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  والثالثون ةثامنالالدورة  —الجمعیة العمومیة 
  داریةاإلاللجنة 

 ٢٠١٠السنوات المالیة  حساباتالحسابات والنظر في تقاریر مراجعة  وٕاقراراستعراض النفقات   :٥٨الموضوع رقم 
  ٢٠١٢و ٢٠١١و

 ٢٠١٢البیانات المالیة وتقاریر مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالیة 

  )مجلس االیكاوورقة مقدمة من (

  التنفیذي الملخص
وكذلك  مراجع الحساباتورأي وتقریر  ٢٠١٢ذه البیانات المالیة للمنظمة عن السنة المالیة ورقة العمل ه تضمنت

  .الحساباتتعلیقات األمین العام على تقریر مراجع 
  یوصي المجلس الجمعیة العمومیة بأن تقوم بما یلي: جراء:اإل
  ؛٢٠١٢على حسابات عام  أن تحیط علما بتقریر مراجع الحسابات  أ)

  ؛١٠٠١٥ة التي ترد في الوثیق ٢٠١٢الحسابات المدققة للمنظمة للسنة المالیة  وافق علىأن ت  ب)
  . القرار المقترح في المرفقمشروع اعتماد    ج)

 األهداف
  :ةاالستراتیجی

: المیزانیـة واإلدارة الخاصـة بـالتنظیم واإلدارةورقة العمل هذه مرتبطة باسـتراتیجیة دعـم التنفیـذ 
  المالیة.

  .ال تنطبق  اآلثار المالیة:

  )٨/١٠/٢٠١٠(في  القرارات ساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة، Doc 9958  المراجع:
Doc 7515 ، المالي لمنظمة الطیران المدني الدوليالنظام  
Doc 7300 ،(و) اتفاقیة الطیران المدني الدولي، الفصل الثامن، المادة التاسعة واألربعون  
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 مقدمةال  -١

كذلك مراجع الحسابات الخارجي و ورأي وتقریر  ٢٠١٢لالیكاو لعام مالیة بیانات الورقة العمل هذه ال تعرض ١- ١
 .في هذا الشأن تعلیقات األمین العام

 تقاریر مراجع الحسابات الخارجي  -٢

ن البیانات المالیة للمنظمة، عمراجع الحسابات الذي یتضمن رأیه  تقریر نو الحسابات الخارجی وقدم مراجع  ١- ٢
عن الوضع  ،جوانبها المادیةجمیع في  ،بصورة معقولةتعبر  ٢٠١٢عام ومفاده أن البیانات المالیة للمنظمة ل ،بدون تحفظ

 خالل مرضت علیهوأن المعامالت التي أجرتها المنظمة وعُ  ،نتائج عملیات المنظمةن عو  ٣١/١٢/٢٠١٢ فيالمالي للمنظمة 
 .لمالي والسلطة التشریعیة للمنظمةمع النظام اتتماشى لبیانات المالیة كانت في كل جوانبها المهمة ا مراجعة

تقریر مراجع الحسابات بعنوان  ٢ا یرد في الجزء الخامس من اإلضافة رقم تقریر الحسابات  ومراجع أعدّ و   ٢- ٢
الخارجي المقدم إلى الجمعیة العمومیة بشأن مراجعة البیانات المالیة لمنظمة الطیران المدني الدولي للفترة المالیة المنتهیة في 

٣١/١٢/٢٠١٢. 

 االستعراض الذي أجراه المجلس - ٣

هذا ب مراجعةریر الوتق ٢٠١٢البیانات المالیة للمنظمة للسنة المالیة ، استعرض المجلس ١٧/٦/٢٠١٣في  ١- ٣
الحاسبات الخارجي المقدم إلى الجمعیة العمومیة  وبعد دراسة متأنیة للبیانات المالیة وتقریر مراجع .١٠٠١٥ الوثیقةفي الشأن 

عمومیة إلى الجمعیة الجراءات باتخاذ بعض اإلالتوصیة وافق المجلس على تقدیم الوثیقة و  ،وتعلیقات األمین العام على التقریر
 في المرفق. مبّینالقرار ال بالصیغة الواردة في مشروع

- -  - - -  - - -  - - -  -
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  المرفق 

  قرارال مشروع

  ٥٨/٣ القـرار
  في هذا الشأن مراجعةالوالنظر في تقریر  ٢٠١٢حسابات المنظمة عن السنة المالیة  قرارإ

المقـدم إلـى الجمعیـة العمومیـة فـي هـذا  مراجـع الحسـاباتتقریـر و  ٢٠١٢حسابات المنظمة عن السـنة المالیـة  لما كانت
فریـق فـي عضـو ال –الشأن وتعلیقات األمین العام على تقریر مراجع الحسـابات الخـارجي، المقـدم مـن دیـوان المحاسـبة فـي فرنسـا 

مت دبوصـفه المراجـع الخـارجي لحسـابات المنظمـة، قـد قُـ -المراجعین الخارجیین لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصـة 
  ؛عضاءلى الجمعیة العمومیة بعد توزیعها على الدول األإ

والبیانــات المالیــة وتقریـر مراجــع الحســابات الخـارجي وتعلیقــات األمــین  المراجعـةالمجلـس قــد نظـر فــي تقریــر  ولمــا كــان
  ؛الى الجمعیة العمومیة للنظر فیهإ اقدمهالعام على تقریر مراجع الحسابات الخارجي و 

(و) مــن الفصــل الثـامن مــن اتفاقیــة الطیــران المــدني  نیالتاسـعة واألربعــ قــد تــم وفقــا للمــادة النفقـاتاســتعراض  ولمــا كــان
  ؛الدولي

  ن الجمعیة العمومیةإف
البیانــات المالیــة وتعلیقــات األمــین العــام علــى تقریــر مراجــع عــن الخــارجي  مراجــع الحســاباتبتقریــر مــا تحــیط عل  -١

  ؛٢٠١٢الحسابات الخارجي لعام 
  .٢٠١٢سنة المالیة فیها لل المدقق المالیة على الحسابات توافق  -٢
  

 -انتهـى  -


