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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 
  اإلداریةاللجنة 

  لحسابات الخارجي لمراجع التعیین  :٥٩ الموضوع رقم

  المراجع الخارجي لحسابات االیكاوعیین ت
 ٢٠١٦ و ٢٠١٥ و ٢٠١٤للسنوات المالیة 

  )مجلس االیكاوورقة مقدمة من (

  التنفیذي الملخص
جراءات التي اتخذها المجلس لتعیین مراجع حسابات خارجي عن السنوات المالیة اإل معلومات عنهذه الورقة تقدم 

للمجلس للترشیحات المستلمة من  فریق العمل التابعنتائج استعراض  وتتیح معلومات عن ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤
  لمنصب المراجع الخارجي لحسابات االیكاو. األعضاءالدول 
  : تخاذ اإلجراءات التالیةاالجمعیة العمومیة ُیرجى من : اإلجراء

بدیوان المحاسبة السید جیوزیبي كولیاندرو، رئیس هیئة التدقیق للشؤون الداخلیة والدولیة  أن تؤكد تعیین  أ)
  ؛٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤مراجعا خارجیا لحسابات االیكاو للسنوات المالیة  ،االیطالي

  .هذه الورقةبالمرفق لجمعیة العمومیة مشروع قرار ا تعتمدأن   ب)

 األهداف
  :ةاالستراتیجی

دارة المیزانیـــة واإل –إلـــى اســـتراتیجیة دعـــم التنفیـــذ: اإلدارة والتنظـــیم ورقـــة العمـــل هـــذه تشـــیر 
   المالیة.

 ٤٩٤ ٠٠٠القادمـــة  الـــثالثالســنوات الخــارجي لفتـــرة الحســـابات مراجـــع تبلــغ تكـــالیف خــدمات   اآلثار المالیة:
  .دوالر كندي

  )٢٠١٠أكتوبر   ٨(في  الجمعیة العمومیةالمفعول الصادرة عن  ساریةقرارات ال، Doc 9958  المراجع:

Doc 7515 ، لإلیكاوالنظام المالي 
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 مقدمةال - ١

رهنـا بتأكیـد ، جعا خارجیا للحساباتأن یعین المجلس مراعلى المنقح تنص المادة الثالثة عشرة من النظام المالي  ١- ١
 .هذا التعیینل الجمعیة العمومیة

 معلومات أساسیة - ٢

دیدییــه میغــو، الــرئیس  ، اإلجــراء الــذي اتخــذه المجلــس بتعیــین الســید٣١-٣٧ فــي قرارهــاجمعیــة العمومیــة الأكــدت  ١- ٢
وفقــا للمــادة ، ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١األول لــدیوان المحاســبة الفرنســي، مراجعــًا خارجیــًا لحســابات اإلیكــاو عــن الســنوات المالیــة 

ــــرئیس األول لــــدیوان الممــــن النظــــام المــــالي.  ١-١٣ ــــًا لحســــابات اإلیكــــاو ابتــــداًء مــــن وُعــــّین ال حاســــبة الفرنســــي مراجعــــًا خارجی
١/١/٢٠٠٨ . 

سـت سـنوات كحـد  مدة ولضمان تناوب تعیین المراجع الخارجي للحسابات، حدد المجلس لوالیة المراجع الخارجي ٢- ٢
والتفـاوض بشـأن  مـا إیجابیـاتقیی المجلس ألداء المراجع الخارجي بتقییمأقصى، تتألف من ثالث سنوات أولیة یمكن تمدیدها، رهنًا 

تعیـین مراجــع حســابات  لــزم، ٢٠١٣شـروط وتكلفــة تجدیـد التعیــین. لــذا، فبعـد انقضــاء مـدتي التعیــین لمــدة ثـالث ســنوات فـي عــام 
 .٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤جدید عن السنوات المالیة 

 اإلجراء المتخذ - ٣

خـــارجي لحســـابات االیكـــاو أرســـل كتـــاب إلـــى الـــدول یطلـــب ترشـــیحات لمنصـــب المراجـــع ال، ٢٠١٢فـــي دیســـمبر  ١- ٣
واضـــطلع فریـــق عمـــل تـــابع للمجلـــس دول.  تســـعترشـــیحات مـــن العامـــة .  وتســـلمت األمانـــة ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤للســـنوات 
عـن طریـق على أساس المعاییر التي وافق علیها المجلس، وأفضى هذا التقییم إلى تقیـیم إضـافي لترشـیحات خمـس دول  بتقییمها

ــــدأ فــــي  ــــة تب ــــرة ثالثی ــــین مراجــــع خــــارجي لفت ــــى تقییمــــه، بتعی المقــــابالت الشخصــــیة. وأوصــــى فریــــق العمــــل المجلــــس، اســــتنادًا إل
١/١/٢٠١٤.  

 تعیین المجلس للمراجع الخارجي - ٤

.  ومـع مراعـاة نوعیـة الخـدمات المقترحـة ١٩٩مـن الـدورة  العاشـرةاستعرض المجلس تقییم المرشحین في الجلسة  ١- ٤
السید جیوزیبي كولیاندرو، رئیس هیئة التدقیق للشـؤون الداخلیـة رشحین وتكلفة خدمات التدقیق، وافق المجلس على تعیین من الم

 .٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤ المالیة خارجیا لحسابات االیكاو للسنوات امراجع ،دیوان المحاسبة االیطاليبوالدولیة 

 المترتبة على قرار المجلس اآلثار المالیة - ٥

هـذا  ُأدرجوقـد  دوالر كنـدي ٤٩٤ ٠٠٠لمراجـع الخـارجي للحسـابات للفتـرة الثالثیـة القادمـة ستكون تكلفة خدمات ا ١- ٥
 .٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤للسنوات المبلغ في المیزانیة 
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  مرفق

  والثالثین الثامنةمشروع قرار معروض على الدورة 
  للجمعیة العمومیة بغرض اعتماده

  ٥٩/١ القرار
  تعیین المراجع الخارجي للحسابات

  لجمعیة العمومیة:ن اإ
  اذ تالحظ:  -١

تأكیـد ذلـك االجـراء  بشـرطأن النظام المالي یـنص علـى أن یعـین المجلـس مراجعـا خارجیـا لحسـابات المنظمـة   أ)
  .من قبل الجمعیة العمومیة

الســــید ، ووافــــق علــــى تعیــــین ٢٠١٣فــــي  عضــــاءالــــدول األأن المجلــــس اســــتعرض الترشــــیحات المقدمــــة مــــن   ب)
فریـق "عضـو  ،دیوان المحاسـبة االیطـاليبـرئـیس هیئـة التـدقیق للشـؤون الداخلیـة والدولیـة جیوزیبي كولیانـدرو، 

المراجع الخارجي لحسابات  بفي منص" ووكاالتها المتخصصةاألمم المتحدة المراجعین الخارجیین لحسابات 
  .للمنظمةمن النظام المالي  ١-١٣لمادة ل وفقا، ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤ المالیة لسنواتعن ا االیكاو

مـة مـن ه للمنظمـا قدمـل، للسـید دیدییـه میغـو، الـرئیس األول لـدیوان المحاسـبة الفرنسـيتقـدیرها  خـالص عـن تعرب   -٢
ه أثنـاء تلـك )، وعلـى مـا قدمـ٢٠١٣-٢٠٠٨الفتـرة المراجـع الخـارجي لحسـاباتها ( خدمات رفیعـة المسـتوى بصـفته

  .ولهیئاتهالمسؤولي االیكاو  وتعاونالفترة من مساعدة فعالة 
  :تؤكد  -٣

السید جیوزیبي كولیاندرو، رئیس هیئة التدقیق للشـؤون الداخلیـة والدولیـة الذي اتخذه المجلس بتعیین القرار   أ)  
ــــا لحســــابات  امراجعــــ ،دیوان المحاســــبة االیطــــاليبــــ ــــة عــــن الســــنوات االیكــــاو خارجی  ٢٠١٥و ٢٠١٤المالی
  .٢٠١٦و

  

  —انتهى  —


