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  والثالثون ثامنةالالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  اللجنة اإلداریة

السـنوات عـن مراجعـة الحسـابات تقـاریر  النظـر فـيو  الحسـابات الموافقة علىو  النفقات مراجعة  :من جدول األعمال ٥٨ البند
  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠ المالیة

  ٢٠١٠ریر مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالیة االبیانات المالیة وتق
  )مجلس االیكاو مقدمة منورقة (

  الموجز التنفیذي
البیانات  بشأن تقریر مراجع الحسابات الخارجيرأي التدقیق و و  ٢٠١٠تتضمن هذه الورقة البیانات المالیة للمنظمة لعام 

 مالحظاتمجاالت معّینة للمنّظمة باإلضافة إلى في  داءاأل الجمعیة العمومیة ونتائج عملیات تدقیقإلى المقدمة المالیة 
  .Revised 9969األمانة العامة، كما ترد في الوثیقة 

  أن تقوم بما یلي:بیوصي المجلس الجمعیة العمومیة  :اإلجراء
 ؛٢٠١٠حسابات عام  بشأنأن تحیط علما بتقریر مراجع الحسابات الخارجي   )أ 

 ؛Revised 9969 والواردة في الوثیقة ٢٠١٠الحسابات المدقق فیها للمنظمة للسنة المالیة  یقرأن   )ب 

  .مرفقمشروع القرار المقترح في الیعتمد أن   )ج 

 األهداف
  .واإلدارة المالیةالمیزانیة  - استراتیجیة دعم التنفیذ الخاصة بالتنظیم واإلدارةبورقة العمل هذه مرتبطة   :ستراتیجیةاال

  تنطبق.ال   اآلثار المالیة:

  الفصل الثامن من ، المادة التاسعة واألربعون (و)اتفاقیة الطیران المدني الدولي، Doc 7300  المراجع:
Doc 9902 ، ٢٨/٩/٢٠٠٧القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة (في(  
Doc 7515  ،النظام المالي لمنظمة الطیران المدني الدولي  
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 المقدمة -١

تقریر مراجع و  رأي التدقیق بشأنها، ، التي تتضّمن٢٠١٠المالیة لعام  االیكاو تعرض ورقة العمل هذه بیانات ١- ١
  .العام یناألم مالحظاتباإلضافة إلى  ،الحسابات الخارجي

 تقاریر مراجع الحسابات الخارجي -٢

 ،المالیة للمنظمة بدون تحفظ تالبیاناتضمن رأي التدقیق في التي ت هریر ام مراجع الحسابات الخارجي تققدّ   ١- ٢
ها ئأداو  ٣١/١٢/٢٠١٠عن الوضع المالي للمنظمة في  معقوللى حد إر تعبّ  ٢٠١٠ومفاده أن البیانات المالیة للمنظمة لعام 

  .)IPSASالمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام (المالي على نحو یتوافق مع 

إلى الجمعیة العمومیة المرفوع وقّدم مراجع الحسابات الخارجي أیضا في تقریر مراجع الحسابات الخارجي   ٢- ٢
مین العام جواب األ Revised 9969یرد في الوثیقة نتائج النظر في أنشطة مختارة للمنّظمة وقّدم توصیات لتنظر فیها المنّظمة؛ و 

  .بشأن التوصیات ةالمقترح اتعلى تقریر مراجع الحسابات الخارجي واإلجراء

 المجلس اي أجراهتال عملیة المراجعة -٣

 بهذا الشأنریر التدقیق اوتق ،٢٠١٠ المالیة المجلس البیانات المالیة للمنظمة للسنة راجع، ٢٧/٦/٢٠١١في   ١- ٣
لى الجمعیة إ ةریر المراجع الخارجي للحسابات المقدماوبعد دراسة متأنیة للبیانات المالیة وتق  .Revised 9969الوثیقة في 

الى الجمعیة العمومیة بالصیغة الواردة في مشروع  اإلجراءاتوافق المجلس على تقدیم الوثیقة والتوصیة باتخاذ بعض  ،العمومیة
  .مرفقالالقرار الوارد في 

- - - - - - -  - - -  
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   مرفقال

  مشروع قرار

   ٥٨/١  القـرار
  عنهاالتدقیق والنظر في تقریر  ٢٠١٠حسابات المنظمة عن السنة المالیة  إقرار

الـذي قدمـه  ،بشـأنهالحسـابات الخـارجي لمراجـع الوتقریـر  ،٢٠١٠عن السـنة المالیـة  البیانات المالیة للمنظمة لما كانت
بوصفه المراجع  -لمراجعین الخارجیین لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة افریق عضو  - الفرنسيالحسابات دیوان 
  ؛على الدول المتعاقدة تعمیمهاالجمعیة العمومیة بعد  إلىدمت ، قد قُ الیكاورجي لحسابات االخا

 إلــىنفســها  الحســابات وقــدمهالخــارجي لمراجــع التــدقیق والبیانــات المالیــة وتقریــر ال أير المجلــس قــد نظــر فــي  ولمــا كــان
  ؛االجمعیة العمومیة للنظر فیه

  ؛) (و) من الفصل الثامن من اتفاقیة الطیران المدني الدولي٤٩وفقا للمادة ( تقد تم النفقاتمراجعة  نتولما كا

  :ن الجمعیة العمومیةإف
  ؛٢٠١٠لسنة البیانات المالیة لحسابات عن الخارجي لمراجع ریر الابتق تحیط علما  -١
  .٢٠١٠المدققة عن السنة المالیة  البیانات المالیة تقر    -٢

 – انتهـى –

  


