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  منظمة الطيران المدني الدولي
 ،٢٠٠٦ لسنة  عن البيانات الماليةتقرير األمين العام: الجزء األول

  واعتمادها وتقديمها بصحتهاشهادة الو
عن نتائج  تعبر ٣١/١٢/٢٠٠٦ البيانات المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي عن السنة المنتهية في إن - ١

 شكل وطريقة يتوافق.  عمليات االيكاو وعن األداء المالي للمشاريع واألنشطة التي أدارتها االيكاو بالنيابة عن أطراف ثالثة
  الصناديقجمعنافقد .  ٢٠٠٥مع طريقة العرض التي اعتمدت لسنة عرض هذا التقرير والبيانات المالية المرفقة به 

تديرها  للتمييز بين الصناديق التي تستخدمها االيكاو ألنشطتها التشغيلية والصناديق التي  في البيانات الماليةالمذكورة
 استخدام إلىاألمم المتحدة منظمات ومن المعتزم ادخال تغييرات ملحوظة في المستقبل عندما تنتقل .  لحساب أطراف ثالثة

 . وما يليها٢٠٠٨و تنفيذ تلك المعايير في سنة ، وتنوي االيكا(IPSAS) المحاسبية الدولية للقطاع العاممعايير ال

 كل صندوق أو كل مجموعة صناديق، أمام -   مقيسة بالنفقات المدفوعة- تم تحديد مقدار العمليات المالية - ٢
خص المعلومات عن ايرادات ونفقات وأصول ويتضمن البيان األول والبيان الثاني مل.   ملخصا لها)١( الشكل ويعرض

ويعرض البيان الرابع اعتمادات ونفقات كل برنامج رئيسي ممول .  مجموع الصناديقيكاو الرئيسية، وصناديق االخصوم و
 فئات في جميع حركة التدفق النقدي والفائض ويبين البيانان الثالث والخامس.  من الصندوق العام للبرنامج العادي

 المبالغ المذكورة في هذا التقرير  أرقام  وجميع.٢٠٠٦ االيكاو المالية في سنة أنشطة أهم هذا التقريرويوضح  الصناديق
، ما لم يذكر  األمريكية مدونة بآالف دوالرات الواليات المتحدة وفي المالحظات بشأن البيانات الماليةوفي البيانات المالية

  .خالف ذلك

    

  مجموع النفقات
  باستثناء التكاليف االدارية

  )الدوالرات األمريكيةآالف ب(
  ٢٠٠٥سنة     ٢٠٠٦سنة     

      :تشمل نفقات صناديق االيكاو ما يلي
 ٦٠ ٤٥٨ ٦٣ ١١٨    .خصصها المجلس صناديق البرنامج العادي التي خصصتها الجمعية العمومية أو  )١

الصناديق األخرى بما فيها صندوق خطة عمل أمن الطيران، والحسابات الخاصة   )٢
  ١٤ ١١٨  ١٥ ٣٩٠    .، والحسابات والصناديق الخاصة األخرىأنشطة استرداد التكاليفبالمدرة لاليرادات و

      :يشمل برنامج التعاون الفني ما يلي  )٣
الصناديق االئتمانية وصناديق اتفاقات الخدمات االدارية، التي يقدم أموالها   )أ

 ٦٣ ٥٦٥ ٩٦ ٣٣١    .مختلف المساهمين الى مشاريع التعاون الفني التي تنفذها االيكاو

ديق خدمة مشتريات الطيران المدني، التي يقدم أموالها مختلف صنا  )ب
 ٧ ١٤١ ٢ ٨٠٢    .المساهمين من أجل شراء معدات الطيران المدني بالنيابة عنهم

صناديق برنامج األمم المتحدة االنمائي التي قدمت الحكومات أموالها بصفة   )ج
ات المشاركة في رئيسية الى برنامج األمم المتحدة االنمائي في اطار ترتيب

 ٥ ١٨١ ٤ ٥٨٢    .التكاليف

 ١٤٠ ١٣٢    .آلية تنفيذ أهداف االيكاو  )د

صناديق لألنشطة التي تديرها عمليا أو اداريا بالنيابة عن أطراف ب االيكاو تحتفظ  )٤
لسجل الدولي، والتسهيل المالي ا حسابثالثة، بما في ذلك اتفاقات التمويل المشترك، 

 *٣٥ ٠٦٤   *٤٠ ٦٩٦    . ودليل المفاتيح العامةيةلسالمة الجوالدولي ل
 ١٨٥ ٦٦٧   ٢٢٣ ٠٥١    المجموع

  
    

  . أعاله٣ الواردة في الفقرة اإلداريةباستثناء المنح المقدمة من التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية الى الصناديق االئتمانية واتفاقات الخدمات * 
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الجمالية التي صرفت بماليين الدوالرات األمريكية على جميع أنشطة ترد في األشكال أدناه مقارنة للنفقات ا - ٣
 .االيكاو طوال السنتين الماضيتين

   جميع فئات الصناديق–مجموع النفقات : )١(الشكل 
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  صناديق برنامج التعاون الفني): ٢(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  موجز صناديق االيكاو): ٣(الشكل 
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  ديالبرنامج العا - ٤

 االعتمادات ١- ٤

من ) ج(، وافقت بموجب الفقرة ٢٠٠٤عندما عقدت الجمعية العمومية دورتها الخامسة والثالثين في سنة  ١-١- ٤
البيان المالي الرابع في وترد في .  ٢٠٠٦ لسنة  دوالر أمريكي٦٥ ٨٢٠ على اعتمادات قدرها ٢٢- ٣٥قرارها 
رصدة غير المرتبط عليها، موزعة حسب البرامج  واألعلية الفالعتمادات والتحويالت والنفقاتتفاصيل ا III-4 الصفحة
 الدوالر األمريكي الى لتحويلالصرف اآلجل الذي تعاقدت عليه االيكاو سعر وتم تدوين النفقات الفعلية حسب .  الرئيسية

 يلي وفيما.   بعمالت أخرىجرت التي للمعامالتدوالر كندي ويورو، وحسب سعر الصرف الساري في األمم المتحدة 
 : بآالف الدوالرات٢٠٠٦موجز النتائج المالية لميزانية سنة 

 ٦٥ ٨٢٠    االعتمادات األصلية
  ٦ ٤٠٠    ٢٠٠٥ سنةاألموال المرحلة من 

  ١ ٠٣٠    االعتماداتة في زيادال
  )٩ ٩٦٥(    ٢٠٠٧ سنةاألموال المرحلة الى 
  ٦٣ ٢٨٥    االعتمادات المنقحة

  ٣٦ ١١٨    مجموع النفقات
  ١٦٧    المرتبط عليه غير الرصيد

 غير األموال وافق المجلس على ترحيل ٦-٥عمال بالقاعدة المالية . ٢٠٠٥األموال المرحلة من سنة  ٢-١- ٤
 .)C-DEC 176/14( ٢٠٠٦  المالية الى السنة٢٠٠٥دوالر من السنة المالية  ٦ ٤٠٠ والبالغةالمرتبط عليها 

اضافية  على اعتمادات المجلس، وافق ) ج٢-٥ وعمال بالقاعدة المالية، ٢٠٠٥ في سنة زيادة االعتمادات ٣-١- ٤
 الفرق وهذا الفائض هو، ٢٠٠٤فائض االيرادات المتفرقة لسنة من  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦-٢٠٠٥للسنوات دوالر  ١ ٤٦٠قدرها 

ومن هذا .  )C-DEC 176/14( المجلسالتي اعتمدها  ٢٠٠٤لسنة وااليرادات التقديرية  ٢٠٠٤لسنة بين االيرادات الفعلية 
:  لتمويل عدة مشاريع في اطار البرنامج الرئيسي الثاني٢٠٠٥  الماليةسنةللدوالر  ٤٦٠ مبلغ يخصصالمعتمد المبلغ 

 في المبلغ المتبقي وهو مليون دوالر وكان المخطط أن يستخدم.  النقل الجوي: المالحة الجوية، والبرنامج الرئيسي الثالث
دماج البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران لتسهيل ا ،النقل الجوي: الث لتمويل البرنامج الرئيسي الث٢٠٠٧ و٢٠٠٦السنتين 

من دوالر  ١ ٠٦٠ المجلس على نقل وافق فضال عن ذلك .في البرنامج العادي، وذلك بمعدل نصف مليون دوالر في السنة
 في ميزانية الطيران  بعض عناصر خطة عمل أمنإجمالي البرنامج العادي لتمويل إلى الطيراناحتياطيات خطة عمل أمن 

 هذا المبلغ وهو نصفأضيف ) أ ٢-٥وعمال بالقاعدة المالية .  )C-DEC 176/8( ٢٠٠٧ و٢٠٠٦البرنامج العادي للسنتين 
 .٢٠٠٦النقل الجوي لسنة :  الثالث البرنامج الرئيسيإلى دوالر ٥٣٠

بين البرامج الرئيسية بلغ دات على نقل اعتماالمجلس ، وافق ١٠- ٥لقاعدة المالية ل امتثاال، و٢٠٠٦في سنة  ٤-١- ٤
والدعم االداري، والشؤون القانونية، النقل الجوي، المالحة الجوية، و: من البرامج الرئيسية التالية دوالر ١ ٠٨٨مجموعها 

دقيق مج والتالمالية، والعالقات الخارجية واالعالم، وتقييم البرا دوالر و١٤٣السياسة العامة :  البرامج الرئيسية التاليةإلى
 .)C-DEC 179/17( دوالر ٩٤٥ اإلداريةوالمراجعة 

 من االعتماداتترحيل  المجلس أيضا ، اعتمد٦-٥لقاعدة المالية امتثاال ل. ٢٠٠٧األموال المرحلة لسنة  ٥-١- ٤
 دوالر نتجت عن عناصر وأنشطة برنامجية ٩ ٩٦٥وبلغ مجموعها .  )C-DEC 179/17 (٢٠٠٧  الى سنة٢٠٠٦ سنة

المالية والعالقات الخارجية واالعالم وتقييم البرامج والتدقيق :  دوالر للبرنامج الرئيسي السابع١ ٨١٤ ويوجد مبلغ.  مؤجلة
 تأجيل أنشطة لمشروع تخطيط موارد المؤسسات الجديد وتنفيذ إلى دوالر منها ١ ٦٩٣ يعود مبلغ اإلداريةوالمراجعة 

تدقيق مراقبة البرنامج العالمي ل:  للبرنامج الرئيسي الثامن١ ٣٧١ويوجد مبلغ .  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
 عن نقل أرصدة غير مرتبط عليها مطلوبة للنهج التجميعي الشامل الجراء عمليات تدقيق مراقبة السالمة الجوية نتج

قليمية والبرامج البرامج اال:  البرنامج الرئيسي الخامسإطاروفي .  ٢٠٠٧-٢٠٠٥السالمة الجوية في الفترة الثالثية 
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 البرنامج الرئيسي إطاروفي .  دوالر٤٤٩ توفير مبلغ إلى ٢٠٠٧ سنة إلىاألخرى أدى تأجيل تجديد مكتب داكار االقليمي 
 .٢٠٠٧ سنة إلى دوالر كانت مخصصة لعقد اجتماعات معينة ٢٣٤الشؤون القانونية رحلت أموال بلغ مجموعها : الرابع

ل تلك المتعلقة بشراء بعض المعدات والبرمجيات واألجهزة كجزء من  تم تأجيل نفقات مث٢٠٠٦في سنة  ٦-١- ٤
الجهد العام الحتواء التكاليف بغية تمويل زيادات التكاليف المتعلقة بدفع الرواتب التي كانت متوقعة في الميزانية للفترة 

ر من االعتمادات المرحلة  دوال٢٥٧وأخيرا سيستمر مبلغ . ٢٠٠٦ سنة ية ولكن لم تتبلور حتى نها٢٠٠٧- ٢٠٠٥الثالثية 
 .٢٠٠٧حتى سنة ) C-DEC 176/14 (٢٠٠٥المتلعقة بفائض مشاريع االيرادات المتفرقة المعتمدة في سنة 

  .دوالر  ٦٣ ٢٨٥ للزيادات والتحويالت المذكورة أعاله، بلغت االعتمادات المعتمدة بصفة نهائية لهذه السنة نتيجة ٧-١-٤
 االيرادات ٢- ٤

لتي وافقت عليها الجمعية العمومية في دورتها الخامسة والثالثين، من ، ا٢٠٠٦مولت اعتمادات سنة  ١-٢-٤
دوالر،  ٥ ٤١٣ دوالر، ومن االيرادات المتفرقة التي بلغت ٦٠ ٤٠٧االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة وقيمتها 

 .دوالر ٦٧ ٥٧٤ويتضمن البيان األول تركيب االيرادات الفعلية البالغة . دوالر ٦٥ ٨٢٠بلغ بمجموع 

والر، وتبقت اشتراكات قدرها  د٥٠ ٩٤٤ مبلغ ٢٠٠٦سنة  تسلمت المنظمة في — االشتراكات المقررة ٢-٢- ٤
وفي بداية السنة كانت المستحقات الواجب تحصيلها .  دوالر في نهاية السنة من االشتراكات المقررة للسنة الجارية ٩ ٤٩٩

 دوالر، فأصبح الرصيد ١ ٦٢٧ وتسلمت المنظمة  والسنوات السابقة،٢٠٠٥  دوالر عن سنة١٢ ٥٣٠من الدول 
ل عن جميع السنوات االشتراكات المسجلة برسم التحصيتفاصيل ) أ( الجدولويتضمن .   دوالر١٠ ٩٠٣ المتبقي

 النسبة المئوية لالشتراكات الواردة عن آخر أربع سنوات بلغ متوسطو.  ٣١/١٢/٢٠٠٦ في  دوالر٢٠ ٤٠٢ومجموعها 
 حالة االشتراكات المقررة المدونة برسم التحصيل في نهاية كل )٤(ويبين الشكل .   في المائة٩٢شتراكات بالنسبة لقيمة اال

 .٢٠٠٠سنة منذ سنة 

  )٤(الشكل 
  االشتراكات الواجب تحصيلها من الدول المتعاقدة

   ديسمبر٣١ة كما كانت في الحال
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والر د ٧ ٥٧٢، كان مبلغ ٣١/١٢/٢٠٠٦  دوالر في٢٠ ٤٠٢من بين االشتراكات التي لم ترد بعد وقدرها  ٣-٢- ٤
 .يخص دوال ممثلة في المجلس

 
  

  عدد الدول
  ٢٠٠٦ في

  ــــــ

قيمة المستحقات في 
٣١/١٢/٢٠٠٦  

  ــــــــ

  عدد الدول
  ٢٠٠٥ في

  ــــــ

قيمة المستحقات 
في 

٣١/١٢/٢٠٠٥  
  ــــــــ

الدول التي عقدت اتفاقات مع ): أ(المجموعة 
تأخرة على أقساط المجلس لدفع االشتراكات الم

  ٦ ٧١٩  ٣٤  ٦ ٨٢٤  ٣٢  سنوية
          

الدول التي تأخرت في دفع ): ب(المجموعة 
اشتراكاتها لثالث سنوات كاملة أو أكثر ولم تعقد 
اتفاقات مع المجلس لدفع المستحقات المتأخرة 

  ٤ ١٠٤  ٨  ٣ ٨٧٩  ٧  عليها
          

الدول التي تأخرت في دفع ): ج(المجموعة 
  ٦١٦  ١٠  ٧٣٨  ١١  من ثالث سنوات كاملةاشتراكاتها ألقل 

          
الدول التي لم تدفع اشتراكاتها ): د(المجموعة 

    ٥٨٠    ٢٠    ٨ ٤٥٠    ٢٣  فقطالحالية سنة لل
  ١٢ ٠١٩  ٧٢  ١٩ ٨٩١  ٧٣  المجموع الفرعي

    ٥١١  -    ٥١١  -  جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة
          

    ١٢ ٥٣٠      ٧٢      ٢٠ ٤٠٢      ٧٣  المدفوعةمجموع االشتراكات غير 

وقد .   دولة قد عقدت اتفاقات لدفع االشتراكات المتأخرة على أقساط سنوية٣٢ كانت ٣١/١٢/٢٠٠٦في  ٤-٢- ٤
نصت هذه االتفاقات على أن تلك الدول ستدفع اشتراك السنة الجارية باالضافة الى قسط سنوي من االشتراكات المتأخرة 

 .٣١/١٢/٢٠٠٦ تبين الدول التي لم تكن قد التزمت باتفاقاتها في) أ(والمالحظة الواردة في الجدول .  عن السنوات السابقة

 دوالر، وبلغت قيمتها الفعلية ٥ ٤١٣ بلغت قيمتها التقديرية في السنة المالية — االيرادات المتفرقة ٥-٢- ٤
 :دوالر، وهي تتكون مما يلي ٧ ١٣١

  )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(
  

نية سنة ميزا
٢٠٠٦  

االيرادات 
الفعلية في 

  الفرق  ٢٠٠٦سنة 
  ٤٢٨  ٤ ٢٢٨  ٣ ٨٠٠  بيع المطبوعات
  ٧  ٥٠٧  ٥٠٠  حقوق التأليف

  ٥٠٨  ٨٢٨  ٣٢٠  )أسعار الفائدة( ايرادات االستثمارات
  ٩٨  ٦٧٣  ٥٧٥  تأجير المكاتب

  )١٧(  ٧١  ٨٨  اعالنات مجلة االيكاو
  ٦٩٤  ٨٢٤  ١٣٠  االيرادات األخرى

  ١ ٧١٨  ٧ ١٣١  ٥ ٤١٣  المجموع

وردت لصندوق البرنامج العادي وصناديق االيكاو فيما يلي ملخص االشتراكات الرئيسية التي  ٦-٢- ٤
 :٢٠٠٦ لسنة
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  )بآالف الدوالرات األمريكية(

    صناديق االيكاو  الصندوق العام  
  

  المساهمات
  الدول المتعاقدة

االشتراك 
  الوارد

المساهمات 
العينية 

  )االيجارات(
أمن 
  مجموعال  عينية  أخرى  الطيران

              
  ١٤ ٣١٤  ٩١    ٢٢٦  ١٢ ٤٩٣  ١ ٥٠٤  كندا

  ٩ ٤٦٠  ٤    ٧٢١    ٨ ٧٣٥  اليابان
  ٨ ٩١٦  ٤٢  ١٢٩  ١ ١٩٤    ٧ ٥٥١  الواليات المتحدة األمريكية

  ٤ ٤٤٠  ١٠٢  ٤٩٨  ٢٥٦  ٦٢٦  ٣ ٠٦٩  فرنسا
  ٤ ٢٩٦  ١٣        ٤ ٢٨٣  ألمانيا

  ٣ ٥٧٧  ١٦    ١٧٨    ٣ ٣٨٣  المملكة المتحدة
  ٢ ٤٦١  ٤    ١٨٩    ٢ ١٥٧  ايطاليا

  ١ ٩٠٧  ٥  ١٣٦  ٣١٠    ١ ٤٥٦  جمهورية كوريا
  ١ ٢٥٥  ٥        ١ ٢٥٠  اسبانيا
  ١ ١٣٩  ٩        ١ ١٣٠  هولندا

              
  ٥١ ٧٦٥  ٢٩١  ٧٦٣  ٣ ٠٧٤  ١٣ ١١٩  ٣٤ ٥١٨  المجموع

  حسب تقديرات الميزانية ومقارنتها بالميزانية الفعليةالنفقات ٣- ٤

.  ومقارنة لها بالنفقات الفعلية الميزانية المعتمدة بصفة نهائيةديرية فيبيان النفقات التق )د(يتضمن المرفق  ١-٣-٤
ألن المعامالت عن النفقات المدونة في بيان االعتمادات الوارد في البيان الرابع، ) د(وتختلف النفقات الواردة في المرفق 
 .دوالر كندي لكل دوالر أمريكي ١,٣٢ية وهو سجلت بسعر الصرف المقرر في الميزان) د(المحسوبة بالدوالر الكندي في المرفق 

  االجتماعات نفقات ٤- ٤

 تماعاتالج، وبلغت النفقات الفعلية على ا٢٠٠٦دوالر لسنة  ٧٢٤كانت الميزانية المقررة لالجتماعات  ١-٤- ٤
  .)ه( دوالر، على النحو الوارد في المرفق ٣٠٢ مبلغ ٢٠٠٦ سنة المعقودة في

 الفائض ٥- ٤

دوالر مقابل  ١٧ ٤١٤، وقيمته ٣١/١٢/٢٠٠٦ كما كان في ض المتراكمان الخامس مجموع الفائيبين البي ١-٥- ٤
ويشمل هذا الفائض المتراكم اشتراكات مسجلة برسم التحصيل على الدول المتعاقدة .  ٢٠٠٥ دوالر في سنة ١٦ ٢٦٤

 دوالر في ٣ ٧٣٤والفائض النقدي البالغ  (٣١/١٢/٢٠٠٦ دوالر في ٢ ٩٨٨وعجز يبلغ  دوالر ٢٠ ٤٠٢وقيمتها 
دوالر في  ٧ ٨٧٢قيمة االشتراكات المسجلة برسم التحصيل بمقدار زيادة في   ويبين البيان الثالث ).٣١/١٢/٢٠٠٥
 .٢٠٠٦النقدي لسنة العجز أسهمت في ازدياد  ٢٠٠٥ عما كانت عليه في سنة ٢٠٠٦ سنة

  النقديةاألرصدة ٦- ٤

بما في ذلك رصيد (الر  دو ١٧ ٩٩٦ الى ٣١/١٢/٢٠٠٦وصل الرصيد النقدي في الصندوق العام في  ١-٦- ٤
 المجلس مستوى صندوق رأس المال العامل يغيرولم .  ، وتم تدوين هذا المبلغ في البيان الثاني)صندوق رأس المال العامل

 .٢٨-٣٥ الجمعية العمومية في قرارها الممنوحة له من الفترة الثالثية بموجب السلطة  هذهفي

  اآلجل للعملةالشراء ٧- ٤

االيكاو واالشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة لتمويل هذه االعتمادات تعتمد ان اعتمادات ميزانية  ١-٧- ٤
وكانت ميزانية الفترة .  ما أو يتأثر به واليورو، لكن جزءا كبيرا من النفقات يصرف بالدوالر الكنديبالدوالر األمريكي

 دوالر كندي لكل ١,٣٢رف قدره  واالشتراكات المقررة على الدول خاللها قد حددت على أساس سعر ص٢٠٠٧-٢٠٠٥
ن عواقب التقلبات المحتملة في أسعار الصرف، تم وحماية الميزانية مولتخفيض المخاطر الى أدنى حد .  دوالر أمريكي
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  وتحقق هدف ايجاد االستقرار في النفقات بالدوالر .التعاقد على الشراء اآلجل للدوالر الكندي واليورو بموافقة المجلس
 .وترد تفاصيل أكثر في المالحظات على البيانات المالية.  فقات باليورو عند مستوى معين في الميزانية والنالكندي

   االيكاو األخرىصناديق - ٥
 صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية ١- ٥

  بصندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لدفع التكاليف االدارية والتشغيلية لبرنامجتستعين المنظمة ١-١- ٥
التعاون الفني، ويمول هذا الصندوق بشكل أساسي من الرسوم االدارية التي تفرض على مشاريع برنامج األمم المتحدة 

ويبين .  الخدمات االدارية مشتريات الطيران المدني ومشاريع الصناديق االئتمانية ومشاريع اتفاقات وخدمةاالنمائي 
الخدمات االدارية والتشغيلية، ويبين الجدول أدناه مقارنة لنفقاته الفعلية النتائج المالية لصندوق تكاليف ) ١-ب(الجدول 

 :ونفقاته التقديرية

  )٥(الشكل 
  :صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية للتعاون الفنيجدول 

  المرتبط عليهبيان الميزانية المعتمدة، والنفقات، والرصيد غير 
  ٢٠٠٦لسنة  الميزانية المعتمدة المتبقي في

    
 المقدمة االعتمادات

    الجمعية العموميةإلى 
الميزانية المنقحة 

    ٢٢٠٠٦ لسنة

النفقات 
وااليرادات لسنة 

٢٠٠٦    
رصيد الميزانية 

  المعتمدة
  النفقات/االعتمادات
  )٢٤(    ٨ ٠٦٩    ٨ ٠٤٥    ١٦ ٠٥١    شراعل الرئيسي االبرنامج

                  
      ٨ ٢٠٣    ٨ ٢٣٤    ٥ ٧٦٣    االيرادات

                  
 بين االيرادات )العجز/(الفائض
      ١٣٤    ١٨٩    )٢٨٨(    والنفقات

    
  )٢٢-٢٣٥القرار (وأقرتها الجمعية العمومية  ١
  .(C-DEC 179/13) ١٧٩ أحاط المجلس علما بها في دورته ٢

 

  الجمعية العمومية لصندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية للتعاونحددت) ٥(كما يتبين من الشكل  ٢-١- ٥
وفي .   دوالر٥ ٧٦٣تقديرية  وايرادات  دوالر٦ ٠٥١ تقديرية وهي) نفقات( أرقاما ارشادية ٢٠٠٦ للسنة المالية الفني

) نفقات( وفيها تقديرات C-WP/12734قدم األمين العام الى المجلس ورقة العمل  ٥-٩غضون السنة وعمال بالقاعدة المالية 
 االيرادات وأصبح مجموعدوالر  ٨ ٠٤٥  هذه التقديراتبحيث أصبحت ٢٠٠٦ لسنة ميزانية هذا الصندوق المنقحة

 . دوالر٨ ٢٣٤التقديرية 

 بعد أن كان ٢٠٠٦  لسنة دوالر١٠٣ ٨٤٧ مبلغ  الفنيبلغت النفقات االجمالية لبرنامج التعاون ٣-١- ٥
مر الذي مثل وكانت هناك زيادة في استرداد الرسوم االدارية وتكاليف الدعم، األ.  ٢٠٠٥دوالر في سنة  ٧٦ ٠٢٧

 في سنة  كان جزء كبير من ايرادات هذا الصندوق٢٠٠٥في سنة كما حدث و.  مصدرا أساسيا اليرادات هذا الصندوق
 هذه المبالغ في نفقات لم تدونمباشرة الى الموردين، ولذلك  قيمتها  الحكوماتالتي دفعت قد ورد من تنفيذ المعدات ٢٠٠٦

 دوالر، األمر الذي يمثل زيادة قدرها ٨ ٢٠٣ الى ٢٠٠٦دات هذا الصندوق لسنة ووصلت ايرا.  برنامج التعاون الفني
، وأكثر من األرقام االرشادية الموضوعة اليرادات الميزانية والتي عرضت ٢٠٠٥ أكثر من سنة) ١٥(دوالر  ١ ٠٥٠

صندوق الفعلية فقد بلغت أما نفقات هذا ال.  دوالر ٢ ٤٤٠على الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية بمقدار 
دوالر في حين كانت الميزانية التقديرية التي عرضت على الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية قد حددتها  ٨ ٠٦٩
 بمبلغ ، مدرجة في الميزانيةالمكاسب التي تحققت من صرف العملة ولم تكنالنفقات الفعلية شمل تو.   دوالر٦ ٠٥١بمبلغ 
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ويبين  .  دوالر١٣٤ بل وحقق ايرادا صافيا قدره ٢٠٠٦ لسنة الكاملة الصندوق جميع تكاليفههذا سترد وا.   دوالر٧١٧
 .السنوية على مدى السنوات العشر الماضية) العجز(اتجاه حاالت الفائض ) ٦(الشكل 

  )٦(الشكل 
  ** ديسمبر٣١ صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية في  وعجزفائض
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 .المبالغ المذكورة أعاله ال تشمل نفقات تحسين كفاءة وانتاجية ادارة التعاون الفني** 

المجلس مسألة بأن يستعرض  اللجنة االدارية أوصتفي أثناء الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية،  ٤-١- ٥
د نظر المجلس في هذه المسألة وأوعز الى األمين العام أن وق.   التكاليف بين البرنامج العادي وبرنامج التعاون الفنيتوزيع

 التكاليف التي يمكن  البرنامج العاديوعلى صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية على ةاطراديبطريقة يوزع 
البرنامج  ل تم تحمي٢٠٠٦ وفي سنة.  لتقليل الى أدنى حد من تبادل التمويل بين هذين الصندوقينعزوها الى كل منهما ل

، االدارية والتشغيليةالخدمات وق تكاليف كانت تحمل من قبل على صندو دوالر تتعلق بدعم البرنامج العادي ٢٥٩ العادي
البرنامج  على ، وكان هذا المبلغ يحمل دوالر تخص تكاليف دعم برنامج التعاون الفني٥٤٩وتم تحميل الصندوق مبلغ 

 دوالر في الحساب شريطة موافقة المجلس على سياسة ٢٩٠ بمبلغ ٢٠٠٦ف سنة   وتم تسجيل صافي نقل تكالي.العادي
 .جديدة السترداد التكاليف

 دوالر من فائض صندوق تكاليف الخدمات ٢ ٠٠٠ نقل مبلغ ٣٢- ٣٥طبقا لقرار الجمعية العمومية  ٥-١- ٥
تمويل جزء من تكلفة تحديث من أجل  ٢٠٠٦في سنة االدارية والتشغيلية الى صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  .النظام المالي لاليكاو

 خطة عمل أمن الطيران ٢- ٥

استمرارية خطة المجلس  على أن يضمن ١٠- ٣٥ من منطوق قرارها ٥حثت الجمعية العمومية في الفقرة  ١-٢- ٥
وفي .   البرنامج العاديأموال بتمويلها بأسرع ما يمكن وبصفة اطرادية من ، وذلكعمل أمن الطيران ألجل طويل

 :١٧٦اتخذ المجلس القرارات التالية في جلستيه الثامنة والرابعة عشرة من دورته  ٢٠٠٦ سنة

 مليون دوالر من احتياطي خطة عمل أمن الطيران إلى الصندوق العام في ١,٠٦وافق على نقل  ●
أمن الطيران في ميزانية البرنامج العادي خالل  لتمويل دمج بعض عناصر خطة عمل ٢٠٠٦سنة 

 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦سنتي 
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 مبلغ ٢٠٠٧ و٢٠٠٦من النظام المالي للمنظمة للسنتين الماليتين )  أ٢-٥اعتمد وفقا للفقرة  ●
مليون دوالر سنويا الدماج جزء من خطة عمل أمن الطيران، وبصفة رئيسية البرنامج  ٠,٥٣

 .العالمي لتدقيق األمن، في ميزانية البرنامج العادي

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ مليون دوالر سنويا لسنتي ٠,٥تفرقة مبلغ وافق على أن يخصص من االيرادات الم ●
 .لتيسير ادماج البرنامج العالمي لتدقيق األمن في البرنامج العادي

  . دوالر١ ٠٣٠ البالغ ٢٠٠٦زيادة اعتماد سنة ) البيان الرابع(يتضمن بيان االعتمادات  ٢-٢- ٥

  )غير المملوكة لاليكاو (صناديق برنامج التعاون الفني - ٦
 .حالة صناديق برنامج التعاون الفني) ج (الجدوليتضمن  ١- ٦

تنص قواعد برنامج األمم المتحدة االنمائي المالية على أن الوكاالت المنفذة، وهي منظمات تابعة لألمم  ٢- ٦
 البرنامج االنمائي، وأن  مدير لهاهاالمتحدة، يجب أن ترسل الى مدير البرنامج االنمائي حسابات الصناديق التي خصص

من البيانات ) ١-ج(ويبين الجدول .  راجع الخارجي عنها لعرضه على المجلس التنفيذي للبرنامج االنمائيتقدم تقرير الم
 التي نفذتها االيكاو في  حالة حسابات مشاريع البرنامج االنمائي،المالية للمنظمة، هو وتقرير المراجع الخارجي عنه

  .ومية قبل احالتها الى مدير البرنامج االنمائيالجمعية العمموافقة  على تعرضوهذه الحسابات .  ٢٠٠٦ سنة

 )غير المملوكة لاليكاو (الصناديق االئتمانية األخرى - ٧

 طيرانالتسهيل المالي الدولي لسالمة ال ١- ٧

دوالر، بعد  ٢ ٨١٨ الى ٣١/١٢/٢٠٠٦ في طيرانصناديق التسهيل المالي الدولي لسالمة الرصيد وصل   
 دوالر ٩٥ قيمتها االجمالية  واحدةة تم تقديم منح٢٠٠٦وفي خالل سنة .  ٢٠٠٥ دوالر في نهاية سنة ٢ ١٨٥أن كان 
منتظرا زال   ولكنه ما٢٠٠٥اعتمد في سنة  دوالر ٢٩٨  بمبلغوقرضجلس ادارة التسهيل المالي الدولي، بموافقة م
 .بالبيانات المالية) ه( وترد المعامالت في الجدول  .للموافقة

 صندوق دليل المفاتيح العامة ٢- ٧

، وسوف تتحمل االيكاو )C-DEC 174/1 (٢٠٠٥نشأ المجلس من حيث المبدأ هذا الصندوق في سنة أ
ءة آليا، وهو مشروع المقروالمعززة الكترونيا وشغيل البيني لجوازات السفر مسؤولية االشراف على اعداد مشروع لدعم الت

المفاتيح االلكترونية لفك شفرات التوقيعات الرقمية يشمل انشاء دليل للمفاتيح العامة تحت اشراف االيكاو من أجل ادارة 
.   أسهمت ست دول في صندوق دليل المفاتيح العامة٢٠٠٦في أثناء سنة   .المتأصلة في جوازات السفر االلكترونية

االيكاو أن وانتظارا لموافقة المجلس على مذكرة التفاهم الخاصة بدليل المفاتيح العامة، طلبت الدول المساهمة في الدليل من 
تتكون المرحلة األولى من اعداد وتنفيذ وانشاء البنية األساسية لدليل .  مع المشغل إلى مرحلتينتقسم المشروع وعقد الدليل 

المفاتيح العامة وسوف تتضمن المرحلة الثانية تشغيل دليل المفاتيح العامة وستنفذ بمجرد الموافقة على مذكرة التفاهم 
 .من البيانات المالية) د(د المعامالت في الجدول وتر.  الخاصة بالدليل

 اتفاقات التمويل المشترك ٣- ٧

يسلندا، وتسترد تكاليفها آ خدمات المالحة الجوية التي تقدمها حكومتا الدنمارك وتشرف االيكاو على تشغيل
ارة الصناديق المتعلقة هذا فضال عن أن االيكاو مسؤولة عن اد.  بموجب رسوم انتفاع واشتراكات تدفعها حكومات متعاقدة

بالخدمة التي تقدمها المملكة المتحدة لرصد الحد األدنى للفصل الرأسي فوق منطقة شمال األطلنطي، وتسترد تكاليف هذه 
وااليكاو هي التي تتسلم هذه األموال وتوزعها من المملكة المتحدة التي تحصلها لصندوق .  الخدمة بموجب رسوم انتفاع

وق شمال األطلنطي والرسم االداري لصندوق التمويل المشترك، أما صندوقا اتفاقي التمويل المشترك نظام رصد العلو ف
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بالبيانات ) د(وترد المعامالت في الجدول  .  فان المنظمة توزعها مباشرة على األطراف المعنيةواأليسلنديالدنماركي 
 .المالية

  :وتقديمها واعتمادها ٢٠٠٦ لسنة الشهادة بصحة البيانات المالية - ٨

ان األمين العام هو المطالب بموجب النظام المالي بمسك السجالت المحاسبية الضرورية وبتقديم بيانات 
مالية تبين ايرادات ونفقات جميع صناديق منظمة الطيران المدني الدولي في السنة المالية، والوضع المالي لكل صندوق في 

والمبالغ التي لم تدرجها الجمعية العمومية في ) الصندوق العام للبرنامج العادي(ت نهاية السنة، باالضافة الى حالة االعتمادا
  .وهو مطالب أيضا بتقديم أي معلومات أخرى يقتضيها األمر للداللة على الوضع المالي الراهن في المنظمة.  الميزانية

وقد أعدت هذه .  ا التقرير في هذالواردةالبيانات المالية واكتمال ان االدارة هي المسؤولة عن تحضير 
المحسوبة وفقا مبالغ بعض ال، وهي تشمل بالضرورة )UNSAS (البيانات طبقا للمعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة

 وترى االدارة ان .  المالية الواردة في هذا التقرير متسقة مع البيانات الماليةوالمعلومات.  فضل تقديرات وآراء االدارةأل
 المذكورة، كما ان المعلومات ية النقدوسيولتهالمنظمة، ونتائج عملياتها، في ا الوضع المالي بصدق تمثل  الماليةياناتهذه الب

  . المالي لاليكاوفي هذا التقرير معروضة طبقا ألحكام النظام

ا تضمن بهداخلية وللوفاء بهذه المسؤولية تواظب المنظمة على تشغيل نظم وضوابط وسياسات واجراءات 
وقد دقق .  نظم الضوابط الداخلية للتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجيتخضع و.  مصداقية المعلومات المالية وحماية األصول

 ،، ويتبين من تقريره ما هو مدى التدقيق الذي أجراهوالمالحظاتالمراجع الخارجي البيانات المالية، بما فيها الجداول مكتب 
  .ورأيه في البيانات المالية

  . الواردة في هذا التقرير السنوي الماليةتأشهد بصحة البيانا

  )التوقيع(  

  بار. ريتشارد ج  
  رئيس فرع المالية  

بموجب التقرير المالي لاليكاو   هذاأعتمد، )االيكاو(بوصفي األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي   
  . وجداولها ومرفقاتها٢٠٠٦عن السنة وأعرضه مصحوبا بالبيانات المالية توقيعي عليه، 

  )التوقيع(  

  الطيب شريف  
  األمين العام  

  مونتريال، كندا
١٤/٥/٢٠٠٧  



  

  

  المراجع الخارجيرأي تقرير مراجع الحسابات و: الجزء الثاني
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  الحساباتمراجع  تقرير

  الى الجمعية العمومية
  لمنظمة الطيران المدني الدولي

، وراجعت  ٣١/١٢/٢٠٠٦ني الدولي كما كانت في      منظمة الطيران المد  لقد راجعت بيان أصول وخصوم وأرصدة صناديق        
ـ لاوكشوف حسابات االيرادات والنفقات وحركة التغيرات في أرصـدة الـصناديق والـسيولة النقديـة        تراكمـة مالائض وف

 واألمين العـام    . الصندوق العام للبرنامج العادي ومستنداته عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ          االعتمادات المخصصة في    و
أما مسؤوليتي أنا فهي التعبير عن رأيي في هذه البيانات المالية بناء علـى التـدقيق            .  هو المسؤول عن هذه البيانات المالية     

  .الذي أجريته

هيئة مراجعي الحسابات الخارجيين لألمم المتحـدة والوكـاالت         "قمت بالتدقيق طبقا لقواعد التدقيق المشتركة التي اعتمدتها         
وتقتضي تلك القواعد أن أخطط للتدقيق وأنفـذه        .  ، وطبقا لقواعد التدقيق الدولية    "لمتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية    ا

 ، على سبيل االختبـار، فحـص      ويشمل التدقيق .  للحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية خالية من األخطاء المادية          
ويشمل التدقيق أيضا تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة       .  علومات الواردة في البيانات المالية    األدلة التي تدعم صحة المبالغ والم     

وانني على يقـين  .  والمبالغ التقديرية الكبيرة التي قدرها األمين العام، فضال عن تقييم طريقة العرض العامة للبيانات المالية         
  .يهمن أن تدقيقي يوفر أساسا معقوال للرأي الذي خلصت ال

 قد عرضت بدقة في جميع جوانبها المادية الموقف المالي لمنظمة الطيران المدني الدولي كما         المالية ان رأيي هو أن البيانات    
 الفـوائض و، ونتائج عمليات المنظمة، وحركة التغيرات في أرصدة الصناديق، والـسيولة النقديـة              ٣١/١٢/٢٠٠٦كان في   
 المحاسـبية  للمعـايير صندوق العام للبرنامج العادي في تلك السنة المنتهيـة وفقـا   الفي  ة  صخصم واالعتمادات ال  المتراكمة

وأن هذا    قد طبقت  ، حسبما أرى،  ووفقا لما يقتضيه النظام المالي، أقر بأن هذه السياسات المحاسبية         .  األمم المتحدة مة  ولمنظ
  .التطبيق قد تم مثلما تم في السنة المالية السابقة

الت منظمة الطيران المدني الدولي التي اطلعت عليها عند تدقيق البيانات المالية قـد جـرت بجميـع                  أشهد أيضا بأن معام   
  .جوانبها المهمة وفقا للنظام المالي والسلطة التشريعية لمنظمة الطيران المدني الدولي

  .لطيران المدني الدوليطبقا للمادة الثالثة عشرة من النظام المالي، أصدرت أيضا تقريرا مسهبا عن تدقيقي لمنظمة ا

  )التوقيع(

  شيال فريزر
  المراجع العام لحسابات كندا
  ومراجع الحسابات الخارجي

  مونتريال، كندا
١١/٥/٢٠٠٦  

  



  

  

  ٣١/١٢/٢٠٠٦البيانات المالية عن السنة المنتهية في : الجزء الثالث



  

20062005200620052006200520062005200620052006200520062005مالحظة

 60 443  58 516  60 443  58 516   400   489  60 843  59 005 
 3 828  3 713  3 828  3 713  125 342  88 536   970  1 579  130 140  93 828 
 1 043  1 105  1 043  1 105   95   516   128 (  95)(  516) 1 043  1 233 

 494 4  228 4  494 4  228 4  494 4  228 4 بيع المطبوعات
 433 13  990 8  433 13  990 8 ايرادات الترتيبات المشتركة بين المنظمات
 156 36  984 34 (200 6 )(853 7 ) 156 36  984 34  200 6  853 7  196 6  806 7  4   47  ايرادات الرسوم االدارية ورسوم االنتفاع

 379 4  800 6  197   372   208 3  587 4  974   841 1  639   013 1  335   828  ايرادات الفوائد
 210 6  812 5  150   673 1  059 1  387 4  753 4  914 2  725 2  473 1  028 2 االيرادات المتفرقة

 738 218  840 252 (716 6 )(948 7 ) 699 38  726 36  366 107  073 140  389 79  989 83  567 14  415 16  822 64  574 67 مجموع االيرادات

 
 54 272  52 651  12 328  11 206  66 600  63 857  1 161   574  67 761  64 431 

 5 787  5 556   847   876  6 634  6 432   46   34  6 680  6 466 
 2 161  1 394  1 306  1 762  3 467  3 156   23   44  3 490  3 200 
  422   330   90   62   512   392  60 000  38 809   60 512  39 201 
  289   350   289   350   289   350 

 38 519  32 599   38 519  32 599 
 2 109  2 121  2 109  2 121 
 1 971  1 472   1 971  1 472 

  47   4   47   4  7 806  6 196  ( 7 853)( 6 200)
  39 109  33 984  39 109  33 984 

  95   516 (  95)(  516)
15  187   177   819   212  1 006   389  1 248  1 026   357   428  2 611  1 843 

 63 118  60 458  15 437  14 122  78 555  74 580  111 653  82 223  40 791  35 580 ( 7 948)( 6 716) 223 051  185 667 

  071 33  789 29  119 3 (065 4 ) 143 25  420 28  809 4  434 5  445   978   364 4  456 4 الفائض (العجز) الصافي
  

  210   172   86   16   296   188 (  54)  242   188 
  49   377 (  49)(  377)

(  11)(  11)( 6 619)( 3 963)( 6 619)( 3 974)
(367  )(503 4 )(367  )(503 4 )(367  )(503 4 )   تسوية الفائض المحتجز لألصول المشتقة

 40 342  35 796  23 651  23 578  63 993  59 374  45 906  24 726  12 184  9 065  122 083  93 165 

 083 122  992 140  184 12  065 8  906 45  707 67  993 63  220 65  651 23  666 24  342 40  554 40 أرصدة الصناديق في نهاية الفترة

 
 المالحظات والجداول المصاحبة للبيانات المالية تشكل جزءا ال يتجزأ منها.

   تسوية التزامات ونفقات السنة السابقة غير المدفوعة
   التحويل بين الصناديق (البيان الخامس)

   رد االشتراكات وتحويل أرصدة الصناديق

   أرصدة الصناديق في بداية الفترة

   المنح
   النفقات األخرى
مجموع النفقات

أرصدة الصناديق

   العقود من الباطن
   التدريب

   التكاليف االدارية غير المباشرة
   تكاليف الخدمات

   السفر
   المعدات

   االجتماعات
   تكاليف الخبراء والموظفين اآلخرين

   االيرادات األخرى

النفقات
   المرتبات والتكاليف المشتركة للموظفين

   النفقات التشغيلية العامة

االيرادات
   االشتراكات المقررة [الجدوالن (أ) و(د)]

   االشتراكات
   االشتراكات المخصصة

االئتمانية األخرىلصناديق
(انظر الجدولين (د) و (ھ))االيكاو

للبرنامج العادي

(بآالف الدوالرات األمريكية)

بيان االيرادات والنفقات والتغييرات في أرصدة الصناديقعن الفترة المنتهية في 2006/12/31

الصندوق العام
الصناديقالمجموع الفرعي

ول
 األ
يان
الب

II
I-

1

التعاون الفني
المجموع الحذف

منظمة الطيران المدني الدولي

وصندوق رأس المال
العامل

صناديق
برنامج

(انظر الجدول (ج))

صناديق
االيكاو
األخرى

(انظر الجدول (ب))



ني
الثا

ن 
لبيا
ا

 

*2006200520062005*2006200520062005200620052006200520062005مالحظة

األصول
719 145 316 168 530 7 762 6 712 94 116 121 477 43 438 40 868 20 442 22 609 22 996 17 3  الودائع النقدية والودائع ألجل
   الحسابات مستحقة التحصيل:

541 12 409 20 541 12 409 20 541 12 409 20 4      االشتراكات المقررة المستحقة على الدول (الجدول (أ))
(589 11 )(836 13 )39  34  381 6 763 9 169 5 039 4 871 3 877 2 298 1 162 1       األرصدة المنقولة بين الصناديق

083 16 184 15 712 7 228 6 129 3 528 3 242 5 428 5 761 1 416 1 481 3 012 4 5      المستحقات والسلف
fs  920 1 110/    110 1 920  110 1 920  6      النفقات التي تسترد من الهيئات االقليمية: (أفكاك)

425 1 225 2 425 1 225 2 313 1 154 2 112  71     األصول األخرى
609 10 106 6 609 10 106 6 609 10 106 6 7   األصول المشتقة

065 1 065 1 065 1 065 1 065 1 065 1    األراضي والمباني بسعر التكلفة

552 188 225 214 (589 11 )(836 13 )281 15 024 13 222 104 407 134 638 80 630 80 813 27 889 28 825 52 741 51 مجموع األصول

الخصوم
477 3 732 1 477 3 732 1 477 3 732 1    االشتراكات المدفوعة سلفا (الجدول (أ))

753 30 256 35 3  42  125 29 825 32 625 1 389 2 273  223  352 1 166 2    االلتزامات غير المدفوعة
274 27 786 28 74  65  541 21 178 24 659 5 543 4 982  278 1 677 4 265 3  الحسابات مستحقة الدفع

950  086 1 950  086 1 950  086 1 6   مستحقات الهيئات االقليمية: ايكاك والكاك
(589 11 )(836 13 )359  671  337 6 543 7 893 4 622 5 866 2 684 2 027 2 938 2    األرصدة المنقولة بين الصناديق

661 2 181 4 661 2 181 4      مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات (الجدول (د))
354 1 192 2   313 1 154 2 41  38  41  38     األرصدة الدائنة األخرى والمخصصات

469 66 233 73 (589 11 )(836 13 )097 3 959 4 316 58 700 66 645 16 410 15 162 4 223 4 483 12 187 11 مجموع الخصوم

أرصدة الصناديق
  تتكون من:

065 1 065 1 065 1 065 1 065 1 065 1    رأس المال المدفوع عن أراضي ومباني
400 6 965 9 400 6 965 9 400 6 965 9    االعتمادات المرحلة الى السنة الالحقة (البيان الرابع)

350 95 180 117 872 11 658 7 906 45 707 67 572 37 815 41 308 21 401 24 264 16 414 17    الفائض المتراكم (البيان الخامس)
004 6 004 6 004 6 004 6 004 6 004 6    صندوق رأس المال العامل

264 13 778 6 312  407  952 12 371 6 343 2 265  609 10 106 6 7   االفائض المحتجز

083 122 992 140 184 12 065 8 906 45 707 67 993 63 220 65 651 23 666 24 342 40 554 40 مجموع أرصدة الصناديق
552 188 225 214 (589 11 )(836 13 )281 15 024 13 222 104 407 134 638 80 630 80 813 27 889 28 825 52 741 51 مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق

 

المالحظات والجداول المصاحبة للبيانات المالية تشكل جزءا ال يتجزأ منها.
 

الحذف(انظر الجدول (ج))االيكاو(انظر الجدول (ب))
االئتمانية األخرىالتعاون الفنيلصناديقاألخرى

صناديق
برنامجالمجموع الفرعيااليكاو

العامل

صناديق

منظمة الطيران المدني الدولي
بيان األصول والخصوم وأرصدة الصناديق
عن الفترة المنتهية في 2006/12/31

(بآالف الدوالرات األمریكیة)

الصندوق العام
للبرنامج العادي

وصندوق رأس المال

II
I-

2

(انظر الجدولين (د) و (ھ))

الصناديق

المجموع



الصندوق العام
صناديقالمجموع الفرعيللبرنامج العادي

برنامجلصناديقوصندوق رأس المال
المجموعالتعاون الفنيااليكاوالعاملمالحظة

200620052006200520062005200620052006200520062005

السيولة النقدية الناجمة عن  األنشطة التشغيلية:
 071 33  789 29  119 3 (065 4 ) 143 25  420 28  809 4  434 5  445   978   364 4  456 4    الفائض (العجز) الصافي بين االيرادات والنفقات (البيان األول)

 259  (868 7 ) 259  (868 7 ) 259  (868 7 )   صافي الزيادة (النقصان) في االشتراكات المستحقة
 319   089 1  650   484 1 (568  )(399  ) 237   4  (020 1 ) 345   257 1 (341  )   (الزيادة) النقصان في الحسابات األخرى المستحقة

 170  (800  ) 170  (800  ) 229  (841  )(59  ) 41     (الزيادة) النقصان في األصول األخرى
(739 1 )(247 2 ) 62   5   051 1 (382 3 )(852 2 ) 130 1 (358 2 ) 994  (494  ) 136     (الزيادة) النقصان في األرصدة المشتركة بين الصناديق برسم التحصيل

 482  (745 1 ) 482  (745 1 ) 482  (745 1 )   الزيادة (النقصان) في االشتراكات الواردة سلفا
 064 4  503 4  3   39   180 5  700 3 (119 1 ) 764  (417  )(50  )(702  ) 814     الزيادة (النقصان) في االلتزامات غير المدفوعة
(802 9 ) 648 1  14  (9  )(123 12 ) 637 2  307 2 (980  ) 677   296   630 1 (276 1 )   الزيادة (النقصان) في الحسابات مستحقة الدفع

 739 1  247 2  152   312   432 3  206 1 (845 1 ) 729   353 1 (182  )(198 3 ) 911     الزيادة (النقصان) في األرصدة المشتركة بين الصناديق مستحقة الدفع
(379 4 )(800 6 )(197  )(372  )(208 3 )(587 4 )(974  )(841 1 )(639  )(013 1 )(335  )(828  )   يطرح منها: ايرادات أسعار الفائدة

(606 1 ) 358 2 (390 1 ) 520 1 (229  ) 841   13  (3  ) 13  (3  )   األرصدة الدائنة األخرى والمخصصات
 367   503 4  367   503 4  367   503 4    الزيادة (النقصان) في األصول المشتقة

(367  )(503 4 )(367  )(503 4 )(367  )(503 4 )    التسويات األخرى في االحتياطات وأرصدة الصناديق
  

 578 22  174 22  413 2 (086 1 ) 678 18  436 28  487 1 (176 5 )(717 1 ) 524   204 3 (700 5 )السيولة النقدية الصافية الناجمة عن األنشطة التشغيلية
  

  السيولة النقدية الناجمة عن أنشطة االستثمار:
 379 4  800 6  197   372   208 3  587 4  974   841 1  639   013 1  335   828     ايرادات أسعار الفائدة

  
 379 4  800 6  197   372   208 3  587 4  974   841 1  639   013 1  335   828  السيولة النقدية الصافية الناجمة عن أنشطة االستثمار

  
  السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة المالية:

 188   242  (54  ) 188   296   16   86   172   210     الوفورات من التزامات السنوات السابقة أو من حذفها
    (377  )(49  ) 377   49     نقل األموال بين الصناديق

(974 3 )(619 6 )(963 3 )(619 6 )(11  ) (11  )   رد االشتراكات
  

(786 3 )(377 6 ) (54  )(963 3 )(619 6 ) 177   296  (372  ) 37   549   259  السيولة النقدية الصافية الناجمة عن األنشطة المالية
 171 23  597 22  610 2 (768  ) 923 17  404 26  638 2 (039 3 )(450 1 ) 574 1  088 4 (613 4 )صافي الزيادة (النقصان) في السيولة النقدية والودائع ألجل

 548 122  719 145  920 4  530 7  789 76  712 94  839 40  477 43  318 22  868 20  521 18  609 22 الودائع النقدية وألجل في بداية الفترة
 719 145   316 168  530 7  762 6  712 94  116 121  477 43  438 40  868 20  442 22  609 22  996 17 الودائع النقدية وألجل في نهاية الفترة

المالحظات والجداول المصاحبة للبيانات المالية تشكل جزءا ال يتجزأ منها.
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منظمة الطيران المدني الدولي
بيان السيولة النقدية

عن الفترة المنتهية في 2006/12/31
(بآالف الدوالرات األمريكية)

األخرى األخرى

الصناديق
االئتمانية

صناديق
االيكاو



منظمة الطيران المدني الدولي
الصندوق العام للبرنامج العادي

بيان االعتمادات
عن الفترة المنتهية في 2006/12/31

(بآالف الدوالرات األمريكية)

النفقاتاالعتمادات

الرصيدمرحلةالتحويل    مرحلة 
التزاماتالمبالغالمبلغإلى السنةبين الرامج زيادة  من السنةالمبلغ األصلي

المجموعغير مدفوعةالمصروفةالمنقح    الالحقة د)الرئيسية ج) االعتمادات ب) السابقة أ)(A35-22)البرنامج الرئيسي

080 631 017 0801 1(322 )143 145 114 1السياسة العامة والتوجيهاألول - 

754 2968 458 7548 8(011 1)(169 )707 227 9المالحة الجويةالثاني -

40 929 2005 729 9695 5(745 )(254 )030 5351 403 5النقل الجويالثالث - 

867 1 866 867 (488 )(24 )260 119 1الشؤون القانونيةالرابع - 

854 68915 165 85415 15(126 2)(312 )937 3551 16البرامج االقليمية والبرامج األخرىالخامس - 

117 426 64224 784 54323 24(088 2)(329 )229 7311 25الدعم االداريالسادس - 

المالية، والعالقات الخارجية واالعالم،السابع -
   وتقييم البرامج

   والتدقيق
1 431 2103 221 4323 3(814 1)945 457 844 3   والمراجعة االدارية

9 777 652 712 7862 2(371 1)130 0271 3البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةالثامن - 

167 118 16663 9522 28560 63(965 9)030 4001 8206 65المجموع

أ)   اعتمدها المجلس في الجلسة الرابعة عشرة من دورته 176 والجلسة الثانية عشرة من دورته 178 بموجب القاعدة المالية 6-5.
ب)  اعتمدها المجلس في الجلستين الثامنة والرابعة عشرة من دورته 176.

ج)  اعتمدها المجلس في الجلسة السابعة عشرة من دورته 179 بموجب القاعدة المالية 10-5.
د)  اعتمدها المجلس في الجلسة السابعة عشرة من دورته 179 بموجب القاعدة المالية 6-5.

المالحظات والجداول المصاحبة للبيانات المالية تشكل جزءا ال يتجزأ منها.
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200620052006200520062005200620052006200520062005
الفوائض المتراكمة

002 69 350 95 728 8 872 11 726 24 906 45 548 35 572 37 775 19 308 21 773 15 264 16 الفوائض المتراكمة في بداية السنة

071 33 789 29 119 3 (065 4 )143 25 420 28 809 4 434 5 445  978  364 4 456 4 الفائض (العجز) بين االيرادات والنفقات

المعامالت غير المدونة في بيان االيرادات والنفقات
                   and Expenditure  

  78  28  86  16  164  44(  54)  110  44
(  48)(  74)(  48)(  74)(  48)(  74)
  180  218  180  218  180  218

 6 400 1 978 6 400 1 978 6 400 1 978
( 9 965)( 6 400)( 9 965)( 6 400)( 9 965)( 6 400)

(  11)(  11)( 6 619)( 3 963)( 6 619)( 3 974)
  49  377(  49)(  377)

 2 000 2 000 2 000
(  95)  25(  95)  25

    78 1 460  78 1 460  78 1 460

 17 414 16 264 24 401 21 308 41 815 37 572 67 707 45 906 7 658 11 872 117 180 95 350
                   الفائض المحتجز

 10 609 10 976 10 609 10 976 10 609 10 976
( 4 503)(  367)( 4 503)(  367)( 4 503)(  367)

 6 106 10 609 6 106 10 609 6 106 10 609

 2 000 2 000 2 000 2 000  312  337 2 312 2 337
( 2 000)( 2 000)  95(  25)( 1 905)(  25)

 2 000 2 000  407  312  407 2 312

 6 400 1 978 6 400 1 978 6 400 1 978
( 6 400)( 1 978)( 6 400)( 1 978)( 6 400)( 1 978)

 9 965 6 400 9 965 6 400 9 965 6 400
 9 965 6 400 9 965 6 400 9 965 6 400

 
  343 1 803  343 1 803  343 1 803

 ( 1 000)( 1 000)( 1 000)
(  78)(  460)(  78)(  460)(  78)(  460)
  265  343  265  343  265  343

 16 071 17 009  265 2 343 16 336 19 352  407  312 16 743 19 664

 1 065 1 065 1 065 1 065 1 065 1 065
 6 004 6 004 6 004 6 004 6 004 6 004

 40 554 40 342 24 666 23 651 65 220 63 993 67 707 45 906 8 065 12 184 140 992 122 083
     

المالحظات والجداول المصاحبة للبيانات المالية تشكل جزءا ال يتجزأ منها.
  

صندوق رأس المال العامل
مجموع أرصدة الصناديق

النفقات
الرصيد في نهاية السنة
الفائض المحتجز في نهاية السنة

رأس المال المدفوع لألراضي والمباني

الرصيد في نهاية السنة
المحتجز في خطة الحوافز لتسوية االشتراكات التي طال تأخرها

الرصيد في بداية السنة
التحويل من/(الى) الفائض (المالحظة 8)

اعتمادات البرنامج العادي المرحلة
الرصيد في البداية

المنقول الى البرنامج العادي للسنة السابقة
االعتمادات المرحلة الى السنة الالحقة

الفائض المحتجز من صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية/التمويل المشترك
الرصيد في البداية

التحويل من/(الى) الفائض
الرصيد في نهاية السنة

المحتجز في البرنامج العادي لصالح األصول المشتقة
الرصيد في البداية

التحويل من/(الى) البرنامج العادي
الرصيد في نهاية السنة

المحتجز من/الى تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية/التمويل المشترك
الفائض النقدي المحتجز

الفائض المحتجز من/الى خطة الحوافز
الفوائض المتراكمة في نهاية السنة

   االعتمادات المرحلة الى السنة الالحقة
   رد االشتراكات

   األموال المنقولة بين الصناديق
   التحويل من/(الى) الفائض المحتجز:

   تسوية نفقات السنة السابقة
   الحسابات المحذوفة

   حذف التزام غير مدفوع يخص السنة السابقة
   االعتمادات المرحلة من السنة السابقة

(انظر الجدول (ج))االيكاو(انظر الجدول (ب))العامل
االئتمانية األخرىلصناديقاألخرىوصندوق رأس المال

صناديقالصندوق العام
االيكاوللبرنامج العادي

صناديق
برنامج

التعاون الفني
المجموع الفرعي

منظمة الطيران المدني الدولي
بيان الفوائض المتراكمة
 في 2006/12/31 

(بآالف الدوالرات األمريكية)

س
خام

ن ال
لبيا

ا
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الصناديق

المجموع(انظر الجدولين (د) و (ھ))



III-6الجدول (أ)

                                                           
                                                          
الدول المتعاقدة                                            

قرار الجمعية العمومية 35-24 و35-22 (أ)
نصيب 

سنة 2006

االشتراكات 
المقررة لسنة 

2006
االشتراكات 

الواردة عن 2006

بقية االشتركات 
المقررة المستحقة 

عن 2006

رصيد االشتراكات 
المقررة مستحقة 

الدفع عن السنوات 
السابقة

رصيد السلف 
المستحقة 

لصندوق رأس 
المال العامل

مجموع األرصدة 
المستحقة

االشتراكات 
المدفوعة مسبقا

27  27  9  36  0.06أفغانستان
36  36  36  0.06ألبانيا

42  42  0.07الجزائر
36  36  0.06اندورا
20  20  16  36  0.06أنغوال

509  1  472  36  36  0.06أنتيغا وبربودا
435  435  0.72األرجنتين
36  36  0.06أرمينيا
979  973  973  1.61استراليا
429  429  0.71النمسا

36  36  0.06اذربيجان
11  36  36  0.06جزر البهاما
36  36  0.06البحرين
48  48  0.08بنغالديش
36  36  36  0.06بربادوس

165  129  36  36  0.06بيالروس (*)
489  489  0.81بلجيكا
36  36  0.06بليز

152  152  36  36  0.06بنين (*)
36  36  0.06بوتان

1  1  35  36  0.06بوليفيا
36  36  0.06البوسنة والهرسك

36  36  0.06بوتسوانا
551  828  828  1.37البرازيل

36  36  36  0.06بروناي دار السالم

36  36  0.06بلغاريا
158  158  36  36  0.06بوركينا فاصو

20  20  36  36  0.06بوروندي
255  219  36  36  0.06كمبوديا(*)
36  36  0.06الكامرون

504 1 504 1 2.49كندا
36  36  0.06الرأس األخضر

321  321  36  36  0.06جمهورية أفريقيا الوسطى (*)
257  257  36  36  0.06تشاد
181  181  0.30شيلي

111 1 111 1 1.84الصين
139  139  0.23كولومبيا

463  463  36  36  0.06جزر القمر (*)
364  364  36  36  0.06الكونغو (*)
104  104  36  36  0.06جزر كوك

36  36  0.06كوستاريكا
122  122  36  36  0.06كوت ديفوار (*)

36  36  0.06كرواتيا
36  36  0.06كوبا

36  36  0.06قبرص

91  91  0.15الجمهورية التشيكية
36  36  0.06جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
351  315  36  36  0.06جمهورية الكونغو الديمقراطية (*)

332  332  0.55الدنمارك
526  490  36  36  0.06جيبوتي

36  36  0.06الجمهورية الدومينيكية
36  36  0.06اكوادور
109  109  0.18مصر

198  162  36  36  0.06السلفادور (*)
36  36  0.06غينيا االستوائية

36  36  36  0.06اريتريا
36  36  0.06استونيا
36  36  0.06اثيوبيا
36  36  0.06فيجي
272  272  0.45فنلندا

069 3 069 3 5.08فرنسا
80  80  36  36  0.06غابون
308  272  36  36  0.06غامبيا
402  402  36  36  0.06جورجيا
283 4 283 4 7.09المانيا

كما كانت في 2006/12/31
(بآالف الدوالرات األمریكیة)

منظمة الطيران المدني الدولي
البرنامج العادي

االشتراكات المستحقة على الدول المتعاقدة 
واالشتراكات المدفوعة مسبقا

الصندوق العام



III-7(أ) الجدول
(تابع)

                                                           
                                                          
الدول المتعاقدة                                            

قرار الجمعية العمومية 35-24 و35-22 (أ)
نصيب 

سنة 2006

االشتراكات 
المقررة لسنة 

2006
االشتراكات 

الواردة عن 2006

بقية االشتركات 
المقررة المستحقة 

عن 2006

رصيد االشتراكات 
المقررة مستحقة 

الدفع عن السنوات 
السابقة

رصيد السلف 
المستحقة 

لصندوق رأس 
المال العامل

مجموع األرصدة 
المستحقة

االشتراكات 
المدفوعة مسبقا

36  36  0.06غانا
260  260  0.43اليونان
217  217  36  36  0.06غرينادا
36  36  0.06غواتيماال
187  187  36  36  0.06غينيا

586  1  585  36  36  0.06غينيا - بيساو
8  8  28  36  0.06غيانا
102  66  36  36  0.06هايتي

21  21  15  36  0.06هندوراس
72  72  0.12هنغاريا

36  36  0.06ايسلندا
272  272  0.45الهند

5  5  140  145  0.24اندونيسيا
91  91  91  0.15جمهورية ايران االسالمية

153 1 117 1 36  36  0.06العراق

217  217  0.36ايرلندا
245  245  69  314  0.52اسرائيل
157 2 157 2 3.57ايطاليا
1  36  36  0.06جامايكا
735 8 735 8 14.46اليابان

36  36  0.06األردن
15  36  36  0.06كازاخستان

10  36  36  0.06كينيا
40  4  36  36  0.06كيريباتي
109  109  0.18الكويت

296  260  36  36  0.06قيرغيزستان (*)
36  36  0.06جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

36  36  0.06التفيا
36  36  0.06لبنان
36  36  0.06ليسوتو

256  256  36  36  0.06ليبيريا
43  43  11  54  0.09الجماهيرية العربية الليبية

36  36  36  0.06ليتوانيا
211  211  0.35لكسمبورج
36  36  0.06مدغشقر

204  168  36  36  0.06مالوي (*)
302  302  0.50ماليزيا
36  36  0.06ملديف
126  126  36  36  0.06مالي
36  36  0.06مالطة

70  34  36  36  0.06جزر مارشال
243  243  36  36  0.06موريتانيا (*)
36  36  36  0.06موريشيوس
671  671  1.11المكسيك

79  43  36  36  0.06واليات ميكرونيزيا الموحدة

36  36  0.06موناكو
36  36  0.06منغوليا
43  43  5  48  0.08المغرب
36  36  0.06موزمبيق
39  3  36  36  0.06ميانمار

36  36  36  0.06ناميبيا
365  329  36  36  0.06ناورو
36  36  0.06نيبال
130 1 130 1 1.87هولندا

205  205  0.34نيوزيلندا

36  36  0.06نيكاراغوا
57  57  36  36  0.06النيجر
36  36  0.06نيجيريا
320  320  0.53النرويج
54  54  0.09عمان

85  85  0.14باكستان
102  66  36  36  0.06باالو
36  36  0.06بنما

36  36  36  0.06بابوا غينيا الجديدة
36  36  0.06باراغواي

(بآالف الدوالرات األمريكية)

الصندوق العام

منظمة الطيران المدني الدولي
البرنامج العادي

االشتراكات المستحقة على الدول المتعاقدة 

كما كانت في 2006/12/31
واالشتراكات المدفوعة مسبقا



III-8الجدول (أ)
(تابع)

                                                           
                                                          
الدول المتعاقدة                                            

قرار الجمعية العمومية 35-24 و35-22 (أ)
نصيب 

سنة 2006

االشتراكات 
المقررة لسنة 

2006
االشتراكات 

الواردة عن 2006

بقية االشتركات 
المقررة المستحقة 

عن 2006

رصيد االشتراكات 
المقررة مستحقة 

الدفع عن السنوات 
السابقة

رصيد السلف 
المستحقة 

لصندوق رأس 
المال العامل

مجموع األرصدة 
المستحقة

االشتراكات 
المدفوعة مسبقا

54  54  0.09بيرو
85  85  24  109  0.18الفلبين
217  217  0.36بولندا

254  254  0.42البرتغال
79  79  0.13قطر

456 1 456 1 2.41جمهورية كوريا
139  139  36  36  0.06جمهورية مولدوفا

36  36  0.06رومانيا
368  368  0.61االتحاد الروسي

63  63  36  36  0.06رواندا

39  3  36  36  0.06سانت كيتس ونيفيس
36  36  0.06سانت لوشيا

36  36  0.06سانت فنسنت وغرينادين
36  36  0.06ساموا

35  35  1  36  0.06سان مارينو

498  462  36  36  0.06ساو تومي وبرنسيبي (*)
423  423  0.70المملكة العربية السعودية

23  36  36  0.06السنغال
36  36  0.06صربيا والجبل األسود

192  156  36  36  0.06سيشيل (*)

279  279  36  36  0.06سيراليون
761  761  1.26سنغافورة
36  36  0.06سلوفاكيا
36  36  0.06سلوفينيا

160  144  16  20  36  0.06جزر سليمان

580  1  543  36  36  0.06الصومال
260  260  0.43جنوب أفريقيا

21  250 1 250 1 2.07اسبانيا
2  2  40  42  0.07سري النكا
71  35  36  36  0.06السودان

161  125  36  36  0.06سورينام (*)
36  36  36  0.06سوازيلند
459  459  0.76السويد
683  683  1.13سويسرا

36  36  36  0.06الجمهورية العربية السورية

162  126  36  36  0.06طاجكستان
344  344  0.57تايلند

511  511  جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة (1)
36  36  0.06جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

49  4  9  36  36  0.06تيمور - ليشتي (2)

36  36  0.06توغو
36  36  0.06تونغا

36  36  0.06ترينيداد وتوباغو
36  36  0.06تونس
242  242  0.40تركيا

36  36  0.06تركمانستان
36  36  0.06أوغندا
36  36  0.06أوكرانيا

302  302  0.50االمارات العربية المتحدة
383 3 383 3 5.60المملكة المتحدة

36  36  0.06جمهورية تنزانيا المتحدة
551 7 551 7 551 7 102 15 25.00الواليات المتحدة األمريكية

25  25  36  36  0.06أوروغواي
36  36  0.06أوزبكستان
60  24  36  36  0.06فانواتو

85  85  85  0.14فنزويال
36  36  0.06فيتنام
36  36  0.06اليمن
36  36  0.06زامبيا

36  36  36  0.06زمبابوي

732 1 409 20 7  903 10 499 9 944 50 443 60 100.06    ** المجموع

مالحظة 1: المبلغ المستحق على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة مازال قيد التأكيد.
(C-DEC 176/2) مالحظة 2: دولة متعاقدة جديدة

* الدول التي لم تف في 2006/12/31 بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقاتها.
** لن تضیف التفاصیل شیئا جدیدا للمجامیع بسبب تقریبھا إلى أقرب رقم صحیح.

(بآالف الدوالرات األمريكية)

الصندوق العام

منظمة الطيران المدني الدولي
البرنامج العادي

االشتراكات المستحقة على الدول المتعاقدة 

كما كانت في 2006/12/31
واالشتراكات المدفوعة مسبقا



III-9(ب) الجدول

صناديقصناديق دعمصندوق البرنامجخطة عملصناديق الحسابات الخاصة
االيكاوالتعاونالعالمي لتدقيقأمنوادرار االيرادات
األخرىالفنيمراقبةالطيرانواسترداد التكاليف

20062005المرفق (د)الجدول (ب-1)السالمةالمرفق (ب)المرفق (أ)

االيرادات والنفقات
   االيرادات

713 3 828 3 640503  612 2 73        االشتراكات
105 1 043 1 1043      االشتراكات المخصصة

      االيرادات األخرى
196 6 806 7 806 7           عوائد الرسوم االدارية

639  013 1 251257  9539812            ايرادات الفوائد
903 1 238 2 238 2           أنشطة ادرار االيرادات واسترداد التكاليف

011 1 487  146  341          ايرادات متفرقة

567 14 415 16 760  203 8 652  394 4 406 2 مجموع االيرادات

   النفقات
206 11 328 12 045742 7 004447 3 090 1       المرتبات والتكاليف المشتركة للموظفين

876  847  345  502        النفقات التشغيلية العامة
762 1 306 1 11216  113 1 65        السفر

62  90  276  2532        المعدات
4  47  3710      التكاليف االدارية غير المباشرة

5452819212  114158        النفقات األخرى

 122 14 437 15 776  074 8 447  344 4 796 1 مجموع النفقات

 صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات
445  978  (16  )129  205  50  610   والنفقات

أرصدة الصناديق
16  86  2  (51  )1134        تسوية التزامات ونفقات السنة السابقة غير المدفوعة

(377  )(49  )481 2 (000 2 )(530  )      التحويل بين الصناديق
(11  )      رد االشتراكات

578 23 651 23 038 5 070 8 109  395 8 039 2       أرصدة الصناديق في بداية الفترة

651 23 666 24 505 7 148 6 314  049 8 650 2 أرصدة الصناديق في نهاية الفترة

األصول والخصوم
وأرصدة الصناديق

األصول
868 20 442 22 133 7 146 4 2988508357 2       الودائع النقدية وألجل   

      الحسابات مستحقة التحصيل  
871 3 877 2 476  822 1 237342              األرصدة المنقولة بين الصناديق   

761 1 416 1 17  609  43027684            المستحقات والسلف   
313 1 154 2 154 2       األصول األخرى  

813 27 889 28 626 7 731 8 441  126 9 965 2 مجموع األصول

الخصوم
273  223  10  62  44107        االلتزامات غير المدفوعة
982  278 1 50  704  15929075        الحسابات مستحقة الدفع

866 2 684 2 61  779 1 11268052        األرصدة المنقولة بين الصناديق
383841      األرصدة الدائنة األخرى المخصصات

162 4 223 4 121  583 2 127  077 1 315  مجموع الخصوم

رصيدالصناديق
      يتكون من:

308 21 401 24 240 7 148 6 314  6508049 2       الفائض المتراكم
343 2 265  265        الفائض المحتجز

651 23 666 24 505 7 148 6 314  049 8 650 2 مجموع أرصدة الصناديق

813 27 889 28 626 7 731 8 441  126 9 965 2 مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق

منظمة الطيران المدني الدولي

المجموع

(بآالف الدوالرات األمريكية)

صناديق االيكاو األخرى
االيرادات والنفقات واألصول والخصوم وأرصدة الصناديق

عن الفترة المنتهية في 2006/12/31



III-10(1-ب) الجدول
(غیر مدقق)'     

صندوقصندوق الكفاءة
المجموعتكاليف الخدماتواالنتاجية 
اإلداريةالدارة

20062005والتشغيليةالتعاون الفني

االيرادات والنفقات
   االيرادات

      االيرادات األخرى
196 6 806 7 806 7           عوائد الرسوم االدارية

142  251  251            ايرادات الفوائد
815  146  146            ايرادات متفرقة

153 7 203 8 203 8  مجموع االيرادات

   النفقات
276 6 045 7 045 7       المرتبات والتكاليف المشتركة للموظفين

261  345  345        النفقات التشغيلية العامة
208  112  112        السفر

27  27        المعدات
28  545  540  5        النفقات األخرى (المالحظة 15)

773 6 074 8 069 8 5  مجموع النفقات

 صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات
380  129  134  (5  ) والنفقات

أرصدة الصناديق
(92  )(92  )      تسوية ايرادات السنة السابقة

12  41  41        تسوية التزامات ونفقات السنة السابقة غير المدفوعة
(000 2 )(102 2 )102        التحويل بين الصناديق

678 7 070 8 948 7 122        أرصدة الصناديق في بداية الفترة

070 8 148 6 929 5 219  أرصدة الصناديق في نهاية الفترة

األصول والخصوم
وأرصدة الصناديق

األصول
913 4 146 4 146 4       الودائع النقدية وألجل   

      الحسابات مستحقة التحصيل  
526 3 822 1 603 1 219              األرصدة المنقولة بين الصناديق   

785  609  609              المستحقات والسلف   
313 1 154 2 154 2       األصول األخرى  

537 10 731 8 512 8 219  مجموع األصول

الخصوم
50  62  62        االلتزامات غير المدفوعة
447  704  704        الحسابات مستحقة الدفع

929 1 779 1 779 1       األرصدة المنقولة بين الصناديق
41  38  38        األرصدة الدائنة األخرى والمخصصات

467 2 583 2 583 2 مجموع الخصوم

رصيدالصناديق
      يتكون من:

070 6 148 6 929 5 219        الفائض المتراكم
000 2       الفائض المحتجز

070 8 148 6 929 5 219  مجموع أرصدة الصناديق

537 10 731 8 512 8 219  مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق

منظمة الطيران المدني الدولي

االيرادات والنفقات واألصول والخصوم وأرصدة الصناديق
عن الفترة المنتهية في 2006/12/31

أموال التعاون الفني
(بآالف الدوالرات األمريكية)

صناديق االيكاو األخرى



III-11(ج) الجدول

صناديقصندوقالصناديق االئتمانية
خدمةآليةواتفاقاتبرنامج

مشترياتتنفيذالخدماتاألمم المتحدة
الطيران المدنيأهدافاالداريةاالنمائي

20062005انظر الجدول (ج-3)االيكاوانظر الجدول (ج-2)انظر الجدول (ج-1)

االيرادات والنفقات
   االيرادات

536 88 342 125 012 1 115  215 124        االشتراكات
516  95  95        االشتراكات المخصصة

      االيرادات األخرى
433 13 990 8  990 8           ايرادات الترتيبات المشتركة بين المنظمات

208 3 587 4 290  10  287 4            ايرادات الفوائد
673 1 059 1 60  4  995             ايرادات متفرقة

366 107 073 140 362 1 129  592 129 990 8 مجموع االيرادات

   النفقات
809 38 000 60 451 2 1  442 58 (894  )      المعدات

599 32 519 38 40  306 34 173 4       تكاليف الخبراء والموظفين اآلخرين
121 2 109 2 147   691 1 271        العقود من الباطن

472 1 971 1  89  348 1 534        التدريب
196 6 806 7 96  9  263 7 438        التكاليف االدارية غير المباشرة

026 1 248 1 204  2  544  498        النفقات األخرى

223 82 653 111 898 2 141  594 103 020 5 مجموع النفقات

 صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات
143 25 420 28 (536 1 )(12  )998 25 970 3       والنفقات

أرصدة الصناديق
57  (57  )       األرصدة المنقولة بين الصناديق

(963 3 )(619 6 )(619 6 )       رد االشتراكات
726 24 906 45 540 2 83  276 47 (993 3 )      أرصدة الصناديق في بداية الفترة

906 45 707 67 061 1 71  598 66 (23  )أرصدة الصناديق في نهاية الفترة

األصول والخصوم
وأرصدة الصناديق

األصول
712 94 116 121 142 5 125  305 112 544 3       الودائع النقدية وألجل   

       الحسابات مستحقة التحصيل  
381 6 763 9 2  4  472 2 285 7             األرصدة المشتركة بين الصناديق   

129 3 528 3  2  107  419 3             المستحقات والسلف      

222 104 407 134 144 5 131  884 114 248 14 مجموع األصول

الخصوم
125 29 825 32 47  12  384 32 382        االلتزامات غير المدفوعة
541 21 178 24 984 3 32  535 6 627 13       الحسابات مستحقة الدفع

337 6 543 7 52  16  213 7 262        األرصدة المشتركة بين الصناديق
313 1 154 2  154 2       األرصدة الدائنة األخرى والمخصصات

316 58 700 66 083 4 60  286 48 271 14 مجموع الخصوم

رصيدالصناديق
      يتكون من:

906 45 707 67 061 1 71  598 66 (23  )      الفائض المتراكم (العجز)
       الفائض المحتجز

906 45 707 67 061 1 71  598 66 (23  )مجموع أرصدة الصناديق

222 104 407 134 144 5 131  884 114 248 14 مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق

المجموع

االيرادات والنفقات واألصول والخصوم وأرصدة الصناديق

منظمة الطيران المدني الدولي
صناديق برنامج التعاون الفني

عن الفترة المنتهية في 2006/12/31
(بآالف الدوالرات األمريكية)



III-12

منظمة الطيران المدني الدولي
برنامج األمم المتحدة االنمائي

جدول حالة الصناديق
عن الفترة المنتهية في 2006/12/31

(بآالف الدوالرات األمريكية)
20062005

صندوق التشغيل
(836 11 )(993 3 )رصيد الصندوق في بداية السنة

يضاف اليه:
300 14 259 9 السحب النقدي من البرنامج االنمائي

(444  )حساب تصفية المشاريع
(402  )(261  )االيرادات المتفرقة وتسويات صرف العملة

(  8) 8 990(  21) 13 433

 4 997 1 597
يطرح منه:

النفقات خالل السنة (الجدول ج-1-1)
     للمشاريع  

749 4 200 4        المبالغ المصروفة
432  382         االلتزامات غير المدفوعة

590 5 409  020 5 438       تكاليف الدعم   

590 5 020 5 مجموع النفقات

(993 3 )(23  )  رصيد الصندوق في نهاية السنة

ويتكون مما يلي:
482 1 544 3 النقد في البنوك والنقد الحاضر والنقد العابر

392 4 285 7 المبالغ المستحقة من صناديق أخرى
010 3 419 3 األرصدة المستحقة وحسابات مدينة متنوعة

 14 248 8 884

يطرح منه:
519  262  المبالغ المستحقة لصناديق أخرى

926 11 627 13 الحسابات مستحقة الدفع وحسابات مدينة متنوعة
432  382  االلتزامات غير المدفوعة - السنة الجارية

 14 271 12 877

(993 3 )(23  )رصيد الصندوق في نهاية السنة

يعتمد:نشهد بصحة هذا البيان:
(التوقيع)(التوقيع)

الطيب شريفريتشارد ج. بار
األمين العام رئيس فرع   المالية

الجدول (ج-1)

البنود المتفرقة المحملة على البرنامج االنمائي



III-13الجدول (ج-1-1)

20062005البلد

                     (41)                     1بوتسوانا
                        1               (248)كولومبيا
433 4571 اكوادور

                    423                747غينيا االستوائية
                       (1)                     3اثيوبيا

                      15                     3اندونيسيا

                       (5)لبنان
                       (2)بيرو

187 4493 3الصومال

010 4125 4             المجموع القطري

االقليم

أمريكا الالتينية
                    171                170   والكاريبي

181 5825 4المجموع الفرعي

                    409                438تكاليف الدعم

590 0205 5المجموع الكلي

عن الفترة المنتهية في 2006/12/31

(بآالف الدوالرات األمريكية)

منظمة الطيران المدني الدولي
برنامج األمم المتحدة االنمائي
جدول النفقات حسب البلد واالقليم



III-14الجدول (ج-2)

منظمة الطيران المدني الدولي
الصناديق االئتمانية واتفاقات الخدمات االدارية
جدول االيرادات والنفقات وأرصدة الصناديق
عن الفترة المنتهية في 2006/12/31 

(بآالف الدوالرات األمريكية)

النفقاتااليرادات
الرصيدالمحولالفوائدالرصيد 
فيردبينالمصروفات االداريةتكاليفوااليراداتفي

2006/12/31االشتراكاتالصناديقغير المباشرةالمشروعاألخرىاالشتراكات2006/1/1الصناديق

143  18  228  14  331  44  أفغانستان - اتفاق خدمات ادارية*
295 1 (153  )407  651 6 289  965 5 252 2 األرجنتين - اتفاق خدمات ادارية*

(DA)  222  10  212  األرجنتين
49  (15  )2  62  جزر البهاما (ادارة الطيران المدني)

17  1  16  بنغالديش
61  1  4  3  63  بربادوس

2  1  8  11  بوتان - اتفاق خدمات ادارية*
272  (71  )(2  )145  633 1 017 2 106  بوليفيا

17  1  6  12  البوسنة والهرسك
906  31  309  54  192 1 بوتسوانا

14  (176  )3  3  190  البرازيل (CART) - اتفاق خدمات ادارية*
319  (13  )16  316  البرازيل (اتفاق خدمات خاصة) - اتفاق خدمات ادارية*

695 2 184  290  017 6 487  849 6 482 1 البرازيل (DAC) - اتفاق خدمات ادارية*
529 1 5  188  944 3 549  104 2 003 3 البرازيل (DECEA) - اتفاق خدمات ادارية*

(60  )3  (57  )البرازيل (ITCM) - اتفاق خدمات ادارية*
63  4  93  27  133  البرازيل (INFRAERO) - اتفاق خدمات ادارية*

35  2  33  الصين
2  2  44  43  5  كولومبيا - اتفاق خدمات ادارية*

715  50  498  36  379  848  التنمية التعاونية (BAG) - مجموعة اتفاق بانجول - اتفاق خدمات ادارية*
 6  126  6  126  التنمية التعاونية (BAG) - منحة ايفاس - اتفاق خدمات ادارية*

154 1 24  130 1 التنمية التعاونية (الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا) - اتفاق خدمات إدارية*
2  95  4  91  2  التنمية التعاونية (CIS) - منحة ايفاس - اتفاق خدمات إدارية*
8  4  49  6  55  التنمية التعاونية EC GRA (LAM) - اتفاق خدمات ادارية*
(36  )4  70  252  (214  )التنمية التعاونية EC GRA (NA) - اتفاق خدمات ادارية*
(77  )13  187  7  94  22  التنمية التعاونية EC GRA (SA) - اتفاق خدمات ادارية*

22  3  64  3  86  التنمية التعاونية (SA) - منحة ايفاس - اتفاق خدمات ادارية*
40  2  46  3  85  التنمية التعاونية (SEA) - منحة ايفاس - اتفاق خدمات ادارية*

233  35  505  26  151  596  التنمية التعاونية (UEMOA) - اتفاق خدمات ادارية*
42  3  63  5  103  التنمية التعاونية (UEMOA) - منحة ايفاس - اتفاق خدمات ادارية*

10  1  4  15  كوستا ريكا 
149  1  150  كوستا ريكا - اتفاق خدمات ادارية*

(26  )1  91  (116  )كوبا - اتفاق خدمات ادارية*
41  15  152  6  202  قبرص - اتفاق خدمات ادارية*

30  2  7  25  الجمهورية التشيكية - اتفاق خدمات ادارية*
101 1 37  357  39  226 1 230  جمهورية الكونغو الديمقراطية - اتفاق خدمات ادارية*

206  3  34  4  4  235  الجمهورية الدومينيكية - اتفاق خدمات ادارية*
 (768  )33  735  اتحادات أفريقيا الشرقية (REG.EIB) - اتفاق خدمات ادارية*

429  53  533  36  296  683  مصر - اتفاق خدمات ادارية*
 4  37  22  19  فنلندا - اتفاق خدمات ادارية*

54  15  125  5  119  70  ألمانيا (مخطط الخبراء المساعدين) 
132  50  462  14  508  122  اليونان - اتفاق خدمات ادارية*

232 31 (87  )592 1 326 45 160 1 590 67 487 9 غواتيماال - اتفاق خدمات ادارية*
(GTV) 7  1  3  11  غيانا

53  8  60  4  68  49  هايتي
480  26  267  38  243  492  الهند - اتفاق خدمات ادارية*

40  2  38  العراق - اتفاق خدمات ادارية*
39  39  العراق

25  2  23  ايطاليا (مخطط الخبراء المساعدين) 
34  1  33  ما بين األقاليم (صندوق أسعد قطيط)

27  1  15  11  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية - اتفاق خدمات ادارية*
18  1  5  1  23  التفيا

928  58  579  33  083 1 449  لبنان - اتفاق خدمات ادارية*
(CAD) 121  6  115  ليسوتو

47  2  45  الجماهيرية العربية الليبية - اتفاق خدمات ادارية*
72  (14  )4  82  ماكاو

30  (1  )2  27  المكسيك
(2  )3  61  62  0  المكسيك - اتفاق خدمات ادارية*

(ONDA) 65  (1  )3  61  المغرب
61  1  60  موزمبيق - اتفاق خدمات ادارية*
320  37  31  312  26  49  551  نيجيريا - اتفاق خدمات ادارية*



III-15(2-ج) الجدول
(تابع)

منظمة الطيران المدني الدولي
الصناديق االئتمانية واتفاقات الخدمات االدارية
جدول االيرادات والنفقات وأرصدة الصناديق
عن الفترة المنتهية في 2006/12/31 

(بآالف الدوالرات األمريكية)

النفقاتااليرادات
الرصيدالمحولالفوائدالرصيد 
فيردبينالمصروفات االداريةتكاليفوااليراداتفي

2006/12/31االشتراكاتالصناديقغير المباشرةالمشروعاألخرىاالشتراكات2006/1/1الصناديق
101  (94  )6  189  نيجيريا (FAAN) - اتفاق خدمات ادارية*
27  1  2  26  نيجيريا (NAMA) - اتفاق خدمات ادارية*

192  25  256  17  287  169  عمان
689 3 406  939 8 728  152 8 154 4 بنما

102  5  97  بنما - اتفاق خدمات ادارية*
065 1 61  693  20  594 1 205  بنما (DGAC) - اتفاق خدمات ادارية*

021 1 401  901 4 6  782 4 535 1 بيرو - اتفاق خدمات ادارية*
489 1 (25  )28  212  54  008 1 692  الفلبين

21  2  12  2  33  الفلبين (ترينير) - اتفاق خدمات ادارية*
539  13  130  34  648  مشروع اقليمي (أفريقيا) - اتفاق خدمات ادارية*

63  14  7  84  4  57  79  مشروع اقليمي (آسيا) - اتفاق خدمات ادارية*
622  33  333  26  442  520  مشروع اقليمي  (آسيا)

22  (95  )6  57  3  164  13  مشروع اقليمي  (بوينج)
49  6  52  8  99  مشروع اقليمي (بوينج) - اتفاق خدمات ادارية*

344  23  176  24  519  مشروع اقليمي (CAFAC) - اتفاق خدمات ادارية*
421  26  258  17  449  239  مشروع اقليمي  (CASP - آسيا والمحيط الهادئ)

 8  116  6  118  مشروع اقليمي (منحة أوروبية) - اتفاق خدمات ادارية*
(EGNOS)  160  33  444  28  25  584  مشروع اقليمي

33  2  25  2  58  مشروع اقليمي (أوروبا) - اتفاق خدمات إدارية*
719  2  53  528  39  572  687  مشروع اقليمي (أمريكا الالتينية)

599  48  484  24  976  131  مشروع اقليمي (الشرق األوسط) - اتفاق خدمات إدارية*
214  4  210  مشروع اقليمي (الشرق األوسط - RMA) - اتفاق خدمات إدارية*

(REDDIG) 443  37  480  16  443  501  مشروع اقليمي
840  35  42  325  37  488  647  مشروع اقليمي (جنوب آسيا) (تنمية تعاونية)

327  25  35  268  22  168  415  مشروع اقليمي (جنوب شرق آسيا) (تنمية تعاونية)
28  2  31  2  59  مشروع اقليمي - اسبانيا

42  (1  )2  39  رومانيا - اتفاق خدمات ادارية*
20  7  67  3  91  روسيا - اتفاق خدمات ادارية*
46  4  43  2  91  رواندا - اتفاق خدمات ادارية*

(GCCC) 61  596 1 26  734 1 225  المملكة العربية السعودية
440 3 (596 1 )335  351 3 664  653 3 405 4 المملكة العربية السعودية - اتفاق خدمات ادارية*

176  14  136  7  171  148  سنغافورة
104 3 (440 5 )270  096 4 178 4 الصومال
11  (1  )(35  )(1  )(9  )37  سري النكا

315  9  86  13  397  سري النكا - اتفاق خدمات ادارية*
36  1  35  السودان - اتفاق خدمات ادارية*

(16  )1  15  السودان (حفظ السالم) - اتفاق خدمات ادارية*
16  1  15  الجمهورية العربية السورية (مطار المزة) - اتفاق خدمات ادارية*

122  6  116  الجمهورية العربية السورية (هيئة الطيران المدني) - اتفاق خدمات ادارية*
(MTC) 17  1  16  تايلند

564  193  939 1 82  70  544 2 تايلند - اتفاق خدمات ادارية*
 (74  )(21  )1  52  االمارات العربية المتحدة - اتفاق خدمات ادارية*
11  6  59  1  75  جمهورية تنزانيا المتحدة - اتفاق خدمات ادارية*

378  83  830  44  355  892  بعثة األمم المتحدة في كوسوفو - اتفاق خدمات ادارية*
(899  )149 2 5  5  558 2 (308 1 )فنزويال - اتفاق خدمات ادارية*

14  1  13  فيتنام
437  (3  )15  30  305  15  538  207  عقود بمبالغ مقطوعة 

166  (22  )1  31  16  2  202  اتفاقات خدمات ادارية وصناديق ائتمانية أخرى**

 47 276 124 310 5 282 96 331 7 263(  57)( 6 619) 66 598

*   اتفاق خدمات ادارية. 
**  ملخص يتعلق بتسعة وخمسين صندوقا تشمل أرصدة نهاية السنة أو المعامالت التي تمت خالل السنة وقلت عن عشرة آالف دوالر.

المجموع



III-16الجدول (ج-3)

الرصيدالمحولالمصروفاتالفوائدالرصيد
فيردبيناالدارية تكاليفوااليراداتفي

2006/12/31االشتراكاتالصناديقغير المباشرةالمشروعاألخرىاالشتراكات2006/1/1الصناديق

31  4  2  33  أفغانستان

230  11  219  بنغالديش

(122 2 )21  106 2 5  البرازيل

53  8  148  9  200  الرأس األخضر

9  51  1  1  45  15  كوبا
جمهورية كوريا

71  3  68     الشعبية الديمقراطية

145  (20  )24  69  31  49  اثيوبيا

22  10  166  3  174  21  الهند

150  7  143  ليسوتو

12  1  11  الجماهيرية العربية الليبية

17  1  1  17  الجماهيرية العربية الليبية (مصلحة الطيران المدني)

12  1  1  12  الجماهيرية العربية الليبية (معهد الطيران المدني)

20  1  19  الجماهيرية العربية الليبية (الخطوط الجوية الليبية)

4  3  7  ماكاو

18  1  17  موزمبيق

632  30  602  ميانمار

20  57  2  37  2  نيجيريا

(NAMA) 44  2  42  نيجيريا

22  1  21  باكستان

70  3  67  بيرو

(CAEP) 36  2  34  دراسة فنیة اقتصادیة اقلیمیة
91  8  83  السودان

6  6  سورينام

459  5  47  94  417  الجمهورية العربية السورية

(38  )10  106  32  38  8  ترينيداد وتوباغو

455  54  401  بعثة األمم المتحدة في كوسوفو
567  9  158  10  724  أوروغواي

23  1  22  اليمن

2  1  1  صناديق خدمة مشتريات الطيران المدني األخرى*

061 1 57  96  802 2 350  012 1 540 2 المجموع

* ملخص يتعلق بثمانية صناديق تشمل أرصدة نهاية السنة أو المعامالت التي تمت خالل السنة وقلت عن خمسة آالف دوالر.

النفقاتااليرادات

منظمة الطيران المدني الدولي

عن الفترة المنتهية في 2006/12/31
جدول االيرادات والنفقات وأرصدة الصناديق
صندوق خدمة مشتريات الطيران المدني

(بآالف الدوالرات األمريكية)



III-17الجدول (د)

منظمة الطيران المدني الدولي
الصناديق األخرى التي أدارتها االيكاو لحساب أطراف أخرى

جدول االيرادات والنفقات واألصول والخصوم وأرصدة الصناديق
عن الفترة المنتهية في 2006/12/31   

(بآالف الدوالرات األمریكیة)

صندوقصندوقصندوقالرسوم
نظاماتفاقاتفاقاالدارية

المجموعرصد العلوالتمويلالتمويلالتفاقاتدليل
فوق شمالالمشتركالمشتركالتمويلالمفاتيحالسجل
20062005األطلنطيااليسلنديالدنماركيالمشتركالعامةالدولي

االيرادات والنفقات
   االيرادات

489  400  94  306          االشتراكات المقررة
800  285  85  200        المساهمات

      االيرادات األخرى
480  479  479            فوائد الرسوم االدارية

127  250  110  64  31  10  32  3            ايرادات الفوائد
676 35 505 34 386  417 28 702 5           رسوم االنتفاع
150            ايرادات متفرقة

722 37 919 35 496  575 28 039 6 489  117  203  مجموع االيرادات

   النفقات
498  130 1 301  680  149        المرتبات والتكاليف المشتركة للموظفين

6  6        النفقات التشغيلية العامة
44  23  5  11  4  3        السفر

      تكاليف الخدمات
919 32 622 36 840  410 29 372 6              تكاليف الخدمات التقديرية عن السنة الجارية
065 1 487 2 411  260 2 (184  )             تسوية تكاليف الخدمات عن السنة السابقة

420  349  47  285  17        النفقات األخرى

946 34  617 40 256 1 670 31 235 6 597  684  175  مجموع النفقات

776 2 (698 4 )(760  )(095 3 )(196  )(108  )(567  )28       صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات والنفقات

أرصدة الصناديق
(54  )(54  )      تسوية االلتزامات والنفقات غير المدفوعة عن السنة السابقة

223 7 999 9 941 1 821 5 466 1 15  709  47        أرصدة الصناديق في بداية الفترة

999 9 247 5 181 1 726 2 270 1 (93  )88  75  أرصدة الصناديق في نهاية الفترة

 األصول والخصوم وأرصدة الصناديق

األصول
307 5 904 3 300 1 196 1 716  172  306  214        الودائع النقدية وألجل

      الحسابات مستحقة التحصيل
17  2  15             المبالغ مستحقة التحصيل

065 2            المبالغ المستحقة للحكومات المقدمة للخدمات
39  34  11  6  3  14             األرصدة المنقولة بين الصناديق

647 5 211 6 71  026 5 012 1 100  1  1             المستحقات والسلف

058 13 166 10 382 1 230 6 746 1 286  307  215  مجموع األصول

  الخصوم
3  42  42        االلتزامات غير المدفوعة
74  65  64  1        الحسابات مستحقة الدفع

321  631  315  139177      األرصدة المنقولة بين الصناديق
110 2 544 1 502 1 42        ائتمانات لحساب الحكومات المتعاقدة (الجدول د-1)

551  637 2 201  002 2 434        ائتمانات لحساب الحكومات المقدمة للخدمات
 

059 3 919 4 201  504 3 476  379  219  140  مجموع الخصوم

رصيدالصناديق
      يتكون من:

687 9 840 4 181 1 452 2 137 1 (93  )88  75            الفائض المتراكم
312  407  274  133            الفائض المحتجز

999 9 247 5 181 1 726 2 270 1 (93  )88  75  الرصيد الكلي للصناديق

058 13 166 10 382 1 230 6 746 1 286  307  215  مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق

 



األرصدة في نھایة الفترة
قروضمستحقة التحصیل2006

 (92  ) (14  ) (4  ) (102  )بلجيكا

  2    52    119   (65  )كندا

 (4  ) (4  )كوبا

  10    10  الدنمارك

  3    3  مصر

 (17  )  4   (21  )فنلندا

  103    103  فرنسا

  185    185  ألمانيا

 (23  )  6   (29  )اليونان

  35    35  آيسلندا

  32    32  آيرلندا

  49    49  ايطاليا

 (22  )  9   (31  )اليابان

  2    5   (3  )الكويت

  80    80  هولندا

  4    4  النرويج

 (69  )  16   (85  )االتحاد الروسي

 (11  )  29   (40  )سنغافورة

سلوفاكيا
  11   (11  )اسبانيا

  9    9  السويد

  25    25  سويسرا

  310    310  المملكة المتحدة

  787    787  الواليات المتحدة

(  391)  1 827   1 592    82  (  238) 

 (42  )  15    271    306   (62  )القيمة المكافئة بالدوالرات األمريكية
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18

(قروض)

من (الى) اتفاق
التمويل المشترك

االيسلندي
االشتراكات

األرصدة
في بداية الفترة

المحصلة

(1
د-

ل (
جدو

ال

(بآالف الكرونات الدنماركية)

المقررة عن

المحول

منظمة الطیران المدني الدولي

جدول االشتراكات المقررة في اطار االتفاق الدنماركي للتمويل المشترك 
واألرصدة مستحقة التحصيل والقروض المقدمة الى الحكومات المتعاقدة

عن الفترة المنتهية في 2006/12/31

االشتراكات



األرصدة في نھایة الفترة
قروضمستحقة التحصیلالمحصلة (المعادة)2006

(2  )2  بلجيكا
9  (195  )7  (211  )كندا
(3  )(3  )كوبا

(9  )2  1  (12  )الدنمارك
(4  )1  (5  )مصر

(18  )1  (19  )فنلندا
(32  )17  9  (58  )فرنسا
(130  )31  (2  )(159  )ألمانيا

(23  )(23  )اليونان
(35  )6  1  (42  )آيسلندا

(17  )5  (1  )(21  )آيرلندا
(4  )8  1  (13  )ايطاليا
(23  )1  (24  )اليابان

(8  )(8  )الكويت
1  1  هولندا

(8  )1  2  (11  )النرويج
2  3  5  باكستان

(30  )(30  )االتحاد الروسي
(4  )9  (13  )سنغافورة
سلوفاكيا

(13  )(13  )اسبانیا
(20  )1  2  (23  )السويد

(15  )4  7  (26  )سويسرا
(414  )50  9  (473  )المملكة المتحدة

(692  )130  39  (861  )الواليات المتحدة

( 2 048)   94  (  191)  263  2( 1 502)

(بآالف الدوالرات األمریكیة)

االشتراكاتالمقررة عن

II
I-

19
المحول

من (الى) اتفاقاالشتراكاتاألرصدة
في بداية الفترة

منظمة الطیران المدني الدولي

جدول االشتراكات المقررة في اطار االتفاق االيسلندي للتمويل المشترك 
واألرصدة مستحقة التحصيل والقروض المقدمة الى الحكومات المتعاقدة

عن الفترة المنتهية في 2006/12/31

التمويل المشترك
الدنماركي(قروض)

(1
د-

ل (
جدو

ال

بع)
(تا



III-20(ه) الجدول

خطةااليرادات والنفقات
الخبراءالصندوق

20062005المساعدينالعام    االيرادات
779  685  685        االشتراكات

128        االشتراكات المخصصة
      االيرادات األخرى
70  122  3  119            ايرادات الفوائد

977  807  3  804     مجموع االيرادات
   النفقات

76  31  31        المرتبات والتكاليف المشتركة للموظفين
34  40  40        النفقات التشغيلية العامة

516  95  95        المنح
8  8  8        النفقات األخرى

634  174  31  143     مجموع النفقات

343  633  (28  )661        صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات والنفقات

أرصدة الصناديق
842 1 185 2 94  091 2       أرصدة الصناديق في بداية الفترة

185 2 818 2 66  752 2 أرصدة الصناديق في نهاية الفترة

األصول والخصوم وأرصدة الصناديق
   األصول

223 2 858 2 66  792 2       الودائع النقدية وألجل   

223 2 858 2 66  792 2 مجموع األصول

  الخصوم
38  40  40        األرصدة المنقولة بين الصناديق

38  40  40  مجموع الخصوم

رصيدالصناديق
      يتكون من:

185 2 818 2 66  752 2          الفائض المتراكم

185 2 818 2 66  752 2 الرصيد الكلي للصناديق

223 2 858 2 66  792 2 مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق
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  منظمة الطيران المدني الدولي
   البيانات الماليةبشأنمالحظات 

  )المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

  صالحيات المنظمة  -١

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، نشأت بموجب اتفاقية الطيـران المـدني            ) االيكاو(ان منظمة الطيران المدني الدولي      
ة للمالحة الجويـة    وهي مكلفة بموجب نظامها األساسي باعداد المبادئ والتقنيات الالزم        .  ٧/١٢/١٩٤٤الدولي الموقعة في    

  .الدولية، وتعزيز تخطيط وتنمية النقل الجوي الدولي

  اعداد التقارير الماليةوة المحاسبأهم سياسات   -٢

  أساس العرض  )أ

وضـع   للمحاسـبة و ، ألنها تشكل اطـارا )UNSAS (البيانات المالية طبقا للمعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة تعرض  
  .سرة األمم المتحدةالتقارير المالية في أ

 ألحكـام   وطبقـا  - ذلك    ما لم يذكر خالف    – )الدوالر األمريكي (البيانات المالية بآالف دوالرات الواليات المتحدة       تعرض  
  .النظام المالي لاليكاو

  تجميع الصناديق  )ب

 مستقلة لألنشطة الخاصة ، ألن لها صناديق مستقلة لألنشطة العامة وصناديق      "الصناديق "أساستمسك المنظمة حساباتها على     
  .الجمعية العموميةو  المجلسالمعتمد منوتنشأ الصناديق وتدار طبقا للنظام المالي .  وكلها تحت ادارة مجلس االيكاو

  والرسـوم   وااليـرادات  ، وتم تجميع البيانات المالية بعد حذف جميـع األرصـدة          لتسهيل عرضها تم تجميع هذه الصناديق     
  بأي شكل كـان، اذ ال يجـوز          وهذا التجميع ال يعني أن مختلف الصناديق المستقلة قابلة للتوحيد           .المشتركة بين الصناديق  

  .خراآلغراض ألمنها موارد أي استخدام 

الصناديق التـي تملكهـا    غيرها من    الصندوق العام للبرنامج العادي، وصندوق رأس المال العامل، و         صناديق االيكاو تشمل  
مـن  سترداد التكـاليف و   من أجل ا   دعم برنامج التعاون الفني، والحسابات والصناديق الخاصة         صناديقتشمل  التي  االيكاو و 
اشـتراكات تـدفعها    من  ويمول الصندوق العام    .  األنشطة التي تمول بالتبرعات   من أجل   ، و لاليراداتنشطة المدرة   أجل األ 

أي من  االيرادات المتفرقة، و  من بند   ية العمومية، و  الدول المتعاقدة طبقا لحصتها في االشتراكات المقررة التي حددتها الجمع         
وقد أنشأت الجمعية العمومية صندوق رأس المال العامل لتقديم سـلف حـسب   .  من صندوق رأس المال العاملتؤخذ سلف  

من الدول تمويل اعتمادات الميزانية التي لم ترد لها بعد اشتراكات          ل تسهيالاالقتضاء الى الصندوق العام والصناديق األخرى       
  .المتعاقدة

 اإلداريـة تشمل الصناديق األخرى الخاصة بااليكاو صناديق لدعم برنامج التعاون الفني تتضمن صندوق تكاليف الخـدمات               
ويستعمل هذا الصندوق فـي سـداد       .  ، الذي أنشئ وفقا ألحكام المادة التاسعة من النظام المالي لاليكاو          (AOSC)والتشغيلية  

 العامة لبرنامج األمـم     اإلداريةويمول هذا الصندوق بصفة أساسية من الرسوم        .   برامج التعاون الفني   تكاليف ادارة وتشغيل  
كما تتـضمن   .   وصناديق خدمة مشتريات الطيران المدني     اإلداريةالمتحدة االنمائي والصناديق االئتمانية واتفاقات الخدمات       

ن الفني المنشأ الستخدام جزء من الفائض السنوي لصندوق تكـاليف  ة ادارة التعاويهذه الصناديق أيضا صندوق كفاءة وانتاج  
  . والتشغيلية للعام السالف لتحسين كفاءة وانتاجية ادارة التعاون الفنياإلداريةالخدمات 
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الحكومـات   تديرها االيكاو بالنيابة عن أطراف أخرى وتمولهـا          مشاريع تعاون فني   برنامج التعاون الفني  صناديق  تعكس  
وتشمل هذه الصناديق الترتيبات المعقودة مع برنامج األمم المتحدة االنمائي، والمشاريع التي تـدار    .  ينهماسن الم وغيرها م 

وتجـري  .  خدمة مـشتريات الطيـران المـدني   اتفاقات بموجب اتفاقات الصناديق االئتمانية، واتفاقات الخدمات االدارية، و  
أما الصناديق االئتمانيـة    .  متحدة االنمائي حسب توجيهات االيكاو وذلك البرنامج      المعامالت المالية المتعلقة ببرنامج األمم ال     

ـ  لتغطية طائفة عريضة من خدمات التعاون الفني، في حين تعقـد اتفاقـات            تستخدم   فهي   االداريةواتفاقات الخدمات     ة خدم
اتفاقات تعاون فني تـسمى   ول المتعاقدةوتعقد االيكاو أيضا مع الد  .  مشتريات الطيران المدني من أجل تقديم خدمات الشراء       

وهذه االتفاقات تختلف عن اتفاقات الخدمات االدارية واتفاقات الصناديق االئتمانية من حيـث أن            .  "اتفاقات المبالغ المقتطعة  "
يف وكل زيادة أو نقصان في استرداد النفقات الفعلية يدون في صـندوق تكـال    .  مدتها قصيرة وتخص مبلغا محددا لكل عقد      

  .الخدمات االدارية والتشغيلية

 تشمل صناديق األنشطة الخاصة التي تديرها االيكاو بالنيابة عن األطراف األخرى، وهي تشمل     الصناديق االئتمانية األخرى  
  :يلي ما

 أنـشأه   الذي كان يسمى في الماضي حساب اللجنة التحضيرية للـسجل الـدولي،            السجل الدولي حساب    )١
مـسؤولية  قبولـه  ) C-DEC 161/9 (١٦١ المجلس قد أعلن في دورتـه       وكان.  ٢٠٠١المجلس في سنة    

توجيه ومراقبة أعمال لجنة الخبراء التحضيرية المكلفة باألعمال التمهيدية النشاء سلطة السجل الـدولي،              
 ١/٣/٢٠٠٦من  السجل الدولي   سرى بروتوكول     و  . اللجنة التحضيرية  تقدم الى هذه  وادارة األموال التي    

من خالل رسوم االنتفاع واسـترداد  ل يتموذاتية الآلية  وهو بمثابة )LE 3/41-06/05 كتاب المنظمة   انظر(
 بتبرعات ا السجل الدوليوتمول أعمال هذ .  من بروتوكول معدات الطائرات   ) ٣(٢٠التكاليف طبقا للمادة    

  .الدول واألطراف المعنية من القطاع الخاصمن 

 ٢٠٠٥ سـنة س في   ـأه المجل ـف أنش ـرداد التكالي ـدوق الست ـ هو صن  ،صندوق دليل المفاتيح العامة     )٢
)C-DEC 174/1 (المعـززة الكترونيـا     أنشطة مشروع يدعم التشغيل البيني لجـوازات الـسفر           تسجيلل
تبـادل  اتيح العامة تحت رعايـة االيكـاو، الدارة          انشاء دليل للمف   المشروعويشمل هذا   .  المقروءة آليا و

  .ة الالزمة لفك شفرات التوقيعات الرقمية المتأصلة في الجوازات االلكترونيةالمفاتيح االلكتروني

لكي تسترد المنظمة مـن     ) C-DEC 136/22( أنشأها المجلس    لتمويل المشترك التفاقات ا الرسوم االدارية     )٣
التمويل دارة اتفاقي   ال الالزمة التجهيزات والخدمات    لتوفيرخالل رسم اداري جميع التكاليف التي تحملتها        

ويستخدم هذا الصندوق أيضا السترداد تكاليف ادارة صـندوق نظـام           .  واأليسلنديالمشترك الدنماركي   
  .رصد العلو فوق شمال األطلنطي

شراف االيكاو على ال يستخدمان للمعامالت المالية الالزمة واأليسلندياتفاقا التمويل المشترك الدنماركي   )٤
، وتلك التي تقـدمها حكومـة الـدنمارك مـن     آيسلنداتي تقدمها حكومة تشغيل خدمات المالحة الجوية ال  

  .غرينالند، وتسترد هذه التكاليف بموجب رسوم انتفاع واشتراكات مقررة على حكومات متعاقدة

 من أجل المعامالت المالية التـي       ١٩٩٥، أنشئ في سنة     صندوق نظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي        )٥
وتسترد تكـاليف   .  نظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي     ل التمويل المشترك    تجري بموجب أحكام اتفاق   

  .فرض على جميع الطائرات المدنية التي تعبر شمال األطنطلييانتفاع رسم التشغيل والصيانة من خالل 

 طبقا للمبادئ والخطوط التوجيهية ٢٠٠٢، أنشأه المجلس في سنة رانيطالتسهيل المالي الدولي لسالمة ال   )٦
، بهدف تمويل المشاريع المتعلقة بالسالمة لصالح الدول التي         ١٠-٣٣الواردة في قرار الجمعية العمومية      

  . لتتوفر لديها الموارد المالية الضرورية لوال هذا التسهيلتما كان
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  تدوين االيرادات  )ج

  االشتراكات المقررة  )١

ل المتعاقدة، وتسجل هـذه االيـرادات فـي    ايرادات االشتراكات المقررة تمثل التزاما قانونيا على الدو       
وال توجد أحكام بخصوص حاالت التأخير فـي تحـصيل          .  السنة التي يستحق عنها االشتراك المقرر     

  .االشتراكات المقررة

  المساهمات العادية والمساهمات المخصصة  )٢

  .تدون ايرادات هذه المساهمات عند استالمها نقدا ما لم ينص االتفاق على غير ذلك

  رسوم االنتفاع   )٣

  .تدون االيرادات من رسوم االنتفاع على أساس االستحقاق

  تدوين النفقات  )د

تتضمن النفقات مبالغ السلع والخدمات التي حصلت عليها المنظمة، وكذلك قيم االلتزامات القانونية الناجمة عـن الطلبيـات                  
.   التي أتيحت فيها األموال في اعتمادات الميزانية للسنة الجارية         السنة المالية في   التي أبرمتها والعقود  التي أصدرتها المنظمة    

، فهي تسجل بوصفها خصوما على      لعدم استالم السلع والخدمات   أما المبالغ التي تتعلق بااللتزامات القانونية التي لم تنفذ بعد           
عشرين شهرا بعد نهايـة     وي عشر شهرا    اثن تتراوح بين     لمدة قائمامدفوع  اللتزام غير   ويظل اال .  االلتزامات غير المدفوعة  

دون على أنه تسوية لاللتزامـات غيـر   يو،  يشطب ويحمل على الفائض  ال يصبح ساريا   امدنوعالسنة المالية التي فتح فيها،      
  .للسنة السابقةمدفوعة ال

.  ويعتمـدها المجلـس   الخدمات  مقدمة  تكاليف خدمات السنة الجارية تحددها الحكومات       وفقا التفاقات التمويل المشترك فان      
  .في حسابات سنة التسوية أي سنة بعينها، وتدون لخدمات التقديرية التكاليفالمجلس التسويات التي تدخل على يعتمد و

   األجنبيةالعمالت  )ه

، تدون معامالت الـسنة     "الصناديق االئتمانية األخرى  "العمالت التي تخص    وباستثناء  .  تجري المعامالت بعدد من العمالت    
وقت المعاملة، وتدون األرصدة النقدية في نهاية السنة        في  لدوالر األمريكي حسب سعر الصرف الساري في األمم المتحدة          با

الصناديق "وتجري المعامالت في اطار     .   ديسمبر ٣١بالدوالر األمريكي حسب سعر الصرف الساري في األمم المتحدة في           
  .يها بين األطراف طبقا للترتيبات المتفق عل"االئتمانية األخرى

 الـدوالر الكنـدي   ى شكل عقود للشراء اآلجل للعملة تحسبا لتقلبات أسـعار صـرف              عل فرعيةتعقد المنظمة اتفاقات مالية     
وعندما يوجد فرق بين سـعر  .   على أساسهالميزانيةسعر الصرف الذي أعدت حسب ثابتة   التكاليف   تصبح، بحيث   واليورو

وفي .  وسعر الصرف بعقود الشراء اآلجل، يحمل هذا الفرق على النفقات عند تنفيذ العقد         الصرف الساري في األمم المتحدة      
  في   أو الخسارات الناجمة عن الفرق بين سعر الصرف الساري        سب  امكفي حساب األصول أو الخصوم ال       تدون نهاية السنة 

ـ  أو تنفذوط ولم  للتح التي عقدتاألمم المتحدة وسعر الصرف المتفق عليه في عقود الشراء اآلجل  رض للبيـع أو لـم   لم تع
  .في نهاية السنة، وتدون القيمة المناظرة بوصفها فائضا محتجزاتفسخ 

 أحيانـا بعمـالت غيـر الـدوالر         تبرمبخدمة مشتريات الطيران المدني واتفاقات الخدمات االدارية        عقود الشراء الخاصة    
، ٢٠٠٣اعتبارا من سـنة      سياسة التحوط المالي  تنفذ  المنظمة  وللحد من التعرض لتقلبات أسعار الصرف بدأت        .  األمريكي

ا على الوضع   تقضي بشراء العملة موضع االلتزام عند اصدار طلبية الشراء اذا كانت تقلبات العملة ستؤثر تأثيرا مادي               وهي  
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لمتحـدة وسـعر    األمم ا أسعار الصرف المناظرة للفرق بين سعر الصرف الساري في          مكاسب أو خسائر    علما بأن   .  المالي
  . في تاريخ شراء األموالالصرف الحاضر تدون

  المساهمات العينية  )و

  .بشأن البيانات الماليةالمالحظات   في العادلةتعلن قيمتهاال تسجل المنظمة المساهمات العينية في الحسابات، ولكنها 

  التقاعدما بعد مزايا نهاية الخدمة و  )ز

نوية التي لـم يتمتعـوا بهـا،        كاو يستحقون تعويضا ماليا عن أيام العطالت الس       تنص شروط التوظيف على أن موظفي االي      
هذا فضال عن أن المنظمـة تقـدم بعـض    .  ة لترك الخدمة والعودة الى الوطن تحسب على أساس عدد سنين الخدمة ومكافأ

 تكاليف التـأمين الـصحي بعـد       ال تسجل االيكاو في حساباتها المالية خصوم      .  مزايا الرعاية الصحية للمتقاعدين األهل لها     
ولذلك لـم تفـتح     .  انتهاء الخدمة وال أي أنواع أخرى من مستحقات نهاية الخدمة عندما يترك الموظفون العمل في االيكاو               

 علـى   في الميزانية السنوية  النفقات تدرج بصفة تقديرية     هذه  و.   هذه المسؤوليات المالية   االيكاو أي حساب احتياطي لتمويل    
لسنة الجارية التي يترك فيهـا الموظفـون     ا نفقات   لفعلية المدفوعة في كل سنة مالية فتدون في        التكاليف ا  أما،  ويلأساس التم 

  .العمل وتصبح فيها هذه المدفوعات مستحقة

  االعتمادات  )ح

  .المحتجز الفائض تسجل فياالعتمادات المرحلة الى السنة الالحقة 

 (NEP) الممتلكات المعمرة  )ط

كات المعمرة األثاث والمركبات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية األخرى، وتحمل تكاليفها على نفقات السنة              تشمل الممتل 
 دوالر أو أكثـر وعمـره       خمسة آالف  قيمتهوتعرف الممتلكات المعمرة على أنها أي بند        .  صدرت فيها أوامر الشراء   التي  

ف هذه الممتلكات األشياء الموجودة في مقر االيكاو بمونتريال واألشـياء       وتشمل تكالي .  يتجاوز سنة مالية واحدة   االفتراضي  
كـان  وتملك المنظمة هذه األشياء وغيرها، وتمارس رقابة كاملة على شـرائها وم           .  الموجودة في المكاتب االقليمية السبعة    
  .وضعها واستخدامها والتصرف فيها

  الودائع النقدية والودائع ألجل  -٣

، وكانت  )٢٠٠٥ في سنة    ٪٤,٢٦( ٪٥,٢٤  قد بلغت في المتوسط    ٣١/١٢/٢٠٠٦دة على الودائع ألجل في      كانت أسعار الفائ  
  ).٢٠٠٥ يوما في سنة ٣٩( يوما ٥٨ الفوائد مدة استحقاق

  ٢٠٠٦سنة   
  ــــــــ

  ٢٠٠٥سنة 
  ـــــــــ

  ٥٠ ١٨٢  ٧٩ ٥١٦  الرصيد النقدي في البنوك
  ٩٥ ٥٣٧  ٨٨ ٨٠٠  الودائع ألجل

  ١٤٥ ٧١٩  ٦٨١ ٣١٦  المجموع
  .موال في البنوك على أساس استثمار مجمع وتستثمر األموال غير الالزمة الحتياجات فورية في شكل ودائع ألجلتودع األ
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  االشتراكات المقررة للصندوق العام والمستحقة على الدول المتعاقدة  -٤

  :٢٠٠٥في نفس التاريخ من سنة  و٣١/١٢/٢٠٠٦فيما يلي ملخص لحالة االشتراكات المقررة مستحقة التحصيل في 

  واتالسن
  ــــــ

  ٢٠٠٦سنة   
  ــــــــ

  ٢٠٠٥سنة   
  ـــــــــ

٨ ٣٩١    ٨ ٠٢٠    ٢٠٠٠- ١٩٨٢  
٥١٧    ٤٤٨    ٢٠٠١  
٦٢١    ٥٤٤    ٢٠٠٢  
٦٥٥    ٦٠٤    ٢٠٠٣  
٦٧٧    ٥٠٨    ٢٠٠٤  
٧٧٩    ٢٠٠٥    -  

  ١٠ ٨٦١    ١٠ ٩٠٣    السنوات السابقةمجموع 
  ١ ٦٦٩    ٩ ٤٩٩    الجاريةالسنة 

          
مجموع االشـتراكات المقـررة     

  مستحقة التحصيل
  

١٢ ٥٣٠    ٢٠ ٤٠٢  
          

السلف المستحقة لـصندوق رأس     
  المال العامل

  
١١    ٧  

  ١٢ ٥٤١    ٢٠ ٤٠٩    المجموع

  الحسابات والسلف مستحقة التحصيل  -٥

  :ما يلي مستحقة التحصيلوالسلف يشمل رصيد الحسابات 

  ٢٠٠٦  
  ـــــ

  ٢٠٠٥  
  ـــــ

  ١ ٨١٧    ٢ ١٨٧  الموظفون
  ٣ ١٧٨    ٣ ٤٢٠  وكاالت األمم المتحدة

  ٥ ٦٢٩    ٦ ١٩٨  رسوم االنتفاع
  ٥ ٤٥٩    ٣ ٣٧٩  الحسابات األخرى

  ١٦ ٠٨٣    ١٥ ١٨٤  المجموع

 والمصاريفالهيئات االقليمية من المصاريف التي تسترد   - ٦
  ولجنة ايكاك ة أفكاك ولجنة الكاكلجن: لهاالمستحقة 

لجنـة  (ية للطيـران المـدني      ولجنة أمريكا الالتين  ) لجنة أفكاك (مانة للجنة األفريقية للطيران المدني      تقدم االيكاو خدمات األ   
وتدفع التكاليف في بداية األمر مـن الـصندوق العـام وتـسترد             ).  لجنة ايكاك (واللجنة األوروبية للطيران المدني      )الكاك

  .المصروفات من هذه الهيئات االقليمية

 بالنيابة أجرتها االيكاوالغ القابلة لالسترداد من الهيئات االقليمية والمستحقة لها عن جميع المعامالت التي           فيما يلي صافي المب   
  :عنها
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  لجنة أفكاك   
 ـــــــ

  لجنة الكاك  
 ـــــــ

  لجنة ايكاك  
 ــــــــ

  )لصالح(المستحق من الرصيد 
 ٣١/١٢/٢٠٠٥في   

  
٩٥٠(    ٢٢  ١ ٠٨٨(  

لتـي  المـدفوعات ا  : يضاف اليه 
  ٢٠٠٦تمت في سنة 

  
٢ ٩٣٥    ١٦٢  ٢٤٩  

المبالغ الواردة فـي    : يطرح منه 
  ٢٠٠٦سنة 

  
)٣ ٠٠٢(    )٢٥٣(  )٤١٧(  

 )لصالح(المستحق على   الرصيد  
  ٣١/١٢/٢٠٠٦في 

  
١ ٠١٧(    )٦٩(  ٩٢٠(  

  األدوات المالية لالحتياط لمخاطر أسعار الصرف  -٧

  الشراء اآلجل للعملة  )أ

ـ  دوالر كندي للفتـرة الثالث ١٧٠ ١٦٣ على الشراء اآلجل لمبلغ ٢٠٠٤تعاقدت المنظمة في سنة      بـسعر  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ة ي
 بتكلفـة   ٢٠٠٦ دوالر كندي في سنة      ٥٦ ٩٧٦وتسلمت المنظمة   .   دوالر كندي لكل دوالر أمريكي     ١,٣٢صرف متوسطه   

  . دوالر أمريكي٤٣ ١٩١فعلية قدرها 

وقد تم هـذا الـشراء لحمايـة        .   دوالر أمريكي  ٣ ٩٩٤ قدرها    بتكلفة فعلية  ٢٠٠٦ يورو في سنة     ٣ ٢٣٩تسلمت المنظمة   
   . باليوروالدوالر األمريكي قيمة بتقلبميزانية مكتبين اقليميين تأثرا 

وبلغت .   ال بسعر الصرف الساري في األمم المتحدة ،تم تدوين المصروفات المدفوعة بالدوالر الكندي بسعر الصرف اآلجل        
لدوالر الكندي مبلغا   آلجل ل شراء ا الوسعر الصرف الساري في األمم المتحدة بالنسبة لعقود         الفروق بين سعر الصرف اآلجل      

تم تدوين مبلـغ  ومن هذا المبلغ الكلي    ).  ٢٠٠٥ دوالر في سنة     ٣ ٨٣٩مقابل   (٢٠٠٦ دوالر في سنة     ٧ ١٧١ايجابيا قدره   
في مصروفات البرنامج العـادي، وكـان         األساس نفسه   على هذا  )٢٠٠٥ دوالر سنة    ٣ ٤٥٥اعتماد قدره   ( دوالر   ٦ ٤٥٤
 االداريـة والتـشغيلية، بعـد    يتعلق بصندوق تكاليف الخدمات) ٢٠٠٥ دوالر في سنة    ٣٨٤اعتماد قدره   ( دوالر   ٧١٧مبلغ  

  .واليورو بسعر الشراء اآلجلم الدوالر الكندي ستخداالتناسبية النصبة حساب األ

ـ ليورو التي كانت موضع عقود الشراء اآلجل فـي   للدوالرات الكندية وا االسميةفيما يلي المبالغ      ٢٠٠٥  و٢٠٠٤ واتسنال
  :٣/١٢/٢٠٠٧ الى ١/١/٢٠٠٧المقرر استالمها في الفترة و ٢٠٠٦و

  

  السنة

    
  الدوالرات
  ةالكندي

  
  اتالدوالر
  ةاألمريكي

  متوسط  
  سعر

  الصرف

  

  اليورو

  
 اتالدوالر
  ةاألمريكي

  متوسط  
  سعر

  الصرف

  

  ٠,٨٢٦    ٣ ٩٩٤    ٣ ٢٣٩   ١,٣٢    ٤٢ ٤٤٥    ٥٦ ٠٠٧      ٢٠٠٧    

 دوالر كندي   ١,١٦كانت قيمة الدوالر األمريكي حسب سعر الصرف الساري في األمم المتحدة تساوي              ٣١/١٢/٢٠٠٦في  
وبتطبيـق هـذين    ).  ٢٠٠٥ يورو فـي سـنة       ٠,٨٤٥مقابل  ( يورو   ٠,٧٦٠و) ٢٠٠٥ دوالر كندي في سنة      ١,١٧مقابل  (

 دوالر  ٦ ١٠٦ الوطنيتين لعقود الشراء اآلجل التي لم تنفذ، تحقق مكسب تقديري قـدره              لعملتيناالسمية ل قيم  الالسعرين في   
  .وسجل في األصول المشتقة وسجلت القيمة المناظرة على أنها فائض محتجز) ٢٠٠٥  دوالر في سنة١٠ ٦٠٩مقابل (

  العملة المحتجزة للتحوط لمشتريات برنامج التعاون الفني  )ب

 ٣١/١٢/٢٠٠٦واحتجزت فـي    .   لبرنامج التعاون الفني   للتحوط لطلبيات الشراء  أي عملة    ٢٠٠٦المنظمة في سنة    لم تشتر   
  .دوالر كندي ١٤٦ يورو و ٥٥٧زة هذه األرصدة المحتج، وبلغت  في البنوكأرصدة تحوطا لمصروفات سنوات سابقة
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  المساهمات العينية  -٨

  البرنامج العادي  )أ

 هـذه  حكومات كندا ومصر وفرنسا وبيرو والسنغال وتايلند والمكسيك تعهـدت            ععقدتها المنظمة م  بموجب اتفاقات مستقلة    
وتتحمل حكومة كنـدا أيـضا جـزءا    .  الحكومات بأن تتحمل كليا أو جزئيا تكاليف ايجار المباني التابعة للمنظمة في بلدانها   

ابات ولكن تقدم لغرض االحاطة علمـا  ال تسجل المساهمات العينية في الحس.  كبيرا من تكلفة تشغيل وصيانة المقر الرئيسي 
  .فقط

للمساهمات العينية، على أساس عقود االستئجار أو على أساس القيمة التقديرية في الـسوق              العادلة  فيما يلي القيمة التقديرية     
  :االستئجارعدم التعاقد على في حالة 

  ٢٠٠٦سنة     
  ـــــــ

  ٢٠٠٥سنة   
  ـــــــ

  ١١ ٤١٣    ١٢ ٤٩٣    كندا          
  ١٢٠    ١٢٠    رمص
  ٥٥٤    ٦٢٦    فرنسا
  ٤١    ٤٩    بيرو

  ٣٧    ٤٢    السنغال
  ١ ٠٨٢    ٩٠٦    تايلند

    ١٣ ٢٤٧    ١٤ ٢٣٦  

وبلغـت  .   العاصمة  مكسيكو مكتب المنظمة االقليمي في    تجهيزاتيجار وتكاليف   ومة المكسيك مساهمة نقدية لدفع ا     تقدم حك 
وتتضمن مساهمة كنـدا مبلغـا يـساوي        ).  ٢٠٠٥ في سنة     دوالر ٩٢ (٢٠٠٦ دوالر أمريكي في سنة      ٩٨هذه المساهمة   

  . لصالح المقر الرئيسي في مونتريال"برج بيل" عمل في مكاتبدوالر أمريكي من حكومة كيبيك لتوفير  ١ ٤٦٧

   األخرى االيكاوصناديق  )ب

مجموعـة  قـدمتها الـدول ل  التـي   ) التي يتكون الجزء الرئيسي فيها من الخدمات والسفر       (فيما يلي قيمة المساهمات العينية      
  :لصناديق التاليةا

  ٢٠٠٥سنة     ٦٢٠٠سنة     
  ٧١٩    ٥٤٥    خطة عمل أمن الطيران

          
صندوق برنامج االيكاو العـالمي لتـدقيق       

  مراقبة السالمة الجوية
  ٣٦٧    ٨٧٠  

  التقاعدما بعد مزايا نهاية الخدمة و  -٩

  مزايا نهاية الخدمة  )أ
، ومنحة االعادة الى الوطن، ونقل الممتلكات الشخصية، والـسفر عنـد          ويض انهاء العقود  تع:  الخدمة نهاية مدفوعات   تشمل

 موظفي البرنـامج العـادي بنحـو    وتقدر هذه المسؤولية المالية عن   .  ، وتعويض االجازات المتراكمة   االنفصال عن الخدمة  
االجازات وانهـاء الخدمـة     وتقدر تعويضات   ).  ٣١/١٢/٢٠٠٥ دوالر في    ١٣ ٤٠٠ (٣١/١٢/٢٠٠٦دوالر في    ١٣ ٧٠٠

أما التقديرات األخرى المتعلقة بمدفوعات االنفصال عن الخدمـة         .  على أساس الخبرة المكتسبة من السنوات الست الماضية       
 مقومة حسب المتوسط التـاريخي  ٣١/١٢/٢٠٠٦فهي محسوبة على أساس المستحقات الفعلية لموظفي الفئة التخصصية في     

  ).٢٠٠٥  دوالر في سنة١ ٣٩١( دوالر ١ ٥٠٠د بلغت القيمة المدفوعة بالفعل في السنة الجارية   وق.لتكلفة هذه المزايا
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 دوالر  ٤٠٠٠ بمبلغلموظفين الممولين من صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية         لتقدر مستحقات مزايا نهاية الخدمة      
علـي المـدفوع فـي الـسنة المنتهيـة فـي            وكان المبلـغ الف   ).  ٣١/١٢/٢٠٠٥ دوالر في    ٤ ٣٠٠ (٣١/١٢/٢٠٠٦في  
  ).٢٠٠٥  دوالر في سنة٤٠( دوالر ٢٢١ يساوي ٣١/١٢/٢٠٠٦
  التقاعدما بعد مزايا   )ب

المسؤولية المالية الناجمة عن التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، والذي قد تضطر المنظمة الى دفعه لموظفيها في السنوات                  
عـالج  و الرعاية الطبيةشاملة  (االكتوارية في السنوات المقبلةوتقدر القيمة   .  كتواريالتقييم اال ددت على أساس    ـالمقبلة، ح 
 بـين   ٣١/١٢/٢٠٠٦تقسم المسؤولية الماليـة فـي       و).  ٢٠٠٥ دوالر في سنة     ٣٦ ٢٠٠(ر   دوال ٤٤ ٣٠٠ بنحو) األسنان

  . دوالر٥ ٨٠٠مبلغ التشغيلية بو دوالر وصندوق تكاليف الخدمات االدارية ٣٨ ٥٠٠البرنامج العادي بمبلغ 
لمزايا الرعاية الصحية   ٢٠٠٦سنة  دوالر في     ٧١٧وقد تم دفع    .  يحصل المتقاعدون على التأمين الصحي اذا كانوا أهال له        

دوق تكـاليف  ن  ويتقاسم التكلفة كل من ميزانية البرنامج العادي وص      ).٢٠٠٥دوالر في سنة     ٦٦٣(لجميع المتقاعدين األهل    
  .٢٠٠٦ لسنة  دوالر على التوالي١١٤ دوالر و٦٠٣لتشغيلية بنصيب قدره الخدمات االدارية وا

   صندوق األمم المتحدة المشترك للمعاشات التعاقدية للموظفيناشتراكات  -١٠
ان االيكاو منظمة عضو ومشاركة في صندوق األمم المتحدة المشترك للمعاشات التقاعدية للموظفين، الذي نـشأ بموجـب                  

ويمـول هـذا    .  امة لألمم المتحدة ليقدم مدفوعات التقاعد والوفاة والعجز وما الى ذلك من مزايا مالية             قرار من الجمعية الع   
ويتكون االلتزام المالي للمنظمة ازاء هذا الصندوق من اشتراك الزامـي بمعـدل تحـدده               .  الصندوق بموجب خطة محددة   

 مـن قواعـد ذلـك       ٢٦د العجز االكتواري بموجب المـادة        لس الذي تدفعه االيكاو  نصيب   لألمم المتحدة، وال   الجمعية العامة 
من نظـام    ٢٦تدفع هذه المبالغ لسد العجز اال عندما تعلن الجمعية العامة لألمم المتحدة تطبيق أحكام المادة                 وال.  الصندوق

الكفايـة   المدفوعات لسد هذا العجز بعد اجـراء تقيـيم لمـدى         طلببعد أن تتأكد بصفة قاطعة من ضرورة        ذلك الصندوق   
وعند تحرير هذا التقرير لم تكن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد طلبت تطبيق             .  االكتوارية للصندوق اعتبارا من يوم التقييم     

  .أحكام تلك المادة
عـن  ) ٢٠٠٥ دوالر في سـنة  ١٥ ٧٦٥( ٢٠٠٦في سنة  دوالر  ١٦ ٤٥٦مدفوعات المنظمة الى صندوق المعاشات      بلغت  

  .موظفيها المشاركين في هذا الصندوقحصتها في اشتراكات 

  التزامات االستئجار طويلة األجل  -١١
في كل سنة على مـدى      )  دوالر كندي  ٤ ٣٠٠تساوي  ( دوالر   ٣ ٧٠٧ نحو   ٣١/١٢/٢٠٠٦كان متوسط التزام المنظمة في      

يجـار األساسـي    يمثل نصيبها في اال   )  دوالر كندي  ٤٣ ٠٠٠( دوالر   ٣٧ ٠٦٩، بما يجعل اجمالي هذا االلتزام       واتسن ١٠
  .ومصاريف التشغيل والصيانة للمقر الرئيسي

التجهيـزات للفتـرة   للمعـدات و  طويل األجل واتفاقات االستئجار بعض عقود المشتريات     كانت   ٣١/١٢/٢٠٠٦اعتبارا من   
ة الهـاتف   وفيما يلي المدفوعات المرتبط عليها الستئجار أجهز      .  دوالر ١٤٣لم تنفذ بعد وقيمتها االجمالية      ،  ٢٠١١-٢٠٠٧

  :والمعدات وأجهزة تصوير المستندات
  المجموع  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٩٢٠٠  ٨٢٠٠  ٧٢٠٠

١٥٩  ٢  ٤  ٢٥  ٣٩  ٨٩  

  سنوات المالية المقبلةالااللتزامات المرتبط عليها في   -١٢

، لراهنـة  حسابات الـسنة ا منالتي لم تكن مستحقة  لصالح برنامج األمم المتحدة االنمائي      االلتزامات المقبلة أو اآلجلة      تشمل
  . دوالر٧ وعقود من الباطن تبلغ  دوالر٢ ٤٦١ :عقود الموظفين المعينين دوليا ومحليا ٣١/١٢/٢٠٠٦ في كما كانت

  : صناديق مشاريع التعاون الفني األخرى كما يليالسنوات المالية الالحقة منلتزامات افي أثناء السنة، كانت 
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  . دوالر٤٦٢ :نيبصندوق ائتما) الشبكة الرقمية(مشروع اقليمي   )أ
  . دوالر٢٦٣: واتيماالفي غة ياتفاق خدمات ادار  )ب
  . دوالر٧٣ :البرازيلفي إدارية اتفاق خدمات   )ج
  . دوالر٢٠ :التزامات أخرى  )د

 دوالر فـي    ١٠ ٢٨٤المتعلقة بالموظفين الدوليين والمحليين     الصناديق االئتمانية واتفاقات الخدمات االدارية      لتزامات  ابلغت  
٣١/١٢/٢٠٠٦.  

  الخصوم االحتياطية  -١٣

الـى   لمطالبـات اويصل مبلـغ    .   التعاون الفني  ب قوانين العمل، وهي تتعلق بأحد مشاريع      رفعت على االيكاو قضايا بموج    
.  ك لم تدرج هذا البند في حساباتها ولذل،ورأت االدارة أن نتيجة هذه المطالبات ال يمكن القطع بها        .  مليون دوالر تقريبا   ٠,٧

  .دون التسويات التي قد تنجم عن البت في هذه المطالبات في حسابات السنة التي ستقرر فيها هذه المسؤولية الماليةوسوف ت

  الممتلكات المعمرة  -١٤

  :٣١/١٢/٢٠٠٦فيما يلي مكونات الممتلكات المعمرة التي تمتلكها المنظمة في 
  الرصيد االفتتاحي  

  المتصرفات  االضافات  ١/١/٢٠٠٦
  ميالرصيد الختا

٣١/١٢/٢٠٠٦  
  ٤٢      ٤٢  األثاث

  ١ ٨٧٥  )٢٥٨(  ٥٢  ٢ ٠٨١  المعدات
  ٣٣٩  )٤٥(  ٤٨  ٣٣٦  المركبات
  ٢ ٢٥٦  )٣٠٣(  ١٠٠  ٢ ٩٤٥  المجموع

  .لم يحسب استهالك القيمة بالنسبة للممتلكات المعمرة بما أن تكلفتها تحمل مباشرة على النفقات

  النفقات األخرى  -١٥

ن االيرادات والنفقات والتغيرات في أرصدة صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية           النفقات األخرى المعروضة في بيا    
 دوالر تتعلق بخسائر عمالت في عقد شراء تم التفاوض عليه باليورو وخسارة محتملة فـي المـساهمات                  ٥٣٦تشمل مبلغ   

  .المستلمة المتعلقة بمشاريع تعاون فني محددة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



  

  

  )غير مدققة (المرفقات:  الرابعالجزء
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  صناديق االيكاو تتعلق ب)د(الى ) أ(المرفقات 

  الحسابات المدرة لاليرادات وحسابات استرداد التكاليف  )أ(المرفق 

 طبقا للقاعدة الماليـة  ٢٠٠٢ذا الحساب في سنة ـأنشأ األمين العام ه: حساب استرداد تكاليف المالحة الجويـة   - ١
  .مالحة الجوية لغرض بيع خدمات ومطبوعات ال٢-٧

 لتمويل االيرادات والمصروفات ٢٠٠١ أنشأ المجلس هذا الحساب في سنة  :استرداد تكاليف النقل الجوي    حساب - ٢
 .المتعلقة بخدمات معينة تقدمها ادارة النقل الجوي للدول المتعاقدة وآخرين

 )C-DEC 157/2 (١٩٩٩ هـذا الـصندوق فـي سـنة    المجلس  أأنش : األخرىوالتجهيزاتصندوق المؤتمرات  - ٣
 . السيارات والكافيترياوموقفيرادات وتكاليف االدارة والتشغيل والتجديد المتعلقة بتأجير منشآت المؤتمرات ال

ع الخطـرة مـع مراعـاة     ئـ تحقيقا للتوافق في النقل متعدد الوسائط للبضا       األنشطة المتعلقة بالبضائع الخطرة      - ٤
المتفرقـة  االيرادات   ى استخدام فائض  ـافق المجلس عل  ة، و ـاألعمال الرامية الى تجديد نصوص وثائق ضخم      

)C-DEC 166/2 (ولذلك أنشئ حساب خاص لألنـشطة المـدرة   .  لتمويل قاعدة بيانات لوثائق البضائع الخطرة
، بما في ذلك تكاليف وايرادات تعزيز األنـشطة المتعلقـة           ة بالبضائع الخطرة  لصالح األنشطة المتعلق  لاليرادات  

 وأي تكاليف أو ايرادات تأتي من استرداد تكاليف الندوات أو الحلقات العملية أو أنشطة دعـم                 بالبضائع الخطرة 
 .البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 الصـدار   ٢-٧ بموجب القاعدة المالية     ٢٠٠٢أنشأ األمين العام هذا الحساب في سنة        : حساب النشر االلكتروني   - ٥
 .وبيع الوثائق االلكترونية

 لتمويل النفقات   ٢-٧ بموجب القاعدة المالية     ٢٠٠٤أنشأ األمين العام هذا الحساب في سنة        : حساب اتقان اللغات   - ٦
وتحصيل االيرادات المتعلقة بمنتجات وخدمات معينة تقدمها ادارة المالحة الجوية الى الدول المتعاقدة وآخـرين               

 .في مجال اتقان لغة الطيران

لتقـديم خـدمات الترجمـة     ) C-DEC 162/2( ٢٠٠١مجلس هذا الحساب في سنة      أنشأ ال : حساب خدمات اللغات   - ٧
الفورية والترجمة التحريرية والطباعة وادارة ايرادات وتكاليف تقديم هذه الخدمات للمنظمات الدولية والوكاالت             

 .الحكومية والوفود الوطنية

 بموجب القاعـدة    ٢٠٠٤لحساب في سنة    أنشأ األمين العام هذا ا    : حساب خدمات تدقيق مراقبة السالمة الجوية      - ٨
 لتمويل النفقات وتحصيل االيرادات المتعلقة بتقديم خدمات تدقيق مراقبة السالمة الجوية الى الـدول          ٢-٧المالية  

 .المتعاقدة على أساس قيام الدولة المنتفعة بدفع نفقات التدقيق

، ٢-٧ وفقا للقاعـدة الماليـة       ٢٠٠٢ي سنة    أنشأ األمين العام هذا الحساب ف      :الحساب الخاص لمشاريع االعالم    - ٩
 .وهو يخص أنشطة التمويل الذاتي لمكتب العالقات الخارجية واالعالم لاليكاو

  الصناديق االئتمانية ألمن الطيران  )ب(المرفق 

 بعد أن اعتمد المجلس خطة عمـل  ٢٠٠٢ أمواال مخصصة وحسابات خاصة وصناديق أنشئت في سنة     تشمل هذه الصناديق  
علما بأن مشاريع خطة عمل أمن الطيـران        .   مشروعا تمول من الصناديق االئتمانية ألمن الطيران       ١٢طيران وفيها   أمن ال 

  . المخصصة لهذا الغرضالمساهماتمن ة و العامالمساهماتتمول من 
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  األخرىصناديق ال  )ج(المرفق 

 الدول المتعاقدة لتغطية تكـاليف      تجمع فيه المساهمات المالية الواردة من بعض      : صندوق خدمات اللغة العربية    - ١
  .المنظمة في في خدمات اللغة العربية التوسع

فيه األموال الباقية من التبرعات المالية التي قدمتها حكومـة جمهوريـة            تجمع   :صندوق خدمات اللغة الصينية    - ٢
 .االيكاوالصين الشعبية للمساعدة على تمويل وحدة اللغة الصينية في 

أنشئ لدفع تكاليف هذه الجائزة التي تمنح ألفراد أو مؤسسات مقابل االسـهامات              :رنرصندوق جائزة ادوارد وا    - ٣
 .في تطوير الطيران المدني الدولي البارزة

 بموجب خطة تقديم خدمات الخبراء ١٩٧٩سنة  في أنشئ : لتمويل الخبراء المساعدينالخطة الفرنسيةصندوق  - ٤
 .وقع مع حكومة فرنسا لتقديم خدمات الخبراء المساعدين وتمويلها على االتفاق المبناءالى برنامج التعاون الفني 

موظفـا  وتقدم فرنسا .  ٢٠٠٦ أنشأته فرنسا في سنة :ةي من الفئة التخصص المبتدئين لموظفينلصندوق فرنسا    - ٥
 .ة وتمول تعيينه في االيكاوي من الفئة التخصصمبتدئا

 ١٩٩٩ المجلس انشاء هذا الصندوق في سـنة      أقر: كاوصندوق جائزة لوريل التابع للجنة المالحة الجوية باالي        - ٦
الجائزة كل سنتين لمـن قـدم   هذه  وتمنح  . لجنة المالحة الجوية  من أجل منح جائزة لوريل الخاصة التي أنشأتها         

مساهمة بارزة في أعمال لجنة المالحة الجوية أو فرق خبرائهـا أو مجمــوعات الدراسـة التابعـة لهـا، أو          
 . فردا كان أو مجموعة،ة، أو بأي طريقة أخرى مالئمةاجتماعاتها العالمي

 كامتداد التفاق عقد في البداية ٢٠٠٥في سنة  أنشئ :للموظفين المبتدئين من الفئة التخصصية ايطالياصندوق  - ٧
مبتدئا من الفئة    اوتقدم ايطاليا موظف  .   برنامج خطة الخبراء المساعدين للتعاون الفني       بموجب مع حكومة ايطاليا  

 .في االيكاوصصية وتمول تعيينه التخ

 بموجب برنامج صندوق الخبـراء  ١٩٩٩أنشئ في سنة : صندوق الخطة الهولندية لتمويل الخبراء المساعدين     - ٨
 .للتعاون الفني بناء على اتفاق موقع مع حكومة هولندا لتقديم وتمويل خدمات الخبراء المساعدين

 تقـدم  نتيجة التفاق    ١٩٩١سنة   في أنشئ :ئة التخصصية للموظفين المبتدئين من الف   صندوق جمهورية كوريا     - ٩
 .موظفين مبتدئين من الفئة التخصصية وتمول تعيينهم في االيكاوبموجبه حكومة جمهورية كوريا 

 من منطـوق قـرار الجمعيـة    ٢تنفيذا للفقرة  ئ هذا الحسابأنش: االشتراكات المتأخرة الحوافز لتسوية    حساب -١٠
  الجمعيـة العموميـة    قراربموجب   ينث في الدورة الخامسة والثال    استمراره على   تم التأكيد ، و ٢٧-٣٢العمومية  

االحتفاظ بالمبالغ الواردة من الـدول المتعاقـدة       "على   ٢٧-٣٥القرار  منطوق   من   ٣قد نصت الفقرة    ، ف ٢٧-٣٥
طيـران  التي عليها متأخرات لثالث سنوات كاملة أو أكثر في حساب مستقل لتمويل االنفاق على أنشطة أمـن ال          

 وذلـك  "أو تعزيز كفاءة تنفيذ بـرامج االيكـاو  /والمشاريع الجديدة أو غير المتوقعة المرتبطة بالسالمة الجوية و  
 .وتوفر األموال لهذا الحساب بموجب تحويالت من فائض البرنامج العادي.  ١/١/٢٠٠٥اعتبارا من 

 بمــوجب قـرار الجمعيـة       ٢٠٠١  أنشئ هذا الصندوق في سنة     :صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    -١١
 لتيسير تحديث نظم االيكاو المالية وتعزيز مواقع االيكاو على شبكة االنترنت وتوحيد أجهـزة       ٢٤-٣٣العمومية  

  ".السيرفير"خدمة كمبيوتر الملفات 



 

الحسابالحسابصندوقحسابحساب
الخاصالخاص لتدقيقحسابصندوقحسابأنشطةالمؤتمراتاسترداد تكاليفاسترداد تكاليف
لمشاريعمراقبةخدماتاتقانالنشرالبضائعوالتجهيزاتالنقلالمالحة
20062005االعالمالسالمةاللغاتاللغةااللكترونيالخطرةاألخرىالجويالجوية

االيرادات والنفقات

االيرادات 
35  73  27    46      المساهمات

      االيرادات األخرى
46  95  4  1   34  3  32  21              ايرادات الفوائد

2              االيرادات األخرى
827  546  546                  تأجير التجهيزات

076 1 692 1 489  594  23  586                  األنشطة المدرة لاليرادات
986 1 406 2 4  27  490  628  26  578  607  46     مجموع االيرادات

   النفقات

905  090 1 8  158  403  21  374  98  28        المرتبات والتكاليف المشتركة للموظفين
349  502  297  84  121        النفقات التشغيلية العامة

40  65  39  6  8  12        السفر
16  25  3  22        المعدات

63  114  8  66  4  36        النفقات األخرى
373 1 796 1 8  47  455  6  480  21  484  255  40     مجموع النفقات

613  610  (4  )(20  )35  (6  )148  5  94  352  6        صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات والنفقات
رصيد الصناديق

(18  )1  1        تسوية االلتزامات والنفقات غير المدفوعة عن السنة السابقة 
444 1 039 2 86  21  81  8  714  (3  )706  421  5        رصيد الصناديق في بداية الفترة 

039 2 650 2 82  1  117  2  862  2  800  773  11  رصيد الصناديق في نهاية الفترة
األصول والخصوم وأرصدة الصناديق

األصول

575 1 298 2 82  3  91  4  758  58  740  551  11        الودائع النقدية وألجل
      الحسابات مستحقة التحصيل

61  237  18  83  50  5  81              األرصدة المشتركة بين الصناديق
715  430    27   130  109  164               المبالغ مستحقة التحصيل

351 2 965 2 82  3  136  4  971  108  854  796  11  مجموع األصول
الخصوم

34  44   2  19  17  6        االلتزامات غير المدفوعة
100  159  2  60  87  9  1        الحسابات مستحقة الدفع

178  112  17  2  30  2  45  16        األرصدة المشتركة بين الصناديق
312  315  2  19  2  109  106  54  23  مجموع الخصوم
 رصيد الصناديق
      يتكون من:

039 2 650 2 82  1  117  2  862  2  800  773  11              الفائض المتراكم
039 2 650 2 82  1  117  2  862  2  800  773  11  مجموع أرصدة الصناديق

351 2 965 2 82  3  136  4  971  108  854  796  11  مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق

منظمة الطيران المدني الدولي
الحسابات والصناديق المدرة لاليرادات والخاصة باسترداد التكاليف
جدول االيرادات والنفقات واألصول والخصوم وأرصدة الصناديق

 عن الفترة المنتهية في 2006/12/31   
أ)  

ق (
مرف
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ق)
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ير 
(غ
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 (بآالف الدوالرات األمريكية) 

المجموع



عن الفترة المنتهية في 2006/12/31

برنامج فرنسابرنامجفرنسافرنساالمخصص
التدريبالمشاريعالبروتوكولالتدريبالمجموعالوالياتالمملكةكورياخبراءصغارآليةلبرنامج
20062005القياسيالوطنيةالتعاونيوالتوعيةالفرعيالمتحدةالمتحدةهولنداالخبراءالبروتوكولالمسؤولينالتعزيزالتدريب

االيرادات والنفقات
    االيرادات 

432 3 612 2 612 2 612 2              المساهمات
956  043 1 87  956  253  137  310  256               المساهمات المخصصة              االيرادات األخرى
285  398  20  10  8  360   2  5  3  4  306  40                     ايرادات الفوائد 194  341  341  214  127                     االيرادات األخرى

867 4 394 4 20  10  8  87  269 4 253  137  2  315  259  4  132 3 167      مجموع االيرادات 

     النفقات
451 3 004 3 13  12  979 2 253  136  107  164  72  222 2 25            المرتبات والتكاليف المشتركة للموظفين 462 1 113 1 157  956  934  22            السفر 37  37  37            التكاليف اإلدارية غير المباشرة 20  32  32  32            المعدات 119  158   158    157  1            النفقات األخرى

052 5 344 4 13  169  162 4 253  136  107  164  109  345 3 48       مجموع النفقات

         صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات 
(185  )50  7  10  (161  )87  107  1  2  208  95  (105  )(213  )119               والنفقات

رصيد الصناديق
       تسوية االلتزامات والنفقات غير المدفوعة  

22  134  6  1  127  125  2             عن السنة السابقة 
(530  )(530  )(530  )       األرصدة المنقولة بين الصناديق 
558 8 395 8 429  205  214  (2  )549 7 155  (1  )42  67  56  128  367 6 735         رصيد الصناديق في بداية الفترة 

395 8 049 8 436  215  59  86  253 7 155  44  275  151  23  749 5 856  رصيد الصناديق في نهاية الفترة

األصول والخصوم وأرصدة الصناديق
     األصول

065 9 508 8 435  214  78  86  695 7 7  44  64  172  22  518 6 868              الودائع النقدية وألجل             الحسابات مستحقة التحصيل
199  342  342  6  2   220  1  112  1                      األرصدة المشتركة بين الصناديق 206  276  1  1   274  253  3      16  2                      المبالغ مستحقة التحصيل والسلف

470 9 126 9 436  215  78  86  311 8 259  12  44  284  172  23  646 6 871       مجموع األصول

     الخصوم
174  107  7  100  2  3  80  15               االلتزامات غير المدفوعة

269  290  290  80  210              الحسابات مستحقة الدفع

632  680  12  668  22  12  9  18  607               األرصدة المشتركة بين الصناديق

075 1 077 1 19  058 1 104  12  9  21  897  15       مجموع الخصوم

رصيد الصناديق
    يتكون من:

395 8 049 8 436  215  59  86  253 7 155  44  275  151  23  749 5 856             الفائض المتراكم*
395 8 049 8 436  215  59  86  253 7 155  44  275  151  23  749 5 856  مجموع أرصدة الصناديق

470 9 126 9 436  215  78  86  311 8 259  12  44  284  172  23  646 6 871  مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق

* تم احتجاز مبلغ 530 دوالر في الفائض المتراكم آللية التعزيز لتمويل ادماج جزء من خطة عمل أمن الطيران في البرنامج العادي.

الصناديق االئتمانية ألمن الطيران

منظمة الطيران المدني الدولي
الصناديق األخرى التي تمتلكها االيكاو

االيرادات والنفقات واألصول والخصوم وأرصدة الصناديق

(بآالف الدوالرات األمريكية)

خطة عمل أمن الطيران
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الصناديق األخرى المخصصة ألمن الطيران
المجموع الفرعي



منظمة الطيران المدني الدولي
الصناديق األخرى التي تمتلكها االيكاو

 االيرادات والنفقات واألصول والخصوم وأرصدة الصناديق
عن الفترة المنتهية في 2006/12/31

(بآالف الدوالرات األمريكية)

صندوق 
صندوقصندوقخطةصندوقصندوق جائزةفرنساخطةصندوقصندوقصندوق
تكنولوجياحوافزجمهورية كورياهولنداايطاليا لوريل التابعلصغار فرنساجائزةخدماتخدمات
المعلوماتدفعلصغارللخبراءلصغارللجنة المالحةالتخصصينللخبراءادوارداللغةاللغة
20062005واالتصاالتالمتأخراتالتخصصيينالمساعدينالتخصصيينالجوية بااليكاومجموعة البيئةالمساعدينوارنرالصينيةالعربية

االيرادات والنفقات
   االيرادات
111  503   5   111  387        االشتراكات

149      االشتراكات المخصصة
      االيرادات األخرى
163  257  112  132   3  1  6  1  1  1            ايرادات الفوائد

423  760  112  132  5  3  112  393  1  1  1  مجموع االيرادات

   النفقات
434  742  423  79  78  134  28        المرتبات وتكاليف الموظفين المشتركة

266      النفقات التشغيلية العامة
52  16  10  6        السفر

4  10   10        التكاليف االدارية غير المباشرة
26  6  6        المعدات

2  2   1  1        النفقات األخرى

784   776  439  79  95  135  28  مجموع النفقات

(361  )(16  )(327  )53  5  (92  )112  258  1  (27  )1     صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات والنفقات

أرصدة الصناديق
(377  )481 2 000 2 481        األرصدة المنقولة من/إلى الصناديق األخرى

2  2        تسوية التزامات ونفقات السنة السابقة غير المدفوعة
(11  )      رد االشتراكات

787 5 038 5 243 2 571 2 (5  )6  99  5  61  13  31  14        أرصدة الصناديق في بداية الفترة

038 5 505 7 916 3 107 3 6  7  5  112  319  14  4  15  أرصدة الصناديق في نهاية الفترة

األصول والخصوم وأرصدة الصناديق
   األصول

193 5 133 7 928 3 692 2 6  17  5  112  330  14  14  15        الودائع النقدية وألجل   
      الحسابات مستحقة التحصيل  

85  476  476                األرصدة المشتركة بين الصناديق   
12  17  10  7              المستحقات والسلف   

  

290 5 626 7 938 3 175 3 6  17  5  112  330  14  14  15  مجموع األصول

  الخصوم
15  10  10        االلتزامات غير المدفوعة
149  50  50        الحسابات مستحقة الدفع

88  61  22  18   10  11        األرصدة المنقولة بين الصناديق  
 

252  121  22  68  10  11  10  مجموع الخصوم

رصيد الصناديق
      يتكون من:

695 4 240 7 916 3 842 2 6  7  5  112  319  14  4  15        الفائض المتراكم
343  265  265               الفائض المحتجز

038 5 505 7 916 3 107 3 6  7  5  112  319  14  4  15  مجموع أرصدة الصناديق

290 5 626 7 938 3 175 3 6  17  5  112  330  14  14  15  مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق
ج) 
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بيان االعتمادات والنفقات 
حسب سعر الصرف في ميزانية البرامج الرئيسية لسنة 2006

(بآالف الدوالرات األمريكية)

(1)   (2)   (3)(4)(5)(6)(7)(8)

األرصدةالنفقات حسبمجموعالتحويلالزيادةالمرحلاعتمادات
غير المرتبط عليهاسعر الصرفاالعتماداتالمرحل الىبين البرامجفي االعتماداتمن السنةالميزانية

في 2006/12/31في الميزانيةالمنقحةسنة 2007الرئيسيةالسابقة
(Res. A35-22Fin. Reg. 5.6(C 176/8, C176/14)(Fin. Reg. 5.10)(Fin. Reg. 5.6)

and SL 04/106)(C 176/14, C178/12)C-WP/12523(C 179/17)(C 179/17)
 November 05(1)+(2)+(3)+(4)+(5) (6) - (7)البرامج الرئيسية

8  072 1 080 1 (322  )143  145  114 1 السياسة العامة والتوجيهاألول -

22  732 8 754 8 (011 1 )(169  )707  227 9 المالحة الجويةالثاني -

107  862 5 969 5 (745  )(254  )030 1 535  403 5 النقل الجويالثالث -

2  865  867  (488  )(24  )260  119 1 الشؤون القانونيةالرابع -

(  )854 15 854 15 (126 2 )(312  )937 1 355 16 البرامج االقليمية والبرامج األخرىالخامس -
  543 24 543 24 (088 2 )(329  )229 1 731 25 الدعم االداريالسادس -
          المالية والعالقات الخارجية واالعالم،السابع -

          وتقييم البرامج والتدقيق
42  390 3 432 3 (814 1 )945  457  844 3 والمراجعة االدارية

البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمةالثامن -
 3 027 1 130( 1 371) 2 786 2 786  

 65 820 6 400 1 030  ( 9 965) 63 285 63 104  181

االيراداتاالعتمادات
الفعليةالتقديرية

003 7 413 5 االيرادات المتفرقة

مالحظة:
النفقات المصروفة بالدوالر الكندي مدونة بسعر الصرف في الميزانية وهو 1.32 دوالر كندي لكل دوالر أمريكي.

الصندوق العام للبرنامج العادي
(د)
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IV-7

(غیر مدقق)

(1)(2)(3)Total
النفقاتالمیزانیةالمكان

71 البرنامج الرئيسي الثاني: المالحة الجوية

DGCA/6Montreal 27

OPSP/7Montreal 6-اجتماعات فرق الخبراء:
-AP/1Montreal 2

135 البرنامج الرئيسي الثالث: النقل الجوي

ANSEP/6**Montreal 0-اجتماعات فرق الخبراء:

AVSECP/18Montreal 12-فريق خبراء أمن الطيران

FEPWDakar 10-الحلقات والندوات:
-AFCAC/ICAO Continental Meeting of Civil

   Aviation StatisticsTunis 5
-ICAO/ATAG/WB Development ForumMontreal 1
-WARFM**Trinidad 0
-Workshop on Air Tranport Regulation for the 

   Eastern Caribbean StatesAntigua 3
-ICAO Noise Certification WorkshopBangkok 8
-CAR/SAM Seminar on Quality Management and

   Cost Recovery of MET ServicesSanto Domingo 3

REG TFG:-AFI TFGDakar 8
-APA TFGBangkok 7

IETC/6**Montreal 0

AH-DE**Montreal 0

105 البرنامج الرئيسي الرابع: الشؤون القانونية

Montreal 7
SG-MR/4Montreal 7
SG-MR/5Montreal 7

413 البرنامج الرئيسي الخامس: البرامج االقليمية والبرامج األخرى

ALLPIRG-ALLPIRG/5**Montreal 0

EANPG-COG/35Helsinki 3
-EANPG/48Paris 10

APANPIRG-APANPIRG/17Bangkok 10

GREPECAS -ACG/6Lima 5
-AVSEC COMM/5Buenos Aires 6
-ATM/CNS/SG/5Lima 18
-AGA/AOP/SG/5Montevideo 10

NAT Systems -NAT EFG/12Oslo 2
-NAT SARSIG/4Reykjavik 3
-NAT SPG/42Paris 5
-NAT ATMG/28Oslo 2
-NAT EFG/13Miami 6
-NAT IMG/29Lisbon 5

النفقات المصروفة بالدوالر الكندي مدونة بسعر الصرف في المیزانیة وھو 1.32 دوالر كندي لكل دوالر أمریكي.(*)
االجتماعات التي لم تصل نفقاتھا الى 1000 دوالر وضعت على سطر واحد في أسفل الجدول.(**)

المرفق (ه)

اجتماعات سنة 2006

SG-MR/3

بيان النفقات (*)
(بآالف الدوالرات األمريكية)



IV-8(ھ) المرفق
(غیر مدقق)

(1)(2)(3)
المجموع

النفقاتالميزانيةالمكان

مجموعات التخطيط االقليمية والمجموعات الخاصة األخرى واجتماعات التنفيذ والحلقات والندوات

SAT/13Canary Islands 2
Seminar ATS/MET/Pilot CoordinationNiamey 2
RVSM/RNAV/RNP TF/9Nairobi 5
RVSM TF/10 Stakeholders**Dakar 0
AFI Region Study Group on the Establishment of a Centralized
    AFI Region AIS Data BaseJohannesburg 3
RVSM/RNAV/RNP TF/11Nairobi 6
ATMGE-RDGE/4**Paris 0
ATMGE-RDGE/5**Paris 0
WAFSOPSG/3Paris 4
ADS-B SITF/5New Delhi 2
ATM/AIS/SAR/SG/16**Bangkok 0
ATNICG/1Seoul 1
CNS/MET SG/10**Bangkok 0
FIT-BOB/7 and FIT-SEA/4**Bangkok 0
ATNS**Chiang Mai 0
MET/ATM Seminar**Bangkok 0
ICAO Regional AIG Workshop, APAC RegionSeoul 1
AIS/MAP TF/3**Cairo 0
MID RMA Board/2Bahrain 3
RVSM TF/12**Cairo 0
Special Civil/Military CoordinationSana'a 1
MIDANPIRG TF SG/2**Cairo 0
MIDANPIRG Member States/3Jeddah 2
CNS/MET SG/7Cairo 2
ATM/SAR/AIS SG/8Muscat 2
MID RMA Board/3Muscat 1
C/CAR/WG/6Cuba 7
C/CAR DCA/8Curacao 10
E/CAR WG/30Saint Lucia 7
E/CAR DCA/20Miami 1
MEVA II - REDDIGLima 2
ICAO/ASPA Regional Seminar on SMSMexico 4
SAT/13Canary Islands 4
Institutional Aspects/TF/3Rio de Janeiro 2
4th International Conference CAR/SAM Regional Committee
    for Bird/Wildlife HazardPanama 2
Workshop on Emergency Plans and Emergency Operations CentresSantiago 4
RVSM/RVSM NSPVP/AFIJohannesburg 3
RVSM TF/9 and RVSM Core Team**Nairobi 0
ICAO/SITA Seminar on New CNS Technologies for AFI RegionNairobi 2
1st ICAO Training Course on SMSNairobi 1

RVSM TF/10 and StakeholdersDakar 5
RVSM/RNAV/RNP/TF/11Nairobi 3
IFATCA Annual General MeetingJohannesburg 2

6 مجموع نفقات االجتماعات الواردة أعاله والممیزة بعالمة ** أقل من 1000 دوالر 
724302

النفقات المصروفة بالدوالر الكندي مدونة بسعر الصرف في المیزانیة وھو 1.32 دوالر كندي لكل دوالر أمریكي.(*)
االجتماعات التي لم تصل نفقاتھا الى 1000 دوالر وضعت على سطر واحد في أسفل الجدول.(**)



  منظمة الطيران المدني الدولي

 المالية البيانات تدقيق عن العمومية الجمعية الى للحساباتتقرير المراجع الخارجي :  الجزء الخامس
  ٣١/١٢/٢٠٠٦ في المنتهية المالية للسنة الدولي المدني الطيران لمنظمة
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  العمومية الجمعية الى للحسابات الخارجي المراجع تقرير
  المالية اتالبيان تدقيق عن
  الدولي المدني الطيران لمنظمة

  ٣١/١٢/٢٠٠٦ في المنتهية المالية للسنة

  المحتويات فهرس

  
  الفقرة رقم  

    الرئيسية النقاط

  ١  مقدمة

  ٤  التدقيق نطاق

  ٨  المصادقة تدقيق نتائج

  ٢٠٠٦ سنة في األداء تدقيق عن ناشئة مالحظات
  ١٥  األداء تقييم نظام — البشرية الموارد إدارة متابعة بشأن تقرير
  ٦١ واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بشأن متابعة تقرير
  ٧٨  المالية المعلومات نظم تحديث بشأن متابعة تقرير

  ٩٨ وتقدير شكر

  المرفقات
   )أ (المرفق
    )ب (المرفق
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 النقاط الرئيسية 
  

 المالية البيانات ستصدر
 بدون التدقيق ورأي
 .تحفظ

 البيانات المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي  عننا على نتائج تدقيقيحتوي هذا التقرير  - ١
 لمعامالتها، وتدقيقنا بشأن األداء في بعض البرامج على تدقيق االمتثال الذي أجريناه، و)ايكاو(

 .واألنشطة
  
  . بدون تحفظ٢٠٠٦صدر رأي التدقيق بشأن البيانات المالية لسنة سي  - ٢  
    

ز األداء يعالج نظام تعزي
والكفاءة الجديد معظم 
توصياتنا عن مكونات 
النظام، إال أنه مازالت 
  .بعض التحديات قائمة

توصيات بشأن تقرير تقييم أداء فرع عن  ٢٠٠٦أسفر التدقيق الذي أجريناه لسنة   - ٣
المدة التي انقضت ومدى تعقد المسائل المثارة قصر   وبالنظر الى .الموارد البشرية في االيكاو

نظام تقييم ف.  ، فان التقدم الشامل في معالجة توصياتنا كان مرضيا٢٠٠٥ي تقريرنا عن سنة ف
غير أن الوقت مازال مبكرا .  توصياتنا بخصوص مكونات النظامعالج معظم ياألداء الجديد 

للقطع بما اذا كان النظام سيطبق بفاعلية أو مدى استخدام اإلدارة له كأداة لتحقيق النتائج على 
 . ستوى المنظمةم

    
 تكنولوجيا قسم عمليات

 واالتصاالت المعلومات
(ICT) 

وهذه تتضمن وضع تعريف .  ةإضافة الى ذلك، مازالت بعض التحديات الرئيسية قائم  - ٤
، وتعريف مختلف مستويات الكفاءات، والتدريب على كيفية  أداء الموظفيندرجاتواضح ل

باإلضافة الى ذلك، تحتاج المنظمة الى وضع نهج وشكل و.  إعطاء الدرجة والتعليق على األداء
واضح ويتسم باالتساق للتخطيط التشغيلي للتأكد من ربط المهام الرئيسية للموظفين مع الخطط 

 . بحيث ينتج عنها أداء قابل للقياسعملية تخطيط األعمالو التشغيلية
  

 اآلن حتى المحرز التقدم
 تكنولوجيا عمليات في

 االتصاالتو المعلومات
 في بداية نقطة مجرد هي

 لتوصياتنا االستجابة

 مدى مالءمة اإلطار  إزاءعن بعض القلق ٢٠٠٥أسفر التدقيق الذي أجريناه سنة   - ٥
وبالرغم  . الية عملياتها المفيالخاص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي تستخدمه االيكاو 

دنا أن التقدم الشامل لم يكن مرضيا خالل السنة  وجمن إحراز بعض التقدم في معالجة شواغلنا،
 .المنصرمة

  
حرز تقدم خالل السنة لوضع هيكل تنظيمي مقترح من أجل توحيد عمليات تكنولوجيا ُأ  - ٦ 

 بين قسم تكنولوجيا "اتفاقات مستوى الخدمات"وتمت صياغة .  المعلومات واالتصاالت
خرى، وتعيين مسؤول عن سالمة أمن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمكاتب واألقسام األ

 ، لم يكن الهيكل التنظيمي قد حظي٢٠٠٧ومع ذلك، عندما أنجزنا عملنا في ابريل .  المعلومات
 اتفاق مستوى الخدمات ولم يبدأ ١٢إال على اتفاقين من أصل ولم يتم توقيع .  بعد بالموافقة

 . إال مؤخرامسؤول أمن تكنولوجيا المعلومات عمله مع االيكاو
  

 المعلومات نظم تحديث
 المالية

الحظنا الكثير من التطورات اإليجابية على مدى السنة المنصرمة بشأن تحديث النظم   - ٧
المستوى "، وهي شركة من "ريسوجأ" نظم بديلة، ومنح عقد لشركة وتم بحث . المالية في االيكاو

نفيذ المرحلة األولى من مشروع نظام ، لت"مجيات تخطيط موارد المؤسسات برالثاني لتوريد
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عدت خطة المشروع والجدول الزمني للتنفيذ، بما في ذلك وُأ.  (IRIS)معلومات الموارد المتكامل 
 . المشروعإلتمامالنواتج، والمسؤوليات واإلطار الزمني المتوقع 

  

ضمان  إلدارة مشروع التحديث وستكون إدارة المشروع تحديا مهما أمام المنظمة  - ٨ 
سيكون من الضروري توفير إدارة قوية للمشروع خالل وتصميم الضوابط المالية واألمنية، 

 أجريسو مشروع الخبرة في إدارة مشروع واسع ومعقد بحجم فنظرا لقلة  .مرحلة تنفيذه
(Agresso)،مرحلة تنفيذ المشروعل  قوية إدارة وجود سوف يتعين. 

  
   نظم تحديث

 المالية المعلومات
، خلصنا الى أن المنظمة قد حملت على نحو ٣٢-٣٥وفقا لقرار الجمعية العمومية رقم   - ٩

 دوالر من النفقات التي ٤٤٠ ٣٥٥مبلغ " صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"سليم على 
 . لتحديث النظم المالية وما يرتبط بها من نظم٢٠٠٦تكبدتها في سنة 
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 مقدمةال 

  
.  الذي قمنا به) ايكاو(ا التقرير نتائج تدقيق منظمة الطيران المدني الدولي يتضمن هذ  - ١ 

 وتدقيق ٢٠٠٦وهو يتضمن مالحظات وتوصيات نشأت عن تدقيقنا للبيانات المالية للمنظمة لسنة 
 .مدى االمتثال للقواعد فيما قامت به من معامالت، وتدقيقنا ألداء بعض البرامج واألنشطة

  
 دققنا النسخة اإلنجليزية من ي التدقيق باللغة االنجليزية، إذداد هذا التقرير ورأقمنا بإع  - ٢ 

 .البيانات المالية لاليكاو
  

 نطاق التدقيق 
  

 لهذه المصادقة تدقيق
 السنة

، وطبقا لشروط "النظام المالي لاليكاو"حدد نطاق التدقيق عمال بالمادة الثالثة عشرة من   - ٣
ويحتوي المرفق لذلك النظام على هذه الشروط .  لتي تنظم التدقيق الخارجيالتكليف اإلضافية ا

 .اإلضافية
  

أجرينا التدقيق وفقا لمعايير التدقيق المشتركة التي أقرها فريق المراجعين الخارجيين   - ٤ 
لحسابات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفقا لمعايير 

وتقضي هذه المعايير بأن نخطط للتدقيق ونؤديه بما يوفر تأكيدا معقوال عما إذا .  تدقيق الدوليةال
ويشمل التدقيق إجراء الفحص على أساس .  كانت البيانات المالية خالية من األخطاء المادية

 التدقيق ويشمل.  االختبار لألدلة الداعمة للمبالغ والمعلومات المفصح عنها في البيانات المالية
أيضا تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة، وأهم التقديرات التي أعدتها اإلدارة، باإلضافة الى تقييم 

 .الطريقة العامة لعرض البيانات المالية
  

لم توضع أي قيود على نطاق تدقيقنا، وحصلنا على جميع المعلومات والشروح التي   - ٥ 
 .رأيناها ضرورية

   
دقيق، وهو ال يفعل ذلك في العادة، الى تحديد كل األمور التي تهم المكلفين ال يهدف الت  - ٦ 

وبالتالي، فان هذا التقرير يتضمن فقط األمور التي تتعلق باإلدارة والتي .  بتصريف أمور المنظمة
 .استرعت انتباهنا أثناء التدقيق

  
   تدقيق عمليات نطاق

 السنة لهذه األداء

داء لهذه السنة متابعة لتنفيذ خطتي عمل قدمتا الى المجلس استجابة لتقرير تضمن نطاق تدقيق األ  -٧
وقمنا أيضا بتحديث معلومات  أخرى ع تحديث نظم المعلومات المالية واستعرضنا ما .  السنة األخيرة

 .قامت به اإلدارة من إجراءات لمعالجة توصياتنا السابقة
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 نتائج تدقيق المصادقة 

  

  ق رأي التدقي
  بصدد البيانات المالية 

  سيصدر ٢٠٠٦لسنة 
 بدون تحفظ

وسيتم .   بدون تحفظ٢٠٠٦سوف نصدر رأي التدقيق بصدد البيانات المالية لسنة   - ٨
إصدار تقرير المراجع الخارجي للحسابات بعد أن يوصي المجلس بأن توافق الجمعية العمومية 

 .بصفة نهائية على البيانات المالية للمنظمة
  

لفروق التي كشفها التدقيق ا
ولم تتم تسويتها ليست 

 مهمة

تنشأ عادة أثناء إجراء أي تدقيق تعديالت والتي يمكن في رأينا أن تؤثر، إما بصفة فردية أو في   -٩
ولم تكن الفروق التي كشفها التدقيق في هذه .  مجموعها، في عملية إعداد التقارير المالية للهيئة المعنية

 .تسويتها مهمة على أساس صاف، وقد نوقشت مع اإلدارةالسنة ولم تتم 
  

 مع خالفات توجد ال
 اإلدارة

نحن مكلفون باإلبالغ عن أي خالفات مع اإلدارة حول شؤون التدقيق أو المحاسبة أو اإلفصاح،   -١٠
.  تدقيقناالتي يمكن، إما بصفة فردية أو في مجموعها، أن تؤثر كثيرا في البيانات المالية، أو في تقرير 

ولم تكن هناك أمور .  ونحن ملزمون أيضا باإلفادة عما اذا قد انتهينا من حل أي خالفات بصورة مرضية
 .يجدر اإلبالغ عنها

  

 تتعلق أمور أي نكتشف لم
 غير بأعمال أو بالغش
 قانونية

افة الى نحن ملزمون باإلبالغ عن أي غش أو أعمال غير قانونية تمس اإلدارة العليا، باإلض  -١١
والتي يترتب عليها ) سواء من جانب اإلدارة العليا أو موظفين آخرين(حاالت الغش واألعمال غير القانونية 

ونحن نشدد على أن مسؤولية اإلدارة تتمثل في .  أكثر من مجرد خطأ طفيف في عرض البيانات المالية
 ضمان السير المنظم والفعال ألعمال  السياسات واإلجراءات التي تساعد علىوإتباعتهيئة بيئة رقابية، 

، لدى تقرير الضوابط الداخلية التي ستنفذها لمنع الغش وكشفه، أن تنظر في لإلدارةوينبغي .  المنظمة
وطبقا لمعيار التدقيق الدولي رقم .  خطر حدوث أخطاء مادية في البيانات المالية نتيجة ألعمال الغش

ق إمكانية أن الغش أو الخطأ، إن كان جسيما بدرجة كافية، قد يؤثر ، وضعنا في اعتبارنا أثناء التدقي٢٤٠
ولم تكتشف إجراءات التدقيق التي قمنا بها أيا من األمور التي تتعلق .  في رأينا بشأن البيانات المالية

 .أو الخطأ والتي ينبغي أن نسترعي انتباه المكلفين بتصريف أمور المنظمة إليها/بالغش و
  

أحكام اإلدارة نوافق على 
 حول التقديرات المحاسبية

وبعض التقديرات حساسة بوجه خاص .  يتطلب إعداد البيانات المالية استخدام تقديرات محاسبية  -١٢
.   أن تختلف األحداث في المستقبل اختالفا كبيرا عن توقعات اإلدارةوإمكانيةبسبب أهميتها للبيانات المالية 
مات غير المسددة، والتكاليف التقديرية للخدمات عن السنة الجارية، ومستحقات وتشمل أهم التقديرات االلتزا

وعند النظر في مدى معقولية هذه التقديرات، استعرضنا ورقات العمل .  نهاية الخدمة والمزايا بعد التقاعد
ا والوثائق المساندة، وأجرينا حسابات جديدة، وتشاورنا مع أطراف خارجية حسب االقتضاء، وأجرين

ونوافق على أحكام .  االختبارات واإلجراءات األخرى التي اعتبرناها ضرورية في ظل هذه الظروف
 .اإلدارة ونجدها متسقة مع األدلة المؤيدة
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 ضعف جوانب توجد ال
 المراقبة نظام في مهمة

 الداخلية

صوص جوانب طبقا للعرف الذي نسير عليه، نقوم باإلبالغ عن أهم مالحظاتنا وتوصياتنا بخ  -١٣
، ليس لدينا أي مالحظات أو ٢٠٠٦وبالنسبة لسنة ".  التقرير المطول"الضعف في الضوابط الداخلية في 

غير أننا سنزود اإلدارة بتوصيات مكتوبة لتحسين ضوابط المحاسبة الداخلية الراهنة أو .  تعليقات
 .الممارسات المالية وممارسات اإلبالغ

  

 ٤٤٠  ٣٥٥ مبلغ تحميل تم
 على النفقات من الردو
 صندوق على سليم نحو

 المعلومات تكنولوجيا
 واالتصاالت

 أن نقوم ببحث النفقات المتكبدة لتحديث النظم المالية ٣٥,٣٢يقتضي قرار الجمعية العمومية رقم   -١٤
 قد ٢٠٠٦ دوالر من النفقات المتكبدة في سنة ٤٤٠ ٣٥٥وقد قررنا أن .  والنظم األخرى ذات العالقة بها

  .حملت على نحو سليم على صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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  ٢٠٠٦مالحظات ناشئة عن تدقيق األداء لسنة  

  متابعة بشأن
  نظام تقييم األداء—إدارة الموارد البشرية 

  

قمنا بإجراء متابعة للوقوف على مدى التقدم المحرز في تنفيذ  بناء على طلب المجلس  -١٥ 
ونحن في .  ٢٠٠٥تقييم األداء، وكان هذا النظام قد خضع للتدقيق من جانبنا في سنة نظام جديد ل

 المنظمة الوقت إلعطاء ،العادة ال نقوم بالمتابعة إال بعد مرور سنتين من تاريخ تقديم توصياتنا
 .لتنفيذ التغييرات

  
 لتعزيزام الجديد والنظ" لجنة إدارة األداء" كجزء من هذه المتابعة،استعرضنا وثائق   -١٦ 

، وتعاريف، ومواد تدريبية، وإرشاداتالذي يتضمن نموذجا جديد ( (PACE) األداء والكفاءة
وتضمنت .  ٢٠٠٦ ملفا عن سنة ٤٦واستعرضنا ).  ومعلومات مساندة متاحة على شبكة اإلنترنت

الفترة التجريبية هذه الملفات معظم المسؤولين الرئيسيين، وجميع الموظفين الذين قاربوا على إنهاء 
، وعينة من ٢٠٠٦وعينة من ملفات الموظفين الذين حصلوا على ترقيات في سنة .  خالل السنة

وأجرينا مقابالت مع موظفين في .  ملفات الموظفين الذين سيجدد تعيينهم بعالوة وبدون عالوة
جراء بخصوص النظام الجديد وخطط تنفيذه وتحسينه، وبخصوص اإل" فرع الموارد البشرية"

 . على االنترنت عمليا عن النظام الجديدعرضاأيضا وحضرنا .  المتخذ بشأن النظام الحالي
  
من نظام التقييم الجديد بالعالقة الى المديرين وكبار ) أ(استعرضنا المعلومات في القسم   -١٧ 

 فييد  النظام الجد الموظفون معلوماتهم فيدخلوقد تقرر أن ي.  ١٣/٤/٢٠٠٧ فيالمسؤولين 
الموظفين على كيفية  ألنه نظام جديد، ولم يتدرب كل ٢٨/٢في تاريخ أقصاه  ٢٠٠٧ سنة

 . يناير٣١ يجب أن تقدم بحلول المعلوماتوفي السنوات القادمة، فان .   قبل ينايراستخدامه
  

استعرضنا حالة التقدم المحرز في إعداد خطة األعمال والخطط التشغيلية المساندة لها   -١٨ 
ن المهام الرئيسية والنتائج التي يجري تقييم الموظف على أساسها يجب أن تكون مساندة للخطط أل

  .التشغيلية

   

 بخصوص المتحدة لألمم المشترك النظام في المحرز التقدم حالة أيضا استعرضنا  -١٩ 
 في ذكرنا ماوك.  حاليا تنفيذه الجاري المشروع وهو باألداء، األجر يربط الذي التجريبي المشروع

 يدعو وال.  المبادرة هذه لنجاح أساسيا أمرا القوي األداء تقييم برنامج يعتبر الماضية، السنة
 تقييم نظم تحسين على فيها التجريبي المشروع ينفذ التي المنظمات تركز ان اآلن حتى للدهشة
  .لديها األداء
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ارد البشرية التي علقنا عليها في أخيرا، نظرنا ي حالة المبادرات األخرى في مجال المو  -٢٠ 
 والتي لها —تقارير السنوات السابقة، مثل التدريب وتخطيط الموارد البشرية، وتطوير الكفاءات 

  .صلة مباشرة بعلميات تقييم األداء
  
 مالحظاتال 
  

تم تصميم نظام جديد لتقييم 
برنامج تعزيز  (األداء

 )األداء والكفاءة

تتكون من أعضاء فرع الموارد البشرية، "  األداءإلدارةلجنة "عكفت ، ٢٠٠٦منذ أوائل   -٢١
ومديري اإلدارات، وبعض الموظفين من الفئة التخصصية وفئة الخدمة العامة، على تغيير النظام 

، "مسح الموظفين"وكان األخير قد تعرض النتقاد شديد في .  الستعراض تقييم األداء"الحالي 
 . تقريرنا للسنة الماضيةواعتبر غير مالئم أيضا في

  
بدأ أعضاء اللجنة باستعراض التطورات في نظام األمم المتحدة المشترك، ال سيما فيما   -٢٢ 

.  يتعلق بمشاريع ربط األجر باألداء، والتي يجب أن تقوم على أساس نظام قوي لتقييم األداء
االت التي جال، وخصوصا الوكونظروا أيضا الى نشاط وكاالت األمم المتحدة األخرى في هذا الم

وقد اقترحت اللجنة .   في االيكاو العاملينمجموعة منوتشاوروا مع  ،تطبق المشروع التجريبي
استعرضته اإلدارة العليا قبل الموافقة عليه  نظاما جديدا، وهو نظام تعزيز األداء والكفاءة، الذي

  .بصورة نهائية
  
وستقوم .  وهي تقوم بتطوير جوانب أخرى من النظام تواصل لجنة إدارة األداء عملها،  -٢٣ 

ي فف.  أيضا باستعراض النظام بعد ما تم استخدامه في دورة كاملة للتقييم للنظر في أي تحسينات
لحصول على اآلراء، واختبار المشاريع، ل كانت اللجنة تسعىكل مرحلة من مراحل اإلعداد، 

 .ئموطلب تعليقات، وإدخال تغييرات حسبما هو مال
  

نظام تقييم تغييرات في 
 الجديد تعالج معظم األداء

 بخصوص توصياتنا
 .مكونات النظام

 ومدى تعقد  منذ أن أصدرنا توصياتنا المدة التي انقضت قصربشكل عام، وبالنظر الى  -٢٤
 نظام التقييمف)).  أ(انظر المرفق (المسائل المثارة، كان التقدم في االستجابة لتوصياتنا مرضيا 

غير أن الوقت مازال مبكرا لتقييم مدى .  عالج معظم توصياتنا بخصوص مكونات النظاميالجديد 
 تقييم مدى استخدام اإلدارة للنظام الجديد كأداة لتحقيق النتائج المرجوة على مستوى أوالنظام فاعلية 
هم، وقد تغيرت فترة االستعراض، حتى يمكن لجميع الموظفين أن يحددوا مهام.  المنظمة

 في شهر يناير، ثم إجراء االستعراض الرسمي  كل مرة ونتائجهم المتوقعة للسنة القادمةومساهماتهم
ومن شأن ذلك أن يربط األداء بتنفيذ الخطط التشغيلية، التي تؤيد خطة األعمال التابعة .  في ديسمبر

ء المسجل سيستخدم في تقرير وبعد تنفيذ النظام الجديد لمدة سنة، فان تقييم األدا.  لاليكاو بشكل عام
، سيقوم فرع الموارد البشرية ٢٠٠٧وبصورة مؤقتة في .  الزيادات في الرواتب وتجديد العقود

 .باالتصال بالمشرفين على أساس منفرد لتأكيد تأييدهم لهذه التدابير
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وحيث   .بية مسألة الفترات التجري نظام تعزيز األداء والكفاءةعالجيفي الوقت الراهن، لم   -٢٥ 
أن الفترة التجريبية لموظفي الخدمة العامة هي ستة شهور، فان أي موظف في هذه الفئة يعين في 

وبالمثل، .  الستة أشهر األولى من السنة سيتم الفترة التجريبية قبل االستعراض السنوي في ديسمبر
ة سيحتاجون الى متابعة فان الموظفين من الفئة التخصصية الذين يعينون في الجزء األخير من السن

 في  برنامج تعزيز األداء والكفاءةتقييملتجريبية هي سنة واحدة، وإجراء خاصة، ألن فترتهم ا
وفي الوقت الحالي، يخطط .  ديسمبر لن يسمح بوقت كاف إلجراء تقييم نهائي بشأن مدى مالئمتهم
بإرسال رسائل إلكترونية الى فرع الموارد البشرية لمتابعة الموظفين الذين هم في فترة التجربة 

 . اإلبالغ عما اذا كان الموظف قد أنهى فترة التجربة بنجاح أم الفيهارؤسائهم، يطلب إليهم 
  
رى، من الصعب تسريح في منظومة األمم المتحدة، كما في العديد من المنظمات األخ  -٢٦ 

أن ولذلك، البد من .  ة األداء بعد أن يصبح الموظف عضوا دائما في المنظميشخص بسبب تدن
  اإلجراءات لتسريح الموظفين الذين ال يعملون على مستوى األداء المطلوب خاللتتخذ األمانة

 وبالمثل، ال ينبغي تجديد عقود الموظفين المتعاقدين اذا كان أداؤهم غير مرض . الفترة التجريبية
جبة بتقييم الموظف في وقت  اإلجراءات الواإتباع غير أنه من الضروري لعمل ذلك . بالكامل
وحيث أن الفترة التجريبية حاسمة في تقرير .   الفرصة للتحسن قبل تسريحهوإعطائهمبكر، 

تقييم "االحتفاظ فقط بالموظفين ذوي األداء الجيد، فنحن نشجع على االنتهاء من استيفاء نموذج 
عند )  مستقبال، وتقييم الكفاءاتإتمام المهام األساسية، وتجديد التدريب الالزم" (األداء والكفاءة

وبالنسبة للموظفين الجدد، فمن المهم أن .  نهاية الفترة التجريبية حتى إذا لم تتفق والدورة السنوية
يكونوا على دراية بالتوقعات التي توضع عليهم، ومن المهم أن يشجع المشرفون على التغييرات 

وقد الحظنا معدال أفضل الستيفاء النموذج .  في السلوك في وقت مبكر، اذا دعت الحاجة الى ذلك
" فرع الموارد البشرية"بالنسبة للموظفين تحت التجربة في هذه السنة، مع وجود أدلة تشير الى أن 

غير أنه بالنسبة .  اتخذت إجراءات للمتابعة في الحاالت التي شهدت تأخرا في إعداد نماذج التقييم
 . لتقييم، ولم نر أي دليل على اتخاذ أي إجراء للمتابعة، لم يكن هناك نموذج ل١٣لملفين من 

  
وبينما أدخلت تغيرات على .  نالحظ أيضا أن النظام الجديد سيطبق على جميع العاملين  -٢٧ 

، لحظة إعداد  إلدخال كبار المسؤولين ومديري اإلدارات، الحظنا٢٠٠٦قواعد الموظفين في سنة 
 تقييم األداءالذين صدر تقرير   كبيرا مسؤوال١٢  الـ من أصل من كبار المسؤولين٥تدقيقنا، أن 
وباإلضافة الى ذلك، لم نر أي استعراض ألداء .  ٢٠٠٦يتم تقييمهم في سنة  لم الخاص بهم

 . ٢٠٠٦مديري اإلدارات في سنة 
  

يع جمعلى المستوفاة " داء والكفاءةتقييم األ "تقارير، ٢٠٠٧نتوقع أن نرى، بالنسبة لسنة   -٢٨  
، كان جميع المديرين، بما في ذلك ثالثة مديرين ١٣/٤/٢٠٠٧واعتبارا من .  التوظيفمستويات 

، وكانوا في )باإلشارة الى مهامهم الرئيسية(من النموذج ) أ(بالوكالة، قد استوفوا بيانات الجزء 
ييم عقب  التقتقريروسيكون متوقعا أن يمأل المديرون الثالث الجدد .  انتظار موافقة رؤسائهم

 ١٢، وحصل التقريرمن ) أ( الجزء ملء من ١٥ مسؤول رئيسي، انتهى ١٧ومن بين .  وصولهم
، يجب "ولكي يكتب النجاح لنظام تقييم األداء والكفاءة.  على الموافقة بالفعل على هذا الجزء
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 من ةاعتباره أداة في يد اإلدارة لتحقيق النتائج، ويجب أن يحصل على الدعم الكامل والمشارك
 .جميع المستويات في المنظمة

   

فقد عقدت دورة تجريبية في .  نفذ قدر كبير من التدريب على النظام الجديد  -٢٩ 
، وتضمنت التدريب على األهداف االستراتيجية، وخطة األعمال، والميزانية القائمة ٢٠٠٦ سبتمبر

 واختبرت الدورة التجريبية أيضا . الجديد" تقييم األداء والكفاءة"على النتائج، والرابطة بنظام 
  .النموذج، واإلرشادات األولية، والتعريف السلوكي للكفاءات

  
تم جزء كبير من التدريب 

  على البرنامج الجديد
 ويركز.  النظام إعداد عملية وبدأت التغييرات، من عدد أدخل األولية، الدورة هذه بعد  -٣٠

 المخرجات، وتحديد الرئيسية، المهام كتابة –) أ (جزءال على اآلن الجديد النظام على التدريب
  .إلكترونيا النظام وتطبيق األداء، لقياس ستستخدم التي والنتائج

    
 ومحكوما وواقعيا لإلنجاز وقابال للقياس وقابال محددا )أ(الجزء  جعل على التركيز انصب  -٣١  

، التي تحدد بشكل الرئيسية مهامهم كتابةل النشطة األفعال من بأمثلة الموظفون زود وقد.  بالتوقيت
 كان مما تحوال يمثل اآلن المتوقع أن وحيث . أكثر وضوحا اإلجراءات التي يطلب منهم اتخاذها

 فالبعض.  الموظفين لبعض صعوبة شكلت العملية هذه فان الماضي، في عليه تعودوا قد الموظفون
 حلقات تنظم المجال، هذا في وللمساعدة.  سيةالرئي المهام مع والمخرجات النتائج بين يخلط منهم

 تحسنا الحظنا استعرضناها، التي التقييم نماذج بين ومن.  إلكترونيا مساندة مواد وتقدم تدريبية،
.  النماذج بعض في أكبر بدرجة ملموسة أداء ومؤشرات مجددة نشطة أفعال استخدام في كبيرا

 المهام صياغة في التحسن من المزيد إدخال لىا األمر سيحتاج اآلخرين، للموظفين وبالنسبة
  .المهام بهذه المتعلقة المحددة اإلجراءات في أو/و الرئيسية

    
عدم ملء النموذج الى حين عقد لقاء  على أيضا المساندة والمواد التدريبية الحلقات تشدد  -٣٢  

 يلبي أن شأنه من وهذا.   ألن الموضوع يتعلق بمسألة التواصل بين االثنينوالموظف الرئيس بين
 استعماله على مسؤولة فهي.  األداء تقييم إتمام عن مسؤولة تكون أن يجب اإلدارة بأن توصياتنا
  .الخطط التشغيلية بعملية تخطيط األعمال ارتباط من والتأكد المقابالت، عقد بشرط النتائج، إلدارة

    
 األداء تقييم" نظام على ريبيةالتد الحلقات المنظمة مقر في شخصا ٢٥٠ حوالي حضر  -٣٣  

 من ممكن عدد أكبر الى يصل أن" البشرية الموارد فرع "حاول وبينما).  أ (الجزء الجديد، "والكفاءة
 من بموظف أيضا ممثال قسم كل يكون وان الرؤساء، حضور ضرورة على ركز فقد ،الموظفين

 لم الذين أقسامهم في آلخرينل كمدربين  للعملالعامة الخدمة فئة من وموظف التخصصية الفئة
 الذين البشرية الموارد موظفيمن  مقارهما في التدريب إقليميان مكتبان وتلقى.  الدورات يحضروا
 أخرى إقليمية مكاتب وعقدت.  البشرية بالموارد المتعلقة األمور من وغيرها األمور هذه تناولوا
 في البشرية الموارد فرع يأمل لميزانية،ا في األموال توافر وحسب.  webex استخدام على التدريب
 الموارد مسائل ولمعالجة النظام هذا على التدريب لتنظيم القادمة السنة في المكاتب جميع الى السفر

  .األخرى البشرية
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 تقييم على قادرين غير أنهم الى البشرية الموارد فرع أشار فقد.  للموظفين تعلم سنة هذه  -٣٤  
 فان ذلك، ومع.  المدير أو الرئيس مسؤولية هذه ألن النظام في الصحيحة ةالرئيسي المهام إدخال

 الشاملة، األعمال تخطيط عملية عن المسؤولية يتولون الذين األشخاص من صغيرة مجموعة
) أ (الجزء من لعينة رسمي  بشكلباستعراض القيام يمكنهم" البشرية الموارد فرع "أعضاء وبعض

 إمكانية لمعرفة المسؤولية تسلسل في الفريق هذا ينظر أن وينبغي.  "والكفاءة األداء تقييم" تقارير من
 الى التخصصيين الموظفين الى الرئيس، مستوى الى المدير، مستوى من واضحة روابط إنشاء
) أ (الجزء استعراض أيضا ويمكنهم.  معين هدف  أيلتحقيق وذلك العامة، الخدمة موظفي بعض

 يساعد أن ذلك شأن ومن.  الجيدة األداء ومؤشرات الرئيسية للمهام جيدة أمثلة على للوقوف
" البشرية الموارد فرع "أيضا ويساعد االتساق، وتحقيق المنهجيات توضيح على األعمال بتخطيط المعنيين

  .والنتائج والمخرجات للمهام واضحة نصوص إعداد بشأن المساندة والمعلومات المواد تحسن على
    

عزيز األداء تنفيذ نظام ت
والكفاءة ال يتطلب وثائق 

مطبوعة وهو متاح 
  الكترونيا

 تقييم نظام من الشكوى أسباب من الكثير لمعالجة الجديد "والكفاءة األداء تقييم" نظام أعد  ٣٥
 على االطالع من اآلن الموظفون وسيتمكن.  ٢٠٠٥ لسنة الموظفين استقصاء في السابق األداء

).  التالية والخطوات الموافقة عملية (إتمامها حالة لمعرفة وقت أي في بهم الخاصة التقارير
 يبلغ فالنظام.  القادمة السنوات في إلكترونيا أدائهم تاريخ على االطالع أيضا بمقدورهم وسيكون
  .التقرير بشأن إجراء أي اتخاذ وقت تلقائيا المباشرين ورؤسائهم الموظفين

    
 يحتوي فهو ”help “واالستفسارات التساؤالت على للرد كبيرة بإمكانيات مجهز النظام ان  -٣٦  

 ببرمجيات تدريبي وعرض ،(FAQs) متكرر بشكل المطروحة األسئلة يخص قياسي قسم على
PowerPoint عدد هناك جمالبرنا وداخل.  جانبية قائمة على النموذج بيانات استيفاء حول وإرشادات 

 . الشاشة على معينة أيقونة على الضغط عند ”pop-ups “شكل على تظهر التي اإلرشادات من
 في سهال يكون لكي النظام هذا صمم وقد.  النظام جوانب لمختلف وشروحات تعاريف هذه وتقدم

 الستخدم االيكاو استراتيجية يساند أنه الى باإلضافة ورئيسه، للموظف اإلمكان، قدر االستعمال
  .أفضل بشكل والموارد التكنولوجيا

    
 يحدد أن" البشرية الموارد فرع "يستطيع بحيث لإلبالغ صيغة شاملة أيضا النظام يتضمن  -٣٧  

سوف يتمكن كبار المديرين من االطالع على و.  إتمامها أو تنفيذها أبد التي التقييم تقارير نسبة
 متقد بأن توصياتنا، ألحد يستجيب وهذا.  . اإلبالغ برمته وكذلك التفاصيل حسب القسم والوظيفة

  .العالمي المستوى على العليا ولإلدارة اإلدارات مديري الى التقارير
    
 دخل الذي هو وحده) أ (الجزء فان اآلن، إلكترونيا متاح بأكمله النموذج أن من وبالرغم  -٣٨  

 المهام مقابل الموظفين تقييم – )ج( و)ب (الجزء إعداد حاليا وجاري. الكامل التشغيل طور
 إتمام الخطة وتشمل.  الثاني المستوى واستعراض العام، والتصنيف الكفاءات، وتقييم الرئيسية،

 أشار وقد.  التالية الخطوات على يونيو في الموظفين وتدريب ،٢٠٠٧ مايو بحلول) ب (الجزء
 عملية على اإلشرافيين الموظفين لتدريب أكثر وقت تخصيص ينوي أنه" البشرية الموارد فرع"

  .والتعليق التقييم
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.  والنتائج والمساهمات األولية الرئيسية المهام بتسجيل الموظفون يقوم) أ (الجزء في  -٣٩  
.  الصحيحة األهداف عل يركزون أنهم من للتأكد المشرفين مع اجتماع عقد بعد يتم ذلك أن ويفترض
 وبعد لقسمل التشغيلية بالخطط) وظائفهم ألوصاف تكرارا تشكل ال التي (الرئيسية المهام ربط ويجب

 هذه وفي.  عليها للموافقة الرئيس الى يرسلوها فانهم النموذج، على المعلومات الموظفون يقبل أن
 على الرئيس وافق وإذا.   الرئيسية المهام في تغييرا إجراء الموظفون ال يستطيع المرحلة،
 الموظف مع ناقشةم أجرى أنه الرئيس يؤكد ثم.  اإللكتروني بالبريد الموظف إبالغ يتم النموذج،

 بين اجتماع يعقد ثم.  الموظف الى فيعاد النموذج، الرئيس رفض وإذا.  الرئيسية المهام حول
  .الوثيقة لتنقيح والرئيس الموظف

    
 الوقت بخالف إضافية تكاليف أي تحمل دون المنظمة، داخل أعد النظام هذا أن ونالحظ  -٤٠  

 تقييم لنظام جيدا إلكترونيا استخداما يشكل أنه رىن ونحن . تطويره في الموظفون أمضاه الذي
 في إال يبدأ لم الجدي النظام هذا تطوير ألن ونظرا.  جيدة بصورة التكنولوجيا ويستغل األداء

  .المبادرة هذه في طيبا تقدما تحقق رأينا، في االيكاو فان ،٢٠٠٦ منتصف
    
 احتياجات ربط ويجب. التدريب احتياجات عن معلومات على أيضا) أ (الجزء يحتوي  -٤١  

 ومع.  األعمال خطة بتنفيذ مرتبطة لذل وهي إنجازها، ومساندة الرئيسية المهام بإنجاز التدريب
 أنه غير.  التدريبية بالفرص قائمة إنشاء البشرية الموارد فرع ينوي المستقبل في النظام تطوير
 أولويات لتحديد التدريب احتياجات لجميع استعراض إجراء الى حاجة هناك ن٢٠٠٧ لسنة بالنسبة
  .لذلك الالزمة الميزانية وإلعداد التدريب

    
 لسنة تقريرنا في الحظنا كما االيكاو، في تحديا طويل وقت منذ يمثل التدريب كان  -٤٢  

 لتحديد اتساقا أكثر وسيلة إيجاد ضرورة الى وباإلضافة.  الماضية السنة في أخرى ومرة ،٢٠٠٣
 تعاقدت االيكاو أن ونالحظ.  بالتمويل تتعلق رئيسية مشكلة أيضا االيكاو تواجه ريب،التد احتياجات

 أيضا التحليل وتضمن ،٢٠٠٦ أغسطس في التدريب الحتياجات شامل تحليل إلجراء األياتا مع
 األياتا وأوصت.  االهتمام يتطلب باعتباره تحديده تم آخر مجال وهو – الفني للتدريب استعراضا
 كانت فقد.  المتحدة األمم في الموضوع للمعيار وفقا للتدريب ميزانية االيكاو تضع أن هافي تقرير
  .ذلك من بكثير أقل اآلن حتى للتدريب االيكاو ميزانية

    
 مستوى ذات بيئة في تعمل منظمة أنه يتعين على االيكاو، بوصفها ضرورة على ونشدد  -٤٣  

  مستوى رفع عدم أيضا المهم ومن  . احتياجات التدريب، أن تعالجسريعة تغييرات وتشهد عال تقني
 سيزيد ذلك ألن األموال، نقص بسبب تحقيقها يمكن لم اذا "والكفاءة األداء تقييم" علمية في التوقعات

  .العملية هذه تجاه الموظفين سخرية من
    

 من الكثير هناك مازال
 يجب التي األعمال
 على نظام تعزيز إنجازها

  .فاءةاألداء والك

 في سيكون ،٢٠٠٧ من فابتداء.  األداء تقييم مجال في أولها رئيسية تحديات هناك مازالت  -٤٤
 يرقى "و ،"التوقعات لمستوى يرقى ال" – وهي لألداء مستويات ثالثة "والكفاءة األداء تقييم" نظام

 يرقى ال "متصنيفه تبرير الى المديرون يحتاج وسوف".  التوقعات يفوق "و ،"التوقعات لمستوى
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 تبرير أن يذكر ومما.  محددة مساندة معلومات بتقديم" التوقعات يفوق "أو" التوقعات لمستوى
 تكن لم أجريناها التي المتابعة وقت في التصنيفات، هذه ان غير.  لتوصياتنا يستجيب التصنيف
  .فعله يجب ما وهذا معرفة،

    
 التدريبية الحلقات بعض في أو ،"وظفينالم استقصاء"عن قلقهم إزاء  الموظفون أعرب  -٤٥  

 أنه ال يظهر الماضية السنة تدقيق في والحظنا.  آلخر فرع من التصنيفات اتساق إزاء الجديدة،
 جيد – ٤ (درجة أعلى عند صنفوا الموظفين من٪ ٧٥ حوالي أن ذلك ، التصنيفات في حقيقي تباين
 أن المهم ومن.  ٢٠٠٦ تصنيفات في مماثلة جةنتي والحظنا).  ٣ (التالية الدرجة عند ٪٢٣ و ،)جدا

 نحو تحول أي حدث واذا الحقيقي، األداء حيث من الموظفين أفضل تعريف من المنظمات تتمكن
  . للغاية حاسمة خطوة ستكون الخطوة هذه فان باألداء، األجر ربط

    
 عملية ألن" توقعاتال مستوى الى رقىي " تكونأن يجب  في المنظمة"القاعدة "إنف رأينا في  -٤٦  

 الموظفين أداء  تعني توقعا بأن يكونالتأهيل من عالية درجة على أشخاص إليجاد التنافسية االختيار
 بعض تتوافر أن فينبغي ،"التوقعات يفوق "تصنيف على الحصول أجل ومن.  عال مستوى على

.  بوضوح عنه التعبير مكني الذي القوي األداء يعززها أن يجب والتي للغاية،  االستثنائية الظروف
 سيشكل ،"التوقعاتيفوق "  وليسالقاعدة باعتباره "التوقعات مستوى الى يرقى" صنيفت واعتماد
.  السواء على والموظفين لإلدارة إيصاله الصعب من وسيكون المنظمة، ثقافة في حقيقيا تغييرا
 التقييم عمليات بشأن توجيهوال التدريب دورات من المزيد عقد المقرر فمن قبل، ن الحظنا وكما
 النموذج، من التقييم جزء يتم أن رئيس كل مسؤولية من وسيكون.  السنة منتصف من ابتداء

  .التعليق فرصة على وسوف يحصل الموظفون
    
 المالية اللجنة الى قدمت التي العمل خطة ففي.  وهناك صعوبة أخرى وهي تقييم الكفاءات  -٤٧  

.  فعله ما وهذا سلوكية بعبارات الكفاءات سيعرف أنه الى البشرية الموارد عفر أشار للمجلس التابعة
 بها تفي أو التوقعات تفوق كفاءة كل في األداء لمستويات أمثلة سيعطي أنه الى أيضا الفرع وأشار

 إدارة للجنة الموضوعة الخطة من جزء كان وان اآلن، حتى يتم لم ذلك ولكن. بالتوقعات تفي ال أو
  .األداء

    
 الرؤساء يساعد قد المهنية المجموعة أو المستوى حسب األداء في التمييز بعض إن  -٤٨  

فإن  المثال، سبيل وعلى.  الكفاءات أو األداء من المطلوب المستوى إنجاز تقييم في والموظفين
 موظفيامتالك مهارات يمكن أن توصف بصورة مختلفة بالنسبة للموظفين المتخصصين مقارنة ب

 معقدة تنظيمية إرشادات يكتبوا أن منهم متوقعا كان ربما نيوالتخصص فالموظفون.  العامة دمةالخ
 الخدمة موظفي من متوقعا كان وربما.  المجلس أو العمل مجموعات في لبحثها سياسة ورقات أو

  . مذكرات أو خطابات إعداد العامة
    
 المنظمات من كثير يعتمد األداء تصنيف في االتساق بشأن العاملين لشواغل لتصديل  -٤٩  

 لتحديد المسؤولين كبار أداء باستعراض العليا اإلدارة مجموعة تقوم إذ.  المراجعة لجان أسلوب
 هذا وباستخدام.  "ال يرقى الى مستوى التوقعات"أو استثنائيا، أداء يشكل ما حول المعايير بعض
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 المقترحة التصنيفات مراجعة رئيسيينال المسؤولينو اإلدارات لمديري يمكن كمقياس، المعيار
 مستوى الى ترقى ال "أو "التوقعات فوق "يصنفونها األقل على أو يتبعوهم، الذين للموظفين
 الموارد لفرع يمكن ذلك، الى وباإلضافة التصنيف، في االتساق بعض هناك وسيكون بالتالي". التوقعات
.  واألمثلة الممارسات أفضل ات لمحاولة تحديدالعين نهج باستعمال التصنيفات، يستعرض أن البشرية
  .اإللكتروني النظام في المساعدة قائمة وفي التدريب دورات في مساندة كمواد ذلك يستخدم أن ويمكن

    
 ربط الرئيسية التحديات من
 األعمال بخطة التقييم نظام

  التشغيلي والتخطيط

 تركز منظمة الى االنتقال عملية اوااليك بدأت ،٢٠٠٥ سنة في أعمالها خطة اعتماد مع  -٥٠
 الماضية، السنة في تقريرنا في ذكرنا وكما.  األداء أساس على وتقوم النتائج على أكبر نحو على
.  القادمة الثالثية الفترة بداية مع تماما تنفذ أن المقرر ومن مستمرة مبادرة تشكل األعمال خطة فان

 لإلبالغ إطار عام في وضع األعمال خطة تساعد أن يينبغ االستراتيجية األهداف الى وباإلضافة
  .وتقييمها النتائج رصد تحسين أجل من الزمنية والجداول واألموال واألنشطة االستراتيجيات يجمع بين

    
.  التشغيلية خططها إعداد اإلقليمية والمكاتب اإلدارات جميع بدأ ،٢٠٠٥ أكتوبر في  -٥١  

 بغية ، تنفيذها تساند وأن للمنظمة الشاملة العمل خطة من منبثقة تكون أن الخطط هذه من والهدف
 التدقيق وقت وفي.  اإلقليمية والمكاتب اإلدارات جميع في األداء على يقوم للمساءلة إطار إيجاد
 خطة في تدمج أن المخطط فمن اإلعداد،، قيد مازالت التشغيلية الخطط كانت به، قمنا الذي

  .٢٠١٠- ٢٠٠٨ القادمة الثالثية للفترة النتائج على القائمة يزانيةالم إعداد عملية/األعمال
    
 التدقيق كشف وقد.  التشغيلي التخطيط وتعزيز لمساندة" والكفاءة األداء تقييم "نظام صمم  -٥٢  

 كل وتقوم, يالتشغيل للتخطيط موحد شكل أي تعتمد المنظمة رسميا لم الحاضر، للوقت بالنسبة أنه
 في ذكره ورد كما أنها غير.  به أو بها الخاصة التشغيلية الخطة نموذج دادـبإع  وكل قسمإدارة
 االطالع وسيكون للتخطيط، إلكتروني تفاعلي نظام بإعداد العامة األمانة تقوم C-WP/12800 الورقة
 يناير في القادمة الثالثية الفترة بداية مع المنظمة في القرار صنع لهيئات متاحا النظام هذا على

٢٠٠٨.  
    
 مختلفة مجموعة باستعمال التقييم تقارير من) أ (الجزء إعداد جرى ،٢٠٠٧ لسنة بالنسبة  -٥٣  

 إيصال عدم بأن أخبرونا التقيناهم الذين المديرين أن والواقع.  الداخلية التشغيلية الخطط وثائق من
 األداء تقييم نظام حول التدريبية الحلقات تنفيذ في المشاكل بعض نشوء الى أدى التشغيلية الخطط

 يدعم كيف أو اليهم الموكلة الرئيسية بالمهام تامة دراية على يكونوا لم الموظفين ألن والكفاءة،
  .المنظمة نتائج عملهم

    
 يحتاج ذلك، ولتحقيق.  النتائج لقياس االيكاو لدى وسيلة والكفاءة األداء تقييم نظام إن  -٥٤  

  والنتائج بالمحرجات مرتبطة المتوقعة والنتائج الرئيسية مهامهم أن من يتأكدوا أن الى المديرون
 التي الرئيسية المهام يحددون رئاستهم تحت الموظفين وأن التشغيلية، خططهم في المحددة الموقعة
  .بمهامه المدير وفاء تضمن
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 لبعض المحددة والنتائج والمخرجات الرئيسية المهام استعرضنا التدقيق عملية خالل  -٥٥  
 كانت عامة، وبصورة.  األعمال خطط وعناصر أدائهم تقرير بين الصالت الى ونظرنا المديرين،

 للفترة األعمال خطة مشروع في الواردة العناصر مع منطقي بشكل مرتبطة المحددة الرئيسية المهام
 طخط أحد في متوقع منتج وجود حالة في ذلك، ومثال. الفترة لنفس العمل وخطط ٢٠١٠-٢٠٠٨

 رئيس أو/و االدارة مدير أداء تقرير في نجد معين، مشروع أو محددة استراتيجية تنفيذ العمل،مثل
  .وينفذه المشروع هذا أو االستراتيجية هذه إعداد على يشرف أن يجب أنه القسم

    
 أن لنا قيل ذلك، الى وباإلضافة.  غامضة الحاالت بعض في كانت الصالت أن غير  -٥٦  

 الحلقات أثناء في وذلك إدارتهم، أو قسمهم في التشغيلية بالخطط دراية على ليسوا الموظفين بعض
 تربط بحيث النظام في قائمة مباشرة صلة غياب في ألنه بالقلق ونشعر.  حضروها التي التدريبية

 نظام يصبح أن يمكن ، وإجراءات التخطيطاألعمال خطة والتشغيلية بالخطة مباشرة الموظفين مها
 امظكن مهااستخد من بدال السابق، األداء استعراض امظن مثل مثله إداريا عبئا" والكفاءة األداء تقييم"

 المهمة بين العالقة تحدد التقييم نموذج في إشارة وضع الوقت، مرور عم ، ونقترح.  النتائج إلدارة
  .التنفيذ دعم استراتيجية أو االستراتيجي والهدف الرئيسية

    
 مشروع في مستمر العمل
 الفنية الكفاءات تحديد

  .والالزمة للمستقبل

 حاجة في االيكاو أن الحظنا الماضية، السنة في أخرى ومرة ،٢٠٠٣ لسنة تقريرنا في  -٥٧
 كان الماضية، السنة وفي.  مستقبال عمله في تحتاجها التي للمهارات جيد فهم على تحصل أن الى
 سنة حتى الالزمة والكفاءات المهارات لتحديد مشروع تنفيذ في بدء قد البشرية الموارد فرع

 وقد.  المشروع هذا في العمل ويستمر.  الالزمة الفنية الكفاءات على خصوصا التركيز مع ،٢٠١٣
 كبار مع تدريبية حلقة ونظمت الرئيسية، التحديات بشأن والخارجية الداخلية الدراسات تمت

 لتحديد إضافية ضخمة، بأعمال القيام الى حاجة هناك ذلك، ومع.  االستنتاجات لتأكيد المديرين
 على يتعرفوا أن تحديدا الموظفين كبار وعلى.  للمستقبل بالنسبة المحددة المهارات فجوات وملء

 تلك ضوء في للموظفين الحالية الكفاءات وتقييم المستقبلية، لالحتياجات الالزمة الفنية المهارات
 تعيين خالل من المهمة هذه إنجاز ويمكن.  سدها يتعين التي الحرجة الفجوات لتحديد القائمة

 ذلك، الى وباإلضافة.  وتطويرهم الحاليين الموظفين بتدريب أو الشواغر، تنشأ عندما المرشحين
 وإشعارات الوظائف وصف نماذج في الكفاءة اشتراكات ستدمج كانت اذا ما االيكاو، تقرر أن يجب

  .مختلف بشكل الكفاءة اجاتالحتي التصدي أو الحالية، الوظائف
    
  خالصةال  
    
 اعادة في مرضيا تقدما البشرية الموارد فرع حقق األخير، التدقيق من سنة مرور بعد  -٥٨  

 مازالت ذلك، ومع.  الجديد النظام تنفيذ في مرضيا تقدما أيضا ويحقق.  األداء تقييم نظام تصميم
 مستويات مختلف وتعريف المستويات صنيفلت واضح تعريف وضع تتضمن كبيرة، تحديات هناك
 على التدريب أي النموذج، من) ب (الجزء بيانات استيفاء على والتدريب للكفاءات بالنسبة األداء
  .عليه والتعليق األداء تصنيف كيفية
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 المقام وفي.  للنجاح حيويان أمران اإلدارة جانب من وااللتزام القيادة على القدرة إن  -٥٩  
 على يجب وثانيا،.  التشغيلي للتخطيط باالتساق ليتسم نهج شكل وضع الى المنظمة اجتحت األول،

 وينتج التشغيلية، بالخطط المهام هذه ارتباط من والتأكد للموظفين، الرئيسية المهام تحديد المديرين
 ارةلإلد وسيلة وليس ورقة ممارسة باعتبارها العملية هذه عالجوا وإذا.  للقياس قابل أداء عنها

.  لالستخدام القابلية أو القيمة عديمي سيصبحان والعملية النظام فان النتائج، تحقيق على القائمة
 تتطلب التي الحاالت في التدريب تقديم مع بانتظام األداء يقيموا أن أيضا المديرين على ويجب

 وهذا.  تكنولوجيةال البيئة لتغير نظرا جديدة ومعارف مهارات الى األمر يحتاج عندما أو التحسين
 اهتمام الى يحتاج وسوف األداء بإدارة المتعلقين والنهج الثقافة في رئيسيا تغيرا يشكل األخير
  .مستمر

    
  توصياتال  
    
  :يلي بما العامة األمانة توصي  -٦٠  

 على الجديد والكفاءة األداء تقييم نظام استعمال من المديرين كبار يتأكد أن ينبغي )١
 خطة في المتوقعة النتائج لتحقيق إدارية أداة واعتباره المنظمة، تالمستويا جميع

  .األعمال
 األعمال خطة إعداد على يعملون أفراد من مكونة مصغرة لجنة تقوم أن ينبغي )٢

 للتأكد التقييم نماذج من) أ (الجزء من عينة بمراجعة األداء، إدارة لجنة وأعضاء
 األهداف لتحقيق الرئيسية، هامالم حول اإلدارات داخل واضحة صلة وجود من

 األمثلة تحد أن أيضا اللجنة لهذه ينبغي األولى التنفيذ سنوات وفي.  للخطة المعلنة
 محددة نتائج وتحديد الواضحة األفعال باستخدام الرئيسية المهام لعرض الجيدة
  .عليها والتعرف قياسها ويمكن

 لجميع التقييم نموذج إعداد نم يتأكدوا أن البشرية الموارد وفرع للمديرين ينبغي )٣
 يعد أن ينبغي ذلك، الى إضافة وبال.  تعيينهم عند التجربة تحت الموظفين
 الفترة نهاية عند التجربة تحت للموظفين النموذج باستخدام تقييم عمليات المديرون
  .العادية السنوية للدورة مطابقة تكن لم اذا حتى التجريبية،

 المالئم التدريب تقديم من تتمكن حتى التدريب زانيةمي االيكاو تستعرض أن ينبغي )٤
 .والمستقبلية الحالية احتياجاتها لتلبية

ينبغي أن تضع لجنة إدارة األداء تعريفا واضحا وقواعد قياسية واضحة لتصنيفات  )٥
أما ".  يرقى الى مستوى التوقعات: األداء، بحيث تكون القاعدة فيها هي تصنيف

فيجب شرحها " يفوق التوقعات"أو " الى مستوى التوقعاتال يرقى "التصنيفات مثل 
  .وإعطاء أمثلة لها
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وحيث أن .  ينبغي أن تنهي لجنة تقييم األداء عملها في تعريف مستويات الكفاءات  )٦  
نفس الكفاءات األساسية تنطبق على جميع الموظفين تقريبا، ينبغي أن يكون األداء 

  .يات الموظفينالمتوقع متمشيا مع كل مستوى من مستو

وينبغي لفرع الموارد .  ينبغي أن يكفل المديرون اتساق التصنيفات بين األقسام  )٧  
البشرية أن يستعرض عينة من نماذج التقييم المستوفاة للتأكد من اتساق التصنيفات 

  . الى المديرين والمشرفينإضافية وإرشاداتوتقديم تعليقات 

سقا للتخطيط التشغيلي، مع استخدام شكل معرف ينبغي أن تضع األمانة نهجا مت  )٨  
 صلة واضحة في نموذج التقييم لربط المهام الرئيسية بالهدف إنشاءوينبغي .  للخطة

 إسهاماالستراتيجي أو استراتيجية دعم التنفيذ لمساعدة العاملين على فهم كيفية 
  .عملهم نحو تحقيق أهداف المنظمة
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  المعلومات واالتصاالتمتابعة بشأن نظم تكنولوجيات   

  مقدمةال  

بناء على طلب المجلس أجرينا متابعة لمدى التقدم الذي أحرزته المنظمة في االستجابة   -٦١  
 تكنولوجيا المعلومات إطار عن مبادرتها لتحسين ٢٠٠٥للمالحظات التي أثيرت في تقريرنا لسنة 

وكما ذكرنا في .   الماليةملياتها الذي استخدمته المنظمة لمساندة عاإلطارواالتصاالت، وهو 
 إلعطاء عادة ال نقوم بمتابعة اال بعد مرور سنتين على األقل من تقديم التوصيات، فإننا، ١٥ الفقرة

  .وقت للمنظمة لتنفيذ التغييرات
    
 التدقيق، اجتمعنا بمختلف المديرين والمشرفين والموظفين؟  واستعرضنا بعض إجراءعند   -٦٢  

 إطارضر الجلسات، والمعامالت المالية والوثائق المرتبطة بالجهود المبذولة لتحسين التقارير ومحا
  .المعلومات واالتصاالت في االيكاو/التكنولوجيا

    
  مالحظاتال  
    
وجيا المعلومات واالتصاالت الذي  تكنولإطار، قيمنا مدى مالءمة ٢٠٠٥في تدقيقنا لسنة   -٦٣  

 تحسينات على إدخالوأبلغنا شواغلنا الى المجلس بضرورة .  لمالية عملياتها افيستخدمه االيكاو ت
  . األمنيإطارهاظمة لتكنولوجيا المعلومات و المنإدارةأسلوب 

    
أعدت خطة عمل لمعالجة 

الشواغل التي أعربنا 
  .عنها

 العليا، أعـد قـسم تكنولوجيـا المعلومـات     اإلدارةوفقا لتوصيات األمين العام ومجموعة       -٦٤
  : بخصوص ما يلي٢٠٠٥صاالت خطة عمل لمعالجة الشواغل التي أثيرت في تقريرنا لسنة واالت

 . تكنولوجيا المعلوماتإدارةتحسين  •

 .تطبيق أفضل ممارسات الصناعة لتحقيق االستخدام األفضل للموارد •

 .معالجة المخاطر المتعلقة باألمن والهجمات التخريبية المحتملة •

 . أمني مالئمإطار إعداد •

 خطة استعادة مالئمة لعمليات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمساندة دإعدا •
 .األنشطة في حالة حدوث طارئ

    
دخلت تحسينات أ

 اإلدارةبخصوص 
الرشيدة بصدد تكنولوجيا 
المعلومات تطبيق أفضل 

  .ممارسات الصناعة

تكنولوجيا  إدارة، الحظ األمين العام أن ٢٠٠٥استجابة لمالحظاتنا بخصوص تدقيق   -٦٥
المعلومات واالتصاالت وحسن سيرها ودعمها يجب أن يعمل كوحدة واحدة في االيكاو وأن العمل 

  .لتحقيق توحيد عمليات المعلومات واالتصاالت قد بدأ فعال
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وتضمنت .  كان من المتوقع أن يتم توحيد عمليات تكنولوجيا المعلومات على مرحلتين  -٦٦  
  : ما يلي٢٠٠٦ررا أن تنتهي في المرحلة األولى التي كان مق

 . جرد الستخدامات أعمال تكنولوجيا المعلومات داخل االيكاوإجراء •

 تقييم للمخاطر لمواجهة أوجه الضعف داخل عمليات تكنولوجيا المعلومات إعداد •
 .والتغلب عليها

 اتفاقات على مستوى الخدمة بين قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إعداد •
 .بهدف تحسين خدمات تكنولوجيا المعلومات في االيكاو واإلدارات

    
كخطوة أولى في تنفيذ خطة العمل، استعان قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشركة   -٦٧  

في مجالي ها مخاطردامات الحالية والمخططة وتقييم  جرد لجميع االستخإلعداداستشارات 
 مساعدة االيكاو على أن تخطط على نحو  هولمخاطروكان هدف تقييم ا.  التكنولوجيا والعمليات

سليم وتضع أولويات مشاريع عملها واستخدام مواردها في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل يتسم 
  .بالكفاءة

    
 في االيكاو، طلب قسم تكنولوجيا  المستخدمةالتكنولوجياونظرا لتعقد االستخدام اآللي   -٦٨  

 اتفاقات على مستوى الخدمة إعدادكة االستشارات أن تساعد في المعلومات واالتصاالت من شر
برمجيات   تحديثونظرا الهتمام الفرع المالي بمشروع.  لكي تغطي الخدمات التي يقوم بها القسم

نولوجيا المعلومات ، أعد أول اتفاق على مستوى الخدمة بين قسم تكالنظم المالية في االيكاو
  .ةلي الما الشؤونفرعواالتصاالت و

    
أشار تقرير تقييم المخاطر في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي قدمته الشركة االستشارية   -٦٩  

 أنه لتخفيف المخاطر وتحقيق االستخدام األمثل للموارد، يجب على االيكاو أن ٢٠٠٦في نوفمبر 
ضعت وو.   كبير مسؤولي المعلوماتإشرافتضع هيكال مركزيا لتكنولوجيا المعلومات تحت 

الشركة االستشارية أيضا مسودة اتفاق على مستوى الخدمة لكي يقدمه قسم تكنولوجيا المعلومات 
  .ةالماليالشؤون واالتصاالت الى فرع 

    
، قدم قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الى األمين العام خريطة ٢٠٠٧في يناير   -٧٠  

 وباإلضافة.   كبير مسؤولي المعلوماترافإشتنظيمية معدلة وأوصاف الوظائف لقسم موحد تحت 
وبعد ذلك، باستخدام .  ةالماليالشؤون فرع الى ذلك، قدم القسم وثيقة اتفاق على مستوى الخدمة الى 

  . واألقسام األخرى في االيكاواإلدارات اتفاقا الى جميع ١١هذه الوثيقة كنموذج، أعد القسم وقدم 
    
تعين على قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن يحقق بعد قبول هذه االتفاقات، سي  -٧١  

ونحن نرى أن الوفاء بتوقعات الوحدات األخرى .  مستويات األداء المنصوص عليها في االتفاقات
  .لتوحيد هيكل تكنولوجيا المعلوماتيكاو، أو تجاوزها، يعد أمرا حيويا داخل اال
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 المقترح لتكنولوجيا الموحدذ قرار بشأن الهيكل في نهاية عملنا الميداني، لم يكن قد اتخ  -٧٢  
 الى ذلك، لم يقبل اتفاق مستوى الخدمة المقدم من القسم سوى مكتب الرئيس وباإلضافة.  المعلومات

  .ومكتب األمين العام
    

لمخاطر االستجابة ل
 وإعدادالمتعلقة باألمن 

مالئمة السترداد خطة 
  .المعلومات

معلومات واالتصاالت في خطة أعماله أنه ال يوجد لديه موظف أوضح قسم تكنولوجيا ال  -٧٣
وورد في خطة العمل أن مثل هذا الموظف .  يعمل خصيصا في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات

 فيما يتعلق بالمخاطر ٢٠٠٥في حالة وجوده يمكن أن يعالج الشواغل التي أثيرت في تقريرنا لسنة 
ي وإعداد خطة مالئمة السترداد المعلومات في أعمال ويشمل ذلك وضع إطار أمن.  األمنية

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
    
في رأي قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يمكن للشخص المسؤول عن أمن   -٧٤  

تكنولوجيا المعلومات أن ينجز هذه المهام عن طريق تحديد أوجه الضعف المحتملة في سياق 
.  ات في االيكاو وأن يعد بعد ذلك الخطوات الالزمة لتقليل أوجه الضعف هذهتكنولوجيا المعلوم

وباإلضافة الى ذلك يمكن لهذا المسؤول أن يعد، بمساعدة من جهة خارجية، إطارا أمنيا مالئما 
لاليكاو وأن يعد خطة تضمن استمرارية العمل السترجاع المعلومات التكنولوجية في حالة وقوع 

  .األحداث الطارئة
    
 وصف وظيفة مؤقتة جديدة لمسؤول عن أمن ٢٠٠٦أقر األمين العام في شهر أغسطس   -٧٥  

وانتهت عملية ملء هذه الوظيفة الشاغرة وتم تعيين مسؤول األمن في شهر .  تكنولوجيا المعلومات
  .٢٠٠٧يناير، وكان ينبغي أن يبدأ مهامه في شهر ابريل 

    
  االستنتاجات  
    
 وجود بعض التطورات اإليجابية في الجهود المبذولة لتحسين إطار تكنولوجيا بالرغم من  -٧٦  

وتوفر اإلجراءات .  المعلومات واالتصاالت، وجدنا أن التقدم العام في هذا المجال غير مرض
 ٢٠٠٥ المتخذة حتى اليوم الخطوات األولى الالزمة لالستجابة للتوصيات الواردة في تقريرنا لسنة

  . ويحتاج األمر الى معالجتها على النحو الكامل في األشهر المقبلةحة حتى اآلنصالتظل التي و
    
  التوصيات  
    
  :نوصي بأن تقوم األمانة العامة باألعمال التالية  -٧٧  

ينبغي لاليكاو أن تنتهي من إعداد الهيكل التنظيمي الالزم لتجميع أعمال تكنولوجيا   )١  
  .لخطوات الالزمة لتنفيذهالمعلومات واالتصاالت واتخاذ ا
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ينبغي لاليكاو أن تستكمل اتفاقات الخدمات المعقودة بين قسم تكنولوجيا المعلومات   )٢  
وينبغي لإلدارة العليا أن تقوم برصد تأثير تنفيذ هذه .  واالتصاالت واإلدارات واألقسام األخرى

  .يا المعلومات واالتصاالتاالتفاقات على المنظمة وتقييم تأثيرها على تجميع أعمال تكنولوج

ينبغي لاليكاو أن تعد خطة عمل لالستجابة للشواغل التي أثيرت في تقريرنا السابق عن   )٣  
.  األخطار األمنية وأن تعد اإلطار األمني المالئم وخطة مناسبة السترداد المعلومات التكنولوجية

  .لنا على وجه السرعةوينبغي لهذه الخطة أن تشمل جدوال زمنيا لالستجابة الى شواغ
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  تقرير متابعة بشأن تحديث نظام المعلومات المالية  

  مقدمةال  

منا ة وق تقريرا عن حاجة االيكاو الى تحديث نظام معلوماتها المالي٢٠٠١قدمنا في ابريل   -٧٨  
وفي هذه السنة، حصلنا على معلومات جديدة بشأن .  متابعة لهذا التقريرب ٢٠٠٣بعد ذلك في سنة 

التطورات الجديدة في هذا المجال واستعرضنا اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة فيما يتعلق بتوصياتنا 
  .السابقة

    
واستعرضنا التقارير .  اجتمعنا خالل أعمالنا بعدد من المديرين والمسؤولين والموظفين  -٧٩  

  .العامة والمحاضر والمعامالت المالية والوثائق المرتبطة بهذا المشروع
    
  السياق العام  
    

أعدت األمانة العامة 
 بشأن تجارية دراسة

  .هذا المشروع

في تقاريرنا السابقة، ذكرنا أنه تم تشكيل فريق تابع لألمانة العامة إلجراء مشاورات مع   -٨٠
وكُلف هذا الفريق بالبحث عن الشراكات المحتملة مع هيئات أخرى .  منظمات األمم المتحدة األخرى

 منظمات قامت، ٢٠٠٦وبحلول ابريل .  ع أن تتقاسم معها النظم المالية والخبرات والقدراتتستطي
  . االيكاو أن مثل هذا التحالف ليس ممكنا بإبالغاألمم المتحدة األخرى

    
 أفضل طريقة لتحديث نظم االيكاو  عنقررت األمانة بعد ذلك أن تعد دراسة تجارية  -٨١  

  .الدروس المستخلصة خالل البعثات لدى منظمات األمم المتحدة األخرىالمالية، مع االستفادة من 
عدة أشياء منها تحديد نطاق المشروع الالزم لتحديث نظم االيكاو وتستخدم هذه الدراسة التجارية في 

.   بما في ذلك الهيكل اإلداري المناسب، كما أنها تحدد مستوى التمويل الالزم لهذا المشروع،المالية
، قمنا بتشجيع األمين العام على ضمان أن تشمل هذه الدراسة وصفا ٢٠٠٥ريرنا لسنة وفي تق

  .تفصيليا لمراحل المشروع وتكاليفه
    
 عن ٢٠٠٦  شهر مايوفياستكمل الفريق المسؤول عن الدراسة التجارية هذه الدراسة   -٨٢  

وتضمن تقرير .  تشاريةمشروع تحديث النظم المالية لاليكاو، وذلك عن طريق العمل مع هيئة اس
 وتحددت فيهالدراسة استراتيجية المشروع بما في ذلك األنشطة الرئيسية فيه وهيكله رفيع المستوى 

  .األدوار والمسؤوليات
    
جريت دراسة أخرى من جانب هيئة استشارية الستعراض وبعد إعداد هذا التقرير، ُأ  -٨٣  

رية ومكتب دفع الرواتب، والسفر، والخزانة، وإدارة إجراءات عمل االيكاو في مجاالت الموارد البش
وكان الهدف من هذه الدراسة بحث كيفية التقليل من .  المشاريع، وإعداد الموازنة، وإعداد التقديرات
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وحددت هذه الدراسة عددا من األسباب .  إجراءات العمل وتبسيطها لتحقيق المزيد من الكفاءة
 األسباب ومنهابدال نظم االيكاو المالية ونظم إعداد الموازنة، المؤيدة لوجود حاجة ملحة الى است

  :التالية

  النظم الموجودة في االيكاو اآلن قديمة وتزداد صعوبة .نظم قديمة تفتقر الى الكفاءة • 
وباإلضافة الى ذلك، بما أنه ال يوجد ربط فيما بينها، أصبحت تفتقر الى .  صيانتها
 .الكفاءة

  ال توفر هذه النظم القدر الكافي من المعلومات المالية .لومات الماليةاالفتقار الى المع • 
 .في الوقت المحدد وبالدقة المطلوبة بما يسمح باتخاذ القرارات الالزمة من قبل اإلدارة

  النظم الحالية غير مطابقة .عدم االمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام • 
 .ة للقطاع العام التي ستعتمدها عما قريب األمم المتحدةللمعاير المحاسبية الدولي

    
تم تأسيس مشروع 
تحديث نظام االيكاو 
وتوفير الموظفين 

  .الالزمين

 لتحديث (IRIS)" النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد"اعتماد بأوصت هذه الدراسة أيضا   -٨٤
المشروع وثالثة رؤساء فرق للمهام  وتعيين مدير IRISوتم تشكيل فريق مشروع .  نظم االيكاو
وباإلضافة الى ذلك، تم تكليف عدد من الخبراء الفنيين للعمل مع هيئة استشارية لبحث .  التشغيلية

  .كيفية إعادة ترتيب إجراءات العمل
    
وورد في .  تقديرات عن تحديث نظم االيكاوال كان قد تم إعداد ٢٠٠٦بحلول شهر يونيو   -٨٥  

 مليون دوالر لتحديث نظم االيكاو على أساس برنامج ١٠ أن هناك حاجة الى أكثر من هذه التقديرات
 الذي يمكن استخدامه في المنظمات (Enterprise Resource Planning)" تخطيط موارد المؤسسات"

غير أن المجلس قرر أن هذه التكلفة التقديرية غير مبررة لمنظمة ).  الفئة األولى(الكبيرة 
  مبلغولم يكن المجلس مستعدا لزيادة األموال المتوفرة لهذا المشروع ألكثر من.  اوااليك بحجم

  . مليون دوالر الذي تمت الموافقة عليه من قبل٥,٨٤٣
    
  المالحظات  
    

تم بحث البدائل ومنح 
  .العقد

 مناقصة لتقديم عروض بالوثائق وعممها ٢٠٠٦ في سبتمبر IRISأصدر فريق مشروع   -٨٦
وخالل .   وردت ثالثة عروض٢٠٠٦وفي شهر نوفمبر .  هة محتملة موردة للبرمجيات ج١١على 

وبناء على .   موظفا أعمال التقييم المالية والفنية الالزمة٢٧الشهر التالي، استكمل فريق يتكون من 
) الفئة الثانية(، وهي جهة موردة متوسطة الحجم (Agresso) أجريسو شركةذلك، وقع االختيار على 

وأعطيت .   أفضل االختيارات بالنسبة لاليكاو بصفة عامةارنامج تخطيط موارد المؤسسات بوصفهلب
  .IRIS بالنسبة للمرحلة األولى من مشروع ٢٠٠٧سو العقد في فبراير يشركة أجر
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ومن المتوقع .   مليون دوالر٢,٧ لتنفيذ هذا البرنامج الثابتةمن المتوقع أن تبلغ التكلفة   -٨٧  
 هذا المشروع بمبلغ إتماموتقدر التكاليف الجارية بعد .   مليون دوالر١,٨غ التكاليف الداخلية تبل أن

غير أن هذه التكاليف ال تشمل أي مبالغ احتياطية لزيادة التكاليف في .   مليون دوالر في السنة٠,٢
  .حالة توسيع نطاق المشروع

    
 وسيتم تنفيذه على ،٢٠٠٧شهر مارس كان من المخطط بدء تنفيذ برنامج أجريسو في   -٨٨  

دفتر العام وإعداد ال ٢٠٠٧وتشمل المرحلة األولى التي يتوقع أن تنتهي بحلول نهاية سنة .  مرحلتين
الموازنة والحسابات المدينة والمشتريات والحسابات الدائنة وإدارة المشاريع، أما المرحلة الثانية 

شمل األصول الثابتة والموارد البشرية ومكتب دفع ، فهي ت٢٠٠٨والتي يتوقع أن تنتهي في سنة 
  .الرواتب والسفر وبيع المطبوعات

    
تم إعداد هياكل إدارة 

  .المشروع
 والذي يتكون من IRIS مدير مشروع على رأس الفريق المسؤول عن مشروع  اآلنيوجد  -٨٩

موردة لضمان   ومدير المشروع مسؤول عن إدارة األنشطة مع الشركة ال.حوالي ستة موظفين
المعروفة باسم وخطة وعن إعداد التقارير للجنة المشرفة على هذا المشروع لاستكمال األنشطة وفقا ل

وتتكون هذه المجموعة من المديرين ونواب .  (The Sponsor's Group)" مجموعة رعاة المشروع"
لتقدم المحرز ولديهم  وهم الذين يتابعون اIRISالمديرين والرؤساء الذين تتأثر أعمالهم بمشروع 
وسيواصل فريق المشروع أيضا تقديم تقارير .  السلطة الالزمة لحل أي مشاكل تطرأ خالل التنفيذ

  .منتظمة خالل السنة القادمة الى اللجنة المالية ولجنة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات واإلدارة
    
يشمل ذلك المنتجات والمسؤوليات عدت خطة لهذا المشروع ووضع جدول زمني لتنفيذه، وُأ  -٩٠  

 هذه الخطة لتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز، موستستخد.  واإلطار الزمني المتوقع للتنفيذ
  .وذلك من خالل الجهة الموردة ومدير المشروع ومجموعة رعاة المشروع

    
لمبادرات كبيرة  كثيرا ما تظهر تغييرات أو مشاكل غير متوقعة في ا،من واقع تجربتنا  -٩١  

وخبرة .  الحجم مما يؤدي الى زيادة التكاليف وتأخير التواريخ المتوقعة في األصل إلتمام العمل
.  االيكاو محدودة في إدارة األعمال التنفيذية لمشروع بحجم ومستوى تشعب مشروع أجريسو

قترحة الى حد كبير وبالنظر الى ضيق الوقت المتاح لتنفيذ مشروع أجريسو، تعتمد خطة التنفيذ الم
  . إدارة هذا المشروع من جانب االيكاوقوةعلى 

    
هناك حاجة الى تقييم 

الضوابط األمنية 
والمالية مع تنفيذ 

  .النظام

 االختالفات الرئيسية بين نظام أجريسو والنظام الحالي الموروث والذي يعتمد على أحد  -٩٢
ففي النظام الجديد، سيكون هناك اعتماد كبير .  علي هو معالجة البيانات في الوقت الفالتجميعيالعمل 

على الضوابط المفروضة على عمليات التصريح وإدخال العناصر الالزمة للمعامالت، وعلى 
  .الضوابط العامة المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر الستخدام هذا النظام
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مح للمنظمة بتوفير العناصر  هذا النظام المالي الجديد الضوابط الالزمة التي تسسيتضمن  -٩٣  
على  الدخول وكلمات السر ومعلومات مرتبطة بحقاألمنية المالئمة مثل بطاقات الهوية للمنتفعين 

  . والقيود المفروضة على التصاريحالنظام
    
قد يؤدي ضعف تطبيق الضوابط األمنية والمالية في النظام المالي الجديد الى تقويض   -٩٤  

 بهم في ةسمح مثال للمنتفعين بتنفيذ مهام غير واردة في قائمة المهام المنوطفأي ضعف ي.  سالمته
وقد .  الى المساس بسالمة وسرية المعلومات المختزنة في النظامذلك قد يؤدي وإطار وظائفهم 

  .يؤدي االفتقار الى السالمة والسرية الى أخطاء جسيمة أو الى التالعب
    
ويجب .   في برنامج أجريسوةسليمالفة الضوابط األمنية والمالية يعد من المهم بالتالي إضا  -٩٥  

وينبغي أال يكون للمنتفعين إال حقوق .   هذا البرنامجعلىدخول الأيضا التأكد من صالحية حقوق 
  .الدخول الالزمة ألداء مسؤولياتهم حسب وظائفهم، وينبغي التأكد من هذه الحقوق بصورة منتظمة

    
  االستنتاجات  
    
.   لتحديث النظم المالية لاليكاو٢٠٠٦الحظنا العديد من التطورات اإليجابية خالل سنة   -٩٦  

وفي السنة القادمة، سيمثل هذا المشروع تحديا كبيرا بالنسبة للمنظمة من حيث إدارته وضمان وجود 
زمة لمشروع بهذا ومع قلة الخبرة في إدارة األعمال التنفيذية الال.  السليمةالضوابط األمنية والمالية 

 مثلما هو الحال في برنامج أجريسو، يعد من الضروري وجود إدارة قوية ومستوى التشعبالحجم 
  .لإلشراف على مرحلة تنفيذ المشروع

    
  التوصيات  
    
  :نوصي األمانة العامة بما يلي  -٩٧  

المحرز في ينبغي لمجموعة رعاة المشروع أن تقوم بعمليات استعراض متكررة للتقدم   )١  
مشروع التحديث وضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة الحترام الجدول الزمني والعمل 

وينبغي لهذه المجموعة أيضا ضمان بحث وإعداد اإلجراءات .  بالميزانية المخصصة للمشروع
  .االحتياطية

بة في برنامج  ضمان إضافة الضوابط األمنية والمالية المناسIRISينبغي لفريق مشروع   )٢  
  .أجريسو

 علىلدخول  واسعة النطاق ل حقوقتقليل عدد الذين لهم ضمان IRISينبغي لفريق مشروع   )٣  
  .ة هذه الحقوق بصفة منتظم صالحيةهذا النظام ووجود اإلجراءات الالزمة لضمان التحقق من
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  شكر وتقدير  

املين معه على كل التعاون نود اإلعراب عن تقديرنا لألمين العام وللموظفين الع  -٩٨  
  .والمساعدة التي حظينا بها

    

    

  )التوقيع(  
  شيال فريزر  
   كندا فيحساباتلالمراجع العام ل  
  ومراجع الحسابات الخارجي لاليكاو  

  مونتريال، كندا  
  ١١/٥/٢٠٠٧  
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  توصياتناملخص تقييم التقدم المحرز في تنفيذ :   خطة عمل الموارد البشرية-) المرفق أ
  

   المتخذةاإلجراءات  تقييم التقدم المحرز  التوصية

باعتبارها وسيلة لحفز  األداء إدارة الى رنظال جب  ي—تغيير الثقافة 
العاملين من خالل االعتراف باألداء الجيد ومعالجة كل هذه المجاالت 

  .التي تحتاج الى تحسين

، فسوف يستغرق تغيير الثقافة وقتا وجهدا ةحيث أن النظام بدأ تنفيذه منذ فترة قصير  تقدم بطئ
ويتمثل التحدي الرئيسي في جعل نظام تقييم األداء جزءا من الوسيلة .  امستمر

 ملكية اإلدارة الى ذلك، يجب أن تتولى وباإلضافة.  المستخدمة لتحقيق النتائج
  .البرنامج

وينبغي أن يقدم .  األداءإدارةالمشرف مسؤوال عن /جعل المدير
  .اإلدارة مسؤولية إتمامها، ولكن رأيهم خالل هذه العملية ظفونالمو

، يكون المدير مسؤوال عن وضع المهام "تقييم األداء والكفاءة" نظام إطارفي   تقدم مرض
وسيكون المدير . الرئيسية المالئمة بعد االتصال المباشر وجها لوجه مع الموظف

ن أول تقييم لن يتم قبل كاغير أنه لما .  التقييمإجراءمسؤوال أيضا عن 
  .، فنحن غير قادرين على تقييم مدى فاعلية التقييم٢٠٠٧ ديسمبر

تغيير دورة تقييم األداء من تاريخ تعيين الموظف الى تاريخ واحد 
للجميع يكون مطابقا للسنة المالية، عند تحديث واستعراض خطة 

  .األعمال

 إتمامبنهاية يناير بعد ) المهام الرئيسية في السنة القادمة ()أ(من المقرر تنفيذ الجزء   نفذت التوصية بالكامل
 إتماموبالنسبة للسنة األولى، فقد يسمح بتأخير  . ٢٠٠٧عمليات التقييم في ديسمبر 

واعتبارا من . ، ألن الدورات التدريبية لن تكون قد نظمت كلها)أ(الجزء 
 العاملين الذين باستثناء(كله في النظام ) أ( الجزء إدخال، تم ١٣/٤/٢٠٠٧

، والعاملين الذين يمضون أجازات مرضية طويلة )سيتقاعدون في السنة القادمة
  ). المهمةإلتمام، فهم غير متواجدين )الوضع(األجل أو أجازة أمومة 

. تعديل نموذج تقييم األداء لتقديم تفاصيل محددة عن مساهمات العاملين
 والنظر في تصنيف . تعريف مقياس التصنيفوإعادة تصميم وإعادة

.  تعليقات تفصيلية عن االنجازات والكفاءاتإيرادواحد شامل مع 
  ".القاعدة"ويجب تبرير األداء اذا كان التصنيف يفوق 

بالرغم من أن جميع المهام الرئيسية وكل كفاءة ما زالت (تم تغيير مقياس التصنيف   تقدم مرض
ويجب تبرير التصنيفات التي ). ل الى التصنيف الشامباإلضافةتقيم بصورة مستقلة، 

  . تعليقات مساعدة محددةإعطاءتفوق القاعدة أو تقل عنها من خالل 

 تعريف الكفاءات األساسية حتى توضع مستويات من السلوك إعادة
يرقى "المتوقع لمختلف المستويات في المنظمة، وتحديد السلوك الذي 

  ".اتيفوق التوقع"والسلوك الذي " الى مستوى التوقعات

هناك تنفيذ جزئي للتوصية، ذلك أن الكفاءات األساسية يرد وصفها اآلن على نحو   تقدم بطئ
ويعتزم فرع الموارد البشرية أن يوضح . مالئم بصورة سلوكية يمكن مالحظتها

، غير أن "يرقى الى مستوى التوقعات"، و "ال يرقى الى مستوى التوقعات"تصنيفا 
  .ذلك لم يتم بعد
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   المتخذةاإلجراءات  تقييم التقدم المحرز  التوصية

، لم تكن هناك نماذج تقييم في الملفات إال ٢٠٠٦ولكن بالنسبة لسنة . نفذت التوصية  نفذت التوصية بالكامل  . فيهم كبار المديرين لجميع العاملين، بمنإلزامياداء جعل تقييم األ
 خمسة من مديري وبالنسبة للنظام الجديد، قام.  مسؤوال رئيسيا١١لخمسة من 

 مسؤوال رئيسيا باستيفاء ١٧ من ١٥و ) ثالثة منهم مديرون بالوكالة (اإلدارات
. ١٣/٤/٢٠٠٧وذلك في )  والنتائجالمهام الرئيسية والمخرجات) (أ(بيانات الجزء 

 واذا لم ينظر كبار – التأييد من أجل تغيير الثقافة إليجادعد ذلك أمرا حيويا وي
  . ينجحقيق نتائج االيكاو، فان النظام لنيلة لتحالمديرين الى ذلك كوس

تقديم التدريب حول خطة األعمال ونظام تقييم األداء الجديد للموظفين 
   تكون متاحة للموظفين والمشرفين الجددإرشاداتوضع والحاليين 

. م واألقالياإلداراتامتد التدريب على نظام تقييم األداء والكفاءة الجديد الى جميع   تقدم مرض
. مسؤولالمدير الوتضمنت الدورات األولية قسما عن خطة األعمال يقوم بتقديمه 

خطط األعمال ولكن ب الربطوالتدريب على النظام الجديد يوضح أن الهدف هو 
 ويقدم النظام الجديد االلكتروني  . في هذا المجالالجهودهناك حاجة الى المزيد من 

  .المساعدة للموظفين والمشرفين

 التقارير إتمام عن معدالت اإلدارات تقارير منتظمة الى مديري تقديم
 النظام وتقديم تقارير منتظمة إدارة حتى يمكنهم –والتصنيفات الشاملة 

  .  العليا عن األداء الشاملاإلدارةالى 

.  التقارير في النظام الجديدإعدادوتوجد قدرة قوية على . ٢٠٠٦سنة د تقرير عُأ  تقدم مرض
 واإلتمام فكرة عن التقدم العام اإلدارة وإعطاء مثل هذه التقارير إصدارومن السهل 

ولذلك ينبغي أن يكون الرصد .  أو قسم حتى مستوى األفرادإدارةألي فرع أو 
  .سهال

  



V - B - 1 

 

  ملخص تقييم التقدم المحرز في تنفيذ توصياتنا :معلومات واالتصاالت الخاصة بتكنولوجيا ال  خطة العمل-) المرفق ب

   المتخذةاإلجراءات  تقييم التقدم المحرز  صيةالتو

 تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ أفضل الممارسات إدارة  تحسين -١
  لدى الصناعة

    تقدم بطئ

ينبغي أن تعزز االيكاو الضوابط على عمليات تكنولوجيا المعلومات 
  واالتصاالت

عمليات تكنولوجيا  إدارة العليا ببحث السبل لتعزيز واإلدارةالتزم األمين العام   
  .المعلومات واالتصاالت في المنظمة

 إدارة العليا لتحسين اإلدارةهناك حاجة الى التزام حازم من جانب 
  تكنولوجيا المعلومات

خالل سنة أعد قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تقييما للمخاطر بحث فيه   
 اتفاقا على ١٢وأعد . وجوانب الضعف في عمليات تكنولوجيا االتصاالت في االيكا

  .قبل سوى اثنان منهاولم ي. مستوى الخدمات
ينبغي أن تحصل االيكاو على التزام حازم من كبار المديرين لتنفيذ 

  أفضل ممارسات الصناعة وتحقيق االستخدام األفضل للموارد
أعد قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مسودة هيكل تنظيمي لتكنولوجيا   

ولم يتخذ قرار بعد بشأن هذا الهيكل المركزي . ت وقدمه الى األمين العامالمعلوما
  .لتكنولوجيا المعلومات

 إطار باألمن، بما في ذلك وضع المتعلقة  االستجابة للمخاطر -٢
   مالئمةالسترداد المعلومات خطة وإعدادأمني 

    لم يحدث أي تقدم

 السنة، حصل قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الموافقة لتعيين خالل    . أمنيا مالئماإطاراينبغي أن تعد االيكاو 
وقد تم ملء الوظيفة ومن المقرر أن يبدأ المسؤول المعين عمله في . مسؤول أمني

  .٢٠٠٧أبريل 
الخطة الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال تغطي المخاطر 

  .رىالمتعلقة باألمن والهجمات التخريبية األخ
 خاص بأمن إطار إلعداد خطة وجدول زمني بإعدادالمسؤول األمني مكلف   

 الى ذلك، سيقوم هذا المسؤول بتحديد الخطة وباإلضافة. تكنولوجيا المعلومات
الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتغطية المخاطر المتعلقة باألمن 

  .والهجمات التخريبية المحتملة
عمليات  السترداد المعلومات في يكاو خطة مالئمةينبغي أن تعد اال

  . خطة الطوارئفي سياقتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وسيكون من .  المسؤول األمني الجديد بتنسيق العمل بشأن هذه التوصيةسيقوم  

  .هذه المهمةالالزم االستعانة بجهات خارجية متخصصة ألداء 
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  رد األمين العام: الجزء السادس
  على تقرير مراجع الحسابات الخارجي

 التي يعتـزم  اإلجراءاتطبقا لما قررته الدورة الثامنة والعشرون للجمعية العمومية، أدرج المجلس في تقريره         -١
ا الجـزء تعليقـات    ويعرض هـذ  .  األمين العام اتخاذها تلبية للتوصيات الموضوعية التي تضمنها تقرير المراجع الخارجي          

 التي يعتـزم  واإلجراءات، )٢( رقم اإلضافة بصيغته الواردة في     ٢٠٠٦األمين العام على تقرير المراجع الخارجي عن سنة         
  .اتخاذها

  .بت التعليقات التالية حسب ترتيب التوصيات الواردة في تقرير المراجع الخارجيرتّ  -٢

  الشهادة بصحة النتائج

أحاط األمين العام علما مع التقدير بالمالحظات االيجابية التي صـدرت عـن المراجـع               : ١٤ الى   ٨الفقرات    ١-٣
، )١( رقـم  اإلضافةالخارجي في مجال المحاسبة والتقرير بشأن المسائل المالية من خالل البيانات المالية المدققة الواردة في        

بر عن رأي بدون تحفظمع تقرير للتدقيق بشأنها يع.  

  ٢٠٠٦ األداء في سنة مالحظات عن تدقيق

  نظام تقارير تقييم األداء ـ  الموارد البشريةإدارةمتابعة   -٤

 بين التوصيات   – كما ورد في تقرير المراجعين الخارجيين        – كانت هناك فترة فاصلة قصيرة       :تعليقات عامة   ١-٤
 تقدم في العمل الجاري لتطوير وتنفيـذ        وأحرز.   وبين المراجعة الراهنة   ٢٠٠٥المتعلقة بنظام إدارة األداء في االيكاو لسنة        

  .نظام متطور إلدارة األداء

المنظمة ملتزمة بمعالجة المسائل المتعلقة بإدارة األداء التي أثارها المراجع الخارجي واإلدارة العليا لاليكـاو                 ٢-٤
باإلضـافة الـى التجربـة      وستستخدم إسهاماتهم ومدخالتهم الجماعية،     .  ورابطة الموظفين، فضال عن أفراد من الموظفين      

، السنة الرائدة، في زيادة تحسين النظـام        ٢٠٠٧ في سنة    (PACE) لتعزيز األداء والكفاءة     المكتسبة في تطبيق النظام الجديد    
  .في السنوات المقبلة

 هامـة، فـان التجربـة       وإجرائيةحيث أن العديد من معالم نظام األداء والكفاءة الجديد يشكل تغييرات ثقافية               ٣-٤
وبالطبع هناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به ويظل هـذا المـشروع فـي مرتبـة               .  ألولية تعتبر ناجحة حتى اآلن    ا

  .األولوية القصوى لعمل المنظمة

  . مقترحة ردا على مالحظات المراجع الخارجيوإجراءات ترد فيما يلي تعليقات محددة :تعليقات محددة  ٤-٤

أثار المراجع الخارجي مسائل بالغة األهمية تتعلق بالحاجة لمعاجلـة          : فترة االختبارية  ال – ٢٦ و   ٢٥الفقرتان    ٥-٤
 التعديالت  بإجراءى  صولمعالجة المسائل التي أثيرت، يو    .   األداء إلدارةبالشكل المناسب في النظام الجديد      الفترة االختبارية   

  .التالية على الممارسات الحالية للمنظمة
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الفئة التخصصة وفئـة الخـدمات    في تحديد الفترة االختبارية بسنة واحدة لكل من وظائف          أوال، يجري النظر    ٦-٤
 لفترة اختبارية، ينبغي اعداد تقـارير لـسنة         يخضعونبالنسبة الى جميع العاملين الجدد الذين       : ثانيا.  العامة على حد سواء   

األداء الـسنوي لتعزيـز   تقرير النهاية ثالثة أشهر من ل وقب.  كاملة عن أدائهم وكفاءتهم، اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالعمل        
كره فيها بالتعليمات المتعلقة باإلجراءات التـي       والكفاءة يرسل فرع شؤون الموظفين رسالة الكترونية الى الرئيس المعني يذّ          

يتـولى فـرع شـؤون    ويكون المديرون مسؤولين عن احترام المواعيد و   .  يتوجب إكمالها والمواعيد التي يتوجب التقيد بها      
  .الموظفين متابعة ذلك عن كثب

باالستناد الى التقييم الذي يقدمه الرئيس، يتولى فرع شؤون الموظفين عندئذ اتخاذ اإلجراء المناسـب سـواء                   ٧-٤
ءة األداء والكفـا تعزيز وبعد اكتمال تقرير .  بإنهاء عقد الموظف أو التأكيد بأن الفترة االختبارية قد أنجزت على نحو مرض  

عن فترة السنة األولية موضوع التقرير، يصبح تقييم األداء المستقبلي للعاملين الذين قضوا فترة االختبار على نحو مـرض                   
  .  داخال في نطاق دورة المراجعة السنوية، أي من يناير حتى ديسمبر

عزيـز األداء والكفـاءة     بناء على اإلجراء المعدل أعاله تتم برمجة إشارة مراجعة خاصة ومستقلة في نظام ت               ٨-٤
  .االلكتروني لغرض التثبت من المتابعة االفرادية في الوقت الالزم لتقارير سنة االختبار األولية لجميع الموظفين الجدد

 اإلجـراءات  األداء،   إدارةيتخذ فرع شؤون الموظفين باالشتراك مع اللجنة االستـشارية للمـوظفين ولجنـة                ٩-٤
  . تقارير تعزيز األداء والكفاءةإلتمامظفين ذات الصلة والخطوط التوجيهية الضرورية لتعديل أنظمة المو

 فترات االختبار، كما ورد في تقرير المراجع الخارجي، تكثفت جهود المتابعة وأسفرت عن              إكماليتعلق بمعدل    فيما  ١٠-٤
  .تين، تم حلهما منذ ذلك الوقتوالحالتان اللتان حددهما المراجع الخارجي وكانتا غير مكتمل. اإلكمالتحسن في معدل 

في االيكاو لينص قانون الخدمة  تم تعديل   ٢٠٠٦في سنة   :  التطبيق على جميع الموظفين    – ٢٨ و   ٢٧الفقرتان    ١١-٤
الجديـد  ولكن بالنظر لتطبيق نظـام تعزيـز األداء والكفـاءة    .  على أن أداء جميع الموظفين يخضع لمراجعة سنوية لألداء 

ـ  . ٢٠٠٧ لم يظهر تغيير يذكر في معدل االكمال اعتبارا من سنة        ٢٠٠٧ اعتبارا من مطلع سنة     ٢٠٠٦ سـنة  تولذلك كان
 على معدل المشاركة لجميع الموظفين، بمن فيهم كبار المسؤولين والمـدراء            ٢٠٠٧سنة انتقالية وطرأ تحسن كبير في سنة        

  .يق امتثال بنسبة مائة في المائةويتابع فرع شؤون الموظفين جهوده لتحق.  بالمقارنة مع السنوات السابقة

كان التدريب والتوجيـه شـاملين      :  التدريب على النظام الجديد لتعزيز األداء والكفاءة       – ٣٤ الى   ٢٩ الفقرات  ١٢-٤
 سنة تعلـم بالنـسبة الـى    ٢٠٠٧وعلى حد ما ذكر المراجع الخارجي، فقد كانت سنة .  بالنسبة لنظام تعزيز األداء والكفاءة    

 بالمئـة   ٨٣كمـال الـشامل      اآلن، كان هـذا النظـام موضـع ترحيـب، وبلـغ معـدل اال               حتىو.  رؤساءالموظفين وال 
 هذا النظام   إزاءوباالستناد الى التجربة المكتسبة، من المتوقع أن يستمر االرتفاع في مستوى االرتياح             .  ٢٤/٥/٢٠٠٧ لغاية

ثر تحديدا تسمية المهمات الرئيـسية ومقـاييس األداء   وستصبح أك .  االلكتروني الجديد، وكذلك إزاء المصطلحات المستعملة     
  .والنتائج والمحصالت المتوقعة

 األداء ومكتب تنسيق خطة األعمال، مراجعة مسألة تحقيق        إدارةوينوي فرع شؤون الموظفين، بمشاركة لجنة         ١٣-٤
وحدات، بعد انقضاء فترة السنة األولية   خطة أعمال االيكاو والخطط التشغيلية لمختلف ال      المهمات الرئيسية و  التناسق فيما بين    

  .على نظام تعزيز األداء والكفاءة

يعتبـر  :  النظام الجديد لتعزيز األداء والكفاءة هو نظام الكتروني ال يـستعمل الـورق  – ٤٠ الى   ٣٥الفقرات    ١٤-٤
منه مـستعمال  ) ة األداء خط() أ(وأصبح الجزء   .  النظام االلكتروني الجديد سهل االستعمال وهو موضع ترحيب من الجميع         

  . وهما حاليا موضع اختبار٢٠٠٧واكتمل تطوير الجزئين الباقيين المتعلقين بتقييم األداء والكفاءة في مايو .  بالكامل
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سيبدأ في شهر يونيو تطوير برامج التدريب االلكتروني عن طريق المواجهة على مرحلة تقييم األداء والكفاءة                  ١٥-٤
وتهدف برامج التدريب أيضا الى تزويد الرؤساء باألدوات .  قد حلقات التدريب اعتبارا من شهر يوليو     وستع.  من هذا النظام  

  .التي تؤهلهم الجراء مناقشة فاعلة الستعراض األداء

 صمم النظام االلكتروني لتعزيز األداء والكفاءة لغـرض تجميـع           : احتياجات التدريب  - ٤٣ الى   ٤١الفقرات    ١٦-٤
 باإلضـافة وتؤخذ هذه المعلومات في الحسبان،      ).  خطة األداء ) (أ(تطوير الموظفين المحددة في الجزء      احتياجات تدريب و  

، لـدى تخطـيط احتياجـات التـدريب         ٢٠٠٦الى نتائج تقييم احتياجات التدريب الشاملة للمنظمة التي أجريت فـي سـنة              
  .٢٠١٠-٢٠٠٨ الثالثيةلفترة للة  الشامواإلدارية الفنية، فضال عن خطة التدريب التنظيمية و٢٠٠٧ لسنة

وفي .  المراجع الخارجي المتعلقة بأهمية معالجة احتياجات التدريب في المنظمة       تعليقات األمانة العامة    اعتمدت  ١٧-٤
لفتـرة  لضوء األهمية المعطاة للتدريب، أدرجت ميزانية تدريب تضاهي معايير األمم المتحـدة فـي مقترحـات الميزانيـة      

  .٢٠١٠-٢٠٠٨ الثالثية

 يجري العمل على تحديد ووضع خطوط توجيهية لتطبيـق متـسق         : التحديات المتبقية  – ٤٩ الى   ٤٤الفقرات    ١٨-٤
 وستغطي برامج التدريب التي يتم تطويرها حاليا للمرحلـة الثانيـة مـن        . لمعدالت األداء، فضال عن تقييم عناصر الكفاءة      
  .التنفيذ هذه الموضوعات وستنطوي على أمثلة

يما يتعلق بالتفريق في تقييم عناصر الكفاءة تبعا للمستوى أو للفئة الوظيفية، يقوم فـرع شـؤون المـوظفين               ف  ١٩-٤
فادة من خبرة النظام المشترك لألمم المتحدة وأفضل الممارسات    ستبالتشاور مع منظمات أخرى في األمم المتحدة من أجل اال         

  .في هذا المجال

 ميزة التقرير في النظام الجديد لألداء والكفـاءة، سـيجري     مباستخدات األداء،   وفيما يتعلق باالتساق في معدال      ٢٠-٤
دارات ويقارنها مـع    الا و مكاتبال األداء مراجعات أولية لمعدالت األداء في        إدارةفرع شؤون الموظفين باالشتراك مع لجنة       

 تـصحيحية  إجراءاتع توصيات عن أي  سنوي الى األمين العام عن حاالت شاذة، موسيقدم تقرير.  أخرىادارات  و مكاتب
، في حال كان هناك شعور بالحاجة الـى اتخـاذ           إجراءقبل اتخاذ أي    العليا   دارةاإلويجري التشاور مع مجموعة     .  متوجبة

 هـي  ٢٠٠٧وكما ذكر آنفا فان سنة .   أو ألي مجموعة عمل تشغيلية أو تنظيميةة معينادارة أو إجراء محدد بالنسبة لمكتب   
لجميع األطراف، ويجري تطوير األدوات والخطوط التوجيهية للتطبيق الناجح للنظام الجديد لتعزيز األداء والكفاءة              سنة تعلم   

  .بالتشاور مع جميع األطراف المعنية

 يعتبر هذا الربط من     : ربط نظام تعزيز األداء والكفاءة بخطط التشغيل وخطة األعمال         – ٥٦ الى   ٥٠ اتالفقر  ٢١-٤
من المعتـزم   في اعداد خطط التشغيل،     بشكل أكبر   ولمساعدة المديرين والموظفين    .   األداء إلدارةم الجديد   أهم ميزات النظا  

وسـيكون أحـد    .  ٢٠٠٧اعتبارا من شهر يوليـو      وسيبدأ   خطط التشغيل    وإعداد المشاريع   إدارةعملي في   التدريب  توفير ال 
  .أهداف التدريب وضع نموذج قياسي لخطط التشغيل
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ربط مباشر واضح بين نظام تعزيز األداء والكفاءة وخطة األعمال، سوف يضاف حقل آخـر علـى                 لضمان    ٢٢-٤
أو الرئيس من تسجيل ربـط مباشـر   /األمر الذي سيمكن الموظف و) خطة األداء) (أ(النموذج االلكتروني للنظام في الجزء    

ومن المقـرر تـضمين هـذا     .   دعم التنفيذ والمهام الرئيسية المحددة التي تتصل بها        إستراتيجيةبين الهدف االستراتيجي أو     
  .٢٠٠٨الربط المباشر بين خطة األعمال وتقارير تعزيز األداء والكفاءة لسنة 

 يجري العمل حثيثا، كجزء مـن تركيـز   : العمل جار على تحديد عناصر الكفاءة الفنية المستقبلية– ٥٧الفقرة    ٢٣-٤
، مع  ٢٠١٣على جهود التخطيط الطويل األمد للموارد البشرية على تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة لغاية سنة               المنظمة  

، ٢٠٠٧وعلى أثر الحلقة الدراسية التي عقدت حول هذا الموضوع فـي مطلـع سـنة    .  تركيز خاص على المهارات الفنية   
الكفاءات الفنية للمـستقبل وأي فـوارق كبيـرة بـين الكفـاءات             طلب الى كبار المدراء ان يقوموا بتحديد االحتياجات من          

االحتياجات من عناصـر الكفـاءة      وسوف تدرج   .  والمهارات الحالية المتاحة لدى القوة العاملة وبين االحتياجات المستقبلية        
.  يب والتطوير  الشواغر، فضال عن أنشطة التدر     وإعالناتأوصاف الوظائف   ضمن أنشطة التوظيف، بما في ذلك لدى إعداد         

إال أنه من الجدير بالذكر أن هذه األنشطة يمكن أن تتأخر، في ضوء مقترحات ميزانية فرع شؤون المـوظفين المعروضـة       
  .حاليا للمراجعة

 ٦ و   ٥ و   ٢ و   ١الفقرات الفرعيـة    التوصيات الواردة في    افق األمين العام على     يو :التوصياتـ   ٦٠الفقرة    ٢٤-٤
، يوصى باتخاذ اإلجراءات المنقحة المتعلقـة       ٣وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية     .  ريا في هذه المجاالت    وال يزال العمل جا    ٧ و

 العامـة   والخـدمات بالفترات االختبارية، على النحو المبين أعاله، بحيث يقوم الموظفون الجدد مـن الفئـة التخصـصية                 
 سنة واحدة، اعتبارا من تـاريخ وصـولهم، واسـتيفاء           بعداء  والخاضعون لفترة اختبارية باستيفاء التقرير األولي لتقييم األد       

ويوافق .   ديسمبر -التقارير القادمة لتقييم األداء، شريطة إتمام الفترة االختبارية بنجاح، وفقا لدورة االستعراض للفترة يناير               
المقدم بـشأن زيـادة الميزانيـة       ، مع اإلحاطة علما بالطلب      ٤  الفرعية األمين العام أيضا على التوصيات الواردة في الفقرة       

، فإن األمين العام يوافق أيـضا علـى         ٨أما فيما يخص الفقرة الفرعية      .  ٢٠١٠-٢٠٠٨المخصصة للتدريب للفترة الثالثية     
وسـيتم  .   ٢٠٠٧ التدريب الخاص بإعداد الخطط التشغيلية القياسية فـي يوليـو   ءالتوصية الواردة في هذا الصدد وعلى بد 

لمساعدة الموظفين والمشرفين على ربط المهام الرئيـسية المحـددة ربطـا             ٢٠٠٨والكفاءة لسنة   قييم األداء   تعديل تقارير ت  
  .مباشرا باألهداف االستراتيجية واستراتيجيات دعم التنفيذ

  نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمتابعة بشأن   -٥

 خطة عمل مفصلة لمعالجة نتـائج عمليـة         صاالت تكنولوجيا المعلومات واالت   أعد قسم  :٦٥  إلى ٦١ الفقرات  ١-٥
وتـدعو  .  توحيد تكنولوجيا المعلومات وأمـن تكنولوجيـا المعلومـات   وهما التدقيق مع التركيز على المسألتين األساسيتين    

 قـسم ال إلى إعـادة تنظـيم    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   في المرحلة األولى من خطة عمل        ةاستراتيجية اإلدارة الوارد  
وجيا المعلومات من اإلدارات والمكاتب اإلقليمية تحت إدارة مركزية    لوالهدف المتوخى هو توحيد جميع موارد تكنو      .  الحالي
 مسؤوال جديـدا عـن أمـن         تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   وبالنسبة إلى الموضوع األساسي الثاني، عين قسم      .  واحدة

وقد قام المـسؤول الجديـد عـن أمـن          .  ٢/٤/٢٠٠٧اشر عمله في اإليكاو في       والذي ب  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
تكنولوجيـا   مسودة خطة عمل أمن      باعدادواإلدارات األخرى   في القسم ذاته     والذي يعمل    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

 هـذه الوثيقـة، يمكـن       وبمجرد الموافقة علـى   .   والتي ستُرسل إلى جميع اإلدارات الستعراضها      المعلومات واالتصاالت 
  .استخدامها كخطة عامة إلنجاز مسائل تتعلق بالحاالت الطارئة واألمنية في مجال تكنولوجيات المعلومات
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 جـردا للتطبيقـات     تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت   ، أنجز قسم    ٢٠٠٦ في ديسمبر    :٦٩ إلى   ٦٦الفقرات   ٢- ٥
تقييم المخاطر لمعالجة العيـوب التـي تـشوب عمليـات تكنولوجيـا             التجارية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في اإليكاو و      

 اتفاقات مستوى الخدمة المطلوبة مع       تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ته، أبرم قسم    اوفي الوقت ذ  .  المعلومات في اإليكاو  
مـة وال تـزال سـارية    ، تم التوقيع على جميع اتفاقات مـستوى الخد ٢٠٠٧وفي سنة .  جميع اإلدارات والمكاتب اإلقليمية  

 برصد حالة مستوى خدمات تكنولوجيا المعلومات وقد تجـاوزت          تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ويقوم رئيس   .  المفعول
يقـوم برصـدها   و آرائهم الفوريةوتم تنفيذ مسح جديد خاص بالعمالء للحصول على    .  الخدمة نطاق االتفاقات الموقع عليها    

 . على أساس يوميمات واالتصاالتتكنولوجيا المعلورئيس قسم 

 ،٢٠٠٧ في يناير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قسم   تنظيمي منقح ل   لتم اعداد هيك    :٧٢ إلى٧٠الفقرات  ٣- ٥
.  ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨وهو قيد االستعراض من قبل األمين العام على أساس الموارد المتاحة في الميزانية للـسنوات                

  تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت ويستعرض رئيس قسم.  ات مستوى الخدمة وال تزال ساريةوتم التوقيع على جميع اتفاق  
 .  نطاق مواصفات االتفاق إلى يومنا هذا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاألداء بشكل منتظم وقد تجاوزت خدمة قسم

 لمـسؤول  لمعلومات واالتـصاالت تكنولوجيا ا فيما يخص تعيين قسم    ١-٥ الفقرة   انظر: ٧٥ إلى   ٧٣الفقرات    ٤-٥
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتجديد عن أمن 

ومع ذلك، فقد خضع توحيد     .   تكنولوجيا المعلومات قضية عالقة     توحيد موضوعبقى   ي : الخالصة – ٧٦الفقرة    ٥-٥
ع األطراف بما في ذلـك البنـود   تكنولوجيا المعلومات للبحث والمناقشة الدقيقين، وقد تم اآلن إنجاز القضايا التي أثارها جمي        

  ومجموعة اإلدارة العليـا قبـل توحيـد مـوارد           تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   قسم /التي طلبتها بالتحديد لجنة اإلدارة    
 . تكنولوجيا المعلومات

 خطـة   الواردة في المرحلة األولى مـن دارة اإلتيجيةراإستتدعو ): ١الفقرة الفرعية   :  التوصيات – ٧٧الفقرة    ٦-٥
والهـدف  .   بشكله الحـالي    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   قسمى إعادة تنظيم    إل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  عمل  

 .من اإلدارات والمكاتب اإلقليمية تحت إدارة مركزية واحدة تكنولوجيا المعلومات المتوخى هو توحيد موارد قسم

 ومجموعة اإلدارة  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قسم / لجنة اإلدارة  استُكملت اآلن جميع البنود التي طلبتها       ٧-٥
 :وتتضمن هذه البنود على وجه التحديد ما يلي.  تكنولوجيا المعلوماتالعليا قبل توحيد 

  .اتفاقات مستوى الخدمة  •
  .جرد المشروعات التجارية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات  •
  .ولوجيا المعلومات تقييم المخاطر المتعلقة بتكن  •

، أن التغييرات التنظيمية ضرورية     األمين العام أوضح الفريق المعني بهيكل وتنظيم األمانة العامة، الذي شكله            ٨-٥
استخدام أسلوب مركـزي    وأوصى الفريق بأنه ينبغي     .  لجعل المنظمة تتماشى بشكل أفضل مع األهداف االستراتيجية الستة        

 . في المرحلة األولى من إعادة الهيكلةمات واالتصاالتتكنولوجيا المعلو أنشطة في

  تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت    اتفاقات مستوى الخدمة المبرمة بين قسم      فيما يخص  : )٢الفقرة الفرعية     ٩-٥
 ويقـوم رئـيس قـسم     .  ، فقد تم التوقيع على جميع اتفاقات مستوى الخدمة وال تزال سـارية            واألقسام األخرى واإلدارات  

وتم تنفيذ جرد   .  خدمة وقد تجاوزت الخدمة نطاق االتفاقات الموقع عليها       الرصد مستوى   ب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
 على أساس    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    الفورية والتي يقوم برصدها رئيس قسم      آرائهمخاص بالعمالء للحصول على     

 .يومي



VI-6 

 مسؤوال جديدا عن أمن تكنولوجيا المعلومات       تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   عين قسم :  )٣الفقرة الفرعية     ١٠-٥
 والـذي  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوقد قام المسؤول الجديد عن أمن .  ٢/٤/٢٠٠٧والذي باشر عمله في اإليكاو في    

وستُرسـل هـذه   .  مات واالتصاالتتكنولوجيا المعلو مسودة خطة عمل أمن باعداد واإلدارات األخرى    مع القسم ذاته  يعمل  
وبمجرد الموافقة على هذه الوثيقة، يمكن استخدامها كخطـة عامـة إلنجـاز        .  المسودة إلى جميع اإلدارات كي تستعرضها     

  .مسائل حاالت الطوارئ والمسائل األمنية

  تحديث نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٦

 المراجع الخارجي ويقدم التعليقات التاليـة الخاصـة بالتوصـيات         اتعلى استنتاج وتوصي   األمين العام    يوافق  ١-٦
  :٩٧الواردة في الفقرة 

 مجموعة رعاية المشروع مرة كل أسبوعين عندما تقوم بتسلم ومناقـشة التقريـر              تجتمع :)١ الفقرة الفرعية   ٢-٦
 وإسداء المشورة إلى مـدير      ترابطهاالمختلفة ومدى   ويتم استعراض ومناقشة المسائل     .   المشروع مديرالمرحلي المقدم من    

وعندما يثير رؤساء الفريق المسائل المتعلقة بالتنفيذ،  تناقشها االجتماعات المعقـودة بـين مجموعـة رعايـة                  .  المشروع
 .ات وتقدم إلى الفريقويتم اتخاذ القرارات والتوصي) قيد المناقشة بالمسألة المعنيةرؤساء األقسام (المشروع وأصحاب العمل 

 تجري حاليا المناقشات المتعلقة باألدوار وتصميم البرامج للمنتفعين في كـل دورة مـن               ): ٢الفقرة الفرعية     ٣-٦
 لتحديـد التركيبـة     أخيـرة وستعقد دورة   .  (Agresso)دورات التصميم المفصلة المتعلقة بالنماذج الفردية لبرنامج أجريسو         

 .ابط التي ينبغي تنفيذها في النظامالنهائية ألدوار المنتفعين، وحقوق االطالع والضو

 برنامج أجريسو نظام ألمن البيانات قابل لإلطالع عليها بجميع التركيبـات،            يوجد في   ):٣لفرعية  االفقرة  ٤-٦
وسـيتم  .  ومفصل حسب احتياجات اإليكاو المحددة في الدورات التي عقدت لمناقشة األدوات والتصميم المناسب للمنتفعـين      

برنـامج وكـذلك أنظمـتهم      ال النظام األمني لبرنامج أجريسو على المنتفعين الرئيسيين المكلفين بتسيير           حصر اإلطالع على  
 .وسيتم رصد األدوار وحقوق اإلطالع بواسطة المنتفعين الرئيسيين ومدير النظام.  االحتياطية

  — انتهى —
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