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  والثالثون السابعةالدورة  —الجمعية العمومية 

  اللجنة االدارية

السنوات  حساباتوالنظر في تقارير مراجعة  ،الحسابات واقرار ،استعراض النفقات  :من جدول األعمال ٧٢ رقم البند
  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧المالية 

  البيانات المالية وتقارير مراجع الحسابات الخارجي
 ٢٠٠٨عن السنة المالية 

  )مجلس االيكاوورقة مقدمة من (

  التنفيذي الموجز
الذي يتضمن رأي " تقرير مراجع الحسابات"و ٢٠٠٨عن السنة المالية " البيانات المالية للمنظمة"تتضمن هذه الورقة 

ر والذي يتضمن تقري" تقرير مراجع الحسابات الخارجي المقدم إلى الجمعية العمومية"التدقيق في البيانات المالية و
التدقيق الطويل عن تدقيق البيانات المالية للمنظمة، اضافة إلى رد األمين العام على تقرير مراجع الحسابات 

  .(Doc 9922)الخارجي بالصيغة الواردة في الوثيقة 
 ٢٠٠٧حالة تنفيذ التوصيات التي أصدرها مراجعو الحسابات الخارجيون في تقريرهم عام ) أ(ويتضمن التذييل 

  .سابات السنوات السابقةوتقارير ح
  :يوصي المجلس الجمعية العمومية بأن تقوم بما يلي :االجراء

" تقرير مراجع الحسابات الخارجي المقدم إلى الجمعية العمومية"، و"بتقرير مراجع الحسابات"أن تحيط علما   )أ
رد في الـوثيقة الوا" رد األمين العام على تقرير مراجع الحسابات الخارجي"، و٢٠٠٨عن حسابات عام 

(Doc 9922) أ( التذييل(، والتقرير عن حالة تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي في السنوات السابقة.((  
بما في ذلك حسابات  (Doc 9922)التي ترد في الوثيقة  ٢٠٠٨أن تقر الحسابات المدققة للمنظمة للسنة المالية   )ب

  . التي نفذتها المنظمة) في البيانات المالية) ١-ج(الجدول (أنشطة برنامج األمم المتحدة االنمائي 
  ).ب(أن تقر مشروعي القرارين المقترحين في التذييل   )ج

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .وال ترتبط بأي هدف استراتيجي) ١(ة دعم التنفيذ رقم استراتيجيبورقة العمل هذه مرتبطة 

  .ال تنطبق  :اآلثار المالية

  في الفصل الثامن) و(، اتفاقية الطيران المدني الدولي، المادة التاسعة واألربعون Doc 7300  :المراجع
Doc 9902 ،٢٠٠٧سبتمبر  ٢٨في ( القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية(  

Doc 7515/13 ،النظام المالي لمنظمة الطيران المدني الدولي  
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 مقدمةال - ١

أما البيانات المالية المدققة للمنظمة وتقريرا التدقيق .  ٢٠٠٨المالية عن عام تعرض ورقة العمل هذه التقارير  ١- ١
 .(Doc 9922)على النحو المشار اليه أدناه ورد األمين العام على تقرير مراجع الحسابات الخارجي فهي واردة في الوثيقة 

يرات بارزة مقارنة تغي ٣١/١٢/٢٠٠٨شهدت صيغة وطريقة عرض البيانات المالية للسنة المنتهية في  ٢- ١
، ويعزى ذلك إلى االنتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام المعتمدة للنفقات، واعتماد طريقة العرض ٢٠٠٧ بعام

 .الخاصة بهذه المعايير، وتغيير عملة تقديم التقارير إلى الدوالر الكندي بعد أن كانت تقدم بالدوالر األمريكي

يذ التوصيات التي أصدرها مراجعو الحسابات الخارجيون في تقريرهم الطويل لحسابات وقد عرضت حالة تنف ٣- ١
وفقا لقرار  ١٨٧وتقارير حسابات السنوات السابقة ونظر فيها المجلس بصفة مستقلة في أثناء دورته  ٢٠٠٧عام 

 ).أ(، وهي مقدمة إلى الجمعية العمومية في التذييل C-DEC 174/11 المجلس

 الحسابات الخارجيتقارير مراجع  - ٢

رأي التدقيق في البيانات " تقرير مراجع الحسابات"يتضمن .  قدم مراجعو الحسابات الخارجيون تقريري تدقيق ١- ٢
تعبر إلى حد كبير، في جميع جوانبها المادية،  ٢٠٠٨المالية للمنظمة بدون تحفظ ومفاده أن البيانات المالية للمنظمة لعام 

وعن نتائج عمليات المنظمة، وأن المعامالت التي أجرتها المنظمة وعرضت  ٣١/١٢/٢٠٠٨عن الوضع المالي للمنظمة في 
 .عليهم في أثناء تدقيق البيانات المالية كانت في كل جوانبها المهمة متوافقة مع النظام المالي والسلطة التشريعية للمنظمة

الجمعية العمومية نتائج بحث بعض وذكر المراجعون أيضا في تقرير مراجع الحسابات الخارجي المقدم إلى  ٢- ٢
رد األمين العام (Doc 9922) وتتضمن الوثيقة .  األنشطة المختارة التي قامت بها المنظمة وقدم توصيات لتنظر فيها المنظمة

 .على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين واالجراءات المقترحة بشأن التوصيات

 االستعراض الذي أجراه المجلس - ٣

وتقارير التدقيق المتعلقة  ٢٠٠٨، استعرض المجلس البيانات المالية للمنظمة للسنة المالية ٢٦/٦/٢٠٠٩في  ١- ٣
واستعرض المجلس أيضا ودرس تقرير ).   Doc 9922الوثيقة(بها ورد األمين العام على تقرير مراجع الحسابات الخارجي 

وبعد دراسة )).  أ(التذييل (في السنوات السابقة األمين العام عن حالة التوصيات التي أصدرها مراجع الحسابات الخارجي 
متأنية للبيانات المالية وتقرير المراجع وتقرير مراجع الحسابات المقدم إلى الجمعية العمومية ورد األمين العام على تقرير 

ة العمومية مراجع الحسابات الخارجي، وافق المجلس على تقديم الوثيقة والتوصية باتخاذ بعض االجراءات إلى الجمعي
 ).ب(بالصيغة الواردة في مشروعي القرارين الواردين في التذييل 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )أ( التذييل

  مراجع الحسابات الخارجيحالة توصيات تقرير عن 
  والسنوات المالية السابقة  ٢٠٠٧لعام 

  المقدمة  -١
  :يليضمنها ما بعدة أمور من ، ١٧٤قام المجلس خالل الجلسة الحادية عشرة من دورته 

حزيران، في حالة التوصيات الصادرة عن مراجع /وافق على أن يبحث سنويا، في كل دورة تُعقد في مايو  ) أ
وستكون عملية البحث هذه بمثابة ممارسة . الحسابات الخارجي في التقارير السابقة وجدولها الزمني

سنة المنتهية وكذلك عن ردود منفصلة عن العرض المألوف لتقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن ال
 الفعل عليه؛

نشر من وضع قاعدة عامة تقر بتنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي، في حالة قبولها، خالل سنة   ) ب
  .التقرير، ما لم يقدم األمين العام مقترحا للتمديد يحظى بموافقة المجلس

  حالة التوصيات  - ٢
 ٢٠٠٧ت التي أصدرها مراجع الحسابات الخارجي في عام يتضمن التقرير المرحلي هذا قائمة بالتوصيا  ١- ٢

وفيما يخص كل توصية من توصيات التدقيق التي لم تُنفذ، تحتوي المعلومات . ٣١/٣/٢٠٠٩والسنوات السابقة إلى غاية 
المقدمة على سنة تقرير التدقيق التي صدرت فيها التوصية، وعدد فقرات التقرير، ووصف عن التوصية التي أصدرها 

على التقدم المحرز في تنفيذ هذه التوصية، وحالتها الراهنة والتاريخ مدقق فيه مراجع الحسابات الخارجي، وتعليق غير 
  .المتوقع إلنجازها
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  :٢٠٠٧توصيات مراجع الحسابات الخارجي المبلغ عنها في عام   - ١
  يق النتائجاالنتقال الى االدارة القائمة على تحق: تدقيق األداء  ١-١

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

تحتاج المنظمة القائمة على تحقيق النتـائج إلـى     ١- ١- ١
  بذل جهود طويلة األمد وخطة تنفيذ شاملة

  ٤١الفقرة  – ٢٠٠٧
تنفيذ  ينبغي أن تضع اإليكاو وتنفذ استراتيجية وخطة

شاملة لضمان تطبيق جميع المبادرات الرئيسية 
الالزمة لكي تصبح منظمة قائمة على األداء وتحقيق 
النتائج، وذلك في الوقت المناسب وبشكل منتظم 

  .ومتسق

يجري وضع الصيغة النهائية لهذه االستراتيجية حتى 
ومن المتوقع عقد حلقة عمل . وقت إعداد هذه الورقة

ألعضاء مجموعة  ٢٠٠٩سبتمبر /في أغسطس
وسيقوم إعداد خطة األعمال . اإلدارة العليا

والميزانية على أساس هذه االستراتيجية ووفقا لكتاب 
  .الميثاق الموجه إلى األمين العام المعين

  نوفمبر  نفذت جزئيا
 ٢٠٠٩  

لم تُستكمل وتُعتمد خطة األعمال لفتـرة الـثالث     ٢- ١- ١
  ٢٠١٠- ٢٠٠٨سنوات 
  ٠٥الفقرة  – ٢٠٠٧

ينبغي أن تكفل اإليكاو وضع الصيغة النهائية 
للميزانية وخطة األعمال والموافقة عليها قبل بداية 
كل فترة ثالث سنوات وكذلك حفاظ الوثيقتين على 

  .اتساقهما في جميع األوقات

ُأعد بالفعل جدول زمني ألنشطة خطة األعمال 
 ٢٠١٣- ٢٠١١والميزانية لفترة الثالث سنوات 

. تُعد خطة األعمال قبل وضع الميزانيةوس. المقبلة
كما ستُعرض على مجموعة اإلدارة العليا واألمين 

خارطة  ٢٠٠٩العام المعين واللجنة المالية في مايو 
طريق إلعداد الميزانية بما يكفل الموافقة على 
. الوثيقتين قبل بداية فترة الثالث سنوت المقبلة

ينبغي  وستشمل خطة األعمال جميع األنشطة التي
تنفيذها خالل فترة الثالث سنوات بصرف النظر عن 

وستكون الميزانية انعكاسا ألنشطة . مصدر التمويل
  .خطة األعمال الممولة بموجب البرنامج العادي

    نفذت 

  النتائج الوسيطة الالزمة  ٣- ١- ١
  ٥٧ـ الفقرة  ٢٠٠٧

ينبغي أن تنتهي اإليكاو من إعداد أساليب القياس لما 
وينبغي أن . مؤشرات رفيعة المستوىتبقى من ال

تحدد االيكاو أيضا عددا مناسبا من النتائج الوسيطة، 
إلى جانب مؤشرات األداء المقابـلة لقياس وإدارة 

  .أدائها

ما برحت اإليكاو تعمل على إعداد المؤشرات 
أي المؤشرات ذات األرقام (األربعة عالية المستوى 

A3 وC2   وC3   وD4(تقدم المحرز، وفيما يلي ال:  
المؤشرات رفيعة المستوى للهدف  – ١

  :السالمة – Aاالستراتيجية 
مستوى تنفيذ العناصر الحاسمة . A3المؤشر رقم 

  . الثمانية لنظام مراقبة السالمة
، نظرا ٢٠٠٩يمكن تنفيذ هذا المؤشر في عام 

  .  لوجود ما يكفي من البيانات

  ديسمبر  نفذت جزئيا 
٢٠٠٩  
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سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

 Cع المستوى للهدف االستراتيجي المؤشر رفي - ٢    

   :البيئة -  
عدد المقيمين بالقرب من . C2المؤشر رقم 

المطارات الرئيسية المعرضين لضوضاء الطائرات 
ديسيبل من مستوى  ٦٥بما يعادل أو يفوق 

  .الضوضاء خالل الليل والنهار
توزيع الطائرات على األسطول . C3المؤشر رقم 

  .سيد النيتروجينأثناء الخدمة حسب خصائص أكا
بالنظر إلى هذه المؤشرات رفيعة المستوى، تتاح 

اللجنة المعنية بحماية البيئة في البيانات بواسطة 
، غير أن هناك حاجة للتأكد من أنه مجال الطيران

يمكن أن تستخدم األمانة العامة لإليكاو هذه البيانات 
غير أنه، وفي . ما دامت ال توجد في قواعد بياناتها

توفر اإليكاو عليها، فال يمكن تحديثها إلى مرة  حالة
  .C2في كل ثالث سنوات بالنسبة للمؤشر 

    

 Dالمؤشر رفيع المستوى للهدف االستراتيجي  - ٣    
  : الكفاءة –

أهم تدفقات الحركة ) نسبة(عدد . D4المؤشر رقم 
الجوية الدولية التي تجري فيها عمليات المالحة 

  .الجوية القائمة على األداء
 قسم التحليالت االقتصادية وقواعد البياناتيعمل 

على إعداد منهجية البيانات وتوافرها، ويمكن إتاحة 
. في فترة الثالث سنوات المقبلة D4المؤشر رقم 

غير أنه تجدر اإلشارة إلى أنه نظرا لحل الفريق 
العامل المعني باألهداف االستراتيجية، ال توجد 

الستكمال  مواعيد مستهدفة محددة وضعت
  .المؤشرات رفيعة المستوى المتبقية

فيما يخص إعداد المقاييس الفرعية، تعمل إدارة 
المالحة الجوية بشكل وثيق مع المكاتب اإلقليمية 
الختيار المقاييس التنازلية، كنتائج وسيطة، لقياس 

  .األداء
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سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

تلتزم جميع أقاليم اإليكاو والمجموعات اإلقليمية     
تنفيذ بإعداد مقاييس من أجل تتبع أو ال/للتخطيط و

وإلى غاية تقديم هذا . األداء على المستوى اإلقليمي
  :الرد
وافق االجتماع اإلقليمي للمالحة الجوية في ) ١

  إفريقيا والمحيط الهندي على المقاييس؛
وأمريكا الوسطى  ،مكتب أمريكا الشماليةأعد ) ٢

 ومكتب أمريكا الجنوبية مقاييس ومنطقة الكاريبي
مؤقتة لبعض أهداف أداء إدارة الحركة الجوية 
وستُـدعى الدول المتعاقدة في إقليمي الكاريبي 
وأمريكا الجنوبية إلى تقديم بيانات تتعلق بهذه 
المقاييس بواسطة المجموعة اإلقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في إقليمي الكاريبي وأمريكا الجنوبية بعد 

بشأن إعداد عقد حلقات العمل في هذه األقاليم 
  إطار األداء؛

 المجموعة االقليمية لتخطيطعرض على نظر ) ٣
 وتنفيذ المالحة الجوية في آسيا والمحيط الهادئ
مشروع مجموعة من المقاييس إلقليم آسيا 

  والمحيط الهادئ؛
نظمت حلقات عمل إقليمية بشأن األداء، وهي ) ٤

أداة مهمة إلعداد هذه المقاييس، إلى أقاليم آسيا 
لمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والكاريبي وا

وأمريكا الجنوبية، ويزمع تنظيمها هذا العام لكل 
  .األقاليم األخرى

    

البد من عمل إضافي قبل دعم الخطط التشـغيلية    ٤- ١- ١
  الكاملة لخطة األعمال

  ٦١ـ الفقرة  ٢٠٠٧
ينبغي أن تنتهي اإليكاو من جميع الخطط التشغيلية 

ت المنظمة ومكاتبها وأقسامها، فيما يخص كل إدارا
بغرض دعم خطة األعمال وخطط العمل المتصلة 

  .بها

يعتبر إعداد الخطط التشغيلية جهدا متواصال على 
ولتسهيل هذه المهمة وتعزيز . نطاق المنظمة ككل

مستوى الشفافية، ُأعدت شبكة اإليكاو لتقاسم 
ويقوم . المعارف وستُنفذّ في جميع إدارات المنظمة

ج األساسي المتبع لتحقيق ذلك على مشروع النه
نموذجي داخل إدارة المالحة الجوية لتوسيع نطاقه 
ليشمل المنظمة برمتها خالل الجزء المتبقي من 

واستكملت إدارة المالحة الجوية اآلن إدراج . العام
. خططها التشغيلية في شبكة اإليكاو لتقاسم المعارف

وقسم دعم وتعمل كل من إدارة المالحة الجوية 
التنفيذ والتنمية في الوقت الراهن على إدراج خططها 

  .التشغيلية في هذه الشبكة

  ديسمبر  نفذت جزئيا
٢٠٠٩  
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سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

عملية إعداد الميزانية القائمة على تحقيق النتـائج    ٥- ١- ١
  بحاجة إلى تحسين

  ٦٩ـ الفقرة  ٢٠٠٧
ينبغي أن تحدد االيكاو مختلف األدوار والمسؤوليات 

المسؤولون بالعالقة إلى مديري  التي يضطلع بها
اإلدارات والمكاتب من أجل تحقيق النتائج، وينبغي 
أن تتأكد من أن تقديم التقارير والمساءلة تعكس 

  .بشكل سليم الهيكل اإلداري

ينبغي تناول هذه المسألة خالل حلقة عمل مجموعة 
  .٢٠٠٩اإلدارة العليا المزمع عقدها في أغسطس 

  أغسطس  نفذت جزئيا
 ٢٠٠٩  

يبلّـغ عن استخدام الموارد البشرية على أسـاس    ٦- ١- ١
  التقديرات األولية دون إثبات صحتها

  ٧٤ـ الفقرة  ٢٠٠٧
نظرا ألهمية التكاليف المرتبطة بالموارد البشرية، 
ينبغي أن تثبت اإليكاو صحة استخدام تكاليف 
المرتبات التي تتحملها األنشطة األساسية لتحقيق 

  .جيةالنتائج االستراتي

يرمي نموذج الموارد البشرية لتخطيط موارد 
الجديدة إلى إقامة صلة بين موارد  المؤسسات

المنظمة وأهدافها، مما سيسهم في تحسين مستوى 
الدقة وتتبع نفقات الميزانية وفقا للنتائج فيما يتعلق 
بالموارد البشرية وبالتالي إثبات صحة استخدام 

نشطة تكاليف المرتبات التي تتحملها األ
  .االستراتيجية

  سبتمبر  نفذت جزئيا
 ٢٠٠٩  

شبكة اإليكاو لتقاسم المعلومات مرحلة أولية مـن    ٧- ١- ١
  مراحل التطور

  ٨٢ـ الفقرة  ٢٠٠٧
في إدارة  نظرا ألهمية شبكة اإليكاو لتقاسم المعارف

القدرات داخل بيئة تقوم على تحقيق النتائج، ينبغي 
اول زمنية أن تعد اإليكاو خطة نموذجية ذات جد
  .ومواعيد نهائية محددة لتنفيذ هذه الشبكة

أنشأت اإليكاو فريقا توجيهيا معنيا بشبكة اإليكاو 
والذي أعد جدوال زمنيا لتنفيذها  لتقاسم المعارف

وفي حين تعرض هذا . على أساس توافر الموارد
مثال (لمخاطر جسيمة ) وال يزال(الجدول الزمني 

دام تكنولوجيا شغور الوظائف الرئيسية واستخ
، تم تقديم المعالم الرئيسية، بما في ذلك )جديدة

استخدام شبكة اإليكاو لتقاسم المعارف المقدمة في 
ثالث جلسات إحاطة موجهة إلى المجلس وإدارة 

  .المالحة الجوية، في الوقت المناسب

  ديسمبر  نفذت جزئيا
 ٢٠٠٩  

  ٢٠٠٦ام توصيات مراجع الحسابات الخارجي المبلغ عنها في ع  - ٢
  نظام تقييم األداء –متابعة إدارة الموارد البشرية   ١-٢

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ٦٠الفقرة  – ٢٠٠٦  ١- ١- ٢
 يعملون أفراد من مكونة مصغرة لجنة تقوم أن ينبغي
 األداء، إدارة نةلج وأعضاء ألعمالتخطيط ا على

تعزيز األداء  نماذج من) أ( الجزء من عينة بمراجعة
 داخل رابط واضح وجود من للتأكدوالكفاءة 
   حقيقمن أجل ت الرئيسية المهام بشأن اإلدارات

المهام الرئيسية لنماذج تعزيز األداء والكفاءة مستمدة 
من الخطط التشغيلية لكل إدارات المنظمة أو 

  . لي تتوافق مع خطة أعمال المنظمةأقسامها، وبالتا
  

    نفذت 
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سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

 سنواتكما ينبغي خالل . للخطة المعلنة األهداف  
 الجيدة األمثلة دتحد أن اللجنة لهذه  األولى التنفيذ

لالستعانة بها كمعلومات في  الرئيسية المهام لعرض
 نتائج وتحديد الواضحة األفعال باستخدام(التدريب 
  .)عليها رفوالتع قياسها ويمكن محددة

لتعزيز الكفاءة في استيفاء نماذج تعزيز األداء 
والكفاءة، تم تقديم التدريب بمناسبة عقد االجتماع 

  .٢٠٠٩الكامل لمجموعة اإلدارة العليا في يناير 

    

ينبغي أن تنتهي لجنة تقييم األداء من عملها لتحديد   ٢- ١- ٢
ونظرا ألن الكفاءات األساسية . مستويات الكفاءات

ها تسري على جميع الموظفين تقريبا، ينبغي أن ذات
يكون األداء المتوقع متوافقا مع كل مستوى من 

  .مستويات الموظفين

أدرجت مستويات الكفاءات كمبادئ توجيهية الستيفاء 
نماذج تعزيز األداء والكفاءة وعند إصدار إعالنات 

  .الوظائف الشاغرة

    نفذت

تساق التصنيفات بين ينبغي أن يتأكد المديرون من ا  ٣- ١- ٢
وينبغي أن يستعرض فرع الموارد . أقسام المنظمة

 تعزيز األداء والكفاءة البشرية عينة من نماذج 
المستوفاة للتأكد من اتساق التصنيفات وتقديم تعليقات 

  .وإرشادات إضافية إلى المديرين والمشرفين

في سياق إعداد تقرير مرحلي عن عملية تقييم األداء 
٪ من ٩٠.١٧إلى معدل اإلنجاز بنسبة واستنادا 

، تم مراعاة ٢٠٠٧نماذج تعزيز األداء والكفاءة لعام 
قدر أكبر من االتساق في الدرجات المقدمة، في 

  .جميع الوظائف، على نطاق المنظمة بكاملها

    نفذت

  متابعة نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ٢-٢

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ٧٧الفقرة  - ٢٠٠٦  ١- ٢- ٢
ينبغي أن تنتهي االيكاو من إعداد الهيكل التنظيمي 
الالزم لتوحيد عمليات تكنولوجيا المعلومات 

  .واالتصاالت واتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذه

ة قدم قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خط
ونتيجة للضغوط في .  ٢٠٠٦موحدة في عام 

، ألغي ٢٠١٠- ٢٠٠٨ميزانية فترة الثالث سنوات 
العديد من وظائف تكنولوجيا المعلومات سواء داخل 

وجـمع معظم الوظائف المتبقية . القسم أو خارجه
في مجال تكنولوجيا المعلومات تحت سلطة القسم، 
ر مع  بعض االستثناءات في فرع اللغات والنش

وزادت نسبة .  واألنشطة المدرة لاليرادات
االعتمادات المخصصة لالستعانة بخدمات خارجية 

وقسم . في سعي إلى التعويض عن إلغاء الوظائف
تكنولوجيا المعلومات هو الجهة المعينة المسؤولة 
عن االعتمادات الذي ينسق جميع أنشطة االستعانة 

ولوجيا وتنفذ معظم أنشطة تكن. بالخدمات الخارجية
المعلومات بالتعاون بين القسم والمستخدمين 
النهائيين من األقسام األخرى، مع وجود استثناءات 

وثمة حاجة إلى بذل . في إدارة المالحة الجوية
جهود لتوحيد جميع أنشطة تكنولوجيا المعلومات 

وسوف تكمـن التحديات األكبر . التي تخضع للقسم
الموظفين في مجاالت  ٢٠١٠- ٢٠٠٨في الفترة 

  . واالستعانة بالخدمات الخارجية

  نهاية  نفذت جزئيا
٢٠١٠  
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سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

ينبغي أن تعد االيكاو خطة عمل لمعالجة الشواغل   ٢- ٢- ٢
التي أثيرت في تقريرنا السابق عن األخطار األمنية 
وأن تعد اإلطار األمني المالئم وخطة مناسبة 

وينبغي أن تشمل . السترداد المعلومات التكنولوجية
لخطة جدوال زمنيا لمعالجة شواغلنا على وجه هذه ا

  .السرعة

، أتم قسم تكنولوجيا المعلومات ٢٠٠٧في عام 
واالتصاالت تعيين مسؤول أمن لتكنولوجيا 

وأعدت خطة أمنية لتكنولوجيا . المعلومات
وتمت  ISO 27001/27002المعلومات على أساس 

وأعدت سياسة ألمن المعلومات في . الموافقة عليها
باستخدام سياسة منظومة األمم المتحدة  ٢٠٠٧عام 

ونفذ . كأساس ووافق األمين العام على هذه السياسة
برنامج اداري لرصد أصول تكنولوجيا المعلومات 

وأعد قسم تكنولوجيا . االيكاو  العامة والداخلية في
تخدام المعلومات واالتصاالت سياسة بشأن اس

موارد تكنولوجيا المعلومات ووافق عليها األمين 
ويعد القسم حاليا سياسات بشأن إجراءات . العام

ووافقت اللجنة اإلدارة . ومعالجتها تصنيف البيانات
التابعة لقسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على 
وضع برنامج تفاعلي للتدريب والتوعية في مجال 

شبكة االنترنت، وسيبدأ  أمن المعلومات باستخدام
ونُـفذ الترميز اآللي .  ٢٠٠٩العمل به في نهاية 

في االتصال بالبريد اإللكتروني بين مقر اإليكاو 
وتجري حاليا مشاريع . الرئيسي والمكاتب اإلقليمية

زيادة تعزيز أمن االتصال بالبريد اإللكتروني وأمن 
وتجري حاليا مشاريع  . أجهزة الحاسوب المحمولة

ترجاع المعلومات في حالة وقوع كوارث بمجال اس
تكنولوجيا المعلومات من أجل تحديد أهداف وقت 
االسترجاع وأهداف نقطة االسترجاع الموجهة نحو 
األعمال للنظم والبيانات والعمليات الحساسة المتعلقة 

  .بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  نهاية  نفذت جزئيا
٢٠١٠  
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  المعلومات الماليةنظم تحديث استكمال   ٣- ٢

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ٩٧الفقرة  - ٢٠٠٦  ١- ٣- ٢
ينبغي أن تدأب مجموعة رعاة المشروع على 
استعراض التقدم المحرز في مشروع التحديث 
مة وضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالز

الحترام الجدول الزمني والعمل بالميزانية 
وينبغي أن تتأكد هذه . المخصصة للمشروع

  .المجموعة أيضا من بحث وإعداد تدابير الطوارئ

تعقد مجموعة رعاة المشروع، التي تتألف من 
المديرين ونواب المديرين ورؤساء مجاالت األعمال 

عين الذين يتأثرون بالتنفيذ، اجتماعاتها مرة كل أسبو
الستعراض التقدم المحرز مع الفريق المعني 
بالمشروع، كما تعد أيضا تقارير منتظمة إلى اللجنة 

  .المالية

    نفذت

  ٢٠٠٥توصيات مراجع الحسابات الخارجي المبلغ عنها في عام   - ٣
  نظم تحديث المعلومات المالية: ٢٠٠٠تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام  متابعة  ١-٣

قرير التدقيق، ورقم الفقرة سنة ت  الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ٢٣الفقرة  -  ٢٠٠٥  ١- ١- ٣
تكنولوجيـا  أن تكيـف االيكـاو عمليـات     نبغيي

آخـذة فـي    فيها مع بيئةاالتصاالت والمعلومات 
في السائدة ، وذلك بتطبيق أفضل الممارسات التغيير

  .الصناعة

      

لجهات المعنية أن تحصل ابداية، ينبغي في ال  )أ  
 قوي تعهدبتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على 

تكنولوجيا االتصـاالت  تجديد عمليات بمن المجلس 
كعنصـر أساسـي فـي    اعتبارها و والمعلومات،
 ا، وليس مجرد مسألة تخص قسـم رمتهالمنظمة ب

  .إدارة بعينهاأو  بعينه

الذي حظي به مجال بالرغم من الدعم الكامل   )أ
تكنولوجيا المعلومات، ال تزال هناك مسائل ينبغي 

  ).١-٢- ٢انظر الفقرة (إنجازها 

  ٢٠١٠  نفذت جزئيا

ينبغي أن تستعين االيكاو بتقرير وحدة التفتيش   )ب  
 المعلومات في منظمات إدارة" : المشتركة بعنوان

، "المعلومـات  إدارةنظـم  : األمم المتحدة منظومة
المالئمـة   اإلدارةعلى تنفيـذ أسـاليب   لمساعدتها 

التقريـر أسـاس   ويشرح . لتكنولوجيا المعلومات
  .يدة لتكنولوجيا المعلوماتجال اإلدارة

بدأ العمل بتحديث الخطة . قُُُدم الدعم الالزم  )ب
الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وسيتضمن التحديث التوصيات الصادرة عن وحدة 

  .ةالتفتيش المشترك

  ديسمبر  نفذت جزئيا
٢٠٠٩  
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قرير التدقيق، ورقم الفقرة سنة ت  الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

بصـورة   يضـا اليكـاو أ أن تستفيد اينبغي و  )ج  
تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات أفضل من لجنة 

في وضع فهم مشترك للمعايير التـي   ،التابعة لها
ينبغي أن تطبقها المنظمة وكيفية االمتثـال لهـذه   

تكنولوجيـا  وينبغـي أن تنـاقش لجنـة    . المعايير
وتعتمد كـل الممارسـات   لومات االتصاالت والمع

. التي تقرر االيكاو تطبيقها في المسـتقبل القريـب  
التغييرات  طلع أيضا األمين العام على وينبغي أن ت

من شـأن  و. للحصول على موافقته النهائية عليها
 اإلطـار ذلك أن يقيم هيكال للمساءلة ويعزز مـن  

  .للمنظمة اإلداري

لجنة رفعت االيكاو من مستوى عضوية ال  )ج
اإلدارية المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

وستعقد هذه المجموعة . إلى مستوى المديرين
اجتماعاتها على أساس شهري لوضع المبادئ 
التوجيهية العامة لكتولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وتوجيه السياسات وترتيب أولويات المشاريع 

هداف للمنظمة، بما يتوافق وخطة األعمال واأل
  .االستراتيجية للمنظمة

    نفذت 

، ستستفيد االيكاو من االطـالع علـى   ختاما  )د  
مختلف المطبوعات الصادرة عـن أمانـة األمـم    

. استعمال تكنولوجيـا المعلومـات   بصددالمتحدة 
مبادئ على مر السنين  األمم المتحدة أمانة  ونشرت
الممارسات الجيدة  وتعليمات إدارية بشأن توجيهية

  .لاليكاو أن تطبقها نبغيي التي

تستند السياسات الحالية لتكنولوجيا المعلومات   )د
في اإليكاو إلى أفضل ممارسات المنظمات األخرى 

  . التابعة لألمم المتحدة

    نفذت 

  عملية تقرير تقييم األداء –إدارة الموارد البشرية   ٢-٣

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  فيذ والتعليقاتمدى التن
  المتوقع

  ٨٧الفقرة  - ٢٠٠٥  ١- ٢- ٣
مواصلة العمل على تطوير مواصـفات الكفـاءة   
لدعم تخطيط الموارد البشرية بشكل سليم ودعـم  
تقييم الكفاءات القائم على السلوك في عملية تقيـيم  

  .األداء

ُأدرجت مواصفات الكفاءة في إعالنات الوظائف 
ي إجراءات المقابالت مع المرشحين الشاغرة، وف
  .وتقييم األداء

    نفذت
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  ٢٠٠٤توصيات مراجع الحسابات الخارجي المبلغ عنها في عام   -٤
  نتائج تدقيق اإلثبات  ١- ٤

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  )د ١٠ ـ الفقرة ٢٠٠٤  ١- ١- ٤
إقرار اإلرادات الخاصة ببيع المطبوعات مخـالف  

  .للمعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة

هناك إقرار بأنه لضمان االلتزام الكامل بالمعايير 
المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة المتعلقة ببيع 
المطبوعات على أساس االستحقاق، سيتعين تسجيل 

باعتبارها من جرد المطبوعات المقرر بيعها 
وكان يتوقع . األصول التي تدون في كشف الميزانية

، مع تطبيق ٢٠٠٨الوفاء بهذا الشرط في عام 
الممتثل للمعايير  برنامج تخطيط موارد المؤسسات

المحاسبية الدولية للقطاع العام والذي يمكن أن يسهل 
ونظرا . تقييم عمليات جرد وتتبع تكاليف اإلنتاج

العاجلة والمتضاربة وغياب لألولويات األخرى 
الموارد المالئمة، لم يكن ممكنا تطبيق المعايير 
المحاسبية الدولية للقطاع العام أو المعايير المحاسبية 

المتحدة على عمليات الجرد في لمنظومة األمم 
وحسبما هو وارد في خطة مشروع . ٢٠٠٨  عام

ر المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، فإن المعايي
المحاسبية الدولية للقطاع العام ذات الصلة لن تُـنفذ 

وفي الجزء المتبقي من . ٢٠١٠بالكامل إال في عام 
، سيدرج تطبيق جرد ومعالجة أوامر ٢٠٠٩عام 

البيع لبرنامج أغريسو مما سيسهل مراقبة عمليات 
  .الجرد وتسجيلها

  ٢٠١٠  نفذت جزئيا

  ٢٠٠٣غ عنها في عام توصيات مراجع الحسابات الخارجي المبل  - ٥

  )داكار(المكاتب اإلقليمية مع االهتمام بشكل خاص بمكتب إفريقيا الغربية والوسطى   ١-٥

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
االنجاز 
  المتوقع

  ١٣٣ـ الفقرة  ٢٠٠٣  ١- ١- ٥
رية التي تقـدمها  ينبغي ذكر النتائج في التقارير الشه

المكاتب اإلقليمية وفي التقرير السنوي الذي يرفع إلى 
  .الجمعية العمومية

على سبيل اإليضاح، يتضمن التقرير السنوي 
وتعرض هذه . للمجلس أهم األنشطة الخاصة باإلقليم

التقارير مرة في كل ثالث سنوات على الجمعية 
 اإلبالغ الشهري/وستعالج مسألة الرصد. العمومية

خالل استعراض دليل المكاتب اإلقليمية، بمجرد ما 
ينتهي الفريق العامل المعني بالكفاءة والمجلس من 

  . االستعراض التنظيمي للبرنامج اإلقليمي

  ٢٠١٠  نفذت جزئيا
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  إدارة الموارد البشرية: ٢٠٠٠متابعة تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام   ٢-٥

الفقرة سنة تقرير التدقيق، ورقم   الرقم
  والتوصية

موعد   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
االنجاز 
  المتوقع

  ٨٢ـ الفقرة  ٢٠٠٣  ١- ٢- ٥
ينبغي أن تعد االيكاو فهما مشتركا لكفاءات موظفيها  
على مستوى اإلدارة العليا لتقييم ما إذا كـان لـدى    
اإليكاو الدرايات والمهارات السليمة الالزمة لبلـوغ  

سب االقتضاء بـرامج لسـد   أهدافها، وأن تضع ح
  .الثغرات التي تشوب هذه الدرايات والمهارات

حدد كبار المديرين األهداف المشتركة رفيعة 
المستوى لدعم تحقيق األغراض التنظيمية 

  . المشتركة

    نفذت

  ٨٢ـ الفقرة  ٢٠٠٣  ٢- ٢- ٥
ينبغي أن تكرس االيكاو التمويل الضروري لتنظـيم  

تها الدراسـة  برامج التـدريب الفنـي التـي حـدد    
االستقصائية التي جـرت فـي اآلونـة األخيـرة     
الحتياجات التدريب، لكي تضمن توافر المهـارات  
والكفاءات الالزمة لبلوغ أهـدافها فـي الحاضـر    

  .والمستقبل

ُأطلق برنامج تدريبي شامل يتضمن التدريب على 
الشؤون اإلدارية والفنية والتسييرية وشؤون 

الربع األول من عام تكنولوجيا المعلومات خالل 
  :على النحو الوارد في شبكة االيكاو الداخلية ٢٠٠٩

 
http://secretariat.icao.Ian/HRB/Training/defa
ult.aspx   

    نفذت 

  ٢٠٠٢توصيات مراجع الحسابات الخارجي المبلغ عنها في عام   - ٦
  )باريس(ومكتب أوروبا وشمال األطلسي ) بانكوك( بمكتب آسيا والمحيط الهادئالمكاتب اإلقليمية مع االهتمام بشكل خاص   ١-٦

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
االنجاز 
  المتوقع

  ١١٤ـ الفقرة  ٢٠٠٢  ١- ١- ٦
ينبغي أن ينظم األمين العام استعراضا سنويا رسميا 

أن  وينبغـي . لخطط كل مكتب من المكاتب اإلقليمية
يشارك في هذا االستعراض ممثلون من كل إدارات 
المقر الرئيسي، مع التركيز على النتـائج المزمـع   
تحقيقها وتكاليف الموارد المتوقعـة لتحقيـق هـذه    
النتائج، من أجل تحديد األولويات الواقعية لألنشـطة  

  .والموافقة عليها

وضعت اإليكاو خطة أعمال وتعمل حاليا على 
وقدم مديرو مكاتب . س األداءتحسين نماذج قيا

في  ٢٠٠٩اإليكاو اإلقليمية برامج عمل مكاتبهم لعام 
لإلدارة العليا المنعقد في االجتماع الكامل 

وجرى استعراض خطط المكتب . ٢٠٠٩ يناير
اإلقليمي للتأكد من إمكانية تحقيقها ومدى مطابقتها 

ومن المتوقع تنظيم . ألولويات برنامج العمل العالمي
ويجري . االستعراضات على أساس سنويهذه 

إلحاق شبكة اإليكاو لتقاسم المعارف تدريجيا 
بالمكاتب اإلقليمية وبدأت عدة مكاتب إدراج 

  ." مشاريعها في هذا النظام

    نفذت 

  

   

http://secretariat.icao.Ian/HRB/Training/defa
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  ٢٠٠٠توصيات مراجع الحسابات الخارجي المبلغ عنها لعام   - ٧
  إدارة الموارد البشرية  ١-٧

يق، ورقم الفقرة سنة تقرير التدق  الرقم
  والتوصية

موعد   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
االنجاز 
  المتوقع

  ٦٤ـ الفقرة  ٢٠٠٠  ١- ١- ٧
ضمان التمويل الوافي لتحسين مستوى الممارسـات  

  .في مجال اإلدارة والتعيين

تعكف لجنة الموارد البشرية على استعراض 
  .السياسات العامة بشأن التعيين والموارد البشرية

    ذت نف

  تكنولوجيا المعلومات  ٢-٧

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
االنجاز 
  المتوقع

  ٨١ـ الفقرة  ٢٠٠٠  ١- ٢- ٧
حاولت االيكاو تجديد نظامها المالي ولكنها أحرزت 
تقدما طفيفا بالرغم من الحاجة الماسة المعترف بها 

وتحتاج المنظمـة إلـى تمويـل    . النظام للعمل بهذا
وتوفير قيادات المشاريع والكفاءات الالزمة لتنفيـذ  

  .نظم المعلومات العصرية

حل برنامج تخطيط موارد المؤسسات لبرنامج 
ومنذ . أغريسو محل نظام اإلدارة المالية القديمة

يجري العمل بنماذج االستاذ العام،  ٢٠٠٨يناير 
القبض، والمشتريات  وحسابات الدفع، وحسابات

أما المرحلة الثانية للمشروع، الذي . وإدارة المشاريع
المرتبات، ومخططي /يشمل الموارد البشرية

الميزانية، وبيع المطبوعات، واألصول الثابتة 
  .  وتكاليف السفر فستظهر في األشهر المقبلة

    نفذت

  ٨٢ـ الفقرة  ٢٠٠٠  ٢- ٢- ٧
األسـاليب  من الضروري وضع استراتيجية لتغيير 

اإلدارية من أجل حشد الجهود الالزمة لالنتقال إلى 
  .تطبيق نظام جديد عصري ومستمر

تشكل إدارة تغيير األساليب عنصرا أساسيا منذ 
ويبذل الفريق المعني . إطالق المرحلة األولى

بمشروع النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد 
قصارى جهده لتنسيق، مع لجنة استعراض 

ف وإدارة التعاون الفني، خطة عمل من أجل التصني
إنشاء برنامج أغريسو ليمتد إلى المكاتب اإلقليمية 

وفي إطار مسودة . ومكاتب المشاريع الميدانية
المكتب /مخطط المشروع إلنشاء المكتب اإلقليمي

الميداني، تعتبر إدارة تغيير األساليب إحدى العناصر 
ج تدريجي وسينفذ المشروع باتباع نه. األساسية

يرتبط بنطاق مالئم على أساس القيمة والتمويل 
وتجري في الوقت الراهن مرحلة ما قبل . المتوفرين
ورهنا بالموافقة على ميزانية المشروع، . التخطيط

سيحدد جدول زمني مفصل للتنفيذ خالل مرحلة 
التخطيط، التي من المقدر أن تدوم من يوليو إلى 

التنفيذ بصورة مؤقتة وستبدأ مرحلة . ٢٠٠٩أكتوبر 
ويتوقع إنجازها في  ٢٠٠٩ر في نوفمب

  . ٢٠١٠ ديسمبر

نفذت 
  جزئيا 

  ديسمبر
٢٠١٠  
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  ١٩٩٨توصيات مراجع الحسابات الخارجي المبلغ عنها لعام   - ٨
  إدارة النقدية  ١-٨

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
 االنجاز
  المتوقع

  ٨٩ـ الفقرة  ١٩٩٨  ١- ١- ٨
تحديث نظام المحاسبة لتسهيل اتخاذ اإلجـراءات  

  .سيما الدفع في مواعيد االستحقاق  في حينها، ال

يتيح تطبيق حسابات الدفع لبرنامج أغريسو األدوات 
  .الالزمة لدعم سداد الفواتير في مواعيد االستحقاق

    نفذت 

  
  

  



  A37-WP/54 
  AD/11 
 A-14 Appendix A 

 

  الموجز  -٩
  ذ توصيات مراجع الحسابات الخارجيملخص عن حالة تنفي

  ٢٠٠٧إلى عام  ١٩٩٨بشأن الفترة من عام 
  ٣١/٣/٢٠٠٩الحالة كما كانت في 

            
عدد التوصيات  المجموع المرجع الموضوع

المنجزة بحلول 
 ٢٠٠٩مارس 

النسبة المئوية 
للتوصيات المنجزة 

 ٢٠٠٩بحلول مارس 

النسبة المئوية 
للتوصيات المنجزة 

 ٢٠٠٨ بحلول مارس

٢٠٠٧      
     1 7 1.1  االنتقال إلى اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج: تدقيق األداء

 ال ينطبق %14 1 7  المجموع
٢٠٠٦            

   8 8 2.1 نظام تقييم األداء –متابعة إدارة الموارد البشرية 
     1 3 2.2  متابعة نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

   3 3 2.3  ال لتحديث نظام المعلومات المالية استكم
 %57 %86 12 14  المجموع

٢٠٠٥          
     3 4 3.1  تحديث نظم المعلومات المالية: ٢٠٠٠متابعة تقرير عام 

   4 4 3.2  عملية تقرير تقييم األداء –إدارة الموارد البشرية 
 %75 %88 7 8  المجموع

٢٠٠٤      
   3 4 4.1 باتنتائج تدقيق اإلث

  ٢٠٠٢تقرير عام  متابعة
 عن إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات

المبلغ عنه في 
٢٠٠٨عام   6 6     

 %90 %90 9 10   المجموع

٢٠٠٣       
بمكتب إفريقيا الغربية  المكاتب اإلقليمية مع االهتمام بشكل خاص

   4 5 5.1 )داكار(والوسطى 
  :٢٠٠٠متابعة تقرير عام 

     6 6 5.2 الموارد البشرية إدارة
 %73 %91 10 11   المجموع

٢٠٠٢      
المكاتب اإلقليمية مع االهتمام بشكل خاص بمكتب آسيا والمحيط 

   5 5 6.1 ) باريس(ومكتب أوروبا وشمال األطلسي ) بانكوك(الهادئ 

 %80 %100 5 5    المجموع

٢٠٠٠      
   4 4 7.1  إدارة الموارد البشرية

   5 6 7.2 كنولوجيا المعلوماتت

 %70 %90 9 10   المجموع

١٩٩٨      
   10 10 8.1  إدارة النقدية

 %90 %100 10 10   المجموع

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ب( التذييل

  مشروعا قرارين

  ٧٢/٣ القرار
  عنهاالتدقيق رير اوالنظر في تق ٢٠٠٨حسابات المنظمة عن السنة المالية  اقرار

تقرير مراجع الحسابات الخارجي "و" مراجع الحساباتتقرير "و ٢٠٠٨لسنة المالية حسابات المنظمة عن ا لما كانت
عضو الفريق المشترك للمراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها  - الفرنسيالحسابات الذي قدمه ديوان " عنها

العمومية بعـد توزيعهـا علـى الـدول     الجمعية  إلىدمت بوصفه المراجع الخارجي لحسابات المنظمة، قد قُ -المتخصصة 
  .المتعاقدة

  .االجمعية العمومية للنظر فيه إلى اوقدمهالحسابات  تدقيقرير االمجلس قد نظر في تق ولما كان
  .من الفصل الثامن من اتفاقية الطيران المدني الدولي) و) (٤٩(قد تم وفقا للمادة  النفقاتاستعراض  ولما كان

  :فان الجمعية العمومية
المدققـة  البيانات الماليـة  عن  "لحساباتالخارجي لمراجع تقرير ال"و" مراجع الحساباتبتقرير " تحيط علما  -١

وتقرير عن حالة تنفيذ التوصـيات  الخارجي  تقرير مراجع الحساباتاألمين العام على  مع رد ٢٠٠٨لسنة 
  .التي قدمها مراجع الحسابات الخارجي في السنوات السابقة

مالئما، بشـأن التوصـيات المقدمـة مـن      يعتبرالعام على اتخاذ االجراءات الالزمة، حسبما  األمين تحث  -٢
  .وتقديم تقرير عن هذه االجراءات إلى المجلس بصورة منتظمة لحساباتالخارجي لمراجع ال

  .٢٠٠٨على الحسابات المدققة عن السنة المالية  توافق  -٣

  ٧٢/٤ رارالق
 ،منفذةالوكالة البوصفها  ٢٠٠٨في السنة المالية  االيكاو نفذتهام المتحدة االنمائي التي برنامج األمحسابات أنشطة اقرار 

   شمل أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائيتي قيق البيانات المالية للمنظمة التتدرير اوالنظر في تق
التـي  وج األمم المتحـدة االنمـائي   برنام الحسابات التي تبين حالة األموال التي خصصها للمنظمة مدير تنلما كا

ـ تدقيق البيانات المالية للمنظمـة ال رير اتقباالضافة إلى منفذة، الوكالة البوصفها  ٢٠٠٨أدارتها المنظمة في السنة المالية  ي ت
لمـراجعين  اعضـو فريـق    – ديوان الحسـابات الفرنسـي   اي قدمهتال شمل أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائيت

ـ  االيكـاو بوصفه المراجع الخارجي لحسابات  ،جيين لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصةالخار  إلـى دمت ، قـد قُ
  .الجمعية العمومية بعد توزيعها على الدول المتعاقدة
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مديـر برنامج  إلى اوتقديمه االجمعية العمومية للنظر فيه إلى اوقدمه التدقيقرير االمجلس قد نظر في تق ولما كان
  .ألمم المتحدة االنمائيا

ينص على أن تقوم منظمات أسرة األمم المتحـدة المكلفـة   النظام المالي لبرنامج األمم المتحدة االنمائي  ولما كان
حالة الحسابات التي تبين حالة األموال التي خصصـها لهـا مـدير    إبتنفيذ أو انجاز أنشطة برنامج األمم المتحدة االنمائي ب

المجلس التنفيذي، وأن تكون هذه الحسابات مدققـة مـن جانـب     إلىالمدير ليقدمها ذلك  إلىدة االنمائي برنامج األمم المتح
  .المراجعين الخارجيين لحسابات المنظمات وأن تكون مصحوبة بتقاريرهم

  :فان الجمعية العمومية
البيانـات الماليـة    قتـدقي عن  "لحساباتالخارجي لمراجع تقرير ال"و" مراجع الحساباتبتقرير " علما تحيط  -١

فـي السـنة   االيكـاو  برنامج األمم المتحدة االنمـائي التـي أدارتهـا     للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات
  .٢٠٠٨ المالية

 ٢٠٠٨فـي السـنة الماليـة    االيكاو التي أدارتها وبرنامج األمم المتحدة االنمائي المرتبطة ب حساباتال رتق  -٢
  .منفذةالوكالة البوصفها 

برنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتها  للمنظمة، التي تشمل أيضا حساباتالبيانات المالية  حالةا بلتط  - ٣
  .المجلس التنفيذي إلىمها يقدتمدير برنامج األمم المتحدة االنمائي ل إلى التدقيقرير اوتق ،االيكاو

 ـ انتهـى ـ


