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  منظمة الطیران المدني الدولي

  الجزء األول: عرض مقدم من األمین العام
  المقدمة  - ١
في أنشئت في شیكاغو و  ،وكالة من الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدةالدولي (اإلیكاو) منظمة الطیران المدني  ١- ١
. واإلیكاو هي الهیئة الدائمة المكلفة بإدارة المبادئ المنصوص علیها في الطیران المدني الدولياتفاقیة بموجب  ٧/١٢/١٩٤٤

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

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

 ضم. وتالمنظمة مجلسهو دارة و اإلعمومیة ومجلس الجمعیة هي السیادة و الهیئة ذات ال من االیكاو 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. للمنظمة، وتحدد السیاسات الخاصة بالسنوات المقبلة وتوافق على البیانات المالیة الصادرة منذ الد
 .٢٠١٠یة الثالث سنوات. وقد اجتمعت الجمعیة العمومیة آخر مرة في أكتوبر ث أیضا في شؤون میزانتبحو 
دولة، من قبل الجمعیة العمومیة لمدة ثالث سنوات ویوجه أعمال المنظمة  ٣٦ یضموُینتخب المجلس، الذي  ٤- ١

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

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

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

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

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

النظام المالي،  الثالثة عشرة منعلى المجلس لكي ینظر فیها ویوصي الجمعیة العمومیة بإقرارها. وبموجب  ٣١/١٢/٢٠١٢
على المجلس والجمعیة العمومیة إضافة  ٢٠١٢رأي مراجع الحسابات الخارجي وتقریره عن البیانات المالیة لسنة  أیضاً  ُیعرض

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

 .لكندیةالتقریر فُتعرض بآالف الدوالرات ا وهذا البیانات المالیة
  

   



I - 2 

 

  اإلبالغ المالي والسمات البارزة ألداء المیزانیة  - ٢

  الدولیة للقطاع العام المحاسبیةاعتماد المعاییر 

 الدولیة المحاسبیة بالكامل المعاییر تطّبق اإلیكاو ظّلت المالیة، البیانات الواردة في ١المالحظة  في بیانه ورد كما  ١- ٢
لمنظومة األمم المعاییر المحاسبیة  لتحل محل. وقد اعتمدت منظمات األمم المتحدة هذه المعاییر ٢٠١٢ العام في سنة للقطاع
 مستقل، أساس وضعت على التي المحاسبیة المعاییر من هي مجموعة العام للقطاع الدولیة المحاسبیة . والمعاییرالمتحدة

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

  .امقارنته لوتسهّ  المالیة البیانات
اعتمدت اإلیكاو جمیع المعاییر الساریة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. ولم وقد   ٢- ٢

ألن بعضا من هذه المعاییر لدیه تواریخ  ٢٠١١وسنة  ٢٠١٠سنة  خالل تكن اإلیكاو مضطرة العتماد جمیع هذه المعاییر
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 أالسردیة والتقسیمات المتعلقة بالبنود المبینة في البیانات المالیة والمعلومات عن البنود التي ال تستحق 

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

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

 أكثردامت هذه الجداول تقدم معلومات  وال تشكل الجداول جزءا من البیانات المالیة التي شملتها المراجعة. غیر أنه ما  ٥- ٢
  .المجمعة المتعلقة بالبیانات المالیة التي شملتها المراجعة، فقد ُأدرجت في الجزء الرابع من هذه الوثیقة األرقامتفصیال وتدعم 

   .٢٠١٢ وتقدم الفقرات التالیة موجزا عن المعلومات الرئیسیة بشأن الوضع المالي وأداء المنظمة لسنة  ٦- ٢
دوالر ملیون  ٢٧٩,٢التي یبلغ مجموعها  یقدم الوضع المالي للمنظمة. وتتكون األصول البیان المالي األول  ٧- ٢

ومن  من الدوالرات الكندیةملیون  ٢٤٦,٤بمبلغ  معادالت النقدیةالنقدیة و السیولة في األساس من  ٣١/١٢/٢٠١٢في  كندي
. ویبلغ مجموع الخصوم الدوالرات الكندیة منملیون  ٢٤,٧المقررة وغیرها من الحسابات مستحقة القبض بمبلغ  تالشتراكاا

 المسبقة المقبوضات من الدوالرات الكندیةملیون  ٢٠٨,٨، حیث یمثل منها مبلغ من الدوالرات الكندیةملیون  ٣٢٤,٠
 من الدوالرات الكندیةملیون  ٩٠,٢المخصصة في معظمها لمشاریع التعاون الفني، وجرى تدوین الخصم طویل األجل بمبلغ 

  .مع تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام  ٢٠١٠منذ سنة  ا البیانفي هذالستحقاقات الموظفین 
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، بسبب الحاجة إلى من الدوالرات الكندیةملیون  ٤٤,٨یبین أیضا وجود عجز تراكمي بمبلغ  البیان الماليهذا   ٨- ٢
الدولیة للقطاع العام. غیر أنه نظرا ألن األصول الجاریة  تسجیل خصوم استحقاقات الموظفین بموجب المعاییر المحاسبیة

التمویل حاجة إلى  هناك تكون، فمن غیر المتوقع أن من الدوالرات الكندیةملیون  ٣٣,٩الخصوم الجاریة بمبلغ  تتجاوز
  .قصیر األجل لتغطیة العجز المتراكمالاإلضافي 

لالمتثال  ٢٠١٠منذ سنة  كبیرةتغییرات  هذا البیان . وشهد٢٠١٢األداء المالي لسنة  یقدم البیان المالي الثاني  ٩- ٢
نقدي فیجري تدوینها الساس األللمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. أما اإلیرادات من اتفاق المشاریع المسجلة سابقا على 

أیضا للحسابات على  مطبوعاتات الإلى مشاریع التعاون الفني. وتسجل مبیع التي تسّلماآلن استنادا إلى الخدمات والسلع 
من ملیون  ٠,٣بمبلغ  . وطرأت أیضا تسویة مؤقتة إلیرادات االشتراكات المقررةمطبوعاتال تسلیمأساس االستحقاق، عند 

بالقیمة العادلة على األجل الطویل كما تنص  المحصلة المستحقة غلمراعاة أثر تدوین المبال ٢٠١٢الدوالرات الكندیة خالل سنة 
. ویبین دوالر كنديملیون  ٧,٥قد بلغ  ٢٠١٢مجموع العجز لسنة كان العام. و  لك المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاعى ذعل

 دوالر كنديملیون  ٧,٣وتشمل النفقات مبلغ   الجدول (ألف) العجز حسب الصندوق أو مجموعة الصنادیق لألنشطة العادیة.
مسجل في الصندوق المتجدد لتدوین نفقات استحقاقات الموظفین (استحقاقات التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة، واإلجازة 

، ٢٠١٠في سنة  ،قبل اعتماد المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام) على أساس االستحقاق. إلى الوطن والعودةالسنویة 
مقابل  من الدوالرات الكندیةملیون  ٢,٧، ُسدد مبلغ ٢٠١٢وفي سنة   .األساس النقدي باستخداممعظم هذه االستحقاقات  تلسجّ 

 ٤,٦ البالغفرق الهذه االستحقاقات وُیعرض هذا المبلغ في الصندوق المتجدد كمصدر تمویلي من الصنادیق األخرى. وُیدرج 
مسددة في عجز السنة لهذا الصندوق. وتقدم الفقرات بین االستحقاقات المتراكمة واالستحقاقات ال من الدوالرات الكندیةملیون 

فائض ) و من الدوالرات الكندیةملیون  ٢,٢التالیة توضیحات عن النتائج المالیة وعجز الصندوق العام للبرنامج العادي (مبلغ 
  ).من الدوالرات الكندیةملیون  ١,٢غیلیة (مبلغ صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتش

في  )، یكُمن السبب الرئیسيمن الدوالرات الكندیة ملیون ١,٩الصنادیق األخرى (بمبلغ  عجزوبالنسبة لصافي   ١٠- ٢
في فرق و  أدناه) ٢١- ٣ملیون من الدوالرات الكندیة في الصندوق الفرعي الدرار االیرادات (التفاصیل في الفقرة  ١,٧عجز قدره 

المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، وتحت شروط معینة، یجوز تدوین  اإلیرادات والنفقات. وبموجب تسجیلالتوقیت في 
 والمنح. التبرعاتاإلیرادات قبل تكبد النفقات ذات الصلة، ال سیما فیما یخص اإلیرادات من المعامالت غیر التبادلیة مثل 

ندوق العام والخاصة بمیزانیة البرنامج العادیة من الص ةتدوین االنفاق الرسمالي واالصول غیر المادیة الممّولیضًا أوسوف یتم 
یحتاج إلى تمویل االستهالك الذي ال حساب المعروضة في الصندوق الرسمالي كنفقات تشغیل في السنوات المقبلة من خالل 

ن في في الصنادیق األخرى لقطاع األنشطة العادیة فقد تم تمویله عن طریق الفائض المدوّ  ٢٠١٢أما العجز لسنة  إضافي.
  السنوات السابقة ولذلك لن یحتاج الى تمویل إضافي.

 تسجلأي فائض أو عجز سنوي ألن اإلیرادات  ٢٠١٢مشاریع التعاون الفني، لم تشهد سنة قطاع  وفیما یخص  ١١- ٢
 ٢٠١١وفي سنة في كل مشروع من المشاریع.  ةعلى أساس مرحلة إنجاز المشاریع، التي ُتحدد على أساس التكالیف المتكبد

و أ كيأمریلف دوالر أ ئةاتساوي مالمشاریع التي إلنجاز نسبة المئویة ال تحسین هذه العملیة كي تتالءم معتم  ٢٠١٢وسنة 
ه الرسوم اإلداریة بوصفها إیرادات في ذتكلفة إدارة وتشغیل ودعم هذه المشاریع في كل مشروع ویدون استرداد ه تسجلو  .أكثر

  .یة والتشغیلیةصندوق تكالیف الخدمات اإلدار 
تغییرات في صافي األصول خالل السنة. وقد بلغ رصید صافي األصول بما في ذلك ال البیان المالي الثالثیقدم   ١٢- ٢

رصید صافي العجز  وكان .ملیون من الدوالرات الكندیة وتشّكل هذه القیمة صافي العجز التراكمي ٣٠,٠االحتیاطیات في بدایة السنة 
هو العجز  ٢٠١٢والسبب الرئیسي لزیادة العجز التراكمي لسنة  .دوالر كنديملیون  ٤٤,٨قد بلغ  ٢٠١٢التراكمي في نهایة سنة 

  ملیون دوالر كندي). ٧,٣ملیون دوالر كندي) والخسارة اإلكتواریة الستحقاقات التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة ( ٧,٥للسنة (
في  من الدوالرات الكندیةملیون  ١٩٣,٤یقدم تقسیما لتغیر التدفقات النقدیة من مبلغ  البیان المالي الرابع  ١٣- ٢

لك المعاییر المحاسبیة الدولیة . وحسبما تسمح بذ٣١/١٢/٢٠١٢في  كندي ملیون دوالر ٢٤٦,٤إلى مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١١
  .هي الطریقة التي اعتمدتها اإلیكاو في السنوات السابقةللقطاع العام، فإن الطریقة غیر المباشرة المستخدمة أیضا 

یة. وهذا البیان فعلرنة بین حسابات المیزانیة (البرنامج العادي) والحسابات الایبین مق البیان المالي الخامس  ١٤- ٢
ت المالیة على األساس ضروري بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ألنه یجري إعداد المیزانیة المعتمدة والبیانا
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من  ١-١٢ المادةبالبیانات المالیة. ویوضح هذا البیان أیضا حالة االعتمادات المطلوبة بموجب  ٤نفسه المبین في المالحظة 
  النظام المالي.

  البارزة أداء المیزانیة والمعالم المالیة  - ٣
  اعتمادات البرنامج العادي

الفقرة ج) من القرار  بموجب وافقت ،٢٠١٠ سنة في السابعة والثالثین دورتها ةــــالعمومی الجمعیة عقدت عندما  ١- ٣
 الخامس تفاصیل المالي البیان في . وترد٢٠١٢ من الدوالرات الكندیة لسنةألف  ٩٣ ٠٥٢على اعتمادات بمبلغ  ٢٦-٣٧

 دعم واستراتیجیات االستراتیجیة األهداف حسب موزعة الملتزم بها، غیر واألرصدة الفعلي، واإلنفاق االعتمادات، والتحویالت
  .التنفیذ

  :الكندیة الدوالرات بآالف ٢٠١٢لمیزانیة سنة  المالیة النتائج موجز یلي وفیما  ٢- ٣
 ٩٣ ٠٥٢ األصلیة االعتمادات

 ١٠ ١٩٦ ٢٠١١سنة   من المرحلة األموال

 ١٠٣ ٢٤٨ االعتمادات المنقحة المعتمدة

 )٥ ٢١٢( ٢٠١٢السداد لسنة  االلتزامات المستحقة

 )٥٥٧( االنخفاض في االعتماد

 )٣ ٣٠٧( ٢٠١٣إلى سنة  المرحلة األموال

 ٩٤ ١٧٢ ٢٠١٢لسنة   المنقحة االعتمادات

من النظام المالي، وافق االمین العام على مبلغ  ٧- ٥و  ٦- ٥للمادتین وفقا . ٢٠١١سنة  من المرحلة األموال  ٣- ٣
، وذلك أساسا لاللتزامات ٢٠١١الممولة من وفورات سنة  ٢٠١٢من الدوالرات الكندیة الستكمال اعتمادات سنة ألف  ١٠ ١٩٦

  . ٢٠١٢في میزانیة سنة  لم تردالتي  لرسالة المنظمةبالنسبة  والهامةالمستحقة السداد واألنشطة اإللزامیة 
التسلیم ال یتوقع بموجبها إال في  ، ولكن٢٠١٢سنة  في التزامات قطعت. ُ ٢٠١٢ سنة عن السداد المستحقة االلتزامات  ٤- ٣

من الدوالرات الكندیة ألف  ١ ٤٦٠بمبلغ  الموظفین مستحقات من الدوالرات الكندیة.  أماألف  ٣ ٧٥٢لغ مبب، ُوتقدر ٢٠١٣سنة 
خدماتهم في  تنتهيدفعها إلى الموظفین الذین  المتوقع العودة إلى الوطنواستحقاقات  اتلإلجاز  المتراكمة المنح من األساس فتتكّون في

 ،)اءھ( العمود، ١لى الشكل إمن الدوالرات الكندیة (انظر ایضًا ألف  ٥ ٢١٢وبناء علیه، جرى حجز مبلغ  .٢٠١٣یكاو في سنة الا
  .٢٠١٢ات القانونیة في سنة ملتسدید االلتزا من النظام المالي ٧- ٥وفقا للمادة  ٢٠١٣وترحیله إلى سنة 

) (e)العمود  - ١الشكل أنظر أیضًا ( الف من الدوالرات الكندیة ٥٥٧ تم تخفیض مبلغ .االنخفاض في االعتماد  ٥- ٣
ویشّكل هذا المبلغ الفرق  .صندوق تكالیف الخدمات االداریة والتشغیلیة الى البرنامج العادي الذي لم یسدده ألن هذا هو المبلغ

 ٢٠١٢السترداد التكالیف سنة  من الدوالرات الكندیة)ألف  ١ ٢٠٢( (C-Dec 197/2) المجلس قبل بین القیمة المعتمدة من
  .)Doc 9955 الوثیقةمن  ٤عیة (الملحق والقیمة المعتمدة من قبل الجم

من النظام المالي، سمح األمین العام بتحویل االعتمادات بین أحد األهداف  ٩-٥وفقا للمادة  .التحویالت  ٦- ٣
االعتمادات في المائة من  ١٠أخرى بنسبة تصل إلى أو استراتیجیة دعم التنفیذ إلى إلى هدف استراتیجي آخر االستراتیجیة 

  السنویة لكل هدف من األهداف االستراتیجیة أو استراتیجیة دعم التنفیذ التي جرى التحویل من أجلها.
 لي، سمح األمین العام بترحیل االعتماداتمن النظام الما ٦-٥وفقا للمادة .  ٢٠١٣ األموال المرحلة إلى سنة  ٧- ٣

راتیجیة أو تمن األهداف االسفي المائة في كل اعتماد بالنسبة لكل هدف  ١٠، بما ال یتجاوز نسبة التي لم یتم صرفها
وسُیستخدم المبلغ المرّحل أساسًا ضمن هذه الحدود.  من الدوالرات الكندیةألف  ٣ ٣٠٧استراتیجیة دعم التنفیذ. ویندرج مبلغ 

لتمویل أنشطة البرنامج وبقدر أقل لتمویل األنشطة في اطار االدارة والتنظیم. وتشمل أنشطة البرنامج الممولة التكالیف اللغویة 
مة على آلیات االضافیة للجنة حمایة البیئة في مجال الطیران ومؤتمر النقل الجوي واجتماعات اللجنة القانونیة والتدابیر القائ

السوق لبرنامج البیئة. وتشمل أنشطة االدارة والتنظیم وظائف إضافیة للموارد البشریة (حسب ما أوصى به المراجعون 
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الخارجیون) وموارد إضافیة من أجل مكتب تقییم البرامج والتدقیق والمراجعة اإلداریة ومسؤول األخالقیات ونظام التصویت 
  لعمومیة المقبلة.االلكتروني لدورة الجمعیة ا

سنة بلغت لوالتحویالت الواردة في الفقرات السابقة، فإن االعتمادات النهائیة المنقحة المعتمدة ل الزیاداتونتیجة   ٨- ٣
  .من الدوالرات الكندیةألف  ٩٤ ١٧٢

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

میزانیة 
 ٢الفعلي ١ ٢٠١٢

سعر 
الصرف في 
 المیزانیة

الفعلي 
بسعر 
 ٣المیزانیة

االلتزامات 
مستحقة 

السداد لسنة 
٢٠١٢ 

تخفیضات 
في 

 الفرق المجموع ٤االعتمادات
)a( )b( )c( )d(  

) =b)+(c( 
)e( )f( )g(  

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

)h(  
) =g) - (a( 

 $ اإلیرادات
 ٣٤٨ ٨٤ ٦٠٤ ٨٤ ٦٠٤ ٣٩٩ ٨٤ ٢٠٥ ٨٤ ٢٥٦ المقررة االشتراكات

 إیرادات أخرى
 - ٤ ٦٨٨ ٤ ٦٨٨ ٤ ٦٨٨ ٤ ٦٨٨ الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات

 )٨٤٣( ٤٥٧ ٤٥٧ ٤٥٧ ١ ٣٠٠ منوعات
السداد من صندوق تكالیف الخدمات 

 )٥٥٧( ١ ٢٠٢ ١ ٢٠٢ ١ ٢٠٢ ١ ٧٥٨ اإلداریة والتشغیلیة
 - ١ ٠٤٩ ١ ٠٤٩ ١ ٠٤٩ ١ ٠٤٩ نقل من حساب خطة الحوافز

١ ٠٥١( ٩٢ ٠٠٠ - - ٩٢ ٠٠٠ ٣٩٩ ٩١ ٦٠١ ٩٣ ٠٥١( 

 النفقات
 )١ ٢٤٣( ٧٨ ٣٣٥ ٥٥٧ ٣ ٧٥٨ ٧٤ ٠٢٠ ٣٣٧ ٧٣ ٦٨٣ ٧٩ ٥٧٩ رواتب واستحقاقات الموظفین

 )٤١( ٣٦٧ ٥ ٣٦٢ ٣ ٣٥٩ ٤٠٨ اإلمدادات والمواد االستھالكیة وغیرھا
 )١ ٨٠٣( ١٥ ١٠٠ ١ ٤٤٦ ١٣ ٦٥٤ ٣٥ ١٣ ٦١٩ ١٦ ٩٠٤ النفقات التشغیلیة العامة

 )١٠٤( ٤ ٥٢١ ٤ ٥٢١ ١٣ ٤ ٥٠٨ ٤ ٦٢٤ السفر
 )١٨٦( ١ ٠٥٩ ٣ ١ ٠٥٦ ٧ ١ ٠٤٩ ١ ٢٤٦ االجتماعات

 )١١٣( ٣٧٥ ٣٧٥ ٤ ٣٧١ ٤٨٨ النفقات األخرى
 ١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ فرق صرف العمالت

٣ ٣٠٧( ٩٩ ٩٤١ ٥٥٧ ٥ ٢١٢ ٩٤ ١٧٢ ٣٩٩ ٩٣ ٧٧٣ ١٠٣ ٢٤٨( 
  

  ألف من الدوالرات. ١٠ ١٩٦ترحیًال (والتزامات) من السنة السابقة قدرها  ٢٠١٢المصروفات لسنة  –تتضمن المیزانیة   ١
  من الجدول (ألف)، البیانات المالیة.  ٢
دوالر  ١,٠٠ملیون دوالر بسبب تأثیر معامالت بالدوالر األمریكي تم إیرادها في المیزانیة بسعر الصرف  ٠,٤یتضمن خسارة في سعر الصرف في المیزانیة قدرها   ٣

  دوالر كندي. ١,٠٣٨أمریكي = 
  والتشغیلیة.ة من البیان الخامس، البیانات المالیة: االعتماد (المیزانیة) الذي تم تخفیضه بسبب اختالف في السداد من صندوق تكالیف الخدمات اإلداری  ٤
  

(أ)  العمودمن الدوالرات الكندیة (ألف  ٩٣ ٠٥١ : تشیر المیزانیة العامة بمبلغاإلیرادات –توضیح الفروق   ١٠- ٣
، وهي االشتراكات المقررة وفائض الصندوق الفرعي ٢٠١٢ لمیزانیة البرنامج العادي لسنة الخمسة) إلى مصادر التمویل أعاله

والتشغیلیة والتحویالت من خطة  اإلداریةمن صندوق تكالیف الخدمات  دةدالمبالغ المسالمتنوعة و إلدرار اإلیرادات واإلیرادات 
ملیون من الدوالرات  ٠,٣السداد. وبالنسبة لالشتراكات المقررة، فإن الفرق بمبلغ  ةالحوافز التابعة لحساب المتأخرات المستحق

ویلة األجل. وفیما یخص اإلیرادات المتنوعة، فإن انخفاض المقبوضات الكندیة یتعلق بالمبلغ المخصوم لالشتراكات المستحقة ط
الذي انخفاض أسعار الفائدة  استمرار ملیون من الدوالرات الكندیة وهو اقّل مما كان متوقعا یعزى بشكل خاص إلى ٠,٨ بمبلغ

  انخفاض كبیر للعائدات المحققة من الفائدة. نتج عنه
 ،١من الدوالرات الكندیة (الشكل ألف  ١٠٣ ٢٤٨ تضّم المیزانیة العامة التي تبلغ النفقات: –توضیح الفروق   ١١-٣

 ٢٠١١المرحلة من سنة والمبالغ من الدوالرات الكندیة ألف  ٩٣ ٠٥٢والتي تبلغ  ٢٠١٢لسنة  األصلیةاالعتمادات  (أ)) العمود
 ٢٠١٢وسیتم ترحیل الوفورات (االعتمادات غیر المستخدمة) من سنة من الدوالرات الكندیة. ألف  ١٠ ١٩٦ وقد بلغت قیمتها

  . ٢٠١٣الى سنة 
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، یصدر جزء من فواتیر الدول األعضاء بالدوالر ٢٠١٠: بدءًا من سنة سعر الصرف المستخدم في المیزانیة  ١٢-٣
زیادة  عند تحریر( ١/١/٢٠١٢األمریكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي. وكان سعر صرف الدوالر األمریكي والكندي في 

 انخفاض في مجموع  االشتراكات ادى الى مما  ٢٠١٢الفواتیر بالدوالر األمریكي) أقل من السعر المستخدم في إعداد میزانیة 
 إعادةالفعلي بغیة  لإلنفاق(جیم)). وتّم تخصیص هذا الفرق  العمود ،١من الدوالرات الكندیة (الشكل  ألف ٣٩٩المقررة بمبلغ 

في  ،ویظهر االنفاق الشامل كما اعید احتسابه وفقًا لسعر الصرف المستخدم في المیزانیة .بسعر صرف المیزانیة احتسابه
أي الفرق بین المیزانیة والنفقات  ،وعلى هذا النحو، جرى تسویة (خفض) الوفورات المدرجة في المیزانیة .دال) العمود( ١الشكل

  .)(hالعمود  - ١مبین في الشكل  ، بالشكل السلیم كما هوالفعلیة 

 العمالت عن واإلبالغالمقررة  االشتراكات
فیما یخص سنة   الكندي بالدوالر التقدیریة الدخل مصادر من وغیرها األعضاء 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

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

، ٢٠١٢بمشاریع التعاون الفني فمسجلة بالدوالر األمریكي، غیر أنها ُتعرض بالدوالر الكندي في البیانات المالیة. وخالل سنة 
من الدوالرات  ٠,٩٩٣ و الدوالرات الكندیة في بدایة السنةمن  ١,٠٢٤ الكندي مقابل الدوالر األمریكير بلغت تقلبات الدوال
 الكندیة في نهایتها.

  المقررة والتبرعات األخرى شتراكاتالا
من الدوالرات الكندیة، وبقي رصید ألف  ٨٠ ١٨٦بلغ مجموعها  ةاشتراكات مقرر  ٢٠١٢تلقت المنظمة في سنة   ١٤- ٣

من الدوالرات الكندیة مستحق السداد في نهایة السنة مقابل االشتراكات المقررة للسنة الجاریة. وفي بدایة ألف  ٣ ٧٢١بمبلغ 
والسنوات السابقة؛  ٢٠١١من الدوالرات الكندیة عن سنة ألف  ١٣ ٧٨٤السنة بلغت المستحقات الواجب تحصیلها من الدول 

من الدوالرات الكندیة. وبلغت ألف  ٩ ٢٨٠كندیة، فأصبح الرصید المتبقي من الدوالرات الألف  ٤ ٥٠٤وتسلمت المنظمة 
(بما في  ٣١/١٢/٢٠١٢ألف من الدوالرات الكندیة في  ١٣ ٠٠١االشتراكات الواجب تسلمها عن جمیع السنوات ما مجموعه 

ه الوثیقة. وبلغ متوسط النسبة ذلك صندوق رأس المال العامل). وترد تفاصیل االشتراكات في الجدول (ج) من الجزء الثالث بهذ
حالة أنصبة  ٢في المائة. ویبین الشكل  ٩٥المئویة لالشتراكات الواردة عن آخر أربع سنوات بالنسبة لقیمة االشتراكات 

   .٢٠٠٦االشتراكات مستحقة القبض في نهایة كل سنة مند سنة 
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  ٢الشكل 
  دیسمبر ٣١في  األعضاءمن الدول االشتراكات المستحقة 

 
 ١٢ ٩٩٦(مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١٢من الدوالرات الكندیة في ألف  ١٣ ٠٠١المستحقة السداد وقدرها  االشتراكات بین من  ١٥- ٣

 في ممثلة دوالً  من الدوالرات الكندیة یخص ألف ٢١٨ مبلغ كان العامل)،  المال رأس صندوق من الدوالرات الكندیة باستثناءألف 
  عن األنصبة المستحقة بآالف الدوالرات الكندیة، حسب مجموعة الدول. المجلس. ویقدم الشكل التالي تفصیل

  ٣الشكل 
عدد الدول  

في سنة 
٢٠١٢ 

المبلغ مستحق 
السداد في 

٣١/١٢/٢٠١٢ 

عدد الدول 
في سنة 
٢٠١١ 

المبلغ مستحق 
السداد في 

٣١/١٢/٢٠١١ 
س للتخلص من متأخراتها خالل المجموعة ألف: الدول التي أبرمت اتفاقات مع المجل

 .سنواتعدة 
٥ ٠٩٦ ١٧ ٣ ٦٤٤ ١٤ 

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

٣ ٦٥٢ ١١ ٤ ٨٩٠ ١٤ 

داد لفترة تقل عن ثالث سنوات السالمجموعة جیم: الدول التي لدیها اشتراكات متأخرة 
 كاملة.

٣ ٠٧٩ ٣٣ ٣ ٣٤١ ٢٨ 

 ١ ٤٥٦ ٢٦ ٦٢٥ ٢٠ .المجموعة دال: الدول التي لدیها اشتراكات مستحقة السداد للسنة الجاریة فقط
 ١٣ ٢٨٣ ٨٧ ١٢ ٥٠٠ ٧٦ .المجموع الفرعي

 ٥٠١ - ٥٠١ - .جمهوریة یوغوسالفیا االشتراكیة االتحادیة السابقة

 ١٣ ٧٨٤ ٨٧ ١٣ ٠٠١ ٧٦ .االشتراكات مستحقة السدادمجموع 

 تلزم  االتفاقاات المتأخرة على أقساط سنویة. وتدولة اتفاقات لدفع االشتراك ١٤، أبرمت ٣١/١٢/٢٠١٢وفي   ١٦- ٣
هذه الدول بدفع اشتراك السنة الجاریة وكذلك قسط سنوي من االشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة. والمالحظة الواردة في 

  .  ٣١/١٢/٢٠١٢الجدول (جیم) من الجزء الرابع بهذه الوثیقة، تبین الدول التي لم تمتثل لشروط اتفاقاتها في 
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موجز عن االشتراكات الرئیسیة (*) المتلقاة للبرنامج العادي والصنادیق  ویرد أدناه بآالف الدوالرات الكندیة  ١٧- ٣
  .٢٠١٢لسنة األخرى في الجزء األول 

 ٤الشكل 
  

 االشتراكات العینیة
االشتراكات النقدیة 

 والعینیة
  

   االشتراكات 
 المجموع أمن الطیران (المباني) المتلقاة األعضاءالدولة 

     
 ٤٢٤ ٣٩١ ٧٢٥ ٤٢١ ٥٢٨ ٢ ١٣٨ كندا

 ٢٢ ٣٦١ ١ ٣٩٧ - ٢٠ ٩٦٤  الوالیات المتحدة األمریكیة
 ٧ ٨٧٨ ٢٦٤ - ٧ ٦١٤ الیابان
 ٥ ٥٠٦ ٥ - ٥ ٥٠١ ألمانیا
 ٥ ١٦٠ ٣٧٠ ٦٦٤ ٤ ١٢٦ فرنسا

 ٤ ٩٢٢ ١٥٩ - ٤ ٧٦٣ المملكة المتحدة
 ٣ ٤٤٣ ٣٨ - ٣ ٤٠٥ الصین
 ٢ ٩٥٢ - - ٢ ٩٥٢ إیطالیا
 ٢ ٠٨٠ ٩ - ٢ ٠٧١ إسبانیا

 ٢ ٠٢١ - - ٢ ٠٢١ جمهوریة كوریا
 ١ ٧٣٦ ١٠ ١ ٣٠٧ ٤١٩ تایلند

 ١ ٥٥١ - - ١ ٥٥١ هولندا
 ٨٤ ٠٠١ ٢ ٩٧٧  ٢٣ ٤٩٩ ٥٧ ٥٢٥ المجموع

  اشتراك. ١٢كبر (*) أ
، بما في ذلك تلك المتعلقة بالموظفین المعارین ٢٠١٢الدوالرات الكندیة في سنة آالف ب مجموع النفقاتترد أدناه   ١٨- ٣

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

 المجموع األخرى استراتیجیات دعم التنفیذ البیئة األمن السالمة 

 ٩٣ ٧٧٣ - ٤٣ ٨٨٩ ١١ ٣٠٥ ١١ ٥٣٨ ٢٧ ٠٤١ المیزانیة العادیة
 ٢٧ ٧١١ ٤ ٤٥٩ ١٧ ٣٣٨ ٢٣١ ٤ ١٥٣ ١ ٥٣٠ الطوعیةالصنادیق 

 ٢٤ ١٩٨ - ٢٤ ١٩٨ - - - المباني
       )١الموظفون المعارون(عینا) (

 ٢٨٩ - - - ٢٨٩ - كندا
 ١ ٣٧٠ - ٥٩٨ - ٣٨ ٧٣٤ الصین

 ١٨٤ - - - ٣ ١٨١ كولومبیا
 ١ ٠٣٢ - ٢٦٤ - ٣٧٠ ٣٩٨ فرنسا
 ٢٢٤ - - ١٢٥ ٥ ٩٤ ألمانیا
 ٢٠٧ - ٢٠٧ - - - ایطالیا

 ١٦٩ - ١١٣ - ٩ ٤٧ العربیة السعودیةالمملكة 
 ٧١٢ - - - ٢٠١ ٥١١ سنغافورة

 ٩٤ - - - - ٩٤ السوید
 ٨٥ - - - ٨٥ - الوالیات المتحدة

 ١ ٤٤١ - ٥٠٧ - ٤٩٧ ٤٣٧ األخرى
 ٥ ٨٠٧ ٠ ١ ٦٨٩ ١٢٥ ١ ٤٩٧ ٢ ٤٩٦ المجموع الفرعي للموظفین المعارین

 ١٥١ ٤٨٩ ٤ ٤٥٩ ٨٧ ١١٤ ١١ ٦٦١ ١٧ ١٨٨  ٣١ ٠٦٧ مجموع النفقات

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

 رصید صندوقطرح ب. و الكندیةملیون من الدوالرات  ١٠,٤ بمبلغ ٣١/١٢/٢٠١٢فیما یخص میزانیة البرنامج العادي في 
ملیون  ١٣,٠وقیمتها  األعضاءاالشتراكات قید التحصیل من الدول ملیون من الدوالرات الكندیة و  ٦,٠رأسمال العامل وقیمته ال

لمًا بأن هناك مبلغًا ع، ٣١/١٢/٢٠١٢في  من الدوالرات الكندیةملیون  ٨,٦بلغ بم حدث عجز نقدي ،من الدوالرات الكندیة
واالعتمادات  ٢٠١٢سنة عن قد سّجل كفائض محجوز لتمویل االلتزامات المستحقة السداد  كندي دوالرملیون  ٨,٥قیمته 

   .٢٠١٣المرحلة الى سنة 
  الفرعي إلدرار اإلیراداتصندوق ال

. وهذا ٢٠١٢في سنة  من الدوالرات الكندیةألف  ٣ ٩٦٦بمبلغ  االصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات فائض سجل  ٢٠- ٣
ألف من الدوالرات  ٩٧٧ألف من الدوالرات الكندیة في البرنامج العادي ودفع  ٤ ٦٨٨قبل سداد المساهمة المطلوبة بمبلغ 

  الكندیة من الفائض المتراكم للمزید من تمویل األنشطة العادیة التي تشمل تطویر منصة التجارة االلكترونیة.
 ٢٠١٢ات ونفقات الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات حسب األنشطة التجاریة لسنة وفیما یلي ملّخص  إیراد  ٢١-٣

  بآالف الدوالرات الكندیة.
  ٦الشكل 

 الفائض النفقات اإلیرادات 
 ٤ ١٠٨ ٣ ٥٨٨ ٧ ٦٩٦ المطبوعات والتوزیع والطباعة (بما في ذلك تراخیص البضائع الخطرة)

 ٢٣٢ ٢ ٥٤٤ ٢ ٧٧٦ الوفود وخدمات المؤتمرات واإلیجار واالنشطة االخرى 

 ٨٣٤ ٥٩٥ ١ ٤٢٩ األحداث والمنتدیات

 ٤٥ ٧٧٢ ٨١٧ التدریب

 )٤٥( ٧٠٠ ٦٥٥ الدوریات

 ١٦٨ ٣٢٥ ٤٩٣ اتفاقات التراخیص والشراكات في اإلحصاءات

 ١٣٨ ٢٣٠ ٣٦٨ المواقع على اإلنترنت

 )١ ٥١٤( ١ ٥٧٩ ٦٥ اإلدارة المتعلقة بالصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات 

 ٣ ٩٦٦ ١٠ ٣٣٣ ١٤ ٢٩٩ المجموع الفرعي

 - )٢١٦( )٢١٦( إلدرار اإلیرادات حذف التحصیل المشترك الخاص بالصندوق الفرعي

 ٣ ٩٦٦ ١٠ ١١٧ ١٤ ٠٨٣ المجموع

 )٤ ٦٨٨( ٤ ٦٨٨ - المبلغ المحّول الى البرنامج العادي

  )٩٧٧(  ٩٧٧ -  المدفوعات من الفائض المتراكم
 )١ ٦٩٩( ١٥ ٧٨٢ ١٤ ٠٨٣ الصافي المجموع

تم عرض مقارنة المیزانیة في الشكل أدناه بآالف الدوالرات الكندیة وذلك قبل المساهمة في البرنامج العادي والمدفوعات التي   ٢٢- ٣
 أجریت من الفائض المتراكم.

  ٧الشكل 

 الفرق المیزانیة الفعلیة المبالغ 
 )٢ ٦٣٠( ١٦ ٧١٣ ١٤ ٠٨٣ االیرادات

 ١ ٥٣٢ ١١ ٦٤٩ ١٠ ١١٧ النفقات

 )١ ٠٩٨( ٥ ٠٦٤ ٣ ٩٦٦ الفائض
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الخسارة التي ُتعزى النخفاض مبیعات المنشورات المطبوعة وعدم وجود إیرادات جدیدة وكذلك استمرار سعر   ٢٣-٣
هي األسباب الرئیسیة ألن ال یحقق الصندوق  ٢٠١٢الكندي في سنة الصرف غیر المؤاتي بین الدوالر األمریكي والدوالر 

من فائضه المنصوص  في المائة ٧٨من إیراداته المنصوص علیها في المیزانیة و في المائة ٨٤الفرعي الدرار االیرادات سوى 
  علیه في المیزانیة.

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

لالتي  تكالیف الدعمویمول هذا الصندوق في المقام األول من  على مشاریع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وخدمات  ُتحصَّ
فاقات الخدمات اإلداریة. وترد النتائج المالیة الخاصة ومشاریع ات االئتمانيمشتریات الطیران المدني، ومشاریع الصندوق 

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

  ٨الشكل 

  ٢٠١٢١ تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة لسنة صندوقونفقات میزانیة 

  
االعتمادات  

المقدمة إلى 
 2الجمعیة العمومیة

المیزانیة المنقحة  
 ٣ ٢٠١٢ لسنة

النفقات/اإلیرادات  
الفعلیة لسنة 

٢٠١٢  

رصید المیزانیة  
 المنقحة

 االعتمادات/النفقات
 البرنامج الرئیسي

٣٧٦  ٧ ٤٩٩  ٧ ٨٧٥  ١٠ ٩٧٨  

    ٨ ٧٣٢  ٧ ٩٧٦   اإلیرادات

    ١ ٢٣٣  ١٠١   الزیادة(النقصان) في اإلیرادات عن النفقات

  تستثني صندوق الكفاءة والفعالیة الخاص بإدارة التعاون الفني.   -١
  (الدورة السابعة والثالثون). ٢٠١٠أقرتها الجمعیة العمومیة في سنة   -٢
  .C-WP/13883)( ١٩٧أحاط بها المجلس علمًا في دورته   -٣

كما أشیر سابقا، وافقت الجمعیة العمومیة على تقدیرات المیزانیة اإلرشادیة (النفقات) لصندوق تكالیف الخدمات   ٢٥-٣
من  ٥-٩. وخالل هذه السنة، ووفقـا للمادة ٢٠١٢ من الدوالرات الكندیة للسنة المالیةألف  ١٠ ٩٧٨اإلداریة والتشغیلیة بمبلغ 

ة ــــــ(النفقات) في ورق ٢٠١٢ة ـــــــة سنــــة لتقدیـرات میزانیـــات مستحدثــام على المجلس معلومــــــــاألمین العي، عرض ـــــالنظام المال
من الدوالرات الكندیة وبلغت اإلیرادات ألف  ٧ ٨٧٥فبلغت  ٢٠١٢. أما النفقات التقدیریة المنقحة لسنة C-WP/13883العمل 

  .لكندیةمن الدوالرات ا ٧ ٩٧٦التقدیریة 
ملیون من الدوالرات الكندیة في إیرادات صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة  ٠,٨بمبلغ  فائضهناك   ٢٦- ٣

مشاریع  الزیادة الطفیفة في متوسط معدل تكلفة الدعم المطبق على تنفیذبالمقارنة مع المیزانیة، ویعزى ذلك في المقام األول إلى 
. وبالنسبة للنفقات، بلغت وفورات تكالیف الموظفین ٢٠١٢ملیون من الدوالرات األمریكیة في سنة  ١٣٠,٩التعاون الفني بمبلغ 

ملیون من الدوالرات الكندیة في اإلیرادات  ١,٢إجمالي بمبلغ  إیجابيمن الدوالرات الكندیة مما اّدى الى تباین ملیون  ٠,٤
  .والنفقات

ه الفائض السنوي (العجز) خالل العشر سنوات الماضیة بمالیین الدوالرات ویقدم الشكل التالي تقریرا عن اتجا  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
باالستناد الى بین البرنامج العادي وبرنامج التعاون الفني إلى المجلس كي یستعرضها. وقد نظر المجلس في هذه المسالة 

من صندوق تكالیف  من الدوالرات الكندیة لیسترده البرنامج العادي سنویاً  ١ ٢٠٢ ١١٧استقصاء زمني، ووافق على مبلغ 
(أي  ٢٠١٣-٢٠١١الخدمات اإلداریة والتشغیلیة من أجل دعم البرنامج العادي المتصل مباشرة بالمشاریع لباقي الفترة الثالثیة 

  ).٢٠١٣و ٢٠١٢
لإلیكاو یحظى دائم ر إدارة التعاون الفني شؤون برنامج التعاون الفني، وهو نشاط . تسیّ برنامج التعاون الفني  ٢٩- ٣

والسیاسات واإلجراءات الصادرة عن لالنظمة یكمل دور البرنامج العادي من خالل دعم الدول األعضاء في تنفیذها  كماویة بأول
. وبفضل هذا البرنامج، تقدم اإلیكاو طیفا من الخدمات ١٧-٣٦كما هو منصوص علیه في قرار الجمعیة العمومیة ، اإلیكاو

المقدمة إلى الدول الستعراض هیكل وتنظیم المؤسسات الوطنیة للطیران المدني، على نطاق واسع، بما في ذلك المساعدة 
وتحدیث الهیاكل األساسیة والخدمات للمطارات ، وتسهیل نقل التكنولوجیا وبناء القدرات، وتعزیز القواعد والتوصیات الدولیة 

ت تدقیق البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة لإلیكاو، وخطط المالحة الجویة ودعم اإلجراءات الوقائیة الناشئة عن عملیا
  .الجویة والبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران

واتخذت اإلیكاو إجراءات بغرض تعزیز كفاءة إدارة التعاون الفني وجودة الخدمات، والضوابط التشغیلیة والمالیة   ٣٠- ٣
 إدارة طبقت، ٢٠١١وبدءًا من سنة الستراتیجیة لإلیكاو. شیا مع األهداف ااوتحسین مستوى منهجیات عمل هذه اإلدارة تم

یجري علمًا بأّن ذلك  ،)على قسم المشتریات لدیها٩٠٠١ أیزوشهادة المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي (شروط التعاون الفّني 
وقد أسهمت العملیات المحّسنة في .  ٢٠١٣في سنة لها  ووحدة دعم األعمال التابعینعلى قسم العملیات المیدانیة  تطبیقه

ومن المتوقع . ٢٠١٢التقدم الكبیر في أداء برنامج التعاون الفني ونتائج صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة لسنة 
   .٢٠١٤كملها في سنة أدارة بلإل بالنسبةالشهادة  الحصول على هذه

الى  ٢٠١٢من  للسنواتوُأعدت خطة إداریة تتعلق بإدارة التعاون الفني بالتنسیق الوثیق مع لجنة التعاون الفني،   ٣١- ٣
أنشطة برنامج جودة و  ، تحدد المرامي واالستراتیجیات التي یتعین اتباعها خالل هذه الفترة بهدف تحسین االدارة والكفاءة٢٠١٤

لوضع المالي لصندوق تكالیف الخدمات ل ذل جهود مستمرة لضمان التحسین المستداماالیكاو للتعاون الفني. وبالتالي، تُب
اإلداریة والتشغیلیة بواسطة استعراض الهیكل التنظیمي إلدارة التعاون الفني، ومستویات الموظفین ووفورات التكالیف وتدابیر 

  الكفاءة. 
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الصنادیق 
االستئمانیة

األخرى

نفقات مشاریع التعاون الفني حسب نوع المشروع

الحكومات والجهات المانحة وتشكل مشاریع التعاون الفني واحدة من األنشطة الرئیسیة للمنظمة. وتمول المشاریع   ٣٢- ٣
. وتقدم ٢٠١٢ ملیون من الدوالرات الكندیة في سنة ١٠٥,٤التدفقات الداخلة والخارجة للموارد المالیة بمبلغ إجمالي كانت و  ،األخرى

الجزء الرابع من هذه الوثیقة  مزیدًا من التفاصیل بشأن هذه المشاریع، والواردة بإیجاز في األشكال الجداول من (دال) إلى (واو) من 
  التالیة بمالیین الدوالرات الكندیة.
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قسم العملیات المیدانیة 
أفریقیا–

قسم العملیات المیدانیة 
أوروبا والشرق –

األوسط

قسم العملیات المیدانیة 
األمریكیتان–

نفقات مشاریع التعاون الفني حسب اإلقلیم الجغرافي

صندوق خدمة 
 مشتریات الطیران

المنفذة الوكاالت 
التابعة لبرنامج األمم 

 المتحدة اإلنمائي

صنادیق اتفاقات 
 الخدمات االداریة
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  مسؤولیة اإلدارة  - ٤
ُیلزم األمین العام بموجب النظام المالي بالحفاظ على سجالت المحاسبة عند الضرورة وتقدیم البیانات المالیة 

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

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

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

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

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

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

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

  ات بعد إصدارها من قبل األمین العام.تعدیالت على هذه البیان

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

  راوول باال
  رئیس فرع المالیة 

لمرفق بالبیانات المالیة یكاو، االمالي لالبوصفي األمین العام لمنظمة الطیران المدني الدولي، أعتمد هذا التقریر   
  .٢٠١٢ والجداول لعام

  ریمون بنجامان
  األمین العام

  
  ٢٩/٣/٢٠١٣ا في ، كندلیامونتر

  





  

 

  
  

  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
 

 ٢٩/٣/٢٠١٢باریس،  الرئیس األول
 

  إلى الجمعیة العمومیة
  لمنظمة الطیران المدني الدولي

  
  رأي مدقق الحسابات

  

االثنــي عشــر شــهرا المنتهیــة فــي  ) عــن فتــرةیكــاوالمالیــة لمنظمــة الطیــران المــدني الــدولي (االلقــد استعرضــنا البیانــات 
، وبیـــان األداء المـــالي، وبیـــان الســـیولة ٣١/١٢/٢٠١٢لیـــة بیـــان الوضـــع المـــالي بتـــاریخ . وتشـــمل البیانـــات الما٣١/١٢/٢٠١٢

 ٣١/١٢/٢٠١٢غ الفعلیــة للفتــرة المنتهیــة فــي انیــة والمبــالالنقدیــة، وبیــان التغییــرات فــي األصــول الصــافیة، وبیــان مقارنــة بــین المیز 
  ومالحظات تشمل ملخص السیاسات الحسابیة ومعلومات أخرى.

، فـإن األمـین یكـاومـن النظـام المـالي لال ١٢مـن اتفاقیـة شـیكاغو وعمـال بالمـادة  ٦١وفي نطاق اإلطـار العـام للمـادة 
الیــة. وتتوافــق هــذه البیانــات مــع المعــاییر المحاســبیة الدولیــة للقطــاع العــام. مســؤول عــن إعــداد وتقــدیم البیانــات الم یكــاوالعــام لال

وتشمل هذه المسؤولیة تصمیم، وتنفیذ ورصد إجراءات المراقبة الداخلیة لكفالة إعداد البیانـات المالیـة وتقـدیمها بالشـكل الصـحیح، 
لمســؤولیة أیضــا وضــع تقــدیرات حســابیة معقولــة خالیــة مــن بیانــات هامــة خاطئــة، نتیجــة عملیــات تزویــر أو خطــأ. وتشــمل هــذه ا

  مكیفة وفق الظروف.

عملیة التدقیق. وقد أنجزنا تـدقیقنا وفقـا للمعـاییر  إلىوتقضي مسؤولیتنا بإبداء رأینا في هذه البیانات المالیة باالستناد 
وتخطـیط عملیـات التـدقیق وتنفیـذها مـن . وتتطلب هذه المعـاییر منـا االمتثـال للقواعـد األخالقیـة (ISA)الدولیة لمراجعة الحسابات 

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

وتقضــي عملیــة تــدقیق الحســابات بتنفیــذ إجــراءات تــدقیق لجمــع أدلــة تــدقیق تتعلــق بالمبــالغ والمعلومــات الــواردة فــي 
جانــب تقیــیم  إلــىالــرأي المهنــي لمراجــع الحســابات الخــارجي،  إلــىالبیانــات المالیــة. ویســتند تصــمیم إجــراءات مراجعــة الحســابات 

طئــة هامــة، نتیجــة التزویــر أو الخطــأ. وفــي ســیاق هــذا التقیــیم للمخــاطر، یأخــذ مخــاطر إحتــواء البیانــات المالیــة علــى إفــادات خا
فــي االعتبــار المراقبــة الداخلیــة القائمــة بمجملهــا، المتعلقــة بإعــداد وتقــدیم البیانــات المالیــة، مــن أجــل مراجــع الحســابات الخــارجي 

قضي عملیة التدقیق أیضا بتقییم مدى مالءمـة طریقـة تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة ولیس إلبداء الرأي في المراقبة الداخلیة. وت
  الحساب المتبعة وصحة البیانات المالیة ومعقولیة تقدیر الحسابات الهامة.

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

http://www.ccomptes.fr


II - 2 
  

 
 

كـانون  ٣١فـي  یكـاوتعطـي البیانـات المالیـة صـورة عادلـة عـن الوضـع المـالي لال مراجعتنـا الحسـابیة، إلىوباالستناد 
االثنــي عشــر شــهرا  فضــال عــن األداء المــالي، والســیولة النقدیــة ومقارنــة المیزانیــة مــع المبــالغ الفعلیــة لفتــرة ٢٠١٢األول/دیســمبر 

  وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. ٣١/١٢/٢٠١٢المنتهیة في 

  
  (توقیع)  

  دیدییه میغو
  

  



 
 

 

  الجزء الثالث: البیانات المالیة
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20122011مالحظة

السیولة النقدیة الناجمة عن  األنشـطة التشــغیلیة:

(630 7)(506 7)عجز السنة
 932  036 2,21الزیادة (النقصان) فـي االشـتراكات المسـتحقة

526 1(355 2)2,3الزیادة (النقصان) في المبالغ المستحقة والُسلف

 35  (169  )2,4الزیادة (النقصان) في المخزونات
024 1(130  )2,3الزیادة (النقصان) في األصول األخرى

(718 1)(535  )2,2الزیادة (النقصان) في االشتراكات المستحقة غیر الجاریة (صافي الخصم)

 25   32  2,3الزیادة (النقصان) في المبالغ المستحقة والسلف غیر الجاریة

(964 13)270 2,859الزیادة (النقصان) في المقبوضات المسبقة

(110 3)(634  )2,9الزیادة (النقصان) في الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

(552  ) 609  2,10الزیادة (النقصان) في استحقاقات الموظفین في األجل القصیر

(131  ) 211  2,11الزیادة (النقصان) في اعتمادات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات 

917 4001 2,1011الزیادة (النقصان) في استحقاقات الموظفین في األجل الطویل

091 7(337 7)2,10االرباح (الخسائر) االكتواریة المبینة في االحتیاطیات

(697  )(741  )ایرادات أسعار الفائدة

 575  006 1االستھالك واإلھالك

 103   56  تسویة الترجمة بالعمالت األجنبیة

(574 14)213 54صافي التدفقات النقدیة الناجمة عن األنشـطة التشــغیلیة

التدفقات النقدیة الناجمة عن أنشـطة االســتثمار:

(789 3)(921 1)2,6&2,5اكتساب الممتلكات والمنشآت والمعدات واالصوب غیر المادیة

 697   741  ایرادات أسعار الفائدة

(092 3)(180 1)صافي السیولة النقدیة الناجمة عن أنشـطة االســتثمار

صافي السیولة النقدیة الناجمة عن األنشـطة المالیــة

 144  (47  )التحویالت من صافي االصول الى الخصوم والتحویالت االخرى

 144  (47  )صافي السیولة النقدیة الناجمة عن األنشـطة المالیــة

(522 17)986 52صافي الزیادة (النقصان) في النقدیة ومعادالت النقدیة

915 393210 193النقدیة ومعادالت النقدیة في بدایة الس[[نة

393 379193 246النقدیة ومعادالت النقدیة في نھایة الس[نة

المالحظات المرافقة للبیانات تشّكل جزءاً ال یتجزاْ منھا

منظمة الطیران المدني ال[[دولي

البیان ال[رابع
بیان التدفقات المالیـة

عن السنة المنتهیة فـي 2012/12/31

(بآالف الدوالرات الكندیة)
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20122011مالحظة

اإلی[رادات

776 132104 3,2105االشتراكات في اتفاقات المشاریع
657 20580 3,284االشتراكات المقررة

401 13313 3,213األنشطة األخرى المدرة لالیرادات
339 7558 6التبرعات األخرى

 16  211 ایرادات الرسوم االداریة
144 0143 3,22اإلیرادات األخرى

333 450210 211مجموع اإلی[رادات

  النفقات

3,3133 575126 016
3,353 57963 133

989 18916 3,317نفقات التشغیل العامة
442 6578 3,38السفر

 865 162 1االجتماعات
020 5531 2التدریب

498 2411 2فرق سعر الصرف

963 95217 218مجموع النفقات

(630 7)(506 7)عجز السنة

  المالحظات المرافقة للبیانات المالیة تشكل جزءًا ال یتجزأ منهـا.

البیان الثـاني

منظمة الطیران المدني الدولي

رواتب واستحقاقات الموظفین
اإلمدادات والمواد االستھالكیة وغیرھا

بیان األداء المالي
عن السنة المنتهیة في 2012/12/31

(بآالف الدوالرات الكندیـة)



 
 

 

مالحظة
العجز 
االحتیاطیاتالمتراكم

صافي األصول 
(صافي العجز 

المتراكم)

(011 30)648 13(659 43)الرصید في 2012/12/31

 تحركات أرصدة الصنادیق واالحتیاطیات في عــام 2012

 (676 1)676 2,121التغیر في  الرصید المرحل

(337 7)(337 7) 2,10االرباح /(الخسائر) االكتواریة

(47 )(049 1)002 1       2,12عملیات إعادة التصنیف والتحویالت األخـرى

56 56         2,12التغیر في تسویة الترجمة

(506 7) (506 7)عجز السنة

(834 14)  (006 10)   (828 4)مجموع التحركات خالل السـنة

 

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

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

البیان الثالـث
بیان التغییرات في صافي االصول
للسنة المنتهیة في 2012/12/31

(بآالف الدوالرات الكندیـة)

  



 
 

 

   

20122011مالحظة

السیولة النقدیة الناجمة عن  األنشطة التشغیلیة:

(630 7)(506 7)عجز السنة
 932  036 2.21الزیـادة (النقصان) في االشتراكات المستحقة

526 1(355 2)2.3الزیادة (النقصان) في المبالغ المستحقة والسُلف

 35  (169  )2.4الزیادة (النقصان) في المخزونات
024 1(130  )2.3الزیادة (النقصان) في األصول األخرى

(718 1)(535  )2.2الزیادة (النقصان) في االشتراكات المستحقة غیر الجاریة (صافي الخصم)

 25   32  2.3الزیادة (النقصان) في المبالغ المستحقة والسلف غیر الجاریة

(964 13)270 2.859الزیادة (النقصان) في المقبوضات المسبقة

(110 3)(634  )2.9الزیادة (النقصان) في الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

(552  ) 609  2.10الزیادة (النقصان) في استحقاقات الموظفین في األجل القصیر

(131  ) 211  2.11الزیادة (النقصان) في اعتمادات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات 

917 4001 2.1011الزیادة (النقصان) في استحقاقات الموظفین في األجل الطویل

091 7(337 7)2.10االرباح (الخسائر) االكتواریة المبینة في االحتیاطیات

(697  )(741  )ایرادات أسعار الفائدة

 575  006 1االستھالك واإلھالك

 103   56  تسویة الترجمة بالعمالت األجنبیة

(574 14)213 54صافي التدفقات النقدیة الناجمة عن األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة الناجمة عن أنشطة االستثمار:

(789 3)(921 1)2,6&2,5اكتساب الممتلكات والمنشآت والمعدات واالصوب غیر المادیة

 697   741  ایرادات أسعار الفائدة

(092 3)(180 1)صافي السیولة النقدیة الناجمة عن أنشطة االستثمار

صافي السیولة النقدیة الناجمة عن األنشطة المالیة

 144  (47  )التحویالت من صافي االصول الى الخصوم والتحویالت االخرى

 144  (47  )صافي السیولة النقدیة الناجمة عن األنشطة المالیة

(522 17)986 52صافي الزیادة (النقصان) في النقدیة ومعادالت النقدیة

915 393210 193النقدیة ومعادالت النقدیة في بدایة السنة

393 379193 246النقدیة 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 2012/12/31

(بآالف الدوالرات الكندیـة)



 
 

 

  
  

  
فرقالتزاماتمرُحلةالتحویالت بین نقصان20122012المرحلة من المبلغ األصلي

بسعر الصرفسعر الصرف2012الى السنة األھداف االستراتیجیةفيااللتزاماتاالعتماداتالسنة السابقة أA37-26الھدف االستراتیجي/
في المیزانیةفي المیزانیة2المجموعالمنقحةالالحقةھواستراتیجیات دعم التنفیذ داالعتمادات ج المستحقةبقبل التحویالتاستراتیجیة دعم التنفیذ

0 207 16627 041 20727 27(251 )121 1(444 1)781 36727 4143 24الس[المة

0 632 9411 538 63211 11(54 )(599 2)(271 )556 71214 844 13األمن

0 374 6911 305 37411 11(456 )(678 )(640 )148 25613 8921 11حمایة البیئ[ة والتنمی[ة المس[تدیمة للنق[ل الج[[وي

0 213 32950 884 21349 50(761 )(156 2)0 (355 2)485 33555 1505 50المجموع  الف[[رعي

0 886 2721 859 88621 21(834 )029 1(256 )(397 1)344 23123 1132 21دعم البرنامج

0 492 3315 459 49215 15(471 1)387 1(289 )(098 1)963 19316 7702 14التنظی[م واالدارة

0 581 106 571 5816 6(241 )(260 )(12 )(362 )456 4377 019 7التنظی[م  واالدارة - الھیئ[ات الحاكم[[ة

0 959 7043 889 95943 43(546 2)156 2(557 )(857 2)763 86147 9024 42المجموع الف[[رعي

0 172 39994 773 17293 94(307 3)0 (557 )(212 5)248 196103 05210 93المجم[وع

أ  اعتمدھا األمین العام. القواعد المالیة 5,6 و5,7.

.(C-DEC 197/2) 192 ج  اعتمدھا المجلس لتسدید مبلغ قیمتھ 1,2 ملیون من الدوالرات عوضاً عن 1,7 ملیون من الدوالرات في دورتھ

د  اعتمدھا األمین العام بموجب القاعدة المالیة 5,9.

ھ  اعتمدھا األمین العام بموجب القاعدة المالیة 5,6.

2 فرق سعر الصرف في المیزانیة  ھو نتیجة أثر المعامالت بالدوالر األمریكي المدرجة في المیزانیة بحیث 1,00 دوالر أمریكي = 1,038 دوالر كندي.

الفروق المادیة بین اعتمادات 2012  قبل التحویالت ومجموع النفقات ترد مشروحة في عرض األمین العام.
المالحظات المرافقة للبیانات المالیة تشكل جزءا ال یتجزأ منها.
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ب  اعتمدھا األمین العام. القاعدة المالیة 5,7.

1 ترد النفقات بغیر الدوالر الكندي بسعر صرف األمم المتحدة وتشمل فروق سعر الصرف مثل إعادة تقییم بنود المیزانیة العمومیة ومكاسب/خسائر أسعار الصرف اآلجلة.

الدوالرات الكندیة) (بآالف 

النفقات1االعتمادات
الرصید

منظمة الطیران المدني ال[دولي

البیان الخ[امس
الصندوق العام للبرنامج العادي

بیان الفرق بین حسابات المیزانیة والحسابات الفعلیة

عن الفترة المنتھیة في 2012/12/31 
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  منظمة الطیران المدني الدولي
  مالحظات على البیانات المالیة 

٣١/١٢/٢٠١٢  
  ةیسیاسات المحاسبال  :١المالحظة 

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

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

) 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 

 اإلعالم. على البیانات المالیة لغرض
تقدیم (المعاییر المحاسبیة الالمطلوب:  اد تنفیذهقبل موع بشأن األدوات المالیة ة التالیةیمعاییر المحاسبالجرى اعتماد  - ٣

) وعملیات الكشف (المعاییر ٢٩)؛ اإلقرار والقیاس (المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ٢٨الدولیة للقطاع العام 
ولم یكن مطلوبًا من االیكاو اعتماد هذه المعاییر نظرًا ألن موعد سریانها یقع  .)٣٠ للقطاع العامالمحاسبیة الدولیة 

. ومع ذلك، تم تطبیق هذه المعاییر قبل موعد سریانها من أجل المزید من المساءلة. ویشجع مجلس ٢٠١٣في سنة 
دار المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، على المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، وهو الهیئة التي تقوم بإص

 االعتماد المبكر لهذه المعاییر.
هذه البیانات، یتمثل أساس القیاس المستخدم في إعداد البیانات المالیة في التكلفة ما لم ُینص على خالف ذلك في و  - ٤

 المستهلكة. 
 خدام الطریقة غیر المباشرة.ویجري إعداد بیان التدفق النقدي (البیان المالي الرابع) باست - ٥
والعملة المعمول بها في األنشطة العادیة لإلیكاو هي . كنديهي الدوالر ال اإلبالغفي  اإلیكاو والعملة المستخدمة في - ٦

الدوالر الكندي. أما العملة المعمول بها في مشاریع التعاون الفني فهي الدوالر األمریكي ألن هذه األنشطة تنفذ عموما 
التعاون الفني، ، وغیر الدوالر األمریكي بالنسبة لمشاریع يكندوتترجم المعامالت بغیر الدوالر البالدوالر األمریكي. 

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

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

 .والتي تظهر في االحتیاطیات في بیان الوضع المالي عرض البیان الماليألغراض  إلى الدوالر الكندي
  معادالت النقدیةالنقدیة و 

 واإلیداعات قصیرة األجل. بنوكة، والنقدیة المودعة في المتاحالنقدیة ال معادالتتشمل النقدیة و  - ٧
 مع مراعاة الحصیلة الفعلیة.تراكمها عند ُتحسب إیرادات الفوائد  - ٨

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

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

وتشمل المبالغ المستحقة االشتراكات مستحقة القبض نقدا والمبالغ المستحقة األخرى. وُتحدد المبالغ المستحقة طویلة 
 األجل، بما في ذلك أنصبة االشتراكات مستحقة القبض، كتكلفة مستهلكة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 
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جمیع الخصوم  تسجلسلفا، فإن جمیع الخصوم مشتقة من المعامالت التبادلیة. و  باستثناء أنصبة االشتراكات المتلقاة -١١
المالیة غیر المشتقة في البدایة بالقیمة العادلة وتقاس، عند الضرور، في وقت الحق كتكلفة مستهلكة باستخدام طریقة 

 معدل الفائدة الفعلي.  
 المخزونات

في نهایة الفترة المالیة باعتبارها عملیات جرد. وتحدد  متاحةومتجر السوق الحرة ال مطبوعاتُتسجل البنود المتعلقة بال -١٢
تكلفة وتكلفة االستبدال الحالي، أیهما أقل وتحدد قیمة عملیات جرد متجر السوق ال بحسب قیمة  مطبوعاتقیمة ال

 الحرة بقیمة التكلفة وصافي القیمة التي یمكن تحقیقها، ایهما أقل.
قابلة للبیع أو التوزیع. وتمثل  مطبوعاتتكلفة الشراء والتكالیف األخرى المكبدة في جعل ال مطبوعاتالوتشمل تكلفة  -١٣

 تكلفة بنود متجر السوق الحرة سعر الشراء. وُتحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.
   الداخلیة وذلك عند إعدادها. اضر غوغیرها من الوثائق المستخدمة لأل مطبوعاتُتسجل ال -١٤

  المستحقات واإلیرادات
. وتمثل هذه االشتراكات اإلیرادات من المعامالت غیر التبادلیة المدونة األعضاءتمثل االشتراكات التزاما قانونیا للدول  -١٥

السنة التي ُحّصلت فیها االشتراكات المقررة. وتتمثل االشتراكات المتعلقة بأنشطة مشاریع التعاون الفني في  بدایة في
اإلیرادات الناتجة عن المعامالت التبادلیة المدّونة وفقًا التفاقیات موقعة ما بین االیكاو والمساهمین والتي تتحدد 

یم الخدمات. وقد تعتبر االیكاو في بعض الحاالت اّنه یتم تقییمً ذلك بمرحلة االنجاز على أساس تسلیم البضائع أو تقد
في  أما التبرعات األخرى والمتمثلة عموماً  .فضل بواسطة جدول المدفوعات التابع للعقود المناسبة للمشاریعأبشكل 

، إذ قد و عند تسّلمهابوصفها إیرادات عندما تؤكد علیها الجهات المانحة كتابًة، أ تسجلالمعامالت غیر التبادلیة ف
تعتبر االیكاو أن أفضل طریقة لتسجیلها هو حسب المدفوعات التدریجیة بناء على عقود هذه المشاریع.  أما 

تسجیلها كإیرادات عندما تؤكدها كتابة الجهات المانحة أو ویتم المساهمات األخرى، فهي عادة معامالت غیر تبادلیة 
 عند استالمها.

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

 وتقدر مرحلة اإلنجاز على النحو التالي:اإلداریة التي تحققها مشاریع التعاون الفني على اساس مرحلة اإلنجاز. 
 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،  ×

االیكاو بخمسین في المائة من الفوائد حیث تحتفظ  ٢٠١١الفوائد في سنة إیرادات اقیة جدیدة حول تقاسم فتّم ادراج ات -١٧
 .ألف دوالرأمریكي ١٠٠التي یتجاوز رصیدها الشهري المرجح المشروع  أموالایداع  على

 .لمستحقات والسلفإلیرادات األخرى في المعامالت التبادلیة أما األرصدة مستحقة القبض فتتمثل في اfوتتمثل  -١٨
كات المستحقة بوصفها صافي المخصصات المرتبطة بتخفیضات إیرادات االشتراكات، والحسابات ار وترد االشت -١٩

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

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

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

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

وترد االشتراكات العینیة بالقیمة العادلة. أما البضائع الممنوحة التي تدعم بشكل مباشر العملیات واألنشطة المعتمدة  -٢٠
الخدمات المقدمة بالمجان في الحسابات، غیر أنها ترد  تسجلفي الحسابات. وال  تسجلویمكن قیاسها بصورة موثوقة ف

  .في المالحظات على البیانات المالیة لغرض اإلعالم. وتشمل هذه االشتاركات استخدام المباني، والنقل والموظفین
  الممتلكات والمنشآت والمعدات

التاریخیة مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر بسسب األعطاب. تسجل الممتلكات والمنشآت والمعدات بالقیمة  - ٢١
وُیحتسب االستهالك للممتلكات والمنشآت والمعدات على امتداد العمر المفید التقدیري باستخدام طریقة الخط المستقیم، باستثناء ما 

  تلكات والمنشآت والمعدات هو كالتالي:یتعلق باألرض التي ال تخضع لالستهالك. والعمر المفید التقدیري لفئات المم
  
  
  
  
  
  

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

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

 تسجلوتجري عملیات استعراض األعطاب بالنسبة لجمیع الممتلكات والمنشآت والمعدات مرة كل سنة على األقل و  -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.
  المادیةاألصول غیر 

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

ن قیاسها بصورة موثوقة. ویمكن وباعتبارها تشكل منافع اقتصادیة مساهمة في المستقبل أو إمكانیات للخدمات یمك
 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 
یف التشغیل والبحث الداخلیة التي ینبغي تخصیصها والتكالیف التي ینبغي رسملتها. وحسبما إجراء قیاس محدد لتكال

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

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

 العمر المفید التقدیري (بالسنوات) الفئات

 ٥٠- ٥ المباني
 ٥- ٣ تكنولوجیات المعلومات والمعدات المكتبیة

 ١٢- ٥ األثاث والتجهیزات والتركیبات المكتبیة
  ٧- ٣ الماكینات

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

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

 ١٠- ٣ حقوق النشر

 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.

 المقبوضات المسبقة

التبرعات التي یتم الحصول علیها قبل تنفیذ مشاریع التعاون الفني یتم تسجیلها كمقبوضات مسبقة. وُتدّون االیرادات  -٢٨
عند الوفاء بشروط المتبرعین، وبصفة عامة عند قیام االیكاو بتقدیم خدمات أو عند تسلیم السلع للمشروع وفقًا لشروط 

 االتفاق بین المتبرعین والمنظمة.

المقبوضات المسبقة أرصدة التبرعات غیر المستخدمة التي یتعین إعادتها الى المتبرعین واألموال المستلمة  ُتدرج في -٢٩
 قبل أن تقوم االیكاو بتقدیم خدمات أو بتسلیم سلع الى أطراف ثالثة.

 ُتعرض ضمن المقبوضات المسبقة االشتراكات المستلمة من الدول األعضاء قبل السنة التي تتعلق بها. -٣٠

 الموظفین تحقاقاتاس
 استحقاقات الموظفین التالیة: فئات تسجل االیكاو -٣١

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

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

، الذي أنشأته الجمعیة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدةفي  هي منظمة عضو مشاركة اإلیكاو - ٣٢
. وصندوق استحقاقات الى الموظفینالعامة لألمم المتحدة لتقدیم استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما یتصل بذلك من 

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

 وغیرها من شروط الخدمة لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة. المشترك للرواتب والبدالت
تعّرض الخطة المنظمات المشاركة للمخاطر االكتواریة المرتبطة بالموظفین الحالیین والسابقین للمنظمات األخرى المشاركة  - ٣٣

لیف للمنظمات في الصندوق، والنتیجة هي أنه ال یوجد أساس متسق وموثوق لتخصیص االلتزام وأصول الخطة والتكا
المنفردة المشاركة في الخطة. ولیس االیكاو والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة، شأنهما شأن 
المنظمات األخرى المشاركة في الصندوق، في وضع یسمح لهما بتحدید حصة االیكاو التناسبیة من االلتزام المحدد 

لیف المتصلة بالخطة بما یكفي من الموثوقیة لألغراض المحاسبیة. ومن ثم تناولت باالستحقاقات وأصول الخطة والتكا
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ن مساهمات ٢٥االیكاو هذه الخطة كما لو كانت خطة محددة لالشتراكات تمشیًا مع متطلبات المعیار المحاسبي  . وُتدوَّ
 االیكاو في الخطة خالل الفترة المالیة بوصفها نفقات في بیان األداء المالي.

ّون االیكاو المكاسب والخسائر االكتواریة المتصلة بفوائد التأمین الصحي بعد الخدمة في حساب احتیاطي. تد -٣٤
، یمكن تدوین المكاسب أو الخسائر االكتواریة لالستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة ٢٥وبموجب المعیار المحاسبي 

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

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

  المخصصات وااللتزامات الطارئة

 حالي نتیجة األحداث السابقة قانوني أو بّناء وُخصصت اعتمادات للخصوم والرسوم المقبلة حیث لدى اإلیكاو التزام -٣٥
 .وعندما یمكن تقدیر المبلغ بصورة موثوقة من المحتمل أن تضطر اإلیكاو لتسویة هذا االلتزام عندما یكون

وترد االلتزامات األخرى، التي ال تستوفي معاییر التدوین فیما یخص الخصوم، في المالحظات على البیانات المالیة  -٣٦
من حدث مستقبلي غیر مؤكد  أكثرأو  ا طارئة عندما یجري تأكید وجودها بوقوع أو عدم وقوع حدثبوصفها خصوم

 .والتي ال تخضع بالكامل لمراقبة اإلیكاو

 ومحاسبة الصنادیق اإلبالغ عن القطاعات
القطاع هو مجموعة متمیزة من األنشطة التي التي تبلغ عنها المعلومات المالیة بشكل منفصل بغیة تقییم األداء  -٣٧

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

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

وتخصص الصندوق كیان محاسبي ذاتي الموازنة یجري إنشاؤه لتغطیة المعامالت لغرض معین أو غایة محددة.  -٣٨
أو حدود خاصة. ویجري إعداد  قیودالصنادیق لغرض تنفیذ انشطة معینة أو تحقیق أهداف محددة وفقا للوائح أو 

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

نامج العادي، والحسابات والصنادیق وصندوق رأس المال العامل للبر  یشمل الصندوق العام قطاع األنشطة العادیة -٣٩
الخاصة التي تدار ألغراض سالمة الطیران وأمنه والبیئة وغیرها من األنشطة المساندة للمنظمة. ویمكن تقدیم 
االعتمادات غیر المستخدمة المعتمدة لمیزانیة البرنامج العادي للصندوق العام في السنة المالیة التالیة بموجب شروط 

من النظام  ١- ٧ المادةلجمعیة العمومیة أو المجلس الصنادیق المحددة والحسابات الخاصة بموجب معینة. وتنشئ ا
كات الخاصة أو النقود المخصصة ألنشطة محددة، حیث یمكن تقدیم أرصدتها إلى الفترة المالیة االمالي السیما لالشتر 

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

 یشمل الصنادیق أو مجموعات الصنادیق التالیة: العادیةقطاع األنشطة  -٤٠
وفقا لجداول  األعضاءیمول من االشتراكات المقررة من الدول الصندوق العام  یشملصندوق المیزانیة العادیة  •

االشتراكات التي تحددها الجمعیة العمومیة، واإلیرادات المتنوعة، وفائض الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات، 
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، الذي أنشأته الجمعیة العمومیة لتقدیم السلف (القابلة للسداد) عند صندوق رأس المال العاملوالسلف من 
 األعضاءكات من الدول اات المیزانیة إلى حین تلقي االشتر الضرورة إلى الصندوق العام من أجل تمویل اعتماد

  الصنادیق األخرى في حاالت معینة.الى و 
المنشأ بغرض تسجیل مقتنیات الممتلكات، والمنشآت والمعدات واألصول غیر المادیة  صندوق رأس المال •

 .ألنشطة العادیةل
بالتأمین الصحي بعد إنهاء الخدمة بما في ذلك المنشأ بغرض تسجیل المعامالت المتعلقة الصندوق المتجدد  •

الخصوم غیر الممولة وغیرها من الخصوم المحددة من أجل تقدیم المعامالت بشكل منفصل داخل قطاع 
 األنشطة العادیة.

المنشأ لالحتفاظ باألنشطة المدرة لإلیرادات واسترداد التكالیف في صندوق الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات  •
 المادةینشئ االمین العام الحسابات والصنادیق الخاصة ضمن الصندوق الفرعي إلدرار اإلیرادات بموجب واحد. و 

یرادات والنفقات المتعلقة بأنشطة التمویل الذاتي. ویمكن تحویل أي من النظام المالي لتسجیل جمیع اال ٢- ٧
م األرصدة إلى الفترة المالیة الالحقة. وتتشكل فائض ال یتوقع االلتزام به أو إنفاقه إلى الصندوق العام ویمكن تقدی

 مصادر التمویل الرئیسیة لهذا القطاع من مبیعات المطبوعات والبیانات والخدمات.
من النظام المالي. ویسترد هذا  ٤-٩ المادةالمنشأ بموجب صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة  •

تعاون الفني. وٕاذا ما شهد تشغیل هذا الصندوق في نهایة سنة الصندوق تكالیف إدارة وتشغیل ودعم مشاریع ال
معینة عجزا مالیا، فینبغي تغطیة هذا العجز أوال من الفائض المتراكم لهذا الصندوق وكذلك، كمالذ أخیر، من 

داریة میزانیة البرنامج العادي. ویمول صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة في المقام األول من الرسوم اإل
 العامة لمشاریع التعاون الفني بما في ذلك مشاریع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

وكذلك الحسابات /الصنادیق الخاصة المنشأة إلبراز  المخصصةالتي تشمل الصنادیق خطة عمل أمن الطیران  •
داخل الصنادیق  موافقة المجلس على خطة عمل أمن الطیران، وتشمل مشاریع ینبغي تمویلها من الصنادیق

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

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

 والهیاكل األساسیة.
معامالت  وهي تبّیناتفاقي التمویل المشترك بین آیسلندا والدنمارك،  تتكون منصنادیق التمویل المشترك  •

لإلبالغ عن مراقبة اإلیكاو لتشغیل خدمات المالحة الجویة المقدمة من حكومة آیسلندا، وفي  الصنادیق المنشأة
غرینلند من  حكومة الدنمارك، حیث یقوم مقدمو الخدمات باسترداد تكالیفه بواسطة رسوم االستخدام واالشتراكات 

مستحقة لحكومتي آیسلندا والدنمارك المستحقة لحكومات الدول المتعاقدة. وتقوم المملكة المتحدة بتحصیلها وهي 
وتحول مباشرة علیها. وتقوم اإلیكاو بتحصیل االشتراكات وتجمیعها لتحویلها إلى الحكومات مقدمة الخدمات. 
وبناء علیه، ترد هذه المعامالت في الحسابات باعتبارها أصوال وخصوما في بیان الوضع المالي. كما تتضمن 

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

لتي بواسطة رسوم االستخدام على الطائرات المدنیة التي تعبر فوق شمال األطلنطي. وُتدفع رسوم االستخدام ا
 إلى مقدمي الخدمات ومن ثم فإنها ترد بوصفها أصوال وخصوما في الحسابات.تحصلها اإلیكاو بشكل مباشر 

المحددة لتقدیم في حساب منفصل جزء من سداد بعض  حوافز سداد حساب المتأخرات التي طال أمد استحقاقها •
 ة المحددة للمنظمة.األنصبة المقررة المـتأخر سدداها من الدول المتعاقدة لتمویل األنشط
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لتمویل إدخال تحسینات على نظم المعلومات واالتصاالت المنشأ تكنولوجیات المعلومات واالتصاالتصندوق  •
 للمنظمة.

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

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

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

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

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

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

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

المبلغ مستحق القبض أو مستحق الدفع لجمیع المعامالت التي تجري بالنیابة عن اللجنة األوروبیة للطیران 
 .المدني في الحساب المستحق من الهیئات اإلقلیمیة أو المدفوع لها 

 المادةالتي أنشأها األمین العام بموجب . صنادیق مشاریع التعاون الفني تكون منیقطاع أنشطة مشاریع التعاون الفني  -٤١
التبرعات من  لهذا القطاع من النظام المالي لتسییر شؤون برامج التعاون الفني. ویتكون أهم مصادر التمویل ١- ٩
 .تفاقات المشاریعال

في إطار اتفاقات الصنادیق  ُتدارترتیبات ومشاریع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي  يالتعاون الفنوتشمل مشاریع  -٤٢
، واتفاقات الخدمات اإلداریة واتفاقات خدمات مشتریات الطیران المدني. وتمتثل المعامالت المالیة المتعلقة االئتمانیة

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

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

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

  : األصول وااللتزامات٢المالحظة 

  معادالت النقدیة: النقدیة و ١-٢المالحظة 
على أساس االستثمار الجماعي أما األموال غیر الالزمة لالحتیاجات الفوریة فُتستمر في وتودع األموال في البنوك  -٤٣

 مما یلي: دیسمبر ٣١في  وتتكون األرصدة .الودائع ألجل
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  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ٩٨ ٦٤٩ ٦١ ٠٥٢ األموال المودعة نقدا في البنوك
 ٩٤ ٧٤٤ ١٨٥ ٣٢٧ الودائع ألجل

 ١٩٣ ٣٩٣ ٢٤٦ ٣٧٩ معادالت النقدیةالنقدیة و مجموع 
في المائة في  ٠,٣١في المائة (نسبة  ٠,٢٥، بلغ متوسط سعر الفائدة للودائع ألجل نسبة ٣١/١٢/٢٠١٢وفي  -٤٤

 ١٧٥تشمل السیولة النقدیة  ).٢٠١١في عام  أیام ١٠٧( ومی ٨٢,٥) ومتوسط أجل االستحقاق لمدة ٣١/١٢/٢٠١١
) بمتوسط ٣١/١٢/٢٠١١ملیون دوالر أمریكي في  ٤١ملیون دوالر أمریكي مودعة في حسابات توفیر استثماریة (

والرات ألف من الد ٢ ٤٢١وتشمل السیولة النقدیة في البنوك في نهایة السنة مبلغ  في المائة. ٠,٣٣سعر فائدة بنسبة 
  للجنة األوروبیة للطیران المدني.ا الكندیة مودعة بالنیابة عن

  على الدول االعضاءمستحقة الالمقررة و  شتراكات: اال٢-٢المالحظة 
 :األول/دیسمبركانون  ٣١ویتكون صافي أرصدة االشتراكات المقررة في  -٤٥

 
 

٢٠١١ ٢٠١٢ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
 ٥ ٧٦١ ٤ ٧٢٥ الجاریة

 ٥ ٥٨١ ٦ ١١٦ غیر الجاریة المخصومة
 ١١ ٣٤٢ ١٠ ٨٤١ صافي االشتراكات المستحقةمجموع 

المستحقة ثني عشر شهرا بینما االشتراكات هي االشتراكات المستحقة خالل إمستحقة القبض الجاریة الاالشتراكات  إن -٤٦
شهرا اعتبارا من تاریخ البیانات المالیة  ١٢تلك المستحقة أو المتوخى سدادها بعد مرور القبض غیر الجاریة هي 

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

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
 ١٣ ٧٨٤ ١٣ ٠٠١ البرنامج العادي –االشتراكات المقررة 
 ١٨ - اتفاقات التمویل المشترك –االشتراكات المقررة 

 ١٣ ٨٠٢ ١٣ ٠٠١  االستهالكمجموع االشتراكات قبل المخصصات و 

   ناقص:
 مخصصات الحسابات المشكوك فیها

 خصم 
)٥٠١(  )٥٠١( 

 )١ ٩٥٩( )١ ٦٥٩( على المستحقات طویلة األجل المتراكم الخصم
 ١١ ٣٤٢ ١٠ ٨٤١ مجموع صافي االشتراكات المستحقة

 االشتراكات مستحقة القبض للبرنامج العادي.ویبین الجدول التالي تشكیلة أنصبة  -٤٧
 ٢٠١١              ٢٠١٢ 
 ٪ بآالف الدوالرات الكندیة ٪ بآالف الدوالرات الكندیة 

     سنة االشتراك 
٢٨,٦ ٣ ٧٢١ ٢٠١٢ - - 
٣٤,٧ ٤ ٧٧٣ ١٥,٥ ٢ ٠١٥ ٢٠١١ 
١١,٣ ١ ٥٦١ ٧,٢ ٩٤٣ ٢٠١٠ 
٦,٢  ٨٥٥  ٥,٨  ٧٤٨  ٢٠٠٩  
 ٤٧,٨ ٦ ٥٩٥ ٤٢,٩ ٥ ٥٧٤  وما قبل ٢٠٠٨

 ١٠٠,٠ ١٣ ٧٨٤ ١٠٠,٠ ١٣ ٠٠١ المجموع
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 .أي حركات لمخصصات الحسابات المشكوك فیها  ٢٠١٢ولم تشهد سنة  -٤٨

 
 

  
٢٠١١ 

 
 االستخدام

  الزیادة/
 (النقصان)

 
٢٠١٢ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
     

 ٥٠١ - - ٥٠١ مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فیها

جمهوریة یوغوسالفیا االتحادیة االشتراكیة المبلغ الكامل المستحق لإلیكاو من قبل  ةمن الدوالرات الكندیألف  ٥٠١ویمثل مبلغ 
السابقة، حیث ال تزال مسألة سداده قید مناقشة فعالة في الجمعیة العامة لألمم المتحدة حیث من المتوقع أن الدول الخلف 

 ستغطي هذا الدین.
. ویمثل حدوث زیادة أو تراجع في البدل ٢٠١٢ت المستحقة القبض خالل سنة كالم یكن هناك أي شطب لالشتراو  -٤٩

 الخاص بالحسابات المشكوك فیها نفقة بالنسبة لهذه الفترة ویبلغ عنه في بیان األداء المالي.
 .٢٠١٢ االشتراكات خالل سنة ایرادات في لم یوجد أي رصید في البدل الخاص بالتخفیضاتو  -٥٠
  :٢٠١٢یلة األجل المخصومة خالل سنة اكات المستحقة القبض طو وفیما یلي حركات االشتر  -٥١

 
  
  
  

الالزم لتسویة الرصید مستحق القبض ویمثل الخصم على االشتراكات مستحقة القبض على األجل الطویل المبلغ  -٥٢
من سنة، فیجري خصمها  كثربالقیمة العادلة بعد التدوین األولي. ومادامت الِنسب غیر الجاریة ال یتوقع تجمیعها أل

بمعدل فائدة معین. وُیسجل هذا المبلغ كخفض للرصید مستحق القبض على األجل الطویل. ومن ثم ُیدون هذا الفرق 
في المائة  ٤,٣على مدى عمر المبالغ المستحقة. ویجري احتساب الخصم من خالل تطبیق معدل  تدریجیا كإیرادات
وست  المجموعة باء دول لشعر من ٪٢,٤دول المجموعة ألف و لمعظمألقساط المقررة في المستقبل على مدفوعات ا

  .من دول المجموعة ألف التي لم تمتثل تمامًا التفاقها
باء التي أبرمت اتفاقات مع المجلس  شتراكات المستحقة من دول المجموعةالمخصومة طویلة األجل باالوترتبط االشتراكات  - ٥٣

ول المجموعة باء التي لم تبرم اتفاقات ولدیها اشتراكات  تتجاوز عشرین سنة، دون فائدة ودلتصفیة متأخراتها خالل فترة ال
ة اعادة تصنیف المبالغ الى ألف من الدوالرات الكندی ٢٣٥مستحقة السداد تتجاوز خمس سنوات. ویشمل استخدام مبلغ 

 ٣٠٠مبلغ  زیادةعتبر تتفاقات مع اإلیكاو. و المدفوعات المتلقاة خالل السنة من الدول التي أبرمت او  متأخرات طویلة االجل
 اتفي اإلیراد كزیادةا خصم رصید الحسابات مستحقة القبض طویلة األجل التي جرى تدوینه ةألف من الدوالرات الكندی

 خالل فترة السنة. ولم تبرم أي اتفاقات جدیدة. ٣١/١٢/٢٠١٢للفترة المنتهیة في  المخصوم منها

   

 
٢٠١١ 

 
 االستخدام

  الزیادة/
 (النقصان)

 
٢٠١٢ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 

         المخصومة االشتراكات طویلة األجل
٦ ١١٦  ٣٠٠  ٢٣٥  ٥ ٥٨١  
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 المبالغ المستحقة والسلف وغیرها من األصول  :٣-٢المالحظة 
 :المستحقة والُسلف المبالغ -٥٤

 ف إلى الموظفین ألغراض منح التعلیم، وٕاعانات اإلیجار، واألسفار وغیرها من استحقاقات الموظفین.لوتقدم الس -٥٥
 المبالغ المستحقة من وكاالت األمم المتحدة بالمنظمات الدولیة األخرى، السیما منظمات األمم المتحدة. وترتبط -٥٦
من انشطة ادرار االیرادات مثل مبیعات المطبوعات وایجار المبالغ المستحقة  خرىقة االوتشمل المبالغ المستح -٥٧

 صاالت المؤتمرات ومباني الى الوفود. 
یة للمبالغ المستحقة من مبلغ مستحق القبض من اللجنة اإلفریقیة للطیران المدني، وهي هیئة وتتكون النسبة غیر الجار  -٥٨

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

من ألف  ٦١٨غیر المخصومة إلى مبلغ التي قامت بها اإلیكاو سابقا بالنیابة عنها. وتصل المبالغ المستحقة 
 فریقیة للطیران المدنيلجنة اال. ویصل مجموع المبلغ المخصوم المستحق من ال٣١/١٢/٢٠١٢ة في الدوالرات الكندی

ألف من  ٤٩٦النسبة غیر الجاریة للمبالغ المستحقة (مبلغ  الذي یمثل، ةألف من الدوالرات الكندی ٤٦٤إلى مبلغ 
 ). ٣١/١٢/٢٠١١في  الدوالرات الكندیة

 الحالیة األخرى مما یلي: األصولوتتكون  -٥٩

  المخزونات: ٤-٢المالحظة 
ني في جمیع تشمل مخزونات اإلیكاو مخزون الوثائق المنشورة المطبوعة داخلیا بغرض بیعها إلى أوساط الطیران المد -٦٠

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

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 بآالف الدوالرات الكندیة  
   

 ١ ٢٥٥ ٩٥٣ الُسلف المقدمة إلى الموظفین
 ٣ ٣٢٣ ٣ ٥٦٧ المستحقات من وكاالت األمم المتحدة

 ٦ ٤٧٥ ٨ ٨٨٨ األخرى

 ١١ ٠٥٣ ١٣ ٤٠٨ المجموع

 ٢٠١١ ٢٠١٢  
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ٤٦٥ ٤٠١ القابلة لالسترداد على صعید المقاطعاتضریبة المبیعات 
 ٢٩٦ ٢٢٨ ضریبة المبیعات القابلة لالسترداد على الصعید الفیدرالي

 ٧١٦ ٥١٢ اً النفقات المدفوعة مقّدم
 ٤٢٢ ٨٦٠ ضریبة الدخل في الوالیات المتحدة القابلة لالسترداد

 ٣٧ ٦٤ ضریبة المبیعات الفرنسیة القابلة لالسترداد

 ١ ٩٣٦ ٢ ٠٦٥ المجموع
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 .دیسمبر ٣١موع قیمة المخزونات في ویبین الجدول أدناه مج -٦١
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
 ٧٠٠ ٨٣٤ البضائع المكتملة –المتاحة  المطبوعات

 ١٢٣ ١١٦ المواد الخام والعمل الجاري
 ٨٢٣ ٩٥٠ مطبوعاتمجموع ال

 ١٢٩ ١٧١ مجموع بنود متجر السوق الحرة
 ٩٥٢ ١ ١٢١ مجموع المخزونات

وفیما یلي مزید من التفاصیل عن مطابقة مخزونات المطبوعات ومتجر السوق الحرة إلبراز الرصید االفتتاحي  -٦٢
 .واإلضافات خالل الفترة ناقص قیمة المخزونات الموجهة للبیع ومخصصات األعطاب التي وقعت خالل السنة

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 بآالف الدوالرات الكندیة :مطبوعاتمطابقة ال
 ٧٨٧ ٨٢٣ الرصید االفتتاحي

  ٤٩٩ المواد المباشرة
  

٦٣٩  
 ١٤٤٤ ١ ٣٧٦ العمل المباشر  

 ٢٣٩ ٢٣٩ التكالیف غیر المباشرة
 ٣١٠٩ ٢ ٩٣٧  الُمعدةمجموع المخزونات المشتراة و 

 )٢٢١٨( )١ ٨٤٣( ناقص: تكلفة بیع المطبوعات 
 )٦٨( )١٤٤( األعطابناقص: 
 ٨٢٣ ٩٥٠ ختاميالرصید ال

  
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 بآالف الدوالرات الكندیة مطابقة بنود متجر السوق الحرة:
 ٢٠٠ ١٢٩ الرصید االفتتاحي

 ٣٧٣ ٤٦٧ المخزونات المشتراة
 ٥٧٣ ٥٩٦  مجموع المخزونات المشتراة

  ناقص: تكلفة بیع البنود
  

)٤٣٧( )٤٢٥( 
  المخزونات المعطوبة بسبب الفیضانشطب ناقص: 

  
- )٧( 

  ١٢٩  ١٧١  الختاميالرصید 

 لمخزونات وذلكلتعقب ا اإلیكاوكمیات المأخوذة من نظم المطبوعات وبنود متجر السوق الحرة والویجري التأكد من  -٦٣
 .اتبالحصر المادي للمخزون

، تم تحدید مخزونات ٢٠١٢محددة. وخالل سنة  أعطاب أيباعتبارها صافیة بعد اقتطاع وتحدد قیمة المخزونات  -٦٤
ألف من الدوالرات الكندیة وأزیلت من سجالت المخزونات. ویشكل  ١٤٤التي تعرضت ألعطاب بقیمة  المطبوعات

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

حتفظ بها في المقر الرئیسي لإلیكاو في مونتلایر وكذلك تلك المتكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات البنود وتشمل  -٦٥
لنسبة المحتفظ بها في المكاتب اإلقلیمیة السبعة. وتحقق هذه البنود منافع أو تنطوي على إمكانیات للخدمات با

 .للمنظمة التي تمارس المراقبة الكاملة على اكتسابها وتحدید موقعها المادي واستخدامها وتصریفها
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وحسبما هو مسموح به في االعتماد األولي للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، ُتطبق  ١وكما جاء في المالحظة  - ٦٦
نشآت والمنشآت والمعدات. وهكذا، فإن الجدول التالي یقدم الممتلكات والماألحكام االنتقالیة على التدوین األولي للممتلكات 

 .ممعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العاوالتي تم رسملتها في الحسابات وفقا لل ١/١/٢٠١٠ منذوالمعدات المكتسبة 
 

  
  
 

 الرصیدتكلفة 
  االفتتاحي

 ١/١/٢٠١٢١في 
المقتنیات 
 اإلهالك المتراكم خالل السنة

  رصید الختاميال
 ٣١/١٢/٢٠١٢في 

 بآالف الدوالرات الكندیة  
 ٦٠ ١٧ - ٧٧ األثاث والتركیبات

 ١ ٦٢٢ ٨٧١ ١٦٦ ٢ ٣٢٧ معدات تكنولوجیا المعلومات

 ٥٦٣ ١٠٩ ٣٧٩ ٢٩٣ المعدات المكتبیة

 ١٩٥ ٩٦ ٥٧ ٢٣٤ المركبات اآللیة

 ٨٩٠ ٢٢٦ ٥٥٣ ٥٦٣ تحسین العقارات المستأجرة

 ١١١ ٢٨ ٤٨ ٩١  اآلالت

  ٢٨٥  -  ٢٨٥  -  العمل الجاري بشأن الممتلكات والمنشآت والمعدات
 ٣ ٧٢٦ ١ ٣٤٧ ١ ٤٨٨ ٣ ٥٨٥ المجموع

  المتراكمقبل االهالك  ١
 حدوث أي أعطاب في الممتلكات والمنشآت والمعدات. ٢٠١٢تشهد سنة لم  -٦٧
، كانت الممتلكات المعمرة التي تشمل االثاث، والمركبات، وأجهزة الكمبیوتر وغیرها من ١/١/٢٠١٠وقبل تاریخ  -٦٨

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

) حسبما هو ٢٠١٥ - ٢٠١٢خالل الفترة االنتقالیة (وسترد في بیان الوضع المالي  ١/١/٢٠١٠المكتسبة قبل تاریخ 
  .٦. وترد االلتزامات المتعلقة بعقود اإلیجار في المالحظة ١٧وراد في المعیار المحاسبي 

وتملكه مؤسسة تابعة للقطاع الخاص. وتستأجر  ١٩٩٥في عام  La maison de l’OACIمبنى المقر الرئیسي وقد أنشئ  - ٦٩
. وبموجب اتفاق تكمیلي بین حكومة كندا واإلیكاو، فإن اإلیكاو ٢٠١٦سنة، إلى غایة  ٢٠حكومة كندا هذا العقار لمدة 

إلیجار والتشغیل إلى حكومة كندا. وتتحمل حكومة كندا في المائة من تكالیف ا ٢٥تستخدم هذا العقار بالكامل، وتسدد 
نى عند في المائة من الضرائب العقاریة ویمكنها شراء المب ١٠٠في المائة من تكالیف اإلیجار والتشغیل، ونسبة  ٧٥نسبة 

كیة على في المائة من المل  ٢٥ات ویجب علیها، في حالة قبول اإلیكاو، أن تحول نسبة ؤ نهایة عقد اإلیجار بسعر م
في المائة من تكلفة خیار الشراء. وٕاذا لم تمارس حكومة كندا الخیار، یحق لإلیكاو أن  ٢٥أساس أن اإلیكاو ستسدد نسبة 

في  ١٠٠تطلب منها ممارسة الخیار بالنیابة عنها وتحویل ملكیة المبنى. ویقتضي هذا السیناریو أن تسدد اإلیكاو نسبة 
) سنة على ٢٠ي تكالیف ذات صلة بالمعاملة نفسها وأن تستخدم المبنى خالل فترة عشرین (المائة من تكلفة خیار الشراء وأ

ــملیون من الدوالرات الكندیة ویبلغ خیار الش ١١٦األقل. وتقدر تكلفة هذا العقار بمبلغ  ه في سنة ــــن ممارستكراء الذي یمـ
مسموح به في المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، تُقید  ة. وحسبما هوـــــون من الدوالرات الكندیـــــملی ٢٣,٤٥  ٢٠١٦

ــنسبة تكالیف اإلیجار التي تتحملها اإلیكاو في النفقات وتمثل النسبة التي تمولها حكومة كندا االشتراكات المتعلق ــ ــ ة ــ
 .١- ٣بالخدمات العینیة على النحو المبین في المالحظة 

 ١١٤٥في باریس بتكلفة أصلیة قدرها  االقلیمي عقار مكتب أوروبا وشمال األطلسي من ٪٤٦ وتمتلك اإلیكاو أیضا -٧٠
عقد إیجار مالي إسمي، یمثل في المائة من العقار فیخضع ل ٥٤ألف من الدوالرات الكندیة أما المبلغ المتبقي بنسبة 

، سیجري ٦٨ ةجاء في الفقر . وكما ١- ٣كات المتعلقة بالخدمات العینیة على النحو المبین في المالحظة ار االشت
). وتخضع المباني األخرى ٢٠١٥- ٢٠١٢خالل الفترة االنتقالیة ( ١/١/٢٠١٠رسملة االصول المحققة قبل تاریخ 

 التابعة لإلیكاو لعقود إیجار تشغیلیة أو عقود إیجار إسمیة. 
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االستهالك المتراكم كما لو انخفضت وُتسجل الممتلكات والمنشآت والمعدات غیر المرسملة بالتكلفة مطروحا منها  -٧١
ویقدم الجدول التالي الممتلكات والمنشآت والمعدات بما في ذلك عقود اإلیجار المالیة  ها.قیمتها منذ تاریخ اكتساب

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

بموجب التزامات عقود اإلیجار المالیة فیما  ٢٠١٤إلى سنة  ٢٠١٣سنة  المقبلة منوتبلغ المدفوعات السنویة الدنیا  -٧٢
من ألف  ١٣٥مبلغ أدنى إجمالي قدره  دفع مقابلعلى التوالي  من الدوالرات الكندیةألف  ٣٣و  ١٠٢یخص المعدات 
تزام المتعلق برأس المال لفیما یخص اال من الدوالرات الكندیة آالف ٥ة بمبلغ د، مطروحا منه الفائالدوالرات الكندیة

 .٦. وترد االلتزامات بموجب عقد إیجار المقر الرئیسي لإلیكاو في المالحظة من الدوالرات الكندیةألف  ١٣٠بمبلغ 

 المادیة: األصول غیر ٦-٢المالحظة 
 .١/١/٢٠١٠منذ  یظهر الجدول التالي االصول غیر المادیة المدونة قي الحسابات -٧٣

 في الختامي الرصید
 المتراكم االستهالك ٣١/١٢/٢٠١٢

 خالل المقتنیات
 السنة

  في االفتتاحي الرصید
 ١ ١/١/٢٠١٢ 

   الكندیة الدوالرات بآالف
 المشتراة البرمجیات  939 144 301 782

      
 (العمل جار) برمجیات  21 133 - 154
       
 أصول غیر منظورة أخرى  125 156 24 257

 المجموع  085 1 433 325 193 1

   المتراكم قبل االستهالك ١ 
ملموسة ألي وبعد استعراض األصول غیر المادیة لتحدید أي أعطاب في القیمة، تبین أنه لم تتعرض أي أصول غیر  -٧٤

 .أعطاب خالل السنة
  المالیة  األدوات :٧-٢المالحظة 

  المالیةصول والخصوم األ  ١- ٧-٢
. وتصنف األصول المالیة لإلیكاو بوصفها قروضا ١المالیة في المالحظة  األدواتوترد السیاسات المحاسبیة بشأن  -٧٥

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

الرصید االفتتاحي  
في 

١/١/٢٠١٢ 
الرصید الختامي في   اإلهالك المتراكم عملیات الشطب

٣١/١٢/٢٠١٢ 
 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ٢٦ ٩ -  ٣٥  األثاث والتركیبات

 ٣١  ٦٣ ٤ ٩٨ تكنولوجیا المعلومات والمكتبمعدات 

 ٥٠  ٤٠ -  ٩٠ اآللیة المركبات

 ١٣٧  ١٠٨ -  ٢٤٥  المعدات بموجب عقود اإلیجار المالیة
 ٢٤٤  ٢٢٠ ٤ ٤٦٨ المجموع
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٢٠١١ ٢٠١٢ 

  
 بآالف الدوالرات الكندیة

 التشكیلة:
  

 ٥ ٧٦١ ٤ ٧٢٥ االشتراكات المقررة مستحقة القبض (الجاریة)

 ٥ ٥٨١ ٦ ١١٦ االشتراكات المقررة مستحقة القبض (غیر الجاریة)
 ١١ ٠٥٣ ١٣ ٤٠٩ المستحقات والسلف (الجاریة)

 ٤٩٦ ٤٦٤ المستحقات والسلف (غیر الجاریة)
 ١ ٢٢٠ ١ ٥٥٣ األصول األخرى

 ٢٤ ١١١ ٢٦ ٢٦٧ مجموع األصول المالیة

  المالیة المحددة بالتكلفة المستهلكة. األدواتتتمثل جمیع الخصوم المالیة المادیة في 
 .وتتعرض اإلیكاو لمخاطر مالیة ترد بإیجاز في الفقرات التالیة -٧٦
 المخاطر االئتمانیة  ٢- ٧-٢

المخاطر االئتمانیة لدى اإلیكاو موزعة على نطاق واسع وسیاسات اإلیكاو إلدارة المخاطر تحد مبلغ التعرض  -٧٧
 .االئتماني ألي طرف مقابل وتتضمن مبادئ توجیهیة للنوعیة االئتمانیة الدنیا

ادالت النقدیة إلى الحد األدنى من خالل یجرى تخفیض مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة المتصلة بالنقدیة ومع -٧٨
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
تشمل االشتراكات المستحقة في المقام األول الحسابات المستحقة من الدول ذات السیادة. وترد تفاصیل االشتراكات و  -٧٩

، ُتسجل االشتراكات طویلة األجل بالتكلفة ٢- ٢و  ١. وكما جاء في المالحظتین ٢-٢المستحقة في المالحظة 
باستخدام طریقة الفائدة الفعالة. ومادامت هذه المبالغ المستحقة ال تحمل فائدة، فإن سعر  )المخصومةالمستهلكة (

 الفائدة المستخدم الحتساب التكلفة المخصومة هو السعر المعمول به في السندات الحكومیة الكندیة طویلة األجل.
 الفائدة أسعارمخاطر   ٣- ٧-٢

، یرد متوسط أسعار الفائدة وأجل ٢٠١٢سنة لمخاطر أسعار الفائدة بواسطة الودائع ألجل. وبالنسبة ل ةاإلیكاو معرض -٨٠
 .. ونظرا النخفاض سعر الفائدة في الوقت الرحالي، یعتبر مستوى الخطر ضئیال١- ٢االستحقاق في المالحظة 

 ةاطر العمالت األجنبیخم  ٤- ٧-٢
في المائة) وبالدوالر  ٧النقدیة، ومعادالت النقدیة واالستثمارات مقومة بالدوالر الكندي ( كانت، ٣١/١٢/٢٠١٢في  -٨١

في  ٧المنظمة (عملتا األساس بنسبة  اللتین تستخدمهماشكالن عملتي األساس ی اللذانفي المائة)  ٨٨األمریكي (
بغیر الدوالر الكندي  الموجودات). أما ٣١/١٢/٢٠١١في المائة بالدوالر األمریكي في  ٨٧المائة بالدوالر الكندي و 

. باإلضافة إلى ذلك، تُقوم بعمالت غیر الدوالر الكندي أو األمریكي فهدفها األول یتمثل في دعم األنشطة التشغیلیة
الدوالر و  في المائة) ٤٣( ات المستحقة بعملتي االساس وهما الدوالر الكنديـــفي المائة من االشتراك ٤٣نسبة 

 المائة بالدوالر األمریكي فيفي  ٥٧و في المائة بالدوالر الكندي ٤٣بنسبة  كانت( )في المائة ٥٧( األمریكي
٣١/١٢/٢٠١١(. 

تقلبات إلى الحد األدنى، انتقلت المنظمة الى تطبیق لكي لیقلیص تعرض الدوالر األمر ت، ول٢٠١٠واعتبارا من سنة  -٨٢
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  -٨٣
الكندي. وسعیا إلى الحد من مخاطر تقلبات العملة، اعُتمدت سیاسات للتحّوط، حیث ُتشترى األموال بالعملة التي 
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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  -٨٤
 األعضاءالضرورة إلى الصندوق العام لتمویل االعتمادات المدرجة في المیزانیة إلى حین تسلم االشتراكات من الدول 

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

 : المقبوضات المسبقة٨-٢المالحظة 
 تشمل المقبوضات المسبقة ما یلي: -٨٥

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ١٤٤ ٩٤١ ٢٠١ ٠٢٣ المقدمة لمشاریع التعاون الفنيالتبرعات 
 ٥٤٩ ٢ ٩٧٦ المستلمة مقدماً  االشتراكات المقررة

 ٤ ٠٦٩ ٤ ٨٢٩ السلف األخرى
 ١٤٩ ٥٥٩ ٢٠٨ ٨٢٨ المجموع

ألف من الدوالرات  ٨٩٥(فرنسا)، ومبلغ من دولة عضوألف من الدوالرات الكندیة  ٩٢٢سلفة  بقیمة وتشمل السلف األخرى  - ٨٦
الف من  ٩٩١الف من الدوالرات الكندیة من شركة تابعة للقطاع الخاص و  ٧٨٤و مبلغ الكندیة من مبیعات النشر 

 وغیرها من السلف. اإلیرادات المؤجلةو ، نشاطات صندوق دلیل المفاتیح العامةالدول األعضاء لالدوالرات الكندیة من 
 خصوم المتراكمةلدفع والحسابات مستحقة ا: ال٩-٢المالحظة 

 :مما یلي الخصوم المتراكمةتتكون الحسابات مستحقة الدفع و  -٨٧
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
 ١١ ٠٢١ ١٤ ٢١٢ مدفوعات اإلمدادات

 ٨ ٣٣٣ ٤ ٥٠٨ المستحقات وغیرها من المدفوعات

 ١٩ ٣٥٤ ١٨ ٧٢٠ المجموع

أما ت بشأنها فواتیر. دبالمبالغ المستحقة للبضائع والخدمات التي ور  وترتبط الحسابات مستحقة الدفع إلى الموردین -٨٨
خالل الفترة والتي لم ترد  لإلیكاوالمستحقات فهي خصوم عن البضائع التي تم استالمها والخدمات التي تم تقدیمها 

 .عنها فواتیر
وتتضمن   .الدولیونقساط المدرسیة التي یدفعها الموظفون قسمًا من األ المنظمةتسدد  في ظل شروط معینة،و  -٨٩

تحقة الدفع تكالیف المدرسیة المسالمن الدوالرات الكندیة عن ألف  ٢١٥قیمته المستحقات وغیرها من المدفوعات مبلغًا 
 لى الموظفین والتي لم یتم بعد المطالبة بها في نهایة السنة.إ

للجنة األوروبیة للطیران المدني. ویرد صافي الحسابات مستحقة الدفع  وتقدم اإلیكاو بعض الخدمات السكرتاریة -٩٠
المستحقات وغیرها من المبالغ بالنسبة لجمیع المعامالت التي جرت بالنیابة عن هذه اللجنة خالل السنة في 

 وقد تّم تلخیص تحركات هذا الحساب كالتالي: .تحقةالمس
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 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 بآالف الدوالرات الكندیة  

  ٢ ٣٦٧ ینایر ١الرصید االفتتاحي في 
 

١ ٩٦٦  
 ٣ ٤٠٣ ٣ ١٤٧ المقبوضات خالل السنة  ٣ ٤٠٣

 ٥ ٣٦٩ ٥ ٥١٤ المجموع الفرعي
 ٣ ٠٠٢ ٣ ٠٩٣ المدفوعات خالل السنة ناقص

٢ ٤٢١ دیسمبر ٣١الرصید الختامي في   ٢ ٣٦٧  

  
 الموظفین : استحقاقات١٠-٢المالحظة 

الموظفین استحقاقات التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات نهایة الخدمة فیما تشمل التزامات استحقاقات  -٩١
 .وغیرها من الحسابات قصیرة األجل العودة إلى الوطنیتعلق باإلجازة السنویة، واالستحقاقات المدفوعة المتعلقة ب

 ٢٠١١ ٢٠١٢  
 بآالف الدوالرات الكندیة 

   التشكیلة:
 ٤ ٠٦٠ ٤ ٦٦٩ الجاریة

 ٧٨ ٨١٧ ٩٠ ٢١٧ غیر الجاریة
 ٨٢ ٨٧٧ ٩٤ ٨٨٦ المجموع

 إثبات صحة التزامات استحقاقات الموظفین  ١-١٠-٢
 التأمین الصحي ، واستحقاقاتالعودة إلى الوطناء الخدمة، واستحقاقات اإلجازة السنویة و یقوم بتحدید استحقاقات انته -٩٢

هذه االستحقاقات المتعلقة بالموظفین بالنسبة لموظفي  وتتخذما بعد انتهاء الخدمة اكتواریون استشاریون مستقلون. 
 .لموظفي اإلیكاو المقر الرئیسي والمكاتب اإلقلیمیة الذین یخضعون للنظام اإلداري

 على أساس البیانات الشخصیة والخبرة السابقة. وتشمل هذه االستحقاقات األخرى للموظفین وتحسب االیكاو -٩٣
االستحقاقات التقدیریة للعودة إلى الوطن واإلجازة السنویة لموظفي مشاریع التعاون الفني فیما یتعلق بإنهاء الخدمة. 

ن األساسي واإلداري لألمم المتحدة، بل یغطیها النظاما وهذه االستحقاقات المتعلقة بموظفي مشاریع التعاون الفني ال
 .الفني الشروط المحددة في إطار مشاریع التعاون

 :٢٠١٢وفیما یلي حركة خصوم استحقاقات الموظفین خالل سنة  -٩٤
الرصید االفتتاحي    

  ١/١/٢٠١٢في 
 

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

الرصید النهائي في 
٣١/١٢/٢٠١٢ 

 بآالف الدوالرات الكندیة  

 ٧٣ ٣٦١ ٧ ٣٣٧ ٤ ٤٧٢ )١ ١٩٢( ٦٢ ٧٤٤ الخدمة)خطة ما بعد التقاعد (التأمین الصحي بعد انتهاء 

 ٨ ٤٢٢ ١٧٤ ٩٧٦ )٦٨٧( ٧ ٩٥٩ اإلجازة السنویة –انتهاء الخدمة 

 ١١ ٦٨٦  ٥٠٩ ١ ١٥٥ )٨٣١( ١٠ ٨٥٣ العودة إلى الوطن–استحقاقات انتهاء الخدمة 

 ١ ٤١٧ - ٤٥٢ )٣٥٦( ١ ٣٢١ باقي استحقاقات الموظفین بالنسبة للخبراء الدولیین

 ٩٤ ٨٨٦ ٨ ٠٢٠ ٧ ٠٥٥ )٣ ٠٦٦( ٨٢ ٨٧٧ التزامات استحقاقات الموظفینمجموع 
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للتأمین الصحي بعد انتهاء (النقصان) الزیادة وتظهر االستخدام المدفوعات التي جرت خالل السنة.  یمثل عمود -٩٥
وباستحقاقات الموظفین االخرى التابعة  العودة إلى الوطنباستحقاقات  باالجازة السنویة و المتعلقةوتلك الخدمة 

 :كالتالي للخبراء الدولیین
التكالیف الجاریة   

  للخدمات
  ٢٠١١مجموع   ٢٠١٢مجموع   تكالیف الفوائد

  بآالف الدوالرات الكندیة  

  ٥ ١٢٧  ٤ ٤٧٢  ١ ٦٢٥  ٢ ٨٤٧  التأمین الصحي في فترة ما بعد الخدمة
  ٦٧٩  ٩٧٦  ٢٠٩  ٧٦٧  االجازة السنویة –نهایة الخدمة 
  ٩٨٣  ١ ١٥٥  ٢٨٢  ٨٧٣  مستحقات العودة إلى الوطن –نهایة الخدمة 

  ١ ٢٦٧  ٤٥٢  -  ٤٥٢  استحقاقات الموظفین االخرى
  ٨ ٠٥٦  ٧ ٠٥٥  ٢ ١١٦  ٤ ٩٣٩  التزامات استحقاقات الموظفینمجموع 

  االكتواریة كالتالي: )والخسائر(بغیة المقارنة جاءت المكاسب 
  ٢٠١١  ٢٠١٢  

  الكندیةبآالف الدوالرات   

  )٧ ٠٩١(  ٧ ٣٣٧  التأمین الصحي في فترة ما بعد الخدمة
  ٢ ٨٢٠  ١٧٤  االجازة السنویة –نهایة الخدمة 
  ١ ٦٩٦  ٥٠٩  مستحقات العودة إلى الوطن –نهایة الخدمة 

  )٢ ٥٧٥(  ٨ ٠٢٠  التزامات استحقاقات الموظفینمجموع 
  

باالضافة الى  العودة إلى الوطنتبلغ القیمة االجمالیة للخسائر االكتواریة الناتجة عن االجازة السنویة واستحقاقات  -٩٦
من الدوالرات  ٧ ٢٨٦تكالیف الخدمات الجاریة وتكلفة الفائدة التي تشمل استحقاقات التأمین بعد انتهاء الخدمة 

  .الصندوق المتجددبند ) وتندرج في ٢٠١١في سنة  من الدوالرات الكندیة ١١ ٣٠٥( ٢٠١٢في  ةالكندی
 فرضیة االتجاهاتفي  مئویةالزیادة (النقصان) في نقطة أثر  ٢-١٠-٢

في فرضیة االتجاهات في البیانات  مئویةتنص المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام على اإلبالغ عن نقطة  -٩٧
 لمستحقات فترة ما بعد الخدمة. المالیة

  ألف من الدوالرات الكندیة. ٨٣٣ناقص نقطة مئویة واحدة: نقصان بمبلغ  الخدمات الجاریةتكلفة 
 ألف من الدوالرات الكندیة ١ ١٧٥نقطة مئویة واحدة: زیادة بمبلغ  زائد

 التزام االستحقاقات المتجمعة
  من الدوالرات الكندیة. ١١ ٨٦٤ناقص نقطة مئویة واحدة: نقصان بمبلغ 

 من الدوالرات الكندیة . ١٥ ٠٥٦زائد نقطة مئویة واحدة: زیادة بمبلغ 

 االكتواریة سالیباالفتراضات واأل  ٣-١٠-٢
تقوم اإلیكاو في كل سنة باستعراض واختیار االفتراضات واألسالیب التي سیستخدمها الخبراء االكتواریون في تقییم  -٩٨

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

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

   .٣١/١٢/٢٠١٢اصة باالیكاو في الخ استحقاقات الموظفین المتعلقة بانتهاء الخدمة
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دل السندات الحكومیة الكندیة لخفض الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفین. وفي بعض وتستخدم اإلیكاو مع -٩٩
الوالیات القضائیة، ال یوجد سوق شدید النشاط بالنسبة للسندات الحكومیة أو أن السندات الحكومیة تشكل خطورة 

 أكثرسند الشركات  عالیة. وفي هذه الحاالت، یكون استخدام معدللمن سندات الشركات ذات الجودة ا أكثر
مالءمة، ألنه أقرب من المعدل الخالي من المخاطر. وقد نظر الخبراء االكتواریون التابعون لإلیكاو في هذه 

مالءمة مقارنة بمعدل سند الشركات  أكثرالمسألة وتبین أنه في حالة اإلیكاو یعتبر استخدام معدل السند الحكومي 
ونظرا لوجود سوق شدید النشاط فیما یخص  ٢٥ن المعیار المحاسبي م ٩٤وذلك لالسباب الواردة في الفقرة 

 .السندات الحكومیة في كندا. وبناء علیه، لم تتوقف اإلیكاو عن استخدام معدل السندات الحكومیة لخفض الخصوم
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  االفتراضات المستخدمة في إطار خطة التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة
طریقة التكلفة االئتمانیة للوحدة المتوقعة موزعة التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة:  الطریقة االكتواریة

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

 ي التقییم الذي جرى فيفي المائة ف ٢,٥في المائة من المحاسبة والتمویل ( ٢,٤٠ سعر الخصم
٣١/١٢/٢٠١١.( 

التكالیف الطبیة  تمعدالت اتجاها
 والمتعلقة بطب األسنان

في المائة  ٤في المائة إلى  ١٠تراجع معدل األدویة وغیرها من الرعایة الصحیة من 
 سنة. ٢٠في المائة خالل  ٣ سنة، وتراجع طب األسنان ٢٠ترة خالل ف

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

 بالنسبة للتقییم السابق). ١,٠٢٤من الدوالرات الكندیة ( ٠,٩٩٣دوالر أمریكي مقابل  ١,٠٠ سعر الصرف المستخدم

تكالیف المطالبات الطبیة والمتعلقة 
 بطب األسنان

 ألف من الدوالرات الكندیة ١,٧تبلغ  ٦٠متوسط التكالیف السنویة للشخص الواحد في سن 
ألف من الدوالرات  ٠,٧ألف من الدوالرات الكندیة الى  ٠,٢من و  بالنسبة لتكالیف األدویة

 لتكالیف الصحیة األخرى.ألف من الدوالرات الكندیة ل ٠,٣و طب االسنان الكندیة لتكالیف

تغیر التكالیف الطبیة وتكالیف طب 
 األسنان حسب السن

في المائة في سن  ٠إلى  ٤٠في المائة في سن  ٥,٨بالنسبة لألدویة الموجودة في كندا، من 
 ٠,٧٥ إلى ٥٩لغایة سن في المائة  ٢,٠وما فوق. بالنسبة للرعایة الصحیة في كندا، من  ٨٥

في المائة في سن  ٢,٧فما فوق. أما الرعایة الصحیة خارج كندا فمن  ٨٥في المائة في سن 
 ٠,٥فما فوق. فیما یخص الرعایة الصحیة لألسنان ناقص  ٩٠في المائة في سن  ٠إلى  ٤٠

بالنسبة لألشخاص الذین تشملهم  ٦٥في المائة في السنة. خفض تكالیف األدویة في سن 
في  ٧٨) و٢٠١١ي في المائة ف ٧٨( في المائة في مقاطعة كیبیك ٧٨خطة عامة في كندا، 

 المقاطعات األخرى. ) في٢٠١١سنة  في المائة في ٧٨( المائة

 مدرجة في سنویة للشخص الواحد. التكالیف اإلداریة السنویة

 .  وفقًا لالجیال ٩٤إلى غایة  جدول معدل الوفیات

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

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

. ُیفترض أن تكون الزوجات أصغر سنا )٢٠١١في المائة في سنة  ٦٠( في المائة ٦٠ تغطیة الُمـعالین عند التقاعد
 من أزواجهن بخمس سنوات. دون األطفال في األسرة الواحدة في سن التقاعد.

 :العودة إلى الوطناالفتراضات المستخدمة في استحقاقات اإلجازة السنویة و 

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

 .في المائة في التقییم السابق) ٢,٥٠في المائة في السنة ( ٢,٤٠ معدل الخصم

 .في المائة سنویاً  ٣,٢٥ زیادة الرواتب

صافي االستحقاق في رصید اإلجازة 
 السنویة

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

 في المائة. ١٠ نهایة الخدمة بسبب المغادرة الطوعیة

 في المائة للسنة. ٣,٢٥ألف من الدوالرات الكندیة للموظف مع زیادة سنویة بنسبة  ١٦ العودة إلى الوطنإزالة اآلثار على 

 في المائة للسنة. ٣,٢٥من الدوالرات الكندیة للموظف مع زیادة سنویة بنسبة  آالف ٧ تكالیف السفر
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 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة  ٤-١٠-٢
تبین لوائح صندوق المعاشات التقاعدیة أنه یجب أن یكون لمجلس المعاشات التقاعدیة تقییم اكتواري یجریه  - ١٠٠

االستشاري االكتواري مرة على األقل كل ثالث سنوات. وظلت ممارسة مجلس المعاشات للصندوق الخبیر 
التقاعدیة تتمثل في إجراء تقییم اكتواري كل سنتین باستخدام طریقة حاصل المجموعة المفتوحة. والهدف األساسي 

دوق المعاشات التقاعدیة ستكفي للتقییم االكتواري هو تحدید ما إذا كانت األصول الحالیة والتقدیریة المستقبلیة لصن
 .للوفاء بالتزاماته

جمعیة العامة لألمم حدده التبها بمعدل  ةالصندوق من المساهمة المكلفالمالي لإلیكاو تجاه لتزام االویتألف  - ١٠١
أي إلى جانب  )للمنظمات األعضاء، ٪١٥,٨للمشاركین و  ٪٧,٩ویتمثل في الوقت الحالي في نسبة (المتحدة، 

وتسدد مدفوعات العجز  من النظام األساسي للصندوق. ٢٦ المادةات العجز االكتواري بموجب مدفوعمن  حصة
، وذلك بعد أن تقرر وجود حاجة ٢٦في حال تطبیق الجمعیة العامة لألمم المتحدة للمادة  فقطاالكتواري هذه 

على كل منظمة  یجبخ التقییم. و لى تقدیر للكفایة االكتواریة للصندوق بتاریإلمدفوعات العجز االكتواري استنادًا 
كل منها خالل فترة الثالث سنوات التي  اشتراكاتعضو أن تساهم في تغطیة العجز بمبلغ یتناسب مع مجموع 

  تسبق تاریخ التقییم.

في تقییم سنة  ٪١,٨٧. وكشف التقییم عن عجز اكتواري بنسبة ٣١/١٢/٢٠١١ُأجري آخر تقییم اكتواري بتاریخ  - ١٠٢
) من األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي، األمر الذي یدل على أن معدل االشتراك النظري ٢٠٠٩

من األجر الداخل في حساب المعاش  ٪٢٥,٥٧كان  ٣١/١٢/٢٠١١المطلوب لتحقیق التوازن اعتبارًا من 
عجز االكتواري ُیعزى أولیًا لتجربة االستثمار . وكان ال٪٢٣,٧التقاعدي، بالمقارنة مع معدل االشتراك الفعلي بنسبة 

 األدنى مما كان متوقعًا في السنوات األخیرة.

، كانت النسبة الممولة من األصول االكتواریة بالمقارنة مع الخصوم االكتواریة، على افتراض ٣١/١٢/٢٠١١وفي  - ١٠٣
). وكانت نسبة ٢٠٠٩م سنة في تقیی ٪١٤٠( ٪١٣٠عدم إجراء تسویات للمعاشات التقاعدیة مستقبًال، تبلغ 

 ) عندما ُأخذ النظام الحالي لتسویات المعاشات التقاعدیة بعین االعتبار.٢٠٠٩في تقییم سنة  ٪٩١( ٪٨٦التمویل 
بعد تقدیر الكفایة االكتواریة للصندوق، استنتج الخبیر االستشاري االكتواري أنه لم توجد حاجة، اعتبارًا من  - ١٠٤

من النظام األساسي للصندوق إذ أن القیمة  ٢٦االكتواري بموجب المادة ، لمدفوعات العجز ٣١/١٢/٢٠١١
االكتواریة لألصول فاقت القیمة االكتواریة لجمیع الخصوم المستحقة في تاریخ التقییم. وفي وقت اعداد هذا التقریر، 

التقاعدي في  . وسیتم استعراض األجر الداخل في حساب المعاش٢٦لم تستند الجمعیة العامة الى نص المادة 
 . ٣١/١٢/٢٠١٣وقت التقییم االكتواري المقبل ابتداء من 

، الحظ مجلس المعاشات التقاعدیة في تقریره للدورة التاسعة والخمسین للجمعیة العامة أن زیادة ٢٠١٢في یولیو  - ١٠٥
یر ومن سنة من المتوقع أن تخفض العجز بقدر كب ٦٥سن التقاعد العادیة للمشاركین الجدد في الصندوق الى 

، رخصت الجمعیة العامة لمجلس ٢٠١٢. وفي دیسمبر ٪١,٨٧المحتمل أن تغطي نصف العجز الحالي البالغ 
سنة،  ٦٥صندوق األمم المتحدة للمعاشات التقاعدیة بزیادة سن التقاعد العادیة للمشاركین الجدد في الصندوق الى 

تتخذ الجمعیة العامة قرارًا بشأن زیادة مناظرة في ، اال إذا لم ١/١/٢٠١٤على أن یسري ذلك في موعد ال یتجاوز 
 السن االلزامیة إلنهاء الخدمة.
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لصندوق المشترك للمعاشات ل التي دفعتها االیكاو بوصفها منظمة عضو، بلغت االشتراكات ٢٠١٢وخالل سنة  - ١٠٦
من الدوالرات  ملیون ١٨,٦عادل تملیون من الدوالرات األمریكیة  ١٨,٥مبلغ  التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة

ومن . ملیون من الدوالرات الكندیة) ١٨,٠تعادل  ٢٠١١في سنة ملیون من الدوالرات االمریكیة  ١٨,١( الكندیة
 .على نفس المستوى ٢٠١٣المتوقع أن تكون االشتراكات في سنة 

تقاعدیة لموظفي یجري مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات مراجعة سنویة للصندوق المشترك للمعاشات ال - ١٠٧
األمم المتحدة ویقدم تقریرًا الى مجلس المعاشات التقاعدیة للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم 
المتحدة بشأن المراجعة كل سنة. وینشر الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة تقاریر ربع 

على هذه التقاریر بزیارة موقع الصندوق المشترك المذكور على االنترنت سنویة عن استثماراته ویمكن االطالع 
www.unjspf.org. 

 ترتیبات الضمان االجتماعي للموظفین بموجب عقود الخدمات ٥-١٠-٢
 .االجتماعيلموظفي اإلیكاو الخاضعین لعقود الخدمة على أساس الشروط واألعراف المحلیة التمتع بالضمان یحّق  - ١٠٨

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

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

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

قة من الحكومات المتعاقدة وتقوم اإلیكاو بتحصیلها بالنیابة عن الحكومات مقدمة تشمل المستحقات مبالغ مستح - ١٠٩
الخدمات بموجب اتفاق التمویل المشترك بین الدنمارك وآیسلندا، والتي ینبغي تحویلها إلى الحكومات المتعاقدة 

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

  )صافي العجز التراكميصافي األصول (: ١٢-٢المالحظة 
هي الفائدة الختامیة األرصدة . العجز التراكمي واحتیاطات المنظمة في آخر السنةیتضمن صول ألصافي اإن  - ١١٠

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

 . البیان الثالث
  من:حتیاطات الاتتألف  - ١١١

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  بآالف الدوالرات الكندیة  

      النشاطات العادیة

  ١٠ ١٩٥  ٨ ٥١٩  االعتمادات المرحلة( البیان الخامس)
- ٢(المالحظة  المكاسب والخسائر االكتواریة المتعلقة باستحقاقات التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة

٢- ١٠(  
)١٢٧ 

١ ٢١٠  )٦  
  ٢ ٢٥٠  ١ ٢٠١  المبالغ المدخرة في صندوق الحوافز

  ١٣ ٦٥٥  ٣ ٥٩٣  
  )٧(  ٤٩  التعاون الفني نشاطات مشاریع

  ١٣ ٦٤٨  ٣ ٦٤٢  المجموع

http://www.unjspf.org
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ملیون من الدوالرات الكندیة كتمویل اضافي لنشاطات  ١,٠وتتضمن المبالغ المدخرة في صندوق الحوافز مبلغًا قدره  - ١١٢
 .)٢٩-٣٦ العمومیة قرار الجمعیةانظر ( ٢٠١٣البرنامج العادي خالل سنة 

وتتضمن احتیاطیات أنشطة مشاریع التعاون الفني تسویة الترجمة من الدوالر األمریكي إلى الدوالر الكندي إلبراز  - ١١٣
 . (الدوالر الكندي) عملة اإلبالغأنشطة مشاریع التعاون الفني في 

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

والسنغال، وتایلند والمكسیك وبین المنظمة،  كومات كندا، ومصر، وفرنسا، وبیرومنفصلة بین حوبموجب اتفاقات  - ١١٤
تتعهد هذه الحكومات بتحمل جمیع أو جزء من تكالیف إیجار المباني الواقعة في بلدانها. وتتحمل حكومة كندا الحیز 

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

وفیما یلي القیمة العادلة التقدیریة لالشتراكات العینیة المقدمة لألنشطة العادیة على أساس عقود االیجار أو حسب  - ١١٥
 القیمة السوقیة التقدیریة عندما ال یكون هناك أي عقد لإلیجار:

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 الدوالرات الكندیةبآالف   
 ٢٠ ٨٨٤ ٢١ ٥٢٨  كندا

 ١٥٧ ١٥٤ مصر
 ٧١٦ ٦٦٤ فرنسا
 ٤١١ ٤٢٧ بیرو

 ٤٠ ١١٨ السنغال

 ١ ١٣٠ ١ ٣٠٧ تایلند

 ٢٣ ٣٣٨ ٢٤ ١٩٨ المجموع

   

ألف من الدوالرات الكندیة (مبلغ  ١ ٦٨٣وتتضمن المساهمة النقدیة المقدمة من كندا الواردة أعاله مبلغا یعادل  - ١١٦
تب برج بیل في مونتلایر ) من حكومة كیبیك لتوفیر المباني في مك٢٠١١ من الدوالرات الكندیة في سنة ألف ١ ٩٢٨

 إلدارة التعاون الفني.والمقدم 
وتقدم خدمات الموظفین والسفر ایضا بالمجان من قبل الدول لألنشطة العادیة. وُتحدد قیمة هذه االشتراكات على  - ١١٧

 المانحة لكل نشطة من األنشطة التالیة:أساس التكالیف بالنسبة للدول 

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 بآالف الدوالرات الكندیة  
 ١ ٠٩٢ ١ ٤٩٧  أمن الطیران

 ١ ٣١٦ ٢ ٤٩٦ سالمة الطیران

یكو. وُقدرت المساهمة في سنة قدمت حكومة المكسیك مساهمة نقدیة إلیجار المكتب اإلقلیمي في مدینة مكس كما - ١١٨
) وهي متضمنة ٢٠١١  ألف من الدوالرات الكندیة في سنة ١٣٣ألف من الدوالرات الكندیة (مبلغ  ١٤٦بمبلغ  ٢٠١٢

 في اإلیرادات.
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 : اإلیرادات االخرى٢-٣المالحظة 
یتضمن المصدر الرئیسي لالیرادات المدونة خالل السنة االشتراكات لمشاریع التعاون الفني التي نّفذت خالل السنة  - ١١٩

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

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 بآالف الدوالرات الكندیة  
 ٨٢ ٠٢٤ ٨٤ ٢٥٦  اشتراكات الدول حسبما قررتها الجمعیة العمومیة

 ٧ ٥٠ اشتراك دولة جدیدة
 )١ ٠٥٥( )٣٩٩( اختالفات أسعار الصرف

 )٣١٩( ٢٩٨ نقص (زیادة) الخصم التراكمي على المستحقات طویلة األجل

 ٨٠ ٦٥٧ ٨٤ ٢٠٥ المجموع

 :األنشطة األخرى إلدرار اإلیرادات فیما یلي تفاصیل - ١٢٠
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ٥ ٠١١ ٤ ١٤٣ مبیعات المطبوعات وخدمات الطباعة 

 ٢ ٠٧٣ ٢ ١٣٢ خدمات الوفود 

 ١ ٣٨٠ ١ ٤٣٦ األحداث والمنتدیات 

 ٦٥٥ ٧٧٣ إتاوات المطبوعات 

 ٧٩٥ ١ ٠٢٤ رسوم تراخیص البضائع الخطرة 

 ٧٥٥ ٦٥٥ الدوریات 

 ٥٨٠ ٦٠٣ مبیعات السوق الحرة 

 ٤٣٦ ٣٦٨ المواقع على اإلنترنت 

 ٣٩٤ ٤١٣ اتفاقات التراخیص والشراكات في االحصائیات 

 ٦٠٥ ٩٤٤ ورسوم العضویة الدوراتعملیات التقییم و التدریب/

 ٧١٧ ٦٤٢ األخرى 

 ١٣ ٤٠١ ١٣ ١٣٣  المجموع

  :ما یلي اإلیرادات األخرىوتشمل  - ١٢١
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 

 بآالف الدوالرات الكندیة 

 ٥٥٦ ٦٥٥ رسوم الخدمات 

 ٣٤٣ ١٦٧ رسوم تأمین المسؤولیة المهنیة 

 ٤٧ ١٥٧ رسوم وكالء األسفار 

 ١ ٢٨٣ ٢٩٧ إیرادات الفائدة ومكاسب أسعار الصرف

 ٨٩٣ ٧١٧ األخرى 

 ٣ ١٢٢ ١ ٩٩٣ المجموع  
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  : النفقات ٣-٣المالحظة 
  رواتب واستحقاقات الموظفین: ١- ٣-٣

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

نهایة الخدمة ت واستحقاقات للقیام بمهما كلیفوالتعلیم ومنح الت العودة إلى الوطنجازة السنویة و إلالتأمین الصحي وا
   .واشتراكات االیكاو في الصندوق المشترك للمعاشات التعاقدیة

  : 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
  ةنفقات التشغیل العام :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 ٨٠٩استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات بقیمة 
في  الكندیةمن الدوالرات  ألف ١١٨لدوالرات الكندیة والف من ا ٤٥٧الف من الدوالرات الكندیة ( ١٩٧

  .) ٢٠١١ سنة
  السفر: ٤- ٣-٣

وبدل الیومي  بدل المعیشةومخصصات  الطیرانجرة تتضمن أهي لتأدیة مهمات و السفر  تشمل نفقات السفر إن - ١٢٥
 .المطار

  نفقات أخرى: ٥- ٣-٣
ألف من الدوالرات  ١١٥٤المیزانیة العادیة بمبلغ تشمل النفقات األخرى الخسائر التي ُتعزى لصندوق غیر صندوق  - ١٢٦

  ).٢٠١١ألف من الدوالرات الكندیة في سنة  ٢٩٤الكندیة (
إن خسائر أسعار الصرف التي ُتعزى لصندوق المیزانیة العادیة ُتخصص لفئات النفقات ضمن بیان األداء المالي.  - ١٢٧

 ٩٠٠، تم على هذا النحو تخصیص ٢٠١٢نیة. وفي سنة ویتم القیام بهذا لمقارنة النفقات الفعلیة باعتمادات المیزا
ألف من الدوالرات الكندیة تم  ١١٢ألف من الدوالرات الكندیة. وكان الرقم المعادل في السنة السابقة هو ربح مبلغه 

  عرضه كإیرادات أخرى.
المیزانیة والحسابات الفعلیة حسابات : بیان المقارنة بین٤المالحظة   

لمالیة لإلیكاو ومیزانیة البرنامج العادي المعتمدة على االساس نفسه. ففي بیان األداء المالي، البیانات ا تعرض ال - ١٢٨
تغطي النفقات جمیع صنادیق المنظمة وتصنف على أساس طبیعتها. وتصنف النفقات في بیان المقارنة بین حسابات 

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

 .الفني والتشغیلیة لبرنامج التعاون
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بالدوالرات الكندیة للبرنامج وتسمح الجمعیة العمومیة، بشكل منفصل في سنة من فترة الثالث سنوات، بوجود نفقات  - ١٢٩
العادي وتوافق على مجموع تقدیرات المیزانیة اإلرشادیة لصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة. ویجوز 

 .للمجلس أن یعدل في وقت الحق المیزانیات أو بواسطة ممارسة السلطة المفوضة
الفعلیة على  المبالغالعام، ترد أدناه مطابقة بین  حسبما هو منصوص علیه في المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع - ١٣٠

الفعلیة في بیان  والمبالغالفعلیة (البیان المالي الخامس)  والمبالغالمیزانیة  مبالغاساس مقارن في بیان المقارنة بین 
 .٣١/١٢/٢٠١٢ع) للفترة المنتهیة في التدفقات النقدیة (البیان المالي الراب

  

  
 المجموع التمویل االستثمار التشغیل 

 بآالف الدوالرات الكندیة 
المبلغ الفعلي على أساس المقارنة (البیان المالي 

 الخامس)
)٩٤ ١٧٢(  

 
- - )٩٤ ١٧٢( 

 ٣٩٩ - - ٣٩٩ سعر الصرف –الفروق األساسیة 

 ٩٤ ٣١٤ - ١١١ ٩٤ ٢٠٣ فروق العرض

 ٥٢ ٤٤٥ )٤٦( )١ ٢٩١( ٥٣ ٧٨٢ فروق الكیانات

بیـــان التــــدفق النقــــدي (البیــــان  الحســـابات الفعلیــــة فــــي
 المالي الرابع)

٥٢ ٩٨٦ )٤٦( )١ ١٨٠( ٥٤ ٢١٢ 

وتطرأ الفروق األساسیة عندما تعد المیزانیة المعتمدة على أساس مختلف عن األساس المحاسبي المستخدم إلعداد  - ١٣١
البیانات المالیة. وفي حالة اإلیكاو، قد یطرأ فرق ملحوظ عندما یختلف سعر الصرف المستخدم إلعداد المیزانیة 

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

المعمول الصرف بسعر ي علیها لمیزانیة البرنامج العادي والنفقات الموازیة التي یتحملها الصندوق العام للبرنامج العاد
 .وسعر الصرف المستخدم في المیزانیة في األمم المتحدةبه 

في الكشوف المالیة. وال یوجد في حالة  المدونة اإلبالغوتطرأ فروق التوقیت عندما تختلف فترة المیزانیة عن فترة  - ١٣٢
 الفعلیة. حساباتالمیزانیة وال حساباتفروق في التوقیت ألغراض المقارنة بین  اإلیكاو

المقارنة بیان التدفقات النقدیة و  بیانات وتعود فروق العرض للفروق في الشكل ومخططات التصنیف المعتمدة لعرض - ١٣٣
ویعكس بیان التدفقات النقدیة صافي أثر المقبوضات والمدفوعات وبیان  الفعلیة. حساباتالمیزانیة وال حساباتبین 

  الفعلیة التي تمثل النفقات الفعلیة المسموح بها بواسطة االعتمادات. المقارنة بین حسابات المیزانیة والحسابات 

 المالیة عنه. بیاناتوتطرأ فروق الكیانات عندما تـُسقط المیزانیة برامج أو كیانات تشكل جزءًا من الكیان الذي تـُعّد ال - ١٣٤
ات المالیة، وتشكل جزءا من أنشطة وتمثل فروق الكیانات التدفقات النقدیة لتلك الصنادیق التي ُأبلغ عنها في البیان

. وتتعلق اإلیكاو، وتمول من الموارد من خارج المیزانیة، غیر أنها ُتستبعد من عملیة إعداد میزانیة البرامج العادي
 باألنشطة العادیة األخرى وأنشطة مشاریع التعاون الفني.
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رقام الواردة في المیزانیة سوى تقدیرات المیزانیة وفیما یخص صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة، ال تمثل األ - ١٣٥
اإلرشادیة. ویقارن مجموع تقدیرات المیزانیة اإلرشادیة فیما یخص صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة بالمبلغ 

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

  اتالقطاع بالغ عن: اإل٥المالحظة 

 : بیان الوضع المالي واألداء المالي حسب القطاع١-٥
. وتقدم الجداول ١تنص المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام على اإلبالغ عن القطاعات ویرد في المالحظة  - ١٣٦

الوضع المالي حسب القطاع ثم بیان األداء المالي حسب القطاع. وتؤدي بعض األنشطة بین القطاعین إلى  التالیة
المعامالت المحاسبیة التي تنشئ أرصدة اإلیرادات والنفقات فیما بین القطاعات في البیانات المالیة. وترد المعامالت 

دقیق عن هذه المعامالت المحاسبیة ومن ثم ُحذفت  فیما بین القطاعین في الجداول الواردة أعاله لتقدیم وصف
 .ین األول والثانيیللمطابقة مع البیانین المال

 ٦,١(من الدوالرات الكندیة  ملیون ٧,٩ ایرادات الرسوم االداریة التي تبلغ قیمتها النشاطات العادیة ویشمل قطاع - ١٣٧
على مشاریع  تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیةصندوق فرضها  التي )٢٠١١في سنة من الدوالرات الكندیة  ملیون

قیمة كانت و  .كما تضمن النفقات العامة االداریة مبلغًا مماثًال یندرج في قطاع مشاریع التعاون الفني .التعاون الفني
 ألف ١ ٠٧٧قد بلغت  ٣١/١٢/٢٠١٢النشاطات العادیة في المبلغ المستحق لمشاریع التعاون الفني من قبل قطاع 

تیسیرًا هذه المبالغ  ولقد حذفت  .)٣١/١٢/٢٠١١لف من الدوالرات الكندیة في أ ١ ٤٤٧الدوالرات الكندیة ( من
  .للعرض
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20122011201220112012201120122011مالحظات

األصول

األصول الجاریة
 393 193 379 246 143 150 658 202 250 43 721 2,143النقدیة ومعادالت النقدیة

2,24 725 5 761 4 725 5 761 
( 447 1)( 077 1) 312  447 1 765 األرصدة المنقولة بین القطاعات

 053 11 408 13 869 4 997 8 184 6 411 2,34المستحقات والسلف
 952  121 1 952  121 2,41قوائم الجرد

 935 1 065 2 351  344  585 1 721 2,31األخرى

56 464 59 179 212 311 155 363 (1 077 )(1 447 )267 698 213 095 

األصول غیر الجاریة
2,26 116 5 581 6 116 5 581 

 496  464  496  464 2,3المستحقات والسلف
 046 3 726 3 046 3 726 2,53الممتلكات والمباني والمعدات

 958  193 1 958  193 2,61األصول غیر المادیة

11 499 10 081 11 499 10 081 

 176 223 197 279( 447 1)( 077 1) 363 155 311 212 260 69 963 67مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجاریة
 559 149 828 208 941 144 023 201 618 4 805 2,87المقبوضات المسبقة

 354 19 720 18 032 8 854 9 322 11 866 2,98الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
 060 4 669 4 289 1 385 1 771 2 284 2,103استحقاقات الموظفین

( 447 1)( 077 1) 108 1 339  077 1األرصد المنقولة بین القطاعات
 397 1 608 1 397 1 608 2,111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

22 640 20 447 212 262 155 370 (1 077 )(1 447 )233 825 174 370 

الخصوم غیر الجاریة
 817 78 217 90 817 78 217 2,1090استحقاقات الموظفین

90 217 78 817 90 217 78 817 

 187 253 042 324( 447 1)( 077 1) 370 155 262 212 264 99 857 112مجموع الخصوم

األصول الصافیة
( 659 43)( 487 48)( 659 43)( 487 48)2,12العجز المتراكم

 648 13 642 3( 7 ) 49  655 13 593 2,123االحتیاطات

( 011 30)( 845 44)( 7 ) 49 ( 004 30)( 894 44)مجموع األصول الصافیة (العجز المتراكم الصافي)

 176 223 197 279( 447 1)( 077 1) 363 155 311 212 260 69 963 67مجموع الخصوم واألصول الصافیة

ـ ! ҰƵǚ ( ! Ƅ*  ƜǊƹǛҰƺƵǚ ǆƵǚ ƦǊƑ җ Ǡ Өƫ ƴǊƋ ǛƨҚƵǚ

المالحظة ٢-٥

المجموعالحذف

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

أنشطة مشاریع التعاون الفنياألنشطة العادیة

منظمة الطیران المدني الدولي

الوضع المالي حسب القطاع
في ٢٠١٢/١٢/٣١

(بآالف الدوالرات الكندیة)



مالحظة

20122011201220112012201120122011

اإلیرادات

776 132104 770105 127104 5105 5 3,2المساھمات التفاق المشاریع
657 20580 65784 20580 3,284االشتراكات المقررة

401 13313 40113 13313 3,213األنشطة األخرى المدرة لإلیرادات
339 7558 3396 7558 6المساھمات الطوعیة األخرى

16 211 (087 6)(907 7)103 1186 8إیرادات الرسوم االداریة
144 0143 182 251 126 7633 3,21االیرادات األخرى

113 979111 632105 378104 788(7 907)(6 087)211 450210 333

النفقات

3,396 56195 30137 01430 715133 575126 016
3,3 6111 32752 96861 80653 57963 133

989 18916 40717 6031 5821 58615 3,315نفقات التشغیل العامة
442 6578 8658 8212 5772 8365 3,35السفر

865 162 8651 162 1االجتماعات
020 5531 0202 5531 2التدریب

(938 5)(779 7)938 7795 7الرسوم االداریة العامة
498 2411 2(149 )(128 )037 6401 610 729 3,31النفقات األخرى

121 485119 262105 378104 788(7 907)(6 087)218 956217 963

(630 7)(506 7)(630 7)(506 7)عجز السنة

ـ ! ҰƵǚ ( ! Ƅ*  ƜǊƹǛҰƺƵǚ ǆƵǚ ƦǊƑ җ Ǡ Өƫ ƴǊƋ ǛƨҚƵǚ

االمدادات والمواد االستھالكیة وغیرھا
رواتب واستحقاقات الموظفین
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المجموعالحذف

منظمة الطیران المدني

األداء المالي حسب القطاع
عن الفترة المنتھیة في ٢٠١٢/١٢/٣١

(بآالف الدوالرات الكندیة)

المالحظة ٣-٥

أنشطة مشاریع التعاون الفنياألنشطة العادیة
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   االحتیاطیةوالمبالغ االلتزامات   :٦المالحظة 
  : االلتزامات١-٦المالحظة 

 المقر الرئیسي لإلیكاو والمعدات المكتبیة.مباني تتعلق التزامات اإلیجار في المقام األول ب - ١٣٨
  

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 بآالف الدوالرات الكندیة 

   االلتزامات الدنیا لعقود إیجار المقر الرئیسي
 ١٣ ٨٣٩ ١٠ ٩٤٨ سنوات ٥-١

 - - سنوات ٥بعد 
 ١٣ ٨٣٩ ١٠ ٩٤٨ مجموع التزامات عقود إیجار الملكیة

 الحكومتانویشمل خیار الشراء في ذلك التاریخ. وتسدد  ٣٠/١١/٢٠١٦وینتهي عقد إیجار المقر الرئیسي في  - ١٣٩
في المائة بالنسبة لبرج  ١٠٠في المائة بالنسبة لمبى المقر الرئیسي و  ٧٥تكالیف إیجار المباني بمعدل  تانالمضیف

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

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

ألف  ١٣٧ا في ذلك عقود اإلیجار المالیة) وتبلغ التزامات السنوات المقبلة المتعلقة بعقود اإلیجار غیر العقاریة (بم - ١٤٠
). وتمثل عقود اإلیجار غیر العقاریة ٣١/١٢/٢٠١١من الدوالرات الكندیة في ألف  ٢٥٧من الدوالرات الكندیة (

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

ملیون من  ١,٧المتعلقة بعقود اإلیجار التشغیلیة التي ال یمكن فسخها ما مجموعه  وتبلغ اإلیرادات الدنیا المقبلة - ١٤١
 .إلى الوفود المكاتب. وتشمل إیرادات عقود اإلیجار هذه تأجیر ٢٠١٣لسنة  الدوالرات الكندیة

 االلتزامات القانونیة أو الطارئة واألصول الطارئة  :٢-٦المالحظة 
كبیرة تقع على عاتق  التزاماتأو شكاوى قانونیة یمكن أن تؤدي إلى  إجراءاتهناك من خصوم طارئة تنشأ عن  لیس - ١٤٢

 .اإلیكاو

ضد المنظمة عدد من اإلجراءات والشكاوى القانونیة فیما یتعلق بمشاریع التعاون الفني في أمریكا الجنوبیة.  فعر  - ١٤٣
وانین العمل المحلیة فضال وهناك في األساس شكاوى رفعها أشخاص یطالبون الحصول على مبالغ إضافیة بموجب ق

االمریكیة ملیون من الدوالرات  ٢,٣عن المبالغ المنصوص علیها في عقود العمل لدیهم. ویبلغ مجموع هذه الشكاوى 
مالیة ألن  التزاماتمن المقدر أنه ال یرجح أن تتحمل اإلیكاو ). و ٣١/١٢/٢٠١١في  أمریكير ملیون دوال ٢,٤(مبلغ 

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

في المقر ، والمدیرین العاماألمین  بما یشملأعضاء فریق كبار اإلداریین لألمانة العامة، موظفو اإلدارة الرئیسیون هم  - ١٤٤
. ویتمتع كبار المدیرین بسلطة تخطیط وتوجیه ومراقبة الرئیسي ورئیس المالیة ورئیس التقییم والمراجعة الخارجیة

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

 .بعینهم دون تحدید أشخاص
 والبدالت ،وتسویة مقر العمل ،لموظفي اإلدارة الرئیسیین ما یلي: صافي المرتبات ةر المدفوعو ویشمل مجمل األج - ١٤٥

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

 .تتكون من سلف منح التعلیم
) على نفس مستوى ١٠- ٢ المالحظةما بعد انتهاء الخدمة (الحصول على استحقاقات ن یاإلدارة الرئیسییحق لموظفي  كما - ١٤٦

 .، وبالتالي فهي غیر مدرجة في الجدول أعالهساس فرديأبدقة على الموظفین. وهي استحقاقات ال یمكن تحدیدها كمیًا  اقيب
كما أن موظفي اإلدارة الرئیسیین یشاركون كأعضاء عادیین في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم  - ١٤٧

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

 .األجور االجمالیةفي ، فُتدرج دياألجر الداخل في حساب المعاش التقاعفي المائة من  ١٥,٨تمثل 
ألف من الدوالرات الكندیة تم دفعه خالل السنة لزوج أحد موظفي االدارة الرئیسیین.  ٦١تشمل األجور االجمالیة أیضًا مبلغ  - ١٤٨

 والزوج هو خبیر استشاري یعمل في إدارة أخرى وال تربطه صلة تسلسل هرمي مباشرة بموظفي االدارة الرئیسیین.
  معامالت األطراف المترابطة: ٢-٧المالحظة 

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

  .المعقولة بموجب شروط وأحكام تحقیق االستقاللیة العمیلادلة ضمن عالقة عادیة للمورد أو تتم بالقیمة الع

 عد تاریخ اإلبالغب: األحداث ٨ المالحظة
 بیانات المالیة أيعلى هذه الاألمین العام لم تحدث یوم توقیع و  . ٣١/١٢/٢٠١٢ هو اإلیكاو تاریخ اإلبالغ لدى - ١٤٩

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

 

  عدد األفراد
 (فرد/سنة)

 
التعویضات وتسویة 

 مقر العمل

 
 

 االستحقاقات

 
التقاعد خطتا 

 والتأمین الصحي

 
 

 مجموع األجور

 
السلف المعلقة على 

 االستحقاقات

 
القروض 
 المعلقة

 بآالف الدوالرات الكندیة

موظفو اإلدارة 
 - ٢١ ٢ ٧٠٥ ٤٩٤ ٢٤١ ١٩٧٠ ١١  الرئیسیون



  

 

  
   



 
 

 

  الجزء الرابع : الجداول

  مدققة)(غیر 



  

 

  
   



الجدول ألف

الصندوق المتجددصندوق رأس المالالمیزانیة العادیة
الصندوق الفرعي 
لتحقیق اإلیرادات

صندوق تكالیف 
الخدمات اإلداریة 
أنشطة أمن الطیرانوالتشغیلیة

صندوق التسھیل 
المالي للسالمة 
صنادیق التمویل المشتركصندوق فرنساالجویة

حساب الحوافز 
لتسویة االشتراكات 

المتأخرى

األصول

األصول الجاریة
471 4802 9221 420 845 2856 8313 4003 8001 15النقدیة ومعادالت النقدیة

725 4االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
16294 509 805 المستحقات والسلف

168 101 259 405 0402 1قوائم الجرد
951 األصول الجاریة

2 7 712 1األخرى

24 0821 4007 7033 7086 946 514 9221 6482 471

مجموع األصول غیر الجاریة
116 6االشتراكات المقررة المستحقة على الدول المتعاقدة

464 المستحقات والسلف
725 3الممتلكات والمنشآت والمعدات

193 1 األصول غیر الملموسة

6 5804 919

471 6482 9221 514 946 7086 7033 4007 9191 6624 30مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجاریة
18 922 467 3251 0451 3المقبوضات المسبقة

5 18 4 11 113 709 576 7الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة
32 252 3استحقاقات الموظفین

805 077 1األرصدة المنقولة بین الصنادیق
608 1مستحقات الحكومات المتعاقدة ومقدمة الخدمات

11 6983 2522 0341 612 11 4 9221 644 810

الخصوم غیر الجاریة
217 90استحقاقات الموظفین

90 217

810 644 9221 4 11 612 0341 4692 69893 11مجموع الخصوم

صافي األصول

460 4 511 935 1156 9182 5(942 85)470 4454 10الفوائض (العجز) المتراكمة
(19 )(250 )448 نقل صنادیق – احتیاطیات االعتراف بالمصروفات

201 1(127 6)519 8الرأسمالیة

661 41 511 935 0956 6692 5(069 92)919 9644 18صافي األصول (العجز المتراكم)

471 6482 9221 514 946 7086 7033 4007 9191 6624 30مجموع الخصوم وصافي األصول

اإلیرادات

5 االشتراكات في اتفاقات المشاریع
205 84االشتراكات المقررة

011 14األنشطة األخرى المدرة لالیرادات
52 186 2االشتراكات الطوعیة األخرى

131 8إیرادات الرسوم اإلداریة
2917 155 605 72 710 9212 3961 7اإلیرادات األخرى

17 9 5 54 341 7372 0838 71014 9212 6011 91مجموع اإلیرادات

النفقات

3 457 1291 0747 2866 6827 73رواتب واستحقاقات الموظفین
12 240 359 اإلمدادات والمواد االستھالكیة وغیرھا

049 261 206 764 0068 6191 13النفقات التشغیلیة العامة
560 86 327 508 4السفر

7 23 049 1اإلجتماعات
4 121 النفقات العامة االداریة

60 2 5 13 455 77 354 555 النفقات األخرى

109 51 5 16 620 5182 7827 28615 0067 7731 93مجموع النفقات

(092 1)4  38 (279 )218 1(699 1)(576 4)914 (172 2)صافي الفائض (العجز) للسنة

* أنظر الجدول باء
التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسبب الجبر.

(بآالف الدوالرات الكندیة)

منظمة الطیران المدني الدولي

IV - 1

األنشطة العادیة حسب الصندوق
األصول والخصوم وصافي األصول في ٢٠١٢/١٢/٣١

واإلیرادات والنفقات والفائض (العجز) لعام ٢٠١٢



                         IV - 2

الجدول ألف
(تابع)

األصول والخصوم وصافي األصول في ٢٠١٢/١٢/٣١
واإلیرادات والنفقات والفائض (العجز) لعام ٢٠١٢

(بآالف الدوالرات الكندیة)

صندوق تكنولوجیا 
صندوق سالمة الطیراندلیل المفاتیح العامةالمعلومات واالتصاالت

صندوق رواتب 
20122011الحذفالمجموعصنادیق أخرىالموظفین المؤقتین

األصول

 األصول الجاریة
250 72143 43 721 19943 4432 454 0362 1351 1النقدیة ومعادالت النقدیة

761 7255 4 725 4   االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
447 7651 (805 )570 1   المستحقات والسلف

184 4126 4124 3654 61 13 قوائم الجرد
952 121 1 121 1711  األصول الجاریة

585 7211 1 721 1  األخرى
  

1 1351 0492 514 4432 73557 269( 805)56 46459 179

مجموع األصول غیر الجاریة

581 1165 6 116 6     االشتراكات المقررة المستحقة على الدول المتعاقدة
496 464  464      المستحقات والسلف

046 7253 3 725 3الممتلكات والمنشآت والمعدات
958 193 1 193 1األصول غیر الملموسة

  11 499 11 49910 081

260 96369 67(805 )768 73568 4432 514 0492 1351 1مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجاریة
618 8054 7 805 377   991  المقبوضات المسبقة

322 86611 8668 2368 20 34 58 82 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة
771 2842 3 284 3     استحقاقات الموظفین

339 077 1(805 )882 1     األرصدة المنقولة بین الصنادیق
397 6081 1 608 1     مستحقات الحكومات المتعاقدة ومقدمة الخدمات

 821 049 34 20 27323 44522 64020 447

الخصوم غیر الجاریة
817 21778 90 217 90استحقاقات الموظفین

     90 217 90 21778 817

264 85799 112(805 )662 273113 20 34 049 821 مجموع الخصوم

األصول الصافیةمجموع الخصوم

(659 43)(487 48) (487 48)531 4222 480 1642 1الفوائض (العجز) المتراكمة
 (69 )   (110 )نقل صنادیق – احتیاطیات االعتراف بالمصروفات

655 59313 5933 3    الرأسمالیة
  

(004 30)(894 44) (894 44)462 4222 480 2 054 1صافي األصول (العجز المتراكم)

260 96369 67(805 )768 73568 4432 514 0492 1351 1مجموع الخصوم وصافي األصول

اإلیرادات
 

5 5  5      االشتراكات في اتفاقات المشاریع
657 20580 84 205 84     االشتراكات المقررة

401 13313 13(615 1)748 63714  100   األنشطة األخرى المدرة لالیرادات
339 7558 7556 0326 2 961 524 1 االشتراكات الطوعیة األخرى

103 1186 8(13 )131 8     إیرادات الرسوم اإلداریة
126 7633 1(753 12)516 60114 21 14 4 7 اإلیرادات األخرى

 
632 979111 113(381 14)359 271128 24 074 5281 71 مجموع اإلیرادات

النفقات

301 56195 96(912 3)473 428100 1422 504 466 3021 رواتب واستحقاقات الموظفین
327 6111 611      اإلمدادات والمواد االستھالكیة وغیرھا

582 58615 15(062 10)647 68925  36 251 النفقات التشغیلیة العامة
577 8365 8365 2255  129   السفر

865 162 1621 821     اإلجتماعات
  (407 )407 230  23 30  النفقات العامة االداریة

610 729 7281 471 11 68 31 51 النفقات األخرى
  

262 485119 121(381 14)866 700135 1533 760 528 6041 مجموع النفقات
 

(630 7)(506 7)(506 7)571 (151 )314  (597 )صافي الفائض (العجز) للسنة

التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسبب الجبر.

منظمة الطیران المدني الدولي

األنشطة العادیة حسب الصندوق



الجدول باء

برنامج التدریب 
الوالیات المتحدةالمملكة المتحدةاآللیة المعززةالمخصص

برنامج التدریب 
المشاریع الوطنیةللتوعیة

برامج التدریب 
الموحدة

20122011

األصول

األصول الحالیة
114 8457 3426 233 780 51 16 423 9994 النقدیة ومعادالت النقدیة

127 101 2 90 9 المستحقات والسلف

 9994 432 16 142 782 233 3426 9467 242

242 9467 3426 233 782 142 16 432 9994 مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجاریة
27 11 9 1 1 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة

 1 1 9 11 27

27 11 9 1 1 مجموع الخصوم

األصول الصافیة

214 9357 3426 233 773 141 16 431 9994 الفوائض (العجز) المتراكمة)

214 9357 3426 233 773 141 16 431 9994 صافي األصول (العجز المتراكم)

242 9467 3426 233 782 142 16 432 9994 مجموع الخصوم وصافي األصول

اإلیرادات

366 1862 4362 371 380 1االشتراكات الطوعیة األخرى
285 155 2 1 4   142 5 اإلیرادات األخرى

651 3412 22 1 440 371  521 51 مجموع اإلیرادات

النفقات

891 457 71 372 078 1رواتب واستحقاقات الموظفین
79 26 26 النفقات التشغیلیة العامة

390 560 7 237 316 السفر
3 اإلجتماعات

199 121 44 77 الرسوم اإلداریة العامة
2 455 9 7  415 24 النفقات األخرى

564 6201 152 7 288 372 913 241 مجموع النفقات

087 1(279 )(13 )(6 )152 (1 ) (392 )(18 )صافي الفائض /(العجز) للسنة

التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسبب الجبر.

منظمة الطیران المدني الدولي

IV - 3

األصول والخصوم وصافي األصول في ٢٠١٢/١٢/٣١
واإلیرادات والنفقات والفائض (العجز) لعام ٢٠١٢

(بآالف الدوالرات الكندیة)

الصنادیق االستئمانیة ألمن الطیران
األنشطة العادیة



IV-4الجدول جیم

                                                            الدول األعضاء                                
                   قرارا الجمعیة العمومیة ٣٧-٢٧ و٣٧-٢٧

جداول سنة 
٢٠١٢

اشتراكــات سنة 
٢٠١٢

االشتراكات المستحقة 
عن سنة ٢٠١٢

رصید االشتراكات 
المستحقة عن سنة 

٢٠١٢

رصید االشتراكات 
المستحقة عن السنوات 

السابقة

رصید السلف 
المستحقة لصندوق 
رأس المال العامل

مجموع األرصدة 
المستحقة

االشتراكات المدفوعة 
مسبقا

 6        50  50 0,06أفغانستان
 61  11  50    50 0,06ألبانیا

       92  92 0,11الجزائر
 67  17  50    50 0,06أندورا
 65  15  50    50 0,06أنغوال

           
 771  1  719  50    50 0,06أنتیغوا وبربودا

       210  210 0,25األرجنتین
       50  50 0,06أرمینیا
       442 1 442 1,721أسترالیا
       545  545 0,65النمسا

           
       50  50 0,06أذربیجان

 51  1  50    50 0,06جزر البھاما
 141  32  109    109 0,13البحرین
 34    34  16  50 0,06بنغالدش
 57  6  50    50 0,06بربادوس

           
       50  50 0,06بیالروس

 9    9  678  688 0,82بلجیكا
 33    33  17  50 0,06بلیز
       50  50 0,06بنن

 101  50  50    50 0,06بوتان
           

 143  92  50    50 0,06بولیفیا
 160  110  50    50 0,06البوسنة والھرسك

       50  50 0,06بوتسوانا
       115 1 115 1,331البرازیل

 50    50    50 0,06بروني دار السالم
           

       50  50 0,06بلغاریا
       50  50 0,06بوركینا فاسو

 100  49  50    50 0,06بوروندي
 120  120    50  50 0,06كامبودیا

       50  50 0,06الكامیرون
           

 228 2       138 2 138 2,552كندا
       50  50 0,06الرأس األخضر

       50  50 0,06جمھوریة أفریقیا الوسطى
 9        50  50 0,06تشاد

       235  235 0,28تشیلي
           

       405 3 405 4,063الصین
       184  184 0,22كولومبیا

         50  50 0,06جزر القمر
         50  50 0,06الكونغو

 53    53    50  50 0,06جزر كوك
             

         50  50 0,06كوستاریكا
         50  50 0,06كوت دیفوار

 40      40  19  59 0,07كرواتیا
         59  59 0,07كوبا

         50  50 0,06قبرص
             

         226  226 0,27جمھوریة التشیك
 17      17  33  50 0,06جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

         50  50 0,06جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة
 1      1  469  470 0,56الدنمارك
 786    735  50    50 0,06جیبوتي

             
         50  50 0,06الجمھوریة الدومینیكیة

           50  50 0,06اكوادور
         143  143 0,17مصر

         50  50 0,06سلفادور
           50  50 0,06غینیا االستوائیة

             
 65    15  50    50 0,06اریتریا
         50  50 0,06استونیا
 87    20  67    67 0,08اثیوبیا
         50  50 0,06فیجي
         419  419 0,50فنلندا

             
       126 4 126 4,924فرنسا

         50  50 0,06الغابون
 418    368  50    50 0,06غامبیا (*)
 235    235    50  50 0,06جورجیا
       501 5 501 6,565ألمانیا

منظمة الطیران المدني الدولي

البرنامج العادي
االشتراكات المستحقة على الدول األعضاء

واالشتراكات المدفوعة مسبقا
في ٢٠١٢/١٢/٣١

(بآالف الدوالرات الكندیة)

الصندوق العام



IV-5الجدول جیم
(تابع)

                                                            الدول األعضاء                                
                   قرارا الجمعیة العمومیة ٣٧-٢٧ و٣٧-٢٧

جداول سنة 
٢٠١٢

اشتراكــات سنة 
٢٠١٢

االشتراكات المستحقة 
عن سنة ٢٠١٢

رصید االشتراكات 
المستحقة عن سنة 

٢٠١٢

رصید االشتراكات 
المستحقة عن السنوات 

السابقة

رصید السلف 
المستحقة لصندوق 
رأس المال العامل

مجموع األرصدة 
المستحقة

االشتراكات المدفوعة 
مسبقا

 52          50  50 0,06غانا
 9    9  411  419 0,50الیونان

 426    375  50    50 0,06غرینادا (*)
 1      1  49  50 0,06غواتیماال

 128    128    50  50 0,06غینیا
             

         50  50 0,06غینیا - بیساو
         50  50 0,06غیانا
 67    17  50    50 0,06ھایتي

 99    49  50    50 0,06ھندوراس
         184  184 0,22ھنغاریا

             
 52        50  50 0,06ایسلندا
 121      121  491  612 0,73الھند

       218  218 0,26أندونیسیا
 280    112  168    168 0,20جمھوریة ایران االسالمیة

 949    898  50    50 0,06العراق (*)
             

         545  545 0,65ایرلندا
 342        327  327 0,39اسرائیل
         952 2 952 3,522ایطالیا
         50  50 0,06جمایكا
       614 7 614 9,087الیابان

             
         50  50 0,06األردن

 1          50  50 0,06كازاخستان
         50  50 0,06كینیا

 234    184  50    50 0,06كیریباتي
 293  101  193    193 0,23الكویت

             
 46    46    50  50 0,06قیرغیزستان

 68    18  50    50 0,06جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة
         50  50 0,06التفیا
         50  50 0,06لبنان

 84    34  50    50 0,06لیسوتو
            

 175    175    50  50 0,06لیبیریا
 123  48  75    75 0,09لیبیا

         50  50 0,06لیتوانیا
       260  260 0,31لوكسمبورغ

         50  50 0,06مدغشقر
             

 470    419  50    50 0,06مالوي
       394  394 0,47مالیزیا
 100    50  50    50 0,06ملدیف
         50  50 0,06مالیزیا
         50  50 0,06مالطة

             
 306    255  50    50 0,06جزر مارشال

         50  50 0,06موریتانیا
       50  50 0,06موریشیوس

         442 1 442 1,721المكسیك
 180    130  50    50 0,06والیات میكرونیزیا الموحدة

             
         50  50 0,06موناكو
 84    34  50    50 0,06منغولیا

         50  50 0,06الجبل األسود
         84  84 0,10المغرب
 46      46  4  50 0,06موزمبیق

            
           50  50 0,06میانمار
 82    32  50    50 0,06نامیبیا
 628    578  50    50 0,06ناورو
 149    98  50    50 0,06نیبال
       551 1 551 1,851ھولندا

            
 262        252  252 0,30نیوزیلندا
         50  50 0,06نیكاراغوا

         50  50 0,06النیجر
         50  50 0,06نیجیریا
         512  512 0,61النرویج

            
       59  59 0,07عمان

 177  51  126    126 0,15باكستان
 365    314  50    50 0,06باالو
           50  50 0,06بنما

 19      19  31  50 0,06بابوا غینیا الجدیدة

في ٢٠١٢/١٢/٣١

منظمة الطیران المدني الدولي

البرنامج العادي
االشتراكات المستحقة على الدول األعضاء

واالشتراكات المدفوعة مسبقا

(بآالف الدوالرات الكندیة)

الصندوق العام



IV-6الجدول جیم
(تابع)

                                                            الدول األعضاء                                
                   قرارا الجمعیة العمومیة ٣٧-٢٧ و٣٧-٢٧

جداول سنة 
٢٠١٢

اشتراكــات سنة 
٢٠١٢

االشتراكات المستحقة 
عن سنة ٢٠١٢

رصید االشتراكات 
المستحقة عن سنة 

٢٠١٢

رصید االشتراكات 
المستحقة عن السنوات 

السابقة

رصید السلف 
المستحقة لصندوق 
رأس المال العامل

مجموع األرصدة 
المستحقة

االشتراكات المدفوعة 
مسبقا

         50  50 0,06باراغواي
         84  84 0,10بیرو

       134  134 0,16الفلبین
         495  495 0,59بولندا

         403  403 0,48البرتغال
            

 471    127  344    344 0,41قطر
       021 2 021 2,412جمھوریة كوریا

 85    85    50  50 0,06جمھوریة مولدوفا
         126  126 0,15رومانیا

         224 1 224 1,461االتحاد الروسي
            

 149    99  50    50 0,06رواندا (*)
         50  50 0,06سانت كیتس ونیفیس

         50  50 0,06سانت لوسیا
 132    82  50    50 0,06سانت فنسنت وغرینادین

         50  50 0,06ساموا
            

         50  50 0,06سان مورینو
 618    568  50    50 0,06ساو تومي وبرنسیبي (*)
         646  646 0,77المملكة العربیة السعودیة

 23          50  50 0,06السنغال
         50  50 0,06صربیا

            
         50  50 0,06سیشیل

 192    192    50  50 0,06سیرالیون
       897  897 1,07سنغافورة
         92  92 0,11سلوفاكیا
         59  59 0,07سلوفینیا

            
 49    47  2  49  50 0,06جزر سلیمان (*)

         50  50 0,06الصومال
       352  352 0,42جنوب أفریقیا

 58  4  4  50    50 0,06جنوب السودان (*)
         071 2 071 2,472اسبانیا

        
       59  59 0,07سریالنكا
 181    131  50    50 0,06السودان
 234    184  50    50 0,06سورینام
 50      50    50 0,06سوازیلند
       621  621 0,74السوید

      
       797  797 0,95سویسرا

 194    144  50    50 0,06الجمھوریة العربیة السوریة
 56    6  50    50 0,06طاجیكستان

       419  419 0,50تایلند
 501  501   جمھوریة یوغسالفیا االتحادیة االشتراكیة السابقة (١)

    
         50  50 0,06جمھوریة مقدونیا الیوغسالفیة السابقة

 234    184  50    50 0,06تیمور - لیشتي
           50  50 0,06توغو
         50  50 0,06تونغا

         50  50 0,06ترینیداد وتوباغو
      

 7      7  43  50 0,06تونس
         528  528 0,63تركیا

 111    60  50    50 0,06تركمانستان
 35      35  15  50 0,06أوغندا

               84  84 0,10أوكرانیا
         897  897 1,07اإلمارات العربیة المتحدة

       763 4 763 5,684المملكة المتحدة
         50  50 0,06جمھوریة تنزانیا المتحدة

         964 20 964 25,0020الوالیات المتحدة األمریكیة
 50      50    50 0,06أوروغواي

      
 2      2  49  50 0,06أوزبكستان

         50  50 0,06فانواتو
 1          184  184 0,22فنزویال
 84      84    84 0,10فیتنام
           50  50 0,06الیمن

      
 16      16  35  50 0,06زامبیا

 117    67  50    50 0,06زیمبابوي

 976 2 001 13 5  276 9 721 3 186 80 907 100,0683المجموع (***)

مالحمة ١: المبلغ المستحق على جمھوریة یوغسالفیا االتحادیة االشتراكیة السابقة مازال قید التأكید.
* الدول التي لم تف في ٢٠١٢/١٢/٣١ بالتزاماتھا المنصوص علیھا في اتفاقاتھا.

** جنوب السودان أصبحت دولة عضو في ٢٠١١/١١/١٠.
*** قد ال تتمخض الكسور عن المجامیع الفعلیة 

في ٢٠١٢/١٢/٣١

(بآالف الدوالرات الكندیة)

الصندوق العام

منظمة الطیران المدني الدولي

البرنامج العادي
االشتراكات المستحقة على الدول األعضاء

واالشتراكات المدفوعة مسبقا
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الجدول دال

صنادیقالصنادیق االئتمانیةبرنامج
مجموعمجموعخدمة مشتریاتواتفاقاتاألمم المتحدة
20122011الطیران المدنيالخدمات االداریةاإلنمائي

األصول

األصول الجاریة
143 658150 333202 45617 188(132 3)النقدیة ومعادالت النقدیة

 312 312 األرصدة المنقولة بین الصنادیق
869 9974 1748 8235 3المستحقات والسلف

351 344 335 9 المتنوعات

363 311155 333212 96617 012193 1مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجاریة
941 023144 081201 88517 57183 المقبوضات المسبقة

032 8548 2529 831 7728 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة
289 3851 2511 1341 استحقاقات الموظفین

108 1 األرصدة المنقولة بین الصنادیق

370 262155 333212 96617 963193 مجموع الخصوم

األصول الصافیة
(7 )49 49 االحتیاطات

(7 )49   49 األصول الصافیة (العجز المتراكم)
363 311155 333212 96617 012193 1مجموع الخصوم وصافي األصول

  

اإلیرادات

770 127104 591105 8243 71296 4االشتراكات في اتفاقات المشاریع
18 251 11 240  اإلیرادات األخرى

788 378104 602105 0633 71297 4مجموع اإلیرادات

النفقات

715 01430 6537 091 85934 2رواتب واستحقاقات الموظفین
806 96861 20352 9633 80248 اإلمدادات والمواد االستھالكیة وغیرھا

407 6031 491 370 1841 النفقات التشغیلیة العامة
865 8212 532 500 2692 السفر

020 5531 2 477 762 التدریب
938 7795 2317 057 4917 الرسوم االداریة العامة

037 6401 2 606 31 النفقات األخرى
 

788 378104 602105 0633 71297 4مجموع النفقات

 صافي الفائض/(العجز) للسنة

التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسبب الجبر.

منظمة الطیران المدني الدولي

واإلیرادات والنفقات والفائض (العجز) لعام ٢٠١٢
(بآالف الدوالرات الكندیة)

واألصول والخصوم وصافي األصول في ٢٠١٢/١٢/٣١
أنشطة مشاریع التعاون الفني حسب مجموعة الصنادیق



الجدول ھاء

الرصیدكسب/خسارةالمحّولالفوائدالرصید
فيغیر محققةردبینالنفقات العامةتكالیفواالیراداتفينوع

٣١-دیسمبر-٢٠١٢في سعر الصرفالمساھماتالصنادیقاالداریةالمشروعاألخرىالمساھمات (١)٠١-ینایر-٢٠١٢الصندوقالصندوق

MSA 2 102  3  619  3 1 484أفغانستان
MSA  199  121  12  67أنغوال

MSA 15 738 32 864  116 22 301 1 341(  83)(  171) 24 821األرجنتین
MSA  10  4  6جزر البھاما

TF  16(  15)(  1)بنغالدیش
TF  46  46بربادوس

MSA 1 032 3 589(  1) 3 468  297(  91)  1  765بولیفیا
TF  12  12بولیفیا

TF  68  1  2  1  68بوتسوانا
MSA 2 740  279  44(  3)(  299) 2 680البرازیل
MSA  1  1كامبودیا

MSA  156  156الكامیرون
MSA  131  80  6  1  204الرأس األخضر

MSA  44  44تشاد
MSA  26  26الصین
TF  37  37الصین

MSA  15  100  1  105  5  1  6كولومبیا
MSA  9  9جزر القمر
MSA 20 355 27 127  35  821  650 46 046كوستاریكا
TF  4  4كوستاریكا

MSA  15  16(  1)قبرص
MSA  35  35جمھوریة التشیك

MSA(  7)(  7)كوت دیفوار
MSA  44  37  4  3جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

MSA  1  93  53  5  36الدنمارك
MSA  291  291جیبوتي

MSA  192  2  10  1(  2)  181الجمھوریة الدومینیكیة
MSA 1 990 8 256  5 3 384  139(  1) 6 727اكوادور

MSA  106  5  1  101مصر
MSA  533  41  2  530  53(  7)غینیا االستوائیة

MSA  738  499  17  222اثیوبیا
MSA  26  26فیجي

MSA(  16)  4(  12)الغابون
MSA  27  27الیونان

MSA  918(  2)  341  22(  1)  1  553غواتیماال
TF  7  7غیانا
MSA(  1)(  1)ھایتي
TF  55  55ھایتي

TF  124  4  5  1  123ما بین األقالیم
MSA  3  2آیسلندا
MSA 1 932  1  356  45  1 1 532الھند

MSA 3 964  336  4 1 199  137  1 2 969أندونیسیا
MSA  43  43العراق
TF  39  38العراق
MSA  24  6  1  17ایطالیا
TF  6  6جامایكا
MSA  63  27  3  33األردن

MSA 1 494  1  3 1 491كازاخستان
MSA(  2)(  2)جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

TF  8  8التفیا
MSA 1 029  2  62  6  962لبنان

TF  129  130لیسوتو
MSA  16  15لیبیریا

MSA  9  9الجماھیریة العربیة اللیبیة
MSA  8  1  7منطقة ماكاو االداریة الخاصة التابعة للصین

MSA  6  6موریشیوس
MSA  14  177  1  78  5  109المكسیك
TF  59 1 856  1 1 454  128  334المكسیك
TF  70  70المغرب

MSA  765  263(  2)  557  56  413موزامبیق
MSA 1 868 2 278(  6) 2 204  220(  61) 1 656نامیبیا
TF(  3)(  3)ناورو
MSA  27  14  1  12نیبال

(١)  على أساس نقدي

أنشطة مشاریع التعاون الفني
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منظمة الطیران المدني الدولي

النفقاتاالیرادات

الصنادیق االئتمانیة واتفاقات الخدمات االداریة
جدول االیرادات والنفقات والسلف

عن الفترة المنتھیة في ٢٠١٢/١٢/٣١
(بآالف الدوالرات الكندیة)



الجدول ھاء
(تابع)

الرصیدكسب/خسارةالمحّولالفوائدالرصید
فيغیر محققةردبینالنفقات العامةتكالیفواالیراداتفينوع

٣١-دیسمبر-٢٠١٢في سعر الصرفالمساھماتالصنادیقاالداریةالمشروعاألخرىالمساھمات (١)٠١-ینایر-٢٠١٢الصندوقالصندوق

MSA  20  20نیكاراغوا
MSA  433  1  1  433نیجیریا
TF  9  9نیجیریا
MSA  15  15عمان
TF  431  159  1  330  31  230عمان

MSA  53  20  2  31باكستان
MSA 2 299  947  2 1 760  126(  50) 1 312بنما
TF 21 617 2 050  23 13 328  320  1 10 044بنما

MSA  32  32  2(  1)باراغواي
MSA 13 482 7 159  19 15 245  284(  100)  52 5 084بیرو

MSA  39  38الفلبین
TF 2 870  2  577  62  2 2 236الفلبین

TF(  1)(  1)البرتغال
MSA  38  2  35قطر

MSA 3 217 39 352(  1) 2 776 1 501(  5)(  14)  9 38 280صندوق إقلیمي ألفریقیا
MSA  549  250  437  35(  14)  313صندوق إقلیمي آلسیا
TF 1 593 1 391  4 1 494  191  16  12 1 331صندوق إقلیمي آلسیا

MSA  35  35صندوق إقلیمي ألوروبا
TF  32  80  76  8  29صندوق إقلیمي ألوروبا

MSA  988  708(  3)  429  43(  1) 1 220صندوق إقلیمي ألوروبا والشرق األوسط
MSA  169  417  341  12  5  240صندوق إقلیمي ألمریكا الالتینیة
TF 2 074 4 737 1 583  256  105(  3)  1 5 080صندوق إقلیمي ألمریكا الالتینیة

MSA  91  23  68  46جمھوریة كوریا
MSA  11(  8)  3رومانبا

MSA  1  1(  1)االتحاد الروسي
MSA  183(  1)  172  17(  7)رواندا

MSA 1 442 8 373  234 8 286  434  2 1 332المملكة العربیة السعودیة
MSA  56  56سیشیل

MSA  232(  108)  47(  12)  66سنغافورة
TF(  4)  247  109  11  123سنغافورة
TF 7 592 7 179  17(  153)( 3 000) 11 635الصومال

MSA  205  205جنوب أفریقیا
MSA  53  45  7اسبانیا

MSA  198  198سري النكا
TF  9(  1)  8سري النكا

MSA 1 634  353  916  92  1  979السودان
MSA  600  600سوازیلند

MSA  157  4  154الجمھوریة العربیة السوریة
MSA  266  60(  1)  60  34  231تایلند
TF  30  64  94تایلند

TF  8  8ترینیداد وتوباغو
MSA  95  101  10(  17)ادارة األمم المتحدة لحفظ السالم

MSA  48  80  4  16  109أوغندا
MSA(  5)(  5)جمھوریة تنزانیا المتحدة

MSA 9 819  812  14 2 184  194(  60)(  34) 8 173أوروغواي
MSA(  212)  201  1(  12)فنزویال

TF  14  14فیتنام
MSA  8  8الیمن

LS  280  767(  2)  732  57  234  1  492

181 185 (440  )(079 3 )(209  )036 7 378 89 761  883 154 680 129 المجموع
885 183 (441  )(057 3 )(208  )057 7 647 89 759  804 153 732 129 ما یعادلھ بالدوالر الكندي

(١)  على أساس نقدي
التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسبب الجبر.

(بآالف الدوالرات الكندیة)

أنشطة مشاریع التعاون الفني
الصنادیق االئتمانیة واتفاقات الخدمات االداریة
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النفقاتاالیرادات

منظمة الطیران المدني الدولي

جدول االیرادات والنفقات والسلف
عن الفترة المنتھیة في ٢٠١٢/١٢/٣١



الجدول واو

الرصیدكسب/خسارةالمحّولالفوائدالرصید
فيغیر محققةردبینالنفقات العامةتكالیفواالیراداتفي

٣١ دیسمبر ٢٠١٢في سعر الصرفالمساھماتالصنادیقاالداریةالمشروعاألخرىالمساھمات (١)١ ینایر ٢٠١٢الصندوق

388  16  531  4  930  أفغانستان
(16  )(16  )أنغوال

987 7 (3  )135  101  7  295 8 (76  )جزر البھاما
205  2  22  1  228  بنغالدیش

4  5  بولیفیا
38  38  كندا

31  30  الرأس األخضر
105 2 (178 2 )11  612  3  100 2 803 2 كوستا ریكا

17  17  كوبا
(6  )6  جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

(2  )(2  )مصر
204  059 1 1  262 1 اثیوبیا
1  1  فیجي
43  43  غینیا
17  (3  )9  23  الھند
824 2 63  448  5  330 3 لبنان

40  1  40  لیسوتو
61  1  62  الجماھیریة العربیة اللیبیة

(4  )(4  )لیتوانیا
(12  )(12  )منطقة ماكاو االداریة الخاصة التابعة للصین

6  1  13  20  موزامبیق
522  1  521  میانمار
74  74  نیجیریا
165  555  1  720  عمان

(56  )(56  )باكستان
732  1  9  1  741  الفلبین

53  52  االتحاد الروسي
(69  )(69  )سیشیل

98  98  السودان
6  6  سورینام

728  5  723  الجمھوریة العربیة السوریة
168  4  165  ترینیداد وتوباغو

830  1  187  642  أوروغواي
17  17  الیمن

202 17 (178 2 )(9  )230  361 3 36  581 10 363 12 المجموع
081 17 (163 2 )(9  )231  371 3 36  507 10 312 12 ما یعادلھ بالدوالر الكندي

(١)  على أساس نقدي
التفاصیل قد ال تضیف الى المجامیع بسبب الجبر.

"- - - - - - - - - - - 
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النفقاتاالیرادات

منظمة الطیران المدني الدولي

صندوق خدمة مشتریات الطیران المدني
جدول اإلیرادات والنفقات والسلف

عن الفترة المنتھیة في ٢٠١٢/١٢/٣١
(بآالف الدوالرات الكندیة)

أنشطة مشاریع التعاون الفني



میة عن مراجعة البیانات المالیة تقریر مراجع الحسابات الخارجي المقدم إلى الجمعیة العمو : الخامسالجزء 
  ٣١/١٢/٢٠١٢لمنظمة الطیران المدني الدولي للفترة المالیة المنتهیة في 

 
  



  

 

  
   



 

 

 
المراجع الخارجي لحسابات منظمة الطیران 

 المدني الدولي

 
 

  الخارجي التقریر السنوي لمراجع الحسابات
  ٢٠١٢السنة المالیة 

  )ترجمة على سبیل المجاملة(
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  جدول المحتویات

 5   ..............................................................................................................  مقدمةال  -١

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

 5    .........................................................  تعدیل عملیة إصدار نتائج المراجع الخارجي للحسابات  ٢-١

  8   .........................................................  المیزانیة والوضع المالي لالیكاو —المصادقة على الحسابات   -٢

  8    .................................................  ٢٠١٢رأي مراجع الحسابات الخارجي في البیانات المالیة لعام   ١-٢

  9    .......................  ٢٠١٢ملیون دوالر كندي في  ١٤.٨والسلبیة لالیكاو زاد بمقدار صافي األصول الصافیة   ٢-٢

  10    ................  ٢٠١٢ملیون دوالر كندي في عام  ١.٧الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات تعرض لخسارة قدرها   ٣-٢

  ملیون دوالر كندي عن متأخرات من جمهوریة الكونغو في المیزانیة العادیة ٠.٥سجلت مدفوعات بمقدار   ٤-٢

  10    .................................................................  حساب حوافز تسویة المتأخرات ولیس في  

  11    .......................................  ٢٠١٢صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة صار مربحا في عام   ٥-٢
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یقــدم هــذا التقریــر الســنوي كشــفا یتنــاول مختلــف عملیــات التــدقیق التــي تــم االضــطالع بهــا مــن قبــل مراجــع الحســابات   -١
  .٢٠١٢في أثناء السنة المالیة  )االیكاو( منظمة الطیران المدني الدولي الخارجي ألنشطة وحسابات وٕادارة

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

عملیات تدقیق فـي الموقـع  بتسع، قام مراجع الحسابات الخارجي ٢٠١١وقت تقدیم تقریره السنوي األخیر عن عام  ذمن - ٢
بین كتــایجــري حالیــا إعــداد إداریــة إلــى األمــین العــام، و  كتــبلــذلك أرســل ثــالث  ةفــي المقــر والمكاتــب اإلقلیمیــة، ونتیجــ

  هذا التقریر السنوي للمجلس.آخرین، وقد كتب 
الجـــدول التــالي هــذه العملیـــات  بــین. ویالتســع األخیــرةویتضــمن هــذا التقریــر المعلومـــات الالزمــة عــن عملیــات التـــدقیق  - ٣

  اإلداریة الموجهة إلى األمین العام:إلى الكتب  ،في الحاالت الالزمةویشیر، 

  ٢٠١٢للسنة المالیة مراجع الحسابات الخارجي : األعمال التي قام بها ١الجدول رقم 

 الموضوع
عملیات تواریخ 

  التدقیق
  اإلداریة الخطابات

 الموجھة إلى األمین العام
 نھائي مشروع

  قید اإلعداد  ٢/٧/٢٠١٢ ١٥/٦/٢٠١٢- ٤  ١آسیا والمحیط الهادئالمكاتب اإلقلیمیة إلقلیم 
 قید اإلعداد ٢/٧/٢٠١٢ ١٥/٦/٢٠١٢- ٤  والمحیط الهادئالتعاون الفني : المشاریع في إقلیم آسیا 

 ٢إدارة الشوؤن اإلداریة والخدمات

٢٦/١٠/٢٠١٢- ١٥ 

 قید اإلعداد ٥/٢/٢٠١٣
      ٣(مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة)التدقیق الداخلي 

 - - النشر

  ٢٦/١٠/٢٠١٢- ١٥ ٢٠١٢مراجعة البیانات المالیة لسنة 
 قید اإلعداد اإلعدادقید  ٣٠/٣/٢٠١٣- ١٨و

 ٢٠١٢تنفیذ المیزانیة في سنة 

 ٢٠١٢إدارة شؤون الموارد البشریة في سنة  قید اإلعداد قید اإلعداد ٣٠/٣/٢٠١٣- ١٨

 ٢٠١٢إدارة شؤون تكنولوجیا المعلومات في سنة 

  
  تعدیل عملیة إصدار نتائج المراجع الخارجي وتوصیاته ٢-١

  عملیة اإلصدار السابقة ١- ٢-١
، طبقــت عملیــة إصــدار ٢٠٠٩-٢٠٠٨لتــین مــن والیــة المراجــع الخــارجي للحســابات الســابقة، فــي و الســنتین األخــالل  - ٤

لنتــــائج ، وذلــــك ٤)INTOSAIتقلیدیــــة، تتمشــــى بشــــكل صــــارم مــــع قواعــــد المنظمــــة الدولیــــة لمؤسســــات التــــدقیق العلیــــا (
الیكــاو بخصــوص إصــدار التقریــر، وتوصــیات التــدقیق. وبعــد كــل تــدقیق، یرســل مشــروع تقریــر رســمي إلــى أمــین عــام ا

 صدر أیضا تقریر نهائي، یتضمن تعلیقات األمین العام ومشروع خطط العمل ویرسل إلى المجلس.یو 
                                                           

١  APAC 
٢  ADB 
٣  EAO 
ة، ضـمن أمـور المنظمة الدولیة لمؤسسات التدقیق العلیا هي منظمة دولیة تقوم بتعریف القواعد القیاسیة والممارسـات للتـدقیق الخـارجي للمنظمـات الدولیـ  ٤

  أخرى.
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قییم المعنـــي بـــالت، نظـــرا لتجدیـــد والیـــة المراجـــع الخـــارجي للحســـابات، اقتـــرح الفریـــق االستشـــاري ٢٠١٠وفـــي نهایـــة عـــام  - ٥
  رحت قاعدتین جدیدتین وتم قبولهما:تنفیذ عملیة إصدار جدیدة. واقت ٥والتدقیق

قبل إرسال مشروع التقریر الرسمي، ینبغي إرسال مذكرة إفادة غیر رسمیة إلى الخدمات التـي جـرى التـدقیق علیهـا،  −
وٕارسال نسخة منها إلى األمانة العامة، لضمان أن عملیة اإلصدار الرسمي ستكون قائمة، حتى أثناء مرحلة إعداد 

 ت روجعت من قبل وعلقت علیها الخدمات التي خضعت للتدقیق؛المسودة، على معلوما
نتــائج التــدقیق الموجهــة إلــى المجلــس ســتعالج فقــط الموضــوعات التــي تخضــع لمســؤولیة المجلــس المباشــرة، بینمــا  −

مسائل "اإلدارة البسیطة"، التي یالحظهـا المراجـع الخـارجي للحسـابات، ینبغـي أن تعـالج بشـكل منفصـل، مـن خـالل 
 كتـاباریة" نرسل حصریا إلى األمین العام (مع اتباع نفس العملیة: أي مذكرة إفـادة غیـر رسـمیة، ومسـودة إد كتب"
 اب نهائي).كتو 

ویجــب التركیـــز علــى أن هـــذا اإلجــراء المكـــون مــن "ثـــالث خطـــوات" (مــذكرة إفـــادة غیــر رســـمیة، یتبعهــا مشـــروع تقریـــر  - ٦
(التـي  INTOSAIعملیة اإلصدار الدولیة المعتـادة كمـا وضـعته رسمي، یتبعها تقریر نهائي) غیر شائع تماما، ویتعدى 

  وهو ما تتبعه جمیع المنظمات الدولیة األخرى.اب نهائي) كتمسودة وتنتهي ببتوصي فحسب اتباع عملیة تبدأ 

  ٣١/١٠/٢٠١٢قرار المجلس في  ٢- ٢-١
االستشاریة للتقییم والتدقیق عن العام ، قدم للمجلس تقریر اللجنة ١٩٧، في االجتماع األول للدورة ٣١/١٠/٢٠١٢في  - ٧

 ، واعتبر هذا التقریر أن:٢٠١٢

 نتائج وتوصیات المراجع الخارجي للحسابات لم تكن دوما واضحة لخدمات االیكاو واألمین العام؛ −

  خطط عمل األمین العام لم تقدم دوما أجوبة مالئمة لتوصیات المراجع الخارجي للحسابات. −
قــد طلــب مــن مــین العــام كتابــا إلــى المراجــع الخــارجي للحســابات، إلبالغــه بــأن المجلــس " ، أرســل األ٦/١٢/٢٠١٢فـي  - ٨

) یعمل مع األمانة العامة لضمان أن جمیـع المسـائل والتوصـیات واألعمـال المثـارة ١المراجع الخارجي للحسابات أن: (
قـد حـددت خطـوات عمـل محـددة في التقریر الشفوي كانت مفهومة بشكل واضح وأنه في حالـة الموافقـة علـى توصـیة، ف

  ".) تجدید أولویة هذه التوصیات في المستقبل٢لمعالجة نتائج التدقیق، ونفذت في أقرب وقت ممكن، (

  عملیة اإلصدار الجدیدة ٣- ٢-١
بـین المراجـع الخـارجي للحسـابات واألمانـة العامـة. وتـم  ٢٠١٢ردا على قرار المجلس، جرت مناقشة فـي شـهر أكتـوبر  - ٩

 دخل القاعدتین الجدیدتین:التوصل إلى اتفاق ی

إدخال قاعـدة رابعـة فـي عملیـة اإلصـدار: بعـد اسـتالم ردود الخـدمات التـي خضـعت للتـدقیق وتعلیقاتهـا علـى مـذكرة  −
اإلفادة غیر الرسمیة. ینبغي إجراء مناقشة غیر رسمیة بین المراجـع الخـارجي للحسـابات واألمانـة العامـة، ومراجعـة 

نتائج غیر الرسمیة التي أصدرها المراجعون الخارجیون ما إذا كانت الردود ال تذكر أي مشكلة أو سوء فهم حول ال
المـراجعین الخـارجیین قـد فهمـت تمامـا. للحسابات وتوصیاتهم حسـبما قـدمت فـي مـذكرات اإلفـادة، فـإن جمیـع نتـائج 

: ثـم یرســل مشــروع تقریــر إلــى األمانـة العامــة، وتقبــل األمانــة العامــة أو تــرفض وتظـل الخطــوات التالیــة بــدون تغییــر
یات وترســل مشــروع خطــة عمــل إلــى المجلــس، مــع األخــذ فــي الحســبان ردود األمانــة العامــة ومشــروع خطــة التوصــ

ویتخــذ المجلــس قــرارا عــن مشــروع خطــة عملهــا، ویصــدر المراجــع الخــارجي للحســابات تقریــرا نهائیــا إلــى المجلــس، 
 العمل التي قدمتها األمانة العامة؛

 

                                                           
٥  AGEA 
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 ٢(عاجـــل و/أو عـــالي الخطــــر)  ١، وفقــــا لمقیـــاس كمـــا یلـــي: یصـــنف المراجـــع الخـــارجي للحســـابات كـــل توصـــیة −
  (غیر عاجل و/أو خطر معتدل). ٣(متوسط) و

  الحالي إلى عملیة اإلصدار الجدیدة هذه.التقریر  ویستند -١٠
  موجز المالحظات الرئیسیة ٣-١

 .٣رتبتها  ٧، و٢رتبتها  ١١، و١رتبتها  ١١مالحظة، منها  ٢٩یحتوي التقریر الحالي على  -١١

 التوصیات اإلحدى عشرو األكثر أهمیة ما یلي:وتعالج  -١٢

 ٢(المالحظتـان  ٧وصندوق تكالیف الخدمات اإلداریـة والتشـغیلیة ٦الثورة المالیة للصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات −
 )؛٣و

 )؛٤الواجبة التحصیل من الدول األعضاء (المالحظة االشتراكات  −

 )؛٥االیكاو (المالحظة المتابعة غیر الكافیة وتحصیل تطور فاتورة أجور  −

 )؛٦الحاجة إلى إعادة النظر في سیاسة واستخدام المستشارین في االیكاو (المالحظة  −

 )؛٧غیاب متابعة نفقات تكنولوجیا المعلومات في االیكاو بشكل شامل ومنظم (المالحظة  −

وبعـد ذلـك التغطیـة غیـر ) ١٠الوقت الذي یمضیه مكتـب التقیـیم والتـدقیق علـى األنشـطة غیـر الرئیسـیة (المالحظـة  −
الكافیـــــة للمكاتـــــب اإلقلیمیـــــة، والتعـــــاون الفنـــــي، ونشـــــاط تكنولوجیـــــا المعلومـــــات مـــــن جانـــــب المـــــراجعین الـــــداخلیین 

 )؛١١ (المالحظة

عــدم وجــود األدوات للرصــد المــالي الشــامل وٕادارة أنشــطة إدارة الشــؤون اإلداریــة والخــدمات مــن جانــب مــدیرة اإلدارة  −
 )؛١٢(المالحظة 

ة إلــى سیاســة مالئمــة ونظــام مالئــم لضــمان إنتاجیــة المتــرجمین التحریــریین ومراقبــة جــودة الترجمــة التحریریــة الحاجــ −
 )؛١٤(المالحظة 

ارتفاع مستوى التعاقد من الخارج للقیام باألنشطة األساسـیة لقسـم تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت، بالمقارنـة إلـى  −
  ).١٥منظمات أخرى (المالحظة 

توصــیة مقبولــة  ٢٦، كانــت ٢٠١٢ق بتوصــیات المراجــع الخــارجي للحســابات الســابقة، الصــادرة فــي یونیــو وفیمــا یتعلــ -١٣
توصیة، یرجع  ١٢، فقد أتمت االیكاو ٢٠١٢. وخالل عام ٢٠٠٩زالت قائمة، منها خمس توصیات تعود إلى عام  ما

ات المعلقـة الناشـئة مـن التقـاریر بـین ، فـإن العـدد الكلـي للتوصـی١/٣/٢٠١٣. واعتبارا مـن ٢٠٠٩اثنتان منها إلى عام 
 توصیة. ١٤كان  ٢٠١١و  ٢٠٠٩

  

                                                           
٦  ARGF 
٧  AOSC 
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  المیزانیة والوضع المالي لالیكاو –المصادقة على الحسابات   -٢
  ٢٠١٢رأي مراجع الحسابات الخارجي في البیانات المالیة لعام  ١-٢

  ٨رأي مدقق الحسابات
ـــــات المالیـــــة لمنظمـــــة الطیـــــران المـــــدني الـــــدولي ـــــي عشـــــر شـــــهرا المنتهیـــــة فـــــي  لقـــــد استعرضـــــنا البیان (االیكـــــاو) عـــــن فتـــــرة االثن

، وبیـــان األداء المـــالي، وبیـــان الســـیولة ٣١/١٢/٢٠١٢. وتشـــمل البیانـــات المالیـــة بیـــان الوضـــع المـــالي بتـــاریخ ٣١/١٢/٢٠١٢
 ٣١/١٢/٢٠١٢المنتهیــة فــي النقدیــة، وبیــان التغییــرات فــي األصــول الصــافیة، وبیــان مقارنــة بــین المیزانیــة والمبــالغ الفعلیــة للفتــرة 

  ومالحظات تشمل ملخص السیاسات الحسابیة ومعلومات أخرى.

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

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

  الظروف.

وتقضــي مســؤولیتنا بإبــداء رأینــا فــي هــذه البیانــات المالیــة باالســتناد إلــى عملیــة التــدقیق. وقــد أنجزنــا تــدقیقنا وفقــا للمعــاییر الدولیــة 
ا مــن أجــل . وتتطلــب هــذه المعــاییر منــا االمتثــال للقواعــد األخالقیــة وتخطــیط عملیــات التــدقیق وتنفیــذه(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. 
اجــع الحســابات الخــارجي، الــى جانــب تقیــیم مخــاطر احتــواء ویســتند تصــمیم إجــراءات مراجعــة الحســابات إلــى الــرأي المهنــي لمر 

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

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

  یة ومناسبة لتشكل أساسا معقوال نبني علیه رأینا.وباعتقادنا أن أدلة عملیة المراجعة الحسابیة التي تم جمعها كاف

فضـال  ٣١/١٢/٢٠١٢وباالستناد إلى مراجعتنـا الحسـابیة، تعطـي البیانـات المالیـة صـورة عادلـة عـن الوضـع المـالي لالیكـاو فـي 
وفقا  ٣١/١٢/٢٠١٢هیة في عن األداء المالي، والسیولة النقدیة ومقارنة المیزانیة مع المبالغ الفعلیة لفترة االثني عشر شهرا المنت

  للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام.

  (توقیع)
  دیدییه میغو

                                                           
  .األصل موقع من جانب مراجع الحسابات الخارجيالملحق األول:   ٨
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  ٢٠١٢في  يملیون دوالر كند ١٤.٨صافي األصول الصافیة والسلبیة لالیكاو زاد بمقدار  ٢-٢
ملیـــون دوالر كنـــدي فـــي  ٣٠.٠(مقابـــل  ٣١/١٢/٢٠١٢فـــي  ٩ملیـــون دوالر كنـــدي ٤٤.٨بلـــغ صـــافي أصـــول االیكـــاو  -١٤

. ویرجــــع الســــبب فــــي انخفــــاض صــــافي األصــــول ٣١/١٢/٢٠١٠ملیــــون دوالر كنــــدي فــــي  ٢٩.٧و  ٣١/١٢/٢٠١١
ملیـون دوالر  ١٢.١، یرجع أساسا إلى انخفاض بمقدار ٢٠١٢و  ٢٠١١ملیون دوالر كندي بین عامي  ١٤.٨بمقدار 

إلـى الـوطن واإلجـازة السـنویة). كندي فـي خصـوم منـافع العـاملین (التـأمین الصـحي بعـد انتهـاء الخدمـة، ومنحـة العـودة 
فـــي الصـــندوق الفرعـــي لتحقیـــق  ٢٠١٢ملیـــون دوالر كنـــدي فـــي  ١.٧وثمـــة ســـبب آخـــر لهـــذا االنخفـــاض وهـــو خســـارة 

 اإلیرادات.

  ملیون دوالر كندي في خصوم منافع العاملین: ١٢.١وفیما یلي شرح الزیادة بمقدار  -١٥

  ملیون دوالر كندي 
 7.1 ٢٠١٢الزیادة في الخصوم في 

 2.5 الخسارة في سعر الصرف األكتواري

 4.0 الخسارة في التكالیف الطبیة وتكالیف عالج األسنان

 1.6 الخسارة األكتواریة في سعر الخصم

 15.2 المجموع الفرعي
الممّول من المیزانیة العادیة على أساس دفع  ٢٠١٢االستخدام في 

 االستحقاقات أوال بأول
-3.1 

 12.1 منافع الموظفینالزیادة في مسؤولیة 
  

ولما كان إلتزام المنافع المعّرفة للعاملین یحتسب باستخدام طریقة أكتواریة، فإن مبلغ المسؤولیة قد یتغیر كثیرا من سـنة  -١٦
إلـى أخــرى بسـبب تغییــرات فـي االقتراضــات األكتواریـة وقــد ینـتج عــن هـذه التغییــرات زیـادة فــي صـافي األصــةل الســلبیة 

  لالیكاو.

  
سیتعین على االیكاو أن تواجه مدفوعات مهمة في المستقبل للوفاء بالتزامها تجاه العاملین  :١االستنتاج رقم   

السابقین، وهذه المدفوعات التي تمول حالیا على أساس "الدفع المرتبط بالدخل"، توشك على االرتفاع بسبب االتجاهات في 
  وسط سن موظفي االیكاو.التكالیف الطبیة وتكالیف عالج ألسنان، وبسبب مت

في مثل هذا السیاق، فمن المعقول توقع تمویل المدفوعات المستقبلیة بإنشاء أداة تمویل محدد  :١التوصیة رقم   
(ویمكن التعاقد بشأنها مع الخارج وٕادارتها داخل منظمة األمم المتحدة) وهذه یمكن أن تستخدم إضافة إلى اشتراكات الدول 

  األعضاء للوفاء بهذا االلتزام.
  ذه المسألة یجب أن تتابع على مستوى األمم المتحدة.یشیر األمین العام إلى أن ه  
    ٣األولویة   

                                                           
٩  MCAD 
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  ٢٠١٢ملیون دوالر كندي في عام  ١.٧الفرعي لتحقیق اإلیرادات تعرض لخسارة قدرها الصندوق  ٣-٢
ملیــون دوالر كنــدي (مقابــل  ١.٧لخســارة صــافیة قــدرها  ٢٠١٢تعــرض الصــندوق الفرعــي لتحقیــق اإلیــرادات فــي عــام  - ١٧

هــذه الخســارة فــي جانــب منهــا عــن انخفاضــات بمقــدار  ت). ونتجــ٢٠١١ملیــون دوالر كنــدي فــي  ٠.٤فــائض مقــداره 
ملیون دوالر كندي في اإلیرادات المرتبطة بانخفاض سوق المطبوعات. ومن جانب آخر، واجه الصندوق الفرعي   ٠.٦

ملیـون دوالر كنـدي  ٠.٤ة قـدرها ملیـون دوالر كنـدي فـي النفقـات، بمـا فـي ذلـك زیـاد ١,٥لتحقیق اإلیرادات زیادة قـدرها 
) وزیــادة بمقــدار Trainer Plusفـي تكــالیف المــوظفین، وذلــك بسـبب إعــداد أســلوب االتجــار االلكترونـي وبرنــامج ترینیــر (

  الرتفاع االشتراكات في المیزانیة العادیة.ملیون دوالر كندي في مصاریف التشغیل العامة نتیجة  ١.١
ملیــون دوالر كنــدي مــن  ١٤.١تحــویال بمقــدار  ٢٠١٣-٢٠١١لمعتمــدة للفتــرة الثالثیــة یتضــمن تمویــل میزانیــة االیكــاو ا -١٨

ملیــون دوالر كنــدي فــي  ٤.٦٨، و ٢٠١١ملیــون دوالر كنــدي فــي  ٤.٣٧فــائض الصــندوق الفرعــي لتحقیــق اإلیــرادات (
لصــندوق ). وســجل هــذا التحویــل فــي الــدفاتر وبــذلك فــإن حقیقــة أن ا٢٠١٣ملیــون دوالر كنــدي فــي  ٥.٠٨و  ٢٠١٢

تشـیر إلـى أن الفـائض المحقـق مـن أنشـطة الصـندوق الفرعـي  ٢٠١٢الفرعي لتحقیق اإلیرادات قد شهد خسارة في عام 
ملیــون دوالر كنــدي فــي  ١.٧لــم یكــن كافیــا لتغطیــة هــذا التحویــل إلــى المیزانیــة العادیــة، ممــا أدى إلــى انخفــاض بمقــدار 

  .٢٠١٢احتیاطیات الصندوق الفرعي في 
  

ملیون دوالر كندي في  ٥.٧جمالي احتیاطیات الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات إبلغ  :٢رقم  االستنتاج  
)، وقد تنخفض هذه االحتیاطیات مرة أخرى في عام ٣١/١٢/٢٠١١ملیون دوالر كندي في  ٧.٧مقابل ( ٣١/١٢/٢٠١٢

  تحویل إلى المیزانیة العادیة.إذا واصل الصندوق الفرعي تولید فائض غیر كاف من عملیاته لتغطیة تكلفة ال ٢٠١٣
إن االتجاه نحو االنخفاض في احتیاطیات الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات فضال عن خطة  :٢التوصیة رقم   

أعمال هذا النشاط یجب أن تؤخذ في االعتبار عند اشتقاق تقدیرات التحویالت من أرقام الفائض في الصندوق الفرعي التي 
  .٢٠١٦-٢٠١٤ثالثیة للفترة ستدخل في المیزانیة ال

  .٢٠١٣یوافق األمین العام على هذه التوصیة وسوف ینفذها قبل یونیو   
    ١األولویة   

فــي الدیمقراطیــة ملیــون دوالر كنــدي عــن متــأخرات مــن جمهوریــة الكونغــو  ٠.٥ســجلت مــدفوعات بمقــدار  ٤-٢
  المیزانیة العادیة ولیس في حساب حوافز تسویة المتأخرات

ملیــون دوالر كنــدي مــن المتــأخرات علــى االشــتراكات المقــررة مــن جمهوریــة  ٠.٥اســترداد مــا قیمتــه  نجحــت االیكــاو فــي -١٩
. وسـجل هــذا المبلـغ فــي صـندوق المیزانیــة العادیـة بــدال مـن تســجیله فـي حســابات ٢٠١٢الكونغـو الدیمقراطیــة فـي عــام 

  حوافز التسویة والمتأخرات.
المتــأخرات هــذه ســوف تســجل فــي حســابات حــوافز التســویة والمتــأخرات  وقــد فهمنــا أن إدارة االیكــاو تعتبــر أن مــدفوعات -٢٠

  فقط عندما ال تتعرض المیزانیة العادیة لعجز نقدي.
  وفهمنا أیضا أن وثیقة عمل قد أعدتها االیكاو إلبالغ المجلس بهذه المعاملة. -٢١
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  ٢٠١٢صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة صار مربحا في عام  ٥-٢
ملیون دوالر  ١.٢لیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة، بعد تاریخ طویل من الخسائر، حقق فائضا قدره حقق صندوق تكا -٢٢

). وال یــرتبط هــذا األداء مباشــرة ٢٠١١ألــف دوالر كنــدي فــي عــام  ٩٥١(مقابــل خســارة قــدرها  ٢٠١٢كنــدي فــي عــام 
  المخصصات داخل االیكاو.بأنشطة التعاون الفني. فقد جاء أساسا بسبب التغییرات في التقدیرات وفي 

ملیــون دوالر كنــدي فــي النتیجــة  ٢.٢وقــد كــان لهــذا التغییــرات فــي التقــدیرات وفــي المخصصــات تــأثیرا إیجابیــا مقــداره  -٢٣
  ، ویمكن تحلیلها كما یلي:٢٠١٢الصافیة لعام 

  ملیون دوالر كندي 
  زیادة في الفوائد على االستثمارات

ألف دوالر كندي  ١٠٠من الفوائد على الودائع تزید على  %٥٠(
: وأعیدت إلى الدول المتعاقدة قبل ٢٠١١احتفظت بها االیكاو منذ 

 ذلك)

0.2 

  زیادة في سفر المهام
 )%١٠(بمقدار 

0.2 

 0.1 زیادة أخرى في اإلیرادات

 0.5 الزیادة في اإلیراداتإجمالي 

  العادیةتكالیف محّولة إلى المیزانیة 
(بما في ذلك المسؤولین اإلقلیمیین الخمسة الذین نقلوا من میزانیة 
التعاون الفني إلى المیزانیة العادیة: وقدم األمین العام هذه المعلومات 

 )١٩٤إلى المجلس في خطابه أمام الدورة 

0.8 

 0.5 انخفاض في التكلفة المباشرة للعاملین في المشروعات

 0.4 الدعم المقدمة من المیزانیة العادیةانخفاض في تكالیف 

 1.7 إجمالي االنخفاض في المصاریف

 2.2 إجمالي الزیادة في النتیجة الصافیة
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قد تؤدي  ٢٠١٢التغییرات في التقدیرات وفي المخصصات بین الصنادیق المسجلة في عام  :٣االستنتاج رقم   
  بالمیزانیة العادیة إلى تمویل أنشطة التعاون الفني جزئیا.

ینبغي أن یطلب المجلس من األمین العام تزوید المجلس بملخص یعطي تفاصیل جمیع التغییرات  :٣التوصیة رقم   
التي تؤثر في صافي نتیجة میزانیة التعاون الفني على أساس سنوي. وینبغي لهذا الملخص أن في التقدیرات والمخصصات 

  یظهر بوضوح كیفیة إسهام المیزانیة العادیة في تمویل أنشطة التعاون الفني.
ل جزئیا ال یوافق األمین العام على االستنتاج وال على التوصیات: وهو ینفي بقوى حقیقة أن المیزانیة العادیة فد تمو   

أنشطة التعاون الفني ویعتبر أن میزانیة التعاون الفني وتنبؤ منتصف العام تعد مستوى كاف من المعلومات إلى المجلس. ویرى 
المراجع الخارجي للحسابات أن تحویل خمسة مسؤولین إقلیمیین من تكالیف میزانیة التعاون الفني إلى تكالیف المیزانیة العادیة 

ویل جزئي ألنشطة التعاون الفني من المیزانیة العادیة. وباإلضافة إلى ذلك، یرى المراجع الخارجي للحسابات قد یتم تحلیله كتم
أن المعلومات المقدمة إلى المجلس غیر كافیة في هذه المرحلة. ونتیجة لذلك، یوصي المراجع الخارجي للحسابات أن یعد 

، وٕارسال ٢٠١٢ة إلى الربحیة في صندوق میزانیة التعاون الفني في عام األمین العام تحلیال تفصیلیا یشرح فیه أسباب العود
  هذا التحلیل إلى المجلس.

    ١األولویة   

  االشتراكات الواجبة السداد على الدول األعضاء ٦-٢
. ویتضـــمن إجمـــالي ٣١/١٢/٢٠١٢الحظنـــا تـــأخرا كبیـــرا فـــي االشـــتراكات الواجبـــة الســـداد علـــى الـــدول األعضـــاء فـــي  -٢٤

ملیــون دوالر كنــدي لــدى  ٣.٥دوالر كنــدي مبلغــا واجــب الســداد بمقــدار  نملیــو  ١٣الواجبــة الســداد البــالغ االشــتراكات 
مـــن الـــدول األعضـــاء فـــي المجموعـــة ألـــف، والتـــي توصـــلت إلـــى اتفـــاق مـــع االیكـــاو لتســـویة متأخراتهـــا، وبمقـــدار  ١٤
خرات واجبـة السـداد ألكثـر مـن ثـالث دول أعضاء في المجموعة باء، التـي علیهـا متـأ ١٠ملیون دوالر كندي مع  ٤.٢

سنوات. والدول األعضاء السـت فـي المجموعـة ألـف والـدول األعضـاء العشـر فـي المجموعـة بـاء التـي فقـدت حقهـا فـي 
ملیـون دوالر كنـدي واجبـة السـداد فـي  ٦.٨قـدره التصویت بسبب تراكم دیونها تمثل مبالغ واجبة السداد بمقدار إجمـالي 

یـــون دوالر كنـــدي بنـــاء علـــى ذلـــك بعـــد تحـــدیث قائمـــة مـــن أربـــع دول أعضـــاء جدیـــدة فـــي مل ٧.٥، و ٣١/١٢/٢٠١٢
  .١/٤/٢٠١٣المجموعة باء بتاریخ 

ملیون دوالر كندي لجمهوریة یوغوسالفیا االشتراكیة االتحادیـة  ٠.٥السنوات األخیرة، سجلت االیكاو بدال قیمته وخالل  -٢٥
ضـــافة إلـــى ذلـــك، قـــدمت األمـــوال الواجبـــة الســـداد علـــى الـــدول عنـــدما توقـــف وجـــود هـــذه الدولـــة العضـــو. وباإلالســـابقة 

ونتیجة لـذلك،  .ملیون دوالر كندي ١.٧األعضاء من المجموعتین ألف وباء كأصول غیر جاریة وتخضع لخصم یبلغ 
  ملیون دوالر كندي. ١٠.٨في األصول یبلغ فإن صافي األموال الواجبة السداد 

یوجـد سـند لتبریـر بـدل إضـافي مقابـل الـدیون السـیئة والمشـكوك فیهـا، ألنـه ال توجـد ویرى فرع المالیة في االیكاو أنه ال  -٢٦
حاالت أشارت دولة عضو فیها أنها لن تدفع مبلغ ما. ویقدر فرع المالیة باالیكاو أیضا أن اتفاقات سیتم التوصل إلیها 

زیـد علـى خمـس سـنوات، أو لـم سـنة لـدول أعضـاء علیهـا دیـون مسـتحقة الـدفع لمـدة ت ٢٠لتسویة المتأخرات على مدى 
تكــن قــادرة علــى االمتثــال التفــاق المتــأخرات الخــاص بهــا. ونفهــم أیضــا أن االیكــاو تتوقــع تســلم األمــوال الواجبــة الســداد 

بالنظر إلى أن بعض الدول األعضاء تود االحتفاظ بحقوقها في  ٢٠١٣قبل انعقاد الجمعیة العمومیة في عام المتأخرة 
 التصویت.
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 ٠.٥أن االیكاو حصلت على مدفوعات قدرها  ٢٠١٢في عام الحظ المراجع الخارجي للحسابات  :٤االستنتاج رقم   

تزال غیر  غیر أن عملیة التحصیل ما .دوالر كندي من األموال واجبة السداد المتأخرة لدى جمهوریة الكونغو الدیمقراطیةملیون 
  .٢٠١١رة قد زاد منذ عام ضیة، وأن مبلغ األموال واجبة السداد المتأخر م

هذا الوضع قد یتطلب أن تعدل االیكاو موقفها بخصوص الدیون السیئة والمشكوك في تحصیلها،  :٤التوصیة رقم   
. وكمثال على ذلك، فإن الدول األعضاء التي فقدت ٢٠١٣خاصة إذا لم یحدث تحسن هام في عملیة تحصیل الدین في عام 

) یمكن أن ٣١/١٢/٢٠١٢ملیون دوالر كندي من األموال واجبة السداد في  ٥.٤تمثل  حقوق التصویت الخاصة بها (التي
  تخضع لبدل. وقد أبلغنا األمین العام بهذه المسألة في كتابنا اإلداري.

ال یوافق األمین العام على هذه التوصیة ألنه یعتبر أنه ال حاجة إلى تخصیص أي بدالت طالما لم تعرب الدول   
االشتراكات المقررة غیر الجاریة الواجبة ها في تلبیة إلتزاماتها. وذكر أیضا أن الخصم المسجل على مبالغ األعضاء عن نیت

في  عضاءالسداد یقلل من مبلغ األصول. وأخیرا، یقول األمین العام إن وجود بدل سیعني حدوث زیادة في اشتراك الدول األ
للحسابات أن هذا االختالف في التقدیر أمر جوهري ألنه قد یكون له أثر سارة. ویؤكد المراجع الخارجي خالمستقبل لتعویض ال

على رأي التدقیق في السنوات التالیة. ویشیر المراجع الخارجي للحسابات أیضا إلى أن البدل ال یعني شطبا ولیس له أثر 
تبذل االیكاو ما في وسعها  نقدي. ونتیجة لذلك، ال توجد صلة بین هذا البدل ومستوى اشتراكات الدول األعضاء، وسوف

  لتحصیل االشتراكات المقررة المتأخرة حتى بعد تسجیل البدل.
    ١األولویة:   

  الموارد البشریة  -٣
  .٢٩/٣/٢٠١٣إلى  ١٨إلى ندوة استعراض في مونتلایر من  ٢٠١٢أدى فحص إدارة العاملین في  -٢٧

  إجمالي فاتورة األجور كنسبة من المیزانیة العادیة ١-٣
أجــور العــاملین هــي ذات أهمیــة رئیســیة فــي إنفــاق برنــامج المیزانیــة العادیــة لالیكــاو. وبینمــا كــان هنــاك اتجــاه إن فــاتورة  -٢٨

)، وانعكــس هــذا %٧٧إلــى  %٨٣( ٢٠١١و  ٢٠٠٨نحـو انخفــاض نســبي فــي مصــاریف المرتبــات داخــل االیكــاو بــین 
 نیة.في المائة من المیزا ٧٨.٥٧، إذ تمثل الرواتب اآلن ٢٠١٣االتجاه في عام 

  في المیزانیة العادیة ٢٠١٢: وزن مصاریف المرتبات في إنفاق عام ٢الجدول 
  (بآالف من الدوالرات الكندیة)

 2012 2011 البرنامج العادي

 93,773 89,416 إجمالي نفقات البرنامج العادي

 73,682 68,608 )١(فاتورة األجور في البرنامج العادي 

 %78.57 % 76.73 األجور/إجمالي النفقاتالنسبة المئویة من فاتورة 

 یة، الخ).لتكالیف (التدریب، المشاریع اإلجتماع)  فاتورة إجمالي األجور تتضمن المرتبات ومختلف ا١(
  (المصدر: االیكاو)

 
فــي المائــة، بینمــا ظلــت أعــداد المــوظفین مســتقرة  ٧.٤ألــف دوالر كنــدي أو  ٥.٠٧٤وكانــت الزیــادة فــي فــاتورة األجــور  -٢٩

 ٥٣٠مقابـل  )وظیفـة "فـائض" ٢١و  "أساسـیة"وظـائف  ٥٠٦( ٢٠١١وظیفة فـي  ٥٢٧عموما خالل المیزانیة العادیة: 
 وظیفة "فائض"). ١٥وظیفة "أساسیة" و  ٥١٥( ٢٠١٢في 
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تالف لیست ذائما متسـقة. ومـع ذلـك، فـإن أحـد األسـباب لهـذا االرتفـاع واألرقام التي أعطاها فرع المالیة لشرح هذا االخ -٣٠
هو زیادة اإلنفاق على الخبرات االستشاریة. ویمكن تقسیم إجمالي المرتبـات إلـى فئتـین یتمشـیان مـن ناحیـة مـع مـوظفي 

 االیكاو خصیصا ومع المستشارین من ناحیة أخرى:

  تشارین (بآالف الدوالرات الكندیة): إجمالي فاتورة مرتبات الموظفین والمس٣الجدول 
 االختالف 2012 2011 برنامج المیزانیة العادیة

 1,171 5,114 3,943 المستشارون

 3,903 68,568 64,665 موظفو االیكاو

 5,074 73,682 68,608 المجموع

  (المصدر: االیكاو)

) یعـد ٥٥٤١٥-٥٥٤٠٥الحسـابات (الحسـابات اإلنفاق الزائد على المستشارین الذي یتمشى مع وجود المستشارین في  -٣١
 % في سنة واحدة.٢٦.٦٩قویا بشكل خاص: + 

ولكن بجانب هذا اإلنفاق على المستشـارین الـذي یتمشـى مـع وجـود المستشـارین فـي الحسـابات، فقـد خصـص جـزء مـن  -٣٢
هم قاموا بأداء )، نظرا ألن٥٠٩١٠-٥٠١٠٥اإلنفاق على المستشارین في حسابات مرتبات موظفي االیكاو (الحسابات 

ألــف دوالر كنــدي لعشــرة مستشــارین كــانوا  ٤٢٥وظــائف مــوظفي االیكــاو غیــر المتــاحین. ووصــلت المبــالغ المعنیــة إلــى 
ة مستشـــارین كـــانوا علـــى تســـعألـــف دوالر كنـــدي ل ١٣٧) و ١٠التخصصـــیة الفئـــةعلـــى حســـاب مرتبـــات المـــوظفین (مـــن 

ألـــف دوالر كنـــدي إذا اقتصـــرنا علـــى  ٥٦٢جموعـــه . ویعطـــي ذلـــك مـــا م١١حســـاب مرتبـــات مـــوظفي الخـــدمات العامـــة
 البیانات المأخوذة من نظام أغریسو بواسطة المراجع الخارجي للحسابات.

 .٢٠١٢ملیون دوالر كندي في میزانیة عام  ٥.٧إجمالي یمثل المستشارون ما قیمته  لوبشك -٣٣

ین فـي حالـة التوظیـف (فئـة الخـدمات مـن اسـتبدال المـوظف ٢٠١٢وینتج عامل ثاني في زیادة إجمالي الرواتب في عام  -٣٤
العامــة) بمــوظفین مــن الفئــة التخصصــیة (الفئــة التخصصــیة). وكــان المجلــس یریــد عنــد مناقشــة المیــزانیتین الثالثیتــین 

 ٢٠١١). وبـدأ هـذا التغییـر فـي Pاألخیرتین أن یزید فـي واقـع األمـر مـن النصـیب النسـبي لمـوظفي الفئـة التخصصـیة (
مـن الفئـة وظیفـة  ١٥، كـان هنـاك مـا یزیـد علـى ٢٠١٢إطار میزانیة البرنامج العادي فـي  وضمن .٢٠١٢واستمر في 

(+ ثالثــة مــوظفین  ٥٣٠عامــة أقــل، مقابــل زیــادة عالمیــة طفیفــة حتــى الخــدمات مــن فئــة الوظیفــة  ١٢تخصصــیة و ال
 ).٢٠١١مقارنة بعام 

لى وظیفة الخدمات العامة، فإن فاتورة األجـور ونظرا ألن التكلفة المتوسطة للدرجة التخصصیة تزید أكثر من مرتین ع -٣٥
  :الزائدة تعتبر معقولة تماما

  تكالیف الموظفین القیاسیة (بآالف الدوالرات الكندیة): ٤الجدول 
D2/6 D1/8 P-5/9 P-4/12 P-3/9 P-2/10 P-1/4 
264,070 251,198 214,429 187,431 160,520 137,678 108,503 

GS-9/11 GS-8/11 GS-7/11 GS-6/10 GS-5/11 GS-4/10 GS-3/1 GS-2/10 
86,463 79,601 73,299 65,529 60,413 55,728 51,436 47,543 

 (المصدر: االیكاو)

                                                           
١٠ P 
١١ GS 
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ولم تتمكن اإلدارة المالیة من تحدید األثر المالي الستبدال الموظفین من الفئة التخصصـیة بمـوظفین مـن فئـة الخـدمات  -٣٦
 العامة.

اسـتخدام مـوظفي االیكـاو الـذین جـرى  ٢٠١٢الرواتب في برنـامج المیزانیـة العادیـة لعـام ویتضمن عامل ثالث في زیادة  -٣٧
 :٢٠١١تمویلهم جزئیا أو كلیا بأموال أخرى في عام 

من أمـوال  ٢٠١٢وهكذا فإن تمویل خمسة مسؤولین یعملون في التعاون الفني بالمكاتب اإلقلیمیة قد حّول في عام  −
ة والتشغیلیة إلى أموال المیزانیة العادیة، وهذا یحّسن أداء میزانیـة تكـالیف الخـدمات میزانیة تكالیف الخدمات اإلداری

 ٣٢٣. وطبقــا لــإلدارة المالیــة بلغــت تكلفــة هــذه التحــویالت إلــى ١٢اإلداریــة والتشــغیلیة علــى حســاب المیزانیــة العادیــة
 ألف دوالر كندي؛

قد نقلت  ١٣تنفیذ الشامل لخطة أفریقیا والمحیط الهنديوبالمثل، فإن الوظائف التي مّولت من خالل أموال برنامج ال −
 ألف دوالر كندي وفقا لما ذكرته اإلدارة المالیة)؛ ٧١٨إلى میزانیة البرنامج العادي وفقا لقرار المجلس (

نقـــل موظفـــون آخــرون إلـــى میزانیـــة البرنــامج العـــادي مـــن منــاطق أخـــرى، وهـــو  ،وأخیــرا، كمـــا ذكـــرت اإلدارة المالیــة −
 .٢٠١٢ألف دوالر كندي في عام  ٥٥٦كلفة قدرها یمثل ت ما

ألـف  ٦١٠تكلفـة إضـافیة فـي المیزانیـة تبلـغ ) ١/٤/٢٠١٢فـي المائـة (مـن  ٣.١٧ونتج عن الزیادة في المؤشر بمقدار  -٣٨
 وفقا لما ذكرته اإلدارة المالیة. ،٢٠١٢دوالر كندي في 

ســـوى أثـــر طفیـــف علـــى تغییـــرات األجـــور  وبـــالرغم مـــن أن إعـــادة تصـــنیف مـــوظفي فئـــة الخـــدمات العامـــة لـــم یكـــن لـــه -٣٩
زیــادات الرواتــب، والعوامــل الفردیــة المتعلقــة بتوظیــف المــوظفین ومغــادرتهم، نتجــت عنهــا تــأثیرات كبیــرة فــإن والرواتــب، 

 وفقا لإلدارة المالیة. ،ملیون دوالر كندي ١.٧بلغت ما یقرب من 

ملیــون دوالر كنــدي) أعلــى ممــا كــان متوقعــا  ٧٣.٧(فیمــا یتعلــق بفــاتورة األجــور، كانــت مصــاریف المحاســبة  ،وأخیــرا -٤٠
ملیـــون دوالر كنـــدي  ٢.١تصـــل إلـــى اخـــتالف قـــدره  ١٤ملیـــون دوالر كنـــدي) ٧١.٥٧) (Doc 9955 P 112(الوثیقــة رقـــم 

 .٢٠١٢ في

  

                                                           
  .٤/١١/٢٠١١بتاریخ  C-WP/13764أعطیت المعلومات إلى المجلس في الوثیقة   ١٢
١٣  ACIP 
إلیهــا دور ملیــون دوالر كنــدي) یضــاف  ١.١٢"تكــالیف المــوظفین التقدیریــة" ( —ملیــون دوالر كنــدي) والوظیفــة  ٦٧.٩٩یتضــمن هــذا الــرقم الرواتــب (  ١٤

 ملیون دوالر كندي. ٣.٤٦المستشار: 
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نسبة منخفضة من إجمالي المیزانیة العادیة، زاد  ٢٠٠٨عام  ذي شكل منذإن إجمالي المرتبات ال :٥االستنتاج رقم   
األهمیة في استخدام المستشارین ونقل مختلف المصروفات  . وقد جاءت هذه الزیادة أساسا من زیادة بالغة٢٠١٢بحدة في عام 

تكن دائما عددیة، وٕان  التي كانت موكلة إلى أموال أخرى، إلى میزانیة الرواتب. وقد أعطیت المعلومات األساسیة، التي لم
وكانت تفتقر كلیة إلى  ،كانت عددیة فلم یمكن تدقیقها دائما، أعطیت إلى المجلس في الوقت المقرر، ولكن بشكل غیر منتظم

تحلیل لتطور فاتورة األجور. والحظ المراجع الخارجي للحسابات، من جانبه، أن اإلدارة المالیة نفسها لم تتسلم مثل هذا التحلیل، 
  ه كان دائما متناقضا وغالبا ما كانت إجابات غیر دقیقة، وغیر مدققة عموما تقدم لتحقیقات اإلدارة المالیة.وأن

في المائة من إنفاق المیزانیة. وینبغي للمجلس دعوة األمانة العامة  ٨٠تقدم فاتورة األجور حوالي  :٥التوصیة رقم   
واإلدارة المالیة إلى تقدیم تقریر إداري سنوي یشرح بوضوح وبالتفصیل، وفي شكل قابل للتدقیق، التغییرات الرئیسیة في الرواتب 

المیزانیة العادیة واألموال الرئیسیة األخرى المتعلقة بالمیزانیة العادیة (مثل مقارنة بالعام السابق بموجب أموال البرنامج من 
میزانیة تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة والصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات، ...الخ)، وتطور الفرق بین التكالیف القیاسیة 

  لة بالفعل في سنة بعد أخرى.المستخدمة إلنشاء المیزانیة الثالثیة والتكالیف القیاسیة المسج
یقترح األمین العام قبول هذه التوصیة وسوف یعد تقریرا سنویا یقدمه إلى المجلس طبقا لتوصیة المراجع الخارجي   
  للحسابات.
  ١األولویة   

    
 

  ٣١/١٢/٢٠١٢مناصب االیكاو في  ٢-٣
مـن الوظـائف "الثابتـة"  ٥٥٤، وهـو یـنص علـى حـد أقصـى قـدره ٢٠١٣-٢٠١١ق تجمیـد عـددي فـي الفتـرة الثالثیـة ّبـطُ  -٤١

  تمشیا مع صندوق یخضع في إطار المیزانیة البرنامجیة. ،)٢٠١١(زیادة ثالث وحدات مقارنة بعام  ٢٠١٢في 
وتتفــق الوظیفــة "الثابتــة" مــع مجموعــة دقیقــة مــن المعــاییر، مــع األخــذ فــي االعتبــار أن جمیــع أوصــاف الوظــائف، للفتــرة  -٤٢

األساســي، اســتنادا إلــى تكــالیف قیاســیة، وتقــدیرات مالیــة مــن المیزانیــة الثالثیــة تخضــع لســقف العمالــة  ٢٠١٣-٢٠١١
 ١١٠١معتمــدة مــن المجلــس والجمعیــة العمومیــة. وتمــول الوظــائف المصــرح بهــا بهــذه الطریقــة مــن صــندوق األمــوال 

  (ست وظائف). ١١٠٨وظیفة) وصندوق األموال  ١٩( ١١٠٧ صندوق األموال) و ٢٠١٢وظیفة في  ٥٢٩(
فــي إطــار أمــوال میزانیــة تكــالیف الخــدمات اإلداریــة والتشــغیلیة حــظ أیضــا أن هنــاك نــوع آخــر مــن الوظیفــة "الثابتــة" ویال -٤٣

وظیفـة): ولكـن وصـفها "بالثابتـة" یعنــي فقـط أنـه فـي هــذه الحالـة تـم تـرخیص الوظیفــة مـن األمـین العـام وال ینطبــق  ٤٩(
  علیها سقف العمالة المنشأ في المیزانیة العادیة.

المقدمــة فــي ســقف العمالــة ال یــتم شــغلها بصــفة كاملــة، ممــا یقــدم، عنــد فة عملیــة، فــإن جمیــع الوظــائف "الثابتــة" وبصــ -٤٤
، وال ١٥الضــرورة، إمكانیــة تعیــین مستشــارین (انظــر أدنــاه)، أو تعیــین مــوظفین فــي االیكــاو یطلــق علــیهم اســم "مــؤقتین"

                                                           
كـاو المـؤقتین هـم هؤالء الموظفون المؤقتون الذین تشملهم المیزانیة العادیة یعدون استثناء. وكقاعدة عامة، وكما شرحت اإلدارة المالیـة، فـإن مـوظفي االی  ١٥

  الذین یمولون بصنادیق أخرى غیر المیزانیة العادیة.
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حـة مؤقتـا، رغـم أنهـا قـد تشـغل بمـوظفین لـدیهم عقـود دائمـة ینطبق علیهم تسمیة "الوظائف الثابتة": وهـذه الوظـائف مفتو 
 وظیفة "مؤقتة"، یلحق جزء منهم فقط بالمیزانیة العادیة. ١٥٤في االیكاو. وهناك ما یصل إلى 

  
  وظیفة تقلیدیة (موظفو االیكاو). ولیس كلها مشغوال. ٧٥٨وبشكل كامل، یوجد في االیكاو  -٤٥

  ٣١/١٢/٢٠١٢موظفو االیكاو في  ٣-٣
وظیفـة، كـان هنـاك  ٥٥٤االیكاو أقل ممن هـم فـي مناصـب "ثابتـة" مسـموح بهـا فـي تجمیـد الوظـائف. ومـن  إن موظفي -٤٦

وظیفة ألن  ٥١٣وظیفة مشغولة (في واقع األمر  ٥١٤، ٣١/١٢/٢٠١٢وظیفة وفقا لحساب قاعدة البیانات في  ٥١٤
  في المائة من المیزانیة العادیة). ٥٠وظیفتین كانتا ممولتین بمقدار 

  وظیفة "ثابتة" في میزانیة تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة. ٤٩وظیفة مشغولة من  ٣٨ضافة إلى ذلك، كانت وباإل -٤٧
  وظیفة. ١٥٤وعددها وظیفة مشغولة من الوظائف التي سمیت "مؤقتة"  ١٤٥وأخیرا كانت  -٤٨
اســتنادا إلــى المتطلبــات وقــد اختلــف كثیــرا مــن ســنة إلــى أخــرى عــدد الوظــائف التــي شــغلت تحــت تســمیة "مؤقتــة"، وذلــك  -٤٩

وظیفــة  ١٤٥كــان  ٢٠١٢وظیفــة مفتوحــة، قــد شــغلت، وفــي  ١٨٦وظیفــة مــن  ١٥٣، كــان ٢٠١١والمــوارد: ففــي عــام 
  وظیفة. ١٥٤مشغولة من 

  : الموظفون "المؤقتون" حسب األموال (عدد الوظائف المشغولة)٤: الجدول رقم ٥الجدول 
 31/12/2012 31/12/2011 األموال

 15 21 العادیةالمیزانیة 
 28 30 صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة

 65  62 الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات
 8 8  ١٦قسم أمن الطیران

 7 8  ١٧مهام ةفرق
 14 14  ١٨اللجنة األوروبیة للطیران المدني

 1  2  ١٩صندوق رواتب الموظفین المؤقتین
 7 8 أموال أخرى

 145 153 المجموع
  (المصدر: االیكاو)

                                                           
١٦  AVSEC 
١٧  TF 
١٨  ECAC 
١٩  TSSF 
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 ویعمل الموظفون "المؤقتون" في جمیع إدارات االیكاو: -٥٠

  ٣١/١٢/٢٠١٢: تقسیم الموظفین المؤقتین، ٥: الجدول رقم ٦الجدول 
  (عدد الوظائف المشغولة)

مكتب األمین 
 العام

إدارة الشؤون 
اإلداریة 
 والخدمات

إدارة المالحة 
 الجویة

إدارة النقل 
 الجوي

إدارة المكاتب 
 اإلقلیمیة

اإلدارة 
 القانونیة

إدارة التعاون  فرع المالیة
 الفني

 المجموع

4 59 14 14 25 2 6 21 145 
 (المصدر: االیكاو)

بواسطة الدول التي أدارت مرتبـاتهم بـإجراءات  ٢٠١٢یظهر هذا الجدول أن سبعة موظفین نقلوا من فاتورة األجور في  -٥١
  (موظفو االیكاو) ویسجلون تحت فئة "مؤقت". مختلفة. وكلهم یحمل صفة العمل في االیكاو

 ،). ولذا٧٣) ومجموع المعینین (٧٥إلى مجموع المغادرین ( ٢٠١٢و  ٢٠١١موظفي االیكاو بین ویعود تطور أعداد  -٥٢
فـــي جمیـــع  ٢٠١٢و  ٢٠١١فـــإن فـــاتورة األجـــور بالنســـبة لهـــذه الفئـــة مســـتقرة. وفیمـــا یلـــي شـــرح للتطـــور الحاصـــل بـــین 

 د أموال التعاون الفني):األموال (مع استبعا

  : تطورات موظفي االیكاو (عدد الوظائف المشغولة)٧الجدول 

 2012 2011 الوظائف الممولة من

 515 506 البرنامج العادي، وظائف ثابتة

 38 41 صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة، وظائف ثابتة

 145 153 وظائف مؤقتة

 698 700 ٣١/١٢وة العاملة في قإجمالي ال

  (المصدر: االیكاو)

فـي  ٨٤إلـى  ٢٠١٠فـي نهایـة  ١١٨عدد الوظائف الشاغرة في جمیع األمـوال (باسـتثناء التعـاون الفنـي) مـن  ضوانخف -٥٣
 :٢٠١٢في نهایة  ٦٠و  ٢٠١١نهایة 

  : الوظائف الشاغرة٨الجدول 
٣١/١٢/٢٠١١ األموال  ٣١/١٢/٢٠١٢  

 40 43 البرنامج العادي، وظائف ثابتة
 11 8  صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة، وظائف ثابتة

 4 7 البرنامج العادي، وظائف مؤقتة
 2 2  صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة، وظائف مؤقتة

 2 10  الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات، وظائف مؤقتة
 1 14 أموال أخرى

 60 84 المجموع
  (المصدر: االیكاو)

وظیفــة  ١١وظــائف "ثابتــة" تمــول مــن المیزانیــة العادیــة، و ٢٠١٢وظیفــة شــاغرة فــي نهایــة  ٦٠وظیفــة مــن  ٤٠وكانــت  - ٥٤
 وظائف كانت "مؤقتة" (جمیع مصادر التمویل)."ثابتة" تمول من میزانیة تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة، وتسع 

  كما یلي: ٢٠١٢و  ٣١/١٢/٢٠١١كان الوضع في  تقسیم العاملین بین مختلف خدمات االیكاو،بوفیما یتعلق  -٥٥



20 

  : تقسیم العاملین في االیكاو٩الجدول 

 الرئیس 

مكتب 
األمین 
 العام

إدارة الشؤون 
اإلداریة 
 والخدمات

إدارة 
المالحة 
 الجویة

إدارة 
النقل 
 الجوي

إدارة 
المكاتب 
 اإلقلیمیة

اإلدارة 
 فرع المالیة القانونیة

إدارة 
التعاون 
 المجموع الفني

2011 2 14 213 108 74 166* 18 43 62 700 
2012 2 16 207 117 79 167* 15 38 57 698 

  .ACIPموظفي و * یتضمن هذا الرقم موظفي اللجنة األوروبیة للطیران المدني الذین یعملون في االیكاو 
  (المصدر: االیكاو)

  الموظفون المعارون الذین ال یحملون صفة االیكاو ٤-٣
الموظفین السبعة المعارین الذي مرت رواتبهم من خـالل االیكـاو (والـذین لـدیهم صـفة معینـة ویعتبـرون باإلضافة إلى  -٥٦

 .مؤقتین)، وهؤالء تقدمها الدول األعضاء لخدمة االیكاو مجانا، باإلضافة إلى الموظفین الذین یحملون صفة االیكـاو
 .٢٨عند  ٢٠١٢في استقرت أعداداهم  ،٢٠١١و  ٢٠١٠وبعد أن ارتفع عددهم بین 

  : تطور الموظفین المعارین (عدد الوكالء)١٠الجدول 
 2010 2011 2012 

 - 1 - األرجنتین
 1 - - االتحاد األوروبي

 - 1 1 المملكة العربیة السعودیة
 1 2   كندا

 10 10 2 الصین
 1 - - كولومبیا

 - - 1 كوبا
 - 1 - إسبانیا
 8 6 4 فرنسا

 1 1 - بریطانیا العظمى
 1 1 2 إیطالیا
 1 1 1 مالیزیا

 4 3 1 سنغافورة
 - 1 - السوید
 - 1 1 سویسرا

 - - 6 الوالیات المتحدة
 28 29 19 المجموع

 (المصدر: االیكاو)
  المستشارون

، اإلجـراءات المتعلقـة بمـوظفي االستشـارات الـذي یعملـون "باتفاقـات الخدمـة ١/١١، عـّدلت اعتبـارا مـن ٢٠١١في عام  -٥٧
  ) ضمن المیزانیة العادیة واألموال الخاصة األخرى:SSA(الخاصة" 

شـهرا كحـد أقصـى، وتكـون قابلـة للتجدیـد ثـالث مـرات، مـع فتـرة إلزامیـة  ١١وضعت قواعد موحدة: العقود تمتد إلى  −
 مدتها شهر واحد بین العقود؛

 تضع إدارة الموارد البشریة إطار التعیین والرواتب؛ −
 مسؤولة عن التعیین ولیس إدارة الموارد البشریة. تكون اإلدارات القائمة بالتشغیل −

) بمــا یتفـــق مـــع ٢٠١٢(وعــدل بـــأثر رجعـــي فــي عـــام  ٢٠١١مـــن المـــوظفین فــي عـــام  ١٦١وقــد وظفـــت االیكــاو  - ٥٨
وهو  ٢٠١٢٢٠مستشارا خالل العام  ٢٠٢و  ،شهرا) ١١رجل/سنة (على أساس  ٩٧شهرا، أي ما یعادل   ١٠٦٤

  ) وهو رقم یتسق والبیانات المالیة.٪٣٣رجل/سنة (+  ١٢٩شهرا، أي ما یعادل  ١٤٢٣ما یصل إلى 
                                                           

 عقدا (یؤخذ في االعتبار أنه یمكن لموظف واحد االستفادة  من عدة عقود خالل السنة). ٣١٤یتمشى ذلك مع   ٢٠
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إلـي  ٢٠١٢ ) فـي عـام٢١وبعد المعالجة من جدید، ارتفعت فاتورة األجور لموظفي االیكاو (باستثناء إدارة التعاون الفني -٥٩
). ویمكـــن تطبیــق نفـــس إدارة التعـــاون الفنــيموظفـــا مــن  ٥٧موظفــا (مـــع خصــم  ٦٤١ملیــون دوالر كنــدي عـــن  ٩١.٢

، مع مراعاة أن عدد المستشارین الذین یعملـون فـي إدارة التعـاون الفنـي ال على أساس التفرغالمنطق على المستشارین 
 یكاد یذكر:

  (بالدوالرات الكندیة) ٢٢: متوسط تكلفة الموظفین والمستشارین١١الجدول 
 متوسط التكلفة العدد فاتورة األجور 

 72,054 129 9,295,006 مستشارون
 142,239 641 91,175,212 موظفو االیكاو

  (المصدر: المراجع الخارجي)

إن االسـتخدام الزائـد للمستشــارین لـه منــافع مالیـة ال یمكــن إنكارهـا، فهـي تكلــف نصـف مــا یكلفـه موظفــو االیكـاو تقریبــا.  -٦٠
اســتخدمت  :٢٣الزائــد للمستشــارین أن یــؤثر فــي أداء اإلداراتولكــن مــن منظــور إدارة المــوارد البشــریة، یمكــن لالســتخدام 

مستشــارا مــنهم  ٨٨ ٢٥إدارة الشــؤون اإلداریــة والخــدماتواســتخدمت  ٢٠١٢مستشــارا فــي عــام  ٦٣ ٢٤إدارة المالحــة الجویــة
 ٣٧مــن مــوظفي االیكــاو، وكــان بهــا فقــط موظــف  ٢١فــي قســم تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت الــذي یعمــل بــه  ٥٣

  :٢٠١١٢٦من موظفي االیكاو في  ١٨مستشارا و 
  : توزیع المستشارین١٢الجدول 

 
مكتب 

 األمین العام

إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
 والخدمات

إدارة 
المالحة 
 الجویة

إدارة النقل 
 الجوي

إدارة المكاتب 
 اإلقلیمیة

اإلدارة 
 القانونیة

فرع 
 المالیة

إدارة 
التعاون 
 المجموع الفني

2011 0  48  60  23 16  0  11  3 161 
2012 0,5 88 63 29 16 0,5 4 1 202 

  (المصدر: االیكاو)

  أموال التعاون الفني) مع استبعادإجمالي الموظفین الذین یعملون مع االیكاو (  ٦-٣
التعــاون المــوظفین المیــدانیین" التــابعین إلدارة ، كــان قســم المــوارد البشــریة فــي االیكــاو (مــع اســتبعاد "٢٠١٢وفــي دیســمبر  -٦١

مستشــارا  ١٢٩موظفــا قــدمتهم الــدول مجانــا، و ٢٨مــن مــوظفي االیكــاو، و ٦٩٨یتــألف مــن  الفنــي ومقــاولو المــوظفین)
 وفقا لنفس الحسابات ونفس المجال). ٢٠١١في عام  ٨٢٦موظفا ( ٨٥٥تفرغ)، إلجمالي قدره على أساس ال(

  

                                                           
٢١  TCB 
 لوحظ أن االیكاو تستطیع الحصول على تكالیف الموظفین القیاسیة عند إعداد المیزانیة. ولیس هذا هو الحال للمستشارین.  ٢٢
  وظائف حساسة تتطلب درجة من االستمرار. یوصى بتجنب استخدام المستشارین في  ٢٣
٢٤  ANB 
٢٥  ADB 
  قام مكتب تقییم البرامج والتدقیق والمراجعة اإلداریة یالتحقیق في استخدام المستشارین خالل عملیة التدقیق الخارجي.  ٢٦
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 ٢٢وقـد اسـتخدم  :لمترجمون الفوریون) لم یتم حسابهم أعالهمقاولو الموظفین الذین تدفع لهم األتعاب یومیا (بما فیهم ا -٦٢
 یوما. ٢١.٥، بعقد إجمالي لمدة ٢٠١٣في  ٦٦یوما، و  ٢٢.٥، بعقد إجمالي متوسط لمدة ٢٠١١منهم في 

لــم یكــن ممكنــا، علــى أســاس البیانــات المقدمــة مــن إدارات االیكــاو، القــول بدقــة كــم هــو عــدد المستشــارین الــذین یعملــون  -٦٣
فـي المیزانیـة العادیـة، وكـم مـنهم كـان مرتبطـا بـأموال أخـرى. وقـد عمـل تقریـب  الـذین جـرى تسـجیلهمالتفـرغ  على أساس

على أساس التفـرغ، ومقارنتـه بالنفقـات علـى المستشـارین فـي  مستشارین الذین یعملونبحساب متوسط تكلفة واحد من ال
 فإن عدد المستشـارین الـذین یعملـون علـى أسـاس التفـرغ مستشارا (وهكذا، ٧٤المیزانیة العادیة مما یعطي تقریبا حوالي 

  تقریبا). ٥٥وقیم الدفع لهم من أموال أخرى سیكون عددهم 

  
كما لوحظ في الماضي، كان عدد الموظفین الذین عینتهم االیكاو بالفعل أعلى بكثیر من عدد  :٦االستنتاج رقم   

الموظفین الممولین من المیزانیة العادیة، وٕاذا أخذنا في الحسبان المستشارین العاملین على أساس التفرغ، فإن عدد الموظفین 
تدفع لهم االیكاو (مع ا تقریبا، بینما  عدد الموظفین الذین موظف ٦٠٤یحصلون على رواتبهم من المیزانیة العادیة هو الذین 

تقریبا. ونالحظ أیضا زیادة صافیة في عدد المستشارین سواء على المیزانیة  ٨٥٥استبعاد أموال التعاون الفني)، یصل إلى 
  األموال األخرى.أو العادیة 

واعترافا بالمنفعة المالیة الستخدام المستشارین، سیكون مع مراعاة العدد المتزاید من المستشارین،  :٦التوصیة رقم   
  من المستصوب استعراض سیاسة واستخدام المستشارین في االیكاو، وذلك لتقریر التحدیات ومجاالت التحسین.

وسوف تقدم وثیقة عمل من المجلس عن استعراض سیاسة المستشارین، تقدم إلى  :األمین العام هذه التوصیة یقبل  
  من أجل التحسین. التدابیرفي دورته القادمة. وستستعرض هذه الوثیقة التحدیات وتقدم تحدیثا للسیاسة وغیرها من المجلس 

    ١األولویة   

  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -٤
استعراضــــا لعملیــــات تكنولوجیــــا المعلومــــات داخــــل ، أجــــرى المراجــــع الخــــارجي للحســـابات ٢٩/٣/٢٠١٣إلــــى  ١٨مـــن  -٦٤

المقدمـة إلـى المجلـس فـي المیزانیـة الثالثیـة ومـا  ذات الصـلةالتحقـق مـن دقـة المعلومـات هـو كان الهدف أوال، االیكاو. 
التـي مـا زالـت منتشـرة  —یتصل بها من وثـائق. ثانیـا، كـان الهـدف هـو معرفـة كیـف أن عملیـات تكنولوجیـا المعلومـات 

  تقي بمتطلبات المنظمة بشكل اقتصادي وفعال بغیة تقدیم التوصیات إذا كان ذلك ضروریا. — نسبیا داخل المنظمة

   



23 

 میزانیة تكنولوجیا المعلومات ١-٤

تــدمج میزانیــة تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت فــي میزانیــة الــدعم اإلداري وموازنــة اإلدارة. وقــد ارتفعــت هــذه المیزانیــة  -٦٥
 ).ملیون دوالر كندي ظلت قائمة بعد الفترة المذكورة ٢,٩(منها  ٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة  ٢٧ملیون دوالر كندي ١٦,٨إلى 

ملیون دوالر كندي  ٢,٩(بما في ذلك  ٢٠١٣-٢٠١١ملیون دوالر كندي للفترة  ١٨,٥وحالیا، من المخطط تخصیص 
ملیون  ١٤,٢دایة تبلغ صادرة عن تقریر متعلق بالفترة الثالثیة السابقة، وكانت المیزانیة التي تم التصویت علیها في الب

 :٢٠١٣-٢٠٠٨دوالر كندي)، مع التقسیم السنوي التالي للفترة 

  )بآالف الدوالرات الكندیة(: میزانیة تكنولوجیا المعلومات ١٣الجدول 

 السنة
التخصیص 

 األولي
 مبلغ التخصیص

تحویالت متعلقة 
 بالتخصیص

 المجموع تكالیف المرتبات المجموع ١تقریر السنة 

     (تكالیف الموظف السابق)
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 2,705,519 287,526 -104,536 1,717,836 4,606,345 2,038,805 6,645,150 

2013 3,110,525     860,902 3,971,427 1,788,621 5,760,048 

 (المصدر: االیكاو)

  المیزانیة المعتمدة والمیزانیة الفعلیة ١- ١-٤
یســتند  ٢٠١٣-٢٠١١ملیـون دوالر كنــدي بـین المیزانیـة المعتمـدة والمیزانیــة الفعلیـة المؤقتـة للفتـرة  ٤,٣البـالغ إن الفـرق  -٦٦

  إلى ما یلي:
ملیـون دوالر كنـدي مـن الفتـرة الثالثیـة السـابقة ارتـبط بـاألموال المدرجـة  ٢,٩السابق لتقدیر التكالیف بمقدار  التقریر −

 ؛٢٠١٠في المیزانیة، ولكنها لم تصرف، في عام 

ألـف دوالر كنـدي، فضـال عـن تحـویالت  ٧٨٨,٦بمقـدار إجمـالي قـدره  ٢٠١١المخصصات اإلضافیة خـالل العـام  −
 ألف دوالر كندي؛ ٢١٦,٣بمقدار 

ألـف دوالر كنـدي، عـوض خـالل العـام  ٣٠٤، باستثناء التقـاریر، بمقـدار ٢٠١٢انخفاض في المیزانیة األولیة لعام  −
ألف دوالر كندي، وتحویالت من إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات تصل  ٤١٤وفي نهایة العام بمیزان إضافي قدره 

 ١٠٣، ومــوارد إضــافیة مــن صــندوق تكــالیف الخــدمات اإلداریــة والتشــغیلیة مقــدارها ٢٨ألــف دوالر كنــدي ٣٥,٧إلــى 
 ألف دوالر كندي؛

ألـــف دوالر كنـــدي، یعـــوض بمـــوارد إضـــافیة مـــن  ١٩٢التحـــویالت بمقـــدار  باســـتثناء، ٢٠١٣انخفـــاض فـــي میزانیـــة  −
 ألف دوالر كندي. ٣٢١صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة بمبلغ 

ملیــون دوالر  ١٥,٥ مـا قیمتــه ٢٠١٣-٢٠١١باسـتثناء التقریــر مـن الفتــرة الثالثیــة السـابقة، تبلــغ المیزانیـة الحالیــة للفتــرة  -٦٧
ملیـون دوالر كنـدي فـي شـكل تحـویالت ومـنح إضـافیة  ١,٤والر كندي فـي المیزانیـة األولیـة زائـد ملیون د ١٤,٢كندي (

ملیون دوالر كندي في شكل موارد مـن أمـوال میزانیـة تكـالیف الخـدمات اإلداریـة والتشـغیلیة ونـاقص انخفـاض  ٠,٤زائد 
  ملیون دوالر كندي في المیزانیة). ٠,٥قدره 

                                                           
 فترة السنوات الثالث.في  n-1لم یأخذ في الحسبان إنهاء التقاریر من السنة  ٢٠١٠ملیون دوالر كندي في تقریر  ١٨,٦الرقم   ٢٧
 الثنین من المستشارین في مشروع النظام االلكتروني إلدارة الوثائق والسجالت.  ٢٨
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في المائة مـن میزانیـة تكنولوجیـا المعلومـات بـین الفتـرتین  ١٠نة في الجدول أعاله، وقدرها ونتجت الزیادة الشاملة المبی -٦٨
 الثالثیتین، عن عوامل مختلفة:

ملیـــون دوالر كنـــدي)، والتخصـــیص األولـــي للمـــوارد الجدیـــدة (باســـتثناء  ٢.٩التقریـــر مـــن الفتـــرة الثالثیـــة الســـابقة ( −
فــي المائــة  ٨أي انخفــاض بنســبة  — ٢٠١٣-٢٠١١نــدي للفتــرة ملیــون دوالر ك ١٥.٥قریــر) لــم یكــن أكثــر مــن تال

 من الفترة الثالثیة السابقة؛
، ٢٠١٠-٢٠٠٨بمـا یغطـي جمیـع عملیـات تكنولوجیـا المعلومـات فـي التغیر في مجال میزانیـة تكنولوجیـا المعلومـات ( −

یجـب إضـافة المیزانیـة ). وبنـاء علیـه، ٢٠١٣-٢٠١١ولكنه یمثل فقط قسم تكنولوجیا المعلومـات واالتصـاالت بـین 
 المخصصة لتكنولوجیا المعلومات في األقسام األخرى؛

  .٢٠١٣و  ٢٠١٢انخفاض في المیزانیة في العامین  −
، وفیما یتعلق فحسب بمیزانیة قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، تمثل هذه ٢٠١٣-٢٠١١وبالنسبة للفترة الثالثیة  -٦٩

فـــي المائـــة مـــن كافـــة ائتمانـــات اإلدارة العلیـــا  ١٢.٣٧االیكـــاو العادیـــة و فـــي المائـــة مـــن میزانیـــة  ٥.٦٨التخصصـــات 
  واإلدارة العامة (التي تمثل في حد ذاتها فئة من فئات المیزانیة التي تغیرت بشكل كبیر بعد الفترة الثالثیة السابقة).

  توزیع مخصصات میزانیة تكنولوجیا المعلومات ٢- ١-٤
، قسمت مخصصات تكنولوجیا المعلومات إلى ثالث فئات عریضـة مـن عملیـات الـدعم: بـرامج ٢٠١١ابتداء من العام  -٧٠

اإلدارة العلیـــا واإلدارة و فـــي المائـــة مـــن ائتمـــان تكنولوجیـــا المعلومـــات؛  ٦٠"دعـــم البرنـــامج"، التـــي تمثـــل مـــا یصـــل إلـــى 
"، التــي تمثــل مــا MAA GBاإلدارة والهیئـات الرئاســیة " فــي المائــة، وهیئــة ٣٥، التــي تمثــل مــا یصـل إلــى "MAA"العامـة

  في المائة. ٥یصل إلى 
ولذلك، فإن المیزانیات قید البحث ال یمكن مقارنتها مباشرة بمیزانیات الفترة الثالثیة السابقة، ألن أسالیب تخصیص اإلنفاق من  - ٧١

 .٢٠١٣٢٩إلى  ٢٠١١تقدم المیزانیة من یرد شرحه في الوثیقة التي برامج الدعم والعملیات قد تم تعدیلها، كما 

مجموعة كبیرة من المصاریف المتعلقة بالحواسب اإللكترونیة (بما  ٢٠١٠-٢٠٠٨وباإلضافة إلى ذلك، تعكس میزانیة  -٧٢
غیـر أن المیزانیـة،  ،والبعض منها لم یمـرر مـن خـالل قسـم تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت ،فیها تكالیف الموظفین)

 ، تعكس مصاریف قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وحده.٢٠١١منذ عام 

وكمــا كــان الحــال فــي الســابق، فــإن نطــاق إنفــاق تكنولوجیــا المعلومــات فــي المنظمــة وٕانفــاق قســم تكنولوجیــا المعلومــات  -٧٣
خــرى كانــت مســؤولة عــن التــأثیر فــي ، إذ أن خــدمات اإلدارة األ٢٠١٢واالتصــاالت لــم تتــداخل بشــكل مباشــر فــي عــام 
  اإلنفاق من خالل میزانیة تكنولوجیا المعلومات.

والواقع أن المصاریف التي حددت على أساس أنها مرتبطة بمیزانیة قسم تكنولوجیا المعلومـات واالتصـاالت كانـت تبلـغ  -٧٤
 میزانیة العادیة.ملیون دوالر كندي، حّملت على ال ٥.٨، بما في ذلك ٢٠١٢ملیون دوالر كندي في  ٦.٢

  : اإلنفاق المكرس لمیزانیة تكنولوجیا المعلومات العادیة وأموال قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت١٤الجدول 
 (بآالف الدوالرات الكندیة)

 2011 2012 
 5,799 7,604 المیزانیة العادیة

 396 238 أموال قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 6,195 7,842 المجموع

 المصدر: االیكاو)(
                                                           

 التكالیف البنویة تسجل اآلن في الموارد المتعلقة باستراتیجیات دعم التنفیذ. :A37-WP/43ورقة العمل من  ٢٨الفقرة   ٢٩



25 

وعلــى ســبیل التــذكرة، فــإن مصــاریف المحاســبة المكرســة لتكنولوجیــا المعلومــات فــي الفتــرة الثالثیــة األخیــرة، ظهــرت فــي  -٧٥
 التقریر السنوي السابق للمراجع الخارجي للحسابات كما یلي:

  الثالثیة السابقة (بآالف الدوالرات الكندیة): إنفاق قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت خالل الفترة ١٥الجدول 
 2008 2009 2010 

  إجمالي إنفاق تكنولوجیا المعلومات المسجل في الحسابات
 منها قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

3,905 
2,888 

6,113 
5,151 

5,518 
4,379 

 المصدر: االیكاو)(

. ٢٠١٣-٢٠١١و  ٢٠١٢-٢٠٠٨تســـتبعد االختالفـــات فـــي هیكـــل المیزانیـــة مقارنـــة اإلنفـــاق بـــین الفتـــرتین الثالثیتـــین  -٧٦
في المیزانیة العادیـة (بغـض النظـر عـن إدارة وأبرز هیكل المیزانیة السابقة جمیع اإلنفاق المتوقع لتكنولوجیا المعلومات 

وفــق نبغــي أن تسـجل باعتبارهــا تنتمـي إلــى تكنولوجیـا المعلومــات صـنع القــرار)، مـع اســتثناء المصـاریف التــي مـا كــان ی
إجـــراء الحســـابات التقلیـــدي. والواقـــع أن المیزانیـــة الجدیـــدة ال تســـجل ســـوى میزانیـــة تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــاالت 

 المتوقعة.

  تقدیر إجمالي إنفاق تكنولوجیا المعلومات الممّول من المیزانیة العادیة ٣- ١-٤

، یجمــع إنفــاق تكنولوجیــا المعلومــات فــي "اســتراتیجیة دعــم التنفیــذ"، الــذي یــدیره قســم تكنولوجیــا ٢٠١١ابتــداء مــن عــام  -٧٧
المعلومات واالتصاالت، ویجب بذلك أن یصرح به، قبل التخصیص، رئیس قسم المیزانیة. ویصحب هذا النهج الجدیـد 

یعـزز الرؤیـة فـي میزانیـة العملیـات هـذه،  تخصیص إنفاق تكنولوجیا المعلومات في مركز تكـالیف واحـد، ممـا ینبغـي أن
  ویساعد على تركیز مسؤولیة توزیع األموال المخصصة لتكنولوجیا المعلومات.

وبالرغم من عدم إمكانیة التحقق تماما من أن هذه القاعدة متبعة بصـرامة، فـإن اسـتعمال مركـز التكلفـة الواحـد هـذا مـن  -٧٨
 جانب اإلدارة قد تحسن مقارنة بالعام السابق.

لتكــالیف تكنولوجیــا المعلومــات الممّولــة مــن المیزانیــة العادیــة، ینبغــي أن یؤخــذ مــا یلــي فــي ولكــي نحصــل علــى رؤیــة  -٧٩
 الحسبان:

 ألف دوالر كندي؛ ٦١٧ن في المكاتب اإلقلیمیة (وهي ثمانیة حتى اآلن)  تصل إلى حوالي یرواتب الموظف −
د تكون لدیهم مهارات للعمل على الحاسـب اآللـي، بـالرغم مـن موظفو اإلدارة الفنیة العلیا في مقر المنظمة، الذین ق −

، تمكـن المراجـع الخـارجي ٢٠١٢عدم إتاحتهم للعمل فـي قسـم تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت. وفـي نهایـة عـام 
واحـد یعمـل لـبعض الوقـت  —متخصـص فـي الحاسـب اآللـي  ١٤للحسابات من التعرف، بشكل غیـر كامـل، علـى 

ضهم یعمل لبعض الوقت لفتـرات طویلـة)، وهـؤالء تـم تعییـنهم مـن جانـب إدارة الحركـة الجویـة، وستة مستشارین (بع
وأربع موظفین تقلیدیین ومستشار واحد في إدارة المالحة الجویة واثنین من الموظفین التقلیدیین الذي یعملون جزئیا 

ألـف  ٧١٠تـي تمثـل تقریبـا مـا یصـل إلـى ال —فـي اإلدارة المالیـة  ٣٠في شبكة المعلومات المشتركة التابعـة لالیكـاو
 فون المعنیون مهارات في الحاسب اآللي ومهارات متخصصة؛ظي. ویمتلك المو كنددوالر 

إنفـــاق تكنولوجیـــا المعلومـــات المحتمـــل والمخصـــص لمیزانیـــة برنـــامج اإلدارة العلیـــا، وذلـــك لتنفیـــذ تطبیقـــات الحاســـب  −
، تــم تطبیــق ٢٠١١. وعلــى عكــس العــام للقیــام بــبعض الخــدمات اآللــي المحــددة، أو اللجــوء إلــى المــوارد الخارجیــة

، ولم یسجل أي إنفاق كبیـر خـارج ذلـك. وكـان أكبـر إنفـاق یتعلـق بالمـدفوعات مركز التكلفة الواحد بطریقة صحیحة
ألـــف دوالر  ٤٠ألـــف دوالر كنــدي، منهـــا  ٦٠إذ بلـــغ  — )ICORAS ATB◌ِ (لمشــروع  )CAFUC( لجامعــة الصـــین
  .٢٠١٣كندي في عام 

                                                           
٣٠  IKSN 
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، والذین جـرى تحدیـدهما فـي العـام الماضـي، والـذي ٣١وفیما یتعلق بمشروعي إدارة النقل الجوي الذین یتمتعان باألولویة -٨٠
وكـــان دوالر كنـــدي، یتجـــاوز تنفیـــذهما مـــوارد قســـم تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــاالت، إذ بلغـــا مـــا یزیـــد علـــى ملیـــون 

 ٦٠التخفیض في نطاق هذا المشروع ومشـاركة أداة مـع إدارة المالحـة الجویـة، قـد سـمح بخفـض اإلنفـاق كثیـرا بحـوالي 
  ).٢٠١٣ألف دوالر كندي في  ١٦٠(لمصاریف یمكن أن تصل إلى  ٢٠١٢ألف دوالر كندي في 

ومات بشكل شامل، وذلك بسبب انتشار عملیات من الصعب تقییم تكلفة خدمات تكنولوجیا المعل :٧االستنتاج رقم   
تصاالت حجما تكنولوجیا المعلومات عبر مختلف هیاكل االیكاو. وقد مثل اإلنفاق تحت رعایة قسم تكنولوجیا المعلومات واال

 ٢٠١١ملیون دوالر كندى مقارنة بالعام السابق. غیر أن عام  ١.٦ملیون دوالر كندي، أي بانخفاض قدره  ٦.٢سنویا قدره 
  ملیون دوالر كندي على البنیة التحتیة. ٢شهد مصاریف استثنائیة تزید على 

وال تسمح المیزانیة الجدیدة بإعادة تخصیص التكلفة الكلیة لعملیات تكنولوجیا المعلومات بالنسبة لالیكاو. غیر أن   
اتجاه لعالج رقم هذه التكلفة الشاملة بالمقارنة زیادة استخدام مركز تكالیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یساعد على ظهور 

. وبجانب اإلنفاق على الموظفین، لم یجد المراجع الخارجي للحسابات أي مبالغ مهمة ینبغي أن تخصص لقسم ٢٠١١إلى عام 
ت یمثلون تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. غیر أن موظفي تكنولوجیا المعلومات خارج قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاال

  ملیون دوالر كندي. ١.٣فاتورة أجور تقدر تقریبا بما یصل إلى 
في  ١٢.٣٧والذي یبلغ حوالي  —نظرا للعبء المالي لعملیات تكنولوجیا المعلومات في االیكاو  :٧التوصیة رقم   

المائة من المیزانیة، یوصي المراجع الخارجي للحسابات، كجزء من عملیة إعداد المیزانیة لفترة السنوات الثالث القادمة، تعریف 
یجیة نفقات تكنولوجیا المعلومات وتكالیف موظفي تكنولوجیا العلومات بالتحدید تحت كل میزانیة من میزانیات األهداف االسترات

  .وتحت كل تصنیف محاسبي
المتعلقة بتكالیف موظفي تكنولوجیا المعلومات، ویقول إنها ستؤدي إلى تخصیص  یقبل األمین العام هذه التوصیةال   

بل یرى فحسب أن  —هذه التكالیف الستراتیجیات دعم التنفیذ، وال ینظر المراجع الخارجي للحسابات إلى هذه التخصیصات 
تكالیف تكنولوجیا المعلومات في االیكاو، بشكل مستقل عن التخصیصات المحددة للمیزانیة، یجب أن تقدم  معلومات شاملة عن
  سنویا إلى المجلس.

  ١األولویة   

  الموظفون في تكنولوجیا المعلومات ٢-٤
موظفـا مـن مـوظفي االیكـاو، ویمثلـون  ٢٠، كان قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یتألف من ٣١/١٢/٢٠١٢في  -٨١

ملیـون دوالر كنـدي. ویـأتي النمـو الواضـح فـي  ٢.٠٤في المائة من الموظفین التقلیدیین بالمنظمة، وتبلغ أجـورهم  ٣.٩
) فعــال مــن ضــم أربعــة مــوظفین مــن وحــدة إدارة الموقــع الشــبكي إلــى قســم ٢٠١١موظفــا فــي نهایــة  ١٨القــوة العاملــة (

) (التـــي IRISلنظـــام المتكامـــل للمعلومـــات عـــن المـــوارد (، باإلضـــافة إلـــى مجموعـــة اواالتصـــاالت تكنولوجیـــا المعلومـــات
مغـادرة ثالثـة مـوظفین. وكـان لـدى موظفـا)، وتعیـین موظـف مؤقـت و  ١٨ احتسبت بالفعل فـي العـام الماضـي وكـان بهـا

، وتـم إنهـاء وظیفـة ضـابط أمـن تكنولوجیـا المعلومـات بعـد مغـادرة ٢٠١٢القسم وظیفتین غیر مشغولتین فـي نهایـة عـام 
  المعني.الموظف 

أتعاب ثالثة وكالء یحملون صفة العاملین باالیكـاو جزئیا  ٢٠١٢ودفع قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في عام  -٨٢
ولم یكونوا مرتبطین بقسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (واحد في الموارد البشریة وواحد في فرع المالیـة وواحـد فـي 

  مل یتعلق بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.إدارة التعاون الفني) وذلك ألداء ع
  :تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتقسم ن الذین یعملون تحت إدارة و وبجانب موظفي االیكاو، یتضمن الموظف -٨٣

                                                           
ألــف دوالر كنــدي، وبلغــت قیمــة "نظــام  ٤٠٠العــالمي لتــدقیق أمــن الطیــران، فــي إدارة األمــن، كانــت قیمتهــا برمجیــات إحــالل مــدیر التــدقیق فــي البرنــامج   ٣١

  ألف دوالر كندي. ٦٠٠" إلدارة البیئة CO2اإلبالغ "



27 

ثمانیــة أشــخاص ینتمــون إلــى  —تكنولوجیــا المعلومــات المتعلقــة بمیزانیــة كــل مكتــب إقلیمــي  نمــوظفین مســؤولین عــ −
 ات واالتصاالت؛قسم تكنولوجیا المعلوم

فع مستشارا (بمـا فـیهم ثالثـة یعملـون تحـت مراقبـة قسـم تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت ولكـن تـد ٣٥وأخیرا، فإن  −
لقسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. ونظـرا لتعـدد  ٣١/١٢/٢٠١٢الذین عملوا في إدارة النقل الجوي رواتبهم)، 

كنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت، والقواعـد التـي تحكـم تجدیـد العقـود، فمـن العقود، التي ال یدیر بعضـا منهـا قسـم ت
مستشــارا مختلفــا عملــوا لقســم  ٥٤الصــعب تحدیــد عــدد المستشــارین العــاملین فــي بدایــة الســنة. وبشــكل كلــي، فــإن 

إلداریــة (ودفــع مرتبــات بعضــهم إدارة النقــل الجــوي، وٕادارة الشــؤون ا ٢٠١٢تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت فــي 
فـي المائـة  ٢٥، أي بنسـبة ، أو إدارة المالحـة الجویـة)٣٢النظام االلكتروني إلدارة الوثـائق والسـجالت —والخدمات 

  من المستشارین في المنظمة.
فــي  ٩٣.٧بصــورة مطلقــة بنســبة زادت میزانیــة االســتعانة بوظــائف خارجیــة لتكنولوجیــا المعلومــات (وتشــمل المستشــارین)  -٨٤

، ٢٠١٢ و ٢٠١٠فــي المائــة بــین  ٥٤. وزادت نفــس المیزانیــة بنســبة ٢٠١٠-٢٠٠٨الفتــرة الثالثیــة المائــة علــى مــدى 
 كما یظهر في الجدول التالي:

  : المیزانیة التقدیریة واإلنفاق التقدیري على االستعانة بوظائف خارجیة١٦الجدول 
  في قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  (بالدوالرات الكندیة)
 نسبة من اإلنفاق المصاریف المسجلة تخصیص المیزانیة السنة
2008 888,950 244,710 8.4 % 
2009 1,419,808 1,138,549 22 % 
2010 1,722,591 745,093 17 % 
2011 2,646,081 1,424,153 18.2 % 
2012 2,145,909 1,635,936* 26 % 

 ، الحسابات لم تغلق٥/٣/٢٠١٣* البیانات اعتبارا من 
  )المصدر: االیكاو(

 
  

 .٢٠١١ و ٢٠١٠زاد اإلنفاق على االستعانة بوظائف خارجیة في تكنولوجیا المعلومات إلى الضعف بین  :٨االستنتاج رقم   
في المائة. ویضم اآلن الموظفون تحت رقابة قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ١٥، زادت هذه النفقات بنسبة ٢٠١٢و  ٢٠١١وبین 

) وبعضهم یعمل في أداء وظائف دائمة، التي تعتبر الخبرة فیها ضروریة ٣١/١٢/٢٠١٢من القسم في  ٢/٣غالبیة كبیرة من المستشارین (
فإن الضغط على الموارد، التي تشمل  )،iStar ،eANP ،ISDB( ا لنمو عدد مشاریع التنمیة التي تخدم مدیري األعمالجدا لالیكاو. ونظر 

موظفین دائمین یمكن أن یؤدي إلى خسارة الخبرة في جزء من خدمة تكنولوجیا المعلومات، بالرغم من أن هذه الخدمة هي أساس عدد زائد 
  من أنشطة االیكاو التشغیلیة.

من أجل تحقیق التقدم في تأمین استمراریة وخبرة خدمات تكنولوجیا المعلومات التي تعتبر ضروریة، فإن خطر  :٨التوصیة رقم   
  منه.استعمال غالبیة كبیرة من المستشارین ینبغي تعریفه وتوثیقه، ووضع إجراءات مالئمة للتخفیف 

ستخدام الجاري لعقود اتفاقات الخدمة الخاصة توافق على حقیقة أن اال والخدماتأن إدارة الشؤون اإلداریة األمین العام  یالحظ  
  ؤدي إلى خسارة معارف العمل الحرجة ویقبل األمین العام هذه التوصیة.ییمكن أن 

    ٢األولویة   

                                                           
٣٢  EDRMS 
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  )EAOتدقیق مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة (  -٥
الفترتین الثالثیتین باإلضافة إلى خالل الفترة الثالثیة الحالیة، زیادة كبیرة مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة زادت میزانیة  -٨٥

. وقد نجمت هذه الزیادة، بشكل رئیسـي، عـن القـرار الـذي اتخـذه المجلـس بشـأن مـد ٢٠١٣-٢٠١١ و ٢٠١٠-٢٠٠٨
 :P5من الفئة التخصصیة للحسابات المكتب بالتمویل الكافي إلنشاء وظیفة مراجع داخلي 

  المیزانیة واإلنفاقصات یخص: ت١٧الجدول 
 (بآالف الدوالرات الكندیة)

 2008 2009 2010 2011 2012)١(  2013 

 المیزانیة الفرق اإلنفاق المیزانیة الفرق اإلنفاق المیزانیة الفرق اإلنفاق المیزانیة الفرق اإلنفاق المیزانیة الفرق اإلنفاق المیزانیة 

نفقات 
 الموظفین

722 936 -214 753 662 91 769 677 92 742 647 95 979 579 400 1,029 

 64 45 18 63 16 45 61 75- 75 0 0 0 0 0 0 0 االستشاریون

 52 7 40 47 16 30 46 1 15 16 4 11 15 3 12 15 السفر

 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 نفقات متفرقة

تكنولوجیا 
 المعلومات

6 0  6 6 0 6 6 0 6 0  -2 2 0  5 -5 0  

  1,146 448 642 1090 130  720  850 25  767 792 102  673 775 204-  948 744 المجموع

  للفترة من ینایر إلى سبتمبر. ٢٠١٢) وضعت في أكتوبر ١(
  (المصدر: االیكاو)

  األنشطة الرئیسیة ١-٥
  تغطي أنشطة مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة الرئیسیة مجاالت ثالثة: المراجعة والتقییم والتحقیقات. -٨٦

  المراجعة ١- ١-٥

، ٢٠٠٩ ومیثـاق مكتـب التقیـیم والمراجعـة الداخلیـة المعتمـد فـي یونیـ تشمل المراجعة الداخلیـة، وفـق التعریـف الـوارد فـي -٨٧
تحلیل اإلجراءات، السـیما تلـك المالیـة، وامتثالهـا للـوائح الحالیـة، والنظـر فـي نظـم تكنولوجیـا االتصـاالت لتقیـیم واختبـار 

الزمـــة لالمتثـــال الرســـمي وجـــود وتشـــغیل وســـائل المراقبـــة، والتحقـــق مـــن دقـــة معالجـــة البیانـــات. وبعـــد إجـــراء المراقبـــة ال
للعملیات ومالئمة إجراءات المراقبة الداخلیة، تهدف عملیات المراجعة هذه إلى التعرف إلى المجاالت التـي یمكـن فیهـا 

  النظر في تحسین األداء (الكفاءة)، وتلك التي یمكن فیها خفض التكلفة (الفعالیة).
فـي  ٤، ٢٠٠٧فـي  ٦، ٢٠٠٦فـي  ٧كبیـر مـع مـرور الوقـت: بشـكل  سـنویاوقد تراجع عدد عملیـات المراجعـة المجـراة  -٨٨

(حتـــى نهایـــة ســـبتمبر). بـــالطبع، هنـــاك تفـــاوت فـــي  ٢٠١٢فـــي  ٣، و٢٠١١فـــي  ٤، ٢٠١٠و ٢٠٠٩فـــي  ٣، ٢٠٠٨
عـبء العمــل لكـل عملیــة مراجعــة. وبالتـالي، لتفســیر هــذا التوجـه بدقــة، ینبغــي تقیـیم كــل تقریــر وفقـا للــزمن المخصــص. 

، عنــدما اتخــذ المراجــع قــرارا بتســجیل الــزمن المخصــص لكــل ٢٠١٠تكــن متــوفرة إال منــذ یونیــه  ولكــن هــذه البیانــات لــم
واحدة من المهام المنجزة. وبالتالي، یبین الجدول الـوارد أدنـاه الـزمن المخصـص باألیـام، فقـط لتقـاریر المراجعـة المنجـزة 

، وهـي أقصـر مـن أن تتـیح بـروز ٢٠١٢ر إلـى أكتـوب ٢٠١٠خالل ذلك الزمن، وعلـى مـدى الفتـرة المحـدودة مـن یونیـه 
 توجه واضح.
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 ٢٠١٢إلى أكتوبر  ٢٠١٠: تطورات األنشطة من یونیو ١٨الجدول 
 المجموع الزمن (األیام) تقریر المراجعة العام

 ٣٧ ٣٧ الترجمة الفوریة وابتداء من یونی ٢٠١٠
 ١٠٦ ٣٧ مشاریع إدارة التعاون الفني للصومال ٢٠١١

 ٥٤ التحریریةالترجمة 
 ١١ توفر وتواصل تكنولوجیا المعلومات

 ٤ ترخیص األموال
 ٦٢ ٥ ترخیص األموال حتى سبتمبر ٢٠١٢

 ٣٠ استشاریو إدارة التعاون الفني
 ٢٧ مكتب باریس اإلقلیمي

 (المصدر: االیكاو)

مكتـب التقیـیم والمراجعـة الداخلیـة وتلـك التـي تـم  ومن الضروري أیضا التمییز بـین عملیـات المراجعـة المجـراة  بالكامـل مـن جانـب - ٨٩
التعاقــد بشــأنها مــن البــاطن مــع شــركة مراجعــة خارجیــة، واإلحاطــة علمــا، بالنســبة إلــى التقریــر المتعلــق بتــوفر وتواصــل تكنولوجیــا 

خـرى، نشـیر ، بأن الوقت الذي خصصه المراجع الداخلي یشمل التواصـل مـع مقـدم الخدمـة. مـن ناحیـة أ٢٠١١المعلومات خالل 
  بضعة أیام عمل. الإلى أن ترخیص بعض األموال لم یتطلب إ

كل عام، یضع مكتب التقییم والمراجعة الداخلیـة برنـامج عمـل ُیرفـع إلـى المجلـس ألخـذ العلـم. ویتضـمن الجـدول أدنـاه مقارنـة بـین  - ٩٠
 عملیات المراجعة المقررة وتلك التي أنجزت:

 (عدد عملیات التدقیق) المقررإنجاز برنامج عمل المراجعة : ١٩الجدول 
 المجموع ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ العام

عملیات المراجعة الواردة في 
 برنامج العمل السنوي

٣٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٨ ٥ ٥ 

 ١٦ ٢٣٤ ١٣٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ٤ عملیات المراجعة المنجزة
 (المصدر: االیكاو)

وبالتالي فقد بلغت نسبة عملیات المراجعة المنجزة إلى عملیـات المراجعـة الـواردة فـي برنـامج العمـل األولـي، خـالل الفتـرة الكاملـة،  - ٩١
الوضع في إطاره المنظـوري مـن خـالل مراعـاة عملیـات المراجعـة غیـر المقـررة: وهـي عملیـات هذا بالمائة. ولكن ینبغي إبقاء  ٤٧

عند طلب األمین العام (أو أحیانا بطلب من إدارة االیكـاو) خـالل العـام أو هـي تغییـرات أجراهـا مكتـب  المراجعة التي تجري نزوال
التقیــیم والمراجعــة الداخلیــة بنفســه علــى برنــامج العمــل باالســتناد إلــى تغیــر األولویــات والمخــاطر. ویبــین الجــدول الــوارد أدنــاه عــدد 

 رد في البرنامج السنوي):عملیات المراجعة اإلضافیة المنجزة (والتي لم ت

 عملیات المراجعة المضافة خالل العام (وغیر المجدولة): ٢٠الجدول 
 المجموع ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ العام

عملیات المراجعة 
 المضافة

١٥ ١ ٣ ٠ ١ ٢ ٣ ٥ 

عملیات المراجعة 
 المنجزة

١٤ ١ ٣ ٠ ١ ١ ٣ ٥ 

  (المصدر: االیكاو)
                                                           

  .KPMGكان ذلك تقریر المراجعة المتعلق بأمن الكمبیوتر الذي تم التعاقد الخارجي بشأنه مع شركة   ٣٣
ولـم ینجـز  ٢٠١١. وبـالعكس، بـدأ أحـد التقـاریر فـي عـام ٢٠١٣عملیات مراجعة جاریة وقت إجراء المراجعة، وینبغي إتمامها فـي عـام  كان هناك ثالث  ٣٤

  .٢٠١٢إال في عام 
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بالمائـــة مـــن عملیـــات المراجعـــة المقـــررة،  ٤٤، شـــكلت عملیـــات المراجعـــة غیـــر المجدولـــة ٢٠١٢-٢٠٠٦خـــالل الفتـــرة  -٩٢
بالمائــة مــن عملیــات المراجعــة غیــر  ٩٣بالمائــة مــن عملیــات المراجعــة الســنویة المجدولــة فیمــا أنجــز  ٤٧وأنجــز فقــط 

ة إلجراء [عملیات المراجعة غیر المجدولة]، لمـا كنـا المجدولة. ویشدد األمین العام على أنه "ما لم یكن هناك من حاج
بالمائــة مــن عملیــات المراجعــة غیــر المجدولــة ســنویا هــي  ٤٤ نســبةولكــن  –قــد أضــفناها، واللتزمنــا بالخطــة األصــلیة" 

  نسبة نادرة جدا، وال یمكنها سوى إثارة الشكوك بشأن منهجیة التخطیط لعملیات المراجعة الداخلیة السنویة.

  
، قد استقر عند ٢٠٠٦یبدو أن عدد عملیات المراجعة المنجزة، والذي انخفض إلى حد بعید منذ  :٩االستنتاج رقم   

مستوى منخفض. وقد نجم ذلك بشكل أساسي عن زیادة حجم العمل والمهام غیر ذات صلة بالمراجعة المضافة إلى عبء عمل 
  تدقیق غیر المقررة المتكررة.مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة، فضال عن عملیات ال

ینبغي أن تبقى عملیات المراجعة غیر المقررة المضافة خالل العام استثنائیة من حیث المبدأ.  :٩التوصیة رقم   
  ویفترض ذلك المزید من التفكیر المتعمق أثناء إعداد البرنامج السنوي المرفوع إلى المجلس.

  أنه ال یقترح اتخاذ أي خطوة معینة لتطبیقها. ویقترح األمین العام قبول هذه التوصیة إال  
  ٢ األولویة:  

  

 التقییم ٢- ١-٥

التقییم. وعلـى عكـس المراجعـة التـي تركـز علـى االمتثـال بـیتعلق مجال النشاط الثاني لمكتب التقییم والمراجعة الداخلیـة  -٩٣
التقیـیم هـو علـى قیـاس أداء بـرامج للوائح والقواعد وبلوغ أهداف في مجال االقتصاد والكفاءة والفعالیة، فإن التركیـز فـي 

أو مشاریع أو أنشطة معینة تقوم بها المنظمة وفقا لمالءمتها وأثرها واستدامتها. ووفقا لهـذا التعریـف، ینبغـي بـالتقییم أن 
یكــون وســیلة التخــاذ القــرارات اإلداریــة المســتنیرة بشــأن مــا إذا كــان ینبغــي مواصــلة أو تعــدیل أو التخلــي عــن سیاســة أو 

أو برنامج أو نشاط جاٍر. واألسئلة العامة التي یسعى التقییم لإلجابة عنها هي ما إذا كان یجري القیام باألمور  مشروع
  الصائبة، وما إذا كانت تجري بالشكل الصحیح وما إذا كان هناك طرق فضلى لبلوغ النتائج المتوخاة.

عملیـــات التقیـــیم ضـــمن مكتـــب التقیـــیم  مســـؤوال عـــن إجـــراء P4، بـــات موظـــف مـــن الفئـــة التخصصـــیة ٢٠٠٨منـــذ عـــام  -٩٤
 والمراجعة الداخلیة، باإلضافة إلى مهام أخرى.

 واالستنتاج المتعلق بأداء برنامج التقییم لیس مشجعا جدا، كما یبین ذلك الجدول أدناه: -٩٥

 ٢٠٠٨ ذمن إنجاز برنامج عمل التقییم المقرر: ٢١الجدول 

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ العام
 ٢ ٢ ٢ ٤ ٤ التقییم المقررةعملیات 

 ٠ ١ ١ ٠ ٠ عملیات التقییم المنجزة
 (المصدر: االیكاو)
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؛ وكانــت تتعلــق بتقیــیم بعثــات ٢٠١٠تقیــیم غیــر مقــررة واحــدة فقــط، مــن جانــب المجلــس، لعــام  ةعملیــ تــم التقــدم بطلــب -٩٦
الــذي یغطـي فقــط البرنــامج الســنوي كمــا ُقــدم إلــى المجلــس. وقــد  ٢٠١٠السـفر؛ وهــي ال تظهــر فــي الجــدول أعــاله لعــام 

ــ ٢٠١٠باشــر مكتــب التقیــیم والمراجعــة الداخلیــة عملیــة التقیــیم هــذه فــي عــام  : وكانــت عملیــة ٢٠١١ي عــام وأنجزهــا ف
  التقییم الوحیدة التي أجریت خالل ذلك العام.

بنفسـه، بـدعم  السـابق واحدة فقـط مـن جانـب رئـیس مكتـب التقیـیم والمراجعـة الداخلیـةأخرى وخالل هذه الفترة، أنجزت عملیة تقییم  - ٩٧
: وكانـت ٢٠١٠مكتـب لمـدة عـام) فـي عـام كبیر من قبل خبیر معار من هیئة الطیران المدني اإلیطالیة (وضـع مجانـا بتصـرف ال

 .٣٥مقررة ومتعلقة بالبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة

 ویعزى التحصیل المتدني لبرنامج التقییم التابع لمكتب التقییم والمراجعة الداخلیة إلى عاملین: - ٩٨

 ؛أدناهنقطة بالتفصیل أولهما وجود مهام أخرى تحد من قدرة المقیم على اإلنتاج: وستُناقش هذه ال −
 ر المتوقع لبعض عملیات التقییم.والثاني هو التعقید غی −

لحسابات توصیة تهدف إلى تحسین نشاط مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة في مجال التقییم، وذلك الخارجي لمراجع الوقد أصدر  - ٩٩
  موجه إلى األمین العام. إدارة في كتاب

  الداخلیةاألنشطة التشغیلیة التي یجریها مكتب التقییم والمراجعة  ٢-٥
، وكمــا هــو مبــین فــي ٢٠١٠بنــاء علــى الســجالت التــي یحــتفظ بهــا المراجــع الــداخلي، الــذي یحــتفظ بالجــداول الزمنیــة منــذ یونیــه  -١٠٠

النســبة المئویــة للــزمن  الجــداول أعــاله، فــإن الــزمن المخصــص إلجــراء عملیــات المراجعــة قــد تراجــع فــي كــل عــام. وقــد انخفضــت
 ٤١.٨إلـى  ٢٠١٠بالمائـة خـالل النصـف الثـاني مـن  ٥٦.٣األخـرى كافـة مـن  االمخصص لعملیات المراجعة كجـزء مـن أنشـطته

  (ینایر إلى سبتمبر). ٢٠١٢بالمائة في  ٣٦.٤و ٢٠١١بالمائة في 
إلى منصبه، باتت الجداول الزمنیة نظاما رسمیا یعطي جمیع الموظفین إطارا  الداخلیةالمراجعة ومع وصول رئیس مكتب التقییم و  -١٠١

 الداخلیـةالمراجعـة . ویلخص الجدول أدنـاه األنشـطة المختلفـة لـرئیس مكتـب التقیـیم و همواحدا لقیاس الطریقة التي یمضون فیها وقت
والتـدریب؛  الداخلیـةالمراجعـة بیر الداخلي لمكتـب التقیـیم و وتغطي عبارة "اإلدارة" التد والموظفین المسؤولین عن المراجعة والتقییم. 

وتـم تقســیم "النشــاط الرئیسـي" إلــى جــزئین: تقیـیم المخــاطر وتخطــیط العمـل ومتابعــة التوصــیات وٕاسـداء المشــورة إلــى اإلدارة وأمانــة 
ملیـات التقیـیم والتحقیقـات) بحـد ذاتهـا. ) إلـخ.، وأنشـطة المراقبـة (المراجعـة الداخلیـة وعEAACاللجنة االستشاریة للتقیـیم والتـدقیق (

" أنشــطة جهـــات االتصــال المتعلقـــة ٣٦ویعنــي "تنســـیق عملیــات المراجعـــة الخارجیــة وعملیـــات اســتعراض وحـــدة التفتــیش المشـــتركة
وأخیــرا، یغطــي "االتصــال الخــارجي" جمیــع االتصــاالت بــین مكتــب التقیــیم  ). JIUبــالمراجع الخــارجي ووحــدة التفتــیش المشــتركة (

 واإلدارات والمكاتب األخرى التابعة لالیكاو، ومكتب األمین العام، والمجلس، والجمعیة العمومیة: لمراجعة اإلداریةاو 

   

                                                           
٣٥  USOAP 
٣٦  JIU 
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 (بالنسب المئویة) الداخلیةالمراجعة توزیع نشاط موظفي مكتب التقییم و : ٢٢الجدول 
 المكتب المقّیم المراجع رئیس المكتب األنشطة

 ٤١ ٢٩ ٦٤ ٢٩ النشاط الرئیسي:
 ٢٠ ١٠ ٣٨ ١٢ والتحقیقات المراجعة والتقییم  
 ٢١ ١٩ ٢٦ ١٧ ٣٧األخرىأنشطة المراقبة   

تنسیق عملیات المراجعة الخارجیة  وجهة 
 االتصال التابعة لوحدة التفتیش المشتركة

١٣ ٢٤ ٦ ٩ 

المهام اإلداریة (إدارة الموظفین، والتخطیط، 
واإلبالغ، والمیزانیة، والتوظیف، والتدریب، 

 إلخ.)

٣٤ ٣١ ٢٥ ٤٧ 

األنشطة المؤسسیة (األمانة، المجلس، 
 منظومة األمم المتحدة، إلخ.)

١٢ ١٥ ٥ ١٥ 

 (المصدر: االیكاو)

الموظفـة  وقامـتبالمائة فقط من وقتـه ألنشـطته الرئیسـیة.  ٤١یخصص  الداخلیةالمراجعة یبین هذا الجدول أن مكتب التقییم و  - ١٠٢
  معظم وقتها لمهام لیست جزءا من نشاطها الرئیسي.بتخصیص من الفئة التخصصیة المسؤولة عن التقییم مؤخرا 

ـــا لمراجعـــة الحســـابات  - ١٠٣ هـــذا الوضـــع غیـــر ممتثـــل ألفضـــل الممارســـات، كمـــا حـــددتها المنظمـــة الدولیـــة للمؤسســـات العلی
)INTOSAI(  قیاسـیة . وتـنص القاعـدة الالمراجعـة اإلداریـةفیما یخصINTOSAI GOV 9140 2.3  علـى مـا یلـي "تعمـل

المراجعة الداخلیة مـع أولئـك المـوكلین بـاإلدارة، كمجلـس اإلدارة أو لجنـة المراجعـة أو اإلدارة العلیـا أو، حیـث كـان ذلـك 
 مالئمــا، هیئــة إشــراف خارجیــة، مــن خــالل ضــمان تصــمیم الــنظم المالئمــة للمراقبــة الداخلیــة وتطبیقهــا. وعلیــه، یمكــن

للمراجعـــة الداخلیـــة تـــوفیر المســـاعدة بشـــأن تحقیـــق األهـــداف والغایـــات، وتعزیـــز الضـــوابط، وتحســـین كفـــاءة العملیـــات 
هم توضیح أنه في حین یمكن للمراجعة الداخلیة توفیر المساعدة بشـأن المراقبـة موفعالیتها، واالمتثال للسلطات. ومن ال

  و تشغیلیة".الداخلیة، إال أنها یجب أال تؤدي وظائف إداریة أ
وفي هذا الصدد، ینبغي أال تقوم هیئة مراجعة وتقیـیم داخلیـة بتنسـیق عملیـات المراجعـة الخارجیـة (أي أن یعمـل مكتـب  - ١٠٤

التقییم والمراجعة الداخلیة كجهة اتصال لكل من مراجع الحسابات الخـارجي ووحـدة التفتـیش المشـتركة)، باإلضـافة إلـى 
 الخارجي، وهي وظائف إداریة وتشغیلیة.المهام اإلداریة للمكتب واالتصال 

ینبغــي إعــادة التــوازن إلــى هــذه األنشــطة الرئیســیة إذا مــا أریــد لوظــائف المراجعــة والتقیــیم الــداخلي لعــب دورهــا ضــمن  - ١٠٥
االیكــاو. وینبغـــي أن ییســـر إعــادة التـــوازن هـــذه وصـــول مــوظفین جدیـــدین مـــن الفئـــة التخصصــیة تـــم توظیفهمـــا مـــؤخرا. 

). GSالمتوقــع اإلعــالن قریبــا عــن شــغور إحــدى الوظــائف اإلداریــة مــن فئــة الخــدمات العامــة ( وعــالوة علــى ذلــك، مــن
وأربعة مـوظفین مـن الفئـة التخصصـیة وموظفـان مـن  D1وعلى المدى القصیر، سیكون بالتالي للمكتب رئیس من رتبة 

ة للمؤسســـات العلیـــا لمراجعـــة فئـــة الخـــدمات العامـــة. وبنـــاء علـــى المبـــدأ المـــذكور أعـــاله الـــذي وضـــعته المنظمـــة الدولیـــ
الحســابات والمطبــق علــى جمیــع منظمــات األمــم المتحــدة، بتعــین علــى جمیــع مــوظفین المراجعــة الداخلیــة التخصصــیین 
(أي في حالة االیكاو موظفي مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة) تخصیص نشاطهم الكامل للمراجعـة والتقیـیم والتحقیـق: 

رجي إلى أن مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة یعتبر أنه "لـن یكـون كـذلك، بـالمعنى الـدقیق ویشیر مراجع الحسابات الخا
للكلمــة. حتــى مــع وصــول الموظــف مــن فئــة الخــدمات العامــة، نظــرا للقائمــة الحالیــة للوظــائف األخــرى، ســیكون هنــاك 

 طة الرئیسیة".حاجة إلى بعض المشاركة من جانب الموظفین من الفئة التخصصیة في أنشطة غیر األنش

ینبغــي أن یتـــولى مكتــب األمـــین العــام أو أي هیئـــة أخـــرى مالئمــة ضـــمن االیكــاو تنســـیق مراجعــة الحســـابات الخارجیـــة  - ١٠٦
والعالقــات مــع وحــدة التفتــیش المشــتركة، والمهــام اإلداریــة، واألنشــطة المؤسســیة، كمــا هــي الحــال فــي معظــم المنظمــات 

  الدولیة األخرى.
                                                           

، أمانـة اللجنـة االستشـاریة اإلداریـة إعداد ورقات العمل، تخطیط المراجعة والتقییم، إسداء المشـورة إلـى اإلدارة، متابعـة توصـیات مكتـب التقیـیم والمراجعـة  ٣٧
  .للتقییم والتدقیق، إلخ
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بالمائة) لمهام لیست جزءا من نشاطه الرئیسي.  ٦٠مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة معظم وقته ( یخصص :١٠االستنتاج رقم   

وبالتالي فإن النشاط الرئیسي (المراجعة والتقییم والتحقیق) متخلف، ما یفسر المستوى المنخفض وفي بعض الحاالت الغیاب التام لمختلف 
ذا غیر ممتثل للقاعدة القیاسیة الصادرة عن المنظمة الدولیة للمؤسسات العلیا لمراجعة أنواع أنشطة اإلشراف الداخلي في االیكاو. وه

  الحسابات بشأن المراجعة الداخلیة.
یتعین على المراجعین والمقیمین تكریس نشاطهم بالكامل للمراجعة والتقییم، وینبغي نقل المهام اإلداریة (جهة  :١٠التوصیة رقم   

االتصال بمراجع الحسابات الخارجي ومتابعة وحدة التفتیش المشتركة) إلى هیئات أكثر مالءمة ضمن االیكاو. یقترح األمین العام رفض 
مارسات التي توصي بها المنظمة الدولیة للمؤسسات العلیا لمراجعة الحسابات ومتبعة من جانب منظمات هذه التوصیة، رغم أنها ممتثلة للم

  أخرى تابعة لألمم المتحدة.
    ١األولویة:   

  جودة المراجعة الداخلیة ٣-٥
  التقییم الذاتي ١- ٣-٥

عملیــة تقیــیم ذاتــي، فوضــع قدراتــه علــى رســم بیــاني (واحــدة للمراجعــة وأخــرى  اإلداریــةأجــرى مكتــب التقیــیم والمراجعــة  - ١٠٧
، المسـتوى األفضـل). ٥، المسـتوى األدنـى، إلـى ١للتقییم) یبرز مجاالت أداء ستة مصـنفة وفـق مسـتویات خمسـة (مـن 

مـــع تصـــنیفین مـــن  ٢.٥أنهـــا معـــدلها المتوســـط یبلـــغ  اإلداریـــةفیمـــا یتعلـــق بالمراجعـــة، یعتبـــر مكتـــب التقیـــیم والمراجعـــة 
. وقـد تـم اسـتعراض هـذا التقیـیم ٣.٥، وثالثة من المستوى ٣، واثنان من المستوى ٢.٥، واحد من المستوى ٢المستوى 

مـع  ٢.٥والتثبت منه من جانب اللجنة االستشاریة للتقییم والتدقیق. وفیما یتعلق بالتقییم، التصنیف المتوسط هـو أیضـا 
. ووقــت االســتعراض الــذي أجــراه ٤، وواحــد مــن المســتوى ٣ا، واثنــین مــن المســتوى اثنــین مــن المســتوى األكثــر انخفاضــ

  لم تكن اللجنة االستشاریة للتقییم والتدقیق بعد قد استعرضت التقییم وتثبتت منه.مراجع الحسابات الخارجي، 
خـالل  ٣.٥لـوغ المسـتوى واستنادا إلى ما سبق، یقر مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة بوجود مجال للتحسـین، ویسـعى لب - ١٠٨

 أربعة أعوام لكل من المراجعة والتقییم.

 تحلیل المخاطر ٢- ٣-٥

یجري مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة كل عام تحلیل للمخاطر ضمن المنظمة، بغیة إعداد برنامج العمل السنوي وفقا  - ١٠٩
  ).IIAللقواعد القیاسیة الصادرة عن معهد المراجعین الداخلیین (

ربتــه الخاصــة خــالل الســنوات الخمــس الماضــیة فــي االیكــاو، تعــرف مراجــع الحســابات الخــارجي إلــى باالســتناد إلــى تج - ١١٠
نظــر التقــاریر اأربعــة مجــاالت یعتبــر أن المخــاطر اإلداریــة مرتفعــة فیهــا وٕاجــراءات المراقبــة الداخلیــة الحالیــة منخفضــة (

 السابقة لمراجع الحسابات الخارجي):

 التجهیزات باسم بعض الدول؛، والسیما شراء يالتعاون الفن −

 الشفافیة في عملیات التوظیف؛ −

 تكنولوجیا المعلومات؛ −

 المكاتب اإلقلیمیة. −

بطبیعــة الحــال، ركــز مراجــع الحســابات الخــارجي فــي كــل عــام عملیــات المراجعــة التــي أجراهــا إلــى حــد بعیــد علــى هــذه  - ١١١
علـى تفـادي االزدواجیـة فـي هـذه  اإلداریـةلمراجعـة المجاالت الثالثة: ساعد التشاور السنوي المسبق مع مكتـب التقیـیم وا
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المجــاالت. ولكــن مــن الصــحیح أن عملیــات المراجعــة فــي مجــاالت المخــاطر الرئیســیة (إدارة التعــاون الفنــي) لــم تجــري 
إلــى أن عملیــة  اإلداریـة. ویشـیر مكتــب التقیـیم والمراجعــة اإلداریــةجمیعهـا، رغــم أنهـا مقــررة مـن جانــب مكتـب المراجعــة 

. ومــن المقــرر إجــراء تقیــیم لعملیــات الــدعم اإلداري ٢٠١٢عــة الستشــاریي إدارة التعــاون الفنــي قــد أجریــت فــي عــام مراج
وهذه الحجة  .، وهي تعتبر "تزاید النشاط بشأن هذا النشاط سیستلزم موارد إضافیة"٢٠١٣إلدارة التعاون الفني في عام 

جمیــع مــوارده، كمــا أوصــت بــذلك المنظمــة  اإلداریــةمراجعــة لــو خصــص مكتــب التقیــیم وال – أن یعتــرض علیهــااألخیــرة 
الدولیــة للمؤسســات العلیــا لمراجعــة الحســابات، ألنشــطة المراجعــة/التقییم، ألمكــن المراجعــة الداخلیــة أن تغطــي مجــاالت 

 الخطر هذه على نطاق أوسع.

أي مـــوظفین  اإلداریــةوالمراجعـــة وفیمــا یتعلــق بعملیـــات مراجعــة نظـــام تكنولوجیــا المعلومـــات، لــیس لــدى مكتـــب التقیــیم  - ١١٢
وقــد أجریـت عملیتـان فقـط لمراجعـة تكنولوجیـا المعلومـات فــي  متخصصـین فـي مهـارات مراجعـة تكنولوجیـا المعلومـات. 

 السنوات األخیرة، تم التعاقد من الباطن بشأنهما مع شركات خارجیة.

) فــي مقــر األمــم OIOSالرقابــة الداخلیــة ( مــع مكتــب خــدمات اإلداریــة، اتفــق مكتــب التقیــیم والمراجعــة ٢٠١٢وفــي عــام  - ١١٣
المتحــدة فــي نیویــورك، علــى اســتعارة اثنــین مــن مراجعیــه المتخصصــین فــي تكنولوجیــا المعلومــات بصــفتهما "ضـــیفین" 
إلجراء عملیة مراجعة مقررة إلدارة تكنولوجیا المعلومات والتخطیط االستراتیجي. إال أن هـذین المـراجعین سـیعمالن فـي 

 على هذه المهمة.االیكاو فقط 

) للمســـاعدة فـــي إعـــداد خطـــة Deloitte، اســـتخدم مكتـــب التقیـــیم والمراجعـــة الداخلیـــة شـــركة دیلویـــت (٢٠١٢وفـــي عـــام  - ١١٤
). وقد تضـمنت الخطـة ٢٠١٥-٢٠١٢استراتیجیة  لمدة أربع سنوات  من أجل عملیات مراجعة تكنولوجیا المعلومات (

، لـم ٢٠١٢. وفـي نهایـة أكتـوبر ٢٠١٣و ٢٠١٢منها ینبغي إجراءها في  ٥عملیة مراجعة،  ١١التي اقترحتها دیلویت 
 .٢٠١٣(مراجع من األمم المتحدة) وأخرى في  ٢٠١٢تكن قد بدأت أي منها وتمت جدولة اثنتین فقط، إحداهما في 

  
اجعة في االیكاو، باالستناد إلى تجربته الخاصة التي اكتسبها خالل خمس سنوات أجرى فیها عملیات المر  :١١االستنتاج رقم   

یعتبر مراجع الحسابات الخارجي أن مجاالت خطر رئیسة ثالثة تستحق مزیدا من االهتمام: التعاون الفني، والتوظیف، ونظم المعلوماتیة. 
  باختصار، استنتج المراجع الخارجي ما یلي:

  نظر المالحظة السابقة)؛اغیر رئیسیة (یخصص مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة جزًا كبیرا من موارده الشحیحة ألنشطة  -  
 یعتبر مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة أن الموارد المتبقیة غیر كافیة إلجراء عملیات المراجعة في مجاالت الخطر الرئیسیة. -  
ت المراجعة التي یعتبر المراجع الخارجي أنه یتعین على مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة زیادة عدد عملیا :١١التوصیة رقم   

والمكاتب اإلقلیمیة، وضمان تغطیة فضلى لنظم تكنولوجیا المعلومات، وهو مجال ما زال یخضع  ٣٨یجریها في مجاالت التعاون الفني
 لمراجعة قلیلة جدا من جانب المكتب.

ستشاریي إدارة التعاون الفني هذه التوصیة غیر مقبولة أو مرفوضة من جانب األمانة العامة، التي تشیر إلى أن عملیة مراجعة ال  
  ، وأن اتباع توصیة المراجع الخارجي یستلزم میزانیة أعلى لالستشارة وتوظیف مراجع إضافي.٢٠١٢قد أجریت في عام 

    ١ األولویة:  
   

                                                           
وســـیكون مـــن المبـــرر علـــى األرجـــح تخطـــیط تمویـــل عملیـــات المراجعـــة هـــذه مـــن جانـــب إدارة التعـــاون الفنـــي عبـــر صـــندوق تكـــالیف الخـــدمات اإلداریـــة  ٣٨

  ).AOSCوالتشغیلیة  (
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 تدقیق إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات  -٦
  .٢٧/١٠/٢٠١٢إلى  ١٥من االیكاو ) في مقر ADBأنجز تدقیق إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ( - ١١٥

 موارد ومهمات وتنظیم إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات استعراض ١-٦

  بناء على صالحیاتها، تؤدي إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات خدماتها في مجاالت تسعة: - ١١٦
 )؛HRMإدارة الموارد البشریة ( −
  )؛ICTتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت ( −
  )؛LPB٣٩التحریریة وٕادارة المطبوعات (خدمات الترجمة الفوریة والترجمة  −
  )؛COS٤٠(إدارة المباني والعقارات  −
  )؛RDMإدارة الملفات والسجالت ( −

  )؛TU٤١)؛إدارة السفر (ACSدعم الجمعیة العمومیة والمجلس ( −
  )؛RGA( یراداتإدارة األنشطة المدرة لإل −
  ).SECأمن األشخاص واألماكن ( −

منهجیا إدارة الموارد البشریة وتكنولوجیا المعلومـات. وقـد تـم أیضـا تـدقیق كل عام یستعرض مراجع الحسابات الخارجي  - ١١٧
. وبالتالي فقد تركزت عملیة التدقیق هذه أوال علـى المراقبـة العضـویة ٢٠١١خاص بأنشطة در اإلیرادات للسنة المالیة 

الروتینیـــة، علـــى مجـــاالت  لألقســـام الرئیســـیة فـــي إدارة الشـــؤون اإلداریـــة والخـــدمات، وثانیـــا علـــى، ضـــمن إطـــار اإلدارة
المسؤولیة الرئیسیة إلدارة الشؤون اإلداریة والخدمات غیر الموارد البشریة وتكنولوجیـا المعلومـات، أي الخـدمات اللغویـة 
وخــدمات المــؤتمرات واألمــن. لــم تجــرى أي عملیــة تــدقیق خاصــة ألنشــطة قســم إدارة الملفــات والتوزیــع وأمانــة الجمعیــة 

  حدة السفر، وهي نشاطات أكثر هامشیة على أهمیتها.العمومیة والمجلس وو 
  المهام ١- ١-٦

)، تمثــل میزانیــة الــدعم، التــي تــوازي ٩٩٥٥بنــاء علــى میزانیــة الفتــرة الثالثیــة التــي اعتمــدتها الجمعیــة العمومیــة (الوثیقــة  - ١١٨
بالمائــة مــن میزانیــة  ٤٦، أي كنــدي ملیــون دوالر ٢٧٣,١انیــة وبــرامج اإلدارة والتــدبیر الســبعة عشــر، مبــرامج الــدعم الث

  المنظمة العادیة. وال تدیر إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات هذه المیزانیة برمتها، لألسباب التالیة:
ــــــــات القانونیــــــــة والخارجیــــــــة ( − )، والمراجعــــــــة الداخلیــــــــة PS-OSG)، وٕادارة مكتــــــــب األمــــــــین العــــــــام (PS-LEBالعالق

)، والـــــدعم اإلداري للجنـــــة المالحـــــة MAA-FINة والمالیـــــة (المیزانیـــــ —اإلدارة التنظـــــیم و )، و MAA-EAO( والتقیـــــیم
) ترفـــع تقاریرهـــا إلـــى إدارات أو هیئـــات MAA-GB-OSG)، ودعـــم الجمعیـــة العمومیـــة (MAA-GB-ANBالجویـــة (

  أخرى تابعة لمكتب األمین العام؛
مؤقتـــا  )، الـــذي كـــان فـــي األســـاس یخضـــع لســـلطة إدارة الشـــؤون اإلداریـــة والخـــدمات، أخضـــعMAA-ISECاألمـــن ( −

  لسلطة األمین العام المباشرة رغم أنه ال یزال جزئیا مدارا من جانب إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات؛
تبقى خاضـعة لمسـؤولیة شـعبة المالیـة، مـع إشـراف مباشـر مـن  )RGA( یراداتاألنشطة المدرة لإل إدارة میزانیة قسم −

  جانب مكتب األمین العام.

                                                           
  فرع اللغات والمطبوعات.  ٣٩
  المكتبیة.قسم المؤتمرات والخدمات   ٤٠
  وحدة السفر.  ٤١
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  الهیاكل ٢- ١-٦

، أوال ٢٠١٢. والتغیرات الوحیدة طرأت علیهـا فـي ینـایر ٢٠١٠إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات منذ بالكاد تباین نطاق  - ١١٩
مع إخضاع األنشطة المدرة لإلیرادات لمسؤولیة إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات، وفقا لما أوصى به مراجـع الحسـابات 

ورة مؤقتـــة (أنظـــر مـــا یـــرد أدنـــاه)، مـــن نطـــاق الخـــارجي فـــي تقریـــره الســـابق، وثانیـــا مـــع ســـحب قطـــاع األمـــن، ربمـــا بصـــ
  اختصاص إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات.

  إال أن التنظیم الداخلي إلدارة الشؤون اإلداریة والخدمات قد خضعت لتغییرات ثالثة في السنوات األخیرة: - ١٢٠
 )؛٤/٧/٢٠١١بتاریخ  SN 5382، أعید تنظیم فرع اللغات والمطبوعات (١/٧/٢٠١١في  −

 ):٦/١/٢٠١٢بتاریخ  SN 5410( ١/١/٢٠١٢في  −

، تحت مسؤولیة ٢٠١٢) مؤقتا، من ینایر ISS) لصالح إنشاء وحدة السالمة واألمن (ISECتم إغالق قسم األمن ( ×
 )؛١/٢/٢٠١٢بتاریخ  SN 5415) المباشرة، مع إعطاء مدیرها لقب مستشار السالمة واألمن (OSGاألمین العام (

) ضمن إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات من خالل تحویل RGAیرادات (المدرة لالنشطة تم إنشاء قسم لأل ×
 شعبة المالیة، بدون تعدیل تنظیمها الداخلي في تلك المناسبة؛

 ) ضمن قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛WMUتم إنشاء وحدة إدارة شبكة اإلنترنت ( ×
) بعد إدماج وحدة RMS) بقسم إدارة السجالت (RWMأعیدت تسمیة قسم إدارة السجالت وشبكة اإلنترنت ( ×

 )؛EDU) ووحدة التوزیع الخارجي (CSUخدمة العمالء (

)، التي خفضت بعد نقل وحدة RSEDتم تحویل قسم خدمات االستنساخ والمبیعات والتوزیع الخارجي ( ×
 یرادات؛المدرة لال نشطةقسم لأل) الخاضعة لمسؤولیة REPالتوزیع الخارجي، إلى وحدة خدمات االستنساخ (

) في قسمین REC/EST) والتوظیف والمالك والدراسات (SERأعید تنظیم قسمي خدمات شؤون الموظفین ( ×
) وقسم السیاسات والتطویر التنظیمي وتنمیة SEAتحت اسم قشم التوظیف وٕادارة شؤون الموظفین (

 )؛PODالموظفین (

 ).ACS) بدعم الجمعیة والمجلس (ACS( أعیدت تسمیة وحدة أمانة الجمعیة العمومیة والمجلس ×
)، ووحـدة REPیتكون من وحدة خدمات االستنساخ ( )RGA( یراداتاألنشطة المدرة لال ، كان قسم٢٠١٢في ربیع  −

)، ووحدة التسویق وٕادارة المناسبات (تم اإلعالن عن شغور وظائف فـي الوحـدات الـثالث فـي CSUخدمة العمالء (
تعمیم للموظفین یشیر إلى ذلك صراحة. ویعتبر مدیر إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات )، بدون ٢٠١٢أبریل ومایو 

أن الهیكلیة الحالیة خاضعة للتغییر وفقا لحاجات  )١٥/١٢/٢٠١١بتاریخ إلى األمین العام  ٤٢في الواقع (مذكرة داخلیة
ة وٕاعـادة تصـمیم الوظـائف، ونظـرا لتغییـر مـع مراعـاة حـاالت التقاعـد القادمـ المنظمة ولبلوغ االستخدام األمثل للموارد،

  .٢٠١٣) في COS ،RDMنطاق قسمین آخرین تابعین إلدارة الشؤون اإلداریة والخدمات (
  المیزانیة ٣- ١-٦

 كندي ملیون دوالر ٩١تمثل البرامج المدارة من جانب إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات في ظل المیزانیة العادیة حوالى  - ١٢١
  ، أي ثلث المیزانیة العادیة للمنظمة.٢٠١٣-٢٠١١للفترة الثالثیة 

                                                           
٤٢  IOM 
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   للهیئات التسع الموضوعة تحت مسؤولیة إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات مركز تكلفة: - ١٢٢
  )٢٠١٢-٢٠١٠مخصصات وتخصیصات إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات (: ٢٣الجدول 

  الكندیة) بآالف الدوالرات(
  ٢٠١٢نفقات   ٢٠١٢میزانیة   ٢٠١١نفقات   ٢٠١١میزانیة   ٢٠١٠نفقات   ٢٠١٠میزانیة   الهیئة
ISEC 259,483 285,644 243,797 293,109 74,965  غیر متوفرة وقت

 D/ADB 3 926,374 2 888,644 2 833,838 1 941,893 2 587,056  إجراء التدقیق
ACS 428,178 440,143 417,487 417,443 449,231 
COS 4 841,919 4 374,787 5 359,588 5 113,758 4 967,726 (1) 

RWM/RMS 1 401,028 1 291,602 1 083,831 1 072,744 1 109,642 
ICT 8 224,724 4 935,514 9 034,886 7 037,521 6 652,424 
HRB 4 526,826 4 206,358 4 240,656 3 997,928 4 321,749 
LPB 13 791,629 12 375,625 12 654,235 12 176,835 13 515,412 
WLM - - 170,819 155,904 242,916 
 921,121 33 207,135 32 039,138 36 317 ,798 30 400,161 37 المجموع
  )CCCبالمائة تكلفة لمجلس التعاون الجمركي ( ٢٥) یتضمن هذا الرقم ١مالحظة: (
  إدارة مكتبة الموقع الشبكي) ٢(

  وفقا لنظام أغریسو) ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات لألعوام (المصدر: حالة مخصصات وتخصیصات 

تــم تخصیصــها بشــكل رئیســي لهیئــات ثــالث: فــرع اللغــات  ٢٠١١یبــین الجــدول أعــاله أن أكثــر مــن ثالثــة أربــاع نفقــات  - ١٢٣
ؤتمرات %) وقســـــــم المـــــــ٢١,٩) (ICT%) وقســـــــم تكنولوجیـــــــا المعلومـــــــات واالتصـــــــاالت (٣٧,٨) (LPBوالمطبوعــــــات (

  %).١٥,٩) (COSوالخدمات المكتبیة (
ولكــن المبــالغ الــواردة فــي هــذا الجــدول تعكــس أیضــا واقــع أن نطــاق التمویــل المخصــص لهیئــات إدارة الشــؤون اإلداریــة  - ١٢٤

والخدمات أكبر بكثیر من المبالغ المخصصة لهذه اإلدارة في ظل المیزانیة العادیة وحدها. فعلى سبیل المثال، بالنسبة 
 ملیـون دوالر ٣٦، فیما بلغـت التخصیصـات كندي ملیون دوالر ٣٠، نصت میزانیة الفترة الثالثة على ٢٠١١ام إلى ع
  .كندي ملیون دوالر ٣٢، بمواجهة النفقات المستحقة التي بلغت كندي

متعلقــة ویــرى مراجــع الحســابات الخــارجي أن إدارة الشــؤون اإلداریــة والخــدمات ال تملــك رؤیــة موحــدة لجمیــع التكــالیف ال - ١٢٥
) باإلضـافة إلــى ١١٠١بمختلـف أنشـطة هـذه اإلدارة: المبــالغ الـواردة فـي المیزانیــة العادیـة (المیزانیـة العادیــة، الصـندوق 

، ١٦٠٢، صـندوق تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت، الـرقم ١١٠٦بعض الصنادیق األخرى (صـندوق الكفـاءة، الـرقم 
) التـي ٢٢٠١، وصندوق تكالیف الخدمات اإلداریـة والتشـغیلیة، الـرقم ١٦٠٣صندوق رواتب الموظفین المؤقتین، الرقم 

، تمثــل فقــط جــزءا مــن هــذه التكــالیف: ولكــن یجــري تمویــل عــدد مــن مــوظفي إدارة الشــؤون ٤٣یشــرف علیهــا فــرع المالیــة
ائـدات اإلداریة والخدمات، وتكالیف الرواتـب ذات الصـلة، بواسـطة صـنادیق أخـرى أهمهـا الصـندوق الفرعـي لتحقیـق الع

)ARGF ،الذي یخضع أیضـا إلشـراف فـرع المالیـة. یجـب أن یضـاف إلـى المبـالغ المشـار إلیهـا ، علـى سـبیل المثـال ،(
 ١٣ون دوالر كنــدي، أي أكثــر مــن ملیــ ٤,٣، مبلــغ إجمــالي وقــدره ٢٠١١مــن النفقــات لعــام كنــدي ملیــون دوالر  ٣٢,٢
المیزانیــة العادیــة بشــكل متفــاوت بــین األقســام: بالنســبة إلــى  مــن المبلــغ الظــاهر. وتتــوزع المبــالغ األساســیة غیــر بالمائــة

مــن تكــالیف الرواتــب، بالمقارنــة مــع كنــدي ملیــون دوالر  ١)، تمثــل حــوالى COSوقســم المــؤتمرات والخــدمات المكتبیــة (
 قســم بالمائـة). وال تشـمل میزانیـة ٢٠(أي حـوالى  ٢٠١١فــي عـام كنـدي ملیـون دوالر  ٥,١النفقـات العادیـة التـي بلغـت 

شخصــا  ٤٠) تكــالیف رواتــب أكثــر مــن ٢٠١١فــي عــام كنــدي ملیــون دوالر  ١,٢( )RGA( یــراداتاألنشــطة المــدرة لال
(مـن المـوظفین الــدائمین فـي المنظمــة ومـن أصـحاب عقــود الخـدمات الخاصــة) وهـي ممولـة بواســطة الصـندوق الفرعــي 

  .كندي ملیون دوالر ٢,٥) بمبلغ یقارب ARGFلتحقیق العائدات (
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وغیاب جدول رصد موحد لتمویل فروع وأقسام إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات ال یخص تلك اإلدارة فحسب: فقد بینت  - ١٢٦
عملیات المراقبة السابقة أن إدارة المالحة الجویة وٕادارة النقل الجوي لدیهما معرفة محدودة جدا بتكالیفهما المیزانیة، بما 

. ولكــــن فـــي حالــــة إدارة الشـــؤون اإلداریــــة ٤٤یر جــــدا مـــن هــــذه التكـــالیفأنهمـــا تتلقیـــان التخصیصــــات فقـــط لجــــزء صـــغ
والخــدمات، نســبة المــوارد غیــر المســتمدة مــن المیزانیــة العادیــة كبیــرة بحیــث یمكــن أن تبــرر إنشــاء أداة إداریــة خاصــة، 

تكــــون ، )RGA( لإلیــــراداتاألنشــــطة المــــدرة  ) وقســــمCOSالســــیما فیمــــا یخــــص قســــم المــــؤتمرات والخــــدمات المكتبیــــة (
بالتحدیـد خاضــعة لمســؤولیة إدارة الشــؤون اإلداریــة والخــدمات. وفــي الوقــت الــراهن، وحــده فــرع المالیــة، الــذي لــیس لدیــه 
مســؤولیة تشــغیلیة عــن نشــاط إدارة الشــؤون اإلداریــة والخــدمات، یملــك جمیــع المعلومــات بشــأن الــدخل والتكــالیف غیــر 

ســنة، حــین فــرع المالیــة البیانــات المالیــة: وبالتــالي یســتند رصــد اإلنفــاق المیزانیــة. ویجــري التوحیــد مــرة واحــدة فقــط فــي ال
  والدخل بالكامل إلى المیزانیة والحسابات، ولیس هناك من أدوات للرصد وبالتالي لإلدارة المالیة لهذه األنشطة.

  
الخدمات، إال أن مراجع حتى ولو كان هذا االستنتاج ال ینطبق فقط على إدارة الشؤون اإلداریة و  :١٢االستنتاج رقم   

الحسابات الخارجي یعتبر أنه لیس لدى تلك اإلدارة من رؤیة عامة، فیما یخص أدوات اإلدارة ألنشطتها الروتینیة، لتكالیفها، 
  فرع المالیة أثناء إعداد البیانات المالیة السنویة.وبالتالي إلنتاجیتها وكفاءتها التي ال تقاس إال بشكل الحق من جانب 

نظرا لحجم الكتل المالیة المدارة، بالنسبة إلى المیزانیة العادیة والموارد األخرى، یمكن لالیكاو  :١٢قم ر التوصیة   
النظر في إنشاء أدوات للرصد واإلداریة المالیین الشاملین ألنشطة إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات، تكون معتمدة على الموارد 

  ).)RGA( لإلیراداتاألنشطة المدرة  قسمو  )COSوالخدمات المكتبیة (قسم المؤتمرات غیر المیزانیة (
  .٢٠١٣التاریخ المستهدف دیسمبر  –یقترح األمین العام الموافقة على هذه التوصیة   
    ١األولویة:   

  خدمات اللغات (فرع اللغات والمطبوعات)  ٢-٦
 موارد مهمة في المیزانیة لنشاط تفتقر تكالیفه إلى الشفافیة ١- ٢-٦

) جمیــع رواتــب المــوظفین. وهــي تمثــل مــا نســبته كنــدي ألــف دوالر ٣٩.٢٨٣میزانیــة فــرع اللغــات والمطبوعــات (تغطــي  - ١٢٧
  في المائة من میزانیة المنظمة في الفترة الثالثیة: ١٤.٤میزانیة إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات و  في المائة من ٣٩.٧

  إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات التي تدیرها موقع فرع اللغات والمطبوعات في المیزانیة: ٢٤الجدول 
  )ات الكندیةدوالر بآالف ال(

 الفترة الثالثیة 2013 2012 2011 
MAA GB-LPB 4 089 4 200 4 315 12 604 

PS-LPB 8 657 8 889 9 133 26 679 
 283 39 448 13 089 13 746 12 مجموع فرع اللغات والمطبوعات

 008 99 576 34 629 22 801 31 اإلداریة والخدماتمجموع فروع إدارة الشؤون 
  )Doc 9955 (المصدر: الوثیقة رقم

                                                           
ـــة  ٤٤ ـــررة فـــي صـــندوق تكـــالیف الخـــدمات اإلداری ـــى األقـــل نظریـــا، مب ـــع تكالیفهـــا فـــي، عل  ولكـــن تشـــكل إدارة التعـــاون الفنـــي اســـتثناء ضـــمن االیكـــاو: فجمی

اریــة" المجموعــة فــي ســیاق مشــاریع التعــاون الفنــي والتشــغیلیة، كمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى المــوارد التــي یــدرها نشــاطها (أي بشــكل رئیســي "التكــالیف اإلد
  والدخل المالي الناتج عن استثمار مبالغ تقدمها الدول "العمیلة").
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فـي المائـة مـن تكـالیف المـوظفین، وهـؤالء معظمهـم مـن الفئـة التخصصـیة. أمـا حصـة  ٩٠تمثل هذه النفقات مـا نسـبته  - ١٢٨
. غیـر أن بـالرغم مـن كنـدي دوالركثر من ملیون أ، أي من المیزانیة في المائة ١٠المستشارین فهي تشكل ما یقل عن 

، لم تتمكن إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات من تقدیم معلومات عن تكلفة مختلـف ٢٠١٠توصیة أصدرها المجلس في 
الخدمات اللغویة (بخالف المعلومات الخاصة بالمیزانیة فقـط). ویـرى رئـیس فـرع اللغـات والمطبوعـات أنـه مـن الصـعب 

باشـرة والتكـالیف غیـر المباشـرة، وأن هنـاك مقـاییس مختلفـة مـن مختلـف المنظمـات، وأن هنـاك التمییز بـین التكـالیف الم
  فقدان لمحللین مؤهلین، وأن من الصعب الوصول إلى بیانات أغریسو.

 اإلنجاز الجزئي لألهداف التي كشف عنها األمین العام للمجلس ٢- ٢-٦

ســیناریوهات تاریخیــة وأضــیفت هــذه فــي الملحــق الخــامس كــان المجلــس قــد حــدد أهــدافا لخــدمات اللغــات، اســتنادا إلــى  - ١٢٩
لمیزانیــة الــثالث ســنوات: ووفقــا لهــذه األهــداف، فــإن النتــائج لــم تتحقــق أو أنهــا كانــت أقــل مــن التنبــؤات، أو أنهــا وراء 

  الموعد الذي أعلن للمجلس، كما یظهر في الجدول أدناه:
  النتائج المتوقعة: ٢٥الجدول 

 التقدم حسب تاریخ التدقیق تعلیقات الموضوع الرقم

LPB-1 

جلسة في السنة) والترجمة  ١ ٤٦٥أهداف كمیة للترجمة الفوریة (
صفحة  ٥٥ ٠٠٠مالیین كلمة سنویا)، والمطبوعات ( ٩التحریریة (

مهمة سنویا) والمصطلحات (تحدیث  ٨ ٢٨٠سنویا)، المراجع (
 سجل) ٢ ٩٠٠

 
ملیون كلمة ترجمت في  ٨,٧٢
بیانات عن ، وال توجد ٢٠١١
٢٠١٢ 

LPB-2 قائمة زائدة للترجمة الفوریة والتحریریة 
 ٢٠١٢جاري العمل فیه في عام 

 ٢٠١٢وفقا لخطة عملیات 
 ٢٠١٢ال یوجد تقدم في أكتوبر 

LPB-3 ) إدخال أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوبCATS(   ٢٠١١بدأ اإلدخال في نهایة  
(C-WP/13791) 

 ٢٠١٢أصبح تشغیلیا في سبتمبر 

LPB-4 تحسین عملیة االستعانة بالمصادر الخارجیة 

توجیهات بشأن سیاسة االستعانة 
بالمصادر الخارجیة في أبریل 

من االستعانة  ٪٤٠ – ٢٠١٢
بالمصادر الخارجیة في میزانیة 

٢٠١٣-٢٠١١ 

ال توجد بیانات عن التحكیم 
 المالي

  )٩٩٥٥(المصدر: الوثیقة رقم 

 نصت على: ١٩/١٠/٢٠١٠عام بتاریخ التي أعدها األمین ال C-WP/13645إن الورقة  - ١٣٠

 تركیزا أفضل لنشاط رؤساء أقسام فرع اللغات والمطبوعات على المهام التشغیلیة، −

 ؛)CATSواستخدام أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب ( −

 فة لالستعانة بالمصادر الخارجیة؛واالستخدام األكثر كثا −

 ؛قال البیانات إلى الخادم (المصطلحات والمراجع، إلى آخره)واالهتمام بشكل أكبر بأنشطة انت −

وتجمیـع كافــة مســاعدي التحریـر. ویــرى المراجــع الخـارجي للحســابات أن هــذه التوجیهـات الخمســة األولــي قـد تــم الوفــاء  −
  .٢٠١٢بها بشكل مرض، مع إتمام بناء البرمجیات الخاصة بأدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب خالل صیف عام 

. وكلفـــت مجموعـــة فرعیـــة شـــكلها ٢٠١١وحـــددت نفـــس الوثیقـــة تقییمـــا شـــامال الحتیاجـــات الترجمـــة التحریریـــة فـــي عـــام  - ١٣١
حول أولویات المطبوعات (مجلس أولویات المطبوعـات برئاسـة مـدیرة إدارة الشـؤون  C-DEC 1986/1المجلس في قراره 

. وكـــان مـــن المقـــرر إعطـــاء األولویـــة، فـــي ٢٠١٢یـــة اإلداریـــة) وكـــان مـــن المتوقـــع مبـــدئیا أن یـــتم هـــذا التقیـــیم فـــي نها
المسـتقبل القریــب، للوثـائق التــي تعـد للمجلــس وفـي المســتقبل المتوســط لالجتماعـات التقنیــة (مـع فتــرة إشـعار دنیــا مــدتها 

 ستة أسابیع لتقدیم وثائق للترجمة) بینما كان التركیز في المدى البعید على المطبوعات.
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كلمــة  ١ ٥٠٠زیــادة فــي إنتاجیــة المتــرجمین التحریــریین، التــي كــان مفروضــا أن تــزداد إلــى  وأخیــرا، طلــب األمــین العــام - ١٣٢
. ولـم تكـن هـذه الزیـادة قـد تحققـت ٢٠٠٨، وهو المستوى الذي وصلت إلیه منظمات دولیـة أخـرى فـي ٢٠١٣یومیا في 

. ومـا ٢٠١١س منـذ ) ولـم تقـا٢٠٠٩كلمـة فـي  ١ ٣٢٠، مقارنـة مـع ٢٠١٠كلمة في الیوم فـي  ١ ٢٠٠حتى تاریخه (
  .٢٠١٣لم یبذل جهد صارم للغایة، فلن یتحقق الهدف في 

 جودة خدمات اللغات باعتبارها غیر مالئمة فيالمستخدمون یشكون  ٣- ٢-٦

، بـــالمؤهالت الرســـمیة للمتـــرجمین الفـــوریین ٢٠١٠: تتعلـــق إحـــدى مشـــكالت الجـــودة، التـــي الحظهـــا المجلـــس فـــي تقیـــیم - ١٣٣
حــــول االســــتعانة بالمصــــادر  ٢٠١١الت الالزمــــة فــــي المرفــــق بتوجیــــه عــــام والتحریــــریین. وبــــالرغم مــــن وصــــف المــــؤه

الخارجیــة، فقــد أعطــى تفضــیل للخبــرة علــى المــؤهالت. وهــذا الــنهج العملــي رغــم أن لــه وزن، فإنــه یفــتح البــاب بوضــوح 
 لخطر التشغیل استنادا إلى معاییر "ذاتیة".

، واتبعهـــا قســـم ٢٠١٠صـــى األمـــین العـــام بهـــا فـــي أكتـــوبر أو  الترجمـــة بمســـاعدة الحاســـوب، أداة للجـــودة أو لإلنتاجیـــة؟ - ١٣٤
، وفحص إدخـال الترجمـة التحریریـة اآللیـة ببرنـامج ترجمـة ٢٠١١تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت كمشروع منذ ینایر 

تحریریـــة بمســـاعدة الحاســـوب. وبعـــد تقیـــیم ثالثـــة منتجـــات مقارنـــة مـــن جانـــب مستشـــار خـــارجي، جـــرى شـــراء برنـــامج 
. ونظــم التــدریب كنــدي ألــف دوالر ٣٥(الــذي قدمتــه الشــركة الكندیــة "ملتیكوربــورا") وذلــك بســعر تقریبــي قــدره ملتیتــرانس 

، بعـــد تـــأخیر لعـــدة أشـــهر، وكـــان البرنـــامج التشـــغیلي یعمـــل مبـــدئیا منـــذ ٢٠١٢للمتـــرجمین التحریـــریین فـــي ربیـــع عـــام 
الدراسـة األولیـة أشـارت إلـى إمكانیـة زیـادة  . وبدأ عدد معین من المترجمین یستخدمه. وبالرغم مـن أن٢٠١٢أغسطس 

في المائة في االنتاجیة، فإن هذه األداة تعتبر داخل فرع اللغات والمطبوعـات وسـیلة لتحسـین النوعیـة ولـیس  ٢٠قدرها 
 أداة لتحسین اإلنتاجیة. وسیكون مفیدا مع ذلك أن یتم، في ضوء األشهر األولى مـن اسـتخدامه، تقیـیم اإلنتاجیـة الزائـدة

  المحققة بواسطة ملتیترانس.

  المترجمون الفوریون ٤- ٢-٦
إن متوسـط كفــاءة المتــرجمین الفــوریین (وبالتــالي سـنهم) هــو عــال (فعلــى ســبیل المثـال تصــل كفــاءة المتــرجمین الفــوریین  - ١٣٥

سنة). وسوف یترك العدید من مدیري األقسام وظـائفهم فـي األشـهر القلیلـة القادمـة  ٣٢و  ٢٨، ٢٨الروس الثالثة إلى 
د أن یصلوا إلى حد السن (وال سیما فـي األقسـام الفرنسـیة والروسـیة والصـینیة). ویمكـن لهـذا الوضـع أن یـوفر فرصـا بع

  لإلصالح.
  احتمال وجود إمكانیات ترجمة تحریریة لم تستغل  أ)

فـي  ٢,٣انخفضت اإلمكانیة الكاملة للمترجمین الفوریین، التي یعبر عنها بعدد األشخاص في األیام، انخفضـت بنسـبة  - ١٣٦
. وارتــبط االنخفــاض بشــكل خــاص بــالمترجمین الفــوریین المــؤقتین: فاســتنادا إلــى عــدد األشــخاص فــي ٢٠١١المائــة فــي 

فـي  ٢ ٩٥٧إلـى  ٢٠١٠ في ٢ ٠٧٣األیام، هبط عدد المترجمین الفوریین الذین یحملون عقودا دائمة من االیكاو من 
 ).٣١٠-( ٢٦٩إلى  ٥٧٩قتین من )، بینما هبط عدد المترجمین الفوریین المؤ ١٦-( ٢٠١١

وبــالرغم مــن هــذا الهبــوط فــي عــدد المتــرجمین الفــوریین حســب عــدد األشــخاص فــي األیــام، فــإن مقارنــة بــین اإلمكانیــة  - ١٣٧
، فـإن ٢٠١١النظریة للمترجمین الفوریین ("المدخل") وعدد الجلسات المخدومة ("المخرج") تظهر فرقا مهمـا: ففـي عـام 

جلســـة  ٤ ٦٥٢للمتــرجمین الفــوریین الــدائمین والمــؤقتین فــي فــرع اللغــات والمطبوعــات وصــلت إلــى اإلمكانیــة النظریــة 
في المائة) اإلمكانیـة النظریـة.  ٢٧جلسة فقط، ما یزید فحسب على ربع ( ١ ٢٥٩)، بینما حرى تغطیة ٢×  ٢ ٣٢٦(

). وحتى بحسابات ٢٠٠٩ئة في في الما ٣٠,٢، و ٢٠١٠في المائة في  ٣٠,١ویزداد هذا الفارق الواضح (وكان فقط 
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جلسة في العام)، فإن هذا الفارق یظل قائما وبـزداد (وكـان  ٢ ٤٠٠فرع اللغات والمطبوعات إلمكانیة الترجمة الفوریة (
 ).٢٠٠٩في المائة في  ٣٠,٢، و ٢٠١٠في المائة في  ٣٠,١

دد األقصــى البـــالغ ســبع جلســـات غیــر أن هــذا الحســـاب النظــري ال یأخـــذ فــي الحســـبان قیــود النشـــاط المحــددة (أي العـــ - ١٣٨
أســبوعیا، ووجــود اثنــین أو ثالثــة متــرجمین فــوریین فــي الكابینــة، ووجــود متــرجم فــوري احتیــاطي، إلــى آخــره) وحقیقــة أن 

نســبیا (مثــل "الجلســات الخاصــة" التــي یســتخدمها المترجمــون الفوریــون  غیــر واضــحةبــارامترات معینــة مــن النشــاط تظــل 
فـي المائـة مـن النشـاط وفقـا لمـا ذكـره فـرع اللغـات والمطبوعـات): وتحـت هـذه  ١٠أن تمثـل  إلعداد عملهم، والتي یمكـن

الظروف، فإن الحساب النظري یسمح فحسب، في أفضل أحواله، وبشكل غیر دقیق، افتراض إمكانیة غیر مستخدمة، 
  مع الحدود المذكورة أعاله، وذلك لدى عقد مقارنة بین الجدولین أدناه:

  اه اإلمكانیة النظریة ألیام الترجمة الفوریةإتج: ٢٦الجدول 
 2009 2010 2011 

 057 2 073 2 109 2 أیام الترجمة الفوریة الداخلیة

 269 579 464 أیام الترجمة الفوریة الخارجیة

 326 2 652 2 573 2 إجمالي أیام الترجمة الفوریة الداخلیة
  (المصدر: إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات)

  عدد جلسات الترجمة الفوریة: ٢٧الجدول 
 2011  (سنة الجمعیة العمومیة) 2010 2009 

 
عدد 
 الجلسات

% من 
  اإلجمالي

 % من اإلجمالي عدد الجلسات
عدد 
 الجلسات

 % من اإلجمالي

 %57.7 726 %48.8 685 %47.7 817 هیئات رئاسیة

 %42.3 533 %51.2 718 %52.3 897 اجتماعات االیكاو األخرى

 %100.0 259 1 %100.0 403 1 %100.0 714 1 المجموع
  )٢٦/٦/٢٠١٢(المصدر: عرض من مدیر الشؤون اإلداریة والخدمات إلى الفریق الفرعي لفریق عمل نظم اإلدارة والكفاءة بشأن خدمات اللغات في 

عمـل نظـم اإلدارة والكفــاءة  وبالمثـل، وفقـا لعـرض مـن مـدیر إدارة الشـؤون اإلداریـة والخــدمات إلـى الفریـق الفرعـي لفریـق - ١٣٩
، فــإن مقارنــة بــین إمكانیــة المتــرجمین الفــوریین لجلســات الترجمــة الفوریــة ٢٠١٢یونیــو  ٢٦بشــأن الخــدمات اللغویــة فــي 

) تظهــر، فــي عــام ٢٠١٢جلســة ترجمــة فوریــة فــي عــام  ١ ٥٠٠فــي ســنة كاملــة) والطلــب الفعلــي (لمــا یبلــغ  ٢ ٤٢٥(
وظیفـة. غیـر أن  ٢,٨یوما في السنة، أو ما یعـادل  ٥٦٠الفوریین المقدرة بحوالي ، إمكانیة استخدام المترجمین ٢٠١٢

هـــذا الحجـــم ال یمكـــن تأكیـــده بالحســـابات التـــي قـــدمها فـــرع اللغـــات والمطبوعـــات فـــي وقـــت مراقبـــة المراجـــع الخـــارجي 
  ).٢٠١٢للحسابات (أكتوبر 

  رصد غیر كاف لتحقیق العودة المثلى لإلمكانیة المتاحة  ب)
فـي فـرع اللغـات والمطبوعـات، أن یعملـوا  ٢٠جمیع العاملین في االیكـاو، یطلـب مـن المتـرجمین الفـوریین وعـددهم مثل  - ١٤٠

، فمـن المفتـرض أن یخـدموا سـبع جلسـات تمتـد كـل منهـا ٢٠٠٩ساعة في األسبوع. ووفقا للتوجیهات الصـادرة فـي  ٣٥
سـاعة) مـع سـاعتین مـن التحضـیر قبـل ذلـك. إلى ثالث ساعات في كل أسـبوع (مـع تغییـر المتـرجم الفـوري كـل نصـف 

وعندما ال یعمل المترجمـون الفوریـون فـي الجلسـات السـبع األسـبوعیة، یجـب علـیهم مـن حیـث المبـدأ أن یقومـوا بأعمـال 
الترجمـة التحریریـة. ولـذلك، فـإن جـدول أعمـال یقتصـر علـى سـت جلسـات للترجمـة الفوریـة یجعـل مـن حـق فـرع اللغـات 

 على خمس ساعات من الترجمة التحریریة.والمطبوعات أن یحصل 
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وال یوجد نظام للتخطیط الشهري لعمل المترجمین الفوریین: إذ یكون على مدیر القسم أن یعد جدوال مـن المهـام، ینتهـي  - ١٤١
، ٤٥، استخدم نظام ایدن٢٠١٢إعداده في یوم الخمیس أو الجمعة، وفقا لجدول الترجمة الفوریة األسبوعي. ومنذ ینایر 

. وال یســمح هــذا Accessا رأه مقیــدا، یســتمر أیضــا فــي اســتخدام النظــام الســابق الــذي یســتخدم قاعــدة بیانــات ولكــن كلمــ
، حـول النسـبة بـین ٢٠١٠الوضع بتخطـیط النشـاط قبـل وقـت كـاف، وال یقـدم المعلومـات التـي طلبهـا المجلـس فـي عـام 

وزیعــات الترجمــة الفوریــة آلیــا إلــى ایــدن فــي الجلســات المقــررة والجلســات التــي عقــدت بالفعــل. وأضــیفت أداة لتشــغیل ت
، وذلك لتحقیق التنسیق بین مهام الترجمة الفوریة والترجمة التحریریة، فضال عن الحصـول علـى معلومـات عـن ٢٠١٢

الجلسـات المخططــة والتغییـرات فــي موعـد انعقادهــا حسـب طلــب المجلـس. وقــد أدخلـت تعــدیالت كثیـرة علــى هــذه األداة 
. واســتخدمت لوحــة متابعــة لتســمح بــالتخطیط األفضــل لزیــادة الوقــت الــذي یمكــن تكلیــف المتــرجمین لتســهیل اســتخدامها

الفــوریین بالترجمــة التحریریــة، وبالتنســیق مــع التعلیقــات التــي تــم تســلمها مــن أحــد رؤســاء أقســام الترجمــة التحریریــة. وقــد 
 ٢٠١٢بمــا فـي ذلـك ثقــل عـبء العمــل فـي عــام  ووجـه العدیـد مــن العقبـات فــي اتبـاع المسـتخدمین لهــذه األداة الجدیـدة،

والمــورد التقنــي الــذي لــم یمكــن تخصیصــه وحــده لهــذا المشــروع. وســیتم اســتعراض العقبــات خــالل الربــع األول مــن عــام 
٢٠١٣. 

"وجود عدم شفافیة حول عدد الساعات الحقیقي، التـي یعمـل فیهـا ، ٢٠١١والحظ قسم التدقیق الداخلي أیضا، في عام  - ١٤٢
. وأثناء التدقیق الخارجي، الفوریون في أنشطة الترجمة الفوریة، والوقت المتاح للعمل في الترجمة التحریریة"المترجمون 

لم یتیسر حساب عـدد األیـام التـي یعمـل فیهـا المترجمـون الفوریـون، وشـرح رئـیس فـرع اللغـات والمطبوعـات هـذا الـنقص 
ي سـجل فـي أغریسـو وفقـا لمـا قالـه). وٕاذا جـرى تأكیـد هـذا بقوله إنه لم یحصل على البیانات عن الحضور الفعلي (الـذ

الشــرح، ســیكون مــن الســهل إصــالح الوضــع: إذ ینبغــي لمــدیر فــرع اللغــات والمطبوعــات أن یحصــل ببســاطة علــى قــدرة 
 قراءة البیانات الضروریة في أغریسو. ویمكن توضیح هذه النقطة بین فرع اللغات والمطبوعات واإلدارة المالیة.

، اقترح مكتـب التـدقیق الـداخلي تحویـل السـاعات غیـر المسـتخدمة للمتـرجمین الفـوریین إلـى أعـداد مـن ٢٠١١ وفي عام - ١٤٣
كلمــة یومیــا، ولكــن هــذا االقتــراح لــم یقبــل ألنــه فــي  ١ ٦٠٠الكلمــات، علــى أن یصــل متوســط الترجمــة التحریریــة إلــى 

ن قــد اقتــرح أنهــم فــي مقابــل ذلــك سیســمح لهــم التفــاوض بــین مــدیر فــرع اللغــات والمطبوعــات والمتــرجمین الفــوریین، كــا
بإجراء العمل المقابل في المنزل. ونظرا لصعوبة رصد نشاط المتـرجمین الفـوریین حتـى فـي مبنـى االیكـاو، وأن القواعـد 
والمفاوضات الجاریة للموارد البشریة لم تسمح بالعمل في المنزل، فلـم تؤیـد مـدیرة إدارة الشـؤون اإلداریـة والخـدمات هـذا 

 االقتراح.

، كانـت هنـاك درجـة معینـة مـن التسـامح بخصـوص ٢٠١١وأخیرا، ووفقا للتدقیق الداخلي عن الترجمة الفوریـة فـي عـام  - ١٤٤
أســالیب العمــل مــن جانــب فــرع اللغــات والمطبوعــات (فیمــا یتعلــق بــالمكوث فــي المنــزل إذا لــم تكــن هنــاك جلســات، إلــى 

والمطبوعات بعد مالحظات أدلى بها بعض مدیري األقسـام. غیـر آخره). ولوحظ وجود مشكلة تغّیب داخل فرع اللغات 
أن اقتراح وضع نظام لمراقبة الحضور (التوقیعات) لم یتبع، بالرغم من أن مدیر اإلدارة القانونیـة بالمنظمـة لـم یعتـرض 

ات إلى أنه لـیس على هذا اإلجراء، الذي اعتبره األمین العام مالئما. وفي الوقت الحاضر، یشیر فرع اللغات والمطبوع
لدیه أي أدوات (أغریسو أو غیرها) للتحقق من التوافر الفعلي للمترجمین الفوریین والتحریـریین، ومـع أخـذ االعتراضـات 
التــي أثارهــا المســؤولون التنفیــذیون لرابطــة المــوظفین فــي أن هــذا النظــام یجــب أن ینطبــق علــى جمیــع المــوظفین أو ال 

 جعل كل مشرف مسؤوال عن وجود من هم تحت إشرافه.ینطبق مطلقا، فمن المفترض أنه ی

    

                                                           
  ).EDENالشبكة اإللكترونیة للوثائق واالستفسارات (  ٤٥
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بالرغم من تركیب نظام ایدن مؤخرا، فال یوجد لدى االیكاو أي أداة یعتمد علیها لتقییم إمكانیة  :١٣االستنتاج رقم 

الترجمة التحریریة المتاحة لدى المترجمین الفوریین. وكانت التقییمات الوحیدة المتاحة لدى المراجع الخارجي للحسابات خالل 
  جیة.مراقبته متناقضة جزئیا وكشفت عن فجوات مهمة في المنه

إن إنشاء نظام موضوعي خال من األخطاء لقیاس إمكانیة الترجمة التحریریة لدى المترجمین  :١٣التوصیة رقم 
الفوریین، والتكلیف الفعلي للمترجمین الفوریین لتعزیز التخطیط، مع وسیلة مالئمة لرصد العمل الذي یقوم به كل مترجم فوري، 

ام هذه اإلمكانیة بصورة رشیدة وبشكل منسق بالضرورة. وباستخدام البیانات هي شرط أساسي ألي محاولة ملموسة الستخد
المتاحة في ایدن وأغریسو ینبغي لفرع اللغات والمطبوعات أن یقدم في أقرب وقت ممكن المعلومات الوثیقة عن هذه البارامترات 

  المهمة.
  .٢٠١٣نتاجیة في دیسمبر ویقترح األمین العام قبول هذه التوصیة، وسوف یقدم تقریرا آخر عن اإل

  ٢األولویة: 
  

  المترجمون التحریریون ٥- ٢-٦
  قوة عاملة آخذة في النمو بالرغم من انخفاض حجم الترجمة التحریریة  أ)

 ٢٠٠٩فـي المائـة بـین  ٢٢,٥إن إمكانیة المترجمین التحریریین، المعبر عنها في عدد األفراد یومیا، قـد ارتفعـت بنسـبة  - ١٤٥
). وكانـــــت الزیــــادة كبیـــــرة بوجــــه خـــــاص فــــي المتـــــرجمین ٢٠٠٩فــــي  ٥ ٢٦٠مقابـــــل  ٢٠١٠فــــي  ٦ ٤٤٣( ٢٠١٠و 

). غیر أن فرع اللغات والمطبوعـات غیـر قـادر علـى إعطـاء األرقـام ٪٦٤,٧) والعرب (+٪٣٣,١التحریریین الروس (+
فهي ال تأخذ : فالبیانات الخام توجد في قاعدة بیانات ایدن، ولكن في هذا المجال أیضا، ٢٠١٢و  ٢٠١١المقابلة في 

 في الحسبان التوافر الفعلي (سجالت اإلجازات) وال یبدو أنها قادرة على استرجاع المعلومات ذات الصلة.

، الحظ مكتب التدقیق الداخلي "إنعدام القدرة على التنبؤ الدقیق للطلب على الترجمة التحریریـة": وفـي ٢٠١١وفي عام  - ١٤٦
كان العمل یوزع "حسبما جاء"، دون تخطیط. ولم یسـتخدم نظـام ایـدن  )،٢٠١٢وقت التدقیق الخارجي الحالي (أكتوبر 

للترتیــب الزمنــي الــذي یســمح مــن حیــث المبــدأ بإنشــاء نظــام للجدولــة الزمنیــة لتجهیــز الوثــائق. وتشــیر التقــاریر إلــى أن 
 المشكلة نشأت عن تحدیث لنظام ایدن الذي لم یكن قد أنشئ بعد.

وثیقــة أصــلیة كــل ســنة. وتقــاس فــي شــكل صــفحات موحــدة (صــفحة ترجمــة  ٥ ٠٠٠وتمثــل الترجمــة التحریریــة حــوالي  - ١٤٧
كلمة (ولو أن مدیر فرع اللغات والمطبوعات یقترح اإلشارة إلى مقیاس األمـم  ٤٠٠) وتعادل الصفحة TPUتحریریة أو 

في المنظمة، للفترة كلمة). وجرى تقییم متطلبات الترجمة التحریریة  ٣٣٠المتحدة "لصفحات الترجمة التحریریة" البالغة 
فـــي المائـــة للهیئـــات  ٢٥,١صـــفحة ترجمـــة تحریریـــة فـــي الســـنة، منهـــا  ٢٥ ٢١٨، عنـــد متوســـط قـــدره ٢٠١١-٢٠٠٩

فـــي المائـــة للمطبوعـــات والمراســـالت وأنشـــطة  ٥٢,١ فـــي المائـــة الجتماعـــات المنظمـــة األخـــرى، و ٢٢,٨الرئاســـیة، و 
-٢٠٠٩صــفحة تحریریــة للفتــرة  ٢٦ ٩٩٠قلــیال علــى  أخــرى. وبصــفة نظریــة كــان النشــاط عنــد مســتوى متوســط یزیــد

فــــي المائــــة  ٥١,٩فــــي المائــــة لالجتماعــــات األخــــرى، و  ٢٣,٢فــــي المائــــة للهیئــــات الرئاســــیة و  ٢٤,٩، منهــــا ٢٠١١
 ٨,٧٢، فإن فرع اللغات والمطبوعـات عـالج فقـط ٢٠١١للمطبوعات: ولكن طبقا للتقریر السنوي إلى المجلس عن عام 

صـــفحة  ٣٠ ٣٢٥ملیـــون كلمـــة/ ١٢,١٣صـــفحة ترجمـــة تحریریـــة (مقارنـــة بــــ  ٢١ ٨٠٠، أي ٢٠١١ملیـــون كلمـــة فـــي 
)، أي مستوى یقل عن ٢٠٠٩ صفحة ترجمة تحریریة في ٢٥ ٥٣٤ملیون كلمة/ ١٠,٢١ و ٢٠١٠ترجمة تحریریة في 

ع أن ). والواقــــ٢٠٠٩منــــذ  ٪١٤,١-فــــي المائــــة فــــي ســــنة واحــــدة ( ٢٨,١ملیــــون) وهبــــوط قــــدره  ٩,١تنبــــؤ المیزانیــــة (
  االختالف بین هذه البیانات یجعل من االعتماد علیها أمرا مشكوكا فیه.
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  االستعمال الزائد للمصادر الخارجیة  ب)

، فــإن حجــم الترجمــة التحریریــة قــد عــولج باالســتعمال ٢٠١١وبشــكل متنــاقض، فإنــه علــى الــرغم مــن هبــوط النشــاط فــي  - ١٤٨
فــي المائــة فــي  ٣٦,٨ و ٢٠١٠فــي المائــة فــي  ٤١نــة بـــ مقار  ٢٠١١فــي المائــة فــي  ٤٥الزائــد للمصــادر الخارجیــة (

على األقل. ونظـرا للطلـب علـى الوثـائق كبیـرة الحجـم، یـنعكس  ٢٠٠٥ )، وهو ما یشكل اتجاها مستمرا منذ عام٢٠٠٩
 هذا االتجاه في تزاید التكالیف لحجم ثابت من الترجمة التحریریة.

، ونشــرت هــذه ٢٠٠٨ها فــرع اللغــات والمطبوعــات منــذ عــام یغطــي اســتعمال المصــادر الخارجیــة وثیقــة تنظیمیــة أعــد - ١٤٩
. والهـدف هـو اسـتعمال هـذه الصـیغة بشـكل صـارم وشـفاف ٢٠١٢، وكانت مطبقة منذ أبریـل ٢٠١٢الوثیقة في مارس 

، عـــالج فـــرع اللغـــات ٢٠١١فـــي المائـــة مـــن عـــبء العمـــل. وطبقـــا للتقریـــر الســـنوي إلـــى المجلـــس لعـــام  ٤٠لمـــا یبلـــغ 
فـي المائـة خارجیـا، أي أن نسـبة المصـادر الخارجیـة  ٤٥المائة من الترجمـة التحریریـة داخلیـا، و في  ٥٥والمطبوعات 

، فإن قرار استخدام المصادر الخارجیة یتخذ بواسطة ٢٠١٢كانت أعلى من تنبؤ المیزانیة. وطبقا للتوجیه الصادر في 
اء أو مذكرة التفاهم) فهي توقـع مـن جانـب مـدیر رؤساء أقسام اللغات، أما العقود (عقود خدمات اللغات، أو أوامر الشر 

 فرع اللغات والمطبوعات.

مترجمــــا تحریریــــا خارجیــــا، یســــجلون لــــدى الرابطــــة الدولیــــة لمترجمــــي  ٥٠یســــتخدم فــــرع اللغــــات والمطبوعــــات حــــوالي  - ١٥٠
اءة المتـرجمین المؤتمرات، وهم أحیانا من بین موظفي االیكاو السابقین. والحظ المدقق الداخلي غیاب قائمة رسمیة لكفـ

، واســتعمال مــوارد جدیــدة مســجلة فــي القائمــة، ٢٠١٢التحریــریین الخــارجیین، بــالرغم مــن أنهــا مــذكورة فــي وثیقــة أبریــل 
  حسبما یوصي مكتب التدقیق الداخلي، لم یعمل به بعد.

  اإلنتاجیة التي یجري قیاسها بشكل سیئ، ربما اتجهت إلى الهبوط  ج)

، ٢٠١٠فـي  ٣إلـى  ٢٠٠٩فـي  ٣,٣اإلنتاجیـة (عـدد صـفحات الترجمـة التحریریـة فـي الیـوم)، مـن بشكل عام، هـبط متوسـط  - ١٥١
. والحــظ المراجــع ٢٠١١ وهــبط فــي جمیــع اللغــات مــا عــدا اإلســبانیة. وفــي هــذا المجــال أیضــا، ال توجــد بیانــات متاحــة لعــام

  الخارجي للحسابات:

فـي  ١ ٢٠٠إلـى  ٢٠٠٩فـي  ١ ٣٢٠في الیوم، فإنه هـبط مـن إنه إذا ما قیس متوسط اإلنتاج في االیكاو بعدد الكلمات  −
 ٥٠٠كلمـة یومیـا، مـع هـدف قـدره  ١ ٤٠٠إلـى  ١ ٢٠٠، بالرغم من أن المیزانیـة الثالثیـة أشـارت إلـى زیـادة مـن ٢٠١٠

. وحتـى إذا كـان إصـالح تنظـیم فرعـي اللغـات والمطبوعـات فـي ٢٠١٣كلمة یومیا (مقیاس األمم المتحدة) بنهایة عام  ١
. ٢٠١١أطلق إمكانیات رؤساء أقسام الترجمة التحریریة، فإن هذا الهـدف لـم یتحقـق بشـكل واضـح فـي عـام  ٢٠١١ عام

ویقـــول مـــدیر فـــرع اللغـــات والمطبوعـــات إن ذلـــك ســـیتطلب وســـائل إضـــافیة (تعیـــین محـــررین) وهـــذا یـــأتي مـــن حقیقـــة أن 
ن القیـــام بأعمـــال إضــافیة. ولكـــن الهـــدف نصــوص االیكـــاو غیـــر محــررة بشـــكل كبیـــر وتتطلــب مـــن المتـــرجمین التحریــریی

إقامـة الحسـبان السـتخدام كلمة فـي الیـوم) هـو أقـل مـن الهـدف الـذي اقترحـه مكتـب التـدقیق الـداخلي مـع  ١ ٥٠٠المقرر (
 كلمة یومیا)؛ ١ ٦٠٠النظام اآللي في أداء مهام محددة (

ریــریین، "بــالنظر إلــى نوعیــة اإلحصــاءات أنــه لــم یكــن ممكنــا للمتــرجمین التح ٢٠١١الحــظ مكتــب التــدقیق الــداخلي فــي  −
المقدمة [...]، معرفة ما إذا كانت هناك قـدرة إضـافیة قائمـة، أو مـا إذا كانـت الزیـادات فـي اإلنتاجیـة یمكـن أن تتحقـق"، 
والحظ أنه "ال توجد أي إجراءات دقیقة لقیاس إنتاجیة المترجمین التحریریین". وكانت هذه المالحظات ما تزال قائمة فـي 
وقــت التــدقیق الخــارجي. والواقــع أن نظــام ایــدن ال یقــیس تــوافر المتــرجمین التحریــریین. وهكــذا، فــإن مؤشــر متوســط عــدد 

أو  ٢٠١١الصـــفحات التـــي یترجمهـــا المتـــرجم التحریـــري لـــم یـــذكر فـــي تقریـــر إدارة الشـــؤون اإلداریـــة والخـــدمات فـــي عـــام 
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الت اإلجازات حالیا في نظام ایـدن، یسـمح للفـرع بـأن یحلـل . وطبقا لما ذكره فرع اللغات والمطبوعات فوجود سج٢٠١٢
كــل البیانــات المتعلقــة بتقــاریر اإلنتاجیــة، إلضــافة الوقــت الــذي یقضــیه الفــرد فــي المهــام الخاصــة األخــرى التــي ال تتعلــق 

 بواحد من طلبات ایدن.

أشـار  )،٢٠١١التحریریـة فـي فبرایـر  في تـدقیق الترجمـة ٨واستنادا إلى توصیة من مكتب التدقیق الداخلي (التوصیة رقم  −
) أن "مقاییس جدیدة لإلنتاجیـة ستسـتخدم C-WP/13791( ٢٠١٢األمین العام، في تقریره إلى المجلس بتاریخ ینایر 

لكــي تتفــق مــع مثیلتهــا فــي نظــام األمــم المتحــدة". وكلــف فــرع اللغــات والمطبوعــات  ٢٠١٢بشــكل تــدریجي فــي عــام 
)، ولكن هذه المهمة التي كـان ینبغـي أن تـتم فـي ٢٠١٢أغسطس  ٨دیر المهمة في بمهمة إعداد هذه المقاییس (م

). غیـر أنـه، طبقـا لمـا ٢٠١٢، لم تكن قـد أنجـزت فـي وقـت مراقبـة المـدقق الخـارجي (أكتـوبر ٢٠١٢نهایة سبتمبر 
ایــة عــام فــي نهكلمــة یومیــا  ١ ٥٠٠ذكــره رئــیس فــرع اللغــات والمطبوعــات، فــإن مقیــاس اإلنتاجیــة قــد حــدد بحــوالي 

، وٕانــــه قــــد حــــدث تقــــدم بخصــــوص مقــــاییس اإلنتاجیــــة للمــــوظفین اآلخــــرین فــــي فــــرع اللغــــات والمطبوعــــات ٢٠١٣
  (المحررون والطابعون).

  نوعیة الترجمة التحریریة تخضع لمساءلة المستخدمین  د)

وبخصـــوص الترجمـــة ذكـــرت هـــذه النقطـــة فیمـــا یتعلـــق بجمیـــع خـــدمات اللغـــات (الترجمـــة الفوریـــة والترجمـــة التحریریـــة):  - ١٥٢
)، جـرى تعزیـز مراقبـة النوعیـة مـن ٣٧التحریریة بشـكل خـاص، ولـو أنـه اسـتجابة لطلـب مـن الجمعیـة العمومیـة (الـدورة 

وذلك بالنسبة ألعمال الترجمة التحریریة التي تتم في الخارج، وال سیما بالنسبة للترجمات األكثر حساسیة  ٢٠١١أبریل 
عات السالمة واألمن)، وانتقدت نوعیة بعض الترجمات التحریریـة للمجلـس فـي أوائـل (إجراءات المالحة الجویة، ومطبو 

من جانب بعض الممثلین. وطلـب مـدیر مكتـب إدارة الشـؤون اإلداریـة والخـدمات مـن فـرع اللغـات والمطبوعـات  ٢٠١٢
الترجمـــة  ) أن یضــع إجــراء لرصـــد نوعیــة٢٠١٢أكتـــوبر  ١٨، وجــدد الطلـــب فــي ٢٠١٢أبریــل  ١٢(مــدیر المهــام فـــي 

 التحریریة وجعل المترجمین التحریریین مسؤولین عنها.

ولم یوضع هذا اإلجـراء بسـبب تحفـظ مـدیر فـرع اللغـات والمطبوعـات. وطبقـا لـرئیس فـرع اللغـات والمطبوعـات، فقـد نفـذ  - ١٥٣
ات. مع اإلجراءات األخـرى الخاصـة بـاإلبالغ عـن األخطـاء والتعلیـق علـى خـدمات اللغـ ٢٠١٣هذا اإلجراء في مارس 

وحتــــى إذا كــــان االنتظــــام واحــــدا مــــن العوامــــل بــــین عوامــــل أخــــرى فــــي نوعیــــة الترجمــــة التحریریــــة، فــــإن فــــرع اللغــــات 
والمطبوعــات یقــول إن الترجمــات التحریریــة تفــي عمومــا بــالتواریخ الالزمــة أو المتفــق علیهــا، وهــذا یصــح مبــدئیا علـــى 

 ٥٠الترجمات غیر المتعلقة باجتماعات (التي تمثل مع ذلـك  الوثائق الخاصة باالجتماعات، ولكنه أقل تأكیدا في حالة
في المائة من النشاط). وحتى تاریخه، ال توجد أي أداة لمراجعة ما إذا كانت تواریخ الترجمة التحریریة قد تـم تجاوزهـا، 

  بینما بعض الوثائق، ولو أنها غیر متعلقة باجتماعات، تتسم هي األخرى بالحساسیة الزمنیة.
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على الرغم من أن القضیة الرئیسیة أمام المترجمین الفوریین الیوم هي قیاس إمكانیة الوقت المتاح للترجمة  :١٤ستنتاج رقم اال
ال التحریریة، فإن المسألة الرئیسیة أمام المترجمین التحریریین هي ذات جانبین: اإلنتاجیة والنوعیة. واألولى ال تخضع للقیاس والثانیة 

  على الرغم من التوجیهات التي أصدرها األمین العام منذ عدة أشهر. تخضع للمراقبة،
تعالج إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات المسائل الخاصة بتقییم وتحدید مقاییس خدمات الترجمة األخرى  :١٤التوصیة رقم 

التحریریة، خصوصا بالمقارنة مع منظمات األمم المتحدة األخرى: وعند إتمام هذه الفكرة ولدى تحدید القواعد الموضوعیة، فإن قیاس 
یة الترجمة التحریریة ینبغي أن یكونا إثنین من األولویات. ویجب أن یصاحب هذه األولویات إنتاجیة المترجمین التحریریین، ومراقبة نوع

  عالمات وقتیة دقیقة، لوضع نهایة للوضع الحالي الخاص بمقاومة التغییر.
وعیة الترجمة یقترح األمین العام قبول هذه التوصیة، وینوي إعداد سیاسة ونظام لقیاس إنتاجیة المترجمین التحریریین ومراقبة ن

  .٢٠١٤بحلول دیسمبر 
  ١ األولویة:

  

  الموارد البشریة  ٣-٦
متخصــص فــي المــوارد البشــریة. ومــن  D1بعــد التوصــیات الســابقة للمراجــع الخــارجي للحســابات، عــین منــدوب بدرجــة  - ١٥٤

حیث التنظیم، فإن المراجع الخارجي لـیس لدیـه أي توصـیات أخـرى فـي هـذه المرحلـة. وقـدم اسـتعراض المـوارد البشـریة 
  المعتاد أعاله.

 المؤتمرات والخدمات المكتبیة ٤-٦

  المیزانیة ١- ٤-٦
  المیزانیة الثالثیة لقسم المؤتمرات والخدمات المكتبیة هي كما یلي: - ١٥٥

  قسم المؤتمرات والخدمات المكتبیةمیزانیة : ٢٨الجدول 
  )ات الكندیةدوالر الف بآال(

 فترة الثالثیةال 2013 2012 2011 

MAA-GB 1 459 1 410 1 444 4 313 

MAA 1 029 985 1 009 3 023 

 336 7 452 2 395 2 488 2  ٤٦دعم البرامج

 672 14 905 4 790 4 976 4 المجموع
 االیكاو)(المصدر: 

في المائـة مـن إجمـالي میزانیـة إدارة الشـؤون اإلداریـة والخـدمات. غیـر أن هـذه األرقـام  ١٥وتمثل هذه المبالغ أكثر من  - ١٥٦
ال تعكس جمیع التكالیف الخاصـة بمـوظفي القسـم، وعلـى األخـص تكـالیف الرواتـب، والـبعض مـن هـذه التكـالیف یمـّول 

تقریبــا. كنــدي مـثال إلــى مــا یقـدر بملیــون دوالر  ٢٠١١عــام مـن الصــندوق الفرعــي لتحقیـق اإلیــرادات، لمبلــغ وصـل فــي 
فـي المائـة مـن  ٨٥(أي مـا یقـرب مـن  ٢٠١١فـي العـام كنـدي ملیون دوالر  ٤,٣وعلى العكس من ذلك، فإن أكثر من 

                                                           
٤٦  PS 
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) ومصــاریف التشــغیل والصــیانة فــي دوالر كنــدي ملیــون ٣,٣النفقــات المالیــة) مــن میزانیــة القســم قــد امتصــها اإلیجــار (
  ).PWGSCالمقر التي تدفع لهیئة األشغال العامة والخدمات الحكومیة الكندیة ( مبنى

  اإلنجاز العام لألهداف التي وضعها المجلس ٢- ٤-٦
  للمیزانیة الثالثیة): ٥(التذییل  ٢٠١٠حدد المجلس األهداف التالیة لقسم المؤتمرات والخدمات المكتبیة في العام  - ١٥٧

 م اجتماعات المجلس، ولجنة المالحة الجویة، واللجان األخرى؛تحسین تنسیق ونوعیة خدمة المؤتمرات ودع −

 تشكیل تركیبات دائمة لالتصال بالفیدیو في المقر؛ −

 االستخدام األمثل للفضاء المتاح من أجل تحسین استخدام األماكن الحالیة للمكاتب؛ −

 دراسة تشكیل نظام الهاتف، مع مراعاة إدماج المكاتب االقلیمیة؛ −
 جمة الفوریة مع التحول من النظام القیاسي إلى النظام الرقمي في قاعات المؤتمرات؛تحدیث نظام التر  −
  تحدیث نظام التسجیل اإللكتروني والتشغیل اآللي لعملیات تخصیص قاعات المؤتمرات. −

  یجد المراجع الخارجي للحسابات أن األهداف التي حددها المجلس قد تحققت على النحو الصحیح. - ١٥٨

  المجلس لألهدافإنجاز : ٢٩الجدول 

 مهمة مستمرة تحسین نوعیة خدمة المؤتمرات لالجتماعات

 سیكلف به مقدم خدمات خارجي  تركیب نظام لالتصال بالفیدیو في المقر

 مهمة مستمرة تحسین مساحة المقر

المشروع هو أیضا تحت مسؤولیة قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، والتحویل جاري  استعراض نظام الهاتف
 تحویل النظام الهاتفي إلى نظام رقمي إلى بروتوكول لالتصاالت الصوتیة على شبكة االنترنت PBXاآلن من 

  ولكن هناك حاجة للتحسین )Melbaتحقق ( تحدیث نظام تسجیل وحجز قاعات المؤتمرات

 (المصدر: المراجع الخارجي)

تنفذ هذه األهداف من خالل خطط عملیات دقیقة. والتقدم في بعض أهم المشروعات الهامة تمت مراجعتـه مـع المـدیرین بواسـطة  -١٥٩
  المراجع الخارجي للحسابات، الذي وجد ما یلي بشكل خاص:

 ؛٢٠١٢دراسة الجدوى لتجدید قاعة الجمعیة العمومیة تمت في سبتمبر  −
 إضاءة هذه القاعة أرجئ لنقص في المیزانیة وألنه یمكن أن ینفذ فحسب وفقا لجدول زمني صارم؛تجدید  −
 نظام إدارة المؤتمرات اإللكتروني هو اآلن في مرحلة الدعوة إلى تقدیم العطاءات؛ −
ترك بین وحـدة ویخضع مشروع نظام التصویت اإللكتروني اآلن لمسؤولیة قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (مشروع مش −

 دعم الجمعیة العمومیة والمجلس/وقسم المؤتمرات والخدمات المكتبیة/وقسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت)؛
تركیب نظام للرصد اإللكتروني للمؤتمرات یمكن تكلیـف مقـدم خـدمات خـارجي للخـدمات بـه علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة  −

 (االستعانة بمصدر خارجي).
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  خدمة المؤتمرات ٣-٤-٦
(لتحســین نوعیــة خدمــة المــؤتمرات ودعــم اجتماعــات الجمعیــة بالنســبة لخدمــة المــؤتمرات، فــإن الهــدف األولــي الــذي وضــعه المجلــس  - ١٦٠

 موظف). ١٨من  ١٠العمومیة والمجلس واللجان) یعمل علیه ما یزید عن نصف القوة العاملة في القسم (

  ما یلي:ك رئیسیةویمكن تصویر نشاط القسم في هذا المجال في أرقام  -١٦١

  (عدد األیام) نشاط قسم المؤتمرات والخدمات المكتبیة: ٣٠الجدول 
 2010 2011 

 148 170 اجتماعات االیكاو (المجلس، اللجان، لجنة المالحة الجویة)
 46 65 اجتماعات خارجیة

 100 11 300 15 مشتركون (في االجتماعات الخارجیة)
 3513 3447 األیام/القاعات (المجموع)

 1843 1967 تابع لألمانة منها
 1670 1480 منها تابع للمؤتمرات

 (المصدر: االیكاو)

. وطبقـا لبیانـات أرسـلها مـدیر ٢٠١١عنـد نفـس المسـتوى كمـا فـي  ٢٠١٢ینبغي أن یكون عدد االجتماعـات "خـارج" المنظمـة فـي  -١٦٢
هــذا اإلیــراد فــي  ســجل(و  كنــدي دوالر ٥٠٠ ٠٠٠) یجــب أن تضــمن إیــرادات تزیــد علــى ٤٦الوحــدة، فــإن االجتماعــات الخارجیــة (
  ).ARGF —الصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات 

 نفس عدد "أوصاف العمالء":وهي تتوافق عموما مع  .االجتماعات/المؤتمرات/األحداثویمكن تحدید أربعة أنواع من  - ١٦٣

التي قد تجمع معا لـیس فحسـب أعضـاء "اجتماعات االیكاو" (المجلس، الجمعیة العمومیة، اللجان، فرق الخبراء، إلى آخره)،  −
 المنظمة بل أیضا ممثلي صناعة الطیران، والمطارات وغیر ذلك من مقدمي الخدمات؛

 وفود ینظمون هم أنفسهم اجتماعات ومؤتمرات وحفالت استقبال، الخ؛ −
، التـي تنظمهـا ٤٧دات"أخیـرا "أحـداث األنشـطة المـدرة لإلیـراو  عمالء "خارجیین" (منظمات دولیة أخرى وشركات خاصة، إلخ)؛ −

وتسوقها األنشطة المدرة لإلیرادات. وهذه یتحمل تكالیفها هیئات خارجیة، وقد یشترك فیها هیئات راعیة وهیئات عرض وزوار 
 (مثل اجتماع "وثائق السفر المقروءة آلیا").

  إلى األمین العام.توصیة تهدف إلى تحسین خدمات المؤتمرات في رسالة وجهت وأصدر المراجع الخارجي للحسابات  -١٦٤

  الخدمات المكتبیة ٤- ٤-٦
أما النشاط اآلخر لقسم المؤتمرات والخدمات المكتبیـة، وهـو نشـاط یعمـل بـه سـبعة مـن أعضـاء القسـم ویتمثـل فـي تقـدیم الخـدمات  -١٦٥

لمكاتـب، المكتبیة، واالستجابة لطلبات "العمالء"، أي خدمات المنظمات والوفود الوطنیة. وهذه الطلبات متنوعة (تغییر في شكل ا
المسـؤولة  PWGSCمعدات جدیدة، إلخ)، ولكنها دائما ما یشترك فیها مقدمو خدمات خارجیون، فضال عن هیئة الحكومة الكندیـة 

 عن أعمال المبنى وصیانته. ویتم اختیار مقدم الخدمات الخارجیة، وفقا ألفضل العروض، بواسطة مدیر المبنى (وستكلیف).

  

                                                           
٤٧  RGA 
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بعد تقاعد الشـخص المعنـي) كانـت لهـا آثـار سـیئة داخـل وحـدة القسـم. ومـن المقـرر إنشـاء  P3ظیفة (ویرى رئیس القسم أن إزالة و  - ١٦٦
 ٢٠/٩/٢٠١٢وظیفة بنفس الدرجـة لتنسـیق األعمـال ورصـدها. وتظهـر هـذه الوظیفـة فـي جـدول القسـم بالمنظمـة الـذي وضـع فـي 

غر في الوظائف القائمة). وال یسـتدعى هـذا النشـاط أي (ولكنها لیست في خطة عمل الموارد البشریة للقسم، التي تحدد فقط الشوا
 .تعلیقات خاصة من المراجع الخارجي للحسابات

 )ICTتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ( ٥-٦

  اتجاه المیزانیة: فرق هام بین التنبؤات والمنجزات ١- ٥-٦
إدارة الشؤون اإلداریة والخـدمات، وذلـك ) المركز الثاني في ICTمن حیث النفقات، یحتل قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ( -١٦٧

بعد خدمة اللغات. وكانت میزانیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تنمو بسرعة في نهایة الفترة الثالثیة السـابقة، ولكنهـا اسـتقرت 
  .٢٠١٣-٢٠١١خالل الفترة الثالثیة 

  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت میزانیة الثالث سنوات لقسم: ٣١الجدول 
  )ات الكندیةدوالر الف بآال(

 الفترة الثالثیة 2013 2012 2011 
 203 14 769 4 749 4 685 4  قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 008 99 576 34 629 32 801 31 المجموع إلدارة الشؤون اإلداریة والخدمات
 )٩٩٥٥(المصدر: الوثیقة رقم 

  من حیث األداء الفعلي، فقد استمر قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یواجه اتجاها متناقضا:غیر أنه  -١٦٨
  ٢٠١١- ٢٠١٠مخصصات إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات، ومصاریفها الفعلیة : ٣٢الجدول 

  )ات الكندیةدوالر الف بآال(
 مخصص 

2010 
  مصاریف
2010  

  مخصص
2011 

  مصاریف
2011 

 037 7 035 9 935 4 224 8 المعلومات واالتصاالتقسم تكنولوجیا 

 207 32 039 36 799 30 400 37 المجموع
  حالة اعتمادات ومخصصات إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات) —(المصدر: أغریسو 

إن الفرق المهم بین مخصصات ومصاریف إدارة الشؤون اإلداریة والخـدمات یمكـن تفسـیره بوجـود مبـالغ مرحلـة مصـرح  - ١٦٩
) تتمشـى ٢٠١١ و ٢٠١٠في المائـة بـین  ٤٥.٢: والزیادة العالیة في المصاریف المحققة (+٢٠١٢و  ٢٠١١بها في 

 مع كمیة استثنائیة من مشتریات معدات تكنولوجیا المعلومات، وهو ما عّوض قلة االستثمارات في السنوات السابقة.

األخیرة المعروفة في وقـت مراقبـة المراجـع الخـارجي للحسـابات ویتكون هیكل المصروفات أساسا، بالنسبة للفترة المالیة  - ١٧٠
)، یتكــون مــن أربعــة وحــدات ذات حجــم متــوازن: األصــول الثابتــة، والموظفــون، واالستشارات/االســتعانة ٢٠١٢(أكتــوبر 

  الخارجیة ومعدات تكنولوجیا المعلومات. ویعطي الجدول أدناه تفاصیل هذا التقسیم:
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  ٢٠١١یف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تقسیم مصار : ٣٣الجدول 
  )ات الكندیة(بالدوالر 

 ٪ اإلجمالي النوع
 21.9 328 554 1 وظائف متخصصة دولیة
 6.4 367 455 وظائف خدمات عامة

 28.4 101 019 2 نفقات رأسمالیة
 19.9 065 426 1 االستعانة الخارجیة واالستشارات

 0.9 533 67 التدریب
 21.2 331 505 1 تكنولوجیا المعلوماتمعدات 

 0.5 145 36 االتصاالت
 0.5 972 35 النفقات التشغیلیة

 0.9 005 65 السفر
 100.0 866 164 7 المجموع

  (المصدر: أغریسو)

  القوة العاملة ٢- ٥-٦
 ١١أن لدیــه إن قسـم تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت هـو ثالــث أكبــر هیئــة فـي إدارة الشــؤون اإلداریــة والخــدمات، إذ  - ١٧١

  في المائة من القوة العاملة باإلدارة.
  اتجاه القوة العاملة لقسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت داخل وظائف إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات: ٣٤الجدول 

 2012و  2010االختالف بین  2012 2011 2010
ICT و موظف   2+ 23 موظفو ICT  19 ICTموظفو  21 

 30- 233  إجمالي اإلدارة 237 إجمالي اإلدارة 263 إجمالي اإلدارة
  مالحظة: نطاق إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات باستثناء األمن.

  )٢٠١٣حتى  ٢٠١١(المصدر: تقسیم الوظائف حسب األموال في 

)، كــان مــن المقــرر لمــدیر قســم تكنولوجیــا المعلومــات ٢٠١٢وفــي وقــت مراقبــة المراجــع الخــارجي للحســابات (أكتــوبر  - ١٧٢
، أن یتــرك هــذه الوظیفــة لیصــبح نائــب مــدیر إدارة الشــؤون اإلداریــة ٢٠٠٩منــذ واالتصــاالت، الــذي شــعل هــذه الوظیفــة 

والخــدمات مســؤوال عــن األمــور غیــر المرتبطــة بــالموارد البشــریة، وهــو مــا یعنــي أنــه ظــل محتفظــا باإلشــراف علــى قســم 
  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.

ت وظیفتـــان مـــن الصـــندوق الفرعـــي لتحقیـــق اإلیـــرادات مّولـــمـــن المیزانیـــة العادیـــة، ، باســـتثناء الوظـــائف وظیفـــة ٢٣مـــن  -١٧٣
)ARGF هـــي نتیجـــة وظیفتـــان (+ ٢٠١٠)، ومّولـــت وظیفـــة أخیـــرة مـــن "مصـــدر آخـــر". والزیـــادة التـــي لوحظـــت منـــذ (

. ویتألف هذا القسم من أربع هیئات: وحدة النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد ٢٠١١المتصاص وحدة إدارة الویب في نهایة 
)IRIS (ثالثة موظفین دائمین)، ووحدتین مسؤولیتین عن دعم تكنولوجیـا المعلومـات، ووحـدة إدارة الویـب. وكانـت الوحـدة األخیـرة (

). ٦/١/٢٠١٢فـي  SN 5410( ٢٠١٢ینـایر  ١(وحدة إدارة الویب) التي أنشئت داخل قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت فـي 
إدارة السجالت وشبكة االنترنت سابقا (اآلن قسم إدارة السجالت والتوزیع). وهذه وهي تضم خمس وظائف كانت مدمجة في قسم 

 الوحدة مسؤولة تقنیا عن وضع محتوى الموقع الشبكي العام للمنظمة على الحاسوب.

وتبـــین الجـــداول أعـــاله أن نصـــف مصـــروفات قســـم تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــاالت تتـــألف مـــن تكـــالیف المـــوظفین وأن هـــذه  -١٧٤
: والواقـع أن نسـبة تكـالیف المـوظفین (وظـائف ٢٠١١روفات كانـت متوازنـة تقریبـا بـین المـوظفین الـدائمین والمستشـارین فـي المصـ

فـي  ٪٧٩المتخصصین الدولیة + وظائف الخدمات العامة) إلى تكالیف المستشـارین (المصـادر الخارجیـة واالستشـارة) زادت مـن 
، ٢٠١٠فـي  كنـدیا دوالرا ٧٤٥ ٠٩٣سنة واحدة، بینما نفقات المستشارین (، أي أن تضاعفت في ٢٠١١في  ٪١٤٠إلى  ٢٠١٠

 ٪).٩١,٤) كادت أن تتضاعف هي األخرى (+٢٠١١في كندیا دوالرا  ١ ٤٢٦ ٠٦٥و 

والسـبب الرئیسـي لهـذا التغیــر الحـاد السـریع هـو تجمیــد أعـداد المـوظفین، الــذي یمنـع االیكـاو مـن المراقبــة بوسـائلها الخاصـة للعــدد  -١٧٥
 ر من المشاریع المنفذة، والتي تعود بأهمیة استراتیجیة كبیرة على المنظمة.الكبی
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، التــي مثلــت أكثــر مــن ربــع المستشــارین الــذین یعملــون فــي المنظمــة. وكــان SSAمستشــارا علــى عقــود  ٤٠یوجــد اآلن لــدى القســم  -١٧٦
 ٤٥اریـــة والخـــدمات مباشـــرة، و إلدارة الشـــؤون اإلد ٤٥، كـــان مـــنهم ٢٠١٢مستشـــارا یومیـــا فـــي ســـبتمبر  ١٨٥الحجـــم الشـــهري 

فـي  ٦٥لمشروعات تخص المنظمة ككل. ولذلك، فإن االستعانة بمصـادر خارجیـة، إذا نظـر إلیهـا مـن هـذه الزاویـة، تمثـل بالفعـل 
-C( ٢٠١٠المائــة مــن المــوارد البشــریة للقســم، وهــو مــا قــد یســبب مشــكالت مــن حیــث المالحظــة التــي ذكرهــا األمــین العــام فــي 

WP/13645  ویقـــول رؤســـاء ٢٠١٣)، وأقنعـــت إدارة الشـــؤون اإلداریـــة والخـــدمات أن تغیـــر نموذجهـــا فـــي ١٦/١٠/٢٠١٠بتـــاریخ .
القسم أنفسهم إن نموذج الموارد هذه ینطوي على خطر التبعیة، بل وحتى في النهایة خطر شفافیة تطبیقات تكنولوجیا المعلومـات 

  موظفي المنظمة أنفسهم.االستراتیجیة، والتي عموما ما تكون خارج كفاءة 
  

أدى قرار المجلس بفرض تجمید كامل لعدد موظفي االیكاو إلى استعماله نسبة عالیة جدا من المستشارین  :١٥االستنتاج رقم 
الخارجیین في مجال تكنولوجیا المعلومات: وهكذا، تجد االیكاو نفسها في وضع من االعتماد القوي بالنسبة لوظیفة أساسیة، وأعرب 

د المستشارین الخارجیین في قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بالمقارنة إلى ، حول ارتفاع عد١٩٠المجلس عن قلقه خالل دورته 
  منظمات أخرى.

في إطار الحدود المقررة لخدمات الدعم في المیزانیة الثالثیة القادمة، ینبغي للمنظمة أن تنظر في منح قسم  :١٥التوصیة رقم 
لضمان المراقبة المرضیة لجمیع تطبیقات تكنولوجیا المعلومات الرئیسیة، بما في  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت عددا كافیا من الوظائف

  ذلك إعادة التخصیص من أقسام أخرى.
  ویرى األمین العام أن هذه المسألة تعتمد على الخیارات االستراتیجیة التي یضعها المجلس.

    ١األولویة: 

  إنجار األهداف التي حددها المجلس ٣- ٥-٦
، كـــان المجلـــس قـــد صـــّدق علـــى أربـــع "نتـــائج متوقعـــة" لنشـــاط ٢٠١٣-٢٠١١الســـنوات الـــثالث  فیمـــا یتعلـــق بمیزانیـــة - ١٧٧

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. ویلخص الجدول أدناه الوضع في هذا الحاالت األربعة، كما تظهر في وقت مراقبـة 
 :٢٠١٢المراجع الخارجي للحسابات في أكتوبر 

  جلس لنشاط قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتالنتائج التي یتوقعها الم: ٣٥الجدول 
 ٣٠/٩/٢٠١٢التقدم في  الموضوع الرقم

ICT-1 تكییف خطة رئیسیة لتكنولوجیا المعلومات 
الخطة الرئیسیة لتكنولوجیا  نفذت

 ٢٠١٢المعلومات في أغسطس 

ICT-2 
تحسین أمن تكنولوجیا المعلومات (خریطة الطریق األمنیة لقسم تكنولوجیا 

 المعلومات واالتصاالت، المرحلة الثانیة اكتشاف األزمة)
 ٢٠١٢جاري تنفیذها خالل خریف 

ICT-3 ٢٠١٢جاري تنفیذها خالل خریف  تحسین فعالیة تكالیف االتصاالت 

ICT-4 ٢٠١٢جاري تنفیذها خالل خریف  تنفیذ النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد لبرنامج تخطیط موارد المؤسسات 
  )Doc 9955(المصدر: الوثیقة رقم 

   



52 

، ٢٠١٢علــى خطــة تكنولوجیــا المعلومــات الرئیســیة الموضــوعة فــي أغســطس  ٤٨)IMCوافقــت لجنــة إدارة المعلومــات ( - ١٧٨
طبقــا لتوصــیة مــن المراجــع الخــارجي للحســابات، وقــدمت إلــى األمــین العــام وٕالــى فریــق كبــار اإلداریــین (فریــق اإلدارة 

المراجع الخارجي للحسابات، كان من المخطط أن تقدم إلى المجلس لغرض العلم وذلك خالل ). وخالل مراقبة ٤٩العلیا
  . وینبغي االنتهاء من هذه النقطة قریبا.٢٠١٣الدورة في أوائل 

) مؤشرا لتكلفة دعم تكنولوجیا المعلومـات. وخـالل مراقبـة سـابقة ٢٠١٠فبرایر  -(ینایر ١٨٩وطلب المجلس في دورته  - ١٧٩
 كان المراجع الخارجي للحسابات قد الحظ أن هذا المؤشر لم یكن قائما بعد.)، ٢٠١٢(مارس 

وكان المجلس قـد بـدأ أیضـا تحقیـق االسـتخدام األمثـل لتكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت: وقـد تـم إعـداد هـذه التوصـیة  - ١٨٠
بتــاریخ  C-WP/13645( مــن المجلــس لترافــق میزانیــة الســنوات الــثالث، وجــرى تجدیــدها فــي وثیقــة أصــدرها األمــین العــام

). وحددت هـذه الوثیقـة، بشـكل حـاص، ضـرورة تحسـین النوعیـة، بإنشـاء إطـار جدیـد إلدارة مشـروعات ١٩/١٠/٢٠١٠
 One-ICAOتكنولوجیا المعلومات، وخطة استعادة البیانات في حالة وقوع كارثـة، وتحدیـد مقـاییس الهیاكـل األساسـیة ("

ICTوثائق (") وٕانشاء نظام إلكتروني إلدارة الEDRMS.( 

، فإن معظم هذه المسائل ٢٠١٢) في ینایر C-WP/13791وطبقا لتقریر األمین العام إلى المجلس عن التقدم المحرز ( - ١٨١
تمــت معالجتهــا. وطبقــا لتوصــیة المجلــس، أنشــأ قســم تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت نظامــا خاصــا إلدارة المشــاریع 

 وبالفعـل، .بعـد نفـذیلـم مرحلة التشـغیل حالیـا، إال أنـه دخل هذا النظام  رغم من أنوبال .(نظام إدارة المشاریع والحوافظ)
  .المنظمة الشخص المسؤول عن النظام غادر

  إدارة المخاطر في تكنولوجیا المعلومات ٤- ٥-٦
 ١٠، الذي عّرف ٢٠١٢) سجال للمخاطر في االیكاو C-WP/13791إلى المجلس ( ٢٠١٢قدم األمین العام في ینایر  - ١٨٢

ــــین هــــذه المخــــاطر، تعتبــــر "اإلدارة الســــیئة لنظــــام المعلومــــات والهیكــــل األساســــي لتكنولوجیــــا مخــــاطر  محــــددة ومــــن ب
المعلومات" كاحتمال "عرضي" مع مستوى "متوسط" من الخطر. ویتوقع مـن إدارة الشـؤون اإلداریـة والخـدمات أن تتخـذ 

 یة األعمال.فصاعدا لخفض هذا الخطر، في إطار خطة استمرار  ٢٠١٢إجراءات من عام 

")، وهـو One-ICAO ICTإنشاء هیكل أساسي واحـد لتكنولوجیـا المعلومـات (" ٢٠١١وذكر التقریر السنوي للمجلس في  - ١٨٣
). وقد ٢٠١٢خطة الستعادة البیانات في حالة حدوث كوارث (المرحلة األولي، ومن المخطط تنفیذ المرحلة الثانیة في 

)، وٕانشـاء موقـع شـبكي عـام جدیـد لالیكـاو فـي بدایـة WCMوى الشـبكة (حسـنت المرحلـة األولـى مـن مشـروع إلدارة محتـ
) (أطلـق فـي مـارس e-Recruiter، جسنت األمن لموقع المجلس، وساعدت على إعداد نظام توظیف إلكتروني (٢٠١١
٢٠١١.( 

 ٠٣/٢٠١١یتها (وقد قام مكتب التدقیق الداخلي للحسابات بإجراء تدقیق ألمن تكنولوجیـا المعلومـات، ووفرتهـا واسـتمرار  - ١٨٤
وكان ذلك ضمن الحاجة إلى مزیـد مـن الجهـود لزیـادة فاعلیـة خطـة  .KPMGشركة  ع) وذلك م٢٠١٢وقدم في فبرایر 

  ).٤) (التوصیة رقم DRPاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (

   

                                                           
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. وتبدأ صالحیتها اعتبارا من ، لتحل محل لجنة اإلدارة التابعة لقسم ٢٠١١أنشئت لجنة إدارة المعلومات في دیسمبر   ٤٨

  . ویرأسها مدیر إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات، ویقدم خدمات األمانة لها بواسطة مدیر قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.٢٠١٢أغسطس 
٤٩  SMG 
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  المنظمة متأخرة في إدارة نظم تكنولوجیا المعلومات لدیها والتي تتغیر بسرعة وتنمو أیضا بسرعة. :١٦االستنتاج رقم 
نظرا الزدیاد أهمیة تطبیقات تكنولوجیا المعلومات في مختلف أنشطة االیكاو، فهذا هو اآلن مجال  :١٦التوصیة رقم 

حول الحاجة إلى مزید من  KPMGیق الداخلي وشركة رئیسي للخطر: یشارك المراجع الخارجي للحسابات نتائج مكتب التدق
الجهد في هذا المجال، ویرحب بمنظور تنفیذ خطة أساسیة الستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث في النصف األول من العام 

٢٠١٣.  
رث بنهایة عام ویقترح األمین العام قبول هذه التوصیة: وینبغي أن تتاح خطة الستعادة القدرة على العمل بعد الكوا

٢٠١٤.  
  ٢األولویة: 

    
  

  وحدة السالمة واألمن ٦-٦
  لم یقدم المجلس أي توصیات خاصة فیما یتعلق بخدمات األمن في االیكاو. ٢٠١٠منذ عام  - ١٨٥
تتــولى وحــدة الســالمة واألمــن فــي االیكــاو مســؤولیة أمــن االیكــاو علــى ثالثــة مســتویات: األمــن الــداخلي للمقــر الرئیســي،  - ١٨٦

قلیمیـة) وأمــن األمـم المتحـدة فـي كنـدا، كــون األمـین العـام لإلیكـاو هــو بكاملهـا (بمـا فــي ذلـك المكاتـب اإلوأمـن المنظمـة 
  المسؤول المكّلف لمنظمات األمم المتحدة الست في كندا.

من االتفاق التكمیلـي الموقـع مـع الحكومـة الكندیـة أمـن مكاتـب مقـر اإلیكـاو. ویقضـي هـذا االتفـاق بـأن  ٦تتناول المادة  - ١٨٧
وفر المنظمــة تــدابیر األمــن الــداخلي فــي المقــر الرئیســي التــي تتطلبهــا طبیعــة المنظمــة ووظیفتهــا وعملیاتهــا". وهــذا مــا "تــ

یجعل االیكاو تتولى بهذه الصفة (ولیس األمین العام فقط)، مسؤولیة مباشرة عن األمن الداخلي للمقر الرئیسي لالیكاو 
ة الدخول الـى المقـر الرئیسـي)، ولكنهـا تتـولى فقـط مسـؤولیة غیـر مباشـرة (االیكاو مسؤولة على سبیل المثال، عن مراقب

  عن أمن المبنى، بالنظر الختصاص المالك والمستأجر، الحكومة الكندیة.
وقد اتخذ األمین العام قرارًا بإعادة دمج وظیفة األمن ضمن قسم جدیـد لخـدمات المـؤتمرات، واألمـن والخـدمات العامـة.  - ١٨٨

إیكــال مســؤولیة األمــن الــى موظــف مســؤول عــن الخــدمات  وینطــوي ذلــك علــىیم غیــر مــألوف (وهــذا النــوع مــن التنظــ
  اللوجستیة وخدمات الدعم). وقدم مراجع الحسابات الخارجي في كتاب إداري توصیة الى األمین العام بهذا الشأن.

  مطبوعات االیكاو  - ٧
  .٢٧/١٠/٢٠١٢و ١٥بین  تمت مراجعة حسابات مطبوعات االیكاو في المقر الرئیسي في الفترة - ١٨٩
وُتعتبــــر هــــذه المطبوعــــات مــــن صــــلب الوظیفــــة والمهمــــة التــــي تضــــطلع بهــــا المنظمــــة. ویحــــدد نظــــام المطبوعــــات فــــي  - ١٩٠

أن تستلم كل دولة عضو في االیكاو نسختین مطبوعتین من جمیع المطبوعـات ("سیاسـة الحصـص  Doc 7231 الوثیقة
  المجانیة"). وینبغي بموجب هذه األحكام:
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  تستلم كل دولة حصتها من جمیع المطبوعات الجدیدة والمحّدثة في كل لغة تطلبها.أن  −
، أنـه باإلضـافة الــى Doc 7231/11الـذي أدخـل تعـدیًال علــى الوثیقـة  A 3/1-09/99ورد فـي الملحـق بكتـاب المنظمــة  −

وبالتــالي اســتفادة معیــار النســختین المطبــوعتین، ینبغــي أن تتناســب حصــص التوزیــع المجانیــة مــع مســاهمة الدولــة، 
، الـخ.). ویبلـغ ١٠، فرنسـا ١٨، البرازیل ١٩، الیابان ٢٩ األمریكیة دولة من حصص أعلى (الوالیات المتحدة ٤٠

  نسخة إضافیة من كل مطبوعة. وهناك أیضًا نسخة إضافیة لممثلي الدول في المجلس. ١٤٠ذلك في المتوسط، 
 ٢٠١٠فـي عـام  ٤٦ ٣٠٣وتطبیقًا لهـذه األحكـام، فقـد بلـغ عـدد المطبوعـات الموزعـة مجانـًا بموجـب سیاسـة الحصـص  - ١٩١

  . ٢٠١١في عام  ٦٣ ٦٤٨و
تنطبق قاعدة "الحصص المجانیة" المؤلفة من نسختین لكل دولة على المطبوعات الورقیة: وللدول أیضًا حق الحصول  - ١٩٢

  على مطبوعات الكترونیة.
  .لیس بالمجاني الحصول على المطبوعاتفإن  ،طراف األخرى المهتمةألل وبالنسبة - ١٩٣

  بیانات الكمیة ١-٧
  یمكن تقییم حجم مطبوعات االیكاو باستخدام عدد من النهج المختلفة: - ١٩٤

عمـًال مطبوعـًا للبیـع وقـت القیـام بالمراجعـة  ٢٠٦١(العناوین األصلیة والمحّدثة): كان هنـاك  عدد األعمال المتاحة −
عنوانــًا مطبوعــًا للبیــع عــن  ١٦٧٨). وفــي ذات التــاریخ، تضــمن فهــرس المطبوعــات علــى االنترنــت ٢٠١٢(أكتــوبر 

  طریق المتجر االلكتروني.
. وُیقصد بــ"المطبوعات ٢٠١١في  ٤٧، و٢٠١٠في  ٥٥: بلغ العدد السنوي للمطبوعات الجدیدة المخصصة للبیع −

  الجدیدة" في هذا السیاق البنود الجدیدة على وجه التحدید، وال یشمل ذلك تحدیث وثائق سابقة.
، ٢٠٠٩فــي  ٥٠ملیــون دوالر أمریكــي ٥,١(تشــمل كــًال مــن المبیعــات والجعــاالت علــى حــد ســواء): بلغــت  یــراداتاإل −

  .٢٠١١في  وملیون دوالر أمریكي ٢٠١٠دوالر أمریكي في  ملیون ٥,٧و
، وتحــــدیث الموقـــع الشـــبكيوثیقـــة الكترونیـــة علــــى  ١١ ٠٠٠نشــــر  ٢٠١١: تــــم فـــي عـــام المطبوعـــات االلكترونیـــة −

  مطبوعة (جمیع أنواع المطبوعات المجانیة وبثمن مقابل) على مختلف مواقع االیكاو االلكترونیة. ٢٨ ٠٠٠
، ویعـود هـذا ٢٠١١ملیونـًا فـي  ٥٧,٧و ٢٠١٠ملیونًا فـي  ٦٩,٥و (بلغ ولكن عدد الصفحات المطبوعة من قبل االیكا - ١٩٥

االنخفـاض جزئیــًا الـى زیــادة النســخ االلكترونیـة) ال یشــكل مؤشــرًا یمكـن االعتمــاد علیـه، ألنــه یغطــي نطاقـًا أوســع بكثیــر 
  من نطاق "المطبوعات" بالمعنى الدقیق للكلمة:

مــــن أجــــل "عمــــالء خــــارجیین" فقــــط  ٢٠١١و ٢٠١٠مي ملیــــون صــــفحة فــــي عــــا ١١أوًال، تــــم طبــــع مــــا یزیــــد عــــن  −
  (منظمات ووفود وطنیة أخرى، وما الى ذلك).

ضــافة الــى المطبوعــات (المالحــق، وٕاجــراءات خــدمات المالحــة الجویــة، واألدلــة، وغیرهــا) یشــمل الطبــع ثانیــًا، باإل −
ثـــائق العمـــل ) نســـبة كبیـــرة مـــن و ٢٠١١ملیـــون صـــفحة فـــي  ٤١,٦، و٢٠١٠ملیـــون صـــفحة فـــي  ٤٩"الـــداخلي" (

(للمجلس، والجمعیة العمومیة، ومختلف الهیئات الدائمة، والمراسالت الصادرة عن مكتب األمین العام وغیـر ذلـك) 
  غیر المخصصة للنشر.

یمكــن مــن خــالل إحصــاءات المطبوعــات حصــر فئــة واحــدة مــن المطبوعــات، تشــكل فئــة المجــالت وعــرض األحــداث  - ١٩٦
  ).٢٠١١ًا في ملیون ٥,١، و٢٠١٠ملیون صفحة في  ٩,١(

                                                           
 دوالرات أمریكیة.  ٥٠
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مـا یجعــل  نشـاطًا أساسـیًا مـن أنشـطة االیكـاو، یتبـّین مـن األرقـام الـواردة أعـاله أن المطبوعـات تشـكل ومهمـا كـان الـنهج - ١٩٧
نشـــاطها األساســـي ملموســـًا. ویشـــمل ذلـــك علـــى ســـبیل المثـــال تحـــدیث المعـــاییر العامـــة لســـالمة وأمـــن الطیـــران المـــدني 

ة معتمــدة فــي الــدول األعضــاء. وتحصــل هــذه الــدول علــى تلــك المعــاییر ونشــرها، بغــرض ترجمتهــا الــى قواعــد تنظیمیــ
بصورة مجانیة وفق الشروط المشار إلیها أعاله. وباإلضافة الى ذلك، ُیحتمل أنها تحظـى أیضـًا باهتمـام جمیـع مقـدمي 

  قابل.خدمات الطیران المدني وجهات معنیة أخرى: یحق لهذه األطراف، من حیث المبدأ، الحصول علیها لقاء م

  اإلجراءات الخاصة بالمطبوعات ٢-٧
، ٥٢وٕادارة النقــل الجــوي ٥١الجهــات الرئیســیة المنتجــة للمطبوعــات فــي االیكــاو هــي بطبیعــة الحــال إدارة المالحــة الجویــة - ١٩٨

  .٥٣وبقدر أقل، األنشطة المدّرة لإلیرادات

  إدارة المالحة الجویة ١- ٢-٧
  االیكاو. وعلى وجه الخصوص:ُتعتبر إدارة المالحة الجویة المصدر الرئیسي لمطبوعات  - ١٩٩

إجـــراًء لخـــدمات المالحـــة  ٢٨) وٕادارة ١٢و ١١و ٢تتـــولى إدارة الحركـــة الجویـــة باســـتمرار تحـــدیث ثالثـــة مالحـــق ( −
  وأدلة؛ ٥٤الجویة

دلـــیًال مـــن خـــالل  ٢٧) باســـتمرار تحـــدیث ثالثـــة مالحـــق وٕادارة IIMیتـــولى قســـم اإلدارة المتكاملـــة للبنیـــة األساســـیة ( −
  تحدیثات منتظمة؛

یتــولى قســم عملیــات الطیــران (العملیــات) تحــدیث ســتة مالحــق وٕادارة اثنــین مــن إجــراءات خــدمات المالحــة الجویــة  −
)PANS (دلیًال من خالل تحدیثات منتظمة. ٣٦و  

تعتبر إدارة المالحة الجویة على وجه العموم أن المطبوعات مخصصة بشكل رئیسي للنشر على نطاق واسـع وبصـورة  - ٢٠٠
  .٥٥تكون السالمة مجانیة") وأن یكون بیع المطبوعات استثنائیاً مجانیة ("ینبغي أن 

   

                                                           
٥١  ANB 
٥٢  ATB 
٥٣  RGA 
٥٤  PANS 
"رموز التسمیة  ٨٥٨٥"االستثناءات" المطبوعات ذات المنفعة العامة التي ال تتصل بصورة مباشرة بمعاییر السالمة واألمن: مثل الوثیقة تشمل   ٥٥

ع )، وهي تُباANB/OPSللوكاالت المشغلة للطائرات، وسلطات وخدمات الطیران". ُوضعت وتم تحدیثها من قبل قسم العملیات في إدارة المالحة الجویة (
  دوالر أمریكي سنویًا. ٦٠٠ ٠٠٠و ٥٠٠ ٠٠٠دوالر أمریكي، وتوفر إیرادات تتراوح بین  ٨٤٠مقابل 
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  إدارة النقل الجوي ٢- ٢-٧
، ٢٠١٢و ٢٠٠٨إن معظم مطبوعات إدارة النقل الجوي مخصصة للبیع أكثر مما هي مجانیة. وفي الفترة بین عـامي  - ٢٠١

  كانت أكثر مطبوعات إدارة النقل الجوي مبیعًا هي التالیة:
  ٢٠١٢- ٢٠٠٨مطبوعات إدارة النقل الجوي األكثر مبیعًا في فترة  — ٣٦الجدول 

  (بالدوالرات األمریكیة)
 عدد الوحدات المباعة كي)ریاإلیراد (بالدوالر األم المطبوعة

ASTP – 258 348,133  حزمة التدریب على أمن الطیران 
 612 200,707 تعریفات المطارات وخدمات المالحة الجویة

 1,545 109,572 دلیل األمن
 1,006 69,302 وثائق السفر المقروءة آلیاً 

 1,873 63,536 التسهیالت ٩الملحق 
 51 38,553 اتفاقات الخدمات الجویة العالمیة

 57 35,417 سنة ٢٠التنبؤات العالمیة  على مدى 
 1,206 28,502 األمن ١٧الملحق 

 12 25,660 النموذج االلكتروني للبیانات االحصائیة
 6,620 919,382 المجموع

  (المصدر: إدارة النقل الجوي)

)، وبــاألخص فــي میــدان وثــائق الســفر المقــروءة AVSECفــي نطــاق إدارة النقــل الجــوي، باإلضــافة الــى مطبوعــات أمــن الطیــران ( -٢٠٢
أنشـطة "رأس  ٣٢بوجـه خـاص نحـو إدرار اإلیـرادات. ویتنـاول البرنـامج  ٥٧، یتركز اهتمام قسم التحلیل والسیاسـة االقتصـادیة٥٦آلیاً 

  المال الفكري"، التي ینبغي أن تكون ممّولة ذاتیًا و"مدّرة لإلیرادات". ویغطي هذا البرنامج ثالثة مجاالت رئیسیة.
حدیـد نسـب اإلیـرادات مـن ) فـي عملهـا لت٨/١/٢٠٠٨لتحدیـد النسـب (االتفـاق المـؤرخ  ٥٨األول هو المساهمة في وكالـة اإلیاتـا −

 ١٠٥ ٠٠٠المســافرین علــى جمیــع خطــوط الطیــران. وقــد بیعــت "دراســة توزیــع الحصــص" هــذه فــي األصــل الــى اإلیاتــا بمبلــغ 
دوالر  ١٣٠ ٠٠٠و ٢٠١٠فـي دوالر كنـدي  ١١١ ٠٠٠، و٢٠٠٩دوالر كنـدي فـي  ١٢٨ ٠٠٠دوالر كندي، وكان مردودها 

ــع االتفــاق المــنق٢٠١١فــي كنــدي  ــًا فــي ؛ وقــد ُوّق ، وهــو ینطبــق علــى التســلیمات ٢٠١١ســبتمبر  ٢٠ح الســاري المفعــول حالی
  دوالر أمریكي هذه السنة. ١٤٠ ٠٠٠ . ومطلوب من الوكالة دفع مبلغ٢٠١٤و ٢٠١٣و ٢٠١٢المقدمة للوكالة في 

للمســـاهمة فـــي حســـاب المعـــدالت األساســـیة لنقـــل البریـــد الجـــوي  ٥٩ثانیـــًا، لقـــد تـــم وضـــع اتفـــاق مـــع االتحـــاد البریـــدي الـــدولي −
)BACR ـــرادات بلغـــت ـــد ٢٠١٠فـــي  ٨ ٥٠٠و ٢٠٠٩دوالر أمریكـــي فـــي  ٨ ٥٠٠). ونـــتج عـــن االتفـــاق إی ـــد تحدی . وقـــد أعی

دوالر  ١٥ ٠٠٠دوالر أمریكـــي؛ وتمـــت زیادتـــه الحقـــًا إلـــى  ١٣ ٠٠٠ ، بــــ٢٠١١للعـــام  ٢٠١٠بنهایـــة عـــام  المعـــدل وتقییمـــه
  كي؛أمری

) وٕادارة مخابرات النقـل Flight Internationalأخیرًا، یجري بیع اإلحصاءات على االنترنت بالتعاون مع مجلة الطیران الدولي ( −
). ویتنـــاول ذلـــك البیانـــات اإلحصـــائیة بشـــأن مالیـــة وحركـــة ومـــوظفي األســـاطیل Reed Business) التابعـــة لهـــا (ATIالجـــوي (

 Reedمــن قبــل رئــیس إدارة النقــل الجــوي وشــركة  ٢٠٠٥خیص غیــر حصــري فــي مــارس التجاریــة. وقــد تــم توقیــع اتفــاق تــر 

Business Information Ltd  إحـــدى الشـــركات العالمیـــة الرائـــدة فـــي مجـــال المعلومـــات االقتصـــادیة المهنیـــة. وبموجـــب هـــذا ،
االتفاق، ُتستخدم اإلیـرادات أوًال مـن قبـل كـل طـرف لتغطیـة مصـاریفه األولیـة، ومـن ثـم تـتم المشـاركة الحقـًا بـاإلیرادات بنسـبة 

ملیــون  ١,٢، یبلــغ ٢٠١٣-٢٠١١ ســنوات تــرة الــثالث. والهــدف المحــدد لقســم السیاســات والتحلــیالت االقتصــادیة لف٥٠/٥٠
 ٢٩٩و ) ٢٠١١دوالر كنــدي (ألــف  ١٧٧دوالر أمریكــي. وقــد تراوحــت إیــرادات اإلیكــاو مــن هــذا االتفــاق منــذ توقیعــه مــا بــین 

  ).٢٠٠٨دوالر كندي (ألف 

                                                           
٥٦  MRTD 
٥٧  EAP 
٥٨  IATA 
٥٩  UPU 
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  األنشطة المدّرة لإلیراداتقسم  ٣- ٢-٧
ألنشـطة التسـویقیة والترویجیـة باسـتخدام نهـج مـنّظم إلدارة قسم األنشـطة المـدّرة لإلیـرادات مسـؤول عـن "تعزیـز وتنسـیق ا - ٢٠٣

  المنتج"، على وجه الخصوص بالنسبة الى قطاع المطبوعات العادیة، الذي سیتم بحثه الحقًا.

  تنسیق المطبوعات ٣-٧
، تحــدد السیاســة بالنســبة إلنتــاج ٢٨/١٠/٢٠٠٨یعتمــد تنســیق المطبوعــات بالدرجــة األولــى علــى مــذكرة داخلیــة بتــاریخ  - ٢٠٤

، المعمــــول بهــــا منــــذ (القواعــــد التنظیمیــــة لمطبوعــــات االیكــــاو) 7231/11المطبوعــــات، وبالدرجــــة الثانیــــة علــــى الوثیقــــة 
، والتي تحدد القواعد التنظیمیة للمطبوعات. وعلى وجه العموم، یتعلق األمر بفئتي مطبوعـات مختلفتـین ٢٠/٦/٢٠٠٩

  للغایة هما:
"األعمال األساسـیة" لالیكـاو: المالحـق، وٕاجـراءات خـدمات المالحـة الجویـة، والتقـاریر،  ، المطبوعات المتعلقة بـأوالً  −

واألدلــة وورقــات العمــل المعــّدة للمجلــس أو لمختلــف الهیئــات الدائمــة، والتعــامیم، وخــرائط الطیــران، وكتــب المنظمــة، 
 والنشرات الصادرة عن األمین العام، وغیرها.

 ٤ویشـمل ذلـك بصـورة أساسـیة  –المطبوعات الهادفة لجعل عمل االیكاو معروفًا ومفهومـًا علـى نحـو أفضـل  ثانیًا، −
دوریــات مــن أنــواع مختلفــة هــي: مجلــة االیكــاو، والتقریــر المتعلــق بوثــائق الســفر المقــروءة آلیــًا، والتقــاریر االقلیمیــة 

  وتقریر التدریب.

  مجلس األولویة ١- ٣-٧
مسـؤول مسؤولیة تنسـیق أنشـطة المطبوعـات. ویضـم مـوظفین كبـار مـن اإلدارات المعنیـة، وهـو  "مجلس األولویة" یتولى - ٢٠٥

 عـــن تحدیـــد األولویـــات، واإلشـــراف علـــى المحتـــوى وضـــمان األداء الصـــحیح لألنشـــطة فـــي هـــذا المجـــال. وفـــي نـــوفمبر
، جــرى إســتكمال القواعــد التنظیمیــة للمطبوعــات بمــذكرة داخلیــة صــادرة عــن األمــین العــام تقضــي بإنشــاء فریــق ٢٠٠٩

شـبكة ال، إنشـاء فرعي دائم یقدم التقاریر الى مجلس األولویة المعني بتنسیق المطبوعات، بینمـا تـم مـن ناحیـة لوجسـتیة 
  دخالت طلبات الطباعة ورصد الوثائق المعّدة للطبع.) لتسهیل مEDEN( ستفساراتكترونیة للوثائق وااللاإل

  
). ویسعى ٢٠١٢وأیار  ٢٠٠٩وأكتوبر  ٢٠٠٩إجتمع مجلس األولویة مرات قلیلة فقط (فبرایر  :١٧االستنتاج رقم   

طات محدودة: الفریق الفرعي جاهدًا لعقد اجتماعات أكثر تكررًا (شهریة مبدئیًا)، ولكنه یفتقر الى صفة تمثیلیة وافیة ویتمتع بسل
  یقتصر عمله فقط على وضع جدول زمني لجمیع األعمال ورصدها (الترجمات، والطباعة، والتوزیع وغیر ذلك).

ینبغي أن یجتمع مجلس األولویة بصورة أكثر انتظامًا. وبالفعل، تبّین المالحظات التالیة أنه قد  :١٧التوصیة رقم   
  سائل الرئیسیة المتعلقة بالمطبوعات.یكون مفیدًا الرجوع إلیه لمناقشة عدد من الم

یعتزم األمین العام قبول هذه التوصیة، وعقد اجتماع دوري كل أربعة أشهر لمجلس األولویة (ُعقد االجتماع األول في أول 
  مارس).

    ٣األولویة:   
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  المطبوعات الخاضعة لمراقبة األنشطة المدّرة لإلیرادات ٢-٣-٧
ـــر  -٢٠٦ المطبوعـــات التـــي تـــدیرها األنشـــطة المـــدّرة لإلیـــرادات أحیانـــًا فـــي االلتـــزام بالقواعـــد المطبقـــة أو بـــالنظر ألهـــدافها التجاریـــة، تقصِّ

باإلجراءات المحددة. وهذه هي الحال باألخص بالنسبة للمطبوعات الدوریة، وأحیانًا حتى بالنسـبة لـبعض المطبوعـات لمـرة واحـدة 
، وقـت لـم ٢٠١١ثنـاء عملیـة المراجعـة إلدارة النقـل الجـوي فـي عـام فـي أ ٢٠١٠(سبق أن جرى التعلیق على التقریـر البیئـي لعـام 

  تكن هناك قواعد خاصة أو إجراءات محددة معمول بها فیما یتعلق بالمطبوعات في نطاق األنشطة المدّرة لإلیرادات).
ن المطبوعـات (نشـرة المـوظفین وفي هذا الصدد، ال یتم االلتزام دائمًا بالمعاییر الموضوعة لتنسیق الطباعة وترقیم الصفحات وألـوا -٢٠٧

). وباالضــافة الــى ذلــك، فــإن المطبوعــات العائــدة لألنشــطة المــدّرة لإلیــرادات ال تتبــع إجــراءات ١٦/١/٢٠٠١بتــاریخ  ٤٥٦٢رقــم 
EDENو یزید واقع إعتماد إدارة الطباعة فـي االیكـاو علـى األنشـطة المـدّرة لإلیـرادات مـن تعزیـز اسـتقاللیة التشـغیل الـذاتي لهـذا ، 

الجانب الذي ال ُیستهان به من إنتاج مطبوعات االیكاو. وهنـاك تبـاین كبیـر فـي المظهـر الخـارجي للمطبوعـات. وعلـى الـرغم مـن 
أن هناك مـا یبـرر ذلـك بـالنظر الخـتالف األهـداف والجهـات المقصـودة لكـل منـتج، فـإن التبـاین غیـر مجـٍد للمحافظـة علـى صـورة 

ذلــك، فــإن أهــداف وتفاصــیل هــذا التنــوع لیســت موضــع إدارة أو مراقبــة فعلیــة علــى صــعید ثابتــة لمطبوعــات االیكــاو. وفضــًال عــن 
  المنظمة ككل.

  لكترونیةالمطبوعات اإل  ٣-٣-٧
ویزیـد مـن تــردي صـورة االیكــاو، غیـر المنضـبطة عبــر مطبوعاتهـا، العــدد المتزایـد للمطبوعـات المعــدة للتوزیـع الكترونیــًا: لـم تضــع  -٢٠٨

  لضمان بقاء صورتها الخارجیة ذاتها بصورة دائمة.االیكاو قواعد لهذه المطبوعات 
ومــن األمثلــة الحدیثــة علــى الــنقص فــي اإلطــار التشــغیلي المنّســق، نشــر إدارة المالحــة الجویــة لــدلیل یتنــاول نظــام إدارة مخــاطر  -٢٠٩

كلیــًا للمعــاییر . وكانــت هــذه المطبوعــة معــدة للنشــر فقــط الكترونیــًا فــي شــكل محــدد مغــایر ٢٠١١)، فــي أكتــوبر FRMSاإلجهــاد (
المطّبقة على األدلة المطبوعة. واقتضى ذلك تبادل مذكرات داخلیة بـین مـدیر إدارة المالحـة الجویـة ومـدیر إدارة الشـؤون اإلداریـة 

الهامة والتـي طـال انتظارهـا  –) للتوصل أخیرًا الى "استثناء" وقبول التزام هذه الوثیقة ٢٣/٥/٢٠١٢و ٢٠/١٠/٢٠١١والخدمات (
القواعـد التـي لـم تكـن بالفعـل أبـدًا  –ر تنسیق طباعي تختلف عن تلك المحددة فـي القواعـد التنظیمیـة لمطبوعـات االیكـاو بمعایی –

  موضع تشاور داخلي مسبق.
  لكترونیة، بدل إعاقته.ینبغي أن تساعد القواعد اإلجمالیة التي تحكم الطباعة في دعم التغییر الحالي في مصلحة الطباعة اإل -٢١٠
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هناك درجة عالیة من التفاوت في عرض وثائق االیكاو. ومرد ذلك الى مقدار حریة التصّرف تجاه القواعد  :١٨تاج رقم االستن  

ن المعمول بها، بالنظر للطبیعة شبه التجاریة لبعض المطبوعات (األنشطة المدّرة لإلیرادات). وقد تفاقم هذا األمر في السنوات األخیرة م
ي الشكل، وأحیانًا حتى في المحتوى، التي تتأتى عن الطباعة االلكترونیة (یؤثر هذا أیضًا على إدارة جراء التغییرات التي ال مفّر منها ف
  المالحة الجویة وٕادارة النقل الجوي).

لقد آن األوان الستعراض القواعد التي تحكم نمط وشكل وعرض مطبوعات االیكاو ومواءمتها: أوًال لتحاشي  :١٨التوصیة رقم   
ة "التجاریة" التي تؤثر سلبًا على صورة المنظمة الخارجیة، وثانیًا ألخذ حصة النشر االلكتروني المتزایدة في عمل مطبوعات المنظم

 ٤٥٦٢ رقم المنظمة في االعتبار. وینبغي في هذا الصدد، أن یتم تحدیث النصوص التي تركز على هذین الجانبین (نشرة الموظفین
  ).Doc 7231/11والوثیقة 

  . ٢٠١٤یعتزم األمین العام قبول هذه التوصیة، وسیعّد عالمة تجاریة جدیدة لمطبوعات االیكاو بحلول شهر دیسمبر 
    ٢األولویة:   

  المطبوعات والعالقات العامة ٤- ٣-٧
ال تزال مختلف وثائق االیكاو تفتقر إلى قـدر كـاٍف مـن المواءمـة یحتـرم میزاتهـا ویأخـذ صـورتها ورسـالتها اإلجمالیـة فـي  - ٢١١

االعتبــار. ویزیــد مــن أهمیــة هــذا التالقــي ودوره الحیــوي فــي "تحســین كفــاءة إطــار عمــل االیكــاو وفعالیتهــا" تقریــر األمــین 
بشــأن إعــداد خطــة اســتراتیجیة  C-WP/13644فــي الورقــة  ٢٠١٠عــام فــي  ١٩١العــام المقــدم الــى المجلــس فــي الــدورة 

  جدیدة، الذي إقترح فیه سیاسة "شاملة" للمعلومات العامة.

  
  إن كل انتاج تنشره االیكاو یساهم في صورة المنظمة واتصاالتها الخارجیة. :١٩االستنتاج رقم   
  اإلعالمیة. من المناسب إدراج سیاسة المطبوعات ضمن التصورات المتعلقة بالخطة االستراتیجیة :١٩التوصیة رقم   

  .٢٠١٤دیسمبر یعتزم األمین العام قبول هذه التوصیة، وسیتم إدراج سیاسة المطبوعات ضمن خطة االتصاالت بحلول 
    ٣األولویة:   

  لكترونیةتطویر المطبوعات اإل  ٤-٧
االلكترونیــة توجهــًا رئیســیًا فــي االیكــاو، كمــا یتبــین مــن عــدد مــن البوابــات، وبــاألخص مــن یشــكل تطــویر المطبوعــات  - ٢١٢

  "المتجر على شبكة االنترنت"، حیث یمكن شراء مطبوعاتها.
  إن المنحى الحالي للمنتجات االلكترونیة المعروضة واضح: - ٢١٣

 ٢٠١٠تحدیث في  ٢٦ ٠٠٠ملف الكتروني جدید و  ٢١ ٠٠٠ −

  ٢٠١١تحدیث في  ٢٨ ٠٠٠ملف جدید و  ١١ ٠٠٠ −
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. ویعنـي االتجـاه الحـالي أیضـًا ٦٠فاض في عدد الصفحات المطبوعة، كما هو مذكور سابقاوفي ذات الوقت، هناك انخ - ٢١٤
أن مجموعــة مــن األســئلة، التــي تــم توجیــه انتبــاه المجلــس إلیهــا بصــورة منتظمــة فــي الســنوات األخیــرة، تــتم اآلن إثارتهــا 

  بمصطلحات جدیدة:
 طباعةمستقبل دائرة ال −

 اتجاه إیرادات المطبوعات −

  حمایة حقوق التألیف والنشر لالیكاو. −

  مستقبل دائرة الطباعة ١- ٤-٧
، كانـت معـدة  للنشـر ٢٠١١ملیون صفحة مطبوعة "داخلیًا" من قبل االیكـاو فـي  ٤١,٦ یتعّذر معرفة أي نسبة، من الـ - ٢١٥

ن واضـــحًا أن معظـــم وثـــائق االیكـــاو (مالحـــق، وٕاجـــراءات خـــدمات مالحـــة جویـــة، وأدلـــة، وغیـــر ذلـــك). إال أنـــه یبـــدو مـــ
بحتــة ولیســت معــدة للنشــر (وثــائق العمــل للمجلــس، والجمعیــة العمومیــة، ومختلــف اللجــان  وثــائق عمــلالمطبوعــة هــي 

  الدائمة، واللجان، وأفرقة العمل، ومجموعات الخبراء وما الى ذلك).
اإلداریة والخدمات، المسؤولة عـن دائـرة الطباعـة، وتهدف السیاسة الحالیة، التي تؤكد علیها بوجه خاص إدارة الشؤون  - ٢١٦

الى تحقیق "بیئة خالیة من الورق" مع تفضیل منهجي للطباعة االلكترونیة. ویفترض في هذه السیاسة مـن حیـث المبـدأ 
أن ُتطّبـــق علـــى جمیـــع المنتجـــات المطبوعـــة للمنظمـــة. ویمكـــن ارتقـــاب انتقـــال المطبوعـــات الدوریـــة والمطبوعـــات الفنیـــة 

دیـة (تحـدیثات المالحـق وٕاجـراءات خــدمات المالحـة الجویـة، واألدلـة، وغیرهـا) الــى الصـیغ االلكترونیـة علـى المــدى العا
  المتوسط، بالنظر لالعتماد التدریجي (ولكن السریع) لطریقة التوزیع هذه اآلخذة في التوسع.

خالیة من الورق سیكون له تـأثیر هـام فقـط إذا إال أنه، في ضوء األرقام التي اسُتشهد بها أعاله، فإن االنتقال الى بیئة  - ٢١٧
من أنشطة الطباعة فـي االیكـاو، تتحـرك فـي نفـس االتجـاه وبـنفس السـرعة:  الغالبیةكانت الوثائق الداخلیة، التي تشكل 

لــذلك فــإن المســألة األساســیة تقضــي بمعرفــة مــا إذا كــان هــذا التغییــر یمكــن أن یطبَّــق علــى وثــائق العمــل فــي المجلــس، 
  عیة العمومیة ومختلف الهیئات الدائمة، سیما وأنها تشكل الغالبیة العظمى لمطبوعات االیكاو.والجم

وتتوقــف الســرعة التــي ســیتم بهــا تحقیــق البیئــة الخالیــة مــن الــورق علــى الموقــف مــن هــذه الوثــائق؛ كمــا یتوقــف قبــل كــل  - ٢١٨
سـبة لـبعض هیئـات المنظمـة. ویتوقـف شيء على موقف المجلس نفسه. وستبقى هناك حاجة وال شـك لوثـائق ورقیـة بالن

الخیــار بــین اإلبقــاء علــى دائــرة طباعــة داخلیــة (علــى األقــل لفتــرة انتقالیــة) والتعاقــد علــى تنفیــذ العمــل مــن قبــل متعّهــدین 
خـارجیین علـى كمیــة الوثـائق المتبقیــة للطباعـة: مــع أخـذ الحجـم الحــالي للوثـائق المطبوعــة فـي االعتبــار، الحـظ مراجــع 

خــارجي أنــه لغایــة اآلن، تبــّین مــن اإلجابــة علــى الســؤال حــول مســتقبل إدارة الطباعــة فــي االیكــاو أنــه ســیتم الحســابات ال
  اإلبقاء على النظام الحالي لثالثة أسباب هي التالیة:

یتعلق األول بالمعدات، التي ال تزال في حالة عمل جیدة رغـم أنهـا ال تـؤثر سـلبًا علـى الحسـابات (بـالنظر لمسـتوى  −
 ؛قیمتها)انخفاض 

ویتعلق الثاني، الذي یرتبط ارتباطًا وثیقًا بحجم نشاط دائـرة الطباعـة لوثـائق االیكـاو الداخلیـة، بـاألمن والتـوفر: فـأي  −
 ؛بمصادر خارجیة ُیحتمل أن یضر بذلك، بالنظر لألحجام والمهل الزمنیة موضوع البحثلجوء الى االستعانة 

    ین في المطبعة.ویتعلق السبب الثالث بمسألة مستقبل العامل −

                                                           
  .١٩٥انظر الفقرة   ٦٠
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ال یتناول معظم النشاط الطباعي الحالي لالیكاو المطبوعات، بل الوثائق الداخلیة إلدارة االیكاو  :٢٠االستنتاج رقم   

وهیئاتها: لیس مؤكدًا أن االستعانة بمصادر خارجیة لتنفیذ هذا العمل ستشكل أفضلیة حاسمة، على افتراض بقاء حجم العمل 
  المنفذ على ما هو علیه.

ة "البیئة الخالیة من الورق" فعالة من حیث التكالیف، لیس كافیًا االنتقال الى لكي تكون سیاس :٢٠التوصیة رقم   
المطبوعات االلكترونیة: ینبغي أن یتخذ المجلس قرارًا بخفض جذري لعدد الوثائق الورقیة التي تقدَّم الى المجلس نفسه، 

  ة النقل الجوي، وأفرقة العمل، وغیرها).والجمعیة العمومیة، ومختلف "الهیئات الدائمة" (لجنة المالحة الجویة، ولجن
یعتزم األمین العام قبول هذه التوصیة، مع اإلشارة في نفس الوقت الى أن سیاسة الحد من استخدام الورق من قبل الهیئات 

  الداخلیة قائمة بالفعل. وال یعتزم األمین العام اتخاذ أي إجراء إضافي.
  ٢األولویة:   

  

  المطبوعاتاألثر على إیرادات  ٢- ٤-٧
  یترتب على تعمیم المطبوعات االلكترونیة آثار مالیة أیضًا: - ٢١٩

أوًال، فیما یتعلق بتطبیق نظام الحصص المجانیة. باإلضافة الى النسخ التي توّزع مجانًا، یكون للـدول وصـول إلـى  −
األعضـاء إلـى  نسخة الكترونیة، وتشتري بالتالي عددًا أقل مـن النسـخ: فبعـد أن وصـلت مبیعـات المطبوعـات للـدول

 .٢٠١١دوالر أمریكي فقط في  ٢٧٤ ٠٠٠، إنخفضت إلى ٢٠٠٨دوالر أمریكي في  ٥٦٠ ٠٠٠الذروة وحققت 

مــن جهــة ثانیــة، فــإن عــددًا مــن المنتجــات ذات القیمــة المضــافة العالیــة (كتلــك التــي تســتخدم االحصــاءات) ال یــتم  −
لتعـاون: إذ یجـري تقـدیم االحصـاءات األصـلیة الـى الوصول لیها بصورة آلیة ومجانیة. وهذه المنتجـات هـي نتیجـة ا

االیكاو من قبل الـدول أو المـزودین الرئیسـیین للخـدمات الجویـة (شـركات الطیـران والمطـارات وغیرهـا). وفـي مقابـل 
ذلك، یطالب مقدمو الخدمات أحیانًا بأفضلیة الحصول على المنتجات ثمرة هـذا التعـاون. وفـي مثـل هـذه الحـاالت، 

مفضل اإلبقاء على الممارسة الحالیة بالتفاوض على أساس كل حالة على حدة بـدًال مـن تطبیـق قاعـدة یكون من ال
عامة، األمر الذي یحتمل أن یتسبب بعواقب سلبیة. إال أنـه، ینبغـي توضـیح مسـألة حصـول الـدول علـى هـذا النـوع 

  ذات الطبیعة الخاصة؟ من المطبوعات: هل ینبغي أن یطبَّق وصول مجاني منتظم على مثل هذه الوثائق

  
یتم في الوقت الراهن توزیع المطبوعات المختلفة (على أساس مجاني أو لقاء مقابل) ذات القیمة  :٢١االستنتاج رقم   

المضافة العالیة الناتجة عن التعاون مع الدول أو مختلف مقدمي الخدمات الجویة على أساس كل حالة على حدة. ویبدو هذا 
وضیح ما إذا كان ینبغي توسیع نطاق سیاسة الحصص المجانیة النهج الواقعي مناسبًا لمقدمي الخدمات. إال أنه، ال بّد من ت

  لتشمل هذا النوع من المطبوعات.
بشأن لوائح  ،Doc 7231/11من الوثیقة  ١٠و ٩ینبغي النظر في إمكانیة تحدیث المادتین  :٢١التوصیة رقم   

  باألخص فیما یتعلق بمسألة تداول بعض المطبوعات ذات القیمة المضافة العالیة. المطبوعات،
باألخص فیما یتعلق  بشأن لوائح المطبوعات،، Doc 7231/11یعتزم األمین العام قبول هذه التوصیة: یجري تنقیح الوثیقة   

  رار باستبعاد "الشحن الجوي".وقد اتخذ مؤخرًا ق، بمسألة تداول بعض المطبوعات ذات القیمة المضافة العالیة
    ٣األولویة:   
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  حمایة حقوق التألیف والنشر ٣- ٤-٧
یشمل النشر االلكتروني للمطبوعات االلكترونیة أیضًا تشـدید اإلشـراف علـى حمایـة حقـوق الملكیـة الفكریـة. وهـو یطـرح  - ٢٢٠

  بالفعل مسألة الحقوق من زاویة جدیدة:
أوًال، ینبغــي تــأمین حمایــة فعالــة لهــذه الحقــوق فــي بیئــة توزیــع الكترونیــة. وكــون ذلــك ال یــزال مجهــول المعــالم، فإنــه  −

 ینطوي على صعوبة أكبر في التتبع تفوق تداول النسخ الورقیة. 

سـخ ثانیًا، علـى المـدى البعیـد، یقضـي الهـدف بـأن یحـل الـدخل المتـأتي مـن تـرخیص هـذه الحقـوق محـل مبیعـات الن −
اإلفرادیـــة مـــن المطبوعـــات الورقیـــة. وبالتـــالي یضـــاعف البعـــد التجـــاري المســـألة القانونیـــة. ولغایـــة اآلن، تقـــوم إدارة 

(القواعـد التنظیمیـة لمطبوعـات االیكـاو)، بتطبیـق االمتثـال لحقـوق  Doc 7231/11الشؤون القانونیة، بموجـب الوثیقـة 
هــا لیســت ســهلة، حتــى بالنســبة للمطبوعــات الورقیــة: إذ أن بعــض التــألیف والنشــر بالنســبة للمطبوعــات. إال أن مهمت

الدول، تعتقد عن حسن نیة، أنه ینبغي علیها أن تلفت انتباه الجمهور الى القواعد والتوصیات الدولیـة لالیكـاو فیمـا 
بموجـب قاعـدة یتعلق بسالمة وأمن الطیران وتقوم بالتالي بنسخها. وبنتیجة ذلك، تقوم أحیانًا بنشـر النسـخ المسـتلمة 

"الحصــص المجانیــة" علــى مواقعهــا االلكترونیــة، وتصــبح بالتــالي متاحــة للجمیــع دون أي اعتبــار للحقــوق األصــلیة 
 للتألیف والنشر: من الواضح، أن مثل هذه الممارسات تسيء الى السوق االستهالكیة المحتملة لهذه المطبوعات.

سـبتین لـدى الـدول التـي تقـوم بمثـل هـذه الممارسـات؛ ویـؤدي تعمـیم وقد تدخلت إدارة الشؤون القانونیة مـؤخرًا فـي منا −
االتصــاالت االلكترونیــة إلــى زیــادة هــذه المخــاطر. وفــي الوقــت الحاضــر، ال یتــوفر لــدى االیكــاو نظــام اســتخبارات 

بحـث لالنترنت یمكنها من اتخاذ إجراء قانوني مناسب عند خرق حقوق التألیف والنشر لالیكـاو. إال أنـه مـن المفیـد 
 نسبة التكلفة الى المنفعة المتوخاة من هذا النوع من االستخبارات.

  
إن نمو التوزیع االلكتروني لمطبوعات االیكاو یحتمل أن یؤدي الى زیادة قضایا حقوق التألیف  :٢٢االستنتاج رقم   

  والنشر.
من المفید تقییم نسبة التكالیف إلى المنافع إلنشاء نظام استخبارات خاص لحمایة حقوق التألیف  :٢٢التوصیة رقم   

والنشر لمطبوعات االیكاو على االنترنت. ویعتزم األمین العام قبول هذه التوصیة. وقد قامت االیكاو بالفعل بتطبیق نظام جزئي 
  یقترح األمین العام إتخاذ أي إجراء إضافي. إلدارة الحقوق الرقمیة للمطبوعات المعّدة للبیع. وال

    ٢األولویة:   

  المطبوعات الدوریة ٥-٧
  للمطبوعات الدوریة الصادرة عن االیكاو هدف مزدوج: تعزیز صورة االیكاو ورؤیتها وٕادرار إیرادات من اإلعالنات. - ٢٢١

  مسألة اإلعالن ١- ٥-٧
األنشـطة المـدّرة لإلیـرادات: یجـري التعاقـد مـن تقع مسؤولیة البحث عن معلنـین لمختلـف المطبوعـات الدوریـة علـى قسـم  - ٢٢٢

البــاطن بصــدد هـــذه األنشــطة مـــع وكــاالت اإلعـــالن. والقاعــدة المتبعــة بالنســـبة لجمیــع المطبوعـــات (بــاألخص بالنســـبة 
لوســـائل اإلعـــالم المطبوعـــة) هـــي أن تـــوفَّر للناشـــر المســـؤول عـــن المطبوعـــة، وســـائل التحقـــق مـــن امتثـــال اإلعالنـــات 

نویًا أو من طبیعتهـا المناسـبة فقـط) الـواردة فـي مطبوعتـه (مـن حیـث المعِلـن والمحتـوى). وتنطـوي العقـود (سیاسیًا أو مع
الموقَّعة بین إدارة األنشطة المدّرة لإلیرادات وبین المتعاقـدین مـن البـاطن علـى بعـض القواعـد األخالقیـة: إال أن مراجـع 

ة األنشـــطة المـــدّرة لإلیـــرادات الوســـائل (أو حتـــى المعرفـــة الحســـابات الخـــارجي لـــیس علـــى یقـــین ممـــا إذا كـــان لـــدى إدار 
  المهنیة) لتقییم مالءمة بعض اإلعالنات أو عدم مالءمتها.
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ال توجد مراقبة منتظمة لإلعالنات المستلمة من قبل المتعاقدین من الباطن مع االیكاو وهي  :٢٣االستنتاج رقم   

  بالتالي ال تخضع إلشراف المسؤول عن المطبوعة.
ینبغي تعزیز القواعد األخالقیة في عقود االیكاو المستخدمة عند البحث عن معلنین، وٕاضافة  :٢٣التوصیة رقم   

المزید من األحكام الخاصة. وینبغي أن تتم بصورة منتظمة استشارة المسؤول عن أي مطبوعة من مطبوعات االیكاو التي 
  ند إبداء موافقتهم.تنطوي على إعالنات ووضعهم إزاء مسؤولیاتهم الشخصیة ع

یعتزم األمین العام قبول هذه التوصیة: ستترتب مسؤولیة المصادقة على المعلنین في المطبوعات على إدارات المنشأ   
  واالتصاالت.

    ٢األولویة:   

  الوضع المالي لمجلة االیكاو ٢- ٥-٧
مجلـة االیكـاو واسـتراتیجیة إعـادة التركیـز علـى مكانـة  ، "٢٠١٣-٢٠١١طلبت الجمعیة العمومیـة لفتـرة الـثالث سـنوات  - ٢٢٣

التحریر الشاملة لجعلها أكثر ربحیـة؛ وینبغـي زیـادة إعالنـات المبیعـات لمجلـة االیكـاو والتقـاریر الخاصـة وموقعهـا علـى 
رغـــم ذلـــك، إنطـــوت و  ."االنترنـــت الـــى الحـــد األقصـــى؛ وزیـــادة إیـــرادات اإلعالنـــات مـــن مجلـــة االیكـــاو وتعـــویض العجـــز

دوالر  ٤٢٥ ٠٠٠دوالر كنــدي فــي مقابــل تكــالیف بقیمــة  ٢٢٥ ٠٠٠ة علــى ایــرادات بقیمــة التوقعــات األصــلیة للمیزانیــ
دوالر كنــدي. وفــي وقـت إجــراء المراجعــة مـن قبــل مراجــع الحسـابات الخــارجي (أكتــوبر  ٢٠٠ ٠٠٠كنـدي، وعجــز یبلـغ 

ز قیاسي بلغ دوالر كندي، مما أسفر عن عج ٢٦٥ ٠٠٠دوالر كندي والتكالیف  ١٤٦ ٠٠٠)، بلغت المداخیل ٢٠١٢
أعـداد فــي الســنة):  ٦دوالر كنـدي. وتعــود هـذه األرقــام لألعـداد األربعــة التــي صـدرت (الــوتیرة العادیـة هــي  ١١٩ ٠٠٠

خالفًا لطلب الجمعیة العمومیة، وأدى ذلك إلى وضع غیر متوازن مالیًا. وكانت إطالة الوقـت بـین اإلصـدارات الطریقـة 
  الوحیدة للحد من الخسائر.

لعدد اإلجمالي للنسخ المطبوعة (أو زیادة الوقت بـین اإلصـدارات، اللـذان یؤدیـان الـى نفـس النتیجـة)، كمـا إن تخفیض ا - ٢٢٤
، قد ال یشكل حًال طویل األجل. فهو یؤدي الى خسارة في إیرادات اإلعالن، ویمكن أیضًا أن یكون ٢٠١٢حصل في 

لوقت الذي یؤدي االنتقال الـى التوزیـع االلكترونـي له تأثیر سلبي على اجتذاب معلنین محتملین. ومن جهة ثانیة، في ا
بالكامــل الــى حــل جزئــي للمشــكلة بتخفــیض االنتــاج وتكــالیف التوزیــع الــى حــد كبیــر، فمــن المحتمــل أن یســفر ذلــك عــن 

  فقدان المجلة لإلعتبار الناتج عن كونها تصدر في حّلة ورقیة.
الطـریقتین (تخفـیض عـدد النسـخ المطبوعـة وتـرویج بـدیل مناسـب وقد ینطـوي الحـل علـى اسـتطالع إمكانیـة الجمـع بـین  - ٢٢٥

 لكترونیة).لالتصاالت اإل
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لم تتمكن مجلة االیكاو في الفترة السابقة من تحقیق تعادل بین التكالیف واالیرادات، حتى عن  :٢٤االستنتاج رقم   

  طریق تخفیض عدد اإلصدارات: كون مداخیلها من اإلعالن غیر كافیة وبقاء تكالیفها لإلنتاج والتوزیع مرتفعة للغایة.
ق المحتملة لخفض التكالیف تقضي بإیجاد في الوقت الذي ال یوجد حل واضح، فإن إحدى الطر  :٢٤التوصیة رقم   

توازن بین توزیع محدود نسبیًا بالشكل الورقي وتوزیع الكتروني أوسع نطاقًا. ویتوقف األمر على ما إذا كان المعلنون الرئیسیون 
  مستعدین للمشاركة بمثل هذا التغییر، باألخص بالنسخة االلكترونیة من المجلة.

خیارًا مختلفًا، وقرر إصدار مجلة االیكاو باللغة اإلنجلیزیة فقط، وتمكن بذلك من تحقیق التعادل لقد اتخذ األمین العام   
وهذا ال یتفق بالكامل مع طلب المجلس  – ٢٠١٢بین المداخیل والمصاریف للمرة األولى بالنسبة آلخر عدد من المجلة لعام 

  (تحقیق التعادل عن طریق زیادة قصوى لإلیرادات).
  مین العام عدم قبول هذه التوصیة.یعتزم األ  
    ٣األولویة:   

  المجالت األخرى: ٣- ٥-٧
: تتنـــاول هـــذه التقـــاریر الموضـــوع الرئیســـي لوثـــائق الســـفر المقـــروءة آلیـــًا التقـــاریر المتعلقـــة بوثـــائق الســـفر المقـــروءة آلیـــاً  - ٢٢٦

)MRTDs السـنوات) إلدرار إیـرادات ، وقـد سـعت هـذه التقـاریر (تقریـران أو ثالثـة تقـاریر سـنویًا حسـب ٢٠٠٦) منذ عـام
دوالر  ١٩٥ ٠٠٠ مقــدرًا بـــ ٢٠١٢مــن إعالنــات مقــدمي الخــدمات المعنیــین بهــذا المیــدان. وكــان الفــائض المتوقــع لعــام 

 ٠٠٠متوقع مقـداره دوالر كندي فقط عوض مبلغ  ١٢٤ ٠٠٠كندي: في النهایة، بلغت إیرادات اإلصدارین المنشورین 
دوالر  ٨٨ ٠٠٠دوالر كنـــدي، ممـــا أدى إلـــى فـــائض مقـــداره  ٣٦ ٠٠٠تكـــالیف ، فـــي حـــین بلغـــت الدوالر كنـــدي ٢٨٥

  كندي فقط.
: هدفها تقدیم عرض ألنشطة مكاتب االیكـاو االقلیمیـة، فضـًال عـن التشـارك فـي التحـدیثات والتوقعـات التقاریر اإلقلیمیة - ٢٢٧

وتحالیــل الطیــران المــدني بصــورة إجمالیــة مــع الــدول المتعاقــدة ومجتمــع الطیــران الــدولي. وهــي تهــدف أیضــًا الــى جمــع 
األخیـرة: وكانـت هنـاك صـعوبات فـي إصـدار  اإلعالنات وٕادرار فوائض مالیة. وقد تم إصـدار سـتة تقـاریر فـي السـنوات

، رغم جمع إیرادات اإلعالنات. ولذلك، فإن صـافي الـربح ٢٠١١التقریر السادس، المخصص ألفریقیا، في أواخر عام 
دوالر كنــدي) ولــم یســجل اإلیــرادات. وبلــغ مجمــوع  ٣١ ٠٠٠قــد تنــاول التكــالیف المنفقــة فقــط ( ٢٠١٢المحتســب لعــام 

كندي، ونتج عن ذلك فائض دوالر  ٦٣ ٠٠٠دوالر كندي ومجموع النفقات  ٩٣ ٠٠٠معًا،  ٢٠١٢و ٢٠١١إیرادات سنتي 
  دوالر كندي، أدنى بكثیر من المبلغ المتوقع. ٣٠ ٠٠٠مقداره 

. وخالفـًا للتقـاریر الدوریـة األخـرى، فقـد ُوضـع ٢٠١١ومرة واحدة فقط في  ٢٠١٠: ُنشر مرتین في التقریر عن التدریب - ٢٢٨
) لـدى قسـم التـدریب فـي مجـال أمـن SSAقبل استشـاري لكـن یعمـل فـي االیكـاو (بعقـد خـدمات خاصـة (هذا التقریر من 

دوالر كندي ویفترض أن یبلغ  ٩٢ ٠٠٠  ٢٠١١الطیران بإدارة المالحة الجویة). وقد بلغ الفائض الذي تم تحقیقه في 
دوالر كنــــدي) بــــالنظر  ٩٠ ٠٠٠. وهــــذه النتیجــــة هــــي أقــــل بكثیــــر مــــن المتوقــــع (٢٠١٢دوالر كنــــدي فــــي  ١٤ ٠٠٠

 دوالر كندي). ١٧٥ ٠٠٠دوالر كندي عوضًا عن مبلغ متوقع مقداره  ٧٠ ٠٠٠إلنخفاض إیرادات اإلعالنات (مبلغ 
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بالنسبة لجمیع المنشورات الدوریة، كانت النتائج أدنى من التوقعات بالنظر لعدم تحقیق أهداف  :٢٥االستنتاج رقم   

  اإلیرادات من اإلعالنات.
بالنظر ألن إیرادات اإلعالنات تقل بصورة منتظمة عن التوقعات، یحتاج النظام بمجمله الى إعادة  :٢٥توصیة رقم ال  

  نظر (األسعار والشركاء وبنود العقد وتكالیف التوزیع).
على الرغم من أن األمین العام یعتبر أن العوامل المذكورة لیس مردها بالضرورة الى تدني إیرادات اإلعالن عن التوقعات، فإنه 

  . ٢٠١٤یعتزم قبول هذه التوصیة، والقیام بمراجعة نظام اإلعالن بحلول یونیو 
    ٢األولویة:   

  مكتب بانكوك اإلقلیمي  - ٨
. وكـــان مراجـــع الحســـابات الخـــارجي قـــد قـــام ١٥/٦/٢٠١٢الـــى  ٤بـــانكوك مـــن لقـــد تمـــت مراجعـــة حســـابات مكتـــب  - ٢٢٩

  .٢٦/٦/٢٠٠٩و ١٥بمراجعة سابقة لهذا المكتب بین 

  معلومات خاصة عن منطقة آسیا والمحیط الهادئ ١-٨
دولة في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ، ویقیم عالقات مع دولـة غیـر عضـو  ٣٨مكتب بانكوك اإلقلیمي معتمد من قبل  - ٢٣٠

إقلیمـًا تحكمهـا شـیلي والوالیـات المتحـدة األمریكیـة وفرنسـا ونیوزیلنـدا والمملكـة المتحـدة. وبالمقارنـة مـع  ١٤و)، و(توفال
المكاتب االقلیمیة األخرى، هناك میزتان واضحتان تفّسران، على األقل جزئیًا، االختالفـات بـین مكتـب آسـیا والمحـیط 

  الهادئ والمكاتب االقلیمیة األخرى:
أنـــواع مختلفـــة عدیـــدة مـــن  :هـــي التنـــّوع االقتصـــادي والسیاســـي الواســـعإلقلـــیم آســـیا والمحـــیط الهـــادئ ولـــى المیـــزة األ −

، وانعـدام شـبه كامـل لوجـود لغـات إقلیمیـة مشـتركة، وهـو أمـر نـادر بـین مجموعـات الـدول ذات المصـالح الحكومات
تمر الطیـران المـدني األوروبـي واللجنـة المشتركة (مما قد یفّسر عدم وجـود مـؤتمر إقلیمـي دائـم للطیـران المـدني كمـؤ 

 األمریكیة الالتینیة للطیران المدني)؛
ســاعة)، ممــا  ١٢والمیـزة الثانیــة هــي، مــن حیــث المنــاطق الزمنیــة، التفــاوت الزمنــي الكبیــر بــین بــانكوك ومونتریـــال ( −

  یحد كثیرًا من تبادل المعلومات مع مراكز االتصال في مقر اإلیكاو الرئیسي.
ــًا معظــم یتعــاون  - ٢٣١ المكتــب االقلیمــي آلســیا والمحــیط الهــادئ مــع ســلطات الطیــران المــدني مــن خــالل كیانــات تشــبه أحیان

  المكاتب االقلیمیة األخرى، ولكنها أحیانًا أخرى ذات میزات خاصة بمنطقة آسیا والمحیط الهادئ.
  وتشمل هیئات التشاور النموذجیة، الموجودة في أقالیم أخرى ما یلي: - ٢٣٢

)، التـــي تجتمـــع APANPIRGموعـــة اإلقلیمیـــة لتخطـــیط وتنفیـــذ المالحـــة الجویـــة آلســـیا والمحـــیط الهـــادئ (أوًال المج −
وخـــدمات  ٦١ســـنویًا، وتغطـــي مجموعاتهـــا الفرعیـــة الـــثالث، التـــي تجتمـــع ســـنویًا أیضـــًا: األولـــى إدارة الحركـــة الجویـــة

وخــدمات األرصــاد  ٦٤واالســتطالع ؛ والثانیــة االتصــاالت والمالحــة٦٣وخــدمات البحــث واالنقــاذ ٦٢معلومــات الطیــران
)، التـــي تغطـــي مســـائل RASMAG؛ والثالثـــة، المجموعـــة االستشـــاریة اإلقلیمیـــة لرصـــد الســـالمة الجویـــة (٦٥الجویـــة

 السالمة الجویة؛
                                                           

٦١  ATM  
٦٢  AIS 
٦٣  SAR 
٦٤  CNS 
٦٥  MET 
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)، التــي تجتمــع ســنویًا، وتعتمــد علــى RASG-APACالمجموعــة اإلقلیمیــة لســالمة الطیــران آلســیا والمحــیط الهــادئ ( −
) الـــذي یتركـــز عملـــه علـــى مســـائل ســـالمة APRASTالمة الجویـــة آلســـیا والمحـــیط الهـــادئ (الفریـــق اإلقلیمـــي للســـ

الطیران، وتعقد اجتماعین مادیین واجتماعین عن بعد كل سنة، وتعتمد بدورها على فریقین عاملین (الفریـق العامـل 
الخطـوط التوجیهیـة المعتمـدة  المعني بالتحقیق في الحوادث، والفریق العامل المعني باإلبالغ عن السالمة). وتطبَّق

فــي المجموعــة اإلقلیمیــة لســالمة الطیــران آلســیا والمحــیط الهــادئ، فــي معظــم األحیــان بتمویــل مــن مشــاریع التعــاون 
 برنـــامج التنمیـــة التعاونیـــة للســـالمة التشـــغیلیة واســـتمرار صـــالحیة الطـــائرات للطیـــرانلالثالثـــة الفنـــي دون اإلقلیمیـــة 

)COSCAPاإلقلیمــي (ســبع دول آســیویة جنوبیــة، وأربــع دول آســیویة شــمالیة، وثــالث عشــرة  ) علــى المســتوى دون
 شرقیة)؛- إدارة في دول آسیویة جنوبیة

 ٢٤المذكورة أعاله، التـي تغطـي حالیـًا  COSCAP برنامج التنمیة التعاونیةمشاریع التعاون الفني اإلقلیمیة الفرعیة ل −
  إدارة في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ.

  لهیئات الخاصة بإقلیم آسیا والمحیط الهادئ، التي ال یوجد مثلها في مكاتب إقلیمیة أخرى، ما یلي:وتضم ا - ٢٣٣
)، الـــــذي تـــــم إنشــــاؤه علـــــى أثـــــر أحـــــداث CASP-APالبرنــــامج التعـــــاوني ألمـــــن الطیــــران آلســـــیا والمحـــــیط الهــــادئ ( −

إدارة فــي  ٢٤، مـن أجـل تحســین أمـن الطیـران فــي هـذه المنطقــة ذات األولویـة. ویضـم هــذا البرنـامج ١١/٩/٢٠٠١
برنـامج إقلیم آسیا والمحیط الهادئ (حتى ولو كان هذا العدد مطابقًا، فإنه ال یضم نفس الدول التي تشملها مشاریع 

 ان آسیا والمحیط الهادئ المذكورة أعاله).، مما یدل على سعة التنوع في مصالح بلدCOSCAP التنمیة التعاوني
االجتمــاع الســنوي لمــدراء ســلطات الطیــران المــدني، المعـــروف بمــؤتمر المــدراء العــامین لســلطات الطیــران المـــدني  −

)DGCAA بوظائف السكرتاریة العائدة له.)، الذي ال یتمتع بهیكلیة دائمة، ویضطلع مكتب آسیا والمحیط الهادئ  

  اتب اإلقلیمیةإدارة میزانیة المك ٢-٨
في أثناء إعداد المیزانیة الثالثیة، تمت الموافقة على تخصیص االعتمادات من قبل الجمعیة العمومیـة لمنظمـة االیكـاو  - ٢٣٤

) مـــع ثالثـــة "أهـــداف اســـتراتیجیة" رئیســـیة (الســـالمة، األمـــن RBBبكاملهـــا علـــى أســـاس المیزانیـــة القائمـــة علـــى النتـــائج (
  "برنامجًا". ٣٧بدورها بین واالستدامة)، التي توزَّع 

، كما هو الحال بالنسبة ٦٦عند تنفیذ كل میزانیة سنویة من الفترة الثالثیة، یتم تصنیف االعتمادات المخصصة كـ "كتل" - ٢٣٥
إلدارات المنظمـــــة األخـــــرى، وتوزیعهـــــا علـــــى حســـــابات المیزانیـــــة داخـــــل كـــــل كتلـــــة (أي المجـــــامیع الفرعیـــــة لحســـــابات 

  المصروفات المختلفة).
المشـمولة بـالتقریر، ورد فـي مـذكرة  ٢٠١٢یتعلق بتطبیق هذا اإلجراء على الحالة الخاصة للمكاتب اإلقلیمیة لفترة فیما  - ٢٣٦

ووفقـًا لهیكلیـة میزانیـة البرنـامج العـادي القائمـة علـى  ٢٠١١أنـه "كمـا فـي  ٢٠١٢ینـایر  ١١داخلیة لفـرع المالیـة بتـاریخ 
تخصـــص االعتمـــادات علـــى أســـاس كـــل برنـــامج". إال أن هیكـــل ، ٢٠١٣-٢٠١١أســـاس النتـــائج لفتـــرة الـــثالث ســـنوات 

مــن نفـس المــذكرة الداخلیــة، ال  ٢التوزیـع النمــوذجي لمیزانیـات المكاتــب االقلیمیــة الـى ثمــاني كتـل، المقتــرح فــي الملحـق 
هـــي مجـــامیع فرعیـــة  –حســـاب میزانیـــة  ١٨یتضـــمن أي إشـــارة الـــى بـــرامج محـــددة (الـــى جانـــب الكتـــل الثمانیـــة، هنـــاك 

  تكالیف الضیافة والسفر والتدریب وغیرها). –تلف حسابات المصروفات لمخ
الحــظ مراجــع الحســابات الخــارجي میــدانیًا فــي بــانكوك أنــه لــم یكــن لمفهــوم "برنــامج" بالــذات، علــى الــرغم مــن تعلیمــات  - ٢٣٧

علـى التنفیـذ الفعلــي المـذكرة الداخلیـة الـوارد ذكرهــا أعـاله (التـي تقضـي بتوزیــع االعتمـادات "حسـب البـرامج")، أي تــأثیر 

                                                           
إیجار المباني وصیانتها، االتصاالت، التدریب، تصنَّف األموال العائدة للمكاتب حالیًا ضمن ثماني كتل: مصروفات رأسمالیة، الضیافة والخلوات،   ٦٦

  السفر، االجتماعات ونفقات تشغیلیة.
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 ١٤، بتنفیذ ٩٩٥٥  رقم من الوثیقة ٦٤و ٦٣للمیزانیة: بالفعل، ُیعنى مكتب بانكوك نظریًا، وفقًا لما ورد في الصفحتین 
. ولكـن تغطــي كـل كتلـة مــن كتـل المیزانیــة ٢٠١٣-٢٠١١برنامجـًا الـواردة فــي میزانیـة الفتــرة الثالثیـة  ٣٧مـن أصـل الـــ 

ن تمییــز (وبالتـــالي فــإن مفهــوم "البرنـــامج" لــیس مســـتخدمًا فــي المكتــب االقلیمـــي)، وقــد ذكـــر الثمانیــة جمیــع البـــرامج دو 
الموظف المسؤول عن إدخـال البیانـات محلیـًا (كــ" أوامـر عمـل") فـي نظـام أغریسـو لمراجـع الحسـابات الخـارجي أنـه لـم 

ذا الموظــف ســیواجه صــعوبة فــي تــتم اإلشــارة وقتهــا الــى بــرامج محــددة عنــد تخصــیص النفقــات. وبالتــالي، فقــد كــان هــ
تخصــیص أوامــر العمــل حســب البــرامج، ســیما وأنــه أثنــاء مقــابالت مراجــع الحســابات الخــارجي مــع المــوظفین الفنیــین، 
الذین یشكلون المصدر األكبر لهذه النفقات والمسؤولین نظریًا عـن المشـاركة فـي تنفیـذ بـرامج مـن المیزانیـة الثالثیـة، لـم 

قلیمـي آلسـیا والمحـیط برنامجـًا التـي مـن المفتـرض بالمكتـب اإل ١٤ة، ولـو غامضـة، بقائمـة الــ یكن لدى أي مـنهم معرفـ
  الهادئ تنفیذها على أساس المیزانیة المصادق علیها من قبل الجمعیة العمومیة.

انیـة، قد أشار بالفعـل، مـن منظـور المیز  ٢٠١١وكان التقریر السنوي لمراجع الحسابات الخارجي للفترة المستعرضة في  - ٢٣٨
إلــى الطبیعــة الوهمیــة الــى حــد كبیــر لمفهــوم "البرنــامج" بالــذات بمعنــى المیزانیــة القائمــة علــى النتــائج، فــي أثنــاء مراجعــة 

. وخالفـًا لمـا تمـت مالحظتـه فـي إدارة المالحـة الجویـة، یتعلـق األمـر هنـا بفشـل ٦٧حسابات مكتب إدارة المالحة الجویة
وباإلجمـــال، یمكـــن عــرض تقریـــر تنفیـــذ میزانیـــة مكتــب آســـیا والمحـــیط الهـــادئ صــریح فـــي تقســـیم المیزانیـــة الــى بـــرامج. 

  قلیمي) على النحو التالي:(بإعادة دمج النفقات المدفوعة مباشرة من المقر الرئیسي نیابة عن المكتب اإل
  والمحیط الهادئمكتب آسیا  —المشمولة بالتقریر ٢٠١١: المیزانیة المعتمدة، والمخصصة والمنّفذة لفترة ٣٧الجدول 

  (بالدوالرات الكندیة)

 
  مجموع
 االعتمادات

مجموع 
 المخصصات

  مجموع
 النفقات

    )T( كتلة الحساب
  717,157  616,335  646,073 وظائف الخدمات العامة
  1,540,858  1,571,986  1,972,404 وظائف المهنیین الدولیین

  2,258,015  2,188,321  2,618,477 تكالیف الموظفین
  0  40,454  59,179 نفقات رأسمالیة

  3,370  0  0 مكاسب/خسائر أسعار الصرف
  18,082  20,559  21,551 ضیافة وخلوات

  28,692  30,000  0 اجتماعات
  186,944  194,760  177,968 نفقات تشغیلیة

  7,355-  0  0 استعانة بمصادر خارجیة وخدمات استشاریة
  42,978  62,935  86,204 المباني وصیانتهاإیجار 

  13,703  17,711  31,640 اتصاالت
  2,801  2,896  3,036 تدریب
  128,169  142,686  139,090 لسفر

  417,384  512,001  518,667 تكالیف غیر متصلة بالموظفین
  2,675,399  2,700,322  3,137,145 المجموع العام

  (المصدر: االیكاو)

المصادق علیها، وقد تم التأكید لمراجع الحسابات  ١٤من الواضح أن هذا الجدول ال یتضمن أي إشارة الى البرامج الـ  - ٢٣٩
  الخارجي أنه یتعذر توزیع هذه التكالیف حسب البرامج.

                                                           
: "یظهر من تفّحص العمل الفعلي إلدارة المالحة الجویة أن جزءًا هامًا من هذا العمل یكاد یكون ممثًال أو غیر ممثل على ١٢المالحظة رقم   ٦٧

  رامج/مشاریع: یتناول عمومًا أنشطة رئیسیة وتخطیط للطوارئ بوجه خاص"اإلطالق من خالل الهیكلیة الراهنة للمیزانیة ضمن ب
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فســه وینطبـق هــذا التحلیـل علــى المكاتــب األخـرى، ســیما وأنهــا تخضـع لــنفس المـذكرة الداخلیــة وتســتخدم نظـام أغریســو ن - ٢٤٠
  وفي ظل الظروف نفسها.

بالنسبة لتخصیص نفقات المیزانیة للمكاتب االقلیمیة حسب األهداف االستراتیجیة، فقد جاء في الملحق األول بالمـذكرة  - ٢٤١
أن أوامــر العمــل ینبغــي أن تــوزَّع حســب األهــداف االســتراتیجیة علــى  ٢٠١٢ینــایر  ١٢اإلداریــة للجنــة المالیــة بتــاریخ 

  النحو التالي:
  حسب األهداف (كنسبة مئویة) المكاتب االقلیمیة: مصروفات ٣٨الجدول 

مركز   رموز أوامر العمل للمكاتب اإلقلیمیة
 *SAF* SEC*  SUS  أمر العمل  التكلفة

 RE021 50% 30% 20% 4021  بانكوك —مكتب آسیا والمحیط الهادئ 
 RE022 50% 30% 20% 4022  نیروبي —مكتب شرق وجنوب أفریقیا 

 RE023 50% 30% 20% 4023  باریس —أوروبا وشمال األطلسي مكتب 
 RE024 50% 30% 20% 4024  القاهرة —مكتب الشرق األوسط 

 RE025 50% 30% 20% 4025  مكسیكو —مكتب شمال ووسط أمریكا والكاریبي 
 RE026 50% 30% 20% 4026  لیما —مكتب أمریكا الجنوبیة 

 RE027 50% 30% 20% 4027  داكار —مكتب غرب ووسط أفریقیا 
* SAF  =السالمة  SEC  =األمن  SUS  =االستدامة  

  (المصدر: االیكاو)

جیــدًا المیزانیــة القائمـة علــى النتــائج التـي وافقــت علیهــا الجمعیـة العمومیــة، علــى  ٢٠-٣٠-٥٠یعكـس هــذا التخصـیص  - ٢٤٢
دوالر كنـــدي  ٣ ١٣٧ ٠٠٠المـــذكورة آنفـــًا (إن "تخصـــیص"  ٩٩٥٥مـــن الوثیقـــة  ٦٤نحـــو مـــا هـــو مبـــین فـــي الصـــفحة 

 ، مشمول بالفعل):٢٠١١ لعام

  ٢٠١٣-٢٠١١: موارد المیزانیة العادیة ٣٩الجدول 
  (بآالف الدوالرات الكندیة)

  المجموع 2013 2012 2011  
 4,818 1,657 1,592 1,569  السالمة
 2,891 994 955 941  األمن

 1,927 663 637 627  االستدامة
 9,635 3,315 3,184 3,137  المجموع

 (المصدر: االیكاو)

، مــن قبیـل االســتثناء، أن ٢٠١٢ینـایر  ١٢ویحـدد الملحـق األول بالمــذكرة الداخلیـة الصـادرة عــن اللجنـة المالیــة بتـاریخ  - ٢٤٣
أي طلـب إلذن بالسـفر ینبغـي أن یحـدد تخصـیص اإلعتمـادات بــین األهـداف االسـتراتیجیة الثالثـة، تبعـًا لسـبب الرحلــة. 

الحسابات الخارجي باختبار تفصیلي على بعض أوامر العمل المتعلقة بأذونـات السـفر والحـظ أنهـا، فـي وقد قام مراجع 
هــذه الحالــة، تنطــوي علــى تقــدیر ثابــت بالتأكیــد للتخصــیص "الفعلــي" لإلعتمــادات، وتقریبــي إلــى حــّد مــا، بــین أهــداف 

المـذكورة أعـاله. إال أن هـذا  ٢٠-٣٠-٥٠، وال یتوافق مـع تخصـیص اإلعتمـادات بنسـب ٦٨السالمة واألمن واالستدامة
  اإلجراء یتعلق فقط بالحسابات التي یمكن أن تشمل نفقات السفر، أي "سفر" و"اجتماعات" و"تدریب".

                                                           
دوالر، الى قسمة  ١ ٠٣٠بقیمة  ١٥/٥/٢٠١٢" بالنسبة إلذن سفر مؤرخ في REC021-SAF,SUSعلى سبیل المثال، یؤدي تدوین "رمز الناتج:   ٦٨

  بالمئة للسالمة. ٥٠بالمئة لألمن و ٥٠بنسبة دوالر كندي أو  ٥٠,٥٠٢"أمر العمل" بین اثنتین من مدخالت أغریسو بقیمة 
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وبالنســبة لجمیــع النفقــات األخــرى، ال یســتطیع المكتــب تقــدیم أي إشــارة بالنســبة لتخصــیص اعتمــادات الســالمة واألمــن  - ٢٤٤
رة أعــاله (علــى ســبیل المثــال، مــن الصــعب تصــّور كیــف یســتطیع أن یفعــل ذلــك المــذكو  SAF-SEC-SUSواإلســتدامة 

  بواقعیة بالنسبة لنفقات كالمیاه، والكهرباء، وصیانة المباني، واالتصاالت وغیرها).
ومـن الناحیـة النظریــة، فـإن التخصــیص "الــفعلي"  لإلعتمــادات (فقـط بالنســبة لعملیـات تشــمل السـفر) ســیؤدي إلـى تنفیــذ  - ٢٤٥

  مغایٍر، على نحو أكثر أو أقل أهمیة، العتمادات المیزانیة المصّدقة من قبل الجمعیة العمومیة.میزانیة 
وفي واقع الحال لیس األمر كذلك. فكما یتبّین من الجداول التالیـة، یتـولى نظـام أغریسـو إعـادة التوزیـع األصـلي بنسـب  - ٢٤٦

الت، والبعثــات والتــدریب، دون إیــالء اهتمــام ، و"یعــّوض" عــن الحالــة الفعلیــة المالحظــة عنــد إدخــال الــرح٢٠-٣٠-٥٠
  للتخصیص الفعلي إلعتمادات أنشطة المكتب فیما یتعلق باألهداف االستراتیجیة الثالثة:

  ):٪٥٠بالنسبة للسالمة ( - ٢٤٧
  : المیزانیة المصّدقة، والمخصصة والمنّفذة لهدف "السالمة" (دوالرات كندیة)٤٠الجدول 

 _السالمة٢٠١١  

 اإلنفاق المخصصات  االعتمادات  )Tكتلة الحساب (
الهدف 

 ٪االستراتیجي
 %50  358,578  308,167  323,037 وظائف الخدمات العامة
 %50  770,429  785,993  986,202 وظائف المهنیین الدولیین

 %50  1,129,008  1,094,160  1,309,239 تكالیف الموظفین
    0  20,227  29,589 نفقات رأسمالیة

 %50  1,685  0  0 مكاسب/خسائر أسعار الصرف
 %51  9,169  10,279  10,775 ضیافة وخلوات

 %30  8,657  15,000  0 اجتماعات
 %50  93,472  97,380  88,984 نفقات تشغیلیة

 %50  3,677-  0  0 استعانة بمصادر خارجیة وخدمات استشاریة
 %50  21,489  31,467  43,102 ایجار المباني وصیانتها

 %50  6,852  8,855  15,820 اتصاالت
 %84  2,359  1,448  1,518 تدریب
 %59  75,850  71,343  69,545 سفر

 %52  215,856  256,000  259,333 تكالیف غیر متصلة بالموظفین

 %50  1,344,863  1,350,160  1,568,572 المجموع العام
  50% 50% 50%   

  أغریسو)(المصدر: 
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  ):٪٣٠بالنسبة لألمن ( - ٢٤٨
  : المیزانیة المصّدقة، والمخصصة والمنّفذة لهدف "األمن" (دوالرات كندیة)٤١الجدول 

 _األمن٢٠١١ 

 اإلنفاق المخصصات  االعتمادات  )Tكتلة الحساب (
الهدف 

 ٪االستراتیجي
 %30  215,147  184,900  193,822 وظائف الخدمات العامة

 %30  462,258  471,596  591,721 الدولیینوظائف المهنیین 
 %30  677,405  656,496  785,543 تكالیف الموظفین
    0  12,136  17,754 نفقات رأسمالیة

 %30  1,011  0  0 مكاسب/خسائر أسعار الصرف
 %28  5,042  6,168  6,465 ضیافة وخلوات

 %2  527  9,000  0 اجتماعات
 %30  56,083  58,428  53,390 نفقات تشغیلیة

 %30  2,206-  0  0 استعانة بمصادر خارجیة وخدمات استشاریة
 %30  12,893  18,880  25,861 ایجار المباني وصیانتها

 %30  4,111  5,313  9,492 اتصاالت
 %9  265  869  911 تدریب
 %10  12,860  42,806  41,727 سفر

 %22  90,586  153,600  155,600 تكالیف غیر متصلة بالموظفین
 %29  767,991  810,096  941,143 المجموع العام

  30% 30% 29%   
  (المصدر: أغریسو)

  ):٪٢٠بالنسبة لالستدامة ( - ٢٤٩
  : المیزانیة المصّدقة، والمخصصة والمنّفذة لهدف "االستدامة" (دوالرات كندیة)٤٢الجدول 

 _االستدامة٢٠١١ 

 اإلنفاق المخصصات  االعتمادات  )Tكتلة الحساب (
الهدف 

 ٪االستراتیجي
 %20  143,431  123,267  129,215 وظائف الخدمات العامة
 %20  308,172  314,397  394,481 وظائف المهنیین الدولیین

 %20  451,603  437,664  523,695 تكالیف الموظفین
    0  8,091  11,836 نفقات رأسمالیة

 %20  674  0  0 أسعار الصرفمكاسب/خسائر 
 %21  3,870  4,112  4,310 ضیافة وخلوات

 %68  19,508  6,000  0 اجتماعات
 %20  37,389  38,952  35,594 نفقات تشغیلیة

 %20  1,471-  0  0 استعانة بمصادر خارجیة وخدمات استشاریة
 %20  8,596  12,587  17,241 ایجار المباني وصیانتها

 %20  2,741  3,542  6,328 اتصاالت
 %6  177  579  607 تدریب
 %31  39,459  28,537  27,818 سفر

 %27  110,942  102,400  103,733 تكالیف غیر متصلة بالموظفین
 %21  562,545  540,064  627,428 المجموع العام

  20% 20% 21%   
  (المصدر: أغریسو)

هـــي  ١٢/١/٢٠١٢بالمـــذكرة الداخلیـــة الصـــادرة عـــن اللجنـــة المالیـــة فـــي  ٢الفعلیـــة للملحـــق مـــن الواضـــح أن التـــأثیرات  - ٢٥٠
علـى نحـو و  وفقًا لألهـداف االسـتراتیجیة.للنفقات تماد أن یكون هناك اع أي طلب إلذن سفر یقتضيتأثیرات محدودة. و 

ات بالفعــل هــي االجتماعــات، مــا ُذكــر أعــاله، فــإن المجــاالت الوحیــدة التــي یخصــص فیهــا المكتــب االقلیمــي االعتمــاد
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والتــدریب والســفر. وبالنســبة لهــذه البنــود الحســابیة الثالثــة تبــّین الجــداول الثالثــة أعــاله علــى نحــو فعــال توزیعــًا یختلــف 
: على سبیل المثال، في الجدول الوارد أعاله المتعلق باالستدامة، تـدل ٢٠-٣٠-٥٠بشكل ظاهر عن التوزیع النظري 

، ولكـن "التعـدیل" ٪٢٠-٣٠-٥٠على التـوالي عوضـًا عـن  ٪٣١و ٪٦، و٪٦٨ه على نسب تبلغ المدخالت الثالثة هذ
اإلجمــالي یــتم بصــورة منتظمــة، بــإجراء تحــویر اعتبــاطي لعنــوان "التكــالیف غیــر المتصــلة بــالموظفین" بحیــث تظهــر فــي 

  .الحسبانمع عدم األخذ في )، ٢٠-٣٠-٥٠السطر النهائي النتیجة البصریة البحتة المرغوب فیها (
ویــدعم هــذا التحلیــل واقــع أنــه، فــي حالــة مكتــب آســیا والمحــیط الهــادئ، وعلــى أســاس بیانــات محــددة مــن قبــل مــوظفین  - ٢٥١

إقلیمیــین، تتخطــى أهمیــة عــرض المیزانیــة القائمــة علــى النتــائج ونظــام اإلبــالغ بشــكل واضــح أهمیــة األمــن واالســتدامة. 
ًا علــى هــدف اســتراتیجي وحیــد، أو ال ینصــب علــى أي هــدف، وكفرضــیة قصــوى، إذا كــان النشــاط الفعلــي ینصــب كلیــ

  . ٢٠-٣٠-٥٠سیظل هذا النظام بعد التنفیذ، یشیر إلى نسب توزیع 
وباإلجمــال، یمكــن لآللیــة المصــطنعة بكاملهــا أن تعطــي انطباعــًا خادعــًا، فــي أعــین الــدول أعضــاء الجمعیــة العمومیــة  - ٢٥٢

اعتمادات مـن المیزانیـة العادیـة لألهـداف االسـتراتیجیة، فـي الوقـت والمجلس، بأن المیزانیة تقوم بالفعل على تخصیص 
الذي یدل فیه كل شيء، في واقع الحال، على أن المیزانیة ُتدار كمیزانیة تقلیدیة ( وُتدار علـى نحـو جیـد)، عـن طریـق 

حرى البـرامج). كتل نفقات (أجور، وصیانة، ونفقات سفر، ومعدات وغیر ذلك)، دون أخذ األهداف في الحسبان (وبـاأل
وبكالم آخر، فقد أبقت األمانة العامـة وفـرع الشـوؤن المالیـة علـى إدارة المیزانیـة بطریقـة تقلیدیـة، باسـتخدام كتـل نفقـات، 
ــًا لعــرض  تعمــل جیــدًا وتحمــي المنظمــة بشــكل صــحیح ضــد خطــر تجــاوز االعتمــادات المتاحــة، ووضــعت نظامــًا نظری

تصـال بـالواقع فیمـا یتعلـق بالمكاتـب االقلیمیـة المعنیـة، فـي حـین تُقـّدم للمجلـس، میزانیة قائمة على النتائج لیس لـه أي ا
فیما یتعلق بهذه المكاتب، ألغراض التصویت وتقاریر تنفیذ المیزانیة علـى حـد سـواء، وثـائق میزانیـة قائمـة علـى النتـائج 

ي تــدیرها األمانــة العامــة وفــق ظــروف اتصــالها الوحیــد بــالواقع هــو أنهــا تنطــوي علــى نفــس رصــید المیزانیــة "الفعلیــة" التــ
  غریبة عن هیكلیة المیزانیة القائمة على النتائج.

  
ال تعطي هیكلیة المیزانیة القائمة على النتائج صورة دقیقة عن میزانیة عمل المكاتب االقلیمیة:  :٢٦االستنتاج رقم   

فمفهوم المیزانیة القائمة على النتائج، الذي یقوم على تخصیص االعتمادات المصادق علیها من قبل الجمعیة العمومیة على 
في واقع األمر، یتم وضع و  .نسبة للمكاتب االقلیمیة، مفهومًا خیالیاً برنامجًا موزعة على ثالثة أهداف استراتیجیة، یشكل بال ٣٧

المیزانیة وتنفیذها بالكامل وفقًا لصیغة المیزانیة التقلیدیة لإلنفاق حسب النوع (بدل الهدف)، ویقوم نظام تخصیص الموارد 
ات، بصرف النظر عن هدفها االستراتیجي أو والمراقبة الداخلیة بالكامل في المكاتب االقلیمیة على المراقبة حسب "كتل" النفق

  "البرامج" المتضمنة في المیزانیة الثالثیة.
یفترض في المیزانیة الثالثیة المقبلة أن توفر، بالنسبة للمكاتب االقلیمیة، بالتوازي مع الهیكلیة  :٢٦التوصیة رقم   

المصروفات حسب كتل النفقات (أجور وسفر واجتماعات  الرسمیة للمیزانیة القائمة على النتائج، جداول ورسومًا بیانیة تبّین
  ومشتریات معدات وما الى ذلك)، حسبما یتم تنفیذها ورصدها بالفعل من قبل االیكاو.

یعتزم األمین العام قبول هذه التوصیة، ویؤكد بأن هیكلیة المیزانیة الثالثیة المقبلة سیتم تبسیطها الى حد كبیر، مما   
  جوة بین الهیكلیة النظریة للمیزانیة القائمة على النتائج وتنفیذ المیزانیة الفعلي.ُیفترض أن یضّیق الف

    ٢األولویة   
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  الممتلكات ٣-٨
. ١٩٥٤انتقل مكتب آسیا والمحیط الهادئ الذي تأسس في األصل في مدینة ملبورن، أسـترالیا، الـى بـانكوك، تایلنـد، فـي دیسـمبر  -٢٥٣

 Rajaparkوانتقلـت الـى مبنـى  Sala Santithamفي  Radjdamnoen Avenue، كانت مكاتبه موجودة في ١٩٨٥لغایة  ١٩٥٤ومن 

Building  فيAsoke Road  على أساس مؤقت. ١٩٨٩لغایة  ١٩٨٥من  
. ویتـــألف المكتـــب مـــن مبنیـــین أنشـــئا علـــى وجـــه التحدیـــد الســـتعماله وتـــم Vibhavadee Rangsit Road 252/1وعنوانـــه الحـــالي هـــو  -٢٥٤

متـر مربـع)، مـن مكاتـب، ویتـألف  ٣,١٠٨( ١٩٨٩توفیرهما من قبـل حكومـة مملكـة تایلنـد. ویتكـون المبنـى األول، الـذي بنـي فـي 
  .٦٩متر مربع)، من قاعات اجتماعات ٣,٦٠٠( ٢٠٠٤وتم افتتاحه في  ٢٠٠٢ي الثاني، الذي بني ف

متــر مربــع لكــل شــخص، بمــا فــي ذلــك المســاحات المشــتركة والغــرف الشــاغرة)  ١٢٠وتتــوفر للمــوظفین بالتــالي مســاحات مریحــة ( -٢٥٥
مدینـة بـانكوك، أو مـا یقـارب ویستطیع المكتب ان یسـتوعب فـي قاعـات المـؤتمرات جمیـع االجتماعـات والمـؤتمرات التـي تعقـد فـي 

  .٧٠شخص سنویًا. وبالتالي، تعتبر معدالت إشغال واستخدام هذه المرافق معتدلة ٢٠٠٠مؤتمرًا واجتماعًا في السنة، أو ـ ٤٠الـ
 ١١٤ ٠٠٠بـات تایلنـدي، أو  ٣٤ ٩٤٩ ٧٦٠وفي الوقت الذي ال تدفع فیه االیكاو بدل إیجار، وتغطیه الحكومـة (یقـدَّر سـنویًا بــ  -٢٥٦

. وتتـوزع ٢٠١١دوالر كنـدي فـي  ٦٨ ٨٦١و ٢٠١٠دوالر كنـدي فـي  ٥٦ ٨٢٥دوالر كندي)، فإنهـا تـدفع بـدل میـاه وكهربـاء:  ١
حصة المبنیین من التكالیف بین ثالثة أرباع لمبنى المكاتب وربـع لمبنـى المـؤتمرات. وبالتـالي، فـإن حجـم المبنـى یرتّـب آثـارًا غیـر 

  الیكاو.مباشرة على التكالیف التي تتحملها ا
وقد حدت ظروف المبنى األول بالمسؤولین لوضع خطط للقیام بأعمال ترمیم كبیرة. والمسألة تتمثـل فـي كیفیـة تحدیـد مـن سـیكون  -٢٥٧

. وتغطــي هــذه الوثیقــة ٢٢/٩/١٩٦٥مســؤوًال عــن التكــالیف: فالوثیقــة الوحیــدة بــین الحكومــة واالیكــاو فــي هــذا المجــال تعــود الــى 
وتحـّدد شـروط قسـمة تكـالیف الصـیانة والتـرمیم بـین مملكـة تایلنـد واالیكـاو، ولكـن الموقـع المشـار إلیـه  بصورة جیدة توفیر المباني،

 ، ال ینطبق على المباني المشغولة حالیًا.٢٢/٩/١٩٦٥في هذه الوثیقة، التي لم یتم تحدیثها منذ 

  

                                                           
شخصًا وثالث قاعات أصغر  ١٩٣الى جانب القاعات المختلفة (قاعة دخول، وقاعة طعام ومكاتب) یحتوي المبنى على قاعة مؤتمرات كبیرة تتسع لـ   ٦٩

  شخصًا. ١٣٥تتسع بصورة اجمالیة لـ 
، أّجر المكتب قاعة االجتماعات لیومین لالتحاد الدولي لرابطات ٢٠١٠ثالثة. في دیسمبر  من حین آلخر یؤجر المكتب االقلیمي مبانیه الى أطراف  ٧٠

دوالر كندي. ویعتبر عدد حاالت التأجیر منخفضًا، ألن من الواضح أن الهدف لیس إدرار إیراد  ١ ٧٦٨) مقابل (IFALPAطیاري الخطوط الجویة 
  ت الحكومة التایلندیة، ولكن ذلك نادرًا ما یحصل أیضًا.إضافي. ویمكن أیضًا أن تؤجر القاعات مجانًا إلدارا
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، بسبب عدم تحدیثه أثناء النقلتین ٧١إن العقد الذي یشكل األساس القانوني لموقع االیكاو في بانكوك ملتبس :٢٧االستنتاج رقم   

  .١٩٦٥اللتین تمتا منذ 
من المفید قانونیًا تحدیث االتفاق المعقود بین الحكومة التایلندیة واالیكاو (حتى ولو كان هناك احتمال بسیط،  :٢٧التوصیة رقم   

بالنسبة لمبنى  ١٩٦٥سیاسیة"، أن تعید مملكة تایلند النظر في بنود اإلتفاق)، إلثبات أن اإلجراءات المتفق علیها في عام من الناحیة "ال
  آخر تنطبق بالفعل على المباني الجدیدة، ال سیما في ضؤ احتمال القیام بأعمال ترمیم مكلفة.

  ب رسمي الى السلطات التایلندیة لتعدیل االتفاق الحالي.یعتزم األمین العام قبول هذه التوصیة: جرى بالفعل تقدیم طل  

    ٣األولویة:   

  التعاون الفني في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ  - ٩

واإلضافة الالحقـة التـي صـادق علیهـا األمـین  ٢٩/١/٢٠١٠الصادرة عن األمین العام بتاریخ  ٧٢تحدد المذكرة الداخلیة - ٢٥٨
تعـاطي المكاتـب االقلیمیـة بأنشـطة التعـاون الفنـي االقلیمـي والثنـائي. وتـم قواعـد جدیـدة بشـأن  ٦/٤/٢٠١١العام بتاریخ 

إختیـار مكتبـي لیمـا وبــانكوك كــ "مكتبـین رائـدین" اختبــاریین لتنفیـذ هـذا اإلصـالح. وكــان إحـد أهـداف مراجعـة الحســابات 
  التثبت موقعیًا من تنفیذ هذه المذكرة في بانكوك.

  الفني في منطقة آسیا والمحیط الهادئالخصائص العامة لمشاریع التعاون  ١-٩
ال یبــدو أن منطقــة آســیا والمحــیط والمحــیط الهــادئ تحقــق تفوقــًا مــن الناحیــة المالیــة بالنســبة للتكــالیف اإلداریــة المســتردة  - ٢٥٩

  كما یبّین الجدول الوارد أدناه: من مشاریع التعاون الفني المسّجلة في صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة،
التوزیع حسب المناطق للتكالیف اإلداریة المدفوعة لصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة نیابة عن  :٤٣الجدول 

  الكندي) اتمشاریع التعاون الفني (بالدوالر 
 2011 2010 المنطقة

 3,415,223 4,250,672 األمریكتان

 1,109,091 791,034 أفریقیا

 865,374 927,749 آسیا والمحیط الهادئ

 625,858 1,245,698 أوروبا والشرق األوسط

  (المصدر: االیكاو)

 و ٢٠١٠ة في عام لثحتلت منطقة آسیا والمحیط الهادئ المرتبة الثاایبّین الجدول الوارد أعاله، أنه وفقًا لهذا المعیار،  - ٢٦٠
، أدنــى بكثیــر مــن األمــریكتین (فــي الواقــع، مــا انفكــت أمریكــا الجنوبیــة تحتــل المقــام األول دون منــازع مــن حیــث ٢٠١١

                                                           
من المادة الثالثة الى موقع للمكتب االقلیمي مختلف عن الموقع  ٤یجزم المسؤولون في مكتب آسیا والمحیط الهادئ بأنه في الوقت الذي یشیر القسم   ٧١

االقلیمي" تعني المباني التي یشغلها المكتب االقلیمي"، وأن هذا یشمل بالتالي أي  بالمادة األولى أن "عبارة "المكتب ١الحالي، تحدد الفقرة (ك) من القسم 
بالمادة األولى أیضًا أن  ١، یمكن للفقرة (ك) من القسم ١٩٦٥سبتمبر  ٢٢عنوان یمكن أن یشغله المكتب االقلیمي. ومع ذلك، بما أن الوثیقة مؤرخة 

  من المادة الثالثة. ٤ضع االتفاق"، مما یتأكد على ما یبدو من العنوان الوارد في القسم تفسَّر بأنها تعني "المباني التي تشغلها عند و 
٧٢  IOM 
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حجــم تنفیــذ التعـــاون الفنــي ومـــا زالــت بالتــالي تحتـــل المقــام األول دون منـــازع فــي اســترداد التكـــالیف اإلداریــة لصـــندوق 
  تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة).

و الــى أنـــه مـــن غیــر المناســـب إعتبـــار الــدخل المتـــأتي مـــن النفقــات العامـــة كمعیـــار وحیــد لقیـــاس النجـــاح. تشــیر االیكـــا - ٢٦١
ویقضي قیاس أنسب بـأن یؤخـذ فـي االعتبـار أیضـًا حجـم التنفیـذ ونـوع البرنـامج (خبراء/معدات/تـدریب)، ومـا الـى ذلـك. 

دئ مقارنــة بمنــاطق أخــرى، ولكنهــا صــغیرة وعلــى ســبیل المثــال، هنالــك مشــاریع عدیــدة فــي منطقــة آســیا والمحــیط الهــا
الحجــم وتتنــاول بشــكل رئیســي تقــدیم خــدمات الخبــراء ومكونــات التــدریب. وینطبــق علــى هــذا النــوع مــن المشــاریع معــدل 

  وسطي أعلى للنفقات العامة.
والمحــیط وباالضــافة الــى ذلــك، فقــد شــملت قائمــة المشــاریع التــي ینشــط العمــل فیهــا فــي الوقــت الــراهن فــي منطقــة آســیا  - ٢٦٢

. ومـن أمریكـي مشـروعًا، وتخطـت سـبعة منهـا فقـط مبلـغ ملیـون دوالر ٢٨الهـادئ أثنـاء القیـام بمراجعـة الحسـابات علـى 
للســالمة  COSCAPبــین هــذه المشــاریع الســبعة هنــاك أربعــة بــرامج "تعاونیــة" إقلیمیــة (ثالثــة بــرامج تعاونیــة دون إقلیمیــة 

)، وثالثــة مشــاریع ثنائیــة، تشــمل مشــروعًا CASP-APا والمحــیط الهــادئ وبرنــامج تعــاوني واحــد ألمــن الطیــران فــي آســی
) لشــراء رادارات لباكســتان، ومشــروع صــندوق ائتمــاني واحــد لتحســین CAPSتضــطلع بــه وحــدة المشــتریات فــي االیكــاو (

لطة الطیـران قدرة المدیریة العامة للطیران المدني فـي أندونیسـیا علـى رصـد السـالمة الجویـة ومشـروعًا لتعزیـز قـدرات سـ
المدني الفلبینیة على مراقبة السالمة. ویلخص الجدول التالي هذه المشـاریع السـبعة، التـي كـان العمـل فیهـا نشـطًا أثنـاء 

  ):٢٠١٢مراجعة الحسابات (یونیو 
  مشاریع التعاون الفني الرئیسیة في منطقة آسیا والمحیط الهادئ :٤٤الجدول 

  (بالدوالرات األمریكیة)

المشاریع 
 قلیمیةاال

المجموع (بالدوالر  النوع الرمز إسم المشروع
 األمریكي)

 COSCAPشمال آسیا RAS/02/901 
 صندوق ائتمان

3,807,388 
COSCAP جنوب آسیا RAS/97/902 5,763,052 
COSCAPجنوب شرق آسیا RAS/97/903 4,468,736 

CASP-AP RAS/04/901 2,162,436 صندوق ائتمان 

المشاریع 
 الثنائیة

CAPS  باكستان  PAK/007/01 CAPS 10,000,000 
MSA  أندونیسیا  INS/07/802 MSA 5,595,363 
MSA  الفلبین  PHI/95/901 3,812,400 

  (المصدر: االیكاو)

وتجّنبــًا ألي مبالغــة مضــللة غیــر مقصــودة فــي تضــخیم حجــم برنــامج آســیا والمحــیط الهــادئ للســنة التــي تمــت فیهــا  - ٢٦٣
لشراء رادارات لباكستان، الذي لم یتم توقیع عقده بعد،  CAPSمراجعة الحسابات، ینبغي التأكید أنه، باستثناء مشروع 

ع میزانیـــات المشـــاریع المصـــادق علیهـــا (دون النفقـــات فـــإن جمیـــع األرقـــام المـــذكورة فـــي الجـــدول أعـــاله تعكـــس مجمـــو 
لمشـاریع االقلیمیـة تشـمل إجمـالي المیزانیـات المصـادق علیهـا لفتـرة الخمـس سـنوات التـي وُقّعـت أرقـام االعامة). ولكـن 

  وثائق البرامج المعنیة أثناءها.
. لـذلك مـن السـابق ٢٠١١مـایو لقد بدأ أول موظف تعاون فني العمل في عـداد مـوظفي مكتـب بـانكوك االقلیمـي فـي  - ٢٦٤

واإلضـافة الالحقـة بشـأن  ٢٩/١/٢٠١٠ألوانه استخالص االسـتنتاجات بشـأن تنفیـذ المـذكرة الداخلیـة الصـادرة بتـاریخ 
هذا الموقف. ولكن تشیر مقابلة مراجع الحسابات الخارجي لهذا الموظف بأنه قد نجح، في مدة تزید قلیًال عـن سـنة، 

جــّدًا فــي كــل مــن الخــدمات المركزیــة إلدارة التعــاون الفنــي فــي المقــر الرئیســي ومجموعــة بــأن یصــبح عضــوًا فعــاًال وم
  المنسقین الدولیین للمشاریع الرئیسیة، كما نجح في التفاوض بالنیابة عن إدارة التعاون الفني.

  المشاریع "التعاونیة" االقلیمیة للسالمة واألمن ٢-٩
 التعاونیــة للســالمة التشــغیلیة واســتمرار صــالحیة الطــائرات للطیــرانالتنمیــة إن مشــاركة المكتــب االقلیمــي فــي بــرامج  - ٢٦٥

)COSCAP إدارة فــي منطقــة آســیا والمحــیط الهــادئ، تشــكل أمــرًا طبیعیــًا، یســبق إعــادة تنظــیم  ٢٤)، التــي تجمــع معــًا
 COSCAPونیــة العالقــة بــین المكاتــب االقلیمیــة وٕادارة التعــاون الفنــي. ویقــع مركــز منّســق مشــروع برنــامج التنمیــة التعا
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لشمال آسیا في بیجین، الصین، وعالقته غیر قویة مع المكتب االقلیمي. ویقع مركز منسق مشروع التنمیـة التعاونیـة 
COSCAP  لجنـوب آســیا فـي داكــا، بـنغالدیش، وهــو یشـارك بصــورة منتظمـة نســبیًا فـي مختلــف االجتماعـات، بمــا فــي

فـي بـانكوك، ویتبـادل المعلومـات  ٧٣الجویة في آسیا والمحیط الهادئذلك المجموعة االقلیمیة لتخطیط وتنفیذ المالحة 
لجنـوب شـرق آسـیا فـي المدیریـة  COSCAPمع المكتب االقلیمـي. ویقـع مركـز منسـق مشـروع بـرامج التنمیـة التعاونیـة 

  العامة للطیران المدني في بانكوك وتتم االتصاالت وتبادل المعلومات بشكل یومي تقریبًا.
  إدارة بما یلي: ٢٤)، الذي یجمع CASP-APالتعاوني ألمن الطیران في آسیا والمحیط الهادئ ( یتمیز البرنامج - ٢٦٦

، أن یكـون األول ١١/٩/٢٠٠١، ردًا على أحـداث ٢٠٠٣ُیفترض نظریًا في هذا البرنامج التعاوني الذي أنشئ في  −
، لتشـــمل جمیـــع المنـــاطق COSCAPفـــي سلســـلة مـــن البـــرامج االقلیمیـــة التـــي یـــتم توســـیعها ، علـــى غـــرار مشـــاریع 

برنــامج التعــاون  CASP-APاألخــرى: بعــد إحــدى عشــرة ســنة، لــم یتحقــق شــيء مــن ذلــك، ویبقــى البرنــامج التعــاوني 
من اإلرهاب في العـالم منشـؤه فـي هـذه المنطقـة.  ٪٤٢االقلیمي النشط الوحید ألمن الطیران. ومن المقدر أن نسبة 

 طیران في الشرق األوسط؛ویتم حالیًا إنشاء برنامج تعاون ألمن ال
منــذ البدایــة، یعمــل منســق البرنــامج، بموافقــة اللجنــة الموجهــة، مــن مقــر المكتــب االقلیمــي، األمــر الــذي نتجــت عنــه  −

عالقة وثیقة للغایة مع المـوظفین االقلیمیـین لمكتـب آسـیا والمحـیط الهـادئ الـذین یشـاركهم فـي المكاتـب، الـى درجـة 
)، قـــام المنســـق الســـابق بـــبعض ٢٠١٢الـــى مـــارس  ٢٠١١ن شـــاغرة (مـــارس أنـــه حـــین كانـــت وظیفـــة أمـــن الطیـــرا

المهمــات الممّولــة مـــن قبــل المكتـــب االقلیمــي نیابـــة عــن موظــف أمـــن الطیــران بنـــاء علــى طلـــب المــدیر االقلیمـــي. 
وبالنظر لهذه العالقة الوثیقة، فقد أمكـن تنظـیم توزیـع مهمـات األمـن بصـورة عملیـة عنـدما تـم اختیـار موظـف جدیـد 

)، تقضــي ATB/AVSEC: بنــاء علــى طلــب إدارة النقــل الجــوي وفــرع أمــن الطیــران (٢٠١٢مــن الطیــران فــي مــارس أل
األولویة بالنسبة للموظف الجدید بـ "معالجة" دول األولویة العشرة األولى في منطقة آسیا والمحیط الهـادئ، بمـا فـي 

توزیع المهمات بـین االختصاصـیین فـي أمـن  . ویقوم مبدأCASP-APذلك ست دول مشاركة في المشروع التعاوني 
الطیــــران علـــــى أســـــاس فرضـــــیة بســــیطة: یهـــــتم موظـــــف أمـــــن الطیـــــران فــــي المكتـــــب االقلیمـــــي بمعالجـــــة الطلبـــــات 
واالحتیاطات التي یمكن حّلها على المدى القصیر بتوفیر منتجات مختلفة "جاهزة في المخزن" مـن قبـل إدارة النقـل 

مســؤوًال عـــن معالجــة الطلبـــات التـــي  CASP-APكـــون منســـق البرنــامج التعـــاوني الجــوي وأمـــن الطیــران، فـــي حــین ی
تحتــاج الــى خــدمات "مفّصــلة حســب الطلــب" علــى المــدى الطویــل. وتعتمــد هــذه العالقــة العملیــة والمتكاملــة الــى حــد 

 بعید على التفاهم الجید القائم بین الموظفین المعنیین؛
مـا یسـتطیع المكتـب االقلیمـي تـوفیره ألمـن الطیـران  CASP-APلتعاوني یفوق التمویل المتاح من صندوق البرنامج ا −

 ٣٠١ ٠٠٠) بالفعـــل RAS 04-901(صــندوق  CASP-APفــي المنطقــة: تبعــًا لبیانــات أغریســو، فقــد تلقــت مشــاریع 
، باالضــافة الــى الهبــات مــن االتحــاد األوروبــي ٢٠١١فــي  أمریكــي دوالر ٥٥١ ٠٠٠و ٢٠١٠فــي  أمریكــي دوالر

مــن خــالل صــندوق آخــر). اّال أن هــذه المبــالغ تتضــمن هبــات خارجیــة كبیــرة (مــن كنــدا بوجــه خــاص). (التــي تمــر 
إدارة التي تساهم في البرنامج، نجد أن مساهماتها، الموزعة نظریًا وفق معیار برنامج األمم  ٢٤وبمجرد تفّحص الـ 
 ، غیر منتظمة، كما هو مبین في الجدول أدناه:٧٤المتحدة االنمائي

   

                                                           
٧٣  APANPIRG 
٧٤  UNDP 
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  المساهمات في البرنامج التعاوني ألمن الطیران آلسیا والمحیط الهادئ: ٤٥الجدول 
  (بالدوالرات األمریكیة)

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 الدول
     0 0 0 0 0 0 0 أفغانستان
     0 35,000 0 0 0 0 0 أسترالیا

   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A بنغالدیش
     0 0 0 4,980 0 0 0 بوتان
     0 34,980 0 0 0 0 0 بروني

 45,000   0 0 35,000 35,000 35,000 0 0 كامبودیا
 29,975  29,975 0 0 0 35,269 35,259 35,259 هونغ كونغ الصین

     35,000 30,000 0 10,000 0 0 0 فیجي
 30,000 30,000 30,000 35,000 0 0 23,235 23,235 23,520 ماكاو، الصین

 20,000   35,000 34,967 0 0 0 0 0 الهند
   20,000 20,000   35,000 35,000 35,000 0 0 أندونیسیا
   1,788   35,000   35,000 0 0 0 الیابان

       0 0 0 0 0 0 كیریباس
جمهوریة الو 

     15,896 0 4,946 0 4,308 0 0 الدیمقراطیة الشعبیة
       10,000 15,000 15,000 15,264 0 6,678 ملدیف
   34,985   0 34,975 35,000 0 0 0 مالیزیا

       0 0 0 16,184 0 0 مونغولیا
   11,525,87€ 17,010 0 0 0 0 0 0 میانمار
 5,970  4,975 0 11,340 0 9,975 0 0 نیبال
       0 0 0 35,000 35,000 35,000 الفلبین

 75,000   0 49,990 19,990 35,000 0 0 جمهوریة كوریا
   30,000   52,500 0 0 0 0 0 سنغافورة

     3,000 0 0 0 20,000 0 0 سري النكا
       0 0 105,000 0 0 0 تایلند
   19,975 19,975 34,961 0 0 0 0 0 لیشتي- تیمور
 15,000     0 0 48,881 37,823 17,598 0 فیتنام

 220,945 136,748 210,831 302,408 186,251 343,851 302,058 111,092 100,457 المجموع
  (المصدر: االیكاو)

ــم تــدفع أي دولــة مشــاركة فــي البرنــامج "التعــاوني" مســاهمتها الســنویة دون  -٢٦٧ یبــین الجــدول أعــاله أنــه خــالل فتــرة التســع ســنوات، ل
  انقطاع.

  ندونیسیامشروع اتفاق ثنائي لتقدیم خدمات إداریة ال  ٣-٩
، أمریكي هذا المشروع، وهو احد المشاریع السبعة الحالیة في منطقة آسیا والمحیط الهادئ التي تفوق میزانیتها الملیون دوالركان  -٢٦٨

. وبنـاء علـى طلـب ٢٠١١على وشك االنتهاء عندما تـم تعیـین موظـف للتعـاون الفنـي فـي مكتـب آسـیا والمحـیط الهـادئ فـي مـایو 
لجدید بتنظیم اجتماع في جاكارتا مع ممثلـین أندونیسـیین للتفـاوض بشـأن تمدیـد أجـل المشـروع: إدارة التعاون الفني، قام الموظف ا

اتفقا على تمدید المشروع لمدة سنتین، وبعد أن أكمل موظف التعاون الفني مهمته، تـم إرسـال الملـف الـى إدارة التعـاون الفنـي فـي 
  .  ٢٠١٢ دیسمبر ٣١ة الجویة. وقد انتهى هذا المشروع في المقر الرئیسي، التي توّلت تنسیق المشروع مع إدارة المالح

  لى الفلبینأمشروع اتفاق ثنائي لتقدیم خدمات إداریة  ٤-٩
هو المساعدة في تعزیز قدرات مراقبة السالمة لدى سلطة الطیران المدني فـي الفلبـین  PHI/95/901الهدف من مشروع  - ٢٦٩

)CAAP الضروري لموظف التعاون الفني فـي مكتـب بـانكوك أن یتـدخل، ). وبالنظر للتقدم الذي تم إحرازه، لم یكن من
  رغم أنه یتابع التطورات.
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على وجه اإلجمال، وخالفًا للمالحظة التي أبدیت في السنة السابقة بشأن اندماج مكتب لیما  :٢٨االستنتاج رقم   

مشاركة مكتب بانكوك االقلیمي في جهود  االقلیمي في جهود التعاون الفني تحت سلطة مكتب إقلیم أمریكا الجنوبیة، یبدو أن
التعاون الفني في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ قد حققت تقدمًا كبیرًا منذ أن تم تعیین موظف للتعاون الفني. واآلن، أصبحت 

میة األخرى تنطبق أیضًا على المكاتب االقلی ٢٠١٠ینایر  ٢٩القواعد الجدیدة التي تضمنتها المذكرة الداخلیة الصادرة بتاریخ 
. ومن حیث المبدأ، ال تنطبق هذه التطورات على مكتبي باریس والقاهرة ٢٠١١أبریل  ٦إثر صدور اإلضافة الالحقة في 

  االقلیمیین (نظرًا لعدم وجود مشاریع تعاون فني في االقلیمیین المذكورین).
ُیوصى بأن یتم ضمان تنفیذ إندماج أنشطة التعاون الفني ضمن المكاتب االقلیمیة بطریقة منّسقة  :٢٨التوصیة رقم   

  بین مختلف المكاتب.
سبعة، قد اكتمل. أصل مكاتب إقلیمیة من  ةأن إندماج خمس یرىغیر واضح: فمن ناحیة األمین العام  یبقى موقف  

 یتعاملوا اآلن مع التعاون الفني ولكن مع ینبغي أالالمكاتب اإلقلیمیة  ولكن من ناحیة أخرى، یعلن أن المسؤولین الفنیین في
وال من صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة  ٢٠١٢المساعدة الفنیة (وهذا هو سبب عدم تمویلهم من المیزانیة العادیة منذ 

  ).٣انظر االستنتاج رقم  —والتشغیلیة 
    ٣األولویة:   

  للمراجع الخارجي للحساباتالسابقة توصیات المتابعة   -١٠
. ٢٠٠٩توصیة مقبولـة لـم تنفـذ بعـد، منهـا خمـس توصـیات تعـود إلـى  ٢٦، كانت هناك ٢٠١٢اعتبارا من شهر یونیو  - ٢٧٠

، كــان العــدد ١/٣/٢٠١٣. واعتبــارا مــن ٢٠٠٩توصــیة، یعــود اثنــان منهــا إلــى  ١٢، انتهــت االیكــاو مــن ٢٠٠٢وفــي 
 .١٤، كان ٢٠١١و ٢٠٠٩ر بین الكلي للتوصیات المعلقة الناتجة من تقاری

. وتتضــمن هــذه توصــیة لتحــدیث أدلــة التعــاون الفنــي التــي ُعــدل ٢٠٠٩ولــم تنفــذ بعــد ثــالث توصــیات مقبولــة مــن عــام  - ٢٧١
. وبـالرغم مـن أن عملیـة التحـدیث یبــدو أنهـا تسـیر علـى قـدم وســاق، ٢٠١٣التـاریخ المسـتهدف لهـا اآلن إلـى أغســطس 
. ٢٠١٣باإلسراع في هذه العملیة لضمان االنتهاء من هذه التوصـیة فـي عـام  فإن المراجع الخارجي للحسابات یوصي

وهذا هو الحال أیضا بالنسبة للتوصـیة بخصـوص تنفیـذ نمـاذج أغریسـو إلدارة التعـاون الفنـي، التـي أرجـأ تـاریخ تنفیـذها 
 ).٢٠١٣عدة مرات (وآخر تاریخ مستهدف ومعدل للتنفیذ اآلن هو یونیو 

یرصـد التوصـیات بعنایـة وهـو مـا  تقییم البرامج والتدقیق والمراجعـة اإلداریـةیالحظ المراجع الخارجي للحسابات أن قسم  - ٢٧٢
لـیس  تقییم البرامج والتدقیق والمراجعـة اإلداریـةیعتبر نقطة إیجابیة. وقد أحرز التقدم في التنظیم والرصد. غیر أن قسم 

وال تمشــیها مــع التوصــیة ذاتهــا. وباإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن قــرار  ،ا اإلجــراءاتمســؤوال عــن تــدقیق الطریقــة التــي تنفــذ بهــ
مــع أن قســم تقیــیم البــرامج والتــدقیق والمراجعــة اإلداریــة، الــذي  ،انهــاء التوصــیة یظــل هــو قــرار اإلدارة القائمــة بالرئاســة

تنفیذ. ولـذلك، فـإن الرصـد مـن جانـب تصل بالخدمة بشأن الییمكن أن یتلقى إخطارا بإنهاء إعداد التدابیر المبلغ عنها، 
 له طابع رسمي.تقییم البرامج والتدقیق والمراجعة اإلداریة قسم 

لتقریــر مــدى  ٢٠١٢وقــد أجــرى المراجــع الخــارجي للحســابات عینــة مــن المراجعــات علــى التوصــیات التــي قبلــت وأغلقــت فــي عــام  -٢٧٣
 قیق كما یلي:. وكانت نتیجة التداتالناتجة عن ذلك مع التوصی تدابیراتساق ال

بخصـوص تكنولوجیـا  ٥أشیر إلى أن إحدى التوصیات قـد أغلقـت فـي الوقـت الـذي لـم یتخـذ أي إجـراء بشـأنها (التوصـیة رقـم  −
). وكـان الشـرح المعطـى هـو أن هـذه التوصـیة قبلـت فـي األصـل ٢٠١٠المعلومات في تقریر المراجـع الخـارجي السـنوي لعـام 

 بشرط توافر األموال.
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) أو ٧٥المقصودة (عرض المیزانیة في الفترة الثالثیة التالیة جراءاتى باعتبارها "منتهیة" إما على أساس اإلُصنفت أعمال أخر  −
. غیــر أنــه یبــدو أن اســتعمال هــذه األداة ال یتســم باالتســاق أو أنــه غیــر موجــود مــثال فــي حالــة المكاتــب IKSNاســتعمال أداة 

 اإلقلیمیة.
. ولم یكن المراجع الخارجي للحسابات في وضع یسـمح لـه بتقیـیم ٢٠١٣(سبعة) في مارس  عمالتم االنتهاء من عدد من األ −

 ال المتخذة مؤخرا.عمفاعلیة األ

 وقد الحظ المراجع الخارجي للحسابات نقطتین أخریین: -٢٧٤

أنـه  مـن التوصـیات حتـى اكبیـر  مـابخصوص عدد التوصیات: ترى األمانة العامة أن المراجع الخارجي للحسابات قد أصدر ك −
معالجتها كلیة. غیر أن المراجع الخارجي للحسابات اعتبر أنه من الضروري تقدیم توصیات تصدر  صعببات واضحا أنه ی

في منظمات أخـرى مـن جانـب المراجـع الـداخلي للحسـابات (مـثال فـي حالـة المكاتـب اإلقلیمیـة أو التعـاون الفنـي أو تكنولوجیـا 
سـابات فقـط فـي تصـحیح النقـائص فـي المراجعـة الداخلیـة للحسـابات الناتجـة بشـكل المعلومات). وعمـل المراجـع الخـارجي للح

خاص عن نقص الموارد. وهذا االختالل بین العمل الذي نفـذه المراجـع الخـارجي للحسـابات بـدال مـن المراجـع الـداخلي یمكـن 
 قبلت، ولكنها رفضت؛ أن یعالج إذا كانت التوصیة التي ترمي إلى زیادة دور المراجع الداخلي للحسابات، قد

لتوصــیة فــي بعــض الحــاالت. ویبــدو أن األمانــة ال تــود أن تنفــذ بعــض لقــد تكــون هنــاك مشــكلة تتمثــل فــي "القبــول الفعلــي"  −
التوصیات التي قبلت رسمیا ألن هذه تنطوي على تغییرات في تشغیل المنظمة وهي لیست سهلة في تنفیذها. غیر أنه بغض 

ال تــود أن تقتــرح علــى المجلــس رفضــها أو أنهــا تعتبرهــا مفیــدة بــالرغم مــن صــعوبة تنفیــذها، فقــد  النظــر عمــا إذا كانــت األمانــة
قبلتها، ولكن وجد حینئذ أنه لم تكن هناك إرادة كافیة في المنظمة لتنفیذ التوصـیات. وفـي هـذا الصـدد، قـام المراجـع الخـارجي 

ـــدقیق للحســـابات شخصـــیا خـــالل ســـنتین بمتابعـــة التوصـــیات، وهـــو مـــا كـــان نظ ـــة االستشـــاریة للتقیـــیم والت ریـــا مســـؤولیة اللجن
)EAAC وذلــك بــدعم مــن المراجــع الــداخلي للحســابات. غیــر أن التنفیــذ الفعلــي للتوصــیات یظــل فــي النهایــة مــن مســؤولیة ،(

 المنظمة ذاتها.

هــو الحــال بالنســبة یــرى المراجــع الخــارجي للحســابات أن بعــض التوصــیات، بــالرغم مــن رفضــها، مــا تــزال مهمــة للمنظمــة. وهــذا  -٢٧٥
الــذي اقتــرح فیــه أنــه "نظــرا للمرونــة المحــدودة التــي یتســم بهــا الموقــف المــالي  ٢٠١٠مــن التقریــر الســنوي للعــام  ١للتوصــیة رقــم 

)، فسـوف یكـون IPSASللمنظمة على المـدى القصـیر، وهـو مـا كـان واضـحا فـي تنفیـذ المعـاییر المحاسـبیة الدولیـة للقطـاع العـام (
تنبؤات للتدفقات النقدیة على مدى ثـالث سـنوات حتـى یمكـن تقیـیم الحـدود المالیـة بشـكل أدق." وقـد رفضـت هـذه  من المفید إعداد

مــن التقریــر الســنوي لعــام  ١التوصــیة علــى أســاس أن االیكــاو لیســت معرضــة لمشــاكل ســیولة، ولكنهــا كــررت فــي التوصــیة رقــم 
ي خطـر اإلفـالس عنـدما قـدم هـذه التوصـیة، ولكنـه بـدال مـن ذلـك ، وذلك ألن المراجع الخارجي للحسـابات لـم یكـن یفكـر فـ٢٠١١

كان یفكر في الطابع العملي إلنشاء هذه التنبؤات التي تمتد ثالث سنوات، نظرا بوجه خاص، إلى التزام المنظمة ببرنـامج التـأمین 
 .٢٠١٢الصحي بعد الخدمة. وعاد المراجع الخارجي للحسابات بالتأكید على هذه التوصیة في عام 

  

                                                           
  .٢٠١١في تقریر عام  ٣مثل التوصیة رقم  ٧٥
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  ویرد تقریر مفصل عن حالة التوصیات في الملحق الثاني. -٢٧٦

  
في قاعدة البیانات التي یحتفظ بها قسم تقییم البرامج والتدقیق والمراجعة اإلداریة أعلن عن انتهاء التوصیات  :٢٩االستنتاج رقم   

  بعد.عندما لم تتخذ إجراءات لتنفیذها أو عندما یعتمد التنفیذ على إجراءات لم تتخذ 
  ینبغي لالیكاو أال تعلن عن انتهاء توصیة لم تنفذ بشكل تام ومرضي. :٢٩التوصیة رقم   
    ٢األولویة:   



 

  رأي المراجع الخارجي للحسابات (األصلي) — الملحق األول
   



 

   -الجمهوریة الفرنسیة  -

  دائرة الحسابات
 

 ٢٩/٣/٢٠١٢باریس،  الرئیس األول
 

  إلى الجمعیة العمومیة
  لمنظمة الطیران المدني الدولي

  
  رأي مدقق الحسابات

  

االثنــي عشــر شــهرا المنتهیــة فــي  ) عــن فتــرةیكــاولقــد استعرضــنا البیانــات المالیــة لمنظمــة الطیــران المــدني الــدولي (اال
األداء المـــالي، وبیـــان الســـیولة ، وبیـــان ٣١/١٢/٢٠١٢لیـــة بیـــان الوضـــع المـــالي بتـــاریخ . وتشـــمل البیانـــات الما٣١/١٢/٢٠١٢

 ٣١/١٢/٢٠١٢غ الفعلیــة للفتــرة المنتهیــة فــي النقدیــة، وبیــان التغییــرات فــي األصــول الصــافیة، وبیــان مقارنــة بــین المیزانیــة والمبــال
  ومالحظات تشمل ملخص السیاسات الحسابیة ومعلومات أخرى.

، فـإن األمـین یكـاومـن النظـام المـالي لال ١٢المـادة مـن اتفاقیـة شـیكاغو وعمـال ب ٦١وفي نطاق اإلطـار العـام للمـادة 
مســؤول عــن إعــداد وتقــدیم البیانــات المالیــة. وتتوافــق هــذه البیانــات مــع المعــاییر المحاســبیة الدولیــة للقطــاع العــام.  یكــاوالعــام لال

الیـة وتقـدیمها بالشـكل الصـحیح، وتشمل هذه المسؤولیة تصمیم، وتنفیذ ورصد إجراءات المراقبة الداخلیة لكفالة إعداد البیانـات الم
خالیــة مــن بیانــات هامــة خاطئــة، نتیجــة عملیــات تزویــر أو خطــأ. وتشــمل هــذه المســؤولیة أیضــا وضــع تقــدیرات حســابیة معقولــة 

  مكیفة وفق الظروف.

قـا للمعـاییر عملیة التدقیق. وقد أنجزنا تـدقیقنا وف إلىوتقضي مسؤولیتنا بإبداء رأینا في هذه البیانات المالیة باالستناد 
. وتتطلب هذه المعـاییر منـا االمتثـال للقواعـد األخالقیـة وتخطـیط عملیـات التـدقیق وتنفیـذها مـن (ISA)الدولیة لمراجعة الحسابات 

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

وتقضــي عملیــة تــدقیق الحســابات بتنفیــذ إجــراءات تــدقیق لجمــع أدلــة تــدقیق تتعلــق بالمبــالغ والمعلومــات الــواردة فــي 
جانــب تقیــیم  إلــىالــرأي المهنــي لمراجــع الحســابات الخــارجي،  إلــىالبیانــات المالیــة. ویســتند تصــمیم إجــراءات مراجعــة الحســابات 

طئــة هامــة، نتیجــة التزویــر أو الخطــأ. وفــي ســیاق هــذا التقیــیم للمخــاطر، یأخــذ مخــاطر إحتــواء البیانــات المالیــة علــى إفــادات خا
فــي االعتبــار المراقبــة الداخلیــة القائمــة بمجملهــا، المتعلقــة بإعــداد وتقــدیم البیانــات المالیــة، مــن أجــل مراجــع الحســابات الخــارجي 

قضي عملیة التدقیق أیضا بتقییم مدى مالءمـة طریقـة تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة ولیس إلبداء الرأي في المراقبة الداخلیة. وت
  الحساب المتبعة وصحة البیانات المالیة ومعقولیة تقدیر الحسابات الهامة.

   



 

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

كـانون  ٣١فـي  یكـاوة، تعطـي البیانـات المالیـة صـورة عادلـة عـن الوضـع المـالي لالمراجعتنـا الحسـابی إلىوباالستناد 
االثنــي عشــر شــهرا  فضــال عــن األداء المــالي، والســیولة النقدیــة ومقارنــة المیزانیــة مــع المبــالغ الفعلیــة لفتــرة ٢٠١٢األول/دیســمبر 

  .وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ٣١/١٢/٢٠١٢المنتهیة في 

  
  (توقیع)  

  دیدییه میغو
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مدیر إدارة 
النقل الجوي، 
ومدیرة إدارة 

المالحة 
الجویة، جمیع 

 المدیرین

التقریر السنوي 
  ، ٢٠١١لعام 

  
التوصیة رقم 

١٤  
  

إدارة المالحة 
الجویة وٕادارة 
 النقل الجوي

إن التمویل الخارج عن المیزانیة  ٢٠١٢أبریل 
ألنشطة إدارة المالحة الجویة وٕادارة 

التوصیات  تطلبالحركة الجویة ی
   التالیة:

ینبغي إعادة النظر في األنشطة  -
ة لإلیرادات وفي المهام والمؤتمرات المدرّ 

التي تتكفل أطراف ثالثة بنفقاتها، وذلك 
من باب تجنب تضارب المصالح 
(السیما فیما یتعلق بمراكز التدریب 

شك ما من ومقدمي خدمات الطیران). و 
تعیین بفي أن قرار األمین العام  

األخالقیات سیكون موظف في مجال 
 مفیداً  في هذا الصدد.

بالنظر إلى األهمیة المتزایدة لبرنامج  -
MRTD  ،خالل السنوات األخیرة

كي ینبغي إعادة النظر في تمویله 
السنوات المیزانیة العادیة لفترة  تتضمن

الثالث القادمة اعتمادات مخصصة 
لهذا البرنامج تتناسب مع مستوى الجهد 

 المطلوب لألمانة.
وینبغي أخیرا الحرص على أن  -

تتوافق االشتراكات المقررة مع أنشطة 
االیكاو ذات األولویة في إطار میزانیة 
السنوات الثالث القادمة، كما ینبغي 
توجیه الموارد الخارجة عن المیزانیة، 
التي تفتقر بطبیعتها إلى الثبات، صوب 
أنشطة ال تتطلب حالة ثبات واستقرار 

تسلم الموظف في مجال 
األخالقیات مهامه. وسیعمل على 

ضمان إضافة مسألة تضارب 
المصالح إلى التدریب اإللزامي 

الذي سیتلقاه جمیع موظفي 
االیكاو وٕاتاحة اإلرشادات 

المعنیة. وبالتالي، فإن جمیع 
اإلدارات ستكون مسؤولة عن 

تجنب أي شكل من أشكال 
  تضارب المصالح.
 MRTDمج وفیما یتعلق ببرنا

توفر میزانیة البرنامج العادي في 
الوقت الحالي وظیفة واحدة في 

وظیفة للفئة  ٠,٥٠و  P4الفئة 
G8  وظیفة في الفئة  ٠,٢٥و
G5  ١٠٠ ٠٠٠ونحو مبلغ 

دوالر مخصص للتكالیف غیر 
المتعلقة بالموظفین (األسفار 

واالجتماعات والخدمات 
االستشاریة) في السنة مع 

رنامج افتراض أن أنشطة ب
MRTD  یمكن أن تدّر إیرادات

تتجاوز التكالیف المتعلقة 
بالموظفین وغیر المتعلقة 

بالموظفین. ویجري أیضا تمویل 
 G7وظیفة واحدة أخرى من الفئة 

ووظیفتین تتعلقان باتفاق 
الخدمات الخاصة مخصصة 

من خالل  MRTDلبرنامج 

تم اتخاذه باستثناء الجزء  ٢٠١٣سبتمبر 
المتعلق بتمویل برنامج 

MRTD   الذي ُحّدد له
تاریخ استكمال هو 

  .٢٠١٣فبرایر 
ویجري اآلن إعداد 

استراتیجیة جدیدة خاصة 
. MRTDببرنامج 

وُیتوقع أن ُتعرض هذه 
المیزانیة على مجلس 

علیها االیكاو لكي یوافق 
من عام  ١٩٨في دورته 
٢٠١٣.  

ینبغي تحدید المیزانیة 
المخصصة لبرنامج 

MRTD  في سیاق
خطة األعمال/المیزانیة. 

وسُیعرض على 
المجلس/لجنة المالیة في 

مشروع  ٢٠١٣ینایر 
میزانیة المنظمة للفترة 

٢٠١٦-٢٠١٤. 
 

  ال  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٩٠  
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 طویلة األجل.

 

األنشطة المدرة لإلیرادات. 
علقة وسیعاد إتاحة الخیارات المت

بالتمویل فیما یخص برنامج 
MRTD  كي ُتستعرض خالل

إعداد میزانیة فترة السنوات 
الثالث القادمة، مع مراعاة 

االستراتیجیة الجدیدة لبرنامج 
MRTD.  

أما بخصوص أولویات التمویل  
فقد أثبتت التجارب السابقة أن 
عملیة استخدام موارد المیزانیة 

العادیة والموارد من خارج 
المیزانیة لدعم برنامج األعمال 

یمكن إدارتها بفعالیة. باإلضافة 
إلى ذلك، من شأن اإلجراءات 
المتخذة في إطار التوصیات 

العدیدة األخرى  أن تساعد على 
ز رؤیة وشفافیة عملیة تعزی

 المجلس ككل. 
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المدیر 
 -اإلقلیمي 
 بانكوك

حسابات مراجعة 
المكتب اإلقلیمي 
آلسیا والمحیط 

  الهادئ (بانكوك)
  

التوصیة رقم 
١٤ 

نوفمبر 
٢٠٠٩ 

نوصي  –تحدیث مواصفات الوظائف 
المكتب بأن یواصل تحدیث مواصفات 
الوظائف لدیه بأي تغییرات تطرأ على 

 المهام المسندة للموظفین. 

أعد المقر الرئیسي شكال  ٢٠١١دیسمبر  ال ینطبق
جدیدا خاصا بمواصفات 

 Pالوظائف من الفئتین 
وذلك اعتبارا من  Gو 
. وقام ١/٤/٢٠١٢

المقر الرئیسي 
باستحداث ثالث 
مواصفات عامة 

لوظائف المدیر اإلقلیمي 
لالیكاو ومساعد المدیر 

اإلقلیمي والموظف 
اإلداري (المكتب 

اإلقلیمي/قسم 
االتصاالت والمالحة 

طالع، من الفئة واالست
P3 في شكل جدید (

وذلك بالتنسیق مع 
المكتب اإلقلیمي. وجرى 

تحدیث مواصفات 
، GSوظیفتین من الفئة 

وهما وظیفة المساعد 
الشخصي للمدیر 
اإلقلیمي لالیكاو 

والمساعد في شؤون 
تحلیل البرامج (إدارة 

الحركة الجویة) وذلك 
وفقا لشكل جدید 

لإلعالن على الوظیفة 
وسیجري في  الشاغرة.

یونیو 
٢٠١٣ 

 نعم
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 ٢٠١٣منتصف عام 
تحدیث مواصفات 

الوظائف المتبقیة فیما 
یخص موظفي الفئة 

GS  وتحدیثها حسب
جدید. وفي  الشكل ال

غضون ذلك، ٌابِلغ 
الموظفون من الفئة   

GS  بإعادة توزیع المهام
المسندة إلیهم من خالل 

 مذكرة داخلیة.

إدارة التعاون 
 الفني

حسابات مراجعة 
إدارة التعاون 

 الفني
 

 ١٥التوصیة 

نوفمبر 
٢٠٠٩ 

تحدیث أدلة المواظبة على نوصي ب
عملیات مشاریع التعاون الفني  لجعل 
العملیة مؤمنة ولضمان المحفوظات في 

، وعلى هذا النحوأفضل الظروف. 
بما ستكون لدى الموظفین نسخ محّدثة 

 شكلبأنشطتهم ب یمكنهم من االضطالع
 سلیم.

انتهى في مطلع أبریل العمل 
األولي من استعراض وتحدیث 

دلیل العملیات المیدانیة. ویجب 
استعراض هذا الدلیل مرة في 
السنة إلدخال ما استجّد من 

معلومات الزمة. وفي حین تجري 
عملیات تحریریة طفیفة على 

النسخة النهائیة یمكن االطالع 
على النسخة الحالیة على موقع 

ارة التعاون الفني. إلد شیر بوینت
وسینتهي العمل من استعراض 

وتحدیث الدلیل اإلداري مع نهایة 
، شریطة تنفیذ برنامج ٢٠١١عام 

 أغریسو بالكامل.  

انتهى العمل من تحدیث  ٢٠١١دیسمبر 
دلیل العملیات المیدانیة. 

وتعتبر عملیة تحدیث 
األدلة اإلداریة إلدارة 
التعاون الفني عملیة 

 متواصلة. ویجري
استعراض اإلجراءات 
في إطار عملیة تنفیذ 

  .ISO 9001برنامج 
أجري استعراض أولي 

ألدلة العملیات المیدانیة 
 ٢٠١٠وذلك في 

استجابة لهذه  ٢٠١١و
التوصیة. غیر أنه مع 

أغسطس
٢٠١٣ 

 نعم
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: ٩٠٠١تنفیذ أیزو 
في إدارة التعاون  ٢٠٠٨

الفني، كان استعراض 
وتحدیث جمیع أدلة إدارة 

التعاون الفني عملیة 
مستمرة، إذ یجري 

استعراض اإلجراءات 
التشغیلیة واإلداریة إلدارة 
التعاون الفني تمشیا مع 

. ٩٠٠١متطلبات ایزو 
ومن المقرر أن ینتهي 

تنفیذ ایزو في قسم 
العملیات المیدانیة في 

. وینبغي ٢٠١٣دیسمبر 
أن تكون اإلدارة بأكملها 

مرخصة وفقا الیزو 
  .٢٠١٤بحلول دیسمبر 

إدارة التعاون 
 الفني

مراجعة حسابات 
إدارة التعاون 

 الفني
 

التوصیة رقم 
١٧ 

نوفمبر 
٢٠٠٩ 

 جمیع وحدات أغریسوتنفیذ نوصي ب
تلك  السیما، بشكل سریع وكامل

 المتصلة بجوانب المیزانیة.

بدأ العمل األولي الختبار أداة 
تخطیط المیزانیة في إطار 
أغریسو والتدریب علیها داخل 

التعاون الفني. وُیتوقع أن إدارة 
یقوم برنامج أغریسو بتحدیث 

 البرمجیات قبل تاریخ تشغیله.

تأخر تطبیق أداة   ٢٠١١یونیه 
تخطیط المیزانیة في 
إطار اغریسو على 

عقود التحدیث بسبب 
 Superفقدان برنامج 

User  المستخدم)
. وانتهى العمل الخارق)

األولي من اختبار أداة 
أغریسو لتخطیط 
المیزانیة والتدریب 

 – ٢علیها. المرحلة 
ستبدأ وحدة دعم 

یونیه 
٢٠١١ 

 نعم
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األعمال رفع التقاریر 
ودراسات الجدوى إلى 

قسم العملیات المیدانیة 
اعتبارا من ینایر 

٢٠١٣.  
إن تنفیذ المرحلة الثانیة 
یتوقف على تنفیذ شكل 

تخطیط المیزانیة 
راضها، ولهذا واستع

الغرض تم تعیین خبیر 
استشاري لتكییف 

النموذج مع متطلبات 
إدارة التعاون الفني. 

ومن المتوقع أن ینتهي 
ذلك في منتصف 

٢٠١٣.  
 

لجنة الرئیس/
 المالیة

التقریر السنوي 
  ٢٠١٠لعام 

  
  ٤التوصیة رقم 

  
 الموارد البشریة

عند تقدیم افتراضات المیزانیة المتعلقة  ٢٠١١ ویونی
ینبغي بالوظائف الثابتة إلى المجلس، 

ألمین العام أن یبین بشكل منتظم ل
الوظائف الفعلیة التي تتحملها المیزانیة 

 العادیة.

سیقدم رئیس اللجنة المالیة 
إشارة إلى المیزانیة   فيمستقبال

عدد الموظفین الحالیین مقارنة 
المدرجین في بعدد األشخاص 

 المیزانیة.

سیتم تناول ذلك خالل  ٢٠١٣مارس 
مرحلة مناقشة المیزانیة 
لفترة السنوات الثالث 

-٢٠١٤القادمة 
(لن یبدأ  ٢٠١٦-٢٠١٥

تنفیذ هذه التوصیة إال 
 ) ٢٠١٣في عام 

مارس 
٢٠١٣ 

- 
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لجنة الرئیس 
 المالیة

التقریر السنوي 
  ٢٠١١لعام 

  
  ٢التوصیة رقم 

  
  یزانیةالم

 
 
 

اعتماد نهج أكثر دقة وشفافیة  جبی ٢٠١٢أبریل 
الثالث السنوات عند إعداد میزانیة 

  ذلك یما یلي:شمل . وی٢٠١٦-٢٠١٤
عن القیام أوال برسم صورة شاملة  -

محیط األنشطة التي تغطیها المیزانیة 
وتحدید الموارد المتاحة األخرى إلى 

 جانب االشتراكات المقررة؛
د النمو عدم وضع أي معیار یقیّ  -

الحقیقي لتقدیرات المیزانیة إال بعد 
نجاز المرحلة األولى وتطبیق هذا إ

المعیار على االشتراكات المقررة على  
باعتبار أن الموارد فقط ألعضاء االدول 

 األخرى متغیرة بطبیعتها.

تستند هذه التوصیة إلى مبررات 
وسنعرض آراء مراجع الحسابات 
الخارجي على المجلس لتوجیه 

لیة اتخاذ القرارات خالل عم
المناقشات المتعلقة بالمیزانیة أي 

) ینبغي االتفاق على ١أنه (
األنشطة التي ستغطیها المیزانیة 

) ال ینبغي ٢كخطوة أولى؛ (
تطبیق مبدأ النمو الحقیقي 
الصفري إال على أنصبة الدول 
األعضاء ولیس على حجم 

) بخالف حجم ٣المیزانیة  و(
المقررة للدول  المیزانیة واألنصبة

األعضاء، ینبغي تحدید مصادر 
أخرى لإلیرادات لسد العجز في 

 المیزانیة.

  ٢٠١٣أكتوبر 
 

سیتم مناقشة ذلك خالل 
تقدیم مشروع میزانیة 
البرنامج العادي إلى 
اللجنة المالیة والمجلس 
(لن یبدأ تنفیذ هذه 
التوصیة إال في عام 

٢٠١٣( 

مارس 
٢٠١٣ 

 ال

رئیس اللجنة 
 المالیة

التقریر السنوي 
  ٢٠١١لعام 

  
  ٦التوصیة رقم 

  
تكنولوجیا 
 المعلومات

 تمثله باتت الذي الثقل إلى بالنظر ٢٠١٢أبریل 
 المعلومات بتكنولوجیا المتعلقة النفقات

 العادیة المیزانیة إطار في تواالتصاال
 نحو فیها نسبتها بلغت إذ للمنظمة
 العدة تعد أن للمنظمة ینبغي ٪،١١,٥
 من القادمة  الثالث السنوات  لفترة
 صعید على تدابیر اعتماد خالل

 بحیث المحاسبي والنظام المیزانیة
 تكالیف وتتبع رصد عملیة تصبح

 أكثر واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا
 عن النظر بغض وذلك وموثوقیة دقة

 ویقوم به ترتبط الذي التنظیمي الهیكل
 المعلومات تكنولوجیا قسم( بإنفاقها

سیجري تعزیز استخدام الحسابات 
المنشأة خصیصا لنفقات 

 تكنولوجیا المعلومات.

  ٢٠١٣أكتوبر 
 

سیتم مراعاة ذلك عند 
تقدیم مشروع میزانیة 
البرنامج العادي إلى 

المالیة والمجلس اللجنة 
(لن یبدأ تنفیذ هذه 
التوصیة إال في عام 

٢٠١٣( 

مارس 
٢٠١٣ 

 نعم
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 ،الجویة المالحة وٕادارةت، واالتصاال
 ،المالیةاللجنة  ،الجویة الحركة وٕادارة

 ا).وغیره ةیاإلقلیم والمكاتب

رئیس اللجنة 
 المالیة

التقریر السنوي 
  ٢٠١١لعام 

  
التوصیة رقم 

١١  
  

إدارة المالحة 
الجویة وٕادارة 
 النقل الجوي

 المثقلة المیزانیة هیكل تخفیف ینبغي ٢٠١٢أبریل 
 كبیرًا، تخفیفاً  والمشاریع بالبرامج
 والمشاریع البرامج هذه عدد وتقلیص

 النظام مع یتفق بما األدنى الحد إلى
 قدر ینبغي، كما (الرابعة المادة) المالي

 البرنامج نفس تقسیم تجنب اإلمكان،
ا فنظر  المشاریع، ماأ .أقسام عدة بین
 التسییر في أساسي بشكل تفید نهاأل

 أن یجب وأنها وٕادارتها للبرامج الیومي
 فینبغي المرونة، من بقدر ثم من تتحلى

 تقتصر وأن المیزانیة وثیقة في تذكر أال
المتوقعة  لنتائجا قائمة تقدیم على هذه

السنوات  فترة خالل برنامج كلبالنسبة ل
 .الثالث

 سیجري تعدیل هیكل میزانیة فترة
الثالث القادمة  السنوات

 والحصول على موافقة المجلس.
االستراتیجیة ستأخذ األهداف و 

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.

  ٢٠١٣أكتوبر 
 

سیتم تقدیم میزانیة فترة 
دمة السنوات الثالث القا
حسب المهام ولیس 

البرامج. وسیكون هناك 
وظیفة (خمس  ٢٥

وظائف لكل هدف 
استراتیجي) كحد أقصى 

 ٣٧وما ال یقل عن  –
برنامجا في میزانیة الفترة 

 . ومن٢٠١٣-٢٠١١
شأن ذلك أن یحل 

مشكلة سد الثغرة في 
 طریقة العرض بین
المیزانیة واألنشطة 

(لن یبدأ تنفیذ  الفعلیة
هذه التوصیة إال في 

 ٢٠١٣عام 

مارس 
٢٠١٣ 

 ال

رئیس اللجنة 
 المالیة

التقریر السنوي 
  ٢٠١١لعام 

  
التوصیة رقم 

١٢  
  

إدارة المالحة 
الجویة وٕادارة 

في إطار التبسیط الموصى به  ٢٠١٢أبریل 
لهیكل المیزانیة الوارد في التوصیة 

 السنوات السابقة فیما یخص فترة
الثالث القادمة، 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 المیزانیة 

 سیجري تعدیل هیكل میزانیة فترة
الثالث القادمة  السنوات

 والحصول على موافقة المجلس.
ستأخذ األهداف االستراتیجیة و 

المقترحة ونموذج المیزانیة في 
االعتبار المهام التي ینطوي 

علیها كل هدف من األهداف 
االستراتیجیة، بدال من البرامج، 

وسیجري إدراج المنجزات والمعالم 

  ٢٠١٣أكتوبر 
 

سیتم تقدیم میزانیة فترة 
السنوات الثالث القادمة 

حسب المهام ولیس 
البرامج. وسیكون هناك 

وظیفة (خمس  ٢٥
هدف وظائف لكل 

استراتیجي) كحد أقصى 
 ٣٧وما ال یقل عن  –

برنامجا في میزانیة الفترة 

مارس 
٢٠١٣ 
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التي تحل المشكلة المثارة بشأن  واألنشطة الفعلیة.  النقل الجوي
ونظرا ألن  .مؤشرات األداء

الهیكل المقترح للمیزانیة یتم 
، فمن شأن ذلك أن مهامحسب ال

یحل مشكلة سد الثغرة في طریقة 
المیزانیة واألنشطة  العرض بین

 الفعلیة.

 . ومن٢٠١٣-٢٠١١
شأن ذلك أن یحل 

مشكلة سد الثغرة في 
 طریقة العرض بین
المیزانیة واألنشطة 

(ال یتوقع تطبیق  الفعلیة
هذه التوصیة قبل عام 

٢٠١٣( 
رئیس اللجنة 

 المالیة
التقریر السنوي 

  ٢٠١١لعام 
  

التوصیة رقم 
١٣  
  

إدارة المالحة 
الجویة وٕادارة 
 النقل الجوي

السنوات عند إعداد المیزانیة لفترة  ٢٠١٢أبریل 
الثالث القادمة، وبالنظر إلى وجود 
نسبة مهمة من الموظفین المهنیین 
"لیسوا مشمولین بحسابات المیزانیة"، 
ینبغي القیام بعملیة استشرافیة 

وشفافیة فیما وتقدیریة أكثر دقة 
یتعلق بعدد 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 "المرحلة"، 

موارد ال یمكن التنبؤ بها  وهي
  طبعا أثناء إعداد المیزانیة.   

سیجري إعداد نموذج تقریر و 
مفصل على "شبكة االیكاو لتبادل 

المعارف" من أجل إضفاء مزید 
من الشفافیة على هذه المسألة. 
والموعد المستهدف المتوقع هو 

نهایة الربع الثالث من عام 
٢٠١٢.  

ستتواصل الممارسة الحالیة و 
دراج بند بشأن "االستعانة إل

باالستشاریین والمصادر 
الخارجیة" بالنسبة لكل برنامج في 

 المیزانیة.

سنقدم معلومات عن  ٢٠١٢سبتمبر 
عدد الموظفین 
المنتدبین/ المقدمین دون 

 مقابل.

مارس 
٢٠١٣ 

  نعم



93 

المكتب 
 المسؤول

التاریخ المحدد  اإلجراء المتفق علیه المضمون التاریخ مصدر التوصیة
 أصالً 

الحالة في مارس 
٢٠١٣ 

التاریخ 
بعد 
 تغییره

تأخیر 
في 
 التنفیذ

رئیس اللجنة 
 المالیة

التقریر السنوي 
  ٢٠١١لعام 

  
التوصیة رقم 

١٥  
  

الصندوق 
إلدرار الفرعي 
 اإلیرادات

یوصى المجلس بأن یعتمد، بناء على  ٢٠١٢أبریل 
اقتراح یدعمه األمین العام، صیاغة 

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 
بحیث تغطي كل فرص  یةبالشمول

األعمال التي یمكن أن تتاح في 
المستقبل. وسیتم توضیح أن 
قائمة األنشطة لیست شاملة بل 

  مجرد إرشادیة.
سیتم وضع تعلیمات إداریة و 

تتعلق باألنشطة المدرة للدخل، 
تتضمن أیضا إرشادات محاسبیة 

 لصندوق إدرار اإلیرادات.

ُاعد في سبتمبر مشروع  ٢٠١٤ینایر 
ورقة عمل بشان 
السیاسة العامة.  وقد تم 
إشراك إدارة الشؤون 
القانونیة ویتوقع أن تقدم 
إسهامات في نوفمبر. 
وسیتم توحید ذلك في 
ورقة بشأن السیاسة 

والمبادئ  العامة
التوجیهیة مع نهایة عام 

٢٠١٢. 

دیسمبر 
٢٠١٣ 

 

مدیر إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
 والخدمات

التقریر السنوي 
  ٢٠١١لعام 

  
  ٧التوصیة رقم 

  
تكنولوجیا 
 المعلومات

 السنوات في إطار إعداد میزانیة فترة ٢٠١٢أبریل 
الثالث القادمة، فیما یخص 

الواجبات التي یضطلع بها قسم 
، تتكنولوجیا المعلومات واالتصاال

ینبغي أن تعید االیكاو النظر في 
رین على مستشانسبة الموظفین وال

نحو یضمن استدامة مهام تكنولوجیا 
، وما تبقى تالمعلومات واالتصاال

من المهام یمكن انجازها عن طریق 
ادر الخارجیة االستعانة بالمص

 وخدمات المستشارین.

یعمل قسم تكنولوجیات المعلومات 
واالتصاالت على وضع الصیغة 
النهائیة لخطة االیكاو الرئیسیة 
في مجال تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت. وسُتعرض هذه 
الخطة على فریق اإلدارة العلیا 
كي یوافق علیها وسُینظر فیها في 

 فترة سیاق عملیة إعداد میزانیة
  الثالث القادمة. السنوات

 

  ٢٠١٣دیسمبر 
 

ُانجزت الخطة 
االستراتیجیة في مجال 
تكنولوجیات المعلومات 
واالتصاالت، وُتدعى 
أیضا الخطة الرئیسیة 

لتكنولوجیات المعلومات 
واالتصاالت. وقد وفي 

، وافقت ٢٠١٢سبتمبر 
لجنة إدارة المعلومات 

على هذه الخطة، وأقرها 
وسیتم األمین العام. 

مراعاة المعلومات عند 
 إعداد المیزانیة.

دیسمبر 
٢٠١٣ 

  ال
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الحالة في مارس 
٢٠١٣ 

التاریخ 
بعد 
 تغییره

تأخیر 
في 
 التنفیذ

إدارة الشؤون 
اإلداریة 
 والخدمات

التقریر السنوي 
  ٢٠١١لعام 

  
التوصیة رقم 

١٧  
  

الصندوق 
الفرعي إلدرار 

 اإلیرادات

وفقًا لتوصیة مراجع الحسابات الداخلي  ٢٠١٢أبریل 
، ینبغي اعتماد خطة ٢٠٠٩في عام 

عمل واحدة إلدارة األنشطة المدّرة 
لإلیرادات، فلعل ذلك یساعد في 
المستقبل في جعل التوقعات المتعلقة 
بالمیزانیة أكثر تفصیًال ودقة. ولتسهیل 
هذه العملیة ینبغي تجمیع كل الهیئات 

دوق (أي المساهمة في نشاط الصن
وحدة األنشطة المدرة لإلیرادات المعنیة 

خدمات االستنساخ بالتسویق، ومرفق 
 والمبیعات والتوزیع الخارجي، المعني
بالمطبوعات، وقسم المؤتمرات 
والخدمات المكتبیة، المعني بخدمات 
المؤتمرات) تحت إدارة واحدة (إدارة 
الشؤون اإلداریة والخدمات)، بناًء على 

الحسابات الخارجي توصیة مراجع 
خالل عملیة التدقیق التي قام بها، 
وعلى موافقة األمین العام التي تمت 

  .١/١١/٢٠٠١ في

 ستوضع خطة أعمال موحدة لفترة
  الثالث القادمة. السنوات

  

تم تجمیع كل الكیانات  ٣١/١٢/٢٠١٣
المساهمة في أنشطة 
الصندوق (أي وحدة 

األنشطة المدّرة 
لإلیرادات، والطباعة، 

وقسم المؤتمرات 
والخدمات المكتبیة) 
تحت إدارة الشؤون 

اإلداریة والخدمات. وفي 
، تم ٢٠١١دیسمبر 

وضع إطار إداري یشمل 
جمیع الجهات المعنیة 
بأنشطة دّر اإلیرادات 

  في المنظمة.
ستوضع خطة أعمال 

السنوات موحدة لفترة 
 الثالث القادمة.

٣١/١٢/
٢٠١٣ 

 ال

مكتب التدقیق 
 والمراقبة

التقریر السنوي 
  ٢٠١١لعام 

  
 ٤التوصیة رقم 

على الرغم من أنه تم مؤخرًا وضع  ٢٠١٢أبریل 
ن مستشاریسیاسة بشأن الخبراء ال

والمتعاقدین األفراد  تحدد الشروط 
التي یجوز بموجبها االستعانة 

بخدماتهم، ینبغي أن تضمن االیكاو 
التزام المسؤولین اإلداریین التزامًا 

  المبادئ التوجیهیة.تامًا بهذه 

سُیجري جهاز التدقیق الداخلي 
تدقیقا ربع سنوي للتأكد من 

  االمتثال للمبادئ التوجیهیة.

 ٢٠١٣بدأ في ینایر   
التدقیق الداخلي المزمع 

بشأن تنفیذ سیاسات 
االیكاو المتعلقة 

بالمستشارین وسیكتمل 
 مع نهایة مارس.

مارس 
٢٠١٣ 
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مدیرة إدارة 
المالحة 
  الجویة، 

مدیر إدارة 
  النقل الجوي،

المدیرون 
اإلقلیمیون 

 لالیكاو
 

 التقریر السنوي
  ٢٠١٠ لعام

  
  

  ٧التوصیة رقم 
  

المكاتب 
  اإلقلیمیة

 
 
 

بعد إجراء مجموعة من المناقشات مع المدیرین  ٢٠١١ ویونی
اإلقلیمیین ونواب المدیرین والموظفین الفنیین، 
الحظ مراجع الحسابات الخارجي أنه یمكن 
اعتماد نهجین لتحقیق توازن أفضل بین 
الموظفین المختصین المنتدبین إلى المكاتب 
اإلقلیمیة وبین الموارد المتاحة لهم، وبالتالي 

في المنطقة من االستفادة الكاملة تمكین الدول 
  من مهاراتهم: 

الحصة النسبیة من الموارد اإلجمالیة  -
  المخصصة للبعثات والسفر؛ 

عدد الزیارات إلى الدول التي تمت إلى كل  -
  دولة في كل منطقة، وفي كل مجال تخصصي.

وتدل البیانات الناتجة، التي ال تأخذ في 
االعتبار مع ذلك عوامل نوعیة هامة، على أنه 
ینبغي إجراء بعض التعدیالت بین الموظفین 
الموجودین والموارد المخصصة لهم ألداء 

  مهماتهم. 
ویقترح مراجع الحسابات الخارجي أن یطلب 
المجلس من األمانة العامة إمعان النظر في 

ن لتحدید وتبریر وٕاثبات أهداف هذین النهجی
كمیة من حیث موارد المیزانیة، والموظفین 
الفنیین، وعدد البعثات (ال سیما البعثات الموفدة 
إلى الدول، وفي كل مجال اختصاص، وفي كل 
منطقة) التي تحدَّد للمدیرین اإلقلیمیین، وتؤمن 
بالدرجة األولى تناسب األهداف مع الموارد 

ضى األمر، ینبغي تعدیل دلیل المتاحة. وٕاذا اقت
 المكاتب اإلقلیمیة وفقا لذلك.

  أ) أدوار المدیرین اإلقلیمیین 
  والموظفین الفنیین.

یشهد دور المكاتب اإلقلیمیة تطورا كبیرا. 
ویشمل ذلك المشاركة المتزایدة للمكاتب 
اإلقلیمیة في مجال سالمة الطیران 
(خاصة إنشاء مجموعات إقلیمیة لسالمة 
الطیران)، ونهج الرصد المستمر، واألمن، 
واالستدامة والتعاون الفني.  ویجري هذا 
أیضا في سیاق یتم التركیز فیه على 
ضمان االتساق في استجابات االیكاو 
سواء من المقر الرئیسي أو من المكاتب 
اإلقلیمیة.  ویؤثر تطور دور المكتب 
اإلقلیمي هذا على مسؤولیة المدیرین 

ومدى إخضاعهم للمساءلة  اإلقلیمیین
وكذا على المهام التي یضطلع بها 
الموظفون الفنیون اإلقلیمیون. وجرى 
حدیثا تعدیل مواصفات منصب المدیر 
اإلقلیمي بحیث تعكس بعض هذه 

  التغییرات.
إیفاد بعثات إلى الدول، ال یمكن أن   ب)

  ینظر في البعثات الموفدة إلى 
  الدول بصفة منفردة ألنها

سوى إحدى األدوات التي تستخدمها ال تشكل 
المنظمة لتقییم مستوى تنفیذ القواعد القیاسیة 

والتوصیات الدولیة والخطط اإلقلیمیة للمالحة 
الجویة في الدول ولدعم تنفیذها. وٕاننا نتجه 

نحو نظام تتسم فیه الزیارات إلى الدول، 
سواء كانت في شكل إیفاد بعثة إلى الدولة، 

أو بعثة للتدقیق أو ألي  أو بعثة تحقق منسقة
غرض آخر، وسواء قام بها المكتب اإلقلیمي 

  أو المقر الرئیسي:
بالتخطیط على أساس نموذج  -١

للمخاطر واالحتیاجات ولیس على أساس 
  مواعید زمنیة محددة.

أ) جمیع الزیارات إلى الدول، سواء كانت في شكل إیفاد 
بعثة إلى الدولة، أو بعثة تحقق منسقة، أو بغرض التدقیق، 
أو تقدیم المساعدة أو ألي غرض آخر، وسواء قام بها 
المكتب اإلقلیمي أو المقر، أو بمشاركة موظفي المكاتب 

المناسبات المتعلقة باالیكاو أو غیر المتعلقة اإلقلیمیة في 
  باالیكاو تتم:

بالتخطیط على أساس نموذج للمخاطر واالحتیاجات  -١
  ولیس على أساس مواعید زمنیة محددة.

باإلعداد والتنسیق لمضاعفة الفوائد بما في ذلك إمكانیة  -٢
مطالبة موظف االیكاو الذي یقوم بالزیارة بأداء مهام تخرج 

  ق نشاطه.عن نطا
ب) عند إعداد خطة األعمال والمیزانیة البرنامجیة، سُتحّدد 
للمدیرین اإلقلیمیین األهداف من حیث موارد المیزانیة 
والموظفین الفنیین وعدد البعثات (ال سیما البعثات إلى 
البلدان، في كل مجال تخصصي وفي كل إقلیم، ومشاركة 

تعلقة باالیكاو موظفي المكاتب اإلقلیمیة في المناسبات الم
 أو غیر المتعلقة باالیكاو).
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باإلعداد والتنسیق لمضاعفة الفوائد  -٢
بما في ذلك إمكانیة مطالبة موظف 

بأداء مهام  االیكاو الذي یقوم بالزیارة
  تخرج عن نطاق نشاطه.

 

مدیرة إدارة 
المالحة 
  الجویة، 

مدیر إدارة 
  النقل الجوي،

المدیرون 
اإلقلیمیون 

 لالیكاو

 

 التقریر السنوي
  ٢٠١٠ لعام

  
  

  ٨التوصیة رقم 
  

المكاتب 
  اإلقلیمیة

  
  
 

لمجلس أن نبغي لاستمرارًا للتوصیة السابقة، ی ٢٠١١ ویونی
األمانة العامة أن تقترح خطوات لى إیطلب 

بما اإلقلیمیین  یریننشاط المد وحیدملموسة لت
األنماط النظریة المبینة في دلیل نطاق تجاوز ی

في  سیرهم  الذاتیةالمكاتب اإلقلیمیة، مع أخذ 
االعتبار، وٕایالء اهتمام أكبر لمتطلبات إقلیمیة 

بتحدید قواعد نموذجیة في كل  خاصةمحددة، و 
زیع موارد المیزانیة بین اإلدارة منطقة لتو 

لى الدول حسب إوالموظفین الفنیین والبعثات 
 كل مجال فني.

أ) ستقوم االیكاو باستعراض الدور 
المتطور للمكاتب اإلقلیمیة ومسؤولیات 
المدیرین اإلقلیمیین ومساءلتهم. ویشمل 
ذلك توضیح دورهم في تقییم النواقص في 

، وٕادارة أوجه القصور (الهیاكل األساسیة
الحركة الجویة، واالمتثال للقواعد  
والتوصیات الدولیة) والعمل مع الدول 

  لمعالجة أوجه القصور هذه.
ب) استعراض األدوار والمسؤولیات التي 
یضطلع بها الموظفون الفنیون اإلقلیمیون 
للتأكد من توافقها مع المسؤولیات المتطورة 

  للمكاتب اإلقلیمیة.
التدریب للموظفین ج) مواصلة زیارات 

اإلقلیمیین إلى المقر الرئیسي الستعراض 
مواصفات الوظائف خالل تواجدهم بالمقر 

 الرئیسي.

تم استعراض مسؤولیات وواجبات المدیرین اإلقلیمیین وكذلك 
أدوارهم في تقییم أوجه القصور في أقالیهم والعمل مع دولهم 

ولیات لمعالجتها. وُاعّدت  نسخة عامة جدیدة تعكس المسؤ 
  والواجبات الجدیدة بالنسبة للمدیرین اإلقلیمیین ومساعدیهم.

  
وقد ُبذلت الجهود نفسها فیما یخص الموظفین اإلقلیمیین 
واغتُنمت فرصة تلقي التدریب المنتظم في المقر الرئیسي 

  الستعراض وتحدیث مواصفات الوظائف لدیهم.  
  

یق ، ُانشئ في كل مكتب إقلیم مركز للتنس٢٠١١في عام 
في مجال حمایة البیئة (فیما یتعلق بخطط عمل الدول فیما 
یخص أنشطة الحد من انبعاثات ثاني أوكسید الكربون). 
باإلضافة إلى ذلك، تنص المواصفات الجدیدة لوظیفة نائب 
المدیر اإلقلیمي على أن یعمل كجهة للتنسیق ُتعنى بالنقل 

 الجوي والبیئة.   
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مدیرة/ إدارة 
المالحة 
  الجویة، 

مدیر إدارة 
  النقل الجوي،

المدیرون 
اإلقلیمیون 

 لالیكاو

  
  
 

 التقریر السنوي
  ٢٠١٠ لعام

  
  

  ٩التوصیة رقم 
  

المكاتب 
  اإلقلیمیة

  
 

لیس على مراجع الحسابات الخارجي أن یحكم  ٢٠١١ ویونی
على أوضاع محلیة إفرادیة. ولكن، ینبغي أن 

فني بالذات لمراجعة یخضع نشاط كل موظف 
دقیقة ومنتظمة من قبل مدیري البرنامج 
اإلقلیمي و/أو التدقیق الداخلي بحیث یمكن 

 إدخال التعدیالت الضروریة علیه.

تعزیز التنسیق بین المكاتب اإلقلیمیة د) 
وفیما بین المكاتب اإلقلیمیة والمقر 

(شبكة االیكاو لتقاسم المعارف الرئیسي 
(IKSN) إلعداد برنامج عمل تعاوني (

بین المكاتب اإلقلیمیة والبعثات الموفدة 
  لى الدول.إمن المقر 

تعدیل دلیل المكاتب اإلقلیمیة   ه)
على نحو یعكس التغییرات المذكورة 
أعاله.  وسیتم هذا بعد إقرار مختلف 
العناصر المشار إلیها واختبار اجراءات 

 الدعم وتأكیدها.

لمكاتب اإلقلیمیة وفیما بین المكاتب تعزیز التنسیق بین ا
شبكة االیكاو الرئیسي بواسطة إعمال اإلقلیمیة والمقر 
) وٕاعداد باإلجراءات الالزمة (IKSN)لتقاسم المعارف 

منسقة التحقق البعثات و لتنفیذ األنشطة (خطط العمل، 
وغیرها). وخالل اجتماع للتنسیق انعقد في  تابعة لالیكاوال

تم إبراز األدوار  ٢٠١٢سبتمبر المقر الرئیسي في 
والمسؤولیات التي تضطلع بها المكاتب اإلقلیمیة في مجال 

  أمن الطیران وحمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي.
بعد التحقق من دلیل المكاتب اإلقلیمیة ویجري تحدیث 

 .مختلف العناصر واختبار إجراءات الدعم وتأكیدها

مدیرة/ إدارة 
  المالحة الجویة 

مدیرة/إدارة 
  النقل الجوي
المدیرون 

اإلقلیمیون 
 لالیكاو

 

 التقریر السنوي
  ٢٠١٠لعام

  
  

التوصیة رقم 
١١  
  

المكاتب 
  اإلقلیمیة

  
  
 

ینبغي إبالء العنایة لتنفیذ المنهجیة الموحدة  ٢٠١١ ویونی
بفعالیة، بتحدیث كل الممارسات ـ على األخص 

المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ في منطقة 
ألفریقیا والمحیط الهندي ـ وتوسیع نطاق صیانة 

قواعد البیانات االلكترونیة باستخدام إجراءات 
وفي رد االیكاو على مشروع   محّسنة جدیدة.

التقریر األولي لمراجع الحسابات الخارجي، 
الحظ مكتب لیما االقلیمي أن قاعدة بیانات 

جه القصور في المالحة الجویة غریبیكاس ألو 
تحتاج الى تطویر بحیث تستوعب المنهجیة 
الجدیدة الخاصة بأوجه القصور في المالحة 

 الجویة.

تحسین جودة ونطاق واتساق وتبادل   أ)
قواعد البیانات المتعلقة بالثغرات 

  على الصعید اإلقلیمي؛
التحلیل المنهجي واستخدام   ب)

 المعلومات التي تم جمعها لدعم
إستراتیجیة االیكاو في مجال السالمة 
وعملیة نهج الرصد المستمر وتحدید 
أولویات األنشطة وأولویات المكاتب 

 اإلقلیمیة.

أوجه القصور البینات  لتوثیقیجري العمل حالیا بنظام موحد 
في مجال المالحة الجویة، على أساس منهجیة وافق علیها 

التحلیل المتكامل نظام المجلس ویمكن االطالع علیه في 
) على الموقع iSTARS( التجاهات السالمة واإلبالغ

https://portal.icao.int/ISTARS/ANDEF/defau
lt.aspx . وُتستخدم البیانات لدعم االهداف االستراتیجیة

ر وترتیب أولویات لالیكاو، وعملیة نهج الرصد المستم
  األنشطة في المكاتب اإلقلیمیة.

https://portal.icao.int/ISTARS/ANDEF/defau
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رئیس/اللجنة 
 المالیة

التقریر السنوي 
  ٢٠١٠لعام

  
  

  ٢ التوصیة رقم
  
 تحلیل الماليال

یوصي مراجع الحسابات الخارجي بوضع أدوات  ٢٠١١یونیه 
لقیاس اإلنتاجیة، باعتبارها الوسیلة الوحیدة 
لوضع األهداف ورصدها من أجل تحسین 
اإلنتاجیة، وهو أمر أساسي للتنفیذ االسمي 

 .٢٠١٣-٢٠١١لمیزانیة الفترة الثالثیة 

دارة المشاریع تستخدم االیكاو أداة إل
ووضع التقاریر، وهو ما یسمى بشبكة 

.  (IKSN)االیكاو لتقاسم المعلومات 
وستمكن هذه األداة من وضع تقاریر عن 
حالة تنفیذ المشاریع مقابل األهداف القابلة 

 للتحقیق والجداول الزمنیة المحددة.

 (IKSN)شبكة االیكاو لتقاسم المعلومات جرى تطبیق 
على التقریر األول.  ١٩٦وٕاطالع المجلس خالل دورته 

جمیع  (IKSN)شبكة االیكاو لتقاسم المعلومات وتتضمن 
المشاریع، وتعمل جمیع اإلدارات على تحدیث وٕاثراء 

 لمهام الفرعیة. المعلومات على المستوى المهام وا

رئیس اللجنة 
 المالیة

التقریر السنوي 
٢٠١١  

  
  

  ٣التوصیة رقم 
  
  یزانیةالم
  
  
 

الثالث القادمة  السنوات إعداد میزانیة فترة ٢٠١٢ أبریل
على أسس أكثر وضوحًا، السیما من خالل 
تقلیص عدد البرامج وجعلها أكثر التصاقا 
بواقع المكاتب وأنشطتها (أنظر أدناه بسط 
الكالم عن أنشطة مكاتب إدارة المالحة 

) وٕادارة الحركة الجویة ANBالجویة (
)ATB والذي یبین الهوة الفاصلة بین ،(

میزانیة المنظمة والنشاط النظریة والواقع في 
الفعلي). ومن شأن هذا األمر أن یمّكن من 
تحدید مؤشرات أداء بسیطة ومجدیة وقابلة 
للقیاس، وٕاال ستبقى بدونها المیزانیة القائمة 

 على النتائج مجرد ممارسة شكلیة.

السنوات سیجري تعدیل هیكل میزانیة فترة 
الثالث القادمة والحصول على موافقة 

  المجلس.
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.

، على ١٩٦وافق المجلس، خالل الجلسة الثامنة من دورته 
-٢٠١٤مجموعة جدیدة من األهداف االستراتیجیة للفترة 

. وسیشكل ذلك أساسا للمیزانیة خالل فترة ٢٠١٦-٢٠١٥
  السنوات الثالث القادمة.

وخالل الدورة نفسها للمجلس، أحیط المجلس علما بالنموذج 
الجدید للمیزانیة، أي تقدیمها حسب مهمة كل هدف 

ولكن مع إضافة األنشطة استراتیجي ولیس حسب البرنامج 
 والمنجزات والمعالم. 

رئیس اللجنة 
 المالیة

 التقریر السنوي
  ٢٠١١ لعام

  
  

التوصیة رقم 
١٠  
  

إدارة المالحة 
الجویة وٕادارة 
  النقل الجوي

  
  
 

تطبیق العام ألداة موحدة مثل شبكة الإن  ٢٠١٢أبریل 
التي یجري حالیًا  االیكاو لتبادل المعارف 

شأنه تزوید االیكاو بأداة توفر إعدادها، أمر من 
متابعة حقیقیة وصورة واقعیة لجزء من أنشطة 
المنظمة على صعید الخدمات (السیما فیما 
یتعلق بإعداد الوثائق أو تطویر نظم تكنولوجیا 
المعلومات). فهذه األداة، إذا نجحت المنظمة 
في تطبیقها، یمكن أن تجیب على األسئلة التي 

سیر األنشطة المتعلقة یطرحها المجلس بشأن 
باألهداف االستراتیجیة، وبالتالي تحل بالتالي 
محل مؤشرات األداء الرئیسیة، وتسمح برصد 

 "النتائج المتوقعة".

ستواصل االیكاو تعمیم شبكة االیكاو 
لتبادل المعارف على المنظمة بأسرها. 
وٕان هذه الشبكة، إلى جانب ما توفره من 

توى مثل وثائق التخطیط الرفیعة المس
الخطة العالمیة لسالمة الطیران والخطة 
العالمیة للمالحة الجویة وتقاریر الدورات 
المقدمة إلى المجلس بشأن كل هدف من 
األهداف االستراتیجیة، ستزود المجلس 
بالمعلومات الالزمة للتأكد من أن أعمال 
المنظمة ما تزال تلبي احتیاجات الدول، 

النتائج والتأكد أیضا من توافقها مع 
 المتوقعة في المیزانیة.

في  (IKSN)شبكة االیكاو لتقاسم المعلومات جرى تطبیق  
اإلدارات والمكاتب اإلقلیمیة، ویتضمن هذا النظام جمیع 
البیانات المتعلقة بالمشاریع، بینما یجري استعراض وتحدیث  
المعلومات على مستوى المهام والمهام الفرعیة. وتلقى 

ة بخصوص هذه الشبكة، ُنشرت على المجلس آراء ثابت
، وتنوي األمانة ١٩٦موقع المجلس خالل انعقاد الدورة 

العامة بدءا من تلك الدورة تزوید المجلس بآراء متطورة عن 
الوصول الى الشبكة باستخدام موقع المجلس، ثالث مرات 
في السنة (خالل كل مرحلة من مراحل اللجان وصوال الى 

موعدا لتزوید  ١٩٨الدورة  مرحلة المجلس). وتحددت
 المجلس بتلك اآلراء المتطورة. 
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مصدر 
 التوصیة

٢٠١٣الحالة  في مارس  اإلجراء المتفق علیھ المضمون التاریخ  

مدیرة إدارة 
 المالحة الجویة

مراجعة 
حسابات مكتب 
وسط وغرب 

  إفریقیا
  
  

  ١التوصیة رقم 
  

المكتب 
 اإلقلیمي
 (داكار)

ینبغي تعزیز التنسیق بین البعثات التي یجریها  ٢٠٠٩ ویونی
المكتب اإلقلیمي والبعثات التي تنظمها الشعبة 
المسؤولة عملیات تدقیق السالمة الجویة تفادیا 
لإلعادات جد المتكررة لعملیات التدقیق الزائدة 
نسبیا واالستفادة من الخبرة المكتسبة من جانب 

یمكن المكاتب اإلقلیمیة. وفي هذا السیاق، 
تحدید دور المكاتب اإلقلیمیة في إعداد أو رصد 

  عملیات التدقیق التي یحددها المقر الرئیسي. 

تم تحدید وٕابراز األدوار والمسؤولیات  –ُانجزت التوصیة  ال ینطبق
التي یضطلع بها منسقو الرصد المستمر اإلقلیمي في 
إجراءات نوعیة قسم المراقبة والرصد المستمر. وُنّقحت 

وفقا لذلك لتقدیم أدوار ومسؤولیات   Doc 9735الوثیقة 
المكاتب اإلقلیمیة في نهج الرصد المستمر. وًخصصت 

مكاتب اإلقلیمیة بوصفهم منسقي دورات تدریبیة لموظفي ال
الرصد المستمر اإلقلیمي وكذلك حلقات عمل في كل إقلیم 
من األقالیم. ویجرى التنسیق الرسمي لألنشطة مع المكتب 
اإلقلیمي وذلك بغرض ترتیب أولویات نطاق ومستوى أنشطة 

  المساعدة أو الرصد المطلوبة في كل دولة.    

المكتب 
 -اإلقلیمي 

 داكار

مراجعة 
حسابات مكتب 
وسط وغرب 

  إفریقیا
  
  

  ٣التوصیة رقم 
   

المكتب 
 اإلقلیمي
 (داكار)

 ١٢لتحقیق االمتثال الكامل للمعیار رقم  ٢٠٠٩ ویونی
(الممتلكات  ١٧(عملیات الجرد) والمعیار رقم 

المعاییر المحاسبیة والمنشآت والمعدات) من 
ینبغي أن ُیدخل المكتب  الدولیة للقطاع العام

تعدیالت على طریقة الحفاظ على عملیات 
  الجرد المادي.

ُانِجز التدریب مع حصول الموظفة اإلداریة (السیدة بیموند  ال ینطبق
لمعاییر المحاسبیة الدولیة باس) على ست شواهد في ا -

منها شهادة في المحاسبة المتعلقة بعملیات  للقطاع العام
) الى جانب المحاسبة ٢٨/١١/٢٠١٢ الجرد (انِجزت في

المتعلقة بالممتلكات والمنشآت والمعدات (ُانِجزت في 
). ویتم معالجة عملیات الجرد امتثاًال ٢١/١١/٢٠١٢
واستنادًا إلى عملیة  لمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العامل

. أما تعدیل عملیات الجرد المادي التي ٢٠١١الجرد لعام 
فیتوقع  ٢٠١٢والمتواصلة في عام  ٢٠١١ُانزت في عام 

 .٢٠١٣االنتهاء منها في األسبوع األول من ینایر 

مدیرة إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
 والخدمات

 التقریر السنوي
  ٢٠١٠ لعام

  
  

  ٥التوصیة رقم 
  

تكنولوجیا 

دراسة استشاریة على ید إجراء ینبغي  ٢٠١١یونیو 
المستخدمین اختصاصي تتناول مهمة دعم 

(مكتب الخدمة)، وتشمل تحلیل التكالیف مقابل 
المنافع، واكتساب فهم أفضل لنوعیة الخدمة 
المقدمة للمستخدمین، وتحدید احتیاجاتهم 

توازن أفضل بین الوظائف الداخلیة  تحقیقو 
 والخدمات المؤمنة باالستعانة بمصادر خارجیة.

في  اختصاصيسیتم التعاقد مع مستشار 
إدارة الخدمات لتقییم مهام دعم المنتفعین 

لتوازن بین المهام تحقیق افي االیكاو و 
الداخلیة والخدمات التي تقدم من الخارج 

 شریطة إیجاد الموارد الضروریة.

ال یمكن إلدارة الشؤون اإلداریة والخدمات إنجاز هذه 
التوصیة نظرا النعدام الموارد الالزمة لالضطالع بهذه 

 .المهمة
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 المسؤول

مصدر 
 التوصیة
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 المعلومات

مدیرة إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
 والخدمات

 التقریر السنوي
  ٢٠١٠ لعام

  
  ٦التوصیة رقم 

  
تكنولوجیا 
 المعلومات

ینبغي للمجلس، في ضوء  المبالغ المالیة  ٢٠١١یونیو 
بالمائة من اعتمادات  ٧المشمولة (حوالي 

المیزانیة العادیة)، أن یطلب إعداد خطة رئیسیة 
على المدى المتوسط لتكنولوجیا المعلومات 

تحدد وتضع أولویات لجمیع مشاریع تكنولوجیا 
المعلومات، وتقترن بتقییم مالي وجدول زمني 
للتنفیذ وأن یوافق علیها. وسیكون لألمین العام 
دور هام یؤدیه كمحفِّز، كونه الشخص الوحید 
القادر على تعبئة جمیع إدارات المستخدمین 

صاالت واتخاذ وقسم تكنولوجیا المعلومات واالت
قرارات بشأن المقایضات المتوجبة على أساس 

 األولویات والموارد المتاحة.

ستوضع خطط رئیسیة متوسطة األجل 
 لتكنولوجیا المعلومات.

 ١٨/١/٢٠١٣ُعرضت على اللجنة المالیة للمجلس في 
خطة االیكاو االستراتیجیة لتكنولوجیات المعلومات 

لرئیسیة لتكنولوجیات واالتصاالت، وُتدعى أیضا الخطة ا
 المعلومات واالتصاالت.

مدیرة إدارة 
الشؤون 
اإلداریة 
 والخدمات

 التقریر السنوي
  ٢٠١١لعام 

  
  

  ٩التوصیة رقم 
  

تكنولوجیا 
 المعلومات

ما أن یتم إنجاز الخطة الرئیسیة لتكنولوجیا  ٢٠١٢أبریل 
المعلومات واالتصاالت، سیتعین على مكتب 
األمین العام  أن یطلب مصادقة  المجلس 
علیها. وفي ضوء الوضع التنظیمي الحالي، 
حیث ال یتمتع قسم تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت سوى بسلطة محدودة في التعامل 

لیمیة فیما یخص مع المكاتب المركزیة واإلق
مشاریع وتطبیقات تكنولوجیا المعلومات 

اإلدارة واالتصاالت، وفي إطار إعادة تنظیم  
العلیا لمكتب الشؤون اإلداریة والخدمات كما 

خطة  ٢٠١٢هایة عام ستُنجز مع ن
رئیسیة تتعلق بتكنولوجیات المعلومات 
واالتصاالت وسُتعرض على المجلس 
بغرض اإلحاطة في دورة الربیع من عام 

٢٠١٣ .  

وبالنسبة الستحداث وظیفة إداریة علیا 
فیما یخص المسائل المتعلقة بتكنولوجیات 
المعلومات واالتصاالت، قرر األمین العام 
استحداث وظیفة لإلشراف على إدارة 
المعلومات والخدمات اإلداریة العامة 

لخطة االستراتیجیة المتعلقة وافقت لجنة اإلدارة العلیا على ا
بتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت، التي ُتدعى أیضا 
الخطة الرئیسیة لتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت، 
وُعرضت أیضا على اللجنة المالیة للمجلس في 

١٨/١/٢٠١٣.  
إدارة المعلومات وتم استحداث منصب مساعد مدیر 

الشؤون اإلداریة في إدارة  والخدمات اإلداریة العامة
 والخدمات.
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المكتب 
 المسؤول

مصدر 
 التوصیة

٢٠١٣الحالة  في مارس  اإلجراء المتفق علیھ المضمون التاریخ  

أعاله، ینبغي لقسم  ٥ورد في التوصیة رقم 
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أن یتبع مدیر 

 یتمتع بدرجة وظیفیة مالئمة.

وتكون تابعة إلدارة الشؤون اإلداریة 
 والخدمات.

      

  

  





  المدني الدولي الطیرانمنظمة 

   تعلیقات األمین العام ردًا على تقریر مراجع الحسابات الخارجي:  السادسالجزء 



  

 

  
   



 

 

  تعلیقات األمین العام ردًا على تقریر مراجع الحسابات الخارجي

  تعلیقات األمین العام  التوصیة   رقم التوصیة

فـــي مثـــل هـــذا الســـیاق، فمـــن المعقـــول توقـــع تمویـــل المـــدفوعات المســـتقبلیة   ١
تمویل محددة (ویمكن التعاقـد بشـأنها مـع الخـارج وٕادارتهـا داخـل بإنشاء أداة 

منظمة األمم المتحدة) وهذه یمكـن أن تسـتخدم إضـافة إلـى اشـتراكات الـدول 
  األعضاء للوفاء بهذا االلتزام.

على مستوى األمم المتحدة حیث  التأمین الصحي في فترة ما بعد الخدمةیجري تناول تمویل 
ملیـــارات مـــن الـــدوالرات حیـــث ُیمـــّول مـــا  ٥مبلـــغ لتـــأمین تعلقـــة بهـــذا اتتجـــاوز االلتزامـــات الم

فـــي المائـــة. ویجـــري حالیـــا النظـــر فـــي الوســـائل والســـبل الكفیلـــة بتمویـــل جـــزء مـــن  ٢٠یقـــارب
االلتزامــات واســتثمار األمــوال علــى مســتوى األمــم المتحــدة وســتدرس االیكــاو اتبــاع أي نهــج 

الفائــدة. وُابلــغ مجلــس االیكــاو بمســتوى االلتزامــات عــالمي مقتــرح تــابع لألمــم المتحــدة مقتــرن ب
  والوسائل الممكنة لتمویل جزء من هذه االلتزامات.

إن االتجــــاه نحــــو االنخفــــاض فــــي احتیاطیــــات الصــــندوق الفرعــــي لتحقیــــق   ٢
اإلیرادات فضال عن خطة أعمال هـذا النشـاط یجـب أن تؤخـذ فـي االعتبـار 

الفــائض فــي الصــندوق الفرعــي  عنــد اشــتقاق تقــدیرات التحــویالت مــن أرقــام
  .٢٠١٦-٢٠١٤التي ستدخل في المیزانیة الثالثیة للفترة 

ســــُیؤخذ فــــي االعتبــــار االتجــــاه نحــــو االنخفــــاض فــــي احتیــــاطي الصــــندوق الفرعــــي لتحقیــــق 
اإلیــرادات والعوامــل األخــرى ذات الصــلة عنــد تقــدیر صــافي اإلیــرادات والتحــویالت مــن هــذا 

  یة في فترة السنوات الثالث المقبلة.الصندوق إلى المیزانیة العاد

ینبغي أن یطلب المجلـس مـن األمـین العـام تزویـد المجلـس بملخـص یعطـي   ٣
تفاصیل جمیع التغییرات في التقدیرات والمخصصات التي تؤثر في صـافي 
نتیجة میزانیـة التعـاون الفنـي علـى أسـاس سـنوي. وینبغـي لهـذا الملخـص أن 

نیـــة العادیـــة فـــي تمویـــل أنشـــطة التعـــاون یظهـــر بوضـــوح كیفیـــة إســـهام المیزا
  الفني.

للمجلـس میزانیـة  قُـدمتالعادیة في تمویل أنشطة التعاون الفنـي. وبالفعـل، ال تساهم المیزانیة 
في بدایة السنة. وخالل منتصف السنة، یتم  داریة والتشغیلیةتكالیف الخدمات اإلفیما یخص 

یزانیـة وتوقعـات منتصــف السـنة تقـدیرات عــن تحـدیث المیزانیـة بالتوقعـات الحالیــة. وتشـمل الم
ـــؤثر علـــى صـــافي نتیجـــة  تك!!!الیف الخ!!!دمات االداری!!!ة التغییـــرات فـــي المخصصـــات التـــي ت

   .والتشغیلیة

هـــذا الوضـــع قـــد یتطلـــب أن تعـــدل االیكـــاو موقفهـــا بخصـــوص الـــدیون الســـیئة   ٤
والمشـــكوك فـــي تحصـــیلها، خاصـــة إذا لـــم یحـــدث تحســـن ملمـــوس فـــي عملیــــة 

. وكمثـال علـى ذلـك، فـإن الـدول األعضـاء التـي ٢٠١٣في عام  تحصیل الدین
ملیــون دوالر كنــدي مــن  ٥،٤فقـدت حقــوق التصــویت الخاصــة بهــا (التــي تمثــل 

) یمكــن تســجیلها تحــت بنــد المبــالغ ٣١/١٢/٢٠١٢األمــوال الواجبــة الســداد فــي 
  غیر المسددة. وقد أبلغنا األمین العام بهذه المسألة في كتابنا اإلداري.

یــزال وضــع االیكــاو یواكــب الظــروف. وكمــا جــاء فــي المثــال الــوارد فــي االســتنتاج، ال یعتبــر ال 
فقدان الدولة العضو لحقها في التصویت خالل انعقاد الجمعیة العمومیة مؤشرا واضحا على أنها 
لن تفي مستقبال بالتزاماتها تجاه المنظمـة. ولـم ُتعـرب أي دولـة عضـو عـن رغبتهـا فـي عـدم تلبیـة 

اماتها. وهناك عامل آخر ینبغي مراعاته هو أن االشـتراكات التـي ینبغـي تحصـیلها مـن الـدول التز 
األعضاء التي أبرمت اتفاقا مع االیكاو بسداد التزاماتها یتم تخفیضها على عدد من السنوات مـع 

 المقــررة الواجبــة الســداد حالیــا والتــي ســیجري تحصــیلها فــي الســنوات المقبلــة.االشــتراكات مراعــاة 
 ١٧، ویبلغ تقریبـا نسـبة المشكوك في تحصیلهاوهذا التخفیض، الذي یشمل بندا واحدا للحسابات 

.  غیـر أن األمانـة ٣١/١٢/٢٠١٢التي ینبغي تحصیلها حتى االشتراكات في المائة من مجموع 
العامة لالیكاو سـتنظر فـي توجیهـات المجلـس فـي هـذا الصـدد وكـذلك الممارسـات التـي اعتمـدتها 

ظمات األمم المتحدة في الحاالت المشابهة. وتجدر اإلشارة الى أنه سـیتعین علـى الـدول سائر من
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  األعضاء سداد أي مبالغ قد ال یتم استردادها إذا نجم عنها فائض سلبي.

فـــي المائـــة مـــن إنفـــاق المیزانیـــة. وینبغـــي  ٨٠تمثـــل فـــاتورة األجـــور حـــوالي   ٥
إلــى تقـدیم تقریــر إداري ســنوي  للمجلـس دعــوة األمانــة العامـة واإلدارة المالیــة

یشرح بوضوح وبالتفصیل، وفي شكل قابـل للتـدقیق، التغییـرات الرئیسـیة فـي 
الرواتـب مقارنـة بالعـام الســابق بموجـب أمـوال البرنــامج مـن المیزانیـة العادیــة 
واألمــوال الرئیســیة األخــرى المتعلقــة بالمیزانیــة العادیــة (مثــل میزانیــة تكــالیف 

التشغیلیة والصندوق الفرعي لتحقیق اإلیرادات، ...الخ)، الخدمات اإلداریة و 
وتطــور الفــرق بــین التكــالیف القیاســیة المســتخدمة إلعــداد المیزانیــة الثالثیــة 

  والتكالیف القیاسیة المسجلة بالفعل في سنة بعد أخرى.

ســـیجري إعـــداد تقریـــر ســـنوي وعرضـــه علـــى المجلـــس بنـــاء علـــى توصـــیة مراجـــع الحســـابات 
  الخارجي.

نظرًا لنسبة المیزانیة المخصصة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في   ٦
في المائة من المیزانیة العادیة للمنظمة)، یتعین  ١١,٥اإلیكاو (حوالي 

على اإلیكاو، لدى إعداد میزانیة الفترة الثالثیة القادمة، أن تطبق نظام 
ات میزانیة ومحاسبة یتیح رصد جمیع مصروفات تكنولوجیا المعلوم

واالتصاالت بدقة وموثوقیة أكبر أیا كان مورد إنفاقها (قسم تكنولوجیا 
المعلومات واالتصاالت، وٕادارة المالحة الجویة، وٕادارة النقل الجوي، 

  والشؤون المالیة، والمكاتب اإلقلیمیة وغیرها).

والتعاقـد  وقد ُنفذت التوصیة بشأن النفقات المتعلقة بمعدات تكنولوجیا المعلومات والبرمجیـات
الخارجي وغیرها. غیـر أنهـا لـم تُقبـل فیمـا یتعلـق بتكـالیف مـوظفي تكنولوجیـا المعلومـات. فـال 
ـــة واإلدارات بشـــكل  ـــا المعلومـــات فـــي المكاتـــب اإلقلیمی ـــد وظـــائف تكنولوجی یمكـــن مـــثًال تحدی
منفصل والموظفون المعنیون بشؤون تكنولوجیا المعلومات ُیخصصـون علـى أسـاس األهـداف 

تیجیة التــي یــدعمونها. وال توافــق األمانــة علــى تخصــیص هــذه الوظــائف علــى أســاس االســترا
  استراتیجیات دعم التنفیذ. 

في سیاق إعداد المیزانیة لفترة الثالثیة القادمة، وفیما یتعلق بالواجبات   ٧
المتصلة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، یتعین على اإلیكاو إعادة 

او إلى االستشاریین لضمان استدامة المهام تقییم نسبة موظفي اإلیك
الرئیسیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والرقابة علیها على النحو 
األمثل، حیث یمكن تفویض المهام المتبقیة إلى جهات خارجیة أو إسنادها 

  الستشاریین. 

ـــــق هـــــذه التوصـــــیة بالفعـــــل علـــــى النفقـــــات المتعلقـــــة بالمعـــــدات والبرمجیـــــات واال ســـــتعانة ُتطّب
بالمصادر الخارجیـة فـي مجـال تكنولوجیـا المعلومـات ومـا إلـى ذلـك، غیـر أنـه ال یمكـن قبـول 
التوصیة فیمـا یخـص تكـالیف مـوظفي تكنولوجیـا المعلومـات. فمـثال، ال یمكـن تحدیـد وظـائف 
تكنولوجیا المعلومات في المكاتـب اإلقلیمیـة واإلدارات بشـكل منفصـل أمـا المـوظفین العـاملین 

تكنولوجیــا المعلومـات فیجــري تخصیصــهم لألهـداف االســتراتیجیة التــي یــدعمونها.  فـي شــؤون
  وال تقبل األمانة العامة تخصیصهم الستراتیجیات دعم التنفیذ.

من أجل تحقیق التقدم في تأمین استمراریة وخبرة خدمات تكنولوجیا   ٨
المعلومات التي تعتبر ضروریة، فإن خطر استعمال غالبیة كبیرة من 

  .ستشاریین ینبغي تعریفه وتوثیقه، ووضع إجراءات مالئمة للتخفیف منهاال

ســـتظل االســــتعانة باالستشـــاریین نمــــوذج األعمـــال المفضــــل بالنســـبة لتكنولوجیــــا المعلومــــات 
  واالتصاالت.

ـــد وتوثیـــق خطـــر االســـتعانة باالستشـــاریین وكـــذلك تحدیـــد إجـــراءات الحـــد مـــن  ســـیجري تحدی
  لموارد، في سجل االیكاو للمخاطر.المخاطر، وذلك رهنا بتوافر ا
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ینبغي أن تبقى عملیات المراجعة غیر المقررة المضافة خالل العام   ٩
استثنائیة من حیث المبدأ. ویفترض ذلك المزید من التفكیر المتعمق أثناء 

  .إعداد البرنامج السنوي المرفوع إلى المجلس

لیــات التــدقیق المدرجــة فــي برنــامج علــى إجــراء عم یوافــق مكتــب التقیــیم والمراجعــة الداخلیــة
العمل السنوي كما هو مقرر وأن تبقى أي تغییرات هـي االسـتثناء مـن الناحیـة النظریـة. غیـر 
أنه ال بـد مـن تـوخي بعـض المرونـة إلدخـال تغییـرات أو إضـافة عملیـات تـدقیق خـالل السـنة 

  على أساس المخاطر الناشئة وتغیر األولویات.
علــى رصــد برنــامج العمــل للتحقــق مــن إتمــام  لمراجع!!ة الداخلی!!ةمكت!!ب التقی!!یم واوســیواظب 

  عملیات التدقیق المزمعة، إذا سمحت الموارد بذلك.

یتعین على المراجعین والمقیمین تكریس نشاطهم بالكامل للمراجعة والتقییم،   ١٠
وینبغي نقل المهام اإلداریة (جهة االتصال بمراجع الحسابات الخارجي 

تیش المشتركة) إلى هیئات أكثر مالءمة ضمن االیكاو. ومتابعة وحدة التف
یقترح األمین العام رفض هذه التوصیة، رغم أنها ممتثلة للممارسات التي 
توصي بها المنظمة الدولیة للمؤسسات العلیا لمراجعة الحسابات ومتبعة 

  .من جانب منظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة

مكتب التقییم والمراجعة عل بین األنشطة التي یقوم بها ) أن هناك تفا١ترى األمانة العامة (
) مـن شـأن نقـل هـذه المهـام إلـى فـرع آخـر ٢فـي مجـال المراقبـة والمهـام األخـرى؛ و( الداخلیة

من فروع االیكاو أن یتطلب موارد إضافیة، مما یجعـل هـذه التوصـیة غیـر عملیـة فـي الوقـت 
  الموظفین.الذي تشهد فیه ضغوطا قویة على مواردها من حیث 

یعتبر المراجع الخارجي أنه یتعین على مكتب التقییم والمراجعة الداخلیة   ١١
 زیادة عدد عملیات المراجعة التي یجریها في مجاالت التعاون الفني
والمكاتب اإلقلیمیة، وضمان تغطیة فضلى لنظم تكنولوجیا المعلومات، وهو 

  .مكتبمجال ما زال یخضع لمراجعة قلیلة جدا من جانب ال

میزانیــة أعلــى یتطلــب تنفیــذ هــذه التوصــیة و نشــاط التــدقیق الحــالي مقّیــد بمســتوى المــوارد. 
ــــة لفتــــرة  لالستشــــارة وتوظیــــف مراجــــع إضــــافي وعــــدم إلغــــاء أي وظــــائف فــــي المیزانی

 ٢٠١٢الســنوات الــثالث المقبلــة. غیــر أنــه تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد جــرت فــي عــام 
إجـراء تقیـیم لعملیـات  زمـعومـن المرة التعاون الفني. عملیة تدقیق لالستشاریین في إدا

، تقـرر إجـراء ٢٠١١منـذ عـام و  .٢٠١٣الدعم اإلداري إلدارة التعاون الفني فـي عـام 
توســیع نطـــاق یتطلـــب عملیــة تــدقیق واحـــدة كــل ســـنة تخــص تكنولوجیـــا المعلومــات. و 

  .موارد إضافیةخصوص هذین المجالین النشاط ب

نظرا لحجم الكتل المالیة المدارة، بالنسبة إلى المیزانیة العادیة والموارد   ١٢
األخرى، یمكن لالیكاو النظر في إنشاء أدوات شاملة للرصد واإلدارة 
المالیة ألنشطة إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات، والتي تعتمد على موارد 

األنشطة  قسمو  )COSقسم المؤتمرات والخدمات المكتبیة (غیر المیزانیة (
  ).)RGA( لإلیراداتالمدرة 

إدارة الشــــؤون اإلداریــــة ســــُتمّكن هــــذه التوصــــیة مــــن اســــتخدام المــــوارد بكفــــاءة وٕادارة أنشــــطة 
  بفعالیة. والخدمات

ٕادارة ســیجري إعــداد برنــامج شــامل للرصــد واإلدارة المالیــة وذلــك بالتعــاون بــین فــرع المالیــة و 
  . الشؤون اإلداریة والخدمات

إنشاء نظام موضوعي خال من األخطاء لقیاس إمكانیات الترجمة إن   ١٣
التحریریة لدى المترجمین الفوریین، والتكلیف الفعلي للمترجمین الفوریین 
لتعزیز التخطیط، مع وسیلة مالئمة لرصد العمل الذي یقوم به كل مترجم 

  یجري حالیا إدخال التعدیالت على البیانات المتاحة في نظام أغریسو.
  البیانات وتعدیل التقاریر إذا لزم األمر ذلك. وسیتم التحقق من
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فوري، هي شرط أساسي بالضرورة ألي محاولة ملموسة الستخدام هذه 

یات بصورة رشیدة وبشكل منسق. وباستخدام البیانات المتاحة في اإلمكان
برنامج ایدن وأغریسو ینبغي لفرع اللغات والمطبوعات أن یقدم في أقرب 

  وقت ممكن المعلومات الوثیقة عن هذه البارامترات المهمة.
تعالج إدارة الشؤون اإلداریة والخدمات المسائل الخاصة بتقییم وتحدید   ١٤

مقاییس خدمات الترجمة التحریریة، خصوصا بالمقارنة مع منظمات األمم 
المتحدة األخرى: وعند إتمام هذه الفكرة ولدى تحدید القواعد الموضوعیة، 

إنتاجیة المترجمین التحریریین، ومراقبة نوعیة الترجمة التحریریة فإن قیاس 
ینبغي أن یكونا اثنین من األولویات. ویجب أن یصاحب هذه األولویات 
عالمات وقتیة دقیقة، لوضع نهایة للوضع الحالي الخاص بمقاومة 

  التغییر.

ـــریین ـــة المتـــرجمین التحری ـــیم إنتاجی ـــة  ســـیجري إعـــداد سیاســـة عامـــة ونظـــام لتقی ـــة نوعی ومراقب
  الترجمة. 

في إطار الحدود المقررة لخدمات الدعم في المیزانیة الثالثیة القادمة،   ١٥
ینبغي للمنظمة أن تنظر في منح قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
عددا كافیا من الوظائف لضمان المراقبة المرضیة لجمیع تطبیقات 

ذلك إعادة التخصیص من أقسام تكنولوجیا المعلومات الرئیسیة، بما في 
  أخرى.

تدعم األمانة العامة هذه التوصیة. وسیجري تحدیـد الخیـارات الخاصـة بتزویـد قسـم تكنولوجیـا 
المعلومــات واالتصــاالت بمــا یكفــي مــن المــوظفین إلداء مهامــه وذلــك ضــمن میزانیــة الــدعم 

  المتاحة. 

مختلف أنشطة  نظرا الزدیاد أهمیة تطبیقات تكنولوجیا المعلومات في  ١٦
االیكاو، فهذا هو اآلن مجال رئیسي للخطر: یشارك المراجع الخارجي 

حول الحاجة إلى  KPMGللحسابات نتائج مكتب التدقیق الداخلي وشركة 
مزید من الجهد في هذا المجال، ویرحب بمنظور تنفیذ خطة أساسیة 
م الستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث في النصف األول من العا

٢٠١٣.  

سیقوم قسم تكنولوجیا المعلومـات واالتصـاالت بإعـداد خطـة السـتعادة القـدرة علـى العمـل بعـد 
  الكوارث ورسم أهدف موحدة لهذا الغرض مع مراعاة الموارد المتاحة. 

ینبغي أن یجتمع مجلس األولویة بصورة أكثر انتظامًا. وبالفعل، تبّین   ١٧
ًا الرجوع إلیه لمناقشة عدد من المسائل المالحظات التالیة أنه قد یكون مفید

  الرئیسیة المتعلقة بالمطبوعات.

توثیق التنسیق إلعداد المطبوعات وتحدید الجداول الزمنیة للتخطـیط وٕادخـال التعـدیالت فـي  
  برامج العمل والتغییرات غیر المتوقعة في األولویات. 

وعرض مطبوعات لقد آن األوان الستعراض القواعد التي تحكم نمط وشكل   ١٨
االیكاو ومواءمتها: أوًال لتحاشي مطبوعات المنظمة "التجاریة" التي تؤثر 
سلبًا على صورة المنظمة الخارجیة، وثانیًا ألخذ حصة النشر االلكتروني 

 سیجري تحدیث معیار قیاسي من أجل تحدید عالمة تجاریة لمطبوعات االیكاو.
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المتزایدة في عمل المنظمة في االعتبار. وینبغي في هذا الصدد، أن یتم 

(نشرة الموظفین رقم تحدیث النصوص التي تركز على هذین الجانبین 
  ).Doc 7231/11والوثیقة  ٤٥٦٢

من المناسب إدراج سیاسة المطبوعات ضمن التصورات المتعلقة بالخطة   ١٩
 االستراتیجیة اإلعالمیة.

  

  بوعات.ستراعي خطة االتصاالت السیاسة العامة المتعلقة بالمط

لكي تكون سیاسة "البیئة الخالیة من الورق" فعالة من حیث التكالیف، لیس   ٢٠
كافیًا االنتقال الى المطبوعات االلكترونیة: فینبغي أن یتخذ المجلس قرارًا 
بخفض جذري لعدد الوثائق الورقیة التي تقدَّم الى المجلس نفسه، والجمعیة 

لجنة المالحة الجویة، ولجنة النقل العمومیة، ومختلف "الهیئات الدائمة" (
  الجوي، وأفرقة العمل، وغیرها).

تدعم األمانة العامة هذه التوصیة. باإلضافة إلى ذلك، ینبغي تزوید األمانة العامة بمـا یكفـي 
  من الموارد في مجاالت التدریب والهیاكل األساسیة والدعم لتحقیق هذا الهدف.  

 Docمن الوثیقة  ١٠و ٩المادتین  ینبغي النظر في إمكانیة تحدیث  ٢١

، بشأن لوائح المطبوعات، باألخص فیما یتعلق بمسألة تداول 7231/11
  بعض المطبوعات ذات القیمة المضافة العالیة.

  في ضوء قرار األمین العام بإلغاء الشحن الجوي. Doc 7231/11یجري حالیا تنقیح الوثیقة 

لمنافع إلنشاء نظام استخبارات خاص من المفید تقییم نسبة التكالیف إلى ا  ٢٢
لحمایة حقوق التألیف والنشر لمطبوعات االیكاو على االنترنت. ویعتزم 
األمین العام قبول هذه التوصیة. وقد قامت االیكاو بالفعل بتطبیق نظام 
جزئي إلدارة الحقوق الرقمیة للمطبوعات المعّدة للبیع. وال یقترح األمین 

  ضافي.العام اتخاذ أي إجراء إ

  ستنظر االیكاو في تنفیذ جزء من نظام إدارة الحقوق الرقمیة.

ینبغي تعزیز القواعد األخالقیة في عقود االیكاو المستخدمة بالنسبة   ٢٣
للجهات التي تنشر اإلعالنات، وٕاضافة المزید من األحكام الخاصة. 
وینبغي أن تتم بصورة منتظمة استشارة المسؤول عن أي مطبوعة من 

ات االیكاو التي تنطوي على إعالنات ووضعهم أمام مسؤولیاتهم مطبوع
  الشخصیة عن طریق إبداء موافقتهم.

یقـــوم قســـم األنشـــطة المـــدرة لإلیـــرادات باستشـــارة عـــدة مشـــاركین وأصـــحاب المشـــاریع داخـــل 
  االیكاو.

  
تضـــــطلع اإلدارات المنظمـــــة وقســـــم االتصـــــاالت المســـــؤولیة عـــــن اختیـــــار الجهـــــات المعنیـــــة 

  ات في المطبوعات.باإلعالن

في الوقت الذي ال یوجد فیه حل واضح، فإن إحدى الطرق المحتملة   ٢٤
لخفض التكالیف تقضي بإیجاد توازن بین توزیع محدود نسبیًا بالشكل 

انخفضت التكـالیف بنـاء علـى قـرار مـن األمـین العـام بإصـدار مجلـة االیكـاو وتوزیعهـا باللغـة 
  اإلنجلیزیة فقط.
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الورقي وتوزیع الكتروني أوسع نطاقًا. ویتوقف األمر على ما إذا كان 

یر، باألخص المعلنون الرئیسیون مستعدین للمشاركة بمثل هذا التغی
  بالنسخة االلكترونیة من المجلة.

ومن المتوقع أن تشكل مبیعات اإلعالنات المحققة مـن إصـدار مجلـة إلكترونیـة جـزءا بسـیطا 
  ة.  من اإلعالنات المحققة من النسخ الورقی

بالنظر ألن إیرادات اإلعالنات تقل بصورة منتظمة عن التوقعات، یحتاج   ٢٥
النظام بمجمله الى إعادة نظر (األسعار والشركاء وبنود العقد وتكالیف 

  التوزیع).

  العوامل الواردة ال ُتعزى بالضرورة إلى إیرادات اإلعالنات التي تقل عن التوقعات.
  المعمول به في االیكاو.سیجري مراجعة نظام اإلعالنات 

یفترض في المیزانیة الثالثیة المقبلة أن توفر، بالنسبة للمكاتب االقلیمیة،   ٢٦
بالتوازي مع الهیكلیة الرسمیة للمیزانیة القائمة على النتائج، جداول ورسومًا 
بیانیة تبّین المصروفات حسب كتل النفقات (أجور وسفر واجتماعات 

ذلك)، حسبما یتم تنفیذها ورصدها بالفعل من ومشتریات معدات وما الى 
  قبل االیكاو.

ستقدم األمانة العامة المعلومـات حسـب طبیعـة النفقـات باإلضـافة إلـى شـكل المیزانیـة القائمـة 
  على النتائج.

من المفید قانونیًا تحدیث االتفاق المعقود بین الحكومة التایلندیة واالیكاو   ٢٧
یط، من الناحیة "السیاسیة"، أن تعید (حتى ولو كان هناك احتمال بس

مملكة تایلند النظر في بنود االتفاق)، إلثبات أن اإلجراءات المتفق علیها 
بالنسبة لمبنى آخر تنطبق بالفعل على المباني الجدیدة، ال  ١٩٦٥في عام 

  سیما في ضوء احتمال القیام بأعمال ترمیم مكلفة.

ایلندیـــة بشــأن تعــدیل االتفــاق بــین حكومــة تایلنـــد قُــدِّم بالفعــل طلــب رســمي إلــى الســلطات الت
  واالیكاو إلضافة بند یتعلق بمبنى المؤتمرات. ویجري اآلن إعداد هذا التعدیل.

ُیوصى بأن یتم ضمان تنفیذ اندماج أنشطة التعاون الفني ضمن المكاتب   ٢٨
  االقلیمیة بطریقة منّسقة بین مختلف المكاتب.

عدة الفنیة والتعاون الفني التـي اعتمـدها المجلـس سـتنظم تنفیـذ إن السیاسة العامة بشأن المسا
األنشــطة فــي مجـــالي المســاعدة الفنیـــة والتعــاون الفنــي. باإلضـــافة إلــى ذلـــك، ســیقوم األمـــین 
العام، بواسطة مجلس استعراض الرصـد والمسـاعدة (الـذي یشـمل مشـاركة المكاتـب اإلقلیمیـة 

  ة العادیة لتنفیذ أنشطة المساعدة الفنیة.قدر المستطاع)، بتخصیص موارد من المیزانی
أما وظائف مـوظفي التعـاون الفنـي فـي خمسـة مكاتـب إقلیمیـة مـن أصـل سـبعة، والتـي كانـت 
تمول في السابق من صندوق تكالیف الخـدمات اإلداریـة والتشـغیلیة إلدارة التعـاون الفنـي فـتم 

  استیعابها في المیزانیة العادیة. 

ینبغي التحلي ببعض المرونة نظرا ألنه قد یكون من الضروري إنهاء التوصیات التي لم تعـد   علن عن انتهاء توصیة لم تنفذ بشكل تام ومرض.ینبغي لالیكاو أال ت  ٢٩
 لها أهمیة بسبب تغیر الظروف أو مع مرور الوقت.

وسیواصــل مكتــب التقیــیم والمراجعــة الداخلیــة عقــد اجتماعــات ربــع ســنویة مــع جمیــع مــدیري 
  لمناقشة اإلجراءات المتخذة واالتفاق على التوصیات التي یمكن إنهاؤها.اإلدارات 

  –انتهــى  –
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