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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 
  اللجنة االدارية

 الـسنوات   حـسابات  والنظر في تقارير مراجعة      ، الحسابات واقرار ،استعراض النفقات  :٥٧ الموضوع رقم
  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤المالية 

 ٢٠٠٦البيانات المالية وتقارير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية 

  )مجلس االيكاو من ورقة مقدمة(

   التنفيذيالملخص
الذي يتضمن " تقرير مراجع الحسابات" و٢٠٠٦عن السنة المالية " البيانات المالية للمنظمة"تعرض هذه الورقة 

والذي يتضمن " تقرير مراجع الحسابات الخارجي المقدم إلى الجمعية العمومية"رأي التدقيق في البيانات المالية و
يل عن عملية التدقيق التي جرت في المنظمة، اضافة إلى رد األمين العام على تقرير مراجع تقرير التدقيق الطو

  .(Doc 9890)الحسابات الخارجي بالصيغة الواردة في الوثيقة 
 ٢٠٠٥حالة تنفيذ التوصيات التي أصدرها مراجع الحسابات الخارجي في تقرير سنة ) أ(ويتضمن المرفق 

  .ابقةوتقارير حسابات السنوات الس
  . مشروعي قرارين لتنظر فيهما الجمعية العمومية) ب(ويتضمن المرفق 

  : 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

الوارد في الوثيقة " ن العام على تقرير مراجع الحسابات الخارجيرد األمي"، و٢٠٠٦عن حسابات سنة 
(Doc 9890) والتقرير عن حالة تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي في السنوات السابقة ،

  )).أ( المرفق(
ابات  بما في ذلك حس(Doc 9890) التي ترد في الوثيقة ٢٠٠٦أن تقر الحسابات المدققة للمنظمة للسنة المالية   )ب

  . التي نفذتها المنظمة) في البيانات المالية) ١-ج(الجدول (أنشطة برنامج األمم المتحدة االنمائي 
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
  . وال ترتبط بأي هدف استراتيجي١ة دعم التنفيذ رقم استراتيجيبورقة العمل هذه مرتبطة 

  .ال تنطبق  :اآلثار المالية
  في الفصل الثامن من االتفاقية) و(ألربعون المادة التاسعة وا  :المراجع

Doc 9848 ،٢٠٠٤ أكتوبر ٨في  (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية(  
Doc 7515/12 ،النظام المالي لمنظمة الطيران المدني الدولي  
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 مقدمةال - ١

لية المدققة للمنظمة وتشمل البيانات الما.  ٢٠٠٦تعرض ورقة العمل هذه التقارير المالية عن سنة  ١- ١
تقرير مراجع الحسابات "الذي يتضمن رأي التدقيق في البيانات المالية و" تقرير مراجع الحسابات"وتقريري التدقيق وهما 

الذي يتضمن تقرير التدقيق الطويل، ورد األمين العام على تقرير مراجع الحسابات " الخارجي المقدم للجمعية العمومية
 .(Doc 9890)الوثيقة الخارجي الوارد في 

 تغييرات بارزة مقارنة ٣١/١٢/٢٠٠٦ولم تشهد صيغة وطريقة عرض البيانات المالية للسنة المنتهية في  ٢- ١
ولكن من المتوقع حدوث تغييرات في السنوات المقبلة حيث تنتقل المنظمة إلى تبسيط عملية تقديم التقارير .  ٢٠٠٥بسنة 

 .ة الدولية للقطاع العام المعتمدة من قبل األمم المتحدةوالى مواكبة تطبيق المعايير المحاسبي

وقد عرضت حالة تنفيذ التوصيات التي أصدرها مراجع الحسابات الخارجي في التقرير الطويل لحسابات  ٣- ١
 وفقا لقرار المجلس ١٨١ وتقارير حسابات السنوات السابقة ونظر فيها المجلس بصفة مستقلة في أثناء دورته ٢٠٠٥سنة 

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

 تقارير مراجع الحسابات الخارجي - ٢

رأي التدقيق في البيانات " تقرير مراجع الحسابات"يتضمن .  قدم مراجع الحسابات الخارجي تقريري تدقيق ١- ٢
إلى حد كبير، في جميع جوانبها المادية،  تعبر ٢٠٠٦المالية للمنظمة بدون تحفظ ومفاده أن البيانات المالية للمنظمة لسنة 

 وعن نتائج عمليات المنظمة وأن المعامالت التي أجرتها المنظمة وعرضت ٣١/١٢/٢٠٠٦عن الوضع المالي للمنظمة في 
 . عليه في أثناء تدقيق البيانات المالية كانت في كل جوانبها المهمة متوافقة مع النظام المالي والسلطة التشريعية للمنظمة

وحسبما يقتضي النظام المالي، أفاد مراجع الحسابات الخارجي في رأيه أن مبادئ المحاسبة قد طبقت بصورة متسقة مع 
 .السنة السابقة

وذكر المراجع أيضا في تقرير مراجع الحسابات الخارجي المقدم إلى الجمعية العمومية نتائج بحث بعض  ٢- ٢
 (Doc 9890) توصيات لتنظر فيها المنظمة، وتتضمن االضافة الوثيقة األنشطة المختارة التي قامت بها المنظمة وقدم

 .األمين العام على تقرير مراجع الحسابات الخارجي واالجراءات المقترحة بشأن التوصيات رد

 االستعراض الذي أجراه المجلس - ٣

تدقيق المتعلقة  وتقارير ال٢٠٠٦، استعرض المجلس البيانات المالية للمنظمة للسنة المالية ١٥/٦/٢٠٠٧في  ١- ٣
واستعرض المجلس أيضا ودرس تقرير ) Doc 9890الوثيقة (بها ورد األمين العام على تقرير مراجع الحسابات الخارجي 

وبعد دراسة )).  أ(المرفق (األمين العام عن حالة التوصيات التي أصدرها مراجع الحسابات الخارجي في السنوات السابقة 
رير المراجع، وافق المجلس على تقديم الوثيقة والتوصية باتخاذ بعض االجراءات إلى الجمعية متأنية للبيانات المالية وتق

 ). ب(العمومية بالصيغة الواردة في مشروعي القرارين الواردين في المرفق 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )أ(المرفق 
سنة التقرير عن حالة تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي عن 

  نوات المالية السابقة لها والس٢٠٠٥المالية 

 مقدمةال - ١

  : بعدة أمور ومن ضمنها ما يلي١٧٤ من دورته ١١قام المجلس في الجلسة  ١- ١

وافق على النظر بصفة سنوية، في كل دورة من الدورات التي تعقد في مايو ويونيو، في حالة وجدول   )أ 
وات السابقة، على أن تنفيذ التوصيات المقدمة من المراجع الخارجي للحسابات في تقاريره عن السن

تكون هذه المراجعة مستقلة عن دراسة تقرير المراجع الخارجي عن السنة المنصرمة وتعليقات األمانة 
  .العامة عليه

وضع قاعدة عامة تقضي بتنفيذ توصيات المراجع الخارجي المقبولة في غضون سنة واحدة من   )ب 
 .لة ويوافق المجلس على ذلكصدور تقريره، ما لم يقترح األمين العام تمديد هذه المه

 حالة التوصيات - ٢

 والسنوات السابقة لها، كما ٢٠٠٥يشمل هذا التقرير قائمة بحالة تنفيذ توصيات المراجع الخارجي عن سنة  ١- ٢
وهو يبين كل توصية قدمها المراجع الخارجي ولم تنفذ بعد، ومعلومات عن سنة .  ٣١/٣/٢٠٠٧كانت هذه الحالة في 

وردت فيه التوصية، ورقم الفقرة المعنية في ذلك التقرير، ووصفا لتوصية المراجع الخارجي، وتعليقا تقرير التدقيق الذي 
  .غير مدقق عن التقدم المحرز في تنفيذها، وحالة تنفيذها في الوقت الراهن، والموعد المتوقع لالنتهاء من تنفيذها

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  ١٩٩٨توصيات المراجع الخارجي في سنة 
  األموال النقديةة ادار  ١- ٢

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ٨٩ ـ الفقرة ١٩٩٨  ١-١-٢
يل اتخاذ االجراءات في تحديث نظام المحاسبة لتسه

  .سيما الدفع في مواعيد االستحقاق حينها وال

وستصبح السيطرة على .  ظام المحاسبةمازال العمل جاريا على تحديث ن
وفي هذه األثناء يجري رصد جميع .  المدفوعات أفضل في ظل النظام الجديد

  .الفواتير مستحقة الدفع لضمان دفعها في حينها

  ٢٠٠٧  في تقدم

  ١٩٩٩توصيات المراجع الخارجي في سنة   - ٣
  البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  ١- ٣

 تقرير التدقيق، ورقم الفقرة سنة  الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ٤٧ ـ الفقرة ١٩٩٩  ١-١-٣
ينبغي حل مسائل الموارد في المقر والمكاتب 
االقليمية لتلبية االلتزام الضروري بالموارد الالزمة 

  .ألنشطة تدقيق مراقبة السالمة الجوية

 الموارد المطلوبة للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة تعالج اآلن مسألة
  .الجوية، وذلك من خالل استعارة موظفين من الدول ألجل طويل

وانضم اآلن جميع الموظفين المعارين ألجل طويل لقسم تدقيق أمن الطيران، 
  .ويعتبر هذا الموضوع منتهيا اآلن

    تم التنفيذ
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  ٢٠٠٠ارجي في سنة توصيات المراجع الخ  - ٤
  إدارة الموارد البشرية  ١- ٤

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ٦٤ ـ الفقرة ٢٠٠٠  ١-١-٤
ضمان التمويل الوافي لتحسين االدارة وممارسات 

  .التعيين

رسات التعيين، يرجى النظر فيما يخص موضوع التدريب على اإلدارة ومما
فقد تم تحديد .   أدناه٥-٣- ٧ و٤-٣-٧ و٣-٣-٧في الردود على الفقرات 

القدرات اإلدارية ويمكن تخصيص جزء من أموال التدريب لتحسين 
لجنة "وباالضافة إلى ذلك قام األمين العام بتعيين . ممارسات اإلدارة والتعيين

 وبدأ (PACE)" تعزيز األداء والقدراتل"بهدف إعداد نظام جديد " إدارة األداء
  . التقويمية وهو موضوع اآلن على االنترنت٢٠٠٧تطبيقه في سنة 

تستمر أنشطة 
التدريب 
  اإلداري

  ٢٠٠٧ديسمبر 

  تكنولوجيا المعلومات  ٣- ٤

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ٨١ ـ الفقرة ٢٠٠٠  ١-٢-٤
حاولت االيكاو تجديد نظامها المالي ولكنها أحرزت 
تقدما ضئيال بالرغم من الحاح الحاجة المعترف به 

وتحتاج المنظمة الى التمويل .  للعمل بهذا النظام
وتوفير قيادات المشاريع واالختصاصات الالزمة 

  .لتنفيذ نظم المعلومات العصرية

ع وتحديد المنتفعين الرئيسيين والخبراء المتخصصين تم تشكيل فريق المشرو
وتمت صياغة اتفاقات المشاركة .  في كل موضوع والوحدات التي ستستخدمه

لضمان توفير الموارد الالزمة لهذا المشروع وسيتم تنقيحها حسب الضرورة 
  .  خالل تنفيذ المشروع

ة لتقليل التكاليف وهو منتج من الفئة الثاني" عالم أجريسو التجاري"تم شراء 
  .وصعوبة التنفيذ في االيكاو

غضون في   في تقدم
الثالثية  الفترة
٢٠٠٧-٢٠٠٥  

  ٨٢ ـ الفقرة ٢٠٠٠  ٢-٢-٤
من الضروري وضع استراتيجية لتغيير األساليب 
االدارية من أجل حشد الجهود الالزمة لالنتقال الى 

  .نظام جديد عصري ومستمر

في غضون   في تقدم  . النظام الجديد واعداده وتركيبهستنفذ هذه التوصية ما أن يتم شراء
الثالثية  الفترة
٢٠٠٧-٢٠٠٥  
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  ٢٠٠١توصيات المراجع الخارجي في سنة   - ٥
  )ليما(المكاتب االقليمية وال سيما مكتب أمريكا الجنوبية   ١- ٥

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

االنجاز موعد   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ٧٢ ـ الفقرة ٢٠٠١  ١-١-٥
ينبغي للمكاتب االقليمية أن تقدم تقارير عن النتائج 
وتكاليف الموارد واالنحرافات عن الخطط 
الموضوعة لجميع األنشطة الرئيسية مثل تخطيط 
وتنفيذ المالحة الجوية وتخطيط النقل الجوي 

وينطبق هذا .  ومبادرات تحسين الشؤون االدارية
مر على التقارير الداخلية التي تقدم الى المقر األ

الرئيسي على مدار السنة، كما ينطبق على التقرير 
  .السنوي الذي يقدم الى الجمعية العمومية

فيما يتعلق بتقديم التقارير عن النتائج وتكاليف الموارد واالنحرافات عن 
 هذه التوصية الخطط الموضوعة لجميع األنشطة الرئيسية في األقاليم، نُفذت

وطُبقت نتائج هذه .  في خطة أعمال المنظمة" إدارة األداء"كجزء من قسم 
ووضعت مؤشرات رفيعة المستوى .  األعمال بعد ذلك على المكاتب االقليمية

. ومؤشرات األداء الرئيسية التي تسمح للمنظمة بقياس أهدافها االستراتيجية
حرز إلى المجلس خالل الدورة ومن المعتزم تقديم معلومات عن التقدم الم

 بالنسبة لتنفيذ خطة األعمال الحالية ٢٠٠٧ في نوفمبر وديسمبر ١٨٢
.   باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥للسنوات 

وباالضافة إلى ذلك سيكون هناك في الخطط التشغيلية الخاصة بالمكاتب 
 مؤشرات لألداء ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨االقليمية في الفترة الثالثية المقبلة 

خاصة بهذه المكاتب وستكون على مستوى أقل ولكنها ستسمح أيضا بتقييم 
النتائج وتكاليف الموارد واالنحرافات عن خطط جميع األنشطة الرئيسية مثل 
تخطيط وتنفيذ المالحة الجوية وتخطيط النقل الجوي ومبادرات تحسين 

  .اإلدارة

     تم التنفيذ

  )باريس(ومكتب أوروبا وشمال األطلنطي ) بانكوك(قليمية وال سيما مكتب آسيا والمحيط الهادئ المكاتب اال  ٢- ٥

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ١١٤ ـ الفقرة ٢٠٠٢  ١-٢-٥
 ينبغي لألمين العام أن ينظم استعراضا سنويا رسميا

وينبغي أن يشارك في .  لخطط كل مكتب اقليمي
هذا االستعراض ممثلون من كل ادارة في المقر 
الرئيسي، مع التركيز على النتائج المعتزمة 
وتكاليف الموارد المتوقعة النجاز هذه النتائج، من 

برنامج "االقليمية في أدرجت المنظمة الخطط التشغيلية الخاصة بالمكاتب 
لتعزيز عملية الدمج الوظيفي بين المقر الرئيسي " المالحة الجوية المتكامل

وسيوفر ذلك نهجا موحدا إلدارة جميع المشاريع االقليمية .  والمكاتب االقليمية
. وسيركز على متابعة النتائج المخططة في إطار االعتمادات المخصصة

وستنجز هذه المهمة بحلول . رورةوسيتم تحديد األولويات حسب الض
١/١/٢٠٠٨.  

  ٢٠٠٨يناير   تم التنفيذ جزئيا
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سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  .أجل تحديد األولوية الواقعية لألنشطة
  ١١٤ ـ الفقرة ٢٠٠٢  ٢-٢-٥

ينبغي للمكاتب االقليمية أن تقدم تقاريرهـا عـن         
النتائج وتكاليف الموارد واالنحرافات عن الخطط      
الموضوعة لجميع األنشطة الرئيسية مثل تخطـيط   

قـل الجـوي    وتنفيذ المالحة الجوية وتخطـيط الن     
وينطبق هذا  .  ومبادرات تحسين الشؤون االدارية   

األمر على التقارير الداخلية التي تقدم الى المقـر         
الرئيسي على مدار السنة، كما ينطبق على التقرير   

  .السنوي الذي يقدم الى الجمعية العمومية

 فيما يتعلق بتقديم التقارير عن النتائج والتكاليف الموارد واالنحرافات عن
الخطط الموضوعة لجميع األنشطة الرئيسية في األقاليم، نُفذت هذه التوصية 

وطُبقت نتائج هذه .  في خطة أعمال المنظمة" إدارة األداء"كجزء من قسم 
  .  األعمال بعد ذلك على المكاتب االقليمية

    تم التنفيذ 

  ١١٤ ـ الفقرة ٢٠٠٢  ٣-٢-٥
ياتهـا  ينبغي للمكاتب االقليمية أن تذكر فـي ميزان     

المنافع االحتمالية، وأن تـذكر المنـافع الفعليـة         
ألعمالها في تقاريرها الشهرية التي تقـدمها الـى    

وينبغي نشر هذه المنجزات فـي      .  المقر الرئيسي 
التقرير السنوي الذي يقدمه المجلس، مـع ذكـر         

  .التحذيرات المالئمة

 أيضا وتم.  صدرت عدة نشرات صحفية تشرح منجزات البرامج االقليمية
  .وقد نشرت المنجزات في التقرير السنوي للمجلس.  شرح منافع جهود التنفيذ

وسيكون هناك في إطار الخطط التشغيلية الخاصة بالمكاتب االقليمية في 
 مؤشرات األداء الخاصة بها ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨الفترة الثالثية القادمة 

يم الفوائد والتي ستكون على مستوى أقل وستسمح في نفس الوقت بتقي
  .المحتملة في إطار ميزانياتها إلى جانب الفوائد الفعلية الناتجة عن أعمالها

    تم التنفيذ 

  ٢٠٠٣توصيات المراجع الخارجي في سنة   - ٦
  )داكار(المكاتب االقليمية وال سيما مكتب أفريقيا الغربية وأفريقيا الوسطى   ١- ٦

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  ةوالتوصي

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ١٢٦ ـ الفقرة ٢٠٠٣  ١-١-٦
ينبغي أن يقدم مقر االيكاو االرشادات الى 
مجموعات التخطيط االقليمية قبل أن تعقد 
اجتماعاتها لكي يتضح لها كيفية التعامل مع تفاوت 
النظم والقواعد القياسية غير المتوافقة بين الدول 

عات الدول، وأن تنظم اجتماعات لجميع ومجمو

ان التنسيق بين أقسام ادارة المالحة الجوية يشكل جزءا ال يتجزأ من 
 ادارة وحددت.   االقليمية للتخطيط والتنفيذاتالمجموععمال التحضير أل

 كاتب االقليمية الذين سيتولونفي المقر وفي المالمسؤولين المالحة الجوية 
    .D و Aقيادة المهام الحرجة المتعلقة بالمالحة الجوية في اطار الهدفين 

    تم التنفيذ
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سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  ةوالتوصي

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  .األقاليم من آن الى آخر لمعالجة المشكالت العالمية
  ١٣٣ ـ الفقرة ٢٠٠٣  ٢-١-٦

ينبغي أن تعد االيكاو سلسلة من النواتج المعتزمة 
والنتائج المرتبطة بأهدافها من أجل وضع قاعدة 

  .أفضل للمساءلة

.  األعمال وتقارير ادارة األداء قد حسن انتاجية االيكاوان العمل بخطة 
 على ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨وُأعدت خطة األعمال للفترة الثالثية القادمة 

أساس النتائج وتم ربطها بالبرامج في الخطط التشغيلية الخاصة بادارة 
ويمكن االطالع على مسودة خطة .  المالحة الجوية والمكاتب االقليمية

  . على شبكة ايكاونت٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨الخاصة بالسنوات األعمال 

    تم التنفيذ 

  ١٣٣ ـ الفقرة ٢٠٠٣  ٣-١-٦
ينبغي لاليكاو أن تجمع االحصاءات وتجري 

  .التقييمات لتحدد النتائج الفعلية الناجمة عن أعمالها

تم استيعاب توصيات المراجع الخارجي من خالل خطة األعمال في يونيو 
عتزم تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة ومن الم.  ٢٠٠٥

 باستخدام مؤشرات األداء ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥األعمال الحالية للسنوات 
  .٢٠٠٧ في نوفمبر وديسمبر ١٨٢الرئيسية إلى المجلس خالل الدورة 

    تم التنفيذ 

  ١٣٣ ـ الفقرة ٢٠٠٣  ٤-١-٦
دمها ينبغي ذكر النتائج في التقارير الشهرية التي تق

المكاتب االقليمية وفي التقرير السنوي الذي يقدم 
  .الى الجمعية العمومية

من المعتزم في اطار خطة األعمال رصد أداء المكاتب االقليمية من خالل 
 ٢٠٠٨الجاري اعداده للفترة الثالثية المقبلة " برنامج المالحة الجوية المتكامل"
تخص كل اقليم في التقرير وترد األنشطة الرئيسية التي . ٢٠١٠ و٢٠٠٩و

  .  السنوي الذي يقدمه المجلس الى الجمعية العمومية

تم التنفيذ 
  جزئيا

  ٢٠٠٨ديسمبر 

  مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية  - ٧

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ١٧٥ ـ الفقرة ٠٠٣٢  ١-٧
ينبغي لمكتب تقييم البرامج أن يحدث دراسته عن 
تقييم المخاطر، وذلك بصفة مستمرة، وأن يلتمس 

  .مشاركة االدارة العليا في هذا التقييم

يتم النظر في مسألة تقييم المخاطر في كل سنة عند إعداد برنامج عمل 
  .المكتب

    تم التنفيذ
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  ادارة الموارد البشرية: ٢٠٠٠لخارجي لسنة متابعة تقرير المراجع ا  ٢- ٧

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ٨٢ ـ الفقرة ٢٠٠٣  ١-٢-٧
ينبغي لاليكاو أن تعد فهما الختصاصات موظفيها 
وأن تتبادله على مستوى االدارة العليا لتحديد 

ت والمهارات السليمة الالزمة لبلوغ أهدافها، الدرايا
وأن تضع حسب االقتضاء برامج لمعالجة ثغرات 

  .الدرايات والمهارات

من أجل تقديم المزيد من المساعدات الى المديرين لكي يجروا تقييما 
لالختصاصات التي يحتاجون اليها في اداراتهم ومكاتبهم، تم اعداد جرد 

نظمة بأسرها من حيث مستوى التعليم واللغات للمهارات المتوفرة في الم
 لتكوين تصور ٢٠٠٧ونتيجة لحلقة العمل التي نُظمت في فبراير .  والخبرات

اتخذت المنظمة قرارا بربط تحليل , عن القدرات الفنية الالزمة للعقد القادم
القدرات الالزمة ألغراض تخطيط الموارد البشرية بالنظم الحالية أي بوصف 

ويجري استخدام . والخطط التشغيلية باإلضافة إلى خطة الموازنةالوظائف 
هيكل قدرات اإلدارة العليا الذي أعدته منظمات األمم المتحدة لتقييم القدرات 

وأضيفت قدرات ادارية محددة لنظام .  اإلدارية الالزمة لهذه الوظائف
  .الجديد" تعزيزاألداء والقدرات"

تم التنفيذ 
  جزئيا

  ٢٠٠٧ديسمبر 

  ٨٢ ـ الفقرة ٢٠٠٣  ٢-٢-٧
ينبغي لاليكاو أن تكرس التمويل الضروري لتنظيم 
برامج التدريب الفني التي حددها االستقصاء الذي 
أجري مؤخرا الحتياجات التدريب، لكي تضمن 
توافر المهارات واالختصاصات الالزمة النجاز 

  .أهدافها الراهنة والمقبلة

وات السابقة نظرا لعدم كفاية ميزانية لم يتسن توفير التدريب الفني في السن
 مسحا لالحتياجات في مجال ٢٠٠٦وأجرت االيكاو في سنة .  التدريب

التدريب، ويتضمن ذلك التدريب الفني أيضا، وأعدت تقريرا مفصال عن هذا 
وناقش المديرون هذا التقرير وتم إعداد برنامج شامل للتدريب .  الموضوع

 إلى ذلك أوضح الموظفون نوع التدريب الذي وباالضافة.  ٢٠٠٧الفني لسنة 
نظام تعزيز األداء "قد يحتاجون إليه لتحسين انتاجيتهم وكفاءتهم في إطار 

  .الجديد" والقدرات

تم التنفيذ 
  جزئيا

  ٢٠٠٧ديسمبر 

  ٨٢ ـ الفقرة ٢٠٠٣  ٣-٢-٧
ينبغي لاليكاو أن تنفذ تدابير أكثر تشددا لتفادي 

ة المختصرة األولية حاالت التأخير في اعداد القائم
بأسماء المرشحين، وحاالت التأخير في حضور 

  .المرشحين الستالم عملهم

 تم تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لملء الوظائف ٢٠٠٦في سنة 
ويجري رصد المهلة الزمنية لكل خطوة من خطوات .  التخصصية الشاغرة

مكتب لتعجيل التعيين بصورة منتظمة وهناك متابعة لها من كل إدارة و
ويجري اآلن بحث متعمق ألسباب حاالت التأخير االستثنائية في .  اإلجراءات

  .المكاتب التي تقوم بالتعيين الدخال المزيد من التحسينات

    تم التنفيذ

  ٨٢ ـ الفقرة ٢٠٠٣  ٤-٢-٧
ينبغي لاليكاو أن تحلل وترصد المهل الزمنية 

ن للتعيينات في جميع مراحل اجراءات التعيين وأ
تقدم التقارير عنها من أجل تحديد المشاكل 

  .ومعالجتها

صممت المنظمة أساليب للمتابعة واستخدمتها لرصد األنشطة والفترات 
  ).أعاله-٣-٢- ٧انظر الفقرة (الزمنية 

    تم التنفيذ
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سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ٨٢ ـ الفقرة ٢٠٠٣  ٥-٢-٧
ينبغي لاليكاو أن تعيد تقييم مدى تمثيل المرأة في 

 النظر في األهداف مجال الطيران، وأن تعيد
وينبغي لاليكاو .  المحددة لتمثيل المرأة في االيكاو

أن تستمد من هذا التقييم خطة منقحة لتحسين تمثيل 
المرأة في الفئتين التخصصية والعليا، وأن تكرس 

) المالية والبشرية(االدارة العليا انتباهها ومواردها 
  .المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة

معنية بوضع المرأة وذلك لتوفير المشورة " ة استشاريةهيئ"شكلت المنظمة 
إلى األمين العام، وقدمت هذه الهيئة مجموعة من التوصيات وخطة للعمل إلى 

ومازالت جهود األمانة العامة مستمرة لتحسين حالة المرأة . األمين العام
وتحسن التمثيل للغاية على أعلى .  ومدى تمثيلها في وظائف األمانة

ات بفضل تعيين ثالث مديرات من بين خمسة مناصب ومديرة اقليمية المستوي
وتقدم األمانة العامة تقريرا سنويا عن تعيين النساء وحالة المرأة إلى .  واحدة

  .المجلس

تم التنفيذ 
  جزئيا

  ٢٠٠٧ديسمبر 

  تحديث نظم المعلومات المالية: ٢٠٠٠متابعة المراجع الخارجي لتقريره لسنة   ٣- ٧

تقرير التدقيق، ورقم الفقرة سنة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ٩٦ ـ الفقرة ٢٠٠٣  ١-٣-٧
بينما تبحث المنظمة عن نظام مالي جديد ينبغي لها 
أن تدرس بعناية العوامل التي يحتمل أن تؤثر على 
نجاح مشروع تجديد النظام المالي على األجل 

 تجري تقييما شامال لآلثار والمخاطر الطويل، وأن
المرتبطة بكل عامل من هذه العوامل عند اتخاذ 

  .قرار شراء النظام الجديد

تم إعداد دراسة تجارية تتضمن المسوغات والمخاطر وتحليل التكاليف 
والمنافع، وتوصية بشأن نطاق المشروع والمهل الزمنية لتنفيذ النظام الجديد، 

وأجري بعد ذلك التقييم المفصل .  مبدئي للمخاطرباإلضافة إلى تقييم 
  .٢٠٠٦للمخاطر في شهر يونيو 

    تم التنفيذ

  ٨٢ ـ الفقرة ٢٠٠٣  ٢-٣-٧
في غياب أي تمويل مستمر طويل األجل، ينبغي 
لاليكاو أن تعطي وزنا أكبر للحلول التي تشبع 
االحتياجات الفورية ألصحاب المصلحة الرئيسيين 

 التكاليف المتعلقة بما بعد وتقلل الى أدنى حد من
  .التنفيذ

وهو برنامج من الفئة الثانية لتقليل التكاليف " عالم أجرسو التجاري"تم شراء 
  .والصعوبة في التنفيذ بالنسبة لاليكاو

    تم التنفيذ
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تقرير التدقيق، ورقم الفقرة سنة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ٨٢ ـ الفقرة ٢٠٠٣  ٣-٣-٧
ينبغي لاليكاو أن تضمن توافر المهارات والموارد 

  .بل تنفيذهالبشرية لدعم النظام الجديد ق

تم تشكيل فريق المشروع وتحديد المنتفعين الرئيسيين والخبراء المتخصصين 
وتمت صياغة اتفاقات المشاركة لضمان توافر .  وجهات العمل المستفيدة

  .الموارد الكافية للمشروع وسيتم تنقيحها حسب الضرورة خالل المشروع

    تم التنفيذ

  ٢٠٠٤توصيات المراجع الخارجي في سنة   - ٨
  صحة نتائج التدقيق  ١- ٨

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ) ج١٠ ـ الفقرة ٢٠٠٤  ١-١-٨
 قيمة البنود ٢٠٠٤لم تبين البيانات المالية لسنة 

  .المعمرة

 وبدأ العمل .١-١-٨أحطنا علما بتعليقات المراجع الخارجي في الفقرة 
بالفعل وتوجد اآلن اجراءات لضمان دقة قاعدة البيانات، وهناك أمل في 
إدراج قيمة الممتلكات المعمرة في المالحظات الواردة في البيانات المالية التي 

  .٣١/١٢/٢٠٠٦سيدققها المراجع الخارجي للسنة المنتهية في 

انظر الفقرة 
٤-١-٨  

  

  ) د١٠ ـ الفقرة ٢٠٠٤  ٢-١-٨
تدوين ايرادات بيع المطبوعات مخالف للمعايير 

  .المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة

من أجل ضمان االلتزام الكامل بالمعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة 
المتعلقة ببيع المطبوعات على أساس االستحقاق، ال بد أيضا من تسجيل 

ول التي تدون في مخزون المطبوعات المقرر بيعها باعتبارها من األص
وتسجل تكلفة انتاج المطبوعات في الوقت .  حساب األصول والخصوم

الحالي كاحدى النفقات في البرنامج العادي وسيسجل مخزون المطبوعات 
تحت بند األصول في حساب األصول والخصوم عند اعتماد المعايير 

  .٢٠٠٨المحاسبية الدولية للقطاع العام في سنة 

تم التنفيذ 
  جزئيا

٢٠٠٨  

  ١٢ و ١١ الفقرتان ـ ٢٠٠٤  ٣-١-٨
ينبغي تبسيط البيانات المالية واعدادها على أساس 

وينبغي .  مجموعة واحدة من السياسات المحاسبية
لألمانة العامة أن تضع خطة العادة النظر في 
بيانات المالية ومالحظاتها والمبادئ المحاسبية التي 

  .تتبعها

 مبسطة وتم تجميع المالحظات الواردة ٢٠٠٥أصبحت البيانات المالية لسنة 
 نفس الشكل المتبع في ٢٠٠٦وسيتبع شكل البيانات المالية لسنة .  فيها

ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ستمتثل البيانات .  ٢٠٠٥
المالية للشكل الذي يجري مناقشته في الوقت الحالي في إطار مجموعة العمل 

  . المتحدة والمعنية بالمعايير الدولية للقطاع العامالتابعة لألمم

    تم التنفيذ
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سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ١٤ و١٣الفقرتان  ـ ٢٠٠٤  ٤-١-٨
ينبغي تحسين ضوابط البنود االستهالكية والبنود 

وينبغي لقسم المؤتمرات .  المعمرة في الجرد
والخدمات المكتبية أال يؤخر اعتماد وتوزيع 

  .د المعمرةاالجراءات الجديدة الخاصة بادارة البنو
من المطلوب بذل جهود اضافية النتاج قوائم جرد 
دقيقة لألصول المعمرة، حتى يتسنى تحسين ادارتها 
واالمتثال للمعايير المحاسبية لمنظومة األمم 

  .المتحدة

الذي يتضمن ارشادات بشأن إدارة " دليل الممتلكات المعمرة"أقر األمين العام 
ى جميع االدارات واألقسام ويجري تنفيذه الممتلكات المعمرة وتم توزيعه عل

وتم تزويد مراجع الحسابات الخارجي بتقرير عن قيمة .  في الوقت الحالي
الممتلكات المعمرة وعمليات الشراء أو البيع للسنة المنتهية في 

والهدف من هذا التقرير هو االفصاح في .   من أجل بحثه٣١/١٢/٢٠٠٦
لمالية عن قيمة الممتلكات المعمرة للسنة المالحظات الواردة في البيانات ا

وستكون السياسات المحاسبية القادمة الخاصة .  ٣١/١٢/٢٠٠٦المنتهية في 
بالممتلكات المعمرة مبنية على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي 

  .٢٠٠٨ستطبق في سنة 

تم التنفيذ 
  جزئيا

٢٠٠٧  

  ادارة مشاريع التعاون الفني: ٢٠٠٢لسنة متابعة المراجع الخارجي لتقريره   ٢- ٨

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ٢٦ ـ الفقرة ٢٠٠٤  ١-٢-٨
بالرغم من عدة تغييرات أدخلت على برنامج 

  .التعاون الفني ال توجد سياسة موحدة للتعاون الفني

عمال إدارة التعاون الفني لتحديث جميع أدلة اإلدارة، وضعت في إطار أ
من قبل اإلدارة على أساس القرارات " سياسة التعاون الفني الموحدة"

.  والمقررات الصادرة عن الجمعية العمومية وقرارات مجلس االيكاو السارية
وستراعي هذه السياسة الموحدة مشروع قرار الجمعية العمومية المقترح 

ذي يبحثه المجلس من أجل عرضه على الجمعية العمومية في دورتها وال
السادسة والثالثين، وذلك حسب الصيغة التي تعتمدها الجمعية العمومية، 

وكان الدليل اإلداري .  باإلضافة إلى المقررات األخرى التي قد تتخذها
الخاص بادارة التعاون الفني والذي يجري تحديثه حاليا يتضمن فصال 

وسيتم تحديث هذا .  صا لسياسات االيكاو التي تحكم التعاون الفنيمخص
  .الفصل بناء على ذلك

تم التنفيذ 
   جزئيا

  ٢٠٠٧ديسمبر 

  ٤١-٣٩الفقرات  ـ ٢٠٠٤  ٢-٢-٨
ينبغي تحسين التقييم الذي يجرى على المشاريع قبل 

وقد بينت مراجعتنا أنه ال توجد قائمة .  اعتمادها
  .راجعة االتفاقاتمرجعية تساعد على تتبع م

أعدت ادارة التعاون الفني قائمة مرجعية لمتابعة طريقة استعراض وثائق 
والهدف .  واتفاقات المشاريع، وستوزع على جميع الجهات لتطبيقها فورا

منها هو ضمان إجراء استعراض سليم لجميع مراحل اعداد وثائق المشاريع 
يع، وذلك بالتنسيق مع الهيئات بدءا من التخطيط وحتى عمليات الموافقة والتوق

المختصة األخرى في المنظمة، ومنها ادارة الشؤون القانونية وفرع المالية، 
  .  إلى جانب توثيق هذه العمليات

    تم التنفيذ
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  ٢٠٠٥توصيات المراجع الخارجي في سنة   - ٩
  تحديث نظم المعلومات المالية  ١- ٩

 

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  صيةوالتو

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

  ٢٣الفقرة -٢٠٠٥  ١-١-٩
تكنولوجيـا   أن تكيـف االيكـاو عمليـات         نبغيي

 آخـذة فـي     فيها مع بيئة  االتصاالت والمعلومات   
الـسائدة  ، وذلك بتطبيق أفضل الممارسات      التغيير

  .في الصناعة
بدايــة، ينبغـي للجهــات المعنيــة  فـي ال   )أ

لوجيا المعلومات واالتصاالت أن تحصل على بتكنو
 ،ICTتجديـد عمليـات     ب من المجلس    قويالتزام  

والنظر اليها كعنصر أساسي في المنظمة بأكملها،       
إدارة  أو  بعينـه وليس كمجرد مسألة تخص قـسم   

  .بعينها
ينبغي أن تستعين االيكاو بتقريـر وحـدة          )ب

  المعلومات في  إدارة" : التفتيش المشتركة بعنوان  
، " المعلومـات  إدارةنظم  : منظمات األمم المتحدة  

 المالئمـة   اإلدارةلمساعدتها على تنفيذ أسـاليب      
فالتقرير يـشرح أسـاس     .  لتكنولوجيا المعلومات 

  .يدة لتكنولوجيا المعلوماتج الاإلدارة

التي يطلب فيها تشغيل  ٢٠٠٥ردا على المالحظات التي وردت في تدقيق سنة 
ظيم والدعم الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عمليات اإلدارة والتن

 واحدة في االيكاو، بدأت األعمال لتجميع مختلف عناصر تكنولوجيا هيئةك
وكان من المخطط أن تتم عملية توحيد عمليات .  المعلومات واالتصاالت

.  تكنولوجيا المعلومات على مرحلتين وفقا لخطة تكنولوجيا المعلومات المعتمدة
  :  ما يلي٢٠٠٦ضمن المرحلة األولى التي كان ينبغي أن تنتهي في سنة وتت
  االستراتيجية االدارية  -١
  .إعادة تنظيم وترتيب هيكل الموارد البشرية  )أ

 خريطة تنظيمية ٢٠٠٧أعد قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في يناير 
واالتصاالت منقحة وأوصافا لمختلف المناصب في قسم تكنولوجيا المعلومات 

ويستعرض فرع الموارد .   تكنولوجيا المعلومات قسميرأسه رئيسالذي الموحد 
  .البشرية حاليا الوثيقة الخاصة بهيكل قسم تكنولوجيا المعلومات

  .إعداد جرد لمختلف التطبيقات المبنية على تكنولوجيا المعلومات في االيكاو  )ب
عف في عمليات تكنولوجيا إعداد تقييم للمخاطر لمعالجة وتصحيح أي ض  )ج

  .المعلومات
انتهى قسم تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات من عملية الجرد ومن إعداد تقييم 

  .المخاطر
  صياغة السياسة العامة  -٢
إعداد اتفاقات على مستوى الخدمات بين قسم تكنولوجيا المعلومات   )أ

يا المعلومات في واالتصاالت واالدارات المختلفة بهدف تحسين خدمات تكنولوج
  .االيكاو

واستكمل القسم االتفاقات .  أعد القسم مسودة اتفاق يغطي خدمات فرع المالية
وقد انضم مكتب األمين العام .  اتداراإلالتي تغطي الخدمات بالنسبة لكل 

ومكتب الرئيس إلى جانب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى هذا 
  .االتفاق

  : ما يلي٢٠٠٦ة الثانية والتي كان ينبغي أن تنتهي في سنة وتضمنت المرحل
  .أمن وسالمة البيانات  -١

تم التنفيذ 
  جزئيا

٣٠/٩/٢٠٠٧  
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سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  صيةوالتو

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

بحلول نهاية السنة، استكملت عملية التوظيف لملء هذا المنصب، وتم تعيين 
المسؤول عن أمن الجديد وبدأ الموظف . مسؤول عن األمن في شهر يناير

  . ٢٠٠٧ المعلومات مهامه في االيكاو ابتداء من شهر ابريل
وسيعد هذا المسؤول خطة عمل وجدوال زمنيا للتغلب على الشواغل التي أثيرت 

  .٢٠٠٥في تقرير سنة 
عالوة على ذلك، ينبغي لاليكاو أن تستفيد         )ج  

تكنولوجيـا االتـصاالت    بصورة أفضل من لجنة     
 في وضع فهـم مـشترك    ،التابعة لها والمعلومات  

التي ينبغي أن تطبقها المنظمـة وكيفيـة        للمعايير  
وينبغي أن تناقش لجنـة     .  االمتثال لهذه المعايير  

وتعتمـد كـل    تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات    
الممارسات التي تقرر االيكاو تطبيقها في المستقبل    

وينبغي أن ترفع التغييرات أيـضا الـى    .  القريب
.  ليهااألمين العام للحصول على موافقته النهائية ع      

من شأن ذلك أن يقيم هيكال للمساءلة ويعزز من         ف
  . للمنظمةيطار االدارالا

  :ستتم عمليات تطوير تكنولوجيا المعلومات الجديدة على النحو التالي
تعد اإلدارة المعنية دراسة تجارية بالتنسيق مع قسم تكنولوجيا المعلومات   )أ

  .واالتصاالت
سق في قسم تكنولوجيا المعلومات تقدم الدراسة التجارية إلى المن  )ب

  .واالتصاالت
  .ويجري العمل اآلن لوضع اجراءات جديدة تشمل ارشادات للمستخدمين

    

أخيرا، سوف تستفيد االيكاو من االطـالع         )د  
على مختلف المطبوعات الصادرة عن أمانة األمم       

فقد .   استعمال تكنولوجيا المعلوماتبصددالمتحدة  
على مر السنين بنـشر     متحدة  األمم ال قامت أمانة   

حول الممارسات وتعليمات ادارية  خطوط ارشادية   
  . لاليكاو أن تطبقهانبغييالتي الجيدة 

يقوم قسم تكنولوجيا المعلومات حاليا بعمليات مراجعة منتظمة ألفضل 
  .الممارسات المتبعة في أمانة األمم المتحدة وفي الصناعة ويوصى باعتمادها

    

  ١٨رة الفق-٢٠٠٥  ٢-١-٩
بتقديم دراسة الـى اللجنـة      العامة  نوصى األمانة   

مثل الكفاءات  (المالية عن عوامل الموارد البشرية      
وعـبء   الجديدة المطلوبة، واحتياجات التدريب،   

العمل المتوقـع، وتوعيـة العـاملين بالمعـايير         
وينبغـي أن تتـشاور     ).  واشراكهم في تنفيـذها   

تضع خطة ، وأن ة المعنيلجهاتالمنظمة أيضا مع ا
 تحدد األخطار الرئيـسية المتعلقـة       عمل تفصيلية 

بتنفيذ هذه التغييرات والخطـوات التـي سـتتخذ         

 على تقارير ٢٠٠٧ و٢٠٠٦كل من المجلس واللجنة المالية في سنتي حصل 
عن تحديث النظام المالي، وتضمنت معلومات عن التقدم المحرز وفريق 

وقُدمت أيضا تفاصيل .  المشروع وتكلفة نطاق المشروع والتمويل الالزم له
  .عن خطة التنفيذ والمخاطر الرئيسية والموارد الالزمة

    تم التنفيذ
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سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  صيةوالتو

موعد االنجاز   الحالة  مدى التنفيذ والتعليقات
  المتوقع

وعالوة على ذلك، ينبغي    .  لمواجهة هذه المخاطر  
لاليكاو أن تخصص موارد مالئمة لضمان تنفيـذ        
المعايير المحاسبية الجديدة والنظام المالي الجديد       

  .قدر االمكانب دون انقطاعب
  ٩٦ الفقرة -٢٠٠٥  ٣-١-٩

ينبغي أن تكفل األمانة ايـراد وصـف تفـصيلي          
لمراحل المشروع وتكاليفه في حالة األعمال التي       

  :تعدها، بما في ذلك ما يلي
اختيار االطار والمعايير المالئمة العـداد        )أ

نظام المعلومات الذي سيستخدم فـي المـشروع        
  .بكافة مراحله

  .مشروعهيكل المساءلة واالبالغ في ال  )ب
عملية صنع القرار والعالمات الرئيسية لكل   )ج

  .مرحلة من مراحل المشروع
معايير تقييم المرشحين المحتملين للتعاقـد        )د

 يـزال خيـارا قائمـا،    الالخارجي، اذا كان ذلك     
باالضافة الى الهيكل المقتـرح الدارة ومراقبـة        

  .أنشطة المرشح المختار

" نظام المتكامل للمعلومات عن المواردال"انتهت الدراسة التجارية عن   )أ
وقامت المؤسسة االستشارية التي ساعدت في .  ٢٠٠٦في شهر مايو 

وهذه .  إعداد هذه الدراسة التجارية بتوفير المنهجية التي ينبغي تطبيقها
 والتي وفرتها شركة أجريسو، تستخدم "AIM"المنهجية، المعروفة باسم 

  ".لتجاريعالم أجريسو ا"في تطبيق برنامج 
انتهى إعداد هيكل االبالغ والمسألة بالنسبة لهذا المشروع خالل مرحلة   )ب

.  ٢٨/٦/٢٠٠٦التخطيط األولية ووافقت عليها الجهات المعنية في 
وانتهى إعداد قائمة المنتفعين الرئيسيين والخبراء المتخصصين 

تكامل النظام الم" قبل بدء تنفيذ ٢٠٠٧والمسؤولين األساسيين في فبراير 
  ".للمعلومات عن الموارد

. تحددت اإلجراءات الالزمة لصنع القرار خالل مرحلة التخطيط األولية  )ج
وُأعدت خطة المشروع التي تتضمن المراحل األساسية قبل توقيع العقد 

  .٢٠٠٧وتم تنقيحه بعد التحليل التجاري رفيع المستوى في مارس 
من الباطن لتوفير خدمات ليس من المخطط استخدام أسلوب التعاقد   )د

حيث أنه ليس معقدا من " تخطيط موارد المؤسسات"الدعم لبرنامج 
  .الناحية الفنية

    

  ادارة الموارد البشرية:  ٢٠٠٥متابعة المراجع الخارجي لتقريره لسنة   ٢- ٩
  تقدير تقارير تقييم األداء  ١-٢- ٩

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  يذ والتعليقاتمدى التنف
  المتوقع

  ٨٧ الفقرة -٢٠٠٥  ٢-٢-٩
 أن تحدث تحوال في ثقافة المنظمة حتى يتم         -١

لمـوظفين،  النظر الى ادارة األداء كوسيلة لحفز ا      
من خالل االعتـراف بـاألداء الجيـد ومعالجـة       

وأنشئ نظام جديد " لجنة إدارة األداء "٢٠٠٦شكل األمين العام في سنة 
والهدف الرئيسي من التقارير التي تعد في . (PACE)لتعزيز األداء والقدرات 

إطار هذا النظام هو معرفة االسهام الذي يقدمه كل موظف في تحقيق 
األهداف االستراتيجية الخاصة بالمنظمة كما أنه يوفر األداة اإلدارية الالزمة 

    تم التنفيذ
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سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  يذ والتعليقاتمدى التنف
  المتوقع

وجعـل  .  المجاالت التي تحتـاج الـى تحـسين       
والسعي .  ة األداء الرئيس مسؤوال عن ادار   /المدير

الى اسهام الموظفين في تقييم أدائهم ولكن تحميل        
  .االدارة مسؤولية اتمام التقييم

جعل استعراضات األداء الزاميـة لجميـع        )أ
 وهذا ما   —الموظفين، بما في ذلك كبار المديرين       
وسـوف  .  أوصت به لجنـة ادارة األداء أيـضا       

يتطلب ذلك تغيير دستور الخدمـة فـي االيكـاو          
  .وموافقة مجلس االيكاو

تنظيم التدريب على خطة األعمال وعلـى         )ب
نظام ادارة األداء الجديـد للمـوظفين الحـاليين،         

  .ووضع االرشادات للموظفين والرؤساء الجدد
اعداد ميزانية مالئمة لتطـوير الكفـاءات         )ج

والتدريب من أجل زيادة التركيز علـى تطـوير         
  .الكفاءات

 الى مديري االدارات    تقديم تقارير منتظمة    )د
والتصنيفات  عن معدالت اتمام تقارير تقييم األداء     

 وتقـديم   .  حتى يتمكنوا من ادارة النظـام      العامة
  .تقارير منتظمة الى االدارة العليا عن األداء الكلي

زام مـديري االدارات بـضمان اتـساق       ال  )ھ
  .عمليات تقييم األداء داخل اداراتهم

  .وى األداء المطلوب ورفع األداء والقدرات الخاصة بكل موظفلتحديد مست
 على جميع المديرين والمسؤولين من ٢٠٠٦أصبح الزاميا منذ شهر يونيو 

وُأدخلت التغييرات .   أن يقدموا تقارير تقييم األداء الخاصة بهمPOدرجة 
  .الالزمة على قواعد الخدمة في االيكاو

 للموظفين في المقر الرئيسي والمكاتب ٢٠٠٦تم تنظيم حلقات عمل في سنة 
لتقديم المعلومات المفصلة عن خطة ) WEBEXمن خالل شبكة (االقليمية 

تعزيز األداء "األعمال وأهداف االيكاو االستراتيجية وعالقتها بنظام 
 في المقر الرئيسي والمكاتب ٢٠٠٧وعقدت أيضا في سنة ".  والقدرات

حلقتان في الميدان والحلقات األخرى من (االقليمية حلقات تدريبية عملية 
وتم توفير التدريب واالرشادات عن كيفية استكمال ) خالل شبكة ويبيكس

  ).  تخطيط األداء (PACE من تقرير Aالجزء 
يسمح هذا النظام الجديد للموظفين والمديرين بتسجيل احتياجاتهم التعليمية 

وطُلب في ميزانية .  فينواالنمائية التي تسمح بتعزيز أداء وقدرات الموظ
 زيادة ميزانية التدريب للوفاء بهذه االحتياجات من خالل ٢٠١٠ – ٢٠٠٨

النظام الجديد وبفضل توسيع نطاق عمليات تقييم االحتياجات التعليمية 
  .والتدريبية

وهذا النظام الجديد المبني على االنترنت يسمح لفرع الموارد البشرية 
 إلى PACEلتقدم المحرز في ملء تقارير ومديري جميع االدارات رصد ا

  .جانب تذكير الموظفين والمشرفين بها إذا لوحظ أي تأخير في تقديمها
تم تزويد المديرين أيضا ببعض االرشادات عن مستويات األداء والقدرات 

  .لضمان التنسيق في الدرجات فيما بين االدارات والمكاتب
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سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  يذ والتعليقاتمدى التنف
  المتوقع

  .يم األداءتنقيح نموذح تقرير تقي  -٢  

االلزام بالحصول على تفاصيل محددة عن        )أ
اسهامات الموظفين، وربطها بخطـة األعمـال،       

  .واألهداف االستراتيجية لاليكاو

اعادة تـصميم واعـادة تعريـف نطـاق           )ب
النص على ضرورة اعطاء شرح في      .  التصنيف

حالة تصنيف الموظف عند مستوى أعلى أو أدنى        
  .من المستوى العادي لألداء

اعادة تعريف الكفاءات األساسية للحصول       )ج
على مستويات معرفة للتصرفات المتوقعة من كل       

" المطابقة"مستوى في المنظمة، وتحديد التصرفات      
" تفـوق "للمستوى العـادي والتـصرفات التـي        

  .التوقعات
تغيير دورة تقييم األداء من التاريخ الموافق      )د

د للجميـع   لتاريخ تعيين الموظف الى تاريخ موح     
بحيث يتطابق مع الـسنة الماليـة عنـد تحـديث       

وكان ذلك أحد النقاط    .  واستعراض خطة األعمال  
الرئيسية في تقرير تعزيز األداء والكفـاءة الـذي         

  .وضعته لجنة ادارة األداء

تعزيز "يوجد اآلن نظام التقارير الجديدة التي تستخدم االنترنت المعروفة باسم 
  .القديم" تقرير تقييم األداء" بدال من نظام (PACE)" األداء والقدرات

تخطيط األداء، وتقييم األداء، : تشمل التقارير الجديدة أربعة مراحل
: القدرات، والقياس العام لألداء والقدرات، وهي تشمل ثالث درجات وقياس

EE = تجاوز التوقعات، وME = استوفى التوقعات، وNE =  لم يستوف
  .التوقعات

 سنة، يقوم المشرف المباشر بدعوة الموظف لالشتراك في في بداية كل
مناقشة وتحديد المهام الرئيسية والنتائج والمنتجات المتوقعة، والتي سيتم قياس 

وتغيرت بالتالي الدورة من تاريخ .  أداء الموظف على أساسها في نهاية السنة
  .سنوي محدد إلى السنة المالية

 Aتدريبية عن طريقة استكمال الجزء  تسع دورات ٢٠٠٧عقدت في فبراير 
 لجميع الموظفين بما في ذلك المكاتب (PACE)في نظام ) تخطيط األداء(

  .االقليمية

 PACE في المائة من اجمالي الموظفين تقرير ٧٦وفي هذه المرحلة، استكمل 
  .وهي تعد نسبة طيبة في ضوء الصعوبات الجديدة التي تواجهها المنظمة

    تم التنفيذ

التركيز على الفتـرة التجريبيـة وعلـى          -٣  
اذ من الحيوي أن تخضع     .  التعيينات محددة المدة  

واذا لـم يكـن األداء      .  هذه الفترة لالدارة الجيدة   
مقبوال، يجب ابالغ الموظف بذلك واعطاؤه فرصة 
للتحسن، فاذا لم يظهر أي تحسن أو أظهر تحسنا         

  .بسيطا، فينبغي انهاء عقده

فترة االختبارية وتجديد العقود على التوصية الكتابية التي يعتمد النجاح في ال
  .تفيد ذلك من المشرف

    نشاط مستمر
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سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  والتوصية

موعد االنجاز   الحالة  يذ والتعليقاتمدى التنف
  المتوقع

مواصلة العمل على تطوير أنماط الكفـاءة         -٤  
لدعم تخطيط الموارد البشرية بشكل سليم ومساندة       
تقييم الكفاءات القائم على التصرفات في عمليـة        

  .تقييم األداء

تعزيز األداء "مجال مع تطبيق نظام تقارير تستمر األعمال في هذا ال
  ".والقدرات

    نشاط مستمر
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  الملخص  -١٠
  ملخص عن حالة تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي

  ٢٠٠٥ إلى سنة ١٩٩٨بشأن الفترة من سنة 
 ٣١/٣/٢٠٠٧الحالة كما كانت في 

 التوصيات   
عدد التوصيات   المجموع  المرجع  الموضوع

  المنجزة
وصيات عدد الت

  الجاري انجازها
١٩٩٨     

 ١   ٩ ١٠ ٢,١  ادارة السيولة النقدية
 ١  )*٪٩٠( ٩ ١٠  المجموع

١٩٩٩     
 -  ٨ ٨ ٣,١ )٢٠٠٥ في تم التنفيذ (البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 - )*٪١٠٠( ٨ ٨  المجموع

٢٠٠٠      
 ١  ٣ ٤ ٤,١ ادارة الموارد البشرية

 ٢  ٤ ٦ ٤,٢ ا المعلوماتتكنولوجي
 ٣ )*٪٧٠( ٧ ١٠  المجموع

٢٠٠١      
 -  ٢ ٢ ٥,١ )٢٠٠٥ في تم التنفيذ( سيما مكتب ليما المكاتب االقليمية وال

 - )*٪١٠٠( ٢ ٢  المجموع

٢٠٠٢     
 ١  ٤ ٥ ٥,٢ سيما مكتب بانكوك ومكتب باريس المكاتب االقليمية وال

 ١ )*٪٨٠( ٤ ٥  المجموع

٢٠٠٣      
 ١  ٤ ٥ ٦,١ المكاتب االقليمية وال سيما مكتب داكار

 -  ١٠ ١٠ ٧,١ مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية
 ٣  ٣ ٦ ٧,٢ ادارة الموارد البشرية: ٢٠٠٠متابعة تقرير المراجع الخارجي لسنة 
 ٣ ٣ ٧,٣ تحديث نظم المعلومات المالية: ٢٠٠٠متابعة تقرير المراجع الخارجي لسنة 

 
 - 

 ٤ )*٪٨٣( ٢٠ ٢٤  المجموع
٢٠٠٤       

 ٢  ٢ ٤ ٨,١ صحة نتائج التدقيق
 ١  ٥ ٦ ٨,٢ متابعة تقرير المراجع الخارجي عن ادارة مشاريع التعاون الفني

 ٢ )*٪٨٠( ٨ ١٠  المجموع

٢٠٠٥      

 ٢  ٢ ٤ ٩,١ تحديث نظم المعلومات المالية: ٢٠٠٠متابعة تقرير المراجع الخارجي لسنة 

 ٢  ٢ ٤ ٩,٢ تقدم تقارير تقييم األداء: ٢٠٠٠متابعة تقرير المراجع الخارجي لسنة 

 ٤ )*٪٥٠( ٤ ٨   المجموع

       .هذه النسبة تمثل نسبة انجاز مجموع التوصيات* 

  ـ انتهـى ـ
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  )ب(المرفق 

  مشروعا قرارين

  ٥٧/١ القـرار

  عنهاالتدقيق رير انظر في تق وال٢٠٠٦ حسابات المنظمة عن السنة المالية إقرار

تقرير مراجع الحسابات الخـارجي  "و" مراجع الحساباتتقرير  " و ٢٠٠٦ حسابات المنظمة عن السنة المالية       لما كانت 
 عضو الفريق المشترك للمراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحـدة  - المراجع العام لحسابات حكومة كندا    الذي قدمه   " عنها

 الجمعية العمومية بعـد توزيعهـا علـى    إلىدمت  بوصفه المراجع الخارجي لحسابات المنظمة، قد قُ    -صة  ووكاالتها المتخص 
  .الدول المتعاقدة

  .ا الجمعية العمومية للنظر فيهإلى اوقدمهالحسابات  تدقيقرير ا المجلس قد نظر في تقولما كان

  .الثامن من اتفاقية الطيران المدني الدوليمن الفصل ) و) (٤٩( قد تم وفقا للمادة النفقات استعراض ولما كان

  ن الجمعية العموميةإف

 عن الحـسابات المدققـة للـسنة    "لحساباتالخارجي لمراجع  تقرير ال "و" مراجع الحسابات بتقرير  "تحيط علما     -١
وتقرير عن حالة تنفيذ التوصـيات      الخارجي   تقرير مراجع الحسابات   األمين العام على     مع رد  ٢٠٠٦المالية  

  .تي قدمها مراجع الحسابات الخارجي في السنوات السابقةال

مراجع ال مالئما، بشأن التوصيات المقدمة من       يعتبر األمين العام على اتخاذ االجراءات الالزمة، حسبما         تحث  -٢
  . المجلس بصورة منتظمةإلى وتقديم تقرير عن هذه االجراءات لحساباتالخارجي ل

  .٢٠٠٦عن السنة المالية  على الحسابات المدققة توافق  -٣

  ٥٧/٢ القـرار

 ،منفذةالوكالة  ال بوصفها   ٢٠٠٦ في السنة المالية     االيكاو نفذتهابرنامج األمم المتحدة االنمائي التي      حسابات أنشطة    إقرار
   شمل أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائيتي قيق البيانات المالية للمنظمة التتدرير اوالنظر في تق

التي أدارتها  و برنامج األمم المتحدة االنمائي      الحسابات التي تبين حالة األموال التي خصصها للمنظمة مدير         تنكالما  
شمل أيضا  تي  تتدقيق البيانات المالية للمنظمة ال    رير  اتق إلى   باإلضافةمنفذة،  الوكالة  ال بوصفها   ٢٠٠٦المنظمة في السنة المالية     

لمراجعين الخـارجيين   اعضو فريق    – العام لحسابات حكومة كندا    المراجع   اي قدمه ت ال نمائيحسابات برنامج األمم المتحدة اال    
 الجمعيـة العموميـة   إلىدمت ، قد قُااليكاو بوصفه المراجع الخارجي لحسابات ،لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة 

  .بعد توزيعها على الدول المتعاقدة
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 مديـر برنـامج    إلى ا وتقديمه ا الجمعية العمومية للنظر فيه    إلى ا وقدمه التدقيقر  ريا المجلس قد نظر في تق     ولما كان 
  .األمم المتحدة االنمائي

ينص على أن تقوم منظمات أسرة األمم المتحدة المكلفة بتنفيذ           النظام المالي لبرنامج األمم المتحدة االنمائي        ولما كان 
حالة الحسابات التي تبين حالة األموال التي خصصها لها مدير برنامج األمـم    إأو انجاز أنشطة برنامج األمم المتحدة االنمائي ب       

 المجلس التنفيذي، وأن تكون هذه الحـسابات مدققـة مـن جانـب المـراجعين                إلىالمدير ليقدمها   ذلك   إلىالمتحدة االنمائي   
  .الخارجيين لحسابات المنظمات وأن تكون مصحوبة بتقاريرهم

  :ن الجمعية العمومية إف

 البيانـات الماليـة     تـدقيق  عـن    "لحساباتالخارجي ل مراجع  تقرير ال "و" مراجع الحسابات بتقرير  "  علما تحيط  -١
 فـي الـسنة الماليـة     االيكـاو    برنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتها        للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات    

٢٠٠٦.  

 بوصفها  ٢٠٠٦في السنة المالية    االيكاو  التي أدارتها   وبرنامج األمم المتحدة االنمائي     المرتبطة ب  حساباتال رتق  -٢
  .منفذةالوكالة ال

 برنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتهـا      للمنظمة، التي تشمل أيضا حسابات     البيانات المالية    إحالة ـبلتط  -٣
  .س التنفيذي المجلإلىمها يقدت مدير برنامج األمم المتحدة االنمائي لإلى التدقيقرير ا وتق،االيكاو

 ـ انتهـى ـ




