادات المنفقــــــة وال یتجــــــاوز مجمــــــوع االعت
والمرّحلـة إجمـالي االعتمـاد المـأذون بـه زائـدا 
المبــالغ المرّحلــة مــن الســنة الســابقة. ویلغـــى 
أي رصــید لــم ینفــق مــن االعتمــادات وكــذلك 
 االعتمادات التي لم ُترّحل إلى السنة التالیة.

فــــي  ١٠یجــــوز لألمــــین العــــام، فــــي حــــدود 
المائــة مــن االعتمــاد المخصــص لكــل هــدف 

أو اســــتراتیجیة داعمــــة، ویجــــوز اســــتراتیجي 
للمجلــــــس فــــــي حالــــــة تجــــــاوز هــــــذه النســــــبة 
المئویة، وبغض النظـر عـن سـلطته بموجـب 

فــي نقــل األمــوال بــین  ٩-٥القاعــدة المالیــة 
األهـــــــــداف االســـــــــتراتیجیة واالســـــــــتراتیجیات 

ــــل  الســــنة التالیــــة أي  إلــــىالداعمــــة، أن ُیرحِّ
رصـــــید لـــــم ینفـــــق مـــــن اعتمـــــادات أي ســـــنة 

جــــــاوز مجمــــــوع االعتمــــــادات مالیــــــة.  وال یت
المنفقــة والمرّحلــة إجمــالي االعتمــاد المــأذون 
بـه زائـدا المبـالغ المرّحلـة مـن السـنة السـابقة. 
ــم ینفــق مــن االعتمــادات  ویلغــى أي رصــید ل
وكذلك االعتمادات التي لم ُترّحل إلـى السـنة 

 التالیة.

حیث أن المبلغ المرحل في نهایة فترة 
ند انعقاد السنوات الثالث غیر معروف ع

الجمعیة العمومیة (عادة في سبتمبر/أكتوبر) 
فانه لن یتسنى الحصول على موافقة الجمعیة 
العمومیة لترحیل المبلغ إال بعد مضي ثالث 
سنوات.  ومن ثم فان التطبیق العملي لهذه 
المادة سیصبح عسیر التنفیذ.  وكذلك فان 
حذف الفترة الفاصلة بین الدورات العادیة 

سنوات للجمعیة العمومیة من المادة ثالثیة ال
سیحسن الوضوح حیث سیتحقق اتساق في 

من النظام المالي من  ٦-٥صیاغة المادة 
أجل التطبیق بین فترة السنوات الثالث 

  وضمنها.

ــــیُ  ٦-٧ د الــــدخل مــــن اســــتثمارات صــــندوق رأس قّی
المـــــال العامـــــل والصـــــندوق العـــــام وفوائـــــدها 
المصــرفیة لحســاب الصــندوق العــام بوصــفها 

ــــــد ایــــــرادات متفرقــــــة،  دخــــــل وفوائــــــد أي ویقّی
ــــــك الصــــــندوق  صــــــندوق آخــــــر لحســــــاب ذل

 اآلخر.

مــــن اســــتثمارات  بمــــا فــــي ذلــــكد الــــدخل قّیــــیُ 
صندوق رأس المال العامل والصندوق العـام 

 الصـــندوق العـــام لحســـابالمصـــرفیة  ئـــدالفوا
 ندوقصــــــــأي  الصــــــــندوقالتــــــــي یحصــــــــلها 

  :باستثناءلحساب ذلك الصندوق، 
ـــــــــة  أ) ـــــــــرادات متفرق  دخـــــــــل ،بوصـــــــــفها ای

ـــد المصـــرفیة ـــا االســـتثمارات والفوائ ي ذل
صندوق رأس و  الصندوق العام یحصله
ـــد لصـــالح الصـــندوق المـــال ا لعامـــل تقی
  ؛متفرقةات إیرادبوصفها العام 

ـــد المصـــرفیة دخـــل   ب) االســـتثمارات والفوائ
الصـــــــنادیق المنشــــــــأة  ي تحصـــــــلهذالـــــــ

ــیُ  المصــرفیة  بمــا فــي ذلــك الفوائــدد الــدخل قّی
ــــك أي التــــي یحصــــلها  صــــندوق لحســــاب ذل

  الصندوق، باستثناء:
االســـــتثمارات والفوائـــــد المصـــــرفیة دخــــل   أ)

الصـندوق العـام وصـندوق  ي یحصلهذال
رأس المــــــــــال العامــــــــــل تقیــــــــــد لصــــــــــالح 

  الصندوق العام كایردات متفرقة؛
ي ذاالستثمارات والفوائد المصرفیة الدخل   ب)

الصــنادیق المنشــأة لــدعم برنــامج  تحصــله
التعــــــاون الفنــــــي ُتقیــــــد لصــــــالح صــــــندوق 

أو تكـــالیف الخـــدمات االداریـــة والتشـــغیلیة 
ــــي  ــــة حســــبما هــــو محــــدد ف للجهــــة الممول

رح أن ُیقید لحساب صندوق تكالیف من المقت
یة والتشغیلیة الدخل من دار الخدمات اإل

االستثمارات والفوائد المصرفیة المحصلة من 
األموال المستلمة من الجهات المساهمة في 
برنامج التعاون الفني من أجل المضي في 

یة بما في دار االسهام في تمویل التكالیف اإل
صندوق تكالیف ذلك تكالیف الخزانة، و 

التفاق مع وفقًا ل یة والتشغیلیةدار الخدمات اإل
 .الممولة ةالجه
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  التعلیقات/المسوغات النص الجدید الكامل بیان التغییرات النص األصلي  رقم المادة
ـــــد  لتمویـــــل ـــــامج التعـــــاون الفنـــــي ُتقی برن

لصــــــالح صــــــندوق تكــــــالیف الخــــــدمات 
أو للجهـــة الممولـــة یـــة والتشـــغیلیة دار اإل

االتفـــــاق مـــــع حســـــبما هـــــو محـــــدد فـــــي 
  .الجهة الممولة

 .االتفاق مع الجهة الممولة
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  المرفق (ب)
  من أجل اعتماده للجمعیة العمومیةن یالثامنة والثالثالدورة معروض على قرار مشروع 

  ٥٧/١القرار 

  تعدیل النظام المالي
  المجلس یحترم مكانة الجمعیة العمومیة باعتبارها الهیئة التي تعتمد میزانیات ومخصصات المنظمة؛ لما كان
  ؛المجلس قادرا على االجتماع بشكل منتظم لمعالجة المتطلبات والتطورات التي قد تؤثر على المبالغ المخصصة ولما كان
المرونة فیما بین دورات الجمعیة العمومیة لمعالجة التغیرات التي تطرأ على  إلىالمجلس في حاجة  ولما كان

  االحتیاجات المالیة؛
من النظام المالي بموجب  ٦-٧والمادة  ٦-٥یالت المبینة أدناه على المادة التعد تأكید تقرر فإن الجمعیة العمومیة

 من النظام المالي. ١- ١٤المادة 

رقم 
 المنقح النص الجدید بیان التغییرات  المادة

٦-٥  
  

فــــي المائــــة مــــن االعتمــــاد  ١٠یجـــوز لألمــــین العــــام، فــــي حـــدود 
المخصـص لكـل هـدف اسـتراتیجي أو اسـتراتیجیة داعمـة، ویجــوز 
للمجلس في حالة تجاوز هذه النسبة المئویة، وبغـض النظـر عـن 

ــــي نقــــل األمــــوال بــــین  ٩-٥ســــلطته بموجــــب القاعــــدة المالیــــة  ف
ـــل األهـــداف االســـتراتیجیة واالســـتراتیجیات الداعمـــة، أ  إلـــىن ُیرحِّ

الســـنة التالیـــة أي رصـــید لـــم ینفـــق مـــن اعتمـــادات أي ســـنة مالیـــة 
خـــالل الفتـــرة التـــي تفصـــل بـــین الـــدورات العادیـــة ثالثیـــة الســـنوات 

ـــــة العمومیـــــة . وال یتجـــــاوز مجمـــــوع االعتمـــــادات المنفقـــــة للجمعی
والمرّحلـة إجمــالي االعتمــاد المـأذون بــه زائــدا المبـالغ المرّحلــة مــن 

. ویلغى أي رصید لم ینفـق مـن االعتمـادات وكـذلك السنة السابقة
 االعتمادات التي لم ُترّحل إلى السنة التالیة.

فــــي المائــــة مــــن االعتمــــاد  ١٠یجـــوز لألمــــین العــــام، فــــي حـــدود 
المخصـص لكـل هـدف اسـتراتیجي أو اسـتراتیجیة داعمـة، ویجــوز 
للمجلس في حالة تجاوز هذه النسبة المئویة، وبغـض النظـر عـن 

ــــي نقــــل األمــــوال بــــین  ٩-٥وجــــب القاعــــدة المالیــــة ســــلطته بم ف
ـــل   إلـــىاألهـــداف االســـتراتیجیة واالســـتراتیجیات الداعمـــة، أن ُیرحِّ

الســنة التالیــة أي رصــید لــم ینفــق مــن اعتمــادات أي ســنة مالیــة.  
وال یتجاوز مجموع االعتمادات المنفقة والمرّحلة إجمالي االعتماد 

مــن الســنة الســابقة. ویلغــى أي المــأذون بــه زائــدا المبــالغ المرّحلــة 
رصید لم ینفق من االعتمادات وكذلك االعتمادات التي لـم ُترّحـل 

 إلى السنة التالیة.

ـــیُ   ٦-٧ ـــكد الـــدخل قّی مـــن اســـتثمارات صـــندوق رأس المـــال  بمـــا فـــي ذل
 الصندوق العام لحسابالمصرفیة  الفوائدالعامل والصندوق العام 

لحســـاب ذلـــك الصـــندوق،  أي صـــندوق الصـــندوقالتـــي یحصـــلها 
  :باستثناء

االســــــتثمارات والفوائــــــد  دخــــــل ،بوصــــــفها ایــــــرادات متفرقــــــة  أ)
صــــندوق رأس یحصــــله الصــــندوق العــــام و ي ذلــــالمصــــرفیة ا

ات إیـرادبوصـفها لعامـل تقیـد لصـالح الصـندوق العـام المال ا
  ؛متفرقة

ي تحصـــــــله ذدخـــــــل االســـــــتثمارات والفوائـــــــد المصـــــــرفیة الـــــــ  ب)
برنامج التعاون الفني تُقید لصـالح  لتمویلالصنادیق المنشأة 

أو للجهــــة یــــة والتشــــغیلیة دار صــــندوق تكــــالیف الخــــدمات اإل
  .حسبما هو محدد في االتفاق مع الجهة الممولة ،الممولة

ـــیُ  أي التـــي یحصـــلها المصـــرفیة  بمـــا فـــي ذلـــك الفوائـــدد الـــدخل قّی
  صندوق لحساب ذلك الصندوق، باستثناء:

ي یحصـله الصـندوق ذالمصرفیة ال دخل االستثمارات والفوائد  أ)
العـــام وصـــندوق رأس المـــال العامـــل تقیـــد لصـــالح الصـــندوق 

  العام كایردات متفرقة؛
ي تحصـــــــله ذدخـــــــل االســـــــتثمارات والفوائـــــــد المصـــــــرفیة الـــــــ  ب)

الصــنادیق المنشــأة لــدعم برنــامج التعــاون الفنــي تُقیــد لصــالح 
أو للجهــــة صــــندوق تكــــالیف الخــــدمات االداریــــة والتشــــغیلیة 

 .حسبما هو محدد في االتفاق مع الجهة الممولة ،مولةالم

 -  نتهىا -


