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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 
  اإلداریةاللجنة 

  مسائل أخرى مقّدمة للجنة اإلداریة لتنظر فیها  من جدول األعمال: ٦٠ البند

  اللجنة اإلداریة المسائل التي تنظر فیها
  )أمین اللجنة اإلداریةمقدمة من (

  التنفیذي الموجز
الواردة في و ین للجنة اإلداریة التابع فریق عمل االشتراكاتو  فریق عمل المیزانیةاختصاصات هذه الورقة مشروع  تعرض

  ).ب( مرفقالفي  الواردو من جدول األعمال  ٥٨البند المنبثق عن  موحدال قرارال )؛ ومشروعأ( مرفقال
  فریق عمل االشتراكاتو  فریق عمل المیزانیة

  :الضرورةذا استدعت إأفرقة العمل التالیة، فقط اللجنة تُنشئ من المقترح أن 
  ًا؛أحد عشر عضو إلى الذي یتألف من سبعة أعضاء  فریق عمل المیزانیة  أ)

  سبعة أعضاء.إلى  أعضاء الذي یتألف من خمسة فریق عمل االشتراكات  ب)
من بین  لهًا سینتخب كل فریق رئیس ،)Doc 7600( للجمعیة العمومیة لالیكاومن النظام الداخلي الدائم  ٢٢للمادة ًا ووفق

  .الشخصیة بصفتهمبأداء مهامهم  االشتراكات عمل فریق.  ویقوم أعضاء أعضائه
ضافة بعض إالمقترحین.  وقد تجد اللجنة من الضروري العمل  يفریقاختصاصات (أ) مشروع  مرفقویتضمن ال

  الفریقین.إلى مختلف البنود  إحالةالتعلیمات المحددة عند 
  موحدالقرار المشروع 
النفقات، وٕاقرار استعراض  : من جدول األعمال ٥٨ناشئ عن البند الموحد القرار ال(ب) مشروع  مرفقالیتضمن 

 (المراجع ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠الحسابات والنظر في تقاریر مراجعة الحسابات عن السنوات المالیة 
A38-WP/58,  AD/9  و؛A38-WP/59, AD/10  و؛A38-WP/46, AD/7(  عادة بكامل هیئتها. اللجنة فیه تبتالذي  

  :ما یليإقرار  اإلداریةیرجى من اللجنة : اإلجراء
  (أ)؛ مرفقفي ال ةمشروع االختصاصات الوارد  أ)

  .وتوصیة الجمعیة العمومیة باعتماد هذا القرار (ب) مرفقمشروع القرار الوارد في ال  ب)
  اإلدارة والتنظیم: المیزانیة واإلدارة المالیةب الخاصةتیجیة دعم التنفیذ اباستر  هذه مرتبطةورقة العمل   :ةاالستراتیجی األهداف
  نطبق.تال   المالیة: اآلثار

 A38-WP/1, P/1  المراجع:
A38-WP/7, P/3 

A38-WP/46, AD/7 
A38-WP/58, AD/9 

A38-WP/59, AD/10 
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  (أ) مرفقال
  فریق عمل االشتراكاتو فریق عمل المیزانیة  اختصاصاتمشروع 

  داریةین للجنة اإلالتابع

  فریق عمل المیزانیة
قوم یأن  فریق عمل المیزانیةمن والثالثین للجمعیة العمومیة  الثامنة المنبثقة عن الدورة  اإلداریةتطلب اللجنة 

  بما یلي:
 وتقدیم )A38-WP/57, AD/8( ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤للسنوات  المنظمة میزانیة مشروع دراسة  )١

  ؛اللجنةإلى   ٢٠١١للسنة المالیة  هاتوصیاته عن
بعین  أثناء مناقشة البند المذكور أعاله اإلداریةأخذ جمیع اآلراء التي تعرب عنها الوفود في اللجنة   )٢

  ؛اللجنةإلى  استنتاجاتهاالعتبار عند تقدیم 
  .قرارات في تقریره ما یلزم من مشروعات إدراج  )٣

  فریق عمل االشتراكات
أن  فریق عمل االشتراكاتمن والثالثین للجمعیة العمومیة  الثامنة المنبثقة عن الدورة  اإلداریةتطلب اللجنة 

  بما یلي:یقوم 
العام للمبادئ الواردة في الفقـرة األولى من القرار  األمینالتحقق من دقة التفسیر الحسابي الذي یقدمه   )١

في  الوارد، على النحو ٣١-٣٦و ٢٠- ٣١و ٢٤-٢٣رارات القالمعدلة بموجب بصورتهـا ، ٣٣-٢١
  . A37-WP/93, AD/13 الورقة

 ٢٠١٤عن السنوات  األعضاءنفقـات المنظمة بیـن الدول  توزیع حصصبخصوص  تقدیم توصیاته  )٢
المعـدلة بموجب بصورتها  ٣٣-٢١ على أساس مبـادئ الفقرة األولى مـن القـرار، ٢٠١٦و ٢٠١٥و

  .إیاهقد أعطتها  اإلداریةتكون اللجنة  إضافیة، وأي توجیهات ٣١- ٣٦و ٢٠-٣١و ٢٤-٢٣القرارات 
إلى  استنتاجاتهبعین االعتبار عند تقدیم  اإلداریةأخذ جمیع اآلراء التي أعربت عنها الوفود في اللجنة   )٣

  اللجنة.
  .رات في تقریرهإدراج ما یلزم من مشروعات قرا  )٤
  

— — — — — — — — —
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  )ب( مرفقال

  األعمالمن جدول  ٥٨البند  منبثق عنموحد  رمشروع قرا

والنظـر فـي تقـاریر المراجعـة الخاصـة  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠حسابات المنظمة عن السنوات المالیة  إقرار:  ٥٨/١القرار 
  بها

وتقــاریر مراجعــة الحســابات عنهــا المقدمــة مــن  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠أن حســابات المنظمــة للســنوات المالیــة  حیــث
 -العضــو بــالفریق المشــترك للمـراجعین الخــارجیین لحســابات األمــم المتحــدة والوكــاالت المتخصصــة  - يلفرنســادیـوان الحســابات 

  ؛ األعضاءرضت على الجمعیة العمومیة بعد تعمیمها على الدول المراجع الخارجي لحسابات االیكاو، قد عُ  تهبصف
  ؛ الجمعیة العمومیة لكي تنظر فیهاإلى المجلس قد نظر في تقاریر المراجعة وقدمها  ث أنوحی

  ؛ من الفصل الثامن من االتفاقیة ٤٩للفقرة (و) من المادة ًا جرى استعراض المصروفات وفق وحیث أنه

  الجمعیة العمومیة: فإن
مراجـع تقریـر علـى وتعلیقـات األمـین العـام  المالیـة البیانـاتالخـارجي عـن  الحسـابات مراجـعریر ابتقـًا علمـ تحیط  -١

  ؛ ٢٠١٠للسنة المالیة  الحسابات الخارجي
علـى تقریـر مراجـع وتعلیقـات األمـین العـام  المالیـةالبیانـات  عـنمراجـع الحسـابات الخـارجي بتقـاریر ًا علمـتحیط   -٢

  ؛ ٢٠١١الحسابات الخارجي للسنة المالیة 
علـى تقریـر مراجـع وتعلیقـات األمـین العـام  المالیـةالبیانـات  عـن مراجع الحسابات الخـارجي بتقاریر ًا علمتحیط   -٣

  ؛ ٢٠١٢الحسابات الخارجي للسنة المالیة 
  ؛ ٢٠١٠عن السنة المالیة المدققة البیانات المالیة  ّقرت  -٤
  ؛ ٢٠١١عن السنة المالیة المدققة  البیانات المالیةتّقر   -٥
  .٢٠١٢عن السنة المالیة المدققة  البیانات المالیةتّقر   -٦

  
  —انتهى  —


