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الجزء األول: تقاریر مقّدمة من األمین العام
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  منظمة الطیران المدني الدولي

  من األمین العام ةممقدّ  تقاریر: الجزء األول

  عرض
  المقدمة  - ١
أنشئت في شیكاغو في و  ،وكالة من الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدةالدولي (اإلیكاو) منظمة الطیران المدني  ١- ١
ا في . واإلیكاو هي الهیئة الدائمة المكلفة بإدارة المبادئ المنصوص علیهاتفاقیة الطیران المدني الدوليبموجب  ٧/١٢/١٩٤٤

الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وانتظامه، وكذلك حمایة البیئة في مجال الطیران، وتشجع على  القواعداالتفاقیة. وتحدد 
 تنفیذها.

ولدیها مكاتب إقلیمیة في  الـمونتریویوجد مقرها الرئیسي في  دولة متعاقدة. ١٩١ ویبلغ عدد أعضاء االیكاو ٢- ١
 .باإلضافة الى المكتب الفرعي االقلیمي في بیجین ولیما، والمكسیك العاصمة، ونیروبي وباریس بانكوك، والقاهرة، وداكار،

 ضم. وتالمنظمة مجلسهو دارة و اإلعمومیة ومجلس الجمعیة هي السیادة و الهیئة ذات ال من االیكاو تتكونو  ٣- ١
ل األعمال الكاملة وتستعرض بشكل مفصّ  الجمعیة العمومیة ممثلین عن جمیع الدول المتعاقدة، وتجتمع مرة كل ثالث سنوات،

ورة األخیرة للجمعیة العمومیة. للمنظمة، وتحدد السیاسات الخاصة بالسنوات المقبلة وتوافق على البیانات المالیة الصادرة منذ الد
  .٢٠١٣ث أیضا في شؤون میزانیة الثالث سنوات. وقد اجتمعت الجمعیة العمومیة آخر مرة في أكتوبر تبحو 
دولة، من قبل الجمعیة العمومیة لمدة ثالث سنوات ویوجه أعمال المنظمة  ٣٦ یضمخب المجلس، الذي وُینت ٤- ١

باستمرار. ویحظى المجلس بمساعدة لجنة المالحة الجویة، ولجنة النقل الجوي، واللجنة المالیة، ولجنة التدخل غیر المشروع، 
 لمالحة الجویة ولجنة التعاون الفني.المشترك لخدمات االتمویل ولجنة الموارد البشریة، ولجنة 

ون الفني، األمانة العامة خمس إدارات رئیسیة هي إدارة المالحة الجویة، وٕادارة النقل الجوي، وٕادارة التعا تضمو  ٥- ١
ة والخدمات. ویشكل فرع المالیة ومكتب التقییم والمراجعالشؤون اإلداریة وٕادارة  وٕادارة الشؤون القانونیة والعالقات الخارجیة

مین األ من األمانة العامة وتقدم التقاریر إلى األمین العام. أما المكاتب اإلقلیمیة، التي تعمل تحت إدارة الداخلیة أیضا جزءاً 
عن إقامة االتصال مع الدول المعتمدة لدیها وغیرها من المنظمات  المقر الرئیسي، فمسؤولة أساساً  العام الذي یعمل في

تنفیذ السیاسات على المكاتب اإلقلیمیة  شجعان المدني واللجان اإلقلیمیة االقتصادیة لألمم المتحدة. وتوالهیئات اإلقلیمیة للطیر 
بناء على  الفنیةوتقدم المساعدة  االقلیمیة حة الجویةوالقرارات والقواعد والتوصیات الدولیة الصادرة عن اإلیكاو وخطط المال

 الطلب.
كاو للسنة المنتهیة في أتشرف بأن أعرض البیانات المالیة لإلی من النظام المالي، ٤-١٢ووفقا للمادة  ٦- ١

النظام المالي،  الثالثة عشرة منعلى المجلس لكي ینظر فیها ویوصي الجمعیة العمومیة بإقرارها. وبموجب  ٣١/١٢/٢٠١٤
لجمعیة العمومیة إضافة على المجلس وا ٢٠١٤ ي وتقریره عن البیانات المالیة لعامرأي مراجع الحسابات الخارج أیضاً  ُیعرض

 .)تعلیقات األمین العام (الواردة في علیها إلى التعلیقات
 یتجزأ من هذه ال التي تشكل جزءاً و  المالیة وكشوف المالحظة المرفقة بها لك، فإن البیاناتذوما لم یقرر خالف  ٧- ١

 .لكندیةالتقریر فُتعرض بآالف الدوالرات ا وهذا البیانات المالیة
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  المالي والسمات البارزة ألداء المیزانیةاإلبالغ   - ٢

  الدولیة للقطاع العام المحاسبیةاعتماد المعاییر 

 الدولیة المحاسبیة بالكامل المعاییر تطّبق اإلیكاو ظّلت المالیة، البیانات الواردة في ١المالحظة  في بیانه ورد كما  ١- ٢
لمنظومة األمم المعاییر المحاسبیة  لتحل محلدة هذه المعاییر . وقد اعتمدت منظمات األمم المتح٢٠١٤ العام في سنة للقطاع
 مستقل، أساس وضعت على التي المحاسبیة المعاییر من هي مجموعة العام للقطاع الدولیة المحاسبیة . والمعاییرالمتحدة

 جانب من حاسبيأسلوب م أفضل التام االستحقاق أساس التام". ویعتبر االستحقاق" أساس على المحاسبة اتباع وتقتضي
 اتساقتضمن  وٕارشادات تفصیلیة متطلبات المعاییر والخاص. وتتضمن العام القطاعین من لكل بالنسبة الدولیة المنظمات

  .امقارنته لوتسهّ  المالیة البیانات

  البیانات المالیة
  ُأعدت البیانات المالیة التالیة وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام:  ٢- ٢

 الوضع المالي؛  یان المالي األول:الب •
 األداء المالي؛  البیان المالي الثاني: •
 التغییرات في صافي األصول؛  البیان المالي الثالث: •
 التدفقات النقدیة؛   لمالي الرابع:البیان ا •
  المیزانیة والحسابات الفعلیة.بین حسابات مقارنة ال  البیان المالي الخامس: •

حاسبیة الدولیة للقطاع العام، تشمل البیانات المالیة المالحظات التي تقدم األوصاف لمعاییر الموفقا لكذلك و   ٣- ٢
في البیانات.  تسجلن أالسردیة والتقسیمات المتعلقة بالبنود المبینة في البیانات المالیة والمعلومات عن البنود التي ال تستحق 

هو منصوص علیه في المعاییر المحاسبیة الدولیة یكاو حسب الجزء كما الوتشمل المالحظات أیضا عرض أهم أنشطة ا
درجان في البیانات المالیة التي شملتها المراجعة. ویغطي الجزء األول األنشطة العادیة الجاریة مُ ن ءاجز یوجد للقطاع العام. و 

غطي الجزء الثاني أنشطة ة لإلیرادات وٕادارة برنامج التعاون الفني ودعمها. ویللمنظمة مثل البرنامج العادي، واألنشطة المدرّ 
  .طلب من فرادى الدولالیكاو بناء على العموما ا ع مشاریع التعاون الفني، التي تدیرهاجمی

 أكثردامت هذه الجداول تقدم معلومات  وال تشكل الجداول جزءا من البیانات المالیة التي شملتها المراجعة. غیر أنه ما  ٤- ٢
  .قة بالبیانات المالیة التي شملتها المراجعة، فقد ُأدرجت في الجزء الرابع من هذه الوثیقةالمجمعة المتعل األرقامتفصیال وتدعم 

   .٢٠١٤ وتقدم الفقرات التالیة موجزا عن المعلومات الرئیسیة بشأن الوضع المالي وأداء المنظمة لسنة  ٥- ٢
دوالر ملیون  ٣١٢,٦لغ مجموعها التي یب یقدم الوضع المالي للمنظمة. وتتكون األصول البیان المالي األول  ٦- ٢

 تالشتراكاومن ا ملیون دوالر كندي ٢٨٨,٩بمبلغ  معادالت النقدیةالنقدیة و السیولة في األساس من  ٣١/١٢/٢٠١٤في  كندي
ملیون دوالر  ٤٠٥,٠. ویبلغ مجموع الخصوم ملیون دوالر كندي ١٧,٥المقررة وغیرها من الحسابات مستحقة القبض بمبلغ 

المخصصة في معظمها لمشاریع التعاون الفني،  المسبقة المقبوضات ملیون دوالر كندي ٢٢٧,٧ثل منها مبلغ ، حیث یمكندي
مع  ٢٠١٠منذ سنة  ا البیانفي هذالستحقاقات الموظفین  ملیون دوالر كندي ١٤٧,٥وجرى تدوین الخصم طویل األجل بمبلغ 

  .تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام 
، بسبب الحاجة إلى تسجیل ملیون دوالر كندي ٩٢,٣یبین أیضا وجود عجز تراكمي بمبلغ  البیان الماليا هذ  ٧- ٢

 تتجاوزخصوم استحقاقات الموظفین بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. غیر أنه نظرا ألن األصول الجاریة 
قصیر األجل الالتمویل اإلضافي حاجة إلى  هناك تكونلمتوقع أن ، فمن غیر املیون دوالر كندي ٤٧,٦الخصوم الجاریة بمبلغ 
  .لتغطیة العجز المتراكم
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لالمتثال  ٢٠١٠منذ سنة  كبیرةتغییرات  هذا البیان . وشهد٢٠١٤األداء المالي لسنة  یقدم البیان المالي الثاني  ٨- ٢
نقدي فیجري تدوینها الساس األاریع المسجلة سابقا على للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. أما اإلیرادات من اتفاق المش

أیضا للحسابات على  مطبوعاتإلى مشاریع التعاون الفني. وتسجل مبیعات ال التي تسّلماآلن استنادا إلى الخدمات والسلع 
من  اً ألف ٩٥٥,٢بمبلغ  . وطرأت أیضا تسویة مؤقتة إلیرادات االشتراكات المقررةمطبوعاتال تسلیمأساس االستحقاق، عند 

بالقیمة العادلة على األجل الطویل كما تنص  المحصلة المستحقة غلمراعاة أثر تدوین المبال ٢٠١٤الدوالرات الكندیة خالل سنة 
. ویبین دوالر كنديملیون  ٥,٣قد بلغ  ٢٠١٤ لعام الفائضمجموع كان العام. و  لك المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاععلى ذ

 دوالر كنديملیون  ١١,٥وتشمل النفقات مبلغ   حسب الصندوق أو مجموعة الصنادیق لألنشطة العادیة. لنتائجاالجدول (ألف) 
مسجل في الصندوق المتجدد لتدوین نفقات استحقاقات الموظفین (استحقاقات التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة، واإلجازة 

، ٢٠١٠في سنة  ،اعتماد المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام قبل) على أساس االستحقاق. إلى الوطن والعودةالسنویة 
مقابل هذه  ملیون دوالر كندي ٣,٠، ُسدد مبلغ ٢٠١٤وفي سنة   .باستخدام األساس النقديمعظم هذه االستحقاقات  تلسجّ 

ملیون  ٨,٥ البالغفرق الج االستحقاقات وُیعرض هذا المبلغ في الصندوق المتجدد كمصدر تمویلي من الصنادیق األخرى. وُیدر 
السنة لهذا الصندوق. وتقدم الفقرات التالیة توضیحات  فائضبین االستحقاقات المتراكمة واالستحقاقات المسددة في  دوالر كندي

صندوق تكالیف الخدمات فائض ) و ملیون دوالر كندي ٩,١عن النتائج المالیة وعجز الصندوق العام للبرنامج العادي (مبلغ 
  ).ملیون دوالر كندي ٠,٨غیلیة (مبلغ یة والتشاإلدار 

ملیون في  ١,٠ملیون دوالر كندي)، فیوضحه مبلغا عجز  ٣,٩(فیما یتعلق بالفائض الصافي للصنادیق األخرى   ٩- ٢
في أمن الطیران ملیون  ٠,٧والبیئة سالمة صندوق ملیون في  ١,٣ملیون في الصندوق المأمون و ١,٧صندوق رأس المال و

  جمیع الصنادیق األخرى.ملیون في  ٠,٧و  الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیراداتفي ون ملی ٠,٥و
 تسجلأي فائض أو عجز سنوي ألن اإلیرادات  ٢٠١٤مشاریع التعاون الفني، لم تشهد سنة قطاع  وفیما یخص  ١٠- ٢

تكلفة إدارة  تسجلالمشاریع. و  في كل مشروع من ةعلى أساس مرحلة إنجاز المشاریع، التي ُتحدد على أساس التكالیف المتكبد
ه الرسوم اإلداریة بوصفها إیرادات في صندوق تكالیف الخدمات ذوتشغیل ودعم هذه المشاریع في كل مشروع ویدون استرداد ه

  .اإلداریة والتشغیلیة
في ذلك  تغییرات في صافي األصول خالل السنة. وقد بلغ رصید صافي األصول بماال البیان المالي الثالثیقدم   ١١- ٢

رصید صافي العجز  وكان .وتشّكل هذه القیمة صافي العجز التراكمي ملیون دوالر كندي ٥٨,٧االحتیاطیات في بدایة السنة 
هو الخسارة  ٢٠١٤ لعاموالسبب الرئیسي لزیادة العجز التراكمي  .دوالر كنديملیون  ٩٢,٣قد بلغ  ٢٠١٤التراكمي في نهایة سنة 

  .(ASHI) الستحقاقات التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمةیون مل ٣٧,٠بمبلغ اإلكتواریة 
 ٣١/١٢/٢٠١٣ملیون دوالر كندي في  ٢٦٦،٠مبلغ  منلتغیر التدفقات النقدیة  یقدم تقسیماً  البیان المالي الرابع  ١٢- ٢

ن الطریقة غیر لك المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، فإوحسبما تسمح بذ٣١/١٢/٢٠١٤ملیون في  ٢٨٨,٩الى مبلغ 
  .المباشرة المستخدمة أیضا هي الطریقة التي اعتمدتها اإلیكاو في السنوات السابقة

یة. وهذا البیان فعلرنة بین حسابات المیزانیة (البرنامج العادي) والحسابات الایبین مق البیان المالي الخامس  ١٣- ٢
یجري إعداد المیزانیة المعتمدة والبیانات المالیة على األساس ضروري بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ألنه 

من  ١-١٢ المادةبالبیانات المالیة. ویوضح هذا البیان أیضا حالة االعتمادات المطلوبة بموجب  ٤نفسه المبین في المالحظة 
  النظام المالي.
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  البارزة أداء المیزانیة والمعالم المالیة  - ٣

  ياعتمادات البرنامج العاد
ــالعمومی الجمعیة عقدت عندما  ١- ٣ ن ــالفقرة ج) م بموجب وافقت ،٢٠١٣ سنة في والثالثین الثامنة دورتها ةــ

 الخامس تفاصیل المالي البیان في . وترد٢٠١٤ لعام ألف دوالر كندي ٩٢ ٧٥٢على اعتمادات بمبلغ  ٢٢- ٣٨القرار 
 واستراتیجیات االستراتیجیة األهداف حسب موزعة الملتزم بها، غیر واألرصدة الفعلي، واإلنفاق االعتمادات، والتحویالت

  .التنفیذ دعم
  :الكندیة الدوالرات بآالف ٢٠١٤لمیزانیة سنة  المالیة النتائج موجز یلي وفیما  ٢- ٣

 ٩٢ ٧٥٢ األصلیة االعتمادات

  ٧ ١٧٠  ٢٠١٣االلتزامات المستحقة السداد عن سنة 

 ٤ ١١٩ ٢٠١٣سنة   من لةالمرحّ  األموال

  )٢٩(  انخفاض في االعتماد

 ١٠٤ ٠١٢ االعتمادات المنقحة المعتمدة

 )١٠ ٢٥٥( ٢٠١٤ عن سنةالسداد  االلتزامات المستحقة

 )٧ ٥٥٢(  السنة التالیةإلى  المرحلة األموال
 ٨٦ ٢٠٥ ٢٠١٤ لعام  المنقحة االعتمادات

من النظام المالي، وافق االمین العام على  ٧-٥للمادة  وفقاً  . ٢٠١٣المستحقة السداد عن سنة  االلتزامات  ٣- ٣
، وذلك أساسًا من أجل سداد االلتزامات المستحقة السداد عن ٢٠١٤ لعامالستكمال االعتمادات  ألف دوالر كندي ٧ ١٧٠مبلغ 

   . ٣١/١٢/٢٠١٣السنة المنتهیة اعتبارًا من 
ألف  ٤ ١١٩مالي، وافق األمین العام على مبلغ من النظام ال ٦- ٥وفقًا للمادة . ٢٠١٣األموال المرّحلة من سنة   ٤- ٣

، وذلك لألنشطة االلزامیة واألنشطة األخرى الهامة ٢٠١٣الممولة من وفورات سنة ، ٢٠١٤الستكمال اعتمادات سنة  دوالر كندي
  . ٢٠١٤بالنسبة لرسالة المنظمة التي لم ترد في میزانیة سنة 

صندوق  الذي لم یسدده ألن هذا هو المبلغ ألف دوالر كندي ٢٩ تم تخفیض مبلغ .االنخفاض في االعتماد  ٥- ٣
ویشّكل هذا المبلغ الفرق بین القیمة المعتمدة  .كما وافق علیه المجلس، تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة الى البرنامج العادي

والقیمة المعتمدة من قبل  ٢٠١٤سنة  في السترداد التكالیف )ألف دوالر كندي ١ ٢٠٢( C-DEC/200/2 في المجلس قبل من
  .الف) ١ ٢٣١(مبلغ عیة الجم

التسلیم ال یتوقع بموجبها إال في  ، ولكن٢٠١٤سنة  في .ُ قطعت التزامات٢٠١٤ سنة عن السداد المستحقة االلتزامات  ٦- ٣
 األساس تكّون فيفت ألف دوالر كندي ٢ ١٧٣بمبلغ  الموظفین مستحقات .  أماألف دوالر كندي ٨ ٠٨٢، ُوتقدر بمبلغ ٢٠١٥سنة 

المتوقع دفعها إلى الموظفین الذین تنتهي خدماتهم في االیكاو في سنة  لإلجازات واستحقاقات العودة إلى الوطن المتراكمة المنح من
 ٢٠١٥، وترحیله إلى سنة ))اءھ، العمود (١یضًا الشكل (انظر أ ألف دوالر كندي ١٠ ٢٥٥وبناء علیه، جرى حجز مبلغ  .٢٠١٥

   .٢٠١٤ات القانونیة في سنة ممن النظام المالي لتسدید االلتزا ٧- ٥دة وفقا للما
من النظام المالي، سمح األمین العام بتحویل االعتمادات بین أحد األهداف  ٩-٥وفقا للمادة  .التحویالت  ٧- ٣

االعتمادات المائة من في  ١٠أخرى بنسبة تصل إلى أو استراتیجیة دعم التنفیذ إلى إلى هدف استراتیجي آخر االستراتیجیة 
  السنویة لكل هدف من األهداف االستراتیجیة أو استراتیجیة دعم التنفیذ التي جرى التحویل من أجلها.
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من النظام المالي، سمح األمین العام بترحیل االعتمادات  ٦- ٥وفقًا للمادة األموال المرحلة إلى السنة التالیة.   ٨- ٣
في المائة في كل اعتماد بالنسبة لكل هدف من األهداف االستراتیجیة أو  ١٠نسبة التي لم یتم صرفها، بما ال یتجاوز 
ضمن هذه الحدود. وسُیستخدم المبلغ المرّحل أساسًا لتمویل تلك  ألف دوالر كندي ٧ ٥٥٢استراتیجیة دعم التنفیذ. ویندرج مبلغ 

. أما أنشطة البرنامج التي یجري تمویلها من ٢٠١٦-٢٠١٥- ٢٠١٤األنشطة التي لم تمّولها في نهایة األمر میزانیة الفترة 
فتشمل توصیات صادرة عن المؤتمر الرفیع المستوى للسالمة الجویة ومتطلبات الحوارات  ٢٠١٤االعتمادات غیر المنفقة لعام 

الطیران وعملیات العالمیة في مجاالت الطیران  وٕادارة بیانات المؤسسات إلدارة النقل الجوي والدورات التدریبیة في مجال أمن 
المؤتمر الوزاري المشترك بین االیكاو ومنظمة السیاحة العالمیة؛  التدقیق واالجتماعات المؤجلة المتعلقة بالسالمة الجویة ()

. وفضًال عن ذلك، سیمّول مجددا ٢٠١٥وتطبیق اإلطار التنظیمي الجدید للتنمیة المستدامة للنقل الجوي) التي تم تأجیلها لعام 
المتطلبات األمنیة إلدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن من أجل مساكن الموظفین في  ٢٠١٤الوفورات من سنة جزء من 

داكار ونیروبي. أما أنشطة اإلدارة والتنظیم الممولة من االعتمادات التي لم یتم صرفها فتشمل تمویل توزیع النظام الهاتفي 
إدارة الهویة والدخول على أساس األدوار والتوقیع الوحید للدخول؛ واستحداث أداة جدیدة الجدید على المكاتب اإلقلیمیة؛ ونظم 

للبحث تمّكن من إجراء البحوث عبر قواعد البیانات؛ ومحطات العمل للعدد المتزاید من الموظفین المنتدبین والمتدربین؛ وتقدیم 
النظام المتكامل إلدارة العالقات بین العمالء؛ وخدمات االلتقاط مزید من الدعم المتعلق بالتشغیل اآللي للمكاتب اإلقلیمیة؛ و 

  الرقمي؛ والموارد اإلضافیة الخاصة بمكتب التقییم والمراجعة الداخلیة ومكتب األخالقیات.
 ٨٦ ٢٠٥ونتیجة الزیادات والتحویالت الواردة في الفقرات السابقة، فإن االعتمادات النهائیة المعتمدة للسنة بلغت   ٩- ٣
  .لف دوالر كنديأ

 .مقارنة بین حسابات المیزانیة والحسابات الفعلیة إلیرادات ونفقات البرنامج العادي ١یقّدم الشكل   ١٠- ٣
  ١الشكل 

 

میزانیة 
 ٢الفعلي ١ ٢٠١٤

اختالفات 
سعر 

 الصرف 

الفعلي 
بسعر 
 ٣المیزانیة

االلتزامات 
مستحقة 

السداد لسنة 
 الفرق المجموع ٢٠١٤

 

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

)e( )g(  
 =

)d)+(e)+(f( 

)h(  
) =g) - (a( 

 اإلیرادات
   

$ 
 )٩٥٥( ٨٥ ١٦٥ ٨٥ ١٦٥ )٢ ٤٩٠( ٨٧ ٦٥٥ ٨٦ ١٢٠ االشتراكات المقررة

 إیرادات أخرى
 ٥ ٠٨٢ ٥ ٠٨٢ الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات   

 
٥ ٠٨٢ ٥ ٠٨٢ - 

 ٤٩٤ ٣١٩ منوعات
 

١٧٥ ٤٩٤ ٤٩٤ 
من صندوق تكالیف الخدمات  السداد

 ١ ٢٠٢ ١ ٢٣١ اإلداریة والتشغیلیة
 

٣٠( ١ ٢٠٢ ١ ٢٠٢( 
  فرق صرف العمالت

 
١ ٦٤٢ 

 
١ ٦٤٢ ١ ٦٤٢ ١ ٦٤٢ 

 
٨٣٤ ٩٣ ٥٨٦ - ٩٣ ٥٨٦ )٢ ٤٩٠( ٩٦ ٠٧٦ ٩٢ ٧٥٢ 

    
 النفقات

 )٥ ٣٠١( ٧٥ ١٣٥ ٥ ١٨٩ ٦٩ ٩٤٦ )٣ ١١٢( ٧٣ ٠٥٨ ٨٠ ٤٣٧ رواتب واستحقاقات الموظفین   
 )٤٥٧( ٣٤٤ ١٤٩ ١٩٥ )٣٣( ٢٢٨ ٨٠١ اإلمدادات والمواد االستھالكیة وغیرھا

 ٣٤٠( ١٥ ٨٤٧ ٤ ٩١٤ ١٠ ٩٣٣ )٣٠٦( ١١ ٢٣٩ ١٦ ١٨٧ النفقات التشغیلیة العامة
 )١ ٣٤١( ٣ ٤٧١ ٣ ٤٧١ )١٤٩( ٣ ٦٢٠ ٤ ٨١٢ السفر

 )٢٣( ١ ٣٧٧ ٤ ١ ٣٧٣ )٥٤( ١ ٤٢٧ ١ ٣٥٣ االجتماعات
 )١٣٥( ٢٨٧ ٢٨٧ )٣٤( ٣٢١ ٤٢٢ نفقات األخرىال

 
٧ ٥٥٢( ٩٦ ٤٦٠ ١٠ ٢٥٥ ٨٦ ٢٠٥ )٣ ٦٨٨( ٨٩ ٨٩٣ ١٠٤ ٠١٢( 

في السداد   ألف دوالر كندي ٢٩وانخفاض قدره  ألف دوالر كندي ١١ ٢٨٩ترحیًال (والتزامات) من السنة السابقة قدرها  ٢٠١٤المصروفات لعام  –تتضمن المیزانیة   - ١
  .)C-DEC 200/2عادي (للبرنامج ال

  من الجدول (ألف)، البیانات المالیة.   -٢
إیرادها في المیزانیة بسعر   بسبب تأثیر معامالت بالدوالر األمریكي تم  ألف دوالر كندي ٢ ٤٩٠) خسارة في سعر الصرف في المیزانیة قدرها ١یتضمن (   -٣

    ٣.مثل إعادة تقییم بنود المیزانیة العمومیة  ألف دوالر كندي ١ ٢٩١سعر الصرف قدره ) ربحًا في ٢دوالر كندي، و( ٩٨٧٥دوالر أمریكي =  ١،٠٠الصرف 
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) ١(العمود (أ) في الشكل  ألف دوالر كندي ٩٢ ٧٥٢: تشیر المیزانیة العامة بمبلغ اإلیرادات –توضیح الفروق   ١١- ٣
شتراكات المقررة وفائض الصندوق الفرعي إلدرار ، وهي اال٢٠١٤إلى مصادر التمویل الخمسة لمیزانیة البرنامج العادي لعام 

اإلیرادات واإلیرادات المتنوعة والمبالغ المسددة من صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة. وبالنسبة لالشتراكات المقررة، 
   یتعلق بالمبلغ المخصوم لالشتراكات المستحقة طویلة األجل. ملیون دوالر كندي ٩٥٥فإن الفرق بمبلغ 

، العمود (أ)) ١(الشكل  ألف دوالر كندي ١٠٤ ٠١٢ تضّم المیزانیة العامة التي تبلغ النفقات: –توضیح الفروق   ١٢-٣
جانب االلتزامات  إلى ٢٠١٣والمبالغ المرحلة من سنة  ألف دوالر كندي ٩٢ ٧٥٢والتي تبلغ  ٢٠١٤االعتمادات األصلیة لعام 
في السداد للبرنامج  ألف دوالر كندي ٢٩وانخفاض قدره  ألف دوالر كندي ١١ ٢٨٩البالغة  ٢٠١٣المستحقة السداد عن سنة 

إلى سنة  ألف دوالر كندي ٧ ٥٥٢وقدرها  ٢٠١٤العادي. وسیتم ترحیل الوفورات (االعتمادات غیر المستخدمة) من سنة 
٢٠١٥ .  

  ن ما یلي:) م)C(، العمود ١: تتكّون اختالفات سعر الصرف (الشكل اختالفات سعر الصرف  ١٣-٣
، یصدر جزء ٢٠١٠. بدءًا من سنة ألف دوالر كندي ٢ ٤٩٠كسب في سعر الصرف في المیزانیة قدره   أ)  

من فواتیر الدول األعضاء بالدوالر األمریكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي. وكان سعر صرف الدوالر 
ألمریكي) أعلى من السعر (عند تحریر الفواتیر بالدوالر ا ١/١/٢٠١٤الكندي في مقابل األمریكي 

 ٢ ٤٩٠المقررة بمبلغ  مما أدى إلى إضافة في مجموع االشتراكات ٢٠١٤المستخدم في إعداد میزانیة 
  . ألف دوالر كندي

مثل إعادة تقییم بنود المیزانیة العمومیة.  ألف دوالر كندي ١ ١٩٨الربح الصافي في سعر الصرف وقدره   ب)  
كندي إلقرار الربح في سعر الصرف في عام  ردوالآالف  ٤٤٤لغ ویشمل هذا الرقم إجراء خفض بمب

  فیما یخص صندوق رأس المال العامل. ٢٠١٣
) لإلنفاق الفعلي بغیة ألف دوالر كندي ٣ ٦٨٨وتّم تخصیص هذا الفرق الصافي في سعر الصرف (ربح قدره   

ابه وفقًا لسعر الصرف المستخدم في المیزانیة، في ویظهر اإلنفاق الشامل كما أعید احتس .إعادة احتسابه بسعر صرف المیزانیة
وعلى هذا النحو، جرت تسویة الوفورات المدرجة في المیزانیة، أي الفرق بین المیزانیة والنفقات الفعلیة  .(العمود دال) ١الشكل 

  .)(gالعمود  - ١، بالشكل السلیم كما هو مبین في الشكل 

 العمالت عن واإلبالغالمقررة  االشتراكات
فیما یخص سنة   الكندي بالدوالر التقدیریة الدخل مصادر من وغیرها األعضاء الدول على االشتراكات ددتحُ   ١٤- ٣

 المتبقي والربع الكندي بالدوالر أرباع ةثثال ددسسی حیث العملتین نظام تطبیق جري، ٢٠١٠. وفي سنة ٢٠٠٩وسنة  ٢٠٠٨
 للمنظمة، التابعة والصنادیق والحسابات المعتمدة المیزانیات بین المقارنة لتسهیلو  االتساق من المزید ولتأمیني. األمریك بالدوالر

 على التغییر ذلك ویسري. بعد وما ٢٠١٠سنة  عن الكندي بالدوالر المالیة البیانات وتقدم الكندي بالدوالر المعامالت تحرر
المرتبطة  ٢الواردة في القطاع  الصنادیق بینما ،١ع بالنسبة لألنشطة العادیة الواردة في القطا للمنظمة المملوكة الصنادیق

، ٢٠١٤بمشاریع التعاون الفني فمسجلة بالدوالر األمریكي، غیر أنها ُتعرض بالدوالر الكندي في البیانات المالیة. وخالل سنة 
من الدوالرات  ١ ١٦٣و الدوالرات الكندیة في بدایة السنةمن  ١ ٠٦٧بلغت تقلبات الدوالر الكندي مقابل الدوالر األمریكي 

 الكندیة في نهایتها.

  المقررة والتبرعات األخرى شتراكاتالا
، وبقي رصید بمبلغ ألف دوالر كندي ٨٦ ٦١٣اشتراكات مقررة بلغ مجموعها  ٢٠١٤تلقت المنظمة في سنة   ١٥- ٣

اریة. وفي بدایة السنة بلغت مستحق السداد في نهایة السنة مقابل االشتراكات المقررة للسنة الج ألف دوالر كندي ٤ ١٢٧
والسنوات السابقة؛ وتسلمت المنظمة  ٢٠١٣عن سنة  ألف دوالر كندي ٢٢ ٣٤٥المستحقات الواجب تحصیلها من الدول 

. وبلغت االشتراكات الواجب تسلمها عن جمیع ألف دوالر كندي ٩ ٤٩٧، فأصبح الرصید المتبقي ألف دوالر كندي ١٢ ٨٤٨
(بما في ذلك صندوق رأس المال العامل). ویشمل مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١٤في  ألف دوالر كندي ١٣ ٦٢٤السنوات ما مجموعه 

 عنصر  ألف دوالر كندي ١٣ ٦٢٤
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لغ عائده من رصید االشتراكات الواجب تسّلمها بدوالر كندي،  ١،١٦٣شتراكات بالدوالرات األمریكیة محّول بسعر الصرف اال
وبلغ  هذه الوثیقة.من  رابعوترد تفاصیل االشتراكات في الجدول (ج) من الجزء ال .ألف دوالر كندي ١٤ ٧٣٩والمعاد تقییمها 

 ٢في المائة. ویبین الشكل  ٩٢،٤٠متوسط النسبة المئویة لالشتراكات الواردة عن آخر أربع سنوات بالنسبة لقیمة االشتراكات 
   .٢٠٠٨ نصبة االشتراكات مستحقة القبض في نهایة كل سنة مند سنةالوضع الراهن أل

  ٢الشكل 
  دیسمبر ٣١في  األعضاءمن الدول االشتراكات المستحقة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــة السداد وقدرهـــــالمستحق االشتراكات بین من  ١٦- ٣ ــ ألف  ١  ٠٨٣مبلغ كان  ٣١/١٢/٢٠١٤في  ألف دوالر كندي ١٤ ٧٣٩ا ــ
األنصبة المستحقة بآالف الدوالرات الكندیة، حسب  المجلس. ویقدم الشكل التالي تفصیل عن في ممثلة دوالً  یخص دوالر كندي

  مجموعة الدول.
 الشكل ٣

عدد الدول  
في سنة 
٢٠١٤ 

المبلغ مستحق 
السداد في 

٣١/١٢/٢٠١٤ 

عدد الدول 
في سنة 
٢٠١٣ 

المبلغ مستحق 
السداد في 

٣١/١٢/٢٠١٣ 
 س للتخلص من متأخراتها خاللالمجموعة ألف: الدول التي أبرمت اتفاقات مع المجل

 ٣ ١٥٠ ١٢ ٣ ٤٣٢ ١٢ .سنواتعدة 

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

٥ ٦٢٣ ١٥ ٧ ٣٥٥ ١٧ 

وات داد لفترة تقل عن ثالث سنالمجموعة جیم: الدول التي لدیها اشتراكات متأخرة الس
 كاملة.

١ ٩٠٩ ١١ ١ ٣٥٩ ١٠ 

 ١١ ٩١١ ٢٠ ١ ٩٩٩ ٣١ .المجموعة دال: الدول التي لدیها اشتراكات مستحقة السداد للسنة الجاریة فقط
 ٢٢ ٥٩٣ ٥٨ ١٤ ١٤٥ ٧٠ .المجموع الفرعي

 ٥٤٥ - ٥٩٤ - .جمهوریة یوغوسالفیا االشتراكیة االتحادیة السابقة
 ٢٣ ١٣٨ ٥٨ ١٤ ٧٣٩ ٧٠ .مجموع االشتراكات مستحقة السداد

 تلزم االتفاقاات المتأخرة على أقساط سنویة. وتدولة اتفاقات لدفع االشتراك ١٢، أبرمت ٣١/١٢/٢٠١٤وفي   ١٧- ٣
هذه الدول بدفع اشتراك السنة الجاریة وكذلك قسط سنوي من االشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة. والمالحظة الواردة في 

  .  ٣١/١٢/٢٠١٤الرابع بهذه الوثیقة، تبین الدول التي لم تمتثل لشروط اتفاقاتها في  الجدول (جیم) من الجزء

 مجموع المستحقات على جمیع الدول)أدول المجموعة ( مجموعدول المجموعة (ب) مجموع

یة)
كند

ت ال
والرا

 الد
یین

مال
(ب
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ویرد أدناه بآالف الدوالرات الكندیة موجز عن االشتراكات الرئیسیة (*) المتلقاة للبرنامج العادي والصنادیق   ١٨- ٣
  .٢٠١٤ لعاماألخرى في الجزء األول 

 ٤الشكل 
  

 االشتراكات العینیة
اكات النقدیة االشتر 

 والعینیة
  

   االشتراكات 
 المجموع أمن الطیران (المباني) المتلقاة العضوالدولة 

     
 ٢٥ ٠٢٢ ٧٥٦ ٢١ ٩٢٣ ٢ ٣٤٣ كندا

 ٢١ ٣٣٧ ١ ٤٩٧ - ١٩ ٨٤٠  الوالیات المتحدة األمریكیة
 ٧ ٢٦١ ٣ - ٧ ٢٥٨ الیابان
 ٥ ٥١٩ ٣١١٥ - ٥ ٤٠٤ الصین
 ٥ ٤٦٧ - - ٥ ٤٦٧ ألمانیا
 ٤ ٨١٢ ٨٣ ٥٨٥ ٤ ١٤٤ فرنسا

 ٤ ٣٦٢ ٩٢ - ٤ ٢٧٠ المملكة المتحدة
 ٢ ٩٠٣ - - ٢ ٩٠٣ إیطالیا
 ٢ ٢٦٢ ٢١ - ٢ ٢٤١ إسبانیا

 ١ ٩٦٤ - - ١ ٩٦٤ جمهوریة كوریا
 ١ ٧٩٧ - ١ ٢٩٥ ٥٠٢ تایلند

 ١ ٤٣٦ - - ١ ٤٣٦ هولندا
 ٨٤ ١٤٢ ٢ ٥٦٧  ٢٣ ٨٠٣ ٥٧ ٧٧٢ المجموع

  اشتراك. ١٢كبر (*) أ

، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بــالموظفین المعــارین ٢٠١٤الــدوالرات الكندیــة فــي ســنة آالف بــ مجمــوع النفقــاترد أدنــاه یــ  ١٩-٣
  ، حسب الهدف االستراتیجي واستراتیجیة دعم التنفیذ وغیرها من األنشطة.مجاناً المقدمة  لمبانيوا
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  ٥الشكل 
  

 السالمة

قدرة وكفاءة 
المالحة 
  الجویة

األمن 
 والتسهیالت

التنمیة 
االفتصادیة 
في النقل 
 الجوي

حمایة 
 البیئة

استراتیجیات 
  المجموع أخرى  دعم التنفیذ

  ٨٩ ٨٩٣    ٣٤ ٣٨٠  ٤ ٢٢١  ٣ ٢٨٢  ٨ ٦٠١  ١٦ ٧٠٠ ٢٢ ٧٠٩ المیزانیة العادیة
صـــــــنادیق الطوعیـــــــة 
وصـــــنادیق األنشـــــطة 

  العادیة األخرى

٣٦ ٥٦٠  ٢٩ ٧٤٧  ٧٢٦  ٥٣١  ٢٩٨  ٢ ٧٠٢  ٦٧١  ١ ٨٨٥  

  ٢٤ ٥٨٤    ٢٤ ٥٨٤            المباني
                 

                  الموظفون المعارون
                  )١(عینا) (

                  
  ٢ ٩٧٨    ٦٩٢  ٣٨٧  ٦٤  ٧٧٥  ١  ١ ٠٥٩  الصین
  ١٠٨              ١٠٨  فنلندا
  ٩٧١    ٩٠      ٨٣  ٣  ٧٩٥  فرنسا

  ٩٣    ١١    ١٩  ٦٢  ١    إندونیسیا
  ١٨٩    ٦      ١٨٣      الیابان
  ٤٥١    ١٨٤  ١٠  ٣  ١٦٣  ٤٤  ٤٧  كوریا
  ٣٨٦      ٣    ١٨٥  ٣  ١٩٥  مالیزیا

  ٥٤٢    ٢٧  ١٣  ٢  ١٩٦  ١٠  ٢٩٤  سنغافورة
  ٥٦١          ١٣٩    ٤٢٢  تركیا

  ٦٦    ٢      ٥  ٨  ٥١  االمارات العربیة المتحدة
  ١ ٧٥٠    ١٣٠  ١١  ٩٠  ٨٨٦  ١٢٧  ٥٠٦  أخرى

المجمــــــــوع الفرعـــــــــي 
 للموظفین المعارین

٨ ٠٩٥    ١ ١٤٢  ٤٢٤  ١٧٨  ٢ ٦٧٧  ١٩٧  ٣ ٤٧٧  

  ١٥٩ ١٣٢  ٢٩ ٧٤٧  ٦٠ ٨٣٢  ٥ ١٧٦  ٣ ٧٥٨  ١٣ ٩٨٠  ١٧ ٥٦٨  ٢٨ ٠٧١ مجموع النفقات
  حسب الترتیب األبجدي.اشتراكات  ١٠): أكبر ١(

  الفائض النقدي    
ات في صافي األصول ییتضمن الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثیقة الفائض التراكمي باستثناء االحتیاط  ٢٠- ٣

رأسمال العامل ال رصید صندوقطرح ب. و ملیون دوالر كندي ٧,٧ بمبلغ ٣١/١٢/٢٠١٤فیما یخص میزانیة البرنامج العادي في 
حدث عجز  ،ملیون دوالر كندي ١٤,٧وقیمتها  األعضاءاالشتراكات قید التحصیل من الدول و  ملیون دوالر كندي ٩,٣وقیمته 

قد سّجل  كندي دوالرملیون  ١٧,٨قیمته لمًا بأن هناك مبلغًا ع، ٣١/١٢/٢٠١٤في  ملیون دوالر كندي ١٦,٣بلغ بم نقدي
   .٢٠١٥واالعتمادات المرحلة الى سنة  ٢٠١٤سنة عن كفائض محجوز لتمویل االلتزامات المستحقة السداد 

  الفرعي إلدرار اإلیراداتصندوق ال
سداد  بعد. ٢٠١٤في سنة  ألف دوالر كندي ٤٧٠بمبلغ  شاملصافي الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات  سجل  ٢١- ٣

  .البرنامج العادي ألف الى ٢ ١٢٥والتكالیف األخرى بمبلغ  ألف دوالر كندي ٥ ٠٨٢مبلغ المساهمة المطلوبة ب
بما في ذلك  وفیما یلي ملّخص إیرادات ونفقات الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات حسب األنشطة التجاریة  ٢٢-٣

     بآالف الدوالرات الكندیة. صندوق متجر السوق الحّرة
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  ٦الشكل 
 الفائض تالنفقا اإلیرادات 

 ٤ ٠٩٣ ٣ ٠٢٣ ٧ ١١٦ المطبوعات والتوزیع والطباعة 

 ١ ١٢١  ١ ٧٤٨ ٢ ٨٦٩ لوفود وخدمات المؤتمرات واإلیجارا

 ١٠٩ ٢ ١١٩ ٢ ٢٢٨   التدریب

 ٧٤٣ ١ ٠٨٧ ١ ٨٣٠ األحداث والمنتدیات

 ١ ٣٧٩ ٢٣٥ ١ ٦١٤ اتفاقیات الترخیص والشراكات في مجال اإلحصاء

 ٥ ٥٣٤ ٥٣٩ المؤن

  ٥٣  ٤٤٥  ٤٩٨  اتالدوری
 )١٠٣( ٤٨٤ ٣٨١ عملیات الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات

 ٣٠٣ ٧١ ٣٧٤   االنترنت اإللكترونیة ومتجرالمواقع 

  )٢٠(  ٧٨  ٥٨  مجاالت المنتجات الجدیدة
 ٧ ٦٨٣ ٩ ٨٢٤ ١٧ ٥٠٧ المجموع الفرعي

 - )٣٨٢( )٣٨٢( إلدرار اإلیرادات حذف التحصیل المشترك الخاص بالصندوق الفرعي

 ٧ ٦٨٣ ٩ ٤٤٢ ١٧ ١٢٥ المجموع

 )٥ ٠٨٢( ٥ ٠٨٢ - المبلغ المحّول الى البرنامج العادي

(تكـــالیف المـــوظفین وغیرهـــا مـــن  مســـاهمة إضـــافیة فـــي بـــرامج العمـــل االعتیادیـــة
  التكالیف)

  (التجارة اإللكترونیة) المدفوعات من الفائض المتراكم

٢ ١٢٥(  ٢ ١٣١ ٦(  

 ٤٧٠ ١٦ ٦٦١ ١٧ ١٣١ الصافي المجموع

تم عرض مقارنة المیزانیة في الشكل أدناه بآالف الدوالرات الكندیة وذلك قبل المساهمة في البرنامج العادي والمدفوعات التي   ٢٣- ٣
 أجریت من الفائض المتراكم.

  ٧الشكل 

 الفرق المیزانیة الفعلیة المبالغ 
 )١ ٧٤٢( ١٨ ٨٦٧ ١٧ ١٢٥ االیرادات

 ١ ٨١٥ ١١ ٢٥٧ ٩ ٤٤٢ النفقات

 ٧٣ ٧ ٦١٠ ٧ ٦٨٣ الفائض

ألف دوالر  ٧ ٦١٠كان قریبًا جدًا من الرقم  ألف دوالر كندي ٧ ٦٨٣الفائض التشغیلي الفعلي االجمالي البالغ   ٢٤-٣
اتفاقیات الترخیص والشراكات في مجال فإن األحداث والندوات و  ٢٠١٤في عام و المنصوص علیه في المیزانیة.  كندي

وكانت المطبوعات تجاوزت التوقعات الواردة في المیزانیة المخصصة لها؛ والمؤتمرات واإلیجارات  الوفودخدمات و  اإلحصاء
والمنتجات الجدیدة فلم  والنشر والطباعة وأنشطة التدریب قریبة من المیزانیة المقررة؛ أما الدوریات والمواقع والمنتجات اإللكترونیة

  .تحقق هدفها المدرج في المیزانیة

  ف الخدمات اإلداریة والتشغیلیةتكالی صندوق
أنشئ صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة لتغطیة التكالیف اإلداریة والتشغیلیة لبرنامج التعاون الفني،   ٢٥-٣

ل على مشاریع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وخدمات  ویمّول هذا الصندوق في المقام األول من تكالیف الدعم التي ُتحصَّ
وترد النتائج المالیة الخاصة ومشاریع اتفاقات الخدمات اإلداریة.  االتئمانيیات الطیران المدني ومشاریع الصندوق مشتر 

بصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة في الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثیقة ویتضمن الشكل التالي مقارنة 
  دوالرات الكندیة.لنفقاته الفعلیة والتقدیریة بآالف ال
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 الشكل ٨
  ٢٠١٤١ لعامتكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة  صندوقونفقات میزانیة 

  
االعتمادات  

المقدمة إلى 
 2الجمعیة العمومیة

المیزانیة المنقحة  
 ٣ ٢٠١٤ لعام

النفقات/اإلیرادات  
الفعلیة لسنة 

٢٠١٤  

رصید المیزانیة  
 المنقحة

  )٣٥٠(  ٨ ٤١٨  ٨ ٠٦٨  ٨ ٣٠٩ لرئیسينفقات البرنامج ااالعتمادات/

    ٩ ٢٣٦  ٨ ٩٧١   اإلیرادات

    ٨١٨  ٩٠٣   الزیادة(النقصان) في اإلیرادات عن النفقات

  تستثني صندوق الكفاءة والفعالیة الخاص بإدارة التعاون الفني.   -١
  والثالثون). الثامنة(الدورة  ٢٠١٣أقرتها الجمعیة العمومیة في سنة   -٢
  .C-WP/14184)( ٢٠٣اط بها المجلس علمًا في دورته أح  -٣

كما أشیر سابقا، وافقت الجمعیة العمومیة على تقدیرات المیزانیة اإلرشادیة (النفقات) لصندوق تكالیف الخدمات   ٢٦-٣
من النظام  ٥- ٩. وخالل هذه السنة، ووفقـا للمادة ٢٠١٤ للسنة المالیة ألف دوالر كندي ٨ ٣٠٩اإلداریة والتشغیلیة بمبلغ 

ة العمل ــــــ(النفقات) في ورق ٢٠١٤ة ـــــــة سنــــة لتقدیـرات میزانیـــات مستحدثــام على المجلس معلومــــــــي، عرض األمین العـــــالمال
C-WP/14184 ٨ ٩٧١وبلغت اإلیرادات التقدیریة  ألف دوالر كندي ٨ ٠٦٨فبلغت  ٢٠١٤ لعام. أما النفقات التقدیریة المنقحة 

  .ألف دوالر كندي
في إیرادات صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة بالمقارنة مع  ألف دوالر كندي ٢٦٥بمبلغ  فائضهناك   ٢٧- ٣

مشاریع التعاون  الزیادة الطفیفة في متوسط معدل تكلفة الدعم المطبق على تنفیذالمیزانیة، ویعزى ذلك في المقام األول إلى 
المبلغ  تكالیف الموظفینتجاوزت . وبالنسبة للنفقات، ٢٠١٤ملیون من الدوالرات األمریكیة في سنة  ١٢٢,٤الفني بمبلغ 

 ألف دوالر كندي ٨١٨إجمالي بمبلغ  إیجابيتباین  إلى أدىمما  ألف دوالر كندي ٣٥٠ المنصوص علیه في المیزانیة بمبلغ
  .اإلیرادات والنفقات بین

ن اتجاه الفائض السنوي (العجز) خالل العشر سنوات الماضیة بمالیین الدوالرات ویقدم الشكل التالي تقریرا ع  ٢٨- ٣
  الكندیة. 

  ٩الشكل 
  دیسمبر ٣١الفائض والعجز في صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة في 
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إحالة مسألة تقاسم التكالیف والثالثین للجمعیة العمومیة، بالسابعة وقد أوصت اللجنة اإلداریة، خالل انعقاد الدورة   ٢٩- ٣
باالستناد الى بین البرنامج العادي وبرنامج التعاون الفني إلى المجلس كي یستعرضها. وقد نظر المجلس في هذه المسالة 

من الدوالرات الكندیة لیسترده البرنامج العادي سنویًا من صندوق تكالیف الخدمات  ١ ٢٠٢استقصاء زمني، ووافق على مبلغ 
  .٢٠١٦-٢٠١٤والتشغیلیة من أجل دعم البرنامج العادي المتصل مباشرة بالمشاریع لباقي الفترة الثالثیة  اإلداریة

لإلیكاو یحظى دائم ر إدارة التعاون الفني شؤون برنامج التعاون الفني، وهو نشاط . تسیّ برنامج التعاون الفني  ٣٠- ٣
والسیاسات واإلجراءات الصادرة عن لالنظمة ل األعضاء في تنفیذها یكمل دور البرنامج العادي من خالل دعم الدو  كمابأولویة 
. وبفضل هذا البرنامج، تقدم اإلیكاو طیفا من الخدمات ١٧-٣٦كما هو منصوص علیه في قرار الجمعیة العمومیة ، اإلیكاو

نیة للطیران المدني، على نطاق واسع، بما في ذلك المساعدة المقدمة إلى الدول الستعراض هیكل وتنظیم المؤسسات الوط
وتحدیث الهیاكل األساسیة والخدمات للمطارات ، وتسهیل نقل التكنولوجیا وبناء القدرات، وتعزیز القواعد والتوصیات الدولیة 
لإلیكاو، وخطط المالحة الجویة ودعم اإلجراءات الوقائیة الناشئة عن عملیات تدقیق البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة 

  .ة والبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیرانالجوی
إجراءات بغرض تعزیز كفاءة إدارة التعاون الفني وجودة الخدمات، والضوابط ما یلزم من واتخذت اإلیكاو   ٣١- ٣

أساس  نظام إدارة الجودة على طبیقمن خالل تعمل هذه اإلدارة  إجراءات تحسین مستوىمواظبة على الالتشغیلیة والمالیة و 
في إدارة قسم المشتریات بترخیص من  ٢٠١٢. واعتبارا من عام )٢٠٠٨:٩٠٠١لمنظمة الدولیة للتوحید القیاسي (ایزو شروط ا

، من ٢٠١٤وقسم الموظفین المیدانیین في عام  ٢٠١٤التعاون الفني، ثم قسم العملیات المیدانیة وقسم دعم األعمال في عام 
المحرز وقد أسهمت العملیات المحّسنة في التقدم الكبیر .  ٢٠١٥فبرایر من عام  في ةالشهادهذه أن تحصل اإلدارة برمّتها على 

   .٢٠١٤عام في أداء برنامج التعاون الفني ونتائج صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة ل
لتعاون الفني، تعلق بإدارة التعاون الفني بالتنسیق الوثیق مع لجنة امدتها ثالثة أعوام وُأعدت خطة إداریة ت  ٣٢- ٣

بهدف تحسین االدارة الحالیة  ، تحدد المرامي واالستراتیجیات التي یتعین اتباعها خالل الفترة ٢٠١٥الى  ٢٠١٣من  للسنوات
لوضع المالي ل أنشطة برنامج االیكاو للتعاون الفني. وبالتالي، تُبذل جهود مستمرة لضمان التحسین المستدامجودة و  والكفاءة

الخدمات اإلداریة والتشغیلیة بواسطة استعراض الهیكل التنظیمي إلدارة التعاون الفني، ومستویات الموظفین لصندوق تكالیف 
  ووفورات التكالیف وتدابیر الكفاءة. 

الحكومات والجهات المانحة وتشكل مشاریع التعاون الفني واحدة من األنشطة الرئیسیة للمنظمة. وتمول المشاریع   ٣٣- ٣
. وتقدم الجداول من ٢٠١٤ في سنة ملیون دوالر كندي ١٤٠,١لتدفقات الداخلة والخارجة للموارد المالیة بمبلغ إجمالي اكانت و  ،األخرى

ین (دال) إلى (واو) من الجزء الرابع من هذه الوثیقة مزیدًا من التفاصیل بشأن هذه المشاریع، والواردة بإیجاز في األشكال التالیة بمالی
  الدوالرات الكندیة.
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 آسیا والمحیط الهادئ أفریقیا -المیدانیة  أوروبا والشرق األوسط األمریكیتان 

 نفقات مشروع التعاون الفني حسب الجغرافیا االقلیمیة

صنادیق اتفاقات  الصنادیق االستئمانیة صنادیق أخرى
 الخدمات اإلداریة

ت الطیران خدمات مشتریا
 المدني

 نوع المشروعنفقات مشروع التعاون الفني حسب 
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  مسؤولیة اإلدارة  - ٤
ُیلزم األمین العام بموجب النظام المالي بالحفاظ على سجالت المحاسبة عند الضرورة وتقدیم البیانات المالیة 

الوضع  - المالیة هي البیان المالي األول  السنویة وفقا للمعاییر المحاسبیة التي اعتمدتها منظمات األمم المتحدة. وهذه البیانات
بیان التغییرات في صافي األصول، والبیان المالي  –بیان األداء المالي، والبیان المالي الثالث  –المالي، والبیان المالي الثاني 

سابات الفعلیة. وتتضمن هذه المیزانیة والحبین حسابات مقارنة البیان  –بیان التدفقات النقدیة، والبیان المالي الخامس –الرابع 
  الوثیقة حالة االعتمادات (الصندوق العام للبرنامج العادي) واالئتمانات التي لم تقر الجمعیة العمومیة بإدراجها في المیزانیة. 

وتتولى اإلدارة مسؤولیة إعداد وسالمة البیانات المالیة. وقد ُأعدت هذه البیانات المالیة وفقا للمعاییر المحاسبیة 
الدولیة للقطاع العام، وتشمل بالضرورة مبالغ معینة تستند إلى أفضل تقدیرات وآراء اإلدارة. وتتماشى المعلومات المالیة الواردة 

المالیة التي شملتها المراجعة. وترى اإلدارة أن البیانات المالیة تشكل بوضوح  تفي هذه الوثیقة مع المعلومات الواردة في البیانا
للمنظمة، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدیة وترد المعلومات المبینة في جمیع أجزاء هذه الوثیقة وفقا ألحكام النظام الوضع المالي 

  المالي لإلیكاو.  
وتقوم المنظمة في إطار االضطالع بمسؤولیتها بالحفاظ على الضوابط والسیاسات واإلجراءات الداخلیة لضمان 

یة األصول. وتخضع نظم المراقبة الداخلیة للمراجعة الداخلیة والخارجیة. وقد دقق مراجع موثوقیة المعلومات المالیة وحما
الحسابات الخارجي في البیانات المالیة، بما في ذلك المالحظات، ویوضح تقریره المرفق نطاق مراجعته ورأیه في البیانات 

  المالیة. 
ة الجمعیة العمومیة بإقرارها ویتمتع بسلطة طلب إدخال ویتولى المجلس مسؤولیة النظر في البیانات المالیة وتوصی

  تعدیالت على هذه البیانات بعد إصدارها من قبل األمین العام.

  وبوصفي رئیس فرع المالیة لمنظمة الطیران المدني الدولي، أشهد بصحة البیانات المالیة الواردة في هذه الوثیقة.  

  راوول باال  
  رئیس فرع المالیة   

یكاو، المرفق بالبیانات المالیة المالي لالمین العام لمنظمة الطیران المدني الدولي، أعتمد هذا التقریر بوصفي األ  
   .٢٠١٤ والجداول لعام

  (توقیع)

  ریمون بنجامان  
  األمین العام  
  ا، كندلیامونتر  
  ٢٧/٣/٢٠١٥في   
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 بیان المراقبة الداخلیة
٢٠١٤  

  نطاق المسؤولیة
الطیران المدني الدولي (االیكاو)، ووفقًا للمسؤولیة المنوطة بي و، خاصة، المادة الحادیة  بصفتي األمین العام لمنظمة

  عشرة من النظام المالي، فإنني خاضع للمساءلة عن الحفاظ على نظام سلیم للمراقبة الداخلیة.
  الغرض من نظام المراقبة الداخلیة

الة خطر االخفاق في تحقیق غایات المنظمة وأهدافها والسیاسات تهدف المراقبة الداخلیة الى تقلیل وٕادارة بدًال عن إز   
المتصلة بها. ولذلك، یمكنها أن توفر ضمانًا معقوًال ولیس مطلقًا للفعالیة. وهي تستند الى عملیة جاریة تهدف الى تحدید 

  المخاطر الرئیسیة وتقییم طبیعة ومدى تلك المخاطر وٕادارتها بكفاءة وفعالیة.
اخلیة هي عملیة تتأثر بالهیئات الرئاسیة واألمین العام وكبار االداریین والموظفین اآلخرین، وتهدف الى المراقبة الد  

  توفیر ضمان معقول بشأن تحقیق أهداف المراقبة الداخلیة العامة التالیة:
 فعالیة وكفاءة العملیات؛ •
 حمایة الممتلكات؛ •
 موثوقیة تقدیم التقاریر المالیة؛ •
  والقواعد القابلة للتطبیق.االمتثال لألنظمة  •
وهكذا، على مستوى تشغیلي، فإن نظام االیكاو للمراقبة الداخلیة لیس مجرد سیاسة أو إجراء یتم اتخاذه في أوقات   

معینة، بل باألحرى یتم تشغیله باستمرار على جمیع المستویات داخل المنظمة عن طریق عملیات مراقبة داخلیة لضمان تحقیق 
  رة آنفًا.األهداف المذكو 

  القدرة على معالجة الخطر
، نشر إطار مفاهیمي للمراقبة الداخلیة یتضمن نظامًا إلدارة الخطر. ونهج االیكاو إلدارة ٢٠١٢بدأت االیكاو في سنة   

  الخطر هو عملیة متكاملة ومنهجیة تحدد وتخفف وترصد وتنقل أهم األحداث الخطرة على المنظمة.
، أرأس مجموعة من كبار االداریین تتولى المسؤولیة الشاملة عن تحدید وتقییم المخاطر بصفتي األمین العام للمنظمة  

المرتبطة بتنفیذ البرامج والمشاریع والعملیات الشاملة للمنظمة، التي تقوم برصدها عن كثب هیئة رئاسیة مستدیمة، هي مجلس 
اط والبنیة من أجل تحقیق األهداف األولیة لنظام المراقبة االیكاو. والمجموعة مسؤولة عن تهیئة بیئة المراقبة وتوفیر االنضب

  الداخلیة.
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  إطار الخطر والمراقبة الداخلیة
  یتضمن إطار المنظمة للخطر والمراقبة الداخلیة ما یلي:  

 ؛الحدوث تحدید المخاطر المصّنفة وفقًا لمجاالت األنشطة والمالءمة والتأثیر وٕامكان •
لخطر تتألف من َمن لدّي من كبار االداریین المكّلفین بتنفیذ إجراءات التخفیف إنشاء هیئة الستعراض إدارة ا •

لمعالجة المخاطر الكبرى ووضع إطار متكامل إلدارة الخطر وتقویة ثقافة إدارة الخطر واالضطالع بانتظام 
راءات التخفیف بإعادة تقییم المخاطر ومستویات تحّمل المنظمة في ضوء البیئة المتطورة. ووثائق المخاطر وٕاج

  المتخذة والمزمع اتخاذها موجزة في سجالت المخاطر.
تم تصمیم "إطار نظام مراقبة داخلیة" شامل لضمان أن أهداف المنظمة تحقَّق بكفاءة عن طریق وضع معاییر مستندة   

مات عدیدة لألمم المتحدة. ، التي تمّثل أفضل ممارسة تعتمدها منظ)COSOالى لجنة المنظمات الراعیة التابعة للجنة تریدواي (
وتدعم اإلطار طائفة من التأكیدات التي صادق علیها إداریون كبار وطائفة من السیاسات واإلجراءات والعملیات المدعومة بقیم 

  أخالقیة مالئمة.
اخلیة عالوة على ذلك، فإن كبار االداریین لدّي وشخصي ملتزمون بتحسین مستمر للبرنامج لتعزیز نظام المراقبة الد  

  في المنظمة بأكملها.
  استعراض الفعالیة

  استعراضي لفعالیة نظام الضوابط الداخلیة یستنیر أساسًا بما یلي:  
كبار االداریین لدّي، وخاصة مدیرو االدارات ورؤساء المكاتب الذین یؤدون أدوارًا هامة وهم عرضة للمساءلة  •

/مكاتبهم والموارد المعهود بها إلیهم. وتعتمد قنوات عن النتائج المتوقعة واألداء ومراقبة أنشطة اداراتهم
المعلومات بصفة رئیسیة على االجتماعات الدوریة التي یعقدها فریق كبار االداریین وفریق كبار إداریین األمانة 

، تم تحدید مسائل المراقبة، الى جانب ٢٠١٤كانون األول/دیسمبر  ٣١بأكمله. وبالنسبة للسنة المنتهیة في 
اءات العالجیة، عن طریق عملیة تقییم ذاتي وكذلك تطبیق أفضل الممارسات، حسبما أكدته الشهادة اإلجر 

 ؛الشخصیة المكتوبة من كبار االداریین لديّ 
تقدَّم إلّي أیضًا تقاریر مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة بشأن عملیات المراجعة الداخلیة والتقییم والخدمات  •

علیها. وتشمل هذه معلومات مستقلة وموضوعیة عن مالءمة وفعالیة نظام المنظمة االستشاریة التي أعتمد 
 للضوابط الداخلیة وفعالیة البرنامج، الى جانب التوصیات بالتحسین؛

اللجنة االستشاریة للتقییم والمراجعة، التي یتمثل غرضها في إسداء المشورة لي وللمجلس بشأن إدارة المخاطر  •
 ؛داخلیة وما یرتبط بها من مهام المراقبةوالضوابط المالیة وال

مستشار األخالقیات، الذي یقدم النصیحة السّریة والمشورة الى المنظمة وموظفیها بشأن األخالقیات ومعاییر  •
السلوك، ویعزز الوعي األخالقي والسلوك المسؤول في التعامل مع اإلحاالت المتعلقة بادعاءات السلوك غیر 

 تضارب المصالح؛األخالقي، بما في ذلك 
 تقاریر وحدة التفتیش المشتركة لمنظومة األمم المتحدة بشأن المسائل المنطبقة على االیكاو؛ •
 مالحظات المجلس وقراراته. •
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  مسائل المراقبة الهامة
. ومع ذلك، ٢٠١٤ لعامعنها  لإلبالغبعد استعراضي إلطار المراقبة الداخلیة، ال توجد مسائل مراقبة داخلیة هامة   

بالنسبة لبعض األقسام تشمل المزید من التوثیق لإلجراءات واألنظمة وتعالج أوجه النقص  ٢٠١٥ لعامتوجد تحسینات مخططة 
  . ٢٠١٤في التدریب التي ُحّددت خالل سنة 

تدعم إطار المراقبة الداخلیة وثیقة حّیة سیتم تحدیثها وتخضع للتحسین بمرور الوقت. وكبار اإلداریین لدّي وشخصي   
ملتزمون بمعالجة أي أوجه ضعف في الضوابط الداخلیة المحددة وبتحسین مستمر للبرنامج لتعزیز نظام المراقبة الداخلیة في 

  المنظمة بأكملها.

 البیان
كما سبق أن لوحظ آنفًا، فإن المراقبة الداخلیة الفعالة، كیفما كانت جیدة التصمیم، فیها قیود كامنة بما في ذلك إمكان   

علیها و، لذلك، ال یمكن أن توّفر سوى ضمان معقول. وفضًال عن هذا، وبسبب التغیرات في الظروف، فإن فعالیة  التحایل
  المراقبة الداخلیة قد تتفاوت بمرور الوقت.

استنادًا الى ما تقدم، أستنتج بأفضل ما لدّي من معرفة ومعلومات، أن االیكاو قامت بتشغیل أنظمة مرضیة للمراقبة   
  وحتى تاریخ الموافقة على البیانات المالیة. ٢٠١٣كانون األول/دیسمبر  ٣١ة للسنة المنتهیة في الداخلی

  
  
  

  (توقیع)
  

  ریمون بنجامان  
  األمین العام  

  
  مونتریـال، كندا  
  ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٧  

  





 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رأي مراجع الحسابات الخارجي الثاني: الجزء
   





  

 
 

 

Corte dei conti 

  

  الحسابات مراجعة شهادة
  
 الحسابات المستقلمراجع قریر ت

لســنة لوتشــمل بالنســبة  ،٢٠١٤دیســمبر  ٣١الطیــران المــدني الــدولي (االیكــاو) إلــى غایــة  ةمــظنلمالبیانــات المالیــة قمنــا بمراجعــة 
قات النقدیــة بیــان األداء المــالي وبیــان التغیــرات فــي صــافي األصــول وبیــان التــدفو المــالي  وضــعالمنتهیــة فــي ذلــك التــاریخ بیــان ال

غیرهـا مـن للسیاسات المحاسبیة الهامة و وجزا وبیان مقارنة بین المیزانیة والمبلغ الفعلي للصندوق العام للبرنامج العادي، وكذلك م
 المعلومات التوضیحیة.

 بیانات المالیةاإلیكاو عن المسؤولیة أمین عام 

لقطـاع فـي المعـاییر المحاسـبیة الدولیـة لوعرضـها بصـورة نزیهـة وفقـا  المالیـةة إعداد البیانـات یمسؤوللمنظمة األمین العام لیتولى 
، فضـال علیهاصول حشفافیة البیانات المالیة وسهولة العن المسؤول فهو ). وعالوة على ذلك، ة الدولیةیمعاییر المحاسبال( العام
حـد إجـراءات البمـا فـي ذلـك  ،سـتمرار فیهـااالمنفصـلة و الاخلیـة مسـتدامة للمحاسـبة والرقابـة الداخلیـة والمراجعـة الد نظـموضع عن 
 .كشف عنهاالجوهریة و لغش واألخطاء المحاسبیة المن ا

 الحسابات مسؤولیة مراجع

وفقــا وقــد جــرت مراجعتنــا . عملیــة المراجعــة التــي أجریناهــاالبیانــات المالیــة لالیكــاو اســتنادا إلــى بشــأن رأي الــمســؤولیتنا هــي إبــداء 
. لالیكاووالنظام المالي والقواعد المالیة  (المعاییر الدولیة للمؤسسات العلیا)لعلیا لمراجعة الحسابات للمعاییر الدولیة للمؤسسات ا

تـؤدي طریقـة ها بوتنفیـذالمراجعـة ل للمتطلبـات األخالقیـة، وتخطـیط أعمـال اثـعلـى االمت المعاییر الدولیة للمؤسسات العلیـانص وت
 في البیانات المالیة.الواردة إلقرارات االمبالغ و بشأن لحصول على تأكید معقول إلى ا

، بما في ذلك تقییم احتماالت وجود أخطاء جوهریة فـي البیانـات المالیـة، سـواء بسـبب المراجعاإلجراء المحدد على تقدیر ویعتمد 
فــي إعـــداِد  هیئـــةلــدى الفــي الرقابـــة الداخلیــة المعتمـــدة الحســـابات الغــش أو الخطــأ. ولـــدى تقیــیم تلـــك االحتمــاالت، ینظـــر مراجــع 

تناسب الظروف القائمة، ولـیس بغـرض إبـداء مراجعة البیانات المالیة وعرِضها بالشكل الصحیح، وذلك من أجل وضع إجراءات 
. وتتضــمن أیضــا عملیــة مراجعــة  الحســابات تقیــیم هیئــةالهــذه نظــم الرقابــة الداخلیــة والمراجعــة لــدى  فــي مــدى كفــاءة وفعالیــة رأي

، إلــى جانــب تقــدیر حاســبیة التــي أجراهــا األمــین العــاماســبیة المعتمــدة ومــدى معقولیــة التقــدیرات الممــدى مالءمــة السیاســات المح
  للعرض العام للبیانات المالیة.
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هـذه السیاسـات علـى أسـاس یتفـق مـع  ه تـم تطبیـقوفقـا للسیاسـات المحاسـبیة المعلنـة وأنـعـدت أُ المالیة البیانات أن  من تأكدنالقد 
 .ولالیكالنظام المالي والقواعد المالیة للمعامالت االمالیة، فضال عن امتثال تلك التي سبقت الفترة 

حســـابات ت اإلضـــافیة التـــي تحكـــم مراجعـــة الختصاصـــا(المـــادة الثالثـــة عشـــرة) واالیكـــاو ووفقـــا للنظـــام المـــالي والقواعـــد المالیـــة لال
عــام للالیكــاو ات المالیــة لبیانــا مفصــال عــن مراجعتنــا للنظــام المــالي والقواعــد المالیــة) أصــدرنا تقریــر مــن ا )ب(خارجیــة (المرفــق ال

٢٠١٤. 

 ونعتقد أن األدلة المستمدة من مراجعة الحسابات التي أجریناها كافیة ومالئمة لُتوفِّر أساسا معقوال إلبداء رأینا في مراجعة
  .الحسابات

  مالحظة توكیدیة

 األكتواریةالخصوم ذلك أساسا إلى تأثیر عزى ویُ  ،الر كندي)ن دو و ملی ٩٢،٣ - ( یابیان المركز المالي صافي أصول سلبُیظهر 
ن دوالر كندي. وترد تفاصیل تحلیلنا في و ملی ١٤٧،٥بمبلع المالي وضع على المدى الطویل المسجلة في ال ینالموظفلمنافع 

  .تهارصد فعالیمؤكِّدة أنها ستقوم بتدابیر جملة من الاتخاذ حالیا باإلدارة تقوم تقریرنا. و 

  رأي

في  منظمةَتعرض بصورة نزیهة من جمیع النواحي الجوهریة الوضع المالي لل ٢٠١٤ عاملاالیكاو المالیة إن بیانات في رأینا، 
األداء المالي والتدفق النقدي والمقارنة بین المیزانیة والمبالغ و  ،، وكذلك للسنة المنتهیة في ذلك التاریخ٢٠١٣دیسمبر  ٣١

  .یكاونامج العادي، وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة والنظام المالي والقواعد المالیة لالالفعلیة للصندوق العام للبر 

  

  ٢٠١٥مارس  ٣٠ روما،

  (توقیع)

  سكیتییري رافاییل
 دیوان الحساباترئیس 

 

  

  

  

  

  



 
 

 

  الجزء الثالث: البیانات المالیة
  





20142013مالحظات

األصول

األصول الجارية
 972 265 888 2.1288النقدية والمعادالت النقدية

2.23 491 13 597 
 012 15 805 2.39المستحقات والسلف

 070 1 851 2.4المخزون
 374 2 027 2.32األخرى 

305 062 298 025 

األصول غير الجارية
2.23 716 3 058 

 442  490 2.3المستحقات والسلف
 300 3 530 2.52الممتلكات والمنشآت والمعدات

 050 1 813 2.6األصول غير العادية

7 549 7 850 

 875 305 611 312مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
 075 229 658 2.8227المتحصالت المسبقة

 298 26 281 2.922الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
 700 4 038 2.106استحقاقات الموظفين

 443 1 446 2.111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

257 423 261 516 

الخصوم غير الجارية
 045 103 528 2.10147استحقاقات الموظفين

147 528 103 045 

 561 364 951 404مجموع الخصوم

صافي األصول
( 073 53)( 279 56)2.12العجز المتراكم
( 613 5)( 061 36)2.12االحتياطيات

( 686 58)( 340 92)صافي األصول (العجز المتراكم الصافي)

 875 305 611 312مجموع الخصوم وصافي األصول

المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءًا ال يتجزء منها.
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االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

منظمة الطيران المدني

البيان 1
بيان الوضع المالي

في 31 ديسمبر 2014
(بآالف الدوالرات الكندية)

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء



20142013مالحظات

اإليرادات

 667 132 596 3.2139االشتراكات في اتفاقات المشاريع
 120 83 785 3.289االشتراكات المقررة

 949 14 607 3.215األنشطة األخرى المدرة لإليرادات
 215 8 442 12التبرعات األخرى

 182  182 إيرادات الرسوم اإلدارية
 008 5 074 3.26اإليرادات األخرى

 141 244 686 263مجموع اإليرادات

النفقات

3.3143 280 140 539 
3.378 677 74 150 

 734 16 598 3.317نفقات التشغيل العامة
 626 8 828 3.39السفر 

 273 2 894 1االجتماعات
 083 2 269 3التدريب

 516 2 867 3نفقات أخرى

 921 246 413 258مجموع النفقات

(780 2)273 5الفائض/العجز للسنة

المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتجزء منھا.
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منظمة الطيران المدني الدولي

2 البيان
بيان األداء المالي

عن السنة المنتھية في 31 ديسمبر 2014
(بآالف الدوالرات الكندية)

رواتب واستحقاقات الموظفين
اإلمدادات والمواد االستھالكية وغيرھا



االحتياطياتمالحظات

(686 58)(613 5)(073 53)الرصيد في 31/12/2014

تحركات أرصدة الصناديق واالحتياطيات في عام 2014

518 6(518 6)2.12التغير في الرصيد المرحل

(924 36)(924 36)2.10األرباح/(الخسائر) االكتوارية

(961 1)(961 1)2.12عمليات إعادة التصنيف والتحويالت األخرى

(42 )(42 )2.12التغير في تسوية الترجمة

273 2735 5عجز السنة

(654 33)(448 30)(206 3)مجموع التحركات خالل السنة

(340 92)(061 36)(279 56)الرصيد في 31 ديسمبر 2014

المالحظات المرافقة للبيانا الملية تشكل جزءاً ال يتجزء منھا.

صافي األصول (صافي العجز المتراكم) العجز المتراكم
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منظمة الطيران المدني الدولي

بيان التغييرات في صافي األصول
للسنة المنتھية في 31 ديسمبر 2014

(بآالف الدوالرات الكندية)

البيان 3



20142013مالحظات

السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة  التشغيلية

(780 2 ) 273 5 الزيادة (النقص) للسنة

(872 8 ) 106 10 2.2 النقص في االشتراكات المستحقة(الزيادة)

(347 3 ) 207 5 2.3الزيادة (النقص) في المستحقات والسلف

 51   220  2.4 النقص في المخزون(الزيادة)

(309  ) 345  2.3الزيادة) النقص في األصول األخرى

 058 3 (658  )2.2    الزيادة (النقص) في االشتراكات المستحقة غير الجارية (صافي الخصم)

 22  (48  )2.3الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة والسلف غير الجارية

 246 20 (417 1 )2.8الزيادة (النقص) في المقبوضات المسبقة

 320 9 (017 4 )2.9الزيادة (النقص) في الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

 30   339 1 2.10    الزيادة (النقص) في استحقاقات الموظفين في األجل القصير

(165  ) 3  2.11الزيادة (النقص) في اعتمادات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

 828 12  483 44 2.10الزيادة (النقص) في استحقاقات الموظفين في األجل الطويل

(997 10 )(924 36 )2.10األرباح (الخسائر) االكتوارية المبينة في االحتياطيات

(797  )(908  )إيرادات أسعار الفائدة

 300 1  439 1 االستھالك واالھالك

(64  )(42  )تسوية الترجمة بالعمالت األجنبية

 527 19  401 24 صافي التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية الناجمة عن أنشطة االستثمار:

(731  )(432  )2.6 & 2.5إكتساب الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير المادية

 797   908  إيرادات أسعار الفائدة

 66   476  صافي السيولة النقدية الناجمة عن أنشطة االستثمار

صافي السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة المالية

(961 1 )التحويالت من صافي األصول الى الخصوم والتحويالت األخرى

 (961 1 )صافي السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة المالية

 593 19  916 22 صافي  الزيادة (النقص) في النقدية ومعادالت النقدية

 379 246  972 265 النقدية ومعادالت النقدية في بداية السنة

 972 265  888 288 النقدية ومعادالت النقدية في نھاية السنة

المالحظات المرافقة للبيانات تشكل جزءاً ال يتجزء منھا.
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منظمة الطيران المدني الدولي

البيان 4
بيان السيولة النقدية

عن السنة المنتھية في 31 ديسمبر 2014

(بآالف الدوالرات الكندية)



فرق2014مرحلة الى المرحلة عن20142014نقصان فيالمرحلة من2013المبلغ األصلي
سعر الصرفسعر الصرفاالعتماداتالسنة األھداف االستراتيجية االلتزامات االعتماداتاالعتمادات جالسنة السابقة بااللتزاماتA38-22الھدف االستراتيجي/

في الميزانيةفي الميزانية 2المجموعالمعدلةالالحقة واستراتيجيات دعم التنفيذالمستحقة دقبل التحويالتالمستحقة أاستراتيجية دعم التنفيذ

                   3240 21(385 1)709 32422 21(320 2)514 (729 1)859 63724 003 2191 23السالمة

                   5110 15(189 1)700 51116 15(486 1)(572 )(083 1)652 18(1 )522 778 353 17قدرة وكفاءة المالحة الجوية

                   2740 8(327 )601 2748 8(640 )(252 )(285 )451 1949 354 903 8األمن والتسھيالت

                   1960 3(86 )282 1963 3(124 )314 (578 )584 573 389 138 3التنمية االقتصادية للنقل الجوي

                   0230 4(198 )221 0234 4(245 )(154 )(321 )743 804 189 474 4حماية البيئة

                   3280 52(185 3)513 32855 52(815 4)(150 )(996 3)289 61(1 )490 7131 0872 57المجموع الفرعي

                   0430 12(99 )142 04312 12(246 1)(384 )(575 2)248 16(7 )837 7671 6511 12دعم البرنامج

                   6480 14(305 )953 64814 14(991 )151 (526 2)014 18(21 )518 936 5811 15التنظيم واإلدارة

                   1860 7(99 )285 1867 7(500 )383 (158 1)461 2748 754 433 7التنظيم واإلدارة - الھيئات الحاكمة

                   8770 33(503 )380 87734 33(737 2)150 (259 6)723 42(28 )629 4572 6654 35المجموع الفرعي

                   2050 86(688 3)893 20589 86(552 7)0 (255 10)012 104(29 )119 1704 7527 92المجموع

أ اعتمدھا األمين العام القواعد المالية  5.7

ب. اعتمدھا األمين العام القاعدة المالية 5.6

د. اعتمدھا األمين العام القاعدة المالية 5.9

2 اختالفات سعر الصرف: (1) مبلغ 2.49 مليون من أرباح في سعر الصرف في الميزانية يعزى الى أثر المعامالت بالدوالر األمريكي في الميزانية بمعدل 1.00 دوالر أمريكي = 0.9875 دوالر كندي؛ ومبلغ 1.20 مليون دوالر م ناألرباح (غير المحققة) في األرباح مثل إعادة تقدير بنود الميزاني العمومية.

 المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءًا ال يتجزء منھا.
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1. النفقات بغير الدوالر الكندي بسعر صرف األمم المتحدة

النفقات 1االعتمادات

الرصيد

(C-DEC 200/2) ج. اعتمدھا المجلس لتسديد مبلغ قيمته 1.202 مليون من الدوالرات عوضا عن مبلغ 1.231 مليون  من الدوالرات في دورته

(بآالف الدوالرات الكندية)

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان 5
الصندوق العام للبرنامج العادي

بيان الفرق بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية
عن السنة المنتھية في 31 ديسمبر 2014
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  منظمة الطیران المدني الدولي
  مالحظات على البیانات المالیة 

٣١/١٢/٢٠١٤  
  ةیسیاسات المحاسبال  :١المالحظة 

  أساس اإلعداد
لمعاییر المحاسبیة ُأعدت البیانات المالیة لمنظمة الطیران المدني الدولي على أساس االستحقاق المحاسبي وفقا ل -١

 . ١/١/٢٠١٠وقد تم تطبیق هذه المعاییر منذ  .الدولیة للقطاع العام
األحكام االنتقالیة  اسُتخدمت، للمرة األولى محاسبیة الدولیة للقطاع العاممعاییر الال استخداموحسبما هو مسموح به في  -٢

) بما في ذلك تلك الخاضعة لعقود إیجار ١٧والمنشآت والمعدات (المعیار المحاسبي  تاألولي للممتلكا التسجیلبغیة 
، بل في المالحظات في مالحظات البیانات المالیة األصولوال تظهر هذه   .١/١/٢٠١٠قبل تاریخ  مبرمةمالیة 

 على البیانات المالیة لغرض اإلعالم.
هذه البیانات، یتمثل أساس القیاس المستخدم في إعداد البیانات المالیة في التكلفة ما لم ُینص على خالف ذلك في و  -٣

 المستهلكة. 
 ویجري إعداد بیان التدفق النقدي (البیان المالي الرابع) باستخدام الطریقة غیر المباشرة. -٤
والعملة المعمول بها في األنشطة العادیة لإلیكاو هي . كنديهي الدوالر ال اإلبالغفي  اإلیكاو والعملة المستخدمة في -٥

الدوالر الكندي. أما العملة المعمول بها في مشاریع التعاون الفني فهي الدوالر األمریكي ألن هذه األنشطة تنفذ عموما 
، وغیر الدوالر األمریكي بالنسبة لمشاریع التعاون الفني، يكندبغیر الدوالر الوتترجم المعامالت بالدوالر األمریكي. 

النقدیة في األمم المتحدة وقت إجراء المعاملة. وتترجم األصول والخصوم المعمول به  السائد الصرف سعر إلى
السائد الصرف سعر  إلىبالنسبة لمشاریع التعاون الفني، األمریكي الكندي، وغیر الدوالر بعمالت غیر الدوالر 

، الذي یقترب بشكل معقول من السعر الحالي. وُتحسب بنهایة السنة اإلقفالفي األمم المتحدة عند المعمول به 
الفروق الناجمة عن ترجمة أنشطة مشاریع التعاون الفني  باستثناءالمكاسب والخسائر الناجمة في بیان األداء المالي 

 .والتي تظهر في االحتیاطیات في بیان الوضع المالي لبیان الماليعرض األغراض  إلى الدوالر الكندي
  معادالت النقدیةالنقدیة و 

 واإلیداعات قصیرة األجل. بنوكة، والنقدیة المودعة في المتاحالنقدیة ال معادالتتشمل النقدیة و  -٦
 مع مراعاة الحصیلة الفعلیة.تراكمها عند ُتحسب إیرادات الفوائد  -٧
 المالیة األدوات

المالیة عندما تصبح اإلیكاو طرفا في األحكام التعاقدیة للصك إلى حین انقضاء حقوق (أو التزامات)  األدواتسب ُتح -٨
 تلقي (لسداد) التدفقات النقدیة من هذه األصول (الخصوم) أو إحالتها (سدادها).

لنة في األسواق النشطة. تعتبر المبالغ المستحقة أصوال مالیة غیر مشتقة مع مدفوعات ثابتة أو محددة غیر المع -٩
وتشمل المبالغ المستحقة االشتراكات مستحقة القبض نقدا والمبالغ المستحقة األخرى. وُتحدد المبالغ المستحقة طویلة 

 األجل، بما في ذلك أنصبة االشتراكات مستحقة القبض، كتكلفة مستهلكة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 
جمیع الخصوم  تسجلت المتلقاة سلفا، فإن جمیع الخصوم مشتقة من المعامالت التبادلیة. و باستثناء أنصبة االشتراكا - ١٠

المالیة غیر المشتقة في البدایة بالقیمة العادلة وتقاس، عند الضرور، في وقت الحق كتكلفة مستهلكة باستخدام طریقة 
 معدل الفائدة الفعلي.  
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 المخزونات
في نهایة الفترة المالیة باعتبارها عملیات جرد. وتحدد  متاحةمتجر السوق الحرة الو  مطبوعاتُتسجل البنود المتعلقة بال - ١١

تكلفة وتكلفة االستبدال الحالي، أیهما أقل وتحدد قیمة عملیات جرد متجر السوق ال بحسب قیمة  مطبوعاتقیمة ال
 الحرة بقیمة التكلفة وصافي القیمة التي یمكن تحقیقها، ایهما أقل.

قابلة للبیع أو التوزیع. وتمثل  مطبوعاتتكلفة الشراء والتكالیف األخرى المكبدة في جعل ال مطبوعاتوتشمل تكلفة ال - ١٢
 تكلفة بنود متجر السوق الحرة سعر الشراء. وُتحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.

   الداخلیة وذلك عند إعدادها. اضر غوغیرها من الوثائق المستخدمة لأل مطبوعاتُتسجل ال - ١٣
  مستحقات واإلیراداتال

. وتمثل هذه االشتراكات اإلیرادات من المعامالت غیر التبادلیة المدونة األعضاءتمثل االشتراكات التزاما قانونیا للدول  - ١٤
السنة التي ُحّصلت فیها االشتراكات المقررة. وتتمثل االشتراكات المتعلقة بأنشطة مشاریع التعاون الفني في  بدایة في

تجة عن المعامالت التبادلیة المدّونة وفقًا التفاقیات موقعة ما بین االیكاو والمساهمین والتي تتحدد اإلیرادات النا
بمرحلة االنجاز على أساس تسلیم البضائع أو تقدیم الخدمات. وقد تعتبر االیكاو في بعض الحاالت اّنه یتم تقییمً ذلك 

في  أما التبرعات األخرى والمتمثلة عموماً  .سبة للمشاریعفضل بواسطة جدول المدفوعات التابع للعقود المناأبشكل 
، إذ قد بوصفها إیرادات عندما تؤكد علیها الجهات المانحة كتابًة، أو عند تسّلمها تسجلالمعامالت غیر التبادلیة ف

ا تعتبر االیكاو أن أفضل طریقة لتسجیلها هو حسب المدفوعات التدریجیة بناء على عقود هذه المشاریع.  أم
تسجیلها كإیرادات عندما تؤكدها كتابة الجهات المانحة أو ویتم المساهمات األخرى، فهي عادة معامالت غیر تبادلیة 

 عند استالمها.
وترد الرسوم اإلداریة المستردة بخصوص مشاریع التعاون الفني في صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة  - ١٥

اإلیرادات من الرسوم  تسجل. ووفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، وبوصفها نفقات في المشاریع المعنیة
 اإلداریة التي تحققها مشاریع التعاون الفني على اساس مرحلة اإلنجاز. وتقدر مرحلة اإلنجاز على النحو التالي:

 ١٠ن الجزء المتبقي بنسبة إصدارأمر شراء المعدات ویدو لغایة نسبة تسعین في المائة من الرسوم تدریجیا)  تسجل ×
 تسلم هذه المعدات؛ عندفي المائة 

 الرسوم اإلداریة على اساس التكلفة المتكبدة. تسجلفیما یخص الخدمات،  ×
االیكاو بخمسین في المائة من الفوائد حیث تحتفظ  ٢٠١١الفوائد في سنة إیرادات اقیة جدیدة حول تقاسم فتّم ادراج ات - ١٦

 .ألف دوالرأمریكي ١٠٠لتي یتجاوز رصیدها الشهري المرجح االمشروع  أموالایداع  على
 .إلیرادات األخرى في المعامالت التبادلیة أما األرصدة مستحقة القبض فتتمثل في المستحقات والسلفfوتتمثل  - ١٧
كات المستحقة بوصفها صافي المخصصات المرتبطة بتخفیضات إیرادات االشتراكات، والحسابات ار وترد االشت - ١٨

 یها واالستهالك (الخصم):المشكوك ف
تمثل مخصصات التخفیضات في إیرادات التبرعات تخفیضات االشتراكات المستحقة واإلیرادات عندما یصبح  ×

 التمویل غیر ضروري من جانب المشروع الذي توجه إلیه االشتاركات أو غیر متاح بخالف ذلك؛
ة إلى التجریة التاریخیة واألحداث التي من تستند مخصصات الحسابات المشكوك فیها بشأن االشتراكات المقرر  ×

    غیر قادرة على الوفاء بالتزامها؛ األعضاءشأنها أن توحي بأن الدولة 
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تمثل االشتراكات المستحقة طویلة األجل المخصومة الرصید المتبقي لالشتراكات المقررة التي أبرمت الدول بشأنها  ×
ویسري الخصم أیضا على عدد من االشتراكات المستحقة األخرى اتفاقات للتخلص من متأخراتها خالل فترة سنوات. 

وهذه المبالغ المستحقة مبینة بالتكلفة  طویلة األجل مع مراعاة احتمال إبرام هذه االتفاقات للتخلص من المتأخرات.
 المستهلكة (المخصومة) باستخدام أسلوب الفائدة الفعلیة ولذلك فهي ُتعرض صافیة من الخصم المتراكم.

ترد االشتراكات العینیة بالقیمة العادلة. أما البضائع الممنوحة التي تدعم بشكل مباشر العملیات واألنشطة المعتمدة و  - ١٩
الخدمات المقدمة بالمجان في الحسابات، غیر أنها ترد  تسجلفي الحسابات. وال  تسجلویمكن قیاسها بصورة موثوقة ف

  .الم. وتشمل هذه االشتاركات استخدام المباني، والنقل والموظفینفي المالحظات على البیانات المالیة لغرض اإلع
  الممتلكات والمنشآت والمعدات

تسجل الممتلكات والمنشآت والمعدات بالقیمة التاریخیة مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر بسسب  - ٢٠
ر المفید التقدیري باستخدام طریقة الخط األعطاب. وُیحتسب االستهالك للممتلكات والمنشآت والمعدات على امتداد العم

المستقیم، باستثناء ما یتعلق باألرض التي ال تخضع لالستهالك. والعمر المفید التقدیري لفئات الممتلكات والمنشآت والمعدات 
  هو كالتالي:

  
  
  
  
  
  

من الدوالرات آالف  ٣حدًا أدنى قدره  ساوت تكلفتها أو تجاوزتتا ممتلكات والمنشآت والمعدات إذوتجري رسملة ال - ٢١
یجري دوریًا استعراض مستوى الحد المستأجرة. و في حالة تحسینات العقارات  ألف دوالر كندي ٢٥ومبلغ  الكندیة
تحدد قیمة تحسینات العقارات المستأجرة بتكلفتها وتخضع لالستهالك على امتداد العمر المفید المتبقي و  األدنى.

 للتحسینات أو امتداد عقد اإلیجار، أیهما أقل.
 تسجلعدات مرة كل سنة على األقل و وتجري عملیات استعراض األعطاب بالنسبة لجمیع الممتلكات والمنشآت والم - ٢٢

أي خسائر بسبب األعطاب في بیان األداء المالي. وتشمل مؤشرات األعطاب تقادم وتدهور الممتلكات والمنشآت 
والمعدات وكذلك التدفقات النقدیة التي تحققها الممتلكات والمنشآت والمعدات والمستخدمة إلدرار اإلیرادات من 

  األنشطة التجاریة.
  المادیةل غیر األصو

ُتسجل األصول غیر المادیة بالتكلفة التاریخیة مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر ناجمة عن أعطاب.  - ٢٣
ویتطلب تدوین األصول غیر المادیة استیفاء المعاییر الصارمة بحیث یمكن تحدیدها، وخاضعة لمراقبة اإلیكاو 

لمستقبل أو إمكانیات للخدمات یمكن قیاسها بصورة موثوقة. ویمكن وباعتبارها تشكل منافع اقتصادیة مساهمة في ا
 ٥أیضا مراعاة العمر المفید المتبقي. وُاعدت أیضا معاییر محددة الستبعاد البنود المكتسبة بتكلفة تقل عن مبلغ 

إجراء قیاس في   لألصول الموضوعة داخلیا بسبب الصعوبة ألف دوالر كندي ٢٥آالف من الدوالرات الكندیة، ومبلغ 
محدد لتكالیف التشغیل والبحث الداخلیة التي ینبغي تخصیصها والتكالیف التي ینبغي رسملتها. وحسبما هو مسموح 

 . ١/١/٢٠١٠به بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، جرى تطبیق هذه القاعدة الحقا اعتبارا من تاریخ 
قدیري باستخدام طریقة الخط المستقیم. وفیما یلي العمر المفید التقدیري ویقدم االستهالك خالل العمر المفید الت - ٢٤

 لألصول غیر المادیة:

 العمر المفید التقدیري (بالسنوات) الفئات

 ٥٠- ٥ المباني
 ٥- ٣ بیةتكنولوجیات المعلومات والمعدات المكت
 ١٢- ٥ األثاث والتجهیزات والتركیبات المكتبیة

  ٧- ٣ الماكینات
 ١٠- ٣ المركبات اآللیة
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 العمر المفید التقدیري (بالسنوات) الفئة
 ٦- ٣ البرمجیات المشتراة خارجیا

 ٦- ٣ البرامج الموضوعة داخلیا
 ٦- ٢ التراخیص والحقوق وغیرها

 ١٠- ٣ حقوق النشر

 حقوق وحقوق النشر خالل فترات التراخیص والحقوق وحقوق النشر.التراخیص وال ُتستهلكو  - ٢٥
تقادم األصول غیر المادیة وتدهورها وكذلك التدفقات النقدیة الناشئة عن األصول غیر  عطاباألوتشمل مؤشرات  - ٢٦

 المادیة عند استخدامها لتحقیق اإلیرادات من أحد األنشطة التجاریة.

 المقبوضات المسبقة

م الحصول علیها قبل تنفیذ مشاریع التعاون الفني یتم تسجیلها كمقبوضات مسبقة. وُتدّون االیرادات التبرعات التي یت - ٢٧
عند الوفاء بشروط المتبرعین، وبصفة عامة عند قیام االیكاو بتقدیم خدمات أو عند تسلیم السلع للمشروع وفقًا لشروط 

 االتفاق بین المتبرعین والمنظمة.

قة أرصدة التبرعات غیر المستخدمة التي یتعین إعادتها الى المتبرعین واألموال المستلمة ُتدرج في المقبوضات المسب - ٢٨
 قبل أن تقوم االیكاو بتقدیم خدمات أو بتسلیم سلع الى أطراف ثالثة.

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

 الموظفین استحقاقات
 استحقاقات الموظفین التالیة: فئات تسجل االیكاو - ٣٠

شهرا بعد نهایة فترة المحاسبة التي یقدم فیها  ١٢خالل  المستحقة السداداستحقاقات الموظفین قصیرة األجل  ×
 الموظفون الخدمة ذات الصلة؛

 ؛مثل فوائد التأمین الصحي بعد الخدمة االستحقاقات بعد إنهاء الخدمة ×
  ؛األخرى طویلة األجل الموظفین استحقاقات ×
 استحقاقات إنهاء الخدمة. ×

، الذي أنشأته الجمعیة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدةفي  هي منظمة عضو مشاركة اإلیكاو - ٣١
. وصندوق العامة لألمم المتحدة لتقدیم استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما یتصل بذلك من استحقاقات الى الموظفین

(ب) من الئحة ٣وحسب ما هو محدد في المادة المعاشات هو خطة استحقاقات محددة وممولة من أرباب عمل عدیدین. 
الصندوق، ُیفتح باب العضویة في الصندوق للوكاالت المتخصصة وألي منظمة حكومیة دولیة أخرى تشارك في النظام 

 لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة. المشترك للرواتب والبدالت وغیرها من شروط الخدمة
تعّرض الخطة المنظمات المشاركة للمخاطر االكتواریة المرتبطة بالموظفین الحالیین والسابقین للمنظمات األخرى المشاركة  - ٣٢

في الصندوق، والنتیجة هي أنه ال یوجد أساس متسق وموثوق لتخصیص االلتزام وأصول الخطة والتكالیف للمنظمات 
المشاركة في الخطة. ولیس االیكاو والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة، شأنهما شأن المنفردة 

المنظمات األخرى المشاركة في الصندوق، في وضع یسمح لهما بتحدید حصة االیكاو التناسبیة من االلتزام المحدد 
یكفي من الموثوقیة لألغراض المحاسبیة. ومن ثم تناولت  باالستحقاقات وأصول الخطة والتكالیف المتصلة بالخطة بما
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ن مساهمات ٢٥االیكاو هذه الخطة كما لو كانت خطة محددة لالشتراكات تمشیًا مع متطلبات المعیار المحاسبي  . وُتدوَّ
 االیكاو في الخطة خالل الفترة المالیة بوصفها نفقات في بیان األداء المالي.

لخسائر االكتواریة المتصلة بفوائد التأمین الصحي بعد الخدمة في حساب احتیاطي. تدّون االیكاو المكاسب وا - ٣٣
، یمكن تدوین المكاسب أو الخسائر االكتواریة لالستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة ٢٥وبموجب المعیار المحاسبي 

ئر االكتواریة تحت صافي بمرور الوقت باتباع نهج االحتیاطیات. وفي إطار نهج االحتیاطیات، ترد المكاسب/الخسا
األصول وال تسجل بوصفها إیرادات أو نفقات كي یتسنى النظر في اإلمكانیة المعقولة لمراجعة المكاسب/الخسائر 
بمرور الوقت. وبالنسبة لالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة مثل االجازة السنویة ومستحقات العودة الى 

 ر االكتواریة بطریقة مباشرة وترد في بیان األداء المالي.الوطن، تسجل المكاسب والخسائ

  المخصصات وااللتزامات الطارئة

 حالي نتیجة األحداث السابقة قانوني أو بّناء وُخصصت اعتمادات للخصوم والرسوم المقبلة حیث لدى اإلیكاو التزام - ٣٤
 .كن تقدیر المبلغ بصورة موثوقةوعندما یم من المحتمل أن تضطر اإلیكاو لتسویة هذا االلتزام عندما یكون

وترد االلتزامات األخرى، التي ال تستوفي معاییر التدوین فیما یخص الخصوم، في المالحظات على البیانات المالیة  - ٣٥
من حدث مستقبلي غیر مؤكد  أكثرا طارئة عندما یجري تأكید وجودها بوقوع أو عدم وقوع حدث أو بوصفها خصوم

 .راقبة اإلیكاووالتي ال تخضع بالكامل لم

 ومحاسبة الصنادیق اإلبالغ عن القطاعات
القطاع هو مجموعة متمیزة من األنشطة التي التي تبلغ عنها المعلومات المالیة بشكل منفصل بغیة تقییم األداء  - ٣٦

األخیر للكیان في تحقیق أهدافه والتخاذ القرارات بشأن تخصیص الموارد في المستقبل. وتصنف اإلیكاو جمیع 
) أنشطة مشاریع التعاون الفني. وتبلغ ٢) األنشطة العادیة ١اریع، والعملیات وأنشطة الصنادیق إلى قطاعین: المش

اإلیكاو عن معامالت كل قطاع خالل الفترة المالیة، واألرصدة الموجودة في نهایة الفترة. وتستند الرسوم فیما بین 
 القطاعات إلى اتفاقات المشاریع.

وتخصص ذاتي الموازنة یجري إنشاؤه لتغطیة المعامالت لغرض معین أو غایة محددة.  الصندوق كیان محاسبي - ٣٧
أو حدود خاصة. ویجري إعداد  قیودالصنادیق لغرض تنفیذ انشطة معینة أو تحقیق أهداف محددة وفقا للوائح أو 

میع صنادیق اإلیكاو. البیانات المالیة على اساس محاسبة الصندوق، مع إبراز في نهایة الفترة الوضع الموحد لج
 .وتمثل أرصدة الصنادیق الحصیلة المتراكمة لإلیرادات والنفقات

وصندوق رأس المال العامل للبرنامج العادي، والحسابات والصنادیق  یشمل الصندوق العام قطاع األنشطة العادیة - ٣٨
دة للمنظمة. ویمكن تقدیم الخاصة التي تدار ألغراض سالمة الطیران وأمنه والبیئة وغیرها من األنشطة المسان

االعتمادات غیر المستخدمة المعتمدة لمیزانیة البرنامج العادي للصندوق العام في السنة المالیة التالیة بموجب شروط 
من النظام  ١- ٧ المادةمعینة. وتنشئ الجمعیة العمومیة أو المجلس الصنادیق المحددة والحسابات الخاصة بموجب 

ات الخاصة أو النقود المخصصة ألنشطة محددة، حیث یمكن تقدیم أرصدتها إلى الفترة المالیة كاالمالي السیما لالشتر 
الالحقة. وتتشكل مصادر التمویل الرئیسیة لهذا القطاع من االشتراكات المقررة، وأنشطة إدرار اإلیرادات، وغیرها من 

    التبرعات والرسوم اإلداریة.
 أو مجموعات الصنادیق التالیة: ادیقنالعادیة یشمل الصقطاع األنشطة  - ٣٩

ó   وفقا لجداول  األعضاءمول من االشتراكات المقررة من الدول المالصندوق العام  یشملصندوق المیزانیة العادیة
 االشتراكات التي تحددها الجمعیة العمومیة واإلیرادات المتنوعة وفائض الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات،
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، الذي أنشأته الجمعیة العمومیة لتقدیم السلف (القابلة للسداد) عند ل العاملصندوق رأس الماوالسلف من 
 األعضاءكات من الدول االضرورة إلى الصندوق العام من أجل تمویل اعتمادات المیزانیة إلى حین تلقي االشتر 

د ما تُتاح ویتم سداد الُسلف من صندوق رأس المال العامل بمجر  الصنادیق األخرى في حاالت معینة.الى و 
 األموال في الصندوق العام وغیره من الصنادیق.

الممتلكات، والمنشآت والمعدات  وانخفاض قیمة واستهالك المنشأ بغرض تسجیل مقتنیات صندوق رأس المال •
 .لألنشطة العادیةواألصول غیر المادیة 

إنهاء الخدمة بما في ذلك  المنشأ بغرض تسجیل المعامالت المتعلقة بالتأمین الصحي بعدالصندوق المتجدد  •
الخصوم غیر الممولة وغیرها من الخصوم المحددة من أجل تقدیم المعامالت بشكل منفصل داخل قطاع 

 األنشطة العادیة.
المنشأ لالحتفاظ باألنشطة المدرة لإلیرادات واسترداد التكالیف في صندوق الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات  •

 المادةالحسابات والصنادیق الخاصة ضمن الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات بموجب واحد. وینشئ االمین العام 
یرادات والنفقات المتعلقة بأنشطة التمویل الذاتي. ویمكن تحویل أي من النظام المالي لتسجیل جمیع اال ٢- ٧

رة المالیة الالحقة. وتتشكل فائض ال یتوقع االلتزام به أو إنفاقه إلى الصندوق العام ویمكن تقدیم األرصدة إلى الفت
 مصادر التمویل الرئیسیة لهذا القطاع من مبیعات المطبوعات والبیانات والخدمات.

من النظام المالي. ویسترد هذا  ٤-٩ المادةالمنشأ بموجب صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة  •
ما شهد تشغیل هذا الصندوق في نهایة سنة الصندوق تكالیف إدارة وتشغیل ودعم مشاریع التعاون الفني. وٕاذا 

معینة عجزا مالیا، فینبغي تغطیة هذا العجز أوال من الفائض المتراكم لهذا الصندوق وكذلك، كمالذ أخیر، من 
میزانیة البرنامج العادي. ویمول صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة في المقام األول من الرسوم اإلداریة 

 ریع التعاون الفني بما في ذلك مشاریع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.العامة لمشا
وكذلك الحسابات /الصنادیق الخاصة المنشأة إلبراز  المخصصةالتي تشمل الصنادیق خطة عمل أمن الطیران  •

موافقة المجلس على خطة عمل أمن الطیران، وتشمل مشاریع ینبغي تمویلها من الصنادیق داخل الصنادیق 
ألمن الطیران. وتمول األنشطة المتعلقة بمشاریع خطة عمل أمن الطیران من االشتراكات العامة  ئتمانیةاال

 .١-٣والخدمات العینیة على النحو المبین في المالحظة  والمخصصة
 المنشأة لتعزیز قیادة اإلیكاو ومسؤولیتها عن فریقیاإالخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في  •

تنسیق وٕادارة البرامج في جمیع أنحاء إقلیم إفریقیا وضمان التنفیذ الفعال لمعالجة العیوب التي تشوب السالمة 
 والهیاكل األساسیة.

معامالت  وهي تبّیناتفاقي التمویل المشترك بین آیسلندا والدنمارك،  تتكون منصنادیق التمویل المشترك  •
یكاو لتشغیل خدمات المالحة الجویة المقدمة من حكومة آیسلندا، وفي الصنادیق المنشأة لإلبالغ عن مراقبة اإل

غرینلند من  حكومة الدنمارك، حیث یقوم مقدمو الخدمات باسترداد تكالیفه بواسطة رسوم االستخدام واالشتراكات 
ا والدنمارك المستحقة لحكومات الدول المتعاقدة. وتقوم المملكة المتحدة بتحصیلها وهي مستحقة لحكومتي آیسلند

وتحول مباشرة علیها. وتقوم اإلیكاو بتحصیل االشتراكات وتجمیعها لتحویلها إلى الحكومات مقدمة الخدمات. 
وبناء علیه، ترد هذه المعامالت في الحسابات باعتبارها أصوال وخصوما في بیان الوضع المالي. كما تتضمن 

معامالت المالیة التي تجري بموجب أحكام ترتیب الحتساب ال صندوق نظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي
التمویل المشترك لنظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي. ویسترد مقدمو الخدمات تكالیف التشغیل والصیانة 
بواسطة رسوم االستخدام على الطائرات المدنیة التي تعبر فوق شمال األطلنطي. وُتدفع رسوم االستخدام التي 

 إلى مقدمي الخدمات ومن ثم فإنها ترد بوصفها أصوال وخصوما في الحسابات.كل مباشر تحصلها اإلیكاو بش
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المحددة لتقدیم في حساب منفصل جزء من سداد بعض  حوافز سداد حساب المتأخرات التي طال أمد استحقاقها •
 األنصبة المقررة المـتأخر سدداها من الدول المتعاقدة لتمویل األنشطة المحددة للمنظمة.

لتمویل إدخال تحسینات على نظم المعلومات واالتصاالت المنشأ تكنولوجیات المعلومات واالتصاالتدوق صن •
 للمنظمة.

، صندوق السترداد التكالیف أنشأه المجلس لإلبالغ عن أنشطة المشاریع من أجل صندوق دلیل المفاتیح العامة •
العملیات بواسطة التبرعات وكذلك، بموجب  دعم التشغیل البیني لجوازات السفر المقروءة آلیا. وتمول هذه

 االتفاق، ویسجل رصید الصندوق على أنه مبلغ مستحق للدول المشاركة. 
نهج قائم الطیران المدني عبر اعتماد سالمة تحسین أنشأه المجلس بغرض  (SAFE) سالمة الطیرانصندوق  •

، مع للمنظمة على البرنامج العاديخرى أمصاریف فرض أي  عدمداریة و اإل من المصاریف على األداء للحد
 .الوقت عینه استخدام التبّرعات العائدة الى الصندوق في الوقت المناسب وبطریقة مسؤولة ومفیدة ضمان

لتمویل الخدمات اللغویة المتزایدة غیر المنصوص علیها في إطار  المنشأ رواتب الموظفینالمؤقت لصندوق ال •
 . المیزانیة العادیة

، وصندوق البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة المشترك للتمویل ةاإلداریم و لرسأیضا ا نادیق األخرىالصوُتدرج في  •
وصنادیق أخرى أو  ،وصندوق فرنسا للتعاون ،السالمة الجویة، وصندوق البیئة، وصندوق السجل الدولي

  حسابات خاصة.
ن الدول األعضاء في اإلیكاو، تقدم بموجب اتفاق مع اللجنة األوروبیة للطیران المدني، المكونة من عدد م •

اإلیكاو بعض الخدمات السكرتاریة. وتمول المدفوعات في البدایة من إیرادات اللجنة األوروبیة للطیران المدني 
التي تجمعها اإلیكاو وعند الضرورة من الصندوق العام لصنادیق البرنامج العادي، المسددة لإلیكاو. ویرد صافي 

أو مستحق الدفع لجمیع المعامالت التي تجري بالنیابة عن اللجنة األوروبیة للطیران المبلغ مستحق القبض 
 .لهیئات اإلقلیمیة أو المدفوع لهاالمدني في الحساب المستحق من ا

من النظام المالي لتوفیر آلیة للتعویض عن نقص محتمل  ١-٧المنشأ طبقًا للمادة  الصندوق االحتیاطي الخاص •
صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة في أي سنة معینة. وبموجب آلیة أقّرها  بسبب انخفاض في دخل

، فإن التكلفة غیر المباشرة التي یتعین استردادها من صندوق ٢٠١٤المجلس، لتدخل حّیز النفاذ من سنة 
یزانیة العادیة سیوضع له تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة ستحسب أوًال وفقًا لمعادلة ولكن رد المبالغ الى الم

دوالر كندي في السنة. ویجب تمویل الصندوق االحتیاطي الخاص من المبلغ الزائد ألف  ١ ٢٠٠حد أقصى قدره 
دوالر كندي حتى المبلغ المحسوب وفقًا للمعادلة. وٕاذا ألف  ١ ٢٠٠على التحویل السنوي المعتمد البالغ قدره 

ُیرّد الى صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة المحدد على ُوجد، في أي سنة، نقص في المبلغ الذي 
أساس المعادلة المذكورة أعاله، ُیستخدم الصندوق االحتیاطي الخاص الستكمال التحویل السنوي المعتمد من 

 دوالر كندي الى المیزانیة العادیة.ألف  ١ ٢٠٠صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة البالغ قدره 
تعزیز حضور االیكاو في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ، أنشئ مكتب إقلیمي فرعي بهدف  المكتب االقلیمي الفرعي •

في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ الغرض منه تحسین تنظیم وادارة المجال الجوي لبلوغ الحد األقصى ألداء ادارة 
قلیمي الفرعي آلسیا والمحیط الهادئ في بیجین، الحركة الجویة في جمیع أنحاء االقلیم. وقد أنشئ المكتب اال

جمهوریة الصین الشعبیة. وبموجب اتفاق بین االیكاو وهیئة الطیران المدني للصین فإن هیئة الطیران المدني 
 للصین مسؤولة عن كل نفقات تشغیل المكتب االقلیمي الفرعي.

 المادةالتي أنشأها األمین العام بموجب . عاون الفنيصنادیق مشاریع الت تكون منیقطاع أنشطة مشاریع التعاون الفني  - ٤٠
التبرعات من  لهذا القطاع من النظام المالي لتسییر شؤون برامج التعاون الفني. ویتكون أهم مصادر التمویل ١- ٩
 .تفاقات المشاریعال
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في إطار اتفاقات الصنادیق  ُتدارترتیبات ومشاریع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي  التعاون الفنيوتشمل مشاریع  - ٤١
، واتفاقات الخدمات اإلداریة واتفاقات خدمات مشتریات الطیران المدني. وتمتثل المعامالت المالیة المتعلقة االئتمانیة

بترتیبات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتعلیمات كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واإلیكاو. وُتصمم الصنادیق 
واتفاقات الخدمات اإلداریة لتغطیة نطاق واسع من خدمات التعاون الفني واتفاقات خدمات مشتریات الطیران  االئتمانیة

المدني لتقدیم خدمات المشتریات. وقد أبرمت اإلیكاو أیضا اتفاقات التعاون الفني المشار إلیها بالعقود بالمبالغ 
بحیث  االئتمانیةاقات الخدمات اإلداریة واتفاقات الصنادیق العقود عن اتف . وتختلف هذهاألعضاءة مع الدول اإلجمالی

التفریط أو اإلفراط في استرداد النفقات الفعلیة في صندوق  أنها مخصصة لفترة زمنیة قصیرة وبمبلغ محدد. وُیسجل
 تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة.

  : األصول وااللتزامات٢المالحظة 

  ت النقدیةمعادال: النقدیة و ١-٢المالحظة 
وتودع األموال في البنوك على أساس االستثمار الجماعي أما األموال غیر الالزمة لالحتیاجات الفوریة فُتستمر في  - ٤٢

 مما یلي: دیسمبر ٣١في  وتتكون األرصدة .الودائع ألجل
  ٢٠١٣ ٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
 ٣٩ ٩٩٧ ٦٢ ٣٦٨ األموال المودعة نقدا في البنوك

 ٢٢٥ ٩٧٥ ٢٢٦ ٥٢٠ ئع ألجلالودا
 ٢٦٥ ٩٧٢ ٢٨٨ ٨٨٨ معادالت النقدیةمجموع النقدیة و 

في المائة في  ٠,٢٩في المائة (نسبة  ٠,٤٢، بلغ متوسط سعر الفائدة للودائع ألجل نسبة ٣١/١٢/٢٠١٤وفي  - ٤٣
 ١٩٥دیة تشمل السیولة النق ).٢٠١٣في عام  یوم ١٥٠( اً ومی ١٨٠) ومتوسط أجل االستحقاق لمدة ٣١/١٢/٢٠١٣

) بمتوسط ٣١/١٢/٢٠١٣ملیون دوالر أمریكي في  ٢٠٤ملیون دوالر أمریكي مودعة في حسابات توفیر استثماریة (
 ألف دوالر كندي ٣ ٨٨٢وتشمل السیولة النقدیة في البنوك في نهایة السنة مبلغ  في المائة. ٠,٤٢سعر فائدة بنسبة 

  دني.اللجنة األوروبیة للطیران الم مودعة بالنیابة عن
  على الدول االعضاءمستحقة الالمقررة و  شتراكات: اال٢-٢المالحظة 

 :األول/دیسمبركانون  ٣١ویتكون صافي أرصدة االشتراكات المقررة في  - ٤٤
 
 

٢٠١٣ ٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
 ١٣ ٥٩٧ ٣ ٤٩١ الجاریة

 ٣ ٠٥٨ ٣ ٧١٦ غیر الجاریة المخصومة
 ١٦ ٦٥٥ ٧ ٢٠٧ مجموع صافي االشتراكات المستحقة

المستحقة القبض ثني عشر شهرا بینما االشتراكات هي االشتراكات المستحقة خالل إمستحقة القبض الجاریة الاالشتراكات  إن - ٤٥
شهرا اعتبارا من تاریخ البیانات المالیة على النحو المبین  ١٢تلك المستحقة أو المتوخى سدادها بعد مرور غیر الجاریة هي 

 بیة للمبالغ المستحقة واإلیرادات. وفیما یلي إجمالي وصافي حسابات االشتراكات المستحقة:في السیاسات المحاس
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
 ٢٣ ١٣٨ ١٤ ٧٣٩ البرنامج العادي –االشتراكات المقررة 

   ناقص:
 مخصصات الحسابات المشكوك فیها

 خصم 
)٥٠١(  )٥٩٤( 

 ))٥ ٩٨٢( )٦ ٩٣٨( قات طویلة األجلعلى المستح المتراكم الخصم
 ١٦ ٦٥٥ ٧ ٢٠٧ مجموع صافي االشتراكات المستحقة
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 ویبین الجدول التالي تشكیلة أنصبة االشتراكات مستحقة القبض للبرنامج العادي. - ٤٦
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 

 ٪ بآالف الدوالرات الكندیة ٪ بآالف الدوالرات الكندیة سنة االشتراك
٢٨,٨ ٤ ٢٣٧ ٢٠١٤ - - 
٦٠,٥ ١٤ ٠٠٥ ١٢,٤ ١ ٨٣٥ ٢٠١٣ 
٦,٨  ١ ٥٧٧ ٨,٣ ١ ٢٣٠ ٢٠١٢ 
٤,٤ ١ ٠١٦ ٦,٢ ٩١١ ٢٠١١ 
 ٢٨,٣ ٦ ٥٤٠ ٤٤,٣ ٦ ٥٢٦  وما قبل ٢٠١٠

 ١٠٠،٠ ٢٣ ١٣٨ ١٠٠،٠ ١٤ ٧٣٩ المجموع

 .أي حركات لمخصصات الحسابات المشكوك فیها  ٢٠١٤ولم تشهد سنة  - ٤٧

 
 

  
٢٠١٣ 

 
 االستخدام

  الزیادة/
 (النقصان)

 
٢٠١٤ 

 ف الدوالرات الكندیةبآال 
     

 ٥٩٤ 93- - ٥٠١ مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فیها

ألف دوالر كندي  ٥٠١ أي ما یعادل(دوالر أمریكي ألف  ٥١١األصلي الذي یبلغ المبلغ  ألف دوالر كندي ٥٩٤ویمثل مبلغ 
تم تعدیله بزیادة نتیجة ة االشتراكیة السابقة، جمهوریة یوغوسالفیا االتحادیإلیكاو من قبل على االمستحق  )٢٠١٠أنشئ في عام 

ال تزال مسألة سداده قید مناقشة فعالة في الجمعیة العامة آالف دوالر كندي، حیث  ٩٣حدوث خسارة في سعر الصرف بمبلغ 
 لف ستغطي هذا الدین.ــلألمم المتحدة حیث من المتوقع أن الدول الخَ 

. ویمثل حدوث زیادة أو تراجع في البدل ٢٠١٤ة القبض خالل سنة كات المستحقلم یكن هناك أي شطب لالشتراو  - ٤٨
 الخاص بالحسابات المشكوك فیها نفقة بالنسبة لهذه الفترة ویبلغ عنه في بیان األداء المالي.

 .٢٠١٤ االشتراكات خالل سنة ایرادات في لم یوجد أي رصید في البدل الخاص بالتخفیضاتو  - ٤٩
  :٢٠١٤یلة األجل المخصومة خالل سنة تحقة القبض طو وفیما یلي حركات االشتراكات المس - ٥٠

 
  
  
  

سویة الرصید مستحق القبض ویمثل الخصم على االشتراكات مستحقة القبض على األجل الطویل المبلغ الالزم لت - ٥١
من سنة، فیجري خصمها  كثربالقیمة العادلة بعد التدوین األولي. ومادامت الِنسب غیر الجاریة ال یتوقع تجمیعها أل

بمعدل فائدة معین. وُیسجل هذا المبلغ كخفض للرصید مستحق القبض على األجل الطویل. ومن ثم ُیدون هذا الفرق 
 ٤,٣ الى ٢,٤ عمر المبالغ المستحقة. ویجري احتساب الخصم من خالل تطبیق معدلتدریجیا كإیرادات على مدى 

  .ألقساط المقررة في المستقبلفي المائة على مدفوعات ا

 
٢٠١٣ 

 
 االستخدام

  الزیادة/
 (النقصان)

 
٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 

 المخصومة االشتراكات طویلة األجل
        
٣ ٧١٦  )٩٥٧(  ١ ٦١٥  ٣ ٠٥٨  
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التي أبرمت اتفاقات مع  ألف شتراكات المستحقة من دول المجموعةاالشتراكات المخصومة طویلة األجل باالوترتبط  - ٥٢
ول المجموعة باء التي لم تبرم اتفاقات ولدیها  تتجاوز عشرین سنة، دون فائدة ودرة الالمجلس لتصفیة متأخراتها خالل فت
ألف التي  ٢ ٠٦٥تتضمن  ألف دوالر كندي ١ ٦١٥سنوات. ویشمل استخدام مبلغ  ثالثاشتراكات مستحقة السداد تتجاوز 

تفاقات خالل السنة من الدول التي أبرمت ا المدفوعات المتلقاةو  ناقصاً  اعادة تصنیف المبالغ الى متأخرات طویلة االجلهي 
في خصم رصید الحسابات مستحقة القبض طویلة هي االنخفاض  ألف دوالر كندي ٩٥٧واالنخفاض البالغ  مع اإلیكاو.

أعید تقدیر القیمة السوقیة العادلة لرصید  ٢٠١٣األجل. وعقب الجمعیة العمومیة لالیكاو في تشرین األول/أكتوبر 
لمستحقة القبض. وتم تقدیر أنه على الرغم من أن كل تلك المبالغ المستحقة القبض تظل صحیحة ومعترفًا بها االشتراكات ا

على نحو سلیم بصفتها هذه في الحسابات، فإن ثمة حاجة للمزید من تخفیض القیمة السوقیة العادلة للرصید المستحق 
ین متتالیتین للجمعیة العمومیة. وبالتالي، خّفضت مثل هذه القبض لتلك الدول التي فقدت حقوقها في التصویت خالل دورت

. ونظرًا ألنه یتعذر التنبؤ بأي دولة، إن ٢٠١٤دوالر كندي في سنة  ألف ٦٢٧المبالغ المستحقة القبض بمبلغ إضافي قدره 
المالي على المبالغ  وجدت، ستفقد حقها في التصویت في الدورات المقبلة للجمعیة العمومیة، فمن غیر العملي تقدیر األثر

 المقبلة. المخصومة المستحقة القبض في الفترات
  المبالغ المستحقة والسلف وغیرها من األصول  :٣-٢المالحظة 

 :المستحقة والُسلف المبالغ - ٥٣

 ف إلى الموظفین ألغراض منح التعلیم، وٕاعانات اإلیجار، واألسفار وغیرها من استحقاقات الموظفین.لوتقدم الس - ٥٤
 متحدة.المبالغ المستحقة من وكاالت األمم المتحدة بالمنظمات الدولیة األخرى، السیما منظمات األمم ال وترتبط - ٥٥
من انشطة ادرار االیرادات مثل مبیعات المطبوعات وایجار المبالغ المستحقة  خرىقة االوتشمل المبالغ المستح - ٥٦

 صاالت المؤتمرات ومباني الى الوفود. 
وتتكون النسبة غیر الجاریة للمبالغ المستحقة من مبلغ مستحق القبض من اللجنة اإلفریقیة للطیران المدني، وهي هیئة  - ٥٧

یة. ویأتي هذا المبلغ من المفاوضات والمناقشات بین اإلیكاو وهذه اللجنة لسداد المبالغ المستحقة من اللجنة إقلیم
ة عن المعامالت والعملیات المالیة ل، اضطلعت اللجنة بالمسؤولیة الكام١/١/٢٠٠٧من  المذكورة للمنظمة. واعتباراً 

 ألف دوالر كندي ٦٢٢غیر المخصومة إلى مبلغ لمبالغ المستحقة التي قامت بها اإلیكاو سابقا بالنیابة عنها. وتصل ا
 ٤٩٠إلى مبلغ  لجنة االفریقیة للطیران المدني. ویصل مجموع المبلغ المخصوم المستحق من ال٣١/١٢/٢٠١٤في 

في  ألف دوالر كندي ٤٤٢النسبة غیر الجاریة للمبالغ المستحقة (مبلغ  الذي یمثل، ألف دوالر كندي
٣١/١٢/٢٠١٣.(  

  
  
 

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة  
   

 ٩٢٥ ١ ١٧٦ الُسلف المقدمة إلى الموظفین
 ٢ ١٦٧ ٨٨٥ تحدةالمستحقات من وكاالت األمم الم

 ١١ ٩٢٠ ٧ ٧٤٤ األخرى

 ١٥ ٠١٢ ٩ ٨٠٥ المجموع
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 الحالیة األخرى مما یلي: األصولوتتكون  - ٥٨

  المخزونات: ٤-٢المالحظة 
ني في جمیع تشمل مخزونات اإلیكاو مخزون الوثائق المنشورة المطبوعة داخلیا بغرض بیعها إلى أوساط الطیران المد - ٥٩

البنود المعفاة من الرسوم الجمركیة الموجودة في متجر السوق الحرة الخاص باألشخاص من ومخزون  أنحاء العالم
 راكز الدیبلوماسیة. ذوي الم

 .دیسمبر ٣١موع قیمة المخزونات في ویبین الجدول أدناه مج - ٦٠
  ٢٠١٣     ٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
 ٦٥٢ ٤٧٧ البضائع المكتملة –المتاحة  المطبوعات

 ١١٧ ١٣١ المواد الخام والعمل الجاري
 ٧٦٩ ٦٠٨ مطبوعاتمجموع ال

 ٣٠١ ٢٤٣ مجموع بنود متجر السوق الحرة
 ١ ٠٧٠ ٨٥١ مجموع المخزونات

وفیما یلي مزید من التفاصیل عن مطابقة مخزونات المطبوعات ومتجر السوق الحرة إلبراز الرصید االفتتاحي  - ٦١
 .لمخزونات الموجهة للبیع ومخصصات األعطاب التي وقعت خالل السنةواإلضافات خالل الفترة ناقص قیمة ا

  ٢٠١٣ ٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة :مطبوعاتمطابقة ال
 ٩٥٠ ٧٦٩ الرصید االفتتاحي

  ٤٠١ المواد المباشرة
  

٦١٤  
 ٢٧٦ ١٨٦ العمل المباشر  

 ٢٦٢ ٢٠٤ التكالیف غیر المباشرة
 ٣ ١٠٢ ٢ ٥٦٠  الُمعدةات المشتراة و مجموع المخزون

 )٢ ٢٤٨( )١ ٧٧٢( ناقص: تكلفة بیع المطبوعات 
 )٨٥( )١٨٠( ناقص: األعطاب

 ٧٦٩ ٦٠٨ ختاميالرصید ال

  
  

 ٢٠١٣ ٢٠١٤  
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ٤٦٧ ٣٤٣ ضریبة المبیعات القابلة لالسترداد على صعید المقاطعات
 ٢٦٦ ١٩٠ ضریبة المبیعات القابلة لالسترداد على الصعید الفیدرالي

 ٥٥١ ٣٥١ اً النفقات المدفوعة مقّدم
 ١ ٠٢٧ ١ ٠٧٠ والیات المتحدة القابلة لالستردادضریبة الدخل في ال

 ٦٣ ٧٣ ضریبة المبیعات الفرنسیة القابلة لالسترداد

 ٢ ٣٧٤ ٢ ٠٢٧ المجموع
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 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة مطابقة بنود متجر السوق الحرة:
 ١٧١ ٣٠١ الرصید االفتتاحي

 ٥٥١ ٣٦٢ المخزونات المشتراة
  المخزونات المشتراة مجموع

  
٧٢٢ ٦٦٣ 

  ناقص: تكلفة بیع البنود
  

)٤٢١( )٤٢٠( 

  ٣٠١  ٢٤٣  الختاميالرصید 

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

، تم تحدید مخزونات ٢٠١٤محددة. وخالل سنة  أعطاب أيارها صافیة بعد اقتطاع باعتبوتحدد قیمة المخزونات  - ٦٣
وأزیلت من سجالت المخزونات. ویشكل الشطب  ألف دوالر كندي ١٨٠التي تعرضت ألعطاب بقیمة  المطبوعات

   .األداء الماليفي بیان  "النفقات التشغیلیة العامة  نفقة للفترة وُیدرج في بند 
  لممتلكات والمنشآت والمعدات: ا٥-٢المالحظة 

حتفظ بها في المقر الرئیسي لإلیكاو في مونتلایر وكذلك تلك المتكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات البنود وتشمل  - ٦٤
المحتفظ بها في المكاتب اإلقلیمیة السبعة. وتحقق هذه البنود منافع أو تنطوي على إمكانیات للخدمات بالنسبة 

 .مراقبة الكاملة على اكتسابها وتحدید موقعها المادي واستخدامها وتصریفهاللمنظمة التي تمارس ال
وحسبما هو مسموح به في االعتماد األولي للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، ُتطبق  ١وكما جاء في المالحظة  - ٦٥

نشآت الجدول التالي یقدم الممتلكات والماألحكام االنتقالیة على التدوین األولي للممتلكات والمنشآت والمعدات. وهكذا، فإن 
 .ممعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العاوالتي تم رسملتها في الحسابات وفقا لل ١/١/٢٠١٠ منذوالمعدات المكتسبة 

  
  
 

 الرصیدتكلفة 
  االفتتاحي

 ١/١/٢٠١٤في 
المقتنیات 
 خالل السنةاإلهالك  خالل السنة

  الرصید الختامي
 ٣١/١٢/٢٠١٤في 

 ف الدوالرات الكندیةبآال  
 ٥٥ ١٤ ٣ ٦٦ األثاث والتركیبات

 ٩٤٩ ٥٧٣ ١٦٢ ١ ٣٦٠ معدات تكنولوجیا المعلومات

 ٤٤٩ ١٠٧ ٣ ٥٥٣ المعدات المكتبیة

 ١٧٥ ٥٨ ٢٣ ٢١٠ المركبات اآللیة

 ٦٧٥ ٣٨٩ ١١٦ ٩٤٨ تحسین العقارات المستأجرة

 ١٥٥ ٢٦ ٩٠ ٩١  اآلالت

  ٧٢  -  -  ٧٢  )WIPتحسین العقارات المستأجرة (
 ٢ ٥٣٠ ١ ١٦٧ ٣٩٧ ٣ ٣٠٠ المجموع

  المتراكمقبل االهالك  ١
 حدوث أي أعطاب في الممتلكات والمنشآت والمعدات. ٢٠١٤تشهد سنة لم  - ٦٦
، كانت الممتلكات المعمرة التي تشمل االثاث، والمركبات، وأجهزة الكمبیوتر وغیرها من ١/١/٢٠١٠وقبل تاریخ  - ٦٧

األمم من المعاییر المحاسبیة لمنظومة  ٤٣نة التي ُطلبت هذه البنود، وفقا للفقرة المعدات تقید في النفقات في الس
كات والمنشآت والمعدات، بموجب عقود اإلیجار المالیة، لرسملة هذه االصول وغیرها من الممت المتحدة. ولم یجر

 ٢٠١٥لتي ستنتهي في سنة االفترة االنتقالیة  قبلوسترد في بیان الوضع المالي  ١/١/٢٠١٠المكتسبة قبل تاریخ 
  .٦. وترد االلتزامات المتعلقة بعقود اإلیجار في المالحظة ١٧حسبما هو وراد في المعیار المحاسبي 

وتملكه مؤسسة تابعة للقطاع الخاص. وتستأجر  ١٩٩٥في عام  La maison de l’OACIمبنى المقر الرئیسي وقد أنشئ  - ٦٨
تكمیلي بین حكومة كندا واإلیكاو، فإن اإلیكاو التفاق ال. وبموجب ا٢٠١٦غایة سنة، إلى  ٢٠حكومة كندا هذا العقار لمدة 
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بین حكومة كندا واالیكاو. وتتحمل  ٢٥:٧٥ویتم تقاسم تكالیف إیجار وتشغیل المبنى بنسبة  .تستخدم هذا العقار بالكامل
ملیون دوالر  ٢٣,٥عقد االیجار بمبلغ في المائة من الضرائب العقاریة ویمكنها شراء المبنى عند نهایة  ١٠٠حكومة كندا 

، تم التوقیع على اتفاق تكمیلي جدید بین حكومة كندا واالیكاو اتفقتا فیه على أن حكومة كندا ٢٠١٣كندي. وفي سنة 
. وبموجب االتفاق التكمیلي الجدید، ٢٠١٦تشرین الثاني/نوفمبر  ٣٠ستمارس خیار شراء المبنى في نهایة فترة االیجار في 

ف حكومة كندا بوصفها المالكة الوحیدة للمبنى واالیكاو بوصفها شاغلة العقار بأكمله. وستضع حكومة كندا المبنى ستتصر 
 ٣٠حتى  ٢٠١٦كانون األول/دیسمبر  ١سنة ابتداء من  ٢٠تحت تصرف االیكاو بدون دفع أجرة لفترة إضافیة طولها 

الحصة التي تدفعها االیكاو لتكالیف التشغیل والصیانة من . وباالضافة الى ذلك، ستخّفض ٢٠٣٦تشرین الثاني/نوفمبر 
في المائة من تكالیف التشغیل والصیانة، و، حسب  ٨٠في المائة. وبذلك ستتحّمل حكومة كندا  ٢٠في المائة الى  ٢٥

 في المائة من الضرائب العقاریة. ١٠٠الممارسة الجاریة، 
 ١١٤٥في باریس بتكلفة أصلیة قدرها  االقلیمي شمال األطلسيعقار مكتب أوروبا و  من ٪٤٦ وتمتلك اإلیكاو أیضا - ٦٩

عقد إیجار مالي إسمي، یمثل في المائة من العقار فیخضع ل ٥٤أما المبلغ المتبقي بنسبة  ألف دوالر كندي
، سیجري ٦٧ ة. وكما جاء في الفقر ١- ٣كات المتعلقة بالخدمات العینیة على النحو المبین في المالحظة ار االشت

). وتخضع المباني األخرى ٢٠١٥- ٢٠١٤خالل الفترة االنتقالیة ( ١/١/٢٠١٠االصول المحققة قبل تاریخ  رسملة
 التابعة لإلیكاو لعقود إیجار تشغیلیة أو عقود إیجار إسمیة. 

وُتسجل الممتلكات والمنشآت والمعدات غیر المرسملة بالتكلفة مطروحا منها االستهالك المتراكم كما لو انخفضت  - ٧٠
ویقدم الجدول التالي الممتلكات والمنشآت والمعدات بما في ذلك عقود اإلیجار المالیة  ها.ها منذ تاریخ اكتسابقیمت

، غیر المرسملة في الحسابات، مادامت اإلیكاو تطبق األحكام االنتقالیة للمعاییر ١/١/٢٠١٠المحققة قبل تاریخ 
  .١ه وفي المالحظة المحاسبیة الدولیة للقطاع العام على النحو المبین أعال

االتزام المتعلق  وانخفض. بموجب التزامات عقود اإلیجار المالیة ٢٠١٥سنة ال توجد مدفوعات سنویة مستقبلیة من  - ٧١
وترد االلتزامات بموجب عقد إیجار المقر الرئیسي لإلیكاو في  .٢٠١٤إلى الصفر في نهایة عام  برأس المال
 .٦المالحظة 

 المادیة: األصول غیر ٦-٢المالحظة 
 .١/١/٢٠١٠منذ  یظهر الجدول التالي االصول غیر المادیة المدونة قي الحسابات - ٧٢

  
  
  
 

الرصید االفتتاحي  
في 

١/١/٢٠١٤ 
الرصید الختامي في   خالل السنةهالك ستاإل 

٣١/١٢/٢٠١٤ 
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ١٢ ٦   ١٨  األثاث والتركیبات

 ٩  ٦  ١٥ تكنولوجیا المعلومات والمكتبمعدات 

 ٥  ١٥  ٢٠ المركبات اآللیة

 -   ٣٣  ٣٣  لیةالمعدات بموجب عقود اإلیجار الما
 ٢٦  ٦٠  ٨٦ المجموع
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 في الختامي الرصید
 المتراكم االستهالك ٣١/١٢/٢٠١٤

 خالل المقتنیات
 السنة

  في االفتتاحي الرصید
١/١/٢٠١٤  

   الكندیة الدوالرات بآالف

 راةالمشت البرمجیات  ٦٠٢  ٣٥ ١٨٣ ٤٥٤
      

 )WIPقید االعداد ( برمجیات  ١٩٠ - - ١٩٠
       
 أصول غیر منظورة أخرى  ٢١٠ - ٤٧ ١٦٣

 (موقع على االنترنت)
رخص  –أصول غیر منظورة   ٤٨ - ٤٢ ٦

  وحقوق
  المجموع  ١ ٠٥٠ ٣٥ ٢٧٢ ٨١٣

رض أي أصول غیر ملموسة ألي وبعد استعراض األصول غیر المادیة لتحدید أي أعطاب في القیمة، تبین أنه لم تتع - ٧٣
 .أعطاب خالل السنة

  المالیة  األدوات :٧-٢المالحظة 
  المالیةصول والخصوم األ  ١- ٧-٢

. وتصنف األصول المالیة لإلیكاو بوصفها قروضا ١المالیة في المالحظة  األدواتوترد السیاسات المحاسبیة بشأن  - ٧٤
 مما یلي:دیسمبر  ٣١االرصدة في ة قابلة للبیع) وتتكون أصول مالی أومشتقة ومستحقات (ال توجد أي استثمارات 

 
٢٠١٣ ٢٠١٤ 

  
 بآالف الدوالرات الكندیة

 ١٣ ٥٩٧ ٣ ٤٩١ االشتراكات المقررة مستحقة القبض (الجاریة)

 ٣ ٠٥٨ ٣ ٧١٦ االشتراكات المقررة مستحقة القبض (غیر الجاریة)
 ١٥ ٠١٢ ٩ ٨٠٥ المستحقات والسلف (الجاریة)

 ٤٤٢ ٤٩٠ والسلف (غیر الجاریة)المستحقات 
 ١ ٨٢٣ ١ ٦٧٦ األصول األخرى

 ٣٣ ٩٣٢ ١٩ ١٧٨ مجموع األصول المالیة

  المالیة المحددة بالتكلفة المستهلكة. األدواتتتمثل جمیع الخصوم المالیة المادیة في 
 .وتتعرض اإلیكاو لمخاطر مالیة ترد بإیجاز في الفقرات التالیة - ٧٥

 ةالمخاطر االئتمانی  ٢- ٧-٢
المخاطر االئتمانیة لدى اإلیكاو موزعة على نطاق واسع وسیاسات اإلیكاو إلدارة المخاطر تحد مبلغ التعرض  - ٧٦

 .االئتماني ألي طرف مقابل وتتضمن مبادئ توجیهیة للنوعیة االئتمانیة الدنیا
األدنى من خالل یجرى تخفیض مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة المتصلة بالنقدیة ومعادالت النقدیة إلى الحد  - ٧٧

التأكد من إیداع هذه األصول المالیة في أموال أسواق نقدیة مشبعة بالسیولة ومتنوعة لدى المؤسسات المالیة الرئیسیة 
 .   من قبل وكاالت التقییم االئتماني و/أو لدى نظراء آخرین یتمتعون باألهلیة االئتمانیة التي تحظى بدرجات عالیة
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ة في المقام األول الحسابات المستحقة من الدول ذات السیادة. وترد تفاصیل االشتراكات وتشمل االشتراكات المستحق - ٧٨
، ُتسجل االشتراكات طویلة األجل بالتكلفة ٢- ٢و  ١. وكما جاء في المالحظتین ٢-٢المستحقة في المالحظة 

قة ال تحمل فائدة، فإن سعر باستخدام طریقة الفائدة الفعالة. ومادامت هذه المبالغ المستح )المخصومةالمستهلكة (
 الفائدة المستخدم الحتساب التكلفة المخصومة هو السعر المعمول به في السندات الحكومیة الكندیة طویلة األجل.

 الفائدة أسعارمخاطر   ٣- ٧-٢
أجل ، یرد متوسط أسعار الفائدة و ٢٠١٤سنة لمخاطر أسعار الفائدة بواسطة الودائع ألجل. وبالنسبة ل ةاإلیكاو معرض - ٧٩

 .. ونظرا النخفاض سعر الفائدة في الوقت الرحالي، یعتبر مستوى الخطر ضئیال١- ٢االستحقاق في المالحظة 
 ةاطر العمالت األجنبیخم  ٤- ٧-٢

في المائة) وبالدوالر  ١٠النقدیة، ومعادالت النقدیة واالستثمارات مقومة بالدوالر الكندي ( كانت، ٣١/١٢/٢٠١٤في  - ٨٠
في  ٦المنظمة (عملتا األساس بنسبة  اللتین تستخدمهماشكالن عملتي األساس ی اللذانة) في المائ ٧٨األمریكي (

بغیر الدوالر الكندي  الموجودات). أما ٣١/١٢/٢٠١٣في المائة بالدوالر األمریكي في  ٨٧المائة بالدوالر الكندي و 
. باإلضافة إلى ذلك، تُقوم والر الكنديبعمالت غیر الد أو األمریكي فهدفها األول یتمثل في دعم األنشطة التشغیلیة

الدوالر و  في المائة) ٤٦( ات المستحقة بعملتي االساس وهما الدوالر الكنديـــفي المائة من االشتراك ٥٢نسبة 
 المائة بالدوالر األمریكي فيفي  ٤٨و في المائة بالدوالر الكندي ٥٢بنسبة  كانت( )في المائة ٥٤( األمریكي

٣١/١٢/٢٠١٣(. 
تقلبات إلى الحد األدنى، انتقلت المنظمة الى تطبیق لكي لیقلیص تعرض الدوالر األمر ت، ول٢٠١٠بارا من سنة واعت - ٨١

نظام العملتین حیث ُیحدد جزء من أنصبة الدول األعضاء بالدوالر األمریكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي على 
لعملتین، تعتقد اإلدارة أنه ال یوجد ما یدعو إلبرام عقود عملتین. ومع اعتماد نظام امن الأساس االحتیاجات المتوخاة 

 الصرف اآلجلة لشراء الدوالر األمریكي. 
وفي أحیان كثیرة یجري تقویم أوامر الشراء المتعلقة بمشاریع التعاون الفني بعمالت غیر الدوالر األمریكي أو الدوالر  - ٨٢

ت سیاسات للتحّوط، حیث ُتشترى األموال بالعملة التي الكندي. وسعیا إلى الحد من مخاطر تقلبات العملة، اعُتمد
الُتزم بها وقت إصدار أوامر الشراء، وذلك في الحاالت التي یمكن أن تخلف فیها تقلبات العملة آثارا مادیة على 
الوضع المالي للمشروع. ویعتبر المكسب أو الخسارة في سعر الصرف معادال للفرق بین سعر الصرف المعمول به 

 ألمم المتحدة والسعر المتوقع في تاریخ شراء تلك األموال.في ا
 مخاطر السیولة  ٥- ٧-٢

مبلغ الى مالیین من الدوالرات الكندیة  ٦مبلغ من قد ارتفعت س المال العامل أنشأت الجمعیة العمومیة صندوق رأ - ٨٣
تقدیم السلف عند الضرورة إلى  بغرضرة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة و الدخالل ات أمریكیة مالیین دوالر  ٨,٠

وغیرها من  األعضاءالصندوق العام لتمویل االعتمادات المدرجة في المیزانیة إلى حین تسلم االشتراكات من الدول 
على أساس االستثمار المشترك أما األموال غیر  الصنادیق في الحاالت الخاصة. كما تودع األموال في البنوك

 مر في الودائع ألجل.الفوریة فُتستث لتلبیة االحتیاجات الالزمة

 : المقبوضات المسبقة٨-٢المالحظة 
 تشمل المقبوضات المسبقة ما یلي: - ٨٤

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ٢٢٢ ٣٧٢ ٢١٦ ٣٨٨ التبرعات المقدمة لمشاریع التعاون الفني
 ٢ ١٦٠ ٦ ٢١٨ المستلمة مقدماً  االشتراكات المقررة

 ٤ ٥٤٣ ٥ ٠٥٢ السلف األخرى
 ٢٢٩ ٠٧٥ ٢٢٧ ٦٥٨ المجموع
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من  ألف دوالر كندي ١ ٢٣٧(فرنسا)، ومبلغ  من دولة عضو ألف دوالر كندي ٥٦٠سلفة بقیمة وتشمل السلف األخرى  - ٨٥
الدول من  ألف دوالر كندي ١ ٢٢٦من شركة تابعة للقطاع الخاص و  ألف دوالر كندي ٥٤٠و مبلغ مبیعات النشر 

 وغیرها من السلف. اإلیرادات المؤجلةو ، لیل المفاتیح العامةنشاطات صندوق داألعضاء ل
 خصوم المتراكمةحسابات مستحقة الدفع وال: ال٩-٢المالحظة 

 :مما یلي الخصوم المتراكمةتتكون الحسابات مستحقة الدفع و  - ٨٦
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
 ٥ ٨٢٧ ٤ ٠٥٠ الخصوم المتراكمة

  ٩٨٨  ١ ٩٧٨  مستحقات الدفع للموظفین
  ١٣ ٥٩٩  ١٠ ١٥٦  مستحقات الدفع التجاریة

  ٤ ٣٥٠  ٣ ٨٨٢  اللجنة األوروبیة للطیران المدني
 ١ ٥٣٤ ٢ ٢١٥ مستحقات أخرى

 ٢٦ ٢٩٨ ٢٢ ٢٨١ المجموع

أما ت بشأنها فواتیر. دوترتبط الحسابات مستحقة الدفع إلى الموردین بالمبالغ المستحقة للبضائع والخدمات التي ور  - ٨٧
خالل الفترة والتي لم ترد  لإلیكاوقات فهي خصوم عن البضائع التي تم استالمها والخدمات التي تم تقدیمها المستح

 .عنها فواتیر
وتتضمن   .الدولیونقساط المدرسیة التي یدفعها الموظفون قسمًا من األ المنظمةتسدد  في ظل شروط معینة،و  - ٨٨

لى إتحقة الدفع تكالیف المدرسیة المسالعن  ألف دوالر كندي ١٦١قیمته المستحقات وغیرها من المدفوعات مبلغًا 
 الموظفین والتي لم یتم بعد المطالبة بها في نهایة السنة.

 الموظفین : استحقاقات١٠-٢المالحظة 
تشمل التزامات استحقاقات الموظفین استحقاقات التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات نهایة الخدمة فیما  - ٨٩

 .وغیرها من الحسابات قصیرة األجل العودة إلى الوطناإلجازة السنویة، واالستحقاقات المدفوعة المتعلقة بیتعلق ب
 ٢٠١٣ ٢٠١٤  
 بآالف الدوالرات الكندیة 

   التشكیلة:
 ٤ ٧٠٠ ٦ ٠٣٨ الجاریة

 ١٠٣ ٠٤٥ ١٤٧ ٥٢٨ غیر الجاریة
 ١٠٧ ٧٤٥ ١٥٣ ٥٦٦ المجموع

 اقات الموظفینإثبات صحة التزامات استحق  ١-١٠-٢
 التأمین الصحي ، واستحقاقاتالعودة إلى الوطناء الخدمة، واستحقاقات اإلجازة السنویة و یقوم بتحدید استحقاقات انته - ٩٠

هذه االستحقاقات المتعلقة بالموظفین بالنسبة لموظفي  وتتخذما بعد انتهاء الخدمة اكتواریون استشاریون مستقلون. 
 .لموظفي اإلیكاو یمیة الذین یخضعون للنظام اإلداريالمقر الرئیسي والمكاتب اإلقل

 على أساس البیانات الشخصیة والخبرة السابقة. وتشمل هذه االستحقاقات األخرى للموظفین وتحسب االیكاو - ٩١
االستحقاقات التقدیریة للعودة إلى الوطن واإلجازة السنویة لموظفي مشاریع التعاون الفني فیما یتعلق بإنهاء الخدمة. 

ن األساسي واإلداري لألمم المتحدة، بل یغطیها النظاما ذه االستحقاقات المتعلقة بموظفي مشاریع التعاون الفني الوه
 .الشروط المحددة في إطار مشاریع التعاون الفني
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 :٢٠١٤وفیما یلي حركة خصوم استحقاقات الموظفین خالل سنة  - ٩٢

للتأمین الصحي بعد انتهاء (النقصان) الزیادة وتظهر لسنة. االستخدام المدفوعات التي جرت خالل ا یمثل عمود - ٩٣
وباستحقاقات الموظفین االخرى التابعة  العودة إلى الوطنباستحقاقات  باالجازة السنویة و المتعلقةوتلك الخدمة 

 :كالتالي للخبراء الدولیین
التكالیف الجاریة   

  للخدمات
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  تكالیف الفوائد

  كندیةبآالف الدوالرات ال  

  ٤ ٩٩٥  ٦ ٥٩٦  ٢ ٩٩٠  ٣ ٦٠٦  التأمین الصحي في فترة ما بعد الخدمة
  ٧٤٣  ٧٣٥  ٢٥٧  ٤٧٨  االجازة السنویة –نهایة الخدمة 
  ٩٠٢  ٩٠٦  ٣٥٦  ٥٥٠  مستحقات العودة إلى الوطن –نهایة الخدمة 

  ٧٤٨  ١ ٢٦١  -  ١ ٢٦١  استحقاقات الموظفین االخرى
  ٧ ٣٨٨  ٩ ٤٩٨  ٣ ٦٠٣  ٥ ٨٩٥  التزامات استحقاقات الموظفینمجموع 

  االكتواریة كالتالي: )والخسائر(بغیة المقارنة جاءت المكاسب 
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  بآالف الدوالرات الكندیة  

  ١٠ ٩٩٧  ٣٦ ٩٢٤  التأمین الصحي في فترة ما بعد الخدمة
  )٥٤١(  ٩١٩  االجازة السنویة –نهایة الخدمة 
  )٢٩٧(  ٢ ٣٠٧  مستحقات العودة إلى الوطن –نهایة الخدمة 

  ١٠ ١٥٩  ٤٠ ١٥٠  التزامات استحقاقات الموظفینمجموع 
  

باالضافة الى  العودة إلى الوطنعن االجازة السنویة واستحقاقات  الناتج ةاالكتواری للخسائرتبلغ القیمة االجمالیة  - ٩٤
من  ١١ ٤٦٣وعه بما مجم تكالیف الخدمات الجاریة وتكلفة الفائدة التي تشمل استحقاقات التأمین بعد انتهاء الخدمة

  .الصندوق المتجددبند وتندرج في  ٢٠١٣في  ةمن الدوالرات الكندی ٥ ٨٠٢ ، ٢٠١٤عام الدوالرات الكندیة في 
 فرضیة االتجاهاتفي  مئویةالزیادة (النقصان) في نقطة أثر  ٢-١٠-٢

تجاهات في البیانات في فرضیة اال مئویةتنص المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام على اإلبالغ عن نقطة  - ٩٥
 لمستحقات فترة ما بعد الخدمة. المالیة

الرصید االفتتاحي    
  ١/١/٢٠١٤في 

 

الخسائر/(المكاسب)  النقصان)الزیادة/( االستخدام
 االكتواریة

الرصید النهائي في 
٣١/١٢/٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة  

 ١٢٩ ٨٨١ ٣٦ ٩٢٤ ٦ ٥٩٦ )١ ٢٩٥( ٨٧ ٦٥٦ خطة ما بعد التقاعد (التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة)

 ٨ ٦٢٥ ٩١٩ ٧٣٥ )٦٩٣( ٧ ٦٦٤ اإلجازة السنویة –انتهاء الخدمة 

 ١٢ ٩٤٧  ٢ ٣٠٧ ٩٠٦ )١ ٠١٨( ١٠ ٧٥٢ العودة إلى الوطن–تهاء الخدمة استحقاقات ان

 ٢ ١١٣ - ١ ٢٦١ )٨٢١( ١ ٦٧٣ باقي استحقاقات الموظفین بالنسبة للخبراء الدولیین

 ١٥٣ ٥٦٦ ٤٠ ١٥٠ ٩ ٤٩٨ )٣ ٨٢٧( ١٠٧ ٧٤٥ مجموع التزامات استحقاقات الموظفین
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  .ألف دوالر كندي ١ ٣٠٧ناقص نقطة مئویة واحدة: نقصان بمبلغ  تكلفة الخدمات الجاریة
 ألف دوالر كندي ١ ٧٢٥نقطة مئویة واحدة: زیادة بمبلغ  زائد

التزام االستحقاقات 
 المتجمعة

  من الدوالرات الكندیة. ٢٢ ٢٣٢ناقص نقطة مئویة واحدة: نقصان بمبلغ 
 من الدوالرات الكندیة . ٢٨ ٥٢٧زائد نقطة مئویة واحدة: زیادة بمبلغ 

 االكتواریة سالیباالفتراضات واأل  ٣-١٠-٢
تقوم اإلیكاو في كل سنة باستعراض واختیار االفتراضات واألسالیب التي سیستخدمها الخبراء االكتواریون في تقییم  - ٩٦

استحقاقات متطلبات النفقات واالشتراكات لخطط اإلیكاو فیما یخص استحقاقات ما بعد الخدمة ( نهایة السنة لتحدید
یجب الكشف عن االفتراضات االكتواریة و  . )واالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة .ما بعد انتهاء الخدمة

یجب الكشف عن كل افتراض اكتواري بالقیمة باالضافة الى ذلك،  .٢٥المحاسبي  في البیانات المالیة وفقًا للمعیار
تّم استخدام االفتراضات واالسالیب الرئیسیة لتحدید قیمة استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة والتزامات و  .المطلقة

   .٣١/١٢/٢٠١٤اصة باالیكاو في الخ استحقاقات الموظفین المتعلقة بانتهاء الخدمة
الكندیة لخفض الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفین. وفي بعض  وتستخدم اإلیكاو معدل السندات الحكومیة - ٩٧

الوالیات القضائیة، ال یوجد سوق شدید النشاط بالنسبة للسندات الحكومیة أو أن السندات الحكومیة تشكل خطورة 
 أكثرعالیة. وفي هذه الحاالت، یكون استخدام معدل سند الشركات لمن سندات الشركات ذات الجودة ا أكثر

الءمة، ألنه أقرب من المعدل الخالي من المخاطر. وقد نظر الخبراء االكتواریون التابعون لإلیكاو في هذه م
مالءمة مقارنة بمعدل سند الشركات  أكثرالمسألة وتبین أنه في حالة اإلیكاو یعتبر استخدام معدل السند الحكومي 

ونظرا لوجود سوق شدید النشاط فیما یخص  ٢٥من المعیار المحاسبي  ٩٤وذلك لالسباب الواردة في الفقرة 
  .السندات الحكومیة في كندا. وبناء علیه، لم تتوقف اإلیكاو عن استخدام معدل السندات الحكومیة لخفض الخصوم
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  االفتراضات المستخدمة في إطار خطة التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة
طریقة التكلفة االئتمانیة للوحدة المتوقعة موزعة بالتناسب مة: التأمین الصحي بعد انتهاء الخد الطریقة االكتواریة

 على سنوات الخدمة، الى السن الذي یكون فیه الموظف مؤهًال تمامًا للمستحقات التقاعدیة.

ي التقییم الذي جرى في في المائة ف ٣,٣٠في المائة من المحاسبة والتمویل ( ٢,٤٠ سعر الخصم
٣١/١٢/٢٠١٣.( 

التكالیف الطبیة  تمعدالت اتجاها
 والمتعلقة بطب األسنان

ترة في المائة خالل ف ٤في المائة إلى  ١٠تراجع معدل األدویة وغیرها من الرعایة الصحیة من 
 سنة. ٢٠في المائة خالل  ٤ سنة، وتراجع طب األسنان ٢٠

 ال تنطبق ألنه یجري تناول الخطط على أنها غیر ممولة. العائدات المتوقعة لألصول
 بالنسبة للتقییم السابق). ١ ٠٦٧من الدوالرات الكندیة ( ١١٦٣ دوالر أمریكي مقابل  ١،٠٠ عر الصرف المستخدمس

تكالیف المطالبات الطبیة والمتعلقة بطب 
 األسنان

بالنسبة  ألف دوالر كندي ٢,٠تبلغ  ٦٠متوسط التكالیف السنویة للشخص الواحد في سن 
 األسنانطب  لتكالیف ألف دوالر كندي ٠،٨ إلى ر كنديألف دوال ٠،٣من و  لتكالیف األدویة

 لتكالیف الصحیة األخرى.لألف  ٦,٨ إلى ألف دوالر كندي ٠،٤ومن 
تغیر التكالیف الطبیة وتكالیف طب 

 األسنان حسب السن
في المائة في سن  ٠إلى  ٤٠في المائة في سن  ٥،٨بالنسبة لألدویة الموجودة في كندا، من 

 ٠،٧٥ إلى ٥٩لغایة سن في المائة  ٢،٠نسبة للرعایة الصحیة في كندا، من وما فوق. بال ٨٥
في المائة في سن  ٢،٧فما فوق. أما الرعایة الصحیة خارج كندا فمن  ٨٥في المائة في سن 

 ٠،٥فما فوق. فیما یخص الرعایة الصحیة لألسنان ناقص  ٩٠في المائة في سن  ٠إلى  ٤٠
بالنسبة لألشخاص الذین تشملهم خطة  ٦٥األدویة في سن  في المائة في السنة. خفض تكالیف

 .)٢٠١٣ي في المائة ف ٧٨(في المائة  ٧٣عامة في كندا، 
في المائة في السنة،  ٣،٢٥یبلغ معدل التضخم  سنویة للشخص الواحد. تكالیف مدرجة في التكالیف اإلداریة السنویة

 .٢٠١٥اعتبارا من عام 
معدل   -  جدول التوقعاتمشفوعا ب ٢٠١٤ لعام ت أصحاب المعاشات التقاعدیة الكندیینمعدل وفیا جدول معدل الوفیات

كسنة أساسیة، على غرار  ٢٠١٤،  )CPM-B( باء -  وفیات أصحاب المعاشات التقاعدیة الكندیین
 . ٢٠١٣عام 

 في المائة. ٠في المائة إلى  ١٥فما فوق:  ٥٥إلى سن  ٢٠من سن  معدالت انتهاء الخدمة
عاما؛ وبالنسبة للموظفین الذین  ٥٩عند بلوغهم  ١/١/١٩٩٠بالنسبة للموظفین الذین عینوا قبل  تقاعدسن ال

 عاما. ٦٢عینوا في ذلك التاریخ أو بعده عند بلوغ 
. ُیفترض أن تكون الزوجات أصغر سنا من )٢٠١٣في المائة في سنة  ٦٠( في المائة ٦٠ تغطیة الُمـعالین عند التقاعد

 س سنوات. دون األطفال في األسرة الواحدة في سن التقاعد.أزواجهن بخم

 :العودة إلى الوطناالفتراضات المستخدمة في استحقاقات اإلجازة السنویة و 

: تمثل الطریقة االكتواریة قیمة المستحقات المقبلة مع العودة إلى الوطناإلجازة السنویة ومنحة  الطریقة االكتواریة
 توقعات الرواتب.

 .في المائة في التقییم السابق) ٣,٣٠في المائة في السنة ( ٢,٤٠ الخصممعدل 

 .في المائة بعد ذلك ٣,٢٥. و٢٠١٦الى  ٢٠١٥من  في المائة سنویاً  ٢,٤٠ زیادة الرواتب

صافي االستحقاق في رصید اإلجازة 
 السنویة

یوما  ٩٠، إلى أكثرو سنة من الخدمة  ٣٥یوم للسنوات البالغة  ٠أیام خالل السنة األولى إلى ٨ن م
 كحد أقصى.

 .)٢٠١٣في المائة في عام  ١٠( في المائة ١٠ نهایة الخدمة بسبب المغادرة الطوعیة

 في المائة للسنة. ٣،٢٥للموظف مع زیادة سنویة بنسبة  ألف دوالر كندي ١٧,١ العودة إلى الوطن نقل المتاع عند

 في المائة للسنة. ٣،٢٥وظف مع زیادة سنویة بنسبة من الدوالرات الكندیة للم آالف ٧,٥ تكالیف السفر
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 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة  ٤-١٠-٢
تبین لوائح صندوق المعاشات التقاعدیة أنه یجب أن یكون لمجلس المعاشات التقاعدیة تقییم اكتواري یجریه  - ٩٨

قل كل ثالث سنوات. وظلت ممارسة مجلس المعاشات للصندوق الخبیر االستشاري االكتواري مرة على األ
التقاعدیة تتمثل في إجراء تقییم اكتواري كل سنتین باستخدام طریقة حاصل المجموعة المفتوحة. والهدف األساسي 
للتقییم االكتواري هو تحدید ما إذا كانت األصول الحالیة والتقدیریة المستقبلیة لصندوق المعاشات التقاعدیة ستكفي 

 .وفاء بالتزاماتهلل

جمعیة العامة لألمم حدده التبها بمعدل  ةالصندوق من المساهمة المكلفالمالي لإلیكاو تجاه لتزام االویتألف  - ٩٩
أي إلى جانب  )للمنظمات األعضاء، ٪١٥،٨للمشاركین و  ٪٧،٩ویتمثل 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 تطبیق الجمعیة العامة لألمم المتحدة للمادة  فقطاالكتواري هذه 

على كل منظمة  یجبلى تقدیر للكفایة االكتواریة للصندوق بتاریخ التقییم. و إلمدفوعات العجز االكتواري استنادًا 
كل منها خالل فترة الثالث سنوات التي  اشتراكاتو أن تساهم في تغطیة العجز بمبلغ یتناسب مع مجموع عض

  تسبق تاریخ التقییم.
في تقییم في المئة  ١,٨٧( ٪٠,٧٢. وكشف عن عجز اكتواري بنسبة ٣١/١٢/٢٠١٣ُأجري تقییم اكتواري بتاریخ  -١٠٠

دي، األمر الذي یدل على أن معدل االشتراك النظري ) من األجر الداخل في حساب المعاش التقاع٢٠١١سنة 
من األجر الداخل في حساب المعاش  ٪٢٤,٤٢كان  ٣١/١٢/٢٠١٣المطلوب لتحقیق التوازن اعتبارًا من 

وسیتم إجراء التقییم االكتواري المقبل ابتداء من . ٪٢٣،٧التقاعدي، بالمقارنة مع معدل االشتراك الفعلي بنسبة 
٣١/١٢/٢٠١٥ . 

، كانت النسبة الممولة من األصول االكتواریة بالمقارنة مع الخصوم االكتواریة، على افتراض عدم ٣١/١٢/٢٠١٣وفي  - ١٠١
). وكانت نسبة التمویل ٢٠١١في تقییم سنة  ٪١٣٠,٠( ٪١٢٧,٥إجراء تسویات للمعاشات التقاعدیة مستقبًال، تبلغ 

 ي لتسویات المعاشات التقاعدیة بعین االعتبار.) عندما ُأخذ النظام الحال٢٠١١في تقییم سنة  ٪٨٦,٢( ٪٩١,٢
بعد تقدیر الكفایة االكتواریة للصندوق، استنتج الخبیر االستشاري االكتواري أنه لم توجد حاجة، اعتبارًا من  -١٠٢

من النظام األساسي للصندوق إذ أن القیمة  ٢٦، لمدفوعات العجز االكتواري بموجب المادة ٣١/١٢/٢٠١٣
فاقت القیمة االكتواریة لجمیع الخصوم المستحقة في تاریخ التقییم. وفي وقت اعداد هذا التقریر، االكتواریة لألصول 

 . ٢٦لم تستند الجمعیة العامة الى نص المادة 
والسن االلزامیة إلنهاء  ، رخصت الجمعیة العامة بزیادة سن التقاعد العادیة٢٠١٣وابریل  ٢٠١٢في دیسمبر  -١٠٣

 .١/١/٢٠١٤ذلك في موعد ال یتجاوز  سنة، على أن یسري ٦٥الصندوق الى للمشاركین الجدد في  الخدمة
على التغییر المتعلق بذلك في أنظمة صندوق المعاشات التقاعدیة.  ٢٠١٣في دیسمبر الجمعیة العامة  ووافقت

 .٣١/١٢/٢٠١٣وستنعكس زیادة سن التقاعد العادیة في التقییم االكتواري للصندوق اعتبارًا من 
لصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم لالتي دفعتها االیكاو ، بلغت االشتراكات ٢٠١٤ وخالل سنة -١٠٤

ملیون من الدوالرات  ١٩,٠( ملیون دوالر كندي ٢٠,٢عادل تملیون من الدوالرات األمریكیة  ١٨,٣مبلغ  المتحدة
 ٢٠١٥ن تكون االشتراكات في سنة ومن المتوقع أ. )ملیون دوالر كندي ١٩,٦تعادل  ٢٠١٣في سنة االمریكیة 

 .على نفس المستوى
یجري مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات مراجعة سنویة للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي  -١٠٥

األمم المتحدة ویقدم تقریرًا الى مجلس المعاشات التقاعدیة للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم 
شأن المراجعة كل سنة. وینشر الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة تقاریر ربع المتحدة ب

سنویة عن استثماراته ویمكن االطالع على هذه التقاریر بزیارة موقع الصندوق المشترك المذكور على االنترنت 
www.unjspf.org. 
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 ترتیبات الضمان االجتماعي للموظفین بموجب عقود الخدمات ٥-١٠-٢
 .االجتماعيلموظفي اإلیكاو الخاضعین لعقود الخدمة على أساس الشروط واألعراف المحلیة التمتع بالضمان یحّق  -١٠٦

االجتماعي بموجب عقود الخدمة. ویمكن الحصول على للضمان ضع أیة ترتیبات عالمیة ت لم یكاوالاأن  غیر
االجتماعي أو المخططات المحلیة الخاصة أو للضمان التأمین االجتماعي إما عن طریق النظام الوطني ترتیبات 

تشریعات بما یتماشى مع اجتماعي مناسب ضمان كتعویض نقدي لمخطط یتبعه الموظف نفسه. ویعتبر توفیر 
حق وال ی اإلیكاولخاصة من موظفي العمل المحلیة شرطًا أساسیًا من شروط عقد الخدمة. وال یـُعتبر موظفو العقود ا

 .للموظفین العادیةلهم التمتع باالستحقاقات 
 الخدمات والحكومات مقدمة الحكومات المتعاقدةمستحقات : ١١-٢المالحظة 

تشمل المستحقات مبالغ مستحقة من الحكومات المتعاقدة وتقوم اإلیكاو بتحصیلها بالنیابة عن الحكومات مقدمة  -١٠٧
اق التمویل المشترك بین الدنمارك وآیسلندا، والتي ینبغي تحویلها إلى الحكومات المتعاقدة الخدمات بموجب اتف

والحكومات مقدمة الخدمات. ویشمل االلتزام أیضا رسوم االستخدام التي تجمعها اإلیكاو بالنیابة عن الحكومات 
 األطسي.مال مقدمة الخدمات بموجب التمویل المشترك لنظام رصد العلو فوق ش

  )صافي العجز التراكميصافي األصول (: ١٢-٢لمالحظة ا
هي الفائدة الختامیة األرصدة . العجز التراكمي واحتیاطات المنظمة في آخر السنةیتضمن صول ألصافي اإن  -١٠٨

بعد اقتطاع جمیع خصومها. ومادامت الخصوم تتجاوز األصول، فمن العائدة الى االیكاو المتبقیة في األصول 
التراكمي واالحتیاطات في تظهر التغییرات في العجز و  التمویل العجز المتراكم في المستقبل. المتوقع أن یغطي

 . البیان الثالث
  من:حتیاطات الاتتألف  -١٠٩

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  بآالف الدوالرات الكندیة  

      النشاطات العادیة

  ١١ ٢٨٨  ١٧ ٨٠٧  االعتمادات المرحلة( البیان الخامس)
 یة المتعلقة باستحقاقات التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمةالمكاسب والخسائر االكتوار 

  ١٧ ١٢٤(  )٥٤ ٠٤٨(  )٢- ١٠-٢(المالحظة 
  ٢٣٧  ٢٣٧  المبالغ المدخرة في صندوق الحوافز

  )٥ ٥٩٩(  )٣٦ ٠٠٤(  
  )١٤(   )٥٧(  نشاطات مشاریع التعاون الفني

  )٥ ٦١٣(  )٣٦ ٠٦١(  المجموع
انظر ( بسبب وضع العجز النقدي لالیكاوكتمویل اضافي  ٢٠١٤لعام في صندوق الحوافز  لم یتم ادخار أي مبلغ -١١٠

 .)٢٥-٣٨ العمومیة قرار الجمعیة
وتتضمن احتیاطیات أنشطة مشاریع التعاون الفني تسویة الترجمة من الدوالر األمریكي إلى الدوالر الكندي إلبراز  -١١١

 . (الدوالر الكندي) عملة اإلبالغأنشطة مشاریع التعاون الفني في 

  : اإلیرادات والنفقات٣حظة اللما
 الخدمات العینیة –: التبرعات ١-٣المالحظة: 

والسنغال، وتایلند والمكسیك وبین المنظمة،  كومات كندا، ومصر، وفرنسا، وبیرووبموجب اتفاقات منفصلة بین ح -١١٢
حمل حكومة كندا الحیز تتعهد هذه الحكومات بتحمل جمیع أو جزء من تكالیف إیجار المباني الواقعة في بلدانها. وتت

الهام من تكالیف التشغیل والصیانة المقر الرئیسي. وال تسجل االشتراكات العینیة في الحسابات، غیر أنها ترد لغرض 
 .اإلعالم في المالحظات أدناه
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أو حسب وفیما یلي القیمة العادلة التقدیریة لالشتراكات العینیة المقدمة لألنشطة العادیة على أساس عقود االیجار  -١١٣
 القیمة السوقیة التقدیریة عندما ال یكون هناك أي عقد لإلیجار:

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة  
 ٢٢ ٨٠٤ ٢١ ٩٢٣  كندا

 ١٤١ ١٥٦ مصر
 ٥٥٠ ٥٨٥ فرنسا
 ٤٥٩ ٤٧٣ بیرو

 ١٣٢ ١٥٢ السنغال

 ١ ٢٩٩ ١ ٢٩٥ تایلند

 ٢٥ ٣٨٥ ٢٤ ٥٨٤ المجموع

   

ألف  ١ ٦٩٤(مبلغ  ألف دوالر كندي ١ ٦٩٧المقدمة من كندا الواردة أعاله مبلغا یعادل وتتضمن المساهمة النقدیة  -١١٤
إلدارة التعاون تب برج بیل في مونتلایر والمقدم ) من حكومة كیبیك لتوفیر المباني في مك٢٠١٣ في سنة دوالر كندي

 الفني.
ادیة. وُتحدد قیمة هذه االشتراكات على وتقدم خدمات الموظفین والسفر ایضا بالمجان من قبل الدول لألنشطة الع -١١٥

 أساس التكالیف بالنسبة للدول المانحة لكل نشطة من األنشطة التالیة:

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة  
 ١ ١٧٨ ٢ ١٨٦  أمن الطیران

 ٢ ١٥٩ ٣ ٢٧٧ سالمة الطیران

یكو. وُقدرت المساهمة في سنة دینة مكسقدمت حكومة المكسیك مساهمة نقدیة إلیجار المكتب اإلقلیمي في م كما -١١٦
 ) وهي متضمنة في اإلیرادات.٢٠١٣ في سنةألف دوالر كندي  ١٤٠( ألف دوالر كندي ١٦١بمبلغ  ٢٠١٤

 : اإلیرادات االخرى٢-٣المالحظة 
سنة یتضمن المصدر الرئیسي لالیرادات المدونة خالل السنة االشتراكات لمشاریع التعاون الفني التي نّفذت خالل ال -١١٧

واالشتراكات المقررة. ویتم تحصیل االشتراكات المقررة جزئیًا بالدوالرات الكندیة وبالدوالرات األمریكیة لتمویل جزء كبیر 
 من االعتمادات. وتضمنت االیرادات المدونة خالل السنة ما یلي:
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 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة  
  لعمومیةاشتراكات الدول حسبما قررتها الجمعیة ا

  ٨٨ ٧٢٧ ٨٦ ١٢٠ 
 - ٢ ١٣٠ زیادة صندوق رأس المال العامل حسبما قررته الجمعیة العمومیة الجمعیة

 ٥٢ -  اشتراك دولة جدیدة
 )١ ٣٣٧( ٢ ٤٩٠ اختالفات أسعار الصرف

 )٤ ٣٢٢( )٩٥٥( نقص (زیادة) الخصم التراكمي على المستحقات طویلة األجل

 ٨٣ ١٢٠ ٨٩ ٧٨٥ المجموع

 :األنشطة األخرى إلدرار اإلیرادات یلي تفاصیلفیما  -١١٨
 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ٤ ٨٦٦ ٤ ٥٥٧ مبیعات المطبوعات وخدمات الطباعة 

 ٢ ٢٩٣ ٢ ٢٠٠ خدمات الوفود 

 ١ ٥٠٩ ١ ٨٣١ األحداث والمنتدیات 

 ٩٤٠ ١ ٠٨٥ إتاوات المطبوعات 

 ٩٩٣ ١ ١١٧ رسوم تراخیص البضائع الخطرة 

 ٩٤٤ ٤٩٨ الدوریات 

 ٦٢٠ ٥٣٩ مبیعات السوق الحرة 

 ٤٩٠ ٤٤٨ المواقع على اإلنترنت 

 ٣٧٥ ٤٢٤ اتفاقات التراخیص والشراكات في االحصائیات 

 ١ ٢٨٥ ٢ ٢٤١ ورسوم العضویة الدوراتعملیات التقییم و التدریب/

 ٦٣٤ ٦٦٧ األخرى 

 ١٤ ٩٤٩ ١٥ ٦٠٧  المجموع

  :ت األخرى ما یليوتشمل اإلیرادا -١١٩
 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ٥٢٠ ٥٦٣ رسوم الخدمات 

 ٤٠٠ ٣٨٣ رسوم تأمین المسؤولیة المهنیة 

 ٩٧ ١١٨ رسوم وكالء األسفار 

 ٢٦٦ ٣٠٨ إیرادات الفائدة 

  ٣ ٠٨١  ٣ ٦٩٧  مكاسب أسعار الصرف
 ٦٩٠ ١ ٠٠٥ األخرى 

 ٥ ٠٠٨ ٦ ٠٧٤ المجموع  

 ألف دوالر كندي ٨,١االیرادات األخرى مكاسب أسعار للصرف تعزى لصندوق غیر صندوق المیزانیة العادیة بمبلغ  تتضمن - ١٢٠
 ).٢٠١٣كخسائر في أسعار الصرف في نفقات أخرى في عام  ألف دوالر كندي ١ ٢٤٤(سجلت 

ندوق المیزانیة العادیة. من الدوالرات الكندیة تعزى لص ٢ ٤٠٦ُتعرض كإیرادات أخرى مكاسب أسعار للصرف بمبلغ  -١٢١
بیان اإلیرادات االخرى في لفئات  دوالر كندي ١ ٨٢٨في أسعار الصرف قدرها  أرباح، خصصت ٢٠١٣وفي عام 

 األداء المالي.



III - 29 
  

 

  : النفقات ٣-٣المالحظة 
  رواتب واستحقاقات الموظفین: ١- ٣-٣

ن والخبراء یالخبراء المیدانیعن فضًال المنظمة خالل السنة  صل علیها موظفوالتي حجور تتضمن الرواتب األ -١٢٢
تتضمن مستحقات الموظفین مثل كما التشغیلیة لتنفیذ مشاریع التعاون الفني  المساعدة اتالعاملین في اطار اتفاق

ت واستحقاقات نهایة الخدمة للقیام بمهما كلیفوالتعلیم ومنح الت العودة إلى الوطنجازة السنویة و إلالتأمین الصحي وا
   .یكاو في الصندوق المشترك للمعاشات التعاقدیةواشتراكات اال

  : االمدادات والمواد االستهالكیة وغیرها: ٢- ٣-٣
واتفاقات الخدمات االداریة وخدمات مشتریات  االئتمانیةذه النفقات المشتریات والخدمات المتعلقة بالصنادیق هتتضمن  -١٢٣

  .طار نشاطات مشاریع التعاون الفنيالطیران المدني ومشاریع برنامج االمم المتحدة االنمائي في ا
  ةنفقات التشغیل العام :٣- ٣-٣

نفقات و  ،تكنولوجیا المعلوماتو  ،صیانة وتشغیل المبانيو  ،نفقات التشغیل العامة بشكل رئیسي االیجار تتضمن -١٢٤
 الطباعة

ة بقیم غیر المادیة واستهالك االصول ألف دوالر كندي ١ ١٦٧كما تتضمن استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات بقیمة 
  .) ٢٠١٣ سنةفي  ألف دوالر كندي ٢٣٣ ألف دوالر كندي ١ ٠٦٦( ألف دوالر كندي ٢٧٢

  السفر: ٤- ٣-٣
وبدل الیومي  بدل المعیشةومخصصات  الطیرانجرة تتضمن أهي لتأدیة مهمات و السفر  تشمل نفقات السفر إن -١٢٥

 .المطار
والحسابات الفعلیةالمیزانیة  حسابات : بیان المقارنة بین٤المالحظة   

البیانات المالیة لإلیكاو ومیزانیة البرنامج العادي المعتمدة على االساس نفسه. ففي بیان األداء المالي،  تعرض ال -١٢٦
تغطي النفقات جمیع صنادیق المنظمة وتصنف على أساس طبیعتها. وتصنف النفقات في بیان المقارنة بین حسابات 

صندوق العام للبرنامج لمیزانیة ال الهدف االستراتیجي واستراتیجیة دعم التنفیذ المیزانیة والحسابات الفعلیة حسب
بصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة  رالعادي. وترتبط المیزانیة المعتمدة األخرى التي یمكن أن یطلع علیها الجمهو 

 .الفني والتشغیلیة لبرنامج التعاون

ن فترة الثالث سنوات، بوجود نفقات بالدوالرات الكندیة للبرنامج وتسمح الجمعیة العمومیة، بشكل منفصل في سنة م -١٢٧
العادي وتوافق على مجموع تقدیرات المیزانیة اإلرشادیة لصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة. ویجوز 

 .للمجلس أن یعدل في وقت الحق المیزانیات أو بواسطة ممارسة السلطة المفوضة
الفعلیة على  المبالغالمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، ترد أدناه مطابقة بین حسبما هو منصوص علیه في  -١٢٨

الفعلیة في بیان  والمبالغالفعلیة (البیان المالي الخامس)  والمبالغالمیزانیة  مبالغاساس مقارن في بیان المقارنة بین 
  .٣١/١٢/٢٠١٤ع) للفترة المنتهیة في التدفقات النقدیة (البیان المالي الراب
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 المجموع التمویل االستثمار التشغیل 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
المبلغ الفعلي على أساس المقارنة (البیان المالي 

 الخامس)
)٨٦ ٢٠٥(  

 
- - )٨٦ ٢٠٥( 

 )٢ ٤٩٠( - - )٢ ٤٩٠( سعر الصرف –الفروق األساسیة 

 ١١٠ ٨٥٦ - ١٣٠ ١١٠ ٧٢٦ فروق العرض

 ٧٥٥ )١ ٩٦١( ٣٤٦ ٢ ٣٧٠ فروق الكیانات

الحســـابات الفعلیــــة فــــي بیـــان التــــدفق النقــــدي (البیــــان 
 المالي الرابع)

٢٢ ٩١٦ )١ ٩٦١( ٤٧٦ ٢٤ ٤٠١ 

وتطرأ الفروق األساسیة عندما تعد المیزانیة المعتمدة على أساس مختلف عن األساس المحاسبي المستخدم إلعداد  -١٢٩
عندما یختلف سعر الصرف المستخدم إلعداد المیزانیة بالدوالر  فرق ملحوظ یطرأالبیانات المالیة. وفي حالة اإلیكاو، 

وتقدم حالة االعتمادات، بالصیغة الواردة في بیان الكندي عن أسعار الصرف الشهریة المعمول بها في األمم المتحدة. 
دات الموافق علیها المقارنة بین حسابات المیزانیة والحسابات الفعلیة (البیان المالي الخامس) المطابقة بین االعتما

في المعمول به الصرف بسعر لمیزانیة البرنامج العادي والنفقات الموازیة التي یتحملها الصندوق العام للبرنامج العادي 
 .وسعر الصرف المستخدم في المیزانیة األمم المتحدة

المالیة. وال یوجد في حالة  في الكشوف المدونة اإلبالغوتطرأ فروق التوقیت عندما تختلف فترة المیزانیة عن فترة  -١٣٠
 الفعلیة. حساباتالمیزانیة وال حساباتفروق في التوقیت ألغراض المقارنة بین  اإلیكاو

المقارنة بیان التدفقات النقدیة و  بیانات وتعود فروق العرض للفروق في الشكل ومخططات التصنیف المعتمدة لعرض -١٣١
یان التدفقات النقدیة صافي أثر المقبوضات والمدفوعات وبیان ویعكس ب الفعلیة. حساباتالمیزانیة وال حساباتبین 

  المقارنة بین حسابات المیزانیة والحسابات الفعلیة التي تمثل النفقات الفعلیة المسموح بها بواسطة االعتمادات. 
 المالیة عنه. بیاناتلوتطرأ فروق الكیانات عندما تـُسقط المیزانیة برامج أو كیانات تشكل جزءًا من الكیان الذي تـُعّد ا -١٣٢

وتمثل فروق الكیانات التدفقات النقدیة لتلك الصنادیق التي ُأبلغ عنها في البیانات المالیة، وتشكل جزءا من أنشطة 
. وتتعلق اإلیكاو، وتمول من الموارد من خارج المیزانیة، غیر أنها ُتستبعد من عملیة إعداد میزانیة البرامج العادي

 خرى وأنشطة مشاریع التعاون الفني.باألنشطة العادیة األ
وفیما یخص صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة، ال تمثل األرقام الواردة في المیزانیة سوى تقدیرات المیزانیة  -١٣٣

فیما یخص صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة بالمبلغ  المنقحةاإلرشادیة. ویقارن مجموع تقدیرات المیزانیة 
عرض أیضا توضیحات عن الفروق المالیة ال. ویشمل حول البیانات المالیة جمالي الوارد في عرض األمین العاماإل

  بین المیزانیة االصلیة والمیزانیة النهائیة، والحسابات الفعلیة.

  اتالقطاع بالغ عن: اإل٥لمالحظة ا
 : بیان الوضع المالي واألداء المالي حسب القطاع١-٥

. وتقدم الجداول ١لمحاسبیة الدولیة للقطاع العام على اإلبالغ عن القطاعات ویرد في المالحظة تنص المعاییر ا -١٣٤
التالیة الوضع المالي حسب القطاع ثم بیان األداء المالي حسب القطاع. وتؤدي بعض األنشطة بین القطاعین إلى 

طاعات في البیانات المالیة. وترد المعامالت المعامالت المحاسبیة التي تنشئ أرصدة اإلیرادات والنفقات فیما بین الق
فیما بین القطاعین في الجداول الواردة أعاله لتقدیم وصف دقیق عن هذه المعامالت المحاسبیة ومن ثم ُحذفت 

 .ین األول والثانيیللمطابقة مع البیانین المال
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ملیون دوالر  ٨,٤( ملیون دوالر كندي ٨,١ ایرادات الرسوم االداریة التي تبلغ قیمتها النشاطات العادیة ویشمل قطاع -١٣٥
كما  .على مشاریع التعاون الفني صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیةفرضها  التي )٢٠١٣في سنة  كندي

قیمة المبلغ المستحق كانت و  .تضمن النفقات العامة االداریة مبلغًا مماثًال یندرج في قطاع مشاریع التعاون الفني
 ألف دوالر كندي ١ ٥٢٨قد بلغت  ٣١/١٢/٢٠١٤النشاطات العادیة في ون الفني من قبل قطاع لمشاریع التعا

  .تیسیرًا للعرضهذه المبالغ  ولقد حذفت  .)٣١/١٢/٢٠١٣في  ألف دوالر كندي ١٠٢٩(
  



Notes20142013201420132014201320142013

األصول

األصول الجارية
 972 265 888 288 870 226 818 221 102 39 070 2.167النقدية والعادالت النقدية

2.23 491 13 597 3 491 13 597 
  ( 029 1)( 528 1) 665  187 1 364  341 أرصدة بين القطاعات
 012 15 805 9 319 8 178 5 693 6 627 2.34المستحقات والسلف

 070 1 851  070 1 851 2.4المخزونات
 374 2 027 2 360  209  014 2 818 2.31األخرى

78 198 62 840 228 392 236 214 (1 528 )(1 029 )305 062 298 025 

األصول غير الجارية
2.23 716 3 058 3 716 3 058 

 442  490  442  490 2.3المستحقات والسلف
 300 3 530 2 300 3 530 2.52الممتلكات والمنشآت والمعدات

 050 1 813  050 1 813 2.6األصول غير المادية

7 549 7 850 7 549 7 850 

 875 305 611 312( 029 1)( 528 1) 214 236 392 228 690 70 747 85مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
 075 229 658 227 372 222 388 216 703 6 270 2.811المتحصالت المسبقة

 298 26 281 22 184 12 948 9 114 14 333 2.912الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
 700 4 038 6 672 1 113 2 028 3 925 2.103استحقاقات الموظفين
( 029 1)( 528 1) 029 1 528 1أرصدة بين القطاعات

 443 1 446 1 443 1 446 2.111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

30 502 26 317 228 449 236 228 (1 528 )(1 029 )257 423 261 516 

الخصوم غير الجارية
 045 103 528 147 045 103 528 2.10147استحقاقات الموظفين

147 528 103 045 147 528 103 045 

 561 364 951 404( 029 1)( 528 1) 228 236 449 228 362 129 030 178مجموع الخصوم

صافي األصول
( 073 53)( 279 56)( 073 53)( 279 56)2.12العجز المتراكم
( 613 5)( 061 36)( 14 )( 57 )( 599 5)( 004 36)2.12االحتياطيات

(العجز المتراكم الصافي) ( 686 58)( 340 92)( 14 )( 57 )( 672 58)( 283 92)صافي األصول

 875 305 611 312( 029 1)( 528 1) 214 236 392 228 690 70 747 85مجموع الخصوم وصافي األصول

المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتجزأ منھا.
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المالحظة 2-5

المجموعإلغاء

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

مشروع أنشطة التعاون الفنياألنشطة العادية

منظمة الطيران المدني الدولي

المركز المالي حسب القطاع
في 31 ديسمبر 2014

(بآالف الدوالرات الكندية)



مالحظات

20142013201420132014201320142013

إليرادات

667 596132 667139 596132 3.2139االشتراكات في اتفاقات المشاريع
120 78583 12089 78583 3.289االشتراكات المقررة

949 60714 94915 60714 3.215األنشطة األخرى المدرة لإليرادات
215 4428 21512 4428 12التبرعات األخرى

182 182 (414 8)(144 8)596 3268 8إيرادات الرسوم اإلدارية
008 0745 2626 508 746 5664 3.25اإليرادات األخرى

141 686244 263(414 8)(144 8)929 104132 626140 726119 131جموع اإليرادات

نفقات

3.3101 87398 42041 40742 119143 280140 539
3.3 213 65178 46473 49978 67774 150

734 59816 51817 5121 2161 08615 3.316نفقات التشغيل العامة
626 8288 4889 2203 1384 6085 3.35السفر

273 8942 2731 8942 1االجتماعات
083 2692 0833 2692 3التدريب

(218 8)(928 7)218 9288 7النفقات اإلدارية العامة
516 8672 3(196 )(216 )004 3042 7083 779 نفقات أخرى

921 413246 258(414 8)(144 8)929 104132 406140 453122 126نفقات أخرى

(780 2)273 5(780 2)273 5ائض/عجز خالل السنة

مالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتجزء منها.

اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها
رواتب واستحقاقات الموظفين
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المجموعإلغاء

منظمة الطيران المدني

األداء المالي حسب القطاع
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

(بآالف الدوالرات الكندية)

المالحظة 3-5

مشروع أنشطة التعاون الفنياألنشطة العادية
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   والمبالغ االحتیاطیةااللتزامات   :٦المالحظة 
  : االلتزامات١-٦المالحظة 

 المقر الرئیسي لإلیكاو والمعدات المكتبیة.مباني في المقام األول ب تتعلق التزامات اإلیجار -١٣٦
  

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 بآالف الدوالرات الكندیة 

   االلتزامات الدنیا لعقود إیجار المقر الرئیسي
 ٨ ٠٣٧ ٥ ٢٥٩ سنوات ٥-١

 - - سنوات ٥بعد 
 ٨ ٠٣٧ ٥ ٢٥٩ مجموع التزامات عقود إیجار الملكیة

 الحكومتانویشمل خیار الشراء في ذلك التاریخ. وتسدد  ٣٠/١١/٢٠١٦لمقر الرئیسي في وینتهي عقد إیجار ا -١٣٧
في المائة بالنسبة لبرج  ١٠٠في المائة بالنسبة لمبى المقر الرئیسي و  ٧٥تكالیف إیجار المباني بمعدل  تانالمضیف

في المائة من  ٢٥العقار على  بیل الذي یشكل أیضا جزءا من المقر الرئیسي. وهكذا ُتطبق التزامات عقود إیجار
نسبة عقد اإلیجار التي تسدده اإلیكاو للحكومة المضیفة. وال یوجد أي التزام مالي مدرج في الجدول أعاله بالنسبة 

، جزء من مكتب باریس تملكه اإلیكاو والجزء المتبقي تمتلكه ٥- ٢لمكتب باریس، ألن، كما هو مبین في المالحظة 
 القیمة اإلسمیة.فرنسا ومؤجر لإلیكاو ب

إلى  التزامات السنوات المقبلة المتعلقة بعقود اإلیجار غیر العقاریة (بما في ذلك عقود اإلیجار المالیة)انخفض معدل و  -١٣٨
). وتمثل عقود اإلیجار غیر العقاریة أساسا ٣١/١٢/٢٠١٣في  ألف دوالر كندي ٣٣( ٢٠١٤الصفر في نهایة عام 

  .٥- ٢ء في المالحظة جا ة، كمااستئجار آالت النسخ ومعدات الطباع

ملیون دوالر  ١،٨المتعلقة بعقود اإلیجار التشغیلیة التي ال یمكن فسخها ما مجموعه  وتبلغ اإلیرادات الدنیا المقبلة -١٣٩
إلى  المكاتب. وتشمل إیرادات عقود اإلیجار هذه تأجیر )٢٠١٤لسنة  ملیون دوالر كندي ١,٨( ٢٠١٥ عامل كندي
 .الوفود

 االلتزامات القانونیة أو الطارئة واألصول الطارئة  :٢-٦المالحظة 
. وال ٢٠١٤تم إدراجه في عام منظر من جانب أحد الموظفین السابقین قانوني اللألف یرتبط باإلجراء ا ٣٠هنا مبلغ  -١٤٠

كبیرة تقع على عاتق  التزاماتأو شكاوى قانونیة یمكن أن تؤدي إلى  إجراءاتعن  خصوم طارئة تنشأي توجد أ
 .اواإلیك

ضد المنظمة عدد من اإلجراءات والشكاوى القانونیة فیما یتعلق بمشاریع التعاون الفني في أمریكا الجنوبیة.  فعر  -١٤١
وهناك في األساس شكاوى رفعها أشخاص یطالبون الحصول على مبالغ إضافیة بموجب قوانین العمل المحلیة فضال 

االمریكیة ملیون من الدوالرات  ٢،٨غ مجموع هذه الشكاوى عن المبالغ المنصوص علیها في عقود العمل لدیهم. ویبل
مالیة ألن  التزاماتمن المقدر أنه ال یرجح أن تتحمل اإلیكاو ). و ٣١/١٢/٢٠١٣في  أمریكير ملیون دوال ٢,١(مبلغ 

 .لباتعن هذه المطا تنشأقد  ةمالی التزاماتفي اتفاقات المشاریع األساسیة باستیعاب أي  تعهدتالحكومات المعنیة 
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طراف ذات الصلةألعن االدارة العلیا وا اإلفصاح :٧المالحظة   
   : موظفو االدارة الرئیسیون ١-٧المالحظة 

في المقر ، والمدیرین العاماألمین  بما یشملأعضاء فریق كبار اإلداریین لألمانة العامة، موظفو اإلدارة الرئیسیون هم  -١٤٢
ع كبار المدیرین بسلطة تخطیط وتوجیه ومراقبة . ویتمتالرئیسي ورئیس المالیة ورئیس التقییم والمراجعة الخارجیة

ویضم موظفو اإلدارة الرئیسیون أیضا رئیس  .وعن وضع السیاسات أنشطة اإلیكاو ویتحملون المسؤولیة عن ذلك
 اً دولة عضو  ٣٦یضم المجلس أن یؤثروا على قرارات اإلدارة العلیا. و  همیمكن وموظفین رئیسیین آخرین والمجلس 

 .بعینهم دون تحدید أشخاص
 والبدالت ،وتسویة مقر العمل ،لموظفي اإلدارة الرئیسیین ما یلي: صافي المرتبات ةر المدفوعو ویشمل مجمل األج -١٤٣

 اتالعمل في المعاش ابربأ اشتراكاتو  ،السكنٕاعانة التعلیم، و ومنحة  العودة إلى الوطنواستحقاقات بدل التمثیل  مثل
شمل االستحقاقات ومجموع األجور السلف المعلقة على االستحقاقات، التي . وتوفي التأمین الصحي الجاري ةالتقاعدی

 .تتكون من سلف منح التعلیم
) على نفس مستوى ١٠- ٢ المالحظةما بعد انتهاء الخدمة (الحصول على استحقاقات ن یاإلدارة الرئیسییحق لموظفي  كما - ١٤٤

 .، وبالتالي فهي غیر مدرجة في الجدول أعالهساس فرديأ بدقة علىالموظفین. وهي استحقاقات ال یمكن تحدیدها كمیًا  اقيب
كما أن موظفي اإلدارة الرئیسیین یشاركون كأعضاء عادیین في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم  -١٤٥

شات الصندوق المشترك للمعاوما فوقها الذین ال یشاركون في  ٢- الموظفین من ذوي الرتبة د معظم ة باستثناءالمتحد
ة. أما المبالغ التي تدفعها اإلیكاو عوضا عن االشتراكات المقدمة إلى الخطة، التي التقاعدیة لموظفي األمم المتحد

 .األجور االجمالیةفي ، فُتدرج األجر الداخل في حساب المعاش التقاعديفي المائة من  ١٥،٨تمثل 
. حد موظفي االدارة الرئیسیینقارب أأ إلى فعه خالل السنةتم د ألف دوالر كندي ١٥٥تشمل األجور االجمالیة أیضًا مبلغ  - ١٤٦

 صلة تسلسل هرمي مباشرة بموظفي االدارة الرئیسیین. موال تربطهویعمل هؤالء األقارب في إدارات أخرى 
  معامالت األطراف المترابطة: ٢-٧المالحظة 

یرادات من المعامالت غیر التبادلیة بما ومالم تكن هناك إشارة إلى خالف ذلك في هذه البیانات المالیة الخاصة باإل
في ذلك االشتراكات العینیة، فإن جمیع المعامالت التي تجري مع أطراف ثالثة، بما في ذلك منظمات األمم المتحدة 

  .المعقولة بموجب شروط وأحكام تحقیق االستقاللیة العمیلتتم بالقیمة العادلة ضمن عالقة عادیة للمورد أو 

 عد تاریخ اإلبالغبحداث : األ٨ المالحظة
 بیانات المالیة أيعلى هذه الاألمین العام لم تحدث یوم توقیع و  . ٣١/١٢/٢٠١٤ هو اإلیكاو تاریخ اإلبالغ لدى -١٤٧

المالیة بما یؤثر  بیاناتوتاریخ اإلذن بإصدار الالعامة وقائع مادیة إیجابیة أو سلبیة مستحقة بین تاریخ بیان المیزانیة 
 .بیاناتعلى هذه ال

 

  عدد األفراد
 (فرد/سنة)

 
التعویضات وتسویة 

 مقر العمل

 
 

 االستحقاقات

 
خطتا التقاعد 
 والتأمین الصحي

 
 

 مجموع األجور

 
السلف المعلقة على 

 االستحقاقات

 
القروض 

 لقةالمع

 بآالف الدوالرات الكندیة

موظفو اإلدارة 
 - ٤٥ ٣ ٢٢٧ ٦٤٠ ١٤٦ ٢ ٤٤١ ١٤  الرئیسیون





 
 

 

  الجزء الرابع : الجداول

  (غیر مدققة)





الجدول (أ)

صندوق متجددصندوق رأس المال الميزانية العادية
صندوق إدرار الدخل 

التبعي

إداري / الخدمات 
التنفيذية صندوق 

التكلفة
نشاطات أمن 
الطيران *

AFI خطة 
Fund

الصناديق المالية 
المشتركة

حساب الحوافز 
لتسوية المتأخرات

األصول

األًصول الجارية
32 8301 4005 3754 7586 327 7591 7011 085

االشتراكات المقررة المستحقة 
491 3   من الدول األعضاء

135 206 األرصدة المشتركة بين الصناديق
187 204 88 617 3162 1المستحقات والسلف

851 المخزونات
21 797 1أخرى

39 4341 4009 0704 9826 531 7591 8871 085

األصول غير الجارية
االشتراكات المقررة المستحقة 

716 3   من الدول األعضاء
490 المستحقات والسلف

530 2الممتلكات واآلالت والمعدات
813 األصول غير الملموسة

4 2063 343

085 8871 7591 531 9826 0704 4009 3431 6403 43مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
36 020 0361 2992 6االيصاالت المتقدمة

405 7 54 35 278775 10الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
925 3استحقاقات الموظفين

528 1األرصدة المشتركة بين الصناديق
446 1مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

18 1053 9252 8111 056 54 71 887

الخصوم غير الجارية 
528 147استحقاقات الموظفين

147 528

887 71 54 056 8111 4532 105151 18مجموع الخصوم 

صافي األصول 

848 751 477 9266 2583 6(005 96)343 7283 7الفائض المتراكم/(العجز)
237 (048 54)807 17االحتياطيات

085 7511 477 9266 2583 6(053 150)343 5353 25صافي األصول (العجز المتراكم)

085 8871 7591 531 9826 0704 4009 3431 6403 43مجموع الخصوم وصافي األصول

اإليرادات

المساهمات في اتفاقيات المشروع
785 89االشتراكات المقررة

955 16األنشطة األخرى المدرة لإليرادات
295 340 62 1المساهمات الطوعية األخرى

343 8إيرادات الرسوم اإلدارية
5678 534 171976 006 4323 184 9إيرادات أخرى

78 351 874 3192 1319 00617 4323 970 98مجموع اإليرادات

النفقات

3 335 1661 0808 4637 05811 73رواتب واستحقاقات الموظفين
1 201 228 اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها

48 234 460 4398 2391 11نفقات تشغيل عامة
123 497 120 618 620 3السفر

139 2 4 11 427 1االجتماعات
21 114 النفقات اإلدارية العامة

7 130 5 290 320 نفقات أخرى

133 160 127 5312 6618 46316 43911 8921 89مجموع النفقات 

78 (133 )192 747 789 470 (457 8)(007 1)078 9صافي الفائض/(العجز) للسنة

*   انظر الجدول(ب)
التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب

(بآالف الدوالرات الكندية)

منظمة الطيران المدني الدولي
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صندوق األنشطة العادية
األصول، الخصوم، صافي األصول في 31 ديسمبر 2014

اإليرادات، والنفقات، الفائض/(العجز) في 31 ديسمبر 2014



الجدول (أ)
(يتابع)

صندوق تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت  

(ICT)دليل المفاتيح العامة

المكتب الفرعي 
االقليمي 

أمن

صندوق البيئة - 
مساهمة االتحاد 

20142013استبعادالمجموعالصناديق األخرىاألوروبي

األصول

 األصول الجارية
102 07039 07067 96867 3724 8481 7433 257 6491 النقدية والمعادالت النقدية

597 49113 4913 3     االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
364 341 341     األرصدة المشتركة بين الصناديق

693 6276 6274 1734 28 4 10  المستحقات والسلف
070 1إ851      المخزون
014 8182 8181 1  األخرى

 المكتب الفرعي  
 6491 266 7473 8751 3725 14278 19877 34762 840

األصول غير الجارية

058 7163 7163 3االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
442 490 490 المستحقات والسلف

300 5303 5302 2الممتلكات واآلالت والمعدات
050 8131 813األصول غير العادية

  7 549 7 5497 850

690 89670 74784 14285 3725 8751 7473 266 6491 صافي األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
703 2706 27011 56011 92 226 1المتحصالت المسبقة

114 33314 33312 17712 35 2 356 40 168 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
028 9253 9253 3استحقاقات الموظفين

029 5281 5281 1األرصدة المشتركة بين الصناديق
443 4461 4461 1مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات 

 1681 266 448 2 35 73730 50230 50226 317

الخصوم غير الجارية
045 528103 147 528 147استحقاقات الموظفين

     147 528 147 528103 045

362 030129 030178 737178 35 2 448 266 1681 مجموع الخصوم

صافي األصول

(279 56) (279 56)404 3374 8731 2993 481 الفائض المتراكم / (العجز)
(599 5)(004 36)(004 36)االحتياطيات

 
(599 5)(283 92) (283 92)404 3374 8731 2993  481 صافي األصول (العجز المتراكم الصافي)

763 747123 74785 14285 3725 8751 7473 266 6491 مجموع الخصوم وصافي األصول

االيرادات

      المساهمات في اتفاقيات المشروع   
120 78583 78589 89االشتراكات المقررة

949 60714 15(361 1)968 1316 أنشطة أخرى مدرة للدخل
215 4428 12(18 )460 62912 5163 0531 6642 958 1مساهمات طوعية أخرى
596 3268 8(17 )343 8 إيرادات الرسوم اإلدارية

746 5664 5(286 10)852 92815 9 295 70 82 30 اإليرادات األخرى

626 726119 131(682 11)408 569143 5244 3481 7342 040 302 مجموع اإليرادات

النفقات

420 87398 101(224 4)097 188106 1632 419 229 972 191 رواتب ومستحقات الموظفين
651 213 (232 )445 0  14  اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها

216 08615 16(612 6)698 57522  470 18 214 نفقات التشغيل العامة
138 6085 6085 4385  103 76 13 السفر 

273 8942 8941 2631 24 24 االجتماعات
(596 )596 307 11107 37النفقات اإلدارية العامة

708 779 (18 )797 21 618نفقات أخرى  
406 453122 126(682 11)135 791138 1883 647 830 040 2342 مجموع النفقات

(780 2)273 2745 7785 337 7011 1(96 ) (204 )صافي الفائض(النقص) للسنة

التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب

منظمة الطيران المدني الدولي

                         IV - 2

(بآالف الدوالرات الكندية)

                        اآلنشطة العادية للصندوق
األصول والخصوم وصافي األصول في 31 ديسمبر 2014

اإليرادات والنفقات والفائض (العجز) لعام 2014



 

 
 

  

  

الجدول (ب)

بhرامج التhدریب 
المشاریع الوطنیhhةبرنامج التدریب للتوعیةالوالیات المتحhدةالمملكة المتحدةآلیة التعhhزیزالمخصصة

برنhامج التhhدریب 
الموحد

20142013

األصول

األصول الجاریة
124 3277 1626 161 149 5النقدیة والمعادالت النقدیة

102 204 1 185 18 المستحقات والسلف
7 أخرى

5 167 16 1851 162 16 5317 233

233 5317 16 162 1851 16 167 5مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجاریة
5 54 1 16 7 30 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

 30 7 16 1 54 5

5 54 1 16 7 30 مجموع الخصوم

صافي األصول

229 4777 1466 1781 16 137 5الفائض المتراكم / (العجز)

229 4777 1466 1781 16 137 5صافي األصول (العجز المتراكم الصافي)

233 5317 16 162 1851 16 167 5مجموع الخصوم وصافي األصول

اإلیرادات

109 3402 7502 593 996 مساھمات طوعیة أخرى 
546 534 24 23 14 20  409 44 إیرادات أخرى

655 8742 242 23 764 613  405 441 مجموع اإلیرادات

النفقhhات

389 3361 781 593 665  رواتب واستحقاقات الموظفین
25 48  48 نفقات تشغیل عامة

731 497 71 85 342 السفر
10 2 2 االجتماعات

109 114 53 61 النفاقات اإلداریة العامة
98 130 130 نفقات أخرى

362 1272 712 215 593 248 1 مجموع النفقhhات

294 747 (47 )23 549 20  157 44 صافي فائض/عجز في السنة

المالحظات المرافقة للبیانات تشكل جزءاً ال یتجزء منھ~ا.

منظمة الطیران المدني الhhدولي

IV - 3

األصول والخصوم وصافي األصول في 31 دیسhمبر 2014 
اإلیhرادات والنفقhات والفhائض (العجز) لعام 2014

(بآالف الدوالرات األمریكیة)

الصنادیق االسhتئمانیة ألمhن الطhhیران
األنشطة العادیhة



  

 

  

IV-4(ج) الجدول

 الدول األعضاء                                                                                            
قرار الجمعیة العمومیhة 22-38 وقرار الجعیة العمومیhة 38-27

جداول 
االشتراكات

 
2014

االشتراكات
2014

المساھمات 
المتلقاة عhام 

2014

رصید االشhتراكات 
مستحقة الhدفع 

لعام 2014

رصید االشhتراكات 
المستحقة للسhhنوات 

السhابقة
مجموع األرصدة 
سعر الصرفمسhتحقة القبhض

المجموع المعدل 
لألرصدة مسhتحقة 

القبhض
المساھمات 
المتلقhاة مسhبقا

 106  5  101  47  54    54 0.06أفغانستان (** )
 33    33    33  21  54 0.06ألبانیا

     100  100 0.11الجزائر
     54  54 0.06أندورا
 15      54  54 0.06أنغوال

    
 987  111  877  822  54    54 0.06أنتیغوا وبربودا (** )

     343  343 0.37أألرجنتین
 55      54  54 0.06أرمینیا
 708 1     668 1 668 1.831أسترالیا
     590  590 0.65النمسا

    
     54  54 0.06أذربیجان

Bahamas0.06 54  54     
 338  14  323  215  108    108 0.12البحرین (** )
     54  54 0.06بنغالدیش
 83  5  78  25  53  1  54 0.06بربادوس

    
     54  54 0.06بیالروس
     686  686 0.76بلجیكا

 56  2  54    54    54 0.06بلیز (** )
     54  54 0.06بنین
 1    1    1  54  54 0.06بوتان

    
 56  2  54    54    54 0.06(** )  دولة بولیفیا (متعددة القومیات)ا        

     54  54 0.06البوسنة والھرتك
     54  54 0.06بوتسوانا
 865    865    865  294 1 159 2.312البرازیل

 56  2  54    54    54 0.06براوني دار السالم (** )
    

     54  54 0.06بلغاریا
     54  54 0.06بوركینا فاصو
 106  5  102  49  53  1  54 0.06بروندي

     54  54 0.06الرأس األخضر
 112  18  95  94  1  53  54 0.06كمبودیا (* )

  
     54  54 0.06كامیرون

 457 1     343 2 343 2.582كندا
     54  54 0.06جمھوریة أفریقیا الوسطى

 9      54  54 0.06تشاد
     342  342 0.37شیلي

    
     404 5 404 5.835الصین

     277  277 0.30كولومبیا
     54  54 0.06جزر القمر
     54  54 0.06الكونغو
 44  7  37  37    54  54 0.06جزر كوك

    
     54  54 0.06كوستا ریكا

     54  54 0.06كوت دي فوار
     83  83 0.09كرواتیا
     54  54 0.06كوبا
     54  54 0.06قبرص

    
     264  264 0.29الجمھوریة التشیكیة

 56  2  54    54    54 0.06جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة (** )
 112  5  107  52  54    54 0.06جمھوریا الكونغو الدیمقراطیة (** )

     469  469 0.52الدنمارك
 006 1 114  892  838  54    54 0.06بیجوتي (** )

    
     54  54 0.06الجمھوریة الدومینیكیة

       54  54 0.06إكوادور
     183  183 0.20مصر

 4      54  54 0.06السلفادور
       54  54 0.06غینیا االكتواریة

    
 179  7  172  118  54    54 0.06إریتریا (** )

     54  54 0.06إستونیا
 163  8  155  31  124  7  131 0.14إثیوبیا
     54  54 0.06فیجي
 448      434  434 0.48فنلندا

    
     144 4 144 4.594فرنسا
     54  54 0.06غابون

 222  22  200  145  54    54 0.06غامبیا (* ) & (** )
 185  29  156  156    54  54 0.06جورجیا
     467 5 467 6.065ألمانیا

منظمة الطیران المدني الhhدولي

البرنامج العادي
االشتراكات المحصلة من الدول األعضاء

والمساھمات المحصلة مقدما
في 31 دیسمبر 2014

(بآالف الدوالرات الكندیة)



 

 
 

  

IV-5(ج) الجدول
(یتhhابع)

 الدول األعضاء                                                                                     
       قرار الجمعیة العمومیhة 22-38 وقرار الجعیة العمومیhة 38-27

جداول 
االشتراكات

 
2014

االشتراكات
2014

المساھمات 
المتلقاة عhام 

2014

رصید االشhتراكات 
مستحقة الhدفع 

لعام 2014

رصید االشhتراكات 
المستحقة للسhhنوات 

السhابقة
مجموع األرصدة 
سعر الصرفمسhتحقة القبhض

المجموع المعدل 
لألرصدة مسhتحقة 

القبhض
المساھمات 
المتلقhاة مسhبقا

     54  54 0.06غانا
       425  425 0.47الیون~ان

 579  47  532  478  54    54 0.06غرینادا (* ) & (** )
 56  2  54    54    54 0.06غواتیماال (** )

 144  22  123  110  13  42  54 0.06غینیا (* )
    

     54  54 0.06غینیا بیساو
     54  54 0.06غیانا

 56  2  54    54    54 0.06ھایتي (** )
 3      54  54 0.06ھندوراس
 147      238  238 0.26ھنغاریا

    
     54  54 0.06آیس~~لندا
     779  779 0.85الھن~د

     411  411 0.44إندونیسیا
 674  27  647  381  266  13  279 0.30جمھوریة إیران اإلس~~المیة

 638  92  547  547    54  54 0.06الع~~راق
    

     609  609 0.67ایرلن~~دا
 372      364  364 0.40إس~رائیل
     903 2 903 3.222إیطالی~ا
     54  54 0.06جامایكا
     258 7 258 8.077الیاب~ان

    
           64  64 0.07األردن

       103  103 0.11كازاخستان
     54  54 0.06كینیا

 253  10  243  188  54    54 0.06كریباتي (** )
 207  7  200    200  19  218 0.24الكوی~ت

    
 166  14  153  99  54    54 0.06قیرغیزستان (* ) & (** )

 85  2  83  30  53  1  54 0.06جمھوریة الو الش~عبیة الدیمقراطی~~ة
     54  54 0.06التفیا

 56  2  54    54    54 0.06لبنان (** )
     54  54 0.06لیسوتو

    
 192  29  163  150  13  42  54 0.06لیبیریا (* )
 162  4  158  52  106  4  111 0.12لیبیریا (* )

     54  54 0.06لیتوانی~ا
     242  242 0.27لكسمبورغ
     54  54 0.06مدغشقر

    
 632  55  577  522  54    54 0.06ماالو (** )

     465  465 0.51مالیزیا
           54  54 0.06مالدیف
     54  54 0.06مالي
     54  54 0.06مالطة

    
 437  25  412  358  54    54 0.06جزر مارشال (** )

     54  54 0.06موریتانیا
     54  54 0.06موریشیوس

     211 1 211 1.361المكس~یك
 199  8  192  138  53  1  54 0.06والیات میكرونیزیا الموح~دة

    
     54  54 0.06موناكو
     54  54 0.06منغولیا

     54  54 0.06الجبل األس~~ود
 17  1  15    15  95  110 0.12المغ~رب

     54  54 0.06موزامبیق
    

 1    1    1  54  54 0.06میانمار
 1    1    1  54  54 0.06نامیبیا

 820  85  735  681  54    54 0.06ناورو (** )
 106  5  101  46  54    54 0.06نیبال (** )

     436 1 436 1.601ھولن~دا
    

 280      272  272 0.30نیوزیلن~دا
     54  54 0.06نیك~اراغوا

     54  54 0.06النیج~ر
 5      64  64 0.07نیجیریا
     622  622 0.68ال~نرویج

    
     102  102 0.11عمان

 124  5  119    119  17  136 0.15باكستان
 328  11  317  264  53  1  54 0.06باالو
     64  64 0.07بنما

 56  2  54    54    54 0.06بابوا غینیا الجدی~~دة ** 

(بآالف ال~دوالرات الكندی~ة)

في 31 دیسمبر 2014

منظمة الطیران المدني الhhدولي

البرنامج العادي
االشتراكات المحصلة من الدول األعضاء

المساھمات المحصلة مقدما



  

 

  
    

IV-6الجدول (ج)
(یتhhابع)

 الدول األعضاء                                                                                     
       قرار الجمعیة العمومیhة 22-38 وقرار الجعیة العمومیhة 38-27

جداول 
االشتراكات

 
2014

االشتراكات
2014

المساھمات 
المتلقاة عhام 

2014

رصید االشhتراكات 
مستحقة الhدفع 

لعام 2014

رصید االشhتراكات 
المستحقة للسhhنوات 

السhابقة
مجموع األرصدة 
سعر الصرفمسhتحقة القبhض

المجموع المعدل 
لألرصدة مسhتحقة 

القبhض
المساھمات 
المتلقhاة مسhبقا

       54  54 0.06باراغواي
       120  120 0.13بیرو

 53    53    53  170  223 0.24الفلیبین
     603  603 0.66بولندا

     416  416 0.46البرنغال
    

 592      595  595 0.64قطر
     964 1 964 2.181جمھوریة كوریا
     54  54 0.06جمھوریا مولدوفا

     165  165 0.18رومینیا
     053 2 053 2.212االتحاد الروسي

    
 263  11  252  198  54    54 0.06راواندا (** )

     54  54 0.06سانت كیتس ونیفیس
     54  54 0.06سانت لوسیا

 249  10  239  185  54    54 0.06سانت فنسنت وجزر غرینادین (** )
     54  54 0.06ساموا

    
     54  54 0.06سانت مارینو

 808  83  725  671  54    54 0.06ساو تومي وبرینسیبي (* ) & (** )
     776  776 0.85السعودیة
 23      54  54 0.06السنغال
     54  54 0.06صربیا

    
     54  54 0.06سیشل

 209  32  177  164  13  42  54 0.06سیرالیون (* )
 961      932  932 1.03سنغافورة
 112      110  110 0.12سلوفاكیا
     64  64 0.07سلوفینیا

    
 132  11  121  68  53  1  54 0.06جزر سلیمان (* )

     54  54 0.06الصومال
     371  371 0.41جنوب أفریقیا

 97  3  94  40  54    54 0.06جنوب السودان (** )
     241 2 241 2.472اسبانیا

    
     73  73 0.08سري النكا
 15    15    15  40  54 0.06السودان

 263  11  252  198  54    54 0.06سورینام (** )
 33    33    33  21  54 0.06سوازیلند
     623  623 0.69السوید

    
     862  862 0.95سویسرا

 312  11  301  246  54    54 0.06الجمھوریة السوریة العربیة (** )
 26    26    26  29  54 0.06طاجكیستان

     502  502 0.55تایلندا
     54  54 0.06جمھوریة مقدونیا الیوغوس?الفیة الس?ابقة

 286  11  275  220  54    54 0.06تیمور لیشتي (** )
     54  54 0.06توغو

 56  2  54    54    54 0.06تونغا (** )
     54  54 0.06ترینیداد وتوباغو

 4    4    4  50  54 0.06تونس

     232 1 232 1.311تركیا
 229  11  218  163  54    54 0.06تركمانستان (** )

 53  2  51    51  3  54 0.06أوغندا
 52    52    52  58  110 0.12أوكرانیا

     680 1 680 1.801دولة اإلمارات العربیة

     270 4 270 4.774المملكة المتحدة
     54  54 0.06جمھوریة تنزانیا المتحدة

     840 19 840 22.0719الوالیات المتحدة
 1    1    1  53  54 0.06أوروغواي
 3    3    3  52  54 0.06أوزباكستان

 1    1    1  54  54 0.06فانواتو
 28      413  413 0.44فنزویال (جمھوریة البولیفاریة)

     120  120 0.13فییت نام
           54  54 0.06الیمن
 2    2    2  52  54 0.06زامبیا

 234  10  224  170  54    54 0.06زمبابوي (** )

 594  93  501  501     جمھوریة یوغوسالفیا االتحادیة االشتراكیة  (1)

 218 6 739 14 115 1 624 13 497 9 127 4 613 86 741 100.0090     المجموع (*** )

مالحظة 1: التأكد من تفویض المبلغ المستحق من قبل جمھوریة یوغوسالفیا االتحادیة االشتراكیة الس??ابقة 
.*الدول التي لم تف بالتزاماتھا وفقا للشروط التي تنص علیھا االتفاقات كم?ا ف?ي 31 دیسمبر 2014   

**السنوات السابقة تشمل صندوق رأس المال العام??ل    
***التفاصیل قد ال تضیف إلى المجامیع بسبب التقری?ب  

في 31 دیسمبر 2014

(بآالف الدوالرات الكندیة)

منظمة الطیران المدني الhhدولي

البرنامج العادي
االشتراكات المحصلة من الدول األعضاء

المساھمات المحصلة مقدما



الجدول (د)

الصنادیق االستئمانیة
الطیران المدنياتفاقیاتبرنامج 

مجموعمجموعصنادیق خدمات إدارةاألمم المتحدة 
20142013الشراءالخدمةللتنمیة

األصول

األصول الجاریة
870 818226 222221 59616 205 النقدیة والمعادالت النقدیة

665 187 1  187 1األرصدة المشتركة بین الصنادیق
319 1788 4715 729 9783 المستحقات والسلف

360 209  198 11 أخرى

214 392236 693228 52316 176209 2مجموع األصول

الخصوم 

الخصوم الجاریة
372 388222 684216 63816 66199 إیصاالت متقدمة

184 94812 99 797 1427 2الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
672 1131 2 088 252 استحقاقات الموظفین

228 449236 693228 52316 233209 2مجموع الخصوم

صافي األصول
(14 )(57 )(57 )االحتیاطیات

(14 )(57 )  (57 )صافي األصول (العجز المتراكم)
214 392236 693228 52316 176209 2مجموع الخصوم وصافي األصول

  

اإلیرادات

667 596132 311139 2858 131 المساھمات في اتفاقیات المشروع
262 508 93 415 إیرادات أخرى

929 104132 404140 7008 131 مجموع اإلیرادات

النفقات

119 40742 4441 363 41رواتب واستحقاقات الموظفین
499 46473 21078 2548 70اللوازم والمواد االستھالكیة وغیرھا

518 5121 101 502 1نفقات تشغیل عامة
488 2203 2204 4السفر 

083 2692 3 269 3التدریب
218 9288 1337 795 7النفقات اإلداریة العامة

004 3042 73 297 3نفقات أخرى
 

929 104132 404140 7008 131 مجموع النفقات

الفائض/(العجز) للسنة

التفاصیل قد ال تضیف إلى المجامیع بسبب التقریب

IV - 7

منظمة الطیران المدني الدولي

اإلیرادات والنفقات والفائض (العجز) في 2014
(بآالف الدوالرات األمریكیة)

األصول، والخصوم، وصافي األصول في 31 دیسمبر 2014
مجموعة صنادیق مشروع أنشطة التعاون الفني



  

 

  
  
  

الجدول (ھـ )

األرباحالتحویل
أو الخسائرمن الصنادیق الرصید

الرصیدغیر ّرداألخرىالخدمات اإلداریةتكالیففينوع
في 31/12/2014المحققةالتبرعاتوغیرھاالعامةالمشاریعالتعدیلJan-2014-01الصندوقالصندوق

MSA 1 329  2(  200) 1 131أفغانستان
MSA  62  1  61أنغوال

MSA 37 954 28 442  302 32 611 1 905  33( 2 089) 30 126األرجنتین
MSA  10  10جزر البھاما
TF  46  47بربادوس
MSA  0  1 1 353 1 351بلجیكا
MSA 1 284 1 067  639  56(  86)(  200) 1 370بولیفیا
TF  12  12بولیفیا

TF  68  68بوتسوانا
MSA 2 528  266  1(  361)(  264) 2 168البرازیل

MSA  772  1  31  3(  1)  738الرأس األخضر
MSA  1  1كبودیا

MSA  23(  16)(  2)(  15)  26الكامیرون
MSA  237  26  209  21  34تشاد

TF  37  37الصین
MSA  32  157  3  108  5(  6)  72كولومبیا

MSA  9  9جزر القمر
MSA 46 323 7 140  57 8 878  451 44 191كوستا ریكا

MSA  35  35الجمھوریة التشیكیة
MSA(  9)(  8)(  8)(  1)(  8)جمھریة الكونغو الدیمقراطیة

MSA  10(  10)  0جیبوتي
MSA  291(  50)  242جیبوتي

MSA  3  3الجمھوریة الدومینیكیة
MSA 3 413 4 122  8 5 769  137(  1) 1 636إكوادور
MSA  101(  45)  56مصر

MSA  202  236  158  16  265السلغادور
MSA  386 1 212  1  505  51 1 043غینیا االستوائیة

MSA  56(  50)  6إثیوبیا
MSA  13  13فیجي
MSA(  17)(  17)غابون
MSA  6  315(  2)  262  29  1  29الیونان

MSA  364  1  365غواتیماال
TF  7  7غیانا
TF  55  55ھایتي

TF  111  5  1  106فیما بین األقالیم
MSA  2  2ایسلندا
MSA 1 137  137  4  73  17(  1) 1 187الھند

MSA 2 085 1 108  4 1 409  140(  1) 1 646إندونیسیا
MSA  43  43العراق
TF  38(  1)  39العراق
MSA  17  17إطالیا

MSA  0  272  158  16  1  100جامایكا
TF  6  6جامایكا
MSA  22  1  21األردن

MSA  689 2 662  5 1 633  158(  159) 1 405كازاخستان
MSA 1 192 1 241(  1)  677  68 1 687الكویت
TF  8  8التفیا
MSA  878  1  182  18  679لبنان

TF  130  130لیسوتو
MSA  16  16لیبیریا

MSA  9  9الجماھیریة العربیة اللیبیة
MSA  7  7منطقة ماكاو اإلداریة الخاصة التابعة للصین

MSA  6  6موریشیوس
MSA  281  185  126  8(  47)  285لمكسیك
TF 1 497 2 033  3 1 729  150 1 653المكسیك
TF  70  70المغرب

MSA 1 368  4  929  93(  1)  349موزامبیق
MSA 2 803 7 000  12 2 045  206(  2) 7 562نامیبیا

أنشطة مشاریع التعاون الفني
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واإلیرادات األخرى (1)
الفائدة

منظمة الطیران المدني الدولي

النفقاتالمقبوضات

الصنادیق االستئمانیة واتفاقات الخدمات اإلداریة
المقبوضات والنفقات ورصید المقبوضات المسبقة

للسنة المنتھیة في 31 دیسمبر 2013
(بآالف الدوالرات ااألمریكیة)



الجدول (هـ)
(يتابع)

األرباحالتحويل
أو الخسائرمن الصناديق الرصيد

الرصيدغير رّداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليففينوع
في 31/12/2014المحققةالتبرعاتوغيرهاالعامةالمشاريعالتعديلJan-2014-01الصندوقالصندوق

MSA  12  12نيبال
MSA  19  20نيكاراغوا

MSA  336  1(  47)  290نيجيريا
MSA  0  60  1  50  5  5النرويج

MSA  15  15عمان
TF  180  180عمان

MSA  31  32باكسنان
MSA 1 055 1 041  69 1 169  115(  86)  794بنما
TF 10 811  14 4 296  252 6 278بنما

MSA  8  8بابوا غينيا الجديدة
MSA  4 1 150  10  417  42(  6)  699باراغواي

MSA 8 232 8 618  9 7 834  790  0(  1)(  626) 7 607بيرو
MSA  31  31الفلبين
TF 2 190  3  7  1(  215) 1 971الفلبين

MSA  35  35قطر
MSA 20 743 1 566  28 9 215  533(  2) 12 588اإلقليمي ألفريقيا

MSA  358  164  1  113  12  398اإلقليمي آلسيا
TF 1 922 1 630  3 1 285  160  145(  11) 2 244اإلقليمي آلسيا

MSA  36  36اإلقليمي ألوروبا
TF  48  100  77  8  63اإلقليمي ألوروبا

MSA 1 174  235  744  73(  4)  587اإلقليمي ألوروبا والشرق األوسط
TF  338  256  233  23  87  426اإلقليمي ألوروبا والشرق األوسط

MSA  339  527  1  497  30  4  344اإلقليمي ألمريكا الالتينية
TF 7 129 2 388  10 3 296  186  252 6 296اإلقليمي ألمريكا الالتينية

MSA  47  40  40  47جمهورية كوريا
MSA  716  570  57  88جمهورية الكونغو

MSA  3  3رومانيا
MSA(  20)  95  75راواندا

MSA 2 145 14 773  279 10 635  464(  87) 6 011المملكة السعودية
MSA  56  56سيشل

MSA  89  273  1  52  22  289سنغافوره
TF  129  120  102  10  137سنغافوره
TF 15 590 7 806  26 5 562  378(  51)(  350)(  8) 17 072الصومال

MSA  205  205جنوب أفريقيا
MSA  6  47  1  42(  2)  10إسبانيا

MSA  381  1  382سري النكا
TF  7  7سري النكا

MSA  521  120  310  31  301السودان
MSA  660  1  409  41  211سوازيلندا

MSA  154  154الجمهورية العربية السورية
MSA  55  55تايلندا
TF  71  71تايلندا

TF  8  8ترينيداد وتوبوغو
MSA(  41)  280(  1)  203  20  15إدارة األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم

MSA  217 1 310  1  191  8( 1 250)  79أوغندا
MSA(  5)(  5)جمهورية تنزانيا المتحدة

MSA 3 888 1 888  6 3 378  142(  215) 2 047أوروغواي
MSA  71  42  113فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

TF  14  14فييت نام
MSA  5  5اليمن

LS 1 081  474(  5)  970  91  543  4 1 036

657 171 (014 3 )(140 1 )27  080 7 775 109 132 1 360 102 (8  )157 189 المجموع
638 199 (318 3 )(326 1 )31  795 7 863 120 277 1 045 119 (9  )596 212 ما يعادله من الدوالرات الكندية

على أساس نقدي:(1)

التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب***

المقبوضات والنفقات ورصيد المقبوضات المسبقة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

(بآالف الدوالرات األمريكية)

أنشطة التعاون الفني 
الصناديق االستئمانية واتفاقات الخدمات اإلدارية

واإليرادات األخرى (1)
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الفائدة

النفقاتالمقبوضات

منظمة الطيران المدني الدولي



الجدول (و)

األرباحالتحويل
أو الخسائرمن الصناديقالفائدةالرصيدنوع الصندوق

الرصيدغير رّداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليفواإليرادات في
في 31/12/2014المحققةالتبرعاتوغيرهاالعامةالمشاريعاألخرىالتبرعات(1)التعديلJan-2014-01الصندوق

CAPS  4(  7)  200  5  202أفغانستان
CAPS(  16)(  16)أنغوال

CAPS 11 564  909  21 7 366  23(  256) 4 849جزر البهاما
CAPS  205  1(  204)  0بنغالديش

CAPS  4  4بوليفيا
CAPS  31  31الرأس األخضر

CAPS  38  38كندا
CAPS 2 087  3  9  32 2 048كوستا ريكا

CAPS  25  8  17كوبا
CAPS  203  1  13  1  50  239إثيوبيا
CAPS  3  3فيجي
CAPS  43  43غينيا
CAPS 2 608  4 2 612لبنان

CAPS  40  40ليسوتو
CAPS  61  1  62الجماهيرية العربية الليبية

CAPS  2  155  6  1  151الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة
CAPS  15  432  418مدغشقر

CAPS  6  6موزامبيق
CAPS  472  1(  25)  448ميانمار
CAPS  60  60نيجيريا

CAPS  15  15عمان
CAPS(  56)  56(  0)باكستان

CAPS  53(  50)  3االتحاد الروسي
CAPS(  69)(  69)سيشل

CAPS  98  1  99السودان
CAPS  6  6سورينام

CAPS  725  1  726الجمهورية العربية السورية
CAPS  161(  3)  159ترينداد وتوباغو

CAPS  14 1 250 1 237أوغندا
CAPS  40  23  2(  1)  14جمهورية تنزانيا المتحدة

CAPS  807  1  4  26  108  887أوروغواي
CAPS  17  17اليمن

346 14 2  (50  )556 1 123  422 7 27  104 1 56  196 19 المجموع
684 16 1  (58  )809 1 133  172 8 32  284 1 65  856 21 بما يعادله من الدوالرت الكندية

على أساس نقدي :(1)
***  التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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النفقاتالمقبوضات

منظمة الطيران المدني الدولي

صندوق خدمات مشتريات الطيران المدني
المقبوضات والننفقات ورصيد المقبوضات المسبقة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014    
بآالف الدوالرات األمريكية)

مشاريع أنشطة التعاون الفني



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منظمة الطیران المدني الدولي
الجـزء الخـامس: تقریــر مراجـع الحسـابات الخــارجي المقـدم إلـى الجمعیــة بشـأن مراجعـة حســابات منظمـة الطیـران المــدني 

وتعلیقـــات األمـــین العـــام ردا علـــى تقریـــر مراجـــع الحســـابات  ٢٠١٤دیســـمبر  ٣١الـــدولي للســـنة المالیـــة المنتهیـــة فـــي 
  .الخارجي
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  مقدمة

مراجع الحسابات الخارجي في النظام المالي والقواعد المالیة لمنظمة الطیران التي قام بها حسابات القانوني لمراجعة الساس یِرد األ
  ).(ب)ة والصالحیات اإلضافیة التي تنظم المراجعة الخارجیة (الملحق عشرة): المادة الثالثة عشر  ةالخامسالطبعة المدني الدولي (

  .المراجعة التي قمنا بهانتائج عملیات ب غ هذا التقریر المجلَس بلّ یُ و 

  اتساقه.مدى و  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١االیكاو إلى غایة تقریر وتناولت عملیة المراجعة 

لمعاییر لو  علیها األمین العامللقواعد المالیة التي وافق لجمعیة و اعلیه  توافقالذي المالي االیكاو لنظام تخضع الفترات المالیة و 
  .(یشار ألیها فیما یلي بالمعاییر المحاسبیة الدولیة في القطاع العام) لقطاع العامفي اة الدولیة یالمحاسب

 للمؤسسات العلیا لمراجعة الحساباتالمنظمة الدولیة على أساس معاییر  ٢٠١٤مراجعة الحسابات للسنة المالیة قمنا بإجراء لقد 
اإلضافیة التي تشكل جزءا ال یتجزأ من النظام المالي  الختصاصاتوتمشیا مع االمحاسبیة الدولیة في القطاع العام ونظام المعاییر 

  والقواعد المالیة لالیكاو.

المالیة خالیة من البیانات ى تأكید معقول بأن للحصول عل معمول بها لدیناالمراجعة نشطة العمل وفقا الستراتیجیة الأللقد خططنا و 
  أخطاء جوهریة.أي 

المعلومات في عرض كفایة دیر مدى دارة وقمنا بتقاإللمبادئ المحاسبیة والتقدیرات ذات الصلة التي وضعتها ل اتقییموأجرینا 
  المالیة.البیانات 

  .مراجعةشهادة الفي الوارد لرأي ل أساس كافٍ عملیة المراجعة على من خالل حصلنا وهكذا، 

أدلة كافیة وموثوق بها فیما یتعلق  ىحصلنا علو  ،على أساس العینةبها،  عدد من المعامالت والوثائق ذات الصلة وقمنا باختبار
  في البیانات المالیة.اإلقرارات الواردة الحسابات و ب

  ولین.المسؤ الموظفین أثناء عملیة المراجعة تم توضیح جمیع المسائل ومناقشتها مع و 

 حسبموظفین في اإلدارات األخرى، مع وموظفیه أو  ،، رئیس فرع المالیةفریق مناقشات منتظمة مع السید راهول بهالّ ت  للوكان
  الموضوع قید النظر.

المتوخى األمین العام  علیقاتاقتراح وتباإلضافیة التي تحكم المراجعة الخارجیة فیما یتعلق  ختصاصاتمن اال ٩بالفقرة عمال و 
األمین  علیقاتتب ناسیتم تزویدبأنه  ٢٠١٥مارس  ٢٧ المعقود فيالختامي  جتماعدارة خالل االاإل نادراجها في هذا التقریر، أبلغتإ

  على النحو الواجب في هذا التقریر.أدرجت و  ٢٠١٥مارس  ٣٠ فيهذه التعلیقات  تم تلقيالعام . و 

  .٢٠١٥مارس  ٣١في مراجعة رسل نتیجة السوف تُ و 
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النتائج المالیة بالمتعلقة االیكاو، تحتفظ بها التي خضعت للمراجعة و حسابات بشأن التقریر التشغیل المالي بمراجعة حسابات  وقمنا
(الطبعة الخامسة عشرة): المادة الثالثة یكاو دمت وفقا للنظام المالي والقواعد المالیة لالقُ حیث ، ٢٠١٤دیسمبر  ٣١إلى غایة 

  عشرة.

جزء وهو وقعه األمین العام ورئیس فرع المالیة، في البیانات المالیة  ٢٠١٤للعام لسنة المالیة احسابات یتعلق ب تمثیلوُأدرج كتاب 
  .مراجعةال یتجزأ من وثائق ال

  .٢٠١٥مارس  ٢٧ فيالذي وقعه األمین العام  ٢٠١٤ن الرقابة الداخلیة لعام بیاتلقینا أیضا و 

تابعة التي تقوم بها التوصیات في إطار عملیة الموفي حین تقع " و"اقتراحات". "توصیاتمراجعتنا تحت مسمى نتائج ووضعنا 
من حیث المبدأ، یجوز لمجلس و . وحدهم هم من یقومون بمتابعة االقتراحات مراجعي الحسابات الخارجیینفإن اللجنة المالیة، 

من األمین أن یطلب ، تشاریة للمراجعة الداخلیةمن اللجنة االسمباشرة أو غیر مباشرة االیكاو، في أعقاب مشورة صادرة بصورة 
هذه إلى لمجلس اانتباه َلَفتنا اختصاص اإلدارة،  وعندما ال تقع مسألة ما في إطار. ذلك الضرورة حیثما اقتضتالعام تنفیذ "اقتراح"، 

  المسألة.

.معلومات ووثائقمنهم طلب ن اقتضى األمر أن نالذی االیكاو جمیع مسؤوليلمجاملة التي أبداها وأخیرا، نود أن نعرب عن تقدیرنا ل `
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  دیوان احملاسـبة

  

  مراجعة الحسابات شهادة
 

 الحسابات المستقلمراجع قریر ت

وتشمل بالنسبة إلى  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١الطیران المدني الدولي (االیكاو) إلى غایة  ةلمنظمالبیانات المالیة قمنا بتدقیق 
بیان األداء المالي، وبیان التغیرات في صافي األصول، وبیان و المركز المالي،  المنتهیة في ذلك التاریخ بیانالسنة 

للسیاسات وجزا التدفقات النقدیة وبیان مقارنة بین المیزانیة والمبلغ الفعلي للصندوق العام للبرنامج العادي، وكذلك م
 المحاسبیة الهامة والمعلومات التوضیحیة األخرى.

 بیانات المالیةطیران المدني إزاء الظمة الدولیة للمسؤولیة األمین العام للمن

لقطاع لمعاییر المحاسبیة الدولیة للالمالیة وعرضها بصورة نزیهة وفقا ة إعداد البیانات یمسؤوللمنظمة األمین العام لیتولى 
وضع ال عن ، فضعلیهاصول حال سبلشفافیة البیانات المالیة و عن المسؤول فهو . وعالوة على ذلك، )IPSAS( العام

لمنع وكشف بما في ذلك تدابیر  ،منفصلةالاخلیة مستدامة للمحاسبة والرقابة الداخلیة ومراجعة الحسابات الد نظموتعهد 
 جوهریة.لغش واألخطاء الا

 الحسابات مسؤولیة مراجع

وفقا وقد جرت مراجعتنا . ناهاعملیة التدقیق التي أجریالبیانات المالیة لالیكاو استنادا إلى بشأن رأي المسؤولیتنا هي إبداء 
شترط المعاییر . وتلالیكاووالنظام المالي والقواعد المالیة  )ISSAI(للمعاییر الدولیة للمؤسسات العلیا لمراجعة الحسابات 

تؤدي طریقة ها بوتنفیذمراجعة الحسابات تخطیط أعمال أن نقوم بأن نمتثل للمتطلبات األخالقیة، و  الدولیة للمؤسسات العلیا
 في البیانات المالیة.اإلقرارات الواردة المبالغ و بشأن لحصول على تأكید معقول إلى ا

وجود أخطاء جوهریة في البیانات المالیة، سواء  مخاطر، بما في ذلك تقییم المراجعاإلجراء المحدد على تقدیر ویعتمد 
في إعداِد البیانات لدى الكیان الداخلیة المعتمدة ، ینظر المراجع في الرقابة مخاطربسبب الغش أو الخطأ. ولدى تقییم تلك ال

 تناسب الظروف القائمة، ولیس بغرض إبداء رأيمراجعة المالیة وعرِضها بالشكل الصحیح، وذلك من أجل وضع إجراءات 
مدى  في مدى كفاءة وفعالیة نظم الرقابة الداخلیة والمراجعة لدى الكیان. وتتضمن أیضا عملیة مراجعة  الحسابات تقییم

مالءمة السیاسات المحاسبیة المعتمدة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة التي أجراها األمین العام، إلى جانب تقدیر 
  للعرض العام للبیانات المالیة.

هذه السیاسات على أساس یتفق  ه تم تطبیقوفقا للسیاسات المحاسبیة المعلنة وأنأعدت المالیة البیانات أن  نا منلقد تأكد
 و.لالیكالنظام المالي والقواعد المالیة للمعامالت ا، فضال عن امتثال السابقة مع الفترة المالیة



 

8 
 

(المادة الثالثة عشرة) والصالحیات اإلضافیة التي تحكم المراجعة الخارجیة یكاو ووفقا للنظام المالي والقواعد المالیة لال
عام لللالیكاو لبیانات المالیة ل تدقیقنالیة) أصدرنا تقریرا مفصال عن لنظام المالي والقواعد المامن ا(المرفق ب للحسابات 

٢٠١٤. 

  .التدقیقالتي أجریناها كافیة ومالئمة لُتوفِّر أساسا معقوال إلبداء رأینا في  عملیة التدقیقونعتقد أن األدلة المستمدة من 

  تنبیه

الخصوم ویرجع ذلك أساسا إلى تأثیر  ،ر كندي)ن دوالو ملی ٩٢,٣ -( یابیان المركز المالي صافي أصول سلبُیظهر 
ن دوالر كندي. وترد و ملی ١٤٧,٥بمبلع المالي وضع على المدى الطویل المسجلة في ال ینالموظفاألكتواریة الستحقاقات 

  .تهارصد فعالیوأكدت أنها ستقوم بتدابیر جملة من الاتخاذ حالیا باإلدارة تقوم تفاصیل تحلیلنا في تقریرنا. و 

  يرأال

 منظمةَتعرض بصورة نزیهة من جمیع النواحي الجوهریة الوضع المالي لل ٢٠١٤ عاملاالیكاو المالیة إن بیانات في رأینا، 
األداء المالي، والتدفقات النقدیة والمقارنة بین المیزانیة و  ،، وكذلك للسنة المنتهیة في ذلك التاریخ٢٠١٤دیسمبر  ٣١في 

والنظام المالي والقواعد المالیة للقطاع العام للبرنامج العادي، وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة  والمبالغ الفعلیة للصندوق العام
  .یكاولال

  

  ٢٠١٥مارس  روما،

  

 [توقیع]

  ي سكیتییري رافاییل

 رئیس دیوان المحاسبة 
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 البیانات المحاسبیةبنیة 

  العناصر التالیة:للقطاع العام  یر المحاسبیة الدولیةوفقا للمعایالیكاو التي ُأعدت وُعرضت تضمنت البیانات المالیة ل -١

دیسمبر  ٣١مقارنة في للأرقام ب ٢٠١٤دیسمبر  ٣١ فيالحساب الختامي  –المالي (البیان األول) وضع ال بیانَ  •
غیر خصوم جاریة و إلى مقسمة جاریة وغیر جاریة) والخصوم (أصول (مقسمة إلى صول ظهر األیُ  ٢٠١٣

  جاریة) وصافي األصول؛

 ٢٠١٣دیسمبر  ٣١لمقارنة في لأرقام ب ٢٠١٤دیسمبر  ٣١) للسنة المنتهیة في الثانيبیان الاألداء المالي ( بیانَ  •
 ؛سنة المالیةالفائض/العجز للیظهر 

قیمة األصول ُیظهر  ،)الثالثبیان ال( ٢٠١٤دیسمبر  ٣١المنتهیة في للفترة التغیرات في صافي األصول  بیانَ  •
مباشرة في صافي األصول دون المسجلة الخسائر ومنها لسنة المالیة في اعجز الفائض أو الالصافیة بما في ذلك 

 بیان األداء المالي.قیَّد في أن ت

 اتتدفقتظهر ال، ٢٠١٤دیسمبر  ٣١ المنتهیة فيالتدفقات النقدیة (البیان الرابع)؛ جدول التدفقات النقدیة للفترة  •
التشغیلیة واالستثمارات والتمویل یتعلق قصدا بالمعامالت ، السیولة النقدیةالخارجیة ومعادالت  اتتدفقالو الداخلیة 

 ومجامیع الخزینة في نهایة السنة المالیة.

لبرنامج العام لصندوق مقصورة على ال( ٢٠١٤) للفترة المالیة الخامسبیان المقارنة بین المیزانیة والمبالغ الفعلیة ( •
 ).العادي

ومعلومات إضافیة  يالقطاعواإلبالغ علومات عن السیاسات المحاسبیة تُتیح مالیة البیانات الممالحظات تتعلق ب •
  ").الحظات" أو "مالحظة"معلى أنها هذا التقریر یشار إلیها في (نزیه عرض تقدیم لضروریة 

  ٢٠١٤في المالي  وضعبیان ال

  األصول

في  ٢,٢( ملیون دوالر كندي ٦,٧ار مقدقلیال ب تزادحیث ن دوالر كندي و ملی ٣١٢,٦األصول بلغت  ٢٠١٤في عام  -٢
 .ملیون دوالر كندي) ٣٠٥,٩( ٢٠١٣القیمة المسجلة في عام ب) مقارنة المائة

(أكثر صول من إجمالي األ في المائة ٩٧,٦، وهو ما یمثل ملیون دوالر كندي ٣٠٥,١بلغت جاریة من أصول  تتألف -٣
غیر أصول )، و في المائة ٢,٤بزیادة ، والر كنديملیون د ٢٩٨,٠ت ، عندما كان٢٠١٣قلیال مما كان علیه في عام 

ملیون دوالر كندي، أي  ٧,٨كانت من إجمالي األصول ( في المائة ٢,٤ملیون دوالر كندي، أي  ٧,٥عادل تجاریة، 
  ).٢٠١٣من إجمالي األصول في عام في المائة  ٢,٦
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  األصول الجاریة

 ٢,٤(+ ملیون دوالر كندي ٧,١بزیادة قدرها  ٢٠١٤عام في  ملیون دوالر كندي ٣٠٥,١ بلغ مجموع األصول الجاریة -٤
، أساسا إلى السیولة النقدیة بوجه عام، تعزى الزیادةملیون دوالر كندي). و  ٢٩٨,٠( ٢٠١٣بعام مقارنة  في المائة)

الر ملیون دو ١٠,٢- االشتراكات المقررة المستحقة (أن ملیون دوالر كندي)، في حین  ٢٢,٩ (+ معادل السیولة النقدیةو 
والمستحقات ملیون دوالر كندي)  ٠,٢-( اتالمخزونو ملیون دوالر كندي)،  ٥,١- (والمستحقات والسلف كندي)، 

 ).١المالحظة ة (یمبادئ المحاسبالفي الجاریة أساس تقییم األصول یرد ملیون دوالر كندي). و  ٠,٣-خرى (األ

 السیولة النقدیة السیولة النقدیة ومعادل

بمقدار ، ملیون دوالر كندي ٢٨٨,٩الذي یبلغ مجموعه السیولة النقدیة"، معادل "السیولة النقدیة و ارتفع البند الفرعي  -٥
السیولة ، وشمل ٢٠١٣ملیون دوالر كندي في عام  ٢٦٦,٠بمبلغ ) مقارنة ,. المائة٨ملیون دوالر كندي (+  .٢٢,٩
الزیادة وأثرت . ٢٠١٤دیسمبر  ٣١األجل في البنوك والودائع قصیرة المودعة في والسیولة النقدیة المتاحة  النقدیة

ملیون دوالر كندي (في عام  ٦٢,٤حیث بلغت  في البنوك"المودعة "السیولة النقدیة في المذكورة أعاله بشكل رئیسي 
- ١في المالحظة السیولة النقدیة معادل السیولة النقدیة و عن ملیون دوالر كندي). ویرد بیان تفصیلي  ٤٠,٠: ٢٠١٣

٢ . 

 ٣١إلى غایة تأكید أرصدة الحسابات الجاریة االیكاو عالقات تجاریة مع التي ترتبط ببنا من جمیع البنوك لقد طل -٦
تباینات التي تم شرح جمیع الو بشكل صحیح في الحسابات. مقّیدة من أن أرصدة الحسابات  نا. وتحقق٢٠١٤دیسمبر 

ما یحد من عملنا في هذا وهو ة من جمیع البنوك، . وتجدر اإلشارة إلى أننا لم نتلق تأكیدات مباشر تم الكشف عنها
 .بتلقیهامن أجل السماح لنا االیكاو بذلت بصدق جهودا مضنیة المجال، رغم أن إدارة 

موقعة إلى غایة  ةمصالحعن عملیات دارة نسخة من بیانات اإلتلقینا من الناقصة فقد تأكیدات البنوك أما فیما یتعلق ب -٧
 مراجعة.ألغراض القد استخدمناها بنوك المذكورة أعاله، و بجمیع التتعلق  ٣١/١٢/٢٠١٤

  وتفویض السلطة لتشغیل الحساباتالتوقیع سلطة 

وفقا دوالر أمریكي  ١٠,٠٠٠حد  ه تم إلغاءحسابات للمكاتب المیدانیة، نالحظ أنتشغیل التفویض سلطة بفیما یتعلق  -٨
في مراجعتنا نستعرض اإلجراءات عندما نقوم بتنفیذ . وسوف ٢٠١٠أبریل  ٢٣تب بتاریخ اللمذكرة المشتركة بین المك

 المكاتب اإلقلیمیة.

 تحدیث قوائم التوقیعات المعتمدة لدى البنوك

بین قوائم التوقیعات المعتمدة التي تحتفظ طفیفة أیضا اختالفات وجدنا البنوك، المقدمة من نتیجة لمراجعتنا للتأكیدات  -٩
فإننا ال نستطیع تأكیدات، الكل وبما أنه لم ترد البنوك. وفقا لما صرحت به قیناها بها اإلدارة في المقر والقوائم التي تل

ما غیر صالحة تتلقاها قائمة متى تصبح عین. كما ینبغي اإلشارة إلى أن اإلدارة تدرك الموقِّ  بشأنالتوصل إلى استنتاج 
 ناقضات.تواصل مع البنوك من أجل حل هذه التتتصرف على وجه السرعة، و تالبنوك و من 
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 في المقر الرئیسي والمكاتب اإلقلیمیةالمتاحة  النقدیةالسیولة 

االیكاو بالدوالرات الكندیة والعمالت تحتفظ بها المتاحة التي السیولة النقدیة بلغت ، ٢٠١٤دیسمبر  ٣١في  - ١٠
 أي مشكلة.تشاف اكالمقر، دون المتاحة في لنقدیة ل امباشر  ا. وقد أجرینا عدآالف دوالر كندي 5األجنبیة، حوالي 

 الدول األعضاءعلى  مستحقةالاالشتراكات المقررة 

 :الدول األعضاء منالمستحقة على االشتراكات المقررة تتكون  - ١١

بنسبة أي ، ٢٠١٣ملیون دوالر كندي في عام  ١٣,٦و ،٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ٣,٥( جاریةأ) 
مقارنة بعام  ٢٠١٤الدول األعضاء في عام اكات اشتر ما یدل على زیادة في مدفوعات وهو ، في المائة ٧٥

  ؛)٢٠١٣

زیادة أي ، ٢٠١٣ملیون دوالر كندي في عام  ٣,١، ٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ٣,٧( جاریة غیرب) 
األجل بمعدل فائدة كما ورد  ةطویلاالشتراكات ، وذلك بسبب خصم على ٢٠١٣من عام  في المائة  ٢١ بنسبة
 .)٢- ٢المالحظة في 

ن أي تكشف مراجعتنا ولم بالنسبة إلى خصم المستحقات مكان في االیكاو عین النا بتحلیل اإلجراءات في قمو  - ١٢
، قمنا بتقییم ما إذا كانت التي قدمها دیوان المحاسبة الفرنسي ٢٠١٣/٢توصیة المن أجل متابعة و . مشكالت كبیرة

تحلیلنا یكشف دارة في جدول المتابعة، ولم اإلتي أعلنتها مستحقات تتماشى مع تلك الالالمتخذة من أجل استرداد  اإلجراءات
  .شواغل كبیرةعن أي 

 واألصول الجاریة األخرىسلف والالمستحقات 

ملیون دوالر كندي في عام  ١٥,٠، ٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ٩,٩( جاریة من تتكون المستحقات والسلف - ١٣
ملیون دوالر كندي  ٠,٤و، ٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ٠,٥( جاریةر غیب) في المائة ومن  34ناقص - ، ٢٠١٣

من إجمالي األصول  في المائة ٣,٢الجاریة منها مثل وت). ٢٠١٣في المائة في  ١١، باإلضافة إلى حوالي ٢٠١٣في عام 
للموظفین سلف مالحظات، المن  ٣-٢المالحظة . وهي تمثل، كما جاء في ٢٠١٣المائة في في  ٥,٠ مقارنة بنحو

 تحقات من وكاالت األمم المتحدة.ومس

األصول وتكشف  ".أخرىملیون دوالر كندي في حساب األصول والخصوم الختامي تحت عنوان " ٢,٠یظهر مبلغ  - ١٤
 ٢٠١٣عام بفي المائة) مقارنة  ١٤,٥- ملیون دوالر كندي ( ٠،٣انخفاض بنسبة عن  ٢٠١٤الجاریة األخرى في عام 

  .٣-٢ مالحظةالهذه القیم في عن  اتفصیلی ابیاندارة أوردت اإلملیون دوالر كندي). و  ٢,٤(
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 المخزونات

بقیمة والمعفاة من الرسوم الجمركیة المطبوعات والهدایا التذكاریة بالمتعلقة تم قید المواد واإلمدادات ، ٢٠١٤في عام  - ١٥
المائة)، مقارنة في  ٢٠,٥ -ملیون دوالر كندي ( ٠,٢ملیون دوالر كندي، وذلك بانخفاض قدره  ٠,٩صافیة قدرها 

 .٤- ٢مالحظة الد تفاصیل المخزونات في . وترِ ٢٠١٣ملیون دوالر كندي عام  ١،١  صافي قیمةب

وقمنا بالفحص المادي للمخزون على عینة من العام السابق. بقوائم ها ا، وقارنوراجعناها األصولقوائم حصلنا على  - ١٦
تأثیر على الحسابات في الموعد من شأنها أن یكون لها كبیرة، أي مشاكل  اكتشافلم یتم . و مخزوناتالالمسجلة في المواد 

صحیح التقییم الأو في بنود تحركات بعض القید الدقة في تتعلق بمشكلة بسیطة اكتشفنا  بید أننا). ٣١/١٢/٢٠١٤النهائي (
  أصغر.أخرى النقل من مساحة أكبر إلى قید لقیم ذات الصلة. ونعترف بأن المستودع كان ل

  ١رقم االقتراح 

المخزون إیالء المقبلة من المالیة، نقترح في عملیة التحقق بیانات في الود المقیدة كمخزون من أجل زیادة دقة البن - ١٧
 .هاشطبینبغي المخزون التي لبنود ، ال سیما بنوداهتمام إلى القیمة العادلة لل

  قتراح وتعلیقات األمین العاما

 یقبل االقتراح 

 األصول غیر الجاریة

بمقدار انخفاضا  تسجلحیث  ؛٢٠١٤دیسمبر  ٣١في ملیون دوالر كندي  ٧,٥جمالي األصول غیر الجاریة بلغ إ  - ١٨

س اأسویرد  ملیون دوالر كندي ٧,٨بلغت ، عندما ٢٠١٣عام بفي المائة) مقارنة  ٣,٨ - ملیون دوالر كندي ( ٠,٣

 .)١ة مالحظالتقییم األصول غیر الجاریة في السیاسات المحاسبیة (

في المائة من  ٣٣,٥ملیون دوالر كندي وتمثل  ٢,٥والمعدات" التي تبلغ منشآت أ) "الممتلكات والمن عنوان لا ألفیت - ١٩

في المائة من  ٤٢تمثل  ، وكانتملیون دوالر كندي ٣,٣بلغت  ٢٠١٣إجمالي األصول غیر الجاریة (في عام 

 ٣,٧التي تبلغ من الدول األعضاء"، اء األدالمستحقة المقررة ب) "االشتراكات و إجمالي األصول غیر الجاریة)، 

ج) و )، ١١في المائة من األصول غیر الجاریة، كما هو موضح في الفقرة  ٥٠ملیون دوالر كندي (حوالي 

 ٠,٨) ود) "األصول غیر المادیة" التي تبلغ ١٣ملیون دوالر كندي (انظر الفقرة  ٠,٥" بقیمة المستحقات والسلف"

في المائة من إجمالي  ٠,٣في المائة من إجمالي األصول غیر الجاریة ونسبة  ١١حوالي أي ملیون دوالر كندي، 

غیر األصول في المائة من إجمالي  ١٣,٤، أي ما یعادل ٢٠١٣في عام  ملیون دوالر كندي ١١وزن األصول (

 التقریر على التوالي. من ٦- ٢، و٢-٢، و٥-٢ اتمالحظاللعناوین المذكورة في لح یوضیرد تجاریة). و ال
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 الممتلكات والمنشآت والمعدات

 ٣١ملیون دوالر كندي، وهي القیمة الصافیة في  ٢,٥ مقدارها قیمة والمعدات" المنشآتعنوان "الممتلكات و أظهر ال - ٢٠

ملیون دوالر كندي)، ومعدات تكنولوجیا  ٠,٠٦"األثاث والتجهیزات" (المرسملة من تكلفة من ال ٢٠١٤دیسمبر 

ملیون دوالر  ٠,٢سیارات (والملیون دوالر كندي)،  ٠,٤( وتجهیزات المكاتبر كندي)، ملیون دوال ٠,٩المعلومات (

ملیون دوالر  ٠,٧الممتلكات المستأجرة ( علىالمدخلة تحسینات الو  ،ملیون دوالر كندي) ٠,٢( واآللیات كندي)،

ملیون دوالر كندي  ١,٢ انخفاض القیمة ملیون دوالر كندي وبلغ ٠,٤خالل العام االقتناء كندي). وبلغت عملیات 

في أوردت اإلدارة وصفا مخصصة في بیان األداء المالي. و الحسابات الهذه القیمة األخیرة في العثور على ویمكن 

 .٥-٢مالحظة ال

  إدارة األصول الثابتة

الداخلیة، )، نحن نعتمد على عمل مكتب التقییم والمراجعة ١٠٠" (انظر الفقرة ةالداخلیمراجعة كما ورد في "تقییم ال - ٢١

إطار ، بأن ٢٠١٤في مارس  ة"مراقبة األصول الثابتة/المخزون" الصادر لـ  ذلك المكتب استنادا إلى مراجعةنقر هنا، و 

مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة، من بین مالحظات أخرى،  أوصىوقد مزید من التحسینات. إلى حتاج یإدارة األصول 

منذ االیكاو في أنه لم یتم إجراء أي جرد ما بشامل دون مزید من التأخیر، مادي ) ینبغي إجراء جرد ‘١’ما یلي: ب

إلجراءات تنفیذ عملیات االمتثال بصورة تامة ) یجب ‘٣’بانتظام. للبنود رصد الحالة المادیة ینبغي ) ‘٢’. ٢٠٠٥

لحفاظ لكافیة  كون هناك ضوابطت) ینبغي أن ‘٥’حتاج إلى تحسین. تاألصول قید دقة  )‘٤’الشطب والمصالحات؛ 

 ونمراجعالراجعة الحسابات التي یقوم بها مكتب تقییم البرامج و فإن عملیات ملمنظمة. وعالوة على ذلك، اعلى أصول 

 إدارة األصول.فیما یتعلق ببعض نقاط الضعف في المكاتب اإلقلیمیة عن كشفت  ونن السابقو الخارجی

مبادئ توجیهیة جدیدة بشأن إدارة ن على علم بأن هناك حنو  ،مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة توصیات نؤید - ٢٢

رصد في الوقت المناسب التطبیق الفعال ن. ولذلك، فإننا ستدخل حیز النفاذ عما قریبوالمعدات سمنشآت الممتلكات وال

 جدید إلدارة األصول.اللنظام لوفقا وضع صول والالمتعلقة باأللإلجراءات 

 األصول غیر المادیة

ملیون دوالر كندي  ٠,٣بنحو  انخفضت، حیث ٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ٠,٨یر المادیة األصول غبلغت  - ٢٣
ذلك أساسا إلى انخفاض قیمة عود وی، ملیون دوالر كندي) ١,١( ٢٠١٣قیمة عام بالمقارنة  في المائة) ٢٢،٦-(

یمكن و  ،٢٠١٤خالل یرة كبوحجز ولم تتم الموافقة على عملیات شراء ملیون دوالر كندي)؛  ٠،٢( المشتراةالبرمجیات 
  .٦-٢مالحظة رد التوزیع في الفي بیان األداء المالي. ویبانخفاض القیمة هذه القیم المتعلقة العثور على 
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  الخصوم

في  ١١,١ملیون دوالر كندي ( ٤٠,٣بزیادة قدرها  أي، ٢٠١٤في  ملیون دوالر كندي ٤٠٥,٠الخصوم مجموع بلغ  - ٢٤
  وتتكون الخصوم من:ملیون دوالر كندي).  ٣٦٤,٦( ٢٠١٣سجلة في عام القیمة المبالمائة) مقارنة 

كانت ( خصومفي المائة من مجموع ال ٦٣,٦ما یمثل بملیون دوالر كندي،  ٢٥٧,٤التي تبلغ  الجاریةخصوم الأ) 
  ملیون دوالر كندي)،  ٢٦١,٥مجموعها حیث بلغ في المائة،  ٧١,٧نسبة  ٢٠١٣في عام تمثل 
 األكتواریةفقط من الخصوم حیث تتكون ملیون دوالر كندي،  ١٤٧,٥عادل ت التي، جاریةغیر الالخصوم وب) 

في كانت الخصوم غیر الجاریة ( خصومفي المائة من مجموع ال ٣٦,٤ما یمثل باستحقاقات الموظفین، بالمتعلقة 
  ملیون دوالر كندي). ١٠٣,٠بلغ مجموعها حیث في المائة،  ٢٨,٣تمثل حوالي  ٢٠١٣عام 

  الجاریةوم خصال

ملیون دوالر  ٤,١انخفاض طفیف من ب، ٢٠١٤في عام  ملیون دوالر كندي ٢٥٧,٤الجاریة خصوم بلغ مجموع ال - ٢٥
  :ملیون دوالر كندي)، وتتكون من ٢٦١,٥( ٢٠١٣بعام في المائة) مقارنة  ١،٦- كندي (

ون دوالر ملی ٢٢٩,١( ٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ٢٢٧,٧ " یبلغ مجموعها إیرادات مسبقة "  ) أ
خصوم في المائة من ال ٨٨ما یمثل حوالي بفي المائة،  ٠,٦- بنسبة منخفضًة )، ٢٠١٣كندي في عام 

ي فنتتكون أساسا من التبرعات لمشاریع التعاون الالتي ، خصوممجموع المن في المائة  ٥٦,٢والجاریة 
في السیاسات  سبقةاإلیرادات المقییم ویِرد أساس ت). ٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ٢١٦,٤(

 .٨-٢مالحظة الهذه القیم في لمكونات  الیفصقدمت اإلدارة ت). و ١مالحظة الالمحاسبیة الرئیسیة (

 ٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ٢٢،٣جلت بمبلغ وااللتزامات المستحقة"، سُ الدائنة حسابات ال"  ) ب
في  ٨,٧ة)، وهو ما یمثل في المائ ١٥,٣، بانخفاض نسبته ٢٠١٣ملیون دوالر كندي في عام  ٢٦,٣(

  .٩- ٢مالحظة الوصفا في اإلدارة الجاریة. وتقدم خصوم المائة من ال

ملیون دوالر كندي (+  ١,٣ملیون دوالر كندي بزیادة قدرها  ٦,٠بمبلغ "استحقاقات الموظفین"، سجلت   ) ج
المحددة أدناه  یرجى الرجوع إلى الفقرةو ملیون دوالر كندي).  ٤,٧( ٢٠١٣بعام في المائة) مقارنة  ٢٨,٥

 .لالطالع على مزید من االعتبارات

في المائة  ٠,٤ملیون دوالر كندي وتمثل  ١,٤التي تبلغ " موّردة الخدمات/أرصدة للحكومات المتعاقدة"  ) د
  ).٢٠١٣في عام علیه  ت(كما كانخصوم من مجموع ال
  األحكام وااللتزامات القانونیة

ألمین العام لمحة عامة عن جمیع المنازعات لو لفرع المالیة رجیة یقدم مكتب الشؤون القانونیة والعالقات الخا - ٢٦

 المجلس االستشاري المشترك للطعونمنازعات القائمة لدى جمیع البفیما یتعلق أ) المرفوعة على االیكاو القانونیة 

هذه الحالة األخیرة،  ، فياالیكاوأن اإلشارة إلى جدر تع التعاون الفني. و مشاریب) ، و والمحكمة اإلداریة لألمم المتحدة

في اتفاقات المشاریع  تكسب أیضا هاتها من الوالیة القضائیة إلى أقصى حد ممكن، ولكنؤكد لیس فقط حصانَ ت

استیعاب أي التزامات مالیة قد تنشأ عن تتعهد "بالحكومات المعنیة بمشاریع التعاون الفني كون من  ةإضافی اتضمان

 ).٢- ٦ مالحظةراجع المثل هذه المطالبات "(
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المجلس االستشاري یتعلق الدعاوى القائمة لدى مالحظة، المن  ٢- ٦في الحسابات، كما ورد في الفقرة وضع بند تم و   -٢٧

  .المشترك للطعون

  للمنازعاتالمحتمل باألثر  إبالغ األمین العام

والمحكمة اإلداریة  ونالمجلس االستشاري المشترك للطععالقة لدى اللقضایا ابتتعلق التي عامة اللمحة الالحظنا أن  - ٢٨

، وفي نهایة المطاف األمین العام، فرع المالیةفي جمیع الحاالت تزود (انظر النقطة أ) أعاله) ال لألمم المتحدة 

  .للمنازعة األثر المالي المحتملمنازعة ومن ثم بالبالمبلغ موضوع 

 ٢االقتراح رقم  •

) ‘١’ تتضمنوثیقة داخلیة المالیة في نهایة العام، بیانات ألمین العام، في سیاق إعداد الل اإلدارةُ أن تقدم  نقترح - ٢٩

‘) ٢’لألمم المتحدة، ووالمحكمة اإلداریة  المجلس االستشاري المشترك للطعونلدى القائمة  منازعاتإحصاءات عن ال

  مالیة.ؤثر على البیانات الیتقییم ما إذا كان الوضع سمن أجل لمبالغ الفعلیة حسابا مفصال لإلى أقصى حد ممكن، 

 

  وتعلیقات األمین العام حاقترا

  .االقتراح مقبول

 مالیةئر خسافي تراكم السبب تقد ی

ن یترتب عما و  المجلس االستشاري المشترك للطعونعالقة لدى الالمنازعات شفافیة عن تراكم أعَلَمتنا اإلدارة بكل  - ٣٠
نه على الرغم من النجاح حیث إرب السابقة، التجا استنادا إلى لألمم المتحدةالمحكمة اإلداریة أمام ذلك من مخاطر 

ویجري حالیا إعداد . للدعوىطول المفرط البسبب على االیكاو في االستئناف، یمكن أن تطبق غرامة مالیة رمزیة 
  .تحلیل إحصائي لمتوسط التأخیر

 ١التوصیة رقم  •

 ري المشترك للطعونالمجلس االستشاإلى األعمال المتأخرة في عملیات الطعن المطروحة أمام بالنظر  - ٣١

داخلي لإلجراءات الحالیة في استعراض بدء بالدارة اإل نوصيفإننا أعاله، االعتبارات المذكورة ثیر توالمحكمة اإلداریة 

  .الموارد، مع االحترام الكامل النظام اإلداري للموظفینمن قدرات للو 

 

  اقتراح وتعلیقات األمین العام

 .التوصیةتُقبل 
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 یةغیر الجار خصوم ال

فقد بلغت (انظر الفقرة المخصصة أدناه)؛ فقط استحقاقات الموظفین" بمجموع الخصوم غیر الجاریة " یرتبط - ٣٢
بعام في المائة) مقارنة  ٤٣،٢ملیون دوالر كندي (+ ٤٤,٥قدرها  بزیادة  ٢٠١٤في عام  ملیون دوالر كندي ١٤٧,٥
انخفاض معدل الخصم في التقییم بأساسا فسَّر تُ ، بوجه عامهذه الزیادة، و ملیون دوالر كندي).  ١٠٣،٠( ٢٠١٣

. وعالوة على ذلك، ١٠- ٢المالحظة أساس تقییم الخصوم غیر الجاریة في یرد لاللتزامات طویلة األجل. و  األكتواري
مالحظة الفي الواردة االفتراضات اتجاهات عن حساسیة المحاسبیة الدولیة للقطاع العام كشفت اإلدارة لمعاییر لوفقا 

٢- ١٠-٢. 

  استحقاقات الموظفین

ملیون دوالر كندي وتحت  ٦,٠مبلغ بالمالیة تحت بند "الخصوم الجاریة" بیانات استحقاقات الموظفین في ال ردت - ٣٣
  ملیون دوالر كندي، على النحو الموجز في الجدول أدناه. ١٤٧,٥بقیمة إجمالیة قدرها "الخصوم غیر الجاریة"، 

  ١٣- ٢٠١٤لتباین ا  السنة (ملیون دوالر كندي)  الخصوم
ملیون دوالر   ٢٠١٣  ٢٠١٤

  كندي
  النسبة المئویة

 % ٢٧,٧  ١,٣  ٤,٧ ٦,٠  الجاریة

   %٤٣,٢  ٤٤,٥  ١٠٣,٠  ١٤٧,٥  غیر الجاریة
  %   ٤٢,٥  ٤٥,٨  ١٠٧,٧  ١٥٣,٥  المجموع

          التكوین
خطة ما بعد التقاعد (التأمین الصحي 

  بعد انتهاء الخدمة)
٤٨,١  ٤٢,٢  ٨٧,٧  ١٢٩,٩  %  

  % ١١,٧  ٠,٩  ٧,٧  ٨,٦  العطلة السنویة –الخدمة  نهایة
استحقاقات العودة إلى  –انتهاء الخدمة 

  الوطن
٢٠,٦  ٢,٢  ١٠,٧  ١٢,٩ %  

استحقاقات أخرى للموظفین خاصة 
  بالخبراء الدولیین

٣١,٣  ٠,٥  ١,٦  ٢,١ %  

      ١٠٧,٧  ١٥٣,٥  المجموع
  

أساس . ویرد ١٠-٢المالحظة ، في نب عملیات الكشف إلى جاالزیادة اإلجمالیة لهذه االلتزامات، تفسر اإلدارُة  - ٣٤
 .)٣٣- ٣١، الفقرات ١مالحظة التقییم الخصوم غیر الجاریة في السیاسات المحاسبیة (

 والمنح والعطل بالتأمین الصحي بعد انتهاء الخدمةالمتعلقة االستحقاقات الخصوم غیر الجاریة الناتجة عن 

في  ٤٣ملیون دوالر كندي (حوالي  ٤٤,٥خصوم غیر الجاریة بنسبة زادت الفقد كما ورد في الجدول أعاله،  - ٣٥
 ٢٠١٤في في المائة  ٢,٤٠التغیر في سعر الخصم (ال سیما ، أكتواریةالزیادة أساسا إلى خسائر وتعزى هذه المائة). 

في  ١,١٦٣: ١,٠٠(الدوالر األمریكي والدوالر الكندي سعر الصرف بین اختالف )، و ٢٠١٣في في المائة   ٣,٣٠و
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عن كشفت اإلدارة معاییر المحاسبیة الدولیة، من ال ٢٥للمعیار  امتثاالو ). ٢٠١٣ في ١,٠٦٧: ١,٠٠، وكان ٢٠١٤
 مالحظات.المن  ٢- ١٠-٢سعر الخصم في الفقرة بشأن تحلیل حساسیة إجراء 

 إلىبیانات المالیة، في الالواردة ملیون دوالر كندي،  ١٤٧,٥التي تعادل  ،احتساب قیمة الخصوم غیر الجاریةیستند  - ٣٦
في الحساب الخبیر الخصوم هذه وقد قام بحساب . ٣- ١٠- ٢مالحظة الاإلدارة في ها التي ذكرت األكتواریةفتراضات اال

  .االیكاوه تالذي اختار  AON Hewit" هیویت"آوون  األكتواري

  األكتواریةالخصوم االیكاو تتأثر كثیرا بصافي أصول ل السلبیةقیمة ال

في المائة من إجمالي  ٣٦مثل نحو ی ذيملیون دوالر كندي)، ال ١٤٧,٥( األكتواریةهذه الخصوم ر لالمبلغ الكبی - ٣٧
من مراجعتنا على  اجزءركزنا ، ولهذا السبب االیكاوملیون دوالر كندي)، له تأثیر على صافي أصول  ٤٠٥,٠الخصوم (

 قیم واستحقاقات الموظفین ومصداقیتها.ة صح

ملیون دوالر كندي،  ٤٤,٥ كر أعاله، بنحو، كما ذُ الذي ارتفعسجل على الحسابات، المبلغ المولكي نتأكد من  - ٣٨
العامین في الحساب األكتواري من أي تكلفة إضافیة، مجموعة من الخبراء أن تتحمل االیكاو ، دون مراجعتنالفریق أضفنا 

 االستحقاقات االجتماعیة.ذوي الخبرة في 

كانت ، في حال نا في المراجعةواستراتیجیات األكتواریةالخصوم جعة حسابات في مجال مرا نامنهجیاتتم اإلبالغ عن  - ٣٩
 ،مراجعي الحسابات الخارجیینالمعني باألمم المتحدة لوكالة من وكاالت األمم المتحدة صافي أصول سلبیة، أمام فریق 

للقطاع لمعاییر المحاسبیة الدولیة امن  ٢٥المعیار "استحقاقات الموظفین: تأثیر ضوَعْي مو اضطلعنا بدور المیَّسرین لحیث 
 ".لمراجعة الحساباتالخاضعة فحص خبیر الجهة و" على صافي األصول"العام 

 قیمة الخصوم صحیحة إلى حد كبیر وفقا الفتراضات االیكاو

ا تهمعقولیمن یتحقق فراجع الحسابات الخارجي مُ أما . وحدها اإلدارةعلى عاتق  األكتواریةاختیار االفتراضات یقع  - ٤٠
. والجدیر صادق علیهاومع السنوات السابقة، ویللقطاع العام المعاییر المحاسبیة الدولیة من  ٢٥المعیار واتساقها مع 

 الفرنسي.أال وهو دیوان المحاسبة علیها المراجع الخارجي السابق، صادق بالذكر أن افتراضات السنوات السابقة 

األصول مع وفق نوقشت و  ٢٠١٤بعام راضات الرئیسیة المتعلقة الفتللي أوّ  استعراضٍ ب نا األكتواريقام خبیر و  - ٤١
وقت المراجعة في لدى االیكاو البیانات المتوفرة و تتماشى مع االتجاهات ومعدالت النمو االقتصادي وبما یتفق ؛ وهي اإلدارة

 علیها.قد صادقنا التي قمنا بها، و 

 AON Hewit" هیویتأعدها الخبیر "أوون التقییمات التي وإلجراء مراجعتهم، قام خبراؤنا االكتواریین بإعادة حساب  - ٤٢
أیضا تحلیال متعمقا لجمیع ؛ وأجروا ، واإلجازة السنویة ومنحة العودة إلى الوطنبالتأمین الصحي بعد انتهاء الخدمةالمتعلقة 

دارة وفرت اإل. و ن""آوو  ستخدمهایوالخوارزمیات التي تها استعراض معقولیأجل واالفتراضات من  األكتواریةالتقییمات 
 .ینالكتواریلخبرائنا ا ینالتعاون والمساعدة الكاملؤها وخبرا

أن المبالغ المسجلة في الحسابات صحیحة إلى حد كبیر. ومع ذلك، وبصرف النظر ین االكتواریئنا كشف عمل خبراو   - ٤٣
عام، قد یكون من المالئم، في  كل المراجعةصادیة التي تحتاج إلى قتعن االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالتغیرات اال

ت أو ما إذا كانحصیفة من أجل تقییم ما إذا كانت  بعض االفتراضات األخرى وبعض البیاناتإعادة النظر في المستقبل، 
 .األكتواریةإلى مراجعة وفقا للممارسات تحتاج 
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 ٣االقتراح رقم 

 .مزید من المراجعةفي حاجة إلى الفتراضات بعض ا تإذا كان ٢٠١٥دارة أن تستعرض في نهایة عام على اإلنقترح   - ٤٤

 

  تعلیقات األمین العامو اقتراح 

قبل غلق حسابات نهایة السنة في  (AON)"آوون" دارة هذا االقتراح. وسیتم استعراض االفتراضات ومناقشتها مع اإلتقبل 
٢٠١٥. 

  

  ممكنةغیر في منظومة األمم المتحدة  رناتاالمق التمویل:الخصوم ونقص 

في أي من االفتراضات توخي االتساق ، في إطار منظومة األمم المتحدة، لیس من الممكن دائما لى أنهنشدد ع - ٤٥
ها التي تمیزها خصائصإلى أن لكل وكالة هذا یعزى انتهاء الخدمة. و بعد الصحي بالتأمین الرئیسیة المستخدمة فیما یتعلق 

موقع (عدد الموظفین الالعائلیة وغیرها)، و بدالت لوظیفي والوالتقدم ا جور(األوتشكیلتهم ، مثل عدد الموظفین عن غیرها
 المرض والوفیات.التنبؤات المتعلقة بحاالت المنتشرین في المكاتب المیدانیة)، التي لها تأثیرات على 

المعاییر المحاسبیة من  ٢٥المعیار سعر الخصم في إلى  اال لبس فیهمحددة أي إشارة  غیاب ظلندرك أنه في و  - ٤٦
لحاالت المتعلقة بالنسبة لإلى منحنیات عائد مختلفة (شیر وكاالت تالالعدید من فإن منظومة األمم المتحدة، في ، الدولیة

)، وبالتالي من الصعب إجراء مقارنة مباشرة للوضع متعاملون مختلفون، التي وضعها المصنفة "أ أ" سندات الشركاتب
على سبیل المثال، في و تابعة لمنظومة األمم المتحدة. الخرى األت وكاالالمع خصوم  االیكاو األكتواریةالحالي لخصوم 

ملیون دوالر كندي)  ١٣٠,٠الصحي بعد انتهاء الخدمة (المتعلقة بالتأمین حكام ساهمت األ، ٢٠١٤عام لنهایة السنة المالیة 
نقص أیضا مقارنة  ال یمكن ملیون دوالر كندي)، وبالتالي، ٩٢,٣- صافي األصول (القیمة السلبیة لتحدید في بشكل كبیر 

  .وكاالت األمم المتحدةفي التمویل 

خرى، كما هو األوكاالت خصوم المع  االیكاو األكتواریةمقارنة مباشرة لخصوم إجراء لیس من الممكن بما أنه  -٤٧

یكاو بین نقص تمویل اال ةإلى أنه من الصعب إجراء تحلیل مقارن مباشر  انتباه المجلس نسترعينود أن مذكور أعاله، 

  .األخرى وكاالت األمم المتحدة ونقص تمویل

 التمویل نقصلى رد اإلدارة المتأني ع

لجنة الصحة والتأمین على لقد أوصت في الواقع، و بعض التدابیر العالجیة. بدراسة  قر بأن المنظمة تقوم حالیانإننا  - ٤٨

خطة االیكاو بعض التغییرات على دخال في إاألمین العام بأن ینظر  الرابع افي اجتماعه التابعة لالیكاوالحیاة 

للمجلس، التي تبین  204إلى الدورة  C-WP/14246عمل القدم األمین العام ورقة و  ؛٢٠١٥الطبیة لعام ستحقاقات الل

الصحي بعد انتهاء الخدمة التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة وتوضیح الخیارات الممكنة لتمویل لتأمین الوضع المالي ل

 .االیكاوفي 
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الصحي بعد التأمین قضیة الحنكة التي تحلت بها اإلدارة في ردها وشفافیتها في اإلقرار للمجلس بوهذا یدل على  - ٤٩

 وتعرض. C204.WP.14246.ORAL.FIC.EN وثیقةفي الاإلدارة  االتي قدمتهانتهاء الخدمة. وأقرت اللجنة المالیة المعلومات 

  أیضا نقطتین هامتین: هذه الورقةُ 

  وكاالت أخرى؛خططت لها ال أو االتي اعتمدتهلحلول لإجراء مسح القاضي  ب قرارالأ)   

 الصحي بعد انتهاء الخدمة.بالتأمین ب) المشاركة في الفریق العامل المعني   

الصحي بعد مخصص معني بالتأمین قرار المشاركة، في إطار األمم المتحدة، في فریق عامل بالوثیقة و بنرحب  -٥٠

  انتهاء الخدمة.

  لحد من ذلكلتي یمكنها ا" العوامل"ااستكشاف تمویل في االیكاو: ال نقص

الصحي بعد للتأمین  األكتواریةالخصوم من الموظفین أساسا االلتزامات المتعلقة باستحقاقات تمویل جم نقص نی -٥١

  الشكل أدناه.مثلما یتبین من ، ٢٠١٠اتجاه متزاید منذ عام یحدث ذلك بانتهاء الخدمة، و 

  C-WP/14246 of 19.12.2014املصدر: ورقة العمل 

التوسع على زید من متنحو إلى لمدفوعات فإن االتي وضعتها اإلدارة،  األكتواریةلتوقعات لوعالوة على ذلك، وفقا  - ٥٢

االتجاهات االقتصادیة بتأثر تقادمة، كما هو مبین أدناه، على الرغم من أن االتجاهات قد مدى السنوات الخمسین ال

 .التي ال یمكن التنبؤ بهاواألحداث 

 
  C-WP/14246 of 19.12.2014املصدر: ورقة العمل 

صحي بعد انتهاء الخدمة (ملیون دوالر كندي)تطور التأمین ال  

٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

١٣٠ ٨٨ ٧٣ ٦٣ ٦٦ 
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تمویل االلتزامات، وبالتالي ل" لعوام" ة؛ نالحظ أن هناك أساسا خمسضروریةفي رأینا، التدابیر العالجیة  - ٥٣
  لتعویض األصول الصافیة السلبیة.

 

  عواملفئة ال
  جهة االختصاص بالقرار  جهة المبادرةال

 تمویل الخصوم عوامل

  المجلس  الدول األعضاء اشتراكات زیادة مستوى) ١

زیادة مستوى المدخرات الداخلیة، من خالل ) ٢
الموظفین تتصل بمحددة  تخفیض نفقات

  تمویل؛تحویلها إلى وسیلة والعملیات، و 

  المجلس  اإلدارة
یخضع للسلطة المیزانیة  اتالتصرف في ادخار 

- ٦بمقتضى القاعدة لمجلس والجمعیة یة للتقدیر 
 .من النظام المالي ٢

زیادة مستوى اإلیرادات األخرى من المیزانیة ) ٣
  العادیة

  المجلس  اإلدارة
لى تحویل موافقة المجلس ع إلىتحتاج المنظمة 

الصحي بعد التأمین العائدات اإلضافیة لتمویل 
  انتهاء الخدمة.

    دارة الخصوم:عوامل إ
زیادة اشتراكات الموظفین في نظام التأمین ) ٤

  .الصحي
األمین العام بناء على توصیة لجنة التأمین   اإلدارة

 والحیاة. ةالصحعلى 

) خفض مستوى الفوائد التي یكفلها نظام التأمین ٥
  الصحي الحالي.

األمین العام بناء على توصیة لجنة التأمین   اإلدارة
 والحیاة.على الصحة 

 ٢التوصیة رقم  •

األول ال لعامل في حین أن او : في هذه العوامل مجلسینظر الهناك حاجة إلى تدابیر عالجیة، یمكن أن نظرا ألن  - ٥٤
مع خرى األعوامل ال بتناولجزء من اختصاصها، اإلدارة، كنوصي فإننا في نطاق اختصاص اإلدارة، بالكامل یدخل 

  المجلس.

  اقتراح وتعلیقات األمین العام
 ٢٠٥خدمة في الدورة خصوم التأمین الصحي بعد انتهاء التمویل قوم فرع المالیة بتقدیم خیارات . سیبلت التوصیةقُ 

 للمجلس.

  "العوامل"كافة لالشامل فهم ال التمویل في االیكاو: نقص

عنها ولد ت" قد تعوامل فرعیةعدة "شكل نفذ في مذكورة في الفقرة السابقة یمكن، بطبیعة الحال، أن تُ " العوامللا" - ٥٥
وقد یكون على الحد من نقص التمویل.  اختلف في قدرتهتقد ها بعضفإن مجموعات مختلفة من الحلول الممكنة. ومع ذلك، 

التي ال یمكن ستحقاقات لحقوق المخولة وبعض اال. وعالوة على ذلك، هناك بعض اعلیهبعضها اآلخر تأثیر مختلف ل
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وكاالت األمم المتحدة حتى عما هي علیه في  هذه الحقوق واالستحقاقاتقد تختلف و  ،استخدامها للحد من نقص التمویل
  األخرى.

 ٤االقتراح رقم  •

عوامل من ال مجموعةتحدد بصورة شاملة أن تدابیر عالجیة، بما أن هناك حاجة التخاذ اإلدارة، على نقترح  - ٥٦
  .للحد من نقص التمویل على المدى الطویل من بینها كثر مالءمةاأل تحدیدما، من أجل الفرعیة مقدَّ عوامل وال

  

  قتراح وتعلیقات األمین العاما

  .الصحي بعد انتهاء الخدمة مویل التأمین. ستقوم اإلدارة بتحدید المتغیرات التي تؤثر على تاالقتراح قبلیُ 

 المالیة؟ ت السالمةتأثر هل : االیكاوي التمویل ف نقص

إال أن بطبیعة الحال مسألة مثیرة للقلق، یشكل المالیة لالیكاو بالبیانات هذا الوضع فیما یتعلق على الرغم من أن  - ٥٧
 تقدیم المساعدةه من المفید نرى أن . ومع ذلك،ال تتأثر مباشرة ،القصیرالمباشر و  یینالمدالسالمة المالیة لالیكاو، على 

، كاملة استعراض أكتواریةدراسة إجراء " الممكنة، من خالل عواملتم تحدید جمیع "البمجرد أن یفي السنوات المقبلة، لإلدارة 
، في السیناریو على المدى تتأثرالمالیة لالیكاو قد سالمة ما إذا كانت الن مسألة الجواب، والحلول الممكنة، عقد تأتي ب
 .الصحيأحكام نظام التأمین بالطویل، 

  ٣التوصیة رقم 

االیكاو المالیة تتعرض سالمة كاملة، لتقییم متى یمكن أن  استعرض أكتواریةدراسة بإجراء اإلدارة بمساعدة  نوصي - ٥٨
الكاملة  األكتواریةل الدراسة جعینبغي و للخطر، في سیناریو المدى الطویل، من خالل أحكام نظام التأمین الصحي. 

  المیزانیة الجدیدة. إقرار بدء عملیةمتاحة للمجلس قبل 

  تعلیقات األمین العامو اقتراح 

سالمة االیكاو المالیة الصحي بعد انتهاء الخدمة على التأمین تأثیر عن  أكتواریةدراسة إجراء  سنطلب. ُقبلت التوصیة 
  . على المدى الطویل

 

  لالیكاوالجوهري النشاط مخصصة دون التأثیر في تمویل  إنشاء أداة

الصادرة عن المراجعین (انظر الملحق)  ٢٠١٣/١رقم توصیة تناولنا الالمذكورة أعاله،  ناومقترحات ناتلتوصیاتبعا  - ٥٩
 تمویل" محددة من شأنوسیلة إنشاء "بعات المستقبلیة و دفمتمویل الباستباق ، الذي أوصى دیوان المحاسبة، السابقین لنا

  تزام.تحسین تمویل هذا االلاالیكاو من ن یمكعائداتها المالیة ت
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فالوضع توضیح: مزید من الورغم أننا نفهم الغرض من هذه التوصیة، إال أننا نعتقد أن الوضع الحالي یحتاج إلى  - ٦٠

الدقة ما هي  بأكبر قدر ممكن من مباشرة، وتحتاج المنظمة، في رأینا، إلى أن تعرفبصورة حالیا، المالي لالیكاو ال یتأثر، 

إنشاء "وسیلة التمویل"، ستتحمل االیكاو بأنه  مراعاةمن كذلك . وال بد السبلري بأفضل داء عملها الجوهألالتدابیر الالزمة 

 دارة أصولها.إل ارسوم

المسار األصلي یمكن أن یؤدي إنشاء صندوق تمویل قصیر األجل للتأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة إلى تحویل و  - ٦١

. في مجال الطیران المدني یكاویقوض األنشطة األساسیة لال لذياألمر الموارد االقتصادیة الالزمة إلنجاز مهمة الوكالة، ل

الكاملة، من خالل  األكتواریةالدراسة تبیِّن دما فقط  عن"وسیلة التمویل"  المتعلقة بـهذه الفرضیة النظر في في رأینا، یمكن، و 

، سب مع االیكاو على وجه الخصوصالتي تتناتدابیر ما هي أفضل الالتنبؤ ومحاكاة السیناریوهات المستقبلیة المختلفة، 

 كمبدأ توجیهي عام.بان حسالالخمسة المذكورة أعاله في العوامل  حتى مع أخذ

نتیجة "الدراسة یة تأثیرها على وكیف ٥٢الثالثة األولى المذكورة في الفقرة عوامل ي الفللنظر  انتباه المجلس نسترعي - ٦٢

للتأمین المالیة سالمة لمجلس بشأن السیناریو األنسب لضمان الل هذه الدراسة معلومات؛ وستتیح الكاملة" األكتواریة

. (انظر أیضا للمنظمةالنشاط األساسي من التأثیر على ممكن  قدر للحد إلى أقصىانتهاء الخدمة و الصحي بعد 

 .في هذا الصدد) ٢رقم توصیة ال

  من حیث التكلفة لدى االیكاو  القائمة التأمین الصحيمراجعة نظم 

تألف من حیث یمعقد،  هو نظامبعد انتهاء الخدمة في االیكاو نظام التأمین الصحي أن ن اإلشارة إلى ال بد م  - ٦٣

كیبیك، هناك في لمواطنین الكندیین والمقیمین فبالنسبة إلى اومستویات مختلفة من التغطیة والمساهمة. متعددة عناصر 

على و )، والمعروف باسم "الرعایة الطبیة". RAMQ(كیبیك" إدارة التأمین الصحي ل" ولزامي، وهالصحي العام اإلتأمین ال

لجمیع الموظفین الذین كاملة الرعایة الطبیة االیكاو االشتراكات في دفع توحكومة مقاطعة كیبیك، االیكاو أساس اتفاق بین 

  ذلك. يلدیهم الحق ف

جمیع  یغطيمن الرعایة، ال  عالٍ مستوى  رغم أنه یقدمي، ذ"الرعایة الطبیة" ال)Medicare( نظام باإلضافة إلىو   - ٦٤

العقد بمقتضى  التأمین الصحي الخاصباالیكاو التمتع  يیمكن لموظف المكفولة في منظومة األمم المتحدة،ستحقاقات اال

یوفر أیضا مستویات الذي ) ٢٠١٥منذ  (Cigna)الدولیة (سیغنا  VANBREDAشركة التأمین "فانبریدا" مع االیكاو الذي وقعته 

الوكالة و یتكفل الموظف بثلثي الحصص ، حیث االیكاویتم تقسیم تكالیف هذا التأمین بین الموظفین و و ن التغطیة. مختلفة م

یشترط في أیضا أقاربهم والمتقاعدین، و  بل یشمل، االیكاو فحسبسیغنا الموظفین العاملین في مع عقد وال یغطي الثلث. بال

  سنوات. ٥من الفعلیة في النظام استمرت أكثر وأن تكون عضویتهم  ٥٥األخیرین أن یتجاوزا سن 
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غیر الكندیین أو غیر المقیمین في  ینموظفتأمین الشركة التأمین الصحي وتتولى شركة سیغنا (فانبریدا سابقا)   - ٦٥

إطار خطة الرعایة الطبیة للیونسكو، ولكن هناك مؤمنون في حالیا المكتب اإلقلیمي في باریس موظفي . والواقع أن كیبیك

  .لدى االیكاوالطبیة ستحقاقات خطة اال متشملهالذین المهنیة الفئة ) من أعضاء ٤ا عدد قلیل (أیض

للتأمین  األكتواریةتقدیر الخصوم لیسوا مدرجین في باریس المكتب اإلقلیمي في موظفي فإن حال،  ةأیوعلى   - ٦٦

تعترض االیكاو المخاطر التي قد و الخصوم هذه خاطئ لإلى تمثیل هذا أن یؤدي  الصحي بعد انتهاء الخدمة؛ ویمكن

 ).١قتراح االلتغطیة أي خسائر أیضا بالنسبة لهؤالء الموظفین (راجع أیضا مستقبال 

بمراجعة حسابات أنشطة المنظمة  قیامكانیة مإنص على سابقا) ال تفانبریدا (سیغنا الحظنا أن أحكام العقد مع لقد   - ٦٧

مدى مالءمة النفقات التي  تحكم االیكاو فيالوة على ذلك، ال ت(عكس ما یحدث في وكاالت أخرى). وع شركة سیغنا

ستحقاقات ، ولكن دون أي إشارة إلى االفانبریداتتلقى فقط تقاریر شهریة من فهي : من فانبریدا فواتیرُتصدر بشأنها 

التي ملفات الموظفین لعشوائیة لقیام بعملیات فحص لاالیكاو ختاره تلطبیب  فرصةأي العقد وال یتیح . لمن دفعتالمدفوعة و 

 تدیرها فانبریدا.

 ٤التوصیة رقم 

   .سابقا) وذلك لمراجعة أدائهامع سیغنا (فانبریدا شروط العقد بتنقیح  وصين -٦٨

 

 تعلیقات األمین العامو اقتراح 

 بها مدیر دفع التي یقوماللحسابات مراجعة إجراء ننا من . سنقوم بإدراج أحكام في العقود المستقبلیة تمكِّ التوصیة بلتقُ 
 الخطة.

  صافي األصول
، أسفر صافي ٢٠١٤في عام فلمنظمة في نهایة العام. لدى ااألصول األصول العجَز المتراكم و صافي یضم   - ٦٩

في المائة)  ٤٣,٢ملیون دوالر كندي ( ٣٣,٧قدره تحسن بملیون دوالر كندي،  ٩٢,٣ –مقدراها قیمة سالبة عن األصول 
الرجوع إلى السالب فیرجى "صافي األصول" أما بالنسبة إلى . ٢٠١٣كندي في عام  ملیون دوالر ٥٨,٧-بمبلغ مقارنة 
 . ٣٧ الفقرة 

ال  جمیع حركات صافي األصول في مختلف البیانات والمالحظات الواردة في تقریر التشغیل المالي،یرد شرح لو  - ٧٠
 :سیما

  ).ملیون دوالر كندي ٥،٣( الفائض للفترةالذي یبین یان األداء المالي"، الثاني "ب بیانالأ)   

  .على حدة الحركات كالالذي تظهر فیه بیان التغیرات في صافي األصول" الثالث " بیانالب)   

  .عن تفاصیل تكوین االحتیاطیاتفیها اإلدارة كشف ت التي ١٢-٢ة الحظالمج)   



 

24 
 

  ٢٠١٤ فيبیان األداء المالي 

شرح من أجل على أساس ثابت  ا عنها ومعروضةمصنفة ومكشوف لمنظمةابیان إیرادات ومصروفات الأظهر هذا  - ٧١
  ملیون دوالر كندي ٥,٣فائض قدره عن أسفرت نتیجة الفترة و فائض. العجز أو الصافي 

 اإلیرادات

في المائة) مقارنة  ٨ملیون دوالر كندي (+  ١٩,٥بزیادة قدرها  ،ملیون دوالر كندي ٢٦٣,٧بلغ إجمالي اإلیرادات   - ٧٢
 :ر كندي)، وتتكون منملیون دوال ٢٤٤,١( ٢٠١٣بعام 

في المائة من  ٩,٥٢وتمثل  ٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ١٣٩,٦ع" بقیمة یر امشالاتفاقات في أ) "االشتراكات 
  ملیون دوالر كندي)؛ ١٣٢,٧( ٢٠١٣في المائة اعتبارا من عام  ٥,٢ بنسبة، مرتفعة إجمالي اإلیرادات

في المائة من إجمالي  ٣٤,١بما یمثل ، ٢٠١٤دوالر كندي في عام ملیون  ٨٩,٨التي تبلغ المقررة"،  نصبةب) "األ
  ؛٢٠١٣ملیون دوالر كندي في  ٨٣,١بمبلغ في المائة مقارنة  ٨,٠بزیادة أي اإلیرادات، 

في المائة  ٩,٥، وتمثل ٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ١٥,٦التي بلغت إلیرادات"، األخرى المدرة لألنشطة ا"  ج) 
 ؛٢٠١٣بعام في المائة مقارنة  ٤,٤، أي بزیادة اداتمن إجمالي اإلیر 

في المائة مقارنة  ٥١,٥بزیادة أي ، ٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ١٢,٤بمجموع "مساهمات طوعیة أخرى"   د) 
 ملیون دوالر كندي)؛ ٨,٢( ٢٠١٣عام ب

بزیادة أي ، ٢٠١٤الر كندي في عام ملیون دو  ٦,٢التي بلغت معا ه) "إیرادات الرسوم اإلداریة" و"اإلیرادات األخرى" 
 ).ملیون دوالر كندي ٥,٢( ٢٠١٣عام بفي المائة مقارنة  ٢١,٣

 .٢-٣مالحظة البیان تفصیلي في وقد كشفت اإلدارة عن رئیسیة؛  إشكاال ت مراجعتنا عن أي لم تكشف  - ٧٣

 النفقات

في المائة)، مقارنة  ٤,٧ر كندي (+ ملیون دوال ١١,٥بزیادة قدرها  ملیون دوالر كندي، ٢٥٨,٤ نفقاتال إجمالي بلغ - ٧٤
 :كانت تتألف منو ملیون دوالر كندي).  ٢٤٦,٩( ٢٠١٣بعام 

 ٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ١٤٣,٣مجموعها التي بلغ "، عاملینالاستحقاقات الموظفین و رواتب "    أ)
ملیون  ١٤٠,٥( ٢٠١٣ن عام عفي المائة  ٢,٠النفقات، أي بزیادة في المائة من مجموع  ٥٥,٤تمثل 

 دوالر كندي)؛

وتمثل  ٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ٧٨,٧بلغت والمواد االستهالكیة وغیرها" التي مدادات "اإل  ب) 
ملیون دوالر كندي  ٧٤,٢بمبلغ في المائة مقارنة  ٦,١بزیادة أي ، مجموع النفقاتفي المائة من  ٣٠,٤

 ؛٢٠١٣في 
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في المائة من  ٨,٦وتمثل  ،٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ١٧,٦التشغیل العامة" بقیمة نفقات "  ج) 
 ؛٢٠١٣بعام في المائة مقارنة  ٥,٢نفقات، أي بزیادة مجموع ال

 ٢٠١٣بعام في المائة مقارنة  ١٣,٩بزیادة أي ، ٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ٩,٨بمجموع سفر"، ال"  د) 
 ملیون دوالر كندي)؛ ٨,٦(

أي ، ٢٠١٤ملیون دوالر كندي في عام  ٩,٠خرى"، بلغ مجموعها معا األنفقات الجتماعات والتدریب و اال"  ه) 
  ).ملیون دوالر كندي ٦,٩( ٢٠١٣عام بفي المائة مقارنة  ٣٠,٤بزیادة 

 المشتریات

والمواد  إلمدادات"اوردت تحت بنود التي تم تحلیلها في الفقرة أعاله و  نفقاتمن الا المشتریات جزءتمثل   - ٧٥
 .""التدریبو ،"االجتماعات"والتشغیل العامة"، نفقات "ورها"، االستهالكیة وغی

لمقر". وكان الهدف من ا"مشتریات بأن هناك عملیة مراجعة جاریة بشأن  التقییم والمراجعة الداخلیةمكتُب  ناغَ أبلَ   - ٧٦
أصحاب و  اواالیكلدى قسم المشتریات التي قام بها كل تقییم أنشطة المشتریات المراجعة التي یقوم بها المكتب 

بطریقة للوائح والقواعد واإلجراءات، و بطریقة تمتثل المخصصات بموجب السلطة المخولة، وتقییم ما إذا كانت تجري 
 ة.حیث التكلفمن قتصادیة ا

. المراجعة التي أجریناهافي نهایة تحت تصرفنا هذا القطاع ن ع التقییم والمراجعة الداخلیةقد ُوضع تقریر مكتب و   - ٧٧
عملیة المراجعة ال تزال مستمرة بما أن حال،  ةأیوعلى ؛ الواردة في التقریرهمیة القضایا الرئیسیة والتوصیات ونحن ندرك أ

اقتضى علیها إذا سنقوم مستقبال بالمصادقة و  هاواستنتاجاتمراجعة نتائج البنحیط علما فإننا من أجل تجنب أي تداخل و 
 األمر.

 الموظفون

یجري موظفین یخص  هااختیارها عشوائیا: بعضقوائم األجور تم عدد من بشأن ة اختبار مفصل لعینقمنا أیضا ب   - ٧٨
وقمنا بفحص دارة التعاون الفني. إخبراء میدانیین في إطار میزانیة اآلخر یخص بعض ، والمن المیزانیة العادیةتمویلهم 

جمیع الوظائف في ، بشأن أیضا وفحصنافیما یتعلق بالقواعد واإلجراءات المعمول بها. جور األقوائم مدى دقة وصحة 
لحقوق والبدالت الممنوحة للموظفین الفردیة أساس في لما إذا كان مالعینة، الوثائق الداعمة في الملفات الشخصیة، للتأكد 

، التي أجریناها والتحلیالتالفحوص لم نكتشف أي أخطاء أو نقاط ضعف رئیسیة نتیجة و الوضع الناجم عن الملفات. 
 .حصلنا على تأكید معقول بأن القیم المسجلة في الحسابات صحیحة ناا نعتبر أنوبالتالي فإنن

 كل الملفات الشخصیةیتم بعُد التحویل الرقمي للم 

للمكان حیث یتم االحتفاظ بنسخ من الملفات الشخصیة في فرع مادیا  ایشت، أجرینا تفمراجعتنا للحساباتخالل   - ٧٩
ن فتُ وجدنا أن الملفات و الموارد البشریة.   ناأبلغتو تدابیر وقائیة خاصة. وال تخضع لسالمة عادیة  ستویاتمذات ي غرفة خزَّ

لم یحدث ذلك احتیاطیا في نظام رقمي في حین حفظها دارة أن بعض المعلومات عن الملفات الشخصیة تم بالفعل اإل
 .غیرها من المعلوماتل

  
 

 



 

26 
 

 ٥االقتراح رقم  •

التحویل اإلدارة في فرع الموارد البشریة استكمال على ظفین، نقترح بالنظر إلى أهمیة الحفاظ على بیانات المو  - ٨٠

 فترة زمنیة معقولة.الرقمي للنسخ الورقیة من الملفات في 

 

  تعلیقات األمین العامو اقتراح 

 مراعاةع م ،الموارد المتاحة ة على أساسضافیاإلموظفین الإمكانیة التحویل الرقمي لبیانات في . ینبغي النظر االقتراح بلقُ ی
 .األولویات التنظیمیة للحفاظ على المعلومات

 

 عند الحاجةالحفاظ على المرونة مع لموارد البشریة الحالیة لالمبادئ التوجیهیة مواءمة 

ا ممشاریع إدارة التعاون الفني) تحكمهفي المیدانیة  اتالخدمالعادیون وموظفو (الموظفون  تناالموظفین في عین افئت  - ٨١

قواعد و ؛ العادیینللموظفین بالنسبة ي وافق علیه المجلس والنظام اإلداري للموظفین ذالخدمة الما قانون قواعد مختلفة، وه

لموظفین المیدانیین بالنسبة لالخدمات المیدانیة للموظفین التي وافق علیها األمین العام بموجب تفویض السلطة من المجلس 

مكاتب مختلفة: فرع الموارد البشریة في إدارة الشؤون اإلداریة إلدارة یضا الموظفین أ افئتتخضع دارة التعاون الفني. و لدى إ

  دارة التعاون الفني.في حالة إوقسم الموظفین المیدانیین العادیین، والخدمات للموظفین 

ة بناء المشاریع المیدانیبمرتبطة المزید من المرونة واالستجابة السریعة للوظائف إلى رغم أننا نفهم أن هناك حاجة و   - ٨٢

 داخل نفس المؤسسة.متوازیین خلق نظامین بالنهج الحالي ینتهي فإن على طلب من الدول األعضاء، 

في نفس هم موظفین وتصنیف اختالفات بین المكتبین في عملیة توظیف  وجود لوحظفقد على سبیل المثال، و   - ٨٣

دارة التعاون بالنسبة إلذلك،  يمدة محددة (بما فد لو عقبموجب الحال بالنسبة للموظفین المعینین  والوضع التعاقدي، كما ه

اتفاق انقضاء في وقت الحق إلى مدة محددة بعد تحویلهم ن على أساس مدى قصیر جدا أو و ن المعینو الفني، الموظف

االستشاریین، حیث ال یتم تطبیق التعلیمات الخبراء في حالة  تم العثور على اختالفاتلي). كما الخدمة الخاصة األوّ 

الذین یوظفون بموجب عقود خدمات خاصة في مشاریع إدارة الستشاریین على الخبراء اعتمدت مؤخرا اُ التي داریة اإل

 التعاون الفني.
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 ٥التوصیة رقم 

مبررة ما هي االختالفات التي یمكن اعتبارها شامل لتحدید ما یلي: أ) استعراض داخلي دء عملیة بب نوصي - ٨٤
، بما المواءمةالتي تتطلب المزید من ما هي االختالفات االحتیاجات والظروف، وب) و  بالنسبة إلى التفاوت الكبیر في

 .قانونیةاألطر الفي ذلك من خالل تغییر 

 

  مین العامتعلیقات األ 

األحكام الواردة في النظام اإلداري في المجال الستعراض خبراء بمساعدة مراجعة داخلیة یمكن إجراء . التوصیة بلقُ ت
المتبعة ج و المهمة تقدیم توصیات فیما یتعلق بتنسیق النهوستكون المیدانیة.  اتالنظام اإلداري لموظفي الخدمللموظفین و 

 .ذلك مبررا ما كانمعاملة مختلفة حیثالحاالت التي تظهر حاجة إلى حیثما أمكن، وتسلیط الضوء على 

 

 يالقطاعاإلبالغ 

هو حسب القطاع . والهدف من هذه التجزئة ٢٠١٤للعام  لمالیةمن البیانات ا ٥المالحظة في رد اإلبالغ القطاعي ی - ٨٥
منهجیة أیضا ال وتتضمنقطاعات ذات الصلة. النفقات مباشرة إلى خصیص الكشف عن المركز المالي واألداء المالي وت

العادیة ومشروع األنشطة تي یطلق علیها ال ،ات المختلفةالقطاع إلىفي المقام األول یستند لمصروفات واإلیرادات، ل اتوزیع
  .الفني التعاون

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١بیان التغیرات في صافي األصول للسنة المنتهیة في 
تنتهي التي  ،٢٠١٤خالل العام التي جرت الحركات یوضح البیان الثالث "بیان التغیرات في صافي األصول"  - ٨٦

صافي بنتاجات مراجعتنا المتعلقة استوتِرد . ٢٠١٤دیسمبر  ٣١ملیون دوالر كندي في  ٩٢,٣ –برصید سالب قداره 
 . استحقاقات الموظفین"باألصول السلبیة في الفقرات ذات الصلة "

 بیان التدفقات النقدیة

خالل الفترة المشمولة بالتقریر، والرصید ود النقعلیها  توالبنود التي أنفق ،مصادر التدفقات النقدیةیحدد هذا البیان  - ٨٧
 .بالغالنقدي في تاریخ اإل

وهي ملیون دوالر كندي من األنشطة التشغیلیة،  ٢٤,٤بمقدار تدفق نقدي بلغت االیكاو عن أ ٢٠١٤ في عامف -٨٨
صافي التدفقات النقدیة من األنشطة أما ملیون دوالر كندي).  ١٩,٥( ٢٠١٣كانت علیه في عام حصیلة إیجابیة كما 

إیرادات الفوائد ارتفاع ، وذلك بسبب ٢٠١٣عام بة مقارن اإیجابی اأظهر اختالففقد ملیون دوالر كندي)  ٠,٥االستثماریة (+
  والمعدات واألصول غیر المادیة.المنشآت وانخفاض االستثمارات واقتناء الممتلكات و 
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ملیون دوالر كندي في  ٢٢،٩ السیولة النقدیة زیادة قدرهامعادالت وأظهرت النتیجة الصافیة في السیولة النقدیة و  -٨٩
اختیار عینات من بعض الحسابات. وكانت النتیجة أن جمیع المعامالت ب ود المدخلةالبنفحص وقمنا ب. ٢٠١٤عام 

 .وتأكیده التحقق من بیان التدفقات النقدیةفقد تم الوثائق. وبالتالي ب بشكل صحیحمدعومة المختارة 

  

  بیان مقارنة بین المیزانیة والمبالغ الفعلیة
 ٢٤للمعیار " وفقا ٢٠١٤دیسمبر  ٣١والمبالغ الفعلیة للسنة المنتهیة في  "مقارنة بین المیزانیةالخامس بیان تم تقدیم ال  - ٩٠

، في امیزانیة نفسهالهذه المقارنة، الناشئة عن تنفیذ إدراج ، الذي یتطلب للقطاع العام لمعاییر المحاسبیة الدولیةمن ا
مزید ویرد ین المیزانیة والمبالغ الفعلیة. عن أسباب االختالفات الجوهریة ب كشفالمالیة. كما یتوخى هذا المعیار البیانات ال

 .٤، في المالحظة فقط البرنامج العاديبتعلق الخامس الذي یبیان المن التفاصیل بشأن 

  المراجعة الداخلیة تقییم وظیفة
 ٦١٠المعیار و  لمراجعة الحسابات، لمعاییر الدولیة للمؤسسات العلیامن ا ١٦١٠المعیار  وفقا للمعاییر الدولیة، مثل - ٩١

من المعاییر الدولیة للمؤسسات العلیا لمراجعة  c.2.45 200والمعیار ، )ISA 610من المعاییر الدولیة لمراجعة الحسابات (
من المبادئ التوجیهیة لإلدارة الرشیدة للمنظمة الدولیة للمؤسسات العلیا  ٩١٥٠و ٩١٤٠والمبدئین ، )ISSAIالحسابات (

إلجراء هذا و . ةالداخلیالمراجعة وظیفة تقییم الخارجي یجب على المراجع ، )INTOSAI GOV 9140, 9150لمراجعة الحسابات (
 لمعاییر الدولیة للممارسة المهنیة للمراجعة الداخلیة.اأیضا  بلفقط،  أعاله أخذ في االعتبار المعاییر المذكورةلم نالتقییم، 

األساسیة  هنشطتأتغطي الذي  ةالداخلیمراجعة والمكتب التقییم االیكاو على عاتق في  ةالداخلی المراجعةظیفة و قع وت - ٩٢
، وفقا ة فقطالداخلیمراجعة وظیفة ال بتقییمفي الوقت الحالي  بید أننا قمناوالتقییم والتحقیق.  ةالداخلیمراجعة ثالثة مجاالت: ال

، لم یشملها رغم أن هذا التقریرو  معاییر دولیة محددة لتقییم أنشطة التقییم والتحقیق.حالیا ال توجد و ه. عالالمذكورة أر للمعایی
 محددة.لعملیات تدقیق في المستقبل القریب  ةالداخلیمراجعة مكتب التقییم وال وغیرها من أنشطةإال أنها ستخضع هي أیضا 

في منظومة األمم المتحدة، یشار إلى المبادئ العامة المذكورة أعاله، وٕالى المبدأ  ةالداخلیمراجعة لتقییم وظیفة الو  - ٩٣
، التي اعتمدها فریق "تقییم إدارات المراجعة الداخلیة في منظمات األمم المتحدة" الحسابات لمراجعة "٢٠٢جیهي التو 

الرابعة والثالثین ألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة في دورته الخارجیین لحسابات المراجعي 
، وتمت ١٩٩٣ في نوفمبرخامسة والثالثین المبادئ التوجیهیة في دورته القسم جدید لهذه أضیف . و ١٩٩٢في نوفمبر 

. وفي اجتماع فریق مراجعي الحسابات الخارجیین الذي عقد ٢٠٠٠في أكتوبر الحادیة واألربعین في دورته  التوطئةمراجعة 
ام أداة "أساسیة" مشتركة هذه المسألة، استخد في متجانسنهج ب كمسعى لألخذ، اقترحنا، ٢٠١٤في نیویورك في دیسمبر 

في رأینا، ینبغي أن یكون أساس هذه األداة المشتركة نسخة و بین المراجعین الخارجیین داخل منظومة األمم المتحدة. 
أساس ستخدم، على یُ الفریق أن المبدأ التوجیهي یمكن أن ورأى المشار إلیها أعاله. للمراجعة من المبدأ التوجیهي  ستكملةم

بغرض ، األخرىلرقابة العلیا ا أجهزة إسهاماتجمع أن یقوم باإلیطالي دیوان المحاسبة شتركة، وأوعز إلى طوعي، كأداة م
 .عرض المسألة مجددا على الفریق المقبل
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. ه المراجعةه لهذناواعتمد المبدأ لهذا الغرض استعرضناو  ،كأساس لتقییمناللمراجعة التوجیهي المبدأ لذلك، استخدمنا  - ٩٤
وُمنح ، المهام التي تم استعراضهاعلى شبكة اإلنترنت یحتوي على قائمة حاسوبیا  اتطبیقالمحاسبة اإلیطالي وأعد دیوان 

 .ة اإلذن بالولوج إلى الموقع عن بعدالداخلیمراجعة مكتب التقییم وال رئیَس 

من الفئة الفنیة  ةاخلیالدمراجعة رئیس واثنین من موظفي الالنفذنا تقییمنا من خالل المقابالت وتبادل الرسائل مع و  - ٩٥
بعض بالمتعلقة  أیضا بتحلیل الملفاتقمنا رئیسیة. و الوثائق ال، ومن خالل تحلیل ةالداخلیمراجعة مكتب التقییم والفي 

  في العامین الماضیین.ة  الداخلیمراجعة مكتب التقییم والاها المراجعات التي أجر 
  :ةالداخلیمراجعة لتقییم ال هاقمنا بتحلیلالتي بعض الوثائق قائمة بأدناه وترد 

  ).٢٠١٣، ١٥النظام المالي للمنظمة (الطبعة  •

  )٢٠١١ -٠١ - ٠١طبعة ( االیكاو تعلیمات موظفي •

  )٢٠١١-٠٤-٢١المؤرخة في  C-WP/13722ورقة العمل (قواعد السلوك في االیكاو  إطار •

  )؛٢٠١٤طبعة (ة الداخلیمراجعة مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة لدلیل ال •

  )؛٢٠١٢نوفمبر ة (الداخلیمراجعة مكتب التقییم وال اقمیث •

  )؛C.194.WP.13771.EN( ٢٠١٢لعام ة  الداخلیمراجعة مكتب التقییم وال برنامج عمل •

  )؛C.197.WP.13887.EN( ٢٠١٣لعام ة  الداخلیمراجعة مكتب التقییم وال برنامج عمل •

  )؛C.200.WP.14071.EN( ٢٠١٤عام ة لالداخلیمراجعة مكتب التقییم وال برنامج عمل •

. "مكتب التقییم ٥، وتحدیدا الفصل ٢٠١٢لعام  البیانات المالیة بشأن الفرنسي لدیوان المحاسبةالتقریر السنوي   •
 ".ةالداخلیمراجعة وال

 األنشطة السنویة:ة عن الداخلیمراجعة مكتب التقییم وال تقاریر  •

o  ورقة العملC.198.WP.13933.EN  ٢٠١٢عام ن (ع٢٠١٣ -٠٢ - ٠٤المؤرخ في( 

o  ورقة العملC.201.WP.14096.EN  ٢٠١٣عام (عن ٢٠١٤ -٠٢ - ٠٣المؤرخ في( 

  التقاریر السنویة اللجنة االستشاریة للتقییم والمراجعة: •

o  ورقة العملC.197.WP.13888.EN  ٢٠١٢-٢٠١١(للفترة  ٢٠١٢ -٠٩ - ٠٥المؤرخ في( 

o  ورقة العملC.200.WP.14072.EN  ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة (ل ٢٠١٣ -١٠ - ٠٤المؤرخ في(  

  :ووثائق المراجعة الداخلیةتقاریر  •

o   وثیقة ال -األفراد/المقاولین" الخبراء االستشاریین عقود سیاسة االیكاو بشأن  تنفیذعن تقریرIA/2013/2 

o  وثیقة ال - تقریر مراجعة األصول الثابتة/مراقبة المخزونIA/2013/6  

  .متنوعةأخرى وثائق  •

معاییر معهد وبوجه خاص المعاییر الدولیة،  ،المراجعة الداخلیة ة، في مهامالداخلیجعة مرامكتب التقییم والیّتبع  - ٩٦
میثاق مكتب التقییم ة وفي الداخلیمراجعة مكتب التقییم والل ةالداخلیالمراجعة دلیل ، المذكورة في كل من الداخلیینراجعین الم
 ة.الداخلیمراجعة وال
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، ي الحساباتمراجعاثنان من  حالیاة الداخلیمراجعة تب التقییم والمكة في الداخلیمراجعة ال بمهام ععویضطل - ٩٧
 .مأهداف والیتهمع المعاییر المطلوبة و مع  المهنیة هممؤهالتالموظفین و خلفیة وتتوافق . المكتبباإلضافة إلى رئیس 

ومدونة قواعد ) لدى االیكاومن قانون الخدمة  ١لحق (المقواعد السلوك في االیكاو  إطاربعلم على  ونالموظفو  - ٩٨
مراجعة مكتب التقییم والللحسابات ل ةالداخلیالمراجعة یتطلب دلیل و الداخلیین.  مراجعي الحساباتالسلوك الصادرة عن معهد 

 االلتزام بها.ة  الداخلی

خمسة أیام ة  الداخلیمراجعة التقییم والمكتب رئیس ویفرد تدریب على أساس سنوي. للن خطة و ن الفنیو الموظفیتبع و  - ٩٩
التدریب الرسمي. وباإلضافة إلى ذلك یشارك للوقت الذي یقضیه موظفو مراجعة الحسابات في السنة في خطة المراجعة  في

الداخلي في مؤسسات األمم المتحدة  لتدقیقا خدماتفي االجتماع السنوي لممثلي ة الداخلیمراجعة مكتب التقییم والموظفو 
رى أن ة یالداخلیمراجعة مات الدولیة. ومع ذلك، فإن رئیس مكتب التقییم والمتعددة األطراف والمنظالوالمؤسسات المالیة 

األنشطة التدریبیة محدودة للغایة، وذلك بسبب القیود المفروضة على المیزانیة. وعالوة على ذلك، ال یتم تشجیع الموظفین 
ن كل و الفنیو المكتب موظفیلتزم ذلك،  دفع رسوم العضویة. ومعتیكاو ال بما أن االالهیئات المهنیة، إلى النضمام على ا
من  ١٢٣٠رقم من حیث التطویر المهني المستمر ( معهد المراجعین الداخلیینالحد األدنى من متطلبات معاییر بعام 

یتم تقییم الموظفین الفنیین سنویا و . تراخیصهمعلى  ةظفحاملباهذه العملیة وتسمح لهم . المهنیة) تاإلطار الدولي للممارسا
النظام اإلداري من  ٣٩- ١٠٤ (القاعدة ي االیكاوتعزیز األداء والكفاءة المنصوص علیه في النظام اإلداري لموظفریر بتق

 ).ینللموظف

  ةالداخلی المراجعةتقییم وحدة 
 

الصادرة عن فریق مراجعي الحسابات الخارجیین لألمم المتحدة، للمراجعة  ةالتوجیهی ئدامبمهام القائمة اتباع بعد  -١٠٠
باإلضافة إلى التوصیة واالقتراحات أن نستنتج أنه،  تسنى لنا، بعین االعتبار المعاییر الدولیة المذكورة أعالهخذ أ وبعد

  .تقییم والمراجعة الداخلیةاالعتماد على أعمال مراجعة التي یقوم بها مكتب ال ناالمذكورة أدناه، یمكن

  رالسنوت قائمة على المخاط خطة مراجعة متعددةمن المهم إضفاء الطابع الرسمي على  

 سنویة یعرض خطة عمل ذلك،لمخاطر، واستنادا إلى ل ا سنویاقییمت ةالداخلیمراجعة مكتب التقییم والیجري   -١٠١
اللجنة االستشاریة للتقییم والمراجعة. ولكن هذا ال یوفر مراجعة  لىعلمدة ثالث سنوات خطة مراجعة و  ةداخلیللمراجعة ال

 خطة العمل السنویة المقترحة.ال ُتعرض على األمین العام سوى ج واألنشطة و جمیع البرامتغطي كاملة 

تحسین مستوى فهم مزایا واضحة من حیث ب أن یعود میة متعددة السنواتسر عمل إعداد خطة ومن شأن  -١٠٢
تلك تغطیة و مخاطر الخاضعة للالبفي ما یتعلق  ةالداخلیمراجعة مكتب التقییم وال كفایة مواردمدى لو لخطة، لالمستفیدین 

 .تهاالوحدة تغطیال تستطیع التي 
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 )،١-٥باء (القسم یقضي المتحدة  لألمم ةالداخلیمراجعة لشعبة الالحسابات دلیل مراجعة  ویجب أیضا مراعاة أن -١٠٣
 ثالثلدورة متجددة تستمر على مدى خطط عمل المراجعة بإعداد ""تقوم" الشعبة أن ، بكمرجع وتمشیا مع الممارسات الجیدة

  على عملیات تقییم المخاطر". تستند في المقام األول، تسنوا

 ٦التوصیة رقم 

سنوات، على متعددة الخطة مراجعة رسمیة  إلى األمین العاممكتب التقییم والمراجعة الداخلیة بأن یقدم  وصين -١٠٤
جاالت یة المالموارد المقررة المطلوبة لتغط تحددعملیات تقییم المخاطر؛ ب)  ىتستند إل: أ) متجددةدورة أساس 

 الموارد الحالیة.في إطار مخاطر التي ال یمكن تغطیتها حدد التو رئیسیة؛ ج) مخاطر المعرضة ل

 

  اقتراح وتعلیقات األمین العام

سنوات  ثالث خطة عمل متجددة على مدى مستقبال، لألمین العام،  ةالداخلیمراجعة مكتب التقییم والسیقدم . التوصیة بلقُ ت
  إلى المخاطر الرئیسیة التي یمكن تغطیتها خالل هذه الفترة.تشیر  ،تخدام الداخليبالفعل لالسیعدها 

 صورة كافیة؟المخاطر ب جمیعخطة العمل السنویة  تغطي هل

 ةالداخلیمراجعة مكتب التقییم والمراجعة التي قررها ونفذها للحصول على البیانات اإلحصائیة عن عدد عملیات ال -١٠٥

للجنة لتقاریر السنویة ول، ٢٠١٢قریر السنوي لمراجع الحسابات الخارجي للسنة المالیة الترجعنا إلى تطورها،  نوع

 ةالداخلیمراجعة مكتب التقییم وال أنشطةعن  ٢٠١٣عام تقریر و ، ٢٠١٣و ٢٠١٢ ینلعامل االستشاریة للتقییم والمراجعة

العددي  وجزمالاستخدمنا فقط  إال أننا. ٢٠١٥ینایر عن دارة الشهري عن اإل ةالداخلیمراجعة مكتب التقییم والوتقریر 

  .الذي قمنا بهللعامین الماضیین ألغراض التقییم 

، ٢٠١٣في عام  اثالثة منهواسُتكملت . ٢٠١٣لعام في خطة العمل السنویة مراجعات  خمس إلجراءتم التخطیط  -١٠٦

لت و  ، وصدرت منها ٢٠١٤للعام لسنویة افي خطة العمل مراجعات ثماني وتم التخطیط ل. ٢٠١٤عام إلى  امنه تاناثنُرحِّ

مراجعة واحدة إلى عام وكان ال بد من ترحیل ، ٢٠١٥قید اإلعداد حتى مارس ثالثة تقاریر ثالثة تقاریر في حین توجد 

، التي كان على المكتب تنفیذهامراجعة واحدة من برنامج العمل بسبب ارتفاع عدد التحقیقات (خمسة) حذف ، و ٢٠١٥

تكنولوجیا ا تتعلقان بكانتالتدقیق المقررة . وتجدر اإلشارة إلى أن اثنین من عملیات ٢٠١٤عام في  منها واالنتهاء

  بمساعدة خارجیة.نفذت خارجیة أو إلى مصادر  ُعهد تنفیذهافي السنة)، و  ةالمعلومات (واحد

فق ما الرئیسیة و  لمخاطرتصنیف انتائج تقییم المخاطر، حیث تم المقررة قائمة على المراجعات كانت ي الواقع، ف -١٠٧
صنفة في مراتب عالیة مالجمیع المخاطر م تكن ل خطة العمل السنویةعند إصدار  أنه اكتشفنا بید أننا. تستحق من أولویة
المراجعة المقررة جمیع عملیات لم یتم إجراء . وعالوة على ذلك، كما هو مبین في الفقرات السابقة، مشمولة بالمراجعة

آخر أساسیا  انشاطالتي تعد  ، مثل التحقیقاتةالداخلیمراجعة مكتب التقییم والل اإلضافیةنشطة إلى األأیضا ویعود ذلك 
 لضمان تغطیة أفضل للمخاطر. المراجعةما یقلل من إمكانیة تنفیذ مزید من عملیات وهو ، مكتبلل
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لوضع الحالي یتضمن العام، عن أنشطته إلى األمین ا اشهری اتقریر مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة یقدم بأن ننوه  -١٠٨
أحدث ظهر دائما ما أنه یُ بالتقریر ممارسة جیدة، ونرى في هذا . ا لهاإرشادی ازمنی جدوالو  المراجعة المقررةلجمیع عملیات 

إعداد غیر أنه یتم . سنویا عن المخاطر تحلیالالمكتب یعد أن بأیضا  نوهنو نشطة المضطلع بها. المتعلقة باأل معلوماتال
ینبغي دمج الورقتین و لمخاطر تكنولوجیا المعلومات.  ىخر لتقییم المخاطر، واحدة للمخاطر العامة واألتین مختلف وثیقتین

أن  هذا شأنومن لمخاطر: فقط ل اواحد اترتیبتتضمن ، االیكاوتغطي جمیع المخاطر المحددة في  في وثیقة واحدة فقط
 وفقا لذلك.مراجعة المقررة على إعطاء األولویة لعملیات الساعد یطر الرئیسیة، و اخمالمجاالت أفضل بصورة ظهر یُ 

  ٦االقتراح رقم 
نؤكد على أهمیة ربط أنشطة المراجعة بالمخاطر. ولذلك فإننا نقترح بأن یقدم مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة  -١٠٩

وان یحدِّد لألمین العام وثیقة واحدة فقط بها تقییم واحد للمخاطر، تُبین جمیع المجاالت المعرضة لمخاطر رئیسیة، 
المراجعة  تواللجنة االستشاریة للتقییم والمراجعة أثناء عملیة الموافقة على خطة العمل السنویة ما إذا كان عدد عملیا

 المقررة كاف لتغطیة المخاطر الرئیسیة المكتشفة.

 

 اقتراح وتعلیقات األمین العام

  مخاطر في المستقبل.التقییم واحدة لإعداد وثیقة یعمل المكتب على . ساالقتراح بلُیق

  

  ٧االقتراح رقم 
تم تحدیدها في یأنه لن یكون من الممكن تغطیة جمیع المخاطر التي وبالنظر إلى ، ٦ تنا رقملتوصیفي متابعة  -١١٠

عملیات ال تحدد فقط تقییم المخاطر، بترتبط  قدم خطة عمل متعددة السنوات،یأن ى المكتب عل نقترحفإننا سنة معینة، 
ال المخاطر التي تم تحدیدها، ولكن أیضا ی، بعض المخاطر الرئیسیة التي مدة معینةالتي ستغطي، في المراجعة 
 تغطیها.

 

  تعلیقات األمین العامو ح قتر ا
 ٦هذا االقتراح مشمول في التوصیة رقم 

 

  كافیة؟المراجعة الداخلیة موارد  هل

نوفمبر  ٤ة الواردة في تقریرها السنوي الثاني (الصادر في تحلیل للجنة االستشاریة للتقییم والمراجع نتفق مع -١١١
الهیئات الدولیة ب، منخفضة مقارنة ٢٠١٣- ٢٠١٢رغم الزیادة التي شهدتها في ، المكتبموارد الذي یفید بأن )، ٢٠١٣

 مختلفة.المسؤولیات من المجموعة المكتب یضطلع بأن ال سیما و المماثلة، 
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من الممكن تقییم ما إذا كانت الموارد كافیة لتغطیة جمیع المخاطر المتعلقة  ونلن یك هومع ذلك فإننا نرى أن -١١٢

في خطة العمل السنویة وخطة العمل المتعددة  - بتنفیذ االقتراحات المذكورة أعاله  إال بالمجاالت الرئیسیة للمنظمة

 .أهداف المراجعة والجدول الزمني المقررعملیات الكشف عن وربط المخاطر ب -السنوات

  ٧التوصیة رقم 

جمیع أهداف المراجعة ب، وربطه ة الحسابات المقررةمراجعلعملیات الوقت الالزم یبین المكتب بأن  نوصي - ١١٣
)، من ٧(انظر االقتراح رقم  خطة العمل المتعددة السنواتفي خطة العمل السنویة وفي المنصوص علیها المحتملة 

  ةالداخلی المراجعة مهاممدى كفایة الموارد لمستقبال في بت للمین العام أجل إعطاء المزید من المعلومات لأل
 

  قتراح وتعلیقات األمین العاما

الخاص)،  هكل مراجعة (الستخدام الذي تستغرقهالوقت المقدر تبین خطة سنویة یقوم المكتب بالفعل بإعداد . التوصیة قبلتُ 
 .ألمین العاملقدم تُ السنویة التي  إدراج هذه المعلومات في خطة العملأیضا ولكن في المستقبل سیتم 

 

 یةالداخلمراجعة وجودة ال یةاالستقاللحریة التصرف و 

سلطة إدارة هذه المیزانیة بشكل المكتب برئیس ویتمتع للخدمات التعاقدیة.  مالي صٌّ مخصَ المكتب في میزانیة یرد  -١١٤

إال أن الجمعیة هي التي تحدد خاصة.  مهاراتة لضرور  ما تكون هناك عنداستقدام عناصر مساعدة من الخارج مستقل و 

 اقتراح من األمین العام، والاستنادا إلى (كجزء من المیزانیة العامة لالیكاو)، بناء على اقتراح من المجلس، المكتب میزانیة 

ونة وٕالى جانب ذلك فإن األمر ال یبدو على قدر كبیر من المر كفایتها. المكتب االستقاللیة للطعن في مدى رئیس یملك 

 إال مرة واحدة كل ثالث سنوات.نعقد تال الجمعیة نظرا  ألن 

المكتب حر نظر إلیها على أنها كذلك. و ، ویُ في آن واحد موضوعیة ومستقلةهي مهمة  ةالداخلیالمراجعة  ومهمة -١١٥

ة فیما اخلیالدالمراجعة موظفي تبرئة ذمة  لتحقق منسیاسات لوهناك أیضا بشكل كامل مع المراجع الخارجي.  خاطبلتفي ا

على ین الداخلی ینالمراجعكبیر و مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة رئیس ویوقع تضارب محتمل في المصالح. یتعلق بأي 

 تضارب المصالح كل عام.إعالن 

فإن مكتب التقییم ، من معاییر معهد مراجعي الحسابات الداخلیین C2-130و C1-130بالمعیارین وفیما یتعلق  -١١٦

الداخلي، وفقا المراجع عتمد على عمل نأن  نایمكن هخدمات استشاریة للمنظمة، ما یعني أنیقدم ال اخلیة والمراجعة الد

 ومعاییر معهد مراجعي الحسابات الداخلیین.الدولیة للمؤسسات العلیا لمراجعة الحسابات للمعاییر 
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تم تحدیث المیثاق في و . ةالداخلیلمراجعة اوالیة وظیفة  ةالداخلیالمراجعة ومیثاق لالیكاو القواعد المالیة وتحدد  -١١٧
 .هامحدود لجمیع أنشطة المنظمة ومعلوماتالوصول غیر ال والیةكفل ال. وت٢٠١٢نوفمبر 

 المذكور آنفا الرئیسیةمخاطر البد أن یؤثر نقص التغطیة للة وظیفة المراجعة الداخلیة، نوعیتقییمنا لبوفیما یتعلق  -١١٨
لیس لدیه أي التقییم والمراجعة الداخلیة عملها. كما ینبغي اإلشارة إلى أن مكتب  مدى كفایةفیما یتصل بكمنا على حُ 

الستعانة بمصادر ل ضطرم وتكنولوجیا المعلومات، لذلك فهالمتخصصة لمراجعة حسابات موظف من ذوي المهارات 
ال سیما ( تي قام بها المكتبالبعد تحلیل عینة من أعمال المراجعة فإننا، . ومع ذلك، المراجعةخارجیة لهذا النوع من 

موثوقة  نفذت التي المراجعةعملیات نعتبر أن  االستشاریین)،المتعلقة بالخبراء سیاسة الاألصول الثابتة و مراجعة عملیات 
التي قام بها مكتب التقییم االعتماد على أعمال المراجعة یمكنه الحسابات الخارجي مراجع درجة أن إلى وذات نوعیة جیدة 

) (المعیار ISSAI 1610الدولیة للمؤسسات العلیا لمراجعة الحسابات (من المعاییر  ١٦١٠للمعیار ، وفقا جعة الداخلیةوالمرا
 .)ISA 610من المعاییر الدولیة لمراجعة الحسابات ( ٦١٠

مكانیة من إ تحدتكنولوجیا المعلومات مراجعة لإلجراء عملیات لقاء أجر خارجیة االستعانة بخبرات الحاجة إلى إن  -١١٩
ومحددة لقطاع الطیران، أكثر فنیة مجاالت لتعاقد مع خبراء آخرین في لالستشارات ل ته المخصصةمیزانیالمكتب لاستخدام 

 حالیا. محدود جداأنه وأیضا لتعزیز برنامج التدریب للموظفین، الذي یبدو 

 ٨ رقمقتراح اال

أن یضاف إمكانیة  النظر في، فإننا نقترح طر الكبیرةمجال تكنولوجیا المعلومات یمثل إحدى المخا بما أنه ُوجد أن - ١٢٠
، المراجعةأخرى من عملیات  اؤدي أیضا أنواعیأن  ه، یمكنالمعلومات االمكتب مراجع دائم لتكنولوجیإلى موظفي 

مراجعین  توظیفلقیام، من حین آلخر، بتدریبي للموظفین، وب) لالبرنامج الالمیزانیة الحالیة: أ) لتعزیز تخصیص و 
(قطاع الطیران)، وذلك لتغطیة  یكاو، المتعلقة بالنشاط األساسي لالالفنیةفي المسائل رجیین من ذوي الخبرة خا

 .الفنیةالمخاطر في هذه المجاالت 

 

  تعلیقات األمین العامو اقتراح 

ء من عملیة وضع حسابات تكنولوجیا المعلومات كجز راجع . سیتم النظر في إمكانیة إنشاء وظیفة إضافیة لماالقتراح بلقُ ی
  .٢٠١٩- ٢٠١٧المیزانیة لفترة الثالث سنوات 

 الداخلي والمراجع الخارجي راجعالتعاون بین الم

. الحسابات أثناء عملیة مراجعةلنا دعمهم ومساعدتهم على لموظفي المكتب نا أن نعرب عن خالص تقدیر نود  -١٢١
  .المراجعةأنشطة في  لمستقبلمعهم كلما كان ذلك ممكنا في اسننسق  واستنادا إلى نتائج تقییمنا

   المراجع السابق لنامتابعة توصیات 
. بشأنها وتعلیقات اإلدارة ٢٠١٣إلى  ٢٠١٠من الفرنسي للسنوات المالیة  دیوان المحاسبةقد قمنا بمراجعة تقاریر ل -١٢٢

االیكاو إدارة  ة عنصادر والتعلیقات المراجع الحسابات السابق توصیات المراجعة الصادرة عن  افةكاألول الملحق ویجمع 
 صدور التقریر. عند
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في تقریر المراجعة للعام القادم، إال  األول" في الملحق غلقةأنها "معلى  جرى تقییمهاالتوصیات التي ُیعاد إدراج لن  -١٢٣
حاجة إلى متابعة سنویة.في  تإذا كان
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 ٢٠١٣الحسابات في تقریرهم عن السنة المالیة متابعة التوصیات التي أصدرها مراجعو المجلس الفرنسي لمراجعي  - الملحق األول 

 التوصیة التي قدمها مراجعو الحسابات الفرنسیون التقریر
التعلیقات الواردة من األمین العام في وقت إصدار التقریر 

 الفرنسي
تعلیقات إدارة االیكاو على تقریر المجلس الفرنسي لمراجعي 

 ٣١/١٢/٢٠١٤الحسابات إلى غایة 
التي اتخذتها اإلدارة وفق تقییم دیوان  حالة اإلجراءات

 ٣١/١٢/٢١٠٤المحاسبة اإلیطالي إلى غایة 

١التوصیة رقم   
 

تقریر المجلس 
الفرنسي لمراجعي 
الحسابات للعام 

٢٠١٣ 
 

 المرجع
 

١التوصیة رقم   
  

التقریر السنوي 
٢٠١٢للعام   

المدفوعات  یلتوقع تمو أن ن من المنطقي یاق،في مثل هذا الس
یمكن التعاقد بشأنها مع (ة بإنشاء أداة تمویل مخصصة المستقبلی

مم المتحدة ) من مصادر خارجیة أو إدارتها داخل المنظمة األ
ا تحسین تمویل هذاإلیكاو من تمكن عائداتها المالیة أن  شأن

من خالل نهایة المطاف  فيیتم ضمان هذا التمویل االلتزام، و 
 مساهمات الدول األعضاء.

 

على یجري عمل األمین العام هذه التوصیة. و  یقبل مشروع خطة
هذا تمویل جزء من ووسائل بل النظر في سمستوى األمم المتحدة 

في أي نهج ستنظر اإلیكاو باهتمام و االلتزام واستثمار األموال، 
. وسیتم إبالغ یتم اقتراحه على نطاق األمم المتحدةعالمي 

 .ینالموظف خصوم استحقاقاتالزیادة الكبیرة في بـ "مجلس ال
 

تعكف االیكاو على رصد موقف األمم المتحدة بشأن تمویل 
خصوم استحقاقات الموظفین وستواصل ذلك. وقد تم إطالع 

خالل الدورة   C-WP/14246المجلس بموجب ورقة العمل
على الحالة الراهنة لخصوم التأمین الصحي بعد انتهاء  ٢٠٤

  بعد التقاعد. فترة الخدمة وغیرها من االستحقاقات لفترة ما
  

 ]٢٠١٤[تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة في حكم المقفلة في 

 أقفلت

 الرجاء الرجوع إلى فقرتنا "استحقاقات الموظفین" المتعلقة بذلك.



37 

 التوصیة التي قدمها مراجعو الحسابات الفرنسیون التقریر
التعلیقات الواردة من األمین العام في وقت إصدار التقریر 

 الفرنسي
تعلیقات إدارة االیكاو على تقریر المجلس الفرنسي لمراجعي 

 ٣١/١٢/٢٠١٤الحسابات إلى غایة 
التي اتخذتها اإلدارة وفق تقییم دیوان  حالة اإلجراءات

 ٣١/١٢/٢١٠٤المحاسبة اإلیطالي إلى غایة 

٢التوصیة رقم   
 

تقریر المجلس 
الفرنسي لمراجعي 
الحسابات لعام 

٢٠١٣ 
 

تواصل اإلیكاو جهودها في تحصیل األنصبة المقررة غیر سوف 
لمسددة من السنوات السابقة، وتشجع الدول األعضاء على ا

 التوقیع على اتفاقات لتصفیة هذه المتأخرات.

یكاو جهودها في یقبل األمین العام هذه التوصیة: ستواصل اإل
المقررة غیر المسددة من السنوات السابقة،  تحصیل األنصبة

ه ت لتصفیة هذالتوقیع على اتفاقعلى اوتشجع الدول األعضاء 
  المتأخرات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

كتب المنظمة الموجهة إلى الدول واألوراق التي تبین المركز 
متأخرات األنصبة المقررة ترسل المالي فیما یتعلق بتحصیل 

ع الدول األعضاء على  بانتظام ثالث مرات في السنة وتشجَّ
تم إرسال  ٢٠١٤توقیع اتفاقات لصفیة متأخراتها. وفي عام 

أیار بالنسبة إلى المتأخرات  ١٦یوم خطابات الحالة 
سبتمبر إلى المتأخرات  ٣أبریل، ویوم  ٢٢المستحقة في 
نوفمبر بالنسبة لتلك  ٣٠یولیه ویوم  ٣١المستحقة في 

  المستحقة في أكتوبر. 

 ١٩وتم إرسال كتب إلى الدول تعرض الوضع المالي یوم 
، ٢٠١٣دیسمبر  ٣١تبین الحالة إلى غایة  ٢١٠٤فبرایر 

مارس، وفي شهر نوفمبر  ١مایو بشأن الحالة عند  ٩ ویوم
 للمجلس. ٢٠٣كورقة إعالمیة خالل الدورة 

 ]٢٠١٤[َتعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة في حكم المقفلة في 

 أقفلت

٣التوصیة رقم   
 

تقریر المجلس 
الفرنسي لمراجعي 
الحسابات للعام 

٢٠١٣ 
 

لى تقدیم تحسینات عبإدخال الخارجي راجع الحسابات یوصي م
مزید من البیانات ب، [لوحة الموارد البشریة] هذه الوثیقة

رصد  تیح لهیكل عام  بملخص  زود المجلسوالتحلیالت التي تُ 
فاتورة أال وهو التغیرات في أكبر بند في المیزانیة للمنظمة، 

في المائة من المیزانیة   ٨٠تشكل أكثر من التي ( الرواتب
 العادیة).

 

الحالیة عن القوة ورقة الام هذه التوصیة: تحتوي یقبل األمین الع
معاییر مجموعة متنوعة من البشأن وضع  شامال اسردالعاملة 

وقد األمم المتحدة. الجاریة في وفقا للممارسة للموارد البشریة 
تجاوز المعلومات التي یإضافة مالحظات وتحلیل تمت بالفعل 

إدخال مزید من تم یسو تقدمها وكاالت األمم المتحدة األخرى. 
  ورقة العمل وٕادراج معلومات إضافیة.التحسینات على 

  

 
 

ستقدم ورقة العمل الضروریة التي تتضمن معلومات إضافیة 
  للمجلس. ٢٠٥في الدورة 

  

  

 ]٢٠١٤[تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة في حكم المقفلة في 
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التعلیقات الواردة من األمین العام في وقت إصدار التقریر 

 الفرنسي
تعلیقات إدارة االیكاو على تقریر المجلس الفرنسي لمراجعي 

 ٣١/١٢/٢٠١٤الحسابات إلى غایة 
التي اتخذتها اإلدارة وفق تقییم دیوان  حالة اإلجراءات

 ٣١/١٢/٢١٠٤المحاسبة اإلیطالي إلى غایة 

  ٤التوصیة رقم 
  

تقریر المجلس 
الفرنسي لمراجعي 

ابات للعام الحس
٢٠١٣  

 

التي سبق أن تم قبولها توصیة الالحسابات الخارجي یكرر مراجع 
السنوي اإلداري التقریر ُینشر أن وهي لم تنفذ بالكامل،  هاولكن

 اواضحو  تفسیرا نزیهاهذا التقریر  قدِّمسیو عن الموارد البشریة. 
األسباب عن ، استنادا إلى معلومات قابلة للتدقیق، ومفصال

من  مدفوعةً ال رواتبفاتورة الالتي طرأت على یة للتغیرات الرئیس
صندوق برنامج المیزانیة العادیة والصنادیق الرئیسیة خارج 

صندوق تكالیف الخدمات المیزانیة العادیة (األخرى المرتبطة ب
 ، الخ)،لتحقیق اإلیراداتالصندوق الفرعي التشغیلیة واإلداریة و 

قیاسیة في الفرق بین التكالیف الوالتغیر  ،العام السابقبمقارنة 
ثالث سنوات والتكالیف الالمستخدمة في إعداد میزانیة 

 المرصودة.

قضیة رئیسیة في المیزانیة، بیتصل هذا التقریر  أنإلى نظرا و 
لى بل ع، فقطلى األمین العام فكان من المفروض أال یعرض ع

 .أیضا المجلس

د على أن قسم التأكیب الخارجي توصیتهالحسابات مراجع ختم 
دور في إعداد یضطلع بأن له ینبغي كان الموارد البشریة 

 فرع المالیة.التقریر الستكمال اإلیضاحات التي قدمها 

توصیة مماثلة تم قبول یقبل األمین العام هذه التوصیة: 
حسابات عام أثناء عملیة مراجعة  ٢٠١٣مارس في بالفعل 
ن العام. وتم إلى األمیفي شكل تقریر مقدم ولكن ، ٢٠١٢

فرع  معندما قدَّ  ٢٠١٤مارس  ٣١ فياالنتهاء من هذه التوصیة 
، عن شامل هولكن ،لتباینموجزا ل ألمین العام تحلیالالمالیة ل
سعر الكال من ، تضمن ٢٠١٣عام في المیزانیة العادیة نفقات 

  .تباینات في عدد الموظفینتكلفة) والال(

المالیة المنتهیة لسنة عن ا النموذجي تباینال نشر تحلیلُ وسیُ 
على موقع ، ألمین العامعلى احالیا ، المعروض ٢٠١٣في 

 المجلس.

 

 ٢٠١٣لسنة المالیة عن ا النموذجي تباینال تم نشر تحلیل
لجمیع  اموجز  اویشمل شرح، مجلسشبكي لللاموقع على ال

جمیع أنواع النفقات ولیس فقط تكالیف و ، كبیرةال لتبایناتا
، بین (أ) ةالعادی یةمیزانیة البرنامجالالممولة من ، جوراأل

، (ب) ٢٠١٣في عام والنفقات الفعلیة  ٢٠١٣میزانیة 
 .٢٠١٣و ٢٠١٢لعامي النفقات الفعلیة و 

 ]٢٠١٤[َتعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة في حكم المقفلة في 

عملیات مراجعة هذه التوصیة في سیاق ستجري متابعة 
 .المستقبلیة الحسابات
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 الفرنسي
تعلیقات إدارة االیكاو على تقریر المجلس الفرنسي لمراجعي 

 ٣١/١٢/٢٠١٤الحسابات إلى غایة 
التي اتخذتها اإلدارة وفق تقییم دیوان  حالة اإلجراءات

 ٣١/١٢/٢١٠٤المحاسبة اإلیطالي إلى غایة 

  ٥التوصیة رقم 
  

تقریر المجلس 
الفرنسي لمراجعي 
الحسابات للعام 

٢٠١٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

بما أن المجلس لم یطعن في هذه الممارسة من حیث المبدأ، 
معاییر عامة مناسبة یكون هدفها الرئیسي  وضعینبغي لإلیكاو 

تحدید أنها ال تؤدي إلى أي التزام على الموظفین المعنیین تجاه 
ي ذمتها. ومع وضع هذا الهدف في اإلیكاو أو حق لهم ف

االعتبار، یجب جعل النصوص المرجعیة (قواعد موظفي 
الخدمات المیدانیة ودلیل مشروع الموظفین الوطنیین)، فضال 
عن بعض البنود في االتفاقیات المعیاریة، تتسق والممارسة 
واألهداف الفعلیة (عدم تبعیة األفراد المتعاقدین مع اإلدارات 

یكاو، وانتفاء أي مسؤولیة أخرى غیر الرقابة الوطنیة لإل
الفني،  إدارة التعاوناإلداریة لملفات التوظیف یقوم بها مدیر 

الخ). وعموما، فإن الهدف من ذلك هو تحدید وضع خاص 
لیست له عالقة بأنواع أخرى من عملیات التوظیف التي قامت 

  بها اإلیكاو في إطار مسؤولیتها الخاصة.

  

  

  
 

، سوف ٢٠١٤العام هذه التوصیة: بحلول دیسمبر  یقبل األمین
قواعد موظفي الخدمات المیدانیة الفني  إدارة التعاونستعرض ت

لتحلیل إمكانیة إدراج بنود أكثر الوطنیین لموظفین ودلیل مشروع ا
 تحدیدا لتغطیة هذه األنواع من العقود.

 

دراج إل المیدانیة اتموظفي الخدمالنظام األساسي ل نقیحتم ت
. ینالدولی یننود أكثر تحدیدا تتعلق بعقود الخبراء الفنیب
الطبعة على  ٢٠١٤دیسمبر  ٢وافق األمین العام في و 

 .قواعد موظفي الخدمات المیدانیة السابعة المنقحة من

الوطنیین مشروع الموظفین لم یكن باإلمكان استعراض دلیل 
جم االنبسبب نقص الموظفین المقرر ضمن اإلطار الزمني 

الموظفین الرئیسیین لدعم هذه العملیة. ومن  فصل عن
 ٣١هذا الدلیل بحلول استعراض المتوقع أن یتم االنتهاء من 

 .٢٠١٥دیسمبر 

  ]٢٠١٤تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة قید التنفیذ في عام [
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التعلیقات الواردة من األمین العام في وقت إصدار التقریر 

 الفرنسي
تعلیقات إدارة االیكاو على تقریر المجلس الفرنسي لمراجعي 

 ٣١/١٢/٢٠١٤الحسابات إلى غایة 
التي اتخذتها اإلدارة وفق تقییم دیوان  حالة اإلجراءات

 ٣١/١٢/٢١٠٤المحاسبة اإلیطالي إلى غایة 

  ٦التوصیة رقم 
  

تقریر المجلس 
الفرنسي لمراجعي 
الحسابات للعام 

٢٠١٣  
 

ألهمیة النسبیة لتكنولوجیا المعلومات في میزانیة اإلیكاو لنظرا 
ن المبلغ المرصود في المائة م  ١٢,٠٥(تمثل ما یقرب من 

في المائة في عام   ١٢,٣٧بنسبة لمنظمة، مقارنة ادارة إل
تكشف المنظمة  أنبالخارجي الحسابات وصي مراجع ی)، ٢٠١٢

ولوجیا في نهایة كل عام عن المبلغ الذي أنفق على تكن
، هاالمعلومات واالتصاالت وكیفیة توزیع هذه النفقات ( نوع

 ).تهاوجهو ، وموضوعها

 

بالفعل:  اتم تنفیذهأنه رى یو  یقبل األمین العام هذه التوصیة
بیانات نظام تخطیط موارد المؤسسات (أغریسو) یعرض 

حسب طبیعة النفقات (األجهزة/البرمجیات) تكنولوجیا المعلومات 
، إذا رغب في ذلكإطالع المجلس، تكلفة. ویمكن المركز حسب و 

بتكنولوجیا المتعلقة النفقات عن هذه المعلومات المالیة على 
 المعلومات.

 

ذات نفقات ال نلتوفیر المعلومات المالیة عمستعدة ألمانة ا
لم یتم تقدیم مثل  .لبالط عندتكنولوجیا المعلومات الصلة ب

 .٢٠١٤هذا الطلب في عام 

في عام  في حكم  المقفلةدارة هذه التوصیة إلاوتعتبر [
٢٠١٤[ 

ة مراجععملیات هذه التوصیة في سیاق ستجري متابعة 
 .المستقبلیة الحسابات

  ٧التوصیة رقم 
  

تقریر المجلس 
الفرنسي لمراجعي 
الحسابات للعام 

٢٠١٣  
 

فرع المالیة مساهمة  بإعطاءیوصي مراجع الحسابات الخارجي 
تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة  أكثر واقعیة من صندوق

لتعكس الوقت الفعلي الذي یقضیه موظفو فرع المالیة على 
 أنشطة التعاون الفني.

یرفض األمین العام هذه التوصیة، نظرا ألن المجلس أحیط 
علما على النحو المناسب قبل اتخاذ قراراته بصدد المیزانیة. 

 غألولي بأن مبلویحتفظ مراجع الحسابات الخارجي بموقفه ا
ملیون دوالر كندي ال یغطي اإلنفاق المنتظم من المیزانیة  ١،٢

 .ألنشطة إدارة التعاون الفني

ورقة  هذه التوصیة لألسباب المذكورة فياألمانة لم تقبل 
 .وأید المجلس وجهة نظر األمانة C-WP/14162 العمل

في عام  في حكم المقفلةتعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة [
٢٠١٤[ 

 مقفلة
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التعلیقات الواردة من األمین العام في وقت إصدار التقریر 

 الفرنسي
تعلیقات إدارة االیكاو على تقریر المجلس الفرنسي لمراجعي 

 ٣١/١٢/٢٠١٤الحسابات إلى غایة 
التي اتخذتها اإلدارة وفق تقییم دیوان  حالة اإلجراءات

 ٣١/١٢/٢١٠٤المحاسبة اإلیطالي إلى غایة 

  ٨التوصیة رقم 
  

تقریر المجلس 
الفرنسي لمراجعي 

الحسابات عن العام 
٢٠١٣  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

یوصي مراجع الحسابات الخارجي باعتماد مبدأ التحسن 
في بیانات المیزانیة والبیانات المالیة المقدمة من فرع المستمر 

المالیة. ویمكن لذلك مثال أن یتخذ شكل اجتماعات دوریة مع 
  دارات المقر.إ

معدل  أن یصبحویوصي مراجع الحسابات الخارجي أیضا ب
الدیون على البعثات والوفود وخدمات الصندوق الفرعي  رداداست

والحساب  ١٤١٥٠لتحقیق اإلیرادات (معظمها في الحساب 
في المیزانیة الثالثیة  ةاألداء الرئیسیأحد مؤشرات ) ١٤١٦٠
 القادمة.

توصیة جزئیا وسوف ینفذها خالل یقبل األمین العام هذه ال
  .٢٠١٤األول من العام  نصفال

طلب ویالمیزانیة ریر اسیقوم فرع المالیة بتوزیع تق  - ١
أو اقتراحات من المكتب على األقل مرة في السنة.  اتمساهم

وسیقدم الفرع رؤیة عن تكلفة الدفع للمكاتب التي ترغب في 
  .ذلك

لمجلس سیتم إعدادها مهمة لالمؤشرات األداء الرئیسیة   - ٢
  .بمساهمته

 

الممتدة تقاریر عن حالة المخصصات للفترة  إرسالتم  - ١
مكاتب في أكتوبر إلى ال ٢٠١٤سبتمبر إلى غایة 

إضافیة معلومات اقتراح مكاتب إلى ال ت. ودعی٢٠١٤
تحسین هذه التقاریر بهدف لتنسیق بشأن اأو تعدیالت 

 .لتلبیة احتیاجات المكاتب

 ]٢٠١٤عام في حكم المنفذة هذه التوصیة أن رة دااإلعتبر تَ [

قامت نظام إدارة األداء المؤسسي،  مشروع كجزء من - ٢
مؤشرات أداء رئیسیة  مشروعكافة المكاتب بوضع 

. تجویدهالمواصلة  جلسات لطرح األفكاروعقدت 
مؤشرات أداء الرئیسیة بادل ما تم تجویده من وسیتم ت

، ٢٠١٥س مار في عمل حلقة ع المجلس خالل م
من مؤشرات  امحدود امجلس عددوعندها سیختار ال

 .یعتزم األخذ بهااألداء الرئیسیة التي 

  ]٢٠١٤تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة قید التنفیذ في عام [

  

 

 قید التنفیذ
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 الفرنسي
تعلیقات إدارة االیكاو على تقریر المجلس الفرنسي لمراجعي 

 ٣١/١٢/٢٠١٤الحسابات إلى غایة 
التي اتخذتها اإلدارة وفق تقییم دیوان  حالة اإلجراءات

 ٣١/١٢/٢١٠٤المحاسبة اإلیطالي إلى غایة 

 
  ٩التوصیة رقم 

  
تقریر المجلس 

الفرنسي لمراجعي 
الحسابات للعام 

٢٠١٣ 

فرع المالیة یشارك أن وصي مراجع الحسابات الخارجي بی
في تقییم مصداقیة اإلیراد المسجل في المیزانیة بصورة أكبر 

خصوصا بإعطائه و من الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات، 
سلطة مساءلة ومناقشة التنبؤات الموضوعة من جانب مدیر 

ا منینطلق نهج إطار الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات في 
 .القاعدة

هذه التوصیة "جزئیا"، ولكنه، كعضو في  یقبل األمین العام
اللجنة اإلداریة الفرعیة لتحقیق اإلیرادات، یعتبر أن فرع المالیة 

رك بالفعل في تقییم مصداقیة میزانیة الصندوق الفرعي ایش
تخاذ أي إجراء محدد یست هناك نیة اللتحقیق اإلیرادات. ول
 لزیادة هذه المشاركة.

مجلس استعراض  تماعاتانتظام اجیحُضر فرع المالیة ب
 فیها. شاركیو اإلیرادات 

في عام  في حكم المقفلةدارة هذه التوصیة اإلعتبر تَ [
٢٠١٤[ 

ة مراجععملیات هذه التوصیة في سیاق ستجري متابعة 
 .المستقبلیة الحسابات

 
  ١٠التوصیة رقم 

  
تقریر المجلس 

الفرنسي لمراجعي 
الحسابات للعام 

٢٠١٣  
 

سابات الخارجي أن رئیس فرع المالیة الحظ مراجع الحبعد أن 
فرع یجري كل التحلیالت التي تعتبر ضروریة أو الیؤكد أن "

لكي  بتهیئة نفسه فرع المالیة  یقوم مفیدة"، فإنه یوصي بأن
یكون قادرا على إجراء تحلیالت مالیة تفصیلیة ومدققة على 

دید حاالتجاهات التي تؤثر في إجمالي الرواتب، وخصوصا لت
یرات المرتبطة بمستوى العمالة وتكالیف العمالة، واستعمال المتغ

إصدار الفواتیر إلى إعادة المستشارین أو التغییرات في طرق 
الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات أو صندوق تكالیف 
الخدمات اإلداریة والتشغیلیة. ویرى مراجع الحسابات الخارجي 

رد الجاریة من أن مثل هذه القدرة یمكن أن تتحقق مع الموا
  .خالل التشغیل الذاتي

  
 

یقبل األمین العام هذه التوصیة: وسوف یقوم فرع المالیة سنویا 
 بإصدار تقریر یشرح الفرق في مصروفات الرواتب.

لسنة عن ا العالي المستوى تباینالتقریر نتائج تم نشر 
 التقریر ویشمل. مجلسشبكي لللاموقع على ال ٢٠١٣المالیة 

جمیع أنواع النفقات و ، كبیرةال لتبایناتجمیع ال اموجز  اشرح
میزانیة الممولة من ، جوراألقوائم ولیس فقط تكالیف 

والنفقات الفعلیة  ٢٠١٣میزانیة ، بین (أ) ةالعادی یةالبرنامج
 ٢٠١٢لعامي النفقات الفعلیة و ، (ب) ٢٠١٣في عام 

 .٢٠١٣و

 ]٢٠١٤[َتعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة في حكم المقفلة في 

ة مراجععملیات هذه التوصیة في سیاق ستجري متابعة 
 .المستقبلیة الحسابات
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 التوصیة التي قدمها مراجعو الحسابات الفرنسیون التقریر
التعلیقات الواردة من األمین العام في وقت إصدار التقریر 

 الفرنسي
تعلیقات إدارة االیكاو على تقریر المجلس الفرنسي لمراجعي 

 ٣١/١٢/٢٠١٤الحسابات إلى غایة 
التي اتخذتها اإلدارة وفق تقییم دیوان  حالة اإلجراءات

 ٣١/١٢/٢١٠٤المحاسبة اإلیطالي إلى غایة 

 
  ١١التوصیة رقم 

  
تقریر المجلس 

الفرنسي لمراجعي 
الحسابات للعام 

٢٠١٣  
 

، حیث وضعت ٢٠١٢لتقریر السنوي بشأن حسابات ل متابعة
في لتخطیط لتمویل التزامات التأمین الصحي تقضي باتوصیة 

، یوصي مراجع الحسابات الخارجي اء الخدمةفترة ما بعد انته
بأن یضیف فرع المالیة تقدیرات مالیة على قائمة المخاطر، 

 لفهم أثرها المحتمل.

یكاو لیس لدیها ، نظرا ألن االیرفض األمین العام هذه التوصیة
اعتمادات قدرة ذاتیة إلعداد تقدیرات جادة ودقیقة، وٕانه ال توجد 

 مراجع الحسابات الخارجي فإنك، لهذا الغرض. ومع ذلمالیة 
بصورة أفضل بالقضایا المرتبطة المجلس إلمام على  یشجع

 في هذا الصدد. معلوماتزویده بالتبالمخاطر وب

ورقة  هذه التوصیة لألسباب المذكورة فياألمانة لم تقبل 
 .وأید المجلس وجهة نظر األمانة C-WP/14162 العمل

في عام  حكم المقفلة فيتعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة [
٢٠١٤[ 

 مقفلة

  ١٢التوصیة رقم 
  

تقریر المجلس 
الفرنسي لمراجعي 
الحسابات للعام 

٢٠١٣  
 

وحدة التخطیط  تولىأن تبصي المراجع الخارجي یو 
 االتصال، جهةالقوة الدافعة، ولیس مجرد دور االستراتیجي 

للمشروعات متعددة الوظائف المرتبطة بالتحلیل االستراتیجي 
 یم األداء. وینبغي أن تكون المساهمة الرئیسیة لفرع المالیة،وتقی

النظر من منظور التعاون الوثیق مع فرع الموارد البشریة، ب
من حیث تخطیط  لیةمستقباللى متطلبات المنظمة إ استراتیجي

 الموارد المالیة.

مجموعة جدیدة وسوف تنفذ یقبل األمین العام هذه التوصیة: 
 .٢٠١٥نهایة عام من المؤشرات بحلول 

وحدة الذي تقوده مشروع نظام إدارة األداء المؤسسي، أحرز 
وتم تقدیم . ٢٠١٤في عام تقدما التخطیط االستراتیجي، 

مؤشرات األداء الرئیسیة المؤقتة ویجري تنظیم دورات لطرح 
 المكاتب.كافة مع األفكار 

 ]٢٠١٤[َتعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة في حكم المقفلة في 

ة مراجععملیات هذه التوصیة في سیاق جري متابعة ست
 .المستقبلیة الحسابات
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 التوصیة التي قدمها مراجعو الحسابات الفرنسیون التقریر
التعلیقات الواردة من األمین العام في وقت إصدار التقریر 

 الفرنسي
تعلیقات إدارة االیكاو على تقریر المجلس الفرنسي لمراجعي 

 ٣١/١٢/٢٠١٤الحسابات إلى غایة 
التي اتخذتها اإلدارة وفق تقییم دیوان  حالة اإلجراءات

 ٣١/١٢/٢١٠٤المحاسبة اإلیطالي إلى غایة 

  ١٣التوصیة رقم 
  

تقریر المجلس 
الفرنسي لمراجعي 
الحسابات للعام 

٢٠١٣  
 

مراجع الحسابات الخارجي باالجتماع الثاني عشر  تم إبالغ
ة لخطة أفریقیا والمحیط الهندي. غیر أنه لم توجیهیللجنة ال

 مع ناسبت عن االتجاهات المتوقعة التيعط أي إشارة تُ 
یكاو محلیا دون التدخل في . ومن المتوقع أن تتمكن االالمنطقة

یة لخطة توجیهسیادة الدول، من المساعدة، من خالل اللجنة ال
موقف واضح، من وجهة  في تحدید أفریقیا والمحیط الهندي،

المجموعات الممكنة التي  بشأننظر فنیة ومالیة بشكل بحت، 
تعتبرها مناسبة أكثر من غیرها، بغیة إنشاء منظمة إقلیمیة 
لمراقبة السالمة الجویة أو أكثر في أفریقیا (وخصوصا في إقلیم 
أفریقیا الغربیة والوسطى)، وذلك لمساعدة دول اإلقلیم على 

 ، واختیار واحد أو أكثر من البدائل المالئمة.ااإلعراب عن رأیه

یة. والتاریخ المستهدف للتنفیذ هو یقبل األمین العام هذه التوص
 .٢٠١٤الربع الثاني من عام 

وظائف وكالة بین فصل تتم التوقیع على مذكرة تفاهم 
المنظمات اإلقلیمیة و الطیران المدني ألفریقیا ومدغشقر 

االتحاد االقتصادي والنقدي لكل من  ةلمراقبة السالمة الجوی
النقدیة لوسط  الجماعة االقتصادیة والسیولةولغرب أفریقیا 
للجنة األولى ندوة ال ، خالل٢٠١٤مایو  ٢٧أفریقیا یوم 

لسالمة بشأن ا أفریقیا والمحیط الهنديإقلیم الرئاسیة لخطة 
مذكرة التفاهم وبواسطة  في داكار، السنغال. تي عقدلتا

 األفریقیة الملغاشیةالمدني الطیران ستركز سلطات  هذه،
ة المالحة الجویة وكالة سالمدولة عضوا في  ١٧شمل (ت

خدمات المالحة على على اإلشراف ) في أفریقیا ومدغشقر
المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة  تشرفالجویة في حین 

االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفریقیا لكل من  ةالجوی
الجماعة االقتصادیة والسیولة النقدیة لوسط أفریقیا على و

 المجاالت الفنیة المتبقیة.

المالحة الجویة  اتخدممقدِّمي اجتماع تنسیقي مع قد وع
في مونتلایر االیكاو رئیس مجلس ین بمبادرة من األفریقی

خدمات ورد م ، وذلك لتشجیع٢٠١٥فبرایر  ٤بتاریخ 
للجنة الرئاسیة لخطة أفریقیا والمحیط لدى االمالحة الجویة 

نطاق تعاون فعال على وآلیة إطار على وضع الهندي 
 المنطقة.

 ]٢٠١٤عام في حكم المقفلة دارة هذه التوصیة اإل[تعتبر 

ة مراجععملیات هذه التوصیة في سیاق ستجري متابعة 
 .المستقبلیة الحسابات
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 التوصیة التي قدمها مراجعو الحسابات الفرنسیون التقریر
التعلیقات الواردة من األمین العام في وقت إصدار التقریر 

 الفرنسي
تعلیقات إدارة االیكاو على تقریر المجلس الفرنسي لمراجعي 

 ٣١/١٢/٢٠١٤الحسابات إلى غایة 
التي اتخذتها اإلدارة وفق تقییم دیوان  حالة اإلجراءات

 ٣١/١٢/٢١٠٤المحاسبة اإلیطالي إلى غایة 

  ١٤التوصیة رقم 
  

تقریر المجلس 
الفرنسي لمراجعي 
الحسابات للعام 

٢٠١٣  
 

، ٢٠١٢أعد جرد في وجود كل األطراف المعنیة في یولیو 
ى مدیر عام مطارات السنغال. ویمكن وبعده أرسل كتاب إل

للمجلس أن یطلب من األمانة أن تستخدم هذا التقریر المشترك 
األمور بوضوح وبشكل مباشر أمام السلطات العلیا في  عرضل

  .البلد المستضیف

سلطة  وقد ُأبلغ مراجع الحسابات الخارجي أن الدولة، من خالل
 طارات السنغال،ووكالة م السنغالیةالوطنیة الطیران المدني 

 وفقالمسؤولیة وأن أعمال اإلصالح تجرى حالیا ( هذه تولت
في المائة، أما  ٧٥، اكتمل حوالي ٢٠١٤ریل بیكاو، في ألال

 ٢٠فحدد له تاریخ  - الشرفة والوصول إلى الطریق -الباقي
  ).٢٠١٤ ومای
 

األمین العام جزئیا هذه التوصیة مع تاریخ مستهدف یقبل 
 .٢٠١٤األول من العام  لتنفیذها هو الربع

الشرفة وطریق الوصول المتعلقة بعمال األتم االنتهاء من 
حالیا بناء موقف سیارات خارجي ویجري . ٢٠١٤مایو في 

لبات جاء هذا عقب طعلى األراضي المجاورة للمكتب (
ورئیس األمین العام لالیكاو رسمیة إلى الحكومة من 

وقد ). ٢٠١٤عام في خالل زیارات إلى الدولة  هامجلس
تم تمهید موقف ( في المائة ٦٠ُأكملت هذه األعمال بنسبة 

من المفروض و  السیاج)في المائة من  ٢٥أكمل السیارات و 
 .٢٠١٥االنتهاء منه بحلول نهایة الربع األول من عام 

 ]٢٠١٤[تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة قید التنفیذ في عام 

 قید التنفیذ
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 التوصیة التي قدمها مراجعو الحسابات الفرنسیون التقریر
التعلیقات الواردة من األمین العام في وقت إصدار التقریر 

 الفرنسي
تعلیقات إدارة االیكاو على تقریر المجلس الفرنسي لمراجعي 

 ٣١/١٢/٢٠١٤الحسابات إلى غایة 
التي اتخذتها اإلدارة وفق تقییم دیوان  حالة اإلجراءات

 ٣١/١٢/٢١٠٤المحاسبة اإلیطالي إلى غایة 

  ١٥التوصیة رقم 
  
لمجلس تقریر ا

الفرنسي لمراجعي 
الحسابات للعام 

٢٠١٣  
 

  :یمكن النظر في إجراءات ثالثة لحل هذه المسألة

یجب توجیه الموظفین اإلقلیمیین نحو السكن في شقق، أو ) ١
دعوتهم إلى تحمل تكالیف الحمایة اإلضافیة، إذا اختاروا 

  العیش في منازل فردیة؛

ت الضرورة مقدمو خدمات األمن یجب دعوتهم (إذا دع) ٢
إلى إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن)  تحت إشراف

  المنافسة وتحسین أسعارهم؛

على البلد  مارس ضغطا مستمراینبغي لالیكاو أن ت) ٣
  .سالمة موظفیها تعزیزالمضیف حول الحاجة إلى 

ینبغي  عندهاهذه الشروط الثالثة، في حالة االستجابة لو 
داكار ائتمانات تسمح له بأن یفي لالیكاو أن تخصص لمكتب 

 .بالمتطلبات المحلیة ألمن األمم المتحدة

عتبر أن مسألة األمن تترفض األمانة العامة هذه التوصیة، إذ 
هذه یجب أن تعالج بواسطة جمیع منظمات األمم المتحدة، 

مما ، إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمنتحت رعایة 
على السلطات المحلیة.  ةجماعیة بصور الضغط  یتیح ممارسة

ویؤكد مراجع الحسابات الخارجي توصیته األولیة ولكنه یوافق 
 األمین العام على أن هذه المسألة یجب أن تعالج من خالل

. وأبلغت اإلیكاو إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن
مراجع الحسابات الخارجي بأن فریق األمم المتحدة العامل 

وأن األمانة قد  ٢٠١٣اسًة عن الموضوع في دیسمبر أكمل در 
قواعد األمن السكاني  وافقت على االمتثال التام لمتطلبات

دون قید وهي تقوم بوضع المخصصات  التشغیلیة الدنیا
  المیزانیة الالزمة.

  

  

  

  

  
 

متطلبات ل داكار تحلیالمكتب االیكاو اإلقلیمي في   قدم
إدارة الشؤون اإلداریة لیا عكف حاتأمنه وتقدیرات التكلفة. و 

إدارة  مراجعة هذه المتطلبات بالتنسیق مععلى والخدمات 
 .األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن

 ]٢٠١٤[وتعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة قید التنفیذ في عام 

 قید التنفیذ
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 التوصیة التي قدمها مراجعو الحسابات الفرنسیون التقریر
التعلیقات الواردة من األمین العام في وقت إصدار التقریر 

 الفرنسي
تعلیقات إدارة االیكاو على تقریر المجلس الفرنسي لمراجعي 

 ٣١/١٢/٢٠١٤الحسابات إلى غایة 
التي اتخذتها اإلدارة وفق تقییم دیوان  حالة اإلجراءات

 ٣١/١٢/٢١٠٤المحاسبة اإلیطالي إلى غایة 

  ١٦التوصیة رقم 
  

تقریر المجلس 
الفرنسي لمراجعي 

الحسابات عن العام 
٢٠١٣  

 

یم مستوى المخاطر المتبقیة المتعلقة بالمشتریات المنفذة لتقی
بموجب اتفاقات التعاون الفني، والتي تعد الضامن النهائي لها، 
یمكن للمجلس أن یطلب استعراض التشغیل الفعلي لجمیع 
اإلجراءات المعمول بها، بما في ذلك التحسینات التي قبلها 

  .٢٠١٤هایة عام األمین العام، حتى یمكن االنتهاء منها بن
 

یقبل األمین العام هذه التوصیة: فیما یتعلق بالتحسینات في 
بتقییم قسم المشتریات ، سیقوم ٢٠١٤نظام اإلیداع قبل نهایة 

السریة والجوانب الفنیة المتعلقة باستخدام منشأة لتخزین 
 البیانات المشتركة قبل إجراء تقییم انتقال نهائي.

ض مستمر بغرض تحسینها، ستعراال عملیات الشراءتخضع 
 ISO: 9001: 2008على النحو المطلوب في شهادة 

 دارة التعاون الفني.إل

 ٕاذاو نظام تخزین البیانات الفعلیة. بالمشتریات وستحتفظ 
سیقوم الفني،  إدارة التعاوننظام جدید في  مستقبالُوضع 
تقییم السریة والجوانب الفنیة لتحدید بقسم المشتریات حینئذ 
 كان سیعتمد هذا النظام الجدید. ما إذا

 ]٢٠١٤في عام في حكم المقفلة [تعتبر إدارة هذه التوصیة 

 مقفلة

  ١٧التوصیة رقم 
  

تقریر المجلس 
الفرنسي لمراجعي 

الحسابات عن العام 
٢٠١٣  

 

استكمال تنفیذ جمیع  هاوفروعاالیكاو مكاتب على یجب 
من والیة  امتابعتها جزءوتشكل المجلس. التي قبلها التوصیات 

 الخارجي المقبل.الحسابات مراجع 

 

 یتم تسجیل جمیع اإلجراءات المتخذة لتنفیذ توصیات مراجع .قبل األمین العام هذه التوصیةی
قاعدة البیانات المخصصة لتتّبع الخارجي في  الحسابات

  .والمراجعة الداخلیةتقییم المكتب التوصیات ویدیرها 

 ]٢٠١٤في عام م المقفلة في حك[تعتبر إدارة هذه التوصیة 

  مقفلة

ض استعر بابشكل مستقل  ونالحسابات الخارجی ومراجعسیقوم 
المراجعین حالة تنفیذ كل توصیة صادرة عن منتظم ل
 .السابقین
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  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠ السنوات المالیةعن  متابعة التوصیات التي قدمها مراجعو الحسابات الفرنسیون في التقاریر السنویة السابقة –الملحق الثاني 

التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

وارد ال ةالخارجی ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 ٢٠١٣عام  عن في آخر تقریر لهم

 

 ةالخارجی ةمراجعالموقف 
ام عن عتقریرهم وارد في ال

٢٠١٣ 
 

موقف االیكاو مثلما ورد في   –آخر إجراء
الخارجیین عن ات آخر تقریر لمراجعي الحساب

  ٢٠١٣عام 

ین رأي مراجع الحسابات الخارجی
عن في آخر تقریر لهم الوارد 

  ٢٠١٣عام 

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةعن الحال
٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
محكمة وفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

 ٤التوصیة رقم 
 

التقریر السنوي 
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
عن  الفرنسیین

 ٢٠١٠عام ال

 
عند تقدیم افتراضات 
المیزانیة المتعلقة بالمناصب 
الثابتة إلى المجلس على 
األمین العام أن یشیر إلى 
المناصب الفعلیة التي تقیَّد 

  في المیزانیة العادیة.

في   C/WP/14032 تشیر ورقة العمل
بشأن  ٤)، في الجدول ١٣٨(ص  ٣الملحق 

- ٢٠١٢- ٢٠١١التخصیصات المعتمدة لفترة 
- ٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة لوالتقدیرات  ٢٠١٣
بآالف الدوالرات الكندیة حیث تمیز بین  ٢٠١٦

الفئة الفنیة وفئة الخدمات العامة. ویشیر 
إلى عدد المناصب من الفئة الفنیة  ٥الجدول 

ن المكاتب وفئة الخدمات العامة لكل كتلة م
، ولكن ٢٠١٦والتقدیرات لعام  ٢٠١٣لعام 

إلى  ١٤٧(ص  ٣إلى  ١الرسوم البیانیة من 
) التي تبین هیكل المناصب (فئة المدیر ١٤٩

، 1، ... وفئة مدیر من الدرجة٢من الدرجة 
... وفئة ٧وفئة الخدمات العامة من الدرجة 

...) لیست ٦الخدمات العامة من الدرجة 
وال  ٢٠١٢وال  ٢٠١٣ام متاحة بالنسبة لع

. ومن ثم فإن افتراضات المیزانیة ٢٠١١
المتعلقة بإنشاء المناصب لم ُتمنح سوى شفافیة 

  جزئیة.

في ورقة عمل  ٥من الملحق  ٥یعرض الجدول   نفذت جزئیا
) والوثیقة الختامیة CWP/14032المیزانیة (

)10030 DOC مقارنة بین مناصب عام (
ب)، وهو (أي حركة المناص ٢٠١٦و ٢٠١٣

أكثر أهمیة من مجرد تقدیم معلومات  أمر
-٢٠١٢-٢٠١١عداد في أعوام مفصلة عن األ

. وأثناء عملیة إعداد المیزانیة، كان قد تم ٢٠١٣
-2011فین في فترة ظبالفعل تقدیم تعداد المو 

وغیره من المعلومات إلى األجهزة  ٢٠١٣
الرئاسیة، على النحو المطلوب، ولكن هذه 

درج في وثائق المیزانیة النهائیة المعلومات لم تُ 
بما أن هذه الوثائق لم تعد ذات صلة وال هامة 

-٢٠١٥-٢٠١٤ألوراق عمل میزانیة فترة 
 DOCوال لوثیقة المیزانیة النهائیة ( ٢٠١٦

10030 .(  
 

    

أمر لمنصب لهیكل وجود 
ضروري. ال تغییر في موقف 

  مراجع الحسابات الخارجي.
  
  

ت قفلتوصیة أتعتبر اإلدارة أن هذه ال
  ٢٠١٤قبل مارس 

هذه التوصیة ستجري متابعة 
ة مراجععملیات في سیاق 

  .المستقبلیة الحسابات
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

وارد ال ةالخارجی ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 ٢٠١٣عام  عن في آخر تقریر لهم

 

 ةالخارجی ةمراجعالموقف 
ام عن عتقریرهم وارد في ال

٢٠١٣ 
 

موقف االیكاو مثلما ورد في   –آخر إجراء
الخارجیین عن ات آخر تقریر لمراجعي الحساب

  ٢٠١٣عام 

ین رأي مراجع الحسابات الخارجی
عن في آخر تقریر لهم الوارد 

  ٢٠١٣عام 

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةعن الحال
٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
محكمة وفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

 ٢التوصیة رقم 
 

التقریر السنوي 
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
الفرنسیین للعام 

٢٠١١  

یجب اتباع نهج أكثر صرامة 
وشفافیة إلعداد میزانیة فترة 

-٢٠١٤الثالث سنوات 
ألمر: . ویشمل هذا ا٢٠١٦

(أ) البدء بتحدید شامل  -
لنطاق النشاط الذي تغطیه 
المیزانیة وللموارد األخرى 
المتاحة من األنصبة 
المقررة؛ (ب) عدم وضع أي 
قاعدة تقییدیة للنمو الحقیقي 
في تقدیرات المیزانیة إلى 
غایة االنتهاء من الخطوة 
األولى وتطبیقها فقط على 
األنصبة المقررة على الدول 

ء، بما أن الموارد األعضا
  األخرى متغیرة بطبیعتها.

) ٢(م ٩) والنقطة ١( م ٣تبعا للوثیقة، النقطة 
وال على سیناریو النمو المنعدم أوقع االختیار 

ثم تم تقریر األنشطة: وبالتالي تم تنفیذ العملیة 
  خالفا لتوصیتنا.

لم یعد باإلمكان تنفیذ هذه التوصیة قبل فترة 
  .٢٠١٩-٢٠١٧ السنوات الثالث

أعضاء  قمنا بإطالعمثلما تمت اإلشارة إلیه،   نفذت جزئیا
  آراء مع مراجعي الحسابات. لىالمجلس ع

ي ذالالنهج إلعداد المیزانیة هو المعتمد والنهج 
  المجلس وهو ما قرره في نهایة المطاف. هأراد

تعلیق االیكاو ال یأتي بعناصر 
جدیدة، ومن ثم ال تغییر في موقف 

  ت الخارجي.مراجع الحسابا

في تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة 
  .٢٠١٤مارس  ٣١قبلحكم المقفلة 

هذه التوصیة ستجري متابعة 
ة مراجععملیات في سیاق 

 .المستقبلیة الحسابات
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

وارد ال ةالخارجی ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 ٢٠١٣عام  عن في آخر تقریر لهم

 

 ةالخارجی ةمراجعالموقف 
ام عن عتقریرهم وارد في ال

٢٠١٣ 
 

موقف االیكاو مثلما ورد في   –آخر إجراء
الخارجیین عن ات آخر تقریر لمراجعي الحساب

  ٢٠١٣عام 

ین رأي مراجع الحسابات الخارجی
عن في آخر تقریر لهم الوارد 

  ٢٠١٣عام 

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةعن الحال
٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
محكمة وفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

  ٣التوصیة رقم  
 
 

التقریر السنوي 
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
الفرنسیین للعام 

٢٠١٢ 

المجلس من  یطلبأن  ینبغي
بملخص ه یدالعام تزو  یناألم

یعطي تفاصیل جمیع 
التي تطرأ على  ییراتالتغ

التقدیرات والمخصصات 
 یجةالتي تؤثر في صافي نت

میزانیة التعاون الفني على 
  .أساس سنوي

  
 

في تقاریر األمین العام الواردة في الحزمة 
المالیة هناك بعض التفسیرات لنتائج صندوق 

  .تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة
ن مراجع الحسابات الخارجي یرى أن غیر أ

هذه المعلومة غیر كافیة لیقدم رأیا واضحا 
للمجلس. وعلى سبیل المثال فقد الحظنا تمویل 
تكالیف إنهاء الخدمة فینا یتعلق بالموظفین 

تكالیف الخدمات العاملین لدى صندوق 
 یأتي من المیزانیة العادیة. اإلداریة والتشغیلیة

بالموظفین الخدمة فیما یتعلق  تكالیف إنهاء لم تنفذ
تكالیف الخدمات اإلداریة العاملین لدى صندوق 

ألن  تم استیعابها في المیزانیة العادیة والتشغیلیة
عملیات إنهاء الخدمة في إدارة التعاون الفني 
حدثت الستیعاب عملیات التسریح في المیزانیة 

  العادیة.

بقي مراجع الحسابات الخارجي یُ 
  .على موقفه

في عتبر اإلدارة أن هذه التوصیة تَ 
  .٢٠١٤مارس  31قبل حكم المقفلة 

  
لم یقبل المجلس هذه التوصیة 

عن ورقة لمجلس ل(التقریر الشفوي 
  ).C-WP/14048العمل: 

 ُأقفلت
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

وارد ال ةالخارجی ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 ٢٠١٣عام  عن في آخر تقریر لهم

 

 ةالخارجی ةمراجعالموقف 
ام عن عتقریرهم وارد في ال

٢٠١٣ 
 

موقف االیكاو مثلما ورد في   –آخر إجراء
الخارجیین عن ات آخر تقریر لمراجعي الحساب

  ٢٠١٣عام 

ین رأي مراجع الحسابات الخارجی
عن في آخر تقریر لهم الوارد 

  ٢٠١٣عام 

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةعن الحال
٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
محكمة وفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

  ٥التوصیة رقم 
  
 

التقریر السنوي 
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
عن الفرنسیین 

 ٢٠١٢ العام

تمثل فاتورة األجور حوالي 
المائة من إنفاق  في ٨٠
 ینبغي للمجلس. و یزانیةالم

دعوة األمانة العامة واإلدارة 
إداري  یرتقر  یمإلى تقد یةالمال

بوضوح  یشرح سنوي
 وفي شكل قابل یل،وبالتفص

 یسیةالرئ ییراتالتغ یق،للتدق
مقارنة بالعام  األجور في

في إطار أموال السابق 
  یةالعاد یزانیةالبرنامج من الم

األخرى  یسیةئالر  واألموال
 یةالعاد یزانیةالمتعلقة بالم

  یفتكال یزانیة(مثل م

 یلیةوالتشغ یةاإلدار  الخدمات
 یقالصندوق الفرعي لتحق

  ...الخ)، یرادات،اإل

 یفالتكال ینالفرق ب وبتطور
المستخدمة إلعداد  یاسیةالق
  ثیةالثال یزانیةالم

المسجلة  یاسیةالق والتكالیف
  .على أساس سنويبالفعل 

مكونات لمناصب  ٤التكالیف في تجمیع یتم 
فئة الموظفین الفنیین (تكالیف المرتبات من 

ملیون دوالر  ٠,٦حوالي  -وتسویة مقر العمل 
ن و ن/المؤقتو الخبراء االستشاریویقیَّد كندي)  

في شواغر الموظفین الفنیین الدولیین (حوالي 
م.د.ك.)، وتكالیف العودة إلى الوطن  ٠,٧

.)، والتأمین الصحي بعد م.د.ك ١,٥(حوالي 
ن  ٠,٥انتهاء الخدمة (حوالي  م.د.ك.) ومكوِّ

واحد فقط للمناصب من فئة الخدمات العامة 
  ١,٢حول  - (تكالیف تعویض نهایة الخدمة 

م.د.ك.) ولكن ال یرتبط تحلیل زیادة المكونات 
بتطور عدد المناصب. واألمر أكثر من مجرد 

من  تحلیل، إنه لمحة موجزة تمكن المجلس
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحكم في تطور 
التكالیف. ولن یكون باإلمكان استكمال 
التوصیة، بما أن اإلجراءات الحالیة ال تتماشى 

  .معها
 .قائمایبقى موقف المراجع الخارجي 

 لم تنفذ
 
 

مارس  ٢٠كما تم شرحه لمراجع الحسابات یوم 
فإن تحلیل  اإللكتروني، بواسطة البرید ٢٠١٤

باین الذي أرسل إلى مراجعي الحسابات یوم الت
في مرحلة كان ال یزال  ٢٠١٤مارس  ٢١

  .مسودةال
مارس  ٣١وقد تم استكمال هذه التوصیة في 

عندما ُقدم إلى األمین العام تحلیُل تبایٍن  ٢٠١٤
موجز، ولكنه شامل، لنفقات المیزانیة العادیة 

كال من السعر هو ما تضمن ، و ٢٠١٣عام 
تعداد. ویمكن إطالع تباین ال(التكلفة) و 
 .إذا ما طلبوا ذلك یهالمراجعین عل

تزوید المجلس بالمعلومات 
ضروري، وكذلك الحال بالنسبة 
إلى توافر وثیقة شارحة رسمیة، 
وكالهما غیر موجود. ال تغییر في 

 .موقف مراجع الحسابات الخارجي

التقریر المتعلق بنتائج تحلیل 
لسنة التباین العالي المستوى عن ا

ُنشر على موقع  ٢٠١٣المالیة 
التقریر  ویشملالمجلس الشبكي. 

 لتبایناتلجمیع ا اموجز  اشرح
جمیع أنواع النفقات و ، كبیرةال

، جورولیس فقط تكالیف األ
 یةمیزانیة البرنامجالممولة من 

 ٢٠١٣میزانیة ، بین (أ) ةالعادی
، ٢٠١٣في عام والنفقات الفعلیة 

ي لعامالنفقات الفعلیة و (ب) 
 .٢٠١٣و ٢٠١٢

[َتعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة في 
 ]٢٠١٤حكم المقفلة في 

للعام  ٤راجع التوصیة رقم 
٢٠١٣ 
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

وارد ال ةالخارجی ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 ٢٠١٣عام  عن في آخر تقریر لهم

 

 ةالخارجی ةمراجعالموقف 
ام عن عتقریرهم ي وارد فال

٢٠١٣ 
 

موقف االیكاو مثلما ورد في   –آخر إجراء
الخارجیین عن آخر تقریر لمراجعي الحسابات 

  ٢٠١٣عام 

ین رأي مراجع الحسابات الخارجی
عن في آخر تقریر لهم الوارد 

  ٢٠١٣عام 

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةعن الحال
٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
محكمة وفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

  ٧التوصیة رقم 
  
 

التقریر السنوي 
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
 للعامالفرنسیین 
٢٠١١  

في إطار إعداد میزانیة فترة 
السنوات الثالث القادمة، فیما 
یخص الواجبات التي 

جیا یضطلع بها قسم تكنولو 
 المعلومات واالتصاالت،
ینبغي أن تعید االیكاو النظر 

نسبة الموظفین  في
نحو  والمستشارین على

یضمن استدامة مهام 
تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت، وما تبقى من 

عن  إنجازهاالمهام یمكن 
طریق االستعانة بالمصادر 

وخدمات  الخارجیة
  .ستشارییناال

، في C-WP/14032   وفقا لورقة العمل
إلى  ١٤٧(ص  ٣إلى  ١الرسوم البیانیة 

)، تبقى مناصب تكنولوجیا المعلومات ١٤٦
واالتصاالت، المحددة على هذا النحو في إدارة 

 ١٧,٥الشؤون اإلداریة والخدمات، مستقرَّة عند 
من فئة  ٦من الفئة الفنیة، و ١١,٥منصبا (

. ٢٠١٦إلى  ٢٠١٤الخدمات العامة من 
ب أن میزانیة - ٤ي ویوضح الرسم البیان

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تبین أن 
المیزانیة اإلجمالیة لالستشارات واالستعانة 

ألف  ١١٥بطرف ثالث قد تقلصت بمقدار 
 ١٠٧٣كندي إلى  ١١١٨دوالر كندي (من 

دوالر كندي). وال تتضمن "خطة االیكاو 
االستراتیجیة في مجال تكنولوجیا المعلومات 

- ٢٠١٤لتخطیط لمیزانیة واالتصاالت وا
ینایر أي  ١٧" التي عرضت في ٢٠١٦

استراتیجیة إلعادة تقییم نسبة موظفي االیكاو 
  االستشاریین.

ومع ذلك، فإن المراجعین الخارجیین أحاطوا 
علما بأن هناك بعض التغیرات الجاریة، كما 

  .٢٠١٢للعام  ١٥و ٨ورد في التوصیتین 

  .التوصیة مفتوحةال نوافق على أن تبقي هذه   لم تنفذ
بشأن إعادة تقییم نسبة  قاطعةال توجد قواعد 

أو صیغة عامة  إلى االستشاریین،الموظفین 
  النسبة المناسبة. علیهتكون ینبغي أن ما  تحدد

ضمان  يوكانت الفرضیة األساسیة للتوصیة ه
ن  تشغیلها یقوم أال تتأثر الخدمات األساسیة أل

ى هذا النحو الخبراء االستشاریین فقط. وعل به
مسؤوُل قسم  قامكانت كل التدابیر المتخذة (التي 

بإطالع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
مباشرة في اجتماع)  علیها المراجَع الخارجي

  :موجهة إلى كفالة ما یلي

التحدید الواضح للخدمات األساسیة  •
وتحدید االحتیاجات من القوى العاملة على هذا 

  ).ومصفوفة المهارات اتالخدم فهرساألساس (
 
  

تعلیق االیكاو ال یقدم أي إجابة 
  .عن تقییم المراجع الخارجي

هذه التوصیة ستجري متابعة   
ة مراجععملیات في سیاق 

  .المستقبلیة الحسابات
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

وارد ال ةالخارجی ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 ٢٠١٣عام  نع في آخر تقریر لهم

 

 ةالخارجی ةمراجعالموقف 
ام عن عتقریرهم وارد في ال

٢٠١٣ 
 

موقف االیكاو مثلما ورد في   –آخر إجراء
الخارجیین عن آخر تقریر لمراجعي الحسابات 

  ٢٠١٣عام 

ین رأي مراجع الحسابات الخارجی
عن في آخر تقریر لهم الوارد 

  ٢٠١٣عام 

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةالحال عن

٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
محكمة وفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

        
بالنسبة لكل خدمة أساسیة، وجود  •

لتقدیم الدعم  موظفموارد احتیاطیة للموظف و 
  .له

 وظائف) ٤تم إنشاء أربعة ( •
، عن ة في العملیاتالمرونإضافیة، لتحقیق 

طریق نقل األدوار التي یقوم بها االستشاریون 
فقد كانت تجري مراعاة النماذج األكثر كفاءة   .حالیا

من حیث التكلفة التي تسمح بمرونة العملیات في 
مجاالت مثل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وذلك 

ون في یبسبب طبیعة المهام التي یضطلع بها االستشار 
الطلب على  تزایدلمجاالت ورهنا بقیود المیزانیة و هذه ا

  .الخدمات
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

وارد ال ةالخارجی ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 ٢٠١٣عام  نع في آخر تقریر لهم

 

 ةالخارجی ةمراجعالموقف 
ام عن عتقریرهم وارد في ال

٢٠١٣ 
 

موقف االیكاو مثلما ورد في   –آخر إجراء
الخارجیین عن آخر تقریر لمراجعي الحسابات 

  ٢٠١٣عام 

ین رأي مراجع الحسابات الخارجی
عن في آخر تقریر لهم الوارد 

  ٢٠١٣عام 

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةالحال عن

٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
محكمة وفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

التوصیة رقم 
١٧  
  
 

التقریر السنوي 
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
 ن عنالفرنسیی

٢٠١١م العا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراجع  یةوفقًا لتوص
عام  في الحسابات الداخلي

 اعتماد خطة ینبغي، ٢٠٠٩
عمل واحدة إلدارة األنشطة 

ذلك  لعلَّ  یرادات،لإل المدّرة
المستقبل في  في یساعد

 جعل التوقعات المتعلقة
ودقة.  یالً أكثر تفص بالمیزانیة

 ینبغي یةالعمل یل هذهولتسه
المساهمة یئات كل اله یعتجم

 في نشاط الصندوق (أي
األنشطة المدرة  وحدة

 یة بالتسویق،المعن یراداتلإل
 ومرفق خدمات االستنساخ

ارجي، الخ یعوالتوز  والمبیعات
بالمطبوعات، وقسم  المعني

 والخدمات المؤتمرات
 المعني بخدمات یة،المكتب

المؤتمرات) تحت إدارة واحدة 
 یةاإلدار  الشؤون (إدارة

 والخدمات)، بناًء على
مراجع الحسابات توصیة 

 یةعمل خالل الخارجي
 وعلى التي قام بها، یقالتدق

التي  .العام ینموافقة األم
 ١/١١/٢٠١١تمت في 

-C) عتمدت سیاسة األنشطة المدرة للدخلاُ 

WP/14122)   وتشمل، ٢٠١٤فبرایر  ٥في ،
من بین أمور أخرى، مبادئ میزانیة سنویة 
وخطة عمل للصندوق الفرعي لتحقیق 
اإلیرادات  التي ُعرضت على المجلس في دورة 
الخریف الستعراضها، ومن تقریر ربع سنوي 

المجلس عن النتائج المالیة المنشور على موقع 
وٕاجراء مراجعة سنویة للنتائج المالیة للصندوق 
الفرعي. ویحقق إعداد میزانیة الثالث سنوات 

) تقدما. ویضم جدول ٢٠١٦-٢٠١٤القادمة (
اإلیرادات والنفقات كافة األنشطة (المطبوعات 
والمنتجات اإللكترونیة، والتدریب، والندوات 
...) ویتم إرفاق خطة عمل بكل األنشطة 

ة. وبعد الموافقة على هذه العناصر الجدید
)، ستتم صیاغة تقریر عن ٢٨/٠٣/٢٠١٤(

المیزانیة وخطة العمل لتوافق علیها اللجنة 
 . ٢٥/٠٥/٢٠١٤المالیة في 

 قید التنفیذ
 

حصلت المیزانیة وخطة األعمال   
 لصندوق الفرعي لتحقیق اإلیراداتل

ولعملیات التخطیط  ٢٠١٤لعام 
وافقة على م ٢٠١٦و ٢٠١٥لعامي 

 ١٠مجلس استعراض اإلیرادات في 
 ٢٠٢وقدم للدورة  ٢٠١٤أبریل 

-Cللمجلس في ورقة العمل 

WP/14160. .للموفقة علیه  
[تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة أقفلت 

 ]٢٠١٤في عام 

هذه التوصیة ستجري متابعة 
ة مراجععملیات في سیاق 

 .المستقبلیة الحسابات
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

وارد ال ةالخارجی ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 ٢٠١٣عام  نع في آخر تقریر لهم

 

 ةالخارجی ةمراجعالموقف 
ام عن عتقریرهم وارد في ال

٢٠١٣ 
 

موقف االیكاو مثلما ورد في   –آخر إجراء
الخارجیین عن آخر تقریر لمراجعي الحسابات 

  ٢٠١٣عام 

ین رأي مراجع الحسابات الخارجی
عن في آخر تقریر لهم الوارد 

  ٢٠١٣عام 

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةالحال عن

٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
محكمة وفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

 
التوصیة رقم 

١٢  
  

وي التقریر السن
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
عن  الفرنسیین

٢٠١٢م العا  

نظرا لحجم الكتل المالیة 
المدارة، بالنسبة إلى المیزانیة 

األخرى،  العادیة والموارد
یمكن لالیكاو النظر في 
إنشاء أدوات شاملة للرصد 

  واإلدارة
المالیة ألنشطة إدارة الشؤون 
اإلداریة والخدمات، والتي 

 غیر تعتمد على موارد
(قسم المؤتمرات  ةالمیزانی

وقسم  المكتبیةوالخدمات 
 ).األنشطة المدرة لإلیرادات

یجري حالیا استقدام معاون في إدارة الموارد 
لهذا المنصب وسوف یكون مسؤوال أمام نائب 

 مدیر إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات.

بدأت مناقشات مع فرع المالیة.    لم تنفذ
رة وأنشئ منصب معاون في إدا

إدارة مكتب نائب مدیر الموارد في 
 ،الشؤون اإلداریة والخدمات

للمساعدة في الرصد واإلدارة 
  .الشاملین للموارد

بدأ المعاون في إدارة الموارد العمل 
  .٢٠١٥في فبرایر 

  
[تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة 

 ]٢٠١٤جاریة في عام 
 

 قید التنفیذ
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

وارد ال ةالخارجی ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 ٢٠١٣عام  نع في آخر تقریر لهم

 

 ةالخارجی ةمراجعالموقف 
ام عن عتقریرهم وارد في ال

٢٠١٣ 
 

موقف االیكاو مثلما ورد في   –آخر إجراء
الخارجیین عن آخر تقریر لمراجعي الحسابات 

  ٢٠١٣عام 

ین رأي مراجع الحسابات الخارجی
عن في آخر تقریر لهم الوارد 

  ٢٠١٣عام 

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةالحال عن

٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
محكمة وفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

التوصیة رقم 
١٣ 

 
التقریر السنوي 

س مراجعي لمجل
الحسابات 

الفرنسیین للعام 
٢٠١٢ 

إن إنشاء نظام موضوعي 
 یاسخال من األخطاء لق

  إمكانیات الترجمة
التحریریة لدى المترجمین 
الفورین، والتكلیف الفعلي 

  للمترجمین الفوریین
لتعزیز التخطیط، مع وسیلة 
مالئمة لرصد العمل الذي 
یقوم به كل مترجم فوري، 

رة هي شرط أساسي بالضرو 
ألي محاولة ملموسة 
الستخدام هذه اإلمكانیات 
بصورة رشیدة وبشكل منسق. 
وباستخدام البیانات المتاحة 

الشبكة االلكترونیة " نظام في
 للوثائق واالستفسارات"
وأغریسو ینبغي لفرع اللغات 
والمطبوعات أن یقدم في 
أقرب وقت ممكن المعلومات 

 عالمالوثیقة عن هذه المَ 
 .الهامة

الشبكة االلكترونیة للوثائق ظام یسمح ن
"إیدن" بالتخطط التلقائي واالستفسارات 

) غیر ذلكللمترجمین الفوریین (دائمین أو 
وأعدت التقاریر المتعلقة بالترجمة الفوریة وما 
نتج عنها من توافر الترجمة. وأعاد المجلس 

- ٢٠١٤تنظیم اجتماعاته لفترة الثالث سنوات 
في األسبوع. جلسات  ٧من أجل عقد  ٢٠١٦

وهذا یسمح باستخدام أفضل إلمكانات الترجمة 
الفوریة. وتكمن الصعوبة في أن هذه الترجمة 
المتوفرة تبقى نظریة في كثیر من الحاالت ألن 
المترجمین الفوریین یأخذون عطلهم في هذا 
الوقت: یقوم رؤساء قسم الترجمة بإدارة مسألة 

ون التوافر الفعلي مع المترجمین الفورین د
محاولة مطابقة توافر رقم الترجمة الذي قدمه 

القلیل من سوى هناك لیس نظام "إیدن". و 
ساعات الترجمة التي تتعلق بالترتیبات المرنة 

تحكمها الترجمة الفوریة إذ أن  التحریریة
 .االجتماعات

تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة أقفلت    قید التنفیذ
 .٢٠١٤مارس  ٣١قبل 

هذه التوصیة ستجري متابعة 
ة مراجععملیات في سیاق 

 المستقبلیة الحسابات
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

وارد ال ةالخارجی ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 ٢٠١٣عام  نع في آخر تقریر لهم

 

 ةالخارجی ةمراجعالموقف 
ام عن عتقریرهم وارد في ال

٢٠١٣ 
 

موقف االیكاو مثلما ورد في   –آخر إجراء
الخارجیین عن آخر تقریر لمراجعي الحسابات 

  ٢٠١٣عام 

ین رأي مراجع الحسابات الخارجی
عن في آخر تقریر لهم الوارد 

  ٢٠١٣عام 

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةالحال عن

٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
محكمة وفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

التوصیة رقم 
١٤ 

 
التقریر السنوي 
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
الفرنسیین للعام 

٢٠١٢ 

تعالج إدارة الشؤون اإلداریة 
والخدمات المسائل الخاصة 

یس یمقا یدبتقییم وتحد
خدمات الترجمة التحریریة، 
خصوصا بالمقارنة مع 

مم المتحدة منظمات األ
األخرى: وعند إتمام هذه 

القواعد  یدالفكرة ولدى تحد
الموضوعیة، فإن قیاس 
إنتاجیة المترجمین 
التحریریین، ومراقبة نوعیة 

أن  ینبغيالتحریریة  ةالترجم
یكونا اثنین من األولویات. 

أن یصاحب هذه  یجبو 
وقتیة  عالمات األولویات

لوضع نهایة للوضع  یقة،دق
مقاومة الحالي الخاص ب

 .التغییر

وضعت سیاسة ونظام لإلنتاجیة، وتم وضع 
 لكل یوم منكلمة  ١٥٠٠ قاعدة تقضي بأداء

(على الرغم من أنه كان یقدر  عملأیام ال
إصدار تقاریر  یجريكلمة). و  ١٦٠٠مبدئیا ب 
یتم تنفیذ جمیع هذه األدوات  ال ولكناإلنتاجیة. 

اإلنتاجیة على نحو فعال. فعلى سبیل المثال، 
فإن تقاریر إنتاجیة الفرد ال تذكر ال عدد 

 ١٥٠٠الكلمات وال عدد الساعات، وُینظر إلى 
كلمة في یوم من النشاط على أساس التجربة 
فقط. والعمل المسند والعمل المنجز یتطابقان 
تماما دوما، ... وبالمناسبة، مراقبة الجودة 
موجودة، واإلجراءات موثقة وتقوم على تحلیل 

 یقة أو المترجم) .مخاطر (الوث

تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة في    قید التنفیذ
 .٢٠١٤مارس  ٣١حكم المقفلة قبل 

هذه التوصیة ستجري متابعة 
ة مراجععملیات في سیاق 

 المستقبلیة الحسابات
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

وارد ال ةالخارجی ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 ٢٠١٣عام  نع في آخر تقریر لهم

 

 ةالخارجی ةمراجعالموقف 
ام عن عتقریرهم وارد في ال

٢٠١٣ 
 

موقف االیكاو مثلما ورد في   –آخر إجراء
الخارجیین عن آخر تقریر لمراجعي الحسابات 

  ٢٠١٣عام 

ین رأي مراجع الحسابات الخارجی
عن في آخر تقریر لهم الوارد 

  ٢٠١٣عام 

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةالحال عن

٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
محكمة وفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

التوصیة رقم 
١٥ 

 
التقریر السنوي 
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
الفرنسیین للعام 

٢٠١٢ 

رة في إطار الحدود المقر 
 میزانیةلخدمات الدعم في ال

 ینبغي القادمة، یةالثالث
للمنظمة أن تنظر في منح 

المعلومات  یاقسم تكنولوج
من  یاكاف عددا واالتصاالت

الوظائف لضمان المراقبة 
یقات تطب یعلجم قبولةالم

المعلومات  تكنولوجیا
بما في ذلك إعادة  یسیة،الرئ

 أخرى. من أقسام یصالتخص

وحاالت تكون فیها الخدمات تم توثیق أمثلة 
الرئیسیة بید الخبراء االستشاریین. وقد تم 
تحدید أربع وظائف (اثنتین من فئة الخدمات 
العامة، الدرجة السابعة، واثنتین من الفئة 

الثالثة) وتحویلها. وترتبط هذه  الدرجةالفنیة، 
 .٢٠١٢لعام ل ٨رقم توصیة الالتوصیة ب

ربعة مناصب تم إنشاء وشغل أ   قید التنفیذ
في تكنولوجیا المعلومات جدیدة 

(اثنتین من فئة  واالتصاالت
الخدمات العامة، الدرجة السابعة، 

ة جواثنتین من الفئة الفنیة، الدر 
. وفیما عدا ذلك، یجري الثالثة)

إرجاع منصب موظف أمن 
المعلومات. وكافة المجاالت الرئیسیة 

  تدار حالیا على ید الموظفین.
  

ارة أن هذه التوصیة قید [َتعتبر اإلد
 ]٢٠١٤التنفیذ في عام 

  

 قید التنفیذ
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

 ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 في آخر تقریر لهموارد ال ةالخارجی

 ٢٠١٣عام  عن
 

وارد في ال ةالخارجی ةمراجعالموقف 
 ٢٠١٣ام عن عتقریرهم 

 

الیكاو مثلما موقف ا  –آخر إجراء
ورد في آخر تقریر لمراجعي 

عام الخارجیین عن الحسابات 
٢٠١٣  

الخارجي رأي مراجع الحسابات 
عام عن في آخر تقریر لهم الوارد 

٢٠١٣  

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةعن الحال
٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
كمة محوفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

التوصیة رقم 
١٧ 

 
التقریر السنوي 
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
الفرنسیین للعام 

٢٠١٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحدید ینبغي أن یجتمع مجلس 
بصورة أكثر  ات المطبوعاتأولوی

المالحظات  انتظامًا. وبالفعل، تبّین
أنه قد یكون مفیدًا الرجوع  یةالالت

 إلیه لمناقشة عدد من المسائل
 .الرئیسیة المتعلقة بالمطبوعات

اجتمع "مجلس األولویة" مرتین فقط 
وال توجد حالیا أي  ٢٠١٣في عام 

. ٢٠١٤خطة لعقد اجتماع في عام 
وال یمكن اعتبار هذا "اجتماع منتظما" 
وال یمثل سوى نصف الهدف األصلي 

عات الفصلیة التي تم من االجتما
تقلیصها إلى اجتماعین في السنة، 
تبعا إلصدار موجِز اجتماع "مجلس 
األولویات المعني بالمطبوعات" في 

. وناقش المجلس ٢٠١٣ ردیسمب
التعلیمات اإلداریة لتوفیر الخدمات 
اللغویة ولكن ستتم مناقشة سیاسات 
أخرى بما أن "مجلس األولویات 

مع برئاسة المعني بالمطبوعات" یجت
مدیر إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات 
على فترات منتظمة لمناقشة 
السیاسات ومسائل أخرى رفیعة 
المستوى تتعلق بأنشطة المنشورات" 
و"مراجعة المقترحات والتوصیات 
المقدمة من الفریق الفرعي واعتمادها 
لتحدید األولویات والسیاسات األخرى 

 ".اتلقة باللغعالمت

یذقید التنف وافق على إبقاء هذه التوصیة نال  
  مفتوحة.

مجلس بأن یجتمع " التوصیة تقضي
بشكل ات المطبوعات" أولویتحدید 

قدت اجتماعات وقد عُ . أكثر انتظاما
،  ٢٠١٣عادیة في عام المجلس ال

على أساس منتظم  هاجتماعات ُتعقدوس
؛ وسیعقد االجتماع ٢٠١٤في عام 

  بریل.أالمقبل للمجلس في نهایة 

الفریق فإن باإلضافة إلى ذلك، و 
، طبوعاتتنسیق المبالفرعي المعني 

الذي یتألف من ممثلین من جمیع 
مكاتب، عقد خمسة اجتماعات في ال

(فبرایر ومایو ویولیو  ٢٠١٣عام 
یجتمع الفریق و وسبتمبر ودیسمبر). 

الفرعي بانتظام لتنسیق العملیات في 
التخطیط مرحلة (من  نشوراتإنتاج الم

الترجمة، والتحریر إلى مراحل ؤ، والتنب
ورقي، الوالطباعة والتوزیع إلكتروني و 

أولویات وتتم مناقشة والمبیعات) . 
وضع عند وٕانجازها  المطبوعات

جدول زمني لتقدیم/تسلیم المستندات 
برامج على تعدیالت إدخال الوكذلك 

العمل والتغییرات غیر المتوقعة في 
الفریق الفرعي ویقدم األولویات. 

مجلس "مقترحات وتوصیات إلى 

بأي عناصر  وال تأتي تعلیقات اإلیكا
م ال تغییر في موقف جدیدة، ومن ث

  المراجعة الخارجي.

تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة في 
 .٢٠١٤آذار  ٣١حكم المقفلة قبل 

هذه التوصیة ستجري متابعة 
ة مراجععملیات في سیاق 

 المستقبلیة الحسابات
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

 ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 في آخر تقریر لهموارد ال ةالخارجی

 ٢٠١٣عام  عن
 

وارد في ال ةالخارجی ةمراجعالموقف 
 ٢٠١٣ام عن عتقریرهم 

 

الیكاو مثلما موقف ا  –آخر إجراء
ورد في آخر تقریر لمراجعي 

عام الخارجیین عن الحسابات 
٢٠١٣  

الخارجي رأي مراجع الحسابات 
عام عن في آخر تقریر لهم الوارد 

٢٠١٣  

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةعن الحال
٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
كمة محوفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

عندما ال  ات المطبوعات"أولویتحدید 
التوصل إلى اتفاق على  هیمكن

  األولویات.

الفریق الفرعي أي قضایا لم یواجه و 
 تحدید مجلس"أخرى تتطلب مراجعة 

خالل ته موافقأولویات المطبوعات" أو 
  .٢٠١٣العام 
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

 ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 في آخر تقریر لهموارد ال ةالخارجی

 ٢٠١٣عام  عن
 

وارد في ال ةالخارجی ةمراجعالموقف 
 ٢٠١٣ام عن عتقریرهم 

 

الیكاو مثلما موقف ا  –آخر إجراء
ورد في آخر تقریر لمراجعي 

عام الخارجیین عن الحسابات 
٢٠١٣  

الخارجي رأي مراجع الحسابات 
عام عن في آخر تقریر لهم الوارد 

٢٠١٣  

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةعن الحال
٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
كمة محوفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

التوصیة رقم 
١٤ 

 

التقریر السنوي 
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
الفرنسیین للعام 

٢٠١١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یزانیة الخارج عن الم التمویل یتطلب
ٕادارة و  یةإدارة المالحة الجو  ألنشطة
  :یات التالیةالتوص یةالجو  الحركة

 إعادة النظر في األنشطة ینبغي -
وفي المهام  یراداترة لإلالمد

التي تتكفل أطراف ثالثة  والمؤتمرات
من باب تجنب  بنفقاتها، وذلك

 یماف مای(الس تضارب المصالح
 یب ومقدميبمراكز التدر  یتعلق

 في ). وما من شكیرانخدمات الط
 یین موظفالعام بتع یناألمرار أن ق

 یكون مفیداس یاتفي مجال األخالق
  في هذا الصدد.

 یدةالمتزا یةبالنظر إلى األهم -
آلیا  ثائق السفر المقروءةو  لبرنامج

إعادة  ینبغي یرة،السنوات األخ خالل
 تتضمن كي هیلالنظر في تمو 

 لفترة السنوات یةالعاد یزانیةالم
ة الثالث القادمة اعتمادات مخصص

لهذا البرنامج تتناسب مع مستوى 
  المطلوب لألمانة. الجهد

 الحرص على أن یراأخ ینبغيو  -
تتوافق االشتراكات المقررة مع 

في  یةذات األولو  االیكاو أنشطة
الثالث  یزانیة السنواتإطار م

الموارد  بغي توجیهینالقادمة، كما 

"تضارب بیان تضارب المصالح:  - ١
المصالح وٕاعالن الذمة المالیة" المنقح 

في  ١٠٠وقَّع  ،٢٠١٤مارس في 
الرئیسیین المائة من الموظفین 

كتاب وهو ، ب المصالحتضار إعالن 
إلى أرسل عن منع تضارب المصالح 

دورة  ٣١ونظمت جمیع الموظفین، 
، ٢٠١٣وجها لوجه في عام تدریبیة 

تم تدریب جمیع المكاتب اإلقلیمیة، و 
في المائة من  ٦٠-٥٠وتدریب 

  موظفي اإلدارة المركزیة.

ثائق السفر المقروءة و تمویل  - ٢
یكاو اال استراتیجیةتم اعتماد "آلیا: 

تظل . لتحدید هویة المسافرین"
ثائق السفر المقروءة و مصادر تمویل 

-A38تبعا لورقة العمل آلیا، 

WP/11في ، )٨تذییل "ج" (ص ، ال
المیزانیة العادیة من خارج  معظمها

خارج المیزانیة من مصادر بما أن ال
تمول مناصب أكثر من المیزانیة 

الفنیة من العادیة ویتم تمویل األفرقة 
دول أو المنظمات أو القطاع ال

  الخاص.

لزامیة تتوافق مع اإلمساهمات ال - ٣
بما أن : األولویة في االیكاوإجراءات 

لتحقیق اإلیرادات ال الصندوق الفرعي 

یتم تمویل برنامج العمل األساسي  نفذت جزئیا
/وثائق تحدید هویة المسافرینالمتعلق ب

السفر المقروءة آلیا من المیزانیة 
العادیة، وسیتم دمجها في "قسم 

" الجدید في منتصف عام سهیالتالت
ة تمویل وظیف جري. حالیا، ی٢٠١٤

 ،واحدة من فئة الخدمات العامة
من خالل الصندوق  ،الدرجة السادسة

وسوف الفرعي لتحقیق اإلیرادات. 
ن یضطلع بهما ییفتظتحویل و یجري 

أساسا  نخبیران استشاریان (تتعلقا
باألنشطة المدرة للدخل) إلى 
المناصب الممولة من الصندوق 
الفرعي لتحقیق اإلیرادات. وقد 

  لمتفق علیهما.استكمل اإلجراءان ا

أن العملیة  وتبین تعلیقات اإلیكا
جاریة ولكنها لم تستكمل ومن ثم ال 

  تغییر في موقف المراجع الخارجي.

تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة أقفلت 
  .٢٠١٤مارس  ٣١قبل 

هذه التوصیة ستجري متابعة 
ة مراجععملیات في سیاق 

  المستقبلیة الحسابات
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

 ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 في آخر تقریر لهموارد ال ةالخارجی

 ٢٠١٣عام  عن
 

وارد في ال ةالخارجی ةمراجعالموقف 
 ٢٠١٣ام عن عتقریرهم 

 

الیكاو مثلما موقف ا  –آخر إجراء
ورد في آخر تقریر لمراجعي 

عام الخارجیین عن الحسابات 
٢٠١٣  

الخارجي رأي مراجع الحسابات 
عام عن في آخر تقریر لهم الوارد 

٢٠١٣  

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةعن الحال
٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
كمة محوفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تفتقر  یزانیة، التيالخارجة عن الم
أنشطة  إلى الثبات، صوب یعتهابطب

ال تتطلب حالة ثبات واستقرار 
  طویل األجل.

، یمكن یزال یمول المیزانیة العادیة
  اعتبار أن هذا لم ینفذ.

تضارب بشأن توصیة تم استكمال ال
كون هناك تالمصالح ولكن قد 

موظف  مستقبل إذا بقيال فيطر اخم
  األخالقیات في وظیفة بدوام نصفي.
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

 ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 في آخر تقریر لهموارد ال ةالخارجی

 ٢٠١٣عام  عن
 

وارد في ال ةالخارجی ةمراجعالموقف 
 ٢٠١٣ام عن عتقریرهم 

 

الیكاو مثلما موقف ا  –آخر إجراء
ورد في آخر تقریر لمراجعي 

عام الخارجیین عن الحسابات 
٢٠١٣  

الخارجي رأي مراجع الحسابات 
عام عن في آخر تقریر لهم الوارد 

٢٠١٣  

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةعن الحال
٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
كمة محوفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

التوصیة رقم 
١٨ 
 

لسنوي التقریر ا
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
الفرنسیین للعام 

٢٠١٢  

  

  

  

  

لقد آن األوان الستعراض القواعد 
التي تحكم شكل مطبوعات االیكاو 

وأسلوب عرضها سعیا  هاظهر وم
كي ال تؤثر : أوًال للتبسیطها

سلبا مطبوعات المنظمة "التجاریة" 
على صورة المنظمة الخارجیة، 

صة ح كي تؤخذ في االعتباروثانیا ل
المتزایدة في عمل  اإللكترونيالنشر 
. وینبغي في هذا الصدد، ةالمنظم

أن یتم تحدیث النصوص التي تركز 
على هذین الجانبین (نشرة 

والوثیقة  ٤٥٦٢الموظفین 
١١/٧٢٣١ (.  

تطبیق العالمة التجاریة  تم بالفعل
الجدیدة بالنسبة لمعظم المطبوعات. 

یس هناك وقد تم وضع القوالب. ول
التي لم دد قلیل من القوالب ع سوى

 المتعلقومنها القالب  توضع بعد،
بالمطبوعات الفنیة (ال تزال معاییر 

النظر  قررساریة). ومن الم ١٩٩٩
من أجل  ٢٠١٤فیها خالل عام 

مواءمتها مع القوالب األخرى. وسیتم 
 جمیعوضع المبادئ التوجیهیة لتنفیذ 

الب من خالل الموقع الشبكي و الق
، تحتاج ٢٠١٢منذ أبریل لألمانة. و 

موافقة من قسم  إلىجمیع المطبوعات 
هو  ٢٠١٣االتصاالت: إذا كان عام 

عام تعّلم"  العالمة التجاریة الجدیدة، 
   .یبدو أنه تم استیعابها اآلن

تحقق وینبغي أن تسمح إجراءات 
المعالجة بتنفیذ هذه التوصیة في 

  .المحدد هاوقت

  

  

  

التجاریة االیكاو عالمة تطبیق بما أن      قید التنفیذ
یتطلب العمل تدریجیا فإن الجدیدة 

المطبوعات الفنیة ذات الصلة 
(المالحق واألدلة إلخ) یعاد تصمیمها 
فقط عندما ُتبرمج للمراجعة أو إعادة 
الطبع. ویتوقع أن تكون وثیقة االیكاو 

أول دلیل یخضع لهذه العملة،  ٩٣٠٣
ویحتمل أن یحدث ذلك في أبریل 

فضل إجراءات منفصلة . وب٢٠١٥
قامت بها مكاتب وأقسام االیكاو 
األخرى أصبحت قواعد مطبوعات 
االیكاو تراعي المسائل المتعلقة 
بالتوزیع اإللكتروني، ومن ثم فإن هذا 
الجانب من التوصیة یعتبر في حكم 
المستكمل. وال یزال قسم االتصاالت 
یسعى إلى إضافة جزء من سلطته في 

التجاریة إلى  مجال تطبیق العالمة
من خالل مجلس تحدید  ١١/٧٢٣

أولویات المطبوعات، وقد عالجت 
المذكرة الداخلیة 

IOMSKMBT_C353130408
، بصورة مقبولة ما أثاره  12240

المراجع من شواغل تتعلق ب: 
SN462.  

تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة قید 
  .٢٠١٤التنفیذ في 

  

  قید التنفیذ
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

 ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 في آخر تقریر لهموارد ال ةالخارجی

 ٢٠١٣عام  عن
 

وارد في ال ةالخارجی ةمراجعالموقف 
 ٢٠١٣ام عن عتقریرهم 

 

الیكاو مثلما موقف ا  –آخر إجراء
ورد في آخر تقریر لمراجعي 

عام الخارجیین عن الحسابات 
٢٠١٣  

الخارجي رأي مراجع الحسابات 
عام عن في آخر تقریر لهم الوارد 

٢٠١٣  

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةعن الحال
٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
كمة محوفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

التوصیة رقم 
١٩ 
 

السنوي التقریر 
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
الفرنسیین للعام 

٢٠١٢  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من المناسب إدراج سیاسة 
المطبوعات ضمن التصورات 
المتعلقة بالخطة اإلعالمیة 

  االستراتیجیة.

قسم االتصاالت لیس على علم بأي 
بالفعل قد قام سیاسة مطبوعات و 

 للفترة بتنفیذ خطة االتصاالت
نفیذ . ویبدو أن ت٢٠١٦-٢٠١٤

التوصیة مستبعد بما أن قسم 
االتصاالت ال یعرف حتى سیاسة 

  المطبوعات.

أنه یجري إعداد خطة  صر علىنُ  لم تنفذ
كي اتصاالت تتضمن سیاسة النشر ل

. وال ٢٠١٤نهایة عام تصدر في 
سیاسة النشر تتناول توجد وثیقة 

، ولكن هناك الئحة بالمعنى الحقیقي
  .٧٢٣١للنشر، الوثیقة 

تي بعناصر االیكاو ال تأتعلیقات 
جدیدة، ومن ثم ال تغییر في موقف 

  المراجع الخارجي.

تضم خطة اتصاالت االیكاو حالیا 
القابلة للتطبیق  بقسما یورد الجوان

من القواعد التنظیمیة لمطبوعات 
االیكاو، وتشدد الخطة على أن 
اعتبارات العالمة التجاریة ذات الصلة 

  تنبثق من 
IOMSKMBT_C353130408

وتسعى إلى كفالة أن ُتعرض  12240
بطریقة تعكس هیبة  ومعلومات االیكا

وسلطة المنظمة في دوائر الطیران 
الدولي والقطاع العام التي تعمل على 
خدمتها. وعلى هذا األساس فإن هذه 

  التوصیة تعبر في حكم المستكملة.
  

[تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة في 
  ].٢٠١٤حكم المقفلة في 

  أقفلت
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

 ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 في آخر تقریر لهموارد ال ةالخارجی

 ٢٠١٣عام  عن
 

وارد في ال ةالخارجی ةمراجعالموقف 
 ٢٠١٣ام عن عتقریرهم 

 

الیكاو مثلما موقف ا  –آخر إجراء
ورد في آخر تقریر لمراجعي 

عام الخارجیین عن الحسابات 
٢٠١٣  

الخارجي رأي مراجع الحسابات 
عام عن في آخر تقریر لهم الوارد 

٢٠١٣  

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةعن الحال
٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
كمة محوفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

التوصیة رقم 
١٠ 
 

التقریر السنوي 
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
الفرنسیین للعام 

٢٠١٢  

  

ي الحسابات على مراجع یتعین
 یستكر  والقائمین على أمر التقییم

قییم، نشاطهم بالكامل للمراجعة والت
(جهة  یةنقل المهام اإلدار  وینبغي

االتصال بمراجع الحسابات 
 یشوحدة التفت ومتابعة الخارجي

أكثر مالءمة  یئاتمشتركة) إلى هال
  .یكاوضمن اال

  

  

رفض األمین العام والمجلس هذه  لم تنفذ  
-C ورقة العمل التوصیة في

WP/14048 .  

 

  ینبغي قفلها.

تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة في   
  .٢٠١٤مارس  ٣١حكم المقفلة قبل 

  أقفلت

التوصیة رقم 
٢٩ 

 

التقریر السنوي 
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
لفرنسیین للعام 

٢٠١٢  

  

  

  

  

 إقفالأال تعلن  یكاولال ینبغي
  .مرضٍ لم تنفذ بشكل تام و  یةتوص

ورد مثال في توصیات المراجعة 
الخارجیة، على أن مكتب التقییم 

نفَّذ العدید من والمراجعة الخارجیة 
التوصیات على الرغم من أنها لم 

إلى أن  أساساُتنفذ، ویعود ذلك 
یحات مكتب یعتمد على تصر ال

اإلدارات ولیس على البحث في 
  الوثائق الداعمة.

اإلجراء الذي تقترحه االیكاو تم تنفیذ  لم تنفذ
هذه التوصیة، أي عقد لقاءات  قفالإل

  .مع كل إدارة

  نتیجة.  یشكلاالجتماع ال
تعلیق االیكاو ال یأتي بعناصر 

ال تغییر في موقف ومن ثم جدیدة، 
  الخارجي. المراجع

أن هذه التوصیة في تعتبر اإلدارة 
  .٢٠١٤مارس  ٣١حكم المقفلة قبل 

هذه التوصیة ستجري متابعة 
ة مراجععملیات في سیاق 

  المستقبلیة الحسابات

هذا أمر ال یزال من المتوخى وضعه  في الواقع، مراجع الحسابات على  قید التنفیذتم تحدید األنشطة الرئیسیة ومؤشرات التأكد من أنه تم تنفیذ ب یوصىالتوصیة رقم 
  .٢٠١٤في أواخر 

تم وضع  ٢٠١٤فبرایر  ١٦حتى 
مؤشرات األداء الرئیسیة للمكاتب 

  قید التنفیذ
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التوصیة التي قدمها مراجعو   التقریر
  الحسابات الفرنسیون

 ةمراجعالموقف  - آخر إجراء
 في آخر تقریر لهموارد ال ةالخارجی

 ٢٠١٣عام  عن
 

وارد في ال ةالخارجی ةمراجعالموقف 
 ٢٠١٣ام عن عتقریرهم 

 

الیكاو مثلما موقف ا  –آخر إجراء
ورد في آخر تقریر لمراجعي 

عام الخارجیین عن الحسابات 
٢٠١٣  

الخارجي رأي مراجع الحسابات 
عام عن في آخر تقریر لهم الوارد 

٢٠١٣  

التعلیقات التي تلقتها إدارة االیكاو 
إلى غایة المحدَّثة  ةعن الحال
٣١/١٢/٢٠١٤  

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
كمة محوفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

٢٨ 
 

التقریر السنوي 
لمجلس مراجعي 

الحسابات 
الفرنسیین للعام 

٢٠١٢  

  

التكامل بین أنشطة التعاون الفني 
لمكاتب اإلقلیمیة بطریقة منسقة في ا

  بین مختلف المكاتب.

األداء الرئیسیة ذات الصلة بكل 
مكتب إقلیمي وأخضعت للشفافیة في 

-٢٠١٤المیزانیة العادیة لفترة 
-C. وتبعا لورقة العمل ٢٠١٦

WP/14032 ١٠١إلى  ٦٨(ص ،(
 ال تزال هناك العدید من االختالفات

، تتجاوز نيففي أنشطة التعاون ال
  .االختالفات اإلقلیمیة

حق؛ هناك اختالفات بین المكاتب 
، قد تتجاوز التنوع المختلفة اإلقلیمیة

الجغرافي البحت. ولكن العمل المتفق 
علیه في نهایة المطاف هو الحصول 

یة على بعض مؤشرات األداء الرئیس
منسقة في النظام الجدید إلدارة 

 األداء.

  

  
  ال تغییر في موقف المراج الخارجي.

  .٢٠١٥اإلقلیمیة للعام 
  

[تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة قید 
  ].٢٠١٤التنفیذ في 
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 تقریرهم عن إدارة التعاون الفنيمتابعة التوصیات التي قدمها مراجعو الحسابات الفرنسیون في  – لثالملحق الثا

  التقریر
التوصیة التي قدمها مراجعو 

  الحسابات الفرنسیون

 ةمراجعالموقف  -آخر إجراء
في آخر تقریر وارد ال ةالخارجی

 ٢٠١٣عام  عن لهم
 

وارد ال ةالخارجی ةمراجعالموقف 
 ٢٠١٣ام عن عتقریرهم في 

 

موقف االیكاو مثلما   –آخر إجراء
ورد في آخر تقریر لمراجعي 

عام الخارجیین عن الحسابات 
٢٠١٣  

 رأي مراجع الحسابات الخارجي
عن في آخر تقریر لهم الوارد 

  ٢٠١٣عام 

التعلیقات التي تلقتها إدارة 
إلى المحدَّثة  ةاالیكاو عن الحال

  ٣١/١٢/٢٠١٤غایة 

اإلجراءات التي اتخذتها  حالة
محكمة وفق تقییم اإلدارة 

 یخار الحسابات اإلیطالیة عند ت
٣١/١٢/٢٠١٤  

التوصیة رقم 
١٧ 

تقریر مجلس 
مراجعي 

الحسابات 
الفرنسیین عن 

مراجعة 
حسابات 

  التعاون الفني  

نوصي بالتنفیذ التام والسریع لكل 
وحدات أغریسو، ال سیما تلك 

 .أوجه المیزانیةالمتعلقة ب

  انظر تعلیقات االیكاو
 

تم استقدام خبیر استشاري  في    لم تنفذ
مجال أغریسو لفترة سنة واحدة 

إلى نوفمبر  ٢٠١٤(دیسمبر 
) وهو مسؤول أمام رئیس ٢٠١٥

شعبة العملیات المیدانیة بالتنسیق 
مع وحدة المیزانیة البرنامجیة 
وفریق النظام المتكامل 

رد (أیریس) للمعلومات عن الموا
لمعالجة متطلبات شعبة العملیات 

  المیدانیة من وحدة المخطط.
[تعتبر اإلدارة أن هذه التوصیة 

  ]٢٠١٤قید التنفیذ في عام 

 قید التنفیذ

 

  -انتهى-






