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  منظمة الطیران المدني الدولي
 الجزء األول: عرض مقدم من األمین العام

  المقدمة  - ١

وكالة من الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة أنشئت في شیكاغو  في الدولي (اإلیكاو) منظمة الطیران المدني  ١- ١
. واإلیكاو هي الهیئة الدائمة المكلفة بإدارة المبادئ المنصوص علیها في اتفاقیة الطیران المدني الدولي بموجب ٧/١٢/١٩٤٤

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

ولدیها مكاتب إقلیمیة في ل یامونترولة متعاقدة. ویوجد مقرها الرئیسي في د ١٩٠ویبلغ عدد أعضاء االیكاو  ٢- ١
 بانكوك، والقاهرة، وداكار، ولیما، والمكسیك العاصمة، ونیروبي وباریس.

الجمعیة العمومیة   ضمهیئة ذات سیادة، وجمعیة عمومیة، ومجلس إدارة، ومجلس. وتمن االیكاو  تتكونو  ٣- ١
دة، وتجتمع مرة في كل ثالث سنوات، وتستعرض بشكل مفصل األعمال الكاملة للمنظمة، ممثلین عن جمیع الدول المتعاق

وتحدد السیاسات الخاصة بالسنوات المقبلة وتوافق على البیانات المالیة الصادرة منذ الدورة األخیرة للجمعیة العمومیة. وتبث 
 .٢٠١٠آخر مرة في أكتوبر أیضا في شؤون میزانیة الثالث سنوات. وقد اجتمعت الجمعیة العمومیة 

دولة، من قبل الجمعیة العمومیة لمدة ثالث سنوات ویوجه أعمال المنظمة  ٣٦ یضموُینتخب المجلس، الذي  ٤- ١
باستمرار. ویحظى المجلس بمساعدة لجنة المالحة الجویة، ولجنة النقل الجوي، واللجنة المالیة، ولجنة التدخل غیر المشروع، 

 لجنة الدعم المشترك لخدمات المالحة الجویة ولجنة التعاون الفني.ولجنة الموارد البشریة، و 

األمانة العامة خمس إدارات رئیسیة هي إدارة المالحة الجویة، وٕادارة النقل الجوي، وٕادارة التعاون الفني،  تضمو  ٥- ١
الداخلیة أیضا جزءا من األمانة  وٕادارة الشؤون اإلداریة وٕادارة التسییر والخدمات. ویشكل فرع المالیة ومكتب التقییم والمراجعة

العامة وتقدم التقاریر إلى األمین العام. أما المكاتب اإلقلیمیة، التي تعمل تحت إدارة المقر الرئیسي، فمسؤولة أساسا عن إقامة 
القتصادیة لألمم االتصال مع الدول المعتمدة لدیها وغیرها من المنظمات والهیئات اإلقلیمیة للطیران المدني واللجان اإلقلیمیة ا

المتحدة. وتعزز المكاتب اإلقلیمیة لتنفیذ السیاسات والقرارات والقواعد والتوصیات الدولیة الصادرة عن اإلیكاو وخطط المالحة 
 الجویة وتقدم المساعدة المالیة بناء على الطلب.

للسنة المنتهیة في من النظام المالي، أتشرف بأن أعرض البیانات المالیة لإلیكاو  ٤-١٢ووفقا للمادة  ٦- ١
من النظام المالي،  ٣-١٣ القاعدةعلى المجلس لكي ینظر فیها ویوصي الجمعیة العمومیة بإقرارها. وبموجب  ٣١/١٢/٢٠١٠

على المجلس والجمعیة العمومیة إضافة إلى  ٢٠١٠ُیعرض رأي مراجع الحسابات الخارجي وتقریره عن البیانات المالیة لسنة 
 .) علیهاتعلیقات األمین العام التعلیقات (الواردة في

وما لم یقرر خالف ذلك، فإن البیانات المالیة وكشوف المالحظة المرافقة لها، التي تشكل جزءا ال یتجزأ من هذه  ٧- ١
   .البیانات المالیة، وهذا التقریر فُتعرض بآالف الدوالرات الكندیة، مدورة إلى أقرب ألف دوالر
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  ة ألداء المیزانیةاإلبالغ المالي والسمات البارز   - ٢

  الدولیة للقطاع العام المحاسبیةاعتماد المعاییر 

 الدولیة المحاسبیة اإلیكاو بالكامل المعاییر طبقت المالیة، البیانات في الواردة في  ١المالحظة  في بیانه ورد كما  ١- ٢
ذه المعاییر الستبدال تطبیق المعاییر ودلك للمرة األولى. وقد اعتمدت منظمات األمم المتحدة ه ٢٠١٠في سنة   العام للقطاع

المحاسبیة الدولیة للقطاع العام بالكامل. وتعتبر اإلیكاو من واحدة من منظمات األمم المتحدة التي تطبق هذه المعاییر بالكامل. 
 من المعاییر هذه أخرى منظمات وستنفذ ٢٠١٠سنة  في العام للقطاع الدولیة المحاسبیة المعاییر المنظمات إحدى وقد اعتمدت

 وضعت على التي المحاسبیة المعاییر من هي مجموعة  العام للقطاع الدولیة المحاسبیة . والمعاییر٢٠١٤إلى سنة  ٢٠١٠سنة 
 من أسلوب محاسبي أفضل التام االستحقاق أساس التام". ویعتبر االستحقاق" أساس على المحاسبة اتباع وتقتضي مستقل، أساس
 اتساق تساند وٕارشادات، تفصیلیة متطلبات المعاییر والخاص. وتتضمن العام القطاعین من لكل بالنسبة الدولیة المنظمات جانب

 البیانات محتوى على المعاییر هذه اعتماد عن تأثیر عاما عرضا المالیة البیانات مالحظات وتقدم مقارنته.  وتسهل المالیة البیانات
  .وطریقة عرضها المالیة

كاو لهذه المعاییر إنجازا كبیرا بالنظر إلى المتطلبات المفصلة لهذه المعاییر وطبیعة أنشطة ویشكل تنفیذ اإلی  ٢- ٢
اإلیكاو. وقد اعتمدت اإلیكاو جمیع المعاییر الساریة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. ولم تكن 

ن بعضا من هذه المعاییر لدیه تواریخ سریان مماثلة تندرج في أل ٢٠١٠اإلیكاو مضطرة العتماد جمیع هذه المعاییر في سنة 
. غیر أن هذه المعاییر تطبق أیضا قبل تاریخ السریان لزیادة المساءلة. ویحث مجلس المعاییر ٢٠١٣و  ٢٠١١عامي 

  ییر.المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، وهي الهیئة التي تصدر هذه المعاییر، على االعتماد المبكر لهذه المعا

، عرض البیانات المالیة، یشجع على كشف المعلومات المقارنة في البیانات المالیة ١المحاسبي  ووفقا للمعیار  ٣- ٢
بشأن السنة األولى من اعتماد المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام عند تطبیقها. وعرضت اإلیكاو في بیان الوضع المالي 

بالبیانات المالیة تفاصیل  ٩. وتقدم المالحظة ١/١/٢٠١٠المعاد احتسابها في  ةدة االفتتاحیاألرقام المقارنة الممثلة باألرص
التسویات المتعلقة باألرصدة االفتتاحیة بغیة تقدیم الوضع المالي على أساس المقارنة. ولم ترد األرقام المقارنة في بیانات األداء 

  المالي والتدفقات النقدیة.

الذي یعطي فترة سماح قبل التدوین الكامل للممتلكات والمنشآت والمعدات. وقد  ١سبي المحا وینص المعیار  ٤- ٢
طبقت اإلیكاو هذا الحكم االنتقالي وعرضت، لغرض اإلعالم وتعزیز الشفافیة، الممتلكات والمنشآت والمعدات غیر المسجلة في 

والمعدات المشتراة بعد تاریخ اعتماد المعاییر  البیان المالي. غیر أنه جرى تدوین الممتلكات والمنشآتعلى المالحظات 
دون مراعاة أي أحكام  ٣١ المحاسبي واعتُبرت رؤوس مالیة وفقا للمعیار ١/١/٢٠١٠المحاسبیة الدولیة للقطاع العام في 

تطبیق في ، ال توجد أي فترة سماح. وینص هذا المعیار على إجراء الالمادیة، األصول غیر ٣١انتقالیة. وفیما یخص المعیار 
تسجل كنفقات  ١/١/٢٠١٠المكتسبة قبل تاریخ  المادیةوقت الحق. وبناء علیه، فإن جمیع اإلضافات المتعلقة باألصول غیر 

  وال توجد أي تسویات لتسجیل المقتنیات الرجعیة قبل هذا التاریخ.

اء الخدمة، واستحقاقات وتعتبر خصوم استحقاقات الموظفین المتعلقة باستحقاقات التأمین الصحي بعد انته  ٥- ٢
أهم تسویة ناشئة عن المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. وجرى مراعاة المشورة من  اإلعادة إلى الوطناإلجازة السنویة و 

  .االكتواریین المستقلین في تقییم هذه الخصومالخبراء 
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  البیانات المالیة
  ر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام:ُأعدت البیانات المالیة التالیة وفقا للمعایی  ٦- ٢

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

كذلك ووفقا المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، تشمل البیانات المالیة المالحظات التي تقدم األوصاف   ٧- ٢
السردیة والتقسیمات المتعلقة بالبنود المبینة في البیانات المالیة والمعلومات عن البنود التي ال تستحق تدوینها في البیانات. 

عرض أهم أنشطة اإلیكاو حسب الجزء كما هو منصوص علیه في المعاییر المحاسبیة الدولیة وتشمل المالحظات أیضا 
للقطاع العام. وتبین أن جزأین سُیدرجان في البیانات المالیة التي شملتها المراجعة. ویغطي الجزء األول األنشطة العادیة 

وٕادارة برنامج التعاون الفني ودعمها. ویغطي الجزء الثاني  الجاریة للمنظمة مثل البرنامج العادي، واألنشطة المدرة لإلیرادات
  .أنشطة جمیع مشاریع التعاون الفني، التي تنف>ها عموما اإلیكاو بناء على طلب من فرادى الدول

وال تشكل الجداول جزءا من البیانات المالیة التي شملتها المراجعة. غیر أنه مادامت هذه الجداول تقدم معلومات   ٨- ٢
تفصیال وتدعم األشكال المجمعة المتعلقة بالبیانات المالیة التي شملتها المراجعة، فقد ُأدرجت في الجزء الرابع من هذه  أكثر

  .الوثیقة
  .٢٠١٠وتقدم الفقرات التالیة موجزا عن المعلومات الرئیسیة بشأن الوضع المالي وأداء المنظمة لسنة   ٩- ٢
من ملیون  ٢٣٩,٣لمالي للمنظمة. وتتكون األصول التي یبلغ مجموعها یقدم الوضع ا البیان المالي األول  ١٠- ٢

 من الدوالرات الكندیةملیون  ٢١٠,٩بمبلغ  معادالت النقدیةفي األساس من النقدیة و  ٣١/١٢/٢٠١٠في  الدوالرات الكندیة
. ویجري تدوین أصول ندیةمن الدوالرات الكملیون  ٢٣,٧المقررة وغیرها من الحسابات مستحقة القبض بمبلغ  تولالشتراكا

ألف  ٧٨٧(مبلغ  مطبوعاتجدیدة للمرة األولى في هذا البیان مع تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، خاصة جرد ال
) واألصول غیر من الدوالرات الكندیةألف  ٦٩٩مضافة إلى هذا الحساب)، واألصول الثابتة (بمبلغ  من الدوالرات الكندیة

من الدوالرات ملیون  ٢٦٩,٠) المكتسبة خالل السنة. ویبلغ مجموع الخصوم من الدوالرات الكندیةألف  ٩٢(بملغ  المادیة
المخصصة في معظمها لمشاریع  المقبوضات المسبقة من الدوالرات الكندیةملیون  ١٦٣,٤، حیث یمثل منها مبلغ الكندیة

الستحقاقات الموظفین للمرة األولى  من الدوالرات الكندیةملیون  ٧٦.٩التعاون الفني، وجرى تدوین الخصم طویل األجل بمبلغ 
  .في ه>ا البیان مع تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

، بسبب الحاجة إلى من الدوالرات الكندیةملیون  ٢٩,٧یبین أیضا وجود عجز تراكمي بمبلغ  البیان المالي األول  ١١- ٢
موظفین بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. یرد أثر تطبیق المعاییر المحاسبیة تسجیل خصوم استحقاقات ال

وترد أدناه توضیحات  ٩الدولیة للقطاع العام على صافي األصول (العجز المتراكم) في البیان المالي الثالث وفي المالحظة 
، فمن من الدوالرات الكندیةملیون  ٤٢,٠صوم الجاریة بمبلغ إضافیة بشأنه. غیر أنه ونظرا ألن األصول الجاریة تجاوزت الخ

  .غیر المتوقع أن یكون التمویل اإلضافي ضروریا على أساس قصیر األجل لتغطیة العجز المتراكم
. وشهدت هذه السنة تغییرات هامة طرأت على هذا البیان ٢٠١٠یقدم األداء المالي لسنة  البیان المالي الثاني  ١٢- ٢

لمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. أما اإلیرادات من اتفاق المشاریع المسجلة سابقا على أساس نقدي فیجري لالمتثال ل
أیضا للحسابات على  مطبوعاتتدوینها اآلن استنادا إلى الخدمات والسلع المقدمة إلى مشاریع التعاون الفني. وتسجل مبیعات ال

من ملیون  ٠,٤. وطرأت أیضا تسویة مؤقتة إلیرادات االشتراكات المقررة بمبلغ مطبوعاتأساس االستحقاق، عند تقدیم ال
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لمراعاة أثر تدوین المبلغ المحصلة على األجل الطویل كما تنص على دلك المعاییر  ٢٠١٠خالل سنة  الدوالرات الكندیة
. ویبین الجدول (ألف) العجز الكندیة من الدوالراتملیون  ١١,٨ ٢٠١٠المحاسبیة الدولیة للقطاع. ویبلغ مجموع العجز لسنة 

مسجل في  من الدوالرات الكندیةملیون  ٧,٠حسب الصندوق أو مجموعة الصنادیق لألنشطة العادیة. وتشمل النفقات مبلغ 
الصندوق المتجدد لتدوین نفقات استحقاقات الموظفین (استحقاقات التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة، واإلجازة السنویة 

) على أساس االستحقاق. وفي السنوات السابقة، ستسجل معظم هذه االستحقاقات على أساس االستحقاق. دة إلى الوطناإلعاو 
مقابل هذه االستحقاقات وُیعرض هذا المبلغ في الصندوق  من الدوالرات الكندیةملیون  ٢,٨، ُسدد مبلغ ٢٠١٠وفي سنة 

بین االستحقاقات المتراكمة  من الدوالرات الكندیةملیون  ٤.٢فرق المبلغ المتجدد كمصدر تمویلي من الصنادیق األخرى. وُیدرج 
واالستحقاقات المسددة في عجز السنة لهذا الصندوق. وتقدم الفقرات التالیة توضیحات عن النتائج المالیة وعجز الصندوق العام 

من ملیون  ٠,٨مات اإلداریة والتشغیلیة (مبلغ ) وصندوق تكالیف الخدمن الدوالرات الكندیةملیون  ٣,٢للبرنامج العادي (مبلغ 
  ).الدوالرات الكندیة

)، یكُمن السبب الرئیسي في من الدوالرات الكندیةمالیین  ٣,٦وبالنسبة لصافي عجز الصنادیق األخرى (بمبلغ   ١٣- ٢
وتحت شروط معینة، یجوز فرق التوقیت في تدوین اإلیرادات والنفقات. وبموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، 

 التبرعاتتدوین اإلیرادات قبل تكبد النفقات ذات الصلة، ال سیما فیما یخص اإلیرادات من المعامالت غیر التبادلیة مثل 
فتمول من الفائض المدون في السنوات  ٢٠١٠والمنح. أما عجز الصنادیق األخرى للجزء المتعلق بأنشطة العادیة في سنة 

  اج إلى تمویل إضافي.وبالتالي فلن یحت

أي فائض أو عجز سنوي ألن اإلیرادات تدون  ٢٠١٠مشاریع التعاون الفني، لم تشهد سنة قطاع  وفیما یخص  ١٤- ٢
في كل مشروع من المشاریع. وتدون تكلفة إدارة  ةعلى أساس مرحلة إنجاز المشاریع، التي ُتحدد على أساس التكالیف المتكبد

ه الرسوم اإلداریة بوصفها إیرادات في صندوق تكالیف الخدمات ذي كل مشروع ویدون استرداد هوتشغیل ودعم هذه المشاریع ف
  .اإلداریة والتشغیلیة

یقدم تغییرات في صافي األصول خالل السنة. وقد بلغ رصید صافي األصول بما في دلك  البیان المالي الثالث  ١٥- ٢
من الدوالرات ملیون  ٧٢,٠. وقد انخفض هذا المبلغ  إلى ت الكندیةمن الدوالراملیون  ٦٣,٨االحتیاطیات في بدایة السنة 

لالمتثال للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام حیث أدى إلى عجز تراكمي في الرصید االفتتاحي المعاد احتسابه  الكندیة
استحقاقات الموظفین على أساس . ویتمثل األثر الرئیسي في تدوین ١/١/٢٠١٠في  من الدوالرات الكندیةملیون  ٨,٢بمبلغ 

االستحقاق. وتعتبر التعدیالت األخرى ضروریة لالمتثال للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، خاصة الحاجة إلى خصم 
المبالغ المستحقة لتقدیم هذه الحسابات بالقیمة العادلة وتسجیل مخصصات الحساب المشكوك فیه. وتتضمن المالحظات 

  . توضیحات أخرى

في  من الدوالرات الكندیةملیون  ٢١٥,٩یقدم تقسیما لتغیر التدفقات النقدیة من مبلغ  البیان المالي الخامس  ١٦- ٢
. وحسبما تسمح بدلك المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، فإن الطریقة ٣١/١٢/٢٠١٠في  ٢١٠,٩إلى مبلغ  ١/١/٢٠١٠

  .التي اعتمدتها اإلیكاو في السنوات السابقةغیر المباشرة المستخدمة أیضا هي الطریقة 

یة. وهذا البیان فعلرنة بین حسابات المیزانیة (البرنامج العادي) والحسابات الایبین مق البیان المالي الخامس  ١٧- ٢
لى األساس ضروري بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ألنه یجري إعداد المیزانیة المعتمدة والبیانات المالیة ع

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

  اعتمادات البرنامج العادي

 الفقرة ج) من القرار بموجب وافقت ،٢٠٠٧ سنة في الثالثینو  السادسة دورتها العمومیة الجمعیة عقدت عندما  ١- ٣
 الخامس تفاصیل المالي البیان في وترد . ٢٠١٠لسنة  من الدوالرات الكندیة ٨٥٥٠٧على اعتمادات بمبلغ  ٢٩-٣٦

 راتیجیاتواست االستراتیجیة األهداف حسب موزعة الملتزم بها، غیر واألرصدة الفعلیة، والنفقات االعتمادات، والتحویالت
  .التنفیذ دعم

  :الكندیة الدوالرات بآالف ٢٠١٠سنة   لمیزانیة المالیة النتائج موجز یلي وفیما  ٢- ٣

 507 85 األصلیة االعتمادات

 934 13 ٢٠٠٩سنة   من المرحلة األموال

 (345 ) االعتمادات في االنخفاض

 096 99 االعتمادات المنقحة المعتمدة

 (611 8)  السداد االلتزامات مستحقة

  (840 2) ٢٠١١إلى سنة  المرحلة األموال

 645 87 ٢٠١٠لسنة   المنقحة االعتمادات

من النظام المالي المالیتین، وافق المجلس على  ٧-٥و  ٦- ٥للمادتین  وفقا . ٢٠٠٩سنة  من المرحلة األموال  ٣- ٣
لك أساسا لاللتزامات المستحقة السداد واألنشطة ، وذ٢٠١٠الستكمال اعتمادات سنة  من الدوالرات الكندیةألف  ١٣٩٣٤مبلغ 

  .٢٠١٠اإللزامیة والحاسمة بالنسبة للبعثات التي أدرجت في میزانیة سنة 

من الدوالرات ألف  ٣٤٥جرى تخفیض االعتمادات من خالل التحویالت بمبلغ . االعتمادات في االنخفاض  ٤- ٣
 إلى الصنادیق األخرى على النحو التالي: الكندیة

 البیئة؛ صندوق – المناخ وتغیر الدولي بالطیران المعني الفریق إلى من الدوالرات الكندیةألف  ٢٠٥ بلغم  أ)

  الصندوق المؤقت لرواتب الموظفین من أجل متطلبات اللغات. إلى من الدوالرات الكندیةألف  ١٤٠مبلغ   ب)

التسلیم الذي  ، ولكن٢٠١٠سنة  في لشراءا التزامات قیمة أدرجت .٢٠٠٩ سنة عن السداد المستحقة االلتزامات  ٥- ٣
من ألف  ٩٣٢بمبلغ  الموظفین مستحقات أما  .من الدوالرات الكندیةألف  ٧٦٧٩یبلغ  ٢٠١١ال یتوقع بموجبها إال في سنة 

موظفین فیتوقع دفعها إلى ال الوطن إلى لإلجازة واستحقاقات اإلعادة المتراكمة المنح من األساس في تتكون ف الدوالرات الكندیة
 من الدوالرات الكندیةألف  ٨٦١١. وبناء علیه، جرى حجز مبلغ ٢٠١١الذین انتهت خدماتهم في اإلیكاو في سنة 

كبدة في تالم ممن النظام المالي، ألداء االلتزا ٧-٥، وفقا للمادة ٢٠١١) أدناه وترحیله إلى سنة ھ، الخانة (١الشكل  (انظر
  .٢٠١٠ سنة
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من النظام المالي، سمح األمین العام بتحویل االعتمادات بین أحد األهداف  ٩- ٨دة وفقا للما  .التحویالت  ٦- ٣
االعتمادات في المائة من  ١٠أخرى بنسبة تصل إلى أو استراتیجیة دعم التنفیذ إلى إلى هدف استراتیجي آخر االستراتیجیة 

  ي جرى التحویل من أجلها.السنویة لكل هدف من األهداف االستراتیجیة أو استراتیجیة دعم التنفیذ الت

من النظام المالي، سمح األمین العام بترحیل االعتمادات،  ٦-٥وفقا للمادة .  ٢٠١١األموال المرحلة إلى سنة   ٧- ٣
في المائة في كل اعتماد بالنسبة لكل هدف من األهداف االستراتیجیة أو استراتیجیة دعم التنفیذ.  ١٠بما ال یتجاوز نسبة 

ضمن هذه الحدود. والهدف من هذا المبلغ المرحل هو تمویل جمیع األنشطة  من الدوالرات الكندیةألف  ٢٨٤٠ویندرج مبلغ 
. ٢٠١١لبعثات في میزانیة سنة التي أقرها المؤتمر رفیع المستوى ولم ُیدرج جزء أصغر خاص باألنشطة الحاسمة بالنسبة ل

  لبرنامجیة.ُیستخدم أي جزء من األموال المرحلة في األنشطة غیر ا ولن

تخفیضات والتحویالت الواردة في الفقرات السابقة، فإن االعتمادات النهائیة المنقحة المعتمدة لسنة ونتیجة ال  ٨- ٣
  .من الدوالرات الكندیةألف  ٨٧٦٤٥بلغت  ٢٠١٠

وجود أي یبین البیان المالي الخامس عدم  .میزانیة البرنامج العادي والحسابات الفعلیة المقارنة بین حسابات  ٩- ٣
اختالفات بین المیزانیة المنقحة/االعتمادات والحسابات الفعلیة نظرا لتنقیح االعتمادات لألخذ في االعتبار فروق التوقیت في 
إقرار النفقات بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام وكذلك نظرا لمقارنة االعتمادات المنقحة مع النفقات بالسعر 

  انیة في هذا البیان المالي.المحدد في المیز 

 ٢٠١٠في سنة  من الدوالرات الكندیةألف  ٣١٥١وفیما یلي العوامل الرئیسیة التي أسفرت عن عجز فعلي بمبلغ   ١٠- ٣
  لصندوق البرنامج العادي:

  CAD 2 484 فروق التوقیت في االعتمادات: •

 (CAD   345) :تحویل النفقات إلى الصنادیق األخرى •

  CAD 1 012 :رادات على أساس فعليفي اإلی الفروق •

 ٢٠١٠المیزانیة المعتمدة واإلیرادات والنفقات الفعلیة بطبیعتها لسنة حسابات ویقدم الشكل التالي مقارنة بین   ١١- ٣
  .(بآالف الدوالرات الكندیة)
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  ١الشكل 

رات الكندیة (الخانة (أ)) إلى ألف من الدوال ٨٥٥٠٧: تشیر المیزانیة العامة بمبلغ اإلیرادات –توضیح الفروق   ١٢- ٣
، وفائض الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات ٢٠١٠مصادر التمویل الثالثة لمیزانیة البرنامج العادي لالشتراكات المقررة لسنة 

لمخصوم ملیون من الدوالرات الكندیة یتعلق بالمبلغ ا ٠,٤واإلیرادات المتنوعة. وبالنسبة لالشتراكات المقررة، فإن الفرق بمبلغ 
ملیون من الدوالرات  ١,٤لالشتراكات المستحقة طویلة األجل. وفیما یخص اإلیرادات المتنوعة، فإن انخفاض المقبوضات بمبلغ 

الكندیة مما كان متوقعا یعزى إلى انخفاض أسعار الفائدة خالل فترة الثالث سنوات، وهو ما أدى إلى االنخفاض الكبیر للعائدات 
  المحققة من الفائدة.

الموظفین اقل انخفاضا مما ُأدرج في  النفقات: كانت معدل الرواتب الفعلیة للموظفین واستحقاقات –توضیح الفروق   ١٣- ٣
المیزانیة ألن غالء المعیشة كان أقل انخفاضا مما ُأدرج في المیزانیة. أما النفقات الفعلیة الخاصة باإلمدادات والمواد االستهالكیة 

یلیة العامة فقد تجاوزت المیزانیات، ویعزى ذلك في األساس إلى التمویل اإلضافي المقدم متطلبات تكنولوجیات وغیرها والنفقات التشغ
المعلومات واالتصاالت ذات األولویة مثل استبدال الهیاكل األساسیة لتكنولوجیا المعلومات، وتحدیث معدات تكنولوجیات المعلومات 

من تكنولوجیا المعلومات، والممولة من الوفورات العامة للمنظمة. وكانت معدالت نفقات في المكاتب اإلقلیمیة، وتحسین مستوى أ
  األسفار أقل انخفاضا مما ُأدرج في المیزانیة، ویعزى ذلك باألساس إلى تعدیل سیاسات األسفار بشأن استحقاقات حاالت التوقف. 

یصدر جزء من فواتیر الدول األعضاء ألول مرة  ،٢٠١٠: ألول مرة في سنة سعر الصرف المستخدم في المیزانیة  ١٤- ٣
(تاریخ زیادة الفواتیر  ١/١/٢٠٤٠بالدوالر األمریكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي. وكان سعر صرف الدوالر األمریكي والكندي في 

المقررة بمبلغ  شتراكاتاال موعمما نجم عنه انخفاض في مج ٢٠١٠بالدوالر األمریكي) أقل من السعر المستخدم في إعداد میزانیة 
ألف من الدوالرات الكندیة (الخانة (ج)). وعلى هذا النحو، جرى تسویة (خفض) الوفورات المدرجة في المیزانیة أي الفرق بین  ٢١٤٤

  المیزانیة والنفقات الفعلیة بشكل مالئم.

میزانی!!ة
الفعلي20101

سعر الصرف 
ف!ي المیزانی!ة

الفعلي
بس!عر المیزانی!ة2

االلتزامات 
الفرقالمجموعمستحقة السداد

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

(e)(f)
= (d)+(e)

(g)
= (f) - (a)

$ اإلیــرادات

ــررة ـــتراكات المقـــ 423 627 62779 14479 4832 20477 79االشـ

ــرى ــرادات األخــ 0 اإلیـ
ـــرادات ـــرعي إلدرار االیــ ـــندوق الفـ -386 3864 3864 3864 4الصـ

(435 1)482 482 482 917 1منوعــات
85 50782 3512 14484 495-                  84 495(1 012)

ـات النفق
(119 3)274 32472 9503 06968 8812 39366 75رواتــب واســتحقاقات المــوظفین

ـا 216 512 238 274 274 296 اإلمــدادات والمــواد االســـتهالكیة وغیرهــ

274 4881 02717 4615 7512 386 21412 16النفقات التشغیلیة العامة

(521 )914 9143 9143 4353 4السفر

(387 )051 222 029 0292 4382 2االجتماعات

(9 )311 311 311 320 النفقـات األخــرى

(294 )(294 )(294 )(294 )فــرق ســعر الصــرف
99 09685 5012 14487 6458 61196 256(2 840)

1  من الجـدول (ألف)، البیانات المالیة

2 یشمل خسائر سـعر الصـرف فـي المیزانیـة بمبلـغ 2,14 ملیـون دوالر بسـبب أثـر المعـامالت بالـدوالر األمــریكي المدرجــة فــي المیزانیــة حیــث أن 1,00 دوالر أمـــــریكي = 1,15 دوالر كنـــدي.
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 العمالت عن واإلبالغالمقررة  االشتراكات
 ٢٠٠٨فیما یخص سنة   الكندي بالدوالر التقدیریة الدخل مصادر من وغیرها عاقدةالمت الدول على االشتراكات ددتحُ   ١٥- ٣

 بالدوالر المتبقي والربع الكندي بالدوالر األرباع ثلث ددسسی حیث العملتین نظام تطبیق جري، ٢٠١٠. وفي سنة ٢٠٠٩وسنة 
 تحرر للمنظمة، التابعة والصنادیق والحسابات تمدةالمع المیزانیات بین المقارنة ولتسهیل االتساق من المزید ولتأمین ي.األمریك

 الصنادیق على التغییر ذلك ویسريه. بعد وما ٢٠١٠سنة  عن الكندي بالدوالر المالیة البیانات وتقدم الكندي بالدوالر المعامالت
المرتبطة بمشاریع التعاون  ٢طاع الواردة في الق الصنادیق بینما ،١بالنسبة لألنشطة العادیة الواردة في القطاع  للمنظمة المملوكة

، بلغت تقلبات الدوالر ٢٠١٠الفني فمسجلة بالدوالر األمریكي، غیر أنها ُتعرض بالدوالر الكندي في البیانات المالیة. وخالل سنة 
 ایتها.من الدوالرات الكندیة في نه ١,٠٠٠من الدوالرات الكندیة في بدایة السنة و ١,٠٣٨الكندي مقابل الدوالر األمریكي 

  األخرى التبرعاتالمقررة و  شتراكاتالا
ألف من الدوالرات الكندیة، وتبقى رصید بمبلغ  ٧٣٤٥٣اشتراكات مقرر بلغ مجموعها  ٢٠١٠تلقت المنظمة في سنة   ١٦- ٣

حقات الواجب ألف من الدوالرات الكندیة في نهایة السنة من االشتراكات المقررة للسنة الجاریة. وفي بدایة السنة بلغت المست ٣٦٣٩
ألف من الدوالرات  ٤٠٥٥والسنوات السابقة؛ وتسلمت المنظمة  ٢٠٠٩ألف من الدوالرات الكندیة عن سنة  ١٣٠٣١تحصیلها من الدول 

ألف من الدوالرات الكندیة. وبلغت االشتراكات الواجب تسلمها عن جمیع السنوات ما مجموعه  ٨٩٧٦الكندیة، فأصبح الرصید المتبقي 
لك صندوق رأس المال العامل). وترد تفاصیل االشتراكات في ذ(بما في  ٣١/١٢/٢٠١٠الكندیة في  الدوالراتن ألف م ١٢٦١٤

وات بالنسبة لقیمة الجدول (جیم) من الجزء الثالث بهذه الوثیقة. وبلغ متوسط النسبة المئویة لالشتراكات الواردة عن آخر أربع سن
  .٢٠٠٤حالة أنصبة االشتراكات مستحقة القبض في نهایة كل سنة مند سنة  ٢في المائة. ویبین الشكل   ٩٤االشتراكات 

  ٢الشكل 
  ٣١/١٢/٢٠١٠من الدول المتعاقدة في االشتراكات المستحقة 

ألف  ١٢٦١٢(مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١٠ألف من الدوالرات الكندیة في  ١٢٦١٤المستحقة السداد وقدرها  االشتراكات بین من  ١٧- ٣
س. المجل في ممثلة دوال من الدوالرات الكندیة یخص ألف ٨٥٠ مبلغ كان العامل،  المال رأس صندوق استثناءمن الدوالرات الكندیة ب

  .األنصبة المستحقة بآالف الدوالرات الكندیة، حسب مجموعة الدول ویقدم الشكل التالي تفاصیل عن
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  ٣الشكل 
عدد الدول  

في سنة 
٢٠١٠ 

المبلغ مستحق 
السداد في 

٣١/١٢/٢٠١٠ 

الدول عدد 
في سنة 
٢٠٠٩ 

المبلغ مستحق 
السداد في 

٣١/١٢/٢٠٠٩ 
المجموعة ألف: الدول التي أبرمت اتفاقات مع المجلس للتخلص 

 من متأخراتها خالل عدة سنوات.
17  4 105 26  5 932 

المجموعة باء: الدول التي لدیها اشتراكات متأخرة السداد لمدة 
قات مع المجلس للتخلص ثالث سنوات كاملة أو أكثر ولم تبرم اتفا

 من متأخراتها.

12  4 795 10 4 407 

المجموعة جیم: الدول التي لدیها اشتراكات متأخرة السداد لفترة تقل 
 عن ثالث سنوات كاملة.

12  1 135 14  1 291 

المجموعة دال: الدول التي لدیها اشتراكات مستحقة السداد للسنة 
 الجاریة فقط.

45 076 2  27 894  

 524 12  77 111 12  86 جموع الفرعي.الم

  501 -  501 - جمهوریة یوغوسالفیا االشتراكیة االتحادیة السابقة.

  13 025 77  12 612 86 مجموع االشتراكات مستحقة السداد.

هذه  تدولة اتفاقات لدفع االشتراكات المتأخرة على أقساط سنویة. وتُلزم  االتفاقا ١٧، أبرمت ٣١/١٢/٢٠١٠وفي   ١٨- ٣
الدول بدفع اشتراك السنة الجاریة وكذلك قسط سنوي من االشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة. والمالحظة الواردة في الجدول 

  .  ٣١/١٢/٢٠١٠(جیم) من الجزء الرابع بهذه الوثیقة، تبین الدول التي لم تمتثل لشروط اتفاقاتها في 
ة موجز عن االشتراكات الرئیسیة (*) المتلقاة للبرنامج العادي والصنادیق األخرى ویرد أدناه بآالف الدوالرات الكندی  ١٩- ٣

  .٢٠١٠في الجزء األول لسنة 
 ٤الشكل 

 االشتراكات العینیة  
االشتراكات النقدیة 

 والعینیة
  

   االشتراكات 
 المجموع أمن الطیران (المباني) المتلقاة الدولة المتعاقدة

     
 323 22 475 033 20 815 1 كندا

 204 21  939 1   265 19  الوالیات المتحدة األمریكیة
 477 9 422   055 9 الیابان
 422 5 143    279 5 ألمانیا
 309 5 690 766 853 3 فرنسا

 570 4 147   423 4 المملكة المتحدة
 401 3 573  828 2 الصین
 322 2 268   054 2 إیطالیا

 944 1 118   826 1 جمهوریة كوریا
 772 1   772 1 إسبانیا
 716 1  300 1 416 تایلند

 495 1 31   464 1 هولندا
 955 80 806 4  099 22 050 54 المجموع

  اشتراك. ١٢(*) أكبر  
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، بما في ذلك تلك المتعلقة بالموظفین المعارین ٢٠١٠في سنة  ویرد أدناه بالدوالرات الكندیة مجموع النفقات  ٢٠- ٣
  ارات المقدمة دون رسوم، حسب الهدف االستراتیجي واستراتیجیة دعم التنفیذ وغیرها من األنشطة.واإلیج

 ٥الشكل 
 

استراتیجیات  البیئة األمن السالمة 
 دعم التنفیذ

 المجموع )٢األخرى (

 501 85 000 22 941 34 844 1 070 7 646 19 المیزانیة العادیة

 897 32 132 7 027 19 703 208 3 827 2 الصنادیق العادیة

 627 22  627 22    المباني

             )١(عینا) ( الموظفون المعارون

 317 282     27 8   الصین

 100       4 96   كوبا

 637 278     144 215   فرنسا

 268 268           إیطالیا

 134       130 4   الیابان

 197       6 191   مالیزیا

 191 48       143 ة العربیة السعودیةالمملك

 195       8 187   سنغافورة

 196       196     سویسرا

 336 203     13 120 الوالیات المتحدة

 602       424 178 األخرى

 نللموظفین المعاری المجموع الفرعي
 

1 142 
 

952 
 
 

   
1 079 

 
3 173 

 مجموع النفقات
 

23 615  
 

11 230 
 

2 547 
 

76 595  
 

30 211 
 

144 198 

  
  حسب الترتیب األبجدي. اشتراكات ١٠): أكبر ١(
  .): األهداف االستراتیجیة األخرى٢(

  الفائض النقدي
یتضمن الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثیقة الفائض التراكمي باستثناء االحتیاطیات في صافي األصول فیما   ٢١- ٣

ألف من الدوالرات الكندیة. وبطرح االشتراكات قید التحصیل من  ١٢٠٧٣بمبلغ  ٣١/١٢/٢٠١٠في یخص میزانیة البرنامج العادي 
ألف من الدوالرات الكندیة في  ٥٤١ألف من الدوالرات الكندیة فإن الفائض النقدي یبلغ  ١٢٦١٤الدول المتعاقدة وقیمتها 

٣١/١٢/٢٠١٠ .  

  الفرعي إلدرار اإلیراداتصندوق ال
 ٤٣٨٦ألف من الدوالرات الكندیة حیث ُحّول منها مبلغ  ٤٩٢٧الفرعي إلدرار اإلیرادات فائضا بمبلغ سجل الصندوق   ٢٢- ٣

. ونظرا ألن النفقات في إطار الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات ٢٠١٠ألف من الدوالرات الكندیة إلى الصندوق العام في سنة 
  ة الثابتة.مرهونة بالحجم، فال جدوى من إجراء مقارنة مع المیزانی
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بآالف  ٢٠١٠ویقدم الشكل التالي إیرادات ونفقات الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات حسب األنشطة التجاریة لسنة   ٢٣- ٣
  الدوالرات الكندیة.

  ٦الشكل 

 النفقات اإلیرادات 
صافي 
 الفائض

 138 4 310 4 448 8 المطبوعات والتوزیع والطباعة (بما في ذلك البضائع الخطرة)
 363 446 2 809 2 لوفود وخدمات المؤتمرات واإلیجارا

 691 547 238 1 األحداث والمنتدیات
 204 636 840 الدوریات

 86 532 618 متجر السوق الحرة
 167 250 417 المواقع على اإلنترنت

 238 175 413 اتفاقات التراخیص والشراكات في اإلحصاءات
 (960) 290 1 330 متعلقة بالصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات اإلدارة والتدریب واألنشطة األخرى ال

 927 4 186 10 113 15 المجموع

  تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة صندوق
أنشئ صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة لتغطیة التكالیف اإلداریة والتشغیلیة لبرنامج التعاون الفني، ویمول   ٢٤- ٣

في المقام األول من الرسوم اإلداریة العامة التي تفرض على مشاریع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وخدمات هذا الصندوق 
مشتریات الطیران المدني، ومشاریع الصندوق االستئماني ومشاریع اتفاقات الخدمات اإلداریة. وترد النتائج المالیة الخاصة بصندوق 

في الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثیقة ویتضمن الشكل التالي مقارنة لنفقاته الفعلیة تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة 
  .والتقدیریة بآالف الدوالرات الكندیة

  ٧الشكل 
  ٢٠١٠ تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة لسنة صندوقونفقات میزانیة 

 

االعتمادات 
المقدمة إلى 

  الجمعیة العمومیة
ة المیزانیة المنقح

  ٢ ٢٠١٠لسنة 

النفقات/اإلیرادات 
الفعلیة لسنة 

٣ ٢٠١٠  
رصید المیزانیة 

 المنقحة

  650  064 9  714 9  9 1304  البرنامج الرئیسي االعتمادات/النفقات

    252 8  736 9   اإلیرادات
    (813)  22   الزیادة(النقصان) في اإلیرادات عن النفقات

لمعمول به في (الدورة السادسة والثالثون). المبالغ المحولة إلى الدوالر الكندي بمتوسط سعر الصرف ا ٢٠٠٧ي سنة أقرتها الجمعیة العمومیة ف  ١
  من الدوالرات الكندیة. ١,٠٣٦من الدوالرات األمریكیة =  ١وهو  ٢٠١٠  األمم المتحدة لسنة

  .(C-WP/13461) ١٩١أحاط بها المجلس علما في دورته   ٢
  ضیف إلى المجامیع بسبب الجبر.التفاصیل قد ال ت  ٣

كما أشیر سابقا، وافقت الجمعیة العمومیة على تقدیرات المیزانیة اإلرشادیة (النفقات) لصندوق تكالیف الخدمات   ٢٥- ٣
 من النظام ٥- ٩. وخالل هذه السنة، ووفقـا للمادة ٢٠١٠ألف من الدوالرات الكندیة للسنة المالیة  ٩٣٠٤اإلداریة والتشغیلیة بملغ 

. C-WP/13641(النفقات) في ورقة العمل  ٢٠١٠المالي، عرض األمین العام على المجلس معلومـات مستحدثة لتقدیـرات میزانیـة سنة 
ألف من  ٩٧٣٦ألف من الدوالرات الكندیة وبلغت اإلیرادات التقدیریة  ٩٧١٤فبلغت  ٢٠١٠أما النفقات التقدیریة المنقحة لسنة 

  .الدوالرات الكندیة
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ملیون من الدوالرات الكندیة في إیرادات صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة بالمقارنة مع  ١,٥هناك عجز بملغ   ٢٦- ٣
ملیون من الدوالرات األمریكیة في سنة  ١٨٠المیزانیة، ویعزى ذلك في المقام األول إلى التنفیذ المتوقع لمشاریع التعاون الفني بمبلغ 

ملیون من الدوالرات األمریكیة لم تتحقق خالل السنة مما نجم عنه عجز في اإلیرادات  ٤٥منها أو مبلغ  ٪٢٥، حیث أن تنفیذ ٢٠١٠
ألف من الدوالرات الكندیة. غیر أنه جرى التعویض جزئیا عن هذه  ٢٩٧المتوقعة. وبالنسبة للنفقات، بلغت وفورات تكالیف الموظفین 

ت الكندیة بسبب رفض طلب التعویض عن فقدان األعمال نتیجة فیضان وقع في سنة ألف من الدوالرا ١٣٦الوفورات بخسارة بمبلغ 
ألف من الدوالرات الكندیة. وقد نجم عن ذلك تباین  ١٣٨وتباینات أخرى أصغر في النفقات بالنسبة لتباین إیجابي كلي بمبلغ   ٢٠٠٩

فقات التي جرى التعویض علیه نسبیا مكسب في سعر الصرف ملیون من الدوالرات الكندیة في اإلیرادات والن ١,٣سلبي إجمالي بمبلغ 
  .ملیون من الدوالرات الكندیة ٠,٨ألف من الدوالرات الكندیة بالنسبة لعجز صافي إجمالي بمبلغ  ٥١١بمبلغ 

الرات ویقدم الشكل التالي معلومات تقریرا عن اتجاه الفائض السنوي (العجز) خالل العشر سنوات الماضیة بمالیین الدو   ٢٧- ٣
  الكندیة. 

   ٨الشكل 
  دیسمبر ٣١الفائض والعجز في صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة في 

وقد أوصت اللجنة اإلداریة، خالل انعقاد الدورة الخامسة والثالثین للجمعیة العمومیة، بإحالة مسألة تقاسم التكالیف   ٢٨- ٣
المجلس كي یستعرضها. وقد نظر المجلس في هذه المسالة وكلف األمین العام  بین البرنامج العادي وبرنامج التعاون الفني إلى

بالعمل تدریجیا على تخصیص التكالیف المحددة المتعلقة بصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة والبرنامج العادي، عند 
  االقتضاء، من أجل تخفیض حجم التمویل المزدوج الذي نشأ بین هذین الصندوقین.

. تسیر إدارة التعاون الفني شؤون برنامج التعاون الفني، وهو نشاط لإلیكاو دائم یحظى بأولویة برنامج التعاون الفني  ٢٩- ٣
، الذي یكمل دور البرنامج العادي من خالل دعم الدول األعضاء في ١٧-٣٦كما هو منصوص علیه في قرار الجمعیة العمومیة 

ت واإلجراءات الصادرة عن اإلیكاو. وبفضل هذا البرنامج، تقدم اإلیكاو طیفا من الخدمات على تنفیذها للوائح التنظیمیة والسیاسا
نطاق واسع، بما في ذلك المساعدة المقدمة إلى الدول الستعراض هیكل وتنظیم المؤسسات الوطنیة للطیران المدني، وتحدیث الهیاكل 

وبناء القدرات، وتعزیز القواعد والتوصیات الدولیة لإلیكاو، وخطط المالحة األساسیة والخدمات للمطارات ، وتسهیل نقل التكنولوجیا 
 الجویة ودعم اإلجراءات الوقائیة الناشئة عن عملیات تدقیق البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة والبرنامج العالمي لتدقیق
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ارة التعاون الفني وجودة الخدمات، والضوابط التشغیلیة والمالیة واتخذت اإلیكاو إجراءات بغرض تعزیز كفاءة إد  ٣٠- ٣
وتحسین مستوى منهجیات عمل هذه اإلدارة تمشیا مع األهداف االستراتیجیة لإلیكاو. وبناء على دلك، فإن جمیع المناصب اإلداریة 

ورئیس قسم المشتریات قد جرى ملؤها باعتبارها الرئیسیة، بما في دلك وظائف المدیر، ونائب المدیر، ورئیس قسم العملیات المیدانیة 
تحظى باألولویة. باإلضافة إلى دلك، ولتحسین مستوى دعم اقل البلدان النامیة التي تحتاج إلى مساعدة اإلیكاو لمعالجة العیوب 

  المتعلقة بالتدقیق وتحدید التمویل، أنشئ قسم جدید لتمویل وتطویر المشاریع في إدارة التعاون الفني.
واُتخذت اإلجراءات أیضا لتعیین موظفي التعاون الفني في خمسة مكاتب من المكاتب اإلقلیمیة السبعة وسیجري تقییم   ٣١- ٣

الحاجة إلى موظفین في المكتبین اإلقلیمیین المتبقیین. وأنشئ فرق عامل تابع لألمانة العامة معني بصیاغة إجراءات جدیدة للتنسیق 
المكاتب اإلقلیمیة. وُأعدت خطة إداریة تتعلق بإدارة التعاون الفني بالتنسیق الوثیق مع لجنة التعاون الفني، بین إدارة األمانة العامة و 

وكذلك اإلجراءات المحددة المزمعة الرامیة إلى زیادة الكفاءات وجودة  ٢٠١٠وتقدم وصفا عن األهداف واألغراض المتوخاة في سنة 
لتحسین مستوى الوضع المالي لصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة بواسطة  الخدمات. والبد من بدل مزید من الجهود

استعراض الهیكل التنظیمي إلدارة التعاون الفني، ومستویات الموظفین ووفورات التكالیف وتدابیر الكفاءة. وتجدر اإلشارة أیضا إلى 
  وفر تقاریر مالیة أكثر شفافیة وفي الوقت المناسب.في إدارة التعاون الفني والدي سی أغریسوأنه جرى تنفیذ برنامج 
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وتشكل مشاریع التعاون الفني واحدة من األنشطة الرئیسیة للمنظمة. وتمول المشاریع بالتبرعات والتدفقات الداخلة   ٣٢- ٣
من (دال) إلى (واو) من  . وتقدم الجداول٢٠١٠ملیون من الدوالرات الكندیة في سنة  ١٢٤,٥والخارجة للموارد المالیة بمبلغ إجمالي 

  هذه الوثیقة، مزیدا من التفاصیل بشأن هذه المشاریع، والواردة بإیجاز في األشكال التالیة بآالف الدوالرات الكندیة.
  ٩الشكل 

  
  ١٠الشكل 
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 مسؤولیة اإلدارة  -٤
یم البیانات المالیة السنویة ُیلزم األمین العام بموجب النظام المالي بالحفاظ على سجالت المحاسبة عند الضرورة وتقد

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

بیان المقارنة بین حسابات المیزانیة والحسابات الفعلیة. وتتضمن هذه الوثیقة حالة  –التدفقات النقدیة، والبیان المالي الخامس 
  االعتمادات (الصندوق العام للبرنامج العادي) واالئتمانات التي لم تقر الجمعیة العمومیة بإدراجها في المیزانیة. 

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

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

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

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

ویتولى المجلس مسؤولیة النظر في البیانات المالیة وتوصیة الجمعیة العمومیة بإقرارها ویتمتع بسلطة طلب إدخال تعدیالت 
  على هذه البیانات بعد إصدارها من قبل األمین العام.

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

  راوول بهاال
  رئیس فرع المالیة 

بوصفي األمین العام لمنظمة الطیران المدني الدولي، أعتمد هذا التقریر المالي لإلیكاو، المرفق بالبیانات المالیة والجداول   
  .٢٠١٠لعام 

  ریمون بنجامان
  مین العاماأل

  
  ، كندالیامونتر

٣١/٣/٢٠١١  





 

 

  رأي مراجع الحسابات الخارجي  الجزء الثاني:
  





 

 

  –الجمهوریة الفرنسیة  -
  دیوان المحاسبة
  ٣١/٣/٢٠١١باریس،    الرئیس األول

  الجمعیة العمومیة  إلى
  لمنظمة الطیران المدني الدولي 

  رأي مراجع الحسابات

ـــدولي، للفتـــرة التـــي دامـــت منظمـــة الطیـــران المـــلقـــد قمنـــا بمراجعـــة البیانـــات المالیـــة ل دني ال
. وتتضـمن هـذه البیانـات المالیـة بیـان الوضـع المـالي فـي تـاریخ ٣١/١٢/٢٠١٠شهرا والمنتهیـة فـي  ١٢
، وبیــان األداء المــالي، وبیــان التــدفقات المالیــة، وبیــان التغییــرات فــي صــافي األصــول، ٣١/١٢/٢٠١٠

ومالحظـات  ٣١/١٢/٢٠١٠یة والحسابات الفعلیة للفترة المنتهیـة فـي وبیان المقارنة بین حسابات المیزان
  تتضمن موجزا عن السیاسات المحاسبیة وغیر ذلك من المعلومات.

مـن  ١٢وضمن اإلطار العام للمادة الحادیة والستین من اتفاقیـة شـیكاغو وبموجـب القاعـدة 
عـــن إعـــداد وتقـــدیم البیانـــات المالیـــة.  النظـــام المـــالي لإلیكـــاو، یتـــولى األمـــین العـــام لإلیكـــاو المســـؤولیة

وتتماشى هذه البیانات مع المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العـام. وتشـمل المسـؤولیة المنوطـة تصـمیم 
وتنفیذ ورصد إجراءات المراقبة الداخلیـة لضـمان إعـداد البیانـات المالیـة وعرضـها بشـكل سـلیم، مـع خلـو 

ة، الناجمــة عــن أعمــال الغــش أو األخطــاء.  وتشــمل هــذه البیانــات مــن عیــوب جوهریــة غیــر الصــحیح
  المسؤولیة أیضا تحدید التقدیرات المحاسبیة السلیمة التي تتماشى مع الظروف. 

وتتمثل مسؤولیتنا في التعبیـر عـن الـرأي بشـأن البیانـات المالیـة علـى أسـاس المراجعـة التـي 
یــة للمحاســبة. وُتلزمنــا هــذه المعــاییر باالمتثــال قمنــا بهــا. وقــد أجرینــا هــذه المراجعــة وفقــا للمعــاییر الدول

للقواعد األخالقیة وتخطـیط وتنفیـذ مراجعتنـا للتأكـد بدرجـة معقولـة مـن أن البیانـات المالیـة خالیـة مـن أي 
  عیوب جوهریة.

وتنطـــوي المراجعـــة علـــى تنفیـــذ إجـــراءات المراجعـــة لجمـــع األدلـــة المتعلقـــة بالمراجعـــة فیمـــا 
الــواردة فــي البیانــات المالیــة. ویســتند تصــمیم إجــراءات المراجعــة إلــى حســن یخــص المبــالغ والمعلومــات 

التقدیر المهني لمراجع الحسابات الخـارجي، وكـذلك تقـیم المخـاطر حیـث تشـوب البیانـات المالیـة بیانـات 
عیوب كبیرة، ناجمة عن أعمال الغش أو األخطاء. وفي سیاق تقـیم المخـاطر، ینظـر مراجـع الحسـابات 

ة الداخلیـة المعمـول بهـا إلعـداد وتقـدیم البیانـات المالیـة، مـن أجـل تصـمیم إجـراءات المراجعـة فـي المراقبـ
على نحو سلیم ولیس لإلعراب عن أي رأي بشأن المراقبة الداخلیة. وتنطوي المراجعـة أیضـا علـى تقیـیم 

  محاسبیة الهامة.مدى مالئمة الطریقة المحاسبیة المطبقة وعرض البیانات المالیة ومعقولیة التقدیرات ال
ونعتقد أن األدلة المتعلقة بالمراجعة المجمعة كافیة ومناسبة لبناء قاعدة معقولة یقوم علیهـا 

  رأینا.
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واســتنادا إلــى المراجعــة التــي قمنــا بهــا، فــإن البیانــات المالیــة تقــدم نظــرة ســلیمة عــن الوضــع 
المالیــة والمقارنـــة بـــین حســـابات ، وكــذلك األداء المـــالي، والتـــدفقات ٣١/١٢/٢٠١٠المــالي لإلیكـــاو فـــي 

وفقــا للمعــاییر  ٣١/١٢/٢٠١٠شــهرا والمنتهیــة فــي  ١٢المیزانیــة والحســابات الفعلیــة للفتــرة التــي دامــت 
  المحاسبیة الدولیة للقطاع العام.

ودون صرف االنتباه عن الرأي المعبر عنه أعاله، فإننا نوجه انتباه الجمعیة العمومیـة إلـى 
التـــي تقـــدم وصـــفا عـــن أثـــر التغییـــر فـــي األســـالیب  ٩و  ١٠-٢و  ٤-١و  ٣-١و  ٢-١المالحظـــات 

. ویتمثـل ٢٠١٠المحاسبیة الناشئة عن التنفیـذ األول للمعـاییر المحاسـبیة الدولیـة للقطـاع العـام فـي سـنة 
ملیــون مــن الــدوالرات  ٧٦,٩التغییــر الرئیســي فــي إقــرار التــزام باســتحقاقات المــوظفین الحالیــة التــي تبلــغ 

  .١٠-٢وقد جرى تقییم هذا المبلغ باستخدام االفتراضات المبینة في المالحظة  الكندیة.
 

  
  

 دیدییه میغو  

  
  



 

 

  الجزء الثالث: البیانات المالیة
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2010مالحظة
الرصید االفتتاحي في 
2010/1/1 (المعاد 

احتسابھ)
األصول

األصول الجاریة
 870 215 915 2.1210النقدیة ومعادالت النقدیـة

2.26 693 5 151 
 778 29 579 2.312المستحقات والسلف

 990  987 2.4المخزونـات
 132 3 960 2.32األخـــرى

234 134 254 921 
األصول غیر الجاریة

2.23 863 5 117 
 543  521 2.3المستحقات والسلف

 699 2.5الممتلكـات والمنشـآت والمعـدات
 92 2.6األصول غیر المادیة

 650 2.7األصول المشتقة
5 175 6 310 

 231 261 309 239مجمـوع األصـول

الخصوم
الخصوم الجاریـة

 282 161 356 2.8163المتحصالت المسبقة
 713 33 289 2.922الحسابات مستحقة الدفع والخصـوم المتراكمـة

 691 4 612 2.104استحقاقات الموظفین
 516 2 528 2.111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات 

ــة  585  343 2.12االیــرادات المؤجلـ

192 128 202 787 
الخصوم غیر الجاریـة

 668 66 900 2.1076استحقاقات الموظفین
76 900 66 668 

 455 269 028 269مجمـوع الخصــوم
صافي األصول 

( 859 24)( 416 35)2.13العجـز المــتراكم
 635 16 697 2.135االحتیاطیات 

( 224 8)( 719 29)صافي األصول (العجـز المـتراكم)
 231 261 309 239مجموع الخصـوم وصـافي األصـول

 المالحظـات المرافقـة للبیانـات المالیـة تشـكل جـزءا ال یتجـزأ منهـا.

االشـتراكات المقـررة المسـتحقة علـى الـدول األعضـاء

منظمة الطیران المدني الدولي
البیان األول

بیان الوضع المالي
في 2010/12/31 

(بآالف الدوالرات الكندیة)

االشـتراكات المقـررة المسـتحقة علـى الـدول األعضـاء
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2010مالحظة

اإلیرادات

 847 122االشـتراكات فـي اتفاقــات المشــاریع
ــررة ــ  483 77االشـــــتراكات المقـ

ــرادات  173 3.213األنشـــطة األخـــرى المـــدرة لالیــ
 976 5التبرعــــات األخـــــرى
 798 3.23اإلیرادات األخرى

 277 223مجموع اإلی-رادات

  النفقات

137 359 
67 796 

 098 17نفقات التشغیل العامة
 940 7السفر

 128 2االجتماعات
 173 1التدریب

 440 المنــح والتحــویالت األخـــرى
 762 النفقــات األخــرى

 393 فرق أسعار العمالت

 089 235مجموع النفقات

( 812 11)عجز السنة

المالحظـات المرافقـة للبیانـات المالیـة تشـكل جــزءا ال یتجــزأ منهــا.

بیان األداء المالي
عن السنة المنتهیة في 2010/12/31

ــة) (بـــآالف الـــدوالرات الكندیـ

البیان الثاني

منظمة الطـیران المـدني الـدولي

رواتب واستحقاقات الموظفین
اإلمدادات والمواد االستھالكیة وغیرھا
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مالحظة
صافي األصول 
االحتیاطیاتعجز السنةفي بدایة السنة

صافي األصول 
في نھایة السنة

809 82763 98214 48الرصید فـي 2010/12/31

2.13التغییر في السیاسات المحاسبیة والتسویات األخـرى لصـافي األصــول
(145 1)(145 1)التـدوین األولـي للممتلكـات والمنشـآت والمعـدات

(611 70)(611 70)التدوین األولي الستحقاقات المـوظفین
759 759 التـدوین األولـي للمخزونـات

(256 2)(256 2)التدوین األولي لخصم المبالغ المسحقة التي طال سدادها
(501 )(501 )التدوین األولي لتقدیم المبالغ المستحقة التي طال سدادها

808 8081 1تسـویة الترجمـة
(87 )(87 )التسـویات األخــرى

(033 72)808 1(841 73)مجموع التغیـیرات فـي صـافي األصـول
(224 8)635 16(859 24)الرصید االفتتاحي المعاد احتسابه فـي 1/1/2010

تحركات أرصدة واحتیاطیات الصـنادیق فـي عـام 2010
(180 1)(180 1)7التحویالت من صـافي األصـول إلـى الخصـوم

(483 2)483 2.132التغـیر فـي  الرصــید المرحــل
(650 )(650 )2.7التغیر في األصول المشـتقة

ــة ــارة االكتواریــ (881 5)(881 5)2.10الخسـ
(54 )(6 )(48 )عملیـات إعـادة التصـنیف والتحــویالت األخــرى

(918 1)(918 1)تسـویة الترجمـة
(812 11)(812 11)عجز السنة

(495 21)(938 10)(812 11)255 1مجموع التحركات خـالل الســنة

(719 29)697 5(812 11)(604 23)الرصید فـي 31/12/2010

ــا.   المالحظــات المرافقــة للبیانــات المالیــة تشــكل جــزءا ال یتجــزأ منهـ

منظمة الطـیران المـدني الـدولي

بیـان الرسـوم فـي صـافي االصـول
للسنة المنتهیة في 2010/12/31

ــة) ــآالف الــــدوالرات الكندیــ (بـ

البیان الثالث
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2010مالحظة

السیولة النقدیة الناجمة عن  األنشطة التشـغیلیة:
(812 11 )عجز السنة

(542 1 )2.2الزیـادة (النقصـان) في االشتراكات المستجقة.

 199 17 2.3الزیادة (النقصان) في المبالغ المستحقة والسُلف

 3  2.4الزیادة (النقصان) في المخزونات
 172  2.3الزیـادة (النقصـان) في األصول األخرى

 254 1 2.2الزیادة (النقصان) في االشتراكات المستحقة غیر الجاریة (صافي الخصم)

 22  2.3الزیادة (النقصان) في المبالغ المستحقة والسلف غیر الجاریة

 074 2 2.8الزیادة (النقصان) في المتحصالت المسبقة

(424 11 )2.9الزیادة (النقصان) في السابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة

(79  )2.10الزیادة (النقصان) في استحقاقات الموظفین في األجل القصیر

(988  )2.11الزیادة (النقصان) في اعتمادات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات 

(242  )2.12الزیادة (النقصان) في اإلیرادات المؤجلة

 232 10 2.10الزیادة (النقصان9 في استحقاقات الموظفین في األجل الطویل

(881 5 )2.10الخسارة االكتواریة المبینة في االحتیاطیات

(373  )ایرادات أسعار الفائدة

 90  االستھالك واإلھالك

(19  )التخلص من الممتلكات والمنشآت والمعدات

(918 1 )تسویة الترجمة بالعمالت األجنبیة

(232 3 )صافي التدفقات النقدیة الناجمة عن األنشطة التشـغیلیة

التدفقات النقدیة الناجمة عن أنشطة االسـتثمار:

(881  )2.5اكتساب الممتلكات والمنشآت والمعدات

 19  ایرادات تصریف الممتلكات والمنشآت والمعدات
 373  ایرادات أسعار الفائدة

(489  )صافي السیولة النقدیة الناجمة عن أنشطة االسـتثمار

صافي السیولة النقدیة الناجمة عن األنشطة المالیـة
(234 1 )التحویالت من صافي االصول الى الخصوم والتحویالت االخرى

(234 1 )صافي السیولة النقدیة الناجمة عن األنشطة المالیـة
(955 4 )صافي الزی!ادة (النقصان) في النقدیة ومع!ادالت النقدی!ة

 870 215 النقدیة ومعادالت النقدیة في بدای!ة الس!!نة

 915 210 النقدیة ومعادالت النقدیة في نھای!ة الس!!نة

 المالحظات والجداول المرافقة للبیانات المالیة تشكل جزءا ال یتجزأ منها.

منظمة الطیران المدني ال!!دولي

البیان الرابع
بیان األداء المالي

عن السنة المنتهیة في 2010/12/31

(بآالف الدوالرات الكندیة)
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منظمة الطيران الم�دني ال�دولي

البيان الخامس
بيان الفرق بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية

عن الفترة المنتھية في 2010/12/31

(بآ�ف الدو�رات الكندي4ة)

الصندوق العام للبرنامج العادي

1ا�عتمادات
النفقات

الرصيد
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  منظمة الطیران المدني الدولي
  مالحظات على البیانات المالیة 

٣١/١٢/٢٠١٠  
  ةیسیاسات المحاسبال  :١المالحظة 

 أساس اإلعداد
ت البیانات المالیة لمنظمة الطیران المدني الدولي على أساس االستحقاق المحاسبي وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة ُأعد - ١

 للقطاع العام.
وهذه هي المجموعة األولى للبیانات المالیة التي ُأعدت بالكامل وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. ویتطلب  - ٢

سبیة الدولیة للقطاع العام إدخال تغییرات على السیاسات المحاسبیة التي كانت تتبعها اإلیكاو في اعتماد المعاییر المحا
السابق. ویشمل ذلك إعداد البیانات المالیة على أساس االستحقاق الكامل، السیما تدوین استحقاقات نهایة الخدمة ومرحلة 

في السابق على أسا النقدیة.  التعاون الفني التي كانت تسجل ما بعد التعاقد واإلیرادات من التبرعات المتعلقة بمشاریع
ونة في بیان الوضع المالي. أدى اعتماد السیاسات المحاسبیة الجدیدة إلى تغییرات في األصول والخصوم المد وقد

ذلك في بیان  ، وترد التغییرات الناجمة عن٣١/١٢/٢٠١٠علیه، أعید احتساب البیان المراجع للوضع المالي، بتاریخ  وبناء
فیرد في هذه البیانات المالیة  ٣١/١٢/٢٠١٠التغییرات في صافي األصول. أما البیان المنقح للوضع المالي بتاریخ 

(المعاد احتسابه). أما صافي أثر التغییرات الطارئة نتیجة اعتماد المعاییر المحاسبیة  ١/١/٢٠١٠كرصید افتتاحي بتاریخ 
ملیون من الدوالرات  ٧٢,٠الوضع المالي فیشكل خفض مجموع صافي األصول بمبلغ  الدولیة للقطاع العام في بیان

 .١/١/٢٠١٠الكندیة في 
وحسبما هو مسموح به في االعتماد األولي للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، ُطبقت األحكام االنتقالیة على  - ٣

من المعاییر  ١األداء المالي والتدفقات النقدیة (المعیار  ) ُقدمت المعلومات المقارنة في بیانات١المجاالت التالیة: 
) بما في ذلك ١٧والمنشآت والمعدات (المعیار المحاسبي  ت) ال یرد التدوین األولي للممتلكا٢المحاسبیة للقطاع العام)، 

ي المالحظات على في مالحظات البیانات المالیة، بل ف ١/١/٢٠١٠تلك الخاضعة لعقود إیجار مالیة مكتسبة قبل تاریخ 
 اإلعالم.البیانات المالیة لغرض 

لمعاییر المحاسبیة الدولیة ة التالیة قبل مواعید تنفیذها المطلوبة: استحقاقات الموظفین (ایمعاییر المحاسبالاعتماد  جرى - ٤
وك المالیة )؛ وتقدیم الصك٣١)؛ واألصول غیر المادیة (المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ٢٥للقطاع العام 

) وعملیات ٢٩)؛ اإلقرار والقیاس (المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ٢٨(المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام 
 .)٣٠ الكشف (المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

البیانات المالیة في التكلفة  هذه البیانات،  یتمثل أساس القیاس المستخدم في إعدادما لم ُینص على خالف ذلك في و  - ٥
 المستهلكة. ویجري إعداد بیان التدفق النقدي (البیان المالي الرابع) باستخدام الطریقة غیر المباشرة.

والعملة المعمول بها في األنشطة العادیة لإلیكاو هي . كنديهي الدوالر ال اإلبالغفي اإلیكاو   ملة المستخدمة فيعوال - ٦
لعملة المعمول بها في مشاریع التعاون الفني فهي الدوالر األمریكي ألن هذه األنشطة تنفذ عموما الدوالر الكندي. أما ا
إلى ، وغیر الدوالر األمریكي بالنسبة لمشاریع التعاون الفني، يكندوتترجم المعامالت بغیر الدوالر البالدوالر األمریكي. 

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

سائر الناجمة ، الذي یقترب بشكل معقول من السعر الحالي. وُتحسب المكاسب والخبنهایة السنة اإلقفالاألمم المتحدة عند 
في بیان األداء المالي الستثناء الفروق الناجمة عن ترجمة أنشطة مشاریع التعاون الفني إلى الدوالر الكندي ألغراض 

 .عرضها والتي تظهر في االحتیاطیات في بیان الوضع المالي
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  معادالت النقدیةالنقدیة و 
 واإلیداعات قصیرة األجل. بنوكفي الة، والنقدیة المودعة متاحالنقدیة ال معادالتتشمل النقدیة و  - ٧
 ُتحسب إیرادات الفوائد تتحقق، مع مراعاة الحصیلة الفعلیة. - ٨

 الصكوك المالیة
ُتحسب الصكوك المالیة عندما تصبح اإلیكاو طرفا في األحكام التعاقدیة للصك إلى حین انقضاء حقوق (أو التزامات)  - ٩

 لخصوم) أو إحالتها (سدادها).تلقي (لسداد) التدفقات النقدیة من هذه األصول (ا
تعتبر المبالغ المستحقة أصوال مالیة غیر مشتقة مع مدفوعات ثابتة أو محددة غیر المعلنة في األسواق النشطة. وتشمل  -١٠

مبالغ المستحقة طویلة األجل، المبالغ المستحقة االشتراكات مستحقة القبض نقدا والمبالغ المستحقة األخرى. وُتحدد ال
 أنصبة االشتراكات مستحقة القبض، كتكلفة مستهلكة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. في ذلك   بما

باستثناء أنصبة االشتراكات المتلقاة سلفا، فإن جمیع الخصوم مشتقة من المعامالت التبادلیة. وتدون جمیع الخصوم المالیة  -١١
دام طریقة معدل وقت الحق كتكلفة مستهلكة باستخ غیر المشتقة في البدایة بالقیمة العادلة وتقاس، عند الضرور، في

 الفائدة الفعلي.
 المخزونات

ُتسجل البنود المتعلقة بالمطبوعات ومتجر السوق الحرة المتاحة في نهایة الفترة المالیة باعتبارها عملیات جرد. وتحدد قیمة  -١٢
قیمة عملیات جرد متجر السوق الحرة بقیمة المطبوعات بحسب قیمة التكلفة وتكلفة االستبدال الحالي، أیهما أقل وتحدد 

 التكلفة وصافي القیمة التي یمكن تحقیقها، ایهما أقل.
وتشمل تكلفة المطبوعات تكلفة الشراء والتكالیف األخرى المكبدة في جعل المطبوعات قابلة للبیع أو التوزیع. وتمثل تكلفة  -١٣

 أساس المتوسط المرجح.بنود متجر السوق الحرة سعر الشراء. وُتحدد التكلفة على 
 ُتسجل المطبوعات وغیرها من الوثائق المستخدمة لألرغاض الداخلیة وذلك عند إعدادها. -١٤

  المستحقات واإلیرادات
تمثل االشترا التزاما قانونیا للدول المتعاقدة. وتمثل هذه االشتراكات اإلیرادات من المعامالت التبادلیة المدونة في السنة التي  -١٥

الشتراكات المقرر. وتتمثل االشتراكات المتعلقة بأنشطة مشاریع التعاون الفني في اإلیرادات من المعامالت ُحّصلت فیها ا
التبادلیة التي تتحدد بمرلحة إنجاز المشاریع على أساس تسلیم البضائع أو تقدیم الخدمات على النحو المبین في اتفاقات 

متمثلة عموما في المعامالت غیر التبادلیة فتدون بوصفها إیرادات عند المشاریع الموقع علیها. أما التبرعات األخرى وال
 .تؤكد علیها الجهات المانحة كتابًة، أو عند تسلمها بخالف ذلك

وترد الرسوم اإلداریة المستردة بخصوص مشاریع التعاون الفني في صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة وبوصفها  -١٦
یة. ووفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، تدون اإلیرادات من الرسوم اإلداریة التي نفقات في المشاریع المعن

 تحققها مشاریع التعاون الفني على اساس مرحلة اإلنجاز. وتقدر مرحلة اإلنجاز على النحو التالي:
في المائة  ١٠لمتبقي بنسبة تدون نسبة تسعین في المائة من الرسوم عند إصدار أمر شراء المعدات ویدون الجزء ا ×

 بعد تسلم هذه المعدات؛
 فیما یخص الخدمات، تدون الرسوم اإلداریة على اساس التكلفة المتكبدة. ×
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 .وتتمثل إلیرادات األخرى في المعامالت التبادلیة أما األرصدة مستحقة القبض فتتمثل في المستحقات والسلف -١٧
صات المرتبطة بتخفیضات إیرادات االشتراكات، والحسابات المشكوك وترد االشتاركات المستحقة بوصفها صافي المخص -١٨

 فیها واالستهالك (الخصم):
تمثل مخصصات التخفیضات في إیرادات التبرعات تخفیضات االشتراكات المستحقة واإلیرادات عندما یصبح التمویل  ×

 لك؛غیر ضروري من جانب المشروع الذي توجه إلیه االشتاركات أو غیر متاح بخالف ذ
تستند مخصصات الحسابات المشكوك فیها بشأن االشتراكات المقررة إلى التجریة التاریخیة واألحداث التي من شأنها  ×

 أن توحي بأن الدولة المتعاقدة غیر قادرة على الوفاء بالتزامها؛
رمت الدول بشأنها تمثل االشتراكات المستحقة طویلة األجل المخصومة الرصید المتبقي لالشتراكات المقررة التي أب ×

اتفاقات للتخلص من متأخراتها خالل فترة سنوات. ویسري الخصم أیضا على عدد من االشتراكات المستحقة األخرى 
 طویلة األجل مع مراعاة احتمال إبرام هذه االتفاقات للتخلص من المتأخرات.

عم بشكل مباشر العملیات واألنشطة المعتمدة ویمكن وترد االشتراكات العینیة بالقیمة العادلة. أما البضائع الممنوحة التي تد -١٩
قیاسها بصورة موثوقة فتدون في الحسابات. وال تُدون الخدمات المقدمة بالمجان في الحسابات، غیر أنها ترد في 

 .المالحظات على البیانات المالیة لغرض اإلعالم. وتشمل هذه االشتاركات استخدام المباني، والنقل والموظفین
  كات والمنشآت والمعداتالممتل

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

الممتلكات والمنشآت والمعدات  األرض التي ال تخضع لالستهالك. والعمر المفید التقدیري لفئاتباستثناء ما یتعلق ب
  كالتالي: هو

 العمر المفید التقدیري (بالسنوات) الفئة

 50-5 المباني
 7-3 تكنولوجیات المعلومات والمعدات المكتبیة

 12-5 األثاث والتجهیزات والتركیبات المكتبیة
  7-3  السلكیة والالسلكیة ومواد الطباعة معدات االتصاالت

 10-3 المركبات اآللیة
   

 من الدوالرات الكندیةآالف  ٣ساوت تكلفتها أو تجاوزت حدًا أدنى قدره تا ممتلكات والمنشآت والمعدات إذوتجري رسملة ال -٢١
 ًا استعراض مستوى الحد األدنى.یجري دوریألف من الدوالرات الكندیة في حالة تحسینات العقارات المستأجرة. و  ٢٥ومبلغ 

وتحدد قیمة تحسینات العقارات المستأجرة بتكلفتها وتخضع لالستهالك على امتداد العمر المفید المتبقي للتحسینات أو 
 امتداد عقد اإلیجار، أیهما أقل.

ألقل وتدون أي وتجري عملیات استعراض األعطاب بالنسبة لجمیع الممتلكات والمنشآت والمعدات مرة كل سنة على ا -٢٢
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.
  األصول غیر المادیة

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

لخدمات یمكن قیاسها بصورة موثوقة. ویمكن أیضا مراعاة العمر المفید منافع اقتصادیة مساهمة في المستقبل أو إمكانیات ل
آالف من الدوالرات الكندیة، ومبلغ  ٥المتبقي. وُاعدت أیضا معاییر محددة الستبعاد البنود المكتسبة بتكلفة تقل عن مبلغ 
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حدد لتكالیف التشغیل والبحث ألف من الدوالرات الكندیة لألصول الموضوعة داخلیا بسبب الصعوبة في إجراء قیاس م ٢٥
الداخلیة التي ینبغي تخصیصها والتكالیف التي ینبغي رسملتها. وحسبما هو مسموح به بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة 

 . ١/١/٢٠١٠للقطاع العام، جرى تطبیق هذه القاعدة الحقا اعتبارا من تاریخ 
ام طریقة الخط المستقیم. وفیما یلي العمر المفید التقدیري لألصول ویقدم االستهالك خالل العمر المفید التقدیري باستخد -٢٤

 غیر المادیة:

 العمر المفید التقدیري (بالسنوات) الفئة

 6-3 البرمجیات المشتراة خارجیا
 6-3 البرامج الموضوعة داخلیا

 6-2 التراخیص والحقوق وغیرها من األصول غیر المادیة
 10-3 حقوق النشر

   
 التراخیص والحقوق وحقوق النشر خالل فترات التراخیص والحقوق وحقوق النشر. ُتستهلكو  -٢٥
بالنسبة لألصول غیر المادیة مرة كل سنة على األقل وُتسجل الخسائر المتعلقة بأوجه  عطاباألوتجري عملیات استعراض  -٢٦

هورها وكذلك التدفقات النقدیة تقادم األصول غیر المادیة وتد عطاباألالقصور في بیان األداء المالي. وتشمل مؤشرات 
 الناشئة عن األصول غیر المادیة عند استخدامها لتحقیق اإلیرادات من أحد األنشطة التجاریة.

 الموظفین استحقاقات
 تقر اإلیكاو باستحقاقات الموظفین المكتسبة التالیة: -٢٧

عد نهایة فترة المحاسبة التي یقدم شهرا ب ١٢استحقاقات الموظفین قصیرة األجل التي ُیتوقع سدادها بالكامل خالل  ×
 فیها الموظفون الخدمة ذات الصلة؛

 االستحقاقات بعد إنهاء الخدمة؛ ×
 االستحقاقات األخرى ما بعد الخدمة طویلة األجل مثل االستحقاقات بعد إنهاء الخدمة.  ×

. وصندوق م المتحدةالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمویعتبر معظم موظفي اإلیكاو أعضاء في  -٢٨
لصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة المعاشات هو خطة استحقاقات محددة وممولة من أرباب عمل عدیدین. وال یوجد ا

في موقع یسمح له بتحدید وتخصیص حصة كل مشارك من الوضع المالي للخطة وأدائها بما یكفي  لموظفي األمم المتحدة
وبالتالي، حسبما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام یجري تناول  ٢٥سبي من الموثوقیة وفقا للمعیار المحا

 هذه الخطة كما لو كانت خطة محددة لالشتراكات.
وتستخدم اإلیكاو الحساب االحتیاطي في صافي االصول لتسجیل المكاسب والخسائر االكتواریة المرتبطة باستحقاقات  -٢٩

 الخدمة.التأمین الصحي بعد انتهاء 
  المخصصات وااللتزامات الطارئة

وُخصصت اعتمادات للخصوم والرسوم المقبلة حیث لدى اإلیكاو التزام حالي أو بناء نتیجة األحداث السابقة ومن المحتمل  -٣٠
 أن تضطر اإلیكاو لتسویة هذا االلتزام.

المالحظات على البیانات المالیة  وترد االلتزامات األخرى، التي ال تستوفي معاییر التدوین فیما یخص الخصوم، في -٣١
بوصفها خصوما طارئة عندما یجري تأكید وجودها بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر من حدث مستقبلي غیر مؤكد والتي 

 .ال تخضع بالكامل لمراقبة اإلیكاو
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 واإلبالغ عن القطاعاتمحاسبة الصنادیق 

ة المعامالت لغرض معین أو غایة محددة. وتخصص الصنادیق الصندوق كیان محاسبي ذاتي الموازنة یجري إنشاؤه لتغطی -٣٢
لغرض تنفیذ انشطة معینة أو تحقیق أهداف محددة وفقا للوائح أو تعلیمات أو حدود خاصة. ویجري إعداد البیانات المالیة 

دة الصنادیق على اساس محاسبة الصندوق، مع إبراز في نهایة الفترة الوضع الموحد لجمیع صنادیق اإلیكاو. وتمثل أرص
 .الحصیلة المتراكمة لإلیرادات والنفقات

القطاع هو مجموعة متمیزة من األنشطة التي التي تبلغ عنها المعلومات المالیة بشكل منفصل بغیة تقییم األداء األخیر  -٣٣
یع، للكیان في تحقیق أهدافه والتخاذ القرارات بشأن تخصیص الموارد في المستقبل. وتصنف اإلیكاو جمیع المشار 

) أنشطة مشاریع التعاون الفني. وتبلغ اإلیكاو عن ٢) األنشطة العادیة ١والعملیات وأنشطة الصنادیق إلى قطاعین: 
معامالت كل قطاع خالل الفترة المالیة، واألرصدة الموجودة في نهایة الفترة. وتستند الرسوم فیما بین القطاعات إلى 

 اتفاقات المشاریع.

یشمل الصندوق العام، وصندوق رأس المال العامل للبرنامج العادي، والحسابات والصنادیق  قطاع األنشطة العادیة -٣٤
ظمة. ویمكن تقدیم االعتمادات الخاصة التي تدار ألغراض سالمة الطیران وأمنه والبیئة وغیرها من األنشطة المساندة للمن

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

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

 اإلداریة. والرسوم

 یشمل الصنادیق أو مجموعات الصنادیق التالیة: قطاع األنشطة العادیة -٣٥

 مما یلي:صندوق المیزانیة العالدیة  ویتكون

ات المقررة من الدول المتعقادة وفقا لجداول االشتراكات التي تحددها الجمعیة یمول من االشتراكالصندوق العام  •
، صندوق رأس المال العاملالعمومیة، واإلیرادات المتنوعة، وفائض الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات، والسلف من 

دوق العام من أجل تمویل الذي أنشأته الجمعیة العمومیة لتقدیم السلف (القابلة للسداد) عند الضرورة إلى الصن
 اعتمادات المیزانیة إلى حین تلقي االشتاركات من الدول المتعاقدة والصنادیق األخرى في حاالت معینة. 

  مما یلي: الصنادیق المتعلقة باألنشطة العادیةوتتكون 

مادیة للصندوق المنشأ بغرض تسجیل مقتنیات الممتلكات، والمنشآت والمعدات واألصول غیر ال صندوق رأس المال •
 العام للبرنامج العادي.

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

د التكالیف في صندوق واحد. المنشأ لالحتفاظ باألنشطة المدرة لإلیرادات واستردادرار اإلیرادات الصندوق الفرعي إل •
 ٢-٧االمین العام الحسابات والصنادیق الخاصة ضمن الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات بموجب القاعدة  وینشئ

أي فائض ال مویل الذاتي. ویمكن تحویل من النظام المالي لتسجیل جمیع الغیرادات والنفقات المتعلقة بأنشطة الت
إنفاقه إلى الصندوق العام ویمكن تقدیم األرصدة إلى الفترة المالیة الالحقة. وتتشكل مصادر  یتوقع االلتزام به أو

 التمویل الرئیسیة لهذا القطاع من مبیعات المطبوعات والبیانات والخدمات.



III-11 

 

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

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

 التعاون الفني بما في ذلك مشاریع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

المنشأة إلبراز موافقة  التي تشمل الصنادیق المحصلة وكذلك الحسابات /الصنادیق الخاصةخطة عمل أمن الطیران  •
المجلس على خطة عمل أمن الطیران، وتشمل مشاریع ینبغي تمویلها من الصنادیق داخل الصنادیق االستئمانیة 
ألمن الطیران. وتمول األنشطة المتعلقة بمشاریع خطة عمل أمن الطیران من االشتراكات العامة والمحصلة والخدمات 

 .١- ٣حظة العینیة على النحو المبین في المال

المنشأة لتعزیز قیادة اإلیكاو ومسؤولیتها عن تنسیق  فریقیاإالخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في  •
وٕادارة البرامج في جمیع أنحاء إقلیم إفریقیا وضمان التنفیذ الفعال لمعالجة العیوب التي تشوب السالمة والهیاكل 

 األساسیة.

یبین معامالت الصنادیق اتفاقي التمویل المشترك بین آیسلندا والدنمارك،  تتكون منك صنادیق التمویل المشتر  •
حكومة آیسلندا، وفي غرینلند من  المنشأة لإلبالغ عن مراقبة اإلیكاو لتشغیل خدمات المالحة الجویة المقدمة من

دام واالشتراكات المستحقة حكومة الدنمارك، حیث یقوم مقدمو الخدمات باسترداد تكالیفه بواسطة رسوم االستخ
لحكومات الدول المتعاقدة. وتقوم المملكة المتحدة بتحصیلها وهي مستحقة لحكومتي آیسلندا والدنمارك وتحول مباشرة 
علیها. وتقوم اإلیكاو بتحصیل االشتراكات وتجمیعها لتحویلها إلى الحكومات مقدمة الخدمات. وبناء علیه، ترد هذه 

صندوق نظام رصد العلو ت باعتبارها أصوال وخصوما في بیان الوضع المالي. كما تتضمن المعامالت في الحسابا
الحتساب المعامالت المالیة التي تجري بموجب أحكام ترتیب التمویل المشترك لنظام رصد  فوق شمال األطلنطي

م االستخدام على العلو فوق شمال األطلنطي. ویسترد مقدمو الخدمات تكالیف التشغیل والصیانة بواسطة رسو 
إلى الطائرات المدنیة التي تعبر فوق شمال األطلنطي. وتُدفع رسوم االستخدام التي تحصلها اإلیكاو بشكل مباشر 

 مقدمي الخدمات ومن ثم فإنها ترد بوصفها أصوال وخصوما في الحسابات.

نفصل جزء من سداد بعض المحددة لتقدیم في حساب م 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 واالتصاالتصندوق  •
 للمنظمة.

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

 رصید الصندوق على أنه مبلغ مستحق للدول المشاركة. 

جلس وفقا للمبادئ والخطوط التوجیهیة الواردة في قرار الجمعیة الصندوق المالي الدولي لسالمة الطیران أنشأه الم •
، بغرض تمویل السالمة المرتبطة بالمشاریع التي ال تستطیع الدول تقدیم الموارد المالیة الضروریة ١٠- ٣٣العمومیة 

دام االصول بحل هذا الصندوق. ویرد استخ ١٧/١١/٢٠١٠لمجلس في أو الحصول علیها بخالف ذلك. وقام ا
 .٧  لمتبقیة في المالحظةا

إلعادة تمویل الوظائف التي اقُتطعت في البدایة في میزانیة فترة الثالث  المنشأ رواتب الموظفینالمؤقت لصندوق ال •
 . ٢٠١٠-٢٠٠٨سنوات 



III-12 

 

. بموجب اتفاق مع اللجنة األوروبیة للطیران المدني، المكونة من عدد من الدول األعضاء في الصنادیق األخرى •
تقدم اإلیكاو بعض الخدمات السكرتاریة. وتمول المدفوعات في البدایة من إیرادات اللجنة األوروبیة للطیران اإلیكاو، 

المدني التي تجمعها اإلیكاو وعند الضرورة من الصندوق العام لصنادیق البرنامج العادي، المسددة لإلیكاو. ویرد 
ت التي تجري بالنیابة عن اللجنة األوروبیة للطیران صافي المبلغ مستحق القبض أو مستحق الدفع لجمیع المعامال

 .المدني في الحساب المستحق من الهیئات اإلقلیمیة أو المدفوع لها 

وُیدرج أیضا في الصنادیق األخرى الرسم اإلداري للتمویل المشترك، والبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة،  •
 ولي وصندوق فرنسا للتعاون وغیرها من الصنادیق أو الحسابات الخاصة.والصندوق البیئي، وصندوق السجل الد

التي أنشأها األمین العام بموجب صنادیق مشاریع التعاون الفني.  تتكون منقطاع أنشطة مشاریع التعاون الفني  -٣٦
تشكل اشتراكات من النظام المالي لتسییر شؤون برامج التعاون الفني. ویتكون أهم مصادر التمویل من و  ١-٩ القاعدة

 .اتفاقات المشاریع

وتشمل مشاریع تكنولوجیا المعلومات ترتیبات ومشاریع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي ادار في إطار اتفاقات  -٣٧
الصنادیق االستئمانیة، واتفاقات الخدمات اإلداریة واتفاقات خدمات مشتریات الطیران المدني. وتمتثل المعامالت المالیة 

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

أبرمت اإلیكاو أیضا اتفاقات التعاون الفني المشار إلیها بالعقود بالمبالغ الطیران المدني لتقدیم خدمات المشتریات. وقد 
اإلجمالیة مع الدول المتعاقدة. وتختلف ه>ه العقود عن اتفاقات الخدمات اإلداریة واتفاقات الصنادیق االستئمانیة بحیث 

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

  : األصول وااللتزامات٢المالحظة 
  : النقدیة ومعادالت النقدیة١-٢المالحظة 

وتودع األموال في البنوك على أساس االستثمار الجماعي أما األموال غیر الالزمة لالحتیاجات الفوریة فُتستمر في الودائع  -٣٨
 مما یلي: ١/١/٢٠١٠و  ٣١/١٢/٢٠١٠تتكون األرصدة في و  .ألجل

  

٣١/١٢/٢٠١٠ 
 

الرصید االفتتاحي في 
١/١/٢٠١٠   

 (المعاد احتسابه)
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 518 94 802 87 األموال المودعة نقدا في البنوك
 352 121 113 123 الودائع ألجل

 870 215 915 210 مجموع النقدیة ومعادالت النقدیة

في المائة في  ٠,٢٧في المائة (نسبة  ٠,٢٧، بلغ متوسط سعر الفائدة للودائع ألجل نسبة ٣١/١٢/٢٠١٠وفي  -٣٩
). وتشمل السیولة النقدیة في البنوك في ٢٠٠٩یوما في عام  ٥٢یوما ( ٧٠) ومتوسط أجل االستحقاق لمدة ١/١/٢٠١٠

 لنیابة عت اللجنة األوروبیة للطیران المدني.ألف من الدوالرات الكندیة مودعة با ١٩٦٦نهایة السنة مبلغ 

  مستحقة ال شتراكات: اال٢-٢المالحظة 

 مما یلي: ١/١/٢٠١٠و  ٣١/١٢/٢٠١٠ویتكون صافي أرصدة االشتراكات المقررة في  -٤٠
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٣١/١٢/٢٠١٠ 

الرصید االفتتاحي في 
١/١/٢٠١٠   

 (المعاد احتسابه)
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 151 5 693 6  الجاریة

 117 5 863 3  غیر الجاریة المخصومة

 268 10 556 10 مجموع صافي االشتراكات المستحقة

وُتخصص االشتراكات مستحقة القبض الجاریة لالشتراكات المستحقة خالل اثني عشر شهرا بینما ُتخصص االشتراكات  -٤١
را اعتبارا من تاریخ البیانات المالیة شه ١٢مستحقة القبض غیر الجاریة لتلك المستحقة أو المتوخى سدادها بعد مرور 

على النحو المبین في السیاسات المحاسبیة للمبالغ المستحقة واإلیرادات. وفیما یلي إجمالي وصافي حسابات االشتراكات 
 المستحقة:

 
٣١/١٢/٢٠١٠ 

الرصید االفتتاحي في 
١/١/٢٠١٠   

 (المعاد احتسابه)
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 031 13 614 12 البرنامج العادي –قررة االشتراكات الم

 (226) 79 اتفاقات التمویل المشترك –االشتراكات المقررة 

 805 12 693 12  مجموع االشتراكات قبل المخصصات واالستهالك

   ناقص:
 مخصصات الحسابات المشكوك فیها

 خصم 
(501) (501) 

 (036 2) (636 1) الخصم على المستحقات طویلة األجل

 268 10 556 10 موع صافي االشتراكات المستحقةمج

 ویبین الجدول التالي تشكیلة أنصبة االشتراكات مستحقة القبض للبرنامج العادي. -٤٢

 ٣١/١٢/٢٠١٠ 
   ١/١/٢٠١٠الرصید االفتتاحي في 

 (المعاد احتسابه)

 ٪ بآالف الدوالرات الكندیة ٪ بآالف الدوالرات الكندیة 
     سنة االشتراك

٢٠١٠ 3 639 28.9 - - 

٢٠٠٩ 1 227 9.7 2 390 18.3 

٢٠٠٨ 920 7.3 1 216 9.3 

٢٠٠٧ 440 3.5 697 5.4 

 67.0 728 8 50.6 388 6 وما قبلها ٢٠٠٦

 100.0 031 13 100.0 614 12 المجموع
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 .أي حركات لمخصصات الحسابات المشكوك فیها  ٢٠١٠ولم تشهد سنة  -٤٣

 

الرصید 
االفتتاحي في 

١/١/٢٠١٠   
عاد (الم

 احتسابه)

 االستخدام
  الزیادة/

 (النقصان)
٣١/١٢/٢٠١٠ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
     

مجمـــوع مخصصــــات الحســـابات المشــــكوك 
 501 - - 501 فیها

 

جمهوریة یوغوسالفیا االتحادیة ألف من الدوالرات الكندي المبلغ الكامل المستحق لإلیكاو من قبل  ٥٠١ویمثل مبلغ 
قة، حیث ال تزال مسألة سداده قید مناقشة فعالة في الجمعیة العامة لألمم المتحدة حیث من المتوقع أن االشتراكیة الساب

 الدول الخلف ستغطي هذا الدین.

. ویمثل حدوث زیادة أو تراجع في البدل الخاص ٢٠١٠لم یكن هناك أي شطب لالشتراكات المستحقة القبض خالل سنة و  -٤٤
 لنسبة لهذه الفترة ویبلغ عنه في بیان األداء المالي.بالحسابات المشكوك فیها نفقة با

 .٢٠١٠لم یوجد أي رصید في البدل الخاص بالتخفیضات في االشتراكات رصید في خالل سنة و  -٤٥

 :٢٠١٠وفیما یلي حركات االشتراكات المستحقة القبض طویلة األجل المخصومة خالل سنة  -٤٦

  

  

الرصید االفتتاحي في 
١/١/٢٠١٠  

  االستخدام  (المعاد احتسابه)
  الزیادة/

  (النقصان)
الرصید االفتتاحي في 

٣١/١٢/٢٠١٠  
  بآالف الدوالرات الكندیة  

االشتراكات المستحقة طویلة األجل 
  863 3  400  (654 1)  117 5  المخصومة

  
یمة ویمثل الخصم على االشتراكات مستحقة القبض على األجل الطویل المبلغ الالزم لتسویة الرصید مستحق القبض بالق -٤٧

العادلة بعد التدوین األولي. ومادامت الِنسب غیر الجاریة التي ال یتوقع تجمیعها ألكثر من سنة، فیجري خصمها بمعدل 
فائدة معین. وُیسجل هذا المبلغ كخفض للرصید مستحق القبض على األجل الطویل. ومن ثم ُیدون هذا الفرق تدریجیا 

في المائة على  ٤,٣یجري احتساب الخصم من خالل تطبیق معدل كإیرادات على مدى عمر المبالغ المستحقة. و 
  مدفوعات األقساط المقررة في المستقبل لجمیع دول المجموعة ألف وعدد من دول المجموعة باء.
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وترتبط االشتراكات المخصومة طویلة األجل باالشتراكات المستحقة من دول المجموعى باء التي أبرمت اتفاقات مع  -٤٨
متأخراتها خالل فترة ال تتجاوز عشرین سنة، دون فائدة وجول المجموعة باء التي لم تبرم اتفاقات ولدیها المجلس لتصفیة 

ألف من الدوالرات الكندي المدفوعات  ١٦٥٤اشتراكات مستحقة السداد تتجاوز خمس سنوات. ویشمل استخدام مبلغ 
ألف من الدوالرات الكندي خصم  ٤٠٠ووتعتبر زیادة مبلغ المتلقاة خالل السنة من الدول التي أبرمت اتفاقات مع اإلیكاو. 

. ولم ٣١/١٢/٢٠١٠رصید الحسابات مستحقة القبض طویلة األجل التي جرى تدوینها في في اإلیرادات للفترة المنتهیة في 
فوعات تجاوزت تُبرم أي اتفاقات خالل فترة السنة وقدم عدد من الدول الیت أبرمت اتفاقات مع اإلیكاو في بدایة السنة مد

 شروط السداد التفاقاتها.
 المبالغ المستحقة والسلف وغیرها من األصول  :٣-٢المالحظة 

 .المبالغ المستحقة والُسلف -٤٩

 
 : المستحقات والُسلف غیرها من االلتزامات٣-٢المالحظة 

 وتقدم السف إلى الموظفین ألغراض منح التعلیم، وٕاعانات اإلیجار، واألسفار وغیرها من استحقاقات الموظفین. -٥٠
 تحقة من وكاالت األمم المتحدة بالمنظمات الدولیة األخرى، السیما منظمات األمم المتحدة.وترتبط المبالغ المس -٥١
وتشمل المبالغ المستحقة المتنوعة المبالغ المستحقة من العمالء فیما یخص الخدمات المقدمة بموجب حسابات خاصة  -٥٢

 والفوائد المتراكمة مستحقة القبض.
مستحقة والسلف من مبلغ مستحق مستحق القبض من اللجنة اإلفریقیة للطیران وتتكون النسبة غیر الجاریة للمبالغ ال -٥٣

المدني، وهي هیئة إقلیمیة. ویأتي هذا المبلغ من المفاوضات والمناقشات بین اإلیكاو وهذه اللجنة لسداد المبالغ المستحقة 
الكامة عن المعامالت  ة، اضطلعت اللجنة بالمسؤولی١/١/٢٠٠٧من اللجنة المذكورة للمنظمة. واعتبارا من 

ألف  ٩٤٣المالیة التي قامت بها اإلیكاو سابقا بالنیابة عنها. وتصل المبالغ المستحقة غیر المخصومة إلى مبلغ   والعملیات
ألف  ٧٦٠في الحسابات إلى مبلغ من الدوالرات الكندي. ویصل مجموع المبلغ المخصوم المستحق من اللجنة الوار 

الجاریة للمبالغ المستحقة  ألف من الدوالرات الكندیة النسبة غیر ٥٢١یث یمثل منها مبلغ الدوالرات الكندي، ح  من
 ). ١/١/٢٠١٠ألف من الدوالرات الكندیة في  ٥٤٣ (مبلغ

 ٣١/١٢/٢٠١٠ 

الرصید االفتتاحي في 
١/١/٢٠١٠   

 (المعاد احتسابه)

 بآالف الدوالرات الكندیة  
   

 894 361 1 الُسلف المقدمة إلى الموظفین
 663 1 906 1 ت من وكاالت األمم المتحدةالمستحقا
 221 27 312 9  األخرى

 778 29 579 12 المجموع:
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 وتتكون الفوائد الحالیة األخرى مما یلي: -٥٤

  المخزونات: ٤-٢المالحظة 
تشمل مخزونات اإلیكاو مخزون الوثائق المنشورة المطبوعة داخلیا بغرض بیعها إلى أوساط الطیران المدني في جمیع  -٥٥

وق الحرة الخاص باألشخاص من ذوي أنحاء العالم ومخزونات البنود المعفاة من الرسوم الجمركیة الموجودة في متجر الس
، ُسسجلت مخزونات متجر السوق الحرة في ٣١/١٢/٢٠٠٩المراكز الدیبلوماسیة.  وفي البیانات المالیة المؤرخة 

ات المطبوعات ، ُتسجل مخزون١/١/٢٠١٠المخزونات المتعلقة بالحسابات والمطبوعات في المالحظات. واعتبارا من 
 أیضا في الحسابات.

 جدول أدناه مجموع قیمة المخزونات على النحو الوارد في بیان الوضع المالي.ویبین ال -٥٦

  ٣١/١٢/٢٠١٠ 

الرصید االفتتاحي في 
١/١/٢٠١٠   

 (المعاد احتسابه)
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 759 652 البضائع المكتملة –المتاحة  المطبوعات
 - 135 المواد الخام والعمل الجاري

 759 787 مجموع المطبوعات
 231 200 مجموع بنود متجر السوق الحرة

 990 987 مجموع المخزونات

وفیما یلي مزید من التفاصیل عن مطابقة مخزونات المطبوعات ومتجر السوق الحرة إلبراز الرصید االفتتاحي واإلضافات  -٥٧
 .نةخالل الفترة ناقص قیمة المخزونات الموجهة للبیع ومخصصات األعطاب التي وقعت خالل الس

 
٣١/١٢/٢٠١٠ 

الرصید االفتتاحي في 
١/١/٢٠١٠   

 (المعاد احتسابه)

 یةبآالف الدوالرات الكند  
 768 1 667 1 ضریبة المبیعات القابلة لالسترداد على صعید المقاطعات
 757 738 ضریبة المبیعات القابلة لالسترداد على الصعید الفیدرالي

 512 329 النفقات المدفوعة مقدما
 18 163 ضریبة الدخل في الوالیات المتحدة القابلة لالسترداد

 69 57 ستردادضریبة المبیعات الفرنسیة القابلة لال
 8 6 األخرى
 132 3 960 2 المجموع
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 ٣١/١٢/٢٠١٠ 

 بآالف الدوالرات الكندیة مطابقة المطبوعات:
 759 الرصید االفتتاحي
 807  المواد المباشرة
 682 1 العمل المباشر

 183 التكالیف غیر المباشرة
 431 3  الُمعدةمجموع المخزونات المشتراة و 

 (581 2) ناقص: تكلفة بیع المطبوعات 
 (63) ناقص: األعطاب
 787 الرصید الختامي

 
 ٣١/١٢/٢٠١٠ 

 بآالف الدوالرات الكندیة مطابقة بنود متجر السوق الحرة:
 231 الرصید االفتتاحي

 443 المخزونات المشتراة
 674  مجموع المخزونات المشتراة

 (474) ناقص: تكلفة بیع البنود
 200 الرصید الختامي

 لمخزونات وذلكلتعقب ا اإلیكاوكمیات المأخوذة من نظم متجر السوق الحرة وال المطبوعات وبنودویجري التأكد من  -٥٨
 .اتبالحصر المادي للمخزون

، تم تحدید مخزونات ٢٠١٠محددة. وخالل سنة أعطاب  أيباعتبارها صافیة بعد اقتطاع وتحدد قیمة المخزونات  -٥٩
وأزیلت من سجالت المخزونات. ویشكل الشطب ألف من الدوالرات الكندیة  ٦٣المطبوعات التي تعرضت ألعطاب بقیمة 

  نفقة للفترة وُیدرج في بند "اإلمدادات، والمواد االستهالكیة وغیرها".
  : الممتلكات والمنشآت والمعدات٥-٢المالحظة 

وكذلك تلك ل یامونترحتفظ بها في المقر الرئیسي لإلیكاو في المتكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات البنود وتشمل  -٦٠
محتفظ بها في المكاتب اإلقلیمیة السبعة. وتحقق هذه البنود منافع أو تنطوي على إمكانیات للخدمات بالنسبة للمنظمة ال

 .التي تمارس المراقبة الكاملة على اكتسابها وتحدید موقعها المادي واستخدامها وتصریفها
اییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، ُتطبق وحسبما هو مسموح به في االعتماد األولي للمع ١وكما جاء في المالحظة  -٦١

األحكام االنتقالیة على التدوین األولي للممتلكات والمنشآت والمعدات. وهكذا، فإن الجدول التالي ال یقدم سوى الممتلكات 
 .مللقطاع العا معاییر المحاسبیة الدولیةوالتي تم رسملتها في الحسابات وفقا لل ٢٠١٠والمنشآت والمعدات المكتسبة في سنة 

 

المقتنیات خالل 
 اإلهالك المتراكم السنة

الرصید االفتتاحي في 
٣١/١٢/٢٠١٠ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
 24 1 25 األثاث والتركیبات

 479 59 538 تكنولوجیا المعلومات والمعدات المكتبیة
 124 18 142 المركبات اآللیة

 72 3 75 تحسین العقارات المستأجرة
 699 81 780 وعالمجم



III-18 

 

 حدوث أي أعطاب في الممتلكات والمنشآت والمعدات. ٢٠١٠لم تشهد سنة  -٦٢

، كانت الممتلكات المعمرة التي تشمل االثاث، والمركبات، وأجهزة الكمبیوتر وغیرها من المعدات ١/١/٢٠١٠وقبل تاریخ  -٦٣
اییر المحاسبیة لمنظومة األمم المتحدة. ولم من المع ٤٣تقید في النفقات في السنة التي ُطلبت هذه البنود، وفقا للفقرة 

یجري رسملة هذه االصول وغیرها من الممتكالت والمنشآت والمعدات، بموجب عقود اإلیجار المالیة، المكتسبة قبل تاریخ 
) حسبما هو وراد في المعیار المحاسبي ٢٠١٥- ٢٠١١وسترد في بیان الوضع المالي خالل الفترة االنتقالیة ( ١/١/٢٠١٠

 .٦. وترد االلتزامات المتعلقة بعقود اإلیجار في المالحظة ١٧

وتملكه مؤسسة تابعة للقطاع الخاص. وتستأجر حكومة  ١٩٩٥في عام  "la Maison de l’OACIوقد أنشئ مبنى المقر الرئیسي " -٦٤
إن اإلیكاو تستخدم هذا . وبموجب اتفاق تكمیلي بین حكومة كندا واإلیكاو، ف٢٠١٦سنة، إلى غایة  ٢٠كندا هذا العقار لمدة 

في المائة  ٧٥في المائة من تكالیف اإلیجار والتشغیل إلى حكومة كندا. وتتحمل حكومة كندا نسبة  ٢٥العقار بالكامل، وتسدد 
في المائة من الضرائب العقاریة ویمكنها شراء المبنى عند نهایة عقد اإلیجار بسعر  ١٠٠من تكالیف اإلیجار والتشغیل، ونسبة 

ى أساس أن اإلیكاو ستسدد نسبة في المائة من الملكیة عل  ٢٥ویجب علیها، في حالة قبول اإلیكاو، أن تحول نسبة موات 
في المائة من تكلفة خیار الشراء. وٕاذا لم تمارس حكومة كندا الخیار، یحق لإلیكاو أن تطلب منها ممارسة الخیار بالنیابة   ٢٥

في المائة من تكلفة خیار الشراء وأي تكالیف  ١٠٠السیناریو أن تسدد اإلیكاو نسبة عنها وتحویل ملكیة المبنى. ویقتضي هذا 
تقدر تكلفة هذا العقار بمبلغ ) سنة على األقل. و ٢٠ذات صلة بالمعاملة نفسها وأن تستخدم المبنى خالل فترة عشرین (

ملیون من الدوالرات الكندیة.  ٢٣,٤٥  ٢٠١٦ة ملیون من الدوالرات الكندیة ویبلغ خیار الشراء الذي یممن ممارسته في سن  ١١٦
وحسبما هو مسموح به في المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، تُقید نسبة تكالیف اإلیجار التي تتحملها اإلیكاو في النفقات 

 .١- ٣المالحظة وتمثل النسبة التي تمولها حكومة كندا االشتراكات المتعلقة بالخدمات العینیة على النحو المبین في 

ألف من الدوالرات الكندیة  ١١٤٥وتمتلك اإلیكاو أیضا عقار مكتب أوروبا وشمال األطلسي في باریس بتكلفة أصلیة قدرها  -٦٥
في المائة من العقار فیخضع لعقد إیجار مالي إسمي، یمثل االشتاركات المتعلقة بالخدمات  ٥٣أما المبلغ المتبقي بنسبة 
، سیجري رسملة االصول المحققة قبل تاریخ ٦٣. وكما جاء في الفقرو ١-٣ن في المالحظة العینیة على النحو المبی

). وتخضع المباني األخرى التابعة لإلیكاو لعقود إیجار تشغیلیة أو ٢٠١٥- ٢٠١١خالل الفترة االنتقالیة ( ١/١/٢٠١٠
 عقود إیجار إسمیة. 

لفة مطروحا منها االستهالك المتراكم كما لو انخفضت قیمتها وُتسجل الممتلكات والمنشآت والمعدات غیر المرسملة بالتك -٦٦
منذ تاریخ اكتسابها. ونظرا ألن السجالت الداخلیة ال تقدم بشكل منفصل تكلفة المباني واألراضي المكتسبة في باریس في 

التي تنخفض قیمتها  السنوات السابقة، فإن تكلفة األراضي تعتبر بدون جدوى عند تاریخ االكتساب وُتدرج في الممتلكات،
بالكامل. ویقدم الجدول التالي الممتلكات والمنشآت والمعدات بما في ذلك عقود اإلیجار المالیة المحققة قبل تاریخ 

، غیر المرسملة في الحسابات، مادامت اإلیكاو تطبق األحكام االنتقالیة للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع ١/١/٢٠١٠
 .١المالحظة  ن أعاله وفيالعام على النحو المبی

  
الرصید االفتتاحي في 

  اإلهالك المتراكم  ١/١/٢٠١٠
الرصید االفتتاحي في 

٣١/١٢/٢٠١٠  
  بآالف الدوالرات الكندیة  

 - 145 1 145 1  ١الممتلكات 

 44 50 94  األثاث والتركیبات

 208 292 2 500 2  تكنولوجیا المعلومات والمعدات المكتبیة

 113 346 459  المركبات اآللیة

 353 108 461  المعدات بموجب عقود اإلیجار المالیة

 718 941 3 659 4  المجموع

 .٦٤الممتلكات تستثني ممتلكات المقر الرئیسي المبینة في الفقرة  ١
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ص بموجب التزامات عقود اإلیجار المالیة فیما یخ ٢٠١٤إلى سنة  ٢٠١١وتبلغ المدفوعات السنویة الدنیا المقبلة بین سنة  -٦٧
ألف من الدوالرات الكندیة، مطروحا منه  ٣٥١ألف من الدوالرات الكندیة مقابل مبلغ أدنى إجمالي قدره  ١٠٨المعدات 

ألف من الدوالرات الكندیة.  ٣١٩الف من الدوالرات الكندیة فیما یخص االتزام المتعلق برأس المال بمبلغ  ٣٢الفائة بمبلغ 
 .٦قر الرئیسي لإلیكاو في المالحظة وترد االلتزامات بموجب عقد إیجار الم

 المادیة: األصول غیر ٦-٢المالحظة 
ألف من الدوالرات  ١٠١البرمجیات المشتراة خارجیا بتكلفة قدرها  ٢٠١٠تشمل االصول غیر المادیة المحققة خالل سنة  -٦٨

ألف من الدوالرات  ٩٢قدرها  آالف من الدوالرات الكندیة بقیمة صافي ٩الكندیة مطروحا منها االستهالك المتراكم بمبلغ 
 .٣١/١٢/٢٠١٠الكندیة في 

لم تتعرض أي أصول غیر ملموسة وبعد استعراض األصول غیر المادیة لتحدید أي أعطاب في القیمة، تبین أنه  -٦٩
 .أعطاب خالل السنة  ألي

  : األصلول المشتقة٧-٢المالحظة 
 طبیعة األصول المشتقة  ١- ٧-٢

 .)١/١/٢٠١٠ألف من الدوالرات الكندیة في  ٦٥٠(مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١٠ولم تكن هناك أي أصول مشتقة في  -٧٠
. وتصنف األصول المالیة لإلیكاو بوصفها قروضا ١وترد السیاسات المحاسبیة بشأن الصكوك المالیة في المالحظة  -٧١

دیة وتتكون ألف من الدوالرات الكن ٢٦٦١٦ومستحقات (ال توجد أي استثمارات أو أصول مالیة قابلة للبیع) وتقدر بملغ 
 مما یلي:

 
٣١/١٢/٢٠١٠ 

١/١/٢٠١٠  
 (المعاد احتسابه)

 
 بآالف الدوالرات الكندیة

 التشكیلة:
  

 151 5 693 6 االشتراكات المقررة مستحقة القبض (الجاریة)

 117 5 863 3 االشتراكات المقررة مستحقة القبض (غیر الجاریة)
 778 29 579 12  المستحقات والسلف (الجاریة)

 543 521 لمستحقات والسلف (غیر الجاریة)ا
 132 3 960 2 األصول األخرى

 721 43 616 26 مجموع األصول المالیة

  تتمثل جمیع الخصوم المالیة المادیة في الصكوك المالیة المحددة بالتكلفة المستهلكة.
 .وتتعرض اإلیكاو لمخاطر مالیة ترد بإیجاز في الفقرات التالیة -٧٢
 الئتمانیةالمخاطر ا  ٢- ٧-٢

المخاطر االئتمانیة لدى اإلیكاو موزعة على نطاق واسع وسیاسات اإلیكاو إلدارة المخاطر تحد مبلغ التعرض االئتماني  -٧٣
 .ألي طرف مقابل وتتضمن مبادئ توجیهیة للنوعیة االئتمانیة الدنیا

لى الحد األدنى من خالل التأكد من یجرى تخفیض مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة المتصلة بالنقدیة ومعادالت النقدیة إ -٧٤
إیداع هذه األصول المالیة في أموال أسواق نقدیة مشبعة بالسیولة ومتنوعة لدى المؤسسات المالیة الرئیسیة التي تحظى 

 بدرجات عالیة من قبل وكاالت التقییم االئتماني و/أو لدى نظراء آخرین یتمتعون باألهلیة االئتمانیة.   
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المستحقة في المقام األول الحسابات المستحقة من الدول ذات السیادة. وترد تفاصیل االشتراكات  وتشمل االشتراكات -٧٥
، ُتسجل االشتراكات طویلة األجل بالتكلفة المخصومة ٢- ٢و  ١. وكما جاء في المالحظتین ٢- ٢المستحقة في المالحظة 

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

 الفائدة أسعارمخاطر   ٣- ٧-٢

، یرد متوسط أسعار الفائدة وأجل ٢٠١٠اإلیكاو معرض لمخاطر أسعار الفائدة بواسطة الودائع ألجل. وبالنسبة لسنة  -٧٦
 .. ونظرا النخفاض سعر الفائدة في الوقت الرحالي، یعتبر مستوى الخطر ضئیال١-٢الستحقاق في المالحظة ا

 اطر العمالت األجنبیةخم  ٤- ٧-٢

في المائة) وبالدوالر  ١٢، كانت النقدیة، ومعادالت النقدیة واالستثمارات مقومة بالدوالر الكندي (٣١/١٢/٢٠١٠في  -٧٧
في المائة  ٩ة لتین تشكالن عملتي األساس التي تستخدمها المنظمة (عملتا األساس بنسبفي المائة) ال ٨٠األمریكي (

). أما الموجدوات بغیر الدوالر الكندي أو األمریكي ١/١/٢٠١٠في المائة بالدوالر األمریكي في  ٧٩بالدوالر الكندي و
في المائة من االشتراكات المستحقة  ٣٢نسبة فهدفها األول یتمثل في دعم األنشطة التشغیلیة. باإلضافة إلى ذلك، تُقوم 

في المائة بالدوالر  ٢٨في المائة بالدوالر األمریكي (عملتا األساس بنسبة  ٦٨الكندي و تي االساس وهما الدوالربعمل
 .)١/١/٢٠١٠األمریكي في  في المائة بالدوالر ٧٢الكندي و

قة في شكل عقود العمالت اآلجلة لتسییر شؤون تعرض وفي السنوات السابقة، اعتمدت المنظمة في صكوكا مالیة مشت -٧٨
بین سعر الصرف أسعار الصرف األجنبي لتحقیق توازن التكالیف باسعار الصرف المدرجة في المیزانیة. وُیقید الفرق 

ود آجلة المتحدة وعقد الشراء اآلجل في باب النفقات عند إنجاز العقود. وفي نهایة السنة، لم تُبرم أي عق  التشغیلي لألمم
 .٣١/١٢/٢٠١٠ألغراض التحّوط. وبناء علیه، التوجد أي أصول مشتقة في 

ملیون من الدوالرات الكندیة لفترة الثالث السنوات  ٥٤,٦، أبرمت اإلیكاو عقودا آجلة لشراء مبلغ ٢٠١٠وفي أوائل سنة  -٧٩
ولشراء الیورو.  رات الكندیةمن الدوال ١,٠٠من الدوالرات األمریكیة مقابل  ٠,٩٩٥بمتوسط سعر الصرف  ٢٠١٠-٢٠٠٨

ء العمالت اآلجلة تلقي مبلغ . وشملت عقود شرا٢٠١٠أدت هذه العقود إلى مكاسب/خسائر متحققة في سنة  وقد
 أدى إلى مكاسب ٢٠١٠ملیون من الدوالرات الكندیة في سنة  ١٨,٣ملیون من الدوالرات الكندیة بتكلفة فعلیة قدرها   ١٨,٣

ملیون من  ٣,٢ملیون یورو ( ٢,٣من الدوالرات الكندیة. باإلضافة إلى ذلك، تم تسلم مبلغ ملیون   ٠,٧متحققة بمبلغ 
في حدوث خسائر متحققة بمبلغ  ملیون من الدوالرات الكندیة، ساهمت ٣,٥الدوالرات الكندیة) بتكلفة فعلیة قدرها 

 لتناسبیة) في بیان األداء المالي.ملیون من الدوالرات الكندیة. وتظهر فروق سعر الصرف في بنود النفقات (ا ٠,٣

، ولقلیص تعرض الدوالر األمركي لتقلبات إلى الحد األدنى، انتقلت المنظمة الى تطبیق نظام ٢٠٠٨واعتبارا من سنة  -٨٠
العملتین حیث ُیحدد جزء من أنصبة الدول األعضاء بالدوالر األمریكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي على أساس 

خاة للعملتین. ومع اعتماد نظام العملتین، تعتقد اإلدارة أنه ال یوجد ما یدعو إلبرام عقود الصرف اآلجلة االحتیاجات المتو 
 لشراء الدوالر األمریكي. 

وفي أحیان كثیرة یجري تقویم أوامر الشراء المتعلقة بمشاریع التعاون الفني بعمالت غیر الدوالر األمریكي أو الدوالر  -٨١
من مخاطر تقلبات العملة، اعُتمدت سیاسات للتحّوط، حیث ُتشترى األموال بالعملة التي الُتزم بها  الكندي. وسعیا إلى الحد

لى الوضع المالي وقت إصدار أوامر الشراء، وذلك في الحاالت التي یمكن أن تخلف فیها تقلبات العملة آثارا مادیة ع
األمم المتحدة ق بین سعر الصرف المعمول به في المكسب أو الخسارة في سعر الصرف معادال للفر  للمشروع. ویعتبر

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

مالیین من الدوالرات الكندیة بغرض تقدیم السلف عند  ٦أنشأت الجمعیة العمومیة صندوق راس المال العامل بمبلغ  -٨٢
درجة في المیزانیة إلى حین تسلم االشتراكات من الدول المتعاقدة الضرورة إلى الصندوق العام لتمویل االعتمادات الم

وغیرها من الصنادیق في الحاالت الخاصة. كما تودع األموال في البنوك على أساس االستثمار المشترك أما األموال غیر 
 الالزمة لتلبیة االحتیاجات الفوریة فُتستمر في الودائع ألجل.

 بقة: المقبوضات المس٨-٢المالحظة 
 تشمل المقبوضات المسبقة ما یلي: -٨٣

 

 
٣١/١٢/٢٠١٠ 

الرصید االفتتاحي في 
١/١/٢٠١٠   

 (المعاد احتسابه)
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 737 157 769 156 التبرعات المقدمة لمشاریع التعاون الفني
 801  784 1 االشتراكات المقررة

 744 2 803 4 السلف األخرى
 282 161 356 163  المجموع

وتشمل المقبوضات المسبقة التبرعات لمشاریع التعاون الفني التي من أجلها ورد التمویل مسبقا. وال تدون اإلیرادات إال عند  -٨٤
تسلیم البضائع أو تقدیم الخدمات من جانب اإلیكاو وفقا لشروط االتفاقات الموقع علیها بین اإلیكاو والمساهمین. ویشمل 

 .لالشتراكات المستخدمة التي ینبغي تحویلها إلى المساهمین هذا االلتزام أیضا أي رصید

 .وتمثل االشتراكات المقررة المدفوعات المتلقاة من الدول قبل السنة التي ترتبط بها -٨٥

ألف من الدوالرات الكندیة المستحق للمساهمین في التسهیل الدولي المالي للطیران  ١١٨١وتشمل السلف األخرى مبلغ  -٨٦
ألف من الدوالرات الكندیة للمقبوضات المسبقة من الدولة العضو (فرنسا)، ومبلغ  ١٤٤٦)، ومبلغ ٧ المدني (المالحظة

 ألف من الدوالرات الكندیة للمدفوعات المسبقة المتلقاة من مبیعات النشر وغیرها من السلف. ١٠١٠

 : الحسابات مستحقة الدفع واالستحقاقات٩-٢المالحظة 

 ع واالستحقاقات مما یلي:وتتكون الحسابات مستحقة الدف -٨٧

 ٣١/١٢/٢٠١٠ 
الرصید االفتتاحي في 

١/١/٢٠١٠   
 (المعاد احتسابه)

 بآالف الدوالرات الكندیة 
 864 27 923 16 مدفوعات اإلمدادات

 849 5 366 5 المستحقات وغیرها من المدفوعات
 713 33 289 22  المجموع

 

أما مبالغ المستحقة للبضائع والخدمات التي ورت بشأنها فواتیر. وترتبط الحسابات مستحقة الدفع إلى الموردین بال -٨٨
 .خالل الفترة والتي لم ترد عنها فواتیر لإلیكاوالمستحقات فهي خصوم عن البضائع التي تم استالمها والخدمات التي تم تقدیمها 
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ي الحسابات مستحقة الدفع بالنسبة وتقدم اإلیكاو بعض الخدمات السكرتاریة للجنة األوروبیة للطیران المدني. ویرد صاف -٨٩
 .لجمیع المعامالت التي جرت بالنیابة عن هذه اللجنة خالل السنة في المستحقات وغیرها من المبالغ السمتحقة

 ٣١/١٢/٢٠١٠ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 

  ینایر ١الرصید االفتتاحي في 
3 737 
 

 المقبوضات خالل السنة
8 501 
 

 238 12 المجموع الفرعي:
 272 10 ناقص: المدفوعات خالل السنة

 966 1 دیسمبر ٣١الرصید الختامي في 

 : استحقاقات١٠-٢المالحظة 
تشمل التزامات استحقاقات الموظفین استحقاقات التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات نهایة الخدمة فیما یتعلق  -٩٠

 .لقة باإلعادة إلى الوطن وغیرها من الحسابات قصیرة األجلباإلجازة السنویة، واالستحقاقات المدفوعة المتع

 

٣١/١٢/٢٠١٠ 
الرصید االفتتاحي في 

١/١/٢٠١٠   
 (المعاد احتسابه)

 بآالف الدوالرات الكندیة 
   التشكیلة:

 691 4 612 4 الجاریة
 668 66 900 76 غیر الجاریة
 359 71 512 81  المجموع

 قاقات الموظفینإثبات صحة التزامات استح  ١-١٠-٢
یقوم بتحدید التزامات استحقاقات الموظفین اكتواریون متخصصون أو تقوم باحتسابها اإلیكاو على أساس بیانات شخصیة  -٩١

 .والتجربة السابقة للمدفوعات
 تقییمات استحقاقات بعد نهایة الخدمة وما بعد الخدمة  ٢-١٠-٢

جازة السنویة واإلعادة إلى الوطن، واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة  یقوم بتحدید استحقاقات انتخاء الخدمة، واستحقاقات اإل -٩٢
اكتواریون استشاریون مستقلون. وتتحد هذه االستحقاقات المتعلقة بالموظفین بالنسبة لموظفي المقر الرئیسي والمكاتب 

 .اإلقلیمیة الذین یخضعون للنظام اإلداري لموظفي اإلیكاو
یمكن تدوین المكاسب أو الخسائر االكتواریة لالستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة بمرور  ،٢٥وبموجب المعیار المحاسبي  -٩٣

االكتواریة تحت صافي األصول  الوقت باتباع نهج االحتیاطیات. وفي إطار نهج االحتیاطیات، ترد المكاسب/الخسائر
راجعة المكاسب/الخسائر بمرور الوقت. تدون بوصفها إیرادات أو نفقات كي یتسنى النظر في اإلمكانیة المعقولة لم  وال

وبالنسبة لالستحققات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة، تدون المكاسب والخسائر االكتواریة بطریقة مباشرة وترد في بیان 
 األداء المالي.

في مشاریع التعاون وتشمل االستحقاقات األخرى للموظفین االستحقاقات التقدیریة للعودة إلى الوطن واإلجازة السنویة لموظ -٩٤
الفني فیما یتعلق بإنهاء الخدمة. وهذه االستحقاقات المتعلقة بموظفي مشاریع التعاون الفني ال یغطیها النظامین األساسي 

 .واإلداري لألمم المتحدة، بل الشروط المحددة في إطار مشاریع التعاون الفني
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 :٢٠١٠وفیما یلي حركة خصوم استحقاقات الموظفین خالل سنة  -٩٥
الرصید االفتتاحي    

   ١/١/٢٠١٠في 
 (المعاد احتسابه)

  الزیادة/ االستخدام
 (النقصان)

 الخسائر/
(المكاسب) 
 االكتواریة

الرصید النهائي 
في 

٣١/١٢/٢٠١٠ 
 بآالف الدوالرات الكندیة  

خطة ما بعد التقاعد (التأمین الصحي 
 837 65 881 5 788 4 (156 1) 324 56 بعد انتهاء الخدمة)

 276 5 665   560    (816 ) 867 4 اإلجازة السنویة –تهاء الخدمة ان
اإلعادة إلى  –استحقاقات انتهاء الخدمة 

 836 8  (17) 999   (810 ) 664 8 الوطن
باقي استحقاقات الموظفین بالنسبة 

 563 1 - 533  (474 ) 504 1 للخبراء الدولیین
 512 81 529 6 880 6 (256 3) 359 71 مجموع التزامات استحقاقات الموظفین

ألف من الدوالرات الكندیة للتأمین  ٤٧٨٨تمثل خانة االستخدام المدفوعات التي جرت خالل السنة. وتمثل الزیادة بمبلغ  -٩٦
دوالر) وتكلفة الفائدة  من الدوالرات الكندیة ألف ٢٢٩٢الصحي بعد انتهاء الخدمة تكالیف الخدمات الجاریة (مبلغ 

ألف من  ٥٨٨١. وتدول الخسارة االكتواریة بمبلغ ٢٠١٠كندي دوالر) التي تتحملها نفقات سنة ألف  ٢٤٩٦ (مبلغ
علقة باإلجازة السنویة بمبلغ الدوالرات الكندیة في حساب االحتیاطیات مقابل صافي األصول. وتتكون الزیدادة المت

) وتكلفة الفائدة من الدوالرات الكندیة ألف ٣٥٣ألف من الدوالرات الكندیة من تكلفة الخدمات الجاریة (مبلغ   ٥٦٠
ألف من الدوالرات الكندیة فتتحملها  ٦٦٥الخسارة االكتواریة بمبلغ   دوالر). أما ألف  من الدوالرات الكندیة ٢٠٧ (مبلغ

ألف من  ٦١٧. وتشمل الزیادة المتعلقة باستحقاقات اإلعادة إلى الوطن تكلفة الخدمات الجاریة (مبلغ ٢٠١٠نفقات سنة 
ألف من  ١٧ألف من الدوالرات الكندیة). أما المكاسب االكتواریة بمبلغ  ٣٨٢الدوالرات الكندیة) وتكلفة الفائدة (مبلغ 

 .٢٠١٠الدوالرات الكندیة فتتحملها نفقات سنة 

 فرضیة االتجاهاتة في ئویمالزیادة (النقصان) في نقطة أثر   ٣-١٠- ٢

 ام على اإلبالغ عن نقطة مائویة في فرضیة االتجاهات في البیانات المالیة:تنص المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع الع -٩٧

  ألف من الدوالرات الكندیة. ٨٩٣ناقص نقطة مئویة واحدة: نقصان بمبلغ  تكلفة الخدمات الجاریة
 ألف من الدوالرات الكندیة ١١٦٢زائد نقطة مئویة واحدة: زیادة بمبلغ 

التزام االستحقاقات 
 المتجمعة

  ألف من الدوالرات الكندیة. ١٠١٤٩نقطة مئویة واحدة: نقصان بمبلغ ناقص 
 .ألف من الدوالرات الكندیة١٢٨٦٨غ زائد نقطة مئویة واحدة: زیادة بمبل

 االكتواریة سالیباالفتراضات واأل  ٤-١٠- ٢

تواریون في تقییم نهایة تقوم اإلیكاو في كل سنة باستعراض واختیار االفتراضات واألسالیب التي سیستخدمها الخبراء االك -٩٨
السنة لتحدید متطلبات النفقات واالشتراكات لخطط اإلیكاو فیما یخص استحقاقات ما بعد الخدمة (استحقاقات ما بعد 

، یقدم وصف عن االفتراضات ٢٠١٠انتهاء الخدمة واالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة). وبالنسبة لتقییم سنة 
في الجدول التالي الذي یوضح أیضا التغییرات في االفتراضات واألسالیب المستخدمة في المقارنة  واألسالیب المستخدمة

 .١/١/٢٠١٠الذي اسُتخِدم إلعادة احتساب األرقام الصادرة في  ٢٠٠٩مع تقییم سنة 
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لتزام الخاص عن زیادة في اال٣١/١٢/٢٠١٠وقد ننشأ االفتراضات واألسالیب المعتمدة للتغیر االكتواري المعتمد في  -٩٩
ملیون من الدوالرات  ١٠,٢باستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واالستحقاقات المتعلقة بانتهاء الخدمة بمبلغ إجمالي قدره 

 ملیون من الدوالرات الكندیة. ٦,٥الكندیة، بما في ذلك صافي الخسائر االكتواریة بمبلغ 

الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفین. وفي بعض الوالیات وتستخدم اإلیكاو معدل السندات الحكومیة الكندیة لخفض  - ١٠٠
القضائیة، ال یوجد سوق شدید النشاط بالنسبة للسندات الحكومیة أو أن السندات الحكومیة تشكل خطورة أكثر من سندات 

ب من المعدل الشركات ذات الجودة اعالیة. وفي هذه الحاالت، یكون استخدام معدل سند الشركات أكثر مالءمة، ألنه أقر 
الخالي من المخاطر. وقد نظر الخبراء االكتواریون التابعون لإلیكاو في هذه المسألة وتبین أنه في حالة اإلیكاو یعتبر 

من المعیار  ٩٤استخدام معدل السند الحكومي أكثر مالءمة مقارنة بمعدل سند الشركات وذلك لالسباب الواردة في الفقرة 
سوق شدید النشاط فیما یخص السندات الحكومیة في كندا. وبناء علیه، لم تتوقف اإلیكاو عن ونظرا لوجود  ٢٥المحاسبي 

في المائة في  ٥,٤استخدام معدل السندات الحكومیة لخفض الخصوم. ولو استخدمت اإلیكاو معدل سندات الشركات (
تعلقة بالتأمین الصحي بعد فیما یخص االستحقاقات الم ٣١/١٢/٢٠١٠)، النخفض التزام اإلیكاو في ٣١/١٢/٢٠١٠

ملیون من الدوالرات الكندیة) ونفقات  ٢٠في المائة (مبلغ  ٢٥انتهاء الخدمة، واإلجازة السنویة واإلعادة إلى الوطن بنسبة 
 ألف من الدوالرات الكندیة). ٨٠٠في المائة (مبلغ  ١١بنسبة  ٢٠١٠سنة 

كتواریة في البیانات المالیة. إضافة إلى ذلك، ُیطلب أن یبلغ اإلبالغ عن االفتراضات اال ٢٥ویتطلب المعیار المحاسبي  - ١٠١
عن كل افتراض من االفتراضات االكتواریة بالقیمة المطلقة. وقد اسُتخدمت االفتراضات واألسالیب الرئیسیة التالیة لتحدید 

ة بانتهاء الخدمة في قیمة خصوم اإلیكاو فیما یخص استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واالستحقاقات األخرى المتعلق
  .٣١/١٢/٢٠١٠، باستخدام التوقعات لتقدیر االلتزام في ١/١/٢٠١٠
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  التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة االفتراضات المستخدمة في إطار خطة
 التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة:  الطریقة االكتواریة

مائة في التقییم الذي جرى في ال ٤,٣٠في المائة من المحاسبة والتمویل ( ٣,٥٠ سعر الخصم
 ).٣١/١٢/٢٠٠٩في 

التكالیف الطبیة والمتعلقة  تمعدالت اتجاها
 بطب األسنان

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

 صولالعائدات المتوقعة لأل
 

 ال تنطبق ألنه یجري تناول الخطط على أنها غیر ممولة.

بالنسبة للتقییم  ١,٠٣٨من الدوالرات الكندیة ( ١,٠٠دواالر أمریكي مقابل  ١,٠٠ سعر الصرف المستخدم
 السابق).

تكالیف المطالبات الطبیة والمتعلقة بطب 
 األسنان

ألف من  ١,٤٠٧ تبلغ ٦٠متوسط التكالیف السنویة للشخص الواحد في سن 
ألف من الدوالرات  ٠,٢الدوالرات الكندیة بالنسبة لتكالیف األدویة، وبین مبلغ 

ألف من الدوالرات الكندیة بالنسبة لتكالیف طب االسنان ومبلغ  ٠,٧الكندیة إلى 
 ألف من الدوالرات الكندیة بالنسبة للتكالیف الصحیة األخرى. ٠,٣

األسنان تغیر التكالیف الطبیة وتكالیف طب 
 حسب السن

في المائة  ٠إلى  ٤٠في المائة في سن  ٥,٨بالنسبة لألدویة الموجودة في كندا، من 
في المائة إلى  ٢,٠وما فوق. بالنسبة للرعایة الصحیة في كندا، من  ٨٥في سن 

فما فوق. أما الرعایة الصحیة  ٨٥في المائة في سن  ٠,٧٥إلى  ٥٩غایة سن 
فما فوق.  ٩٠في المائة في سن  ٠إلى  ٤٠ئة في سن في الما ٢,٧خارج كندا فمن 

في المائة في السنة. خفض  ٠,٥فیما یخص الرعایة الصحیة لألسنان ناقص 
بالنسبة لألشخاص الذین تشملهم خطة عامة في كندا،  ٦٥تكالیف األدویة في سن 

 في المائة في المقاطعات األخرى. ٦٥في المائة في مقاطعة كیبیك و  ٥٠

 مدرجة في سنویة للشخص الواحد. اإلداریة السنویة التكالیف

 .٢٠٢٠، توقعات سنة ٩٤إلى غایة  جدول معدل الوفیات

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

  سن التقاعد

أصغر سنا من أزواجهن بخمس في المائة. ُیفترض أن تكون الزوجات  ٧٠ تغطیة الُمـعالین عند التقاعد
 سنوات. دون األطفال في األسرة الواحدة في سن التقاعد.

  االفتراضات المستخدمة في استحقاقات اإلجازة السنویة واإلعادة إلى الوطن:

اإلجازة السنویة ومنحة اإلعادة إلى الوطن: تمثل الطریقة االكتواریة قیمة  الطریقة االكتواریة
 مع توقعات الرواتب. المستحقات المقبلة

 .في المائة في التقییم السابق) ٤,٣٠في المائة في السنة ( ٣,٥٠ معدل الخصم

 في المائة سنویا. ٣,٢٥ زیادة الرواتب

سنة من الخدمة  ٣٥یوم للسنوات البالغة  ٠أیام خالل السنة األولى إلى  ٨من  صافي االستحقاق في رصید اإلجازة السنویة
 ما كحد أقصى.یو  ٩٠وأكثر، إلى 

 في المائة. ١٠ نهایة الخدمة بسبب المغادرة الطوعیة

في المائة  ٣,٢٥ألف من الدوالرات الكندیة للموظف مع زیادة سنویة بنسبة  ١٢,٥ إزالة اآلثار على اإلعادة إلى الوطن
 للسنة.

ي المائة ف ٣,٢٥ألف من الدوالرات الكندیة للموظف مع زیادة سنویة بنسبة  ٥,٠ تكالیف السفر
 للسنة.
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 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة  ٥-١٠- ٢

، الذي أنشأته الجمعیة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدةإلیكاو منظمة عضو مشارك في ا - ١٠٢
ة وما یتصل بذلك من استحقاقات. وصندوق العمومیة لألمم المتحدة لتقدیم استحقاقات التقاعد والوفاة واإلصابة باإلعاق

المعاشات هو خطة استحقاقات محددة وممولة من أرباب عمل عدیدین. وعلى النحو الوارد في المادة الثالثة (ب) من لوائح 
الصندوق، تُفتح العضویة في الصندوق في وجه الوكاالت المتخصصة وأي منظمة غیر حكومیة دولیة تشارك في النظام 

 للرواتب، والمخصصات وغیروها من شروط الخدمة لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة. المشترك 
والطریقة االكتواریة المعتمدة لدى الصندوق المشترك للمعاشات التعاقدیة لموظفي األمم المتحدة هي طریقة حاصل المجموعة  - ١٠٣

صندوق ستكفي لالستجابة للخصوم التقدیریة الراهنة المفتوحة لتحدید ما إذا كانت األصول التقدیریة الراهنة والمستقبلیة لل
والمستقبلیة، باستخدام مجموعات متنوعة من االفتراضات فیما یتعلق بالتطورات االقتصادیة والدیمغرافیة المستقبلیة. وتجري 

وق المشترك للصند ٢٠٠٩الدراسة االكتواریة مرة في كل ثالث سنوات على األقل؛ ویفید استعراض للتقریر السنوي لسنة 
. ویجري ١٩٩٧للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة أنه تقییم اكتواري جرى مرة كل سنتین اعتبارا من أواخر سنة 

مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات مراجعة سنویة للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة 
وق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة بشأن المراجعة مرة كل سنتین. والتقاریر المقدمة إلى مجلس الصند

وأفاد أن وجود عجز اكتواري  ٣١/١٢/٢٠٠٩وكان أحدث تقییم اكتواري وقت إعداد هذه الحسابات هو التقییم الذي جرى في 
ویعزى  ٣١/١٢/١٩٩٥األول منذ تاریخ  ، وهو العجزاألجر الداخل في حساب المعاش التقاعديفي المائة من  ٠,٨بنسبة 

، سیراجع ٢٠١١بشكل كبیر إلى أداء االستثمار في السنوات األخیرة. وفي إطار الدائرة االسمیة للتقییم االكتواري، خالل سنة 
مجلس المعاشات تحلیل االفتراضات واألسالیب االكتواریة التي ینبغي استخدامها في التقییم االكتواري المقبل في 

إنجاز دراسة خاصة تسمى دراسة إدارة التزامات األصول إنجاز. وتقدم هذه الدراسة  ٢٠١١. كما ستشهد سنة ٣١/١٢/٢٠١١
 . تحلیال إحصائیا متطور لاللتزامات الخطة المتوقعة مقارنة بأصول الخطة خالل الستین سنة القادمة

في المائة قبل  ١٤٦,٩في المائة ( ١٣٩یة، تبلغ ، كانت نسبة التمویل، دون تسویة المعاشات التقاعد٣١/١٢/٢٠٠٩وفي  - ١٠٤
سنتین) بینما نسبة التمویل التي تأخذ في االعتبار معدل تسویة المعاشات التعاقدیة، وتستند إلى سعر فائدة حقیقي (أي صافي 

 .في المائة ١٠٠نسبة في المائة فلم تتجاوز  ٣,٥افتراض الفائدة اإلسمیة والمعدل المفترض لتسویة المعاشات التقاعدیة) بنسبة 
تقاریر فصلیة بشأن استثماراته ویمكن للجمهور  الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدةوینشر  - ١٠٥

 اإلطالع علیها.
جمعیة العامة لألمم المتحدة، حدده التبها بمعدل  ةالصندوق من المساهمة المكلفالمالي لإلیكاو تجاه لتزام االویتألف  - ١٠٦

في المائة للمنظمات األعضاء، على التوالي، من  ١٥,٨في المائة للمشاركین و ٧,٩في الوقت الحالي في نسبة  ویتمثل
من النظام األساسي  ٢٦مدفوعات العجز االكتواري بموجب القاعدة األجر المعقول المعمول به، إلى جانب حصتها من 

 للصندوق.
، وذلك بعد أن تقرر ٢٦ال تطبیق الجمعیة العامة لألمم المتحدة للمادة وال تسدد مدفوعات العجز االكتواري هذه إال في ح - ١٠٧

على كل  یجبلى تقدیر للكفایة االكتواریة للصندوق بتاریخ التقییم. و إوجود حاجة لمدفوعات العجز االكتواري استنادًا 
ت التي ة الثالث سنواكل منها خالل فتر  اشتراكاتمنظمة عضو أن تساهم في تغطیة العجز بمبلغ یتناسب مع مجموع 

 هذا التقریر، لم تقرر الجمعیة العامة تطبیق هذا الحكم.  إعدادتاریخ  تسبق تاریخ التقییم. وحتى
وتعّرض الخطة التقاعدیة هذه المنظمات المشاركة إلى مخاطر اكتواریة تتعلق بموظفي المنظمات األخرى الحالیین  - ١٠٨

لمنظمات المشاركة األخرى لتخطیط األصول  وأ ،لتخصیص االلتزام والسابقین، مما یؤدي إلى عدم وجود أساس موثوق
في وضع  امن تحدید حصته اموقع یمكنهتوجد اإلیكاو، إلى جانب المنظمات المشاركة األخرى، في   والفي الخطة. 

خطة  هذه الخطة محاسبیًا كأنها تالصندوق وأدائه المالي بقدر كاف من الثقة لألغراض المحاسبیة، ولذا فقد حدد
 استحقاقات الموظفین. ،٢٥ المحاسبي ات محددة تمشیًا مع المعیاراشتراك
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مبلغ  لصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة، بلغت االشتراكات المدفوعة ل٢٠١٠وخالل سنة  - ١٠٩
ل ثلثي هذه المبالغ من حصة ملیون من الدوالرات الكندیة). ویتشك ١٨,٣ملیون من الدوالرات األمریكیة (ما یعادل   ١٧,٧

 الموظفین في االشتراكات.

 ترتیبات الضمان االجتماعي للموظفین بموجب عقود الخدمات  ٦-١٠-٢

 .االجتماعيلموظفي اإلیكاو الخاضعین لعقود الخدمة على أساس الشروط واألعراف المحلیة التمتع بالضمان یحّق  - ١١٠
االجتماعي بموجب عقود الخدمة. ویمكن الحصول على ترتیبات ان للضمضع أیة ترتیبات عالمیة تلم اإلیكاو أن  غیر

خاصة أو كتعویض نقدي االجتماعي أو المخططات المحلیة الللضمان التأمین االجتماعي إما عن طریق النظام الوطني 
ًا تشریعات العمل المحلیة شرطبما یتماشى مع اجتماعي مناسب ضمان الموظف نفسه. ویعتبر توفیر  لمخطط یتبعه

حق لهم التمتع باالستحقاقات وال ی اإلیكاوأساسیًا من شروط عقد الخدمة. وال یـُعتبر موظفو العقود الخاصة من موظفي 
 .االسمیة للموظفین

 الخدمات والحكومات مقدمة الحكومات المتعاقدةمستحقات : ١١-٢المالحظة 

یكاو بتحصیلها بالنیابة عن الحكومات مقدمة الخدمات تشمل المستحقاقات مبالغ مستحقة من الحكومات المتعاقدة وتقوم اإل - ١١١
بموجب اتفاق التمویل المشترك بین الدنمارك وآیسلندا، والتي ینبغي تحویلها إلى الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة 

ات بموجب الخدمات. ویشمل االلتزام أیضا رسوم االستخدام التي تجمعها اإلیكاو بالنیابة عن الحكومات مقدمة الخدم
ألف  ٩٤٧ألف من الدوالرات الكندیة و ٥٨١التمویل المشترك لنظام رصد العلو فوق شمال األطلنتي. وبلغت االستحقاقات 

 .)١/١/٢٠١٠ألف من الدوالرات الكندیة في  ٢٥١٦(مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١٠من الدوالرات الكندیة على التوالي في 

 : اإلیرادات المرحلة١٢-٢المالحظة 

ألف من الدوالرات الكندیة في  ٥٨٥ألف من الدوالرات الكندیة (مبلغ  ٣٤٣یرادات المؤجلة بمبلغ إجمالي قدره ستُدون اإل - ١١٢
 .) بموجب ترتیب تأمین المسؤولیة المهنیة بعد بعد إنجاز الجزء األساسي لمشاریع التعاون الفني ذات الصلة١/١/٢٠١٠
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  القطاع واالحتیاطیات: صافي األصول (أرصدة الصنادیق) حسب ١٣-٢المالحظة 

  المعلومات الواردة في البیان المالي الثالث ترد أیضا حسب القطاع والبند في الجدول أدناه: - ١١٣

 

األنشطة 
 العادیة

صافي االحتیاطیات 
 المتراكمة

احتیاطیات 
مشاریع التعاون 

 المجموع الفني
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 809 63 - 827 14 982 48  ٣١/١٢/٢٠٠٩الرصید في 

 (033 72) 808 1 - (841 73) )٩البیانات المعاد احتسابها (المالحظة

 (224 8) 808 1 827 14  (859 24) ١/١/٢٠١٠ الرصید المعاد احتسابه في

 (812 11) - - (812 11) العجز المسجل في السنة

 (036 20) 808 1 827 14 (671 36) المجموع الفرعي

     التحركات خالل السنة:

 (180 1) - - (180 1) حویل من صافي األصول إلى الخصومالت

 - - (483 2) 483 2 التغیر في الرصید المرحل

 (650) - (650) - تغیر األصول المشتقة

 (881 5) - (881 5) - الخسارة االكتواریة

           (6) (48) إعادة التصنیف والتحویالت األخرى
- 

(54) 

 (918 1) (920 1) 2 - تسویة الترجمة

 (683 9) (920 1) (018 9) 255 1 مجموع التحركات خالل السنة

 (719 29) (112) 809 5 (416 35) ٣١/١٢/٢٠١٠الرصید الختامي في 

األرصدة االفتتاحیة هي الفائدة المتبقیة في األصول بعد اقتطاع جمیع خصومها. ومادامت الخصوم تتجاوز األصول، فمن  - ١١٤
 یل العجز المتراكم في المستقبل.المتوقع أن یغطي التمو 

ألف من الدوالرات الكندیة المتعلق بالمیزانیة العادیة للسنة المنتهیة  ١١٤٥١ویتضمن قطاع األنشطة العادیة ترحیل مبلغ  - ١١٥
). ومن المبالغ األخرى التي یتضمنها ٣١/١٢/٢٠١٩ألف من الدوالرات الكندیة في  ١٣٩٣٤(مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١٠في 

ألف من الدوالرات الكندیة والخسارة  ٢٣٧هناك صنادیق الحوافز المخصصة للمشاریع الخاصة بمبلغ مبلغ ااحتیاطي 
 .٣١/١٢/٢٠١٠ألف من الدوالرات الكندیة في  ٥٨٨١االكتواریة للتأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة بمبلغ 

یكي إلى الدوالر الكندي إلبراز أنشطة وتتضمن احتیاطیات أنشطة مشاریع التعاون الفني تسویة الترجمة من الدوالر األمر  - ١١٦
ألف من الدوالرات الكندیة تسویة الترجمة لبنود  ١١٢مشاریع التعاون الفني في عملة اإلبالغ. ویمثل الرصید بمبلغ 

 دیسمبر  وبنود اإلیرادات/النفقات بمتوسط السعر. ٣١المیزانیة العامة بالسعر المحدد في 
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  : اإلیرادات والنفقات٣حظة الالم
 الخدمات العینیة –: التبرعات ١-٣المالحظة: 

وبموجب اتفاقات منفصلة بین حكومات كندا، ومصر، وفرنسا، وبیرون والسنغال، وتایلند والمكسیك وبین المنظمة، تتعهد  - ١١٧
هام هذه الحكومات بتحمل جمیع أو جزء من تكالیف إیجار المباني الواقعة في بلدانها. وتتحمل حكومة كندا أیضا الحیز ال

من تكالیف التشغیل والصیانة المقر الرئیسي. وال تسجل االشتراكات العینیة في الحسابات، غیر أنها ترد في لغرض 
 .اإلعالم في المالحظات أدناه

وفیما یلي القیمة العادلة التقدیریة لالشتراكات العینیة المقدمة لألنشطة العادیة على أساس عقود االیجار أو حسب القیمة  - ١١٨
 ة التقدیریة عندما ال یكون هناك أي عقد لإلیجار:السوقی

ألف  ١٩٠٩ألف من الدوالرات الكندیة (مبلغ  ١٩٢٩وتتضمن المساهمة النقدیة المقدمة من كندا الواردة أعاله مبلغا یعادل  - ١١٩
والمقدم لإلدارة ل یامونترباني في مكتب برج بیل في ) من حكومة كیبیك لتوفیر الم٢٠٠٩من الدوالرات الكندیة في سنة 

 التعاون الفني.
وتقدم خدمات الموظفین والسفر ایضا بالمجان من قبل الدول لألنشطة العادیة. وُتحدد قیمة هذه االشتراكات على أساس  - ١٢٠

 التكالیف بالنسبة للدول المانحة لكل نشطة من األنشطة التالیة:

 ٢٠١٠كما قدمت حكومة المكسیك مساهمة نقدیة إلیجار المكتب اإلقلیمي في مدینة مكسیكو. وُقدرت المساهمة في سنة  - ١٢١
) وهي متضمنة في ٢٠٠٩ألف من الدوالرات الكندیة في سنة  ١١٢ألف من الدوالرات الكندیة (مبلغ  ١٠٧بمبلغ 

 اإلیرادات.

 2010 2009 
 بآالف الدوالرات الكندیة  

 453 19 033 20 كندا
 134                 146                 مصر
 784                 766                 فرنسا
 260                 296                 بیرو

 54                   86                   السنغال
 220 1 300 1 تایلند

 905 21 627 22 المجموع
   

 2010 2009 
 رات الكندیةبآالف الدوال   

 429                 952                 أمن الطیران
 135 1               142 1 سالمة الطیران
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 : اإلیرادات االخرى٢-٣المالحظة 
 فیما یلي تفاصیل األنشطة األخرى إلدرار اإلیرادات: - ١٢٢

 ٣١/١٢/٢٠١٠ 
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 845 4 مبیعات المطبوعات وخدمات الطباعة
 423 2 خدمات الوفود

 227 1 منتدیاتاألحداث وال
 854 اإلتاوات

 726 رسوم تراخیص البضائع الخطرة
 839 الدوریات

 617 مبیعات السوق الحرة
 407 المواقع على اإلنترنت

 413 اتفاقات التراخیص
 407 التدریب/الدورات

 415 األخرى
 173 13 المجموع

 
  وتشمل اإلیرادات األخرى ما یلي: - ١٢٣

  
 ٣١/١٢/٢٠١٠ 
 ف الدوالرات الكندیةبآال 

 480 الرسوم اإلداریة
 399 رسوم تأمین المسؤولیة المهنیة

 314  استئجار الخبراء
 334 رسوم وكالء األسفار

 360 1 إیرادات الفائدة ومكاسب أسعار الصرف
 911 األخرى
 798 3 المجموع
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 ت الفعلیةالمیزانیة والحسابا حسابات : بیان المقارنة بین٤المالحظة 
ترد البیانات المالیة لإلیكاو ومیزانیة البرنامج العادي المعتمدة على االساس نفسه. ففي بیان األداء المالي، تغطي  ال - ١٢٤

النفقات جمیع صنادیق المنظمة وتصنف على أساس طبیعتها. وتصنف النفقات في بیان المقارنة بین حسابات المیزانیة 
ستراتیجي واستراتیجیة دعم التنفیذ للصندوق العام للبرنامج العادي. وترتبط المیزانیة والحسابات الفعلیة حسب الهدف اال

 .المعتمدة األخرى التي یمكن أن یطلع علیها الجمهومر بصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة لبرنامج التعاون

جود نفقات بالدوالرات الكندیة للبرنامج العادي وتسمح الجمعیة العمومیة، بشكل منفصل في سنة من فترة الثالث سنوات، بو  - ١٢٥
وتوافق على مجموع تقدیرات المیزانیة اإلرشادیة لصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة. ویجوز للمجلس أن یعدل 

 .في وقت الحق المیزانیات أو بواسطة ممارسة السلطة المفوضة

لیة للقطاع العام، ترد أدناه مطابقة بین الحسابات الفعلیة على حسبما هو منصوص علیه في المعاییر المحاسبیة الدو  - ١٢٦
اساس مقارن في بیان المقارنة بین حسابات المیزانیة والحسابات الفعلیة (البیان المالي الخامس) والحسابات الفعلیة في بیان 

 .٣١/١٢/٢٠١٠التدفقات النقدیة (البیان المالي الرابع) للفترة المنتهیة في 

 ٣١/١٢/٢٠١٠منتهیة في السنة ال 

 المجموع التمویل االستثمار التشغیل 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
المبلغ الفعلي على أساس المقارنة 

 (645 87) - - (645 87)  المالي الخامس) ان(البی

 144 2 - - 144 2 سعر الصرف –الفروق األساسیة 

 581 84 (006 4) 67 520 88 فروق العرض

 (035 4) 772 2 (556) (251 6) اتفروق الكیان

الحسابات الفعلیة في بیان التدفق النقدي 
 (955 4) (234 1) (489) (232 3) (البیان المالي الرابع)

وتطرأ الفروق األساسیة عندما تعد المیزانیة المعتمدة على أساس مختلف عن األساس المحاسبي المستخدم إلعداد البیانات  - ١٢٧
یكاو، قد یطرأ فرق ملحوظ عندما یختلف سعر الصرف المستخدم إلعداد المیزانیة بالدوالر الكندي المالیة. وفي حالة اإل

عن أسعار الصرف الشهریة المعمول بها في األمم المتحدة. وتقدم حالة االعتمادات، بالصیغة الواردة في بیان المقارنة بین 
س) المطابقة بین االعتمادات الموافق علیها لمیزانیة البرنامج حسابات المیزانیة والحسابات الفعلیة (البیان المالي الخام

وسعر  في األمم المتحدةالمعمول به الصرف العادي والنفقات الموازیة التي یتحملها الصندوق العام للبرنامج العادي بسعر 
 المیزانیة.  الصرف المستخدم في

اإلیكاو في الكشوف المالیة. وال یوجد في حالة المدونة  بالغاإلوتطرأ فروق التوقیت عندما تختلف فترة المیزانیة عن فترة  - ١٢٨
 الفعلیة. حساباتالمیزانیة وال حساباتفروق في التوقیت ألغراض المقارنة بین 

المقارنة بین بیان التدفقات النقدیة و  بیانات  وتعود فروق العرض للفروق في الشكل ومخططات التصنیف المعتمدة لعرض - ١٢٩
ویعكس بیان التدفقات النقدیة صافي أثر المقبوضات والمدفوعات وبیان المقارنة بین  الفعلیة. حساباتلالمیزانیة وا حسابات

 حسابات المیزانیة والحسابات الفعلیة التي تمثل النفقات الفعلیة المسموح بها بواسطة االعتمادات. 
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وتمثل  المالیة عنه. بیاناتمن الكیان الذي تـُعّد ال وتطرأ فروق الكیانات عندما تـُسقط المیزانیة برامج أو كیانات تشكل جزءاً  - ١٣٠
فروق الكیانات التدفقات النقدیة لتلك الصنادیق التي ُأبلغ عنها في البیانات المالیة، وتشكل جزءا من أنشطة اإلیكاو، 

تعلق باألنشطة العادیة . وتالموارد من خارج المیزانیة، غیر أنها ُتستبعد من عملیة إعداد میزانیة البرامج العادي وتمول من
 األخرى وأنشطة مشاریع التعاون الفني.

وفیما یخص صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة، ال تمثل األرقام الواردة في المیزانیة سوى تقدیرات المیزانیة  - ١٣١
ریة والتشغیلیة بالمبلغ اإلرشادیة. ویقارن مجموع تقدیرات المیزانیة اإلرشادیة فیما یخص صندوق تكالیف الخدمات اإلدا

اإلجمالي الوارد في عرض األمین العام. ویشمل عرض األمین العام بشأن البیانات المالیة أیضا توضیحات عن الفروق 
 المالیة بین المیزانیة االصلیة والمیزانیة النهائیة، والحسابات الفعلیة. 

  اتالقطاع بالغ عن: اإل٥المالحظة 
 ألداء المالي حسب القطاع: بیان الوضع المالي وا١-٥

. وتقدم الجداول التالیة ١تنص المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام على اإلبالغ عن القطاعات ویرد في المالحظة  - ١٣٢
الوضع المالي حسب القطاع ثم بیان األداء المالي حسب القطاع. وتؤدي بعض األنشطة بین القطاعین إلى المعامالت 

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

 .المالین األول والثاني

ألف من الدوالرات الكندیة یمثل االشتراكات المقدمة من التسهیل  ٥٦٧یضا مبلغ ویشمل قطاع مشاریع التعاون الفني أ - ١٣٣
المالي الدولي لسالمة الطیران إلى مشاریع التعاون الفن. وقد وصل المبلغ المستحق لمشاریع التعاون الفني من جانب 

ألف من الدوالرات  ١٠٨٠بلغ ألف من الدوالرات الكندیة (م ٣٠٦٠إلى مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١٠قطاع األنشطة العادیة في 
 ). وقد ُحذفت هذه المبالغ ألغراض العرض.١/١/٢٠١٠الكندیة أعید احتسابها في 
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2010
المعاد احتسابھا 
2010في 2010/1/1

المعاد احتسابھا 
2010في 2010/1/1

المعاد احتسابھا 
2010في 2010/1/1

المعاد احتسابھا 
في 2010/1/1

األصول
األصول الحالیة

 870 215 915 210 766 160 229 159 104 55 686 2.151النقدیة ومعادالت النقدیة
2.26 693 5 151 6 693 5 151 

( 080 1)( 060 3) 93  032 3 987  28 األرصدة فیما بین القطاعات
 778 29 579 12 414 22 817 6 364 7 762 2.35المستحقات والسـلف

 990  987  990  987 2.4قــوائم الجـــرد
   132 3 960 2 231  228  901 2 732 2.32األخرى

67 888 72 497 169 306 183 504 (3 060 )(1 080 )234 134 254 921 

األصول غیر الحالیة
االســـتثمارات

2.23 863 5 117 3 863 5 117 
 543  521  543  521 2.3المستحقات والسـلف

 699  699 2.5الممتلكات والمبـاني والمعـدات
 92  92 2.6غیر الملموسة
 650  650 2.7األصـول المشـتقة

5 175 6 310 5 175 6 310 

 231 261 309 239( 080 1)( 060 3) 504 183 306 169 807 78 063 73مجموع األصول
الخصوم

الخصوم الحالیة
 282 161 356 163 593 157 692 156 689 3 664 2.86 المدفوع سلفا

 713 33 289 22 589 22 235 11 124 11 054 2.911الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
 691 4 612 4 436 1 491 1 255 3 121 2.103استحقاقات الموظفین

( 080 1)( 060 3) 78  002 1 060 3األرصدة فیما بین القطاعات
 516 2 528 1 516 2 528 2.111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخـدمات 

 585  343  585  343 2.12االیــرادات المؤجلـــة

25 770 22 171 169 418 181 696 (3 060 )(1 080 )192 128 202 787 
الخصوم غیر الجاریة

 668 66 900 76 668 66 900 2.1076استحقاقات الموظفین
76 900 66 668 76 900 66 668 

 455 269 028 269( 080 1)( 060 3) 696 181 418 169 839 88 670 102مجموع الخصوم

األصول الصافیة
( 859 24)( 416 35)( 859 24)( 416 35)2.13العجــز المــتراكم
 635 16 697 5 808 1( 112 ) 827 14 809 2.135االحتیاطات 

( 224 8)( 719 29) 808 1( 112 )( 032 10)( 607 29)مجموع األصول الصافیة (العجز المتراكم)

 231 261 309 239( 080 1)( 060 3) 504 183 306 169 807 78 063 73مجموع الخصوم واألصول الصافیة

المالحظة 2-5

المجموعالحذف

االشـتراكات المقـررة المســتحقة علــى الــدول األعضــاء

االشـتراكات المقـررة المســتحقة علــى الــدول األعضــاء

األنشطة العادیة
أنشطة مشاریع
التعاون الفني

منظمة الطـیران المـدني الـدولي
الوضع المالي حسـب القطـاع

في 2010/12/31 
(بـــآالف الــــدوالرات الكندیــــة)
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المجموعمالحظة
2010201020102010

اإلیرادات

847 122(567 )136 278123 المسـاهمات التفـاق المشـاریع
ــــررة ــــتراكات المقــ 483 48377 77االشـ

ــرادات ـــدرة لالیــ 173 17313 3.213األنشـــطة األخـــرى المـ
976 9765 5المســاهمات الطوعیــة األخـــرى

(216 7)216 7ایرادات الرسوم االداریة
798 3383 4601 3.22االیرادات األخرى

106 586124 474(7 783)223 277

  النفقات
93 41743 942137 359

 44467 35267 796
098 71717 3811 15نفقات التشغیل العامة

940 5167 4242 5السفر
128 1282 2االجتماعات

173 1731 1التدریب
440 (567 )007 1المنــح والتحـــویالت األخـــرى

(247 7)247 7الرسوم االداریة العامة
762 191 571 النفقات األخرى
393 31 336 26 فرق تبدیل العملة

118 398124 474(7 783)235 089

(812 11)(812 11)عجز السنة

اإلمدادات والمواد االستھالكیة وغیرھا
رواتب واستحقاقات الموظفین

األنشطة 
الحذفالعادیة

أنشطة مشاریع
التعاون الفني

منظمة الطـیران المـدني الــدولي

األداء العالي حسب القطاع
عن الفـترة المنتهیـة فـي 2010/12/31

(بآالف الدوالرات الكندیة)

المالحظة 3-5
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  الطارئة  حاالتااللتزامات وال  :٦المالحظة 
  : االلتزامات١-٦المالحظة 

 .تتعلق التزامات اإلیجار في المقام األول بمباني المقر الرئیسي لإلیكاو والمعدات المكتبیة - ١٣٤

 ٣١/١٢/٢٠١٠ 
  بآالف الدوالرات الكندیة 

  االلتزامات الدنیا لعقود إیجار المقر الرئیسي
 945 13 سنوات ٥-١

 324 2 سنوات ٥بعد 
 269 16 مجموع التزامات عقود إیجار الملكیة

ومات المضیفة ویشمل خیار الشراء في ذلك التاریخ. وتسدد الحك ٣٠/١١/٢٠١٦وینتهي عقد إیجار المقر الرئیسي في  - ١٣٥
في المائة بالنسبة لبرج بیل الذي یشكل  ١٠٠في المائة بالنسبة لمبى المقر الرئیسي و  ٧٥تكالیف إیجار المباني بمعدل 

في المائة من نسبة عقد اإلیجار التي  ٢٥أیضا جزءا من المقر الرئیسي. وهكذا ُتطبق التزامات عقود إیجار العقار على 
مضیفة. وال یوجد أي التزام مالي مدرج في الجدول أعاله بالنسبة لمكتب باریس، ألن، كما هو تسدده اإلیكاو للحكومة ال

، جزء من مكتب باریس تملكه اإلیكاو والجزء المتبقي تمتلكه فرنسا ومؤجر لإلیكاو بالقیمة ٥-٢مبین في المالحظة 
 اإلسمیة.

ألف من  ٣٨١العقاریة (بما في ذلك عقود اإلیجار المالیة) وتبلغ التزامات السنوات المقبلة المتعلقة بعقود اإلیجار غیر  - ١٣٦
). وتمثل عقود اإلیجار غیر العقاریة أساسا ٣١/١٢/٢٠٠٩ألف من الدوالرات الكندیة في  ٤٩٥الدوالرات الكندیة (

 .٥-٢استئجار آالت النسخ ومعدات الطباعة، كماء في المالحظة 

ملیون من الدوالرات  ١,٦قود اإلیجار التشغیلیة التي ال یمكن فسخها ما مجموعه وتبلغ اإلیرادات الدنیا المقبلةا المتعلقة بع - ١٣٧
 .الكندیة. وتشمل إیرادات عقود اإلیجار هذه تأجیر المباني إلى الوفود

 االلتزامات القانونیة أو الطارئة واألصول الطارئة  :٢-٦المالحظة 

ة یمكن أن تؤدي إلى خصوم كبیرة تقع على عاتق أو شكاوى قانونی إجراءاتلیس هناك من خصوم طارئة تنشأ عن  - ١٣٨
 .اإلیكاو

ُرفع ضد المنظمة عدد من اإلجراءات والشكاوى القانونیة فیما یتعلق بمشاریع التعاون الفني في أمریكا الجنوبیة. وهناك في  - ١٣٩
ن المبالغ األساس شكاوى رفعها أشخاص یطالبون الحصول على مبالغ إضافیة بموجب قوانین العمل المحلیة فضال ع

ملیون  ١,٠ملیون من الدوالرات الكندیة (مبلغ  ١,١المنصوص علیها في عقود العمل لدیهم. ویبلغ مجموع هذه الشكاوى 
). ومن المقدر أنه ال یرجح أن تتحمل اإلیكاو الخصوم المالیة ألن الحكومات المعنیة ٣١/١٢/٢٠٠٩دلوار كندي في 

 استیعاب أي خصم مالي قد ینشئ عن هذه المطالبات.التزمت في اتفاقات المشاریع األساسیة ب

وهناك أیضا قضایا عالقة معروضة على المجلس االستشاري المشترك للطعون ومحكمة االستئناف التابعة لألمم المتحدة،  - ١٤٠
ائیة لهذه ملیون من الدوالرات الكندیة، والتي ال تمثل خصوما في هذا الوقت. ورأت اإلدارة أن الحصیلة النه ٣,٥تقدر بملغ 

الشكاوى ال یمكن القطع بها، ومن ثم، ال تسجل هذه البنود في حساباتها. وستسجل التسویات، إن ُوجدت، الناجمة عن 
 البت في هذه المطالبات في حسابات السنة التي سیقرر فیها هذا االلتزام. 
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 حل التسهیل المالي الدولي لسالمة الطیران  :٧المالحظة 
وطبقا للمیثاق اإلداري لهذا  ٢٠١٠، جرى حل التسهیل المالي الدولي لسالمة الطیران خالل سنة ١ كما جاء في المالحظة - ١٤١

التسهیل في هذه الحالو، یختار المساهمون في التسهیل بین تغطیة األصول المتبقیة التي دونت في صافي األصول قبل 
ملیون من الدوالرات الكندیة حیث یمكن  ١,٦، كانت األصول تتشكل من النقدیة بمبلغ ٣١/١٢/٢٠١٠التسهیل. وفي 

ملیون من الدوالرات الكندیة، ویعود المبلغ المتبقي لإلیكاو على اساس الشرط المتعلق بحل  ١,٢للمساهمین استرداد مبلغ 
، طلب عدد من المساهمین سداد حصتهم بمبلغ إجمالي ٢٠١١التسهیل المالي الدولي لسالمة الطیران. وفي أوائل سنة 

ملیون من الدوالرات الكندیة  ٠,٤ملیون من الدوالرات الكندیة وأوضخ آخرون ضرورة استخدام حصتهم بمبلغ إجمالي  ٠,٦
ملیون من الدوالرات  ٠,٢لتمویل مشاریع اإلیكاو. وسُیستخدم الرصید الذي یمثل حصص المساهمین اآلخرین (مبلغ 

الدوالرات الكندیة) وفقا لمیثاق المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع  ملیون من ٠,٤الكندیة) وسُتستخدم مساهمة اإلیكاو (مبلغ 
 .٢٠١١العام وقرار مجلس اإلیكاو المزمع اتخاذه في سنة 

  : الكشف عن اإلدارة العلیا واألطراف ذات الصلة٨المالحظة 
  : موظفین اإلدارة الرئیسیین١-٨المالحظة 

األمین التنفیذي، والمدیرین والرؤساء الذین أعضاء فریق كبار اإلداریین لألمانة العامة، التي تضم موظفو اإلدارة الرئیسیون هم  - ١٤٢
یرفعون تقاریرهم مباشرة إلى األمین العام. ویتمتع كبار المدیرین بسلطة تخطیط وتوجیه ومراقبة أنشطة اإلیكاو ویتحملون 

ات اإلدارة ویضم موظفو اإلدارة الرئیسیون أیضا رئیس المجلس والرؤساء الذین یمكن أن یؤثروا على قرار  المسؤولیة عن ذلك.
 .بعینهم دولة عضوا دون تحدید أشخاص ٣٦یضم المجلس التنفیذي العلیا. و 

والبدالت من قبیل بدل  ،وتسویة مقر العمل ،لموظفي اإلدارة الرئیسیین ما یلي: صافي المرتبات ةر المدفوعو ویشمل مجمل األج - ١٤٣
. وفي التأمین الصحي الجاري ةالتقاعدی اتل في المعاشالعم ابربأ اشتراكاتو  اإلیجار،ٕاعانة التعلیم، و التمثیل وغیره ومنحة 

 .وتشمل االستحقاقات ومجموع األجور السلف المعلقة على االستحقاقات، التي تتكون من سلف منح التعلیم
 اقي) على نفس مستوى ب١٠-٢ما بعد انتهاء الخدمة (المذكرة الحصول على استحقاقات ن یاإلدارة الرئیسییحق لموظفي كما  - ١٤٤

 .، وبالتالي فهي غیر مدرجة في الجدول أعالههاموثوق منوظفین. وهي استحقاقات ال یمكن تحدیدها كمیًا بصورة الم
ة كما أن موظفي اإلدارة الرئیسیین یشاركون كأعضاء عادیین في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحد - ١٤٥

الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم ها الذین ال یشاركون في وما فوق ٢-باستثناء الموظفین من ذوي الرتبة د
األجر في المائة من  ١٥,٨ة. أما المبالغ التي تدفعها اإلیكاو عوضا عن االشتراكات المقدمة إلى الخطة، التي تمثل المتحد

 .، فُتدرج في مجموع األجورالداخل في حساب المعاش التقاعدي

  امالت األطراف المترابطةمع: ٢-٨المالحظة 
ومالم تكن هناك إشارة إلى خالف ذلك في هذه البیانات المالیة الخاصة باإلیرادات من المعامالت غیر التبادلیة بما في ذلك  - ١٤٦

االشتراكات العینیة، فإن جمیع المعامالت التي تجري مع أطراف ثالثة، بما في ذلك منظمات األمم المتحدة تتم بالقیمة العادلة 
  من عالقة عادیة للمورد أو الوكیل بموجب شروط وأحكام تحقیق االستقاللیة.ض

 

عدد 
 األفراد

التعویضات 
وتسویة مقر 

 تحقاقاتاالس العمل

خطتا التقاعد 
والتأمین 
 الصحي

مجموع 
 األجور

السلف المعلقة 
على 

 االستحقاقات
القروض 
 المعلقة

 بآالف الدوالرات الكندیة
 - 68 743 2 554 126 063 2 11 ٢٠١٠موظفو اإلدارة الرئیسیون 
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  : تسویات األرصدة االفتتاحیة (البیانات المعاد احتسابها)٩المالحظة 

 التسویات (المراجعة) ٣١/١٢/٢٠٠٩ 

الرصید االفتتاحي في 
١/١/٢٠١٠   

 (المعاد احتسابه)

 بآالف الدوالرات الكندیة 
    األصول
    ل الجاریةاألصو

 870 215 801 3 069 212  النقدیة ومعادالت النقدیة
 (880 7) 031 13 االشتراكات المقررة المستحقة من الدول المتعاقدة

 
5 151 

 
 778 29 (411 23) 189 53 المستحقات والسلف

 
 990        759 231 المخزونات

  (416) 416 وروبیة للطیران المدنياللجنة األالمستحقات من الهیئات اإلقلیمیة: 
 (084 1) 084 1 المستحقات من الهیئات اإلقلیمیة: اللجنة اإلفریقیة للطیران المدني

 
 

 132 3 (662) 794 3 األخرى
 283 814 (28 893) 254 921 
    

    األصول غیر الجاریة
 117 5 117 5  المستحقة من الدول األعضاء ةاالشتراكات المقرر 

 543 543  المستحقات والسلف
  (145 1) 145 1 الممتلكات والمنشآت والمعدات

 650  650 األصول المشتقة
 

 1 795 4 515 6 310 
 231 261 (378 24) 609 285 مجموع األصول    
    

    الخصوم
    الخصوم الجاریة

  (801) 801 االشتراكات المتلقاة سلفا
 713 33 121 1 592 32  ة الدفع والخصوم المستحقةالحسابات مستحق

 691 4 691 4  استحقاقات الموظفین
 516 2 (003 15) 519 17 مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

 282 161 (410) 692 161 المقبوضات المسبقة
 585 (660 6) 245 7 اإلیرادات المرحلة

  (951 1) 951 1 األخرى

 221 800 (19 013) 202 787 
    

    الخصوم غیر الجاریة
 668 66 668 66  استحقاقات الموظفین

  66 668 66 668 
 455 269 655 47 800 221 مجموع الخصوم    
    صافي األصول    

 (859 24)  (841 73)  982 48 الفائض/(العجز) المتراكم
 635 16 808 1 827 14 االحتیاطیات

 (224 8) (033 72) 809 63 مجموع صافي األصول (العجز المتراكم)

 231 261 (378 24)  609 285 مجموع الخصوم وصافي األصول
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التي أعید احتسابها  ٢٠٠٩وتمثل األرصدة االفتتاحیة البیان المالي لألصول والخصوم وأرصدة الصنادیق المراجعة لسنة  - ١٤٧
تغییرات في السیاسات المحاسبیة وغیرها من التسویات التي جرت مع اعتماد المعاییر إلدراج التسویات التي جرت بسبب 

 .١/١/٢٠١٠المحاسبیة الدولیة للقطاع العام اعتبارا من 
ملیون  ٧٢,٠إن صافي األثر المالي نتیجة اعتماد المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام على األرصد االفتتاحیة بمبلغ  - ١٤٨

ُیطبق أساسا على قطاع األنشطة العادیة. أما تدوین استحقاقات منحة التعلیم،  ١/١/٢٠١٠ألمریكیة في من الدوالرات ا
ملیون من  ٧١,٤والتأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة، واإلجازة السنویة واإلعادة إلى الوطن على أساس االستحقاق بمبلغ 

الذي تسبب في زیادة صافي األصول. وتتعلق التسویات األخرى الدوالرات الكندیة في ذلك التاریخ فیشكل العامل الرئیسي 
 التالیة أیضا باعتماد المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام:

 إعادة تصنیف الرصید النقدي المودع بالنیابة عن إحدى الهیئات اإلقلیمیة؛ -
م االشتراكات المقررة المستحقة إعادة تصنیف االشتركات المقررة طویلة األجل إلى األصول غیر الجاریة، ووخص -

 ووضع حكم خاص بالحساب المشكوك فیه؛
 خفض المبالغ المستحقة مقابل مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات واإلیرادات المؤجلة؛ -
 إعداد مخزونات المطبوعات؛ -
 إعادة تصنیف المستحقات من الهیئات اإلقلیمیة؛ -
هالك القیمة، حیث یندرج تدوینها تحت الحكم االنتقالي للمعیار تلكات مبلغ عنها مسبقا دون إتسویة القیمة الدفتریة لمم -

 ؛١٧المحاسبي 
 فروق الترجمة بین العمالت المعمول بها وعمالت اإلبالغ؛ -
 الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات المدونة المدونة على أساس االستحقاق. استحقاقات مطبوعات -

 عد تاریخ اإلبالغباث : األحد١٠المالحظة 
وقائع  بیانات المالیة أيعلى هذه الاألمین العام لم تحدث یوم توقیع . ٣١/١٢/٢٠١٠ هواإلیكاو  تاریخ اإلبالغ لدى - ١٤٩

المالیة بما یؤثر على هذه  بیاناتوتاریخ اإلذن بإصدار الالعامة أو سلبیة مستحقة بین تاریخ بیان المیزانیة  إیجابیة مادیة
  .بیاناتال

  
  



 

 

  الجداول : الرابعالجزء 
  (غیر مدققة)
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الجدول ألف

األنشطة العادیة حسب الصـندوق
األصـول والخصـوم وصـافي األصــول فــي 2010/12/31 

ــائض (العجز) لعام 2010 ــ ــات والفــ ــ ــرادات والنفقـ ــ واإلیـ
(بــآالف الــدوالرات الكندیـــة)

المیزانیــة 
العادیـة

صندوق 
راس المـــال

الصندوق 
المتجدد

صندوق تكـالیف 
الخدمات اإلداریــة 
والتشــغیلیة

صندوق خطة 
إقلیم إفریقــا 

والمحیـط الهنـدي

الصندوق 
ــــرعي إلدرار  الف
الغــیرادات

أنشطة أمن 
صندوق فرنســاالطــیران

صندوق التسهیل 
ــدولي  المــالي ال
للسـالمة الجویـة

األصول
األصول الجاریة

584 3951 0531 1786 4186 4631 4002 1821 22النقدیة ومعادالت النقدیة

االشـــتراكات المقـــررة المســـتحقة 
613 6   على الدول المتعاقـدة

96 796 3631 7931 1المستحقات والسـلف
987 قــوائم الجـــرد

7 3 39 684 2األصـــول الجاریـــة األخـــرى

33 2721 4003 8641 4188 9646 1561 3951 584

ــة مجموع األصول غـیر الجاری
االشـــتراكات المقـــررة المســـتحقة 

863 3   على الدول المتعاقـدة
521 المستحقات والسـلف

23 622  الممتلكات والمنشـآت والمعـدات
40 18 األصـول غـیر الملموسـة

4 384 639 23 40

584 3951 1561 0046 4189 8871 4003 6391 656 37مجمـوع األصـول

الخصوم
الخصوم الجاریـة

181 4461 0881 7361 851 1المقبوضات المسـبقة
28 514 50 285 936 9الحسابات مستحقة الـدفع والخصـوم المسـتحقة

71 050 3استحقاقات الموظفین
131 584 345 2 األرصـدة المنقولــة بیــن الصــنادیق

343 االیــرادات المؤجلـــة
14 1323 0502 019 501 733 281 4461 181

مجموع الخصـوم غـیر الجاریـة
900 76استحقاقات الموظفین

76 900

181 4461 281 733 501 019 9502 13279 14مجمـوع الخصــوم

صافي األصول
403 (53 )128 2716 3687 8681 1(669 72)639 073 12الفـــوائض (العجز) المتراكمــــة

2 (881 5)451 11االحتیاطات 

403 (51 )128 2716 3687 8681 1(550 78)639 524 23صافي األصول (العجـز المـتراكم)

مجموع الخصـوم وصـافي األصـول
37 656 6391 4003 8871 4189 0046 1561 3951 584

اإلیــرادات
13 االشـتراكات فـي اتفاقـات المشـاریع

483 77االشــــتراكات المقـــــررة
845 14 4 االنشـــطة االخـــرى المـــدرة لالیــــرادات

148 399 1032 5 االشـــتراكات الطوعیـــة األخـــرى
215 7إیـــرادات الرســـوم اإلداریــــة

ـــرى 5 150 267 5 023 7811 7062 859 4اإلیـــرادات األخـ

153 550 1132 10815 252 7818 7062 351 82مجمــوع اإلیــرادات

النفقات
67 171 5211 8645 732 9958 8816 66رواتـب واسـتحقاقات المــوظفین

1 157 3 9 274 اإلمــدادات والمــواد االســتهالكیة وغیرهـــا
62 962 1268 694 67 386 12النفقات التشغیلیة العامة

306 169 421 44 914 3السفر
2 15 7  029 2االجتماعات

ــح والتحــویالت األخــرى 007 1المن
 2 243 10  311 النفقـات األخــرى

77 238 36 89 (415 )(294 )فــرق ســعر الصـــرف

150 7821 1021 52015 0641 9959 676 501 85مجمـوع النفقـات

(997 )768 11 (412 1)(813 )(214 4)639 (151 3)صافي الفائض (العجز) للفــترة

* وافق أمین صندوق التسهیل المالي الـدولي لسـالمة الطـیران وكـذلك مجلـس إدارتـه علـى البیانـات المالیـة لهـذا الصـندوق.
التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسـبب الجـبر.

               منظمة الطـیران المـدني الـدولي
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الجدول ألف
(تابع)

األصـول والخصـوم وصـافي األصــول فــي 2010/12/31 
ــائض (العجز) لعام 2010 ــ ــات والفــ ــ ــرادات والنفقـ ــ واإلیـ

خطة الحوافز المعنی!ة 
بتسویة االش!!تراكات 
التي طال تأخر سدادھا

صندوق تك!الیف 
الخدمات اإلداریة 

والتش!!غیلیة
صنادیق التموی!!ل 

دلیل المفاتیح العام!ةالمشترك
صندوق رواتب 

2010الحذفالمجموعالصنادیق األخرىالموظفین الم!!ؤقتین

األصول
 األصول الجاریة

686 51 686 33551 0361 3971 389 1581 7022 2النقدیة ومعادالت النقدیة

ــتحقة  ــتراكات المقـــررة المسـ االشـ
693 6 693 6   79      على الدول األعضـاء

28  28 28      األرصـدة المنقولــة بیــن الصــنادیق
762 5 762 6475 ( )9 59   المستحقات والسـلف

987  987       المخزونــات
732 2 734 2      األصـــول األخـــرى

  
2 7022 1581 528 4061 0362 00967 888 67 888

ــة مجموع األصول غـیر الجاری
ــتحقة  ــتراكات المقـــررة المسـ االشـ

863 3 863 3         على الدول المتعاقـدة
521  521       المستحقات والسـلف

699  699 54      الممتلكات والمنشـآت والمعـدات
92  92 34      األصـول غـیر الملموسـة

      895 175 5 175

063 73 063 09873 0362 4061 528 1581 7022 2مجمـوع األصـول

الخصوم
الخصوم الجاریـة

664 6 665 576  306   المقبوضات المسـبقة
054 11 054 11911 6 100  10 5 الحسابات مستحقة الـدفع والخصـوم المسـتحقة

121 3 121 3      استحقاقات الموظفین
060 3 060 3       األرصـدة المنقولــة بیــن الصــنادیق

528 1 528 1   528 1  مستحقات الحكومات المتعاقـدة والحكومـات مقدمـة الخـدمات
343  343       االیــرادات المؤجلـــة

 5 101 528 406 6 17625 770 25 770

مجموع الخصـوم غـیر الجاریـة
900 76 900 76      استحقاقات الموظفین

      76 900 76 900

670 102 670 176102 6 406 528 101 5 مجمـوع الخصــوم

األصول الصافیة
ــة (416 35) (416 35)922 0301 1  148 4602 2الفـــوائض (العجز) المتراكمــ

809 8095 5  237 االحتیاطات 

(607 29) (607 29)922 0301 1  148 6972 2صافي األصول (العجز المـتراكم)

063 73 063 09873 0362 4061 528 1581 7022 2مجموع الخصوم وصافي األصــول

اإلیــرادات
278  278   266    االشـتراكات فـي اتفاقـات المشـاریع

ــــررة ــتراكات المقـ 483 77 483 77      االشــ
ــرادات 173 13(938 1)110 26115      االنشـــطة االخـــرى المـــدرة لالیــ

ــتراكات الطوعیـــة األخـــرى 976 5 976 1165 1502 055 1   االشـ
ــة 216 2157 7      إیـــرادات الرســـوم اإلداریــ

460 2(640 8)100 28411 41 2 3 6 4 اإلیـــرادات األخــــرى   

586 106(578 10)163 661117 1543 323 31 6 4 مجمـوع اإلیـرادات

النفقات
417 93(781 2)198 96196 1342 2431 41 525  رواتـب واسـتحقاقات المــوظفین

ــا 444  444       اإلمــدادات والمــواد االســتهالكیة وغیرهـ
381 15(560 7)941 41422 3 60  168  النفقات التشغیلیة العامة

424 4245 3785  22  165 5 السفر
128 1282 742     1 االجتماعات

007 0071 1      المنــح والتحــویالت األخــرى
 (237 )237 237      الرســوم اإلداریــة العامـــة

571  571 1   3 1  النفقـات األخــرى
26  26 91 79 (3 )(87 )100 113 فــرق ســعر الصـــرف

398 118(578 10)976 157128 2164 3231 1(80 )957 119 مجموع النفقات
 

ــترة (812 11) (812 11)(495 )(062 1) 83 (951 )(115 )صافي الفائض (العجز) للف

التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسـبب الجـبر.

(بــآالف الــدوالرات الكندیـــة)

                منظمة الطـیران المـدني الـدولي
                 األنشطة العادیة حسب الصـندوق
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الجدول باء

برنامج الت!دریب 
برنامج الت!دریب الوالیات المتحــدةالمملكة المتحدةاآللیة المعززةالمخصصة

للتوعی!ة
المشاریع 
الوطنی!ة

برامج التدریب 
2010الموحدة

األصول
األصول الحالیة

053 3756 232 520 70 16 039 8004 النقدیة ومعادالت النقدیـة
96  76 20 المستحقات والسلف

7 7 األصــول األخــرى

 8004 067 16 146 520 232 3756 156

156 3756 232 520 146 16 067 8004 مجمـوع األصـول

الخصوم
الخصوم الجاریـة

28  (1 )12 17 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة
 17 12( 1)  28

28  (1 )12 17 مجمـوع الخصــوم

األصول الصافیة

ــة 128 3756 232 521 133 16 050 8004 الفــوائض (العجز) المتراكمــ

128 3756 232 521 133 16 050 8004 صافي األصول (العجز المـتراكم)

156 3756 232 520 146 16 067 8004 مجموع الخصوم وصافي األصــول

اإلیــرادات

ــرادات ــدرة لالیـ االنشــطة االخـــرى المـ
399 1332 463 184 619 1االشــتراكات الطوعیــة األخـــرى

ــرادات األخــــرى 150 1 1    146 2 اإلیـ

550 1342 1 463 185  766 21 مجمـوع اإلیـرادات

النفقات

171 151 185 970 رواتـب واسـتحقاقات المـوظفین
1 1 اإلمــدادات والمــواد االســتهالكیة وغیرهــا

62 62 النفقات التشغیلیة العامة
306 12 16 277 السفر

2 2 االجتماعات
2 2 النفقـات األخــرى

238 11 9 3 10 3 173 29 فـرق ســعر الصــرف

782 391 9 19 195 3 487 291 مجموع النفقات

ــترة 768 94 (8 )444 (11 )(3 )279 (27 )صافي الفائض (العجز) للف

التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسبب الجبر.

األصـول والخصـوم وصـافي األصــول فــي 2010/12/31 

(بآالف الدوالرات الكندیة)

الصنادیق االسـتئمانیة ألمـن الطـیران 

منظمة الطـیران المـدني الـدولي
IV - 3

واإلیـــــرادات والنفقـــــات والفــــــائض (العجز) لعام 2010

األنشطة العادیة
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                                     الـدول المتعاقـدة                    
                      قـــرارا الجمعیـــة العمومیـــة 37-26 و27-37

نصیب 
سنة 2010

ـــتراكات  االشـ
ــنة  المقـــررة لسـ

2010

ــتراكات  االشــ
ــواردة عـــن  الـ

2010

ــید  رصـ
االشـــتركات 
المستحقة عن 

2010

ــید  رصـ
ــتركات  االشـ
المستحقة عن 

السـنوات السـابقة

رصـید الســلف 
المستحقة 

ــندوق رأس  ــ لصـ
المال العامل

ــدة  مجمــــوع األرصــ
المستحقة **

ـــتراكات  االشـ
المدفوعـة مسـبقا

 124  77  46    46 0.06أفغانستان
 4        46  46 0.06ألبانیا

       62  62 0.08الجــــزائر
 82  36  46    46 0.06انـــــدورا
       46  46 0.06أنغــــوال

          
 671  1  624  46    46 0.06أنتیغــا وبـــربودا

 1    1  238  239 0.31األرجنتیـــن
       46  46 0.06أرمینیـــا

       318 1 318 1.711اســــترالیا
       547  547 0.71النمسا

          
       46  46 0.06اذربیجـــان

 46    46    46 0.06جزر البهامـا
 18    18  51  69 0.09البحـــرین
 130  69  62    62 0.08بنغالدیش
 12    12  34  46 0.06بربــــادوس

          
 131  85  46    46 0.06بیــالروس (*)

       616  616 0.80بلجیكا
       46  46 0.06بلیز
       46  46 0.06بنین

 46    46    46 0.06بوتـان
          

 44    44  2  46 0.06بولیفیـا
 90  44  46    46 0.06البوســـنة والهرســـك

       46  46 0.06بوتســـوانا
       686  686 0.89البرازیــــــــل

       46  46 0.06بـروني دار السـالم
          

 34    34  13  46 0.06بلغاریـــا
       46  46 0.06بوركینا فاصو 

 34    34  12  46 0.06بورونـــدي
 147  147    46  46 0.06كمبودیـا

       46  46 0.06الكــامرون
          

 357 1       842 1 842 2.391كندا
         46  46 0.06الــرأس األخضــر

         46  46 0.06جمهوریــة أفریقیـــا الوســـطى
 9        46  46 0.06تشاد

         193  193 0.25شیلي
            

         828 2 828 3.672الصین
         154  154 0.20كولومبیــا

         46  46 0.06جزر القمـر 
         46  46 0.06الكونغـو 

   69  69    46  46 0.06جـزر كـوك
            

 1        46  46 0.06كوســــتاریكا
         46  46 0.06كـوت دیفــوار

 12    12  34  46 0.06كرواتیـــا
 1        54  54 0.07كوبـا

         46  46 0.06قـــبرص
            

         170  170 0.22الجمهوریــة التشــیكیة
   34    34  12  46 0.06جمهوریـــة كوریـــا الشـــعبیة الدیمقراطیـــة
   516  469  46    46 0.06جمهوریـــة الكونغـــو الدیمقراطیـــة (*)

         416  416 0.54الـــدنمارك
   687  640  46    46 0.06جیبوتـي

            
         46  46 0.06الجمهوریــة الدومینیكیـــة

 1        46  46 0.06اكـــوادور
 7        123  123 0.16مصر

         46  46 0.06السـلفادور
         46  46 0.06غینیـا االسـتوائیة

            
   12    12  34  46 0.06اریتریــــــا
 1        46  46 0.06اسـتونیا
   12    12  34  46 0.06اثیوبیـا
   1    1  45  46 0.06فیجي
         362  362 0.47فنلندا

            
         853 3 853 5.003فرنســـا
         46  46 0.06غـابون

   368  322  46    46 0.06غامبیا (*)
   288  288    46  46 0.06جورجیــــا

         279 5 279 6.855المانیا

       منظمة الطیران المدني الـدولي                                               الجـدول جیـم
               البرنامج العـادي

                  االشتراكات المستحقة علـى الـدول المتعاقـدة 
                  االشــتراكات المدفوعــة مســبقا

              في 2010/12/31
                 (بــآالف الـــدوالرات الكندیـــة)

الصندوق العـام
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                                     الـدول المتعاقـدة                    
ــة العمومیـــة 37-26 و27-37                       قـــرارا الجمعیـ

نصیب 
سنة 2010

االشـــتراكات 
المقـــررة لســـنة 

2010

ــتراكات  االشـ
الـــواردة عـــن 

2010

ـــید  رصـ
االشــتركات 
المستحقة عن 

2010

رصــــید 
االشــتركات 
المستحقة عن 

السنوات السـابقة

رصــــید 
االشـــتراكات 
المستحقة 

ـــــندوق رأس  لصـ

ــــدة  مجمــــوع األرصـ
المستحقة **

االشـــتراكات 
المدفوعـة مسـبقا

         46  46 0.06غانا
         339  339 0.44الیونـان

   327  280  46    46 0.06غرینـــادا (*)
         46  46 0.06غواتیمــاال 

   146  146    46  46 0.06غینیا
            

         46  46 0.06غینیا - بیساو 
         46  46 0.06غیانا

         46  46 0.06هایتي
         46  46 0.06هنـــــدوراس

ـا ــ  183        146  146 0.19هنغاری
            

         46  46 0.06ایسلندا
         424  424 0.55الهند

   56    56  160  216 0.28اندونیسـیا
   151  5  146    146 0.19جمهوریــة ایـــران االســـالمیة

   912  912    46  46 0.06العــــراق
            

ــدا          385  385 0.50ایرلنـ
 5        347  347 0.45اســـــرائیل

   713    713  054 2 766 3.592ایطالیا
         46  46 0.06جامایكا
         055 9 055 11.759الیابان

            
         46  46 0.06األردن

ـــتان    22    22  24  46 0.06كازاخسـ
   90  43  46    46 0.06كینیا

ــاتي    135  89  46    46 0.06كیریبـ
   36    36  103  139 0.18الكویـت

            
ــتان  ــــ    126  126    46  46 0.06قیرغیزسـ

ــعبیة    34    34  12  46 0.06جمهوریــة الو الدیمقراطیـــة الشـ
         46  46 0.06التفیا
         46  46 0.06لبنان

   44    44  3  46 0.06لیسـوتو
            

ـا ــ    201  201    46  46 0.06لیبیری
   1    1  46  46 0.06الجماهیریــة العربیــة اللیبیــة

ـا  1        46  46 0.06لیتوانیـ
ـــمبورج    71    71  206  277 0.36لكســ

         46  46 0.06مدغشقر
            

   371  324  46    46 0.06مـــالوي (*)
ـا          424  424 0.55مالیزیــ
   46    46    46 0.06ملدیف

         46  46 0.06مالي
   34    34  12  46 0.06مالطة

            
   240  194  46    46 0.06جــزر مارشـــال

ــا           46  46 0.06موریتانیــ
         46  46 0.06موریشـــــیوس

         256 1 256 1.631المكسیك
ــدة ـا الموحــ ـــ ــات میكرونیزی    138  92  46    46 0.06والیـ

            
         46  46 0.06مونـاكو
   34    34  12  46 0.06منغولیـا

   135  89  46    46 0.06الجبـل األسـود 
         62  62 0.08المغـــرب

ــــق    31    31  15  46 0.06موزامبیـ
            

   1    1  46  46 0.06میانمار
   46    46    46 0.06نامیبیا
   530  483  46    46 0.06نــاورو
   50  3  46    46 0.06نیبـال

         464 1 464 1.901هولنـدا
            

         277  277 0.36نیوزیلنــــدا
ـــــاراغوا          46  46 0.06نیكـ

         46  46 0.06النیجر
ـا ــ          46  46 0.06نیجیری
         424  424 0.55الــنرویج

            
   63    63  22  85 0.11عمان

   50    50  73  123 0.16باكستان
   266  220  46    46 0.06باالو
   18    18  29  46 0.06بنما

   46    46    46 0.06بابوا غینیـا الجدیـدة

            البرنـامج العــادي                                                                 (تابع)      
                االشـتراكات المسـتحقة علـى الــدول المتعاقــدة 

ــبقا ــتراكات المدفوعـــة مسـ               االشـ
             في 2010/12/31

       منظمة الطیران المدني الـدولي                                             الجـدول جیـم

ــة)                  (بــآالف الــدوالرات الكندیـ
الصـندوق العـام
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                                     الـدول المتعاقـدة                    
ــة العمومیـــة 37- 26 و37- 27                       قــرارا الجمعیـ

نصیب 
سنة 2010

االشـــتراكات 
المقــررة لســـنة 

2010

االشـــتراكات 
الــواردة عــن 

2010

ــید  رصـ
االشــتركات 
المستحقة عن 

2010

رصـــید 
االشــتركات 
المستحقة عن 

السنوات السابقة

رصـید السـلف 
المستحقة 

ـــندوق رأس  لصــ
المال العامل

ــوع األرصــــدة  مجمـ
المستحقة ** 

االشـــتراكات 
المدفوعة مسبقا

ــاراغواي    34    34  12  46 0.06بــــ
 5        77  77 0.10بـیرو

 5        131  131 0.17الفلبین
 174        316  316 0.41بولنـدا

         347  347 0.45البرتغــــال
            

   137    137  48  185 0.24قطر
ـا ـــ ــــة كوری          826 1 826 2.371جمهوری

ــدوفا    102  102    46  46 0.06جمهوریـــة مولـ
         62  62 0.08رومانیــا

                     609  609 0.79االتحـاد الروسـي
ــدا (*)    50  4  46    46 0.06روانـ

   209  163  46    46 0.06سانت كیتس ونیفیـس
   17    17  29  46 0.06سانت لوشـیا

   52  6  46    46 0.06سـانت فنســنت وغرینــادین
                     46  46 0.06ســاموا

         46  46 0.06سـان مــارینو
   622  576  46    46 0.06سـاو تومــي وبرنســیبي (*)
         532  532 0.69المملكـة العربیـة الســعودیة

 23        46  46 0.06السـنغال
               34    34  12  46 0.06صــربیا والجبــل األســـود

         46  46 0.06سیشـیل 
   219  219    46  46 0.06ســـــیرالیون
         925  925 1.20ســـــنغافورة
         46  46 0.06سـلوفاكیا
                     54  54 0.07سـلوفینیا

   93  79  14  32  46 0.06جزر سـلیمان (*)
   740  1  693  46    46 0.06الصــومال

   89    89  257  347 0.45جنــوب أفریقیــا
         772 1 772 2.301اسبانیا

ـا                      62  62 0.08سـري النكـ
   126  80  46    46 0.06السـودان

   329  283  46    46 0.06ســــورینام (*)
   12    12  34  46 0.06ســـــوازیلند

         578  578 0.75السـوید
ــرا                      747  747 0.97سویســـ

ـــوریة ــــة السـ    95  49  46    46 0.06الجمهوریـــة العربی
   5    5  41  46 0.06طاجكستان

 1        416  416 0.54تایلند
 501  501 جمهوریــة یوغوســالفیا االتحادیــة االشــتراكیة الســـابقة 

         46  46 0.06جمهوریــة مقــدونیا الیوغوســالفیة الســابقة 

   135  89  46    46 0.06تیمـور - لیشتي 
         46  46 0.06توغــو
   12    12  34  46 0.06تونغـا

         46  46 0.06ترینیــداد وتوبـــاغو
         46  46 0.06تـونس

ـــا          331  331 0.43تركی
   12    12  34  46 0.06تركمانســـتان

         46  46 0.06أوغنــدا
ـا ــــ          46  46 0.06أوكرانی

         678  678 0.88االمــارات العربیــة المتحـــدة

         423 4 423 5.744المملكة المتحدة
ـا المتحـــدة  2        46  46 0.06جمهوریــة تنزانیــ

ــة    1    1  265 19 265 25.0019الوالیــات المتحــدة األمریكیـ
ــــواي    12    12  34  46 0.06أوروغــ
 1        46  46 0.06أوزبكســــتان

   6    6  40  46 0.06فــانواتو
 4        116  116 0.15فــنزویال

   51    51  18  69 0.09فیتنام
         46  46 0.06الیمن
ـا    82  35  46    46 0.06زامبیـــ

ــابوي    64  18  46    46 0.06زمبــــ

 784 1 614 12 2  973 8 639 3 422 73 061 100.0077    ** المجمــــوع

مالحظة 1: المبلـغ المسـتحق علـى جمهوریـة یوغوسـالفیا االتحادیـة االشــتراكیة الســابقة مــازال قیــد التأكیــد.
* الدول التي لم تـف فـي 2009/12/31 بالتزاماتهـا المنصـوص علیهـا فـي اتفاقاتهـا.

** قد ال تتمخض الكسور عن المجـامیع الفعلیـة بسـبب التقریـب.

منظمة الطیران المدني الـدولي                                             الجـدول جیـم 
               البرنـامج العــادي                                                                 (تابع)       

الصندوق العـام

                  االشـتراكات المسـتحقة علـى الــدول المتعاقــدة 
ــبقا ــة مسـ                   االشـــتراكات المدفوعـ

              في 2010/12/31
                 (بــآالف الـــدوالرات الكندیـــة)
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الجدول دال                منظمة الطـیران المـدني الـدولي

صنادیقالصنادیق االئتمانیةبرنـامج
المجمــوعخدمة مشتریاتواتفاقـاتاألمم المتحدة
2010الطـیران المـدنيالخدمات االداریةاالنمائي

األصول
األصول الجاریة

229 645159 50518 143(921 2)النقدیة ومعادالت النقدیة
032 0323 3األرصـدة المنقولــة بیــن الصــنادیق

817 1706 7931 8542 2المستحقات والسـلف
228 153 75 المتنوعــات

306 816169 45119 039146 3مجمـوع األصـول

الخصوم

الخصوم الجاریـة
692 583156 39419 716135 1المقبوضات المسـبقة

235 23311 566 4359 1الحسابات مستحقة الـدفع والخصـوم المسـتحقة
491 4911 1استحقاقات الموظفین

418 816169 45119 151146 3مجمـوع الخصــوم

األصول الصافیة
(112 )(112 )االحتیاطات 

(112 )(112 )األصول الصافیة (العجـز المـتراكم)
306 816169 45119 039146 3مجموع الخصـوم وصـافي األصـول

  

اإلیــرادات
136 457123 30513 375104 5االشـتراكات فـي اتفاقـات المشـاریع

ــرادات األخــــرى 338 1061 232 1اإلیـ

474 563124 53613 375105 5مجمــوع االیــرادات

النفقات
942 19243 839 91140 2رواتـب واسـتحقاقات المــوظفین

ــا 352 96067 95912 43252 1اإلمــدادات والمــواد االســتهالكیة وغیرهـ

717 221 445 2501 النفقات التشغیلیة العامة

516 212 319 1772 السفر

173 1051 681 التــدریب

ــة 247 2977 417 5326 الرســوم اإلداریــة العامـ
191 2 182 7 النفقـات األخــرى

336 69 271 (3 )فــرق ســعر الصـــرف

474 563124 53613 375105 5مجمـوع النفقـات

صافي الفائض (العجز) للفــترة

IV - 7

ـــائض (العجز) لعام 2010 ــ ــــرادات والنفقـــــات والفـ واالیـ
ــة) (بــآالف الــدوالرات الكندیـ

واألصــول والخصــوم وصــافي األصــول فــي 2010/12/31
أنشـطة مشـاریع التعـاون الفـني حسـب مجموعـة الصــنادیق
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منظمة الطـیران المـدني الــدولي
الجدول هاء               أنشطة مشـاریع التعـاون الفـني 

الصـنادیق االئتمانیـة واتفاقـات الخـدمات االداریــة
جـــدول االیـــرادات والنفقــــات والســــلف

عن الفـترة المنتهیـة فـي 2010/12/31 
ـــة) ـــدوالرات األمریكیـ (بـــآالف ال

رصید المتحصالت
الرصیدكسب/خسارة المحـّولالفوائــدالمسبق

ــــوع ــراداتفين ـــ فيغیر محققةردبینالنفقات العامةتكالیفواالیـ
ــروعاألخـــرىالمساهماتالتسویة2010/1/1الصــندوقالصــندوق ــ ــةالمشـ 2010/12/31'فـي سـعر الصـرفالمساهماتالصـنادیقاإلداریـ

MSA 6 545 1 821  29 5 047  447  600(  20) 3 481أفغانستان 
ــدورا  ـــ MSA  1  0  0أن
MSA  28  0  28أنغــــوال

MSA 14 547 14 711  150 18 834  908(  74)(  150)(  232) 9 210األرجنتیـــن 
TF  0  0أذربیجان

TF  24  0  19  2  0  3جزر البهامـا 
TF  17  0  0  16بنغالدیش
ــــادوس TF  49  0  3  0  46برب

MSA  2  0  2بوتـان
MSA 1 283(  500) 3 393  1 2 524  216(  169)(  5)  0 1 264بولیفیـا
TF  12  0  296  27(  311)بولیفیـا

TFالبوســـنة والهرســـك
TF  461  1  283  28  0  150بوتســـوانا
ــــل  ــ MSA 4 932  404 2 228  81  96 3 124البرازیـ
MSA  1  1كمبودیـا 

MSA  80  0  1  0  0  79الكامیرون
ــر MSA  62  648  1  2  0  35  743الــرأس األخضـ

MSA  30  1  95  9  0(  73)تشاد
TF  38  0  0  37الصـین

MSA(  2)  101  5  85  4  6  22كولومبیــا 
MSA  9  0  9جزر القمر

MSA 1 473  2  80  32(  0) 1 363كوســتا ریكــا 
TF  4  0  4كوســتا ریكــا 

TF  0  0كوبـا 
ـــبرص  MSA  15  0  15قـ
ـــبرص  TF(  0)  0قـ

MSA  35  0  35الجمهوریــة التشــیكیة 
TF  3  0  3كـوت دیفـوار

ــة  ــو الدیمقراطیـ MSA  11  0  27  3  0(  18)جمهوریـــة الكونغـ
MSA  836  1  0  0  102(  674)  265جیبوتي

ــة MSA  254  91  1  111  9(  18)(  2)  206الجمهوریــة الدومینیكیـ
TF  0  0  0تیمــور الشــرقیة

ــوادور TF  1(  0)(  0)  1اكـ
MSA  83  50(  0)  25  3  0  106مصـر 

TF  0  0  0السـلفادور
MSA(  0) 1 834  2  405  41  0 1 391غینیا االستوائیة

MSA  15  0  13  1  0  1أثیوبیا
MSA  26  0  26فیجي 
TF  1  0  0فیجي 
MSA  3  0  3فنلندا 

MSA  756  1  520  52(  29)  156الغـابون
MSA  1  0  1غانا

MSA  106  767  8  743  82  0  56الیونـان 
MSA 2 695  3 1 277  84(  1) 1 336غواتیمــاال 

TF  7  0  0  7غیانا
MSA(  0)  0  0  0  0(  1)هایتي
TF  64  0  8  1  0  55هایتي

TF  276  0  1  1  275ما بین األقالیم 
MSA  27  1  23  2  0  2ایسلندا

MSA 3 532  28  6 1 100  92  0 2 375الهند
MSA 3 208 3 122  6 1 249  125(  0) 4 961اندونیسـیا

ـــراق MSA  43  0  0  43العـ
ـــراق TF  39  0  39العـ
TF  6  0  6جامیكا
TF  1  1األردن

ــعبیة  MSA(  2)(  2)جمهوریــة الو الدیمقراطیـــة الشـ
TF  11  0  3  0  8التفیا
MSA  787  1  106  11  400  0 1 072لبنان 

TF  130  0  0  130لیسـوتو 
ـــا MSA  8  0  8لیبیری

MSA  51  0  18  2  0  31الجماهیریــة العربیــة اللیبیــة 
TF  1  0  1الجماهیریــة العربیــة اللیبیــة 

TF  0  0  0لیتوانیــا
MSA  242  0  175  17  0  50منطقة ماكـاو االداریـة الخاصـة التابعـة للصـین

(1) على أساس نقدي

ــــرادات النفقاتاالی
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الجدول هاء                  أنشطة مشـاریع التعـاون الفـني 
(تـابع)                 الصـنادیق االئتمانیـة واتفاقـات الخـدمات االداریــة

ــات والســــلف ــرادات والنفقــ ــدول االیـ جـ
عن الفـترة المنتهیـة فـي 2010/12/31 

ــة) ــدوالرات األمریكیــ (بـــآالف الـ
رصید المتحصالت

الرصیدكسب/خسارة المحـّولالفوائــدالمسبق
فيغیر محققةردبینالنفقات العامةتكالیفواالیــــــراداتفينــــوع

2010/12/31'فـي سـعر الصـرفالمساهماتالصـنادیقاإلداریـــةالمشـــــروعاألخـــرىالمساهماتالتسویة2010/1/1الصــندوقالصــندوق

MSA  6  0  0  0  0  6موریشیوس
MSA  37  62  0  60  3  0  36المكسیك
TF  80  0  0  0  79المكسیك 
TF  70  0  0  70المغــرب 
MSA  63  0  0  63موزمبیــــق

MSA  644 3 468(  9)  923  87  115 3 208نامیبیا
TF(  3)(  3)نــاورو
MSA  8  303  0  151  15  0  146نیبال

ــاراغوا ــ MSA  36  0  23  2(  0)  11نیكــ
ــا  MSA  543 1 061  2  264  35(  40)  0 1 267نیجیریـ
ــا  TF  9  0  0  9نیجیریـ

MSA  15  0  0  15عمان
TF  368  610  1  497  47  0  435عمان

MSA  55  0  0  0  55باكستان
MSA 12 892  939  11 10 146  159  0 3 537بنما 
TF 17 824 26 308  46 5 738  815(  50)(  115)  0 37 459بنما 

MSA  40  0  2  1(  32)  0  5باراغواي
MSA 19 311 28 808  38 23 906 1 076(  100)(  13)  0 23 061بـیرو 
MSA  39  0  39الفلبین
TF 3 037  774(  3) 1 983  253  2 1 573الفلبین

TF(  1)(  1)البرتغـــال
MSA  9  73(  0)  36  4  0  42قطر

MSA 4 158  0  944  27 1 714  132( 1 030)(  64) 2 190صـندوق اقلیمـي ألفریقیــا
TF  2  0  1صـندوق اقلیمـي ألفریقیــا

MSA  266  684  5  348  11  154(  24)(  25)  701صندوق اقلیمي آلسـیا
TF 1 905 1 522  7 1 543  201(  4) 1 684صندوق اقلیمي آلسـیا

MSA  94  0  0  0  0  94صـندوق اقلیمـي ألوروبــا
TF  35  50  0  63  6  0  16صـندوق اقلیمـي ألوروبــا

ــا والشـــرق األوســـط  MSA  319  976  1  536  54  0  706صــندوق ألوروبـ
MSA  66  376  0  300  11  3  0  135مصـندوق اقلیمـي ألمریكـا الالتینیـة
TF 2 673(  231) 1 455  11 2 317  142  92(  30) 1 511صـندوق اقلیمـي ألمریكـا الالتینیـة

ــا  ــة كوریــ MSA  46  23  0  0  68جمهوریــ
MSA  35  0  35رومانیــا

MSA  2  0  0  0  0  2االتحاد الروسـي 
ــدا  MSA  14  27(  0)  21  2  0  19روانـ

MSA 1 826 10 667  305 8 031  464(  320)  1 3 985المملكـة العربیـة الســعودیة 
MSA  102  0  23  2  0  78سیشل 

ــنغافورة  ــ MSA  43  88  0  6  1  0  124ســ
ــنغافورة ــ TF  4  223  0  101  10  115ســ
TF 10 825 5 513  15  0  0( 6 000) 10 352الصــومال

MSA  207  0  0  0  206جنـوب أفریقیــا 
MSA  213  0  11  1(  0)  201ســري النكــا
TF  9  0  0  9ســري النكــا

MSA  38  794  1  278  28  0  528السـودان
ــوریة  ــة الســ ــ MSA  174  0  14  2  0  158الجمهوریـــة العربی

MSA  167  486  1  31  17  0  606تایلند 
TF  7  25  0  0  31تایلند 

ــاغو TF  8  0  0  8ترینیــداد وتوبـ
MSA  3  3ادارة األمـم المتحـدة لحفــظ الســالم
MSA  487  0(  6)(  1)(  494)بعثة األمم المتحدة فـي كوسـوفو 

MSA  52  0  1  0  0  51اوغنــدا
ــدة ــا المتحـ MSA(  6)  0(  0)(  5)جمهوریـــة تنزانیـ

ـــــواي MSA 8 543 1 139  455  46  15(  587) 8 609أوروغـ
ـــــواي TF  5  5أوروغـ

MSA(  872) 1 018  1  101  235  0(  189)فــنزویال 
MSA  7  0  7فیتنام
TF  14  0  14فیتنام
MSA  51  0  17  2  32الیمن

LS  353  447  7  574  47  276(  164)  1  298عقود المبالغ االجمالیة

343 135 (772  )(671 7 )(124  )200 6 506 95 234 2 024 123 (731  )089 121 المجمــوع
(1) على أساس نقدي

قد ال تتمخض الكسور عن المجامیع الفعلیـة بسـبب التقریـب.

ــرادات النفقاتاالیــ

  منظمة الطـیران المـدني الــدولي
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الجـدول واو

صــندوق خدمــة مشــتریات الطــیران المــدني
جـــدول االیـــرادات والنفقــــات والســــلف

عـن الفـترة المنتهیـة فــي 2010/12/31
ــة) ــآالف الـــدوالرات األمریكیــ (بـ

الرصیدكسب/خسارة المحـّولالفوائــدالرصید
ــراداتفي ــ فيغیر محققةردبینالنفقات العامةتكالیفواالیــ

ــتراكاتالتسویة2010/12/31'الصــندوق ــروعاألخـــرىاالشــ ــ ــةالمشـ ــتراكاتالصـنادیقاإلداریـ 2010/12/31'فـي سـعر الصـرفاالشــ

175 1 1  (600  )27  297  2  095 2 أفغانسـتان

(0  )0  0  0  0  (0  )الجیریا
(16  )(0  )3  2  (11  )أنغوال

(10  )0  1  9  0  باھاماس
247  0  246  بنغالدیش

5  0  5  بولیفیا
ــل ــ ـــ ــ البرازیـ

38  0  0  38  كندا
ـــر ــرأس األخضـ 31  1  8  0  39  الــ

340 7 (13  )49  875  116  161 8 كوستا ریكا
3  0  1  25  0  3  26  كوبـا

ــة ــ ــعبیة الدیمقراطیـ ــ ــا الشـ ــ ــة كوریـ ــ 6  0  6  جمهوری

(2  )(2  )مصر
564 1 0  7  605 2 4  171 4 اثیوبیــا

29  0  22  22  0  70  3  فیجي
43  0  43  غینیا
23  0  0  24  الھند
902 3 0  (400  )(0  )497 3 10  789 7 لبنان

73  0  16  43  1  131  لیســوتو

ــة ـــ ــة اللیبی ـــة العربیــ 62  1  1  0  64  الجماهیریـ

(4  )(4  )لیتوانیا
86  0  0  274  0  360  منطقة ماكاو االداریة الخاصة التابعة للصین

20  0  0  20  موزامبیق
570  0  3  1  573  میانمار

ــا 74  0  (0  )6  0  7  73  نیجیریـ

721  0  25  4  0  750  (0  )عمان
35  0  45  846 4 0  60  867 4 باكستان

(0  )(0  )بابوا غینیا الجدیدة
493 2 0  81  20  3  578 2 14  الفلبین

2  0  0  0  0  2  جمھوریة مولدوفا
33  2  16  0  50  االتحاد الروسي

3  0  4  رواندا
(58  )(85  )4  198  33  196  سیشل

ـــودان 98  0  0  98  السـ

ـــورینام 6  0  0  6  ســ

ـــوریة ـــ ــة السـ ـــ ــة العربیـ ــ 796  (13  )1  808  الجمهوریــ

ــاغو ـــداد وتوبـ 169  6  0  0  163  ترینی

0  (0  )(29  )0  30  بعثة األمم المتحدة في كوسttوفو
ــواي ــ ــ ـــ 7  (55  )0  62  أوروغـ

17  0  17  الیمــن

583 19 (104  )(29  )(055 1 )287  750 12 175  468 3 166 30 المجموع   
(1) على أساس نقدي

قد ال تتمخض الكسور عن المجـامیع الفعلیـة بسـبب التقریـب.

ـــرادات النفقاتاالیـ

منظمة الطـیران المـدني الـدولي

أنشـطة مشـاریع التعـاون الفـني 



 

 

  منظمة الطیران المدني الدولي

الجزء الخامس: تقریر مراجع الحسابات الخارجي إلى الجمعیة العمومیة عن عملیة مراجعة البیانات المالیة 
  ٢٠١٠بر كانون األول/دیسم ٣١لمنظمة الطیران المدني الدولي للفترة المالیة المنتهیة في 
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یقــدم هــذا التقریــر كشــفا یتنــاول مختلــف عملیــات التــدقیق التــي تــم االضــطالع بهــا مــن قبــل مراجــع الحســابات الخــارجي ألنشــطة 
نیسـان/أبریل  ٢٦. وهو یستند إلى التقریر األولي المرسـل إلـى االیكـاو فـي ٢٠١٠وحسابات وٕادارة االیكاو في أثناء السنة المالیة 

فــي ضــوء تعلیقــات االیكــاو ومســودة خطــة إجــراءات األمانــة التنفیذیــة، ردا علــى كــل التوصــیات األولیــة، التــي  ، والمعــدَّل٢٠١١
  .٢٠١١أیار/مایو  ٦أرسلت إلى مراجع الحسابات الخارجي في 

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

عملیـة تـدقیق فـي الموقـع فـي المقــر  ١٩قـام مراجـع الحسـابات الخـارجي بــ ، ٢٠٠٨١أیلول/سـبتمبر  ٢٨منـذ تعیینـه فـي   -١
إلــى األمــین العــام، وهــذا  ٢كتابــا إداریــا ١١تقریــرا محــددا إلــى المجلــس، و ١١والمكاتــب اإلقلیمیــة، وتــم بنتیجتهــا تقــدیم 

  التقریر السنوي الذي تم أعدَّه للمجلس.
لعملیات تدقیق الحسابات. ویبین أن هذا التقریر المقدَّم إلى المجلس یغطي ویقدِّم الجدول المدرج أدناه التسلسل الزمني   -٢

  :٢٠١١ومطلع  ٢٠١٠سبع عملیات تدقیق جرى القیام بها في عام 
  : األعمال التي قام بها مراجع الحسابات الخارجي منذ بدایة والیته١الجدول رقم 

 كتاب إداري  تقریر إلى المجلس  الموضوع
  ریخ النظر فیهتا تاریخ التقدیم

اإلجراءات التي أدت إلى مجيء السیدین جون رینو وفیلیسیان سوكا 
 إلى االیكاو

 ٢٤/٩/٢٠٠٨ ٢٠٠٨أیلول/سبتمبر 

 ال یوجد

 ٢٠٠٨تشرین األول/أكتوبر  مكتب باریس 

٢٦/٦/٢٠٠٩ 
 ٢٠٠٨تشرین الثاني/نوفمبر  مكتب داكار 

 ٢٠٠٩رایر شباط/فب نفقات سفر موظفین دولیین في االیكاو 
 ٢٠٠٩حزیران/یونیو  ٢٠٠٨المصادقة على حسابات 

 مكتب لیما 
 مكتب بانكوك  ٦/١١/٢٠٠٩ ٢٠٠٩تشرین األول/أكتوبر 

 إدارة التعاون الفني 
 ٣١/٥/٢٠١٠ ٢٠٠٩أیار/مایو  تعیین موظفین دولیین في االیكاو 

 ٢٠١٠أیار/مایو 
 ٢٠١٠أیار/مایو  ٢٠٠٩المصادقة على البیانات المالیة لعام 

 ٢٨/٦/٢٠١١ تقریر سنوي مكتب مكسیكو 
 ٢٠١٠تموز/یولیو 

 ٢٠١٠أیلول/سبتمبر  مكتب القاهرة 
تطبیق القواعد المتوافق مع المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام 

)IPSAS(  - -  تشرین الثاني/نوفمبر
٢٠١٠ 

 ١٦/٣/٢٠١١ ٢٠١٠كانون األول/دیسمبر  (ACIP)ط الهندي برنامج التنفیذ الشامل إلقلیم أفریقیا والمحی
كانون األول/دیسمبر 

٢٠١٠ 
  مكتب نیروبي 

  ٢٨/٦/٢٠١١ تقریر سنوي 

 ٢٠١١آذار/مارس 
 ٢٠١١أیار/مایو  فریق خبراء لتدقیق حسابات عشرة مشاریع تعاون فني

 ال یوجد الموارد البشریة
 ٢٠١١أیار/مایو  تكنولوجیا المعلومات 

 ٢٠١١أیار/مایو  ٢٠١٠المصادقة على البیانات المالیة لعام 

                                                           
  . ٢٠١٣-٢٠١١للفترة الثالثیة  ٢٠١٠رین األول/أكتوبر تش ٧في  الوالیةتم تجدید   ١
 (AGEA)شــاري المعنــي بــالتقییم والتــدقیق تاســتجابة لطلــب الفریــق االس ٢٠١٠تــم االتفــاق بــأن ترســل الكتــب اإلداریــة إلــى األمــین العــام اعتبــارا مــن عــام   ٢

  مباشرة ضمن اإلدارات. أن تتم معالجتهاتوصیات التي یمكن المجلس وال التي تحتاج لقرارات منبغرض التعامل بصورة مستقلة مع التوصیات 
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  موجز المالحظات الرئیسیة  ٢-١
  ُتلخص المالحظات والتوصیات الرئیسیة في هذا التقریر على النحو التالي:

لیهــا : یبــین تحلیــل بیــان لمیزانیــة االیكــاو المصــادق ع٢٠١٠كــانون األول/دیســمبر  ٣١الوضــع المــالي لالیكــاو بنهایــة   -٣
)، وبالنســبة ألنشــطة ٢٠١٣علـى أنــه، فــي آخـر فتــرة الــثالث سـنوات الحالیــة ( ٢٠١٠كــانون األول/دیســمبر  ٣١بنهایـة 

المیزانیة العادیة، سوف تتجاوز االلتزامات المبینة كخصوم الموارد المتاحة المبینة كأصـول قصـیرة األجـل بعـدة مالیـین 
. فإعـداد التوقعـات ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١رد المیزانیة للسـنوات المالیـة من الدوالرات الكندیة: سُیغطى الفارق من موا

النقدیة لفترة ثالث سـنوات یجعـل مـن األسـهل توقـع العوائـق المالیـة بالنسـبة للمنظمـة ومـن شـأنه أن یسـاعد اإلدارة علـى 
  ب االقتضاء.صنع القرارات، بوجه خاص في مجاالت الموارد البشریة، واسترداد الدیون، وٕانشاء أماكن عمل حس

: بــالنظر للظــروف التــي تقــرر فــي ظلهــا تخصــیص المــوارد بــین االیكــاو ٢٠١٣-٢٠١١تــوازن میزانیــة الفتــرة الثالثیــة   -٤
 ٢٠١٣-٢٠١١والبـــرامج اإللزامیـــة المخصصـــة للخـــدمات، لـــیس مـــن المؤكـــد أن المـــوارد المـــوفرة لفتـــرة الـــثالث ســـنوات 

ومــوارد صــندوق تكــالیف الخــدمات اإلداریــة  (ARGF) درار االیــرادات(االشــتراكات المقــررة للــدول، والصــندوق الفرعــي إل
برنامجــا المنصــوص  ٢٧والتشــغیلیة، والمســاهمات الطوعیــة المقــدرة) ســوف تمــول بالكامــل، بمســتویات إنتاجیــة ثابتــة الـــ 

إال إنــه ال توجــد فــي  علیهــا فــي المیزانیــة. وحــده التحســین الهــام فــي االنتاجیــة یمكِّــن مــن تنفیــذ میزانیــة الفتــرة الثالثیــة.
االیكاو حالیـا أداة لقیـاس اإلنتاجیـة. ومـن دون إنتاجیـة أكبـر، یمكـن فقـط تعـدیل االلتزامـات عملیـا بتقلـیص و/أو توسـیع 

  نطاق البرامج المقررة على مدى الفترة الثالثیة. 
غیــر تلــك المتأتیــة مــن  : یجــري حالیــا تمویــل مــا یقــارب مــن خمســي عقــود مــوظفي االیكــاو مــن مــواردالمــوارد البشــریة  -٥

االشــتراكات المقــررة للــدول األعضــاء. وكجــزء مــن النمــو المرتقــب لألنشــطة الممولــة مــن المســاهمات الطوعیــة (الهــدف 
)، سیكون من المناسب توفیر مساهمة تؤخذ مـن الصـنادیق المقابلـة ١٩٢الذي أعید التذكیر به في أثناء دورة المجلس 

(یغطــي هــذا الصــندوق تكــالیف المزایــا التــي  (Revolving Fund) الصــندوق المتجــددالــى المیزانیــة العادیــة فــي نطــاق 
  یتلقاها العاملون وتمویلهم) بحیث یتم تمویل تكالیف المزایا التي تنتج عن هذه األنشطة.

ضـــمنیا تخفیضـــًا فـــي وحـــدة تكلفـــة عقـــود  ٢٠١٣-٢٠١١وتفتــرض الوثـــائق التـــي تســـتند إلیهـــا میزانیـــة الفتـــرة الثالثیــة  -
وظفي االیكــاو وزیــادة متزامنــة فــي نســبة المــوظفین المتخصصــین إلــى مــوظفي الخــدمات العامــة. ویــدل هــذا التنــاقض مــ

  الظاهر على أن بعض عروض بیانات المیزانیة یمكن تحسینها. 
  : الحظ مراجع الحسابات الخارجي، بالنسبة إلى تكنولوجیا المعلومات ما یلي: تكنولوجیا المعلومات  -٦

ك حتـــى اآلن رأي ثابــت بالنســـبة للتــوازن الــذي ینبغـــي تحقیقــه بـــین الوظــائف التــي تتطلـــب كفــاءات ضـــمن لــیس هنــا -
المنظمة والوظائف التي یمكن ایكالها إلى مصادر خارجیة دون خطر أو حتى التي من المرغوب فیه واألجدى ایكالها 

دمات الــدعم األساســیة (الخدمــة إلــى مصــادر خارجیــة. وهــذه بوجــه خــاص هــي حالــة كــل مــا یتعلــق بأســاس وظیفــة خــ
المكتبیــة). ومــن شــأن عملیــة تــدقیق خارجیــة متخصصــة لوظیفــة دعــم المســتخدمین (الخدمــة المكتبیــة)، تشــمل تحلیــل 
التكالیف مقابل المنافع، أن توفر فهما أفضل لنوعیة الخدمة المقدمة إلى المستخدمین، وتبـین احتیاجـاتهم وتحـدد توازنـا 

  خلیة والخدمات المستعان بها من الخارج.أفضل بین الوظائف الدا
ومـن وجهـة نظـر عامـة أكثـر، فـإن تكنولوجیـا المعلومـات متوزعـة حالیـا فـي االیكـاو علـى الـرغم مـن تعزیـز دور قســم  -

تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت مــؤخرا. وفــي الوقــت الــذي یعطــي هــذا األمــر خــدمات المســتخدمین قــدرا معینــا مــن 
ي فــي ذات الوقـت علـى مســاوئ الـنقص فـي االتســاق بـین اإلجـراءات المتخــذة، واالفتقـار إلـى وجــود المرونـة، فإنـه ینطـو 

رصد متكامل لتكنولوجیا االتصاالت على صعید االیكاو. ویوصي مراجع الحسابات الخارجي المجلـس بـأن یطلـب مـن 
مات تحدد أولویـات جمیـع مشـاریع األمین العام، وأن یوافق على مسودة مخطط رئیسي متوسط األجل لتكنولوجیا المعلو 
  تكنولوجیا االتصاالت في االیكاو، الى جانب إجراء تقییم مالي وتسلسل زمني للتنفیذ.
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  :المكاتب اإلقلیمیة  -٧
هناك نهجان مـن شـأنهما أن یؤدیـا الـى إجـراء تقیـیم أفضـل للتـوازن بـین المـوظفین المختصـین المعینـین فـي المكاتـب  -

  المتاحة لهم لتأمین استفادة البلدان في المنطقة من خبراتهم، وال سیما بالنسبة الى:اإلقلیمیة وبین الموارد 
 نسبة الحصة المخصصة للبعثات والسفر إلى مجموع موارد میزانیة المكاتب االقلیمیة؛ •
 عدد الزیارات الرسمیة التي تتم سنویا إلى كل بلد في كل منطقة حسب كل اختصاص. •

فیهمــا بمزیــد مــن التفصــیل لغــرض وضــع تحدیــد كّمــي لألهــداف ومبرراتهــا والمصــادقة  ویســتحق هــذان النهجــان النظــر
علیهــا لناحیــة فــي مــوارد المیزانیــة، والمــوظفین الفنیــین وعــدد البعثــات (علــى وجــه الخصــوص الزیــارات الرســمیة، حســب 

ضوعة والموارد المتاحـة. وٕاذا االختصاص وحسب المنطقة) یقدَّم إلى المدراء اإلقلیمیین، بعد التوفیق بین األهداف المو 
  اقتضى األمر، ینبغي تعدیل دلیل المكاتب اإلقلیمیة وفق ذلك.

وهناك تفاوت كبیر بین دور ونشاط المدراء اإلقلیمیین ونوابهم من مكتب آلخر. وبالنظر لصـغر حجـم هـذه المكاتـب  -  
موظفـا)، یغـدو محتمـًا أن تلعـب  ٤٠موظفا في كل مكتب، باستثناء مكتب باریس الذي یضم حـوالي  ٢٠(تضم حوالي 

الســمات الممیــزة لكــل مــدیر دورا حاســما فــي تحدیــد كیفیــة عمــل المكتــب اإلقلیمــي، علمــًا بــأن الحــال یفــوق فــي الوقــت 
الحاضر بالتأكید ما ینبغي أن یكون علیه، وبوجه خاص، فـإن التـوازن بـین مـوارد المیزانیـة المسـتخدمة مـن قبـل المـدیر 

  بالعكس لیس دائمًا واضح المعالم.الفنیین و  اإلقلیمي والموظفین
وباإلضــافة إلــى المعــاییر النظریــة المتضــمنة فــي دلیــل المكاتــب اإلقلیمیــة، ینبغــي علــى المجلــس أن یطلــب إلــى األمــین 

ا العام تنفیذ تدابیر محددة لتنمیط أنشطة المدراء اإلقلیمیـین، مـع أخـذ میـزاتهم الفردیـة فـي االعتبـار بالتأكیـد، ولكـن أیضـ
مع ایالء اعتبار أكبر لالحتیاجات اإلقلیمیة الخاصة، وبإرساء قواعد بوجه خاص، لكل منطقة بالتحدید، لتقاسـم نفقـات 

  المیزانیة بین المدیرین والموظفین الفنیین والبعثات إلى البلدان في كل المجاالت الفنیة.
ثلــون بعــض التخصصــات (ال ســیما النقــل والمنطــق الجغرافــي الــذي یقضــي بوجــود أو عــدم وجــود مــوظفین فنیــین یم -

الجــوي والتعــاون) فــي كــل مكتــب إقلیمــي لــیس واضــحا. وفــي بعــض الحــاالت، ال یبــدو عــبء العمــل والنشــاط الفعلــي 
لــبعض المــوظفین الفنیــین محــددًا بوضــوح. ودون إصــدار أحكــام علــى حــاالت محلیــة إفرادیــة، ینبغــي أن تكــون المســألة 

شاط كل موظف فنـي، مـن قبـل مـدراء البرنـامج اإلقلیمـي و/أو مـن قبـل جهـاز التـدقیق موضوع مراجعة نقدیة منتظمة لن
  الداخلي، بحیث یمكن إجراء التعدیالت الضروریة.

 ٢٠وبالنســـبة للـــدعم اإلداري، یبـــدو أن المشـــكلة الرئیســـیة تكمـــن فـــي الحجـــم الحـــرج للمكاتـــب اإلقلیمیـــة. فمـــع حـــوالي  -
ط كبیر في نسبة المـوظفین اإلداریـین إلـى مـوظفي العملیـات. وبـالنظر إلـى موظفا لكل مكتب، من الصعب ارتقاب هبو 

المســتوى اإلجمــالي لمــوارد االیكــاو واتجاهاتــه، فــإن هــذا قــد یعنــي، مــن وجهــة النظــر اإلداریــة البحتــة (بقطــع النظــر عــن 
  مشكلة التغطیة الجغرافیة)، أن الرقم الحالي لسبعة مكاتب إقلیمیة یشكل حدا أقصى.

حظ مراجع الحسابات الخارجي افتقار مكتب نیروبي/داكار الى قاعدة بیانات منتظمة یعتمد علیهـا فـي تسـجیل لقد ال -
المالحـــة الجویـــة؛ وطـــرح تســـاؤالت حـــول كفـــاءة الترتیبـــات فـــي إقلـــیم أفریقیـــا والمحـــیط الهنـــدي لتســـجیل نـــواقص ســـالمة 

قار الظـاهر الـى المتابعـة الفعالـة. ویشـكل إنشـاء قواعـد الحوادث، في ضوء العدد القلیل من النواقص المبلَّغ عنها واالفت
أن یتسع نطاقه إلى نیروبي/داكار وبـانكوك. ینبغي بیانات بواسطة الكمبیوتر في مكسیكو/لیما، والقاهرة، وباریس تقدمًا 

لتسـجیل  فالتعایش بین حلي برمجیات مختلفین (طّورت مكاتب مكسـیكو/لیما، والقاهرة/بـاریس نظـامین محلیـین مختلفـین
  النواقص بواسطة الكمبیوتر) لیس بدون شك الحل األفضل.

ــدة بالفعــل، بــالنهوض بالممارســات إلــى المســتوى القیاســـي، اوینبغــي  تخــاذ الخطــوات التــي تكفــل اســتخدام منهجیـــة موحَّ
  دیدة مناسبة.وباألخص في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي، وتعمیم صیانة قواعد بیانات الكمبیوتر باستخدام إجراءات ج
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  :التعاون الفني  -٨
أن یضـمن مراجـع الحسـابات الخـارجي في مجال من تفحص عشرة مشاریع، وفي نطاق العنایة الواجبة، ال یسـتطیع  -

أن االیكــاو ال ُتســتخدم حالیــا، فــي أثنــاء ممارســة وظیفتهــا كمشــتر معتمــد لــبعض البلــدان، للمصــادقة الشــكلیة فــي بعــض 
  علیها سلفًا؛الحاالت على عملیات متفق 

وتبّین االتجاهات األخیرة انخفاضا في نسـبة رسـوم تكـالیف الخـدمات إلـى قیمـة مشـاریع التعـاون الفنـي. ولیسـت لـدى  -
االیكاو حالیًا أداة إداریة لتقدیم تقـدیرات متوازنـة لكـل مشـروع موضـع تفـاوض؛ وباإلضـافة إلـى ذلـك، ال یشـكل صـندوق 

أداة موثوقة لقیاس الناتج المـالي ألنشـطة التعـاون الفنـي. وبالتـالي، یـرى  (AOSC) تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة
مـن ضـمان تعـادل أنشـطة التعـاون الفنـي إلدارة التعـاون الفنـي، مراجع الحسابات الخارجي أنه مـن أجـل تمكـین االیكـاو 

وموثوقیة صندوق تكالیف الخدمات ینبغي النظر بعمق في أسلوب تحدید الرسوم التي ُتدفع لقاء أنشطة التعاون الفني، 
  اإلداریة والتشغیلیة كأداة رصد، والقیام أخیرًا بإنشاء األدوات اإلداریة غیر الموجودة حالیا؛

مــــن المفتــــرض أن المســــؤولیة المهنیــــة عــــن أنشــــطة إدارة التعــــاون الفنــــي مغطــــاة بموجــــب مختلــــف البنــــود التعاقدیــــة  -
ملة لتـأمین المسـؤولیة المهنیـة. ولـم یـتم تقیـیم هـذه الحمایـة بالنسـبة إلـى المتضمنة في كـل مشـروع وبواسـطة بولیصـة شـا

أنـه عنـدما یـتم تمدیـد أو إدخـال إضـافات إلـى مراجـع الحسـابات الخـارجي المخاطر القانونیة التي تتم مواجهتهـا. وبـرأي 
كمـا ینبغـي ن المسـؤولیة، ینبغي على االیكاو التأكد من تضـمینها شـرط اإلعفـاء مـ، (MSAs) اتفاقات الخدمات اإلداریة

إعــادة التفــاوض عنــد الضــرورة بشــأن بعــض االتفاقــات فــي هــذا االتجــاه. كــذلك ینبغــي مراجعــة شــروط بولیصــة لویــدز 
لتـــأمین المســـؤولیة المهنیـــة بصـــورة منتظمـــة والتـــدقیق فیهـــا للتثبـــت مـــن أنهـــا تتناســـب مـــع المخـــاطر المختلفـــة التـــي تـــتم 

أن تقــوم االیكــاو بتقیــیم قــانوني لمــدى مالءمــة ومتانــة مراجــع الحســابات الخــارجي مواجهتهــا. وعلــى وجــه العمــوم، یقتــرح 
  التدابیر القائمة حالیا للحد من مسؤولیتها القانونیة.
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  المیزانیة والوضع المالي لالیكاو –المصادقة على الحسابات   -٢

   ٢٠١٠رأي مراجع الحسابات الخارجي في البیانات المالیة لعام   ١-٢
  على الوجه التالي:  ٢٠١١ار/مارس آذ ٣١اجع الحسابات الخارجي بتاریخ صدر رأي مر 

  رأي مدقق الحسابات

كـانون  ٣١لقد استعرضنا البیانات المالیة لمنظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) عن فترة االثنـي عشـر شـهرا المنتهیـة فـي 
، وبیــان األداء المــالي، ٢٠١٠ كــانون األول/دیســمبر ٣١بتــاریخ  . وتشــمل البیانــات المالیــة بیــان الوضــع المــالي٢٠١٠األول/دیســمبر 

كـانون  ٣١وبیان السیولة النقدیة، وبیان التغییرات في األصول الصافیة، وبیان مقارنة بین المیزانیـة والمبـالغ الفعلیـة للفتـرة المنتهیـة فـي 
  ومالحظات تشمل ملخص السیاسات الحسابیة ومعلومات أخرى. ٢٠١٠األول/دیسمبر 

مــن النظــام المــالي لالیكــاو، فــإن األمــین العــام  ١٢مــن اتفاقیــة شــیكاغو وعمــال بالمــادة  ٦١وفــي نطــاق اإلطــار العــام للمــادة 
لالیكــاو مســؤول عــن إعــداد وتقــدیم البیانــات المالیــة. وتتوافــق هــذه البیانــات مــع المعــاییر المحاســبیة الدولیــة للقطــاع العــام. وتشــمل هــذه 

ذ ورصد إجراءات المراقبة الداخلیة لكفالة إعداد البیانـات المالیـة وتقـدیمها بالشـكل الصـحیح، خالیـة مـن بیانـات المسؤولیة تصمیم، وتنفی
  هامة خاطئة، نتیجة عملیات تزویر أو خطأ. وتشمل هذه المسؤولیة أیضا وضع تقدیرات حسابیة معقولة مكیفة وفق الظروف.

المالیة باالستناد إلى عملیة التدقیق. وقـد أنجزنـا تـدقیقنا وفقـا للمعـاییر الدولیـة وتقضي مسؤولیتنا بإبداء رأینا في هذه البیانات 
. وتتطلب هذه المعاییر منا االمتثال للقواعد األخالقیة وتخطیط عملیات التـدقیق وتنفیـذها مـن أجـل الحصـول (ISA)لمراجعة الحسابات 

  ادیة.على ضمانة معقولة بأن البیانات المالیة خالیة من األخطاء الم

وتقضــي عملیــة تــدقیق الحســابات بتنفیــذ إجــراءات تــدقیق لجمــع أدلــة تــدقیق تتعلــق بالمبــالغ والمعلومــات الــواردة فــي البیانــات 
 احتــواءالمالیـة. ویســتند تصــمیم إجـراءات مراجعــة الحســابات إلـى الــرأي المهنــي لمراجــع الحسـابات الخــارجي، الــى جانـب تقیــیم مخــاطر 

مراجـع الحسـابات الخـارجي دات خاطئة هامة، نتیجة التزویر أو الخطأ. وفي سیاق هذا التقییم للمخاطر، یأخذ البیانات المالیة على إفا
س في االعتبار المراقبة الداخلیة القائمة بمجملها، المتعلقة بإعداد وتقدیم البیانات المالیة، من أجل تصـمیم إجـراءات تـدقیق مناسـبة ولـی

یـة. وتقضـي عملیـة التـدقیق أیضـا بتقیـیم مـدى مالءمـة طریقـة الحسـاب المتبعـة وصـحة البیانـات المالیـة إلبداء الرأي في المراقبـة الداخل
  ومعقولیة تقدیر الحسابات الهامة.

  وباعتقادنا أن أدلة عملیة المراجعة الحسابیة التي تم جمعها كافیة ومناسبة لتشكل أساسا معقوال نبني علیه رأینا.

كــــانون  ٣١ســــابیة، تعطــــي البیانــــات المالیــــة صــــورة عادلــــة عــــن الوضــــع المــــالي لالیكــــاو فــــي وباالســــتناد إلــــى مراجعتنــــا الح
فضال عن األداء المالي، والسیولة النقدیة ومقارنة المیزانیـة مـع المبـالغ الفعلیـة لفتـرة االثنـي عشـر شـهرا المنتهیـة  ٢٠١٠األول/دیسمبر 

  الدولیة للقطاع العام.وفقا للمعاییر المحاسبیة  ٢٠١٠كانون األول/دیسمبر   ٣١في 

-٢و ٤-١و ٣-١و ٢-١ودون االنتقاص من هذا الرأي الوارد أعاله، فإننا نوجه انتبـاه الجمعیـة العمومیـة إلـى المالحظـات 
التي تصف تأثیر التغییر في األسالیب الحسابیة الناتجـة عـن تنفیـذ المعـاییر المحاسـبیة الدولیـة للقطـاع العـام للمـرة األولـى فـي  ٩و ١٠

ملیــون دوالر  ٧٦,٩. ویكمــن التــأثیر الرئیســي فــي اإلقــرار بالمســؤولیة إزاء المزایــا الحالیــة غیــر المتكــررة للمــوظفین البالغــة ٢٠١٠عــام 
  .١٠-٢كندي. وقد تم تقدیم هذه المبالغ باستخدام االفتراضات الواردة في المالحظة 

  (توقیع) 
    دیدییه میغو
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  الوضع المالي لالیكاو   ٢-٢
. (IPSAS)هي أول بیانات تقدم وفقًا للمعاییر المحاسـبیة الدولیـة للقطـاع العـام  ٢٠١٠ات المالیة للفترة المالیة إن البیان  -٩

ویســمح اســتخدام هــذه المعــاییر بالحصــول علــى صــورة أدق عــن الوضــع المــالي الحقیقــي لالیكــاو، بتــوفیر جــردة أكثــر 
ت االقتصـادیة إلـى جانـب وضـعها القـانوني. وهكـذا، أقـّرت إكتماًال ألصـولها وخصـومها وبـالتركیز علـى حقیقـة المعـامال

االیكاو من ضـمن خصـومها بااللتزامـات طویلـة األجـل تجـاه موظفیهـا بالحصـول علـى عـالوات نهایـة الخدمـة، والعـودة 
 ٢٠١٠كـــانون األول/دیســـمبر  ٣١ملیـــون دوالر بنهایـــة  ٧٦,٩إلـــى الـــوطن والتغطیـــة الطبیـــة أثنـــاء التقاعـــد، التـــي تبلـــغ 

  رقام هي بالدوالرات الكندیة ما لم ترد بغیرها).(األ
, من ٢٠١٠ویفسِّر االنتقال إلى نظام المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام معظم التدهور في صافي األصول لعام   -١٠

حســب معــاییر المحاســبة لمنظومــة  ٢٠٠٩كــانون األول/دیســمبر  ٣١ملیــون دوالر بنهایــة  ٦٣,٨مجمــوع ایجــابي یبلــغ 
حسـب  ٢٠١٠كـانون األول/دیسـمبر  ٣١ملیـون دوالر بنهایـة  ٢٩,٧إلـى مجمـوع سـلبي یبلـغ  (UNSAS)األمم المتحـدة 

ملیـون دوالر)  ٧٩,٧. ویعود معظم هذا التدهور (المستحقات البالغة )IPSAS(المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام 
)، فـــي حـــین أن الرصـــید مـــرتبط بالنشـــاط فـــي عـــام IPSASیر إلـــى تغییـــر معـــاییر االحتســـاب (تـــأثیر االنتقـــال إلـــى معـــای

  ملیون دوالر): ٣,٨(عجز یبلغ  ٢٠١٠
  (بمالیین الدوالرات الكندیة)    

  ملیون دوالر كندي ٦٣,٨    (UNSAS) ٣١/١٢/٢٠٠٩صافي األصول بنهایة 
      IPSAS تأثیر االنتقال إلى معاییر

  دوالر ملیون ٧٦,٩-    المستحقات غیر طویلة األجل للعاملین
  ملیون دوالر ١,١-    إهتالك المباني في مكتب باریس 

  ملیون دوالر ١,٨-    تحدیث المستحقات طویلة األجل على الدول األعضاء
  ملیون دوالر ٠,٧+    احتساب مخزونات النشر

  ملیون دوالر ٠,٦-  شطب فروقات أسعار الصرف
  رملیون دوال ٧٩,٧-    IPSAS إجمالي أثر االنتقال إلى معاییر
      تحركات أخرى لصافي األصول

  ملیون دوالر ١١,٨-    ٢٠١٠النتیجة بالنسبة إلى الفترة المالیة 
  ملیون دوالر ١,٢-    (IFFAS) حل الصندوق المالي الدولي للسالمة الجویة

  ملیون دوالر ٠,٥-    إهتالك دین جمهوریة یوغوسالفیا السابقة
  ملیون دوالر ٠,٢-    ٢٠٠٧تصحیح النفقات المسجلة مسبقا من 

  ملیون دوالر ٠,١-    فروقات أسعار الصرف
  ملیون دوالر ١٣,٨-    مجموع التحركات األخرى 

  ملیون دوالر ٢٩,٧-    (IPSAS) ٣١/١٢/٢٠١٠صافي األصول بنهایة 

یــنعكس هــذا الوضــع فــي هــوامش مالیــة أصــغر لالیكــاو التــي ســتكون ملزمــة، بقطــع النظــر عــن التــدفقات الناتجــة عــن   -١١
، وبالنســــــبة لجمیــــــع أنشــــــطتها (برنــــــامج المیزانیــــــة العادیــــــة، واألنشــــــطة ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١نشــــــاط فــــــي فتــــــرات ال

صة" األخرى والتعاون الفني)، بالوفاء بااللتزامات المالیة التالیة في أثناء فترة المیزانیة الثالثیة المقبلة:   "المخصَّ
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 ملیون دوالر كندي ١٩٢,١  دفع المستحقات الجاریة  •
 ملیون دوالر كندي ٩,٧  ٢٠١٣٣، و٢٠١٢، و٢٠١١حقات العاملین ألعوام مست •
 ملیون دوالر كندي ٩,٦  مستحقات استئجار المكاتب •

  ملیون دوالر كندي ٢١١,٤  مجموع االلتزامات المالیة في فترة الثالث سنوات القادمة

 ٢٠١١المیزانیـات المعتمـدة لفتـرات األعـوام  وللوفاء بهذه االلتزامات، وبقطع النظر عـن المبـالغ التـي سـتتم تغطیتهـا فـي  -١٢
  ، تتوفر لدى االیكاو الموارد االجمالیة التالیة:٢٠١٣و ٢٠١٢و

 ملیون دوالر كندي ٢١٠,٩  مبالغ نقدیة  •
 ملیون دوالر كندي ٢٣,٢  أصول جاریة أخرى  •

  ملیون دوالر كندي ٢٣٤,١  مجموع الموارد المالیة على المدى القصیر في بیان المیزانیة

ویكون الوضع أقل مالءمـة إذا مـا طبقنـا هـذا التحلیـل علـى المحـیط المتكـون مـن المیزانیـة العادیـة والصـندوق المتجـدد،   -١٣
  الذي ُتدفع منه خصوم العاملین غیر الجاریة: 

 ملیون دوالر كندي ١٧,٢  دفع المستحقات الجاریة  •
 كندي ملیون دوالر ٩,٧   ٢٠١٣، و٢٠١٢، و٢٠٠١مستحقات العاملین لألعوام  •
 ملیون دوالر كندي ٩,٦  مستحقات استئجار المكاتب  •

  ملیون دوالر كندي ٣٦,٥  مجموع االلتزامات المالیة في فترة ثالث سنوات

 ٢٠١١للوفــاء بهــذه االلتزامــات، بقطــع النظــر عــن المبــالغ التــي ســتتم تغطیتهــا مــن المیزانیــات المعتمــدة لفتــرات األعــوام   -١٤
  زانیة العادیة الموارد االجمالیة التالیة:، تتوفر لدى المی٢٠١٣و ٢٠١٢و

 ملیون دوالر ٢٣,٦  مبالغ نقدیة  •
 ملیون دوالر ٩,٨  أصول جاریة أخرى  •

  ملیون دوالر ٣٣,٤  مجموع الموارد المالیة على المدى القصیر في المیزانیة العمومیة

المبــالغ المــوفرة مــن قبــل المیزانیــات وفــي غضــون الثالثــة أعــوام، یبــدو أن المــوارد المالیــة قصــیرة األجــل، دون حســاب   -١٥
  ملیون دوالر من االلتزامات. ٣,١، ستكون أقل بقیمة ٢٠١٣إلى  ٢٠١١المعتمدة لفترات أعوام 

ملیون دوالر  ١٣,٥ویتبین بأن من أصل المدفوعات المستحقة المتوجبة على الدول األعضاء، المذكورة كأصول لقیمة   ١٦
ملیون دوالر متوجـب كاشـتراكات مقـررة للمیزانیـة العادیـة. ومـن أصـل هـذا المبلـغ،  ١٢,٦في بیان المیزانیة، هناك مبلغ 

مالیین دوالر متوجبة منذ أكثر من خمس سنوات، ومبلغ  ٦مالیین دوالر متوجبة منذ أكثر من سنة، ومبلغ  ٩,٤هناك 
یهــا المبــالغ األعلــى غیــر التــي تترتــب عل ١٥ ـســنوات. وتمثــل الــدول الــ ١٠مالیــین دوالر متوجبــة منــذ أكثــر مــن  ٤,٣

بالمائـة مـن المتـأخرات المسـتحقة یعـود ألكثـر مـن سـنة،  ٦٩بالمائة من مجمـوع المبـالغ المسـتحقة، و ٥٧المسددة نسبة 
بالمائــة یعــود ألكثــر مــن عشــر ســنوات. ووقعــت ســت مــن هــذه الــدول  ٧٥ســنوات، و ٥بالمائــة یعــود ألكثــر مــن  ٧٧و

  سنة على العموم. ٢٠ن في غضون فترة اتفاقات مع االیكاو لتسدید هذه الدیو 
  

                                                           
  .٢٠١١آذار/مارس  ١١بتاریخ  AON Hewittالبیانات مأخوذة من تقریر معد من قبل الخبراء االكتواریین   ٣
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: حتى ولو تبین أن الموارد المالیة على المدى القصیر تزید قلیًال عن الخصوم بالنسبة إلجمالي أنشـطة االیكـاو، ١مالحظة 
وبالتـالي، فـإن  فلیس هو الحال فقط بالنسبة لألنشطة الواردة في نطاق دائرة المیزانیة العادیة وحدها (بما في ذلك تكالیف العـاملین):

، ٢٠٠١سـیتم تمویلهــا جزئیــا مـن المیزانیــات المعتمــدة لألعــوام  ٢٠١٠االلتزامـات التــي أخــذتها االیكـاو علــى عاتقهــا حتـى نهایــة عــام 
  .٢٠١٣، و٢٠١٢و
  

: بالنظر إلى ضیق مجال خصائص المناورة للوضع المـالي لالیكـاو علـى المـدى القصـیر، الـذي أصـبح أكثـر ١ توصیة رقم
، یكــون مــن المفیــد إعــداد توقعــات نقدیــة علــى مــدى ثــالث (IPSAS)مــع تطبیــق المعــاییر المحاســبیة الدولیــة للقطــاع العــام وضــوحًا 

سـنوات بحیــث یـتم تقیــیم العواقـب المالیــة المترتبـة بدقــة أكبـر. ومــن شـأن أداة مــن هـذا النــوع أن تـدعم صــنع القـرارات اإلداریــة بتــوفیر 
یة، وتجعل صنع القرار أكثر سهولة، باألخص فیما یتعلق بسیاسة الموارد البشریة، واسترداد الدین، صورة دقیقة لهامش المناورة المال

  وتأسیس أماكن العمل عند الضرورة.
ولم تلَق هذه التوصیة قبوًال في مسودة خطة إجـراءات السـكرتاریة المتعلقـة بهـذا التقریـر، حیـث أن االیكـاو تعتبـر بـأن "خطـر 

یحصل فقط إذا ما أسرفت االیكاو في اإلنفاق في اعتماداتها أو إذا مـا أخـل أحـد المسـاهمین فـي دفـع اشـتراكاته.  نفاذ المبالغ النقدیة
وهناك رقابة صارمة على نفقات االیكـاو مقابـل اعتماداتهـا. ویسـتدل مـن تجـارب الماضـي أن هنـاك دائمـًا اعتمـادات غیـر منفقـة فـي 

الالحقــة. وفیمــا یتعلــق بتســدید االشــتراكات المقــررة، إذا أخــّل أحــد المســاهمین الكبــار  نهایــة الســنة تكــون متاحــة للترحیــل إلــى الســنة
بالتسدید، فإنه یظهر فورا إلى العیان. ولذلك، فإننا نعتقـد بـأن وضـع توقعـات للتـدفقات النقدیـة مـن شـأنه أن یزیـد مـن العـبء اإلداري 

  دون أن یزید من القیمة".
لخــارجي وجــود أي "خطــر مفتــرض لنفــاذ المبــالغ النقدیــة" وهــو یشــاطر وجهــة نظــر ولــم یخطــر فــي ذهــن مراجــع الحســابات ا

االیكاو التحلیلیة، ولكنه یقترح فقط بأن یتم إدخال أدوات لتوقعـات التـدفقات النقدیـة یمكـن أن تكـون مفیـدة فـي صـنع القـرارات، كونهـا 
ي تقول أنه "توجد دائما اعتمادات غیر منفقة بنهایة السـنة تشكل نهجًا أكثر دقة من مجرد االعتماد على قاعدة التجربة الغامضة الت

  تكون متاحة للترحیل إلى سنة الحقة".

  وضع میزانیة االیكاو  ٣-٢
مـــن الناحیـــة المالیـــة، تشـــكل میزانیـــة فتـــرة الـــثالث ســـنوات األداة المفضـــلة للجمعیـــة العمومیـــة والمجلـــس لمراقبـــة أنشـــطة   -١٧

هذه المیزانیة وفـق األهـداف االسـتراتیجیة، تطبیقـا لـنهج المیزانیـة القائمـة علـى  ، جرى تأسیس٢٠٠٨االیكاو. ومنذ عام 
  الذي اعتمدته المنظمات داخل منظومة األمم المتحدة. (RBB)النتائج 

    ٢٠١٠-٢٠٠٨تنفیذ میزانیة الفترة الثالثیة   ١-٣-٢
فـــــي میزانیـــــة الفتـــــرة الثالثیـــــة الســـــابقة  یبـــــین الجـــــدول أدنـــــاه، باالســـــتناد إلـــــى المعـــــاییر المحاســـــبیة، مجـــــامیع اإلنفـــــاق  -١٨

)٢٠١٠-٢٠٠٨.(  

  (بآالف الدوالرات الكندیة) ٢٠١٠-٢٠٠٨: اإلنفاق بموجب المیزانیة ٢الجدول 
 المجموع ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 ٤٧,٩٦٣ ١٩,٦٤٦ ١٤,٤٠٩ ١٣,٩٠٨ السالمة

 ١٤,٩٥٧ ٧,٠٧٠ ٤٤٣٦ ٣,٤٥١ األمن

 ٤,٥٤١ ١,٨٤٤ ١,٣٨٤ ١,٣١٣ البیئة 

 ٥٩,٦٢١ ١٩,٦٩٥ ١٩,٥٩٦ ٢٠,٣٣٠ الكفاءة

 ٤,٦٨٧ ١,٥٠٢ ١,٥٦٨ ١,٦١٧ االستدامة 

 ٢,٥٩٤ ٨٠٣ ١,٠٤٧ ٧٤٤ سیادة القانون 

 ٥٦,٩٤٤ ٢٠,٥١١ ٢٠,٢٧٨ ١٦,١٥٥ التنظیم واإلدارة 
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 المجموع ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 ٤٠,٤٩٤ ١٤,٤٣٠ ١٣,١٠٥ ١٢,٩٥٩ دعم البرامج

 ١,٢٤٤ ٢,١٤٤ - ٩٠٠+ أرباح وخسائر معدالت الصرف

 ٢٣٣,٠٤٥ ٨٧,٦٤٥ ٧٥,٨٢٣ ٦٩,٥٧٧ المجموع 

  )٢٠١٠للفترة المالیة  ٥والبیان رقم  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨للفترتین المالیتین  ٤ُأخذت المعلومات من البیان رقم (

، یمكن إنتـاج هـذا الجـدول )٢٠١٠لفترة  ٥والبیان رقم  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨للفترتین  ٤البیان رقم من نفس المصدر (  -١٩
  رة الحقة:الذي یبین ترحیالت المیزانیة من فترة إلى فت

  (بآالف الدوالرات الكندیة) ٢٠١١إلى  ٢٠٠٧: ترحیالت المیزانیة من ٣الجدول رقم 

 
١  

المیزانیة 
 األصلیة

٢  
الترحیل 
 ١من رقم 

٣  
التحویالت إلى 
 صنادیق أخرى

٤  
أوامر شراء صادرة 
 ولكن غیر مدفوعة

٥  
باقي الترحیل من الفترة 

 الثالثیة السابقة 

٦  

  العملیات المرحلة

٧  
لمبالغ المرحلة غیر ا

المخصصة الموافق 
 n+1علیها في 

فارق معدالت 
الصرف المرتبط 
باألنصبة المقررة 

  المجزأة 

المیزانیة 
 المنقحة 

٦٩,٥٧٧ - ٣,٩٨٧- ١,٩٧٥- ٤,١٩٥- ١,١٦٧- ٨,١٨٧- ٩,١٣٧ ٧٩,٩٥١ ٢٠٠٨ 

٧٥,٨٢٣ - ٦,٠٤٨- ٥٩- ٣,٠٥٦- ٤,٧٧١- ١,٦٥٢- ١١,٣٢٤ ٨٠,٠٨٥ ٢٠٠٩ 

٨٥,٥٠٣  ٢,١٤٢- ٢,٨٤٠- - - ٨,٦١١- ٣٤٥- ١٣,٩٣٤ ٨٥,٥٠٧ ٢٠١٠  
 غیر معروف غیر معروف غیر معروف غیر معروف غیر معروف غیر معروف غیر معروف ١١,٤٥١ ٨٧,٥٩٤ ٢٠١١

االعتمــادات  ٣بالنســبة لكــل فتــرة مالیــة المیزانیــة المعتمــدة مــن قبــل الجمعیــة العمومیــة. ویبــین العمــود  ١یبــین العمــود   -٢٠
  ن المیزانیة العادیة لتغذیة صنادیق أخرى.المأخوذة م

  تبین المبالغ المرحلة التي یمكن أن تعتبر "مخصصة":  ٦إلى  ٤األعمدة   -٢١
یقضـي تـأثیر قواعـد  –) ٤إما بسبب كونها مخصصة ألوامر شراء تم إصـدارها ولكنهـا لـم تـدفع أثنـاء الفتـرة (العمـود  -

  حاسبیة الدولیة للقطاع العام بزیادة المجموع اإلجمالي؛حساب اإلنفاق التي یفرضها نظام المعاییر الم
أو بســـبب أنهـــا نتیجـــة عـــدم اســـتهالك مجمـــوع المبـــالغ المرحلـــة المتبقیـــة مـــن الفتـــرة الثالثیـــة الســـابقة فـــي أثنـــاء الفتـــرة  -

یقیــا وهــذه هــي بوضــوح حالــة االعتمــادات المخصصــة لبرنــامج التنفیــذ الشــامل إلقلــیم أفر  –) ٥موضــوع البحــث (العمــود 
  وصنادیق البیئة؛ (TSSF)، وصندوق رواتب الموظفین المؤقتین (AVSEC)، وألمن الطیران (ACIP)والمحیط الهندي 

): ولذلك فمن الواضح أنه لن یتساءل بشـأن تمویلهـا ٦أو ألن المجلس قرر صراحة ترحیل بعض العملیات (العمود  -
  من المیزانیة.

لمخصصة" المرحلة، بمعنـى أنـه تمـت الموافقـة علیهـا، تبعـا لقیمتهـا، مـن قبـل األمـین یبین االعتمادات "غیر ا ٧العمود    -٢٢
العام أو المجلس، ولكنه كان من الممكن نظریا عدم إعادة تخصیصها للفترة األخیرة ألنهـا ال تـدخل فـي نطـاق أي مـن 

  االلتزامات الرسمیة المعقودة سابقا.
ادات المرحلة من فترة مالیة إلى فترة مالیة أخرى (لذلك یظهر هذا المبلغ جمیع االعتم ٧إلى  ٤یشكل مجموع األعمدة   -٢٣

  من الفترة الالحقة). ٢في العمود 
وهـذا  –مـرده إلدخـال األنصـبة المقـررة المجـزَّأة  ٢٠١٠إن التعدیل بالنسبة للفرق في معدالت الصرف الذي یظهر فـي   -٢٤

مــن أجــل التوفیــق بــین األرقــام فــي العمــود علــى الجهــة  ٢٠١٠ مــا یــتم حســابه فــي البیــان الخــامس مــن الحســابات لفتــرة
  الیمنى (المیزانیة المنفذة) مع النفقات التي تظهر في بیان األداء تحت عنوان "المیزانیة العادیة".
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: إذ كــــان ٢٠١٠وانخفضـــت فـــي  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨) أن تـــرحیالت المیزانیـــة قــــد ارتفعـــت فـــي ٢یبـــین الجـــدول (العمـــود   -٢٥
زانیــة أدنــى مــن اعتمــادات المیزانیــة الســنویة فــي الســنتین األولیــین مــن الفتــرة الثالثیــة، ثــم ارتفــع فجــأة فــي اســتهالك المی

، استطاع مراجع الحسـابات ٢٠١٠بنهایة الفترة الثالثیة . وفي أثناء عملیات التدقیق اإلداریة المختلفة في عام  ٢٠١٠
العملــي: زیــادة كبیــرة فــي تكــالیف المــوظفین لــنفس العــدد  الخــارجي أن یالحــظ مختلــف تــأثیرات االرتفــاع علــى الصــعید

كـــانون األول/  ٣١، بعـــد فتـــرة مـــن االســـتقرار؛ والتوظیـــف المؤقـــت (فـــي عقـــود تنتهـــي بتـــاریخ ٢٠١٠الثابـــت تقریبـــا فـــي 
ملیــون دوالر  ٢) لمــوظفین فنیــین للتعــاون الفنــي فــي المكاتــب اإلقلیمیــة؛ وتــوفیر مبــالغ إضــافیة بقیمــة ٢٠١٠دیســمبر 

ملیــون دوالر لتعیــین المستشــارین (بشــكل  ٢شــاریع جدیــدة فــي قســم تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت؛ وزیــادة بقیمــة لم
وقســم تكنولوجیـا المعلومــات واالتصـاالت)، وغیــر ذلـك. وســتتم مناقشـة هــذه النقـاط بمزیــد المالحــة الجویـة رئیسـي إلدارة 

  البشریة، وتكنولوجیا المعلومات والمكاتب اإلقلیمیة.من التفصیل أدناه في المالحظات المتعلقة بالموارد 

    ٢٠١٣-٢٠١١إعداد میزانیة الفترة الثالثیة   ٢-٣-٢
   ):٢٠١٣-٢٠١١یبین الجدول أدناه توقعات نفقات المیزانیة للفترة المالیة الحالیة (  -٢٦

  ٢٠١٣-٢٠١١: توقعات النفقات لمیزانیة ٤الجدول رقم 
  )(بآالف الدوالرات الكندیة

 المجموع ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ 
 ٧١,١٦٥ ٢٤,٩١٣ ٢٣,٤٣٧  ٢٢,٨١٥ السالمة

 ٤١,٠٤٠ ١٣,٨٦٦  ١٣,٧٧١ ١٣,٤٠٣ األمن

 ٣٥,٥٨٥ ١٢,٣١١ ١١,٨٤٣ ١١,٤٣١ البیئة والتنمیة المستدامة

 ٦٢,٦٠٥ ٢٢,١٤٣ ٢٠,٧١٤ ١٩,٧٤٨ دعم البرامج  

 ٤٠,٨٢٠ ١٤,٠٨٠ ١٣,٤٧٥ ١٣,٢٦٥ تنظیم وٕادارة الخدمات 

 ٢١,٨٨٧ ٧,٩٥١ ٧,٠٠٤ ٦,٩٣٢ الهیئات التشریعیةتنظیم وٕادارة 

 ٢٧٣,١٠٢ ٩٥,٢٦٤ ٩٠,٢٤٤ ٨٧,٥٩٤ المجموع 

  (ُأخذت البیانات من المیزانیة الثالثیة التي اعتمدتها الجمعیة العمومیة)

ابقة: فعوضـا أن بنیة المیزانیة قد تغیرت إلى حد كبیر بالمقارنة مع فترة الثالث سنوات الس ٢تبین المقارنة مع الجدول   -٢٧
فقـط (عـدا الـدعم)؛ وقـد تغیـرت قواعـد تخصـیص تكـالیف  ٤عن وجود ستة أهداف استراتیجیة، هنـاك اآلن ثالثـة أهـداف

برنــامج الــدعم بشــكل كبیــر؛ وُفصــلت نفقــات تنظــیم وٕادارة الهیئــات التشــریعیة، وغیــر ذلــك. ولــن یــدخل مراجــع الحســابات 
ى تفســیرها بوضــوح فــي الوثــائق التــي قــدمت إلــى المجلــس والجمعیــة الخــارجي بالتفصــیل فــي هــذه الترتیبــات، التــي جــر 

  .٢٠١٠ العمومیة في النصف الثاني من عام
وبقدر ما یتعلق األمـر بمسـتوى مخصصـات المیزانیـة المرصـدة للفتـرة الثالثیـة الجدیـدة، فقـد ورد فـي كتـاب التعهـد الـذي   -٢٨

" توكــل إلـــیكم  ٢٠٠٩آذار/مـــارس  ٢٧مـــین العــام بتــاریخ أرســله رئــیس المجلـــس بالنیابــة عــن الـــدول األعضــاء إلــى األ
مسؤولیة تأمین انجاز األمانة العامة لألهداف االستراتیجیة لالیكاو من خالل اقتراح میزانیة بنمـو اسـمي صـفر". وذكـر 

  الق". كتاب التعهد نفسه أیضا أن: "المبلغ الفعلي للمیزانیة ینبغي أن یأتي نتیجة العملیة ال أن یكون نقطة االنط
على الصعید العملي، فقد تقررت المیزانیة على أساس مختلف إلى حد كبیر عن المبـادئ التـي تضـمنها كتـاب التعهـد.   -٢٩

ـــة بـــین إدارات األمانـــة العامـــة والمجلـــس أو اللجنـــ ة المالیـــة أن المجمـــوع البـــالغ ویبـــین تفحـــص الوثـــائق العدیـــدة المتبادل
كـــــان بالفعـــــل نتیجـــــة مجمــــــل  ٢٠١٣-٢٠١١المخصصـــــة للفتــــــرة الثالثیـــــة ملیـــــون دوالر العتمـــــادات المیزانیـــــة  ٢٧٣

المفاوضات بین طلبات األمین العام وبین ما كانت الدول األعضاء مستعدة لدفعه مـن االشـتراكات المقـررة: كـان الـرقم 

                                                           
  .السالمة، واألمن، والبیئة ٤
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ن بلـغ ، فـي حـی٥ملیـون دوالر ٢٥٦المـذكور فـي كتـاب التعهـد، والمعـدل إلـى  (ZNG)األدنى خیار النمو االسمي صـفر 
ملیـــون دوالر، ویمثـــل تقـــدیر األمانـــة العامـــة للمـــوارد الضـــروریة إلتمـــام جمیـــع البـــرامج التـــي طلبهـــا  ٢٩٣الـــرقم األعلـــى 

اقتــراح خیــار وســط. وهــذا مــا أدى المجلـس للفتــرة الثالثیــة. وقــد أدت المفاوضــات بــین األمــین العــام واللجنــة المالیــة إلــى 
الطریــق بــین الــرقم األعلــى  ملیــون دوالر، أقــل قلــیال مــن منتصــف ٢٧٣بــالغ نهایــة المطــاف إلــى الــرقم التــوافقي ال فــي

  األدنى. والرقم
وقد وصف الخیار األخیر بأنه خیار "النمو الحقیقي الصفر" لیس ألنـه كـان نتیجـة لفرضـیة التضـخم التـي طبقـت علـى   -٣٠

الحصـول علیـه بتطبیـق بعـض فرضـیات  النمو االسمي الصفر، بل ألنه قد اعتبر معادال تقریبـا للمبلـغ الـذي كـان سـیتم
  التضخم وزیادة األجور على میزانیة النمو االسمي الصفر.

وضـــعها فـــي كتـــاب التعهـــد بتـــاریخ  وعلـــى العمـــوم، فـــإن المفاوضـــات اآلنفـــة الـــذكر قـــد حلـــت محـــل المبـــادئ التـــي تـــم  -٣١
بــاألحرى نقطــة انطــالق لبنــاء  ملیــون دوالر هــو نتیجــة بــل ٢٧٣، وال یبــدو أن المجمــوع البــالغ ٢٠٠٩آذار/مــارس  ٢٧

  المیزانیة. وقد سلط قسم الخدمات المالیة الضوء على بعض أوجه القصور وبوجه خاص على:
ملیــون دوالر لتعــدیل خیــار المیزانیــة االســمیة الصــفر ربمــا كــان تقلــیال لشــأن المــوارد الالزمــة  ١١واقــع أن مبلــغ ال  -

الحــالي ألن بعــض الوظــائف ممولــة فــي الواقــع مــن صــندوق رواتــب  مســتمرا علــى مســتواهأمــن الطیــران إلبقــاء برنــامج 
  ملیون دوالر؛ ١١ ـ، التي لیست من ضمن مبلغ ال(TSSF)الموظفین المؤقتین 

واقع أن المجلس كان قد قـرر الشـروع بمشـاریع جدیـدة كـان األمـین العـام ملتزمـا بتمویلهـا مـن خـالل مزایـا اإلنتاجیـة:  -
البرامج، كما جرى تمدید بعض البرامج األخرى لفترة أطول، واستندت بـرامج أخـرى  جرى في الواقع خفض إطار بعض

على أمل أن الموظفین سیتم توفیرهم من قبل بعض الدول األعضاء، في الوقت الـذي شـهدت فیـه موازنـات إدارة النقـل 
  الجوي وٕادارة الشؤون اإلداریة بعض التخفیض في المیزانیة.

كـانون  ٣١لذكر التحلیل المالي المقدم سابقًا، باالستناد فقط إلى تفحص للمیزانیة العمومیة لغایة ویؤكد التعلیق اآلنف ا  -٣٢
عجــز فــي المــوارد المالیــة مقــداره ، الــذي یبــین أنــه فــي غضــون الــثالث ســنوات، ســیكون هنــاك ٢٠١٠األول/ دیســمبر 

  مالیین دوالر على المدى القصیر بالمقارنة مع الخصوم. ٣
عــث علــى القلــق بشــكل خــاص ســیما وأنــه لیســت لــدى االیكــاو مؤشــرات أداء للبــرامج المنفــذة: لــم یــتم وضــع وهــذا مــا یب  -٣٣

عــن أي  ٢٠١٣-٢٠١١، كمــا تخّلــت میزانیــة الفتــرة الثالثیــة ٢٠١٠-٢٠٠٨المؤشــرات المقــررة لمیزانیــة الفتــرة الثالثیــة 
  إشارة تتعلق بالمؤشرات الكمیة.

في النصف الثاني من عام  ٢٠١٣-٢٠١١ررت بها میزانیة الفترة الثالثیة إن الطریقة التي تق :٢المالحظة رقم 
آذار/مارس  ٢٧لعام في انحرفت كثیرًا عن الخطوط التوجیهیة التي تم إرساؤها في الكتاب الموجه إلى األمین ا قد ٢٠١٠
توقع من اإلدارات یُ نص صراحة على وجوب التوفیق بین الموارد المخصصة لالیكاو وبین البرامج التي   ، الذي٢٠٠٩

العموم، یبدو على األرجح أن الموارد المخصصة (االشتراكات المقررة، والصندوق الفرعي إلدرار االیرادات  تنفیذها. وعلى
(ARGF) صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة   وموارد(AOSC)  استكمالوالمساهمات الطوعیة المأمولة) لن تمكِّن من 

المنصوص علیها في المیزانیة على مستویات إنتاجیة ثابتة. والحصول على مزایا إنتاجیة هامة فقط من شأنه برنامجا  ٢٧ـال
: سیتطلب ذلك بالمفاهیم اإلداریة بذل جهود لتحسین ٢٠١٠أن یسمح بتنفیذ المیزانیة على النحو الذي اعُتمدت به في خریف 

دون زیادة في اإلنتاجیة، ال یمكن  االیكاو في الوقت الحاضر. ومناإلنتاجیة، رغم عدم وجود أداة لقیاس اإلنتاجیة في 
  للتعدیل أن یتم إال على الصعید العملي بتخفیض أو إبطاء البرامج المقررة لفترة األعوام الثالثة.

  

                                                           
اهمات الطوعیـة فـي المیزانیـة العادیـة قـد تسـبب بارتفاعهـا ملیون دوالر، ولكن تضمین عدد مـن المسـ ٢٤٥، ٢٠١٠-٢٠٠٨كان المبلغ للفترة الثالثیة   ٥

  ملیون دوالر. ١١بمبلغ 
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: یوصي مراجع الحسابات الخارجي بوضع أدوات لقیاس اإلنتاجیة، الوسیلة الوحیدة لوضع األهداف ٢التوصیة رقم 
  .٢٠١٣-٢٠١١صدها من أجل تحسین اإلنتاجیة، وهو أمر أساسي للتنفیذ االسمي لمیزانیة الفترة الثالثیة ور 

وفي معرض ردِّها على التقریر األولي، ذكرت االیكاو أنها تقوم بتنفیذ مشروع أداة لإلدارة واإلبالغ، تسمى شبكة 
تمكِّن من متابعة أوضاع المشاریع من خالل نواتج وجداول ، وهي تعتبر أن هذه األداة "س(IKSN)االیكاو لتقاسم المعارف 

". وبما أن مراجع الحسابات الخارجي لم یدقق في هذه األداة، فلیس باستطاعته أن یقول ما إذا كانت ستمكن االیكاو   زمنیة
  من متابعة ورصد مزایا اإلنتاجیة لدیها.

  إدارة الموارد البشریة وتكنولوجیا المعلومات   -٣
  زئة األبعاد النسبیة لنفقات االیكاو الى فئات واسعةتج  ١-٣

مــن وجهــة نظــر عملیــة التــدقیق، ال تقــدم بیانــات المیزانیــة المــذكورة أعــاله أكثــر مــن مجــرد تقریبیــة، وجزئیــة، وصــعبة   -٣٤
  االستعمال، سیما وأنها:

زانیــــة العامــــة األربعــــة بالتحدیــــد الجــــزء المتعلــــق بصــــنادیق بــــرامج المی –تغطــــي فقــــط جــــزءا مــــن أنشــــطة االیكــــاو   -
)، التـي ال تغطـي اإلنفـاق مـن حسـابات أخـرى، والتـي تسـتخدم مـع ذلـك، ١٦٠٤و ١١٠٤، ١١٠٢، ١١٠١(الصنادیق 

 ٨٠بصــورة مباشـــرة أو غیــر مباشـــرة، لتغطیـــة حــوالي خمســـي مصـــاریف مــوظفي االیكـــاو، التـــي تشــكل لوحـــدها حـــوالي 
  بالمائة من المصاریف اإلجمالیة للمنظمة؛

إذ تبــین التغییــرات األساســیة الحاصــلة فــي هیكلیــة المیزانیــة بــین الفتــرة الثالثیــة  –ســقة مــع مــرور الوقــت لیســت مت  -
التـــي تــــم وصـــفها أعـــاله أن الـــنهج األساســــي للمیزانیـــة القائمـــة علــــى  ٢٠١٣-٢٠١١والفتـــرة الثالثیـــة  ٢٠١٠-٢٠٠٨

ة علـــى أســـاس األهـــداف، تقـــوم حالیـــا علـــى النتـــائج، و"الهـــدف االســـتراتیجي"، إلـــى جانـــب قواعـــد توزیـــع النفقـــات العامـــ
بارامترات متذبذبة على نطاق واسع بین فتـرة ثالثیـة وأخـرى، بحیـث ال یمكـن اسـتخدامها كأسـاس لتحلیـل متسـق لهیكلیـة 

  االنفاق في االیكاو؛
ه، بــین فالطبیعــة شــدیدة التقلــب لتــرحیالت المیزانیــة، التــي تراوحــت، كمــا ُذكــر أعــال –أخیــرا، لیســت موثوقــة للغایــة   -

، تبــــین أن ٢٠١٠-٢٠٠٨بالمائــــة مــــن مخصصــــات المیزانیــــة لكــــل ســــنة فــــي أثنــــاء الفتــــرة الثالثیــــة  ١٧,١٠و ١٣,٣٩
  تقدم فقط رؤیة نسبیة للغایة عن اتجاهات هیكلیة التكالیف. ٢٠١٣-٢٠١١البیانات المتوقعة للفترة الثالثیة 

مســتخدمة بســبب االنتقــال مــن معــاییر المحاســبة لمنظومــة وبنــاء علــى مــا تقــدم، وعلــى الــرغم مــن اخــتالف المنهجیــات ال  -٣٥
، تقـدم حســابات االیكـاو أساسـا أكثــر (IPSAS)إلـى المعــاییر المحاسـبیة الدولیـة للقطــاع العـام  (UNSAS)األمـم المتحـدة 

  تناسقا لتحلیل هیكلیة نفقات االیكاو.
رض المصـاریف المقترحـة فـي البیـان المـالي الثـاني الـوارد أدنـاه، عـن طریقـة عـ ٥وقد تم التحول قلیًال فـي الجـدول رقـم   -٣٦

مــا  (بیــان األداء)، لفصــل أو لتجمیــع بعــض بنــود المصــروفات، التــي تشــكل بــالتعبیر اإلداري، كــتال متجانســة إلــى حــد
(مثــــل "االجتماعــــات" و"الســــفر" اللــــذان ینــــدرجان كلیهمــــا تحــــت "البعثــــات"، وبالتــــالي تــــمَّ فصــــل مصــــروفات تكنولوجیــــا 

  وغیرها): المعلومات،
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  : تفصیالت الفئات الحسابیة الواسعة ٥الجدول رقم 
  في المیزانیة العادیة موزعة حسب بنود النفقات 

  الكندیة)  (بالدوالرات
 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠٠٩ ٣١/١٢/٢٠٠٨ 

 ٧٨ ٦٦,٨٨١ ٧٩ ٥٩,٩٧٧ ٨٣ ٥٧,٤١٦ الرواتب وتكالیف الموظفین األخرى 
 ٧ ٥,٩٤٣ ٥ ٣,٧١١ ٤ ٢,٨٠٠ البعثات (سفر واجتماعات)

 ٣ ٢,٦٨٥ ٠,٤ ٣,٠٣٠ ١ ٩٤٥ نفقات تكنولوجیا المعلومات 
 ١٢ ٩,٩٩٢ ١٢ ٩,١٠٥ ١٢ ٨,٤١١ نفقات أخرى 

  ١٠٠ ٨٥,٥٠١ ١٠٠ ٧٥,٨٢٣ ١٠٠ ٦٩,٥٧٢ المجموع
 (المصدر: أغریسو)

ة التي تقع فـي نطـاق میزانیـة االیكـاو العادیـة. یبیِّن هذا الجدول الحجم النسبي للفئات الواسعة للنفقات المتعلقة باألنشط  -٣٧
  ویدل على ما یلي:

تزاید كبیر في إجمالي نفقات المیزانیة العادیة للفترة، اثر تباطؤ ُفرض في بدایة الفترة الثالثیـة: ففـي حـین انخفـض   -
إلنفـاق للسـنة المالیـة (بلـغ ا ٢٠٠٨و ٢٠٠٧بـین عـامي  ٪٧,٧اإلنفاق بموجب المیزانیة العادیة، للوهلـة األولـى، بنسـبة 

قـد تمـت معادلتـه  ٢٠٠٨دوالر أمریكي، على الـرغم مـن أن االنخفـاض الظـاهر المسـجل فـي  ٧٥,٣٧٤,٠٠٠، ٢٠٠٧
 (ARGF)وأكثــــر بنقــــل مــــوظفین مــــن المیزانیــــة العادیــــة ووضــــعهم علــــى حســــابات الصــــندوق الفرعــــي إلدرار االیــــرادات 

، علــى النحــو الــذي ســیجري تبیانــه أدنــاه، فقــد ارتفــع االنفــاق (AOSC)وصــندوق تكــالیف الخــدمات اإلداریــة والتشــغیلیة 
؛ وفـي نفـس الفتـرة انخفضـت االیـرادات مـن أنشـطة المیزانیـة ٢٠١٠في  ٪١٣، ومن ثم بحوالي ٢٠٠٩في  ٪٩بحوالي 

ملیـــون دوالر كنـــدي (فـــي  ٧,٣٠٣-) إلـــى ٢٠٠٨ملیـــون دوالر كنـــدي (فـــي عـــام  ١٤,٤العادیـــة إلـــى حـــد كبیـــر، مـــن +
  بما في ذلك الصندوق المتجدد)؛ ،٢٠١٠ عام
مـن النفقـات بـین عـامي  ٪٧٨إلـى  ٨٣انخفاض نسبي في تكالیف الموظفین كنسبة مئویة من نفقات االیكاو، من   -

  ؛٢٠١٠و ٢٠٠٨
مــن إجمــالي النفقــات علــى مــدى الفتــرة الثالثیــة  ٪٧إلــى  ٤زیــادة فــي نســبة البعثــات (الســفر واالجتماعــات)، مــن   -

  ؛٢٠١٠-٢٠٠٨
 ٢٠٠٨مـــن إجمـــالي النفقـــات بـــین عـــامي  ٪٤و ٣إلـــى مـــا بـــین  ١فـــي تكـــالیف تكنولوجیـــا المعلومـــات، مـــن  زیـــادة  -
. وتبلغ هذه الزیادة ارتفاعًا أعلى من ذلك بالنظر ألن بین النفقات المسجلة تحـت "نفقـات أخـرى"، هنـاك مبـالغ ٢٠١٠و

القسـم المخصـص إلدارة تكنولوجیـا المعلومـات، كبیرة أیضا منفقة على تكنولوجیا االتصاالت: كما سنرى فیما بعـد، فـي 
 ٣,٩فقد بلغت نفقـات تكنولوجیـا المعلومـات فـي الواقـع (بمـا فـي ذلـك النفقـات المتعلقـة بمـوظفي تكنولوجیـا المعلومـات)، 

 ٪٨و ٦، أي مــا یتــراوح بــین ٢٠١٠ملیــون دوالر فــي  ٥,٥و ٢٠٠٩ملیــون دوالر فــي  ٦,١و ٢٠٠٨ملیــون دوالر فــي 
فــاق علــى األنشــطة فــي نطــاق المیزانیــة العادیــة لالیكــاو، التــي تشــكل حالیــا ثــاني أكبــر كتلــة نفقــات بعــد مــن إجمــالي اإلن

  نفقات الموظفین وقبل البعثات.
وعلــى هــذا األســاس، وباإلشــارة إلــى أن "البعثــات" كانــت هــدفًا لعملیــة تــدقیق مــن قبــل مراجــع الحســابات الخــارجي فــي   -٣٨

مراجع الحسابات الخارجي للمجلس، في نطاق تقریره السـنوي الموحـد األول، تحلـیال ، یقدم ٢٠٠٨تشرین األول/أكتوبر 
  لالتجاهات واإلدارة بالنسبة إلى: 

  الموارد البشریة؛ و  -
  تكنولوجیا المعلومات.  -
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  الموارد البشریة  ٢-٣
 ٢٨و ١٧بــین ل یامــونترفــي هــدفًا لعملیــة تــدقیق  ٢٠١٠-٢٠٠٨كانــت إدارة المــوارد البشــریة فــي أثنــاء الفتــرة الثالثیــة   -٣٩

  .٢٠١١كانون الثاني/ ینایر 
كما سبق ذكره، تشكل تكالیف الموارد البشریة إلى حد بعید البند األول في النفقات العامة لمیزانیة االیكاو العادیة. ففي   -٤٠

  من موارد المیزانیة العامة لهذه التكالیف: %٨٠، جرى تخصیص نسبة ٢٠١٠-٢٠٠٨الفترة الثالثیة 
  ٢٠١٠- ٢٠٠٨: تكالیف الموظفین كنسبة مئویة من میزانیة الفترة الثالثیة ٦جدول رقم ال

 ٢٠٠٨/٢٠١٠ بآالف الدوالرت الكندیة
 ٢٤٥,٥٤٣ المیزانیة العادیة

 ١٩٥,١٩٣ تكالیف الموظفین المدفوعة من المیزانیة العادیة (أ)
 %٧٩,٤٩ النسبة المئویة لتكالیف الموظفین من المیزانیة العادیة

(أ) تشمل تكالیف الموظفین تكالیف الرواتب إلى جانب التكالیف التقدیریة للموظفین (مثل 
  التدریب ورعایة الموظفین، وغیر ذلك).

  وتأخذ بیانات النفقات الفعلیة الشكل التالي:  -٤١
  ٢٠١٠- ٢٠٠٨: تكالیف الموظفین كنسبة مئویة من النفقات الفعلیة للفترة الثالثیة ٧الجدول رقم 

  بیانات المالیة للمیزانیة العادیة فقطال
 (بآالف الدوالرات الكندیة)

    
   رواتب وتكالیف الموظفین

٥٧,٧٦٦ ٢٠٠٨  
٥٩,٩٧٧ ٢٠٠٩  
٦٦,٨٨١ ٢٠١٠ 

  ١٨٤,٦٢٤  
   جمیع النفقات

٦٩,٥٧٧ ٢٠٠٨  
٧٥,٨٢٣ ٢٠٠٩ 
٨٥,٥٠١ ٢٠١٠ 

  ٢٣٠,٩٠١ 
٧٩,٩٦ النسبة  

الجدولین الواردین أعاله یتبیَّن أن االیكاو قد استخدمت في أثناء تنفیذها لمیزانیة الفترة الثالثیة ومن خالل المقارنة بین   -٤٢
مـن االعتمــادات األصـلیة وحافظــت علـى نســبة تكــالیف المـوظفین إلــى إجمـالي النفقــات األخــرى  ٪٩٤، ٢٠١٠-٢٠٠٨

  ضمن النسبة المقررة أصال في المیزانیة.
ومـا لتكـالیف المـوظفین بالنسـبة إلـى المیزانیـة األصـلیة، ال ینبغـي أن تحجـب الضـوء مـع ذلـك وهذه اإلدارة المرضـیة عم  -٤٣

فــي حــین ارتفــع عــدد المــوظفین المســجلین  ٪١١,٥١بنســبة  ٢٠١٠عـن اتجــاه معــاكس: ارتفعــت تكــالیف المــوظفین فــي 
داد المـوظفین، فقـد ظهـر ارتفـاع . وبـالرغم مـن إضـافة تـأثیر هـذه الزیـادة فـي أعـ٪٥,٣في المیزانیة العادیة ارتفع بنسـبة 

  :٢٠١٠جلي بوجه خاص في البنود التالیة في عام 
 ١٢,٤ملیــون دوالر إلـــى  ١١,٢(مــن  ٪١٠,٧ارتفــع إجمــالي تكـــالیف المــوظفین مــن فئـــة الخــدمات العامــة بنســـبة   -

  )؛٪٤ملیون دوالر)، بینما ارتفع إجمالي تكالیف الموظفین "للتخصصیین" بنسبة أقل بلغت (+
  ملیون دوالر)؛ ١٠,٥إلى  ٨,٧(من  ٪٢٠,٦إرتفعت مدفوعات الرواتب اإلضافیة (تسویة مقر العمل)، بنسبة   -
  ملیون دوالر)؛ ٤,٩إلى  ٢,٨(من  ٢٠١٠في  ٪٧٦إرتفعت رسوم تكلفة استخدام المستشارین بنسبة   -
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  والر).ملیون د ١,٣إلى  ٠,٧(من  ٪٨٥إرتفعت تكالیف إجازة زیارة الوطن السنویة بنسبة   -
ــــة   -٤٤ ــــرة الثالثی ــــاء الفت ــــة، فــــي أثن ــــرا، دفعــــت االیكــــاو مــــن خــــارج میزانیتهــــا العادی ، تكــــالیف المــــوظفین ٢٠١٠-٢٠٠٨أخی

عیـــــة، وتحـــــویالت مـــــن خـــــارج ملیـــــون دوالر مـــــن مـــــوارد خارجـــــة عـــــن المیزانیـــــة (مســـــاهمات طو  ٧٣حـــــوالي  البالغـــــة
والــدخل التجــاري، ورســوم التعــاون الفنــي، ومــا إلــى ذلــك).  العادیــة لمبــالغ احتیاطیــة متكونــة فــي فتــرات ســابقة، المیزانیــة

بعض المستشارین والموظفین المیدانیین (الذین تـدفع تكـالیفهم مـن  ءوبالتالي، فقد بلغ إجمالي تكالیف الموظفین باستثنا
أثنــاء الفتــرة  ملیــون دوالر فــي ٢٥٧أمــوال التعــاون الفنــي)، التــي تــدفعها االیكــاو مــن جمیــع المــوارد مــا یزیــد قلــیًال عــن 

  .٢٠١٠-٢٠٠٨الثالثیة 
  الوظائف المرصدة في المیزانیة والموظفون الفعلیون  ١-٢-٣

  تهدف المعلومات التالیة إلى تقدیم نظرة إجمالیة عن كیفیة إدارة هذه الموارد.   -٤٥
  : االتجاهات في أعداد الوظائف المرصدة في المیزانیة العادیة٨الجدول رقم 

  ٣١/١٢/٢٠١٠  ٣١/١٢/٢٠٠٧ 
 ٥٠٣ ٦١٣ عدد الوظائف المقررة (المرصدة في المیزانیة) في المیزانیة العادیة

 منها
 ٢٤٧ ٢٦٩ (P)موظفون تخصصیون 
 ٢٥٦ ٣٤٤  (G) موظفو خدمات عامة

 ٥١٨ ٥٨١ إجمالي عدد الموظفین الذین تدفع رواتبهم من المیزانیة العادیة

 منهم
 ٢٣٩ ٢٤٩ (P)موظفون تخصصیون 

 ٢٧٩ ٣٣٢  (G) عامة موظفو خدمات

إعتمدت المبـدأ المـزدوج للتخفـیض اإلجمـالي فـي عـدد  ٢٠١٠-٢٠٠٨یبیِّن الجدول أن میزانیة الموظفین للفترة الثالثیة   -٤٦
  بالنسبة إلى فئة وظائف الخدمات العامة. (P)الوظائف وزیادة نسبة وظائف الفئة التخصصیة 

ولة من المیزانیة العادیة، كان من المفترض أن یكون عدد الوظائف المقررة وفیما یتعلق بالعدد اإلجمالي للوظائف المم  -٤٧
  وظائف. ٥٠٣إلى  ٦١٣، من ٢٠٠٧وظائف عن عام  ١١٠منخفضا ب  ٢٠١٠-٢٠٠٨في األصل للفترة الثالثیة 

إلــى أقــل مــن العــدد المقــدم  ٢٠٠٧كــانون األول/دیســمبر  ٣١وفــي الواقــع، كــان العــدد الفعلــي األصــلي للوظــائف فــي   -٤٨
وظیفــة)، وقـد زاد عـدد الوظـائف بنهایـة الفتـرة الثالثیــة  ٦١٣مقابـل  ٥٨١المجلـس فـي افتراضـات المیزانیـة المسـتخدمة (

موظفا قد تم نقلهم من صندوق  ٢٠وظائف): ولكن واقع أن حوالي  ٥٠٣مقابل  ٥١٨عن الهدف المعلن في األصل (
لم یكن متوقعـا عنـدما تـم إعـداد میزانیـة  ٢٠١٠زانیة العادیة في إلى المی (AOSC)تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة 

د، ٢٠١٠-٢٠٠٨ترة الثالثیة الف للمیزانیة العادیة مبلغا مسـاویا  صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة  (یسدِّ
بلـــغ لـــذي وافـــق علیـــه المجلـــس قـــد المـــوظفین، لكـــان التخفـــیض ا  ف رواتـــبهم). ولـــوال أثـــر نقـــل هـــؤالءلتكـــالیف كشـــ

  . وظیفة فقط  ٨٥رة، بینما بلغ التخفیض الفعلي وظائف مقر   ١١٠
(فقد كان الهدف المقدم لدعم  (G)ووظائف الخدمات العامة  (P)وبالنسبة إلى تعدیل التوازن بین الوظائف التخصصیة   -٤٩

 ٪٤٩سـبة ، أو ن٢٠١٠موظـف خـدمات عامـة بنهایـة عـام  ٢٥٦موظـف تخصصـي مقابـل  ٢٤٧میزانیة الفترة الثالثیة 
وظیفـــة  ٢٣٩( ٢٠١٠-٢٠٠٨مــن المـــوظفین التخصصـــیین)، ولـــم یــتم تحقیـــق وهـــدف تخفـــیض میزانیــة الفتـــرة الثالثیـــة 

  .من الموظفین التخصصیین) ٪٤٦وظیفة خدمات عامة، أي نسبة  ٢٧٩تخصصیة مقابل 
النســبة للوظــائف المقــررة وقــد تــم وضــع افتراضــات تكــالیف المــوظفین فــي المیزانیــة، بتطبیــق معیــار تكــالیف الرواتــب ب  -٥٠

 (GS)والخــدمات العامــة  (P) والتخصصــیین (D)(المرصــدة فــي المیزانیــة)، والمقســمة إلــى فئــات محــددة (فئــات المــدراء 
، الخ. وكما رأینا سابقا، فإن هذا التقسیم ال یعكس بالضرورة حقیقة الوظائف التـي یشـغلها ٢ و ١ة والمستویات الوظیفی

  موظفو االیكاو.
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ل اعتماد المیزانیة من قبل الجمعیة العمومیة والمجلس، تحظى اإلدارات بشيء من المرونة، بالقدر الذي تسمح به وحا  -٥١
اعتماداتها المقررة في المیزانیة، ویمكن أن تستخدم األموال لوظائف مقـررة (مرصـدة) فـي المیزانیـة لتعیـین مـوظفین فـي 

وظائف عندئذ "غیر مقررة في المیزانیة". وعلى سبیل المعلومات، وظائف غیر مدرجة على هذه القائمة: وتسمى هذه ال
یبــین الجــدول الــوارد أدنــاه الفروقــات التــي ولــدتها هــذه المرونــة فــي أثنــاء آخــر فتــرتین ثالثیتــین بــین افتراضــات المیزانیــة 

  المقدمة إلى المجلس دعما للمیزانیة العادیة وبین التطبیق الفعلي من قبل اإلدارات:

  : الفروقات بین فرضیات المیزانیة وتنفیذها:٩قم الجدول ر 
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ٥٠٣ ٥٠٠ ٥٠٣ ٦١٣ ٦١٨ ٦٢٧ توقعات الوظائف المقررة/المدرجة في المیزانیة العادیة 
 الوظائف
 المشغولة

 ٤٧٠ ٤٥٢ ٤٥٣ ٥٣٠ ٥٤٩ ٥٧١ المقررة في المیزانیة  الوظائف
 ٤٨ ٤٣ ٢٩ ٥٤ ٤٩ ٢٩ زانیة غیر المقررة في المی الوظائف

 ٥١٨ ٤٩٥ ٤٨٢ ٥٨٤ ٥٩٨ ٦٠٠ إجمالي المیزانیة العادیة

یتبین من الجـدول كیـف أن عـدد الوظـائف غیـر المقـررة فـي المیزانیـة والتـي تمـول مـع ذلـك مـن المیزانیـة العادیـة یتزایـد فـي   -٥٢
  في االعتبار. االنحرافات میزانیة جدیدة تأخذ أثناء كل فترة ثالثیة، وكیف تستند الفترة الثالثیة التالیة إلى افتراض

)، كانــت االفتراضــات المقدمــة بالنســبة لعــدد ٢٠١٠-٢٠٠٨و ٢٠٠٧-٢٠٠٥وبالنســبة للفتــرتین الثالثیتــین الســابقتین (  -٥٣
الوظائف المدرجة دعما للمیزانیات أكبر بكثیر من العدد الفعلي للموظفین الممولین في وظائف مقـررة موجـودة بالفعـل. 

مرد هذا الفارق جزئیا لوجود موظفین في وظائف غیـر مقـررة أثنـاء الفتـرة الثالثیـة؛ ویمیـل هـذا الفـارق إلـى التزایـد، مـع و 
ازدیاد االنحراف في عدد الوظائف الفعلیة عن عدد الوظائف المقررة (یتزاید عدد المـوظفین فـي الوظـائف غیـر المقـررة 

  قررة).في حین یتناقص عدد الموظفین في الوظائف الم
وعالوة على هذا التفاوت بین الفرضیات واألرقام الفعلیة، فإن عدد المـوظفین الـذین یعملـون بعقـود مـوظفي االیكـاو هـو   -٥٤

 . المیزانیة العادیةأعلى بكثیر من عدد الموظفین الممولین من 

  :٣١/١٢/٢٠١٠: الموظفون العاملون بعقود موظفي االیكاو بنهایة ١٠الجدول رقم 
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ن الممولون منالموظفو 

 ٥١٨ ٤٩٥ ٤٨٢ ٥٨٤ ٥٩٨ ٦٠٠ المیزانیة العادیة
 ٧٥  ٨٧ ٩١ ٩٠ ٧٩ ٧٧ صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة

 ١٢٦ ١٣٥ ١٤٤ ٦٩ ٧٠ ٨٤ حسابات أخرى
 ٧١٩ ٧١٧ ٧١٧ ٧٤٣ ٧٤٧ ٧٦١ ٣١/١٢مجموع الموظفین بنهایة 

موظفا یحملون عقود االیكاو في الجدول الوارد  ٧١٩، وباإلضافة إلى ٢٠١٠ألول/ دیسمبر كانون ا ٣١بتاریخ   -٥٥
باإلضافة إلى المیزانیة العادیة ممولین من   (SSAs)مستشارا بعقود خدمة خاصة ٨٣أعاله، كان لدى االیكاو 

ین وغیر موظفین شخصا یحملون عقود موظف ٨٠٢صنادیق مخصصة أخرى: كان لدى االیكاو بالتالي ما مجموعه 
  (باستثناء موظفي التعاون الفني المیدانیین) ممولین من جمیع مصادر التمویل.

من موظفي االیكاو یحملون عقودا  ٢٠١، كان هناك ٢٠١٠وباإلضافة إلى ذلك، یبین هذا الجدول أنه بنهایة عام   -٥٦
لة من  یة الفترة فع تكالیفها من المیزانیة العادیة في بداالمیزانیة العادیة. وقد تزاید عدد الوظائف التي ال تدغیر مموَّ

. ومرد ذلك على األغلب صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیةموظفا، باستثناء  ٧٥  بـ ٢٠١٠-٢٠٠٨الثالثیة 
، أدى تحویل ٢٠١٠. وعلى العكس من ذلك، اعتبارا من عام (ARGF)االیرادات  إلى إنشاء الصندوق الفرعي إلدرار

إلى المیزانیة العادیة (تمت معادلته بتحمیل صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة موظفا من  ٢٠ي حوال
  المیزانیة العادیة.الصندوق عبء مواٍز) إلى تخفیض مقابل في الوظائف التي تتحملها 
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ایة، على الرغم من أن المجلس مستقرًا للغ ٢٠١٠- ٢٠٠٨وقد بقي العدد اإلجمالي للوظائف في أثناء الفترة الثالثیة   -٥٧
وظائف  ١١٠موظفًا في عدد الموظفین الذین یحملون عقود موظفي االیكاو (ُتلغى  ٥٨كان قد قرر خفضًا بمقدار 

اعتبارا من أول كانون  (ARGF)وظیفة منها إلى الصندوق الفرعي إلدرار االیرادات  ٥٢المیزانیة العادیة، وتنقل من 
  ).٢٠٠٨الثاني/ ینایر 

وظیفة من الصندوق  ٦٥، تم بالفعل تمویل ٢٠٠٩كانون األول/ دیسمبر  ٣١ویبین الجدول المدرج أدناه أنه بتاریخ   -٥٨
الفرعي إلدرار االیرادات، األمر الذي عكس بالتالي زیادة في األنشطة المدرة للدخل وفي الموظفین، بالمقارنة مع 

  لمرتقبة في األصل.وظیفة من میزانیة البرنامج العادي ا ٥٢ـانتقال ال

  : تمویل الموظفین الذین یحملون عقود موظفي االیكاو ١١الجدول رقم 
  والذین ال تتحمل المیزانیة العادیة تكالیفهم

 المجموع غیر ذلك  ICT البیئة B AOSC ARGF AVSEC ECAC.9 الصندوق

١٥٩ ٤٩ ٦ - ١٣ ١ - ٩٠ -  ٢٠٠٧ 

٢٣٥ ٥٥ ١٢ ٣ ١١  - ٦٣ ٩١ - ٢٠٠٨ 

٢٢٢ ٤٧ ٤ ٣ ١٤ - ٦٥ ٨٧ ٢ ٢٠٠٩ 

٢٠١ ٣٧ ٣ ٣ ١٣ ٣ ٦٥ ٧٥ ٢ ٢٠١٠ 

ویبّین هذا الجدول بصرف النظر عن أسباب الوضع الخاص للصنادیق المعنیة، أن الصنادیق غیر الممولة من   -٥٩
لة أو االحتیاطات المتشكلة من اشتراكات مقررة سابقة، ومن  المیزانیة العادیة (أي الصنادیق الممولة من األموال المرحَّ

المیزانیة العادیة. مساهمات طوعیة، ومن الدخل التجاري أو من رسوم التعاون التقني) تشكل نظام تواصل مع 
وبصرف النظر عن القرارات المتخذة من قبل الجمعیة العمومیة والمجلس لخفض عدد الوظائف، فقد بقي عدد 

 ٧١٧مستقرا في حدود  ٢٠١٠- ٢٠٠٨فترة الثالثیة الموظفین الفعلي الذین یحملون عقود موظفي االیكاو في أثناء ال
  موظفا، أي ما یقل بثالثین موظفا عما كان علیه بنهایة الفترة الثالثیة السابقة. ٧١٩الى 

بحد ذاتها، التي تسمح وطالما بقیت مصادر التمویل األخرى هذه على مستوى كاٍف من االرتفاع، فإن هذه الحالة   -٦٠
ال تسبب بحد  إلى الحد األقصى، بالرغم من القیود المشددة على االشتراكات المقررة، أنشطة االیكاو بتعظیم حجم

  المبدأ. ذاتها مشكلة من حیث
إال أن تشجیع األنشطة الممولة من الموارد الطوعیة، یمكن أن یقود مع الوقت إلى ممارسة ضغط علیها لكي تشكل   -٦١

إذ یمكن لظاهرة ل الطوعي واالشتراكات المقررة لیست محكمة اإلقفال. المیزانیة العادیة: فالحدود بین التمویجزءا من 
إلى صنادیق ممولة من الخارج) قد المیزانیة العادیة تواصل معاكسة للحركة التي ورد ذكرها أعاله (نقل الوظائف من 

یزانیة العادیة الموظیفة ضمن  ٢٨بقرار المجلس القاضي بإدخال الموظفین المعینین في  ٢٠١٠تجسدت بنهایة عام 
 (AVSEC)(وظیفة واحدة)، وأمن الطیران  (ACIP)أو تعیینهم تحت برنامج التنفیذ الشامل إلقلیم أفریقیا والمحیط الهندي 

  وظیفة). ١٣( (TSSF)وظائف)، وصندوق رواتب الموظفین المؤقتین  ٦وظائف)، والبیئة ( ٨(
مولة من االشتراكات المقررة (المیزانیة العادیة) والتمویل الطوعي ومن وجهة النظر هذه، فإن التعایش بین األنشطة الم  -٦٢

ض للخطر، حین تمثل األنشطة الممولة طوعیا حصة كبیرة من إجمالي  (الصنادیق المخصصة األخرى) یتعرَّ
او "عدوى" لألنشطة الممولة من االشتراكات الطوعیة. وبقد ما تكون نسبة الوظائف بعقود االیك  األنشطة وتتسبب بـ

  .٢/٥ غیر الممولة من المیزانیة العادیة كبیرة، بقدر ما یكون الخطر كبیرا. وتمثل هذه النسبة حالیا
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أخیرا، ینبغي أن تؤخذ في االعتبار أیضا مسؤولیات نهایة الخدمة المتراكمة للموظفین "خارج" المیزانیة العادیة. وقد تم   -٦٣
) ٢٠١٠٦كانون األول/ دیسمبر  ٣١موظفا بعقود االیكاو في  ٧١٩(تقدیر مسؤولیات نهایة الخدمة لجمیع الموظفین 

، بـ (IPSAS)، في إطار تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام AON Hewittمن قبل الخبراء االكتواریین 
  .٢٠١٠كانون األول/ دیسمبر  ٣١ملیون دوالر كندي في  ٧٦,٩

موظف ضمن  ٥٠٠المیزانیة العادیة مقابل ما یزید قلیال عن موظف من خارج  ٢٠٠وباالستناد إلى النسبة الحالیة لـ   -٦٤
وعلى افتراض أن متوسط وظیفة االیكاو خارج المیزانیة یوازي نفس وظیفة االیكاو ضمن المیزانیة المیزانیة العادیة، 

)، فإن هذه (ASHI)الخدمة لناحیة االستحقاقات المتراكمة للتأمین االجتماعي (وباألخص التأمین الصحي بعد نهایة 
) لنشاط الموظفین من خارج المیزانیة العادیة. وفي حال توقفت هذه الموارد ٢/٥التكالیف ترتفع بالنسبة عینها (

الخارجیة (المساهمات الطوعیة، والتعاون الفني، والدخل التجاري للصندوق الفرعي إلدرار االیرادات، وغیرها) یمكن 
في القیام بالتعدیالت الضروریة في أعداد الموظفین وٕانهاء األنشطة الموازیة. ومن جهة لالیكاو بالطبع أن تنظر 

ثانیة، سیكون علیها أن تغطي تكالیف التأمین االجتماعي الناشئة عن أنشطة خارج المیزانیة من مواردها الخاصة 
  ل المیزانیة.(أي من االشتراكات المقررة)، بنفس الطریقة كما هو الحال بالنسبة لألنشطة داخ

مساهمات طوعیة، ورسوم تعاون فني،  –إن إنشاء صنادیق مخّصصة مختلفة بموارد خارجیة  :٣المالحظة رقم 
نة في أثناء الفترة أو المستعادة من فترات سابقة، وما إلى ذلك  من وجهة  –ودخل تجاري، وٕاعادة تدویر االحتیاطیات المتكوِّ

أفضلیة تخفیف اآلثار الناتجة عن رغبة الدول األعضاء في تقلیص اشتراكاتها المقررة. نظر إدارة الموارد البشریة، یتمیز ب
ولكن إذا بقیت النسبة الحالیة على ما هي علیه على المدى الطویل (حوالي خمسي موظفي االیكاو یعملون بعقود ممولة من 

لألنشطة الرئیسیة الممولة من مصادر مصادر خارجیة)، فمن المرجَّح أنه سیكون هناك من جهة ضغط إلدخال تدریجي 
طوعیة في المیزانیة العادیة، ومن جهة ثانیة، سوف تتراكم مستحقات التأمین االجتماعي المكتسبة لموظفي االیكاو وغیر 

كن الممولة من المیزانیة العادیة بما یتناسب مع عدد الموظفین المعنیین. وخالفا للتكالیف المباشرة لجدول الرواتب، التي یم
إخضاعها للمراقبة، (على األقل نظریا)، على المدى القصیر بتعدیل أعداد الموظفین، فإن هذه التكالیف، ما أن تتشكل، تبقى 

  واجبة الدفع من قبل االیكاو حتى ولو انقطعت مصادر التمویل من خارج المیزانیة.
الطوعیة (الهدف الذي تم استذكاره في أثناء  : في إطار التنمیة المقررة لألنشطة الممولة بالمساهمات٣التوصیة رقم 

)، سیكون من المناسب وجود ترتیبات تتولى الصنادیق المقابلة بموجبها دفع مساهمة للصندوق المتجدد ١٩٢دورة المجلس 
  في المیزانیة العادیة لتمویل تكالیف التأمین االجتماعي المتراكمة بهذه الطریقة.

لي لمراجع الحسابات الخارجي، ذكرت االیكاو بأنه "سیتم النظر في تحمیل رسم وفي معرض ردها على التقریر األو 
إداري للصنادیق الطوعیة من أجل دفع مساهمة مناسبة للمیزانیة العادیة للصندوق المتجدد لتمویل تكالیف التأمین 

  االجتماعي". 

  توزیع الموظفین   ٢-٢-٣
كـــانون األول/ دیســـمبر  ٣١ود االیكـــاو بـــین مختلـــف اإلدارات بتـــاریخ فیمـــا یتعلـــق بتوزیـــع المـــوظفین الـــذین یحملـــون عقـــ  -٦٥

  ، كان الوضع على الوجه التالي:٢٠١٠

                                                           
موظفا من موظفي اللجنة األوربیة للطیران المدني (ایكاك) الذین یحملون صفة ایكاو والذین هم غیر  ١٣موظفین إذا استثنینا الـ  ٧٠٦  ٦

  مشمولین ببولیصة التأمین االجتماعي لموظفي االیكاو. 
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  : توزیع الموظفین في إطار الهیكلیة التنظیمیة لالیكاو١٢الجدول رقم 

 الرئیس

مكتب 
األمین 
 العام

إدارة 
الشؤون 
 اإلداریة

إدارة 
المالحة 
 الجویة

إدارة 
النقل 
 الجوي

مكتب 
یق التنس

االقلمیي 
 واالتصاالت

المكاتب 
 اإلقلیمیة

إدارة الشؤون 
القانونیة 
والعالقات 
 الخارجیة

فرع 
 المالیة

مكتب 
التقییم 

والمراجعة 
 الداخلیة

إدارة 
التعاون 
 المجموع الفني

 ٧١٩ ٦٨ ٥ ٤٥ ١٤ (أ)١٦٨ ٨ ٧٠ ١١٠ ٢٢٦ ٣ ٢
  شخصا. ١٤٩لذین یحملون صفة االیكاو: وتضم المكاتب اإلقلیمیة وحدها بمن فیهم موظفو اللجنة األوروبیة للطیران المدني (ایكاك) ا (أ)

  شخصا كـ "موظفي تشغیل" في االیكاو: ٣٧٥وباالستناد إلى هذا الجدول، یمكن اعتبار   -٦٦
 تشكل "األهداف اإلستراتیجیة" الحالیة لالیكاو المسؤولیة المباشرة إلدارة المالحة الجویة وٕادارة النقل الجوي: یضم   -

  موظفا؛ ١٨٠هذان المكتبان ما مجموعه 
شاركت المكاتب اإلقلیمیة، كما تبین من عملیات التدقیق السابقة التي قام بها مراجع الحسابات الخارجي، في   -

موظفا   ١٢٠بالمائة من موظفیها العاملین، األمر الذي یمثل حوالي  ٦٦انجاز األهداف اإلستراتیجیة مع حوالي 
  باقي القیام بأدوار مساندة؛ي الإضافیا، مع تول

  موظفا للعمل مباشرة في األنشطة التشغیلیة (انظر أدناه)؛ ٧٥یساهم مكتب إدارة الشؤون اإلداریة بحوالي   -
لیس مكتب التعاون الفني مدمجًا بالكامل في الوقت الحاضر، لتحقیق األهداف اإلستراتیجیة. فهو لذلك لیس   -

موظفا العاملین في  ٦٨أو دعم األهداف اإلستراتیجیة، ولذلك یمكن اعتبار الـ  مدرجًا تحت األهداف اإلستراتیجیة
  مجال التعاون الفني بأنهم في وضع محاید بالنسبة لألهداف اإلستراتیجیة أو دعمها.

موظف یمكن اعتبارهم موظفو دعم: حوالي ثلثي إدارة الشؤون اإلداریة (إذا أخذنا  ٣٠٠من جهة ثانیة هناك حوالي   -٦٧
موظفو تشغیل مباشرة)، وثلث العاملین في المكاتب  اتفقفي الحساب موظفي اللغات، الذین یعتبرون، كما تم 

  اإلقلیمیة، وجمیع العاملین في خدمات المالیة. 
موظفي دعم مقابل ما یقل عن  ٣وبذلك یمكننا أن نستخلص، من ناحیة الموارد البشریة أن في االیكاو حوالي   -٦٨

  فقط. موظفي تشغیل  ٤
سنوات من سن  ٥بالنسبة إلى هرم األعمار، یبین الجدول أدناه توزیع وعدد الموظفین الذین كانوا أقرب بأقل من   -٦٩

كانون  ٣١سنة وفقا لمدونة خدمة الموظفین في االیكاو) في أثناء الفترة الثالثیة السابقة من  ٦٢التقاعد النظري (
، واالتجاهات في متوسط أعمار جمیع الموظفین العاملین ٢٠١٠یسمبر كانون األول/د ٣١إلى  ٢٠٠٧األول/دیسمبر 

  بعقود االیكاو في أثناء الفترة نفسها:
  : التغیر في متوسط أعمار الموظفین ١٣الجدول رقم 

 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠٠٧ 
 ٧١٩ ٧٤٣  مجموع عدد الموظفین العاملین بعقود االیكاو

 ٪٥,٨ ٤٢ ٪٦,٢ ٤٦ سنة من العمر وأكثر ٦٠
 ٪١٣,٩ ١٠٠ ٪١٢,٩ ٩٦ سنة من العمر ٦٠إلى  ٥٧

 ٪١٩,٧ ١٤٢ ٪١٩,١  ٪١٤٢ مجموع الذین تقل أعمارهم خمس سنوات من سن التقاعد
 سنة ٤٨,٨ سنة ٤٨,٨ متوسط عمر الموظفین

ل من یبّین هذا الجدول أن الهرم العمري في االیكاو مستقر نسبیا، وأن العدد الكبیر للموظفین الذین یبلغون أق  -٧٠
) ربما یكون بنیویا في االیكاو بالنظر إلى الطبیعة التخصصیة لوظائفهم ٪٢٠سنوات من تاریخ التقاعد (حوالي   ٥

الفنیة التي تتطلب تعیین خبراء متمّرسین. ولیس هناك في الماضي ما یدل على ارتباط مدخرات خفض تكالیف 
  ران الموظفین.نتیجة معدل حركة دو الموظفین بخفض متوسط أعمار الموظفین 
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هي ضمن المیزانیة العادیة (أنظر الوثیقة "معلومات إضافیة لـ  ٢٠١٣- ٢٠١١وظیفة للفترة الثالثیة  ٥٣٠,٥إن توفیر   -٧١
A37-WP/43  ٥٥١ "، ومع أخذنا في الحساب أن رقم الـ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠٠١مسودة میزانیة المنظمة للسنوات 
دوالر  ١٢٤  ٥٨٠دوالر ( ٦٦  ٩٠ ٠٠٠فیما بین الصنادیق)، مبلغ وظیفة ممولة من التحویالت  ٢٠,٥الذي یضم 

وظائف في أثناء الفترة الثالثیة  ٥٠٣ دوالر لـ ٦٣ ٩٦٩ ٠٠٠كندي في المتوسط لكل وظیفة سنویا)، مقارنة مع 
دوالر في المتوسط لكل وظیفة سنویا): لذلك فإن المیزانیة االفتراضیة الضمنیة هي أن وحدة  ١٢٧  ١٧٥السابقة (

في أثناء الفترة الثالثیة  ٪٢سوف تنخفض بنسبة  ٢٠١٠-٢٠٠٨التكلفة القیاسیة للوظائف المقررة في الفترة الثالثیة 
  ، مما یفترض أنه سیكون هناك انخفاض عام في مستوى مرتبات موظفي االیكاو.  ٢٠١٣-٢٠١١

التخصصیة إلى وظائف الخدمات العامة، األمر الوظائف  ٧إال أن أحد األهداف للفترة الثالثیة الجدیدة هو زیادة نسبة  -٧٢
الذي سیؤدي بصورة آلیة، مع استقرار الهرم العمري، إلى زیادة ولیس الى نقٍص" في وحدة تكلفة الوظائف المقررة: في 

ة تقریره األولي، قدم مراجع الحسابات الخارجي مسودة مالحظة مقترحا تعدیل سیاسة التعیین اعتبارًا من الفترة الثالثی
الحالیة من أجل حل هذا التناقض. وفي مسودة خطة إجراءات األمانة التنفیذیة، رفضت االیكاو مسودة التوصیة تلك، 
وذكرت أن: "استعراضا شامال لسیاسة التعیین جرى القیام به بالنسبة لمدونة خدمة الموظفین المنقحة في االیكاو التي 

. واالعتبار األساسي في ٢٠١١اعتبارا من أول كانون الثاني/ینایر تمت المصادقة علیها من قبل المجلس لكي تنفذ 
تعیین وترقیة الموظفین سیكون الحاجة لتأمین أعلى مستویات الفعالیة، والكفاءة، والنزاهة. وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي 

بین الجنسین  ایالء االهتمام ألهمیة تعیین الموظفین على أوسع أساس جغرافي ممكن وضمان تكافؤ في التمثیل
معرض التعلیق على التناقض الظاهر في   ما [بمسودة] التوصیة [...]". وفي[...]". وقد أحاطت األمانة العامة عل

تعیین الموظفین على مستوى أعلى، بینما یتم خفض متوسط كلفة الوحدة النموذجیة للوظائف المقررة، الذي یمثل 
إذا كان الهدف هو تحدید ما إذا كان [هدف]  لذكر، فإن االیكاو تقترح "الفرضیة الضمنیة لوثیقة المیزانیة اآلنفة ا

تحقیق نسبة الوظائف التخصصیة إلى وظائف الخدمات العامة في الفترة الثالثیة الحالیة قابال للتحقیق، فیتوجب علینا 
نقارن بین  غي علینا أن. ینب٢٠١١في میزانیة مع تكلفتها  ٢٠١٠إذا عدم مقارنة متوسط تكلفة الوظیفة في میزانیة 

[...]." وعلى هذا األساس، فإن متوسط التكلفة  ٢٠١١مع میزانیة عام  ٢٠١٠متوسط تكلفة الوظیفة الفعلي في عام 
دوالرا. وتتطابق افتراضات المیزانیة للفترة الثالثیة  ١١٥  ٢٣١المعاد احتسابه من قبل االیكاو یبلغ  ٢٠١٠الفعلي في 

  في متوسط تكلفة الوظیفة. %٨دوالر مع زیادة بنسبة  ١٢٤ ٥٨٠البالغة  ٢٠١٣-٢٠١١

، بانخفاض وحدة تكلفة الموظفین ٢٠١٣- ٢٠١١إن االفتراض الضمني لمیزانیة الفترة الثالثیة  :٤المالحظة رقم 
اقضا الذین یحملون عقود االیكاو مع زیادة متزامنة في نسبة الوظائف التخصصیة إلى وظائف الخدمات العامة یبدو أمرا متن

للوهلة األولى. وُیحل هذا التناقض عندما نأخذ في االعتبار واقع كون الوظائف المقررة المقدمة في وثائق المیزانیة نظریة وال 
  المیزانیة العادیة.تتوافق أبدا مع الوظائف الفعلیة الممولة من 

ى المجلس، على األمین العام أن یبین : عند تقدیم افتراضات المیزانیة المتعلقة بالوظائف المقررة إل٤التوصیة رقم 
  بشكل منتظم الوظائف الفعلیة التي تتحملها المیزانیة العادیة.

                                                           
أن یكــون هنــاك تركیــز أكبــر علــى األداء المباشــر مــن قبــل المــوظفین التخصصــیین ینبغــي : "WP 43مــن الوثیقــة  a-9 §الرجــوع إلــى الفقــرة  یرجــى  ٧

  وضمن عدد موظفین ثابت". لفترة الثالثیةاألمامیین وبالتالي زیادة في نسبة الموظفین التخصصیین إلى موظفي الخدمات العامة في أثناء ا
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  مدونة الخدمة   ٣-٢-٣
. ٢٠١١ووافـق المجلـس علـى تنفیـذها اعتبـارا مـن أول كـانون الثاني/ینـایر  ٢٠١٠تمت مراجعة مدونة الخدمة في عام   -٧٣

توصیات التي قدمها مراجع الحسـابات فـي تقریـره بشـأن تعیـین المـوظفین الـدولیین وتأخذ المدونة الجدیدة في االعتبار ال
  في االیكاو، وبوجه خاص:

  فیما یتعلق بالتعیین:  -٧٤
الجدیدة على ذكر مبدأ أن رئیس المجلس ینبغي أن یصادق على تعیین الموظفین في  ١٠- ٤ال تأتي المادة    -

  ؛P5٨و P4الفئتین التخصصیتین 
س أن ینشئ لجنة للموارد البشریة تتولى تقدیم المشورة إلى األمین العام بشأن التعیینات لوظائف فئة یمكن للمجل  -

)، مع إعالم D1و بعض موظفي فئة المدیرین  D2ترفع التقاریر إلیه مباشرة (أي موظفي فئة المدیرین  (D)المدیرین 
من تقریر  ٦، و٤، و٣هذا النظام مع التوصیات  المجلس مباشرة، الذي یمكن أن یعارض التعیین المقترح. ویتوافق

  مراجع الحسابات الخارجي اآلنف الذكر؛
 ١، ومجلس التعیین والترقیة D1من اآلن فصاعدا، یساعد األمین العام فریق مدراء لفئة وظائف المدیرین   -

دمج  كد هذا النظام. ویؤ Gلوظائف الخدمات العامة  ٢، ومن قبل مجلس التعیین والترقیة Pللوظائف التخصصیة 
  )؛ ٣فریق االستعراض السابق مع مجلس الترقیة الذي أوصى به مراجع الحسابات (التوصیة رقم 

إذا كان قرار التعیین المتخذ من قبل األمین العام یختلف عن الترتیب التسلسلي لمجلس التعیین، علیه إبالغ   -
  .٣استجابة للتوصیة رقم  رئیس المجلس خطیا بأسباب قراره. وتشكل هذه النقطة أیضا

. ولم یتم إتباع D2٩وكان مراجع الحسابات قد أوصى أیضا باستخدام وكاالت توظیف خارجیة لتعیین موظفي الفئة   -٧٥
هذه التوصیة، ولكن یالحظ أنه بالنسبة لتعیین مدیر جدید إلدارة التعاون الفني، جرى القیام بمشروع تجریبي ُطلب فیه 

س القیام بعملیة انتقاء مسبقة، ولكن بتحلیل الملفات الشخصیة لقائمة مرشحین مختصرة إلى شركة متخصصة، لی
  أعدتها االیكاو. وتكررت هذه التجربة عندما ُفتح باب الترشیحات لمنصب مدیر إدارة النقل الجوي. 

ة خدمة الموظفین في یالحظ مراجع الحسابات أن معظم توصیاته قد أخذت في االعتبار في المراجعة األخیرة لمدون  -٧٦
  االیكاو.

  بالنسبة إلى نوع ومدة العقود، تنص مدونة الخدمة الجدیدة على ثالثة أنواع من العقود:  -٧٧
  شهرا؛ ٢٤تعیینات مؤقتة لفترة ال تزید عادة عن سنة، وغیر قابلة للتجدید فیما عدا االستثناءات لمدة قصوى تبلغ    -
بین سنة وخمس سنوات، "مع عدم توقع التجدید"، مع أنه یمكن تجدیدها إلى تعیینات محددة المدة لفترة تتراوح   -

  أجل غیر مسمى إذا قررت االیكاو ذلك؛
تعیینات مستمرة تدوم لفترة غیر محددة، یمكن أن تعطى للموظفین الذین خدموا في االیكاو لمدة خمس سنوات   -

  من التعیینات، وهو بالتالي غیر مستعمل حالیا.   على األقل. ولم توافق األمم المتحدة بعد على الشكل الثالث

                                                           
ــــي ٢م التوصــــیة رقــــ  ٨ ــــم اعتمادهــــا ف ــــام بهــــا إنهــــاء اآللیــــة االســــتثنائیة التــــي ت ــــي یمكــــن النظــــر فــــي القی ــــات التبســــیط الت كــــانون  ٢٠: "مــــن بــــین عملی

الحصـول علـى الموافقـة الكتابیـة مـن رئـیس المجلـس بانتقـاء وتعیـین المـوظفین التخصصـیین التـي تسـتوجب  (Decision C-DEC 186/1) ٢٠٠٩ الثاني/ینـایر
   ".P5و P4من فئتي 

: "لضــمان انتقــاء المرشــحین موضــوعیا بنــاء علــى مهــاراتهم، ومــع األخــذ فــي االعتبــار وجــود تــوازن إقلیمــي جیــد بــین المــدراء، یوصــي ٥التوصــیة رقــم   ٩
یــام بانتقــاء مراجــع الحســابات باســتخدام شــركات متخصصــة الختیــار المــوظفین، یــتم إبالغهــا بــالتوازن المنــاطقي والجنســي اللــذین یرغــب فیهمــا المجلــس، للق

، وأن تقــوم هــذه الشــركات بتقــدیم قائمــة مرشــحین مختصــرة إلــى رئــیس المجلــس واألمــین العــام مــع تحلیــل للســمات الشخصــیة D2مســبق لمرشــحین لوظــائف 
  للمرشحین المنتقین ودرجة ترتیبهم المقترح".
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  على الصعید العملي، فإن شكل التعیین النموذجي المتبع في تعیین موظفي االیكاو هو التعیین محدد المدة.  -٧٨
الذین إال أنه على الرغم من غیاب التعیینات الدائمة من مدونة الخدمة الجدیدة، فقد ورثت االیكاو عددا من الموظفین   -٧٩

یحملون هذا النوع من التعیینات من الماضي. ویبین الجدول أدناه التخفیض التدریجي في عدد الموظفین الذین لدیهم 
  :٢٠٠٣تعیینات دائمة، والتي توقف منحها منذ عام 

  سنوات لبلوغ سن التقاعد  ٥: الموظفون الدائمون الذین لدیهم أقل من ١٤الجدول رقم 
 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠٠٧ 

 ٢٩٨ ٤١٠ وظفین بعقود دائمةمجموع الم
 ٦٤ ٧٥ سنوات لبلوغ سن التقاعد ٥مجموع الذین لدیهم أقل من 

یمكن المالحظة أنه بالنسبة لجمیع الموظفین الذین یحملون عقود موظفي االیكاو، فإن التغییر في هیكلیة التعیینات   -٨٠
المدة) كان له تأثیر قلیل حتى اآلن على متوسط الوقت المنقضي  (التبدیل التدریجي للتعیینات الدائمة بتعیینات محددة

  على التعاقد مع االیكاو منذ التعیین األول، كما هو مبین في الجدول التالي: 

  : أجل العقود١٥الجدول رقم 
 ٣١/١٢/٢٠٠٧ ٣١/١٢/٢٠١٠ 

 سنة ١٣ سنة ١٣,٥ متوسط األجل المنقضي في االیكاو منذ التعیین األول

  
، ومن أصل ٢٠١٠ا ما یبین واقع أن أحد العوامل األساسیة المقررة لمدة العمل في االیكاو هو سن التقاعد: في وهذ  -٨١

منهم متقاعدین. وللفصل من الوظیفة دور هامشي للغایة. وفي  ١٩موظف خدمات عامة تركوا االیكاو، كان  ٣٩
والمدراء  Pأنه بالنسبة لفئتي التخصصیین  ٢٠٠٩ تقریره بشأن تعیین الموظفین الدولیین، الحظ مراجع الحسابات في

D  موظفا تركوا االیكاو، كان هناك فقط حالة فصل واحدة. ویظهر  ٣٢الذین تناولتهم عملیة التدقیق، ومن أصل
الذین كان بینهم  Gیقارب نفس النسبة من المغادرین بناء على مبادرة من االیكاو بالنسبة إلى فئة الخدمات العامة  ما

  . ٢٠١٠حالة مغادرة لالیكاو في عام  ٣٩ة فصل واحدة من أصل حال
وهناك ما یقارب ثلث "مجال المناورة" المتوقع نتیجة للغیاب التدریجي، بسبب المغادرة الطبیعیة، للموظفین الذین   -٨٢

  دون التسبب بـ :، قد تم استیعابها في أثناء الفترة الثالثیة السابقة ٢٠٠٣یحملون عقودًا دائمة كانت تمنح لغایة 
  سنة أثناء الفترة)، ٤٨,٨انخفاض متوسط األعمار بین موظفي االیكاو (الذي بقي، كما رأینا أعاله،    -
كانون  ٣١انخفاض ملحوظ في متوسط الوقت المنقضي في االیكاو من قبل الموظفین الموجودین بتاریخ   -

بل الموظفین الموجودین بتاریخ االیكاو من قسنة) مقارنة مع الوقت المنقضي في  ١٣( ٢٠١٠األول/ دیسمبر 
  سنة).   ١٣,٥( ٢٠٠٧كانون األول/ دیسمبر  ٣١

من وجهة النظر هذه، ال یتوقع ألنواع التعیین الجدیدة في مدونة الخدمة أن تؤدي بحد ذاتها إلى تغییر وضع االیكاو   -٨٣
  مالیة واالفرادیة على حد سواء.الخاص، المتمیز بدرجة عالیة من جمود الموظفین، من الناحیتین اإلج
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  تكنولوجیا المعلومات  ٣-٣
كانون  ٢٨و  ١٧بین ل یامونترقام مراجع الحسابات الخارجي بعملیة مراجعة لتكنولوجیا المعلومات في االیكاو في   -٨٤

من . وكان الهدف من جهة التحقق من صحة المعلومات المقدمة إلى المجلس في هذا المجال ٢٠١١الثاني/ینایر 
خالل میزانیة الفترة الثالثیة والوثائق المصاحبة، ومن جهة ثانیة لتحدید مدى تلبیة وظیفة تكنولوجیا المعلومات، التي 

  ال تزال مبعثرة في جمیع أرجاء المنظمة، الحتیاجات االیكاو اقتصادیًا وكفاءة وتقدیم التوصیات إذا لزم األمر.
  تكالیف تكنولوجیا المعلومات   ١-٣-٣

ملیون دوالر للفترة  ١٨,٦تدخل میزانیة تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت ضمن نفقات دعم التنظیم واإلدارة. وقد بلغت   -٨٥
  ، مع التفصیالت السنویة التالیة:٢٠١٣- ٢٠١١ملیون دوالر للفترة الثالثیة  ١٤,٢و ٢٠١٠- ٢٠٠٨الثالثیة 

  فقط) ١١٠١(صندوق  ٢٠١١- ٢٠٠٨للفترة  : مخصصات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت١٦الجدول رقم 

 السنة 
المخصصات 

 األولیة

رصید 
المخصصات 

 السنویة 

زیادة/ 
 تحویالت

ترحیل من 
السنة 
 السابقة

 المجموع
تكالیف 
 المرتبات

 المجموع

     (باستثناء تكالیف المرتبات)  
٢٠٠٨  1,546,382   359,585   510,860    2,416,827  2,035,647      4,452,474  
٢٠٠٩  1,878,757  836,050  109,375   1,232,354   3,837,786   2,134,183      5,971,969  
٢٠١٠  1,851,967  898,015   2,614,972  782,118   6,147,072  2,077,652      8,224,724  
٢٠١١  2,581,690      2,973,667   2,103,730      7,659,087  

بالمائة في المیزانیـة المخصصـة لتكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت بـین  ٢٣,٧ض اإلجمالي البالغ نسبة یعكس التخفی  -٨٦
  الفترتین الثالثیتین، مختلف التحركات التي یرد تفسیر لها أدناه.

ائـة بالم ١٧,٨بالمائـة مـن المیزانیـة العادیـة لالیكـاو، و ٧,١، كانت مخصصات المیزانیة هذه تمثل ٢٠١٠-٢٠٠٨في   -٨٧
، تمثـــل هــذه المخصصـــات نســـبة ٢٠١٣-٢٠١١مــن االعتمـــادات المخصصــة للتنظـــیم واإلدارة ودعــم البـــرامج. وللفتــرة 

بالمائــة مــن مجمــوع اعتمــادات التنظــیم واإلدارة  التــي تغطــي نطاقــًا مختلفــًا إلــى حــد  ١١,٣بالمائــة مــن المیزانیــة و ٥,٢
  كبیر عن الفترة الثالثیة السابقة. 

، تقســـم المخصصـــات العائـــدة لتكنولوجیـــا المعلومـــات بـــین ثـــالث فئـــات وظـــائف دعـــم رئیســـیة ٢٠١١عـــام واعتبـــارا مـــن   -٨٨
 ٣٥بنســبة ، (MAA)بالمائــة مــن اعتمــادات تكنولوجیــا المعلومــات ؛ والتنظــیم واإلدارة  ٦٠بنســبة  (PS)(برنــامج الــدعم 

  بالمائة. ٥، بنسبة (MAA GB)بالمائة؛ ومجالس إدارة التنظیم واإلدارة 
ولیسـت المیزانیــات قابلــة للمقارنــة المباشــرة بــین الفتــرتین الثالثیتــین بــالنظر ألن أســالیب توزیــع التكــالیف العامــة للمنظمــة   -٨٩

  بین البرامج ووظائف الدعم قد تغیرت.
ة ، تعكــس المیزانیــة مجموعــة مــن النفقــات المقــدرة العائــد٢٠١٠-٢٠٠٨وباإلضــافة إلــى ذلــك، فبالنســبة للفتــرة الثالثیــة   -٩٠

لتكنولوجیــا المعلومــات (بمــا فــي ذلــك تكــالیف المــوظفین)، ســواء كــان هــؤالء أم لــم یكونــوا تحــت إشــراف قســم تكنولوجیــا 
تعكـــس المیزانیـــة نفقـــات قســـم تكنولوجیـــا المعلومـــات  ٢٠١١المعلومـــات واالتصـــاالت، فـــي حـــین أنـــه ابتـــداء مـــن عـــام 

ات المنظمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات وبــین النفقــات واالتصـاالت لوحــده. ولــذلك لــم یكــن هنــاك تطــابق بــین محــیط نفقــ
، نظـرا ألن إدارات أخـرى كانـت تنفـق علـى تكنولوجیـا ٢٠١٠المباشرة لقسم تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت فـي عـام 

  المعلومات. 
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 ثالثیـــةملیـــون دوالر فـــي الفتـــرة ال ١٥,٥وقـــد مثلـــت النفقـــات المتصـــلة بتكنولوجیـــا المعلومـــات ألغـــراض حســـابیة   -٩١
. ویقـل هـذا المبلـغ عـن تقـدیرات المیزانیـة ولكنــه ال یشـمل النفقـات المتصـلة بتكنولوجیـا المعلومـات التــي ٢٠١٠-٢٠٠٨

  تشكل التزامات غیر مصفاة في الفترة الثالثیة.
  : احتساب اإلنفاق في المیزانیة العادیة ١٧الجدول رقم 

  (بآالف الدوالرات الكندیة)
  ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

  نفقات تكنولوجیا المعلومات المدخلة في الحسابات  إجمالي
 ومن ضمنها قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

٣,٩٠٥  
٢,٨٨٨ 

٦,١١٣ 
٥,١٥١ 

٥,٥١٨ 
٤,٣٧٩ 

  ، الحسابات غیر (المقفلة)٣١/١٢/٢٠١٠(بیانات مؤقتة بتاریخ 
ـــا ، یفســـر تبعثـــر نفقـــات تكنولوجیـــا المعلومـــات فیمـــا بـــین الهیكلیـــات ٢٠١٠وفـــي   -٩٢ التنظیمیـــة بالـــدور الـــذي یلعبـــه قســـم تكنولوجی

المعلومات واالتصاالت الذي یقدم حالیا دعما فنیا دون مراقبة فعلیـة لتكنولوجیـا المعلومـات فـي المقـر وفـي المكاتـب اإلقلیمیـة. 
ـــه تـــأثیر مباشـــر علـــى القـــرارات بشـــأن محتـــوى األدوات المؤمنـــة بنـــاء علـــى  طلـــب فهـــو یلعـــب دور المســـهل، دون أن یكـــون ل

  :المستخدمین. وهو بالتالي ال یشرف على مجمل إنفاق االیكاو على تكنولوجیا المعلومات، كما هو مبین في الجدول أدناه
  : تفصیل حساب اإلنفاق على تكنولوجیا المعلومات حسب مركز الكلفة في المیزانیة العادیة١٨الجدول رقم 

  (بآالف الدوالرات الكندیة)
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨  مركز التكلفة

 ٪٧٩,٣ ٪٨٤,٢ ٪٧٣,٩ قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت كنسبة مئویة من مجموع نفقات تكنولوجیا المعلومات 
 ٪١٤,٢ ٪١٠,٥ ٪١٨,٢ سبع مكاتب إقلیمیة كنسبة مئویة من مجموع نفقات تكنولوجیا المعلومات
 ٪٦,٥ ٪٥,٣ ٪٧,٩ یا المعلوماتمراكز الكلفة األخرى في المقر كنسبة مئویة من مجموع نفقات تكنولوج

  ، حسابات غیر مقفلة)٣١/١٢/٢٠١٠(بیانات مؤقتة بتاریخ 

ـــــة لقســـــم تكنولوجیـــــا المعلومـــــات واالتصـــــاالت. وهـــــي   -٩٣ ـــــدة لتقـــــدیم المیزانیـــــة فقـــــط المیزانیـــــة التقدیری تبـــــین الطریقـــــة الجدی
  لذلك ال تشمل بعض النفقات المتصلة بتكنولوجیا المعلومات مثل:

  في الوقت الحاضر)؛  ٨موظفي تكنولوجیا المعلومات في المكاتب اإلقلیمیة (مرتبات    -
مرتبات الموظفین في المكاتب الفنیة في المقر التي لدیها مسؤولیات تكنولوجیا معلومات ولكنها لیست قسم   -

  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛
ن بنود میزانیة برامج المكاتب لتنفیذ تطبیقات أي نفقات على تكنولوجیا المعلومات یجري القیام بها من ضم  -

  تكنولوجیا معلومات محددة أو االستعانة بمصادر خارجیة لخدمات تكنولوجیا المعلومات.
، تـم تجمیـع نفقـات تكنولوجیـا المعلومـات فـي اسـتراتیجیة دعـم التنفیـذ بـإدارة قسـم تكنولوجیـا المعلومـات ٢٠١١واعتبارا مـن عـام   -٩٤

طلب عقد هذه النفقات بالتالي تصریحا مالیا من مدیر القسم قبل عقدها. ویرافق هذا الـنهج تخصـیص نفقـات واالتصاالت، ویت
تكنولوجیــا المعلومــات بمركــز تكــالیف وحیــد، یفتــرض أن یحســن مــن رؤیــة هــذا النشــاط فــي المیزانیــة ویســمح بتحمــل المســؤولیة 

  لكي تكون مركَّزة في مكان واحد. بالنسبة لتوزیع االعتمادات المخصصة لتكنولوجیا المعلومات
یتناول األسلوب الجدید في تقدیم المیزانیة اعتمادات المیزانیة العادیة فقط. وللحصول على صورة كاملة من الضروري   -٩٥

أن تؤخذ في االعتبار اعتمادات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي ترصدها الصنادیق غیر المخصصة بالتحدید 
فضال عن أي نفقات من صندوق تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الذي أنشئ بموجب قراري ، ١٠المعلوماتلتكنولوجیا 

                                                           
صـــفة (تجهیـــزات وبرمجیـــات)، مـــن صـــندوق تكـــالیف الخـــدمات إال أن نفقـــات تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــاالت التـــي أدخلـــت فـــي الحســـابات بهـــذه ال  ١٠

   ٢٠١٠-٢٠٠٨دوالر في  ٨٦ ٠٠٠اإلداریة والتشغیلیة لم تتخط الـ
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، والذي یتلقى أمواال أخرى باإلضافة إلى تلك الواردة من المیزانیة العادیة، للقیام ٣٢- ١٣٥و ٢٤- ٣٣الجمعیة العمومیة 
یة لالیكاو. وفي الوقت الحاضر، یمول هذا الصندوق فقط على وجه التحدید بتحدیث تكنولوجیا المعلومات والنظم المال

ملیون  ٣,٧(أغریسو). وقد بلغ اإلنفاق من هذا الصندوق  IRISالمشروع الهیكلي لتحسین النظم المالیة، المعروف باسم 
لجدول أدناه . ویبین ا٢٠١٣- ٢٠١١ملیون دوالر للفترة الثالثیة  ٢,١میزانیته   ي الفترة الثالثیة الماضیة وتبلغدوالر ف

  :٢٠١٣- ٢٠١١ومخصصات الصندوق للفترة  ٢٠١٠- ٢٠٠٨اإلنفاق الفعلي من هذا الصندوق للفترة 

  : صندوق تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، ١٩الجدول رقم 
  بآالف الدوالرات الكندیة

 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ (أ)٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 
    ٨٦٧ ١,٥٠٤ ١,٣٥٥ النفقات

 ٢٠٠ ٢٠٠ ١,٦٧٩    میزانیة التقدیریةال
  (مؤقت) ٢٠١١كانون الثاني/ینایر  ٢٥اعتبارا من  (أ)

، كان معظم هذا التمویل اإلضافي ال یدار من قبل قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ٢٠١٠-٢٠٠٨وأثناء الفترة   -٩٦
نسـیق واالتصـاالت )، ولكن من قبل مكتب الت٢٠١٠بالمائة من المجموع تحت تصرفه في  ١٨(الذي كانت لدیه نسبة 

بالمائــة) وقســـم  ١٠,٢بالمائـــة)، وقســم خــدمات المـــوظفین ( ١٠,٩بالمائــة)، وقســـم الخــدمات المالیــة ( ٥٣,٨اإلقلیمــي (
، فــــإن الفریــــق ٢٠١١بالمائــــة). ولكــــن اعتبــــارا مــــن عــــام  ٦,٨شــــؤون المــــوظفین المیــــدانیین فــــي إدارة التعــــاون الفنــــي (

سینضــــم إلــــى قســــم تكنولوجیــــا المعلومــــات  (Agresso)ت عــــن المــــوارد المخصــــص إلنشــــاء النظــــام المتكامــــل للمعلومــــا
  واالتصاالت وسیكون مسؤوال عن الدعم الفني هناك.

  وختاما:  -٩٧
یصعب القیام بتقییم لخدمات تكنولوجیا المعلومات في االیكاو بسبب تبعثر وظیفة تكنولوجیا المعلومات بین    -

ملیون دوالر تقریبًا، بما  ٦,٣بلغت  ٢٠١٠االعتبار بأن نفقاتها السنویة في الهیكلیات التنظیمیة لالیكاو. ولكن، یمكن 
ملیون  ٤,٣في ذلك تكالیف الموظفین، (بما في ذلك صندوق تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت)، كان منها مبلغ 

  دوالر تحت إشراف قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.
یزانیة، التي تضم فقط میزانیة قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وصندوق مع أن الطریقة الجدیدة لتقدیم الم  -

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، من شأنها أن تحد من رؤیة المجلس لجمیع النفقات الحاصلة بالفعل على تكنولوجیا 
لهیكلیة التنظیمیة الذي تمت المعلومات، یرى مراجع الحسابات الخارجي أنه، في ضوء التوزیع النهائي للنفقات حسب ا

بالمائة من النفقات قام بها قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت) وٕاعادة مركزیة نفقات  ٨٠( ٢٠١٠مالحظته في عام 
، فإن هذا النقص في الرؤیة ال یتعلق بمبلغ یدعو إلى التساؤل ٢٠١١١١تكنولوجیا المعلومات المقررة اعتبارا من عام 

  .علومات المقدمة إلى المجلس بشأن نفقات المنظمة على تكنولوجیا المعلوماتبشأن مدى صحة الم
  الموظفون المسؤولون عن وظائف تكنولوجیا المعلومات  ٢-٣-٣

موظفا بعقود  ١٨، ٢٠١٠كانون األول/ دیسمبر  ٣١لقد كان لدى قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بتاریخ   -٩٨
. ویشكل هؤالء الموظفون نسبة (GS)موظفي خدمات عامة  ٥و (P)صیا موظفا تخص ١٣االیكاو، بمن فیهم 

ملیون دوالر كندي. ویقل هذا الرقم  ٢بالمائة من موظفي المنظمة بعقود االیكاو وبتكلفة رواتب سنویة تبلغ  ٢,٥
  . ٢٠١٠-٢٠٠٨بالمائة عما كان علیه في الفترة الثالثیة  ١٠بنسبة 

  ویتم إكمال هذه الموارد بـ:  -٩٩

                                                           
، یفتـــرض بالمكاتــــب اإلقلیمیـــة أن تعــــود إلـــى قســــم ٢٠١٠أیلول/ســــبتمبر  ٢٤بتـــاریخ  (FSMG)بنـــاء علـــى قــــرار مـــن مجموعــــة اإلدارة العلیـــا الكاملــــة   ١١

 تصاالت بالنسبة ألي إنفاق تقوم به على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وذلك تشجیعا لتنمیط البرمجیات والمعدات.تكنولوجیا المعلومات واال



V-29 

 

ممولین من قبل صندوق تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، یعملون في خدمات  (G5)موظفي خدمات عامة  ٣   -
. وسوف تدفع (IRIS)المالیة والموارد البشریة إلنشاء البرمجیات اإلداریة للنظام المتكامل للمعلومات عن الموارد 

  ؛٢٠١١عتبارا من عام مرتباتهم من میزانیة قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ا
الموظفون المسؤولون عن تكنولوجیا المعلومات المدفوعة مرتباتهم من میزانیات كل من المكاتب اإلقلیمیة؛ هناك   -
  من هؤالء الموظفین. ٨

مستشارا یعملون لحساب القسم،  ١٣كان هناك  ٢٠١٠كانون األول/ دیسمبر  ٣١وباإلضافة إلى ذلك، وبتاریخ   - ١٠٠
  بالمائة من المستشارین في المنظمة.   ١٥,٦ة ویشكلون نسب

ارتفعت تقدیرات المیزانیة لخدمات تكنولوجیا المعلومات المستعان بها من الخارج (بمن فیهم المستشارون) بنسبة   - ١٠١
  .٢٠١٠-٢٠٠٨بالمائة باألرقام الحقیقیة في أثناء الفترة الثالثیة  ٩٣,٧

  نفقات المتصلة باالستعانة بالمصادر الخارجیة : المیزانیة التقدیریة وال٢٠الجدول رقم 
  (بالدوالرات الكندیة)

مخصصات االستعانة بالمصادر  
 الخارجیة

النفقات الحسابیة السنویة (بما في ذلك 
 المدفوعات تسدیدًا اللتزامات من السنة السابقة)

النسبة المئویة إلجمالي 
 النفقات الحسابیة السنویة

٨,٤  ٢٤٤ ٧١٠ ٨٨٨ ٩٥٠ ٢٠٠٨٪ 
٢٢ ١ ١٣٨ ٥٤٩ ١ ٤١٩ ٨٠٨ ٢٠٠٩٪ 
 ٪١٥,٢ (أ)٦٦٨ ٩٣٦ ١ ٧٢٢ ٥٩١ ٢٠١٠
 غیر معروف غیر معروف (ب)٨٥٢ ٣١٤ ٢٠١١

  ، الحسابات غیر المقفلة٢٠١٠كانون الثاني/ینایر  ٢٥بتاریخ  (أ)
  المخصصات األولیة فقط (ب)

ثیة وهي تمثل جزءا هاما، رغم كونه متغیرا، من ارتفعت میزانیة االستعانة بالمصادر الخارجیة على مدى الفترة الثال  - ١٠٢
بالمائة. وربما كان ذلك دلیًال على تزاید الضغط على موارد قسم  ٢٢و ٨نفقات تكنولوجیا المعلومات تتقلب بین 

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت فیما یتعلق بتنفیذ معظم مشاریع المنظمة التي تنطوي على عنصر تكنولوجیا 
ون توفر موارد إضافیة من حیث الموظفین الدائمین أو أي أرقام فعلیة لالحتیاجات متوسطة األجل معلومات، د

  لخدمات المستخدمین. 
بالمائة من الموظفین المسؤولین عن تكنولوجیا المعلومات من المستشارین  ٤١,٩، كانت نسبة ٢٠١٠وبنهایة عام   - ١٠٣

) وقاعدة Server، بما في ذلك مهمات أساسیة مثل صیانة الخادوم (المؤقتین المستخدمین ألداء أدوار طویلة األجل
البیانات. ویمكن أن یشكل ذلك دلیال على الضغط المتزاید على الموارد البشریة المخصصة لتكنولوجیا المعلومات، 

وعام  ٢٠٠٨سیما وأن قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت كان یستخدم ثالثة مستشارین فقط بنهایة عام  ال
  . ٢٠١٠، ولكن هذا الرقم تضاعف أكثر من أربع مرات بنهایة عام ٢٠٠٩

  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتتنظیم قسم   ٣-٣-٣
على الرغم من المركزیة الراهنة العتمادات میزانیة تكنولوجیا المعلومات في قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت،   - ١٠٤

، ال سیما وأنه لیس مسؤوال مباشرة عن جمیع األعمال التي تنطوي على عنصر فإن دور هذا القسم لم یعزز بعد
أو من مختلف الصنادیق. وحتى اآلن، تستطیع كل إدارة أو مكتب المیزانیة العادیة تكنولوجیا معلومات والممولة من 

، ١٢رة مستقلةإقلیمي، كما في الماضي، إعداد مشاریع تنطوي على عنصر كبیر من تكنولوجیا المعلومات بصو 

                                                           
ال تـــتم إدارتهمــا مـــن قبـــل قســـم  (IKSN)وشـــبكة االیكــاو لتقاســـم المعـــارف  (EDRMS) علــى ســـبیل المثـــال، نظـــام الوثــائق االلكترونیـــة وٕادارة الســـجالت  ١٢

    ت واالتصاالت.تكنولوجیا المعلوما
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ت أو حتى شراء معدات تكنولوجیا معلومات مستخدمة میزانیات البرامج أو المكاتب.  ١٣واالحتفاظ بقواعد بیانا
وبالتالي، ال ُتحسب نفقات تكنولوجیا المعلومات هذه، الخارجة عن نطاق قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، 

نفقه الموظفون غیر المصنفین كموظفي تكنولوجیا معلومات) أو أنها كنفقات تكنولوجیا معلومات (نسبة للوقت الذي یُ 
  ُتدفن ضمن النفقات التشغیلیة للبرامج.

  وینتج عن ذلك نوعان من األخطار:   - ١٠٥
كان  ٢٠١٠كانون األول/ دیسمبر  ٣١أوال، إنها تؤثر على تجانس المشاریع المنفذة ووضوحها من الخارج. ففي   -

بوابة إلى االنترنت، باإلضافة إلى  ١٤٦موقع انترنت و ٢٧٢عًا عامًا على االنترنت، وموق ٤٨هناك على األقل 
  مواقع االنترنت والتطبیقات المطورة من قبل المكاتب اإلقلیمیة واإلدارات الفنیة؛

ولها أیضا تأثیر سلبي محتمل على أمن المعلومات المتاحة لمختلف المستخدمین (تتناول خارطة طریق األمن   -
  كنولوجیا المعلومات فقط هیكلیة المشاریع التي یتولى قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت صیانتها).لت

ال تزال منفصلة عن  ٢٠١١وختاما، یبدو أن مركزیة المسؤولیة عن میزانیة تكنولوجیا المعلومات اعتبارا من عام   - ١٠٦
ریع الهیكلیة، إلى جانب بعض المشاریع التي ترتدي طبیعة المسؤولیة التنفیذیة بالنسبة للمشاریع. فالعدید من المشا

وٕادارة النقل الجوي، ال تقع ضمن المسؤولیة الحصریة لقسم المالحة الجویة أكثر صفة فنیة والتي تتوالها إدارة 
  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، كما وأنه لم یتم وضعها باالشتراك مع هذا القسم.

  الدعم الفني  ٤-٣-٣
لقد تبین أنه باإلضافة إلى جمیع مشاریع صیانة الهیكلیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات ومشاریع التطویر، أن قسم   - ١٠٧

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت مسؤول عن تقدیم دعم فني دائم، خاصة عن طریق مكتب الخدمة الذي استجاب في عام 
   أو البرید االلكتروني، ترتیب الطلبات حسب مستوى صعوبتها).طلب خدمة (ثم عن طریق االنترانت  ٨٢٧١لـ  ٢٠١٠

وتشتمل خدمة الدعم الفني على مدیر ومساعد ومستشارین فنیین اثنین (مع دعم على أساس مخصص من قبل فنیین   - ١٠٨
اثنین مسؤولین بوجه خاص عن تركیب المعدات وصیانة الخادوم). ویجري حالیا  استبدال النظام الذي وضعته 

). ویتكون SCSMإدارة مركز خدمة نظام میكروسوفت( أو ITILبنظام یتماشى مع نظام  ١٩٩٩الیكاو في عام ا
رصد األداء في الوقت الحاضر بشكل أساسي من احتساب نسبة اكتفاء المستخدم، التي تقول لنا الشيء القلیل سیما 

بالمائة منهم أنها راضیة  ١٥ة وحة (قالت نسببالمائة من المستخدمین لم یجیبوا على األسئلة المطر  ٨٤وأن نسبة 
  بالمائة أنها غیر راضیة). ١راضیة للغایة، وقالت نسبة أقل من  أو

، فقد استعان القسم بصورة مستمرة بالمصادر الخارجیة باستقدام عدد من ٢٠٠٨وباإلضافة إلى ذلك، ومنذ عام   - ١٠٩
دوالر)،  ١٢٥ ٠٠٠) (بمتوسط تكلفة سنویة تبلغ servers - الخدمات المتصلة بصیانة الخوادیم (مجموع خادوم 

دوالر)، وخبرة في الهیكلیات األساسیة  ١٥ ٠٠٠ومعدات الحاسوب المحمول (متوسط تكلفة سنویة تبلغ 
وخدمات مكافحة البرید االلكتروني  ٨ ٠٠٠بقیمة  (backup)دوالر) وأمن (نسخ احتیاطي خارجي   ٦٠  ٠٠٠(

  دوالر). ١٥ ٠٠٠بقیمة  (anti-virus)ة الفیروسات ومكافح  (anti-spam)الطفیلي
، الى جانب ٢٠٠٩موظفا، أقل باثنین من عام  ١٨إلى  ٢٠١١إن تخفیض عدد الموظفین الدائمین في مطلع عام   - ١١٠

 ٢٠١٠عقود اتفاق خدمة خاصة أكثر بنهایة كانون األول/ دیسمبر  ١٠إحداث زیادة كبیرة في عدد المستشارین (
) قد سبب ضغطًا شدیدًا على موارد القسم، وأدى الى وضع قسم ٢٠٠٩عقود مستشارین فقط بنهایة عام مقابل ثالثة 

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت جمیع التطبیقات ألنشطة االیكاو األساسیة وجمیع نظم التكنولوجیا فیها بالكامل 
سیما وأن معظم حدة أو مشكلة موظفین، الة ضعف واتحت إشراف مستشارین، "بحیث أنه ال یتعلق األمر بمجرد نقط

  الوظائف الرئیسیة مهددة في الواقع بالخطر من حیث اإلبقاء على المعرفة ضمن المؤسسة".
                                                           

التــي تــدیرها إدارة المالحــة الجویــة، وقاعــدة بیانــات البرنــامج العــالمي لتــدقیق مراقبــة  (FSIX)علـى ســبیل المثــال شــبكة تبــادل معلومــات الســالمة الجویــة   ١٣
ها؛ وقاعــدة بیانــات أوجــه ي تعمــل علــى خــادوم خــاص بموجــب عقــد اســتعانة خــارجي وتــدیرها إدارة المالحــة الجویــة نفســالتــ (USOAP) الســالمة الجویــة

    التي یدیرها مكتب االیكاو اإلقلیمي في القاهرة. (MAANDD)قصور المالحة الجویة في الشرق األوسط 
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ال یزال هناك وجهة نظر غیر مستقرة ومثبتة رسمیا بشأن التوازن الواجب تحقیقه بین الوظائف التي  :٥المالحظة رقم 
ئف التي یمكن االستعانة بمصادر خارجیة لتلبیتها دون وجود مخاطر أو حتى أنه یكون تتطلب كفاءات داخلیة دائمة والوظا

من المرغوب فیه والمجدي توفیرها باالستعانة بمصادر خارجیة. وهذه هي باألخص الحال بالنسبة لكل ما یتعلق بوظائف 
  دعم الخدمات الرئیسیة (مكتب الخدمة).

تشاریة على ید اختصاصي تتناول مهمة دعم المستخدمین (مكتب الخدمة)، : ینبغي القیام بدراسة اس٥التوصیة رقم 
وتشمل تحلیل التكالیف مقابل المنافع، واكتساب فهم أفضل لنوعیة الخدمة المقدمة للمستخدمین، وتحدید احتیاجاتهم والوصول 

  إلى توازن أفضل بین الوظائف الداخلیة والخدمات المؤمنة باالستعانة بمصادر خارجیة. 
وفي معرض ردها على التقریر األولي، ذكرت االیكاو بأنه "سیتم التعاقد للقیام بدراسة استشاریة متخصصة إلدارة 
الخدمة من أجل تقییم مهمات الدعم لمستخدمي االیكاو وتحقیق التوازن بین الوظائف الداخلیة والخدمات المستعان بها من 

  ك". مصادر خارجیة، شرط توفر الموارد الالزمة لذل

  استراتیجیة تكنولوجیا المعلومات  ٥-٣-٣
وتفسَّر المالحظات التي تم إبداؤها بشأن المسائل العائدة للمیزانیة (تبعثر وظیفة تكنولوجیا المعلومات)، ومسائل   - ١١١

ة مشاریع الموارد البشریة (زیادة نسبة االستعانة بالمصادر الخارجیة) والمسائل التنظیمیة (تبعثر المسؤولیات وفق طبیع
  تكنولوجیا المعلومات) إلى حد كبیر باالفتقار إلى استراتیجیة شاملة موحدة لتكنولوجیا المعلومات.

إن قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت هو الوحدة الرئیسیة القادرة على تنفیذ مشاریع تكنولوجیا المعلومات. وخالفا   - ١١٢
معلومات واالتصاالت مسؤول فقط عن الجوانب التقنیة (تكنولوجیا لما یدل علیه االسم، فإن قسم تكنولوجیا ال

المعلومات وهیكلیات وتطبیقات االتصاالت). وال تشكل المعلومات (بمعنى إدارة المعلومات) وال االتصاالت الداخلیة 
  والخارجیة جزءا من مسؤولیاته.

لیة واحدة، "تكنولوجیا معلومات واتصاالت االیكاو ومع أن رؤیة جدیدة لتكنولوجیا المعلومات مبنیة على مبدأ هیك  - ١١٣
، فهي لیست مبنیة على أساس تحدید أو تعیین األولویات ٢٠١٠الواحدة"، قد تم رسمها في النصف الثاني من عام 

في االحتیاجات الخاصة لخدمات المستخدمین بالنسبة للمنظمة بصورة إجمالیة، أو بالنسبة لالعتبارات اإلجمالیة 
یكلیة الموارد المخصصة لتلبیة هذه االحتیاجات. وهذا ما یؤكد على الصعید العملي التبعثر في تكنولوجیا لحجم وه

  المعلومات الذي تمت مالحظته في المسائل العائدة للمیزانیة، ال سیما بالنسبة إلدارة المشاریع.
واالتصاالت، وظهرت بعض عالماته في ، بدأ التفكیر في دور ونشاط قسم تكنولوجیا المعلومات ٢٠٠٩ومنذ عام   - ١١٤

عدد من الوثائق المذكورة أدناه. فقد جرى تقدیم قائمة باألهداف واألعمال االستراتیجیة، جنبا إلى جنب مع جدول 
، على أساس توفیر زیادة ٢٠١٠أیلول/سبتمبر  ٢٤في  (FSMG)زمني، قدمت إلى المجموعة اإلداریة العلیا الكاملة 

الر كندي للمشاریع الجدیدة من قبل قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. وقد أوصت هذه ملیون دو  ٢مقدارها 
  الوثیقة بما یلي:

  تعزیز نوعیة الخدمة المقدمة إلى جمیع اإلدارات؛  -
  بناء هیكلیة أساسیة ل "تكنولوجیا معلومات واتصاالت واحدة لالیكاو"؛  -
  إعداد نموذج دعم خدمات مؤسسیة؛   -
  كلیة أساسیة رفیعة المستوى لتكنولوجیا المعلومات؛توفر هی  -
  مكاتب بدون ورق؛ –مكننة المكاتب   -
تطویر سلسلة من الخدمات االلكترونیة لالیكاو: إدارة وٕاستراتیجیة شبكة المؤسسة، هیئات تنظیم وٕادارة   -

رة مركز خدمة نظام المعلومات، دعم تنفیذ وظائف برنامج تخطیط موارد المؤسسات، والمحتوى اإلداري إلدا
  .(EDRMS)میكروسوفت للمؤسسات 
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بعنوان تخطیط استراتیجیة تكنولوجیا  (FSMG)وتم إصدار وثیقة بعد اجتماع مجموعة اإلدارة العلیا الكاملة   - ١١٥
  ذات ثالثة أهداف رئیسیة:  ٢٠١٣-٢٠١١المعلومات، تحدد إستراتیجیة تكنولوجیا معلومات للفترة الثالثیة 

تنفیذ حلول تكنولوجیا المعلومات التي تتوائم مع بیئة عمل االیكاو، وسیاستها، وأهدافها، ومتطلباتها : ١الهدف   -
  القانونیة. 

  : تأدیة وحفظ ملف تكنولوجي متین، ومرن، ومضمون، وفعال.٢الهدف   -
  : تعزیز اإلدارة اإلجمالیة لتكنولوجیا المعلومات وتأدیة الخدمات للمستخدمین.٣الهدف   -

وتقدَّم هذه اإلستراتیجیة أیضا في خطة أعمال وخطة تشغیلیة. ولكن هاتین الخطتین قد أعدَّتا دون استشارة منتظمة   - ١١٦
للمستخدمین، وبالتالي دون األخذ في االعتبار تغیُّر األولویات التي یمكن أن تضعها اإلدارات التي تستخدم قسم 

  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.
القیام بعملیة مراجعة الحسابات، لم یكن قد وضع إطار استراتیجي ثابت وال خطة رئیسیة لتكنولوجیا وفي وقت   - ١١٧

المعلومات مع اإلدارات الفنیة یكون من شأنهما تمكین المنظمة من تحدید األولویات الناتجة عن القرارات التي یتخذها 
إلى األهداف متوسطة األجل لتكنولوجیا المعلومات.  األمین العام وفقا للموارد المتاحة، وٕاعطائها نظرة إجمالیة

واالفتقار إلى نفس هذه الخطة الرئیسیة، الذي یمكن أن یتقرر فقط على مستوى األمین العام باشتراك جمیع 
المستخدمین وقسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، یعني في معظم األوقات أن المستخدمین وقسم تكنولوجیا 

تصاالت یدیرون مشاریعهم متغاضین عن الصورة األشمل، على حساب التنظیم الرشید والمنضبط المعلومات واال
  لوظیفة تكنولوجیا المعلومات.

بإعداد مشروع لمواءمة بیانات السالمة والمالحة الجویة المتاحة المالحة الجویة وعلى هذا األساس، تقوم إدارة   - ١١٨
ة). وهذا المشروع، ذو األهمیة االستراتیجیة بالنظر للمؤتمر الثاني عشر للمستخدمین الخارجیین (مشروع شبكة سالم

، لم یكن في حد ذاته جزءا من استراتیجیة ٢٠١٢المقبل للمالحة الجویة المقرر عقده في تشرین الثاني/نوفمبر 
(توحید جمیع  ، رغم أن االستراتیجیة ال تشتمل على مشروع إدارة للشبكة٢٠١٠تكنولوجیا المعلومات بنهایة عام 

  ) مخصص في جزء منه لنفس الشيء.٢٠١٣شبكات مواقع االیكاو على االنترنت ومواقع االنترانت بنهایة عام 
ونتیجة لذلك، لم یكن قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت قادرا على تخصیص الموارد الالزمة لمشروع شبكة   - ١١٩

ترمیم هندسة االنترنت بالكامل. ویعني قرار اتخذ مؤخرا بإنشاء موقع من أجل  ٢٠١١السالمة الالزمة إعتبارًا من عام 
دینامیكي خاص على شبكة االنترنت لمسائل السالمة إضافة أخرى الى الهیكلیات القائمة. وبالتالي، ولمدة سنتین 

ى جمیع مواقع على األقل، سوف یتعایش مشروعان متوازیان جنبًا الى جنب، واحد لسالمة مواقع الشبكة، والثاني عل
  شبكة المنظمة، وال توجد حالیًا لجنة تسییر مشتركة تكفل التماسك بینهما.

وباإلضافة إلى ذلك، فالغیاب المنتظم لدراسات الجدوى وتحلیالت التكالیف مقابل المنافع قبل الشروع بمشاریع   - ١٢٠
لطلبات المقدمة من قبل اإلدارات یقوم تكنولوجیا معلومات جدیدة یعني أنه ال توجد كفالة بأن الفصل بین مختلف ا
  على أساس أفضل تكلفة أو على أساس أولویات مقیَّمة على الوجه الصحیح. 

إن وظیفة تكنولوجیا المعلومات مبعثرة حالیا عبر االیكاو، بالرغم من التعزیز األخیر لدور قسم  :٦المالحظة رقم 
ن هذا الوضع یتمیز بتوفیر درجة من المرونة إلدارات المستخدمین. إال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. ومما ال شك فیه أ

أنه ینطوي على عیب مضاعف لناحیة االفتقار إلى االتساق بین االجراءات المتخذة والسیطرة اإلجمالیة على مهمات 
ته مدعوا الى معالجة تكنولوجیا المعلومات في االیكاو، األمر الذي یجعل قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بنتیج

  األزمات باستمرار.
بالمائة من اعتمادات المیزانیة  ٧:  ینبغي على المجلس، بالنظر إلى المبالغ المالیة المشمولة (حوالي ٦التوصیة رقم 

العادیة)، أن یطلب إعداد خطة رئیسیة لتكنولوجیا المعلومات على المدى المتوسط تحدد وتضع أولویات لجمیع مشاریع 
لوجیا المعلومات، وتقترن بتقییم مالي وجدول زمني للتنفیذ وأن یوافق علیها. وسیكون لألمین العام دور هام یؤدیه كمحفِّز، تكنو 
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كونه الشخص الوحید القادر على تعبئة جمیع إدارات المستخدمین وقسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واتخاذ قرارات 
  األولویات والموارد المتاحة.بشأن المقایضات المتوجبة على أساس 

وقد جاء في مسودة خطة اجراءات األمانة العامة لالیكاو أنه "سیتم وضع مخطط رئیسي متوسط األجل 
  لتكنولوجیا المعلومات".

  المكاتب اإلقلیمیة   - ٤
تفحص  ٢٠٠٨منذ عام لقد كان الهدف من عملیات التدقیق التي قام بها مراجع الحسابات الخارجي في المكاتب اإلقلیمیة   - ١٢١

 ٤- ١٣على حد سواء. وتمت عملیات التدقیق وفقا لألحكام الواردة في المادتین  ١٤النشاط واإلدارة لناحیة "االنتظام" و"األداء" 
  :من التذییل باء، وتناولت المكاتب التالیة وفق الجدول الزمني ٦من النظام المالي لالیكاو، والمادة  ٥- ١٣و
 ١٩٦٣. أنشئ في عام ٢٠٠٨أیار/مایو  ٢٣إلى  ١٣)، من (WACAF)ا الغربیة والوسطي داكار (مكتب أفریقی  -

 دولة. ٢٤وهو معتمد لدى 
. أنشئ في عام ٢٠٠٨حزیران/یونیو  ١٧إلى  ٩)، من (EURNAT)باریس (مكتب أوروبا وشمال األطلسي   -

  دولة. ٥٦وهو األقدم بین مكاتب االیكاو اإلقلیمیة. وهو معتمد لدى  ١٩٤٧
 ١٩٤٨. وقد أنشئ في عام ٢٠٠٩ آذار/مارس ٢٠إلى  ٩)، من (SAM)لیما (مكتب أمریكا الجنوبیة   -

  دولة. ١٣معتمد لدى  وهو
. وقد أنشئ في عام ٢٠٠٩حزیران/یونیو  ٢٦إلى  ١٥)، من (APAC)بانكوك (مكتب آسیا والمحیط الهادئ   -

  دولة. ٣٨وهو معتمد لدى  ١٩٥٥
 أیار/ ٢٨إلى  ١٨)، من (NACC)لشمالیة وأمریكا الوسطى ومنطقة الكاریبي مدینة مكسیكو (مكتب أمریكا ا  -

  إقلیما. ١١دولة و ٢١. وهو یغطي منطقة تضم ١٩٥٧. وقد أنشئ في مدینة مكسیكو في عام ٢٠١٠ مایو
وهو  ١٩٥٣. وقد أنشئ في عام ٢٠١٠حزیران/یونیو  ٢٥إلى  ١٤)، من (MID)القاهرة (مكتب الشرق األوسط   -

  في آسیا. ١٢دولة، ثالث منها في أفریقیا و ١٥دى معتمد ل
. وقد ٢٠١٠تشرین األول/أكتوبر  ٢٢إلى  ١١)، من (ESAF)نیروبي (مكتب شرق أفریقیا والجنوب األفریقي   -

دولة وٕاقلیما  ٢٢وهو األحدث عهدا بین مكاتب االیكاو اإلقلیمیة. ویغطي منطقة تضم  ١٩٨٣أنشئ في عام 
  واحدا.

شهرا)، وتجدر اإلشارة إلى أنه  ٢٩المنقضي بین عملیات تدقیق أول وآخر مكتب إقلیمي طویل إلى حد ما (إن الوقت   - ١٢٢
، المقدَّم في أثناء اجتماع عقد في (AGEA)عمًال بالمقترح الذي تقدم به الفریق االستشاري المعني بالتقییم والتدقیق 

لقاضي بتركیز عملیات تدقیق المكاتب اإلقلیمیة على ) ا٢٠١٠كانون الثاني/ینایر  ٢٠باریس في منتصف الطریق (
المسائل الجوهریة ولیس على المسائل الشكلیة، كان من الضروري تعدیل أسس عملیات تدقیق المكاتب اإلقلیمیة. 
ویحاول هذا التقریر تجمیع نتائج سلسلة من عملیات التدقیق المنفذة على أسس مختلفة جزئیا. وقد أرسل استبیان 

  لكفالة االتساق في البیانات. ٢٠١٠ام إلى جمیع المكاتب اإلقلیمیة في أواسط عام شامل ع

  المسائل المتعلقة بالمیزانیة والمسائل المالیة  ١-٤
ملیون دوالر  ١٨,٥٦٪ من المیزانیة العادیة لالیكاو (٢٣، كانت المكاتب اإلقلیمیة تشكل نسبة ٢٠٠٩في عام   - ١٢٣

  نظمة، فیما عدا التعاون الفني. كندي): وهي لذلك تشكل ربع الم

                                                           
، القسـم الرابـع. وبوجـه خـاص، فیمـا (INTOSAI)كما ورد في التعریف المتضمن في إعالن لیما للمنظمة الدولیة للمؤسسات العلیـا لمراجعـة الحسـابات   ١٤

  (االقتصاد، والكفاءة، والفعالیة). ”3Es“إلى الـ  ٣دقیق األداء، تشیر الفقرة یتعلق بت



V-34 

 

  وكانت أرقام مخصصات المیزانیة واإلنفاق الفعلي للمكاتب اإلقلیمیة على النحو التالي:  - ١٢٤
  : مخصصات المیزانیة واإلنفاق الفعلي٢١الجدول رقم 

  (بآالف الدوالرات الكندیة والنسبة المئویة)
 الفترة الثالثیة  ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ الفترة المالیة

 انكوكب
 0 556 3 862 2 772 2 المبالغ المخصصة 

 0 832 2 517 2 627 2 المبالغ المستخدمة بالفعل 

 %86.79 %79.63 %87.94 %94.76 النسبة المئویة من مخصصات المیزانیة المستخدمة 
 نیروبي 

 0 173 3 484 2 433 2 المبالغ المخصصة 

 0 056 3 202 2 280 2 المبالغ المستخدمة بالفعل

 %93.18 %96.31 %88.65 %93.69 النسبة المئویة من مخصصات المیزانیة المستخدمة 
 باریس 

 0 200 4 899 3 821 3 المبالغ المخصصة 

 0 819 3 794 3 652 3 المبالغ المستخدمة بالفعل

 94.51 %90.93 %97.30 %95.57 النسبة المئویة من مخصصات المیزانیة المستخدمة 
 القاهرة 

 0 259 2 024 2 897 1 المبالغ المخصصة 

 0 812 1 536 1 621 1 المبالغ المستخدمة بالفعل

 80.40 %80.22 %75.92 %85.46 النسبة المئویة من مخصصات المیزانیة المستخدمة 
 مدینة مكسیكو 

 0 106 3 486 2 405 2 المبالغ المخصصة 

 0 635 2 050 2 010 2 المبالغ المستخدمة بالفعل

 83.72 %84.83 %82.49 %83.60 النسبة المئویة من مخصصات المیزانیة المستخدمة 
 لیما 

 0 015 3 466 2 333 2 المبالغ المخصصة 

 0 574 2 203 2 207 2 المبالغ المستخدمة بالفعل

 89.38 %85.38 %89.37 %94.62 النسبة المئویة من مخصصات المیزانیة المستخدمة 
 داكار

 0 765 2 338 2 251 2 المبالغ المخصصة 

 0 376 2 864 1 077 2 المبالغ المستخدمة بالفعل

 85.90 %85.96 %79.73 %92.28 النسبة المئویة من مخصصات المیزانیة المستخدمة 
  (المصدر: بیانات االیكاو المالیة)

، فقد ذكر مكتب ٢٠١١على الرغم من أن هذا الجدول یتضمن األرقام المقدمة من قبل فرع المالیة في آذار/مارس   - ١٢٥
  قد أنفقت". ٢٠١٠٪ من میزانیة ٩٢بأن تقریره الخاص یفید بأن "نسبة مكسیكو اإلقلیمي 

، ینبغي أن تؤخذ في ٢٠٠٩شدَّد مكتب لیما اإلقلیمي على أنه من أجل القیام بتفسیر صحیح لنسبة اإلنفاق في عام   - ١٢٦
ة أعاله لمراجع الحسابات الخارجي االعتبار الفترة االنتقالیة للمدیر اإلقلیمي ونائبه. وعلى الرغم من تقدیم األرقام الوارد

من قبل فرع المالیة، فقد ذكر مكتب لیما اإلقلیمي "نحن مفاجأون بالنسبة المئویة الستخدام األموال المبینة في 
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الجدول" وأشار إلى "تقریر مرفق مأخوذ من أغریسو" لم ُیرفق بالفعل بالتعلیقات على مسودة تقریر مراجع الحسابات 
  .١٥الخارجي

وفي الواقع، فإن االختالفات بین األرقام المقدمة من قبل فرع المالیة وتقاریر المدراء اإلقلیمیین تعود إلى واقع أن   - ١٢٧
حسابات فرع المالیة ال تشمل النفقات فحسب، بل أیضا االلتزامات (عقود الشراء، واتفاقات الخدمة الخاصة، وغیر 

  ذلك).
تثناء مكتبي باریس ونیروبي، كانت مخصصات میزانیات المكاتب اإلقلیمیة تزید ) أعاله، أنه باس٢١ویبین الجدول (  - ١٢٨

بكثیر عن المبالغ المستخدمة. وینطبق ذلك بشكل خاص على حالة مكتبي مدینة مكسیكو وداكار. ومما ال شك فیه 
لمنظمة. وتصرُّ أن هذه النقطة ینبغي بحثها بتعمق أكبر من أجل التوصل الى التخصیص األمثل لموارد میزانیة ا

نسبة كبیرة من النفقات غیر المسددة المقررة للفترة تعود إلى المباني الجدیدة للمكتب اإلقلیمي  داكار على واقع أن "
  ".٢٠١٠في كانون األول/دیسمبر  وتم تسلیمه فقط ٢٠٠٤ستقدمها دولة السنغال المضیفة. وقد بدأ المشروع في عام 

وزیع النفقات الفعلیة للمكاتب اإلقلیمیة المحملة للمیزانیة العادیة في فئات واسعة (تكالیف وفي الجدول التالي، یتم ت  - ١٢٩
 ٢٠١٠ن األرقام النهائیة لعام أل ٢٠٠٩موظفین، نفقات سفر، ونفقات أخرى). وتستند األرقام على بیانات عام 

  ناه.تكن متاحة عند توزیع النفقات إلى فئات واسعة كما هو مبین في الجدول أد لم
   ٢٠٠٩: نفقات المكاتب اإلقلیمیة في عام ٢٢الجدول رقم 

  (بآالف الدوالرات الكندیة)

 المجموع داكار لیما مدینة مكسیكو القاهرة باریس نیروبي بانكوك بآالف الدوالرات الكندیة 

 038 14 798 1  929 1 970 1 616 1 882 2 665 1 179 2 تكالیف موظفین 

 863 143 62 117 76 190 138 136 نفقات سفر

 660 3 397 475 399 333 828 682 547 مصاریف أخرى

 %32 %30 %28 %26 %25 %35 %49 %31 نسبة ب) + ج)/أ)

 561 18 338 2 466 2 486 2 025 2 890 3 484 2 862 2 المجموع

  (المصدر: أغریسو) 

، التي قام بها مراجع الحسابات (ACIP)المحیط الهندي في أثناء عملیة تدقیق برنامج التنفیذ الشامل إلقلیم أفریقیا و   - ١٣٠
الخارجي في نفس الوقت الذي قام به بمراجعة حسابات مكتب نیروبي، والذي قام المجلس ببحث تقریر بشأنه بتاریخ 

إلى أنه وفقا ألحد  (AFI)، أشار الشخص المسؤول عن خطة إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي ٢٠١١آذار/مارس  ١٦
٪ نسبة "مثلى" لتكالیف ٦٥اإلدارة المعتمدة لدیه، وباالستناد إلى الخبرة المهنیة الشخصیة، یمكن اعتبار نسبة  معاییر

البعثات بالنسبة إلى تكالیف الموظفین والنفقات األخرى في نطاق أنشطة التعاون اإلقلیمیة، وُتعتبر بأنها تعكس نسبة 
في المنطقة. وباالستناد إلى األرقام الواردة في الجدول، فإن متوسط  ٪ من مشاغل فریق اإلدارة والموظفین الفنیین٨٥

  ٪، وهو أدنى بكثیر من المعیار المذكور أعاله.٣٢النسبة یبلغ فقط 
٪ التي تم تحدیدها بصورة ٦٥إال أن مراجع الحسابات الخارجي لم یكن قادرا على التأكید موضوعیا ما إذا كانت نسبة   - ١٣١

والتي ال یمكن بالتالي أن تشكل  (ACIP)رنامج التنفیذ الشامل إلقلیم أفریقیا والمحیط الهندي افتراضیة في إطار ب
معیارا قابال للتدقیق، تستند إلى معیار موضوعي ویمكن تعمیمها على جمیع المكاتب اإلقلیمیة. وباإلضافة إلى ذلك، 

ارجي، تصر داكار على واقع أن "برنامج التنفیذ وفي نطاق تعلیقات االیكاو العامة على التقریر األولي للمراجع الخ

                                                           
بقیمـة  ٢٠١٠تشمل تكلیفا سـابقا فـي عـام  ٢٠١٠في معرض التعلیق على التقریر األولي، یشدد مكتب لیما اإلقلیمي أیضا على القول بأن أرقام عام   ١٥
إلقلیمـي] بشـأنها". وبـرغم أن هـذا النقـد الواضـح للمقـر، المقـدم إلـى مراجـع الحسـابات الخـارجي مـن لم یقم المقر بإبالغ [المكتـب ا دوالر كندي " ٢٧٠ ٠٠٠

ارجي ألن یكـون مكتب إقلیمي یمكن أن یكون ذا أهمیـة فـي حـد ذاتـه، یجـدر التـذكیر بأنـه عنـد القیـام بعملیـة تـدقیق اللجـان اإلقلیمیـة، ال یهـدف المراجـع الخـ
  ین المكاتب اإلقلیمیة ومقر االیكاو، بل ألن یبني حكمه فقط على األداء اإلجمالي للمنظمة. "حكما" في الخالفات الداخلیة ب
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ویمكن كان برنامجًا خاصًا بالسالمة، وبتفویض محدد لفترة محددة.  (ACIP)الشامل إلقلیم أفریقیا والمحیط الهندي 
". ٢٠١١ینطبق السیاق نفسه على المكتب اإلقلیمي (نیروبي/داكار) الذي أدمج فیه منذ كانون الثاني/ینایر  أال

لي، یمكن اعتبار النسبة المنخفضة نسبیا المالحظة أعاله مؤشرًا محتمال على االستخدام دون األمثل للموارد وبالتا
  البشریة والمیزانیة المخصصة إلى اللجان اإلقلیمیة.  

لنقطة إال أنه في أثناء مهماته الثالث األخیرة في مكسیكو والقاهرة ونیروبي، أثار مراجع الحسابات الخارجي هذه ا  - ١٣٢
٪ كانت بالفعل تعتبر مرغوبة ٦٥بصورة منتظمة مع كل مدیر، ونائب مدیر وموظف فني، وتبین من ذلك أن نسبة 

عملیا. وتؤكد داكار أنه "یمكن أن تكون هذه هي الحال ذلك الوقت، ولكن ینبغي إعادة النظر فیها في ضوء تغیر 
، مثل إدخال بعثات تحقق منسقة تابعة لالیكاو في الفترة األولویات السنویة ولفترة الثالث سنوات واالستراتیجیات

في مكتب أفریقیا الغربیة والوسطى ومكتب  (AFI)، وٕادماج خطة إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي ٢٠١٣-٢٠١١الثالثیة 
ي، ، وزیادة دور المكاتب اإلقلیمیة في أنشطة إدارة التعاون الفن(WACAF/ESAF)شرق أفریقیا والجنوب األفریقي 

  وغیر ذلك". 
ولكن األهم من ذلك، ظهور نهج آخر من هذه المناقشات یتناول "البعثات إلى الدول" أي البعثات الهادفة إلى مناقشة   - ١٣٣

  مختلف المسائل مع السلطات الوطنیة في المنطقة فیما یتعلق بتطبیق المالحق والقواعد القیاسیة لالیكاو وتوصیاتها:
من دلیل المكاتب اإلقلیمیة، ینبغي على كل مكتب إقلیمي القیام ببعثة سنویة إلى  ١- ٢- ١٠- ٢األول، وفقا للمادة   - 

  ؛كل دولة في المنطقة. وبرغم أن هذه المادة من الدلیل لم تعد مطبقة، فهي تعطي فكرة عن الهدف الذي وضعته االیكاو
أنه في مجال اختصاصهم، یبدو أن ثانیا، أجاب معظم الموظفین الفنیین، عند توجیه السؤال إلیهم صراحة،   -

متوسط القیام ببعثة إلى كل دولة في المنطقة في الفترة الثالثیة تبدو هدفا مهنیا معقوال. واالدارات المتخصصة الممثلة 
، وقسم االتصاالت والمالحة (FI)، والسالمة الجویة (ATM)في المكاتب اإلقلیمیة هي إدارة الحركة الجویة 

، وقسم (AVSEC)، وأمن الطیران(AGA) وقسم المطارات والطرق الجویة والمساعدات األرضیة ،(CNS)واالستطالع 
.  ویبین الجدول أدناه األرقام المثلى واألرقام الفعلیة باالستناد إلى ١٦(TC)، والتعاون الفني (MET)األرصاد الجویة 

بعثة واحدة لكل مجال متخصص إلى كل ، مع افتراض قیمة "مثلى" ل٢٠٠٩هذه المجاالت والبیانات المتاحة لعام 
  دولة في المنطقة في أثناء الفترة الثالثیة.

  )٢٠٠٩: العدد "األمثل" والفعلي لبعثات الدولة في السنة (٢٣الجدول رقم 
 APAC ESAF EURNAT MID NACC SAM WACAF المجموع  

  6 4 5 4 4 7 7 أ) عدد المجاالت المتخصصة

 201 24 13 32 15 56 23 38 المنطقةب) عدد الدول واألقالیم في 

 361 48 17 53 25 75 54 89 ٣ب)/× ج) العدد األمثل لبعثات الدولة في السنة = (أ 

 78 7 17 10 5 16 12 11  ٢٠٠٩د) العدد الفعلي للبعثات الى الدول في 

 %21 %17 %100 %19 %14 %21 %22 %12 النسبة المئویة للبعثات مقابل العدد "األمثل"

مجاالت  وفي تعلیقات االیكاو، فإن مكتب باریس اإلقلیمي "یعتبر هذا الجدول مضلال: فمنطق الربط بین ما یسمى "  - ١٣٤
االختصاص" مع عدد الزیارات (بعثات الدولة) معیب وال صلة له بالموضوع. فالزیارات/البعثات تخطط وتنفذ باالستناد 

خالل آلیات مختلفة (طلبات من الدول، ونواقص محددة تتعلق  إلى احتیاجات/أهداف محددة یتم التعرف إلیها من
بالسالمة)". ولكن مكتب باریس االقلیمي ال یقترح نهجا بدیال لوضع مؤشر أساسي بشأن العدد األمثل والفعلي 

  للبعثات الى الدول.

                                                           
ف غالبیــة األوصــاف الوظیفیــة بأنهــا خــدمات  ١٦ ذكــر مكتــب بــاریس االقلیمــي أن هــذه المجــاالت الفنیــة ال "تعكــس الوضــع فــي مكتــب بــاریس، حیــث ُتعــرَّ

ـــًا" (مثـــل ادارة الحركـــة الجویـــة، واالتصـــاالت والمالحـــة مالحـــة جویـــة تطبیقیـــة تغطـــي أكثـــر مـــن اختصـــاص واحـــد ، رغـــم أن أحـــدها یمكـــن أن یكـــون مهیمن
  واالستطالع، واألرصاد الجویة، وغیرها).
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تجدر اإلشارة إلى أن بعض ، فقال أنه "٢٠٠٩وفي الجواب نفسه، علَّق مكتب داكار االقلیمي على السبع بعثات في   - ١٣٥
البعثات الى الدول متعددة االختصاصات، وتشمل أكثر من خبیر أو مجال فني، ویمكن بالتالي اعتبارها بعثات 

  متعددة"، دون اقتراح أي شكل للحساب.
لم تعد من دلیل المكاتب اإلقلیمیة التي  ١-٢-١٠- ٢وبالمقارنة مع الهدف السابق الذي وضعته االیكاو (المادة   - ١٣٦

زیارة في السنة (زیارة سنویة واحدة الى كل دولة/إقلیم یكون  ٢٠١ساریة المفعول) ینبغي للمكاتب أن تقوم مجتمعة بـ 
المكتب اإلقلیمي معتمدًا لدیها). وباالستناد إلى القیمة النظریة "المثلى" المذكورة أعاله (زیارة سنویة واحدة في كل 

زیارة في  ٧٨زیارة. وفي الواقع، یتم انجاز  ٣٦١، یرتفع العدد االجمالي إلى مجال اختصاص الى كل دولة/إقلیم)
  السنة بناء على التعلیقات المذكورة أعاله. 

لألقالیم أولویة أدنى من الدول بالنسبة لبعثات المكاتب اإلقلیمیة لالیكاو،  أشار مكتب مكسیكو اإلقلیمي إلى أن "  - ١٣٧
ولذلك ینبغي أال ُتعتبر في تحلیل مكتب أمریكا الشمالیة وأمریكا الوسطى ومنطقة وبالتالي یندر أن تتم زیارتها. 

  دولة. ٢٠الى  ٣٢وینخفض العدد من  (NACC)الكاریبي 
وباالستناد إلى نفس الجدول، فإن الفرق بین القیمة " المثلى" أو القیمة النموذجیة لدلیل المكاتب اإلقلیمیة وبین الواقع   - ١٣٨

) كبیر الى درجة أنه یثیر الشكوك بالنسبة إلى ما إذا كان الهدف النظري ٢٠٠٩سبة لمكتب لیما في (فیما عدا بالن
، والى كل دولة في المنطقة، للقیام بزیارة دولة كل ثالث سنوات، وفي كل مجال اختصاص موجود لدى المكتب

دلیل المكاتب اإلقلیمیة، التي ال تحدد هدفا واقعیا. وهو یطرح الشكوك بالنسبة للقیمة النموذجیة الواردة في   یشكل
بالفعل أي المجاالت الفنیة ینبغي أن ُتعطى األولویة في أثناء هذه البعثات. وهذا ما تأكد بالنسبة إلى مكتب القاهرة، 

یرجى المالحظة بأن  وردت في تعلیقات االیكاو على التقریر األولي: " (MID)بمالحظة من مكتب الشرق األوسط 
ات األمثل المطلوب القیام بها من قبل مكتب الشرق األوسط في السنة لیس معقوال. ولتحقیق هذا الرقم، عدد البعث

ینبغي على كل مكتب من المكاتب اإلقلیمیة القیام بحوالي بعثتین في الشهر. وهذا غیر ممكن على الصعید العملي 
التي تنظم سنویا. وهذا ما ال یترك للموظفین الوقت كونه ال یأخذ باالعتبار االجتماعات وورش العمل وحلقات الدراسة 

الكافي للقیام باالحتیاجات الفنیة الیومیة التي ینبغي القیام بها في المكتب. وهو یعني باإلضافة إلى ذلك أن الموظفین 
  ال یستطیعون التمتع بإجازات سنویة، وٕاجازات مرضیة، وأي نوع آخر من اإلجازات". 

النهج الكمي المقترح للمجاالت الفنیة یبدو معقوال، ینبغي بالتأكید أن تؤخذ تصحیحات نوعیة عدیدة في وبینما یبدو أن   - ١٣٩
االعتبار. وهذه االعتبارات النوعیة لیست مذكورة في دلیل المكاتب اإلقلیمیة وینبغي تقدیمها من قبل إدارة المالحة 

  النحو الوارد أدناه:الجویة، وٕادارة النقل الجوي، وٕادارة التعاون الفني على 
ینبغي إعطاء بعض األولویة في كل منطقة للدول التي لدیها أكبر حاجة ماسة لمساعدة االیكاو، باالستناد إلى   -

، وقواعد بیانات أوجه (USOAP)بیانات موضوعیة من عملیات تدقیق برنامج االیكاو العالمي لمراقبة السالمة الجویة 
  ثغرات المتاحة وما إلى ذلك؛القصور اإلقلیمیة، وتحلیالت ال

ینبغي أیضا إعطاء األولویة لهذا المجال التخصصي المحدد أو ذاك في كل مكتب إقلیمي، وفقا للمتطلبات   -
  اإلقلیمیة وباالستناد إلى بیانات ثابتة؛

  في بعض الحاالت، ینبغي التسلیم بإمكانیة دمج عدة زیارات دولة في بعثة واحدة.  -
ى هذه المسائل بدرجات متفاوتة لحسابات الخارجي أن المدراء اإلقلیمیین ینظرون في الواقع إلوالحظ مراجع ا  - ١٤٠

البراغماتیة عند تخطیط البعثات ألنفسهم أو ألفرقتهم. ومع ذلك، یبدو أن األرقام التقریبیة للغایة الواردة أعاله تؤكد  من
بوجه خاص. وفي هذا الواقع، ینبغي التوصیة  أن موارد غیر كافیة تخصص للبعثات بصورة عامة وبعثات الدول

بنهج أكثر انتظاما وتوثیقا لتكلیف المدراء اإلقلیمیین بأهداف محددة وقابلة للقیاس الكمي تتماشى بوضوح مع األهداف 
وفر لهم المحددة للموارد المالیة والبشریة المطلوبة لتنفیذها، إذ أنه ما الفائدة من فریق من الموظفین الفنیین إذا لم ت

الوسائل الستخدام مهاراتهم الفنیة في العمل؟ ومن المؤسف أن مراجع الحسابات الخارجي قد الحظ بعض الحاالت 
  المحلیة حیث كان األمر كذلك.
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ولكن مراجع الحسابات الخارجي یرغب في تناول مالحظة واردة في تعلیقات االیكاو العامة على التقریر األولي،   - ١٤١
یبدو أن مراجع الحسابات قد عجز عن فهم أن میزانیة نفقات  كتب باریس اإلقلیمي، مؤداها أنه "مقدمة من قبل م

السفر تغطي عدة أنواع أخرى من السفر/البعثات غیر تلك المسماة بعثات دولة. وبالنسبة لمكتب باریس، تشكل هذه 
إلى أنه، في المالحظة العامة الواردة البعثات األخرى معظم میزانیة السفر". وقد أصاب مكتب باریس في اإلشارة 

)، وسَّع مراجع الحسابات الخارجي النطاق لیشمل جمیع األسفار والبعثات، مهما كان الغرض منها: ولكن ٧  أدناه (رقم
مكتب باریس تجنب السؤال الذي ینشأ عن األرقام اإلجمالیة، تقوم على أساس ما سبق ذكره أعاله، أال وهو مدى 

عدد اإلجمالي للموظفین الفنیین في المكاتب اإلقلیمیة وحجم موارد المیزانیة المتاحة لألسفار والبعثات التالؤم بین ال
ر التقریر الحالي مسألة كانت قد أثیرت حول نفس الموضوع من قبل عدد من الموظفین الفنیین  بصورة عامة. ویكرِّ

(أي كما ُذكر في  ٢٠١٠حسابات الخارجي في فترة وبعض نواب المدراء في أثناء المقابالت التي توالها مراجع ال
كانون الثاني/ینایر  ٢٠مقدمة هذا القسم، بعد تعدیل صالحیات المكاتب اإلقلیمیة في ضوء المناقشة التي تمت في 

). ویؤكد مدیر مكتب باریس موافقته (AGEA)في باریس مع الفریق االستشاري المعني بالتقییم والتدقیق  ٢٠١٠
الفشل في فهم ما تنطوي علیه میزانیة نفقات السفر" یجب أن یوجه لیس إلى مراجع الحسابات  ال عن "على أن السؤ 

  .٢٠١٠الخارجي، بل إلى الزمالء في مكاتب االیكاو اإلقلیمیة التي تم تدقیق عملیاتها في عام 

والموظفین الفنیین، الحظ  على أثر سلسلة من المناقشات مع المدراء اإلقلیمیین ونواب المدراء :٧المالحظة رقم 
مراجع الحسابات الخارجي أنه یمكن اعتماد نهجین لتحقیق توازن أفضل بین الموظفین المختصین المنتدبین إلى المكاتب 

  اإلقلیمیة وبین الموارد المتاحة لهم، وبالتالي تمكین الدول في المنطقة من االستفادة الكاملة من مهاراتهم: 
  موارد اإلجمالیة المخصصة للبعثات والسفر؛ الحصة النسبیة من ال  -
  عدد زیارات الدولة التي تمت إلى كل دولة في كل منطقة، وفي كل مجال تخصصي.  -

القیام ببعض التعدیالت ینبغي وتدل البیانات الناتجة، التي ال تأخذ في االعتبار مع ذلك عوامل نوعیة هامة، على أنه 
  لمخصصة لهم ألداء مهماتهم. بین الموظفین الموجودین والموارد ا

: یقترح مراجع الحسابات الخارجي بأن یطلب المجلس من األمانة العامة القیام بمزید من التفحص ٧التوصیة رقم 
لهذین النهجین لتحدید، وتبریر، والمصادقة على أهداف كمیة من حیث موارد المیزانیة، والموظفین الفنیین، وعدد البعثات 

ول، وفي كل محال اختصاص، وفي كل منطقة) التي تحدَّد للمدراء اإلقلیمیین، وتؤمن بالدرجة األولى (باألخص بعثات الد
  تعدیل دلیل المكاتب اإلقلیمیة وفق ذلك.ینبغي تناسب األهداف مع الموارد المتاحة. وٕاذا اقتضى األمر، 

  وقد قبلت خطة اجراءات األمانة العامة هذه التوصیة. 

  وارد، تفي المكاتب اإلقلیمیة بالمهمتین الرئیسیتین التالیتین:وبتوفر هذه الم  - ١٤٢
دور التمثیل اإلقلیمي لالیكاو: مدراء المكاتب اإلقلیمیة یمثلون األمین العام، واالیكاو على نحو أشمل، في البلدان   -

مباشرة أمام األمین المعتمدین لدیها ولدى مختلف المنظمات الدولیة الموجودة في المناطق المعنیة. وهم مسؤولون 
  العام. ولدیهم جمیعا نواب مدراء.

دور فني: الموظفون الفنیون في المكاتب اإلقلیمیة مسؤولون أمام المدراء اإلقلیمیین ونوابهم، وهم ینسقون أیضا   -
على األكثر مع مكتب المالحة الجویة (بالنسبة للسالمة ومسائل المالحة الجویة فیما یتعلق بخطط المالحة 

قلیمیة)، وفي أكثر األحیان مع إدارة النقل الجوي (بالنسبة لألمن، والبیئة، ومسائل النقل الجوي) ونادرًا ما ینّسقون، اإل
مع إدارة التعاون الفني (بالنسبة لمسائل تتعلق بالتعاون الفني). ویعملون في هذا السیاق كوسطاء بین المقر ومختلف 

معنیة، من خالل اتصاالت فردیة ، وهیئات المالحة الجویة والنقل الجوي الالهیئات اإلقلیمیة، العامة أو الخاصة
جماعیة. وفي الحالة األخیرة، یلعبون دورًا حیویًا في تعزیز المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ في مجال  أو

  .(PIRGs)المالحة الجویة 



V-39 

 

نتیجة مناقشات مع عدة مدراء إقلیمیین ونوابهم. وهو  إن الوصف الموجز الوارد أعاله لدور المكاتب اإلقلیمیة هو  - ١٤٣
یتطابق أیضا مع الطریقة التي قدم بها رئیس مكتب التنسیق واالتصاالت اإلقلیمي االجراءات حول هذا الموضوع 

. وعلیه، ٢٠١١كانون الثاني/ینایر  ٢٧بتاریخ ل یامونترمراجع الحسابات الخارجي في أثناء اجتماع عقد في  إلى
ع مراجع الحسابات الخارجي فقط التشارك مع هؤالء الخبراء االنتقادات التالیة المقدمة من مكتب باریس یستطی

] تدل على نقص كبیر في الفهم ١٤٣اإلقلیمي، في معرض التعلیق على التقریر األولي: "إن هذه الفقرة [أي الفقرة 
كون مدیر مكتب باریس اإلقلیمي ء إال أن یأسف لبالنسبة إلى دور ووظائف المكاتب اإلقلیمیة]. وال یستطیع المر 

یقدم أي حل بدیل، یكون من شأنه بالتأكید تقدیم مساعدة كبیرة لتنویر زمالئه، والمقر، والمنظمة بالكامل ومراجع   لم
  الحسابات الخارجي لدیها.

دور المكاتب   اقع أن "وفي معرض ردها على التقریر األولي لمراجع الحسابات الخارجي شددت االیكاو على و   - ١٤٤
اإلقلیمیة یتطور إلى حد كبیر. ویشمل ذلك انشغال المكاتب اإلقلیمیة المتزاید في مجال سالمة الطیران (وباألخص 

، واألمن، واالستدامة، والتعاون الفني. وهذا (CMA)إنشاء فرق سالمة طیران إقلیمیة)، وعملیة نهج الرصد المستمر 
االهتمام على ضمان رد متسق من االیكاو، بقطع النظر عما إذا كان مقّدمًا من ما یجري في إطار یتركز فیه 

المقر أو من أحد المكاتب اإلقلیمیة. ولهذا التطور لدور المكتب اإلقلیمي تأثیر على مسؤولیة المدراء اإلقلیمیین 
ظیفي للمدیر اإلقلیمي مؤخرا عن المهمات التي یقوم بها الموظفون الفنیون اإلقلیمیون. وقد تم تعدیل التوصیف الو 

  وهو یعكس بعض التغییرات".
یتم تخصیص موظفي السكرتاریة الذین یعملون كمساعدین للمدراء اإلقلیمیین ونوابهم وللموظفین الفنیین. وفي   - ١٤٥

العادة یشمل عمل السكرتیر المساعد عدة موظفین فنیین. ولدى المكاتب اإلقلیمیة أیضا العدد الضروري من 
 (ADB)ظفین الذین یعملون مع إدارة المالیة في المقر (المیزانیة والحسابات) وٕادارة الشؤون اإلداریة والخدمات المو 

موظفا بنهایة عام  ١٦٥(الموارد البشریة وتكنولوجیا معلومات). وقد بلغ إجمالي ما تستخدمه المكاتب اإلقلیمیة 
  ).(ECAC)ة للطیران المدني موظفا باستثناء موظفي اللجنة األوروبی ١٤٩(أو  ٢٠١٠

وفي المقر، یساعد رئیس مكتب التنسیق واالتصاالت اإلقلیمي األمین العام في رصد أنشطة المكاتب اإلقلیمیة.   - ١٤٦
وبما أن هذه الوظیفة تكاد ال تنطوي على أي عنصر تشغیلي بالنسبة ألنشطة المكاتب اإلقلیمیة، لم یقم مراجع 

  ر هذه الوظیفة كجزء من عملیة تدقیق المكاتب اإلقلیمیة.الحسابات الخارجي بتفحص دو 
  لقد تركز تدقیق أنشطة المكاتب اإلقلیمیة على:  - ١٤٧

  دور المدراء اإلقلیمیین: في التمثیل، واإلدارة، والقیادة؛  -
  دور الموظفین الفنیین في المكاتب اإلقلیمیة؛  -
  وظیفة الدعم اإلداري في المكاتب اإلقلیمیة.  -

التي  (PIRGs)احت عملیة التدقیق أیضا الفرصة لمراقبة نشاط بعض المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ أت  - ١٤٨
تدیرها المكاتب اإلقلیمیة، والتي بنتیجتها وضع مراجع الحسابات الخارجي بعض المالحظات فیما یتعلق بقاعدة 

  میة للتخطیط والتنفیذ رصدها وتحدیثها.بیانات أوجه القصور اإلقلیمیة التي یفترض في المجموعات اإلقلی
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  دور المدراء اإلقلیمیین   ٢-٤
یتولى المدراء اإلقلیمیون وظیفة تمثیلیة یؤدونها في العادة مباشرة، إلى جانب وظائف إدارة وتنسیق المكتب التي   - ١٤٩

  یتشاركون فیها بحدود مختلفة مع نوابهم.
اء اإلقلیمیون ویشاركون في اجتماعات مع السلطات الحكومیة، والمنظمات كجزء من وظیفتهم التمثیلیة، یتصل المدر   - ١٥٠

الدولیة، والجمعیات الممثلة لمقدمي الخدمات المتعلقة بالطیران المدني الناشطة في المناطق. ویحضرون أیضا 
ذه األنشطة یعقدان سنویا في المقر. وتوضع مالحظات عن ه (FSMG)اجتماعین للمجموعة اإلداریة العلیا الكاملة 

باستثناء المجموعة ت اإلداریة العلیا الكاملة التي تعقد في المقر ویحضرها كبار الموظفین جمیعًا، ویجري خاللها 
  وضع تقریر واتخاذ قرارات.

علیة للمدراء اإلقلیمیین. ویمكن قیاس هذه الوظیفة التمثیلیة من الناحیة الكمیة من خالل مصاریف السفر الف  - ١٥١
لة  ٢٢رقام التالیة قلیال عن تلك المقدمة في الجدول رقم األ  وتختلف أعاله، كونها ال تشتمل على نفقات السفر المحمَّ

  لمیزانیة المقر:

  ٢٠٠٩: نفقات السفر الفعلیة للمدراء االقلیمیین في عام ٢٤الجدول رقم 

  (بالدوالرات الكندیة)

بعثات واجتماعات  ٪ منھا المدیر زیارات دولة المكتب 
مجموع  ٪ منھا المدیر  ىأخر

 ٪ منھا المدیر  نفقات السفر

 %23 794 37 535 162 %0 0 928 31 %29 794 37 607 130 بانكوك

 %37 822 66 357 180 %9 627 5 842 65 %53 195 61 515 114 نیروبي

 %21 179 49 923 236 %3 174 2 109 74 %29 005 47 814 162 باریس

 %55 747 27 300 50 %15 687 2 932 17 %77 060 25 368 32 القاهرة

 %56 708 69 107 124 %49 996 23 602 48 %61 713 45 504 75 مكسیكو

  (أ)%11  741 11 975 108 %0 0 749 45 %19 741 11 226 63 لیما 

 %36 998 49 600 137 %7 502 2 499 33 %46 495 47 101 104 داكار

 %31 988 312 796 00 1 %12 995 36 661 317 %40 003 276 136 683 المجموع

معینة قبل تعیین مدیر إقلیمي جدید. ولم تتح لكال المدیرین ، بقي المركز شاغرا لفترة ٢٠٠٩إثر مغادرة مدیر المكتب اإلقلیمي في لیما في عام   أ)
  اإلقلیمیین الفرصة للسفر أثناء الفترة التي سبقت التعیین الجدید والتي تلته.

  ریسو)(المصدر: أغ 

من موارد المیزانیة المخصصة لبعثات الدولة، مع  ٪٤٠یبین الجدول أعاله أن المدراء اإلقلیمیین استخدموا أكثر من   - ١٥٢
  في القاهرة). ٪٧٧في لیما و ٪١٩فروقات كبیرة من مدیر إلى آخر (تتراوح بین 

  مكتب القاهرة اإلقلیمي المالحظة التالیة:وفي معرض الرد على التقریر األولي لمراجع الحسابات الخارجي، أبدى   - ١٥٣
  یتولى القیام بالبعثات موظفو المكتب اإلقلیمي، بمن فیهم المدیر اإلقلیمي، لألغراض التالیة:

للقیام ببعثات دولة لمناقشة مسائل إقلیمیة ذات اهتمام متبادل بالنسبة للمالحة الجویة، والنقل الجوي، والتعاون   أ)
  ذات اهتمام بالنسبة لالیكاو مع إجراءات حكومیة رسمیة؛الفني ومجاالت أخرى 

  لخدمة اجتماعات االیكاو اإلقلیمیة التي ال تعقد في المكتب اإلقلیمي؛  ب)
  لحضور اجتماعات المنظمات الدولیة بشأن المسائل اإلقلیمیة التي ال تعقد في المكتب اإلقلیمي؛  ج)
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  قر، إلقامة اتصاالت مع جهات حكومیة رسمیة؛للقیام ببعثات دولة، بناء على طلب من الم  د)
  لحضور اجتماعات ال تعقد في المكتب اإلقلیمي بناء على طلب من المقر؛  ه)

. وهكذا كما ٢٠١٠آذار/مارس  ٥من دلیل المكاتب اإلقلیمیة الصادر بتاریخ  ١١-٦-١یرجى الرجوع إلى الفقرة 
  ي زیارة دولة بحتة".یتبین، فإن السفر هو بعثات ولیس بعثات دولة، التي ه

  وفي نطاق فهمه لهذه المالحظة، فإن مراجع الحسابات الخارجي:  - ١٥٤
نفقات السفر"، ولكنه یذّكر بأن البیانات الواردة في  البعثات" وبین " یقبل بالطبع، بأنه ال یوجد خط واضح بین "  أ)

مستقلین. فإذا كانت هناك مشكلة تعریف، یكون الجدول الوارد أعاله قد ُقدمت من قبل االیكاو تحت هذین العنوانین ال
على االیكاو أن تحلَّها. وباستطاعة مراجع الحسابات الخارجي أن یبني تحلیله فقط على البیانات والتعاریف المقدمة 

  من قبل المنظمة نفسها؛
السفر المستخدمة من قبل ُیذّكر بأن النقطة ال تتعلق بمحتوى األسفار و/أو البعثات، بل بنسبة میزانیة البعثات و   ب)

  وال تتناول مالحظة مكتب القاهرة اإلقلیمي هذه النقطة. –المدراء اإلقلیمیین في المكاتب اإلقلیمیة 
وفي جمیع الحاالت، كانت حصة هامة من نفقات بعثات الدولة ُتستنزف بالفعل من قبل رحلتي المدراء السنویتین إلى   - ١٥٥

إلداریة العلیا الكاملة. وفي مكتب القاهرة مثال، یمثل ذلك تكلفة تبلغ المقر لحضور اجتماعي المجموعة ا
  دوالر، أي نصف مجموع مبلغ نفقات بعثات الدولة لهذا المكتب؛   ١٦ ٢١٨

بعثات الدولة ال یمكن   في معرض ردها على التقریر األولي لمراجع الحسابات الخارجي، أشارت االیكاو إلى أن "  - ١٥٦
منعزلة، سیَّما وأنها تشكل واحدة فقط من األدوات التي تستخدمها المنظمة لتقییم مستوى تنفیذ النظر إلیها بصورة 

القواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة وخطط المالحة الدولیة اإلقلیمیة في الدول ولدعم تنفیذها. ونحن نتجه نحو نظام 
منسقة تابعة لالیكاو، أو عملیات تدقیق أو ألي تكون فیه زیارات الدول، سواء كانت بعثات دولة، أو بعثات تحقق 

  غرض آخر، وسواء تمت من قبل المكتب اإلقلیمي أو المقر، على النحو التالي: 
  مخططة على أساس نمط المخاطر واالحتیاجات، ولیس على أساس نمط ثابت؛  -
م بالزیارة یمكن أن ُیطلب إلیه معدة ومنسقة لتحقیق استفادة قصوى بما في ذلك واقع أن مسؤول االیكاو الذي یقو   -

القیام بمهمات تتجاوز مجال عمله أو عملها.  ویضمن هذا الترتیب استخدام موارد االیكاو حیث تمس الحاجة إلیها 
  وبالطریقة األكثر كفاءة".

النهائیة مع المدراء  وأثناء عملیة تدقیق المكاتب اإلقلیمیة، وطوال المقابالت المنتظمة مع الموظفین الفنیین والمناقشات  - ١٥٧
اإلقلیمیین ونواب المدراء، تبدو الصورة أقل إشراقًا، فاالنطباع العام الذي نشأ من هذه المقابالت هو أن تغطیة 
االحتیاجات اإلقلیمیة لیست كافیة في بعض الحاالت، ولم یقدم المحاورون أي دلیل بأنه مع مستوى معین من 

كثیرا. والمسألة األكثر نقاشا كانت مسألة إقامة توازن عادل بین موارد المیزانیة الموارد، لم یكن باإلمكان تحسینها 
االجمالیة المخصصة لنفقات السفر والبعثات، وبالتحدید أكثر في الموارد المخصصة لبعثات الدول، بین المدراء 

  اإلقلیمیین والموظفین الفنیین.
دیدة، الحصول على معلومات كمیة حول هذه المسألة من خالل وقد حاول مراجع الحسابات الخارجي، في حاالت ع  - ١٥٨

تقاریر متنوعة متوفرة بشأن البعثات، ولكن هذا النهج لم یؤد إلى نتیجة حاسمة. ولهذا السبب، ركز مراجع الحسابات 
  الخارجي تحلیله في نهایة األمر على نهج كمي بحت، مع ما ینطوي علیه من قیود.  

والبعثات، هناك تفاوت كبیر في تقسیم العمل بین المدیر اإلقلیمي ونائبه. وعلى سبیل المثال، تبین وٕالى جانب السفر   - ١٥٩
مقارنة بین ثالثة مكاتب تم تدقیقها أنه في إحدى الحاالت یتولى المدیر اإلقلیمي الوظیفة التمثیلیة إلى جانب إدارة 

في مكتب آخر، غالبًا ما كان المدیر اإلقلیمي بعیدًا في الفرق الفنیة واإلداریة، تاركا نائب المدیر على الهامش. و 
مهمة، لذلك كان النائب یتولى اإلدارة الیومیة للموظفین الفنیین واإلداریین. وفي الحالة األخیرة، كان نائب المدیر قد 

  ترقى من موظف فني واستمر معظم الوقت في العمل في مجال اختصاصه.
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شاط المدراء اإلقلیمیین ونوابهم إلى حد كبیر بین مكتب وآخر. وبما أن المكاتب یتفاوت دور ون :٨المالحظة رقم 
موظفا)، ال بدَّ أن تنعكس السمة الشخصیة لكل مدیر إقلیمي  ٢٠اإلقلیمیة تشكل منظمات صغیرة (تستخدم كل منها حوالي 

ت الحاضر. وبوجه خاص، ال یوجد توازن بقوة على كیفیة عمل المكاتب اإلقلیمیة. وینعكس هذا التأثیر بشكل مفرط في الوق
في هذا  انحرافبین موارد المیزانیة التي یستخدمها المدیر اإلقلیمي والموظفون الفنیون من جهة أخرى، ویحصل أحیانًا 

  االتجاه أو ذاك. 
طوات : استمرارًا للتوصیة السابقة، یفترض في المجلس أن یطلب الى األمانة العامة أن تقترح خ٨التوصیة رقم 

ملموسة لتنمیط نشاط المدراء اإلقلیمیین تتجاوز األنماط النظریة المبینة في دلیل المكاتب اإلقلیمیة، مع أخذ مالمحهم 
الشخصیة في االعتبار، وٕایالء اهتمام أكبر لمتطلبات إقلیمیة محددة، وعلى وجه الخصوص، بتحدید قواعد نموذجیة في كل 

  اإلدارة والموظفین الفنیین والبعثات الى الدول حسب كل مجال فني. منطقة لتوزیع موارد المیزانیة بین
التوصیف الوظیفي للمدیر اإلقلیمي قد  وقد قبلت مسودة خطة إجراءات األمانة العامة هذه التوصیة وأشارت إلى أن "

مكاتب اإلقلیمیة ومسؤولیات ستقوم االیكاو بمراجعة الدور المتغیر لل  تم تعدیله مؤخرا وهو یعكس بعض التغییرات". وأضافت "
الحركة المدراء اإلقلیمیین ومساءلتهم. ویشمل ذلك توضیح دورهم في تقییم النواقص في المناطق (الهیاكل األساسیة، وٕادارة 

   الجویة، واالمتثال للقواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة) والعمل مع الدول لحلها".

  دور الموظفین الفنیین  ٣-٤
تشرین  ٢٣جع الحسابات الخارجي على مختلف أنشطة المجلس، ال سیما ما هو ناشئ عن اطلع مرا  - ١٦٠

للقیام باستعراض تنظیمي لبرنامج االیكاو االقلیمي من قبل الفریق العامل المعني بالكفاءة  ٢٠٠٩  األول/أكتوبر
(WGOE) الذي تم بشأنه إصدار ورقة عمل ،(C-WP/13403)  ع أیضا على . كما اطل٢٠٠٩آب/أغسطس  ٢٧في

. وتستعرض هاتان )C-WP/13664و C-WP/13403(أعمال أحدث عهدًا تتناول البرنامج اإلقلیمي والمكاتب اإلقلیمیة 
الوثیقتان بصورة منتظمة التدابیر الفنیة المتخذة فیما یتعلق باألهداف االستراتیجیة قدیمها وجدیدها. لذلك، اعتبر 

علیه النظر في تطبیق برنامج االیكاو اإلقلیمي، بل التركیز عوضا عن ذلك مراجع الحسابات الخارجي أنه ال یتوجب 
على النشاط الیومي للموظفین الفنیین في المكاتب اإلقلیمیة. ویبین الجدول التالي المقدم من قبل المقر والمصحح من 

اإلقلیمیة، والمعاد نشرها في قبل مكتب باریس (یبدو أن األرقام األولیة المقدمة من قبل المقر بشأن موظفي المكاتب 
من  (ECAC)مسودة تقریر مراجع الحسابات الخارجي، قد اشتملت على موظفي اللجنة األوروبیة للطیران المدني 

) توزیع الموظفین الفنیین فیما بین المكاتب ١٧(EUR/NAT)ضمن موظفي المكتب اإلقلیمي ألوروبا وشمال األطلسي 
  اإلقلیمیة السبعة:

                                                           
 اسـتبیان مرة أخـرى، نعـود إلـى تنـاول إنتقـاد المـدیر اإلقلیمـي لمكتـب بـاریس لزمالئـه فـي المقـر، الـذین قـدموا األرقـام األصـلیة، فـي ردهـم الرسـمي علـى  ١٧

فـي فهــم الترتیبـات الخاصــة فـي بــاریس وضـم مــوظفي مراجــع الحسـابات الخــارجي لقــد فشـل  بشــأن مـوظفي المكاتــب اإلقلیمیـة: "مراجـع الحســابات الخـارجي 
نهم مسـتخدمین خطـأ الـى التعـداد. فموظفـو اللجنـة األوروبیـة للطیـران المـدني لیسـوا مـوظفین فـي االیكـاو رغـم كـو   (ECAC)اللجنة األوروبیة للطیران المدني 

أي شـيء مراجـع الحسـابات الخـارجي بموجب قوانین موظفي االیكاو، ولدیهم میزانیة منفصلة ومستقلة غیر خاضعة لمراقبة االیكاو". مرة أخرى، لم "ُیدخل" 
  .المكاتب اإلقلیمیةفي األرقام المقدمة من قبل المقر بشأن موظفي 
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  : توزیع الموظفین الفنیین بین المكاتب اإلقلیمیة السبعة٢٥الجدول رقم 
  )٢٠١٠حزیران/یونیو  ٣٠(لغایة 

 المجموع APAC ESAF EUR/NAT MID NACC SAM WACAF ACIP ٢٠١٠حزیران/یونیو  ٣٠لغایة 
 0 0 2 2 2 2 4 2 1 إدارة الحركة الجویة

 0 0 2 0 1 1 1 1 1 السالمة الجویة
االتصاالت والمالحة 

 واالستطالع
2 1 0 1 1 1 1 0 0 

المطارات والطرق الجویة 
 والمساعدات األرضیة

1 1 0 1 1 1 0 1 0 

 0 0 1 0 1 0 1 1 1 أمن الطیران
 0 0 1 1 0 0 1 0 1 األرصاد الجویة

 0 0 1 0 0 0 0 0 0 النقل 
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 التعاون الفني

 0 0 1 1 1 1 1 1 1 اإلدارة 
 0 1 9 6 7 6 8 8 8 المجموع

 149 3 22 20 20 18 25 19 22 مجموع المكاتب االقلیمیة

  
موظفا فنیا في المكاتب اإلقلیمیة بوضوح أن المالحة الجویة  ٤٦یبین الجدول أن التوزیع حسب مجال االختصاص للـ   - ١٦١

یسي في المكاتب اإلقلیمیة. وفي الطرف اآلخر، الحركة الجویة) تشكل مجال االختصاص الفني الرئ(وباألخص إدارة 
ال یوجد تمثیل لألرصاد الجویة، والنقل الجوي، والتعاون الفني في المكاتب اإلقلیمیة. وبین هذین الطرفین، تتمثل 

   السالمة في خمسة مكاتب من أصل سبعة.
في مكسیكو، والقاهرة، ونیروبي، وقاده وقد أجرى مراجع الحسابات الخارجي مقابالت مع كل من الموظفین الفنیین   - ١٦٢

  ذلك إلى وضع المالحظة والتوصیة التالیة:

لیس واضحا حتى بالنسبة للمعنیین مباشرة المنطق الجغرافي وراء وجود أو غیاب موظفین فنیین  :٩المالحظة رقم 
وجود برنامج زمني لعمل  في بعض المجاالت التخصصیة للنقل الجوي والتعاون الفني.  وفي بعض الحاالت، لیس واضحا

  ونشاط بعض الموظفین الفنیین الفعلي.
: لیس على مراجع الحسابات الخارجي أن یحكم على أوضاع محلیة إفرادیة. ولكن، ینبغي أن یخضع ٩التوصیة رقم 

حیث یمكن نشاط كل موظف فني بالذات لمراجعة دقیقة ومنتظمة من قبل مدیري البرنامج اإلقلیمي و/أو التدقیق الداخلي ب
  إدخال التعدیالت الضروریة علیه.

وقد قبلت مسودة خطة إجراءات األمانة العامة هذه التوصیة وأضافت بأن االیكاو سوف "تستعرض دور ومسؤولیات 
  ور مسؤولیات المكاتب اإلقلیمیة".الموظفین الفنیین اإلقلیمیین لضمان استمرار تماشیها مع تط

  دور الخدمات اإلداریة   ٤-٤
تمثل الخدمات اإلداریة نسبة كبیرة إلى حد ما من مجموع موظفي المكتب اإلقلیمي وبالتالي أیضا من میزانیته.   - ١٦٣

موظفا یعملون في الخدمات  ٩٠موظفا في المكاتب اإلقلیمیة، هناك حوالي  ١٦٥وباإلجمال، فمن أصل مجموع 
مساعدون الفنیون، األمر الذي یعني بأن نسبة موظفي اإلداریة، ویشمل الباقون المدراء، ونواب المدراء والموظفون/ال

  اإلدارة إلى موظفي التشغیل تفوق الواحد قلیال. 
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من الصعب تحدید ما إذا كانت هذه النسبة تبلغ اآلن مستوى مناسبا، باالستناد إلى األوضاع المحلیة الفعلیة   - ١٦٤
رة التي تم تدقیقها، حیث كانت النسب قابلة للمقارنة، المالحظة. ولدى النظر إلى مثال الثالثة مكاتب إقلیمیة األخی

كانت الخدمات اإلداریة تؤدي وظائفها على الوجه الصحیح في حالتین (مكسیكو والقاهرة)، في حین لوحظت في 
  .١٨الحالة الثالثة أوجه قصور واضحة (نیروبي)

لقاهرة ونیروبي)، لم یكن نظام أغریسو مستخدما وأثناء عملیات التدقیق األخیرة للمكاتب اإلقلیمیة (في مكسیكو وا  - ١٦٥
. وبنتیجة ذلك، ال یمكن ٢٠١٠١٩محلیا بعد، ولم یكن باإلمكان التقید بالموعد النهائي في نهایة حزیران/یونیو 

  استعراض هذه المسألة حتى عملیات التدقیق المقبلة. 

مشكلة الرئیسیة فیما یتعلق بالدعم اإلداري. فمع یبدو أن الكتلة الحرجة للمكاتب اإلقلیمیة هي ال :١٠المالحظة رقم 
موظفا أو ما یقارب ذلك في كل مكتب (باستثناء مكتب باریس)، هناك مجال ضئیل ألي تخفیض یذكر في نسبة  ٢٠وجود 

  موظفي اإلدارة إلى موظفي التشغیل.
رجح أن هذا یعني أنه من  منظار : في ضوء موارد االیكاو الحالیة واالتجاهات المستقبلیة، على األ١٠التوصیة رقم 

  إداري بحت وبقطع النظر عن أي مسألة تتعلق بالتغطیة الجغرافیة، لن یكون هناك أكثر من سبعة مكاتب إقلیمیة.
لقد ُحدد عدد المكاتب اإلقلیمیة لتلبیة احتیاجات الدول  وقد ورد في مسودة خطة إجراءات األمانة العامة لالیكاو: "

تشهد احتیاجات الدول تزایدا مستمرا وینبغي على االیكاو أن تكون لدیها المرونة لالستجابة على الوجه المعتمدة لدیها. و 
  المناسب".

إن مراجع الحسابات الخارجي على یقین بأن االحتیاجات تشهد تطورا مستمرا: كان الهدف من وراء مالحظته فقط 
عة، لیست لدیها الوسیلة التي تمكنها من تحسین نسبة الدعم اإلداري إبراز أنه بالنظر للحجم الحالي المكاتب اإلقلیمیة السب

ومن الكتلة الحرجة" الضروریة)،  شخصا یبدو حسنا في ظل " ٢٥إلى  ٢٠مقابل أنشطة التشغیل، (ان الحجم المكون من 
إذا تزایدت االحتیاجات، ف –، یعتبر العدد المكون من سبعة مكاتب لتغطیة العالم زائدا ولیس ناقصا وجهة نظر إداریة بحتة

  یكون من األفضل زیادة حجم المكاتب اإلقلیمیة القائمة بدال من زیادة مكاتب أصغر من الحجم العادي.
وال تأخذ هذه المالحظة اإلداریة في االعتبار بالطبع أي نوع من االعتبارات السیاسیة المتعلقة بموقع المكاتب 

  لنقطة في الرد الوارد في مسودة خطة إجراءات األمانة العامة).اإلقلیمیة (ولیست هناك إشارة الى هذه ا

مالحظــات تتعلــق بالمجموعــات اإلقلیمیــة   ٥-٤
    (PIRGs)للتخطیط والتنفیذ 

بقرارات من مجلس االیكاو  – PIRGsأو  –العائدة للمالحة الجویة یتم إنشاء المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ   - ١٦٦
انونیة. وتقضي مهمتها الرئیسیة بإعداد وتحدیث خطط المالحة الجویة اإلقلیمیة عند الطلب، وهي ال تشكل كیانات ق

واستكشاف وتصحیح أي أوجه قصور تتعلق بالمالحة الجویة. وتقدم تقاریرها إلى لجنة المالحة الجویة، وللمجلس 
بتاریخ  C-DEC 183/9االقتضاء. وقد تم تعدیل صالحیاتها واعتمادها من قبل المجلس في القرار (  عند
  ).٢٠٠٨  حزیران/یونیو ٢٧

                                                           
قـد سـاهمت فـي سـوء وضـعه: فقـد تـم مـلء وظیفـة الموظـف اإلداري،  (ESAF)لجنوب األفریقـي صحیح أن الظروف الخاصة لمكتب شرق أفریقیا وا ١٨

حسـن والتي كانت شـاغرة لفتـرة طویلـة، بموظـف علـى أسـاس شـهادات مـزورة، األمـر الـذي أسـتوجب إنهـاء عقـده بعـد عملیـة التـدقیق.  ومـن المفـروض أن یت
  الوضع عندما یتم تعیین موظف جدید.

تـم تـدریب  تقـدم المالحظـة التالیـة مـن مكتـب داكـار: "مراجـع الحسـابات الخـارجي ه المسألة، فإن المالحظة العامة على مسودة تقریر وفیما یتعلق بهذ  ١٩
  ".٢٠١٠وجرى تطبیق النظام وأصبح یعمل [في داكار] اعتبارا من تموز/یولیو  ٢٠١٠حزیران/یونیو  –موظفي المكتب اإلقلیمي في المقر في أیار/مایو 



V-45 

 

  االعتماد لدى المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ والمشاركة فیها    ١-٥-٤
ینبغي على جمیع الدول المتعاقدة في االیكاو التي تقدم خدمات في منطقة مالحة جویة والمشاركة في خطة المالحة الجویة   - ١٦٧

لعضویة المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ لتلك المنطقة. وباإلضافة إلى ذلك، یحق للدول  لتلك المنطقة أن تكون منضمة
المستخدمة المشاركة في اجتماعات مجموعات إقلیمیة أخرى ولكن لیس كأعضاء. ویمكن دعوة المنظمات الدولیة المعترف 

   نفیذ بصفة مراقب حسب االقتضاء.بها من قبل المجلس لحضور اجتماعات المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والت
لقد شكلت الدول األعضاء في االیكاو حتى اآلن ست مجموعات إقلیمیة على هذا األساس. وتتولى مكاتب االیكاو   - ١٦٨

اإلقلیمیة السبعة وظائف السكرتاریة واإلدارة لهذه المجموعات في معظمها. ویبین الجدول التالي التوزیع الجغرافي لهذه 
  المجموعات:

  والمكاتب اإلقلیمیة  (PIRGs)المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ : ٢٦الجدول رقم 
  المكتب اإلقلیمي المعني المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ 

 (EANPG)المالحة الجویة المجموعة األوروبیة لتخطیط 
EURNAT 

   (NAT-SPG)السالمة الجویةالمجموعة األطلسیة لتخطیط 

 NACC (GREPECAS)موعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ للكاریبي وأمریكا الجنوبیة المج
SAM 

 MID (MIDANPIRG) المجموعة اإلقلیمیة لتخطیط وتنفیذ المالحة الجویة للشرق األوسط

 ESAF (APIRG)المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ ألفریقیا والمحیط الهندي 
WACAF 

 APAC (APANPIRG) میة لتخطیط وتنفیذ المالحة الجویة في آسیا والمحیط الهادئ المجموعة اإلقلی

  (المصدر: االیكاو)

  مالحظات بشأن بعض نواقص قواعد البیانات اإلقلیمیة   ٢-٥-٤
المالحة الجویة ، وافق مجلس االیكاو على "منهجیة موحدة" لتحدید أوجه قصور ٢٠٠١تشرین الثاني/نوفمبر  ٣٠في   - ١٦٩

  ییمها ومتابعتها.وتق
أو االتحاد الدولي لرابطات طیاري الخطوط  (IATA)تقوم منظمات المستخدمین (مثل اتحاد النقل الجوي الدولي   - ١٧٠

) بإبالغ المكاتب اإلقلیمیة بالنواقص التي یالحظها أعضاؤها. ویقوم الموظفون الفنیون بعد ذلك )(IFALPAالجویة 
، مما یعني أن على المكاتب اإلقلیمیة تحدید ما اذا كان النقص مشموال في خطة بالتحقق من النواقص المّبلغ عنها

   الواردة في المالحق و/أو القواعد والتوصیات الدولیة. المالحة االقلیمیة، أو إذا كان یتعارض مع التوصیات
تصحیحها. وینبغي اعدة البیانات وعلى المكاتب اإلقلیمیة إبالغ الدول المعنیة بأن النواقص المبلغ عنها قد أدخلت ق  - ١٧١

  .(CAPs)ویفترض بالدول أن تؤكد النواقص المعترف بها وأن تضع خطط إجراءات تصحیحیة 
وفي نطاق هذا اإلطار العام، قام مراجع الحسابات الخارجي بالتحقق من الوجود الفعلي للنواقص العائدة للمجموعة   - ١٧٢

  مر كذلك، مدى فعالیة المتابعة. اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ، وٕان كان األ

  مدینة مكسیكو /لیما
وتقوم قاعدة بیانات الكترونیة تسمى قاعدة بیانات نواقص المالحة الجویة للمجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ   - ١٧٣

لقیاسیة بتتبع األوضاع في مختلف الدول فیما یتعلق برصد االمتثال للقواعد ا (GANDD)للكاریبي وأمریكا الجنوبیة 
  (المالحق والوثائق التطبیقیة).
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ویبین تفّحص قاعدة البیانات هذه أنه، خالفا لمالحظات اإلجراءات المركزیة للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة   - ١٧٤
، وباالستناد الى عملیة تدقیق رفیعة المستوى لكیفیة وفاء الدول بالتزاماتها في مجال الطیران (USOAP)الجویة 

بأنها محددة للغایة وأكثر عنایة بنشاط مقدمي الخدمات  GANDDلمدني، تتصف قوائم نواقص قاعدة بیانات ا
واألطراف األخرى المعنیة: مثل وجود أداء معدات ضعیف في المطارات، وٕاجراءات اتصال غیر مناسبة، وصیانة 

االختالف الجذري في النهج، یالحظ معدات غیر صحیحة، أو فشل في االمتثال لإلجراءات. وعلى الرغم من هذا 
الموظفون الفنیون لمكتب مدینة مكسیكو أن النقص في وجود رابط بین استنتاجات البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة 

یصعب تفسیره أحیانا إلى السلطات الوطنیة في المنطقة. ویرى  GANDDالسالمة الجویة ونواقص قاعدة بیانات 
ج الرصد المستمر الذي یجري حالیا ُیفترض أن یتیح الفرصة لحل هذه المشكلة، سیما بعض الموظفین أن تطویر نه

  وأنه ینطوي على تعاون وثیق بین فرق االختصاصیین في المكتب اإلقلیمي والمدققین في المقر.

  القاهرة
رة قاعدة بیانات نواقص المالحة بإدا )MIDANPIRG(تقوم المجموعة االقلیمیة لتخطیط وتنفیذ المالحة الجویة للشرق األوسط   - ١٧٥

. وتُقدم المدخالت لقاعدة البیانات هذه بشكل أساسي من قبل شركات الطیران (من خالل )MANDD(الجویة لهذه المجموعة 
  اتحاد النقل الجوي الدولي) والطیارین (من خالل االتحاد الدولي لرابطات طیاري الخطوط الجویة).

من النواقص في الدول  ٢٢٨ما مجموعه  ٢٠١٠حزیران/یونیو  ٢٣كتب القاهرة، لغایة وقد تضمنت قاعدة بیانات م  - ١٧٦
ة" وحدها، بما في ذلك نقصًا في فئة النواقص "الملحّ  ٨١. وتضمنت MIDANPIRGاألعضاء األربع عشرة في 

ق ثلث النواقص ، مما یبدو أنه "ملف شكاوى" ولیس أداة إبالغ وتدقیق. وأخیرًا، یتعل١٩٩٥نواقص تعود الى عام   ٤
 باتصاالت٪ ١٦والباقي ( )AIS(بحركة المالحة الجویة، وربعها بالمطارات، وربع آخر بخدمة معلومات الطیران 

  ٪)).٢الطیران بشكل رئیسي، وتتعلق نسبة هامشیة باألرصاد الجویة (
، ُسمح للدول األعضاء ٢٠٠٩ومنذ عام  ویمكن بلوغ قاعدة بیانات أوجه قصور المالحة الجویة في الشرق األوسط إلكترونیًا،  - ١٧٧

 Eurocontrol, IATA, IFALPA and)، وكذلك ألربعة أطراف ثالثین أیضًا MIDANPIRGفي المجموعة االقلیمیة 

Jeppesen)   .بإدخال النواقص التي الحظوها مباشرة. واستعادت قاعدة البیانات هذه جمیع النواقص المسّجلة یدویًا في السابق
الطلب االلكتروني األخیرة، یتابع الموظفون الفنیون  إلجراءاتد العملي، ومع أخذ الطابع الحدیث نسبیًا الصعی وعلى

، بعد IATA أو IFALPAفي مكتب القاهرة إدخال النواقص بناء على الطلبات مقدمة شفهیًا على العموم من قبل 
  التشاور مع الدول المعنیة بأن النواقص قد تم التحقق منها.

، توزعت قاعدة بیانات أوجه قصور المالحة الجویة في الشرق األوسط بین ٢٠١٠حزیران/یونیو  ٢٣واعتبارًا من   - ١٧٨
  الدول في المنطقة كما یلي:

: عدد النواقص في كل بلد من المجموعة االقلیمیة لتخطیط وتنفیذ المالحة الجویة للشرق األوسط ٢٧الجدول رقم 
  ٢٠١٠حزیران/یونیو  ٢٣لغایة 

  بما فیها النواقص "الملّحة"  مجموع النواقص  لدالب
  ١٧  ٣٥  إسرائیل 

  ١٢  ٢٩  العراق
  ٩  ٢٦  سوریا
  ٨  ٢٠  مصر
  ٦  ١٦  األردن
  ٥  ١٨  الیمن
  ٤  ١٢  إیران

  ٤  ١٠  الكویت
  ٤  ١٣  لبنان
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  ٣  ١٢  ُعمان
  ٣  ١٠  قطر

  ٣  ٩  اإلمارات العربیة المتحدة
  ٢  ١٤  المملكة العربیة السعودیة

  ١  ٤  البحرین
  ٨١  ٢٢٨  لمجموعا

  (المصدر: االیكاو)

حسب الموظفین الفنیین الذین استشارهم مراجع الحسابات الخارجي، ال یعكس الجدول الوارد أعاله بأي شكل مدى   - ١٧٩
امتثال الدول في المنطقة للقواعد القیاسیة موضوع البحث. فاإلجراءات المتبعة (تسجیل الطلب من قبل موظف فني، 

وفقًا لطبیعة النقص المعني، والمصادقة على النقص في  MIDANPIRGالمجموعات الفرعیة لـ ومناقشة من قبل 
، وٕارسال كتاب دولة إلبالغ الدولة المعنیة وطلب معرفة االجراء التصحیحي MIDANPIRGجلسة عامة لمجموعة 

حقق من هذه النواقص من حین الذي تعتزم اتخاذه) تعتبر محض إداریة، وال تقوم على عملیة تدقیق. إال أنه یجري الت
  آلخر أثناء القیام ببعثات الى الدول.

وبناء على ذلك، فإن عدد النواقص المبّلغ عنها لبلد معّین تعكس في الغالب عدد الطلبات المستلمة من شركات   - ١٨٠
افة اإلبالغ لدى الطیران أو الطیارین، األمر الذي یتوقف على مجموعة متنوعة من العوامل (حجم الحركة الجویة، ثق

الطیارین وشركات الطیران باستخدام الهیكلیة األساسیة الجویة في البلدان المعنیة وما الى ذلك). وعند طرح السؤال 
على بعض الموظفین الفنیین في القاهرة، كان الجواب المقدم لمدقق الحسابات الخارجي بأن المكتب االقلیمي یتولى 

م بأي عملیة تدقیق مستقلة في الموقع ـ أو یطلب القیام بعملیة تدقیق. ومع ذلك، فقد فقط حفظ "ملف الشكاوى" وال یقو 
ورد في رد االیكاو على التقریر األولي للمراجع الخارجي، ما ذكره المكتب االقلیمي في القاهرة من أن هذا الجواب 

من عدد قلیل من الحاالت من قبل ، ویجري التحقق IFALPA"غیر صحیح، ونحن نتلقى مثًال العدید من التقاریر من 
  ".MIDANPIRGالمكتب االقلیمي بأنها تشكل نواقص بانتظار الموافقة الالحقة من قبل المجموعات الفرعیة لمجموعة 

ونادرًا ما تشارك بعض البلدان ذات العدد األكبر من النواقص المسجلة في قاعدة البیانات، في مناقشات   - ١٨١
MIDANPIRG فرعیة. وبما أن المسألة هي مجرد إدخال للشكاوى، فقد اتُفق على اعتبار عدم ومجموعاتها ال

المشاركة بأنه اقرار أو تأكید لهذه النواقص. وهذا ما یجّسد العیب الذي ورد ذكره سابقًا، أال وهو أن خریطة الدول 
ي اعتمد المكتب االقلیمي لدیها. األعضاء في المجموعة االقلیمیة للتخطیط والتنفیذ ال تتوافق مع الدول األعضاء الت

) معتمدة لدى ٢٠١٠وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة إلسرائیل، التي كانت وقت إجراء التدقیق (في حزیران/یونیو 
ومدرجة على قائمة خطة المالحة الجویة للشرق األوسط، وكانت بالتالي  )EURNAT(مكتب أوروبا وشمال األطلسي 

كانون  ١٣یمیة للشرق األوسط، ولكنها ُنقلت الى خطة معلومات الطیران األوروبیة في عضوًا في المجموعة االقل
. وسیكون من )EANPG(، وأصبحت عضوًا في المجموعة األوروبیة لتخطیط المالحة الجویة ٢٠١١الثاني/ینایر 

  ة لهذا البلد.األهمیة بمكان أن نرى ما اذا كان هذا االنتقال قد أثر على العدد النسبي للنواقص العائد

  نیروبي/داكار
. وتشمل مهماتها مختلف مشاكل ١٩٨٠ُأنشئت المجموعة االقلیمیة للتخطیط والتنفیذ ألفریقیا والمحیط الهندي في عام   - ١٨٢

  المالحة الجویة ووضع الحلول لها.
ست موجودة بالفعل في ، التي تتلقى معظم مدخالتها نظریًا من الطیارین، فهي لیAPIRGوبالنسبة لقاعدة بیانات   - ١٨٣

نیروبي أو داكار. فقد تم تحدید بعض النواقص حالیًا، باالستناد الى اعالنات أدلت بها الدول في معرض االجابة 
دولة في إقلیم أفریقیا  ٥٣من أصل  ٥١على االستبیان. وفي الوقت الذي تم فیه إجراء عملیة التدقیق، أعلنت 

عن أي نواقص، األمر الذي بدا مستغربًا من وجهة النظر االحصائیة، في ضوء أنها لم تبلغ  )AFI(والمحیط الهندي 
عدد النواقص المبّلغ عنه في قاعدة بیانات أوجه قصور المالحة الجویة في الشرق األوسط وقاعدة بیانات نواقص 



V-48 

 

وفي معرض رد االیكاو . )GANDD(المالحة الجویة للمجموعة االقلیمیة للتخطیط والتنفیذ للكاریبي وأمریكا الجنوبیة 
على التقریر األولي لمراجع الحسابات الخارجي، أشار مكتب نیروبي االقلیمي الى أن "المجموعة االقلیمیة للتخطیط 
والتنفیذ ألفریقیا والمحیط الهندي تحتفظ بقائمة یدویة للنواقص التي تتم مراجعتها بین الفینة واألخرى"، وذكر بأنه في 

جرى اعتماد قرار یتعلق بإعداد قاعدة بیانات لنواقص  APIRGبع عشر للمجموعة االقلیمیة أثناء االجتماع السا
المالحة الجویة تستخدم موقع إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي على االنترنت، األمر الذي یجري تنفیذه بدعم من مكتب 

  االیكاو االقلیمي في القاهرة.
للمجموعة االقلیمیة للتخطیط والتنفیذ ألفریقیا والمحیط الهندي تقوم بمتابعة ولكن بعض المجموعات الفرعیة التابعة   - ١٨٤

النواقص المبّلغ عنها في قطاع فني معّین، كما هي الحال بوجه خاص بالنسبة إلدارة الحركة الجویة. وتبّین مقارنة 
كة الجویة للمجموعة االقلیمیة للتقدم المحرز في تنفیذ استنتاجات وقرارات اجتماعي المجموعة الفرعیة إلدارة الحر 

) والسابع عشر (آب/أغسطس ٢٠٠٧للتخطیط والتنفیذ ألفریقیا والمحیط الهندي السادس عشر (تشرین الثاني/نوفمبر 
  بالمائة). ٢٤بندا (أي نسبة  ٦٩من أصل  ١٧) أن تقدما قد أحرز بالنسبة الى ٢٠١٠

  بانكوك
وتنفیذ المالحة الجویة في آسیا والمحیط الهادئ یحتفظ مكتب بانكوك عمًال بقواعد المجموعة االقلیمیة لتخطیط   - ١٨٥

  االقلیمي بقاعدة بیانات نواقص اقلیمیة وقد أدخل اجراءات إبالغ ومتابعة على النحو المحدد في المنهجیة الموحدة.
  لم یجر تفّحص قاعدة البیانات هذه أثناء عملیة التدقیق لمكتب آسیا والمحیط الهادئ.  - ١٨٦

الحظ مراجع الحسابات الخارجیة أنه ال توجد قاعدة بیانات في نیروبي/داكار لتوفیر بیانات موثوقة : ١١الحظة رقم الم
ومنتظمة بشأن النواقص. كما تساءل أیضًا عن كفاءة نظام االبالغ عن الحوادث الذي تّم إنشاؤه في إقلیم أفریقیا والمحیط 

لمبّلغ عنها واالفتقار الواضح الى متابعة فعالة. وتشّكل قواعد البیانات االلكترونیة الهادئ بالنظر الى انخفاض معدل النواقص ا
التي تم إنشاؤها في مدینة مكسیكو/لیما، والقاهرة وباریس خطوة الى األمام وینبغي توسیع نطاقها لتشمل نیروبي، وداكار، 

تأكید حال مثالیا (تم إعداد نظامین الكترونیین لإلبالغ عن وبانكوك. ولیس حل التعایش بین اثنتین من التطبیقات البرنامجیة بال
النواقص محلیًا، واحد من قبل مكسیكو/لیما واآلخر من قبل القاهرة/باریس). وقد سبقت االشارة الى هذه النقطة آنفًا في 

  المالحظات بشأن إدارة تكنولوجیا المعلومات في االیكاو.
لتنفیذ المنهجیة الموحدة بفعالیة، بتحدیث كل الممارسات ـ على األخص في منطقة ینبغي إیالء العنایة  :١١التوصیة رقم 

المجموعة االقلیمیة للتخطیط والتنفیذ ألفریقیا والمحیط الهندي ـ وتوسیع نطاق صیانة قواعد البیانات االلكترونیة باستخدام 
ع الحسابات الخارجي، أشار مكتب لیما االقلیمي الى إجراءات محّسنة جدیدة. وفي معرض رد االیكاو على التقریر األولي لمراج

أن "قاعدة بیانات نواقص المالحة الجویة للمجموعة االقلیمیة للتخطیط والتنفیذ للكاریبي وأمریكا الجنوبیة" سوف تحتاج أیضًا 
  الى التحدیث الى مستوى منهجیة النواقص الجدیدة.

أن االیكاو تتفق بالكامل مع الحاجة الى تجمیع المعلومات بشأن نواقص وقد جاء في مسودة خطة إجراءات األمانة العامة "
المالحة الجویة االقلیمیة بطریقة أكثر شمولیة واتساقًا، ولضمان أنها ُتستخدم بطریقة منتظمة لتقییم مخاطر السالمة ولتصحیح 

  ق التوافق فیما بین قواعد البیانات االقلیمیة.النواقص" وحددت اإلجراءات التي تعتزم اتخاذها في هذا المجال، بما في ذلك تحقی
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  التعاون الفني  - ٥

  نطاق عملیة التدقیق  ١-٥
في االیكاو في مقر المنظمة في آذار/مارس ونیسان/إبریل  )TCB(لقد أجریت عملیة تدقیق أولیة إلدارة التعاون الفني   - ١٨٧

حتملة الناشئة عن تنظیم وعمل هذه االدارة. وبعد . وكان هدف هذه المهمة األولیة دراسة عوامل المخاطر الم٢٠٠٩
اجراء بعض المناقشات مع األمانة العامة، تم رفع نتائج عملیة التدقیق الى المجلس، الذي اعتمد االستنتاجات 

  .٢٠٠٩والتوصیات الرئیسیة الواردة فیه في تشرین الثاني/نوفمبر 
، هو بحث ٢٠١٠تشرین الثاني/نوفمبر  ٢٦و ١٥بین ل یامونتر والهدف من عملیة التدقیق الحالیة، التي تمت في  - ١٨٨

عینة من مشاریع التعاون الفني الجاریة حالیًا لتحدید صعوبات محددة محتملة تواجهها المشاریع، والقیام بتوصیات 
  عامة تتعلق باألدوات واألسالیب االداریة إلدارة التعاون الفني حسب االقتضاء.

دقیق، اعتبر مراجع الحسابات الخارجي أنه لیس من مسؤولیته التساؤل بشأن األسس التي تقوم وفي سیاق عملیة الت  - ١٨٩
من اتفاقیة شیكاغو، التي تنص على أن  ٤٤علیها أنشطة االیكاو للتعاون الفني، المشتقة من تفسیر واسع للمادة 

ویالحظ مراجع الحسابات أنه إذا كان هذا "غایات وأهداف المنظمة هي [...] تعزیز [...] النقل الجوي الدولي [...]". 
النص العام للغایة ال ینص بالتحدید على ممارسة أنشطة التعاون الفني، فانه ال یستبعد ذلك أیضا، وبأن الجمعیة 

بـ "تأكید أن برنامج التعاون الفني، الموضوع  ١٧- ٣٦العمومیة لالیكاو قامت في مناسبات مختلفة، ال سیما في القرار 
اعد وأنظمة واجراءات االیكاو یشكل أحد األولویات الدائمة لنشاط االیكاو"، وتعتبر غالبیة أعضاء الجمعیة وفق قو 

العمومیة أنه ینبغي لالیكاو أن تمارس هذا النشاط، مع تحفظ وحید بأن یتم تمویله ذاتیًا من رسوم تكالیف الخدمات 
متبرعة. والحظ مراجع الحسابات أنه في اآلونة األخیرة، أدلت التي تدفعها الدول المستفیدة و/أو األطراف الثالثة ال

ببیان اعتبرت فیه أن برنامج التعاون الفني یشكل أحد األركان  ٢٠١٠تشرین األول/أكتوبر  ٤اللجنة التنفیذیة في 
رت بناء على األساسیة للمنظمة في توفیر الدعم للدول في تنفیذ هیكلیات الطیران المدني األساسیة لدیها [...]. وأق

  ذلك بأن إدارة التعاون الفني ینبغي أن تبقى دائمًا جزءًا ال یتجزأ من المنظمة".

  عینة المشاریع التي سیتم التدقیق فیها  ٢-٥
في معرض االسترشاد النتقاء عّینة المشاریع الواجب تحلیلها، أجرى مراجع الحسابات الخارجي تصنیفًا براغماتیًا   - ١٩٠

بها االیكاو كجزء من أنشطة التعاون الفني من خالل إدارة التعاون الفني في خمسة مجاالت هي  لألنشطة التي تقوم
  المجال المصرفي، ودور المشتري المخّول، وتقدیم االستشارات، وتوفیر التدریب، ودور وكالة االستخدام المؤقتة.

إدارة التعاون الفني، قبل االلتزام بأي نفقات تؤدي االیكاو في جمیع المشاریع تقریبًا، دورا مصرفیا بحیث تكون   - ١٩١
. وتباشر إدارة ٢٠لمشروع معّین، قد تلقت األموال من الدول التي تستخدم خدماتها بقیمة مبالغ االلتزامات المعقودة

، بتسجیل القیود على حساب األموال المودعة من )PO(التعاون الفني بعد البدء بالمشروع، بإصدار أمر شراء أولي 
الدولة المعنیة لدفع مرتبات الخبراء والموردین، ومزّودي الخدمات (بما في ذلك دفع رسوم تكالیف الخدمات  قبل

). واالستثناء الوحید لهذا الدور المصرفي یتعلق بعدد )AOSC(لالیكاو لصندوق تكالیف خدمات االدارة والتشغیل 
ودین ومقدمي الخدمات الذین تختارهم إدارة التعاون الفني محدود من المشاریع التي تختار الدولة الشریك أن تدفع للمز 

  من حسابها مباشرة؛ وتدفع ادارة التعاون الفني فقط رسوم تكالیف الخدمات المتوجبة لالیكاو.

                                                           
مــن نظــام المشــتریات فـي االیكــاو: "ال یــتم إصــدار عقـود أو أوامــر شــراء للمــوّردین دون مصـادقة مســبقة علــى تــوّفر األمـوال مــن قبــل قســم  ٣-٨مـادة ال  ٢٠

  المالیة من خالل نظام االیكاو المالي".
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وتعمل إدارة التعاون الفني بصفة مشتري مخّول نیابة عن الدول التي اختارت أن تأذن لالیكاو بتمثیلها وتحّل محلها   - ١٩٢
عداد وتنفیذ مختلف عقود الشراء العامة للمعدات والخدمات العائدة للطیران المدني. ویمكن لهذا التصریح، في إ

، ولكن یمكن أیضًا أن ُیمنح )CAPS(بالنسبة الى الدولة، أن یأخذ شكل اتفاق عام لخدمة مشتریات الطیران المدني 
شاریع من هذا النوع التي تمت مراجعتها مشروع . وقد شملت الم)MSA(لالیكاو كجزء من اتفاق خدمات إداریة 

PHI/08/701 (شراء نظام أدوات هبوط للفلبین) وPER/08/802 (شراء رادارات للبیرو)، وETH/04/701  التعاقد على)
  مطارًا في كوستاریكا). ٢٤(شراء مخطط عام ودراسة جدوى لـ  COS/06/803اعداد رادارات ألثیوبیا)، و

تفاق الخدمات االداریة، والخبرة الفنیة في تشیید األبنیة لفني بتقدیم االستشارات كجزء من اة التعاون اویقضي دور ادار   - ١٩٣
(االشراف على البناء) أو تصمیم منشأة من الهیكلیات االداریة الوطنیة للطیران المدني وٕانشائها. والملف الذي تم 

  إلشراف على مشروع میاه الصرف لمطار توكومین).(المساعدة في ا PAN/03/902تفحصه لهذا الغرض كان مشروع 
التعاون الفني أن تلعب دور مزّود تدریب لتنظیم مختلف برامج  إلدارةوفي اطار اتفاق الخدمات االداریة، یمكن   - ١٩٤

التدریب المكّیفة حسب المتطلبات المحددة لبعض الدول. وقد اختیر مشروع من هذا النوع لعّینة التدقیق، أال وهو 
(اتفاق الخدمات االداریة الذي تضمن، في جملة أمور، مختلف عملیات التدریب للعاملین في  BRA/01/801شروع م

  وكالة الطیران المدني الوطنیة البرازیلیة).
أخیرًا، في عدد آخر من الحاالت المحدودة، تعمل إدارة التعاون الفني كوكالة استخدام مؤقتة، سیما وأن بعض   - ١٩٥

طلب أن تتولى االیكاو المسؤولیة عن تعیین ودفع رواتب عاملي الحكومة الذین تسّمیهم الدول للعمل مع المشاریع تت
الوارد ذكره أعاله أیضًا االستخدام المؤقت لموظفین  BRA/01/801إدارة الطیران المدني الوطنیة. ویشمل مشروع 

لبیرو، اللذین یشكالن أیضًا جزءًا  PER/07/801لبولیفیا و BOL/09/801حكومیین، وكذلك هي الحال في مشروعي 
  من عینة التدقیق.

  المشاریع المدققة  ٣-٥
  في المجموع، اشتملت العینة التي دققها مراجع الحسابات الخارجي المشاریع العشرة التالیة:  - ١٩٦

BRA/01/801 
PAN/03/902 
ETH/04/701 

VEN/04/801, 04/806 and 05/801 
COS/06/803 

PER/07/801 and 08/802 
BOL/09/801 
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  مالحظات اجمالیة من تفحص المشاریع التي تم انتقاؤها  ٤-٥
  الغموض في دور االیكاو كـ "مشتٍر مخّول"  ١- ٤- ٥

في دورها كمشتر مخّول لمعدات وخدمات الطیران المدني، تكمن المساهمة المحددة الدارة التعاون الفني في   - ١٩٧
ة والتجاریة الستدراج العروض مع المزودین بالمعدات والخدمات الفنیة المعقدة مهاراتها الفنیة بتحدید الشروط الفنی

التي ُتسّلم للدول، في اطار إجراءات شفافة وخاضعة لتدقیق صارم للمناقصات. وفي معظم الحاالت التي تم 
دولیة بعملیات  تفحصها، لم یكن هذا الشاغل الرئیسي للدولة المخّولة، بل في الحصول على الضمانة بقیام منظمة

الشراء، وضمان شفافیة العملیة. ولن یكون هو الحال بالضرورة مع عملیة مناقصة مفتوحة تدیرها السلطات 
  المحلیة، أو عقد تناقشه هذه األخیرة بصورة مباشرة.

  ومن هذا المنظور، یبدو أن هناك حدودا لمشاركة ادارة التعاون الفني في أربعة مجاالت:  - ١٩٨
یمكن أن تقوم إحدى الدول، بعد استالم نتیجة المناقصة برفض الخیار الذي توصلت الیه ادارة التعاون الفني. أوال:   - ١٩٩

وكانت هذه هي حال عقد تزوید وتركیب رادارات مراقبة أولیة وثانویة لسلطة الطیران المدني االثیوبیة في عام 
  ). (انظر الحقا)؛ETH/04/701(المشروع  ٢٠٠٨

ما یتعلق بالتكالیف، یقتصر دور ادارة التعاون الفني في جمیع الحاالت على التثبت من أن نتائج عملیة ثانیا: فی  - ٢٠٠
المناقصة بانتقاء العرض األقل كلفة وألفضل شروط. ومن جهة ثانیة، ال تستطیع ادارة التعاون الفني أن تلعب دور 

نفس الشركات، أن تناقش شروطًا وحجم غرفة المقاصة، والتي تستطیع في ضوء عدد العقود المشابهة مع 
حسومات أفضل مع هذه األخیرة. وبصفة أكثر عمومیة، فإن نظام استدراج العروض كما هو مطّبق في إطار 
مشاریع ادارة التعاون الفني، ال یسمح بمناقشة األسعار المقدمة من العروض. وحول هذه النقطة، نالحظ من قبیل 

لتعاون الفني ال تقضي بالضرورة بالحصول على أدنى سعر بالنیابة عن الدولة التي المفارقة، أن "مصلحة" ادارة ا
  تستضیف المشروع، سیما وأن رسوم تكالیف الخدمات تستند الى قیمة المشتریات؛

  ثالثا: إن عدد مزّودي بعض المعدات النموذجیة (مثل الرادارات) في مشاریع ادارة التعاون الفني محدود. ویتبین من  - ٢٠١
الملفات أن نفس الشركات غالبا ما تتقدم بعروض لعقود متعددة، كما تبّین بالنسبة لمختلف المشاریع التي تم 

وغیرها). ویقر مدقق الحسابات بأن المشاریع  PER/08/802, ETH/04/701تدقیقها، وتنطوي على شراء الرادارات (
لي للمزودین المسجلین یمكن أن یكون أكبر من التي استعرضها یمكن أن تكون حاالت خاصة وأن العدد االجما

ذلك. ومع ذلك، ال نستطیع أن نستبعد كلیًا، حتى ولو كانت ادارة التعاون الفني تقدم حاالت شكوى من شركات 
، اختارتخاسرة، امكانیة أن عددًا صغیرًا من الشركات، المعتادة على تقدیم العروض لعقود مماثلة، أن تكون قد 

  تحاشي تخفیض جماعي للشروط المقدمة في عملیات استدراج العروض المتكررة؛ بصورة جماعیة،
أخیرًا، تبین الرسائل المرفقة بملفات الشراء التي تفّحصها مراجع الحسابات الخارجي أن هذه الشركات لدیها   - ٢٠٢

صر على الرسائل اتصاالت مباشرة مكثفة مع الدول، من دون علم ادارة التعاون الفني، وال شيء یضمن أن تقت
التي ُأرسلت نسخ منها الى ادارة التعاون الفني. وال یمكن استبعاد أن هذه العقود یمكن أن تؤثر أیضًا، دون أن 
تخّفض بالضرورة، مستوى السعر األولي في عملیة المناقصة، أو حتى أن عملیة المناقصة الرسمیة الشفافة التي 

  د الخیار المسبق من قبل الدولة صاحبة المشروع.تستعملها االیكاو سوف لن تؤدي الى تأیی
وهناك حالة خاصة تجسد هذه القیود، التي یمكن أن تكون متراكمة في بعض األحیان: برنامج تدریبي في البرازیل   ٢٠٣

. ُطلب الى مدیر مشروع االیكاو في البرازیل من قبل وكالة الطیران المدني BRA 01/801یشكل جزءًا من مشروع 
دوالر مع نفقات إضافیة (سفر  ٨٢,٠٨٠) تنفیذ برنامج تدریب على السالمة بقیمة ANACة البرازیلیة (الوطنی

 JAAدوالر. وتقدمت شركة  ١١٦ ٠٠٠دوالر وما مجموعه  ٣٣,٨٤٤المدّرب، ومعدات، وغیر ذلك) بقیمة 
ي رد ادارة التعاون الفني بأن الموجودة في هولندا بعرض. وطلب مدیر المشروع موافقة ادارة التعاون الفني. وجاء ف

) یفرض "طلب عروض" في هذه الحالة (للعقود التي تتراوح قیمتها ٢-٦مالحظة أن نظام المشتریات (المادة 



V-52 

 

لتقدیم عروض. وامتنعت اثنتان عن  JAAشركات من ضمنها شركة  ٧دوالر). وُدعیت  ١٠٠ ٠٠٠و ٢٥٠٠  بین
ردت بتقدیم عرض مشابه لعرضها األصلي،  JAAد. فقط شركة تقدیم أي عرض، ولم تقم أربع شركات أخرى بالر 

  .٢٠١٠بتاریخ أول تشرین الثاني/نوفمبر  ٢٢٥٠٠٩٤٣وفازت بالتالي بالعقد. وأصدرت االیكاو أمر شراء رقم 
وفي هذا المثال المحدد بالذات، كان اللجوء الى اجراءات مناقصة محدودة محض شكلي، ویمكننا أن نتساءل،   - ٢٠٤

لهذا االختیار، ما اذا كان الصمت أو عدم المشاركة المقصودة للشركات الست األخرى المدعوة، وبالتالي  بالنسبة
ترك هذه الشركة التي كانت قد اقترحتها االدارة البرازیلیة بدعم من ممثل االیكاو المحلي في وضع الفائز بالعقد 

تدخل ادارة التعاون الفني لم یكن إال في توفیر موافقة وفق الشروط األصلیة. وبهذه الحالة، یبدو واضحا تمامًا أن 
  شكلیة على خیار مسبق التحدید.

ال یستطیع مراجع الحسابات الخارجي أن یضمن أن عملیات الشراء التي قام بتدقیقها، والتي ساندتها  :١٢مالحظة رقم 
العامة المعنیة.  لإلداراتألفضل و/أو التكلفة األدنى االیكاو بتنظیم عملیة مناقصة رسمیة وشفافة قد اختارت بالضرورة المزّود ا

وبمقتضى االجراءات الحالیة، ال یمكن لعملیة التدقیق أن تضمن أن االیكاو لم تمحض تأییدها بنهایة المطاف، من خالل دورها 
  كمشتٍر معتمد، في بعض الحاالت لهوامش أرباح مفرطة ناتجة عن اتفاقات لم تكن على علم بها.

من أجل الحد من هذه المخاطر، ینبغي أال یقتصر دور "المشتري المعتمد" الذي تمارسه ادارة التعاون  :١٢ة رقم التوصی
الفني حالیًا، على ما هو علیه اآلن، بتطبیق رسمي صارم إلجراءات المناقصة االداریة، بل یجب أن یعتمد أیضًا على تحلیل 

  أفضل للسعر.
  مانة العامة تعلیقًا على هذه التوصیة.وال تقدم مسودة خطة إجراءات األ

  االمتثال لمبدأ التمویل الذاتي ألنشطة التعاون الفني  ٢-٤-٥
یبّین تفّحص المشاریع من العینة التي جرى تدقیقها أنه عبر مجموعة أنشطة التعاون الفني، لم تكن "عوائد" التعاون   - ٢٠٥

التي ُأنفقت على مشاریع التعاون الفني. وینطبق هذا الرقم الى حد الفني لفترة مالیة معینة مساویة لمجموع المدفوعات 
، ولكنه یقتصر، من بین المدفوعات على رسوم ٢١بعید على النشاط "المصرفي" للمودع/الدافع الذي تقوم به االیكاو

والتشغیلیة، تكالیف الخدمات التي تتسلمها االیكاو وتسّجل لهذا الغرض في حساب صندوق تكالیف الخدمات االداریة 
  والتي یفترض بأن تغطي جمیع النفقات التي تدفعها االیكاو على التعاون الفني.

وقبل تحلیل عّینة المشاریع، سعى مراجع الحسابات الخارجي لمعرفة كیفیة تطّور "رسوم تكالیف الخدمات مقابل حجم   - ٢٠٦
فني. ویبّین الجدول التالي، الذي یستخدم بیانات من العملیات التي یجري القیام بها" بالنسبة لمجموع أنشطة التعاون ال

قاعدة بیانات أغریسو عن كل المدفوعات التي تمت لجمیع مشاریع التعاون الفني (المبالغ) وجمیع رسوم تكالیف 
  ، واتجاهاتها:٢٠٠٨الخدمات التي تم استالمها تحت هذا البند منذ عام 

                                                           
  لكا للدولة المودعة.ال تستوفي االیكاو أیة رسوم لقاء الدور المصرفي الذي تقوم به، حیث أن دخل االستثمار یبقى م  ٢١
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  ي : "عوائد" إدارة التعاون الفن٢٨الجدول رقم 
  (بالدوالر األمریكي)

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  السنة
 118,395,783.33 100,916,942.94 73,824,047.20  (أ)مدفوعات ادارة التعاون الفني للمشاریع 

 6,985,495.16 7,526,939.70 6,871,182.71  (ب)العوائد = رسوم تكالیف الخدمات الدارة التعاون الفني 
 %5.90 %7.46 %9.31  العملیات النسبة المئویة للعوائد الى حجم

  لكل أموال التعاون الفني. ٨الى  ٥(أ) مجموع الحسابات المصّنفة 
  لكل أموال التعاون الفني. ٧٥٤١٠و ٧٥٤٠٥(ب) مجموع الحسابات 

  (المصدر: الحسابات العامة أغریسو)

ي رسوم تكالیف الخدمات التي جمعتها ویبّین هذا الجدول بالنسبة للسنوات الثالث األخیرة انخفاضًا حادا في إجمال  - ٢٠٧
بالمائة  ٥,٩٠بالمائة الى  ٩,٣١االیكاو بالنسبة الى الحجم االجمالي للمشاریع التي تتوالها، مع انخفاض النسبة من 

. وال یمكن استخدام هذه المالحظة الستخالص أي نتیجة بشأن نقطة التعادل المالي ٢٠١٠-٢٠٠٨أثناء الفترة 
ن عملیة كبیرة مع معدل منخفض من رسوم تكالیف الخدمات یمكن أن تحقق نقطة تعادل أفضل سیما وأ للمشاریع،

  من عملیة صغیرة مع حصة مرتفعة من رسوم تكالیف الخدمات.
ُتدفع رسوم تكالیف الخدمات لالیكاو، المقتطعة من ودائع الدول عند إصدار عقود الشراء، وتسدد الى صندوق تكالیف   - ٢٠٨

وفقًا للقواعد التي تتفاوت تبعا لنوع النشاط (مشتریات، خبرات، تدریب، استشارات،  ٢٢ریة والتشغیلیة،الخدمات االدا
وغیرها). والمبالغ التي تُقتطع لقاء مختلف الخدمات غیر رسوم تكالیف الخدمات وتتحملها الدول ُتدفع أیضًا الى 

  .٢٣صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة
یستوفي صندوق المیزانیة العادیة من صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة مختلف التكالیف ومن جهته،   - ٢٠٩

الى جانب تكالیف  ٢٤العامة المدفوعة لقاء خدماته: یتعلق األمر بشكل أساسي بالرواتب والتكالیف المتصلة بالرواتب
لمعدات، والهاتف، والمفروشات، وتكنولوجیا ، بما في ذلك اللوازم المكتبیة، ومكننة المكاتب، وا٢٥أخرى متنوعة

  المعلومات، والتعاقد من الباطن، وفروقات سعر الصرف، والسفر، ونفقات عامة أخرى.
ومن حیث تتبع تدفقات الدخل والنفقات (أي تنفیذ الهدف األساسي المحدد من قبل الجمعیة العمومیة بتحقیق تعادل بین   - ٢١٠

لخدمات) لكل مشروع، تتضمن مختلف الحاالت التي تم تفّحصها من ضمن العینة المصروفات وبین رسوم تكالیف ا
التي تم تدقیقها میزانیة إرشادیة في المرفق تنطوي على تقدیر لرسوم تكالیف الخدمات (تبعًا لمعدل الرسم المرفق أیضًا) 

ف من خارج االیكاو. ومن حیث ومبلغ الخدمات التي سوف ُتحّمل مباشرة لحساب الدولة الموقعة، فضًال عن التكالی
المبدأ، فإن هذه التقدیرات موثوقة (فیما عدا في حالة اعادة التفاوض الالحقة بشأن تكالیف المشروع، التي ستتم مناقشتها 
أدناه). ومن جهة ثانیة، ال تتضمن المیزانیات المرفقة بالمشاریع أي إشارة الى التكالیف الخاصة باالیكاو. وفي المیزانیات 

الرشادیة للمشاریع، اتفق على أن ُتعتبر هذه التكالیف موازیة في العادة لرسوم تكالیف الخدمات، ولكن من الناحیة ا
العملیة، وبما أن تطبیق شبكة الرسوم ال یستند الى أساس تحلیلي، كما ورد أعاله، فان هذا یتجه ألن یسفر، مع مرور 

  .٢٨كما یتبین من الجدول رقم ت، الوقت، الى انخفاض في نفقات تكالیف الخدما
وتزداد الحالة تفاقمًا عندما تقبل االیكاو بتطبیق معدالت رسوم تكالیف خدمات مخفضة مقارنة بالمعیار القائم على   - ٢١١

أساس نهج "تجاري" للتفاوض مع الدول، حتى ولو كانت إدارة التعاون الفني ذاتها تقبل بأنه لیست لدیها فكرة، ولو 
  تكلفة االیكاو المقابلة الناتجة عن إدارة المشروع.تقریبیة، عن 

                                                           
  .٤٥١٢٥الى  ٤٤١٠٥حسابات صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة   ٢٢
مـن صــندوق تكـالیف الخــدمات االداریـة والتشــغیلیة، حصـیلة التــأمین لقـاء المســؤولیة  ٤٨٣٤٥الــى  ٤٨٣١٠یمكـن أن تتبـع هــذه المبـالغ فــي الحسـابات   ٢٣

  .٤٨٣١٠واألموال المستلمة لهذا الغرض من الدول) وُتحفظ في حساب  Lloydsوعة الى العامة (الفارق بین أقساط التأمین المدف
  .٥٥٤١٠الى  ٥٠١٠٥حسابات صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة   ٢٤
 .٨١٥٠٥الى  ٦٥١٠٥حسابات صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة   ٢٥



V-54 

 

وأخیرًا، وأبعد من المشاریع اإلفرادیة، فإن االفتقار الى احتساب التكالیف أیضًا یجعل من الصعب التثبت مما إذا   - ٢١٢
یًا، أو أكبر، و كانت المیزانیة العادیة قد اقتطعت من صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة مبلغًا اجمالیًا مسا

أقل من الموارد التي خصصتها االیكاو بالفعل ألنشطة ادارة التعاون الفني، لیس بالنسبة لكل مشروع على حدة  أو
فحسب، كما ُذكر أعاله، بل أیضًا بالنسبة لمجمل أنشطة التعاون الفني. وكما ورد في رأي المراجع الخارجي في عام 

یكاو في جمع البیانات ومعالجتها على الوجه المناسب بشأن أنشطة التعاون ، فإنه یستحیل، بالنظر لفشل اال٢٠٠٩
الفني، تحدید ما اذا كانت التحویالت بین المیزانیة العادیة وصندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة تعكس 

صندوق تكالیف بصدق قیمة الموارد المخصصة بالفعل للتعاون الفني.  ومع هذا التحفظ الهام، تظهر حسابات 
  ، توازنًا سلبیًا:٢٠٠٨الخدمات االداریة والتشغیلیة، كما أصبح معروفًا منذ عام 

  : "هامش" أنشطة ادارة التعاون الفني ٢٩الجدول رقم 
  (بالدوالرات الكندیة)

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  السنة
رسوم تكالیف الخدمات الدارة التعاون الفني + الخدمات 

  (أ)المعاد فوترتها
8,816,563.60 9,194,207.33 8,251,837.43 

 9,575,735.13 10,067,396.85 10,147,001.52  (ب)التكالیف المحتسبة من المیزانیة العادیة
 511,269.76+ 1,977,104.06- 999,020.10+  (ج)خسائر أو أرباح أسعار الصرف

 812,627.94- 2,850,293.58- 331,417.82-  المحّصلة
  ؛٨١١٢٠+ حساب  ٤من درجة  ٢٢٠١و  ٢١٠١(أ) حسابات الصندوقین 

  ؛٨٩٩٩٩الى  ٥٠ ٠٠٠من  ٢٢٠١و  ٢١٠١(ب) حسابات الصندوقین 
  .٣٠١٣٥و  ٣٠١٣٠، ٢٢٠١و ٢١٠١(ج) حسابات الصنادیق 

  (المصدر: أغریسو)

 مسك حسابات صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة بالدوالرات الكندیة: لو بقیت ٢٠٠٨یجري منذ عام   - ٢١٣
دوالر  ١,٤٠٣,١٤٢.٢٩-بالدوالرات األمریكیة لكانت نتیجة التعاون الفني قد اتخذت شكًال آخر، مع على التوالي ـ 

دوالر أمریكي في  ١,٢٧٩,١٢٨,٢٠-، و ٢٠٠٩دوالر أمریكي في عام  ٦٥,٧٠٥,٠٤-، و٢٠٠٨أمریكي في 
سبیًا: بقطع النظر عن العملة تحّسنًا ن ٢٠١٠، األمر الذي أدى الى جعل التحّسن الظاهر في عام ٢٠١٠

المستخدمة في الحسابات نجد أن معظم خصومات صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة تتم بالدوالرات 
الكندیة في حین أن االیرادات تتم بالدوالرات األمریكیة، األمر الذي ینطوي على مخاطر في أسعار الصرف. وفي 

یرادات بالدوالر األمریكي شراء للدوالرات الكندیة، ویسفر عن فروقات في أي لم ینتج عن اال ٢٠٠٩و ٢٠٠٨عامي 
معدالت الصرف تعزى لیس الى نشاط ادارة التعاون الفني بقدر ما تعزى الى ادارة مخاطر تبادل العمالت من قبل 

وخسارة  ٢٠٠٨دوالر كندي في  ٩٩٩ ٠٠٠فرع المالیة، األمر الذي أسفر عن فائض في أسعار الصرف بقیمة 
، قرر فرع المالیة أن یقوم بتغطیة شهریة ٢٠١٠وابتداء من عام  ٢٠٠٩دوالر كندي في عام  ١ ٩٧٧ ٠٠٠بقیمة 

بالدوالر الكندي إلیرادات صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة، األمر الذي أدى رغم كونه أدنى، الى فارق 
  دوالر كندي). ٥١١ ٠٠٠(فائض بقیمة  ٢٠١٠في معدالت الصرف في عام 

، تبّین لمراجع الحسابات الخارجي أن ما یزید ٢٠١٠وباإلضافة إلى ذلك، لدى المصادقة على البیانات المالیة لعام   - ٢١٤
قد تم إدخالها في الحسابات في أثناء األسابیع القلیلة األخیرة من  ٢٠١٠عن نصف رسوم التعاون الفني للسنة المالیة 

 Y + 1اهرة جزئیا الى ضغوط المیزانیة للدول المتعاقدة، التي تتوفر لدیها في مطلع السنة . ومرد هذه الظ٢٠١٠عام 
. ولكن، خالفًا لقواعدها )CAPS(اعتمادات مرّحلة تستطیع تخصیصها لمشاریع خدمة مشتریات الطیران المدني 

المائة من رسوم تكالیف الخدمات ب ٩٠، قامت االیكاو بتسجیل ٢٠١٠الحسابیة المطّبقة على المداخیل للسنة المالیة 
ـ دون هذا التصریح االستثنائي (الذي تبّینه مراجع  ٢٠١١المتعلقة بأوامر الشراء الصادرة في كانون الثاني/ینایر 

الحسابات في إطار اختبارات "قطع الحساب"، التي قام بها في أثناء عملیة التدقیق وأدت به الى وضع مالحظة 
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لمصّححة ـ إذ ال یمكن ادخال المداخیل الى الحسابات الى أن یأتي تأكید من الدولة بالموافقة تتعلق بالفروقات غیر ا
تدهورًا إضافیًا بقیمة  ٢٠١٠الدفع) لكانت حالة صنادیق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة قد شهدت في عام  على

  دوالر. ٤٤٣ ٠٠٠
وبقطع النظر عن الفروقات في أسعار الصرف، وتطبیقًا لقواعد قطع  ومع أخذ المالحظات اآلنفة الذكر في االعتبار،  - ٢١٥

  .األسوأ بالنسبة لصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة بین السنوات الثالث األخیرة ٢٠١٠الحساب، فقد كانت سنة 
المالیة بتحلیل متوسط وبعد انقضاء شهر على عملیة التفتیش التي قام بها مراجع الحسابات الخارجي، قام فرع   - ٢١٦

مستوى رسوم تكالیف الخدمات المحّصلة بالمقارنة مع متوسط حجم مشاریع التعاون الفني. وتناول هذا التحلیل 
؛ وبناء على طلب مراجع الحسابات الخارجي، قام فرع المالیة بتحدیث ٢٠١٠األشهر التسعة األولى من السنة المالیة 

. وقد خلصت هذه الدراسة، التي لم یتحقق منها ٢٠١٠یغطي كامل السنة المالیة ل ٢٠١١هذا التحلیل في آذار/مارس 
  مشروعًا الى ما یلي: ٤٥٠مراجع الحسابات الخارجي، والتي تناولت 

بالمائة من مجموع رسوم  ٣٠نوعًا مختلفًا من العقود، تمّثل نسبة  ١٥باستثناء أوامر الشراء، حدد فرع المالیة   ـ
لیة، مع متوسط معدل رسوم یبلغ یتقاضاها صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغی تكالیف الخدمات التي

بالمائة  ٩,٣٧حد أدنى بنسبة  بالمائة، وتغییر بسیط بین المناطق، ومتوسط معدالت إقلیمیة یتراوح بین ١٠
  بالمائة (في آسیا والمحیط الهادئ)؛ ١٠,٨٧األمریكتین) وحد أقصى یبلغ  (في

ى، بلغ متوسط معدل الرسوم على أوامر الشراء (مشاریع خدمة مشتریات الطیران المدني)، التي ومن جهة أخر   ـ
  بالمائة فقط. ٣,٥٥بالمائة من مداخیل صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة، حوالي  ٧٠تمثل 

سوم أوامر الشراء ینبغي أن یكون وعلى هذا األساس، یعتقد فرع المالیة أنه من أجل استعادة التعادل، فإن متوسط ر   - ٢١٧
بالمائة، وبكالم آخر، أن یصبح لو بقیت األمور على حالها ضعف ما هو علیه اآلن. وهو یقترح بالتالي  ٧حوالي 

تعدیل جدول الرسوم، الذي یؤمل بأن یساعد صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة من تحقیق التوازن في 
  ألربع القادمة (مع األخذ في االعتبار األثر الحالي لجمود المشاریع).غضون السنوات الثالث أو ا

وعلى افتراض صحة البیانات التي حددها فرع المالیة، والتي تدعم مالحظاته الخاصة، یوافق مراجع الحسابات   - ٢١٨
  الخارجي على هذا االستنتاج، مع التأكید على النقاط التالیة:

 سوم خدمة مشتریات الطیران المدني، تظل هناك شكوك بالنسبة الى موثوقیةحتى ولو تمت مضاعفة معدالت ر   -
البیانات المتعلقة بالمصروفات المسّجلة لحساب صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة (هل تم تسجیل 

وعلیه سیكون أو أقل من المصروفات المدفوعة بالفعل على أنشطة التعاون الفني؟)،  أعلىالمصروفات بالتساوي، أو 
  من المتعذر القول بثقة أن التعاون الفني یشهد فائضا أو عجزا أو إلى نتیجة متوازنة؛

إن مضاعفة رسوم تكالیف الخدمات، على النحو الذي یقترحه فرع المالیة، یمكن أن یؤدي الى انخفاض عام في   -
وء أهمیة النفقات الثابتة التي تتطلبها عدد وحجم مشاریع خدمة مشتریات الطیران المدني، األمر الذي یمكن في ض

متابعة هذا النشاط، یمكن أن یضر بالتوازن المتوقع للتعاون الفني. وانطالقا من زاویة التوازن هذه، فان المسألة 
بالمائة من العمولة جدیرة حقا أن تتحملها الدول  ٧الرئیسیة هي معرفة ما اذا كانت القیمة المضافة لالیكاو والبالغة 

تي یتم التعامل معها، وفي حال اإلیجاب، ومع أخذ النتائج التي تم التوصل الیها بشأن المحتوى الفعلي لبعض ال
  المشاریع في االعتبار، ینبغي معرفة مما تتألف بالفعل "القیمة المضافة" لالیكاو بالنسبة لهذه الدول.
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  واختصارا لهذه التطورات:  - ٢١٩
حصل تدهور كبیر في متوسط رسوم تكالیف الخدمات العائدة للمشاریع في  ٢٠١٠-٢٠٠٨) یالحظ أنه أثناء الفترة ١

  الوقت الذي یفترض فیه بقاء متوسط تكلفة كل مشروع ثابتًا تقریبًا؛
) بالنظر لالفتقار إلى حساب للتكلفة، الذي اعتبرته االیكاو دائمًا غیر مالئم نظرًا للعبء الذي یمثله والتكلفة التي ٢

، فإن الكمیة والتكلفة الفعلیة للموارد العائدة لمشروع معین ال تزال غیر معروفة. وبنتیجة ذلك، ال یعرف ینطوي علیها
  مدیرو إدارة التعاون الفني إذا كان المشروع قد حقق توازنا، أو فائضا أو عجزا حتى بعد تنفیذه؛

یتناول العنصر المجهول كامل  ) وتنطبق نفس المالحظة على جمیع أنشطة التعاون الفني: وفي هذا الصدد،٣
. وفي الوقت الحاضر، لیس هناك مصروفات االیكاو المحملة لصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة

  یضمن بأن رصید هذا الصندوق یعكس بصدق النتائج الحقیقیة ألنشطة التعاون الفني.  ما
  

شرطا مسبقا تفرضه الجمعیة العمومیة والمجلس من لقد شكل التمویل الذاتي لألنشطة دائما  :١٣المالحظة رقم 
أجل االستمرار بأنشطة التعاون الفني. وتبین االتجاهات األخیرة انخفاضا في قیمة/رسوم تكالیف الخدمات لمشاریع 

تقدیرات  التعاون الفني. وفي هذا السیاق، لیس لدى إدارة التعاون الفني وال فرع المالیة حالیا الوسیلة اإلداریة التي توفر
لخدمات اإلداریة والتشغیلیة تتعلق بتوازن كل مشروع قید المناقشة؛ وباإلضافة إلى ذلك، ال ُیعتبر صندوق تكالیف ا

موثوقة لقیاس النتیجة المالیة ألنشطة التعاون الفني. ویسبب هذان العامالن مجتمعین مخاطر مالیة كبیرة لالیكاو،  أداة
  ة للتحكم بها.التي تفتقر حالیا إلى خطة ملموس

تعاون الفني التي تقوم بها : لكي تتمكن االیكاو من المحافظة على التوازن بین أنشطة ال١٣التوصیة رقم 
  التعاون الفني ، ینبغي ایالء االهتمام بما یلي:  إدارة

  تحدید سعر للتعاون الفني؛   -
  اقبة؛تعزیز موثوقیة صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة كأداة مر   -
  تطویر أدوات إداریة غیر موجودة حالیا.   -

إدارة التعاون الفني ال تستخدم طریقة  تقبل مسودة خطة إجراءات األمانة العامة هذه التوصیة، مضیفة بأن "
اون صحیحة لحساب التكلفة الحقیقیة لتنفیذ المشاریع من قبل إدارة التعاون الفني. وبغیاب مثل هذه األداة، تقوم إدارة التع

الفني باستعراض وصیاغة منهجیة جدیدة لتحدید معدالت مناسبة لرسوم تكالیف الخدمات التي تطبق من أجل استرداد 
تكالیفها المباشرة وغیر المباشرة لصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة. ویجري وضع أداة جدیدة إلدارة حافظة 

مواجهة مسائل مختلفة مثل اإلبالغ، والمخاطر، ومؤشرات األداء الرئیسیة ل (Project Portfolio Management)المشاریع 
  لقیاس إنتاج إدارة التعاون الفني على الوجه الصحیح."

  مالحظات محددة ناشئة عن تفحص المشاریع المختارة  ٥-٥
  اختیار موّرد غیر الذي اختارته إدارة التعاون الفني  ١-٥-٥

ارجي أن قام بتفحص مشروع تزوید وتركیب رادارات للمراقبة األولیة والثانویة إلدارة لقد سبق لمراجع الحسابات الخ  - ٢٢٠
  . ٢٠٠٩نیسان/أبریل  –) في تدقیق آذار/مارس ETH/04/701(مشروع  (ECAA)الطیران المدني اإلثیوبیة 
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  وقد بینت عملیة التدقیق ما یلي:  - ٢٢١
  ؛Thalesو Selexو Indraركات هي أن المناقصة األصلیة كانت قد نظمت باشتراك ثالث ش  -
وقّعها مدیر إدارة التعاون الفني  ٢٠٠٨كانون الثاني/ینایر  ٢٥أنجزت االیكاو تقییمها للعروض في مذكرة بتاریخ   -

  ؛Indraوأرسلت إلى مدیر عام هیئة الطیران المدني اإلثیوبیة. وأوصت هذه المذكرة بمنح العقد لشركة 
الطیران المدني اإلثیوبیة بدراسات إضافیة وتقییم أسفرت عن خیار مختلف. وفي  ، قامت هیئة٢٠٠٨وخالل عام   -

موجهة إلى مدیر إدارة التعاون الفني، قدم مدیر عام هیئة الطیران المدني  ٢٠٠٨أیلول/سبتمبر  ٢٩رسالة بتاریخ 
  ؛Selexركة اإلثیوبیة االستنتاجات التي توصلت إلیها اللجنة الوطنیة والتي أدت إلى منح العقد لش

بررت هیئة الطیران المدني اإلثیوبیة خیارها، الذي یختلف عن خیار إدارة التعاون الفني باتفاق الشراكة الذي   -
إلنتاج المعدات، وأبدت السلطات اإلثیوبیة ترددها  Northrop Grummanمؤخرا مع شركة  Indraعقدته شركة 

ارة التعاون الفني رسمیا بالسبب الموجب، التي اتخذت ألن تكون أول من یجرب التحالف الجدید. وأبلغت إد
أحاطت فیها علما بمنح العقد لشركة  ٢٠٠٨تشرین الثاني/نوفمبر  ٦اجراء على أثره، في مذكرة داخلیة بتاریخ 

Selex .التي ستصدر لها إدارة التعاون الفني أمر شراء  
... ینص قانون المشتریات صراحة على القواعد التي  وكان مراجع الحسابات الخارجي قد أوصى في تقریره بأن "  - ٢٢٢

  ینبغي أن تطبق عندما یعترض العمیل على الموّرد الذي تختاره االیكاو".
وقد سمحت عملیة التدقیق الحالیة بمالحظة أن نظام المشتریات الجدید الصادر بتاریخ أول تشرین الثاني/نوفمبر   - ٢٢٣

ي حال االختالف في التقییم مع الدولة الشریكة، باالنسحاب من عملیة ، ینص على أحكام تسمح لالیكاو ف٢٠١٠
  .٢٦التشاور مع االحتفاظ برسوم تكالیف الخدمات لقاء العمل الذي تم حتى ذلك التاریخ

  العاملون الحكومیون في عقود دولیة بموجب اتفاقات التعاون الفني  ٢-٥-٥
بالمائة من قیمة  ٨٠القاضي بتمویل االیكاو لحوالي  )MSA(ریة (اتفاق الخدمات اإلدا BOL/09/801یشكل مشروع   - ٢٢٤

) ومشروع ٢٠١٢-٢٠٠٩العقد لموظفي اإلدارة البولیفیین المنتدبین لدى هیئة الطیران المدني البولیفي في الفترة 
PER/07/801  اتفاق الخدمات اإلداریة))MSA( ران المدني بتقدیم التمویل بذات الطریقة، وذات الخدمة إلى سلطة الطی

لتحدیث وتحسین الطیران المدني في البرازیل، أمثلة على اضطالع االیكاو  BRA/01/801البیروفیة، وكذلك مشروع 
  بدور وكالة االستخدام المؤقت.

في مرحلته األولى تعیین موظفین برازیلیین مختارین من قبل حكومتهم في وظائف  BRA/01/801كانت غایة مشروع   - ٢٢٥
كاو على األسس والمعاییر الدولیة. وقد استخدمت الحكومة البرازیلیة هذا الترتیب لتجاوز حدود مرتبات تمولها االی

قانون الخدمة المدنیة البرازیلي التي لم تكن تسمح في ذلك الوقت باجتذاب المرشحین الحائزین على المهارات الفنیة 
  واللغویة المطلوبة في مجال الطیران المدني. 

ت هذه العقود أي مساهمة في برامج الرفاه االجتماعي وباألخص مزایا التقاعد. ولم یمنع هذا بعض الموظفین واستثن  - ٢٢٦
في نهایة عقودهم من المطالبة بمزایا التقاعد من وكاالتهم الحكومیة األصلیة حتى ولو لم یساهموا في التقاعد. وینص 

وبرفض الحكومة البرازیلیة دفع هذه المزایا، شعرت االیكاو  الدستور البرازیلي أن لكل عامل الحق بمزایا التقاعد.
. ولم تحقق طرق االستئناف أي نجاح، وتوقف تعیین العاملین الوطنیین البرازیلیین في هذا المشروع. ومع باإلحراج

  ذلك فقد انطوت هذه الحالة البرازیلیة على مخاطرة مهمة من جراء تعیین مواطنین محلیین في عقود دولیة.

                                                           
لتوصــل إلــى اتفــاق مــع الدولــة/العمیل فیمــا یتعلــق بــالتقییم الــذي قامــت بــه االیكــاو، عندئــذ ال تــذهب إذا لــم یمكــن ا علــى مــا یلــي: " ٥-٧تــنص المــادة   ٢٦

وبخـالف ذلـك، عنـدما  .االیكاو إلى أبعد من ذلك فـي عملیـة الشـراء. ویـتم إرجـاع األمـوال المقابلـة إلـى العمیـل، مـع تسـدید رسـوم االیكـاو لقـاء عملیـة الشـراء
    ل، یمكن لعملیة المفاوضة أو منح العقد أن تبدأ".یتم الحصول على موافقة العمی
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الى نفس المنطق. فارتفاع مستوى المرتبات  PER/07/801وبیرو  BOL/09/801ویستند المشروعان الحالیان مع بولیفیا   - ٢٢٧
  والمزایا الممنوحة (الحصانة وغیرها) تشكل أیضا حوافز لتشجیع تعیین أفضل الموظفین.

لدان لمرشحیها. ولضمان وفائهم بالمتطلبات وتمثل هذه العقود صعوبة محتملة بالنسبة لالیكاو في ضوء اختیار الب  - ٢٢٨
الوظیفیة والمهارات المطلوبة، ینبغي على إدارة التعاون الفني أن تكون بالغة الحذر، سیما وأنها رفضت في الماضي 
تعیین موظفین كانوا غیر مناسبین ألحد المشاریع، ولكنهم ُرّشحوا مع ذلك من قبل الحكومة. والحظت إدارة التعاون 

في بعض الحاالت أن بعض الوظائف لم یكن لها أي صلة بالطیران المدني، أو أن الموظفین المعینین بناء  الفني
  على طلب الحكومة لم تكن لدیهم المهارات الوظیفیة الضروریة.

ة اإلداریة  وباإلضافة إلى ذلك، یّبین مثال البرازیل اآلنف الذكر أنه من األهمیة بمكان بالنسبة لجمیع اتفاقات الخدم  - ٢٢٩
)MSAs(  أن تحمي االیكاو نفسها مسبقا من أي منازعات الحقة من خالل اإلشارة بوضوح إلى الطبیعة االستثنائیة

). ٢-٤-٢للعقود الدولیة الممنوحة للوطنیین. وقد تضمن اتفاق الخدمات اإلداریة الموقع مع بولیفیا بندا من هذا النوع (
ایالء عنایة وینبغي خدمات اإلداریة مع بیرو على أي شيء من هذا القبیل. ومن جهة ثانیة، ال یتضمن اتفاق ال

  خاصة لهذه النقطة. 
وأخیرا، یقضي منطق هذا التعاون بأن یتم وضع حد سریع له لتحاشي إطالة أمد الحاالت االستثنائیة. ولم تعد هناك   - ٢٣٠

اتجة عن الخطط التقاعدیة بقدر ما هو بسبب أن عقود من هذا النوع مع البرازیل لیس بسبب المخاطر القانونیة الن
القضایا المرفوعة أمام المحاكم قد بینت أن سلسلة رواتب الخدمة المدنیة البرازیلیة تتضمن اآلن مستوى رواتب مناسب 

  الختصاصیي الطیران المدني.

ة وتدفع مرتبات عالیة توفر عقود مختلفة مالذا لالیكاو عندما تؤدي دور وكالة تشغیل مؤقت :١٤المالحظة رقم 
لتجاوز القوانین الوطنیة التي تقضي بدفع مرتبات الى موظفین حكومیین یعتبرون غیر متكافئین مع المستوى المطلوب 
لتعیین اختصاصیین وطنیین في الطیران المدني. وال یقضي دور مراجع الحسابات الخارجي بتقییم صحة وانتظام هذا 

طنیة للدول المعنیة. ومن جهة ثانیة، یشیر مراجع الحسابات الخارجي إلى وجود المخاطر التدبیر بالنسبة للقوانین الو 
  التالیة:

إذا لم تكن االیكاو على درجة كافیة من الحذر، فیمكن للدول أن تقترح مرشحین یفتقرون إلى المهارات   -
ع المساند دون إرادة منها لتعیینات والخبرة الالزمة للوظائف التي سیمارسونها ویمكن لالیكاو أن تجد نفسها في وض

  محابیة؛ 
عندما تسفر هذه الممارسة عن نتائج تقضي بأن تدفع االیكاو مرتبات عاملین معینین بهذه الطریقة لفترة   -

  طویلة ویعتبرون أنفسهم مستحقین لمیزات التقاعد، بّین المشروع البرازیلي أنها تشكل مخاطر حقیقیة.
  : ١٤التوصیة رقم 

ا تنطوي المشاریع على تعیین موظفین حكومیین في وظائف دولیة، ینبغي إلدارة التعاون الفني أن عندم  -
تضمن بصورة منتظمة أن الموظفین ال یستطیعون التقدم بأي شكاوى ضدها، بما في ذلك مزایا التقاعد، بتضمین بنود 

  مناسبة في اتفاق الخدمات اإلداریة؛
لالیكاو أن تضع حدودا زمنیة لهذه وینبغي وع من العقود حال مؤقتا في جمیع الحاالت، یشكل هذا الن  -

الممارسة وأن تتحاشى التجدید اآللي لهذا النوع من العقود (بالنسبة للمشاریع في بیرو وبولیفیا التي تم تفحصها، كانت 
  فترة التجدید لمدة ثالث سنوات). 



V-59 

 

وتضیف االیكاو إلیها التعلیق التالي: "یتم تعیین هذه تقبل مسودة خطة إجراءات األمانة العامة هذه التوصیة. 
الفئة من العاملین بموجب اتفاقات خدمة خاصة لتأدیة مهمات محددة. وبموجب أحكام االتفاق، ال یعتبرون موظفین في 

ن االیكاو بأي حال من األحوال. وفضال عن ذلك، تنص شروط وأحكام اتفاقات الخدمة الخاصة بوضوح على أن العاملی
ال یحق لهم أي معاش تقاعدي بعد نهایة الخدمة. ویتضمن كل من اتفاق الخدمة اإلداریة الحالي ومسودة االتفاق 
المنقحة على حد سواء بند اإلعفاء من المسؤولیة. وتمت تقویة ذلك أكثر في مسودة االتفاق المنقح بالنص على أن هذا 

  االلتزام ال ینتهي مع إنهاء االتفاق أو إكماله".

  التأمین وشمولیة المسؤولیة المرتبطة بأنشطة إدارة التعاون الفني   ٣- ٥-٥
ُأبلغ مراجع الحسابات الخارجي بأن تغطیة أي مسؤولیة تتحملها االیكاو في أثناء تنفیذ مختلف المهام المؤمنة من قبل   - ٢٣١

  إدارة التعاون الفني مؤمنة على ثالثة مستویات:  
وى تعاقدي یتناول العالقة بین االیكاو والدولة التي ُوّقع معها اتفاق التعاون. وهو یتألف من المستوى األول هو مست  - ٢٣٢

بند نموذجي یجري تضمینه في جمیع العقود الموقعة من قبل إدارة التعاون الفني، ویقضي بأن دور االیكاو هو العمل 
ي االیكاو من المسؤولیة وتدفع عنها أي كمنتدب وأن الحكومة التي أوكلت هذا االنتداب تتعهد بالتعویض وتعف

التي  (MSAs)مطالبات. وهذا هو بند "اإلعفاء من المسؤولیة" الذي یتم تضمینه اآلن جمیع اتفاقات الخدمة اإلداریة 
من العقد النموذجي المستخدم كأساس  ١٧تربط بین االیكاو والدول في برامج التعاون. ویرد هذا البند في المادة 

أن جمیع اتفاقات الخدمة اإلداریة. ویرد بند من هذا النوع أیضا في اتفاقات تطبیق اتفاقات الخدمة للتفاوض بش
  . ٢٧اإلداریة

منه على  ١١والمستوى الثاني هو تعاقدي أیضا، ویشكل جزءا من العقد النموذجي نفسه الذي ینص في المادة   - ٢٣٣
الشركات المجّهزة. وهو یتناول إجراءات التحكیم المتاحة إجراءات لحل النزاعات التي یمكن أن تنشأ، وباألخص مع 
. ولم تستخدم هذه اإلجراءات أبدا من قبل (UNCITRAL)من قبل لجنة األمم المتحدة المعنیة بقانون التجارة الدولیة 

تعود إلى بدایة  االیكاو والمرة الوحیدة التي نشأ فیها نزاع من هذا النوع، والتي تناولت تسلیم نظام إضاءة إلى فیتنام،
التسعینات، وقد تم حلها حبّیا بین المّجهز االسترالي واالیكاو والحكومة الفیتنامیة. والمبلغ اإلضافي الذي ُدفع للمصّنع 

  نتیجة التسویة الودیة تم قبوله من قبل فیتنام بناء على ما نصت علیه أحكام عقود المشروع. 
 (PLI)التزام تعاقدي، بعد إصدار أمر الشراء، على تأمین المسؤولیة المهنیة والمستوى الثالث مالي. إذ ینطوي كل   - ٢٣٤

. ویغطي هذا التأمین المنازعات والدعاوى من قبل Aonبموجب عقد التأمین مع لویدز عن طریق وكیل التأمین 
ر أمریكي دوال ٢٥٠ ٠٠٠أطراف ثالثة (مثل المؤسسات المتعاقدة). وفي حالة الدعاوى، تبلغ القیمة المقتطعة 

مالیین دوالر أمریكي. ولم تحصل حتى اآلن أي دعاوى. ولم یتم تقییم بولیصة التأمین هذه  ٥والتغطیة القصوى 
  مؤخرا من قبل إدارة الشؤون القانونیة.

 وتقدم تكالیف هذا التأمین في فواتیر إلى الدولة بالنسبة لكل عقد بمعدل ثابت یبلغ نصف بالمائة من قیمة العقد:  - ٢٣٥
. وتدفع االیكاو لقاء حصتها قسطا ٢٨ ٢٠٠٩لهذا الغرض في عام ي دوالر أمریك ٣٦٤  ٣٣٩جمعت االیكاو مبلغ 

                                                           
عن االیكاو ویعفیها من المسؤولیة، بما في ذلك عن موظفیها تجاه أي عمل أو أعمال، أو شكاوى أو مطالبات أخرى  <البلد>"یعوض  ١٧مادة الأ)  ٢٧

  بموجب هذا االتفاق". <البلد>ناشئة عن أي عمل تقوم به االیكاو نیابة عن 
وحدة <ال، تحدیدا من (<البلد>الدخول في هذا االتفاق بین منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) التي تعمل بالنیابة وبتفویض من حكومة تم   ب) "
 لبلد><ا، وقد وافقت حكومة >وحدة الحكومیة<ال. وبدخولها هذا العقد، تعمل االیكاو فقط لصالح و/أو نیابة عن >متعهد<ال، و<البلد>) ل >الحكومیة

مل على تعویض االیكاو وٕاعفائها من المسؤولیة، بما في ذلك موظفیها، من أي أعمال ومن جمیع األعمال، ودعاوى ومطالبات أخرى ناشئة عن أي ع
 تقوم به االیكاو في نطاق هذا العقد".

  . ٢٠٠٩لصنادیق التعاون الفني للفترة المشمولة في عام  ٨٠٧٣٥هذا المبلغ هو مجموع الحساب   ٢٨
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دوالر كندي لهذا الغرض في  ٨٣ ٥٩٣(ّسجل مبلغ  ٢٠٠٩لفترة اإلبالغ  ٢٩دوالر  ٧٢  ٥٠٠سنویا واحدا بلغ 
). ویشكل الفارق بین المبلغ المجموع من ٢٠٠٩صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة للفترة المشمولة في عام 

دوالر أمریكي، دخال لصندوق تكالیف  ٢٩١ ٨٣٩النصف بالمائة وبین قسط التأمین الثابت الواحد المدفوع، أو مبلغ 
. وهذا الفارق الذي یتم تبریره بأنه یشكل نوعا من التأمین الذاتي ٢٠١٠الخدمات اإلداریة والتشغیلیة یسجل في عام 

لتغطیة القیمة المقتطعة خصومات تأمین یساوي تقریبا خصم التأمین العائد لمطالبة واحدة في السنة ویبقى  لالیكاو
  ضمن أموال صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة إن لم یكن هناك نزاع. 

ات الخدمة اإلداریة التي اتفاقلم یرد بند " اإلعفاء من المسؤولیة" دائما وبصورة منتظمة وهو ال یظهر في عقود   - ٢٣٦
تزال ساریة المفعول. والمدة المحدودة للعقود الموقعة بموجب اتفاقات الخدمة اإلداریة تعني أن القلیل منها تفتقر  ال

إلى هذا البند، وهي على أي حال تقترب تدریجیا من االنتهاء. وبالتالي، لیس من الضروري إعادة مناقشتها. ومن 
د بعضها وتوسیعها أو إكمالها. وبهذه الحالة، یكون من الضروري تعدیل النص األصلي جهة ثانیة، یمكن تمدی

  وٕادخال بند اإلعفاء من المسؤولیة.
  

من المفترض أن تكون مسؤولیة االیكاو عن أعمال إدارة التعاون الفني مغطاة بموجب  :١٥المالحظة رقم 
. ولم تقدم إلى مراجع الحسابات الخارجي أي وثیقة تقییم للحمایة (PLI)مختلف البنود التعاقدیة وتأمین المسؤولیة المهنیة 

  من المخاطر. 
  :ینبغي لالیكاو أن تقوم بما یلي: ١٥التوصیة رقم 

من شمولها لبند اإلعفاء من  (MSAs)التثبت عند تمدید أو توسیع نطاق أو تكملة اتفاقات الخدمة اإلداریة   -
من العقد النموذجي وٕاعادة مناقشة االتفاق لهذا الغرض عند  ١٧ي المادة المسؤولیة، على النحو المنصوص علیه ف

  الضرورة؛
القیام بصورة منتظمة بتفحص ومراجعة شروط عقد تأمین المسؤولیة المهنیة مع لویدز وضمان تغطیتها   -

  لمختلف المخاطر التي یمكن مواجهتها؛
  ة إجراءات الحمایة من المسؤولیة المعتمدة حالیا؛وبوجه أعم، ینبغي القیام بتقییم قانوني لمالءمة وصالب  -
اتفاق الخدمات اإلداریة الحالي   تقبل مسودة خطة إجراءات األمانة العامة هذه المالحظة، وتكرر أن "  -

بعض الدول لم توافق علیه في الماضي   ومسودة االتفاق المنقح تتضمن بند اإلعفاء من المسؤولیة، ولكنها تضیف بأن "
تأمین إعادة تضمین هذا البند  (FOS)غاءه. وعند إعادة المناقشة مع هذه الدول سیتولى قسم العملیات المیدانیة وطلبت إل

  في االتفاقات".
تأمین المسؤولیة المهنیة هو  ، أدلت االیكاو بالتعلیق التالي: "(PLI)وفیما یتعلق بعقد تأمین المسؤولیة المهنیة 

بإعداد استدراج عروض النتقاء وكیل تأمین جدید یتم  (PRO)قسم المشتریات حالیا  تأمین یغطي المشتریات فقط. ویقوم
التعاقد معه لتولي تأمین جمیع نشاطات االیكاو (ولیس فقط تأمین المسؤولیة المهنیة). وسیقدم قسم المشتریات 

  م العروض".االختصاصات المرجعیة إلى إدارة الشؤون القانونیة لمراجعتها وسیطلب مشاركتها في تقیی

                                                           
  .  من صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة ٨٠٧٣٥، یظهر في الحساب  ٨٣ ٥٩٢المبلغ الموازي بالدوالرات الكندیة   ٢٩



  

 

  منظمة الطیران المدني الدولي
  على تقریر مراجع الحسابات الخارجي تعلیقات األمین العام رداً الباب السادس: 





  

 

 تعلیقات األمین العام
 مراجع الحسابات الخارجي ردًا على تقریر

 

 تعلیقات األمین العام التوصیة السجل رقم

  )٣٤الى  ١٠الشؤون المالیة والمیزانیة (الفقرات 

بـــالنظر إلـــى ضـــیق مجـــال خصـــائص المنـــاورة للوضـــع المـــالي لالیكـــاو علـــى  -١
المــدى القصــیر، الــذي أصــبح أكثــر وضــوحًا مــع تطبیــق المعــاییر المحاســبیة 

، یكــون مــن المفیــد إعــداد توقعــات نقدیــة علــى (IPSAS)الدولیــة للقطــاع العــام 
بدقـة أكبـر. ومـن مدى ثالث سـنوات بحیـث یـتم تقیـیم العواقـب المالیـة المترتبـة 

شـأن أداة مـن هــذا النـوع أن تــدعم صـنع القــرارات اإلداریـة بتــوفیر صـورة دقیقــة 
لهـــامش المنـــاورة المالیـــة، وتجعـــل صـــنع القـــرار أكثـــر ســـهولة، بـــاألخص فیمـــا 
یتعلــق بسیاســة المــوارد البشــریة، واســترداد الــدین، وتأســیس أمــاكن العمــل عنــد 

 الضرورة.

دي إال في حالة إفراط االیكاو في إنفاق مخصصاتها أو في ال یوجد خطر نفاذ الرصید النق
حالة ما أذا تخلف أحد كبار المساهمین عن سداد مدفوعاته.  وتخضـع نفقـات االیكـاو الـى 
مراقبة صارمة مقابل المخصصات.  واذا كان لنا أن نسـتدل بالممارسـات الماضـیة، فهنـاك 

تاحــة للترحیــل.  وفیمــا یتعلــق بعــدم دائمـا مخصصــات ال یــتم إنفاقهــا فــي آخــر السـنة وهــي م
ســداد المســتحقات، فــي حالــة عــدم ســداد مســاهم كبیــر لمســتحقاته فــإن هــذا ســیالحظ فــورا.  
وبالتالي، نعتقد بأن وضع تنبؤات بشأن الرصید النقدي ال یزید إال فـي العـبء اإلداري دون 

 إضافة أي قیمة.

إلنتاجیــة، باعتبارهــا یوصــي مراجــع الحســابات الخــارجي بوضــع أدوات لقیــاس ا -٢
الوســیلة الوحیــدة لوضــع األهــداف ورصــدها مــن أجــل تحســین اإلنتاجیــة، وهــو 

  .٢٠١٣-٢٠١١أمر أساسي للتنفیذ االسمي لمیزانیة الفترة الثالثیة 

تستخدم االیكاو أداة الدارة المشاریع ووضع التقاریر، وهـو مـا یسـمى بشـبكة االیكـاو لتقاسـم 
ذه األداة من وضع تقاریر عن حالة تنفیذ المشـاریع مقابـل .  وستمكن ه(IKSN)المعلومات 

  األهداف القابلة للتحقیق والجداول الزمنیة المحددة.
   )٨٤الى  ٣٥الموارد البشریة (الفقرات من 

في إطار التنمیة المقررة لألنشطة الممولة بالمساهمات الطوعیة (الهدف الـذي  -٣
)، ســــیكون مــــن المناســــب وجــــود ١٩٢تــــم اســــتذكاره فــــي أثنــــاء دورة المجلــــس 

ترتیبات تتولى الصنادیق المقابلة بموجبها دفع مساهمة للصندوق المتجـدد فـي 
 المیزانیة العادیة لتمویل تكالیف الرفاه االجتماعي المتراكمة بهذه الطریقة.

سینظر في مسألة فرض رسم إداري على الصنادیق الطوعیة بغـرض دفـع مسـاهمة مالئمـة 
  عادیة تودع في الصندوق الدائر لتمویل تكالیف الضمان االجتماعي.في المیزانیة ال

  

عند تقدیم افتراضات المیزانیة المتعلقة بالوظائف الثابتة إلى المجلس، على  -٤
األمین العام أن یبین بشكل منتظم الوظائف الفعلیة التي تتحملها المیزانیة 

 العادیة.

ورة فـي المیزانیـة عـن عـدد المـوظفین الحـالیین سیقدم رئـیس اللجنـة المالیـة فـي المسـتقبل صـ
 مقارنة بعدد األشخاص المدرجین في المیزانیة.

   )١٢١الى  ٨٥تكنولوجیا المعلومات (الفقرات 
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 تعلیقات األمین العام التوصیة السجل رقم

ینبغي القیام بدراسة استشاریة على ید اختصاصي تتناول مهمة دعم  -٥
المستخدمین (مكتب الخدمة)، وتشمل تحلیل التكالیف مقابل المنافع، 

اكتساب فهم أفضل لنوعیة الخدمة المقدمة للمستخدمین، وتحدید احتیاجاتهم و 
والوصول إلى توازن أفضل بین الوظائف الداخلیة والخدمات المؤمنة 

 باالستعانة بمصادر خارجیة.

ســـیتم التعاقـــد مـــع مستشـــار أخصـــائي فـــي إدارة الخـــدمات لتقیـــیم مهـــام دعـــم المنتفعـــین فـــي 
المهــام الداخلیــة والخــدمات التــي تقــدم مــن الخــارج شــریطة إیجــاد  االیكــاو والتــوازن فیمــا بــین

  الموارد الضروریة.

بالمائـة  ٧ینبغي علـى المجلـس، بـالنظر إلـى المبـالغ المالیـة المشـمولة (حـوالي  -٦
مـــن اعتمـــادات المیزانیـــة العادیـــة)، أن یطلـــب إعـــداد خطـــة رئیســـیة لتكنولوجیـــا 

ــــات لجمیــــع مشــــاریع  المعلومــــات علــــى المــــدى المتوســــط تحــــدد وتضــــع أولوی
تكنولوجیـــا المعلومـــات، وتقتـــرن بتقیـــیم مـــالي وجـــدول زمنـــي للتنفیـــذ وأن یوافـــق 
علیهــا. وســیكون لألمــین العــام دور هــام یؤدیــه كمحفِّــز، كونــه الشــخص الوحیــد 
القــــادر علــــى تعبئــــة جمیــــع إدارات المســــتخدمین وقســــم تكنولوجیــــا المعلومــــات 

مقایضات المتوجبـة علـى أسـاس األولویـات واالتصاالت واتخاذ قرارات بشأن ال
 والموارد المتاحة.

  ستوضع خطط رئیسیة متوسطة األجل لتكنولوجیا المعلومات.

   )١٨٦إلى  ١٢٢(الفقرات  المكاتب االقلیمیة

على أثر سلسلة من المناقشات مع المدراء اإلقلیمیین ونواب المدراء والموظفین  -٧
لخارجي أنه یمكن اعتماد نهجین لتحقیق توازن الفنیین، الحظ مراجع الحسابات ا

أفضل بین الموظفین المختصین المنتدبین إلى المكاتب اإلقلیمیة وبین الموارد 
المتاحة لهم، وبالتالي تمكین الدول في المنطقة من االستفادة الكاملة من 

  مهاراتهم: 

  الحصة النسبیة من الموارد اإلجمالیة المخصصة للبعثات والسفر؛   - 

عدد زیارات الدولة التي تمت إلى كل دولة في كل منطقة، وفي كل   -
  مجال تخصصي.

وتدل البیانات الناتجة، التي ال تأخذ في االعتبار مع ذلك عوامل نوعیة 
هامة، على أنه ینبغي القیام ببعض التعدیالت بین الموظفین الموجودین 

  والموارد المخصصة لهم ألداء مهماتهم. 

  أ)  أدوار المدیرین اإلقلیمیین والموظفین التقنیین.

یشهد دور المكاتب اإلقلیمیة تطورا كبیرا.  وهذا یتضمن المشاركة المطردة للمكاتب 
اإلقلیمیة في مجال سالمة الطیران (خاصة إنشاء مجموعات إقلیمیة لسالمة الطیران)، 
ونهج الرصد المستمر، واألمن، واالستدامة والتعاون الفني.  ویجري هذا أیضا في سیاق 
یتم التركیز فیه على ضمان االتساق في استجابات االیكاو سواء من المقر الرئیسي أو من 

ویؤثر تطور دور المكتب اإلقلیمي هذا على مسؤولیة المدیرین  المكاتب اإلقلیمیة. 
اإلقلیمیین ومدى إخضاعهم للمساءلة وكذا على المهام التي یضطلع بها الموظفون الفنیون 
اإلقلیمیون.  وقد عّدلت مواصفات منصب المدیر اإلقلیمي حدیثا بحیث تعكس بعض هذه 

  التغییرات.
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حسابات الخارجي بأن یطلب المجلس من األمین العام القیام یقترح مراجع ال
بمزید من التفحص لهذین النهجین لتحدید، وتبریر، والمصادقة على أهداف 
كمیة من حیث موارد المیزانیة، والموظفین الفنیین، وعدد البعثات (باألخص 
بعثات الدول، وفي كل محال اختصاص، وفي كل منطقة) التي تحدَّد للمدراء 
اإلقلیمیین، وتؤمن بالدرجة األولى تناسب األهداف مع الموارد المتاحة. وٕاذا 

  اقتضى األمر، ینبغي تعدیل دلیل المكاتب اإلقلیمیة وفق ذلك.

  بعثات الدولة  ب)

ظر في بعثات الدولة بصفة منفردة ألنها ال تشكل سوى إحدى األدوات التي ال یمكن أن ین
تستخدمها المنظمة لتقییم مستوى تنفیذ القواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة والخطط 
اإلقلیمیة للمالحة الجویة في الدول ولدعم تنفیذها.  إننا نتجه نحو نظام تتسم فیه الزیارات 

ة تحقق منسقة أو بعثة للتدقیق شكل بعثة الدولة، أو بعثالى الدول، سواء كانت في 
  ألي غرض آخر، وسواء قام بها المكتب اإلقلیمي أو المقر الرئیسي: أو

بالتخطیط على أساس نموذج للمخاطر واالحتیاجات ولیس على أساس مواعید زمنیة   -١
  محددة.

إمكانیة مطالبة موظف باإلعداد والتنسیق لزیادة الفوائد الى أقصى حد بما في ذلك   -٢
  االیكاو الذي یقوم بالزیارة بأداء مهام تخرج عن نطاق نشاطه.

  وهذا یضمن نشر موارد االیكاو حیثما كانت هناك حاجة أكبر إلیها وبطریقة أكثر كفاءة.

استمرارًا للتوصیة السابقة، یفترض في المجلس أن یطلب الى األمین العـام أن   -٨
یط نشــــاط المــــدراء اإلقلیمیــــین تتجــــاوز األنمــــاط یقتــــرح خطــــوات ملموســــة لتنمــــ

النظریة المبینة في دلیل المكاتـب اإلقلیمیـة، مـع أخـذ مـؤهالتهم الشخصـیة فـي 
االعتبــــــار، وٕایــــــالء اهتمــــــام أكبــــــر لمتطلبــــــات إقلیمیــــــة محــــــددة، وعلــــــى وجــــــه 
الخصوص، بتحدید قواعد نموذجیة في كـل منطقـة لتوزیـع مـوارد المیزانیـة بـین 

  فین الفنیین والبعثات الى الدول حسب كل مجال فني.اإلدارة والموظ

  )٩و ٨(المتصل بالتوصیتین  اإلجراء
سوف تستعرض االیكاو الدور المتطور للمكاتب اإلقلیمیة ومسؤولیات المدیرین   أ)

اإلقلیمیین ومساءلتهم.  ویتضمن هذا توضیح دورهم في تقییم أوجه القصور الموجودة في 
ة وٕادارة الحركة الجویة واالمتثال للقواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة األقالیم (البنى األساسی

  لالیكاو) والعمل مع الدول لتقویمها.
استعراض دور ومسؤولیات الموظفین الفنیین اإلقلیمیین لضمان التزامهم بالمسؤولیات   ب)

  المتطورة للمكاتب اإلقلیمیة.
التدریب إلى المقر واستمرار األنشطة مواصلة استقدام الموظفین اإلقلیمیین ألغراض   ج)

   المتصلة باستعراض مواصفات الوظائف أثناء تواجدهم في المقر.
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لـیس علــى مراجــع الحسـابات الخــارجي أن یحكــم علـى أوضــاع محلیــة إفرادیــة.   -٩
ولكــــن، ینبغــــي أن یخضــــع نشــــاط كــــل موظــــف فنــــي بالــــذات لمراجعــــة دقیقــــة 

لیمي و/أو التدقیق الداخلي بحیـث یمكـن ومنتظمة من قبل مدیري البرنامج اإلق
  إدخال التعدیالت الضروریة علیه.

تعزیز التنسیق بین المكاتب اإلقلیمیة وفیما بین المكاتب اإلقلیمیة والمقر (شبكة   د)
) إلعداد برنامج عمل تعاوني بین المكاتب اإلقلیمیة (IKSN)االیكاو لتقاسم المعارف 

  لدول.والبعثات الموفدة من المقر الى ا
تعدیل دلیل المكاتب اإلقلیمیة على نحو یعكس التغییرات المذكورة أعاله.  وسیتم هذا   )ه

  بعد إقرار مختلف العناصر المشار إلیها واختبار اجراءات الدعم وتأكیدها.
 

في ضوء مـوارد االیكـاو الحالیـة واالتجاهـات المسـتقبلیة، علـى األرجـح أن هـذا  - ١٠
ي بحــــت وبقطــــع النظــــر عــــن أي مســــألة تتعلــــق یعنــــي أنــــه مــــن  منظــــار إدار 

  بالتغطیة الجغرافیة، لن یكون هناك أكثر من سبعة مكاتب إقلیمیة.

الغــرض مــن تعــدد المكاتــب اإلقلیمیــة هــو تلبیــة احتیاجــات الــدول التــي اعتمــدت لــدیها تلــك 
المكاتب.  وتتغیر احتیاجات الدول بصفة مستمرة بما یفرض على االیكاو التحلي بالمرونـة 

  الكافیة لتلبیة تلك االحتیاجات على النحو المناسب.
 

ینبغي إبالء العنایة لتنفیذ المنهجیة الموحدة بفعالیة، بتحدیث كـل الممارسـات ـ   - ١١
ــــا  علــــى األخــــص فــــي منطقــــة المجموعــــة اإلقلیمیــــة للتخطــــیط والتنفیــــذ ألفریقی

باسـتخدام والمحیط الهنـدي ـ وتوسـیع نطـاق صـیانة قواعـد البیانـات االلكترونیـة 
وفي رد االیكاو على مشروع التقریـر األولـي لمراجـع   إجراءات محّسنة جدیدة.

الحسـابات الخــارجي، الحــظ مكتـب لیمــا االقلیمــي أن قاعـدة بیانــات غریبیكــاس 
ألوجــــه القصــــور فــــي المالحــــة الجویــــة تحتــــاج الــــى تطــــویر بحیــــث تســــتوعب 

 ویة.المنهجیة الجدیدة الخاصة بأوجه القصور في المالحة الج

إننا نوافق تماما على ضرورة جمع المعلومات المتعلقة بأوجه القصور في المالحة الجویة 
اإلقلیمیة على نحو أكثر شمولیة واتساقا وضمان استخدامها على نحو منهجي لتقییم 

  مخاطر السالمة ولسد الثغرات.
  اإلجراء

الثغرات على الصعید تحسین جودة ونطاق واتساق وتبادل قواعد البیانات المتعلقة ب  أ)
  اإلقلیمي؛

التحلیل المنهجي واستخدام المعلومات التي تم جمعها لدعم إستراتیجیة االیكاو في   ب)
مجال السالمة وعملیة نهج الرصد المستمر وتحدید أولویات األنشطة وأولویات 

  المكاتب اإلقلیمیة.
  
 

    )٢٣٦الى  ١٨٧التعاون الفني (الفقرات من 

د مــن هــذه المخــاطر، ینبغــي أال یقتصــر دور "المشــتري المعتمــد" مــن أجــل الحــ  - ١٢
الـــذي تمارســـه إدارة التعـــاون الفنـــي حالیـــًا، علـــى مـــا هـــو علیـــه اآلن، بتطبیـــق 
رســمي صــارم إلجــراءات المناقصــة اإلداریــة، بــل یجــب أن یعتمــد أیضــًا علــى 

  تحلیل أفضل للسعر.

خارجي، طبقت إدارة التعاون الفني لمراجع الحسابات ال ٢٠٢في المثال الوارد في التعلیق 
مدونة االشتراء تطبیقا دقیقا.  وتنص إجراءات تقدیم العطاءات التنافسیة على التحقق من 
السعر وهذا بالذات الهدف من مدونة االشتراء.  وفي الواقع، كان یمكن لشركات أخرى في 

أالحظ، كما  المثال المذكور، أن تقدم عطاءات وربما عروضا أفضل.  وأود أیضا أن
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أشار الى ذلك مراجع الحسابات، بأنه ال توجد وسائل تؤكد وجود اتفاقات مسبقة أدت الى 
یة تقدیم العطاءات لم تسفر عن أرباح مفرطة في العرض الواحد المستلم.  إال أن عمل

  اقتراح أفضل آنذاك.  فالسوق هي التي كانت العامل المحدد.  أي
على أساس الخطة  ٢٠١٠م المشتریات، في عام وبالرغم مما تقدم، تم إصالح قس

المشتركة لألمم المتحدة للتأهیل في مجال الشراء.  ونتج عن هذا اإلصالح تنقیح مدونة 
االشتراء، وٕاعداد دلیل إلجراءات االشتراء واستحداث شهادة التأهیل في مجال الشراء التي 

ملكة المتحدة المعتمد یصدرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل معهد الم
  للمشتریات واإلمدادات لمعالجة مسألة تحلیل التكالیف ضمن أمور أخرى.

وفیما یخص تعلیقات مراجع الحسابات الخارجي على وجه التحدید التي تفید بأنه یتعین 
  على إدارة التعاون الفني القیام بتحلیل التكالیف، ینبغي األخذ علما بما یلي:

التعاون الفني في البحث عن مقترحات تنافسیة من أكبر مجموعة  یتمثل دور إدارة  -١
لكتروني لتقدیم العطاءات كجزء موجودة في السوق.  وبالتالي تم وضع نظام إ

یتجزأ من اإلصالحات التي شهدتها هذه اإلدارة مما یكفل االنفتاح في عملیة تقدیم  ال
دون حدود وثم بالتالي  العطاءات حیث یمكن ألي شركة أیا كانت أن تقدم عطاءات

  الحد من مخاطر التواطؤ.  
وطبقا للمبادئ التوجیهیة لألمم المتحدة والمبادئ التوجیهیة للمعهد المعتمد للمشتریات   -٢

واإلمدادات، یتم تطبیق أسالیب التقییم على أساس االقتراح األقل تكلفة بالنسبة للسلع 
  وطریقة العالمات الترجیحیة بالنسبة للخدمات.

  
  

ویستخدم أسلوبا التقییم هذان لضمان التنافسیة والجودة.  وفي حالة عدم وجود تنافس (في 
حالة وجود مصدر واحد أو استالم اقتراح واحد فقط) (حالة ذكرها مراجع الحسابات) ووفقا 
للمبادئ التوجیهیة لألمم المتحدة، توجد إجراءات تحلیل التكالیف حسبما أوصى به مراجع 

وینبغي إلدارة التعاون الفني السهر على أن یكون السعر الذي تسدده المنظمة  الحسابات. 
سعرا عادال ومعقوال.  وهذا ما تقوم به إدارة التعاون الفني عادة حسبما ورد في دلیل 

  ، ورود عطاء واحد).٤-٤البند  (Document No. P-PRO-100)اجراءات المشتریات (
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  ه التحدید بالنظر فیما یلي:وتقوم إدارة التعاون الفني على وج
 سعر السوق، مثال، بواسطة االطالع على منشورات السوق؛ •
 الكاتالوغ أو األسعار الواردة في القائمة،  •
السعر التاریخي، أي الحصول على المعلومات المتعلقة بكیفیة مقارنة السعر  •

الحالي بسعر تم دفعه في الماضي مقابل نفس السلع أو سلع مشابهة لها أو 
خدمات من قبل المنظمة أو من قبل أي منظمة أخرى تابعة لمنظومة األمم 

 المتحدة.
 معرفة ما إذا كان العرض هو نفسه بالنسبة لزبون آخر قابل للمقارنة. •

 الحصول على معلومات مفصلة بشأن التكالیف من المّورد. •

لة تحلیل وباإلضافة الى هذا، تخضع جمیع المقترحات لتقییم تقني وتجاري یعالج مسأ
 التكالیف.

  

لكي تتمكن االیكاو من المحافظة على التوازن بین أنشطة التعاون الفني التي  - ١٣
  ، ینبغي ایالء االهتمام بما یلي:  تقوم بها إدارة التعاون الفني

  تحدید معدالت للتعاون الفني؛   -
  قبة؛تعزیز موثوقیة صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة كأداة مرا  -
  تطویر أدوات إداریة غیر موجودة حالیا.   -
 

ال تستخدم إدارة التعـاون الفنـي أسـلوب حسـاب التكلفـة الفعلیـة لتحدیـد التكلفـة الحقیقیـة التـي 
تتحملهــــا إدارة التعــــاون الفنــــي فــــي تنفیــــذ مشــــروع معــــین.  وبــــالنظر الــــى عــــدم إتبــــاع هــــذا 

ة منهجیــة جدیــدة لتحدیــد المعــدالت األســلوب، تقــوم إدارة التعــاون الفنــي باســتعراض وصــیاغ
العامـــة المناســـبة التـــي ینبغـــي تطبیقهـــا الســـترداد التكـــالیف المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة كاملـــة 

  للخدمات اإلداریة والتشغیلیة.
ویــتم إعـــداد أداة جدیـــدة إلدارة حافظـــات المشـــاریع لمعالجــة مختلـــف المســـائل مثـــل اإلبـــالغ 

ســـیة لقیـــاس نـــواتج إدارة التعـــاون الفنـــي علـــى النحـــو وتقیـــیم المخـــاطر ومؤشـــرات األداء الرئی
  المناسب.
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عندما تنطوي المشاریع على تعیین موظفین حكومیین في وظائف دولیة،   - ١٤
ینبغي إلدارة التعاون الفني أن تضمن بصورة منتظمة أن الموظفین ال 
یستطیعون التقدم بأي شكاوى ضدها، بما في ذلك مزایا التقاعد، بتضمین 

  ود مناسبة في اتفاق الخدمات اإلداریة؛بن
وینبغي في جمیع الحاالت، یشكل هذا النوع من العقود حال مؤقتا   -

لالیكاو أن تضع حدودا زمنیة لهذه الممارسة وأن تتحاشى التجدید اآللي 
لهذا النوع من العقود (بالنسبة للمشاریع في بیرو وبولیفیا التي تم 

  دة ثالث سنوات).تفحصها، كانت فترة التجدید لم

یتم تعیین هذه الفئة من الموظفین بموجـب اتفاقـات الخـدمات الخاصـة للقیـام بمهـام محـددة.  
وبموجب أحكام االتفاق، ال یعتبر هـؤالء الموظفـون بـأي حـال مـن األحـوال مـوظفین تـابعین 

الخــدمات الخاصــة بوضــوح علــى أنــه لالیكــاو.  وعــالوة علــى ذلــك، تــنص شــروط اتفاقــات 
  لموظفین في المعاش التقاعدي بعد إنهاء الخدمة.  حق ل ال

ـــة الحـــالي والصـــیغة المنقحـــة بنـــد اإلعفـــاء مـــن  − یتضـــمن اتفـــاق الخـــدمات اإلداری
المسـؤولیة.  وقــد زاد مشـروع التنقــیح مـن تعزیــز االتفـاق بــالنص علـى أن االلتــزام 

 ال یسقط عند إنهاء االتفاق أو استكماله.
 لفئة من الموظفین بعد االنقطاع عن الخدمة.ویتم حالیا تمدید العقود لهذه ا −

  :ینبغي لالیكاو أن تقوم بما یلي  - ١٥
عند توسیع نطاق اتفاقات الخدمات اإلداریة القدیمة أو تمدیدها أو إضافة   - 

أحكام جدیدة إلیها، أن تضیف بند اإلعفاء من المسؤولیة، حسبما هو محدد 
األمر، التفاوض على العقد  من العقد النموذجي، وٕاذا اقتضى ١٧في المادة 

  ؛من جدید لهذا الغرض
المواظبة على دراسة ومراجعة الشروط الواردة في عقد التأمین على   -

وضمان أنها شروط مناسبة  Lloydsالمسؤولیة المهنیة الخاصة بشركة 
  لمختلف المخاطر القائمة؛

الیا دة حو بصفة عامة، إجراء تقییم قانوني لمدى كفایة التدابیر الموج  -
  للحمایة من المسؤولیة القانونیة ومدى صالحیتها.

ـــة المـــنقح بنـــد  ـــاق الخـــدمات اإلداری ـــراهن ومشـــروع اتف ـــاق الخـــدمات اإلداریـــة ال یتضـــمن اتف
ق أكثــر بــالنص علــى أن االلتــزام اإلعفــاء مــن المســؤولیة.  وقــد عــززت عملیــة التنقــیح االتفــا

توافــق بعــض الــدول فــي الماضــي علیــه  یســقط بعــد إنهــاء الخدمــة أو إتمــام االتفــاق.  ولــم ال
وطلبــت إســقاط ذلــك البنــد.  وعنــد إعــادة التفــاوض مــع هــذه الــدول، ســیعمل قســم العملیــات 

  المیدانیة على إعادة إدخال هذا البند في االتفاقات.  
إن (تــأمین المســؤولیة المهنیــة) هــو تــأمین یغطــي المشــتریات فقــط.  ویقــوم قســم المشــتریات 

عــروض الســتقدام وكیــل تــأمین ُیعنــى بالتــأمین بالنســبة لمنظمــة االیكــاو حالیــا بإعــداد طلــب 
برمتها (ولیس لتأمین المسؤولیة المهنیة فحسب).  وسـیعرض قسـم المشـتریات الصـالحیات 

  اركتها في تقییم العروض المقدمة.على إدارة  الشؤون القانونیة الستعراضها وطلب مش

 

 —انتهى  —








