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 البيانات المالية 
 الخارجيمراجع الحسابات  ورأي
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 منظمة الطيران المدني الدولي

 من األمين العام ةممقدّ  تقاريرالجزء األول: 

 عرض

 المقدمة -١

أنشئت في شيكاغو في و  ،وكالة من الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدةالدولي (اإليكاو) منظمة الطيران المدني  ١-١
هي الهيئة الدائمة المكلفة بإدارة المبادئ المنصوص عليها في  . واإليكاواتفاقية الطيران المدني الدوليبموجب  ٧/١٢/١٩٤٤

الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وانتظامه، وكذلك حماية البيئة في مجال الطيران، وتشجع على  القواعداالتفاقية. وتحدد 
 تنفيذها.

ولديها مكاتب إقليمية في  الـيمونتر ويوجد مقرها الرئيسي في  دولة متعاقدة. ١٩١ ويبلغ عدد أعضاء االيكاو ٢-١
 .باإلضافة الى المكتب الفرعي االقليمي في بيجين بانكوك، والقاهرة، وداكار، وليما، والمكسيك العاصمة، ونيروبي وباريس

 ضم. وتالمنظمة مجلسهو دارة و اإلعمومية ومجلس الجمعية هي السيادة و الهيئة ذات ال من االيكاو تتكونو  ٣-١
ل األعمال الكاملة الجمعية العمومية ممثلين عن جميع الدول المتعاقدة، وتجتمع مرة كل ثالث سنوات، وتستعرض بشكل مفصّ 

ورة األخيرة للجمعية العمومية. للمنظمة، وتحدد السياسات الخاصة بالسنوات المقبلة وتوافق على البيانات المالية الصادرة منذ الد
  .٢٠١٣ية الثالث سنوات. وقد اجتمعت الجمعية العمومية آخر مرة في أكتوبر ث أيضا في شؤون ميزانتبحو 

دولة، من قبل الجمعية العمومية لمدة ثالث سنوات ويوجه أعمال المنظمة  ٣٦ يضموُينتخب المجلس، الذي  ٤-١
ة التدخل غير المشروع، باستمرار. ويحظى المجلس بمساعدة لجنة المالحة الجوية، ولجنة النقل الجوي، واللجنة المالية، ولجن

 المشترك لخدمات المالحة الجوية ولجنة التعاون الفني.التمويل ولجنة الموارد البشرية، ولجنة 

ون الفني، األمانة العامة خمس إدارات رئيسية هي إدارة المالحة الجوية، وٕادارة النقل الجوي، وٕادارة التعا تضمو  ٥-١
والخدمات. ويشكل فرع المالية ومكتب التقييم والمراجعة الشؤون اإلدارية وٕادارة  ةوٕادارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجي

مين األ من األمانة العامة وتقدم التقارير إلى األمين العام. أما المكاتب اإلقليمية، التي تعمل تحت إدارة الداخلية أيضا جزءاً 
االتصال مع الدول المعتمدة لديها وغيرها من المنظمات عن إقامة  المقر الرئيسي، فمسؤولة أساساً  العام الذي يعمل في

تنفيذ السياسات على المكاتب اإلقليمية  شجعوالهيئات اإلقليمية للطيران المدني واللجان اإلقليمية االقتصادية لألمم المتحدة. وت
بناء على  الفنيةوتقدم المساعدة  ةاالقليمي حة الجويةوالقرارات والقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو وخطط المال

 الطلب.

كاو للسنة المنتهية في من النظام المالي، أتشرف بأن أعرض البيانات المالية لإلي ٤-١٢ووفقا للمادة  ٦-١
النظام المالي،  الثالثة عشرة منعلى المجلس لكي ينظر فيها ويوصي الجمعية العمومية بإقرارها. وبموجب  ٣١/١٢/٢٠١٣

على المجلس والجمعية العمومية إضافة  ٢٠١٣رأي مراجع الحسابات الخارجي وتقريره عن البيانات المالية لسنة  أيضاً  ُيعرض
 .)تعليقات األمين العام (الواردة في عليها إلى التعليقات

ذه  يتجزأ من هال التي تشكل جزءاً و  المالية وكشوف المالحظة المرفقة بها لك، فإن البياناتذوما لم يقرر خالف  ٧-١
 .لكنديةالتقرير فُتعرض بآالف الدوالرات ا وهذا البيانات المالية
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 اإلبالغ المالي والسمات البارزة ألداء الميزانية -٢

 الدولية للقطاع العام المحاسبيةاعتماد المعايير 

 الدولية المحاسبية بالكامل المعايير تطّبق اإليكاو ظّلت المالية، البيانات الواردة في ١المالحظة  في بيانه ورد كما ١-٢
لمنظومة األمم المعايير المحاسبية  لتحل محل. وقد اعتمدت منظمات األمم المتحدة هذه المعايير ٢٠١٣ العام في سنة للقطاع
 مستقل، أساس وضعت على التي المحاسبية المعايير من هي مجموعة العام للقطاع الدولية المحاسبية . والمعاييرالمتحدة

 جانب من أسلوب محاسبي أفضل التام االستحقاق أساس التام". ويعتبر االستحقاق" أساس على المحاسبة اتباع وتقتضي
 اتساقتضمن  وٕارشادات تفصيلية متطلبات المعايير والخاص. وتتضمن العام القطاعين من لكل بالنسبة الدولية المنظمات

 .امقارنته لوتسهّ  المالية البيانات

 الماليةالبيانات 
 ُأعدت البيانات المالية التالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: ٢-٢

 الوضع المالي؛ البيان المالي األول: •
 األداء المالي؛ البيان المالي الثاني: •
 التغييرات في صافي األصول؛ البيان المالي الثالث: •
 التدفقات النقدية؛  لمالي الرابع:البيان ا •
 الميزانية والحسابات الفعلية.بين حسابات مقارنة ال المالي الخامس: البيان •

لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، تشمل البيانات المالية المالحظات التي تقدم األوصاف وفقا لكذلك و  ٣-٢
في البيانات.  تسجلن أالسردية والتقسيمات المتعلقة بالبنود المبينة في البيانات المالية والمعلومات عن البنود التي ال تستحق 

الجزء كما هو منصوص عليه في المعايير المحاسبية الدولية  يكاو حسبالوتشمل المالحظات أيضا عرض أهم أنشطة ا
درجان في البيانات المالية التي شملتها المراجعة. ويغطي الجزء األول األنشطة العادية الجارية مُ ن ءاجز يوجد للقطاع العام. و 

ودعمها. ويغطي الجزء الثاني أنشطة  ة لإليرادات وٕادارة برنامج التعاون الفنيللمنظمة مثل البرنامج العادي، واألنشطة المدرّ 
 .طلب من فرادى الدولاليكاو بناء على العموما ا ع مشاريع التعاون الفني، التي تديرهاجمي

 أكثردامت هذه الجداول تقدم معلومات  وال تشكل الجداول جزءا من البيانات المالية التي شملتها المراجعة. غير أنه ما ٤-٢
 .المجمعة المتعلقة بالبيانات المالية التي شملتها المراجعة، فقد ُأدرجت في الجزء الرابع من هذه الوثيقة األرقامتفصيال وتدعم 

  .٢٠١٣ وتقدم الفقرات التالية موجزا عن المعلومات الرئيسية بشأن الوضع المالي وأداء المنظمة لسنة ٥-٢

دوالر مليون  ٣٠٥،٩التي يبلغ مجموعها  األصول يقدم الوضع المالي للمنظمة. وتتكون البيان المالي األول ٦-٢
ومن  من الدوالرات الكنديةمليون  ٢٦٥،٩بمبلغ  معادالت النقديةالنقدية و السيولة في األساس من  ٣١/١٢/٢٠١٣في  كندي

. ويبلغ مجموع الخصوم من الدوالرات الكنديةمليون  ٣٢،١المقررة وغيرها من الحسابات مستحقة القبض بمبلغ  تالشتراكاا
 المسبقة المقبوضات من الدوالرات الكنديةمليون  ٢٢٩،١، حيث يمثل منها مبلغ من الدوالرات الكنديةمليون  ٣٦٤،٦

 من الدوالرات الكنديةمليون  ١٠٣،٠المخصصة في معظمها لمشاريع التعاون الفني، وجرى تدوين الخصم طويل األجل بمبلغ 
 .مع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  ٢٠١٠منذ سنة  ا البيانهذفي الستحقاقات الموظفين 

، بسبب الحاجة إلى من الدوالرات الكنديةمليون  ٥٨،٧يبين أيضا وجود عجز تراكمي بمبلغ  البيان الماليهذا  ٧-٢
تسجيل خصوم استحقاقات الموظفين بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. غير أنه نظرا ألن األصول الجارية 

التمويل حاجة إلى  هناك تكون، فمن غير المتوقع أن من الدوالرات الكنديةمليون  ٣٦،٥الخصوم الجارية بمبلغ  تتجاوز
 .تغطية العجز المتراكمقصير األجل لالاإلضافي 
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لالمتثال  ٢٠١٠منذ سنة  كبيرةتغييرات  هذا البيان . وشهد٢٠١٣األداء المالي لسنة  يقدم البيان المالي الثاني ٨-٢
نقدي فيجري تدوينها الساس األللمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. أما اإليرادات من اتفاق المشاريع المسجلة سابقا على 

أيضا للحسابات على  مطبوعاتإلى مشاريع التعاون الفني. وتسجل مبيعات ال التي تسّلماآلن استنادا إلى الخدمات والسلع 
من مليون  ٤،٣بمبلغ  . وطرأت أيضا تسوية مؤقتة إليرادات االشتراكات المقررةمطبوعاتال تسليمأساس االستحقاق، عند 

بالقيمة العادلة على األجل الطويل كما تنص  المحصلة المستحقة غلمراعاة أثر تدوين المبال ٢٠١٣ل سنة الدوالرات الكندية خال
. ويبين دوالر كنديمليون  ٢،٨قد بلغ  ٢٠١٣مجموع العجز لسنة كان العام. و  لك المعايير المحاسبية الدولية للقطاععلى ذ

 دوالر كنديمليون  ٥،٨وتشمل النفقات مبلغ   لألنشطة العادية. الجدول (ألف) العجز حسب الصندوق أو مجموعة الصناديق
مسجل في الصندوق المتجدد لتدوين نفقات استحقاقات الموظفين (استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واإلجازة 

، ٢٠١٠في سنة  ،طاع العامقبل اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للق) على أساس االستحقاق. إلى الوطن والعودةالسنوية 
 من الدوالرات الكنديةمليون  ٤،٢، ُسدد مبلغ ٢٠١٣وفي سنة   .باستخدام األساس النقديمعظم هذه االستحقاقات  تلسجّ 

 البالغفرق المقابل هذه االستحقاقات وُيعرض هذا المبلغ في الصندوق المتجدد كمصدر تمويلي من الصناديق األخرى. وُيدرج 
بين االستحقاقات المتراكمة واالستحقاقات المسددة في عجز السنة لهذا الصندوق. وتقدم  الدوالرات الكنديةمن مليون  ١،٦

) من الدوالرات الكنديةمليون  ٢،٥الفقرات التالية توضيحات عن النتائج المالية وعجز الصندوق العام للبرنامج العادي (مبلغ 
 ).من الدوالرات الكنديةمليون  ١،٠يلية (مبلغ غصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشفائض و 
مليون  ٠,٦مليون دوالر كندي)، فهو يوضحه مبلغا عجز  ٠,٣فيما يتعلق بالفائض الصافي للصناديق األخرى ( ٩-٢

مليون في  ٠,٣مليون في الصندوق المأمون و ٠,٤مليون في صندوق الحوافز، ومبالغ فائض  ٠,٧في صندوق رأس المال و
 مليون في جميع الصناديق األخرى. ٠,٩ان وأمن الطير 

 تسجلأي فائض أو عجز سنوي ألن اإليرادات  ٢٠١٣مشاريع التعاون الفني، لم تشهد سنة قطاع  وفيما يخص ١٠-٢
تكلفة إدارة  تسجلفي كل مشروع من المشاريع. و  ةعلى أساس مرحلة إنجاز المشاريع، التي ُتحدد على أساس التكاليف المتكبد

ه الرسوم اإلدارية بوصفها إيرادات في صندوق تكاليف الخدمات ذوتشغيل ودعم هذه المشاريع في كل مشروع ويدون استرداد ه
 .اإلدارية والتشغيلية

تغييرات في صافي األصول خالل السنة. وقد بلغ رصيد صافي األصول بما في ذلك ال البيان المالي الثالثيقدم  ١١-٢
رصيد صافي العجز  وكان .مليون من الدوالرات الكندية وتشّكل هذه القيمة صافي العجز التراكمي ٤٤،٨يات في بداية السنة االحتياط

هو العجز  ٢٠١٣والسبب الرئيسي لزيادة العجز التراكمي لسنة  .دوالر كنديمليون  ٥٨،٧قد بلغ  ٢٠١٣التراكمي في نهاية سنة 
 مليون دوالر كندي). ١١،٠مليون دوالر كندي) والخسارة اإلكتوارية الستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ( ٢،٨للسنة (

 ٣١/١٢/٢٠١٢في  كندي مليون دوالر ٢٤٦،٤لتغير التدفقات النقدية من مبلغ  يقدم تقسيماً  البيان المالي الرابع ١٢-٢
لك المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، فإن . وحسبما تسمح بذ٣١/١٢/٢٠١٣مليون دوالر كندي في  ٢٦٦،٠الى مبلغ 

 .الطريقة غير المباشرة المستخدمة أيضا هي الطريقة التي اعتمدتها اإليكاو في السنوات السابقة
ية. وهذا البيان فعلة (البرنامج العادي) والحسابات الرنة بين حسابات الميزانيايبين مق البيان المالي الخامس ١٣-٢

ضروري بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ألنه يجري إعداد الميزانية المعتمدة والبيانات المالية على األساس 
من  ١-١٢ المادةبة بموجب بالبيانات المالية. ويوضح هذا البيان أيضا حالة االعتمادات المطلو  ٤نفسه المبين في المالحظة 

 النظام المالي.
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 البارزة أداء الميزانية والمعالم المالية -٣

 اعتمادات البرنامج العادي

الفقرة ج) من القرار  بموجب وافقت ،٢٠١٠ سنة في السابعة والثالثين دورتها ةــــالعمومي الجمعية عقدت عندما ١-٣
 الخامس تفاصيل المالي البيان في . وترد٢٠١٣ الدوالرات الكندية لسنةمن ألف  ٩٨ ٠٦٩على اعتمادات بمبلغ  ٢٦-٣٧

 دعم واستراتيجيات االستراتيجية األهداف حسب موزعة الملتزم بها، غير واألرصدة الفعلي، واإلنفاق االعتمادات، والتحويالت
 .التنفيذ

 :الكندية الدوالرات بآالف ٢٠١٣لميزانية سنة  المالية النتائج موجز يلي وفيما ٢-٣

 ۹۸ ۰٦۹ األصلية االعتمادات

 ٥ ۲۱۲ ٢٠١٢االلتزامات المستحقة السداد عن سنة 

 ۳ ۳۰۷ ۲۰۱۲سنة   من لةالمرحّ  األموال

 )٦۳۹( انخفاض في االعتماد

 ۱۰٥ ۹٤۹ االعتمادات المنقحة المعتمدة

 )٧ ١٧٠( ۲۰۱۳ عن سنةالسداد  االلتزامات المستحقة

 )۲۰۹( األموال المرّحلة المستلمة
 )٤ ۱۱۹( السنة التاليةإلى  المرحلة األموال

 ۹٤ ٤٥۲ ٢٠١٣لسنة   المنقحة االعتمادات

من النظام المالي، وافق االمين العام على  ٧-٥للمادة  وفقاً  . ٢٠١٢المستحقة السداد عن سنة  االلتزامات ۳-۳
، وذلك أساسًا من أجل سداد االلتزامات المستحقة ٢٠١٣الستكمال االعتمادات لسنة  من الدوالرات الكنديةألف  ٥ ٢١٢مبلغ 

  . ٣١/١٢/٢٠١٢السداد عن السنة المنتهية اعتبارًا من 

ألف من  ٣ ٣٠٧من النظام المالي، وافق األمين العام على مبلغ  ٦-٥وفقًا للمادة . ٢٠١٢األموال المرّحلة من سنة  ٤-٣
، وذلك لألنشطة االلزامية واألنشطة األخرى ٢٠١٢الممولة من وفورات سنة ، ٢٠١٣الدوالرات الكندية الستكمال اعتمادات سنة 

 . ٢٠١٣الهامة بالنسبة لرسالة المنظمة التي لم ترد في ميزانية سنة 
 الذي لم يسدده ألن هذا هو المبلغ الف من الدوالرات الكندية ٦٣٩ تم تخفيض مبلغ .االنخفاض في االعتماد ٥-٣

ويشّكل هذا المبلغ الفرق بين القيمة  .كما وافق عليه المجلس، صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية الى البرنامج العادي
والقيمة  ٢٠١٣سنة  في السترداد التكاليف من الدوالرات الكندية)ألف  ١ ٢٠٢( C-DEC 197/2 في المجلس قبل المعتمدة من

 .)Doc 9955 الوثيقةمن  الرابععية (الملحق المعتمدة من قبل الجم
التسليم ال يتوقع بموجبها إال في  ، ولكن٢٠١٣سنة  في .ُ قطعت التزامات٢٠١٣ سنة عن السداد المستحقة االلتزامات ٦-٣

ألف من الدوالرات الكندية  ١ ٣٠٣بمبلغ  الموظفين مستحقات ألف من الدوالرات الكندية.  أما ٥ ٨٦٧، ُوتقدر بمبلغ ٢٠١٤سنة 
المتوقع دفعها إلى الموظفين الذين تنتهي خدماتهم في  لإلجازات واستحقاقات العودة إلى الوطن المتراكمة المنح من األساس فتتكّون في

، ))اءه، العمود (١يضًا الشكل من الدوالرات الكندية (انظر أألف  ٧ ١٧٠وبناء عليه، جرى حجز مبلغ  .٢٠١٤االيكاو في سنة 
  .٢٠١٣ات القانونية في سنة ممن النظام المالي لتسديد االلتزا ٧-٥وفقا للمادة  ٢٠١٤وترحيله إلى سنة 

ألف من الدوالرات الكندية بسبب عمليات تجديد الموظفين، وهذا  ٢٠٩لم ُينفق مبلغ . األموال المرّحلة المستلمة ٧-٣
هو الجزء الممّول من خطة الحوافز التابعة لحساب المتأخرات التي طال أمد استحقاقها. وتم إنفاق مبلغ أقل من المبلغ المعتمد 

 وق الحوافز.وأعيد الوفر الناتج عن ذلك الى صند Doc 9955بالوثيقة  ٤في المرفق 
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من النظام المالي، سمح األمين العام بتحويل االعتمادات بين أحد األهداف  ٩-٥وفقا للمادة  .التحويالت ٨-٣
االعتمادات في المائة من  ١٠أخرى بنسبة تصل إلى أو استراتيجية دعم التنفيذ إلى إلى هدف استراتيجي آخر االستراتيجية 

 االستراتيجية أو استراتيجية دعم التنفيذ التي جرى التحويل من أجلها.السنوية لكل هدف من األهداف 
 من النظام المالي، سمح األمين العام بترحيل االعتمادات ٦-٥للمادة  وفقاً .  السنة التاليةاألموال المرحلة إلى  ٩-٣

راتيجية أو تمن األهداف االسفي المائة في كل اعتماد بالنسبة لكل هدف  ١٠، بما ال يتجاوز نسبة التي لم يتم صرفها
وسُيستخدم المبلغ المرّحل أساسًا ضمن هذه الحدود.  من الدوالرات الكنديةألف  ٤ ١١٩استراتيجية دعم التنفيذ. ويندرج مبلغ 

. أما أنشطة البرنامج التي يجري ٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤نشطة التي لم تمّولها في نهاية األمر ميزانية الفترة تلك األلتمويل 
فتشمل مشاريع التنفيذ الخاص في المكاتب االقليمية وتدقيق السالمة لمصر  ٢٠١٣لها من االعتمادات غير المنفقة لسنة تموي

. وفضًال عن ذلك، سيمّول ٢٠١٤واالجتماعات (فريق عمل فريق خبراء أمن الطيران وندوة التسهيالت) التي أّجلت الى سنة 
ألمنية الدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن من أجل مساكن الموظفين في المتطلبات ا ٢٠١٣جزء من الوفورات من سنة 

داكار ونيروبي. أما أنشطة االدارة والتنظيم الممولة من االعتمادات غير المنفقة فتشمل تمويل نظام التعيين االلكتروني الجديد 
ة االلكترونية للوثائق واالستفسارات وموارد إضافية من والعقود لصيانة أغريسو وأدوات الترجمة باالستعانة بالحاسوب والشبك

 أجل مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية ومسؤول األخالقيات.
 ٩٤ ٤٥٢سنة بلغت لوالتحويالت الواردة في الفقرات السابقة، فإن االعتمادات النهائية المعتمدة ل الزياداتونتيجة  ١٠-٣

 .الكنديةمن الدوالرات ألف 
 .مقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية إليرادات ونفقات البرنامج العادي ١يقّدم الشكل  ١١-٣

 ١الشكل 

  

ميزانية 
 ۲الفعلي ۱ ۲۰۱۳

 اختالفات
سعر 

 الصرف 

الفعلي 
بسعر 
 ۳الميزانية

االلتزامات 
مستحقة 

السداد لسنة 
۲۰۱۳ 

األموال 
المرّحلة 
 الفرق المجموع المستلمة

  

)a( )b( )c( )d( 
) =b)+(c( 

)e( )f( )g( 
 =

)d)+(e)+(f( 

)h( 
) =g) - (a( 

 اإليرادات
       

$ 

 
 ۸٤ ٤٥۷ ۱ ۳۳۷ ۸۳ ۱۲۰ ۸۸ ۷۲۷ االشتراكات المقررة

  
٤٥۷ ۸٤ )۲۷۰ ٤( 

 
 إيرادات أخرى

        

 
 ٥ ۰۸۲ ٥ ۰۸۲ الصندوق الفرعي إلدرار اإليرادات

 
۰۸۲ ٥ 

  
۰۸۲ ٥ - 

 
 ٤٤۹ ۱ ٤٥٥ منوعات

 
٤٤۹ 

  
٤٤۹ )۰۰٦ ۱( 

 

السداد من صندوق تكاليف الخدمات 
 ۱ ۲۰۲ ۱ ۸٤۱ اإلدارية والتشغيلية

 
۲۰۲ ۱ 

  
۲۰۲ ۱ )٦٤۰( 

 
 ۷٥٥ ۹٦٤ نقل من حساب خطة الحوافز

 
۷٥٥ 

  
۷٥٥ )۲۱۰( 

 
 صرف العمالت فرق

 
۸۲۸ ۱ 

 
۸۲۸ ۱ 

  
۸۲۸ ۱ ۸۲۸ ۱ 

  
۰٦۹ ۹۸ ٤۳٦ ۹۲ ۳۳۷ ۱ ۷۷۳ ۹۳ - - ۷۷۳ ۹۳ )۲۹٤ ٦( 

 النفقات          
        

 
 )۱ ٥۰۰( ۸۰ ٤۸۹ ۲۰۹ ۳ ۸٦۳ ۷٦ ٤۱۷ )٤۱٦( ۷٦ ۸۳۳ ۸۱ ۹۹۰ رواتب واستحقاقات الموظفين

 
 ۱۰٦ ۳۷۹ )٤( ۳۸۳ ۷۲۱ اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها

 
٤۸٥ )۲۳٥( 

 
 ۳ ۱۹۲ ۱۱ ۸۷۳ )٤٤( ۱۱ ۹۱۷ ۱٦ ۳۲۲ النفقات التشغيلية العامة

 
۰٦٥ ۱٥ )۲٥٦ ۱( 

 
 ۳ ٤۰۳ )۱٤( ۳ ٤۱۷ ٤ ۱۳۷ السفر

  
٤۰۳ ۳ )۷۳٤( 

 
 ۸ ۲ ۱۰۳ )۹( ۲ ۱۱۲ ۲ ۳۱٦ االجتماعات

 
۱۱۱ ۲ )۲۰٥( 

 
 ۲۷٦ )٥( ۲۸۱ ٤٦٤ النفقات األخرى

  
۲۷۷ )۱۸۷( 

  
۹٤۹ ۱۰٥ ۹٤۳ ۹٤( ٤۹۱( ٤٥۲ ۹٤ ۱۷۰ ۷ ۲۰۹ ۸۳۰ ۱۰۱ )۱۱۹ ٤( 

ألف من الدوالرات  ٦٣٩ألف من الدوالرات الكندية وانخفاض قدره  ٨ ٥١٩ترحيًال (والتزامات) من السنة السابقة قدرها  ٢٠١٣المصروفات لسنة  –تتضمن الميزانية   ١
 .)C-DEC 197/2في السداد للبرنامج العادي (  الكندية

 من الجدول (ألف)، البيانات المالية.  ٢
ألف من الدوالرات الكندية بسبب تأثير معامالت بالدوالر األمريكي تم إيرادها في الميزانية بسعر  ١ ٣٣٧الميزانية قدرها ) خسارة في سعر الصرف في ١يتضمن (  ٣

 .ةمثل إعادة تقييم بنود الميزانية العمومي  ألف من الدوالرات الكندية ١ ٨٢٨) ربحًا في سعر الصرف قدره ٢دوالر كندي، و( ١،٠٣٨دوالر أمريكي =  ١،٠٠الصرف 
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في (أ)  العمودمن الدوالرات الكندية (ألف  ٩٨ ٠٦٩ : تشير الميزانية العامة بمبلغاإليرادات –توضيح الفروق  ١٢-٣
، وهي االشتراكات المقررة وفائض الصندوق ٢٠١٣ لميزانية البرنامج العادي لسنة الخمسة) إلى مصادر التمويل ١الشكل 

والتشغيلية والتحويالت من  اإلداريةمن صندوق تكاليف الخدمات  دةدالمبالغ المسالمتنوعة و الفرعي إلدرار اإليرادات واإليرادات 
مليون من  ٤،٣السداد. وبالنسبة لالشتراكات المقررة، فإن الفرق بمبلغ  ةخطة الحوافز التابعة لحساب المتأخرات المستحق

ويلة األجل. وفيما يخص اإليرادات المتنوعة، فإن انخفاض الدوالرات الكندية يتعلق بالمبلغ المخصوم لالشتراكات المستحقة ط
انخفاض أسعار  استمرار مليون من الدوالرات الكندية وهو اقّل مما كان متوقعا يعزى بشكل خاص إلى ١،٠ المقبوضات بمبلغ

 انخفاض كبير للعائدات المحققة من الفائدة. الذي نتج عنهالفائدة 

 ،١من الدوالرات الكندية (الشكل ألف  ١٠٥ ٩٤٩ تضّم الميزانية العامة التي تبلغ النفقات: –توضيح الفروق  ١٣-٣
 ٢٠١٢المرحلة من سنة والمبالغ من الدوالرات الكندية ألف  ٩٨ ٠٦٩والتي تبلغ  ٢٠١٣لسنة  األصليةاالعتمادات  (أ)) العمود

ألف من  ٦٣٩ألف من الدوالرات الكندية وانخفاض قدره  ٨٥١٩البالغة  ٢٠١٢الى جانب االلتزامات المستحقة السداد عن سنة 
وقدرها  ٢٠١٣وسيتم ترحيل الوفورات (االعتمادات غير المستخدمة) من سنة الدوالرات الكندية في السداد للبرنامج العادي. 

 . ٢٠١٤سنة  الىألف من الدوالرات الكندية  ٤ ١١٩

 من ما يلي: )c(، العمود ١تتكّون اختالفات سعر الصرف (الشكل : اختالفات سعر الصرف ١٤-٣

، ٢٠١٠بدءًا من سنة ألف من الدوالرات الكندية.  ١ ٣٣٧خسارة في سعر الصرف في الميزانية قدرها  أ) 
بالدوالر الكندي. وكان سعر يصدر جزء من فواتير الدول األعضاء بالدوالر األمريكي والجزء اآلخر 

زيادة الفواتير بالدوالر األمريكي) أقل من  عند تحرير( ١/١/٢٠١٣صرف الدوالر األمريكي والكندي في 
المقررة بمبلغ  انخفاض في مجموع  االشتراكات ادى الى مما  ٢٠١٣السعر المستخدم في إعداد ميزانية 

 من الدوالرات الكندية.  ألف ١ ٣٣٧

ألف من الدوالرات الكندية مثل إعادة تقييم بنود الميزانية  ١ ٨٢٨صافي في سعر الصرف وقدره الربح ال ب) 
 العمومية.

الفعلي  لإلنفاق ألف من الدوالرات الكندية) ٤٩١(ربح قدره  الصرفالصافي في سعر  وتّم تخصيص هذا الفرق 
ويظهر االنفاق الشامل كما اعيد احتسابه وفقًا لسعر الصرف المستخدم في  .بسعر صرف الميزانية احتسابه إعادةبغية 

أي الفرق بين الميزانية  ،تسوية الوفورات المدرجة في الميزانية وعلى هذا النحو، جرت .دال) العمود( ١في الشكل ،الميزانية
 .)(hالعمود  -١، بالشكل السليم كما هو مبين في الشكل والنفقات الفعلية 

 العمالت عن واإلبالغالمقررة  االشتراكات

فيما يخص سنة   الكندي بالدوالر التقديرية الدخل مصادر من وغيرها األعضاء الدول على االشتراكات ددتحُ  ١٥-٣
 المتبقي والربع الكندي بالدوالر أرباع ةثثال ددسسي حيث العملتين نظام تطبيق جري، ٢٠١٠. وفي سنة ٢٠٠٩وسنة  ٢٠٠٨
 التابعة والصناديق والحسابات المعتمدة الميزانيات بين المقارنة ولتسهيل االتساق من المزيد ولتأمين ي. األمريك بالدوالر

 التغيير ذلك ويسري. بعد وما ٢٠١٠سنة  عن الكندي بالدوالر المالية البيانات وتقدم الكندي بالدوالر المعامالت تحرر للمنظمة،
المرتبطة  ٢الواردة في القطاع  الصناديق بينما ،١بالنسبة لألنشطة العادية الواردة في القطاع  للمنظمة المملوكة الصناديق على

، ٢٠١٣بمشاريع التعاون الفني فمسجلة بالدوالر األمريكي، غير أنها ُتعرض بالدوالر الكندي في البيانات المالية. وخالل سنة 
من الدوالرات  ١،٠٦٧ و الدوالرات الكندية في بداية السنةمن  ٠،٩٩٣ ر الكندي مقابل الدوالر األمريكيبلغت تقلبات الدوال
 الكندية في نهايتها.
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 المقررة والتبرعات األخرى شتراكاتالا

من الدوالرات الكندية، وبقي رصيد ألف  ٧٣ ٧٧٨بلغ مجموعها  ةاشتراكات مقرر  ٢٠١٣تلقت المنظمة في سنة  ١٦-٣
من الدوالرات الكندية مستحق السداد في نهاية السنة مقابل االشتراكات المقررة للسنة الجارية. وفي بداية ألف  ١٣ ٦٦٤بمبلغ 

والسنوات السابقة؛  ٢٠١٢من الدوالرات الكندية عن سنة ألف  ١٣ ٠٠١السنة بلغت المستحقات الواجب تحصيلها من الدول 
من الدوالرات الكندية. وبلغت ألف  ٨ ٦٨٠بح الرصيد المتبقي من الدوالرات الكندية، فأصألف  ٤ ٣٢١وتسلمت المنظمة 

(بما في  ٣١/١٢/٢٠١٣ألف من الدوالرات الكندية في  ٢٢ ٣٤٥االشتراكات الواجب تسلمها عن جميع السنوات ما مجموعه 
ت األمريكية ألف من الدوالرات الكندية عنصر اشتراكات بالدوالرا ٢٢ ٣٤٥ويشمل مبلغ  ذلك صندوق رأس المال العامل).

 ٢٣ ١٣٨من الدوالرات الكندية بلغ عائده من رصيد االشتراكات الواجب تسّلمها والمعاد تقييمها  ١,٠٦٧محّول بسعر الصرف 
وترد تفاصيل االشتراكات في الجدول (ج) من الجزء الثالث بهذه الوثيقة. وبلغ متوسط النسبة المئوية  ألف من الدوالرات الكندية.

حالة أنصبة االشتراكات  ٢في المائة. ويبين الشكل  ٩٢،٣٥اردة عن آخر أربع سنوات بالنسبة لقيمة االشتراكات لالشتراكات الو 
  .٢٠٠٧مستحقة القبض في نهاية كل سنة مند سنة 

 

 ٢الشكل 

 ديسمبر ٣١في  األعضاءمن الدول االشتراكات المستحقة 

 
ــالمستحق االشتراكات بين من ١٧-٣ ــ ــة السداد وقدرهـ ــ ــ مبلغ كان  ٣١/١٢/٢٠١٣من الدوالرات الكندية في ألف  ٢٣ ١٣٨ا ـ

المجلس. ويقدم الشكل التالي تفصيل عن األنصبة المستحقة بآالف  في ممثلة دوالً  من الدوالرات الكندية يخصألف  ١١ ٣٠٠
 الدوالرات الكندية، حسب مجموعة الدول.
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 ٣الشكل 
عدد الدول  

في سنة 
٢٠١٣ 

 المبلغ مستحق
السداد في 

٣١/١٢/٢٠١٣ 

عدد الدول 
في سنة 
٢٠١٢ 

المبلغ مستحق 
السداد في 

٣١/١٢/٢٠١٢ 
س للتخلص من متأخراتها خالل المجموعة ألف: الدول التي أبرمت اتفاقات مع المجل

 .سنواتعدة 
۱۲ ۱٥۰ ۳ ۱٦٤٤ ٤ ۳ 

المجموعة باء: الدول التي لديها اشتراكات متأخرة السداد لمدة ثالث سنوات كاملة أو 
 .ولم تبرم اتفاقات مع المجلس للتخلص من متأخراتها أكثر

۱٦ ٥۲۳ ٥ ۱٤ ۸۹۰ ٤ 

داد لفترة تقل عن ثالث سنوات المجموعة جيم: الدول التي لديها اشتراكات متأخرة الس
 كاملة.

۱۱ ۹۰۹ ۱ ۲۸ ۳٤۱ ۳ 

 ٦۲٥ ۲۰ ۱۱ ۹۱۱ ۲۰ .المجموعة دال: الدول التي لديها اشتراكات مستحقة السداد للسنة الجارية فقط
 ۱۲ ٥۰۰ ۷٦ ۲۲ ٥۹۳ ٥۸ .المجموع الفرعي

 ٥٠١ - ٥٤٥ - .جمهورية يوغوسالفيا االشتراكية االتحادية السابقة

 ۱۳ ۰۰۱ ۷٦ ۲۳ ۱۳۸ ٥۸ .مجموع االشتراكات مستحقة السداد

 تلزم االتفاقاات المتأخرة على أقساط سنوية. وتدولة اتفاقات لدفع االشتراك ١٢، أبرمت ٣١/١٢/٢٠١٣وفي  ١٨-٣
هذه الدول بدفع اشتراك السنة الجارية وكذلك قسط سنوي من االشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة. والمالحظة الواردة في 

 .  ٣١/١٢/٢٠١٣لدول التي لم تمتثل لشروط اتفاقاتها في الجدول (جيم) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة، تبين ا
ويرد أدناه بآالف الدوالرات الكندية موجز عن االشتراكات الرئيسية (*) المتلقاة للبرنامج العادي والصناديق  ١٩-٣

 .٢٠١٣لسنة األخرى في الجزء األول 
 ٤الشكل 

  
 االشتراكات العينية

االشتراكات النقدية 
 والعينية

  
   االشتراكات 
 المجموع أمن الطيران (المباني) المتلقاة العضوالدولة 

     
 ٢٥ ٠٨٢ ٥٠ ٢٢ ٨٠٤ ٢ ٢٢٨ كندا

 ١٢ ٥٦٣ ١ ٦٣٩ - ١٠ ٩٢٤ الواليات المتحدة األمريكية
 ٧ ٩٣٨ ٣ - ٧ ٩٣٥ اليابان
 ٥ ٧٣٦ ٣ - ٥ ٧٣٣ ألمانيا

 ٥ ١٩٢ ٢٢٨ - ٤ ٩٦٤ المملكة المتحدة
 ٥ ٠٥٤ ٢٠٤ ٥٥٠ ٤ ٣٠٠ فرنسا

 ٣ ٥٤٨ - - ٣ ٥٤٨ الصين
 ٣ ٠٨٢ ٦ - ٣ ٠٧٦ إيطاليا
 ٢ ١٦٧ ٨ - ٢ ١٥٩ إسبانيا

 ٢ ١٠٦ - - ٢ ١٠٦ جمهورية كوريا
 ١ ٧٣٦ - ١ ٢٩٩ ٤٣٧ تايلند

 ١ ٦٢١ ٤ - ١ ٦١٧ هولندا
 ٧٥ ٨٢٥ ٢ ١٤٥  ٢٤ ٦٥٣ ٤٩ ٠٢٧ المجموع

 اشتراك. ١٢كبر (*) أ

، بما في ذلك تلك المتعلقة بالموظفين المعارين ٢٠١٣الدوالرات الكندية في سنة آالف ب مجموع النفقاترد أدناه ي ٢٠-٣
 ، حسب الهدف االستراتيجي واستراتيجية دعم التنفيذ وغيرها من األنشطة.مجاناً المقدمة  لمبانيوا
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 ٥الشكل 

 المجموع األخرى استراتيجيات دعم التنفيذ البيئة األمن السالمة 

 ٩٤ ٩٤٣ - ٤٥ ٩٣٩ ١١ ٩٥٢ ١١ ١٧٤ ٢٥ ٨٧٨ العاديةالميزانية 
وصــــناديق األنشــــطة  الطوعيــــةالصــــناديق 

 العادية األخرى
٢٧ ٤٦٣ ٣ ٩٢٤ ١٧ ٦٨٢ ١٤٦ ٤ ٠٩٨ ١ ٦١٣ 

 ٢٥ ٣٨٥ - ٢٥ ٣٨٥ - - - المباني
       )١الموظفون المعارون(عينا) (

 ٥٠ - - - ٥٠ - كندا
 ٨٩٣ - ٤٤٢ - ١١٣ ٣٣٨ الصين
 ١ ٢٧٥ - ٢٧٧ - ٢٠٤ ٧٩٤ فرنسا

 ١٦٨ - ١٦٢ - ٦ - ايطاليا
 ٩٢ - ٩٢ - - - كوريا

 ٢٩٠ - ٩٢ - - ١٩٨ ماليزيا
 ١٨ - - - ١٨ - العربية السعوديةالمملكة 
 ٧٥٣ - ٣٥٦ - - ٣٩٧ سنغافورة

 ١٤١ - - - ٤٤ ٩٧ تركيا
 ١٦ - - - ١٦ - الواليات المتحدة

 ١ ٤٨٩ - ٢١٦ ٢١١ ٧٢٧ ٣٣٥ األخرى
 ٥ ١٨٥ - ١ ٦٣٧ ٢١١ ١ ١٧٨ ٢ ١٥٩ الفرعي للموظفين المعارينالمجموع 

 ١٥٢ ٩٧٦ ٣ ٩٢٤ ٩٠ ٦٤٣ ١٢ ٣٠٩ ١٦ ٤٥٠ ٢٩ ٦٥٠ مجموع النفقات

 حسب الترتيب األبجدي. اشتراكات ١٠): أكبر ١(

 الفائض النقدي

ات في صافي األصول ييتضمن الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة الفائض التراكمي باستثناء االحتياط ٢١-٣
 رصيد صندوقطرح ب. و مليون من الدوالرات الكندية ٥،٢ بمبلغ ٣١/١٢/٢٠١٣فيما يخص ميزانية البرنامج العادي في 

مليون  ٢٣،١وقيمتها  األعضاءاالشتراكات قيد التحصيل من الدول مليون من الدوالرات الكندية و  ٦،٤رأسمال العامل وقيمته ال
لمًا بأن هناك مبلغًا ع، ٣١/١٢/٢٠١٣في  من الدوالرات الكنديةمليون  ٢٤،٣بلغ بم حدث عجز نقدي ،من الدوالرات الكندية

واالعتمادات  ٢٠١٣سنة عن قد سّجل كفائض محجوز لتمويل االلتزامات المستحقة السداد  كندي دوالرمليون  ١١،٣قيمته 
  .٢٠١٤المرحلة الى سنة 

 الفرعي إلدرار اإليراداتصندوق ال

في سنة  من الدوالرات الكنديةألف  ٥ ٩٨٣بمبلغ  تشغيلياً  اً الصندوق الفرعي إلدرار اإليرادات فائض سجل ٢٢-٣
ألف من  ٧١٤ألف من الدوالرات الكندية في البرنامج العادي ودفع  ٥ ٠٨٢سداد المساهمة المطلوبة بمبلغ  بعد. و ٢٠١٣

 ألف من الدوالرات الكندية. ١٨٧الصافي هو ، فإن الفائض الدوالرات الكندية من الفائض المتراكم

بما في ذلك  وفيما يلي ملّخص إيرادات ونفقات الصندوق الفرعي إلدرار اإليرادات حسب األنشطة التجارية ٢٣-٣
 بآالف الدوالرات الكندية. صندوق متجر السوق الحّرة
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 ٦الشكل 
 الفائض النفقات اإليرادات 

 ٤ ٥٩٢ ٣ ٨٢٨ ٨ ٤٢٠ تراخيص البضائع الخطرة) باستثناءالمطبوعات والتوزيع والطباعة (
 ٢٩٥ ٢ ٦٣٢ ٢ ٩٢٧ لوفود وخدمات المؤتمرات واإليجارا

(بمـا فـي ذلـك تـرخيص البضـائع  اتفاقـات التـراخيص والشـراكات فـي اإلحصـاءات
 الخطرة)

٩٩١ ٤٤٦ ١ ٤٣٧ 

 ٨٠٥ ٦٢٧ ١ ٤٣٢ األحداث والمنتديات

 ٩ ١ ١٤٢ ١ ١٥١ التدريب
 ٣٢٥ ٦١٩ ٩٤٤ الدوريات

 ١٣٠ ٤٩١ ٦٢١ متجر السوق الحّرة
 ٣٧٦ ٤٥ ٤٢١ المواقع على اإلنترنت

 )١ ٤٥٩( ١ ٦٦٦ ٢٠٧ اإلدارة المتعلقة بالصندوق الفرعي إلدرار اإليرادات 
 )٨١( ١٦٩ ٨٨ مجاالت المنتجات الجديدة

 ٥ ٩٨٣ ١١ ٦٦٥ ١٧ ٦٤٨ المجموع الفرعي
 - )٢٨٦( )٢٨٦( إلدرار اإليرادات الفرعيحذف التحصيل المشترك الخاص بالصندوق 

 ٥ ٩٨٣ ١١ ٣٧٩ ١٧ ٣٦٢ المجموع
 )٥ ٠٨٢( ٥ ٠٨٢ - المبلغ المحّول الى البرنامج العادي

 )٧١٤( ٧١٤ - المدفوعات من الفائض المتراكم
 ١٨٧ ١٧ ١٧٥ ١٧ ٣٦٢ الصافي المجموع

الكندية وذلك قبل المساهمة في البرنامج العادي والمدفوعات التي تم عرض مقارنة الميزانية في الشكل أدناه بآالف الدوالرات  ٢٤-٣
 أجريت من الفائض المتراكم.

 ٧الشكل 

 الفرق الميزانية الفعلية المبالغ 
 )١ ٢١٤( ١٨ ٥٧٦ ١٧ ٣٦٢ االيرادات

 ١ ١٩٧ ١٢ ٥٧٦ ١١ ٣٧٩ النفقات

 )١٧( ٦ ٠٠٠ ٥ ٩٨٣ الفائض

في حين كانت االيرادات والنفقات مختلفة عن الميزانية داخل كل نشاط تجاري، إال أن الفائض التشغيلي الفعلي  ٢٥-٣
ألف من الدوالرات الكندية المنصوص عليه  ٦ ٠٠٠ألف من الدوالرات الكندية كان قريبًا جدًا من الرقم  ٥ ٩٨٣االجمالي البالغ 

في  ٩٩,٧في المائة من إيراداته المنصوص عليها في الميزانية و ٩٣,٥ر اإليرادات في الميزانية. وحقق الصندوق الفرعي إلدرا
 المائة من فائضه المنصوص عليه في الميزانية.

 تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية صندوق

التعاون الفني، أنشئ صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية لتغطية التكاليف اإلدارية والتشغيلية لبرنامج  ٢٦-٣
ل على مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وخدمات  ويمّول هذا الصندوق في المقام األول من تكاليف الدعم التي ُتحصَّ
مشتريات الطيران المدني، ومشاريع الصندوق االئتماني ومشاريع اتفاقات الخدمات اإلدارية. وترد النتائج المالية الخاصة 

خدمات اإلدارية والتشغيلية في الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة ويتضمن الشكل التالي مقارنة بصندوق تكاليف ال
 لنفقاته الفعلية والتقديرية بآالف الدوالرات الكندية.
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 ٨الشكل 
 ٢٠١٣١ تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية لسنة صندوقونفقات ميزانية 

 
االعتمادات  

المقدمة إلى 
 2الجمعية العمومية

الميزانية المنقحة  
 ٣ ٢٠١٣ لسنة

النفقات/اإليرادات  
الفعلية لسنة 

٢٠١٣ 

رصيد الميزانية  
 المنقحة

  )٢٥(  ٨ ٣٤٠  ٨ ٣١٥  ١١ ٦٢٥ نفقات البرنامج الرئيسياالعتمادات/

2B٩ ٤٧٩  ٨ ٦٩١   اإليرادات    

    ١ ١٣٩  ٣٧٦   الزيادة(النقصان) في اإليرادات عن النفقات

 تستثني صندوق الكفاءة والفعالية الخاص بإدارة التعاون الفني.  -١
 (الدورة السابعة والثالثون). ٢٠١٠أقرتها الجمعية العمومية في سنة  -٢
 .C-WP/14061)( ٢٠٠أحاط بها المجلس علمًا في دورته  -٣

كما أشير سابقا، وافقت الجمعية العمومية على تقديرات الميزانية اإلرشادية (النفقات) لصندوق تكاليف الخدمات  ٢٧-٣
من  ٥-٩. وخالل هذه السنة، ووفقـا للمادة ٢٠١٣ من الدوالرات الكندية للسنة الماليةألف  ١١ ٦٢٥اإلدارية والتشغيلية بمبلغ 

ــ(النفقات) في ورق ٢٠١٣ة ـــــــة سنــــة لتقديـرات ميزانيـــات مستحدثــام على المجلس معلومــــــــي، عرض األمين العـــــالنظام المال ة ــــ
من الدوالرات الكندية وبلغت اإليرادات ألف  ٨ ٣١٥فبلغت  ٢٠١٣. أما النفقات التقديرية المنقحة لسنة C-WP/14061العمل 

 .من الدوالرات الكنديةألف  ٨ ٦٩١التقديرية 
من الدوالرات الكندية في إيرادات صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  ألف ٧٨٨بمبلغ  فائضهناك  ٢٨-٣

مشاريع  الزيادة الطفيفة في متوسط معدل تكلفة الدعم المطبق على تنفيذبالمقارنة مع الميزانية، ويعزى ذلك في المقام األول إلى 
 تكاليف الموظفينتجاوزت . وبالنسبة للنفقات، ٢٠١٣مليون من الدوالرات األمريكية في سنة  ١٣٧،٢التعاون الفني بمبلغ 

ألف  ٧٦٣إجمالي بمبلغ  إيجابيمن الدوالرات الكندية مما اّدى الى تباين  ألف ٢٥ المبلغ المنصوص عليه في الميزانية بمبلغ
 .من الدوالرات الكندية في اإليرادات والنفقات

ل التالي تقريرا عن اتجاه الفائض السنوي (العجز) خالل العشر سنوات الماضية بماليين الدوالرات ويقدم الشك ٢٩-٣
 الكندية. 

 ٩الشكل 

 ديسمبر ٣١الفائض والعجز في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في 
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والثالثين للجمعية العمومية، بإحالة مسألة تقاسم التكاليف السابعة وقد أوصت اللجنة اإلدارية، خالل انعقاد الدورة  ٣٠-٣
باالستناد الى بين البرنامج العادي وبرنامج التعاون الفني إلى المجلس كي يستعرضها. وقد نظر المجلس في هذه المسالة 

من صندوق تكاليف  من الدوالرات الكندية ليسترده البرنامج العادي سنوياً  ١ ٢٠٢ ١١٧استقصاء زمني، ووافق على مبلغ 
(أي  ٢٠١٣-٢٠١١الخدمات اإلدارية والتشغيلية من أجل دعم البرنامج العادي المتصل مباشرة بالمشاريع لباقي الفترة الثالثية 

 ).٢٠١٣و ٢٠١٢

يحظى  لإليكاودائم ر إدارة التعاون الفني شؤون برنامج التعاون الفني، وهو نشاط . تسيّ برنامج التعاون الفني ٣١-٣
والسياسات واإلجراءات الصادرة عن لالنظمة يكمل دور البرنامج العادي من خالل دعم الدول األعضاء في تنفيذها  كمابأولوية 
. وبفضل هذا البرنامج، تقدم اإليكاو طيفا من الخدمات ١٧-٣٦كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العمومية ، اإليكاو

مساعدة المقدمة إلى الدول الستعراض هيكل وتنظيم المؤسسات الوطنية للطيران المدني، على نطاق واسع، بما في ذلك ال
وتحديث الهياكل األساسية والخدمات للمطارات ، وتسهيل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتعزيز القواعد والتوصيات الدولية 

ن عمليات تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة لإليكاو، وخطط المالحة الجوية ودعم اإلجراءات الوقائية الناشئة ع
 .الجوية والبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران

واتخذت اإليكاو إجراءات بغرض تعزيز كفاءة إدارة التعاون الفني وجودة الخدمات، والضوابط التشغيلية والمالية  ٣٢-٣
 إدارة طبقت، ٢٠١١وبدءًا من سنة هداف االستراتيجية لإليكاو. شيا مع األاوتحسين مستوى منهجيات عمل هذه اإلدارة تم

قسم المشتريات  في )٢٠٠٨:٩٠٠١شروط المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ايزو  على المعتمدنظام إدارة الجودة التعاون الفّني 
وقد أسهمت .  ٢٠١٣في سنة  ةالشهادلديها على ووحدة دعم األعمال قسم العمليات الميدانية  بأنه تم حصوللديها، علمًا 

العمليات المحّسنة في التقدم الكبير في أداء برنامج التعاون الفني ونتائج صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية لسنة 
  .٢٠١٤كملها في سنة أدارة بلإل بالنسبةالشهادة  الحصول على هذهومن المتوقع . ٢٠١٣

الى  ٢٠١٣من  للسنواتوُأعدت خطة إدارية تتعلق بإدارة التعاون الفني بالتنسيق الوثيق مع لجنة التعاون الفني،  ٣٣-٣
أنشطة برنامج جودة و  ، تحدد المرامي واالستراتيجيات التي يتعين اتباعها خالل هذه الفترة بهدف تحسين االدارة والكفاءة٢٠١٥

لوضع المالي لصندوق تكاليف الخدمات ل ذل جهود مستمرة لضمان التحسين المستدامااليكاو للتعاون الفني. وبالتالي، تُب
اإلدارية والتشغيلية بواسطة استعراض الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون الفني، ومستويات الموظفين ووفورات التكاليف وتدابير 

 الكفاءة. 
الحكومات والجهات المانحة وتشكل مشاريع التعاون الفني واحدة من األنشطة الرئيسية للمنظمة. وتمول المشاريع  ٣٤-٣

. وتقدم ٢٠١٣ مليون من الدوالرات الكندية في سنة ١٣٢،٩التدفقات الداخلة والخارجة للموارد المالية بمبلغ إجمالي كانت و  ،األخرى
زء الرابع من هذه الوثيقة  مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه المشاريع، والواردة بإيجاز في األشكال الجداول من (دال) إلى (واو) من الج

 التالية بماليين الدوالرات الكندية.
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 مسؤولية اإلدارة -٤

ُيلزم األمين العام بموجب النظام المالي بالحفاظ على سجالت المحاسبة عند الضرورة وتقديم البيانات المالية 
الوضع  -السنوية وفقا للمعايير المحاسبية التي اعتمدتها منظمات األمم المتحدة. وهذه البيانات المالية هي البيان المالي األول 

بيان التغييرات في صافي األصول، والبيان المالي  –يان األداء المالي، والبيان المالي الثالث ب –المالي، والبيان المالي الثاني 
الميزانية والحسابات الفعلية. وتتضمن هذه بين حسابات مقارنة البيان  –بيان التدفقات النقدية، والبيان المالي الخامس –الرابع 

 الوثيقة حالة االعتمادات (الصندوق العام للبرنامج العادي) واالئتمانات التي لم تقر الجمعية العمومية بإدراجها في الميزانية. 

يير المحاسبية وتتولى اإلدارة مسؤولية إعداد وسالمة البيانات المالية. وقد ُأعدت هذه البيانات المالية وفقا للمعا
الدولية للقطاع العام، وتشمل بالضرورة مبالغ معينة تستند إلى أفضل تقديرات وآراء اإلدارة. وتتماشى المعلومات المالية الواردة 

 المالية التي شملتها المراجعة. وترى اإلدارة أن البيانات المالية تشكل بوضوح تفي هذه الوثيقة مع المعلومات الواردة في البيانا
الوضع المالي للمنظمة، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية وترد المعلومات المبينة في جميع أجزاء هذه الوثيقة وفقا ألحكام النظام 

 المالي لإليكاو.  
وتقوم المنظمة في إطار االضطالع بمسؤوليتها بالحفاظ على الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية لضمان 
موثوقية المعلومات المالية وحماية األصول. وتخضع نظم المراقبة الداخلية للمراجعة الداخلية والخارجية. وقد دقق مراجع 

لك المالحظات، ويوضح تقريره المرفق نطاق مراجعته ورأيه في البيانات الحسابات الخارجي في البيانات المالية، بما في ذ
 المالية. 

ويتولى المجلس مسؤولية النظر في البيانات المالية وتوصية الجمعية العمومية بإقرارها ويتمتع بسلطة طلب إدخال 
 تعديالت على هذه البيانات بعد إصدارها من قبل األمين العام.

 مالية لمنظمة الطيران المدني الدولي، أشهد بصحة البيانات المالية الواردة في هذه الوثيقة.وبوصفي رئيس فرع ال 

 راوول باال 
 رئيس فرع المالية  

يكاو، المرفق بالبيانات المالية المالي لالبوصفي األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، أعتمد هذا التقرير  
  .٢٠١٣ والجداول لعام

 نجامانريمون ب 
 األمين العام 

 
 ا، كندليامونتر 
 ٣١/٣/٢٠١٤في  
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 بيان المراقبة الداخلية
٢٠١٣ 

 نطاق المسؤولية

بصفتي األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (االيكاو)، ووفقًا للمسؤولية المنوطة بي و، خاصة، المادة الحادية 
 الحفاظ على نظام سليم للمراقبة الداخلية.عشرة من النظام المالي، فإنني خاضع للمساءلة عن 

 الغرض من نظام المراقبة الداخلية

تهدف المراقبة الداخلية الى تقليل وٕادارة بدًال عن إزالة خطر االخفاق في تحقيق غايات المنظمة وأهدافها والسياسات  
ي تستند الى عملية جارية تهدف الى تحديد المتصلة بها. ولذلك، يمكنها أن توفر ضمانًا معقوًال وليس مطلقًا للفعالية. وه

 المخاطر الرئيسية وتقييم طبيعة ومدى تلك المخاطر وٕادارتها بكفاءة وفعالية.

المراقبة الداخلية هي عملية تتأثر بالهيئات الرئاسية واألمين العام وكبار االداريين والموظفين اآلخرين، وتهدف الى  
 المراقبة الداخلية العامة التالية:توفير ضمان معقول بشأن تحقيق أهداف 

 فعالية وكفاءة العمليات؛ •
 حماية الممتلكات؛ •
 موثوقية تقديم التقارير المالية؛ •
 االمتثال لألنظمة والقواعد القابلة للتطبيق. •

وهكذا، على مستوى تشغيلي، فإن نظام االيكاو للمراقبة الداخلية ليس مجرد سياسة أو إجراء يتم اتخاذه في أوقات  
عينة، بل باألحرى يتم تشغيله باستمرار على جميع المستويات داخل المنظمة عن طريق عمليات مراقبة داخلية لضمان تحقيق م

 األهداف المذكورة آنفًا.

 القدرة على معالجة الخطر

كاو إلدارة ، نشر إطار مفاهيمي للمراقبة الداخلية يتضمن نظامًا إلدارة الخطر. ونهج االي٢٠١٢بدأت االيكاو في سنة  
 الخطر هو عملية متكاملة ومنهجية تحدد وتخفف وترصد وتنقل أهم األحداث الخطرة على المنظمة.

بصفتي األمين العام للمنظمة، أرأس مجموعة من كبار االداريين تتولى المسؤولية الشاملة عن تحديد وتقييم المخاطر  
للمنظمة، التي تقوم برصدها عن كثب هيئة رئاسية مستديمة، هي مجلس المرتبطة بتنفيذ البرامج والمشاريع والعمليات الشاملة 

االيكاو. والمجموعة مسؤولة عن تهيئة بيئة المراقبة وتوفير االنضباط والبنية من أجل تحقيق األهداف األولية لنظام المراقبة 
 الداخلية.

 إطار الخطر والمراقبة الداخلية

 لداخلية ما يلي:يتضمن إطار المنظمة للخطر والمراقبة ا 

 ؛الحدوث تحديد المخاطر المصّنفة وفقًا لمجاالت األنشطة والمالءمة والتأثير وٕامكان •
لدّي من كبار االداريين المكّلفين بتنفيذ إجراءات التخفيف  إنشاء هيئة الستعراض إدارة الخطر تتألف من َمن •

لمعالجة المخاطر الكبرى ووضع إطار متكامل إلدارة الخطر وتقوية ثقافة إدارة الخطر واالضطالع بانتظام 
بإعادة تقييم المخاطر ومستويات تحّمل المنظمة في ضوء البيئة المتطورة. ووثائق المخاطر وٕاجراءات التخفيف 

 تخذة والمزمع اتخاذها موجزة في سجالت المخاطر.الم
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تم تصميم "إطار نظام مراقبة داخلية" شامل لضمان أن أهداف المنظمة تحقَّق بكفاءة عن طريق وضع معايير مستندة  
لمتحدة. ، التي تمّثل أفضل ممارسة تعتمدها منظمات عديدة لألمم ا)COSOالى لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي (

وتدعم اإلطار طائفة من التأكيدات التي صادق عليها إداريون كبار وطائفة من السياسات واإلجراءات والعمليات المدعومة بقيم 
 أخالقية مالئمة.

عالوة على ذلك، فإن كبار االداريين لدّي وشخصي ملتزمون بتحسين مستمر للبرنامج لتعزيز نظام المراقبة الداخلية  
 بأكملها.في المنظمة 

 استعراض الفعالية

 استعراضي لفعالية نظام الضوابط الداخلية يستنير أساسًا بما يلي: 

كبار االداريين لدّي، وخاصة مديرو االدارات ورؤساء المكاتب الذين يؤدون أدوارًا هامة وهم عرضة للمساءلة  •
المعهود بها إليهم. وتعتمد قنوات  عن النتائج المتوقعة واألداء ومراقبة أنشطة اداراتهم/مكاتبهم والموارد

المعلومات بصفة رئيسية على االجتماعات الدورية التي يعقدها فريق كبار االداريين وفريق كبار إداريين األمانة 
، تم تحديد مسائل المراقبة، الى جانب ٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ٣١بأكمله. وبالنسبة للسنة المنتهية في 

طريق عملية تقييم ذاتي وكذلك تطبيق أفضل الممارسات، حسبما أكدته الشهادة  اإلجراءات العالجية، عن
 ؛الشخصية المكتوبة من كبار االداريين لديّ 

تقدَّم إلّي أيضًا تقارير مكتب التقييم والمراجعة الداخلية بشأن عمليات المراجعة الداخلية والتقييم والخدمات  •
معلومات مستقلة وموضوعية عن مالءمة وفعالية نظام المنظمة االستشارية التي أعتمد عليها. وتشمل هذه 

 للضوابط الداخلية وفعالية البرنامج، الى جانب التوصيات بالتحسين؛
اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة، التي يتمثل غرضها في إسداء المشورة لي وللمجلس بشأن إدارة المخاطر  •

 ؛بها من مهام المراقبةوالضوابط المالية والداخلية وما يرتبط 
مستشار األخالقيات، الذي يقدم النصيحة السّرية والمشورة الى المنظمة وموظفيها بشأن األخالقيات ومعايير  •

السلوك، ويعزز الوعي األخالقي والسلوك المسؤول في التعامل مع اإلحاالت المتعلقة بادعاءات السلوك غير 
 األخالقي، بما في ذلك تضارب المصالح؛

 تقارير وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة األمم المتحدة بشأن المسائل المنطبقة على االيكاو؛ •
 مالحظات المجلس وقراراته. •

 مسائل المراقبة الهامة

. ومع ذلك، ٢٠١٣بعد استعراضي إلطار المراقبة الداخلية، ال توجد مسائل مراقبة داخلية هامة لالبالغ عنها لسنة  
بالنسبة لبعض األقسام تشمل المزيد من التوثيق لإلجراءات واألنظمة وتعالج أوجه النقص  ٢٠١٤لسنة  توجد تحسينات مخططة

 . ٢٠١٣في التدريب التي ُحّددت خالل سنة 

تدعم إطار المراقبة الداخلية وثيقة حّية سيتم تحديثها وتخضع للتحسين بمرور الوقت. وكبار اإلداريين لدّي وشخصي  
أوجه ضعف في الضوابط الداخلية المحددة وبتحسين مستمر للبرنامج لتعزيز نظام المراقبة الداخلية في  ملتزمون بمعالجة أي

 المنظمة بأكملها.
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 البيان

كما سبق أن لوحظ آنفًا، فإن المراقبة الداخلية الفعالة، كيفما كانت جيدة التصميم، فيها قيود كامنة بما في ذلك إمكان  
ال يمكن أن توّفر سوى ضمان معقول. وفضًال عن هذا، وبسبب التغيرات في الظروف، فإن فعالية التحايل عليها و، لذلك، 

 المراقبة الداخلية قد تتفاوت بمرور الوقت.

استنادًا الى ما تقدم، أستنتج بأفضل ما لدّي من معرفة ومعلومات، أن االيكاو قامت بتشغيل أنظمة مرضية للمراقبة  
 وحتى تاريخ الموافقة على البيانات المالية. ٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ٣١في  الداخلية للسنة المنتهية

 

 
 
 
 
 ريمون بنجامان 
 األمين العام 
 
 مونتريـال، كندا 
 ٢٠١٤آذار/مارس  ٣١ 
 





 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخارجيرأي مراجع الحسابات  الثاني: الجزء
  





 

 
 

 

 
0B– الجمهورية الفرنسية — 

 1Bدائرة الحسابات 

 ٢٠١٤ذار/مارس آ ٣١باريس،  الرئيس األول
 

 إلى الجمعية العمومية
 لمنظمة الطيران المدني الدولي

 

 رأي مدقق الحسابات

 

االثنــي عشــر شــهرا المنتهيــة فــي  ) عــن فتــرةيكــاولقــد استعرضــنا البيانــات الماليــة لمنظمــة الطيــران المــدني الــدولي (اال
، وبيـــان األداء المـــالي، وبيـــان الســـيولة ٣١/١٢/٢٠١٣ليـــة بيـــان الوضـــع المـــالي بتـــاريخ . وتشـــمل البيانـــات الما٣١/١٢/٢٠١٣

 ٣١/١٢/٢٠١٣غ الفعليــة للفتــرة المنتهيــة فــي النقديــة، وبيــان التغييــرات فــي األصــول الصــافية، وبيــان مقارنــة بــين الميزانيــة والمبــال
بعــد المالحظــات، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي  ةول المبّينــاوالجــد الحظــات تشــمل ملخــص السياســات الحســابية ومعلومــات أخــرى.وم

 .تعرض الموقف المالي وبيان أداء الصناديق ال تشكل جزءًا من البيانات المالية ولم تتم مراجعتها حسابياً 

، فـإن األمـين يكـاومـن النظـام المـالي لال ١٢ بالمـادة مـن اتفاقيـة شـيكاغو وعمـال ٦١وفي نطاق اإلطـار العـام للمـادة 
مســؤول عــن إعــداد وتقــديم البيانــات الماليــة. وتتوافــق هــذه البيانــات مــع المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام.  يكــاوالعــام لال

الماليـة وتقـديمها بالشـكل الصـحيح، وتشمل هذه المسؤولية تصميم، وتنفيذ ورصد إجراءات المراقبة الداخلية لكفالة إعداد البيانـات 
خاليــة مــن بيانــات هامــة خاطئــة، نتيجــة عمليــات تزويــر أو خطــأ. وتشــمل هــذه المســؤولية أيضــا وضــع تقــديرات حســابية معقولــة 

 مكيفة وفق الظروف.

وفقـا للمعـايير  عملية التدقيق. وقد أنجزنا تـدقيقنا إلىوتقضي مسؤوليتنا بإبداء رأينا في هذه البيانات المالية باالستناد 
. وتتطلب هذه المعـايير منـا االمتثـال للقواعـد األخالقيـة وتخطـيط عمليـات التـدقيق وتنفيـذها مـن (ISA)الدولية لمراجعة الحسابات 

 أجل الحصول على ضمانة معقولة بأن البيانات المالية خالية من األخطاء المادية.

جمــع أدلــة تــدقيق تتعلــق بالمبــالغ والمعلومــات الــواردة فــي وتقضــي عمليــة تــدقيق الحســابات بتنفيــذ إجــراءات تــدقيق ل
جانــب تقيــيم  إلــىالــرأي المهنــي لمراجــع الحســابات الخــارجي،  إلــىالبيانــات الماليــة. ويســتند تصــميم إجــراءات مراجعــة الحســابات 

تقيــيم للمخــاطر، يأخــذ مخــاطر إحتــواء البيانــات الماليــة علــى إفــادات خاطئــة هامــة، نتيجــة التزويــر أو الخطــأ. وفــي ســياق هــذا ال
فــي االعتبــار المراقبــة الداخليــة القائمــة بمجملهــا، المتعلقــة بإعــداد وتقــديم البيانــات الماليــة، مــن أجــل مراجــع الحســابات الخــارجي 

تصميم إجراءات تدقيق مناسبة وليس إلبداء الرأي في المراقبة الداخلية. وتقضي عملية التدقيق أيضا بتقييم مدى مالءمـة طريقـة 
 حساب المتبعة وصحة البيانات المالية ومعقولية تقدير الحسابات الهامة.ال
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 وباعتقادنا أن أدلة عملية المراجعة الحسابية التي تم جمعها كافية ومناسبة لتشكل أساسا معقوال نبني عليه رأينا.

كـانون  ٣١فـي  يكـاولال مراجعتنـا الحسـابية، تعطـي البيانـات الماليـة صـورة عادلـة عـن الوضـع المـالي إلىوباالستناد 
االثنــي عشــر شــهرا  فضــال عــن األداء المــالي، والســيولة النقديــة ومقارنــة الميزانيــة مــع المبــالغ الفعليــة لفتــرة ٢٠١٣األول/ديســمبر 

 وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ٣١/١٢/٢٠١٣المنتهية في 

 

 

 

 (توقيع) 
 ديدييه ميغو

 
 



 
 

 

 الجزء الثالث: البيانات المالية





III - 1 
 

 

20132012مالحظات

األصول

األصول الجارية
 379 246 972 2.1265النقدية والمعادالت النقدية

2.213 597 4 725 
 408 13 012 2.315المستحقات والسلف

 121 1 070 2.41المخزونات
 065 2 374 2.32األخرى

298 025 267 698 

األصول غير الجارية
2.23 058 6 116 

 464  442 2.3المستحقات والسلف
 726 3 300 2.53الممتلكات والمنشآت والمعدات

 193 1 050 2.61األصول غير المادية

7 850 11 499 

 197 279 875 305مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
 828 208 075 2.8229المتحصالت المسبقة

 720 18 298 2.926الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
 669 4 700 2.104استحقاقات الموظفين

 608 1 443 2.111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

261 516 233 825 

الخصوم غير الجارية
 217 90 045 2.10103استحقاقات الموظفين

103 045 90 217 

 042 324 561 364مجموع الخصوم

صافي األصول
( 487 48)( 073 53)2.12العجز المتراكم

 642 3( 613 5)2.12االحتياطيات

( 845 44)( 686 58)صافي األصول (العجز المتراكم الصافي)

 197 279 875 305مجموع الخصوم وصافي األصول

المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتجزأ منها.

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان األول
بيان الوضع المالي
في 31/12/2013

(بآالف الدوالرات الكندية)

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
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20132012مالحظة

اإليرادات

132 667105 3.2132االشتراكات في اتفاقات المشاريع
205 12084 3.283االشتراكات المقررة

133 94913 3.214األنشطة األخرى المدرة لاليرادات
755 2156 8التبرعات األخرى

 211  182 ايرادات الرسوم االدارية
014 0082 3.25اإليرادات األخرى

450 141211 244مجموع اإليرادات

  النفقات

3.3140 539133 575
3.374 15053 579

189 73417 3.316نفقات التشغيل العامة
657 6268 3.38السفر

162 2731 2االجتماعات
553 0832 2التدريب

241 5162 32فرق سعر الصرف

95 921218 246مجموع النفقات

(506 7)(780 2)عجز السنة

لمالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتجزأ منها.   

البيان الثاني

منظمة الطيران المدني الدولي

رواتب واستحقاقات الموظفين
اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها

بيان األداء المالي

عن السنة المنتهية في 2013/12/31

(بآالف الدوالرات الكندية)



 
 

 

مالحظة
العجز 
االحتياطياتالمتراكم

صافي األصول 
(صافي العجز 

المتراكم)

(845 44)642 3(487 48)الرصيد في 2012/12/31

 تحركات أرصدة الصناديق واالحتياطيات في عام 2013

 770 2(770 2)2.12التغير في  الرصيد المرحل

(997 10)(997 10) 2.10االرباح /(الخسائر) االكتوارية

(964 )964         2.12عمليات إعادة التصنيف والتحويالت األخرى

(64 )(64 )         2.12التغير في تسوية الترجمة

(780 2) (780 2)عجز السنة

(841 13)  (255 9)    (586 4)مجموع التحركات خالل السنة

 

(58 686)(613 5)(073 53)الرصيد في 31/12/ 2013 

  المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتجزأ منها.
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منظمة الطيران المدني الدولي

البيان الثالث

بيان التغييرات في صافي االصول

للسنة المنتهية في 2013/12/31

(بآالف الدوالرات الكندية)

 



 
 

 

  

20132012مالحظة

السيولة النقدية الناجمة عن  األنشطة التشغيلية:

(506 7)(780 2)عجز السنة
036 1(872 8)2.2الزيادة (النقصان) في االشتراكات المستحقة

(355 2)(347 3)2.3الزيادة (النقصان) في المبالغ المستحقة والسُلف

(169  ) 51  2.4الزيادة (النقصان) في المخزونات
(130  )(309  )2.3الزيادة (النقصان) في األصول األخرى

(535  )058 2.23الزيادة (النقصان) في االشتراكات المستحقة غير الجارية (صافي الخصم)

 32   22  2.3الزيادة (النقصان) في المبالغ المستحقة والسلف غير الجارية

270 24659 2.820الزيادة (النقصان) في المقبوضات المسبقة

(634  )320 2.99الزيادة (النقصان) في الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

 609   30  2.10الزيادة (النقصان) في استحقاقات الموظفين في األجل القصير

 211  (165  )2.11الزيادة (النقصان) في اعتمادات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات 

400 82811 2.1012الزيادة (النقصان) في استحقاقات الموظفين في األجل الطويل

(337 7)(997 10)2.10االرباح (الخسائر) االكتوارية المبينة في االحتياطيات

(741  )(797  )ايرادات أسعار الفائدة

006 3001 1االستهالك واإلهالك

 56  (64  )تسوية الترجمة بالعمالت األجنبية

213 52754 19صافي التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية الناجمة عن أنشطة االستثمار:

(921 1)(731  )2,6&2,5اكتساب الممتلكات والمنشآت والمعدات واالصوب غير المادية

 741   797  ايرادات أسعار الفائدة

(180 1) 66  صافي السيولة النقدية الناجمة عن أنشطة االستثمار

صافي السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة المالية

(47  )التحويالت من صافي االصول الى الخصوم والتحويالت االخرى

(47  )صافي السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة المالية

986 59352 19صافي الزيادة (النقصان) في النقدية ومعادالت النقدية

393 379193 246النقدية ومعادالت النقدية في بداية السنة

379 972246 265النقدية ومعادالت النقدية في نهاية السنة

المالحظات المرافقة للبيانات تشكّل جزءاً ال يتجزاْ منها

  

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان الرابع
بيان التدفقات المالية

عن السنة المنتهية في 2013/12/31

(بآالف الدوالرات الكندية)



 
 

 

التزاماتمرحّلة الىالتحويالت بينالمرحّلة20132013نقصان فيالمرحّلة من2013المبلغ األصلي

بسعر الصرففرق سعر الصرف2013السنة الالحقة باألهداف االستراتيجيةالمستلم دااللتزاماتاالعتماداتاالعتمادات جالسنة السابقة بااللتزاماتA37-26الهدف االستراتيجي/

في الميزانيةفي الميزانية 2المجموعالمنقّحةواستراتيجيات دعم التنفيذ هـالمستحقةأقبل التحويالتالمستحقةأاستراتيجية دعم التنفيذ

0 671 25(207 )878 67125 25(623 )40 (105 )(129 1)487 27(9 )251 444 8011 25السالمة

0 059 11(114 )174 05911 11(361 )(331 2)(63 )(448 )262 14(5 )54 271 942 13األمن

حماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل 
0 867 11(85 )952 86711 11(229 )(789 )(42 )(527 )454 13(4 )456 640 362 12الجوي

0 598 48(406 )004 59849 48(213 1)(080 3)(209 )(104 2)203 55(18 )761 355 1052 52المجموع الفرعي

0 279 22(32 )311 27922 22(136 2)105 2(342 2)652 24(147 )834 397 5681 22دعم البرنامج

0 145 16(41 )186 14516 16(571 )369 1(182 2)530 17(468 )471 0981 4291 15التنظيم واالدارة
 0

0 430 7(12 )442 4307 7(199 )(394 )(541 )564 8(6 )241 362 967 7التنظيم واالدارة - الهيئات الحاكمة

0 854 45(85 )939 85445 45(906 2)080 03 (065 5)746 50(621 )546 8572 9642 45المجموع الفرعي

0 452 94(491 )943 45294 94(119 4)0 (209 )(170 7)949 105(639 )307 2123 0695 98المجموع

أ  اعتمدها األمين العام. القواعد المالية 5.6 و5.7.

ب  اعتمدها األمين العام. القاعدة المالية 5.7.

 د 0.2 مليون غير المنفقة نقلها إلى خطة الحوافز للمتأخرات القديمة المعلقة

هـ اعتمدها األمين العام بموجب القاعدة المالية 2.9

2.Exchange differences: (1) $1.337 million budget exchange loss due to impact of US dollar transactions budgeted at USD1.00 = CAD 1.038;  and (2) $1.828 million net currency exchange gain, such as  the revaluation of balance sheet items 

المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتجزأ منها.

                                                 منظمة الطيران المدني الدولي
III-5      

البيان الخامس
الصندوق العام للبرنامج العادي

بيان الفرق بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية
عن الفترة المنتهية في 31/12/2013

(بآالف الدوالرات الكندية)

.(C-DEC197/2) 192 ج اعتمدها المجلس لتسديد مبلغ قيمته 1.2 مليون من الدوالرات عوضا عن 1.7 مليون من الدوالرات في دورته

1 ترد النفقات بغير الدوالر الكندي بسعر صرف األمم المتحدة

النفقات1االعتمادات

الرصيد
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 منظمة الطيران المدني الدولي
 مالحظات على البيانات المالية 

٣١/١٢/٢٠١٣ 
 ةيالمحاسبسياسات ال :١المالحظة 

 أساس اإلعداد
لمعايير المحاسبية ُأعدت البيانات المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي على أساس االستحقاق المحاسبي وفقا ل -١

 . ١/١/٢٠١٠وقد تم تطبيق هذه المعايير منذ  .الدولية للقطاع العام
األحكام االنتقالية  اسُتخدمت، للمرة األولى العاممعايير المحاسبية الدولية للقطاع ال استخداموحسبما هو مسموح به في  -٢

) بما في ذلك تلك الخاضعة لعقود إيجار ١٧والمنشآت والمعدات (المعيار المحاسبي  تاألولي للممتلكا التسجيلبغية 
في مالحظات البيانات المالية، بل في المالحظات  األصولوال تظهر هذه   .١/١/٢٠١٠قبل تاريخ  مبرمةمالية 
 لبيانات المالية لغرض اإلعالم.على ا

هذه البيانات، يتمثل أساس القياس المستخدم في إعداد البيانات المالية في التكلفة ما لم ُينص على خالف ذلك في و  -٣
 المستهلكة. 

 ويجري إعداد بيان التدفق النقدي (البيان المالي الرابع) باستخدام الطريقة غير المباشرة. -٤
والعملة المعمول بها في األنشطة العادية لإليكاو هي . كنديهي الدوالر ال اإلبالغفي  اإليكاو والعملة المستخدمة في -٥

الدوالر الكندي. أما العملة المعمول بها في مشاريع التعاون الفني فهي الدوالر األمريكي ألن هذه األنشطة تنفذ عموما 
وغير الدوالر األمريكي بالنسبة لمشاريع التعاون الفني، ، يكندوتترجم المعامالت بغير الدوالر البالدوالر األمريكي. 

النقدية في األمم المتحدة وقت إجراء المعاملة. وتترجم األصول والخصوم المعمول به  السائد الصرف سعر إلى
السائد الصرف سعر إلى بالنسبة لمشاريع التعاون الفني، األمريكي الكندي، وغير الدوالر بعمالت غير الدوالر 

، الذي يقترب بشكل معقول من السعر الحالي. وُتحسب بنهاية السنة اإلقفالفي األمم المتحدة عند عمول به الم
الفروق الناجمة عن ترجمة أنشطة مشاريع التعاون الفني  باستثناءالمكاسب والخسائر الناجمة في بيان األداء المالي 

 .والتي تظهر في االحتياطيات في بيان الوضع المالي عرض البيان الماليألغراض  إلى الدوالر الكندي
 معادالت النقديةالنقدية و 

 واإليداعات قصيرة األجل. بنوكة، والنقدية المودعة في المتاحالنقدية ال معادالتتشمل النقدية و  -٦
 مع مراعاة الحصيلة الفعلية.تراكمها عند ُتحسب إيرادات الفوائد  -٧

 المالية األدوات
المالية عندما تصبح اإليكاو طرفا في األحكام التعاقدية للصك إلى حين انقضاء حقوق (أو التزامات)  األدواتُتحسب  -٨

 تلقي (لسداد) التدفقات النقدية من هذه األصول (الخصوم) أو إحالتها (سدادها).
سواق النشطة. تعتبر المبالغ المستحقة أصوال مالية غير مشتقة مع مدفوعات ثابتة أو محددة غير المعلنة في األ -٩

وتشمل المبالغ المستحقة االشتراكات مستحقة القبض نقدا والمبالغ المستحقة األخرى. وُتحدد المبالغ المستحقة طويلة 
 األجل، بما في ذلك أنصبة االشتراكات مستحقة القبض، كتكلفة مستهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

جميع الخصوم  تسجلسلفا، فإن جميع الخصوم مشتقة من المعامالت التبادلية. و  باستثناء أنصبة االشتراكات المتلقاة -١٠
المالية غير المشتقة في البداية بالقيمة العادلة وتقاس، عند الضرور، في وقت الحق كتكلفة مستهلكة باستخدام طريقة 

 معدل الفائدة الفعلي.  
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 المخزونات

في نهاية الفترة المالية باعتبارها عمليات جرد. وتحدد  متاحةومتجر السوق الحرة ال مطبوعاتُتسجل البنود المتعلقة بال -١١
تكلفة وتكلفة االستبدال الحالي، أيهما أقل وتحدد قيمة عمليات جرد متجر السوق ال بحسب قيمة  مطبوعاتقيمة ال

 الحرة بقيمة التكلفة وصافي القيمة التي يمكن تحقيقها، ايهما أقل.

قابلة للبيع أو التوزيع. وتمثل  مطبوعاتتكلفة الشراء والتكاليف األخرى المكبدة في جعل ال مطبوعاتالوتشمل تكلفة  -١٢
 تكلفة بنود متجر السوق الحرة سعر الشراء. وُتحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.

   الداخلية وذلك عند إعدادها. اضر غوغيرها من الوثائق المستخدمة لأل مطبوعاتُتسجل ال -١٣

 المستحقات واإليرادات

. وتمثل هذه االشتراكات اإليرادات من المعامالت غير التبادلية المدونة األعضاءتمثل االشتراكات التزاما قانونيا للدول  -١٤
السنة التي ُحّصلت فيها االشتراكات المقررة. وتتمثل االشتراكات المتعلقة بأنشطة مشاريع التعاون الفني في  بداية في

ناتجة عن المعامالت التبادلية المدّونة وفقًا التفاقيات موقعة ما بين االيكاو والمساهمين والتي تتحدد اإليرادات ال
بمرحلة االنجاز على أساس تسليم البضائع أو تقديم الخدمات. وقد تعتبر االيكاو في بعض الحاالت اّنه يتم تقييمً ذلك 

في  أما التبرعات األخرى والمتمثلة عموماً  .ناسبة للمشاريعفضل بواسطة جدول المدفوعات التابع للعقود المأبشكل 
، إذ قد بوصفها إيرادات عندما تؤكد عليها الجهات المانحة كتابًة، أو عند تسّلمها تسجلالمعامالت غير التبادلية ف

أما تعتبر االيكاو أن أفضل طريقة لتسجيلها هو حسب المدفوعات التدريجية بناء على عقود هذه المشاريع.  
تسجيلها كإيرادات عندما تؤكدها كتابة الجهات المانحة أو ويتم المساهمات األخرى، فهي عادة معامالت غير تبادلية 

 عند استالمها.

وترد الرسوم اإلدارية المستردة بخصوص مشاريع التعاون الفني في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  -١٥
اإليرادات من الرسوم  تسجلوبوصفها نفقات في المشاريع المعنية. ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، 

 اس مرحلة اإلنجاز. وتقدر مرحلة اإلنجاز على النحو التالي:اإلدارية التي تحققها مشاريع التعاون الفني على اس

 ١٠إصدارأمر شراء المعدات ويدون الجزء المتبقي بنسبة لغاية نسبة تسعين في المائة من الرسوم تدريجيا�  تسجل 
 تسلم هذه المعدات؛ عندفي المائة 

  ،الرسوم اإلدارية على اساس التكلفة المتكبدة. تسجلفيما يخص الخدمات 

االيكاو بخمسين في المائة من الفوائد حيث تحتفظ  ٢٠١١الفوائد في سنة إيرادات اقية جديدة حول تقاسم فتّم ادراج ات -١٦
 .ألف دوالرأمريكي ١٠٠التي يتجاوز رصيدها الشهري المرجح المشروع  أموالايداع  على

 .القبض فتتمثل في المستحقات والسلفإليرادات األخرى في المعامالت التبادلية أما األرصدة مستحقة fوتتمثل  -١٧

كات المستحقة بوصفها صافي المخصصات المرتبطة بتخفيضات إيرادات االشتراكات، والحسابات ار وترد االشت -١٨
 المشكوك فيها واالستهالك (الخصم):

  تمثل مخصصات التخفيضات في إيرادات التبرعات تخفيضات االشتراكات المستحقة واإليرادات عندما يصبح
 مويل غير ضروري من جانب المشروع الذي توجه إليه االشتاركات أو غير متاح بخالف ذلك؛الت

  تستند مخصصات الحسابات المشكوك فيها بشأن االشتراكات المقررة إلى التجرية التاريخية واألحداث التي من
 غير قادرة على الوفاء بالتزامها؛ األعضاءشأنها أن توحي بأن الدولة 

 ات المستحقة طويلة األجل المخصومة الرصيد المتبقي لالشتراكات المقررة التي أبرمت الدول بشأنها تمثل االشتراك
اتفاقات للتخلص من متأخراتها خالل فترة سنوات. ويسري الخصم أيضا على عدد من االشتراكات المستحقة األخرى 
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وهذه المبالغ المستحقة مبينة بالتكلفة  رات.طويلة األجل مع مراعاة احتمال إبرام هذه االتفاقات للتخلص من المتأخ
 المستهلكة (المخصومة) باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية ولذلك فهي ُتعرض صافية من الخصم المتراكم.

وترد االشتراكات العينية بالقيمة العادلة. أما البضائع الممنوحة التي تدعم بشكل مباشر العمليات واألنشطة المعتمدة  -١٩
الخدمات المقدمة بالمجان في الحسابات، غير أنها ترد  تسجلفي الحسابات. وال  تسجلا بصورة موثوقة فويمكن قياسه

 .في المالحظات على البيانات المالية لغرض اإلعالم. وتشمل هذه االشتاركات استخدام المباني، والنقل والموظفين

 الممتلكات والمنشآت والمعدات

والمعدات بالقيمة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر بسسب األعطاب. تسجل الممتلكات والمنشآت  -٢٠
وُيحتسب االستهالك للممتلكات والمنشآت والمعدات على امتداد العمر المفيد التقديري باستخدام طريقة الخط المستقيم، باستثناء ما 

 تقديري لفئات الممتلكات والمنشآت والمعدات هو كالتالي:يتعلق باألرض التي ال تخضع لالستهالك. والعمر المفيد ال
 

 

 

 

 
 

من الدوالرات آالف  ٣حدًا أدنى قدره  ساوت تكلفتها أو تجاوزتتا ممتلكات والمنشآت والمعدات إذوتجري رسملة ال -٢١
يجري دوريًا استعراض مستوى ألف من الدوالرات الكندية في حالة تحسينات العقارات المستأجرة. و  ٢٥ومبلغ  الكندية

وتخضع لالستهالك على امتداد العمر المفيد المتبقي تحدد قيمة تحسينات العقارات المستأجرة بتكلفتها و  الحد األدنى.
 للتحسينات أو امتداد عقد اإليجار، أيهما أقل.

 تسجلوتجري عمليات استعراض األعطاب بالنسبة لجميع الممتلكات والمنشآت والمعدات مرة كل سنة على األقل و  -٢٢
تقادم وتدهور الممتلكات والمنشآت أي خسائر بسبب األعطاب في بيان األداء المالي. وتشمل مؤشرات األعطاب 

والمعدات وكذلك التدفقات النقدية التي تحققها الممتلكات والمنشآت والمعدات والمستخدمة إلدرار اإليرادات من 
 األنشطة التجارية.

 الماديةاألصول غير 
ناجمة عن أعطاب.  ُتسجل األصول غير المادية بالتكلفة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر -٢٣

ويتطلب تدوين األصول غير المادية استيفاء المعايير الصارمة بحيث يمكن تحديدها، وخاضعة لمراقبة اإليكاو 
وباعتبارها تشكل منافع اقتصادية مساهمة في المستقبل أو إمكانيات للخدمات يمكن قياسها بصورة موثوقة. ويمكن 

 ٥دت أيضا معايير محددة الستبعاد البنود المكتسبة بتكلفة تقل عن مبلغ أيضا مراعاة العمر المفيد المتبقي. وُاع
في   ألف من الدوالرات الكندية لألصول الموضوعة داخليا بسبب الصعوبة ٢٥آالف من الدوالرات الكندية، ومبلغ 

رسملتها. وحسبما إجراء قياس محدد لتكاليف التشغيل والبحث الداخلية التي ينبغي تخصيصها والتكاليف التي ينبغي 
هو مسموح به بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، جرى تطبيق هذه القاعدة الحقا اعتبارا من تاريخ 

١/١/٢٠١٠ . 

ويقدم االستهالك خالل العمر المفيد التقديري باستخدام طريقة الخط المستقيم. وفيما يلي العمر المفيد التقديري  -٢٤
 لألصول غير المادية:

 العمر المفيد التقديري (بالسنوات) الفئات

 ٥٠-٥ المباني
 ٥-٣ تكنولوجيات المعلومات والمعدات المكتبية

 ١٢-٥ األثاث والتجهيزات والتركيبات المكتبية
 ٧-٣ الماكينات

 ١٠-٣ المركبات اآللية
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 العمر المفيد التقديري (بالسنوات) الفئة
 ٦-٣ البرمجيات المشتراة خارجيا
 ٦-٣ البرامج الموضوعة داخليا

 ٦-٢ التراخيص والحقوق وغيرها
 ١٠-٣ حقوق النشر

 التراخيص والحقوق وحقوق النشر خالل فترات التراخيص والحقوق وحقوق النشر. ُتستهلكو  -٢٥

تقادم األصول غير المادية وتدهورها وكذلك التدفقات النقدية الناشئة عن األصول غير  عطاباألوتشمل مؤشرات  -٢٦
 المادية عند استخدامها لتحقيق اإليرادات من أحد األنشطة التجارية.

 المقبوضات المسبقة

ّون االيرادات التبرعات التي يتم الحصول عليها قبل تنفيذ مشاريع التعاون الفني يتم تسجيلها كمقبوضات مسبقة. وُتد -٢٧
عند الوفاء بشروط المتبرعين، وبصفة عامة عند قيام االيكاو بتقديم خدمات أو عند تسليم السلع للمشروع وفقًا لشروط 

 االتفاق بين المتبرعين والمنظمة.

تلمة ُتدرج في المقبوضات المسبقة أرصدة التبرعات غير المستخدمة التي يتعين إعادتها الى المتبرعين واألموال المس -٢٨
 قبل أن تقوم االيكاو بتقديم خدمات أو بتسليم سلع الى أطراف ثالثة.

 ُتعرض ضمن المقبوضات المسبقة االشتراكات المستلمة من الدول األعضاء قبل السنة التي تتعلق بها. -٢٩

 الموظفين استحقاقات

 استحقاقات الموظفين التالية: فئات تسجل االيكاو -٣٠

  شهرا بعد نهاية فترة المحاسبة التي يقدم فيها  ١٢خالل  المستحقة السداداستحقاقات الموظفين قصيرة األجل
 الموظفون الخدمة ذات الصلة؛

 ؛مثل فوائد التأمين الصحي بعد الخدمة االستحقاقات بعد إنهاء الخدمة 

 ؛األخرى طويلة األجل الموظفين استحقاقات  

 .استحقاقات إنهاء الخدمة 

، الذي أنشأته الجمعية لصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةافي  هي منظمة عضو مشاركة اإليكاو -٣١
. وصندوق العامة لألمم المتحدة لتقديم استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل بذلك من استحقاقات الى الموظفين

(ب) من الئحة ٣و محدد في المادة وحسب ما هالمعاشات هو خطة استحقاقات محددة وممولة من أرباب عمل عديدين. 
الصندوق، ُيفتح باب العضوية في الصندوق للوكاالت المتخصصة وألي منظمة حكومية دولية أخرى تشارك في النظام 

 المشترك للرواتب والبدالت وغيرها من شروط الخدمة لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة.

وارية المرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين للمنظمات األخرى المشاركة تعّرض الخطة المنظمات المشاركة للمخاطر االكت -٣٢
في الصندوق، والنتيجة هي أنه ال يوجد أساس متسق وموثوق لتخصيص االلتزام وأصول الخطة والتكاليف للمنظمات 

مم المتحدة، شأنهما شأن المنفردة المشاركة في الخطة. وليس االيكاو والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األ
المنظمات األخرى المشاركة في الصندوق، في وضع يسمح لهما بتحديد حصة االيكاو التناسبية من االلتزام المحدد 
باالستحقاقات وأصول الخطة والتكاليف المتصلة بالخطة بما يكفي من الموثوقية لألغراض المحاسبية. ومن ثم تناولت 
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. وُتدوَّن مساهمات ٢٥انت خطة محددة لالشتراكات تمشيًا مع متطلبات المعيار المحاسبي االيكاو هذه الخطة كما لو ك
 االيكاو في الخطة خالل الفترة المالية بوصفها نفقات في بيان األداء المالي.

تدّون االيكاو المكاسب والخسائر االكتوارية المتصلة بفوائد التأمين الصحي بعد الخدمة في حساب احتياطي.  -٣٣
، يمكن تدوين المكاسب أو الخسائر االكتوارية لالستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة ٢٥وجب المعيار المحاسبي وبم

بمرور الوقت باتباع نهج االحتياطيات. وفي إطار نهج االحتياطيات، ترد المكاسب/الخسائر االكتوارية تحت صافي 
في اإلمكانية المعقولة لمراجعة المكاسب/الخسائر األصول وال تسجل بوصفها إيرادات أو نفقات كي يتسنى النظر 

بمرور الوقت. وبالنسبة لالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة مثل االجازة السنوية ومستحقات العودة الى 
 الوطن، تسجل المكاسب والخسائر االكتوارية بطريقة مباشرة وترد في بيان األداء المالي.

 طارئةالمخصصات وااللتزامات ال

 حالي نتيجة األحداث السابقة قانوني أو بّناء وُخصصت اعتمادات للخصوم والرسوم المقبلة حيث لدى اإليكاو التزام -٣٤
 .وعندما يمكن تقدير المبلغ بصورة موثوقة من المحتمل أن تضطر اإليكاو لتسوية هذا االلتزام عندما يكون

التدوين فيما يخص الخصوم، في المالحظات على البيانات المالية وترد االلتزامات األخرى، التي ال تستوفي معايير  -٣٥
من حدث مستقبلي غير مؤكد  أكثرا طارئة عندما يجري تأكيد وجودها بوقوع أو عدم وقوع حدث أو بوصفها خصوم

 .والتي ال تخضع بالكامل لمراقبة اإليكاو

 ومحاسبة الصناديق اإلبالغ عن القطاعات

من األنشطة التي التي تبلغ عنها المعلومات المالية بشكل منفصل بغية تقييم األداء القطاع هو مجموعة متميزة  -٣٦
األخير للكيان في تحقيق أهدافه والتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد في المستقبل. وتصنف اإليكاو جميع 

يع التعاون الفني. وتبلغ ) أنشطة مشار ٢) األنشطة العادية ١المشاريع، والعمليات وأنشطة الصناديق إلى قطاعين: 
اإليكاو عن معامالت كل قطاع خالل الفترة المالية، واألرصدة الموجودة في نهاية الفترة. وتستند الرسوم فيما بين 

 القطاعات إلى اتفاقات المشاريع.
وتخصص الصندوق كيان محاسبي ذاتي الموازنة يجري إنشاؤه لتغطية المعامالت لغرض معين أو غاية محددة.  -٣٧

أو حدود خاصة. ويجري إعداد  قيودلصناديق لغرض تنفيذ انشطة معينة أو تحقيق أهداف محددة وفقا للوائح أو ا
البيانات المالية على اساس محاسبة الصندوق، مع إبراز في نهاية الفترة الوضع الموحد لجميع صناديق اإليكاو. 

 .توتمثل أرصدة الصناديق الحصيلة المتراكمة لإليرادات والنفقا
وصندوق رأس المال العامل للبرنامج العادي، والحسابات والصناديق  يشمل الصندوق العام قطاع األنشطة العادية -٣٨

الخاصة التي تدار ألغراض سالمة الطيران وأمنه والبيئة وغيرها من األنشطة المساندة للمنظمة. ويمكن تقديم 
العادي للصندوق العام في السنة المالية التالية بموجب شروط االعتمادات غير المستخدمة المعتمدة لميزانية البرنامج 

من النظام  ١-٧ المادةمعينة. وتنشئ الجمعية العمومية أو المجلس الصناديق المحددة والحسابات الخاصة بموجب 
المالية كات الخاصة أو النقود المخصصة ألنشطة محددة، حيث يمكن تقديم أرصدتها إلى الفترة االمالي السيما لالشتر 

الالحقة. وتتشكل مصادر التمويل الرئيسية لهذا القطاع من االشتراكات المقررة، وأنشطة إدرار اإليرادات، وغيرها من 
    التبرعات والرسوم اإلدارية.

 يشمل الصناديق أو مجموعات الصناديق التالية: العاديةقطاع األنشطة  -٣٩
وفقا لجداول  األعضاءيمول من االشتراكات المقررة من الدول الصندوق العام  يشملصندوق الميزانية العادية  •

االشتراكات التي تحددها الجمعية العمومية، واإليرادات المتنوعة، وفائض الصندوق الفرعي إلدرار اإليرادات، 
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، الذي أنشأته الجمعية العمومية لتقديم السلف (القابلة للسداد) عند صندوق رأس المال العاملوالسلف من 
 األعضاءكات من الدول اضرورة إلى الصندوق العام من أجل تمويل اعتمادات الميزانية إلى حين تلقي االشتر ال
  الصناديق األخرى في حاالت معينة.الى و 

الممتلكات، والمنشآت والمعدات  وانخفاض قيمة واستهالك المنشأ بغرض تسجيل مقتنيات صندوق رأس المال •
 .العاديةلألنشطة واألصول غير المادية 

المنشأ بغرض تسجيل المعامالت المتعلقة بالتأمين الصحي بعد إنهاء الخدمة بما في ذلك الصندوق المتجدد  •
الخصوم غير الممولة وغيرها من الخصوم المحددة من أجل تقديم المعامالت بشكل منفصل داخل قطاع 

 األنشطة العادية.

ظ باألنشطة المدرة لإليرادات واسترداد التكاليف في صندوق المنشأ لالحتفاالصندوق الفرعي إلدرار اإليرادات  •
 المادةواحد. وينشئ االمين العام الحسابات والصناديق الخاصة ضمن الصندوق الفرعي إلدرار اإليرادات بموجب 

يرادات والنفقات المتعلقة بأنشطة التمويل الذاتي. ويمكن تحويل أي من النظام المالي لتسجيل جميع اال ٢-٧
ئض ال يتوقع االلتزام به أو إنفاقه إلى الصندوق العام ويمكن تقديم األرصدة إلى الفترة المالية الالحقة. وتتشكل فا

 مصادر التمويل الرئيسية لهذا القطاع من مبيعات المطبوعات والبيانات والخدمات.

من النظام المالي. ويسترد هذا  ٤-٩ المادةالمنشأ بموجب صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  •
الصندوق تكاليف إدارة وتشغيل ودعم مشاريع التعاون الفني. وٕاذا ما شهد تشغيل هذا الصندوق في نهاية سنة 
معينة عجزا ماليا، فينبغي تغطية هذا العجز أوال من الفائض المتراكم لهذا الصندوق وكذلك، كمالذ أخير، من 

ويمول صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في المقام األول من الرسوم اإلدارية  ميزانية البرنامج العادي.
 العامة لمشاريع التعاون الفني بما في ذلك مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

وكذلك الحسابات /الصناديق الخاصة المنشأة إلبراز  المخصصةالتي تشمل الصناديق خطة عمل أمن الطيران  •
وافقة المجلس على خطة عمل أمن الطيران، وتشمل مشاريع ينبغي تمويلها من الصناديق داخل الصناديق م

ألمن الطيران. وتمول األنشطة المتعلقة بمشاريع خطة عمل أمن الطيران من االشتراكات العامة  االئتمانية
 .١-٣والخدمات العينية على النحو المبين في المالحظة  والمخصصة

المنشأة لتعزيز قيادة اإليكاو ومسؤوليتها عن  فريقياإتنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في الخطة ال •
تنسيق وٕادارة البرامج في جميع أنحاء إقليم إفريقيا وضمان التنفيذ الفعال لمعالجة العيوب التي تشوب السالمة 

 والهياكل األساسية.

معامالت  وهي تبّينالتمويل المشترك بين آيسلندا والدنمارك، اتفاقي  تتكون منصناديق التمويل المشترك  •
الصناديق المنشأة لإلبالغ عن مراقبة اإليكاو لتشغيل خدمات المالحة الجوية المقدمة من حكومة آيسلندا، وفي 

كات غرينلند من  حكومة الدنمارك، حيث يقوم مقدمو الخدمات باسترداد تكاليفه بواسطة رسوم االستخدام واالشترا
المستحقة لحكومات الدول المتعاقدة. وتقوم المملكة المتحدة بتحصيلها وهي مستحقة لحكومتي آيسلندا والدنمارك 
وتحول مباشرة عليها. وتقوم اإليكاو بتحصيل االشتراكات وتجميعها لتحويلها إلى الحكومات مقدمة الخدمات. 

أصوال وخصوما في بيان الوضع المالي. كما تتضمن وبناء عليه، ترد هذه المعامالت في الحسابات باعتبارها 
الحتساب المعامالت المالية التي تجري بموجب أحكام ترتيب  صندوق نظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي

التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي. ويسترد مقدمو الخدمات تكاليف التشغيل والصيانة 
على الطائرات المدنية التي تعبر فوق شمال األطلنطي. وُتدفع رسوم االستخدام التي بواسطة رسوم االستخدام 

 إلى مقدمي الخدمات ومن ثم فإنها ترد بوصفها أصوال وخصوما في الحسابات.تحصلها اإليكاو بشكل مباشر 

المحددة لتقديم في حساب منفصل جزء من سداد بعض  حوافز سداد حساب المتأخرات التي طال أمد استحقاقها •
 األنصبة المقررة المـتأخر سدداها من الدول المتعاقدة لتمويل األنشطة المحددة للمنظمة.
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لتمويل إدخال تحسينات على نظم المعلومات واالتصاالت المنشأ تكنولوجيات المعلومات واالتصاالتصندوق  •
 للمنظمة.

، صندوق السترداد التكاليف أنشأه المجلس لإلبالغ عن أنشطة المشاريع من أجل مةصندوق دليل المفاتيح العا •
دعم التشغيل البيني لجوازات السفر المقروءة آليا. وتمول هذه العمليات بواسطة التبرعات وكذلك، بموجب 

 االتفاق، ويسجل رصيد الصندوق على أنه مبلغ مستحق للدول المشاركة. 
نهج قائم الطيران المدني عبر اعتماد سالمة تحسين أنشأه المجلس بغرض  (SAFE) سالمة الطيرانصندوق  •

، مع للمنظمة خرى على البرنامج العاديأمصاريف فرض أي  عدمدارية و اإل من المصاريف على األداء للحد
 .الوقت عينه استخدام التبّرعات العائدة الى الصندوق في الوقت المناسب وبطريقة مسؤولة ومفيدة ضمان

لتمويل الخدمات اللغوية المتزايدة غير المنصوص عليها في إطار  المنشأ رواتب الموظفينالمؤقت لصندوق ال •
 . الميزانية العادية

، وصندوق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة المشترك للتمويل ةاإلداريم و لرسأيضا ا الصناديق األخرىوُتدرج في  •
وصناديق أخرى أو  ،وصندوق فرنسا للتعاون ،وصندوق السجل الدوليالسالمة الجوية، وصندوق البيئة، 

 حسابات خاصة.
بموجب اتفاق مع اللجنة األوروبية للطيران المدني، المكونة من عدد من الدول األعضاء في اإليكاو، تقدم  •

للطيران المدني اإليكاو بعض الخدمات السكرتارية. وتمول المدفوعات في البداية من إيرادات اللجنة األوروبية 
التي تجمعها اإليكاو وعند الضرورة من الصندوق العام لصناديق البرنامج العادي، المسددة لإليكاو. ويرد صافي 
المبلغ مستحق القبض أو مستحق الدفع لجميع المعامالت التي تجري بالنيابة عن اللجنة األوروبية للطيران 

 .مية أو المدفوع لهالهيئات اإلقليالمدني في الحساب المستحق من ا
من النظام المالي لتوفير آلية للتعويض عن نقص محتمل  ١-٧المنشأ طبقًا للمادة  الصندوق االحتياطي الخاص •

بسبب انخفاض في دخل صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية في أي سنة معينة. وبموجب آلية أقّرها 
من صندوق ، فإن التكلفة غير المباشرة التي يتعين استردادها ٢٠١٤المجلس، لتدخل حّيز النفاذ من سنة 

تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية ستحسب أوًال وفقًا لمعادلة ولكن رد المبالغ الى الميزانية العادية سيوضع له 
دوالر كندي في السنة. ويجب تمويل الصندوق االحتياطي الخاص من المبلغ  ١ ٢٠٠ ٠٠٠حد أقصى قدره 

دوالر كندي حتى المبلغ المحسوب وفقًا للمعادلة.  ١ ٢٠٠ ٠٠٠الزائد على التحويل السنوي المعتمد البالغ قدره 
وٕاذا ُوجد، في أي سنة، نقص في المبلغ الذي ُيرّد الى صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية المحدد على 
أساس المعادلة المذكورة أعاله، ُيستخدم الصندوق االحتياطي الخاص الستكمال التحويل السنوي المعتمد من 

 دوالر كندي الى الميزانية العادية. ١ ٢٠٠ ٠٠٠ق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية البالغ قدره صندو 
تعزيز حضور االيكاو في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، أنشئ مكتب إقليمي فرعي بهدف  المكتب االقليمي الفرعي •

الجوي لبلوغ الحد األقصى ألداء ادارة  في إقليم آسيا والمحيط الهادئ الغرض منه تحسين تنظيم وادارة المجال
الحركة الجوية في جميع أنحاء االقليم. وقد أنشئ المكتب االقليمي الفرعي آلسيا والمحيط الهادئ في بيجين، 
جمهورية الصين الشعبية. وبموجب اتفاق بين االيكاو وهيئة الطيران المدني للصين فإن هيئة الطيران المدني 

 فقات تشغيل المكتب االقليمي الفرعي.للصين مسؤولة عن كل ن
 المادةالتي أنشأها األمين العام بموجب . صناديق مشاريع التعاون الفني تكون منيقطاع أنشطة مشاريع التعاون الفني  -٤٠

التبرعات من  لهذا القطاع من النظام المالي لتسيير شؤون برامج التعاون الفني. ويتكون أهم مصادر التمويل ١-٩
 .لمشاريعتفاقات اال
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في إطار اتفاقات الصناديق  ُتدارترتيبات ومشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي  التعاون الفنيوتشمل مشاريع  -٤١
، واتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات خدمات مشتريات الطيران المدني. وتمتثل المعامالت المالية المتعلقة االئتمانية

بترتيبات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتعليمات كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واإليكاو. وُتصمم الصناديق 
طاق واسع من خدمات التعاون الفني واتفاقات خدمات مشتريات الطيران واتفاقات الخدمات اإلدارية لتغطية ن االئتمانية

المدني لتقديم خدمات المشتريات. وقد أبرمت اإليكاو أيضا اتفاقات التعاون الفني المشار إليها بالعقود بالمبالغ 
بحيث  االئتمانيةاديق العقود عن اتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات الصن . وتختلف هذهاألعضاءة مع الدول اإلجمالي

التفريط أو اإلفراط في استرداد النفقات الفعلية في صندوق  أنها مخصصة لفترة زمنية قصيرة وبمبلغ محدد. وُيسجل
 تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.

 : األصول وااللتزامات٢المالحظة 

 معادالت النقدية: النقدية و ١-٢المالحظة 

على أساس االستثمار الجماعي أما األموال غير الالزمة لالحتياجات الفورية فُتستمر في وتودع األموال في البنوك  -٤٢
 مما يلي: ديسمبر ٣١في  وتتكون األرصدة .الودائع ألجل

 

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٦١ ٠٥٢ ٣٩ ٩٩٧ األموال المودعة نقدا في البنوك
 ١٨٥ ٣٢٧ ٢٢٥ ٩٧٥ الودائع ألجل

 ٢٤٦ ٣٧٩ ٢٦٥ ٩٧٢ معادالت النقديةالنقدية و مجموع 

في المائة في  ٠،٢٥في المائة (نسبة  ٠،٢٩، بلغ متوسط سعر الفائدة للودائع ألجل نسبة ٣١/١٢/٢٠١٣وفي  -٤٣
 ٢٠٤تشمل السيولة النقدية  ).٢٠١٢في عام  يوم ٨٢،٥( اً ومي ١٥٠) ومتوسط أجل االستحقاق لمدة ٣١/١٢/٢٠١٢

) بمتوسط ٣١/١٢/٢٠١٢مليون دوالر أمريكي في  ١٧٥مليون دوالر أمريكي مودعة في حسابات توفير استثمارية (
ألف من  ٤ ٣٥٠وتشمل السيولة النقدية في البنوك في نهاية السنة مبلغ  في المائة. ٠،٤٥سعر فائدة بنسبة 

 المدني.اللجنة األوروبية للطيران  والرات الكندية مودعة بالنيابة عنالد

 على الدول االعضاءمستحقة الالمقررة و  شتراكات: اال٢-٢المالحظة 

 :األول/ديسمبركانون  ٣١ويتكون صافي أرصدة االشتراكات المقررة في  -٤٤
 
 

٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ٤ ٧٢٥ ١٣ ٥٩٧ الجارية

 ٦ ١١٦ ٣ ٠٥٨ غير الجارية المخصومة
 ١٠ ٨٤١ ١٦ ٦٥٥ المستحقةمجموع صافي االشتراكات 

المستحقة ثني عشر شهرا بينما االشتراكات هي االشتراكات المستحقة خالل إمستحقة القبض الجارية الاالشتراكات  إن -٤٥
شهرا اعتبارا من تاريخ البيانات المالية  ١٢تلك المستحقة أو المتوخى سدادها بعد مرور القبض غير الجارية هي 
السياسات المحاسبية للمبالغ المستحقة واإليرادات. وفيما يلي إجمالي وصافي حسابات على النحو المبين في 

 االشتراكات المستحقة:
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 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ١٣ ٠٠١ ٢٣ ١٣٨ البرنامج العادي –االشتراكات المقررة 

   ناقص:
 مخصصات الحسابات المشكوك فيها

  
)٥٠١(  )٥٠١( 

 ))١ ٦٥٩( )٥ ٩٨٢( على المستحقات طويلة األجل المتراكم الخصم
 ١٠ ٨٤١ ١٦ ٦٥٥ مجموع صافي االشتراكات المستحقة

 ويبين الجدول التالي تشكيلة أنصبة االشتراكات مستحقة القبض للبرنامج العادي. -٤٦
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 ٩ بآالف الدوالرات الكندية ٩ بآالف الدوالرات الكندية سنة االشتراك
٦٠،٥ ١٤ ٠٠٥ ٢٠١٣ - - 
٢٨،٦ ٣ ٧٢١ ٦،٨ ١ ٥٧٧ ٢٠١٢ 
١٥،٥ ٢ ٠١٥ ٤،٤ ١ ٠١٦ ٢٠١١ 
٧،٣ ٩٤٣ ٣،١ ٧٠٦ ٢٠١٠ 
 ٤٨،٦ ٦ ٣٢٢ ٢٥،٢ ٥ ٨٣٤ وما قبل ٢٠٠٩

 ١٠٠،٠ ١٣ ٠٠١ ١٠٠،٠ ٢٣ ١٣٨ المجموع

 .أي حركات لمخصصات الحسابات المشكوك فيها  ٢٠١٣ولم تشهد سنة  -٤٧

 
 

 
٢٠١٢ 

 
 االستخدام

 الزيادة/
 (النقصان)

 
٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية 
     

 ٥٠١ - - ٥٠١ مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فيها

جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية المبلغ الكامل المستحق لإليكاو من قبل  ةألف من الدوالرات الكندي ٥٠١ويمثل مبلغ 
مناقشة فعالة في الجمعية العامة لألمم المتحدة حيث من المتوقع أن الدول الخلف السابقة، حيث ال تزال مسألة سداده قيد 

 ستغطي هذا الدين.

. ويمثل حدوث زيادة أو تراجع في البدل ٢٠١٣كات المستحقة القبض خالل سنة لم يكن هناك أي شطب لالشتراو  -٤٨
 يان األداء المالي.الخاص بالحسابات المشكوك فيها نفقة بالنسبة لهذه الفترة ويبلغ عنه في ب

 .٢٠١٣ االشتراكات خالل سنة ايرادات في لم يوجد أي رصيد في البدل الخاص بالتخفيضاتو  -٤٩

 :٢٠١٣يلة األجل المخصومة خالل سنة وفيما يلي حركات االشتراكات المستحقة القبض طو  -٥٠

 

 

 

 

 
٢٠١٢ 

 
 االستخدام

 الزيادة/
 (النقصان)

 
٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 المخصومة طويلة األجل االشتراكات
    
٣ ٠٥٨ )٣ ٨٧٢( ٨١٤ ٦ ١١٦ 
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ويمثل الخصم على االشتراكات مستحقة القبض على األجل الطويل المبلغ الالزم لتسوية الرصيد مستحق القبض  -٥١
من سنة، فيجري خصمها  كثربالقيمة العادلة بعد التدوين األولي. ومادامت الِنسب غير الجارية ال يتوقع تجميعها أل

بمعدل فائدة معين. وُيسجل هذا المبلغ كخفض للرصيد مستحق القبض على األجل الطويل. ومن ثم ُيدون هذا الفرق 
 ٤،٣ الى ٢،٥ تدريجيا كإيرادات على مدى عمر المبالغ المستحقة. ويجري احتساب الخصم من خالل تطبيق معدل

 .في المستقبل ألقساط المقررةفي المائة على مدفوعات ا

التي أبرمت اتفاقات مع  ألف شتراكات المستحقة من دول المجموعةوترتبط االشتراكات المخصومة طويلة األجل باال -٥٢
ول المجموعة باء التي لم تبرم اتفاقات ولديها  تتجاوز عشرين سنة، دون فائدة ودالمجلس لتصفية متأخراتها خالل فترة ال

ة اعادة تصنيف ألف من الدوالرات الكندي ٨١٤سنوات. ويشمل استخدام مبلغ  ثالثاشتراكات مستحقة السداد تتجاوز 
 تفاقات مع اإليكاو.المدفوعات المتلقاة خالل السنة من الدول التي أبرمت او  ناقصاً  المبالغ الى متأخرات طويلة االجل

ألف من الدوالرات الكندية في خصم رصيد الحسابات مستحقة القبض طويلة األجل هو نتيجة  ٣ ٨٧٢واالنخفاض البالغ 
ألف من الدوالرات الكندية يعادله كسب في سعر الصرف  ٤ ٣٢٢انخفاض في المبالغ المخصومة المستحقة القبض قدره 

القبض طويل األجل. وعقب الجمعية العمومية لاليكاو في تشرين  ألف من الدوالرات الكندية في المبلغ المستحق ٤٥٠قدره 
ن أعيد تقدير القيمة السوقية العادلة لرصيد االشتراكات المستحقة القبض. وتم تقدير أنه على الرغم من ٢٠١٣األول/أكتوبر 

حسابات، فإن ثمة حاجة أن كل تلك المبالغ المستحقة القبض تظل صحيحة ومعترفًا بها على نحو سليم بصفتها هذه في ال
للمزيد من تخفيض القيمة السوقية العادلة للرصيد المستحق القبض لتلك الدول التي فقدت حقوقها في التصويت خالل 

مليون  ٣,٨دورتين متتاليتين للجمعية العمومية. وبالتالي، خّفضت مثل هذه المبالغ المستحقة القبض بمبلغ إضافي قدره 
. ونظرًا ألنه يتعذر التنبؤ بأي دولة، إن وجدت، ستفقد حقها في التصويت في الدورات المقبلة ٢٠١٣دوالر كندي في سنة 

 للجمعية العمومية، فمن غير العملي تقدير األثر المالي على المبالغ المخصومة المستحقة القبض في الفترات المقبلة.

 المبالغ المستحقة والسلف وغيرها من األصول :٣-٢المالحظة 

 :المستحقة والُسلف غالمبال -٥٣

و  -٥٤
ت
ق
د
م
 
ا
ل

 واألسفار وغيرها من استحقاقات الموظفين.ف إلى الموظفين ألغراض منح التعليم، وٕاعانات اإليجار، لس

 المبالغ المستحقة من وكاالت األمم المتحدة بالمنظمات الدولية األخرى، السيما منظمات األمم المتحدة. وترتبط -٥٥

من انشطة ادرار االيرادات مثل مبيعات المطبوعات وايجار المبالغ المستحقة  خرىقة االوتشمل المبالغ المستح -٥٦
 صاالت المؤتمرات ومباني الى الوفود. 

وتتكون النسبة غير الجارية للمبالغ المستحقة من مبلغ مستحق القبض من اللجنة اإلفريقية للطيران المدني، وهي هيئة  -٥٧
او وهذه اللجنة لسداد المبالغ المستحقة من اللجنة إقليمية. ويأتي هذا المبلغ من المفاوضات والمناقشات بين اإليك

ة عن المعامالت والعمليات المالية ل، اضطلعت اللجنة بالمسؤولية الكام١/١/٢٠٠٧من  المذكورة للمنظمة. واعتباراً 
من ألف  ٥٧٦غير المخصومة إلى مبلغ التي قامت بها اإليكاو سابقا بالنيابة عنها. وتصل المبالغ المستحقة 

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية  
   

 ٩٥٣ ٩٢٥ الُسلف المقدمة إلى الموظفين
 ٣ ٥٦٧ ٢ ١٦٧ المستحقات من وكاالت األمم المتحدة

 ٨ ٨٨٨ ١١ ٩٢٠ األخرى
 ١٣ ٤٠٨ ١٥ ٠١٢ المجموع
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 لجنة االفريقية للطيران المدني. ويصل مجموع المبلغ المخصوم المستحق من ال٣١/١٢/٢٠١٣ة في رات الكنديالدوال
ألف من  ٤٦٤النسبة غير الجارية للمبالغ المستحقة (مبلغ  الذي يمثل، ةألف من الدوالرات الكندي ٤٤٢إلى مبلغ 

 ). ٣١/١٢/٢٠١٢في  الدوالرات الكندية

 الحالية األخرى مما يلي: األصولوتتكون  -٥٨

 المخزونات: ٤-٢المالحظة 

ني في جميع تشمل مخزونات اإليكاو مخزون الوثائق المنشورة المطبوعة داخليا بغرض بيعها إلى أوساط الطيران المد -٥٩
المعفاة من الرسوم الجمركية الموجودة في متجر السوق الحرة الخاص باألشخاص من البنود أنحاء العالم ومخزون 

 راكز الديبلوماسية. ذوي الم

 .ديسمبر ٣١موع قيمة المخزونات في ويبين الجدول أدناه مج -٦٠
  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ٨٣٤ ٦٥٢ البضائع المكتملة –المتاحة  المطبوعات

 ١١٦ ١١٧ والعمل الجاريالمواد الخام 
 ٩٥٠ ٧٦٩ مطبوعاتمجموع ال

 ١٧١ ٣٠١ مجموع بنود متجر السوق الحرة
 ١ ١٢١ ١ ٠٧٠ مجموع المخزونات

وفيما يلي مزيد من التفاصيل عن مطابقة مخزونات المطبوعات ومتجر السوق الحرة إلبراز الرصيد االفتتاحي  -٦١
 .الموجهة للبيع ومخصصات األعطاب التي وقعت خالل السنةواإلضافات خالل الفترة ناقص قيمة المخزونات 

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية :مطبوعاتمطابقة ال
 ٩٥٠ الرصيد االفتتاحي

 
 

٨٢٣ 
 

 
 ٦١٤ المواد المباشرة

 
 
 
 
 

٤٩٩ 
 
 
 
 
 

 ١ ٣٧٦ ١ ٢٧٦ العمل المباشر
 ٢٣٩ ٢٦٢ التكاليف غير المباشرة

 ٢ ٩٣٧ ٣ ١٠٢ الُمعدةالمشتراة و مجموع المخزونات 
 )١ ٨٤٣( )٢ ٢٤٨( ناقص: تكلفة بيع المطبوعات 

 )١٤٤( )٨٥( ناقص: األعطاب

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ٤٠١ ٤٦٧ ضريبة المبيعات القابلة لالسترداد على صعيد المقاطعات
 ٢٢٨ ٢٦٦ ضريبة المبيعات القابلة لالسترداد على الصعيد الفيدرالي

 ٥١٢ ٥٥١ اً النفقات المدفوعة مقّدم
 ٨٦٠ ١ ٠٢٧ القابلة لالستردادضريبة الدخل في الواليات المتحدة 

 ٦٤ ٦٣ ضريبة المبيعات الفرنسية القابلة لالسترداد

 ٢ ٠٦٥ ٢ ٣٧٤ المجموع
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 ٩٥٠ ٧٦٩ ختاميالرصيد ال

 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية مطابقة بنود متجر السوق الحرة:
 ١٢٩ ١٧١ الرصيد االفتتاحي

 ٤٦٧ ٥٥١ المخزونات المشتراة
 مجموع المخزونات المشتراة

 
 

٥٩٦ ٧٢٢ 
 ناقص: تكلفة بيع البنود

 
 

 
 

 
 

)٤٢٥( )٤٢١( 
 ١٧١ ٣٠١ الختاميالرصيد 

 لمخزونات وذلكلتعقب ا اإليكاوكميات المأخوذة من نظم المطبوعات وبنود متجر السوق الحرة والويجري التأكد من  -٦٢
 .اتبالحصر المادي للمخزون

، تم تحديد مخزونات ٢٠١٣محددة. وخالل سنة  أعطاب أيباعتبارها صافية بعد اقتطاع وتحدد قيمة المخزونات  -٦٣
ألف من الدوالرات الكندية وأزيلت من سجالت المخزونات. ويشكل  ٨٥التي تعرضت ألعطاب بقيمة  المطبوعات

  .ء المالياألدافي بيان  الشطب نفقة للفترة وُيدرج في بند "اإلمدادات، والمواد االستهالكية وغيرها"

 : الممتلكات والمنشآت والمعدات٥-٢المالحظة 

حتفظ بها في المقر الرئيسي لإليكاو في مونتلایر وكذلك تلك المتكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات البنود وتشمل  -٦٤
نسبة المحتفظ بها في المكاتب اإلقليمية السبعة. وتحقق هذه البنود منافع أو تنطوي على إمكانيات للخدمات بال

 .للمنظمة التي تمارس المراقبة الكاملة على اكتسابها وتحديد موقعها المادي واستخدامها وتصريفها

وحسبما هو مسموح به في االعتماد األولي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ُتطبق  ١وكما جاء في المالحظة  -٦٥
نشآت نشآت والمعدات. وهكذا، فإن الجدول التالي يقدم الممتلكات والماألحكام االنتقالية على التدوين األولي للممتلكات والم

 .ممعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاوالتي تم رسملتها في الحسابات وفقا لل ١/١/٢٠١٠ منذوالمعدات المكتسبة 
 

 
 
 

 الرصيدتكلفة 
 االفتتاحي

 ١/١/٢٠١٣١في 
المقتنيات 
 اإلهالك المتراكم خالل السنة

 الختاميالرصيد 
 ٣١/١٢/٢٠١٣في 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ٦٦ ١٣ ١٩ ٦٠ األثاث والتركيبات

 ١ ٣٦٠ ٥٣٥ ٢٤١ ١ ٦٥٤ معدات تكنولوجيا المعلومات

 ٥٥٣ ٩٩ ١٢١ ٥٣١ المعدات المكتبية

 ٢١٠ ٥١ ٦٦ ١٩٥ المركبات اآللية

 ٩٤٨ ٣٤٨ ٤٠٧ ٨٩٠ تحسين العقارات المستأجرة

 ٩١ ٢٠ - ١١١ اآلالت

 ٧٢ - )٢١٣( ٢٨٥ )WIPتحسين العقارات المستأجرة (

 ٣ ٣٠٠ ١ ٠٦٦ ٦٤٠ ٣ ٧٢٦ المجموع

 المتراكمقبل االهالك  ١

 حدوث أي أعطاب في الممتلكات والمنشآت والمعدات. ٢٠١٣تشهد سنة لم  -٦٦
، كانت الممتلكات المعمرة التي تشمل االثاث، والمركبات، وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من ١/١/٢٠١٠وقبل تاريخ  -٦٧

األمم من المعايير المحاسبية لمنظومة  ٤٣المعدات تقيد في النفقات في السنة التي ُطلبت هذه البنود، وفقا للفقرة 
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كات والمنشآت والمعدات، بموجب عقود اإليجار المالية، لرسملة هذه االصول وغيرها من الممت المتحدة. ولم يجر
 ٢٠١٥التي ستنتهي في سنة الفترة االنتقالية  قبلوسترد في بيان الوضع المالي  ١/١/٢٠١٠المكتسبة قبل تاريخ 

  .٦. وترد االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار في المالحظة ١٧حسبما هو وراد في المعيار المحاسبي 
وتملكه مؤسسة تابعة للقطاع الخاص. وتستأجر  ١٩٩٥في عام  La maison de l’OACIمبنى المقر الرئيسي وقد أنشئ  -٦٨

تكميلي بين حكومة كندا واإليكاو، فإن اإليكاو التفاق ال. وبموجب ا٢٠١٦سنة، إلى غاية  ٢٠حكومة كندا هذا العقار لمدة 
بين حكومة كندا وااليكاو. وتتحمل  ٢٥:٧٥شغيل المبنى بنسبة ويتم تقاسم تكاليف إيجار وت .تستخدم هذا العقار بالكامل

مليون دوالر  ٢٣,٥في المائة من الضرائب العقارية ويمكنها شراء المبنى عند نهاية عقد االيجار بمبلغ  ١٠٠حكومة كندا 
ى أن حكومة كندا ، تم التوقيع على اتفاق تكميلي جديد بين حكومة كندا وااليكاو اتفقتا فيه عل٢٠١٣كندي. وفي سنة 

. وبموجب االتفاق التكميلي الجديد، ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠ستمارس خيار شراء المبنى في نهاية فترة االيجار في 
ستتصرف حكومة كندا بوصفها المالكة الوحيدة للمبنى وااليكاو بوصفها شاغلة العقار بأكمله. وستضع حكومة كندا المبنى 

 ٣٠حتى  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ١سنة ابتداء من  ٢٠دفع أجرة لفترة إضافية طولها  تحت تصرف االيكاو بدون
. وباالضافة الى ذلك، ستخّفض الحصة التي تدفعها االيكاو لتكاليف التشغيل والصيانة من ٢٠٣٦تشرين الثاني/نوفمبر 

تكاليف التشغيل والصيانة، و، حسب  في المائة من ٨٠في المائة. وبذلك ستتحّمل حكومة كندا  ٢٠في المائة الى  ٢٥
 في المائة من الضرائب العقارية. ١٠٠الممارسة الجارية، 

 ١١٤٥في باريس بتكلفة أصلية قدرها  االقليمي عقار مكتب أوروبا وشمال األطلسي من ٪٤٦ وتمتلك اإليكاو أيضا -٦٩
عقد إيجار مالي إسمي، يمثل في المائة من العقار فيخضع ل ٥٤ألف من الدوالرات الكندية أما المبلغ المتبقي بنسبة 

، سيجري ٦٨ ة. وكما جاء في الفقر ١-٣كات المتعلقة بالخدمات العينية على النحو المبين في المالحظة ار االشت
). وتخضع المباني األخرى ٢٠١٥-٢٠١٤خالل الفترة االنتقالية ( ١/١/٢٠١٠رسملة االصول المحققة قبل تاريخ 

 عة لإليكاو لعقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار إسمية. التاب
وُتسجل الممتلكات والمنشآت والمعدات غير المرسملة بالتكلفة مطروحا منها االستهالك المتراكم كما لو انخفضت  -٧٠

المالية ويقدم الجدول التالي الممتلكات والمنشآت والمعدات بما في ذلك عقود اإليجار  ها.قيمتها منذ تاريخ اكتساب
، غير المرسملة في الحسابات، مادامت اإليكاو تطبق األحكام االنتقالية للمعايير ١/١/٢٠١٠المحققة قبل تاريخ 

  .١المحاسبية الدولية للقطاع العام على النحو المبين أعاله وفي المالحظة 

بموجب التزامات عقود اإليجار المالية فيما يخص المعدات  ٢٠١٤سنة  المقبلة منوتبلغ المدفوعات السنوية الدنيا  -٧١
تزام لفيما يخص اال من الدوالرات الكندية آالف ٠,٤ة بمبلغ دالفائ ا، مطروحا منهمن الدوالرات الكنديةألف  ٣٣

. وترد االلتزامات بموجب عقد إيجار المقر الرئيسي لإليكاو الكنديةمن الدوالرات ألف  ٣٣المتعلق برأس المال بمبلغ 
 .٦في المالحظة 

 المادية: األصول غير ٦-٢المالحظة 
 .١/١/٢٠١٠منذ  يظهر الجدول التالي االصول غير المادية المدونة قي الحسابات -٧٢

الرصيد االفتتاحي  
في 

١/١/٢٠١٣ 
 خالل السنةاإلهالك  خالل السنة الشطب

الختامي في الرصيد 
٣١/١٢/٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ١٨ ٨ - ٢٦ األثاث والتركيبات

 ۱٥ ۱٦ - ۳۱ تكنولوجيا المعلومات والمكتبمعدات 

 ۲۰ ۲۰ )۱۰( ٥۰ المركبات اآللية

 ۳۳ ۱۰٤ - ۱۳۷ المعدات بموجب عقود اإليجار المالية
 ۸٦ ۱٤۸ )۱۰( ۲٤٤ المجموع
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 في الختامي الرصيد
 المتراكم االستهالك ٣١/١٢/٢٠١٣

 خالل المقتنيات
 السنة

 في االفتتاحي الرصيد
 ١ ١/١/٢٠١٣ 

   الكندية الدوالرات بآالف

 المشتراة البرمجيات  782 - 180 602
      

 )WIPقيد االعداد ( برمجيات  154 36 - 190
      

 أصول غير منظورة أخرى  257 - 47 210
 (موقع على االنترنت)

رخص  –أصول غير منظورة   - 54 6 48
 وحقوق

 المجموع  193 1 90 233 050 1

  المتراكم قبل االستهالك ١ 

وبعد استعراض األصول غير المادية لتحديد أي أعطاب في القيمة، تبين أنه لم تتعرض أي أصول غير ملموسة ألي  -٧٣
 .أعطاب خالل السنة

 المالية  األدوات :٧-٢المالحظة 
  الماليةصول والخصوم األ ١-٧-٢

. وتصنف األصول المالية لإليكاو بوصفها قروضا ١المالية في المالحظة  األدواتوترد السياسات المحاسبية بشأن  -٧٤
 مما يلي:ديسمبر  ٣١االرصدة في أصول مالية قابلة للبيع) وتتكون  أومشتقة ومستحقات (ال توجد أي استثمارات 

 
٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 
 بآالف الدوالرات الكندية

 ٤ ٧٢٥ ١٣ ٥٩٧ االشتراكات المقررة مستحقة القبض (الجارية)

 ٦ ١١٦ ٣ ٠٥٨ االشتراكات المقررة مستحقة القبض (غير الجارية)
 ١٣ ٤٠٩ ١٥ ٠١٢ المستحقات والسلف (الجارية)

 ٤٦٤ ٤٤٢ المستحقات والسلف (غير الجارية)
 ١ ٥٥٣ ١ ٨٢٣ األصول األخرى

 ٢٦ ٢٦٧ ٣٣ ٩٣٢ مجموع األصول المالية

 المالية المحددة بالتكلفة المستهلكة. األدواتتتمثل جميع الخصوم المالية المادية في 
 .وتتعرض اإليكاو لمخاطر مالية ترد بإيجاز في الفقرات التالية -٧٥
 المخاطر االئتمانية ٢-٧-٢

المخاطر االئتمانية لدى اإليكاو موزعة على نطاق واسع وسياسات اإليكاو إلدارة المخاطر تحد مبلغ التعرض  -٧٦
 .مبادئ توجيهية للنوعية االئتمانية الدنيا االئتماني ألي طرف مقابل وتتضمن

يجرى تخفيض مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة المتصلة بالنقدية ومعادالت النقدية إلى الحد األدنى من خالل  -٧٧
التأكد من إيداع هذه األصول المالية في أموال أسواق نقدية مشبعة بالسيولة ومتنوعة لدى المؤسسات المالية الرئيسية 

 .   من قبل وكاالت التقييم االئتماني و/أو لدى نظراء آخرين يتمتعون باألهلية االئتمانية حظى بدرجات عاليةالتي ت
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وتشمل االشتراكات المستحقة في المقام األول الحسابات المستحقة من الدول ذات السيادة. وترد تفاصيل االشتراكات  -٧٨
، ُتسجل االشتراكات طويلة األجل بالتكلفة ٢-٢و  ١. وكما جاء في المالحظتين ٢-٢المستحقة في المالحظة 

باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. ومادامت هذه المبالغ المستحقة ال تحمل فائدة، فإن سعر  )المخصومةالمستهلكة (
 الفائدة المستخدم الحتساب التكلفة المخصومة هو السعر المعمول به في السندات الحكومية الكندية طويلة األجل.

 الفائدة أسعارمخاطر  ٣-٧-٢
، يرد متوسط أسعار الفائدة وأجل ٢٠١٣سنة لمخاطر أسعار الفائدة بواسطة الودائع ألجل. وبالنسبة ل ةاإليكاو معرض -٧٩

 .. ونظرا النخفاض سعر الفائدة في الوقت الرحالي، يعتبر مستوى الخطر ضئيال١-٢االستحقاق في المالحظة 
 ةاطر العمالت األجنبيخم ٤-٧-٢

في المائة) وبالدوالر  ٦النقدية، ومعادالت النقدية واالستثمارات مقومة بالدوالر الكندي ( كانت، ٣١/١٢/٢٠١٣في  -٨٠
في  ٧المنظمة (عملتا األساس بنسبة  اللتين تستخدمهماشكالن عملتي األساس ي اللذانفي المائة)  ٨٧األمريكي (

بغير الدوالر الكندي  الموجودات). أما ٣١/١٢/٢٠١٢مريكي في في المائة بالدوالر األ ٨٨المائة بالدوالر الكندي و 
. باإلضافة إلى ذلك، تُقوم بعمالت غير الدوالر الكندي أو األمريكي فهدفها األول يتمثل في دعم األنشطة التشغيلية

الدوالر و  في المائة) ٥٢( ات المستحقة بعملتي االساس وهما الدوالر الكنديـــفي المائة من االشتراك ٥٢نسبة 
 المائة بالدوالر األمريكي فيفي  ٥٧و في المائة بالدوالر الكندي ٤٣بنسبة  كانت( )في المائة ٤٨( األمريكي

٣١/١٢/٢٠١٢(. 
تقلبات إلى الحد األدنى، انتقلت المنظمة الى تطبيق لكي ليقليص تعرض الدوالر األمر ت، ول٢٠١٠واعتبارا من سنة  -٨١

نظام العملتين حيث ُيحدد جزء من أنصبة الدول األعضاء بالدوالر األمريكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي على 
عقود عملتين. ومع اعتماد نظام العملتين، تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد ما يدعو إلبرام من الأساس االحتياجات المتوخاة 

 الصرف اآلجلة لشراء الدوالر األمريكي. 
وفي أحيان كثيرة يجري تقويم أوامر الشراء المتعلقة بمشاريع التعاون الفني بعمالت غير الدوالر األمريكي أو الدوالر  -٨٢

الكندي. وسعيا إلى الحد من مخاطر تقلبات العملة، اعُتمدت سياسات للتحّوط، حيث ُتشترى األموال بالعملة التي 
الُتزم بها وقت إصدار أوامر الشراء، وذلك في الحاالت التي يمكن أن تخلف فيها تقلبات العملة آثارا مادية على 
الوضع المالي للمشروع. ويعتبر المكسب أو الخسارة في سعر الصرف معادال للفرق بين سعر الصرف المعمول به 

 وال.في األمم المتحدة والسعر المتوقع في تاريخ شراء تلك األم
 مخاطر السيولة ٥-٧-٢

ماليين من الدوالرات الكندية بغرض تقديم السلف عند  ٦أنشأت الجمعية العمومية صندوق راس المال العامل بمبلغ  -٨٣
 األعضاءالضرورة إلى الصندوق العام لتمويل االعتمادات المدرجة في الميزانية إلى حين تسلم االشتراكات من الدول 

الحاالت الخاصة. كما تودع األموال في البنوك على أساس االستثمار المشترك أما األموال وغيرها من الصناديق في 
 مر في الودائع ألجل.لتلبية االحتياجات الفورية فُتستث غير الالزمة

 : المقبوضات المسبقة٨-٢المالحظة 

 تشمل المقبوضات المسبقة ما يلي: -٨٤

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٢٠١ ٠٢٣ ٢٢٢ ٣٧٢ المقدمة لمشاريع التعاون الفنيالتبرعات 
 ٢ ٩٧٦ ٢ ١٦٠ المستلمة مقدماً  االشتراكات المقررة

 ٤ ٨٢٩ ٤ ٥٤٣ السلف األخرى
 ٢٠٨ ٨٢٨ ٢٢٩ ٠٧٥ المجموع



III - 21 

 

ألف من الدوالرات  ٩٦٥(فرنسا)، ومبلغ  من دولة عضوألف من الدوالرات الكندية  ٩٢٢سلفة بقيمة وتشمل السلف األخرى  -٨٥
الف من  ٨٧٥الف من الدوالرات الكندية من شركة تابعة للقطاع الخاص و  ٦٤٣و مبلغ الكندية من مبيعات النشر 

 وغيرها من السلف. اإليرادات المؤجلةو ، نشاطات صندوق دليل المفاتيح العامةالدول األعضاء لالدوالرات الكندية من 

 خصوم المتراكمةالدفع والحسابات مستحقة : ال٩-٢المالحظة 

 :مما يلي الخصوم المتراكمةتتكون الحسابات مستحقة الدفع و  -٨٦
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ٤ ٢٥٧ ٥ ٨٢٧ الخصوم المتراكمة

 ١ ٢٣٠ ٩٨٨ مستحقات الدفع للموظفين
 ١٠ ٧٤١ ١٣ ٥٩٩ مستحقات الدفع التجارية

 ٢ ٤٢١ ٤ ٣٥٠ اللجنة األوروبية للطيران المدني
 ٧١ ١ ٥٣٤ مستحقات أخرى

 ١٨ ٧٢٠ ٢٦ ٢٩٨ المجموع

أما ت بشأنها فواتير. دوترتبط الحسابات مستحقة الدفع إلى الموردين بالمبالغ المستحقة للبضائع والخدمات التي ور  -٨٧
خالل الفترة والتي لم ترد  لإليكاوالمستحقات فهي خصوم عن البضائع التي تم استالمها والخدمات التي تم تقديمها 

 .عنها فواتير

وتتضمن   .الدوليونقساط المدرسية التي يدفعها الموظفون قسمًا من األ المنظمةتسدد  في ظل شروط معينة،و  -٨٨
تحقة الدفع تكاليف المدرسية المسالمن الدوالرات الكندية عن ألف  ٢١٥قيمته المستحقات وغيرها من المدفوعات مبلغًا 

 والتي لم يتم بعد المطالبة بها في نهاية السنة. لى الموظفينإ

 الموظفين : استحقاقات١٠-٢المالحظة 

تشمل التزامات استحقاقات الموظفين استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات نهاية الخدمة فيما  -٨٩
 .وغيرها من الحسابات قصيرة األجل الوطنالعودة إلى يتعلق باإلجازة السنوية، واالستحقاقات المدفوعة المتعلقة ب

 ٢٠١٢ ٢٠١٣  
 بآالف الدوالرات الكندية 

   التشكيلة:
 ٤ ٦٦٩ ٤ ٧٠٠ الجارية

 ٩٠ ٢١٧ ١٠٣ ٠٤٥ غير الجارية
 ٩٤ ٨٨٦ ١٠٧ ٧٤٥ المجموع

 إثبات صحة التزامات استحقاقات الموظفين ١-١٠-٢

 التأمين الصحي ، واستحقاقاتالعودة إلى الوطناإلجازة السنوية و اء الخدمة، واستحقاقات يقوم بتحديد استحقاقات انته -٩٠
هذه االستحقاقات المتعلقة بالموظفين بالنسبة لموظفي  وتتخذما بعد انتهاء الخدمة اكتواريون استشاريون مستقلون. 

 .لموظفي اإليكاو المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية الذين يخضعون للنظام اإلداري

 على أساس البيانات الشخصية والخبرة السابقة. وتشمل هذه االستحقاقات األخرى للموظفين وتحسب االيكاو -٩١
االستحقاقات التقديرية للعودة إلى الوطن واإلجازة السنوية لموظفي مشاريع التعاون الفني فيما يتعلق بإنهاء الخدمة. 

ن األساسي واإلداري لألمم المتحدة، بل النظامايغطيها  وهذه االستحقاقات المتعلقة بموظفي مشاريع التعاون الفني ال
 .الشروط المحددة في إطار مشاريع التعاون الفني
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 :٢٠١٣وفيما يلي حركة خصوم استحقاقات الموظفين خالل سنة  -٩٢

للتأمين الصحي بعد انتهاء (النقصان) الزيادة وتظهر االستخدام المدفوعات التي جرت خالل السنة.  يمثل عمود -٩٣
وباستحقاقات الموظفين االخرى التابعة  العودة إلى الوطنباستحقاقات  باالجازة السنوية و المتعلقةوتلك الخدمة 

 :كالتالي للخبراء الدوليين

التكاليف الجارية  
 للخدمات

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ تكاليف الفوائد

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٤ ٤٧٢ ٤ ٩٩٥ ١ ٨١٧ ٣ ١٧٨ التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة
 ٩٧٦ ٧٤٣ ٢٠٤ ٥٣٩ االجازة السنوية –نهاية الخدمة 
 ١ ١٥٥ ٩٠٢ ٢٧٧ ٦٢٥ مستحقات العودة إلى الوطن –نهاية الخدمة 

 ٤٥٢ ٧٤٨ - ٧٤٨ استحقاقات الموظفين االخرى
 ٧ ٠٥٥ ٧ ٣٨٨ ٢ ٢٩٨ ٥ ٠٩٠ التزامات استحقاقات الموظفينمجموع 

 االكتوارية كالتالي: )والخسائر(بغية المقارنة جاءت المكاسب 

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٧ ٣٣٧ ١٠ ٩٩٧ التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة
 ١٧٤ )٥٤١( االجازة السنوية –نهاية الخدمة 
 ٥٠٩ )٢٩٧( مستحقات العودة إلى الوطن –نهاية الخدمة 

 ٨ ٠٢٠ ١٠ ١٥٩ التزامات استحقاقات الموظفينمجموع 

 
باالضافة الى  العودة إلى الوطنعن االجازة السنوية واستحقاقات  الناتج ةاالكتواري لألرباحتبلغ القيمة االجمالية  -٩٤

من الدوالرات  ٥ ٨٠٢تكاليف الخدمات الجارية وتكلفة الفائدة التي تشمل استحقاقات التأمين بعد انتهاء الخدمة 
 .الصندوق المتجددبند ) وتندرج في ٢٠١٢من الدوالرات الكندية في سنة  ٧ ٢٨٦( ٢٠١٣في  ةالكندي

 فرضية االتجاهاتفي  مئويةالزيادة (النقصان) في نقطة أثر  ٢-١٠-٢
في فرضية االتجاهات في البيانات  مئويةتنص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على اإلبالغ عن نقطة  -٩٥

 بعد الخدمة.لمستحقات فترة ما  المالية

الرصيد االفتتاحي   
 ١/١/٢٠١٣في 

 

الخسائر/(المكاسب)  الزيادة/(النقصان) االستخدام
 االكتوارية

الرصيد النهائي في 
٣١/١٢/٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية  

 ٨٧ ٦٥٦ ١٠ ٩٩٧ ٤ ٩٩٥ )١ ٦٩٧( ٧٣ ٣٦١ خطة ما بعد التقاعد (التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة)

 ٧ ٦٦٤ )٥٤١( ٧٤٣ )٩٦٠( ٨ ٤٢٢ اإلجازة السنوية –انتهاء الخدمة 

 ١٠ ٧٥٢ )٢٩٧( ٩٠٢ )١ ٥٣٩( ١١ ٦٨٦ العودة إلى الوطن–استحقاقات انتهاء الخدمة 

 ١ ٦٧٣ - ٧٤٨ )٤٩٢( ١ ٤١٧ باقي استحقاقات الموظفين بالنسبة للخبراء الدوليين

 ١٠٧ ٧٤٥ ١٠ ١٥٩ ٧ ٣٨٨ )٤ ٦٨٨( ٩٤ ٨٨٦ مجموع التزامات استحقاقات الموظفين
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 ألف من الدوالرات الكندية. ١ ٠٣٢ناقص نقطة مئوية واحدة: نقصان بمبلغ  تكلفة الخدمات الجارية
 ألف من الدوالرات الكندية ١ ٣٦٨نقطة مئوية واحدة: زيادة بمبلغ  زائد

 التزام االستحقاقات المتجمعة
 من الدوالرات الكندية. ١٣ ٩٧٤ناقص نقطة مئوية واحدة: نقصان بمبلغ 

 من الدوالرات الكندية . ١٧ ٧٠٩زائد نقطة مئوية واحدة: زيادة بمبلغ 

 االكتوارية ساليباالفتراضات واأل ٣-١٠-٢
تقوم اإليكاو في كل سنة باستعراض واختيار االفتراضات واألساليب التي سيستخدمها الخبراء االكتواريون في تقييم  -٩٦

استحقاقات متطلبات النفقات واالشتراكات لخطط اإليكاو فيما يخص استحقاقات ما بعد الخدمة (نهاية السنة لتحديد 
يجب الكشف عن االفتراضات االكتوارية و  . )واالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة .ما بعد انتهاء الخدمة

باالضافة الى ذلك، يجب الكشف عن كل افتراض اكتواري بالقيمة  .٢٥المحاسبي  في البيانات المالية وفقًا للمعيار
تّم استخدام االفتراضات واالساليب الرئيسية لتحديد قيمة استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة والتزامات و  .المطلقة

  .٣١/١٢/٢٠١٣اصة بااليكاو في الخ استحقاقات الموظفين المتعلقة بانتهاء الخدمة
دل السندات الحكومية الكندية لخفض الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين. وفي بعض وتستخدم اإليكاو مع -٩٧

الواليات القضائية، ال يوجد سوق شديد النشاط بالنسبة للسندات الحكومية أو أن السندات الحكومية تشكل خطورة 
 أكثرسند الشركات  عالية. وفي هذه الحاالت، يكون استخدام معدللمن سندات الشركات ذات الجودة ا أكثر

مالءمة، ألنه أقرب من المعدل الخالي من المخاطر. وقد نظر الخبراء االكتواريون التابعون لإليكاو في هذه 
مالءمة مقارنة بمعدل سند الشركات  أكثرالمسألة وتبين أنه في حالة اإليكاو يعتبر استخدام معدل السند الحكومي 

ونظرا لوجود سوق شديد النشاط فيما يخص  ٢٥من المعيار المحاسبي  ٩٤وذلك لالسباب الواردة في الفقرة 
 .السندات الحكومية في كندا. وبناء عليه، لم تتوقف اإليكاو عن استخدام معدل السندات الحكومية لخفض الخصوم
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 ار خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةاالفتراضات المستخدمة في إط
طريقة التكلفة االئتمانية للوحدة المتوقعة موزعة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة:  الطريقة االكتوارية

بالتناسب على سنوات الخدمة، الى السن الذي يكون فيه الموظف مؤهًال تمامًا 
 للمستحقات التقاعدية.

ي التقييم الذي جرى في في المائة ف ٢,٤٠من المحاسبة والتمويل (في المائة  ٣,٣٠ سعر الخصم
٣١/١٢/٢٠١٢.( 

التكاليف الطبية  تمعدالت اتجاها
 والمتعلقة بطب األسنان

في المائة  ٤في المائة إلى  ١٠تراجع معدل األدوية وغيرها من الرعاية الصحية من 
 سنة. ٢٠في المائة خالل  ٤ سنة، وتراجع طب األسنان ٢٠ترة خالل ف

 ال تنطبق ألنه يجري تناول الخطط على أنها غير ممولة. العائدات المتوقعة لألصول

 بالنسبة للتقييم السابق). ٠,٠٩٣من الدوالرات الكندية ( ١,٠٦٧دوالر أمريكي مقابل  ١،٠٠ سعر الصرف المستخدم

تكاليف المطالبات الطبية والمتعلقة 
 بطب األسنان

 ألف من الدوالرات الكندية ٢,١تبلغ  ٦٠متوسط التكاليف السنوية للشخص الواحد في سن 
ألف من الدوالرات  ٠،٧ألف من الدوالرات الكندية الى  ٠،٣من و  بالنسبة لتكاليف األدوية

 لتكاليف الصحية األخرى.ألف من الدوالرات الكندية ل ٠،٣و طب االسنان الكندية لتكاليف

الطبية وتكاليف طب  تغير التكاليف
 األسنان حسب السن

في المائة في سن  ٠إلى  ٤٠في المائة في سن  ٥،٨بالنسبة لألدوية الموجودة في كندا، من 
 ٠،٧٥ إلى ٥٩لغاية سن في المائة  ٢،٠وما فوق. بالنسبة للرعاية الصحية في كندا، من  ٨٥

في المائة في سن  ٢،٧فما فوق. أما الرعاية الصحية خارج كندا فمن  ٨٥في المائة في سن 
 ٠،٥فما فوق. فيما يخص الرعاية الصحية لألسنان ناقص  ٩٠في المائة في سن  ٠إلى  ٤٠

بالنسبة لألشخاص الذين تشملهم  ٦٥في المائة في السنة. خفض تكاليف األدوية في سن 
في  ٧٨) و٢٠١٢ي في المائة ف ٧٨( في المائة في مقاطعة كيبيك ٧٨خطة عامة في كندا، 

 المقاطعات األخرى. ) في٢٠١١سنة  في المائة في ٧٨( المائة

 سنوية للشخص الواحد. تكاليف مدرجة في التكاليف اإلدارية السنوية

بسنة  A2Dمع تحسينات دينامية في معدل الوفيات باستخدام المقياس  CPM RPP جدول معدل الوفيات
 . ٣١/١٢/٢٠١٢في تقييم  ٢٠١٤األساس 

  .٣١/١٢/٢٠١٢في تقييم  ٣١/١٢/٢٠١٢في تقييم  وفقًا لالجيال ٩٤إلى غاية 

 في المائة. ٠في المائة إلى  ١٥فما فوق:  ٥٥إلى سن  ٢٠من سن  معدالت انتهاء الخدمة

عاما؛ وبالنسبة للموظفين  ٥٩عند بلوغهم  ١/١/١٩٩٠بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل  سن التقاعد
 عاما. ٦٢الذين عينوا في ذلك التاريخ أو بعده عند بلوغ 

. ُيفترض أن تكون الزوجات أصغر سنا )٢٠١٢في المائة في سنة  ٦٠( في المائة ٦٠ تغطية الُمـعالين عند التقاعد
 من أزواجهن بخمس سنوات. دون األطفال في األسرة الواحدة في سن التقاعد.

 :العودة إلى الوطناالفتراضات المستخدمة في استحقاقات اإلجازة السنوية و 

: تمثل الطريقة االكتوارية قيمة المستحقات المقبلة العودة إلى الوطناإلجازة السنوية ومنحة  الطريقة االكتوارية
 مع توقعات الرواتب.

 .التقييم السابق)في المائة في  ٢،٤٠في المائة في السنة ( ٣,٣٠ معدل الخصم

 .في المائة بعد ذلك ٣,٢٥. و٢٠١٦الى  ٢٠١٤من  في المائة سنوياً  ٢,٤٠ زيادة الرواتب

صافي االستحقاق في رصيد اإلجازة 
 السنوية

، إلى أكثرسنة من الخدمة و  ٣٥يوم للسنوات البالغة  ٠أيام خالل السنة األولى إلى ٨ن م
 يوما كحد أقصى. ٩٠

 في المائة. ١٠ المغادرة الطوعيةنهاية الخدمة بسبب 
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 في المائة للسنة. ٣،٢٥ألف من الدوالرات الكندية للموظف مع زيادة سنوية بنسبة  ١٦,٥ العودة إلى الوطن نقل المتاع عند

 في المائة للسنة. ٣،٢٥من الدوالرات الكندية للموظف مع زيادة سنوية بنسبة  آالف ٧,٢ تكاليف السفر

 المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةالصندوق  ٤-١٠-٢

تبين لوائح صندوق المعاشات التقاعدية أنه يجب أن يكون لمجلس المعاشات التقاعدية تقييم اكتواري يجريه  -٩٨
للصندوق الخبير االستشاري االكتواري مرة على األقل كل ثالث سنوات. وظلت ممارسة مجلس المعاشات 

راء تقييم اكتواري كل سنتين باستخدام طريقة حاصل المجموعة المفتوحة. والهدف األساسي التقاعدية تتمثل في إج
للتقييم االكتواري هو تحديد ما إذا كانت األصول الحالية والتقديرية المستقبلية لصندوق المعاشات التقاعدية ستكفي 

 .للوفاء بالتزاماته

جمعية العامة لألمم حدده التبها بمعدل  ةلمساهمة المكلفالصندوق من االمالي لإليكاو تجاه لتزام االويتألف  -٩٩
أي إلى جانب  )للمنظمات األعضاء، ٪١٥،٨للمشاركين و  ٪٧،٩ويتمثل في الوقت الحالي في نسبة (المتحدة، 

وتسدد مدفوعات العجز  من النظام األساسي للصندوق. ٢٦ المادةمدفوعات العجز االكتواري بموجب من  حصة
، وذلك بعد أن تقرر وجود حاجة ٢٦في حال تطبيق الجمعية العامة لألمم المتحدة للمادة  فقطاالكتواري هذه 

على كل منظمة  يجبلى تقدير للكفاية االكتوارية للصندوق بتاريخ التقييم. و إلمدفوعات العجز االكتواري استنادًا 
خالل فترة الثالث سنوات التي كل منها  اشتراكاتعضو أن تساهم في تغطية العجز بمبلغ يتناسب مع مجموع 

  تسبق تاريخ التقييم.

في تقييم في المئة  ٠,٣٨( ٪١،٨٧. وكشف عن عجز اكتواري بنسبة ٣١/١٢/٢٠١١ُأجري تقييم اكتواري بتاريخ  -١٠٠
) من األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي، األمر الذي يدل على أن معدل االشتراك النظري ٢٠٠٩سنة 

من األجر الداخل في حساب المعاش  ٪٢٥،٥٧كان  ٣١/١٢/٢٠١١التوازن اعتبارًا من المطلوب لتحقيق 
. وكان العجز االكتواري ُيعزى أوليًا لتجربة االستثمار ٪٢٣،٧التقاعدي، بالمقارنة مع معدل االشتراك الفعلي بنسبة 

في  ٣١/١٢/٢٠١٣مقبل ابتداء من وسيتم إجراء التقييم االكتواري ال األدنى مما كان متوقعًا في السنوات األخيرة.
 . ٢٠١٤سنة 

، كانت النسبة الممولة من األصول االكتوارية بالمقارنة مع الخصوم االكتوارية، على افتراض ٣١/١٢/٢٠١١وفي  -١٠١
). وكانت نسبة ٢٠٠٩في تقييم سنة  ٪١٤٠( ٪١٣٠عدم إجراء تسويات للمعاشات التقاعدية مستقبًال، تبلغ 

 ) عندما ُأخذ النظام الحالي لتسويات المعاشات التقاعدية بعين االعتبار.٢٠٠٩يم سنة في تقي ٪٩١( ٪٨٦التمويل 

بعد تقدير الكفاية االكتوارية للصندوق، استنتج الخبير االستشاري االكتواري أنه لم توجد حاجة، اعتبارًا من  -١٠٢
ندوق إذ أن القيمة من النظام األساسي للص ٢٦، لمدفوعات العجز االكتواري بموجب المادة ٣١/١٢/٢٠١١

االكتوارية لألصول فاقت القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في تاريخ التقييم. وفي وقت اعداد هذا التقرير، 
 . ٢٦لم تستند الجمعية العامة الى نص المادة 

لعامة أن زيادة ، الحظ مجلس المعاشات التقاعدية في تقريره للدورة التاسعة والخمسين للجمعية ا٢٠١٢في يوليو  -١٠٣
سنة من المتوقع أن تخفض العجز بقدر كبير ومن  ٦٥سن التقاعد العادية للمشاركين الجدد في الصندوق الى 

، رخصت الجمعية ٢٠١٣وابريل  ٢٠١٢. وفي ديسمبر ٪١،٨٧المحتمل أن تغطي نصف العجز الحالي البالغ 
سنة، على  ٦٥للمشاركين الجدد في الصندوق الى  الخدمةوالسن االلزامية إلنهاء  العامة بزيادة سن التقاعد العادية

على التغيير المتعلق  ٢٠١٣في ديسمبر الجمعية العامة  ووافقت .١/١/٢٠١٤ذلك في موعد ال يتجاوز  أن يسري
للصندوق  بذلك في أنظمة صندوق المعاشات التقاعدية. وستنعكس زيادة سن التقاعد العادية في التقييم االكتواري

 .٣١/١٢/٢٠١٣اعتبارًا من 
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لصندوق ل والتي دفعها موظفوها التي دفعتها االيكاو بوصفها منظمة عضو، بلغت االشتراكات ٢٠١٣وخالل سنة  -١٠٤
 مليون ١٩,٦عادل تمليون من الدوالرات األمريكية  ١٩,٠مبلغ  المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

مليون من الدوالرات  ١٨,٦تعادل  ٢٠١٢في سنة مليون من الدوالرات االمريكية  ١٨,٥( من الدوالرات الكندية
 .على نفس المستوى ٢٠١٤ومن المتوقع أن تكون االشتراكات في سنة . الكندية)

يجري مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات مراجعة سنوية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي  -١٠٥
األمم المتحدة ويقدم تقريرًا الى مجلس المعاشات التقاعدية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم 

اشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة تقارير ربع المتحدة بشأن المراجعة كل سنة. وينشر الصندوق المشترك للمع
سنوية عن استثماراته ويمكن االطالع على هذه التقارير بزيارة موقع الصندوق المشترك المذكور على االنترنت 

www.unjspf.org. 
 ترتيبات الضمان االجتماعي للموظفين بموجب عقود الخدمات ٥-١٠-٢

 .االجتماعيالخاضعين لعقود الخدمة على أساس الشروط واألعراف المحلية التمتع بالضمان  لموظفي اإليكاويحّق  -١٠٦
االجتماعي بموجب عقود الخدمة. ويمكن الحصول على للضمان ضع أية ترتيبات عالمية ت لم يكاوالاأن  غير

االجتماعي أو المخططات المحلية الخاصة أو للضمان ترتيبات التأمين االجتماعي إما عن طريق النظام الوطني 
تشريعات بما يتماشى مع اجتماعي مناسب ضمان كتعويض نقدي لمخطط يتبعه الموظف نفسه. ويعتبر توفير 

حق وال ي اإليكاوالعمل المحلية شرطًا أساسيًا من شروط عقد الخدمة. وال يـُعتبر موظفو العقود الخاصة من موظفي 
 .للموظفين العاديةقات لهم التمتع باالستحقا

 الخدمات والحكومات مقدمة الحكومات المتعاقدةمستحقات : ١١-٢المالحظة 
تشمل المستحقات مبالغ مستحقة من الحكومات المتعاقدة وتقوم اإليكاو بتحصيلها بالنيابة عن الحكومات مقدمة  -١٠٧

غي تحويلها إلى الحكومات المتعاقدة الخدمات بموجب اتفاق التمويل المشترك بين الدنمارك وآيسلندا، والتي ينب
والحكومات مقدمة الخدمات. ويشمل االلتزام أيضا رسوم االستخدام التي تجمعها اإليكاو بالنيابة عن الحكومات 

 األطسي.مال مقدمة الخدمات بموجب التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق ش
 )صافي العجز التراكميصافي األصول (: ١٢-٢المالحظة 

هي الفائدة الختامية األرصدة . العجز التراكمي واحتياطات المنظمة في آخر السنةيتضمن صول ألصافي اإن  -١٠٨
بعد اقتطاع جميع خصومها. ومادامت الخصوم تتجاوز األصول، فمن العائدة الى االيكاو المتبقية في األصول 

التراكمي واالحتياطات في تظهر التغييرات في العجز و  المتوقع أن يغطي التمويل العجز المتراكم في المستقبل.
 . البيان الثالث

 من:حتياطات الاتتألف  -١٠٩
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 بآالف الدوالرات الكندية 

   النشاطات العادية

 ٨ ٥١٩ ١١ ٢٨٨ االعتمادات المرحلة( البيان الخامس)

 بعد انتهاء الخدمةالمكاسب والخسائر االكتوارية المتعلقة باستحقاقات التأمين الصحي 
 )٦ ١٢٧( )١٧ ١٢٤( )٢-١٠-٢(المالحظة 

 ١ ٢٠١ ٢٣٧ المبالغ المدخرة في صندوق الحوافز

 )٣ ٥٩٣ )٥ ٥٩٩ 

 ٤٩ )١٤( نشاطات مشاريع التعاون الفني

 ٣ ٦٤٢ )٥ ٦١٣( المجموع
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انظر ( لاليكاو بسبب وضع العجز النقديكتمويل اضافي  ٢٠١٣لعام في صندوق الحوافز  لم يتم ادخار أي مبلغ -١١٠
 .)٢٥-٣٨ العمومية قرار الجمعية

وتتضمن احتياطيات أنشطة مشاريع التعاون الفني تسوية الترجمة من الدوالر األمريكي إلى الدوالر الكندي إلبراز  -١١١
 . (الدوالر الكندي) عملة اإلبالغأنشطة مشاريع التعاون الفني في 

 : اإليرادات والنفقات٣حظة الالم
 الخدمات العينية –التبرعات  :١-٣المالحظة: 

والسنغال، وتايلند والمكسيك وبين المنظمة،  كومات كندا، ومصر، وفرنسا، وبيرووبموجب اتفاقات منفصلة بين ح -١١٢
تتعهد هذه الحكومات بتحمل جميع أو جزء من تكاليف إيجار المباني الواقعة في بلدانها. وتتحمل حكومة كندا الحيز 

والصيانة المقر الرئيسي. وال تسجل االشتراكات العينية في الحسابات، غير أنها ترد لغرض  الهام من تكاليف التشغيل
 .اإلعالم في المالحظات أدناه

وفيما يلي القيمة العادلة التقديرية لالشتراكات العينية المقدمة لألنشطة العادية على أساس عقود االيجار أو حسب  -١١٣
 ن هناك أي عقد لإليجار:القيمة السوقية التقديرية عندما ال يكو 

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية  
 ٢١ ٥٢٨ ٢٢ ٨٠٤ كندا

 ١٥٤ ١٤١ مصر
 ٦٦٤ ٥٥٠ فرنسا
 ٤٢٧ ٤٥٩ بيرو

 ١١٨ ١٣٢ السنغال

 ١ ٣٠٧ ١ ٢٩٩ تايلند
 ٢٤ ١٩٨ ٢٥ ٣٨٥ المجموع

   

ألف من الدوالرات الكندية (مبلغ  ١ ٦٩٤وتتضمن المساهمة النقدية المقدمة من كندا الواردة أعاله مبلغا يعادل  -١١٤
تب برج بيل في مونتلایر ) من حكومة كيبيك لتوفير المباني في مك٢٠١٢ ألف من الدوالرات الكندية في سنة ١ ٦٨٣

 إلدارة التعاون الفني.والمقدم 

االشتراكات على وتقدم خدمات الموظفين والسفر ايضا بالمجان من قبل الدول لألنشطة العادية. وُتحدد قيمة هذه  -١١٥
 أساس التكاليف بالنسبة للدول المانحة لكل نشطة من األنشطة التالية:

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية  
 ١ ٤٩٧ ١ ١٧٨ أمن الطيران

 ٢ ٤٩٦ ٢ ١٥٩ سالمة الطيران

يكو. وُقدرت المساهمة في سنة قدمت حكومة المكسيك مساهمة نقدية إليجار المكتب اإلقليمي في مدينة مكس كما -١١٦
) وهي متضمنة ٢٠١٢ ألف من الدوالرات الكندية في سنة ١٤٦ألف من الدوالرات الكندية (مبلغ  ١٤٠بمبلغ  ٢٠١٣

 في اإليرادات.
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 : اإليرادات االخرى٢-٣المالحظة 

التي نّفذت خالل السنة يتضمن المصدر الرئيسي لاليرادات المدونة خالل السنة االشتراكات لمشاريع التعاون الفني  -١١٧
واالشتراكات المقررة. ويتم تحصيل االشتراكات المقررة جزئيًا بالدوالرات الكندية وبالدوالرات األمريكية لتمويل جزء كبير 

 من االعتمادات. وتضمنت االيرادات المدونة خالل السنة ما يلي:

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية  
 ٨٤ ٢٥٦ ٨٨ ٧٢٧ قررتها الجمعية العموميةاشتراكات الدول حسبما 

 ٥٠ ٥٢ اشتراك دولة جديدة
 )٣٩٩( )١ ٣٣٧( اختالفات أسعار الصرف

 ٢٩٨ )٤ ٣٢٢( نقص (زيادة) الخصم التراكمي على المستحقات طويلة األجل

 ٨٤ ٢٠٥ ٨٣ ١٢٠ المجموع

 :األنشطة األخرى إلدرار اإليرادات فيما يلي تفاصيل -١١٨
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 الدوالرات الكندية بآالف 

 ٤ ١٤٣  ٤ ٨٦٦ مبيعات المطبوعات وخدمات الطباعة 

 ٢ ١٣٢  ٢ ٢٩٣ خدمات الوفود 

 ١ ٤٣٦  ١ ٥٠٩ األحداث والمنتديات 
 ٧٧٣  ٩٤٠ إتاوات المطبوعات 

 ١ ٠٢٤  ٩٩٣ رسوم تراخيص البضائع الخطرة 

 ٦٥٥  ٩٤٤ الدوريات 

 ٦٠٣  ٦٢٠ مبيعات السوق الحرة 

 ٣٦٨  ٤٩٠ المواقع على اإلنترنت 

 ٤١٣  ٣٧٥ اتفاقات التراخيص والشراكات في االحصائيات 

 ٩٤٤  ١ ٢٨٥ ورسوم العضوية الدوراتعمليات التقييم و التدريب/

 ٦٤٢  ٦٣٤ األخرى 

 ١٣ ١٣٣  ١٤ ٩٤٩  المجموع

 :وتشمل اإليرادات األخرى ما يلي -١١٩
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٦٥٥  ٥٢٠ رسوم الخدمات 

 ١٦٧  ٤٠٠ رسوم تأمين المسؤولية المهنية 

 ١٥٧  ٩٧ رسوم وكالء األسفار 

 ٢٧٣  ٢٦٦ إيرادات الفائدة 

 ٢٤  ٣ ٠٨١ مكاسب أسعار الصرف

 ٧٣٨  ٦٩٠ األخرى 

 ٢ ٠١٤  ٥ ٠٠٨ المجموع  
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ألف  ١ ٢٤٤الميزانية العادية بمبلغ تتضمن االيرادات األخرى مكاسب أسعار للصرف تعزى لصندوق غير صندوق  -١٢٠
ألف من الدوالرات الكندية كخسائر في أسعار الصرف في نفقات أخرى في  ١ ١٥٤من الدوالرات الكندية (سجلت 

 ).٢٠١٢عام 

من الدوالرات الكندية تعزى لصندوق الميزانية العادية.  ١ ٨٢٨ُتعرض كإيرادات أخرى مكاسب أسعار للصرف بمبلغ  -١٢١
دوالر كندي لفئات نفقات داخل بيان األداء  ٩٠٠، خصصت خسارة في أسعار الصرف قدرها ٢٠١٢وفي عام 

 المالي.

 : النفقات ٣-٣المالحظة 

 رواتب واستحقاقات الموظفين: ١-٣-٣

ن والخبراء يالخبراء الميدانيفضًال عن المنظمة خالل السنة  صل عليها موظفوالتي حجور تتضمن الرواتب األ -١٢٢
تتضمن مستحقات الموظفين مثل كما التشغيلية لتنفيذ مشاريع التعاون الفني  المساعدة اتاتفاق العاملين في اطار
ت واستحقاقات نهاية الخدمة للقيام بمهما كليفوالتعليم ومنح الت العودة إلى الوطنجازة السنوية و إلالتأمين الصحي وا

  .واشتراكات االيكاو في الصندوق المشترك للمعاشات التعاقدية

 : االمدادات والمواد االستهالكية وغيرها: ٢-٣-٣

واتفاقات الخدمات االدارية وخدمات مشتريات  االئتمانيةذه النفقات المشتريات والخدمات المتعلقة بالصناديق هتتضمن  -١٢٣
 .الطيران المدني ومشاريع برنامج االمم المتحدة االنمائي في اطار نشاطات مشاريع التعاون الفني

 ةنفقات التشغيل العام :٣-٣-٣

نفقات و  ،تكنولوجيا المعلوماتو  ،صيانة وتشغيل المبانيو  ،نفقات التشغيل العامة بشكل رئيسي االيجار تتضمن -١٢٤
كما تتضمن  .خرىاألتشغيل الونفقات والبريد العادي والبريد السريع  ،القرطاسية والتجهيزات المكتبيةو الطباعة 

 لف من الدوالرات الكندية واستهالك االصول غير الماديةأ ١ ٠٦٦استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة 
في  الكنديةمن الدوالرات  ألف ١٩٧والف من الدوالرات الكندية  ٨٠٩الف من الدوالرات الكندية ( ٢٣٣ة بقيم
 .) ٢٠١٢ سنة

 السفر: ٤-٣-٣

وبدل اليومي  بدل المعيشةومخصصات  الطيرانجرة تتضمن أهي لتأدية مهمات و السفر  تشمل نفقات السفر إن -١٢٥
 .المطار

الميزانية والحسابات الفعلية حسابات : بيان المقارنة بين٤المالحظة   

البيانات المالية لإليكاو وميزانية البرنامج العادي المعتمدة على االساس نفسه. ففي بيان األداء المالي،  تعرض ال -١٢٦
تغطي النفقات جميع صناديق المنظمة وتصنف على أساس طبيعتها. وتصنف النفقات في بيان المقارنة بين حسابات 

صندوق العام للبرنامج لميزانية ال تيجية دعم التنفيذالميزانية والحسابات الفعلية حسب الهدف االستراتيجي واسترا
بصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية  رالعادي. وترتبط الميزانية المعتمدة األخرى التي يمكن أن يطلع عليها الجمهو 

 .الفني والتشغيلية لبرنامج التعاون

د نفقات بالدوالرات الكندية للبرنامج وتسمح الجمعية العمومية، بشكل منفصل في سنة من فترة الثالث سنوات، بوجو  -١٢٧
العادي وتوافق على مجموع تقديرات الميزانية اإلرشادية لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية. ويجوز 

 .للمجلس أن يعدل في وقت الحق الميزانيات أو بواسطة ممارسة السلطة المفوضة
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الفعلية على  المبالغة للقطاع العام، ترد أدناه مطابقة بين حسبما هو منصوص عليه في المعايير المحاسبية الدولي -١٢٨
الفعلية في بيان  والمبالغالفعلية (البيان المالي الخامس)  والمبالغالميزانية  مبالغاساس مقارن في بيان المقارنة بين 

 .٣١/١٢/٢٠١٣ع) للفترة المنتهية في التدفقات النقدية (البيان المالي الراب
 المجموع التمويل االستثمار التشغيل 

 بآالف الدوالرات الكندية 
المبلغ الفعلي على أساس المقارنة (البيان المالي 

 الخامس)
)٩٤ ٤٥٢( 

 
- - )٩٤ ٤٥٢( 

 ١ ٣٣٧ - - ١ ٣٣٧ سعر الصرف –الفروق األساسية 

 ٨٧ ٩٨٣ - ١٣٤ ٨٧ ٨٤٩ فروق العرض

 ٢٤ ٧٢٥ - )٦٨( ٢٤ ٧٩٣ فروق الكيانات

الفعليــــة فــــي بيـــان التــــدفق النقــــدي (البيــــان الحســـابات 
 المالي الرابع)

١٩ ٥٩٣ - ٦٦ ١٩ ٥٢٧ 

وتطرأ الفروق األساسية عندما تعد الميزانية المعتمدة على أساس مختلف عن األساس المحاسبي المستخدم إلعداد  -١٢٩
فرق ملحوظ عندما يختلف سعر الصرف المستخدم إلعداد الميزانية بالدوالر  يطرأالبيانات المالية. وفي حالة اإليكاو، 

وتقدم حالة االعتمادات، بالصيغة الواردة في بيان الكندي عن أسعار الصرف الشهرية المعمول بها في األمم المتحدة. 
ين االعتمادات الموافق عليها المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية (البيان المالي الخامس) المطابقة ب
في المعمول به الصرف بسعر لميزانية البرنامج العادي والنفقات الموازية التي يتحملها الصندوق العام للبرنامج العادي 

 .وسعر الصرف المستخدم في الميزانية األمم المتحدة

في الكشوف المالية. وال يوجد في حالة  المدونة اإلبالغوتطرأ فروق التوقيت عندما تختلف فترة الميزانية عن فترة  -١٣٠
 الفعلية. حساباتالميزانية وال حساباتفروق في التوقيت ألغراض المقارنة بين  اإليكاو

المقارنة بيان التدفقات النقدية و  بيانات وتعود فروق العرض للفروق في الشكل ومخططات التصنيف المعتمدة لعرض -١٣١
ويعكس بيان التدفقات النقدية صافي أثر المقبوضات والمدفوعات وبيان  ة.الفعلي حساباتالميزانية وال حساباتبين 

 المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية التي تمثل النفقات الفعلية المسموح بها بواسطة االعتمادات. 

 المالية عنه. بياناتالذي تـُعّد الوتطرأ فروق الكيانات عندما تـُسقط الميزانية برامج أو كيانات تشكل جزءًا من الكيان  -١٣٢
وتمثل فروق الكيانات التدفقات النقدية لتلك الصناديق التي ُأبلغ عنها في البيانات المالية، وتشكل جزءا من أنشطة 

. وتتعلق اإليكاو، وتمول من الموارد من خارج الميزانية، غير أنها ُتستبعد من عملية إعداد ميزانية البرامج العادي
 طة العادية األخرى وأنشطة مشاريع التعاون الفني.باألنش

وفيما يخص صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية، ال تمثل األرقام الواردة في الميزانية سوى تقديرات الميزانية  -١٣٣
ة بالمبلغ فيما يخص صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلي المنقحةاإلرشادية. ويقارن مجموع تقديرات الميزانية 

عرض أيضا توضيحات عن الفروق المالية ال. ويشمل حول البيانات المالية اإلجمالي الوارد في عرض األمين العام
  بين الميزانية االصلية والميزانية النهائية، والحسابات الفعلية.

  



III - 31 

 

 اتالقطاع بالغ عن: اإل٥المالحظة 

 : بيان الوضع المالي واألداء المالي حسب القطاع١-٥

. وتقدم الجداول ١تنص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على اإلبالغ عن القطاعات ويرد في المالحظة  -١٣٤
التالية الوضع المالي حسب القطاع ثم بيان األداء المالي حسب القطاع. وتؤدي بعض األنشطة بين القطاعين إلى 

ات فيما بين القطاعات في البيانات المالية. وترد المعامالت المعامالت المحاسبية التي تنشئ أرصدة اإليرادات والنفق
فيما بين القطاعين في الجداول الواردة أعاله لتقديم وصف دقيق عن هذه المعامالت المحاسبية ومن ثم ُحذفت 

 .ين األول والثانييللمطابقة مع البيانين المال

 ٧,٩(من الدوالرات الكندية  مليون ٨,٤ التي تبلغ قيمتهاايرادات الرسوم االدارية  النشاطات العادية ويشمل قطاع -١٣٥
على مشاريع  صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةفرضها  التي )٢٠١٢في سنة من الدوالرات الكندية  مليون

قيمة كانت و  .كما تضمن النفقات العامة االدارية مبلغًا مماثًال يندرج في قطاع مشاريع التعاون الفني .التعاون الفني
 ألف ١ ٠٢٩قد بلغت  ٣١/١٢/٢٠١٣النشاطات العادية في المبلغ المستحق لمشاريع التعاون الفني من قبل قطاع 

تيسيرًا هذه المبالغ  ولقد حذفت  .)٣١/١٢/٢٠١٢لف من الدوالرات الكندية في أ ١ ٠٧٧من الدوالرات الكندية (
 .للعرض
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20132012201320122013201220132012مالحظات

األصول

األصول الجارية
 379 246 972 265 658 202 870 226 721 43 102 2.139النقدية ومعادالت النقدية

2.213 597 4 725 13 597 4 725 
  ( 077 1)( 029 1) 312  665  765  364 األرصدة المنقولة بين القطاعات

 408 13 012 15 997 8 319 8 411 4 693 2.36المستحقات والسلف
 121 1 070 1 121 1 070 2.41قوائم الجرد

 065 2 374 2 344  360  721 1 014 2.32األخرى

62 840 56 464 236 214 212 311 (1 029 )(1 077 )298 025 267 698 

األصول غير الجارية
2.23 058 6 116 3 058 6 116 

 464  442  464  442 2.3المستحقات والسلف
 726 3 300 3 726 3 300 2.53الممتلكات والمباني والمعدات

 193 1 050 1 193 1 050 2.61األصول غير المادية

7 850 11 499 7 850 11 499 

 197 279 875 305( 077 1)( 029 1) 311 212 214 236 963 67 690 70  مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
 828 208 075 229 023 201 372 222 805 7 703 2.86المقبوضات المسبقة

 720 18 298 26 854 9 184 12 866 8 114 2.914الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
 669 4 700 4 385 1 672 1 284 3 028 2.103استحقاقات الموظفين

( 077 1)( 029 1) 077 1 029 1األرصدة المنقولة بين القطاعات
 608 1 443 1 608 1 443 2.111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

26 317 22 640 236 228 212 262 (1 029 )(1 077 )261 516 233 825 

الخصوم غير الجارية
 217 90 045 103 217 90 045 2.10103استحقاقات الموظفين

103 045 90 217 103 045 90 217 

 042 324 561 364( 077 1)( 029 1) 262 212 228 236 857 112 362 129مجموع الخصوم

األصول الصافية
( 487 48)( 073 53)( 487 48)( 073 53)2.12العجز المتراكم

 642 3( 613 5) 49 ( 14 ) 593 3( 599 5)2.12االحتياطات

( 845 44)( 686 58) 49 ( 14 )( 894 44)( 672 58)مجموع األصول الصافية (العجز المتراكم الصافي)

 197 279 875 305( 077 1)( 029 1) 311 212 214 236 963 67 690 70مجموع الخصوم واألصول الصافية

التفاصيل قد ال تضيف الى المجاميع بسبب الجبر

المالحظة 5-2

المجموعالحذف

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

أنشطة مشاريع التعاون الفنياألنشطة العادية

منظمة الطيران المدني الدولي

الوضع المالي حسب القطاع

في 31/12/2013
بآالف الدوالرات الكندية) )



 
 

 

مالحظات

20132012201320122013201220132012

اإليرادات

132 667105 127132 667105 5132 3.2المساهمات التفاق المشاريع
205 12084 20583 12084 3.283كات المقررة

133 94913 13314 94913 3.214األنشطة األخرى المدرّة لإليرادات
عية األخرى  8 2156 7558 2156 755

211 182 (907 7)(414 8)118 5968 8إيرادات الرسوم اإلدارية
014 0082 2515 262 763 7461 3.24اإليرادات األخرى

119 626113 979132 929105 378(8 414)(7 907)244 141211 450

النفقات

3.398 42096 56142 11937 014140 539133 575
3.3 651 61173 49952 96874 15053 579

189 73417 60316 5181 5861 21615 3.315نفقات التشغيل العامة
657 6268 8218 4882 8363 1385 3.35السفر

162 2731 1622 2731 2االجتماعات
553 0832 5532 0832 2التدريب

(779 7)(218 8)779 2187 8الرسوم االدارية العامة
241 5162 2(128 )(196 )640 004 7292 7081 3.3النفقات األخرى

122 406121 485132 929105 378(8 414)(7 907)246 921218 956

(506 7)(780 2)(506 7)(780 2)عجز السنة

التفاصيل قد ال تضيف الى الجاميع بسبب الجبر

اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها
رواتب واستحقاقات الموظفين
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المجموعحذف

منظمة الطيران المدني الدولي

األداء المالي حسب القطاع
عن الفترة المنتهية في 31/12/2013

بآالف الدوالرات الكندية) )

المالحظة 5-3

أنشطة مشاريع التعاون الفنياألنشطة العادية
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  والمبالغ االحتياطيةااللتزامات  :٦المالحظة 

 : االلتزامات١-٦المالحظة 

 المقر الرئيسي لإليكاو والمعدات المكتبية.مباني تتعلق التزامات اإليجار في المقام األول ب -١٣٦

 

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 بآالف الدوالرات الكندية 

   االلتزامات الدنيا لعقود إيجار المقر الرئيسي
 ١٠ ٩٤٨ ٨ ٠٣٧ سنوات ٥-١

 - - سنوات ٥بعد 
 ١٠ ٩٤٨ ٨ ٠٣٧ مجموع التزامات عقود إيجار الملكية

 الحكومتانويشمل خيار الشراء في ذلك التاريخ. وتسدد  ٣٠/١١/٢٠١٦وينتهي عقد إيجار المقر الرئيسي في  -١٣٧
في المائة بالنسبة لبرج  ١٠٠في المائة بالنسبة لمبى المقر الرئيسي و  ٧٥تكاليف إيجار المباني بمعدل  تانالمضيف

في المائة من  ٢٥بيل الذي يشكل أيضا جزءا من المقر الرئيسي. وهكذا ُتطبق التزامات عقود إيجار العقار على 
وجد أي التزام مالي مدرج في الجدول أعاله بالنسبة نسبة عقد اإليجار التي تسدده اإليكاو للحكومة المضيفة. وال ي

، جزء من مكتب باريس تملكه اإليكاو والجزء المتبقي تمتلكه ٥-٢لمكتب باريس، ألن، كما هو مبين في المالحظة 
 فرنسا ومؤجر لإليكاو بالقيمة اإلسمية.

ألف من  ٣٣ا في ذلك عقود اإليجار المالية) وتبلغ التزامات السنوات المقبلة المتعلقة بعقود اإليجار غير العقارية (بم -١٣٨
). وتمثل عقود اإليجار غير العقارية أساسا ٣١/١٢/٢٠١٢من الدوالرات الكندية في ألف  ١٣٧الدوالرات الكندية (

  .٥-٢ء في المالحظة جا استئجار آالت النسخ ومعدات الطباعة، كما

مليون من  ١،٨المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية التي ال يمكن فسخها ما مجموعه  وتبلغ اإليرادات الدنيا المقبلة -١٣٩
. وتشمل إيرادات عقود اإليجار هذه )٢٠١٣من الدوالرات الكندية لسنة مليون  ١,٧( ٢٠١٤لسنة  الدوالرات الكندية

 .إلى الوفود المكاتبتأجير 

 واألصول الطارئةااللتزامات القانونية أو الطارئة  :٢-٦المالحظة 

كبيرة تقع على عاتق  التزاماتأو شكاوى قانونية يمكن أن تؤدي إلى  إجراءاتهناك من خصوم طارئة تنشأ عن  ليس -١٤٠
 .اإليكاو

ضد المنظمة عدد من اإلجراءات والشكاوى القانونية فيما يتعلق بمشاريع التعاون الفني في أمريكا الجنوبية.  فعر  -١٤١
ا أشخاص يطالبون الحصول على مبالغ إضافية بموجب قوانين العمل المحلية فضال وهناك في األساس شكاوى رفعه

االمريكية مليون من الدوالرات  ٢،١عن المبالغ المنصوص عليها في عقود العمل لديهم. ويبلغ مجموع هذه الشكاوى 
مالية ألن  التزاماتمن المقدر أنه ال يرجح أن تتحمل اإليكاو ). و ٣١/١٢/٢٠١٢في  أمريكير مليون دوال ٢,٣(مبلغ 

 .عن هذه المطالبات تنشأقد  ةمالي التزاماتفي اتفاقات المشاريع األساسية باستيعاب أي  تعهدتالحكومات المعنية 
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 طراف ذات الصلةألعن االدارة العليا وا اإلفصاح :٧المالحظة 

  الرئيسيون: موظفو االدارة  ١-٧المالحظة 

في المقر ، والمديرين العاماألمين  بما يشملأعضاء فريق كبار اإلداريين لألمانة العامة، موظفو اإلدارة الرئيسيون هم  -١٤٢
. ويتمتع كبار المديرين بسلطة تخطيط وتوجيه ومراقبة الرئيسي ورئيس المالية ورئيس التقييم والمراجعة الخارجية

ويضم موظفو اإلدارة الرئيسيون أيضا رئيس  .وعن وضع السياسات أنشطة اإليكاو ويتحملون المسؤولية عن ذلك
 اً دولة عضو  ٣٦يضم المجلس أن يؤثروا على قرارات اإلدارة العليا. و  هميمكن وموظفين رئيسيين آخرين والمجلس 

 .بعينهم دون تحديد أشخاص
 والبدالت ،وتسوية مقر العمل ،لموظفي اإلدارة الرئيسيين ما يلي: صافي المرتبات ةر المدفوعو ويشمل مجمل األج -١٤٣

 اتالعمل في المعاش ابربأ اشتراكاتو  ،السكنٕاعانة التعليم، و ومنحة  العودة إلى الوطنواستحقاقات بدل التمثيل  مثل
. وتشمل االستحقاقات ومجموع األجور السلف المعلقة على االستحقاقات، التي وفي التأمين الصحي الجاري ةالتقاعدي

 .التعليم تتكون من سلف منح
) على نفس مستوى ١٠-٢ المالحظةما بعد انتهاء الخدمة (الحصول على استحقاقات ن ياإلدارة الرئيسييحق لموظفي  كما -١٤٤

 .، وبالتالي فهي غير مدرجة في الجدول أعالهساس فرديأبدقة على الموظفين. وهي استحقاقات ال يمكن تحديدها كميًا  اقيب
يشاركون كأعضاء عاديين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم  كما أن موظفي اإلدارة الرئيسيين -١٤٥

الصندوق المشترك للمعاشات وما فوقها الذين ال يشاركون في  ٢-الموظفين من ذوي الرتبة د معظم ة باستثناءالمتحد
عوضا عن االشتراكات المقدمة إلى الخطة، التي  ة. أما المبالغ التي تدفعها اإليكاوالتقاعدية لموظفي األمم المتحد

 .األجور االجماليةفي ، فُتدرج األجر الداخل في حساب المعاش التقاعديفي المائة من  ١٥،٨تمثل 
ألف من الدوالرات الكندية تم دفعه خالل السنة لزوج أحد موظفي االدارة الرئيسيين.  ٧١تشمل األجور االجمالية أيضًا مبلغ  -١٤٦

 خبير استشاري يعمل في إدارة أخرى وال تربطه صلة تسلسل هرمي مباشرة بموظفي االدارة الرئيسيين. والزوج هو

 معامالت األطراف المترابطة: ٢-٧المالحظة 

ومالم تكن هناك إشارة إلى خالف ذلك في هذه البيانات المالية الخاصة باإليرادات من المعامالت غير التبادلية بما 
في ذلك االشتراكات العينية، فإن جميع المعامالت التي تجري مع أطراف ثالثة، بما في ذلك منظمات األمم المتحدة 

 .المعقولة بموجب شروط وأحكام تحقيق االستقاللية العميل تتم بالقيمة العادلة ضمن عالقة عادية للمورد أو

 عد تاريخ اإلبالغب: األحداث ٨ المالحظة
 بيانات المالية أيعلى هذه الاألمين العام لم تحدث يوم توقيع و  . ٣١/١٢/٢٠١٣ هو اإليكاو تاريخ اإلبالغ لدى -١٤٧

المالية بما يؤثر  بياناتوتاريخ اإلذن بإصدار الالعامة وقائع مادية إيجابية أو سلبية مستحقة بين تاريخ بيان الميزانية 
 .بياناتعلى هذه ال

 

 عدد األفراد

 (فرد/سنة)

 
التعويضات وتسوية 

 مقر العمل

 
 

 االستحقاقات

 
خطتا التقاعد 
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الجدول ألف

الصندوق المتجددصندوق رأس المالالميزانية العادية
الصندوق الفرعي 
لتحقيق اإليرادات

صندوق تكاليف 
الخدمات اإلدارية 

أنشطة أمن الطيرانوالتشغيلية

صندوق التسهيل 
المالي للسالمة 

صندوق فرنساالجوية
صناديق التمويل 

المشترك

حساب الحوافز 
لتسوية االشتراكات 

المتأخرى

األصول

األصول الجارية
011 7891 9921 566 124 4297 4293 4003 6691 10النقدية ومعادالت النقدية

597 13االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
13 351 األرصدة المنقولة بين الصناديق

169 102 283 2371 6993 1المستحقات والسلف
070 1قوائم الجرد

7 4 7 996 1األخرى

27 9601 4008 0954 7397 233 566 9921 9581 011

مجموع األصول غير الجارية
058 3االشتراكات المقررة المستحقة على الدول المتعاقدة

442 المستحقات والسلف
300 3الممتلكات والمنشآت والمعدات

050 1 األصول غير الملموسة

3 5004 350

011 9581 9921 566 233 7397 0954 4008 3501 4604 31مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
19 922 151 4351 1951 2المقبوضات المسبقة

5 495 6 5 451 872 779 11الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة
027 3استحقاقات الموظفين

029 1األرصدة المنقولة بين الصناديق
443 1مستحقات الحكومات المتعاقدة ومقدمة الخدمات

15 0033 0272 3061 602 5 6 9221 958 5

الخصوم غير الجارية
045 103استحقاقات الموظفين

103 045

5 958 9221 6 5 602 3061 0722 003106 15مجموع الخصوم

صافي األصول

المتراكمة 769 560 229 1387 7883 5(548 87)350 1684 5الفوائض (العجز) 
237 (124 17)289 11احتياطيات

006 5601 229 1387 7883 5(672 104)350 4574 16صافي األصول (العجز المتراكم)

011 9581 9921 566 233 7397 0954 4008 3501 4604 31مجموع الخصوم وصافي األصول

اإليرادات

االشتراكات في اتفاقات المشاريع
120 83االشتراكات المقررة

148 17األنشطة األخرى المدرة لاليرادات
57 109 2االشتراكات الطوعية األخرى

613 8إيرادات الرسوم اإلدارية
35100 546 897 214 196 7314 316 9اإليرادات األخرى

100 92 655 5102 3629 19617 7314 436 92مجموع اإليرادات

النفقات

3 8 389 1041 3138 8026 8335 76رواتب واستحقاقات الموظفين
262 383 اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها

755 18 25 228 826 3009 9171 11النفقات التشغيلية العامة
731 134 437 417 3السفر

14 10 14 112 2اإلجتماعات
4 109 النفقات العامة االدارية

2 98 1 323 281 النفقات األخرى

755 5 43 362 4672 1758 80217 3005 9431 94مجموع النفقات

(654 )(5 )49 294 042 1871 (606 1)(569 )(507 2)صافي الفائض (العجز) للسنة

* أنظر الجدول باء
التفاصيل قد ال تضيف الى المجاميع بسبب الجبر.

(بآالف الدوالرات الكندية)

منظمة الطيران المدني الدولي
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األنشطة العادية حسب الصندوق
األصول والخصوم وصافي األصول في 2013/12/31

واإليرادات والنفقات والفائض (العجز) لعام 2013



 

 
 

  

الجدول ألف
(تابع)

صندوق تكنولوجيا 
دليل المفاتيح العامةالمعلومات واالتصاالت

المكاتب الفرعية 
االقليمية

صندوق سالمة 
الطيران

صندوق رواتب 
20132012الحذفالمجموعصناديق أخرىالموظفين المؤقتين

األصول

 األصول الجارية
721 10243 10239 52139 3473 643 5122 958 701 النقدية ومعادالت النقدية

725 5974 59713 13االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
765 364 364 المستحقات والسلف

411 6934 6936 1646 28 12 قوائم الجرد
121 0701 0701 1األصول الجارية

721 0141 0142 2األخرى
 

 701 970 5122 671 3473 68562 84062 84056 464

مجموع األصول غير الجارية

116 0586 0583 3االشتراكات المقررة المستحقة على الدول المتعاقدة
464 442 442 المستحقات والسلف

726 3003 3003 3الممتلكات والمنشآت والمعدات
193 0501 0501 1األصول غير الملموسة

  7 850 7 85011 499

963 69067 69070 68570 3473 671 5122 970 701 مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
805 7037 7036 376 875 المقبوضات المسبقة

866 1148 11414 25814 15 118 96 16 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة
284 0283 0283 3استحقاقات الموظفين

077 0291 0291 1األرصدة المنقولة بين الصناديق
608 4431 4431 1مستحقات الحكومات المتعاقدة ومقدمة الخدمات

 16 970 118 15  29426 31726 31722 640

الخصوم غير الجارية
217 04590 103 045 103استحقاقات الموظفين

     103 045 103 04590 217

857 362112 362129 294129  15 118 970 16 مجموع الخصوم

األصول الصافية

المتراكمة (487 48)(073 53) (073 53)391 3473 656 3952 685 الفوائض (العجز) 
593 3(599 5)(599 5)االحتياطات

 
(894 44)(672 58) (672 58)391 3473 656 3952  685 صافي األصول (العجز المتراكم)

963 69067 69070 68570 3473 671 5122 970 701 مجموع الخصوم وصافي األصول

اإليرادات

5       االشتراكات في اتفاقات المشاريع
205 12084 12083 83االشتراكات المقررة

133 94913 14(333 2)282 13417 األنشطة األخرى المدرة لاليرادات
755 2156 2158 6658 9132 652 820 1االشتراكات الطوعية األخرى

118 5968 8(17 )613 8إيرادات الرسوم اإلدارية
763 7461 4(108 13)854 44817 181 228 1 56 67 اإليرادات األخرى

979 626113 119(458 15)084 247135 184 141 6531 876 671 مجموع اإليرادات

النفقات

561 42096 98(447 5)867 398103 932 588 125 802 4101 رواتب واستحقاقات الموظفين
611 651 651 6 اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها

586 21615 15(531 9)747 47524 65 86 28 26 النفقات التشغيلية العامة
836 1385 1385 3445 48 17 11 السفر

162 2731 2732 1042 19 اإلجتماعات
 (480 )480 291 32 10 35 النفقات العامة االدارية

729 7081 708 1 1 النفقات األخرى  
485 406121 122(458 15)864 618137 933 733 258 876 4351 مجموع النفقات

(506 7)(780 2)(780 2)630 (75 )407 395  (368 )صافي الفائض (العجز) للسنة

التفاصيل قد ال تضيف الى المجاميع بسبب الجبر.
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(بآالف الدوالرات الكندية)                               

منظمة الطيران المدني الدولي

األنشطة العادية حسب الصندوق
األصول والخصوم وصافي األصول في 2013/12/31                                       

واإليرادات والنفقات والفائض (العجز) لعام 2013                                      



 
 

 

  

الجدول باء

برنامج التدريب 
الواليات المتحدةالمملكة المتحدةاآللية المعززةالمخصص

برنامج التدريب 
المشاريع الوطنيةللتوعية

برامج التدريب 
الموحدة

20132012

األصول

األصول الحالية
845 1246 3347 251 599 58 16 684 1824 1النقدية ومعادالت النقدية

101 102 100 2 المستحقات والسلف
7 7األصول األخرى

1 1824 694 16 158 599 251 3347 2336 946

946 2336 3347 251 599 158 16 694 1824 1مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
11 5 2 3 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة

 3 2 5 11

11 5 2 3 مجموع الخصوم

األصول الصافية

المتراكمة 935 2296 3347 251 597 158 16 691 1824 1الفوائض (العجز) 

935 2296 3347 251 597 158 16 691 1824 1صافي األصول (العجز المتراكم)

946 2336 3347 251 599 158 16 694 1824 1مجموع الخصوم وصافي األصول

اإليرادات

186 1092 942 365 521 1301 االشتراكات الطوعية األخرى
155 546 22 18 3 18  422 63 اإليرادات األخرى

341 6552 222 18 98 383  942 1921 مجموع اإليرادات

النفقات

457 3891 3661 023 1رواتب واستحقاقات الموظفين
26 25 25 النفقات التشغيلية العامة

560 731 31 273 427 السفر
10 273 10 اإلجتماعات

121 109 100 9 الرسوم اإلدارية العامة
455 98  98 النفقات األخرى

620 3622 312 273 366 683 91 مجموع النفقات

(279 )294 (8 )18 (176 )17  260 183 صافي الفائض /(العجز) للسنة

التفاصيل قد ال تضيف الى المجاميع بسبب الجبر.

منظمة الطيران المدني الدولي
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األصول والخصوم وصافي األصول في 2013/12/31
واإليرادات والنفقات والفائض (العجز) لعام 2013

(بآالف الدوالرات الكندية)

الصناديق االستئمانية ألمن الطيران
األنشطة العادية



 

 
 

 

الجدول جيم

           الدول األعضاء                                                                          
        قرارا الجمعية العمومية 26-37 و37-27

جداول سنة
2013

اشتراكات سنة
2013

االستراكات المستحقة 
عن سنة 2013

رصيد االشتراكات 
المستحقة عن سنة 

2013

رصيد االشتراكات 
المستحقة عن السنوات 

السابقة
رصيد مجموع 

سعر الصرفاألرصدة المستحقة
مجموع األرصدة 

االشتراكات المدفوعة مسبقاًالمستحقة

 48  1  47    47  6  52 0.06أفغانستان
           52  52 0.06ألبانيا

           96  96 0.11الجزائر
           52  52 0.06أندورا
 66            52  52 0.06أنغوال

               
 873  49  823  771  52    52 0.06أنتيغوا وبربودا***

           218  218 0.25األرجنتين
           52  52 0.06أرمينيا

           503 1 503 1.721أستراليا
           568  568 0.65النمسا

               
           52  52 0.06أذربيجان

 35    35    35  18  52 0.06جزر البهاما
 219  4  215  102  114    114 0.13البحرين
           52  52 0.06بنغالدش
 58  1  57  4  52    52 0.06بربادوس

               
           52  52 0.06بيالروس

           717  717 0.82بلجيكا
           52  52 0.06بليز
           52  52 0.06بنن

 1    1    1  51  52 0.06بوتان
               

           52  52 0.06بوليفيا
 144  3  142  89  52    52 0.06البوسنة والهرسك

           52  52 0.06بوتسوانا
           162 1 162 1.331البرازيل

           52  52 0.06بروني دار السالم
               

           52  52 0.06بلغاريا
           52  52 0.06بوركينا فاسو

 102  2  100  47  52    52 0.06بوروندي
         52  52 0.06كامبوديا

 116  9  107  107    52  52 0.06الكاميرون
    

           52  52 0.06كندا
           228 2 228 2.552الرأس األخضر

           52  52 0.06جمهورية أفريقيا الوسطى
 9            52  52 0.06تشاد

           245  245 0.28تشيلي
               

           548 3 548 4.063الصين
           192  192 0.22كولومبيا

           52  52 0.06جزر القمر
           52  52 0.06الكونغو

 49  4  45  45    52  52 0.06جزر كوك
               

           52  52 0.06كوستاريكا
           52  52 0.06كوت ديفوار

           61  61 0.07كرواتيا
           61  61 0.07كوبا

           52  52 0.06قبرص
               

           236  236 0.27جمهورية التشيك
           52  52 0.06جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 54  1  52    52    52 0.06جمهورية الكونغو الديمقراطية
 1            489  489 0.56الدنمارك

 890  52  838  786  52    52 0.06جيبوتي
             

           52  52 0.06الجمهورية الدومينيكية
             52  52 0.06اكوادور

           149  149 0.17مصر
 2            52  52 0.06سلفادور

             52  52 0.06غينيا االستوائية
               

 120  2  118  65  52    52 0.06اريتريا
           52  52 0.06استونيا
 134  3  132  62  70    70 0.08اثيوبيا
           52  52 0.06فيجي
 434            437  437 0.50فنلندا

               
           300 4 300 4.924فرنسا

           52  52 0.06الغابون
 155  10  145  102  43  10  52 0.06غامبيا (*)

 227  18  209  209    52  52 0.06جورجيا
       733 5 733 6.565ألمانيا
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منظمة الطيران المدني الدولي

البرنامج العادي
االشتراكات المستحقة على الدول األعضاء

واالشتراكات المدفوعة مسبقاً
في 31/12/2013

(بآالف الدوالرات الكندية)

الصندوق العام



 
 

 

 

الجدول جيم
(تابع)

لدول األعضاء                                                                                    
قرارا الجمعية العمومية 26-37 و37-27

جداول سنة
2013

اشتراكات سنة
2013

االستراكات المستحقة 
عن سنة 2013

رصيد االشتراكات 
المستحقة عن سنة 

2013

رصيد االشتراكات 
المستحقة عن السنوات 

السابقة
رصيد مجموع 

سعر الصرفاألرصدة المستحقة
مجموع األرصدة 

االشتراكات المدفوعة مسبقاًالمستحقة

       52  52 0.06غانا
       437  437 0.50اليونان

 498  20  478  426  52    52 0.06غرينادا (*)
           52  52 0.06غواتيماال

 129  10  119  119    52  52 0.06غينيا
               

           52  52 0.06غينيا - بيساو
           52  52 0.06غيانا

           52  52 0.06هايتي
 1            52  52 0.06هندوراس

           192  192 0.22هنغاريا
               

           52  52 0.06ايسلندا
 21    21    21  617  638 0.73الهند

           227  227 0.26أندونيسيا
 465  11  455  280  175    175 0.20جمهورية ايران االسالمية

 687  50  637  637    52  52 0.06العراق (*)
               

           568  568 0.65ايرلندا
 360            341  341 0.39اسرائيل
           076 3 076 3.523ايطاليا
           52  52 0.06جمايكا
           935 7 935 9.087اليابان

               
           52  52 0.06األردن

             52  52 0.06كازاخستان
           52  52 0.06كينيا

 192  3  188  136  52    52 0.06كيريباتي
 383  8  375  174  201    201 0.23الكويت

               
 104  5  99  46  52    52 0.06قيرغيزستان

 69  1  68  16  52    52 0.06جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
           52  52 0.06التفيا
           52  52 0.06لبنان

 13    13    13  39  52 0.06ليسوتو
              

 177  14  163  163    52  52 0.06ليبيريا
 81  2  79    79    79 0.09ليبيا

           52  52 0.06ليتوانيا
           271  271 0.31لوكسمبورغ

           52  52 0.06مدغشقر
             

 546  24  522  470  52    52 0.06مالوي
           411  411 0.47ماليزيا
 4            52  52 0.06ملديف
           52  52 0.06ماليزيا
           52  52 0.06مالطة

               
 368  10  358  306  52    52 0.06جزر مارشال

           52  52 0.06موريتانيا
           52  52 0.06موريشيوس

           503 1 503 1.721المكسيك
 201  4  197  145  52    52 0.06واليات ميكرونيزيا الموحدة

               
           52  52 0.06موناكو
           52  52 0.06منغوليا

           52  52 0.06الجبل األسود
 90  2  87    87    87 0.10المغرب

           52  52 0.06موزمبيق
              

 1    1    1  52  52 0.06ميانمار
 53            52  52 0.06ناميبيا
 719  38  681  628  52    52 0.06ناورو
 48  1  46    46  6  52 0.06نيبال

           617 1 617 1.851هولندا
              

 271            262  262 0.30نيوزيلندا
           52  52 0.06نيكاراغوا

           52  52 0.06النيجر
           52  52 0.06نيجيريا
           533  533 0.61النرويج

              
           61  61 0.07عمان

 153  3  150  19  131    131 0.15باكستان
 432  15  417  365  52    52 0.06باالو
 2          52  52 0.06بنما

         52  52 0.06بابوا غينيا الجديدة
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في 31/12/2013

منظمة الطيران المدني الدولي

البرنامج العادي
االشتراكات المستحقة على الدول األعضاء

واالشتراكات المدفوعة مسبقاً

(بآالف الدوالرات الكندية)

الصندوق العام



 

 
 

 

الجدول جيم
(تابع)

لدول األعضاء                                                                                    
قرارا الجمعية العمومية 26-37 و37-27

جداول سنة
2013

اشتراكات سنة
2013

االستراكات المستحقة 
عن سنة 2013

رصيد االشتراكات 
المستحقة عن سنة 

2013

رصيد االشتراكات 
المستحقة عن السنوات 

السابقة
رصيد مجموع 

سعر الصرفاألرصدة المستحقة
مجموع األرصدة 

االشتراكات المدفوعة مسبقاًالمستحقة

       52  52 0.06باراغواي
 1        87  87 0.10بيرو

       140  140 0.16الفلبين
       516  516 0.59بولندا

       419  419 0.48البرتغال
          

       358  358 0.41قطر
       106 2 106 2.412جمهورية كوريا

       52  52 0.06جمهورية مولدوفا
 1    1    1  130  131 0.15رومانيا

           276 1 276 1.461االتحاد الروسي
              

 201  4  198  145  52    52 0.06رواندا (*)
           52  52 0.06سانت كيتس ونيفيس

           52  52 0.06سانت لوسيا
 188  3  185  132  52    52 0.06سانت فنسنت وغرينادين

           52  52 0.06ساموا
              

           52  52 0.06سان مورينو
 708  37  671  618  52    52 0.06ساو تومي وبرنسيبي (*)
           673  673 0.77المملكة العربية السعودية

 23            52  52 0.06السنغال
           52  52 0.06صربيا

            
             52  52 0.06سيشيل

 194  16  178  178    52  52 0.06سيراليون
 929            935  935 1.07سنغافورة
           96  96 0.11سلوفاكيا
           61  61 0.07سلوفينيا

              
 105  5  100  47  52    52 0.06جزر سليمان (*)

           52  52 0.06الصومال
           367  367 0.42جنوب أفريقيا

 40    40    40  12  52 0.06جنوب السودان (*)
           159 2 159 2.472اسبانيا

            
           61  61 0.07سريالنكا
 11    11    11  42  52 0.06السودان
 201  4  198  145  52    52 0.06سورينام
           52  52 0.06سوازيلند

           647  647 0.74السويد
            

           830  830 0.95سويسرا
 250  4  246  194  52    52 0.06الجمهورية العربية السورية

 53  1  51    51  1  52 0.06طاجيكستان
           437  437 0.50تايلند

 545  44  501  501   جمهورية يوغسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة (1)
        

         52  52 0.06جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة
 224  4  220  168  52    52 0.06تيمور - ليشتي

             52  52 0.06توغو
           52  52 0.06تونغا

 54  1  52    52    52 0.06ترينيداد وتوباغو
      

 61  1  60  7  52    52 0.06تونس
           551  551 0.63تركيا

 167  4  163  111  52    52 0.06تركمانستان
 3            52  52 0.06أوغندا

           87  87 0.10أوكرانيا
        

           935  935 1.07اإلمارات العربية المتحدة
           964 4 964 5.684المملكة المتحدة

           52  52 0.06جمهورية تنزانيا المتحدة
 199 11 275  924 10   924 10 924 10 848 25.0021الواليات المتحدة األمريكية

 54  1  52    52    52 0.06أوروغواي
      

 2    2    2  51  52 0.06أوزبكستان
           52  52 0.06فانواتو
 1            192  192 0.22فنزويال

           87  87 0.10فيتنام
   54  1  52    52    52 0.06اليمن

      
 54  1  52    52    52 0.06زامبيا

 173  3  170  117  52    52 0.06زيمبابوي

 160 2 138 23 793  345 22 680 8 664 13 778 73 442 100.0687المجموع (***)

المبلغ المستحق على جمهورية يوغسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة مازال قيد التأكيد. مالحظة 1: 
الدول التي لم تف في 2012/12/31 بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقاتها.  *

** جنوب السودان أصبحت دولة عضو في 2011/11/10.
االسنوات السابقة بالدوالرات األمريكية وتشمل صندوق رأس المال العامل  ***

قد ال تتمخض الكسور عن المجاميع الفعلية   ****
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في 31/12/2013

(بآالف الدوالرات الكندية)

الصندوق العام

منظمة الطيران المدني الدولي

البرنامج العادي
االشتراكات المستحقة على الدول األعضاء

واالشتراكات المدفوعة مسبقاً



 
 

 

 
 

الجدول دال

صناديقالصناديق االئتمانيةبرنامج
مجموعمجموعخدمة مشترياتواتفاقاتاألمم المتحدة

20132012الطيران المدنيالخدمات االداريةاإلنمائي

          األصول

األصول الجارية
658 870202 789226 08117 209 النقدية ومعادالت النقدية

312 665   665 األرصدة المنقولة بين الصناديق
997 3198 0278 5093 7834 المستحقات والسلف

344 360  345 15 المتنوعات

311 214212 816236 93520 463213 1          مجموع األصول

         الخصوم

الخصوم الجارية
023 372201 482222 82920 61201 المقبوضات المسبقة

854 1849 33412 457 39310 1الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة
385 6721 6491 231 استحقاقات الموظفين

262 228212 816236 93520 477213 1 مجموع الخصوم

        األصول الصافية
49 (14 )(14 )االحتياطات

49 (14 )  (14 )        األصول الصافية (العجز المتراكم)
311 214212 816236 93520 463213 1       مجموع الخصوم وصافي األصول

  

 اإليرادات

127 667105 069132 1912 407129 1االشتراكات في اتفاقات المشاريع
251 262 262 اإليرادات األخرى

378 929105 069132 4532 407129 1مجموع اإليرادات

       النفقات

014 11937 5342 187 87941 رواتب واستحقاقات الموظفين
968 49952 54573 7311 22371 اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها

603 5181 661 419 331 النفقات التشغيلية العامة
821 4882 93 367 1123 السفر

553 0832 2 021 622 التدريب
779 2187 3848 738 967 الرسوم االدارية العامة

004640 122 990 21 النفقات األخرى
 

378 929105 069132 4532 407129 1مجموع النفقات

صافي الفائض/(العجز) للسنة

التفاصيل قد ال تضيف الى المجاميع بسبب الجبر.
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منظمة الطيران المدني الدولي

واإليرادات والنفقات والفائض (العجز) لعام 2013
(بآالف الدوالرات الكندية)

واألصول والخصوم وصافي األصول في 2013/12/31
أنشطة مشاريع التعاون الفني حسب مجموعة الصناديق



 

 
 

 

الجدول هاء

الرصيدكسب/خسارةالمحوّلالفوائدالرصيد
فيغير محققةردبينالنفقات العامةتكاليفوااليراداتفينوع

Dec-2013-31في سعر الصرفالمساهماتالصناديقاالداريةالمشروعاألخرىالمساهمات Jan-2013(1)-01الصندوقالصندوق

MSA 1 484  2  154  3 1 329أفغانستان
MSA  67  4  62أنغوال

MSA 24 821 40 019  113 24 110 2 342  10(  30)(  526) 37 954األرجنتين
MSA  6(  4)  10بهاماس

TF  46  46بربادوس
MSA  765 4 591 3 644  313(  105)(  10) 1 284بوليفيا
TF  12  12بوليفيا

TF  68  68بوتسوانا
MSA 2 680  1  210(  7)(  370) 2 528البرازيل

MSA  204  567  772الرأس األخضر
MSA  1  1كمبوديا

MSA  156  96  182  18(  28)  23الكاميرون
MSA  44  298  86  9(  11)  237تشاد

TF  37  37الصين
MSA  6  131  2  95  5(  8)  32كولومبيا

MSA  9  9جزر القمر
MSA 46 046 14 737  64 11 409  612( 2 503) 46 323كوستا ريكا
TF  4(  4)كوستا ريكا

MSA  35  35جمهورية التشيك
MSA(  7)  7كوت ديفوار

MSA  3  14  1  4(  9)جمورية الكونغو الديمقراطية
MSA  36  31  53  5  10الدنمارك
MSA  291  291جيبوتي

MSA  181  1  56  6(  118)  1  3الجمهورية الدومينيكية
MSA 6 727 4 480  10 7 451  354 3 413اكوادور

MSA  101  101مصر
MSA  302  91  9  202السلفادور

MSA(  7)  896  458  46  386غينيا االستوائية
MSA  222  151  15  56اثيوبيا
MSA  26(  2)(  12)  13فيجي

MSA(  12)(  4)(  17)غابون
MSA  27  256(  1)  253  28  4  6اليونان

MSA  553  1  155  9(  25)  364غواتيماال
TF  7  7غيانا
MSA(  1)  1هايتي
TF  55  55هايتي

TF  123  10  1  111بين األقاليم
MSA  2  2ايسلندا

MSA 1 532  3  12  1(  384) 1 137الهند
MSA 2 969  977  8 1 684  183(  2) 2 085اندونيسيا

MSA  43  43العراق
TF  38  38العراق
MSA  17  17ايطاليا

TF  6  6جامايكا
MSA  33  10  1  22األردن

MSA 1 491  762 1 417  147  689كازاخستان
MSA 1 192 1 192الكويت

MSA(  2)  2جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
TF  8  8التفيا
MSA  962  1  78  8  878لبنان

TF  130  130ليسوتو
MSA  15  1  16ليبيريا

MSA  9  9الجماهيرية العربية الليبية
MSA  7  7منطقة ماكاو االدارية الخاصة التابعة للصين

MSA  1(  1)ماليزيا
MSA  6  6موريشيوس

MSA  109  365  1  178  16  281المكسيك
TF  334 2 090  2  855  75 1 497المكسيك
TF  70  70المغرب

MSA  413 1 843(  1)  807  81 1 368موزامبيق
MSA 1 656 3 000(  23) 1 612  162(  57) 2 803ناميبيا
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منظمة الطيران المدني الدولي

النفقاتااليرادات

الصناديق االئتمانية واتفاقات الخدمات االدارية
جدول االيرادات والنفقات والسلف

عن الفترة المنتهية في 2013/12/31
بآالف الدوالرات األمريكية ) )

أنشطة مشاريع التعاون الفني



 
 

 

 

الجدول هاء
(تابع)

الرصيدكسب/خسارةالمحوّلالفوائدالرصيد
فيغير محققةردبينالنفقات العامةتكاليفوااليراداتفينوع

Dec-2013-31في سعر الصرفالمساهماتالصناديقاالداريةالمشروعاألخرىالمساهمات Jan-2013(1)-01الصندوقالصندوق

TF(  3)  3ناورو
MSA  12  12نيبال

MSA  20(  1)  19نيكاراغوا
MSA  433  1(  98)  336نيجيريا
TF  9(  9)نيجيريا

MSA  15  15عمان
TF  230  46  4  180عمان

MSA  31  31باكستان
MSA 1 312 1 358  2 1 505  108(  4) 1 055بنما
TF 10 044 9 400  21 8 212  393(  50) 10 811بنما

MSA  50  39  4  8بابوا غينيا الجديدة
MSA(  1)  32  26  1  4الباراغواي

MSA 5 084 11 981  4 7 254  772(  67)(  65)(  678) 8 232بيرو
MSA  38  6  1  31فيليبين
TF 2 236  3  44  5 2 190فيليبين
TF(  1)  1برتغال

MSA  35  35قطر
MSA 38 280 2 191  35 18 832  231(  684)(  15) 20 743اقليم أفريقيا

MSA  313  173  1  134  15  20  358اقليم آسيا
TF 1 331 2 051  2 1 308  169  50(  35) 1 922اقليم آسيا

MSA  35  1  36اقليم أوروبا
TF  29  100  74  7  48اقليم أوروبا

MSA 1 220  596(  1)  577  59(  6) 1 174اقليم أوروبا والشرق األوسط
TF  349  10  1  338اقليم أوروبا والشرق األوسط

MSA  240  492  1  382  17  7  339اقليم أمريكا الالتينية
TF 5 080 4 008  12 1 899  238  166(  1) 7 129اقليم أمريكا الالتينية

MSA  46  37  37  1  47جمهورية كوريا
MSA  798  75  7  716جمهورية الكونغو

MSA  3  3رومانيا
MSA(  1)  1االتحاد الروسي

MSA(  7)  11  1(  20)رواندا
MSA 1 332 11 840  256 10 801  479(  2) 2 145المملكة العربية السعودية

MSA  56  56سيشيل
MSA  66  202  83  31(  66)  89سنغافورة
TF  123  125  108  11  129سنغافورة
TF 11 635 8 068  20 2 556  215(  51)( 1 311)  1 15 590الصومال

MSA  205  205جنوب أفريقيا
MSA  7  42  44  6اسبانيا

MSA  198  203(  20)  381سريالنكا
TF  8(  1)  7سريالنكا
MSA  979  135  2  465  46(  84)  521السودان

MSA  600  357  2  272  27  660سوازيالند
MSA  154  154الجمهورية العربية السورية

MSA  231(  177)  55تايلند
TF  94  1  21  3  71تايلند

TF  8  8ترينيداد وتوباغو
MSA(  17)  99  10  84(  41)ادارة األمم المتحدة لحفظ السالم

MSA  109  251  139  4  217أوغندا
MSA(  5)(  5)جمهورية تنزانيا المتحدة

MSA 8 173 1 724  5 5 849  115(  50) 3 888أوروغواي
MSA(  12)  84  1  71جمهورية فنزويال البوليفارية

TF  14  14فيتنام
MSA  8  3  5اليمن

LS  492  444  3  737  56  935 1 081

156 189 (695 1 )(715 4 )35  519 7 628 116 769  728 133 181 185 المجموع
829 201 (744 1 )(030 5 )38  737 7 010 120 810  676 142 829 192 ما يعادله بالدوالر الكندي

(1)  على أساس نقدي
التفاصيل قد ال تضيف الى المجاميع بسبب الجبر.
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النفقاتااليرادات

منظمة الطيران المدني الدولي

جدول االيرادات والنفقات والسلف
عن الفترة المنتهية في 2013/12/31

بآالف الدوالرات األمريكية) )

أنشطة مشاريع التعاون الفني
الصناديق االئتمانية واتفاقات الخدمات االدارية



 

 
 

 

الجدول واو

الرصيدكسب/خسارةالمحوّلالفوائدالرصيد
فيغير محققةردبينالنفقات العامةتكاليفوااليراداتفي

 2013/12/31في سعر الصرفالمساهماتالصناديقاالداريةالمشروعاألخرىالمساهمات (1) 2013/1/1الصندوق

4  (5  )28  357  5  388  أفغانستان

(16  )(16  )أنغوال

564 11 286  103  25  942 3 987 7 جزر البهاما

205  205  بنغالديش

4  4  بوليفيا

31  31  كندا

38  38  الرأس األخضر

087 2 13  8  3  105 2 كوستا ريكا

25  9  17  كوبا

2  (2  )جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

203  1  204  مصر

3  2  1  اثيوبيا

43  43  فيجي

(17  )17  غينيا

608 2 7  213  4  824 2 الهند

40  40  لبنان

61  61  ليسوتو

4  (4  )الجماهيرية العربية الليبية

2  1  10  25  (12  )ليتوانيا

6  6  منطقة ماكاو االدارية الخاصة التابعة للصين

472  (50  )1  522  موزامبيق

60  (15  )74  ميانمار

15  4  146  165  نيجيريا

(56  )(56  )عمان

2  11  786  1  62  732  باكستان

53  53  الفلبين

(69  )(69  )االتحاد الروسي

98  98  سيشيل

6  6  السودان

725  (4  )1  728  سورينام

161  (7  )168  الجمهورية العربية السورية

807  23  1  1  830  ترينيداد وتوباغو

17  17  أوروغواي

اليمن
195 19 (16  )(17  )(54  )373  626 1 43  037 4 202 17 المجموع

482 20 (16  )(18  )(57  )384  673 1 45  308 4 278 18 ما يعادله بالدوالر الكندي

(1)  على أساس نقدي
التفاصيل قد ال تضيف الى المجاميع بسبب الجبر.

— — — — — — — —
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النفقاتااليرادات

منظمة الطيران المدني الدولي

صندوق خدمة مشتريات الطيران المدني
جدول اإليرادات والنفقات والسلف

عن الفترة المنتهية في 2013/12/31
بآالف الدوالرات األمريكية) )

أنشطة مشاريع التعاون الفني



  منظمة الطیران المدني الدولي
الجزء الخامس: تقریر مراجع الحسابات الخارجي إلى الجمعیة العمومیة عن عملیة مراجعة البیانات المالیة 

وتعلیقات األمین العام ردا  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١لمنظمة الطیران المدني الدولي للفترة المالیة المنتهیة في 
 على تقریر مراجع الحسابات الخارجي

   





  
  

  

  
  المراجع الخارجي

  لحسابات منظمة الطیران المدني الدولي 
    

  
 
 
 
 
  
 

  التقریر السنوي لمراجع الحسابات الخارجي
  ٢٠١٣السنة المالیة 

ترجمة على سبیل المجاملة)(



 

٢ 
 

  جدول المحتویات
 الصفحة  

 ٤    ..............................................................................................................  المقدمة  -١

 ٤    ....................................................  التدقیق التي اضطلع بها مراجع الحسابات الخارجيعملیات   ١-١

 ٤    ...................................................................................   موجز المالحظات الرئیسیة  ٢-١

  ٦    ..........................................................  المالي هاووضعیكاو إلامیزانیة  —المصادقة على الحسابات   -٢

   ٦    .................................................  ٢٠١٣رأي مراجع الحسابات الخارجي في البیانات المالیة لعام   ١-٢
  وذلك ،خالل فترة الثالث سنوات (م.د.ك)  لیون دوالر كنديم ٢٩ مقدارب إلیكاواألصول السلبیة الصافیة لعت ارتف  ٢-٢

 ٧    ...................  كندي دوالرلیون م ٢٦ مقدارب المدى الطویلخصوم منافع العاملین على  ارتفاع أساسا بسبب
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  ١٠    .......................................................................  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١مناصب اإلیكاو في   ١-٣
 ١٠    ........................................................................  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١اإلیكاو في موظفو   ٢-٣
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  ١٣    .............................................................................  شؤون الموارد البشریة ةبعالوحة مت  ٤-٣
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 ٢٧    .........................................................................................................  المقدمة ١-٥

 ٢٧    ...........................................................................................  البعثات  ١-١-٥
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٣ 
 

 ٣١    ....................................................................................  نظم المعلومات   ٢-٢-٥
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 ٣٩    .....................................................................  منع المخاطر واالمتثال للقواعد  ١-٦-٥
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 ٤١    ...................................................................................................  تب داكار االقلیميمك - ٦

 ٤١    ......................................................................................  عملیات المكتب اإلقلیمي  ١-٦

 ٤١    ....................................................  اإلیكاوالهیئات االستشاریة اإلقلیمیة التي تنسقها   ١-١-٦

 ٤٢    ............................  مكتب اإلقلیمي ألفریقیا الغربیة والوسطىالالهیئات اإلقلیمیة المشاركة في   ٢-١-٦

  ٤٦    ..................................................................  الهیئات اإلقلیمیة الداخلیة لالیكاو  ٣-١-٦
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  الغربیة في إقلیم مكتب أفریقیا )RSOOالفرص المستقبلیة للمنظمة اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة (  ٥-١-٦
  ٤٧    ........................................................................................  (WACAF)والوسطى  

  ٥٠    ............................................................................  اإلقلیمي اإلیكاومبنى جدید لمكتب   ٢-٦

  ٥٣    ....................................................  أفریقیا الغربیة والوسطىحمایة المسؤولین الدولیین في مكتب   ٣-٦

  ٥٦    .................. ................................   مشروعات التعاون الفني لشراء الرادار ومعدات االتصاالت  - ٧

  ٥٦    ......................................................................................  غرض التدقیق ومنهجیته  ١-٧

  ٥٧    ..................................................................................................  نتائج التدقیق  ٢-٧

   ٥٨    .............................................................  الخارجي متابعة التوصیات السابقة لمراجع الحسابات  -٨

   ٥٩    ..........................................................................................................  شكر وتقدیر  -٩

   ٦٠    ...............................................................  )ةاألصلیالنسخة رأي المدقق الخارجي للحسابات ( – ١الملحق 

  ٦٢    ...............................................................................................  لتوصیاتامتابعة  – ٢الملحق 



 

٤ 
 

یقدم هذا التقریر السنوي كشفا یتناول مختلف عملیات التدقیق التي اضطلع بها مراجع الحسابات الخارجي ألنشطة   - ١
 .٢٠١٣السنة المالیة برسم  تهاوٕادار  هاوحسابات) اإلیكاومنظمة الطیران المدني الدولي (

  المقدمة  -١
  عملیات التدقیق التي اضطلع بها مراجع الحسابات الخارجي ١- ١

ثماني عملیات تدقیق في أجرى ، ٢٠١٣عام تقدیم تقریره السنوي األخیر عن بمراجع الحسابات الخارجي قیام منذ  - ٢
  هذا التقریر السنوي للمجلس.تب إلى األمین العام، وقد كُ  إداریةثالثة خطابات الموقع، ونتیجة لذلك أرسل 

عملیات التدقیق الثماني األخیرة. ویبین الجدول التالي هذه العملیات ویشیر، سردا عن لمجلس لالتقریر الحالي قدم ی - ٣
  اإلداریة الموجهة إلى األمین العام:خطابات في الحاالت الالزمة، إلى ال

   ٢٠١٣ رجي للسنة المالیة: األعمال التي قام بها مراجع الحسابات الخا١الجدول رقم 

  المصدر: مراجع الحسابات الخارجي
  موجز المالحظات الرئیسیة

نف مراجع الحسابات ص. وی٣ هاتبترُ  ٤و ٢ هاتبترُ  ٧، و١تبتها رُ  ٦منها مالحظة،  ١٧یحتوي هذا التقریر على  - ٤
(غیر عاجل و/أو خطر  ٣و) ط(متوس ٢)، وي الخطر/أو عالو عاجل( ١ :بیترتسلم لفقا و الخارجي كل توصیة 

 معتدل).

  بما یلي:الست األكثر أهمیة توصیات التتعلق و  - ٥

  )؛٤ رقم الحظة(الم اإلیكاوفاتورة أجور تطور كافیین لالغیر تحلیل المتابعة و ال -
لتوفیر إدارة تكالیفها  اإلیكاو تدفع ١إداریةفي إطار اتفاقات خدمات وطنیین استخدام موظفین بالمتعلقة الممارسة  -

القواعد العامة التي و تفق تال  ممارسة، وهي الجویةلمراقبة او لطیران المدني لمشاریع التعاون في مجال اوطنیة 
  )؛٥ رقم (المالحظة تفاقاتلالالمعنیة دارة التعاون الفني إوضعتها 

                                                           
 هذه المالحظة یقابلها اسم مختصر في النص اإلنجلیزي، وال ینطبق األمر على النص العربي نظرًا لعدم استخدام االسم المختصر. ١

  الموضوع
تواریخ عملیات 

  التدقیق
  الخطابات اإلداریة

  الموجهة إلى األمین العام
  نهائي  مشروع

  ١١/١٢/١٣ ٢/٨/١٣ ٢٤/٠٥/١٣-١٣ )WACAF( المكتب اإلقلیمي ألفریقیا الغربیة والوسطى
  ١٦/٠٤/١٤  ٢٢/١٠/١٣ ٢٨/٠٦/١٣-١٧ فرع المالیة

    ١٥/١١/١٣ ٢٥/١٠/١٣-١٥ رادار ومعدات اتصاالت ألطراف ثالثةالتعاون الفني: شراء 

 ٢٠١٣تدقیق البیانات المالیة لسنة 
٢٥/١٠/١٣-١٥ 
  ٢٨/٣/١٤-١٧و

لم ترسل 
  خطابات إداریة

  

 ٢٠١٣تنفیذ المیزانیة في سنة 

  ٢٠١٣إدارة شؤون الموارد البشریة في سنة     ٢٨/٣/١٤-١٧
  ٢٠١٣إدارة شؤون تكنولوجیا المعلومات في سنة 

  متابعة التوصیات السابقة



 

٥ 
 

صندوق ني من خالل مساهمة فألنشطة التعاون الالمالیة فرع قدمها یتكالیف الخدمات التي لكافیة الغیر تغطیة ال -
  )؛٧رقم الحظة المیزانیة العادیة (المفي  ٢والتشغیلیة ةیتكالیف الخدمات اإلدار 

  )؛٩ رقم (المالحظة ٣اإلیراداتلتحقیق إیرادات المیزانیة من الصندوق الفرعي وقیة في ثمو غیاب ال -
  )؛١٠(المالحظة رقم  موظفینتطور تكالیف المعلومات تحلیلیة مفصلة عن غیاب  -
منطقة غرب ووسط أفریقیا في علیها واإلشراف تنظیم سالمة الطیران مجال تشتت الجهود والموارد في  -

 ).١٣(المالحظة رقم 

    

                                                           
 في النص اإلنجلیزي مختصراسم  ٢
  في النص اإلنجلیزي مختصراسم  ٣



 

٦ 
 

  میزانیة اإلیكاو ووضعها المالي  –المصادقة على الحسابات    - ٢
  ٢٠١٣رأي مراجع الحسابات الخارجي في البیانات المالیة لعام  ١- ٢
  

  ٤مراجع الحساباترأي 
  

  ٣١في شهرا المنتهیة  ١٢ال)، لفترة اإلیكاوالبیانات المالیة لمنظمة الطیران المدني الدولي (عكفنا على مراجعة لقد 
بیان و ، وبیان األداء المالي، ٢٠١٣دیسمبر  ٣١إلى غایة . وتشمل هذه البیانات المالیة بیان المركز المالي ٢٠١٣دیسمبر 

   ٣١في للفترة المنتهیة  ةالفعلیالمبالغ التغیرات في صافي األصول، وبیان التدفقات النقدیة، وبیان المقارنة بین المیزانیة و 
التي ُكشف عنها بعد الجداول بما في ذلك ملخص لمبادئ المحاسبة وغیرها من المعلومات. و  ،حظاتمال، و ٢٠١٣دیسمبر 

لم تخضع لیست أجزاء من البیانات المالیة و  الصنادیق،المركز المالي وبیان أداء عرض التي تتلك بما في ذلك المالحظات، 
  .للتدقیق

یتولى یكاو، بالمادة الثانیة عشرة من النظام المالي لإلعمال و  ،من اتفاقیة شیكاغو ٦١ام للمادة وفي نطاق اإلطار الع
. وتشمل هذه لقطاع العامفي امعاییر المحاسبیة الدولیة للالمالیة وعرضھا وفقا ة إعداد البیانات یمسؤوللمنظمة العام لاألمین 

إجراءات الرقابة الداخلیة لكفالة إعداد بیانات مالیة خالیة من األخطاء الجوھریة، سواء بسبب غش أو خطأ، المسؤولیة وضع 

  الظروف.معقولة مكیفة وفق مل هذه المسؤولیة أیضا تحدید تقدیرات محاسبیة وتش ورصدھا وعرضھا بالشكل الصحیح.

وقد أجرینا تدقیقنا وفقا للمعاییر . عملیة التدقیقهذه البیانات المالیة استنادا إلى بشأن رأي المسؤولیتنا إبداء وتقتضي 
تطلبات األخالقیة والتخطیط إلجراء عملیة التدقیق الدولیة المتعلقة بمراجعة الحسابات، وهي المعاییر التي تستلزم امتثالنا للم

  وأدائها للتأكد بقدر معقول من خلو البیانات المالیة من األخطاء الجوهریة.

تتعلق بالمبالغ واإلقرارات المدونة  وتنطوي مراجعة الحسابات على القیام ببعض اإلجراءات للحصول على أدلةتدقیق
في البیانات المالیة. ویستند وضع اإلجراءات إلى الرأي المهني لمراجع الحسابات، بما في ذلك تقییم احتماالت وجود أخطاء 

خلیة جوهریة في البیانات المالیة، سواء بسبب الغش أو الخطأ. ولدى تقییم تلك االحتماالت، ینظر المراجع في الرقابة الدا
المعتمدة في إعداِد البیانات المالیة وعرِضها بالشكل الصحیح، وذلك من أجل وضع إجراءات تدقیق تناسب الظروف القائمة، 
ولیس بغرض إبداء رأي بشأن مدى فعالیة الرقابة الداخلیة. وتتضمن أیضا عملیة تدقیق تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة 

  لمالیة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة الهامة.المستعملة وعرِض البیانات ا
  ونعتقد أن األدلة المستمدة من مراجعة الحسابات التي أجریناھا كافیة ومالئمة لتُوفِّر أساسا معقوال إلبداء رأینا.

فضال ، ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في یكاو لإلتَعرض بصورة نزیھة الوضع المالي  إن البیانات المالیةف، مراجعتنابناء على و 
دیسمبر  ٣١شهرا المنتهیة في االثني عشر الفعلیة لفترة المبالغ عن األداء المالي، والتدفق النقدي والمقارنة بین المیزانیة و 

  .للقطاع العام وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة ٢٠١٣

  (توقیع)
  دیدییه میغو

  
                                                           

 األول: النسخة األصلیة بتوقیع مراجع الحسابات الخارجي.ملحق راجع، ال ٤



 

٧ 
 

أساسا بسبب ارتفاع  ، وذلكفترة الثالث سنواتخالل  ٥م.د.ك ٢٩بمقدار  األصول السلبیة الصافیة لإلیكاوارتفعت  ٢-٢
  كندي دوالرملیون  ٢٦بمقدار  المدى الطویلمنافع العاملین على  استحقاقات

 
 ٣١في م.د.ك  ٤٤،٩٠مقابل ( ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في .د.ك م ٥٨،٧مقداره  اسلبی امبلغ اإلیكاوصافي أصول بلغ  - ٦

. وهو ما یعني أن )٢٠١٠دیسمبر  ٣١في  م.د.ك ٢٩،٧و ٢٠١١في دیسمبر  م.د.ك ٣٠،٠و، ٢٠١٢دیسمبر 
 ٥٨،٧م.د.ك إلى  ٢٩،٧من (خالل فترة الثالث سنوات م.د.ك  ٢٩بمقدار زاد یكاو لإلالسلبیة األصول صافي 
 .)م.د.ك

 
منافع الموظفین طویلة األجل (التأمین الصحي  استحقاقاتفي كبیرة الزیادة الإلى السبب الرئیسي لهذا التطور یعود و  - ٧

 ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في م.د.ك  ١٠٣،٠٤بلغت العودة إلى الوطن واإلجازة السنویة) التي منحة الخدمة و انتهاء بعد 
 ٣١في  م.د.ك ٧٦،٩٠و ٢٠١١دیسمبر  ٣١في  م.د.ك ٧٨،٨٢و، ٢٠١٢دیسمبر  ٣١في  م.د.ك ٩٠،٢٢ (مقابل

رة الثالث سنوات، بما في ذلك خالل فت م.د.ك ٢٦،١منافع الموظفین بمقدار  استحقاقات تارتفعو ). ٢٠١٠دیسمبر 
 .٢٠١٣دیسمبر  ٣١و ٢٠١٢دیسمبر  ٣١بین م.د.ك  ١٢،٨زیادة بمقدار 

 
 :٢٠١٣دیسمبر  ٣١و ٢٠١٢دیسمبر  ٣١بین  ینالموظفمنافع  استحقاقاتفي  م.د.ك ١٢،٨فیما یلي تفسیر لزیادة و  - ٨

    
 

  كندي دوالر ملیون

  ٧،٥  ٢٠١٣ في الخصوم في ادةیالز 
  ١،٠  في تحدیث بیانات الموظف األكتواري الصرف سعر في الخسارة
  ١٢،٠  األكتواري في تحدیث افتراضات الوفاة الصرف سعر في الخسارة
  ١٥،٣  األسنان  عالج وتكالیف الطبیة التكالیف في األكتواریة الخسارة

  ١٨،١-  الكسب االكتواري في معدل الخصم
  ١٧،٧  الفرعي المجموع
  ٤،٩-  بأول أوال دفع االستحقاقات أساس على العادیة المیزانیة من الممّول ٢٠١٣في  االستخدام
  ١٢،٨  منافع الموظفین استحقاقات الزیادة في

 
قد فاكتواریة، باستخدام طریقة حتسب تجاه موظفیها یُ یها الذي یقع عل ینإلیكاو بمنافع الموظفد لالمحدَّ لتزام االولما كان  - ٩

هي و  ،االفتراضات االكتواریةالتي تطرأ على بشكل كبیر من سنة إلى أخرى بسبب التغیرات مبلغ الخصم تغیر ی
 إال أن تطور معدالت الوفیات، ومتوسط ،اإلیكاوصافي أصول في ؤدي إلى زیادة أو انخفاض تقد التغییرات التي 

 .في الخصومتؤدي إلى زیادة كلها عوامل  وأسعار األدویة اإلیكاوالعاملین في سن 

    

                                                           
 ملیون دوالر كندي. ٥



 

٨ 
 

الخصم وتحقیق مكاسب معدل في سندات الحكومة الكندیة إلى زیادة في  معدل مواتٍ أدى ارتفاع ، ٢٠١٣في عام و  -١٠
وهو ما ، الطبیةالتكالیف تأثیر ارتفاع تكالیف عالج األسنان و ل جزئيتخفیف فحدث ، م.د.ك ١٨،١ة بلغت اكتواری

بلغت اكتواریة خسارة إلى یؤدي ث افتراضات الوفیات تأثیر تحدی م.د.ك وجعلَ  ١٥،٣بلغت خسارة اكتواریة أدى إلى 
خصوم منافع الزیادة في من الممكن أن تكون  كان، مالخصمعدل في مواتیة الهذه الزیادة م.د.ك. وبدون  ١٢،٠
 أعلى بكثیر.ین الموظف

 
دیسمبر  ٣١و ٢٠٠١دیسمبر  ٣١بین  م.د.ك ١٢،١فین بمقدار ن حدثت زیادة في خصوم منافع الموظلقد سبق أ -١١

  كما هو مفصل أدناه: ٢٠١٢
  كندي دوالر ونیمل

  ٧،١  ٢٠١٢في  الخصوم في الزیادة
  ٢،٥  األكتواري الصرف سعر في الخسارة
  ٤،٠  األسنان عالج وتكالیف الطبیة التكالیف في األكتواریة الخسارة
  ١،٦  الخصم سعر في األكتواریة الخسارة
  ١٥،٢  الفرعي المجموع
  ٣،١-  بأول أوال دفع االستحقاقات أساس على العادیة المیزانیة من الممّول ٢٠١٢في  االستخدام

  ١٢،١  الموظفین منافع استحقاقات في الزیادة

لیف عالج تكاالتكالیف الطبیة و ارتفاع سنوات، هناك اتجاه نحو الثالث خالل تجربة الذي حدث تطور البناء على و  -١٢
منافع  استحقاقاتفي م.د.ك  ٢٩ البالغة زیادةالفمن بین . منافع الموظفین استحقاقات فيإلى زیادة كبیرة  ىاألسنان أد
تكالیف الطبیة لل العامتجاه االإلى  ُتعزىم.د.ك  ٢١،٣زیادة مقدارها هناك  ،سنوات خالل فترة الثالثالموظفین 

 ، وهو ماالسنوات التالیةهذا االتجاه لن یستمر خالل  لیس هناك ما یدعو لالعتقاد بأن. و األسنانتكالیف عالج و 
 .منافع الموظفیناستحقاقات  إلى زیادة جدیدة فيسیؤدي 

دفع  أساسلوفاء بالتزاماتها على من احتى اآلن  اإلیكاوتمكنت فقد ، األجل طویلةُ  منافع الموظفین استحقاقاتبما أن و  -١٣
تمویل هذا االلتزام مصدر قلق في المستقبل. لذا سیكون من المفید أن یصبح . ومع ذلك، یمكن االستحقاقات أوال بأول

مصادر خارجیة أو إدارتها داخل مع یمكن التعاقد بشأنها محددة (و مخصصة وسیلة نشاء فرصة إلأن نفكر في 
  .مم المتحدة) لتمویل هذا االلتزام في المستقبلالمنظمة األ
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م.د.ك خسارة في الخصم ٣،٨م. د.ك ، بما في ذلك  ٢،٨خسارة بمقدار  ٢٠١٣اإلیكاو في العام بدت كت ٣-٢
رة المستحقة األداء قیِّدت   على متأخرات أنصبة الدول األعضاء المقرَّ

 ٣١في و علیها متأخرات كبیرة. تقع من بعض الدول األعضاء التي االشتراكات صعوبات في جمع  اإلیكاوتواجه  -١٤
 .م.د.ك ٥،٨ا مقداره غمبل ٢٠٠٩التي سبقت العام االشتراكات غیر المسددة المتعلقة بالفترات ت غبل، ٢٠١٣دیسمبر 

في میزان قّید تُ أن  تالمتأخرات وقرر بالخصم من المتعلقة المحاسبیة تقدیراتها  اإلیكاوغیرت ، ٢٠١٣في عام  -١٥
ون لدیها لیكمتأخرات الدول األعضاء التي فقدت حقوقها في التصویت، من  م.د.ك ٣،٨المدفوعات خصما مقداره 

 األداء.المستحقة  ةالمقرر األنصبة على هذه یساوي صفرا صافي قیمة 

 امن متابعة جهوده اإلیكاوال یعفي غیر أنه جهة النظر المحاسبیة. و من  اهذا التغییر في التقدیر مناسبویعد  -١٦
 الدول األعضاء لتوقیع اتفاقات لتصفیة متأخراتها.إلى والتحدث  اتهذه المستحقتحصیل ل

  

  

  

  

  

  
    

 موظفینفي المستقبل للوفاء بالتزامها تجاه الكبیرة مدفوعات واجه تأن یكاو على اال یتعینس :١رقم ج االستنتا
ما ، توشك على االرتفاع بسبب دفع االستحقاقات أوال بأولعلى أساس  لیال حاوهذه المدفوعات التي تموَّ  السابقین،

قد ارتفعت و  .یكاوألسنان، وبسبب متوسط سن موظفي االعالج ا یفوتكال یةالطب التكالیف فيیالحظ من توجهات 
م.د.ك، وهو ما یفسر جانبا كبیرا من الزیادة في  ٢٦خصوم منافع الموظفین هذه خالل فترة السنوات الثالث بمقدار 

  م.د.ك. ٢٩صافي أصول اإلیكاو السلبیة بمقدار 
المستقبلیة بإنشاء أداة المدفوعات  یلتوقع تمو أن نمن المعقول سیكون  یاق،في مثل هذا الس :١رقم  التوصیة

عائداتها  مم المتحدة ) من شأنمصادر خارجیة أو إدارتها داخل المنظمة األها مع نیمكن التعاقد بشأ(تمویل محددة 
من خالل مساهمات نهایة المطاف  فيیتم ضمان هذا التمویل االلتزام، و ا تحسین تمویل هذاإلیكاو من تمكن المالیة أن 

 الدول األعضاء.

هذا تمویل جزء من ووسائل بل النظر في سعلى مستوى األمم المتحدة یجري ألمین العام هذه التوصیة. یقبل ا
الزیادة ب. وسیتم إبالغ مجلس یتم اقتراحهعالمي ي في أي نهج أممستنظر اإلیكاو باهتمام و االلتزام واستثمار األموال، 

 .ینالموظفخصوم منافع الكبیرة في 

 ٢ :األولویة

المتأخرات وتصل بعض الدول األعضاء. شتراكات من االتحصیل یكاو مصاعب في إلاتواجه  :٢االستنتاج رقم 
المحاسبي  هاتغییر تقدیر اإلیكاو قررت و . ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في م.د.ك  ٥,٨إلى  ٢٠٠٩قبل عام إلى ما التي یعود تاریخها 

أكثر من دورتین  الدول األعضاء التي فقدت حقوقها في التصویتبالمتأخرات المتعلقة من  م.د.ك ٣,٨خصم مقداره  وتسجیل
  مبلغ مستحق األداء في میزان المدفوعات. یساوي صفرا لما یقابله منصافي قیمة لیكون لدیها ، للجمعیةمتتالیتین 

المقررة وتشجیع  األنصبةمتأخرات الدول األعضاء في تحصیل جهودها لمواصلة یكاو على اإل :٢التوصیة رقم 
 لى التوقیع على اتفاقات لتصفیة متأخراتها. عالدول األعضاء 

المقررة غیر المسددة من السنوات  االنصبةتحصیل یكاو جهودها في ستواصل اإلیقبل األمین العام هذه التوصیة: 
 ت لتصفیة هذه المتأخرات. التوقیع على اتفاقعلى االسابقة، وتشجع الدول األعضاء 

  ٢ :األولویة
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 الموارد البشریة -٣

 .٢٠١٤مارس  ٢٨و ١٧في مونتلایر بین لتدقیق موضوعا ل ٢٠١٣كان استعراض إدارة الموارد البشریة في عام  -١٧

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في  اإلیكاومناصب  ١-٣

الممولة  ٦"الثابتة"مناصب عدد التم تحدید حیث  ٢٠١٣-٢٠١١الثالث السنوات لفترة الموظفین عدد ي فلوحظ تجمید  -١٨
(خالل  ٢٠١٣وظیفة في  ٥٥٢، و٢٠١٢وظیفة في  ٥٥٥و، ٢٠١١وظیفة في  ٥٤٩من المیزانیة العادیة كل سنة: 

 المیزانیة العادیة).خارج من منصبین ٪ من تكلفة  ٥٠الفترة ككل، تم تمویل 

سنویا على  منصبا 49(صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة " كجزء من الثابتة"مناصب الوع آخر من نهناك  -١٩
 عددتجمید إال أن ن بها األمین عام، ذِ قد أَ منصب أن السوى " بتاث"لفظ ال یعني مدى الفترة ككل): في هذه الحالة، 

 نطبق.یكجزء من المیزانیة العادیة ال د حدَّ الذي یُ الموظفین 

مؤقتة فقط، على مناصب ": هذه الثابتةال یشغلون مناصب " ٧موظفین في مناصب فائضة اإلیكاوستخدم توأخیرا،  -٢٠
، مقارنة مع منصبا فائضا ١٧٠هناك  كان ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في و . اإلیكاو وموظفشغلها الرغم من أنه یمكن أن ی

 العادیة.من المیزانیة منها فقط  ضیل بعو تم تم، ٢٠١١في عام  ١٨٦في العام السابق و ١٥٤

في  ٧٨٤في العام قبل الماضي و ٧٥٨، مقارنة مع ٢٠١٣في نهایة عام موظفا  ٧٧١إلیكاو ل توفي المجموع، كان -٢١
 .٢٠١١عام 

 ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في  اإلیكاو وموظف ٢-٣

في عام فختلف عدد الشواغر. ییمكن أن و بشكل كامل؛ "الثابتة"  المناصبال یتم أبدا شغل في الممارسة العملیة،  -٢٢
كانت شاغرة في  ة مناصبفي المیزانیة العادیة، في حین أن تسع ا" شاغر اثابت"منصبا  ٥٩ هناك كان، ٢٠١٣

 .تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیةصندوق 

اختالفا كبیرا من فائضة ال مناصبالالتعیینات في وتختلف . اشاغر منها  ٢٨ ، كانمنصبا فائضا ١٧٠من أصل و  -٢٣
، ١٨٦منصبا من بین  ١٥٣تم ملء ، ٢٠١١في عام ف. المتاحة مواردالو الموضوعة شروط للسنة إلى أخرى، تبعا 

. ١٧٠بین من منصبا  ١٤٢تم ملء ، ٣١/١٢/٢٠١٣. وفي  ٢٠١٢في عام  ١٥٤من أصل  ١٤٥بالمقارنة مع 
لمعاونین)، ااالستشاریین الفئة الموظفین الفنیین المبتدئین (الموظفین الفنیین المبتدئین والخبراء هذه مناصب وتشمل 

 .وتقوم هذه الدول بدفع مرتباتهمتحت تصرف اإلیكاو  الدول األعضاءتضعهم  نالذی

 ٦٧٥كان  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في  فائضةوال"الثابتة" مناصب الفي  اإلیكاو وعموما، فإن العدد اإلجمالي لموظفي -٢٤
 كانت شاغرة). ٩٦، منها المناصبمن هذه  ٧٧١(كان هناك 

 :اإلیكاومن موظفي یان أخر تان هناك فئ -٢٥

 

                                                           
 نطوي على مهام محددة. تالمناصب "الثابتة" هي مناصب  ٦
 المناصب الفائضة هي مناصب ال تدرج في المیزانیة البرنامجیة العادیة المعتمدة. ٧
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 الدول أو المنظمات األخرى، دون مقابل؛وفرهم ت ذینن الفو الموظ -
 الخدمة الخاصة) اتاالستشاریون (اتفاقالخبراء  -

 :٢٠١٣دیسمبر  ٣١في  اإلیكاولدى جمیع الفئات من موظفین یبین الجدول أدناه العدد اإلجمالي لل -٢٦

  الصنادیق) جمیع( ٣١/١٢/٢٠١٣: الموظفون في ٢ جدولال

  ٣١/١٢/٢٠١٣  ٣١/١٢/٢٠١٢  ٣١/١٢/٢٠١١  نوع الموظفین 
  ٦٧٥  ٦٩٨  ٧٠٠  اإلیكاوموظفو 

  ٢٥  ٢٨  ٢٨  الموظفون دون مقابل
  ١٠٧  ١٠٥  ١٢٠  االستشاریون (اتفاقات الخدمات الخاصة)

  ٨٠٧  ٨٣١  ٨٤٨  المجموع

  اإلیكاوالمصدر:   

 كما یلي: ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في المختلفة اإلدارات بین  موحده اإلیكاووكان توزیع موظفي  -٢٧

  ٨)مختلف اإلدارات( ٣١/١٢/٢٠١٣في التنظیمي  هاهیكلعلى  اإلیكاوموظفي  زیع: تو ٣الجدول 
مكتب   الرئیس  

  األمین العام 
 الشؤون إدارة

 ةیاإلدار 
  والخدمات

 إدارة
 المالحة

  ةیالجو 

النقل  إدارة
  الجوي

 المكاتب إدارة
  ةیمیاإلقل

 اإلدارة
  ةیالقانون

 فرع
  ةیالمال

 لتعاون إدارة
  الفني

  المجموع

٧٠٠  ٦٢  ٤٣  ١٨  *١٦٦  ٧٤  ١٠٨  ٢١٣  ١٤  ٢  ٢٠١١  
٦٩٨  ٥٧  ٣٨  ١٥  *١٦٧  ٧٩  ١١٧  ٢٠٧  ١٦  ٢  ٢٠١٢  
٦٧٥  ٦٠  ٣٧  ١٥  *١٦٠  ٧٦  ١١٤  ١٩٥  ١٦  ٢  ٢٠١٣  

التخطیط الشامل لخطة أفریقیا برنامج وموظفي  اإلیكاوین تستخدمهم ذال (ECAC)المؤتمر األوروبي للطیران المدني الرقم موظفي یشمل هذا  •
  (المصدر االیكاو) (ACIP) والمحیط الهندي

موظفا  ٢٥ووالمتعاقدین)، المیدانیین ني ف(باستثناء موظفي التعاون ال موظفا ٦٧٥لإلیكاو كان  ٢٠١٣في دیسمبر  -٢٨
یجعل ما ب، ینشاریاستخبراء  ١٠٧(باستثناء الموظفین الفنیین المبتدئین)، ودون مقابل تحت تصرفها الدول وضعتهم 

 .اموظف ٨٠٧ المجموع الكلي

: تم توظیف بوجه خاص) مترجمون الفوریونالعلى أساس یومي (أجورا الذي یتلقون ال تشمل األرقام أعاله المتعاقدین  -٢٩
 ٦٦توظیف  ٢٠١٢في عام تم ، بینما ٢٠١١ هم في عامكل منلیوما  ٢٢،٥هؤالء المتعاقدین لمدة متوسطها من  ٥٥

، كان هناك ارتفاع حاد في استخدام هؤالء المتعاقدین، ٢٠١٣في عام و یوما لكل منهم.  ٢١،٥لمدة متوسطها متعاقدا 
عقد اجتماع بهذه الزیادة ویمكن تفسیر یوما لكل منهم.  ٣٧لمدة متوسطها  مترجما فوریا ٨٥بالتعاقد مع وذلك 

 .٢٠١٣الجمعیة العمومیة في خریف عام 

في هذا االنخفاض  تسارعو . ٢٠١٣- ٢٠١١ الفترة بشكل مطرد على مدى اإلیكاوفي انخفض عدد موظلقد وعموما،  -٣٠
 نهایة الخدمةتعویضات  مع الحصول علىلتقاعد بالسماح للموظفین الدائمین اقرار األمین العام ل تبعا، ٢٠١٣عام 

من رواتبهم دفع تموظفا  ١٧ل بِ قَ في المجموع، و ). اإلیكاوقانون الخدمة في من  ١٣-٩و ١٢- ٩(وفقا للمادتین 
 المیزانیة العادیة هذا العرض.

                                                           
  في النص اإلنجلیزي مختصراسم  ٨
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في عام  ٨٤و ٢٠١٢في عام  ٦٠، مقارنة مع ٩٦( ٢٠١٣دیسمبر  ٣١ذروته في ذلك، بلغ عدد الشواغر نتیجة لو  -٣١
٢٠١١.( 

 اإلیكاو ن لدىستشاریوالخبراء اال ٣-٣

دفع وتُ بموجب اتفاقات الخدمة الخاصة الذین یتم توظیفهم  االستشاریینتم تعدیل النظام المطبق على  ٢٠١١في عام  -٣٢
 تشرین الثاني: ١اعتبارا من لیدخل حیز التنفیذ من المیزانیة العادیة وصنادیق الملكیة األخرى رواتبهم 

من اآلن فصاعدا، و في الهیئات التابعة لألمم المتحدة. المعمول بها تم وضع قواعد موحدة تمشیا مع الممارسات  -
، یمكن تجدیدها مرتین فقط (أو، في ظروف استثنائیة االخدمة الخاصة عن أحد عشر شهر اتفاقات لن تزید مدة 

الهدف و واحد على األقل بین االتفاقات المتعاقبة. شهر مدته یكون هناك انقطاع وبموافقة األمین العام، ثالث مرات)، و 
الخبراء ) و اإلیكاوموظفي الخاصة بتلك  الموظفین (مثل تعاقد واضح بین اتفاقاتالمن هذا الحكم النهائي هو للتمییز 

بعد الرعایة الطبیة التقاعد، منحة ن (و تلقاها الموظفی، الذین ال یحصلون على الفوائد والضمانات التي ستشارییناال
 ، الخ)؛الخدمة

األجور؛ الموارد البشریة اإلطار الذي یحدد معاییر التوظیف (المعرفة، والمهارات، والتكالیف) وشروط یضع قسم  -
متقاعدا المرشح المختار یكون توصیة من األمین العام عندما وال بد من مرشحین. د من العد ءوكقاعدة عامة، یتم انتقا

من "سیاسة عقود  ٥-٣توقعات رواتبهم الحد المنصوص علیه في الفقرة تتجاوز أو عندما ، اإلیكاومن 
سلم في الیوم الواحد، اعتمادا على مستوى مؤهالتهم (ر كندي دوال ٦٥٠إلى  ٤٥٠، أي "األفراداالستشاریین/المقاولین 

 )؛"دال"األجور 

التي  داراتاإلعلى عاتق بل ،  الموارد البشریةتقع على عاتق الخبراء االستشاریین مسؤولیة توظیف لم تعد  -
 .ستشارییناالتوظف 

أجریت و . ٢٠١٣إجراء مراجعة في عام ب ٩الداخلیةوالمراجعة  ییمتقالمكتب یقوم الخارجي بأن الحسابات أوصى مراجع  -٣٣
استشاریین ألداء المهام  . ویؤكد التقریر عدم مالءمة االستعانة بخبراء٢٠١٣أغسطس دم التقریر في وقُ المراجعة هذه 

(ب) من التعلیمات  ١-٢وفقا للفقرة مر غیر مسموح به أو اإلشراف والتمثیل (وهمسؤولیات الجاریة التي تشمل 
بعض اتفاقات ه تم تجدید أنإلى الحسابات مراجع ) . وخلص األفراد/المقاولین ینعقود االستشاریالمتعلقة باإلداریة 

حاالت)، وأن المبالغ المدفوعة بموجب  ٣اتفاقیتین (وقت مستقطع بین الخدمات الخاصة دون مراعاة شرط وجود 
 ییمتقالمكتب فإن بشكل عام، و نها على حاله. الغرض مبینما بقي إلى آخر اتفاق اتفاقات الخدمة الخاصة زادت من 

تماسك الوظائف والهیاكل بهذه االتفاقات التي تضر لاالستخدام المفرط وغیر المنضبط نتقد االداخلیة والمراجعة 
إعادة تأهیل الناجمة عن الضوء على المخاطر الداخلیة والمراجعة  ییمتقالمكتب سلط یأخیرا، و . تهاوشفافیالتنظیمیة 

، حتى متعاقبةبصورة تجدید اتفاقات الخدمات الخاصة إذا ما تم  اإلیكاواتفاقات الخدمة الخاصة في وظائف بعض 
 ثالث أو أربع سنوات.، إلى في ظل ظروف استثنائیة ة،األخیر  ههذمدید عندما یتم ت

زیادة دور قسم الموارد البشریة لتحسین متابعة أنشطة الداخلیة بوالمراجعة  ییمتقالمكتب یوصى اإلدارة، وفیما یتعلق ب -٣٤
 (نوع العمل، والتجدید، ومستوى التعویض). هاورصدالمكاتب في هذا المجال 

كان هناك ارتفاع حاد في حیث . (التعویض) تهاوتكلفویبین الجدول أدناه التغیر في عدد اتفاقات الخدمات الخاصة  -٣٥
الخارجي الحسابات مراجع وكان . ٢٠١٣و ٢٠١٢بین عامي العدد ار ، مع استقر ٢٠١٢و ٢٠١١بین عامي عددها 
، حتى هامةفي وظائف  إلى االستشاریینالمفرط لجوء البالمخاطر المرتبطة بمجلس ال ٢٠١٢لعام  في تقریره قد أبلغ

 .اإلیكاوموظفي استخدام في هذه الوظائف من أقل تكلفة االستشاریین لو كان استخدام 

                                                           
  في النص اإلنجلیزي مختصراسم  ٩
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  : التغییرات التي طرأت على اتفاقات الخدمة الخاصة٤ جدولال
  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  نوع الموظفین
  ٣٢٩  ٣١٤  ٢٥٤  عدد االتفاقات

  ٢٠٠  ٢٠٢  ١٦١  عدد االستشاریین
  ١،٤١٤  ١،٤٢٣  ١،٠٦٤  عدد األشهر

  ٧،٤٢٣,٥٠٢  ٨،٢٥٥,٣٢٥  ٣،٢٤٦,٥٣٦  التكالیف (تشمل كل الصنادیق) (بالدوالر الكندي)
  اإلیكاوالمصدر:   

 اتلقو  نالذی االستشاریین إدراجفقط دارة التعاون الفني، یتم إفیما یتعلق بعلى النحو التالي (ستشاریون االالخبراء توزع ی -٣٦
كبیر جدا من اتفاقات الخدمات الخاصة  دل عدیتمو ویتم ؛ الخدمات التشغیلیة واإلداریةتكالیف صندوق من  رواتبهم

  منفصلة): بشأنهم مالحظةوترد ني، فمشاریع التعاون المن 

  االستشاریین (بالعدد)توزیع : ٥ جدولال
مكتب   

األمین 
  العام 

 الشؤون إدارة
 اإلداریة
  والخدمات

 إدارة
 المالحة
  الجویة

النقل  إدارة
  الجوي

 المكاتب إدارة
  ةیماإلقلی

 اإلدارة
  القانونیة

 فرع
  المالیة

 إدارة
 ونالتعا

  الفني

  المجموع

١٦١  ٤  ١٣  ١  ١٦  ٢٥  ٤٩  ٦٣  ٠  ٢٠١١  
٢٠٢  ١  ٤  ٠،٥  ١٦  ٢٩  ٦٣  ٨٨  ٠،٥  ٢٠١٢  
٢٠٠  ٠  ٥  ٤  ٢١  ٢٥  ٥٧،٥  ٨٧  ٠،٥  ٢٠١٣  
  اإلیكاوالمصدر: 

تفاقات ااستخدام من  التي زادتالمكاتب اإلقلیمیة، على ولكن لیس الرئیسي المقر على التباطؤ ر قد أثَّ ومع ذلك، ف -٣٧
 .٢٠١٣في عام  ااستشاری ٢١ بـ، مقارنة ٢٠١٢في عام  ااستشاری ١٦: بشكل ملحوظ الخدمة الخاصة

إلى  ٥،١١٣,٥٥٧أكثر وضوحا (من  ٢٠١٣و ٢٠١٢بین االنخفاض في إطار المیزانیة العادیة وحدها، كان  -٣٨
 ).دوالر كندي ٣،٨٠٨,٨٠٣

یین. ومع ، إلى حد ما، قادرة على إبطاء الزیادة في استخدام االستشار تكان اإلیكاوالخارجي أن راجع ویالحظ الم -٣٩
مكتب التقییم عنها  ذلك، ینبغي النظر إلى العیوب والتهدیدات من حیث اإلدارة على وجه الخصوص التي كشف

شیر . ویفي إطار الالمركزیة مكاتبالالمسؤولیة إلى تحویل هذه ولكن من دون التشكیك في قرار والرقابة الداخلیة، 
تغیر في اتفاقات أ من ر برصد ما یط ٢٠١٤عام من ابتداء سیقوم قسم الموارد البشریة إلى الخارجي الحسابات مراجع 

 الخدمات الخاصة.

 الموارد البشریةمتابعة لوحة  ٤-٣

مجلس شاملة الإلى المرسلة المعلومات عن الموارد البشریة  تكون لكفالة أنالخارجي الحسابات مراجع لقد سعى  -٤٠
الدورات ( ٢٠١٣الموارد البشریة لتلخیص كل الوثائق المرسلة إلى المجلس في عام رسل استبیان إلى أُ قد . و وواضحة
أنه إلى  أشار قسم الموارد البشریة في ردهو معلومات عن إدارة شؤون الموظفین. التي تضمنت ) ٢٠٠ ،١٩٩، ١٩٨
إدارة الموارد بقة مباشرة معلومات إلى المجلس بشأن المجاالت السبعة التالیة التي لها عال میقدبت ٢٠١٣في عام قام 

  :١٠البشریة

                                                           
مسؤول مكتب إدارة الموارد البشریة: تقریر بمسائل أساسا ذلك إلى حقیقة أنها ال تتعلق ، ویعود عناصرالعدید من اللم تؤخذ بعین االعتبار  ١٠

 فرع الترجمة.األخالقیات، 
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 ؛األمم المتحدةوائح تقاعد بموجب لسن ال التي طرأت علىبشأن التغییرات  عرض قانوني •

 ن)؛اقانون الخدمة (عرضاستعراض  •

 الوظائف الثابتة)؛القوى العاملة ( استخدامبعرض المعلومات المتعلقة  •

 ن)؛ااستخدام االستشاریین (عرضبشأن تعلیمات إداریة  •

 ؛ستقدام الموظفیناستعراض یتعلق با •

 ن)؛االدول األعضاء (عرضالذین توفرهم الموظفین العامة المتعلقة بلسیاسة استعراض ا •

 .المنظمات التابعة لألمم المتحدة في العدید من ان مهنو لموظفا أن یمارسمكانیة إاستعراض  •

المتعلقة عرض المعلومات توسیع أن یتم إیجابیا را أمالخارجي أنه سیكون الحسابات یرى مراجع في الممارسة العملیة،  -٤١
، وعلى وجه الساریةالتعلیمات اإلداریة عن مزید من التوضیح القدیم تمن خالل ، المقدمة للمجلسالعمالة بتوظیف 

الحسابات مراجع ولیس من مهام ، تعلیقات توضیحیةبإرفاقها بالخصوص زیادة عدد اإلحصاءات وتحسین جودتها 
ومع ذلك، ینبغي أن یكون المعیار  ١١. درج في هذا العرضالبیانات التي ینبغي أن تُ ب إعداد قائمة شاملةالخارجي 

لعناصر التي تساهم في زیادة ه من إجراء تحلیل معمق لالمجلس تقدیم كل المعلومات التي من شأنها تمكینإزاء 
 .٪ من المیزانیة العادیة) ٨٠ن أكثر من و الموظفیشكل ( اإلیكاوأكبر عنصر في میزانیة وهو تكالیف األجور، 

  

  

  

  

  

  

  

 لرواتبفاتورة االتي طرأت على لتغیرات ا ٥-٣

فاتورة انخفاض في األهمیة النسبیة لحدث أنه إلى الحسابات الخارجي التي أجراها مراجع سابقة التقاریر أشارت ال -٤٢
على الرغم من و ). ومع ذلك، ٢٠١٠- ٢٠٠٨في السنوات الثالث السابقة ( اإلیكاونفقات كنسبة من  الرواتب

في السنوات الثالث  بشكل واضحمسارا معاكسا هذا االتجاه  اتخذفي عدد الموظفین، الطفیف الذي حدث نخفاض اال
مبین في الجدول على النحو ال، على حد سواء باألرقام المطلقة والنسبیةالرواتب ، عندما ارتفعت فاتورة ٢٠١٣-٢٠١١
 أدناه: 

 

                                                           
الذین تضعهم الدول األعضاء تحت التصرف عدد الموظفین و عن توزیع الموظفین، على بیانات  رافقعلى سبیل المثال، یمكن أن تحتوي الم ١١

هیكل  ن) وتدریب الموظفین، وغیرها، ومعلومات ذات طبیعة مالیة أكثر عالحاالتوتكلفة تغطیة هذه  حاالت التغیبصحة (وبیانات عن ال، همومصدر 
 وعة.المدف عالواتالمكافآت والترقیات والتغییرات في المناصب، وال

في مایو التي عقدت  ١٩٨إلى المجلس في الدورة  تدمقُ موجودة بالفعل وثیقة موجزة هناك  :٣االستنتاج رقم 
هذه م ُترفق ض هذه الوثیقة البیانات اإلحصائیة التي تعكس وضع الموارد البشریة والمالحظات. ومع ذلك، لعرِ وتَ  .٢٠١٣

 نطاق هذه الوثیقة.لرؤیة كاملة تیح تحلیالت تبالبیانات 
حیث یتضمن بهذه الوثیقة، محتوى تحسینات على بإدخال الخارجي الحسابات راجع یوصي م :٣التوصیة رقم 

رصد التغیرات في أكبر بند في  تیح لهیالمجلس كل عام بملخص  من شأنها أن تزودمزید من البیانات والتحلیالت التي ال
 ٪ من المیزانیة العادیة). ٨٠تشكل أكثر من التي ( الرواتبفاتورة أال وهو ظمة، لمنامیزانیة 

مجموعة متنوعة وضع بشأن  شامال اسردالحالیة عن القوة العاملة ورقة الیقبل األمین العام هذه التوصیة: تحتوي 
تجاوز یإضافة مالحظات وتحلیل وقد تمت بالفعل األمم المتحدة. الجاریة في وفقا للممارسة مقاییس للموارد البشریة من ال

ورقة العمل وٕادراج إدخال مزید من التحسینات على تم یسو المعلومات التي تقدمها وكاالت األمم المتحدة األخرى. 
  معلومات إضافیة.
  ٣األولویة: 
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  : تكالیف األجور في الدخل واإلنفاق من المیزانیة العادیة (بآالف الدوالرات الكندیة)٦الجدول 
  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  بیانات محاسبیة عن البرنامج العادي

  ٩٢،٤٣٦  ٩١،٦٠١  ٨٧،٠٢٩  المداخیل المسجلة
  ٩٤،٩٤٣  ٩٣،٧٧٣  ٨٩،٤١٦  إجمالي إنفاق البرنامج العادي

  ٧٦،٨٣٣  ٧٣،٦٨٢  ٦٨،٦٠٨  )١التي دفعت من البرنامج العادي ( فاتورة الرواتب
  في المائة ٨٠،٩٢  في المائة ٧٨،٥٧  في المائة ٧٦،٧٣  بوصفها نسبة من إجمالي اإلنفاق فاتورة الرواتب

، فضال عن مختلف التكالیف ذات الصلة ستشاریینواالوالخدمات العامة  الفنیةموظفي الفئتین وتعویضات  فاتورة الرواتب) یشمل ١(
  (التدریب، والمشاریع االجتماعیة، والتكالیف التقدیریة، الخ)

  المصدر: إیكاو

، واصلت ٢٠١٢٪، في عام  ٧،٤أو  ،)أ.د.ككندي (ألف دوالر  ٥،٠٧٤مقدار ب فاتورة الرواتببعد أن ارتفعت  -٤٣
بطبیعة الحال، واصلت و ٪ ، عن العام السابق.  ٤،٢٧، أو +أ.د.ك ٣،١٥١حیث بلغت ، ٢٠١٣االرتفاع في عام 

٪ في  ٨١و ٢٠١٢٪ في عام ٧٩إلى  ٢٠١١٪ في عام  ٧٨كنسبة مئویة من إجمالي اإلنفاق، من االرتفاع فاتورة ال
 .٢٠١٣عام 

 إلى:ا االرتفاع المالیة هذ ا فرععز  ٢٠١٢في عام  -٤٤

تظهر ( ٢٠١٣لتفسیر صالحا في عام اهذا لم یعد الزیادة في التكالیف المرتبطة بالخبراء االستشاریین:  -
 )؛انخفضتأدناه أن التكالیف المرتبطة بالخبراء االستشاریین المالحظة 

الخدمات التشغیلیة كلیا أو جزئیا من الصنادیق األخرى، ال سیما  متم تمویله نیلذا اإلیكاوموظفي استخدام  -
، بالمقارنة مع ٢٠١٣وفي عام  ٢٠١١في عام  الهندي یطوالمح یقیاالشامل لخطة أفر  یذبرنامج التنفو واإلداریة 
 ؛ةجدیدلم تعد هذه التكالیف ، و ٢٠١٢

إال جزئیا في عام لم تتكرر الظاهرة  . هذهةالفنیالتحول من فئة موظفي الخدمات العامة إلى موظفي الفئة  -
 ؛٢٠١٣١٢

: ٢٠١٣). وسجلت زیادات أیضا في عام ٢٠١٢أبریل  ١من  ابتداء(مؤشر ال٪ في نقطة  ٣،١٧زیادة  -
 .الفنیینللموظفین معاشات التقاعد بتتعلق لتكالیف ٪  ١،٩٣و+ موظفي الخدمات العامة٪ ل ١،٢٢+

م تقریر إلى المجلس یحدد بالتفصیل، یتقدبأن یتم  ٢٠١٢لعام  توصیاتهفي طلب قد الخارجي الحسابات وكان مراجع  -٤٥
التغیر في و العام السابق، في  فاتورة الرواتبالتي طرأت على بناء على معلومات قابلة للتدقیق، التغیرات الرئیسیة 

، فضال عن التغیرات حظةالمال التكالیفو ثالث سنوات، الإلعداد میزانیة ستخدمت العادیة التي اُ الفرق بین التكالیف 
في إال أنها لم تكن قد تمت صیاغتها بصورة كاملة على الرغم من أنه تم قبول هذه التوصیة، و الرئیسیة في األجور. 

هذا التقریر إلى األمین العام یقدم عالوة على ذلك، كان من المتوقع أن و . )٢٠١٤ مارستاریخ إصدار هذه المراجعة (
 ، ولیس إلى المجلس.فقط

                                                           
موظف من الفئة الویكلف من إجمالي عدد الموظفین.  الفنیةالفئة  موظفي رفع نسبةإلى  تیناألخیر  یتینالثالث نفترتیالتي میزانیسعى المجلس في  ١٢

طلب المجلس إلى زیادة في فاتورة األجور (على یؤدي : لذلك، فمن المنطقي أن الخدمات العامةفئة موظف من الما یكلفه أكثر من ضعف الفنیة 
كان هناك انخفاض إجمالي  ٢٠١٣. وعالوة على ذلك، في عام ٢٠١٢و ٢٠١١تم تسجیل هذا التغییر في و افتراض أن عدد الموظفین لم یتغیر). 

 الفنیینفي زیادة نسبة فئة الموظفین ا ساهم هو م، و الخدمات العامة فئة موظفيمن  ١٥و الفنیینفئة الموظفین من  ٨في عدد الموظفین ( ٢٣مقداره 
 الخدمات العامة. فئة موظفيمقارنة ب
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التعویض المدفوع لفئة ب على وجه التحدیدتعلق یتحلیل على مسودة الخارجي الحسابات راجع مالمالیة فرع  طلعَ أَ وقد  -٤٦
 فاتورة الرواتبارتفاع في  تالعدید من العوامل التي ساهمالتحلیل وموظفي الخدمات العامة. ویحدد ین الفنیالموظفین 
  وجه الخصوص: ، وعلى٢٠١٣و ٢٠١٢بین عامي 

هذه  توٕاذا أخذ .میناف بین العالتكلفة لكل موظ: زاد متوسط باعتباره أحد عناصر التحلیلعدد األشخاص ج درِ یُ لم  -
بین سواء ة وفئة الخدمات العامة على حد الفنیالفئة  موظفيل )الذي انخفض(على العدد الفعلي  تبقطُ الزیادة و 
 ؛ جوهریةن تكون لالنتیجة أن یرى المالیة فرع فإن ، ٢٠١٣و ٢٠١٢عامي 

على منح اإلعادة إضافیین ن یموظف ١٠حصل منه ي ذال . د. كم ١،٢مبلغ منحة العودة إلى الوطن نصف فسر تُ  -
 ؛ ٢٠١٣وكان المبلغ المدفوع للموظف الواحد أعلى في عام  ،٢٠١٣إلى الوطن في عام 

 ٢٠١٣في عام المتراكمة جازة مستحقات اإلأقل من الموظفین الذین حصلوا على عددا على الرغم من أن هناك  -
 ؛ ٢٠١٢أعلى من  ٢٠١٣، كانت تكلفة كل الموظفین في عام ٢٠١٢بالمقارنة مع 

لون من الذین االستشاریین زاد عدد  -  .٢٠١٢بالمقارنة مع عام  ٢٠١٣الشواغر في عام یموَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، سواء باألرقام المطلقة أو كنسبة مئویة من اإلنفاق من رواتب في ارتفاعال تزال فاتورة ال :٤ االستنتاج رقم
القابلة دلة األزال تصالحة؛ وفي الوقت نفسه، ال  ٢٠١٢بعض التفسیرات المقدمة في عام ولم تعد المیزانیة العادیة. 

مة إلى المعلومات المقدتبقى (ومع ذلك،  ٢٠١٣عام عن المالیة فرع قدمها التي للتدقیق غیر كافیة عن المعلومات 
 ) .ةمؤقت ٢٠١٤مارس الحسابات الخارجي في مراجع 

وهي لم تنفذ بالكامل،  هاولكنالتي سبق أن تم قبولها توصیة الالحسابات الخارجي یكرر مراجع  :٤التوصیة رقم 
تنادا إلى ، اسومفصال اواضحو  نزیها اتفسیر هذا التقریر  قدِّمسیو السنوي عن الموارد البشریة. اإلداري التقریر نشر یُ أن 

العام السابق مدفوعة من بمقارنة رواتب فاتورة الالتي طرأت على األسباب الرئیسیة للتغیرات عن معلومات قابلة للتدقیق، 
الخدمات تكالیف صندوق المیزانیة العادیة (ب ةبرنامج المیزانیة العادیة والصنادیق الرئیسیة األخرى المرتبطصندوق خارج 

المستخدمة في قیاسیة ، الخ)، والتغیر في الفرق بین التكالیف اللتحقیق اإلیراداتلصندوق الفرعي االتشغیلیة واإلداریة و 
 ثالث سنوات والتكالیف المرصودة.الإعداد میزانیة 

لى األمین فكان من المفروض أال یعرض عالمیزانیة،  من قضایاقضیة رئیسیة بیتصل هذا التقریر  أنإلى نظرا و 
 .أیضا المجلسلى بل ع، فقطالعام 

دور في ضطلع بیینبغي أن كان التأكید على أن قسم الموارد البشریة ب الخارجي توصیتهالحسابات مراجع ویختم 
 المالیة.فرع إعداد التقریر الستكمال اإلیضاحات التي قدمها 

العام جعة أثناء عملیة مرا ٢٠١٣مارس في توصیة مماثلة بالفعل تم قبول یقبل األمین العام هذه التوصیة: 
 عندما قدم ٢٠١٤مارس  ٣١ى فإلى األمین العام. وتم االنتهاء من هذه التوصیة في شكل تقریر مقدم ولكن ، ٢٠١٢

، وهو ما تضمن ٢٠١٣عام في المیزانیة العادیة عن نفقات  ،شامل هولكن ،لتباینموجزا ل ألمین العام تحلیالالمالیة لفرع 
المالیة المنتهیة عن السنة  النموذجي المعیاري تباینال نشر تحلیلُ . وسیُ الموظفینفي عدد تكلفة) والفروق السعر (الكال من 

 على موقع المجلس. ،ألمین العامعلى احالیا ، المعروض ٢٠١٣في 

  ١ :األولویة
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 نيفاریع التعاون المشفي لمستخدمون ن اوالوطنیالفنیون  ٦-٣

ني فشاریع مختلفة في مجال التعاون الفي م ينفمكتب التعاون الدمهم قالذین یستلموظفین إلى ابالنسبة  -٤٧
 عمومیة الستشارییناالتي تحكم اتفاقات المعاییر والمبادئ أكثر فإن (باستثناء موظفي المكتب الرئیسي)، 

تلخص  ٢٠١٢في عام  تونقح ٢٠١١ثیقة نشرت في عام و هي و األفراد"،  سیاسة عقود االستشاریین"هي 
الذي  قواعد موظفي الخدمة المیدانیةلهناك أیضا اإلطار األعم و . ذلك وٕاجراءاتقواعد استخدام االستشاریین 

"دلیل مشروع الموظفین فإن ، وأخیرا ٢٠١١تحدیث منذ عام الفي طور  ، وكان١٩٩٢في عام  نشر
یعملون في یتلقون تعویضات و الذین ین الموظفین الوطنیخص فقط ، ی٢٠٠٥"، الذي نشر في عام ینالوطنی

دلیل العملیات ب"ستكمل هذه المعاییر والمبادئ . وتُ التي تم االتفاق علیها مع الدولالفني مشاریع التعاون 
 على فترات منتظمة. یتم تحدیثهالذي  "المیدانیة

ن و ن والموظفو الخبراء الدولیفي المشروعات: ني فدارة التعاون التستخدمهم إ نالذیهناك نوعان من الموظفین  -٤٨
 اریعلمشل، یمكن التمییز بین الموظفین اإلداریین الذین یقدمون الدعم الموظفین الوطنیینبین من و ن. و الوطنی

وهم یعملون  نفسه من المشروع ف الهدفإلدارة البلد المضیِّ الذین یشكل توفیرهم " ینین الوطنیالفنی"بین و 
الغرض من مشاریع و الفئة من الموظفین هي محور هذه المراجعة. هذه و اتفاقات خدمة خاصة.  بموجب

فإن الهدف على سبیل المثال، و إدارة طیران مدني محلیة. إنشاء التعاون المشار إلیها في هذه المراجعة هو 
أو جزء من الموظفین المحلیین  مكافأة كلٍّ یكمن في  خذ شكل اتفاقات الخدمات اإلداریةتالتي تمن المشاریع 

وذلك بالنسبة إلى العدید من  ،جويأو ال لطیران المدني الوطنيالذین یشكلون جزءا من هیئة أو مصلحة ل
أجر الموظفین المسؤولین عن هذه فإن . ولذلك نادر أكثر في أفریقیاهو أمر البلدان في أمریكا الجنوبیة، و 

 میزانیة المشروع.ألكبر من الجزء امبلغ األجر المدفوع ویشكل لمشروع. امن أموال دفع یُ اإلدارة 

 دارة التعاون الفني تخدم غرضا مزدوجا:إتمنحها التي تفاقات اال -٤٩

مهم أیضا لتعزیز وهو بناء القدرات في مجال الطیران المدني. في الهدف األساسي یكمن لبلد المعني، إلى ابالنسبة  -
 ؛اإلیكاوجاذبیتها واستبقاء المواهب المحلیة من خالل توفیر أجر عادل، وهو أمر تیسره وساطة 

اتفاقیة شیكاغو. في إطار العامة  متهامهل اطبیعی اهذا الهدف من تطویر المهارات امتداد، یعد اإلیكاوبالنسبة إلى  -
صندوق إلیرادات التي تساعد على تحقیق التوازن في را لمصدأیضا بالنسبة إلى المنظمة هذه المشاریع وتعد 

 .الخدمات التشغیلیة واإلداریة

في م تم تسجیلهم أولئك الذین أدناه هإیرادهم تم یالذي ن و الموظفو . "أغریسو"األرقام أدناه من قاعدة بیانات  استقاءتم  -٥٠
عام في  اإلیكاوها تالتي دفعع األجور هي لجمیاألخیرة  خانة، في حین أن المبالغ المسجلة في ال٢٠١٣دیسمبر 
 خدماتها.ل مقابال٪ إلى هذا المبلغ  ٨،٥ ا بنسبةهامش اإلیكاو ت. وقد أضاف٢٠١٣

في نهایة عام و . اإلیكاو هتدفعراتب ویبین الجدول أدناه حجم هذا النوع من المشاریع من حیث عدد الموظفین ب -٥١
وهو ما یقارب ، اإلیكاو تدفعهراتب اتفاقات خدمات خاصة و ین المحلیین الفنیمن  ٨٠٠ما یقرب من ل، كان ٢٠١٣

 المیزانیة العادیة:روابتهم من دفع تُ الذین ضعف عدد الموظفین 
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  (بالدوالر األمریكي) ٢٠١٣فین حسب المشروع في عام ظو م: عدد ال٧ جدولال

  المبلغ  الموظفون  األموال  المشروع
ARG07803 ٧،٢٥٣,١٠١  ٤١٠ ٥،٣١٨  
ARG10801 ١،٤٩٩,٤٩٩  ٤٩ ٥،٥١٧  
ARG12801 ٢٧،٠٥٤  ٨ ٥،٥٦٩  
BOL09801 ١،٥٣٣  ال ینطبق ٥،٤٤٢  

١٣BOL13801 ٢،٧٨٩,٩٢٣  ٣ ٥،٥٨١  
COS06801 ٧،٠٠٠  ال ینطبق ٥،١١٣  
COS11801 ٣٦،٠٠٠  ١ ٥،٥٢١  
COS11804 ٦،٣٠٠  ال ینطبق ٥،٥٢٤  
ECU11802 ٤٦،٤٥٣  ١ ٥،٥٢٧  
GRE00801 ٢٥١،٦١٥  ال ینطبق ٥،١٣٢  
GUA05801 ٢٢،٥٩٦  ال ینطبق ٥،١٣٧  

INS07802 ١٠٩،٠٠٠  ٣ ٥،٣٨٩  
LEB02801 ٢٩،٦٠٣  ٢ ٥،١٥٤  
PAN03902 ١١٠،٨٥٣  ٢ ٥،٢٧٥  
PAN12801 ٩٧٩،٦٧٧  ٣٨ ٥،٥٧٥  
PER08802 ٣٥،٤٢٦  ١ ٥،٣٧٣  
PER12801 ٥،٩٩٢,٨٨٠  ١٤٦ ٥،٥٣٥  
RAF01809 ٣،١٢٩  ١ ٥،١٧٧  
RER01901 ٦٦،٦٩٦  ١ ٥،٢٤٥  
RLA06801 ١٢٩،٦١٨  ١ ٥،١٩٢  
RLA99901 ١٤٧،٠٨٥  ٢ ٥،٢٤٦  
SOM03016 ٣٥٠،١٦٦  ال ینطبق ٥،٠١٦  
SOM95901 ٨٥١،٩٧٢  ٩٤ ٥،٢٩٨  
URU08801 ٢٦٢،٧٧٨  ١١ ٥،٤٣٣  

  ٢٠،٥٠٩,٩٥٧  ٧٧٤    المجموع
 "أغریسو"مصدر: ال

 ."أغریسوقاعدة بیانات "وشهریا في  كل مشروعوحسب ككل،  دقیَّ تدفع التعویضات محلیا و وتُ  -٥٢

عقدها هذا یلإلشارة إلى االتفاقات التي  "اتفاقات الخدمات العامة"دارة التعاون الفني التعبیر الشائع إستخدم تبینما و  -٥٣
الخاصة نه سیكون من األفضل في هذه الحالة استخدام مصطلح مثل العقود أمما ال شك فیه ، فالنوع من الموظفین

 ع االستشاریین.، على سبیل المثال، لتفادي الخلط مینالوطنی ینالفنیبالموظفین 

اإلدارة المركزیة (إدارة قیام مع  وطنیینالمنسقین للمهمة تحدید طریق استقدام الموظقین  ُتركت معظم الحاالتفي  -٥٤
 السیر الذاتیة للمرشحین، والسجالت الطبیة).و (االختصاصات،  اوثائق رسمیالوجود  بتأكیدالتعاون الفني) 

                                                           
 موظفا من هذا المشروع، ولكن ال وجود لعالقة تعاقدیة بین الموظف واإلیكاو. ٢٢٠أجور  تُدفع ١٣
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تشترك في عدد من  ینوطنیالین الفنیالمتعلقة بستشاریین وتلك لالمع ذلك، فإن اتفاقات الخدمات الخاصة و  -٥٥
: صالحة لمدة أنهالإلشارة إلى اتفاقات الخدمات الخاصة ر استخدام مصطلح یفسَّ  هأنالخصائص، وهو أمر ال شك 

من ناحیة أخرى، فإن هذه و أیام بین االتفاقات في حال التجدید؛  ٥فارق یوما، مع وجود  ٢٥شهرا و ١١أقصاها 
ستخدم في كثیر من األحیان في الممارسة العملیة، یمكن أن تُ و االتفاقات قابلة للتجدید لعدد غیر محدود من المرات. 

 لفترات تصل إلى ست سنوات أو أكثر.ین محلیتوظیف مهنیین ل

الدولة على وال وقبل كل شيء: یجب أوال أمالیة  ةطبیعمن هما ا إدارة التعاون الفني متقدمهن الذالخدمة المراقبة و لا -٥٦
عملیات وتخضع وجود أموال كافیة. شرط لجمیع المدفوعات  حیث تخضعاالتفاقات، نّصا یغطي أن تضع الموقعة 

 موجودة في قاعدة بیانات المستفیدینالمتعلقة بالمعلومات و لكل مشروع؛  ةشاملشراء  یةطلبإلى شهریة ال الدفع
 ."أغریسو"

یشكلون  ضمن إدارة وطنیةیعملون  ناحیةفهم من  ،اغامضین ن الوطنییالفنیالوضع القانوني للموظفین كون ییمكن أن  -٥٧
االستشاریین مركز  تنظمالتي دارة التعاون الفني القواعد العامة إلومع ذلك، فإن . فیها أو جزءا منها القوة العاملة كل
 :مختلفاتجاه إلى تشیر أحیانا، في نفس الوقت،  تعاقدینوالم

 اإلیكاومن دلیل  ١-١مادة والالمیدانیة الخدمات في موظقواعد من  ١-١المادة من ضتتالخصوص وجه وب -
 على النحو التالي : یغَ ، صِ إلیكاول صارماالمتثال النصا یقضي بین الوطنیللموظفین 

تعیین البقبول و . حصرا دولیة هي مسؤولیات مخدمة مدنیة دولیة ومسؤولیاتهموظفو هم منظمة الطیران المدني الدولي و موظف" -
في أداء وعلیهم . أداء المهمة المنوطة بهم فقطخدمة المنظمة و في أداء مهامهم وتنظیم سلوكهم ین بملزم ونصبحم یفإنه

دون  بأي حال من األحوالهذا االلتزام وال یحول تعلیمات من أي سلطة خارجة عن المنظمة. یتلقوا أو یلتمسوا ال أواجباتهم 
 وثیق بین الموظفین والحكومات التي تقدم لهم المساعدة، وفقا لشروط متفق علیها بین هذه الحكومات والمنظمة؛التعاون ال

في دائرة الطیران  ینموظفالعلى من أي سلطة خارج المنظمة  هاأو تلقیحظر طلب تعلیمات ال یسري وبالطبع  -
في  أیضا هذا التناقضإلى  الشؤون القانونیة والعالقات الخارجیةوقد أشار مكتب المدني أو المراقبة الجویة الوطنیة. 

صاحب العمل الفعلي مع هذا االلتزام ال یشمل "التعاون الوثیق" من جانب الموظفین وبما أن دراسة حاالت معینة. 
دارة إموظف في أي  من الواضح أنإذ : غموض غموضایزید الفإنه ) فقط یتبعونها(أي الوزارات الوطنیة التي 

 ؛"هایطیع ه، ولكنهالیعمشرفة الطیران المدني المحلیة ال "یتعاون" مع الوزارة ال

هم یالذین لدعلى أن األشخاص  صراحةتنص عقود" المذكورة أعاله لالعامة لسیاسة ال"فإن وثیقة ، وعلى نحو متماثل -
من أي حكومة أو سلطة خارج  اإلیكاو"قبول أي تعلیمات فیما یتعلق بالخدمات التي تقدمها یكون بمقدورهم لن اتفاق 

ن و ضطلع بها الموظفیوظائف محلیة بحتة بتصل ت انهإالقاعدة هي أیضا غیر كافیة، حیث هذه و المنظمة". 
مجرد تنفیذ ن یقومون بی، الذاإلیكاومع بالتواصل روع تنسیق المشعن  ونن المسؤولو فن (بما في ذلك الموظو المعنی

 ین المحلیین)؛الفنیأوامر من الوزارة الوطنیة فیما یتعلق بتوظیف 

التزامات تضمن ت ،صف "معاییر السلوك"تي تال ،موحد للموظفین الوطنیینالتفاق االمن  ١٥مادة لوبالمثل، فإن ا -
بشأن أخالقیة واضحة تنص على قواعد ، على الرغم من أنها ، وهي التزاماتاإلیكاواألمم المتحدة و تجاه لوك سب

في وهم یعملون حتى ، اإلیكاوالتبعیة تجاه ب إحساساالموظفین الوطنیین لدى تثیر قد إال أنها شرط مراعاة السریة، 
، إال فیما یتعلق اإلیكاوموظفي ال عالقة لهم ب التي تهدف إلى إظهار أنه مبنود اتفاقاته في ظل وجود إدارة بلدهم

 . رواتبهمدفع ب
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الخدمة الخاصة من نصوص یمكن أیضا أن باتفاقات الموظفین المحلیین دام قاستستمد وصف إجراءات یُ وأخیرا،  -٥٨
قدمها یالئحة التوظیف التي إلى  استقدام الموظفینیستند ، ینالوطنیللموظفین  اإلیكاووفقا لدلیل فغموض: التؤدي إلى 

أن القرار ب یوحيمثل هذا العرض أن ویبدو موافقة المدیر [إدارة التعاون الفني]". برهنا المنسق الوطني لكل مشروع "
دارة الوحیدة إلمسؤولیة إذ إن القع على عاتق مدیر إدارة التعاون الفني، في حین أن هذا لیس صحیحا: یالنهائي 

السیرة القائمة المقترحة ( التحقق اإلداري من الوثائق المقدمة لدعمفي على أحسن الفروض تكمن التعاون الفني 
السیر أن أن الملفات كاملة و بالتأكید على دارة التعاون الفني إذ تقوم إوالشهادات الطبیة)،  ،ختصاصاتاالو ، الذاتیة

تحقق جوهري من أي حبها ایص الاإلداریة هذه الرقابة  ختصاصات. ومع ذلك، من الواضح أناالالذاتیة تتوافق مع 
موظفین لل فنیةأي مسؤولیة عن الجودة ال اإلیكاولى إتنسب أن لتالي لن تكون قادرة على ، وباصحة هذه الوثائق

 .المعینین

المخاطر القانونیة فإن بین النصوص العامة وأحكام محددة، المختلفة  التناقضعدم االتساق و حاالت على الرغم من و  -٥٩
 محدودة :تبدو، مع ذلك، 

 ینالموظفین الوطنیستقدام إضافیة ("المبادئ التوجیهیة واإلجراءات الداخلیة ال إدارة التعاون الفني قواعد داخلیةلدى  -
 ،متطلبات العملیة الرئیسیةالي التعیینات بتل بما یكفل أن تباعالواجبة االتصف المراحل المختلفة  ") هموٕادارة شؤون

محدودة  لموظفینستقدام افیما یتعلق با اإلیكاومسؤولیات  فإن ینین الوطنیالفنیبعندما یتعلق األمر  هبوضوح أنتبین و 
 للغایة؛

 وعض ةدولأي و  اإلیكاوبین  التعاونوأسالیب اتفاقات الخدمات اإلداریة التي تحدد محتوى فإن من ناحیة أخرى، و  -
اتفاقات لموظفي  ةاإلداری لمعالجةاو التوظیف في كل مشروع، تتضمن بنودا محددة تنص على أن المسؤولیة عن 

 .اإلیكاواإلدارة الوطنیة ولیس على عاتق بوضوح وبالكامل تقع خاصة الخدمات ال

من  ٨٠٠(حالیا حوالي  اإلیكاوعقد مع مرتبطین بالالموظفین عدد ما یقرب من نصف بوبما أن هذه القضایا تتعلق  -٦٠
تتماشى أن ، فإنه سیكون من المرغوب فیه )اإلیكاوصنادیق مباشرة من جمیع أجورهم شخص تدفع  ١،٦٠٠حوالي 

 محددة ككل.الحكام األمع الموظفین ؤالء ألحكام العامة المتعلقة بها

 ت الخدمات الخاصةقافاتابموجب هذا النوع من دمین قستین الوطنیین المالفنی یمكن، في إطار فئةعند االقتضاء،  -٦١
 واصلالت مسؤولیة ، في إطار كل مشروع،قع على عاتقهمتمحددة لعدد من الوكالء المحلیین الذین تخصیص أحكام 

اتفاقات خدمة خاصة  ٤أو  ٣إلى  ١ من ، وما إلى ذلك، أيالرواتب(منسق وطني، مساعد إداري، مدیر  اإلیكاومع 
في نصوص عامة وأحكام د رِ أن یَ ین اآلخرین، وطنیالین الفنیلجمیع ، قد یكون من المفیدأنه لكل مشروع)، في حین 

إزاء أي التزام بذلك  یقترنن أدون  همرواتببدفع هي التي تقوم  اإلیكاو أنب، إتفاق إدارة خاص ولكل اتفاقخاصة بكل 
تفاق تلك التي تم االفقط هي الحقوق وااللتزامات الوحیدة التي تسري ؛ و أي حقوق هذه المنظمةمنح ، وال یكاویإلا

  الحصریة.التي یمارسون واجباتهم في ظل مسؤولیتها الوطنیة تهم إدار مع علیها 
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 المعلومات واالتصاالت تكنولوجیا -٤

. اإلیكاو في المعلومات تكنولوجیا لعملیات استعراضا الخارجيالحسابات  مراجع جرىأ ٢٠١٤مارس  ٢٨ إلى ١٧من  -٦٢
 میزانیةباستخدام  المجلس إلى في هذا المجال المقدمة المعلومات دقةمن هذا االستعراض التأكد من  وكان الهدف

منتشرة زالت  ما التي ،فیه هذه الوظیفة يلبتمعرفة المدى الذي ، و مختلفة وثائق من بها وما یتصلسنوات الثالث 
 .ایضرور  ذلك كان إذا اتیالتوص میتقد ةیبغ ،وفعال اقتصادي بشكل المنظمة، حاجات المنظمة داخل اینسب

 میزانیة تكنولوجیا المعلومات ١-٤

الثالث لفترة و لتنظیم واإلدارة. الدعم المقدم لمن اإلنفاق على  اتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت جزءمیزانیة تعد  -٦٣
 ٢،٩منها مبلغ فق ین(لم  ١٤م.د.ك ١٦،٨، بلغت میزانیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ٢٠١٠- ٢٠٠٨سنوات 
على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لفترة الثالث سنوات الحالیة اإلنفاق وتبلغ توقعات الفترة). هذه خالل  م.د.ك
فترة الثالث سنوات السابقة؛ تعود إلى من أموال منه  م.د.ك ٢،٩یتم تمویل ( م.د.ك ١٨ما مقداره  ٢٠١٣-٢٠١١

نفق هذا المبلغ على النحو أُ وقد ٪.  ٧)، بزیادة قدرها م.د.ك ١٤،٢المیزانیة األولیة التي تم التصویت علیها بلغت و 
 .٢٠١٣و ٢٠٠٨التالي بین عامي 

    

                                                           
  لمخصصات األولى في الفترة الثالثیة.ملیون دوالر كندي) لم یشمل تحیید المبالغ المرحلة من ا ١٨،٦( ٢٠١٠المبلغ الوارد في تقریر عام  ١٤

موظفین وطنیین في إطار اتفاقات الخدمات دام قاست المتمثلة فيممارسة الإن  :٥االستنتاج رقم 
 روعالجویة لنحو عشرین مشمراقبة لتوفیر إدارة وطنیة للطیران المدني والمع قیام اإلیكاو بدفع الرواتب ریة ااإلد

. دامهمقواستلموظفین المحلیین اتفاقات الدارة التعاون الفني إالمعاییر العامة التي وضعتها و تعارض إداري تتعاون 
 .تدفع اإلیكاو رواتبهمموظفا  ١,٠٠٠حوالي هذا الوضع ویمس 

بیان یكاو ینبغي لإلفإنه هذه الممارسة من حیث المبدأ، یطعن في المجلس لم بما أن : ٥التوصیة رقم 
تجاه اإلیكاو الموظفین المعنیین على التزام تؤدي إلى أي  هدفها الرئیسي تحدید أنها الكون یمعاییر عامة مناسبة 
قواعد النصوص المرجعیة (تحقیق االتساق بین هذا الهدف في االعتبار، یجب وضع مع و . أو حق لهم في ذمتها

الممارسة بین المعیاریة، و تفاقات اال أحكامبعض و  )،ینلموظفین الوطنیاع و ودلیل مشر  موظفي الخدمات المیدانیة
أي مسؤولیة أخرى غیر وانتفاء ، إلیكاوإلدارات الوطنیة لالمتعاقدین مع األفراد اواألهداف الفعلیة (عدم تبعیة 

تحدید ، فإن الهدف من ذلك هو وعمومادارة التعاون الفني، الخ). إمدیر یقوم بها ملفات التوظیف لالرقابة اإلداریة 
في إطار  اإلیكاوبها تقوم التي ستقدام الموظفین عملیات ا أنواع أخرى منبلیست له عالقة وضع خاص 

 الخاصة. امسؤولیته
قواعد دارة التعاون الفني إ، سوف تستعرض ٢٠١٤یقبل األمین العام هذه التوصیة: بحلول دیسمبر 

یة هذه لتحلیل إمكانیة إدراج بنود أكثر تحدیدا لتغطالوطنیین لموظفین موظفي الخدمات المیدانیة ودلیل مشروع ا
 األنواع من العقود.
  ١ :األولویة

 



 

٢٢ 
 

  ندیة)ك: میزانیة تكنولوجیا المعلومات (بآالف الدوالرات ال٨الجدول 
التخصیص   السنة

  األولي
مبلغ 

  التخصیص
تحویالت متعلقة 
  بالتخصیص

تقریر السنة 
١  

الیف تك  المجموع
  المرتبات

  المجموع

          تكالیف الموظف السابق    
٤،٤٥٢,٤٧٤  ٢،٠٣٥,٦٤٧  ٢،٤١٦,٨٢٧  -  ٥١٠،٨٦  ٣٥٩،٥٨٥  ١،٥٤٦,٣٨٢  ٢٠٠٨  
٦،١٩٠,٧١٩  ٢،١٣٤,١٨٣  ٤،٠٥٦,٥٣٦  ١،٢٣٢,٣٥٤  ١٠٩،٣٧٥  ٨٣٦،٠٥  ١،٨٧٨,٧٥٧  ٢٠٠٩  
٨،٢٢٤,٧٢٤  ٢،٠٧٧,٦٥٢  ٦،١٤٧,٠٧٢  ٧٨٢،١١٨  ٢،٦١٤,٩٧٢  ٨٩٨،٠١٥  ١،٨٥١,٩٦٧  ٢٠١٠  
٨،٦٣٠,١١٣  ١،٨٨٠,٥٧٥  ٦،٧٤٩,٥٣٨  ٢،٩٤٠,٦٢٤  ١،٠٠٤,٩٨٤  -  ٢،٨٠٣,٩٣٠  ٢٠١١  
٦،٦٤٥,١٥٠  ٢،٠٣٨,٨٠٥  ٤،٦٠٦,٣٤٥  ١،٧١٧,٨٣٦  ١٠٤،٥٣٦-  ٢٨٧،٥٢٦  ٢،٧٠٥,٥١٩  ٢٠١٢  
٥،٢٩٨,٠٤٨  ١،٩٨٤,٧٢١  ٣،٣١٣,٣٢٧  ٨٥٨،٦٩٧  ١،٦٥٢,٧٤٧  ٢٧٨،٦٦٠  ٥٢٣،٢٢٣  ٢٠١٣  

  أغریسو المصدر:

 والمیزانیة الفعلیة ةعتمدالمیزانیة الم ١- ١-٤

العوامل یعود إلى  ٢٠١٣-٢٠١١ لفترة لمیزانیة المؤقتة الحالیةابین المیزانیة المعتمدة و  م.د.ك ٤،٣الذي یبلغ الفرق  -٦٤
 التالیة:

األموال المرصودة في یتعلق بمن السنوات الثالث السابقة،  م.د.ك ٢،٩من مبلغ مرحل مقداره ما سبق ذكره  -
 نفق؛لم تُ  ها، ولكن٢٠١٠عام  میزانیة

، وكذلك تحویالت بلغ ٢٠١١على مدار عام  ألف دوالر كندي (أ.د.ك) ٧٨٨،٦مقدراها مخصصات إضافیة  -
 ؛.د.كأ ٢١٦،٣مجموعها 

جزئیا وهو ما تم تعویضه ، باستثناء المبالغ المرحلة، ٢٠١٢المیزانیة األولیة لعام .د.ك في أ ٣٠٤انخفاض قدره  -
 االلكترونيالنظام مشروع إلى ي تمت الت، والتحویالت .د.كأ ٤١٤بلغت موازنة إضافیة بوعند نهایتها لسنة أثناء ا
تكالیف الخدمات التشغیلیة من صندوق موارد إضافیة و  .د.ك،أ ٣٥،٧بلغ مجموعها التي  والسجالت الوثائق إلدارة

 .د.ك؛أ ١٠٣مقدراها لتحقیق اإلیرادات الصندوق الفرعي و واإلداریة 
هو ما تم تعویضه ، و باستثناء المبالغ المرحلة.د.ك أ ٢،٢٦٢مقدراه  ٢٠١٣انخفاض في المیزانیة المؤقتة لعام  -

قسم تحویالت إلى  ، فضال عن.د.كأ ١،٩٣١بلغت من مساهمات إضافیة  اتهوعند نهایالسنة جزئیا أثناء 
 ..د.كأ ١٨،٥تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بقیمة 

 ١٥،١، تبلغ سنوات السابقةالثالث من ل المبلغ المرحَّ باستثناء ، ٢٠١٣-٢٠١١فترة ل ةمیزانیة المؤقتومن ثم فإن ال -٦٥
من  م.د.ك ٠،١في التحویالت والمنح اإلضافیة و م.د.ك ٣،٣ ازائد م.د.ك ١٤،٢التي تبلغ (المیزانیة األولیة  م.د.ك

 .ك)م.د. ٢،٦المیزانیة قدره في  اانخفاض ا، ناقصتكالیف الخدمات التشغیلیة واإلداریةصندوق 
، كما هو مبین في في الفترتین الثالثیتینمیزانیة تكنولوجیا المعلومات في ٪ ٧مقدارها و  ،الزیادة اإلجمالیةتعود و  -٦٦

 عدد من العوامل:إلى الجدول أعاله 
 ىفي الموارد األولفقط  م.د.ك ١٥بما أنه تم تخصیص )، م.د.ك ٢،٩الثالث سنوات السابقة (رحیل من فترة ت -

الثالث ٪ في  ١٠مقداره انخفاض ، وهو ٢٠١٣-٢٠١١الثالث سنوات ) لفترة ةالجدیدة (باستثناء المبالغ المرحل
 سنوات السابقة؛

 ،٢٠١٠- ٢٠٠٨في بما یغطي جمیع عملیات تكنولوجیا المعلومات التغییر في نطاق میزانیة تكنولوجیا المعلومات ( -
ضاف المبلغ ی). لذلك، ینبغي أن ٢٠١٣- ٢٠١١فقط قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في یمثل  هولكن

 هذه المیزانیة؛إلى خرى األقسام األالمخصص لتكنولوجیا المعلومات في 
 .٢٠١٣في ، وبوجه خاص ٢٠١٢عام المیزانیة في في انخفاض  -
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٪ من  ٥،٥٣نسبة  ٢٠١٣- ٢٠١١فترة الثالث سنوات ا لمیزانیة قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وحدهشكلت  -٦٧
یختلف جذریا في حد ذاتها نطاقا لتنظیم واإلدارة (التي تغطي ا٪ من جمیع أموال  ١٢،٠٥العادیة و اإلیكاومیزانیة 

 ).سنوات السابقةالثالث نطاق فترة عن 

 وزیع مخصصات میزانیة تكنولوجیا المعلوماتت ٢- ١-٤

الدعم: برامج  عملیات كبیرة من فئات ثالث إلى المعلومات ایتكنولوج مخصصاتتم تقسیم  ،٢٠١١ العام من تداءاب -٦٨
واإلدارة  العلیا واإلدارة المعلومات؛ تكنولوجیاأموال  من المائة في ٦٠مقداره ما  تمثل التي ،"البرنامج دعم"

التي تمثل ما  "MAA GB"،تسییر مجالس اإلدارات و  دارةإ و  ؛المائة في ٣٥مقداره  ما تمثل التي " MAA"العامة
 .في المائة ٥مقداره 

تم بما أنه فترة الثالث سنوات السابقة، خاصة بالمع تلك  المیزانیات مباشرةً فإنه ال یمكن مقارنة ما سبق، لنتیجة و  -٦٩
في وثیقة  هدیأكتم توظائف وبرامج الدعم، كما بین عامة للمنظمة التكالیف التعدیل األسلوب المستخدم لتخصیص 

 ٢٠١٣.١٥- ٢٠١١میزانیة عرض 

تكنولوجیا بمن النفقات المرتبطة  اعدد ،٢٠١٠-٢٠٠٨لفترة الثالث سنوات  هذه المیزانیةتضمنت عالوة على ذلك، و  -٧٠
، في حین أم ال المعلومات (بما في ذلك تكالیف الموظفین)، سواء التي تكبدها قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 .فقط قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتفي اإلنفاق  ٢٠١١منذ عام تضمنت المیزانیة 

قام بها النفقات التي بین نفقات تكنولوجیا المعلومات في المنظمة و نطاق التوفیق بین لم یكن باإلمكان سبق،  كماو  -٧١
تنفیذ نفقات قامت بأخرى ربما إذ إن خدمات إداریة ، ٢٠١٣في عام مباشرة قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

 نیابة عن قسم تكنولوجیا المعلومات.

منه تأتى ، ٢٠١٣في عام  م.د.ك ٤،٨مبلغ قام به قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  أن حددتَ ي ذبلغ اإلنفاق ال -٧٢
  المیزانیة العادیة. من م.د.ك ٤،٤مبلغ 

 واالتصاالت لمیزانیة تكنولوجیا المعلومات العادیة وأموال تكنولوجیا المعلومات ةالمخصصنفقات : ال ٩الجدول 
  (بآالف الدوالرات الكندیة)

  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  
  ٤،٤١٠  ٥،٧٩٩  ٧،٦,٤  المیزانیة العادیة

  ٤١٧  ٣٩٦  ٢٣٨  أموال قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
  ٤،٨٢٧  ٦،١٩٥  ٧،٨٤٢  المجموع

  "أغریسو"المصدر: 

التي تم تمویلها من لتكنولوجیا المعلومات في السنوات الثالث الماضیة ة المخصصالمحاسبة نفقات  توللتذكیر، كان -٧٣
 الخارجي كما یلي: لمراجع الحسابات في التقریر السنوي السابق وُدونت المیزانیة العادیة 

  تكنولوجیا المعلومات المدونة في البیانات المالیة (بآالف الدوالرات الكندیة) نفقات: إجمالي ١٠الجدول 
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

  تكنولوجیا المعلومات المدونة في البیانات المالیة نفقاتإجمالي 
  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتنفقات ومنها  

٩٠٥،٣  
٢،٨٨٨  

١١٣،٦  
٥،١٥١  

٥١٨،٥  
٤،٣٧٩  

 "أغریسو"لمصدر : ا

                                                           
 د اآلن في الموارد المستمدة من استراتیجیات تنفیذ الدعم.قیَّ التكالیف الهیكلیة تُ :  (A37-WP/43)من ورقة العمل ٢٨الفقرة  ١٥
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-٢٠١١والفترة الثالثیة  ٢٠١٠-٢٠٠٨ یةفترة الثالثالمقارنة اإلنفاق بین بلمیزانیة االختالفات في عرض اسمح تال  -٧٤
التي  ةتسلیط الضوء على تنفیذ جمیع نفقات تكنولوجیا المعلومات المؤقتإلى سعى شكل المیزانیة السابق وقد . ٢٠١٣

اتخاذ القرارات)، باستثناء أي نفقات لم عن المسؤولة سلطة الخارج المیزانیة العادیة (بغض النظر عن تم تنفیذها 
لقسم  ةعلى المیزانیة المؤقتإال الشكل الجدید الضوء وال یسلط كنولوجیا المعلومات في البیانات المالیة. تسجل كنفقات ت

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.

 المیزانیة العادیةخارج نفقات تكنولوجیا المعلومات الممولة من الكلیة لتكلفة ال قدیرت ٣- ١-٤

قسم یرها دالتي یاستراتیجیة دعم التنفیذ إلى تكنولوجیا المعلومات نفقات ضم تُ أن خطة ال، كانت ٢٠١١عام ابتداء من  -٧٥
من خضع لترخیص مسبق ی، یجب أن اإلنفاق اذهتنفیذ تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. ونتیجة لذلك، قبل أن یتم 

ینبغي هو ما حد، و هذا النهج الجدید تخصیص نفقات تكنولوجیا المعلومات إلى مركز تكلفة وایواكب و  قسم.الرئیس 
تكنولوجیا لتوزیع األموال المخصصة على ع عملیات تكنولوجیا المعلومات في المیزانیة وتركیز المسؤولیة تتبّ  ییسرأن 

 المعلومات.

مركز التكلفة إال أن استخدام ، بصرامةهذه القاعدة ه یجري التقید بأنمن تماما أنه ال یمكن التحقق على الرغم من و  -٧٦
 مقارنة مع السنة السابقة. تحسنحسب الدائرة قد واحدة ال

تمولها المیزانیة العادیة، ینبغي أن تؤخذ العناصر التالیة التي تكنولوجیا المعلومات شاملة لتكالیف لتوصل إلى رؤیة ول -٧٧
 في االعتبار:

 ؛.د.كأ ٥٧٠ )، وهو مبلغ یقاربحالیا أفراد ٨رواتب موظفي تكنولوجیا المعلومات في المكاتب اإلقلیمیة ( -

قسم تحت تصرف  والم یوضعفي المقر الرئیسي، الذین في اإلدارات الفنیة تكنولوجیا المعلومات رواتب موظفي  -
المتخصصین  نمأربعة د مراجع الحسابات الخارجي عدَّ ، ٢٠١٣في نهایة عام و تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. 

(هذه القائمة لیست شاملة)، مع  إدارة النقل الجوير واحد في في تكنولوجیا المعلومات، ثالثة موظفین، ومستشا
تم  .د.كأ ١٤٧منها .د.ك (أ ٥٣٠حوالي ب اإنفاق، وهو ما یمثل االستبیانجب عن تُ  مدارة لمالحظة أن هذه اإل

إدارة في تكنولوجیا المعلومات ومهارات المعنیون لدیهم مهارات في ن و الموظفو تمویلها من المیزانیة العادیة). 
 ؛األعمال التجاریة

تكنولوجیا المعلومات التي تم تخصیصها لخطوط مخصصة في میزانیة برامج اإلدارة، لتنفیذ تطبیقات نفقات  -
الحال  يكما هو بعض خدمات تكنولوجیا المعلومات. ي فخارجیة وظائف ، أو االستعانة بمحددةتكنولوجیا معلومات 

خارج هذا المركز نفقات للأي بند كبیر لم یتم تسجیل واحد بشكل صحیح و مركز تكلفة تم تنفیذ ، ٢٠١٢في عام 
  من حیث التكلفة.

 تكنولوجیا المعلومات وموظف ٢-٤

، ٢٠١٢دیسمبر  ٣١الحال في علیه  تكما كان ،قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتكان  ،٢٠١٣دیسمبر  ٣١في  -٧٨
 .سنویا م.د.ك ٢،٠٤بلغ ترواتب فاتورة ب٪ من موظفي المنظمة،  ٣، أو تابعین لإلیكاوموظفا  ٢٠من یتألف 

 قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت :الموظفون الخاضعون ل یشمل ،التابعین لإلیكاوموظفین الباستثناء هؤالء  -٧٩
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 ٩أي  ،إقلیميج میزانیة كل مكتب ار خرواتبهم من دفع تُ الذین الموظفین المسؤولین عن تكنولوجیا المعلومات  -
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ شرف علیهم قسمیأشخاص 

رواتبهم  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ولكنتصرف تحت وا (بما في ذلك سبعة وضع ااستشاری ٢٣ أخیراو  -
سم قیعملون في  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في كانوا ، كلیا أو جزئیا، من أموال المكاتب أو األقسام األخرى)، تدفع

تكنولوجیا المعلومات  قسمُ ولم یكن قعت، وُ التي متعددة ال االتفاقاتبالنظر إلى و تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. 
االستشاریین ، فمن الصعب تحدید عدد االتفاقاتتجدید التي تحكم قواعد الٕالى ، و یدیر بعضا منها واالتصاالت

تكنولوجیا المعلومات ي قسم ف امختلف ااستشاری ٣٧المجموع، عمل في و في بدایة العام. الذین كانوا یعملون 
 الوثائق إلدارة االلكترونيالنظام النقل الجوي، أو  إدارةُ بعضهم  أجورَدفعت ( ٢٠١٣واالتصاالت في عام 

بصورة  ٢٠١٣العاملین في عام  ستشاریینعدد االقد انخفض لمنظمة. و ا ٪ من استشاریي ١٨أي )، والسجالت
  .٢٠١٢عام ن طفیفة ع

خارجیة لخدمات تكنولوجیا المعلومات (بما في وظائف الستعانة بلوباألرقام المطلقة، ارتفعت المیزانیة المخصصة  -٨٠
 وفي الوقت نفسه .٢٠١٣- ٢٠١١والفترة الثالثیة  ٢٠١٠-٢٠٠٨ الثالثیة لفترةا٪ بین  ٧١ذلك االستشاریون) بنسبة 

من نفقات تكنولوجیا دوما ٪ خالل نفس الفترة، وهو ما یمثل حصة متزایدة  ١١٤ بنسبة هذا البندت نفقات ارتفع
 كما هو مبین في الجدول أدناه:لالیكاو المعلومات 

  
خارجیة في قسم تكنولوجیا المعلومات  مصادرباالستعانة ب ةالمرتبطوالنفقات المیزانیة المؤقتة : ١١الجدول 

  (بالدوالر الكندي)واالتصاالت 
  إلنفاقانسبة   المصاریف المسجلة  تخصیص المیزانیة  السنة
٨،٤  ٢٤٤،٧١٠  ٨٨٨،٩٥٠  ٢٠٠٨ %  
٢٢  ١،١٣٨,٥٤٩  ١،٤١٩,٨٠٨  ٢٠٠٩%  
١٧  ٧٤٥،٠٩٣  ١،٧٢٢,٥٩١  ٢٠١٠ %  
١٨،٢  ١،٤٢٤,١٥٣  ٢،٦٤٦,٠٨١  ٢٠١١ %  
٢٦  ١،٦٣٥,٩٣٦  ٢،١٤٥,٩٠٩  ٢٠١٢ %  
٣١  ١،٥٠٩,٦٦٤  ٢،١١٣,٦٢١  ٢٠١٣ %  

 المؤقتة.المالیة ، البیانات ٢٠١٤مارس  ٣١* البیانات إلى غایة 

  )اإلیكاو(المصدر: 
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، وذلك التي تكبدتها اإلیكاوالتكلفة الكاملة لخدمات تكنولوجیا المعلومات من الصعب تحدید  :٦ االستنتاج رقم
تكنولوجیا تصرف القسم المسؤول عن وضعت تحت التي النفقات شكلت منظمة. و الوظیفة عبر مختلف هیاكل البسبب تشتت 

 م.د.ك عن العام السابق. ١،٤قدره م.د.ك سنویا، بانخفاض  ٤،٨) "المعلومات ("قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
، في اإلیكاو بسهولةمكن إعادة بناء التكلفة اإلجمالیة لوظیفة تكنولوجیا المعلومات  یمع الشكل الجدید للمیزانیة، الو 
في تكنولوجیا المعلومات في المكاتب اإلقلیمیة و مناصب ذلك النفقات الخارجیة وتكالیف الموظفین (خصوصا بما في 

 يتقریبتقدیر مكاتب). ولكن، مع تزاید استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مركز التكلفة من الممكن التوصل إلى ال
لم یجد مراجع ، الموظفین. وبصرف النظر عن ٢٠١١في عام بكثیر مما كان علیه األمر هذه التكلفة اإلجمالیة، أكثر ل

یمثل من ناحیة أخرى، و قسم لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. ها لتم تخصیصیالنفقات لم في هامة بنود أیة الحسابات 
 .رواتبفاتورة الفي م.د.ك  ١،١حوالي الت تكنولوجیا المعلومات واالتصاغیر المرتبطین بقسم تكنولوجیا المعلومات  وموظف

 ٢٠١١و ٢٠١٠تكنولوجیا المعلومات بین عامي في وظائف خارجیة مصادر تكلفة االستعانة بأن تضاعفت بعد و 
أكثر أي م.د.ك في المجموع،  ٤،٦م.د.ك في السنة، أو  ١،٥متوسط عند  ٢٠١٣-٢٠١١الثالث سنوات في فترة استقرت 

فترة الثالث سنوات في تكنولوجیا المعلومات في وظائف ق على االستعانة بمصادر خارجیة من ضعف المبلغ الذي أنف
٪ من  ٥٣(ون اآلن استشاریم قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت هالخاضعین لالغالبیة العظمى من الموظفین و السابقة. 

مناصب موظفین إلى الستشاریین لربعة كز األالمراتحویل  ٢٠١٣في أواخر عام تم )، رغم أنه ٢٠١٣دیسمبر  ٣١القسم في 
 .إلیكاوتوصیة مقدمة من مراجع الحسابات الخارجي العام السابق، ألداء مهام جاریة ضروریة لب

ن ٪ م ١٢،٠٥ألهمیة النسبیة لتكنولوجیا المعلومات في میزانیة اإلیكاو (تمثل ما یقرب من لنظرا  :٦التوصیة رقم 
تكشف  أنبالخارجي الحسابات وصي مراجع ی)، ٢٠١٢٪ في عام  ١٢،٣٧بنسبة لمنظمة، مقارنة ادارة المبلغ المرصود إل

، هافي نهایة كل عام عن المبلغ الذي أنفق على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وكیفیة توزیع هذه النفقات ( نوعالمنظمة 
 ).تهاوجهو ، وموضوعها

بیانات نظام تخطیط موارد المؤسسات (أغریسو) یشمل بالفعل:  انفیذهتم تأنه رى یو  یقبل األمین العام هذه التوصیة
إذا رغب في إطالع المجلس، تكلفة. ویمكن المركز حسب حسب طبیعة النفقات (األجهزة/البرمجیات) و تكنولوجیا المعلومات 

 بتكنولوجیا المعلومات.المتعلقة النفقات عن هذه المعلومات المالیة ، على ذلك
 ٢ :األولویة
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  المالیةفرع  تدقیق -٥
  .٢٨/٦/٢٠١٣ و١٧) بین اإلیكاوفرع المالیة لمنظمة الطیران المدني الدولي (ت مراجعة حسابات نفذ -٨١
وهذا التدقیق، الذي كان تنظیمیا أكثر منه مالیا، ركز أساسا على المنظمة وطرق العمل وأداء الفرع. ونتیجة لتقییم  -٨٢

األداء، لجأ مراجع الحسابات الخارجي إلى دراسة العالقة بین فرع المالیة ومختلف اإلدارات المستخدمة للبیانات 
  الموازنیة والمالیة التي یقدمها الفرع.

حاالت الموازنة والمراجعة الداخلیة ألن هذه تتم من خالل االستعراض السنوي  ةالحالیمراجعة الحسابات لج عاتولم  -٨٣
عند تدقیق الحسابات. غیر أنه لتحدید الدوافع التي یمكن أن تستخدم لتحسین كفاءة الفرع وفعالیته، استخدم مراجع 

  الحسابات الخارجي استعراضات العملیة قبل المصادقة على الحسابات التي تمت قبل ذلك.
  المالي للمنظمة.الدولیة للمؤسسات العلیا لمراجعة الحسابات وللنظام المنظمة لمعاییر مراجعة الحسابات وفقا تم تنفیذ  -٨٤

  المقدمة ١-٥
  البعثات ١- ١-٥

  ترتبط بعثات فرع المالیة بثالثة مجاالت رئیسیة: -٨٥
  إعداد البیانات المالیة وتسجیل كل المعامالت المالیة؛ −
  على تنفیذها؛إنشاء میزانیة المنظمة واإلشراف  −
  التحلیل االستراتیجي ومنع المخاطر والمساعدة في إدارة المشاریع. −

مالیة وعن تسجیل جمیع المعامالت البیانات الالتمویل والمحاسبة، مسؤوال عن إنتاج مسائل یكون فرع المالیة، في  -٨٦
عالج الفرع جمیع حسابات القبض المالیة للمنظمة، سواء بالنسبة لألموال المملوكة وغیر المملوكة. وبهذه القدرة، ی

وحسابات الدفع، وحساب دفتر النقدیة وحسابات الخزانة فضال عن تسویة استحقاقات السفر والمصروفات ومعالجة 
  .جدول الرواتبالمعامالت المتعلقة ب

واألموال األخرى هو أكثر تحدیدا. فهو یدیر بنود المیزانیة العادیة فالمیزانیة مسائل نشاط فرع المالیة في أما نطاق  -٨٧
 التى )2201) (رقم AOSCاإلداریة والتشغیلیة (التعاون الفني، وهذا یتضمن أموال تكالیف الخدمات  باستثناءالمباشرة، 

  ١٦تعالجها وحدة التخطیط والمیزانیة.
أصحاب  قسم المشتریات في إدارة التعاون الفني، أوإما یتواله ، إذ فرع المالیةیعد الشراء جزءا من صالحیات ال  -٨٨

 المخصصات، استنادا إلى قیمة الشراء.

    

                                                           
كتعویض للخدمات المقدمة والتي تمول من تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة النفقات العامة المتعلقة بإدارة التعاون الفني صندوق أموال تشمل  ١٦

 المیزانیة العادیة.
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  الموارد المتاحة ٢- ١-٥
وظائف ممولة من الصندوق الفرعي لتحقیق  5 ینبغي أن تضاف إلیهاوظیفة  36وللقیام بمهمته، أنشأ فرع المالیة  -٨٩

  اإلیرادات.
  : مناصب فرع المالیة١٢الجدول 

  2011 2012 2013  
  36,0 36,0 36,5 العادیة الوظائف التأسیسیة الممولة من المیزانیة

  5,0   5,0   5,0   الوظائف الزائدة عن المیزانیة الممولة من الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات
  41,0 41,0 41,5 وظائف فرع المالیةإجمالي 

  المصدر: فرع المالیة، وصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة.

، فهي تستخدم لتمویل 16/5/2013المحققة من الوظائف الشاغرة، والتي كان من بینها أربع وظائف في  أما الوفورات -٩٠
االستعانة بثالثة مستشارین، على أساس مؤقت في معظم األحیان. وباإلضافة إلى ذلك، یوجد في فرع المالیة وظیفة 

 "مؤقتة"، أي وظیفة ال تشكل جزءا من الوظائف التأسیسیة.

  المناصب الشاغرة: ١٣الجدول 
  31/12/2011 31/12/2012 16/5/2013  

  4,0 4,0 2,0 وظائف شاغرة
  وظائف أخرى مشغولة

  3,0 3,0 2,0 *استشاریون
  1,0 1,0 2,5 مؤقتون

  * وظائف (بما فیها الوظائف المؤقتة) الممولة من وفورات الوظائف الشاغرة.
   اإلداریة والتشغیلیةالمصدر: فرع المالیة، وصندوق تكالیف الخدمات 

إلى تسجیل عملیات المحاسبة بأوسع معاني المصطلح. فهناك أربع وظائف  ١٧)29تكرس أغلبیة هذه الوظائف ( -٩١
لمعالجة الدفتر العام والبیانات المالیة، وخمس وظائف تعالج الخزانة ودفتر النقدیة، وست وظائف تدیر عملیات 

أربع وظائف تعالج حسابات القبض، وأربع وظائف أخرى تعالج الرواتب، وست وظائف تغطي رد المصروفات، و 
الخصوم غیر المالیة. وتتطلب إدارة المیزانیة خمسة أشخاص. وتعطى خمس وظائف أخرى للتحلیل االستراتیجي، 

 وٕادارة المشاریع ورصد المخاطر واالمتثال للقواعد. أما الباقي فیتعلق باإلدارة، بما في ذلك وظیفة األمانة.

  
    

                                                           
وظیفة فقط مخصصة لعملیات المحاسبة: واالختالف یأتي من حقیقة أن مراجع  21ن یرى إفرع المالیة لدیه طریقة أخرى لحساب العاملین، إذ  ١٧

 یرتبط بعملیات الدفتر العام/المحاسبة العامة.هو نشاط سكرتیرته تواله ست وظائف للرواتب ومدیر واحد و الذي تالحسابات الخارجي یعتبر أن النشاط 
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  ، كانت میزانیة ونفقات الفرع المالي كما یلي:2013-2011لفترة السنوات الثالث  -٩٢
  )بآالف الدوالرات الكندیةمیزانیة فرع المالیة (: ١٤الجدول 

 2011 2012 2013  
االعتمادات ( 26-37المیزانیة العادیة لفرع المالیة المتفق علیها في القرار 

 األصلیة)
3,231 3,260 3,410  

النصیب المخصص لفرع المالیة من خالل رد األمول من صندوق تكالیف 
  1,025 992   968   الخدمات اإلداریة والتشغیلیة

  64    63    61    المبالغ المرحلة
  88-     73-    28-    خسائر وتعدیالت النقد

  4,412 4,242 4,232 المنقحةمیزانیة فرع المالیة اعتمادات 
  4,363 3,884 4,018 المخصصات

  n/a 3,641 3,974 نفاق اإل
  n/a %94 %99 معدل اإلنفاق

  إلداریة والتشغیلیةالخدمات ا ،، وفرع المالیة2013-2011المصدر: میزانیة السنوات الثالث 
الجمعیة العمومیة، خالل فترة السنوات الثالث. غیر أن التي صوتت علیها زادت المیزانیة السنویة لفرع المالیة،  -٩٣

، نتیجة لتخفیضات التخصیص السنوي واالنخفاض البسیط 2012في عام  في واقع األمر الحقیقي انخفضاإلنفاق 
  لمعدل اإلنفاق في المیزانیة.

ویغطي صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة جزءا من میزانیة فرع المالیة في السنوات الثالث، وذلك لتعویض  -٩٤
 لتعاون الفني.الخدمات المقدمة تحت رعایة برنامج ا

  )بآالف الدوالرات الكندیة(لفترة الثالث سنوات میزانیة فرع المالیة : ١٥الجدول 
 2011 2012 2013  

  3,410 3,260 3,231 األولیةإجمالي المیزانیة 
النصیب المخصص لفرع المالیة من رد أموال صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة 

  1,025 992     968     والتشغیلیة

  %30,1 %30,4 %30,0 النصیب/المیزانیة المعتمدة % من
  ةوفرع المالیة وصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلی 2013-2011میزانیة السنوات الثالث  المصدر:

 30النصیب المقدم من صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة لتغطیة تكالیف خدمات فرع المالیة تعادل حوالي  -٩٥
في العام  وظیفة 13إجمالي المیزانیة. والنصیب التشغیلي النسبي المخصص لفرع المالیة كان معادال لحوالي في المائة من 

 2010. وتأكد ذلك في مناسبتین من خالل مسوحات أجریت بین موظفي فرع المالیة، أحدهما في أكتوبر 2010
 .2012والثانیة في النصف الثاني من عام 

أن المبلغ الذي تشمله ب الذي تقضي أحكامه C-DEC 196/3غیر أن هذا النصیب انخفض عملیا بقرار المجلس رقم  -٩٦
في المائة، مما خفض مساهمة صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة إلى  30العملیات الفنیة انخفض بنسبة 

هذا  C-DEC 197/2. ثم جمد قرار المجلس ٢٠١٢في عام  ملیون دوالر كندي 1,2إلى  ١،٢إجمالي المیزانیة العادیة من 
ألف دوالر  1,025. وٕاذا طبق هذا االنكماش على نصیب فرع المالیة، فإن الرقم سینخفض من ٢٠١٣للعام  المبلغ

ألف دوالر كندي، وهو مستوى منخفض كثیرا عن التكالیف الفعلیة. وتقول إدارة التعاون الفني إن  718كندي إلى 
ملیون دوالر كندي كانت تستند إلى المسحین اإلثنین اللذین أجریا من قبل. ویشك مراجع  1,2المجلس على موافقة 
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الحسابات الخارجي في هذا الشرح: فاستنادا إلى الوقت الذي أمضاه جمیع موظفي الفرع، باستثناء الرئیس، قّدر 
مها فرع المالیة للتعاون الفني عند ما یقرب من مراجع الحسابات الخارجي تكلفة الموارد للخدمات الوحیدة التي قد

 ملیون دوالر كندي.
  

تكالیف الخدمات المقدمة من فرع المالیة ألنشطة التعاون الفني تمت تغطیتها بشكل غیر كاف من  :٧االستنتاج رقم   
بخفض مساهمة صندوق تكالیف الخدمات  C-DEC 197/2صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة وذلك بعد قرار اللجنة 

اإلداریة والتشغیلیة إلى المیزانیة العادیة. وعلى أساس إعالنات الموظفین، یقّدر مراجع الحسابات الخارجي عجز فرع المالیة 
في المائة من المساهمة الحالیة من صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة  ٤٠ألف دوالر كندي، أي مع إضافة  300بمقدار 

التشغیلیة. وعلى الرغم من أن هذا التقدیر ینبغي أن یعالج بعنایة، نظرا ألنه یقوم بصراحة على أداء الموظفین، فإن الفجوة و 
  كبیرة جدا بحیث تشیر إلى أن صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة ال یغطي تماما التكالیف التي یتحملها فرع المالیة.

مساهمة أكثر واقعیة من صندوق تكالیف تمنح لفرع المالیة أن بع الحسابات الخارجي یوصي مراج ٧التوصیة رقم   
  الخدمات اإلداریة والتشغیلیة لتعكس الوقت الفعلي الذي یقضیه الموظفون في فرع المالیة على أنشطة التعاون الفني.

یرفض األمین العام هذه التوصیة، نظرا ألن المجلس أحیط علما على النحو المناسب قبل اتخاذ قراراته بصدد   
ملیون دوالر كندي ال یغطي اإلنفاق المنتظم من  1,2المیزانیة. ویحتفظ مراجع الحسابات الخارجي بموقفه األولي بأن مبلع 

  المیزانیة ألنشطة إدارة التعاون الفني.
    ١ :ةاألولوی  

  تنظیم العمل ٢-٥
 خارطة الهیكل التنظیمي ١- ٢-٥

  فیما یلي خارطة الهیكل التنظیمي لفرع المالیة: -٩٧
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وحدة المیزانیة

 الرواتبوحدة 

 حساباتوحدة 
 القبض

 حساباتوحدة 
 الدفع

 قسم الخدمات
 المالیة

 قسم خدمات
 رئیس فرع المالیة المحاسبة

الدفتر العام وحدة 
 واإلبالغ

الدفتر العام 
 واإلبالغ 

دفتر النقدیة 
الضوابط والمعاییر  والخزانة

 المالیة

مسؤولون أمام رئیس 
 فرع المالیة مباشرة

 التخطیط االستراتیجي

مراقبة میزانیة وحدة 
 در اإلیرادات

 مطالباتوحدة 
 السفر
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  لفرع المالیة:وال تعكس خارطة الهیكل التنظیمي هذه المهام الثالث  -٩٨
("وحدة المیزانیة") فمراقبة المیزانیة لیست في أیدي وحدة ، ولكنها تنقسم إلى وحدة في المیزانیة العادیة  −

  ؛("مراقبة میزانیة قسم األنشطة المدرة لإلیرادات") ووحدة في الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات
كان العملیتان لدیهما إجراءات مراجعة ودفع تسویة مطالبات السفر لم یأت تحت قسم الرواتب، حتى وٕان  −

  مماثلة؛
ستراتیجي ومنع المخاطر لم الوظائف المتعلقة بالقواعد المالیة وقواعد المحاسبة، ووظائف القیام بالتحلیل اال −

  تجمع معا، رغم الكثیر من التماثل بینها.
في وجود وحدات مماثلة في الحجم ومستوى  والواقع أن اختیار هذا الهیكل التنظیمي بالذات یعود جزئیا إلى الرغبة -٩٩

مماثل من أنشطة اإلدارة الوسطى. وهناك أیضا خیارات تاریخیة. وبصفة خاصة، وظیفة مراقبة المیزانیة في الصندوق 
الفرعي لتحقیق اإلیرادات، بالرغم من أنها منفصلة عن هذا الصندوق، قد ألحقت بإدارة الشؤون اإلداریة والخدمات 

)ADBواستمرت ترفع تقاریرها مباشرة إلى رئیس فرع المالیة. 2011ام ) في ع 

وبناء إدراك قوي للوظائف الرئیسیة. فالخیارات التنظیمیة غالبا ما تتأثر تشاطر التجارب ومثل هذا التنظیم لیس مثالیا ل - ١٠٠
جراء تغییرات تنظیمیة، تعدد األقسام لن یتطلب إالحیلولة دون مخاطر بالمهارات المتاحة: ومن وجهة النظر هذه، فإن 

 بل مبادرات بنشر أفضل الممارسات عبر مختلف األفرقة والمدیرین.

غیر موجود تقریبا في قسم اإلدارة قاصرا على قسم الخدمات و اشتراك كان التدقیق، هذا وقت إجراء ومع ذلك، فإنه في  - ١٠١
أسفل الهیكل التنظیمي، عند مستوى الوحدة، الخدمات المالیة، ألن وظیفة اإلدارة شاغرة في الوقت الحالي. وٕاذا سرنا 

سنجد أن هناك جهد إلدخال مستوى من المسؤولیة بین أعضاء الفریق. وینبغي تعزیز ذلك، حتى إذا كان هذا النشاط 
  ).PACEال یبدو أنه یحظى بالتقدیر الكافي، طبقا للمعلومات من تقاریر تعزیز األداء والكفاءة (

  م المعلوماتانظ ٢- ٢-٥
، مع نموذج المحاسبة، وجرى تعزیز هذا النظام بانتظام ٢٠٠٨یات إدارة نظام أغریسو ألول مرة في عام أدخلت برمج - ١٠٢

. ویمكن رؤیة الثمار ٢٠١٣مع إضافة النماذج التكمیلیة، مثل نموذج األصول الثابتة الذي أدخل في بدایة عام 
سیما التنسیق بین بیانات المحاسبة والبیانات في األولى لهذا النظام في زیادة االعتماد على المعلومات المتاحة، وال

من البیانات المالیة. وبعد ذلك، بعد فترة حرجة من التغییر إلى النظام الجدید،  5المیزانیة، كما یظهر في البیان رقم 
 المتابعة. مكنت البرمجیات الوحدة من إزالة بعض العملیات الیدویة، وتشكیل اإلنتاج التلقائي لتقاریر اإلدارة وطلبات

بدون أي مشاكل، السیما في اإلدخال  "أغریسو"، یمكن التعامل اآلن مع نظام عظمى من الحاالتوفي األغلبیة ال - ١٠٣
التلقائي للحسابات. غیر أن بعض الصعوبات ما تزال قائمة، وینبغي السعي إلى التحسینات في مجاالت الرصید 

  السفر.نفقات العمري، والرواتب ورد 

  كل مسؤولالنتائج حسب  ٣-٥
 النتائج المتوقعة ١- ٣-٥

    



 

٣٢ 
 

  ، أعطى المجلس ثالث مجموعات من األهداف إلى فرع المالیة:٢٠١٣-٢٠١١في الفترة الثالثیة  - ١٠٤
مراقبة داخلیة، ومجموعة معدلة من النظم المالیة وبیانات مالیة تفي بالمعاییر المحاسبیة الدولیة إطار إنشاء  −

  ) المعتمدة دون تحفظ؛IPSASللقطاع العام (
  إنشاء المیزانیة وااللتزام باعتمادات المیزانیة المحددة؛ −
  الدفع الدقیق في الوقت المناسب لجمیع العاملین والمستشارین الخارجیین. −

ویالحظ مراجع الحسابات الخارجي أن األهداف المحددة من المجلس قد نفذت، وبوجه خاص، اعتمدت حسابات  - ١٠٥
بدون تحفظ، وأخرج فرع المالیة اإلجراءات والنظم المالیة الجدیدة، ولو ببعض التأخیر بعدة  ٢٠١٢و ٢٠١١العامین 

  أشهر بالمقارنة إلى الخطة األصلیة.
المیزانیة، العدید من المشاریع مناصبها األولیة في ، عالج فرع المالیة، في إطار الثالث سنواتوخالل نفس فترة  - ١٠٦

ضمن هذه بدء العدید من الوظائف في برمجیات إدارة أغریسو المتكاملة، وتنفیذ األخرى التي تنفذ لمرة واحدة. وتت
، والقیام بالعدید من المهام اإلضافیة 2010المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام على أن تبدأ من السنة المالیة 

 األخرى، مثل عملیات الرواتب لسبعة مكاتب إقلیمیة.

تعطي  )C-WP/14032( ١٩٩والمقدمة إلى المجلس في دورته  2016- 2014ة السنوات الثالث إن اقتراحات المیزانیة لفتر  - ١٠٧
وظیفة للسنوات التالیة. ولذلك سیحتاج هذا الفرع إلى إزالة ثالث وظائف في  33و 2014وظیفة للعام  34فرع المالیة 

العام القادم مع عدم تقلیص مسؤولیاته. ویرى مراجع الحسابات الخارجي أن هذا االنخفاض یمكن أن یتحقق دون 
العام واالستعمال تأثیر على الخدمات المقدمة، بالنظر إلى االستقرار حول المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع 

  المرضي عموما اآلن لنظام أغریسو لإلدارة المتكاملة.

  توقعات المسؤولین ٢- ٣-٥
جانب وٕادارات المقر  من، المجلس "زبونین" رئیسیین، یمكن أن نعتبر أن فرع المالیة لدیه تبسیطيإذا تحدثنا بشكل  - ١٠٨

  جانب آخر: من
المیزانیة وعن الموقف المالي، وینتج مؤشرات األداء بالنسبة للمجلس، یقدم رئیس فرع المالیة تقریرا عن تنفیذ  −

  ؛الطلبات المخصصةویجیب على جمیع 
أما بالنسبة للعالقة مع إدارات المقر (إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات، وٕادارة المالحة الجویة، وٕادارة النقل  −

الیة ویتولى المسؤولیة عنها، ولذلك الجوي) فیقدم فرع المالیة المعلومات عن جمیع أنشطة المحاسبة واألنشطة الم
  فمن األفضل أن یوصف كمقدم خدمة.

وفي قیامه بهذه الرسالة، یعطي رئیس فرع المالیة أولویة واضحة للمجلس. ومثل هذه األولویة لیست منطقیة فحسب،  - ١٠٩
وهكذا، فمن بین النتائج . 2013-2011بل تتمشى تماما مع نتائج فرع المالیة المتوقعة والمحددة في میزانیة الفترة 

تتصل بالرواتب، لیست متعلقة مباشرة بتقدیم المعلومات أو دعم القرار  ، تلك التيالسبع المتوقعة، فإن واحدة فقط
 للمجلس.

ؤجل تاحتیاجات اإلدارات األخرى ینبغي أن  تبلیةتماما، فال یجب أن تعني أن مشروعة وبالرغم من أن هذه األولویة  - ١١٠
تماما. ولتفادي هذا الخطر، ولألخذ في االعتبار بشكل أكبر مستوى  اتجاهله أن یجري من ذلك،، ما هو أسوأ أو

الخدمة التي یجب أن یقدمها فرع المالیة إلى اإلدارات األخرى، یمكن أن یكون هناك توازن أفضل في معاییر التقییم 
 یمكن أن یكون هناك مؤشر لقیاس الفعالیة . ومثال2016-2014المحددة في المیزانیة لفترة السنوات الثالث القادمة 

 في استعادة الدیون غیر السیادیة.

الستمرار التحسن، یمكن تنظیم اجتماعات نصف سنویة مع مدیري اإلدارات لتطویر وسعیا وفي الوقت ذاته،  - ١١١
ل مفید استعمال معلومات المیزانیة والمعلومات المالیة المقدمة لهم. ومثل هذا النهج العملي یمكن أن یستكمل بشك
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لتقییم مع ابسهولة  تتواءممؤشرات األداء، بالنظر إلى أن المسائل الخاصة بتحسینات الخدمة واألدوات المستخدمة ال 
  الكمي باستعمال مؤشرات األداء الرئیسیة، وأنه ال توجد طریقة رسمیة یمكن لإلدارات أن تعرف متطلباتها.

  
  

وفي  بصورة منتظمةل أمور المیزانیة على الرغم من أن فرع المالیة یؤكد أنه یتصل باإلدارات حو  :٨االستنتاج رقم 
توجد آلیة رسمیة لتقییم مدى مالءمة بیانات المیزانیة ال ساعة،  ٢٤الوقت المناسب، وأن وقت االستجابة للتساؤالت یقل عن 

لخدمات التي یقدمها فرع المالیة اعتبارا یذكر لالنتائج المتوقعة  ولىتال والبیانات المالیة المقدمة إلى مختلف إدارات المقر. و 
  إلدارات المقر.

یوصي مراجع الحسابات الخارجي باعتماد مبدأ استمرار التحسن في بیانات المیزانیة والبیانات  :٨التوصیة رقم 
ة مع إدارات المقر. ویوصي مراجع الحسابات المالیة المقدمة من فرع المالیة. ویمكن لذلك مثال أن یتخذ شكل اجتماعات دوری

معدل استعادة الدیون على البعثات والوفود وخدمات الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات (معظمها في یعتبر الخارجي أیضا بأن 
  في المیزانیة الثالثیة القادمة.ألداء ل ا رئیسیا) مؤشر ١٤١٦٠والحساب  ١٤١٥٠الحساب 

  .٢٠١٤وسوف ینفذها خالل الربع األول من العام جزئیا توصیة یقبل األمین العام هذه ال
سیقوم فرع المالیة بتوزیع تقریر ویطلب مساهمة أو اقتراحات من المكتب على األقل مرة في السنة. وسیقدم الفرع  - ١

  رؤیة عن تكلفة الدفع للمكاتب التي ترغب في ذلك.
  .إعدادها بمساهمتهوسیتم مهمة للمجلس ة یسیالرئ األداء مؤشرات - ٢

  ٣األولویة: 

  مراقبة المیزانیة ٤-٥
  تنفیذ المیزانیةرصد  ١- ٤-٥

وصفها التقریر النهائي، الذي یوافق برنامجا  ٣٧على  ٢٠١٣- ٢٠١١احتوى هیكل المیزانیة لفترة السنوات الثالث  - ١١٢
) وذكر أنها یمكن بسهولة ١١، بأنها تفصیلیة بشكل غیر ضروري (المالحظة رقم 2011البیانات المالیة لعام على 

 المكاتب اإلقلیمیة.حالة وبصفة واقعیة، أن تدمج في 

، فإن مراقبة المیزانیة لإلنفاق موجودة في مكانها. وهناك درجة عالیة من المصداقیة، باستثناء هذا التحفظ الثانويو  - ١١٣
 راجعات.السیما كنتیجة لنظام الرفض التلقائي للمصروفات والتشغیل اآللي الجزئي لبعض الم

  وقد الحظ مراجع الحسابات الخارجي مخاطرتین لهما أثر محدود محتمل: - ١١٤
. وبصفة خاصة، فإن ١٨أوال في غیاب المراجعة المنظمة لطبیعیة الصرف، فإن أخطاء التخصیص ممكنة −

مراقب المیزانیة، وفي  فلت من یقظةمیزانیة "االجتماعات" یمكن أن یبوضعها في التخصیص الخاطئ لتكالیف السفر 
  لم تتلق موافقة في المیزانیة. هذه الحالة، فإن الوفورات الناتجة عن إلغاء "اجتماع" ما یمكن أن تستخدم لتمویل رحالت

لوقف وظیفة شاغرة ال ینتج عنه تغییر في قاعدة بیانات المعّین إلكترونیا، ولذلك استشاري كما أن تعیین  −
دائما قد عین في وظیفة "انشغلت" بالفعل. وٕانشاء مراجعة إضافیة عندما یتغیر  موظفاهناك خطر قاعدي في أن 

                                                           
لتحقق من صحة المبلغ المصروف؟ وكیف تتیح االنظام بناء ضوابط في فیما یتعلق بأخطاء التخصیص الممكنة، یسأل فرع المالیة: "كیف یمكن  ١٨

عالقة بالسفر؟" ولكن تحلیل مراجع الحسابات الخارجي یستند إلى افتراض یمكن للنظام أن یكشف مثال أن ما یحّمل على تكلفة السفر هو في الواقع له 
 أن واحدا من الوظائف الرئیسیة لفرع المالیة هي بالتحدید التأكد من مراجعة تخصیصات المیزانیة التي قررها المجلس.
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شكل إجراءات إداریة إضافیة ألصحاب یألنه هذا الخیار انتقاء یتم صاحب الوظیفة سیزیل هذا الخطر. ولم 
من التخصیص، لتجنب خطر هذا األثر المحدود. ومع ذلك، طبقا لفرع المالیة، یمكن حل هذا الموضوع بسهولة 

  خالل تعدیل تدفق العمل لدى المعّین اإللكتروني، دون تحمیل أي عبء إداري إضافي ألصحاب التخصیص.
في الوقت الفعلي وهي متاحة لمختلف اإلدارات. وٕالى جانب معالجة المیزانیة، یتم تحدیث معالجة اعتمادات المیزانیة  - ١١٥

. وباستعمال نهج حدسي سهل االطالعتربوي  هناك نماذج تقدم معلومات حسب البرنامج وحسب الصندوق، في شكل
تصرف بعد  بعض الشيء، تقدم هذه النماذج تاریخ نقل االعتمادات المقررة، واالعتمادات الملتزم بها التي لم

ومصاریف السفر للموظفین المعنیین. والتقاریر المنتجة للصنادیق التي تتلقى تمویال طوعیا من الدول المتعاقدة تحمل 
معلومات إضافیة بخصوص الدخل الخاص بها ووضع میزانیاتها العمومیة. وتستخدم هذه التقاریر بشكل واسع ویقدرها 

  كثیرا مدیرو الصنادیق.

  اتإلیرادتنبؤات اأهمیة  ٢- ٤-٥
لیست هناك مشكلة خاصة بصدد نوعیة تنبؤات اإلیراد للمیزانیة العادیة. غیر أن ذلك یكتسب جانبا استراتیجیا  - ١١٦

للصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات نظرا لمساهمته في المیزانیة العادیة كما یحددها قرار المجلس لمیزانیة الثالث 
یجب أن یسهم الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات حتى مستوى  C-WP/14032سنوات. وطبقا لشروط وثیقة العمل 

 .٢٠١٦- ٢٠١٤ملیون دوالر كندي في السنة إلى المیزانیة العادیة  5,1

غیر أن فرع المالیة لم یشترك في تقییم تنبؤات اإلیراد. فقد بنیت المیزانیة باستعمال نهج من أعلى إلى أسفل یبدأ من  - ١١٧
المیزانیة العادیة، والسیما تجمید االشتراكات من الدول المتعاقدة. وبعد تعریف مساهمة القیود المفروضة على 

الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات في المیزانیة العادیة، ونظرا للطبیعة الثابتة نسبیا لهیكل التكالیف، فإن المیزانیة 
 ع المالیة.زنة فعال بالدخل، ولو أنه لم تقدم تفاصیل ذلك أو تناقش مع فر وامت

القیام في وقت قدرة فرع المالیة على هو المخاطر المرتبطة بتنبؤات اإلیراد مع ذلك فإن مما یحد إلى درجة ما من و  - ١١٨
بتحدید أي عجوزات في مستوى الدخل المتوقع. وحیث أن مساهمات المیزانیة العادیة تسجل شهریا على حساب مبكر 

 .اإلیكاون الحدود المفروضة بواسطة القیود المؤسسیة على مسؤولي ، ضمالدول، یمكن أن تنفذ إجراءات تصحیحیة
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یالحظ مراجع الحسابات الخارجي أن مساهمة الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات في المیزانیة  :٩االستنتاج رقم 
استنادا إلى مختلف تدفقات اإلیرادات، ولكنها في وضع المیزانیة من أسفل إلى أعلى انتهاج أسلوب ینطلق العادیة ال تنتج من 

من أعلى إلى أسفل، وذلك بهدف رئیسي هو تحقیق التوازن في المیزانیة العادیة. هذا على الرغم من أن ینطلق تستخدم منهجا 
 ةالصافیاألصول ، أن االتجاه نحو تخفیض ٢٠١٢مراجع الحسابات الخارجي ذكر بالفعل، في تقریره السنوي لحسابات عام 

لمزید من التحلیل لتقریر  یخضعاوأن الفرص المستقبلیة لذلك النشاط من جانب الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات یجب أن 
  مستوى التمویل من الصندوق لتمویل المیزانیة العادیة، وذلك في المیزانیة الثالثیة.

اإلیراد المسجل في  موثوقیةع المالیة في تقییم أكبر لفر  مشاركةیوصي مراجع الحسابات الخارجي ب :٩التوصیة رقم 
المیزانیة من الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات، وذلك خصوصا بإعطائه سلطة مساءلة ومناقشة التنبؤات الموضوعة من 

  نهج من أسفل إلى أعلى. إطار جانب مدیر الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات في
، فإن ١٩لتحقیق اإلیراداتئیا"، ولكنه یعتبر أنه، كعضو في اللجنة اإلداریة الفرعیة یقبل األمین العام هذه التوصیة "جز 

اتخاذ أي إجراء محدد لزیادة  عتزمفرع المالیة یشترك بالفعل في تقییم مصداقیة میزانیة الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات. وال ی
  هذه المشاركة.

  ١ :األولویة

  تنفیذ المیزانیة متابعة - ٥-٥
  رصد تنفیذ المیزانیة تقاریر عن ١- ٥-٥

ینتج نظام أغریسو تقاریر تلقائیة ونماذج لرصد تنفیذ المیزانیة، ولكن لیس هناك أي اتساق، سواء من الوجهة  - ١١٩
یل بین ما یخص المیزانیة العادیة وما یخص الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات. صأو في مستوى التف تصمیمیةال

إلیرادات تتطلب رصدا وثیقا للمتحصالت، أو بقرار ل ةدر المنشطة األحقیقة أن وهذا التناقض لیس له ما یبرره سواء ب
 .٢٠عدم إبالغ مدیري إدارات المقر بتكلفة الرواتب الفعلیة المحملة على المیزانیة (انظر أدناه)

لمیزانیة  طلبات مسجلة مسبقا في أغریسوتم وضعها انطالقا من التي جداول تنفیذ المیزانیة وعلى سبیل المثال، فإن  - ١٢٠
، بینما یوجد هذا المؤشر في المیزانیة العادیة. المالیة الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات ال تسمح برصد االلتزامات

وعلى الجانب اآلخر، فال توجد إمكانیة مقارنة التقدم في تنفیذ المیزانیة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهذه 
 الفرعي لتحقیق اإلیرادات.الخاصیة متوفرة شهریا في الصندوق 

 بكرالكشف الم یتیحالوثائق في مجال رصد تنفیذ المیزانیة ألنه یمكن أن یسهل العملیات و  االتساق بینیجب تشجیع  - ١٢١
 عن العجوزات وینهض بالحوار بین المدیرین.

یة التي نفذت (في نسبیا لمختلف تحسینات العمل الحدیثةوقد یكون التناقض الحالي راجعا في جزء منه إلى الطبیعة  - ١٢٢
خالل سنة في معظم األحوال). ومن ناحیة أخرى، فإنه أیضا یعتبر انعكاسا للفصل القائم بین األقسام المسؤولة عن 

 المیزانیة العادیة من جانب، والصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات من جانب آخر.

                                                           
  في النص اإلنجلیزي مختصراسم  ١٩
یة والصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات مختلفة "ویجب إدارة االثنین بصورة مختلفة. فالمیزانیة یعتبر فرع المالیة أن طبیعة األعمال للمیزانیة العاد ٢٠

وال یمكن إدارة میزانیة الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات حتى إجمالي إنفاق ثابت. فهو  .إجمالي إنفاق ینتهي عند –العادیة یتم إدارتها في شكل اعتماد 
، فإن میزانیة الصندوق الفرعي یمكن أن تدار فقط حتى هامش االشتراك". ولكن األمثلة الحاسمة لالختالفات الواردة في . وهكذااتیعتمد على اإلیراد

 الفقرة التالیة لیس لها صلة بطبیعة النشاط.
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لمختلف الطلبات من ستجابة بشكل مستمر یكون طریقة جیدة لالمن شأنه أن أفضل الممارسات  قاسموالواقع أن ت - ١٢٣
أي تغییر تنظیمي،  إجراءفهو ال یعني  –ها هو أمر یعود إلى اإلدارة بادلوت التجاربالتأسیس على مدیري المیزانیة. غیر أن 

  یتطلب أي موارد إضافیة.وال 
  استعمال صندوق واحد لتغطیة مصروفات العاملین ٢- ٥-٥

تكالیف العاملین إلى معدل قیاسي. والسبب الرئیسي لعدم توصیل التكالیف الفعلیة  وعند إعداد المیزانیة الثالثیة، تستند - ١٢٤
إلى مدیري اإلدارات هو تفادي تأثر المدیرین بوضع األسرة أو الوضع الشخصي للموظف مما قد یزید من التكلفة 

 الفعلیة عندما تضاف جمیع العالوات المالئمة.

  لیة أخرى:ویضاف إلى هذه الحجة المبدأیة أسباب عم - ١٢٥
فرع المالیة رقما متحفظا للغایة للتكلفة القیاسیة لتجنب الحاجة إلى الذهاب للمجلس خالل  حددفمن ناحیة،  −

العام لطلب زیادة في المیزانیة، إذا تم تجاوز التخصیص. غیر أن هذا النظام یؤدي إلى خلق مستوى أعلى بكثیر 
یعطي أیضا مزیدا من المسؤولیة للمدیرین من شأنه أن نظام أكثر شفافیة، بأي  مقارنةمن التكالیف المرّحلة 

  التشغیلیین في مناولة التكالیف الفعلیة؛
ومن ناحیة أخرى، یسهل النظام الحالي اإلدارة، إذ أنه یزیل إمكانیة ترحیل المدیرین لالعتمادات (أو زیادة  −

  ف األجور في إدارتهم، مقارنة بالتكالیف القیاسیة.إنفاق آخر) نتیجة للوفورات التي ربما تحققت من تكالی
غیر أن هذا األسلوب یقید مسؤولیة المدیرین على المصروفات الغیر متعلقة بالعاملین، التي تمثل أقل من ربع  - ١٢٦

المیزانیة التي یدیرونها. ویرى بعض المدیرین أن هذا یتعارض مع فكرة المیزانیة القائمة على النتائج، ویفضلون 
 .٢١ول على مسؤولیة إدارة تكالیف األجور ولیس مجرد عدد الوظائفالحص

وبشكل عرضي، فإن نظام التكلفة القیاسیة یمكن أن یمنع اإلدارات أیضا من التعیین خارج المستشارین الذین تزید  - ١٢٧
 تكلفتهم الفعلیة عن التكلفة القیاسیة.

 نفقات("الدیري اإلدارات بوضوح المجال المحدود لمویمكن لآللیة الحالیة أن تظهر في الخارطة أدناه، التي تظهر  - ١٢٨
 في معالجة عنصر الموظفین في میزانیاتهم.) التخصیصات في الخارطة"أصحاب - الخارجیة

 

                                                           
ظمة في األمم المتحدة لمدیریها ) ال تسمح أیة من1حول هذه المسألة، یرى فرع المالیة أن تكالیف األجور ینبغي أن تدار مركزیا ألسباب ثالثة: ( ٢١

إدارة أخرى  مع قیامالتكلقة الفعلیة،  إیجابیة من حیث تباین) في حالة قیام أحد المكاتب باإلبالغ عن تكلفة قیاسیة 2بإدارة تكالیف األجور الخاصة به، (
) إذا 3صرفها، (تجاوزت سقف میزانیة شاملة جد نفسها إزاء التكلفة الفعلیة، فإن المنظمة ست من حیث تباین سلبیةتكلفة قیاسیة في نفس الوقت بتسجیل 

 في المائة في میزانیة الفترة الثالثیة القادمة) ال یمكن إدارته. 6,2كان كل مدیر یجب أن یدیر تكلفة األجور الخاصة به، فإن معدل الشواغر العام (



 

٣٧ 
 

  
  

والموظفین  ستشارینویبین الرسم البیاني بالتحدید أن مدیري اإلدارات، "كأصحاب اختصاصات"، یلزم علیهم إدارة اال - ١٢٩
 المؤقتین دون معرفة األثر على المیزانیة لمن یشغلون وظائف "ثابتة".

الحل  لى أجور المیزانیة) یمكن أن یكونومع إقامة االعتبار لحجج فرع المالیة (یجب أن یكون هناك رقابة شاملة ع - ١٣٠
م (ثابتون أو مؤقتون أو تمكین إدارات المقر من الوصول إلى تكالیف الموظفین الحقیقیة، بغض النظر عن وضعه

إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات، وٕادارة المالحة الجویة، وٕادارة النقل ). وبهذه الوسیلة، تكون إدارات المقر (استشاریون
التخصیص" لكل میزانیتها، بما في ذلك جمیع تكالیف الموظفین: الموظفون والتكالیف  صاحبة" هي الجوي)

أن یوقع علیها دوما رئیس فرع المالیة وتظل تحت الرقابة الشاملة لألمین العام، الذي والعطالت. وهذه اآللیة یجب 
 اآلن، حق تقریر ترحیالت نهایة العام. كما هو الحالیكون له، 

تكالیف الموظفین أن تقود أیضا إلى تنافس أكبر بین مختلف اإلدارات، وتعظیم في التعامل مع لشفافیة لویمكن  - ١٣١
. وهذا من شأنه أن ٢٢مع الحفاظ في نفس الوقت على مستوى الرقابة على متوسط تكلفة األجور العتماد المیزانیة،
دور موظفي االتصال بالمیزانیة في اإلدارات، كما أن من شأنه تعزیز . موات أكثر إلدارة األعمالیؤدي إلى نهج 

 وخصوصا حین یتعلق األمر بالقرارات الخاصة بترحیالت نهایة العام.

                                                           
 ).ICSCدة تحددها على أیة حال لجنة الخدمة المدنیة الدولیة لألمم المتحدة (أي في واقع األمر رقابة محدودة نسبیا، فمستویات أجور األمم المتح ٢٢
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ظامین مزایا وعیوب، وقرار أیهما یجب اختیاره سیعتمد على نوع الحوار اإلداري الذي یفضله المجلس واألمین كال النلو  - ١٣٢
 (التكالیف الفعلیة) أو مركزي وٕاداري (التكالیف القیاسیة). خاضع للمناقشةال مركزي و  –العام 

اریخ واتجاهات تكالیف العاملین في مع القدرة على تحلیل ت عارضوبغض النظر عن النظام المختار، فال یجب أن یت - ١٣٣
المنظمة. وفي الوقت الحالي، وألن مختلف اإلدارات لدیها تكالیف موظفین قیاسیة تغطیها المیزانیة العادیة، فإن رصد 

، عن تحدیث هو الحالوتحلیل إجمالي الرواتب یمكن أن یتواله فقط فرع المالیة، الذي هو مسؤول أیضا، كما 
 التكالیف القیاسیة.

رغم أن إجمالي الرواتب  ٢٣، الحظ مراجع الحسابات الخارجي أنه،2012غیر أنه في التقریر السنوي للسنة المالیة  - ١٣٤
. حالةأظهر زیادة كبیرة في السنة، فلم یجرى أي تحلیل للأنه في المائة من المیزانیة العادیة، و  80یمثل حوالي 

غیر قابلة األحیان و كثیر من والشروحات التي قدمها فرع المالیة كانت "متناقضة في بعض األحیان وغیر محددة في 
عي فرع المالیة إلى إجراء مسح سنوي لالتجاهات الرئیسیة في التكالیف القیاسیة وٕاجمالي عموما". ولذلك دُ للتدقیق 

(صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة بها ادیق الرئیسیة ذات الصلة الرواتب، ألنها تتعلق بالمیزانیة العادیة والصن
 والتشغیلیة والصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات، إلخ).

إجراءات موثوقیة موارده على تأكید الفرع ركز  ، حیثهذا التحلیل بند له أولویةأن  فرع المالیةوحتى اآلن، لم یعتبر  - ١٣٥
المیزانیة المعتمدة وٕاجراءات المحاسبة، بعد تجدید نظام أغریسو. ویبدو أنه من العاجل اآلن تحسین مستوى هذا 
التحلیل المالي. ویؤكد التدقیق التنظیمي لفرع المالیة أنه، في غیاب الشفافیة حول تكالیف الموظفین الفعلیة، فإن من 

  تشرح إجمالي تطویر المرتبات.یمكن أن الفرع أن یحلل العوامل التي  اتمسؤولی
  
  

نظرا لنظام تكالیف العاملین القیاسیة المستخدم حالیا في المنظمة، فإن فرع المالیة یمتلك وحده  :١٠االستنتاج رقم 
ة، المعلومات الخاصة بتكالیف الموظفین الحقیقیة واعتمادات المیزانیة الحقیقیة للموظفین. وهذا الحصر لیس مؤذیا بالضرور 

بخصوص اعتمادات تكالیف  المستكملةالمنظمة من المعلومات الموحدة  یحرممعنى أنه یبسط أي حوار إداري، بشرط أنه ال ب
 العمالة في المیزانیة، أو التي تؤثر في تحلیل العوامل المشتركة في التطور الكلي للرواتب. ویالحظ مراجع الحسابات الخارجي

  .ال یضطلع بها فرع المالیة إذ أنأن هذه القدرة التحلیلیة غیر موجودة في المنظمة،  مع ذلك
كل رئیس فرع المالیة یؤكد أن "فرع المالیة یجري إذ یالحظ مراجع الحسابات الخارجي أن  :١٠التوصیة رقم 

سه لكي یكون قادرا على إجراء تحلیالت فرع المالیة أن یعد نف ه علىأنبیوصي فإنه مفیدة"، التي تعتبر ضروریة أو تحلیالت ال
دید المتغیرات المرتبطة بمستوى العمالة حمالیة تفصیلیة ومدققة على االتجاهات التي تؤثر في إجمالي الرواتب، وخصوصا لت

أو  ین أو التغییرات في طرق إصدار الفواتیر إلى الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیراداتیستشار وتكالیف العمالة، واستعمال اال
صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة. ویرى مراجع الحسابات الخارجي أن مثل هذه القدرة یمكن أن تتحقق مع الموارد 

  .نقل الداخليالجاریة من خالل ال
  لرواتب.ایقبل األمین العام هذه التوصیة: وسوف یقوم فرع المالیة سنویا بإصدار تقریر یشرح الفرق في مصروفات 

    ١ :األولویة

                                                           
 .٢٠١٢، التقریر السنوي لمراجع الحسابات الخارجي للسنة المالیة ٥االستنتاج رقم  ٢٣
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  منع المخاطر واإلدارة االستراتیجیة ٦-٥
أخریان للقیام بالتحلیل االستراتیجي، ومنع المخاطر  انتوظیفتان مكرستان لالمتثال للقواعد، وٕاثنالمالیة وجد في فرع ت - ١٣٦

وتنفیذ أدوات اإلدارة والمؤشرات. والعاملون المعینون لیسوا مكرسین لمراقبة المیزانیة أو خدمات المحاسبة، وهم 
 مسؤولون مباشرة أمام رئیس فرع المالیة.

  
  منع المخاطر واالمتثال للقواعد ١- ٦-٥

تقدم إلى األمین العام. وهي تعطي لكل هدف استراتیجي (السالمة واألمن خارطة  أدى منع المخاطر إلى ظهور - ١٣٧
المؤشرات التي  –كنولوجیا المعلومات واالتصاالت، والمالیة، والموارد البشریة والمشتریاتت–والبیئة) ولكل وظیفة دعم 

 هاوشمولهذه المؤشرات مة ءمالسلطة مناقشة مدى ب تمتعتقدمها المكاتب واإلدارات المعنیة. غیر أن فرع المالیة ال ی
 .هاوطریقة اإلبالغ عن

. فعلى وبدون إجراء عرض شامل للمخاطر، یعترف مراجع الحسابات الخارجي ببعض الحدود في الخارطة الحالیة - ١٣٨
المنظمة، لیس هناك من إشارة في  یواجه ارئیسی ا" باعتباره خطر الفرص الضائعة، رغم أن الخارطة تحدد "سبیل المثال

فیه. وبنفس الطریقة، ورغم  اإلیكاوت األداء عن إنشاء نظام مراقبة الحركة الجویة في هایتي، الذي لم تشترك مؤشرا
، قد حدده فرع الموارد 2016و 2011بین  ٢٥)GSموظفا من الخدمات العامة ( 75و ٢٤)P( فنیاموظفا  85تقاعد 

) ASHIللتأمین الصحي في فترة ما بعد الخدمة ( یةماللتكلفة اللتقدیر  یدفع إلى إجراءالبشریة، فإن هذا الخطر لم 
  ".أوال بأولالذي یدفع على أساس "الدفع 

  
  
  

الخطر المرتبط بالتأمین الصحي  أنیالحظ مراجع الحسابات الخارجي أنه على الرغم من  :١١االستنتاج رقم 
، فإن فرع المالیة لم یجر أي تقییم ألثره على الحسابات. وبشكل أعم، الحظ مراجع الحسابات الخارجي هدیحدتم تللمتقاعدین قد 

عن فائدة هذا تساءل مالیة. وحتى رئیس فرع المالیة  ما تنطوي علیه من مخاطرو  حاالتتحلیل العلى دة و محد قدرةأن هناك 
  .على حد سواء إدارات المقر والمجلس لدى ، هي أداة اإلدارة المفضلةإلى أن المیزانیة ولیس الحسابات المالیةأشار التقییم، و 

لتخطیط باالتوصیة الذي تضمن ، 2012التقریر السنوي بشأن حسابات في إطار متابعة ما ورد في  :١١التوصیة رقم 
قائمة  إلىلتمویل التزامات التأمین الصحي للمتقاعدین، یوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن یضیف فرع المالیة تقدیرات مالیة 

  فهم أثرها المحتمل.حتى یتسنى المخاطر، 
توجد  ودقیقة، وٕانه ال ناجعةلیس لدیها قدرة ذاتیة إلعداد تقدیرات  اإلیكاوویرفض األمین العام هذه التوصیة، نظرا ألن 

معلومات و معرفة أفضل أن تكون لدى المجلس أموال معتمدة لهذا الغرض. ومع ذلك، یشجع مراجع الحسابات الخارجي على 
  المخاطر.المرتبطة بمواضیع هذه العن أكثر 

    ٢ :األولویة

                                                           
 = مدیرون وكبار موظفي الخدمة المدنیة. فنيظف مو  ٢٤
 خدمات عامة = موظفون إداریون وموظفون للخدمات العامة. ٢٥



 

٤٠ 
 

  التحلیل االستراتیجي وٕادارة األداء ٢- ٦-٥
 اإلیكاواستعمال برمجیات إدارة المشاریع المعروفة باسم شبكة تبادل المعارف في إلى  الدعوةفرع المالیة مسؤول عن  - ١٣٩

(IKSN) . ٕادارة المالحة الجویة (و  موظفا. 130ویستخدم هذه البرمجیات حواليANBمصدر هذه  هي )، التي
ما أكثر ه) ADB) في إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات (ICTالبرمجیات، وقسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (

هذه البرمجیات. أما اإلدارات مثل فرع المالیة وٕادارة الشؤون اإلداریة والخدمات الجهات مواظبة على االستعانة ب
هذه البرمجیات على اإلطالق، بینما تستخدمها فهي ال تكاد تستخدم (باستثناء قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت) 

مرات في السنة إلنتاج التقاریر إلى المجلس. واستعمال برمجیات إدارة أو أربع  ) ثالثTCBإدارة التعاون الفني (
إجراءات معقدة بعض الشيء، كأداة لإلبالغ فقط، ال یمكن أن یعتبر أمرا مثالیا، كل ما ینطوي علیه من المشاریع، ب

 خصوصا من حیث الكفاءة.

إجراء تقییمات موضوعیة ألداء اإلدارات من ن مؤشرات األداء الرئیسیة، التي یجري اآلن تعریفها، وینبغي أن تمكِّ  - ١٤٠
لتكون متاحة في الوقت المالئم إلعداد المیزانیة الثالثیة القادمة. وقد أعدت المكاتب المؤشرات المقترحة حالیا من 

المسؤول عن المكتب هذه المبادرة دون مشاركة  مجموعة من أنواع المؤشرات التي وضعها مراقب المیزانیة. ونفذت
 تقلیل دوره إلى مجرد جمع البیانات.بمخاطرة  مع ما ینطوي علیه ذلك منالتخطیط االستراتیجي، 

في جمع المعلومات التي تنتجها مختلف اإلدارات في الوقت الحالي الرئیسیة لفرع المالیة في هذا المجال  المساهمة تتمثلو  - ١٤١
) االتجاهات 1وهي ( ،وجز إلى المجلس. ومع ذلك، فمن بین التحدیات الثالثة الرئیسیة التي حددتتقریر م إلعداد

) المستویات المتاحة الجتذاب مساهمات طوعیة إضافیة، 2متوسطة األجل والطویلة في الموارد البشریة والمالیة، و(
بدور تنسیقي. فرع المالیة غي أن یقوم فیه ینب األول یمثل مجاال طبیعیاالتحدي ) نمو الطیران المدني)، فإن 3و(

تعاوني ال یعفي فرع المالیة من الفشل في القیام بهذه  إال في إطاریمكن أن ینجز ال وحقیقة أن التخطیط االستراتیجي 
  ).HRBالمبادرة في المشروع األول مع فرع الموارد البشریة (

  

 یتصرفدوره في إدارة المخاطر، على غرار  ،فرع المالیة یالحظ مراجع الحسابات الخارجي أن :١٢االستنتاج رقم 
یات إدارة المشاریع في جأساسا كجامع للبیانات في مجاالت التخطیط االستراتیجي، وتعریف مؤشرات األداء، واستعمال برم

في فرض نفسه  القطاعات، لم ینجح فرع المالیة التي تمس مجموعة من. وفي هذه المجاالت اإلیكاوشبكة تبادل المعارف في 
  على جمع المعلومات للمجلس، دون أي قیمة مضافة حقیقیة لإلدارات وألنشطة المنظمة. دوره اقتصرحیث كقائد وقوة دافعة، 

القوة  لتضطلع بدوروحدة التخطیط االستراتیجي تم تهیئة یوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن ت :١٢التوصیة رقم 
لمشروعات متعددة الوظائف المرتبطة بالتحلیل االستراتیجي وتقییم األداء. وینبغي أن تكون الدافعة، ولیس مجرد نقطة اتصال، ل

المساهمة الرئیسیة لفرع المالیة، بالتعاون الوثیق مع فرع الموارد البشریة، إلقاء نظرة استراتیجیة على متطلبات المنظمة مستقبال 
  من حیث تخطیط الموارد المالیة.

  .2015یوافق األمین العام على هذه التوصیة: وسوف تنفذ مجموعة جدیدة من المؤشرات بنهایة عام 
  ٣ :األولویة
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  مكتب داكار اإلقلیمي - ٦
 ٢٠١٣مایو  ٢٤إلى  ١٣من  في الفترة ) في داكارWACAFأجري تدقیق المكتب اإلقلیمي ألفریقیا الغربیة والوسطى ( - ١٤٢

  .٢٠٠٨مایو  ٢٣إلى  ١٣منفي الفترة وكان مراجع الحسابات الخارجي قد أجرى تدقیقا سابقا لهذا المكتب 

  عملیات المكتب اإلقلیمي ١-٦
دولة متعاقدة في إقلیم أفریقیا والمحیط  ٢٤وهو معتمد لدى  ،١٩٦٣أنشئ المكتب في داكار (السنغال) في عام  - ١٤٣

 .٢٦)AFIالهندي (

الغربیة والوسطى، هناك عدد من الهیئات االستشاریة والعاملة المعروفة لدى المكاتب اإلقلیمیة وعدد وفي إقلیم أفریقیا  - ١٤٤
  :على النحو التاليهذه الهیئات من حیث عالقتها مع المكتب اإلقلیمي،  مكن تصنیفمن الهیئات الخاصة باإلقلیم. وی

  لها؛الهیئات اإلقلیمیة التي یقوم المكتب اإلقلیمي بمهام األمانة  −
  لمكتب اإلقلیمي؛ین لمستقلالشركاء بمثابة الالهیئات اإلقلیمیة التي هي  −
  الداخلیة التي تعمل في إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى. اإلیكاوهیئات  −

سوف یتبع تقدیم هذه الهیئات عرض عام للتنظیم الداخلي للمكاتب اإلقلیمیة، ثم استعراض للمنظات اإلقلیمیة لمراقبة  - ١٤٥
  ) التي تقام حالیا.RSOOالسالمة (

  اإلیكاوالهیئات االستشاریة اإلقلیمیة التي تنسقها  ١- ١-٦
  ) (المالحة الجویة)APIRGالمجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ في أفریقیا والمحیط الهندي (

) التي یشمل أعضاؤها مكتب APIRGتتمثل مهمة المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ في أفریقیا والمحیط الهندي ( - ١٤٦
إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى ومكتب أفریقیا الشرقیة والجنوبیة، في ضمان التماسك بین الخطة اإلقلیمیة للمالحة 

) GANP) والخطة العالمیة للمالحة الجویة (Doc 7030الوثیقة  –(خطة أفریقیا والمحیط الهندي  RANPالجویة، أو 
المحددة. وتتكون المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ في أفریقیا والمحیط الهندي من أربع  ومراعاة الشروط المحلیة

)، ATM/SAR/AIMمجموعات فنیة فرعیة: إدارة الحركة الجویة والبحث واإلنقاذ وٕادارة معلومات الطیران (
المجموعة و )، AOPمطارات (التشغیلي لللتخطیط المجموعة الفرعیة ل)، و CNSواالتصاالت والمالحة واالستطالع (

). واستجابة للطوارئ وطبقا ألهمیة األمور الواجب القیام بها، تنشأ أفرقة أو مجموعات METألرصاد الجویة (الفرعیة ل
عمل مؤقتة أو دائمة داخل كل مجموعة فرعیة لغرض اقتراح حلول محددة لمختلف المسائل المتعلقة بالخطة اإلقلیمیة 

  .، إلى آخره)ATM/MET، وفرقة عمل e-TOD٢٧، وفرقة عمل AIS-MAPعمل  للمالحة الجویة (فرقة
  ) (السالمة الجویة)RASGالمجموعة اإلقلیمیة للسالمة الجویة (

مكتب  التي تضم في عضویتها)، RASG-AFIوالمجموعة اإلقلیمیة للسالمة الجویة في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي ( - ١٤٧
ومكتب أفریقیا الشرقیة والجنوبیة، لم تنشأ إال مؤخرا، رغم أن مهمتها هي دعم الخطة إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى 

الذي بدأ في  )AFI/ACIP( ) وبرنامج التنفیذ الشامل لخطة أفریقیا والمحیط الهنديGASPالعالمیة للسالمة الجویة (
مجموعة اإلقلیمیة للتخطیط ، لیتزامن مع االجتماع الثامن عشر لل2012. وعقد اجتماعه األول في مارس 2008

                                                           
غینیا االستوائیة، لیبیریا، مالي، بیساو، -بنن، بوركینا فاصو، الكامیرون، الرأس األخضر، الكونغو، كوت دیفوار، غابون، غامبیا، غینیا، غینیا ٢٦

 وتوغو. موریتانیا، النیجر، نیجیریا، جمهوریة أفریقیا الوسطى، جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، ساو تومي وبرنسیبي، السنغال، سیرالیون، تشاد
٢٧  e-TOD.األراضي االلكترونیة وبیانات العقبات :  



 

٤٢ 
 

سلطات مراقبة السالمة في الدول والمشغلین  لخدمةوالتنفیذ في أفریقیا والمحیط الهندي. ویهدف نشاط المجموعة 
وشركات التصنیع، بغیة تحسین السالمة الجویة. وتتضمن األدوات التي تستخدمها المجموعة اإلقلیمیة للسالمة الجویة 

الدول ومختلف مقدمي الخدمات والشركات ممثلین من دي أفرقة دعم السالمة التي تشمل في أفریقیا والمحیط الهن
  الصناعیة. وتتكون عملیات المجموعة مما یلي:

)، بغیة إزالتها SSCبارزة في مجال السالمة" (مصادر قلق "  اإلیكاو تدقیقاتفیها مساعدة الدول التي حددت  −
وفقا لألهداف المعتمدة في إعالن أبوجا، أي في  السالمةفیما یتصل بهامة مشاكل  التي تشهدمن قائمة البلدان 

  مة؛اهشهرا بعد تأكید مشكلة السالمة ال 12خالل 
تحسین قدرات مراقبة السالمة في الدول، وذلك بتحسین مستویات التنفیذ الفعلي "للعناصر الحرجة" الثمانیة  −

. واألدوات الرئیسیة المستخدمة لتحقیق هذا الهدف هي اإلیكاوفي نظام مراقبة السالمة الحكومي الذي أنشأته 
انظر  – COSCAPمشروع برنامج التنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة الطائرات للطیران (

) وبعثات الفریق المعني بالسالمة AFI-CISومشروع المفتشیة التعاونیة إلقلیم أفریقیا والمحیط الهندي (، أدناه)
  )؛ROSTع للمكتب اإلقلیمي (التاب

  ؛متابعة تحقیقات الحوادث −
حل مشاكل السالمة الناشئة، مثل سالمة المدارج، وفقدان السیطرة وارتطام الطائرات باألرض وهي تحت  −

  ).CFITالسیطرة (
  وأربعة أفرقة لدعم السالمة داخل هذه المجموعة. توجیهیةیجري حالیا إنشاء لجنة  - ١٤٨

  المشاركة في المكتب اإلقلیمي ألفریقیا الغربیة والوسطىالهیئات اإلقلیمیة  ٢- ١- ٦
المكتب اإلقلیمي ألفریقیا الغربیة والوسطى هي اللجنة األفریقیة للطیران المدني ب التي تربطها شراكةإن الهیئات اإلقلیمیة الرئیسیة  - ١٤٩

ویتم  – ECOWASو ECCASو CEMACو UEMOAوعات االقتصادیة اإلقلیمیة األفریقیة (ا(لجنة أفكاك)، ومختلف الجم
 BAG/BAGASOO/BAGAIA( هذه المختصرات أدناه)، والسلطات اإلقلیمیة المختصة بالطیران المدني شرح
  ).ASECNAالتي تشرح أدناه أیضا) ووكالة سالمة المالحة الجویة في أفریقیا ومدغشقر ( – AAMACو

  اللجنة األفریقیة للطیران المدني (أفكاك)
الدول  للطیران المدني (أفكاك)، التي تمثل فیها جمیع بلدان إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي (وبالتالي إن اللجنة األفریقیة - ١٥٠

، ٢٨الشرقیة والجنوبیةاإلقلیمیة األربعة: أفریقیا الغربیة والوسطى، وأفریقیا  اإلیكاوالتي تعتمد لدیها مكاتب  ٥٤ الـ
قارها مع المكتب اإلقلیمي ألفریقیا الغربیة والوسطى في وتشارك م )٣٠أوروبا وشمال األطلنطيو  ،٢٩والشرق األوسط

من اتفاقیة شیكاغو (وطبقا لهذه المادة، فإن اللجنة هي "لجنة فرعیة  ٥٥داكار. وبالرغم من أن اللجنة تحكمها المادة 
التحاد األفریقي". ل المتخصصة التابعةمؤسسة ال"مركز ب منذ تأسیسها كذلك فهي تتمتع)، ٣١للنقل الجوي" تابعة لالیكاو

وال یوجد اآلن موظفون  اساری ا االتفاقعد هذی، ولم اإلیكاووفي البدایة، وقعت الدول األفریقیة على مذكرة تفاهم مع 
 أفكاك. لدىیعملون  اإلیكاومن 

                                                           
 في النص اإلنجلیزي مختصراسم  ٢٨
 في النص اإلنجلیزي مختصراسم  ٢٩
  في النص اإلنجلیزي مختصراسم  ٣٠
 وبذلك، فإن موظفي اللجنة األفریقیة للطیران المدني (أفكاك) كانوا في البدایة من موظفي االیكاو. ٣١
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ح مالیین دوالر أمریكي. وكما شر  ٣ نحو موظفا وتبلغ المیزانیة السنویة لهذا المكتب ١٥اآلن  "أفكاك"یعمل في  - ١٥١
فإن ألفكاك أساسا دورین یستكمالن نشاط المكاتب اإلقلیمیة لالیكاو: أوال، یعمل أفكاك كمنسق  "فكاك"ألعام المین األ

تنفیذ بدولة "منتشرة" بین المكاتب اإلقلیمیة األربعة لالیكاو) وثانیا ینهض المكتب  54(ألن دول اإلقلیم البالغ عددها 
. في هذا الصدد، مثال، ٣٢سیاسیا لجدول أعمال الطیران في المنطقة برمتها ، ویقدم دعمااإلیكاوقواعد وتوصیات 

، أساسا لمساعدة الدول التي یرى أمین أفكاك العام AFI-CIS في إطار من الدولأنشأت أفكاك مجموعة من المفتشین 
(انظر أدناه) بهدف إزالتها من قائمة البلدان التي لدیها مشاكل سالمة  COSCAPأنها ال تغطى بشكل كاف بواسطة 

مذكرات تفاهم مع  أبرمتمن خبراء السالمة األفارقة و  100من حوالي  قائمةأفكاك  وضعتمهمة. ولكي تفعل ذلك، 
ن أساسا في مفتشا، متخصصی 16حكومات الدول األعضاء التي یقیم فیها هؤالء الخبراء، ونتیجة لذلك یوجد اآلن 

مجاالت عملیات الطیران وصالحیة الطائرات للطیران. وال یبدو أن هناك مشكالت خاصة في العالقة مع مكتب 
  أفریقیا الغربیة والوسطى فیما یتعلق بهذه األنشطة التكمیلیة.

  اللجان اإلقلیمیة االقتصادیة والمتخصصة
، حالیا أو یحتمل أن تكون في هيفككل:  اإلیكاوي و هذه اللجان لها سمة مشتركة فیما یتعلق بالمكتب اإلقلیم - ١٥٢

التي تنفذ في إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى  COSCAP/RSOOفي مشاریع  مفضلةبمثابة جهات شریكة  المستقبل،
  (ویرد أدناه وصف هذه المشاریع الحالیة والمستقبلیة).

  األفریقیة االقتصادیة اإلقلیمیة جماعاتال
االقتصادیة اإلقلیمیة الثماني. وتكمن جماعات واحدة من اللدول إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي  تبعطبقا لموقعها، ت - ١٥٣

 تتلقى، و تأسیسیةال اهیئاته فيالوزراء ورؤساء الدول  تضم اأنه في جماعاتفي التعامل مع هذه ال اإلیكاوأساسا میزة 
علیها مباشرة في الدول األعضاء  تیمیة التي وافقاللوائح التنظ تنفذأن ي تستطیع فهوبالتالي المانحین،  ا مندعم

صلة خاصة بإقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى  ااتو بدون انتظار إدخال هذه اللوائح في التشریع المحلي. وهناك لجنتان ذ
)، ٣٤(الجماعة االقتصادیة والنقدیة لوسط أفریقیا CEMACو )،٣٣(االتحاد االقتصادي والنقدي األفریقي UEMOAوهما 

فعلیا أو یمكنها أن تتولى دیة إقلیمیة اقتصا جماعات. غیر أن هناك COSCAPمعهما مشروعات  اإلیكاوالذي أطلقت 
 أفریقیاوسط لدول  ةاالقتصادی جماعةعن التنظیم اإلقلیمي لمراقبة السالمة بوجه خاص، وهي الة یمسؤولالتتولى 

)ECCASللجنوب األفریقي ( ةاالنمائی جماعة) وال٣٥SADC ،( أحد أعضائها (جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة) التي یقع
  في إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى.

    

                                                           
 بخصوص هذا العرض المقدم إلى مراجع الحسابات الخارجي بواسطة أمین عام أفكاك، فإن مكتب داكار یفّضل التحدث عن "التنسیق" "والتعاون"، ٣٢

بإنشاء فریقیا مكاتب االیكاو اإلقلیمیة في أقامت ینفذ بواسطة أفكاك مع قیام االیكاو بتقدیم الدعم الفني (التنسیق)، بینما  AFI-CISمع العلم أن برنامج 
 (التعاون). RSOOو COSCAPباإلضافة إلى برامج  AFI-CISفرق معنیة بالسالمة تقوم بمهام مساعدة في إطار مخطط 

 بیساو، مالي، النیجر، السنغال وتوغو.- و، كوت دیفوار، غینیاسالثماني هي: بنن، بوركینا فا UEMOAدول  ٣٣
برامج  وألغراض تنفیذ قیا الوسطى، الكونغو (برازافیل)، غابون، غینیا االستوائیة وتشاد.الكامیرون، جمهوریة أفریالست هي:  CEMACدول  ٣٤

COSCAP وRSOO تم ضم ساوتومي وبرنسیبي إلى ،CEMAC. 
الكامیرون، جمهوریة أفریقیا الوسطى، جمهوریة الكونغو، غابون، غینیا االستوائیة  هي: إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطىفي  بعالس ECCAS دول ٣٥

 تشاد.ساوتومي وبرنسیبي و و 
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  اللجان اإلقلیمیة المتخصصة في الطیران المدني
وغیرها من المنظمات المتخصصة في الطیران المدني في إقلیم أفریقیا الغربیة هناك أیضا عدد من الوكاالت اإلقلیمیة  - ١٥٤

غیر  ).BAG٣٦مع واحدة من هذه الوكاالت وهي مجموعة اتفاق بانجول ( COSCAPمشاریع  اإلیكاووالوسطى: فقد أقامت 
وهي: سلطات الطیران  تكون مسؤولة عن مراقبة السالمة اإلقلیمیةأن هناك منظمات أخرى تكون مسؤولة أو یحتمل أن 

 انظر أدناه). –مع استبعاد فرنسا  ASECNAعضوا، مثل  AAMAC 17( مدغشقرالمدني في أفریقیا و 

، ألسباب مختلفة، یمكنها نتمي لعدة منظمات ووكاالتیإقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى في دول الوالواقع أن عددا من  - ١٥٥
المنظمة اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة. ویبین الرسم البیاني أدناه، الذي قدمه المكتب  عنتعلن مسؤولیتها أن 

 اإلقلیمي ألفریقیا الغربیة والوسطى التداخل بین هذه المنظمات.

 

  
كثیر من  تنشأ، الذي ال یعكس وجهة نظر لجنة التخطیط الرئاسیة ألفریقیا والمحیط الهندي، وضعهذا النتیجة لو  - ١٥٦

عدید من لجان المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة لل تابعةیم أفریقیا الغربیة والوسطى تكون فیها إحدى دول إقلالتي الحاالت 
 )، وذلك كما یبین الجدول التالي:RSOOالسالمة الجویة (

                                                           
 كوناكري، لیبیریا، نیجیریا وسیرالیون.- مجموعة اتفاق بانجول السبع هي: الرأس األخضر، غامبیا، غانا، غینیادول  ٣٦

االتحاد االقتصادي 
 والنقدي لغرب أفریقیا

الجماعة االقتصادیة 
 وسط أفریقیال والنقدیة

یران المدني الطهیئات 
 فریقیة الملغاشیةاإل

العربیة الهیئة 
 يللطیران المدن

منظمة مراقبة السالمة 
الجویة التابعة لمجموعة 

 تفاق بانجولا
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لمراقبة سالمة قلیمیة مي إلى المنظمة اإلتتنالتي  إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى: عدد الدول في ١٦الجدول 
 RSOOالطیران 

المنظمة اإلقلیمیة لمراقبة السالمة   الدولة  
  )RSOOالجویة (

    BAGSOO UEMOA CEMAC 
ECCAS

(**) AAMAC(*) ACAC SADC 

      √      √    بنن  1
      √      √    بوركینا فاصو  2
      √  √  √      الكامیرون  3
              √  الرأس األخصر  4
      √  √  √      جمهوریة أفریقیا الوسطى  5
      √  √  √      الكونغو  6
      √      √    دیفواركوت   7
      √  √  √      تشاد  8
 √      √        جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة  9

      √  √  √      غینیا االستوائیة  10
      √  √  √      غابون  11
              √  غامبیا  12
              √  غانا  13
              √  غینیا  14
      √      √    بیساو- غینیا  15
              √  لیبیریا  16
      √      √    مالي  17
      √      √    مورینانیا االسالمیةجمهوریة   18
      √      √    النیجر  19
              √  نیجیریا  20
        √  √      ساو تومي وبرنسیبي  21
      √      √    السنغال  22
              √  سیرالیون  23
      √      √    توغو  24

  المصدر: إیكاو

 (ASECNA) الحة الجویة في أفریقیا ومدغشقروكالة سالمة الم

شخصیة قانونیة، ومقرها ب تتمتعسكنا) هي مؤسسة عامة أفي أفریقیا ومدغشقر ( حة الجویةوكالة سالمة المال - ١٥٧
 2فرنسا، وهي مستقلة مالیا. وطبقا للمادة إلى جانب الفرنسیة ب ناطقابلدا أفریقیا  17داكار. وتتكون عضویتها من 

، ومراقبة الحركة الجویة ت عملیات االنتقال والحركة وتوجیه الطائرامن اتفاقیة داكار، تصمم أسكنا وتنفذ وتدیر 
لالستعمال أثناء السفر الجوي وأثناء االقتراب المخصصة خدمات الو  ،ونظم وخدمات المعلومات واألرصاد الجویة

أمضى عدد من المسؤولین الفنیین في مكتب أفریقیا الغربیة والوسطى جزءا . وقد والهبوط في أقالیم الدول األعضاء
كبیرا من حیاتهم العملیة في اسكنا قبل االنضمام إلى اإلیكاو (مسؤولو االتصاالت والمالحة واالستطالع، واألرصاد 

یمي األسبق لمكتب أفریقیا بینما أصبح المدیر اإلقل )٣٧الجویة وأمن الطیرانالجویة، والتعاون الفني، وٕادارة الحركة 
  ؛جدا بین اسكنا والمكتب اإلقلیمي والتعاون وثیق". سكناأل"الغربیة والوسطى اآلن المدیر العام 

إقلیم أفریقیا الغربیة منها في  ١٥أوال، بما أن "أسكنا" هي مورد خدمات المالحة الجویة لسبع عشرة دولة ( −
  یر إیكاو في مجال خدمات المالحة الجویة وییسره؛یلمتجانس لمعا) فإن األمر یتطلب التنفیذ المنسق واوالوسطى

قید  حالیا إدارة التعاون الفني عقدا رئیسیا لخدمة مشتریات الطیران المدني مع اسكنا وهو أبرمتثانیا،  −
مركز لمراقبة الحركة الجویة  ٕانشاء، و یةملیون دوالر أمریكي، وذلك لشراء نظم رادار  34، وتبلغ قیمته التنفیذ

  ومعدات إلدارة الحركة الجویة؛
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)، وهو برنامج AFI-FPPثالثا، وفقا لقراره بجعل مقر برنامج إجراءات الطیران إلقلیم أفریقیا والمحیط الهندي ( −
ي حددته إجراءات المالحة القائمة على األداء في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي طبقا لجدول زمنیهدف إلى إدخال 

  ؛سكناأهذا البرنامج إلى استضافة  اإلیكاوأوكلت فقد ، في داكار، اإلیكاو
 في أفریقیا ومدغشقرالطیران المدني  هیئات، السند الرئیسي لقانونبحكم الكن تلم ن إ ،وأخیرا، اسكنا هي في الواقع −
)AAMAC ( نیابة هم الدول  ضبط "أسكنا"بمثابة سلطة (انظر أعاله) حتى إذا عملت هذه اللجنة من حیث المبدأ

  .األعضاء فیها 
  الهیئات اإلقلیمیة الداخلیة لالیكاو ٣- ١- ٦

برنامج اللذین انبثقا عن في داكار ونیروبي،  یناإلقلیمی ینالمكتب حولمبادرة السالمة الرئیسیة لالیكاو  تتمحور - ١٥٨
اإلقلیمیة في أفریقیا والمحیط  اإلیكاوفي مكاتب  ا) وأدمجACIPالتخطیط الشامل لخطة أفریقیا والمحیط الهندي (

خطة أفریقیا والمحیط الهندي (برنامج التنفیذ اإلقلیمي الشامل لسالمة الطیران في أفریقیا والمحیط الهندي، أي الهندي، 
ت أفرقة معنیة بالسالمة تابعة ئ"). وداخل إطار خطة أفریقیا والمحیط الهندي أنشACIPالمشار إلیه بعد ذلك باسم "

  ) في المكتبین اإلقلیمیین.ROSTsقلیمي (للمكتب اإل
  ٣٨)ACIP( برنامج التخطیط الشامل لخطة أفریقیا والمحیط الهندي

، جاءت خطة أفریقیا والمحیط الهندي، التي تدار بشكل مشترك بواسطة مكتب أفریقیا الشرقیة 2011في عام  - ١٥٩
. وفي داخل المیزانیة ACIPوالجنوبیة ومكتب أفریقیا الغربیة والوسطى، لتحل محل برنامج التخطیط اإلقلیمي الشامل 

ها المدیر اإلقلیمي لمكتب أفریقیا الشرقیة ) التي یدیر 1108العادیة هناك صندوق خطة أفریقیا والمحیط الهندي (رقم 
والجنوبیة. ومن ناحیة المبدأ، یكلف مسؤوالن إثنان في مكتب أفریقیا الغربیة والوسطى بهذا البرنامج: وهما مسؤول 

). Flight OPSالصالحیة للطیران ومسؤول سالمة الطیران، واألخیر منهما مسؤول بالتحدید عن عملیات الطیران (
(الذي یتألف أساسا من تقدیم المساعدة أو بعثات التدریب لمساعدة الدول على عالج نقائص اطهما ویستمر نش

) یستمر في التخطیط بشكل ٣٩مراقبة السالمةالمراقبة المكتشفة في عملیات التدقیق في البرنامج العالمي لتدقیق 
الملحقین بمكتب أفریقیا الشرقیة والجنوبیة  مشترك بین نیروبي وداكار، استنادا إلى كفاءة كل من المسؤولین الفنیین

  ومكتب أفریقیا الغربیة والوسطى.
  )ROST(الفریق المعني بالسالمة التابع للمكتب اإلقلیمي 

، تكونت أفرقة معنیة بالسالمة في المكتب اإلقلیمي من جمیع المسؤولین الفنیین في نیروبي 2009ابتداء من عام  - ١٦٠
تحت  تكن األفرقةوفي البدایة لم  مج التخطیط الشامل لخطة أفریقیا والمحیط الهندي،وداكار العاملین في إطار برنا

أدمج  ،2011مسؤولیة المدیرین في المكتبین اإلقلیمیین ألفریقیا الشرقیة والجنوبیة وأفریقیا الغربیة والوسطى. وفي أوائل 
موظفو السالمة في المكتبین اإلقلیمیین. غیر أن الموظفین الفنیین اآلخرین في المكتبین (باستثناء خبراء أمن الطیران) 
أدمجوا أیضا في األفرقة بغض النظر عما إذا كانوا یعملون في برنامج التخطیط الشامل لخطة أفریقیا والمحیط الهندي 

). وفیما یتعلق بتمدید برنامج 1100النشاط العادي لكل مكتب (الصندوق ) أو یعملون في 1108(الصندوق رقم 
التابعة للمكتب اإلقلیمي الدول على إعداد خطط العمل لتصحیح التخطیط الشامل، تساعد األفرقة المعنیة بالسالمة 

زال یدار من  السالمة غیر المرتبطة بتمدید برنامج التخطیط الشامل، الذي ماوبخصوص أنشطة أفرقة  النقائص،
تقریبا مع مجال نهج الرصد  واءمنیروبي، فإن بعثات أفرقة السالمة في مكتب أفریقیا الغربیة والوسطى تت

) لنفس ACIP) ومستشار (CMAموقف یقوم فیه نفس المسؤول الفني بالعمل كمدقق (حدوث ). ولمنع CMAالمستمر(
) بهذه المهام بشكل ROSTالتابع للمكتب اإلقلیمي ( الفریق المعني بالسالمةمختلفین من الدولة، یكلف أعضاء 

منفصل، وباإلضافة إلى ذلك فإن مكتبي نیروبي وداكار یطلبان أیضا في بعض األحیان مساعدة من خبراء كل 
 وفقا للبعثات المقررة. تبادليمنهما على أساس 
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ل حسب تخصصه، بجمیع العملیات ، یقوم المسؤولون الفنیون، بصفة عامة وكROSTویجانب بعثات أفرقة السالمة  - ١٦١
(المالحق والقواعد  اإلیكاوویتصل ذلك أساسا بالتدریب، وتوزیع وشرح قواعد  –المذكورة في دلیل المكتب اإلقلیمي 

المحددة المتعلقة بنقائص  اإلیكاووالتوصیات الدولیة، إلى آخره). وتركز هذه البعثات على إعداد وتنفیذ خطط عمل 
األولویة لحل الشواغل البارزة في مجال السالمة (انظر أعاله). وتشتمل خطط العمل هذه على السالمة، مع إعطاء 

من خطط العمل هذه في ١٢. وفي وقت التدقیق كان هناك ٢٠١٢األهداف المعتمدة في مؤتمر أبوجا في یولیو 
  مرحلة التشغیل.

  المسؤولون الفنیون في مكتب أفریقیا الغربیة والوسطى ٤- ١- ٦
المدیر اإلقلیمي ونائبه، یعمل في مكتب أفریقیا الغربیة والوسطى تسعة من المسؤولین الفنیین باإلضافة إلى  - ١٦٢

  التخصصیین:
، یوجد خمسة مسؤولین فنیین في مكتب أفریقیا الغربیة والوسطى: المطارات في مجال المالحة الجویة −

) وٕادارة معلومات الطیران P4ع () واالتصاالت والمالحة واالستطالP4( ٤٠األرضیةوالطرق الجویة والمساعدات 
)P3) واألرصاد الجویة (P4( ٤١) وٕادارة الحركة الجویةP4؛(  
إثنان من المسؤولین: مسؤول  ٤٢، یوجد في مكتب أفریقیا الغربیة والوسطى نظریافي مجال سالمة الطیران −

خطة أفریقیا والمحیط ب)، ویتعلق جزء كبیر من واجباتهما P4) ومسؤول الصالحیة للطیران (P4سالمة الطیران (
الهندي. وبذلك، فهم یخضعون للتنسیق الشامل من جانب المدیر اإلقلیمي لمكتب أفریقیا الشرقیة والجنوبیة 

. وفي وقت التدقیق كان مسؤول سالمة الطیران في عطلة خاصة بدون 1108وتخصص أنشطتهما للصندوق 
) لكي یتولى SSAباتفاق خدمة خاص ( ستشارياوكان من المقرر تعیین  –مرتب لعدة أشهر ألسباب شخصیة 

الطیران في مكتب أفریقیا الغربیة والوسطى (المتعلقة ببرنامج نهج الرصد مسؤول سالمة مؤقتا بعض أنشطة 
  المستمر ولكن لیس للعملیات من نوع برنامج التنفیذ الشامل لخطة أفریقیا والمحیط الهندي)؛

) P4، یوجد أیضا لدى المكتب مسؤول ألمن الطیران (الطیرانوبجانب مسؤولي المالحة الجویة وسالمة  −
  ).P4ومسؤول تعاون فني (

في إقلیم مكتب أفریقیا الغربیة  (RSOO)اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة  اتالفرص المستقبلیة للمنظم ٥- ١- ٦
  )WACAFوالوسطى (

وهي مشروع برنامج التنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة  –تنفیذ ثالثة مشروعات إقلیمیة للتعاون الفني  اإلیكاونسقت  - ١٦٣
لدول مجموعة  2005في إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى: في عام  –) COSCAPواستمرار صالحیة الطائرات للطیران (

 2009وفي عام  )،UEMOAوالنقدي لغرب أفریقیا (االتحاد االقتصادي لدول  2006وفي عام )، BAGاتفاق بانجول (
). وكان الهدف من هذه المشروعات أن تحّول إلى هیئات CEMACلدول الجماعة االقتصادیة والنقدیة لوسط أفریقیا (

. وأدى مشروع برنامج التنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة الطائرات في نهایة المطاف إقلیمیة
لدول مجموعة اتفاق بانجول بالفعل إلى إنشاء منظمتین: منظمة مراقبة السالمة الجویة التابعة لمجموعة  للطیران

)، المنظمة اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة، ووكالة التحقیق في الحوادث التابعة BAGASOOاتفاق بانجول (
حّول منظمتي برنامج التنمیة التعاونیة تولم ت) التي تغطي التحقیق في الحوادث. BAGAIAلمجموعة اتفاق بانجول (

)COSCAP) األخریین بشكل كامل إلى منظمات إقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة (RSOO.(  
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  مسائل لم تحل
  )BAGASOOمنظمة مراقبة السالمة الجویة التابعة لمجموعة اتفاق بانجول (-

 )COSCAPللسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة الطائرات للطیران (لقد استكمل اآلن مشروع برنامج التنمیة التعاونیة  - ١٦٤
) (مجموعة اتفاق بانجول، انظر أعاله): وأدى هذا المشروع إلى RAF-02-906لمجموعة اتفاق بانجول (وهو المشروع 

 دارةإل وتم إطالق مشروع تابع. ٢٠٠٨في عام  BAGASOOإنشاء منظمة إقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة هي 
ملیون دوالر  4.2) بمیزانیة قدرها BGS-09-801(المشروع  BAGASOO نظمةمع م ٢٠٠٩التعاون الفني في عام 

في دعم هذه السلطة المستقلة اآلن بإدارة عقود  اإلیكاوأمریكي، على أن تموله دول اتفاق بانجول، مع استمرار 
في مارس  ُأبرم، (إعادة جدولة) عقد لهذا المشروع، والبعثات، والمشتریات والعقود الفرعیة. وكان آخر ٤٣العاملین
 ملیون دوالر أمریكي. ١،٥٢ . قد غطى میزانیة قدرها٢٠١٣

وخصوصا  – BAGASOOما زالت هناك لم تحل بالنسبة لمشروع رئیسیة  إشكاالت یخفي وراءه غیر أن هذا النجاح الرسمي - ١٦٥
رئیس مجلس اإلدارة، المدیر العام لسلطة الطیران منصب المقر (المقر في أبوجا، بینما یحتل  مشكلة تسویةأنه بعد 

(غینیا،  BAGASOOإلى خدمات  هي أحوج ما تكونالمدني في لیبیریا) فإن مساهمة بعض الدول األعضاء التي 
  لیبیریا، سیرالیون) لم تحل بعد في وقت التدقیق.

التحاد االقتصادي والنقدي لغرب لالطائرات للطیران  مشروع برنامج التنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة
  )UEMOA COSCAPأفریقیا (

إلى المنظمة اإلقلیمیة لمراقبة السالمة  COSCAP UEMOAالشروط الالزمة لتحویل  لم تتم تلبیةفي وقت التدقیق،  - ١٦٦
  ) :RSOOالجویة (

 COSCAPأن یواصل التمویل، كما فعلت لـ ینبغي  UEMOA االتحاد الدول األعضاء ترى أن كانت −
UEMOA إلى اتفاق من حیث المبدأ یقضي بأن هذا التمویل یجب أن یقدم في شكل رسم طیران . وتم التوصل

  ؛2013أنه لم تنشأ آلیة التمویل بحلول مایو . غیر للراكب) CFAفرنك  ٦٠٠و ٣٠٠ یتراوح بینتتولى اللجنة جمعه (
راجع الحسابات الخارجي في الموقع أن المستشار الفني المكلف قد استقال وأن بلغ موفي وقت التدقیق، أُ  −

أن من جهتها المشروع تجري إدارته في هذه األثناء بواسطة "قائد الفریق". غیر أن إدارة التعاون الفني ذكرت 
  )؛2012السابقة (أي منذ مایو شهرا ثنى عشر الفریق لم یتغیر خالل اال

) كانت المناقشات ما زالت جاریة بخصوص موقع 2013وعالوة على ذلك، في وقت نفس التدقیق (مایو  −
نقل إلى أبیدجان)، ی أم، COSCAP UEMOAظل في واغادوغو، مثل ی هلفي المستقبل ( RSOOالمقر لمشروع 

  لح كوت دیفوار.، في صاالفنیینعدد من الدول أنه كان هناك بعض االختالل في توزیع وظائف  رأي بینما

وسط للجماعة االقتصادیة والنقدیة لمشروع برنامج التنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة الطائرات للطیران 
  )CEMAC COSCAPأفریقیا (

رؤساء اتخاذ إلى منظمة إقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة بعد  CEMAC COSCAPتحویل  لم یكتمل من حیث المبدأ - ١٦٧
-RAF-03، وهو تاریخ انتهاء مشروع 2012في أبریل قرار في هذا الصدد وسط أفریقیا لوالنقدیة  الجماعة االقتصادیةدول 
. غیر أنه في وقت التدقیق (مایو 2012منظمة اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة في نوفمبر تأسیس الرسمي لالو  ،801

2013:(  
مة جدیدة وتسدید عدد من المتأخرات إلى إدارة التعاون استمرت الدول األعضاء في رفضها تمویل منظ −

دوالر أمریكي  50,000عجزا قدره حوالي  اإلیكاووسجلت  –الفني وهي متأخرات متعلقة ببرنامج التنمیة التعاونیة 

                                                           
) وال یدفعون اشتراكات في SSAمن موظفي دعم اإلدارة) بموجب عقود إستشاریة ( 9و المحلیین الفنیینمن  6(وهم  BAGASOOعّین موظفو  ٤٣

 )، ولكن یدفعونها إلى صندوق معاشات نیجیري.UNJSPFصندوق األمم المتحدة للمعاشات التقاعدیة (
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  ؛RAF-03-801بالنسبة للمشروع 
منصبه بعد، والمستشارون األربعة لبرنامج التنمیة التعاونیة، الذین لم یستقیلوا،  سلمالمدیر العام المعّین لم یت −

  ؛لم یتلقوا بعد أي أموال من المنظمة االقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة
واتصلت المنظمة اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة الجدیدة بإدارة التعاون الفني بخصوص تعیین موظفین  −

  نت إدارة التعاون تستعرض اقتراحا في هذا الشأن.فنیین لها. وكا
  التطورات المحتملة

 أكبر قدر منقیل لمراجع الحسابات الخارجي، بالنسبة لكامل نشاط المكتب اإلقلیمي، إن إحدى القضایا التي تثیر  - ١٦٨
أظهرت  اإلیكاو أن لرغم منعلى او  :) في بلدان اإلقلیمRSOOهي مستقبل المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة (القلق 
 BAGو ،2001في  UEMOA COSCAPإلى المشاریع الثالثة لبرنامج التنمیة التعاونیة ( 2001منذ عام  اقوی ادعم

COSCAP  و 2002فيCEMAC COSCAP  مختلف األفراد، في المكتب اإلقلیمي وخارجه، إال أن )، 2003في
تشتت الموارد، ما لم ببوجود خطر كبیر  أعربوا عن شعورهم مقابالتمراجع الحسابات الخارجي  أجرى معهمالذین 

لمراقبة الثالث توجه الدول المعنیة جهودها ومواردها بشكل متسق. ووصف بعض هؤالء األفراد المنظمات اإلقلیمیة 
هم جمیعا وافقوا على ها "ولدت میتة". وبالرغم من أن هذا الرأي غیر المتفائل لم یشاطره الجمیع، فإننالسالمة الجویة با

  المستوى المحلي على:
المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة المنتشرة بین األقالیم الثالثة  لم تشكلأنه على المدى الطویل،  −

منذ  المنفذالتي یغطیها مشروع برنامج التنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار صالحیة الطائرات للطیران 
  ؛متباعدة أكثر مما ینبغيحال مثالیا، إذ أنها كانت  2001

على الجانب اآلخر، فإن الحل الذي یفضله مدیر عام اسكنا (وهو المدیر اإلقلیمي السابق لمكتب أفریقیا  -
من خالل تمدید مجال  لمراقبة السالمة الجویةالنطاق  واسعةإنشاء منظمة إقلیمیة ب القاضيالغربیة والوسطى) و 

باالنجلیزیة، وهو ما بدا غیر مالئم لبعض  ناطقة، وقبول البلدان األفریقیة األخرى، السیما الدول الAAMACكفاءة 
وواحد من  AAMACاألطراف األخرى المشتركة وذلك لعدة أسباب (روابط وثیقة للغایة بین الجهة التنظیمیة وهي 

هذه السلطة، وغیاب تمویل مقرر بشكل واضح، ي نكوفونیة"ف"الثقافة الفر  وهیمنة، "اسكنا"مقدمي الخدمات الرئیسیة 
 وخالفه).

وفي هذا الصدد، فإن المدیرین والموظفین المحلیین (بما في ذلك من هم في المكتب اإلقلیمي) وجدوا   −
الرئاسیة لخطة إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي قد قررت  اإلیكاوكانت لجنة  لیس واضحا ولیس متسقا: اإلیكاوموقف 

یق تأییدها للمبادرات التي أطلقتها الدول التي ما زالت أعضاء في العدید من اللجان اإلقلیمیة لمراقبة مؤخرا تعل
لدول ل اإلیكاوالسالمة الجویة (انظر الجدول أعاله) على أن تركز بدال من ذلك على موارد تنفیذ خطط عمل 

  غیر أننا نالحظ أن هذا القرار لم یبلغ إلى الدول المعنیة؛ – األخرى
في الماضي للمنظمات الثالث اإلقلیمیة "التاریخیة" لمشروع برنامج التنمیة التعاونیة للسالمة  اإلیكاوغیر أن التزام  - ١٦٩

 موقف) قد أدى بها إلى اعتماد CEMACو UEMOAو BAGالتشغیلیة واستمرار صالحیة الطائرات للطیران (
كبر أو مختلفة، حتى أنه فیما یتعلق ببرنامج التنفیذ الشامل لخطة أجماعات ل  ترویجبخصوص رغبتها في ال متناقض

أفریقیا والمحیط الهندي، قدمت االقتراحات إلى الدول المعنیة بشأن تنظیم تحویل منظمات برنامج التنفیذ الشامل 
 لجویة.الثالثة إلى منظمات إقلیمیة لمراقبة السالمة ا

ومع ذلك، فإن مختلف مسؤولي الطیران المدني اإلقلیمیین، الذین تحدث معهم مراجع الحسابات الخارجي، یرون أنه  - ١٧٠
شریك رئیسي في التنظیم الدائم لواحدة أو أكثر من المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة سالمة  اإلیكاوفي أیة حال، ستكون 

 الطیران المدني.
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لمكتب اإلقلیمي ألفریقیا الغربیة والوسطى ونشاطه أي مالحظات خاصة، فیما اتنظیم ال یثیر  :١٣االستنتاج رقم 

، والتي یتسبب فیها العدد الكبیر من الهیئات اإلقلیمیة المخولة، ألسباب عدة، لتكون اإلیكاوإلى عزى التي ال تصعوبات عدا ال
فإن العدید من مسؤولي الطیران داخل وخارج المكتب اإلقلیمي مشتركة في تنظیم ومراقبة السالمة الجویة. وفي هذا الصدد، 

لالیكاو یعتبرون أن الوضع الراهن یسبب نشر مختلف دول اإلقلیم، وٕاقلیم أفریقیا والمحیط الهندي ككل، لمجهوداتها ومواردها 
  بمبدأین عامین: اإلیكاوإلى مدى مفرط. وفي الوقت الحاضر، تلتزم 

  تنفیذ إنشاء المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة؛ تشجیع دول اإلقلیم على  -  
  واحدة فقط من المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة.لتحاق بعضویة حث كل من هذه الدول على اال  -  

) وصفت مسألة إنشاء واحد أو أكثر من المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة 2013وخالل عملیة التدقیق (مایو 
، بینما ذكر بعض المسؤولین الخارجیین لمراجع ینبغي مواجهتهاجویة، وذلك بصفة دائمة، على أنه أكبر التحدیات التي ال

  في هذا المیدان. استباقیة یمكن أن تكون أكثر اإلیكاوالحسابات الخارجي أنهم یعتقدون أن 
علم مراجع الحسابات الخارجي باالجتماع الثاني عشر للجنة الرئاسیة لخطة أفریقیا والمحیط  :١٣التوصیة رقم 

 اإلیكاوأي إشارة عن االتجاهات المتوقعة التي ستكون مناسبة لإلقلیم. ومن المتوقع أن تتمكن  یتم إعطاءالهندي. غیر أنه لم 
د، من خالل اللجنة الرئاسیة لخطة أفریقیا والمحیط الهندي، محلیا دون التدخل في سیادة الدول، من المساعدة على أن تحد

موقفا واضحا، من وجهة نظر فنیة ومالیة بشكل بحت، عن المجموعات الممكنة التي تعتبرها مناسبة أكثر من غیرها، بغیة 
یة والوسطى)، وذلك لمساعدة أو أكثر في أفریقیا (وخصوصا في إقلیم أفریقیا الغرب لمراقبة السالمة الجویةإنشاء منظمة إقلیمیة 

  .دول اإلقلیم على اإلعراب عن رأیهم، واختیار واحدة أو أكثر من البدائل المالئمة
  .2014هو الربع الثاني من عام للتنفیذ التاریخ المستهدف و یقبل األمین العام هذه التوصیة. 

  ١ :األولویة

  اإلقلیمي اإلیكاومبنى جدید لمكتب  ٢- ٦
وقت طویل وأثارها مراجع الحسابات الخارجي  هي مسألة قائمة منذمكتب أفریقیا الغربیة والوسطى مبنى إن مسألة  - ١٧١

تم إنشاء المكاتب الجدیدة، التي بدأ العمل فیها عام تأجیالت عدیدة، بعد و . ومنذ ذلك الوقت، 2008خالل تدقیقه عام 
بین حكومة السنغال، التي  1978في وقعت التي  . واتفاقیة المقر19/9/2011إلیها في  اإلیكاو، وانتقل فریق 2005

بخصوص المبنى  16/12/2010ظلت دونما تغییر. غیر أن مذكرة تفاهم جدیدة وقعت في  اإلیكاوتقدم المبنى، و 
متر  6 000متر مربع على قطعة أرض مساحتها  650الجدید (األراضي والمبنى على مساحة إجمالیة قدرها حوالي 

متر مربع) مخصصة  400في مطار ل.س. سنغور الدولي. والطوابق األول والثاني والثالث (مربع) ویوجد المبنى 
االحكام الخاصة " 1-1-4رد في المادة ت. و ٤٥متر مربع) مخصص ألفكاك 250، بینما الطابق األرضي (٤٤لالیكاو
مال اإلصالحات الرئیسیة المسؤولیة عن التبدیالت واإلصالحات والصیانة": تتحمل الحكومة المسؤولیة عن أع بتقاسم

"إن عیوب اإلنشاء،  3-5في المبنى، وأماكن وقوف السیارات، وغیرها من المنشآت والمعدات المقدمة". وتقول المادة 
 المسجلة على النحو الواجب، یجب أن تعالج على حساب الحكومة".

من  3مقدم إلى أفكاك) بموجب المادة  (بما في ذلك محول طاقةوالجرد المقدم الذي یحتوي على وصف للمبنى والمنشآت  - ١٧٢
لمراجع  یتسنمذكرة التفاهم، مرفق به كجدول. وال یتضمن الجرد سوى قائمة بالمعدات والمنشآت في الموقع. ولم 

أن  تثبت، صادرة عن خبیر مختصلكیفي، استنادا إلى دراسة أي شيء یشبه الجرد ا العثور على الحسابات الخارجي

                                                           
 جزء من الطابق الثالث محجوز لالستعمال من جانب المنظمتین (االیكاو وأفكاك). ٤٤
الطابق األرضي والطابقان األخریان أعاله. وفوق ذلك، هناك ساللم تقود إلى الشرقة، التي تحتوي على مطبخ صغیر وغرفة توجد كل المكاتب في  ٤٥

 خزین تستخدمها أفكاك.
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والمعدات كانت تعمل على نحو سلیم وأنها تفي بالقواعد المطبقة. وٕاذا تأكد أنه لم تطلب مثل هذه هذه التسهیالت 
إغفال  هذایعد . و كل إجراءات القبول الساریة على المبنى ه لم یتم تنفیذالوثیقة، فإنه یجب الخروج بنتیجة مفادها أن

نى منذ ذلك الوقت. وقد حاول المكتب اإلقلیمي، في من خیبة أمل في استعمال المب اإلیكاوما شعرت به إلى  نظربال
 اإلیكاولدى یس ل. ولذلك دون نتیجة إلى النقائص في المبنىالحكومیة  ةسلطالعدة مناسبات، أن یسترعى اهتمام 

وتم القیام بعمل  ترغب في إعالنها بخصوص العیوب أو النقائص الفنیة.یمكن أن ألي شكاوى مالئم أساس وثائقى 
 ووفقا. )ANACIM( سلطة الطیران المدني السنغالیةو  ل تدخالت وكالة "مطارات السنغالعد ذلك من خالإیجابي ب

 .٢٠١٣المشكالت بحلول شهر أكتوبر في المائة من  ٧٥تم حل  یكاولإل

المقدمة والواقع أنه منذ االنتقال إلى المبنى الجدید، تعرض المكتب اإلقلیمي لعدد من المشاكل في استخدام التسهیالت  - ١٧٣
). وهذه اإلیكاوجمیع المعدات المستخدمة من جانب المكتب اإلقلیمي ألفریقیا الغربیة والوسطى مقدمة من رغم أن (

المشكالت تتعلق بعدد من النقائص المهمة في المناطق األربع الرئیسیة: التیار الكهربائي، ونظام المیاه (إمدادات 
 حة واألمن الخارجي.المیاه والصرف) وعدد دورات المیاه المتا

عتمد علیه بشكل دائم وأدى إلى تحمل تكالیف كبیرة: التیار الكهربائي إلى المبنى ال یُ كان وفي وقت إجراء المراجعة  - ١٧٤
المعدات (تكییف  باإلضافة إلى ذلك، فإن مختلفففي إحدى المناسبات، أدى تحول التیار إلى اندالع النیران، و 

ولد احتیاطي أدى إلى الفولت. واالستعمال المتكرر لمطاقة قد دمرت نتیجة لتجاوز  الهواء، والقرص الصلب، وخالفه)
یجب مالحظة أن أفكاك، التي تحتل و على الوقود. وهذه الحوادث بالغة الخطورة ومكلفة في إصالحها.  كبیر إنفاق

یعمل الكهربائي ألفكاك ظل التیار الطابق األرضي، لم تعاني أي مشاكل في التیار الكهربائي. فالكابل الذي یوفر 
ولم یتسبب في أي مشكالت. غیر أننا الحظنا منذ التركیبات األولیة، أن كابل التیار الكهربائي قد  بصورة سلیمة

) وال شك أن ذلك جاء نتیجة لسرقة النحاس، 19/3/2012معدات ریتشارد بتاریخ تقریر اختصاصي التعرض للقطع (
قد تم إصالحه، ویمكن أن یكون ذلك سببا للمشكالت المذكورة  اإلیكاولى مكاتب وٕان القسم من الكابل الذي یصل إ

آنفا. وهناك شرح آخر للفرق في نوعیة التیار المقدم إلى أفكاك وٕالى مكتب إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى، فأفكاك 
 .غیر مالئمكانت تستخدم محول طاقة 

ف یصر ولم یكن تمیاه غیر كاف (السیما خالل المؤتمرات الكبیرة) و عدد دورات الوفي وقت إجراء المراجعة أیضا كان  - ١٧٥
عمل بشكل سلیم. ولهذا السبب، اتخذ قرار لبناء دورات میاه لتوفیر عدد مالئم منها، یمیاه الصرف من دورات المیاه 

أثناء االجتماعات،  . أما قاعة المؤتمرات، التي یرتادها عدد كبیر من الزواراإلیكاومع مشاركة التكالیف بین أفكاك و 
خالل أعمال البناء. وفي وقت اتخاذ هذا  اإلیكاوإلى المشروع األصلي ولكنها أضیفت بناء على طلب تكن ضمن فلم 

 القرار، لم یعط أي اعتبار لعدد دورات المیاه الالزمة.

في مع ذلك، ف). ADSكان من المقرر أن یستكمل نظام إمداد المیاه بصهریج میاه تقدمه وكالة مطارات السنغال ( - ١٧٦
 دون استعمال في الشرفة. قابعاكان هذا الصهریج وقت التدقیق، 

حل  وأفكاك، اإلیكاوتبعا إلجراءات تصحیحیة مشتركة من جانب الحكومة السنغالیة، و فقد تم،  اإلیكاووحسب  - ١٧٧
 ).٢٠١٣ اه منذ إجراء مراجعة حسابات (یونیومشكالت الكهرباء والمی

بنى نفسه على عدد من العیوب الرئیسیة: فالسقف لیس محمیا ضد تسرب المیاه، والشرفة وبصفة عامة، یحتوي الم - ١٧٨
، وتم تجاهل أعمال التشطیب الشامل، ویمیل المبنى إلى التدهور بسرعة في بعض ، لم تكتمل بعدالتي عدلتها الدولة

 أجزائة، بالرغم من إنه استعمل فقط منذ سنتین.

تكالیف أعمال اإلصالح الضروریة التي تمت بین مختلف أصحاب  قاسمحول ت، نشأت المناقشات كما هو متوقعو  - ١٧٩
 وأفكاك والحكومة المستضیفة). اإلیكاوالمصلحة (
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، ونظرا لمشاكل التیار الكهربائي 2013مقررا بخصوص المعدات: ففي  ها. وكان العدید مننفقاتوتحمل المكتب عدة  - ١٨٠
 755على المكتب أن یشتري محول كهرباء ومنظم فولت، بتكلفة قدرها (االرتفاع المفاجئ في التیار الكهربائي)، كان 

دوالر كندي، بعد أن أصبحت هذه غیر  17 216) بتكلفة 28مكیف هواء (من  25دوالر كندي، واستبدال  26
 صالحة لالستعمال بسبب تجاوز الفولت.

دوالر كندي  3 600لمكتب مبلغا وقدره وفیما یتعلق بمختلف عملیات اإلصالح المتعلقة بالكهرباء وأعمالها، صرف ا - ١٨١
 1 000دوالر كندي على إصالحات في نظام تكییف الهواء المركزي، و 3 560، وVERITASعلى إجراء مسح 

دوالر كندي  4 128 بلغت في جملتهامتنوعة  صغیرةیبات. وتحمل المكتب مصروفات دوالر كندي على تأریض الترك
 .٢٠١٣إلى عام  ٢٠١١من عام 

ثبات بسبب عدم اتمام الشرفة، وتعرض تسرب لیتعرض لء لم یتم حساب آثارها: فالسقف المبنى على أخطاویحتوي  - ١٨٢
ذلت عدة محاوالت لمزید من الخطر بسبب تسرب المیاه. وأبلغت الدولة بهذه األمور قبل االنتقال وبُ  المباني

 إلصالحها.

تحلیال، في رسالة  اإلیكاوفي  ، أرسلت هذه األخیرةنونیةإدارة الشؤون القا إلى فرع المالیة بإحالة األمر وبعد قیام - ١٨٣
ن إنشاء دورات المیاه یندرج في نطاق "اإلضافات أو التغییرات" ذكرت فیه أ، 5/10/2012بالبرید اإللكتروني بتاریخ 

لمكان من مذكرة التفاهم، التي تنص على أن التكلفة یجب أن یتحملها من یشغل ا 2- 4كما هو مشار إلیه في المادة 
نتج عنها تأخیر. وعلى الرغم من أن  اإلیكاووأفكاك). غیر أنه یجب مالحظة أن العملیات الذاتیة في  اإلیكاو(

. وفي ذلك التاریخ، أوقفت 2012اتفاقات التمویل كانت قد تقررت بالفعل، إال أنه لم یفرج عن األموال حتى نوفمبر 
الدعوة إلى تقدیم  )،TCB/PROات في إدارة التعاون الفني (تعلیمات جدیدة، صدرت هذه المرة من قسم المشتری

أي تقدم في هذه العملیة. ومما یؤسف له  حال دون إحراز ممارجیة حتى نهایة العام، عروض تتعلق باإلمدادات الخا
 .ه الحالة الشائكة أصالبین إدارات المقر زاد من تعقد هذأن غیاب التنسیق هذا 

في أسباب انقطاع التیار الكهربائي وما ینتج عن ذلك من استبدال المعدات: ویجب ویجب إجراء تقییم للتحقیق  - ١٨٤
مشاركة تكالیف هذا التقییم مع الحكومة المستضیفة. والواقع أنه بعد إجراءات الطوارئ األولیة (شراء منظم الفولت 

جري تقییما للعیوب أن ی Veritasمكتب  اإلیكاو)، طلبت سددها وكالة مطارات السنغالومحول الكهرباء، ت
واإلصالحات. وعلى أساس الشروط المرجعیة التفصیلیة، فإن اإلجراءات الفنیة األولى (إعداد خارطة الكهرباء 

) على تغطیة تكالیف أعمال ADS / ANACIMالداخلیة) بدأ تنفیذها. وأجري التقییم ووافقت الدولة المستضیفة (
 توصیل الكابالت الالزمة.

الكبیر من الحوادث المماثلة استعمال الموارد البشریة الذاتیة للمكتب وذلك لغرض التنسیق، حیث وقد اقتضى العدد  - ١٨٥
أن مسؤول االتصاالت والمالحة واالستطالع ینسق مع المقاولین بشأن مشكلة الكهرباء، بینما مسؤول المطارات 

ورات المیاه. وبغض النظر عن معرفة والطرق الجویة والمساعدات األرضیة یشرف على إعادة تجدید نظام المیاه ود
هؤالء المسؤولین بنظم الفولت المنخفض أو الهندسة المدنیة، وحتى إذا ما كانوا قد طلب إلیهم من آن آلخر التدخل 

یمي لالیكاو یستخدمون في هذه األمور، فنحن نتساءل ما إذا كانت مهارات المسؤولین الذین یعملون في المكتب اإلقل
 .مثلعلى الوجه األ

إلى المدیر العام  1/3/2012وقد أحال المكتب اإلقلیمي كل هذه األمور إلى السلطات السنغالیة (في الكتاب المؤرخ  - ١٨٦
أن الكتاب  ینبغي التشدید علىلعام لمطارات السنغال). و إلى المدیر ا 6/7/2012للطیران المدني، والكتاب المؤرخ 

 ADS(سلطة الطیران المدني السنغالیة)، و ANACIMفیه ممثلو  األخیر أرسل بعد تفتیش مشترك للتسهیالت وحضر
جدول تفصیلي للنتائج واألعمال التي یجب تأدیتها، وأضیف إلى الكتاب، ولكن لم یكن  تم إعدادو (مطارات السنغال). 
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ساسیة إلى وزیر البنیة األ 6/12/2012هناك أي متابعة. كما أنه لم یرد حتى اآلن رد على الكتاب الذي أرسل في 
 والنقل الجدید.

  
تعاني المباني من عدد كبیر من العیوب الفنیة الرئیسیة. ویجب إجراء إصالحات واسعة تتطلب  :١٤االستنتاج رقم 

نفقات كبیرة. وال یوجد أي جرد كیفي تم إعداده في وقت الدخول إلى المبنى، وبالتالي یصعب تحدید تقسیم المسؤولیة المالیة من 
مثالیة (المیاه  ال تعدروف العمل یف. وفي هذه األثناء، فإن ظوالبلد المستض اإلیكاووجهة النظر القانونیة، وخصوصا بین 

مسائل المالئمة) وهذه جمیعها  والكهرباء، والسور الذي یجب أن یتمشى مع متطلبات األمن في األمم المتحدة، ودورات المیاه
  للتشغیل المالئم للمكتب اإلقلیمي. یتضرر منها

، وبعده أرسل كتاب إلى مدیر عام 2012ف المعنیة في یولیو أعد جرد في وجود كل األطرا :١٤التوصیة رقم 
مطارات السنغال. ویمكن للمجلس أن یطلب من األمانة أن تستخدم هذا التقریر المشترك لوضع األمور بوضوح وبشكل مباشر 

  أمام السلطات العلیا في البلد المستضیف.
مطارات السنغال، قد تولت المسؤولیة وأن وكالة و  ANACIMة، من خالل بلغ مراجع الحسابات الخارجي أن الدولوقد أُ 

الشرفة والوصول  -، أما الباقيفي المائة ٧٥ ي، اكتمل حوال٢٠١٤ریل استنادا إلى ایكاو، في أب( أعمال اإلصالح تجرى حالیا
  .) ٢٠١٤ ومای ٢٠فحدد له تاریخ  -إلى الطریق

  .2014مع تاریخ مستهدف لتنفیذها هو الربع األول من العام التوصیة وقد قبل األمین العام جزئیا هذه 
  ٣األولویة 

  

  حمایة المسؤولین الدولیین في مكتب أفریقیا الغربیة والوسطى ٣- ٦
في مساكن مسؤولي األمم المتحدة الدولیین،  (قواعد األمن السكاني التشغیلیة الدنیا) MORSSإن تنفیذ متطلبات  - ١٨٧

شقق (أجهزة التحذیر من السرقة). وقد  3منازل (حراس منازل) و 7یتطلب نفقات كبیرة. وینطوي ذلك على حمایة 
على رسم  Vigassistanceوینص العقد مع ) بغیة تنفیذ المطلب األول. Vigassistanceاستخدمت شركة متخصصة (

دوالر أمریكي) لكل منزل، مما یؤدي إلى تكلفة سنویة قدرها  VAT (850مع استبعاد  CFAفرنك  433 000 شهري قدره
ینص على رسم  2011في فبرایر  Sagamدوالر أمریكي. وبالنسبة ألجهزة التحذیر من السرقة، تم توقیع عقد مع  71 400

دوالر أمریكي)  CFA (170فرنك  85 000ره زائد اشتراك شهري قد دوالر أمریكي) CFA (295فرنك  150 000مباشر قدره 
أمریكي. والشركتان هما من بین  دوالر 6 885=  6 000+  885للشقة الواحدة، مما یحقق تكلفة سنویة كلیة قدرها 

 .٤٦)UNDSS(للسالمة واألمن األمم المتحدة اعتمدتها دائرة الثالث التي من األشركات 

 والموظفین عالیة جدا وتمثل مشكلة جاریة تتعلق بتمویل المیزانیة.ولذلك فإن تكلفة حمایة المباني  - ١٨٨

باعتبارها إحدى المنظمات في  ،اإلیكاووتستند مسألة المسؤولیة عن تمویل هذه اإلجراءات األمنیة إلى حقیقة أن  - ١٨٩
وتتعلق هذه  ) في كل بلد ویجب علیها أن تنفذ توصیاته.SMTاألمم المتحدة، تشارك في فریق إدارة األمن ( منظومة

التوصیات لیس فقط بحمایة مباني المنظمات، بل أیضا بجمیع المسائل األمنیة األخرى المتعلقة بموظفي األمم 
المتحدة، بما في ذلك أماكن سكنهم. وفي السنوات القلیلة األخیرة، كرد فعل لتدهور الوضع األمني، أعاد فریق إدارة 

) تحدید الشروط التي تحكم تنفیذ UNDSS –م المتحدة (إدارة السالمة واألمن األمن السنغالي، بالتشاور مع أمانة األم
). وأصدر فریق 25/1/2012، المعدلة وفقا لمحاضر االجتماع المنعقد في 26/3/2010للسنغال ( MORSSخطة 
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عدد من  إدارة األمن السنغالي عددا من التعلیمات المتعلقة بالمبنى وأمن الموظفین، وبعد استعراض العروض من
الشركات المتخصصة، أوصى بثالث منها. وبالرغم من أن ذلك، من حیث المبدأ، یعطي ضمانا للنوعیة، فإنه أیضا 
یقید المنافسة في إجراءات العطاءات. وحیث أن المكتب اإلقلیمي جزء من منظمة تنتمي إلى منظومة األمم المتحدة، 

 سنغالي.فقد انحازت طبیعیا لتوصیات فریق إدارة األمن ال

غیر أن ارتفاع تكلفة الخدمات هو موضوع متكرر في المناقشة داخل فریق إدارة األمن السنغالي، وفي كل من  - ١٩٠
 ال تعد استثناء من ذلك. اإلیكاوالمنظمات المعنیة. و 

 وبصفة خاصة، یواجه المكتب اإلقلیمي تشددا كبیرا من جانب فرع المالیة بخصوص تنفیذ اإلجراءات التي أوصت بها - ١٩١
، علق فرع المالیة على تنفیذ 18/6/2010بتاریخ  ٤٧داخلیة األمم المتحدة (فریق إدارة األمن) في السنغال. وفي مذكرة

واإلجراءات المعتمدة وخلص قائال "... أن طلبا یجب أن یقدم إلى حكومة السنغال  MORSSقواعد األمن السكني 
المسؤولیة األولیة ألمن وحمایة موظفي األمم المتحدة ف .، وذلك بتقدیم خدمات األمناإلیكاولتعزیز أمن موظفي 

وأضاف فرع المالیة ملحوظة مكتوبة یدویا على ضیفة". موممتلكاتهم تعود إلى الحكومة الوأعضاء عائالتهم المؤهلین 
حول نفس الموضوع، وأشار فیها إلى الهجوم على مسكن نائب مدیر مكتب داكار، وذكر  12/7/2010مذكرة بتاریخ 

ضیفة. وتوفیر الحراس أمر بالغ التكلفة ولیس خیارا یمكن ن األمن هو مسؤولیة الحكومة المإفیها بوجه خاص "
 ".لالیكاو أن تتحمله

والحكومة  اإلیكاوبین  13/1/1978وهذه البیانات ال یمكن السماح بها من الوجهة القانونیة. أوال، اتفاق المقر المؤرخ  - ١٩٢
. وأي ٤٨السنغالیة ال ینص على أي التزام بخصوص حمایة مساكن المسؤولین الدولیین المعینین في المكتب اإلقلیمي

من الوجهة القانونیة. ثانیا، إن موقف فرع المالیة یتجاهل قواعد  مقبوله فرع المالیة سیكون غیر طلب مثل ما یقترح
دورا نشطا مثل وكاالت  اإلیكاوولیة فریق إدارة األمن (الذي تلعب فیه منظومة األمم المتحدة بخصوص األمن ومسؤ 

ن السنغال وال یمك أراضيفي  كائنةعلى المنظمات ال MORSSاألمم المتحدة األخرى في داكار). وتطبق متطلبات 
 .كومة المضیفةالمسؤولیة إلى الح لوكالة تعمل بمفردها أن تقوم بنقل

. وفیما یتعلق بمساكن الموظفین، إذا ثبت المحاورعلى مختلف الحل من خالل العمل التوصل إلى وأخیرا، یمكن أن  - ١٩٣
أن سالمة المنازل الفردیة ستكون أغلى تكلفة، یجب أن تشجع اإلقامة في شقق. وخیار المنازل المستقلة یمكن أن 

التفاوض بشأن األسعار یعوضه المسؤولین الذي یختارون العیش فیها. وفیما یتعلق بمقدمي المساكن، فإن إعادة 
، التي من خالل تقیید الخیار، یمكنها أن تحد من المنافسة. وأیضا یبدو UNDSSبشكل نشط یمكن أن یتم بمساعدة 

  نهجا نشطا وقویا نحو السلطات السنغالیة لضمان سالمة أفضل للموظفین الدولیین. اإلیكاوضروریا أن تتخذ 
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حمایة مقر المكتب اإلقلیمي وصیانة القانون والنظام في المنطقة المجاورة  ، تنص االتفاقیة على أن "الحكومة علیها أن تضمن10غیر أنه في القسم  ٤٨

 له مباشرة".
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اهظة من مسؤولین، ب 10دوالر أمریكي لحمایة  80 000قد تبدو المصاریف السنویة البالغة  :١٥االستنتاج رقم   
للنقاش. وعالوة على ذلك، فإن االختیار بین ثالث  قابالبدو أیضا یلهذه المصروفات قد  كما أن المستوىوجهة نظر المقر. 

مكتب أفریقیا الغربیة  بموجبهحرم ه فرع المالیة اآلن، و شركات یفرضها فریق إدارة األمن یحد من المنافسة. والحل الذي اعتمد
أن یحل هذه  یتعذرمتحدة، إذا ما اتخذ وحده، في األمم ال عمول بهابالمتطلبات األمنیة الموالوسطى من المیزانیة الالزمة للوفاء 

  المسألة.
  یمكن النظر في إجراءات ثالثة لحل هذه المسألة: :١٥التوصیة رقم   
ه الموظفین اإلقلیمیین نحو السكن في شقق، أو دعوتهم إلى تحمل تكالیف الحمایة اإلضافیة، إذا یجب توجی  )1  

  اختاروا العیش في منازل فردیة؛
  ) إلى المنافسة وتحسین أسعارهم؛UNDSS(إذا دعت الضرورة تحت إشراف خدمات األمن  يمقدمینبغي إخضاع   )2  
  أن تضغط بثبات على البلد المستضیف حول الحاجة إلى دعم سالمة موظفیها. ینبغي لالیكاو  )3  
وٕاذا تم الوفاء بهذه الشروط الثالثة، وعندما یحدث ذلك، ینبغي لالیكاو أن تخصص لمكتب داكار ائتمانات تسمح له   

  بأن یفي بالمتطلبات المحلیة ألمن األمم المتحدة.
ویرفض األمین العام هذه التوصیة، إذ یعتبر أن مسألة األمن هذه یجب أن تعالج بواسطة جمیع منظمات األمم   

، التي من شأنها أن تسمح بالضغط الجماعي على السلطات المحلیة. ویؤكد مراجع الحسابات UNDSSالمتحدة، تحت رعایة 
 اإلیكاووأبلغت  .UNDSSى أن هذه المسألة یجب أن تعالج من خالل الخارجي توصیته األولیة ولكنه یوافق مع األمین العام عل

وأن األمانة قد وافقت  ٢٠١٣عن الموضوع في دیسمبر  مراجع الحسابات الخارجي بأن فریق األمم المتحدة العامل أكمل دراسةً 
  مخصصات المیزانیة الالزمة. الدون قید وهي تقوم بوضع  MORSSمتطلبات االمتثال التام ل ىعل

 ٢األولویة   
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  ومعدات االتصاالت یةرادار معدات مشروعات التعاون الفني لشراء    - ٧

مشروعات التعاون الفني الممولة الذي تم لصالح  و/أو معدات االتصاالت یةرادار عینة المعدات الإن تدقیق مشتریات  - ١٩٤
  .25/10/2013-15من عدة دول، جرى تنفیذه في إدارة التعاون الفني في 

  غرض التدقیق ومنهجیته ١- ٧
، أجرى مراجع الحسابات الخارجي تحلیال رسمیا 2012، كجزء من استعراضه للبیانات المالیة لعام 2012في أكتوبر  - ١٩٥

 ىعل الحاليالتدقیق  قد ركزإلجراءات الرقابة الداخلیة التي تنطبق على عملیة الشراء في إدارة التعاون الفني. و 
التي تنطوي على لمشروعات لبالنسبة وتنفیذها الفعلي هذه اإلجراءات مالءمة أكثر تفصیال التساق  استعراضٍ 
  :مشتریات

  دوالر أمریكي)؛ 40 000مبالغ كبیرة (تزید على ب ل السنوات الثالث الماضیةخال المدفوعات المنفذة تتعلق −
  بشكل كبیر على الخبراء الخارجیینفیها اعتمدت إدارة التعاون الفني  −

عملیة شراء (انطوت على  20ما مجموعه عشرة مشاریع، تمثل معاییر، اختار مراجع الحسابات وعلى أساس هذه ال - ١٩٦
في  قیِّدملیون دوالر أمریكي  74,3بلغ قیمته المصادقة على العدد نفسه من طلبیات الشراء) قّیدت في "أغریسو" بم

 .2012و 2011بین  "أغریسوحسابات "

  یلي:وفي هذا الخصوص، كان غرض التدقیق ما  - ١٩٧
من النفوذ الممكن لمصالح خارجیة. وهذه  اإلیكاوكانت اإلجراءات الحالیة تحمي إلى أي مدى تقییم  −

  ؛اإلیكاوالتأثیرات الخارجیة یمكن أن تأتي من الخبراء المستقلین الذین تستخدمهم 
في هذه  من المخاطر القانونیة المختلفة الكامنة إلیكاول وفرت الحمایةالتحقق من أن اإلجراءات قد  −

  المشتریات؛
  التحقق من مدى مناسبة اإلجراءات لرصد اإلتمام الفني الفعلي للمعامالت حتى نهایة فترة الضمان؛ −
إجراء اختبارات موضوعیة بشأن كل معاملة في العینة للتحقق من أن هذه اإلجراءات قد طبقت بصورة  −

  فعالة.
. وفي هذا 2011لترخیص النوعیة في عام  ISO 9001ملیة بدأ قسم المشتریات في إدارة التعاون الفني في تنفیذ ع - ١٩٨

الخصوص، وضعت اإلدارة بصفة رسمیة إجراءات شراء من شأنها أن تحدد العملیات التي یجب أن تتم والمسؤولیات 
 المناظرة لها.

جوهریا. اختبارا  11مجاالت للتدقیق، وعّرف لها  5استخدم مراجع الحسابات الخارجي هذ اإلجراءات الرسمیة لتحدید  - ١٩٩
  وكانت مجاالت التدقیق هذه ما یلي:

  مدى الشمولیة وٕامكانیة البحث عن وثائق الشراء كما تعّرف في اإلجراءات المشار إلیها أعاله؛ −
  الشفافیة والوصول بالتساوي إلى المعلومات من جانب المزایدین؛ −
  التعاون الفني؛الشروط التي اختار بموجبها المستخدم الموّرد المختار من إدارة  −
  اإلجراءات المنفذة بشأن الجوانب القانونیة المتعلقة بتنفیذ أمر الشراء؛ −
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  رصد التنفیذ الفني للخدمة من جانب الموّرد. −

  نتائج التدقیق ٢- ٧
خالل العدید من عملیات التدقیق السابقة، كان مراجع الحسابات الخارجي قد أثار عددا من المسائل في اإلجراءات  - ٢٠٠

جانب إدارة التعاون الفني للمشتریات في مشاریع التعاون الفني. وتضمنت هذه المسائل تنازع المصالح المتبعة من 
خالقیة أو مخاطر خاصة بین مختلف أصحاب المصلحة، والتي یمكن أن تؤدي إلى مخاطر مالیة أو قانونیة أو أ

 یكاو.بالسمعة لإل

الحسابات الخارجي إلى القول بأن اإلجراءات الحالیة هي  بمراجع 2011وأدى تحلیل اإلجراءات التي طبقت منذ عام  - ٢٠١
متماسكة، وأن تطبیقها یقدم لالیكاو تأكیدا معقوال بأن المخاطر المتعلقة بالشراء نیابة عن أطراف ثالثة قد تغیرت اآلن 

 بشكل صحیح، بشرط اتباع هذه اإلجراءات بصرامة.

معاملة في العینة، مكنت مراجع الحسابات الخارجي  20عددها  ومكنت االختبارات الموضوعیة على المعامالت البالغ - ٢٠٢
 عن القول بأن هذه اإلجراءات قد اتبعت بشكل فعلي في الفترة األخیرة والفترة الحالیة.

والحظ مراجع الحسابات الخارجي أن بعض اإلجراءات یمكن تحسینها، السیما بخصوص وثائق إدارة المشتریات:  - ٢٠٣
  توصیات في كتاب إداري أرسل إلى األمین العام.ووضع عدد من النتائج وال

  
  

یعتبر مراجع الحسابات الخارجي أنه نظرا لإلجراءات التي أدخلتها إدارة التعاون الفني منذ عام  :١٦االستنتاج رقم 
المخاطر الناشئة عن مشروعات مشتریات التعاون إدارة مجموعة متماسكة من اإلجراءات التي مكنت  اإلیكاو، وضعت 2011

  .ةمعقول بضماناتالفني (المخاطر المالیة والقانونیة واألخالقیة ومخاطر خاصة بالسمعة) 
  وجرى عالج إثنین من النقائص في كتاب إداري أرسل إلى األمین العام:

  ي یؤثر في تتبع تدقیق اإلجراءات الموضوعة؛تالضعف العددا من أوجه اإلدارة الوثائقیة للمشتریات ما زالت تبین  -  
بین متطلبات إدارة التعاون الفني والموارد في مكتب الشؤون  التوازن المثاليال یبدو أنه تم تحقیق بشكل قانوني،  -  

  القانونیة.
لتقییم مستوى المخاطر المتبقیة المتعلقة بالمشتریات المنفذة بموجب اتفاقات التعاون الفني، والتي  :١٦التوصیة رقم 

تعد الضامن النهائي لها، یمكن للمجلس أن یطلب استعراض التشغیل الفعلي لجمیع اإلجراءات المعمول بها، بما في ذلك 
  .2014ها بنهایة عام التحسینات التي قبلها األمین العام، حتى یمكن االنتهاء من

تقییم السریة ب PROیقوم ، س ٢٠١٤قبل نهایة عام  اإلیداعالتحسینات في نظام فیما یتعلق یقبل األمین العام هذه التوصیة: 
 تقییم انتقال نهائي.إجراء والجوانب الفنیة المتعلقة باستخدام منشأة لتخزین البیانات المشتركة قبل 

    ٢األولویة 
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 التوصیات السابقة لمراجع الحسابات الخارجيمتابعة   - ٨

 . :٢٠١٣في مارس  - ٢٠٤

للفترة المالیة لمراجع الحسابات الخارجي في التقریر السنوي عتبر اُ أن مقبولة عالقة، بعد  ةتوصی ١٤بقیت   -
 ؛سابقة ةتوصی ١٢أنه یمكن غلق ، ٢٠١٢

  .٢٠١٢للفترة المالیة توصیة جدیدة  ٢٩تم إصدار    -

استنادا إلى استعراض . و توصیة ٤٣متابعة ب ٢٠١٤مارس أن یقوم في الخارجي الحسابات مراجع كان على ولذلك  - ٢٠٥
 الخارجي:لحسابات ا مراجع

في ، ال تزال واحدة معلقة ٢٠١٣مارس في ولم تنفذ  ٢٠٠٩في عام صدرت التي من بین التوصیات الثالث  -
 ؛٢٠١٤مارس 

لم تنفذ إال جزئیا فقط بحلول  ،٢٠١٣مارس وبقیت دون تنفیذ في  ،٢٠١٠في عام صدرت توصیة واحدة هناك  -
 ؛٢٠١٤مارس 

مفتوحة: أربع منها ، ال تزال ٢٠١٣ولم تنفذ بحلول مارس عام  ٢٠١١في عام صدرت توصیات  ١٠من بین  -
 .تنفیذها جار واحدة لم تنفذ ولكنو جزئیا،  تفذنثالث 

التي  أما، ٢٠١١التي قبلت في عام توصیات فعال من ال٪  ٦٠یذ تم تنفالحسابات الخارجي،  مراجعالستعراض ووفقا  - ٢٠٦
المنظمة رفضت قد تحقیق هذا الهدف. و هو ما یبین عزم ایكاو على ، و تنفیذها جار ٪ ولكن٢٤فتبلغ لم یتم تنفیذها 

م تنفیذهما فقد تمتأخرات االشتراكات المقررة، تتعلقان ب، این منهت: ولكن اثن٢٠١٢أربع توصیات من عام في البدایة 
 ٪ من التوصیات المعلقة. ٥٩غلق تم  العام هذاالعام الماضي و متابعات بین من و . هماعلى الرغم من رفضفیما بعد 

والخدمات،  اإلداریة الشوؤن إدارةو، وهي فرع المالیة، معنیة بشكل رئیسيأو فروع  إداراتثالثة هناك المنظمة، في  - ٢٠٧
 وكلها تنتمي إلى المقر:، الداخلیة والمراجعة التقییم مكتبو

توصیة ، ولكن  ١٥بمجموع بالتوصیات حیث أنها معنیة الفروع المعنیة أكثر  يه والخدمات اإلداریة الشوؤن إدارةو -  
خالل ها بصورة مرضیة : تم تنفیذ ما یقرب من نصف٢٠١٢ین فقط قبل عام تاثن إصدار، تم ذه التوصیاتمن بین ه

 معلقة؛ من أصل ثمانٍ توصیات خمس تنفیذ  ريیج، و ٢٠١٣عام لالفترة المالیة 

 .٢٠١٢منها صدرت قبل عام  ، سبعٌ ٢٠١٣توصیة خالل الفترة المالیة عام  ١٤لتعامل مع على فرع المالیة اكان  -
 ما یقرب من ثلثي توصیاته المعلقة؛فرع المالیة  وخالل هذه الفترة، أغلق

 ین.ت، لم یتم تنفیذ اثنالداخلیة والمراجعة التقییممكتب التي تقع على عاتق من بین التوصیات الخمس  -

وهي تقف على الخارجي. الحسابات مراجع استعراض المتابعة الذي قام به األرقام السابقة فكرة عامة عن  عطيت - ٢٠٨
عملیة البدء في قبل الحسابات الخارجي لمراجع وجهة النظر التي أعرب عنها المراجع الداخلي طرفي نقیض مع 

توصیة  ٢٠ال تزال الحسابات الخارجي انه  مراجعبینما یرى توصیة معلقة،  ١١أن هناك وترى األمانة  ستعراض.اال
ما تقدمه المكاتب والفروع من عتمد بالكامل على یفي حقیقة أن مكتب تقییم البرامج تفسیرا لها جد الفجوة وتمعلقة. 

 .داعمةأدلة و/أو وثائق عن الحسابات الخارجي على األقل سأل مراجع ، في حین یفسیرمعلومات وت
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على وجه الخصوص، یمكن للمرء و تحسین مجاالت مختلفة: لالیكاو  الخارجيالحسابات  تنفیذ توصیات مراجع أتاح - ٢٠٩
استبدال و وذلك بفضل الحد من عدد األهداف االستراتیجیة، السنوات الثالث تبسیط في عرض میزانیة الأن یالحظ 

أنشطة المركز وذلك بفضل تحدید كافة الموارد  يم فكتحتم تحسین الو . ةفیوظ ٢٥المعقد ب البرامج/المشاریع هیكل 
فیما یتعلق بتوظیف ال سیما ، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتوالنفقات ذات الصلة، وٕالى ترشید مخاطر 

 .األوراق توسع كبیر في التخلي عن استخدامالفترة أیضا بمیزت تو . االستشاریین

لكن أیضا تكالیف األجور، و تحكم في توصیات المعلقة، ینبغي توجیه الجهود الرئیسیة نحو التحلیل والالوفیما یتعلق ب - ٢١٠
 منشورات.تحقیق تحسینات في مجال ال. ومن المتوقع أیضا الفوریین والتحریریین والمترجمین من أجل ترشید إدارة

 

  
  
  
  
  
  
  

 شكر وتقدیر  -٩

ما قدموه من دعم ومساعدة ع خالص تقدیره لألمین العام وموظفیهأن یعبر عن الخارجي الحسابات یود مراجع   - ٢١١
 أثناء عملیة المراجعة.

 

  التدقیق ختام مالحظات 

مجموعه ما ، قدم  ٢٠١٤-٢٠٠٨السنوات  ان، تغطیلمراجع الحسابات الخارجيخالل والیتین  :١٧ االستنتاج رقم
 .مفتوحة 35، تهفي نهایة والیبقیت منها، المجلس،  هاقبل ١٧١، منها ةتوصی ١٨١

وتعد المجلس. التي قبلها استكمال تنفیذ جمیع التوصیات  هاوفروعإیكاو مكاتب على یجب  :١٧ التوصیة رقم
 الخارجي المقبل.الحسابات من والیة مراجع  امتابعتها جزء

 یقبل األمین العام هذه التوصیة

 ٢األولویة 
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  رأي المراجع الخارجي للحسابات (األصلي) —الملحق األول 
  
  

  الرئیس األول : 
  

   ٢٠١٤مارس  ٣١باریس 
  

  إلى الجمعیة العمومیة 
  الدوليلمنظمة الطیران المدني 

  
  ٣١في شهرا المنتهیة  ١٢ال)، لفترة اإلیكاوالبیانات المالیة لمنظمة الطیران المدني الدولي (عكفنا على مراجعة لقد 

بیان و ، وبیان األداء المالي، ٢٠١٣دیسمبر  ٣١إلى غایة . وتشمل هذه البیانات المالیة بیان المركز المالي ٢٠١٣دیسمبر 
  ٣١في للفترة المنتهیة  ةالفعلیالمبالغ یان التدفقات النقدیة، وبیان المقارنة بین المیزانیة و التغیرات في صافي األصول، وب

الجداول التي ُكشف عنها بعد بما في ذلك ملخص لمبادئ المحاسبة وغیرها من المعلومات. و  ،حظاتمال، و ٢٠١٣دیسمبر 
لم تخضع لیست أجزاء من البیانات المالیة و  الصنادیق،المركز المالي وبیان أداء عرض التي تتلك بما في ذلك المالحظات، 

  .للتدقیق
  

یتولى یكاو، بالمادة الثانیة عشرة من النظام المالي لإلعمال و  ،من اتفاقیة شیكاغو ٦١ام للمادة وفي نطاق اإلطار الع
. وتشمل هذه لقطاع العامفي امعاییر المحاسبیة الدولیة للالمالیة وعرضھا وفقا ة إعداد البیانات یمسؤوللمنظمة األمین العام ل

إجراءات الرقابة الداخلیة لكفالة إعداد بیانات مالیة خالیة من األخطاء الجوھریة، سواء بسبب غش أو خطأ، المسؤولیة وضع 

  الظروف.ق معقولة مكیفة وفوتشمل هذه المسؤولیة أیضا تحدید تقدیرات محاسبیة  ورصدھا وعرضھا بالشكل الصحیح.
  

وقد أجرینا تدقیقنا وفقا للمعاییر . عملیة التدقیقهذه البیانات المالیة استنادا إلى بشأن رأي المسؤولیتنا إبداء وتقتضي 
الدولیة المتعلقة بمراجعة الحسابات، وهي المعاییر التي تستلزم امتثالنا للمتطلبات األخالقیة والتخطیط إلجراء عملیة التدقیق 

  أكد بقدر معقول من خلو البیانات المالیة من األخطاء الجوهریة.وأدائها للت
  

وتنطوي مراجعة الحسابات على القیام ببعض اإلجراءات للحصول على أدلةتدقیق تتعلق بالمبالغ واإلقرارات المدونة 
م احتماالت وجود أخطاء في البیانات المالیة. ویستند وضع اإلجراءات إلى الرأي المهني لمراجع الحسابات، بما في ذلك تقیی

جوهریة في البیانات المالیة، سواء بسبب الغش أو الخطأ. ولدى تقییم تلك االحتماالت، ینظر المراجع في الرقابة الداخلیة 
المعتمدة في إعداِد البیانات المالیة وعرِضها بالشكل الصحیح، وذلك من أجل وضع إجراءات تدقیق تناسب الظروف القائمة، 

إبداء رأي بشأن مدى فعالیة الرقابة الداخلیة. وتتضمن أیضا عملیة تدقیق تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة ولیس بغرض 
  المستعملة وعرِض البیانات المالیة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة الهامة.

  
  فِّر أساسا معقوال إلبداء رأینا.ونعتقد أن األدلة المستمدة من مراجعة الحسابات التي أجریناھا كافیة ومالئمة لتُو
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فضال ، ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في یكاو لإلتَعرض بصورة نزیھة الوضع المالي  إن البیانات المالیةف، مراجعتنابناء على و 

دیسمبر  ٣١شهرا المنتهیة في االثني عشر الفعلیة لفترة المبالغ عن األداء المالي، والتدفق النقدي والمقارنة بین المیزانیة و 
  .للقطاع العام وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة ٢٠١٣

  (توقیع)
  دیدییه میغو
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  متابعة التوصیات —الملحق الثاني 

  
  ٢٠١٤مارس  ٣٧تحدیث  –حالة توصیات مراجع الحسابات الخارجي  –إیكاو 

  
المكتب   األولویة   رقم التوصیة  العنوان

  المسؤول
  منفذة  اإلجراء المتخذ  تعلیقات اإلدارة  التوصیة

  (موقف االیكاو)
آخر إجراء (موقف 

  االیكاو)
التاریخ المستهدف 

  عدلاألصلي/الم
  منفذة

  (موقف المراجع)
جواب المراجع  –تعلیقات االیكاو   أخر إجراء (موقف المراجع)

  الخارجي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التقریر 
السنوي 
لمراجع 
الحسا
بات 
الخارج

ي 
للعام 
٢٠١٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

EA/Rep/2010 
  ٤التوصیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نطبقتال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرع المالیة

  
  
  
  
  
  
  

 عند تقدیم افتراضات
المتعلقة میزانیة ال
المناصب الثابتة إلى ب

المجلس على األمین 
العام أن یشیر إلى 
المناصب الفعلیة التي 
تقیَّد في المیزانیة 

  .العادیة

  
  
  
  
  
  
  

فرع مسؤول سیقدم 
المالیة مستقبال في 
المیزانیة مؤشرا على 

الموظفین مقارنة تعداد 
المقید في تعداد بال

   .المیزانیة

  
  
  
  
  
  
  

لومات یشمل مع
تعداد عن ال

الحقیقي للموظفین 
في میزانیة فترة 

٢٠١٦- ٢٠١٤.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  

جزء وهو  تم تقدیمه
من المیزانیة لفترة 

. ٢٠١٦إلى  ٢٠١٤
انظر ورقة العمل 

C/WP/14032 

    
  
  
  
  
  
  
  

  جزئیا

  
تشیر ورقة العمل 

C/WP/14032   
)، ١٣٨(ص  ٣في الملحق  

بشأن  ٤في الجدول 
تمدة لفترة التخصیصات المع

٢٠١٣-٢٠١٢- ٢٠١١ 
-٢٠١٤تقدیرات لفترة الو 

بآالف  ٢٠١٦- ٢٠١٥
میز تالدوالرات الكندیة حیث 

بین الفئة الفنیة وفئة الخدمات 
إلى  ٥العامة. ویشیر الجدول 

المناصب من الفئة الفنیة عدد 
كتلة وفئة الخدمات العامة لكل 

 ٢٠١٣من المكاتب لعام 
، ولكن ٢٠١٦والتقدیرات لعام 

 ٣إلى ١سوم البیانیة من الر 
) التي ١٤٩إلى  ١٤٧(ص 

تبین هیكل المناصب (فئة 
، ... وفئة ٢من الدرجة المدیر 
، وفئة ١من الدرجةمدیر 

من الدرجة الخدمات العامة 
من ... وفئة الخدمات العامة ٧

...) لیست متاحة ٦الدرجة 
وال  ٢٠١٣عام بالنسبة إلى 

. ومن ثم ٢٠١١وال  ٢٠١٢
لمیزانیة فإن افتراضات ا

المتعلقة بإنشاء المناصب لم 
  .ةة جزئییشفافمنح سوى تُ 

في  ٥لحق من الم ٥الجدول یعرض 
ورقة عمل المیزانیة 

)CWP/14032 والوثیقة الختامیة (
)١٠٠٣٠ DOC مقارنة بین (

(أي  ٢٠١٦و ٢٠١٣مناصب عام 
أكثر ، وهو ما یعد )المناصبحركة 

أهمیة من مجرد تقدیم معلومات 
في أعوام تعداد الن عمفصلة 
أثناء و . ٢٠١٣-٢٠١٢- ٢٠١١

كان قد تم عملیة إعداد المیزانیة، 
بالفعل تقدیم تعداد الموطفین في فترة 

وغیره من المعلومات  ٢٠١٣- ٢٠١١
إلى األجهزة الرئاسیة، على النحو 

هذه المعلومات لم  لكن، و المطلوب
بما المیزانیة النهائیة ائق درج في وثتُ 

عد ذات صلة هذه الوثائق لم تأن 
هامة ألوراق عمل میزانیة فترة ال و 

وثیقة ال لو  ٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤
 ). DOC 10030المیزانیة النهائیة (

وجود هیكل  :رأي مراجع الحسابات
  للمناصب أمر ضروري.

ال تغییر في موقف مراجع الحسابات 
    الخارجي.

  
  
  
  
  
  
  
  



٦٣ 

  
  
  
  
  
  
  
  

التقریر 
السنوي 
لمراجع 
الحسا
بات 
الخارج

ي 
للعام 
٢٠١١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

EA/Rep/2011 
 

  ٢التوصیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نطبقتال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرع المالیة

یجب اتباع نهج أكثر 
وشفافیة مة اصر 

إلعداد میزانیة فترة 
الثالث سنوات 

٢٠١٦- ٢٠١٤ .
 - : ویشمل هذا األمر

شامل بتحدید (أ) البدء 
الذي النشاط نطاق ل

المیزانیة تغطیه 
لموارد األخرى لو 

نصبة ن األالمتاحة م
عدم ) ب(؛ المقررة

وضع أي قاعدة 
الحقیقي  نموتقییدیة لل

في تقدیرات المیزانیة 
إلى غایة االنتهاء من 
الخطوة األولى 
وتطبیقها فقط على 
األنصبة المقررة على 
الدول األعضاء، بما 
أن الموارد األخرى 

  متغیرة بطبیعتها.

  
 یةهذه التوصیة عقالن

على المجلس طلع سنُ و 
الحسابات اجع آراء مر 

لالسترشاد بها الخارجي 
في عملیة اتخاذ القرار 
أثناء المناقشات المتعلقة 

) ١( ه، أي أنبالمیزانیة
ینبغي االتفاق على 
األنشطة التي تشملها 
المیزانیة كخطوة أولى 

) ٢؛ (التخاذ القرار
نمو المبدأ ینبغي تطبیق 

الحقیقي الصفري فقط 
الدول أنصبة على 

ى علاألعضاء ولیس 
) ٣حجم المیزانیة؛ و(

تحدید حجم  حالَ 
الدول نصبة أالمیزانیة و 
ینبغي تحدید األعضاء 

لإلیرادات مصادر أخرى 
  لسد العجز في المیزانیة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مشروع  تقدیم
المیزانیة المقترحة 

- ٢٠١٤لفترة 
لجنة إلى  ٢٠١٦

المالیة والمجلس 
مراعاة مع 

توصیات مراجع 
الحسابات 
  الخارجي.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

هذا هو النهج المعتمد 
لفترة الثالث سنوات 

  .القادمة

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزئیا

  
  
  
  
  

-Cتبعا لورقة العمل 

WP/13899 ٣، النقطة 
)P1 ( ٩) والنقطةP2 ،(قد ف

 نموتم اختیار سیناریو ال
ر یقر تالصفري أوال، ثم تم 
القیام األنشطة: لذلك تم 

  عملیة عكس توصیاتنا.بال
مكن تنفیذ هذه لم یعد من الم

التوصیة قبل فترة الثالث 
  .٢٠١٩- ٢٠١٧سنوات 

  
  
  

اء ضعنا أعطلَ فقد َأكما هو مبین، 
 آراء مراجعيعلى المجلس 
المتبع في إعداد نهج وال. الحسابات

 أرادهالنهج الذي المیزانیة هو 
 في نهایة المطاف.  هوما قرر المجلس 

تعلیق  :رأي مراجع الحسابات
 ،صر جدیدةعناب يأت یال االیطاو

لذلك ال تغییر في موقف مراجع 
  الحسابات الخارجي.
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التقریر 
السنوي 
لمراجع 

الحسابات 
الخارجي 

للعام 
٢٠١١  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

EA/Rep/2011 
 

  ٦التوصیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال 
  تنطبق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرع المالیة

نسبة إلى النظر ب
المیزانیة التي 

نولوجیا تك هاتشكل
المعلومات 

واالتصاالت اآلن 
(أي االیكاو في 

في  ١١,٥حوالي 
المائة من المیزانیة 
العادیة للمنظمة)، 

عند ینبغي لالیكاو 
إعداد المیزانیة لفترة 
الثالث سنوات 
القادمة تنفیذ نظام 
میزانیة ومحاسبة 

تتبع أكثر من مكن ی
دقة وموثوقیة 

جمیع نفقات ل
تكنولوجیا 

المعلومات 
تصاالت التي واال

یتكبدها أي هیكل 
(تكنولوجیا 
المعلومات 

وٕادارة  واالتصاالت،
، المالحة الجویة
 ،وٕادارة النقل الجوي
، وفرع المالیة

والمكاتب اإلقلیمیة، 
  الخ).

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سیتم تعزیز استخدام 
الحسابات التي 
أنشئت خصیصا 
لنفقات تكنولوجیا 

نظام المعلومات في 
  ."أغریسو"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تنفیذ نظام 
میزانیة 

یمكن ومحاسبة 
تتبع أكثر من 

دقة وموثوقیة 
جمیع النفقات ل

تكنولوجیا 
المعلومات في 

  المنظمة.كامل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جمیع نفقات 
األجهزة والبرمجیات 
یمكن استخالصها 

نظام من 
ال و . "أغریسو"
ن و عتبر المبرمجی

الفنیة مكاتب في ال
موارد من 

ولوجیا تكن
المعلومات 

 واالتصاالت.

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

نشئت حسابات منفصلة أ
ولنفقات جهزة لنفقات األ

نظام في البرمجیات 
بحیث یمكن  "أغریسو"

ما یقابل ذلك من تحدید 
المنظمة. كل في  نفقات

ال تزال بعض نفقات و 
تكنولوجیا المعلومات 

في مّقیدة واالتصاالت 
ألنها و حسابات أخرى. 

مرتبطة و قلیلة، ات نفق
في ممارسات فردیة ال ب
زال حاجة إلى تغییر. ت
القواعد فرُع المالیة بر ذكِّ وی

عندما یتم تحدید مثل هذه 
الحالة. ومع ذلك تم تنفیذ 

  هذه التوصیة.
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التقریر 
السنوي 
لمراجع 

الحسابات 
الخارجي 

للعام 
٢٠١١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

EA/Rep/2011 
  ١١التوصیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال 
  نطبقت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرع المالیة

ینبغي تبسیط هیكل 
بقدر  المیزانیة

بینما یتم ، كبیر
االمتثال للوائح 
المالیة، عن طریق 
ضمان أن یتم 
  تقلیل عدد البرامج/

المشاریع إلى الحد 
الذي یتفق األدنى 

اللوائح المالیة و 
(المادة الرابعة) 

تجنب تخصیص بو 
لى نفس البرنامج إ

قدر  عدة أقسام
. أما اإلمكان

إلى بالنسبة 
نظرا فلمشاریع، ا
ترتبط إلى كونها ل

دارة باإلحد كبیر 
ذات المستوى 

لبرامج لالمنخفض 
بالتالي التي یجب و 

أن تحتفظ بدرجة 
معینة من المرونة، 

كشف أال یُ ینبغي 
عنها في وثیقة 

التي  المیزانیة
قتصر تأن  ینبغي 

على تقدیم قائمة 
والنتائج النتائج 

المتوقعة لكل 
برنامج خالل فترة 

  الثالث سنوات.

  
  
  
  
  
  
  
  

سیتم تعدیل هیكل 
لسنوات امیزانیة 

الثالث القادمة 
السعي إلى الحصول و 

مجلس. على موافقة ال
 األهدافتراعي و 

االستراتیجیة المقترحة 
المیزانیة نموذج و 
كل هدف مة مه

استراتیجي، بدال من 
البرامج، وٕادراج 

لمعالم امخرجات/ال
إذاك حل تالتي س

المسألة التي أثیرت 
بشأن مؤشرات 

  األداء.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعدیل عرض 
فترة میزانیة 

٢٠١٦-٢٠١٤ 
لتخصیص 

األموال حسب 
الوظیفة ولیس 

  البرنامج.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  

لقد تم تبسیط 
بمقتضى المیزانیة 

-C ورقة العمل
WP/13692 . تم و
برامج. إلغاء 

زانیة وستعرض المی
لفترة الثالث سنوات 

حسب القادمة 
لیس وظائف و ال

البرامج. حسب 
سیكون هناك حد و 

 ٢٥أقصى قدره 
لكل  (خمٌس  یفةوظ

هدف استراتیجي) 
من شأنها أن  -

تكون أقل من 
في  ٣٧البرامج ال
-٢٠١١میزانیة 

حل سی. و ٢٠١٣
الفجوة هذا مشلكة 

بین عرض المیزانیة 
األنشطة بین و 

اد قد تم إیر الفعلیة. و 
في هذه التغییرات 

ورقة عمل أحدث 
C/WP/14032. 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزئیا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-Cورقة العمل وفقا ل
WP/14032جري، ی 

تنظیم مقترح المیزانیة 
بفعالیة في إطار خمسة 

حیث أهداف استراتیجیة، 
كل هدف في إطار یحدَّد 

الخمس نفس المهام 
، العامة تجاه والسیاسةاال(

والتحلیل)  ،فیذوالتن ،والرصد
المتعلقة باألنشطة 

األنشطة حدَّد تُ و الرئیسیة. 
التي یستثنى منها الرئیسیة 
مؤشر األداء و ، الُمخرج

الرئیسي والهدف لكل 
یكون وظیفة. وبالتالي 

تضح وت تبسیط فعاالال
  النتائج المتوقعة. 

  الكامل.بتوصیة التم تنفیذ 

    

  



٦٦ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

التقریر 
السنوي 
لمراجع 
بات الحسا

الخارجي 
للعام 
٢٠١١  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

EA/Rep/2011 
  ١٢التوصیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال 
  نطبقت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرع المالیة

  
  

عملیة كجزء من 
تبسیط الموصى ال

بها في المالحظة 
السابقة لصیاغة 
المیزانیة لفترة 
الثالث سنوات 
المقبلة، ینبغي أن 

إدارة تشمل أنشطة 
المالحة الجویة أقل 

 البرامج/المشاریع
هداف األضمن 

ثالثة الاالستراتیجیة 
الحالیة وذلك 
لتقلیص الفجوة بین 
عرض المیزانیة 

األنشطة  بینو 
  الفعلیة.

  
  
  

المیزانیة بما أن 
فترة المقترحة ل

٢٠١٦-٢٠١٤ 
على أساس كون تس
هذا فإن وظائف، ال
الفجوة مشكلة حل یس

بین عرض المیزانیة 
األنشطة  بینو 

ویسمح الفعلیة. 
اإلطار الجدید 

إدارة المقترح لمیزانیة 
مكتب المالحة 

دارة النقل إ و  الجویة
تضمن الجوي لت

بشكل صحیح جمیع 
أنشطتها في 

  المیزانیة.

  
  
  
  
  
  
  
  

تعدیل عرض 
لفترة المیزانیة 

٢٠١٦-٢٠١٤ 
تخصیص ل

األموال حسب 
الوظیفة ولیس 

  البرنامج.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  

مقترح لقد تم تبسیط 
بمقتضى المیزانیة 

-C ورقة العمل

WP/13692 . تم و
برامج. إلغاء 

وستعرض المیزانیة 
لفترة الثالث سنوات 

حسب القادمة 
یس لوظائف و ال

البرامج. حسب 
سیكون هناك حد و 

 ٢٥أقصى قدره 
لكل  (خمٌس  یفةوظ

 -هدف استراتیجي) 
من شأنها أن تكون 

البرامج أقل من 
في میزانیة  ٣٧ال

٢٠١٣-٢٠١١ .
هذا مشلكة حل سیو 

الفجوة بین عرض 
بین لمیزانیة و ا

 األنشطة الفعلیة.

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزئیا

  
  
  

على تعلیق الباإلضافة إلى 
، ٢٠١١لعام  ١١التوصیة 

فإن الهدف االستراتیجي 
لمالحة الجویة "كفاءة ا

نشطة مثل األیفعالیتها" و 
وظائف  ٥موزعة على ال

أو ثالثة، أو ما هدفین في 
ورقة ( اهدف ١٣مجموعه 

 C -WP / 14032 العمل
یتم و ). ٣٩إلى  ٣٤ص ، 
-٢٠١٤میزانیة حدید ت

من واحدة كل ل ٢٠١٦
لمالحة "كفاءة اوظائف 
فعالیتها" الخمس الجویة و 
من ورقة العمل  ٨في ص 

.(C-WP/14032)   
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التقریر 
السنوي 
لمراجع 

الحسابات 
الخارجي 

للعام 
٢٠١١  
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  ١٣ التوصیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال 
  بقنطت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرع المالیة

  
  
  
  
  

عند إعداد المیزانیة 
لفترة الثالث سنوات 
القادمة، ونظرا 

 كبیرةالنسبة لل
للموظفین الفنیین 

في  ین"غیر المدرج
ال بد من  "المیزانیة
أكثر دقة توقع 

لتعداد وشفافیة 
 المتاحالموظفین 

ام فعال ألداء مه
  المنظمة.تها جبرمَ 

  
أصبحت بعض 

حالیة األنشطة ال
موارد لنظرا  ةممكن

من خارج المیزانیة. 
الموارد وتشمل هذه 

كمیة كبیرة من موارد 
"اطوعیة" مثل 
الموظفین المعارین، 
واالعتماد على 
"، "األموال المرحلة

وكالهما ال یمكن 
التنبؤ به حقا في 
الوقت الذي وضعت 

سیتم و المیزانیة . فیه 
شبكة لتقریر  وضع

تبادل المعارف في 
 )IKSNو (اإلیكا

لتوفیر قدر خصیصا 
أكبر من الشفافیة في 

الموعد و هذه المسألة. 
المستهدف المتوقع 
هو نهایة الربع 
الثالث من عام 

ستتواصل و . ٢٠١٢
الممارسة الحالیة 
المتمثلة في بما في 
إدراج خط 

/استعانة ة"استشار 
بمصادر خارجیة" 
لكل برنامج في 

  المیزانیة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقریر وضع 
ادل شبكة تب

المعارف في 
اإلیكاو 

لتوفیر خصیصا 
قدر أكبر من 

بشأن الشفافیة 
الموظفین 

ن أو المعاری
دون مقابل. ب
ٕادارج و 
/ ةستشار اال

االستعانة 
بمصادر 

خارجیة لكل 
برنامج في 

  المیزانیة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تفاصیل تم تقدیم 
دون بالموظفین عن 

مقابل إلى أعضاء 
یجري و  ،مجلسال

ا اآلن على نشره
منذ و . هموقع

اعتماد الشكل 
فترة الجدید لمیزانیة 

٢٠١٦-٢٠١٤ ،
كون هناك حاجة ست

 إلى تعدیل تقریر
شبكة تبادل 
المعارف في 

وفقا لذلك اإلیكاو 
وسُیضم تقریر 

المكیف شبكة ال
لموظفین بشأن ا
أو الذین المعارین 
دون مقابل یقدمون 

تلك التعدیالت، إلى 
نشر ما حل محل یل

لموقع على ا
 اإللكتروني.

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزئیا

المعلومات عن الموظفین 
دون مقابل الذین یقدمون 

المرفوعة إلى أعضاء 
مجلس من خالل إلى ال

جدول عدد الموظفین 
المقدمین دون مقابل في 
كل مكتب من المكاتب 
(مكتب األمین العام، 
إدارة الشؤون اإلداریة 
والخدمات، وٕادارة 

وٕادارة  ،المالحة الجویة
دارة وإ ، النقل الجوي
ي، وٕادارة التعاون الفن

) لعام المكاتب اإلقلیمیة
ولم یتم تقدیم .  ٢٠١٢
إلى حد  ٢٠١٣العام 
مراجعة تقریر و . اآلن

في شبكة تبادل المعارف 
في عام  ةالمتوقع اإلیكاو
ال تشمل  ٢٠١٤

الموظفین دون مقابل 
األمر یكون سولكن 
 ٢٠١٥في عام كذلك 

ولم . دیرعلى أقصى تق
معلومات عن یتم تقدیم 

الموظفین المقدمین دون 
مقابل (على سبیل المثال 

من أجل  مدة العقود)عن 
   التوقع.
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  ١٥التوصیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال 
  نطبقت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرع المالیة

 ،ن المستحسن أنهم
دعمه قتراح ال تبعا

، ینبغي األمین العام
للمجلس اعتماد 
صیاغة النظام 
المالي الذي یلغي 
كل الغموض بشأن 

المعامالت 
المخصصة 

إما للصندوق، 
أو كمقبوضات 

بشكل و . المدفوعات
أعم، ینبغي 
للمجلس أن یطلب 
من األمین العام 

وثیقة موجزة إعداد 
تحدد بوضوح 

األهداف 
یاسات والقواعد والس

لتخصیص 
األنشطة إلى 
للصندوق الفرعي 

  .لتحقیق اإلیرادات

  
  
  
  
  
  
  
  

القواعد المالیة لیست 
شاملة وال یمكن أن 

ضم تكون شاملة لت
كل فرصة عمل 

في  تتوفرمحتملة قد 
المستقبل. ومع ذلك، 

ح أن قائمة ضسیت
األنشطة تعد 

 تمؤشرات فقط ولیس
وضع شاملة. وسیتم 

ریة التعلیمات اإلدا
، لوحدة در اإلیرادات

التي ستشمل أیضا 
المبادئ التوجیهیة 
 .المحاسبیة للصندوق

  
  
  
  
  
  
  
  

مراجعة القواعد 
المالیة لتوضیح 
طبیعة نشاطات  

الصندوق 
الفرعي لتحقیق 

اإلیرادات. 
واستكمال 
التعلیمات 
اإلداریة 
والمبادئ 
التوجیهیة 
المحاسبیة 
  .الخاصة به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
م تعدیل القاعدة ت

إلزالة  ١-١٠٦
الغموض. وتم 
وضع التعلیمات 
اإلداریة المتعلقة 
بوحدة در 

 .اإلیرادات

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزئیا

  
  
  
  
  
  
  

القاعدة تعدیل یؤد لم 
إلى تغییر  ١-١٠٦

قائمة المداخیل الممكنة، 
لكنه أضاف أن هذه 
القائمة لیست حصریة. 

اإلجراءات العامة وتقدم 
ر المتعلقة بوحدة د

المعتمدة في  اإلیرادات
تعلیمات  ٢٠١٣ینایر 

مفصلة بما في ذلك 
استخدام تعلیمات بشأن 

  الموارد.
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  ١التوصیة 
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  فرع المالیة

  
في مثل هذا 

فمن  یاق،الس
قع المعقول تو 

المدفوعات  لیتمو 
 بإنشاء ةیالمستقبل

محددة  لیأداة تمو 
التعاقد  مكنی(و 

بشأنها مع الخارج 
  ادارتها داخل◌ٕ و

األمم  منظمة
المتحدة) وهذه 

أن تستخدم  مكنی
إضافة إلى 

  اشتراكات الدول
األعضاء للوفاء 

  بهذا االلتزام.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ُقبلت. ال بد من 
متاابعة هذه المسألة 

مم على مستوى األ
 المتحدة..

  
  

اآلن. ال شيء 
تتم مناقشة 

التأمین تمویل 
الصحي 

للموظفین بعد 
انتهاء الخدمة 
على مستوى 
األمم المتحدة 

تجاوز تحیث 
االستحقاقات 

الشاملة لهذا 
 ٥التأمین 

مالیین دوالر 
مع أمریكي 

في  ٢٠نسبة 
المائة تقریبا 

سبل ممولة. و 
ووسائل تمویل 
جزء من 

ستحقاقات اال
مار هي لالستثو 

قید النظر على 
مستوى األمم 

المتحدة 
وستنظر االیكاو 

في أي باهتمام 
أممي نهج 

مقترح.  عالمي
بلغ مجلس وقد أُ 

مستوى االیكاو ب
االستحقاقات 

والوسائل 
الممكنة لتمویل 

  .هاجزء من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
بلغ المجلس بشكل أُ 

 مسألة،هذه البكامل 
ولكن في ضوء 

قرر  المیزانیة،قیود 
عدم تمویل هذه 

في االستحقاقات 
. اليالوقت الح

یمكن ال وبالتالي 
األمانة أي أن تتخذ 

 .حالیاإجراء آخر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ال

  
  
  
  

كانت االیكاو قد رفضت 
التوصیة في واقع هذه 

، ٢٠١٣في عام و األمر. 
جدیدة الحظنا زیادة كبیرة 

في استحقاقات الموظفین 
ملیون  ١٢,٨مقدار ب

. ونتیجة ديدوالر كن
مراجع قدم لذلك ی

الخارجي الحسابات 
توصیة مماثلة في تقریر 

لمراجعة  ٢٠١٣
المرفوع إلى الحسابات 

  .المجلس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

موقف االیكاو هو نفسه. ال یزال 
الزیادة الكبیرة بوسیتم إبالغ مجلس 

  .ینالموظفاستحقاقات في 
 :مراجع الحسابات الخارجيرأي 

ناصر عتعلیق االیكاو ال یأتي ب
جدیدة لذلك ال تغییر في موقف 

  مراجع.ال
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  فرع المالیة

  
إن االتجاه نحو 
االنخفاض في 

 یاطیاتاحت
الصندوق الفرعي 

 اإلیرادات یقلتحق
طة فضال عن خ

أعمال هذا النشاط 
أن تؤخذ في  یجب

  عنداالعتبار 
 راتیتقداشتقاق 

من  التیالتحو 
أرقام الفائض في 

  الصندوق الفرعي
التي  -٢٠١٦.

في  ستدخل
 یةالثالث یزانیةالم

  للفترة
٢٠١٦-٢٠١٤.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . بلتقُ 
  ٢٠١٣یونیو  

  
  
  
  
  
  
مراعاة تم تس
تجاه اال
تناقص في مال

احتیاطیات 
الصندوق 

لتحقیق  الفرعي
اإلیردات 

وغیرها من 
العوامل ذات 
الصلة في 
تقدیر اإلیرادات 

الصافیة 
لصندوق ل

 هوالتحویالت من
المیزانیة إلى 

العادیة لمیزانیة 
الثالث سنوات 

  المقبلة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  

مساهمة أخذت 
الصندوق الفرعي 
لتحقیق اإلیرادات 

ملیون  ١٥,٢بمبلغ 
دوالر كندي في 

 یةنامجمیزانیة البر ال
لفترة الثالث  ةالعادی

-٢٠١٤سنوات 
خطة عمل  ٢٠١٦

ومستوى 
احتیاطیات 

صندوق وكذلك ال
اتجاه اإلیرادات 
الحالیة بعین 

  االعتبار.

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  

الصندوق الفرعي أعد 
خطة لتحقیق اإلیرادات 

توصیة تبعا لعمل 
الحسابات مراجعة 

كانت النتیجة و  ،الخارجیة
أرباحا  ٢٠١٣في عام 

ملیون دوالر  ٠,٢بمقدار 
بعد تمویل المیزانیة كندي 

العادیة وفقا لتوقعات فترة 
-٢٠١٤الثالث سنوات 

٢٠١٦.  
تم تطبیق التوصیة 

  ل.بالكام
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  ٣ التوصیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرع المالیة

  
  
  
  
  

 یطلبأن  ینبغي
 ینالمجلس من األم

المجلس  دیالعام تزو 
 عطيیبملخص 

 عیجم لیتفاص
في  راتییالتغ
 راتیالتقد

والمخصصات التي 
 تؤثر في صافي

 ةیزانیم نتیجة
التعاون الفني على 
أساس سنوي. 

لهذا  نبغيیو 
  الملخص أن

بوضوح  ظهری
إسهام  ةیفیك
في  ةیادالع ةیزانیالم
أنشطة  لیتمو 

  الفني. التعاون

یختلف لم تُقبل. 
األمین العام مع 
االستنتاج والتوصیة: 

ینفي بشدة حقیقة  فهو
أن المیزانیة العادیة 

ء تمویل جز یمكنها 
نشطة التعاون من أ

أن عتبر یني و فال
صندوق میزانیة 

تكالیف العمیات 
 التشغیلیة واإلداریة
وتوقعات منتصف 

ومات ستتیح معلالعام 
في و مجلس. فیة للكا

رأي المراجع 
یمكن تحلیل الخارجي 

نقل خمسة من تكلفة 
 ینقلیمیالمسؤولین اإل

صندوق تكالیف من 
العمیات التشغیلیة 

تكلفة إلى  واإلداریة
على المیزانیة العادیة 

تمویل جزئي أناه 
ألنشطة التعاون 

من المیزانیة لفني ا
باإلضافة و  العادیة.

یرى إلى ذلك، 
أن جع الخارجي المرا

المعلومات المقدمة 
إلى المجلس غیر 
كافیة في هذه 

نتیجة و المرحلة. 
وصي یلذلك، 

بأن المراجع الخارجي 
یقوم األمین العام 

 تحلیل مفصلبإعداد 
یشرح أسباب العودة 

لصندوق  ةربحیلإلى 
تكالیف العمیات 
 التشغیلیة واإلداریة

 ٢٠١٢في عام 
  إلى المجلس.وٕارساله 

  
  

      
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ال

  
  
  
  
  

في تقاریر األمین العام 
في الحزمة التي أدرجت 

المالیة هناك بعض 
نتائج بشأن التوضیحات 

صندوق تكالیف العمیات 
. ومع التشغیلیة واإلداریة

ذلك، یرى المراجع 
الخارجي أن هذه 
المعلومات غیر كافیة 
إلعطاء صورة واضحة 

على سبیل و مجلس. لل
أن  المثال ، الحظنا

إنهاء الخدمة تكالیف 
الموظفین بالمتعلقة 

لدى صندوق العاملین 
تكالیف العمیات 

تم  التشغیلیة واإلداریة
تمویلها من المیزانیة 

  العادیة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تكلفة إنهاء خدمة تم استیعاب 
دى صندوق الموظفین العاملین ل

تكالیف العمیات التشغیلیة 
المیزانیة العادیة ألن في  واإلداریة

في إدارة ملیات إنهاء الخدمة ع
التعاون الفني وقعت من أجل 

المیزانیة الفوائض* في استیعاب 
  العادیة.

على الخارجي  راجعیحافظ الم
  ه.موقف
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  ٤ التوصیة
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  فرع المالیة

  
هذا قد یتطلب 

الوضع قیام االیكاو 
مراجعة موقفها ب

اإلعانات بشأن 
الدیون لدفع 

المعدومة 
والمشكوك في 
تحصیلها، خاصة 
إذا الحظت أي 
تحسن ملموس في 
عملیة تحصیل 
الدیون في عام 

على . و ٢٠١٣
سبیل المثال، فإن 
الدول األعضاء 
التي فقدت حقوقها 

وهو في التصویت (
 ٥,٤ما یمثل 

 مالیین دوالر كندي
 ٣١مستحقة في 

) ٢٠١٢دیسمبر 
تستفید یمكن أن 
وقد . من إعانة

أبلغنا األمین العام 
بشأن هذه المسألة 

خطابنا في 
  .اإلداري

قبل. یبقى موقف لم تُ 
في مالئما االیكاو 

هذه الظروف. كما 
هو مبین في المثال 
المذكور في النتیجة، 

التي عضو الدولة فال
في  افقد حقهت

في التصویت 
الجمعیة لیس مؤشرا 

لن  اأنهعلى واضحا 
تجاه  ابالتزاماتهتوفي 

المنظمة في 
ولم تشر المستقبل. 

أي دول أعضاء 
رسمیا عدم رغبتها 
في الوفاء بالتزاماتها. 

ال عامل آخر وهناك 
هو بد من مراعاته و 

األنصبة أن 
من المستحقة األداء 

الدول األعضاء التي 
تفاق مع لدیها ا

لتسویة االیكاو 
 هاالتزاماتها یتم خصم

على مدى فترة من 
أثر بمراعاة السنوات 

األنصبة المستحقة 
، ولكن التي األداء

في تحصیلها سیتم 
السنوات المقبلة. 

هذا الخصم، بما في و 
 إعانى واحدةذلك 

 لحساب مشكوك في
، یرقى إلى تحصیله

٪  ١٧ما یقرب من 
ألنصبة من مجموع ا

 ٣١في  المستحقة
.  ٢٠١٢دیسمبر 

ومع ذلك، فإن 
األمانة العامة 

ستنظر في لالیكاو 
مشورة المجلس بشأن 
هذه المسألة، وكذلك 
الممارسات المعتمدة 

منظمات األمم في 
المتحدة األخرى في 
حاالت مماثلة. 

تجدر اإلشارة إلى و 
أن الدول األعضاء 
سوف تضطر لدفع 

یعتبر أي مبلغ 
في تحصیله  امشكوك
یؤدي جة أنه در إلى 
  فائض سلبي.إلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

النظر في 
مجلس مشورة ال

بشأن اآلثار 
لوضع السیاسیة 
لدیون نص ل
المعدومة 
المتعلقة 

باألنصبة 
، فضال العالقة
الممارسات  عن

التي اعتمدتها 
منظمات األمم 
المتحدة األخرى 
في وضع 

  مماثل.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

یبقى موقف االیكاو 
في الظروف  ماالئم

ستتبنى نهجا  هاولكن
أكثر تحفظا مع 
تقدیر القیمة العادلة 

. مقبوضاتلل
ستحیل أنه ینعتبر و 

متى عملیا التنبؤ 
الدول التي ستقوم 

فقدت حقوقها في 
التصویت في 

متتالییتن جمعیتین 
بالدفع لالیكاو أو 

ها اتفاقا معتبرم 
على مدى فترة من 
السنین لتصفیة 

لي متأخراتها. وبالتا
سیتم تقدیر القیمة 

عند حقیقیة ال
  .مستوى الصفر

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  

بتنقیح یكاو قامت اال
في تقدیرها المحاسبي 

سجلت و  ٢٠١٣عام 
بمقدار  اإضافیخصما 

 مالیین دوالر كندي ٣,٨
تبلغ المستحقات على ل

التي الدول األعضاء 
فقدت حقوقها في 
التصویت خالل 

مومیتن الع یتینالجمعی
  . األخیرتین صفرا

تم تطبیق التوصیة 
  بالكامل. 

ومع ذلك فقد ُقدمت 
مراجعة تقریر توصیة في 

المرفوع  ٢٠١٣حسابات 
مواصلة ل مجلسإلى ال
والجهود التحصیل عملیة 

حدیث مع الرامیة إلى ال
الدول األعضاء لتوقیع 

  اتفاقات لتصفیة دیونها.
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   التوصیة
٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرع المالیة

تمثل فاتورة األجور 
في  ٨٠حوالي 

المائة من إنفاق 
 نبغيی. و ةیزانیالم

دعوة  للمجلس
األمانة العامة 
إلى  ةیواإلدارة المال

إداري  ریتقر  میتقد
 شرحی سنوي

بوضوح 
وفي  ل،یوبالتفص

 ق،یللتدق شكل قابل
 ةیسیالرئ راتییالتغ
مقارنة  الرواتب في

بالعام السابق 
بموجب أموال 
البرنامج من 

  ةیالعاد ةیزانیالم
 ةیسیالرئ واألموال

األخرى المتعلقة 
 ةیالعاد ةیزانیبالم

 ةیزانی(مثل م
  فیتكال

 ةیاإلدار  الخدمات
  ةیلیوالتشغ

الصندوق الفرعي 
 رادات،یاإل قیلتحق

  ...الخ)،
 نیالفرق ب وتطور
 ةیاسیالق فیالتكال

المستخدمة إلعداد 
  ةثیالثال ةیزانیالم

 ةیاسیالق فیوالتكال
المسجلة بالفعل 
  .على أساسا سنوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
بلت. سیقوم األمین قُ 

تقریر إعداد بالعام 
إلى  هوتقدیمسنوي 

المجلس تمشیا مع 
توصیة المراجع 

  الخارجي.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إعداد تقریر 
وتقدیمه سنوي 
مجلس الإلى 

تغییرات الشرح ی
التي كبیرة ال

طرأت على 
الرواتب مقارنة 

السنة السابقة، ب
والفروق بین 

 فیالتكال
 ةیاسیالق

 المستخدمة
 ةیزانیإلعداد الم

 ةیالثالث
 فیوالتكال

 ةیاسیالق
  .المسجلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وسیتم قید اإلعداد، 
بحلول منه تهاء االن
، ٢٠١٤بریل أ

ولكن سیتم تقدیم 
معلومات إلى ال

األمین العام بدال 
  من المجلس.

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٠١/٠٦/٢٠١٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ال

زیادة التكالیف ضم یتم 
مناصب مكونات ل ٤في 

فئة الموظفین الفنیین 
(تكالیف المرتبات 

 -وتسویة مقر العمل 
ملیون دوالر  ٠،٦ يلاحو 
الخبراء و   دي)كن

االستشاریین/المؤقتین 
شواغر تقیَّد في 

الموظفین الفنیین 
 ٠,٧(حوالي الدولیین 

تكالیف و )، م.د.ك.
العودة إلى الوطن 

 ،)م.د.ك. ١,٥(حوالي 
والتأمین الصحي بعد 

الخدمة (حوالي انتهاء 
ومكوِّن  م.د.ك.) ٠,٥

للمناصب من فقط واحد 
فئة الخدمات العامة 

هایة (تكالیف تعویض ن
  ١,٢حول  - الخدمة 
ولكن ال یرتبط  م.د.ك.)

مكونات التحلیل زیادة 
. مناصبتطور عدد الب

مجرد أكثر من واألمر 
لمحة موجزة إنه تحلیل، 

تمكن المجلس من اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة 

تطور تحكم في لل
یكون لن و التكالیف. 

كمال باإلمكان است
بما أن التوصیة، 

اإلجراءات الحالیة ال 
  ماشى معها.تت

 موقف المراجع الخارجي
  ال یزال قائما.

  
  
  
  
  
  

تم شرحه لمراجع الحسابات كما 
، ٢٠١٤مارس عام  ٢٠یوم 
فإن البرید االلكتروني  بواسطة

الذي أرسل إلى تحلیل التباین 
مارس  ٢١یوم مراجعي الحسابات 

. وقد مسودةكان ال یزال  ٢٠١٤
 ٣١في هذه التوصیة استكمال تم 

ُقدم إلى ندما ع ٢٠١٤مارس 
، موجز تباینٍ  األمین العام تحلیلُ 

نفقات المیزانیة ل ،شاملنه ولك
 ت، والتي شمل٢٠١٣عام العادیة 

وتعداد تكلفة) السعر (الكال من 
المراجعین إطالع . ویمكن الشواغر

  .ذلك واطلبما ا على ذلك إذ
ال وجود المراجع الخارجي: رأي 

، وال لوثیقة المجلسمعلومات ل
أمر ارحة، وكالهما رسمیة ش
  ضروري.

تغییر في موقف مراجع ال 
  الحسابات الخارجي .
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٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرع المالیة

  
نظرا للعبء المالي 

 ایتكنولوج اتیلعمل
مات في المعلو 

والذي  — كاویاال
 ١٢,٣٧حوالي  بلغی

 في

 ة،یزانیمن الم المائة
المراجع  وصيی

الخارجي 
للحسابات، كجزء 

إعداد  ةیمن عمل
لفترة  ةیزانیالم

السنوات الثالث 
 فیالقادمة، تعر 

 ایتكنولوج نفقات
 فیالمعلومات وتكال

 ایموظفي تكنولوج
 دیعلومات بالتحدمال

 ةیزانیتحت كل م
 اتیزانیمن م

األهداف 
 ةیجیاالسترات

 فیكل تصن وتحت
  .محاسبي

بلت لتكالیف غیر قُ 
لم تقبل و الموظفین. 

  لتكالیف الموظفین.
ویتم تنفیذ هذه 
التوصیة بالفعل 

لنفقات بالنسبة إلى ا
أجهزة بالمتعلقة 

تكنولوجیا المعلومات 
والبرمجیات 

واالستعانة بمصادر 
ولكن  .خارجیة، الخ

لتوصیة ال یمكن أن ا
كالیف تمقبولة لتكون 

موظفي تكنولوجیا 
على و . المعلومات

فإن سبیل المثال، 
تكنولوجیا  مناصب

المعلومات في 
المكاتب اإلقلیمیة 

ال یمكن اإلدارات و 
تحدیدها بشكل 

یتم منفصل و 
تخصیص الموظفین 

مسائل  العاملین في
تكنولوجیا المعلومات 

ألهداف االستراتیجیة ل
التي تدعمها. 

أن  ال تقبل واألمانة
هؤالء ص یتخصیتم 

لدعم استراتیجیات 
  التنفیذ.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ویتم ال ینطبق. 
تنفیذ هذه 
التوصیة بالفعل 

تكالیف على 
  غیر الموظفین.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لم یتم قبول 
توصیة لتكالیف ال

ویتم  ،الموظفین
على بالفعل  اتنفیذه

تكالیف غیر 
  الموظفین.

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  عمن

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كالیف غیر فیما یتعلق بت
الموظفین، انظر تعلیق 

  ٢٠١١لعام  ٦التوصیة 
  
 2011 Rec 6  
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٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرع المالیة

  
  
  
  
  

ینبغي أن تقدم 
نیة الثالث امیز 

سنوات القادمة 
 ،للمكاتب اإلقلیمیة

  بنیة البالتوازي مع 
الرسمیة للمیزانیة 
القائمة على 

 ، النتائج
 والرسومُ  الجداولُ 

وضح البیانیة التي ت
حسب مصاریف ال

كتلة النفقات 
(المرتبات والسفر 

واالجتماعات 
ومشتریات 

المعدات، الخ.)، 
على النحو الذي 
نفذته االیكاو 

  في الواقع.ه ورصدت

  
  
  
  
  
  
  
  
هیكل سیكون  بلت.قُ 

المیزانیة الثالثیة 
إلى  االمقبلة مبسط
وهو ما حد كبیر، 

الفجوة بین سیقلص 
بنیة لل النظري هیكلال

الرسمیة للمیزانیة 
 القائمة على النتائج

وتنفیذ المیزانیة 
  الفعلیة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
شمل ی

المعلومات 
حسب طبیعة 

المصاریف 
باإلضافة إلى 

بنیة لاشكل 
الرسمیة 

للمیزانیة القائمة 
في  على النتائج

میزانیة وثیقة 
٢٠١٤-
٢٠١٦.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
ورقة العمل تضمن ت

A-WP  بشأن
-٢٠١٤میزانیة 

 تالتي وافق ٢٠١٦
، A38علیها 

جداول تبین النفقات 
حسب كتل 

 . المصاریف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم
  

  
  
  
  
  
  
  
  

تعِرض ورقة العمل 
C/WP/14032 ،

، ٤، الجدول ٣المرفق 
كتل الالنفقات حسب 

المنظمة على مستوى 
ویقدم الرسمان ككل. 

ألف، -٤التوضیحیان 
باء التفاصیل عن -٤و

المكاتب كل مكتب من 
والمكاتب اإلقلیمیة 

مجتمعة حسب كتل 
، مع مزید من المیزانیة

  .التفاصیل داخل الكتل
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التقریر 
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٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال 
  تنطبق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
  والخدمات

  
  

في إطار إعداد 
فترة  ةیزانیم

 الثالث السنوات
 مایالقادمة، ف

 الواجبات خصی
بها  ضطلعیالتي 
 ایتكنولوج قسم

 المعلومات
  واالتصاالت،

 دیأن تع نبغيی
  النظر في كاویاال

 نیالموظف نسبة
  على نیوالمستشار 

 ضمنی نحو
استدامة مهام 

 ایتكنولوج
المعلومات 

واالتصاالت، وما 
المهام  من تبقى

انجازها عن  مكنی
 االستعانة قیطر 

  ةیالخارج بالمصادر
 وخدمات
  .نیالمستشار 

  
  
  
  
  
  
  
قسم  عملی

 اتیتكنولوج
 المعلومات

على  واالتصاالت
  غةیضع الصو 

 كاویلخطة اال ةیالنهائ
مجال  في ةیسیالرئ

  المعلومات ایتكنولوج
واالتصاالت. 

ه وسُتعرض هذ
 قیعلى فر  الخطة

 كي ایاإلدارة العل
 نظریُ وس یهاعل وافقی
 ةیعمل سیاق في هایف

 فترة ةیزانیإعداد م
السنوات الثالث 

  القادمة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

إعداد ووضع 
الصیغة النهائیة 

لموارد لخطة 
 ایتكنولوج

  المعلومات
 واالتصاالت

وٕادراجها في  
الخطة الرئیسیة 

تكنولوجیا ل
 المعلومات

  واالتصاالت. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
في مت الموافقة ت

على خطة الجمعیة 
تكنولوجیا میزانیة 
المعلومات 

واالتصاالت مع 
لفترة  هیكل الموارد

٢٠١٦~  ٢٠١٤ .  
هذا البند یمكن 

 إنهاؤه.

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ال

  ورقة العملوفقا ل
 C-WP/14032 ، في

إلى  ١الرسوم البیانیة 
إلى  ١٤٧ص ( ٣

)، تبقى مناصب ١٤٦
تكنولوجیا المعلومات 

المحددة واالتصاالت، 
على هذا النحو في 
 إدارة الشؤون اإلداریة

عند ة مستقرَّ ، والخدمات
 ١١،٥(منصبا  ١٧،٥

 ٦من الفئة الفنیة، و
من فئة الخدمات 

إلى  ٢٠١٤ن العامة م
. ویوضح الرسم ٢٠١٦

ب أن -٤البیاني 
تكنولوجیا میزانیة 

 المعلومات واالتصاالت
تبین أن المیزانیة 
اإلجمالیة لالستشارات 

طرف ثالث بواالستعانة 
قلصت بمقدار تقد 
ألف دوالر كندي  ١١٥
كندي إلى  ١١١٨(من 

. دوالر كندي) ١٠٧٣
خطة وال تتضمن "

االستراتیجیة االیكاو 
تكنولوجیا ل في مجا

المعلومات واالتصاالت 
والتخطیط لمیزانیة 

التي " ٢٠١٦-٢٠١٤
ینایر  ١٧عرضت في 

أي استراتیجیة إلعادة 
تقییم نسبة موظفي 

الستشاریین. ااالیكاو 
فإن ومع ذلك، 

الخارجیین المراجعین 
هناك أن أحاطوا علما ب

بعض التغیرات 
جاریة، كما ورد في ال
 ٢٠١٢/٨ین توصیتال
  .١٢و

2012 Rec 8 and 
Rec 15.  

ال نوافق على أن تبقي هذه التوصیة 
  مفتوحة.

ال توجد قواعد صارمة وسریعة 
بشأن إعادة تقییم نسبة الموظفین 

أو صیغة الذین ستتم اسشتارتهم 
نسبة ما تتكون منه العامة لتحدید 

كانت الفرضیة األساسیة و المناسبة. 
تتأثر  الضمان أهو لتوصیة ل

نها تشتغل ألالخدمات األساسیة 
على و . فقط نیاالستشاریبالخبراء 

كانت كل التدابیر هذا النحو 
التي أبلغ بها مسؤوُل قسم (المتخذة 

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
في مباشرة الخارجي  المراجعَ 

  كفالة ما یلي:موجهة إلى اجتماع) 
لخدمات التحدید الواضح ل• 

من حتیاجات تحدید االاألساسیة و 
 على هذا األساسعاملة القوى ال

  هارات)صفوفة المالخدمة ومدلیل (
على هناك لكل خدمة أساسیة • 

 احتیاطيموظف األقل موظف و 
  لتقدیم الدعم لها.وفران مت

مناصب ) ٤أربعة (تم إنشاء • 
للموظفین، لتحقیق ما ورد إضافیة 

التي األدوار نقل أعاله، عن طریق 
  ن حالیا.و االستشارییقوم بها 

لى ذلك، على النحو وعالوة ع
-Cورقة العمل المبین في 

WP/14011،  أقر به وكما
فقد كانت تجري مراعاة المجلس، 
األكثر كفاءة من حیث النماذج 
مرونة العملیات بالتي تسمح التكلفة 

 في مجاالت مثل تكنولوجیا
ذلك المعلومات واالتصاالت، و 

ضطلع یطبیعة المهام التي بسبب 
جاالت المفي هذه ون االستشار بها 

یود المیزانیة وزیادة الطلب رهنا بقو 
  على الخدمات.

تعلیق  المراجع الخارجي:رأي 
تقییم ال یقدم أي إجابة عن  االیكاو

 المراجع الخارجي.
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إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
  والخدمات

مراجع  ةیوفقًا لتوص
 الحسابات الداخلي

، ٢٠٠٩عام  في
 اعتماد خطة نبغيی

عمل واحدة إلدارة 
 األنشطة المدّرة

فلعل  رادات،یلإل
 في ساعدیذلك 

المستقبل في جعل 
 التوقعات المتعلقة

أكثر  ةیزانیبالم
ودقة.  الً یتفص
 ذهه لیولتسه
 نبغيی ةیالعمل
 یئاتكل اله عیتجم

المساهمة في نشاط 
 الصندوق (أي

األنشطة  وحدة
 راداتیالمدرة لإل

 ق،یبالتسو  ةیالمعن
ومرفق خدمات 

 االستنساخ
 عیوالتوز  عاتیوالمب

 الخارجي، المعني
بالمطبوعات، وقسم 

 المؤتمرات
 ة،یالمكتب والخدمات

 المعني بخدمات
المؤتمرات) تحت 

 إدارةإدارة واحدة (
 ةیاإلدار  الشؤون

والخدمات)، بناًء 
مراجع  ةیتوص على

 الحسابات الخارجي
 ةیعمل خالل
التي قام  قیالتدق
موافقة  وعلى بها،
العام التي  نیاألم

تمت في 
١/١١/٢٠١١.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
یتم وضع خطة س

عمل واحد لفترة 
الثالث سنوات 

  المقبلة.
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خطة  توضع
عمل واحد 

المدرة  لألنشطة
للدخل لفترة 
الثالث سنوات 

  المقبلة.
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المیزانیة هي 
التعبیر المالي 
لخطة عمل تحتوي 
على جمیع 
االحتیاجات من 

علمات، الموارد، ومَ 
 ومنتج وتحلیالت

 واألهداف. السوق
وقد وضعت میزانیة 

 ١٦-٢٠١٤وخطة 
 ٢٠١٢في دیسمبر 

جانبا  تووضع
جري اآلن إعادة یو 

لفترة الثالث  ابنائه
سنوات القادمة، 

في دیسمبر انتهت و 
سیمثل . و ٢٠١٣

 ،المصاحبالتقریر 
بما في ذلك حاالت 

جاالت األعمال لم
اریع الجدیدة، مشال

خطة عمل 
الصندوق الفرعي 
. لتحقیق اإلیرادات

المیزانیة إدراج یتم و 
هذا العامة ل

لصندوق لفترة ا
الثالث سنوات 
القادمة في میزانیة 

قد و  االیكاو،
وافقعت علیها 
الجمعیة. ویجري 
االنتهاء من 
التفاصیل المالیة 

عمل بسبب للخطة ا
التغیرات األخیرة 
في الهیكل 

. یكاوالتنظیمي لال
ومن المتوقع 
االنتهاء منها 
بحلول أبریل 

٢٠١٤. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠١٤مایو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العمل جارٍ 
  
  
  

    

  
  
  
عتمدت سیاسة اُ 

خل األنشطة المدرة للد
)C-WP/14122 (

، ٢٠١٤فبرایر  ٥في 
وتشمل، من بین أمور 
أخرى، مبادئ میزانیة 
سنویة وخطة عمل 

صندوق الفرعي لل
التي  تحقیق اإلیرادات ل

المجلس ُعرضت على 
في دورة الخریف 

ومن الستعراضها، 
تقریر ربع سنوي عن 
 النتائج المالیة المنشور

على موقع المجلس 
وٕاجراء مراجعة سنویة 

ائج المالیة للنت
. الفرعيلصندوق ل

إعداد میزانیة ویحقق 
الثالث سنوات القادمة 

)٢٠١٦-٢٠١٤ (
جدول ویضم . اتقدم

اإلیرادات والنفقات كافة 
 طبوعات(الم األنشطة

والمنتجات اإللكترونیة، 
ات ندو والوالتدریب، 

..) ویتم إرفاق خطة .
نشطة األكل بعمل 

بعد الموافقة و جدیدة. ال
ر على هذه العناص

)٢٨/٠٣/٢٠١٤ ،(
تتم صیاغة تقریر س

المیزانیة وخطة عن 
علیها  توافقعمل لال

اللجنة المالیة في 
٢٥/٠٥/٢٠١٤ .  
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إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 

  دماتوالخ

  
  
  
  
  
  

مع مراعاة العدد 
من  یدالمتزا

 ن،یالمستشار 
واعترافا بالمنفعة 

الستخدام  ةیالمال
الخبراء 

 ،ستشارییناال
  كونیس
المستصوب  من

 اسةیاستعراض س
الخبراء واستخدام 

في االستشاریین 
وذلك  كاو،یاال
 اتیالتحد ریلتقر 

  .نیومجاالت التحس

  
سیتم عرض بلت. قُ 

لمجلس لورقة عمل 
تنفیذ تعراض عن اس

المتعلقة سیاسة ال
 یناالستشاریبالخبراء 

على المجلس في 
دورته الحالیة. 

عرض هذه وستستَ 
الورقة التحدیات، 

معلومات  قدموت
مستكملة عن 

العامة السیاسة 
وغیرها من التدابیر 
لتحسین النتائج 
وكذلك الخطوط 

والتوصیات  العریضة
الصادرة عن 
المراجعة الداخلیة 

مؤخرا اختتمت التي 
  في هذا الشأن.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تنفیذ  استعراض
سیاسة ال

المتعلقة 
بالخبراء 

في الستشاریین ا
وٕاعادة االیكاو 

ها النظر فی
حسب 

  .القتضاءا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. السیاسة استكملت
المنقحة منشورة 

الموارد موقع  على
 البشریة.
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ى تمت الموافقة عل
النهائي تقریر ال
لسیاسة استعراض ال

العامة للخبراء 
االستشاریین 

االیكاو في هم واستخدام
أغسطس  ٧في 
 ٧وهو یتضمن  ٢٠١٣

توصیات للموارد 
البشریة وخطة عمل 

: التاریخ المستهدف(
، ٢٠١٣دیسمبر 

باستثناء دورة تدریبیة 
). وتم ٢٠١٤یونیو في 

التعلیمات تنقیح 
د عقو ة المتعلقة باإلداری

الخبراء 
 تعاقدیناالستشاریین/الم

أكتوبر  ٣١في األفراد 
وفقا  ٢٠١٣

السیاسة و للتوصیات. 
العامة منشورة على 

  الموارد البشریة.موقع 
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رة إدا

الشؤون 
اإلداریة 
  والخدمات

 
 
 
 

 یقمن أجل تحق
 نیالتقدم في تأم

وخبرة  ةیاستمرار 
 ایخدمات تكنولوج

المعلومات التي 
 ة،یتعتبر ضرور 

 فإن خطر
 ةیغالب استعمال

من  یرةكب
 نبغيی نیالمستشار 

 قه،یوتوث فهیتعر 
ووضع إجراءات 

 فیمالئمة للتخف
  منه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نیاألم الحظیبلت. قُ 

ن إدارة الشؤون العام أ
والخدمات  یةاإلدار 

أن  یقةتوافق على حق
االستخدام الجاري 

لعقود اتفاقات الخدمة 
  الخاصة

إلى  ؤديیأن  مكنی
خسارة معارف العمل 

 نیاألم قبلیالحرجة و 
  .ةیالعام هذه التوص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

استخدام ال یزال 
الخبراء 

االستشاریین 
لعمل ل انموذج

في المفضل 
تكنولوجیا 
ات المعلوم

واالتصاالت. 
وسیتم تحدید 

مخاطر 
هم استخدام

، توثیقهاو 
تتحدد وس
جراءات اإل

المخففة، رهنا 
بتوفر الموارد، 
في سجل 

لدى المخاطر 
  یكاو.اال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نعم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تكنولوجیا تتبع 
المعلومات 

واالتصاالت إطار 
الرقابة الداخلیة 
(سجل المخاطر) 

هذه الوثائق. بشأن 
یمكن وبالتالي 

البند. وقد تم إنهاء 
توثیق هذه 
المخاطر المحددة 
في سجل المخاطر 
لدى االیكاو 

الوضع في (
 ) .٢٠١٣دیسمبر 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نعم
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    

 
 
 

سجل مخاطر 
تكنولوجیا المعلومات 

لدى واالتصاالت 
 هتحدیثاالیكاو الذي تم 

 ٢٠١٣دیسمبر في 
یتضمن مخاطر جدیدة 

بر (مقارنة بشهر نوفم
تتعلق بدیمومة ) ٢٠١١

تكنولوجیا خدمات 
تها المعلومات وخبر 

غیر مضمونة 
محافظا علیها بصورة و 

نظرا الستخدام كلیة 
الخبراء عدد كبیر من 

ن. وقد تم یستشاریالا
حاالت أمثلة و توثیق 

كون فیها الخدمات ت
بید خبراء الرئیسیة 

استشاریین. وتم تحدید 
اثنتین أربع وظائف (

ت في فئة الخدما
العامة، الدرجة 
السابعة، واثنتین في 
الفئة الفنیة، الدرجة 

وتحویلها.  الثالثة)
وترتبط هذه التوصیة 

من العام  ١٥بالتوصیة 
٢٠١٢، ٢٠١٢   

2012 Rec 15 
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إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
  والخدمات

نظرا لحجم الكتل 
المدارة،  ةیالمال

بالنسبة إلى 
 ةیالعاد ةیزانیالم

  والموارد
 مكنی األخرى،

النظر في  كاویلال
إنشاء أدوات 
شاملة للرصد 

  واإلدارة
ألنشطة  ةیالمال

إدارة الشؤون 
 ةریاإلدا

والخدمات، والتي 
  تعتمد على موارد

(قسم  زانةیالم ریغ
المؤتمرات 

 یةیوالخدمات المكت
األنشطة  وقسم

  ).راداتیالمدرة لإل

قبلت. التاریخ 
المستهدف: كانون األول 

سوف  ٢٠١٣عام 
تسمح هذه التوصیة 

ضمان االستخدام ب
الفعال للموارد واإلدارة 
 الفعالة ألنشطة

 َ◌ADB.  

، فرع المالیةبالتعاون مع 
لرصد شامل لإنشاء نظام 

المالیة ألنشطة ا واإلدارة
إدارة الشؤون اإلداریة 

  والخدمات.

فرع  بدأت مناقشات مع  ال
معاون وأنشئ منصب  المالیة.

مدیر إدارة إدارة الموارد في في 
 الشؤون اإلداریة والخدمات

واإلدارة رصد الللمساعدة في 
 .الشاملین للموارد

١٥ 
  دیسمبر

یجري حالیا استقدام   ال
إدارة معاون في 

ذا المنصب لهالموارد 
كون مسؤوال وسوف ی

إدارة  نائب مدیرأمام 
الشؤون اإلداریة 

  .والخدمات
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إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
  والخدمات

إن إنشاء نظام 
وضوعي خال من م

 یاساألخطاء لق
 الترجمة اتیإمكان

لدى  ةیر یالتحر 
 ن،یالفور  نیالمترجم
الفعلي  فیوالتكل

 نییالفور  نیللمترجم
مع  ط،یالتخط زیلتعز 
مالئمة لرصد  لةیوس

به  قومیالعمل الذي 
فوري، هي  كل مترجم

شرط أساسي 
بالضرورة ألي 
محاولة ملموسة 
 الستخدام هذه

بصورة  اتیاإلمكان
وبشكل منسق.  دةیرش

 اناتیوباستخدام الب
  المتاحة في

" دن"إی برنامج
EDEN  سویوأغر 

لفرع اللغات  نبغيی
 قدمیوالمطبوعات أن 

ممكن  وقت في أقرب
 قةیالمعلومات الوث
هذه عن هذه 

  الهامة.َلمات عالمَ 

  
  
  
  
  
  
  
  
. دیسمبر بلتقُ 

. یجري تنفیذ ٢٠١٣
التعدیالت على توافر 

نظام البیانات في 
سیتم و . "وأغریس"

التحقق من صحة 
تعیدل البیانات و 

التقاریر إذا لزم 
ویجري حالیا األمر. 

ترتیبات استعراض 
العمل المرنة كوسیلة 

لرفع من محتملة ل
  الكفاءة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتعدیل التقاریر استعراض 
توافر تحدید اإلنتاجیة ل
والنظر  نییالفور  المترجمین

في ترتیبات عمل أكثر 
  الكفاءة. لرفع منمرونة ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وفقا القائم تم تعدیل اإلجراء 
فضال عن "إیدن"  لنظام

نظام لتتبع وتم وضع التقاریر. 
ترجمة توافر إمكانیة ال

وأسندت  نییالفور لمترجمین ل
وتم المهام على نحو فعال؛ 

التخطیط والرصد من تعزیز 
 .استكلمتخالل النظام. 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  عمل جارٍ ال
  

  
  
  

 تلقائيالتخطط بال "إیدن"نظام یسمح 
أو ال) ین (دائم نییالفور للمترجمین 

المتعلقة بالترجمة تقاریر أعدت الو 
یة وما نتج عنها من توافر الفور 

المجلس تنظیم وأعاد . الترجمة
لفترة الثالث سنوات اجتماعاته 

 ٧عقد من أجل  ٢٠١٦-٢٠١٤
جلسات في األسبوع. وهذا یسمح 

الترجمة خدام أفضل إلمكانات استب
. وتكمن الصعوبة في أن یةالفور 

هذه الترجمة المتوفرة تبقى هذه 
في كثیر من الحاالت ألن ة نظری

یأخذون عطلهم  نییالفور المترجمین 
قسم رؤساء یقوم هذا الوقت: في 

بإدارة مسألة التوافر الفعلي الترجمة 
دون محاولة  نیالفور لمترجمین مع ا

الترجمة الذي رقم  مطابقة توافر
وهناك القلیل من . قدمه نظام "إیدن"

وساعات الترجمة مرنة الترتیبات ال
یة التي الفور التحریریة والترجمة 
  .تخضع لالجتماعات
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١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
  والخدمات

تعالج إدارة الشؤون 
والخدمات  ةیاإلدار 

المسائل الخاصة 
 سیمقا یدوتحد مییبتق

 خدمات الترجمة
خصوصا  ة،یر یالتحر 

بالمقارنة مع منظمات 
األخرى:  المتحدة األمم

وعند إتمام هذه الفكرة 
القواعد  یدولدى تحد
 فإن ة،یالموضوع

 ةیإنتاج اسیق
 ن،ییر یلتحر ا نیرجمالمت

الترجمة  ةیومراقبة نوع
أن  ینبغي ةیر یالتحر 

من  نیاثن كونای
أن  یجب. و اتیاألولو 

هذه  صاحبی
  اتیاألولو 

 یقة،دق ةیوقت عالمات
للوضع  ةیلوضع نها

الحالي الخاص 
  .رییالتغ بمقاومة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .٢٠١٤بلت. دیسمبر قُ 

سیتم وضع سیاسة 
ونظام لقیاس إنتاجیة 

جودة راقبة مالمترجمین و 
  الترجمة .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضع سیاسة ونظام 
لقیاس إنتاجیة 

جودة مراقبة المترجمین و 
  الترجمة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  

معاییر القسم بالرؤساء ُأعلم 
لفرع جدیدة لإلنتاجیة ال

یوم  اللغات والمطبوعات
تم و . ٢٠١٣أبریل  ١٩

للتعرف  "إیدن"تعدیل نظام 
خرى األالترجمة على مهام 

عالقة مباشرة لیست لها 
المتلعقة طلبات الخدمات ب

ستفسارات مثل اائق ثبالو 
التحریر، وٕادارة الجودة 

تقاریر تم تعدیل والتدریب و 
اإلنتاجیة. ویتم رصد تقاریر 
اإلنتاجیة بانتظام على 

 .استكملتأساس شهري. 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العمل جارٍ 
  

  
  
  
  
  
  
  

تم و إلنتاجیة، ونظام لوضعت سیاسة 
كلمة في أیام النشاط  ١٥٠٠ع معیار وض

ب (على الرغم من أنه كان یقدر مبدئیا 
تم إصدار تقاریر و ). كلمة ١٦٠٠

اإلنتاجیة. ولكن لم یتم تنفیذ جمیع هذه 
على فاألدوات اإلنتاجیة على نحو فعال. 

تقاریر إنتاجیة الفرد ال فإن سبیل المثال، 
عدد الكلمات وال عدد الساعات، تذكر ال 

كلمة في یوم من  ١٥٠٠إلى ر نظیُ و 
العمل و  على أساس التجربة فقط.النشاط 
ان تماما تتطابقی المنجزوالعمل المسند 

 لجودةامراقبة بالمناسبة، ، ... و دوما
على تقوم و موثقة اإلجراءات و ، موجودة

  وثیقة أو المترجم) .التحلیل مخاطر (
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١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

إدارة الشؤون 
اإلداریة 
  والخدمات

  
  
  
  

في إطار الحدود المقررة 
لخدمات الدعم في 

  القادمة، ةیالثالث ةیزانمیال
للمنظمة أن تنظر  نبغيی

 ایفي منح قسم تكنولوج
  المعلومات واالتصاالت

لوظائف من ا ایكاف عددا
لضمان المراقبة 

 یعلجم ةیالمرض
  قاتیتطب

المعلومات  ایتكنولوج
بما في ذلك  ة،یسیالرئ

من  یصإعادة التخص
  أخرى. أقسام

  
  
  
  
  
  
  
بلت. تدعم األمانة قُ 

العامة هذه التوصیة. 
وسیتم تحدید الخیارات 
لمنح تكنولوجیا 
المعلومات واالتصاالت 

كافیة لتنفیذ ال المناصب
مهامها في حدود 

  المیزانیة المتاحة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

كافیة في مناصب ضمان 
تكنولوجیا المعلومات 

القیود مراعاة واالتصاالت مع 
المفروضة على الموارد في 

  المیزانیة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ال

  
  
  
  
  
  

تكنولوجیا یجري قسم 
المعلومات واالتصاالت 

تحویل حالیا عملیة 
الوظائف الرئیسیة 

التي یضطلع الموجودة 
اریون إلى خبراء استش
فئة من منصبین 

الخدمات العامة، الدرجة 
السابعة، ومنصبین من 
الفئة الفنیة، الدرحة 

  الثالثة.
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دیسمبر  ١٦
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العمل 
  جارٍ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

كون توحاالت أمثلة تم توثیق 
بید فیها الخدمات الرئیسیة 

االستشاریین. وقد تم الخبراء 
اثنتین من بع وظائف (تحدید أر 

فئة الخدمات العامة، الدرجة 
السابعة، واثنتین من الفئة الفنیة، 

وتحویلها. وترتبط الدرحة الثالثة) 
من  ٧بتوصیة هذه التوصیة 

  .٢٠١٢العام 
٢٠١٢ Rec 8.  
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إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
  والخدمات

  
  
  
  

 أهمیة ادیالزد نظرا
 ایتكنولوج قاتیتطب

 في المعلومات
 أنشطة مختلف

 اآلن هو فهذا كاو،یاال

: للخطر سيیرئ مجال
 المراجع شاركی

 مكتب نتائج الخارجي
 یةالداخلالمراجعة 

حول الحاجة إلى بذل 
 في الجهد من دیمز 

 رحبیو  المجال، هذا
 خطة ذیتنف بمنظور

 الستعادة ةیأساس
 بعد العمل على القدرة

 النصف في الكوارث
 العام من األول

.٢٠١٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
بلت. نهایة عام قُ 

سیقوم قسم . ٢٠١٤
تكنولوجیا المعلومات 

إعداد یواالتصاالت 
خطة التعافي من 

  الكوارث.

  
  
  
  
  
  
  

تكنولوجیا یقوم قسم 
تصاالت المعلومات واال
 الستعادةبإعداد خطة 

 بعد العمل على القدرة

ووضع أهداف  الكوارث
مع قیاسیة للتعاافي 

  .الموارد المتاحةمراعاة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
تكنولوجیا قسم  نفذ

المعلومات واالتصاالت 
 القدرة الستعادةخطة 

، الكوارث بعد العمل على
العالي"" فر االتو "خطة و 

نسخ وٕاجراءات لوضع 
. رجاعستة أو االحتیاطیا

تحلیل وال یدخل تنفیذ 
على األعمال  *اآلثار
سلطة تكنولوجیا في 

 ،المعلومات واالتصاالت
هذا یمكن إنهاء وبالتالي 

 البند.

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 على القدرة استعادةخطة وضعت 
في سبتمبر  الكوارث بعد العمل
واستكملت بسیاسات ، ٢٠١٢
 بعد العمل لىع القدرة استعادة

 ةالنسخ االحتیاطیوضع و  الكوارث
. ولم ٢٠١٢أكتوبر  ٢٢في 

هذه  الخارجيالمراجع  یستعرض
  خطة.ال
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إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
  والخدمات

  
  
  
  
  
  
  
 جتمعیأن  نبغيی

 ةیمجلس األولو 
بصورة أكثر انتظامًا. 

  نیّ وبالفعل، تب
 یةالتال المالحظات
 داً یمف كونیأنه قد 
لمناقشة  هیالرجوع إل

  عدد من المسائل
المتعلقة  ةیسیالرئ

  بالمطبوعات.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
خطط األمین یبلت. قُ 

العام لعقد االجتماع 
لمجلس "الفصلي 

عقد ( "األولویة
جتماع األول یوم اال
  ). ٢٠١٣مارس  ١

  
  
  
  
  
  
  
  

زیادة عدد اجتماعات 
لتنسیق  "مجلس األولویة"
، المطبوعاتصدار إ

جداول التخطیط ووضع 
على تعدیالت ٕادخال و 

برامج العمل ومواجهة 
التغیرات غیر المتوقعة 

  .في األولویات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  

 "مجلس األولویة"عقد اجتماع مع 
وقدمت  ٢٠١٣في دیسمبر 

التعلیمات اإلداریة لتوفیر خدمات 
اللغة لفترة السنوات الثالث المقبلة 
وتضمنت معلومات مفصلة عن 

زمنیة. الفترات حدید النظام ت
ینایر  ١في السریان یكون و 

یتواصل . ساستكملت. ٢٠١٤
 ة بانتظام.فصلیعقد اجتماعات 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
العمل 

  جارٍ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
فقط مرتین  "جلس األولویة"م جتمعا

ال توجد حالیا أي و  ٢٠١٣في عام 
 .٢٠١٤خطة لعقد اجتماع في عام 

"اجتماع اعتبار هذا ال یمكن و 
یمثل سوى نصف ال " و امنتظم

الهدف األصلي من االجتماعات 
إلى قلیصها الفصلیة التي تم ت
تبعا إلصدار اجتماعین في السنة، 

ت األولویامجلس "اجتماع  وجزِ م
یسمبر طبوعات" في المعني بالم

التعلیمات ش المجلس قونا. ٢٠١٣
اإلداریة لتوفیر الخدمات اللغویة 

سیاسات أخرى ستتم مناقشة ولكن 
األولویات المعني مجلس بما أن "

مدیر برئاسة " یجتمع طبوعاتبالم
 إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات

فترات منتظمة لمناقشة على 
رفیعة  مسائل أخرىو سیاسات ال
بأنشطة المنشورات" تتعلق مستوى ال

و"مراجعة المقترحات والتوصیات 
المقدمة من الفریق الفرعي 

لتحدید األولویات  هاواعتماد
  لغة".األخرى المتلعقة بالسیاسات الو 

  
وافق على إبقاء هذه التوصیة نال 

  مفتوحة.
مجلس موجهة إلى "كانت التوصیة 

بشكل منتظم لیجتمع  "األولویة
قدت اجتماعات عادیة عُ و . أكثر

، وسیتم  ٢٠١٣للمجلس في عام 
عقد اجتماعات على أساس منتظم 

؛ وسیعقد االجتماع ٢٠١٤في عام 
  بریل.أالمقبل للمجلس في نهایة 

الفریق فإن باإلضافة إلى ذلك، و 
تنسیق بالفرعي المعني 

، الذي یتألف من طبوعاتالم
مكاتب، عقد الممثلین من جمیع 
 ٢٠١٣في عام خمسة اجتماعات 

(فبرایر ومایو ویولیو وسبتمبر 
یجتمع الفریق الفرعي و ودیسمبر). 

بانتظام لتنسیق العملیات في إنتاج 
(من التخطیط والتنبؤ،  نشوراتالم

الترجمة، والتحریر والطباعة إلى 
ورقي، الوالتوزیع إلكتروني و 

أولویات وتتم مناقشة والمبیعات) . 
وضع عند وٕانجازها  مطبوعاتال
ول زمني لتقدیم/تسلیم جد

تعدیالت إدخال الالمستندات وكذلك 
برامج العمل والتغییرات غیر على 

ویقدم المتوقعة في األولویات. 
الفریق الفرعي مقترحات وتوصیات 

عندما ال  "مجلس األولویة"إلى 
التوصل إلى اتفاق على  هیمكن

  األولویات.
الفریق الفرعي أي قضایا لم یواجه و 

مجلس "اجعة أخرى تتطلب مر 
خالل العام ته موافق" أو األولویة
٢٠١٣.  

تعلق الحسابات: رأي مراجع 
عناصر جدیدة یأتي بال االیكاو 

  مراجع.اللذلك ال تغییر في موقف 
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٢٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
  والخدمات

  
  
  
  

 ئةی"الب اسةیلكي تكون س
من الورق" فعالة  ةیالخال
  سیل ف،یالتكال یثمن ح
االنتقال الى  اً یكاف

: ةیالكترونا المطبوعات
المجلس  تخذیأن  نبغيیف

جذري لعدد  بخفض قراًرا
التي تقدَّم  ةیالوثائق الورق

الى المجلس نفسه، 
 ة،یالعموم ةیوالجمع

 ئاتیومختلف "اله
الدائمة" (لجنة المالحة 

 ولجنة النقل ة،یالجو 
وأفرقة العمل،  الجوي،

  ).رهایوغ

  
  
  
  
  
  
  
  
بلت. سیاسة الحد قُ 

من كافة األوراق 
المتاحة للهیاكل 

أمر قائم الداخلیة 
ولم یقترح . فعال

أي األمین العام 
  إجراء إضافي.

  
  
  
  
  

 باإلضافة إلى ذلك
هناك حاجة إلى 

كافیة الارد مو توفیر ال
للتدریب، والبنیة 
التحتیة والدعم 

ألمانة لتحقیق هذا ل
بالتشاور مع و الهدف. 

ال بد من المجلس، 
تحدید السبل الممكنة 
لتخفیض عدد الوثائق 
المتاحة في شكل 

المجلس، من ورقي 
الجمعیة والهیئات 

  الدائمة األخرى.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  

تخفیض الوثائق المقدمة إلى تم 
نسخ ورقیة أثناء انعقاد في الوفود 

قسم حسب الو لجمعیة بشكل كبیر. ا
تم فقد المرفق، خطاب الحالة من  ٥

تخفیض الوثائق المقدمة إلى الوفود 
باإلضافة إلى ذلك، و ٪.  ٥٠بنسبة 

على تم توزیع أدوات الكترونیة 
وثائق إلكترونیة تاحة المشاركین إل

موقع على شبكة ٕانشاء إضافیة، و 
یر جمیع وثائق االنترنت لتوف

یتم و اإللكتروني. للتنزیل الجمعیة 
توفیر مجموعة واحدة فقط من 
الوثائق باللغة اإلنجلیزیة عادة للوفود 
الجتماعات المجلس واللجنة. ویتم 
توزیع إصدارات باللغات الرسمیة 

وتسمتر طلب. الاألخرى بناء على 
كل هذه الوثائق على مواقع إتاحة 

 .مخصصة للتنزیل

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  

والتعدیالت الحالة من خطاب  ٥القسم 
توضح  ٧٢٣١/١١وثیقة لباعلقة تالم

على المضي في سیاسة االیكاو عزم 
ا كان ملو ورق". الخالیة من البیئة ال"

 النعقاد الجمعیةعاما  ٢٠١٣عام 
المالحة الجویة، بمؤتمر عن العمومیة 

مطبوعات ف لیس هناك وجه للمقارنة:ف
كثیر من عام أعلى ب ٢٠١٣عام 
مقارنة األشهر األولى بلكن  .٢٠١٢

األشهر األولى من ب ٢٠١٢من عام 
قد المطبوعات نجد أن ، ٢٠١٤عام 

  .انخفضت
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  التوصیة 

٢١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

إدارة 
الشؤون 

داریة اإل
  والخدمات

  
  
  
  
  
  
  
  
 ةیالنظر في إمكان نبغيی

 ١٠و ٩ نیالمادت ثیتحد
 ١١/٧٢٣١ قةیمن الوث

لمطبوعات، ابشأن لوائح 
 تعلقی مایباألخص فو 

  بمسألة تداول
المطبوعات ذات  بعض

  .ةیالمضافة العال مةیالق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
بلت. یجري تنقیح قُ 

 ١١/٧٢٣١ الوثیقة
القرار بمقتضى 

عام األخیر لألمین ال
لشحن ا إللغاءل

  الجوي.
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

تنقیح الوثیقة 
وفقا  ٧٢٣١/١١

لقرار األمین العام 
للقضاء للشحن 

  الجوي.
النظر في تعدیالت 
المادتین التاسعة 
 ة(التوزیع) والعاشر 

  (التسعیر) .
  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  

سیتم تعدیل لوائح 
سیتم . و طبوعاتالم

حقوق الإدارة استخدام 
رقمیة لحمایة لا
 ،مختارةطبوعات م

ویجري حالیا تطبیقه 
 ربعاألالمطبوعات على 

. ویمكن األكثر رواجا
قد اعتبار هذه التوصیة 

 .استكملت
 
 
 
 
 
 
 

 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  

، في ١١/٧٢٣١وثیقة تعدیالت المشروع 
 ١٤المادتین التاسعة والعاشرة، من 

نسخ الین من ت، یزیل اثن ٢٠١٣أغسطس 
نسخة مطبوعة مجانا للدول المتعاقدة و ال

ها غیر المتعاقدة ویحل محلالدول 
إلى شبكة اإلنترنت المجاني الوصول 

التوالي. لنسختین أو نسخة واحدة على 
الموافقة على تم حتى اآلن تولكن لم 
المنظمة انتظار إدارة ت اختار و التعدیالت. 

رقمیة قبل تعدیل وثیقة  الحقوق ال
١١/٧٢٣١.  
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  التوصیة

٢٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
  والخدمات

  
  
  
  
  
  

نسبة  مییتق دیمن المف
إلى المنافع  فیالتكال

إلنشاء نظام 
  خاصمعلومات 

 فیحقوق التأل ةیلحما
عات والنشر لمطبو 

على  كاویاال
  االنترنت.

  
  
  
  
  
  
  
 یكاوبلت. قامت االقُ 

  نظام یقبالفعل بتطب
إلدارة الحقوق  جزئي
للمطبوعات  ةیالرقم

  . عیالمعّدة للب
  نیاألم قترحیوال 

العام اتخاذ أي إجراء 
  إضافي.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جزئي تنفیذ نظام
إلدارة الحقوق 

للمطبوعات   ةیالرقم
الرئیسیة األكثر 

  .رواجا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  

إلدارة الحقوق نظام  تنفیذفعال تم 
على موقع  للمطبوعات یةالرقم

بعد و  لتجارة اإللكترونیة.ل االیكاو
االستعراض، تم اتخاذ قرار لتنفیذ 
 یةنظام إلدارة الحقوق الرقم

یمكن و لمطبوعات االیكاو. 
 قد استكملت.اعتبار التوصیة 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  

االستخدام عن ة أجریت دراسة أولی
او كاالیغیر المصرح به لمعلومات 

الخمسین األولى  بشأن المطبوعات
في النصف الثاني  نزیلهاتالتي تم 
یمكن هذه تبعا ل. و ٢٠١٢من عام 

ألف  ٧٠٠-٦٠٠لالیكاو استرداد 
من جهة أخرى، و . دوالر كندي

باستخدام حل الأن االیكاو  وجدت
 یةإلدارة الحقوق الرقمنظام محترف 

 ٢٠إلى  ١٠لف سنویا من بین یك
ألف دورار  ٥٠ألف دوالر كندي، مع 

إضافیة لموارد االیكاو من الموظفین 
وبدأ العمل لدعم مثل هذا النظام. 

 یةإلدارة الحقوق الرقمنظام بحل 
مارس  ٧الجمعة إلدارة الحقوق یوم 

 يالتجار على موقع اإلیكاو  ٢٠١٤
لتقدیم العطاءات والدعوة اإللكتروني. 

دارة ن نظام رقمي عالمي إلبشأ
  الحقوق العالمیة بات وشیكا.
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صیة التو 
٢٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
  والخدمات

  
 زیتعز  نبغيی

 ةیاألخالق القواعد

 كاویاال عقود في
 بالنسبة مستخدمةال

 تنشر التي للجهات

 اإلعالنات، 
 من دیالمز  وٕاضافة

 .الخاصة األحكام
 تتم أن نبغيیو 

 منتظمة بصورة
 المسؤول استشارة

 مطبوعة أي عن
 مطبوعات من

 التي كاویاال
 على تنطوي

 ووضعهم إعالنات
 اتهمیمسؤول أمام

 عن ةیالشخص
 إبداء قیطر 

  .موافقتهم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
مسؤولیة  تُحمُّلسبلت. قُ 

المعلنین على الموافقة 
إلى نشورات في الم

التي جاءت مكاتب ال
  .االتصاالتقسم و منها 

  
  
  
  
  

تقوم وحدة در 
اإلیرادات باستشارة 

من العدید 
المشاركین 

قائمین على الو 
في المطبوعات 

وتقع . االیكاو
مسؤولیة اختیار 
المعلنین في 

على  طبوعاتمال
اإلدارات عاتق 

التي جاءت منها 
  .االتصاالت قسمو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

مطبوعة كل القائمین على تم إبالغ 
لوا وقبالیكاو من مطبوعات ادوریة 
مجلة فیلبین ( : أ.مسؤولیاتهمتحمل 

وثائق نو (الییسیس م.االیكاو)؛ 
م. هومادي و   ،")ایالسفر المقروءة آل

لم یكن هناك أي و . قریر التدریب)ت(
 القواعدقاعدة من تغییر في أي 

. انظر البرید اإللكتروني ةیألخالقا
قسم أودونیل إلى  الذي أرسله ه.

یوم  ةیالبرامج والمراجعة اإلدار  مییتق
التشاور وتم . ٢٠١٣نوفمبر  ١٤

 القائمین على المطبوعاتمع جمیع 
التابع االتصاالت بالفعل مع قسم 

الجزء قع مكتب األمین العام. ویل
المكتب التعاقدي من التدقیق إلى 

ولیس  ،ةالقانونیواإلدارة لیمي  اإلق
(قسم در اإلیرادات  تحت إدارة وحدة

وبالنبة ). ةیإلدارة الحقوق الرقمنظام 
إلدارة الحقوق نظام إلى القسم 

 .منتهیة هذه الحالة، تعد ةیالرقم

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  

 االیكاوأوال، قبل قبول أي إعالن في دوریات 
على  لخدماتإدارة الشؤون اإلداریة واطلع ت

ى القائمون على یتلق. ثم هستعرضوت عالناإل
، امن الدوریة قبل طباعتهنسخة  المطبوعات

 المصادقةالتحقق/من وهذه خطوة أخرى 
تكون اإلعالن و  القائم على الدوریةحیث یرى 

وبمنح إلزالته إذا لزم األمر. له فرصة 
القائم على یقبل "، عطب"الموافقة النهائیة لل

، بما في ذلك طبعمسؤولیة الل الدوریة تحم
إعالن المتعلقة بأي  ةخالقیالقواعد األ

  .إضافي
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إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
  والخدمات

  
  
  
  
  
  

أن إلى بالنظر 
اإلعالنات  داترایإ

تقل بصورة 
منتظمة عن 

 حتاجیالتوقعات، 
بمجمله الى  النظام

إعادة نظر 
(األسعار والشركاء 
وبنود العقد 

 فیوتكال
  ).عیالتوز 

  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
بلت. العوامل قُ 

المذكورة ال 
الضرورة تعزى 

ون ك إلى
 عائدات

دون اإلعالنات 
  التوقعات. 

ستتم مراجعة 
  .نظام إلعالنات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
عادة النظر في إ

 في نظام اإلعالنات
  االیكاو.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جمیع مع یتم التعامل تقریبا 
من خالل ایكاو في عالنات اإل

التصاالت. ل  FCMشركة 
استعراضات  جرتوقد 

دوریة وتم توثیق هذه تدقیقت و 
  العملیة.

تم اقتراح نماذج بدیلة و 
  لمشاریع محددة.

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ٢٠١٤دیسمبر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ال

  
  
  
  
  
  
  

هذه العائدات اإلعالنیة بموجب ترتیب در تم 
التصاالت، وهي ل FCMشركة تعاقدي مع 

مبیعات مجلة االیكاو لسنوات تكفلت بشركة 
تمكن من تلم  FCMفغن عدیدة. ومع ذلك 

هي (ت إیرادات إعالنابالتنبؤ بشكل صحیح 
شك تجدید على و  دون المستوى آلیا)، واالیكاو

الجدیدبسبب العقد ولم یتم بعد إبرام . اعقده
التي تحتاج إلى إعادة  شمسائل تتعلق بالشروط

وقد المحاسبة المالیة. قائمة الشروط و نظر، و 
بما أن توصیة یكون من الصعب تنفیذ ال

  .هاتماشى تماما مع تاإلجراءات الحالیة ال
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٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مكتب 
  بانكوك 
  اإلقلیمي

  

  
 اً یقانون دیمن المف

االتفاق  ثیتحد
 نیالمعقود ب
 ةیلندیالحكومة التا

(حتى ولو  كاویواال
كان هناك احتمال 

 یةمن الناح ط،یبس
  دی"، أن تعةیاسی"الس

النظر  دلنیتا مملكة
في بنود االتفاق)، 

أن  إلثبات
اإلجراءات المتفق 

عام  في هایعل
بالنسبة  ١٩٦٥

لمبنى آخر تنطبق 
بالفعل على المباني 

 مایس ال دة،یالجد
في ضوء احتمال 

 میبأعمال ترم امیالق
  مكلفة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
بلت. تم تقدیم طلب قُ 

رسمي إلى السلطات 
التایلندیة المعنیة لتعدیل 

برم بین االتفاق الم
 االیكاوحكومة تایلند و 

إلدراج نص یتعلق 
  مبنى المؤتمرات.ب

  
  
  
  
  
  
  

تقدیم طلب رسمي 
إلى السلطات 
التایلندیة المعنیة 
لتعدیل االتفاق المبرم 
بین حكومة تایلند 

إلدراج نص ل االیكاوو 
مبنى یتعلق ب

  المؤتمرات.
  جاٍر.التعدیل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

سمي إلى السلطات تم تقدیم طلب ر 
التایلندیة وتم تعدیل االتفاق وفقا 

  شمل مبنى المؤتمرات. یللذلك 
 .ُمرفقة نسخة من الرسالة الرسمیة

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مؤرخة في مذكرة بین المكاتب 
ؤید ت ٢٠١٣یولیو  ١٠

  التعدیل.
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المراجعة 
الخارجیة 
للحسابات 

 ایمنطقة آسل
 یطحوالم

  الهادئ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

EA/Rep/
APAC 
  التوصیة 
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ال 
  ینطبق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مكتب 
  بانكوك 
  اإلقلیمي

 

  
  
  
  
  
  
  

مواصفات تحدیث 
من  - الوظیفة 

بقي یُ المستحسن أن 
لوظائف ل همكتب توصیف

المحدثة مع أي تغییرات 
یتم إجراؤها على المهام 

  الموكلة للموظفین.

  
  
  
  
  
  

سیتم ) ١علیه. موافق 
توصیف استعراض ال

الوظیفي موظفي المكتب 
) ٢اإلقلیمي وتحدیثه. 

سیطلب من الخبیر 
الذي كلف ستشاري اال
أدلة مراجعة وتعدیل ب

، ةاإلقلیمی بتاالمك
التركیز على هذا 

  الجانب.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحدیث الوصف 
ظیفي لجمیع الو 

المكتب  موظفي
  .اإلقلیمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  

وتحدیث  جرى استعراض
الوصف الوظیفي لموظفي 
المكتب اإلقلیمي. انظر 
البرید اإللكتروني المرفق 

لمزید  ١٢/٣/١٤المؤرخ في 
 من التفاصیل.

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، ٢٠١٠بدأ التحدیث في عام 
  .٢٠١٤مارس اسستكمل في و 
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ال 
  نطبقت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

إدارة 
المالحة 
الجویة 
وٕادارة 
النقل 
  الجوي

 ةیزانیالخارج عن الم یلإن التمو 
 ةیإدارة المالحة الجو  ألنشطة

 تطلبی ةیالجو  الحركة ادارة◌ٕ و
  :ةیلتالا اتیالتوص

إعادة النظر في  نبغيی -
وفي  راداتیرة لإلالمد األنشطة

التي تتكفل  المهام والمؤتمرات
من  أطراف ثالثة بنفقاتها، وذلك
  باب تجنب تضارب المصالح

بمراكز  تعلقی مایف مای(الس
خدمات  ومقدمي بیالتدر 
أن  في ). وما من شكرانیالط
  نییالعام بتع نیاألمرار ق

 اتیفي مجال األخالق موظف
  في هذا الصدد. دایمف كونیس
 دةیالمتزا ةیهمبالنظر إلى األ -

ثائق السفر شأن و  لبرنامج
 رة،یالسنوات األخ خالل المقروءة

 لهیإعادة النظر في تمو  نبغيی
لفترة  ةیالعاد ةیزانیالم تضمنت كي

الثالث القادمة  السنوات
لهذا ة اعتمادات مخصص

البرنامج تتناسب مع مستوى 
  المطلوب لألمانة. الجهد

 الحرص على أن رایأخ نبغيیو  -
ق االشتراكات المقررة مع تتواف

في  ةیذات األولو  كاویاال أنشطة
  ةیزانیإطار م
الثالث القادمة، كما  السنوات

الموارد الخارجة عن  هیتوج نبغيی
 عتهایتفتقر بطب التي ة،یزانیالم

  إلى الثبات، صوب
أنشطة ال تتطلب حالة ثبات 

  واستقرار طویل األجل.

األخالقیات سؤول تم تعیین م
سیعمل على . و هاستلم مهامو 

ضمان تغطیة قضایا تضارب 
التدریب اإللزامي المصالح ب

لجمیع موظفي الذي یقدم 
وعلى أن تكون االیكاو 

اإلرشادات ذات الصلة بهذه 
جمیع و المسألة متاحة. 

عن  ةمسؤولاإلدارات ستكون 
تجنب أي تضارب في 

ثائق المصالح. وفي شأن و 
السفر المقروءة آلیا: توفر 

رنامجیة العادیة المیزانیة الب
من الفئة  ١,٠٠ل أمواال حالیا 

 ٠,٥٠الفنیة الدرجة الرابعة، و
من فئة الخدمات العامة 

م  ٠,٢٥والدرجة الثامنة، 
الدرجة الخامسة، إلى جانب 

دوالر أمریكي  ١٠٠حوالي 
دوالر لتكالیف غیر الموظفین 
(السفر واالجتماعات 
واالستشارات) في العام مع 

ثائق و افتراض أن أنشطة 
السفر المقروءة آلیا یمكن أن 
تولد المزید من العائدات من 
هؤالء الموظفین والتكالیف 
غیر المتعلقة بالموظفین . 

من  إضافي ١,٠٠ویتم تمویل 
فئة الخدمات العامة الدرجة 

واثنین من السابعة 
االستشاریین (اتفاقات الخدمة 

لبرنامج  ینالخاصة) مخصص
ثائق السفر المقروءة آلیا و 

. من وحدة در اإلیرادات أیضا
سیتم فتح خیارات التمویل و 

ثائق السفر المقروءة و لبرنامج 
آلیا للمراجعة أثناء إعداد 
میزانیة الثالث سنوات المقبلة، 
مع األخذ بعین االعتبار 
االستراتیجیة الجدیدة لبرنامج 

. ثائق السفر المقروءة آلیاو 
تبین أولویات التمویل:  مسألة

بقة أن عملیة التجارب السا
المیزانیة موارد من استخدام 

المیزانیة العادیة ومن خارج 
برنامج العمل على نحو لدعم 
. یمكن إدارته بشكل فعال فعال

وعالوة على ذلك، فإن 
اإلجراءات المتخذة في إطار 
العدید من التوصیات األخرى 
تساعد على ضمان تحسین 
وضوح الرؤیة والشفافیة في 

  مجلس.العملیة برمتها لل

  
  
  
  
  
  
  
  

توفیر التدریب 
اإللزامي على 

القواعد 
. األخالقیة

استعراض 
خیارات التمویل 

ثائق و لبرنامج 
السفر المقروءة 

  آلیا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  

ت . اعتمداستكمل
للجمعیة  ٣٨الدورة 

 ٢٠١٣العمومیة عام 
االیكاو  استراتیجیة

الجدیدة لتحدید 
المسافر (رحلة 

 ICAO) االیكاو)

TRIP) ت. واعتمد 
المیزانیة البرنامجیة 
العادیة المخصصة 

 رحلة"لبرنامج 
ثائق السفر االیكاو/و 

المقروءة آلیا أیضا 
 ٣٨الدورة في 

في العمومیة للجمعیة 
میزانیة و . ٢٠١٣عام 

الصندوق الفرعي 
"رحلة لبرنامج 

ثائق السفر و االیكاو/
المقروءة آلیا سیتم 

 ه في االنتهاء من
رهنا  ٢٠١٤مارس 

تعراض المجلس باس
في دورة الربیع عام 

٢٠١٤. 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزئیا

تضارب المصالح: " تضارب  -١
المصالح و إعالن الذمة المالیة" 

، وقعت  ٢٠١٤البیان المنقح مارس 
٪ من الموظفین الرئیسیین  ١٠٠

إعالن الفائدة، كتاب عن منع 
تضارب المصالح المرسلة إلى جمیع 

ه دورات وجها لوج ٣١الموظفین، 
 RO، وجمیع ٢٠١٣تدریبیة في عام 

المدربین، و تدریب الموظفین 
  ٪ ٦٠-٥٠المركزیة 

ثائق السفر المقروءة و تمویل  - ٢
 رحلة"استراتیجیة تم اعتماد آلیا: 
ثائق و مصادر تمویل تظل . الیكاو"

تبعا لورقة السفر المقروءة آلیا، 
مرفق ، الA38-WP/11العمل 

رج من خا، أساسا )٨"جیم" (ص
من مصادر بما أن الالمیزانیة العادیة 
تمول مناصب أكثر خارج المیزانیة 

من المیزانیة العادیة ویتم تمیزل 
الفنیة من الدول أو المنظمات األفرقة 

  أو القطاع الخاص.
لزامیة تتوافق مع اإلمساهمات ال -٣

بما أن : االولویة في االیكاوإجراءات 
لتحقیق اإلیرادات الصندوق الفرعي 

، فإنه ال یزال یمول المیزانیة العادیة
  یمكن اعتبار أن هذا لم ینفذ.

تضارب بشأن توصیة تم استكمال ال
المصالح ولكن قد یكون هناك خطر 

موزق  مستقبل إذا بقيالعلى 
  .٠,٥االخالقیات في منصب 

  
  
  
  
  
  
  

 یتم تمویل برنامج العمل األساسي
وثائق السفر بالرحلة/المتعلق 

ن المیزانیة المقروءة آلیا م
قسم "العادیة، وسیتم دمجها في 

الجدید في منتصف عام  "تیسیرال
. حالیا، یتم تمویل وظیفة ٢٠١٤
من فئة الخدمات العامة واحدة 

من خالل  الدرجة السادسة
لتحقیق الصندوق الفرعي 

وقد تم االنتهاء من اإلیرادات. 
وطیفتان تحویل لاإلجراءات 

یضطلع بهما خبیران استشاریان 
األنشطة المدرة بأساسا تتعلقات (

الممولة إلى المناصب للدخل) 
لتحقیق من الصندوق الفرعي 

اإلیرادات. وقد استكمل اإلجراءان 
  المتفق علیهما.

الحسابات: یبین ٍ◌اي مراجع 
تعلیق االیكاو أن العملیة مستمرة 

تغییر ال لم تكتمل، لذلك  هاولكن
في موقف مراجع الحسابات 

  الخارجي .
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٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قسم 
االتصا
 الت

  
  
  
  
  
  

لقد آن األوان الستعراض القواعد 
التي تحكم نمط وشكل وعرض 

ومواءمتها: أوًال  كاویاال مطبوعات
لتحاشي مطبوعات المنظمة 

على  سلباً  " التي تؤثرةی"التجار 
 ایوثان ة،یصورة المنظمة الخارج

ألخذ حصة النشر االلكتروني 
في عمل المنظمة في  دةیالمتزا

في هذا الصدد،  نبغيیاالعتبار. و 
النصوص التي  ثیتحد تمیأن 

(نشرة  نیالجانب نیتركز على هذ
و الوثیقة  ٤٥٦٢ ینموظفال

١١/٧١٣٢ . (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
سیتم  ٢٠١٤بلت. دیسمبر قُ 

 ةلعالممعیارا محدثا لإعداد 
  التجاریة لمطبوعات االیكاو.

  
  
  
  
  
  
  
  

إعداد معیار 
 ةالعالم

التجاریة 
المحدثة 

لمطبوعات 
  االیكاو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ال

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣١ 
دیسمبر 
٢٠١٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العمل 
  جارٍ 

  

  
تطبیق العالمة التجاریة الجدیدة جري ی

. المطبوعاتبالفعل بالنسبة لمعظم 
عدد وال یزال القوالب. وضع قد تم و 

لوضعها ومنها قلیل من القوالب 
المطبوعات الفنیة (ال المتلعق بقالب ال
). ومن ساریة ١٩٩٩معاییر زال ت

 ٢٠١٤المزمع النظر فیها خالل عام 
أجل مواءمتها مع القوالب من 

المبادئ وضع األخرى. وسیتم 
القالب من خالل كل التوجیهیة لتنفیذ 

منذ أبریل و ألمانة. لشبكي الموقع ال
الى  المطبوعاتجمیع تحتاج ، ٢٠١٢

: إذا كان قسم االتصاالتموافقة من 
 ةم" من العالمعام "التعلّ  ٢٠١٣عام 

التجاریة الجدیدة، یبدو أنه تم 
  ن. آلا ااستیعابه
إجراءات أن تسمح وینبغي تحقق 

تنفیذ هذه التوصیة في المعالجة ب
  الوقت المحدد.
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قسم   ٣

 االتصاالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اسةیمن المناسب إدراج س
المطبوعات ضمن التصورات 

 ةیجیاالسترات المتعلقة بالخطة
  .ةیاإلعالم

  
  
  
  
  
  
  
  

، ٢٠١٤قبلت. دیسمبر 
االتصال ة وسوف تأخذ خط

في المطبوعات سیاسة 
  االعتبار المنشورات.

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تأخذ ضمان أن 
االتصال خطة 
سیاسة 

في المطبوعات 
االعتبار 

  المنشورات.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ال

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣١ 
دیسمبر 
٢٠١٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ال

  
  
  
  
  
  

أي بلیس على علم قسم االتصاالت 
بتنفیذ تقوم سیاسة مطبوعات وبالفعل 

. ٢٠١٦-٢٠١٤االتصاالت خطة 
بما یبدو أن تنفیذ التوصیة مستبعد و 

عرف حتى یال  أن قسم االتصاالت
  سیاسة المطبوعات.

  
  
  
  
  

خطة ه ال یجري إعداد نرى أن
تتضمن سیاسة  تصاالتاال

ال و . ٢٠١٤النشر لنهایة عام 
سیاسة النشر على لتوجد وثیقة 

هذا النحو، ولكن هناك الئحة 
  .٧٢٣١وثیقة اللنشر، ل
  

الحسابات: تعلیق رأي مراجع 
منظمة الطیران المدني الدولي 

عناصر جدیدة لذلك ال یأتي بال 
  مراجع.التغییر في موقف 
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ال 
  نطبقت

مكتب 
التقییم 

والمراجعة 
  اخیةالد

  
  
  
  
  

تم  هعلى الرغم من أن
تنفیذ سیاسة بشأن 

االستشاریین الخبارء 
ي توالمتعاقدین، وال

یحدد بوضوح الظروف 
فیها التي قد یتم 

، استقدام االستشاریین
ینبغي لالیكاو ضمان 

یتصرف المدیرون أن 
متثال الكامل مع اال

لهذه المبادئ 
  التوجیهیة.

  
  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
م مكتب التقییجرى یس

والمراجعة الداخلیة تدقیقا 
لضمان االمتثال  اسنوی

  للمبادئ التوجیهیة.
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

االنتهاء من المراجعة 
برمجة لماالداخلیة 

تنفیذ سیاسة بشأن 
المتعلقة االیكاو 

  االستشاریین.ب
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تم االنتهاء من مراجعة 
الحسابات في نهایة مارس 

تقریر الروع مشصدر و  ٢٠١٣
 .٢٠١٣ابریل  ٢٤في 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  

لمراجعة أجریت عملیة ا
على تنفیذ  ةالداخلی

سیاسة االیكاو بشأن 
  االستشاریین.
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مكتب 
التقییم 

والمراجعة 
  الداخلیة

  
  
  
  
  
  
أن تبقى  نبغيی

المراجعة  اتلیعم
المقررة  ریغ

  المضافة خالل العام
 ثیمن ح یةاستثنائ

ذلك  فترضیالمبدأ. و 
 ریمن التفك دیالمز 

إعداد  المتعمق أثناء
البرنامج السنوي 

  إلى المجلس. المرفوع

بلت . لكن األمین العام ال قُ 
ة محددة یعتزم اتخاذ أي خطو 

مكتب التقییم  لتطبیقه. یوافق
أن على   والمراجعة الداخلیة

عملیات التدقیق المدرجة في 
برنامج العمل السنوي ینبغي 
أن تنفذ كما هو مخطط لها، 

یة تغییرات في ألوأنه ینبغي 
من الناحیة  تكون استثنائیة

. ولكن بعض النظریة
أیضا لتكون  ةالمرونة مطلوب

یرات أو قادرة على إجراء تغی
إلضافة عملیات التدقیق 
خالل السنة على أساس 
المخاطر الناشئة واألولویات 

مكتب وسیقوم المتغیرة. 
 التقییم والمراجعة الداخلیة

منتظم لبرنامج العمل برصد 
لضمان أن یتم االنتهاء من 
عملیات التدقیق المخطط 

  لها، إذا سمحت الموارد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الرصد المنتظم 
ل لبرنامج العم

لضمان أن یتم 
االنتهاء من عملیات 
التدقیق المخطط لها، 

  إذا سمحت الموارد .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

   
  
  
  
  
  
  
  

المتابعة لوحات 
موجودة بالفعل 
لرصد التقدم 
المحرز في تنفیذ 
خطة عمل مكتب 
تقییم البرامج على 

  أساس شهري.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  

شهریة متابعة لوحات وجود 
التدقیق سمح برصد عملیات ی

من مكتب التقییم التي یقوم بها 
أجل برنامج عمل مكتب التقییم 

لطلبات خاصة (إجراءات غیر و 
). ولكن منذ ینایر لها مخططة
 اتلوحأصبحت ، ٢٠١٤

على برنامج المتابعة تقتصر 
العودة یجب و تقییم. العمل مكتب 

متابعة جمیع أنشطة إلى 
المراجعة التي یقوم بها مكتب 

ستعرض االتقریر لم یَ . التقییم
) C -WP 14096(ورقة العمل 

إلى المجلس بشأن التقییم المرفوع 
بین  والمراجعة الداخلیة الفرقَ 

عملیات التدقیق المجدولة وغیر 
  المجدولة.
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مكتب 
التقییم 

والمراجعة 
 الداخلیة

  
  
  
  
على  نیتعی

 نیمیوالمق نیالمراجع
نشاطهم  یستكر 

بالكامل للمراجعة 
  م،قییوالت
نقل المهام  نبغيیو 

(جهة  ةیاإلدار 
االتصال بمراجع 

  الحسابات الخارجي
وحدة  ومتابعة

المشتركة)  شیالتفت
أكثر  ئاتیإلى ه

مالءمة ضمن 
  .كاویاال
العام  نیاألم قترحی

 ة،یرفض هذه التوص
رغم أنها ممتثلة 

  للممارسات التي
بها المنظمة  توصي
للمؤسسات  ةیالدول
لمراجعة  ایالعل

  الحسابات ومتبعة
من جانب منظمات 
أخرى تابعة لألمم 

  المتحدة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

على الرغم رفضت قبل. لم تُ 
 متوافقة معانها من 

 یةالمنظمة الدولممارسات 
راجعة لم یاللمؤسسات العل

الموصى بها  الحسابات 
واتباعها من قبل معظم 
منظمات األمم المتحدة 

  األخرى.

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ال

    
  
  
  
  
  
  
  

تم رفض هذه التوصیة من قبل 
ورقة  األمین العام والمجلس في

  . C-WP/14048 العمل
  

  .إنهاؤهایجب 
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١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مكتب التقییم 
والمراجعة 
  الداخلیة

  
  
  
المراجع  عتبری

 نیتعیالخارجي أنه 
 میعلى مكتب التق
  ةیوالمراجعة الداخل

 اتیعدد عمل ادةیز 
المراجعة التي 

في مجاالت  هایجر ی
  التعاون الفني

 ة،یمیاإلقل والمكاتب
 ةیتغط وضمان

فضلى لنظم 
 ایتكنولوج

  المعلومات، وهو
ال یزال  مجال

جعة المر  خضعی
جدا من  لةیقل

  جانب المكتب.

  
  
  
  
  
  
  
ترفض.  متقبل ول مل

وتشیر األمانة العامة 
 ا واحداإلى أن تدقیق

دارة الستشاریي إ
التعاون الفني أجري 

، ولكن ٢٠١٢في عام 
ذلك سیتطلب، تبعا 

توصیة المراجع ل
أكبر زانیة می، الخارجي

استقدام الستشارات و ل
إضافي في  متخصص
  .المراجعة

یُحد قبل. نشاط المراجعة الحالیة لم تُ 
تنفیذ تطلب سیو مستوى الموارد. منه 

كبر هذه التوصیة میزانیة أ
استقدام متخصص الستشارات و ل

عدم ، و إضافي في المراجعة الداخلیة
لغاء وظائف في المیزانیة لفترة إ

مقبلة. ومع ذلك، الثالث سنوات ال
عملیة  بد من اإلشارة إلى أن فإنه ال

دارة التعاون ي إمراجعة استشاری
. ومن ٢٠١٢في عام أجریت الفني 

الدعم تقییم لعملیات المقرر إجراء 
في عام الفني لتعاون لاإلداري 
، تم ٢٠١١منذ عام و .  ٢٠١٣

واحدة تدقیق لعملیة التخطیط 
تكنولوجیا المعلومات في كل عام. ل

في هذین أكثر  نشاطویتطلب ال
  المجالین المزید من الموارد. 

توصیات المراجع النظر في 
 ٢٠١٤الخارجي لخطة العمل لعام 

في ضوء الموارد إلى الحد الممكن 
  . متاحة حالیاال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  

مكتب برنامج عمل 
لعام تقییم البرامج 

٢٠١٤  
 )C-WP/14071( 

الذي أعد على أساس 
المخاطر یغطي تقدیر 

هذه المجاالت إلى 
في ضوء الحد الممكن 

  متاحة حالیا.الموارد ال
 

    نعم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

مكتب تقییم یضم برنامج عمل 
-C( ٢٠١٤لعام البرامج 

WP/14071 عام ب) مقارنة
٢٠١٣ )C-WP/13887 (

من بینها ، عملیات تدقیق أكثر
المكاتب ة أكثر برتبطعملیات م

كنولوجیا توتعد اإلقلیمیة. 
المعلومات واالتصاالت والمسائل 

عام من برنامج  انیة أیضا جزءفال
٢٠١٤.  
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مكتب التقییم 
والمراجعة 
  الداخلیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
أال  كاویلال نبغيی

 ةیتعلن انتهاء توص
لم تنفذ بشكل تام 

   ومرض.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قبلت

  
  
  
  
الحال بالفعل. ولكن یجب  يه ههذ

بعض المرونة ألنه قد باالحتفاظ 
نهاء یكون من الضروري إ

التوصیات التي لم تعد ذات صلة 
نظرا لتغیر الظروف أو نتیجة 

مكتب واصل یلمرور الوقت. س
عقد  اخلیةالتقییم والمراجعة الد

اجتماعات ربع سنویة مع كل مدیر 
مكتب لمناقشة اإلجراءات المتخذة 

یمكن التي توصیات على واالتفاق 
  .إنهاؤها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  

 مكتب تقییمیعقد 
اجتماعات فصلیة مع 
كل مكتب لمناقشة 
وضع جمیع التوصیات 

على المعلقة والموافقة 
التوصیات التي یمكن 

ن تكو  الو . أنهاؤها
لم منتهیة ما توصیات ال

على یوجد دلیل مرض 
بصورة مرضیة االنتهاء 

 وفي تناغم.

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ال

  
  
  
  
  
  
  
  

توصیات في مثال ورد 
على أن المراجعة الخارجیة، 
من العدید مكتب التقییم نفَّذ 
الرغم من التوصیات على 

ویعود ذلك ، لم تُنفذأنها 
اساس إلى أن مكتب التقییم 

حات تصریعتمد على ی
ولیس على البحث اإلدارات 

  الوثائق الداعمة.في 

  
  
  
  
  
  
  

الذي تقترحه االیكاو اإلجراء 
هذه التوصیة، أي عقد نهاء إل

  كل إدارة، تم تنفیذهلقاءات مع 
 جتماعاالالحسابات: رأي مراجع 

یأتي ال تعلیق االیكاو نتیجة.  لیس
لذلك ال تغییر في  ،عناصر جدیدةب

  مراجع.الموقف 
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ال 
نت
ط
  بق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إدارة التعاون 
  الفني

  
  
  
  
  
  

تحدیث بنوصي 
أدلة عملیات 
مشروع التعاون 

وذلك لجعل الفني 
وكذلك آمنة عملیة ال
االحتفاظ ضمان ل
األرشیف في ب

الظروف. أفضل 
بهذه الطریقة، و 

ن قد و الموظفیكون 
بتحدیث اموا ق

اإلصدارات وذلك 
بأنشطتهم للقیام 

  .سلیمبشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

خبیر سیتم توظیف 
الستكمال استشاري 

دارة إدلیل تحدیث 
التعاون الفني إلعداد 
نسخة محدثة من دلیل 
العملیات المیدانیة، 

یكتمل بحلول نهایة ل
، رهنا ٢٠١٠عام 

نظام الكامل لالتنفیذ ب
  ."أغریسو"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
حدیث الدلیل اإلداري ودلیل ت

  .العملیات المیدانیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  

قسم العملیات المیدانیة  حقق
شهادة األیزو في یونیو عام 

سعینا في  ،. ومع ذلك٢٠١٣
للتحسین یجري إدخال الحثیث 

تعدیالت على هذه اإلجراءات 
إجراءات إضافیة وضع و 

. العملیات المیدانیة قسمضمن 
وجود أدلة لدى قسم ممارسة و 

مع جمة منسالعملیات المیدانیة 
هو جزء من  "إیزو"إجراءات 

نظام إدارة الجودة على أساس 
وباختصار التحسین المستمر. 

والوثائق األدلة العملیات و فإن 
عبارة عن وثائق حیة. ومن 

االحتفاظ بها وتحدیثها أجل 
تمرة. تخضع لتغییرات مسفإنها 

كمثال واضح، تم تحدیث و 
الفصل الخامي من دلیل 

 .المكاتب اإلقلیمیة

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
نع
  م

  
  
  
  
  
  
  

 قسم العملیات المیدانیة حقق
شهادة األیزو في یونیو عام 

مراجع یفترض و ، ٢٠١٣
أنه الحسابات الخارجي 

عملیات ال یجري تحدیث أدلة
بانتظام. لكن تقریر شهادة 

 BSIاألیزو (تقریر تقییم 
لم یشر ) ٢٠١٣من یونیو 

  .إلى ذلك
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١٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال 
  نطبقت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ادارة 
التعاون 
  الفني

  
  
  
  
  
  
  
  

التنفیذ بنوصي 
كل لالكامل وبسرعة 

وحدات أغریسو، ل
لك وخصوصا ت
أوجه المتعلقة ب

  المیزانیة.

  
  
  
  

الجدول الزمني لتنفیذ 
قع یوحدات أغریسو 

على عاتق مشروع 
وحدة النظام المتكامل 
. للمعلومات عن الموارد

تشهد وحدة أغریسو و 
ط المیزانیة مخطِّ ل

اختبار القبول النهائي 
من قبل كل من إدارة 

فرع التعاون الفني مع 
تنفیذ النهائي وال المالیة
قبل نهایة الربع  مقرر

 ٢٠١٠األول من عام 
.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تنفیذ جمیع وحدات أغریسو، 
أوجه وخصوصا تلك المتعلقة ب

  المیزانیة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ال

  
  

الالحق ستعراض االأجري 
الخبیر لتنفیذ من قبل ل

وحدة النظام في ستشاري اال
المتكامل للمعلومات عن 

جنبا إلى جنب مع  الموارد
عمال وقسم وحدة دعم األفریق 

خالل العملیات المیدانیة 
إلى  ١٦األسبوع الممتد من 

. وقد تم ٢٠١٦سبتمبر  ٢٠
إعداد التقاریر  شروطتحدید 

أن والقضایا التي ینبغي 
وحدة النظام جها فریق یعال

المتكامل للمعلومات عن 
من المتوقع أن یتم و  .الموارد

تحدیث الوحدة بوظائف 
بریل إضافیة محسنة في أ

الموظفین  قلةظرا لنو . ٢٠١٤
وحدة النظام ال یستطیع فریق 

المتكامل للمعلومات عن 
تلبیة أتمتة إدارة  الموارد

التعاون الفني ومتطلبات 
اإلبالغ. وسیتم التعاقد مع 

 ٦لمدة متفرغ خبیر استشاري 
 ١أشهر (تاریخ البدء المتوقع 

وحدة ) لمساعدة ١٤مارس 
النظام المتكامل للمعلومات 

ي معالجة جمیع ف عن الموارد
 االحتیاجات المتبقیة.

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال یوجد تعلیقات انظر 
  تعلیات االیكاو
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  التوصیة 

٢٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مكتب 
األمین 
  العام

  
  
  
  
  
  

ن ال یوجد في حی
هناك حل واضح، 

محتملة  سبیل
التكالیف تقلیص ل

في إیجاد نوع تكمن 
من التوازن بین 

محدود للورق تداول 
إلى حدا ما 
والتداول االلكتروني 
على نطاق أوسع. 

یبقى أن نرى ما و 
القئمون إذا كان 

على المطبوعات 
على  ونسیكون

استعداد للمشاركة 
في مثل هذا 
التغییر، ال سیما 

النسخة بیتعلق  فیما
اإللكترونیة من 

  المجلة.

  
  
  
  
  
  

 اتخذ .جزئیاُقبلت 
 اخیار  األمین العام

مقررا ، والبت امختلف
نشر مجلة بذلك 

االیكاو باللغة 
اإلنجلیزیة فقط، 
وبالتالي تمكنت من 
تجاوز ألول مرة آخر 
إصدار للمجلة في عام 

وهذا ال  - ٢٠١٢
طلب عن یجیب تماما 
أن یجون المجلس (

اوز حتى بتعظیم التج
  ) .اإلیرادات

  
  
  
  
  
  
  

التكالیف بقرار من قلیص تم ت
األمین العام لنشر وتوزیع مجلة 
االیكاو باللغة اإلنجلیزیة فقط. ومن 

مبیعات زء من جكون یالمتوقع أن 
اإلعالنات من المجلة اإللكترونیة 

  النسخة الورقیة.إعالنات جزءا من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تنشر ن العام أن قرر األمی
مجلة االیكاو باللغة اإلنجلیزیة 

 فقط .

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نعم

  
كما في  ٢٠١٢في عام 

 ٦، تم نشر ٢٠١٣عام 
طبعات من مجلة االیكاو. 

عدد المجلة وانخفض 
بصورة كبیرة بین المطبوعة 

،  ٢٠١٣و ٢٠١٢عامي 
ولكن زیادة اإلیرادات ( في 

 ٢٠٤تم بیع  ٢٠١٢عام 
 ٢٦١٣٦٠مقابل وحدة 

في عام و ، دورال كندي
وحدة  ١٤٥تم بیع  ٢٠١٣

دوالر  ٥٣٠٤٩٥مقابل 
بیع  بما أن  )كندي

عدد مرتبط باإلعالنات 
مبیعات بالقراء ولیس 

في و المجالت المطبوعة. 
، سجلت مجلة ٢٠١٢عام 

االیكاو خسائر في حین تم 
تسجیل فوائد في عام 

 ٩٧٩٤١بمقدار  ٢٠١٣
، من خالل دوالر كندي
استقرار ات و زیادة اإلیراد

نسخة اما النفقات تقریبا. 
یمكن تحمیلها فإلكترونیة 

  مجانا.
انظر التعلیق المضاف 

األخضر) ُمعلَّم بالون (
  لتجنب سوء الفهم.
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مكتب االمین 
  العام

  
  
  
  
  
  
  
  
  

من 
المستح

سن 
التأكد 

من أنه 
تم تنفیذ 
التكامل 

بین 
أنشطة 
التعاون 

ني فال
في 

المكاتب 
اإلقلیمیة 
بطریقة 
منسقة 

بین 
مختلف 
المكاتب

.  

  
  
  

بلت قُ  هاولكن ،موقف غیر واضح
من ناحیة، ففي نهایة المطاف. 
تم االنتهاء ه یرى األمین العام أن
لخمسة مكاتب  من هذا التكامل

إقلیمیة من أصل سبعة. ولكن 
من ناحیة أخرى، یعلن أن 
المسؤولین الفنیین في المكاتب 

یعودوا یضطلعون اإلقلیمیة لم 
التعاون التقني، ولكن ب
نیة (وهذا هو فالمساعدة الب

، ٢٠١٢السبب، اعتبارا من عام 
من المیزانیة العادیة یتم تمویلهم 

تكالیف عد من صندوق یلم و 
 -لیات التشغیلیة واإلداریةالعم

أعاله )  ٣رقم االستنتاج انظر 
.  

  
  
  

المساعدة المتلعقة بالسیاسة ستحكم 
ني التي وافق فنیة والتعاون الفال

نیة فالمساعدة ال مجلس تنفیذَ العلیها 
باإلضافة و ني. فوأنشطة التعاون ال

مجلس إلى ذلك، من خالل 
الرصد والمساعدة (الذي استعراض 

ة المكاتب اإلقلیمیة یتضمن مشارك
سیخصص كلما كان ذلك ممكنا)، 

األمین العام موارد من المیزانیة 
وتم نیة. فالعادیة لتقدیم المساعدة ال

ني في فالتعاون الاستیعاب موظفي 
خمسة من المكاتب االقلیمیة 

صندوق الذین یمولهم السبعة، 
تكالیف العملیات التشغیلیة واإلداریة 

زانیة العادیة. المیفي  للتعاون الفني
سیتم وضع مؤشرات وأهداف و 

األداء من أجل تقییم األنشطة التي 
  تقوم بها المكاتب اإلقلیمیة.
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  جارٍ 

  
  
  
  
  
  

تم تحدید األنشطة الرئیسیة 
ومؤشرات األداء الرئیسیة 

كل مكتب بذات الصلة 
افیة لشفوأخضعت ل إقلیمي

لفترة في المیزانیة العادیة 
ما وراء و . ٢٠١٦-٢٠١٤

 االختالفات اإلقلیمیة،
-C وتبعا لورقة العمل

WP/14032 ٦٨(ص 
هناك تزال ال  )،١٠١إلى 

العدید من االختالفات في 
  قني.لأنشطة التعاون ا

  
  
  
  
  
على الحسابات مراجع ي الواقع، ف

حق؛ هناك اختالفات بین مختلف 
وع تن، قد تتجاوز اللمكاتب اإلقلیمیةا

. ولكن العمل البحتالجغرافي 
المتفق علیه في نهایة المطاف هو 

مؤشرات الحصول على بعض 
منسقة في النظام األداء الرئیسیة 

وهو ما سیتم الجدید إلدارة األداء. 
  .٢٠١٤نهایة عام وضعه 

تغییر في موقف مراجع ال 
  .الحسابات الخارجي
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