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) صفحة٣٣(  A.35.WP.030.AD.12\KEM-AII-BC 

  الخامسة والثالثون الدورة–الجمعية العمومية 
 اللجنة االدارية

  واعتماد الحسابات والنظر في تقارير مراجعةالنفقاتاستعراض  :٤٢ البنـد
 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١لحسابات عن السنوات المالية ا 

 ٢٠٠٣البيانات المالية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي للسنة المالية 

 ملخص
وتقريـر مراجـع    ٢٠٠٣  للمنظمة عن السنة المالية الماليةالبيانات الوثيقة تعرض هذه 

) و( ويتضـمن المرفـق    .Doc 9834 عنها الوارد فـي الوثيقـة   الحسابات الخارجي
 . لتنظر فيهما الجمعية العموميةمشروعي قرارين

 .٦ يرد في الفقرة  المعروض على الجمعية العموميةاالجراء

 لاليكاولعادي أنشطة البرنامج ا -١
 االعتمادات ١-١

 دوالر ٥٧ ٥٨٤ ٠٠٠ماليـة مجموعهـا    والثالثين على اعتمادات الثالثةوافقت الجمعية العمومية في دورتها       ١-١-١
 دوالر لبقية البرنامج العـالمي  ١ ٠٥٢ ٠٠٠، منها )A33-23القرار ( ٢٠٠٣لتمويل أنشطة البرنامج العادي في السنة المالية     

 .السالمة الجوية الذي يمول من الفائض النقديلتدقيق مراقبة 

ـ  ٦-٥عمـال بالقاعـدة الماليـة     ٢-١-١ د االعتمـادات غيـر المخصصـة    ، وافـق المجلس على ترحيـل رصيـ
 C-DEC 167/9 قراري المجلس (٢٠٠٣ة ـة الماليـى السنـ ال٢٠٠٢ة ــن السنة الماليــ دوالر م٣ ٣٥٥ ٤٦٦ البالغ

 ).C-DEC169/12و 

 دوالر ٤٤٠ ٠٠٠مجموعهـا   اعتمادات نقلعلى  المجلس  وافق  ،  ١٠-٥، عمال بالقاعدة المالية      أثناء السنة  في ٣-١-١
، وتقيـيم البـرامج      واالعـالم   الخارجية الشؤون المالية والعالقات    :رئيسيالبرنامج ال بين  ) C-DEC170/11 قرار المجلس (

 دوالر  ٨٧ ٠٠٠ دوالر لالدارة العامـة والتوجيـه، و         ٤٨ ٠٠٠: ةوالتدقيق والمراجعة االدارية الى البرامج الرئيسية التالي      
 . دوالر للدعم االداري٢٨٨ ٠٠٠ دوالر للبرامج االقليمية والبرامج األخرى، و ١٧ ٠٠٠للشؤون القانونية، و 

 على نقل اعتمـادات مجموعهـا   ١٠-٥ب القاعدة المالية  ـن العام بموج  ـق األمي ـواف،  نةـاء الس ـي أثن ـف ٤-١-١
نقـل  لنقل الجوي، و   ا : البرنامج الرئيسي  الى   ،والبرامج األخرى البرامج االقليمية    : من البرنامج الرئيسي   دوالر   ١١١ ٠٠٠

البـرامج االقليميـة    : الدعم االداري الى البرنـامج الرئيسـي       : من البرنامج الرئيسي  دوالر   ١٠٢ ٠٠٠ آخر بمبلغ اعتماد  
 .والبرامج األخرى
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 اعتمـد المجلـس أيضـا ترحيـل اعتمـادات غيـر مخصصـة مجموعهـا                 ٦-٥ماليـة   عمال بالقاعدة ال   ٥-١-١
 .)C-DEC 170/11قرار المجلس  (٢٠٠٤ الى السنة المالية ٢٠٠٣دوالرا من السنة المالية  ٢ ٥٢٤ ٠٧٧

 بلــغ المجمــوع النهــائي العتمــادات الســنة ،المــذكورة أعــالهعمليــات النقــل نتيجــة للزيــادات و ٦-١-١
 .بهذه الوثيقة) أ(  وترد تفاصيلها في المرفق .دوالرا ٥٨ ٤١٥ ٣٨٩

 التقديرية مقارنة النفقات الفعلية بالنفقات ٢-١

مقارنة بالنفقات النهائية التقديريـة فـي       بلغت النفقات الفعلية من الميزانية المعتمدة       ،  )أ(كما ورد في المرفق      ١-٢-١
 غير الدوالر الكندي حسب سعر الصرف المعمول به فـي            بعمالت المتكبدةوترد النفقات   .  دوالر ٥٨ ١٧٠ ٧٢١الميزانية  
 دوالر  ١,٥٤ بالدوالر الكندي حسب سعر الصرف المذكور في الميزانية وهو           المتكبدة النفقات   وترد. األمم المتحدة منظومة  

ويعزى . الر دو ٥٨ ٣٦٣ ٠٩٦وعلى سبيل المقارنة، بلغت النفقات المسجلة في البيانات المالية          .  لكل دوالر أمريكي   كندي  
حسبما وردت في البيانات المالية سجلت حسب سعر الصـرف الـذي   هذا الفرق الى أن النفقات المصروفة بالدوالر الكندي         

مقارنـة  ) أ(ويتضمن المرفـق  .  أدناه، وطبقا للسياسات المحاسبية في المنظمة٤-١تحقق بالشراء اآلجل المذكور في الفقرة    
 . يرية في الميزانية المعتمدة، وذلك حسب البرامج الرئيسيةللنفقات الفعلية بالنفقات التقد

 االنفاق على االجتماعات ٣-١

 غيـر   المخصصاتفإن  وعالوة على ذلك،    .  دوالر ٧٣٨ ٠٠٠ ميزانية قدرها    ٢٠٠٣اعتمدت اجتماعات سنة     ١-٣-١
 رحلـت  ، دوالر٩٩١ ٠٠٠ بمقدارلخدمات اللغوية ل ير مستخدم غمخصص   بما فيها    ٢٠٠٢عام  في  المستخدمة لالجتماعات   

، )ب(المرفـق  ، علـى النحـو الواضـح فـي     ٢٠٠٣ فـي عـام    وبلغت النفقات الفعليـة لالجتماعـات     . ٢٠٠٣ الى عام 
 . اجتماعين رئيسيينتأجيل بسببلم تستخدم بالكامل المبالغ المدرجة للميزانية لباب االجتماعات و. دوالر ٧٣٦ ١٣٣

 للعمالت الشراء اآلجل ٤-١

تمادات المالية لاليكاو واالشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة لتمويـل هـذه االعتمـادات تحـدد                ان االع  ١-٤-١
وقـد أعـدت    .  الدوالر الكندي صرف  بالدوالر الكندي أو يتأثر بسعر      النفاق يتم   بالدوالر األمريكي، لكن جزءا كبيرا من ا      

لى أساس سعر صرف الدوالر األمريكـي الواحـد بمبلـغ            ع ٢٠٠٤-٢٠٠٢الميزانية واالشتراكات المقررة للفترة الثالثية      
وتخفيضا للمخاطر الى أدنى حد وحماية للميزانية من عواقب التقلبات المحتملة في أسعار الصرف، تم               .  دوالر كندي  ١,٥٤

 .الشراء اآلجل للدوالرات الكندية بموافقة المجلس

 ٢٠٠٤-٢٠٠٢ دوالر كندي في الفتـرة الثالثيـة         ١٥١ ٢١٢ ٠٠٠تعاقدت االيكاو على الشراء اآلجل لمبلغ        ٢-٤-١
 دوالر  ٥٠ ٢٨١ ٠٠٠ تلقت المنظمـة     ،٢٠٠٣وفي سنة   .   دوالر كندي لكل دوالر أمريكي     ١,٥٥٦بسعر صرف متوسطه    

هدف تثبيت سـعر الـدوالر الكنـدي لقـاء الـدوالر      تحقق و.  دوالرا أمريكيا٣٢ ٣٠٤ ٧٣٠كندي تساوي بالتكلفة الفعلية    
 . تتجاوز النفقات ما قدر لها في الميزانيةاألمريكي حتى ال

 المتفرقة االيرادات ٥-١

، أي بمـا يزيـد       دوالرا ٥ ٧٦٦ ٩٦٤ فـي مجموعهـا      ٢٠٠٣بلغـت االيـرادات المتفـرقة فـي سـنة         ١-٥-١
ع  ارتفا بسبب هذه الزيادة أساسا     جتتنو.   دوالر التقديري في الميزانية    ٤ ٤٥٤ ٠٠٠ دوالرا على مبلغ     ١ ٣١٢ ٩٦٤ بمبلغ

 . المطبوعاتمبيعاتمستوى 
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 الفني تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون -٢

وافقت الجمعية العمومية على النفقات التقديرية لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعـاون الفنـي             ١-٢
قديرية لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لـنفس       وكانت االيرادات الت  .  ٢٠٠٣ دوالر للسنة المالية     ٤ ٣٧٦ ٠٠٠وقدرها  

 ٥-٩ بموجب القاعدة الماليـة  ٢٠٠٣وفي أثناء السنة عدل المجلس هذه الميزانية التقديرية لعام         .  دوالر ٤ ٠٩٠ ٠٠٠السنة  
 . دوالر٥ ٧٢٣ ٠٠٠مبلغ االيرادات التقديرية ليصبح ونقح ) C-DEC 170/8 قرار المجلس( ٥ ٥٧٩ ٠٠٠لتصبح 

 دوالرا في حين وصـلت االيـرادات        ٥ ٣٨٧ ٨٥١ الى   ٢٠٠٣وصلت النفقات الفعلية لهذه التكاليف في سنة         ٢-٢
غيـر  بنـدا  وتتضمن النفقات . لهذا العام دوالر ١١٥ ٩١٢ دوالرا، حيث بلغت االيرادات الصافية  ٥ ٥٠٣ ٧٦٣الفعلية الى   

مشـروع خدمـة مشـتريات    بشـأن   اتفاق تسوية    يخص   من حكومة فييتنام فيما   العجز   اد يتعلق بسد  ٥٤٤ ٧١٧ قدرهمعتاد  
تفاصيل الميزانية التقديرية لتكـاليف   ) ج(المرفق  ويبين  .  ١٩٩٢مند عام     الذي كان موضع تحكيم     في فيتنام  الطيران المدني 

 .الخدمات االدارية والتشغيلية، ومقارنة لها مع الميزانية الفعلية

 حدة االنمائي لحساب برنامج األمم المتااليكاوأنشطة  -٣

 بلغ اجمالي النفقات التي دفعتها االيكاو لحساب المشاريع التـي نفـذتها             ٣١/١٢/٢٠٠٣في السنة المنتهية في      ١-٣
دوالرا  ٥ ١١٤ ٥٥٠ومولت الحكومات المستفيدة من هـذا المبلـغ         .   دوالرا ٧ ١٦٠ ٣٢٧لبرنامج األمم المتحدة االنمائي     

 .ا دوالر٢ ٠٤٥ ٧٧٧مشاريع، ومول البرنامج االنمائي المبلغ المتبقي وهو بموجب ترتيبات المشاركة في تكاليف ال

ينص النظام المالي لبرنامج األمم المتحدة االنمائي على أن تقوم الوكاالت المنفذة، وهي من مؤسسـات مـن                   ٢-٣
ـ              االت وبتقريـر المراجـع     منظمة األمم المتحدة، بموافاة مدير البرنامج بحسابات األموال التي خصصها البرنامج لهذه الوك

 .الخارجي عنها، لعرضها على المجلس التنفيذي للبرنامج

مـن  ) و( التي نفذتها االيكاو أدرجت في الجدول        ٢٠٠٣حسابات مشاريع برنامج األمم المتحدة االنمائي لعام         ٣-٣
وتعرض هذه الحسابات على    .  ضاالبيانات المالية للمنظمة، وبالتالي شمل تقرير المراجع الخارجي حسابات هذه المشاريع أي           

 .برنامج األمم المتحدة االنمائيالمجلس التنفيذي في الجمعية العمومية للموافقة عليها قبل تقديمها الى 

 الخارجي تقرير المراجع -٤

ـ              ١-٤ ي البيانـات الماليـة للمنظمـة     قدمت السيدة مراجع الحسابات الخارجي رأيها الخالي مـن أي تحفظـات ف
، ونتـائج   ٣١/١٢/٢٠٠٣ورأت أن هـذه البيانات الماليـة قد مثلت الوضـع المالي للمنظمة كما كان فـي               .  ٢٠٠٣ لسنة

العمليات المالية، وأن معامالت المنظمة التي نمت الى علمها من خالل هذه البيانات المالية المدققة قد نفـذت فـي جميـع                      
 .يعية المنوطة بالمنظمةجوانبها المهمة طبقا للنظام المالي لاليكاو والسلطة التشر

قدمت السيدة مراجع الحسابات الخارجي تقريرا أيضا عن نتائج فحصها لنخبة من أنشطة المنظمـة، وقـدمت          ٢-٤
تعليقات األمين العام علـى تقريـر مراجـع الحسـابات الخـارجي،             ) د(ويتضمن المرفق   .  توصيات لتنظر فيها المنظمة   

 .صياتهاواالجراءات المعتزم اتخاذها لتنفيذ تو

 المجلس االستعراض الذي أجراه -٥

ت الماليـة للمنظمـة للسـنة        البيانـا  ٣-١٣ استعرض المجلس طبقـا للقاعـدة الماليـة          ،٢١/٦/٢٠٠٤ في ١-٥
ونظر المجلس أيضا في تعليقات األمين العام علـى  .  (Doc 9834)، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي عنها ٢٠٠٣ المالية
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وكذلك تقرير األمين العام بشأن حالة تنفيذ التوصيات التي قـدمها مراجـع   ، ))د(المرفق  (الخارجي  تقرير مراجع الحسابات    
  وبعد النظر بدقة في البيانات المالية وتقرير المراجع الخارجي، وافق المجلس             ،))ه(المرفق  (الحسابات في السنوات السابقة     

 .لنحو الوارد أدناهعلى احالة الوثيقة المذكورة واالجراءات المقترحة على ا

 العمومية المعروض على الجمعيةاالجراء  -٦

، وتقريـر   ٢٠٠٣ تعرض على الجمعية العمومية البيانات المالية للسـنة الماليـة            ،٣-١٣وفقا للقاعدة المالية     ١-٦
حسابات الخارجي ، وتعليقات األمين العام على تقرير مراجع الDoc 9834مراجع الحسابات الخارجي عنها الوارد في الوثيقة 

ها مراجع الحسـابات الخـارجي فـي        م  وباالضافة الى ذلك، يدرج تقرير عن حالة تنفيذ التوصيات التي قد            )).د(المرفق  (
 )).ه(المرفق (السنوات السابقة 

 :يوصي المجلس الجمعية العمومية بما يلي ٢-٦

، حسبما ورد فـي الوثيقـة    ٢٠٠٣أن تحيط علما بتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن حسابات سنة            )أ
Doc 9834   وتعليقات األمين العام على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن تدقيق هـذه الحسـابات ،

ها مراجع الحسابات م  باالضافة الى تقرير عن حالة تنفيذ التوصيات التي قد          ).بهذه الوثيقة ) د(المرفق  (
 .))ه(المرفق  (الخارجي في السنوات السابقة

 .ث األمين العام على مواصلة تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجيأن تح )ب
 .Doc 9834أن تعتمد حسابات المنظمة المدققة بصيغتها الواردة في الوثيقة  )ج
 .التي نفذتها االيكاو) بالبيانات المالية) و(الجدول (أن تعتمد حسابات مشاريع برنامج األمم المتحدة  )د

هذه الوثيقة مشروعي قرارين بشأن التوصيات الواردة أعاله، لكي تنظر فيهما الجمعيـة             ب) و(يتضمن المرفق    ٣-٦
 .العمومية

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

latallah



المرفق (أ)

بيان االعتمادات والنفقات
حسب البرامج الرئيسية ـ ٢٠٠٣

(بالدوالرات األمريكية)

(1)   
(2)   

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

االعتمادات
المحمولة

المناقلة بين
التحويل الى

االعتمادات
النفقات بسعر

صيد غير
الر

المقررة
من السنة

البرامج الرئيسية
عام ٢٠٠٤

الكلية
صرف في الميزانية

ال
ص
ص
المخ

السابقة
(القاعدة المالية ٥-١٠)

(القاعدة المالية ٥-٦)
المعدلة

 في ٢٠٠٣/١٢/٣١
(R

es. A
33-23)

(C
 167/9, C

169/12)
(C

 170/11)
(C

 170/11)

البرنامج الرئيسي
(1)+(2)+(3)+(4)

 (5) - (6) 

البرنامج األول
السياسة العامة والتوجيه

 888 000
 991 513

 48 000
( 494 192)

1 433 321
1 433 321

  

البرنامج الثاني
المالحة الجوية

8 640 000
 811 800

( 730 493)
8 721 307

8 700 981
 20 326

البرنامج الثالث
النقل الجوي

4 622 000
 73 532

 111 000
( 251 570)

4 554 962
4 554 961

  1

البرنامج الرابع
الشؤون القانونية

 816 000
 29 713

 87 000
( 7 660)

 925 053
 925 053

  

س
البرنامج الخام

البرامج االقليمية والبرامج األخرى
15 069 000

 274 859
 8 000

( 84 867)
15 266 992

15 266 294
  698

س
البرنامج الساد

الدعم االداري
22 039 000

 367 552
 186 000

( 179 995)
22 412 557

22 260 586
 151 971

البرنامج السابع
الشؤون المالية، والعالقات الخارجية

  

واالعالم، وتقييم البرامج والتدقيق 
  

والمراجعة ااالدارية
3 468 000

 245 684
( 440 000)

( 179 211)
3 094 473

3 059 844
 34 629

البرنامج الثامن
 

 البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية
 990 000

 153 174
( 3 594)

1 139 580
1 139 580

  

56 532 000
2 947 827

  
(1 931 582)

57 548 245
57 340 620

 207 625

البرنامج الثامن
بقية البرنامج العالمي لتدقيق 

 مراقبة السالمة الجوية
ض النقدي

التي تمول من الفائ
1 052 000

 407 639
( 592 495)

 867 144
 830 101

 37 043

57 584 000
3 355 466

(2 524 077)
58 415 389

58 170 721
 244 668

االعتمادات
االيرادات

التقديرية
الفعلية

االيرادات المتفرقة
4 454 000

5 766 964

مالحظـة:
صرف المذكور في الميزانية وهو ١,٥٤ دوالر كندي لكل دوالر أمريكي وسعر الشراء اآلجل وهو ١,٥٥٦ دوالر كندي لكل دوالر أمريكي

صيد الناجم عن الفرق االيجابي بين سعر ال
  طبقا لقرار الجمعية العمومية  A33-23  تم نقل الر

ف المذكور في المیزانیة وهو ١٫٥٤ دوالر كندي للدوالر األمریكي.
صر

ت بالدوالر الكندي محسوبة بسعر ال
 النفقا

والبالغ قدره ٠٠٠ ٢٦٠ دوالر ُنقل الى اآللیة المعززة ألمن الطیران.
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المرفق (ب)
اجتماعات عام ٢٠٠٣
بيان المصروفات (*)
(بالدوالرات األمريكية)

(1) (2) (3)

مجموع
المكان الميزانية (**) النفقات

MAJOR PROGRAMME I - GENERAL POLICY AND DIRECTION  991 000       

Language Provision (AN CONF/11;  AT CONF/5)  251 990             
34th Session  (Extraordinary) of the Assembly  26 208               

MAJOR PROGRAMME II - AIR NAVIGATION  160 000       

Panel Meetings: - AMCP/8 Montreal  6 071                 
- AIRP/1 Montreal  2 280                 
- GNSSP/4 Montreal  31 444               
- OPSP/6 Montreal  3 065                 
- DGP/19 Montreal  4 716                 
- FCLTP/1 Montreal  4 814                 

AN CONF/11 Montreal  41 740               
GTC/9 Marrakech  10 891               
SADISOPSG/8 Bangkok  6 425                 
WAFSOPSG/1 Lima  3 546                 

MAJOR PROGRAMME III - AIR TRANSPORT  175 000       
AT CONF/5 Montreal  33 054               
Panel Meetings: - ANSEP/4 Montreal  3 645                 

- AEP/5 Montreal  1 741                 
AVSEC Panel - AVSECP/15 Montreal  4 235                 
AVSEC FAL Seminar Eastern and Southern Africa Region/5 Mauritius  8 875                 
Workshops/Seminars - WARFM Dakar  8 356                 

- STAW/44 Bangkok  9 662                 
- Reg. Policy Seminar Beirut  11 273               
- FEPW, Dakar Dakar  8 223                 
- FEPW, Cairo Cairo  10 321               

REG TFG - AFI TFG Dakar  6 460                 
- MER TFG Cairo  4 438                 

TAG/MRTD/14 Montreal   619                   
AH-DE/14 Montreal  1 396                 
IETC/4 Montreal  1 450                 

MAJOR PROGRAMME IV - LEGAL  53 000         

Legal Seminar Dakar  20 056               

MAJOR PROGRAMME V - REGIONAL AND OTHER PROGRAMMES  350 000       

Planning Groups: - APIRG/14 Yaounde  36 647               
- NAT SPG/39 Paris   698                   
- EANPG/45 Paris  8 530                 
- APASM TF/5 Bangkok -                         
- APASM TF/6 Honolulu  2 596                 
- ATS/AIS/SAR/SG/13 Bangkok   470                   
- CNS/ATM/IC/SG/10 & CNS/MET/SG/7 Bangkok   668                   
- ATTF/5 Phuket  1 657                 
- APANPIRG/14 Bangkok  7 723                 
- RPG-WRC-2003 Bangkok -                         
- MIDANPIRG/8 Cairo  6 736                 

(*) Expenditures in Canadian dollars are reflected at the budget rate of Can. $1.54 to U.S. $1.00
(**) Includes carry-over from 2002.
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(1) (2) (3)

Total
  Site Budget (**) Expenditures(**)

Planning Groups (cont'd): - MIDANPIRG AFS/ATN TF/9 Cairo   166                   
- MIDANPIRG RVSM/TF/8 Abu Dhabi   965                   
- CS/ATM/IC/SG/2 MTG Cairo -                         
- ATM/SAR/AIS Sub-Group Cairo   253                   
- ATS/IS/TF Cairo   264                   
- AERMET/SG/6 Brasilia  8 291                 
- GREPECAS AGA/AOP/SG/3 Monterrey  7 792                 
- GREPECAS AIS/MAP/SG/8 Lima  7 849                 
- AOP/SG/5 Dakar  6 598                 
- DDG/CE/2 Nairobi  1 040                 
- CNS/ATM/SG/4 Dakar  7 741                 

Implementation Meetings: - RVSM/RMAF/RMP/TF/2 Dakar  4 387                 
- Informal Meeting on seasonal Haj Pilgrimage Dakar  1 732                 
- Informal Meeting on the improvement of the Air 

     Traffic Service over the South Atlantic Dakar  3 130                 
- Group of African AVSEC Experts Dakar   157                   
- ATS Coordination Meeting Dakar  2 130                 
- GNSS/ ITF Dakar   523                   
- NAT IMG/22 Shannon  1 620                 
- NAT IMG/23 Annapolis  2 271                 
- NAT FIG/8 Shannon  1 554                 
- NAT FIG/9 Annapolis  2 097                 
- NAT ATMG/21 Reykjavik  2 230                 
- TARTAR/14 Paris   230                   
- TARTAR/15 Paris   250                   
- RVSMIE/1 Moscow  4 267                 
- OLIMP/4 Paris   416                   
- OLIMP/5 Paris   180                   
- AWOG/10 Paris  5 182                 
- CMRI/4 Shenzhen -                         
- RVSM TF/17 Bangkok -                         
- RVSM TF/18 Hanoi   147                   
- EMARSSH PIRM Gold Coast -                         
- RVSM TF/20 Delhi  1 774                 
- Special ATS Coordination Meeting Bangkok   213                   
- ACP WG-M Bangkok -                         
- Review/CNS/ATM/OPS-GM/TF Honolulu  2 657                 
- OPMET/E TF/1 Bangkok -                         
- EUR/MID/Interface/1 Paris  1 224                 
- RVSM/TF/10 Abu Dhabi   997                   
- GREPECAS ACG/3 Lima  9 041                 
- GREPECAS AVSEC/COMM/2 Mexico   442                   
- C/CAR DCA/6 & MEVA/9 Nassau  6 301                 
- E/CAR IWG/27 St. John's  5 447                 
- E/CAR/DCA/18 Port of Spain  3 885                 
- SAM 93/03 ATM Quito -                         
- AIS/MAP/AUTO Informal Meeting Lima   806                   
- E/CAR NE SAM Venezuela -                         
- SAM CAA Meeting/8 Buenos Aires  6 165                 
- CMU/CNS/ATM Mexico  1 745                 

Seminars and Workshops: - Workshop on Aerodrome Certification Dakar  1 068                 
- Seminar/Workshop on Airworthiness Accra  3 295                 
- Working Group to prepare AN CONF/11 Dakar -                         
- Preparatory Seminar for AN CONF/11 Yerevan  6 154                 
- Workshop for Seniors Officials CASK Dushanbe  2 995                 
- RVSM Seminar/5 Bangkok   41                    
- DLSS Bangkok -                         
- PM AN CONF/11 Bangkok -                         
- Joint ICAO/ACI Workshop Dubai  5 742                 
- RVSM Seminar/Task Force Abu Dhabi  2 019                 
- Training Workshop on WAFS Products Muscat   456                   
- Civil Military Coor. & SAR Seminar Cairo   246                   
- Runway Safety & ATS Safety Management Seminar Cairo   165                   
- DGSW Kingston  1 279                 
- Preparatory Seminar for AN CONF/11 Lima  5 799                 

1 729 000      736 133             

(*) Expenditures in Canadian dollars are reflected at the budget rate of Can. $1.54 to U.S. $1.00
(**) Includes carry-over from 2002.
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 )ج(المرفق 

 التعاون الفني
 تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية

 ونفقاتهابيان الميزانية المعتمدة 
 )٢٠٠٣ ( لعامصص غير المخهاورصيد

 )بالدوالرات األمريكية(

  
 الميزانية المعتمدة
في الجمعية 
 العمومية

 
 المنقحةالميزانية 

 ١ ٢٠٠٣لعام 

 
 ايرادات/نفقات
 ٢٠٠٣عام 

 الرصيد غير
 فيالمخصص 

 الميزانية المعتمدة

     النفقات/االعتمادات
     

الحـادي  البرنامج الرئيسـي    
 عشر

000 376 4 000 579 5 851 873 5 149 191 

          
  5 503 763 5 723 000 4 090 000 االيرادات

  511 912 144 000 )286 000( )العجز(أو فائض ال
 
 ).C-DEC 170/8محضر القرارات  (170اعتمد في دورة المجلس   ١

  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ
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 )د (المرفق

 جيتعليقات من األمين العام على تقرير مراجع الحسابات الخار

وافقت الجمعية العمومية في دورتها الثامنة والعشرين على أن يدرج المجلس، في تقاريره المقبلة، االجراءات  -١
ولذلك يتضمن هذا .  التي يعتزم األمين العام اتخاذها استجابة للتوصيات الموضوعية الواردة في تقرير المراجع الخارجي

، ٢٠٠٣التي يعتزم اتخاذها بناء على تقرير مراجع الحسابات الخارجي لسنة التذييل تعليقات األمين العام واالجراءات 
 .Doc 9834الوثيقة رقم والوارد في 

 .التعليقات التالية مرتبة حسب التسلسل الوارد في تقرير مراجع الحسابات الخارجي -٢

 )١٥ الى ٩الفقرات من (البيانات المالية ورأي المراجع الخارجي فيها  -٣

 بأن تعيد االيكاو ٢٠٠٢ من تقريرها توصيتها المقدمة في عام ١١ السيدة المراجع الخارجي في الفقرة تكرر ١-٣
.  النظر في سياستها المحاسبية لكي تتضمن حكما يتعلق بالتأخيرات الطويلة في تحصيل االشتراكات المقررة في حساباتها

ادخال نص يتعلق بالتحصيل المشكوك فيه ليس أمرا ، أعرب األمين العام عن رأي يقول أن ٢٠٠٢وفي رده عن عام 
مناسبا حيث أن االشتراكات المفروضة انما هي التزامات واجبة على الدول المتعاقدة بمجرد أن توافق الجمعية العمومية 

للجنة ، التي أحاط فيها المجلس علما بمالحظة ا١٦٩وقد نوقشت هذه القضية خالل االجتماع الثاني عشر للدورة .  عليها
المالية بأن النص الذي يوصي به مراجع الحسابات الخارجي قد ال يؤثر تأثيرا محسوسا في فائدة البيانات المالية، حيث أن 

 .المعلومات المقدمة لألطراف التي يعنيها األمر مكشوف عنها اللثام تماما في البيانات المالية

يد من التحسين في موثوقية نظام الرقابة على قائمة  الجهود الرامية الى تحقيق مز٢٠٠٤سوف تستمر في  ٢-٣
 من التقرير، كي يسمح ذلك لألمين العام باالبالغ عن قيمة المعدات غير االستهالكية في ١٣الجرد المذكور في الفقرة 

 .هوامش البيانات المالية

 )٨٢ الى ١٦الفقرات من ( ـ ادارة شؤون الموارد البشرية ٢٠٠٠متابعة لتقرير عام  -٤

 تعليقات عامة ١-٤

 تتناقص الموارد من الموظفين المخصصة (PER)بينما تتزايد الطلبات الواقعة على عاتق شعبة العاملين  ١-١-٤
وذلك نتيجة للقيود العامة على الميزانية، التي تقتضي تخفيضات محسوسة في الميزانية، خصوصا في .  النجاز العمل

تخفيضات لها وقع خطير وضار على قدرة شعبة العاملين على الوفاء بمتطلبات وهذه ال.  مجاالت المساندة االدارية
 .برنامجها

 تخطيط الموارد البشرية ٢-٤

ان تقرير مراجع الحسابات، في معرض تعليقه على تخطيط الموارد البشرية، يشير الى العمليات المستعملة  ١-٢-٤
لقد أصبح باديا  .  ٢٠٠٧-٢٠٠٥يزانية البرنامجية للسنوات الثالث والجهود المبذولة لتخفيض الموارد من الموظفين في الم

 أنه ال بد من اجراء تخفيضات وتصحيحات على الميزانية، للوفاء باجمالي –  في وقت مبكر جدا من عملية الميزانية –
يمكن اجراؤها في التكاليف ولذا كان على مديري البرامج في البداية أن يتبينوا التخفيضات التي ،  تطلعات الدول المتعاقدة

مع مراعاة األولويات على مستوى كل برنامج رئيسي وكذلك مع مراعاة الحاجة الى استعمال عملية االستنزاف 
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ثم أجري استعراض شامل لجميع .  بقدر االمكان ألي تخفيض في أعداد الموظفين، كما أشار المجلس بذلك الطبيعي
 من ١-٣مع مراعاة األهداف الجامعة للمنظمة وكذلك العوامل المبينة في الفقرة المقترحات، على نطاق المنظمة كلها، 

وكان .  ونظر أيضا في الفرص األخرى لتخفيض التكاليف من خالل مزيد من االقتصاد والفعالية.  C-WP/12097الوثيقة 
 البرامج الحرجة وال بعض ثمة، في هذه العملية، حرص على كفالة أال تتأثر بال ضرورة من جراء تخفيض الميزانية

وأدركت في وقت مبكر من العملية المشكالت المرتبطة باستعمال عملية .  البرامج والوحدات األصغر حجما في المنظمة
والتقارير الالحقة لها المقدمة الى  C-WP/12097االستنزاف الطبيعي للتخفيض، وقد أشارت الى ذلك، في الواقع، الوثيقة 

 اعتبرت أن وسيلة االستنزاف – نظرا لهيكلة التوظيف في المنظمة –ضا في هذا الصدد أن يالحظ أنه ويجدر أي.  المجلس
 .الطبيعي هي األجدى من ناحية التكاليف، لتخفيض اجمالي التكاليف

  من التقرير يقول مراجع الحسابات أن كبار المديرين ينبغي لهم أن يقرروا ما هي البرامج التي٣٣في الفقرة  ٢-٢-٤
لم تعد المنظمة قادرة على مساندتها في نطاق الحدود الراهنة للميزانية، وذلك نتيجة الستعراض يقوم على أساس األولويات 

والواقع أن العمليات التي أجرتها المنظمة، كما أشير اليها أعاله، انما هي مصداق للنهج الذي .  االستراتيجية والتشغيلية
ويجدر، في هذا .  عن تصحيح أو تخفيض برامج بدال من االزالة الكاملة لبرامج بأجمعهاذكره المراجع، غير أنها أسفرت 

الصدد، أن يالحظ أن البرامج التي تقوم بها المنظمة قد تطورت على مر السنين لتلبية االحتياجات المحددة للدول المتعاقدة، 
بل أن االستعراضات .  هيئات األخرى في المنظمةوأن تلك االحتياجات تستعرضها دوريا الجمعية العمومية والمجلس وال

 قد برهنت في الواقع – وهي االستعراضات التي قام بها المجلس والهيئات التابعة له –الالحقة لمشروع الميزانية البرنامجية 
 .أنه ال يوجد ضمن البرامج ككل أي برنامج يمكن ازالته

 كفاءات الموظفين ٣-٤

 قام المراجع الخارجي بتقييم صحيح ألهمية تجميع ورصد المعلومات بشأن كفاءات ٣٨ الى ٣٦في الفقرات  ١-٣-٤
الموظفين وأهمية التفهم المشترك لتلك الكفاءات على نطاق المنظمة كلها، وذلك في سبيل تسهيل ما تتخذه االدارة العليا من 

الحاضر، سواء على نطاق منظومة األمم والعمل جار في الوقت . مقررات بشأن تخفيض أعداد الموظفين واعادة توزيعهم
المتحدة كلها أو على نطاق االيكاو، حيث أن الكفاءات قد أدرجت في النظام المنقح لتصنيف وظائف األمم المتحدة بالنسبة 

وفي هذا .  وتنمية الكفاءات هي أيضا عامل ال بد من تقييمه عند تقدير أداء الموظفين.  للموظفين المهنيين المتخصصين
وهذا .  الموظفين، معني بادارة شؤون األداء، عقد فعال اجتماعه األول/لصدد يوجد فريق عامل مشترك لشؤون االدارةا

ومن المتوقع أن .  الفريق العامل سوف يقدم توصياته الرامية الى تحسين نظام ادارة األداء الموجود في الوقت الحاضر
 .   الموجود وتوسيع نطاقهتشمل هذه التوصيات تحديث اطار كفاءة الموظفين

 النظام االعالمي للموارد البشرية ٤-٤

 بأن نظام الموارد ٤١ الى ٣٩يوافق األمين العام على مالحظات المراجع الخارجي الواردة في الفقرات  ١-٤-٤
 األمانة وهذا أمر يشغل بال. البشرية يحتاج الى تحسين كي يكون سندا أفضل التخاذ مقررات تخطيط الموارد البشرية

بصفة خاصة، حيث أن منصب تحليل األنظمة في شعبة العاملين، وهو المنصب المسؤول عن صيانة النظام االعالمي 
للموارد البشرية ومواصلة تطويره، كان منصبا فقد خالل فترة السنوات الثالث الجارية، كما أنه ليس من المتوقع ادراجه 

ونتيجة لذلك، ومهما محدودية الموارد البشرية والمالية التي يمكن . ٢٠٠٧-٢٠٠٥في ميزانية فترة السنوات الثالث 
، فال مفر من تخصيصها لتشغيل واستبقاء النظام االعالمي للموارد البشرية وأما ٢٠٠٧-٢٠٠٥تخصيصها خالل الفترة 

ون العاملين في نظام  على األقل، الدماج شؤ٢٠٠٨العمل التطويري الذي تم تبينه فقد يقتضي األمر أن ينتظر حتى عام 
 .االدارة المالية
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 تدريب الموظفين ٥-٤

 ومع ٥١ الى ٤٢توافق األمانة مع مالحظات المراجع الخارجي بشأن تدريب الموظفين الواردة في الفقرات  ١-٥-٤
ور في برنامج ان وجوه القص. القائلة بأن االيكاو ال تخصص تمويال كافيا لتدريب الموظفين) ٨٠الفقرة (النتيجة المستخلصة 

تدريب االيكاو قد لوحظت في تقارير المراجعة السابقة، وقدمت من جديد توصية لتخصيص التمويل الالزم للوفاء 
وهذه التوصية تعزز أهمية برنامج فعال للتدريب الدراك أهداف .  باحتياجات التدريب، خصوصا بالنسبة للشؤون التقنية

ئف، اذ سيقتضي األمر اعادة توزيع بعض الموظفين وتدريبهم لتولي مهام المنظمة، خصوصا في ممارسة تخفيض الوظا
ولذا فان احتياجات المنظمة في مجال التدريب تقتضي تفحصها بعناية خالل فترة الميزانية الجارية .  ذات أولوية أعلى

 .وينبغي ايالء درجة أعلى في سلم األولويات لمقتضيات التدريب

ام الثالثة الجارية، أحاط مجلس االيكاو علما بالحاجة الى زيادة التمويل المخصص بالنسبة لفترة األعو ٢-٥-٤
 دوالر لتدريب االدارة العليا في مجاالت التبليغ عن األداء وتطوير االدارة الرفيعة ١٠٠ ٠٠٠للتدريب، ورصد له مبلغ 

واذا لم تكن األموال . عوام الثالثة التاليةوسوف يقتضي األمر مزيدا من التمويل لمساندة هذه األنشطة خالل األ. المستوى
 . لهذا الغرض، فسيقتضي األمر الموافقة على تمويل اضافي على أساس الحاالت المطروحةRPمتاحة في ميزانية 

 ممارسات تعيين الموظفين ٦-٤

واعداد . يين بما أحرز من تقدم لتحسين وتنسيق أساليب التع٦٣ الى ٥٥سلم المراجع الخارجي في الفقرات  ١-٦-٤
القائمة القصيرة والوقت الذي يستغرقه تسلم المرشحين المعينين لوظائفهم يسلط عليهما الضوء باعتبارهما مرحلتين من 

وهذه المالحظات قد أحيط علما . المراحل في التعيين مطلوب اتخاذ تدابير أشد صرامة بالنسبة لهما لتحقيق مزيد من الكفاءة
 .لتحقيق مزيد من تخفيض التأخيرات في جميع مراحل عملية التعيينبها، وسوف تستمر الجهود 

 بأن الزمن الذي ينقضي حتى تبلور األمور ينبغي ٦٥ و٦٤فيما يتعلق بالمالحظات الواردة في الفقرتين  ٢-٦-٤
قه كل رصده في جميع مراحل عملية التعيين، يمكن أن يالحظ أن شعبة العاملين تولت تحليل ورصد الوقت الذي تستغر

يقتضي األمر تعزيز المساندة باستعمال .  وحتى اآلن كانت هذه العملية تجري يدويا. مرحلة من مراحل عمليات التعيين
الكمبيوتر في هذا المجال، وقد أدرج هذا النشاط في برنامج العمل الخاص بتحليل أنظمة شعبة العاملين وفي مقتضيات 

 . دارة المالية المتكاملالمنتفعين لدى الشعبة في سبيل نظام اال

 يالحظ المراجع الخارجي أن االيكاو قد أحرزت تقدما طيبا في تحسين مقابالتها عند ٧٠ الى ٦٦في الفقرات  ٣-٦-٤
اختيار المرشحين لوظائف المهنيين المتخصصين ومناصب كبار الموظفين، كما استعمال المقابالت بالنسبة لجميع المرشحين 

حد المناصب، سواء أكانوا معروفين أو غير معروفين للمسؤول القائم باستعراض حاالتهم، أمر المنظور في تعيينهم أل
 في ضوء ٢٠٠٥وفي هذا الصدد ينبغي أن يالحظ أن منصب مسؤول التعيين يتوقع الغاؤه في ابريل . يحظى بتشجيع

ين في الوقت الحاضر للمديرين المشرفين على ونتيجة لذلك، فان المساندة التي تقدمها شعبة العامل. التخفيضات في الميزانية
ومن المتوقع أن يكون ضياع منصب مسؤول التعيين أثر مناوئ على ما . خط التعيين، أصبحت أمرا محفوفا بالمخاطر

 .يحرز من تقدم في تحسين عملية التعيين

 التمثيل الجغرافي المنصف ٧-٤

 أن االيكاو قد أحرزت تقدما طيبا ٧٢جي قد الحظ في الفقرة يطيب لألمين العام أن يالحظ أن المراجع الخار ١-٧-٤
 .وسوف تستمر الجهود في هذا الصدد. في تحسين تمثيل الدول غير الممثلة أو الممثلة تمثيال غير كاف
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 التكافؤ بين الجنسين ٨-٤

 النساء في فئات  على أن قليال من التقدم قد أحرز في تحسين أوضاع٧٤علق المراجع الخارجي في الفقرة  ١-٨-٤
وسوف تستمر الجهود ). ٢٠٠٣-١٩٩٣(الوظائف المهنية المتخصصة والوظائف العالية في االيكاو، خالل العقد األخير 

. الدخال مزيد من التحسين على تمثيل النساء على جميع مستويات فئات الوظائف المهنية المتخصصة والوظائف العالية
 .مجلس في هذا الصدد قد لوحظت لتنفيذهاوالخطوط االرشادية التي أصدرها ال

 توصيات ٩-٤

غير أن تنفيذ هذه التوصيات . ، تلقى تأييدا٨٢ان توصيات المراجع الخارجي، التي تم تلخيصها في الفقرة  ١-٩-٤
 .سيكون مرتهنا بتوفر الموارد البشرية والمالية، بما في ذلك المساندة الالزمة للنظام االعالمي للموارد البشرية

 )٩٦ الى ٨٣الفقرات من ( ـ تحديث أنظمة االعالم المالي ٢٠٠٢متابعة تقرير عام  -٥

 موافق عليها، مع ٩٦ الى ٨٣ان المالحظات والتوصيات التي أبداها المراجع الخارجي في الفقرات  ١-٥
 :االيضاحات الواردة في الفقرات التالية

 :لى النحو اآلتي تم تخفيفها ع٨٩ان المخاطر المذكورة في الفقرة  ٢-٥

 من تقرير المراجعة، ان اسعمال الموارد المخصصة الدارة المشـروعات           ٨٨كما هو مبين في الفقرة       )أ
 .ICTوللخدمات االستشارية قد تم تقييده في سبيل الحد من التكاليف الملقاة على عاتق صندوق 

 .تم ابالغ المجلس بصفة دورية ما يحرز من تقدم )ب

ارمة على الميزانية ولم يخصص أي تمويل محدد للمكاتـب األخـرى السـتحداث           تمارس رقابات ص   )ج
 .وصيانة األنظمة االدارية، فيما يجاوز المبالغ الالزمة لممارسة االدارة الجيدة

ان .   تعقيد عملية تحديد نطاق المشروع٩٠ان مراجع الحسابات الخارجي قد قيم تقييما صحيحا في الفقرة  ٣-٥
، ٢٠٠٤ءات مختومة يقدم الى الموردين االحتماليين ألنظمة االعالم المالي المتكامل قد أصدر في مارس طلبا لتقديم عطا

وعند اختيار حل نهائي، وبشرط توفر األموال الالزمة، ستقوم .  وطلب من الموردين أن يقدموا تقديرات تفصيلية للتكاليف
 .  ذ المشروعالمنظمة بعملية تحديد المدى وتحديد الزمن الالزم لتنفي

وطلب .  ان الحاجة الى أن ينظر في التكلفة الكاملة لتولي زمام النظام المالي الجديد هي أمر مسلم به تماما ٤-٥
وطلب تقديم العطاءات المختومة يطلب من الموردين تقديم تقديرات لبرامج الكمبيوتر الالزمة في البداية، وأجور الترخيص، 

ها، والبنية التحتية، واعادة تصميم عمليات األعمال، وتدريب المنتفعين، وصيانة النظام، والحصول على المعدات وصيانت
وبشأن تدابير المساندة الجارية والتدابير الداخلية، فانها .  والموارد الداخلية الالزمة للتنفيذ والتي ستكون مطلوبة من االيكاو

 .لستدرج أيضا في التقدير وسوف ينظر فيها عند اختيار الح
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 القائلة بأنه يوجد احتمال كبير لفشل المشروع، ينبغل أن يالحظ أن ٩٢فيما يتعلق بالبيان الوارد في الفقرة  ٥-٥
وفي غيبة موارد تمويل .  المنظمة انما هي في أولى مراحل تحديد نطاق المشروع، على أساس األولويات والموارد المتاحة

وصحيح .  الي للمنظمة، سيكون الزما أن تفرض حدود صارمة لنطاق المشروعطويلة األجل ومستدامة لتحديث النظام الم
أن المنظمة ستواجه في المستقبل صعوبات في الحفاظ على األنظمة المالية متمشية مع أحدث تطورات التكنولوجيا الحالية 

 .دون تواجد مصادر مستدامة لألموال

ل بوجود بعض الشكوك التي تكتنف مقدرة المنظمة على خدمة  القائ٩٣فيما يتعلق بالبيان الوارد في الفقرة  ٦-٥
واستبقاء نظام مالي معقد، ينبغي أن يالحظ أن المنظمة ال تستطيع أن تكتسب المهارات الالزمة لمسانة نظام مالي جديد قبل 

لالزمة لمساندة النظام ولذا فان الموارد ا.  اختيار حل محدد حيث أن الحلول المختلفة من شأنها أن تقتضي مهارات مختلفة
 .الجديد سوف تحدد في الوقت المناسب على أساس الحل الذي سيتم اختياره والموارد المتاحة

وسوف يستمر هذا الجهد .  جرت مناقشات مع منظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة خالل اجراء المشروع ٧-٥
ت االيكاو على المدى الجاري والمدى الطويل األجل وسوف ينظر كما ينبغي الى المدى الذي يمكن به الوفاء باحتياجا

 .  باستعمال التطبيقات المعمول بها فعال لدى المنظمات األخرى، بقصد تخفيض التكاليف

المكاتب االقليمية مع االشارة بوجه خاص لمكتب غرب  ـ ٢٠٠٣مالحظات ناشئة عن مراجعة أداء عام  -٦
 )١٣٣  الى٩٧الفقرات من )(داكار(ووسط أفريقيا 

ان تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن المكتب االقليمي في داكار هو تقرير موضع ترحيب وتوجد موافقة  ١-٦
وعلى وجه أشد تحديدا وباالشارة الى التعليق العام الذي يدعو الى تحسين .  على جميع التوصيات الواردة في ذلك التقرير

مكتب االقليمي، من المتوقع أن ادخال خطط األعمال المزمعة للبرنامج عمليات التخطيط واالدارة والتبليغ عن عمل ال
وباالضافة الى ذلك فان خطط .  الرئيسي الخامس، سوف تأتي بمزيد من التحسين للعمليات الجارية في مجال االدارة

 العالمية واالقليمية األعمال سوف تساعد على اعطاء األولويات الالزمة وعلى تعزيز تنفيذ المتطلبات الواردة في الخطط
 .للمالحة الجوية، كما أنها ستزيد من تحسين الخطط نفسها

فيما يتعلق بالتوصية بشأن المخرجات والنتائج المزمعة، المرتبطة بهدف المكتب االقليمي الرامي الى ايجاد  ٢-٦
حقيق بمزيد من التحسين على عملية قاعدة أفضل للمساءلة، فان االدخال المزمع ألسلوب معزز في التبليغ أمر منظور فيه لت

 . التقييم المستعملة في تحديد كفاءة عمل االيكاو

فيما يتعلق بالتبليغ عن النتائج التي تتحقق في المنطقة، مثل التخطيط الواسع النطاق الالزم بسبب موسم الحج  ٣-٦
ن المكاتب االقليمية بما يكفل ادراج األنشطة السنوي، من المزمع تعزيز شكل التبليغ الذي يتم عن طريق التقارير الشهرية م

ويمكن أن تستعمل المكاتب االقليمية .  الرئيسية الخاصة بكل منطقة ثم تضمينها بعد ذلك في التقرير السنوي الى المجلس
 .كذلك تلك المعلومات خالل عملية تخطيط الميزانية، للتدليل على احتياجها الى الموارد

 نتائج تقرير المراجع الخارجي يمكن تطبيقها على جميع المكاتب االقليمية وسوف بصفة عامة يالحظ أن ٤-٦
ومن المتوقع األخذ التدريجي بتوصيات المراجع الخارجي خالل فترة السنوات .  يجري التطبيق على هذا األساس فعال

 .الثالث القادمة
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البرامج ومراجعتها وادارة شؤونها عراض تقييم تمكتب اس ـ ٢٠٠٣مالحظات ناشئة عن مراجع أداء عام  -٧
(EAO))  ١٧٦ الى ١٣٤الفقرات من( 

 عموميات ١-٧

ماش حجم هذا المكتب المتوقع في الميزانية البرنامجية ومع انك. هناك موافقة على توصيات المراجع الخارجي ١-١-٧
 اضافية يمكن أن تقلل من ، سوف يتم األخذ بنهج عملي في االضطالع بأية مهام٢٠٠٧-٢٠٠٥لفترة السنوات الثالث 
 يضطلع فعال بعدد من المهام المتعلقة بأنشطة غير جوهرية تستغرق فعال نسبة EAO ان الـ.  أنشطة التقييم والمراجعة

وكما ذكر المراجع الخارجي، ترتبط هذه المهام بتزايد عدد تقارير وحدة التفتيش .  مئوية أكبر من وقت الموظفين
كل ذلك .   وفتح العطاءات المختومةEAOير تلك الوحدة، وتوصيات المراجع الخارجي وتوصيات المشتركة، ومتابعة تقار

قد استنفذ الوقت الالزم المتاح لألنشطة الجوهرية وسوف يصبح الوضع أشد حرجا من ناحية الوقت المتوفر خالل فترة 
 .السنوات الثالث القادمة

 ة داخلية للمراقبة يمكن تعزيزه بانشاء لجنEAOان استقالل الـ ٢-٧

، يوصي بأن تنشئ االيكاو لجنة رقابة داخلية لتعزيـز          ١٥٠ الى   ١٤٦ان المراجع الخارجي، في الفقرات من        ١-٢-٧
ـ   ويالحظ المراجع الخارجي أن المهمة الرئيسية للجنة الرقابة هـي أن تقـوم             .   وتقديم ما يلزم من مشورة     EAOوظيفة  ال

ـ     ، والمساعدة على أن يحظى هذا المكتب بقبول في الدار كلها وأن يحقـق االشـراف                EAOاللجنة بعمل فريق استشاري لل
ـ         .  الداخلي النافع  ، واذا لم يتم النظر على وجه سوي فـي تلـك       EAOان وجود لجنة اشراف داخلي وحده لن يعزز حتما ال

ان لجان الرقابة   .  هام االشراف والرقابة  اللجنة، قد تكون تلك اللجنة عبئا اداريا اضافيا قد يخفض من مقدار الزمن المتاح لم              
بيد أن االقتراح سوف ينظر فيـه  .  موجودة في بعض وكاالت األمم المتحدة، غير أن هذه الوكاالت ليست لديها مجلس دائم           

بقصد انشاء فريق استشاري يكون متمشيا وحجم المكتب وبدون أن يزيد ذلك بال ضرورة من العبء االداري الواقع علـى                    
 .EAOعاتق 

 توصيات ٣-٧

 :١٧٥في الفقرات التالية تعليقات على توصيات المراجع الخارجي الواردة في الفقرة  ١-٣-٧
ـ      )أ  بتحديث دراسته عن تقييم المخاطر بشكل مسـتمر، وأن          EAOيوصي المراجع الخارجي بأن يقوم ال

 من التقريـر، راعـى      ١٥٢وكما ذكر في الفقرة     .  يسعى الى اشراك االدارة العليا في تقييم المخاطر       
وسوف .  المخاطر التي تكتنف تطوير برنامج عمله من خالل مناقشات مع مديري البرامج     EAOمكتب  
 في أن يفعل ذلك وأن ينقل عملية تقييم المخاطر الى المستوى الرسـمي، عنـد وضـعه              EAOيستمر  

 .لبرامج عمله السنوية
ـ      )ب  الكيفية التي يمكن أن يستعمل بهـا التقريـر           باسكتشاف EAOيوصي المراجع الخارجي بأن يقوم ال

السنوي البالغ الدول األعضاء ما تحقق من نتائج بالقياس الى الغايات واألهداف المبينة صراحة فـي                
ويقدم تقارير عن المؤشرات الرئيسية ألدائه، ويالحظ أي تقدم يحـرز، ويبـين             .  الميزانية البرنامجية 

ـ   . الخطوط العريضة لخطوات المستقبل     على  – باستكشاف االمكانية التي ستتاح      EAO وسوف يقوم ال
 . للتحسين التدريجي لمحتوياته الداخلة في التقرير السنوي–مر الزمن 
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ـ    )ج  ينبغي أن يبدأ العمل في كل مشروعاته بتحديد أهداف واضـحة،  EAOيقول المراجع الخارجي بأن ال
وكـان  .   القيام به والمعايير التي ينبغي اتباعها      وأن هذه األهداف ينبغي أن تحدد نوع العمل المطلوب        

وسوف يواصل النسج   .   قد سعى دائما الى تركيز التقارير واستعمال المعايير كلما أمكن ذلك           EAOالـ
 .على هذا المنوال مع مراعاة مالحظات المراجع الخارجي

ـ     )د  معايير وخطوط ارشادية     جهوده لبناء قدرته على التقييم، ووضع      EAOبشأن التوصية بأن يواصل ال
 .   جهوده في حدود المستويات الحالية والمزمعة من المواردEAOمالئمة، سيواصل الـ

 :١٧٦في الفقرات التالية تعليقات على توصيات المراجع الخارجي الواردة في الفقرة  ٢-٣-٧
أنجز والعمل المرحـل،     العمل المزمع للسنة كلها، والعمل الذي        EAOفيما يتعلق بالتوصية بأن يراجع       )أ

وسوف يدخل المزيد من .  فان شكل التقرير قد جرى تبسيطه وأصبح أشد تماسكا مما كان في الماضي      
 .التحسينات على التقرير القادم عن تقييم األداء

ـ      )ب  بشكل متماسك في التبليغ في التقرير عن تقيـيم أدائـه،            EAOيوصي المراجع الخارجي بأن يأخذ ال
 لكي يبين بالنسبة لكل منتج وكل مشروع مـا هـي األهـداف والقضـايا الرئيسـية                  وبرنامج عمله، 

ـ  .  والتوصيات وأن يبين عدد التوصيات المقدمة وتعليقات االدارة اذا اقتضى األمر            قـد   EAOان الـ
وتم تبسيط شكل التقرير وأصبح أشد تماسكا وسوف يسـتمر  .  أدخل تحسينات مطّردة في تقديم تقريره  

 وكما طلب المراجع الخارجي سوف يتضمن التقرير الى المجلس مذكرة بـأن معلومـات               . هذا الجهد 
 . قد أتيحت بدون تغييرEAOالـ

ـ        )ج  السابقة والعدد الفعلي للتقـارير التـي تجـري          EAOبشأن التوصية بأن تكون ثمة متابعة لتقارير ال
وصية قد تم تنفيذها فعال في التذييل       متابعتها وعدد التوصيات القائمة التي ظلت بدون تنفيذ، فان هذه الت          

 .بتقرير تقييم األداء
  عن رأيه عما اذا كان المديرون يقومون بالمتابعة وعما اذا كـان              EAOيود المراجع أيضا أن يعرب       )د

وتبـين  .  هناك معلومات جدولية مقدمة عن عدد التوصيات المنفذة وعن نسبتها المئوية          .  تقدما يحرز 
 .حرز من تقدمتلك المعلومات ما أ

ـ     )ه  تقريرا رسميا عن أنشطته التي من قبيـل المسـاعدة علـى فـتح               EAOيوصي المراجع بأن يقدم ال
 من تقرير المراجع لقد أدرجـت بعـض         ١٦٢ و ١٦١وكما لوحظ في الفقرتان     .  العطاءات المختومة 

 .وسوف تستمر التحسينات في هذا الصدد EAOالمعلومات فعال في تقرير 

  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 )ه (المرفق

 حالة التوصيات التي قدمها المراجع 
 الخارجي في السنوات الماضية

 قائمة غير مدققة بالتوصيات التي قدمها المراجع الخارجي في السنوات السابقة هذا التقرير المرحليرد في ت -١
مها المراجع الخارجي ولم تنفذ وتشمل المعلومات الخاصة بكل توصية قد . ٣١/١٢/٢٠٠٢ولم تتخذ اجراءات بشأنها لغاية 

بعد، سنة التقرير الذي وردت فيه التوصية، ورقم الفقرة في ذلك التقرير، ووصفا كامال لتوصية المراجع الخارجي، وتعليق 
 .على التقدم المحرز في تنفيذ التوصية، وحالتها الراهنة

 ١٩٩٨توصيات المراجع الخارجي في تقرير عام  -٢

 وي ـ برنامج االحصاءاتادارة النقل الج ١-٢

 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة التقدم المحرز في التنفيذ، والتعليقات

 :٦٣ ـ الفقرة ١٩٩٨ ١-١-٢
أن تمضي ادارة النقل الجوي في التشـغيل        
اآللي لجمع وتحليل وتوزيـع احصـاءات       

وأن تصـمم قاعـدة     . الطيران في حينهـا   
ة الجديدة بطريقـة تـدعم      بياناتها المتكامل 

تحسين قياس النتائج وتقديم التقارير بشـأن       
وبديهي أن تكون هذه التحسـينات      .  األداء

التكنولوجية ممتثلة لمقتضيات مشكلة األلفية     
 .الثانية

أصبحت قاعدة البيانات االحصـائية المتكاملـة الجديـدة         
)ISDB (    ٢٠٠٤وفي فبرايـر    .  ٢٠٠٢مشغلة في أكتوبر 

كاو الدول بامكانية االطالع المباشر على بعض       أبلغت االي 
 ICAO Secureالمجموعات االحصائية عن طريق شبكة 

Net)         وامكانية االطالع على بقية المجموعات في أواخـر
وهذه االمكانية تزيل الحاجـة الى طباعـة      ).  ٢٠٠٤عام  

الملخصات االحصائية وتجعل المعلومات االحصائية جاهزة 
 .في حينها

تنفيذ هذه اكتمل 
التوصية الى حد 

 بعيد

 :٦٣ ـ الفقرة ١٩٩٨ ٢-١-٢
أن تقوم ادارة النقل الجوي برصد منهجـي    
للبرنامج وتقييمه والتماس التغذية المرتـدة      
األوسع من المنتفعين بالبيانـات لضـمان       
احتفاظ برنامج االحصاءات بأهميته بالنسبة     
الى احتياجات الدول واحتياجات المنتفعين      

 .اآلخرين

أضيف الى العـددين األخيـرين مـن الكتـاب السـنوي            
لالحصاءات استبيان بشأن جدوى محتوياته ولم يرد عليـه        

لكن المنظمة تلقـت طلبـات كثيـرة        .  أي رد لغاية اآلن   
 . للحصول على هذا الكتاب السنوي بعد تعليق نشره

وقـد تم التأكيـد في مـؤتمر خدمـات المالحـة الجوية        
مية التي توليها الدول لعناصر برنامج  على األه٢٠٠٠لعام 

االحصاءات التي تتعلق بالمطـارات وخـدمات المالحـة         
وما أن يوضع هذا النظام مباشرة علـى شـبكة          .  الجوية

االنترنت ستتاح لاليكاو فرصة أكبر لتقيـيم مـدى تلبيـة           
احتياجات الدول للبيانات ومدى الحصول عليها في الوقت        

 .المناسب
ن اآلخرين بهذه البيانات، لدينا أدلة يوميـة        بالنسبة للمنتفعي 

على جدوى قاعدة البيانات االحصائية لاليكاو من خـالل         
ال سـيما مـن جانـب       (طلبات الحصول على البيانـات      

واستعداد هذه األطراف للدفع مقابل الحصول   ) االستشاريين
 .على هذه البيانات

طور التنفيذ في 
 تقدم
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 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة التقدم المحرز في التنفيذ، والتعليقات

 :٦٣ ـ الفقرة ١٩٩٨ ٣-١-٢
أن تقوم ادارة النقل الجوي بـالربط بـين         
بيانات األداء الحالية وبين أنشطتها للقطـع       
بمدى احراز التقدم من خالل االجـراءات       
المتخذة وما اذا كان األمر يقتضي النظـر        

 .في اتخاذ اجراءات بديلة

من بين السمات األساسية للتطبيقات الجديدة لقاعدة البيانات     
الذي يرصد تقديم الدول للبيانـات      االحصائية، نظام التتبع    

لكن وضع البيانات على الخط     . واستخدام الموارد البشرية  
المباشر أضاف عبئا على االيكاو ألنها تضطر الى معالجة         
البيانات في حينها، أما سمة الرصد فينتظر أن تؤدي الـى          
توقعات أفضل لفترات الذروة التي تنطوي على احتياجات        

 .الموظفين

يذ في طور التنف
 تقدم

 حماية البيئة ٢-٢

 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة التقدم المحرز في التنفيذ ، والتعليقات

 :٧٢ ـ الفقرة ١٩٩٨ ١-٢-٢
الـى السياسـات    " نظام ادارة البيئة  "يشير  

واالجراءات التي من خاللها تعي المنظمة      
ل التفاعل بين المنتجات واألنشطة في مجـا   

البيئة وتحقق المستوى المستصـوب مـن       
ولقد تم القيام ببعض الجهود     . األداء البيئي 

في المقر الرئيسي لتحديـد المزيـد مـن         
الوفورات في الممارسات االدارية وتبديـد      
الشواغل البيئية، مثل ذلك أن موقع االيكاو       
علــى االنترنــت يعــد أداة مهمــة لبــث 
 المعلومات على عموم الجمهور، والجهود    

وعلـى  .  الرامية الى اعادة تدوير الورق    
الرغم من أن األمانة العامة لـديها بعـض     
مكونات نظام ادارة البيئة، مازالـت هـذه        
المكونات غير كاملة، وال يوجـد توثيـق        

وقـد  .  منهجي ألساليـب العمل الراهنـة   
أوصينا األميـن العام أن ينظر على وجه        
 الخصوص في تنفيذ نظـام الدارة البيئـة     

 .فـي األمانة العامة

مبنى االيكاو وجميع المسائل البيئية المتعلقة بـه تخضـع          
 .لسيطرة وزارة األشغال العمومية والخدمات الكندية

أما االيكاو فهي مجرد مستأجر، وكل نشاط تقوم به في هذا   
المبنى وله عالقة بالجوانب البيئية يخضع لسـيطرة وزارة        

 .دية ومالك المبنىاألشغال العمومية والخدمات الكن
 

 في تقدم
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 ادارة النقد ٣-٢

 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة التقدم المحرز في التنفيذ، والتعليقات

 :٨٩ ـ الفقرة ١٩٩٨ ١-٣-٢
أن تصبح سياسة االستثمار أكثـر تحديـدا        

 .واكتماال

ت ال تستثمر االيكاو سوى النقد الذي يفيض عن االحتياجا        
وقد اتخذت ترتيبات مؤاتية مع المصارف الستثمار . الحالية
وتنفذ حاليا أشكال بديلة لالستثمارات مثـل الودائـع     . النقد

 . ألجل أطول

 تم التنفيذ

 :٨٩ ـ الفقرة ١٩٩٨ ٢-٣-٢
تحديث نظام المحاسـبة لتسـهيل اتخـاذ         
اجراءات في حينها، وال سيما الـدفع فـي         

 .مواعيد االستحقاق

أما .  االجراءات الالزمة لتحديث نظام المحاسبة     تتخذ حاليا 
النظم األساسية، ال سيما تلك التي تتعلق بادارة النقد، فمن          

وفي هذه األثناء يجـري     .  ٢٠٠٥المتوقع تبديلها في عام     
رصد جميع الفواتير مستحقة الدفع رصدا دقيقا لضمان دفع    

 .المبالغ في حينها

 في تقدم

 :٨٩ ـ الفقرة ١٩٩٨ ٣-٣-٢
أن يستمر فرع المالية في ممارسة التنبـؤ        

 .بتدفق النقد حسب االقتضاء

تسترشد المنظمة بالتنبؤات، وال سيما بتدفق النقـد علـى          
 .األجل القصير، عند اتخاذ قرارات االستثمار

 طور التنفيذ

 :٨٩ ـ الفقرة ١٩٩٨ ٤-٣-٢
أن تنظر االيكاو في وضع مؤشرات ألداء       

 .ادارة النقد

تيعاب المخاطر والبيئة التشغيلية مرتبطتـان      ان امكانية اس  
ولذلك فان وضع مؤشـر     .  بخصائص االيكاو بشكل كبير   

لألداء على أساس القواعد القياسية المتبعـة فـي قطـاع           
الطيران لن يوفر مقياسا موضوعيا، وبالتالي فـان قيمتـه          

غير أن األرصدة النقدية تراقب عن كثب       . العملية هامشية 
قتضاء للحصول على أكبر قدر مـن      بل وتستثمر حسب اال   

 .االيرادات في حدود قدرة االيكاو على تحمل المخاطر

 لم تنفذ

 ١٩٩٩توصيات المراجع الخارجي في تقرير عام  -٣

 البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية ١-٣

 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة تعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ، وال

 :٤٧ـ الفقرة ١٩٩٩ ١-١-٣
ضرورة حل المسائل الخاصة بالموارد في      
المقر الرئيسي والمكاتب االقليمية من أجل      
الوفاء بالموارد الضرورية ألنشطة تـدقيق      

 .مراقبة السالمة الجوية

أضيف الى جميع المكاتب االقليمية تقريبا، مسؤول اقليمي        
طلع بدور مهم في عمليات     عن مراقبة السالمة الجوية اض    

ولكن العديد من هـذه الوظـائف أصـبح       . التدقيق األولية 
وكان المقرر أن يستخدم المسؤول االقليمي عـن        . شاغرا

 في المائة من وقته ألغراض التـدقيق        ٥٠السالمة الجوية   
وكانت النتيجـة   .   في المائة لخدمة المكتب االقليمي     ٥٠ و

يمية، ففي بعض المكاتب غير متساوية في كل المكاتب االقل    
عمل مسؤولو مراقبة السالمة الجوية كل الوقت المخصص       
لهم بل وزادوا عليه أيضا، في حين لم تسـتثمر خـدماتهم      

وعلى كـل   . بشكل كامل في مكاتب أخرى ألسباب عديدة      

 في تقدم
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 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة تعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ، وال

حال ما كانت عمليات التدقيق لتنجز بنجـاح لـوال دعـم            
 البشـرية   الموظفين المعارين من الدول لتكميل المـوارد      

 .المحدودة لدى المكاتب االقليمية
تجري حاليا عمليات متابعة للتدقيق بحد أدنى مـن الـدعم    
المقدم من المكاتب االقليمية، بـل وقـد تضـاءل عـدد             
المسؤولين االقليميين عن مراقبة السالمة الجوية الى درجة        

ولـذلك يعتمـد   . أنهم كانوا يدعمون الدول ال فرق التدقيق    
ق مراقبة السالمة الجوية على موظفيه ونخبـة        برنامج تدقي 

 .من الموظفين المعارين
وبما أن هذا البرنامج قيد التوسيع    . تحل هذه المسألة بعد   لم  

ليشمل جميع األحكام المتعلقـة بالسـالمة فـي مختلـف           
المالحق، ال بد من وضع اتفاق قوي، األمر الذي يتوقـع           

 .٢٠٠٤حدوثه في نوفمبر 

 :٤٧ـ الفقرة ١٩٩٩ ٢-١-٣
ينبغي ضمان التمويل طويل األجل للبرنامج   

 .بأسرع ما يمكن تحضيرا لتوسيع نطاقه

أيدت الجمعية العمومية في دورتها الثالثة والثالثين توسيع        
نطاق البرنامج ليشمل الملحقين الحادي عشر والرابع عشر        

، وادراج احتياجاته المالية )A33-8قرار الجمعية العمومية (
ولذلك أصـبحت األمـوال     . ٢٠٠٤-٢٠٠٢ترة الثالثية   للف

 والسـنة   ٢٠٠٣ الالزمة جاهزة لألعمال التحضيرية لعام    
 ليشمل ادارة الحركة ٢٠٠٤األولى لتوسيع التدقيق في عام      

أما االحتياجات  . الجوية والمطارات والمساعدات األرضية   
المالية لتوسيع نطاق هذا البرنامج ليشـمل التحقيـق فـي           

قائع الطائرات والقيام باألعمـال التحضـيرية       حوادث وو 
 فقد تم تحديدها ولكنها لم تتوفر لغايـة  ٢٠٠٤وأنشطة عام  

وينبغي أيضا معالجة االحتياجات المالية على األجل       . اآلن
الطويل، بما في ذلك استمرار وتوسيع البرنامج و تلبية هذه 

ومـع االعتـراف    . االحتياجات فـي الميزانيـة المقبلـة      
ات الكامنة في مواصلة توسيع نطاق البرنامج على بالصعوب

أساس كل ملحق على حدة، فان األمانة العامة تعمل علـى       
 .تنفيذ عمليات التدقيق بطريقة تجميعية في المستقبل

يتـوقع أن تعالج هـذه المسألـة في ميزانيــة الفتـرة          
 .الثالثية المقبلة

 في تقدم
 

 :٤٧ ـ الفقرة ١٩٩٩ ٣-١-٣
وم وحدة تدقيق مراقبة السالمة     ينبغي أن تق  

الجوية بتنفيذ نظام للتسجيل الزمني يشـكل       
أداة أساسية تتيح لالدارة معلومات مفصلة       
حول استخدام الموارد، وبيانـات مقارنـة       
للتخطيط مستقبال لدورات التدقيق وعمليات     

 .صنع القرار

لم يتم تنفيذ نظام رسمي للتسجيل الزمني خـالل عمليـات      
لى، ومع ذلك سجل بعض المدققين األوقـات        التدقيق األو 

وفي هـذا االطـار أدت     .  التي سخـروها ألداء مهامهم   
التعليقات األولية الى تغيير تخطيط البعثات بحيث أصبحت        
توفد بعثة واحدة لكل دولتين بدال من ثالث دول وازدادت          
مدة البعثة بمقدار يوم أو يومي عمل في كل دولة، مما أتاح 

 .م الستكمال عمليات التدقيقالوقت الالز

 لم يتخذ أي اجراء
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 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة تعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ، وال

رؤساء الفرق مكلفون بتقييم الوقت الالزم النجاز عمليات        
متابعة التدقيق قبل تحديد الجدول الزمني وموعـد ايفـاد          

ويقوم قسم تدقيق مراقبة السالمة الجوية بمراقبـة      . البعثات
الجودة على عينات عشوائية حسب االحتياجات التي أوصى 

لك بتقييم كيفية استخدام الوقت فـي     بها رؤساء الفرق، وكذ   
نهاية كل بعثة وادراج هذا التقييم في التقرير الذي يقدمـه           

 .رئيس الفريق عن مهمة الفريق
سيسري شرط الزام رؤساء فرق التـدقيق بهـذا السـجل           

 .٢٠٠٥الزمني عند توسيع البرنامج في عام 

 ٢٠٠٠م توصيات المراجع الخارجي في تقرير عا -٤

 ٢٠٠٤-٢٠٠٢اجراءات تخطيط مشروع الميزانية البرنامجية للفترة الثالثية  ١-٤

بغية وضع ميزانية برنامجيـة تراعـي   :  بما يلي٤٠ في الفقرة   ٢٠٠٠أوصى المراجع الخارجي في تقريره عن العام         
 :نظر في القيام بما يلياالحتياجات واألولويات االستراتيجية العالمية لاليكاو، ينبغي لألمانة العامة أن ت

 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة التقدم المحرز في التنفيذ، والتعليقات

 :٤٠ـ الفقرة ٢٠٠٠ ١-١-٤
بالنسبة للصيغة القادمة من خطـة العمـل        
االستراتيجية، ينبغـي أن تقتـرح األمانـة      
العامة على المجلس أن ينظر فـي اعـداد      

جل باألموال الضـرورية    جدول طويل األ  
النجاز االطار االسـتراتيجي وأن يحـدد       
مؤشرات األداء على المستوى االستراتيجي  
بمــا يضــمن أن تصــبح خطــة العمــل 

 .االستراتيجية أداة تنظيمية فعالة

تعمل األمانة العامة والمجلس بشكل متواصل على تحسين        
وعنـد  . وثيقة الميزانية البرنامجية واجـراءات اعـدادها      

ياغة الميزانيـة البرنامجيـة، توضـع فـي االعتبـار        ص
المسؤوليات المنصوص عليها في اتفاقية الطيران المدني        

. الدولي وقرارات الجمعية العمومية واالحتياجات العالمية     
وعنــد اعــداد الميزانيــة البرنامجيــة للفتــرة الثالثيــة 

 سيستعرض المجلس خطـط وتصـورات       ٢٠٠٧-٢٠٠٥
ول، بما في ذلـك االحتياجـات       المنظمة على األجل األط   

 ٣وقد أصبحت الميزانية البرنامجية التي تعد كل        .  المالية
سنوات مرتبطة بخطة العمل االسـتراتيجية مـن خـالل          

وأصبحت الميزانيـة تبـين     .  االسناد المرجعي المناسب  
النتائج المتوقعة ومؤشرات األداء لكل برنامج رئيسي وكل        

 األداء علـى مسـتوى      أما مؤشرات .  برنامج منبثق عنه  
الخطة االستراتيجية فستكون عامـة جـدا ولـن يسـهل           
استخدامها للقياس، وهي بالتالي لن تمثل أداة ادارية فعالة         

 .على النحو المعتقد في توصية المراجع الخارجي

نشــاط متواصــل 
 يعتبر منتهيا
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 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة التقدم المحرز في التنفيذ، والتعليقات

 :٤٠ ـ الفقرة ٢٠٠٠ ٢-١-٤
أن تنفذ وسـيلة رسـمية مثـل التخطـيط          

أو اجـراءات لقيـام االدارة      االستراتيجي  
العليا باستعراض التحديات من أجل تحديد      
األهداف االستراتيجية بترتيب أهميتها فـي      

 بداية تخطيط الميزانية البرنامجية

تستدعي االجراءات الحالية أن تستعرض مجموعـة مـن         
االدارة العليا خطـة العمـل االسـتراتيجية والميزانيـة          

وقد شاركت مجموعة   . المجلسالبرنامجية قبل تقديمها الى     
من االدارة العليا في استعراض الميزانية المقترحة للفترة        

 .٢٠٠٧-٢٠٠٥الثالثية 

تم التنفيذ جزئيـا    
ومـا زال العمــل  

 جاريا

 :٤٠ ـ الفقرة ٢٠٠٠ ٣-١-٤
أن تقدم الى المجلس بدائل قابلة للتنفيذ في        
الميزانية البرنامجية ليتخذ قراراتـه وهـو       

ابيات وسلبيات كـل بـديل      يعي تماما ايج  
وآثارها المحتملة على قدرة المنظمة علـى   

 .الوفاء بصالحياتها

قدمت األمانة العامـة الـى المجلـس مختلـف البـدائل            
ويحاول المجلس واألمانة العامة    .  ومسوغاتها لينظر فيها  

 .باستمرار تحسين هذه العملية باستمرار

 تم التنفيذ

 :٤٠ ـ الفقرة ٢٠٠٠ ٤-١-٤
رح على المجلس اعـداد معلومـات    أن تقت 

شاملة عن أداء البرامج واألنشطة الرئيسية، 
 .وتقديمها الى المجلس بصفة منتظمة

يبلغ المجلس بانتظام بنتائج النشاطات التي تنفذ في اطـار       
ويعتبر التقرير السنوي جزءا من     .  برامج محددة ومختارة  

الـى  وتوضع اآلن اجراءات تقديم التقارير      .  هذه العملية 
المجلس عن تقييم األداء العام حسب متطلبات الميزانيـة         

 .البرنامجية

 في تقدم

 ادارة الموارد البشرية ٢-٤
ينبغي لألمانة العامة أن تقوم بما يلـي     : ، أوصى المراجع الخارجي بما يلي     ٢٠٠٠ من التقرير عن عام      ٦٤في الفقرة    

 :وقادرة على تحقيق أهدافها االستراتيجيةلتضمن أن االيكاو تتمتع باستمرار بقوى عاملة مختصة 

 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة التقدم المحرز في التنفيذ، والتعليقات

 :٦٤ ـ الفقرة ٢٠٠٠ ١-٢-٤
أن تضمن أنها تدير الموارد البشرية مـن        
المنظور االستراتيجي بينما تضع سياسـات   

حسب ) قبةبما في ذلك الخطط المتعا    (ونظم  
 .أفضل الممارسات االدارية

 لكبار المسؤولين نظام لحسـاب   ٢٠٠١ عام    يونيو أتيح في 
تكاليف الموظفين يفيد في رصد موارد التوظيف ووضـع         
األولويات والتخطـيط لالعــالن عــن الوظائــف         

 .الشاغـرة ومـلء الوظائف الشاغرة
 

 طلب من كبار المسؤولين أن يقـدموا        ٢٠٠١وفي نوفمبر   
 فيه  ٢٠٠٤-٢٠٠٢نا باحتياجات التوظيف للفترة الثالثية      بيا

المناصب المطلوب االعالن عنها ومـا هـي المهـارات          
وتسهيال لهذه المهمة . واالختصاصات المطلوبة لكل منصب

تم تقديم ملخص بجميع الموظفين واالستشاريين والعاملين       
بعقود خدمات خاصة، وكذلك المواعيد المتوقعة لالحالـة        

.  ٢٠٠٤قاعد أو مغادرة المناصب لغاية نهاية عام        على الت 
وبينت الردود أن االحتياجات تقضي بفتح مناصب للفئـة         

 نشاط مستمر
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 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة التقدم المحرز في التنفيذ، والتعليقات

التخصصية وفئة الخدمات العامة يربو عددها على العـدد         
وجرت بعد ذلك مشاورات لتحديد     .  المقـرر في الميزانية  

وعندما عقدت  . مصادر التمويل البديلة ومدى االحتياجات    
دارة العليا اجتماعها بكامل هيئتها فـي مقـر         مجموعة اال 

، نظرت في احتياجات التوظيـف      ٢٠٠٣االيكاو في يوليو    
وأوصت بتحديـد   . والموارد المتاحة في المكاتب االقليمية    

أهم المهام في المكاتب االقليمية حتى يتسنى تحديد أقل عدد  
وهذه التوصية معروضة حاليا على  . مطلوب من الموظفين  

) ١(انظر ورقـة المناقشـة رقـم        (ل داخلية   مجموعة عم 
 ).C-WP/12215المرتبطة بالوثيقة 

 طلبت من مديري البرامج أن يحددوا ٢٠٠٣وفي أغسطس   
أولويات احتياجات التوظيف، واضـعين فـي اعتبـارهم         
المناصب الشاغرة وتوقعات التقاعد والخروج من الخدمـة    

 وتبين عموما أن معظـم تلـك      .  ٢٠٠٤بحلول نهاية عام    
المناصب تحظى بأولوية عالية ولم يتسن بالتـالي وضـع          

 .ترتيب ألولوياتها
، وتوخيا لحث المديرين على تحديد ٢٠٠٣وفي خريف عام 

أولويات التوظيف، قدمنا الى مجموعة الدراسـة التابعـة         
للمجلس والمعنية باجراءات التخطيط والميزانية على األجل 

االت التقاعـد   الطويل معلومات عن المناصب الشاغرة وح     
 .٢٠١٠والمغادرة التي ستتم بحلول نهاية عام 

 :٦٤ ـ الفقرة ٢٠٠٠ ٢-٢-٤

اعادة النظر في ممارسات التوظيف لتحديد      
أسباب التأخر في التعيينات، واالستمرار في 
تقوية اجراءات التعيين لتقيـيم المرشـحين       
لمناصب الفئة التخصصية، وذلك من خالل      

ن تقييم جميع المرشـحين     وضع اطار يضم  
 .بصورة سليمة ونزيهة

بناء على طلب المجلس تم تقديم تقـارير مرحليـة عـن            
االجراءات االدارية المتخذة لتقليل التـأخير فـي تعيـين          

ووافـق المجلـس   .  موظفي الفئة التخصصية والفئة العليا   
على تخفيض مهلة تقديم الترشيحات في االعالنات الدولية        

، ثم الى (C-DEC 160/5)لى ثالثة أشهر من أربعة أشهر ا
وطلب المجلس . (C-DEC 168/3) ٢٠٠٣شهرين في عام 

أن يركز األمين العام على االسراع بـاجراءات معالجـة          
وتبعا لذلك تم تحديد مهل زمنية لكل مرحلة         .  الترشيحات

 .من مراحل التعيين وأبلغت الى المديرين

حات  طلب المجلـس مـن لجنـة ترشـي         ٢٠٠٢وفي عام   
المديرين أن تعيد النظر في اجراءاتهـا توخيـا للتحسـين          

وقامت اللجنة بذلك وقدمت تقريرا الى المجلس       . والتبسيط
 .٢٠٠٣في عام 

 نشاط مستمر
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 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة التقدم المحرز في التنفيذ، والتعليقات

 بدأ تنفيذ فكرة اجـراء المقـابالت        ٢٠٠٠وفي أوائل عام    
، تنفيـذا  "غير المعروفين"الشخصية بالهاتف مع المرشحين    

اتفية المسؤولين في   منهجيا، وقد أفادت هذه االتصاالت اله     
االيكاو عن تقييم المرشحين ولكنها أسـهمت فـي تـأخير           

 .اجراءات التعيين
 :٦٤ ـ الفقرة ٢٠٠٠ ٣-٢-٤

تقدير اذا ما كانت تركيبة القوى العاملة في        
االيكاو هـي األنسـب لضمان الكفـاءات      
والخبرات المطلوبة، وتقييم ما اذا كانـت        

ألنسـب ألغـراض    توليفة التعيينات هي ا   
 .التقدم الوظيفي والتشغيل واالقتصاد

أنواع العقود تناسب مختلف المهام المطلـوب التوظيـف         
 :ولكن هناك عدة قيود.  ألدائها

 (C-DEC 114/7) ٤/٣/١٩٨٥قرار المجلـس فـي    )أ
 من ٪ ٣٣بحفظ نسبة من التعيينات غير الدائمة ال تقل عن    

ذلك فان جميـع    المناصب الخاضعة للتوزيع الجغرافي، ول    
 .التعيينات تبدأ لعقود غير دائمة

المناصب الممولة بموارد من خـارج الميزانيـة ال          )ب
تصدر لها سوى عقود التعيين المؤقـت حتـى وان كـان            

 .احتياج التوظيف طويل األجل
بالنظر الى األوضاع الراهنة في االيكاو، قرر األمين  )ج

مية الى مـنح   الرا٢٠٠٣العام تعليق العمل بتوصيات عام     
عقود طويلة األجل ودائمة لموظفي الفئتـين التخصصـية         

 .والعليا
ان المزيد من االعتماد على الخدمات التعاقديـة ـ    )د

وهي األقل تكلفة ـ قد يؤثر على التوزيع الجغرافي العادل  
 .واحصاءات توظيف الجنسين

 تم التنفيذ

 :٦٤ ـ الفقرة ٢٠٠٠ ٤-٢-٤
الئم لتحسـين   ضمـان توفيـر التمويل الم   
 .ممارسات االدارة والتعيين

أدرجت برامج تقارير األداء وتطوير القـدرات االداريـة         
والتنفيذية ضمن المشاريع التي اعتمدها المجلس لتحسـين        

 C-WP/12219 انظر الوثيقة (كفـاءة وانتاجيـة المنظمة    
 ).C-DEC 171/7والمحضر 

رة وصـدرت توصية بمضاعفة اعتمادات التدريب في الفت      
وهـذا .  الثالثيـة المقبلـة على سبيـل األولويـة العالية     

أمر ضروري لتنفيذ التدريب الفني للموظفين حتى يتسـنى         
 .توزيعهم على المهام والتخصصات ذات األولوية العالية

 في تقدم
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 تكنولوجيا المعلومات ٣-٤

 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة جال التنفيذ، والتعليقاتالتقدم المحرز في م

 :٨١ ـ الفقرة ٢٠٠٠ ١-٣-٤
حاولت االيكاو تجديد نظامها المالي ولكنها      
أحرزت تقدما ضعيفا علـى الـرغم مـن         

وسوف تحتاج . الحاجة العاجلة المعترف بها
المنظمة الى التمويل والى رؤساء مشاريع      

 .وكفاءات لتنفيذ نظم المعلومات العصرية

 في تقدم

 :٨٢ ـ الفقرة ٢٠٠٠ ٢-٣-٤
ينبغي لاليكاو أن تعيد النظر في األولويـة        

. التي أعطتها لتبديل النظم المالية الحاليـة      
 :ضرورية للنجاحوالشروط التالية 

توفير التمويل لمبادرة التجديد للصرف على 
البرمجيات والتدريب، وعلـى التحـديثات      

 .والصيانة في المستقبل

العامة الى الجمعية العموميـة مـن خـالل         قدمت األمانة   
ووافقـت  . المجلس دراسة حالة لتحديث النظـام المـالي       

 ٢٠٠١  في عامA33-24الجمعية العمومية بموجب قرارها   
وتوافرت . على التمويل األولي لتجديد نظام االدارة المالية      

 مليون دوالر أمريكي في أوائـل عـام         ٢,٥أموال قيمتها   
ءات حاليا لشراء وتنفيذ العناصـر      وتتخذ االجرا .  ٢٠٠٢

األساسية على األقل لتركيب نظام االدارة المالية الجديـد         
 .٢٠٠٥والذي يتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 

 في تقدم

 :٨٢ ـ الفقرة ٢٠٠٠ ٣-٣-٤
قيادة قوية من جانب االدارة العليا، ودعـم        
قوي من الدول المتعاقدة، والشـراء مـن        

 .جانب المنتفعين

وعند تنفيـذ الـنظم   . اجراءات جاريةهذه التوصية تتعلق ب 
ورئيس فـرع الشـؤون     .  الجديدة ستراعى جميع القواعد   

. المالية هـو صاحب المسؤولية العامة عن هذا المشروع       
والمنتفعـون بهذه النظـم الرئيسيون هـم األمـين العـام     
ومجموعـة االدارة العليا وسيشاركون في كل المراحـل         

 .يذهالحرجة العداد هذا النظام وتنف

 في تقدم

 :٨٢ ـ الفقرة ٢٠٠٠ ٤-٣-٤
ادخال تغيير على استراتيجية االدارة لحشد      
الجهود واستمرارها لالنتقال الى نظام جديد    

 .عصري

 في تقدم .ستنفذ هذه التوصية عند شراء هذا النظام وتطويره وتنفيذه
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 ٢٠٠١توصيات المراجع الخارجي في تقرير عام  -٥

 مات االداريةمشاريع اتفاق الخد ١-٥

 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة التقدم المحرز في التنفيذ، والتعليقات

 :٣٨ ـ الفقرة ٢٠٠١ ١-١-٥
ينبغي لاليكاو أن تحدد في اتفاقات الخدمات   
االدارية القواعد واالجراءات التي ينبغي أن 

 .تتبع لتعويض موظفي المشاريع

عد واالجراءات التي ينبغي أن تتبـع       تستعرض حاليا القوا  
لتعويض موظفي المشاريع العـاملين بموجـب اتفاقـات         

ونتيجة لذلك يجري ضبط هذه القواعد      . الخدمات االدارية 
واالجراءات في هيكل يتسق مع النظـام الموحـد لألمـم           

والهدف من  .  المتحدة الخاص بالرواتب والبدالت والمزايا    
راءات بصيغتها النهائية فـي  ذلك ادخال هذه القواعد واالج 

تعليمات ادارة "و " قواعد االيكاو لموظفي الخدمات الميدانية"
 ".التعاون الفني للموظفين الميدانيين

 في تقدم

 :٣٨ ـ الفقرة ٢٠٠١ ٢-١-٥
ينبغي لاليكاو أن تستعين بـادارة التعـاون    
الفني واالدارة القانونية لتقيـيم المخـاطر       

المشاريع الذين  المرتبطة باستخدام موظفي    
ال يخضعون بشكل مباشر لرقابتهـا فـي         
المشـاريع التي تنفـذ بموجـب اتفاقـات      

 .الخدمات االدارية

عند النظر في المخاطر المحتملـة المرتبطـة باسـتخدام          
موظفي المشاريع الذين ال يخضعون لرقابة االيكاو مباشرة، 
وحفاظا على حصانات المنظمة، تم وضع صيغة نموذجية        

فين المحليين تنص على اخالء مسؤولية االيكاو عن        للموظ
أي دعوى يقيمها أي طرف ثالث علـى منفـذ المشـروع       
بموجب عقد وعلى أن منفذ المشروع سيقي االيكاو من أي          

وتشمل هذه الصيغة أيضـا     . دعوى يقيمها أي طرف ثالث    
شرطا نموذجيا بشأن تعليق االتفاق وبـأن يتنـازل منفـذ           

في حالـة التعليـق الكلـي أو        المشروع عن أي تعويض     
الجزئي سواء كان ذلك بسبب نقص األموال أو ألي سبب          

وتتضمن هذه الصيغة النموذجية تحديـدا لمسـؤولية     . آخر
التأمين الصحي والتأمين ضد التعويضات في حالة الوفـاة        

وبناء على  . واالصابة والمرض بسبب أداء المهام الرسمية     
اقات التعاون الفني مثل    طلب االدارة القانونية أصبحت اتف    

اتفاقات الخدمات االدارية واتفاقات الصـناديق االئتمانيـة        
وعقود الشراء تتضمن شرطا الزاميا بشـأن التعويضـات         
يصبح المتعاقد مسؤوال بموجبه عن التعـويض واخـالء         
مسؤولية االيكاو وموظفيها في حاالت الدعاوى القضـائية        

 عن أفعـال االيكـاو      والمطالبات والتبعات المالية الناجمة   
وموظفيها وحاالت السهو بوصفهم ينوبون بموجب العقد أو    

 .االتفاق عن الحكومات

 تم التنفيذ
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 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة التقدم المحرز في التنفيذ، والتعليقات

 :٣٨ ـ الفقرة ٢٠٠١ ٣-١-٥
ينبغي لاليكاو أن تواصل استعراض اتفاقات 
الخدمات االدارية، بمساعدة مكتـب تقيـيم       

 .البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية

ارجيون بمراجعة شاملة لمشاريع اتفاقات قام المراجعون الخ
. ٢٠٠٢الخدمات االدارية كجزء من عمليات التدقيق لعام        

وااليكاو تلتمس دائما مساعدة مكتب تقييم البرامج والتدقيق        
 .والمراجعة االدارية كلما كان ذلك ضروريا

 تم التنفيذ

 )ليما(المكاتب االقليمية وال سيما مكتب أمريكا الجنوبية  ٢-٥

 سنة تقرير التدقيق، لرقما
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة التقدم المحرز في التنفيذ، والتعليقات

 :٧٢ ـ الفقرة ٢٠٠١ ١-٢-٥
ينبغي لألمين العام أن يجري استعراضـا       

. رسميا سنويا للخطط مع كل مكتب اقليمي      
وينبغي أن يشمل هذا االستعراض ممثلـين       

يركز عن كل ادارة في المقر الرئيسي، وأن 
على النتائج المتوخاة والتكاليف المتوقعـة      
لتحقيق هذه النتائج، حتى يتسـنى تحديـد        
األنشطة الواقعية ذات األولوية والموافقـة      

 .عليها

ان األمين العام يشاطر هذا القلق ويؤيد توصية المراجـع          
الخارجي بشأن االستعراض الرسمي للخطط مع المكاتـب        

 ضرورة تنفيذ معظم البرامج     وبالنظر الى . االقليمية السبعة 
الراهنة واستيعاب الضغوط المتزايدة وانشاء برامج جديدة       
بدون زيادة الميزانية، من الصعب على األمانة العامـة أن      

ومع ذلك تم احراز تقدم ملحوظ      . تنفذ هذه التوصية بكاملها   
على مدى الفترة الثالثية الماضية لوضع مشـروع خطـة          

ي باريس، وتتجه النية الى اتبـاع  أعمال للمكتب االقليمي ف   
هذا النهج مع المكاتب االقليمية األخرى في الوقت المناسب 

 .ورهنا بتوافر الموارد

 في تقدم

 :٧٢ ـ الفقرة ٢٠٠١ ٢-٢-٥
ينبغي للمكاتب االقليمية اصدار تقارير عن      
النتائج والتكاليف وكل اختالف عن الخطط      
 لكل األنشطة الرئيسية مثل تخطيط وتنفيـذ      

المالحة الجوية، وتخطيط النقـل الجـوي،       
ويمكن . ومبادرات تحسين الشؤون االدارية   

أن ينطبق ذلك على التقارير الداخلية للمقر       
الرئيسي طوال العام وفي التقرير السـنوي       

 .الذي يقدم الى الجمعية العمومية

بالنسبة لتقديم التقارير عن النتائج والتكاليف واالختالفـات        
لية في جميع األنشـطة الرئيسـية فـي         عن الخطط األص  

األقاليم، سوف ينظر في هذه التوصية فـي اطـار آليـة            
وستستمر المكاتب االقليمية في تقـديم      . التخطيط االقليمية 

التقارير المرحلية بصورة أفضـل فـي اطـار األعمـال           
 .المستمرة الرامية الى تحسين كفاءة المكاتب االقليمية

 في تقدم
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 ٢٠٠٢ الخارجي في تقرير عام توصيات المراجع -٦

 مشاريع التعاون الفني ١-٦

 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة التقدم المحرز في التنفيذ، والتعليقات

 :٧٨ الفقرة – ٢٠٠٢ ١-١-٦
ينبغي أن تتضمن وثائق المشاريع معلومات      
عن مسوغات المشروع المقترح، بما فـي       

وائق التي واجهتهـا    ذلك تحليل رسمي للع   
 .الدول المتعاقدة

 

تراعي ادارة التعاون الفني كل هذا في مرحلـة تحضـير           
وثائق كل مشروع، وذلك بادراج المعلومـات األساسـية         

وهي تراعـي   . ومسوغات مشروع التعاون الفني المقترح    
أيضا بصفة خاصة العوائق التي تواجه هيئـات الطيـران       

ك من حيث الموارد البشرية     المدني في البلدان النامية، وذل    
وقد أدى ذلك الى وضع نهج  . أو المالية /والصعاب الفنية و  

اقليمي فرعي لتنفيذ أنشطة التعاون الفنـي فـي مجـالي           
السالمة واألمن، بما أدى الى تحسين الكفاءة والفاعلية في         
تنفيذ المشاريع، وتوفير حل عملي ووفورات لصالح الدول        

 .المستفيدة

 تم التنفيذ

ينبغي اعتماد قائمة مرجعية لتوثيق النظـر        ٢-١-٦
 .في مسودات العقود أو االتفاقات

قامت ادارة التعـاون الفنـي واالدارة القانونيـة ومكتـب      
مجموعـة اسـتعراض   "المراجعة الداخلية ـ من خـالل   

باعادة النظـر سـويا فـي العقـود        " اجراءات المشتريات 
وكـل  .  الفني النموذجية وشروط التعاقد في ادارة التعاون     

تغيير يدخل على العقود القياسية واالتفاقات يعرض علـى         
وتسـجل  . االدارة القانونية واللجنة المالية حسب كل حالة      

التعليقات لتسهيل تحضير العقود والترتيبات المشابهة فـي        
 .المستقبل

 تم التنفيذ

ينبغي تقديم معلومات ووثائق كافية بشـأن        ٣-١-٦
 التـي يتعـين     معدل المصروفات العامـة   

رسوم تفرض في مرحلـة     ـردادها ب ـاست
تخطيط المشـروع ويـتم تتبعهـا طـوال         

 .المشروع وتقدم عنها التقارير في حينها

ريثما ينفذ نظام المحاسبة الجديد الذي يسهل تحديد التكاليف 
المباشرة وغير المباشرة المتعلقة خصيصا بمشاريع التعاون 

عامة من المشاريع حسب الفني، تسترد االيكاو المصاريف ال
وهي تتفاوض مع الدولة على     . مدى تعقيدها ونوع نتائجها   

معدل الرسوم االدارية الذي يفرض على اتفاقات الخدمات        
. االدارية، ويتفاوت هذا المعدل حسب مكونات كل مشروع       

ومع ذلك ستوضع تدابير مؤقتة لرصـد التكلفـة الفعليـة           
لمتخـذة بشـأن    المقرر استردادها، وستوثق القـرارات ا     

 .المصروفات العامة

 في تقدم
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 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة التقدم المحرز في التنفيذ، والتعليقات

ينبغي تحسين تقيـيم مخـاطر المشـاريع         ٤-١-٦
 :بالطرق التالية

تحديد جميع المخاطر المحتملة في     )  أ -
 .مختلف مراحل المشاريع

راء تقييم رسمي للمخـاطر     ـاج)  ب -
المحتملة في المشاريع التي تتضـمن      
تقديم المساعدة لتنمية الموارد البشرية     

 . المدنيللطيراني الهيئات الوطنية ف

القيام بصورة دورية بتحليل جديد     )  ج -
للمخاطر في حالة المشاريع متعـددة      

 .السنوات

ما زال الرصد المتسق والتفصيلي لجميع مشاريع االيكـاو      
وتجـري تحلـيالت    . هدفا من أهداف ادارة التعاون الفني     

جميـع  متعمقة للمخاطر في بداية تنفيذ المشروع وطـوال         
وتوضع المشاريع تحت الرصد المستمر، ويجري      . مراحله

 .تقييم دوري لجميع المجاالت
ويجري اآلن تحليل المخاطر المحتملة على االيكـاو مـن          
حشد الموارد البشرية لهيئات الطيران المدني في الـدول         

وضمانا للمحافظة على حصانة المنظمة تقـرر       . المستفيدة
ي المشـاريع الـذين ال      ادراج نص في جميع عقود موظف     

يعتبرون من جهاز موظفي االيكاو وال يخضعون لسيطرة         
االيكاو مباشرة، يدل على أن االيكاو غير مسؤولة عن أي          
دعوى يقيمها طرف ثالث ضد منفذ المشروع الذي يـؤدي      
خدماته بالتعاقد، وأن هذا المنفذ يقي االيكـاو أي دعـاوى      

لصيغة النموذجيـة   وتتضمن هذه ا  . تقيمها األطراف الثالثة  
تحديدا لمسؤولية التأمين الصحي والتأمين ضد التعويضات       
في حالة الوفاة واالصابة والمـرض بسـبب أداء المهـام         

وبناء على طلب االدارة القانونية أصبحت اتفاقات . الرسمية
التعاون الفني مثل اتفاقات الخدمات االداريـة واتفاقـات         

تتضمن شرطا الزاميـا    الصناديق االئتمانية وعقود الشراء     
بشأن التعويضات يصبح المتعاقد مسؤوال بموجبـه عـن         
التعويض واخالء مسؤولية االيكاو وموظفيها في حـاالت        
الدعاوى القضائية والمطالبات والتبعات المالية الناجمة عن    
أفعال االيكاو وموظفيها وحاالت السهو بوصفهم ينوبـون        

 .بموجب العقد أو االتفاق عن الحكومات

في ) ج(و ) أ(
 تقدم

 
 
 
 تم التنفيذ) ب(

ينبغي اتباع نهج رسمي للحصـول علـى         ٥-١-٦
التعليقات حول جودة خدمات المشـتريات      

 .التي تقدم الى الدول المتعاقدة

الدول المتعاقدة مرتاحة عموما لخدمات المشتريات التـي        
ويجري النظر اآلن في امكانية وضع نهج       . تقدمها االيكاو 
 .غرضرسمي لهذا ال

 قيد النظر
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 سنة تقرير التدقيق، الرقم
 رقم الفقرة والتوصية

 الحالة التقدم المحرز في التنفيذ، والتعليقات

أن تتواصل جهود االدارة النشـاء هيكـل         ٦-١-٦
متكامل للرصد وتقـديم التقـارير يمـدها        
بالمعلومات والمرونة الضـرورية لتـدبير      

 .أمور مشاريع التعاون الفني

توجد ارشادات عامة بشأن الرصد واجراءات التقييم، بمـا     
ايفاد  والفاكس والهاتف وفي ذلك استخدام البريد االلكتروني
ومن الضروري فـي    . البعثات الى الدول حسب االقتضاء    

أحيان كثيرة أن تنسق ادارة التعاون الفنـي مـع الدولـة            
المستفيدة أو الدولة المانحة لتكيف معها هذه االجـراءات         
بحيث تفي بمتطلبات الرصد وتقـديم التقـارير وتحديـد          

وتـرى ادارة  . المواعيد حسب نوع المشروع ومدى تعقيده    
اون الفني أن انشاء نظـم للرصـد وتقـديم التقـارير          التع

وستستمر الجهود في   .  سيسـاعدها علـى ادارة المشاريع   
 .هذا االتجاه

 نشاط مستمر

 )بانكوك(المكاتب االقليمية مع التركيز على مكتب آسيا والمحيط الهادئ  ٢-٦
 )باريس(ومكتب أوروبا وشمال األطلنطي  

 سنة تقرير التدقيق، الرقم
  الفقرة والتوصيةرقم

 الحالة  والتعليقات،التقدم المحرز في التنفيذ

 :١١٤ الفقرة – ٢٠٠٢ ١-٢-٦
يضـع اجـراءات   ينبغي لألمين العـام أن   

مع بصفة سنوية خطط  رسمية الستعراض ال  
وينبغي أن يشمل هـذا     .  كل مكتب اقليمي  

كل ادارة في المقر    ممثلين عن   االستعراض  
المعتزمـة  ئج  الرئيسي وأن يركز على النتا    

.   لتحقيق هـذه النتـائج     تكاليف المتوقعة الو
ـ  يمكن ذلك  وب  الواقعيـة  اتتحديـد األولوي

 .والموافقة عليها

بدأ العمل على مسألة ادارة األداء وتقديم التقارير، وهـو          
يشمل وضع فلسفة على مستوى مجموعـة ادارة شـؤون          

 .العاملين، ووضع منهجية لتنفيذها وتحديد التدريب الالزم

 في تقدم

ينبغي توضيح أدوار ومسؤوليات المكاتـب     ٢-٢-٦
تنقيح دليل المكاتب االقليمية وفقا و ،االقليمية

 .الكترونيشكل لذلك واتاحته في 

ان دراسة المكاتب االقليمية مازالت جارية، وقـد انتهـت          
. مرحلتها األولى ويجري اآلن تخطيط المرحلـة الالحقـة        

 . االقليميةويجري أيضا تنقيح دليل المكاتب

 في تقدم
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 سنة تقرير التدقيق، الرقم
  الفقرة والتوصيةرقم

 الحالة  والتعليقات،التقدم المحرز في التنفيذ

ينبغي للمكاتب االقليمية اصدار تقارير عن       ٣-٢-٦
ـ    تكاليف  الالنتائج و  ن ومدى االخـتالف ع
لكل األنشطة الرئيسية مثـل     وذلك   ،الخطط

 وتخطـيط   ،تخطيط وتنفيذ المالحة الجوية   
.   ومبادرات تحسـين االدارة    ،النقل الجوي 

التي تقدم  ةالداخليالتقارير ينطبق على وهذا 
، وعلـى   العـام طوال  لمقر الرئيسي   الى ا 

لجمعيـة  الذي يقدم الـى ا    التقرير السنوي   
 .العمومية

أصبحت تقارير المكاتب االقليمية تصـل بانتظـام أكبـر          
وبفضل ادارة األداء كمـا ذكـر       . وتحتوي معلومات أكثر  

 .أعاله ستتحسن هذه التقارير

 في تقدم

لتقارير في ا ينبغي للمكاتب االقليمية االبالغ      ٤-٢-٦
عن الشهرية التي تقدمها الى المقر الرئيسي   

.  الفعليـة ميزانياتها  المحتملة في   المكاسب  
فـي  هذه المنجزات   أن تنشر   وال بأس من    

لمجلس باالضـافة الـى     لالتقرير السنوي   
 الى السبب في هـذه     مالئمةوضع اشارات   

 .المنجزات

صدرت عدة نشرات صحفية عن منجزات البرامج االقليمية 
 .ن مكاسب التنفيذوع

 في تقدم

أن تتقاسم فيما بينها  ينبغي للمكاتب االقليمية     ٥-٢-٦
 .الخبرات وأفضل الممارسات

تتقاسم المكاتب االقليمية فيما بينها بانتظام الخبرات وأفضل     
 .الممارسات

 نشاط مستمر

 
 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 الخالصة -٧
 الخالصة

 توصيات المراجع الخارجي
 ٢٠٠٢-١٩٩٨بشأن الفترة 

 ٣١/١٢/٢٠٠٣موجز الحالة كما كانت في 

 التوصيات  

عدد التوصيات  المجموع المرجع الموضوع
 المنجزة

عدد التوصيات  
 الجاري انجازها

      
١٩٩٨ 

 ادارة النقل الجوي ـ برنامج االحصاءات
 حماية البيئة
 ادارة النقد

 
٢,١ 
٢,٢ 
٢,٣ 

 
٣ 
١ 
١٠ 

 
١ 
- 
٨ 

  
٢ 
١ 
٢ 

 ٥ )*٪ ٦٥( ٩ ١٤  المجموع
      

١٩٩٩ 
 البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 
٣,١ 

 
٨ 

 
٥ 

  
٣ 

 ٣ )*٪ ٦٣( ٥ ٨  المجموع
      

٢٠٠٠ 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣اجراءات تخطيط مشروع الميزانية البرنامجية للفترة 

 ادارة الموارد البشرية
 تكنولوجيا المعلومات

 
٤,١ 
٤,٢ 
٤,٣ 

 
٤ 
٤ 
٦ 

 
٢ 
١ 
٢ 

  
٢ 
٣ 
٤ 

 ٩ )*٪٣٦( ٥ ١٤  المجموع
      

٢٠٠١ 
 مشاريع اتفاقات الخدمات االدارية

 المكاتب االقليمية مع التركيز على مكتب ليما

 
٥,١ 
٥,٢ 

 
٤ 
٢ 

 
٣ 
- 

  
١ 
٢ 

 ٣ )*٪٥٠( ٣ ٦  المجموع
      

٢٠٠٢ 
 مشاريع التعاون الفني

 المكاتب االقليمية مع التركيز على مكتب بانكوك ومكتب باريس

 
٦,١ 
٦,٢ 

 
٨ 
٥ 

 
٣ 
١ 

  
٥ 
٤ 

 ٩ )٪٣٠( ٤ ١٣  المجموع
 .نسبة انجاز مجموع التوصيات*  

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 )و(المرفق 

 مشروعا قرارين

  . . ./٤٢   القـرار
  والنظر في تقرير مراجع الحسابات عنها٢٠٠٣الموافقة على  حسابات المنظمة عن السنة المالية 

ه عنها المراجع العام لحسابات حكومة كندا       ت والتقرير الذي قدم   ٢٠٠٣ المالية   حسابات المنظمة عن السنة    لما كانت 
 المراجع الخارجي   ا بوصفه - عضو الفريق المشترك للمراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة            -

 .ة لحسابات المنظمة ، قد قدمت الى الجمعية العمومية بعد توزيعها على الدول المتعاقد
 . وقدمه الى الجمعية العمومية للنظر فيهالتدقيقالمجلس قد نظر في تقرير  ولما كان
 .من الفصل الثامن من اتفاقية الطيران المدني الدولي) و) (٤٩( قد تم وفقا للمادة النفقاتاستعراض  ولما كان

 الجمعية العموميةفان 
فيمـا يتعلـق    ٢٠٠٣بات المدققة للسنة الماليـة  لحسابات الخارجي عن الحسا  ابتقرير مراجع    تحيط علما  -١

، وتقرير عن حالة تنفيذ التوصـيات التـي قـدمها مراجـع          التدقيقعليقات األمين العام على التوصيات الواردة في تقرير         بت
 .الحسابات الخارجي في السنوات السابقة

 .٢٠٠٣ على الحسابات المدققة عن السنة المالية وتوافق -٢

 . . . /٤٢    القـرار
 بوصفها وكالة   ٢٠٠٣ في السنة المالية     االيكاو نفذتهابرنامج األمم المتحدة االنمائي التي      حسابات أنشطة   الموافقة على   

  تدقيق البيانات المالية للمنظمة الذي يشمل أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائي والنظر في تقرير ،منفذة
التـي  و برنامج األمم المتحـدة االنمـائي     األموال التي خصصها للمنظمة مدير     الحسابات التي تبين حالة    تنلما كا 

تدقيق البيانات المالية للمنظمة الذي يشمل أيضـا       تقرير  هي و  بوصفها وكالة منفذة،     ٢٠٠٣أدارتها المنظمة في السنة المالية      
لمـراجعين  اعضـو فريـق   وهي  – مة كنداالعام لحسابات حكوه المراجع ت الذي قدمحسابات برنامج األمم المتحدة االنمائي 

، قـد قـدمت الـى    االيكاو المراجع الخارجي لحسابات    ا بوصفه -الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة       
 .الجمعية العمومية بعد توزيعها على الدول المتعاقدة

لنظر فيه وتقديمه الى مديــر برنـامج    وقدمه الى الجمعية العمومية لالتدقيققد نظر في تقرير   المجلس   ولما كان 
 .األمم المتحدة االنمائي 
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ينص على أن تقوم منظمات أسرة األمم المتحـدة المكلفـة           النظام المالي لبرنامج األمم المتحدة االنمائي        ولما كان 
لتي خصصـها لهـا مـدير       بتنفيذ أو انجاز أنشطة برنامج األمم المتحدة االنمائي باحالة الحسابات التي تبين حالة األموال ا              

برنامج األمم المتحدة االنمائي الى المدير ليقدمها الى المجلس التنفيذي، وأن تكون هذه الحسابات مدققة من جانب المراجعين                  
 .الخارجيين لحسابات المنظمات وأن تكون مصحوبة بتقاريرهم

 :فان الجمعية العمومية 
للمنظمة التـي تشـمل أيضـا        البيانات المالية    تدقيق عن   بتقرير المراجع الخارجي للحسابات     علما تحيط -١

، والتعليقات التـي     بوصفها وكالة منفذة   ٢٠٠٣  برنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمة في السنة المالية          حسابات
 .قدمها األمين العام ردا على التوصيات الواردة في تقرير التدقيق

 بوصفها  ٢٠٠٣ألمم المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمة في السنة المالية           برنامج ا  حساباتعلى   توافق -٢
 .وكالة منفذة 
ـ تط -٣  برنامج األمم المتحدة االنمـائي التـي   للمنظمة، التي تشمل أيضا حسابات البيانات المالية  احالة ـبل

 .قدمها الى المجلس التنفيذيي الى مدير برنامج األمم المتحدة االنمائي لالتدقيق وتقرير ،أدارتها المنظمة

 ـ انتهـى ـ




