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  منظمة الطیران المدني الدولي

  الجزء األول: عرض مقدم من األمین العام
  المقدمة  -١
أنشئت في شیكاغو  و  ،لمتخصصة لألمم المتحدةوكالة من الوكاالت ا) یكاوالدولي (االمنظمة الطیران المدني  ١- ١

هي الهیئة الدائمة المكلفة بإدارة المبادئ المنصوص علیها  یكاو. واالاتفاقیة الطیران المدني الدوليبموجب  ٧/١٢/١٩٤٤في 
الطیران، وتشجع  الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وانتظامه، وكذلك حمایة البیئة في مجال القواعدفي االتفاقیة. وتحدد 

 على تنفیذها.
 نوفمبرفي  یكاواال إلىانضّمت جمهوریة جنوب السودان و  دولة متعاقدة. ١٩١ یكاوویبلغ عدد أعضاء اال ٢- ١

ولدیها مكاتب إقلیمیة في بانكوك، والقاهرة، وداكار، ولیما،  مونتلایرویوجد مقرها الرئیسي في  .حداثة كثروهي العضو األ ٢٠١١
 ، ونیروبي وباریس.والمكسیك العاصمة

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

ورة األخیرة للجمعیة العمومیة. لسنوات المقبلة وتوافق على البیانات المالیة الصادرة منذ الدللمنظمة، وتحدد السیاسات الخاصة با
 .٢٠١٠ث أیضا في شؤون میزانیة الثالث سنوات. وقد اجتمعت الجمعیة العمومیة آخر مرة في أكتوبر تبحو 
یوجه أعمال المنظمة دولة، من قبل الجمعیة العمومیة لمدة ثالث سنوات و  ٣٦ یضموُینتخب المجلس، الذي  ٤- ١

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

ون الفني، یة هي إدارة المالحة الجویة، وٕادارة النقل الجوي، وٕادارة التعااألمانة العامة خمس إدارات رئیس تضمو  ٥- ١
والخدمات. ویشكل فرع المالیة ومكتب التقییم والمراجعة الشؤون اإلداریة وٕادارة  وٕادارة الشؤون القانونیة والعالقات الخارجیة

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

تنفیذ السیاسات على قلیمیة المكاتب اإل شجعوالهیئات اإلقلیمیة للطیران المدني واللجان اإلقلیمیة االقتصادیة لألمم المتحدة. وت
 بناء على الطلب. الفنیةحة الجویة وتقدم المساعدة وخطط المال یكاووالقرارات والقواعد والتوصیات الدولیة الصادرة عن اال

للسنة المنتهیة في  یكاومن النظام المالي، أتشرف بأن أعرض البیانات المالیة لال ٤-١٢ووفقا للمادة  ٦- ١
من النظام المالي،  ٣-١٣ القاعدةلكي ینظر فیها ویوصي الجمعیة العمومیة بإقرارها. وبموجب  على المجلس ٣١/١٢/٢٠١١

 إلىعلى المجلس والجمعیة العمومیة إضافة  ٢٠١١ُیعرض رأي مراجع الحسابات الخارجي وتقریره عن البیانات المالیة لسنة 
 .)تعلیقات األمین العام رد فيت( علیها يتعلیقات

 یتجزأ من هذه ال التي تشكل جزءاً و  المالیة وكشوف المالحظة المرفقة بها لك، فإن البیاناتذف وما لم یقرر خال ٧- ١
 .لكندیةالتقریر فُتعرض بآالف الدوالرات ا وهذا البیانات المالیة

  

   



I - 2 

  اإلبالغ المالي والسمات البارزة ألداء المیزانیة  - ٢
  الدولیة للقطاع العام المحاسبیةاعتماد المعاییر 

 الدولیة المحاسبیة بالكامل المعاییر تطّبق یكاواال ظّلت المالیة، البیانات الواردة في ١المالحظة  في بیانه ورد ماك  ١- ٢
المعاییر  لتحل محل. وقد اعتمدت منظمات األمم المتحدة هذه المعاییر وذلك للمرة الثانیة ٢٠١١ في سنة  العام للقطاع

وضعت  التي المحاسبیة المعاییر من هي مجموعة العام للقطاع الدولیة المحاسبیة عاییر. والملمنظومة األمم المتحدةالمحاسبیة 
 أسلوب محاسبي أفضل التام االستحقاق أساس التام". ویعتبر االستحقاق" أساس على المحاسبة اتباع وتقتضي مستقل، أساس على
تضمن  وٕارشادات تفصیلیة متطلبات المعاییر تضمنوالخاص. وت العام القطاعین من لكل بالنسبة الدولیة المنظمات جانب من

  .امقارنته لوتسهّ  المالیة البیانات اتساق
جمیع المعاییر الساریة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. ولم  یكاووقد اعتمدت اال  ٢- ٢

ألن بعضا من هذه المعاییر لدیه تواریخ  ٢٠١١وسنة  ٢٠١٠سنة  خالل مضطرة العتماد جمیع هذه المعاییر یكاوتكن اال
حث مجلس اریخ السریان لزیادة المساءلة. و . غیر أن هذه المعاییر تطبق أیضا قبل ت٢٠١٣و ٢٠١١سریان تندرج في عامي 

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

  البیانات المالیة
  ُأعدت البیانات المالیة التالیة وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام:  ٣- ٢

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

لمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، تشمل البیانات المالیة المالحظات التي تقدم األوصاف وفقا لكذلك و   ٤- ٢
في البیانات.  تسجلن أن البنود التي ال تستحق السردیة والتقسیمات المتعلقة بالبنود المبینة في البیانات المالیة والمعلومات ع

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

ة لإلیرادات وٕادارة برنامج التعاون الفني ودعمها. ویغطي الجزء الثاني الجاریة للمنظمة مثل البرنامج العادي، واألنشطة المدرّ 
  .طلب من فرادى الدولالبناء على  یكاوالعموما ا ع مشاریع التعاون الفني، التي تدیرهاأنشطة جمی

دامت هذه الجداول تقدم معلومات  ة التي شملتها المراجعة. غیر أنه ماوال تشكل الجداول جزءا من البیانات المالی  ٥- ٢
تفصیال وتدعم األشكال المجمعة المتعلقة بالبیانات المالیة التي شملتها المراجعة، فقد ُأدرجت في الجزء الرابع من هذه  أكثر

  .الوثیقة
   .٢٠١١ المالي وأداء المنظمة لسنةوتقدم الفقرات التالیة موجزا عن المعلومات الرئیسیة بشأن الوضع   ٦- ٢
دوالر ملیون  ٢٢٣,٢التي یبلغ مجموعها  یقدم الوضع المالي للمنظمة. وتتكون األصول البیان المالي األول  ٧- ٢

ومن  من الدوالرات الكندیةملیون  ١٩٣,٤بمبلغ  معادالت النقدیةالنقدیة و السیولة في األساس من  ٣١/١٢/٢٠١١في  كندي
. ویبلغ مجموع الخصوم من الدوالرات الكندیةملیون  ٢٢,٩قررة وغیرها من الحسابات مستحقة القبض بمبلغ الم تالشتراكاا

 المسبقة المقبوضات من الدوالرات الكندیةملیون  ١٤٩,٤، حیث یمثل منها مبلغ من الدوالرات الكندیةملیون  ٢٥٣,٢
 من الدوالرات الكندیةملیون  ٧٨,٨طویل األجل بمبلغ  المخصصة في معظمها لمشاریع التعاون الفني، وجرى تدوین الخصم

  .ا البیان مع تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام الثانیة في هذالستحقاقات الموظفین للمرة 



I - 3 

 

 إلى، بسبب الحاجة من الدوالرات الكندیةملیون  ٣٠یبین أیضا وجود عجز تراكمي بمبلغ  البیان الماليهذا   ٨- ٢
خصوم استحقاقات الموظفین بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. غیر أنه نظرا ألن األصول الجاریة تسجیل 
التمویل  إلىعناك حاجة  تكون، فمن غیر المتوقع أن من الدوالرات الكندیةملیون  ٣٨,٧الخصوم الجاریة بمبلغ  تتجاوز

  .قصیر األجل لتغطیة العجز المتراكمالاإلضافي 
طرأت على هذا  كبیرةتغییرات  الماضیة . وشهدت السنة٢٠١١األداء المالي لسنة  یقدم البیان المالي الثاني  ٩- ٢

نقدي الساس األالبیان لالمتثال للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. أما اإلیرادات من اتفاق المشاریع المسجلة سابقا على 
أیضا  مطبوعاتمشاریع التعاون الفني. وتسجل مبیعات ال إلى التي تسّلممات والسلع الخد إلىفیجري تدوینها اآلن استنادا 

 ٠,٣بمبلغ  . وطرأت أیضا تسویة مؤقتة إلیرادات االشتراكات المقررةمطبوعاتال تسلیمللحسابات على أساس االستحقاق، عند 
بالقیمة العادلة على األجل الطویل  المحصلة مستحقةال غلمراعاة أثر تدوین المبال ٢٠١١من الدوالرات الكندیة خالل سنة ملیون 

دوالر ملیون  ٧,٦قد بلغ  ٢٠١١مجموع العجز لسنة كان العام. و  لك المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاعكما تنص على ذ
 ١١,٣وتشمل النفقات مبلغ   . ویبین الجدول (ألف) العجز حسب الصندوق أو مجموعة الصنادیق لألنشطة العادیة.كندي

مسجل في الصندوق المتجدد لتدوین نفقات استحقاقات الموظفین (استحقاقات التأمین الصحي بعد انتهاء  دوالر كنديملیون 
في  ،قبل اعتماد المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام) على أساس االستحقاق. الوطن إلى والعودةالخدمة، واإلجازة السنویة 

من الدوالرات ملیون  ٢,٦، ُسدد مبلغ ٢٠١١وفي سنة   .باستخدام األساس النقدياالستحقاقات معظم هذه  تل، سجّ ٢٠١٠سنة 
مقابل هذه االستحقاقات وُیعرض هذا المبلغ في الصندوق المتجدد كمصدر تمویلي من الصنادیق األخرى. وُیدرج فرق  الكندیة
مة واالستحقاقات المسددة في عجز السنة لهذا الصندوق. وتقدم بین االستحقاقات المتراك من الدوالرات الكندیةملیون  ٨,٧المبلغ 

) من الدوالرات الكندیةملیون  ٢,٤الفقرات التالیة توضیحات عن النتائج المالیة وعجز الصندوق العام للبرنامج العادي (مبلغ 
  ).من الدوالرات الكندیةملیون  ١,٠غیلیة (مبلغ وصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتش

)، یكُمن السبب الرئیسي في من الدوالرات الكندیةمالیین  ٤,٥الصنادیق األخرى (بمبلغ فائض وبالنسبة لصافي   ١٠- ٢
اإلیرادات والنفقات. وبموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، وتحت شروط معینة، یجوز  تسجیلفرق التوقیت في 

 التبرعات، ال سیما فیما یخص اإلیرادات من المعامالت غیر التبادلیة مثل تدوین اإلیرادات قبل تكبد النفقات ذات الصلة
من الصندوق العام والخاصة بمیزانیة البرنامج  ةغیر المادیة الممّول واألصولالرسمالي  اإلنفاقتدوین یضًا أوسوف یتم  والمنح.

 إلىیحتاج االستهالك الذي ال حساب من خالل العادیة المعروضة في الصندوق الرسمالي كنفقات تشغیل في السنوات المقبلة 
  تمویل إضافي.

 تسجلأي فائض أو عجز سنوي ألن اإلیرادات  ٢٠١١مشاریع التعاون الفني، لم تشهد سنة قطاع  وفیما یخص  ١١- ٢
تم  ٢٠١١وفي سنة في كل مشروع من المشاریع.  ةعلى أساس مرحلة إنجاز المشاریع، التي ُتحدد على أساس التكالیف المتكبد

تكلفة  تسجلو  .أكثرو أ كيأمریلف دوالر أ ئةاتساوي مالمشاریع التي إلنجاز نسبة المئویة ال تحسین هذه العملیة كي تتالءم مع
ه الرسوم اإلداریة بوصفها إیرادات في صندوق تكالیف ذإدارة وتشغیل ودعم هذه المشاریع في كل مشروع ویدون استرداد ه

  .ةالخدمات اإلداریة والتشغیلی
لك بما في ذ تغییرات في صافي األصول خالل السنة. وقد بلغ رصید صافي األصولال البیان المالي الثالثیقدم   ١٢- ٢

رصید صافي  وكان .ملیون من الدوالرات الكندیة وتشّكل هذه القیمة صافي العجز التراكمي ٢٩,٧االحتیاطیات في بدایة السنة 
  .دوالر كنديملیون  ٣٠بلغ قد  ٢٠١١العجز التراكمي في نهایة سنة 

في  من الدوالرات الكندیةملیون  ٢١٠,٩یقدم تقسیما لتغیر التدفقات النقدیة من مبلغ  البیان المالي الرابع  ١٣- ٢
لك المعاییر المحاسبیة الدولیة . وحسبما تسمح بذ٣١/١٢/٢٠١١في  كندي ملیون دوالر ١٩٣,٤مبلغ  إلى ٣١/١٢/٢٠١٠

  .في السنوات السابقة یكاوة غیر المباشرة المستخدمة أیضا هي الطریقة التي اعتمدتها االللقطاع العام، فإن الطریق
یة. وهذا البیان فعلرنة بین حسابات المیزانیة (البرنامج العادي) والحسابات الایبین مق البیان المالي الخامس  ١٤- ٢

اد المیزانیة المعتمدة والبیانات المالیة على األساس ضروري بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ألنه یجري إعد
من  ١- ١٢بالبیانات المالیة. ویوضح هذا البیان أیضا حالة االعتمادات المطلوبة بموجب القاعدة  ٤نفسه المبین في المالحظة 

  النظام المالي.
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  البارزة أداء المیزانیة والمعالم المالیة  - ٣

  اعتمادات البرنامج العادي
- ٣٧الفقرة ج) من القرار  بموجب وافقت ،٢٠١٠ سنة في السابعة والثالثین دورتها العمومیة الجمعیة عقدت ماعند  ١- ٣

 الخامس تفاصیل المالي البیان في . وترد٢٠١١من الدوالرات الكندیة لسنةألف  ٨٩ ٤٩٥على اعتمادات بمبلغ   ٢٦
 دعم واستراتیجیات االستراتیجیة األهداف حسب موزعة تزم بها،المل غیر واألرصدة الفعلي، واإلنفاق االعتمادات، والتحویالت

  .التنفیذ
  :الكندیة الدوالرات بآالف ٢٠١١لمیزانیة سنة  المالیة النتائج موجز یلي وفیما  ٢- ٣

  
 ٨٩ ٤٩٥  األصلیة االعتمادات

 ١١ ٤٥١ ٢٠١٠ سنة  من المرحلة األموال

 ١٠٠ ٩٤٦ االعتمادات المنقحة المعتمدة

 )٧ ٧٨٦( ٢٠١١لسنة  السداد مستحقةالت االلتزاما

 )٢٧٩(  التي تّم تصفیتها المرحلة األموال
 )٢ ٤١٠(  ٢٠١٢سنة  إلى المرحلة األموال

 ٩٠ ٤٧١ ٢٠١١لسنة   المنقحة االعتمادات

 العام على مبلغ األمینمن النظام المالي، وافق  ٧- ٥و  ٦- ٥للمادتین وفقا . ٢٠١٠سنة  من المرحلة األموال  ٣- ٣
، وذلك أساسا لاللتزامات ٢٠١٠الممولة من وفورات سنة  ٢٠١١ألف من الدوالرات الكندیة الستكمال اعتمادات سنة  ١١ ٤٥١

  .٢٠١١في میزانیة سنة  لم تردالتي  لرسالة المنظمةبالنسبة  والهامةالمستحقة السداد واألنشطة اإللزامیة 
التسلیم ال یتوقع بموجبها  ، ولكن٢٠١١سنة  في التزامات عتقط. ُ ٢٠١١ سنة عن السداد المستحقة االلتزامات  ٤- ٣

ألف من الدوالرات  ٨١٦بمبلغ  الموظفین مستحقات ألف من الدوالرات الكندیة.  أما ٦ ٩٧٠لغ مبب، ُوتقدر  ٢٠١٢إال في سنة 
 تنتهيالموظفین الذین  إلىدفعها فیتوقع  الوطن إلىالعودة واستحقاقات  اتلإلجاز  المتراكمة المنح من األساس الكندیة فتتكّون في

 إلى أیضاألف من الدوالرات الكندیة (انظر  ٧ ٧٨٦. وبناء علیه، جرى حجز مبلغ ٢٠١٢في سنة  یكاوالخدماتهم في ا
  .٢٠١١ات القانونیة في سنة ملتسدید االلتزا من النظام المالي ٧-٥وفقا للمادة  ٢٠١٢سنة  إلىوترحیله  ،(e) العمود، ١  الشكل

الف من الدوالرات الكندیة  ٢٧٩موال المرحلة التي تّم تصفیتها والتي تبلغ تتألف األ .ردةتالمسالمرّحلة  موالاأل  ٥- ٣
  ) :(e)العمود  - ١كالتالي (الشكل 
البرنــامج  إلــىوالتشــغیلیة  اإلداریــةلـف مــن الــدوالرات الكندیــة التـي لــم یســددها صــندوق تكــالیف الخـدمات أ ٩٥  )أ

مـن ألـف  ١٦١٧( (C-Dec 192/5) المجلـس قبـل المبلـغ الفـرق بـین القیمـة المعتمـدة مـنویشـّكل هـذا  .العـادي
 الوثیقـةمـن  ٤عیـة (الملحـق والقیمـة المعتمـدة مـن قبـل الجم ٢٠١١السترداد التكـالیف سـنة  الدوالرات الكندیة)

Doc 9955(؛  
ندرج في اطار حساب لف من الدوالرات الكندیة التي لم یتّم صرفها من خطة الحوافز التي تأ ١٨٤  ب)

لم یتم صرف المبلغ المعتمد  ،بسبب التأخر في التوظیفف جل الطویلألالمتأخرات المستحقة السداد على ا
  .صندوق الحوافز إلىاالدخار الناتج عن ذلك  إعادةفتّم  Doc 9955 الوثیقةمن  ٤في الملحق 
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العام بتحویل االعتمادات بین أحد األهداف من النظام المالي، سمح األمین  ٩-٨وفقا للمادة  .التحویالت  ٦- ٣
االعتمادات في المائة من  ١٠ إلىأخرى بنسبة تصل  إلىأو استراتیجیة دعم التنفیذ هدف استراتیجي آخر  إلىاالستراتیجیة 

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

 من النظام المالي، سمح األمین العام بترحیل االعتمادات ٦-٥وفقا للمادة .  ٢٠١٢ سنة إلىالمرحلة األموال   ٧- ٣
راتیجیة أو تمن األهداف االسفي المائة في كل اعتماد بالنسبة لكل هدف  ١٠، بما ال یتجاوز نسبة التي لم یتم صرفها

ضمن هذه الحدود. والهدف من هذا المبلغ المرحل هو  الكندیة من الدوالراتألف  ٢٤١٠استراتیجیة دعم التنفیذ. ویندرج مبلغ 
لعملیات  ؛الجدید األخالقیاتلمكتب  ؛األداءرصد مبالغ ضروریة: للمالحة اآلمنة التي ترتكز على تفادي فقدان السیطرة وعلى 

دلیل برنامج  ؛بة الدول بالتأجیلبسبب القیود المتعّلقة بالسفر ومطال ٢٠١٢سنة  إلىمن وسالمة الطیران المرّحلة أالتدقیق في 
جزء أصغر خاص باألنشطة الحاسمة بالنسبة للبعثات للتدابیر المرتكزة على السوق والتابعة للبرنامج البیئي ول ؛المفاتیح العامة

  . ٢٠١٢ في میزانیة سنة ولم تعتمد لها أموال

سنة لالعتمادات النهائیة المنقحة المعتمدة لتخفیضات والتحویالت الواردة في الفقرات السابقة، فإن اونتیجة ال  ٨- ٣
  .من الدوالرات الكندیةألف  ٩٠ ٤٧١بلغت 

 .مقارنة بین حسابات المیزانیة والحسابات الفعلیة إلیرادات ونفقات البرنامج العادي ١یقّدم الشكل   ٩- ٣
  ١الشكل 

الفعلي١میزانیة ٢٠١١
سعر الصرف 
في المیزانیة

الفعلي
بسعر المیزانیة٢

االلتزامات مستحقة 
السداد لسنة 

٢٠١١

االموال 
المرحلة التي 
الفرقتم تصفیتها

(a)(b)(c)(d) = (b) + (e)(f)(h) = (g) - (a)
$ اإلیرادات

(290 )734 73481 05581 6791 02480 82االشتراكات المقررة
اإلیرادات األخرى                                                                                             

-370 3704 3704 3704 4  الصندوق الفرعي إلدرار االیرادات
(842 )259 2792 980 9801 1011 3  منوعات

89 49587 0291 05588 084-            27988,363  (1 132)

النفقات
604 622 27974 847 4964 88769 609 01868 74رواتب واستحقاقات الموظفین

(500 )150 8 142 8 134 650 اإلمدادات والمواد االستهالكیة وغیرها
(823 1)762 93118 8312 10015 731 58515 20النفقات التشغیلیة العامة

(168 )940 9403 313 909 1083 4السفر
(359 )792 792 19 773 151 1االجتماعات

(164 )270 270 10 260 434 النفقات األخرى

100 94689 4161 05590 4717 786 27998,536  (2 410)

١ من الجدول (ألف)، البیانات المالیة
٢ یشمل خسائر سعر الصرف في المیزانیة بمبلغ ١،٠٥٥$  ملیون دوالر بسبب أثر المعامالت بالدوالر األمریكي المدرجة في المیزانیة حیث أن ١،٠٠ دوالر أمریكي = ١،٠٣٨ دوالر كندي.

المجموع
(g) = (d) + ( e ) + (f)

  

(أ)  العمودألف من الدوالرات الكندیة ( ٨٩  ٤٩٥ ة العامة بمبلغ: تشیر المیزانیاإلیرادات –توضیح الفروق   ١٠-٣
، وهي االشتراكات المقررة وفائض الصندوق الفرعي ٢٠١١ مصادر التمویل الثالثة لمیزانیة البرنامج العادي لسنة إلى) أعاله

والتشغیلیة والتحویالت من  داریةاإلمن صندوق تكالیف الخدمات  المبالغ المسودةإلدرار اإلیرادات واإلیرادات المتنوعة وتضم 
ملیون من  ٠,٣السداد. وبالنسبة لالشتراكات المقررة، فإن الفرق بمبلغ  ةخطة الحوافز التابعة لحساب المتأخرات المستحق
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 الدوالرات الكندیة یتعلق بالمبلغ المخصوم لالشتراكات المستحقة طویلة األجل. وفیما یخص اإلیرادات المتنوعة، فإن انخفاض
انخفاض أسعار الفائدة  إلىملیون من الدوالرات الكندیة وهو اقّل مما كان متوقعا یعزى بشكل خاص  ٠,٨ المقبوضات بمبلغ

  االنخفاض الكبیر للعائدات المحققة من الفائدة. إلىخالل فترة الثالث سنوات، وهو ما أدى 
 )(a) العمود ،١ف من الدوالرات الكندیة (الشكل لأ ١٠٠٩٤٦ تضّم المیزانیة العامة التي تبلغ –توضیح الفروق   ١١-٣

وقد بلغت  ٢٠١٠المرحلة من سنة والمبالغ الف من الدوالرات الكندیة  ٨٩ ٤٩٥والتي تبلغ  ٢٠١١لسنة  األصلیةاالعتمادات 
الموظفین لف من الدوالرات الكندیة. ولقد تجاوزت النفقات الفعلیة الخاصة برواتب الموظفین واستحقاقات أ ١١ ٤٥١قیمتها

الرفیع المستوى  األمنتمر لمالحة الجویة تطبیقًا لتوصیات مؤ ا إدارة إلىالمقدم  اإلضافيالمیزانیة خصوصًا بسبب التمویل 
بسبب مستلزمات اخرى  (EDRMS) لكترونیة إلالملفات والسجّالت ا إدارةالالزمة لنظام  اإلضافیةوأیضًا بسبب الموارد 

خرى من النفقات كالنفقات العامة للتشغیل من أشكال ألمنظمة ا وفوراتصاالت المّمولة من لتكنولوجیات المعلومات واالت
   .واالجتماعات

، یصدر جزء من فواتیر الدول األعضاء بالدوالر ٢٠١٠: بدءًا من سنة سعر الصرف المستخدم في المیزانیة  ١٢-٣
زیادة  عند تحریر( ١/١/٢٠١١ألمریكي والكندي في األمریكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي. وكان سعر صرف الدوالر ا
 انخفاض في مجموع  االشتراكات  إلى أدىمما  ٢٠١١الفواتیر بالدوالر األمریكي) أقل من السعر المستخدم في إعداد میزانیة 

 إعادةفعلي بغیة ال لإلنفاق). وتّم تخصیص هذا الفرق (c) العمود ،١من الدوالرات الكندیة (الشكل  ألف ١٠٥٥المقررة بمبلغ 
في  ،احتسابه وفقًا لسعر الصرف المستخدم في المیزانیة أعیدالشامل كما  اإلنفاقویظهر  .بسعر صرف المیزانیة احتسابه
أي الفرق بین المیزانیة والنفقات  ،وعلى هذا النحو، جرى تسویة (خفض) الوفورات المدرجة في المیزانیة .)(d) العمود( ١الشكل

  .)(hالعمود  - ١ل السلیم (كما هو مبین في الشكل ، بالشكالفعلیة 

 العمالت عن واإلبالغالمقررة  االشتراكات
فیما یخص سنة   الكندي بالدوالر التقدیریة الدخل مصادر من وغیرها المتعاقدة الدول على االشتراكات ددتحُ   ١٣- ٣

 المتبقي والربع الكندي بالدوالر أرباع ةثثال ددسسی حیث العملتین نظام تطبیق جري، ٢٠١٠. وفي سنة ٢٠٠٩وسنة  ٢٠٠٨
 التابعة والصنادیق والحسابات المعتمدة المیزانیات بین المقارنة ولتسهیل االتساق من المزید ولتأمین ي. األمریك بالدوالر
 ذلك ویسريه. بعد وما ٢٠١٠سنة  عن الكندي بالدوالر المالیة البیانات وتقدم الكندي بالدوالر المعامالت تحرر للمنظمة،
 ٢الواردة في القطاع  الصنادیق بینما ،١بالنسبة لألنشطة العادیة الواردة في القطاع  للمنظمة المملوكة الصنادیق على التغییر

المرتبطة بمشاریع التعاون الفني فمسجلة بالدوالر األمریكي، غیر أنها ُتعرض بالدوالر الكندي في البیانات المالیة. وخالل سنة 
كندي في دوالر  ١,٠٢٤ مقابل في بدایة السنةكندي دوالر  ١,٠٠٠ر الكندي مقابل الدوالر األمریكيت تقلبات الدوال، بلغ٢٠١١
 نهایتها.

  المقررة والتبرعات األخرى شتراكاتالا
ألف من الدوالرات الكندیة، وبقي رصید  ٧٦ ٢٠٦بلغ مجموعها  ةاشتراكات مقرر  ٢٠١١تلقت المنظمة في سنة   ١٤- ٣

ألف من الدوالرات الكندیة مستحق السداد في نهایة السنة مقابل االشتراكات المقررة للسنة الجاریة. وفي بدایة  ٤ ٧٧٣بمبلغ 
والسنوات السابقة؛  ٢٠١٠ألف من الدوالرات الكندیة عن سنة  ١٢ ٦١٤السنة بلغت المستحقات الواجب تحصیلها من الدول 

ألف من الدوالرات الكندیة. وبلغت  ٩٠١١ندیة، فأصبح الرصید المتبقي ألف من الدوالرات الك ٣ ٦٠٣وتسلمت المنظمة 
(بما في  ٣١/١٢/٢٠١١ألف من الدوالرات الكندیة في  ١٣ ٧٨٤االشتراكات الواجب تسلمها عن جمیع السنوات ما مجموعه 

الوثیقة. وبلغ متوسط النسبة ذلك صندوق رأس المال العامل). وترد تفاصیل االشتراكات في الجدول (ج) من الجزء الثالث بهذه 
حالة أنصبة  ٢في المائة. ویبین الشكل  ٩٤المئویة لالشتراكات الواردة عن آخر أربع سنوات بالنسبة لقیمة االشتراكات 

  .٢٠٠٥االشتراكات مستحقة القبض في نهایة كل سنة مند سنة 



I - 7 

 

  ٢الشكل 
  ٣١/١٢/٢٠١١من الدول المتعاقدة في االشتراكات المستحقة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 ١٣ ٧٧٣(مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١١ألف من الدوالرات الكندیة في  ١٣ ٧٨٤المستحقة السداد وقدرها  االشتراكات بین من  ١٥-٣

 في ممثلة دوالً  من الدوالرات الكندیة یخص ألف ٤٧٩ مبلغ كان العامل)،  المال رأس صندوق ألف من الدوالرات الكندیة باستثناء
  تالي تفصیل عن األنصبة المستحقة بآالف الدوالرات الكندیة، حسب مجموعة الدول.المجلس. ویقدم الشكل ال

  ٣الشكل 
عدد الدول  

في سنة 
٢٠١١ 

المبلغ مستحق 
السداد في 

٣١/١٢/٢٠١١ 

عدد الدول 
في سنة 
٢٠١٠ 

المبلغ مستحق 
السداد في 

٣١/١٢/٢٠١٠ 
تأخراتها خالل س للتخلص من مالمجموعة ألف: الدول التي أبرمت اتفاقات مع المجل

 .سنواتعدة 
٤ ١٠٥  ١٧ ٥ ٠٩٦  ١٧ 

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

٤ ٧٩٥ ١٢ ٣ ٦٥٢  ١١ 

ة تقل عن ثالث سنوات داد لفتر المجموعة جیم: الدول التي لدیها اشتراكات متأخرة الس
 كاملة.

١ ١٣٥  ١٢ ٣ ٠٧٩  ٣٣ 

 ٢٠٧٦ ٤٥ ١٤٥٦ ٢٦ .المجموعة دال: الدول التي لدیها اشتراكات مستحقة السداد للسنة الجاریة فقط
 ١٢ ١١١ ٨٦ ١٣ ٢٨٣ ٨٧ .المجموع الفرعي

 ٥٠١ - ٥٠١ - .جمهوریة یوغوسالفیا االشتراكیة االتحادیة السابقة

 ١٢ ٦١٢ ٨٦ ١٣ ٧٨٤  ٨٧ .تحقة السدادمجموع االشتراكات مس

 تلزم  االتفاقاات المتأخرة على أقساط سنویة. وتدولة اتفاقات لدفع االشتراك ١٧، أبرمت ٣١/١٢/٢٠١١وفي   ١٦-٣
هذه الدول بدفع اشتراك السنة الجاریة وكذلك قسط سنوي من االشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة. والمالحظة الواردة في 

  .  ٣١/١٢/٢٠١١ول (جیم) من الجزء الرابع بهذه الوثیقة، تبین الدول التي لم تمتثل لشروط اتفاقاتها في الجد
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ویرد أدناه بآالف الدوالرات الكندیة موجز عن االشتراكات الرئیسیة (*) المتلقاة للبرنامج العادي والصنادیق   ١٧- ٣
  .٢٠١١األخرى في الجزء األول لسنة

 ٤الشكل 
  

 ت العینیةاالشتراكا
االشتراكات النقدیة 

 والعینیة
  

   االشتراكات 
 المجموع أمن الطیران (المباني) المتلقاة الدولة المتعاقدة

     
 ٢٣ ٦٨٤ ٧٣٥ ٢٠ ٨٨٤ ٢ ٠٦٥ كندا

 ٢١ ٥٦٣ ١ ٣٢١  ٢٠ ٢٤٢  الوالیات المتحدة األمریكیة
 ٧ ٣٥٧ ٥  ٧ ٣٥٢ الیابان
 ٥ ٣١٧ ٥  ٥ ٣١٢ ألمانیا

 ٥ ٠٠٤ ٤٠٥ ٧١٦ ٤ ٥٩٩ المتحدةالمملكة 
 ٤ ٧٠٠   ٣ ٩٨٤ فرنسا
 ٣ ٣٩٢ ١٠٥  ٣ ٢٨٧ الصین
 ٢ ٨٥٠   ٢ ٨٥٠ إیطالیا
 ٢ ٠٠٨ ٨  ٢ ٠٠٠ إسبانیا

 ١ ٧٦٢ ٥  ١ ٧٥٧ جمهوریة كوریا
 ١ ٥٣٥  ١ ١٣٠ ٤٠٥ تایلند
 ١ ٥٢١ ٢٣  ١ ٤٩٨ هولندا

 ٨٠ ٦٩٣ ٢ ٦١٢  ٢٢ ٧٣٠ ٥٥ ٣٥١ المجموع

  اشتراك. ١٢كبر (*) أ
، بما في ذلك تلك المتعلقة بالموظفین المعارین ٢٠١١بالدوالرات الكندیة في سنة  مجموع النفقاتترد أدناه   ١٨- ٣

  واإلیجارات المقدمة دون رسوم، حسب الهدف االستراتیجي واستراتیجیة دعم التنفیذ وغیرها من األنشطة.
 ٥الشكل 

استراتیجیات  البیئة األمن السالمة 
 دعم التنفیذ

 المجموع )٢خرى (األ

 ٨٩ ٤١٦  ٤٣ ٨٦٩ ١١ ٠٦٦ ١٠ ٦٥٤ ٢٣٨٢٧ المیزانیة العادیة
 ٢٩ ٨٤٥ ٥ ٨٨٠ ١٧ ٦٠٠ ٢٠١ ٢ ٧٨٥ ٣٣٧٩ الصنادیق العادیة

 ٢٣ ٣٣٧  ٢٣ ٣٣٧    المباني
       )١الموظفون المعارون(عینا) (

 ٢٧٧    ٢٧٧  كندا
 ١ ١٥٦ ٨٤١   ١٠٥ ٢١٠ الصین
 ٦٩٧ ٣٨٨   ٣٥ ٢٧٤ فرنسا
 ٢٨٠ ٢٨٠     إیطالیا

 ١٨٨    ٥ ١٨٣ المملكة العربیة السعودیة
 ٢٦٨ ٧٤    ١٩٤ سنغافورة
 ١٢٨ ١٢٣   ٥  اسبانیا
 ١٧٥     ١٧٥ السوید
 ١٩٨    ١٩٨  سویسرا

 ١٣٥ ١٥   13 ١٠٧ الوالیات المتحدة
 ٦٢٦    ٤٥٣ ١٧٣ األخرى

 ٤ ١٢٨ ١ ٧٢١   ١٠٩١ ١ ٣١٦ المجموع الفرعي للموظفین المعارین

 ١٤٦ ٧٢٦ ٧ ٦٠١ ٨٤ ٨٠٦ ١١ ٢٦٧ ١٤ ٥٣٠  ٢٨٥٢٢ مجموع النفقات

  حسب الترتیب األبجدي. اشتراكات ١٠): أكبر ١(
  .): األهداف االستراتیجیة األخرى٢(
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  الفائض النقدي
ل ات في صافي األصو ییتضمن الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثیقة الفائض التراكمي باستثناء االحتیاط  ١٩- ٣

 رصید صندوقطرح ب. و ملیون من الدوالرات الكندیة ١٠,١ بمبلغ ٣١/١٢/٢٠١١فیما یخص میزانیة البرنامج العادي في 
ملیون  ٨,١٣االشتراكات قید التحصیل من الدول المتعاقدة وقیمتها ملیون من الدوالرات الكندیة و  ١,٦رأسمال العامل وقیمته ال

، غلمًا بأن هناك مبلغًا  ٣١/١٢/٢٠١١في  من الدوالرات الكندیةملیون  ٨,٩بلغ بم حدث عجز نقدي ،من الدوالرات الكندیة
واالعتمادات  ٢٠١١سنة عن قد سّجل كفائض محجوز لتمویل االلتزامات المستحقة السداد  كندي دوالرملیون  ٢,١٠قیمته 

  .٢٠١٢سنة  إلىالمرحلة 
  الفرعي إلدرار اإلیراداتصندوق ال

 حیث ُحّول منها مبلغ من الدوالرات الكندیةألف  ٤٩٩٠بمبلغ  اعي إلدرار اإلیرادات فائضالصندوق الفر  سجل  ٢٠- ٣
  .الصندوق العام إلى من الدوالرات الكندیةألف  ٤٥٥٦

 ٢٠١١وفیما یلي ملّخص إیرادات ونفقات الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات حسب األنشطة التجاریة لسنة   ٢١-٣
  بآالف الدوالرات الكندیة.

  ٦لشكل ا
 صافي الفائض النفقات اإلیرادات 

 ٤ ٢٢٩ ٤ ٠٦٧ ٨ ٢٩٦ البضائع الخطرة)تراخیص  المطبوعات والتوزیع والطباعة (بما في ذلك
 ٣٨٥ ٢ ٤١٤ ٢ ٧٩٩ واالنشطة االخرى  الوفود وخدمات المؤتمرات واإلیجار

 ٨٠٢ ٥٨٠ ١٣٨٢ األحداث والمنتدیات
 ٧٩ ٦٧٦ ٧٥٥ الدوریات
 ١١٠ ٤٩٢ ٦٠٢ التدریب

 ٣٩٢ ١٢٨ ٥٢٠ اتفاقات التراخیص والشراكات في اإلحصاءات
 ٢١٦ ٢٢٠ ٤٣٦ المواقع على اإلنترنت

 )١ ٢٢٣(  ١ ٢٨٧ ٦٤ اإلدارة المتعلقة بالصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات 
 ٤ ٩٩٠ ٩ ٨٦٤ ١٤ ٨٥٤ الفرعي المجموع

  )١٧٣( )١٧٣( تإلدرار اإلیرادا حذف التحصیل المشترك الخاص بالصندوق الفرعي

 ٤ ٩٩٠ ٩ ٦٩١ ١٤ ٦٨١ المجموع
 )٤ ٥٥٦( ٤ ٥٥٦  البرنامج العادي إلىالمبلغ المحّول 

 ٤٣٤ ١٤ ٢٤٧ ١٤ ٦٨١ الصافي المجموع

من الدوالرات الكندیة وتّم عرض آالف   ٨٠٦المیزانیة بمبلغ  إلدرار اإلیراداتتجاوز فائض الصندوق الفرعي   ٢٢- ٣
 .بآالف الدوالرات الكندیةكل ادناه مقارنة المیزانیة في الش

  ٧الشكل 
  ٢٠١١والمبالغ الفعلیة لسنة  إلدرار اإلیراداتالصندوق الفرعي میزانیة 

 المبالغ 
 الفعلیة

 الفرق المیزانیة

 )٦٢١( ١٥ ٣٠٢ ١٤ ٦٨١ االیرادات

 ١ ٤٢٧ ١١ ١١٨ ٩ ٦٩١ النفقات

 ٨٠٦ ٤ ١٨٤ ٤ ٩٩٠ صافي الفائض

، بما فیها المنشورات بالدوالر االمریكي إلدرار اإلیراداتمن منتجات الصندوق الفرعي  ٪٦٠یتّم تسعیر حوالي  ٢٣-٣
المتعّلق بالمیزانیة وسعر  ، فاّن الفرق بین سعر الصرفذلك إلىوباإلضافة  .لذلك فاّن االیرادات تتأثر بتقلبات اسعار الصرف

 قد بلغ ٢٠١١الكندي مقابل الدوالر االمریكي في سنة  سعر الصرف للدوالرمتوسط ولقد كان  .اختالفاً  یحدثالصرف الفعلي 
  .١,٠٣٨ویقابله سعر الصرف المتعّلق بالمیزانیة   ٠,٩٩
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  تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة صندوق
أنشئ صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة لتغطیة التكالیف اإلداریة والتشغیلیة لبرنامج التعاون الفني،   ٢٤-٣

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

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

  ٨الشكل 

  ٢٠١١١ تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة لسنة صندوقونفقات میزانیة 

  
االعتمادات  

 إلىالمقدمة 
الجمعیة 
 ٢العمومیة

المیزانیة المنقحة  
 ٣٢٠١١ لسنة

النفقات/اإلیرادات  
 الفعلیة لسنة

٢٠١١ 

رصید المیزانیة  
 المنقحة

 االعتمادات/النفقات
 البرنامج الرئیسي

٣٦٦  ٨ ٨٤٥  ٩ ٢١١  ١٠ ٧٠٦  

    ٧ ٨٥٦  ٨ ٣٩٧   یراداتاإل

    )٩٨٩(  )٨١٤(   الزیادة(النقصان) في اإلیرادات عن النفقات

  ندوق الكفاءة الخاص بتكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیةتستثني ص   - ١
  .(الدورة السابعة والثالثون) ٢٠١٠أقرتها الجمعیة العمومیة في سنة   - ٢
  .C-WP/13764) (١٩٤في دورته  أحاط بها المجلس علماً   - ٣

  

قات) لصندوق تكالیف الخدمات كما أشیر سابقا، وافقت الجمعیة العمومیة على تقدیرات المیزانیة اإلرشادیة (النف  ٢٥- ٣
من  ٥- ٩. وخالل هذه السنة، ووفقـا للمادة ٢٠١١ألف من الدوالرات الكندیة للسنة المالیة ١٠ ٧٠٦اإلداریة والتشغیلیة بمبلغ 

(النفقات) في ورقة العمل  ٢٠١١النظام المالي، عرض األمین العام على المجلس معلومـات مستحدثة لتقدیـرات میزانیـة سنة 
C-WP/13764 ألف من الدوالرات الكندیة وبلغت اإلیرادات التقدیریة  ٩ ٢١١فبلغت  ٢٠١١. أما النفقات التقدیریة المنقحة لسنة

  .ألف من الدوالرات الكندیة ٨ ٣٩٧
في إیرادات صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة  من الدوالرات الكندیةملیون  ٠,٥ لغبهناك عجز بم  ٢٦- ٣

من ملیون  ١٢٨,٦التنفیذ المتوقع لمشاریع التعاون الفني بمبلغ  إلىة مع المیزانیة، ویعزى ذلك في المقام األول بالمقارن
تحقق لم ی من الدوالرات األمریكیةملیون  ٥٨,٥مبلغ  منها أي ٪٤٥,٥، حیث أن تنفیذ ٢٠١١في سنة  الدوالرات األمریكیة

من  ملیون  ٠,٤توقعة. وبالنسبة للنفقات، بلغت وفورات تكالیف الموظفین خالل السنة مما نجم عنه عجز في اإلیرادات الم
  .في اإلیرادات والنفقات من الدوالرات الكندیةملیون  ١,٠ تباین سلبي إجمالي بمبلغ إلى أدىالدوالرات الكندیة مما 

ماضیة بمالیین الدوالرات ویقدم الشكل التالي تقریرا عن اتجاه الفائض السنوي (العجز) خالل العشر سنوات ال  ٢٧- ٣
  الكندیة. 
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  ٩الشكل 
  دیسمبر ٣١الفائض والعجز في صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

بالعمل تدریجیا على تخصیص التكالیف المحددة المتعلقة بصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة والبرنامج العادي، عند 
  لذي نشأ بین هذین الصندوقین.یض حجم التمویل المزدوج افاالقتضاء، من أجل تخ

یحظى  یكاولالدائم ر إدارة التعاون الفني شؤون برنامج التعاون الفني، وهو نشاط . تسیّ برنامج التعاون الفني  ٢٩- ٣
یكمل دور البرنامج العادي من خالل دعم الدول  ، كما١٧-٣٦بأولویة كما هو منصوص علیه في قرار الجمعیة العمومیة 

طیفا من  یكاو. وبفضل هذا البرنامج، تقدم االیكاووالسیاسات واإلجراءات الصادرة عن االلالنظمة ها األعضاء في تنفیذ
الدول الستعراض هیكل وتنظیم المؤسسات الوطنیة للطیران  إلىالخدمات على نطاق واسع، بما في ذلك المساعدة المقدمة 

یل نقل التكنولوجیا وبناء القدرات، وتعزیز القواعد والتوصیات المدني، وتحدیث الهیاكل األساسیة والخدمات للمطارات ، وتسه
، وخطط المالحة الجویة ودعم اإلجراءات الوقائیة الناشئة عن عملیات تدقیق البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة یكاوالدولیة لال

  .السالمة الجویة والبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران
بغرض تعزیز كفاءة إدارة التعاون الفني وجودة الخدمات، والضوابط التشغیلیة والمالیة إجراءات  یكاوواتخذت اال  ٣٠- ٣

 إدارة طبقت، ٢٠١١وبدءًا من سنة . یكاوشیا مع األهداف االستراتیجیة لالاوتحسین مستوى منهجیات عمل هذه اإلدارة تم
علمًا بأّن ذلك سیطبق  ،على قسم المشتریات لدیها)٩٠٠١أیزوشهادة المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي (شروط التعاون الفّني 

كملها في أدارة بلإل بالنسبةالشهادة  الحصول على هذهومن المتوقع .  ٢٠١٢على قسم العملیات المیدانیة التابع لها في سنة 
  .٢٠١٤سنة 
میة السبعة وسیجري واُتخذت اإلجراءات أیضا لتعیین موظفي التعاون الفني في خمسة مكاتب من المكاتب اإلقلی  ٣١- ٣

ق عامل تابع لألمانة العامة معني بصیاغة إجراءات یموظفین في المكتبین اإلقلیمیین المتبقیین. وأنشئ فر  إلىتقییم الحاجة 
جدیدة للتنسیق بین إدارة األمانة العامة والمكاتب اإلقلیمیة. وُأعدت خطة إداریة تتعلق بإدارة التعاون الفني بالتنسیق الوثیق مع 

كذلك اإلجراءات المحددة و  ٢٠١٤سنة  إلى ٢٠١٢سنة من جنة التعاون الفني، وتقدم وصفا عن األهداف واألغراض المتوخاة ل
ل مزید من الجهود لتحسین مستوى الوضع المالي لصندوق تكالیف فاءات وجودة الخدمات. والبد من بذزیادة الك إلىالرامیة 
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عراض الهیكل التنظیمي إلدارة التعاون الفني، ومستویات الموظفین ووفورات التكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة بواسطة است
التعاون الفّني وسوف  إدارةعلى  أغریسو وحدات نظامما تبّقى من  تطبیقأّنه قد تّم  إلىفاءة. وتجدر اإلشارة أیضا وتدابیر الك
  شفافیة وفي الوقت المناسب. أكثرتقاریر مالیة  إعداد یوّفر ذلك

التدفقات كانت و  ،وتشكل مشاریع التعاون الفني واحدة من األنشطة الرئیسیة للمنظمة. وتمول المشاریع بالتبرعات  ٣٢- ٣
. وتقدم الجداول من (دال) ٢٠١١ ملیون من الدوالرات الكندیة في سنة ١٠٤,٨الداخلة والخارجة للموارد المالیة بمبلغ إجمالي 

الوثیقة  مزیدًا من التفاصیل بشأن هذه المشاریع، والواردة بإیجاز في األشكال التالیة بمالیین (واو) من الجزء الرابع من هذه  إلى
  الدوالرات الكندیة.
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  رأي مراجع الحسابات الخارجي الثاني: الجزء





 

Cour des comptes -13, rue Cambon - 75100 Paris cedex 01 - Téléphone  : 01 42 98 95 00 – www.ccomptes.fr 

   - الجمهوریة الفرنسیة  -
 

  دائرة الحسابات
 

 ٢٠١٢أذار/مارس  ٣٠باریس،  الرئیس األول
 

  إلى الجمعیة العمومیة
  لمنظمة الطیران المدني الدولي

  
  رأي مدقق الحسابات

  

كــانون  ٣١) عــن فتــرة االثنــي عشــر شــهرا المنتهیــة فــي یكــاویــران المــدني الــدولي (االلقــد استعرضــنا البیانــات المالیــة لمنظمــة الط
، وبیـــان األداء ٢٠١١ كـــانون األول/دیســـمبر ٣١. وتشـــمل البیانـــات المالیـــة بیـــان الوضـــع المـــالي بتـــاریخ ٢٠١١األول/دیســـمبر 

ارنـة بـین المیزانیـة والمبـالغ الفعلیـة للفتـرة المنتهیـة المالي، وبیان السیولة النقدیة، وبیان التغییرات في األصـول الصـافیة، وبیـان مق
  ومالحظات تشمل ملخص السیاسات الحسابیة ومعلومات أخرى. ٢٠١١كانون األول/دیسمبر  ٣١في 

 یكـاو، فـإن األمـین العـام لالیكـاومـن النظـام المـالي لال ١٢من اتفاقیة شیكاغو وعمال بالمادة  ٦١وفي نطاق اإلطار العام للمادة 
ل عــن إعــداد وتقــدیم البیانــات المالیــة. وتتوافــق هــذه البیانــات مــع المعــاییر المحاســبیة الدولیــة للقطــاع العــام. وتشــمل هــذه مســؤو 

المسؤولیة تصمیم، وتنفیذ ورصـد إجـراءات المراقبـة الداخلیـة لكفالـة إعـداد البیانـات المالیـة وتقـدیمها بالشـكل الصـحیح، خالیـة مـن 
لیــات تزویــر أو خطــأ. وتشــمل هــذه المســؤولیة أیضــا وضــع تقــدیرات حســابیة معقولــة مكیفــة وفــق بیانــات هامــة خاطئــة، نتیجــة عم

  الظروف.

عملیــة التــدقیق. وقــد أنجزنــا تــدقیقنا وفقــا للمعــاییر الدولیــة  إلــىوتقضــي مســؤولیتنا بإبــداء رأینــا فــي هــذه البیانــات المالیــة باالســتناد 
نــا االمتثــال للقواعــد األخالقیــة وتخطــیط عملیــات التــدقیق وتنفیــذها مــن أجــل . وتتطلــب هــذه المعــاییر م(ISA)لمراجعــة الحســابات 

  الحصول على ضمانة معقولة بأن البیانات المالیة خالیة من األخطاء المادیة.

. وتقضي عملیة تدقیق الحسابات بتنفیذ إجراءات تدقیق لجمع أدلـة تـدقیق تتعلـق بالمبـالغ والمعلومـات الـواردة فـي البیانـات المالیـة
جانــب تقیــیم مخــاطر إحتــواء  إلــىالــرأي المهنــي لمراجــع الحســابات الخــارجي،  إلــىویســتند تصــمیم إجــراءات مراجعــة الحســابات 

مراجــع الحســابات البیانـات المالیــة علـى إفــادات خاطئـة هامــة، نتیجــة التزویـر أو الخطــأ. وفـي ســیاق هــذا التقیـیم للمخــاطر، یأخـذ 
خلیة القائمة بمجملها، المتعلقة بإعداد وتقدیم البیانات المالیة، من أجل تصمیم إجراءات تدقیق في االعتبار المراقبة الداالخارجي 

مناســبة ولــیس إلبــداء الــرأي فــي المراقبــة الداخلیــة. وتقضــي عملیــة التــدقیق أیضــا بتقیــیم مــدى مالءمــة طریقــة الحســاب المتبعــة 
  وصحة البیانات المالیة ومعقولیة تقدیر الحسابات الهامة.

  باعتقادنا أن أدلة عملیة المراجعة الحسابیة التي تم جمعها كافیة ومناسبة لتشكل أساسا معقوال نبني علیه رأینا.و 

http://www.ccomptes.fr
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  الجزء الثالث: البیانات المالیة
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٢٠١١٢٠١٠مالحظة

األصول

األصول الجاریة
 915 210 393 2.1193المعادالت النقدیةالنقدیة ومعادالت النقدیة

2.25 761 6 693 
 579 12 053 2.311المستحقات والسلف

 987  952 2.4المخزونـات
رى ــ  960 2 936 2.31األخـ

213 095 234 134 

األصول غیر الجاریة
2.25 581 3 863 

 521  496 2.3المستحقات والسلف
 699  046 2.53الممتلكات والمنشآت والمعـدات

 92  958 2.6          االصول غیر المادیة                             

10 081 5 175 
 309 239 176 223مجموع األصــول

الخصوم

الخصوم الجاریة
 356 163 391 2.8149المتحصالت المسبقة

 289 22 354 2.919الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
 612 4 060 2.104استحقاقات الموظفین

 528 1 397 2.111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات 
رادات المؤجلــة  343  168 2.12االیــ

174 370 192 128 

الخصوم غیر الجاریة
 900 76 817 2.1078استحقاقات الموظفین

78 817 76 900 
 028 269 187 253مجموع الخصــوم

صافي األصول 
تراكم ( 416 35)( 659 43)2.13العجـز المــ
 697 5 648 2.1313االحتیاطیات 

( 719 29)( 011 30)صافي األصول (العجز المتراكم الصــافي)
 309 239 176 223مجموع الخصوم وصـافي األصـول

المالحظات المرافقة للبیانـات المالیـة تشـكل جـزءا ال یتجـزأ منهـا.

االشتراكات المقررة المسـتحقة علـى الـدول األعضـاء

منظمة الطیران المدني الدولي

البیان األول
بیان الوضع المـالي
في ٢٠١١/١٢/٣١ 

(بآالف الدوالرات الكندیة)

االشتراكات المقررة المسـتحقة علـى الـدول األعضـاء
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٢٠١١٢٠١٠مالحظة

اإلیرادات

تراكات فــي اتفاقــات المشــاریع  847 122 766 104االشــ
ــررة ــ تراكات المقــ ــ ــ  483 77 679 80االشــ

ــرادات ــدرة لالیــ ــرى المــ ــطة األخـ  173 13 401 3.213األنشـ
ــرى ــ ــات األخـ  976 5 339 8التبرعــ

ــة ــوم االداریــ ــرادات الرســ  16 ایــ
 798 3 122 3.23اإلیرادات األخرى

 277 223 333 210مجموع اإلیرادات

  النفقات

3.3126 016 137 359 
3.363 133 67 796 

 098 17 989 3.316نفقات التشغیل العامة
 940 7 442 3.38السفر

 128 2 865 االجتماعات
 173 1 020 1التدریب

ــرى ــویالت األخـ  440 المنــح والتحـ
 762  204 1النفقــات األخــرى

 393  294 فرق سعر الصرف

 089 235 963 217مجموع النفقات

( 812 11)( 630 7)عجز السنة

  المالحظـات المرافقــة للبیانــات المالیــة تشــكل جــزءًا ال یتجــزأ منهــا.

بیان األداء المالي
عن السنة المنتهیة في ٢٠١١/١٢/٣١

ــة) ــدوالرات الكندیــ ــآالف الـ (بـ

البیان الثاني

منظمة الطیران المـدني الــدولي

رواتب واستحقاقات الموظفین
اإلمدادات والمواد االستھالكیة وغیرھا



 
 

 

  

مالحظة
العجز 
االحتیاطیاتالم\تراكم

صافي األصول 
(صافي العجز 

الم\تراكم)

(719 29)697 5(416 35)الرصید في ٢٠١١/١٢/٣١

 0 0 0
 تحركات أرصدة الصنادیق واالحتیاطیات في عام ٢٠١١

 (256 1)256 2.131التغیر في  الرصید المرحل

091 0917 7 2.10االرباح /(الخسائر) االكتواریة

144 013 2(869 1)       2.13عملیات إعادة التصنیف والتحویالت األخرى

103 103         2.13التغیر في تسویة الترجمة

(630 7) (630 7)عجز السنة

(292 )  951 7   (243 8)مجموع التحركات خالل السنة

 

(011 30)648 13(659 43)الرصید في ٣١/١٢/ ٢٠١١ 

  المالحظات المرافقة للبیانات المالیة تشكل جزءًا ال یتجزأ منها.
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منظمة الطیران المدني الدولي

البیان الثالث
بیان التغییرات في صافي االصول
للسنة المنتهیة في ٢٠١١/١٢/٣١

(بآالف الدوالرات الكندیة)



 
 

 

   

٢٠١١٢٠١٠مالحظة

السیولة النقدیة الناجمة عن  األنشطة التشغیلیة:

(812 11 )(630 7 )عجز السنة
(542 1 ) 932  2.2الزیادة (النقصان) فـي االشـتراكات المسـتحقة

 199 17  526 1 2.3الزیادة (النقصان) في المبالغ المستحقة والُسلف

 3   35  2.4الزیادة (النقصان) في المخزونات
 172   024 1 2.3الزیادة (النقصـان) في األصـول األخـرى

 254 1 (718 1 )2.2الزیادة (النقصان) في االشتراكات المستحقة غیر الجاریة (صافي الخصم)

 22   25  2.3الزیادة (النقصان) في المبالغ المستحقة والسلف غیر الجاریة

 074 2 (964 13 )2.8الزیادة (النقصان) في المقبوضات المسبقة

(424 11 )(935 2 )2.9الزیادة (النقصان) في الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

(79  )(552  )2.10الزیادة (النقصان) في استحقاقات الموظفین في األجل القصیر

(988  )(131  )2.11الزیادة (النقصان) في اعتمادات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات 

(242  )(175  )2.12الزیادة (النقصان) في اإلیرادات المؤجلة

 232 10  917 1 2.10الزیادة (النقصان) في استحقاقات الموظفین في األجل الطویل

(881 5 ) 091 7 2.10االرباح (الخسائر) االكتواریة المبینة في االحتیاطیات

(719  )(697  )ایرادات أسعار الفائدة

 90   575  االستھالك واإلھzالك

(19  )التخلص من الممتلكات والمنشآت والمعدات

(918 1 ) 103  تسویة الترجمة بالعمالت األجنبیة

(578 3 )(574 14 )صافي التدفقات النقدیة الناجمة عن األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة الناجمة عن أنشطة االستثمار:

(881  )(789 3 )2,6&2,5اكتساب الممتلكات والمنشآت والمعدات واالصوب غیر المادیة

 19  ایرادات تصریف الممتلكات والمنشآت والمعدات

 719   697  ایرادات أسعار الفائدة

(143  )(092 3 )صافي السیولة النقدیة الناجمة عن أنشطة االستثمار

صافي السیولة النقدیة الناجمة عن األنشطة المالیة

(234 1 ) 144  التحویالت من صافي االصول الى الخصوم والتحویالت االخرى

(234 1 ) 144  صافي السیولة النقدیة الناجمة عن األنشطة المالیة

(955 4 )(522 17 )صافي الزیادة (النقصان) في النقدیة ومعادالت النقدیة

 870 215  915 210 النقدیة ومعادالت النقدیة في بدایة السنة

 915 210  393 193 النقدیة ومعادالت النقدیة في نھایة السنة

المالحظات المرافقة للبیانات تشّكل جزءاً ال یتجزاْ منھا
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منظمة الطیران المدني الدولي

البیان الرابع
بیان التدفقات المالیة

عن السنة المنتهیة في ٢٠١١/١٢/٣١

(بآالف الدوالرات الكندیة)



 
 

 

  
  
  

فرقالتزاماتمرُحلةالتحویالت بین األموال المرحلة ٢٠١١٢٠١١المرحلة من المبلغ األصلي

بسعر الصرفسعر الصرف٢٠١١الى السنة األھداف االستراتیجیةالتيااللتزاماتاالعتماداتالسنة السابقة أA37-26الھدف االستراتیجي/

في المیزانیةفي المیزانیة٢المجموعالمنقحةالالحقةھواستراتیجیات دعم التنفیذ دتم تصفیتھا ج المستحقةبقبل التحویالتاستراتیجیة دعم التنفیذ

(0 )265 43824 827 26523 24(734 )403 (114 )(633 2)343 40927 9344 22السالمة

0 902 24810 654 90210 10(586 )(410 2)(71 )(126 )095 62114 474 13األمن

0 250 18411 066 25011 11(403 )135 (48 )(853 )419 94012 479 11حمایة البیئة والتنمیة المستدیمة للنقل الجوي

(0 )417 87046 547 41745 46(723 1)(872 1)(233 )(612 3)857 97053 8875 47المجموع  الف\رعي

0 767 7021 697 76721 21(501 )088 1                     -(730 1)910 77522 1352 20دعم البرنامج

0 861 8815 773 86115 15(186 )403 1(46 )(007 2)697 17016 5272 14التنظیم واالدارة

0 426 276 399 4266 6                    -(619 )                     -(437 )482 5367 946 6التنظیم  واالدارة - الھیئات الحاكمة

0 054 18544 869 05443 44(687 )872 1(46 )(174 4)089 48147 6085 41المجموع الف\رعي

0 471 05590 4161 47189 90(410 2)(0 )(279 )(786 7)946 451100 49511 89المجموع

أ  اعتمدھا األمین العzام. القواعد المالیzة ٥،٦ و٥،٧.

ج  اعتمدھا المجلس لتسدید مبلغ قیمتzھ ١،٦ ملیون من الدوالرات عوضاً عzن ١،٧ ملیون من الدوالرات فzي دورتzھ ١٩٢ (C-DEC 192/5).  لم ینفق مبلغ ٠،٢ ملیون من الدوالرات بسبب التأخیر في التوظیف فتّم تحویلھ ثانیة إلى خطة الحوافز التابعة  لحسzاب المتzأخرات المسzتحقة السzداد علzى االجzل الطویzل.

د  اعتمدھا األمین العام بموجب القاعzدة المالیzة ٥،٩.

ھ  اعتمدھا األمین العام بموجب القاعzدة المالیzة ٥،٦.

ث ١،٠٠ دوالر أمzریكي = ١،٠٣٨ دوالر كنzدي. zة بحیzي المیزانیzة فzریكي المدرجzدوالر األمz٢ فرق سعر الصرف في المیزانیة  ھو نتیجة أثر المعامالت بال

ي عــرض األمیــن العــام. الفروق المادیـة بیـن اعتمـادات ٢٠١١  قبـل التحـویالت ومجمـوع النفقـات تـرد مشــروحة فــ
المالحظـات المرافقـة للبیانـات المالیـة تشـكل جـزءا ال یتجـزأ منهــا.

III-5

ب  اعتمدھا األمین العzام. القاعدة المالیzة ٥،٧.

١ ترد النفقات بغیر الدوالر الكندي بسعر صرف األمم المتحدة وتشمل فروق سعر الصرف مثل إعادة تقییم بنzود المیزانیzة العمومیzة ومكاسzب/خسائر أسعار الصzرف اآلجلzة.

(بآالف الدوالرات الكندیة)

النفقات١االعتمادات
الرصید

منظمة الطیران الم\دني ال\دولي

البیان الخ\امس
الصندوق العام للبرنامج العادي

بیان الفرق بین حسابات المیزانیة والحسابات الفعلیة

عن الفترة المنتھیة في ٢٠١١/١٢/٣١ 
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  منظمة الطیران المدني الدولي
  على البیانات المالیة مالحظات 
٣١/١٢/٢٠١١  

  ةیسیاسات المحاسبال  :١المالحظة 
 أساس اإلعداد

لمعاییر المحاسبیة ُأعدت البیانات المالیة لمنظمة الطیران المدني الدولي على أساس االستحقاق المحاسبي وفقا ل -١
 .الدولیة للقطاع العام

بالكامل وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. ویتطلب وهذه هي المجموعة الثانیة للبیانات المالیة التي ُأعدت  -٢
إدخال تغییرات على  ١/١/٢٠١٠ من نافذة بدءاً  أصبحتاعتماد المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام التي 

س االستحقاق في السابق. ویشمل ذلك إعداد البیانات المالیة على أسا یكاوالسیاسات المحاسبیة التي كانت تتبعها اال
 الكامل.

، ُطبقت األحكام االنتقالیة للمرة األولى معاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العامال استخداموحسبما هو مسموح به في  -٣
) بما في ذلك تلك الخاضعة لعقود إیجار ١٧والمنشآت والمعدات (المعیار المحاسبي  تاألولي للممتلكا التسجیلبغیة 
في مالحظات البیانات المالیة، بل في المالحظات  األصولوال تظهر هذه   .١/١/٢٠١٠قبل تاریخ  مبرمةمالیة 

 على البیانات المالیة لغرض اإلعالم.
األصول غیر المادیة (المعاییر المحاسبیة ة التالیة قبل مواعید تنفیذها المطلوبة: یمعاییر المحاسبالجرى اعتماد  -٤

)؛ اإلقرار والقیاس ٢٨المالیة (المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام  تاألدوا)؛ وتقدیم ٣١الدولیة للقطاع العام 
 .)٣٠ ) وعملیات الكشف (المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام٢٩(المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام 

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

هي  یكاووالعملة المعمول بها في األنشطة العادیة لال. كنديهي الدوالر ال اإلبالغفي  یكاواال والعملة المستخدمة في -٦
ملة المعمول بها في مشاریع التعاون الفني فهي الدوالر األمریكي ألن هذه األنشطة تنفذ عموما الدوالر الكندي. أما الع

، وغیر الدوالر األمریكي بالنسبة لمشاریع التعاون الفني، يكندوتترجم المعامالت بغیر الدوالر البالدوالر األمریكي. 
النقدیة المعاملة. وتترجم األصول والخصوم  في األمم المتحدة وقت إجراءالمعمول به  السائد الصرف سعر إلى

السائد الصرف سعر  إلىبالنسبة لمشاریع التعاون الفني، األمریكي الكندي، وغیر الدوالر بعمالت غیر الدوالر 
، الذي یقترب بشكل معقول من السعر الحالي. وُتحسب بنهایة السنة اإلقفالفي األمم المتحدة عند المعمول به 

ئر الناجمة في بیان األداء المالي الستثناء الفروق الناجمة عن ترجمة أنشطة مشاریع التعاون الفني المكاسب والخسا
 .الدوالر الكندي ألغراض عرضها والتي تظهر في االحتیاطیات في بیان الوضع المالي إلى

  معادالت النقدیةالنقدیة و 
 واإلیداعات قصیرة األجل. بنوكال ة، والنقدیة المودعة فيمتاحالنقدیة ال معادالتتشمل النقدیة و  -٧
 مع مراعاة الحصیلة الفعلیة.تراكمها عند ُتحسب إیرادات الفوائد  -٨

 المالیة األدوات
حین انقضاء حقوق (أو التزامات)  إلىطرفا في األحكام التعاقدیة للصك  یكاوالمالیة عندما تصبح اال األدواتُتحسب  -٩

 صول (الخصوم) أو إحالتها (سدادها).هذه األ  تلقي (لسداد) التدفقات النقدیة من 



III - 7 

 

تعتبر المبالغ المستحقة أصوال مالیة غیر مشتقة مع مدفوعات ثابتة أو محددة غیر المعلنة في األسواق النشطة.  -١٠
وتشمل المبالغ المستحقة االشتراكات مستحقة القبض نقدا والمبالغ المستحقة األخرى. وُتحدد المبالغ المستحقة طویلة 

 في ذلك أنصبة االشتراكات مستحقة القبض، كتكلفة مستهلكة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. األجل، بما 
جمیع الخصوم  تسجلباستثناء أنصبة االشتراكات المتلقاة سلفا، فإن جمیع الخصوم مشتقة من المعامالت التبادلیة. و  -١١

رور، في وقت الحق كتكلفة مستهلكة باستخدام طریقة المالیة غیر المشتقة في البدایة بالقیمة العادلة وتقاس، عند الض
 معدل الفائدة الفعلي.  

 المخزونات
في نهایة الفترة المالیة باعتبارها عملیات جرد. وتحدد  متاحةومتجر السوق الحرة ال مطبوعاتُتسجل البنود المتعلقة بال -١٢

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

قابلة للبیع أو التوزیع. وتمثل  مطبوعاتتكلفة الشراء والتكالیف األخرى المكبدة في جعل ال مطبوعاتوتشمل تكلفة ال -١٣
 تكلفة على أساس المتوسط المرجح.تكلفة بنود متجر السوق الحرة سعر الشراء. وُتحدد ال

   الداخلیة وذلك عند إعدادها. اضر غوغیرها من الوثائق المستخدمة لأل مطبوعاتُتسجل ال -١٤
  المستحقات واإلیرادات

تمثل االشتراكات التزاما قانونیا للدول المتعاقدة. وتمثل هذه االشتراكات اإلیرادات من المعامالت غیر التبادلیة المدونة  -١٥
التي ُحّصلت فیها االشتراكات المقررة. وتتمثل االشتراكات المتعلقة بأنشطة مشاریع التعاون الفني في  في السنة

والمساهمین والتي تتحدد  یكاواإلیرادات الناتجة عن المعامالت التبادلیة المدّونة وفقًا التفاقیات موقعة ما بین اال
في بعض الحاالت اّنه یتم تقییمً ذلك  یكاودمات. وقد تعتبر االبمرحلة االنجاز على أساس تسلیم البضائع أو تقدیم الخ

في  أما التبرعات األخرى والمتمثلة عموماً  .فضل بواسطة جدول المدفوعات التابع للعقود المناسبة للمشاریعأبشكل 
، إذ قد تسّلمهابوصفها إیرادات عندما تؤكد علیها الجهات المانحة كتابًة، أو عند  تسجلالمعامالت غیر التبادلیة ف

أن أفضل طریقة لتسجیلها هو حسب المدفوعات التدریجیة بناء على عقود هذه المشاریع.  أما  یكاوتعتبر اال
المساهمات األخرى، فهي عادة معامالت غیر تبادلیة وقیم تسجیلها كإیرادات عندما تؤكدها كتابة الجهات المانحة أو 

 عند استالمها.
ستردة بخصوص مشاریع التعاون الفني في صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة وترد الرسوم اإلداریة الم -١٦

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

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

 الرسوم اإلداریة على اساس التكلفة المتكبدة. تسجلفیما یخص الخدمات،  ×
بخمسین في المائة من الفوائد  یكاواالحیث تحتفظ  ٢٠١١الفوائد في سنة إیرادات حول تقاسم  اقیة جدیدةفتّم ادراج ات -١٧

 .ألف دوالرأمریكي ١٠٠التي یتجاوز رصیدها الشهري المرجح المشروع  أموالایداع  على
 .السلفإلیرادات األخرى في المعامالت التبادلیة أما األرصدة مستحقة القبض فتتمثل في المستحقات و fوتتمثل  -١٨
كات المستحقة بوصفها صافي المخصصات المرتبطة بتخفیضات إیرادات االشتراكات، والحسابات ار وترد االشت -١٩

 المشكوك فیها واالستهالك (الخصم):
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تمثل مخصصات التخفیضات في إیرادات التبرعات تخفیضات االشتراكات المستحقة واإلیرادات عندما یصبح  ×
 روع الذي توجه إلیه االشتاركات أو غیر متاح بخالف ذلك؛التمویل غیر ضروري من جانب المش

التجریة التاریخیة واألحداث التي من  إلىتستند مخصصات الحسابات المشكوك فیها بشأن االشتراكات المقررة  ×
 شأنها أن توحي بأن الدولة المتعاقدة غیر قادرة على الوفاء بالتزامها؛

لمخصومة الرصید المتبقي لالشتراكات المقررة التي أبرمت الدول تمثل االشتراكات المستحقة طویلة األجل ا ×
بشأنها 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.
نیة بالقیمة العادلة. أما البضائع الممنوحة التي تدعم بشكل مباشر العملیات واألنشطة المعتمدة وترد االشتراكات العی -٢٠

الخدمات المقدمة بالمجان في الحسابات، غیر أنها ترد  تسجلفي الحسابات. وال  تسجلویمكن قیاسها بصورة موثوقة ف
 .تاركات استخدام المباني، والنقل والموظفینفي المالحظات على البیانات المالیة لغرض اإلعالم. وتشمل هذه االش

  الممتلكات والمنشآت والمعدات
تسجل الممتلكات والمنشآت والمعدات بالقیمة التاریخیة مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر بسسب  -٢١

استخدام طریقة الخط األعطاب. وُیحتسب االستهالك للممتلكات والمنشآت والمعدات على امتداد العمر المفید التقدیري ب
المستقیم، باستثناء ما یتعلق باألرض التي ال تخضع لالستهالك. والعمر المفید التقدیري لفئات الممتلكات والمنشآت والمعدات 

  هو كالتالي:
  
  
  
  

  

من الدوالرات آالف  ٣حدًا أدنى قدره  ساوت تكلفتها أو تجاوزتتا ممتلكات والمنشآت والمعدات إذوتجري رسملة ال -٢٢
یجري دوریًا استعراض مستوى و  ألف من الدوالرات الكندیة في حالة تحسینات العقارات المستأجرة. ٢٥ومبلغ  الكندیة

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

 تسجلل سنة على األقل و وتجري عملیات استعراض األعطاب بالنسبة لجمیع الممتلكات والمنشآت والمعدات مرة ك -٢٣
أي خسائر بسبب األعطاب في بیان األداء المالي. وتشمل مؤشرات األعطاب تقادم وتدهور الممتلكات والمنشآت 
والمعدات وكذلك التدفقات النقدیة التي تحققها الممتلكات والمنشآت والمعدات والمستخدمة إلدرار اإلیرادات من 

  األنشطة التجاریة.
  دیةالمااألصول غیر 

ُتسجل األصول غیر المادیة بالتكلفة التاریخیة مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر ناجمة عن أعطاب.  -٢٤
 یكاوویتطلب تدوین األصول غیر المادیة استیفاء المعاییر الصارمة بحیث یمكن تحدیدها، وخاضعة لمراقبة اال

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

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

 العمر المفید التقدیري (بالسنوات) الفئات
 ٥٠- ٥ المباني

 ٥- ٣ تكنولوجیات المعلومات والمعدات المكتبیة
 ١٢- ٥ تجهیزات والتركیبات المكتبیةاألثاث وال
  ٧- ٣ الماكینات

 ١٠- ٣ المركبات اآللیة
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هو مسموح به بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، جرى تطبیق هذه القاعدة الحقا اعتبارا من تاریخ 
١/١/٢٠١٠ . 

قدیري باستخدام طریقة الخط المستقیم. وفیما یلي العمر المفید التقدیري ویقدم االستهالك خالل العمر المفید الت -٢٥
 لألصول غیر المادیة:

 العمر المفید التقدیري (بالسنوات) الفئة
 ٦- ٣ البرمجیات المشتراة خارجیا
 ٦- ٣ البرامج الموضوعة داخلیا

 ٦- ٢ التراخیص والحقوق وغیرها من األصول غیر المادیة
 ١٠- ٣ حقوق النشر

 التراخیص والحقوق وحقوق النشر خالل فترات التراخیص والحقوق وحقوق النشر. ُتستهلكو  -٢٦
تقادم األصول غیر المادیة وتدهورها وكذلك التدفقات النقدیة الناشئة عن األصول غیر  عطاباألوتشمل مؤشرات  -٢٧

 المادیة عند استخدامها لتحقیق اإلیرادات من أحد األنشطة التجاریة.
 موظفینال استحقاقات

 استحقاقات الموظفین المكتسبة التالیة: یكاوتسجل اال -٢٨
شهرا بعد نهایة فترة المحاسبة  ١٢استحقاقات الموظفین قصیرة األجل التي ُیتوقع سدادها بالكامل خالل  ×

 التي یقدم فیها الموظفون الخدمة ذات الصلة؛
 االستحقاقات بعد إنهاء الخدمة؛ ×
 طویلة األجل مثل االستحقاقات بعد إنهاء الخدمة.  االستحقاقات األخرى ما بعد الخدمة ×

. وصندوق الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدةأعضاء في  یكاوویعتبر معظم موظفي اال -٢٩
لصندوق المشترك للمعاشات 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  ي األمم المتحدةالتقاعدیة لموظف
وبالتالي، حسبما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة الدولیة  ٢٥وأدائها بما یكفي من الموثوقیة وفقا للمعیار المحاسبي 

 للقطاع العام یجري تناول هذه الخطة كما لو كانت خطة محددة لالشتراكات.
الحساب االحتیاطي في صافي االصول لتسجیل المكاسب والخسائر االكتواریة المرتبطة باستحقاقات  یكاووتستخدم اال -٣٠

 التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة.
  المخصصات وااللتزامات الطارئة

لسابقة ومن التزام حالي أو بناء نتیجة األحداث ا یكاووُخصصت اعتمادات للخصوم والرسوم المقبلة حیث لدى اال -٣١
 لتسویة هذا االلتزام. یكاوالمحتمل أن تضطر اال

وترد االلتزامات األخرى، التي ال تستوفي معاییر التدوین فیما یخص الخصوم، في المالحظات على البیانات المالیة  -٣٢
د من حدث مستقبلي غیر مؤك أكثرا طارئة عندما یجري تأكید وجودها بوقوع أو عدم وقوع حدث أو بوصفها خصوم

 .یكاووالتي ال تخضع بالكامل لمراقبة اال
 واإلبالغ عن القطاعاتمحاسبة الصنادیق 

القطاع هو مجموعة متمیزة من األنشطة التي التي تبلغ عنها المعلومات المالیة بشكل منفصل بغیة تقییم األداء  -٣٣
جمیع  یكاول. وتصنف االاألخیر للكیان في تحقیق أهدافه والتخاذ القرارات بشأن تخصیص الموارد في المستقب



   III - 10 

 

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

 شاریع.اتفاقات الم إلىالقطاعات 
وتخصص الصندوق كیان محاسبي ذاتي الموازنة یجري إنشاؤه لتغطیة المعامالت لغرض معین أو غایة محددة.  -٣٤

الصنادیق لغرض تنفیذ انشطة معینة أو تحقیق أهداف محددة وفقا للوائح أو تعلیمات أو حدود خاصة. ویجري إعداد 
. یكاونهایة الفترة الوضع الموحد لجمیع صنادیق اال البیانات المالیة على اساس محاسبة الصندوق، مع إبراز في
 .وتمثل أرصدة الصنادیق الحصیلة المتراكمة لإلیرادات والنفقات

وصندوق رأس المال العامل للبرنامج العادي، والحسابات والصنادیق  یشمل الصندوق العام قطاع األنشطة العادیة -٣٥
بیئة وغیرها من األنشطة المساندة للمنظمة. ویمكن تقدیم الخاصة التي تدار ألغراض سالمة الطیران وأمنه وال

االعتمادات غیر المستخدمة المعتمدة لمیزانیة البرنامج العادي للصندوق العام في السنة المالیة التالیة بموجب شروط 
النظام  من ١-٧معینة. وتنشئ الجمعیة العمومیة أو المجلس الصنادیق المحددة والحسابات الخاصة بموجب القاعدة 
الفترة المالیة  إلىالمالي السیما لالشتاركات الخاصة أو النقود المخصصة ألنشطة محددة، حیث یمكن تقدیم أرصدتها 

الالحقة. وتتشكل مصادر التمویل الرئیسیة لهذا القطاع من االشتراكات المقررة، وأنشطة إدرار اإلیرادات، وغیرها من 
    التبرعات والرسوم اإلداریة.

 یشمل الصنادیق أو مجموعات الصنادیق التالیة: العادیةاألنشطة  قطاع -٣٦
 مما یلي:دیة العاصندوق المیزانیة  ویتكون

یمول من االشتراكات المقررة من الدول المتعقادة وفقا لجداول االشتراكات التي تحددها الجمعیة الصندوق العام  •
صندوق رأس المال درار اإلیرادات، والسلف من العمومیة، واإلیرادات المتنوعة، وفائض الصندوق الفرعي إل

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

المنشأ بغرض تسجیل مقتنیات الممتلكات، والمنشآت والمعدات واألصول غیر المادیة  أس المالصندوق ر  •
 للصندوق العام للبرنامج العادي.

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

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

واحد. وینشئ االمین العام الحسابات والصنادیق الخاصة ضمن الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات بموجب 
من النظام المالي لتسجیل جمیع الغیرادات والنفقات المتعلقة بأنشطة التمویل الذاتي. ویمكن تحویل  ٢-٧قاعدة ال

الفترة المالیة الالحقة.  إلىالصندوق العام ویمكن تقدیم األرصدة  إلىأي فائض ال یتوقع االلتزام به أو إنفاقه 
 ات المطبوعات والبیانات والخدمات.وتتشكل مصادر التمویل الرئیسیة لهذا القطاع من مبیع

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

هذا العجز أوال من الفائض المتراكم لهذا الصندوق وكذلك، كمالذ أخیر، من  معینة عجزا مالیا، فینبغي تغطیة
میزانیة البرنامج 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.
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التي تشمل الصنادیق المحصلة وكذلك الحسابات /الصنادیق الخاصة المنشأة إلبراز طة عمل أمن الطیران خ •
موافقة المجلس على خطة عمل أمن الطیران، وتشمل مشاریع ینبغي تمویلها من الصنادیق داخل الصنادیق 

یران من االشتراكات العامة ألمن الطیران. وتمول األنشطة المتعلقة بمشاریع خطة عمل أمن الط االئتمانیة
 .١- ٣والمحصلة والخدمات العینیة على النحو المبین في المالحظة 

ومسؤولیتها عن  یكاوالمنشأة لتعزیز قیادة اال فریقیاإالخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في  •
ال لمعالجة العیوب التي تشوب السالمة تنسیق وٕادارة البرامج في جمیع أنحاء إقلیم إفریقیا وضمان التنفیذ الفع

 والهیاكل األساسیة.
یبین معامالت الصنادیق اتفاقي التمویل المشترك بین آیسلندا والدنمارك،  تتكون منصنادیق التمویل المشترك  •

ن  لتشغیل خدمات المالحة الجویة المقدمة من حكومة آیسلندا، وفي غرینلند م یكاوالمنشأة لإلبالغ عن مراقبة اال
حكومة الدنمارك، حیث یقوم مقدمو الخدمات باسترداد تكالیفه بواسطة رسوم االستخدام واالشتراكات المستحقة 
لحكومات الدول المتعاقدة. وتقوم المملكة المتحدة بتحصیلها وهي مستحقة لحكومتي آیسلندا والدنمارك وتحول 

الحكومات مقدمة الخدمات. وبناء  إلىلتحویلها بتحصیل االشتراكات وتجمیعها  یكاومباشرة علیها. وتقوم اال
صندوق علیه، ترد هذه المعامالت في الحسابات باعتبارها أصوال وخصوما في بیان الوضع المالي. كما تتضمن 

الحتساب المعامالت المالیة التي تجري بموجب أحكام ترتیب التمویل  نظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي
لو فوق شمال األطلنطي. ویسترد مقدمو الخدمات تكالیف التشغیل والصیانة بواسطة المشترك لنظام رصد الع

رسوم االستخدام على الطائرات المدنیة التي تعبر فوق شمال األطلنطي. وُتدفع رسوم االستخدام التي تحصلها 
 ات.مقدمي الخدمات ومن ثم فإنها ترد بوصفها أصوال وخصوما في الحساب إلىبشكل مباشر  یكاواال

المحددة لتقدیم في حساب منفصل جزء من سداد بعض  حوافز سداد حساب المتأخرات التي طال أمد استحقاقها •
 األنصبة المقررة المـتأخر سدداها من الدول المتعاقدة لتمویل األنشطة المحددة للمنظمة.

معلومات واالتصاالت لتمویل إدخال تحسینات على نظم الالمنشأ تكنولوجیات المعلومات واالتصاالتصندوق  •
 للمنظمة.

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

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

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

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

، وصندوق البرنامج العالمي لتدقیق التمویل المشترك اتالتفاقی ةاریاإلدم و لرسأیضا ا الصنادیق األخرىوُتدرج في  •
وصنادیق أخرى أو  ،وصندوق فرنسا للتعاون ،مراقبة السالمة الجویة، وصندوق البیئة، وصندوق السجل الدولي

  حسابات خاصة.
، تقدم یكاواالبموجب اتفاق مع اللجنة األوروبیة للطیران المدني، المكونة من عدد من الدول األعضاء في  •

بعض الخدمات السكرتاریة. وتمول المدفوعات في البدایة من إیرادات اللجنة األوروبیة للطیران المدني  یكاواال
. ویرد صافي یكاووعند الضرورة من الصندوق العام لصنادیق البرنامج العادي، المسددة لال یكاوالتي تجمعها اال
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ع المعامالت التي تجري بالنیابة عن اللجنة األوروبیة للطیران المبلغ مستحق القبض أو مستحق الدفع لجمی
 .المدني في الحساب المستحق من الهیئات اإلقلیمیة أو المدفوع لها 

التي أنشأها األمین العام بموجب القاعدة . صنادیق مشاریع التعاون الفني تتكون منقطاع أنشطة مشاریع التعاون الفني  -٣٧
یر شؤون برامج التعاون الفني. ویتكون أهم مصادر التمویل من وتشكل اشتراكات من النظام المالي لتسی ١- ٩

 .اتفاقات المشاریع
وتشمل مشاریع تكنولوجیا المعلومات ترتیبات ومشاریع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي ادار في إطار اتفاقات  -٣٨

مشتریات الطیران المدني. وتمتثل المعامالت المالیة  ، واتفاقات الخدمات اإلداریة واتفاقات خدماتاالئتمانیةالصنادیق 
. وُتصمم یكاوالمتعلقة بترتیبات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتعلیمات كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واال

دمات واتفاقات الخدمات اإلداریة لتغطیة نطاق واسع من خدمات التعاون الفني واتفاقات خ االئتمانیةالصنادیق 
أیضا اتفاقات التعاون الفني المشار إلیها  یكاومشتریات الطیران المدني لتقدیم خدمات المشتریات. وقد أبرمت اال

العقود عن اتفاقات الخدمات اإلداریة واتفاقات الصنادیق  ة مع الدول المتعاقدة. وتختلف هذهبالعقود بالمبالغ اإلجمالی
التفریط أو اإلفراط في استرداد النفقات  نیة قصیرة وبمبلغ محدد. وُیسجلبحیث أنها مخصصة لفترة زم االئتمانیة

 الفعلیة في صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة.

  : األصول وااللتزامات٢المالحظة 

  معادالت النقدیة: النقدیة و ١-٢المالحظة 
ر الالزمة لالحتیاجات الفوریة فُتستمر في وتودع األموال في البنوك على أساس االستثمار الجماعي أما األموال غی -٣٩

 مما یلي: وتتكون األرصدة .الودائع ألجل
              ٢٠١٠             ٢٠١١ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
 ٨٧ ٨٠٢ ٩٨ ٦٤٩ األموال المودعة نقدا في البنوك

 ١٢٣ ١١٣ ٩٤ ٧٤٤ الودائع ألجل
 ٢١٠ ٩١٥ ١٩٣ ٣٩٣ معادالت النقدیةمجموع النقدیة و 

في المائة في  ٠,٢٧في المائة (نسبة  ٠,٣، بلغ متوسط سعر الفائدة للودائع ألجل نسبة ٣١/١٢/٢٠١١وفي  -٤٠
). وتشمل السیولة النقدیة في ٢٠١٠یوما في عام ٧٠یوما ( ١٠٧) ومتوسط أجل االستحقاق لمدة ٣١/١٢/٢٠١٠

  اللجنة األوروبیة للطیران المدني. ودعة بالنیابة عنوالرات الكندیة مألف من الد ٢ ٣٦٧البنوك في نهایة السنة مبلغ 
  على الدول االعضاءمستحقة الالمقررة و  شتراكات: اال٢-٢المالحظة 

 :كانون الثاني ٣١ویتكون صافي أرصدة االشتراكات المقررة في  -٤١
 
 

           ٢٠١٠                 ٢٠١١ 
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ٦ ٦٩٣ ٥ ٧٦١ الجاریة
 ٣ ٨٦٣ ٥ ٥٨١ یر الجاریة المخصومةغ

 ١٠ ٥٥٦ ١١ ٣٤٢ مجموع صافي االشتراكات المستحقة

المستحقة ثني عشر شهرا بینما االشتراكات هي االشتراكات المستحقة خالل إمستحقة القبض الجاریة الاالشتراكات  إن -٤٢
بارا من تاریخ البیانات المالیة شهرا اعت ١٢تلك المستحقة أو المتوخى سدادها بعد مرور القبض غیر الجاریة هي 
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على النحو المبین في السیاسات المحاسبیة للمبالغ المستحقة واإلیرادات. وفیما یلي إجمالي وصافي حسابات 
 االشتراكات المستحقة:

 ٢٠١٠        ٢٠١١ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
  ١٢ ٦١٤ ١٣ ٧٨٤ البرنامج العادي –االشتراكات المقررة 

 ٧٩ ١٨ اتفاقات التمویل المشترك –ات المقررة االشتراك

 ١٢ ٦٩٣ ١٣ ٨٠٢  االستهالكمجموع االشتراكات قبل المخصصات و 

   ناقص:
 مخصصات الحسابات المشكوك فیها

 خصم 
)٥٠١(  )٥٠١( 

 )١ ٦٣٦( )١ ٩٥٩( الخصم على المستحقات طویلة األجل
 ١٠ ٥٥٦ ١١ ٣٤٢ مجموع صافي االشتراكات المستحقة

 ن الجدول التالي تشكیلة أنصبة االشتراكات مستحقة القبض للبرنامج العادي.ویبی -٤٣
 ٢٠١٠                   ٢٠١١ 
 ٪ بآالف الدوالرات الكندیة ٪ بآالف الدوالرات الكندیة 

 -        -                      ٣٤,٧ ٤ ٧٧٣ ٢٠١١سنة االشتراك 
٢٨,٩ ٣ ٦٣٩ ١١,٣ ١ ٥٦١ ٢٠١٠ 
٩,٧ ١ ٢٢٧ ٦,٢ ٨٥٥ ٢٠٠٩ 
٧,٣ ٩٢٠ ٥,٠ ٦٩٤ ٢٠٠٨ 
 ٥٤,١ ٦ ٨٢٨ ٤٢,٨ ٥ ٩٠١  وما قبل ٢٠٠٧

 ١٠٠,٠ ١٢ ٦١٤ ١٠٠,٠ ١٣ ٧٨٤ المجموع

 .أي حركات لمخصصات الحسابات المشكوك فیها  ٢٠١١ولم تشهد سنة  -٤٤

 
 

 االستخدام ٢٠١٠
  الزیادة/

 (النقصان)
٢٠١١ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ٥٠١ - - ٥٠١ مشكوك فیهامجموع مخصصات الحسابات ال

جمهوریة یوغوسالفیا االتحادیة االشتراكیة من قبل  یكاوالمبلغ الكامل المستحق لال ةألف من الدوالرات الكندی ٥٠١ویمثل مبلغ 
السابقة، حیث ال تزال مسألة سداده قید مناقشة فعالة في الجمعیة العامة لألمم المتحدة حیث من المتوقع أن الدول الخلف 

 طي هذا الدین.ستغ
. ویمثل حدوث زیادة أو تراجع في البدل ٢٠١١كات المستحقة القبض خالل سنة لم یكن هناك أي شطب لالشتراو  -٤٥

 الخاص بالحسابات المشكوك فیها نفقة بالنسبة لهذه الفترة ویبلغ عنه في بیان األداء المالي.

 .٢٠١١ ید في خالل سنةفي االشتراكات رص لم یوجد أي رصید في البدل الخاص بالتخفیضاتو  -٤٦

  :٢٠١١یلة األجل المخصومة خالل سنة وفیما یلي حركات االشتراكات المستحقة القبض طو  -٤٧
 
  

  

 االستخدام ٢٠١٠ 
  الزیادة/

 ٢٠١١ (النقصان)
 بآالف الدوالرات الكندیة 

     المخصومة االشتراكات المستحقة طویلة األجل
 ٥٥٨١ )٣٢٣( ٢٠٤١ ٣٨٦٣ 
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شتراكات مستحقة القبض على األجل الطویل المبلغ الالزم لتسویة الرصید مستحق القبض ویمثل الخصم على اال -٤٨
من سنة، فیجري  كثربالقیمة العادلة بعد التدوین األولي. ومادامت الِنسب غیر الجاریة التي ال یتوقع تجمیعها أل

جل الطویل. ومن ثم ُیدون خصمها بمعدل فائدة معین. وُیسجل هذا المبلغ كخفض للرصید مستحق القبض على األ
 ٤,٣هذا الفرق تدریجیا كإیرادات على مدى عمر المبالغ المستحقة. ویجري احتساب الخصم من خالل تطبیق معدل 

أعضاء  دول خمسة من ٪٢,٥ألقساط المقررة في المستقبل ألغلبیة دول المجموعة ألف وفي المائة على مدفوعات ا
  المجموعة باء. من

ت المخصومة طویلة األجل باالشتراكات المستحقة من دول المجموعى باء التي أبرمت اتفاقات مع وترتبط االشتراكا -٤٩
المجلس لتصفیة متأخراتها خالل فترة ال تتجاوز عشرین سنة، دون فائدة وجول المجموعة باء التي لم تبرم اتفاقات 

ة اعادة من الدوالرات الكندی اً ألف ٢٠٤١ ولدیها اشتراكات مستحقة السداد تتجاوز خمس سنوات. ویشمل استخدام مبلغ
تفاقات مع المدفوعات المتلقاة خالل السنة من الدول التي أبرمت او  متأخرات طویلة االجل إلىتصنیف المبالغ 

خصم رصید الحسابات مستحقة القبض طویلة األجل  ةألف من الدوالرات الكندی ٣٢٣مبلغ  . ویعتبر نقصانیكاواال
 خالل فترة السنة. . وأبرم  اتفاق واحد٣١/١٢/٢٠١١ات للفترة المنتهیة في في اإلیراد تخفیضا كالتي جرى تدوینه

 المبالغ المستحقة والسلف وغیرها من األصول  :٣-٢المالحظة 
 :المستحقة والُسلف المبالغ -٥٠

 الموظفین ألغراض منح التعلیم، وٕاعانات اإلیجار، واألسفار وغیرها من استحقاقات الموظفین. إلىف لوتقدم الس -٥١

 سیما منظمات األمم المتحدة.المبالغ المستحقة من وكاالت األمم المتحدة بالمنظمات الدولیة األخرى، ال وترتبط -٥٢

من انشطة ادرار االیرادات مثل مبیعات المطبوعات وایجار المبالغ المستحقة  خرىقة االوتشمل المبالغ المستح -٥٣
 الوفود.  إلىصاالت المؤتمرات ومباني 

مدني، وهي هیئة وتتكون النسبة غیر الجاریة للمبالغ المستحقة من مبلغ مستحق القبض من اللجنة اإلفریقیة للطیران ال -٥٤
وهذه اللجنة لسداد المبالغ المستحقة من اللجنة  یكاوإقلیمیة. ویأتي هذا المبلغ من المفاوضات والمناقشات بین اال

ة عن المعامالت والعملیات المالیة ل، اضطلعت اللجنة بالمسؤولیة الكام١/١/٢٠٠٧من  المذكورة للمنظمة. واعتباراً 
من ألف  ٧٤٨مبلغ  إلىغیر المخصومة النیابة عنها. وتصل المبالغ المستحقة سابقا ب یكاوالتي قامت بها اال

 لجنة االفریقیة للطیران المدني. ویصل مجموع المبلغ المخصوم المستحق من ال٣١/١٢/٢٠١١ة في الدوالرات الكندی
ة النسبة غیر الجاریة ألف من الدوالرات الكندی ٤٩٦، حیث یمثل منها مبلغ ةألف من الدوالرات الكندی ٥٧٧مبلغ  إلى

 ). ٣١/١٢/٢٠١١في  ألف من الدوالرات الكندیة ٥٢١للمبالغ المستحقة (مبلغ 

 
 

٢٠١١ 
   

٢٠١٠ 

 بآالف الدوالرات الكندیة  
   

 ١٣٦١ ١٢٥٥ الموظفین إلىالُسلف المقدمة 
 ١٩٠٦ ٣٣٢٣ حقات من وكاالت األمم المتحدةالمست
 ٩٣١٢ ٦٤٧٥ األخرى

 ١٢٥٧٩ ١١٠٥٣ المجموع
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 وتتكون الفوائد الحالیة األخرى مما یلي: -٥٥

  المخزونات: ٤-٢المالحظة 
ني في جمیع أوساط الطیران المد إلىون الوثائق المنشورة المطبوعة داخلیا بغرض بیعها مخز  یكاوتشمل مخزونات اال -٥٦

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

 .دیسمبر ٣١موع قیمة المخزونات في ویبین الجدول أدناه مج -٥٧
  ٢٠١٠ ٢٠١١ 
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ٦٥٢ ٧٠٠ البضائع المكتملة –المتاحة  المطبوعات
 ١٣٥ ١٢٣ المواد الخام والعمل الجاري

 ٧٨٧ ٨٢٣ مطبوعاتمجموع ال
 ٢٠٠ ١٢٩ مجموع بنود متجر السوق الحرة

 ٩٨٧ ٩٥٢ مجموع المخزونات

ونات المطبوعات ومتجر السوق الحرة إلبراز الرصید االفتتاحي وفیما یلي مزید من التفاصیل عن مطابقة مخز  -٥٨
 .واإلضافات خالل الفترة ناقص قیمة المخزونات الموجهة للبیع ومخصصات األعطاب التي وقعت خالل السنة

                ٢٠١٠             ٢٠١١ 

 بآالف الدوالرات الكندیة :مطبوعاتمطابقة ال
 ٧٥٩ ٧٨٧                                                                                       الرصید االفتتاحي
  ٦٣٩ المواد المباشرة

  
٨٠٧ 

 ١ ٦٨٢ ١٤٤٤ العمل المباشر
 ١٨٣ ٢٣٩ التكالیف غیر المباشرة

 ٤ ٤٣١ ٣١٠٩  الُمعدةو  مجموع المخزونات المشتراة
 )٢ ٥٨١(  )٢٢١٨(  عات ناقص: تكلفة بیع المطبو 

  (63) )٦٨( ناقص: األعطاب
 ٧٨٧ ٨٢٣ ختاميالرصید ال

  
   

 ٢٠١٠ ٢٠١١ 

 بآالف الدوالرات الكندیة  
 ١٦٦٧ ٤٦٥ ضریبة المبیعات القابلة لالسترداد على صعید المقاطعات

 ٧٣٨ ٢٩٦ سترداد على الصعید الفیدراليضریبة المبیعات القابلة لال
 ٣٢٩ ٧١٦ النفقات المدفوعة مقّدم

 ١٦٣ ٤٢٢ ضریبة الدخل في الوالیات المتحدة القابلة لالسترداد

 ٥٧ ٣٧ ضریبة المبیعات الفرنسیة القابلة لالسترداد

 ٦ - األخرى

 ٢٩٦٠ ١٩٣٦ المجموع
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 ٢٠١٠           ٢٠١١ 
 بآالف الدوالرات الكندیة مطابقة بنود متجر السوق الحرة:

 ٢٣١ ٢٠٠ الرصید االفتتاحي
 ٤٤٣ ٣٧٣ المشتراة المخزونات

 ٦٧٤ ٥٧٣  مجموع المخزونات المشتراة
  یع البنودناقص: تكلفة ب

  
)٤٣٧(  )٤٧٤(  

  المخزونات المعطوبة بسبب الفیضانشطب ناقص: 
  

)٧(  - 

 ٢٠٠ ١٢٩  الختاميالرصید 
 لمخزونات وذلكلتعقب ا یكاواالكمیات المأخوذة من نظم المطبوعات وبنود متجر السوق الحرة والویجري التأكد من  -٥٩

 .اتبالحصر المادي للمخزون
، تم تحدید مخزونات ٢٠١١محددة. وخالل سنة  أعطاب أيباعتبارها صافیة بعد اقتطاع دد قیمة المخزونات وتح -٦٠

ألف من الدوالرات الكندیة وأزیلت من سجالت المخزونات. ویشكل  ٦٨التي تعرضت ألعطاب بقیمة  المطبوعات
وقد تّم التحقق من  .في بیان الكفاءة المالیة رها"الشطب نفقة للفترة وُیدرج في بند "اإلمدادات، والمواد االستهالكیة وغی

ونقلها من سجالت مخزونات  ٢٠١١السوق الحرة التي تعرضت لضرر نتیجة الفیضان الذي حصل سنة سلع متجر 
  .ویعتبر شطب قیمة الموجودات كمستحقات من شركات التأمین .متجر السوق الحرة

  : الممتلكات والمنشآت والمعدات٥-٢المالحظة 
في مونتلایر وكذلك تلك  یكاوحتفظ بها في المقر الرئیسي لالالمتكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات البنود شمل وت -٦١

المحتفظ بها في المكاتب اإلقلیمیة السبعة. وتحقق هذه البنود منافع أو تنطوي على إمكانیات للخدمات بالنسبة 
 .تحدید موقعها المادي واستخدامها وتصریفهاللمنظمة التي تمارس المراقبة الكاملة على اكتسابها و 

وحسبما هو مسموح به في االعتماد األولي للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، ُتطبق  ١وكما جاء في المالحظة  -٦٢
األحكام االنتقالیة على التدوین األولي للممتلكات والمنشآت والمعدات. وهكذا، فإن الجدول التالي یقدم الممتلكات 

معاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع والتي تم رسملتها في الحسابات وفقا لل ١/١/٢٠١٠ نشآت والمعدات المكتسبة فيوالم
 .مالعا

  
                            

  االفتتاحي الرصید
 ١/١/٢٠١١١في 

المقتنیات 
 اإلهالك المتراكم خالل السنة

االرصید الختامي في الر 
٣١/١٢/٢٠١١ 

 بآالف الدوالرات الكندیة                     
 ٧٠ ٧ ٥٢ ٢٥ األثاث والتركیبات

 ١٩٤٢ ٣٨٥ ١٩٠١ ٤٢٦ معدات تكنولوجیا المعلومات
 ٢٥٩ ٣٤ ١٨١ ١١٢ المعدات المكتبیة
 ١٨٢ ٥٢ ٩٢ ١٤٢ المركبات اآللیة

  ٥١٠   ٥٣ ٤٨٨ ٧٥  تحسین العقارات المستأجرة
 ٨٣ ٨ ٩١ -  اآلالت
 ٣٠٤٦ ٥٣٩ ٢٨٠٥ ٧٨٠ المجموع

  المتراكمقبل االهالك  ١
 حدوث أي أعطاب في الممتلكات والمنشآت والمعدات. ٢٠١١تشهد سنة لم  -٦٣
، كانت الممتلكات المعمرة التي تشمل االثاث، والمركبات، وأجهزة الكمبیوتر وغیرها من ١/١/٢٠١٠وقبل تاریخ  -٦٤

من المعاییر المحاسبیة لمنظومة األمم  ٤٣قرة المعدات تقید في النفقات في السنة التي ُطلبت هذه البنود، وفقا للف
المتحدة. ولم یجري رسملة هذه االصول وغیرها من الممتكالت والمنشآت والمعدات، بموجب عقود اإلیجار المالیة، 

) حسبما هو ٢٠١٢ - ٢٠١٥خالل الفترة االنتقالیة (وسترد في بیان الوضع المالي  ١/١/٢٠١٠المكتسبة قبل تاریخ 
 .٦. وترد االلتزامات المتعلقة بعقود اإلیجار في المالحظة ١٧عیار المحاسبي وراد في الم
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وتملكه مؤسسة تابعة للقطاع الخاص.  ١٩٩٥في عام  La maison de l’OACIمبنى المقر الرئیسي وقد أنشئ  -٦٥
، یكاوا واال. وبموجب اتفاق تكمیلي بین حكومة كند٢٠١٦غایة  إلىسنة،  ٢٠وتستأجر حكومة كندا هذا العقار لمدة 

حكومة كندا.  إلىفي المائة من تكالیف اإلیجار والتشغیل  ٢٥تستخدم هذا العقار بالكامل، وتسدد  یكاوفإن اال
في المائة من الضرائب العقاریة  ١٠٠في المائة من تكالیف اإلیجار والتشغیل، ونسبة  ٧٥وتتحمل حكومة كندا نسبة 

  ٢٥، أن تحول نسبة یكاوار بسعر موات ویجب علیها، في حالة قبول االویمكنها شراء المبنى عند نهایة عقد اإلیج
في المائة من تكلفة خیار الشراء. وٕاذا لم تمارس  ٢٥ستسدد نسبة  یكاوفي المائة من الملكیة على أساس أن اال

. ویقتضي هذا أن تطلب منها ممارسة الخیار بالنیابة عنها وتحویل ملكیة المبنى یكاوحكومة كندا الخیار، یحق لال
في المائة من تكلفة خیار الشراء وأي تكالیف ذات صلة بالمعاملة نفسها وأن  ١٠٠نسبة  یكاوالسیناریو أن تسدد اال

ملیون من الدوالرات  ١١٦) سنة على األقل. وتقدر تكلفة هذا العقار بمبلغ ٢٠تستخدم المبنى خالل فترة عشرین (
ملیون من الدوالرات الكندیة. وحسبما هو  ٢٣,٤٥  ٢٠١٦ممارسته في سنة الكندیة ویبلغ خیار الشراء الذي یممن 

في النفقات  یكاومسموح به في المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، تُقید نسبة تكالیف اإلیجار التي تتحملها اال
 .١- ٣حو المبین في المالحظة وتمثل النسبة التي تمولها حكومة كندا االشتراكات المتعلقة بالخدمات العینیة على الن

ألف من  ١١٤٥عقار مكتب أوروبا وشمال األطلسي في باریس بتكلفة أصلیة قدرها  من ٪٤٧ أیضا یكاووتمتلك اال -٦٦
عقد إیجار مالي إسمي، یمثل في المائة من العقار فیخضع ل ٥٣الدوالرات الكندیة أما المبلغ المتبقي بنسبة 

، سیجري ٦٣ ة. وكما جاء في الفقر ١- ٣ینیة على النحو المبین في المالحظة كات المتعلقة بالخدمات العار االشت
). وتخضع المباني األخرى ٢٠١٥- ٢٠١٢خالل الفترة االنتقالیة ( ١/١/٢٠١٠رسملة االصول المحققة قبل تاریخ 

 لعقود إیجار تشغیلیة أو عقود إیجار إسمیة.  یكاوالتابعة لال
ت غیر المرسملة بالتكلفة مطروحا منها االستهالك المتراكم كما لو انخفضت وُتسجل الممتلكات والمنشآت والمعدا -٦٧

ویقدم الجدول التالي الممتلكات والمنشآت والمعدات بما في ذلك عقود اإلیجار المالیة  ها.قیمتها منذ تاریخ اكتساب
م االنتقالیة للمعاییر تطبق األحكا یكاو، غیر المرسملة في الحسابات، مادامت اال١/١/٢٠١٠المحققة قبل تاریخ 

  .١المحاسبیة الدولیة للقطاع العام على النحو المبین أعاله وفي المالحظة 

بموجب التزامات عقود اإلیجار المالیة فیما  ٢٠١٤سنة  إلى ٢٠١٢سنة  المقبلة منوتبلغ المدفوعات السنویة الدنیا  -٦٨
ألف  ٢٤٣مقابل مبلغ أدنى إجمالي قدره على التوالي  من الدوالرات الكندیةألف  ٣٣و ١٠٢و ١٠٨المعدات یخص 

تزام المتعلق برأس لفیما یخص اال من الدوالرات الكندیةالف  ١٦ة بمبلغ د، مطروحا منه الفائمن الدوالرات الكندیة
في  یكاوت بموجب عقد إیجار المقر الرئیسي لال. وترد االلتزامامن الدوالرات الكندیةألف  ٢٢٧المال بمبلغ 

 .٦  المالحظة

 المادیة: األصول غیر ٦-٢المالحظة 
 .١/١/٢٠١٠منذ  یظهر الجدول التالي االصول غیر المادیة المدونة قي الحسابات -٦٩

في  الرصید االفتتاحي 
الرصید االفتتاحي في  اإلهالك المتراكم ١/١/٢٠١١

٣١/١٢/٢٠١١ 
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 -  ١ ١٤٥  ١ ١٤٥ المباني
 ٣٥ ٥٩ ٩٤ األثاث والتركیبات

 ٩٨ ٢٠٤٢ ٢ ٥٠٠ ا المعلومات والمعدات المكتبیةتكنولوجی
 ٩٠ ٤٠٣ ٤٩٣ المركبات اآللیة

 ٢٤٥ ٢١٦ ٤٦١  المعدات بموجب عقود اإلیجار المالیة
 ٤٦٨ ٤ ٢٢٥  ٤ ٦٩٣ المجموع
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 في الختامي الرصید
 المتراكم االستهالك 31/12/2011

 خالل المقتنیات

 السنة
  في االفتتاحي الرصید

 1/1/2011١  
   الكندیة الدوالرات بآالف

 المشتراة البرمجیات  101 838 127 812
      

 الصنع قید برمجیات  - 146 - 146
      

 المجموع  101 984 127 958

  المتراكم  قبل االستهالك ١ 
ملموسة ألي  وبعد استعراض األصول غیر المادیة لتحدید أي أعطاب في القیمة، تبین أنه لم تتعرض أي أصول غیر -٧٠

 .أعطاب خالل السنة
  المالیة  األدوات :٧-٢المالحظة 

  المالیةصول والخصوم األ  ١- ٧-٢
بوصفها قروضا  یكاو. وتصنف األصول المالیة لال١المالیة في المالحظة  األدواتوترد السیاسات المحاسبیة بشأن  -٧١

 مما یلي:دیسمبر  ٣١االرصدة في وتتكون  أصول مالیة قابلة للبیع) أومشتقة ومستحقات (ال توجد أي استثمارات 

 
٢٠١٠ ٢٠١١ 

  
 بآالف الدوالرات الكندیة

 التشكیلة:
 ٦ ٦٩٣ ٥ ٧٦١ االشتراكات المقررة مستحقة القبض (الجاریة)  

 ٣ ٨٦٣ ٥ ٥٨١ االشتراكات المقررة مستحقة القبض (غیر الجاریة)
 ١٢ ٥٧٩ ١١ ٠٥٣ المستحقات والسلف (الجاریة)

 ٥٢١ ٤٩٦ السلف (غیر الجاریة)المستحقات و 
 ٢ ٩٦٠ ١٩٣٦ األصول األخرى

 ٢٦ ٦١٦ ٢٤ ٨٢٧ مجموع األصول المالیة

  المالیة المحددة بالتكلفة المستهلكة. األدواتتتمثل جمیع الخصوم المالیة المادیة في 
 .لمخاطر مالیة ترد بإیجاز في الفقرات التالیة یكاووتتعرض اال -٧٢
 المخاطر االئتمانیة  ٢- ٧-٢

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

دنى من خالل الحد األ إلىیجرى تخفیض مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة المتصلة بالنقدیة ومعادالت النقدیة  -٧٤
التأكد من إیداع هذه األصول المالیة في أموال أسواق نقدیة مشبعة بالسیولة ومتنوعة لدى المؤسسات المالیة الرئیسیة 

 .   من قبل وكاالت التقییم االئتماني و/أو لدى نظراء آخرین یتمتعون باألهلیة االئتمانیة التي تحظى بدرجات عالیة
في المقام األول الحسابات المستحقة من الدول ذات السیادة. وترد تفاصیل االشتراكات وتشمل االشتراكات المستحقة  -٧٥

، ُتسجل االشتراكات طویلة األجل بالتكلفة ٢- ٢و  ١. وكما جاء في المالحظتین ٢-٢المستحقة في المالحظة 
دة، فإن سعر الفائدة المستخدم المخصومة باستخدام طریقة الفائدة الفعالة. ومادامت هذه المبالغ المستحقة ال تحمل فائ

  الحتساب التكلفة المخصومة هو السعر المعمول به في السندات الحكومیة الكندیة طویلة األجل.
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 الفائدة أسعارمخاطر   ٣- ٧-٢
، یرد متوسط أسعار الفائدة وأجل ٢٠١١سنة معرض لمخاطر أسعار الفائدة بواسطة الودائع ألجل. وبالنسبة ل یكاواال -٧٦

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

في المائة) وبالدوالر  ٧النقدیة، ومعادالت النقدیة واالستثمارات مقومة بالدوالر الكندي ( كانت، ٣١/١٢/٢٠١١في  -٧٧
في  ١٢ن عملتي األساس التي تستخدمها المنظمة (عملتا األساس بنسبة في المائة) اللتین تشكال ٨٧األمریكي (

). أما الموجدوات بغیر الدوالر الكندي أو ٣١/١٢/٢٠١٠في المائة بالدوالر األمریكي في  المائة بالدوالر الكندي و 
في المائة من  ٤٣ذلك، تُقوم نسبة  إلىاألمریكي فهدفها األول یتمثل في دعم األنشطة التشغیلیة. باإلضافة 

 كانت( )في المائة ٥٧( الدوالر األمریكيو  في المائة) ٤٣( االشتراكات المستحقة بعملتي االساس وهما الدوالر الكندي
 .)٣١/١٢/٢٠١٠ المائة بالدوالر األمریكي فيفي  ٦٨و في المائة بالدوالر الكندي ٣٢بنسبة 

تطبیق  إلىالحد األدنى، انتقلت المنظمة  إلىتقلبات ل، ولقلیص تعرض الدوالر األمركي ل٢٠١٠واعتبارا من سنة  -٧٨
نظام العملتین حیث ُیحدد جزء من أنصبة الدول األعضاء بالدوالر األمریكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي على 

عقود عملتین. ومع اعتماد نظام العملتین، تعتقد اإلدارة أنه ال یوجد ما یدعو إلبرام من الأساس االحتیاجات المتوخاة 
 الصرف اآلجلة لشراء الدوالر األمریكي. 

وفي أحیان كثیرة یجري تقویم أوامر الشراء المتعلقة بمشاریع التعاون الفني بعمالت غیر الدوالر األمریكي أو الدوالر  -٧٩
الحد من مخاطر تقلبات العملة، اعُتمدت سیاسات للتحّوط، حیث ُتشترى األموال بالعملة التي  إلىالكندي. وسعیا 

الُتزم بها وقت إصدار أوامر الشراء، وذلك في الحاالت التي یمكن أن تخلف فیها تقلبات العملة آثارا مادیة على 
الوضع المالي للمشروع. ویعتبر المكسب أو الخسارة في سعر الصرف معادال للفرق بین سعر الصرف المعمول به 

 وال.في األمم المتحدة والسعر المتوقع في تاریخ شراء تلك األم
 مخاطر السیولة  ٥- ٧-٢

مالیین من الدوالرات الكندیة بغرض تقدیم السلف عند  ٦أنشأت الجمعیة العمومیة صندوق راس المال العامل بمبلغ  -٨٠
حین تسلم االشتراكات من الدول المتعاقدة  إلىالصندوق العام لتمویل االعتمادات المدرجة في المیزانیة  إلىالضرورة 

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

 : المقبوضات المسبقة٨-٢المالحظة 
 تشمل المقبوضات المسبقة ما یلي: -٨١

 ٢٠١٠       ٢٠١١ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ١٥٦ ٧٦٩ ١٤٤ ٩٤١ تبرعات المقدمة لمشاریع التعاون الفنيال
 ١ ٧٨٤ ٥٤٩ االشتراكات المقررة

 ٤ ٨٠٣ ٣ ٩٠١ السلف األخرى
 ١٦٣ ٣٥٦ ١٤٩ ٣٩١ المجموع

اإلیرادات  تسجلوتشمل المقبوضات المسبقة التبرعات لمشاریع التعاون الفني التي من أجلها ورد التمویل مسبقا. وال  -٨٢
 یكاووفقا لشروط االتفاقات الموقع علیها بین اال یكاوالبضائع أو تقدیم الخدمات من جانب االإال عند تسلیم 

  .المساهمین إلىوالمساهمین. ویشمل هذا االلتزام أیضا أي رصید لالشتراكات المستخدمة التي ینبغي تحویلها 
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 .رتبط بهاوتمثل االشتراكات المقررة المدفوعات المتلقاة من الدول قبل السنة التي ت -٨٣
ألف من  ١٠١٩(فرنسا)، ومبلغ من دولة عضوألف من الدوالرات الكندیة  ٩٥٧سلفة  بقیمة وتشمل السلف األخرى  -٨٤

 ٥٧٦الف من الدوالرات الكندیة من شركة تابعة للقطاع الخاص و  ٧١٦و مبلغ الدوالرات الكندیة من مبیعات النشر 
 وغیرها من السلف.اطات صندوق دلیل المفاتیح العامة نشالدول األعضاء لالف من الدوالرات الكندیة من 

 خصوم المتراكمةحسابات مستحقة الدفع وال: ال٩-٢المالحظة 
 :مما یلي الخصوم المتراكمةتتكون الحسابات مستحقة الدفع و  -٨٥

 ٢٠١٠ ٢٠١١ 
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ١٦ ٩٢٣ ١١ ٠٢١ مدفوعات اإلمدادات
 ٥ ٣٦٦ ٨ ٣٣٣ اتالمستحقات وغیرها من المدفوع

 ٢٢ ٢٨٩ ١٩ ٣٥٤ المجموع

أما ت بشأنها فواتیر. دالموردین بالمبالغ المستحقة للبضائع والخدمات التي ور  إلىوترتبط الحسابات مستحقة الدفع  -٨٦
خالل الفترة والتي لم ترد  یكاولالالمستحقات فهي خصوم عن البضائع التي تم استالمها والخدمات التي تم تقدیمها 

 .واتیرعنها ف
وتتضمن   .الدولیونقساط المدرسیة التي یدفعها الموظفون تسدد االمم المتحدة قسمًا من األ في ظل شروط معینة،و  -٨٧

تحقة الدفع تكالیف المدرسیة المسالمن الدوالرات الكندیة عن ألف  ٢١٨قیمته المستحقات وغیرها من المدفوعات مبلغًا 
 بها في نهایة السنة. الموظفین والتي لم یتم بعد المطالبة إلى

لمشتركون . ویتقاسم االصحیة الرعایةوظفي المنظمة والمتقاعدین االشتراك في الخطة الشاملة الستحقاقات یمكن لمو  -٨٨
للقیام مین أتعاقدت المنظمة مع شركة تو  .٢٠١١عموًال بها بدءًا من نیسان قد اصبح مكلفة الخطة. ول یكاوواال

، تّم التعاقد مع السنوات الماضیة في مین خدمة الزبائن بموجب الخطةأوتطالبات لمعالجة المالالزمة  باإلجراءات
قبل . وخالل فترة االنتقال اخرى حافظت هي ایضًا على االحتیاطات الالزمة لدفع التكالیف الالحقة مینأشركة ت

، تّم اضافة مبلغ ٣١/١٢/٢٠١١. وفي ادارة االحتیاط كاجراء مؤقت یكاو، استلمت االةالجدید الشركةع لتعاقد ما
المطالبات في االستحقاقات والحسابات المستحقة الدفع لتغطیة كل  إلىملیون من الدوالرات الكندیة  ١,٣صافي بقیمة 

لغ المسجلة في االمب كما أنافضل التقدیرات االداریة،  خ بموجب الخطتین السابقة والجدیدة وعلى اساسذلك التاری
، فتح حساب احتیاطي وفقًا للنتائج الفعلیة ومن المتوقع .تیة بموجب الخططأوم المتالحسابات كافیة لتغطیة الخص

 .مینیةأللخطط ووفقًا لمراجعة تستخدم بیانات متعلقة بالمعلومات االكتواریة والت
بعض الخدمات السكرتاریة للجنة األوروبیة للطیران المدني. ویرد صافي الحسابات مستحقة الدفع  یكاووتقدم اال -٨٩

المستحقات وغیرها من المبالغ لنسبة لجمیع المعامالت التي جرت بالنیابة عن هذه اللجنة خالل السنة في با
 وقد تّم تلخیص تحركات هذا الحساب كالتالي: .تحقةالمس

 ٢٠١٠ ٢٠١١ 
 بآالف الدوالرات الكندیة 

  ٣ ٧٣٧  ١ ٩٦٦  ینایر ١الرصید االفتتاحي في 
  ٨ ٥٠١  ٣ ٤٠٣  المقبوضات خالل السنة

  ١٢ ٢٣٨  ٥ ٣٦٩  المجموع الفرعي
 ١٠ ٢٧٢ ٣ ٠٠٢ المدفوعات خالل السنة ناقص

 ١ ٩٦٦ ٢ ٣٦٧ دیسمبر ٣١الرصید الختامي في 
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 : استحقاقات١٠-٢المالحظة 
تشمل التزامات استحقاقات الموظفین استحقاقات التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات نهایة الخدمة فیما  -٩٠

 .وغیرها من الحسابات قصیرة األجل الوطن إلىالعودة جازة السنویة، واالستحقاقات المدفوعة المتعلقة بیتعلق باإل

 ٢٠١٠ ٢٠١١  
 بآالف الدوالرات الكندیة 

   :التشكیلة
 ٤ ٦١٢ ٤ ٠٦٠ الجاریة

 ٧٦ ٩٠٠ ٧٨ ٨١٧ غیر الجاریة
 المجموع

  
٨١ ٥١٢ ٨٢ ٨٧٧ 

 الموظفین إثبات صحة التزامات استحقاقات  ١-١٠-٢
على أساس بیانات شخصیة  یكاوأو تقوم باحتسابها اال متخصصون یقوم بتحدید التزامات استحقاقات الموظفین اكتواریون -٩١

 .والتجربة السابقة للمدفوعات

 تقییمات استحقاقات بعد نهایة الخدمة وما بعد الخدمة  ٢-١٠-٢
استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة ، و الوطن إلىالعودة السنویة و  یقوم بتحدید استحقاقات انتخاء الخدمة، واستحقاقات اإلجازة -٩٢

لمكاتب اإلقلیمیة اكتواریون استشاریون مستقلون. وتتحد هذه االستحقاقات المتعلقة بالموظفین بالنسبة لموظفي المقر الرئیسي وا
 .یكاواالالذین یخضعون للنظام اإلداریلموظفي 

وین المكاسب أو الخسائر االكتواریة لالستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة ، یمكن تد٢٥وبموجب المعیار المحاسبي  -٩٣
بمرور الوقت باتباع نهج االحتیاطیات. وفي إطار نهج االحتیاطیات، ترد المكاسب/الخسائر االكتواریة تحت صافي 

مكاسب/الخسائر بوصفها إیرادات أو نفقات كي یتسنى النظر في اإلمكانیة المعقولة لمراجعة ال تسجلاألصول وال 
 إلىالعودة مثل االجازة السنویة ومستحقات  بمرور الوقت. وبالنسبة لالستحققات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة

 المكاسب والخسائر االكتواریة بطریقة مباشرة وترد في بیان األداء المالي. تسجل، الوطن
الوطن واإلجازة السنویة لموظفي مشاریع  إلىللعودة وتشمل االستحقاقات األخرى للموظفین االستحقاقات التقدیریة  -٩٤

التعاون 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

 :٢٠١١خصوم استحقاقات الموظفین خالل سنة وفیما یلي حركة  -٩٥
   

الرصید االفتتاحي    
  ١/١/٢٠١١في 

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

الرصید النهائي في 
٣١/١٢/٢٠١١ 

 بآالف الدوالرات الكندیة  
خطـــــة مـــــا بعـــــد التقاعـــــد (التـــــأمین الصـــــحي بعـــــد انتهـــــاء 

 الخدمة)
٦٢ ٧٤٤ )٧ ٠٩١( ٥ ١٢٧ )١ ١٢٩( ٦٥ ٨٣٧ 

 ٧ ٩٥٩ ٢ ٨٢٠ ٦٧٩ )٨١٦(  ٥ ٢٧٦ اإلجازة السنویة –انتهاء الخدمة 

 ١٠ ٨٥٣  ١ ٦٩٦ ٩٨٣ )٦٦٢( ٨ ٨٣٦ الوطن إلىالعودة –استحقاقات انتهاء الخدمة 

 ١ ٣٢١ - ١ ٢٦٧  )١ ٥٠٩( ١ ٥٦٣ باقي استحقاقات الموظفین بالنسبة للخبراء الدولیین

 ٨٢ ٨٧٧ ) ٢ ٥٧٥( ٨ ٠٥٦ ٤ ١١٦ ٨١ ٥١٢ الموظفینمجموع التزامات استحقاقات 
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للتأمین الصحي بعد انتهاء (النقصان) الزیادة وتظهر االستخدام المدفوعات التي جرت خالل السنة.  یمثل عمود -٩٦
وباستحقاقات الموظفین االخرى التابعة  الوطن إلىالعودة باستحقاقات  باالجازة السنویة و المتعلقةوتلك الخدمة 

 :كالتالي اء الدولیینللخبر 
  ٢٠١٠مجموع   ٢٠١١مجموع   تكالیف الفوائد  التكالیف الجاریة للخدمات  
  بآالف الدوالرات الكندیة  

استحقاقات التأمین بعد 
  انتهاء الخدمة

٤ ٧٨٨  ٥ ١٢٧  ٢ ٣٨١  ٢ ٧٤٦  

  ٥٦٠  ٦٧٩  ١٨٨  ٤٩١  االجازة السنویة
  ٩٩٩  ٩٨٣  ٣٢١  ٦٦٢  الوطن إلىالعودة مستحقات 
  ٥٣٣  ١ ٢٦٧  -  ١ ٢٦٧  الموظفین االخرى استحقاقات

  ٦ ٨٨٠  ٨ ٠٥٦  ٢ ٨٩٠  ٥ ١٦٦  المجموع

  بغیة المقارنة جاءت المكاسب والخسائر االكتواریة كالتالي:
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  بآالف الدوالرات الكندیة  

  ٥ ٨٨١  ٧ ٠٩١  استحقاقات التأمین بعد انتهاء الخدمة
  ٦٦٥  ٢ ٨٢٠  االجازة السنویة

  )١٧(  ١ ٦٩٦  الوطن ىإلالعودة مستحقات 
  ٦ ٥٢٩  )٢ ٥٧٥(  المجموع

  
 إلىباالضافة  الوطن إلىالعودة تبلغ القیمة االجمالیة للخسائر االكتواریة الناتجة عن االجازة السنویة واستحقاقات  -٩٧

من لف أ ١١, ٣٠٥تكالیف الخدمات الجاریة وتكلفة الفائدة التي تشمل استحقاقات التأمین بعد انتهاء الخدمة 
  .الصندوق المتجددبند ) وتندرج في ٢٠١٠الف من الدوالرات الكندیة في سنة  ٦ ٩٩٥( ٢٠١١في  ةالرات الكندیالدو 

 فرضیة االتجاهاتفي  مئویةالزیادة (النقصان) في نقطة أثر  ٣-١٠-٢
انات في فرضیة االتجاهات في البی مئویةتنص المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام على اإلبالغ عن نقطة  -٩٨

 المالیة:
  ألف من الدوالرات الكندیة. ٩٤٤ناقص نقطة مئویة واحدة: نقصان بمبلغ  تكلفة الخدمات الجاریة

 ألف من الدوالرات الكندیة ٢٣٠نقطة مئویة واحدة: زیادة بمبلغ  زائد
  دیة.ألف من الدوالرات الكن ٩ ٦١٦ناقص نقطة مئویة واحدة: نقصان بمبلغ  التزام االستحقاقات المتجمعة

 ألف من الدوالرات الكندیة . ١٢ ٦٣٨ زائد نقطة مئویة واحدة: زیادة بمبلغ 

 االكتواریة سالیباالفتراضات واأل  ٤-١٠-٢
في كل سنة باستعراض واختیار االفتراضات واألسالیب التي سیستخدمها الخبراء االكتواریون في تقییم  یكاوتقوم اال -٩٩

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

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

  .٣١/١٢/٢٠١١في  یكاواصة باالالخ استحقاقات الموظفین المتعلقة بانتهاء الخدمة
المتعلقة باستحقاقات الموظفین. وفي بعض  معدل السندات الحكومیة الكندیة لخفض الخصوم یكاووتستخدم اال - ١٠٠

الوالیات القضائیة، ال یوجد سوق شدید النشاط بالنسبة للسندات الحكومیة أو أن السندات الحكومیة تشكل خطورة 
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 أكثرمن سندات الشركات ذات الجودة اعالیة. وفي هذه الحاالت، یكون استخدام معدل سند الشركات  أكثر
في هذه  یكاوالخالي من المخاطر. وقد نظر الخبراء االكتواریون التابعون لال  لمعدل مالءمة، ألنه أقرب من ا

مالءمة مقارنة بمعدل سند  أكثرمعدل السند الحكومي    یعتبر استخدام یكاوالمسألة وتبین أنه في حالة اال
ق شدید النشاط فیما ونظرا لوجود سو  ٢٥من المعیار المحاسبي  ٩٤الشركات وذلك لالسباب الواردة في الفقرة 

عن استخدام معدل السندات الحكومیة لخفض  یكاویخص السندات الحكومیة في كندا. وبناء علیه، لم تتوقف اال
 .الخصوم
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  االفتراضات المستخدمة في إطار خطة التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة

 التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة:  الطریقة االكتواریة

ي التقییم الذي جرى في في المائة ف ٣,٥في المائة من المحاسبة والتمویل ( ٢,٥ سعر الخصم
٣١/١٢/٢٠١٠.( 

التكالیف الطبیة والمتعلقة  تمعدالت اتجاها
 بطب األسنان

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

 ال تنطبق ألنه یجري تناول الخطط على أنها غیر ممولة. العائدات المتوقعة لألصول

بالنسبة للتقییم  ١,٠٠من الدوالرات الكندیة ( ١,٠٢٤دوالر أمریكي مقابل  ١,٠٠ سعر الصرف المستخدم
 السابق).

تكالیف المطالبات الطبیة والمتعلقة بطب 
 األسنان

ألف من الدوالرات  ٩ ٤٥٦تبلغ  ٦٠الیف السنویة للشخص الواحد في سن متوسط التك
 بالنسبة لتكالیف األدویة)  ٢٠١٠الف من الدوالرات الكندیة في سنة  ٩ ٧١٧( الكندیة 

  طب االسنان  و
 لتكالیف الصحیة األخرى.ا و

تغیر التكالیف الطبیة وتكالیف طب األسنان 
 حسب السن

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

فما فوق. أما الرعایة الصحیة خارج كندا فمن  ٨٥في المائة في سن   ٠,٧٥  إلى ٥٩
وق. فیما یخص الرعایة فما ف ٩٠في المائة في سن  ٠ إلى ٤٠في المائة في سن  ٢,٧

 ٦٥في المائة في السنة. خفض تكالیف األدویة في سن  ٠,٥الصحیة لألسنان ناقص 
في المائة في مقاطعة  ٧٨بالنسبة لألشخاص الذین تشملهم خطة عامة في كندا، 

)  ٢٠١٠سنة  في المائة في ٦٥ في المائة( ٧٨) و٢٠١٠ي في المائة ف  ٥٠( كیبیك
 المقاطعات األخرى. في

 مدرجة في سنویة للشخص الواحد. التكالیف اإلداریة السنویة
 .  في المائة وفقًا لالجیال ٩٤غایة  إلى جدول معدل الوفیات

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

عاما؛ وبالنسبة  ٦٠هم عند بلوغ ١/١/١٩٩٠بالنسبة للموظفین الذین عینوا قبل  سن التقاعد
 عاما. ٦٢للموظفین الذین عینوا في ذلك التاریخ أو بعده عند بلوغ 

. ُیفترض أن تكون الزوجات أصغر ) ٢٠١٠في المائة في سنة  ٧٠( في المائة ٦٠ تغطیة الُمـعالین عند التقاعد
 سنا من أزواجهن بخمس سنوات. دون األطفال في األسرة الواحدة في سن التقاعد.

 :الوطن إلىالعودة االفتراضات المستخدمة في استحقاقات اإلجازة السنویة و 

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

 .م السابق)في المائة في التقیی ٣,٥٠في المائة في السنة ( ٢,٥٠ معدل الخصم

 .في المائة سنویاً  ٣,٢٥ زیادة الرواتب

صافي االستحقاق في رصید اإلجازة 
 السنویة

، أكثرسنة من الخدمة و  ٣٥یوم للسنوات البالغة  ٠إلىأیام خالل السنة األولى  ٨ن م
 یوما كحد أقصى. ٩٠ إلى

 في المائة. ١٠ نهایة الخدمة بسبب المغادرة الطوعیة

 في المائة للسنة. ٣,٢٥ألف من الدوالرات الكندیة للموظف مع زیادة سنویة بنسبة  ١٥ الوطن إلىالعودة إزالة اآلثار على 

 في المائة للسنة. ٣,٢٥ألف من الدوالرات الكندیة للموظف مع زیادة سنویة بنسبة  ٦,٨ تكالیف السفر



III - 25 

 

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة  ٥-١٠-٢
، الذي أنشأته الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدةمنظمة عضو مشارك في  كاویاال - ١٠١

الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة لتقدیم استحقاقات التقاعد والوفاة واإلصابة باإلعاقة وما یتصل بذلك من 
عدیدین. وعلى النحو الوارد  عمل استحقاقات. وصندوق المعاشات هو خطة استحقاقات محددة وممولة من أرباب

في المادة الثالثة (ب) من لوائح الصندوق، تُفتح العضویة في الصندوق في وجه الوكاالت المتخصصة وأي منظمة 
غیر حكومیة دولیة تشارك في النظام المشترك للرواتب، والمخصصات وغیروها من شروط الخدمة لألمم المتحدة 

 والوكاالت المتخصصة.

االكتواریة المعتمدة لدى الصندوق المشترك للمعاشات التعاقدیة لموظفي األمم المتحدة هي طریقة حاصل  والطریقة - ١٠٢
المجموعة المفتوحة لتحدید ما إذا كانت األصول التقدیریة الراهنة والمستقبلیة للصندوق ستكفي لالستجابة للخصوم 

ن االفتراضات فیما یتعلق بالتطورات االقتصادیة التقدیریة الراهنة والمستقبلیة، باستخدام مجموعات متنوعة م
والدیمغرافیة المستقبلیة. وتجري الدراسة االكتواریة مرة في كل ثالث سنوات على األقل؛ ویفید استعراض للتقریر 

للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة أنه تقییم اكتواري جرى مرة كل  ٢٠٠٩السنوي لسنة 
. ویجري مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات مراجعة سنویة للصندوق ١٩٩٧اعتبارا من أواخر سنة  سنتین

مجلس الصندوق المشترك للمعاشات  إلىالمشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة والتقاریر المقدمة 
حدث تقییم اكتواري وقت إعداد هذه وكان أالتقاعدیة لموظفي األمم المتحدة بشأن المراجعة مرة كل سنتین. 

في المائة من  ٠,٣٨وأفاد أن وجود عجز اكتواري بنسبة  ٣١/١٢/٢٠٠٩الحسابات هو التقییم الذي جرى في 
 إلىویعزى بشكل كبیر  ٣١/١٢/١٩٩٥، وهو العجز األول منذ تاریخ األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي

مجلس راجع ، ٢٠١١، خالل سنة لتقییم االكتوارياالسمیة لدائرة الفي إطار أداء االستثمار في السنوات األخیرة. و 
المعاشات تحلیل االفتراضات واألسالیب االكتواریة التي ینبغي استخدامها في التقییم االكتواري المقبل في 

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

في المائة  ١٤٧في المائة ( ١٤٠تسویة المعاشات التقاعدیة، تبلغ  نسبة التمویل، دون ، كانت٣١/١٢/٢٠٠٩وفي  - ١٠٣
سعر فائدة  إلىار معدل تسویة المعاشات التعاقدیة، وتستند قبل سنتین) بینما نسبة التمویل التي تأخذ في االعتب

في المائة  ٣,٥حقیقي (أي صافي افتراض الفائدة اإلسمیة والمعدل المفترض لتسویة المعاشات التقاعدیة) بنسبة 
 في المائة. ١٠٠فلم تتجاوز نسبة 

جمعیة العامة لألمم حدده التمعدل بها ب ةالصندوق من المساهمة المكلفتجاه  یكاوالمالي لاللتزام االویتألف  - ١٠٤
في المائة للمنظمات األعضاء،  ١٥,٨في المائة للمشاركین و  ٧,٩المتحدة، ویتمثل في الوقت الحالي في نسبة 

مدفوعات العجز االكتواري بموجب القاعدة جانب حصتها من  إلىعلى التوالي، من األجر المعقول المعمول به، 
 ق.من النظام األساسي للصندو  ٢٦

 ، وذلك بعد أن٢٦وال تسدد مدفوعات العجز االكتواري هذه إال في حال تطبیق الجمعیة العامة لألمم المتحدة للمادة  - ١٠٥
 یجبتقدیر للكفایة االكتواریة للصندوق بتاریخ التقییم. و  إلىتقرر وجود حاجة لمدفوعات العجز االكتواري استنادًا 

كل منها خالل فترة الثالث  اشتراكاتبمبلغ یتناسب مع مجموع  على كل منظمة عضو أن تساهم في تغطیة العجز
  هذا التقریر، لم تقرر الجمعیة العامة تطبیق هذا الحكم. إعدادسنوات التي تسبق تاریخ التقییم. وحتى تاریخ 

لیین مخاطر اكتواریة تتعلق بموظفي المنظمات األخرى الحا إلىوتعّرض الخطة التقاعدیة هذه المنظمات المشاركة  - ١٠٦
لمنظمات المشاركة لتخطیط األصول  وأ ،عدم وجود أساس موثوق لتخصیص االلتزام إلىوالسابقین، مما یؤدي 
 امن تحدید حصته اموقع یمكنهجانب المنظمات المشاركة األخرى، في  إلى، یكاووال توجد االاألخرى في الخطة. 

هذه الخطة محاسبیًا  تلمحاسبیة، ولذا فقد حددفي وضع الصندوق وأدائه المالي بقدر كاف من الثقة لألغراض ا
 استحقاقات الموظفین. ،٢٥ المحاسبي ات محددة تمشیًا مع المعیاراشتراككأنها خطة 
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 لصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة، بلغت االشتراكات المدفوعة ل٢٠١١وخالل سنة  - ١٠٧
ملیون من  ١٧,٧) ومن الدوالرات الكندیة ملیون ١٨,٠ما یعادل ملیون من الدوالرات األمریكیة ( ١٨,١مبلغ 

هذه المبالغ  ا. ویتشكل ثلثملیون من الدوالرات الكندیة) ١٨,٣(أي ما یعادل  ٢٠١٠في سنة الدوالرات االمریكیة 
 في االشتراكات. نظمةمن حصة الم

 ترتیبات الضمان االجتماعي للموظفین بموجب عقود الخدمات ٦-١٠-٢
 .االجتماعيالخاضعین لعقود الخدمة على أساس الشروط واألعراف المحلیة التمتع بالضمان  یكاوموظفي االلیحّق  - ١٠٨

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

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

 .میة للموظفینلهم التمتع باالستحقاقات االس

 الخدمات والحكومات مقدمة الحكومات المتعاقدةمستحقات : ١١-٢المالحظة 
بتحصیلها بالنیابة عن الحكومات مقدمة  یكاوتشمل المستحقاقات مبالغ مستحقة من الحكومات المتعاقدة وتقوم اال - ١٠٩

الحكومات المتعاقدة  إلىیلها الخدمات بموجب اتفاق التمویل المشترك بین الدنمارك وآیسلندا، والتي ینبغي تحو 
بالنیابة عن الحكومات  یكاووالحكومات مقدمة الخدمات. ویشمل االلتزام أیضا رسوم االستخدام التي تجمعها اال

 ملیون ١,٤ مال األطلنتي. وبلغت االستحقاقاتمقدمة الخدمات بموجب التمویل المشترك لنظام رصد العلو فوق ش
 .)٣١/١٢/٢٠١٠ملیون من الدوالرات الكندیة في  ١,٥( ٣١/١٢/٢٠١١في من الدوالرات الكندیة 

 : اإلیرادات المرحلة١٢-٢المالحظة 
ألف من الدوالرات  ٣٤٣ألف من الدوالرات الكندیة (مبلغ  ١٦٨اإلیرادات المؤجلة بمبلغ إجمالي قدره  تسجلس - ١١٠

از الجزء األساسي لمشاریع ) بموجب ترتیب تأمین المسؤولیة المهنیة بعد بعد إنج٣١/١٢/٢٠١٠في  الكندیة
 .التعاون الفني ذات الصلة

  )صافي العجز التراكمي: صافي األصول (١٣-٢المالحظة 
هي الفائدة الختامیة األرصدة . العجز التراكمي واحتیاطات المنظمة في آخر السنةیتضمن صول ألصافي اإن  - ١١١

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

 . البیان الثالث
  النشاطات العادیة من:احتیاطات تتألف  - ١١٢

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  بآالف الدوالرات الكندیة  

  ١١ ٤٥١  ١٠ ١٩٥  ) خامسالاالعتمادات المرحلة( البیان 
  )٥ ٨٨١(  ١ ٢١٠  المكاسب والخسائر االكتواریة المتعلقة باستحقاقات التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة

  ٢٣٩  ٢ ٢٥٠  المبالغ المدخرة في صندوق الحوافز
  ٥ ٨٠٩  ١٣ ٦٥٥  المجموع

ت الكندیة كتمویل اضافي لنشاطات ملیون من الدوالرا ٢,٠وتتضمن المبالغ المدخرة في صندوق الحوافز مبلغًا قدره  - ١١٣
 ) ٢٩-٣٦قرار الجمعیة انظر ( ٢٠١٣وسنة  ٢٠١٢البرنامج العادي خالل سنة 

الدوالر الكندي إلبراز  إلىوتتضمن احتیاطیات أنشطة مشاریع التعاون الفني تسویة الترجمة من الدوالر األمریكي  - ١١٤
ألف من  ١١٢( من الدوالرات الكندیة آالف ٧ ید وقدرهعملة اإلبالغ. ویمثل الرصأنشطة مشاریع التعاون الفني في 



III - 27 

 

وبنود  ٣١/١٢/٢٠١٠میزانیة العامة بالسعر المحدد في تسویة الترجمة لبنود ال )٣١/١٢/٢٠١٠الكندیة في  الدوالرات
 .اإلیرادات/النفقات بمتوسط السعر

  : اإلیرادات والنفقات٣حظة الالم
 ةالخدمات العینی –: التبرعات ١-٣المالحظة: 

وبموجب اتفاقات منفصلة بین حكومات كندا، ومصر، وفرنسا، وبیرون والسنغال، وتایلند والمكسیك وبین المنظمة،  - ١١٥
تتعهد هذه الحكومات بتحمل جمیع أو جزء من تكالیف إیجار المباني الواقعة في بلدانها. وتتحمل حكومة كندا الحیز 

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

وفیما یلي القیمة العادلة التقدیریة لالشتراكات العینیة المقدمة لألنشطة العادیة على أساس عقود االیجار أو حسب  - ١١٦
 القیمة السوقیة التقدیریة عندما ال یكون هناك أي عقد لإلیجار:

 ٢٠١٠ ٢٠١١ 

 بآالف الدوالرات الكندیة  
 ٢٠ ٨٨٤ ٢٠ ٠٣٣  كندا

 ١٥٧ ١٤٦ مصر
 ٧١٦ ٧٦٦ فرنسا
 ٤١١ ٢٩٦ بیرو

 ٤٠ ٨٦ السنغال

 ١ ١٣٠ ١٣٠٠ تایلند

 ٢٣ ٣٣٨ ٢٢ ٦٢٧ المجموع

   

 ١٩٢٩یة (مبلغ ألف من الدوالرات الكند ١٩٢٨وتتضمن المساهمة النقدیة المقدمة من كندا الواردة أعاله مبلغا یعادل  - ١١٧
) من حكومة كیبیك لتوفیر المباني في مكتب برج بیل في مونتلایر والمقدم ٢٠١٠ ألف من الدوالرات الكندیة في سنة

 لإلدارة التعاون الفني.

وتقدم خدمات الموظفین والسفر ایضا بالمجان من قبل الدول لألنشطة العادیة. وُتحدد قیمة هذه االشتراكات على  - ١١٨
 بالنسبة للدول المانحة لكل نشطة من األنشطة التالیة: أساس التكالیف

 ٢٠١٠ ٢٠١١ 

 بآالف الدوالرات الكندیة  
 ٩٥٢ ١ ٠٩٢  أمن الطیران

 ١ ١٤٢ ١ ٣١٦ سالمة الطیران

یكو. وُقدرت المساهمة في سنة قدمت حكومة المكسیك مساهمة نقدیة إلیجار المكتب اإلقلیمي في مدینة مكس كما - ١١٩
) وهي متضمنة ٢٠١٠  ألف من الدوالرات الكندیة في سنة ١٠٧لف من الدوالرات الكندیة (مبلغ أ ١٣٣بمبلغ  ٢٠١١

 في اإلیرادات.
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 : اإلیرادات االخرى٢-٣المالحظة 
 :األنشطة األخرى إلدرار اإلیراداتفیما یلي تفاصیل   - ١٢٠

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 بآالف الدوالرات الكندیة   

 ٤ ٨٤٥ ٥ ٠١١  مبیعات المطبوعات وخدمات الطباعة
 ٢ ٤٢٣ ٢ ٠٧٣  خدمات الوفود

 ١ ٢٢٧ ١ ٣٨٠  األحداث والمنتدیات
 ٨٥٤ ٦٥٥ المطبوعات  إتاوات

 ٧٢٦ ٧٩٥  رسوم تراخیص البضائع الخطرة
 ٨٣٩ ٧٥٥  الدوریات

 ٦١٧ ٥٨٠  مبیعات السوق الحرة
 ٤٠٧ ٤٣٦  المواقع على اإلنترنت

 ٤١٣ ٣٩٤ ئیات والشراكات في االحصا اتفاقات التراخیص
 ٤٠٧ ٦٠٥  التدریب/الدورات

 ٤١٥ ٧١٧  األخرى
 ١٣ ١٧٣ ١٣ ٤٠١  المجموع

  :ما یلي اإلیرادات األخرىوتشمل  - ١٢١
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ٤٨٠ ٥٥٦ رسوم الخدمات 

 ٣٩٩ ٣٤٣ رسوم تأمین المسؤولیة المهنیة 

 ٣٣٤ ٤٧ رسوم وكالء األسفار 

 ١ ٣٦٠ ١ ٢٨٣ الفائدة ومكاسب أسعار الصرفإیرادات 

 ٩١١ ٨٩٣ األخرى 

 ٣ ٧٩٨ ٣ ١٢٢ المجموع  

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

ن والخبراء یالخبراء المیدانیفضًال عن المنظمة خالل السنة  التي خصل علیها موظفوجور تتضمن الرواتب األ - ١٢٢
تتضمن مستحقات الموظفین مثل كما التشغیلیة لتنفیذ مشاریع التعاون الفني  المساعدة اتفاقالعاملین في اطار ات
ت واستحقاقات نهایة الخدمة للقیام بمهما كلیفوالتعلیم ومنح الت الوطن إلىالعودة جازة السنویة و إلالتأمین الصحي وا

   .في الصندوق المشترك للمعاشات التعاقدیة یكاوواشتراكات اال
  : االمدادات والمواد االستهالكیة وغیرها: ٢- ٣-٣

واتفاقات الخدمات االداریة وخدمات مشتریات  االئتمانیةذه النفقات المشتریات والخدمات المتعلقة بالصنادیق هتتضمن  - ١٢٣
  .الطیران المدني ومشاریع برنامج االمم المتحدة االنمائي في اطار نشاطات مشاریع التعاون الفني

  ةغیل العامنفقات التش :٣- ٣-٣
نفقات و  ،تكنولوجیا المعلوماتو  ،صیانة وتشغیل المبانيو  ،نفقات التشغیل العامة بشكل رئیسي االیجار تتضمن - ١٢٤

كما تتضمن  .خرىاألتشغیل الونفقات والبرید العادي والبرید السریع  ،القرطاسیة والتجهیزات المكتبیةو الطباعة 
ة بقیم الف من الدوالرات الكندیة واستهالك االصول غیر المادیة ٤٥٧استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات بقیمة 

  .) ٢٠١٠ سنةمن الدوالرات االمریكیة في  آالف ٩الف من الدوالرات الكندیة و ٨١الف من الدوالرات الكندیة ( ١١٨



III - 29 

 

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

  .المطار

المیزانیة والحسابات الفعلیة حسابات : بیان المقارنة بین٤المالحظة   

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

صندوق العام لمیزانیة و لنشاطات ال المیزانیة والحسابات الفعلیة حسب الهدف االستراتیجي واستراتیجیة دعم التنفیذ
بصندوق تكالیف الخدمات  رللبرنامج العادي. وترتبط المیزانیة المعتمدة األخرى التي یمكن أن یطلع علیها الجمهو 

 .اریة والتشغیلیة لبرنامج التعاوناإلد

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

 .وقت الحق المیزانیات أو بواسطة ممارسة السلطة المفوضةللمجلس أن یعدل في 

حسبما هو منصوص علیه في المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، ترد أدناه مطابقة بین الحسابات الفعلیة على  - ١٢٨
ات الفعلیة في اساس مقارن في بیان المقارنة بین حسابات المیزانیة والحسابات الفعلیة (البیان المالي الخامس) والحساب

  .٣١/١٢/٢٠١١ع) للفترة المنتهیة في بیان التدفقات النقدیة (البیان المالي الراب
 المجموع التمویل االستثمار التشغیل 
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 )٩٠ ٤٧١( - - )٩٠ ٤٧( المبلغ الفعلي على أساس المقارنة (البیان المالي الخامس)
 ١ ٠٥٥ - - ١ ٠٥٥ سعر الصرف–الفروق األساسیة 

 ٨٢ ٤٩٣ - ٨٦ ٨٢ ٤٠٧ فروق العرض
 )١٠ ٥٩٩( ١٤٤ )٣ ١٧٨( )٧ ٥٦٥( فروق الكیانات

الحســابات الفعلیـــة فـــي بیـــان التـــدفق النقـــدي (البیـــان المـــالي 
 الرابع)

)١٧ ٥٢٢( ١٤٤ )٣ ٠٩٢( )١٤ ٥٧٤( 

ساس المحاسبي المستخدم إلعداد وتطرأ الفروق األساسیة عندما تعد المیزانیة المعتمدة على أساس مختلف عن األ - ١٢٩
، قد یطرأ فرق ملحوظ عندما یختلف سعر الصرف المستخدم إلعداد المیزانیة یكاوالبیانات المالیة. وفي حالة اال

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

المعمول الصرف بسعر علیها لمیزانیة البرنامج العادي والنفقات الموازیة التي یتحملها الصندوق العام للبرنامج العادي 
 .یةوسعر الصرف المستخدم في المیزان في األمم المتحدةبه 

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

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

  المقارنة بین حسابات المیزانیة والحسابات الفعلیة التي تمثل النفقات الفعلیة المسموح بها بواسطة االعتمادات. 
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 المالیة عنه. بیاناتوق الكیانات عندما تـُسقط المیزانیة برامج أو كیانات تشكل جزءًا من الكیان الذي تـُعّد الوتطرأ فر  - ١٣٢
وتمثل فروق الكیانات التدفقات النقدیة لتلك الصنادیق التي ُأبلغ عنها في البیانات المالیة، وتشكل جزءا من أنشطة 

. وتتعلق ة، غیر أنها ُتستبعد من عملیة إعداد میزانیة البرامج العادي، وتمول من الموارد من خارج المیزانییكاواال
 باألنشطة العادیة األخرى وأنشطة مشاریع التعاون الفني.

وفیما یخص صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة، ال تمثل األرقام الواردة في المیزانیة سوى تقدیرات المیزانیة  - ١٣٣
دیرات المیزانیة اإلرشادیة فیما یخص صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة بالمبلغ اإلرشادیة. ویقارن مجموع تق

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

  اتالقطاع بالغ عن: اإل٥ المالحظة
 : بیان الوضع المالي واألداء المالي حسب القطاع١-٥

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

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

 .األول والثاني للمطابقة مع البیانین المالین

 ٧,٢(من الدوالرات الكندیة  ملیون ٦,١ ایرادات الرسوم االداریة التي تبلغ قیمتها النشاطات العادیة ویشمل قطاع - ١٣٥
على مشاریع  صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیةفرضها  التي ) ٢٠١٠في سنة من الدوالرات الكندیة  ملیون

قیمة كانت و  .العامة االداریة مبلغًا مماثًال یندرج في قطاع مشاریع التعاون الفني كما تضمن النفقات .التعاون الفني
 ألف ١٤٤٧قد بلغت  ٣١/١٢/٢٠١١النشاطات العادیة في المبلغ المستحق لمشاریع التعاون الفني من قبل قطاع 

تیسیرًا ذه المبالغ ه ولقد حذفت  .)٣١/١٢/٢٠١٠لف من الدوالرات الكندیة في أ ٣٠٦٠من الدوالرات الكندیة (
  .للعرض

  



  

 

  

٢٠١١٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠

األصول

األصول الجاریة
 915 210 393 193 229 159 143 150 686 51 250 2.143النقدیة ومعادالت النقدیة

2.25 761 6 693 5 761 6 693 
( 060 3)( 447 1) 032 3 28  447 1األرصدة المنقولة بین القطاعات

لف  579 12 053 11 817 6 869 4 762 5 184 2.36المسـتحقات والســ
 987  952  987  952 2.4قوائم الجـرد
 960 2 936 1 228  351  732 2 585 2.31األخرى

  
59 179 67 888 155 363 169 306 (1 447 )(3 060 )213 095 234 134 

األصول غیر الجاریة
االسـتثمارات

2.25 581 3 863 5 581 3 863 
لف  521  496  521  496 2.3المسـتحقات والســ

 699  046 3 699  046 2.53الممتلكات والمباني والمعدات
 92  958  92  958 2.6األصول غیر المادیة

10 081 5 175 10 081 5 175 

 309 239 176 223( 060 3)( 447 1) 306 169 363 155 063 73 260 69مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجاریة
 356 163 391 149 692 156 941 144 664 6 450 2.84المقبوضات المسبقة

 289 22 354 19 235 11 032 8 054 11 322 2.911الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
 612 4 060 4 491 1 289 1 121 3 771 2.102استحقاقات الموظفین

( 060 3)( 447 1) 108 1 060 3 339 األرصدة المنقولة بین القطاعات
 528 1 397 1 528 1 397 2.111مستحقات الحكومـات المتعاقـدة والحكومـات مقدمـة الخـدمات 

 343  168  343  168 2.12االیرادات المؤجلـة

20 447 25 770 155 370 169 418 (1 447 )(3 060 )174 370 192 128 

الخصوم غیر الجاریة
 900 76 817 78 900 76 817 2.1078استحقاقات الموظفین

78 817 76 900 78 817 76 900 

 028 269 187 253( 060 3)( 447 1) 418 169 370 155 670 102 264 99مجموع الخصوم

األصول الصافیة
( 416 35)( 659 43)( 416 35)( 659 43)2.13العجز المـتراكم

 697 5 648 13( 112 )( 7 ) 809 5 655 2.1313االحتیاطـات 

( 719 29)( 011 30)( 112 )( 7 )( 607 29)( 004 30)مجموع األصول الصافیة (العجز المتراكم الص\\افي)

 309 239 176 223( 060 3)( 447 1) 306 169 363 155 063 73 260 69مجموع الخصوم واألصول الصافیة

التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسبب الجبر
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المالحظة ٥-٢

المجموعالحذف

ى الـدول األعضـاء االشتراكات المقررة المستحقة علـ

ى الـدول األعضـاء االشتراكات المقررة المستحقة علـ

األنشطة العادیة
أنشطة مشاریع
التعاون الفني

منظمة الطیران المدني الدولي
الوضع المالي حسب القطاع

في ٢٠١١/١٢/٣١ 
(بآالف الدوالرات الكندیة)
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م�حظة

٢٠١١٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠

ا�يرادات

�������	 
��� ��������	5 278104 770123 136( 567)104 776122 847

������	 ���	���	8067977 48380 67977 483

�	�	���� �����	 ����	 �����	3.21340113 17313 40113 173

����	 ������	 ��������	83395 9768 3395 976

16 (216 7)(087 6)216 61037ايرادات الرسوم ا�دارية

798 1223 3383 181 460 3.231042ا�يرادات ا�خرى

111632106 586104 788124 474(6 087)(7 783)210 333223 277

����
�  

3.39530193 41730 71543 942126 016137 359

3.31327 44461 80667 35263 13367 796

�����	 �� ���	 �����3.31558215 3811 4071 71716 98917 098

����	3.355775 4242 8652 5168 4427 940

������!	8652 128 8652 128

173 0201 1731 0201 1التدريب

����	 ����"��	� #���	1 007( 567) 440

(247 7)(938 5)247 9387 5الرسوم ا�دارية العامة

762 204 1911 640 571 565النفقات ا�خرى

393 294 31 (149 )336 397 26 46فرق سعر الصرف

119262118 398104 788124 474(6 087)(7 783)217 963235 089

-7630(7 630)

(812 11)(812 11)عجز السنة
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ا2مدادات والمواد ا�ستھ0كية وغيرھا

رواتب واستحقاقات الموظفين

انشطة مشاريع التعاون الفنيا�نشطة العادية

�
��
� ���	
� �����
� �	��	

$����	 %�" &����	 '	��	

()**/*(/,* &- ��.����	 �����	 /�

(بآ�ف الدو�رات الكندية)

المجموعالحذف

gdaoud
Sticky Note
Completed set by gdaoud

gdaoud
Sticky Note
Completed set by gdaoud

gdaoud
Sticky Note
Accepted set by gdaoud

gdaoud
Sticky Note
Accepted set by gdaoud

gdaoud
Sticky Note
Completed set by gdaoud

gdaoud
Sticky Note
Completed set by gdaoud

gdaoud
Sticky Note
Cancelled set by gdaoud

gdaoud
Sticky Note
Cancelled set by gdaoud

gdaoud
Sticky Note
Rejected set by gdaoud

gdaoud
Sticky Note
Rejected set by gdaoud
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   والمبالغ االحتیاطیةااللتزامات   :٦المالحظة 
  : االلتزامات١-٦المالحظة 

 والمعدات المكتبیة. یكاوالمقر الرئیسي لالمباني تتعلق التزامات اإلیجار في المقام األول ب - ١٣٦

 ٢٠١٠ ٢٠١١ 
 بآالف الدوالرات الكندیة 

   ر المقر الرئیسيااللتزامات الدنیا لعقود إیجا
 ١٣ ٩٤٥ ١٣ ٨٣٩ سنوات ٥-١

 ٢ ٣٢٤ - سنوات ٥بعد 
 ١٦ ٢٦٩ ١٣ ٨٣٩ مجموع التزامات عقود إیجار الملكیة

ویشمل خیار الشراء في ذلك التاریخ. وتسدد الحكومات  ٣٠/١١/٢٠١٦وینتهي عقد إیجار المقر الرئیسي في  - ١٣٧
في المائة بالنسبة لبرج بیل  ١٠٠بالنسبة لمبى المقر الرئیسي و في المائة  ٧٥المضیفة تكالیف إیجار المباني بمعدل 

في المائة من نسبة  ٢٥الذي یشكل أیضا جزءا من المقر الرئیسي. وهكذا ُتطبق التزامات عقود إیجار العقار على 
النسبة لمكتب للحكومة المضیفة. وال یوجد أي التزام مالي مدرج في الجدول أعاله ب یكاوعقد اإلیجار التي تسدده اال

والجزء المتبقي تمتلكه فرنسا  یكاو، جزء من مكتب باریس تملكه اال٥-٢باریس، ألن، كما هو مبین في المالحظة 
 بالقیمة اإلسمیة. یكاوومؤجر لال

ألف  ٢٥٧وتبلغ التزامات السنوات المقبلة المتعلقة بعقود اإلیجار غیر العقاریة (بما في ذلك عقود اإلیجار المالیة)  - ١٣٨
). وتمثل عقود اإلیجار غیر العقاریة ٣١/١٢/٢٠١٠من الدوالرات الكندیة في ألف  ٣٨١الدوالرات الكندیة ( من

 .٥-٢ء في المالحظة جا أساسا استئجار آالت النسخ ومعدات الطباعة، كما
ملیون من  ١,٦المتعلقة بعقود اإلیجار التشغیلیة التي ال یمكن فسخها ما مجموعه  وتبلغ اإلیرادات الدنیا المقبلة - ١٣٩

 .الوفود إلى المكاتب. وتشمل إیرادات عقود اإلیجار هذه تأجیر ٢٠١٢لسنة  الدوالرات الكندیة
 االلتزامات القانونیة أو الطارئة واألصول الطارئة  :٢-٦المالحظة 

عاتق  كبیرة تقع على التزامات إلىأو شكاوى قانونیة یمكن أن تؤدي  إجراءاتهناك من خصوم طارئة تنشأ عن  لیس - ١٤٠
 .یكاواال

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

االمریكیة ملیون من الدوالرات  ٢,٤لدیهم. ویبلغ مجموع هذه الشكاوى عن المبالغ المنصوص علیها في عقود العمل 
الخصوم المالیة ألن  یكاومن المقدر أنه ال یرجح أن تتحمل اال). و ٣١/١٢/٢٠١٠ر كندي في ملیون دوال ١,١(مبلغ 

 .لمطالباتالحكومات المعنیة التزمت في اتفاقات المشاریع األساسیة باستیعاب أي خصم مالي قد ینشئ عن هذه ا

خرى معروضة على أمحكمة االستئناف التابعة لألمم المتحدة وعشر قضایا عالقة معروضة على  قضیةأیضا  وهناك - ١٤٢
النهائیة لهذه  النتیجةال تمثل خصوما في هذا الوقت. ورأت اإلدارة أن  وهي ،المجلس االستشاري المشترك للطعون

ستسجل التسویات، إن ُوجدت، الناجمة ه البنود في حساباتها. و الشكاوى ال یمكن القطع بها، ومن ثم، ال تسجل هذ
    عن البت في هذه المطالبات في حسابات السنة التي سیقرر فیها هذا االلتزام. 
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  طراف ذات الصلةألعن االدارة العلیا وا اإلفصاح :٧المالحظة 
   : موظفو االدارة الرئیسیون ١-٧المالحظة 

، والمدیرین والرؤساء العاماألمین  بما یشملاإلداریین لألمانة العامة، أعضاء فریق كبار موظفو اإلدارة الرئیسیون هم  - ١٤٣
 یكاواألمین العام. ویتمتع كبار المدیرین بسلطة تخطیط وتوجیه ومراقبة أنشطة اال إلىالذین یرفعون تقاریرهم مباشرة 
وموظفین رئیسیین اء ویضم موظفو اإلدارة الرئیسیون أیضا رئیس المجلس والرؤس ویتحملون المسؤولیة عن ذلك.

 دون تحدید أشخاص اً دولة عضو  ٣٦یضم المجلس التنفیذي أن یؤثروا على قرارات اإلدارة العلیا. و  همیمكن آخرین و
 .بعینهم

 والبدالت ،وتسویة مقر العمل ،لموظفي اإلدارة الرئیسیین ما یلي: صافي المرتبات ةر المدفوعو ویشمل مجمل األج - ١٤٤
 اتالعمل في المعاش ابربأ اشتراكاتو  ،السكنٕاعانة التعلیم، و ومنحة  الوطن إلىالعودة ات واستحقاقبدل التمثیل  مثل

. وتشمل االستحقاقات ومجموع األجور السلف المعلقة على االستحقاقات، التي وفي التأمین الصحي الجاري ةالتقاعدی
 .تتكون من سلف منح التعلیم

) على نفس ١٠- ٢ المالحظةما بعد انتهاء الخدمة (استحقاقات  الحصول علىن یاإلدارة الرئیسییحق لموظفي  كما - ١٤٥
، وبالتالي فهي غیر مدرجة في ساس فرديأبدقة على الموظفین. وهي استحقاقات ال یمكن تحدیدها كمیًا  اقيمستوى ب

 .الجدول أعاله
تقاعدیة لموظفي األمم كما أن موظفي اإلدارة الرئیسیین یشاركون كأعضاء عادیین في الصندوق المشترك للمعاشات ال - ١٤٦

الصندوق المشترك للمعاشات وما فوقها الذین ال یشاركون في  ٢- ة باستثناء الموظفین من ذوي الرتبة دالمتحد
الخطة، التي  إلىعوضا عن االشتراكات المقدمة  یكاوة. أما المبالغ التي تدفعها االالتقاعدیة لموظفي األمم المتحد

 .في مجموع األجور، فُتدرج الداخل في حساب المعاش التقاعدياألجر في المائة من  ١٥,٨تمثل 
  معامالت األطراف المترابطة: ٢-٧المالحظة 

خالف ذلك في هذه البیانات المالیة الخاصة باإلیرادات من المعامالت غیر التبادلیة بما  إلىومالم تكن هناك إشارة  - ١٤٧
ري مع أطراف ثالثة، بما في ذلك منظمات األمم المتحدة في ذلك االشتراكات العینیة، فإن جمیع المعامالت التي تج

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

 عد تاریخ اإلبالغب: األحداث ٨ المالحظة
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  الجزء الرابع : الجداول
  (غیر مدققة)



الجدول ألف

األنشطة العادیة حسب الصندوق
األصول والخصوم وصافي األصول في ٢٠١١/١٢/٣١ 

واإلیرادات والنفقات والفائض (العجز) لعام ٢٠١١
(بآالف الدوالرات الكندیة)

الصندوق المتجددصندوق راس المالالمیزانیة العادیة

صندوق تكالیف 
الخدمات اإلداریة 
والتشغیلیة

صندوق خطة 
إقلیم إفریقیا 
والمحیط الهندي

الصندوق الفرعي 
إلدرار االیرادات

أنشطة أمن 
الطیران*

الحوافز لتسدید 
حساب المتأخرات

تكنولوجیا 
المعلومات 
واالتصاالت

األصول
األصول الجاریة

691 5631 1143 4927 4916 52 400 2591 15النقدیة ومعادالت النقدیة
االشتراكات المقررة المستحقة 

743 5   على الدول المتعاقدة

812 635 االرصدة المنقولة بین الصنادیق
127 098 432 182 0181 2المستحقات والسلف

823 قوائم الجرد
7 578 1األصول الجاریة األخرى

25 2321 4002 046 5349 4207 2423 5631 691

األصول غیر الجاریة
االشتراكات المقررة المستحقة 

581 5   على الدول المتعاقدة
496 المستحقات والسلف

110 71 19 805 2 الممتلكات والمنشآت والمعدات
179 751 األصول غیر المادیة

6 0773 556 19 250 110

801 5631 2423 6707 5349 065 4002 5561 3093 31مجموع األصول

الخصوم
الخصوم الجاریة

173 7831 938 المقبوضات المسبقة
40 5 27 452 61 186 040 10الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

32 739 2استحقاقات الموظفین
339  األرصدة المنقولة بین الصنادیق

مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات
168 االیرادات المؤجلة

10 9782 7391 169 611 964 27 5 40

مجموع الخصوم غیر الجاریة
817 78استحقاقات الموظفین

78 817

40 5 27 964 611 169 5561 97881 10مجموع الخصوم

صافي األصول

761 3081 2141 7067 4737 896 (366 81)556 1363 10الفوائض (العجز) المتراكمة
250 2102 1951 10االحتیاطات 

761 5581 2143 7067 4737 896 (156 80)556 3313 20صافي األصول (العجز المتراكم الصافي)

مجموع الخصوم وصافي األصول
31 3093 5561 4002 065 5349 6707 2423 5631 801

اإلیرادات
5 االشتراكات في اتفاقات المشاریع

679 80االشتراكات المقررة
598 14 االنشطة االخرى المدرة لالیرادات

366 1842 االشتراكات الطوعیة األخرى
103 6إیرادات الرسوم اإلداریة

39 61 285 83 9 762 6071 4112 3503 6اإلیرادات األخرى

39 61 651 6812 19314 871 6077 4112 0293 87مجموع اإلیرادات

النفقات
319 891 609 6025 509 3058 60811 68رواتب واستحقاقات الموظفین

232 9 134 اإلمدادات والمواد االستهالكیة وغیرها
92 5 79 820 1157 183 494 731 15النفقات التشغیلیة العامة

15 390 317 327 129 909 3السفر
3 2 37  773 االجتماعات

المنح والتحویالت األخرى
199 5        الرسوم االداریة العامة      

 2 261 3 2 260 النفقات األخرى
5 11 فرق سعر الصرف

426 5 564 2461 08914 8421 3058 49411 416 89مجموع النفقات

(387 )56 087 4341 (895 )(971 )(698 8)917 2(387 2)صافي الفائض (العجز) للفترة

       * اشارة الى الجدول باء  
التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسبب الجبر.
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               منظمة الطیران المدني الدولي



الجدول ألف
(تابع)

األصول والخصوم وصافي األصول في ٢٠١١/١٢/٣١ 
واإلیرادات والنفقات والفائض (العجز) لعام ٢٠١١

      صندوق 
دلیل المفاتیح العامةالتمویل المشترك

خطة عمل امن 
الطیران

صندوق رواتب 
٢٠١١٢٠١٠الحذفالمجموعالصنادیق األخرىالموظفین المؤقتین

األصول
  األصول الجاریة

686 25051 43 250 23743 5602 151 6792 561 1النقدیة ومعادالت النقدیة

االشتراكات المقررة المستحقة 
693 7616 5 761 5    18    على الدول األعضاء

28 447 1 447 1     األرصدة المنقولة بین الصنادیق
762 1845 6 184 5136 27 11 8 157 المستحقات والسلف

987 952  952 129     المخزونات
732 5852 1 585 1     األصول األخرى   

1 736 6882 161 5872 88059 179 59 17967 886
 األصول غیر الجاریة

االشتراكات المقررة المستحقة 
863 5813 5 581 5        على الدول المتعاقدة

521 496  496      المستحقات والسلف
699 046 3 046 413     الممتلكات والمنشآت والمعدات

92 958  958 28     األصول غیر المادیة
    

 6910 081 10 0815 175

062 26073 69 260 94869 5872 161 6882 736 1مجموع األصول

الخصوم
الخصوم الجاریة

664 4506 4 450 9614   576 18 المقبوضات المسبقة
054 32211 11 322 6411 14 1 111 320 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة

121 7713 2 771 2     استحقاقات الموظفین
060 3393  339       األرصدة المنقولة بین الصنادیق

528 3971 1 397 1    397 1مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات
343 168  168      االیرادات المؤجلة

1 736 688 1 141 02520 447 20 44725 769

 الخصوم غیر الجاریة
900 81776 78 817 78     استحقاقات الموظفین

     78 817 78 81776 900

669 264102 99 264 02599 141 1 688 736 1مجموع الخصوم

األصول الصافیة
(416 35)(659 43) (659 43)923 5731 160 2  الفوائض (العجز) المتراكمة

PRINT+PRINT216013 65513 6555 809+2 160 االحتیاطات 

(607 29)(004 30) (004 30)923 5731 160 2  صافي األصول (العجز المتراكم الصافي)

062 26073 69 260 94869 5872 161 6882 736 1مجموع الخصوم وصافي األصول

اإلیرادات
278 5  5      االشتراكات في اتفاقات المشاریع

483 67977 80 679 80     االشتراكات المقررة
173 40113 13(779 1)180 58215     االنشطة االخرى المدرة لالیرادات

976 3395 8 339 9508 1 654 1842 1 االشتراكات الطوعیة األخرى
216 1037 1036 6     إیرادات الرسوم اإلداریة

460 1042 3(763 12)866 10215 91 79 37 32 اإلیرادات األخرى   

586 632106 111(542 14)173 635126 93 733 2212 321 مجموع اإلیرادات

النفقات
417 30193 95(253 4)554 05899 4332 61 156 31 رواتب واستحقاقات الموظفین

444 327 1 327 121  939   اإلمدادات والمواد االستهالكیة وغیرها
381 58215 15(751 9)333 70025 33 42 39  النفقات التشغیلیة العامة

424 5775 5775 2165  133 26 114 السفر
128 8652 865 51     االجتماعات

007 1   94   المنح والتحویالت األخرى
 (538 )538 240  19   الرسوم اإلداریة العامة

571 565  565 15    2 النفقات األخرى
26 46  46 26    3 فرق سعر الصرف   

398 262118 119(542 14)803 318133 4673 288 2211 1221 مجموع النفقات

 

(811 11)(630 7) (630 7)317 (457 )445 1 (90 )صافي الفائض (العجز) للفترة
9

التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسبب الجبر.

 IV - 2                      

(بآالف الدوالرات الكندیة)

                منظمة الطیران المدني الدولي
                 األنشطة العادیة حسب الصندوق



الجدول باء

برامج التدریب 
الوالیات المتحدةالمملكة المتحدةاآللیة المعززةالمخصصة

برامج التدریب 
المشاریع الوطنیةللتوعیة

برامج التدریب 
٢٠١١٢٠١٠الموحدة

األصول

األصول الحالیة
053 1446 3567 238 613 19 16 854 0184 1النقدیة ومعادالت النقدیة

96 127 2 123 2 المستحقات والسلف
7 األصول األخرى

1 0184 856 16 143 615 238 3567 2426 156

156 2426 3567 238 615 143 16 856 0184 1مجموع األصول

الخصوم
الخصوم الجاریة

28 27  (6 )1 33 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة
 33 1( 6)  27 28

28 27  (6 )1 33 مجموع الخصوم

األصول الصافیة
128 2146 3567 238 621 142 16 824 0184 1الفوائض (العجز) المتراكمة

128 2146 3567 238 621 142 16 824 0184 1صافي األصول (العجز المتراكم الصافي)

156 2426 3567 238 615 143 16 856 0184 1مجموع الخصوم وصافي األصول

اإلیرادات

االنشطة االخرى المدرة لالیرادات
399 3662 4582 380 319 2101 االشتراكات الطوعیة األخرى

150 285 8 6 3 8  237 22 اإلیرادات األخرى

550 6512 82 6 460 388  556 2321 مجموع اإلیرادات

النفقات

171 8911 6 379 506 رواتب واستحقاقات الموظفین

1 اإلمدادات والمواد االستهالكیة وغیرها

62 79 79 النفقات التشغیلیة العامة

306 390 22 265 103 السفر

2 3 3 االجتماعات

199 92 92 15       النفقات العامة االداریة

2 2 2 النفقات األخرى

238 فرق سعر الصرف

782 5641 271 360 379 782 15 مجموع النفقات

768 087 1(19 )6 100 8 774 217 صافي الفائض (العجز) للفترة

التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسبب الجبر.

األصول والخصوم وصافي األصول في ٢٠١١/١٢/٣١ 

(بآالف الدوالرات الكندیة)

الصنادیق االستئمانیة ألمن الطیران 

منظمة الطیران المدني الدولي
IV - 3

واإلیرادات والنفقات والفائض (العجز) لعام ٢٠١١

األنشطة العادیة



IV - 4الجدول جیم

                                     الدول المتعاقدة                    
                      قرارات الجمعیة العمومیة أ٣٧-٢٦ و أ٣٧ -٢٧

جداول 
سنة ٢٠١١

االشتراكات 
المقررة لسنة 

٢٠١١

االشتراكات الواردة 
عن ٢٠١١

رصید االشتركات 
المستحقة عن 

٢٠١١

رصید االشتركات 
المستحقة عن 
السنوات السابقة

رصید السلف 
المستحقة 

لصندوق رأس 
المال العامل

مجموع األرصدة 
المستحقة

االشتراكات المدفوعة 
مسبقا

0.064949124172أفغانستان
0.064944545ألبانیا

0.118989الجزائر
0.0649491260اندورا
0.0649173232أنغوال

0.0649496701719أنتیغا وبربودا
0.25202202األرجنتین

0.064949أرمینیا
1.7213931393استرالیا
0.65526526النمسا

0.064949اذربیجان
0.6049491866جزر البهاما

0.131051054109البحرین
0.0649173131بنغالدیش
0.0649491260بربادوس

0.064949بیالروس 
0.82664664بلجیكا

0.064949بلیز
0.064949بنین

0.0649491867بوتان

0.0649494492بولیفیا
0.06494961110البوسنة والهرسك

0.064949بوتسوانا
1.33107710542222البرازیل

0.06494949بروني دار السالم

0.0649491766بلغاریا
0.064949بوركینا فاصو 

0.06491967بوروندي
0.064949147196كمبودیا

0.06494949الكامرون

2.5520652065كندا
0.064949الرأس األخضر

0.064949جمهوریة أفریقیا الوسطى
0.0649499تشاد
0.282271903737شیلي

4.0632873287الصین
0.221781781179كولومبیا

0.064949جزر القمر 
0.064949الكونغو 

0.0649496161جزر كوك

0.0649491كوستاریكا
0.064949كوت دیفوار

0.0757253131كرواتیا
0.075757كوبا

0.064949قبرص

0.27219219الجمهوریة التشیكیة
0.0649491867جمهوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة
0.064949516564جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة (*)

0.56453453الدنمارك
0.064949687735جیبوتي

0.064949الجمهوریة الدومینیكیة
0.064949اكوادور
0.171381387مصر

0.064949السلفادور
0.064949غینیا االستوائیة

0.0649491260اریتریا
0.0649491استونیا
0.0865224343اثیوبیا
0.064949فیجي
0.50405405فنلندا

4.9239843984فرنسا
0.064949غابون

0.064949319368غامبیا (*)
0.064949261261جورجیا
6.5653125312المانیا

       منظمة الطیران المدني الدولي
               البرنامج العادي

                  االشتراكات المستحقة على الدول المتعاقدة 
                  االشتراكات المدفوعة مسبقا

              في ٢٠١١/١٢/٣١
                 (بآالف الدوالرات الكندیة)

الصندوق العام



IV - 5الجدول جیم
(تابع)

                                     الدول المتعاقدة                    
                      قرارا الجمعیة العمومیة  أ٣٧-٢٦ و أ٣٧-٢٧

جداول 
سنة ٢٠١١

االشتراكات 
المقررة لسنة 

٢٠١١

االشتراكات الواردة 
عن ٢٠١١

رصید االشتركات 
المستحقة عن 

٢٠١١

رصید االشتركات 
المستحقة عن 
السنوات السابقة

رصید 
االشتراكات 
المستحقة 

لصندوق رأس 

مجموع األرصدة 
المستحقة **

االشتراكات المدفوعة 
مسبقا

0.064949غانا
0.504054052407الیونان

0.06494949327375غرینادا (*)
0.0649482غواتیماال 

0.06491137138غینیا

0.064949غینیا - بیساو 
0.064949غیانا

0.06494949هایتي
0.06494949هندوراس
0.22178178هنغاریا

0.064949ایسلندا
0.735915434848الهند

0.26211211اندونیسیا
0.2016216244206جمهوریة ایران االسالمیة

0.064949912960العراق(*)

0.65526526ایرلندا
0.39316316326اسرائیل
3.5228502850ایطالیا

0.064949جامایكا
9.0873527352الیابان

0.064949األردن
0.0649262222كازاخستان

0.0649493079كینیا
0.064949135184كیریباتي
0.23186186362224الكویت

0.0649499393قیرغیزستان 
0.064949251جمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

0.064949التفیا
0.06494949لبنان

0.064949250لیسوتو

0.0649481188189لیبیریا
0.0973731275الجماهیریة العربیة اللیبیة

0.0649331515لیتوانیا
0.31251251لكسمبورج
0.064949مدغشقر

0.064949371419مالوي (*)
0.47381381مالیزیا
0.064949150ملدیف
0.064949مالي

0.0649493483مالطة

0.064949240288جزر مارشال
0.064949موریتانیا 

0.064949موریشیوس
1.7213931393المكسیك

0.064949110158والیات میكرونیزیا الموحدة

0.064949موناكو
0.064949251منغولیا

0.06494965114الجبل األسود 
0.108181المغرب

0.0649491564موزامبیق

0.064949میانمار
0.0649491867نامیبیا
0.064949530578ناورو
0.0649495098نیبال

1.85149814980هولندا

0.30243243نیوزیلندا
0.064949نیكاراغوا

0.064949النیجر
0.064949نیجیریا
0.61494494النرویج

0.075757عمان
0.1512112150171باكستان

0.064949266314باالو
0.064949250بنما

0.0649494695بابوا غینیا الجدیدة

            البرنامج العادي
                االشتراكات المستحقة على الدول المتعاقدة 

              االشتراكات المدفوعة مسبقا
             في ٢٠١١/١٢/٣١

       منظمة الطیران المدني الدولي

                 (بآالف الدوالرات الكندیة)

الصندوق العام



IV - 6الجدول جیم
(تابع)

                                     الدول المتعاقدة                    
                      قرارات الجمعیة العمومیة أ٣٧-٢٦ وأ٣٧-٢٧

جداول 
سنة ٢٠١١

االشتراكات 
المقررة لسنة 

٢٠١١

االشتراكات الواردة 
عن ٢٠١١

رصید االشتركات 
المستحقة عن 

٢٠١١

رصید االشتركات 
المستحقة عن 
السنوات السابقة

رصید السلف 
المستحقة 

لصندوق رأس 
المال العامل

مجموع األرصدة 
المستحقة **

االشتراكات المدفوعة 
مسبقا

0.064949باراغواي
0.1081815بیرو

0.16130130الفلبین
0.59478478173بولندا

0.48389389البرتغال

0.4133233226332قطر
2.4119511757195195جمهوریة كوریا

0.0649499494جمهوریة مولدوفا
0.15121121رومانیا

1.4611821182االتحاد الروسي

0.0649495099رواندا (*)
0.06494633سانت كیتس ونیفیس

0.064949سانت لوشیا
0.0649493382سانت فنسنت وغرینادین

0.064949ساموا

0.064949سان مارینو
0.064949519568ساو تومي وبرنسیبي (*)
0.77623623المملكة العربیة السعودیة

0.06494923السنغال
0.064949صربیا 

0.064949سیشیل 
0.0649481205206سیرالیون
1.07866866سنغافورة
0.118989سلوفاكیا
0.075757سلوفینیا

0.06494979127جزر سلیمان (*)
0.064949الصومال

0.42340340جنوب أفریقیا
2.4720002000اسبانیا

0.075757سري النكا

0.064949126السودان
0.064949329175سورینام (*)

0.06491732378سوازیلند
0.7459959932السوید
0.95769769سویسرا

,
0.06494995144الجمهوریة العربیة السوریة

0.064949554طاجكستان
0.544054051تایلند

501501جمهوریة یوغوسالفیا االتحادیة االشتراكیة السابقة (١)
0.064949جمهوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة 

0.064949135184تیمور - لیشتي 
0.064949توغو
0.064949تونغا

0.06494949ترینیداد وتوباغو
0.06494366تونس

0.63510510تركیا
0.0649491260تركمانستان

0.06494622أوغندا
0.10817833أوكرانیا

1.07866866االمارات العربیة المتحدة

5.6845994599المملكة المتحدة
0.064949جمهوریة تنزانیا المتحدة

25.002024220242الوالیات المتحدة األمریكیة
0.0649491260أوروغواي
0.06494722أوزبكستان

0.064949فانواتو
0.22178178فنزویال
0.108181فیتنام
0.064949الیمن
0.064924747زامبیا

0.06494964112زمبابوي

0.6077411جمھوریة السودان الشعبیة(**)

100.068097676213476390101213784549(* **) المجموع

مالحظة ١: المبلغ المستحق على جمهوریة یوغوسالفیا االتحادیة االشتراكیة السابقة مازال قید التأكید.
* الدول التي لم تف في ٢٠١١/١٢/٣١ بالتزاماتها المنصوص علیها في اتفاقاتها

** اصبحت جمهوریة السودان الجنوبیة دولة عضوة في ١٠ تشرین الثاني ٢٠١١   

            منظمة الطیران المدني الدولي
               البرنامج العادي

الصندوق العام

                  االشتراكات المستحقة على الدول المتعاقدة 
                  االشتراكات المدفوعة مسبقا

              في ٢٠١١/١٢/٣١
                 (بآالف الدوالرات الكندیة)



الجدول دالمنظمة الطیران المدني الدولي

صنادیقالصنادیق االستئمانیةبرنامج
المجموعالمجموعخدمة مشتریاتواتفاقاتاألمم المتحدة
٢٠١١٢٠١٠الطیران المدنيالخدمات االداریةاالنمائي

األصول
األصول الجاریة

229 143159 891150 32912 924136 النقدیة ومعادالت النقدیة
032 3األرصدة المنقولة بین الصنادیق

817 8696 1074 913 8492 1المستحقات والسلف
228 351 306 44 المتنوعات

306 363169 998155 54812 817139 2مجموع األصول

الخصوم
الخصوم الجاریة

692 941156 610144 27312 58132 المقبوضات المسبقة
235 03211 3888 135 5096 1الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة

491 2891 1391 1491 استحقاقات الموظفین        االرصدة المنقولة بین الصنادیق    
1 1081 108

418 370169 998155 54812 824139 2مجموع الخصوم

األصول الصافیة
(112 )(7 )(7 )االحتیاطات 

(112 )(7 )(7 )األصول الصافیة (العجز المتراكم الصافي)
306 363169 998155 54812 817139 2مجموع الخصوم وصافي األصول

  

اإلیرادات
136 770123 943104 1177 71089 7االشتراكات في اتفاقات المشاریع

338 181 11 6 اإلیرادات األخرى

474 788124 955104 1177 71789 7مجموع االیرادات

النفقات
942 71543 17430 711 83027 2رواتب واستحقاقات الموظفین

352 80667 07361 8587 87550 3اإلمدادات والمواد االستهالكیة وغیرها
717 4071 401 991 375 النفقات التشغیلیة العامة

516 8652 402 602 2232 السفر

173 0201 9671 359 التدریب

247 9387 5035 077 25 الرسوم اإلداریة العامة
191 640 2 635 النفقات األخرى

336 397 123 274 (3 )فرق سعر الصرف

474 788124 955104 1177 71789 7مجموع النفقات

صافي الفائض (العجز) للفترة

التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسبب الجبر.
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للسنة المنتهیة في ٢٠١١/١٢/٣١
(بآالف الدوالرات الكندیة)

االصول والخصوم واالصول الصافیة في ٢٠١١/١٢/٣١ و
أنشطة مشاریع التعاون الفني حسب مجموعة الصنادیق

االیرادات  والنفقات ىالفائض (العجز) لسنة ٢٠١١



منظمة الطیران المدني الدولي
الجدول هاء

أنشطة مشاریع التعاون الفني 
الصنادیق االسئتمانیة واتفاقات الخدمات االداریة
المقبوضات والنفقات ورصید المقبوضات المسبقة

عن الفترة المنتهیة في ٢٠١١/١٢/٣١ 
(بآالف الدوالرات األمریكیة)

الرصید في
الرصیدكسب/خسارة التحویالتالفوائد01/01/2011

فيغیر محققةردبینالنفقات العامةتكالیفواالیراداتنوع
٢٠١١/١٢/٣١'في سعر الصرفالمساهماتالصنادیقاإلداریةالمشروعاألخرىالمساهمات(١)التسویةالصندوقالصندوق

MSA 3 481(  46) 1 311  54  32 2 102أفغانستان 
MSAأندورا 
MSA  28  363  175  18  1  199أنغوال

MSA 9 210 22 124  256 14 354 1 083(  170)(  246) 15 738األرجنتین 
MSA  93  75  7  10جزر البھاما 
TF  3  3جزر البهاما 
TF  16  16بنغالدیش
TF  46  46بربادوس
MSA  2  2بوتان
MSA 1 264 3 475 3 003  259(  445) 1 032بولیفیا
TF(  311)  323  12بولیفیا

TFالبوسنة والهرسك
TF  150  73  8  68بوتسوانا
MSA 3 124  578  276  8(  172)(  506) 2 740البرازیل 
MSA  1  1كمبودیا 
MSA  79(  79)الكامیرون

MSA  322  170  21  131الرأس األخضر
MSA(  73)  118  1  44تشاد

MSA  26  26الصین
TF  37  37الصین

MSA  22  95(  1)  90  5(  6)  15كولومبیا 
MSA  9  9جزر القمر
MSA 1 363 20 554  2  797  222(  545) 20 355كوستا ریكا 
TF  4  4كوستا ریكا 

TFكوبا 
MSA  15  15قبرص 

MSA  35  35الجمهوریة التشیكیة 
MSA  20  25  2(  7)كوت دیفوار
TF  3  3كوت دیفولر

MSA(  18)  84  20  2  44جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة 
MSA  58(  1)  52  5  1دانمارك
MSA  265  26  291جیبوتي

MSA  206  9  1  15  1(  6)  192الجمهوریة الدومینیكیة
TFتیمور الشرقیة

MSA 2 080  50  40 1 990اكوادور
TF  1  1اكوادور
MSA  106  1  106مصر 

TFالسلفادور
MSA 1 391  1  781  78  1  533غینیا االستوائیة

MSA  1  758  2  19  738أثیوبیا
MSA  26  26فیجي 
TFفیجي 
MSA  3  3فنلندا 
MSA  156  169  17  13(  17)الغابون
MSA  1  1غانا

MSA  56  310  305  34  27الیونان 
MSA 1 336  1  401  19  1  918غواتیماال 

TF  7  7غیانا
MSA(  1)(  1)هایتي
TF  55  55هایتي

TF  275  7  9  3(  145)  124ما بین األقالیم 
MSA  2  3ایسلندا
MSA 2 375  461(  1)  828  75  1 1 932الهند

MSA 4 961  518  2 1 383  139  4 3 964اندونیسیا
MSA  43  43العراق
TF  39  39العراق
TF  6  6جامیكا
TF  1  1األردن

MSA(  2)(  2)جمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة 
TF  8  8التفیا
MSA 1 072  1  40  4 1 029لبنان 

TF  130  129لیسوتو 
MSA  8  29  19  2  16لیبیریا

MSA  31  20  2  9الجماهیریة العربیة اللیبیة 
TF  1  1الجماهیریة العربیة اللیبیة 

TFلیتوانیا
MSA  50  38  4  8منطقة ماكاو االداریة الخاصة التابعة للصین

على اساس نقدي (1)                                                                                        

IV - 8

النفقاتالمقبوضات



الجدول هاء
(تابع)                           أنشطة مشاریع التعاون الفني 

الصنادیق االسئتمانیة واتفاقات الخدمات االداریة
    المقبوضات والنفقات ورصید المقبوضات المسبقة

عن الفترة المنتهیة في ٢٠١١/١٢/٣١ 
(بآالف الدوالرات األمریكیة)

الرصید 
الرصیدكسب/خسارة المحّولالفوائدفي

فيغیر محققةردبینالنفقات العامةتكالیفواالیرادات01/01/2011نوع
٠١/٠١/٢٠١١في سعر الصرفالمساهماتالصنادیقاإلداریةالمشروعاألخرىالمساهمات (١)التسویةالصندوقالصندوق

MSA  6  6موریشیوس
MSA  36  63  73  4(  8)  14المكسیك

TF  79  5  59المكسیك 
TF  70  70المغرب 
MSA  63  702  765موزمبیق
MSA 3 208 1 140 2 257  226  3 1 868نامیبیا
TF(  3)(  3)ناورو
MSA  146  21  105  14(  21)  27نیبال

MSA  11  29  18  2  20نیكاراغوا
MSA  440  1  7  433نیجیریا 
TF  9  9نیجیریا 
MSA  15  15عمان
TF  435  360  333  32  431عمان

MSA  55  53باكستان
MSA 3 537 1 073  2 2 185  129 2 299بنما 
TF 37 459 9 325  26 24 594  551(  50)  2 21 617بنما 

MSA  5  28  31  2باراغواي
MSA 23 061 1 886  16 11 245  248  12 13 482بیرو 
MSA  39  39الفلبین
TF 1 573 2 500(  3) 1 057  144  1 2 870الفلبین
TF(  1)(  1)البرتغال
MSA  42  4  38قطر

MSA 3 437 2 925(  13) 2 917  275(  11) 3 146الصندوق االقلیمي ألفریقیا
OTH  71  71الصندوق االقلیمي ألفریقیا
TF  1  1الصندوق االقلیمي ألفریقیا
MSA  701  365  2  373  15(  143)  13  549الصندوق االقلیمي آلسیا
TF 1 684 1 704(  2) 1 738  231  193(  17) 1 593الصندوق االقلیمي آلسیا
MSA  94  7  35الصندوق االقلیمي ألوروبا
TF  16  50  31  3  32الصندوق االقلیمي ألوروبا

MSA  706  761(  1)  435  43  988الصندوق االقلیمي ألوروبا والشرق األوسط 
MSA  93  397  313  11  3  169الصندوق االقلیمي ألمریكا الالتینیة
TF 1 551 2 382  6 1 884  152  134  37 2 074الصندوق االقلیمي ألمریكا الالتینیة

MSA  68  23  91جمهوریة كوریا 
MSA  35  10  1(  13)  11رومانیا

MSA  2  1  1االتحاد الروسي 
MSA  19  200  33  3  183رواندا 

MSA 3 985 5 227  13 7 703  400  320  1 1 442المملكة العربیة السعودیة 
MSA  78  19  2  56سیشل 

MSA  124  133  23  2  232سنغافورة 
TF  115  108  11(  4)سنغافورة
TF 10 352 6 064  8( 8 832) 7 592الصومال

MSA  206  1  2  205جنوب أفریقیا 
MSA  201  3  198سري النكا
TF  9  9سري النكا
MSA  528 1 649  1  495  50 1 634السودان

MSA  158  1  157الجمهوریة العربیة السوریة 
MSA  606  23  1  359  5  266تایلند 
TF  31  1  30تایلند 

TF  8  8ترینیداد وتوباغو
MSA  3  3ادارة األمم المتحدة لحفظ السالم
MSAبعثة األمم المتحدة في كوسوفو 

MSA  51  3  48اوغندا
MSA(  5)(  5)جمهوریة تنزانیا المتحدة

MSA 8 609 3 000  4 1 417  299(  80)  1 9 819أوروغواي
TF  5  5أوروغواي

MSA(  189)  25  48(  212)فنزویال (جمهوریة بولیفیا)
MSA  7  7فیتنام
TF  14  14فیتنام
MSA  32(  24)  8الیمن

51-51االخرى
LS  298  160  298  32  165(  15)  2  280عقود المبالغ االجمالیة

680 129 (666  )(536 9 )(68  )128 5 613 84 808  490 93 393 139 المجموع
273 132 (659  )(727 9 )(69  )077 5 767 83 814  358 95 400 135 ما یعادله بالدوالر الكندي
(١)على اساس ثقدي   التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسبب الجبر
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النفقاتاالیرادات

منظمة الطیران المدني الدولي



الجدول واو

صندوق خدمة مشتریات الطیران المدني
جدول االیرادات والنفقات والسلف

عن الفترة المنتهیة في ٢٠١١/١٢/٣١
(بآالف الدوالرات األمریكیة)

الرصیدكسب/خسارة المحّولالفوائدالرصید
فيغیر محققةردبینالنفقات العامةتكالیفواالیراداتفي

٣١/١٢/٢٠١١في سعر الصرفاالشتراكاتالصنادیقاإلداریةالمشروعاألخرىاالشتراكات(١)التسویة٣١/١٢/٢٠١١الصندوق

930  (1  )2  242  1  175 1 أفغانستان

الجیریا
(16  )(16  )أنغوال

(76  )84  6  24  (10  )باھاماس
228  2  17  247  بنغالدیش

5  5  بولیفیا
البرازیل

38  38  كندا
30  31  الرأس األخضر

803 2 51  147  308 4 (140  )7  340 7 كوستا ریكا
17  13  (1  )3  كوبا

6  6  جمهوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

(2  )(2  )مصر
262 1 25  279  1  564 1 اثیوبیا

1  33  5  29  فیجي
43  43  غینیا
23  23  الھند
330 3 3  572  3  902 3 لبنان

40  3  30  73  لیسوتو
62  1  62  الجماهیریة العربیة اللیبیة

(4  )(4  )لیتوانیا
(12  )6  92  86  منطقة ماكاو االداریة الخاصة التابعة للصین

20  20  موزامبیق
521  (50  )570  میانمار
74  74  نیجیریا

720  2  1  721  عمان
(56  )167  35  111  35  باكستان

بابوا غینیا الجدیدة
741  4  750 1 1  493 2 الفلبین

2  2  جمھوریة مولدوفا
52  20  33  االتحاد الروسي

3  3  رواندا
(69  )(11  )(58  )سیشل

98  98  السودان
6  6  سورینام

723  (15  )70  12  796  الجمهوریة العربیة السوریة
165  (4  )169  ترینیداد وتوباغو

بعثة األمم المتحدة في كوسوفو
642  23  2  660  7  أوروغواي

17  17  الیمن 21132112
363 12 20  13  (37  )508  403 7 (119  )827  583 19 المجموع   
610 12 61  13  (51  )503  329 7 (117  )844  733 19 ما یعادلھ بالدوالر الكندي  

1على اساس نقدي

التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسبب الجبر
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النفقاتاالیرادات

منظمة الطیران المدني الدولي

أنشطة مشاریع التعاون الفني 



  منظمة الطیران المدني الدولي

عن عملیة مراجعة البیانات المالیة الجزء الخامس: تقریر مراجع الحسابات الخارجي إلى الجمعیة العمومیة 
  ٢٠١١كانون األول/دیسمبر  ٣١لمنظمة الطیران المدني الدولي للفترة المالیة المنتهیة في 
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 تدقیق التي تم االضطالع بها من قبل مراجع الحسابات الخارجيالكشفا یتناول مختلف عملیات  السنوي قدم هذا التقریری  -١
  . ٢٠١١المالیة  في أثناء السنة یكاواالت وٕادارة ألنشطة وحسابا

  مقدمة  -١
  تدقیق التي اضطلع بها مراجع الحسابات الخارجيالعملیات   ١-١

تـدقیق فـي الموقـع  اتعملیـ خمـسب، قام مراجع الحسابات الخـارجي ٢٠١٠مند وقت تقدیم تقریره السنوي األخیر عن عام   -٢
  للمجلس. عدأُ إلى األمین العام، وهذا التقریر السنوي  خمسة كتب إداریة تقدیمیمیة، وتم بنتیجتها لمكاتب اإلقلافي المقر و 

ویتضـــمن هـــذا التقریـــر المعلومـــات الالزمـــة عـــن عملیـــات التـــدقیق الســـبع. ویتنـــاول فـــي الحـــاالت الالزمـــة الكتـــب اإلداریـــة   -٣
  :الموجهة إلى األمین العام

  ٢٠١١للسنة المالیة بها مراجع الحسابات الخارجي : األعمال التي قام ١الجدول رقم 

 الموضوع
  الكتب اإلداریة  تواریخ المراقبة

 الموجھة إلى األمین العام
 نھائي مشروع

 ١(ANB)مراجعة الشؤون اإلداریة في إدارة المالحة الجویة 
  ٢(ATB) وٕادارة النقل الجوي

٢٨/٥/٢٠١١-١٥ 
- ٢٣/١٠و
٢٤/١١/٢٠١١  

 

  اإلعدادقید   ٢٠١٢أبریل  ١٢

 مراجعةالشؤون اإلداریة للصندوق الفرعي إلدارات االیرادات
(ARGF) ٣  

٢٨/٥/٢٠١١-١٥ 
 قید اإلعداد ٢٠١٢مارس  ٢٠

 اإلقلیمي لیما المكتب 
٢٥/٦/٢٠١١-١٥ 

 ٢٠١٢أبریل  ١٩ ٢٠١١أكتوبر  ٢٠

 - (ال یوجد كتاب) التعاون الفني: المشاریع في أمریكا الجنوبیة

 ٢٠١١ة للبیانات المالیة لسنة المراجعة اإللزامی
٢٣/١٠ -
-١٨و ٤/١١/٢٠١١
٣٠/٣/٢٠١٢ 

 قید اإلعداد  ٢٠١٢أبریل  ١٦

 ٢٠١١تنفیذ المیزانیة في سنة 

 ٢٠١١إدارة شؤون الموارد البشریة في سنة  قید اإلعداد ٢٠١٢أبریل  ١٦ ٣٠/٣/٢٠١٢-١٨

 )یكاواالإدارة شؤون تكنولوجیا المعلومات (المصدر: 

  )یكاواالر (المصد

  موجز المالحظات الرئیسیة  ٢-١
.  وفیمــا یتعلــق بمراجعــة الشــؤون ٢٠١١أعطــى المراجــع الخــارجي للحســابات رأیــا بــدون تحفــظ بشــأن البیانــات المالیــة لســنة   -٤

  اإلداریة، كانت مالحظاته وتوصیاته الرئیسیة على النحو التالي:
   

                                                           
  إدارة المالحة الجویة.  ١
  إدارة النقل الجوي   ٢
  الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات   ٣
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  الوضع المالي
ملیــون دوالر  ٧,٦، والبالغــة ٢٠١٢فــي عــام  یكــاواالن الخســارة الصــافیة لعملیــات ن أعلــى الــرغم مــ :١المالحظــة رقــم   -٥

والتــي تتضــمن بنــود غیــر ام كنــدي، یمكــن أن ُتعــزى إلــى نفقــات إضــافیة نتیجــة اعتمــاد المعــاییر المحاســبیة للقطــاع العــ
نــاورة المالیــة المتــوفر لــدى متكــررة تتعلــق بصــفة أساســیة بااللتزامــات الطویلــة األجــل تجــاه المــوظفین، إال أن مجــال الم

لتــدارك هــذه الخســـارة یتســم بالضــعف نظــرًا إلـــى أن المــوارد المتــوفرة علــى المـــدى القصــیر ال تفــوق إال بدرجـــة  یكــاواال
ضئیلة الدیون القصیرة األجل، والسیما على مستوى صندوق المیزانیة العادیة. هذا عالوة على أن الخسارة التي تكبدها  

مات اإلداریــة والتشــغیلیة والبالغــة ملیــون دوالر كنــدي أدت إلــى اســتهالك نصــف الفــائض النقــدي صــندوق تكــالیف الخــد
كـــانون األول/دیســـمبر  ٣١فـــي  ٤ملیـــون دوالر كنـــدي ٠,٨التراكمـــي لهـــذا الصـــندوق. ولـــم یبـــق مـــن هـــذا الفـــائض ســـوى 

التوجهــات التــي اعتــرت  وهــو مبلــغ قــد ال یكفــي لتغطیــة الخســائر المقبلــة فــي حــال اســتمرت علــى مــا هــي علیــه ٢٠١١
  سیاسة هذا الصندوق منذ عدة سنوات.

، وعـدم ثباتهـا النسـبي، والناجمـة عـن تطـور منـافع المـوظفین (التـأمین یكـاواالبالنظر إلى أهمیة دیـون  :١التوصیة رقم   -٦
یــة ال تطــرح  الصــحي بعــد التقاعــد ومنحــة العــودة إلــى الــوطن واإلجــازة الســنویة)، وعلــى الــرغم مــن أن المســتویات الحال

أن تقــوم  بإعــداد توقعــات لألرصــدة النقدیــة علــى مــدى  یكــاوللمســاءلة نهــج "ادفــع وأنــت مــاض فــي عملــك"،  ینبغــي لال
ثــالث ســنوات  مــن أجــل التحــوط  علــى نحــو أفضــل لمواجهــة االحتیاجــات المالیــة المحتملــة. كمــا ینبغــي إیــالء عنایــة 

، مـــن أجـــل اســـتباق الخســـائر ٢٠١٢یـــة والتشـــغیلیة خـــالل عـــام خاصـــة بمتابعـــة أداء صـــندوق تكـــالیف الخـــدمات اإلدار 
  الجدیدة المحتملة وتلمس إمكانیة وقوعها والتهیؤ لسد ثغراتها.

  ٢٠١١تطبیق میزانیة 
فیمـا یتعلـق بإعـداد میزانیـة  ٢٠٠٩إن هدف النمـو الحقیقـي الصـفري الـذي وضـعه المجلـس فـي عـام  :٢المالحظة رقم   -٧

یبدو مضـطربًا فـي سـیاقه، إذ لـم یشـمل االشـتراكات المقـررة علـى الـدول األعضـاء (التـي  ٢٠١٣-٢٠١١الفترة الثالثیة 
بالقیمـــة  ٪٧بالقیمـــة الحقیقیـــة) وال إجمـــالي المبـــالغ التـــي أقرتهـــا الجمعیـــة العمومیـــة (التـــي زات بحـــوالي  ٪٥زادت بنحـــو 

  لیه الحال في الفترة الثالثیة السابقة.الحقیقیة) وٕانما ُطبق فقط على محیط من االنفاقات والموارد یختلف عما كان ع
ویتمثـل ذلـك . ٢٠١٦-٢٠١٤یزانیـة الـثالث سـنوات ینبغي اعتماد نهج أكثر دقة وشفافیة عند إعداد م :٢التوصیة رقم   -٨

  فیما یلي:
القیام أوال برسم صورة شاملة لمحیط األنشطة التي تغطیها المیزانیة وتحدید الموارد المتاحـة األخـرى إلـى جانـب  -

 االشتراكات المقررة؛

عـدم وضــع أي معیـار یقیــد النمـو الحقیقــي لتقـدیرات المیزانیــة إال بعـد انجــاز المرحلـة األولــى، وعـدم تطبیــق هــذا  -
  ألعضاء باعتبار أن الموارد األخرى متغیرة بطبیعتها.قررة على  الدول االمعیار إال على االشتراكات الم

من الحفـاظ علـى حیـز آمـن ینـأى بهـا عـن اإلسـراف فـي  یكاواالدارة حكیمة یمكن إن إدارة المیزانیة إ :٣المالحظة رقم   -٩
اإلنفاق وتجاوز المیزانیات الثالثیة التي أقرتهـا الجمعیـة العمومیـة. غیـر أن تقسـیم المیزانیـة إلـى عـدد كبیـر مـن البـرامج 

نشـطة، یجعـل مـن الصـعب جـدًا والمشاریع  مع عدم وجود مؤشرات، السیما فیما یخص االنتاجیـة وٕاجمـالي تكـالیف األ
وقیـــاس الخـــدمات التـــي تقـــدمها المنظمـــة مقارنـــة بـــالموارد المتاحـــة لهـــا. إن الجمـــع بـــین عنصـــرین  یكـــاواالتقیـــیم كفـــاءة 

یعوزهمــا التكامــل (أي مــن جانــب، قــدرة المنظمــة علــى تكییــف إنفاقهــا ضــمن حــدود المیزانیــة المقــررة، وعــدم وجــود آلیــة 
نفاق، من جانب آخر) یجرد عملیة المیزنـة القائمـة علـى النتـائج مـن مقصـودها ویفرغهـا مـن لقیاس وتقییم نتائج هذا اإل

                                                           
 دوالرات كندیة ٤
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میزانیة قائمة على المـوارد ولـیس علـى النتـائج، مثلمـا بینـت میزانیـة النمـو  یكاواالمعناها. وواقع الحال یقول إن میزانیة 
  .٢٠١٣-٢٠١١الحقیقي الصفري لفترة الثالث سنوات 

إعداد میزانیة الفترة الثالثیة القادمة على أسس أكثر وضوحًا، والسیما من خـالل تقلـیص عـدد البـرامج  :٣التوصیة رقم   -١٠
وجعلهــا أكثـــر التصــاقا بواقـــع المكاتـــب وأنشــطتها (أنظـــر أدنــاه بســـط الكـــالم عــن أنشـــطة مكاتــب إدارة المالحـــة الجویـــة 

)ANB(  وٕادارة الحركة الجویة)ATB( بین النظریة والواقع في میزانیة المنظمة). ومـن شـأن ، والذي یبین الهوة الفاصلة
داء بســـیطة ومجدیـــة وقابلـــة للقیـــاس، وٕاال ســـتبقى بـــدونها المیزانیـــة أن یجعـــل مـــن الممكـــن تحدیـــد مؤشـــرات أهـــذا األمـــر 

  مجرد ممارسة شكلیة. ٥(RBB) القائمة على النتائج

  الموارد البشریة

أكبـر بكثیـر مـن عـدد المـوظفین  الممـولین  یكاواالعملون فعال تحت مظلة إن عدد الموظفین الذین ی :٤المالحظة رقم   -١١
من المیزانیة العادیة. وُیالحظ على وجه الخصوص تزاید عـدد المـوظفین المعـارین مـن قبـل دولهـم واالسـتعانة المطـردة 

فیــة تجمیــد عــدد بخــدمات الخبــراء االستشــاریین. وهنــاك ربمــا وجــه صــلة بــین تنــاقص عــدد المــوظفین الــدائمین (علــى خل
وتزایـــد عـــدد الوظـــائف الشـــاغرة وعـــدد الخبـــراء االستشـــاریین بصـــورة منتظمـــة. كحـــد أقصـــى)  ٥١٥الوظـــائف عنـــد رقـــم 

فاألمور تتجه وجه كما لو أن الخبراء االستشاریین باتوا یحلون محـل المـوظفین الـدائمین، وٕان ال یتجلـى األمـر بوظیفـة 
الوظــائف  بــدون تغییــر،  تزایــد عــدد الوظــائف الشــاغرة مقرونــًا بتزایــد عــدد تلــو األخــرى. وهــذا مــا یفســر، مــع بقــاء عــدد 

أ ن هــــذه الزیــــادة فــــي عــــدد الخبــــراء  ٦)ADB(إدارة الشــــؤون اإلداریــــة والخــــدمات الخبــــراء االستشــــاریین. وقــــد ذكــــرت 
یــة، هــذا باإلضــافة تــرتبط ارتباطــًا مباشــرًا بمتطلبــات البرنــامج واحتیاجــات األنشــطة التنفیذ ٢٠١٢االستشــاریین فــي عــام 

  إلى عومل أخرى مثل قیود المیزانیة وتجمید عدد الموظفین.
تحــدد یین والمتعاقــدین األفــراد علــى الــرغم مــن أنــه تــم مــؤخرًا وضــع سیاســة  بشــأن الخبــراء االستشــار  :٤التوصــیة رقــم   -١٢

المسؤولین اإلداریین التزامًا تامًا  أن تضمن التزام یكاواالالشروط التي یتعین بموجبها االستعانة بخدماتهم، ینبغي على 
  بهذه الشروط والمبادئ التوجیهیة.

بغــض النظــر عــن العوامــل االســتثنائیة (إجــازة مرضــیة طویلــة لمســؤول إداري كبیــر)، یــرى مراجـــع  :٥المالحظــة رقــم   -١٣
ر إلــى أن نســبة یعــاني ربمــا مــن نقــص فــي المــوظفین بــالنظ یكــاواالالحســابات الخــارجي أن قســم المــوارد البشــریة فــي 

مــن مجمــوع العــاملین (أي موظــف واحــد فــي المــوارد  ٪٤إلــى  ٣العــاملین فــي هــذا الجهــاز المتبعــة عمومــا تتــراوح بــین 
في الحجم (النسبة الحالیة  یكاوموظفًا) وهو ما نراه في المنظمات المشابهة لال ٣٣و ٢٥البشریة یدیر عدد یتراوح بین 

أن الوضــع الحــالي حیــث تجتمــع تحــت مســؤولیة موظــف إداري واحــد أقســام ). كمــا یــرى ٪٢,٦فــي المنظمــة هــي نحــو 
مــن خــدمات مختلفــة والســجالت  تعدیــدة ومتنوعــة مثــل المــوارد البشــریة والمعلومــات واالتصــاالت ومــا یــرتبط بــالمؤتمرا

  مة.وما إلى ذلك،  أمر البد وأن یؤثر سلبًا على إدارة الموارد البشریة التي تجسد النشاط الرئیسي للمنظ
بغیة النهوض بمهام قسم الموارد البشریة، ینبغي اتخاذ تدابیر لزیادة عدد العاملین في هذا القسم حتى  :٥التوصیة رقم   -١٤

مـن حیـث الحجـم واختیـار مسـؤول  یكـاوأسوة بالمنظمات األخرى المماثلـة لال ٪٤و  ٣تصل نسبتهم إلى ما یتراوح بین 
ارد البشـریة ویكـون مســؤوًال أمـام مـدیرة الشـؤون اإلداریــة والخـدمات. وفـي حالــة إداري كبیـر لیتـولى حصـرًا مســؤولیة المـو 

الموافقــة علــى هــذه التوصــیة، ینبغــي النظــر فــي إعــادة تنظــیم مجمــل اإلدارة العلیــا لمكتــب الشــؤون اإلداریــة والخــدمات، 

                                                           
  المیزانیة القائمة على النتائج ٥
 یة والخدماتإدارة الشؤون اإلدار  ٦



8 

، وأمانـــة الجمعیـــة العمومیـــة والســـیما مـــن أجـــل إدارة األنشـــطة المتعلقـــة بتكنولوجیـــا المعلومـــات، واللغـــات، والمـــؤتمرات
  والمجلس، وما إلى ذلك.

  تكنولوجیا المعلومات

 (ICT)٧ فـــي مجـــال تكنولوجیـــا المعلومـــات یكـــاواالإن مـــن الصـــعب تقـــدیر التكـــالیف التـــي تتكبـــدها  :٦المالحظـــة رقـــم   -١٥
منظمــة. ویبلــغ بــین مختلــف هیاكــل ال اواالتصــاالت تقــدیرا مستقصــى ومســتوفى بســبب انتشــار وظــائف هــذه التكنولوجیــ
 ٢ملیــون دوالر كنــدي، أي بزیــادة  ٧,٨المجمــوع الســنوي للنفقــات التــي یــدیرها قســم تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت 

  ملیون دوالر كندي عن السنة السابقة مع حیز أضیق لإلنفاق.
حة للكلفـــة الكلیـــة وعلـــى الـــرغم مـــن أن الـــنهج الجدیـــد لعـــرض المیزانیـــة ال یســـمح بالتوصـــل إلـــى صـــورة شـــاملة وواضـــ  -١٦

لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على صعید المنظمة ككل، ولكن یمكن القول إن مراجع الحسابات الخارجي لم یجـد 
لتقاسـم  یكـاواالنفقات كبیرة خارج  دائرة قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصال باستثناء تكالیف الموظفین ومشـروع شـبكة 

ألـف دوالر كنـدي) ومشـروعي الشـراكة اللـذین تنفـذهما إدارة الحركـة الجویـة  ١٢٢علـى  (بكلفـة تزیـد ٨IKSNالمعلومـات 
ألــف دوالر كنــدي). أمــا فیمــا یتعلــق بتكــالیف المــوظفین العــاملین فــي مجــال تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت  ٢٠٠(

  ملیون دوالر كندي. ٢,١اللذین ال تظلهم مظلة القسم فإن مجموع رواتبهم یقدر بنحو 
بـــالنظر إلـــى الثقـــل الـــذي باتـــت تمثلـــه النفقـــات المتعلقـــة بتكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــال فـــي إطـــار  :٦التوصـــیة رقـــم   -١٧

، ینبغـي للمنظمـة أن تعـد العـدة للفتـرة الثالثیـة القادمـة مـن ٪١١,٥المیزانیـة العادیـة للمنظمـة إذ بلغـت نسـبتها فیهـا نحـو 
النظـــام المحاســـبي بحیـــث تصـــبح عملیـــة رصـــد وتتبـــع تكـــالیف تكنولوجیـــا خـــالل اعتمـــاد تـــدابیر علـــى صـــعید المیزانیـــة و 

المعلومــات واالتصــاالت أكثــر دقــة وموثوقیــة وذلــك بغــض النظــر عــن الهیكــل التنظیمــي الــذي تــرتبط بــه ویقــوم بإنفاقهــا 
 ٩FIN مالیــة(مثــل قســم تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــال وٕادارة المالحــة الجویــة وٕادارة الحركــة الجویــة وفــرع الشــؤون ال

  والمكاتب اإلقلیمیة وغیرهم).
لقد تضـاعفت نفقـات االسـتعانة بالمصـادر الخارجیـة لتـوفیر خـدمات تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـال  :٧المالحظة رقم   -١٨

. وبات االستشاریون یمثلون نسبة كبیرة من العاملین تحت مظلة قسم تكنولوجیا المعلومات ٢٠١١و ٢٠١٠بین عامي 
) واسـتخدم الـبعض مـنهم  ألداء مهـام طویلـة ٢٠١١كانون األول/دیسمبر  ٣١من القسم في  ٢/٣(أكثر من واالتصال 

. ویمكــن أن یفضــي التــوتر بشــأن المــوارد، یكــاواألجــل تعتبــر إدامتهــا وحســن الــتحكم فیهــا  مســألة أساســیة بالنســبة لال
  بجزء من نظام المعلومات.والسیما فیما یتعلق بالموظفین الدائمین،  إلى ارتخاء قبضة التحكم 

 یكــاواالفــي إطــار اإلعــداد لمیزانیــة الفتــرة الثالثیــة القادمــة، ینبغــي إعــادة النظــر فــي نســبة مــوظفي   :٧التوصیة رقم   -١٩
وتعدیل الكفة علـى نحـو یضـمن اسـتدامة  نالدائمین العاملین في قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إلى االستشاریی

معلومــات واالتصــال والــتحكم فیهــا علــى أكمــل وجــه، ومــا تبقــى مــن المهــام یمكــن انجازهــا عــن طریــق مهــام تكنولوجیــا ال
  االستعانة بالمصادر الخارجیة وبخدمات المستشارین.

إن عملیـــة تعزیــز المســـؤولیة عـــن میزانیــة تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصــاالت وجعلهـــا أكثـــر مركزیـــة  :٨المالحظــة رقـــم   -٢٠
الهیكلیـة ال  ریع المنظمة. فالعدید من المشـاریع،  لم تصحبها مسؤولیة تنفیذیة بشأن مجمل مشا٢٠١١اعتبارًا من عام 

تقـع ضـمن المسـؤولیة الصــریحة لقسـم تكنولوجیـا المعلومـات واالتصــاالت، كمـا لـم یـتم تحدیــدها ووضـعها باالشـتراك مــع 
  هذا القسم.

علــــى جمیــــع وظــــائف ومهــــام تكنولوجیــــا المعلومــــات  إن الطریقــــة الوحیــــدة لضــــمان ســــیطرة أفضــــل: ٨التوصــــیة رقــــم   -٢١
واالتصـــاالت فـــي المنظمـــة وتـــوفیر قـــدر أكبـــر مـــن األمـــن لهـــا هـــي التخطـــیط الجیـــد لالحتیاجـــات ونقـــل مـــوارد المیزانیـــة 

                                                           
  مجال تكنولوجیا المعلومات ٧
  لتقاسم المعلومات االیكاوشبكة  ٨
  وفرع الشؤون المالیة ٩
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المخصصة للمشروعات الكبیرة إلى قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصـاالت، وبهـذا یـتم وضـع مشـاریع نظـام المعلومـات 
  لمعد خصیصًا إلدارتها.ضمن اإلطار ا

بإعـداد خطـة رئیسـیة  یكـاواالیالحظ مراجع الحسابات الخارجي أنه طبقـًا لتوصـیاته السـابقة، شـرعت  :٩المالحظة رقم   -٢٢
تخطي كافة جوانب تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المنظمة. وهنا یجـدر التسـاؤل بشـأن مـن الـذي سیسـهر علـى 

  ًا إلى أن سلطات وصالحیات قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت محدودة.تطبیق هذه الخطة ورصدها نظر 
مــا أن یــتم إنجــاز الخطــة الرئیســیة لتكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت، ســیتعین علــى مكتــب األمــین : ٩التوصــیة رقــم   -٢٣

كنولوجیــا المعلومــات العــام  أن یطلــب المصــادقة  علیهــا مــن قبــل المجلــس. وبــالنظر إلــى الوضــع التنظیمــي الحــالي لت
واالتصاالت في المنظمة، حیث ال یتمتع قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت سوى بسـلطة محـدودة فـي التعامـل مـع 
المكاتــب المركزیــة واإلقلیمیــة  فیمــا یخــص مشــروعات وتطبیقــات تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت، وفــي إطــار إعــادة 

أعـــاله، ینبغـــي لقســـم  ٥الشـــؤون اإلداریـــة والخـــدمات كمـــا ورد فـــي التوصـــیة رقـــم مجمـــل اإلدارة العلیـــا لمكتـــب تنظـــیم  
  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أن یرتبط بمدیر یتمتع بدرجة وظیفیة مالئمة.

  إدارة المالحة الجویة وٕادارة النقل الجوي

یشـكل خطـوة  ٢٠١٣-٢٠١١للفتـرة الثالثیـة إن اعتماد مفهوم "النتائج المتوقعة" في وثیقة المیزانیـة  :١٠المالحظة رقم   -٢٤
إلــى األمــام مقارنــة بــالمفهوم الســابق القــائم فقــط علــى متابعــة ورصــد األنشــطة، بیــد أن هــذا التغییــر لــم یــأت بمــا ُیحّســن 

  القیاس الموضوعي للتقدم الفعلي في تحقیق المهام الواردة في المیزانیة المعتمدة.
التـــي یجـــري حالیـــًا  )IKSN(لتشـــاطر المعـــارف  یكـــاواالألداة موحـــدة مثـــل شـــبكة  تطبیـــق العـــامالإن : ١٠التوصـــیة رقـــم   -٢٥

بأداة توفر متابعة حقیقیة وصورة واقعیـة لجـزء مـن أنشـطة المنظمـة  علـى صـعید  یكاواالإعدادها، أمر من شأنه تزوید 
ة، إذا نجحـــت المنظمـــة فـــي الخـــدمات (والســـیما فیمـــا یتعلـــق بإعـــداد الوثـــائق أو تطـــویر الـــنظم المعلوماتیـــة). فهـــذه األدا

تطبیقها، یمكن أن تجیب على األسئلة التي یطرحها المجلس بشأن سیر األنشطة المتعلقـة باألهـداف االسـتراتیجیة، أي 
  لتحل بالتالي محل مؤشرات األداء الرئیسیة، وتسمح برصد "النتائج المتوقعة".

مكتظـة  بتفاصـیل  ال  ٢٠١٣-٢٠١١ومشـاریع للفتـرة الثالثیـة إن بنیة المیزانیة المكونة من بـرامج  :١١المالحظة رقم   -٢٦
طائــل منهــا و ال داعــي لهــا. فــالبرامج كثیــرة جــدًا وحجمهــا یتبــاین أشــد التبــاین، وكــل واحــد منهــا  ال یمثــل فــي المتوســط 

ة الجویــة ( مــن القیمــة الكلیــة للمیزانیــة. أمــا المشــاریع، فعــددها بــال شــك كبیــر بــإفراط والســیما فــي إدارة الحركــ ٪١ســوى 
  وباألخص في إدارة الحركة الجویة/فرع شؤون البیئة).

ینبغــي تخفیــف بنیــة المیزانیــة المثقلــة بــالبرامج والمشــاریع تخفیفــًا كبیــرًا، وتقلــیص عــدد هــذه البــرامج   :١١التوصیة رقم   -٢٧
اإلمكـان، تجنـب تقسـیم نفـس  والمشاریع إلـى الحـد األدنـى بمـا یتفـق مـع النظـام المـالي (المـادة الرابعـة) كمـا ینبغـي، قـدر

البرنامج بین عدة أقسام. أم المشاریع، فبـالنظر إلـى أنهـا تفیـد بشـكل أساسـي فـي التسـییر الیـومي للبـرامج وٕادارتهـا وأنهـا 
یجــب أن تتحلــى مــن ثــم بقــدر مــن المرونــة، فینبغــي أال تــذكر فــي وثیقــة المیزانیــة وأن تقتصــر هــذه علــى تقــدیم قائمــة 

  فیما یخص كل برنامج خالل الفترة الثالثیة.بالنتائج والمخرجات 
بعد دراسة األنشطة الحالیة إلدارة  المالحة الجویة تبین لنا أن جزءًا كبیرًا من هذه األنشطة إما لـم  :١٢المالحظة رقم   -٢٨

صریح، وینطبق ترد في هیكلیة المیزانیة الحالیة المؤلفة من البرامج والمشاریع أو أنها وردت  من باب التلمیح ولیس الت
  زمات.الرئیسیة وال سیما على إدارة األ هذا المر عمومًا على األنشطة
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تخفیـف بنیـة المیزانیـة للفتـرة الثالثیـة القادمـة، ینبغـي إلدارة أعـاله بشـأن  ١١فـي إطـار التوصـیة رقـم : ١٢التوصیة رقـم   -٢٩
فــي نطــاق األهــداف االســتراتیجیة مــن أجــل المالحــة الجویــة أن تقلــل مــن عــدد البرامج/المشــاریع التــي تشــتمل علیهــا  

  تقلیص الفجوة بین ما یرد في المیزانیة واألنشطة الفعلیة.
لكي تقوم إدارة المالحة الجویة وٕادارة الحركة الجویة بمهامهمـا، یتـوفر لـدیهما كمـا هـو واضـح عـدد  :١٣المالحظة رقم   -٣٠

یــة. وتبــین مراجعــة وثــائق المیزانیــة أنــه بــالرغم مــن أن مــن المــوظفین المهنیــین یفــوق مــا هــو مقــرر ومحســوب فــي المیزان
أعضاء المجلس یحیطون علمًا  بهذا الوضع من خالل الوثائق الخاصة بالموارد الخارجة عن المیزانیة، إال أن هـذا ال 

  یؤخذ بعین االعتبار عند تقییم االحتیاجات الواجب تغطیتها بواسطة االشتراكات المقررة على الدول األعضاء.
عند إعداد المیزانیة للفتـرة الثالثیـة القادمـة، وبـالنظر إلـى وجـود نسـبة مهمـة مـن المـوظفین المهنیـین   :١٣التوصیة رقم   -٣١

لیســـوا مشـــمولین بحســـابات المیزانیـــة، ینبغـــي القیـــام بعملیـــة استشـــرافیة وتقدیریـــة أكثـــر دقـــة وشـــفافیة فیمـــا یتعلـــق بعـــدد 
  تي قررتها المنظمة).الموظفین المتاحین فعال ألداء المهام ال

 ٪٤٢و ٪٢٠الحظنا أن أنشـطة إدارة المالحـة الجویـة وٕادارة الحركـة الجویـة ممولـة بنسـبة  مهمـة ( :١٤المالحظة رقم   -٣٢
علـــى التـــوالي) مـــن مـــوارد خارجـــة عـــن المیزانیـــة.  ویمكـــن لهـــذا النـــوع مـــن التمویـــل أن یـــؤدي فـــي حـــالتین علـــى األقـــل 

عالیات والمهام واألحداث التي تتكفل بنفقاتها أطـراف ثالثـة) إلـى مشـاكل تتعلـق بتضـارب (األنشطة المدرة لإلیرادات والف
التـابع إلدارة المالحـة الجویـة  TRAINAIRالمصالح ( وینطبق هذا األمر بصفة خاصة فـي حالـة وقوعـه علـى برنـامج 

ذات أهمیــة  اآلنمج التــي تعتبــر التــابع إلدارة الحركــة الجویــة). كمــا الحظنــا أنــه بالنســبة لــبعض البــرا MRTDوبرنــامج 
ال یكفــل التمویــل مــن خــارج المیزانیــة االســتدامة للبــرامج المعنیــة بــالرغم مــن ضــرورتها.   )MRTDأولویــة (مثــل برنــامج 

ونقول وأخیرا إن عملیة إعداد وصیاغة المیزانیة للفترة الثالثیة ال تأخـذ فـي االعتبـار أهمیـة هـذه المـوارد الخارجیـة علـى 
اف االستراتیجیة والبرامج. وعلى الرغم من أن األمین العام یعتبر أنه ال یمكن تقدیر هذه الموارد بدقـة، إال صعید األهد

  أن أهمیتها النسبیة تقتضي أن یتم تقدیرها تقدیرًا معقوًال  خالل عملیة إعداد المیزانیة.
حـــة الجویـــة وٕادارة الحركـــة الجویـــة یســـتدعي إن التمویـــل الخـــارج عـــن المیزانیـــة ألنشـــطة إدارة المال  :١٤التوصیة رقم   -٣٣

   التوصیات التالیة:
ینبغي إعادة النظر في األنشـطة المـدرة لإلیـرادات وفـي المهـام والمـؤتمرات التـي تتكفـل أطـراف ثالثـة بنفقاتهـا،  -

ي وذلك من باب تجنب تضارب المصالح ( والسیما فیمـا یتعلـق بمراكـز التـدریب ومقـدمي خـدمات الطیـران). وال شـك فـ
 أن قرار األمین العام  تعیین موظف في مجال األخالقیات سیكون مفیداً  في هذا الصدد.

خــالل السـنوات األخیـرة، ینبغــي إعـادة النظـر فــي تمویلـه مــن  MRTDبـالنظر إلـى األهمیــة المتزایـدة لبرنـامج   -
ن المیزانیــة العادیـة للفتـرة الثالثیــة القادمـة اعتمـادات مخصصــة لهـذا  البرنـامج تتناســب مـع مسـتوى الجهــد أجـل أن ُتَضـمَّ

 المطلوب لألمانة.

ذات األولویـة فـي إطـار میزانیـة  یكـاواالمع أنشـطة ى أن تتوافق االشتراكات المقررة وینبغي أخیرا الحرص عل  -
الســنوات الــثالث القادمــة، كمــا ینبغــي توجیــه المــوارد الخارجــة عــن المیزانیــة، التــي تفتقــر بطبیعتهــا إلــى الثبــات، صــوب 

  شطة ال تتطلب حالة ثبات واستقرار طویلة األجل.أن
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  الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات
غیــر واضــح، إذ إنــه یــدرج فــي  )ARGF(: ال یــزال تحدیــد نطــاق الصــندوق الفرعــي إلدرار اإلیــرادات ١٥المالحظــة رقــم   -٣٤

ل متجـر السـوق الحـرة) ولكنـه یسـتثني نطاق اإلیرادات و/أو النفقات األنشطة القائمة على منطـق اسـترداد التكـالیف (مثـ
)، ویـدرج فـي تكـالیف المـوظفین بوجـه خـاص نفقـات ال ١٢١١بعض األنشـطة األخـرى (مثـل المسـاهمات فـي الحسـاب 

  عالقة لها بإدرار اإلیرادات من مصادر خارجیة.
للنظـام المـالي تزیـل كـل : یوصى المجلس بأن یعتمد، بناء على اقتـراح یدعمـه األمـین العـام، صـیاغة ١٥التوصیة رقم   -٣٥

لبس في المعـامالت المتعلقـة بالصـندوق، سـواء كانـت إیـرادات أو نفقـات. وبصـورة أعـم، ینبغـي للمجلـس أن یطلـب مـن 
األمین العام إعداد وثیقة موجزة تحدد بوضوح األهداف والسیاسـات والقواعـد المتعلقـة بأنشـطة الصـندوق الفرعـي إلدرار 

  اإلیرادات.
، ال ینـدرج إدرار اإلیـرادات اإلضـافیة فـي )ADB(باستثناء مدیر مكتب الشـؤون اإلداریـة والخـدمات : ١٦ المالحظة رقم  -٣٦

، علـى الـرغم مـن أن جـزءًا كبیـرًا مـن هـذه اإلیـرادات یتـأتى مـن نشـاطهم ویسـاهم فیـه فـي یكـاواالقائمة األهداف لمدیري 
  المقابل.

ن العــام تخصــیص أهــداف اإلدارات التنفیذیــة لتســاهم فــي إدرار : یجــوز للمجلــس أن یطلــب مــن األمــی١٦التوصــیة رقــم   -٣٧
  اإلیرادات اإلضافیة المتأتیة من أنشطتها. ویمكن رصد تنفیذ هذه األهداف بشكل شهري.

: لم تكن التوقعات الخاصة بنشاط الصندوق تستند إلـى خطـة عمـل موحـدة. ولقـد تبـّین أن التوقعـات ١٧المالحظة رقم   -٣٨
  انت صحیحة، إال أن توزیعها لم یجر كما كان متوقعًا.العامة لألنشطة ك

، ینبغــي اعتمــاد خطــة عمــل واحــدة إلدارة ٢٠٠٩: وفقــًا لتوصــیة مراجــع الحســابات الــداخلي فــي عــام ١٧التوصــیة رقــم   -٣٩
، فلعـــل ذلـــك یســـاعد فـــي المســـتقبل فـــي جعـــل التوقعـــات المتعلقـــة بالمیزانیـــة أكثـــر ١٠)RGA(األنشـــطة المـــدّرة لإلیـــرادات 

فصــیًال وأكثــر دقــة. فثمــة أمــر مــن المفــروض أن یســّهل هــذه العملیــة، وهــو تجمیــع كــل الهیئــات المســاهمة فــي نشــاط ت
خــــدمات االستنســــاخ والمبیعــــات المعنیـــة بالتســــویق، ومرفــــق  )RGA(الصـــندوق (أي وحــــدة األنشــــطة المــــدرة لإلیــــرادات 

، المعنــي بخــدمات )COS(والخــدمات المكتبیــة ، المعنــي بالمطبوعــات، وقســم المــؤتمرات  (RSED)١١والتوزیــع الخــارجي
)، بناًء على توصیة مراجع الحسابات الخـارجي )ADB(المؤتمرات) تحت إدارة واحدة (إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات 

  .٢٠٠١تشرین الثاني/نوفمبر  ١خالل عملیة التدقیق التي قام بها، وعلى موافقة األمین العام التي تمت في 
: یتضــح، بعــد تجربــة دامــت ثــالث ســنوات، أن القیــود التــي تحــّد مــن قــدرة نظــام الصــندوق الفرعــي ١٨رقــم المالحظــة   -٤٠

علــى مواءمــة األنشــطة التــي ال تشــكل جــزءًا مــن "األنشــطة األساســیة" للمنظمــة مــع ظــروف  )ARGF(إلدرار اإلیــرادات 
  التوظیف واألجور التي یوفرها السوق.

الفشل النسبي، ینبغـي النظـر فـي االسـتعانة بمصـادر خارجیـة لـبعض الوظـائف التـي : وفي ضوء هذا ١٨التوصیة رقم   -٤١
، بغـض النظـر عـن وضـعهم، فـي یكـاواال، وفي إعادة تركیز العاملین لـدى یكاولالال تشكل جزءًا من النشاط األساسي 

یطلب من األمین العـام أن الوظائف التي ال تزال "طبیعیة" بالنسبة لمنظمة دولیة. وفي هذا السیاق، یمكن للمجلس أن 
یقترح، على أساس التحلـیالت الـواردة فـي هـذا التقریـر والدراسـة الفنیـة التـي أجراهـا مكتـب ریمـون شـابو غرانـت ثورنتـون 

)RCGT(بنیة للنشاط التنظیمي والتنفیذي الداخلي أكثر كفاءة، مع مراعاة القیـود المفروضـة علـى العقـود والمرتبـات ١٢ ،

                                                           
  األنشطة المدّرة لإلیرادات ١٠
 خدمات االستنساخ والمبیعات والتوزیع الخارجي ١١
 ریمون شابو غرانت ثورنتون ١٢
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. وهذا یعني على األرجح المبادرة إلى نقل تدریجي لعدد من المهام المختلفة التـي یؤدیهـا الصـندوق ویكااالالتي تقدمها 
  في إطاره الداخلي إلى مقدمي الخدمات الخارجیین. )ARGF(الفرعي إلدرار اإلیرادات 

خفضــًا جــدًا، إذ إنــه : ال یــزال الــدخل الــذي یجــب تقاســمه، والمنصــوص علیــه فــي االتفــاق المبــرم، من١٩المالحظــة رقــم   -٤٢
یمثل الدخل الصافي، ولیس من الواضح ما إذا كان ینبغي أیضًا أخذ التكـالیف غیـر المباشـرة فـي الحسـبان. وعلـى أي 

تحقیـق أربـاح مـن اإلیـرادات  یكـاواالحال، فإن تبادل المراسالت األخیرة هـذه مـع السـلطات الكندیـة یؤكـد أن باسـتطاعة 
  قاعات االجتماعات عندما ال نستخدمها لحاجاتها الخاصة.التي تحصل علیها نتیجة تأجیر 

إلــى تعــدیل  یكــاواال: لتجنــب حــاالت اللــبس القائمــة فــي الوقــت الحاضــر، مــن المستحســن أن تتوصــل ١٩التوصــیة رقــم   -٤٣
شـریطة البقـاء فـي حـدود أنشـطتها العادیـة كمنظمـة دولیـة غیـر  – یكـاولالاالتفاق بحیث ینص صـراحة علـى أنـه یجـوز 

أن تســتخدم المبنــى بحریــة، بمــا یشــمل تحصــیل إیــرادات مــن تــأجیر القاعــات عنــدما ال تســتخدمها لحاجاتهــا  -حیــة رب
  الخاصة.

منـذ إنشـائه بالطبیعـة الثابتـة لنفقاتـه، وال  )ARGF(: یتمیز تطـور الصـندوق الفرعـي إلدرار اإلیـرادات ٢٠المالحظة رقم   -٤٤
  لما كان مخططًا له في البدایة.سیما اإلنفاق على الموظفین، وذلك خالفًا 

أن تبلغ الهدف األصلي المتمثل في تحقیق بنیة التكـالیف  یكاواال: إذا ثبت أنه ال یمكن لمنظمة مثل ٢٠التوصیة رقم   -٤٥
التنافســیة، ال ســیما مــن حیــث عــدد المــوظفین، فینبغــي االســتعانة بشــكل تــدریجي علــى المــدى المتوســط/البعید بمصــادر 

  األنشطة المعنیة.خارجیة لتنفیذ 

  مكتب لیما االقلیمي
إذا ما أخذنا بعین االعتبـار المتغیـرات الثالثـة معـًا، أال وهـي: تحـّول لجنـة أمریكـا الالتینیـة للطیـران : ٢١المالحظة رقم   -٤٦

یـذ للكـاریبي إقلیمیة مصغرة"؛ وتنفیـذ منهجیـة جدیـدة فـي قلـب المجموعـة اإلقلیمیـة للتخطـیط والتنف ایكاوإلى " ١٣)LACAC(المدني 
 یكـــاواالتقضـــي بإشـــراك ممثلـــي دول اإلقلـــیم بشـــكل أكثـــر فاعلیـــة، وٕاقامـــة إدارة مشـــتركة بـــین  ١٤)GREPECAS( الجنوبیـــةوأمریكـــا 

فــي مجــال ســالمة للطیــران، نجــد أن الــدول فــي  یكــاواالوبعــض الــدول اإلقلیمیــة المعنیــة بمشــاریع التعــاون الفنــي لتوســیع أنشــطة 
دمة من االستقالل في مجال سـالمة الطیـران. أمـا الفـرق بـین التطـورات الثالثـة المـذكورة أعـاله فهـو أن اإلقلیم قد بلغت درجة متق

التطـور األول یعكـس احتمـال التنــافس إلـى حـد مــا مـع المكتـب اإلقلیمـي، فــي حـین أن التطـورین اآلخــرین یشـكالن تكملـة للجهــود 
  التي یبذلها المكتب اإلقلیمي.

من جهة،  )LACAC(د للتباین بین التطور الذي طرأ على لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني ال ب :٢١التوصیة رقم   -٤٧
، فضًال عـن البـرامج )GREPECAS(والمتغیرات التي طرأت على المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ للكاریبي وأمریكا الجنوبیة 

كتب لیما علـى االسـتمرار فـي نقـل المسـؤولیة إلـى الحكومـات الوطنیـة الثالثة للتعاون الفني اإلقلیمي من جهة أخرى، أن یشجع م
  .یكاواالفي اإلقلیم عند تنفیذ أهداف 

، التـــي تهـــدف إلـــى تحســـین التكامـــل بـــین جهـــود ٢٠١٠كـــانون الثاني/ینـــایر  ٢٩إن تنفیـــذ مـــذكرة  :٢٢المالحظـــة رقـــم   -٤٨
  و المكاتب اإلقلیمیة، تواجه ثالث صعوبات وهي: ومدیر  ١٥)TCB(التعاون الفني التي تبذلها إدارة التعاون الفني 

  اللبس الذي یشوب صیاغة المذكرة حول عدة نقاط رئیسیة؛ −

   
                                                           

  لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني ١٣
  خطیط والتنفیذ للكاریبي وأمریكا الجنوبیةالمجموعة اإلقلیمیة للت ١٤
  إدارة التعاون الفني ١٥
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  التعقید الذي یمكن أن یسببه تنفیذ المذكرة للموظفین المیدانیین، وهو أمر لم یناقش في هذه المذكرة؛ −

  تب اإلقلیمي.ومدیر المك (TCB)احتمال تباین األولویات بین إدارة التعاون الفني  -
 ٢٠١٠كانون الثاني/ینایر  ٢٩یشیر مراجع الحسابات الخارجي إلى وجود ضمیمة جدیدة للمذكرة  :٢٢التوصیة رقم   -٤٩

ح فیها األحكام المتعلقة بـ"تنفیذ" مشاریع التعاون الفني، فضًال عن نطاق التطبیق فیما یتعلق بالتكامل (المشاریع  توضَّ
المماثلة لكافة المشاریع)، من أجل إزالة أي شك حول تفسیرها، وتحدید قواعد بسیطة للتبعیة اإلقلیمیة فقط أو المعاملة 

  والمدیر اإلقلیمي. )TCB(اإلداریة للموظفین المیدانیین بالنسبة إلدارة التعاون الفني 

مثــل فــي تحقیــق وأخیــرًا، واألهــم مــن ذلــك، یجــب أن تضــمن المــذكرة أنــه مــن الممكــن، مــع التمســك بالمبــدأ اإلداري المت
باعتماد نفس األولویات التي یجري اعتمادها في  )TCB(التوازن االقتصادي للتعاون الفني، تكلیف إدارة التعاون الفني 

  األخرى. یكاواالمكاتب 

  and 08-PER 07 801-802لتعاون الفني ل انمشروع
مـــن اتفـــاق الخـــدمات  ١" (الملحـــق Prodoc"تظهـــر الوثـــائق أن التـــاریخ األولـــي المحـــدد الســـتكمال : ٢٣المالحظـــة رقـــم   -٥٠

 یكـاواال)، جرى تحدیده بعد مرور عدة سنوات من النقاش بـین اإلدارة البیروفیـة وخبـراء PER 08-802اإلداریة للمشروع 
واإلدارة  یكــاواالالمســتقلین، فــي غضــون مــدة خمــس ســنوات. أمــا الجــدول الزمنــي، الــذي یــرد فــي الوثیقــة التــي وقعتهــا 

، فــي ٢٠٠٩آب/أغســطس  ١١، فقــد تــم "تخفــیض مدتــه" إلــى ســنتین اعتبــارًا مــن ٢٠٠٩تموز/یولیــو  ٢٠ي البیروفیــة فــ
وثیقة وقعها الشركاء أنفسهم. وأشار مراجع الحسابات الخارجي إلى أن المنسق الدولي للمشروع اعتبر، فـي فتـرة إجـراء 

إلــى أنــه قــد ُأحــرز تقــدم منــذ المرحلــة األولــى مــع التــدقیق، أن الجــدول الزمنــي ال یطــرح أي مشــكلة وأنــه ســُیّتبع، مشــیرًا 
تركیــب الــرادارین فــي تــاالرا وأیاكوشــو الــذي كــان مــدرجًا فــي خطــة المرحلــة الثانیــة. ووفقــًا للمنســق فــإن النظــام بأكملــه 

  .٢٠١١سیدخل مرحلة التشغیل التام بحلول نهایة عام 
، ال ســـیما فـــي یكـــاومشـــروع. ومـــع ذلـــك، ینبغـــي لاللقـــد فـــات أوان تقـــدیم توصـــیة بخصـــوص هـــذا ال :٢٣التوصـــیة رقـــم   -٥١

الحاالت التـي یصـعب فیهـا االلتـزام بالجـدول الزمنـي، تـوخي الحـذر مـن متطلبـات اإلدارات الشـریكة التـي تتسـم بالطـابع 
  السیاسي أكثر مما تتسم بالطابع التقني.

الحسـابات الخـارجي فیمـا یخـص المشـروع دون إجراء تدقیق شامل للنفقـات اإلداریـة، الحـظ مراجـع : ٢٤المالحظة رقم   -٥٢
802-07 PER  أن بعض النفقات التي تم صرفها ال عالقة لها بالغرض من المشروع. وعلى غرار ذلك، الحـظ مراجـع

التـــي جـــرت مناقشـــتها أعـــاله ال  PER 07-801الحســـابات الخـــارجي أیضـــًا أن بعـــض النفقـــات المتعلقـــة بعقـــد المشـــروع 
  عالقة لها بالمشروع.

أن تـرفض، فـي إطـار مشـاریع التعـاون الفنـي،  تمویـل النفقـات التـي ال  یكاولالفي المستقبل، ینبغي  :٢٤توصیة رقم ال  -٥٣
  عالقة لها بالغرض من المشروع.

قام مراجع الحسابات الخارجي بكشف محالفة إلحدى القواعد األساسیة المنصوص علیها في : ٢٥المالحظة رقم   -٥٤
أنه یحظر  یكاواالالذي یمنع تضارب المصالح وذلك من خالل تأكید  یكاواالالمیدانیین في النظام األساسي للموظفین 

  على موظفیها المیدانیین أن یشغلوا في الوقت نفسه وظائف أخرى تخضع لسلطة خارجیة.
في  ، یشغل)TCB(التابع إلدارة التعاون الفني  PER 08- 802وكان السید رامون غامارا، المنسق المحلي للمشروع 

  الوقت نفسه منصب المدیر العام للطیران المدني التابع لوزارة النقل واالتصاالت في بیرو.
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ویعتبر مراجع الحسابات الخارجي مسألة عدم االمتثال هذه خطیرة للغایة بالنسبة ألن السید غامارا الذي كان وضعه 
بوصفه موظفًا في  یكاواالالح ینطوي بوضوح على تضارب للمصالح، إذ إنه كان من المفترض أن یحمي مص

، وأن یحمي في الوقت نفسه مصالح بیرو بوصفه ممثًال للهیئة المراقبة في PER 08- 802المنظمة الموّردة للمشروع 
  .PER 08-802، وهي العمیل المستفید من المشروع )CORPAC(المؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران التجاري 

، ٢٠١١إلى هذه المشكلة في تموز/یولیو  یكاولالبات الخارجي قد نّبه اإلدارة العلیا وعلى الرغم من أن مراجع الحسا
وعلى الرغم من أن السید غامارا كان في ذلك الوقت ال یزال یشغل منصب المدیر العام للطیران المدني في بیرو، فقد 

في تشرین  )TCB(دارة التعاون الفني تجدید تعیین السید غامارا لشغل منصب المنسق الداخلي التابع إل یكاواالقررت 
  .٢٠١١الثاني/نوفمبر 

التعلیمــات المناســـبة مـــن اإلدارة العلیـــا لیتـــاح لـــه التحقـــق مـــن  یكـــاواالولــم یتلـــق الشـــخص المســـؤول عـــن التعیینـــات فـــي 
  االمتثال األساسي.

ساسي للموظفین المیدانیین في إن إجراءات الرصد التي تضمن التطبیق المالئم لقواعد "النظام األ :٢٥التوصیة رقم   -٥٥
" تحتاج إلى مراجعة عمیقة على مستوى المقر وعلى المستوى المحلي، وذلك من أجل أن تكون المنظمة في یكاواال

األساسي للموظفین  وضع یمّكنها في المستقبل من الحیلولة دون حدوث هذا النوع من المخالفات لقواعد النظام
یخص القرار الذي یقضي بتجدید تعیین السید غامارا، ووفقًا للمعلومات التي سبق أن  . وفیمایكاواالالمیدانیین في 

أشار إلیها في ذلك الوقت مراجع الحسابات الخارجي، ینبغي أن یبلغ األمین العام المجلس بهذه القضیة، إذ إن " 
ى قاعدة تنص على أنه ال یشتمل عل ١٩٩٢" الصادر في عام  یكاواالالنظام األساسي للموظفین المیدانیین في 

  یجوز للموظفین المیدانیین أن یشغلوا، في الوقت نفسه، وظیفة خاضعة لسلطة خارجیة.

، في كلتا الحالتین، في أن PER 08-802و PER 07- 801تتمثل النقطة المشتركة بین المشروعین : ٢٦المالحظة رقم   -٥٦
دات ألمن الطیران ال تسمح اللوائح المحلیة بتنفیذها، إما في تدخلت لتجعل باإلمكان إنشاء بنى إداریة أو مع یكاواال

في بیرو  )DGAC(دفع أجورًا لموظفي المدیریة العامة للطیران المدني  PER 07-801إذ إن المشروع  -المطلق 
وٕاما في غضون فترة زمنیة معقولة لسالمة الطیران، كما كان علیه  -تتعارض مع جدول الرواتب العام في بیرو 

 یكاواال. ونظرًا للطابع االستثنائي الذي تنطوي علیه الخدمات التي تقدمها PER 08- 802لحال بالنسبة للمشروع ا
  بالنسبة إلى القانون المحلي، فمن المهم أال تشوب هذه الخدمات  أیة شائبة.

فـــي بیـــرو نظـــام  ، فلـــم تعـــد تنـــدرج فـــي معطیـــات الـــزمن الـــراهن، إذ أنهـــى القـــانون PER 07-801أمـــا حالـــة المشـــروع 
. ومــــع ذلــــك، فیمــــا یخــــص اقتنــــاء معــــدات )DGAC(االســــتثناءات الخــــاص بمــــوظفي المدیریــــة العامــــة للطیــــران المــــدني 

الرادارات، حیث یقتصر عدد الموردین المحتملین في جمیع أنحاء العالم علـى حـوالي عشـرة مـوردین، وٕاذا جـرى توسـیع 
فــي الفتــرة الممتــدة مــن  )CAR/SAM(لــیم الكــاریبي وأمریكــا الجنوبیــة المالحظــة لتشــمل جمیــع المشــاریع التــي نفــذت فــي إق

، فــیمكن لمراجــع الحســابات الخــارجي أن یالحــظ أن عــددًا قلــیًال مــن المــوردین ٢٠١١وٕالــى منتصــف عــام  ٢٠٠٥عــام 
لشـؤون الفنیــة منحـوا عقـودًا (مـورد واحـد)، وأن عـددًا محـدودًا مـن الخبـراء المسـتقلین (أربعـة خبـراء) اسـتعانت بهـم إدارة ا

)TCB( .على مدى فترة طویلة نسبیًا إلعداد هذه العروض والتشاور حولها  
بتوســیع دائـرة الخبــراء المســتقلین الـذین یمكــن أن یحّملــوا  یكــاواالیوصـي مراجــع الحســابات الخـارجي  :٢٦التوصـیة رقــم   -٥٧

یــین خبــراء جــدد بانتظــام. ویجــب أن المنظمــة بعــض المســؤولیات وأن یــؤثروا فــي ســمعتها مــن خــالل مــنح العقــود، وبتع
  یخضع الخبراء لعملیات تقییم منتظمة.

  یكاوالمیزانیة والوضع المالي لال –المصادقة على الحسابات   -٢
    ٢٠١١رأي مراجع الحسابات الخارجي في البیانات المالیة لعام   ١-٢
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  ١٦الحسابات مدققرأي 

كــانون  ٣١فتــرة االثنــي عشــر شــهرا المنتهیــة فــي عــن ) یكــاواالني الــدولي (لقــد استعرضــنا البیانــات المالیــة لمنظمــة الطیــران المــد
، وبیـــان األداء ٢٠١١ كـــانون األول/دیســـمبر ٣١ بتـــاریخمل البیانـــات المالیـــة بیـــان الوضـــع المـــالي . وتشـــ٢٠١١األول/دیســـمبر 

المیزانیـة والمبـالغ الفعلیـة للفتـرة المنتهیـة  بـین ان التغییرات في األصـول الصـافیة، وبیـان مقارنـةبیالمالي، وبیان السیولة النقدیة، و 
  مل ملخص السیاسات الحسابیة ومعلومات أخرى.ومالحظات تش ٢٠١١ن األول/دیسمبر كانو  ٣١في 

 یكـاو، فـإن األمـین العـام لالیكـاومـن النظـام المـالي لال ١٢من اتفاقیة شیكاغو وعمال بالمادة  ٦١وفي نطاق اإلطار العام للمادة 
مــع المعــاییر المحاســبیة الدولیــة للقطــاع العــام. وتشــمل هــذه  وتتوافــق هــذه البیانــاتد وتقــدیم البیانــات المالیــة. مســؤول عــن إعــدا

مـن  إعـداد البیانـات المالیـة وتقـدیمها بالشـكل الصـحیح، خالیـةالمسؤولیة تصمیم، وتنفیذ ورصـد إجـراءات المراقبـة الداخلیـة لكفالـة 
مكیفــة وفــق  معقولــةتقــدیرات حســابیة  وضــعهــذه المســؤولیة أیضــا تشــمل ر أو خطــأ. و عملیــات تزویــ نتیجــةخاطئــة،  هامــة بیانــات

  الظروف.

وفقــا للمعــاییر الدولیــة  تــدقیقنا. وقــد أنجزنــا التــدقیقرأینــا فــي هــذه البیانــات المالیــة باالســتناد إلــى عملیــة  بإبــداءوتقضــي مســؤولیتنا 
فیــذها مــن أجــل ال للقواعــد األخالقیــة وتخطــیط عملیــات التــدقیق وتن. وتتطلــب هــذه المعــاییر منــا االمتثــ(ISA)لمراجعــة الحســابات 

  ولة بأن البیانات المالیة خالیة من األخطاء المادیة.الحصول على ضمانة معق

فـي البیانـات المالیـة.  الـواردةتعلـق بالمبـالغ والمعلومـات تتـدقیق  أدلـةجمع لوتقضي عملیة تدقیق الحسابات بتنفیذ إجراءات تدقیق 
 احتــواءتقیــیم مخــاطر  جانــب إلــىالمهنــي لمراجــع الحســابات الخــارجي،  الــرأيتصــمیم إجــراءات مراجعــة الحســابات إلــى ویســتند 

مراجــع الحســابات  ســیاق هــذا التقیـیم للمخــاطر، یأخـذالتزویـر أو الخطــأ. وفـي  نتیجــةهامــة،  إفــادات خاطئـة البیانـات المالیــة علـى
 تدقیقإعداد وتقدیم البیانات المالیة، من أجل تصمیم إجراءات ب بمجملها، المتعلقةئمة القا الداخلیةالمراقبة  في االعتبارالخارجي 

 ةالمتبعــ مــدى مالءمــة طریقــة الحســابأیضــا بتقیــیم  التــدقیقرأي فــي المراقبــة الداخلیــة. وتقضــي عملیــة إلبــداء الــمناســبة ولــیس 
  تقدیر الحسابات الهامة. ومعقولیةالبیانات المالیة  صحةو 

  .نبني علیه رأیناشكل أساسا معقوال تل ةومناسب یةكاف اي تم جمعهأدلة عملیة المراجعة الحسابیة التأن  وباعتقادنا

كـانون األول/دیسـمبر  ٣١فـي  یكاولوضع المالي لالا عن البیانات المالیة صورة عادلة تعطيوباالستناد إلى مراجعتنا الحسابیة، 
ومقارنــة المیزانیــة مــع المبــالغ الفعلیــة لفتــرة االثنــي عشــر شــهرا المنتهیــة فــي  ةوالســیولة النقدیــفضــال عــن األداء المــالي،  ٢٠١١

  وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. ٢٠١١كانون األول/دیسمبر  ٣١

  (توقیع)  
    دیدییه میغو

 
   

                                                           
  الملحق األول: األصل موقع من جانب مراجع الحسابات الخارجي ١٦
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  یكاوالوضع المالي لال ٢-٢
  .(IPSAS)ًا  للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام  وفق ٢١٠١و ٢٠١٠تم إعداد البیانات المالیة للفترة المالیة   –٥٨

، بتوفیر جردة أكثر یكاوویسمح استخدام هذه المعاییر بالحصول على صورة أدق عن الوضع المالي الحقیقي لال
اكتماًال ألصولها وخصومها وبالتركیز على حقیقة المعامالت االقتصادیة إلى جانب وضعها القانوني. وهكذا، أقرت 

من ضمن خصومها بااللتزامات طویلة األجل تجاه موظفیها بالحصول على عالوات نهایة الخدمة، والعودة  یكاواال
كانون  ٣١تهیة في ملیون دوالر كندي للفترة المن ٨٢,٩إلى الوطن والتأمین الصحي خالل فترة التقاعد، التي تبلغ 

  ).٢٠١٠كانون األول/دیسمبر  ٣١رة المنتهیة في ملیون دوالر كندي للفت ٨١,٥( مقابل  ٢٠١١األول/دیسمبر 
وفق المعاییر المحاسـبیة للقطـاع العـام فـي خسـارة صـافیة بلغـت  ٢٠١١لسنة  یكاواالتمثلت النتیجة الخالصة لعملیات   –٥٨

ملیون دوالر كنـدي جـاءت بمجملهـا مـن جانـب األنشـطة العادیـة. ولكـن لـوال النفقـات اإلضـافیة التـي جـرى تكبـدها   ٧,٦
تیجة اعتماد المعاییر المحاسبیة للقطاع العام فیما یخـص  مخصصـات المـوظفین التـي تشـمل العدیـد مـن البنـود غیـر ن

المتكــررة،  فــإن النتیجــة الصــافیة كانــت  ستصــبح متوازنــة مثلمــا هــو مبــین أدنــاه. وٕاذ اعتبــرت هــذه البنــود غیــر متكــررة 
االلتزامــات الطویلــة األجــل فــي إطــار المعــاییر المحاســبیة  فألنهــا تــأتي نتیجــة الفتراضــات اكتواریــة اســتخدمت لحســاب

للقطاع العام، وفي حال تغیرت هذه االفتراضات في المستقبل فإن األرقـام سـتختلف اختالفـًا بینـًا فـي السـنوات القادمـة. 
رة والغــرض هــو عــزل تــأثیر المعــاییر الحســابیة للقطــاع العــام بشــأن مخصصــات المــوظفین عــن بیانــات الــربح والخســا

وٕاظهار هذا األمـر بـدون هـذه البنـود، عنـدها سـتكون النتیجـة متوازنـة، وهـو أمـر متوقـع مـن منظمـة تنفـذ عملیـات قائمـة 
  على میزانیة معتمدة:

  ملیون دوالر كندي  ٧,٦ -  ) IPSASخسارة صافیة (بمعاییر 
  

    بنود غیر متكررة تتعلق بالتزام طویل األمد تجاه الموظفین:
  ملیون دوالر كندي  ٢,٨-  یة المتعلقة بتعویضات انتهاء الخدمةالخسارة االكتوار 

  ملیون دوالر كندي ١,٧ -  الخسارة االكتواریة المتعلقة بتعویضات العودة إلى الوطن
  ملیون دوالر كندي ٨,٠ -  زیادة االلتزامات الطویلة األمد تجاه الموظفین

  ملیون دوالر كندي ٤,٢+  لتزاماتنفقات المیزانیة خالل السنة المالیة في إطار هذه اال
-----------------  

  ملیون دوالر كندي ٨,٣-  المجموع
  

    بنود أخرى غیر متكررة:
  ملیون دوالر كندي ٠,٨+  شطب الدیون القدیمة

  ملیون دوالر كندي ٠,١-  شطب المستحقات القدیمة
  ملیون دوالر كندي ٠,٣-  زیادة خصم المستحقات الطویلة األجل

----------------  
  ملیون دوالر كندي ٠,٤+  المجموع

----------------  
  ملیون دوالر كندي ٠,٣+  بدون البنود غیر المكررة      ٢٠١١النتیجة الصافیة لسنة 
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الذي یغطي تكالیف بـرامج ( AOSC١٧انخفض الفائض النقدي التراكمي لصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة   –٦٠
. وقـد جـاء ٢٠١١كـانون األول/دیسـمبر  ٣١ملیـون دوالر كنـدي فـي  ٠,٩) إلى النصف إذ صـار مقـداره التعاون الفني

(وقــد ســبق وأن تكبــد الصــندوق خســائر فــي األعــوام  ٢٠١١هــذا الوضــع نتیجــة لخســارة ملیــون دوالر كنــدي فــي ســنة 
والر كنـدي)). وتتجـاوز ملیـون د ٠,٨( ٢٠١٠ملیون دوالر كندي) و ٢,٨( ٢٠٠٩ملیون دوالر كندي) و ٠,٣( ٢٠٠٨

ملیون دوالر كندي. وٕاذا استمر هذا التوجه، فإن احتیاطیات الصندوق  ٠,٨هذه الخسارة قلیًال توقعات المیزانیة البالغة 
قد ال تصبح كافیة لتمویل خسائر أخرى فـي المسـتقبل، األمـر الـذي قـد یزیـد مـن أعبـاء المیزانیـة  العادیـة إن اضـطرت 

  إلى تدارك األمر.
 ARGF )Ancillary Revenue Generationفـي المقابـل، زاد الفـائض النقـدي التراكمـي للصـندوق الفرعـي إلدرار اإلیـرادات   –٦١

Fund  كـانون األول/دیسـمبر  ٣١ملیـون دوالر كنـدي فـي  ٧,٧ في مجال المبیعات) لیصـبح یكاواالالمخصص ألنشطة
ملیـون دوالر كنـدي، منهـا  ٥والبـالغ مجموعهـا  ٢٠١١ . ومرد ذلـك إلـى األربـاح التـي حققهـا الصـندوق فـي سـنة٢٠١١
ملیـون دوالر كنـدي،  ٠,٤ملیون دوالر كندي تم تحویلها إلى صندوق المیزانیة العادیة، واستبقى بـاقي المبلـغ، أي  ٤,٦

  لتنمیة الفائض النقدي التراكمي للصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات.
مقارنــة بالســنة الســابقة، إذ لــم یتجــاوز  ٢٠١١كــانون األول/دیســمبر  ٣١فــي  مســتقرة یكــاووبقیــت األصــول الصــافیة لال  –٦٢

  ملیون دوالر كندي. ٣٠-مجموعها السلبي مبلغ 
  ملیون دوالر كندي ٢٩,٧-  )IPSAS(بمعاییر  ٢٠١٠كانون األول/دیسمبر  ٣١صافي األصول في 

  ملیون دینار كندي ٧,٦-  ٢٠١١الخسارة في السنة المالیة 
  ملیون دوالر كندي ٧,١+  ١٨اري المتحقق من التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمةالربح االكتو 

  ملیون دوالر كندي ٠,٢+  فروقات أسعار الصرف وغیرها من العملیات
-----------------  

  ملیون دوالر كندي ٣٠-  )IPSAS(بمعاییر  ٢٠١١كانون األول/دیسمبر  ٣١ صافي األصول في
سوى هامش ضیق للمناورة  في مواجهـة هـذا الوضـع، وهـي علـى أیـة حـال سـتكون ملزمـة، بقطـع  یكاواالوال یتوفر لدى   –٦٣

، وبالنســـبة لجمیـــع أنشـــطتها (برنـــامج المیزانیـــة ٢٠١٣و ٢٠١٢النظـــر عـــن التـــدفقات الناتجـــة عـــن األنشـــطة فـــي فترتـــي 
لمالیــة التالیــة فــي أثنــاء فتــرة المیزانیــة العادیــة، واألنشــطة األخــرى "ذات األولویــة"  والتعــاون الفنــي)، بالوفــاء بااللتزامــات ا

  الثالثیة الجاریة:
  ملیون دوالر كندي ١٧٤,٣  دفع المستحقات الجاریة •
  ملیون دوالر كندي ٦,٨  ٢٠١٣١٩مستحقات العاملین للعام  •
  ملیون دوالر كندي ٥,٦  مستحقات استئجار المكاتب •

  ملیون دوالر كندي ١٨٩,٧  ٢٠١٣مجموع االلتزامات المالیة المستحقة قبل نهایة عام 
وللوفــاء بهــذه االلتزامـــات، وبقطــع النظـــر عــن المبـــالغ التــي ســـتتم تغطیتهــا فـــي المیــزانیتین المعتمـــدتین لفترتــي العـــامین   –٦٤

  الموارد االجمالیة التالیة: یكاواال، تتوفر لدى ١٠١٣و  ٢٠١٢
  ملیون دوالر كندي ١٩٣,٤  مبالغ نقدیة •
  ر كنديملیون دوال ١٩,٧  أصول جاریة أخرى •

  ملیون دوالر كندي ٢١٣,١  مجموع الموارد المالیة على المدى القصیر في بیان المیزانیة
ویكون الوضع أقل مالءمة إذا ما طبقنا هذا التحلیل على المیزانیة العادیة والصندوق المتجدد الـذي یخـص االلتزامـات   –٦٥

الـوارد (  AON اسـتنادًا إلـى تقریـر ٢٠١٣دي التـي یتعـین ملیـون دوالر كنـ ٦,٨الطویلـة األجـل تجـاه المـوظفین والبالغـة 
  .٢٠١٠في المرفق و). وقد قدمنا نفس التحلیل في تقریر المراجعة لعام 

                                                           
١٧ Administrative and Operational Services Costs Fund  
١٨ After Service Health Insurance 
  ٢٠١٢آذار/مارس  ١٤صادر في البیانات مستقاة من تقریر الخبراء االكتواریین ال  ١٩
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ذلـك هـو إظهـار المبـالغ النقدیـة الالزمـة للوفـاء بالتزاماتهـا فـي میزانیـة السـنتین المقبلتـین دون األخـذ بعــین والغـرض مـن   -٦٦
  ة  لهاتین السنتین.المعتمد االعتبار المیزانیة

  ملیون دوالر كندي ١٣,٧  دفع المستحقات الجاریة •
  ملیون دوالر كندي ٦,٨  ٢٠١٣٢٠مستحقات العاملین لعام  •
  ملیون دوالر كندي ٥,٦  ٢٠١٣و ٢٠١٢مستحقات استئجار المكاتب للعامین  •

  ملیون دوالر كندي ٢٦,١  ٢٠١٣مجموع االلتزامات المستحقة قبل نهایة عام 

اء بهــذه االلتزامـــات، وبقطــع النظـــر عــن المبــالغ التـــي ســتتم تغطیتهـــا فــي المیــزانیتین المعتمـــدتین لفترتــي العـــامین وللوفــ  -٦٧
  ، تتوفر لدى المیزانیة العادیة والصندوق المتجدد موارد تفوق بالكاد مبلغ هذه االلتزامات:٢٠١٣و ٢٠١٢

  ملیون دوالر كندي ١٥,٣  مبالغ نقدیة •
  یون دوالر كنديمل ١١,٣  أصول جاریة أخرى •

  ملیون دوالر كندي ٢٦,٦  مجموع الموارد المالیة على المدى القصیر في بیان المیزانیة
كما أشیر في التقریر السنوي للعام الماضي، إن هذا الوضع ال یعني أنه یوجد حالیًا أي خطر على المنظمـة مـن نفـاذ   -٦٨

 یكــاواالاألحــوال بمثابــة تشــكیك فــي الرصــد الحــالي لوضــع النقــد، والمالحظــة الحالیــة  یجــب أال تعتبــر بــأي حــال مــن 
تعاني سنة بعد أخرى من عجز مالي في إطار المعاییر المحاسبیة الدولیة  للقطـاع  یكاواالالنقدي: إنها تعني فقط أن 

حالیـا رصـد العام بسبب تراكم االلتزامـات الطویلـة األمـد تجـاه المـوظفین والتـي یتعـین دفعهـا فـي السـنوات القادمـة. ویـتم 
هذا الوضع، مثلما قرر المجلـس، علـى قاعـدة "أدفـع وأنـت مـاض فـي عملـك"، والتـي تعنـي  أن المـوارد الالزمـة لتسـدید 
ن فــي االعتمــادات الســنویة التــي تحــددها الجمعیــة العمومیــة فــي میزانیــة الفتــرة  الــدین المتــراكم ینبغــي باألســاس أن ُتضــمَّ

ت الســنویة المطلوبــة تظــل مســتقرة، فــإن هــذا الحــل هــو األنســب فیمــا یتعلــق بــدین الثالثیــة القادمــة. ومــا دامــت المــدفوعا
طویل األجل. وتبین الدراسة االكتواریة السـنویة أن االلتزامـات فیمـا یتعلـق بنفقـات بالتـأمین الصـحي ومنحـة العـودة إلـى 

 ٢٠١٣ن الواجب تسدیدها في الوطن واإلجازة السنویة، حتى على المدى القصیر (وفق تحلیلنا فإن مستحقات الموظفی
ة، مبـالغ ضـخمة قـد تتطلـب  فـي درجـة معـین تمـویال عـملیون دوالر كندي) یمكن أن تشكل، رهنـا بمعـاییر متنو  ٦تبلغ 

  إضافیًا. لهذا السبب كرر مراجع الحسابات الخارجي توصیاته التي قدمها في السنة الماضیة.

ملیون دوالر  ٧,٦، والبالغة ٢٠١٢في عام  یكاوااللعملیات  على الرغم من أن الخسارة الصافیة  :١مالحظة رقم 
كندي، یمكن أن ُتعزى إلى نفقات إضافیة نتیجة اعتماد المعاییر المحاسـبیة للقطـاع العـام  والتـي تتضـمن بنـود غیـر متكـررة 

لتـدارك  یكـاواالمتـوفر لـدى تتعلق بصفة أساسیة بااللتزامات الطویلة األجـل تجـاه المـوظفین، إال أن مجـال المنـاورة المالیـة ال
هـذه الخسـارة یتسـم بالضـعف نظـرًا إلــى أن المـوارد المتـوفرة علـى المـدى القصــیر ال تفـوق إال بدرجـة ضـئیلة الـدیون القصــیرة 
األجل، والسیما على مستوى صندوق المیزانیة العادیة. هذا عالوة على أن الخسارة التي تكبدها  صندوق تكالیف الخـدمات 

تشغیلیة والبالغة ملیون دوالر كندي أدت إلى استهالك نصف الفـائض النقـدي التراكمـي لهـذا الصـندوق. ولـم یبـق اإلداریة وال
وهو مبلغ قد ال یكفي لتغطیة الخسـائر  ٢٠١١كانون األول/دیسمبر  ٣١ملیون دوالر كندي في  ٠,٨من هذا الفائض سوى 

  ترت سیاسة هذا الصندوق منذ عدة سنوات.المقبلة في حال استمرت على ما هي علیه التوجهات التي اع
، وعــدم ثباتهــا النســبي، والناجمــة عــن تطــور منــافع المــوظفین یكــاواالبــالنظر إلــى أهمیــة دیــون  :١التوصــیة رقــم 

(التأمین الصحي بعد التقاعد ومنحة العودة إلى الوطن واإلجازة السنویة)، وعلـى الـرغم مـن أن المسـتویات الحالیـة ال تطـرح  
أن تقــوم  بإعــداد توقعــات لألرصــدة النقدیــة علــى مــدى ثــالث  یكــاوة نهــج "ادفــع وأنــت مــاض فــي عملــك"، ینبغــي لالللمســاءل

سنوات  من أجل التحوط  على نحو أفضل لمواجهة االحتیاجات المالیـة المحتملـة. كمـا ینبغـي إیـالء عنایـة خاصـة بمتابعـة 
، مـن أجـل اسـتباق الخسـائر الجدیـدة المحتملـة وتلمـس ٢٠١٢ام أداء صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة خـالل عـ

  إمكانیة وقوعها والتهیؤ لسد ثغراتها.
                                                           

  ٢٠١٢آذار/مارس  ١٤البیانات مستقاة من تقریر الخبراء االكتواریین الصادر في   ٢٠
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  یكاواالوضع میزانیة   ٣-٢
  النمو النظري والفعلي لمیزانیة الفترة الثالثیة  ١-٣-٢
لصـفري. ویـرد هـذا على أسـاس النمـو الحقیقـي ا ٢٠١٣-٢٠١١كان یفترض وینبغي أن ُتعد میزانیة فترة الثالث سنوات   –٦٩

  .٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٧األمر بوضوح في رسالة المیثاق التي وجهها رئیس المجلس إلى األمین العام بتاریخ 
-٢٠١١و ٢٠١٠-٢٠٠٨ونالحـظ علــى ضــوء المبــالغ التــي أقرتهــا الجمعیـة العمومیــة فــي إطــار فترتــي الــثالث ســنوات   -٧٠

االقتصــادیة الراهنــة، ارتفعــت مــن  تین الفتــرتین، وفــق الشــروطأن النفقــات المــرخص بهــا فــي إطــار میزانیتــي هــا ٢٠١٣
)، أي ٦و ٥ص  Doc 9955(الوثیقــة  ٢٨٠ ٦١٦ ) إلــى٦ص  Doc 9895 ملیــون دوالر كنــدي (الوثیقــة ٢٤٥ ٥٤٣

  .٢١٪٧یقابلها نمو حقیقي بحدود  ٪١٤,٢٨بزیادة اسمیة بنسبة 
ملیـون دوالر  ٢٥٥ ٠٠٧ إلـى ٢٢٧ ٤٤٨قـد ارتفعـت مـن األعضـاء، ف أمـا علـى صـعید االشـتراكات المقـررة علـى الـدول  -٧١

، باعتمـــاد فرضـــیة التضـــخم ذاتهـــا (أنظـــر ٪٤,٨یقابلهـــا نمـــو حقیقـــي بحـــدود  ٪١٢,١٢كنـــدي، أي بزیـــادة اســـمیة بنســـبة 
   الهامش أدناه).

باالعتبـار الزیـادة  وفي سیاق التحقق من االلتزام بمبدأ "النمو الحقیقـي الصـفري"، قـال األمـین العـام إنـه ال ینبغـي األخـذ  –٧٢
ملیون دوالر كندي التي دخلت في نطاق دائـرة المیزانیـة العادیـة نتیجـة إلدراج أربعـة صـنادیق فـي المیزانیـة  ١١البالغة 

 ٢٠١٠-٢٠٠٨، وهي صنادیق مولتها المساهمات الطوعیة خالل الفترة الثالثیة ٢٠١٣-٢٠١١العادیة للفترة الثالثیة 
) وصـندوق اللغـات وصـندوق البیئـة)، AFIوصـندوق إقلـیم أفریقیـا والمحـیط الهنـدي () AVSEC(صندوق أمن المطار (

مــن  ٦بإنفاقهــا علــى البرنــامج العــادي المبینــة فــي صــفحة  التــي جــرى التفــویضكمــا ال ینبغــي األخــذ باالعتبــار المبــالغ 
ویـــل مـــن حســـاب خطـــة وقوامهـــا تســـدیدات مـــن صـــندوق تكـــالیف الخـــدمات اإلداریـــة والتشـــغیلیة وتح Doc 9955الوثیقـــة 

هــي  ٢٠١٣-٢٠١١الحــوافز لســداد المتــأخرات التــي طــال أمــدها. خالصــة القــول إن المیزانیــة المعتمــدة للفتــرة الثالثیــة 
، مـا یمثـل انخفاضـًا طفیفـًا فـي ٪٦,٧٤ملیون دوالر كندي، أي بزیـادة اسـمیة قـدرها  ٢٦٢,١= ٧,٥-١١-٢٨٠,٦فقط 

  .القیمة الحقیقة بالنظر إلى معدالت التضخم
والمتمثـل فـي  ٢٠١٣-٢٠١١ویالحظ مراجع الحسابات الخارجي أنه ال معنى وجـدوى للـنهج المتبـع فـي الفتـرة الثالثیـة   -٧٣

وضع معیار إلجمالي النمو (النمو الحقیقي الصفري) حتى قبل تحدیـد نطـاق األنشـطة التـي سـتغطیها المیزانیـة ، ومـن 
االشـتراكات المقـررة علـى الـدول األعضـاء) والتمویـل بسـقف محـدد (ثم تطبیق هذا المعیـار علـى مجمـل التمویـل المقیـد 

وموارد أخرى). كما یرى أن هذا النهج لـم یسـهم فـي  ARGF المتغیر (تحویالت من الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات
یـب علـى حاولت أن تج ٢٠١٠الواقع في تنویر النقاش بشأن المیزانیة (كما تشهد بذلك وثیقة صدرت في نیسان/أبریل 

ملیـــون  ٢٥٦ملیـــون دوالر إلـــى  ٢٤٥الســـؤال التـــالي للمجلـــس: " لمـــاذا ارتفعـــت میزانیـــة النمـــو االســـمي الصـــفري مـــن 
  )."دوالر؟

-٢٠١٤لذا یوصي مراجع الحسابات الخارجي باعتماد نهج أكثر عقالنیة وشـفافیة عنـد إعـداد میزانیـة الـثالث سـنوات   -٧٤
٢٠١٦.  

   

                                                           
، وٕاذا خصــمنا نســبة ٪١٤,٣ملیــون دوالر كنــدي تســفر عــن نمــو اســمي بنســبة  ٢٤٥,٥) مــع ٢٠١١/٢٠١٣ملیــون دوالر كنــدي ( ٢٨٠,٦إن مقارنــة   ٢١

مــن فتــرة ثالثیــة إلــى فتــرة ثالثیــة  ٪٧، سنحصــل علــى نمــو حقیقــي بنســبة ٪٧,٣مــدى ثــالث ســنوات، أي مــا یمثــل علــى  ٪٢,٣٨البالغــة  التضــخم الســنویة 
  أخرى.
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فیما یتعلق بإعداد میزانیة  ٢٠٠٩لحقیقي الصفري الذي وضعه المجلس في عام إن هدف النمو ا :٢مالحظة رقم 
یبدو مضطربًا في سیاقه، إذ لم یشمل االشـتراكات المقـررة علـى الـدول األعضـاء (التـي زادت  ٢٠١٣-٢٠١١الفترة الثالثیة 

بالقیمـة الحقیقیـة) وٕانمـا  ٪٧زات بحـوالي  بالقیمة الحقیقیة) وال إجمالي المبالغ التي أقرتها الجمعیة العمومیـة (التـي ٪٥بنحو 
  ُطبق فقط على محیط من االنفاقات والموارد یختلف عما كان علیه الحال في الفترة الثالثیة السابقة. 

.  ویتمثـل ٢٠١٦-٢٠١٤ینبغي اعتماد نهج أكثر دقة وشفافیة عند إعداد میزانیة الثالث سـنوات : ٢التوصیة رقم 
  ذلك فیما یلي:

ال برسم صورة شاملة لمحیط األنشطة التي تغطیها المیزانیة وتحدید الموارد المتاحة األخرى إلى جانب القیام أو  -
 االشتراكات المقررة؛

عدم وضع أي معیار یقید النمو الحقیقي لتقدیرات المیزانیة إال بعد انجاز المرحلة األولى، وعدم تطبیق هذا  -
  دول أألعضاء باعتبار أن الموارد األخرى متغیرة بطبیعتها. المعیار إال على االشتراكات المقررة على  ال

  ٢٠١١الحصیلة االجمالیة لتنفیذ میزانیة عام   ٢-٣-٢

  .٢٠١٣إلى  ٢٠٠٨یقدم الجدول أدناه النفقات، بحسب وجوه اإلنفاق ولیس األهداف، لفترة السنوات من   -٧٥

  ٢٠١٣إلى  ٢٠٠٨: مسار النفقات خالل الفترة من ٢الجدول رقم 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 40,319 42,559 46,114 46,076 51,268 54,150 (P)الموظفون المهنیون 

 15,279 14,737 15,998 16,159 16,720 17,113 (G)موظفو الخدمة العامة 

 71,263 67,988 62,235 62,112 296 57 55,598 مجموع تكالیف الموظفین

 584 690 3,410 706 - - ابتةالنفقات في مجال األصول الث

 1,223 1,118 932 1,515 885 1,430  مصروفات استنسابیة متعلقة بالموظفین

 217 212 125 187 201 110 مشاریع تنفیذ خاصة

 3,510 3,458 6,154 5,577 2,821 664  خدمات استشاریة واستعانة بمصادر خارجیة

 12,691 11,408 10,175 9,693 9,882 8,536  مصروفات تشغیلیة

 1,857 1,245 773 2,029 828 451  االجتماعات

 3,838 4,045 3,909 3,915 2,884 2,327 السفر والمهمات

 83 81 78 58 46 46 التمثیل

 - - - 293 - 141- 25- الربح/الخسارة في أسعار الصرف

 - - 2 2 - - رقام جبر األ

 24,001 22,256 25,558 23,389 17,405 13,539 المجموع من غیر الوظائف

     1,122 440 وتعدیالت ١١٠٤الصندوق 

   1,623    )٢٠١١(ابتداء من عام  ١٠٠٨و  ١١٠٧الصندوقان 

 95,264 90,244 89,416 85,501 75,823 69,577 المجموع

 %5.5+ %0.9+ %4.6+ %12.7+ %  9+ - تغیرات

 %5.5+ %0.9+ %1.8+ %  10+ %6.4+ -  تغیرات حقیقیة (باستثناء التضخم)

  )یكاواال(المصدر 

 ٢٠١٢االنفاقــات الحقیقیــة، ویبــین عمــودا الســنتین  ٢٠١١إلــى  ٢٠٠٨فــي الجــدول أعــاله، تبــین أعمــدة الســنوات مــن   -٧٦
  المیزانیات المعتمدة. ٢٠١٣و
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حجـم بینمـا زاد بالمائة سنویًا من حیـث ال ٢زادت االعتمادات ما یقرب  ،٢٠١١و ٢٠٠٩وُیالحظ أنه في الفترة ما بین   -٧٧
مــن حیــث القیمــة). أمــا بنــود اإلنفــاق الرئیســیة التــي شــهدت  ٨,٨بالمائــة ســنویًا مــن حیــث الحجــم (و  ٦االنفــاق حــوالي 

زیـــادة فتتمثـــل فـــي الخـــدمات االستشـــاریة واالســـتعانة بمصـــادر خارجیـــة، والمصـــروفات التشـــغیلیة، فضـــال عـــن تكـــالیف 
مقارنـة بعـام  ٢٠١١. في المقابل، كانت هذه النفقـات شـبه مسـتقرة فـي عـام الموظفین فیما یخص الفترة الثالثیة السابقة

  ٢٠١٠ملیـــون دوالر كنــــدي فـــي عــــام  ٢,١٤٤. والبـــد كـــذلك مــــن ذكـــر الخســـارة فــــي أســـعار الصــــرف البالغـــة ٢٠١٠
  .٢٠١١ملیون دوالر كندي في عام  ١,٠٥٥و

، یجــب أن ُینظــر إلیهــا علــى خلفیــة ٢٠١٠و ٢٠٠٩إن هــذه الزیــادة فــي اإلنفــاق التــي تجلــت بشــكل خــاص فــي عــامي   -٧٨
لة للسنة التالیة والتي عرضت على المجلس التنفیذي واعتمدها في نهایة عامي  . ٢٠٠٩و ٢٠٠٨المبالغ الكبیرة المرحَّ

، التي كانت تنفق أقل من المخصصات المتاحة، انتهجت  ابتداء مـن یكاواالویسلط هذا األمر الضوء على حقیقة أن 
، سیاسة نشطة في انفاق االعتمادات المخصصة لها، وذلك في سیاق لفت المجلس ٢٠١٠سیما عام ، وال٢٠٠٩عام 

  االنتباه إلى المبالغ المرحلة وكان ینظر في إمكانیة إلغاء البعض منها، مثلما ینص علیه النظام المالي.
  إدارة تنفیذ المیزانیة  ٣-٣-٢
، بحســب نفـــس ٢٠١٠بالمقارنـــة مــع میزانیــة  ٢٠١١ن تنفیــذ میزانیــة یلخــص الجــدول التــالي المعطیــات الرئیســـیة  بشــأ  -٧٩

  التوزیع الوارد في البیان الخامس من البیانات المالیة السنویة.
  (بآالف الدوالرات الكندیة) ٢٠١١- ٢٠١٠: تنفیذ المیزانیة ٣الجدول رقم 

  االعتمادات  
  (أ)

المبالغ 
المرحلة 
من السنة 
  السابقة
  (ب)

االعتمادات 
ل قبل ترحی
  المبالغ

(أ)+(ب)= 
  (ج)

االلتزاما
ت غیر 
  المصفاة

  (د)

االعتمادات القابلة 
للتأجیل 

الملغاة/المحولة 
نحو صنادیق 

  أخرى
  (هـ)

التحـــــــــــــویالت 
 بـــین أهـــداف/

اســـــتراتیجیات 
  الدعم

المبالغ 
المرحلة إلى 
  السنة القادمة

  (و)

االعتمادات 
المنقحة = 
(ج)+(د)+ 
  (هـ)+(و)

مجمــــــوع 
  النفقات

  (ح)

فــــــــــــــــــــــــارق 
ار أســـــــــــــــــع
  الصرف

  (ط)

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
  (ي)=(ح)+(ط)

٨٥.٥٠  ٨٧.٦٤٥  )٢.٨٤٠(  ٠  )٣٤٥(  )٨.٦١١(  ٩٩.٤٤١  ١٣.٩٣٤  ٨٥.٥٠٧  ٢٠١٠
١  

٨٧.٦٤٥  ٢.١٤٤  

٨٩.٤١  ٩٠.٤٧١  )٢٤١٠(.  ٠  )٢٧٩(  )٧.٧٨٦(  ١٠٠.٩٤٦  ١١.٤٥١  ٨٩.٤٩٥  ٢٠١١
٦  

٩٠.٤٧١  ١.٠٥٥  

  )یكاواال(المصدر 

ن االعتمــادات هــي مخصصــات مالیــة أقرتهــا الجمعیــة العمومیــة. یجــب أال یغیــب عــن البــال عنــد تحلیــل هــذا الجــدول أ  -٨٠
  ، یمكن التمییز بین فئتین من المخصصات:٢٠١١وابتداء من عام 

لصندوق الفرعي االمخصصات الممولة من االشتراكات المقررة على الدول األعضاء والتحویالت من فائض  -
ملیون  ٨٧ ٥٩٤  ٠٠٠ بـ ٢٠١١جموعه في عام واإلیرادات المتنوعة (ما یقدر م )ARGFإلدرار اإلیرادات (

 دوالر كندي)؛

 للخدمات التي یقدمها AOSCتكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة  المخصصات الممولة من تسدیدات صندوق -
(مثل خدمات المحاسبة والمالیة) والتي أجریت دراسة لتقییمها بین  ٢٢)TCBإلدارة التعاون الفني ( البرنامج العادي

للبرنامج العادي والمهام المتعلقة بإدارة التعاون   لموظفین المعنیین (توزیع الوقت بین المهام المخصصةصفوف ا

                                                           
  ١١٠٧الصندوق   ٢٢
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، التي خصص بعضها إلى ٢٣حساب خطة الحوافز لسداد المتأخرات التي طال أمدهاالفني)، والممولة أیضًا من 
لى البرنامج العادي من أجل تمویل دوالر كندي إ ١٨٩  ٠٠٠تحویل مبلغ  ٢٠١١بنود إنفاق محددة (تم في عام 

 وظیفة في داكار).

غیــر أن التمییــز بــین هــاتین الفئتــین مــن المخصصــات ال یعتمــد علــى معیــار واضــح تمــام الوضــوح. تشــهد بــذلك وثیقــة   -٨١
عــت المیزانیــة ذاتهــا حیــث تمیــز الفئــة األولــى عــن الثانیــة بوصــفها "مجمــوع االعتمــادات الســنویة الموافــق علیهــا" بینمــا تن

الفئة الثانیة بـ "المبالغ اإلضافیة"، مما یجعلها بالتالي خارج المیزانیة. ولسنا على یقین من أن هذا التمییز الـذي یشـوبه 
   .)٦و  ٥ص  Doc 9955(الوثیقة بعض الغموض یجعل وثیقة المیزانیة أكثر وضوحًا 

حالـة مـن حـالتین: فهـي إمـا تكـون ارتباطـات معتمـدة أما المبالغ المرحلة من سنة مالیة إلى سنة مالیة أخرى فمصدرها   -٨٢
المعـاییر المحاسـبیة وتـرتبط هـذه الفئـة مـن التـرحیالت بمسـألة اعتمـاد  - ٢٤في السنة السابقة وما تزال معلقة قید التنفیـذ

ریـة حتـى للقطاع العام التي تقضي بعدم إدراج مبالغ االلتزامات المتعلقة بالسنوات القادمة في حساب نفقات السنة الجا
مــن النظــام  ٥,٦أو مخصصــات لــم تنفــق أو یلتــزم بهــا فــي الســنة الســابقة (المــادة  –لــو كــان الــدفع تــم فــي هــذه الســنة 

المــالي) والتــي وافقــت الجمعیــة العمومیــة أو المجلــس "بحریــة" علــى ترحیلهــا  إلــى الســنة الالحقــة بنــاء علــى اقتــراح مــن 
دوالر كندي  تتألف  ١١ ٤٥١ ٠٠٠والبالغ مجموعها   ٢٠١١صة بعام األمین العام. وعلى ذلك، فإن الترحیالت الخا

دوالر  ٢ ٨٤٠ ٠٠٠دوالر كنــدي و مبــالغ مرحلــة "بحریــة" قــدرها  ٨ ٦١١ ٠٠٠ن ارتباطــات معلقــة لــم تنفــق قــدرها  مــ
  كندي.

ت التـي سـتدفع فـي السـنة وُتعرف في نهایة السنة السابقة االرتباطات غیر المنفقة في نهایة السـنة المالیـة وتقابـل النفقـا  -٨٣
مـن النظـام  ٥,٧عمـال بالمـادة  n+1التالیة والخاضعة بالفعل اللتزام قانوني (أي یوجد إقرار بالدین). وُترحل إلى السنة 

  المالي.
والتـي  nیخص "الترحیالت المرّجعة". والمقصود بها النفقات التي لم تتم فـي السـنة  ٢٠١١وظهر عمود جدید في عام   -٨٤

ولكن الترحیل لم یكن له مبرر وبالتالي لم یطلب من المجلس الموافقة علیـه (فـي   n+1 ونیًا ترحیلها إلى السنةیمكن قان
من االعتمادات المرخص بهـا) أو لـم یوافـق علیـه األمـین العـام  ٪١٠الحاالت التي تتجاوز فیها المخصصات المرّحلة 

مـــن االعتمـــادات المـــرخص بهـــا). فعلـــى ســـبیل  ٪١٠ (فـــي الحـــاالت التـــي تكـــون فیهـــا المخصصـــات المرّحلـــة أقـــل مـــن
دوالر كنـدي الـذي كـان مخصصـًا فـي األصـل لتمویـل وظیفـة فـي داكـار كمـا  ١٨٩ ٠٠٠المثال، شمل هـذا البنـد مبلـغ 

دوالر كنــدي كتســدیدات مــن  ٩٠ ٠٠٠، كمــا شــمل مبلــغ ٢٠١١ســلف القــول ولكــن لــم یــتم تعیــین أي مرشــح فــي عــام 
   ).C 192/5اریة والتشغیلیة ولكن ألغاه المجلس (القرار صندوق تكالیف الخدمات اإلد

مـــــن النظـــــام:  ٥.٩ویجـــــري نقـــــل  االعتمـــــادات بـــــین األهـــــداف االســـــتراتیجیة واالســـــتراتیجیات الداعمـــــة عمـــــال بالمـــــادة   -٨٥
  ومجموعهما ینبغي أن یكون صفرًا من الناحیة المنطقیة.

ة المخصصـات التـي لـم تنفـق خـالل السـنة، كمـا یجـوز ترحیـل أي رصـید وتمثل المبالغ المرحلة إلى السنة المالیة التالی  -٨٦
  من النظام المالي). ٥,٦لم ینفق من اعتماد أي سنة إلى السنة التالیة في إطار الفترة الثالثیة (المادة 

للمعــاییر قــا نفقــات الســنة المالیــة حســبما تظهــر فــي الحســابات ( الُمعــدَّة وفلنفقــات الــواردة فــي الجــدول أعــاله وتشــمل ا  -٨٧
المحاسبیة الدولیة للقطاع العام) وكـذلك أثـر تقلبـات أسـعار الصـرف. وتحسـب أسـعار الصـرف فـي كـانون الثاني/ینـایر 

                                                           
  ١١٠٨الصندوق   ٢٣
  كانون الثاني/ینایر من السنة السابقة. ٣١یغلق باب الدفع في حوالي   ٢٤
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، صار جزء من هـذه االشـتراكات یحسـب بالـدوالر األمریكـي ٢٠١٠حین ُتحسب اشتراكات الدول األعضاء. ومنذ عام 
تراكات بالـــدوالر األمریكــي، یـــؤثر فــارق ســـعر الصــرف بـــین الـــدوالر والجــزء اآلخـــر بالــدوالر الكنـــدي. وحــین تـــدفع االشــ

، أدى انخفـاض ٢٠١١األمریكي والدوالر الكندي علـى مبلـغ النفقـات، التـي ُتحسـب بالـدوالر الكنـدي حصـرًا. وفـي عـام 
لــــغ  بزیــــادة تب إیجابیــــاالصــــرف وأفضــــى إلــــى إعــــادة تقیــــیم النفقــــات  أســــعارقیمــــة الــــدوالر إلــــى بــــروز أثــــر التبــــاین فــــي 

  دوالر كندي. ١ ٠٥٥ ٠٠٠
ویتبـین ممـا ورد أعـاله أن االعتمـادات المقـررة  والمبـالغ المرحلـة مـن السـنة السـابقة وفـارق أسـعار الصـرف كانـت كلهـا   -٨٨

  معروفة في مطلع السنة المالیة.
، بلغـت ٢٠١١یـة. وفـي عـام وتتوفر لفرع الشؤون المالیة قاعدة دقیقة للمیزانیة من أجل إدارة النفقات خالل السـنة المال  -٨٩

الـــذي یمثـــل فـــارق أســـعار الصـــرف  ١ ٠٥٥ ٠٠٠دوالر كنـــدي، ُیطـــرح منهـــا مبلـــغ  ٨٩ ٤٩٥ ٠٠٠المیزانیـــة المتاحـــة 
مرتبطــة بالفعــل ومــا عــادت  ٢٠١٠دوالر كنــدي. وكانــت المبــالغ المرحلــة مــن عــام  ٨٨ ٤٤٠ ٠٠٠فیصــبح الصــافي 

، فقــط خصــص األمــین ٢٠١١دوالر كنــدي فــي  ٢ ٨٤٠ ٠٠٠موعهــا متاحــة، أمــا التــرحیالت المالیــة "الحــرة" البــالغ مج
، واحتفظ بالبـاقي كرصـید (HLSC)دوالر كندي إلى المؤتمر الرفیع المستوى المعني السالمة  ١ ٤٠٠ ٠٠٠العام منها 

ول اق المقبـلم تحدد وجوه انفاقه في المیزانیة، أي ال یمكن اعتباره متاحا للنفقات  الجدیدة. وعلى ذلك، فإن قاعدة االنف
  دوالر كندي. ٨٨ ٤٠٠ ٠٠٠في إطار المیزانیة تحددت بـ 

واســتنادًا إلــى هــذه القاعــدة أنــیط صــرف االعتمــادات بالمســؤولین عــن تخصیصــها، وهــم عــادة مــن فئــة المــدیرین الــذین   -٩٠
یة. وما تبقـى من اعتمادات المیزان ٪٨٠یتلقون اإلذن بإنفاق المخصصات باستثناء تكالیف الموظفین التي تشكل نحو 

ي بدایــة الســنة وذلــك منــذ عــام ) فــ٪٩٠، صــار یخصــص  القســم األعظــم منــه(٪٢٠مــن اعتمــادات المیزانیــة، أي نحــو 
. ویجــوز إجــراء تغییــرات الحقــة فــي إطــار المبــالغ المخصصــة ولكــن فقــط بموافقــة رئــیس فــرع الشــؤون المالیــة. ٢٠١١

عن انفاق المخصصات تعلیمات تدعوهم إلـى االلتـزام مـن حیـث  وفیما یتعلق بتكالیف السفر واإلقامة یتلقى المسؤولون
  المبدأ بعدم طلب زیادة النفقات في هذا الصدد على حساب بنود إنفاق أخرى في میزانیتهم.

  ٢٠١١: توقعات اإلنفاق في إطار الفترة الثالثیة وتنفیذ میزانیة ٤الجدول رقم 
  (بآالف الدوالرات الكندیة)

  ٢٠١١  ٢٠١١  
  ٢٥التنفیذ

٢٠١٣  ٢٠١٢  

  ٢٤٩١٣  ٢٣٤٣٧  ٢٣٨٢٧  ٢٢٩٣٤  السالمة
  ١٣٨٦٦  ١٣٧٧١  ١٠٦٥٤  ١٣٤٧٤  األمن
  ١٢٣١١  ١١٨٤٣  ١١٠٦٦  ١١٤٧٩  البیئة

  ٢٢١٤٣  ٢٠٧١٤  ٢١٦٩٧  ٢٠١٣٥  دعم البرامج
  ١٤٠٨٠  ١٣٤٧٥  ١٥٧٧٣  ١٤٥٢٧  تنظیم وٕادارة الخدمات

  ٧٩٥١  ٧٠٠٤  ٦٣٩٩  ٦٩٤٦  تنظیم وٕادارة الهیئتین الرئاسیتین
  ٩٥٢٦٤  ٩٠٢٤٤  ٨٩٤١٦  ٨٩٤٩٥  المجموع

    )یكاواال(المصدر 

یالحــظ أن النفقــات المتعلقــة بــدعم البرنــامج وتنظــیم وٕادارة الخــدمات كانــت أعلــى ممــا كــان متوقعــًا (نســبة النفقــات إلــى   -٩١
)، بینما كـان ٪١٠٤). والشيء ذاته ینطبق على النفقات المتعلقة بالهدف االستراتیجي: "السالمة" (٪١٠٨االعتمادات 

نفــاق علــى جمیــع البنــود األخــرى للمیزانیــة أقــل مــن المیزانیــة األصــلیة. وفیمــا یتعلــق بتكــالیف المــوظفین علــى وجــه اال
                                                           

  بدون  أثر فارق أسعار الصرف   ٢٥
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ملیـون دوالر كنـدي أمـا اإلنفـاق الفعلـي فوصـل فـي  ٦٦,١الخصوص، كـان مبلـغ االعتمـادات المرصـودة لهـذا الغـرض 
).  وقــد ســمحت التحــویالت خــالل ٪١٠٤صــات (نســبة النفقــات إلــى المخص ملیــون دوالر كنــدي ٦٨,٦الحســابات إلــى 

الســنة بتغطیــة النفقــات اإلضــافیة لبرنــامج الــدعم والنفقــات اإلضــافیة لتنظــیم وٕادارة الخــدمات بمبلــغ ملیــون دوالر كنــدي 
  ملیون دوالر كندي على التوالي. ١,٣و

 ١١٠٦ت عــن طریــق الصــندوق ، والتــي جــر ٢٠١٢وتــرد فــي الجــدول أدنــاه التحــویالت الرئیســیة التــي شــهدتها میزانیــة   -٩٢
  (صندوق الكفاءة):

  ٢٠١١: التحویالت المالیة الممولة من المدخرات في عام ٥الجدول رقم 
  ٢٠١١  

  ٢ ٩١٥  ٠٠٠  )ANB(إدارة المالحة الجویة 
ـــــــي  ٢ ٣٠٠ ٠٠٠نه بضـــــــم ـــــــع المســـــــتوى المعن للمـــــــؤتمر الرفی

  بالسالمة
  ٤٥٦  ٩٨٧  )ATB(إدارة الحركة الجویة 
  ١ ٦٥٣  ٠٠٠  )ADB(اریة والخدمات إدارة الشؤون اإلد

  لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ٨١٠  ٠٠٠بضمنه 
  ٢٤٨  ٠٠٠  )RO(المكاتب اإلقلیمیة 
  ٩٢  ٥٠٠  )COM(مكتب االتصال 

  ٥٠  ٠٠٠  )IKSN(المعلومات  لتقاسم یكاواالشبكة 
  ٥١٤  ٠٠٠  نفقات المطبعة

  ٥ ٩٢٩ ٤٨٧  المجموع

  )یكاواال(المصدر 

ت التحویــل هـذه بصــفة أساسـیة النفقــات اإلضـافیة فـي مجــال تكنولوجیـا المعلومــات واالتصـاالت البالغــة وتغطـي  عملیـا  -٩٣
ملیــون  ١,٢عــن المبلــغ األصــلي المتوقــع (البــالغ  ٪٤٣دوالر كنــدي، وتكــالیف الطباعــة التــي زادت بنســبة  ٨٠٠ ٠٠٠

ك بلغــت نســبة المخصصــات الكلیــة التــي دوالر كنــدي)، وتمویــل المــؤتمر الرفیــع المســتوى المعنــي بالســالمة. وعلــى ذلــ
  .٪٦,٦استخدمت لسداد النفقات اإلضافیة التي لم ترد في توقعات المیزانیة األصلیة 

  مالمح الفترة الثالثیة ٤-٣-٢
هنـاك زیــادة ملحوظــة فــي االعتمـادات إبــان الســنة األولــى بالمقارنـة مــع  الســنة األخیــرة مـن الفتــرة الثالثیــة الســابقة. وقــد   -٩٤

  نفس الظاهرة في السنة األخیرة من الفترة الثالثیة السابقة. ویعود ذلك إلى ما یلي: حدثت
إعادة تصنیف الموظفین (من فئة الخدمة العامة والفئة ) نفقات إضافیة بسبب ٢٠١١( تكبدت السنة األولى -

ة تعیینات جدیدة (مثلما المهنیة) مما أدى إلى زیادة تكالیف الموظفین، مع أنه كان ُیتوقع أن تشهد السنة األخیر 
إدخال معظم العاملین في أمن الطیران  ٢٠١٠حیث شهد عام  ٢٠١٠- ٢٠٠٨حدث في فترة الثالث سنوات 

)AVSECفي المیزانیة العادیة)؛  ( 

ت بسبب بعض القواعد المالیة. ففي حالة عدم كفایة افي بدایة الفترة الثالثیة ونهایتها یتعاظم حجم االعتماد -
بالنسبة  ٪٢أ من النظام المالي بأنه یجوز للمجلس أن یزیدها بمقدار  ٥,٢مقررة تقضي المادة االعتمادات ال

بالنسبة للسنة الثانیة. وربما یفسر هذا األمر زیادة حجم االعتمادات  في السنتین  ٪٤للسنتین األولى واألخیرة و
صیص مبلغ أعلى عند الضرورة. ولكن األولى والثالثة، ذلك أنه في السنة الثانیة یمكن الطلب من المجلس تخ

من حیث الممارسة العملیة تحاول األمانة العامة تجنب الوقوف مرة أخرى أمام المجلس لتطلب منه تدارك 
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النقص في االعتمادات، وبغیة عدم الوصول إلى طریق مسدود، حتى في حالة الظروف الطارئة، فإن نسبة 
 .٢٦٪٩٧ اإلنفاق إلى االعتمادات نادرًا ما تتجاوز

كما أن السنة األخیرة من الفترة الثالثیة لها على الدوام میزتها الخاصة بسبب تزامنها مع اجتماع الجمعیة  -
 .٢٠١٣دوالر كندي في حسابات السنة المالیة لعام  ٨٠٠  ٠٠٠العمومیة الذي یتطلب تكالیف محددة تبلغ 

. وتفسـیر هـذا ٢٠١٠ضة إلى حد ما، بدأت ترتفع منـذ عـام ، التي كانت منخفاالعتماداتُیالحظ أن نسبة اإلنفاق إلى   -٩٥
) إذ یمكـن غیـر المتوقعـة الحاالتاإلفراط في تمویل االعتمادات لمواجهة األمر ال یقتصر على العوامل المذكورة آنفًا (

ة إلى ال ُیفوض أمرها بسرعة وبدفعة واحد ٢٠١٠أن ُیضاف إلیها عامل تقني هو التالي: كانت االعتمادات حتى عام 
فـي بدایـة السـنة والبـاقي فـي وقـت  ٪٥٠المسؤولین عن وجـوه صـرفها وتخصیصـها، وٕانمـا كـان التفـویض یقتصـر علـى 

). غیر ان المسـؤولین التنفیـذیین تعللـوا بـأن هـذا اإلجـراء المقتّـر یغـل یـدهم ٪٢٥ثم  ٪٢٥الحق وبصورة مجزأة أحیانًا (
ویصـبح مـن الصـعب بعـد ذلـك اسـتهالك جمیـع المیزانیـة المقـررة. ویمنعهم مـن إطـالق مشـاریع هامـة منـذ بدایـة السـنة. 

وُرفعت نسبة االعتمادات الُمـرّخص  للمسـؤولین التنفیـذیین تخصیصـها  منـذ بدایـة السـنة  ٪٥٠لـافتم التخلي عن قاعدة 
ق. ویبـین مثلمـا سـلف القـول، األمـر الـذي أفضـى  إلـى زیـادة عالیـة فـي اإلنفـا  ٪٩٠(باستثناء تكالیف الموظفین) إلـى 

ال یشـوبه الضـیق تمامـا،  یكـاوالجدول أدناه تطور نسبة النفقات إلـى االعتمـادات، وُیستشـف منـه أن الوضـع المـالي لال
  بل یتمتع بشيء من الیسر على خالف  ما نالحظه في الكثیر من المیزانیات الوطنیة:

   ٢٠١١-٢٠٠٨: استهالك االعتمادات ٦الجدول رقم 
  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

 92,881 90,485 81,871 73,564  االعتمادات
 90,471 87,645 75,823 69,577  النفقات

 2,410   2,840   6,048   3,987    المبالغ المرحلة إلى السنة التالیة
 %97.4 %96.9 %92.6 %94.6  نسبة االستهالك/االنفاق

  )یكاواال(المصدر 

  مؤشرات األداء ٥-٣-٢
ى النتائج ینبغي لها، من حیـث التعریـف، أن تتحقـق مـا إذا كانـت  النتـائج التـي قامـت علیهـا قـد إن المیزانیة القائمة عل  -٩٦

أوفت بغرضها أم ال. وقد سبق لمراجـع الحسـابات الخـارجي أن أكـد فـي تقریـره السـابق وسـیؤكده مـن جدیـد فـي مواضـع 
) أن میزانیـــة )ATB(كـــة الجویـــة إدارة الحر  ) وعـــن عـــنANBأخـــرى (حـــین ســـیأتي الكـــالم عـــن إدارة المالحـــة الجویـــة (

تنطــوي علــى بــرامج ومشــاریع كثیــرة بحیــث یصــبح مــن الصــعب القیــام بعملیــة رصــد فعالــة للنتــائج. عــالوة علــى  یكــاواال
ذلــك، تبــین مراجعــة إدارة المالحــة الجویــة وٕادارة الحركــة الجویــة التــي ســتأتي فیمــا بعــد، أن بنیــة المیزانیــة القائمــة علــى 

، وأن یكـــاواالالمرونـــة الالزمـــة للتعامـــل مـــع األحـــداث غیـــر المتوقعـــة التـــي تتطلـــب تحركـــًا مـــن أفرقـــة النتــائج ال تتمتـــع ب
األنشــطة المزمعــة فــي إطــار الفتــرة  الثالثیــة حلــت محلهــا أنشــطة أخــرى أملتهــا ظــروف وأحــداث لــم تكــن فــي حســبان 

  القائمین على متابعة ورصد المیزانیة.
المعلومـــات  لتقاســـم یكـــاواالشـــبكة لـــى إیجـــاد آلیـــة إلدارة المشـــاریع والرصـــد هـــي إ یكـــاواالغیـــاب المؤشـــرات  اوقـــد دعـــ  -٩٧

)IKSN( وبإمكان هذه الشبكة أن تحدد المراحل المفصلیة للعمـل التنفیـذي والتـي یـدل االلتـزام بهـا علـى قـدرة  المكتـب .
م مقــام أداة لقیــاس االنتاجیــة المعنــي علــى إنجــاز المشــروعات المنــاط بــه فــي المــدة المقــررة. بیــد أن هــذه الشــبكة ال تقــو 

ورصد فعالیة وكفاءة األطراف المكلفة بأداء عمل ما (وهي ال َتقیم الصلة بین التقدم المحرز في تنفیذ المشروع ودرجة 

                                                           
وذلـك بسـبب السیاسـة الحكیمـة فـي إدارة األمـوال حتـى ال  ٪٩٧هذه النقطة بالقول: "إن معدل  تنفیذ المیزانیـة نـادرًا مـا تجـاوز تؤكد األمانة العامة على   ٢٦

  تتجاوز النفقات اعتمادات المیزانیة، ولیس لطلب میزانیة أعلى".



26 

أیة مؤشرات في مجال النشاط اإلداري تتعلـق تحدیـدًا  یكاواالاستهالك االعتمادات المخصصة له). كما ال تتوفر لدى 
  سبیل المثال لیست مالئمة لرصد مثل هذه األنشطة. على IKSNوخدمات الدعم، فشبكة بأداء اإلدارة 

لقــد دعــا المجلــس فــي الســابق إلــى إیجــاد مؤشــرات (المؤشــرات األساســیة لــألداء للفتــرة الثالثیــة الســابقة) لكــن طلبــه لــم   -٩٨
هــا خارجیــًا (للمجلــس)، كمــا أنهــا مفیــدة ُیحَقــق. وبقــدر تعلــق األمــر بشــبكة فــإن قیمتهــا داخلیــًا (للمكاتــب) أكبــر مــن قیمت

إلعداد خطة متجددة في مجال األعمال لفترة ثالث سنوات. وتدرس األمانة العامة هذا األمر من أجل إعـداده وتهیئتـه 
  لفترة الثالث السنوات القادمة.

 اإلسـرافى بهـا عـن من الحفاظ علـى حیـز آمـن ینـأ یكاواالإن إدارة المیزانیة إدارة حكیمة یمكن  :٣المالحظة رقم 
وتجـاوز المیزانیـات الثالثیـة التـي أقرتهـا الجمعیـة العمومیــة. غیـر أن تقسـیم المیزانیـة إلـى عـدد كبیـر مـن البــرامج  اإلنفـاقفـي 

والمشاریع  مع عدم وجود مؤشرات، السیما فیما یخص االنتاجیة وٕاجمـالي تكـالیف األنشـطة، یجعـل مـن الصـعب جـدًا تقیـیم 
س الخدمات التي تقدمها المنظمة مقارنة بـالموارد المتاحـة لهـا. إن الجمـع بـین عنصـرین یعوزهمـا التكامـل وقیا یكاواالكفاءة 

(أي من جانب، قدرة المنظمة على تكییـف إنفاقهـا ضـمن حـدود المیزانیـة المقـررة، وعـدم وجـود آلیـة لقیـاس وتقیـیم نتـائج هـذا 
ى النتائج من مقصودها ویفرغها من معناها. وواقـع الحـال یقـول إن ، من جانب آخر) یجرد عملیة المیزنة القائمة علاإلنفاق

میزانیــة قائمــة علــى المــوارد ولــیس علــى النتــائج، مثلمــا بینــت میزانیــة النمــو الحقیقــي الصــفري لفتــرة الــثالث  یكــاواالمیزانیــة 
  .٢٠١٣-٢٠١١سنوات 

وضـوحًا، والســیما مـن خــالل تقلـیص عــدد  إعـداد میزانیــة الفتـرة الثالثیــة القادمـة علــى أسـس أكثــر :٣التوصـیة رقــم 
البــرامج وجعلهــا أكثــر التصــاقا بواقــع المكاتــب وأنشــطتها (أنظــر أدنــاه بســط الكــالم عــن أنشــطة مكاتــب إدارة المالحــة الجویــة 

)ANB) وٕادارة الحركة الجویة (ATBوالذي یبین الهوة الفاصلة بین النظریة والواقع في میزانیة المنظمـة). ومـن شـأن هـذا ،( 
بسـیطة ومجدیــة وقابلــة للقیـاس، وٕاال ســتبقى بــدونها المیزانیـة القائمــة علــى  أداءاألمـر أن یجعــل مــن الممكـن تحدیــد مؤشــرات 

  ٢٧ النتائج مجرد ممارسة شكلیة.
  
  

  الموارد البشریة  -٣

  .٢٠١٢آذار/مارس  ٣٠و ١٩لعملیة تدقیق جرت خالل الفترة بین  ٢٠١١خضعت إدارة الموارد البشریة لعام    -٩٩

  یكاواالحجم تكالیف الموظفین بالنسبة لنفقات   ١-٣

وتشكل أكبر بند من بنود اإلنفاق في البرنامج  یكاواالعلى حصة األسد من نفقات تستحوذ تكالیف الموارد البشریة   - ١٠٠
إلى  ٪٨٣انخفاضًا نسبیا في تكالیف الموظفین إذ تراجعت نسبتها من  یكاواالالعادي للمنظمة، وٕان شهدت نفقات 

                                                           
٢٧  Results-Based Budyding 
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حیت بلغت نسبة تكالیف الموظفین  ٢٠١١. واستمر هذا التوجه في عام ٢٠١٠و ٢٠٠٨خالل الفترة بین  ٪٧٨
 .٢٨من إجمالي النفقات ٪٧٦,٧٣

  (بآالف الدوالرات الكندیة)  ٢٠١١: نسبة تكالیف الموظفین من نفقات سنة ٧الجدول رقم 

  ٢٠١١  
 89,416  البرنامج العادي -مجموع النفقات 

 68,608  )١البرنامج العادي ( –لیف الموظفین تكا

 %76.73  نسبة تكالیف الموظفین من مجموع النفقات

  ) تشمل تكالیف الموظفین الرواتب وما یتصل بها من تكالیف تقدیریة للموظفین (مثل التدریب ورعایة الموظفین وغیر ذلك)١(

  )یكاواال(المصدر 

  الوظائف الممولة من المیزانیة   ٢-٣
في وثیقة میزانیة المنظمة للسنوات  ٢من الملحق  ٥جرى إعداد المیزانیة الحالیة للفترة الثالثیة، مثلما یبین الجدول   - ١٠١

 ٥٢٨,٣على أساس  (المیزانیة العادیة)، ١١٠١والمتعلق حصرًا بالصندوق  )Doc 9955(الوثیقة  ٢٠١٣-٢٠١١
)، أي ٣٠وظیفة من فئة الخدمة العامة ٢٦٣,٤و ٢٩یةوظیفة من الفئة المهن ٢٦٤,٩(منها  ٢٠١٣وظیفة في عام 

وظیفة مقارنة بالفترة الثالثیة السابقة. وتأتي هذه الزیادة نتیجة نقل وظائف إلى المیزانیة العادیة كانت  ٢٢,٣بزیادة 
ن وأم ٣١)ACIPممولة في السابق من صنادیق مختلفة هي: برنامج التنفیذ الشامل إلقلیم أفریقیا والمحیط الهادي (

  ) والبیئة وٕادماج اللغات. كما تم في المقابل إلغاء عدة وظائف شاغرة.AVSEC( الطیران
تحدد بموجبه الحد األقصى للوظائف في  ٢٠١١وفي هذه األثناء، تم وضع سقف للتعیین منذ كانون الثاني/ینایر   - ١٠٢

وظیفة من فئة الخدمة  ٢٧٩,٨وظیفة من الفئة المهنیة و ٢٧١,٢وظیفة (منها  ٥٥١والبالغ عددها  ٢٠١١عام 
في  ٥. ولكن لیس لهذا السقف نفس المساحة التي یغطیها الجدول ٣٣یكاواال، موزعة على  مختلف هیاكل ٣٢العامة)

): فالوظائف التي یجمعها هذا السقف ال Doc 9955من وثیقة المیزانیة العامة التي سبق ذكرها (الوثیقة  ٢الملحق 
) وٕانما أیضا من صندوقین  آخرین یغذیان المیزانیة ١١٠١ة العادیة (الصندوق تمول فقط   من صندوق المیزانی

 ١١٠٨وصندوق ) AOSC(تسدیدات مصدرها تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة  ١١٠٧العادیة وهما صندوق 
بیانات المحاسبیة (تسدیدات مصدرها صندوق تحسین األداء "صندوق الحوافز"). وتتولى الدائرة المالیة، استنادًا إلى ال

العام")، برصد االلتزام  بسقف التعیین والتحقق بصورة دوریة من عدم  األستاذالمستقاة من دفتر المحاسبة ("دفتر 
  .١١٠٨و ١١٠٧و ١١٠١وتحدید جمیع الموظفین الممولین من الصنادیق  إحصاءتجاوزه وذلك من خالل 

أقصى، كانت قاعدة البیانات التي یستخدمها قسم الموارد  كحد ٥٥١وعلى ضوء تجمید عدد الموظفین عند رقم   - ١٠٣
  (أي أثناء عملیة التدقیق). ٢٧/٣/٢٠١٢وظیفة ثابتة بتاریخ  ٥٤٧البشریة ال تظم سوى 

وأنها مفتوحة  ٢٠١٣- ٢٠١١ویعني مصطلح "وظیفة ثابتة" أنها مدرجة في المیزانیة العادیة  لفترة الثالث سنوات   - ١٠٤
دة (حتى إذا كان المتعین في هذه الوظیفة لدیه عقد لفترة زمنیة محددة). أما الوظائف التي بدون فترة زمنیة محد

                                                           
  .٪٢,٥٨ بنسبة ٢٠١١إلى  ٢٠١٠ولكن ازدادت تكالیف الموظفین من عام  ٢٨
٢٩ Professional 
٣٠ General Service  
٣١ AFI Comprehensive Implentation Programme  
  وظیفة. ٥٥٢بـ  ٢٠١٣وظیفة ولعام  ٥٥٤بـ  ٢٠١٢حدد سقف الوظائف لعام  ٣٢
وتقیـیم البـرامج ) ADB(خـدمات وٕادارة الشـؤون اإلداریـة وال ) ANB(یشمل سقف الوظائف كـل هیكـل مـن الهیاكـل المركزیـة (مثـل إدارة المالحـة الجویـة  ٣٣

  وغیرها. )FIN(والمالیة  )EAO(والتدقیق والمراجعة  
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 ٢٦تسمى بـ "الوظائف اإلضافیة" فهي وظائف مؤقتة (حتى إذا شغلها موظفون لدیهم عقود دائمة)، وقد بلغ عددها 
اعتبارهما بالتالي من الوظائف  ، منها وظیفتان مفتوحتان بدون فترة زمنیة محددة ویمكن٣١/١٢/٢٠١١وظیفة في 

  الثابتة.

  عدد الموظفین ٣-٣

، ووفقًا للبیانات التي قدمها قسم الموارد البشریة،  كان عدد الوظائف الممولة من الصندوق ٣١/١٢/٢٠١١في   - ١٠٥
 توجد وظائف ممولة (ال ١١٠٧وظیفة ممولة من الصندوق ١٨وظیفة یضاف إلیها  ٥٠٩(المیزانیة العادیة)  ١١٠١

  موظفًا. ٥٢٧)، أي أن مجموع الموظفین التي تغطیهم مجمل المیزانیة العادیة كان ١١٠٨من الصندوق 

  العادي ج: عدد الموظفین في البرنام٨الجدول رقم 
  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٠  

  ٥٠٩  ٥١٧  عدد الموظفین الممولین من المیزانیة العادیة
  ١٨  -  ١١٠٧الممولین من الصندوق  عدد الموظفین

  ٥٢٧  ٥١٧  المجموع

 )یكاواال(المصدر: 

ولكـن إذا نظرنــا إلــى عــدد المــوظفین الممــولین مــن صــنادیق أخـرى ال تــدخل فــي عــداد مــن المیزانیــة العادیــة، ســنجد أن   -١٠٦
، باســـتثناء المـــوظفین المیـــدانیین، یتجــاوز بكثیـــر عـــدد المـــوظفین الممـــولین مـــن المیزانیـــة یكـــاواالالعــدد الكلـــي لمـــوظفي 

  والصندوقین المرتبطین بها: العادیة

  یكاواال: عدد الموظفین العاملین تحت مظلة ٩الجدول رقم 
  ٢٠١١  ٢٠١٠  الوظائف الممولة من:

  ٥٢٧  ٥١٧  ١١٠٧المیزانیة العادیة + صندوق 
  ٧١  ٧٥  AOSCتكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة 

  ١٠٥  ١٢٦  صنادیق أخرى
  ٧٠٣  ٧١٨  ٣١/١٢مجموع الوظائف في 

  )یكاواالدر: (المص

و تمت مقارنة البیانات الصادرة عن قسم المـوارد البشـریة مـع البیانـات الخاصـة بـدائرة الرواتـب واألجـور، وحـدد مراجـع   -١٠٧
الحســابات الخـــارجي كافـــة التباینـــات فیهـــا. ویـــأتي مصـــدر التباینــات، فـــي معظـــم األحیـــان، مـــن المـــوظفین الـــذین تركـــوا 

كـــــانون  ٣٠. فقـــــد وجـــــدنا أن خمســـــة مـــــوظفین تركـــــوا الخدمـــــة فـــــي ٢٠١٠ر كـــــانون األول/دیســـــمب ٣٠الخدمـــــة فـــــي 
لم یدرج فـي  یكاواال، وأن رئیس ٢٠١٠كانون األول/دیسمبر  ٣١، وأن سبعة آخرین تركوها في ٢٠١٠األول/دیسمبر 

یــة لمــوظفي قاعــدة بیانــات المــوارد البشــریة. وتعبــر هــذه  التباینــات عــن حالــة عــدم اســتقرار البیانــات بشــأن األعــداد الفعل
في تاریخ معین. بناء علـى ذلـك اعتمـد مراجـع الحسـابات الخـارجي فـي تحلیلـه عـدد المـوظفین المتأكـد منـه فـي  یكاواال
  موظفین. ٧٠٣على وجه الدقة) والبالغ  00.00في الساعة   ١/١/٢٠١١(أو في  ٢٠١١كانون األول/دیسمبر  ٣١
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التي تغطي أجورهم وفقًا إلجراءات متنوعـة. ویـدخل  ٣٤قبل حكوماتهم ویرد ضمن هذا اإلطار الموظفون  المعارون من  -١٠٨
  موظفین المذكور أعاله. ٧٠٣ویحسب بالتالي ضمن العدد البالغ  یكاواالالبعض منهم في عداد موظفي 

 وال یــدخل فــي هــذا اإلطــار وال فــي حســابات مراجـــع الحســابات الخــارجي الموظفــون الــذین  تنتــدبهم حكومــاتهم مجانـــًا،  -١٠٩
والــذین أخــذ عــددهم یتزایــد الســیما وأن فتــرة إعــارتهم أصــبحت الیــوم تمتــد إلــى ســنة بعــد أن كانــت لبضــعة أیــام فــي عــام 

% أثنــاء فتــرة المراجعــة ٥.  وكانــت نســبة هــذا الصــنف مــن المــوظفین إلــى مجمــوع العــاملین فــي المنظمــة تمثــل ٢٠١٠
  والتدقیق:

  : عدد الموظفین المعارین١٠الجدول رقم 
  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  

  ١  ١  -  إسبانیا
  ١  -  -  ألمانیا
  ١  ١  ٢  اإیطالی

  ١  ١  -  بریطانیا العظمى
  ١  ١  ١  المملكة العربیة السعودیة

  ٣  ٣  ١  سنغافورة
  ١  ١  -  السوید
  ١  ١  ١  سویسرا
  ١٠  ١٠  ٢  الصین
  ٢  ٢  -  فرنسا
  ٦  ٧  ٤  كندا
  -  -  ١  كوبا

  ١  -  -  كولومبیا
  ١  ١  ١  مالیزیا

  ٤  -  ٦  الوالیات المتحدة
  ٣٤  ٢٩  ١٩  المجموع

  )یكاواال(المصدر: 

، تعـــدیل الترتیبـــات الخاصـــة بالمتعاقـــدین فـــي إطـــار "اتفاقـــات الخدمـــة ٢٠١١تشـــرین الثـــاني/نوفمبر  ١تـــم ابتـــداًء مـــن   -١١٠
  :٣٥الخاصة" الممولة من المیزانیة العادیة وصنادیق مخصصة أخرى

شر شهرًا قابلة قد سیكون من اآلن فصاعدًا أحد عتم وضع قواعد موحدة: ومن ذلك أن الحد األقصى لمدة الع -
 ، وتفصل بین عقد وآخر فترة انتظار أمدها شهر؛للتجدید ثالث مرات

 یضع قسم الموارد البشریة إطارًا لتحدید معاییر التعیین وشروط األجر؛ -

 البشریة. األقسام المعنیة بالتوظیف هي التي تتولى اآلن عملیة الحشد والتعیین بدال من قسم الموارد -

بعد مقارنة ومطابقة بیانـات فـرع المالیـة وبیانـات قسـم المـوارد البشـریة، تـم الخـروج بـالمجموع الكلـي للمتعاقـدین فـي عـام   -١١١
. فـي المقابـل،  نجـد ٢٠١١مـنهم فـي شـهر كـانون األول/دیسـمبر  ١٢٥متعاقـدًا، وأحصـي  ١٦٨بأكمله والبالغ  ٢٠١١

                                                           
  ویبلغ عدد ثمانیة موظفین: خمسة منهم من الوالیات المتحدة وواحد من الیابان وواحد من إیطالیا وواحد من جمهوریة كوریا.  ٣٤
  قق  من عملیة تنفیذ هذا اإلجراء الجدید.بالتح ٢٠١٢أن یقوم في نهایة عام  ایكاوینبغي للمدقق الداخلي في   ٣٥
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، ٣٧عقـدًا فقـط ٩١كـان  ٣٦لعقود الموقعة  في إطار اتفاقـات الخدمـة الخاصـةأن عدد ا ٢٠١٠في نفس الشهر من عام 
  .٣٨٪٣٧أي أن هناك زیادة ملموسة في عدد العقود من سنة إلى أخرى بنسبة 

ال شك أن اللجوء المتزاید إلـى خـدمات االستشـاریین لـه فوائـد مالیـة ال تنكـر. ولكـن مـن حیـث إدارة المـوارد البشـریة، قـد   -١١٢
  على بعض المشاكل: نخدام الواسع لخدمات االستشارییینطوي االست

 ینبغي أن تتوافق فترة العقد مع إیقاع األنشطة التي یتوالها القسم؛ -

 فیما یتعلق بتجدید عقود االستشاریین. ىیوجد اآلن حد أقص -

تتطلــب دیمومــة فــي بنـاء علــى ذلــك،  فــإن مــن دواعــي الحكمــة عــدم االســتعانة باالستشــاریین فــي المهــام الحساســة التــي   -١١٣
  العمل مما سیحد بالتالي من زیادة عددهم,

مـــن أصــحاب الوظــائف الثابتـــة  یكــاواال، بلـــغ مجمــوع المــوارد البشـــریة المتــوفرة لــدى ٢٠١١فــي كــانون األول/دیســمبر   -١١٤
ممـولین مـن موظفـًا، أي أكثـر مـن المـوظفین ال ٨٦٢والمؤقتة (باستثناء العاملین فـي المیـدان فـي مجـال التعـاون الفنـي) 

  في المائة. ٧٠المیزانیة العادیة بقرابة 
ولم یدخل في حساب العدد أعاله الذین یعملون لحسابهم الخاص بأجور یومیة (بمـا فـیهم المترجمـون الفوریـون) والـذین   -١١٥

  یوم عمل. ٢٢.٥ومتوسط مجموع عقودهم  ٢٠١١في عام  ٥٥بلغ عددهم 
وظیفـة فـي  ٨٤إلـى  ٢٠١٠وظیفـة فـي عـام  ٥٦الممولـة مـن جمیـع الصـنادیق مـن وأخیرا، زاد عدد الوظائف الشاغرة    -١١٦

  ،  مما أزال الضغط عن المیزانیة وأعطاها هامشًا مریحًا.٢٠١١نهایة 
وظیفــة أدى إلــى تنــاقص  ٥٥١ومجمــل القــول إن تجمیــد عــدد المــوظفین ووضــع حــد أقصــى لعــدد الوظــائف ال یتجــاوز   -١١٧

  ازدیاد عدد الوظائف الشاغرة وبالتالي زیادة عدد االستشاریین.الثابتین و  یكاواالعدد موظفي 

  عدد الموظفین: الجوانب النوعیة ٤-٣

أعرب المجلس، خالل النقاشات التي جرت بشأن میزانیتي الفترتین الثالثیتین، عن رغبته في زیادة حصة الفئة المهنیة   -١١٨
لســابق مراجــع الحســابات الخــارجي، قــد أخــذ بــالتبلور مثلمــا مــن الوظــائف. ویبــدو أن هــذا التوجــه، الــذي لــم یلحظــه فــي ا

 ٤وظیفـــة والموزعـــة علـــى النحـــو التـــالي:  ٦٢والبـــالغ عـــددها  ٢٠١١یبـــین تقســـیم الوظـــائف الجدیـــدة التـــي شـــهدها عـــام 
وظیفــة مــن فئــة الخدمــة العامــة. ویبــین الجــدول أدنــاه عــدد  ٢٢وظیفــة مــن الفئــة المهنیــة  و ٣٦وظــائف بدرجــة مــدیر و

حیـث  ٢٠١١و ٢٠١٠كـانون األول/دیسـمبر مـن عـامي  ٣١من الفئة المهنیة وفئة الخدمـة العامـة فـي  یكاواال موظفي
  في المائة: ٤٥إلى  ٤٣یالحظ ارتفاع نسبة الموظفین المهنیین من 

  : عدد الموظفین من الفئتین المهنیة والخدمات العامة١١الجدول رقم 
  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٠  

  ٣١٥  ٣٠٦  الفئة المهنیة
  ٣٨٨  ٤١٢  فئة الخدمات العامة

  ٧٠٣  ٧١٨  المجموع

 )یكاواال(المصدر: 
                                                           

٣٦ Special Service Agreements  
  بأكمله. ٢٠١٠متعاقدًا خالل عام  ١٤٥ ٣٧
  .االیكاومن االستشاریین كانوا موظفین سابقین في  ١١هناك  ٣٨
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ســنة. وظــل عــدم التــوازن بــین  ٤٨.٩ســنة إلــى  ٤٨.٨ازداد متوســط عمــر المــوظفین زیــادة طفیفــة جــدًا، إذ ارتفــع مــن   -١١٩
  مسین:الفئات العمریة قائما حیث أن أكثر من نصف الوظائف یشغلها موظفون تجاوزت أعمارهم سن الخ

  : الفئات العمریة للموظفین١٢الجدول رقم 
  ١٢  سنة ٢٩- ٢٠
  ١٠٠  سنة ٣٩- ٣٠
  ٢٠٦  سنة ٤٩- ٤٠

٣٤١  ٥٩- ٥٠  
  ٤٤  سنة فما فوق ٦٠

  ٧٠٣  المجموع
 )یكاواال(المصدر: 

  سنوات في حالة تجدید عقودهم. ٥موظفًا سن التقاعد بعد  ١٩٥سیبلغ   -١٢٠
 ٣١ختلـف هیئـات المنظمـة ومؤسسـاتها ومرافقهـا الخدمیـة ، كـان الوضـع فـي علـى م یكـاواالفیما یخص توزیـع مـوظفي   -١٢١

  على النحو التالي: ٢٠١١كانون األول/دیسمبر  
  یكاو: توزیع الموظفین على الهیكل التنظیمي لال١٣الجدول رقم 

اإلدارة   الرئیس  
التنفیذیــــــة 

)OSG(  

إدارة 
الشــــــــــــؤون 
اإلداریـــــــــــة 
 والخـــدمات

)ADB(  

إدارة 
المالحـــــــــــة 
الجویــــــــــــــــة 

)ANB(  

إدارة 
الحركــــــــــــــة 
الجویــــــــــــــــة 

)ATB(  

مكتـــــــــــــــــــــــــب 
التنســــــــــــــــــیق 
اإلقلیمــــــــــــــــي 
واالتصاالت 

)RCC(  

المكتـــــــــــــب 
اإلقلیمـــــــــي 

)RO(  

الخــــــدمات 
القانونیــــــــــة 
والعالقـــات 
الخارجیـــــــة 

)LEB(  

إدارة 
المیزانیــــــة 
  والمالیة

)FIN(  

ــــــــــــــــــب  مكت
التقیــــــــــــــــــیم 
والمراجعـــة 

  الداخلیة
)EAO(  

إدارة 
التعـــــــــــــاون 
ـــــــــــــــــــــي  الفن

)TCB(  

  المجموع

٧١٨  ٦٨  ٥  ٤٥  ١٤  *١٦٨  ٨  ٧٠  ١١٠  ٢٢٥  ٣  ٢  ٢٠١٠  
٧٠٣  ٦٢  ٤  ٤٢  ١٨  *١٦٦  ٢  ٧٥  ١٠٨  ٢١٦  ٨  ٢  ٢٠١١  

العاملین في برنامج التنفیذ الشامل  ٢٠١١، كما صار یتضمن أیضًا اعتبارًا من عام یكاواال) تحت مظلة CEACیتضمن هذا الرقم العاملین في اللجنة األوروبیة للطیران المدني ( •
  )ACIPي(إلقلیم أفریقیا والمحیط الهند

تمهیــدًا الختفــاء هــذا  )RCCوُیالحــظ هبــوط شــدید فــي عــدد العــاملین فــي إطــار مكتــب التنســیق اإلقلیمــي  واالتصــاالت ( -١٢٢
التــي ســتتولى عملیــة اإلشــراف المباشــر  )OSGإذ ســتنتقل مهامــه إلــى اإلدارة التنفیذیــة ( ٢٠١٠المرفــق تمامــا فــي عــام 
  على المكاتب اإلقلیمیة.

أكبـــر بكثیــر مـــن عـــدد المـــوظفین   یكـــاواالإن عــدد المـــوظفین الـــذین یعملــون فعـــال تحـــت مظلــة  :٤المالحظـــة رقـــم 
الممــولین مــن المیزانیــة العادیــة. وُیالحــظ علــى وجــه الخصــوص تزایــد عــدد المــوظفین المعــارین مــن قبــل دولهــم واالســتعانة 

لموظفین الدائمین (علـى خلفیـة تجمیـد عـدد المطردة بخدمات الخبراء االستشاریین. وهناك ربما وجه صلة بین تناقص عدد ا
وتزایـد عـدد الوظـائف الشـاغرة وعـدد الخبـراء االستشـاریین بصـورة منتظمـة. فـاألمور كحـد أقصـى)   ٥١٥الوظائف عند رقـم 

تتجه وجه كما لو أن الخبراء االستشاریین باتوا یحلـون محـل المـوظفین الـدائمین، وٕان ال یتجلـى األمـر بوظیفـة تلـو األخـرى. 
هذا ما یفسر، مع بقاء عدد الوظائف بـدون تغییـر،  تزایـد عـدد الوظـائف الشـاغرة مقرونـًا بتزایـد عـدد الخبـراء االستشـاریین. و 

تـرتبط  ٢٠١٢أ ن هـذه الزیـادة فـي عـدد الخبـراء االستشـاریین فـي عـام  )ADBإدارة الشـؤون اإلداریـة والخـدمات (وقد ذكرت 
حتیاجات األنشطة التنفیذیة، هذا باإلضافة إلى عومل أخرى مثل قیود المیزانیـة وتجمیـد ارتباطًا مباشرًا بمتطلبات البرنامج وا

  عدد الموظفین.
على الرغم من أنه تم مـؤخرًا وضـع سیاسـة  بشـأن الخبـراء االستشـاریین والمتعاقـدین األفـراد تحـدد  :٤التوصیة رقم 

أن تضمن التزام المسؤولین اإلداریین التزامًا تامًا بهذه  یكاواالالشروط التي یتعین بموجبها االستعانة بخدماتهم، ینبغي على 
  الشروط والمبادئ التوجیهیة. 



32 

  قسم الموارد البشریة ٥-٣

انتقدت فیه دور قسم الموارد البشریة آخذة علیه جملة أمور منهـا  ٣٩تقریراً  ٢٠١١في عام  یكاواالقدمت رابطة موظفي   -١٢٣
غیـر أن مراجـع  .٤٠الرصد والمتابعـة (والسـیما فـي مجـال التـدریب) أنشطةلتقصیر في االفتقار إلى الشفافیة والوضوح وا

الحسابات الخارجي لم یتحقق من صحة المعلومات الواردة في هذا التقریر وال تتوفر لدیة عناصر تمكنه من تأكید هذه 
حلیـــل المســـائل المطروحـــة المعلومـــات. وعلـــى ذلـــك، لـــیس بإمكانـــه التثبُّـــت مـــن ســـیاق التوصـــیات وال المصـــادقة علـــى ت

واالستنتاجات التي نجمـت عنهـا. وفـي بعـض األحیـان لـم تكـن الصـلة واضـحة بـین األجوبـة علـى االسـتبیان وتوصـیات 
  المقررین.

مفادهـا أن هـذا القسـم بحاجـة  ٢٠١٠وقد أبدى المدیر العام بدوره مالحظات بشأن قسم المـوارد البشـریة فـي نهایـة عـام   -١٢٤
ركـة والتفاعـل والسـیما فــي یتعلـق بمـنح العقـود وتجدیـدها. بنـاء علــى ذلـك، قـام األمـین العـام فـي عــام إلـى مزیـد مـن والح

بإعــادة تنظــیم قســم المــوارد البشــریة مــن خــالل إنشــاء قســمین فــرعیین یتــولى أحــدهما إدارة األمــور الیومیــة (قســم  ٢٠١١
قسم تطویر السیاسـات والشـؤون التنظیمیـة وأوضـاع ( بینما یتولى اآلخر التخطیط االستراتیجي)  SEAالتوظیف واإلدارة 

  مسؤول إداري بدرجة نائب مدیر.ویقدم مسؤوال ھذین القسمین تقاریرھما بشكل منفصل إلى  ٤١) POD الموظفین

وال تقتصر مسؤولیة نائب المدیر هذا على هذین القسمین وٕانما تشمل أیضًا قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصـال وقسـم   -١٢٥
بیــد أن قــدرة هــذا الشــخص علــى القیــام ســجالت والتوزیــع ووحــدة الســفریات. مرات والخــدمات المكتبیــة وقســم إدارة الالمــؤت

بالعمـــل المطلـــوب محـــدودة نظـــرًا لغیابـــه معظـــم أوقـــات الســـنة فـــي إجـــازة مرضـــیة (وكـــان هـــذا هـــو الحـــال أثنـــاء عملیـــة 
  والمراجعة).

مــن فئــة  ٢موظفــًا (+  ١٩إلــى  ١٧مــن  ٢٠١١شــریة قـد زاد فــي عــام علـى الــرغم مــن أن عــدد مــوظفي قســم المــوارد الب  -١٢٦
خبیر  ١٠٠موظف و ٧٠٠الخدمات العامة)، إال أن مراجع الحسابات الخارجي یرى أن هذا العدد ال یكفي ربما إلدارة 

مـوارد فـي المائـة مـن مجمـوع عـدد المـوظفین لتحدیـد عـدد العـاملین فـي إدارة ال ٤إلـى  ٣استشاري (تسـتخدم عـادة نسـبة 
البشــریة)، الســیما وأن أعبــاء القســم قــد زادت جــراء مدونــة الخدمــة والسیاســة الرامیــة إلــى االســتكثار مــن العقــود المؤقتــة.  

  موظفًا جدیدًا. ٦٢عقدًا لموظفین بقوا في وظائفهم وقام بتعیین  ٢٧١، جدد القسم ٢٠١١ففي عام 
  

یـرى مراجـع  جـازة مرضـیة طویلـة لمسـؤول إداري كبیـر)،بغض النظر عن العوامـل االسـتثنائیة (إ :٥المالحظة رقم 
یعـاني ربمـا مـن نقـص فـي المـوظفین بـالنظر إلـى أن نسـبة العـاملین  یكـاواالالحسابات الخارجي أن قسم الموارد البشریة في 

دیر عـدد من مجموع العاملین (أي موظف واحد فـي المـوارد البشـریة یـ ٪٤إلى  ٣في هذا الجهاز المتبعة عموما تتراوح بین 
في الحجم (النسبة الحالیـة فـي المنظمـة هـي نحـو  یكاوموظفًا) وهو ما نراه في المنظمات المشابهة لال ٣٣و ٢٥یتراوح بین 

). كمــا یــرى أن الوضــع الحــالي حیــث تجتمــع تحــت مســؤولیة موظــف إداري واحــد أقســام عدیــدة ومتنوعــة مثــل المــوارد ٪٢,٦
مـن خـدمات مختلفـة والسـجالت ومـا إلـى ذلـك،  أمـر البـد وأن یـؤثر  تبط بـالمؤتمراالبشریة والمعلومات واالتصاالت وما یـرت

  سلبًا على إدارة الموارد البشریة التي تجسد النشاط الرئیسي للمنظمة.

                                                           
  » Staff Morale and Quality of Civil Service at ICAO Survey Report ٢٠١١«  بعنوان: ٣٩
  بسبب اللجوء المتزاید إلى خدمات الخبراء االستشاریین.  ا، والسیماالیكاوافة إلى أن الرابطة سبق  وأن انتقدت تردي ضمانات العمل في هذا باإلض ٤٠
مح ، تسـاالیكـاووضع هذا القسم بالفعل  خطة  عمـل إلدارة المـوارد البشـریة  قائمـة علـى نهـج استشـرافي، علـى  مسـتوى رؤسـاء األقسـام والمكاتـب فـي   ٤١

  وبالتالي تسریع عملیة تجدید العقود. ةبالتنبؤ باالحتیاجات الوظیفی
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بغیة النهوض بمهام قسم الموارد البشریة، ینبغي اتخاذ تدابیر لزیادة عـدد العـاملین فـي هـذا القسـم  :٥التوصیة رقم 
مـن حیـث الحجـم واختیـار مسـؤول  یكـاوأسـوة بالمنظمـات األخـرى المماثلـة لال ٪٤و ٣م إلى ما یتراوح بین حتى تصل نسبته

إداري كبیر لیتولى حصرًا مسؤولیة الموارد البشریة ویكون مسؤوًال أمام مدیرة الشؤون اإلداریة والخدمات. وفي حالـة الموافقـة 
ل اإلدارة العلیا لمكتب الشؤون اإلداریة والخـدمات، والسـیما مـن أجـل على هذه التوصیة، ینبغي النظر في إعادة تنظیم مجم

  إدارة األنشطة المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات، واللغات، والمؤتمرات، وأمانة الجمعیة العمومیة والمجلس، وما إلى ذلك. 
 )یكاواال(المصدر: 

  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -٤

خالل الفترة من  یكاوااللخارجي بعملیة مراجعة لمهام قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في قام مراجع الحسابات ا  -١٢٧
. وكان الهدف التحقق من صحة المعلومات المقدمة إلى المجلس في هذا المجال من ٢٠١٢آذار/مارس  ٣٠إلى  ١٩

لمهام، التي ما تزال مبعثرة أشد التبعثـر فـي خالل میزانیة الفترة الثالثیة والوثائق المصاحبة ومعرفة مدى استجابة هذه ا
، ومـن ثـم تقـدیم توصـیات إن لـزم یكـاواالشتى أنحاء المنظمـة، مـن الناحیـة االقتصـادیة ومـن حیـث الكفـاءة الحتیاجـات 

  األمر.

  یكاواالتكالیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في  ١-٤

ملیــون دوالر  ١٦,٨ ٤٢ن نفقــات دعــم التنظــیم واإلدارة. وقــد بلغــتتــدخل میزانیــة تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت ضــم  -١٢٨
ملیـون دوالر كنـدي لـم تنفـق خـالل الفتـرة الثالثیـة)، وتقـدر حالیـًا للفتـرة  ٢,٩(منهـا  ٢٠١٠-٢٠٠٨كندي للفترة الثالثیـة 

ة السابقة، أما ملیون مرحل من الفترة الثالثی ٢,٩ملیون دوالر كندي (بضمنها مبلغ  ١٧,٨بـ  ٢٠١١٣-٢٠١١الثالثیة 
ملیون دوالر كندي). وفیما یلي التفصیالت السنویة إلجمـالي الفتـرة  ١٤,٢المیزانیة األصلیة المقررة للفترة الحالیة فتبلغ 

٢٠١٣-٢٠٠٨:  
  : میزانیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت١٤الجدول رقم 

  (بآالف الدوالرات الكندیة)
المخصصات   السنة

  األولیة
رصید 

 المخصصات
  السنویة

 -مخصصات إضافیة 
  تحویالت

ترحیل من السنة 
  السابقة

  المجموع  تكالیف المرتبات  المجموع

     ( باستثناء تكالیف الموظفین)  
2008 1,546,382  359,585  510,860   2,416,827 2,035,647 4,452,474 
2009 1,878,757  836,050  109,375 1,232,354 4,056,536 2,134,183 6,190,719 
2010 1,851,967  898,015 2,614,972  782,118 6,147,072 2,077,652 8,224,724 
2011 2,803,930   1,004,984 2,940,624 6,749,538 1,880,575 8,630,113 
2012 2,587,734     1,717,836 4,305,570 1,858,392 6,163,962 
2013 2,786,605       2,786,605 1,982,977 4,769,582 

 )یكاواال(المصدر: 

  
   

                                                           
  ملیون دوالر كندي، لم یأخذ في الحساب المبالغ المرحلة  من الفترة الثالثیة السابقة. ١٨.٦، بمقدار  ٢٠١٠المبلغ الوارد في تقریر عام   ٤٢
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  إلى العوامل التالیة: ٢٠١٣- ٢٠١١یعود الفرق بین المیزانیة المقررة والمیزانیة التقدیریة  الحالیة للفترة الثالثیة   - ١٢٩
ملیون دوالر كندي، وذلك فیما یتعلق بالمبالغ  ٢,٩المبلغ المرحل من الفترة الثالثیة السابقة المذكور أعاله وقدره  -

 ولم تنفق بعد؛ ٢٠١٠فعل في عام المرتبطة بال
ألف دوالر كندي  ٧٨٨,٦والتي یبلغ مجموعها  ٢٠١١المبالغ اإلضافیة التي جرى تخصیصها خالل عام  -

 ألف دوالر كندي؛ ٢١٦,٣باإلضافة إلى تحویالت یبلغ مجموعها 
 ر كندي.ألف دوال ٣٠٤، باستثناء المبالغ المرحلة، بمقدار ٢٠١٢تخفیض المیزانیة التقدیریة لعام  -

تبلغ  ٢٠١٣- ٢٠١١إذن، باستثناء المبلغ المرحل من الفترة الثالثیة السابقة،  فإن المیزانیة التقدیریة الحالیة للفترة   - ١٣٠
ملیون دوالر كندي مبلغ المیزانیة األصلیة زائدًا  تحویالت ومخصصات إضافیة  ١٤,٢ملیون دوالر كندي (أي  ١٤,٩

  ملیون دوالر كندي  بسبب تخفیض المیزانیة). ٠,٣ بمبلغ ملیون دوالر كندي وناقصاً 
إجماًال إلى  ٪٦وتعود الزیادة في میزانیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من فترة ثالثیة إلى أخرى والبالغة نسبتها   - ١٣١

  العوامل التالیة:
ت األصلیة من الموارد ملیون دوالر كندي)، أما المخصصا ٢,٩المبلغ المرحل من الفترة  الثالثیة السابقة ( -

، أي أقل ٢٠١٣-٢٠١١ملیون دوالر كندي للفترة الثالثیة  ١٤,٩المبالغ المرحلة) فكانت فقط  ءالجدیدة (باستثنا
 ؛٪١١من الفترة الثالثیة السابقة بنسبة 

التغیر الذي طرأ على میزانیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (التي كانت تغطي تكنولوجیا المعلومات  -
ثم اقتصرت فقط على قسم تكنولوجیا المعلومات  ٢٠١٠- ٢٠٠٨االتصاالت برمتها في المنظمة في الفترة و 

). وبالتالي كان البد من أن تضاف النفقات التي  كانت مخصصة في ٢٠١٣-٢٠١١واالتصاالت في الفترة 
 میزانیات األقسام األخرى لتكنولوجیا المعلومات واالتصال  إلى میزانیة القسم؛

لتجدید البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات (ملقمات وبرید إلكتروني وما  ٢٠١١لت جهود خاصة في عام بذ -
 ملیون دوالر كندي. ٢إلى ذلك) بلغت كلفتها 

، تمثل المخصصات المرصودة لمیزانیة قسم المعلومات واالتصاالت ٢٠١٣-٢٠١١فیما یتعلق بالفترة الثالثیة   - ١٣٢
من إجمالي االعتمادات المخصصة لإلدارة واإلدارة العامة (التي  ٪١١,٩و یكاواللالعادیة  من المیزانیة ٪٥,٤٥

  تغطي بدورها مجاالت خضعت لتعدیل كبیر قیاسًا بالفترة الثالثیة السابقة).
، باتت المخصصات المرصودة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تتوزع على ثالث فئات ٢٠١١وابتداًء من عام   - ١٣٣

من االعتمادات المخصصة لتكنولوجیا  ٪٦٠الذي یستحوذ على ) PSبیرة في مجال الدعم هي: دعم البرنامج (ك
من االعتمادات؛ واإلدارة العامة للهیئتین  ٪٣٥) ولها MAAالمعلومات واالتصاالت؛ واإلدارة واإلدارة العامة (

  .٪٥) ولها  MAA GBالرئاسیتین (
لفترة الثالثیة الحالیة مقارنة مباشرة مع میزانیات الفترة الثالثیة السابقة، وذلك ألن طریقة ال وجه لمقارنة میزانیات ا  - ١٣٤

تخصیص التكالیف العامة للمنظمة وتوزیعها بین البرامج ومهام الدعم قد تغیرت، مثلما جاء في مقدمة وثیقة میزانیة 
  .٢٠١٣٤٣- ٢٠١١المنظمة للسنوات 

تضمنت كافة النفقات ذات الصلة بتكنولوجیـا المعلومـات  ٢٠١٠-٢٠٠٨الفترة الثالثیة  هذا باإلضافة إلى أن میزانیات  -١٣٥
واالتصــاالت (بمــا فــي ذلــك تكــالیف المــوظفین)، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت تــدیرها أم ال، بینمــا مــا عــادت المیزانیــة 

  واالتصاالت.سوى النفقات المتعلقة حصرًا بقسم تكنولوجیا المعلومات  ٢٠١١تتضمن ابتداء من عام 

                                                           
إن التكالیف التجاریة تشكل اآلن جزءًا مـن المـوارد التـي تـرد تحـت دعـم اسـتراتیجیات ..وفیها: ". ٢٨، الفقرة ١٠، المقدمة، ص Doc 9955أنظر الوثیقة  ٤٣

  ".التنفیذ
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ُذكــر أعــاله، فـإن نطــاق اإلنفـاق علــى تكنولوجیـا المعلومــات واالتصــال علـى صــعید المنظمـة مــا عـاد یتقــاطع منــذ  وكمـا  -١٣٦
مــع نطــاق اإلنفــاق المباشــر الــذي یتــواله قســم  تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت، إذ باتــت هنــاك مرافــق  ٢٠١١عــام 

  ي مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.إداریة أخرى  یمكن أن تقوم باإلنفاق ف
ملیون دوالر كنـدي فـي  ٧,٨النفقات التي تعزى (ألغراض محاسبیة) إلى قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  وتبلغ  -١٣٧

  ملیون دوالر كندي محسوبة على المیزانیة العادیة. ٧,٦، منها ٢٠١١عام 
المیزانیة العادیة وصندوق تكنولوجیا  –وجیا المعلومات واالتصاالت : حساب النفقات المخصصة لتكنول١٥الجدول رقم 

  المعلومات واالتصاالت (بآالف الدوالرات الكندیة)
  ٧ ٦٠٤  المیزانیة العادیة

  ٢٣٨  صندوق تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
  ٧ ٨٤٢  المجموع

 )یكاواال(المصدر: 

الحسابیة المخصصة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الفترة الثالثیة  من باب التذكیر، یبین الجدول أدناه النفقات  -١٣٨
  السابقة (المیزانیة العادیة) الواردة في التقریر السنوي السابق لمراجع الحسابات الخارجي:

  : حساب االنفاق في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصال ١٦الجدول رقم 
  ٢٠١٠-٢٠٠٨في الفترة الثالثیة 

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  الدوالرات الكندیة) (بآالف
  ٥  ٥١٨  ٦  ١١٣  ٣  ٩٠٥  إجمالي نفقات تكنولوجیا المعلومات المدخلة في الحسابات

  ٤  ٣٧٩  ٥  ١٥١  ٢  ٨٨٨  ومن ضمنها قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
 )یكاواال(المصدر: 

 ٢٠١٠-٢٠٠٨سـجلة فـي حسـابات الفتـرة الثالثیـة إن النهج المختلف في عرض المیزانیة ال یسـمح بمقارنـة النفقـات الم  -١٣٩
. فـالعرض السـابق للمیزانیـة كـان یهـدف إلـى إبـراز جمیـع ٢٠١٣-٢٠١١مع تلـك المسـجلة فـي حسـابات الفتـرة الثالثیـة 

النفقـات التقدیریــة المتعلقـة بتكنولوجیــا المعلومـات واالتصــاالت المسـجلة فــي المیزانیـة العادیــة (بغـض النظــر عـن الجهــة 
رتهــــا)، باســــتثناء ربمــــا النفقــــات التــــي لــــم تســــجل فــــي الحســــابات بوصــــفها ذات صــــلة بتكنولوجیــــا المعلومــــات التــــي أق

  واالتصاالت. أما العرض الجدید للمیزانیة فال ُیظهر سوى المیزانیة التقدیریة لقسم تكنولوجیا المعلومات واالتصال.
جیا المعلومات واالتصاالت في إطار "استراتیجیة دعم التنفیذ " ، یتم تجمیع النفقات المتعلقة بتكنولو ٢٠١١واعتبارًا من   -١٤٠

التي یدیرها قسم تكنولوجیا المعلومـات واالتصـاالت الـذي ال تـتم الموافقـة علـى النفقـات وارتباطهـا إال بـإذن مـن  رئیسـه. 
االت فـي مركـز ویسیر مع هذا النهج الجدیـد إجـراء ردیـف وهـو حصـر اإلنفـاق فـي مجـال تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـ

واحد للتكلفة األمر الذي من شأنه أن یعزز وضوح هذا النشاط في المیزانیة ویسمح بجمع خیوط المسؤولیة فیما یتعلـق 
  باالعتمادات المخصصة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتركیزها في مكان واحد.

د وجدنا أن نفقات شراء معدات لتكنولوجیا المعلومات ولكن یبدو أن هذه القاعدة لم یلتزم بها التزامًا صارمًا. فق  - ١٤١
واالتصال  (برمجیات أو أجهزة) تذهب إلى مراكز تكلفة أخرى (مثل المكاتب المیدانیة ومكتب مدیر إدارة الشؤون 
اإلداریة والخدمات) بل وتذهب حتى إلى مركز تكلفة تخص مشروعات وأوامر عمل بدون وجود  صلة واضحة 

لبتكنولوجیا الم في مجال  یكاواال. وهو أمر یجعل من المستحیل تتبع ورصد مجمل نفقات ٤٤علومات واالتصا
  تكنولوجیا المعلومات واالتصال.

  من أجل رؤیة الصورة واضحة بكل أبعادها ینبغي أن تؤخذ في الحسبان األمور التالیة:  - ١٤٢
ب اإلقلیمیة (وعددهم الحالي ثمانیة أشخاص)، رواتب العاملین في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المكات -

 ألف دوالر كندي؛ ٥١٩والتي یبلغ مجموعها نحو 
                                                           

) مــن قبــل مكتــب مــدیر إدارة المالحــة الجویــة فــي إطــار مشــروع تطبیــق إدارة الســالمة، هــذا مــع ان قســم تكنولوجیــا Ipadمثــل شــراء عــدة أجهــزة  أي بــاد ( ٤٤
  اء وتوزیع أجهزة من هذا النوع.المعلومات واالتصاالت قام أیضًا بشر 
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رواتب الموظفین في المكاتب الفنیة في المقر الذین یتمتعون بكفاءات في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -
علومات واالتصاالت. وقد تحرى األمر ولدیهم مسؤولیات في هذا الشأن ولكنهم لیسوا تحت تصرف قسم تكنولوجیا الم

اختصاصیًا في  ٢٠ولكن بدون استقصاء تام، فوجد أن هناك  ٢٠١١مراجع الحسابات الخارجي في نهایة عام 
االستشاریین عینتهما إدارة الحركة الجویة  من الخبراء ٢منهم  –تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (العدد غیر نهائي) 

أشخاص یعملون  ٣استشاریین) و ٤الدائمین و ایكاومن موظفي  ١١إدارة المالحة الجویة (شخصًا یعملون في  ١٥و
في فرع الشؤون المالیة بما یساوي تكالیف وظیفة بدوام   )IKSNلتقاسم المعلومات ( یكاواالشبكة بدون تفرغ تام على 

 دوالر كندي؛ ألف ١٦٠٠ تقدر تكالیفهم إجماال بنحو –كامل 
ولوجیا المعلومات واالتصال تمول من بنود االنفاق في المیزانیات الخاصة ببرامج المكاتب من أجل نفقات تتعلق بتكن -

تنفیذ تطبیقات حاسوبیة محددة أو االستعانة بمصادر خارجیة فیما یتعلق بخدمات معینة في مجال تكنولوجیا 
ب أضعف اإلیمان األخذ بالرقم الذي المعلومات واالتصاالت. ومن الصعب تقییم حجم هذا االنفاق ولكن یمكن من با

 .٤٥ألف دوالر كندي ٢٥٠قدمته إدارة المالحة الجویة ومقداره 

ویمكن أن تزداد النفقات المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت خارج قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت زیادة   - ١٤٣
ع بمشروعین على األقل من المشاریع ذات األولویة ، فإدارة المالحة الجویة تضطل٢٠١٣و ٢٠١٢كبیرة في عامي 

  المالیة المتاحة للقسم.ر كندي وهو مبلغ یتجاوز الموارد تقدر بأكثر من ملیون دوال ةبكلفة إجمالی ٤٦العالیة
فــي مجــال تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت  یكــاواالإن مــن الصــعب تقــدیر التكــالیف التــي تتكبــدها  :٦المالحظــة رقــم 

بـین مختلـف هیاكـل المنظمـة. ویبلـغ المجمـوع السـنوي للنفقـات  امستقصى ومستوفى بسبب انتشار وظائف هذه التكنولوجی تقدیرا
ملیون دوالر كندي عن السنة السابقة  ٢ملیون دوالر كندي، أي بزیادة  ٧,٨التي یدیرها قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

  مع حیز أضیق لإلنفاق.
النهج الجدید لعرض المیزانیة ال یسمح بالتوصل إلى صورة شاملة وواضحة للكلفة الكلیة لتكنولوجیا  وعلى الرغم من أن

المعلومات واالتصاالت على صعید المنظمة ككل، ولكن یمكن القول إن مراجع الحسابات الخارجي لم یجـد نفقـات كبیـرة خـارج  
(بكلفــة  IKSN لتقاسـم المعلومــات یكــاواالالمــوظفین ومشـروع شــبكة  دائـرة قســم تكنولوجیـا المعلومــات واالتصــال باسـتثناء تكــالیف

ألـف دوالر كنـدي). أمـا فیمـا  ٢٠٠ألف دوالر كندي) ومشـروعي الشـراكة اللـذین تنفـذهما إدارة الحركـة الجویـة ( ١٢٢تزید على 
مظلـــة القســـم فـــإن مجمـــوع  یتعلـــق بتكـــالیف المـــوظفین العـــاملین فـــي مجـــال تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــاالت اللـــذین ال تظلهـــم

  ملیون دوالر كندي. ٢,١رواتبهم یقدر بنحو 
بـــالنظر إلـــى الثقـــل الـــذي باتـــت تمثلـــه النفقـــات المتعلقـــة بتكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــال فـــي إطـــار  :٦التوصـــیة رقـــم 

الثالثیــة القادمــة مــن خــالل ، ینبغــي للمنظمــة أن تعــد العــدة للفتــرة ٪١١,٥المیزانیــة العادیــة للمنظمــة إذ بلغــت نســبتها فیهــا نحــو 
اعتمــــاد تــــدابیر علــــى صــــعید المیزانیــــة والنظــــام المحاســــبي بحیــــث تصــــبح عملیــــة رصــــد وتتبــــع تكــــالیف تكنولوجیــــا المعلومــــات 
واالتصـاالت أكثـر دقـة وموثوقیـة وذلـك بغـض النظـر عـن الهیكـل التنظیمـي الـذي تـرتبط بـه ویقـوم بإنفاقهـا (مثـل قسـم تكنولوجیــا 

  ة وغیرهم).  یل وٕادارة المالحة الجویة وٕادارة الحركة الجویة وفرع الشؤون المالیة والمكاتب اإلقلیمالمعلومات واالتصا
ثمانیـة عشـر موظفـًا دائمـًا  ٢٠١١كـانون األول/دیسـمبر  ١٣لقد كان لدى قسـم تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـال بتـاریخ   -١٤٤

ظفین من فئة الخدمات العامة. ویشـكل هـؤالء  الموظفـون نسـبة  مو  ٥موظفًا من الفئة المهنیة و ١٣منهم  یكاواالبعقود 
ملیــون دوالر كنــدي. وقــد زاد عــدد  ١,٨٨وبتكلفــة رواتــب ســنویة تبلــغ  یكــاواالبالمائــة مــن مــوظفي المنظمــة بعقــود  ٢,٦

حــد المـوظفین بتعیـین اثنــین جـدد خـالل الســنة (علـى أثـر رحیــل أحـد المـوظفین، تــم خـالل السـنة تعیــین موظـف جدیـد وا
  واثنین آخرین كانا یعمالن بعقود مؤقتة كخبراء استشاریین).

، هنـاك عـدد آخـر مـن المـوظفین الـذین یضـمهم قسـم تكنولوجیـا یكـاواالإلى جانب الموظفین أعاله الذین یعملون بعقـود   -١٤٥
  یرد بیانهم فیما یلي: ٤٧المعلومات واالتصاالت

                                                           
لشــراكة مــع ألــف دوالر كنـدي لتطــویر نظــم فـي مجــال المعلومــات واالتصــاالت فـي إطــار ا ٢٠٠ألــف دوالر كنــدي لشـراء معــدات وبرمجیــات و ٥٠منـه   ٤٥

  في الصین وجامعة الطیران المدني والمالحة الجویة في الصین. جامعة الطیران المدني 
 دوالر كنــــدي؛ ومشــــروع ٤٠٠ ٠٠٠لفــــرع األمــــن، وتقــــدر كلفتــــه بـــــ »UASP Audit Manager replacement Software«وهمــــا مشــــروع  ٤٦
»CO2 Reporting System« ٦٠٠  ٠٠٠قدر كلفته بـ لفرع البیئة، وت.  
٤٧ Record and Distribution Management section.  
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ومات واالتصاالت تدفع رواتبهم من میزانیات المكاتب موظفین یضطلعون بمهام في مجال تكنولوجیا المعل ٨ -
 اإلقلیمیة الثمانیة؛

، في إدارة مواقع شبكیة (وحدة إدارة المواقع الشبكیة)، وكانوا قبل ذلك ٢٠١٢یعملون، منذ مطلع عام  أشخاص ٤ -
 یعملون في قسم إدارة السجالت وشبكة االنترنت؛

استشاریًا یعملون لصالح قسم تكنولوجیا المعلومات  ٣٢اك ، كان هن٢٠١١كانون األول/دیسمبر  ٣١وبتاریخ  -
من مستشاري  ٪٢٥واالتصال (منهم استشاري واحد كان تدفع راتبه إدارة الحركة الجویة)، أي انهم كانوا یشكلون 

ثم أخذ  ٢٠١١كانون الثاني/ینایر  ١مستشارًا فقط في  ١٥المنظمة ككل. هذا علما بأن عدد مستشاري القسم كان 
 داد باطراد في غضون العام نفسه حتى تضاعف في نهایته.یز 

تمول تكالیفهم  یكاواالویضاف إلى كل هؤالء موظف معار من الصین (مجانًا) وأربعة استشاریین یعملون في مكاتب   - ١٤٦
  بموجب عقد خدمة مع مزود خدمات خارجي.

صاالت باالستعانة بالمصادر الخارجیة (بمن فیهم ارتفعت المیزانیة المخصصة لخدمات تكنولوجیا المعلومات واالت  - ١٤٧
خالل الفترة  ٪٥٤. ثم ازدادت هذه المیزانیة ذاتها بنسبة ٢٠١٠-٢٠٠٨في الفترة الثالثیة  ٪٩٣,٧المستشارون) إلى 

  مثلما یبین الجدول التالي: ٢٠١١و ٢٠١٠بین عامي 
ة بالمصادر الخارجیة في قسم تكنولوجیا : المیزانیة التقدیریة والنفقات المتصلة باالستعان١٧الجدول رقم 

  المعلومات واالتصاالت (بالدوالرات الكندیة)
  نسبة المئویة للنفقات  النفقات الحسابیة  المیزانیة المخصصة  السنة
٨.٤  ٢٤٤.٧١٠  ٨٨٨.٩٥٠  ٢٠٠٨%  
٢٢  ١.١٣٨.٥٤٩  ١٤١٩.٨٠٨  ٢٠٠٩%  
١٧  ٧٤٥.٠٩٣  ١.٧٢٢.٥٩١  ٢٠١٠%  
١٨  *١.٤٢٤.١٥٣  ٢.٦٤٦.٠٨١  ٢٠١١%  
٢.١٢١.٨١٧  ٢٠١٢**  -  -  

 ، الحسابات غیر مغلقة٢٠١١شباط/فبرایر  ٢١البیانات في  *
  ** المخصصات األولیة فقط

 )یكاواال(المصدر: 

لقد تضاعفت نفقات االسـتعانة بالمصـادر الخارجیـة لتـوفیر خـدمات تكنولوجیـا المعلومـات  :٧المالحظة رقم 
ن یمثلون نسبة كبیرة من العـاملین تحـت مظلـة قسـم تكنولوجیـا . وبات االستشاریو ٢٠١١و ٢٠١٠واالتصال بین عامي 

) واسـتخدم الـبعض مـنهم  ألداء ٢٠١١كـانون األول/دیسـمبر  ٣١مـن القسـم فـي  ٢/٣المعلومات واالتصـال (أكثـر مـن 
ن . ویمكـن أن یفضـي التـوتر بشـأیكـاومهام طویلة األجل تعتبـر إدامتهـا وحسـن الـتحكم فیهـا  مسـألة أساسـیة بالنسـبة لال

  الموارد، والسیما فیما یتعلق بالموظفین الدائمین،  إلى ارتخاء قبضة التحكم بجزء من نظام المعلومات.
فــي إطــار اإلعــداد لمیزانیــة الفتــرة الثالثیــة القادمــة، ینبغــي إعــادة النظــر فــي نســبة مــوظفي  :٧التوصــیة رقــم 

وتعـدیل الكفـة علـى نحـو یضـمن  نت إلـى االستشـارییالدائمین العاملین في قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصـاال یكاواال
استدامة مهام تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـال والـتحكم فیهـا علـى أكمـل وجـه، ومـا تبقـى مـن المهـام یمكـن انجازهـا عـن 

  طریق االستعانة بالمصادر الخارجیة وبخدمات المستشارین.
  
  تنظیم قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ٢-٤

غل قســم تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــال  موقعــًا محــدودًا فــي إطــار تنظــیم تكنولوجیــا االتصــاالت والمعلومــات داخــل یشــ -١٤٨
ألنــه لـــیس مســؤوال عـــن جمیــع األعمــال واألنشـــطة التــي لهـــا صــلة  بتكنولوجیــا المعلومـــات واالتصــاالت والتـــي  یكــاواال

ن كـل مكتـب مركـزي أو إقلیمـي، كمـا فـي الماضـي، إعـداد للمنظمـة. فبإمكـا ةُیضطلع بها في مختلـف الهیاكـل التنظیمیـ
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 ٤٩، واالحتفـاظ بقواعـد بیانـات٤٨مشاریع تنطوي على عنصر كبیر من تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بصورة مستقلة
أو حتى شراء معدات تكنولوجیا المعلومـات واالتصـال عـن طریـق میزانیـة البـرامج أو المكاتـب. وكمـا سـلف القـول، فـإن 

ت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت هـذه، الخارجـة عـن سـیطرة قسـم تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت، أمـا تكـون نفقا
نفقات غیر مرئیة كنفقات تكنولوجیا معلومات واتصاالت (نسبة للوقـت الـذي ینفقـه الموظفـون غیـر المصـنفین كمـوظفي 

  لتشغیلیة للبرامج.تكنولوجیا معلومات واتصاالت) أو أنها تدفن ضمن النفقات ا
إن مــن أهــم األســباب التــي تفســر هــذا الوضــع هــو غیــاب االستشــراف فــي الكثیــر مــن المشــاریع. فاالكتشــاف المتــأخر   -١٤٩

م تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـال ال یسمح بالتخطیط الفعال والتنسیق بین قس لالحتیاجات، التي كثیرًا ما تكون عاجلة،
ي تلجــأ بالتــالي إلــى االســتعانة بخــدمات االستشــاریین مــن أجــل تنفیــذ مشــروعاتها بمیزانیاتهــا وبــاقي الفــروع التشــغیلیة، التــ

  الخاصة.
  وینتج عن هذا الوضع المخاطر التالیة:  -١٥٠

انعدام االتساق والتآزر بین المشاریع والتطبیقات مما یسبب تكالیف إضافیة ویحد من إمكانیة التبادل بین  -
 كرار في قواعد البیانات؛هذه التطبیقات، فضال عن الت

تقع التطبیقات والمشاریع المعدة على هذا النحو خارج نطاق الخطة األساسیة ألمن تكنولوجیا المعلومات  -
  واالتصاالت المعنیة فقط بالمشاریع والتطبیقات التي یشرف علیها قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.

عـن میزانیـة تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت وجعلهـا أكثـر مركزیـة إن عملیة تعزیز المسـؤولیة  :٨المالحظة رقم 
الهیكلیـة ال تقـع  ع،  لم تصحبها مسؤولیة تنفیذیة بشأن مجمل مشاریع المنظمة. فالعدیـد مـن المشـاری٢٠١١اعتبارًا من عام 

  باالشتراك مع هذا القسم. ضمن المسؤولیة الصریحة لقسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، كما لم یتم تحدیدها ووضعها
  

: إن الطریقـــة الوحیـــدة لضـــمان ســـیطرة أفضـــل علـــى جمیـــع وظـــائف ومهـــام تكنولوجیـــا المعلومـــات ٨ التوصـــیة رقـــم
واالتصاالت في المنظمة وتوفیر قدر أكبر من األمن لها هي التخطیط الجید لالحتیاجات ونقـل مـوارد المیزانیـة المخصصـة 

لوجیــا المعلومــات واالتصــاالت، وبهــذا یــتم وضــع مشــاریع نظــام المعلومــات ضــمن اإلطــار للمشــروعات الكبیــرة إلــى قســم تكنو 
  المعد خصیصًا إلدارتها.

  
  االستراتیجیة ٣-٤

إن االفتقار إلى استراتیجیة شاملة موحـدة لتكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت یفسـر إلـى حـد كبیـر المالحظـات التـي تـم   -١٥١
للمیزانیة (تبعثر وظیفـة تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـال)، ومسـائل المـوارد البشـریة (زیـادة  ابداؤها بشأن المسائل العائدة

نسبة االستعانة بالمصادر الخارجیة) والمسائل التنظیمیة (تبعثر المسؤولیات وفـق طبیعـة مشـاریع تكنولوجیـا المعلومـات 
  ن.واالتصاالت). غیر أن هناك ما یدل على أن الوضع في طریقه إلى التحس

تقـدیم خطـة  ٢٠١٠١تمبر بأیلول/سـ ١٣وفقًا للتوصیات الواردة في التقریر السابق لمراجع الحسابات الخـارجي، تـم فـي   -١٥٢
عمــل إلــى الفریــق اإلداري الرفیــع المســتوى. وتوصــي هــذه الوثیقــة باعتمــاد توجهــات كبــرى لتحســین الوضــع فــي إطــار  

  ة  نظم المعلومات.خطة أمدها ست سنوات وتقترح نموذجا جدیدًا إلدار 

                                                           
  ارتها من قبل قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت )  ال تتم إدIKSNلتشاطر المعارف ( االیكاوعلى سبیل المثال، شبكة  ٤٨
) التــي تــدیرها إدارة المالحــة الجویــة، وقاعــدة بیانــات البرنــامج العــالمي  لتــدقیق مراقبــة FSIXعلـى ســبیل المثــال، شــبكة تبــادل معلومــات الســالمة الجویــة ( ٤٩

  رجي وتدیرها أیضًا إدارة المالحة الجویة) التي تعمل على خادوم خاص بموجب عقد استعانة خاUSOAPالسالمة الجویة (
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وقد وافق الفریق اإلداري الرفیع المستوى على هذا النموذج الجدید لـإلدارة  الـذي أصـدر األمـین العـام بشـأنه مـذكرة فـي   -١٥٣
. وتنشـأ بموجـب ذلـك هیئـة تسـمى "لجنـة إدارة المعلومـات" یرأسـها مـدیر إدارة الشـؤون ٢٠١١كانون األول/دیسـمبر  ٢٢

ممثلــین مــن مختلــف الفــروع. وتســتكمل لجنــة إدارة المعلومــات بأربعــة أفرقــة هــي: فریــق إدارة  اإلداریــة والخــدمات وتضــم
الشــبكة اإللكترونیــة وفریــق إدارة أمــن المعلومــات وفریــق إدارة المشــاریع وفریــق إدارة المضــامین. وقــد بــدأت هــذه األفرقــة 

  عملها ولكل منها مهامه المحددة.
، یجـــري إعـــداد خطـــة ٢٠١٠مراجـــع الحســـابات الخـــارجي الخـــاص بالســـنة المالیـــة  واســـتجابة لتوصـــیة وردت فـــي تقریـــر  -١٥٤

. وتشـكل المصـادقة علـى هـذه الخطـة خطـوة كبیـرة إلـى ٢٠١٢رئیسیة لنظم المعلومات مـن المزمـع انجازهـا فـي صـیف 
الخطــة التــي األمــام ولكــن ال یبــدو لألســف أن مكتــب األمــین  العــام  قــد أعــد رســمیا مبــادئ توجیهیــة لعملیــة إعــداد هــذه 

  كلف بها مسؤول قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصال.
أما على صـعید التنسـیق مـع المكاتـب،   الحـظ مراجـع الحسـابات الخـارجي وجـود تنسـیق بـین قسـم تكنولوجیـا المعلومـات  -١٥٥

دارة ، جمعـــت إ٢٠١١واالتصـــال وٕادارة الحركـــة الجویـــة فـــي إطـــار تخطـــیط اســـتراتیجي مشـــترك. وابتـــداء مـــن منتصـــف 
ـــا المعلومـــات  الحركـــة الجویـــة كافـــة طلبـــات المشـــاریع مـــن الفـــروع وحـــددت األولویـــات قبـــل التنســـیق مـــع قســـم تكنولوجی

  واالتصال.
بإعــداد خطــة  یكــاواالیالحــظ مراجــع الحســابات الخــارجي أنــه طبقــًا لتوصــیاته الســابقة، شــرعت  :٩المالحظــة رقــم 

التصــاالت فــي المنظمــة. وهنــا یجــدر التســاؤل بشــأن مــن الــذي سیســهر رئیســیة تخطــي كافــة جوانــب تكنولوجیــا المعلومــات وا
  على تطبیق هذه الخطة ورصدها نظرًا إلى أن سلطات وصالحیات قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت محدودة.

ن ما أن یتم إنجاز الخطة الرئیسیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، سیتعین علـى مكتـب األمـی :٩التوصیة رقم 
العــــام أن یطلــــب المصــــادقة  علیهــــا مــــن قبــــل المجلــــس. وبــــالنظر إلــــى الوضــــع التنظیمــــي الحــــالي لتكنولوجیــــا المعلومــــات 
واالتصــاالت فــي المنظمــة، حیــث ال یتمتــع قســم تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت ســوى بســلطة محــدودة فــي التعامــل مــع 

ات تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت، وفـي إطـار إعـادة تنظـیم  المكاتب المركزیة واإلقلیمیة  فیما یخـص مشـروعات وتطبیقـ
أعاله، ینبغي لقسم تكنولوجیا المعلومات  ٥مجمل اإلدارة العلیا لمكتب الشؤون اإلداریة والخدمات كما ورد في التوصیة رقم 

  واالتصاالت أن یرتبط بمدیر یتمتع بدرجة وظیفیة مالئمة.
  
  )ATB) وٕادارة الحركة الجویة (ANBالحة الجویة (عملیات المراجعة في إدارة الم ٥

 ١٦) علـى مـرحلتین: األولـى مـن ATB) وٕادارة الحركة الجویة (ANBجرت عملیات التدقیق في إدارة المالحة الجویة (  -١٥٦
) وٕادارة ATB/ENV، وتـــم فیهـــا مراجعـــة أنشـــطة إدارة الحركـــة الجویـــة/فرع الشـــؤون البیئیـــة (٢٠١١أیار/مـــایو  ٢٧إلـــى 
، وجـــرى اتصـــال أولـــي مـــع إدارة الحركـــة ٥٠ )ATB/EAPركـــة الجویة/قســـم التحلیـــل االقتصـــادي ورســـم السیاســـات (الح

) ومــع مســؤول مكتــب إدارة المالحــة الجویــة وفریقــه. وجــرت المرحلــة الثانیــة فــي ATB/AVSECالجویــة/أمن الطیــران (
ــــرة مــــن  ــــى  ٢٤الفت ــــوبر إل ــــاني/نوفمبر  ٤تشــــرین األول/أكت ــــدقیق أنشــــطة إدارة الحركــــة ، و ٢٠١١تشــــرین الث فیهــــا تــــم ت

) وٕادارة المالحــة الجویــة برمتهــا. وقــد أعــدت الوثــائق الخاصــة بمختلــف عملیــات ATB/AVSECالجویــة/أمن الطیــران (
  التدقیق هذه على أساس استبیانات أرسلت مسبقًا قبل عدة شهور.

تفاوت بین أنشطة وتمویـل مكتبـي  إدارة المالحـة وكان الغرض من عملیة المراجعة إبالغ المجلس عن أوجه التباین وال  -١٥٧
التــي أقرتهــا الجمعیــة العمومیــة وبــین  ٢٠١٣-٢٠١١الجویــة  وٕادارة الحركــة الجویــة الــواردة فــي میزانیــة الفتــرة الثالثیــة 
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وصیات األنشطة  الحقیقیة والتمویل الفعلي لهذین المكتبین. والهدف النهائي لعملیة التدقیق هذه الخروج باستنتاجات وت
  من أجل إعداد میزانیة الفترة الثالثیة القادمة.

  التنظیم اإلداري ١-٥

  )ANBإدارة المالحة الجویة ( ١-١-٥
  قسمًا موزعین على فئتین رئیسیتین: ١١تتألف إدارة المالحة الجویة من   -١٥٨

 سبعة أقسام تشارك في وضع معاییر السالمة وبنیتها األساسیة: -

o ) عملیات الطیرانOPS ( - زائدًا موظفین اثنین یدفع تكالیفهم  ١٢) موظفًا بعقود دائمة ممولة من المیزانیة
 ))؛ARGFالصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (

o ) إدارة الحركة الجویةATM (– موظفًا تغطیهم المیزانیة؛ ١١ 

o ) قسم المطاراتAGA ( -  موظفین تغطیهم المیزانیة؛ ٥ 

o ) االتصاالت والمالحة واالستطالعCNS (– موظفًا تغطیهم المیزانیة؛ ١٢ 

o ) التحقیق في الحوادثAIG(  - موظفین تغطیهم المیزانیة؛ ٣ 

o ) األرصاد الجویة ألغراض الطیرانMET (– موظفین تغطیهم المیزانیة؛ ٥ 

o ) طب الطیرانMED(  - موظفان تغطیهما المیزانیة؛ 

 أربعة أقسام تشارك في إدارة السالمة ورصدها: -

o  السالمة الجویة (التدریب علىAFT(  - زائدًا موظفین اثنین یدفع تكالیفهم  ٨) موظفین تغطیهم المیزانیة
 ))؛ARGFالصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (

o ) قسم اإلشراف والرقابة المستمرةCMO(   - موظفین تغطیهم المیزانیة؛ ١٧ 

o   ) اإلدارة المتكاملة للسالمةISM(  -  ؛موظفین تغطیهم المیزانیة ٥ 

o  ) دعم التنفیذ والتنمیة من أجل تعزیز السالمةISD – SAF( - موظفین تغطیهم األمانة. ٤ 

فیـــرتبط مباشـــرة  –مـــوظفین تغطـــیهم المیزانیـــة  ٩الـــذي یضـــم  –) SASTأمـــا قســـم وســـائل الســـالمة للطیـــران الحكـــومي (  -١٥٩
مـــوظفین  ٦ة فریـــق عمـــل مكـــون مـــن بمكتـــب إدارة المالحـــة الجویـــة. كمـــا یشـــترك مـــع مـــدیرة المكتـــب فـــي إدارة األنشـــط

  تغطیهم المیزانیة.  ولكل من المدیرین المساعدین فریق عمل مماثل یتألف من موظفین اثنین.
مـوظفین، یضـاف  ١٠٨الـذین تغطـیهم المیزانیـة إدارة المالحـة الجویـة وعلى ذلك، یبلـغ مجمـوع المـوظفین العـاملین فـي   -١٦٠

إلدرار اإلیرادات تغطیة تكالیفهم. ولكن واقع الحال یقول كما سـنرى فیمـا بعـد الصندوق الفرعي موظفین یتولى  ٤إلیهم 
الذین تغطـیهم وظائف شاغرة فإن العدد الفعلي للموظفین الدائمین العاملین في إدارة المالحة الجویة  ٨إنه نظرًا لوجود 

ندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات الصموظف، یضاف إلیهم فضال عن الموظفین األربعة الذین یغطي  ١٠٠المیزانیة هو 
.  وال یـدخل یكـاواالموظفًا ُمعارًا یمولون من الدول األعضاء مباشرة أو عـن طریـق تسـدید مـا تدفعـه لهـم  ١٤ تكالیفهم،

  ).SSAفي الحساب هنا الذین یعملون بموجب اتفاقات الخدمة المدنیة (
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  )ATBإدارة الحركة الجویة ( ٢-١-٥
مـن ثالثـة كیانـات وفـرعین وقسـم  –باإلضـافة إلـى المـدیر ومسـاعدیه، أي سـبعة وظـائف  –الجویـة  تتألف إدارة الحركـة  -١٦١

  واحد، المهام والمسؤولیات فیها محددة تحدیدًا واضحًا.
موظفًا بما فیهم مدیر الفرع واثنان من موظفي الدعم) للهدف االستراتیجي  ٣٤) (AVSECیستجیب فرع أمن الطیران (  - ١٦٢

  لطیران المدني في العالم". ویتألف من ثالثة أقسام:"تعزیز امن ا
o ) قسم أمن الطیران وسیاسة التیسیرSFP) (موظفین) مسؤول عن إعداد وتنسیق سیاسة وٕاطار قانوني على الصعید  ٩

العالمي للتصدي للتحدیات األمنیة التي تواجه الطیران المدني.  ومن مهام هذا القسم أیضًا االضطالع ببرامج في 
 )؛ MRTDل التیسیر والتنسیق ووثائق السفر المقروءة آلیًا (مجا

o ) قسم تدقیق أمن الطیرانASA) (موظفًا) الذي یقوم بتنسیق وتنفیذ البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران  ١٣
)USAP الذي یهدف إلى تعزیز أمن الطیران على الصعید العالمي من خالل فحص وتدقیق وضع الدول األعضاء (

في  یكاواالبشكل منتظم  لمعرفة قدراتها على السهر على أمن الطیران ومدى التزام الدول بتنفیذ معاییر  یكاواالفي 
 مجال األمن والممارسات الموصى بها.

o ) قسم دعم التنفیذ والتنمیة من أجل تعزیز األمنISD – SEC) (موظفین) یهدف إلى تحسین قدرات الدول على  ٩
سیر وتنسیق المساعدة من أجل دعم الدول في تنفیذ معاییر األمن والممارسات الموصى بها تعزیز األمن من خالل تی

 وٕاصالح الخلل الذي  كشف مكامنه البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران.

موظفًا) یغطي قضایا تتعلق بتغیر المناخ ونوعیة الهواء والضوضاء على المستوي  ١١) (ENVفرع شؤون البیئة (  - ١٦٣
  لي.  وخصص برنامج محدد للترویج لقضایا البیئة والسیما التعاون مع الوكاالت األخرى لألمم المتحدة.المح

). فبعد ٣٦إلى  ٣٢موظفًا) یتولى خمسة برامج (األرقام من  ١٦) (EAPقسم التحلیل االقتصادي ورسم السیاسات (  - ١٦٤
وعن مجال إضافي   ٢٠١٠بعة مجاالت منذ عام سلسلة من عملیات إعادة التنظیم، صار هذا القسم مسؤوال عن أر 

وهي: التنظیم والسیاسات، وٕادارة البنى التحتیة، وتحلیل السوق واالستشراف،  ٢٠١١منذ كانون الثاني/ینایر 
  واإلحصاءات وقواعد البیانات ووحدة التمویل المشترك.

وظیفة لدى إدارة الحركة الجویة,   ٦٨تكالیف  ٢٠١١مما تقدم أن میزانیة الفترة الثالثیة كانت تغطي في عام  یتبین - ١٦٥
على التوالي)  ٢و ٨موظفین معارین  ومنتدبین (  ١٠وظائف شاغرة و  ٤ولكن عند إجراء عملیة التدقیق كان هناك 

الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات ووحدة التمویل المشتركة تغطیة تكالیفهم. وهكذا یصبح عدد موظفین یتولى  ٣و
موظفًا باستثناء المتعاقدین بموجب اتفاقات  ٧٤الفعلیین لدى إدارة الحركة الجویة عند إجراء عملیة التدقیق الموظفین 

  الخدمة الخاصة.

  عرض المیزانیة ٢-٥

  التخلي عن مؤشرات األداء ١- ٢-٥
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یة  أدوات غیر كمیة تمثل بصفة أساس ٢٠١٠-٢٠٠٨كانت مؤشرات األداء الرئیسیة الواردة في میزانیة الفترة الثالثیة   - ١٦٦
لرصد لألنشطة. ولكن لكي تكون المؤشرات فعالة  حقًا یجب أن تشتمل على أهداف وغایات محددة باألرقام بغیة 

  قیاس ما تحقق من أداء فعلي.  وقد تم التخلي عن هذه المؤشرات,
، وتم االستعاضة ٢٠١٣-٢٠١١الثیة لم یتم استخدام مفهوم مؤشرات األداء الرئیسیة مرة أخرى في میزانیة الفترة الث  - ١٦٧

برنامج. غیر أن هذه النتائج المتوقعة تفتقر إلى الوضوح وتخلو من أرقام  لعنها بـ "النتائج المتوقعة"  المحددة لك
؛ و ١٨البرنامج رقم  –فعلیة. على سبیل المثال، فیما یخص إدارة المالحة الجویة/شؤون البیئة: زیادة مستوى التنفیذ 

؛ و"زیادة مستوى تنفیذ العناصر الحرجة لنظام مراقبة أمني ١٩البرنامج رقم  –لیات المكاتب اإلقلیمیة" "تعزیز عم
البرنامج رقم  –؛ و "زیادة مستوى االتساق في تطبیق القواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة" ٢٠البرنامج رقم  –للطیران" 

 یكاو؛ و "زیادة عدد المشاركین في دلیل المفاتیح العامة لال٢٢مج البرنا –؛ و"زیادة عدد الدول الممتثلة للمعاییر" ٢١
)ICAO PKD االحتیالي لوثائق السفر المقروءة آلیا" و زیادة قدرات الدول على التثبت من وثائق  اإلصدار) و"خفض

لمعالجة  اتاإلجراء؛ و "زیادة فعالیة ٢٤البرنامج رقم  –" یكاواال؛ و"زیادة االعتراف ب٢٣ –السفر على نقاط" 
  ، وغیرها من النتائج المتوقعة.٢٦البرنامج رقم  –" اإلجراءات؛ و"زیادة فعالیة ٢٥البرنامج رقم  –انبعاثات الطیران" 

  
یشــكل  ٢٠١٣-٢٠١١إن اعتمــاد مفهــوم "النتــائج المتوقعــة" فــي وثیقــة المیزانیــة للفتــرة الثالثیــة  :١٠المالحظــة رقــم 

السـابق القـائم فقـط علـى متابعـة ورصـد األنشـطة، بیـد أن هـذا التغییـر لـم یـأت بمـا ُیحّسـن خطوة إلـى األمـام مقارنـة بـالمفهوم 
  القیاس الموضوعي للتقدم الفعلي في تحقیق المهام الواردة في المیزانیة المعتمدة.

ًا التـي یجـري حالیـ)  IKSNلتشاطر المعـارف ( یكاواالتطبیق العام ألداة موحدة مثل شبكة الإن  :١٠التوصیة رقم 
بــأداة تــوفر متابعــة حقیقیــة وصــورة واقعیــة لجــزء مــن أنشــطة المنظمــة  علــى صــعید  یكــاواالإعــدادها، أمــر مــن شــأنه تزویــد 

الخدمات (والسیما فیما یتعلـق بإعـداد الوثـائق أو تطـویر الـنظم المعلوماتیـة). فهـذه األداة، إذا نجحـت المنظمـة فـي تطبیقهـا، 
ها المجلس بشأن سیر األنشـطة المتعلقـة باألهـداف االسـتراتیجیة، أي لتحـل بالتـالي یمكن أن تجیب على األسئلة التي یطرح

  محل مؤشرات األداء الرئیسیة، وتسمح برصد "النتائج المتوقعة".
 )یكاواال(المصدر: 

  بنیة غیر واضحة فیما یخص البرامج/المشروعات ٢- ٢-٥
ن النظام المالي العناصر المختلفة التي ینبغي أن تنطوي علیها ) م٤-٤تحدد المادة الرابعة (والسیما الفقرة الفرعیة   - ١٦٨

وثیقة المیزانیة للفترة الثالثیة التي تعرض على الجهات المعنیة من أجل اعتمادها، على غرار ما تفعل الوكاالت 
تیجیة". األخرى في منظومة األمم المتحدة. ومن ضمن هذه العناصر ضرورة تقدیم "برامج" لدعم "األهداف االسترا

  .٥١ولكن ال یرد مفهوم "المشاریع" في المعلومات التي ینبغي تقدیمها لدعم طلبات المیزانیة
   

                                                           
ء الرئیسیة لقیـاس التقـدم المحـرز نحـو تحقیـق النتـائج. من المادة الرابعة  تشیر صراحة إلى ضرورة وجود مؤشرات األدا ٤.٤نالحظ أن الفقرة الفرعیة    ٥١

، بینمــا ســارت علیــه المیزانیــة الثالثیــة الســابقة إال أن مؤشــرات األداء فیهــا لــم تســتخدم ٢٠١٣-٢٠١١بیــد أن تىیــاكو لــم تســر علــى هــذا الــنهج فــي میزانیــة 
  ألغراض المتابعة والرصد وتم من ثم التخلي عنها.
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  )ANBإدارة المالحة الجویة (
  یلي: فیما یتعلق بإدارة المالحة الجویة الحظنا ما - ١٦٩

اإلدارة المتكاملة  هناك خمسة أقسام تضطلع بمهام وأنشطة تقع في إطار برنامج واحد من برامج المیزانیة وهي: -
 للسالمة، والمطارات، والحوادث، والتحریات والتحقیقات، واإلشراف والرقابة المستمرة، واألنواء الجویة.

أما أنشطة وفعالیات األقسام السبعة األخرى فتتوزع على عدة برامج في المیزانیة: منها برنامجان یتعلقان بطب  -
)، والتدریب على السالمة الجویة؛ وأربع برامج ISD – SAFتعزیز السالمة (الطیران، ودعم التنفیذ والتنمیة من أجل 

تتعلق باالتصاالت والمالحة الجویة واالستطالع؛ وخمسة برامج تتعلق بأدوات السالمة في الطیران الحكومي؛ وستة 
یبًا مشاریع بعدد برامج تتعلق بعملیات الطیران، وأحد عشر برنامجا تتعلق بإدارة الحركة الجویة، أي هناك تقر 

 الموظفین الذین تغطیهم المیزانیة.

ویبین الجدول التالي الطابع غیر المسـتقر وبالتـالي غیـر الموثـوق للمعلومـات المفصـلة المغرقـة  فـي التفاصـیل. فالجـدول  -١٧٠
دیـدة فـي التالي یوضح كیف أن المشاریع ُتغیر بسرعة بـل وحتـى ُتهمـل ویـتم التخلـي عنهـا، فـي حـین تسـتهل مشـاریع ج

  أول سنة من الفترة الثالثیة:
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  ٢٠١٢-٢٠١١) في میزانیة الفترة ANB: توزیع البرامج بین أقسام إدارة المالحة الجویة (١٨الجدول 
لم یـرد ذكـره فـي شـبكة   مشروعات المیزانیة  القسم  البرنامج

IKSN  
  مشاریع جدیدة

االس__تخدام  –إدارة الحرك__ة الجوی__ة  -١
  األمثل للمجال الجوي

  دارة الحركة الجویةإ
  
  

  االتصاالت والمالحة واالستطالع

  ٩-٧و  ٥-١
  
  
٦  
  

غی__ر  ٤نش__ط و ١  ١١و  ١٠
  نشطة 

  
غی__ر  ٣نش__ط و ١

  نشطة
غی_ر  ١نشط و  ١    ٩-١  إدارة الحركة الجویة  المالحة القائمة على األداء -٢

  نشط
  اإلدارة المتكاملة للسالمة  تطبیق إدارة السالمة -٣

  
  عملیات الطیران

 ٦نش___________طة و  ٥  ٧  ٨و  ٦-١
  غیر نشطة

  نشط١
اس_______تمرار ص_______الحیة الط_______ائرات  -٤

  للطیران
  أدوات السالمة في الطیران الحكومي

  عملیات الطیران
٥  
٣-١  

    ٧و ٦
  غیر نشطة ٤

اإلدارة  –إدارة الحرك_______ة الجوی_______ة  -٥
  العالمیة

  نشطة ٤  ٤  ٣-١  أدوات السالمة في الطیران الحكومي

  طب الطیران  ة بالسالمةاألنشطة اإلقلیمیة المتعلق -٦
  الجویة ةإدارة الحرك

  ٥و  ٢
٦  

مش__________________روعان   ٧و٤و٣و١
  جدیدان

األنش__طة الم__درة لل__دخل  –الس__المة  -٧
  )الممولة ذاتیاً (

  الجویة ةإدارة الحرك
  

  عملیات الطیران
  

  أدوات السالمة في الطیران الحكومي

و  ٢١و  ١٧و  ٦و  ٥
٢٣  
  ٢٢و  ١٥-٧
  
٤-١  

    ٢٠و  ١٩و  ١٦

اإلقلیم__ي لألنش__طة المتعلق__ة  التنس__یق -٨
  بالسالمة

  دعم التنفیذ والتنمیة من أجل تعزیز السالمة
  

  إدارة الحركة الجویة

      (غیر نشطین) ٣
  
غی_ر  ١نشط و  ١

  نشط
مش____________روعاً  ١٢  ١٠  ١٢-١١و  ٩-١  المطارات  سالمة المطارات  -٩

غی____ر  ٤نش___طاً و 
  نشطة

  غیر نشطة ٧    ١٢-١  التحقیق في الحوادث  التحقیق في الحوادث -١٠
  األشراف والرقابة المستمرة  تدقیق السالمة   -١١

  
  أدوات السالمة في الطیران الحكومي

  ١٠-٥و  ٣-١
  
٤  

  غیر نشطة ٧  

  نشط ١    ٢-١  إدارة الحركة الجویة  التعاون المدني/العسكري -١٢
 الدولی______ة  توص______یاتالقواع______د وال -١٣
  دارة الحركة الجویةإل

  غیر نشط ١  ٤  ٥-٥ و ٣-١  إدارة الحركة الجویة

المنظم______ات اإلقلیمی______ة لمراقب_______ة  -١٤
  السالمة

  التدریب في مجال السالمة الجویة
  

  دعم التنفیذ والتنمیة من أجل تعزیز السالمة

٥  
  
  ٦و  ٤و  ٢

  
  
  ٣و  ١

  
  

مش__________________روعان 
  نشطان

  التدریب في مجال السالمة الجویة  تأھیل الفنیین في مجال الطیران  -١٥
  

  عملیات الطیران

  ٨و ٥و  ٤
  
٥-١  

  ٧و  ٦
  
  

مش__________________روعان 
  نشطان

االس______تجابة لمخ______اطر الس_______المة  -١٦
  الحرجة

  إدارة الحركة الجویة
  

  عملیات الطیران
  

  أدوات السالمة في الطیران الحكومي
  

١١  
  
  ٧-٥و  ١
  
٤  

 ١٢و  ١٠-٨و ٣و  ٢
  ١٣و 
  

 ٤نش___________طة و  ٤
  غیر نشطة

  إدارة الحركة الجویة  األمن  -١٨
  عملیات الطیران

٧  
١١  

    

  إدارة الحركة الجویة  وصلة البیانات  -٢٨
  االتصاالت والمالحة واالستطالع

  ٣و  ٢
  ٤و  ١

    

      ٢و  ١  األرصدة الجویة  األرصدة الجویة -٢٩
االتص________________االت والمالح________________ة   -٣٠

  واالستطالع/طیف الترددات
  إدارة الحركة الجویة

  االتصاالت والمالحة واالستطالع
٥  
  ٨-٥و  ٣-١

    ٩و  ٤
  ا نشط

      ١  االتصاالت والمالحة واالستطالع  مات الطیران الرقمیةمعلو  -٣١
مش____________روعا  ٤٤    ١٢٧    المجموع

  نشطاً 
  )IKSNوقاعدة بیانات شبكة  ٢٠١٣-٢٠١١لمصادر: میزانیة الفترة الثالثیة ا
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یــة بــین إن تجــزؤ األنشــطة علــى هــذا النحــو فــي معظــم األقســام یثیــر تســاؤالت عمــا إذا كــان مــن المناســب توزیــع المیزان  -١٧١
البرامج المشاریع. فبعض البرامج التي یدیرها قسم إدارة الحركة الجویـة كـان یمكـن أن تكـون مشـاریع بسـیطة تنـدرج فـي 

الذین یغطیان معظم أنشطة القسم. وینطبق هذا األمر، على سبیل المثال، علـى برنـامج رقـم  ٢أو  ١إطار البرنامجین 
  ".قواعد وتوصیات إدارة الحركة الجویة : "١٣مج رقم :  "التعاون المدني/العسكري" أو البرنا١٢

ما أن هذا التقسیم المفرط لألنشطة ضمن نفس القسم یؤدي أیضـا إلـى توزیـع غیـر مناسـب للمـوظفین. فرواتـب بعـض ك  -١٧٢
بــرامج. وعلـــى العمــوم فـــإن رواتــب المـــوظفین  ٦المــوظفین تمــول كلفتهـــا مــن عـــدة بــرامج قــد یصـــل عــددها أحیانـــا إلــى 

لین في أقسام تدیر مشاریع موزعة على عد برامج تمول عادة من ثالثة أو أربعة برامج. وهو على كل حال نظـام العام
تصعب إدارته وال یضمن بالتالي درجـة عالیـة مـن الموثوقیـة. وقـد الحـظ مراجعـو الحسـابات أثنـاء عملیـة التـدقیق وجـود 

لمالحـة الجویـة وطلبـوا مـن األمـین العـام تصـحیح هـذا مـن رواتـب مـوظفي إدارة  ا ٪٢٥تباینات فیما یتعلق بتخصـیص 
  األمر.

  
  )ATBإدارة الحركة الجویة (

  الوضع العام 
(تــدقیق  ٢٠هنـاك حالتــان یتوافــق فیهمــا هیكـل المیزانیــة (البرنــامج) والهیكــل اإلداري (القســم). وهـذه حالــة البرنــامج  رقــم   -١٧٣

(دعــم التنفیــذ والتنمیــة فــي مجــال األمــن) الــذي  ٢٢البرنــامج رقــم ) و ASAاألمــن) الــذي یــدیره قســم تــدقیق أمــن الطیــران (
). أمـا فـي الحـاالت األخـرى فـإن األقسـام تـدیر عـدة بـرامج بصـورة متوازیـة، ومنهـا ISDیدیره قسم دعـم التنفیـذ والتنمیـة (

  فرع شؤون البیئة الذي یدیر لوحدة أربعة برامج.
لجویة، لیس هناك أي برنامج تدیره عد أقسام في وقت واحد، األمر الذي ولكن الحظنا أنه، على عكس إدارة المالحة ا  -١٧٤

یجعل األمور أكثـر وضـوحًا فـي إدارة الحركـة الجویـة. كمـا أن عملیـة توزیـع تكـالیف المـوظفین علـى عـدة بـرامج تـدیرها 
  إدارة الحركة الجویة ال تنطوي على نفس التباینات الملحوظة في إدارة المالحة الجویة.

على غرار الجدول الخاص بإدارة المالحـة الجویـة الـوارد أعـاله، یبـین الجـدول التـالي أوجـه االخـتالف بـین المعلومـات و   -١٧٥
 ٢٠تعــدیل  ٢٠١١الـواردة فـي وثیقـة المیزانیـة الثالثیـة والحالـة الفعلیـة للمشـاریع فـي السـنة األولـة، حیـث جـرى فـي عـام 

 ٣٦) ٢٠١١یع الجدیدة أثناء عملیة المراجعة (تشرین األول/أكتـوبر مشروعًا كما كان عدد المشار  ١٧مشروعًا وٕانجاز 
  مشروعًا:
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  ٢٠١٣-٢٠١١) في میزانیة الفترة ATB: توزیع البرامج بین أقسام إدارة الحركة الجویة (١٩الجدول 
المشاریع الواردة   القسم/الفرع  البرنامج

  في المیزانیة
المشاریع 
  المعدلة

المشاریع 
  المنجزة

المشاریع 
  لجدیدةا

مجموع 
  المشاریع

  ١٤  ٢  ١  ٤  ١٣  أمن الطیران وسیاسة التیسیر  األمن  - ١٨
  ٨  -  -  ٣  ٨  تدقیق أمن الطیران  تدقیق األمن - ٢٠
  ١١  ١  -  -  ١٠  أمن الطیران وسیاسة التیسیر  التیسیر - ٢١
  ٦  -  -  ٦  ٦  دعم التنفیذ والتنمیة  دعم التنفیذ والتنمیة في مجال األمن - ٢٢
  ٩  ١  ٢  ٢  ١٠  أمن الطیران وسیاسة التیسیر  ر المقروءة آلیا وٕادارة الهویةوثائق السف - ٢٣
  ٢٠  ٢  -  -  ١٨  فرع شؤون البیئة  التوعیة البیئیة - ٢٤
  ١٥  -  ٢  -  ١٧  فرع شؤون البیئة  نوعیة الهواء المحلي –البیئة  - ٢٥
  ٤٠  ٨  ١١  -  ٤٣  فرع شؤون البیئة  تغیر المناخ –البیئة  - ٢٦
  ٢٠  -  ١  -  ٢١  فرع شؤون البیئة  الضوضاء - البیئة  - ٢٧
األنشــــــطة المــــــدرة للــــــدخل  –االســــــتدامة  - ٣٢

  (الممولة ذاتیًا)
  ٣  -  -  -  ٣  التحلیل االقتصادي ورسم السیاسات

  ٨  -  -  ٣  ٨  التحلیل االقتصادي ورسم السیاسات  تعزیز الشفافیة في سیاسة الطیران - ٣٣
  ٤  -  -  -  ٤  التحلیل االقتصادي ورسم السیاسات  االحصاءات - ٣٤
  ٢٤  ١  -  ٢  ٢٣  التحلیل االقتصادي ورسم السیاسات  النقل الجوي المستدام - ٣٥
فعالیــــــــــــة تكــــــــــــالیف المطارات/خــــــــــــدمات  - ٣٦

  المالحة الجویة
  ١٤  ١  -  -  ١٣  التحلیل االقتصادي ورسم السیاسات

التنســـــــیق اإلقلیمـــــــي لألنشـــــــطة المتعلقـــــــة  - ٣٧
  دلیل المفاتیح العامة – ةباالستدام

  ٤  ٤  -  -  -  اسة التیسیرأمن الطیران وسی

التنســـــــیق اإلقلیمـــــــي لألنشـــــــطة المتعلقـــــــة  - ٣٧
  المناخ -  ةباالستدام

  ٨  ٨  -  -  -  فرع شؤون البیئة

التنســـــــیق اإلقلیمـــــــي لألنشـــــــطة المتعلقـــــــة  - ٣٧
خطـــة العمـــل بشـــأن ثـــاني أكســـید  – ةباالســـتدام
  الكربون

  ٥  ٥  -  -  -  فرع شؤون البیئة

ة التنســـــــیق اإلقلیمـــــــي لألنشـــــــطة المتعلقـــــــ - ٣٧
لشــــــــمال  وحــــــــدة التمویــــــــل المشــــــــترك – ةباالســــــــتدام
  األطلسي

  ٥  ٥  -  -  -  التحلیل االقتصادي ورسم السیاسات

  ٢١٦  مجموع المشاریع        المجموع
  )IKSNوقاعدة بیانات شبكة  ٢٠١٣-٢٠١١لمصادر: میزانیة الفترة الثالثیة (ا

  الحالة الخاصة لفرع شؤون البیئة
قیق سلسلة من األهداف لیس من السهل دائما فهم عملیـة تنفیـذها وتمثـل صـعوبات مـن یسعى فرع شؤون البیئة إلى تح  -١٧٦

إلـى تحقیـق ثالثـة أهـداف فـي میـدان البیئـة هـي: الحـد مـن  یكـاواالوجهة نظر تحلیل المیزانیة  وتنفیذ بنودها.  وتسـعى 
  أثر الطیران على تغیر المناخ. لحد من، والحد من تأثیر االنبعاثات على نوعیة الهواء المحليالتعرض للضوضاء،  وا

بـرامج هـي: نوعیـة  ٤بتنفیـذ  ٢٠١٣-٢٠١١وبغیة تحقیق هذه األهداف، تم تكلیف فرع شؤون البیئـة فـي إطـار میزانیـة   -١٧٧
  ).٢٤)، والتوعیة (٢٧)، والضوضاء (٢٦)، وتغیر المناخ (٢٥الهواء المحلي (

ي دورتهـــا الســـابعة والثالثـــین قـــرارًا رئیســـیًا مكرســـًا لتغیـــر المنـــاخ وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الجمعیـــة العمومیـــة اعتمـــدت فـــ  -١٧٨
) نجمــت عنــه تغیــرات هامــة فــي األولویــات التشــغیلیة لفــرع شــؤون البیئــة. ویحــدد هــذا القــرار أربعــة "تحــدیات ١٩-٣٧(

یر علــى وخطــوات قادمــة" اعتبــرت ذات أولویــة بالنســبة لفــرع شــؤون البیئــة هــي: تحدیــد أهــداف عالمیــة منشــودة، وتــداب
مســتوى الســوق، وخطـــط عمــل علـــى مســتوى الـــدول،  وٕایجــاد أنــواع وقـــود بدیلــة. ومـــن هــذه األنشـــطة األربعــة أعطیـــت 

  األولویة لخطط العمل على مستوى الدول وٕایجاد أنواع وقود بدیلة.
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العمومیـة، الحظنـا لى تكییف أنشطة المنظمـة للتطـورات الراهنـة وقـرارات الجمعیـة إودون االنتقاص من أهمیة  الحاجة   -١٧٩
  وجود من ناحیة االتساق والتوافق بین مختلف التوجهات المطلوبة.

وعلـــى ذلـــك، مـــن أجـــل أداء المهـــام المطلوبـــة مـــن إدارة الحركـــة الجویـــة وفـــرع شـــؤون البیئـــة، وجـــدت الهیاكـــل الخدمیـــة   -١٨٠
لتــزام بــه التزامــًا صــارما والــذي للمنظمــة أنهــا مضــطرة إلــى االبتعــاد عــن إطــار العمــل الــذي ینبغــي مــن حیــث المبــدأ اال

  حددته لها وثائق المیزانیة التي أقرتها الجمعیة العمومیة نفسها.

  البرامج والمشاریع: ضرورة تبسیط المعلومات
مشــروعا  تغطــي ثالثــة أهــداف  ٣٨٧برنامجــًا بصــیاغتها المفصــلة والمقســمة إلــى  ٣٧نــرى أن البــرامج البــالغ مجموعهــا   -١٨١

 ١٧١مة، واألمــــن، والبیئة/التنمیــــة المســــتدامة المســــتدامة)، والموزعــــة علــــى إدارة المالحــــة الجویــــة (اســــتراتیجیة (الســــال
مشــروعًا)، تشــكل أعبــاء كبیــرة مقابــل معلومــات تفتقــر إلــى الموثوقیــة والثبــات.  ٢١٦مشــروعًا) وٕادارة الحركــة الجویــة (

حــري بــأن یصــبح مضــمونه بــل  إنجــازهتــاریخ فالجــدوالن أعــاله یبینــان بوضــوح أن مشــروعًا أعــد قبــل أربــع ســنوات مــن 
  وحتى وجوده موضع تساؤل بینما قد تظهر في هذه األثناء مشروعات جدیدة.

وعند النظـر فـي األجـراء المسـتخدم لتحدیـد المبلـغ الكلـي لالشـتراكات المقـررة علـى الـدول األعضـاء، الـذي یشـكل جانبـًا   -١٨٢
ا فــي الواقــع أن االعتبــارات والمناقشــات بشــأن المیزانیــة وضــعت البــرامج أساســیًا مــن عملیــة إقــرار المیزانیــة،  یتبــین لنــ

  والمشاریع جانبًا وركزت على مبدأ النمو مع أن هذا تكاد ال تكون له أي صلة بمضمون هذه البرامج والمشاریع.
 ٪٣٢تشـكل سـوى برنامجًا تغطي ثالثة أهداف اسـتراتیجیة عملیـة ال  ٣٧تضم  ٢٠١٣-٢٠١١كما الحظنا أن میزانیة   -١٨٣

. أمـا بخصـوص المشـاریع، ٪٠,٨٩من مجموع المیزانیة المعتمـدة، إذ أن متوسـط حصـة كـل برنـامج مـن المیزانیـة یبلـغ 
، مــع وجــود فــرق واضــح بــین إدارة الحركــة الجویــة ( حیــث یكــاواالفقــد الحظنــا أن عــدد المشــاریع یفــوق عــدد  مــوظفي 

وسـطي) وٕادارة المالحـة الجویـة (حیـث تبلـغ نسـبة المـوظفین إلـى  مشـروعًا كمعـدل ٢٣یتحمل الموظف الواحد مسؤولیة 
  ).١٢إلى  ١المشاریع 

ولكن إذا ترجمنا هذا التقسیم إلى لغة اعتمادات المیزانیة  سنجد أنه مصطنع إلـى حـد كبیـر. فرواتـب المـوظفین مقسـمة   -١٨٤
عهم. لـذلك فـإن حـراك المـوظفین بـین المكاتـب في الواقع بین برامج مختلفة في بدایـة إعـداد المیزانیـة أو عنـد تغییـر مـوق

واألقســام وحــده الــذي یــؤثر علــى توزیــع االعتمــادات المخصصــة للمــوظفین بــین البــرامج مقارنــة بــالعرض األولــي المقــدم 
للمجلس. وفي الواقع أن المهـام الفعلیـة التـي یؤدیهـا الموظفـون أو قسـم مـن األقسـام   لهـا تـأثیر طفیـف جـدًا علـى تنفیـذ 

(الهــــدف  ٧و ٦و ٢و ١) وراتبـــه یمـــول مـــن البـــرامج ATMنیـــة. فلـــو أن موظفـــًا فـــي قســـم إدارة الحركــــة الجویـــة (المیزا
 –(الهـدف االسـتراتیجي  ٣٠و ٢٨السالمة)، وتم في الواقع تكلیفـه بـإدارة مشـاریع فـي إطـار البرنـامجین  –االستراتیجي 

هـذا التغییـر فـي المهـام، وذلـك علـى الـرغم مـن أن هـذا حمایة البیئة)، فـإن تنفیـذ المیزانیـة سـوف لـن یأخـذ فـي الحسـاب 
التغییر سیؤثر على تقسیم الموارد بین األهداف االستراتیجیة. وعلـى ذلـك فـإن تنفیـذ المیزانیـة القـائم علـى البـرامج یسـتند 

مــن هــذه فــو المنظمــة. و مــن حیــث البنیــة علــى التقــدیرات وال یعبــر بالضــرورة عــن األنشــطة الحقیقیــة التــي یقــوم بهــا موظ
  الزاویة سیكون من المستحسن أیضًا عدم تقسیم برنامج ما بین عدة أقسام.
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مكتظـة  بتفاصـیل   ٢٠١٣-٢٠١١إن بنیة المیزانیة المكونة من برامج ومشاریع للفتـرة الثالثیـة  :١١المالحظة رقم 

واحـد منهــا ال یمثــل فـي المتوســط ســوى  ال طائـل منهــا وال داعــي لهـا. فــالبرامج كثیــرة جـدًا وحجمهــا یتبــاین أشـد التبــاین، وكــل
من القیمة الكلیة للمیزانیة. أما المشاریع، فعددها بال شك كبیر بإفراط والسیما في إدارة الحركة الجویة ( وباألخص فـي  ٪١

  إدارة الحركة الجویة/فرع شؤون البیئة).
تخفیفـًا كبیـرًا، وتقلـیص عـدد هـذه البـرامج  ینبغي تخفیف بنیة المیزانیة المثقلة بـالبرامج والمشـاریع :١١التوصیة رقم 

والمشاریع إلى الحد األدنى بما یتفق مع النظام المالي (المادة الرابعة) كما ینبغي، قدر اإلمكان، تجنب تقسیم نفس البرنامج 
نهــا یجــب أن المشــاریع، فبــالنظر إلــى أنهــا تفیــد بشــكل أساســي فــي التســییر الیــومي للبــرامج وٕادارتهــا وأ ابــین عــدة أقســام. أمــ

تتحلى من ثم بقدر من المرونة، فینبغي أال تذكر في وثیقة المیزانیة وأن تقتصر هـذه علـى تقـدیم قائمـة بالنتـائج والمخرجـات 
  فیما یخص كل برنامج خالل الفترة الثالثیة.

  
خفیـف الموصـى بـه أعـاله أما فیما یتعلـق بالحالـة الخاصـة التـي تتصـف بهـا إدارة المالحـة الجویـة، فـإن التبسـیط أو الت  -١٨٥

یمكن أن یستند إلى ما تفضي إلیه سلفًا دراسة الواقع الحالي لهذه اإلدارة. في الواقع أنه على صعید الممارسة العملیة، 
وبغض النظر عن منطق المیزانیة القائم على مفهوم البرامج، تستعرض مدیرة إدارة المالحة الجویة وتحلل أنشطة هـذه 

ألهدافها وٕانما على أساس طبیتها وأصنافها. وعلـى ذلـك، فهـي تمیـز بـین خمسـة أصـناف رئیسـیة مـن اإلدارة لیس وفقًا 
األنشطة التي تضطلع بها إدارة المالحة الجویة وترى أن حصة كـل نشـاط مـن هـذه األنشـطة الخمسـة بالنسـب المئویـة 

  على النحو التالي:
 ؛٪٢٦األنشطة األساسیة:  -

 ؛٪٢٢مجالي السالمة والبنى األساسیة: تدارك الثغرات وأوجه الخلل في  -

 ؛٪٢١وضع المعاییر:  -

 ؛٪١٨متابعة أمور السالمة ورصدها:  -

 .٪١٣التنمیة االستراتیجیة والتخطیط في مجال السالمة:   -
علــى الــرغم مــن أن النســب أعــاله لــم تخضــع للتــدقیق والمراجعــة إال أنــه یمكــن القــول أن هــذا العــرض القــائم علــى نــوع   -١٨٦

یس على هدفه المحدد یبدو أنه یعبر عن النشاط الفعلي إلدارة المالحة الجویة تعبیرًا واقعیا ال نجده في العـرض الـوارد النشاط ول
  في وثیقة المیزانیة. 

  األنشطة األساسیة
  تتمثل النشطة األساسیة الواردة في العرض الذي اقترحته مدیرة إدارة المالحة الجویة فیما یلي:  -١٨٧

 (األمراض الوبائیة والكوارث الطبیعیة وانقطاع الرقابة الجویة)؛ إدارة األزمات -

 إیجاد حل لحاالت النزاع التي تمس آثارها الطیران المدني أو القیام بدور الوسیط في هذا الشأن؛ -

 تحدیث الوثائق التشغیلیة أو التنفیذیة؛ -

 تقدیم مشورة عملیة للدول وللقطاع الصناعي. -

تمثــل نحــو ربــع عمــل إدارة المالحــة الجویــة هــذه األنشــطة أمــا أنهــا ال تــرد فــي وثــائق المیزانیــة إن هــذه األنشــطة التــي   -١٨٨
إطالقًا أو أنها ترد لماما بشكل مقتضب ال فیه نفع وال دفع. فإدارة األزمات والتوسـط فـي حـل النزاعـات وتقـدیم المشـورة 

مشاریع وفقط فیمـا یخـص  بعـض البـرامج. علـى العملیة ترد في أحسن األحوال وبصورة غیر مباشرة كعناوین لبعض ال
تتوافـق مـع المشـاورات بشـأن صـالحیة الطـائرات للطیـران وقضـایا إدارة  ٤.٧و  ٤.٦و  ١.٨السبیل المثـال،  المشـاریع 
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) أو منظمـة WMOالحركة الجویة. ولكن ال یوجد أثر فـي المیزانیـة لمشـاورات شـاركت فیهـا منظمـة األرصـاد العالمیـة (
  .یكاواال)  في حالة األزمات، على الرغم من أن لهما حصة متزایدة في موارد WHOمیة (الصحة العال

أما المشاریع التي تـم االضـطالع بهـا اسـتعدادًا لهـذه األزمـات، فیوجـد لهـا بعـض األثـر فـي المیزانیـة. مـثال، فیمـا یتعلـق   -١٨٩
لطلبات منظمة الصحة العالمیـة لـم تـذكر بالـذات بالجانب الطبي من الطیران المدني نرى أنه بالرغم من أن االستجابة 

یتمثــل فــي "الترتیبــات التعاونیــة لمنــع انتشــار األمــراض المعدیــة مــن خــالل الســفر  ٦إال أن المشــروع الرئیســي للبرنــامج 
) وبالتـــالي یمكـــن، مـــن حیــث المبـــدأ، اإلســـهام فـــي التصـــدي الفعــال لألمـــراض الوبائیـــة ضـــمن هـــذا CAPSCAالجــوي" (

  دد.السیاق المح
 ٤كما نجد أن النشاط الخاص بتحدیث الوثائق التشغیلیة یـرد فـي "النتـائج المتوقعـة" لكنـه یتـوزع علـى ثالثـة بـرامج هـي   -١٩٠

  ، إذ بیعت كمیة كبیرة من الوثائق التشغیلیة.٧وبالذات  ٥و

  وأوجه الخلل في مجالي السالمة والبنى األساسیة تدارك الثغرات
  بالسالمة والبنى األساسیة الواردة في عرض مدیرة إدارة المالحة الجویة ما یلي: تشمل األنشطة المتعلقة  -١٩١

 أدوات السالمة الوطنیة؛ -

 االستخدام األمثل للمجال الجوي –) ATMإدارة الحركة الجویة ( -

 تنسیق العمل من أجل  تدارك الثغرات وأوجه الخلل في مجالي السالمة والبنى األساسیة؛ -

 ن األطراف المعنیة.التعاون والتنسیق بی -

 ١٤و  ٢و  ١نالحــظ أن هــذه األنشــطة أوضــح وصــفًا مــن ســابقتها فــي وثیقــة المیزانیــة الثالثیــة. فهــي تــرتبط بــالبرامج   -١٩٢
  .١٦و   ١١و  ١٠و  ٩وبجزء من البرامج 

  وضع المعاییر
خمسـها)، ولكنـه أقـل بدرجـة كبیـرة تمثل عملیة وضع المعاییر جزءًا هامًا من مجمل أنشطة إدارة المالحة الجویة (نحـو   -١٩٣

المجـاالت  أربعـةمما كان متوقعا نتیجة استعراض البرامج والمشاریع المزمعة الواردة في المیزانیـة. ویغطـي هـذا النشـاط 
  األربعة التالیة:

في مجال تطبیق  إرشادیادلیًال  ٥٠) وأكثر من PANsإجراءات لخدمات المالحة الجویة ( ٥ملحقًا و ١٧تحدیث  -
 )؛SARPsواعد والتوصیات (الق

 مجموعة دراسیة؛ ١٣فریقًا من الخبراء و  ١٢تنسیق  -

 )؛SARPsتقدیم مشورة  وتوجیهات إلى الدول  والقطاع الصناعي بشأن تفسیر القواعد والتوصیات ( -

) ISOالتنسیق مع المنظمات األخرى المسؤولة عن وضع المعاییر والقواعد  (المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي ( -
 ٥٣)EUROCAEوالمنظمة األوروبیة لمعدات الطیران المدني ( ٥٢)RTCAورادیو اللجنة الفنیة للمالحة الجویة (

 وغیرها من المنظمات).
إلـى  ١وبدًال من أن تجمع هذه األنشطة في برنامج واحد جرى توزیعها على عدة برامج في المیزانیـة وهـي البـرامج مـن   -١٩٤

. وتبــــین النتــــائج التــــي توصــــلنا إلیهــــا  أن حصــــة هــــذه البــــرامج مــــن اعتمــــادات ٣١إلــــى  ٢٨و ١٦و ١٣و ١٠و ٩و ٤

                                                           
٥٢  Radio Technical Commission for Aeronautics  
٥٣  European Organisation for Civil Aviation Equipment  
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ملیـــون دوالر كنـــدي، تمثـــل بحســـابات المیزانیـــة النصـــف ولـــیس الخمـــس مثلمـــا أعلـــن الشـــخص  ٧,٤المیزانیـــة، والبالغـــة 
لمیزانیــة مــن اإلداري المســؤول فــي إدارة المالحــة الجویــة، األمــر الــذي یبــین بوضــوح الفجــوة بــین مــا هــو معــروض فــي ا

  .٥٤أنشطة والواقع الفعلي لألنشطة

  متابعة أمور السالمة ورصدها
  وفقًا للعرض الذي قدمته مدیرة اإلدارة یتوزع هذا المجال من األنشطة على  الفئات الرئیسیة التالیة: -١٩٥

ت التي قدمت أثناء أوال: نظام المعلومات الذي یمكن بفضله أن تعلم الدول في الوقت الحقیقي  مدى تنفیذ التوصیا -
 ؛٥البرنامج رقم  – ٥٥)EFOD(نظام إلكتروني  لإلبالغ عن  االختالفات  یكاواالعملیة مراجعة 

ثانیًا: أدوات، السیما أدوات تكنولوجیا المعلومات، تتضمن بیانات تتعلق بالسالمة، مثل عملیات الوصول اآللیة  -
 ؛٣برنامج رقم  –لیة) إلدارة السالمة الداخ ایكاو) (نظام iSTARSالقیاسیة (

) وفقًا لنهج USOAPثالثًا: تدقیق نظم السالمة للدول األعضاء في إطار البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران ( -
 .١١). ویرد هذا النشاط في إطار البرنامج رقم CMAالرصد المستمر (

  التنمیة االستراتیجیة والتخطیط في مجال السالمة
) والخطط اإلقلیمیة التي یغطیها GASPإدارة المالحة الجویة: الخطة العالمیة للسالمة الجویة ( تحت هذا العنوان تضم  -١٩٦

، وتطـــویر وتحـــدیث خطـــة المالحـــة الجویـــة العالمیـــة، وتنســـیق عمـــل الفـــرق اإلقلیمیـــة للتخطـــیط ٣جمیعـــًا البرنـــامج رقـــم 
  النشاطین األخیرین. ٥)، ویغطي البرنامج رقم PIRGوالتنفیذ (

  ).١٥یشمل هذا العنوان الدراسة التي تقوم بها اإلدارة عن الجیل القادم من مهنیي الطیران (البرنامج رقم كما  -١٩٧

بعد دراسة األنشـطة الحالیـة إلدارة  المالحـة الجویـة تبـین لنـا أن جـزءًا كبیـرًا مـن هـذه األنشـطة  :١٢المالحظة رقم 
لبــرامج والمشــاریع أو أنهــا وردت  مــن بــاب التلمــیح ولــیس التصــریح، إمــا لــم تــرد فــي هیكلیــة المیزانیــة الحالیــة المؤلفــة مــن ا

  زمات.الرئیسیة وال سیما على إدارة األ وینطبق هذا المر عمومًا  على األنشطة
تخفیــف بنیــة المیزانیــة للفتــرة الثالثیــة القادمــة، ینبغــي أعــاله بشــأن  ١١فــي إطــار التوصــیة رقــم  :١٢التوصــیة رقــم 
أن تقلــل مــن عــدد البرامج/المشــاریع التــي تشــتمل علیهــا  فــي نطــاق األهــداف االســتراتیجیة مــن أجــل  إلدارة المالحــة الجویــة

  تقلیص الفجوة بین ما یرد في المیزانیة واألنشطة الفعلیة.
  

    

                                                           
من نفقات إدارة المالحة الجویة تخص تكالیف الموظفین، فمن المعقول أن نعتبر أن نسـبة االعتمـادات المخصصـة لنشـاط معـین   ٪٧٠بالنظر إلى أن  ٥٤

  هذا النشاط من مجموع نفقاتها.  من مجموع میزانیة هذه اإلدارة تعبر تقریبًا عن نسبة
٥٥ ICAO Electronic Filling of Differences  
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  التمویل الخارج عن المیزانیة إلدارة المالحة الجویة وٕادارة الحركة الجویة ٣-٥
  رة الحركة الجویة بأربعة أصناف من التمویل الخارج عن المیزانیة:تحظى إدارة المالحة الجویة وٕادا  -١٩٨

 تمویل من صنادیق تتلقى مساهمات طوعیة ( وتردها في بعض الحاالت رسوم)؛ -

 خدمات معارة (مساهمات نوعیة) من عدة دول؛ -

 د التكلفة)؛تكفل أطراف ثالثة بتمویل البعثات والمؤتمرات دفعة واحدة بالكامل أو تسدید تكالیفها (استردا -

 إیرادات إضافیة تسمح بتمویل ذاتي لبعض األنشطة بالكامل أو بصورة جزئیة. -
  

  صنادیق المساهمات الطوعیة
فیمــا یتعلــق بــإدارة المالحــة الجویــة  هنــاك صــندوق واحــد یمــدها بــأموال  خارجــة عــن المیزانیــة هــو صــندوق الســالمة أو  -١٩٩

SAFE  ر كندي. ولم یكن هناك التزام بتقدیم هذا المبلغ أثناء عملیة المراجعة.ملیون دوال ١,٤الذي یقدم مبلغًا قدره  
  

  ( بآالف الدوالرات الكندیة)٢٠١١: الموارد المخصصة إلدارة المالحة الجویة للسنة المالیة ٢٠الجدول  
  المبالغ الُمدارة  المخصصات  الصندوق

  صندوق 
١١٠١٥٦  

  المبالغ الُمدارة 
  صندوق
١١٠٦٥٧  

  لُمدارةمجموع المبالغ ا

  ٦٢٠٣  ٢٩١٥  ٣٢٨٨  ١٩ ٦٩٨  المبلغ
  )یكاواالالمصدر: (
  

یمثـل المبلـغ المبـین فـي العمـود الثـاني مـن الجـدول أعـاله مجمـوع المیزانیـة المخصصـة إلدارة المالحـة الجویـة فـي عـام   -٢٠٠
ویة وبالتـالي إدارة . وتمثل األعمدة التالیة المخصصات التي ُتسلَّم إلى الشخص المسؤول عن إدارة المالحة الج٢٠١١

  هذه المخصصات المؤتمن علیها.
  

أمــا فیمــا یتعلــق بــإدارة الحركــة الجویــة، فــإن المســاهمات الطوعیــة أو الرســوم، التــي تضــاف إلــى المــوارد العادیــة، تغــذي   -٢٠١
) وصــندوق البیئــة؛ (وفــي إطــار آخــر) وصــندوق دلیــل المفــاتیح AVSECصــندوق أمــن المطــار (أربعــة صــنادیق هــي: 

  ).JFU)؛ ووحدة التمویل المشترك (PKDمة (العا
  

  (بآالف الدوالرات الكندیة) ٢٠١١: الموارد المخصصة إلدارة الحركة الجویة للسنة المالیة ٢١الجدول 
  االعتمادات  الصندوق

  (المخصصات)
المبالغ الُمدارة 

  ١١٠١صندوق 
المبالغ الُمدارة 

  ١١٠٦صندوق 
ت صندوق المساهما  مجموع المبالغ الُمدارة

  الطوعیة
  ٢.٦٦٦  ٣.٢٨٨  ٤٢٧  ٢.٨٦١  ١٢.٠١٧  المبلغ

  )یكاواالالمصدر: (
  

ملیـون دوالر كنـدي، تـدیر مـدیرة اإلدارة مباشـرة  ١١,٧ومن مجموع المیزانیـة المخصصـة إلدارة الحركـة الجویـة والبالغـة   -٢٠٢
دوالر كنــدي. وفیمــا یلــي  ملیــون ٢,٧ملیــون دوالر كنــدي. كمــا تســتفید إدارتهــا مــن مســاهمات طوعیــة تبلــغ  ٣,٣مبلــغ 

  مصادر المساهمات الطوعیة:
  

                                                           
  صندوق المیزانیة العادیة.  ٥٦
  )Efficiency and carry over fund(صندوق الكفاءة  والمبالغ المرحلة   ٥٧
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  (بآالف الدوالرات الكندیة) ٢٠١١: المساهمات الطوعیة المخصصة ألنشطة إدارة الحركة الجویة في ٢٢الجدول 
    الصندوق

  ١٥١٣  )AVSEC(صندوق أمن المطار 
  ١٨٧  صندوق البیئة

  ٣٠٦  )PKD(صندوق دلیل المفاتیح العامة 
  ٦٦٠  )JFU(المشترك  وحدة التمویل

  ٢٦٦٦  المجموع
  )یكاواالالمصدر: (

وقد بین األمین العام أن األرقام التي أعطیت لمراجع الحسابات الخارجي خالل عملیـة التـدقیق ال تعبـر بالضـرورة عـن   -٢٠٣
ي الجـدول دوالر كنـدي الـوارد فـ ١٨٧ ٠٠٠دوالر كنـدي فقـط بـدال مـن  ٦٠٠٠الواقع، فصندوق البیئة مثال استلم مبلـغ 

  أعاله.
("دعم التنفیذ  ٢٢وقد الحظنا أن هذه الصنادیق تعزز موارد بعض البرامج الواردة في وثیقة المیزانیة، والسیما البرنامج   -٢٠٤

صـــندوق أمـــن أي الصـــنادیق األخـــرى، دوالر كنـــدي. أمـــا  ١ ٣٢٢ ٠٠٠و"التنمیــة") الـــذي اســـتلم مـــن هـــذا البـــاب مبلـــغ 
)، فتمـول JFU) ووحـدة التمویـل المشـترك (PKDوصـندوق دلیـل المفـاتیح العامـة (  ئـةصـندوق البی) و AVSECالمطـار (

  من موارد خارجیة تكفل لها توازنها.

  الموظفون المعارون
لقد ذكرنا أعاله بشان موظفي إدارة المالحة الجویة أن عددهم الوارد في المیزانیـة (أنظـر الجـدول أدنـاه) ال یمثـل العـدد   -٢٠٥

  .١٠٨بدال من  ١٠٠وظائف شاغرة في فترة التدقیق مما یجعل العدد الفعلي للموظفین  ٨، إذ كانت الفعلي للموظفین

  : عدد موظفي إدارة المالحة الجویة الذین تغطیهم المیزانیة٢٣الجدول 
  المجموع  خدمات عامة  مدیر/فئة مهنیة  إدارة المالحة الجویة
  ١٠٨  ٤٨  ٦٠  بیان المیزانیة العادیة

  
من الموظفین المهنیین العاملین في إدارة المالحة الجویة تمول تكالیفهم من مـوارد خارجـة  ٪ ٤٠قع أن أكثر من في الوا -٢٠٦

(صندوق المیزانیة العادیة) و  ١١٠١عن المیزانیة. ولكن إذ أخذنا مصدر التمویل كمعیار, ووضعنا في االعتبار أن الصندوقین 
 ٪ ٧,٥٠شتراكات المقررة على الدول األعضاء، فإن النسبة أعاله ستنخفض إلـى (صندوق الكفاءة) یتم تمویلهما من اال ١١٠٦

  وهي نسبة عالیة أیضًا.
  : العدد الفعلي لموظفي إدارة المالحة الجویة٢٤الجدول 

  المجموع  خدمات عامة  مدیر/فئة مهنیة  إدارة المالحة الجویة
  ٩٨  ٤٢  ٥٦  )٢٠١١بیان المیزانیة (حزیران/یونیو 

  ٧  ١  ٦  ١٠١١صندوق  -دمة الخاصة اتفاقات الخ
  ١٠٥  ٤٣  ٦٢  مجموع عدد الموظفین وفقًا للمیزانیة العادیة

  ٢٥  -  ٢٥  ١١٠٦صندوق  -اتفاقات الخدمة الخاصة 
  ١٣٠  ٤٣  ٨٧  مجموع الموظفین الممولین من االشتراكات المقررة على الدول األعضاء

  ٤  -  ٤  صنادیق أخرى –اتفاقات الخدمة الخاصة 
  ٤  -  ٤  المنتدبون (تمویلهم مكفول)الموظفون 

  ١٠  ٠  ١٠  الموظفون المعارون
  ١٤٨  ٤٣  ١٠٥  المجموع

  نسبة الموظفین الممولین من خارج المیزانیة
  نسبة الموظفین الممولین من خارج المیزانیة باستثناء االشتراكات المقررة

٤١,٧٥٪  
١٧,٥٠٪  

٠,٠٪  
٠,٠٪  

٢٩,٠٥٪  
١٢,٢٪  

  )یكاواالالمصدر: (
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العــالمي لتــدقیق  یكــاواالن أنشــطة تــدقیق إدارة الحمایــة الجویــة (برنــامج نهــج الرصــد المســتمر فــي نطــاق برنــامج تســتعی  -٢٠٧
أیـام.  وتتـولى الـدول التـي  ٧خبیرًا یقومون بمهام تسـتغرق فـي المتوسـط  ٧٥) بخدمات USOAP-CMAمراقبة السالمة 

  هم ومهامهم.بنفقات سفر  یكاواالتوفر الخبراء بدفع رواتبهم بینما تتكفل 
فهـو  ٢٠١٣-٢٠١١" العـاملین فـي إدارة الحركـة الجویـة الـذین تغطـیهم میزانیـة الفتـرة الثالثیـة یكـاواالأما عدد "مـوظفي   -٢٠٨

  على النحو التالي:
  : عدد موظفي إدارة الحركة الجویة الممولین من المیزانیة٢٥الجدول 

  وعالمجم  خدمات عامة  مدیر/فئة مهنیة  إدارة الحركة الجویة
  ٦٨  ٢٩  ٣٩  بیان المیزانیة العادیة

  )یكاواالالمصدر: (
  

موظفـًا نظامیـًا مـن  ٦٤وظائف شاغرة ولم یكن هنـاك بالتـالي سـوى  ٨ولكن في وقت إجراء عملیة التدقیق كانت هناك   -٢٠٩
لخدمـة الخاصـة) " یعملون في إدارة الحركة الجویة. ولكنها تضم أیضًا موظفین بعقود مؤقتـة (اتفاقـات ایكاواال"موظفي 

التـي تعوضـها الـدول  یكـاواالمـن الـدول األعضـاء. ویصـبح هـؤالء مـن مـوظفي  یكـاوباإلضافة إلى موظفین معـارین لال
عما تدفعه لهم من رواتب، أو تقوم هذه الدول بدفع رواتب الموظفین  المعارین مباشرة لهم بدون الدخول في معـامالت 

  ان عدد العاملین في إدارة الحركة الجویة وجهات تمویلهم في فترة التدقیق:. ویرد في الجدول التالي بییكاواالمع 
  )٢٠١١: العدد الفعلي للعاملین في إدارة الحركة الجویة (تشرین األول/أكتوبر ٢٦الجدول 

  المجموع  خدمات عامة  مدیر/فئة مهنیة  إدارة الحركة الجویة
  ٦٠  ٢٦  ٣٤  )٢٠١١بیان المیزانیة (حزیران/یونیو 

  ٩  ٢  ٧  ١١٠١صندوق  –قات الخدمة العامة اتفا
  ٦٩  ٢٨  ٤١  مجموع عدد الموظفین الذین تغطیهم المیزانیة

  ٧  ٢  ٥  صنادیق أخرى –اتفاقات الخدمة العامة 
  ٣  ٢  ١  صنادیق أخرى

عمـــا تدفعـــه لهـــم مـــن  یكـــاواالالموظفـــون المعـــارون (تعـــوض الـــدول األعضـــاء 
  رواتب)

٢    ٢  

  ٨    ٨  ول األعضاء رواتبهم مباشرة)الموظفون المنتدبون (تدفع الد
  ٨٩  ٣٢  ٥٧  المجموع

  ٪٢١,٥١  ٪١٢,١٢  ٪٢٦,٦  نسبة الموظفین الممولین من خارج المیزانیة
  )یكاواالالمصدر: (

مــن مجمــوع العــاملین فــي إدارة الحركــة الجویــة یمولــون مــن خــارج المیزانیــة وترتفــع هــذه النســبة فیمــا یخــص  ٪٢٢إن   -٢١٠
  من هذه الفئة فقط ال یملون من المیزانیة العادیة. ٪٢٧نظرًا إلى أن  موظفي الفئة المهنیة،

خبیـــرًا  ١٥٦تســتعین بخــدمات  )USAPالعــالمي لتــدقیق مراقبــة الســالمة  یكــاواالبرنــامج وأخیــرا، فــإن أنشــطة التــدقیق (  -٢١١
بنفقـات سـفرهم  یكـاواالتتكفـل  أیام.  وتتولى الدول التي تـوفر الخبـراء بـدفع رواتـبهم بینمـا ٧لمهام تستغرق في المتوسط 

  ومهامهم.
أما فیما یتعلق بالموظفین المنتدبین أو المعارین إلدارة المالحة الجویة وٕادارة الحركة الجویة ففیما یلي تقسـیمهم بحسـب   -٢١٢

  الدول التي أعارت  خدماتهم:
  لجویة: الموظفون المعارة خدماتهم  إلى مكتب المالحة الجوي ومكتب الحركة ا٢٧الجدول 

State "Detached" 
(1) 

Seconded 
(2) Assignment Total 

United States 4 - ANB/CMO, ANB/SMM, ATB/AVSEC-ASA, 
ATB/AVSEC-ISD 4 

Italy 1 - ATB/ENV 1 
Japan 1 - ANB/ISM 1 



54 

Korea 1 - ANB/CMO 1 
China - 5 ANB/AGA (2) ATB/EAP (2), ATB/AVSEC 5 

Canada - 2 ATB/AVSEC-ASA, ATB/AVSEC-ISD 2 
Switzerland - 1 ATB/AVSEC-ASA 1 

France - 3 ANB/ATM, ANB/CMO, ATB/ENV 3 
Singapore - 2 ANB/OPS-ISM 2 

Saudi Arabia - 1 ANB/CMO 1 
UK - 1 ANB/CNS 1 

Sweden - 1 ANB/MET-AIM 1 
Malaysia - 1 ANB/CMO 1 
TOTAL 7 17  24 

  ولكن تعوض رواتبهم التي تدفعها المنظمة إلیهم. یكاواال ) وفق نظام موظفي١(
  ) تدفع رواتبهم الدول مباشرة٢(
  )یكاواالالمصدر: (
  

إلدارة الحركــة الجویــة, ومعظــم المعــارین مــن الفئــة  ٧مــوظفین معــارین إلدارة المالحــة الجویــة و ١٠هنــاك مــا مجموعــه   -٢١٣
)، فـإن هـذه المسـاهمة ٢٠١١/سـنة  دوالر كنـدي فـي ١٨٢,٨١٨یزانیة (: وٕاذا تم تطبیق مفتاح التقییم في الم٤المهنیة 

إلدارة  ٤. وعلــى نفــس األســاس تبلــغ  قیمــة مــا یــدفع للمــوظفین المنتــدبین ( ٥٨ملیــون دوالر كنــدي ٣,٣ستســاوي نحــو 
نتـدبین ملیون دوالر كندي . وعلـى هـذا یكـون مجمـوع مـا یـدفع للم ١,١إلدارة الحركة الجویة) نحو  ٣المالحة الجویة و

ملیــون دوالر كنــدي إلدارة المالحــة  ٢,٦ملیــون دوالر كنــدي كمــوارد خارجــة عــن المیزانیــة بمــا فــي ذلــك  ٤,٤والمعــارین 
مـن الرواتـب. وینبغـي أن یضـاف ذلـك إلـى رواتـب  ٪٢٠ي أملیون دوالر كنـدي إلدارة الحركـة الجویـة،  ١,٨الجویة و 

إلدارة المالحة الجویة)  التي تبلغ وفقـًا  ٤إدارة الحركة الجویة و  في ٧موظفًا خاضعًا التفاقات الخدمة الخاصة ( ١١
ملیـون دوالر كنـدي ممـا یرفـع مبلـغ المسـاهمات الطوعیـة بالنسـبة للمعـارین والمنتـدبین  ٢لنفس القواعد المتعارف علیهـا 

  ن.من تكالیف الموظفین بالنسبة للدائرتی ٪٣٠مالیین دوالر كندي تقریبًا، أي ما یساوي  ٦إلى 

لكي تقوم إدارة المالحـة الجویـة وٕادارة الحركـة الجویـة بمهامهمـا، یتـوفر لـدیهما كمـا هـو واضـح  :١٣المالحظة رقم 
عـدد مــن المــوظفین المهنیـین یفــوق مــا هـو مقــرر ومحســوب فـي المیزانیــة. وتبــین مراجعـة وثــائق المیزانیــة أنـه بــالرغم مــن أن 

الل الوثــائق الخاصــة بــالموارد الخارجــة عــن المیزانیــة، إال أن هــذا ال أعضــاء المجلــس یحیطــون علمــًا  بهــذا الوضــع مــن خــ
  یؤخذ بعین االعتبار عند تقییم االحتیاجات الواجب تغطیتها بواسطة االشتراكات المقررة على الدول األعضاء.

لمـــوظفین عنـــد إعـــداد المیزانیـــة للفتـــرة الثالثیـــة القادمـــة، وبـــالنظر إلـــى وجـــود نســـبة مهمـــة مـــن ا :١٣التوصـــیة رقـــم 
المهنیــین لیســوا مشــمولین بحســابات المیزانیــة، ینبغــي القیــام بعملیــة استشــرافیة وتقدیریــة أكثــر دقــة وشــفافیة فیمــا یتعلــق بعــدد 

  الموظفین المتاحین فعال ألداء المهام التي قررتها المنظمة).

  مهام وأحداث تمولها أطراف ثالثة
) تنتفع هـذه ١١٠٦و  ١١٠١الحة الجویة من المیزانیة العادیة (الصندوقان باإلضافة إلى الموارد المخصصة إلدارة الم  -٢١٤

اإلدارة من تكفل أطراف ثالثة بدفع نفقـات السـفر واإلقامـة وتكـالیف المـؤتمرات  وفقـا إلجـراء لـه وجهـان:  األول أن تقـوم 
ف ("اســترداد الكلفــة"). ویقــدم مــن تكــالی یكــاواالالــدول أو المنظمــات المضــیفة بــدفع النفقــات مباشــرة أو تعــوض مــا تدفعــه 

                                                           
معـارین. للأفاد األمین العام أن الكلفة القیاسیة سوف لن تستخدم لحساب قیمة الخـدمات المعـارة إذ ال یعـرف مـا مسـتوى أو درجـة مـا  تدفعـه الحكومـات  ٥٨

  كانت ستعین موظفًا  آخر بدال عنه.  االیكاوولكن مراجع الحسابات اعتمد منظورًا مختلفًا إذ انه یقیم خدمات الموظف المعار كما لو أن 
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الجدوالن أدناه تقییما للمسـاهمات وعـدد األنشـطة التـي حظیـت بالتمویـل فیمـا یخـص إدارة المالحـة الجویـة وٕادارة الحركـة 
  الجویة:

تشرین األول/أكتوبر) والتي  ٢٦(حتى  ٢٠١١: المهام واألحداث التي جرت في إطار إدارة المالحة الجویة في ٢٨الجدول 
  أطراف ثالثة بنفقاتها كلیًا أو جزئیًا (بالدوالرات الكندیة) تكفلت

    حدثًا ومناسبة) ٦٨إدارة المالحة الجویة (
  ٢١٨ ٧٣٤  "استرداد الكلفة"
  ١٤٩ ٥٩٦  مدفوعات مباشرة

  ٣٦٨  ٣٣٠  المجموع
  )یكاواالالمصدر: (

  وفي ما یلي البیانات الخاصة بإدارة الحركة الجویة: -٢١٥
تشرین األول/أكتوبر) والتي  ٢٦(حتى  ٢٠١١م واألحداث التي جرت في إطار إدارة الحركة الجویة في : المها٢٩الجدول 

  تكفلت أطراف ثالثة بنفقاتها كلیًا أو جزئیًا (بالدوالرات الكندیة)
    حدثًا ومناسبة) ١٤إدارة الحركة الجویة (

  ٥١  ٩٣٧  "استرداد الكلفة"
  ١١٤  ٦٠٢  مدفوعات مباشرة

  ١٦٦  ٥٣٩  المجموع
  )یكاواالالمصدر: (

  )MRTDأنشطة ممولة ذاتیًا من خالل إدرار إیرادات إضافیة: حالة برنامج وثیقة السفر المقروءة آلیًا (
مـــع   TRAINAIR، حققـــت أنشـــطة إدارة المالحـــة الجویـــة المـــدرة للـــدخل والســـیما فـــي إطـــار برنـــامج ٢٠١١فـــي عـــام   -٢١٦

، أي ARGFاإلیـرادات  مـوظفین مـن الصـندوق الفرعـي إلدرار ٤تكالیف  إصدارات مختلفة، من المال ما یكفي لتغطیة
مــا یســاوي نحــو نصــف ملیــون دوالر كنــدي. ولــم یقــم مراقــب الحســابات الخــارجي بالتــدقیق فــي مــداخیل أخــرى حصــلت 

  علیها إدارة المالحة الجویة عن هذا الطریق وزودتها بمبالغ إضافیة.
دوالر  ٣٩٦ ٠٠٠حققـت مبلغـًا قـدره  ٢٠١١جویة، فإن األنشطة المدرة للـدخل فـي عـام أما فیما یتعلق بإدارة الحركة ال  -٢١٧

كنـــــدي أعیـــــد تخصیصـــــه لـــــإلدارة. وقـــــد ســـــاهم هـــــذا المـــــال فـــــي تمویـــــل أنشـــــطة الصـــــندوق الفرعـــــي إلدرار اإلیـــــرادات  
  ).٤٥ ٠٠٠) وقسم اإلحصاء (٣٥١ ٠٠٠(

دیـــد المعــــاییر  والمواصـــفات وأفضـــل الممارســــات فـــي كــــل ) تحMRTDیتـــولى برنـــامج "وثــــائق الســـفر المقـــروءة آلیــــًا" (  -٢١٨
المجاالت ذات الصلة. وكان للتطبیق الفعال لهـذه المعـاییر والمواصـفات بـالغ األثـر فـي تعزیـز األمـن الـوطني والـدولي 
 وفوائد التنسـیق والتیسـیر. كمـا یعمـل هـذا البرنـامج  علـى تـدعیم األمـن علـى الصـعید العـالمي مـن  خـالل تـوفیر أدوات

النصــوص المرجعیــة  ٩مــن االتفاقیــة والملحــق  ٣٧التفتــیش والفحــص وتقــدیم المســاعدة للــدول األعضــاء. وتمثــل المــادة 
التـي یـتم تحـدیثها باسـتمرار علـى  Doc 9303فتـرد فـي الوثیقـة   یكـاواالفـي هـذا الشـأن. أمـا المواصـفات التـي وضـعتها 

المجلــس برصـد هــذا النشــاط عــن طریـق فریــق متخصــص مــن ضـوء التحــدیات والتطــورات فــي عـالم التكنولوجیــا. ویقــوم 
): "الفریــق االستشــاري الفنــي فــي وثــائق الســفر المقــروءة آلیــا". وفــي إطــار المیزانیــة، یشــكل ATCلجنــة النقــل الجــوي (

 الرامــي إلــى: "تحســین األمــن علــى المســتوى ٢٣برنــامج "وثــائق الســفر المقــروءة آلیــًا" مــع  "إدارة ألهویــة" البرنــامج رقــم 
ـــا بشـــكل یتســـم  العـــالمي بتـــوفیر القیـــادة واألدوات والمســـاعدة للـــدول مـــن أجـــل تنفیـــذ برنـــامج وثـــائق الســـفر المقـــروءة آلی
بالفعالیة." وقد ُقسِّم هذا البرنامج في البدایة إلى عشرة مشـاریع، منهـا ثالثـة تتعلـق بتقـدیم المسـاعدة للـدول جمعـت اآلن 

  في مشروع واحد.
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زال "غیــر مســتقر".  فهــذا البرنــامج یقــوم  مــا MRTDلحركــة الجویــة أن النمــوذج التجــاري لبرنــامج ویــرى مــدیرو إدارة ا  -٢١٩
باألســاس علــى قاعــدة التمویــل الــذاتي عــن طریــق أنشــطة مــدرة للــدخل.  وهــذه األنشــطة ال تــدر بطبیعتهــا دخــال ثابتــًا، 

. وكـل هـذه األنشـطة ٥٩حلقتـي تـدارسباإلضـافة إلـى  یـالوتركز بشـكل أساسـي  علـى تنظـیم نـدوة دولیـة تقـام فـي مـونتر
ویتــولى دفــع تكالیفهمــا (البالغــة تســتوجب نفقــات. وقــد أعیــرت خــدمات اثنــین مــن المــوظفین إلــى إدارة الحركــة الجویــة 

) AVSEC. ویتسم تقسیم المهام بـین أمـن الطیـران (ARGFدوالر كندي) الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات  ٧٦ ٤٠٠
یــرادات بالمرونــة، فیقــوم األول بتحدیــد  محتــوى النــدوة أو حلقــة التــدارس  بینمــا یتــولى الطــرف وٕادارة األنشــطة المــدرة لإل

اآلخــر  مســؤولیة موادهــا وتنظیمهــا المــالي. ومــن الطبیعــي أال تظــل الحــدود بــین هــذه المهــام ثابتــة وٕانمــا تتغیــر بحســب 
محتوى والمضمون من أجل أن تضـمن نجـاح الوضع، حیث أن إدارة األنشطة المدرة لإلیرادات قد تتدخل في اختیار ال

فـي  یكـاواالالحدث. ومن بنود اإلنفاق المهمة في هذا المجال تكالیف المتكلمین فـي النـدوات والمـؤتمرات الـذین غطـت 
عـن مشـاركتهم.  أتعاببعض الحاالت  نفقات سفرهم. وباستثناء هذه النفقات ال یتلقى المتكلمون ومنسقو الجلسات أي 

ت فتأتي من رسوم المشاركة في الحدث أو من الجهات الراعیة في صیغة مساهمات تقدمها الشركات التـي أما اإلیرادا
  تكون بمثابة جهات راعیة، فتقوم بتأجیر مساحة للعرض  أو تدفع رسوم تسجیالت جماعیة.

نحـــو  ٢٠١١ســـبتمبر والنـــدوة الدولیـــة عملیـــة واســـعة النطـــاق، بلغـــت نفقـــات نســـختها الســـابعة التـــي عقـــدت فـــي أیلول/  -٢٢٠
دوالر كنـــدي وبهـــذا یكـــون الـــربح  ٦١٢ ٨٠٦دوالر كنـــدي علـــى مـــدى الســـنة وحققـــت ایـــرادات تقـــدر بنحـــو  ١٧٢ ٧٠٠

بعـــض  ٢٠١١دوالر كنـــدي. وشـــهدت حلقتــا التـــدارس اللتـــان كــان مـــن المقـــرر عقــدهما فـــي عـــام  ٤٤٠ ١٠٦الصــافي 
مــایو ألغیــت فــي آخــر لحظــة ألن الدولــة المضــیفة المصــاعب. فحلقــة التــدارس التــي كــان مــن المزمــع عقــدها فــي أیار/

وذلـك  ٢٠١١قررت االنسحاب، وتم عقد حلقة تدارس أخرى عوضًا عنها في الدوحة (قطر) في تشرین الثـاني/نوفمبر 
ة التـــي استضــافت حلقـــة التـــدارس ر بفضــل الـــدعم الــذي قدمتـــه مشــكورة هـــذه الدولــة العضـــو. والشــكر موصـــول لســنغافو 

بعـــد أن كــان مصـــیرها متأرجحــًا. وال تكمـــن وراء هــاتین الحلقتـــین أي  ٢٠١١ین الثــاني/نوفمبر األخــرى فـــي نهایــة تشـــر 
دوالر  ١٢١ ٢٠٤دوالر كنـدي ومـن حلقـة سـنغافورة  ١٥٢ ٣٦٥خطة تجاریة معدة سـلفًا. وبلـغ اإلیـراد مـن حلقـة قطـر 

دوالر كنــدي  ١١٤ ١٦٥ار دوالر كنــدي ممــا أعطــى ربحــًا نظریــًا بمقــد ٣٨ ٢٠٠كنــدي مقابــل نفقــات بلغــت لكــل حلقــة 
  دوالر كندي. ١٩٧ ١٦٩دوالر كندي فیما یخص سنغافورة، أي ما مجموعه  ٨٣ ٠٠٤فیما یخص قطر و

فــي مجــال األمـن والــذي تعقــد علیــه معظــم الــدول  یكــاواال، الــذي یشــكل أولویــة فـي أنشــطة MRTDونالحـظ أن برنــامج   -٢٢١
األعضــاء آمــال كبیــرة، یســتند إلــى تمویــل غیــر مســتدام، الــذي وٕان حقــق نتــائج إیجابیــة حتــى اآلن إال أنــه یفتقــر إلــى 
ضمانة تكفل له االستدامة. كما أنه یقوم على مساهمات طوعیة من عدد محدود من الـدول األعضـاء التـي تستضـیف 

الصلة وتوفر متكلمین لكافة األحداث والمناسبات ومقاالت للمجلة. وهذه الدول القلیلة العدد ال تسـتطیع الفعالیات ذات 
األخــرى). وبالمثــل، فــإن عــدد الشــركات  یكــاواالأن تستضــیف كافــة هــذه األنشــطة (فیمــا یتعلــق بــأمن المطــار وأنشــطة 

وقـد الحظنـا تـدنى مسـتوى االهتمـام بهـذه األنشـطة الراعیة التي تساهم في هذه األنشطة بصورة منتظمة محدود أیضـًا. 
مـن طــرف هـذه الشــركات إذ  بــات یـنخفض المســتوى التمثیلــي لهـذه الشــركات فـي األنشــطة والفعالیــات مثلمـا یــدل علیــه 
مستوى الممثلین الوظیفي الذي صارت تتناقص أهمیته أكثر فأكثر. ونالحظ أخیرا، مثلما الحظنا فـي مجـاالت أخـرى، 

ت التـي تمســكها إدارة األنشـطة المــدرة لإلیـرادات غیـر واضــحة نسـبیا. وعلــى ذلـك، حـین نقــوم بتقیـیم وتقــدیر أن الحسـابا
المبــالغ التــي تــم اســتالمها مــن الجهــات الراعیــة والمعــارض بنــاء علــى عملیــات حســابیة بســیطة قائمــة علــى المعــدالت 

یـر مـن اإلیـرادات التـي أعلنتهـا إدارة األنشـطة المـدرة المنشورة والمشـاركین الفعلیـین، فـإن الـرقم الـذي نخـرج بـه أكبـر بكث

                                                           
ابــل ، ویتوجــب علــى الشــركات والمؤسســات دفــع رســوم مقMRTDباإلضــافة إلــى إصــدار ثالثــة أعــداد فــي الســنة مــن المجلــة المتخصصــة المســماة تقریــر  ٥٩

  الشبكي.  MRTDالتي تنشر على موقع  MRTDالظهور في قائمة  
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 -وأمن الطیران. كما رأینا أن األرقام المتاحة التي قدمها منظمـو المناسـبات والفعالیـات  MRTDلإلیرادات إلى برنامج 
  مقدرة على أساس مبالغ إجمالیة وال تعبر بالتالي عن واقع تجاري.  -السیما فیما یتعلق بحلقات التدارس 

التـي باتـت قضـایا  –على الرغم مـن أن هـذا الموضـوع یحظـى، فـي الجـوهر، باهتمـام متزایـد مـن قبـل الـدول األعضـاء   -٢٢٢
 یكـــاواالوان المســـاعدة التـــي أخـــذت تطلبهـــا  الـــدول األعضـــاء مـــن   -التیســـیر واألمـــن تشـــكل لـــدیها أولویـــات أساســـیة 

مـــالي وتنظیمـــي فـــي إطـــار المیزانیـــة لهـــذا الحقـــل مـــن  لـــیس لـــدیها أي هیكـــل ایكـــاوصـــارت ملحـــة أكثـــر فـــأكثر، إال أن 
  األنشطة.

  
  تقییم األثر اإلجمالي للتمویل من خارج المیزانیة

یبــــین العــــرض الســــابق إجمــــاال أن التمویــــل الــــذي تحظــــى بــــه إدارة المالحــــة الجویــــة مــــن خــــارج  المیزانیــــة (باســــتثناء   -٢٢٣
ملیــون دوالر كنــدي للمهــام والمــؤتمرات  ٠,٤للمــوظفین و ملیــون دوالر كنــدي  ٢,٦) یبلــغ ١١٠٦و  ١١٠١الصــندوقین 

ملیـون دوالر كنـدي، والـذي تبلـغ نسـبته إلـى  ٣,٥ملیون دوالر كندي لألنشطة المدرة لإلیرادات، أي ما مجموعـه  ٠,٥و
 مــن المیزانیــة المعتمــدة والمبــالغ المرحلــة ٪٢٠ملیــون دوالر كنــدي)  ١٩,٧مخصصــات إدارة المالحــة الجویــة (البالغــة 

  ). ١١٠٦و  ١١٠١(الصندوقان 
  

ملیـون  ٠,٢ملیـون دوالر كنـدي للمـوظفین و ١,٨أما إدارة الحركة الجویة، فیبلغ التمویل الذي یصلها مـن خـارج المیزانیـة  -١٢١
ملیـــون  ٥,١ملیــون دوالر كنـــدي لألنشـــطة المـــدرة لإلیــرادات، أي مـــا مجموعـــه  ٠,٤دوالر كنــدي للمهـــام والمـــؤتمرات و 

مــن  ٪٤٢ملیــون دوالر كنــدي) فتبلــغ  ١٢,٠مــا نســبته إلــى المخصصــات الكلیــة إلدارة الحركــة الجویــة (دوالر كنــدي، أ
  ).١١٠٦و ١١٠١مبالغ المرحلة (الصندوقان المیزانیة المعتمدة وال

  

 ٪٤٢و ٪٢٠الحظنـا أن أنشـطة إدارة المالحـة الجویـة وٕادارة الحركـة الجویـة ممولـة بنسـبة  مهمـة ( :١٤المالحظـة رقـم 
لتوالي) من موارد خارجة عن المیزانیة.  ویمكن لهـذا النـوع مـن التمویـل أن یـؤدي فـي حـالتین علـى األقـل (األنشـطة المـدرة على ا

لإلیـرادات والفعالیـات والمهـام واألحـداث التـي تتكفـل بنفقاتهـا أطـراف ثالثـة) إلـى مشـاكل تتعلـق بتضـارب المصـالح ( وینطبـق هــذا 
التــابع إلدارة  MRTD التــابع إلدارة المالحــة الجویــة وبرنــامج  TRAINAIRلــى برنــامج األمــر بصــفة خاصــة فــي حالــة وقوعــه ع

ال یكفـل  ) MRTD٦٠ذات أهمیـة أولویـة (مثـل برنـامج  اآلنالحركة الجویة). كمـا الحظنـا أنـه بالنسـبة لـبعض البـرامج التـي تعتبـر 
ا. ونقــول وأخیــرا إن عملیــة إعــداد وصــیاغة المیزانیــة التمویــل مــن خــارج المیزانیــة االســتدامة للبــرامج المعنیــة بــالرغم مــن ضــرورته

للفترة الثالثیة ال تأخذ في االعتبار أهمیة هذه الموارد الخارجیة على صعید األهداف االسـتراتیجیة والبـرامج. وعلـى الـرغم مـن أن 
تم تقــدیرها تقــدیرًا معقــوًال  خــالل األمــین العــام یعتبــر أنــه ال یمكــن تقــدیر هــذه المــوارد بدقــة، إال أن أهمیتهــا النســبیة تقتضــي أن یــ

  عملیة إعداد المیزانیة.
إن التمویـــل الخـــارج عـــن المیزانیـــة ألنشـــطة إدارة المالحـــة الجویـــة وٕادارة الحركـــة الجویـــة یســـتدعي   :١٤التوصـــیة رقـــم 

  التوصیات التالیة:
أطراف ثالثة بنفقاتها،  وذلك من  ینبغي إعادة النظر في األنشطة المدرة لإلیرادات وفي المهام والمؤتمرات التي تتكفل -

باب تجنب تضارب المصالح ( والسیما فیما یتعلق بمراكز التدریب ومقدمي خدمات الطیران). وال شك في أن قرار 
 األمین العام  تعیین موظف في مجال األخالقیات سیكون مفیداً  في هذا الصدد.

األخیرة، ینبغي إعادة النظر في تمویله من أجل أن  واتخالل السن MRTDبالنظر إلى األهمیة المتزایدة لبرنامج   -
ن المیزانیة العادیة للفترة الثالثیة القادمة اعتمادات مخصصة لهذا البرنامج تتناسب مع مستوى الجهد المطلوب  ُتَضمَّ

 لألمانة.
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إطار میزانیة السنوات  ذات األولویة في یكاواالوینبغي أخیرا الحرص على أن تتوافق االشتراكات المقررة   مع أنشطة  -
الثالث القادمة، كما ینبغي توجیه الموارد الخارجة عن المیزانیة، التي تفتقر بطبیعتها إلى الثبات، صوب أنشطة ال 

  تتطلب حالة ثبات واستقرار طویلة األجل. 

  )ARGFتدقیق الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (  -٦
أیار/مایو  ٢٧إلى  ١٥) في مونتلایر في الفترة الممتدة من ARGFیرادات (جرى تدقیق الصندوق الفرعي إلدرار اإل  - ٢٢٥

٢٠١١.  
وكانت تتعلق إحدى القضایا التي أثارها مراجع الحسابات الخارجي في فترة التدقیق تلك بالمخاطر الناتجة عن انعدام   - ٢٢٦

لة تبعیة أفرقة الصندوق لسلطتین ) والمرتبطة بمسأARGFاالتساق في إدارة الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (
)) كان خاضعًا إلدارة فرع RGAإداریتین منفصلتین: فالتسویق (الذي تتولى مسؤولیته وحدة األنشطة المدّرة لإلیرادات (

)، فیما COS)، أما توفیر الخدمات (الذي كان یتواله قسمان: قسم المؤتمرات والخدمات المكتبیة (FINالشؤون المالیة (
)، فیما یخص المطبوعات)، فكان RSEDلمؤتمرات، وقسم خدمات االستنساخ والمبیعات والتوزیع الخارجي (یتعلق با
). وكان مراجع الحسابات الخارجي قد أعرب لألمین العام في وثیقة ADB( دارة الشؤون اإلداریة والخدماتتابعًا إل

ضم بموجبها  ٦١)IOMالعام بتوقیع مذكرة داخلیة (مؤقتة عن شكوكه بشأن فعالیة ذلك الهیكل التنظیمي. فقام األمین 
)، من خالل قرار جرى اتخاذه ADB( إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات) إلى RGAوحدة األنشطة المدرة لإلیرادات (

، دون انتظار صدور نتائج التدقیق النهائیة ، فوضع بذلك حدًا الزدواجیة التبعیة ٢٠١١في تشرین الثاني/نوفمبر 
ة التي أشار إلیها مراجع الحسابات الخارجي. ومن الواضح أن مراجع الحسابات الخارجي یؤید هذا القرار، اإلداری

ولذلك لم یعد هناك ما یستدعي تضمین الشروح الواردة أدناه إشارة إلى الصعوبات المتعلقة بالهیكل اإلداري القدیم 
  ).ARGFللصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (

 مكتب تقییم البرامج والتدقیق والمراجعة اإلداریةم تقریر التدقیق، الحظ مراجع الحسابات الخارجي أن وقبل تقدی  - ٢٢٧
)EAO وأشار ٢٠٠٩كان قد أجرى تدقیقًا أولیًا للصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات في حزیران/یونیو  یكاولال) التابع .

لتدقیق األولي، والذي جرى تقدیمه إلى المجلس في التقریر الخاص بمتابعة تنفیذ التوصیات الناتجة عن هذا ا
، إلى أنه تم تنفیذ ست عشرة توصیة  وما زالت سبع توصیات قید التنفیذ ٢٠١٠عن السنة المالیة  ٢٠١١آذار/مارس 

حتى ذلك التاریخ. وفي الوقت الذي قام فیه مراجع الحسابات الخارجي بإجراء تدقیقه، كانت معظم التوصیات الواردة 
المراجعة الداخلیة قد روعیت أو كانت في طور المراعاة، باستثناء توصیة واحدة تدعو إلى أن تأخذ المیزانیة في 

العادیة على عاتقها وظائف الدعم اإلداري، وتبّین في الواقع أن هذه التوصیة تتعارض مع رغبة المجلس في عدم 
  زیادة عدد الوظائف المدرجة في المیزانیة العادیة.

  بس في النصوص المتعلقة بتحدید أنشطة الصندوقالل  ١-٦
باقتراح إنشاء الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات، الذي وافق علیه في  ٢٠٠٦قام األمین العام في كانون الثاني/ینایر   - ٢٢٨

العمومیة التي الشهر التالي اللجنة المالیة والمجلس ثم اعتمدته اللجنة اإلداریة في الدورة السابعة والثالثین للجمعیة 
. وقد ٢٠٠٨، وذلك لوضعه موضع التنفیذ اعتبارًا من األول من كانون الثاني/ینایر ٢٠٠٧عقدت في أیلول/سبتمبر 

ج)، على أن "ُیستخدم الصندوق الفرعي  ٣-٧نص النظام المالي المعدل في مادته السابعة، وتحدیدًا في المادة 
  ات والنفقات الناتجة من األنشطة ذاتیة التمویل".لألنشطة المدّرة للدخل في تسجیل كل اإلیراد

                                                           
٦١ Inter-Office Memorandum  
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وعلى هذا األساس، یمكن اعتبار أن الغرض من إنشاء الصندوق هو تغطیة األنشطة التي تسترد تكالیفها كلیًا أو   - ٢٢٩
درة جزئیًا (األنشطة ذات التكالیف المستردة) واألنشطة التي تولد فائضًا یمكن استخدامه ألغراض أخرى (األنشطة الم

لإلیرادات). ونظرًا إلى أن الهدف األول للمجلس كان یتمثل في الحد من مستوى مساهمات الدول األعضاء وفي 
تحسین الطریقة التي یتابع من خاللها اإلیرادات والنفقات، فقد كان من الطبیعي إدراج كلتا الفئتین من األنشطة في 

لمعاییر التي تقوم علیها عملیة إدراج بعض األنشطة المتنوعة الصندوق. ومع ذلك، یتضح في الممارسة العملیة أن ا
  في الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات لیست واضحة كل الوضوح:

اقتراح معیار مختلف خاص بإدراج األنشطة في الصندوق، ال  ٢٠٠٦الصادرة عام  C-WP/12520فقد تم في الوثیقة   - ٢٣٠
 كل"تتمثل في  طبیعة هذه األنشطة نظرًا إلى أنه ینص على أنها یقوم على أساس الخصائص المالیة، بل على 

 بدأت والتي الدخل تنتج التي األنشطة كل إلى إضافة تألیفها، حقوق ورسوم المطبوعات بمبیعات المتعلقة الحالیة األنشطة

ة مع ذلك على أنه تنص هذه الوثیق" و .العام واألمین من المجلس كل أقرها التي الخاصة الحسابات خالل من قبل من
، بید أنها ال تحدد ما إذا اإلیرادات" إنتاج صندوق في إیرادات إنتاج تستهدف التي المستقبلیة األنشطة كل تدرج "سوف

  كان ینبغي لإلیرادات تغطیة التكالیف فقط أم أن علیها تولید الفائض.
ال تشمل بعض العائدات التلقائیة (التي یمكن ومن جهة أخرى، یبدو أن عدة أحكام تشیر إلى أن إیرادات الصندوق   - ٢٣١

أن تشمل، على سبیل المثال، العائدات الناتجة عن االستثمارات أو اإلیجار، أو عن عملیات التصرف في األصول 
) تكون معدومة في ARGFالمتقادمة أو غیر النافعة)، ألن القیمة المضافة إلى الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (

) على أن یجري إضافة عدد من اإلیرادات  ١-١٠٦. ووفقًا لهذا المبدأ األخیر، ینص النظام المالي (المادة هذه الحالة
األصول، والعائدات الناتجة عن  في التصرف إلى المیزانیة العادیة مباشرة (فوائد االستثمارات، والعائدات الناجمة عن

رى)، ویقترح قائمة تضم اإلیرادات التي یجوز للصندوق جمعها، بیع الورق المعاد تدویره، واإلیرادات المتفرقة األخ
وتتمثل في سبعة أنشطة مختلفة: الدوریات، والطباعة والنشر، واألحداث، والندوات، والتدریب المخصص ألطراف 
أخرى، واتفاقات الترخیص، والتشارك في اإلحصاءات، والمنتجات والخدمات المتعلقة بالمواد الخطرة، وخدمات 

  مؤتمرات، وتأجیر المكاتب. ومع ذلك، فإن األمانة العامة ال تعتبر هذه القائمة حصریة.ال
وأخیرًا، وفیما یتعلق بنفقات الصندوق، فإن مشروع دلیل اإلجراءات المتعلقة بالصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات ینص   - ٢٣٢

  على أن تشمل هذه النفقات ما یلي:
ل كلیًا أو جزئیًا التكالیف الناتجة عن مستحقات ال • موظفین العاملین في األنشطة المدرة لإلیرادات (التي تسجَّ

  على أساس "اتفاقات خاصة")؛
  نفقات أخرى تمت الموافقة علیها في إطار األنشطة المدرة لإلیرادات؛ •
  تنفیذ استثمارات لصالح األنشطة المدرة لإلیرادات. •

تالفات في تعریف اإلیرادات والنفقات التي یمكن إدراجها في الصندوق، أما من الناحیة العلمیة، وفي ضوء هذه االخ  - ٢٣٣
یالَحظ أن لدى األمین العام فسحة واسعة من الحریة یحدد من خاللها نطاق النشاط الخاص بالصندوق الفرعي 

 یقة(الوث ٢٠١٠- ٢٠٠٨). وجرى تطبیق مثل هذه المرونة في میزانیة الفترة الثالثیة ARGFإلدرار اإلیرادات (
Doc 9895 جمیع وتوزیع )، التي تنص على أنه ینبغي للصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات "تحدید٦٧، الصفحة 
  اإلیرادات". ومن الناحیة العملیة، یمكن مالحظة ما یلي: تحقیق بأنشطة مباشرة بصورة المرتبطة التكالیف

دون أن یكون هناك ما ینص علیها صراحة:  )ARGFُتدرج بعض األنشطة في الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات ( −
الحرة، فهو لیس مدرجًا في قائمة اإلیرادات المنصوص علیها في النظام  السوق فهذا هو الحال بالنسبة إلى متجر

 المالیة، بغیة وضع حد لعدم ربطه بمبادرة من فرع الشؤون ٢٠٠٩)، وقد تم إدراجه عام ١- ١٠٦المالي (المادة 
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 ة من میزانیات المنظمة. ویمكن اعتبار أن المجلس صّدق على القرار بأثر رجعي بإدراج متجرصراحًة بأي میزانی
 ؛٢٠١٣- ٢٠١١في میزانیة الفترة الثالثیة  الحرة السوق

) على الرغم من أنها ال ARGFوهناك أنشطة أخرى یعتمد كامل إنفاقها على الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات ( −
ات: وهذا هو الحال بالنسبة إلى بعض تكالیف الموظفین التي یتحملها الصندوق بشكل كامل، تساهم في إدرار اإلیراد

مع أن هؤالء ال یسهمون في أنشطة الصندوق المدّرة لإلیرادات إال بشكل هامشي (وسوف تناَقش هذه النقطة 
 بالتفصیل الحقًا)؛

مدرجة في البدایة في قائمة أنشطة هذا  ویجري استبعاد مجموعة أخیرة من األنشطة على الرغم من أنها كانت −
والتي تضم حوالي مئة  ١٢١١الصندوق: وهذا هو الحال بالنسبة إلى "المساهمات المخصصة" في إطار الحساب 

. وكانت هذه الحسابات )ANB( المالحة الجویةحساب فرعي، یتعلق معظمها بخدمات التدریب التي تقدمها إدارة 
) ألنها تمثل نفقات تغطیها إیرادات. وبحلول عام ARGFلفرعي إلدرار اإلیرادات (مخصصة في البدایة للصندوق ا

، اقترح فرع الشؤون المالیة إغالق هذه الحسابات التي كان بعضها منعدم النشاط، وتحویل رصیدها إلى ٢٠١٠
كندیًا موزعة إلى  دوالراً  ٦٠٠ ٠٧٨المیزانیة العادیة. وخالل السنة المالیة، ارتفعت إیرادات هذا الحساب إلى 

دوالرًا كندیًا)، وعملیات متنوعة  ٢٦٠ ٠٣٧دوالرات كندیة)، ودورات تدریبیة ( ٧٠  ٢٠٣مساهمات طوعیة (
دوالرًا كندیًا مخصصًا لتنظیم مؤتمر دبلوماسي في الصین في  ٢٦٠ ٤١٦دوالرًا كندیًا، منها  ٢٦٩  ٨٣٨(

 ).٢٠١١أیلول/سبتمبر  - آب/أغسطس

) غیر واضح، إذ إنه یدرج في ARGFیزال تحدید نطاق الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (ال  :١٥المالحظة رقم 
نطاق اإلیرادات و/أو النفقات األنشطة القائمة على منطق استرداد التكالیف (مثل متجر السوق الحرة) ولكنه یستثني بعض 

وظفین بوجه خاص نفقات ال عالقة لها )، ویدرج في تكالیف الم١٢١١األنشطة األخرى (مثل المساهمات في الحساب 
  بإدرار اإلیرادات من مصادر خارجیة.

یوصى المجلس بأن یعتمد، بناء على اقتراح یدعمه األمین العام، صیاغة للنظام المالي تزیل  :١٥التوصیة رقم 
جلس أن یطلب من كل لبس في المعامالت المتعلقة بالصندوق، سواء كانت إیرادات أو نفقات. وبصورة أعم، ینبغي للم

األمین العام إعداد وثیقة موجزة تحدد بوضوح األهداف والسیاسات والقواعد المتعلقة بأنشطة الصندوق الفرعي إلدرار 
  اإلیرادات.

  یكاولالفیما یتعلق باألهداف االستراتیجیة ) RGA(وضع األنشطة المدرة لإلیرادات   ٢-٦
، والتي عرضت على المجلس، كانت المنظمة ٢٠٠٦كانون الثاني/ینایر  ٢٦الصادرة في  C-WP/12520وفقًا للوثیقة   - ٢٣٤

تسعى إلى تحقیق وفورات في المیزانیة بغیة "التوفیق بین تكالیف األنشطة المدرة لإلیرادات واإلیرادات المتعلقة بتلك 
ل تمكین الهیئات اإلداریة من األنشطة" و"توفیر المرونة في تنفیذ العملیات التجاریة واالرتقاء بمستوى الشفافیة من خال

مراقبة التكالیف المتعلقة باألنشطة المدرة لإلیرادات بشكل أوثق". وتم اإلقرار مع ذلك منذ البدایة بأن هذا السعي إلى 
االستراتیجیة. ولهذا السبب، وبناء على طلب  یكاواال) كان ثانویًا بالنسبة ألهداف RGAتنفیذ أنشطة مدرة لإلیرادات (

  ، ُأطلقت على الصندوق صفة "فرعي"، وتم بذلك تحدید الغرض من الصندوق بشكل واضح.المجلس
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أهداف الصندوق ونهوجه االستراتیجیة وأداءه  ٢٠١٣-٢٠١١و ٢٠١٠- ٢٠٠٨وبینت میزانیتا الفترتین الثالثیتین   - ٢٣٥
یة. وعلى هذا النحو، یسهم المتوقع، الذي ینبئ على وجه الخصوص باإلسهام إسهامًا كبیرًا في المیزانیة العاد

االستراتیجیة، ویشكل بالتالي محط اهتمام لجمیع اإلدارات  یكاواالالصندوق بشكل غیر مباشر في تحقیق أهداف 
  التنفیذیة.

) وتستهدف على وجه ٣٢و ٧عددًا من البرامج (وال سیما البرنامجین  ٢٠١٣-٢٠١١وتشمل میزانیة الفترة الثالثیة   - ٢٣٦
، وال سیما في مجالي السالمة والنقل یكاواالإیرادات معینة على أساس الملكیة الفكریة التي أنشأتها التحدید تحقیق 

الجوي. ومع ذلك، ال یشكل إدرار اإلیرادات اإلضافیة مسؤولیة مشتركة بین جمیع الوحدات التنفیذیة للمنظمة في ظل 
)، لم یجر تخصیص ADBلشؤون اإلداریة والخدمات (غیاب إجراءات تحدد مشاركتها الفعلیة: فباستثناء مدیر مكتب ا

اآلخرین، على الرغم من أنه في كثیر من الحاالت  یكاواالأي هدف من هذا القبیل في عملیة التقییم الخاصة بمدیري 
  تتأتى اإلیرادات اإلضافیة من أنشطة یتولون مسؤولیتها.

)، ال یندرج إدرار اإلیرادات اإلضافیة ADBخدمات (باستثناء مدیر مكتب الشؤون اإلداریة وال :١٦المالحظة رقم 
، على الرغم من أن جزءًا كبیرًا من هذه اإلیرادات یتأتى من نشاطهم ویساهم فیه في یكاواالفي قائمة األهداف لمدیري 

  المقابل.

ي إدرار یجوز للمجلس أن یطلب من األمین العام تخصیص أهداف اإلدارات التنفیذیة لتساهم ف :١٦التوصیة رقم 
  اإلیرادات اإلضافیة المتأتیة من أنشطتها. ویمكن رصد تنفیذ هذه األهداف بشكل شهري.

  األنشطة المتوقعة والمنجزات  ٣-٦
، الحظ مراجع الحسابات الداخلي عدم وجود خطة عمل خاصة بالصندوق الفرعي إلدرار ٢٠٠٩في حزیران/یونیو   - ٢٣٧

. ولكن، مع ٢٠٠٩مالحظة جرى وضع خطط سنویة اعتبارًا من نهایة عام ). وانطالقًا من هذه الARGFاإلیرادات (
) إلى قسمین، لم یكن من ARGFمراعاة انقسام الهیئات المشاركة في نشاط الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (

) التابع لفرع RGA(الممكن الجمع بین الخطتین اللتین تم إقرارهما، واللتین أعد إحداهما قسم األنشطة المدّرة لإلیرادات 
) لصالح قسم ADBالشؤون المالیة (والمسؤول عن التسویق)، وأعدت األخرى إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات (

) (خدمات المؤتمرات)، وقسم خدمات االستنساخ والمبیعات والتوزیع الخارجي COSالمؤتمرات والخدمات المكتبیة (
)RSED.(خدمات النشر) (  

ج) من النظام المالي بصیغته المعدلة على ما یلي: "أما تقدیرات المیزانیة الموضوعة للصندوق  ٣- ٧تنص المادة   - ٢٣٨
الفرعي لألنشطة المدرة للدخل، التي ُتظهر اإلیرادات والنفقات وتقدیرات المبالغ المخصصة للنقل إلى الصندوق العام 

عیة العمومیة مصحوبة بالمیزانیة العادیة لتنظر فیها لتمویل المیزانیة العادیة التي أقرها المجلس، فتقدم إلى الجم
) ARGFمن النظام المالي، تخضع میزانیة الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات ( ٢-١٠٤وتقرها". ووفقًا للمادة 

 ٢٠١٠- ٢٠٠٨لتقدیرات مبنیة على فترة ثالث سنوات. ففي إطار تطبیق هذه اآللیة، قدمت میزانیة الفترة الثالثیة 
  )، والتي تنتج عن مجرد إسقاط لإلیرادات والنفقات: ARGFلعمل التالیة للصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (خطة ا
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  ) ARGF( الخاصة بالصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات ٢٠١٠- ٢٠٠٨: خطة العمل للفترة الثالثیة ٣٠الجدول 
  الكندیة) (بآالف الدوالرات

  الدخل   النفقات  اإلیرادات   
  ٩ ٤٥٠  ١٩ ٦٥٠  ٢٩ ١٠٠  الطباعة والتوزیعو المنشورات و ات الدوری
  ٨٨٦  ٩٤٦  ١ ٨٣٢  ندواتالحداث و األ

  ٣٦٩  ١ ٢٨٧  ١ ٦٥٦  التدریب
  ٤٥٨  ١١٥  ٥٧٣  صیاتفاقات الترخ
  ٥٤٦  ١١  ٥٥٧  اتاإلحصاء التشارك في

  ٨٦٧  ١ ٣٧٦  ٢ ٢٤٣  المنتجات الخطرة
  ٣٣٥  ٤ ٠٥١  ٤ ٣٨٦  المكاتب رمرافق المؤتمرات وتأجی

  ٥٦٦-  ٥٦٦   -  )ARGFالصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات ( رةإدا
  ١٢ ٣٤٥  ٢٨ ٠٠٢  ٤٠ ٣٤٧  المجموع

  )٢٠١٠- ٢٠٠٨(المصدر: میزانیة الفترة الثالثیة 
 ١٦التي جرى تقدیمها، شهد الصندوق نموًا فاق التوقعات األولیة بنسبة  ٢٠١٠-٢٠٠٨مقارنًة بمیزانیة الفترة الثالثیة   - ٢٣٩

شمل اإلیرادات والنفقات بدرجات تكاد تكون متساویة. أما اإلیرادات المتعلقة بالمطبوعات والدوریات ، و  في المائة
فكانت مطابقة للتقدیرات، إذ إن النفقات لم تزد بقدر ما كان متوقعًا، مما أدى إلى زیادة في الدخل. وقد سجلت أیضًا 

لمقابل، اختلف التوزیع الخاص باألنشطة األخرى اختالفًا زیادة في أنشطة الترخیص والشراكة كما كان متوقعًا. وفي ا
  كبیرًا عن التوقعات:

فقد نمت خدمات المؤتمرات واإلیجارات بما فیها أنشطة أخرى نموًا یقارب ضعفي ما كان متوقعًا، كما أن دخل  •
  الصندوق قد بلغ ما یزید على أربعة أضعاف ما كان متوقعًا؛

باألحداث والمؤتمرات بسرعة تقارب ضعفي السرعة المتوقعة، مما أدى إلى زیادة  كما ارتفعت اإلیرادات المتعلقة •
  إیرادات الصندوق بمقدار الضعفین. 

  أما التدریب فلم یحقق أهدافه ال في حجم النشاط وال في الدخل. •
  ) ARGF( درار اإلیراداتفیما یخص الصندوق الفرعي إل ٢٠١٠-٢٠٠٨: مقارنة بین التوقعات واألداء للفترة الثالثیة ٣١الجدول 

  (بآالف الدوالرات الكندیة)
 التنفیذ التوقعات 
 الدخل النفقات اإلیرادات  الدخل النفقات اإلیرادات  

المطبوعات والدوریات، بما في ذلك 
 إدارة الشبكة والمنتجات الخطرة

١٣ ٤٠٦ ١٧ ٧٩٢ ٣١ ١٩٨ ١٠ ٣١٧ ٢١ ٠٢٦ ٣١ ٣٤٣ 

 ١ ٨٥٠ ١ ٣٣١ ٣ ١٨٠ ٨٨٦ ٩٤٦ ١ ٨٣٢ والمؤتمرات األحداث
 ١٥٠ ٣٢ ١٨٢ ٣٦٩  ١ ٢٨٧ ١ ٦٥٦ التدریب

 ٨٩٤ ٣٩٥ ١ ٢٨٩ ١ ٠٠٤ ١٢٦ ١ ١٣٠ الترخیص والشراكات
الخدمات واإلیجارات (بما في ذلك 

 )متجر السوق الحرة
١ ٧١٠ ٨ ٤٥٥ ١٠ ١٦٥ ٣٣٥ ٤ ٠٥١ ٤ ٣٨٦ 

(باستثناء التحویالت  إدارة الصنادیق
 ٢ ٥٠٥- ٣ ٤٢١ ٩١٦ ٥٦٦- ٥٦٦ ٠   المیزانیة العادیة) إلى

 ١٥ ٥٠٥ ٣١ ٤٢٦ ٤٦ ٩٣٠ ١٢ ٣٤٥ ٢٨ ٠٠٢ ٤٠ ٣٤٧ المجموع

  )٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة  یكاواال(المصدر: حسابات 
  

لم تكن التوقعات الخاصة بنشاط الصندوق تستند إلى خطة عمل موحدة. ولقد تبّین أن التوقعات  :١٧المالحظة رقم 
  زیعها لم یجر كما كان متوقعًا.العامة لألنشطة كانت صحیحة، إال أن تو 
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، ینبغي اعتماد خطة عمل واحدة ٢٠٠٩وفقًا لتوصیة مراجع الحسابات الداخلي في عام : ١٧التوصیة رقم 
)، فلعل ذلك یساعد في المستقبل في جعل التوقعات المتعلقة بالمیزانیة أكثر تفصیًال RGAإلدارة األنشطة المدّرة لإلیرادات (

أمر من المفروض أن یسّهل هذه العملیة، وهو تجمیع كل الهیئات المساهمة في نشاط الصندوق (أي وأكثر دقة. فثمة 
 ، المعنيخدمات االستنساخ والمبیعات والتوزیع الخارجي) المعنیة بالتسویق، ومرفق RGAوحدة األنشطة المدرة لإلیرادات (

بخدمات المؤتمرات) تحت إدارة واحدة (إدارة الشؤون  )، المعنيCOSبالمطبوعات، وقسم المؤتمرات والخدمات المكتبیة (
))، بناًء على توصیة مراجع الحسابات الخارجي خالل عملیة التدقیق التي قام بها، وعلى موافقة ADBاإلداریة والخدمات (

  .٢٠٠١تشرین الثاني/نوفمبر  ١األمین العام التي تمت في 
  المرونة المحدودة في مجال التوظیف  ٤-٦

والذي یقترح فیه تخفیض عدد  ٢٤/١٠/٢٠٠٧) في IOMمتثاًال للقرار الذي أصدره األمین العام في مذكرة داخلیة (ا  - ٢٤٠
ل وظائفهم من المیزانیة العادیة، تضمنت میزانیة الفترة الثالثیة  توقعًا لخفض  ٢٠١٠- ٢٠٠٨الموظفین الذین تموَّ

ل  ١١١صاف في عدد الوظائف بمقدار  من فئة  ٤٧و  Pمن الفئة التخصصیة  ٥ة منها (وظیف ٥٢وظیفة ُتحوَّ
 ٤٧) من البرنامج السادس، أي الدعم اإلداري (ARGF) إلى الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (GSالخدمات العامة 

 مكتب العالقات الخارجیة واإلعالم) و FIN) والبرنامج السابع، الذي یشمل فرع الشؤون المالیة (GS ٤٣وظیفة، منها 
)EPO () ومكتب التقییم والمراجعة الداخلیةEAO) (وظائف  ٤وظائف، منها  ٥GS ففي الواقع، كان الصندوق .(

وظیفة والتي ال تزال  ٥٢هذه الوظائف التي یبلغ عددها  ٢٠٠٨) یمول في عام ARGFالفرعي إلدرار اإلیرادات (
  ٪ من الوظائف التي یمولها الصندوق.٧١تمثل في الوقت الراهن أكثر من 

أما من الناحیة العملیة، فقد مول الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات عددًا أكبر من تكالیف الموظفین، ویمكن توزیع   - ٢٤١
  هؤالء الموظفین على ثالث مجموعات:

)، وخدمات RGAالموظفون الذین یقومون باألنشطة التي تتعلق بإدرار اإلیرادات (األنشطة المدرة لإلیرادات ( •
  ))؛COS)، وقسم المؤتمرات والخدمات المكتبیة (RSEDمبیعات والتوزیع الخارجي (االستنساخ وال

) ومكتب الشؤون اإلداریة والخدمات FINالموظفون العاملون في الهیئات التي تقدم الدعم (فرع الشؤون المالیة ( •
)ADB؛((  

  ))؛ATBرة النقل الجوي () وٕاداANB( إدارة المالحة الجویةالموظفون المعنیون في المدیریات التنفیذیة ( •
ل منالتي  الهیئاتتوزیع الموظفین حسب   :٣٢الجدول    )ARGFالصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات ( تموَّ

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٣١/١٢/٢٠١٠في 
  ٩  ٩  ٩  )RGA)/األنشطة المدرة لإلیرادات (FINفرع الشؤون المالیة (

  ٣٧  ٣٦  ٣٦  )RSEDنساخ والمبیعات والتوزیع الخارجي (خدمات االست)/ADB(مكتب الشؤون اإلداریة والخدمات 
  ١٤  ١٤  ١٦  )COS)/قسم المؤتمرات والخدمات المكتبیة (ADBمكتب الشؤون اإلداریة والخدمات (

  ٦٠  ٥٩  ٦١  )RGAالمجموع المباشر لألنشطة المدرة لإلیرادات (
  ٣  ٣  ٣  )RGA) باستثناء األنشطة المدرة لإلیرادات (FINفرع الشؤون المالیة (

  ٧  ٩  ٦  )RSEDباستثناء خدمات االستنساخ والمبیعات والتوزیع الخارجي () ADB(مكتب الشؤون اإلداریة والخدمات 
  ١٠  ١٢  ٩  إجمالي أنشطة الدعم
  ٥  ٥  ٢  )ANB( إدارة المالحة الجویة
  ٤  ١  -  )ATBإدارة النقل الجوي (

  ٩  ٦  ٢  األنشطة التنفیذیةإجمالي 
  ٧٩  ٧٧  ٧٢  الوظائفإجمالي 

  .تصحیح النطاق على أساس التنظیم الحالي، مع ٢٠١١بالنسبة إلى عام  ٣٠/٤/٢٠١١مالحظة: الوضع في 
  )یكاواالاألساسیة لموظفي  قائمةال(المصدر: 

وظیفة من المیزانیة العادیة، ازداد عدد الموظفین  ٥٢كانت تقضي بنقل األصلیة أن الخطة  على الرغم منوأخیرًا،   - ٢٤٢
ل الذین  وحتى عام  ٢٠٠٨) بشكل تدریجي منذ عام ARGFالصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (من  وظائفهمتموَّ
 ١٩) وRGAوظیفة منها تتعلق باألنشطة المدرة لإلیرادات ( ٦٠وظیفة،  ٧٩جرى تمویل ما مجموعه  إذ ٢٠١٠

)) وباألنشطة ADBوالخدمات () ومكتب الشؤون اإلداریة FIN( وظیفة منها تتعلق بأنشطة الدعم (فرع الشؤون المالیة
  )).ATB) وٕادارة النقل الجوي (ANB( إدارة المالحة الجویةالتنفیذیة (
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وال تستدعي هذه المالحظة في حد ذاتها أي نقد خاص، إذ إن جمیع هؤالء الموظفین یساهمون بشكل فعال في إدرار   - ٢٤٣
ن وظائفهم واردة في المیزانیة. ومع ذلك، فإن هذا ) فضًال عن أARGFاإلیرادات للصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (

النمو یوضح الطابع االصطناعي جزئیًا للحد األقصى من الوظائف المنصوص علیها في المیزانیة العادیة: فبعض 
تم تمویله على مر األیام من خالل الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات، واألمر  یكاواال"الفائض" في عدد موظفي 

) ال یزال غیر واضح نسبیًا، كما هو ARGFذلك هو أن نطاق أنشطة الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات ( الذي سهل
  مبین في مالحظة سابقة.

وتكمن القضیة األساسیة في معرفة إلى أي حد تستطیع هذه المرونة التي یوفرها الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات   - ٢٤٤
)ARGFوعاء استیعاب الفائض" من أجل إبقاء المیزانیة العادیة في نطاق حدها  )، الذي یعمل جزئیًا على أنه"

األقصى من حیث الوظائف، أن تدرأ خطر االنزالق في إجراء بعض الخیارات اإلداریة المشكوك في سالمتها والتي 
بعض الوظائف التي ینبغي أن تُّتخذ في الوقت المناسب، وال سیما االستثمار في المعدات التي تمّكن من الحفاظ على 

، بدًال من السعي إلى االستعانة بمصادر خارجیة ألداء المهام ذات الصلة بهذه یكاوال ترتبط بالنشاط األساسي لال
  الوظائف.

) تتمثل في ARGFوكانت إحدى األفكار التي جرى التعبیر عنها في فترة إنشاء الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (  - ٢٤٥
بموظفین عاملین بموجب عقود محددة، متخصصین في مهام معینة (مثل  یكاواالعن موظفي  إمكانیة االستعاضة

النشر والنسخ)، وذلك للحد من التكالیف المترتبة على ذلك، وجعل هذا النشاط تنافسیًا، وٕاذا ما تعذر ذلك، فتكون 
لرغبة المجلس، ینبغي من حیث االستعانة بمصادر خارجیة، على ما یبدو، حًال أفضل على المدى البعید. ووفقًا 

) وصرف تعویضاتهم على أساس األعمال التي ARGFالمبدأ تعیین الموظفین في الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (
  یقومون بها. إال أن الحال لم یكن كذلك، وذلك لسببین:

 في القطاع الخاص.تحّد قواعد التوظیف في المنظمة من إمكانیة استخدام عقود العمل كتلك التي تستخدم  −
فباستثناء الموظفین الذین یتمتعون بوضع أعضاء في مالك الموظفین، یقتصر ما هو متاح على ما یلي: العقود 

شهرًا قابلة للتجدید لمرة واحدة، وهي تمنح الحق في التمتع بالمزایا القانونیة)، والعقود المحلیة  ١٢المؤقتة (لمدة 
) التي SSAs))، واتفاقات الخدمات الخاصة (GSبها فئة الخدمات العامة ((المخصصة لمهام الدعم التي تقوم 

  تبرم مع الخبراء االستشاریین؛
٪ من الموظفین الدائمین ٥٣) محدود: RGAتناوب الموظفین المكلفین بالعمل في األنشطة المدرة لإلیرادات ( −

لى رأس عملهم في تشرین األول/أكتوبر ) كانوا بالفعل عRGAالعاملین حالیًا في األنشطة المدرة لإلیرادات (
٢٠٠٧.  

موظفًا (من مالك الموظفین ومن الخبراء  ٧٩وفیما یتعلق بهذه النقطة األخیرة، فمن بین الموظفین البالغ عددهم   - ٢٤٦
، كان هناك ٢٠١٠االستشاریین) الذین كانوا یساهمون في أنشطة الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات في نهایة عام 

من الفئة  ٣) قد تقاعدوا من تاریخ التدقیق، كما أن ستة موظفین (GSموظفین من فئة الخدمات العامة ( أربعة
، وموظفین ٢٠١١)) كان من المقرر أن یغادروا بحلول نهایة عام GSمن فئة الخدمات العامة ( ٣) وPالتخصصیة (

، وموظف ٢٠١٢)) بحلول نهایة عام GS() واآلخر من فئة الخدمات العامة Pاثنین (موظف من الفئة التخصصیة (
٪ من إجمالي الموظفین. ویمكن لهذا الوضع ١٧، أي ٢٠١٣) بحلول نهایة عام GSواحد من فئة الخدمات العامة (

)، مع أخذ ARGFأن یتیح الفرصة إلجراء استعراض مفصل للنشاط الذي یقوم به الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (
  ن االعتبار:النقطتین التالیتین بعی

من إنشاء عقود محددة من النوع التجاري، ویبدو من الصعب اآلن تحقیق ذلك  یكاواالمن ناحیة أولى، لم تتمكن  −
  اآلخرین؛ یكاواالبسبب المشاكل التي تنطوي علیها فیما یتعلق بموظفي 

الخبراء االستشاریین ) یقوم بتوظیف ARGFأما من الناحیة الثانیة، فإن الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات ( −
لفترات زمنیة قابلة للتجدید. وجرى مؤخرًا استعراض القواعد ذات الصلة بهذه المسألة، وهي ال تزال تسمح بذلك 
إلى حد ما، إال أن هذه القواعد لیست مطابقة تمامًا للقواعد المتبعة في منظمات األمم المتحدة األخرى، وهذا ما 
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. ولكن من المؤكد أن یتسبب ذلك بخلق مشكلة أساسیة بالنسبة یكاواالمیزات  یمكن أن یشكل بالتأكید میزة من
(وهي تشبه إلى حد كبیر قواعد األمم المتحدة) والتي تهدف إلى إیجاد  یكاواالإلى قواعد التوظیف المعتمدة في 

، فهو یكاوة لالوظائف طویلة األمد وبأجور موازیة لما تدفعه األمم المتحدة. أما ما یبدو مستحیًال بالنسب
استحداث وظائف أقل استقرارًا (الخبراء االستشاریون) من أجل الحفاظ على هامش من المرونة، أو وظائف 

  بعقود مقابل أجور أدنى بالمقارنة مع ما یقدمه سوق العمل  لقاء أنشطة مشابهة.

قدرة نظام الصندوق الفرعي یتضح، بعد تجربة دامت ثالث سنوات، أن القیود التي تحّد من  :١٨المالحظة رقم 
) على مواءمة األنشطة التي ال تشكل جزءًا من "األنشطة األساسیة" للمنظمة مع ظروف التوظیف ARGFإلدرار اإلیرادات (

  واألجور التي یوفرها السوق.
وفي ضوء هذا الفشل النسبي، ینبغي النظر في االستعانة بمصادر خارجیة لبعض الوظائف  :١٨التوصیة رقم 

، بغض النظر عن وضعهم، في یكاواال، وفي إعادة تركیز العاملین لدى یكاوتي ال تشكل جزءًا من النشاط األساسي لالال
الوظائف التي ال تزال "طبیعیة" بالنسبة لمنظمة دولیة. وفي هذا السیاق، یمكن للمجلس أن یطلب من األمین العام أن یقترح، 

)، بنیة RCGT( مكتب ریمون شابو غرانت ثورنتونقریر والدراسة الفنیة التي أجراها على أساس التحلیالت الواردة في هذا الت
. وهذا یكاواالللنشاط التنظیمي والتنفیذي الداخلي أكثر كفاءة، مع مراعاة القیود المفروضة على العقود والمرتبات التي تقدمها 

فة التي یؤدیها الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات یعني على األرجح المبادرة إلى نقل تدریجي لعدد من المهام المختل
)ARGF.في إطاره الداخلي إلى مقدمي الخدمات الخارجیین (  

  
  المسائل المتعلقة باتفاق المقر  ٥-٦

في مادته السادسة على  ١٩٩٠تشرین األول/أكتوبر  ٤والحكومة الكندیة في  یكاواالینص اتفاق المقر المبرم بین   - ٢٤٧
من أي ضریبة أو رسم یفرض على "أصولها ودخلها وممتلكاتها التي تملكها أو تشغلها في كندا". وال  إعفاء المنظمة

) ویمنح بالتالي االتفاق المنظمة فسحة واسعة من RGAیضم االتفاق أي بند محدد بشأن األنشطة المدرة لإلیرادات (
والحكومة  یكاواالتفاق اإلضافي الذي أبرم بین ). أما االRGAالحریة تساعد على تنظیم األنشطة المدرة لإلیرادات (

بشأن المبنى الجدید الذي یشغله المقر والذي وضعته السلطات تحت تصرف  ١٩٩٩أیار/مایو  ٢٨الكندیة في 
من اإلیجار ونفقات االستخدام، فهو یمثل عقبة حقیقیة جرى االستخفاف بها بدون  ٪٢٥المنظمة مقابل تسدید قیمة 

التفاق في مادته الثانیة على أن ".... المباني المذكورة جرى استئجارها فقط وبشكل حصري لتلبیة أدنى شك. وینص ا
احتیاجات مقر المنظمة." ویشترط في مادته الخامسة موافقة مسبقة على وضع قاعات المؤتمرات تحت تصرف 

ن یتشاركان في اإلیرادات والنفقات أطراف ثالثة غیر المنظمات الدولیة الوارد ذكرها، كما أنه ینص على أن "الطرفی
  المتعلقة بهذا االستخدام وفقًا للترتیبات الفرعیة المذكورة أعاله". 

كانون  ٢١ولم یطبق هذا اإلجراء حتى اآلن. واستفسرت الحكومة الكندیة منذ مدة قریبة في رسالة مؤرخة في   - ٢٤٨
. و/أشار مدیر قسم المؤتمرات ٢٠٠٥نظمة منذ عام عن اإلیرادات الفعلیة التي حققتها الم  ٢٠١١الثاني/ینایر 

،  إلى أن األحداث الخاصة التي تمت ٢٠١١شباط/فبرایر  ١٨) في رده المؤرخ في COSوالخدمات المكتبیة (
دوالر كندي مقابل تكالیف مباشرة  ٣٥ ٥٠٠حدثًا لم تدّر من اإلیرادات سوى  ١٤، وعددها ٢٠١٠استضافتها في عام 

دوالر كندي. وهكذا لم یسفر النشاط عن تحقیق  ٤٠ ٠٠٠ر كندي وتكالیف غیر مباشرة بلغت دوال ٢٠ ٣٠٠بلغت 
  األرباح التي یمكن تقاسمها كما كان الحال في السنوات السابقة.

، ولكن في رسالة بعثت بها مؤخرًا  ولم یكن هناك فرق، في االتفاق المبرم، بین اإلیرادات اإلجمالیة والدخل الصافي  - ٢٤٩
، فسرت االتفاق بأنه ینص على "المساواة في تقاسم الدخل الصافي ٢٠١١آذار/مارس  ١رة الخارجیة الكندیة في وزا

  الناتج عن تشغیل مركز المؤتمرات".
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ال یزال الدخل الذي یجب تقاسمه، والمنصوص علیه في االتفاق المبرم، منخفضًا جدًا، إذ  :١٩المالحظة رقم 
س من الواضح ما إذا كان ینبغي أیضًا أخذ التكالیف غیر المباشرة في الحسبان. وعلى أي إنه یمثل الدخل الصافي، ولی

تحقیق أرباح من اإلیرادات التي  یكاواالحال، فإن تبادل المراسالت األخیرة هذه مع السلطات الكندیة یؤكد أن باستطاعة 
  ها الخاصة.تحصل علیها نتیجة تأجیر قاعات االجتماعات عندما ال نستخدمها لحاجات

إلى  یكاوااللتجنب حاالت اللبس القائمة في الوقت الحاضر، من المستحسن أن تتوصل  :١٩التوصیة رقم 
شریطة البقاء في حدود أنشطتها العادیة كمنظمة دولیة غیر  – یكاوتعدیل االتفاق بحیث ینص صراحة على أنه یجوز لال

  إیرادات من تأجیر القاعات عندما ال تستخدمها لحاجاتها الخاصة.أن تستخدم المبنى بحریة، بما یشمل تحصیل  -ربحیة 

  التوقعات المالیة ٦-٦
 ٢٠١٣-٢٠١١، فإن تمویل المنظمة للفترة الثالثیة ٢٠١٠كما أكد تقریر مراجع الحسابات الخارجي للسنة المالیة   - ٢٥٠

یر موارد جدیدة. ووفقًا لمیزانیة الفترة ) على توفARGFیعتمد جزئیًا على قدرة الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (
دوالر كندي  ٤ ٣٧٠ ٠٠٠، من المفروض أن تبلغ مساهمات الصندوق في المیزانیة العادیة ٢٠١٣-٢٠١١الثالثیة 
، أي ما ٢٠١٣دوالر كندي في عام  ٥ ٠٨٢ ٠٠٠، و٢٠١٢دوالر كندي في عام  ٤ ٦٨٨  ٠٠٠، و٢٠١١في عام 
بالنسبة إلى الفترة الثالثیة السابقة. ومن ثم  ٪١٤.٥هو ما یمثل زیادة قدرها دوالر كندي، و  ١٤ ١٤٠ ٠٠٠مجموعه 

  في المائة من مجموع المیزانیة.  ٥.٢ینبغي أن تزداد مساهمة الصندوق في المیزانیة ازدیادًا طفیفًا لتمثل 

  (بآالف الدوالرات الكندیة)٢٠١٣- ٢٠١١للفترة الثالثیة ) ARGF( : خطة عمل الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات٣٣الجدول 
   الدخل  النفقات  اإلیرادات   
  ١٢ ٨٧٧  ١٥ ٤٩٤  ٢٨ ٣٧٢  خدمات االستنساخ والمبیعات والتوزیع الخارجي 

  ١٦٦  ٧ ٧٩٠  ٧ ٩٥٦  خدمات ومرافق المؤتمرات
  ٢٠١  ١ ٦٣٩  ١ ٨٤٠  متجر السوق الحرة
  ٤ ١٢٣  ٢ ٤٤١  ٦ ٥٦٤  المنتجات الخطرة

  ٢٥٦   ٢ ٣٩٨  ٢ ٦٥٤  الدوریات
  ١ ٤١٨  ٨٠٧  ٢ ٢٢٥  األحداث

  ١ ٢٦٨  ٩٢٨  ٢ ١٩٦  االتفاقات الخاصة باإلحصاءات والترخیص
  ٤ ٩١٩-  ٤ ٩١٩  -  )ARGFإدارة الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (

  ١٥ ٣٩٠  ٣٦ ٤١٦  ٥١ ٨٠٦  المجموع
  )٢٠١٣-٢٠١٠للفترة الثالثیة  یكاواال(المصدر: میزانیة 

 ٢٠٠٩و ٢٠٠٨) في األعوام ARGFلتي حققها الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (ترد في الجدول أدناه النتائج ا  - ٢٥١
. وٕاذا استُثنیت اإلیرادات التي تتلقاها میزانیة البرنامج العادي من إصدار الفواتیر الداخلیة، یالَحظ أن ٢٠١٠و

سهام في میزانیة البرنامج العادي ٪ خالل الفترة الثالثیة السابقة، فإن النفقات قبل اإل٢.٥اإلیرادات قد انخفضت بنسبة 
. ویرجع السبب الرئیسي في ذلك إلى ارتفاع تكالیف ترجمة الدوریات وازدیاد ٪٤.٢قد ازدادت من ناحیة أخرى بنسبة 

  تكالیف الموظفین نتیجة لزیادة المرتبات وتكالیف الموظفین اإلضافیة للعاملین في أنشطة المشروعات الجدیدة.
  (بآالف الدوالرات الكندیة) ٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة الثالثیة ) ARGF(ٕایرادات الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات : نفقات و ٣٤الجدول 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 
 الفرق النفقات اإلیرادات الفرق النفقات اإلیرادات الفرق النفقات اإلیرادات 

    ٣ ٧٨٠ ١ ٨٣٠ ٥ ٦١٠ ٤ ٨٠٧ ١ ٥٩٣ ٦ ٣٩٩ المنشورات
    ١٥٧ ٣ ٣١٩ ٣ ٤٧٦ ١٦٢ ٣ ٣٧٢ ٣ ٥٣٣ الطباعة والتوزیع

 ٤ ٤٥٣ ٤ ٣١٢ ٨ ٧٦٥ ٣ ٩٣٧ ٥ ١٤٩ ٩ ٠٨٦ ٤ ٩٦٩ ٤ ٩٦٤ ٩ ٩٣٣ المنشورات
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 ١٠٣- ٩٤٣ ٨٤٠ ١ ٦٧٧ ٦٧٨ ٨٩ ٥٦١ ٦٥١ الدوریات
 ١٦٧ ٢٥٠ ٤١٧ ٥٦- ٤٣٩ ٣٨٣ ٥٠- ٤٩٥ ٤٤٥ مواقع اإلنترنت

 ٦٨٤ ٥٥٥ ١ ٢٣٨ ٦٣٣ ٤٥٨ ١ ٠٩١ ٥٣٣ ٣١٨ ٨٥١ األحداث
 ٦٥ ١٤ ٧٨ ٥٦ ١٠ ٦٦ ٢٩ ٩ ٣٨ التدریب
 ٢٣٨ ١٧٥ ٤١٣ ٢٩١ ١١١ ٤٠٢ ٣٦٥ ١٠٩ ٤٧٤ الترخیص

 ٣٦٣ ٢ ٤٤٦ ٢ ٨٠٩ ٥٤٤ ٢ ٣٢٤ ٢ ٨٦٩ ٥١٦ ٢ ٠٩٨ ٢ ٦١٤ المؤتمرات واإلیجارات
 ٥ ٣٤ ٤٠ ٤١- ٥٦ ١٥ ٨ ٦ ١٤ األنشطة األخرى

 ٨٦ ٥٣٢ ٦١٨ ٤٤ ٥٣٩ ٥٨٣ ١٨٥ ٤٢٠ ٦٠٤ متجر السوق الحرة
 ٥ ٩٢٦- ٦ ١٣٨ ٢١٢ ٥ ٣١٦- ٥ ٤٧٤- ١٥٨ ٤ ٣٩١- ٤ ٩٣٧ ٥٤٦ إدارة الصندوق

 ٣٠ ١٥ ٣٩٩ ١٥ ٤٣٠ ٩٣ ١٥ ٢٣٨ ١٥ ٣٣٢ ٢ ٢٥٢ ١٣ ٩١٧ ١٦ ١٦٩ المجموع

  .٢٠١٠مالحظة: تم دمج المنشورات مع الطباعة والتوزیع في عام 
  المعادة معالجتها) یكاواال(المصدر: بیانات 

دوالر كندي وأن  ٤ ٦٨٣ ٠٠٠أن اإلیرادات بلغت قیمتها  ٢٠١١الیة وتبّین بالتأكید في الربع األول من السنة الم  - ٢٥٢
دوالر كندي، وهو ما یمثل نتیجة جیدة فیما یتعلق باألهداف التي وضعت لعام  ٣ ١٩٣ ٠٠٠النفقات كانت بقیمة 

دة . وقد أكد المدراء أنفسهم على أنه ینبغي تفسیر ذلك بحذر، ألنه تم الحصول على بعض اإلیرادات المحد٢٠١١
  عن المواد الخطرة) في حین لم یتم صرف النفقات بالكامل.  ٦٢اتحاد النقل الجوي الدوليللسنة الحالیة (مستحقات 

  : أعباء اإلنفاق على الموظفین (بالدوالر الكندي)٣٥الجدول 
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

  ٥ ٤٧٢ ٤٨٥  ٥ ٣٨٣ ٣٢٤  ٥ ٠٩٧ ٤٨١  تكالیف الموظفین 
  ١٠٧.٤  ١٠٥.٦  ١٠٠  التغییر
  )١(اإلنفاقعبء 

  (بالنسبة المئویة)
٥٣,٧  ٥٥,٥  ٥٧,٨  

  النفقات باستثناء المساهمات في المیزانیة العادیة، والمساهمات التي یطلبها األمین العام والتسویات المرتبطة  بسعر الصرف الرسمي.) ١(
  )١٢١٠و ١٢٠١(المصدر: الحسابان 

) منذ إنشائه بالطبیعة الثابتة لنفقاته، ARGFیرادات (یتمیز تطور الصندوق الفرعي إلدرار اإل :٢٠المالحظة رقم 
  وال سیما اإلنفاق على الموظفین، وذلك خالفًا لما كان مخططًا له في البدایة.

أن تبلغ الهدف األصلي المتمثل في تحقیق بنیة  یكاواالإذا ثبت أنه ال یمكن لمنظمة مثل  :٢٠التوصیة رقم 
عدد الموظفین، فینبغي االستعانة بشكل تدریجي على المدى المتوسط/البعید بمصادر  التكالیف التنافسیة، ال سیما من حیث

  خارجیة لتنفیذ األنشطة المعنیة.
  

   

                                                           
٦٢ International Air Transport Association  
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  مكتب لیما اإلقلیمي  -٧

لقد تم اعتماد المكتب اإلقلیمي ألمریكا الجنوبیة في لیما لثالثة عشر بلدًا (األرجنتین وبولیفیا والبرازیل وشیلي   - ٢٥٣
واإلكوادور وغویانا وبنما وباراغواي وبیرو وسورینام وأوروغواي وفنزویال) والثنتین من األراضي (غویانا وكولومبیا 

  الفرنسیة وجزر فولكالند/مالفیناس).
نقل مكتب لیما، الذي كان یقع سابقًا في مبنى مطار تشافیز الدولي، إلى المكاتب التي  ٢٠٠٧وجرى في أوائل عام   - ٢٥٤

  حي أقرب إلى وسط مدینة سان إیسیدرو. یشغلها حالیًا في
. ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٠إلى  ٩وأجرى مراجع الحسابات الخارجي تدقیقًا سابقًا للمكتب اإلقلیمي في الفترة الممتدة من   - ٢٥٥

وبّین التدقیق جملة من األمور، منها أن المكتب المعني بمراجعة الحسابات الداخلیة لم یسبق له أن أجرى عملیة 
لمكتب لیما، وهذا ما یتناقض مع التوصیة التي جاءت من مكتب المراجع العام الكندي في آذار/مارس تدقیق 
  . ولم یطرأ أي تغییر على هذا الوضع. ٢٠٠٢

، وركز بشكل رئیسي على ٢٠١١حزیران/یونیو  ٢٤إلى  ١٣وقد أجري التدقیق الحالي في لیما في الفترة الممتدة من   - ٢٥٥
المكتب اإلقلیمي بمختلف هیئات التشاور اإلقلیمیة وعلى مشاركة المكتب في أنشطة التعاون العالقات التي تربط 

  الفني التي تقام في أمریكا الجنوبیة. 
) (وتسمیتها المختصرة CLAC، تم إنشاء لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني (١٩٧٣في عام  یكاواالوبمبادرة من   - ٢٥٧

تجمع هیئات الطیران المدني من دول أمریكا الوسطى وٕاقلیم الكاریبي وأمریكا  التي )LACACباإلنجلیزیة هي 
  الجنوبیة.

المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ للكاریبي وأمریكا  یكاواال، وأسوة بمناطق أخرى، أنشأ مجلس ١٩٩١وفي عام   - ٢٥٨
)، وتهم البلدان المعتمدة لدى SAMبیة () وأمریكا الجنو CAR)، التي تغطي بلدان الكاریبي (CREPECASالجنوبیة (

  مكتبتي لیما والمكسیك.
وأخیرًا، وفیما یتعلق بهیئات التشاور اإلقلیمیة للطیران المدني، یمثل مكتب لیما خصوصیة فریدة إذ إنه یشارك على   - ٢٥٩

  الخاصة به.نحو وثیق ومنذ سنوات في ثالثة مشاریع للتعاون الفني اإلقلیمي، لكل منها هیئته التشاوریة 

  )LACAC( لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني  ١-٧

 ١٤) في LACACأشار التقریر السابق إلى أنه جرى تعدیل النظام األساسي للجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني (  - ٢٦٠
الناحیة  ، وأصبح بذلك المجلس التنفیذي للجنة، الذي كان دوره یقتصر في البدایة على٢٠٠٧شباط/فبرایر 

، فضًال عن أن ٦٣االستشاریة، یتولى المسؤولیات التنفیذیة (مع أمین عام لم تعد مهامه متعلقة بالمكتب اإلقلیمي
المكتب اإلقلیمي هذا لم یعد له صفة مراقب). وكان الهدف من ذلك یتمثل في تمكین لجنة أمریكا الالتینیة للطیران 

میة من خالل االعتماد على مختلف الدول في اإلقلیم، وكان ذلك ینطوي، ) من إدارة المشاریع اإلقلیLACACالمدني (
  في اإلقلیم. یكاواالوفقًا للتقریر السابق، على خطر تهمیش 

   

                                                           
  ).LACAC( استقال شاغل وظیفة النقل الجوي من منصبه في المكتب اإلقلیمي لیصبح األمین العام للجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني  ٦٣
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) الیوم خمسة موظفین بدوام كامل، وتنفذ اللجنة أنشطة LACACویعمل لدى لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني (  - ٢٦١
لمدني: النقل، والسیاسة الجویة، وٕادارة المطارات، واألمن/السالمة، ومعالجة الوثائق، في جمیع مجاالت الطیران ا

والبیئة والتدریب. كما أنها تبذل جهودًا إلقامة تعاون دولي خاص بها (مع دولة اإلمارات العربیة المتحدة على وجه 
ازیل واألرجنتین على وجه الخصوص). وللتمكن من تنفیذ  أنشطتها، تتلقى مساهمات من بعض الدول (البر 

الخصوص) الستكمال میزانیتها الخاصة. وباإلضافة إلى ذلك، فهي تحظى بدعم من مشروع إقلیمي محدد وهو 
))، الذي ال یؤدي فیه LACAC(المساعدة المقدمة إلى لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني ( RLA 06/801المشروع 

تقتصر على التسدید الشهري للنفقات المتفق علیها بین لجنة أمریكا الالتینیة  مكتب لیما اإلقلیمي سوى مهمة إداریة
  ).TCB) وٕادارة التعاون الفني (LACACللطیران المدني (

) استقاللیة كبیرة، منذ عام LACACووفقًا لبعض وجهات النظر، اكتسبت لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني (  - ٢٦٢
)، وهذا ما SAM) وأمریكا الجنوبیة (CARتبیین اللذین یعمالن في إقلیم الكاریبي (وعن المك یكاواال، عن ٢٠٠٧

مصغرة" مستقلة عن المنظمة األم ومن شأنها أن تنافس منظمتي  ایكاوجعلها تشكل الیوم منظمة شبیهة بمنظمة "
. وبما أن نشاطها ال اویكاإلقلیم. أما بالنسبة لبعض وجهات النظر األخرى، فهي لیست سوى هیئة فرعیة تابعة لال

، فال یمكن أن یجري تقییم هذا األمر في عملیة التدقیق یكاویندرج في مجال عمل مراجع الحسابات الخارجي لال
  الحالیة.

  )GREPECASالمجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ للكاریبي وأمریكا الجنوبیة (  ٢-٧
دولة  ٤٠)، التي تضم حوالي GREPECASلكاریبي وأمریكا الجنوبیة (أصبحت المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ ل  - ٢٦٣

مشاركة، في نظر أعداد متزایدة من األعضاء فیها منظمة بیروقراطیة ومكلفة. وأسفر االجتماع العام الذي عقد في 
سالة هو عن توجیه رسالة إلى الدول األعضاء، تم قبولها في نهایة المطاف. وكان الغرض من الر  ٢٠١١آذار/مارس 

تطبیق أسلوب جدید في العمل. وتعتبر المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ للكاریبي وأمریكا الجنوبیة 
)GREPECAS حالیًا في مرحلة انتقالیة، إذ تمثل "سریر االختبار" لهذه المنهجیة الجدیدة التي سوف تنظر فیها قریبًا (

جدیدة على تحدید "برامج" یضم كل منها "مشاریع" مختلفة یمكنها أن لجنة المالحة الجویة. وتعتمد هذه المنهجیة ال
  تحصل، وفقًا للغرض المنشود منها، على تمویل من مشاریع التعاون التقني اإلقلیمیة الثالثة المذكورة أعاله.

ت الذي تجري فیه وقد أدى انعقاد اجتماعین اثنین إلى تحدید ثمانیة برامج، كما یجري إعداد برنامج تاسع في الوق  - ٢٦٤
عملیة التدقیق. وهناك منسق لكل برنامج وهو موظف فني تابع للمكتب اإلقلیمي (ویقوم هذا الموظف التابع لقسم 

) التابع SAR) بتنسیق برنامجین؛ أما المسؤوالن عن مشروع البحث واإلنقاذ (CNSاالتصاالت والمالحة واالستطالع (
موظف منهما بتنسیق برنامجین، ویقوم موظف قسم المطارات والطرق الجویة  فیقوم كل (ATM)إلدارة الحركة الجویة 

  ) بتنسیق برنامج واحد كلٌّ منهما. MET) وموظف قسم األرصاد الجویة (AGAوالمساعدات األرضیة (
یة وفي إطار البرامج، یوجد في كل مشروع منسق تعّینه دولة متطوعة، وهذا ما یشكل ركیزة من الركائز الرئیس  - ٢٦٥

لإلصالح. ویحّل هذا الشكل التنظیمي مكان صیغة المجموعات الفرعیة التابعة للمجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ 
). أما الفكرة الكامنة وراء هذه المنهجیة الجدیدة فهي االستعاضة عن النهج GREPECASللكاریبي وأمریكا الجنوبیة (

للمجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ للكاریبي وأمریكا الجنوبیة  "السلبي" نسبیًا للمجموعات الفرعیة التابعة
)GREPECAS بنظام یتیح للدول المزید من المشاركة. وقد تم حل مجموعة واحدة من المجموعات الفرعیة األربع (

د كل منها )). أما المجموعات الفرعیة الثالث المتبقیة فستعقCNSالسابقة (قسم االتصاالت والمالحة واالستطالع (
دوالر أمریكي  ٢٠٠٠: اجتماعان في مكسیكو والثالث في لیما (بتكلفة تقدیریة قدرها ٢٠١١اجتماعًا نهائیًا في عام 

لكل اجتماع). وخلص النقاش مع األمین العام إلى االتفاق على مبدأ عدم حل هذه المجموعات الفرعیة، على الرغم 
) في GREPECASة للتخطیط والتنفیذ للكاریبي وأمریكا الجنوبیة (من القرار الذي اتخذته المجموعة اإلقلیمی

  بحل مجموعاتها الفرعیة. ٢٠١١آذار/مارس 
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  هیئات التشاور المعنیة بمشاریع التعاون الفني اإلقلیمي التي یشارك فیها مكتب لیما اإلقلیمي  ٣-٧
) وله RLA 99-901اقبة السالمة الجویة (المشروع ، ُیعنى بالنظام اإلقلیمي لمر ١٩٩٩ثمة مشروع أول، قائم منذ عام   - ٢٦٦

، یتولى تنفیذ وٕادارة الشبكة الرقمیة لبلدان ٢٠٠٣مجلس عام یجتمع مرتین في السنة. وثمة مشروع ثان، قائم  منذ عام 
)، وله لجنة تنسیق تجتمع مرة في السنة. وأخیرًا هناك مشروع RLA 03-901) (المشروع REDDIGأمریكا الجنوبیة (

) وأنشطة قسم االتصاالت والمالحة ATM) تشمل مهامه أنشطة إدارة الحركة الجویة (RLA 06-901لث (المشروع ثا
) AIRMET)؛ وتم مؤخرًا توسیع نطاق اختصاصاته لتشمل معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة (CNSواالستطالع (

یضم هذا المشروع لجنة تنسیق وفریق تنفیذ )، و AGAوأنشطة قسم المطارات والطرق الجویة والمساعدات األرضیة (
  ) یجتمعان أیضًا سنویًا.SAM-IGمعني بأمریكا الجنوبیة (

توافق الدول األعضاء سنویًا على المیزانیات المقترحة للمشاریع اإلقلیمیة الثالثة هذه، ضمن هیئاتها االستشاریة.   - ٢٦٧
المكتب اإلقلیمي للدول، یجري إعداد هذه المشاریع بما وعلى أساس المعلومات التي یجمعها الموظفون الفنیون من 

في تنفیذها ألهدافها العامة. وتعتبر األنشطة التي تقوم بتنفیذها المشاریع اإلقلیمیة جزءًا  یكاواالیتماشى مع ما تتبعه 
دراسیة فیجري عقدها من خطة العمل السنویة للمكتب والتي تشكل جزءًا هامًا منها. أما الندوات والمؤتمرات والدورات ال

في لیما، إال إذا كانت إحدى الدول في اإلقلیم مستعدة للمشاركة بقسم كبیر من عملیة إعداد حلقة العمل وٕادارتها، وٕاذا 
كان ینطوي ذلك على میزة اقتصادیة: وفي هذه الحالة، یعقد االجتماع في دولة أخرى، ویأخذ المكتب اإلقلیمي على 

  اص الذین یوفدهم للمشاركة في االجتماع. عاتقه نفقات السفر لألشخ
ویتسم هذا النظام بمیزتین: تتمثل األولى في زیادة إشراك الدول اإلقلیمیة األعضاء في الجهود المبذولة لتنفیذ المعاییر   - ٢٦٨

یما ؛ أما المیزة الثانیة فتتمثل في منح مكتب لیكاواالواألخذ بالتوصیات الخاصة بسالمة الطیران والصادرة عن 
اإلقلیمي قوة دافعة نحو االرتقاء، إذ إن إشراك دول اإلقلیم في إعداد برنامج عمله السنوي على نطاق واسع، یتاح 
للمكتب الحصول على قدر أكبر من الموارد، بما یشمل میزانیة المكتب اإلقلیمي نفسه ومیزانیات البرامج اإلقلیمیة 

  الثالثة المعنیة. 

أخذنا بعین االعتبار المتغیرات الثالثة معًا، أال وهي: تحّول لجنة أمریكا الالتینیة إذا ما  :٢١المالحظة رقم 
إقلیمیة مصغرة"؛ وتنفیذ منهجیة جدیدة في قلب المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط  ایكاوإلى " ٦٤)LACACللطیران المدني (

إلقلیم بشكل أكثر فاعلیة، وٕاقامة إدارة تقضي بإشراك ممثلي دول ا ٦٥)GREPECASوالتنفیذ للكاریبي وأمریكا الجنوبیة (
في مجال سالمة للطیران،  یكاواالوبعض الدول اإلقلیمیة المعنیة بمشاریع التعاون الفني لتوسیع أنشطة  یكاواالمشتركة بین 

لثالثة نجد أن الدول في اإلقلیم قد بلغت درجة متقدمة من االستقالل في مجال سالمة الطیران. أما الفرق بین التطورات ا
المذكورة أعاله فهو أن التطور األول یعكس احتمال التنافس إلى حد ما مع المكتب اإلقلیمي، في حین أن التطورین اآلخرین 

 یشكالن تكملة للجهود التي یبذلها المكتب اإلقلیمي.

) من LACACني (ال بد للتباین بین التطور الذي طرأ على لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المد :٢١التوصیة رقم 
)، فضًال GREPECASجهة، والمتغیرات التي طرأت على المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ للكاریبي وأمریكا الجنوبیة (

عن البرامج الثالثة للتعاون الفني اإلقلیمي من جهة أخرى، أن یشجع مكتب لیما على االستمرار في نقل المسؤولیة إلى 
  .یكاوااللیم عند تنفیذ أهداف الحكومات الوطنیة في اإلق

  

   

                                                           
٦٤ Latin American Civil Aviation Commission (LACAC)  
٦٥ Grupo Regional de Planificación y Ejeanción CAR/SAM 
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  مشاریع التعاون الفني في أمریكا الجنوبیة  -٨
، جرى تدقیق عدد قلیل من المشاریع المحلیة للتعاون الفني ٢٠١١حزیران/یونیو  ٢٤إلى  ١٣في الفترة الممتدة من   - ٢٦٩

تدقیق یقتصر على تقییم اآلثار في لیما، بالتزامن مع تدقیق المكتب اإلقلیمي. وكان الغرض الرئیسي من هذا ال
كانون الثاني/ینایر  ٢٩المترتبة على القرار الذي اتخذه األمین العام والذي تم إعالنه في مذكرة داخلیة مؤرخة في 

، تهدف إلى دمج أفضل مشاریع التعاون الفني في نشاط المكاتب اإلقلیمیة، مع اعتبار مكتب لیما (وكذلك ٢٠١٠
ائدًا في تنفیذ هذا اإلصالح. ولذلك، قام مراجع الحسابات الخارجي، أثناء تفتیش المكتب مكتب بانكوك) مكتبًا ر 

اإلقلیمي، بدراسة مشاركة المكتب في مختلف المشاریع اإلقلیمیة والثنائیة. وشمل ذلك تقییم التقدم المحرز في مشاریع 
المذكورة أعاله والتي یدیرها مكتب أمریكا الجنوبیة التعاون الفني الجاریة مع بیرو، وهي: مشاریع التعاون الفني الثالثة 

)SAMومشروعان من المشاریع الثنائیة التي یجري تنفیذها في الوقت الراهن (المشروعان ،( PER 08-802.(  

  )SAMالبرامج الثالثة للتعاون اإلقلیمي الفني بإدارة مكتب أمریكا الجنوبیة (  ١-٨
ه أنها مدرجة كعناصر أساسیة في "خطة العمل" الخاصة بالمكتب اإلقلیمي هي المشاریع الثالثة التي ُذكر أعال  - ٢٧٠

  التالیة:
، وهو خطة تهدف إلى وضع نظام للتعاون من أجل مراقبة سالمة الطیران؛ وكانت قد RLA 99/901المشروع  −

طیران المدني ولجنة أمریكا الجنوبیة لل یكاواال، بعد التوصل إلى اتفاق بین ٢٠٠١وضعت هذه الخطة في عام 
)LACAC وهي ال تشمل األعضاء اإلقلیمیین التالیین: المكسیك، والجمهوریة الدومینیكیة (إقلیم أمریكا الشمالیة ،(

  ))؛SAM))، وكولومبیا، وبنما (إقلیم أمریكا الجنوبیة (NACCوأمریكا الوسطى والكاریبي (
)، REDDIGرقمیة لبلدان أمریكا الجنوبیة (الشبكة ال ٢٠٠٣، وتدیره منذ تموز/یولیو RLA 03/901المشروع  −

  ) باستثناء بنما؛SAMویشمل جمیع الدول في إقلیم أمریكا الجنوبیة (
)، وقد جرى إطالقه ATM، وهو یهدف إلى تنفیذ نظام إقلیمي إلدارة الحركة الجویة (RLA 06/901/Bالمشروع  −

)، على الرغم SAMلیم أمریكا الجنوبیة (ولمدة خمس سنوات، ویشمل جمیع الدول في إق ٢٠٠٧في تموز/یولیو 
من أنه ال یضم في الواقع سوى تسع دول، وهي: األرجنتین، وبولیفیا، والبرازیل، وتشیلي، وبنما، وباراغواي، 

  .٦٦وبیرو، وأوروغواي، وفنزویال
  التدقیق):خالل عملیة  ٢٠١١للمشاریع الثالثة هي كما یلي (لم تكن األرقام متاحة لعام  ٢٠١٠میزانیات   - ٢٧١

  فیما یخص المشاریع اإلقلیمیة الثالثة بإدارة مكتب إقلیم أمریكا الجنوبیة ٢٠١٠: نفقات عام ٣٦الجدول 
  (بالدوالر األمریكي) 

  المجموع  RLA/06/901المشروع   RLA/03/901المشروع   RLA/99/901المشروع   
  ٧٩١ ٩٨٧  ٥ ٣٨١  ٧٨٤ ٥٥١  ٢ ٠٥٥  المرافق والبنیة التحتیة

  ٨٤ ٤١٦  ٢٢ ٥١٧  ١٤ ٠٦٦  ٤٧ ٨٣٣  المرتبات
  ٢٩١ ٧٠٣  ١٩ ٢١٩  ٢٠١ ٠٣٠  ٧١ ٤٥٤  الخبراء
  ١٧ ٠٤٩  ٤ ٢٧٤  ٧ ٧٨٩  ٤ ٩٨٦  الدعم
  ١٧٠ ٨٤٩  ٦٨ ٧٢٩  ١٤ ١١٠  ٨٨ ٠١٠  السفر

  ٣١٦ ٤٢٢  ٢٨٦ ٣٢٨  ٢٩ ٤٩٦  ٥٩٨  الزماالت
  ٣٠ ٩٩١  ٢٢ ١٦٣  ٦ ٦٩٥  ٢ ١٣٣  االجتماعات

                                                           
  كلة بالنسبة للمجموعة (سواء من الناحیة المالیة أو من حیث التنفیذ).إن إخالل إكوادور وكولومبیا في التزامهما بالمشروع یشكل مش ٦٦
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  ٩٨ ٥١٢  ٤٢ ٩٤٨  ٣٣ ٣٥٧  ٢٢ ٢٠٧  النفقات اإلداریة
  ١ ٨٠١ ٩٢٩  ٤٧١ ٥٥٩  ١ ٠٩١ ٠٩٤  ٢٣٩ ٢٧٦  المجموع

  )Agresso (المصدر: نظام

  مع أهداف البرامج اإلقلیمیة الثالثة. ففي واقع األمر، ٢٠١٠یتفق هیكل اإلنفاق لعام   - ٢٧٢
(النظام اإلقلیمي لمراقبة سالمة الطیران)، بشكل أساسي نفقات الخبراء والسفر.  RLA 99-901یشمل المشروع  −

، ٪٣١) إلى (AOSC)النفقات اإلداریة (الرواتب والدعم وصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة  وتصل
)، وتجدر اإلشارة إلى أن الفریق ذاته هو المسؤول عن مراقبة ٪٢٠ویرجع ذلك باألساس إلى جدول الرواتب (

لى تصریحات الموظفین بسبب عدم المشاریع الثالثة هذه. وتخضع تعویضاتهم إلى صیغة التوزیع التي تستند إ
  وجود "جدول للدوام"؛

(تنفیذ وٕادارة شبكة اتصاالت إقلیمیة)، ویشمل في المقام األول نفقات المعدات. وتشكل  RLA 03-901المشروع  −
  ؛ ٪٥النفقات اإلداریة فیه نسبة 

ًا لیشمل طلب إدخال (مساعدة إدارة الحركة الجویة)، الذي جرى توسیعه مؤخر  RLA 06-901وأخیرًا المشروع  −
التحسینات على عملیة توفیر البنیة التحتیة والمرافق وخدمات المالحة الجویة وعملیة واإلعداد التطوري للمفهوم 
التنفیذي الخاص بإدارة الحركة الجویة، كما یشمل المشروع في األساس الجهود المبذولة لتدریب المتخصصین 

  ٪؛١٥فیه نسبة من دول اإلقلیم. وتبلغ نفقات اإلدارة 
في الغالب على خبراء وطنیین  RLA 06-901و  RLA 99-901وباالتفاق مع الدول المشاركة، یعتمد المشروعان    - ٢٧٣

) فقط، إذ تقوم بلدانهم األصلیة بدفع تعویضاتهم. وفي ظروف DSAتشمل مشاریعهم تكالیف بدل اإلقامة الیومي (
) وتكالیف السفر DSA، بدل اإلقامة الیومي (RLA 06-901شروع مماثلة، تشمل مشاریع مماثلة، وال سیما الم

للموظفین الفنیین القادمین من المكتب اإلقلیمي، وهذا ما یشكل دعمًا كبیرًا لهذه المشاریع، فیما یتعلق بمیزانیة المكتب 
  اإلقلیمي نفسه. 

  ٢٠١٠ینایر/كانون الثاني  ٢٩تطبیق مذكرة   ٢-٨
الصادرة عن األمین العام والمستكملة بمذكرة غیر مؤرخة، یجري تحدید  ٢٠١٠ني/ینایر كانون الثا ٢٩في مذكرة   - ٢٧٤

قواعد جدیدة بشأن إشراك المكاتب اإلقلیمیة في الجهود المبذولة في مجال التعاون الفني اإلقلیمي والثنائي. وقد جرى 
ان أحد أهداف التدقیق الحالي هو التحقق اعتبار مكتبي لیما وبانكوك مكتبین نموذجیین تجریبیین لتنفیذ اإلصالح. وك

میدانیًا من تنفیذ هذه المذكرة التي كان هدفها العام یتمثل في تعزیز دور المكاتب اإلقلیمیة، فیما یتعلق بإدارة التعاون 
ني )، وال سیما من خالل مدیریها والموظفین المعنیین بالتعاون الفني، وذلك في إطار أنشطة التعاون الفTCBالفني (

  التي تقوم بها الدول في مناطقها المختلفة. 
والغرض من هذه الضمیمة هو تقدیم عرض تفصیلي لجمیع مهام الموظفین المعنیین بالتعاون التقني في المكاتب   - ٢٧٥

  اإلقلیمیة.
  لمشاریع الثنائیة:وعلى هذا األساس، ولتقییم مدى فعالیة هذه المذكرة،  ال بد من التمییز بین المشاریع اإلقلیمیة وا  - ٢٧٦
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  مشاریع التعاون الفني اإلقلیمیة  ١- ٢-٨
إن النظر في مشاریع التعاون الفني اإلقلیمیة في الكاریبي وأمریكا الجنوبیة یكشف عن ثمانیة مشاریع إقلیمیة نشطة   - ٢٧٧

 یمكن تقسیمها إلى فئتین:
  ) وقد جرى تحلیلها أعاله؛SAMوبیة (ثالثة مشاریع مدمجة تمامًا في خطة عمل مكتب إقلیم أمریكا الجن  - ٢٧٨
  وخمسة مشاریع إقلیمیة إضافیة، وهي:  - ٢٧٩

) وٕاقلیم أمریكا الجنوبیة CARلتدریب العاملین في مجال الطیران في إقلیم الكاریبي ( RLA 97/903المشروع  −
)SAM) وتقوم إدارة التعاون الفني .(TCB ؛بإدارة هذا البرنامج مباشرة من مونتلایر یكاواال) في  

، الرامي إلى تحسین إشارات المالحة عبر السواتل. ویقوم أیضًا بإدارة هذا البرنامج مباشرة RLA 03/902المشروع  −
  )؛TCBمن مونتلایر إدارة التعاون الفني (

)، والذي LACACالرامي إلى تقدیم المساعدة إلى لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني ( RLA 06/801المشروع  −
  )؛TCBیضًا مباشرة من مونتلایر إدارة التعاون الفني (تدیره أ

). CAPSCA، الرامي إلى منع انتشار األمراض الساریة من خالل السفر الجوي (RLA 08/901المشروع  −
  والمكتب اإلقلیمي في المكسیك هو المسؤول عن هذا المشروع. 

) والشبكة COCESNAألمریكا الوسطى (، الرامي إلى الربط بین نظام المالحة الجویة RLA 09/901المشروع  −
)، والذي تقوم مونتلایر بإدارته، ولكن یجري حالیًا نقله إلى المكسیك في REDDIGالرقمیة لبلدان أمریكا الجنوبیة (

  الوقت الذي تجري فیه عملیة التدقیق الحالیة.

  مشاریع التعاون الفني الثنائیة  ٢- ٢-٨
غي التمییز بین حالتین: المشاریع مع بیرو، والمشاریع الثنائیة مع الدول األخرى في فیما یتعلق بالتعاون الثنائي، ینب  - ٢٨٠

  ).SAMإقلیم أمریكا الجنوبیة (
) مباشرة، ولم یكن TCBومن الواضح أن المشاریع مع بیرو كانت خالل فترة التدقیق  في عهدة إدارة التعاون الفني (  - ٢٨١

  یضطلع المكتب اإلقلیمي إال بدور هامشي.
، الذي یجري PER 08-802وبالنسبة للمشروع الوحید الذي كان في طور التنفیذ فعًال خالل التدقیق (المشروع  −

تحلیله أدناه)، كان تدخل المكتب اإلقلیمي مقتصرًا على وظیفتي إقرار نفقات المشروع المحلیة وتسدیدها، وذلك 
  )، وٕادارة الشؤون المالیة).TCBفني (بعد الحصول على إذن بذلك من المقر (أي من إدارة التعاون ال

)، ثمة مشاریع ثنائیة مع بیرو یجري التفاوض بشأنها أو وضع PER 08-802وفضًال عن المشروع الحالي ( −
  اللمسات األخیرة لها، وهي:

، الذي ینطوي على تقدیم المساعدة إلدارة الموارد البشریة في المدیریة العامة للطیران PER 10-802المشروع  •
)  والذي تم إقرار إطاره الشكلي، إال أن مضمونه ال یزال قید التفاوض (ما یقارب ملیوني DGACدني (الم

  دوالر أمریكي)؛
، الرامي إلى إضاءة ثمانیة مطارات في بیرو، وقد تم توفیر جزء من الموارد الالزمة PER 10-803المشروع  •

  مالیین دوالر أمریكي)؛ ٥لتمویله (حوالي 
والذي ورد ذكره أعاله، ویتمثل هذا الخیار في توفیر  Indraإطار العرض الذي قدمته شركة خیار مقترح في  •

درجة)/: وٕاذا تم  ٣٦٠أداة لمحاكاة ثالثیة األبعاد لبرج/رادار قادر على الدوران حول نفسه دورة كاملة (
  دوالر أمریكي؛بكلفة تقارب ملیوني  PER 08-802اعتماد هذا الخیار، فسوف یجري إدراجه في المشروع 

مشروع اقتناء نظام رادار أساسي جدید (في حالة اتخاذ المؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران التجاري  •
)CORPAC قرارًا تبدیل رادارها القدیم من صنع طومسون برادار أحدث)، وهو أمر یعتمد على المناخ (

  السیاسي في بیرو في أعقاب االنتخابات الرئاسیة األخیرة. 
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وبالنسبة لجمیع المشاریع المتعلقة بالفئة الثانیة هذه، ال یضطلع المكتب اإلقلیمي بأي دور، إذ إن إدارة التعاون الفني   - ٢٨٢
(TCB)  هي التي تتولى مسؤولیة القیام باإلجراءات الضروریة، إما بشكل مباشر، أو عن طریق المنسق الدولي

مع وزارة النقل. ویبدو أن االستثناء الوحید یقوم على تطویر ، الذي هو على اتصال مستمر PER 08-802للمشروع 
العمل االستشرافي بهدف تقدیم الخدمات االستشاریة إلدارة الموارد البشریة في المؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران 

ا نتیجة )، التي تخلت عن إدارة المطارات التي جرت خصخصتها مؤخرًا في بیرو، وتوّجب علیهCORPACالتجاري (
لذلك حل المشكلة بإعادة توزیع الموظفین وتخفیض عددهم. وقد أدى هذا التوّجه إلى بذل جهود مشتركة بین المدیر 

  الجدید إلدارة التعاون الفني والمدیر اإلقلیمي.
قلیمي إلى ثالثة أما فیما یتعلق بتطویر مشاریع التعاون الفني في دول أخرى من أمریكا الجنوبیة، فقد أشار المدیر اإل  - ٢٨٣

  توقعات، وهي:
(وهي شركة حكومیة إلدارة المطارات) في إطار االستعداد  Infraeroفي البرازیل، تنفیذ مشروع استشاري لشركة  −

  لكأس العالم واأللعاب األولمبیة؛
اعدة  ) وٕادارة المطارات والخدمات المسATMوفي بولیفیا، تنفیذ مشروع مساعدة في مجال إدارة الحركة الجویة ( −

  )AASANAللمالحة الجویة (
  ).BOAوفي بولیفیا أیضًا، تنفیذ مشروع إعادة هیكلة شركة الطیران البولیفیة ( −

  ٢٠١٠كانون الثاني/ینایر  ٢٩النتائج الحالیة لتطبیق مذكرة  ٣- ٢-٨
تعاون الفني. ولم یكن تظهر هذه التطورات أن مكتب لیما اإلقلیمي ال یشارك حالیًا إال في ثالثة مشاریع إقلیمیة لل  - ٢٨٤

  وضمیمتها. ٢٠١٠كانون الثاني/ینایر  ٢٩الحال مختلفًا قبل توزیع مذكرة 
ومن ناحیة أخرى، تبین مالحظات مراجع الحسابات الخارجي، التي أكدها المدیر اإلقلیمي أثناء عملیة التدقیق، أن   - ٢٨٥

یمیة األخرى، وقد جرى استبعاده تمامًا عن المشاریع المكتب اإلقلیمي في لیما لم یكن على علم بمعظم المشاریع اإلقل
الثنائیة الحالیة والمستقبلیة التي تقام مع بیرو باستثناء مشروع واحد یقوم على تشارك مدیر إدارة التعاون الفني 

)TCBت ) والمدیر اإلقلیمي في إعداد مشروع استشاري حول إدارة الموارد البشریة في المؤسسة البیروفیة للمطارا
  ).CORPACوالطیران التجاري (

إن العنصر الوحید الجدید الذي طرأ منذ توزیع المذكرة هو تعیین مسؤول عن التعاون الفني لم ُیتح له بعد ما یكفي   - ٢٨٦
  من الوقت للتمكن من الحكم على النشاط الفعلي.

وجود ثالث عقبات تعترض سبیل  تنفیذ هذه  ووفقًا لمراجع الحسابات الخارجي، ترجع هذه النتائج المخیبة لآلمال إلى  - ٢٨٧
  المذكرة:

ینطوي نص المذكرة على لبس، والحظ مراجع الحسابات الخارجي أنه یمكن أن تختلف معاني الكلمات ذاتها باختالف   - ٢٨٨
  الطرف الذي یستخدمها (إدارة التعاون الفني أم المكتب اإلقلیمي):

المكتب اإلقلیمي بالقیادة التي تضطلع بها إدارة التعاون الفني یكمن اللبس الرئیسي في معنى عبارة "یعترف  −
)TCB ،"في تنفیذ أنشطة التعاون الفني"، إذ یختلف هذا المعنى إلى حد كبیر تبعًا لما ُیقصد بمصطلح "التنفیذ (

المدیر العام أي تبعًا لما إذا كانت الكلمة تشیر إلى اإلشراف المادي على المشروع أم إلى إدارته الفعلیة. ویرى 
لمكتب لیما أن المعنى الثاني للكلمة هو األساس، وهذا یعني أن مفهوم "القیادة" في سیاق إدارة التعاون الفني 

)TCB ال یصل إلى حد "القیادة"، بل یقتصر على "اإلشراف". أما فیما یخص مفهوم اإلدارة، فمن الممكن أن (
) TCBداخلیة قد یؤدي إلى أن ُیطلب من إدارة التعاون الفني (نتصور، على سبیل المثال، أن تطبیق المذكرة ال

الحصول على موافقة المدیر اإلقلیمي على ترشیحات الخبراء وعلى مضمون أي تعدیل من شأنه تغییر 
المشاریع، وبشكل أعم على أي قرار أساسي یتعلق بإدارة المشروع. أما التفسیر اآلخر فیمكن أن یؤدي إلى 
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مشاریع التعاون الفني فقط، حتى مرحلة التوقیع، سواء كانت هذه المشاریع إقلیمیة أو ثنائیة،  اعتبار أن إعداد
) تستعید إدارة المشروع عندما یجري TCBیقع على عاتق المدیر اإلقلیمي، في حین أن إدارة التعاون الفني (

  التوقیع على االتفاقات. 
ة "تنفیذ"، فتأتي من كون أن المذكرة تؤكد أن المدیر اإلقلیمي أما الحالة األخرى من اللبس، أیًا كان تفسیر كلم −

الرفیع المستوى في مجال التعاون الفني، "وینطبق هذا المبدأ على المشاریع اإلقلیمیة  یكاواالأولى في تمثیل 
  بوجه خاص"، ویمكن أن ُیفهم ضمنًا أنه أقل انطباقًا على المشاریع الثنائیة.

الح المتوخى في المذكرة مسألة ثانیة تتعلق بالمنسقین الدولیین لمشاریع التعاون الفني في ویمكن أن یثیر اإلص  - ٢٨٩
، دون أن یكون موقفه سلبیًا من  النوایا PER 08-802المیدان: ومن وجهة النظر هذه، یشدد المنسق الدولي للمشروع 

یزة تحسین دراسة اإلجراءات المحلیة اإلداریة الحسنة التي تنطوي علیها المذكرة، التي یمكن أن تكون لها في تقدیره م
والمالیة، على أن هناك، وفقًا لما تبّین له من تجربته الخاصة، قدرًا كبیرًا من التعقید في االتصال یومیًا بالمرافق 

، فإن ذلك )، وأنه إذا ما ُفرض علیه أیضًا واجب تقدیم تقاریر إلى المدیر اإلقلیميTCBالمختلفة إلدارة التعاون الفني (
قد یزید مهمته تعقیدًا. وأضاف أنه إذا كان هذا التعلیق ینطبق على مشروع یعمل فیه المنسق الدولي والمدیر اإلقلیمي 

الذي یتولى مكتب لیما مسؤولیته)، فإن المشكلة ستكون  PER 08-802معًا في نفس المكان (كما في حالة المشروع 
اون الثنائي في بلدان أخرى في اإلقلیم تقع على مسافات أبعد من المكتب أكثر تعقیدًا فیما یتعلق بمشاریع التع

  اإلقلیمي. 
) والمدیر TCBوأخیرًا، واألهم من ذلك، لكي یتسنى التوصل إلى التكامل الحقیقي، ینبغي إلدارة التعاون الفني (  - ٢٩٠

یة الحالیة التي فرضها المجلس على إدارة اإلقلیمي السعي حتمًا إلى تحقیق األهداف ذاتها مع نفس األولویات. فاألولو 
) من خالل AOSCتتمثل في تحقیق التوازن في صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة ( )TCBالتعاون الفني (

توفیر الخدمات المطلوبة للدول "العمالء". أما األولویة بالنسبة لمدیري المكاتب، فتتمثل في تنفیذ المعاییر التي 
والتوصیات التي وضعتها، ال سیما في مجال سالمة الطیران. ولیس من المؤكد أن یكون هناك  یكاواال اعتمدتها

  تقارب تلقائي بین هذه األولویات.

، التي تهدف إلى تحسین التكامل بین جهود ٢٠١٠كانون الثاني/ینایر  ٢٩إن تنفیذ مذكرة  :٢٢المالحظة رقم 
  ) ومدیرو المكاتب اإلقلیمیة، تواجه ثالث صعوبات وهي: TCBاون الفني (التعاون الفني التي تبذلها إدارة التع

  اللبس الذي یشوب صیاغة المذكرة حول عدة نقاط رئیسیة؛ −
  التعقید الذي یمكن أن یسببه تنفیذ المذكرة للموظفین المیدانیین، وهو أمر لم یناقش في هذه المذكرة؛ −
  ومدیر المكتب اإلقلیمي. (TCB)ني احتمال تباین األولویات بین إدارة التعاون الف −

كانون الثاني/ینایر  ٢٩یشیر مراجع الحسابات الخارجي إلى وجود ضمیمة جدیدة للمذكرة  :٢٢التوصیة رقم 
ح فیها األحكام المتعلقة بـ"تنفیذ" مشاریع التعاون الفني، فضًال عن نطاق التطبیق فیما یتعلق بالتكامل (المشاریع  ٢٠١٠ توضَّ

قط أو المعاملة المماثلة لكافة المشاریع)، من أجل إزالة أي شك حول تفسیرها، وتحدید قواعد بسیطة للتبعیة اإلقلیمیة ف
  ) والمدیر اإلقلیمي.TCBاإلداریة للموظفین المیدانیین بالنسبة إلدارة التعاون الفني (

دأ اإلداري المتمثل في تحقیق وأخیرًا، واألهم من ذلك، یجب أن تضمن المذكرة أنه من الممكن، مع التمسك بالمب
) باعتماد نفس األولویات التي یجري اعتمادها في TCBالتوازن االقتصادي للتعاون الفني، تكلیف إدارة التعاون الفني (

  األخرى. یكاواالمكاتب 
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  تدقیق مشروعین من المشاریع الثنائیة للتعاون الفني مع بیرو  ٣-٨
برنامجًا ثنائیًا نشطًا. وكانت  ٣٩) SAM)، كانت تضم إقلیم أمریكا الجنوبیة (٢٠١١ونیو خالل فترة التدقیق (حزیران/ی  - ٢٩١

ثمانیة من مجمل هذه البرامج تتعلق ببیرو. وركز التدقیق على عقدین رئیسیین، أحدهما انتهى التدقیق فیه مؤخرًا 
  دقیق:(وهو لیس من بین العقود الثمانیة المذكورة أعاله)، واآلخر ما زال قید الت

  PER 07/801المشروع  ١- ٣-٨
لقد ناقش التقریر السابق لمراجع الحسابات الخارجي ثالثة مشاریع ثنائیة متتالیة للتعاون الفني، تم إنجازها قبل التدقیق   - ٢٩٢

لى الحالي. وأبلغ المدیر العام للطیران المدني لبیرو مراجع الحسابات الخارجي أن بیرو خسرت اعتمادها في الفئة األو 
اإلشراف على العاملین في المدیریة العامة  یكاواال، وهذا ما دفع وزارة النقل البیروفیة إلى أن تطلب من ١٩٩٧عام 

، وفقًا لجدول أجور لهذا المشروع یستند إلى تقریر ٢٠١٠إلى  ١٩٩٧) في الفترة الممتدة من DGACللطیران المدني (
، ویشیر إلى المستویات الدولیة للرواتب ٢٠٠٤إلى آذار/مارس  مكتب برایس ووترهاوس كوبرز الذي یرجع تاریخه

  اعتمادًا على مؤهالت الموظفین. وشمل التقریر المشاریع التالیة:
  ) في بیرو.DGAC: تقدیم المساعدة إلى المدیریة العامة للطیران المدني (PER 95-801المشروع  -
  ).DGACامة للطیران المدني (: التعزیز المؤسسي للمدیریة العPER 01-801المشروع  -
  ).DGAC: المرحلة الثانیة من تعزیز المدیریة العامة للطیران المدني (PER 07-801المشروع  -

، وتعطي البیانات المالیة التالیة فكرة ٢٠١٠كانون األول/دیسمبر  ٣١إلى  ١٩٩٧وامتد تنفیذ هذه البرامج من عام   - ٢٩٣
  عن حجم هذه المشاریع:

  مبالغ المنفقة في إطار العقود المبرمة مع المدیریة العامة للطیران المدني في بیرو: ال٣٧الجدول 
  (تقدیرات) ٢٠١٠-٢٠٠٧  ٢٠٠٧-٢٠٠٢  ٢٠٠١-١٩٩٥  بالدوالر األمریكي

  ١٥ ٥٦٣  ٥٠٠  ١٨ ٠٥٢  ٠٣٣  ٧ ٧٦٩  ٧٤١  الرواتب المدفوعة
  ١٩ ٢٥٢  ٣٠٠  ٢٥ ٢٥٩  ٦٢٤  ١٠ ٩٦٩  ٥١٠  مجموع المبالغ المخصصة للمشاریع

  )یكاواالمصدر: (ال

 ٢٠٠موظفًا من أصل  ١٦٠إلى  ١٣٠وعلى مدار فترة المشاریع الثالثة هذه، فإن حصة التعویضات التي تشمل من   - ٢٩٤
٪ من المیزانیة ٨٠٪ إلى ٧١) في بیرو، ارتفعت من DGACموظف یعملون في المدیریة العامة للطیران المدني (

مالي یشمل نفقات السفر والتدریب وشراء المعدات المختلفة والتعویضات اإلجمالیة للمشاریع، علمًا بأن المبلغ اإلج
  ٪ على مدار العقد الماضي).٦.٩(بمعدل وسطي یبلغ  یكاواالالتي ُتدفع إلى 

  اآلن وقد ُأنجزت هذه المشاریع، ال بد من إبداء التعلیقات التالیة:  - ٢٩٥
الر أمریكي في حساب ودائع، ومبلغ وقدره دو  ٧١١ ١٨٤.٤٧رصید قدره  ٢٠١١أیار/مایو  ٣١كان هناك في  −

رغم أن هذا المشروع قد ُأنجز. وعلى  PER 07-801) في حساب جار للمشروع PEN"بین" بیروفي ( ٧٩١ ١٣٧
الرغم من محاوالت عدة، لم یتمكن مراجع الحسابات الخارجي من الحصول، خالل فترة التدقیق، على تفاصیل 

  )؛TCB) وال من إدارة التعاون الفني (FINشؤون المالیة (حول هذین الرصیدین، ال من فرع ال
وكما سیرد أدناه، فقد اسُتخدم جزء من أموال هذا المشروع إلعداد مشروع آخر للتعاون الفني من خالل صرف ما  −

لتكلیف خبیرین مستقلین بأداء مهمة ال عالقة لها بغرض  ٢٠٠٨دوالرات أمریكیة في عام  ٢٠٦٧ ٦٠٥مجموعه 
 -(تعزیز المدیریة العامة للطیران المدني). وٕان عملیة كهذه، وٕان كان قد جرى تنفیذها  PER 07-801المشروع 

بناًء على اتفاق (شفهي) تام مع السلطات البیروفیة، تنطوي على  -وفقًا لمصادر مراجع الحسابات الخارجي 

                                                           
  .دوالراً  ١٠ ٨٨٦دوالرًا، وجان بییر بیالند،  ٩ ٧١٩لویس عازاراني،   ٦٧
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ت الحق (على سبیل المثال، إذا ما جرى الطعن في هذه العملیة في وق یكاواالمخاطر محتملة تتعرض لها 
  خالل عملیة تدقیق تطلبتها الحكومة الجدیدة للتحقق من مراعاة القوانین)؛

، لم یعد القانون في بیرو یجیز هذا النوع من مشاریع التعاون الفني. ومنذ هذا ٢٠١٠وأخیرًا، ومنذ أواخر عام  −
) لیشغلوا مناصب في DGCAران المدني (٪ من الخبراء العاملین في المدیریة العامة للطی٨الحظر، استقال 

)، لیس DGCA. ووفقًا لمدیر  للمدیریة العامة للطیران المدني (٦٨المؤسسات الصناعیة أو في شركات الطیران
(ویقتضي ذلك تعدیل  یكاواالهناك حالیًا أمام المدیریة سوى خیارین: إما استئناف مشاریع التعاون الفني مع 

  حصول على االستقالل القانوني (كما حدث بالنسبة إلى الموانئ في بیرو).القانون مرة أخرى)، أو ال
  PER 08/802المشروع   ٢- ٣-٨

 یكاواالهو المشروع الثنائي الرئیسي الحالي للتعاون الفني في بیرو. ویضم سبعة موظفین من  PER08/802المشروع   - ٢٩٦
مقر المؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران التجاري.  (وفقًا للقواعد الخاصة بموظفي الخدمة المیدانیة) یعملون في

  ویشمل ذلك:
  )؛G4في فئة الخدمات العامة  ٤) ومساعده (من الدرجة P5في الفئة التخصصیة  ٥المنسق الدولي (من الدرجة  -
 والمنسق الوطني ، الذي یجمع بین هذه الوظیفة ذات األجر المدفوع مع وظیفة أخرى غیر مدفوعة األجر في -

في فئة الخدمات العامة  ٤)، ومساعده (من الدرجة MTC) بوزارة النقل (DGCAالمدیریة العامة للطیران المدني (
G4) ونوابه الثالثة في قسم االتصاالت والمالحة واالستطالع ،(CNS) وٕادارة الحركة الجویة ،(ATM وٕادارة ،(

وموظف واحد من  G7 فئة الخدمات العامة في ٧) (موظفان من الدرجة ADMINالشؤون اإلداریة والخدمات (
  ).G6في فئة الخدمات العامة  ٦الدرجة 
  الهدف من المشروع

حددت إدارة الطیران المدني في بیرو، منذ فترة طویلة، حاجتها إلى تحسین التغطیة الراداریة للمجال الجوي الوطني،   - ٢٩٧
ین، أحدهما أساسي واآلخر ثانوي، مثبتین في لیما، لمراقبة ومراقبة الحركة الجویة، ألن بیرو لم یكن لدیها سوى رادار 

ملیون كیلومتر مربع من التضاریس التي تنتشر فیها العوائق الطبیعیة. وال تزال نظم  ١.٢مساحة أكبر من 
  االتصاالت في المطارات تعتمد في بیرو على الشبكة العامة لالتصاالت السلكیة والالسلكیة.

 - ة والمتزایدة إلى توسیع نطاق التغطیة الراداریة ورفع مستوى البنیة التحتیة لمراقبة الحركة الجویة وٕان الحاجة الملح  - ٢٩٨
ترتبط بالتطورات  – ٢٠٠٩وتم تحدید شروطه في منتصف عام  ٢٠٠٨وهذا مبدأ تم اعتماده أخیرًا  في منتصف عام 

٪ على ٦٪ على الصعید الوطني و٢٨بنسبة  ٢٠١٠التي تطرأ على الحركة الجویة: فقد زادت الحركة الجویة في عام 
٪ على الصعید الدولي. ١٨٪ على الصعید الوطني و٢٥بنسبة  ٢٠١١الصعید الدولي؛ ومن المتوقع أن تزید في عام 

) حالیًا أنه من الضروري من الناحیة الفنیة تركیب النظام الجدید DGCAوترى المدیریة العامة للطیران المدني (
  .٢٠١١الجویة (الرادارات ومركز االتصاالت ومراقبة الحركة الجویة) بحلول نهایة عام لمراقبة الحركة 

) في بیرو. وكان ATMهو تحدیث إدارة الحركة الجویة ( PER 08-802وفي هذا السیاق، فإن الغرض من المشروع   - ٢٩٩
ید لمراقبة الحركة الجویة )، ویشمل اقتناء مركز جد٢٠١٤-٢٠٠٩المشروع  في البدایة مخططًا لمدة خمس سنوات (

في مطار لیما وتركیبه وتهیئته للتشغیل،   فضًال عن ثمانیة رادارات ثانویة، تعمل بنظام إذاعة االستطالع التابع 
ملیون دوالر أمریكي وتشمل  ٤٣.٧، وثمانیة هوائیات اتصاالت ساتلیة، بتكلفة إجمالیة قدرها ٦٩)ADS-Bالتلقائي (

  والتهیئة للتشغیل.عملیات الشراء والتركیب 

                                                           
یتقاضـاه بقـدر مـا یرجـع إلـى )، فـإن السـبب الـذي یـدفع بـالموظفین إلـى االسـتقالة ال یرجـع إلـى مسـتوى التعـویض الـذي DGACوفقـًا للمدیریـة العامـة للطیـران المـدني (  ٦٨

  فقدانهم للتأمین الطبي السابق.
) هو نظام مراقبة آلي یخدم هـذا المشـروع، ویقـوم علـى البـث، وهـو نظـام جدیـد لتحدیـد المواقـع للمطـارات مـزود بمجاوبـات ADS-Bإذاعة االستطالع التابع التلقائي (  ٦٩

  بة بالعوائق في المجال الجوي البیروفي من خالل تثبیت ثمانیة رادارات ثانویة، وذلك بتكلفة معقولة. خاصة به. والغرض من هذا الجهاز هو تغطیة المناطق المحجو 
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  أصل المشروع
كان اثنان من الخبراء المستقلین (لویس عازاراني وجان بییر بیالند) قد عمال سابقًا، في إطار مهمة أوكلتها إلیهما   - ٣٠٠

(كانت خطة المشروع في ذلك  ١٩٩٥)، على مشروع التغطیة الراداریة لبیرو في عام TCBإدارة التعاون الفني (
  رادارًا، وقد تم التخلي عن المشروع ألسباب مالیة وسیاسیة). ١٤ز الوقت تشمل تجهی

) النظر في مشروع لتوسیع التغطیة الراداریة CORPACوأعادت المؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران التجاري (  - ٣٠١
)، SNIPلعام (، بغیة الحصول على إذن من النظام الوطني لالستثمار ا٢٠٠٣وتجدید مراقبة الحركة الجویة في عام 

وهي الهیئة التي تخول طرح مختلف المناقصات العامة في بیرو: وتم الحصول على اإلذن المطلوب في 
  .٢٠٠٧أیلول/سبتمبر 

، أجریت ٢٠٠٤وفي الوقت نفسه، ونظرًا إلى أن المناقشات بشأن هذا المشروع قد أصبحت معروفًة علنًا منذ عام   - ٣٠٢
وغیرها، التي شرعت في  Raytheonو Northrop Grumanو Thales Alenia Marconiو Indraاتصاالت مع شركات 

إجراء دراسات أولیة جغرافیة وطوبوغرافیة وفنیة لتركیب شبكة من الرادارات الثانویة تغطي كامل المجال الجوي في 
  بیرو.

جل إجراء مقابالت مع المسؤولین في ووفقًا لرأي اإلدارة في بیرو، التي قام مراجع الحسابات الخارجي باستشارتها من أ  - ٣٠٣
) نیابًة عن DGAC) والمدیریة العامة للطیران المدني (CORPACالمؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران التجاري (

وزارة النقل، كان السبیل الوحید لتنفیذ مشروع بهذا الحجم وفي فترة زمنیة معقولة، نظرًا للقواعد المعقدة التي تحكم شراء 
  .یكاواالت العامة في بیرو، یتمثل في إقامة مشروع للتعاون الفني مع المعدا

یتعلق بمراقبة المجال الجوي المدني وضمان  یكاواالأجاز توقیع مشروع مع  ٢٠٠٨نیسان/أبریل  ٧وصدر قانون في   - ٣٠٤
ان التجاري شراء ما یلزم من معدات نیابًة عن المؤسسة البیروفیة للمطارات والطیر  یكاوأمنه، ویجیز لال

)CORPAC(توقیع المشروع  ٢٠٠٨، وتم في تموز/یولیو  ٧٠PER08-802 الذي حدد السمات العامة للتعاون بین ،
 ).٢٠١٣-٢٠٠٨) لمدة خمس سنوات (CORPACوالمؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران التجاري ( یكاواال

) إلعداد الوثیقة التي تحدد فیها ٢٠٠٨صیف وبما أنه لم یخصص أي تمویل فعلي للمشروع في تلك المرحلة (  - ٣٠٥
) CORPACالخدمات وتمویلها التي سیجري التفاوض بشأنها مع المؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران التجاري (

)، بالنظر إلى ظروف التمویل المذكورة أعاله TCBامتثاًال للقوانین ولهذا المشروع، فقد عینت إدارة التعاون الفني (
))، اثنین من الخبراء DGACالمبرم مع المدیریة العامة للطیران المدني ( PER 07-801من موارد المشروع (مستفیدة 

 المستقلین وهما عازاراني وبیالند وتم تحدید مهمتهما على النحو التالي:
ظام "تنفیذ مهمة تقصي حقائق في بیرو لتحدید ما إذا كان األمر یقتضي اقتناء رادارات أساسیة/ثانویة، ون −

إلى  ٢٥) و/أو نهوج متعددة األطراف (ُنفذت المهمة في الفترة الممتدة من ADS-Bإذاعة االستطالع التابع التلقائي (
  )؛٢٠٠٨آب/أغسطس  ٢٨

  إجراء مناقشات مع السلطات لتحدید االحتیاجات؛ −
أنسب أجهزة القیام بمهمة من أجل تقصي الحقائق في بیرو لتقدیم توصیات وٕاجراء عملیات تقییم لتحدید  −

االستشعار لمراقبة النقل الجوي ، وأنسب مراكز لمعالجة البیانات، ومن أجل التوصیة بإنشاء بنیة مالئمة للمجال 
  الجوي في بیرو.

التماس مناقشات مع المدیرین المحلیین بشأن البنیة التحتیة الحالیة لمراقبة النقل الجوي، واستعراض إحصاءات  −
التي تتحملها الحركة الجویة، وٕاعادة النظر في متطلبات تغطیة المجال الجوي ومنطقة المالحة الجویة واألعباء 

  معلومات الطیران. 
تقدیم تقریر مفصل یتضمن توصیة بأنواع محددة من أجهزة االستشعار، مثل رادارات االستطالع األساسیة  −

، واالعتماد على النظم المتعددة األطراف، )ADS)، واالستطالع التابع التلقائي (SSRورادارات االستطالع الثانویة (
  ؛]...[ومراكز التحكم المحلیة، ومراكز النهج المحلي، واالتصاالت، وما إلى ذلك 

                                                           
یتعلـق بمعـدات النقـل، وٕاضـاءة المطـارات، ومركبـات الطـوارئ، ومـا إلـى  ١٩٩٧ملیـون دوالر فـي حـوالي عـام  ٥٠كان هناك في السـابق مشـروع بمبلـغ   ٧٠

  ون في بیرو استخدام  هذا اإلجراء في مجال المشتریات العامة.ذلك، ولكن في وقت الحق، حظر القان



79 

 ٩- ٢( یكاواالواستنادًا إلى مهمة تقصي الحقائق، إعداد المواصفات الفنیة وفقًا للنموذج الموحد الذي وضعته  −
  )؛٢٠٠٨أیلول/سبتمبر 

) إلحالته في نهایة المطاف إلى TCBئج والدراسات والتوصیات إلى إدارة التعاون الفني (تقدیم تقریر عن النتا −
  السلطات المختصة".

الذي ُأخذ جزء من موارده بناء على قرار اتخذ باالتفاق بین السلطات  07/801وال عالقة لهذه المهمة بغرض المشروع   - ٣٠٦
  .(TCB)البیروفیة وٕادارة التعاون الفني 

. یكاواال) و MTCبتوقیع عقد بین وزارة النقل ( ٢٠٠٩تموز/یولیو  ١٣ذن القرار الذي اتخذه رئیس بیرو في وأَ   - ٣٠٧
للمشروع  ١ملیون دوالر أمریكي. وجرى التوقیع على الوثیقة األساسیة (الملحق  ٤٣.٦٨وخصصت له میزانیة قدرها 

دة خمس سنوات مع جدول زمني للدفع، وتبلغ . وكانت تغطیته لم٢٠٠٩تموز/یولیو  ٢٠و"الوثیقة المتقدمة") في 
  ملیون دوالر أمریكي موزعة على فترة خمس سنوات.  ٤٣.٦٨میزانیته اإلجمالیة 

  ) (بمالیین الدوالرات األمریكیة)٢٠٠٩تموز/یولیو  ٢٠( PER 08-802 : الجدول الزمني األولي للمشروع٣٨الجدول 
  المبلغ   تاریخ استحقاق الدفع

  ١٩.١٣  ٢٠٠٩تموز/یولیو 
  ٦.٣٥  ٢٠١٠آذار/مارس 
  ٦.٣٥  ٢٠١١آذار/مارس 
  ٥.٩٣  ٢٠١٢آذار/مارس 
  ٥.٩٣  ٢٠١٣آذار/مارس 

  ٤٣.٦٨  المجموع
  )PER 08-802 للمشروع ١(المصدر: الملحق 

  التغییرات  في الجدول الزمني
، ومواعید استحقاق المبالغ التي ، الذي حدد المحتوى، والتكلفة، والجدول الزمني١بعد ثالثة أسابیع من توقیع الملحق   - ٣٠٨

 ١١)، تلقت وزارة النقل، في ICAO( یكاو) لالCORPACتدفعها المؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران التجاري (
(وثیقة "المشروع المنقح")، جدوًال زمنیًا أقصر بكثیر إلنجاز المشروع، إذ تم االنتقال من خمس  ٢٠٠٩آب/أغسطس 

)، مع الجدول الزمني التالي ٢٠١١تموز/یولیو  ٢٠ي ذلك التركیب (أي إتمام التنفیذ بحلول سنوات إلى سنتین، بما ف
  للمدفوعات:

  (بمالیین الدوالرات األمریكیة) ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١١: الجدول الزمني للمدفوعات في ٣٩الجدول 
  المبلغ   تاریخ استحقاق الدفع

  ١٩.١٣  ٢٠٠٩تموز/یولیو 
  ١٨.٥٤  ٢٠١٠آذار/مارس 

  ٦.٠١  ٢٠١١ون الثاني/ینایر كان
  ٤٣.٦٨  المجموع

  )٢٠٠٩آب/أغسطس  ١١(المصدر: وثیقة "المشروع المنقح" المؤرخة في 

وقد أدرج هذا البند في المناقصة، ولكن ال یمكن أن ُیقبل الجدول الزمني المقتصر على عامین إال اعتبارًا من تاریخ   - ٣٠٩
أي التسلیم  –، مما یؤجل التنفیذ ٢٠١٠كانون الثاني/ینایر  ٥یع في توقیع الشركة على العقد، وقد تم هذا التوق

  على أقل تقدیر. ٢٠١٢كانون الثاني/ینایر  ٥إلى  –والتركیب 
") تضمن ١على الملحق  ١(الوثیقة الصادرة بعنوان "التعدیل  ٢٠٠٩كانون األول/دیسمبر  ١١وأدخل تعدیل ثان في   - ٣١٠

ر ١٠٠رق یقارب تغییرًا لموقع تركیب الرادار بفا ، فضًال عن تعریف لمجموعة متنوعة من المعدات ٧١كیلومت

                                                           
كـانون األول/دیســمبر. أمــا تعــدیل الموقــع فكــان یرمــي إلــى تســهیل  ١١تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا التغییــر حـدث بعــد طــرح المناقصــة، ألن تقــدیم الطلبــات حــدث قبــل   ٧١

  د أي أعباء إضافیة.تركیب الرادار، ولم یتسبب في تحمیل الشركة التي منحت العق
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وقائي لبعض الرادارات)، وأخیرًا إدراج بند یتعلق بتدریب عاملي التشغیل البیروفیین.  Radomاالختیاریة (نظام "رادوم" 
  أما جدولة مستحقات الدفع فقد بقیت بدون تغییر.

 ١٣") ینص على تمدید عقد المنسق الدولي من ٢("التعدیل  ٢٠١٠ول/أكتوبر تشرین األ ١٤وأدخل تعدیل ثالث في   - ٣١١
، ویعدل مرة أخرى جدولة ٢٠١١كانون األول/دیسمبر  ٣١شهرًا، مما ینقل تاریخ نهایة العقد إلى   ٢٥شهرًا إلى 

  لصناعیة:تسدید المستحقات لضمان تلّقي إدارة التعاون الفني األموال الالزمة لسداد األقساط للشركات ا
  (بمالیین الدوالرات األمریكیة) ٢٠٠٩تشرین األول/أكتوبر  ١٤: جدول دفع المستحقات في ٤٠الجدول 

  المبلغ  تاریخ استحق الدفع
  ١٩,١٣  ٢٠٠٩تموز/یولیو 
  ١٨,٥٤  ٢٠١٠آذار/مارس 

  ٤,٧٩  ٢٠١٠آب/أغسطس 
  ١,٢٢  ٢٠١١آذار/مارس 
  ٤٣,٦٨  المجموع

  ")٢(المصدر: وثیقة "التعدیل  

وكان الغرض من التعدیل الرابع واألخیر، الذي كان التوقیع علیه جاریًا خالل فترة التدقیق، تأجیل موعد إنجاز تنفیذ   - ٣١٢
، مع وجود رصید یكاو، وتحدید جدول زمني جدید الستخدام رصید األموال المدفوعة لال٢٠١٣العقد إلى نهایة عام 

دوالرًا أمریكیًا ینبغي إنفاقه  ٢٣ ١٢٢، ورصید یبلغ ٢٠١٢نفاقه في عام دوالرًا أمریكیًا وینبغي إ ٢٧٩  ٩٨٠باق یبلغ 
  ).PER 08-802(انظر الجدول أدناه لمخصصات میزانیة المشروع  ٢٠١٣في عام 

  وقد جرى على وجه التحدید تركیب المعدات على ثالث مراحل:  - ٣١٣
عنصر األهم في النظام)، وٕاعادة تجهیز تتضمن المرحلة األولى من المشروع بناء مركز مراقبة جدید (یشكل ال −

  ) في لیما وأریكیبا؛SSRsبرج المراقبة، وتركیب رادارین لالستطالع الثانوي (
  تشو وكوزكو وتوكتو؛ایكاو وتتضمن المرحلة الثانیة تركیب رادارات في مواقع تاالرا وبوكالبا و  −
  في جنوب لیما. (ADS-B)ع التابع التلقائي أما المرحلة الثالثة فتشمل تركیب رادار إیكیتوس وٕاذاعة االستطال −

من اتفاق الخدمات  ١" (الملحق Prodocتظهر الوثائق أن التاریخ األولي المحدد الستكمال " :٢٣المالحظة رقم 
 یكاواال)، جرى تحدیده بعد مرور عدة سنوات من النقاش بین اإلدارة البیروفیة وخبراء PER 08-802اإلداریة للمشروع 

واإلدارة البیروفیة  یكاواال، في غضون مدة خمس سنوات. أما الجدول الزمني، الذي یرد في الوثیقة التي وقعتها المستقلین
، في وثیقة وقعها ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١١، فقد تم "تخفیض مدته" إلى سنتین اعتبارًا من ٢٠٠٩تموز/یولیو  ٢٠في 

نسق الدولي للمشروع اعتبر، في فترة إجراء التدقیق، أن الشركاء أنفسهم. وأشار مراجع الحسابات الخارجي إلى أن الم
الجدول الزمني ال یطرح أي مشكلة وأنه سُیّتبع، مشیرًا إلى أنه قد ُأحرز تقدم منذ المرحلة األولى مع تركیب الرادارین في 

یدخل مرحلة التشغیل التام تاالرا وأیاكوشو الذي كان مدرجًا في خطة المرحلة الثانیة. ووفقًا للمنسق فإن النظام بأكمله س
  .٢٠١١بحلول نهایة عام 

، ال سیما في یكاولقد فات أوان تقدیم توصیة بخصوص هذا المشروع. ومع ذلك، ینبغي لال :٢٣التوصیة رقم 
الحاالت التي یصعب فیها االلتزام بالجدول الزمني، توخي الحذر من متطلبات اإلدارات الشریكة التي تتسم بالطابع 

  كثر مما تتسم بالطابع التقني.السیاسي أ
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  تنفیذ المشروع
  استدراج العروض

بتعیین منسق وطني (السید رامون غامارا)   ٢٠٠٩تشرین األول/أكتوبر  ١٩وبدأت إجراءات تألیف فریق المشروع في   - ٣١٤
قسم االتصاالت والفریق الذي یعمل معه: وقام المنسق الوطني باستخدام اثنین من الخبراء الوطنیین، األول من 

 ٢٦) في ATM، والثاني من إدارة الحركة الجویة (٢٠٠٩تشرین األول/أكتوبر  ٢١) في CNSوالمالحة واالستطالع (
، قامت إدارة التعاون ٢٠٠٩كانون األول/دیسمبر  ٤، فضًال عن موظف إداري. وفي ٢٠٠٩تشرین األول/أكتوبر 

) بموجب عقد لسنة ٥من الدرجة  ٩(الرتبة  P5-9التخصصیة  ) بتوظیف السید جیراردو مایر من الفئةTCBالفني (
قابل للتجدید لیضطلع بدور المنسق الدولي للمشروع، وقد تم اختیاره بناء على طلب من السلطات  یكاواالفي 

  ).TCBالبیروفیة انطالقًا من قائمة تضم ثالثة أعضاء رشحتهم إدارة التعاون الفني (
فنیة التي جرى إعدادها منذ عدة سنوات (انظر أعاله)، جرى طرح مناقصة رسمیة وعلى أساس المواصفات ال  - ٣١٥

. ٢٠٠٩) خالل الفترة الممتدة من تموز/یولیو إلى تشرین الثاني/نوفمبر TCBبمساعدة خبراء من إدارة التعاون الفني (
من خالل االتفاق المتبادل  . وتم اعتماد المواصفات النهائیة٢٠٠٩نون األول/دیسمبر في كا وتم اعتماد المواصفات

من طرف  یكاواال) من طرف و MTC)/وزارة النقل (CORPACبین المؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران التجاري (
  .٢٠٠٩آخر، وذلك خالل الفترة الممتدة من أیار/مایو إلى تشرین األول/أكتوبر 

ال، وهما: مركز المراقبة ورادارات االستطالع الثانویة وقررت السلطات البیروفیة فصل المشروع إلى حزمتین من األعم  - ٣١٦
الثمانیة من ناحیة (مع مختلف الخیارات المطلوب أن تقترحها الشركة العارضة: محاكاة الرادار، ونظام "رادوم" 

ئیات )؛ هذا وكان للشركات حریة اقتراح خیارات إضافیة)، والهواADS-Bللوقایة، وٕاذاعة االستطالع التابع التلقائي (
  الساتلیة من ناحیة أخرى. 

كانون  ٤، وُعّین موعد إقفال تقدیم الطلبات في ٢٠٠٩تشرین الثاني/نوفمبر  ٢وقد وزعت وثائق المناقصة في   - ٣١٧
أتیحت فیه لمقدمي العروض فرصة  ٢٠٠٩تشرین الثاني/نوفمبر  ١٧. وُعقد اجتماع فني في ٢٠٠٩األول/دیسمبر 

/وزارة النقل ٧٢)CORPACومن المؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران التجاري ( كاویاالطلب معلومات تفصیلیة من 
)MTC.حول مواصفات العروض (  

. وقامت بتقییم العروض المؤسسة البیروفیة ٢٠٠٩كانون األول/دیسمبر  ٤وقام خبراء مستقلون بفض العروض في   - ٣١٨
، ووفد من الخبراء البیروفیین (بمن فیهم یكاواالوخبراء )، MTC)/وزارة النقل (CORPACللمطارات والطیران التجاري (

)/وزارة النقل CORPACفریق یضم منسقین وطنیین وخبراء من المؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران التجاري (
)MTC ٢٠٠٩كانون األول/دیسمبر  ١١إلى  ٥)) في مونتلایر لدراسة الردود في الفترة من.  

ة. وبعد التقییم الفني والتكلفي للعروض، صدر القرار النهائي بتوافق اآلراء بین إدارة التعاون وكانت هناك ردود عدید  - ٣١٩
كانون األول/دیسمبر  ١٠استنتاجاتها إلى حكومة بیرو التي منحت في  یكاواال) والوفد البیروفي، وقدمت TCBالفني (
  . Ineoوالثانیة إلى شركة  Indraحزمة األعمال األولى إلى شركة  ٢٠٠٩

)  الخارجیون (السید كانتي هور TCB، وفقًا لإلجراءات، مستشارو إدارة التعاون الفني (یكاواالوقد قام بتوقیع توصیة   - ٣٢٠
فیما یخص السواتل، والسادة أندریه دو غونغر، ودوغالس بالنتین، وجان بییر بیالند، خبراء قسم االتصاالت والمالحة 

فیما یخص مركز التحكم والرادارات). وقام الوفد البیروفي بتوقیع التوصیة تثبیتًا االستشاریون ،  (CNS)واالستطالع 
  لموافقته علیها. 

  وفیما یتعلق بمركز لیما لمراقبة الحركة الجویة والرادارات الثمانیة، كانت العروض المالیة على النحو التالي:  - ٣٢١
  رات األمریكیة): عروض الشركات بشأن الرادارات (بمالیین الدوال ٤١الجدول 

  ٤٠,٧ SELEXشركة 
  ٣٢,٥ Indraشركة 
  ٣٩,١  CETCشركة 
  ٣٣,٥ Thalesشركة 
  ٤٠,٠  Comsoftشركة 
  ٤٨,٨ Intelcanشركة 

  )یكاواال(المصدر: 
                                                           

٧٢ Corporación Permana de Aeropuertos y Aviación Comercial  
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  .Indraباعتماد عرض شركة  یكاواالوأوصت 
 INEOون دوالر أمریكي، في حین قدمت ملی ٣,٥عرضًا بمبلغ  Indraوفیما یتعلق بالهوائیات الساتلیة الثمانیة، قدمت   - ٣٢٢

  . INEOباعتماد عرض شركة  یكاواالملیون دوالر أمریكي. فأوصت  ٣,١عرضًا بمبلغ 
  المعلومات الخاصة بالمیزانیة والحسابات

ید : فتبیَّن أنه تم بشكل عام احترام المواعAgressoقام مراجع الحسابات الخارجي بتدقیق القیود المحاسبیة في نظام   - ٣٢٣
المدرجة في سجل االستحقاقات الذي جرى أخیرًا اعتماده، وأن حسابات السلف تعكس رصیدًا دائنًا قدره 

  ).٢٠١١حزیران/یونیو  ٢٣دوالر أمریكي عند التدقیق ( ١٤ ٣٨٣ ٠٣٦,٨٢
األساسي في المقارنة بین مخصصات المیزانیة والنفقات التي ُتصرف فعلیًا من الدفتر  Agressoوال یمكن في نظام   - ٣٢٤

، فتمثل بیانات المیزانیة فقط وال PER 08- 892تاریخ معین. أما المعلومات التالیة، التي قدمها المنسق الدولي للمشروع 
  تظهر النفقات الفعلیة.

  (بالدوالرات األمریكیة)  PER 08- 802 : مخصصات المیزانیة للمشروع٤٢الجدول 
  المجموع  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  

  ١ ٠٠٤  ٥٠٥  ١٠ ٣٧١  ٥٠ ٠٠٠   ٤٥٦  ٠٣٦  ٣٠١ ٨٦٥  ١٨٦ ٢٣٣  الدولي الفریق
  ٣٧٢ ١٢٢  ٠  ١٦ ٣٠٠   ١٥٤  ٠٠٠  ١٥١ ٨٢٢  ٥٠ ٠٠٠  الدعم
  ١١٣ ٠٦١  ٠  ١٢ ٥٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  ٠  ٥٦١  السفر

  ٥٥ ٢١٠  ٠  ٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٨٥٤  ٢٩ ٣٥٦  نفقات السفر 
  ٨٠٧ ٢٠٩  ٠  ٧٩ ٥٠٠  ٤٤٦ ٤٠٠  ٢٥٢ ٥٣٥  ٢٨ ٧٧٤  الفریق الوطني

  ٧٠٢ ٣٩٨  ٠  ٦٥ ٠٠٠  ٥٣٠ ٠٠٠  ٩٦ ٣٤٨  ١١ ٠٥٠  الباطن/االستشاریون التعاقد من
  ٣٩٧ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ١٨ ٠٠٠  ٣٧٠ ٠٠٠  ٠  ٠  التدریب

  ٣٨ ٥٢٧  ٠٣٧  ٠    ٢١ ٣٢٣  ٧٧٩  ١٧ ٢٠٣  ٢٥٨    المرافق والبنیة التحتیة
  ١ ٧٠٦  ٣٣٥  ٣ ٧٥١  ٣٣ ٦٨٠  ٤٩٣ ٧١٨  ٦٦٦ ٩٣٢  ٥٠٨ ٢٥٤  یكاواال
  ٤٣ ٦٨٤  ٨٧٧  ٢٣ ١٢٢  ٢٧٩ ٩٨٠  ٢٣ ٨٩٣  ٩٣٣  ١٨ ٦٧٣  ٦١٤  ٨١٤ ٢٢٨  

  )یكاواال(المصدر: 

  یبین هذا الجدول ما یلي:  - ٣٢٥
، وهما السنتان اللتان ستقوم ٢٠١١و ٢٠١٠یتركز توزیع مخصصات المیزانیة على فترتي السنتین المالیتین  −

  بتسلیم المعدات وتركیبها. INEOو Indraفیهما شركتا 
المشمولتین بالتقریر سوى مبالغ هامشیة من حیث  ٢٠١٣و ٢٠١٢ال یمثل التمدید إلى السنتین المالیتین  −

  المیزانیة.
ملیون دوالر أمریكي، أي ما  ٤,٠٦تبلغ التكالیف اإلداریة اإلجمالیة، باستثناء التدریب والتعاقد من الباطن،  −

 ملیون دوالر أمریكي من النفقات اإلداریة ١,٧١٪ من إجمالي میزانیة المشروع، بما في ذلك ٩,٢٩یعادل 
٪ من إجمالي میزانیة ٣,٩١)، أي ما یعادل AOSCالمندرجة في إطار تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة (

  المشروع.
٪ من النفقات اإلداریة مرتفعة. ومن وجهة النظر هذه، ومع أن التدقیق لم ١٠وقد تبدو في المطلق أن نسبة تقارب   - ٣٢٦

إلى أن منسق المشروع الوطني الذي، كما هو مبین أعاله، قرر  یتطرق إلى تفاصیل هذه النفقات، یمكن اإلشارة
حصرًا، أوضح كذلك لمراجع الحسابات الخارجي أنه  PER 08-802االستمرار في حصوله على أجوره من المشروع 

لوظیفته الجدیدة في منصب المدیر العام للطیران  ٢٠١٠٪ من وقته منذ أوائل عام ٧٠كان یخصص ما ال یقل عن 
ي في بیرو. وقد أكد هذه النقطة المنسق الدولي للمشروع، الذي اعترف أنه هو نفسه من سد  إلى حد كبیر الفجوة المدن

الناجمة عن عدم تفرغ نظیره من الطرف اآلخر، الذي لم یكن باإلمكان أن یحل مكانه أحد نوابه (الخبیر الوطني في 
  قسم االتصاالت والمالحة واالستطالع).
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لمساهمة في دفع األجور التي یتقاضاها المدیر العام للطیران المدني، والتي ال عالقة لها بتنفیذ المشروع وٕان هذه ا  - ٣٢٧
802 -08 PER ) المبرم مع المؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران التجاريCORPAC تستدعي إبداء نفس المالحظة ،(

باستخدام موارد المشروع  PER 08-802د المشروع التي أبدیت آنفًا بشأن دفع أجور الخبراء المسؤولین عن إعدا
801-07 PER فصحیح أن هذا اإلجراء قد نجم عن اتفاق شفهي مع السلطات البیروفیة إال أن ذلك ال یضعه في :

  مأمن من طعن الحق بشرعیته.
یخص دون إجراء تدقیق شامل للنفقات اإلداریة، الحظ مراجع الحسابات الخارجي فیما  :٢٤المالحظة رقم 

أن بعض النفقات التي تم صرفها ال عالقة لها بالغرض من المشروع. وعلى غرار ذلك، الحظ  PER 07- 802المشروع 
التي جرت مناقشتها أعاله ال  PER 07-801مراجع الحسابات الخارجي أیضًا أن بعض النفقات المتعلقة بعقد المشروع 

  عالقة لها بالمشروع.
أن ترفض، في إطار مشاریع التعاون الفني،  تمویل النفقات التي  یكاوینبغي لال في المستقبل، :٢٤التوصیة رقم 

  ال عالقة لها بالغرض من المشروع.
وتضّمن العقد تحدید الشروط الالزمة الختبارات القبول (في المصنع أو في الموقع)، فقد ُذكر فیه بوضوح عدد خبراء   - ٣٢٨

واإلدارة البیروفیة والمؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران التجاري ، واألفرقة العاملة في المشروع، یكاواال
)CORPAC إذ إنه ینبغي على األطراف األربعة توقیع االختبارات معًا). أما المنسق  –)المشاركتین في العملیات

ارات القبول الدولي فهو المسؤول عن تعیین ممثلي المشروع خالل االختبارات. وفي هذه المرحلة، أجریت جمیع اختب
وسیستمر هذا  – ٢٠١١في المصنع. وینبغي إنجاز مراحل التركیب الثالث في إطار المشروع بحلول نهایة عام 

)، في CORPACالمشروع على مدى العامین التالیین بحیث تتمكن المؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران التجاري (
  تغطیة النفقات العَرضیة.إطار استخدامها للرصید المتاح، من بناء احتیاطي ل

وجرى تعلیق المناقشات غیر الرسمیة بشأن توسیع نطاق مشروع التعاون الفني هذا من أجل اقتناء معدات إضافیة   - ٣٢٩
(رادار رئیسي، ومحاكي الرادار، وغیرهما)، فضًال عن إمكانیة إعداد مشروع للمساعدة في إدارة الموارد البشریة في 

)، وذلك ریثما تشغل السلطات السیاسیة الجدیدة مناصبها في بیرو في أعقاب DGACان المدني (المدیریة العامة للطیر 
یتتبع عن كثب مناقشة الخیارات الواردة  PER 08-802االنتخابات الرئاسیة األخیرة. وكان المنسق الدولي للمشروع 

ر ثابت لمدة سنتین). وتحسُّبًا إلمكانیة (یمثل محاكي الرادار عرضًا اختیاري بسع Indraفي العرض الذي قدمته شركة 
) من المنسق دراسة CORPACاقتناء رادار رئیسي جدید، طلبت المؤسسة البیروفیة للمطارات والطیران التجاري (

  .یكاواالإمكانیة التخطیط لمشروع جدید مع 
ة تدریب فنیي المؤسسة ، في مجال التدریب، خدمات مختلفة (ال تشمل إعادINEOو Indraوتشمل عقود شركتي   - ٣٣٠

)): وسبق أن قام فریق المشروع بالعمل على تقییم الموظفین CORPACالبیروفیة للمطارات والطیران التجاري (
) ینتمي إلى فریق المنسق الوطني للمشروع. وعلى هذا األساس، حدد ATMبمساعدة خبیر في إدارة الحركة الجویة (
ذا الصدد عملیة استدراج عروض محلیة استجابت لها عدة جامعات، وتم الفریق برنامجًا للتدریب. وأجریت في ه

  دوالرًا أمریكیًا. ٩٦ ٣٤٨اختیار عرض بقیمة 
خیارًا یقضي بإنشاء مدرسة محلیة بتكلفة  Indraوفي نفس مجال التدریب هذا، شمل أیضًا االقتراح الذي قدمته شركة   - ٣٣١

لحكومة هذا الخیار الذي یتضمن دورات دراسیة تقام في لیما ودورات ملیون دوالر أمیركي. وقد اعتمدت ا ١.٥تقارب 
للتدریب المتقدم تقام في إسبانیا. ویتولى فریق المشروع مسؤولیة تحدید مستوى التدریب المطلوب، ویدرس التقاریر 

  بشأن التدریب الذي یتلقاه الطالب. Indraالتي تقدمها شركة 
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  "یكاواالئح: مخالفة "النظام األساسي للموظفین المیدانیین في مشكلة عدم االمتثال للوا ٣- ٣-٨
" على ما یلي: " وهم [أي الموظفون یكاواالمن "النظام األساسي للموظفین المیدانیین في  ١-١تنص المادة   - ٣٣٢

...] وال یجوز ]  بقبولهم التعیین، یصبحون ملتزمین بأداء مهامهم [(TCB)الفني  التعاون المیدانیون التابعون إلدارة
  ".لهم في أدائهم لواجباتهم، التماس أو قبول أي تعلیمات من أي حكومة أو من أي جهة أخرى خارجة عن المنظمة

التابع إلدارة التعاون الفني  PER 08- 802وكما ذكر أعاله، تم تعیین السید رامون غامارا، المنسق الوطني للمشروع   - ٣٣٣
)TCB  على الرغم من أنه:كاویاال)، موظفًا میدانیًا في ،  
  أصبح المدیر العام للطیران المدني في وزارة النقل واالتصاالت في بیرو. )١
 یكاواالوفي هذا الموقع، قد وضع مباشرة تحت سلطة وزیر النقل واالتصاالت الذي یمثل سلطة خارجة عن  )٢

  ).TCBعاون الفني (دارة التالتابع إل PER 08-802والذي اضطلع بدور "العمیل الموقع" في المشروع 
) إلى أنه تلقى كتابًا من نائب وزیر النقل في بیرو، مؤرخًا TCBوأشار مدیر الموارد البشریة في إدارة التعاون الفني (  - ٣٣٤

، یشیر فیها إلى أن لجنة اختیار قد دعمت السید غامارا، من بین أربعة مرشحین ٢٠٠٩تشرین األول/أكتوبر  ١٢في 
). كما ذكر أن السیرة الذاتیة المرفقة بهذا الكتاب لم TCBشروع التابع إلدارة التعاون الفني (آخرین لمنصب منسق الم

تتضمن أیة معلومات تظهر إمكانیة تضارب  المصالح فیما یخص السید غامارا، وال أیة إشارة إلى أنه ال یجوز له أن 
  بدوام كامل. یكاواالیكون موظفًا في 

بتنبیه  ٢٠١١التدقیق التي أجریت في بیرو، قام مراجع الحسابات الخارجي  في تموز/یولیو واستنادًا إلى إجراءات   - ٣٣٥
العلیا إلى مشكلة عدم االمتثال للوائح هذه، مشیرًا بوضوح إلى أن السید غامارا كان یجمع بین وظیفتي  یكاواالإدارة 

  بیرو.والمدیر العام للطیران المدني في  PER 08-802المنسق الوطني للمشروع 
تشرین األول/أكتوبر  ٢١) كتابًا إلى وزیر النقل الجدید في بیرو، مؤرخًا في TCBوحرر مدیر إدارة التعاون الفني (  - ٣٣٦

، وأنه ٢٠١١تشرین األول/أكتوبر  ١٨ینتهي في  یكاواال، یشیر فیه إلى أن العقد الذي أبرمه السید غامارا مع ٢٠١١
اب هذا إلى أن مراجع الحسابات الخارجي قد نبه إلى إمكانیة وجود تضارب في ینبغي تعیین  خلف له. كما أشار الكت

التابع إلدارة  PER 08- 802المصالح فیما یخص السید غامارا، إذ إنه یجمع بین وظیفتي المنسق المحلي للمشروع 
  ) والمدیر العام للطیران المدني في بیرو. TCBالتعاون الفني (

تجدید تعیین السید غامارا  یكاوبأنه ینبغي لال ٢٠١١تشرین الثاني/نوفمبر  ٢٨د في بیرو یوم ورّد وزیر النقل الجدی  - ٣٣٧
  .PER 08- 802منسقًا محلیًا في إدارة التعاون الفني للمشروع 

 .٢٠١٢وكان السید غامارا ال یزال یشغل منصب المدیر العام للطیران المدني في بیرو في آذار/مارس   - ٣٣٨

قامت بتجدید تعیین  یكاواال) لمراجع الحسابات الخارجي أن TCBموارد البشریة في إدارة الشؤون الفنیة (وأكد مدیر ال  - ٣٣٩
. كما أشار إلى أنه ٢٠١٢حتى أیار/مایو  PER 08- 802السید غامارا منسقًا محلیًا في إدارة الشؤون الفنیة للمشروع 

تبادل الكتب مع وزارة النقل في بیرو، وأنه لم یكن على علم بشأن  یكاوااللم یتلق أیة معلومات من اإلدارة العلیا في 
بالمشكلة التي أثارها مراجع الحسابات الخارجي بشأن إمكانیة تضارب المصالح وعدم االمتثال للوائح. واعتبر أنه قام 

  بتجدید عقد السید غامارا دون اإللمام بالوضع بصورته الكاملة.

ات الخارجي بكشف محالفة إلحدى القواعد األساسیة المنصوص علیها في قام مراجع الحساب :٢٥المالحظة رقم 
أنه یحظر على  یكاواالالذي یمنع تضارب المصالح وذلك من خالل تأكید  یكاواالالنظام األساسي للموظفین المیدانیین في 

  موظفیها المیدانیین أن یشغلوا في الوقت نفسه وظائف أخرى تخضع لسلطة خارجیة.
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)، یشغل في TCBالتابع إلدارة التعاون الفني ( PER 08- 802رامون غامارا، المنسق المحلي للمشروع  وكان السید
  الوقت نفسه منصب المدیر العام للطیران المدني التابع لوزارة النقل واالتصاالت في بیرو.

ید غامارا الذي كان ویعتبر مراجع الحسابات الخارجي مسألة عدم االمتثال هذه خطیرة للغایة بالنسبة ألن الس
بوصفه موظفًا في  یكاواالوضعه ینطوي بوضوح على تضارب للمصالح، إذ إنه كان من المفترض أن یحمي مصالح 

، وأن یحمي في الوقت نفسه مصالح بیرو بوصفه ممثًال للهیئة المراقبة في المؤسسة PER 08-802المنظمة الموّردة للمشروع 
  .PER 08- 802)، وهي العمیل المستفید من المشروع CORPACتجاري (البیروفیة للمطارات والطیران ال

إلى هذه المشكلة في تموز/یولیو  یكاووعلى الرغم من أن مراجع الحسابات الخارجي قد نّبه اإلدارة العلیا لال
ني في بیرو، ، وعلى الرغم من أن السید غامارا كان في ذلك الوقت ال یزال یشغل منصب المدیر العام للطیران المد٢٠١١

) في تشرین TCBتجدید تعیین السید غامارا لشغل منصب المنسق الداخلي التابع إلدارة التعاون الفني ( یكاواالفقد قررت 
  .٢٠١١الثاني/نوفمبر 

التعلیمات المناسبة من اإلدارة العلیا لیتاح له التحقق من  یكاواالولم یتلق الشخص المسؤول عن التعیینات في 
  ساسي.االمتثال األ

إن إجراءات الرصد التي تضمن التطبیق المالئم لقواعد "النظام األساسي للموظفین المیدانیین  :٢٥التوصیة رقم 
" تحتاج إلى مراجعة عمیقة على مستوى المقر وعلى المستوى المحلي، وذلك من أجل أن تكون المنظمة في یكاواالفي 

هذا النوع من المخالفات لقواعد النظام األساسي للموظفین المیدانیین في  وضع یمّكنها في المستقبل من الحیلولة دون حدوث
  .یكاواال

وفیما یخص القرار الذي یقضي بتجدید تعیین السید غامارا، ووفقًا للمعلومات التي سبق أن أشار إلیها في ذلك 
إذ إن " النظام األساسي للموظفین الوقت مراجع الحسابات الخارجي، ینبغي أن یبلغ األمین العام المجلس بهذه القضیة، 

یشتمل على قاعدة تنص على أنه ال یجوز للموظفین المیدانیین أن یشغلوا،  ١٩٩٢" الصادر في عام  یكاواالالمیدانیین في 
  في الوقت نفسه، وظیفة خاضعة لسلطة خارجیة.

  میزات هذا النوع من المشاریع بالنسبة إلى الدولة المشتریة ٤- ٣-٨

) بإبالغ مراجع PER 08/802لمدیر العام للطیران المدني في بیرو (الذي یعمل أیضًا منسقًا وطنیًا للمشروع قام ا  - ٣٤٠
  یتسم بمیزتین بالنسبة إلى الحكومة البیروفیة، وهما: یكاواالالحسابات الخارجي بأن مشروع التعاون الفني مع 

  ؛٧٣تجنب الشكوك حول شرعیة العقود التي ُتوّقع لهذا الغرض -
  .٧٤العمل بسرعة أكبر دون الحاجة إلى االمتثال للوائح اإلداریة الذي یسبب التأخیر واالرتیاب -

                                                           
)، أثارت عملیة شراء رادارات لحساب باراغواي في Indraتجدر اإلشارة إلى أنه في نفس الوقت ومع المساهمین الرئیسیین أنفسهم (الخبیر لویس عازاراني وشركة  ٧٣ 

) من أجل ICAO( االیكاوة التي أجریت تحت إشراف جدًال في الصحافة في باراغواي، التي اشتبهت في وجود اختالس لألموال في المناقص ٢٠١٠- ٢٠٠٩عامي 
  .(DINAC)نیابًة عن الهیئة الوطنیة للطیران المدني  Indraشراء معدات رادار من شركة 

  :PER 08- 802ومع ذلك، كان هناك سببان إداریان رئیسیان للتأخیر في تنفیذ المشروع    ٧٤
ادارات (التي یتم الحصول علیها في بعض األحیان من عدة بلدیات لموقع واحد). وهذه هي مسؤولیة المؤسسة التأخیر الكبیر في منح التراخیص اإلداریة لمواقع الر  −

  ). ولم یكن للتأخیر أي أثر على الموعد النهائي.CORPACالبیروفیة للمطارات والطیران التجاري (|
كیة، إال أنها یجب أن تمر عبر الجمارك البحریة والجویة  (ویمكن أن یستغرق ذلك من فإن السلع المدرجة في فئة "سلع الطیران" معفاة من الرسوم الجمر  –الجمارك  −

ثم ینبغي أن یجري نقل السلع إلى الموقع ). CORPACالبیروفیة للمطارات والطیران التجاري ( یومًا) قبل بلوغها محطة الجمارك الخاصة بالمؤسسة ٣٠إلى ١٥
  ق نهائیة في الموقع.تحت سلطة الجمارك وأن ُتجرى عملیة تحقُّ 
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  حالة "الخبراء المستقلین"  ٥- ٣-٨
في مجال العقود المتعلقة بخدمات مشتریات  یكاواالوفیما یتعلق بالبعثات المؤلفة من خبراء مستقلین عاملین في   - ٣٤١

ء رادارات في أمریكا الجنوبیة، طلب مراجع الحسابات الخارجي من إدارة التعاون الفني ) لشراCAPSالطیران المدني (
)TCBإلى منتصف  ٢٠٠٥في إطار التعاون الفني للفترة الممتدة من عام  لمبرمة) تقدیم قائمة شاملة لعقود الرادارات ا

. وقد قدمت یكاواالن الذین وقعوا نیابًة عن ، مع اإلشارة إلى الموردین الذین تم اختیارهم والخبراء المستقلی٢٠١١عام 
  :٧٥) التوضیحات التالیةTCBإدارة التعاون الفني (

وكان هناك أربعة خبراء مستقلین خالل الفترة بأكملها، وهم: السادة جان بییر بیالند، ولویس عازاراني، ودوغالس بالنتین،   - ٣٤٢
لى أنه تم التوقیع على العقود وفقًا لقوانین نظام المشتریات في ع (TCB)وأندریه دي غونغر. وتصر إدارة الشؤون الفنیة 

  .٢٠١٠  ، الذي یتطلب االستعانة بخبراء مستقلین، وتشیر إلى أن هذه القواعد جرى تحدیثها عامیكاواال
  وقد جرى منح العقود على النحو التالي:  - ٣٤٣

  ) واحد؛SSRانوي (عقدًا بشأن توفیر رادار استطالع ث Indraغواتیماال: ُمنحت شركة  - ١
  ) واحد في غاالباغوس؛SSRعقدًا بشأن توفیر رادار استطالع ثانوي ( Indraاإلكوادور: ُمنحت شركة  - ٢
) واحد (كان هناك في األصل نظام مندرج في عقد SSRاألرجنتین: عقد بشأن توفیر رادار استطالع ثانوي ( - ٣

  .Indraذا العقد)، والمورد كان شركة تأجیر لمدة عامین، ثم اعُتمد خیار الشراء الذي ینص علیه ه
  ) واحد.SSRعقدًا بشأن توفیر رادار استطالع ثانوي ( Indraبنما: ُمنحت شركة  - ٤
  ).SSRsعقدًا بشأن توفیر ثمانیة رادارات استطالع ثانویة ( Indraبیرو: ُمنحت شركة  - ٥

قد وجد مراجع الحسابات الخارجي حالة واحدة ، ف(TCB)وباإلضافة إلى القائمة هذه التي وضعتها إدارة الشؤون الفنیة   - ٣٤٤
) في باراغواي بشراء معدات لرادار استطالع بشكل مباشر. DINAC(  قامت فیها المدیریة الوطنیة للطیران المدني

، بشكل سریع جدًال على النطاق المحلي.  ٢٠٠٦عام  Indraوقد أثار إبرام هذا العقد، الذي تم توقیعه كذلك مع شركة 
، ٢٠١٠تموز/یولیو -لم تكن مشاركة في هذه العملیة، فقد وافقت، في فترة حزیران/یونیو یكاواالرغم من أن وعلى ال

على توقیع عقد بشأن مشروع مساعدة في مجال التعاون الفني لتنفیذ اختبار القبول في المصنع لبعض المعدات. 
و لویس عازاراني) لتوفیر الخدمات االستشاریة هذه. بتعیین أحد الخبراء األربعة المذكورین آنفًا (وه یكاواالوقامت 

قد حصرت  یكاواال" لهذه الشركة، مع أن یكاواالوكتبت الصحافة في وقت الحق منتقدة المساعدة التي یقدمها "خبیر 
سؤولیة )، التي كانت بذلك تتحمل المDINACدورها رسمیًا بتقدیم المشورة الفنیة إلى المدیریة الوطنیة للطیران المدني (

 .Indraكاملة في قبول المعدات التي عرضتها شركة 

، في كلتا الحالتین، في PER 08-802و PER 07- 801تتمثل النقطة المشتركة بین المشروعین  :٢٦المالحظة رقم 
إما في تدخلت لتجعل باإلمكان إنشاء بنى إداریة أو معدات ألمن الطیران ال تسمح اللوائح المحلیة بتنفیذها،  یكاواالأن 

) في بیرو تتعارض مع DGACدفع أجورًا لموظفي المدیریة العامة للطیران المدني ( PER 07- 801إذ إن المشروع  - المطلق 
وٕاما في غضون فترة زمنیة معقولة لسالمة الطیران، كما كان علیه الحال بالنسبة للمشروع  -جدول الرواتب العام في بیرو 

802 -PER 08بالنسبة إلى القانون المحلي، فمن  یكاواالتثنائي الذي تنطوي علیه الخدمات التي تقدمها . ونظرًا للطابع االس
  المهم أال تشوب هذه الخدمات  أیة شائبة.

، فلم تعد تندرج في معطیات الزمن الراهن، إذ أنهى القانون  في بیرو نظام PER 07-801أما حالة المشروع 
. ومع ذلك، فیما یخص اقتناء معدات الرادارات، ٧٦)DGAC(امة للطیران المدني االستثناءات الخاص بموظفي المدیریة الع

حیث یقتصر عدد الموردین المحتملین في جمیع أنحاء العالم على حوالي عشرة موردین، وٕاذا جرى توسیع المالحظة لتشمل 
وٕالى  ٢٠٠٥لممتدة من عام ) في الفترة اCAR/SAMجمیع المشاریع التي نفذت في إقلیم الكاریبي وأمریكا الجنوبیة (

، فیمكن لمراجع الحسابات الخارجي أن یالحظ أن عددًا قلیًال من الموردین منحوا عقودًا (مورد واحد)، ٢٠١١منتصف عام 
) على مدى فترة طویلة نسبیًا TCBوأن عددًا محدودًا من الخبراء المستقلین (أربعة خبراء) استعانت بهم إدارة الشؤون الفنیة (

  هذه العروض والتشاور حولها. إلعداد
                                                           

  .٢٠١١حزیران/یونیو  ٢١رسالة إلكترونیة واردة من السید باتریك مولیناري بتاریخ   ٧٥
٧٦ Directorate General of Civil Aviation  
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بتوسیع دائرة الخبراء المستقلین الذین یمكن أن یحّملوا  یكاواالیوصي مراجع الحسابات الخارجي  :٢٦التوصیة رقم 
المنظمة بعض المسؤولیات وأن یؤثروا في سمعتها من خالل منح العقود، وبتعیین خبراء جدد بانتظام. ویجب أن یخضع 

  یم منتظمة.الخبراء لعملیات تقی

  متابعة مالحظات مراجع الحسابات الخارجي السابق -٩

ر باالتفاق مع لجنة التدقیق أن یقوم مراجع الحسابات الخارجي من اآلن فصاعدًا بمتابعة التوصیات التي قدمها   - ٣٤٥ تقرَّ
  .٢٠٠٨بنفسه منذ تعیینه ألول مرة في عام 

صیات المقدمة إلى المجلس بشأن المقر، ویستند إلى العمل الذي قام به یقوم هذا التدقیق األول على النظر في التو   - ٣٤٦
. ویرد التقریر الكامل عن متابعة ٢٠١١قسم التدقیق الداخلي للمنظمة والذي قدم آخر تقریر متابعة له في آذار/مارس 

  التوصیات في الملحق.
  تقاریر  التالیة:توصیة والواردة في ال ٥٣وقد تمت دراسة التوصیات البالغ عددها   - ٣٤٧

أربع  – ٢٠٠٨تشرین الثاني/نوفمبر  –(سري  یكاواالالتدقیق المتعلق بوصول السیدین رینو وسوكا إلى  −
  توصیات)؛

  خمس توصیات)؛ – ٢٠٠٩التدقیق في إدارة نفقات السفر والمهام (حزیران/یونیو  −
  توصیة)؛ ٢٤ – ٢٠٠٩) (تشرین الثاني/نوفمبر TCBالتدقیق في أداء إدارة التعاون الفني ( −
  سبع توصیات)؛ – ٢٠١٠التدقیق في حشد موظفي الفئة التخصصیة وما فوقها (آذار/مارس  −
 – ٢٠١٠) (كانون األول/دیسمبر AFIالتدقیق في برنامج التنفیذ الشامل الخاص بإقلیم أفریقیا والمحیط الهندي ( −

  خمس توصیات)؛
د البشریة، وتوصیتان متعلقتان بتكنولوجیا المعلومات (توصیتان متعلقتان بالموار  ٢٠١٠التقریر السنوي لعام  −

)IT) وأربع توصیات متعلقة بإدارة الشؤون الفنیة ،(TCB.((  
توصیة، وقد رفضت ثالث منها، وهناك  ٥٣توصیة من التوصیات التي جرى استعراضها وعددها  ٤٥وقد تم تنفیذ   - ٣٤٨

  خمس توصیات لم یجر تنفیذها بالكامل حتى اآلن.
)، ٢٠١١(حزیران/یونیــو  ٢٠١٠لــم تُقبــل إحــدى التوصــیتین الــواردتین بشــأن المــوارد البشــریة فــي التقریــر الســنوي لعــام و   -٣٤٩

وهـــي التوصـــیة التـــي تهـــدف، فـــي إطـــار التخطـــیط لتنمیـــة األنشـــطة الممولـــة مـــن التبرعـــات، إلـــى ضـــمان "أن ُیـــدفع مـــن 
مة فـــي "الصــندوق المتجــدد" لتمویـــل تكــالیف الضـــمان األمــوال المخصصــة لهـــذه األنشــطة إلــى المیزانیـــة العادیــة مســاه

االجتمــاعي المتراكمــة فــي هــذا المجــال". ومــن المؤســف أن یبقــي األمــین العــام هــذا العــبء غیــر الضــروري قائمــًا علــى 
  المصالح المالیة للدول األعضاء. حساب
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  (األصل)رأي المدقق الخارجي للحسابات  – ١الملحق 
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   - الجمهوریة الفرنسیة  -
 

  دائرة الحسابات
 

 ٢٠١٢أذار/مارس  ٣٠باریس،  الرئیس األول
 

  إلى الجمعیة العمومیة
  لمنظمة الطیران المدني الدولي

  الحسابات مدققرأي 

) عن فتـرة االثنـي عشـر شـهرا المنتهیـة یكاولطیران المدني الدولي (االلقد استعرضنا البیانات المالیة لمنظمة ا
كــــانون  ٣١. وتشــــمل البیانــــات المالیــــة بیــــان الوضــــع المــــالي بتــــاریخ ٢٠١١كــــانون األول/دیســــمبر  ٣١فــــي 

، وبیـان األداء المـالي، وبیــان السـیولة النقدیـة، وبیـان التغییــرات فـي األصـول الصــافیة، ٢٠١١ األول/دیسـمبر
ومالحظـات  ٢٠١١كـانون األول/دیسـمبر  ٣١مقارنـة بـین المیزانیـة والمبـالغ الفعلیـة للفتـرة المنتهیـة فـي وبیان 

  تشمل ملخص السیاسات الحسابیة ومعلومات أخرى.

، فـإن یكـاومـن النظـام المـالي لال ١٢مـن اتفاقیـة شـیكاغو وعمـال بالمـادة  ٦١وفي نطاق اإلطـار العـام للمـادة 
ؤول عن إعداد وتقدیم البیانات المالیة. وتتوافق هذه البیانات مـع المعـاییر المحاسـبیة مس یكاواألمین العام لال

الدولیة للقطـاع العـام. وتشـمل هـذه المسـؤولیة تصـمیم، وتنفیـذ ورصـد إجـراءات المراقبـة الداخلیـة لكفالـة إعـداد 
عملیـات تزویـر أو خطـأ. البیانات المالیة وتقدیمها بالشـكل الصـحیح، خالیـة مـن بیانـات هامـة خاطئـة، نتیجـة 

  وتشمل هذه المسؤولیة أیضا وضع تقدیرات حسابیة معقولة مكیفة وفق الظروف.

وتقضي مسؤولیتنا بإبداء رأینا في هذه البیانـات المالیـة باالسـتناد إلـى عملیـة التـدقیق. وقـد أنجزنـا تـدقیقنا وفقـا 
منـا االمتثـال للقواعـد األخالقیـة وتخطـیط  . وتتطلـب هـذه المعـاییر(ISA)للمعاییر الدولیة لمراجعة الحسابات 

عملیــات التــدقیق وتنفیــذها مــن أجــل الحصــول علــى ضــمانة معقولــة بــأن البیانــات المالیــة خالیــة مــن األخطــاء 
  المادیة.

وتقضـي عملیـة تـدقیق الحسـابات بتنفیـذ إجـراءات تـدقیق لجمـع أدلـة تـدقیق تتعلـق بالمبـالغ والمعلومـات الــواردة 
یـــة. ویســـتند تصـــمیم إجـــراءات مراجعـــة الحســـابات إلـــى الـــرأي المهنـــي لمراجـــع الحســـابات فـــي البیانـــات المال

الخــارجي، الــى جانــب تقیــیم مخــاطر إحتــواء البیانــات المالیــة علــى إفــادات خاطئــة هامــة، نتیجــة التزویــر أو 
داخلیــة فــي االعتبــار المراقبــة المراجــع الحســابات الخــارجي الخطــأ. وفــي ســیاق هــذا التقیــیم للمخــاطر، یأخــذ 

القائمــة بمجملهــا، المتعلقــة بإعــداد وتقــدیم البیانــات المالیــة، مــن أجــل تصــمیم إجــراءات تــدقیق مناســبة ولــیس 
إلبداء الرأي في المراقبة الداخلیة. وتقضي عملیة التدقیق أیضـا بتقیـیم مـدى مالءمـة طریقـة الحسـاب المتبعـة 

  وصحة البیانات المالیة ومعقولیة تقدیر الحسابات الهامة.

بة لتشـــكل أساســـا معقـــوال نبنـــي وباعتقادنـــا أن أدلـــة عملیـــة المراجعـــة الحســـابیة التـــي تـــم جمعهـــا كافیـــة ومناســـ
  رأینا. علیه
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متابعة للتوصیات – ٢الملحق 
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  )٢٠٠٨(نوفمبر  یكاواالیلیسیان سوكا الى تدقیق سري العملیة التي أدت الى وصول السیدین جان رینو وف

رقم 
  الحالة  خطة عمل األمانة العامة/مالحظات  رد األمانة العامة  التوصیة  التوصیة

باستطاعة المجلس أن یسأل الجهة المعنیة   ١
تفسیرات وٕاذا كانت غیر مرضیة، یمكن 
الطلب الى األمین العام القیام بإنهاء مبكر 

  لمذكرة التفاهم.

 أغلق  الشخصان كالهما تركا المنظمة.  مقبولة

٢  

أ) إن إستخدام الموظفین على سبیل اإلعارة 
یمكن أن یكون مفیدا لكونه محكوما 
بنصوص تحدد على وجه الخصوص شروط 
التوظیف، والوظائف التي یمكن عرضها، 
والمدة القصوى لعقودهم، وشروط مرتباتهم، 

  ومتابعة إدائهم وٕاجازاتهم.

   مقبولة

ل الترتیبات التعاقدیة الجدیدة التي أ) تتناو 
وافق علیها المجلس عقود اإلعارة/واإلعارة 

  المؤقتة.
 أ) أغلق

ب) یمكن لنظام المشتریات ذاته أن یستفید 
إذا ما ُطبق بمزید من الصرامة، وینبغي أن 

یقترن تقییم العطاءات التي تم إستالمها 
دائما بتقییم للمراجع المقدمة من الشركات 

  حة.المرش

ب) یتم تفّحص الخبراء الذین یقع االختیار 
علیهم للمشاركة في مختلف مراحل مشاریع 
المشتریات، مثل وضع المواصفات الفنیة، 
بموجب الخطوط التوجیهیة لقسم الموظفین 
المیدانیین. وفي حالة العقود االستشاریة، 
ُیطلب الى جمیع الشركات تقدیم مراجع عن 

م؛ وتكون مسؤولیة السیرة الشخصیة لموظفیه
  الشركات جماعیة وتشمل موظفیها.

  

 ب) أغلق

ج) یمكن لتوظیف االستشاریین أن یستفید 
من نصوص تحكمه وتكون في غایة 
الشفافیة وتؤمن تمتع المرشحین بالكفاءات 

  والمراجع.
  
  

ج) وضعت سیاسة شفافة بشأن توظیف 
االستشاریین، وهي تتضمن مسؤولیة 

مباشرین عن تحدید ومساءلة المدیرین ال
واختیار أفضل المرشحین، وشرط التحقق 
اإللزامي من الجهات المرجعیة وتبریر 
مؤهالت/كفاءات االستشاري الذي یتم 

  اختیاره.

 ج) أغلق
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  )٢٠٠٩(یونیو تدقیق نفقات السفر وٕادارة البعثات 
رقم 
  الحالة  خطة عمل األمانة العامة/مالحظات  رد األمانة العامة  التوصیة  التوصیة

من أجل تحسین فعالیة الضوابط الداخلیة،   ١
إستكمال الوثیقة التي تتضمن  یكاوینبغي لال

القواعد اإلداریة المتعلقة بشؤون السفر 
  بانتظام.

  مقبولة

تم تحدیث لوائح السفر وقواعده في مدونة 
المنقحة لقواعد الخدمة (الطبعة  یكاواال

المنقح  التاسعة) باإلضافة إلى النظام اإلداري
للموظفین وتعلیمات الموظفین المعتمدة التي 

  .١/١/٢٠١١دخلت حیز النفاذ اعتبارا من 

 أغلق

من أجل التشجیع على اإلبالغ عن اإلقامة   ٢
أن  یكاووالوجبات المقدمة مجانا، ینبغي لال

تبّین بوضوح، في كشف النفقات، الوجبات 
واإلقامة المقدمة مجانا للموظفین في 

  البعثات.

  بولةمق

تم تصمیم وحدة السفر الجدیدة ضمن نظام 
أغریسو لتیسیر اإلعالن عن الوجبات واإلقامة 

  المقدمة مجانا.

 أغلق

أن تنظر في خطة لخفض  یكاوینبغي لال  ٣
تكالیف السفر تسترشد بهیئة دائمة تضم 
مسؤولي الشؤون المالیة والموارد البشریة 

  والتعاون الفني.
  مقبولة

م إجراء جدیدا یقضي بتقدیم إعتمد األمین العا
تبریر لكل رحلة من المقرر القیام بها وتقدیم 

  تقریر مهمة بعد إتمام الرحلة.

 أغلق

أن تسعى الى استباق إجراء  یكاوینبغي لال  ٤
دعوة تقدیم العطاءات لتجدید العقد مع وكالة 

  السفر.

ُأنجزت عملیة المشتریات لتجدید العقد مع   مقبولة
  وكالة السفریات.

 أغلق

٥  
شركة الخطوط تدعو أن  یكاولال ینبغي

إلى تطبیق الشروط الجویة األمریكیة 
 حسوماتلتعاقدیة التي تنص على دفع ا

  .سنویة

في شركة الخطوط الجویة األمریكیة تقدم  مقبولة
نقاط "مكافآت إضافیة  في شكل اخصمالحقیقة 

یة استنادا إلى إجمالي ز یحف" تاألعمالفي درجة 
  .٢٠٠٦المحققة منذ عام ت جم المبیعاح

 أغلق

  ) ٢٠٠٩أداء تدقیق ادارة التعاون الفني (نوفمبر 
رقم 
  الحالة  خطة عمل األمانة العامة/مالحظات  رد األمانة العامة  التوصیة  التوصیة

نوصي بإنشاء مكتب مشتریات مستقّل عن   ١
إدارة التعاون الفني، یتوّلى المسؤولیة الشاملة 

. وسیتعین على یكاواالعن جمیع مشتریات 
إعادة التنظیم أن تعّزز التنسیق بین األقسام 
الجغرافیة ومكتب المشتریات. وسیسهم هذا في 
إیضاح المسؤولیات داخل إدارة التعاون الفني 

ككل على حد سواء. وسیتیح  یكاووبالنسبة لال
هذا تقلیل الخطر عن طریق إنشاء مراقبة 
فة متبادلة تشمل الجهات الفاعلة المختل

  وأنشطتها.

  غیر مقبولة

لم تتم الموافقة على هذه التوصیة في السابق 
وفي الوقت الحاضر.  ویتضمن الهیكل 

الذي  یكاوالتنظیمي المنقح لألمانة العامة لال
اقترحه األمین العام ووافق علیه المجلس في 

بما في ذلك إدارة التعاون الفني،  ١٨٨الدورة 
التعاون الفني، قسما للمشتریات في نطاق إدارة 

یجمع بین المشتریات المتعلقة بالمشاریع 
المیدانیة وتلك المتعلقة بالبرنامج العادي.  
ویجري تنفیذ الهیكل الجدید إلدارة التعاون الفني 

  .١/١/٢٠١٠ اعتبارا من

 رفضت

یوصي بالفصل الصارم ما بین وظیفتي   ٢
التدقیق والمراقبة، عبر استبعاد المدقق الداخلي 

  لیة الشراء.من عم
  مقبولة

ُنقلت مسؤولیة فّض العروض المختومة الى 
  مدیر إدارة الشؤون االداریة والخدمات

 أغلق
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رقم 
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فضًال عن ذلك، ینبغي جعل طلبات العروض   
آمنة عبر تنفیذ إجراءات مركزیة ویمكن تتبعها 
بشكل كامل، السیما لجهة تغطیة طریقة تلّقي 

  العروض
  مقبولة

ثر تدقیقي كامل لجمیع بأ (Alito)یحتفظ نظام 
األعمال التي ینفذها ویحدد توقیت حصولها 
وٕاضافة الوثائق التي جرى تحمیلها وهویة من 

  قام بذلك.
  

 أغلق

٣  

نوصي بإعادة تحدید الطریقة التي یتصّرف 
بها مجلس العقود وآلیات المراقبة القائمة لكي 
، یتسنى جعل عملیة الشراء مؤمنة أكثر، مقدماً 

یتعلق بتلك النقاط التي تعتبر وخاصة فیما 
حاسمة مثل قرار اللجوء الى الشراء المحلي أو 

  عملیات منح العقد مباشرة.

  مقبولة

ســــیجري إنجــــاز تعــــدیل لمســــودة دلیــــل إجـــــراءات 
ــــــذي ســــــیحّدد المعــــــاییر بالنســــــبة  المشــــــتریات، وال
للحـــاالت التــــي یجـــوز فیهــــا اللجـــوء إلــــى مــــوّردین 

راء مــــــن محلیــــــین و/أو مــــــنح العقــــــد مباشــــــرة (شــــــ
مصــــدر واحــــد)، مــــع حلــــول نهایــــة شــــهر تشــــرین 

ـــــــاني/نوفمبر  . وهـــــــذا األمـــــــر سیســـــــمح ٢٠٠٩الث
لمجلـــس العقـــود بـــالتحّقق أیضـــًا مـــن مـــدى احتـــرام 
اإلجــــراءات المناســــبة فــــي هــــذه الحــــاالت، ومــــدى 
اعتماد معاییر شفافة الختیار الموّردین. وسـیكون 
هـــذا األمـــر فـــي ســـیاق متابعـــة للمراجعـــة الشـــاملة 

جراهـــا فریـــق مراجعـــة إجـــراءات المشـــتریات التـــي أ
)PPRG ،بمشــــــــــــاركة إدارة التعـــــــــــــاون الفّنـــــــــــــي ،(

والمــــدّقق الــــداخلي، وفــــرع الشــــؤون المالیــــة، وٕادارة 
الشـــــؤون القانونیـــــة، والتـــــي أســـــفرت عـــــن اعتمـــــاد 

ـــــدة للمشـــــتریات فـــــي شـــــهر  یكـــــاواالمدونـــــة  الجدی
. وقـد جـرت مراجعـة ٢٠٠٦كانون األول/دیسمبر 
ـــة مـــرة أ ـــة هـــذه الوثیق خـــرى حـــدیثًا بانتظـــار الموافق

ـــــــــة  النهائیـــــــــة علیهـــــــــا. وســـــــــتجري مراجعـــــــــة مدون
المشــــتریات ومســــودة دلیــــل إجــــراءات المشــــتریات 

  مجددًا بعد إنجاز تنفیذ نظام أغریسو.

 أغلق

نوصي بأنه ینبغي بالنسبة ألكبر العقود (فوق   ٤
عتبة ال یزال یتعّین تحدیدها)، أن یجتمع 

یتمكنوا  اعضاء مجلس العقود شخصیا لكي
من تبادل اآلراء والتوصل الى قرارهم بطریقة 
مختلفة عن تطبیق نهج وثائقي بحت على 

  المسائل المعروضة علیه.
  مقبولة

، یجتمـــــــع أعضــــــــاء ١/١١/٢٠١٠اعتبـــــــارا مــــــــن 
ــا للنظــر فــي المشــتریات التــي  مجلــس العقــود دوری
تتجــاوز قیمتهــا الثالثــة مالیــین دوالر أمریكــي، أو 

ر رئـیس مجلـس العقـود أنـه فـي أي مشـتریات یعتبـ
ـــرد هـــذا فـــي مدونـــة  مـــن الضـــروري مناقشـــتها. وی

  المشتریات المنقحة.
  

 أغلق

نوصي بتحدید وتنفیذ إجراءات مراقبة مناسبة   ٥
للمخاطر المحددة المترتبة على إجراءات 
الشراء المحلي، وتشمل النقاط التالیة بصفة 
خاصة: شمولیة أي عملیة تنافسیة وحقیقة 

تعجال ووصف االحتیاج الذي ودرجة االس
  یعقب التنفیذ.

  

  مقبولة

ـــة بـــإذنین وفـــق  تطالـــب هیئـــات المشـــتریات المحلی
  نموذج مصمم خصیصا للتخفیف من المخاطر.

 أغلق
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٦  

نوصي بتحدید عتبات لیقوم بتوقیع العقود 
رئیس قسم المشتریات المیدانیة (دون عتبة 

أولیة) ومدیر إدارة التعاون الفني (بین العتبة 
ألولیة وعتبة ثانیة) واألمین العام للمنظمة ا

  (فیما یتجاوز هذه العتبة الثانیة).

  مقبولة

لقد تم العمل بهذه التوصیة، إذ یوقع مدیر إدارة 
الشؤون القانونیة بالمقابل أیضا على جمیع 

مالیین دوالر  ٥المشتریات التي تزید قیمتها عن 
أمریكي. واعتبر توقیع األمین العام من قبیل 
التكرار ألنه بالفعل جهة موافقة وصانع قرار 

  ضمن عمل مجلس العقود.

 أغلق

٧  

لحمایة إجراءات المشتریات قانونیا وجعل 
القواعد المحددة متماشیة مع الممارسة الفعلیة، 
نوصي بتحدیث نظام المشتریات ووضع دلیل 

اجراءات المشتریات في صیغته النهائیة 
حّتمها استخدام  السیما بمراعاة التغییرات التي

  نظام أغریسو.

  مقبولة

: تــــــــم تعــــــــدیل مدونــــــــة ٨و ٧راجــــــــع التوصــــــــیتین 
المشـتریات ومشـروع دلیـل إجـراءات الشـراء بحیـث 
تؤخــذ فــي الحســبان التغیــرات المتأتیــة عــن مباشــرة 
اسـتخدام نظــام أغریســو. وفــي هــذه العملیــة، جــرى 
استطالع الخیـارات المتاحـة لتقـدیم دلیـل إجـراءات 

كل أســـــهل لالســـــتخدام ووضـــــعت الشـــــراء فـــــي شـــــ
قواعد للحاالت النادرة حیث یعترض العمیل علـى 

  .یكاواالالبائع الذي اختارته 

 أغلق

٨  

نوصي أیضا بأن یتحّول دلیل اجراءات 
المشتریات الى شكل أیسر تناوال، مثال في 
شكل صحیفة بیانات (أسلوب عرض یسهل 
االطالع علیه وتحدیثه)، لتیسیر استخدامه من 

  الموظفین.قبل 

  مقبولة

 أغلق  .٧أنظر التوصیة 

٩  
نوصي بأن تحّدد بوضوح في نظام المشتریات 
القواعد التي ینبغي تطبیقها عند اعتراض 

  .یكاواالالزبون على البائع الذي اختارته 
  مقبولة

ـــى أنـــه فـــي  تـــنص مدونـــة المشـــتریات المنقحـــة عل
حال اعتراض الدولة على التوصـیة الصـادرة عـن 

  وقف الشراء.، یتیكاواال

 أغلق

١٠  
للحد من المخاطر، السیما المخاطر القانونیة، 
التي تنجم عن معرفة غیر كافیة بمدة سریان 
العقود الجاریة، نوصي بتنفیذ نظام رسمي وموّحد 

  لسیاسات الرصد وتواریخ انتهاء العقود الرئیسیة.
  مقبولة

یسترشـــــد موظفـــــو المشـــــتریات حالیـــــا بـــــاإلجراءات 
  ي یوفرها دلیل إجراءات الشراء.واإلرشادات الت

 أغلق

١١  

نوصي بإیجاد لوحة تحّكم المقصود بها في 
الوقت ذاته االستخدام الداخلي من جانب مدیر 
إدارة التعاون الفني وتزوید األمین العام والمجلس 
بالمعلومات. ویجب أن تكون هذه اللوحة التي 
تتضمن مؤشرات موجزة قادرة على تقدیم تقریر 

انب الرئیسیة ألنشطة التعاون الفني، عن الجو 
والسیما ما یتعلق بجوانب المیزانیة والجوانب 
المالیة. وینبغي أن تكون لوحة التحكم متعلقة 
بكل من إدارة المشاریع وصنادیق تكالیف 

  .)AOSC(الخدمات اإلداریة والتشغیلیة 

  مقبولة

ُأعـــدت لوحـــات تحكـــم لتبـــین مختلـــف المعلومـــات 
یع التـــــــــي تطلبهـــــــــا إدارة إدارة المتعلقـــــــــة بالمشـــــــــار 

التعــاون الفنــي. وســیتم عــرض هــذه اللوحــات مــن 
خــالل إدارة حافظــة المشــاریع التــي هــي حالیــا قیــد 

  اإلعداد.

 أغلق

١٢  

نوصي بأن یتم، بالنسبة لكل من المشاریع 
الرئیسیة الجاریة أو التي سیجري تنفیذها، 
إعداد وثیقة موجزة یتم تحدیثها دولیا وتقّدم 

ناد الى عدد من المؤشرات تقریرا عن باالست
الجوانب المختلفة لتنفیذها (الفنیة والمالیة 
والخاصة بالمیزانیة والتعاقدیة والخاصة 
بالموارد البشریة...) ویجب تحدید الجهة 
المسؤولة عن حفظ وتحدیث هذه الوثیقة 

  الموجزة بمجرد البدء بالمشروع.

  مقبولة

ري تحـــدیثها تـــم إعـــداد وثیقـــة مشـــاریع مـــوجزة ویجـــ
دوریــــا مــــن جانــــب الموظــــف المســــؤول فــــي قســــم 

  العملیات المیدانیة.

 أغلق
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١٣  

ألســــــباب تتعّلـــــــق بالشــــــفافیة، نوصـــــــي بتحدیـــــــد 
القواعــد التــي تنطبــق علــى تخصــیص التكــالیف 
ـــرادات الناجمـــة عـــن أنشـــطة إدارة التعـــاون  واإلی
الفنــي بوضـــوح، عنـــدما یتعلّــق األمـــر بالجوانـــب 

یع وصــــندوق تكـــــالیف المرتبطــــة بــــإدارة المشـــــار 
  الخدمات اإلداریة والتشغیلیة.

  مقبولة

ـــــق بتخصـــــیص  تـــــم ســـــلفا وضـــــع القواعـــــد فیمـــــا یتعل
ــــرادات الناجمــــة عــــن أنشــــطة برنــــامج  التكــــالیف واإلی
التعــــاون الفنــــي.  جمیــــع التكــــالیف المباشــــرة المترتبــــة 
علــــى تنفیــــذ مشــــروع مــــا، یجــــري خصــــمها كتكــــالیف 

المباشــرة  مشــاریع بینمــا یجــري خصــم التكــالیف غیــر
  من صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة.

 أغلق

١٤  

أخیرا، یشدد المراجع الخارجي على أهمیة أن 
تتالءم مؤشرات األنشطة وآثار الحسابات. 
ونوصي باستخدام بیانات المحاسبة كعناصر 
التخاذ القرار ولتحسین وضوح أنشطة التعاون 

نشطة الفني. لذا، ینبغي تكییف مؤشرات األ
لتتالءم مع إطار العمل المرجعي الذي حددته 
المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، وهي 

منذ السنة المالیة  یكاواالمعاییر تنطبق على 
، وأن یجري تسجیل العملیات في الدفاتر ٢٠٠٨

كحقوق. لذلك، من الضروري أن یجري بناء 
مؤشرات أنشطة التعاون الفني، والسیما في 

یر السنوي الى المجلس، ولوحات التحّكم التقر 
الداخلیة إلدارة التعاون الفني، إستنادا الى البیانات 

  المحاسبیة.

  مقبولة

ُأعـــدت لوحـــات تحكـــم لتبـــین مختلـــف المعلومـــات 
المتعلقـــــــــة بالمشـــــــــاریع التـــــــــي تطلبهـــــــــا إدارة إدارة 
التعــاون الفنــي. وســیتم عــرض هــذه اللوحــات مــن 

لتــي هــي حالیــا قیــد خــالل إدارة حافظــة المشــاریع ا
اإلعــداد. وســتتمتع إدارة حافظــة المشــاریع بالقــدرة 
علـــــى تعقـــــب مؤشـــــرات األداء الرئیســـــیة الداخلیـــــة 

  التي حددتها إدارة إدارة التعاون الفني.

 أغلق

١٥  

نوصي بتحدیث أدلة عملیات مشاریع التعاون 
الفني بانتظام لجعل العملیة مؤمنة وكذلك 

ظروف. بهذه لضمان المحفوظات في أفضل ال
الطریقة، ستكون لدى الموظفین نسخ محّدثة 

  كي یضطلعوا بأنشطتهم بصورة سلیمة.
  مقبولة

كان التاریخ 
المستهدف نهایة 

  ٢٠١٠عام 
التاریخ الجدید 

المستهدف نهایة 
  ٢٠١٢عام 

تــــم تحــــدیث كتیــــب صــــیاغة المشــــاریع (الجــــزء 
ـــــــــل  ـــــــــة ودلی ـــــــــات المیدانی ـــــــــل العملی األول) ودلی

(الفصــل الخــامس) فــي عــام  المكاتــب اإلقلیمیــة
. ویجــــــري حالیــــــا اســــــتعراض وتحــــــدیث ٢٠١١

الــــــدلیل اإلداري إلدارة التعــــــاون الفنــــــي (الجــــــزء 
األول). ویتم حالیا إعـداد قوالـب معیاریـة جدیـدة 
للجـــــزء الثـــــاني مـــــن كتیـــــب صـــــیاغة المشـــــاریع 
والــدلیل اإلداري إلدارة التعــاون الفنــي. ومازالـــت 

ین تخضـــــع قواعـــــد الخدمـــــة للمـــــوظفین المیـــــدانی
ـــــــا. وســـــــیجري إدمـــــــاج األدلـــــــة  للتحـــــــدیث دوری
المـــذكورة أعـــاله ضـــمن عملیـــة تطبیـــق المعیـــار 

للمنظمـــة الدولیـــة لتوحیـــد المقـــاییس فـــي  ٩٠٠١
قســـــــم العملیـــــــات المیدانیـــــــة وقســـــــم المـــــــوظفین 
المیـــدانیین. وقـــد تـــم اســـتعراض دلیـــل إجـــراءات 
الشـــراء وهـــو ممتثـــل بالكامـــل لمعـــاییر المنظمـــة 

  لمقاییس.الدولیة لتوحید ا

 مفتوح

١٦  

نوصي باستخدام وثائق إدارة المشاریع بانتظام 
وبأنه ینبغي أن یتم هذا بصورة موحدة في جمیع 
األقسام الجغرافیة بغیة تسهیل عمل هذه األقسام 

، ١٤من جهة والسماح، تمشیا مع التوصیة رقم 
من جهة أخرى، لمدى هذه االدارة بمتابعة 

  نحو أفضل.األنشطة التي تضطلع بها على 
  مقبولة

ســّهلت إعــادة هیكلــة قســم العملیــات المیدانیــة 
وتحویلهـا إلـى وحــدة إلعـداد المشـاریع ووحــدة 

توحید إعـداد  ٢٠١٢لتنفیذ المشاریع في عام 
وثـــائق المشـــاریع مـــن أجـــل التطبیـــق الموحـــد 
ــــــــائق  والمنهجــــــــي. وسیتواصــــــــل إعــــــــداد الوث
المعیاریــة األخـــرى وفـــق الحاجــة، مـــع األخـــذ 

 ٩٠٠١شــروط تطبیــق المعیــار  فــي الحســبان
  للمنظمة الدولیة لتوحید المقاییس.

 أغلق

١٧  
نوصي بأن یتم بصورة تامة وسریعة تنفیذ 
جمیع وحدات أغریسو، وخاصة تلك المتصلة 

  بجوانب المیزانیة.
  مقبولة

یجــري حالیــا التطبیــق الكامــل لنظــام أغریســو 
ــــاریخ  فــــي إدارة التعــــاون الفنــــي مــــع تحدیــــد ت

  .٢٠١٢إلتمام هو دیسمبر مستهدف جدید ل

 مفتوح
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١٨  

بالنظر الى نتائج حساب تكالیف الخدمات 
داریــــة والتشـــــغیلیة (أنظــــر التقریـــــر عـــــن اإل
صــدار شــهادة الحســابات)، نوصــي بتقــدیم إ

الــــــى مجلــــــس  تــــــدابیر تصــــــحیحیة عــــــاجالً 
إذا كان المجلـس یعطـي أي أولویـة  یكاواال

  لالستمرار في أنشطة إدارة التعاون الفني.

  ةمقبول

قــام األمــین العــام باتخــاذ تــدابیر لمعالجــة الوضــع 
المالي المذكور، تشمل إعادة هیكلة إدارة التعـاون 
الفنــــي والتــــي وافــــق علیهــــا المجلــــس أثنــــاء الــــدورة 

كجــــزء مــــن اقتــــراح األمــــین العــــام الخــــاص  ١٨٨
  یكاوبالهیكل التنظیمي لألمانة العامة لال

 أغلق

١٩  

 نوصي بوضع قواعد واضحة لتحدید متى
ُتخصم تكالیف التشغیل على البرنامج 

العادي ومتى ُتخصم على برنامج التعاون 
الفني لضمان شفافیة الحسابات والعمل 

على تحدید هذه القاعدة رسمیا في سیاق 
  بروتوكول داخلي.

  مقبولة

تـــم تشـــكیل لجنـــة فرعیـــة مؤلفـــة مـــن أعضـــاء مـــن 
لجنـــــة التعـــــاون الفنـــــي واللجنـــــة المالیـــــة بعـــــد دورة 

لمراجعــــة المنهجیــــة واالفتراضــــات  ١٨٨المجلــــس 
المتعلقـــــة بتخصـــــیص التكـــــالیف غیـــــر المباشـــــرة. 
وُقــّدم اقتراحهــا المتعلــق بسیاســة اســتیفاء التكــالیف 
على المدیین القصیر والطویـل الـى لجنـة التعـاون 
ـــى  ـــدئیا عل ـــا مب ـــین وافقت ـــة اللت ـــة المالی الفنـــي واللجن
المنهجیــــة. وقـــــد وافــــق المجلـــــس علــــى توصـــــیات 

اون الفنـــي واللجنـــة المالیـــة أثنـــاء الـــدورة لجنـــة التعـــ
. وســــیتم رفـــــع تقریــــر الـــــى اللجنــــة االداریـــــة ١٨٩

  التابعة للجمعیة العمومیة حول هذا الموضوع.

 أغلق

٢٠  
نوصي بإنشاء ملف للموظفین واستكماله 

بشكل دائم الى جانب هیكل تنظیمي ُمفّصل 
  یبین أسماء الموظفین.

  مقبولة

شــــاریع وقســـــم یــــتم التنســــیق مــــع منســــقي الم
العملیــــــات المیدانیــــــة علــــــى أســــــاس نصــــــف 
شـــــــهري، لضـــــــمان تـــــــوفیر جـــــــداول مــــــــالك 
ـــــا. ویحـــــتفظ فـــــرع  المـــــوظفین وتحـــــدیثها دوری
ـــــــــة  المـــــــــوارد البشـــــــــریة باألوصـــــــــاف الوظیفی

  والهیاكل التنظیمیة.

 أغلق

٢١  

نوصي بتنفیذ ملف للموظفین الوطنیین 
یتم تحدیثه بانتظام بغیة أن یحدد في أي 

ُمرّتبه وعن أي  یكاوالاوقت من تدفع 
  وظیفة وألي مهام ومنذ متى.

  مقبولة

 أغلق  تم وضع ملفات الكترونیة لكل مشروع.

٢٢  

نوصي بإنشاء ملف لكل موظف، یتضمن 
سیرته الشخصیة ووصفا للوظائف 
المتعاقبة التي شغلها والمهام التي أداها 
والعقود المختلفة وأي عناصر تتیح تحدید 

  بتكلفة هذه الوظیفة.أي االعتمادات تتأثر 

  ٢١انظر   مقبولة

 أغلق

٢٣  

نوصي بإجراء تحلیل سنوي للخطر الذي 
نفسها له من  یكاواالیمكن أن ُتعّرض 

خالل أنشطتها للتعاون الفني، من حیث 
الحقوق في المعاش التقاعدي للموظفین 

  مقبولة  المعّینین محلیا.

یجري توظیف الموظفین المیدانیین المحلیـین 
د الخدمـة الخاصـة وال یحـق لهـم بموجب عقو 

بمعاش تقاعد وفقا ألحكام وشروط االتفاقـات 
التعاقدیـــة التـــي أعـــدت تحـــت إشـــراف اإلدارة 
القانونیــة. وتــم خفــض الحاجــة إلــى اســتخدام 
مــوظفین وطنیــین لمواصــلة اتفاقــات التعــاون 
الفنــي بشــكل مطــرد فیمــا تقــدمت الحكومــات 
ــــــــة فــــــــي ســــــــن التشــــــــریعات إلدمــــــــاج  المعنی

ن ضــــمن النظــــام العــــام فــــي مــــالك المــــوظفی
  هیئات الطیران المدني الوطنیة.

 أغلق
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٢٤  

نوصي بإتباع إجراءات التعیین المختلفة، 
المبّینة بشكل سلیم، وبأال تستخدم إال أنواع 
العقود المختلفة مع مراعاة اإلمتثال ألسباب 

إنشائها وبغیة توفیر خدمة أفضل بأقل تكلفة، 
ق الخدمة الخاص. وهذا لیس حال اللجوء التفا

ونوصي أیضا باالحتفاظ بدلیل للوظائف 
القائمة مع وصف لهذه الوظائف ومهام 

  الموظفین.

  مقبولة

ترتیباتهـــا التعاقدیـــة لتتماشـــى  یكـــاواالعـــدلت 
مـــع الترتیبـــات التعاقدیـــة فـــي األمـــم المتحـــدة، 
وقد وردت تلك الترتیبات في الطبعة التاسـعة 

التي دخلت  یكاوااللمدونة قواعد الخدمة في 
. وقــد قــدمت ١/١/٢٠١١حیــز التطبیــق فــي 

إدارة التعــــــــــاون الفنــــــــــي قواعــــــــــد المــــــــــوظفین 
المیـــدانیین المنقحـــة التـــي خضـــعت للتحـــدیث 
مـــع مراعـــاة الطبعـــة التاســـعة لمدونـــة قواعـــد 

والنظـام اإلداري لمـوظفي  یكاواالالخدمة في 
. وتخضـع قواعـد المـوظفین المیـدانین یكاواال

اض مــن جانــب إدارة المنقحــة حالیــا لالســتعر 
الشؤون اإلداریة والخدمات واإلدارة القانونیة. 
وبالنســــبة إلــــى الوظـــــائف الســــكرتاریة، تتبـــــع 

إجراءات التوظیف القائمة (للوظـائف  یكاواال
التخصصــــــیة ووظــــــائف الخــــــدمات العامــــــة) 
وتحـــتفظ بأوصـــاف وظیفیـــة لهـــذه الوظـــائف. 
وتتبـــع إدارة التعـــاون الفنـــي المدونـــة المنقحـــة 

ــــي  لقواعــــد الصــــادرة مــــن  یكــــاواالالخدمــــة ف
خـــــالل فـــــرع المـــــوارد البشـــــریة لمـــــنح العقـــــود 
المؤقتـــــة وعقـــــود الخدمـــــة الخاصـــــة، حســـــب 
االقتضــــاء. وقــــد قــــام فــــرع المــــوارد البشـــــریة 
بتســــویة عقــــود مــــوظفي إدارة التعــــاون الفنــــي 
تــــدریجیا واســــتبدالها بعقــــود محــــددة المــــدة أو 

ولــــم تعــــد عقــــود  عادیــــة، حســــب االقتضــــاء.
ـــة  الخدمـــة الخاصـــة تغطـــي الحاجـــات الطویل

األمـــد كمـــا فـــي الماضـــي. وأصـــدرت مبـــادئ 
ـــــة خاصـــــة بالسیاســـــة بشـــــأن  ـــــة محدث توجیهی
توظیـــــف االستشـــــاریین األفـــــراد فـــــي أكتـــــوبر 

، ودخلـــــــــــــت حیــــــــــــــز النفــــــــــــــاذ فــــــــــــــي ٢٠١١
. وسیصـــــــــدر فـــــــــرع المــــــــــوارد ١/١١/٢٠١١

البشـــــــریة خـــــــالل األشـــــــهر القادمـــــــة مبـــــــادئ 
   توجیهیة بشأن العقود المؤقتة.

 أغلق

  
  )٢٠١٠(مارس  تدقیق تعیین الموظفین من الفئة الفنیة وما فوقها

رقم 
  الحالة  خطة عمل األمانة العامة/مالحظات  رد األمانة العامة  التوصیة  التوصیة

ینبغي أن یلـزم قـانون الخدمـة لجنـة التعیینـات   ١
والترقیات أو األمین العام بتقدیم تقریر خطـي 

(المقتـرح عن دوافـع رفـض التصـنیف المقتـرح 
مـــن فریـــق الخبـــراء فـــي الحالـــة األولـــى ومــــن 
لجنة التعیینات والترقیات فـي الحالـة الثانیـة). 
وینبغــي أن ُیعــرض هــذا التقریــر الخطــي عــن 

  الدوافع على رئیس المجلس.

في  ٢٦-٤ُأدمجت التوصیة في الالئحة   مقبولة
المنقحة  یكاواالمدونة قواعد الخدمة في 
ة والتي دخلت حیز (الطبعة التاسعة) المعتمد

  .١/١/٢٠١١النفاذ اعتبارا من 

 أغلق
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٢  

اإلجـــراء وقـــف  مـــن الوســـائل الممكنـــة لتبســـیط
العمــــــــــــــــل بالنظــــــــــــــــام االســــــــــــــــتثنائي الــــــــــــــــذي 

ـــــــي جـــــــرى ـــــــه ف  ٢٠/١/٢٠٠٩ التشـــــــجیع علی
، حیـث یخضـع تعیــین )C-DEC 186/1القـرار(

وتجدیــــــــد  P5و  P4المــــــــوظفین مــــــــن الفئــــــــة 
س، عقودهم للموافقة الخطیة من رئـیس المجلـ

مع مراعاة أن هذا األخیـر لـم یوافـق علـى أي 
تعیــــین مــــن التعیینــــات المقترحــــة مــــن األمــــین 
العــام علــى مســتوى هــذه الرتبــة. وبــالنظر إلــى 
الجــــــدول الزمنــــــي الحافــــــل لكــــــل مــــــن رئــــــیس 
المجلــس واألمــین العــام، ســیتیح هــذا التبســیط 

  میزة تقلیص مدة بعض عملیات التعیین

المجلس على  ُأزیل شرط موافقة رئیس  مقبولة
 P-4التعیینات في وظائف الفئة التخصصیة 

 یكاواالمن مدونة قواعد الخدمة في  P-5و
المنقحة (الطبعة التاسعة) المعتمدة والتي 

  .١/١/٢٠١١دخلت حیز النفاذ في 

 أغلق

٣  

ــــــذي  فیمــــــا یخــــــص المــــــوظفین الرئیســــــیین ال
یتبعــــون مباشــــرة األمــــین العــــام، كــــان یوجــــد 

یـــــــــــــة ســــــــــــبعة أشــــــــــــخاص فقـــــــــــــط إلــــــــــــى غا
(مـــــــــــع وجـــــــــــود وظیفتـــــــــــین  ٣١/١٢/٢٠٠٩

شـــــاغرتین)، یقتـــــرح مراجـــــع الحســـــابات أنـــــه 
  ینبغي تبسیط اإلجراء باتباع نهجین: 

أ)  دمـــج فریـــق الخبـــراء المعنـــي بالمقـــابالت 
واالستعراض في لجنـة التعیینـات والترقیـات؛ 
ـــراء  ـــع أعضـــاء فریـــق الخب حیـــث ینضـــم جمی
إلــى اللجنــة، مــع إضــافة عضــویین أو ثالثــة 

فقـــــط؛ وهـــــذا یعنـــــي أن اســـــتعراض أعضـــــاء 
ــــــق  ــــــائج فری ــــــات لنت ــــــات والترقی ــــــة التعیین لجن
الخبـراء یبــدو غیــر الزم نوعــا مــا وأن مراجــع 
الحســــابات لــــم یقــــف علــــى أي حالــــة تغییــــر 
أدخلــــت فــــي الســــابق علــــى مقترحــــات فریــــق 
الخبراء. وللتأكد من أن هذا اإلجـراء ال یزیـد 
مــن عــبء عمــل اإلدارة العلیــا، ســیكون مــن 

خفـــــــــــض النصـــــــــــاب بالنســـــــــــبة  الضـــــــــــروري
  للمقابالت.

ب)  عـــدم إشـــراك لجنـــة المـــوارد البشـــریة أو 
رئــیس المجلــس فــي هــذا اإلجــراء، نظــرا ألنــه 
یســـــري علـــــى المـــــوظفین الـــــذین ال یتبعـــــون 
مباشـــــــرة لألمـــــــین العـــــــام. غیـــــــر أن الحالـــــــة 
ســــــــتعرض علــــــــى لجنــــــــة المــــــــوارد البشــــــــریة 
ـــرئیس المجلـــس  ـــة ل ـــة الخطی وســـتكون الموافق

ة االستشــــــهاد "بمؤشــــــر ضــــــروریة فــــــي حالــــــ
اإلنـــــذار" الـــــوارد أعـــــاله (بمعنـــــى فـــــي حالـــــة 
اخـــتالف اختیـــار األمـــین العـــام عـــن مقتـــرح 

  لجنة التعیینات والترقیات).

  أ) مقبولة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب) غیر مقبولة

أ) وافق المجلس على التوصیة وُأدمجت في 
المنقحة  یكاواالمدونة قواعد الخدمة في 

ما ُأوردت أیضا في (الطبعة التاسعة) ك
المنقح  ٨-١٠٤النظام اإلداري للموظفین 

والتذییل المتعلق بالتعیین واإلجراءات التي 
اعُتمدت ودخلت حیز النفاذ في 

١/١/٢٠١١.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ب) لم تقبل اللجنة المعنیة بالموارد البشریة 
والمجلس هذه التوصیة، وبالتالي لن تُتخذ 

  أي إجراءات إضافیة.

 أ)أغلق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب)أغلق
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٤  

بالنســـبة إلجـــراء تعیـــین المـــوظفین الرئیســـیین 
)D1(  ـــذین یتبعـــون مباشـــرة لألمـــین العـــام؛ ال

فـــإن ذلـــك یشـــمل المـــدیرین الســـبعة للمكاتـــب 
اإلقلیمیـــــة بـــــل وأیضـــــا لـــــرئیس فـــــرع المالیـــــة 
ـــیم والمراجعـــة الداخلیـــة،  ورئـــیس مكتـــب التقی

  یقترح مراجع الحسابات القیام بما یلي:
دمج فریق الخبراء المعني بالمقابالت فـي  أ)

لجنـــــــة التعیینـــــــات والترقیـــــــات علـــــــى النحـــــــو 
  المقترح في التوصیة أعاله؛

ب) الحفــــــــاظ علــــــــى االســــــــتعراض الحــــــــالي 
إلجــراء لجنــة المــوارد البشــریة واتفــاق رئــیس 

  المجلس.
تغییـــــر علـــــى القواعـــــد  أيوال ینبغـــــي إدخـــــال 

  المتعلقة بمدة العقود وعدد عملیات تجدیدها

  مقبولة

ُأدمجت هذه التوصیة في مدونة قواعد 
المنقحة (الطبعة  یكاواالالخدمة في 

التاسعة) كما ُأوردت أیضا في النظام 
المنقح والتذییل  ٨-١٠٤اإلداري للموظفین 

المتعلق بالتعیین واإلجراءات التي اعُتمدت 
  .١/١/٢٠١١ودخلت حیز النفاذ في 

  

 أغلق

٥  

ي اختیــــار للتأكــــد مــــن تــــوخي الموضــــوعیة فــــ
المرشحین، استنادا إلى مهـاراتهم، مـع مراعـاة 
التــوازن اإلقلیمــي بالنســبة لوظــائف المــدیرین، 
فـــإن مراجـــع الحســـابات یوصـــي بأنـــه ینبغـــي، 
عنــــد االختیــــار األولــــي للوظــــائف مــــن الرتبــــة 

D2 االســـتعانة بشـــركات التوظیـــف. واطـــالع ،
هـــذه الشـــركات علـــى أفضـــلیات المجلـــس مـــن 

مـــــي والجنســـــاني، وذلـــــك حیـــــث التـــــوازن اإلقلی
لتزویــد رئـــیس المجلـــس واألمـــین العـــام بقائمـــة 
قصــــــــــیرة، وتحلیــــــــــل الخصــــــــــائص المختــــــــــارة 

  للمرشحین ووضع تصنیف مقترح

مقبولة جزئیا على 
أساس تجریبي فقط 
الختبار استخدام 
شركة خارجیة 

للمساعدة في تقییم 
المهارات اإلداریة 
لدى المرشحین 

المدرجین على قائمة 
توفر  التصفیة رهن
  الموارد.

تم اختیار شركة خارجیة من خالل عملیة 
المشتریات للمساعدة في تقییم الكفاءات 
اإلداریة لدى المرشحین الذین أدرجت 

أسماءهم على قائمة التصفیة للتعیین  یكاواال
في مناصب مدراء. وسیجري تقییم الخبرة 
المكتسبة مع الشركة الخارجیة مع األخذ في 

  ن حیث التكلفة.الحسبان اآلثار م

 أغلق

٦  

بصــــرف النظــــر عــــن الطریقــــة المتبعــــة فــــي 
وضــع قــوائم قصــیرة بأســماء المرشــحین مــن 

(إصــــدار دعــــوة مفتوحــــة لتقــــدیم  D2الرتبــــة 
طلبـــات الترشـــیح أو تكلیـــف إحـــدى شـــركات 
التوظیـــف)، ینبغـــي إعـــادة النظـــر فـــي إجـــراء 
ــــــإن  ــــــر. ولهــــــذا الغــــــرض، ف ــــــار األخی االختی

جـــــراء التـــــالي: مراجـــــع الحســـــابات یقتـــــرح اإل
ینبغـــي أن یجـــري األمـــین العـــام المقـــابالت، 
تســـــــاعده فــــــــي ذلـــــــك مــــــــدیرة إدارة الشــــــــؤون 
اإلداریة والخدمات (مـا لـم یكـن الغـرض مـن 
المقابالت هو تجدیـد عقـد هـذا المـدیر، وفـي 
هــذه الحالــة ینبغــي أن ُیســند هــذا الــدور إلــى 

 D2أحـــــد المـــــوظفین اآلخـــــرین مـــــن الرتبـــــة 
ـــــــــدیهم خدمـــــــــة أطـــــــــول.  وبالنســـــــــبة ممـــــــــن ل

للمرشــــــحین الــــــذین یمارســــــون بالفعــــــل هــــــذه 
الوظیفة، یمكن أن یجري األمین العام وحـده 
المقــــــابالت. وفــــــي جمیــــــع الحــــــاالت، یحــــــق 
لرئیس المجلـس أن یحضـر المقـابالت، وفقـا 

  لتقدیره.
وقبــل التعیـــین، تتســـلم لجنـــة المـــوارد البشـــریة 

  مقبولة

أدمجت هذه التوصیة في تذییل النظام 
المنقح ودخلت  ٨-١٠٤اإلداري للموظفین 

  .١/١/٢٠١١حیز النفاذ في 

 أغلق
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الملـــــف كـــــامًال، بمـــــا فـــــي ذلـــــك تقریـــــر عـــــن 
  مرشحین.المقابالت وتقییم ال

وتخضـــع جمیـــع التعیینـــات وعملیـــات التجدیـــد 
لموافقــة رئــیس المجلــس، قبــل أن یقــوم األمــین 

  العام بتعیین المرشح

٧  

للمســـائل المتعلقـــة  یكـــاواالفـــي ضـــوء تنـــاول 
نــــة المیزانیــــة والمالیـــــة بواســــطة العقـــــود بمرو 

المعروضــــــــة علــــــــى موظفیهــــــــا، لــــــــم تحــــــــدد 
السیاســات المتعلقـــة بــإدارة المســـار الـــوظیفي 
بالنســبة للمــوظفین المــدنیین الــدولیین لــدیها. 
ـــــه ینبغـــــي أن  ـــــرح مراجـــــع الحســـــابات أن ویقت
یكلـــــــــف المجلـــــــــس األمـــــــــین العـــــــــام بتقـــــــــدیم 
السیاســات المتعلقـــة بــإدارة المســـار الـــوظیفي 

النســـبة للمـــوظفین المـــدنیین الـــدولیین داخـــل ب
، مـــع مراعـــاة المالحظـــات الصـــادرة یكـــاواال

أعـــاله، وتقـــدیم مقترحـــات بشـــأن اآلثـــار فـــي 
ـــــــانون  ـــــــة لق إطـــــــار إعـــــــادة الصـــــــیاغة الحالی

  الخدمة.

  مقبولة

أضیفت أحكام جدیدة بشأن نظام تعزیز 
) وبشأن إدارة المسار PACEاألداء والكفاءة (

ت الموظفین إلى المادة المهني وتنمیة قدرا
 یكاواالالرابعة من مدونة قواعد الخدمة في 

المنقحة التي اعتمدت ودخلت حیز المفاذ 
  .١/١/٢٠١١اعتبارا من 

 أغلق

  )٢٠١٠(دیسمبر  تدقیق برنامج التنفیذ الشامل إلقلیم أفریقیا والمحیط الهندي
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١  

لكـــــي یكـــــون نظـــــام میزانیـــــة خطـــــة إقلـــــیم أفریقیـــــا 
والمحـیط الهنــدي متجانســا مـع األنظمــة األخــرى، 
ــــذ  ــــامج التنفی ــــات ســــنویة لبرن ینبغــــي إعــــداد موازن

فـــي نطـــاق مخصصـــات الـــثالث  ACIPالشـــامل 
ـــــــرة  ـــــــالفترة ٢٠١٣-٢٠١١ســـــــنوات للفت ـــــــدءا ب ، ب

 أن تبلــــــغ یكــــــاو. وینبغــــــي لال٢٠١١المحاســــــبیة 
المجلس بمیزانیتها السنویة المرتقبة والفعلیـة، بمـا 

  في ذلك أي مساهمات طوعیة.

، باتت الخطة ٢٠١١اعتبارا من عام   مقبولة
التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة 

العادیة  یكاواالفي إفریقیا جزءًا من میزانیة 
في ظل المكتب اإلقلیمي لشرق إفریقیا 

التالي ینبغي تعدیل والجنوب اإلفریقي. وب
توقعات المیزانیة السنویة للخطة بحیث 

  .یكاواالتتماشى مع ما تبقى من 

 أغلق

٢  

إذا تحقـــق هـــذا االتجـــاه بالفعـــل، ســـیكون موضـــع 
تســـــاؤل مـــــا اذا كـــــان ینبغـــــي االحتفـــــاظ بهیكلیـــــة 
ــــــا (وهــــــي  ــــــي أفریقی محــــــددة لســــــالمة الطیــــــران ف
الوظیفـة الوحیــدة التـي یضــطلع بهـا حالیــا برنــامج 

تنفیـــذ الشـــامل). وســـیكون الســـؤال أكثـــر إلحاحـــا ال
إذا كـــــان فـــــي النیـــــة توســـــیع نطـــــاق خطـــــة إقلـــــیم 
ــــا والمحــــیط الهنــــدي، مــــع النســــب المئویــــة  أفریقی
علـــى هـــذا المســـتوى، لتشـــمل األهـــداف المتنوعـــة 
المتوسـطة والطویلـة األجــل التـي تــم تحدیـدها فــي 
األصـل، بتضـمین مهمــات االتصـاالت والمالحــة 

رة الحركــــــــة الجویـــــــة ووظــــــــائف واالســـــــتطالع/ادا
أخــرى. وینبغــي أال تغیــب هــذه النقطــة عــن البــال 
عند تقریر ما اذا كان سیتم توسیع نطـاق الخطـة 

  أم ال. ٢٠١٣  الى أبعد من عام

، سیبقى البرنامج مشروعا ٢٠١٣لغایة عام   مقبولة
ومن المتوقع أن تبقى هیكلیة  یكاوخاصا لال

ض التكلفة محددة. وعند االنتهاء من بع
األنشطة (إقامة المنظمات االقلیمیة لمراقبة 
السالمة الجویة، والوكاالت االقلیمیة للتحقیق 
في الحوادث، وتنمیط ومواءمة التدریب، وما 
الى ذلك) وفق مستوى مقبول، فإن أنشطة 
المنظمة المتعلقة بالسالمة سوف تستمر 
فقط كجزء من أنشطة المكاتب االقلیمیة 

دلیل المكاتب  على النحو المبّین في
االقلیمیة. وهذا سیعني أن كل موضوع له 
تأثیر على السالمة سیكون خاضعا دائما 
للمتابعة والرصد باستمرار وستحظى الدول 

  بالدعم لكي تقوم بالتنفیذ الفعال.

 أغلق

یرحـــب مراجـــع الحســـابات الخـــارجي مـــن حیـــث   ٣
المبــدأ بــإجراء تحلیــل فجــوة جدیــد ویوصــي أنــه: 

وافقت اللجنة التوجیهیة للخطة التنفیذیة   مقبولة
إفریقیا اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في 

 أغلق
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األمـر باحتمـال تأكیـد االسـتمرار بقدر ما یتعلـق 
، ٢٠١٥بخطـــة أفریقیـــا والمحـــیط الهنـــدي لغایـــة 

ینبغـــي القیـــام بهـــذا التحلیـــل وفـــق جـــدول زمنـــي 
یقـدم صـورة شـاملة عـن الوضـع فـي أقـرب وقــت 
مــن اجتمــاع الجمعیــة العمومیــة التــي ستصــّوت 
على إمكانیة تمدیـد خطـة إقلـیم أفریقیـا والمحـیط 

جهــــة النظــــر . ومــــن و ٢٠١٣الهنــــدي لمــــا بعــــد 
 ٢٠١٣هـذه، قــد یكــون النصــف األول مــن عــام 

. ومـــــن جهـــــة ٢٠١٢أفضـــــل توقیتـــــا مـــــن عـــــام 
ثانیـــــة، اذا بــــــدا، كمــــــا یفتـــــرض الــــــبعض، بــــــأن 

، ٢٠١٣الخطــــــة ینبغــــــي أن تنتهــــــي فــــــي عــــــام 
ســیكون الجــدول الزمنـــي الحــالي (إجــراء تحلیـــل 

  ) مناسبا.٢٠١٢الفجوة في عام 
بـل فریـق ـ إن هذا التحلیل ینبغي القیام بـه مـن ق

خبـــــراء ســـــالمة طیـــــران یتمتـــــع بقـــــدر واف مـــــن 
االســــتقاللیة فــــي ادارة برنــــامج التنفیــــذ الشــــامل، 
لضـــــــــــــمان أن االســـــــــــــتنتاجات التـــــــــــــي ســـــــــــــیتم 
ــــــل هــــــي اســــــتنتاجات  استخالصــــــها مــــــن التحلی

  موضوعیة قدر االمكان.

خالل اجتماعها التاسع المنعقد في الفترة من 
على أنه من  ٢٠١٢مایو  ١أبریل إلى  ٣٠

غیر المطلوب عقد حلقة دراسیة عن خریطة 
طریق السالمة الجویة العالمیة والقیام 
بتحلیل للثغرات بما أن هنالك قدر كاٍف من 
المعلومات المتوفرة لتقییم التقدم المحرز في 

یتعلق بإنشاء وظیفة منسق الدول. وفیما 
للبرنامج التنفیذي الشامل لخطة إفریقیا 

  والمحیط الهندي:
اعتُبر أن إنشاء وظیفة منسق غیر ضروري 
ولم ینفذ ذلك قط. وأدمجت أنشطة البرنامج 
ضمن خطط عمل المكاتب اإلقلیمیة مع 
تولي المدیر اإلقلیمي لمكتب شرق إفریقیا 

ي الرئیسي والجنوب اإلفریقي الدور التنسیق
ولعبه دور أمانة اللجنة التوجیهیة للخطة 
التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة 

  في إفریقیا.

٤  

یمكــــن تبریــــر هــــذه المرونــــة علــــى أســــاس أنهــــا 
ـــذ الشـــامل دفعـــة انطالقـــه  ـــامج التنفی أعطـــت برن
األولیـة. وفــي المســتقبل، ینبغــي أن تــتم مراقبتهــا 

ءات العامــة للمیزانیــة كمــا هــو مقتــرح فــي االجــرا
التـــــي تمـــــت مناقشـــــتها فـــــي المالحظـــــة األولـــــى 
أعــاله، بتحدیــد رقــم ســنوي للمــوارد المخصصــة 
مســـبقا لتكـــالیف بعثـــات برنـــامج التنفیـــذ الشـــامل 

  وتقدیم التقریر عنها سنویا بعد حدوثها.

بما أن الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة   مقبولة
رجت ضمن للسالمة الجویة في إفریقیا قد أد

- ٢٠١٢-٢٠١١المیزانیة العادیة للسنوات 
، تخضع تكالیف بعثات السفر ٢٠١٣

النضباط نظام المیزانیة ومراقبة المجلس. 
، تخضع جمیع ٢٠١١واعتبارا من عام 

أذونات بعثات السفر لموافقة رئیس اللجنة 
المالیة وقبل تأكید توافر األموال، تؤخذ في 

  الحسبان التعهدات غیر المسددة.

 أغلق

٥  

ـــــا  ـــــق باالســـــتمرار بخطـــــة إقلـــــیم أفریقی فیمـــــا یتعل
والمحــیط الهنــدي، مــن المستحســن التخلــي عــن 
الغمـوض الــذي، وفقـا للمتحــاورین، أدى الــى أن 
یالحــــــظ مراجــــــع الحســــــابات الخــــــارجي وجـــــــود 
تفســــیرین مختلفـــــین جــــذریا بالنســـــبة الــــى نظـــــام 
االدارة المرتقــب حالیــا، وفقــا لمــا تــم تقدیمــه الــى 

أو لبرنـــامج المـــدیر الحـــالي  یكـــاواالأمـــین عـــام 
لبرنــــــــامج التنفیــــــــذ الشــــــــامل. ویمكــــــــن لمراجــــــــع 
الحســابات الخــارجي أن یتمســك بــالطبع بتفســیر 

فقـط، الـذي كــان وقـت اجــراء  یكــاواالأمـین عـام 
عملیة التدقیق قائما بشـكل واضـح علـى التخلـي 
عـــــن صـــــیغة "مـــــدیر برنـــــامج التنفیـــــذ الشـــــامل" 

باشــــر مــــن واحــــد، یعمــــل بنــــاء علــــى تفــــویض م
  .یكاواالأمین عام 

)، ینبغــــي ١٩٠وبحســــب رأي المجلــــس (الــــدورة 
ـــــع الخطـــــة وتنســـــیقها  ـــــویض عملیـــــة دف عـــــدم تف
ـــد الـــى مـــدیر اقلیمـــي واحـــد. ولكـــن وفـــق  بالتأكی
الـرأي نفســه، ینبغــي أن یـتم االضــطالع بوظیفــة 

بناء على قرار المجلس، یجري إدماج   
الخطة التنفیذیة الشاملة ضمن برامج 

المكاتب االقلیمیة للسنوات الثالث الحالیة. 
العودة  ٢٠١٠وقد قرر المجلس في نوفمبر 

الى التركیبة األصلیة القاضیة بأن یتشارك 
وبي ودكار المدیران اإلقلیمیان لمكتبي نیر 

المسؤولیة وبأن یكون المدیر اإلقلیمي األقدم 
لمكتب نیروبي مسؤوال عن اإلشراف العام 
على الخطة التنفیذیة. وسیرفع تقاریره إلى 

األمین العام واللجنة التوجیهیة التي سیعمل 
كأمین لها، بالتنسیق مع المدیر اإلقلیمي 

  لمكتب دكار.
في  وسیتلقى المدیران االقلیمیان الدعم

عملهما من جانب موظفي سالمة محددین 
یعملون في مكتبیهما بموجب خطة تمویل 

خطة التنفیذ الشاملة ومن قبل نائب المدیر، 
مما یشكل أفرقة السالمة في المكتب 

  ).ROSTاالقلیمي (

 أغلق



103 

رقم 
  الحالة  عامة/مالحظاتخطة عمل األمانة ال  رد األمانة العامة  التوصیة  التوصیة

(مـن  یكـاوالتنسیق الفنیة مـن المقـر الرئیسـي لال
ن العــام)، قبـل احــد المســاعدین المباشــرین لألمــی

أو أن تكون موضع مشـاركة فـي مجـال میـداني 
أقــرب بــین اثنــین مــن المــوظفین التخصصــیین، 
واحــد فـــي نیروبــي وآخـــر فــي داكـــار، مســـؤولین 
عــــــن تجمیــــــع وتحلیــــــل المعلومــــــات الضــــــروریة 
لتنسیق الخطة، كل في منطقتـه الخاصـة وعلـى 
مســـــــؤولیة مـــــــدیره االقلیمـــــــي، علـــــــى أن یتـــــــولى 

فــي حــال االخــتالف. واذا األمــین العــام التحكــیم 
اقتضى األمر، واذا اعتبر األمین العام أنـه مـن 
الضــروري االحتفـــاظ بمســتوى رفیـــع مــن الـــدفع، 
لناحیــــة تنفیـــــذ البرنــــامج، وهـــــو مــــا یوصـــــي بـــــه 
مراجــــع الحســــابات الخــــارجي فقــــط، فباالمكــــان 
دمــج الصــیغتین (مســاعد مســؤول عــن التنســیق 
ـــــى مســـــتوى األمـــــین العـــــام، مـــــع مســـــاعدین  عل

  انیین واحد في نیروبي واآلخر في داكار).مید

 یكاواالوستتولى جهة اتصال في مقر 
الرئیسي أیضا مهمة تأمین التكامل الصحیح 

  والدعم االداري.في التخطیط واالبالغ 

  )٢٠١١(یونیو  الموارد البشریة - ٢٠١٠التقریر السنوي
رقم 
  الحالة  خطة عمل األمانة العامة/مالحظات  رد األمانة العامة  التوصیة  التوصیة

٣  

ــــــررة لألنشــــــطة الممولــــــة  ــــــة المق ــــــي إطــــــار التنمی ف
بالمســاهمات الطوعیــة (الهــدف الــذي تــم اســتذكاره 

ــــــس  ــــــي أثنــــــاء دورة المجل )، ســــــیكون مــــــن ١٩٢ف
المناســب وجــود ترتیبــات تتــولى الصــنادیق المقابلــة 
بموجبهـــــا دفـــــع مســـــاهمة للصـــــندوق المتجـــــدد فـــــي 
المیزانیــة العادیــة لتمویــل تكــالیف الرفــاه االجتمــاعي 

 المتراكمة بهذه الطریقة.

  غیر مقبولة

تم النظر في مسألة فرض رسم إداري على 
الصنادیق الطوعیة بغرض دفع مساهمة 

ة في المیزانیة العادیة تودع في مالئم
الصندوق الدائر لتمویل تكالیف الضمان 
  االجتماعي وُرفضت في نهایة المطاف.

 أغلق

٤  
عند تقدیم افتراضات المیزانیة المتعلقة 
بالوظائف الثابتة إلى المجلس، على األمین 
العام أن یبین بشكل منتظم الوظائف الفعلیة 

 یة.التي تتحملها المیزانیة العاد

  مقبولة
ــــة فــــي المســــتقبل  ــــیس اللجنــــة المالی ســــیقدم رئ
ـــــة عـــــن عـــــدد المـــــوظفین  صـــــورة فـــــي المیزانی
الحـــالیین مقارنـــة بعـــدد األشـــخاص المـــدرجین 

 في المیزانیة.

 مفتوح

  )٢٠١١(یونیو تكنولوجیا المعلومات  - ٢٠١٠التقریر السنوي
رقم 
  الحالة  ة/مالحظاتخطة عمل األمانة العام  رد األمانة العامة  التوصیة  التوصیة

٥  

ینبغي القیام بدراسة استشاریة على ید 
اختصاصي تتناول مهمة دعم المستخدمین 

(مكتب الخدمة)، وتشمل تحلیل التكالیف 
مقابل المنافع، واكتساب فهم أفضل لنوعیة 

الخدمة المقدمة للمستخدمین، وتحدید 
احتیاجاتهم والوصول إلى توازن أفضل بین 

الخدمات المؤمنة الوظائف الداخلیة و 
 باالستعانة بمصادر خارجیة.

  مقبولة
  التاریخ المستهدف

  ٢٠١٢یونیو 

كان من المفترض أن یتم التعاقد مع 
مستشار أخصائي في إدارة الخدمات لتقییم 

والتوازن  یكاواالوظائف دعم المنتفعین في 
فیما بین الوظائف الداخلیة والخدمات التي 

لموارد تقدم من الخارج شریطة إیجاد ا
  الضروریة. ولكن لم یتم ذلك بعد.

 مفتوح
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٦  

ینبغــــي علــــى المجلــــس، بــــالنظر إلــــى المبــــالغ 
بالمائــــــة مــــــن  ٧المالیــــــة المشــــــمولة (حــــــوالي 

اعتمادات المیزانیة العادیة)، أن یطلب إعـداد 
خطـــــة رئیســـــیة لتكنولوجیـــــا المعلومـــــات علـــــى 
المدى المتوسط تحدد وتضـع أولویـات لجمیـع 

لمعلومــات، وتقتــرن بتقیــیم مشــاریع تكنولوجیــا ا
مـالي وجـدول زمنـي للتنفیـذ وأن یوافـق علیهـا. 
وســـــــیكون لألمـــــــین العـــــــام دور هـــــــام یؤدیـــــــه 
كمحفِّــز، كونــه الشــخص الوحیــد القــادر علــى 
ــــــــع إدارات المســــــــتخدمین وقســــــــم  تعبئــــــــة جمی
ـــــا المعلومـــــات واالتصـــــاالت واتخـــــاذ  تكنولوجی
ـــــة علـــــى  ـــــرارات بشـــــأن المقایضـــــات المتوجب ق

 ات والموارد المتاحة.أساس األولوی

  مقبولة
  التاریخ المستهدف

  ٢٠١٢یونیو 
  ستوضع خطة رئیسیة متوسطة. جاٍر.

 مفتوح

  )٢٠١١(یونیو التعاون الفني  – ٢٠١٠التقریر السنوي
رقم 
  الحالة  خطة عمل األمانة العامة/مالحظات  رد األمانة العامة  التوصیة  التوصیة

١٢  

أال  مـــن أجـــل الحــــد مـــن هــــذه المخـــاطر، ینبغــــي
یقتصــــر دور "المشــــتري المعتمــــد" الــــذي تمارســــه 
إدارة التعـــاون الفنـــي حالیـــًا، علـــى مـــا هـــو علیـــه 
اآلن، بتطبیق رسمي صارم إلجراءات المناقصـة 
اإلداریــة، بــل یجــب أن یعتمــد أیضــًا علــى تحلیــل 

  أفضل للسعر.

  غیر مقبولة
  

في منظومة األمم المتحدة، وفي قسم 
اون الفني، تستند المشتریات التابع إلدارة التع

العقود إلى عملیات استدراج العروض 
التنافسیة. ومبدئیا، من غیر المسموح إجراء 
مفاوضات على سعر معروض للمناقصة. 

ویطلب من الممونین تقدیم اقتراح ثابت 
ونهائي یمتثل للشروط المعبر عنها في 
وثیقة المناقصة. ولیس هناك من أساس 

لب تخفیض قانوني یمكن االستناد إلیه لط
في السعر بما أن ذلك یبطل عملیة 

المناقصة، حیث أن جمیع العارضین 
سیكونون على استعداد الحتمال خفض 
أسعارهم أو التقدم بعرض یوازي هامش 

الربح وبالتالي محاكاة المزاد العلني. ولكن 
هناك حاالت طفیفة یجوز فیها التفاوض 

  على اقتراح مثل:
ات إضافیة إذا كان العرض یتضمن تجهیز -

أو خدمات لم تكن مطلوبة في وثیقة 
  المناقصة؛

إذا كان هناك حاجة إلى كمیة أعلى -
هامشیا بالمقارنة مع الكمیة األصلیة الواردة 
في وثیقة المناقصة، مما یحتمل أن یؤدي 

  إلى خصم على الكمیة.

 رفضت

١٣  

من المحافظة على التوازن  یكاوااللكي تتمكن 
فني التي تقوم بها إدارة بین أنشطة التعاون ال

  ، ینبغي ایالء االهتمام بما یلي:  التعاون الفني
  تحدید معدالت للتعاون الفني؛   -
تعزیز موثوقیة صندوق تكالیف   -

الخدمات اإلداریة والتشغیلیة كأداة 
  مراقبة؛

  مقبولة

ال تســــــــتخدم إدارة التعــــــــاون الفنــــــــي أســــــــلوب 
حساب التكلفة الفعلیة لتحدید التكلفة الحقیقیـة 
التـــي تتحملهـــا إدارة التعـــاون الفنـــي فـــي تنفیـــذ 
مشروع معـین.  وبـالنظر الـى عـدم إتبـاع هـذا 
األســــــــــــلوب، تقــــــــــــوم إدارة التعــــــــــــاون الفنــــــــــــي 
باســتعراض وصـــیاغة منهجیـــة جدیـــدة لتحدیـــد 
المعـــــــدالت العامـــــــة المناســـــــبة التـــــــي ینبغـــــــي 

 أغلق
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تطویر أدوات إداریة غیر موجودة   -
 حالیا. 

ف المباشــــرة وغیــــر تطبیقهــــا الســــترداد التكــــالی
  المباشرة كاملة للخدمات اإلداریة والتشغیلیة.

ویــــــــتم إعــــــــداد أداة جدیــــــــدة إلدارة حافظـــــــــات 
المشـــــاریع لمعالجـــــة مختلـــــف المســـــائل مثـــــل 
ـــــیم المخـــــاطر ومؤشـــــرات األداء  اإلبـــــالغ وتقی
الرئیســــیة لقیــــاس نــــواتج إدارة التعــــاون الفنــــي 

 على النحو المناسب.

١٤  

یع على تعیین موظفین عندما تنطوي المشار 
حكومیین في وظائف دولیة، ینبغي إلدارة 
التعاون الفني أن تضمن بصورة منتظمة أن 
الموظفین ال یستطیعون التقدم بأي شكاوى 
ضدها، بما في ذلك مزایا التقاعد، بتضمین 

  بنود مناسبة في اتفاق الخدمات اإلداریة؛
في جمیع الحاالت، یشكل هذا النوع من   -

أن تضع  یكاولالوینبغي ال مؤقتا العقود ح
حدودا زمنیة لهذه الممارسة وأن تتحاشى 

التجدید اآللي لهذا النوع من العقود (بالنسبة 
للمشاریع في بیرو وبولیفیا التي تم تفحصها، 

  كانت فترة التجدید لمدة ثالث سنوات).

  مقبولة

یوافق مشروع خطـة األمانـة العامـة علـى هـذه 
  التعلیق التالي: اویكاالالتوصیة. وتضیف 

"یــتم تعیــین هــذه الفئــة مــن المــوظفین بموجــب 
ــــــام بمهــــــام  ــــــات الخــــــدمات الخاصــــــة للقی اتفاق
محــددة.  وبموجــب أحكــام االتفــاق، ال یعتبـــر 
هـــــؤالء الموظفـــــون بـــــأي حـــــال مـــــن األحـــــوال 

.  وعـالوة علـى ذلـك، یكاوموظفین تابعین لال
ـــــات الخـــــدمات الخاصـــــة  ـــــنص شـــــروط اتفاق ت

ـــــى أنـــــه ال  ـــــي بوضـــــوح عل حـــــق للمـــــوظفین ف
  المعاش التقاعدي بعد إنهاء الخدمة.  

ـــــة الحـــــالي  ـــــاق الخـــــدمات اإلداری یتضـــــمن اتف
والصیغة المنقحة بند اإلعفاء مـن المسـؤولیة.  
ـــد زاد مشـــروع التنقـــیح مـــن تعزیـــز االتفـــاق  وق
بــالنص علــى أن االلتــزام ال یســقط عنــد إنهــاء 

 االتفاق أو استكماله".

 

١٥  

  یلي: ما یكاواالیتوجب على 
التثبت عند تمدید أو توسیع نطاق أو تكملة 

من شمولها  (MSAs)اتفاقات الخدمة اإلداریة 
لبند اإلعفاء من المسؤولیة، على النحو 

من العقد  ١٧المنصوص علیه في المادة 
النموذجي وٕاعادة مناقشة االتفاق لهذا الغرض 

  عند الضرورة؛
القیام بصورة منتظمة بتفحص ومراجعة شروط 

تأمین المسؤولیة المهنیة مع لویدز وضمان  عقد
تغطیتها لمختلف المخاطر التي یمكن 

  مواجهتها؛
وبوجه أعم، ینبغـي القیـام بتقیـیم قـانوني لمالءمـة 
ـــــــة مـــــــن المســـــــؤولیة  وصـــــــالبة إجـــــــراءات الحمای

  المعتمدة حالیا

  مقبولة

یتضــــــمن اتفــــــاق الخــــــدمات اإلداریــــــة الــــــراهن 
نقح بنــد ومشــروع اتفــاق الخــدمات اإلداریــة المــ

اإلعفــاء مــن المســؤولیة.  وقــد عــززت عملیــة 
التنقیح االتفاق أكثـر بـالنص علـى أن االلتـزام 
ال یسقط بعد إنهـاء الخدمـة أو إتمـام االتفـاق.  
ولـــم توافـــق بعـــض الـــدول فـــي الماضـــي علیـــه 
ـــــد.  وعنـــــد إعـــــادة  ـــــت إســـــقاط ذلـــــك البن وطلب
التفــــــاوض مــــــع هــــــذه الــــــدول، ســــــیعمل قســــــم 

ى إعـــادة إدخـــال هـــذا العملیـــات المیدانیـــة علـــ
  البند في االتفاقات.

إن (تـــــأمین المســـــؤولیة المهنیـــــة) هـــــو تـــــأمین 
یغطـــــــــي المشـــــــــتریات فقـــــــــط.  ویقـــــــــوم قســـــــــم 
ــــــب عــــــروض  ــــــا بإعــــــداد طل المشــــــتریات حالی
الســتقدام وكیــل تــأمین ُیعنــى بالتــأمین بالنســبة 

ـــــــیس لتـــــــأمین  یكـــــــاوااللمنظمـــــــة  برمتهـــــــا (ول
المسـؤولیة المهنیـة فحسـب).  وسـیعرض قسـم 
المشــتریات الصـــالحیات علــى إدارة  الشـــؤون 
القانونیـــة الستعراضـــها وطلـــب مشـــاركتها فـــي 

  تقییم العروض المقدمة. 

 أغلق
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  تعلیقات األمین العام 
  ردا على تقریر مراجع الحسابات الخارجي 

 

  تعلیقات األمین العام  التوصیة  رقم التوصیة
  )٦٨إلى  ٥٨التحلیل المالي (الفقرات من 

وعدم ثباتها النسبي والناجمة عن تطور منافع  یكاوبالنظر إلى أهمیة دیون اال  ١
الموظفین (التأمین الصحي بعد التقاعد ومنحة العودة إلى الوطن واإلجازة 
السنویة)، وعلى الرغم من أن المستویات الحالیة ال تطرح  للمساءلة نهج "ادفع 

بأن تقوم  بإعداد توقعات لألرصدة  یكاووأنت ماض في عملك"، توصى اال
على مدى ثالث سنوات  من أجل التحوط  على نحو أفضل لمواجهة النقدیة 

بمتابعة أداء صندوق تكالیف  یكاواالحتیاجات المالیة المحتملة. كما توصى اال
، من أجل استباق الخسائر ٢٠١٢الخدمات اإلداریة والتشغیلیة خالل عام 
  المحتملة وٕایجاد الوسائل المناسبة لتمویلها.

ألرصدة النقدیة للتأكد من توفر األموال لتغطیة الخصوم یجري یومیا رصد وضع ا
 یكاوالحالیة. أما األموال غیر الالزمة فورا فُتنقل في الودائع قصیرة األجل. وتقدم اال

النقدیة الحالیة  األرصدةأیضا إلى المجلس ورقات عمل ربع سنویة بخصوص وضع 
ى مالئمة عند الضرورة. وفي للمنظمة وحالة األنصبة المقررة. وتلي ذلك إجراءات أخر 

الحاالت النادرة التي تعتبر فیها السیولة غیر كافیة في األجل القصیر، وهو ما حدث مرة 
  ، یستعان بصندوق رأسمال العامل لتغطیة النقصان كحل مؤقت.٢٠١١واحدة في عام 

 اویكوبناء علیه، فإن خطر فقدان األرصدة النقدیة أمر قائم السیما إذا ما اضطرت اال
إلى اإلفراط في إنفاق اعتماداتها أو إذا ما تخلفت إحدى الجهات المساهمة عن سدادها. 

بشكل صارم مقابل االعتمادات. وبالنسبة لعدم سداد  یكاوویجري رصد إنفاق اال
من المیزانیة؛ في  ٪٥٠بلدان مجتمعة تسدد  ٥المستحقات، تجدر اإلشارة هنا إلى أن 

من المیزانیة. وُیعتقد أن احتمال عدم سداد أي بلد من  ٪٧٥بلدا نسبة  ١٦حین یسدد 
  هذه البلدان المساهمة الكبیرة للمبلغ المستحق علیها لیس كبیرا.

الصادر عن الجمعیة العمومیة، یجري استعراض صندوق  ٢٨- ٣٧وطبقا للقرار 
السنة الرأسمال العامل مرة كل سنة للتأكد مما إذا كان من الضروري إدخال زیادة خالل 

الجاریة أو السنة التالیة. ولتحدید ما إذا كان من الضروري إدخال زیادة، یشرف فرع 
المالیة على التنبؤات النقدیة خالل عملیة االستعراض. وبالتالي، وتحقیقا للكفاءة، 
سُیعرض رسمیا على المجلس تفاصیل التنبؤات النقدیة عندما یصبح من الضروري 

  دوق الرأسمال العامل.إدخال زیادة على مستوى صن
عدة  ٢٠١١وفیما یخص صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة، اُتخذت في عام 

تدابیر ملموسة مثل خفض عدد الموظفین وتطبیق رسوم التسجیل بغرض تصحیح 
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 ٢٠١١االتجاه المالي السلبي. وجرى إمعان النظر في أداء هذا الصندوق في عام 

تحسبا للنتائج المالیة واتخاذ مزید من اإلجراءات عند  ٢٠١٢وسیتواصل ذلك في عام 
  االقتضاء. 

  )٩٨إلى  ٦٩وضع میزانیة االیكاو (الفقرات من 
-٢٠١٤اعتماد نهج أكثر دقة وشفافیة عنـد إعـداد میزانیـة الـثالث سـنوات  جبی  ٢

  .  ویتمثل ذلك فیما یلي:٢٠١٦
تغطیهــا المیزانیــة وتحدیــد  القیـام أوال برســم صــورة شـاملة لمحــیط األنشــطة التـي -

 الموارد المتاحة األخرى إلى جانب االشتراكات المقررة؛
عدم وضع أي معیار یقید النمو الحقیقي لتقدیرات المیزانیة إال بعد انجاز  -

المرحلة األولى وتطبیق هذا المعیار على االشتراكات المقررة على  الدول 
  غیرة بطبیعتها.باعتبار أن الموارد األخرى متفقط ألعضاء ا

تستند هذه التوصیة إلى مبررات وسنعرض آراء مراجع الحسابات الخارجي على المجلس 
) ینبغي ١لتوجیه عملیة اتخاذ القرارات خالل المناقشات المتعلقة بالمیزانیة أي أنه (

) ال ینبغي تطبیق مبدأ ٢االتفاق على األنشطة التي ستغطیها المیزانیة كخطوة أولى؛ (
) ٣لحقیقي الصفري إال على أنصبة الدول األعضاء ولیس على حجم المیزانیة  و(النمو ا

بخالف حجم المیزانیة واألنصبة المقررة للدول األعضاء، ینبغي تحدید مصادر أخرى 
  لإلیرادات لسد العجز في المیزانیة.

إعداد میزانیة فترة الثالث السنوات المقبلة على أسس أكثر وضوحًا،   ٣
السیما من خالل تقلیص عدد البرامج وجعلها أكثر التصاقا بواقع 
المكاتب وأنشطتها (أنظر أدناه بسط الكالم عن أنشطة مكاتب إدارة 

، والذي یبین الهوة )ATB(وٕادارة الحركة الجویة  )ANB(المالحة الجویة 
بین النظریة والواقع في میزانیة المنظمة والنشاط الفعلي). ومن  الفاصلة

شأن هذا األمر أن یمّكن من تحدید مؤشرات أداء بسیطة ومجدیة وقابلة 
للقیاس، وٕاال ستبقى بدونها المیزانیة القائمة على النتائج مجرد ممارسة 

  شكلیة.

  ول على موافقة المجلس.سیجري تعدیل هیكل میزانیة فترة الثالث سنوات المقبلة والحص
ستأخذ األهداف االستراتیجیة المقترحة ونموذج المیزانیة في االعتبار المهام التي ینطوي 
علیها كل هدف من األهداف االستراتیجیة، بدال من البرامج، وسیجري إدراج المنجزات 

  والمعالم التي تحل المشكلة المثارة بشأن مؤشرات األداء.

  )١٢٦إلى  ٩٩فقرات من الموارد البشریة (ال
على الرغم من أنه تم مؤخرًا وضع سیاسة  بشأن الخبراء االستشاریین   ٤

والمتعاقدین األفراد  تحدد الشروط التي یجوز بموجبها االستعانة 
بخدماتهم، ینبغي أن تضمن االیكاو التزام المسؤولین اإلداریین التزامًا 

  تامًا بهذه المبادئ التوجیهیة.
  

  جهاز التدقیق الداخلي تدقیقا ربع سنوي للتأكد من االمتثال للمبادئ التوجیهیة.سُیجري 
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بغیة النهوض بمهام قسم الموارد البشریة، ینبغي اتخاذ تدابیر لزیادة عدد   ٥

 ٪٤و  ٣العاملین في هذا القسم حتى تصل نسبتهم إلى ما یتراوح بین 
أسوة بالمنظمات األخرى المماثلة لالیكاو من حیث الحجم واختیار 

مسؤول إداري كبیر لیتولى حصرًا مسؤولیة الموارد البشریة ویكون مسؤوًال   
أمام مدیرة الشؤون اإلداریة والخدمات. وفي حالة الموافقة على هذه 
التوصیة، ینبغي النظر في إعادة تنظیم مجمل اإلدارة العلیا لمكتب 
الشؤون اإلداریة والخدمات، والسیما من أجل إدارة األنشطة المتعلقة 
بتكنولوجیا المعلومات، واللغات، والمؤتمرات، وأمانة الجمعیة العمومیة 

  والمجلس، وما إلى ذلك.

وافق األمین العام على إنشاء وظیفة إداریة علیا لتغطیة إدارة الموارد البشریة، ویجري 
لة في المیزانیة الحالیة. كما وافق األمین العام على إنشاء وظائف تحدید الوفورات المحتم

  إضافیة تتعلق باألقسام التابعة للموارد البشریة في نطاق المیزانیة الحالیة.
  

وسُینظر أیضا في إدراج هذه الوظائف اإلضافیة فیما یخص میزانیة فترة الثالث سنوات 
  المقبلة.

  )١٥٥إلى  ١٢٧(الفقرات من تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات 
بالنظر إلى حجم المیزانیة الذي باتت تمثله حالیا تكنولوجیا المعلومات   ٦

في المائة من  ١١,٥واالتصاالت في االیكاو (إذ بلغت نسبتها نحو 
المیزانیة العادیة للمنظمة)، وینبغي لالیكاو في سیاق إعدادها میزانیة فترة 

میزانیة ونظام محاسبي بحیث تصبح الثالث سنوات المقبلة أن تنفذ 
عملیة رصد وتتبع نفقات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أكثر دقة 
وموثوقیة من جانب أي هیكل (مثل قسم تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت وٕادارة المالحة الجویة وٕادارة النقل الجوي وفرع الشؤون 

  وغیرها). ةالمالیة والمكاتب اإلقلیمی

  یز استخدام الحسابات المنشأة خصیصا لنفقات تكنولوجیا المعلومات.سیجري تعز 
  

في إطار اإلعداد لمیزانیة فترة الثالث السنوات المقبلة، فیما یخص   ٧
الواجبات التي یضطلع بها قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصال، ینبغي 

على نحو یضمن  نأن تعید االیكاو النظر في نسبة الموظفین واالستشاریی
استدامة مهام تكنولوجیا المعلومات واالتصال، وما تبقى من المهام یمكن 

  انجازها عن طریق االستعانة بالمصادر الخارجیة وخدمات المستشارین.

یعمل قسم تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت على وضع الصیغة النهائیة لخطة 
ات واالتصاالت. وسُتعرض هذه الخطة االیكاو الرئیسیة في مجال تكنولوجیا المعلوم

على فریق اإلدارة العلیا كي یوافق علیها وسُینظر فیها في سیاق عملیة إعداد میزانیة فترة 
  الثالث سنوات المقبلة.

  
إن الطریقة الوحیدة لضمان سیطرة أفضل على جمیع وظائف ومهام   ٨

بر من تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المنظمة وتوفیر قدر أك
األمن لها هي التخطیط الجید لالحتیاجات ونقل موارد المیزانیة 
المخصصة للمشاریع الكبیرة إلى قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، 
وبهذا یتم وضع مشاریع نظام المعلومات ضمن اإلطار المعد خصیصًا 

  إلدارتها.

مسائل المتعلقة بإدارة أنشأت االیكاو لجنة معنیة بإدارة المعلومات لإلشراف على ال
المعلومات في المنظمة. وقد ُشكل، تحت إشراف هذه اللجنة، فریق إدارة المشاریع في 
مجال تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت لتنسیق مشاریع تكنولوجیا المعلومات على 

  نطاق المنظمة.
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ما أن یتم إنجاز الخطة الرئیسیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، سیتعین   ٩

على مكتب األمین العام  أن یطلب المصادقة  علیها من قبل المجلس. 
وبالنظر إلى الوضع التنظیمي الحالي، حیث ال یتمتع قسم تكنولوجیا 

لمركزیة المعلومات واالتصاالت سوى بسلطة محدودة في التعامل مع المكاتب ا
واإلقلیمیة فیما یخص مشاریع وتطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، 

اإلدارة العلیا لمكتب الشؤون اإلداریة والخدمات كما وفي إطار إعادة تنظیم  
أعاله، ینبغي لقسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ٥ورد في التوصیة رقم 

  .أن یتبع مدیر یتمتع بدرجة وظیفیة مالئمة

خطة رئیسیة تتعلق بتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت  ٢٠١٢ستجهز مع نهایة عام 
  . ٢٠١٣وستحال إلى المجلس بغرض اإلحاطة في دورة الربیع من عام 

  
وبالنسبة إلنشاء وظیفة إداریة علیا فیما یخص المسائل المتعلقة بتكنولوجیات المعلومات 
واالتصاالت، قرر األمین العام إنشاء وظیفة لإلشراف على إدارة المعلومات والخدمات 

  اإلداریة العامة وتكون تابعة إلدارة الشؤون اإلداریة والخدمات. 

  )٢٢٤إلى  ١٥٦دارة المالحة الجویة (الفقرات من عملیات تدقیق إدارة النقل الجوي وإ 
التي یجري  تطبیق العام ألداة موحدة مثل شبكة االیكاو لتبادل المعارف الإن   ١٠

حالیًا إعدادها، أمر من شأنه تزوید االیكاو بأداة توفر متابعة حقیقیة وصورة 
یتعلق واقعیة لجزء من أنشطة المنظمة على صعید الخدمات (السیما فیما 

بإعداد الوثائق أو تطویر نظم تكنولوجیا المعلومات). فهذه األداة، إذا نجحت 
المنظمة في تطبیقها، یمكن أن تجیب على األسئلة التي یطرحها المجلس بشأن 
سیر األنشطة المتعلقة باألهداف االستراتیجیة، وبالتالي تحل بالتالي محل 

  ائج المتوقعة".مؤشرات األداء الرئیسیة، وتسمح برصد "النت

ستواصل االیكاو تعمیم شبكة االیكاو لتبادل المعارف على المنظمة بأسرها. وٕان هذه 
الشبكة، إلى جانب ما توفره من وثائق التخطیط الرفیعة المستوى مثل الخطة العالمیة 
لسالمة الطیران والخطة العالمیة للمالحة الجویة وتقاریر الدورات المقدمة إلى المجلس 

كل هدف من األهداف االستراتیجیة، ستزود المجلس بالمعلومات الالزمة للتأكد بشأن 
من أن أعمال المنظمة ما تزال تلبي احتیاجات الدول، والتأكد أیضا من توافقها مع 

  النتائج المتوقعة في المیزانیة.
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إلى حًد كبیر، مع الحرص على االمتثال  ینبغي تبسیط هیكل المیزانیة  ١١
للنظام المالي من خالل ضمان  تقلیص عدد البرامج والمشاریع إلى الحد 
األدنى بما یتفق مع النظام المالي (المادة الرابعة) كما ینبغي، قدر 
اإلمكان، من خال تجنب تقسیم نفس البرنامج بین عدة أقسام. أما 

بط بشكل أساسي بالتسییر الیومي للبرامج المشاریع، فبالنظر إلى أنها ترت
وٕادارتها وأنها یجب أن تتحلى من ثم بقدر من المرونة، فینبغي أال تذكر 
في وثیقة المیزانیة وأن تقتصر هذه على تقدیم قائمة بالنتائج والمخرجات 

  المتوقعة فیما یخص كل برنامج خالل فترة الثالث السنوات.

  .٣عامة فیما یخص التوصیة رقم یرجى الرجوع إلى رد األمانة ال
  

به لهیكل المیزانیة الوارد في التوصیة السابقة  الموصى في إطار التبسیط  ١٢
فیما یخص فترة الثالث سنوات المقبلة، ینبغي إلدارة المالحة الجویة أن 
تقلل من عدد البرامج/المشاریع التي تشتمل علیها  في نطاق األهداف 
االستراتیجیة الثالثة الحالیة من أجل تقلیص الفجوة بین ما یرد في 

  ة الفعلیة.المیزانیة واألنشط

.  ونظرا ألن الهیكل ٣یرجى الرجوع إلى رد األمانة العامة فیما یخص التوصیة رقم 
المقترح للمیزانیة یتم حسب الوظائف، فمن شأن ذلك أن یحل مشكلة سد الثغرة في 

  طریقة العرض بین المیزانیة واألنشطة الفعلیة.
  

حة الجویة وٕادارة النقل الجوي على وسیساعد اإلطار الجدید المقترح للمیزانیة إدارة المال
  إبراز جمیع أنشطتهما في المیزانیة بشكل مالئم.

  

عند إعداد المیزانیة لفترة الثالث سنوات المقبلة، وبالنظر إلى وجود نسبة   ١٣
مهمة من الموظفین المهنیین "لیسوا مشمولین بحسابات المیزانیة"، ینبغي 

ر دقة وشفافیة فیما یتعلق بعدد القیام بعملیة استشرافیة وتقدیریة أكث
  الموظفین المتاحین فعال ألداء المهام التي قررتها المنظمة.

تحققت بعض األنشطة الحالیة بفضل الموارد الخارجة عن المیزانیة. ویشمل ذلك مبلغ 
كبیر من الموارد "التي یتم التبرع بها" مثل الموظفین المنتدبین، واالعتماد على األموال 

  ، وهي موارد ال یمكن التنبؤ بها طبعا أثناء إعداد المیزانیة.   "المرحلة"
سیجري إعداد نموذج تقریر مفصل على "شبكة االیكاو لتبادل المعارف" من أجل إضفاء 
مزید من الشفافیة على هذه المسألة. والموعد المستهدف المتوقع هو نهایة الربع الثالث 

  .٢٠١٢من عام 
إلدراج بند بشأن "االستعانة باالستشاریین والمصادر  ستتواصل الممارسة الحالیة

  الخارجیة" بالنسبة لكل برنامج في المیزانیة.
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ــل   ١٤ ــة الجویــــة وٕادارة النقــ ــطة إدارة المالحــ ـــارج عــــن المیزانیــــة ألنشــ ــل الخـ إن التمویــ

  الجوي یستدعي التوصیات التالیة:
المهـــام والمـــؤتمرات ینبغـــي إعـــادة النظـــر فـــي األنشـــطة المـــدرة لإلیـــرادات وفـــي  -

التــي تتكفــل أطــراف ثالثــة بنفقاتهــا، وذلــك تجنبــا لتضــارب المصــالح (الســیما فیمــا 
یتعلق بمراكز التـدریب ومقـدمي خـدمات الطیـران). وفـي هـذا الصـدد، ال شـك أن 

 قرار األمین العام  تعیین موظف في مجال األخالقیات سیكون مفیدا.
ـــا - ـــدة لبرنـ ــى األهمیــــة المتزایـ ـــالنظر إلــ ـــا بـ ـــروءة آلیـ ــفر المقـ ــائق الســ خــــالل مج وثــ

الســنوات األخیــرة، ینبغــي إعــادة النظــر فــي تمویلــه مــن أجــل أن ُتَضــمَّن المیزانیــة 
العادیـة لفتــرة الــثالث ســنوات المقبلــة اعتمـادات مخصصــة لهــذا البرنــامج تتناســب 

 مع مستوى الجهد المطلوب لألمانة.
المقررة مع أنشطة االیكاو ینبغي أخیرا الحرص على أن تتوافق االشتراكات  -

ذات األولویة في إطار میزانیة فترة الثالث سنوات المقبلة، كما ینبغي توجیه 
الموارد الخارجة عن المیزانیة، التي تفتقر بطبیعتها إلى الثبات، صوب أنشطة 

  ال تتطلب حالة ثبات واستقرار طویلة األجل.

هامه. وسیعمل على تأمین معالجة تم تعیین موظف في مجال األخالقیات وبدأ ممارسة م
المسائل المتصلة بتضارب المصالح في الدورات التدریبیة االلزامیة التي یتلقاها كل 
موظفي االیكاو، وضمان توافر االرشادات ذات الصلة. وستكون آنذاك جمیع اإلدارات 

  مسؤولة عن منع أي تضارب في المصالح.
  بشأن وثائق السفر المقروءة آلیا:

 ٤-تتضمن میزانیة البرنامج العادي حالیا أمواال لتغطیة نفقات وظیفة واحدة بدرجة  ف
(P-4) ٨-خ عوظیفة بدرجة  ونصف (G8) ٥- خ عوظیفة بدرجة  وربع (G5)  وحوالي
دوالر للتكالیف السنویة غیر المتصلة بالموظفین (السفر واالجتماعات  ١٠٠ ٠٠٠

والخدمات االستشاریة)، مع افتراض أن أنشطة برنامج وثائق السفر المقروءة آلیا ستدر 
عائدات تتجاوز التكالیف المتعلقة بالموظفین وغیر المتعلقة بالموظفین. وتمول األنشطة 

وخبیرین استشاریین اثنین  (G7) ٧- خ عوظیفة واحدة بدرجة ات المدرة للدخل نفق
لبرنامج وثائق السفر المقروءة آلیا. وسیفسح المجال إلعادة استعراض خیارات تمویل 
البرنامج خالل إعداد میزانیة فترة الثالث سنوات المقبلة، مع مراعاة االستراتیجیة الجدیدة 

  لبرنامج وثائق السفر المقروءة آلیا.
  یما یخص أولویات التمویل:ف

أظهرت التجربة في الماضي أن هناك إمكانیة لتحقیق الفعالیة في إدارة عملیة استخدام 
كل من موارد المیزانیة العادیة والموارد الخارجة عن المیزانیة لإلسهام في برنامج العمل. 

زیادة  وعالوة على ذلك، ستساعد اإلجراءات التي نصت علیها عدة توصیات أخرى على
  تعریف المجلس بالعملیة برمتها وتأمین شفافیتها.

  )٢٥٢إلى  ٢٢٥تدقیق الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات (الفقرات من 
یوصى المجلس بأن یعتمد، بناء على اقتراح یدعمه األمین العام، صیاغة   ١٥

للنظام المالي تزیل كل لبس في المعامالت المتعلقة بالصندوق، سواء كانت 
إیرادات أو نفقات. وبصورة أعم، ینبغي للمجلس أن یطلب من األمین العام 
إعداد وثیقة موجزة تحدد بوضوح األهداف والسیاسات والقواعد المتعلقة بأنشطة 

  الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات.

ال تتسم جمیع القواعد المالیة بالشمول بحیث تغطي كل فرص األعمال التي یمكن أن 
  لمستقبل. وسیتم توضیح أن قائمة األنشطة لیست شاملة بل مجرد إرشادیة.تتاح في ا

  
سیتم وضع تعلیمات إداریة تتعلق باألنشطة المدرة للدخل، تتضمن أیضا إرشادات 

  محاسبیة لصندوق إدرار اإلیرادات.
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یجوز أن یطلب المجلس من األمین العام تخصیص أهداف اإلدارات التشغیلیة   ١٦

إدرار اإلیرادات اإلضافیة المتأتیة من أنشطتها. ویمكن رصد حقیق لتساهم في 
  هذه األهداف بشكل شهري.

ستكون اإلدارات مسؤولة عن تحقیق أهدافها بالنسبة لألنشطة المدرة للدخل، وذلك 
بموجب هیكل المساءلة الجدید لألنشطة المدرة للدخل الذي تم تطبیقه. كما ستعقد، في 

إلدارة الرشیدة لألنشطة المدرة للدخل، اجتماعات شهریة مع إطار الهیكل الجدید ل
موظفي االتصال المعینین من اإلدارات الستعراض األهداف المحددة من حیث 

  اإلیرادات.
  

، ینبغي اعتماد خطة ٢٠٠٩وفقًا لتوصیة مراجع الحسابات الداخلي في عام   ١٧
یساعد في المستقبل في  عمل واحدة إلدارة األنشطة المدّرة لإلیرادات، فلعل ذلك

جعل التوقعات المتعلقة بالمیزانیة أكثر تفصیًال وأكثر دقة. ولتسهیل هذه 
العملیة ینبغي تجمیع كل الهیئات المساهمة في نشاط الصندوق (أي وحدة 

خدمات االستنساخ األنشطة المدرة لإلیرادات) المعنیة بالتسویق، ومرفق 
بالمطبوعات، وقسم المؤتمرات والخدمات  ، المعنيوالمبیعات والتوزیع الخارجي

المكتبیة، المعني بخدمات المؤتمرات) تحت إدارة واحدة (إدارة الشؤون اإلداریة 
والخدمات)، بناًء على توصیة مراجع الحسابات الخارجي خالل عملیة التدقیق 

  .٢٠٠١نوفمبر  ١التي قام بها، وعلى موافقة األمین العام التي تمت في 

  أعمال موحدة لفترة الثالث سنوات المقبلة.ستوضع خطة 
  

في ضوء هذا الفشل النسبي، ینبغي النظر في االستعانة بمصادر خارجیة   ١٨
لبعض الوظائف التي ال تشكل جزءًا من النشاط األساسي لالیكاو، وفي إعادة 
تركیز العاملین لدى االیكاو، بغض النظر عن وضعهم، في الوظائف التي ال 

للمجلس أن  تزال "طبیعیة" بالنسبة لمنظمة دولیة. وفي هذا السیاق، یمكن
یطلب من األمین العام أن یقترح، على أساس التحلیالت الواردة في هذا التقریر 

، بنیة للنشاط مكتب ریمون شابو غرانت ثورنتونوالدراسة الفنیة التي أجراها 
التنظیمي والتنفیذي الداخلي أكثر كفاءة، مع مراعاة القیود المفروضة على 

یكاو. وهذا یعني على األرجح نقل تدریجي العقود والمرتبات التي تقدمها اال
لعدد من المهام المختلفة التي یؤدیها الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات في 

  إطاره الداخلي إلى مقدمي الخدمات الخارجیین.

بموجب الهیكل الجدید المعمول به فیما یخص األنشطة المدرة للدخل، تقرر أن یعتمد 
الخدمات على تولیفة ما بین الموظفین األساسیین من  أسلوب العمل الجدید لدى تقدیم

الداخل واالستعانة بالمصادر الخارجیة. ونتیجة لذلك، یجري تعیین الموظفین األساسیین 
لكل نشاط من األنشطة المدرة للدخل واستكشاف خیارات التعاون مع الجهات الخارجیة 

  محلیة. مثل شركات التوظیف وموردي الخدمات بموجب شروط تعاقدیة
  

تجنبا لحاالت اللبس القائمة في الوقت الحاضر، من المستصوب أن تتوصل   ١٩
 –االیكاو إلى تعدیل االتفاق بحیث ینص صراحة على أنه یجوز لالیكاو 

  سبق أن ُعرض هذا الطلب على نظر السلطات الكندیة.
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 - شریطة البقاء في حدود أنشطتها العادیة كمنظمة دولیة ال تهدف إلى الربح 

ات من تأجیر القاعات أن تستخدم المبنى بحریة، بما یشمل تحصیل إیراد
  عندما ال تستخدمها لحاجاتها الخاصة.

إذا ثبت أنه ال یمكن لمنظمة مثل االیكاو أن تبلغ الهدف األصلي المتمثل في   ٢٠
تحقیق بنیة التكالیف التنافسیة، ال سیما من حیث عدد الموظفین، فینبغي 

شكل تدریجي على المدى المتوسط/البعید بمصادر خارجیة لتنفیذ االستعانة ب
  األنشطة المعنیة.

  .١٨انظر التوصیة رقم 

  )٢٦٨إلى  ٢٥٣المكتب اإلقلیمي في لیما (الفقرات من 
ال بد للتباین بین التطور الذي طرأ على لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني   ٢١

المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ  من جهة، والمتغیرات التي طرأت على
للكاریبي وأمریكا الجنوبیة، فضًال عن البرامج الثالثة للتعاون الفني اإلقلیمي من 
جهة أخرى، أن یشجع مكتب لیما على االستمرار في نقل المسؤولیة إلى 

  الحكومات الوطنیة في اإلقلیم عند تنفیذ أهداف االیكاو.

ة الموقعة بین لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني واالیكاو في تسهم مذكرة التفاهم الحالی
الحد من تكرار الجهود بین مشاریع لالیكاو. وترمي برامج التعاون الفني اإلقلیمي الثالثة 
والهیكل الجدید للمجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ للكاریبي وأمریكا الجنوبیة إلى زیادة 

زام الدول لدى تنفیذ أهداف االیكاو بتنسیق وٕاشراف من المكتب التكامل ورفع مستوى الت
  االقلیمي ألمریكا الالتینیة.

  )٣٤٤إلى  ٢٦٩مشاریع التعاون الفني في أمریكا الجنوبیة (الفقرات من 
كانون  ٢٩یشیر مراجع الحسابات الخارجي إلى وجود إضافة جدیدة للمذكرة   ٢٢

األحكام بشأن "تنفیذ" مشاریع التعاون الفني، توضَّح فیها  ٢٠١٠الثاني/ینایر 
فضًال عن نطاق التطبیق فیما یتعلق بالتكامل (المشاریع اإلقلیمیة فقط أو 
المعاملة المماثلة لكافة المشاریع)، من أجل إزالة أي شك حول تفسیرها، 

ن وتحدید قواعد بسیطة للتبعیة اإلداریة للموظفین المیدانیین بالنسبة إلدارة التعاو 
  الفني والمدیر اإلقلیمي.

وأخیرًا، واألهم من ذلك، یجب أن تضمن المذكرة أنه من الممكن، مع التمسك 
بالمبدأ اإلداري المتمثل في تحقیق التوازن االقتصادي للتعاون الفني، تكلیف 
إدارة التعاون الفني  باعتماد نفس األولویات التي یجري اعتمادها في مكاتب 

  االیكاو األخرى.

، التي وافق علیها ٢٩/١/٢٠١٠یح اإلضافة إلى دلیل التركیب والتشغیل الصادر في تت
، التوضیح الالزم ألدوار مدیر إدارة التعاون الفني والمدیر ٣١/٣/٢٠١١األمین العام في 

وموظفي التعاون الفني، في تنفیذ برنامج التعاون الفني. وقد صیغت اإلضافة  االقلیمي
بالتنسیق مع جمیع األطراف المعنیة. وتم، في وقت الحق، توفیر التدریب أثناء الخدمة 
لجمیع موظفي التعاون الفني بمقر االیكاو. وتمخضت المناقشات والتوضیحات اإلضافیة 

ت یتناول زیادة تحدید المهام والمسؤولیات بین موظفي عن إعداد موجز ألهم االستنتاجا
ادارة التعاون الفني وموظفي التعاون الفني فیما یتصل بانتقاء مشاریع التعاون الفني 
وصیاغتها وتنفیذها ورصدها وتقییمها. وتم تعدیل دلیل المكاتب اإلقلیمیة بما یبرز 

  المبادئ المتفق علیها.
مذكرة موجهة لجمیع  ٣/٥/٢٠١١ارة التعاون الفني في عالوة على ذلك، أصدر مدیر إد

المكاتب اإلقلیمیة یتضمن تعلیمات محددة لتوظیف الخبراء المیدانیین ویحدد مسؤولیات 
  كل واحد منهم.
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لقد فات أوان تقدیم توصیة بخصوص هذا المشروع. ومع ذلك، ینبغي لالیكاو،   ٢٣
بالجدول الزمني، توخي الحذر ال سیما في الحاالت التي یصعب فیها االلتزام 

من متطلبات اإلدارات الشریكة التي تتسم بالطابع السیاسي أكثر مما تتسم 
  بالطابع الفني.

یتأثر تنفیذ مشاریع التعاون الفني بعوامل تخرج عن إرادة المنظمة، بما فیها تغییر 
في بلدانها االحتیاجات من جانب الحكومات التي توفر التمویل لتطویر الطیران المدني 

وفقا ألولویاتها الوطنیة. وتسعى االیكاو جاهدة، في إطار المهام الموكلة إلى األمم 
المتحدة، إلى مراعاة متطلبات الحكومات، مثل تغییر الجداول الزمنیة، مادام ذلك ال 

  یمس سالمة المشروع أو یقوض نتائجه.
  

ع التعاون الفني،  في المستقبل، ینبغي لالیكاو أن ترفض، في إطار مشاری  ٢٤
  تمویل النفقات التي ال عالقة لها بالغرض من المشروع.

أدخلت التغییرات المشار إلیها في تقریر مراجع الحسابات بناء على طلب الحكومة التي 
تمول المشروعین المعنیین. وقد تم شطب المصاریف غیر المتصلة وأعیدت إلى 

صة بالمشروعین. وانعكست هذه القاعدة التي المشروع كما یرد في البیانات المالیة الخا
تطبقها أصال إدارة التعاون الفني في االستعراض الذي خضعت له االجراءات في إطار 

  والحصول على الشهادة ذات الصلة. 2008-9001تطبیق المعیار أیزو 
  

إن عملیة الرصد التي تضمن التطبیق المالئم لقواعد "النظام األساسي   ٢٥
المیدانیین في االیكاو" تحتاج إلى مراجعة عمیقة على مستوى المقر للموظفین 

وعلى المستوى المحلي، وذلك من أجل أن تكون المنظمة في وضع یمّكنها في 
المستقبل من الحیلولة دون حدوث هذا النوع من المخالفات لقواعد النظام 

  األساسي للموظفین المیدانیین في االیكاو.

ي یقضي بتجدید تعیین السید غامارا، ووفقًا للمعلومات وفیما یخص القرار الذ
التي سبق أن أشار إلیها في ذلك الوقت مراجع الحسابات الخارجي، ینبغي أن 
یبلغ األمین العام المجلس بهذه القضیة، إذ إن "النظام األساسي للموظفین 

یشتمل على قاعدة تنص على  ١٩٩٢" الصادر في عام  المیدانیین في االیكاو
أنه ال یجوز للموظفین المیدانیین أن یشغلوا، في الوقت نفسه، وظیفة خاضعة 

  لسلطة خارجیة.

استكملت عملیة استعراض النظام اإلداري لموظفي الخدمات المیدانیة في االیكاو بما 
أفضى إلى االتساق بین شروط خدمة الموظفین المیدانیین ومدونة السلوك والنظام 

وكذا النظام الموحد لألمم المتحدة، وهو ما جسد أفضل  األساسي لموظفي االیكاو
كي یشمل  9001الممارسات في العملیات الیومیة. وسیوسع نطاق تطبیق المعیار أیزو 

. وقد بدأ التحضیر لنیل شهادة المنظمة الدولیة ٢٠١٤قسم الموظفین المیدانیین في 
عمال ذات الصلة فیما لتوحید المقاییس وتضمن االستعراض الشامل لجمیع أنشطة األ

یخص النظام األساسي لموظفي الخدمات المیدانیة ودلیل موظفي المشاریع الوطنیین 
وتعلیمات الموظفین المیدانیین. وروعیت توصیة مراجع الحسابات الخارجي بتعزیز 

  الرصد في المقر وعلى المستویات المحلیة.
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ئرة الخبراء المستقلین الذین یوصي مراجع الحسابات الخارجي االیكاو بتوسیع دا  ٢٦
یمكن أن یحّملوا المنظمة بعض المسؤولیات وأن یؤثروا في سمعتها من خالل 
منح العقود، وبتعیین خبراء جدد بانتظام. ویجب أن یخضع الخبراء لعملیات 

  تقییم منتظمة.

م ما فتئت إدارة التعاون الفني تسعى إلى توسیع قائمة الخبراء الذین یوظفون باعتباره
خبراء دولیین. ویعكف قسم شؤون الموظفین المیدانیین على اكتشاف مرشحین جدد 

  بوسائل مختلفة (منها مثال توزیع األقراص المدمجة ألغراض الترویج).
  

ویخضع الخبراء لتقییم منتظم من جانب إدارة التعاون الفني والجهة المستفیدة، إضافة 
  إلى المكاتب اإلقلیمیة عند الضرورة.

  
ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه بالنظر إلى الطبیعة المعقدة، بوجه عام، لعملیة شراء  ومع

المعدات والخدمات التي توفرها إدارة التعاون الفني، فإن الخبیر نفسه الذي جرى توظیفه 
في المرحلة األولیة للمشروع أو لعملیة الشراء، ُیستقدم للعمل طوال فترة تنفیذ المشروع أو 

  ء، ضمانا الستمراریة المشروع، والسیما من حیث الكفاءة الفنیة.عملیة الشرا
إضافة إلى ذلك، فإن االستعانة بالخبراء أنفسهم في عملیات شراء متعددة یرتبط ارتباطا 
وثیقا بمجال تخصص الخبیر. فالخبراء ذاتهم یمثلون بالنسبة لالیكاو مصدرا الستخالص 

ابقة كما یعدون مكسبا للمنظمة حیث أن الدروس من عملیات الشراء والمشاریع الس
الدروس المستخلصة من المشاریع الماضیة یمكن أن تسهم في زیادة فرص نجاح 
المشروع. كما أن االستعانة بالخبراء أنفسهم في تنفیذ مشاریع مختلفة تتصل بنوع السلع 

سوابق التي یتم اقتناؤها تزید من الرصید المعرفي لالیكاو من حیث المعلومات عن ال
والدروس المستخلصة بما في ذلك البیانات بشأن المسائل المطروحة والمخاطر المحتملة 

  والتقنیات التي أثبتت جدواها والتي یمكن تطبیقها على مشاریع وعملیات الشراء المقبلة.

  
 —انتهى  —

 




