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   والثالثونالسادسة  الدورة—الجمعية العمومية 
 اللجنة االدارية

لحسابات ا  واعتماد الحسابات والنظر في تقارير مراجعة     النفقاتاستعراض    :٥٧ البنـد
  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤عن السنوات المالية 

  ٢٠٠٤البيانات المالية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي للسنة المالية 

  )مجلس االيكاوورقة مقدمة من (

  ملخص
 عنهـا   وتقرير مراجع الحـسابات الخـارجي      ٢٠٠٤  للمنظمة عن السنة المالية     المالية البيانات الوثيقةتعرض هذه   

  . لتنظر فيهما الجمعية العموميةمشروعي قرارين) و( ويتضمن المرفق  .)Doc 9858(الوارد في الوثيقة رقم 
 :ا يلييوصي المجلس الجمعية العمومية بم :االجراء

، حـسبما ورد فـي الوثيقـة      ٢٠٠٤ع الحسابات الخارجي عن حسابات سنة       ـا بتقرير مراج  ـأن تحيط علم    )أ
)Doc 9858(     وتعليقات األمين العام على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عـن تـدقيق هـذه الحـسابات ،
تي قـدمها مراجـع الحـسابات       باالضافة الى تقرير عن حالة تنفيذ التوصيات ال       ).  بهذه الوثيقة ) د(المرفق  (

  )).ه(المرفق (الخارجي في السنوات السابقة 
  ).Doc 9858(تها الواردة في الوثيقة رقم أن تقر حسابات المنظمة المدققة بصيغ  )ب
  .التي نفذتها االيكاو) بالبيانات المالية) و(الجدول (أن تعتمد حسابات مشاريع برنامج األمم المتحدة االنمائي   )ج
  .بهذه الورقة) و(نظر في مشروعي قراري الجمعية العمومية المقدمين في المرفق أن ت  )د

األهداف 
  :االستراتيجية

  . وغير مرتبطة بأي هدف استراتيجي١هذه الورقة مرتبطة باستراتيجية دعم التنفيذ رقم 

  .غير منطبقة  :اآلثار المالية
  بالفصل الثامن من االتفاقية) و (٤٩المادة   :المراجع

 أكتـوبر  ٨فـي   (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعيـة العموميـة  ، Doc 9848 لوثيقةا
٢٠٠٤(  

Doc 7515/12 ،النظام المالي لمنظمة الطيران المدني الدولي  



  A36–WP/76 
 - 2 - AD/14 

  لاليكاوأنشطة البرنامج العادي   -١
 االعتمادات  ١-١

 دوالر ٦٠ ٤٥٦ ٠٠٠ماليـة مجموعهـا   مادات  والثالثين على اعتالثالثةوافقت الجمعية العمومية في دورتها        ١-١-١
 البرنـامج  لما تبقى من دوالر ٢ ٠٦٢ ٠٠٠، منها  )٢٣-٣٣القرار  ( ٢٠٠٤لتمويل أنشطة البرنامج العادي في السنة المالية        

 .العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية الذي يمول من الفائض النقدي

مجلس على ترحيل رصيــد االعتمـادات غيـر المخصـصة           ، وافـق ال  ٦-٥عمـال بالقاعـدة الماليـة    و  ٢-١-١
انظـر محضـري القـرارات    (٢٠٠٤ الـى السنـة الماليـة     ٢٠٠٣ دوالر مــن السنة الماليــة      ٢ ٥٢٤ ٠٧٧ البالغ

C-DEC 170/11 و C-DEC 172/18.( 

 ١ ٢٦٦ ٠٠٠ تقدر بمبلـغ     ، أقر األمين العام تحويل اعتمادات     ١٠-٥بالقاعدة المالية   ، وعمال   هذه السنة أثناء    ٣-١-١
السياسة العامة واالدارة، والمالحة الجوية، والنقل الجوي، والماليـة، والعالقـات الخارجيـة             : دوالر من البرامج الرئيسية   

 دوالر، ٨٢ ٠٠٠ —المسائل القانونيـة  : واالعالم، وتقييم البرامج، والتدقيق والمراجعة االدارية الى البرامج الرئيسية التالية     
وكـان المبلـغ االضـافي    .   دوالر٥١ ٠٠٠ دوالر، والدعم االداري    ١ ١٣٣ ٠٠٠ —امج االقليمية والبرامج األخرى     البر

ضروريا نتيجة لتقلبات سعر الصرف غيـر المواتيـة          — البرامج االقليمية والبرامج األخرى   : الكبير في البرنامج الرئيسي   
زيادات في تكاليف الموظفين وال سيما تلك التي أثـرت          الباالضافة الى   بالنسبة للدوالر األمريكي مقابل العمالت المستخدمة       

 .على أربع مكاتب اقليمية

  مـن  دوالر١ ٩٧٨ ٢٩٩ اعتمـادات مجموعهـا   ترحيـل أيضا  المجلس   أقر،  ١١-٥عمال بالقاعدة المالية    و  ٤-١-١
 ،)C-DEC 173/9محـضر القـرارات   (وهي ترتبط ببعض العناصر واألنشطة المؤجلة من البرامج  ،٢٠٠٥ سنة  الى٢٠٠٤ سنة

.  البرنامج العالمي لتدقيق مراقبـة الـسالمة  :  دوالر بالبرنامج الرئيسي١ ٦٧٧ ٢٩٩ — كبير من هذا الترحيل      ويرتبط جزء 
فنظرا لالنتقال الى النهج النظامي الشامل الجراء عمليات تدقيق مراقبة السالمة، تم تأجيل بعـض األنـشطة التـي كانـت                 

  .الى الفترة الثالثية المقبلة) ٢٠٠٤-٢٠٠٣-٢٠٠٢(صل في الفترة الثالثية الحالية مخططة في األ
.  دوالر٦١ ٠٠١ ٧٧٨عتمادات الـسنة   بلغ المجموع النهائي ال، المذكورة أعاله  والتحويالتنتيجة للزيادات   و  ٥-١-١

 .بهذه الوثيقة) ٥العامود ) (أ(وترد تفاصيلها في المرفق 

 بالميزانيةلية مقارنة النفقات الفع  ٢-١

.  دوالر٦٠ ٤٢٤ ٣٠٥لهذه السنة في الميزانية النهائية المعتمدة بلغت النفقات الفعلية ، )أ( في المرفق    هو وارد كما    ١-٢-١
وحـسبت  .   دوالر كندي مقابل كل دوالر أمريكـي واحـد         ١,٥٤ بالدوالر الكندي بسعر     المعبر عنها وحسبت فيها النفقات    

 وعلـى   .ت أخرى غير الدوالر الكندي حسب سعر الصرف التشغيلي الساري في األمم المتحـدة  بعمالالمعبر عنها   النفقات  
ونشأ هذا الفرق بـسبب حـساب النفقـات     .  دوالر٦٠ ٤٤٣ ٨٩٢ النفقات المقدمة في البيانات المالية بلغتسبيل المقارنة،  

 ووفقا للسياسة المحاسبية المتبعة في       أدناه ٤-١قرة  بالدوالر الكندي في البيانات المالية بسعر الصرف اآلجل المذكور في الف          
 حسب  التي تم اقرارها  النهائية  باالعتمادات  وترد المقارنات بين النفقات الفعلية بالسعر الوارد في الميزانية مقارنة           .  المنظمة

  ).أ(كل برنامج رئيسي في المرفق 
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 االنفاق على االجتماعات  ٣-١

يوجـد  وعالوة على ذلـك،  .  دوالر١ ١٢١ ٠٠٠ مبلغا قدره ٢٠٠٤ سنة دة الجتماعاتبلغت الميزانية المعتم    ١-٣-١
 .٢٠٠٤ دوالر تم ترحيله الى سنة       ٤٠٧ ١٦٣قدره  ، وخاصة للخدمات اللغوية     ٢٠٠٣مبلغ غير مستخدم لالجتماعات من سنة       

 .  دوالر٩٩٣ ٥٨٥) ب( على النحو المعروض في المرفق ٢٠٠٤لالجتماعات في سنة وبلغت النفقات الفعلية 

 للعمالت الشراء اآلجل  ٤-١

 االعتمادات المالية لاليكاو واالشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة لتمويل هذه االعتمادات بالـدوالر              تحدد  ١-٤-١
زانية وقد أعدت المي  .   يدفع بالدوالر الكندي أو يتأثر بسعر الدوالر الكندي        ات جزءا كبيرا من النفق    غير أن هناك  األمريكي،  

 دوالر  ١,٥٤ على أساس سعر صرف الدوالر األمريكي الواحد بمبلـغ           ٢٠٠٤-٢٠٠٢واالشتراكات المقررة للفترة الثالثية     
 أجريت عمليـة  وتخفيضا للمخاطر الى أدنى حد وحماية للميزانية من عواقب التقلبات المحتملة في أسعار الصرف،               .  كندي

 .المجلسالشراء اآلجل للدوالرات الكندية بموافقة 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٢ دوالر كندي في الفتـرة الثالثيـة   ١٥١ ٢١٢ ٠٠٠تعاقدت االيكاو على الشراء اآلجل لمبلغ      و  ٢-٤-١
 دوالر ٥٠ ٧١٠ ٠٠٠ تلقـت المنظمـة   ٢٠٠٤وفي سنة .   دوالر كندي لكل دوالر أمريكي١,٥٥٦بسعر صرف متوسطه   

 الـدوالر  مقابـل تحقق هدف تثبيت سعر الـدوالر الكنـدي      و.  دوالرا أمريكيا  ٣٢ ٥٩٦ ٠٤١كندي تساوي بالتكلفة الفعلية     
، تـم تحويـل الفـائض    ٢٣-٣٣  ووفقا لقرار الجمعية العمومية  .األمريكي حتى ال تتجاوز النفقات ما قدر لها في الميزانية         

الثية والـذي  عقود الشراء اآلجل للعمالت عن الفترة الثالسعر في الناجم عن الفرق بين سعر الصرف المحدد في الميزانية و         
  .، الى صندوق آلية تعزيز أمن الطيران٢٠٠٤ دوالر عن سنة ٢٦٠ ٠٠٠  دوالر، ومنه٧٧٠ ٠٠٠يبلغ 
 سـنة  مـن  الربع األخيـر  للتسليم في يورو ١ ١٥٠ ٣٦٩، تم شراء مبلغ اجمالي قدره     ٢٠٠٤وفي أغسطس     ٣-٤-١

حماية الميزانية الخاصة بـاثنين مـن المكاتـب         وتم شراء هذا المبلغ ل    .   دوالر ١ ٤٠٠ ٠٠٠ بتكلفة اجمالية قدرها     ٢٠٠٤
من هذه العمليـة    المنشود  وتم تحقيق الهدف    .  تأثرا تأثيرا سلبي باالنخفاض المستمر للدوالر األمريكي      حيث أنهما   االقليمية  
 .الشرائية

 المتفرقة االيرادات  ٥-١

دوالر  ١ ٤٦٠ ٠١٦، أي رال دو٥ ٧٨٧ ٠١٦ في مجموعهـا  ٢٠٠٤بلغـت االيـرادات المتفـرقة في سنة      ١-٥-١
تعزى هذه الزيادة أساسا الى ارتفاع مـستوى   ،  ٢٠٠٣ ومثل سنة .   في الميزانية  المقدر  دوالر ٤ ٣٢٧ ٠٠٠ مبلغزيادة عن   

 .بيع المطبوعات

 الفني تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون  -٢

ف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني وقـدرها     الجمعية العمومية النفقات التقديرية لتكالي     أقرت  ١-٢
السنة هذه  وكانت االيرادات التقديرية لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لنفس         .  ٢٠٠٤ دوالر للسنة المالية     ٤ ٥٢١ ٠٠٠
 لتصبح  ٥-٩ القاعدة المالية     بموجب ٢٠٠٤وفي أثناء السنة عدل المجلس هذه الميزانية التقديرية لعام          .  دوالر ٣ ٧٧٨ ٠٠٠
 . دوالر٦ ٦٠٧ ٠٠٠ونقح مبلغ االيرادات التقديرية ليصبح ) C-DEC 173/4انظر مجضر القرارات (دوالر  ٦ ٣٧٥ ٠٠٠
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 نفقات تحسين كفـاءة     بخالف ( دوالر ٥ ٧٥٤ ٣٤٣ مبلغ ٢٠٠٤ النفقات الفعلية لهذه التكاليف في سنة        بلغتو  ٢-٢
تفاصيل ) ج(ويبين المرفق   .   دوالر ٦ ٣١٠ ٦٦٦مبلغ   في حين وصلت االيرادات الفعلية الى        ،) ادارة التعاون الفني   وفعالية

 . الفعليةاألرقامالميزانية التقديرية لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية، ومقارنة لها مع 

  لحساب برنامج األمم المتحدة االنمائيااليكاوأنشطة   -٣

 بلغ اجمالي النفقات التي دفعتها االيكاو لحساب المشاريع التـي نفـذتها             ٣١/١٢/٢٠٠٤في السنة المنتهية في       ١-٣
دوالر مـن جانـب    ٩ ٥٨١ ٢٩١ ويـل مومن أصل هذا المبلغ، تم ت    .   دوالر ٩ ٧٣٩ ١٠٦ يلبرنامج األمم المتحدة االنمائ   

 المبلغ المتبقي وهو ياالنمائدة األمم المتحبرنامج اركة في تكاليف المشاريع، ومول     بموجب ترتيبات المش  الحكومات المنتفعة   
 . دوالر١٥٧ ٨١٥

 اتبرنامج األمم المتحدة االنمائي على أن تقوم الوكاالت المنفذة، وهي من منظم           وينص النظام المالي وقواعد       ٢-٣
بات الحـسا األمم المتحدة، بموافاة مدير البرنامج بحسابات األموال التي خصصها البرنامج لهذه الوكاالت وبتقرير مراجـع                

 .الخارجي عنها، لعرضها على المجلس التنفيذي للبرنامج

مـن  ) و( التي نفذتها االيكاو فـي الجـدول   ٢٠٠٤حسابات مشاريع برنامج األمم المتحدة االنمائي لعام   وترد    ٣-٣
حـسابات  وتعرض هـذه ال .   تقرير المراجع الخارجي حسابات هذه المشاريع أيضا    تضمنالبيانات المالية للمنظمة، وبالتالي     

 .برنامج األمم المتحدة االنمائيمدير  قبل تقديمها الى من أجل اقرارهاعلى الجمعية العمومية 

 الخارجي تقرير المراجع  -٤

 ىورأ.  ٢٠٠٤  من أي تحفظات في البيانات المالية للمنظمة لـسنة         رأيا خاليا  مراجع الحسابات الخارجي     قدم  ١-٤
، ونتائج العمليـات الماليـة، وأن       ٣١/١٢/٢٠٠٤وضـع المالي للمنظمة كما كان في       أن هـذه البيانات الماليـة قد مثلت ال      

 من خالل هذه البيانات المالية المدققة قد نفذت في جميع جوانبها المهمة طبقا للنظـام               امالت المنظمة التي نمت الى علمه     مع
 .المالي لاليكاو والسلطة التشريعية المنوطة بالمنظمة

بعـض   أيضا عن نتائج فحص نخبة من أنـشطة المنظمـة، وقـدم           ابات الخارجي تقريرا     مراجع الحس  وقدم  ٢-٤
تعليقات األمين العام علـى تقريـر مراجـع الحـسابات الخـارجي،      ) د(ويتضمن المرفق .  توصيات لتنظر فيها المنظمة  ال

 .تلك التوصياتواالجراءات المعتزم اتخاذها لتنفيذ 

 المجلس االستعراض الذي أجراه  -٥

لمنظمـة للـسنة     البيانـات الماليـة ل     ٣-١٣، استعرض المجلس طبقـا للقاعـدة الماليـة          ١٣/٦/٢٠٠٥في    ١-٥
ونظر المجلس أيضا في تعليقات األمين العام علـى  ).  Doc 9858(، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي عنها ٢٠٠٤ المالية

عام بشأن حالة تنفيذ التوصيات التي قـدمها مراجـع   ، وكذلك تقرير األمين ال))د(المرفق  (تقرير مراجع الحسابات الخارجي     
الحـسابات  ،  وبعد النظر بدقة في البيانات المالية وتقريـر مراجـع             ))ه(المرفق  (في السنوات السابقة    الخارجي  الحسابات  

 .الخارجي، وافق المجلس على احالة الوثيقة المذكورة واالجراءات المقترحة على النحو الوارد أدناه

 ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ



APPENDIX A

STATEMENT OF APPROPRIATION AND EXPENDITURE
BY MAJOR PROGRAMME - 2004

(in United States dollars)

(1)   (2)   (3) (4) (5) (6) (7)

Approved Carried-over Transfers Defer Total Expenditure at Unobligated
Appropriations from prior among Major to 2005 Adjusted Budget Rate Balance at

year Programmes (Fin. Reg. 5.11) Appropriations  31 December 2004
(Res. A33-23) (C 170/11, C172/18) (Fin. Reg. 5.10) (C 173/9)

Major Programmes (1)+(2)+(3)+(4)  (5) - (6) 

I. General Policy and Direction 1 437 000  494 192 ( 193 000) ( 50 000) 1 688 192 1 552 285  135 907

II. Air Navigation 8 765 000  730 493 ( 401 000) ( 53 000) 9 041 493 9 035 984  5 509

III. Air Transport 4 750 000  251 570 ( 306 000) ( 46 000) 4 649 570 4 648 904   666

IV. Legal  810 000  7 660  82 000  899 660  899 430   230

V. Regional and Other Programmes 15 411 000  84 867 1 133 000 ( 12 000) 16 616 867 16 591 683  25 184

VI. Administrative Support  22 726 000  179 995  51 000 22 956 995 22 897 164  59 831

VII. Finance, External Relations/Public   
 Information and Programmes   
 Evaluation, Audit and Management Review 3 479 000  179 211 ( 366 000) ( 140 000) 3 152 211 2 908 142  244 069

VIII. Universal Safety Oversight 
   Audit Programme 1 016 000  3 594 (  717) 1 018 877 1 018 877   

58 394 000 1 931 582   ( 301 717) 60 023 865 59 552 468  471 397

VIII. Universal Safety Oversight (remainder of Continuation)
  Audit Programme to be Funded
  by Cash Surplus 2 062 000  592 495 (1 676 582)  977 913  871 837  106 076

60 456 000 2 524 077 (1 978 299) 61 001 778 60 424 305  577 473

Approved Actual
Estimate Receipts

Miscellaneous Income 4 327 000 5 787 016

NOTE: A
36-W

P/76
A

D
/14

A
ppendix A

In accordance with Assembly Resolution A33-23, the positive difference between the budget rate of CAN $1.54 to US $1.00 and the average forward rate of CAN $1.556 to US $1.00 amounting   
to $ 260 000 has been transferred to the AVSEC Enhanced Mechanism.

Expenditure in Canadian dollars is reflected at the budget rate of CAN$ 1.54 to US$ 1.00. 
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APPENDIX B

MEETINGS 2004
STATEMENT OF EXPENDITURES (*)

(IN UNITED STATES DOLLARS)

(1) (2) (3)

Total
 Site Budget Expenditures

MAJOR PROGRAMME I - GENERAL POLICY AND DIRECTION  526 000       

Language Provision (LC/32;  FAL/12; GREPECAS) 173 807             
35th Session of the Assembly  463 261              

MAJOR PROGRAMME II - AIR NAVIGATION  57 000         

Panel Meetings: - CAEP/6 Montreal 18 835               
- SCRSP/1 Montreal 4 956                 

SADISOPSG/9 Dakar 6 309                 

MAJOR PROGRAMME III - AIR TRANSPORT  165 000       

Panel Meetings: - ANSEP/5 Montreal 3 871                 
AVSEC Panel - AVSECP/16 Montreal 3 594                 
Workshops/Seminars - Regulatory Policy Seminar Port of Spain 9 252                 

- FEPW Nairobi 13 484               
- FEPW Bangkok 6 113                 
- ICAO/IKSANO Kyiv 5 524                 

REG TFG - APA TFG Bangkok 7 668                 
- MER TFG Cairo  525                   

TAG/MRTD/15 Montreal  585                   
AH-DE/15 Montreal 1 794                 
IETC/5 Montreal 1 717                 
FAL/12 Cairo 73 318               

MAJOR PROGRAMME IV - LEGAL  25 000         

LC/32 Montreal 9 550                 

MAJOR PROGRAMME V - REGIONAL AND OTHER PROGRAMMES  348 000       

Planning Groups: - EANPG/46 Paris  5 271                  
- NAT SPG/40 Paris  750                   
- APANPIRG/15 Bangkok 7 396                 
- RASMAG/1 Bangkok  112                   
- ADS-BTF/2 Bangkok  54                     
- ATNTTF/6 Bali -                          
- FDTF/1 Bangkok  79                     
- CNS/MET SG/8 Bangkok  163                   
- ATM/AIS/SAR/SG/14 Bangkok  124                   
- ARNR/TF/1 Bangkok  39                     
- RASMAG/2 Bangkok -                          
- ATNTTF-WG/11 Bangkok -                          
- MIDANPIRG CNS/MET SG/6 Cairo 1 759                 
- AOP SG/4 Cairo  238                   
- ATM/SAR/AIS SG/7 Cairo  196                   
- ATM/CNS/SG/3 Rio de Janeiro 11 637               
- NAT EFG/8 Washington 1 898                 
- ICOM Moscow 5 490                 
- ATMGE/1 Paris  72                     
- RDGE/1 Paris  136                   
- RDGE/2 Paris -                          
- NAT SARSIG/2 Ottawa 1 851                 
- NAT EFG/9 Copenhagen 1 002                 

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

Total
 Site Budget Expenditures

Planning Groups (cont'd): - RPM VSAT Networks Integration Johannesburg 2 195                 
- AFI VSAT Networks Integration Dakar  81                     
- IAVWOPSG/1 Bangkok 13 148               
- Coordination meeting Amman 1704
- TFSG/1 Cairo 203
- CNS/ATM HR Planning & Training TF/1 Cairo  50                     
- ACP WG/F Nairobi 1 978                 

Implementation Meetings: - NAT IMG/24 Prestwick 1 682                 
- NAT ATMG/24 Gander 2 811                 
- OLIMP/6 Paris  218                   
- OLIMP/7 Athens 2 731                 
- NAT FIG/11 Ottawa 1 677                 
- NAT IMG/25 Reykjavic 2 760                 
- RVSM/TF/21 Bangkok  72                     
- EMARSSH-OYR Bangkok -                          
- SEACG/11&FIT-SEA/1 Bangkok  128                   
- DRTF/2 Bangkok -                          
- BBACG/15 & FIN-BOB/4 Bangkok  44                     
- RVSM/TF/22 Bangkok  39                     
- SCM RVSM Japan/Republic of Korea Bangkok  39                     
- RVSM TF/11 Cairo  115                   
- RNP/RNAV TF/7 Cairo  139                   
- GNSS TF/4 Cairo  139                   
- E/CAR/IWG/28 Montserrat 4 938                 
- C/CAR/WG/4 Dominican Republic 5 092                 
- C/CAR/DCA/7 Puerto Rico 6 101                 
- E/CAR/DCA/19 Bridgetown 4 375                 
- ACG/4 Mexico 5 684                 
- AVSEC/COMM/3 Santiago 1 702                 
- GREPECAS/12 Havana 31 167               
- RVSM TF/3 Nairobi  399                   
- WGS-84 Dakar 2 681                 
- SAT/11TF/TWG/RRSG Rio de Janeiro 3 790                 
- DGCA/2 Cotonou 6 764                 
- SAT/11TF 1 Rio de Janeiro 1 821                 
- SAM 93/03 ATM Multilateral Lima -                          
- EAST CAR NE Lima -                          
- SAR/2 Lima 4 836                 
- CAP/DGA/91 Panama 3 153                 
- AIS/MAP TF/2 Cairo  151                   
- ATS Incident Analysis TF Cairo  25                     
- ANS WG/1 Cairo -                          
- CORVSM Paris  223                   
- AFI ATN Routing Directory Nairobi  545                   
- AFI/ATS Providers/2 Johannesburg -                          
- AFI/MID/RVSM Interface Gigiri 1 155                 
- RVSM TF/5 & Stakeholders Dakar 6 292                 
- RVSM TF/5 Dakar -                          

Seminars and Workshops: - Seminar on Amendment 73 to Annex 3 Niamey 1 266                 
- AFI RVSM TF/3 & AFI RVSM Seminar Nairobi 3 476                 
- MID Regional Workshop on Training of 

    Aerodrome Inspectors Cairo 1 622                 
- Workshop on Development of Business Case for

    CNS/ATM Implementation in the MID Region Cairo  176                   
- MID AIS/MAP Seminar/2 Cairo 1 893                 
- Aerodrome Inspector Seminar Buenos Aires 2 112                 
- Workshop of Internal Audits for ATS in SAM Region Lima 1 673                 
- CAR/SAM Seminar on RWY incursions and ATS

    Safety Management Santiago 4 050                 
- Business Planning Workshop Mexico 1 509                 
- WAFS Seminar Lima 3 627                 
- Aeronautical Frequency Management Seminar Nairobi  989                   
- RVSM Seminar Nairobi 2 613                 
- ICAO AFI Runway Safety & ATS Safety

    Safety Management Seminar Nairobi 3 299                 

1 121 000     993 585             

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

  التعاون الفني
  تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية

  ونفقاتهابيان الميزانية المعتمدة 
  )٢٠٠٤ (لسنة  غير المخصصهاورصيد

  )بالدوالرات األمريكية(

    
  الميزانية المعتمدة
في الجمعية 
  العمومية

  
 المنقحةالميزانية 

  ١ ٢٠٠٤ لسنة

  
  ايرادات/نفقات
  ٢٠٠٤ سنة

   غيرالرصيد
 فيالمخصص 

  الميزانية المعتمدة

          النفقات/االعتمادات
      

الحادي البرنامج الرئيسي 
  عشر

521000 4 000 375 6  343 754 5  657 620  

         
         

    6 310 666 6 607 000 3 778 000  االيرادات
    556 323 232 000  )743 000(  )العجز(أو فائض ال
  
  ).C-DEC 173/4محضر القرارات  (173اعتمد في دورة المجلس   ١

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )د (المرفق

  تعليقات من األمين العام على تقرير مراجع الحسابات الخارجي
طبقا للقرار المتخذ في الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العمومية، أدرج المجلس في تقريره االجراءات التي  - ١

ويتضمن . توصيات الموضوعية التي وردت في تقرير مراجع الحسابات الخارجييعتزم األمين العام اتخاذها ردا على ال
هذا المرفق تعليقات األمين العام واالجراءات التي يعتزم اتخاذها ردا على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة 

 ).١( بصيغته الواردة في االضافة رقم ٢٠٠٤المالية 

 .تقرير المراجع الخارجيرتبت التعليقات التالية حسب ترتيب  - ٢

 )١٨ الى ٩الفقرات (نتائج التدقيق  - ٣

 باعادة النظر في سياسات ٢٠٠٢أوصت السيدة المراجع الخارجي في تقريرها عن سنة ): ب١٠في الفقرة  ١- ٣
لكن االشتراكات ما .  االيكاو المحاسبية لتضمينها نصا يتعلق بتحصيل االشتراكات المقررة التي طال التأخر في تحصيلها

 من ١٢وقد ناقش المجلس هذا الموضوع في الجلسة .  أن تعتمدها الجمعية العمومية، تصبح التزامات على الدول المتعاقدة
، وأحاط علما بمالحظات اللجنة المالية بأن النص الذي أوصت المراجع الخارجي بادراجه لن يضيف شيئا ١٦٩دورته 

وقد أوصت .   الواردة فيها معروضة بصراحة على األطراف المعنيةيذكر على فائدة البيانات المالية ألن المعلومات
 وشددت على أن غياب نص من هذا القبيل معناه أن ٢٠٠٣المراجع الخارجي مرة أخرى بنفس الشيء في تقريرها لسنة 

وقد .   المدينةالمنظمة تقدم تقارير عن أوضاع مالية مضللة وأن ادراج هذا النص لن يؤثر على الصفة القانونية للحسابات
 . ولم يقرر تغيير السياسات المحاسبية١٧٢ من دورته ١٨ناقش المجلس هذا الموضوع مرة أخرى في الجلسة 

 . أدناه٥-٣انظر في الفقرة ):  ج١٠الفقرة  ٢- ٣

وسوف تدون مبيعات المطبوعات حسب .  تمت االحاطة علما بتوصية المراجع الخارجي): د١٠الفقرة  ٣- ٣
وسيعاد النظر أيضا في تأثير فكرة االحتياط للحسابات المشكوك فيها، وذلك .  ٢٠٠٥سابات سنة االستحقاق ابتداء من ح

 . أدناه٤-٣عند اعادة النظر في طريقة عرض البيانات المالية حسب المذكور في الفقرة 

اء تطورت السياسات المحاسبية وطريقة عرض البيانات المالية على مر الزمن، حسبما ج: ١٢ و١١الفقرتان  ٤- ٣
في تقرير المراجع الخارجي، للوفاء بأغراض واحتياجات محددة ولمراعاة الطبيعة الفريدة من نوعها التي تتميز بها 

وبالنظر الى كثرة الصناديق الجديدة، وتوخيا لتحسين الكفاءة، تعي األمانة العامة الحاجة الى التوحيد . صناديق جديدة كثيرة
وكان .  الموحدة على جميع الصناديق، وضرورة تحسين طريقة عرض البيانات الماليةالقياسي وتطبيق المبادئ المحاسبية

،  لكنه أرجأ ذلك لعدة ١٧٤األمين العام يعتزم بالفعل أن يقدم اقتراحات بشأن هذا الموضوع الى المجلس في دورته 
اعد المحاسبة التي تدون النفقات أسباب، أولها أن األمم المتحدة تدرس من جديد حاليا السياسات المحاسبية من حيث قو

بموجبها، علما بأن تدوين النفقات هو المجال الذي يوجد حوله معظم االختالف في السياسات المحاسبية، ولذلك فمن المفيد 
والسبب الثاني هو أنه عند اقرار .  أن تنتظر االيكاو نتائج تلك الدراسة قبل النظر في ادخال أي تغييرات على سياستها

واذا .  ام المالي الجديد سيكون من األكفأ تطبيق سياسات محاسبية موحدة على مختلف فئات الصناديق بقدر االمكانالنظ
أقرت االيكاو حال وضعته منظمة أخرى في األمم المتحدة لعادت عليها فوائد ملحوظة من االلتزام بقواعد المحاسبة 

تظار من باب الحذر الى حين اختيار النظام المالي قبل تحديد ولذلك فال بد من االن.  المنصوص عليها في ذلك الحل
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والسبب األخير هو أن الموارد المحدودة المتاحة حاليا .  التنقيحات التي ينبغي ويمكن اجراؤها على السياسات المحاسبية
رنامج التعاون الفني لقسم خدمات المحاسبة، والتي أصيبت بالهزال من جراء كثرة فتح الصناديق الجديدة وازدياد حجم ب

ومع .  وكمية العمل الضروري العداد النظام المالي الجديد، كلها أمور تحد من امكانية القيام بأي مهام جديدة مهدرة للوقت
 .ذلك فان األمانة العامة ستعمد بالتعاون مع المراجع الخارجي الى تخطيط التغييرات وتنفيذها حسب االقتضاء

 توافق األمانة العامة على المالحظات والتوصيات التي قدمتها السيدة المراجع : ١٤ و١٣و) ج١٠الفقرات  ٥- ٣
وقد شرعت المنظمة بالفعل في اتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجة مواطن الضعف التي حددتها السيدة المراجع .  الخارجي

وبالرغم من هذا العد كان .  ة السابقةالخارجي، واالستفادة من الدروس التي أسفر عنها عد البنود على الطبيعة في اآلون
 دوالر ١٥٠٠من المعتزم أصال أال يتجاوز األصول المصنفة في عداد الممتلكات المعمرة، أي البنود التي تربو قيمتها على 

فة أو التي تعتبر بنودا خاصة، تقرر بعد ذلك تمديد العمل بهذه الممارسة لتشمل جميع األصول، بما فيها البنود غير المصن
 بند ١٧ ٧٠٠ويوجد في الوقت الراهن حوالي .   دوالر١٥٠٠في عداد الممتلكات المعمرة، أي البنود التي تقل قيمتها عن 

وقد امتد وقت العد على الطبيعة لسبب رئيسي هو .   بند يخص الممتلكات المعمرة٢٩٠٠في قاعدة البيانات، منها حوالي 
وقد أنشأت المنظمة لهذا الغرض .  تكن قد سجلت على النحو السليم في الماضيتغير أماكن عدد كبير من البنود التي لم 

وبالرغم .  نظام كمبيوتر الدارة الجرد وفيه ضوابط متأصلة محدودة، وال سيما لمراقبة تلقيم البيانات والتحقق من صحتها
هذا النظام بنظام تجاري أقوى، أرجئ من أن مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية قد أوصى باالستعاضة عن 

وفي هذه األثناء، وتوخيا لاللتزام التام .  البت في هذا الموضوع الى حين شراء نظام مالي متكامل يشمل نموذجا للجرد
، أصبحت التدابير تتخذ ٢٠٠٥بمقتضيات المعايير المحاسبية المشتركة لمنظومة األمم المتحدة في موعد أقصاه نهاية سنة 

اعادة توزيع مهام العمل ) ٢.  ( الدارة الممتلكات المعمرة٢٠٠٥اصدار دليل في موعد أقصاه يونيو ) ١: (يق ما يليلتحق
وأولوياتها بحيث يمكن تكريس موظف واحد مدرب ومتفرغ الدارة الجرد الى حين االلتزام بمقتضيات المعايير المحاسبية 

ترشيد االجراءات من ) ٤.  (يع البنود التي تغيرت أماكنها وأعيد توزيعهاتحديد ومضاهاة جم) ٣.  (لمنظومة األمم المتحدة
التحقق المستقل من دقة جميع البيانات المدرجة في قاعدة ) ٥.  (أجل تسجيل جميع المشتريات الجديدة وحركة الممتلكات

 .التحقق على الطبيعة بصفة دورية وفي نهاية كل سنة من جميع األصول) ٦.  (البيانات

 ٢٠٠٤مالحظات الناشئة من تدقيق األداء لسنة ال - ٤

 )٤٨ الى ١٩الفقرات ( عن ادارة مشاريع التعاون الفني ٢٠٠٢متابعة تقرير سنة  ١- ٤

 ٢٠٠٤بينت السيدة المراجع الخارجي في تقريرها أنها راجعت في اطار تدقيق حسابات سنة :  ١٩الفقرة  ١-١- ٤
 أن ادارة التعاون الفني كانت تعمل في سنة ٢٧في الفقرة والحظت .  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣عشرة مشاريع استهلت في السنتين 

ألن "ويسعدنا أن نالحظ أنها أعربت عن ارتياحها عموما .   بلد١٠٠ مشروع في نحو ٢٠٠ على تنفيذ أكثر من ٢٠٠٤
 ".مشاريع التعاون الفني التي روجعت في هذه المتابعة كانت تدار طبقا لقواعد واجراءات االيكاو

حظت السيدة المراجع الخارجي أن عدة تغيرات قد أدخلت على برنامج التعاون الفني، ولكن ال:  ٢٦الفقرة  ٢-١- ٤
.  تحتاج الى التحديث) بما فيها قانون المشتريات(ما من سياسة موحدة وضعت للتعاون الفني، ورأت أن بعض األدلة 

 وستبذل جهود خاصة لالنتهاء من وضع ولذلك سيبدأ العمل بالتعاون مع األطراف األخرى في المنظمة في هذا االطار،
 .٢٠٠٥الصيغة المحدثة لقانون المشتريات في موعد أقصاه نهاية سنة 
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دلت هذه الفقرات على نقص المعلومات عن مسوغات المشاريع في الملفات التي :  ٣١ الى ٢٩الفقرات  ٣-١- ٤
 على تنفيذ أي مشروع اال بعد التأكد وجدير بالمالحظة أن الحكومات والمانحين اآلخرين ال يعتمدون الصرف.  روجعت

ولذلك فان مسوغات المشاريع تدرس دائما بعناية وتعرف .  من أن الحل المتفق عليه يعالج مواطن الضعف المحددة
.  بوضوح من جانب جميع األطراف المعنية، حتى وان كان يمكن التعبير عنها بطريقة أفضل في بعض وثائق المشاريع

 الحالة ألن ادارة التعاون الفني قد عمدت الى تحضير االجراءات الالزمة لمعالجة مسألة توثيق وقد تمت معالجة هذه
 .مسوغات المشاريع

ان تقييم مخاطر المشاريع، مثلما ورد في تقرير المراجع الخارجي، يدرس باستمرار :  ٣٤ الى ٣٢الفقرات  ٤-١- ٤
ومع ذلك فقد أحطنا علما بمالحظات المراجع .  ة المتواترةفي االجتماعات ثالثية األطراف وفي أثناء الزيارات الميداني

الخارجي بشأن هذا الموضوع، وسنعزز الفصل الذي يتعلق بتقييم المخاطر والذي يدرج في وثائق المشاريع ويشرح 
 .المخاطر والصعاب التي قد تثور عند تنفيذ المشروع

يد العناصر التي تحسب على أساسها تكاليف ان العمل يمضي قدما لالنتهاء من تحد:  ٣٨ الى ٣٥الفقرات  ٥-١- ٤
.  الدعم القابلة لالسترداد، وتحضير الخطوط التوجيهية التي تشرح كيفية تحديد وتوثيق هذه الرسوم القابلة لالسترداد

وجدير بالمالحظة أن وضع معدالت أدق .  وتعكف اآلن ادارة التعاون الفني على استعراض هذه الخطوط التوجيهية
 .الدعم أمر لن يتسنى اال بعد تنفيذ النظام المالي الجديد في االيكاولتكاليف 

في هذه األثناء دأبت المنظمة على تحميل تكاليف الدعم على المشاريع حسب مدى تعقيد كل مشروع ونوع  ٦-١- ٤
عم التي تحمل وترى ادارة التعاون الفني أن تكاليف الد.  نتائجه المتوخاة، وحسب االيرادات والنفقات في السنة السابقة

 .وهذا أمر واضح في النتائج المالية السنوية للعمليات.  على المشاريع هي التكاليف المدفوعة

فيما يتعلق بمالحظات المراجع الخارجي بشأن استعراض االتفاقات، جدير بالمالحظة :  ٤١ الى ٣٩الفقرات  ٧-١- ٤
في اتفاق المشروع، أما وثائق المشاريع فهي تتضمن أن جميع الشروط القانونية والمالية لمشاريع التعاون الفني تدرج 

وان كانت وثيقة المشروع عرضة للتعديل عدة مرات طوال تنفيذ المشروع، .  الوسائل الفنية واالدارية وميزانية المشروع
بات الجديدة هذا فضال عن أن وثائق المشروع الجديدة التي تحدد المتطل.  فان اتفاق المشروع يظل ثابتا طوال مدة التنفيذ

 سنة مضت منذ نشأة برنامج االيكاو للتعاون ٥٤وهكذا لم يكن من الضروري على مدى .  ترفق عادة باالتفاق بعد توقيعه
الفني، وبعد تنفيذ آالف المشاريع، توجيه طلب الى االدارة القانونية الستعراض وثائق المشاريع التي اعتمدها رئيس 

ومع ذلك ستعقد مناقشات مع مدير االدارة القانونية حول مالحظات المراجع .  مين العامالمجلس من حيث المبدأ ووقعها األ
 .الخارجي بشأن الوثائق التي يجب توفيرها

فيما يتعلق بالتوصيات الرامية الى الرصد وتقديم التقارير، من الجدير بالمالحظة أن :  ٤٥ الى ٤٢الفقرات  ٨-١- ٤
ي ادارة التعاون الفني للموافقة عليها كل ربع سنة، وأن تقارير هذه البعثات جداول البعثات تقدم من جانب جميع مسؤول

".  المراسالت وتقارير الترخيص: البعثات الموفدة من المقر"التي يحررها جميع المسؤولين توضع في ملف مستقل بعنوان 
هام التي قاموا بها، وكثير من هذه المهام ويقدم مسؤولو ادارة التعاون الفني أو المسؤولون االقليميون تقارير رسمية عن الم

وجميع هذه التقارير تتبع شكال موحدا وتتضمن معلومات تفصيلية عن أهداف كل بعثة، وخلفيتها .  يتعلق برصد المشاريع
األساسية، وموجز أنشطتها، وحاالت التأخير في التنفيذ ان وجدت، واالستنتاجات، باالضافة الى ذكر خط سير البعثة 

 .سؤولين الذين عقدت معهم مقابالتوالم
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بناء على تعليقات المراجع الخارجي يجري اآلن اتخاذ االجراءات الالزمة الدراج نسخ من جميع تقارير  ٩-١- ٤
هذا فضال عن أن التعليمات تصدر اآلن الى مسؤولي ادارة التعاون .  البعثات من اآلن فصاعدا في ملفات المشاريع المعنية

وتحقيقا لهذا .  بمهام في أي بلد ينفذ فيه مشروع بأن يكرسوا يوما كامال لمتابعة المشروع ورصدهالفني الذين يقومون 
 .الغرض يحصل المسؤولون قبل سفرهم على المعلومات الضرورية عن المشاريع المعنية

 )٥٨ الى ٤٩الفقرات (متابعة التقرير المقدم عن تحديث النظم المالية  ٢- ٤

  .األمين العام على مالحظات المراجع الخارجييوافق :  ٥٨ الى ٤٩الفقرات  ١-٢- ٤

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ه (المرفق

  ا المراجعحالة التوصيات التي قدمه
  الخارجي في السنوات الماضية

  مقدمة  -١

ترد في هذا التقرير المرحلي قائمة غير مدققة بالتوصيات التي قدمها المراجع الخارجي في السنوات السابقة   ١- ١
 معلومات  توصية قدمها المراجع الخارجي ولم تنفذ بعدوقد وضعت لكل.  ٣١/١٢/٢٠٠٣ات بشأنها لغاية ولم تتخذ اجراء

 سنة التقرير الذي وردت فيه التوصية، ورقم الفقرة في ذلك التقرير، ووصفا كامال لتوصية المراجع الخارجي، وتعليقا عن
المجلس بأن   وما أن يبلغ . لالنتهاء من تنفيذهاتاريخ المتوقعلا و،على التقدم المحرز في تنفيذ التوصية، وحالتها الراهنة

ملخص "في االحصاءات الواردة في ال تعرض هذه التوصية في الشرح التفصيلي الالحق، وانما تدرج توصية قد نفذت، 
  ".الخارجيالحسابات توصيات مراجع 
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  ١٩٩٨توصيات المراجع الخارجي في تقرير سنة   - ٢
    الجوي ـ برنامج االحصاءاتادارة النقل   ١-٢

سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  التوصية نصو

  التاريخ المتوقع  الحالة  التقدم المحرز في التنفيذ والتعليقات
  لتنفيذها

  :٦٣ ـ الفقرة ١٩٩٨  ٢-١-٢
أن تقوم ادارة النقل الجوي برصد منهجي للبرنامج وتقييمه 

المنتفعين بالبيانات لضمان والتماس التغذية المرتدة األوسع من 
احتفاظ برنامج االحصاءات بأهميته بالنسبة الى احتياجات الدول 

  .واحتياجات المنتفعين اآلخرين

 استعرضت الدورة التاسعة لشعبة االحصاءات برنامج ١٩٩٧في سبتمبر 
وبعد أن أصدر .  االحصاءات بأسره وأدخلت عليه عددا كبيرا من التغييرات

  :يلي ي تقريره قامت األمانة العامة بماالمراجع الخارج
باالضافة الى المطبوعات االحصائية المنتظمة قام قسم االحصاءات منذ )  أ

 ببيع تقارير احصائية مخصوصة على شكل الكتروني وقدم بذلك ١٩٩٨سنة 
  .  التغذية المرتدة الى االيكاو عن أهمية البرامج وكمية الطلب عليها

أ تشغيل قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة  بد٢٠٠٢في أكتوبر )  ب
 أصبح معظم مجموعات بيانات برنامج ٢٠٠٤ ومنذ بداية سنة.  الجديدة

واعتبارا من أبريل .  االيكاو االحصائي متاحة مباشرة على شبكة االنترنت
  . منتفعا أسماءهم للحصول على هذه الخدمة٤٣٠ سجل ٢٠٠٥

استبيانا بشأن جدوى برنامج االيكاو  وزعت االيكاو ٢٠٠٤في فبراير )  ج
وأبرزت .  المجلساألعضاء في الدول المتعاقدة على جميعلالحصاءات 

الجاري  برنامج االحصاءات اعتبرتاالستبيان أن غالبية الدول ذلك نتائج 
  .حتياجاتهاال ملبيا
استعالمات النقل الجوي مؤسسة  االيكاو مع أنشأت، ٢٠٠٤في سبتمبر )  د
)ATI (رسم لقاء لكل المنتفعين اآلخرين، مفتوحا على االنترنت اموقع 

 قاعدة بيانات تقديم الدليل على فائدة هذا الموقع ويواصل. اشتراك سنوي
 مقابل الحصول على لدفع أموالاحصاءات االيكاو واستعداد هذه األطراف 

  .هذه البيانات
توصية وعلى أساس أحدث االجراءات المتخذة تعتبر االيكاو أن تنفيذ 

ومع ذلك تواصل االيكاو رصد محتوى وقيمة .  المراجع الخارجي قد اكتمل
  .هذا البرنامج باستمرار

    تم التنفيذ
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سنة تقرير التدقيق، ورقم الفقرة   الرقم
  التوصية نصو

  التاريخ المتوقع  الحالة  التقدم المحرز في التنفيذ والتعليقات
  لتنفيذها

٣-١-٢   :٦٣ ـ الفقرة ١٩٩٨ 
أن تقوم ادارة النقل الجوي بالربط بين بيانات األداء الحالية وبين 

االجراءات المتخذة وما اذا ب المحرزلتحديد مدى التقدم  أنشطتها
  .ان األمر يقتضي النظر في اتخاذ اجراءات بديلةك

نجد من بين السمات األساسية للتطبيقات الجديدة لقاعدة البيانات االحصائية، 
وان وضع .  واستخدام الموارد البشريةالبيانات التي تقدمها الدولتتبع نظام 

ات البيانات على الخط المباشر عزز أهمية معالجة البيانات في حينها، أما سم
فتتيح التحسب بطريقة أفضل للفترات التي النظام هذا في المدرجة الرصد 

  .الموظفينتقتضي أكبر عدد من 

  تم التنفيذ

  حماية البيئة  ٢-٢

رقم الفقرة وسنة تقرير التدقيق،   الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

  :٧٢ـ الفقرة  ١٩٩٨  ١-٢-٢
 تواظبالى السياسات واالجراءات التي " نظام ادارة البيئة"يشير 
 هامنتجاتعلى االطالع على مدى التفاعل بين  المنظمة بها

 في مجال البيئة وتحقيق المستوى المستصوب من األداء وأنشطتها
ولقد تم القيام ببعض الجهود في المقر الرئيسي لتحديد . البيئي

فورات في الممارسات االدارية وتبديد الشواغل المزيد من الو
 البيئية، مثل ذلك أن موقع االيكاو على االنترنت يعد أداة مهمة

 الى موجهةالجهود أن  ولبث المعلومات على عموم الجمهور
لرغم من أن األمانة العامة وعلى ا.  اعادة تدوير الورق

مكونات البيئة، مازالت هذه البعض مكونات نظام ادارة  لديها
.  ةكاملة، وال يوجد توثيق منهجي ألساليب العمل الراهن  غير
بأن ينظر على وجه الخصوص في أوصينا األمين العام  وقد
  .نظام في األمانة العامة الدارة البيئة تنفيذ

أحدهما يشمل مسؤولية مالك :  تنقسم حماية البيئة في االيكاو الى قسمين
لخدمات الحكومية الكندية، واآلخر يشمل المبنى ووزارة األشغال العامة وا

والوزارة هي المكلفة بمراقبة جميع  ) االيكاو(مسؤولية مستأجر المبنى 
أما االيكاو فهي مستأجر، وكل نشاط تشارك .  المسائل البيئية لمبنى االيكاو

فيه في داخل المبنى وله عالقة بالبيئة يظل تحت سيطرة الوزارة 
  .المبنى ومالك

يكاو من جانبها بانشاء برنامج العادة تدوير الورق في مبنى وقامت اال
المكاتب والمطبعة واتخذت االجراءات الالزمة لترشيح الماء المستخدم في 

ودأبت على .  المطبعة بنظام ترشيح خاص قبل ضخه في مجاري البلدية
  .تحليل مياه المبنى لتضمن أنها مطابقة ألحكام بروتوكول كيوتو

ألشغال العامة الكندية أنشطة تشغيل وصيانة المبنى حسب تراقب وزارة ا
أحكام بروتوكول كيوتو التي شملت ممارسات الصيانة واستخدام المواد في 
أماكن العمل، والمنتجات الخطرة، وتوعية الهواء، والتخلص من القمامة، 

  .والصرف الصحي، وقياس الهواء والغازات في جو المبنى
جرة للمبنى تسهم مباشرة بقسط من عندها في ادارة ان االيكاو بوصفها مستأ

البيئة من خالل برنامجها العادة تدوير الورق وخفض استهالك الطاقة في 
مثل قاعات (المبنى طوال ساعات الراحة وساعات عدم استعمال األماكن 

  .في أيام معينة) االجتماعات

    تم التنفيذ
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  ادارة النقد  ٣-٢

رقم الفقرة ودقيق، سنة تقرير الت  الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

  :٨٩ ـ الفقرة ١٩٩٨  ٥-٣-٢
جراءات في حينها، االتحديث نظام المحاسبة لتسهيل اتخاذ 

  .سيما الدفع في مواعيد االستحقاق وال

وستكون السيطرة . حاسبةتتخذ حاليا االجراءات الالزمة لتحديث نظام الم
وفي هذه األثناء، يجري رصد جميع .  على المدفوعات أفضل بنظام جديد

  .الفواتير مستحقة الدفع رصدا دقيقا لضمان دفع المبالغ في حينها

  ٢٠٠٦  في تقدم

  :٨٩ ـ الفقرة ١٩٩٨  ١٠-٣-٢
ادارة طريقتها في أن تنظر االيكاو في وضع مؤشرات ألداء 

  .النقد

دة النقدية في المقر محفوظة في حسابات تدر معدالت فائدة ان كل األرص
ودائع طويلة وتراقب األسواق بانتظام ويوضع كل فائض نقدي في . تنافسية

أما السياسات والممارسات الحالية الدارة النقد فهي . األجل لتحقيق فوائد أكبر
ممكن  قدر أدنىالتقليل الى ومخصصة لتحقيق أكبر قدر ممكن من االيرادات 

 مقارنة ال يتوقع أن تؤديهذه الظروف، ظل وفي . من مخاطر الخسارة
متوسط االيرادات النقدية مع مؤشرات السوق المعروفة الى قياس موضوعي 

 وضعت بالفعلوقد .  قيمة عمليةلهذه المقارنةكون تال يتوقع أن بل و
يا وتعتبر االجراءات المرعية حال. مؤشرات لنشاطات أخرى تتعلق بالنقد

  . مناسبة

 اتخاذ يعتزمال 
 اتاجراء
  ةاضافي

  

  ١٩٩٩توصيات المراجع الخارجي في تقرير سنة   -٣

  البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  ١-٣

رقم الفقرة وسنة تقرير التدقيق،   الرقم
  التوصية  نصو

 تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ

  لتنفيذها
  :٤٧ـ الفقرة ١٩٩٩  ١-١-٣

ضرورة حل المسائل الخاصة بالموارد في المقر الرئيسي 
 تدقيق مراقبة السالمة تزويد أنشطةوالمكاتب االقليمية من أجل 

  . بالموارد الضروريةالجوية

تعالج مسألة احتياجات هذا البرنامج الى الموارد من خالل استعارة الموظفين 
  .من الدول

  رة الثالثيةخالل الفت  في تقدم
٢٠٠٧-٢٠٠٥  

  :٤٧ـ الفقرة ١٩٩٩  ٢-١-٣
لبرنامج بأسرع ما يمكن لهذا اينبغي ضمان التمويل طويل األجل 

أدرجت لهذا البرنامج جميع األموال الضرورية في ميزانية برنامجية عادية 
  .١/١/٢٠٠٥ ابتداء من

    تم التنفيذ
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  . لتوسيع نطاقهتمهيدا

  :٤٧ ـ الفقرة ١٩٩٩  ٧-١-٣
أن تقوم وحدة تدقيق مراقبة السالمة الجوية بتنفيذ نظام ينبغي 

 يشكل أداة أساسية تتيح لالدارة معلومات مفصلة لضبط التوقيت
 استخدام الموارد، وبيانات مقارنة تخطيط دورات التدقيق عن

  .صنع القرارالمقبلة و

 خالل عمليات التدقيق األولى، ومع لضبط التوقيتلم يتم تنفيذ نظام رسمي 
وفي .  أمضوها في أداء مهامهمك سجل بعض المدققين األوقات التي ذل

 البعثات بحيث خطة ايفاد أدت التعليقات األولية الى تغيير هـذا االطار
ازدادت مدة و ،أصبحت توفد بعثة واحدة لكل دولتين بدال من ثالث دول

م أو يومي عمل في كل دولة، مما أتاح الوقت الالزعمل البعثة بمقدار يوم 
  . عمليات التدقيقالنجاز

مكلفون بتقييم الوقت الالزم النجاز عمليات متابعة التدقيق فرق رؤساء 
.  موعد ايفاد البعثات وفقا لذلكويحدد الجدول الزمني، وضعالتدقيق قبل 

 فيه تقييم عن مهمة الفريقتقريرا رئيس الفريق  يقدمفي نهاية كل بعثة و
  .لكيفية استخدام الوقت

 الزام رؤساء فرق التدقيق بتنفيـذ       سيسري شرط 
 الشامل  التجميعيهذا االجراء كجزء من النهج      

  .الجديد

  خالل الفترة الثالثية   في تقدم
٢٠٠٧-٢٠٠٥  

  ٢٠٠٠توصيات المراجع الخارجي في تقرير سنة   -٤

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

بغية وضع ميزانية برنامجية تراعي االحتياجات واألولويات االستراتيجية العالمية لاليكاو، ينبغي لألمانة :   بما يلي٤٠ في الفقرة ٢٠٠٠رجي في تقريره عن سنة أوصى المراجع الخا  
  :العامة أن تنظر في القيام بما يلي

رقم الفقرة وسنة تقرير التدقيق،   الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة  والتعليقات التقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

  :٤٠ ـ الفقرة ٢٠٠٠  ٢-١-٤
أن تنفذ وسيلة رسمية مثل التخطيط االستراتيجي أو اجراءات 
لقيام االدارة العليا باستعراض التحديات من أجل تحديد األهداف 
االستراتيجية بترتيب أهميتها في بداية تخطيط الميزانية 

  .البرنامجية

الجراءات الحالية أن تستعرض مجموعة االدارة العليا خطة العمل تستدعي ا
وقد شاركت . االستراتيجية والميزانية البرنامجية قبل تقديمها الى المجلس

يزانية المقترحة للفترة مجموعة االدارة العليا في استعراض الم
-٢٠٠٥فترة لحدد المجلس األهداف االستراتيجية لو. ٢٠٠٧-٢٠٠٥  الثالثية
٢٠١٠.  

  ٢٠٠٥نهاية سنة   في تقدم
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  :٤٠ ـ الفقرة ٢٠٠٠  ٤-١-٤

أن تقترح على المجلس اعداد معلومات شاملة عن أداء البرامج 
  .واألنشطة الرئيسية، وتقديمها الى المجلس بصفة منتظمة

يبلغ المجلس بانتظام بنتائج النشاطات التي تنفذ في اطار برامج محددة 
وتوضع اآلن .  ي جزءا من هذه العمليةويعتبر التقرير السنو.  ومختارة

اجراءات تقديم التقارير الى المجلس عن تقييم األداء العام حسب متطلبات 
 مصفوفة لألداء كجزء من عملية ويجري اآلن اعداد. الميزانية البرنامجية
  .التخطيط لألعمال

  ٢٠٠٥ سنة نهاية  في تقدم

  ادارة الموارد البشرية  ٢-٤

ينبغي لألمانة العامة أن تقوم بما يلي لتضمن أن االيكاو تتمتع باستمرار بقوى عاملة مختصة وقادرة على تحقيق : ، أوصى المراجع الخارجي بما يلي٢٠٠٠سنة رير تق من ٦٤في الفقرة   
  :أهدافها االستراتيجية

رقم الفقرة وسنة تقرير التدقيق،   الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  حالةال   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

  :٦٤ ـ الفقرة ٢٠٠٠  ٤-٢-٤
ضمـان توفيـر التمويل المالئم لتحسين ممارسات االدارة 

  .والتعيين

 لتقديم التقارير دوالر أمريكي ٥٠ ٠٠٠مبلغ  ٢٠٠٤في سنة  المجلس اعتمد
. االدارة التنفيذيةأعضاء  دوالر أمريكي لتدريب ٥٠ ٠٠٠ ومبلغ ،عن األداء

باالضافة الى .  دوالر أمريكي للتدريب اللغوي٤٥ ٠٠٠ مبلغ فضال عنهذا 
 عن األداء الى الموظفين تقديم التقارير حلقة عمل بشأن تم تنظيمذلك، 
 ادارة عن والى عدد محدود من المديرين بعد تنظيم حلقة عمل ينالتنفيذي

ألعضاء االدارة  حلقة عمل ونظمت مؤخرا. يلجالمشاريع في جامعة ماك
 حلقات عمل تبينت ضرورة تنظيمنتيجة لآلراء التي تم تلقيها، و. التنفيذية

 مشابهة لعدد أكبر من الموظفين على المستويين االداري والتنفيذي في
  .٢٠٠٥ سنة

تم التنفيذ جزئيا 
  في تقدم -

  ٢٠٠٥ديسمبر 

  تكنولوجيا المعلومات  ٣-٤

رقم الفقرة وسنة تقرير التدقيق،   الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

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

في وسوف تحتاج المنظمة . الحالة علمها بإلحاحعلى الرغم من 

. جديدالنظام هذا القيادة عملية تطوير ب متفرغلقد كلف مدير مشروع 
 األموال الالزمة للنظام ن للجمعية العموميةو الدورة الثالثة والثالثواعتمدت

 ذلك بقرارهان للجمعية و الدورة الخامسة والثالثوأيدت، المالي األساسي

  ل الفترة الثالثيةخال  تم التنفيذ جزئيا
٢٠٠٧-٢٠٠٥  
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رقم الفقرة وسنة تقرير التدقيق،   الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

كفاءات لتنفيذ  وقيادات لهذا المشروعالى التمويل والى هذا الصدد 
  .نظم المعلومات العصرية

لتوفير واتخذت التدابير ).  أدناه للتفاصيل٢-٣-٤قرة انظر الف. (٣٢- ٣٥
وقد . عمل على تطوير النظام الجديد وتنفيذهللخبراء المجاالت الوظيفية 
 كبار الموظفين لرصد المشروع وتقديم منأنشئت مجموعة توجيهية 

  .المشورة الى األمين العام بشأن عدد من المسائل والحلول البديلة

  :٨٢ ـ الفقرة ٢٠٠٠  ٢-٣-٤
ينبغي لاليكاو أن تعيد النظر في األولوية التي أعطتها لتبديل 

  :والشروط التالية ضرورية للنجاح. النظم المالية الحالية
للصرف على البرمجيات بالتمويل الالزم مبادرة التجديد تزويد 

  .ة في المستقبلوالتدريب، وعلى التحديثات والصيان

، بتحويل مليوني دوالر من ٣٢-٣٥قرارها أذنت الجمعية العمومية في 
 التابع ، في صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيليةالمتراكمةاألموال 

 الى صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،لبرنامج التعاون الفني
وسيستخدم . المرتبطة بهم  والنظام الماليتمويل جزء من تكلفة تحديث النظل

المقدرة بأربعة والمبلغ المحول لدفع التكلفة الكاملة للنظام المالي األساسي 
لمجلس لوقد أذنت الجمعية العمومية أيضا . ماليين من الدوالرات األمريكية

حساب حوافز تسوية االشتراكات التي طال تأخرها الى بأن ينقل من 
تصاالت ما يكون متوافرا ومناسبا من صندوق تكنولوجيا المعلومات واال

 تمحيص، وذلك بعد المرتبطة به والنظم ام المالياألموال لتمويل تحديث النظ
وستعرف الموارد المطلوبة .  ومراعاة احتياجات المنظمةالتقديريةالتكاليف 
عطاءات االنتهاء من النظر مليا في  بعد التقديرية لهذا المشروعوالتكلفة 

بما في ذلك قد درست تماما  أن تكون البدائل األخرى الموردين، وبعد
  .التعاون مع منظمات أخرى

  ٢٠٠٦  تم التنفيذ جزئيا

  :٨٢ ـ الفقرة ٢٠٠٠  ٣-٣-٤
قيادة قوية من جانب االدارة العليا، ودعم قوي من الدول 

  .المتعاقدة، والشراء من جانب المنتفعين

 النظم الجديدة ستراعى وعند تنفيذ. مستمرةتتعلق هذه التوصية باجراءات 
ورئيس فرع الشؤون المالية هو صاحب المسؤولية العامة عن . جميع القواعد
ويشارك األمين العام ومجموعة االدارة العليا والمنتفعون . هذا المشروع

قد  و. وتنفيذهواعداده  هذا النظام لشراءالرئيسيون في كل المراحل الحرجة 
مديرين ال مجموعة توجيهية تتألف من ٢٠٠٤أنشأ األمين العام في يوليو 

لهذا لالشراف على التخطيط والتطوير والتنفيذ المتواصل األقسام ورؤساء 
وهذا المشروع يمضي قدما وتقدم التقارير عنه بانتظام الى .  المشروع
  .المجلس

    تم التنفيذ

  :٨٢ ـ الفقرة ٢٠٠٠  ٥-٣-٤
الرامية الجهود ودعم ادخال تغيير على استراتيجية االدارة لحشد 

  . الى نظام جديد عصريالى االنتقال

ــرة    في تقدم  . وتنفيذهواعدادهستنفذ هذه التوصية عند شراء هذا النظام  ــالل الفت خ
  الثالثية
٢٠٠٧-٢٠٠٥  
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  ٢٠٠١توصيات المراجع الخارجي في تقرير سنة   -٥

  مشاريع اتفاقات الخدمات االدارية  ١-٥

قرة رقم الفوسنة تقرير التدقيق،   الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

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

  .واالجراءات التي ينبغي أن تتبع لتعويض موظفي المشروع

 الموظفين مشاريعدليل " بعنوان أعدت وأصدرت ادارة التعاون الفني وثيقة
والنظام األساسي  ويتضمن هذا الدليل سياسات شؤون الموظفين.  "الوطنيين
الدليل هذا ويوفر .  مكاتب البعثاتلكي تلتزم بها وقانون الخدمة للموظفين

، بما في ذلك الرواتب والبدالت اريعموظفي المشلتعويض القواعد المحددة 
  .والمزايا

    تم التنفيذ

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

رقم الفقرة وسنة تقرير التدقيق،   الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

  :٧٢ ـ الفقرة ٢٠٠١  ١-٢-٥
 أن يضع اجراءات رسمية الستعراض خططينبغي لألمين العام 

 هذا يشارك فيوينبغي أن  .  بصفة سنوية مكتب اقليميكل
ن عن كل ادارة في المقر الرئيسي، وأن يركز واالستعراض ممثل

على النتائج المتوخاة والتكاليف المتوقعة لتحقيق هذه النتائج، حتى 
  .يتسنى تحديد األنشطة الواقعية ذات األولوية والموافقة عليها

قلق ويؤيد توصية المراجع الخارجي بشأن ان األمين العام يشاطر هذا ال
 مرة في  المكاتب االقليمية السبعةكلستعراض خطط ال  انشاء رسميةعملية
    .السنة

هذه وتحدد . وتمثل المكاتب االقليمية كلها جزءا ال يتجزأ من خطة األعمال
  .الخطة األولويات والنتائج المتوقعة واستخدام الموارد

سرها، بما فيها من مكاتب اقليمية، ستعرض على ان خطة أعمال المنظمة بأ
ومازال العمل جاريا على اعداد االطار الالزم . ٢٠٠٥المجلس في يونيو 

وستطبق نتائج هذا .  ٢٠٠٥الدارة األداء، وسيكتمل هذا العمل في أغسطس 
  .العمل فيما بعد على المكاتب االقليمية

  ٢٠٠٥ديسمبر   في تقدم

  :٧٢ ـ الفقرة ٢٠٠١  ٢-٢-٥
 االقليمية تقارير عن النتائج والتكاليف أن تقدم المكاتبينبغي 

 األنشطة الرئيسية مثل تخطيط في جميع عن الخطط واالختالفات
وتنفيذ المالحة الجوية، وتخطيط النقل الجوي، ومبادرات تحسين 

ويمكن أن ينطبق ذلك على التقارير الداخلية . الشؤون االدارية
 وفي التقرير السنوي الذي يقدم السنةعلى مدار للمقر الرئيسي 

  .الى الجمعية العمومية

بالنسبة لتقديم التقارير عن النتائج والتكاليف واالختالفات عن الخطط في 
في اطار  هذه التوصية سيكتمل تنفيذجميع األنشطة الرئيسية في األقاليم، 

ازال   وم.عمال المكاتب االقليميةفي خطة أ األداء القسم المخصص الدارة
العمل جاريا على اعداد االطار الالزم الدارة األداء، وسيكتمل هذا العمل في 

  .وستطبق نتائج هذا العمل فيما بعد على المكاتب االقليمية.  ٢٠٠٥أغسطس 

  ٢٠٠٥ديسمبر   في تقدم
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  ٢٠٠٢توصيات المراجع الخارجي في تقرير سنة   -٦

  مشاريع التعاون الفني  ١-٦

رقم الفقرة ويق، سنة تقرير التدق  الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

  :٧٨ الفقرة – ٢٠٠٢  ٣-١-٦
المصاريف ينبغي تقديم معلومات ووثائق كافية بشأن معدل 

تتبعها طوال و ، مرحلة تخطيط المشروعاالدارية التي تحمل على
  .في حينهاعنها ر  التقاريوتقديمالمشروع مدة 

ي، تجري  مشاريع التعاون الفنالتي تسترد منرصد التكلفة الفعلية ل توخيا
بعينها سنة كل  المشاريع المنفذة في جميعاليرادات االيكاو بانتظام تحليال 

تكاليف الخدمات صندوق  المدفوعة من ذات الصلة وتقارنها بالنفقات
المعلومات هذه وتوفر . عالمشرو حسب كل فئة من فئات االدارية والتشغيلية

بالزيادة أو النقصان ( االدارية المصاريف مستويات لتسوية أساسا الموثقة
 ةالمتعلقة بمشاريع الصناديق االئتمانية ومشاريع خدم) حسب االقتضاء

  .  ومشاريع اتفاقات الخدمات االداريةمشتريات الطيران المدني
 أكملت ادارة التعاون الفني عملها على ريثما يتم تنفيذ نظام المحاسبة الجديد،

 لتحديد المصاريف توجيهيةتحديد عناصر تكاليف الدعم، واقترحت خطوط 
االدارية القابلة لالسترداد وتقوم حاليا ادارة التعاون الفني باستعراض هذه 

  .التوجيهيةالخطوط 
تتبع ولتحديد معدل المصاريف االدارية القابلة لالسترداد تحديدا أدق ينبغي 

التكاليف االدارية، ولن يكون ذلك ممكنا إال بتنفيذ نظام مالي مالئم في 
  .االيكاو

  ٢٠٠٥  في تقدم

  :٧٨ الفقرة – ٢٠٠٢  ٤-١-٦
  :ينبغي تحسين تقييم مخاطر المشاريع بالطرق التالية

تحديد جميع المخاطر المحتملة في مختلف مراحل   -
 .المشروع

ملة في المشاريع التي اجـراء تقييم رسمي للمخاطر المحت  -
تتضمن تقديم المساعدة لتنمية الموارد البشرية في الهيئات 

 . المدنيللطيرانالوطنية 

القيام بصورة دورية بتحليل جديد للمخاطر في حالة   -
  .المشاريع متعددة السنوات

فصال خاصا لتقييم االنمائي ألمم المتحدة ريع برنامج اتتضمن كل وثائق مشا
تدرس فيه المخاطر المحتملة عند بداية ملة في تنفيذ المشاريع، طر المحتالمخا

وتخضع المشاريع متعددة السنوات، . ه مختلف مراحل تنفيذوفيالمشروع 
، بانتظام ة االئتمانيالصناديق اتفاقات الخدمات االدارية واتفاقات وال سيما

كل في لمراجعة ثالثية األطراف تقوم بها الحكومة وااليكاو والنظراء مرة 
واذا كان . سنة، أو عند االقتضاء، وذلك بناء على طلب أي من األطراف

 يدرج في جدول أعمال االجتماع وتوثق  فانهموضوع المخاطر أساسيا
المناقشات ذات الصلة والتوصيات المحددة في تقرير المراجعة ثالثية 

  .األطراف الالحقة

    تم التنفيذ
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رقم الفقرة ويق، سنة تقرير التدق  الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

 كل االتفاقات أصبحتية،  وبناء على طلب االدارة القانونباالضافة الى ذلك
بشأن الزاميا  شرطا تتضمنعقود الشراء واالطارية للتعاون الفني 

 ويعفي بحيث يصبح المتعاقد مسؤوال عن التعويض على نفقته ،التعويضات
الدعاوى القضائية رفع  في حاالت هي وموظفيهاااليكاو من المسؤولية، 

واغفال االيكاو أو موظفيها والمطالبات والتبعات المالية الناجمة عن أفعال 
  .بوصفهم ينوبون عن الحكومات عند تنفيذ االتفاق أو العقد

          
  :٧٨ ـ الفقرة ٢٠٠٢  ٥-١-٦

 جودة معلومات مرتدة عنينبغي اتباع نهج رسمي للحصول على 
  . التي تقدم الى الدول المتعاقدةالشراءخدمات 

دار طلب رسمي الى الدول باصمكلف  قسم المشتريات الميدانية ان
 التي قدمتهارضاها عن خدمات المشتريات مدى  عن يستفسر فيهالمتعاقـدة 

 ٥٠٠ ٠٠٠ قيمتها مبلغ الخاصة التي تتجاوزااليكاو الى كل عمليات الشراء 
  .٢٠٠٥ يناير فيدوالر أمريكي 

    تم التنفيذ

) انكوكب(المكاتب االقليمية وال سيما مكتب آسيا والمحيط الهادئ   ٢-٦
  )باريس(ومكتب أوروبا وشمال األطلنطي 

رقم الفقرة وسنة تقرير التدقيق،   الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

  :١١٤ الفقرة – ٢٠٠٢  ١-٢-٦
خطط أن يضع اجراءات رسمية الستعراض ينبغي لألمين العام 

 هذا يشارك فيوينبغي أن .  فة سنويةكل مكتب اقليمي بص
 وأن يركز ،ن عن كل ادارة في المقر الرئيسيواالستعراض ممثل

، حتى  والتكاليف المتوقعة لتحقيق هذه النتائجالمتوخاةعلى النتائج 
  .والموافقة عليهايتسنى تحديد األنشطة الواقعية ذات األولوية 

قارير، على مستوى مجموعة بدأ العمل على مسألة ادارة األداء وتقديم الت
سيشكل االستعراض السنوي الرسمي . االدارة العليا، ووضع منهجية لتنفيذها

  ومازال العمل جاريا .للخطط جزءا من قسم ادارة األداء في خطة األعمال
على اعداد االطار الالزم الدارة األداء، وسيكتمل هذا العمل في أغسطس 

  .يما بعد على المكاتب االقليميةوستطبق نتائج هذا العمل ف.  ٢٠٠٥

  ٢٠٠٥ديسمبر   في تقدم
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رقم الفقرة وسنة تقرير التدقيق،   الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

  :١١٤ الفقرة – ٢٠٠٢  ٢-٢-٦
ينبغي توضيح أدوار ومسؤوليات المكاتب االقليمية، وتنقيح دليل 

  .المكاتب االقليمية وفقا لذلك واتاحته في شكل الكتروني

ل لدلي) مؤقتةال( الطبعة الرابعة وأصبحت دراسة المكاتب االقليمية اكتملت
الدليل هذا وستوضع اللمسات األخيرة على . جاهزةالمكاتب االقليمية 

  .٢٠٠٥ سنة  بحلول نهايةا الكترونيوسينشر

  ٢٠٠٥ديسمبر   في تقدم

  :١١٤ الفقرة – ٢٠٠٢  ٣-٢-٦
ينبغي للمكاتب االقليمية اصدار تقارير عن النتائج والتكاليف 

ة مثل ومدى االختالف عن الخطط، وذلك لكل األنشطة الرئيسي
تخطيط وتنفيذ المالحة الجوية، وتخطيط النقل الجوي، ومبادرات 

وهذا ينطبق على التقارير الداخلية .  األساليب االداريةتحسين 
، وعلى التقرير السنوي خالل السنةالتي تقدم الى المقر الرئيسي 
  .الذي يقدم الى الجمعية العمومية

. ة عن المكاتب االقليمية تقديم التقارير الشهرية الصادرتحسنت عملية
وأصبحت تقارير المكاتب االقليمية تصل بانتظام أكبر وتحتوي معلومات 

ومازال العمل جاريا على اعداد االطار الالزم الدارة األداء، وسيكتمل . أكثر
وستطبق نتائج هذا العمل فيما بعد على .  ٢٠٠٥هذا العمل في أغسطس 

  .المكاتب االقليمية

  ٢٠٠٥ديسمبر   في تقدم

  :١١٤ الفقرة – ٢٠٠٢  ٤-٢-٦
 في التقارير الشهرية التي تقدمها أن تبينينبغي للمكاتب االقليمية 

ميزانياتها خطط  في ما هي المكاسب التقديريةالى المقر الرئيسي 
وال بأس من أن تنشر هذه المنجزات .   الفعليةوما هي المكاسب

   .بب فيهاومعها شرح مالئم للسفي التقرير السنوي للمجلس 

صدرت عدة نشرات صحفية عن منجزات البرامج االقليمية وعن مكاسب 
.    وقد نشرت هذه المنجزات في التقرير السنوي للمجلس.جهود التنفيذ

وستوضع هذه المهمة في االعتبار عند صياغة خطة األعمال وادارة األداء 
  .للمكاتب االقليمية

  ٢٠٠٥ديسمبر   في تقدم

  ٢٠٠٣ الخارجي في تقرير سنة توصيات المراجع  -٧

  )داكار( مكتب أفريقيا الغربية والوسطى وال سيماالمكاتب االقليمية   ١-٧

رقم الفقرة وسنة تقرير التدقيق،   الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

  :١٢٦ الفقرة – ٢٠٠٣  ١-١-٧
 االقليمية لوضع مع المكاتبااليكاو ينبغي أن يعمل مقر 

 تحدد بمزيد من التفصيل دور المكاتب االقليمية بطريقةاألولويات 
 من الخطط ا جزءتشكل التي المشاريعفي تعزيز أو مساعدة 

  هذه األولويات التفصيليةتوفربحيث االقليمية للمالحة الجوية، 
  .قاعدة للمساءلة

 عمليات االدارة ستتحسنيسي الخامس لبرنامج الرئاعمال أ خطة بعد تنفيذ
تنفيذ ب والنهوض تحديد األولويات علىوستساعد خطة األعمال . الراهنة
، وستتحسن أيضا هذه  خطط المالحة الجوية العالمية واالقليميةمتطلبات

  . ذاتهاالخطط في حد

  ٢٠٠٥يونيو   في تقدم
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رقم الفقرة وسنة تقرير التدقيق،   الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

  :١٢٦ الفقرة – ٢٠٠٣  ٢-١-٧
لمجموعات االقليمية الى اشاد  مقر المنظمة االريسديينبغي أن 

 معالجة اآلثار وأن يبين لها كيفية، لهاللتخطيط قبل كل اجتماع 
 الدول التي وضعتهااألنظمة والمعايير تضارب المترتبة على 

المجموعات جميع لينظم اجتماعات وأن ومجموعات الدول، 
  . بين الحين والحين للتصدي للمشكالت العالميةاالقليمية

 تسفرومن المتوقع أن .  الشؤون االقليمية على هذه التوصيةيوافق مكتب
شكل التنسيق مع أقسام يو. الراهنةعملية االدارة عن تحسين خطة األعمال 

ادارة المالحة الجوية جزءا من االستعداد الجتماعات المجموعات االقليمية 
  .للتخطيط والتنفيذ

  ٢٠٠٥يونيو   في تقدم

  :١٣٣ الفقرة – ٢٠٠٣  ٣-١-٧
 والنتائج النواتج المعتزمة االيكاو سلسلة من تعدبغي أن ين

  .توفير قاعدة أفضل للمساءلةل بأهدافها المرتبطة

 عن ادارة األداء سيحسن وتقديم التقاريران اعتماد خطة األعمال 
 بخطة ٢٠٠٥  ومن المعتزم موافاة المجلس في يونيو .االيكاو  انتاجية
وما زال العمل .  تبها االقليميةالمنظمة بأسرها بما فيها مكا أعمال
على اعداد االطار الالزم الدارة األداء، وسيكتمل هذا العمل في  جاريا

  .٢٠٠٥أغسطس 

  ٢٠٠٥ديسمبر   في تقدم

  :١٣٣ الفقرة – ٢٠٠٣  ٤-١-٧
ينبغي أن تقوم االيكاو بتجميع االحصاءات وأن تقوم بتقييمات 

  .لتبين النتائج الفعلية لعملها

 وستنفذ وفقا ،لمراجع الخارجي على كل المكاتب االقليميةطبق توصيات انت
من خالل خطة ويتوقع أن تنفذ توصيات المراجع الخارجي تدريجيا . لذلك

وسترصد المنظمة من خالل نظام .  ٢٠٠٥األعمال التي ستكتمل في يونيو 
  .ادارة األداء النتائج الفعلية التي أنجزتها المكاتب االقليمية

  ٢٠٠٥ ديسمبر  في تقدم

  :١٣٣ الفقرة – ٢٠٠٣  ٥-١-٧
 عن النتائج في التقارير الشهرية التي يرسلها تقديم تقاريرينبغي 

الى الذي يقدمه المجلس المكتب االقليمي وفي التقرير السنوي 
  .الجمعية العمومية

االبالغ في التقارير هذا  شكل تسفر خطة األعمال عن تحسينمن المتوقع أن 
 أن النشاطات األساسية بما يضمن ، المكتب االقليميالشهرية التي يرسلها

 الحقا في التقرير ستدرج وانها قد أدرجت في هذه التقاريرالخاصة بكل اقليم 
 فيويمكن أن تستخدم المكاتب االقليمية هذه المعلومات . السنوي للمجلس

وسترصد .  لتثبت بها الموارد التي تحتاجهاعملية التخطيط للميزانية 
 من خالل نظام ادارة األداء النتائج الفعلية التي تنجزها المكاتب المنظمة
  .االقليمية

  ٢٠٠٥ديسمبر   في تقدم
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  )EAO(مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية   ٢-٧

رقم الفقرة وسنة تقرير التدقيق،   الرقم
  التوصية  نصو

  متوقعتاريخ الال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

  :١٧٥ الفقرة – ٢٠٠٣  ١-٢-٧
  مكتبأعمال داخلية لتعزيز مراقبةينبغي أن تنشئ االيكاو لجنة 

تقييم البرامج والتدقيق الداخلي والمراجعة االدارية، واسداء 
   .المشورة اليه

بحيث  في مهام مجموعة االدارة العليا، المراقبةلقد أدرجت أعمال لجنة 
العبء االداري على مكتب ال داعي لها في  زيادة د دونيمكن توفير االرشا

  .والمراجعة االداريةوالتدقيق الداخلي تقييم البرامج 

    تم التنفيذ

  :١٧٥ الفقرة – ٢٠٠٣  ٢-٢-٧
 تقييم البرامج والتدقيق الداخلي والمراجعة  مكتبيواظبينبغي أن 
 يشركوأن ، تحديث دراسته عن تقييم المخاطرعلى  االدارية

  .دارة العليا في تقييم المخاطراال

تقييم البرامج والتدقيق الداخلي  المراجع الخارجي، أدرج مكتب ردا على
  .٢٠٠٥ لسنة برنامج عمله في دراسة تقييم المخاطر والمراجعة االدارية

  ٢٠٠٥  في تقدم

  :١٧٥ الفقرة – ٢٠٠٣  ٣-٢-٧
راجعة تقييم البرامج والتدقيق الداخلي والم مكتب يستطلعينبغي أن 
النتائج في التقرير السنوي بالدول األعضاء امكانية ابالغ  االدارية

 المذكورة صراحة في الميزانية المنجزة مقيسة باألهداف
البرنامجية، وأن يقدم تقريرا عن المؤشرات األساسية ألدائه، وأن 

  . تقدم ويبين الخطوط العريضة لخطوات المستقبليبرز كل

 كيفية امج والتدقيق الداخلي والمراجعة االداريةتقييم البرسيستطلع مكتب 
 خطة األعمال من شأنوان . تحسين محتوى التقرير السنوي تحسينا تدريجيا

المنجزة ومقارنتها البالغ عن النتائج ا عن األداء أن تسهل وتقديم التقارير
  .٢٠٠٥ لسنة، ولكن هذا البند لم يدرج في برنامج عمل المكتب باألهداف

  ٢٠٠٧  في تقدم

  :١٧٥ الفقرة – ٢٠٠٣  ٤-٢-٧
تقييم البرامج والتدقيق الداخلي والمراجعة ينبغي أن يبدأ مكتب 

 باعتماده على أهداف المشاريع العمل على جميع االدارية
المعايير المطلوب وواضحة، تحدد نوع العمل المطلوب انجازه، 

  .اتباعها

 تحديد ة، فيهاموحدجميع األعمال الخاصة بالمشاريع صالحيات ل توضع
  .ألهداف لواضح ودقيق

    تم التنفيذ

  :١٧٥ الفقرة – ٢٠٠٣  ٥-٢-٧
تقييم البرامج والتدقيق الداخلي والمراجعة ينبغي أن يواصل مكتب 

 جهوده لبناء قدرته على التقييم، وأن يضع مقاييس االدارية
حسب وينبغي أن تكون الخطط واقعية . وخطوطا ارشادية مناسبة

  . الحاليمستوى الموارد

 بذل تقييم البرامج والتدقيق الداخلي والمراجعة االداريةسيواصل مكتب 
  . والمزمعة الحالية المواردمستوياتحسب جهوده لبناء قدراته على التقييم 

  ٢٠٠٧  في تقدم
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رقم الفقرة وسنة تقرير التدقيق،   الرقم
  التوصية  نصو

  متوقعتاريخ الال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

  :١٧٦ الفقرة – ٢٠٠٣  ٦-٢-٧
 تقييم البرامج والتدقيق الداخلي والمراجعة االداريةينبغي لمكتب 

واألعمال المنجزة واألعمال  للسنة، عمال المزمعةيبين األأن 
  .المرحلة

تقييم البرامج والتدقيق الداخلي  مكتب التقرير الذي يقدمهقد تم تبسيط شكل 
. ، وقد أصبح أكثر اتساقا مما كان عليه في السابقوالمراجعة االدارية

ال  واألعمالمنجزة التقرير حاليا األعمال المزمعة للسنة واألعمال ويعرض
  . والفعليةالتقديرية باالضافة الى الموارد المرحلة

    تم التنفيذ

  :١٧٦ الفقرة – ٢٠٠٣  ٧-٢-٧
 تقييم البرامج والتدقيق الداخلي والمراجعة االداريةينبغي لمكتب 
 والتوصيات وأهم المسائل األهداف ناتج أو مشروعأن يبين لكل 

  .قتضاءحسب اال التوصيات وتعليقات االدارة، أرقاممع بيان 

طريقة  تقييم البرامج والتدقيق الداخلي والمراجعة االداريةحسن مكتب 
وقد تم تبسيط شكل التقرير فأصبح أكثر .  عرض تقاريره تحسينا تدريجيا

  .وستستمر هذه الجهود. اتساقا

  ٢٠٠٥  في تقدم

  :١٧٦ الفقرة – ٢٠٠٣  ٨-٢-٧
 ة االداريةتقييم البرامج والتدقيق الداخلي والمراجعينبغي لمكتب 

 السابقة، والعدد ه متابعة تقاريرأعمال السردي في الجزءأن يبين 
 التوصيات التي ظلت وأرقامالفعلي للتقارير التي تمت متابعتها، 

  .بدون تنفيذ

 التوصيات المنفذة ونسبتها أرقام جداول عن على شكلقدمت معلومات 
  . التقدم المحرزوبينت هذه المعلومات. المئوية

    فيذتم التن

  :١٧٦ الفقرة – ٢٠٠٣  ٩-٢-٧
 تقييم البرامج والتدقيق الداخلي والمراجعة االداريةينبغي لمكتب 

 المتابعة وأن يبين مدىأن يعرب عن رأيه بشأن الوضع القائم، 
  .ومدى التقدم المحرزمن جانب المديرين 

قد أدرجت في أن بعض هذه المعلومات  المراجع الخارجي يالحظ من تقرير
تقييم البرامج والتدقيق الداخلي والمراجعة االدارية، وستستمر  مكتب تقرير

 تغطية هذا المجال فلن يتسنى لقلة موارد هذا المكتبونظرا . هذه التحسينات
  .تغطية شاملة

ما مـن تـدبير     
  مخطط له

  

  :١٧٦ الفقرة – ٢٠٠٣  ١٠-٢-٧
 ةتقييم البرامج والتدقيق الداخلي والمراجعة االداريينبغي لمكتب 

أن يقدم تقريرا رسميا عن أنشطته األخرى مثل المساعدة على 
  .حينهاالعطاءات واسداء المشورة الى المديرين في مظاريف فتح 

    تم التنفيذ  .٢٠٠٤ سنة قد أدرجت هذه المعلومات في تقرير
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  ادارة الموارد البشرية : ٢٠٠٠ لسنةمتابعة تقرير المراجع الخارجي   ٣-٧

رقم الفقرة ولتدقيق، سنة تقرير ا  الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

  :٨٢ الفقرة – ٢٠٠٣  ١-٣-٧
 مع التركيز أن تستعرض برنامجها بأسره وأنشطتهاينبغي لاليكاو 

  .على األولويات االستراتيجية للمنظمة

-Cوثيقـة الل باعداد وتقديم ، قامت مجموعـة عمـ١٧٣في دورة المجلس 
WP/12383على أهداف ، وشددت فيها بشأن تحديث خطة أعمال المنظمة 

دارة الموارد البشرية للفترة وستعد استراتيجيات ا. االيكاو االستراتيجية
  .الثالثية الحالية والمقبلة وفقا ألهداف االيكاو االستراتيجية

مارس الى يونيـو      في تقدم
٢٠٠٦  

  :٨٢ الفقرة – ٢٠٠٣  ٢-٣-٧
 لكفاءات الموظفين على أن توفر فهما مشتركاينبغي لاليكاو 

 المعارف والمهارات  لديهامستوى االدارة العليا، لتقييم ما اذا كان
  فعليها أن تضع لتحقيق أهدافها، واذا لم يكن األمر كذلكالسليمة

  . المعارف والمهاراتتسد ثغراتالبرامج التي 

 في ابالغه باحتياجاتهممديري االدارات من  نفي الموظطلب فرع شؤون
 فبراير فيوستقدم طلبات مشابهة . مجال الموارد البشرية لهذه الفترة الثالثية

 بالكفاءاتلتقديم قائمة العليا  االدارات والمكاتب ه السنة الى مديريمن هذ
 ايةلفترتيـن الثالثيتين المقبلتين، أي لغعلى مدى االتي ستحتاج اليها المنظمة 

 في التخطيط االستراتيجي للموارد االحتياجات هذه وستدرج. ٢٠١٣سنة 
 مع التركيز على المهارات التي ستحتاج اليها المنظمة للفترتين ،البشرية

  .الثالثيتين المقبلتين

مارس الى يونيـو      في تقدم
٢٠٠٦  

  :٨٢ الفقرة – ٢٠٠٣  ٣-٣-٧
ريب الفني التي برامج التدلينبغي لاليكاو تخصيص التمويل الالزم 

تم تبينها في عملية استقصاء جرت منذ وقت قريب الحتياجات 
التدريب، لمساعدة االيكاو على تملك المهارات والكفاءات الالزمة 

  .لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية

 التدريب ان. ٤-٢-٤  رقم التعليقات المقدمة في البنديرجى االطالع على
 وعلى هذا األساس لم يكن هناك. ية كل ادارةؤولمسيدخل في نطاق الفني 

ولكن هذا الموضوع أثير مؤخرا في اجتماع . تمويل للتدريب الفني للموظفين
. هذه المسألةل الممكنة الحلول ، ويجري اآلن استطالعمجموعة االدارة العليا

ويجري أيضا النظر .  الموظفين اقتراحا بهذا الشأناتخدمقسم وسيعد رئيس 
  .لتوفير التدريب الفني للموظفينكزي أكثر في نهج مر

  ٢٠٠٦مارس   في تقدم
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رقم الفقرة ولتدقيق، سنة تقرير ا  الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

  :٨٢ الفقرة – ٢٠٠٣  ٤-٣-٧
ينبغي لاليكاو تنفيذ تدابير أشد صرامة لمعالجة التأخيرات في 

 األولى من المرشحين في عملية تعيين المختصرةاصدار القائمة 
  .الموظفين، وفي تسلم المرشحين المعينين لوظائفهم

  ٢٠٠٥ديسمبر   في تقدم

  :٨٢ الفقرة – ٢٠٠٣  ٥-٣-٧
ينبغي لاليكاو تحليل الزمن الذي ينقضي حتى تتم جميع مراحل 

وتقديم تقارير عنه حتى تعرف المشاكل يين ورصد هذا الزمن التع
  .وتعالج

 اعدادض المجاالت المعزولة في المنظمة، لوحظ تحسن شامل في باستثناء بع
 كما يجرى مع االدارات بانتظاممتابعة ال وتجرى. القائمة المختصرة األولى

 عمليةورؤساء المكاتب بهدف تسريع وتيرة مباشر مع المديرين الحوار ال
 في ويطلب حثيثا من المرشحين المعينين أن يتسلموا مناصبهم. التقنيات

وسيعد تقييم كامل للجدول الزمني . الل فترة زمنية ال تتعدى ثالثة أشهرخ
 ستنفذ تدابير اضافية لتقصير فترة التعيينو، ٢٠٠٥ سنة  أثناءللتعيينات في

  .حسب االقتضاء
  ٢٠٠٥ديسمبر   في تقدم

  :٨٢ الفقرة – ٢٠٠٣  ٦-٣-٧
واألرقام ينبغي لاليكاو اعادة تقييم تمثيل النساء في مجال الطيران 

المتسهدفة لتمثيل النساء في االيكاو، وأن تضع على أساس هذا 
الفئتين  في المرأةن تمثيل  خطة عمل منقحة لتحسيالتقييم

لها وتخصيص  انتباه االدارة العليا واسترعاء والعليا، التخصصية
  .الالزمة لتنفيذ تلك الخطة) بشريةالمالية وال(الموارد 

 المرأةتحقيق مزيد من التحسينات في تمثيل الرامية الى  الجهود استمرت
 تم تعيين ٢٠٠٤ سنة وفي.  والعلياالفئتين التخصصيةعلى كل مستويات 

عدد اعتمدت اجراءات متعددة لتعزيز و (PO)على درجة مساعد مدير امرأة 
 منها مثال األمانة العامة، فيللوظائف التخصصية  المرشحات النساء

 بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة المشتركةجتماعات االالمشاركة في 
 WomenWatch ائي النسموقعال، وربط االيكاو بينمسائل الجنسل والمخصصة

 بالنساءواالتصال ) المرأةموقع خاص بمتابعة شؤون وهو (على االنترنت 
 ، وتوجيه الرسائل الى ممثلي الدول فيالمشاركات في اجتماعات االيكاو

النهوض روابط مع السلطات الوطنية المسؤولة عن انشاء المجلس بهدف 
التي يحضرها النساء ، والقاء المحاضرات والمشاركة في المؤتمرات بالمرأة

بزيادة عدد  وتحسين اجراءات التوظيف للسماح ،في مجال الطيران
ويجرى التخطيط التخاذ عدة .  المرشحات، وما الى ذلك من اجراءات

 التابع لألمم برنامج التدابير االيجابية"اجراءات في السنوات المقبلة عند تنفيذ 
كأن ( التخصصية ئةفي الف المعينات النساء نسبةالمتحدة لتعزيز وتحسين 

لتعزيز عضاء المجلس أن يتدخلوا الدول المتعاقدة وأ كل منالمنظمة تطلب 
).  والخ الوطنية المدنيهيئات الطيران الكفاءة في موقف الموظفات ذوات

وعمال بالقرار الذي اتخذته الجمعية العمومية في دورتها الخامسة والثالثين، 
 تحتوي تعديال للقاعدة ١٧٥ة المجلس يجري تقديم ورقة عمل الى دور

 من قانون الخدمة في االيكاو بحيث تنص هذه القاعدة على برنامج ١-٤ رقم

 ٢٠٠٦يونيــــو   في تقدم
استعراض التقـدم   (

  )المحرز
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رقم الفقرة ولتدقيق، سنة تقرير ا  الرقم
  التوصية  نصو

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ
  لتنفيذها

العمل االيجابي الخاص بتعيين النساء ووضع المرأة وبشأن تنفيذ سياسات 
  .مراعاة األسر، وذلك ليستعرضها المجلس

          

   المعلومات الماليةنظمتحديث  : ٢٠٠٠ لسنةمتابعة تقرير المراجع الخارجي   ٤-٧

نص رقم الفقرة ووسنة تقرير التدقيق،   الرقم
  التوصية

  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ

  لتنفيذها

  :٩٦ الفقرة – ٢٠٠٣  ١-٤-٧
بغي أن تنظر بينما يمضي قدما البحث عن نظام مالي جديد، ين

 مل التي يمكن أن تؤثر في نجاحالمنظمة بعناية في جميع العوا
، وأن تقوم بتقييم  على األجل الطويلمشروع تجديد النظام المالي

البت في اختيار شامل لآلثار والمخاطر المرتبطة بكل عامل عند 
  .النظام

 تقييم روعتحديد نطاق هذا المشلمدى تعقيد مسألة  المراجع الخارجي ان تقييم
 الموردين المحتملين لنظم بدأ الحصول على مظاريف عطاءاتوقد . سليم
من الموردين المنظمة  تطلبو، ٢٠٠٤ لومات المالية المتكاملة في مارسالمع

، ٢٠٠٤مايو في عطاءات وردت وقد . تفاصيل التكاليف التقديريةأن يقدموا 
 الحاليا حلوظمة المنوتدرس . ٢٠٠٤ ديسمبر واكتمل تقييمها األولي في

تستفيد من لوتعمل االيكاو مع هيئات أخرى في منظومة األمم المتحدة . بديلة
أيضا المساعدة المنظمة وقد طلبت . راتها أو تشارك معها لخفض التكاليفبخ

 الحل النهائي ورهنا بتوافر األموال، اختياروعند . المضيفةمن الحكومة 
  .تنفيذ هذا المشروع وجدولستحدد المنظمة بشكل مناسب نطاق 

الحاجة الى النظر في التكلفة الشاملة المتالك النظام والمنظمة تدرك تماما 
 ثمن البرمجيات يقدروا من مقدمي العطاءات أن توطلب. المالي الجديد

 والبنية ، التجهيزات وصيانتهارخصة استخدامها، وشراءاألساسية ورسوم 
 ،لمنتفعيناتدريب ، وألعمال واعادة تصميم عمليات تسيير ا،األساسية

ان وينبغي .  من االيكاو للتنفيذالمطلوبة والموارد الداخلية ،وصيانة النظام
 التقديرات أيضا في هيتكاليف الدعم المستمر والتكاليف الداخلية تدرج 

 أيضا وستدرس المنظمة.  عند اختيار الحلوان توضع في االعتبارالمقترحة 
 ها عناصر التكاليف وتقارن، وستحسبتها الشاملةجدوى الحلول البديلة وتكلف

  .المعروضة عليهااالقتراحات ب

  ٢٠٠٦  في تقدم
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رقم الفقرة وسنة تقرير التدقيق،   الرقم

  التوصية  نصو
  تاريخ المتوقعال  الحالة   والتعليقاتالتقدم المحرز في التنفيذ

  لتنفيذها
  :٨٢ الفقرة – ٢٠٠٣  ٢-٤-٧

مستدام، ينبغي أن وويل طويل األجل  تمبتقديمفي غياب االلتزام 
تعلق االيكاو مزيدا من الوزن على ايجاد حلول تلبي على خير 
وجه االحتياجات الفورية ألصحاب المصلحة الرئيسيين وتخفض 

  .من التكاليف المعروفة التي تكون الحقة للتنفيذ

لمشروع على هذا ا أن المنظمة ستحتاج الى تحديد النطاق النهائي ليالحظ
تمويل طويلة األجل الوفي غياب مصادر . ساس األولويات والموارد المتاحةأ
 قيود متشددةمستدامة لتحديث النظم المالية، ستضطر المنظمة الى فرض الو

.  حلول بديلة أقل تكلفةتتوفرعلى نطاق هذا المشروع، ال سيما اذا لم 
لية  نظمها المالتحديثمشكالت في المستقبل حتما ستواجه المنظمة و

 على مصادر مالية الجارية ما لم تحصل التكنولوجيا باستمرار لمواكبة
  .مستمرة

  ٢٠٠٦  في تقدم

  :٨٢ الفقرة – ٢٠٠٣  ٣-٤-٧
 الموارد البشرية والمهارات الالزمة لنفسها االيكاو تكفلينبغي أن 

  . الجديد قبل تنفيذه المالي النظاملدعم هاداخلفي 

المهارات الالزمة لدعم النظام المالي الجديد  توفر لنفسهاال يمكن لاليكاو أن 
. ن كل حل يستلزم مهارات مختلفةأل حل محدد، أن يقع اختيارها علىقبل 
لدعم النظام الجديد في الوقت المناسب الالزمة موارد اللذلك سيتم تحديد و

  . والموارد المتوفرةالمفضل الحل وحسب

  ٢٠٠٥منتصف   في تقدم
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  ملخصال  -٨
  ت مراجع الحسابات الخارجيملخص توصيا

  ٢٠٠٣-١٩٩٨بشأن الفترة 
  ٣١/١٢/٢٠٠٤موجز 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  

  
٣  
١  
٩*  

    
-  
-  
١  

  ١  )**٪ ٩٣(  ١٣  ١٤    المجموع
١٩٩٩  

  البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية
  

٣,١  
  

٨  
  

٦  
    

٢  
  ٢  )**٪ ٧٥(  ٦  ٨    المجموع

٢٠٠٠  
  ٢٠٠٤-٢٠٠٢اجراءات تخطيط مشروع الميزانية البرنامجية للفترة 

  ادارة الموارد البشرية
  تكنولوجيا المعلومات

  
٤,١  
٤,٢  
٤,٣  

  
٤  
٤  
٦  

  
٢  
٣  
٣  

    
٢  
١  
٣  

  ٦  )**٪٥٧(  ٨  ١٤    المجموع
٢٠٠١  

  مشاريع اتفاقات الخدمات االدارية
  المكاتب االقليمية وال سيما مكتب ليما

  
٥,١  
٥,٢  

  
٤  
٢  

  
٤  
-  

    
-  
٢  

  ٢  )**٪٦٧(  ٤  ٦    المجموع
٢٠٠٢  

  مشاريع التعاون الفني
  المكاتب االقليمية وال سيما مكتب بانكوك ومكتب باريس

  
٦,١  
٦,٢  

  
٨  
٥  

  
٧  
١  

    
١  
٤  

  ٥  )**٪٦٢(  ٨  ١٣    المجموع
٢٠٠٣  

  المكاتب االقليمية وال سيما مكتب داكار
  مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية

  ادارة الموارد البشرية: ٢٠٠٠متابعة تقرير المراجع الخارجي لسنة 
تحديث نظم المعلومات   : ٢٠٠٠متابعة تقرير المراجع الخارجي لسنة      

  ماليةال

  
٧,١  
٧,٢  
٧,٣  
٧,٤  

  
٥  
١٠  
٦  
٣  

  
-  
٦*  
-  
-  

    
٥  
٤  
٦  
٣  

  ١٨  )**٪٢٥(  ٦  ٢٤    المجموع
  .تشمل توصية ال يعتزم اتخاذ أي مزيد من االجراءات بشأنها  * 
  .هذه النسبة تمثل نسبة انجاز مجموع التوصيات  **

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



A36-WP/76 
AD/14 
Appendix F 

  

  )و(المرفق 

  مشروعا قرارين

  ٥٧/٣ القـرار
   والنظر في تقرير مراجع الحسابات عنها٢٠٠٤بات المنظمة عن السنة المالية حساالموافقة على 

 والتقرير الذي قدمه عنها المراجع العـام لحـسابات حكومـة      ٢٠٠٤ حسابات المنظمة عن السنة المالية       لما كانت 
 بوصـفه المراجـع   - عضو الفريق المشترك للمراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصـصة            - كندا

  .بعد توزيعها على الدول المتعاقدةالخارجي لحسابات المنظمة، قد قدمت الى الجمعية العمومية 
  . وقدمه الى الجمعية العمومية للنظر فيهالتدقيق المجلس قد نظر في تقرير ولما كان
  .ية الطيران المدني الدوليمن الفصل الثامن من اتفاق) و) (٤٩( قد تم وفقا للمادة النفقات استعراض ولما كان

  فان الجمعية العمومية
فيمـا يتعلـق    ٢٠٠٤لحسابات الخارجي عن الحسابات المدققة للـسنة الماليـة         ابتقرير مراجع   تحيط علما     -١

التدقيق، وتقرير عن حالة تنفيذ التوصـيات التـي         عليقات األمين العام على التوصيات الواردة في تقرير         بت
  . الخارجي في السنوات السابقةقدمها مراجع الحسابات

 األمين العام على اتخاذ االجراءات الالزمة، حسبما يكون مالئما، بشأن التوصيات المقدمة من مراجع               تحث  -٢
  .الحسابات الخارجي

  .٢٠٠٤ على الحسابات المدققة عن السنة المالية وتوافق  -٣

  ٥٧/٤القرار 
 بوصفها وكالة   ٢٠٠٤ في السنة المالية     االيكاو نفذتهادة االنمائي التي    برنامج األمم المتح  حسابات أنشطة   الموافقة على   

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

تدقيق البيانات المالية للمنظمة الذي يشمل أيـضا       تقرير  هي و  بوصفها وكالة منفذة،     ٢٠٠٤أدارتها المنظمة في السنة المالية      
لمراجعين الخـارجيين  اعضو فريق – العام لحسابات حكومة كندا   الذي قدمه المراجع     حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائي    

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

ـ التدقيق المجلس قد نظر في تقرير    ولما كان  ر برنـامج   وقدمه الى الجمعية العمومية للنظر فيه وتقديمه الى مديـ
  .األمم المتحدة االنمائي
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ينص على أن تقوم منظمات أسرة األمم المتحـدة المكلفـة            النظام المالي لبرنامج األمم المتحدة االنمائي        ولما كان 
بتنفيذ أو انجاز أنشطة برنامج األمم المتحدة االنمائي باحالة الحسابات التي تبين حالة األموال التي خصـصها لهـا مـدير                      

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

  :فان الجمعية العمومية 
 للمنظمة التي تشمل أيضا حـسابات  البيانات المالية تدقيق عن مراجع الحسابات الخارجي بتقرير  علما تحيط  -١

،  بوصـفها وكالـة منفـذة      ٢٠٠٤ مج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمة في الـسنة الماليـة           برنا
  .والتعليقات التي قدمها األمين العام ردا على التوصيات الواردة في تقرير التدقيق

 من مراجع    األمين العام على اتخاذ االجراءات الالزمة، حسبما يكون مالئما، بشأن التوصيات المقدمة            تحث  -٢
  .الحسابات الخارجي

 بوصـفها   ٢٠٠٤ برنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمة في السنة المالية            حساباتعلى  توافق    -٣
  .ة منفذةوكال

 برنامج األمـم المتحـدة االنمـائي التـي     للمنظمة، التي تشمل أيضا حسابات البيانات المالية  احالة ـبلتط  -٤
  .قدمها الى المجلس التنفيذيي الى مدير برنامج األمم المتحدة االنمائي لالتدقيقوتقرير  ،أدارتها المنظمة

  ـ انتهـى ـ
  




