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 منظمة الطيران المدني الدولي
 ةالعام ةمن األمين ةممقدّ  تقاريرالجزء األول: 

 عرض
 المقدمة -1
أنشئت في شيكاغو في  وكالة من الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة( اإليكاوالدولي )منظمة الطيران المدني  1-1
لمنصوص عليها في هي الهيئة الدائمة المكلفة بإدارة المبادئ ا اإليكاو. و اتفاقية الطيران المدني الدوليبموجب  7/12/1944

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

ولديها مكاتب إقليمية في  الـمونتريويوجد مقرها الرئيسي في  دولة متعاقدة. 191 اإليكاوويبلغ عدد أعضاء  1-2
 .قليمي في بيجينباإلضافة الى المكتب الفرعي اإل رة، وداكار، وليما، والمكسيك العاصمة، ونيروبي وباريسبانكوك، والقاه

الجمعية  ضم. وتالمنظمة مجلسهو عمومية ومجلس إدارة الجمعية هي الهيئة ذات سيادة  من اإليكاو تتكونو  1-3
ل األعمال الكاملة للمنظمة، ات، وتستعرض بشكل مفص  العمومية ممثلين عن جميع الدول المتعاقدة، وتجتمع مرة كل ثالث سنو 

ث تبحو ورة األخيرة للجمعية العمومية وتحدد السياسات الخاصة بالسنوات المقبلة وتوافق على البيانات المالية الصادرة منذ الد
 .2016 سبتمبرأيضا في شؤون ميزانية الثالث سنوات. وقد اجتمعت الجمعية العمومية آخر مرة في 

دولة، من قبل الجمعية العمومية لمدة ثالث سنوات ويوجه أعمال المنظمة  36 يضمتخب المجلس، الذي وُين 1-4
باستمرار. ويحظى المجلس بمساعدة لجنة المالحة الجوية، ولجنة النقل الجوي، واللجنة المالية، ولجنة التدخل غير المشروع، 

 المالحة الجوية ولجنة التعاون الفني.المشترك لخدمات التمويل ولجنة الموارد البشرية، ولجنة 
دارة التعا تضمو  1-5 دارة النقل الجوي، وا  ون الفني، األمانة العامة خمس إدارات رئيسية هي إدارة المالحة الجوية، وا 

دارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية دارة  ،وا  جعة والخدمات. ويشكل فرع المالية ومكتب التقييم والمراالشؤون اإلدارية وا 
 ةميناأل . أما المكاتب اإلقليمية، التي تعمل تحت إدارةةالعام ةاألمين وهما مسؤوالن أماممن األمانة العامة  الداخلية أيضا جزءاً 

عن إقامة االتصال مع الدول المعتمدة لديها وغيرها من المنظمات والهيئات اإلقليمية للطيران  مسؤولة أساساً هي ، فةالعام
تنفيذ السياسات والقرارات والقواعد على المكاتب اإلقليمية  شجعإلقليمية االقتصادية لألمم المتحدة. وتالمدني واللجان ا

 بناء على الطلب. الفنيةوتقدم المساعدة  قليميةاإل حة الجويةوخطط المال اإليكاووالتوصيات الدولية الصادرة عن 
للسنة المنتهية في  يكاوبيانات المالية لإلمن النظام المالي، أتشرف بأن أعرض ال 4-12للمادة  ووفقاً  1-6

النظام  الثالثة عشرة من المادة على المجلس لكي ينظر فيها ويوصي الجمعية العمومية بإقرارها. وبموجب 31/12/2016
ومية على المجلس والجمعية العم 2016 ي وتقريره عن البيانات المالية لعامرأي مراجع الحسابات الخارج أيضاً  المالي، ُيعرض

 .(ةالعام ةتعليقات األمين )الواردة في عليها إضافة إلى التعليقات
 يتجزأ من هذه ال التي تشكل جزءاً و  المالية وكشوف المالحظة المرفقة بها لك، فإن البياناتذوما لم يقرر خالف  1-7

 .لكنديةُتعرض بآالف الدوالرات ا ،التقرير وهذا البيانات المالية
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 ات البارزة ألداء الميزانيةاإلبالغ المالي والسم -2

 الدولية للقطاع العام المحاسبيةاعتماد المعايير 

 الدولية المحاسبية بالكامل المعايير تطب ق اإليكاو ظل ت المالية، البيانات الواردة في 1المالحظة  في بيانه ورد كما 2-1
لمنظومة األمم المعايير المحاسبية  لتحل محليير . وقد اعتمدت منظمات األمم المتحدة هذه المعا2016 في عامالعام  للقطاع
 مستقل، أساس وضعت على التي المحاسبية المعايير من هي مجموعة العام للقطاع الدولية المحاسبية . والمعاييرالمتحدة
 بجان من أسلوب محاسبي أفضل التام االستحقاق أساس التام". ويعتبر االستحقاق" أساس على المحاسبة اتباع وتقتضي
رشادات تفصيلية متطلبات المعايير والخاص. وتتضمن العام القطاعين من لكل بالنسبة الدولية المنظمات  اتساقتضمن  وا 
 .امقارنته لوتسه   المالية البيانات

 البيانات المالية
 ُأعدت البيانات المالية التالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: 2-2

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

ية للقطاع العام، تشمل البيانات المالية المالحظات التي تقدم األوصاف لمعايير المحاسبية الدولوفقا لكذلك و  2-3
في البيانات.  تسجلن أالسردية والتقسيمات المتعلقة بالبنود المبينة في البيانات المالية والمعلومات عن البنود التي ال تستحق 

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

دارة برنامج التعاون الفني ودعمها. ويغطي الجزء الللمنظمة مثل البرنامج العادي، واألنشطة المدر   ثاني أنشطة ة لإليرادات وا 
 .طلب من فرادى الدولالبناء على  اإليكاوعموما  ع مشاريع التعاون الفني، التي تديرهاجمي
 أكثردامت هذه الجداول تقدم معلومات  وال تشكل الجداول جزءا من البيانات المالية التي شملتها المراجعة. غير أنه ما 2-4

 .المالية التي شملتها المراجعة، فقد ُأدرجت في الجزء الرابع من هذه الوثيقة المجمعة المتعلقة بالبيانات األرقامتفصيال وتدعم 
 .2016 لعاموتقدم الفقرات التالية موجزا عن المعلومات الرئيسية بشأن الوضع المالي وأداء المنظمة  2-5
دوالر مليون  426.9التي يبلغ مجموعها  م الوضع المالي للمنظمة. وتتكون األصوليقد   البيان المالي األول 2-6

ومن  من الدوالرات الكنديةمليون  392.2بمبلغ  معادالت النقديةالنقدية و السيولة في األساس من  31/12/2016في  كندي
. ويبلغ مجموع الخصوم من الدوالرات الكنديةمليون  28.7المقررة وغيرها من الحسابات مستحقة القبض بمبلغ  تالشتراكاا

 المسبقة المقبوضات من الدوالرات الكنديةمليون  312.6، حيث يمثل منها مبلغ ات الكنديةمن الدوالر مليون  494.4
 من الدوالرات الكنديةمليون  142.4المخصصة في معظمها لمشاريع التعاون الفني، وجرى تدوين الخصم طويل األجل بمبلغ 

 .لمحاسبية الدولية للقطاع العام مع تطبيق المعايير ا 2010منذ سنة  ا البيانفي هذالستحقاقات الموظفين 
، بسبب الحاجة إلى من الدوالرات الكنديةمليون  67.5يبين أيضا وجود عجز تراكمي بمبلغ  البيان الماليهذا  2-7

تسجيل خصوم استحقاقات الموظفين بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. غير أنه نظرا ألن األصول الجارية 
التمويل حاجة إلى  هناك تكون، فمن غير المتوقع أن من الدوالرات الكنديةمليون  66.3م الجارية بمبلغ الخصو  تتجاوز

 .قصير األجل لتغطية العجز المتراكمالاإلضافي 
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لالمتثال  2010منذ سنة  كبيرةتغييرات  هذا البيان . وشهد2016 عاماألداء المالي ل يقدم البيان المالي الثاني 2-8
نقدي فيجري تدوينها الساس األلمحاسبية الدولية للقطاع العام. أما اإليرادات من اتفاق المشاريع المسجلة سابقا على للمعايير ا

أيضا للحسابات على  مطبوعاتإلى مشاريع التعاون الفني. وتسجل مبيعات ال التي تسل ماآلن استنادا إلى الخدمات والسلع 
من  مليون 1.4بمبلغ  وطرأت أيضا تسوية مؤقتة إليرادات االشتراكات المقررة. مطبوعاتال تسليمأساس االستحقاق، عند 

بالقيمة العادلة على األجل الطويل كما تنص  المحصلة المستحقة غلمراعاة أثر تدوين المبال 2016الدوالرات الكندية خالل سنة 
. ويبين دوالر كنديمليون  7.5قد بلغ  2016 ملعا الفائضمجموع كان العام. و  لك المعايير المحاسبية الدولية للقطاععلى ذ

 دوالر كنديمليون  9.9وتشمل النفقات مبلغ   حسب الصندوق أو مجموعة الصناديق لألنشطة العادية. النتائجالجدول )ألف( 
جازة مسجل في الصندوق المتجدد لتدوين نفقات استحقاقات الموظفين )استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واإل

، 2010 في عام ،قبل اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام( على أساس االستحقاق. إلى الوطن والعودةالسنوية 
مقابل  من الدوالرات الكنديةمليون  3.6د مبلغ ، ُسد  2016 في عامو  .باستخدام األساس النقديمعظم هذه االستحقاقات  تلسج  

 6.3 البالغفرق الالمبلغ في الصندوق المتجدد كمصدر تمويلي من الصناديق األخرى. وُيدرج  هذه االستحقاقات وُيعرض هذا
م الفقرات السنة لهذا الصندوق. وتقد   فائضواالستحقاقات المسددة في بين االستحقاقات المتراكمة  من الدوالرات الكنديةمليون 

فائض مليون من الدوالرات الكندية( و  4.5لبرنامج العادي )مبلغ التالية توضيحات عن النتائج المالية وعجز الصندوق العام ل
 مليون من الدوالرات الكندية(. 2صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية )مبلغ 

ماليين  5 مليون دوالر كندي(، فيوضحه فائٌض يبلغ 13.1)فيما يتعلق بالفائض الصافي للصناديق األخرى و  2-9
الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة  صندوق فيدوالر مليون  0.4 مقدارها فائضةوكذلك مبالغ البيئة  صناديقفي  دوالر كندي

المكتب صندوق  فيمليون  0.6أمن الطيران و صندوق فريق دراسة فيدوالر ليون مو  ،(AFI Plan)للسالمة الجوية في أفريقيا 
 جميع الصناديق األخرى.مليون في  1.7و إليراداتالصندوق الفرعي لتحقيق افي مليون  4.2و اإلقليميالفرعي 

 تسجلأي فائض أو عجز سنوي ألن اإليرادات  2016مشاريع التعاون الفني، لم تشهد سنة قطاع  وفيما يخص 2-10
تكلفة إدارة  تسجلفي كل مشروع من المشاريع. و  ةعلى أساس مرحلة إنجاز المشاريع، التي ُتحدد على أساس التكاليف المتكبد

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

تغييرات في صافي األصول خالل السنة. وقد بلغ رصيد صافي األصول بما في ذلك ال البيان المالي الثالثم يقد   2-11
رصيد صافي العجز  وكان .مليون من الدوالرات الكندية وتشك ل هذه القيمة صافي العجز التراكمي 87.3السنة االحتياطيات في بداية 
الربح هو  2016 لعاموالسبب الرئيسي لزيادة العجز التراكمي  .دوالر كنديمليون  67.5قد بلغ  2016 عامالتراكمي في نهاية 

 .(ASHI) الصحي بعد انتهاء الخدمة الستحقاقات التأمينمليون  12.2بمبلغ  األكتواري
 392.2إلى  31/12/2015مليون في  379.4مبلغ  منلتغير التدفقات النقدية  يقدم تقسيماً  البيان المالي الرابع 2-12

لك المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، فإن الطريقة غير المباشرة وحسبما تسمح بذ. 31/12/2016مليون دوالر في 
 .في السنوات السابقة اإليكاومة أيضا هي الطريقة التي اعتمدتها المستخد

ية. وهذا البيان فعلرنة بين حسابات الميزانية )البرنامج العادي( والحسابات الايبين مق البيان المالي الخامس 2-13
والبيانات المالية على األساس ضروري بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ألنه يجري إعداد الميزانية المعتمدة 

من  1-12 المادةبالبيانات المالية. ويوضح هذا البيان أيضا حالة االعتمادات المطلوبة بموجب  4نفسه المبين في المالحظة 
 النظام المالي.
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 البارزة أداء الميزانية والمعالم المالية -3 
 اعتمادات البرنامج العادي

ــيالعموم الجمعية عقدت عندما 3-1 ن ــالفقرة ج( م بموجب وافقت ،2013 في عام والثالثين الثامنة دورتها ةــ
الخامس  المالي البيان في . وترد2016 لعاممن الدوالرات الكندية ألف  99.049على اعتمادات بمبلغ  22-38القرار 
 االستراتيجية األهداف سبح موزعة الملتزم بها، غير واألرصدة الفعلي، واإلنفاق االعتمادات، والتحويالت تفاصيل

 .التنفيذ دعم واستراتيجيات
 :الكندية الدوالرات بآالف 2016 عاملميزانية  المالية النتائج موجز يلي وفيما 3-2

 99.049 األصلية االعتمادات

 12.191 2015 عن عامااللتزامات المستحقة السداد 

 6.647 2015 من عام لةالمرح   األموال

 (119) انخفاض في االعتماد

 117.768 االعتمادات المنقحة المعتمدة

 (12.247) 2016 عامعن السداد  االلتزامات المستحقة

 (088.9) السنة التاليةإلى  المرحلة األموال
96 2016 لعام  المنقحة االعتمادات .43 3 

على  ةالعام ةمينت األفقمن النظام المالي، وا 7-5للمادة  وفقاً  .2015 عامالمستحقة السداد عن  االلتزامات ٣-٣
، وذلك أساسًا من أجل سداد االلتزامات المستحقة 2016 لعامالستكمال االعتمادات  من الدوالرات الكنديةألف  12.191مبلغ 

 .31/12/2015السداد عن السنة المنتهية اعتبارًا من 
ألف  6.647على مبلغ  ةالعام ةاألمين تقمن النظام المالي، واف 6-5وفقًا للمادة . 2015 عاماألموال المرّحلة من  3-4

، وذلك لألنشطة االلزامية واألنشطة األخرى 2015 عامالممولة من وفورات ، 2016من الدوالرات الكندية الستكمال اعتمادات سنة 
 .2016 عامالهامة بالنسبة لرسالة المنظمة التي لم ترد في ميزانية 

 الذي لم يسدده ألن هذا هو المبلغ لف من الدوالرات الكنديةأ 89 تم تخفيض مبلغ .االنخفاض في االعتماد 3-5
ويشك ل هذا المبلغ الفرق بين القيمة  .كما وافق عليه المجلس، صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية الى البرنامج العادي

والقيمة  2014 في عام اد التكاليفالسترد من الدوالرات الكندية(ألف  202 1) C-DEC/200/2 في المجلس قبل المعتمدة من
ألف دوالر كندي من  30ضافة إلى ذلك، تم تحويل مبلغ باإل .(من الدوالرات الكندية لفأ 1.291)عية المعتمدة من قبل الجم

ر ـــــحسبما قــ، 2016ران في عام ــــــــللمتطوعيــــن في مجال الطي اإليكاوالبرنامج العادي إلى صندوق برنامــــج  س في ــــالمجله ر 
 .C-DEC 209/7 اتموجــــــز القـــــــرار 

في التسليم ال يتوقع بموجبها إال  ، ولكن2016 عام في .ُ قطعت التزامات2016 عام عن السداد المستحقة االلتزامات 3-6
لف من الدوالرات الكندية أ 1.240بمبلغ  الموظفين مستحقات ألف من الدوالرات الكندية. أما 11.007ر بمبلغ ، ُوتقد  2017 عام

المتوقع دفعها إلى الموظفين الذين تنتهي خدماتهم في  لإلجازات واستحقاقات العودة إلى الوطن المتراكمة المنح من األساس فتتكو ن في
، ((ه، العمود )1يضًا الشكل من الدوالرات الكندية )انظر أألف  12.247عليه، جرى حجز مبلغ  وبناءً  .2017 في عام اإليكاو

 .2016 عامات القانونية في ممن النظام المالي لتسديد االلتزا 7-5للمادة  وفقاً  2017وترحيله إلى سنة 
بتحويل االعتمادات بين أحد األهداف  ةالعام ةاألمين تمن النظام المالي، سمح 9-5وفقا للمادة  .التحويالت 3-7

االعتمادات في المائة من  20أخرى بنسبة تصل إلى التنفيذ إلى  أو استراتيجية دعمإلى هدف استراتيجي آخر االستراتيجية 
 السنوية لكل هدف من األهداف االستراتيجية أو استراتيجية دعم التنفيذ التي جرى التحويل من أجلها.



I-5 

 

بترحيل  ةالعام ةاألمين تمن النظام المالي، سمح 6-5للمادة  وفقاً . السنة التاليةاألموال المرحلة إلى  3-8
راتيجية تمن األهداف االسفي المائة في كل اعتماد بالنسبة لكل هدف  10، بما ال يتجاوز نسبة التي لم يتم صرفها عتماداتاال

ل لتمويل ضمن هذه الحدود.  من الدوالرات الكنديةألف  9.088أو استراتيجية دعم التنفيذ. ويندرج مبلغ  وسُيستخدم المبلغ المرح 
لها مياأل . وعلى غرار السنوات السابقة، تم 2017إلى عام  المرحل ة 2016أنشطة عام و  2017عام زانية نشطة التي لم تمو 

التي  البرامج البرامج. أما أنشطة هي من غير أنشطةولوية على غيرها من األنشطة التي لها األوصفها ب أنشطة البرامجتناول 
األنشطة المرتبطة بقرارات الدورة التاسعة والثالثين معظمها في  فتشمل 2016 لعاميجري تمويلها من االعتمادات غير المنفقة 

ام نظ(؛ والقواعد القياسية لCORSIA)خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي للجمعية العمومية مثل 
أمور أخرى. وتشمل  وأمن الطيران والتسهيالت، والمسائل المرتبطة بطب الطيران، ضمن (؛RPAS)عد الموجهة عن بُ  اتالطائر 

 معالجة فيالدول  الذي أحرزته التقدمتحقق من والعمل إقليمية عن بطاريات الليثيوم؛  اتاألنشطة المؤجلة تنظيم حلق
 ، (USOAP CMAر )قًا لنهج الرصد المستمفو البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  التدقيق في إطار تااستنتاج

لتعزيز أنشطة  تخصيص مواردكما تم  .أجيلهاتالتي تم ( USOAP CMA)عمليات التدقيق و ( ICVM)ة التحقق المنسق اتبعثو 
دارة خدمات إلجديد نظام خدمات المؤتمرات واستحداث و األمن اإللكتروني ، و ةتب اإلقليمياالمك التي تنفذهاالمساعدة الفنية 

 إلى تعزيز تنفيذ البرامج.ترمي مبادرات كلها و ، اللغات
 96.433سنة بلغت لة في الفقرات السابقة، فإن االعتمادات النهائية المعتمدة لوالتحويالت الوارد الزياداتونتيجة  3-9

 .من الدوالرات الكنديةألف 
 .مقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية إليرادات ونفقات البرنامج العادي 1يقد م الشكل  3-10
 

 1الشكل 

 
 

ألف من الدوالرات الكندية  في السداد  89ألف من الدوالرات الكندية وانخفاضا قدره  18 838ترحياًل )والتزامات( من السنة السابقة قدرها  2016المصروفات لعام  –انية تتضمن الميز   1
 ، وتحويال إلى برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران.(C-DEC 200/2للبرنامج العادي )

 ف(، البيانات المالية، ما عدا صندوق رأس المال العامل.من الجدول )أل  2
دوالر  1.00ألف من الدوالرات الكندية بسبب تأثير معامالت بالدوالر األمريكي تم إيرادها في الميزانية بسعر الصرف  13 200( ربحًا في سعر الصرف في الميزانية قدرها 1يتضمن )  3

 ألف من الدوالرات الكندية مثل إعادة تقييم بنود الميزانية العمومية.   2 743في سعر الصرف قدره  ( خسارةً 2دوالر كندي، و) 9875أمريكي = 

  

ميزانية2016 1 الفعلي2 
 سعر اختالفات

الميزانية بسعر الفعلي3الصرف
 مستحقة االلتزامات
الفرقالمجموع لسنة السداد2016

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

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

(g)
= (f) - (a)

ت           $اإليرادا

360 7151 71593 93(200 13)915 355106 92    االشتراكات المقررة
    إيرادات أخرى

1 083 0835 0835 0825 5     الصندوق الفرعي إلدرار اإليرادات

241 562 562 562 321    منوعات
(89 )202 2021 2021 2911 1    السداد من صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

99 049113 762(13 200)100 562-                        100 5621 513

     النفقات
(587 5)521 30184 2208 76(821 8)041 10885 90   رواتب واستحقاقات الموظفين

(269 )611 233 378 (87 )465 880    اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها
(299 1)743 55816 1863 13(861 )047 04214 18   النفقات التشغيلية العامة

(034 1)619 1204 499 4(420 )919 6544 5   السفر
(614 )992 321 959 1(173 )132 6052 2   االجتماعات

(284 )194 3 191 (96 )287 479    النفقات األخرى
117 768106 891(10 458)96 43312 247108 680(9 088)
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في )أ(  العمودمن الدوالرات الكندية )ألف  99.049 : تشير الميزانية العامة بمبلغاإليرادات –توضيح الفروق  3-11
، وهي االشتراكات المقررة وفائض الصندوق 2016 لعامادي لميزانية البرنامج الع الخمسة( إلى مصادر التمويل 1الشكل 
والتشغيلية. وبالنسبة  اإلداريةمن صندوق تكاليف الخدمات  دةدالمبالغ المسواإليرادات المتنوعة و  لتحقيق اإليراداتالفرعي 

لالشتراكات المستحقة طويلة من الدوالرات الكندية يتعلق بالمبلغ المخصوم  ألف 1.360لالشتراكات المقررة، فإن الفرق بمبلغ 
 األجل. 

 ،1من الدوالرات الكندية )الشكل ألف  117.768 تضم  الميزانية العامة التي تبلغ :النفقات –توضيح الفروق  3-12
 2015 عامالمرحلة من والمبالغ من الدوالرات الكندية ألف  99.049والتي تبلغ  2016 لعام األصليةاالعتمادات  )أ(( العمود

ألف  119ألف من الدوالرات الكندية وانخفاض قدره  18.838 بمبلغ 2015 عامانب االلتزامات المستحقة السداد عن ج لىإ
ألف من الدوالرات  9.088وقدرها  2016 عاموسيتم ترحيل الوفورات )االعتمادات غير المستخدمة( من من الدوالرات الكندية. 

 .2017 عاملى إالكندية 
ن اختالفات سعر الصرف )الشكل : صرفاختالفات سعر ال 3-13  من ما يلي: ((ج، العمود )1تتكو 

، 2010 عامبدءًا من ألف من الدوالرات الكندية.  13.200 ربح في سعر الصرف في الميزانية قدره أ( 
يصدر جزء من فواتير الدول األعضاء بالدوالر األمريكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي. وكان سعر 

من  أعلىزيادة الفواتير بالدوالر األمريكي(  عند تحرير) 1/1/2016األمريكي والكندي في  صرف الدوالر
في مجموع االشتراكات المقررة بمبلغ  زيادةلى إدى أمما  2016السعر المستخدم في إعداد ميزانية 

 من الدوالرات الكندية؛ ألف 13.200
ألف من الدوالرات الكندية مثل إعادة تقييم  2.743 افي سعر الصرف وقدره ةالمحق ق ةالصافي الخسارة ب( 

 بنود الميزانية العمومية.
 إعادةالفعلي بغية  لإلنفاق ألف من الدوالرات الكندية( 10.458 )ربح قدره الصرفالصافي في سعر  وتم  تخصيص هذا الفرق

في  ،الصرف المستخدم في الميزانية عيد احتسابه وفقًا لسعرأنفاق الشامل كما ويظهر اإل .بسعر صرف الميزانية احتسابه
، أي الفرق بين الميزانية والنفقات الفعلية  ،تسوية الوفورات المدرجة في الميزانية وعلى هذا النحو، جرت .دال( العمود) 1الشكل

 .((gالعمود  -1بالشكل السليم كما هو مبين في الشكل 

 العمالت عن واإلبالغالمقررة  االشتراكات
فيما يخص سنة  الكندي بالدوالر التقديرية الدخل مصادر من وغيرها األعضاء الدول على شتراكاتاال ددتحُ  3-14

 المتبقي والربع الكندي بالدوالر أرباع ةثثال ددسسي حيث العملتين نظام تطبيق جرى، 2010 في عام. و 2009وسنة  2008
 للمنظمة، التابعة والصناديق والحسابات المعتمدة الميزانيات بين المقارنة ولتسهيل االتساق من المزيد ولتأمين ي.األمريك بالدوالر
 على التغيير ذلك ويسري. بعد وما 2010 عن عام الكندي بالدوالر المالية البيانات وتقدم الكندي بالدوالر المعامالت تحرر

المرتبطة  2الواردة في القطاع  ديقالصنا بينما ،1بالنسبة لألنشطة العادية الواردة في القطاع  للمنظمة المملوكة الصناديق
، 2016بمشاريع التعاون الفني فمسجلة بالدوالر األمريكي، غير أنها ُتعرض بالدوالر الكندي في البيانات المالية. وخالل سنة 

رات من الدوال 1.354و الدوالرات الكندية في بداية السنةمن  1.385 ر الكندي مقابل الدوالر األمريكيبلغت تقلبات الدوال
 الكندية في نهايتها.

 المقررة والتبرعات األخرى شتراكاتالا
من الدوالرات الكندية، وبقي رصيد ألف  101.374بلغ مجموعها  ةاشتراكات مقرر  2016 في عامتلقت المنظمة  3-15

ة الجارية. وفي بداية من الدوالرات الكندية مستحق السداد في نهاية السنة مقابل االشتراكات المقررة للسنألف  4.182بمبلغ 
والسنوات السابقة؛  2015 عاممن الدوالرات الكندية عن ألف  17.901السنة بلغت المستحقات الواجب تحصيلها من الدول 

من الدوالرات الكندية. وبلغت ألف  10.059من الدوالرات الكندية، فأصبح الرصيد المتبقي ألف  7.842وتسلمت المنظمة 
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)بما في  31/12/2016ألف من الدوالرات الكندية في  14.240مها عن جميع السنوات ما مجموعه االشتراكات الواجب تسل  
شتراكات بالدوالرات األمريكية االألف من الدوالرات الكندية عنصر  14.240 ويشمل مبلغ ذلك صندوق رأس المال العامل(.

ألف من  16.111كات الواجب تسل مها والمعاد تقييمها لغ عائده من رصيد االشترابدوالر كندي،  1.354بسعر الصرف  محو الً 
وبلغ متوسط النسبة المئوية  هذه الوثيقة.من  رابعالدوالرات الكندية. وترد تفاصيل االشتراكات في الجدول )ج( من الجزء ال

نصبة الوضع الراهن أل 2في المائة. ويبين الشكل  92،38لالشتراكات الواردة عن آخر أربع سنوات بالنسبة لقيمة االشتراكات 
  .2010 عاممستحقة القبض في نهاية كل سنة مند الاالشتراكات 

 2الشكل 
 ديسمبر 31في  األعضاءمن الدول االشتراكات المستحقة 

 
ــالمستحق االشتراكات بين من 3-16 ــ ــــة السداد وقدرهـ ــ مبلغ كان  31/12/2016من الدوالرات الكندية في ألف  16.111ا ـ

عن األنصبة المستحقة بآالف الدوالرات  المجلس. ويقدم الشكل التالي تفصيالً  في ممثلة دوالً  من الدوالرات الكندية يخصألف  1.072
 الكندية، حسب مجموعة الدول.

 الشكل 3
عدد الدول  

 في عام
2016 

المبلغ مستحق 
السداد في 

31/12/2016 

عدد الدول 
 في عام
2015 

المبلغ مستحق 
السداد في 

31/21/2015 
الدول التي أبرمت اتفاقات مع المجلس للتخلص من  المجموعة ألف:

 متأخراتها خالل عدة سنوات.
12 4.623 11 4.146 

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

15 7.779 18 9.287 

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

8 1.031 17 5.695 

الدول التي لديها اشتراكات مستحقة السداد للسنة الجارية  المجموعة دال:
 فقط.

16 1.987 43 952 

 20.080 89 15.420 51 المجموع الفرعي.
 708 - 691 - االشتراكية االتحادية السابقة.جمهورية يوغوسالفيا 

 20.788 89 16.111 51 مجموع االشتراكات مستحقة السداد
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 تلزم االتفاقاات المتأخرة على أقساط سنوية. وتدولة اتفاقات لدفع االشتراك 12، أبرمت 31/12/2016وفي  3-17
اكات المتأخرة عن السنوات السابقة. والمالحظة الواردة في هذه الدول بدفع اشتراك السنة الجارية وكذلك قسط سنوي من االشتر 

 .31/12/2016الجدول )جيم( من الجزء الرابع بهذه الوثيقة، تبين الدول التي لم تمتثل لشروط اتفاقاتها في 
اديق ويرد أدناه بآالف الدوالرات الكندية موجز عن االشتراكات الرئيسية )*( المتلقاة للبرنامج العادي والصن 3-18

 .2016 لعاماألخرى في الجزء األول 

 4الشكل 
  

   االشتراكات النقدية والعينية االشتراكات العينية
   االشتراكات 

 المجموع أمن الطيران )المباني( المتلقاة العضوالدولة 
     

 25.858 1.797 21.338 2.723 كندا
 24.906 1.610 - 23.296 الواليات المتحدة األمريكية

  8.786   268 -  8.518 اليابان
  6.424     27 -  6.397 ألمانيا
  6.197    219 - 5.978 الصين
  5.549    153      551  4.845 فرنسا

  5.043       8 -  5.035 المملكة المتحدة
  3.399 - -   3.399 إيطاليا
  2.607 - -  2.607 إسبانيا
  2.438 - -  2.438 البرازيل

  2.390      89 -  2.301 هورية كورياجم
  1.934      34 -  1.900 اإلمارات العربية المتحدة

 95.531  4.205   21.889 69.437 المجموع

 اشتراك. 12)*( أكبر 

، بما في ذلك تلك المتعلقة بالموظفين المعارين 2016 في عامالدوالرات الكندية آالف رد أدناه مجموع النفقات بي 3-19
 ، حسب الهدف االستراتيجي واستراتيجية دعم التنفيذ وغيرها من األنشطة.مجاناً المقدمة  لمبانياو 
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 اشتراكات حسب الترتيب األبجدي 10(: أكبر 1)

 الفائض النقدي
صول ات في صافي األي( من الجزء الرابع بهذه الوثيقة الفائض التراكمي باستثناء االحتياطأيتضمن الجدول ) 3-20

 رصيد صندوقطرح ب. و مليون من الدوالرات الكندية 14.47 بمبلغ 31/12/2016فيما يخص ميزانية البرنامج العادي في 
مليون  14.2وقيمتها  األعضاءاالشتراكات قيد التحصيل من الدول مليون من الدوالرات الكندية و  10.8رأسمال العامل وقيمته ال

محجوز وهناك فائض . 31/12/2016في  من الدوالرات الكنديةمليون  10.4بلغ بم يحدث عجز نقد ،من الدوالرات الكندية
 عن عاملتمويل االلتزامات المستحقة السداد مليون دوالر كندي  21.3 ًا قدرهمبلغيشمل  كندي دوالرمليون  19.5يبلغ مجموعه 

ماليين دوالر كندي  5.8محققة البالغة باإلضافة إلى مكاسب الصرف غير ال .2017واالعتمادات المرحلة الى سنة  2016
 ماليين دوالر كندي. 7.6متمثلة في ذمم مرتبطة باالشتراكات قيمتها  تواعتماداُتعو ضها خصومات غير محققة 

 اإليرادات لتحقيقالفرعي صندوق ال
 في عام الكنديةمن الدوالرات ألف  10.355.فائضًا تشغيليًا بقيمة اإليراداتلتحقيق الفرعي الصندوق  حق قو  3-21

 ،رنامج العاديبميزانية الفي ألف من الدوالرات الكندية  5.082المطلوبة بمبلغ سداد المساهمة  قبل ل فيهجوهذا ما سُ . 2016
  ألف والناتجة عن الفائض المتراكم. 974الرسوم البالغة و  اإليكاول اعمأ برنامجفي ألف  71مبلغ ب مساهمات أخرىو 
بما في ذلك  حسب األنشطة التجارية لتحقيق اإليراداتإيرادات ونفقات الصندوق الفرعي وفيما يلي ملخ ص  3-22

   بآالف الدوالرات الكندية. صندوق متجر السوق الحر ة

السالمة
وكفاءة قدرة

مالحة  الجوية ال
 األمن

والتسهيالت

 التنمية
االفتصادية
 النقل في 
البيئة حمايةالجوي

استراتيجيات
المجموعأخرىالتنفيذ دعم 

ية العادية 891 106 877 41 473 4 014 4 993 9 259 19 275 27 الميزان

 2 890  801 3 368  357 1 476  641 28 403 37 936
122 24 122 24 المباني

الموظفون المعارون )عينا( 

)1(
األرجنتين
106  5  88  13  أستراليا
214  214  الصين
425 2 506  76  439  156  385  863  فرنسا
656  153  137  366  اليابان
161  161  كوريا
603  207  8  6  4  89  56  233  ماليزيا
320  3  4  7  33  33  240  السنغال
058 1 160  19  11  70  356  442  سنغافورة

777  14  9  38  337  379  تركيا
105  9  1  34  33  28  المتحدة العربية اإلمارات

298 2 14  116  50  14  166 1 222  716  أخرى

723 8 221  807  170  484  988 1 773 1 280 3 المجموع الفرعي للموظفين المعارين

672 177 624 28 447 67 119 6 855 4 349 15 833 21 445 33 مجموع النفقات

 األنشطة وصناديق الطوعية الصناديق
األخرى العادية
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 الفائض النفقات اإليرادات 

 4.896 3.457 8.353 المطبوعات والتوزيع والطباعة 

 1.478 3.248 4.726 التدريب

 1.177 1.888 3.065 مؤتمرات واإليجارلوفود وخدمات الا

 1.824 278 2.102 اتفاقيات الترخيص

 614 1.275 1.889 األحداث

 264 819 1.083 الدوريات 

 217 564 781 المنتجات الجديدة مجاالت 
 8 503 511 سوق الحر ةال

 297 47 344 /المنتوجات اإللكترونيةالمواقع اإللكترونية

 (420) 732 312 دارية وتكاليف الدعم اإلدارية للصندوق الفرعي لتحقيق اإليراداتالرسوم التشغيلية واإل
 10.355 12.811 23.166 المجموع الفرعي

 - (504) (504) لتحقيق اإليرادات حذف التحصيل المشترك الخاص بالصندوق الفرعي

 10.355 12.307 22.662 المجموع

ل الى البرنامج العادي  (5.082) 5.082 - المبلغ المحو 

 اإليكاو لاعمأمساهمة إضافية في برامج 
 المدفوعات من الفائض المتراكم

- 71 (71) 
- 974 (974) 

 4.228 18.434 22.662 الصافي المجموع

 في الشكل أدناه بآالف الدوالرات الكندية.للفائض التشغيلي مقارنة الميزانية رد ت 3-23

 7الشكل 

 الفرق ةالميزاني الفعلية المبالغ 
 (138) 23.304 23.166 االيرادات

 1.865 14.676 12.811 النفقات

 1.727 8.628 10.355 الفائض

ألف من  23 166رادات تشغيلية بمبلغ يق إوتجدر اإلشارة إلى أن الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات قد حق   3-24
 ٪120)أي بنسبة  ةكنديألف من الدوالرات ال 10 355ليًا بمبلغ تشغي من الميزانية( وفائضاً  ٪99)أي بنسبة  ةكنديات الدوالر ال

 واستمر األثر اإليجابي لفارقاألمريكي  الرالدو بالمبيعات مجموع من  ٪71نسبة  تم تسعير، 2016من الميزانية(. وفي عام  
ألف  12 811 التي تبلغ و  المصروفات. وكانت لصندوق الفرعيعلى إيرادات اي الكندبين الدوالرين األمريكي و سعر الصرف 

المصروفات غير الُمنفقة اليف العامة إلى أقصى حد  و بين خفض التكدمج المواتية مقارنًة بالميزانية نتيجة  ةكنديات الدوالر من ال
 .المنتوجات الجديدة فئةفي 

 تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية صندوق
لية لتغطية التكاليف اإلدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني، أنشئ صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغي 3-25

ل على مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وخدمات  ل هذا الصندوق في المقام األول من تكاليف الدعم التي ُتحصَّ ويمو 
وترد النتائج المالية الخاصة . ومشاريع اتفاقات الخدمات اإلدارية االتئمانيمشتريات الطيران المدني ومشاريع الصندوق 

بصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في الجدول )ألف( من الجزء الرابع بهذه الوثيقة ويتضمن الشكل التالي مقارنة 
 لنفقاته الفعلية والتقديرية بآالف الدوالرات الكندية.
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 12016 لعاميلية تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغ صندوقونفقات ميزانية 

 
االعتمادات  

المقدمة إلى 
 2الجمعية العمومية

الميزانية المنقحة  
 32016 لعام

النفقات/اإليرادات  
الفعلية لسنة 

42016 

رصيد الميزانية  
 المنقحة

  (164)  9.402  9.238  8.510 نفقات البرنامج الرئيسياالعتمادات/

    11.134  9.970   اإليرادات

    1.732  732   قصان( في اإليرادات عن النفقاتالزيادة)الن

 تستثني صندوق الكفاءة والفعالية الخاص بإدارة التعاون الفني.  -1
 والثالثون(. الثامنة)الدورة  2013 في عامأقرتها الجمعية العمومية  -2
 .C-WP/14509)) 209أحاط بها المجلس علمًا في دورته  -3
ل إلى صندوق احتياطي خاص وفقًا للقرار ألف دوال 336يشمل اإلنفاق  -4 بشأن آلية لضبط توزيع التكلفة بين ميزانية البرنامج العادي وصندوق  C-DEC 200/2ر كندي ُمحوَّ

 تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.

تكاليف الخدمات  ، وافقت الجمعية العمومية على تقديرات الميزانية اإلرشادية )النفقات( لصندوقكما أشير سابقاً  3-26
من  5-9. وخالل هذه السنة، ووفقـا للمادة 2016 من الدوالرات الكندية للسنة الماليةألف  8.510اإلدارية والتشغيلية بمبلغ 

ة ــــــ( في ورق)النفقات 2016ة ـــــــة سنــــة لتقديـرات ميزانيـــات مستحدثــعلى المجلس معلومـ ةامـــــــالع ةي، عرض األمينـــــالنظام المال
من الدوالرات الكندية وبلغت اإليرادات ألف  9.238فبلغت  2016 لعام. أما النفقات التقديرية المنقحة C-WP/14509العمل 

 .من الدوالرات الكنديةألف  9.970التقديرية 
دارية والتشغيلية من الدوالرات الكندية في إيرادات صندوق تكاليف الخدمات اإل ألف 1.164بمبلغ  فائضهناك  3-27

 تهانفذتي المشاريع ال مقابل العامة الزيادة الطفيفة في متوسط التكاليفإلى بشكل رئيسي عزى ذلك بالمقارنة مع الميزانية، ويُ 
تكاليف تجاوزت . وبالنسبة للنفقات، الصرف اإليجابي من جهة أخرىسعر  معد لو من جهة  2016إدارة التعاون الفني في عام 

، مع أن النتيجة اإلجمالية تمثلت في فارق من الدوالرات الكندية ألف 164 في الميزانية بمبلغ المخصص لهامبلغ ال الموظفين
 .اإليرادات والنفقات بينمن الدوالرات الكندية ألف  1 732 مجموعه إيجابي

 ن الدوالرات الكندية.اضية بمالييالشكل التالي اتجاه الفائض السنوي )العجز( خالل العشر سنوات الم بي نوي 3-28
 9الشكل 

 ديسمبر 31الفائض والعجز في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في 
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والثالثين للجمعية العمومية، بإحالة مسألة تقاسم التكاليف السابعة وقد أوصت اللجنة اإلدارية، خالل انعقاد الدورة  3-29
باالستناد الى ني إلى المجلس كي يستعرضها. وقد نظر المجلس في هذه المسالة بين البرنامج العادي وبرنامج التعاون الف

من الدوالرات الكندية ليسترده البرنامج العادي سنويًا من صندوق تكاليف الخدمات  1 202استقصاء زمني، ووافق على مبلغ 
 .2016-2014ترة الثالثية لفلعادي المتصل مباشرة بالمشاريع لاإلدارية والتشغيلية من أجل دعم البرنامج ا

يحظى  يكاولإلدائم ر إدارة التعاون الفني شؤون برنامج التعاون الفني، وهو نشاط . تسي  برنامج التعاون الفني 3-30
والسياسات واإلجراءات الصادرة عن نظمة لأليكمل دور البرنامج العادي من خالل دعم الدول األعضاء في تنفيذها  كمابأولوية 
طيفا من الخدمات  اإليكاو. وبفضل هذا البرنامج، تقدم 17-36ا هو منصوص عليه في قرار الجمعية العمومية كم، اإليكاو

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

، وخطط المالحة الجوية ودعم اإلجراءات الوقائية الناشئة عن عمليات تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة يكاولإل
 .الجوية والبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران

جراءات بغرض تعزيز كفاءة إدارة التعاون الفني وجودة الخدمات، والضوابط إما يلزم من  اإليكاوواتخذت  3-31
يستند إلى نظام إدارة الجودة  طبيقخالل تمن عمل هذه اإلدارة  إجراءات تحسين مستوىمواظبة على الالتشغيلية والمالية و 

، أصبحت إدارة التعاون الفني 2012م من عا . واعتباراً (ISO 9001:2008س )اييقملمنظمة الدولية لتوحيد الل معيار الجودة
تدقيق مراقبة في مطلع  وخضعت إلى 2015في مطلع عام الذي جددت شهادته ( ISO 9001:2008) معيارللتمتثل بالكامل 

في أداء برنامج التعاون الفني ونتائج صندوق تكاليف المحرز م الكبير العمليات في التقد  تحسين مستوى  وقد أسهم. 2016عام 
  .2016-2014لفترة الثالثية خالل اات اإلدارية والتشغيلية الخدم

تعلق بإدارة التعاون الفني بالتنسيق الوثيق مع لجنة التعاون الفني، تمدتها ثالثة أعوام وُأعدت خطة إدارية  3-32
بهدف تحسين االدارة  الحالية ، تحدد المرامي واالستراتيجيات التي يتعين اتباعها خالل الفترة 2015الى  2013من  للسنوات
لوضع المالي ل للتعاون الفني. وبالتالي، تُبذل جهود مستمرة لضمان التحسين المستدام اإليكاوأنشطة برنامج جودة و  والكفاءة

لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية بواسطة استعراض الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون الفني، ومستويات الموظفين 
 التكاليف وتدابير الكفاءة. ووفورات 

الحكومات والجهات المانحة وتشكل مشاريع التعاون الفني واحدة من األنشطة الرئيسية للمنظمة. وتمول المشاريع  3-33
. 2016 في عاممليون من الدوالرات الكندية  121.4التدفقات الداخلة والخارجة للموارد المالية بمبلغ إجمالي كانت و  ،األخرى
لجداول من )دال( إلى )واو( من الجزء الرابع من هذه الوثيقة مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه المشاريع، والواردة بإيجاز وتقدم ا

 في األشكال التالية بماليين الدوالرات الكندية.
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 مسؤولية اإلدارة -4
على سجالت المحاسبة عند الضرورة وتقديم البيانات المالية  بموجب النظام المالي بالحفاظ ةالعام ةلزم األمينتُـــ

الوضع  -السنوية وفقا للمعايير المحاسبية التي اعتمدتها منظمات األمم المتحدة. وهذه البيانات المالية هي البيان المالي األول 
ن التغييرات في صافي األصول، والبيان المالي بيا –بيان األداء المالي، والبيان المالي الثالث  –المالي، والبيان المالي الثاني 

الميزانية والحسابات الفعلية. وتتضمن هذه بين حسابات مقارنة البيان  –بيان التدفقات النقدية، والبيان المالي الخامس  –الرابع 
 ومية بإدراجها في الميزانية. الوثيقة حالة االعتمادات )الصندوق العام للبرنامج العادي( واالئتمانات التي لم تقر الجمعية العم

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

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

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

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

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

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

 راهول بهاال  
 رئيس فرع المالية

، المرفق بالبيانات المالية يكاوالمالي لإللمنظمة الطيران المدني الدولي، أعتمد هذا التقرير  ةالعام ةبوصفي األمين 
 .2016 والجداول لعام

  فانغ ليو
 ةالعام ةاألمين
 ا، كندليامونتر
 30/3/2017في 

صندوق خدمة 
 مشتريات الطيران

المنفذة  الوكاالت
التابعة لبرنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

صناديق اتفاقات 
 الخدمات االدارية
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المراقبة الداخليةعن بيان   
2016 

 نطاق المسؤولية
(، ووفقًا للمسؤولية المنوطة بي و، خاصة، اإليكاولمنظمة الطيران المدني الدولي ) ةالعام ةبصفتي األمين -1

 للمساءلة عن الحفاظ على نظام سليم للمراقبة الداخلية. ةالمادة الحادية عشرة من النظام المالي، فإنني خاضع
 الغرض من نظام المراقبة الداخلية

دارة بداًل عن إزالة خطر االخفاق في تحقيق غايات المنظمة وأهدافها  -2 تهدف المراقبة الداخلية الى تقليل وا 
ًا للفعالية. وهي تستند الى عملية جارية تهدف الى والسياسات المتصلة بها. ولذلك، يمكنها أن توفر ضمانًا معقواًل وليس مطلق

دارتها بكفاءة وفعالية.  تحديد المخاطر الرئيسية وتقييم طبيعة ومدى تلك المخاطر وا 
داريين والموظفين اآلخرين، وكبار اإل ةالعام ةواألمينبالهيئتين الرئاسيتين المراقبة الداخلية هي عملية تتأثر  -3

 عقول بشأن تحقيق أهداف المراقبة الداخلية العامة التالية:وتهدف الى توفير ضمان م
 فعالية وكفاءة العمليات؛ (أ 
  حماية الممتلكات؛ (ب 
 موثوقية تقديم التقارير المالية؛ (ج 
ظمة والقواعد القابلة للتطبيق. االمتثال (د   ألن

راء يتم اتخاذه في للمراقبة الداخلية ليس مجرد سياسة أو إج اإليكاووهكذا، على مستوى تشغيلي، فإن نظام  -4
أوقات معينة، بل باألحرى يتم تشغيله باستمرار على جميع المستويات داخل المنظمة عن طريق عمليات مراقبة داخلية لضمان 

 تحقيق األهداف المذكورة آنفًا.
 المخاطرالقدرة على معالجة 

. ونهج المخاطرظامًا إلدارة ، نشر إطار مفاهيمي للمراقبة الداخلية يتضمن ن2012 في عام اإليكاوبدأت  -5
 هو عملية متكاملة ومنهجية تحدد وتخفف وترصد وتنقل أهم األحداث الخطرة على المنظمة. المخاطرإلدارة  اإليكاو

لمراقبة وتوفير لبيئة  تهيئةمسؤولة عن ة العليا دار إلل رأس مجموعةتأفإنني للمنظمة،  ةالعام ةبصفتي األمين -6
مجموعة مع المجموعة الفرعية هذه التتعاون ة. و تحقيق األهداف األولية لنظام المراقبة الداخليللبنية االنضباط واما يلزم من 

 مجموعة عمل نظم اإلدارة والكفاءة( تحت إشراف SGRA) اإليكاولسجل المخاطر المؤسسية واإلطار العام للضمانات في 
(WGGEالتي أنشأها المجلس لتقديم ،)  المجموعة الفرعية لسجل المخاطر المؤسسية  دورعامة عن لى األمانة الإالمشورة

ة بتنفيذ البرامج والمشاريع رتبطتحديد وتقييم ورصد المخاطر المعن  في المستقبل وكذلك اإليكاوواإلطار العام للضمانات في 
كفاءة، شارك أعضاء مجموعة عمل نظم اإلدارة وال ةالمنظمة. وبناًء على اقتراح المجموعة الفرعية وتوصيمجموع أنشطة و 

ن يخارجيال أحد الخبراءأعمالها  أشرف على من يوم واحدالمقيمة واألمانة العامة في حلقة عمل  اإليكاووفود و  اإليكاومجلس 
 .منظمةاحتياجات المجلس واإلدارة العليا لل لتلبية اإليكاولمساعدة على وضع سجل شامل للمخاطر المؤسسية في ل
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 ة الداخليةباطر والرقاخمإطار ال
 بة الداخلية ما يلي:ار والرقمخاطيتضمن إطار المنظمة لل -7

مكان (أ   ؛الحدوث تحديد المخاطر المصن فة وفقًا لمجاالت األنشطة والمالءمة والتأثير وا 
داريين المكل فين بتنفيذ إجراءات التخفيف تتألف من كبار اإل المخاطرإنشاء هيئة الستعراض إدارة  (ب 

واالضطالع  المخاطروتقوية ثقافة إدارة  المخاطربرى ووضع إطار متكامل إلدارة لمعالجة المخاطر الك
وتتضمن رة. غيالبيئة المتظل في  للمخاطر تحم ل المنظمةومستوى بانتظام بإعادة تقييم المخاطر 
جراءات التخفيف المتخذة والمزمع اتخاذها المتعلقة ب ثائقسجالت المخاطر موجزًا بالو  المخاطر وا 

 .بشأنها
أهداف المنظمة عن طريق وضع الكفاءة في تحقيق لضمان  داخليةالرقابة النظام إطار شامل ل تم تصميم -8

، التي تمث ل أفضل ممارسة تعتمدها منظمات عديدة (COSO)لى لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي تستند إمعايير 
قيم القائمة على من السياسات واإلجراءات والعمليات تسنده مجموعة و  ينيحظى اإلطار بتأييد كبار اإلداريلألمم المتحدة. و 
 أخالقية مالئمة.

بة الداخلية في التعزيز نظام الرق مستمرتحسين برنامج ب ني ألتزم مع اإلدارة العلياعالوة على ذلك، فإن -9
 المنظمة بأكملها.

 استعراض الفعالية
 الداخلية أساسًا بما يلي:ابة الرقاستعراضي لفعالية نظام في  أسترشد -10

دارات ورؤساء المكاتب الذين يؤدون أدوارًا هامة وهم عرضة للمساءلة اإلمديري داريين، وخاصة كبار اإل (أ 
داراتهم/مكاتبهم والموارد المعهود بها إليهم. وتعتمد قنوات إعن النتائج المتوقعة واألداء ومراقبة أنشطة 

داريين وفريق كبار إداريين اعات الدورية التي يعقدها فريق كبار اإلالمعلومات بصفة رئيسية على االجتم
، تم تحديد مسائل المراقبة، الى جانب 31/12/2016األمانة بأكمله. وبالنسبة للسنة المنتهية في 

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

تقدَّم إلي  أيضًا تقارير مكتب التقييم والمراجعة الداخلية بشأن عمليات المراجعة الداخلية والتقييم  (ب 
بشأن االمتثال والخدمات االستشارية التي أعتمد عليها. وتشمل هذه معلومات مستقلة وموضوعية 

 ؛الرتقاء بتلك العملياتوفعالية البرنامج، مقترنة بتوصيات تهدف إلى ا
اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة، التي يتمثل غرضها في إسداء المشورة لي وللمجلس بشأن إدارة  (ج 

 ؛المخاطر والضوابط المالية والداخلية وما يرتبط بها من مهام المراقبة
خالقيات ومعايير األخالقيات، الذي يقدم النصيحة والمشورة الى المنظمة وموظفيها بشأن األمسؤول  (د 

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

 ؛اإليكاوتقارير وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة األمم المتحدة بشأن المسائل المنطبقة على  (ه 
 اته.مالحظات المجلس وقرار  (و 
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 مسائل المراقبة الهامة
بة الداخلية إحدى اقر مفعالية ال خصوصب 2016لعام  دت بيانات التأميند  حالسنة الماضية، في كما أفيد  -11

يأخذ في  يالمقر الرئيس أنفي المكاتب اإلقليمية. غير  مخاطرغياب عملية تقييم ال تتمثل فيفي هذا الشأن و  الهامة شاكلمال
هذه ينبغي وضع عملية إدارة المخاطر موضع التنفيذ في جميع ة بأنشطة هذه المكاتب، و رتبطمخاطر الماالعتبار بعض ال

سجالت  طبيقت. وسيجري أضرارما قد ينجم عنها من و  المخاطرمختلف  واستشراف واستباقاستيعاب ها من بما يمك نالمكاتب 
. وتجدر اإلشارة إلى أن التنفيذ لكل منها التشغيل السنويةخطط  بواسطةفي جميع المكاتب اإلقليمية  2017المخاطر في عام 

 .يةفعالبالتي يواجهونها مخاطر القليمية على تحديد ورصد مساعدة مديري المكاتب اإللبعملية تدريب  قترنسي
 ةالفئُصن فت ضمن أوجه قصور وجود ب 2016لعام المراجعة  ريرامراجعة الحسابات الداخلية في تقوأفادت  -12

. وتشمل مجاالت التحسين إدارة الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات" فيما يخص مراجعة ةتحسينات هامتتطلب إدخال " التي
سناد مسؤوليات و على مستوى العمل؛  وخطط أعمال/خطط تشغيلية أكثر تفصيالً  طويلة األمدالحاجة إلى بلورة استراتيجية  ا 

 مبادئ التوجيهية واإلجراءات التشغيليةال؛ وتوثيق والمساءلة عليهالفرعي إدارة الصندوق اعن مختلف أنشطة واضحة إدارية 
عداد خطة للموارد البشرية و بشكل رسمي دارة ورصد المخاطر؛ وا  عداد تقارير  رصد؛ وتحديد وا  مؤشرات األداء الرئيسية الهامة وا 

 .2017نهاية عام بحلول فيذها التوصيات والخطط الواردة أعاله لتنالصندوق الفرعي  لت إدارةوقد قب  . عن ذلك
حاجة  إلى وجودتعيين الخبراء وغيرهم من موظفي إدارة أمن الطيران ب ت مراجعة الحسابات المتعلقةوخلص -13

م طلبات التعيين تقد  معظم المراجعة أن  في إطارتحسين كفاءة وفعالية إجراءات العمل الداخلية في إدارة التعاون الفني. ولوحظ ل
العمل الحالي في  عبءجميع اإلجراءات المطلوبة أو  إلكمالالزم الوقت ال دون مراعاة طلبا عاجال صوى أوقُ  يةبوصفها أولو 

وكفاءة خطيط الداخلي تلت إدارة التعاون الفني التوصيات التي تقضي بتحسين مستوى الالموظفين الميدانيين. وقد قب  شؤون قسم 
قائمة الخبراء؛ وتعزيز مراقبة  توسيعة لياألدوات اآللية والتقارير؛ واتخاذ خطوات فعلاإلجراءات اإلدارية؛ وتوسيع نطاق استخدام 

 .اً نين محليوظفي المشاريع الوطنية المعي  مإدارة التعاون الفني لعملية تعيين 
بعض تتطلب إدخال "التي الفئة ضمن  إلى تصنيفه صندوق أمن الطيرانحسابات مراجعة  وأفضت -14

ة؛ والحاجة إلى ياإلدار  لتوطيد ترتيباتهالصندوق هذا للحاجة إلى وضع الصيغة النهائية الختصاصات  التحسينات" نظراً 
ع على تقديم مزيد من التبرعات، استعراض وتعزيز دور وسلطة لجنة استعراض المشاريع؛ والحاجة إلى رسم سياسات تشج  

ر صندوق أمن الطيران، وذلك من أجل إبراز المجاالت د المشاريع التي ينبغي تنفيذها في إطاووضع خطة عمل مفصلة تحد  
الصيغة النهائية الختصاصات صندوق أمن الطيران ووافقت عليها األمينة العامة في عام ُوضعت قد تمويل. و الالتي تحتاج إلى 

اعاة لمعالجة استنتاجات المراجعة مع مر  2016اختصاصات لجنة استعراض المشاريع في عام  ، فيما اسُتعرضت2015
 ومستدامة. كافيةتبرعات لحصول على امؤخرا وترمي إلى  اعُتمدتسياسة تعبئة الموارد التي 

شاغاًل من الشواغل الرئيسية يشكل  التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمةمات اوال يزال تمويل التز  -15
مسألة ينبغي التركيز عليها تتعلق ، أبرز مراجع الحسابات الخارجي 2015و 2014في عامي فالمنظمة.  المتواصلة لدى

للحد من هذه حات وتدابير اقتر اتم تقييم عدة ، 2015. وفي عام هذه االلتزاماتتيجة بالمجموع السلبي لصافي األصول ن
، وافق 2016في عام . و ةالرئاسي اتالهيئعلى  ت هذه االقتراحاترضوعُ واحتواء تكاليف الخطة الطبية الحالية  االلتزامات
بالخيار الذي  وأخذ علماً  1/1/2019من  اعتباراً  عاماً  65إلى  عاماً  62على رفع سن التقاعد من  208خالل دورته المجلس 

المدعومة  صحيةالرعاية الخيارات  اعتمادو يقدم حوافز للمتقاعدين لالنسحاب من خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 
، باإلضافة إلى (CPI)المؤشر الكندي ألسعار المستهلك ب مربوط، كندي دوالر 2 500 قدرهسنوي  بدل منحوطنيًا، وذلك ب

على  ما استجد  . كما طلب المجلس إلى األمانة العامة أن تواصل رصد المدعومة وطنياً صحية الرعاية الأقساط خيارات  تسديد
 لتأمين الصحيل المتزايدة لتزاماتاالويل لمشكلة الهامة وتقديم خيارات يمكن تنفيذها لتمهذه ايجاد حل لإلمستوى األمم المتحدة 

جري األمانة العامة مشاورات مع الموظفين الحاليين والمتقاعدين ومع . وستُ اً في فترة ما بعد الخدمة كي ينظر فيها المجلس الحق
بعد  فيما يخص خيار االنسحاب من خطة التأمين الصحي 2017خالل الفصل الثاني من عام سائر منظمات األمم المتحدة 

 .انتهاء الخدمة
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خالل السنوات كبار اإلداريين  عنها غأبل  التي جاالت التي تحتاج إلى تحسينات إضافية و وفيما يتعلق بالم -16
إطار إدارة "أداة نظام جديد ُيدعى  فقد ُوضعأداة إدارة األداء،  بشأن (MAS) بيانات تأمين اإلدارةمن خالل السابقة وهذه السنة 

 .2017الكامل في عام ه بتشغيلجري سيو  (CPMF) "األداء المؤسسي
ات ءل المبلغ عنها في بيانات تأمين اإلدارة للسنة السابقة وتتطلب اتخاذ مزيد من اإلجراسائبالم وفيما يتعلق -17

 :التصحيحية، فقد ُأحرز تقدم كبير على المستويات التالية

إلى  مكتب التقييم والمراجعة الداخليةدمه قيفي مستوى التأمين الذي يمكن أن رة يهناك أوجه قصور كب ( أ
خالل و  .لمكتبالمخصصة لالهيئات الرئاسية لإليكاو في ضوء غياب الموارد نتيجة الميزانية المحدودة 

من الفئة  ةفيميزانية المكتب لتسوية وضع وظ ، تمت الموافقة على زيادةالثالث الحاليةالسنوات فترة 
 .يةفنال

 االضطالع بمهامه/استمرارها في استمرار  ما حال دونم لمسؤول األخالقياتميزانية محددة  ُتخصصلم  ( ب
يعمل بشكل وظيفة مسؤول أخالقيات الحالية الثالث السنوات ترة ميزانية ف شملوت .التحقيق والتدريب

 .٪44ة الميزانية بنسب ، وهو ما أد ى إلى زيادةوما يتصل بذلك من نفقات السفرمتفرغ 
 لمجاالت التالية:في االتمويل تبقى الشواغل المتصلة ب ة أخرى،ناحيومن  -18

أموال للتصدى ال تتوفر  ، حيثفي سجالت المخاطر محد دةللتخفيف من المخاطر ال تخصيص أموال ( أ
 ؛أو أولويات ناشئةألي أحداث غير متوقعة 

لموظفين بما لتعزيز مستوى كفاءة ا والالزمد في نظام تحسين األداء والكفاءة تدريب الموظفين المحد   ( ب
جميع أشكال التدريب دائمًا ل مويلوال ُيسمح بالتل. فضهم من االضطالع بواجباتهم على الوجه األمك ني

 المحددة في نظام تحسين األداء والكفاءة.
 يمعشخصيًا و ألتزم تدعم إطار المراقبة الداخلية وثيقة حي ة سيتم تحديثها وتخضع للتحسين بمرور الوقت. و  -19

ابة الداخلية قتحسين مستمر لتعزيز نظام الر برنامج في الضوابط الداخلية المحددة وبقصور اريين بمعالجة أي أوجه كبار اإلد
 في المنظمة بأكملها.

 البيان
 أحدهاقيود تنطوي على كانت جيدة التصميم، مهما بة الداخلية الفعالة، اكما سبق أن لوحظ آنفًا، فإن الرق -20

 ذلك، نظرًا للظروف المتغيرة. فضاًل عن اتضمانمستوى معقول من الأن توف ر سوى  وال يمكن بالتالي ،التحايل عليها يةإمكان
 الداخلية قد تتفاوت بمرور الوقت.الرقابة فإن فعالية 

قد طبقت ُنظم رقابة  اإليكاوأن استنتج معلومات، ما يتوفر لدي من و وعلى حد علمي م لى ما تقد  إاستنادًا  -21
  وحتى تاريخ الموافقة على البيانات المالية. 31/12/2016للسنة المنتهية في  ةداخلية مرضي

  فانغ ليو
 ةالعام ةاألمين

 مونتريـال، كندا
27/3/2017 



 
 

 

رأي مراجع الحسابات الخارجي الثاني: الجزء





 
 

 

 

 

Corte dei conti 

 الحسابات مراجعة شهادة
 الرأي

ــــاقُ  ــــة  من ــــي (، و اإليكــــاوران المــــدني الــــدولي )الطيــــ ةلمنظمــــبمراجعــــة البيانــــات المالي إلــــى غايــــة الوضــــع المــــالي بيــــان تشــــمل الت
مقارنــة بــين الميزانيــة الرات فــي صــافي األصــول وبيــان التــدفقات النقديــة وبيــان يــوبيـان األداء المــالي وبيــان التغي، 31/12/2016

لسياسـات ا مـوجزبمـا فـي ذلـك ، البيانـات الماليـة للسنة المنتهية والمالحظات على والمبلغ الفعلي للصندوق العام للبرنامج العادي
  من المعلومات التوضيحية.ذلك  المحاسبية الهامة وغير

الطيـران الوضـع المـالي لمنظمـة  ،الجوهريـةمـن جميـع النـواحي  ،ت عـرض بصـورة نزيهـةالمرفقـة بيانـات الماليـة الن حسب رأينا، فـإو 
 ةالنقديـــ اتالتـــدفقرات فـــي صـــافي األصـــول و غيـــوالتالمـــالي  أداءهـــاذلك ، وكـــ31/12/2016( إلـــى غايـــة اإليكـــاوالمـــدني الـــدولي )

للمعــايير المحاســبية الدوليــة  فقــاً و ذلــك ، و للســنة المنتهيــة والمقارنــة بــين الميزانيــة والمبــالغ الفعليــة للصــندوق العــام للبرنــامج العــادي
 والنظام المالي والقواعد المالية لاليكاو.

 نارأي د إليهستن  األساس الذي ي
الماليـــة نظـــام المـــالي والقواعـــد وال (ISSAIs)للمعـــايير الدوليـــة للمؤسســـات العليـــا لمراجعـــة الحســـابات  منـــا بعمليـــة المراجعـــة وفقـــاً قُ 

 مباشـــر المعـــايير الدوليـــة لمراجعـــة الحســـابات بشـــكل (ISSAIs)معـــايير  تعكـــسيكـــاو. وفـــي مجـــال مراجعـــة البيانـــات الماليـــة، لإل
(ISAs)ــق. وي مــع الطــابع المحــدَّد  فــي حــدود اتســاقهاات اإليطــالي أحكــام المعــايير الدوليــة لمراجعــة الحســابات ديــوان الحســاب طب 
القسـم الخـاص ضـمن تقريرنـا د مسـؤولياتنا فـي إطـار هـذه المعـايير بمزيـد مـن التفصـيل فـي . وتـر  التـي يقـوم بهـا ةمراجعـعمليات الل

ــا بشــكل مســتقلنــمراجــع الحســابات عــن مراجعــة البيانــات الماليــة. و  اتبمســؤولي األخالقيــة  شــروطلل وفقــاً  اإليكــاوعــن  ؤدي عملن
األخالقيــة األخــرى  اتاضــطلعنا بالمســؤوليقــد لبيانــات الماليــة فــي منظومــة األمــم المتحــدة، و لمراجعــة مــا نقــوم بــه مــن بلة المتصــ

للـرأي  اً ومناسـب اً كافيـ اً أساسـ شـكلتعمليـة المراجعـة إطار . ونعتقد أن األدلة التي حصلنا عليها في شروطوفقا لهذه الالمنوطة بنا 
 .الذي توصلنا إليه في هذا الصدد
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 ات األخرىلمعلوما

 المراجعة(" لم تشملهالجداول ) –"الجزء الرابع تشمل التي  المعلومات األخرىة عن يمسؤولالاألمينة العامة تتحمل 

 .استنتاج يضمن صحتهاعن أي هذا الرأي  وال يعب رالمعلومات األخرى ال يشمل رأينا عن البيانات المالية كما أن 

مـع  ال تتسـق جوهريـاً نـت النظـر فيمـا إذا كامسؤوليتنا في قراءة المعلومـات األخـرى و تتمثل لبيانات المالية، ما يتصل بمراجعة اوفي
ذا  غيـر ذلـك. ةتحريفات جوهريما إذا كانت تنطوي على المراجعة أو إطار في توصلنا إليه من علم البيانات المالية أو مع ما  وا 

ن ألومـات األخـرى، فيتعـين علينـا فـي المع تحريفـات جوهريـةبوجـود  فيـدياسـتنتاج إلـى أعمـال، مـا ُقمنـا بـه مـن لـى ع بناءً  ،خلصنا
 غ عنه في هذا الصدد.ذلك. وليس لدينا ما نبل  عن نبلغ 

 بيانات الماليةلاوالجهات المكلفة بإدارة يكاو لإل ةعامال ةميناأل اتمسؤولي

 للمعـايير المحاسـبية الدوليـة فـي القطـاع العـام ة إعـداد البيانـات الماليـة وعرضـها بصـورة نزيهـة وفقـاً يمسـؤول ةالعامـ ةاألمينمل تتح
سـواًء كـان  تحريفـات جوهريـةللتمكن من إعداد البيانات المالية الخالية مـن أي ضرورية  راهالية التي توعن وضع الضوابط الداخ

 .الغش أو الخطأإلى  امرد ه

ـ كشـفوالقائمة سة ساالستمرار كمؤ على  اإليكاوة تقييم قدرة ياألمينة العامة مسؤولتتحمل إعداد البيانات المالية،  لدىو  ا يلـزم عم 
مـا لـم تعتـزم األمينـة العامـة تصـفية المنظمـة ة لمؤسسـهـذه االمحاسبي لساس األواستخدام القائمة مؤسسة الهذه ب ترتبط مسائلمن 

 يكن لديها أي خيار واقعي سوى ذلك.إذا لم أو ها أنشطت أو وقف

 التقارير المالية لاليكاو. إعداد مسؤولة عن اإلشراف على عمليةدارة فهي الجهات المكلفة باإلأما 

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة البيانات المالية

 تحريفـات جوهريـةأي  تخلـو مـن الماليـة ككـل  نات معقولة بخصوص ما إذا كانت البيانـات نا في الحصول على ضماـــتتمثل أهدافُ 
صدار تقرير  ،الغش أو الخطأإلى  اهرد  مسواًء كان   يـاً الضمانات المعقولـة مسـتوى عال مثلالحسابات يتضمن رأينا. وت ةمراجعلوا 

ن كانت  ،من الضمانات ن الكشـف عـ ئمـا داتتـيح للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات  وفقاً  أجريتتي أن المراجعة ال تضمنال وا 
علــى نحــو  إذا كــان مــن الممكــن جوهريــةتعتبــر هــي و  أالغــش أو الخطــوليــدة  التحريفــاتتكــون . وقــد يوجــد قــد تحريــف جــوهريأي 

 هذه البيانات المالية. على بناءً قرارات اقتصادية ما يتخذه المستخدمون من على ، منفردة أو مجتمعةمعقول توقع تأثيرها، 
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 التقـدير المهنـي وُنبقـي علـى الشـك المهنـي نحـرص علـى ممارسـة ،للمعـايير الدوليـة لمراجعـة الحسـابات اً وفي إطـار المراجعـة وفقـ
 بما يلي:أيضًا نقوم و المراجعة.  طوال عملية

 الغـش إلـى مـرد  هـذه التحريفـات كـان سـواًء لبيانـات الماليـة، جوهريـة فـي ا تحريفـاتالمخاطر الناجمة عن وجود  تحديد وتقييم
مناسبة لالستناد إليهـا الكافية و الاألدلة الحصول على و إجراءات مراجعة تستجيب لهذه المخاطر، تخاذ وتصميم وا ،أو الخطأ

منـه عنـدما يكـون  كبـرالغـش أنـاجم عـن  تحريـف جـوهريعـن كشـف العـدم المتمثل فـي خطر الحجم . ويعتبر إبداء رأينافي 
ـتاالت حنطوي على ظرا ألن الغش قد يخطأ، نعن  اً ناجمالتحريف  د أو مغالطـات أو تجـاوز واطؤ أو تزوير أو إغفال متعم 

 لضوابط الداخلية؛ل

  إبـداء رأي تصـميم إجـراءات مراجعـة تالئـم الظـروف، ولكـن لـيس بغـرض لاستيعاب الضوابط الداخلية ذات الصلة بالمراجعـة
 فعالية الضوابط الداخلية لاليكاو. بشأن

 مـــن إفصـــاحاتن هـــا مـــالمســـتخدمة ومعقوليـــة التقـــديرات المحاســـبية ومـــا يتصـــل ب تقيـــيم مـــدى مالءمـــة السياســـات المحاســـبية 
 اإلدارة.

   لـى أدلـة المراجعـة بنـاًء ع، فيمـا إذا كـان هنـاكو القائمـة المحاسـبي للمؤسسـة ألسـاس لدام اإلدارة ءمة استخالفي مدى م البت
علــى االســتمرار  اإليكــاوبيــرة بشــأن قــدرة ك اً أو ظــروف قــد تثيــر شــكوك بأحــداثرتبط يــجــوهري المحصــل عليهــا، عــدم يقــين 

ذا ـــجـــوهري بالفعـــلعـــدم يقـــين وجـــود اســـتنتجنا  كمؤسســـة قائمـــة. وا   ةه االنتبـــاه فـــي تقريـــر مراجعـــ، فإنـــه يتعـــين علينـــا أن نوج 
 لتعــديلغيــر كافيــة  اإلفصــاحات المعنيــةكانــت إذا مــا  إلــىفــي البيانــات الماليــة أو اإلفصــاحات ذات الصــلة الحســابات إلــى 

داثًا أو ظروفـًا أحـ غيـر أنالحسابات.  ةتقرير مراجع تاريخنا إلى أدلة المراجعة المحصل عليها حتى ــ. وتستند استنتاجاتُ رأينا
 إلى التوقف عن االستمرار كمؤسسة قائمة. اإليكاومستقبلية قد تدفع 

  عكــسكانــت البيانــات الماليــة ت، ومــا إذا اإلفصــاحات، بمــا فــي ذلــك عمومــاً لبيانــات الماليــة وهيكــل ومضــمون اتقيــيم عــرض 
 .التي تستند إليها بصورة نزيهة واألحداثالمعامالت 

 ينقــرر فة بالجوانـب اإلداريــة بخصـوص عـدة أمـور مـن ضـمنها النطـاق والتوقيـت المـــمـع الجهـات المكل   فـي إطـار عملنـا ونتواصـل
ها خــالل نقــوم بتحديــدابــة الداخليــة قفــي الر هامــة أوجــه قصــور للمراجعــة ومــا يتصــل بهــا مــن اســتنتاجات هامــة، بمــا فــي ذلــك أي 

 عملية المراجعة.

 القانونية والتنظيمية األخرى شروطالتقرير عن ال

قـد طـار عمليـة المراجعـة إي أو تلـك التـي اختبرناهـا فـ التـي أحطنـا بهـا علمـاً  اإليكـاوفإننـا نـرى أن معـامالت  ،ما تقد مإضافة إلى 
 لاليكاو وسلطتها التشريعية. نظام الماليلل وفقاً  ،في كل الجوانب الهامة ،تريجأ

مراجعـة الحسـابات الخارجيـة )المرفـق )ب(  حكـمتاإلضافية التي  صالحياتوالللنظام المالي لاليكاو )المادة الثالثة عشرة(  ووفقا 
  .2016مفصال عن مراجعتنا للبيانات المالية لاليكاو لعام  تقريراً  أيضاً  أصدرنا ،من النظام المالي(
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 لة ينبغي التركيز عليهاسأم
ه االنتباه إلى أن  تـأثير الخصـوم مـرد ه أساسـًا  مليـون دوالر كنـدي( 67.5 -) صـافي أصـول سـلبياً ُيظهر المالي  وضعبيان النوج 

مليـــون دوالر كنـــدي. وتـــرد  142.4 غالمســـجلة فـــي الوضـــع المـــالي بمبلـــ الطويلـــة األمـــدالمـــوظفين  الخاصـــة بامتيـــازات األكتواريـــة
 مؤكِّـدة أنهـا سـتقوم برصـدهنـاك مجموعـة مـن التـدابير تعمـل اإلدارة علـى تطبيقهـا فـي هـذا الصـدد، و . التقريـرحليلنا فـي تفاصيل ت

 ولم يتغير رأينا فيما يخص هذه المسألة. فعاليتها. مدى
 

 
 

 5/5/2017 روما،

 أرتورو مارتوتشي سكارفيتزي         
 ديوان الحساباترئيس 
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20162015مالحظات

األصول

الجارية األصول
 436 379 172 2.1392النقدية والمعادالت النقدية

2.23 992 6 822 
 065 21 858 2.319والسلف المستحقات

 753  513 2.4المخزون
 111 2 747 2.31 األخرى

418 282 410 187 

الجارية غير األصول
2.24 551 5 022 

 354  280 2.3والسلف المستحقات
 438 2 017 2.53والمعدات والمنشآت الممتلكات

 866  793 2.6العادية غير األصول

8 641 8 680 

 867 418 923 426األصول مجموع

الخصوم

الجارية الخصوم
 324 320 594 2.8312المسبقة المتحصالت

 871 27 646 2.929المتراكمة والخصوم الدفع مستحقة الحسابات
 227 7 301 2.108الموظفين استحقاقات

 674 1 465 2.111الخدمات مقدمة والحكومات المتعاقدة الحكومات مستحقات

352 006 357 096 

الجارية غير الخصوم
 102 149 395 2.10142الموظفين استحقاقات

142 395 149 102 

 198 506 401 494الخصوم مجموع

األصول صافي
( 544 56)( 759 52)2.12المتراكم العجز

( 787 30)( 719 14)2.12االحتياطيات

( 331 87)( 478 67) األصول صافي)الصافي المتراكم العجز(

 867 418 923 426األصول وصافي الخصوم مجموع

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

المدني الطيران منظمة

 البيان1
المالي الوضع بيان

 في31 ديسمبر 2016
(الكندية الدوالرات بآالف)

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

 

20162015مالحظات

اإليرادات

 300 490136 3.2121المشاريع اتفاقات في االشتراكات
 393 91592 3.2106المقررة االشتراكات

 061 01919 3.221لإليرادات المدرة األخرى األنشطة
 912 99610 14األخرى التبرعات

 307 959 اإلدارية الرسوم إيرادات
 280 56013 3.22األخرى اإليرادات

 253 272 939 267اإليرادات مجموع

النفقات

3.3157 256159 504 
3.359 90966 932 

 057 12320 3.321العامة التشغيل نفقات
 994 10411 3.312 السفر

 774 3391 2االجتماعات
 294 8573 2التدريب

 248 8506 4أخرى نفقات

 803 269 438 260النفقات مجموع

 450 2 501 7للسنة الفائض

الدولي المدني الطيران منظمة

 البيان2
المالي األداء بيان

 في المنتهية السنة عن31 ديسمبر 2016
(الكندية الدوالرات بآالف)

الموظفين واستحقاقات رواتب
ها االستهالكية والمواد اإلمدادات وغير
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 المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتجزأ منها 
  

االحتياطياتمالحظات

(331 87)(787 30)(544 56) في الرصيد31 ديسمبر 2016

 عام في واالحتياطيات الصناديق أرصدة تحركات2016

497 2(497 2)2.12المرحل الرصيد في التغير

198 19812 2.1012األرباح/(الخسائر) االكتوارية

(17 )(17 )2.12األخرى والتحويالت التصنيف إعادة عمليات

202 1(202 1)الصرف سعر في محققة غير مكاسب

171 171 2.12الترجمة تسوية في التغير

501 5017 7السنة عجز

853 06819 78516 3السنة خالل التحركات مجموع

(478 67)(719 14)(759 52) في الرصيد31 ديسمبر 2016

المالحظات المرافقة للبيانا الملية تشكل جزءًا ال يتجزء منها.

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

األصول صافي في التغييرات بيان
 في المنتهية للسنة31 ديسمبر 2016

(الكندية الدوالرات بآالف)

 البيان3
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20162015مالحظات

التشغيلية  األنشطة عن الناجمة النقدية السيولة

 450 2  501 7  الزيادة(النقص) للسنة

(331 3 ) 830 2 2.2 النقص في االشتراكات المستحقة(الزيادة)

(259 11 ) 209 1 2.3 الزيادة(النقص) والسلف المستحقات في

 98   240  2.4 النقص في المخزون(الزيادة)

(84  ) 365  2.3الزيادة( النقص في األصول األخرى

(306 1 ) 471  2.2 الزيادة    (النقص)  الجارية غير المستحقة االشتراكات في(الخصم صافي)

 135   74  2.3 الزيادة(النقص) الجارية غير والسلف المستحقة المبالغ في

 667 92 (730 7 )2.8 الزيادة(النقص) المسبقة المقبوضات في

 590 5  775 1 2.9 الزيادة(النقص) المتراكمة والخصوم الدفع مستحقة الحسابات في

 189 1  074 1 2.10 الزيادة    (النقص) القصير األجل في الموظفين استحقاقات في

 228  (209  )2.11 الزيادة(النقص) الخدمات مقدمة والحكومات المتعاقدة الحكومات اعتمادات في

 574 1 (707 6 )2.10 الزيادة(النقص) الطويل األجل في الموظفين استحقاقات في

 366 7  198 12 2.10 األرباح(الخسائر) االحتياطيات في المبينة االكتوارية

(941  )(345 1 )الفائدة أسعار إيرادات

هالك االستهالك  433 1  075 1 واال

(114  ) 171  األجنبية بالعمالت الترجمة تسوية

 695 95  992 12 التشغيلية األنشطة عن الناجمة النقدية التدفقات صافي

االستثمار أنشطة عن الناجمة النقدية التدفقات:

(394 1 )(582 1 )2.6 & 2.5المادية غير واألصول والمعدات والمنشآت الممتلكات إكتساب

 941   345 1 الفائدة أسعار إيرادات

(453  )(237  )االستثمار أنشطة عن الناجمة النقدية السيولة صافي

المالية األنشطة عن الناجمة النقدية السيولة صافي

(694 4 )(19  )األخرى والتحويالت الخصوم الى األصول صافي من التحويالت

(694 4 )(19  )المالية األنشطة عن الناجمة النقدية السيولة صافي

 548 90  736 12  الزيادة  صافي)النقص( النقدية ومعادالت النقدية في

 888 288  436 379 السنة بداية في النقدية ومعادالت النقدية

 436 379  172 392 السنة نهاية في النقدية ومعادالت النقدية

المالحظات المرافقة للبيانات تشكل جزءًا ال يتجزء منها.
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الدولي المدني الطيران منظمة

 البيان4
النقدية السيولة بيان

 في المنتهية السنة عن31 ديسمبر 2016

(الكندية الدوالرات بآالف)
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فرق2015 الى مرحلةعن المرحلة20162016في نقصانمن المرحلة2015األصلي المبلغ
هداف الصرف سعرالصرف سعراالعتمادات السنة االستراتيجية األهداف االلتزاماتاالعتماداتاالعتماداتج  السابقة السنةبااللتزاماتA38-22االستراتيجية األ

الميزانية فيالميزانية في 2المجموعالمعدلة  الالحقةب التنفيذ دعم واستراتيجياتهالمستحقةد التحويالت قبلالمستحقةأ التنفيذ دعم واستراتيجيات

0 437 23(839 3)275 43727 23(000 3)(154 1)(408 2)999 16329 1142 7223 24السالمة

0 960 15(299 3)259 96019 15(100 2)(965 )(037 2)062 21(3 )199 5131 3531 18الجوية المالحة وكفاءة سعة

0 117 9(876 )993 1179 9(000 1)55 (437 )499 65710 501 341 9والتسهيالت األمن

0 790 3(224 )014 7904 3(120 )121 (532 )321 1724 614 535 3الجوي للنقل االقتصادية التنمية

0 944 3(529 )473 9444 3(571 )(891 )(300 )706 2445 334 129 5البيئة حماية

0 248 56(767 8)014 24865 56(791 6)(834 2)(715 5)587 71(3 )435 0764 0806 61الفرعي المجموع

0 760 14(582 )342 76015 14(310 1)866 1(300 2)503 16(51 )806 613 1362 13البرامج دعم

0 933 15(836 )769 93216 15(487 )289 (177 3)307 19(63 )072 2201 0782 16واإلدارة التنظيم

0 493 9(273 )766 4939 9(500 )678 (055 1)370 10(1 )335 282 7561 8 واإلدارة التنظيم- الرئاسية الهيئات

0 186 40(691 1)877 18541 40(297 2)834 2(532 6)181 46(116 )212 1152 9706 37الفرعي المجموع

0 433 96(458 10)891 433106 96(088 9)0 (247 12)768 117(119 )647 1916 04912 99المجموع

ها.  المادة5-7المالي التنظيم من . ة اعتمد ة األمين  أالعام

ها.  المادة5-6المالي التنظيم من . ة اعتمتد ة األمين ب. العام

ها.  المادة5-9المالي التنظيم من . ة اعتمدت ة األمين د. العام

اح في. ة الميزاني بنود تقدير إعادة مثل األرب ة غير) العمومي ر مليون (المحقق اح من دوال ر 2.7 األرب ر = 0.9875 ومبلغ كندي؛ دوال ة في الصرف سعر في أرباح من مليون 1.00 أمريكي دوال ر المعامالت أثر الى يعزى الميزاني ريكي بالدوال ة في األم معدل الميزاني 2الصرف سعر اختالفات : (1)  مبلغ13.2 ب

ها. ة تشكل جزءًا ال يتجزء من ة للبيانات المالي  المالحظات المرافق

ر بغير النفقات م صرف بسعر الكندي الدوال 1. المتحدة األم

ر  ة000 30 إلى دوال ر  مليون (C-DEC 200/2).  مبلغ تحويل تم ذلك، إلى باإلضاف ر مليون 1.291 دوال ها1.202 مبلغ عن عوضا دوال ه مبلغ لسداد المجلس عتمد ج. ا قيمت

.(C-DEC 209/7)الطيران مجال في للمتطوعين اإليكاو برنامج صندوق 

مدني الطيران منظمة الدولي ال

 البيان5
العادي للبرنامج العام الصندوق

الفعلية والحسابات الميزانية حسابات بين الفرق بيان
 في المنتهية السنة عن31 ديسمبر 2016

(الكندية الدوالرات بآالف)

 النفقات1االعتمادات

الرصيد
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 منظمة الطيران المدني الدولي
 مالحظات على البيانات المالية 

31/12/2016 
 ةيسياسات المحاسبال :1المالحظة 

 عدادأساس اإل
لمعايير المحاسبية ُأعدت البيانات المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي على أساس االستحقاق المحاسبي وفقا ل -1

 . 1/1/2010وقد تم تطبيق هذه المعايير منذ  .الدولية للقطاع العام
األحكام االنتقالية  اسُتخدمت، للمرة األولى معايير المحاسبية الدولية للقطاع العامال عند تطبيقوحسبما هو مسموح به  -2

( بما في ذلك 17والمنشآت والمعدات )المعيار المحاسبي  تلممتلكابااألولي  االعتراففي  2015حتى نهاية عام 
في مالحظات البيانات  األصولوال تظهر هذه   .1/1/2010قبل تاريخ  مبرمةتلك الخاضعة لعقود إيجار مالية 

نظرا ألن قيمتها الدفترية الصافية معدومة إلى غاية  بيانات المالية، بل في المالحظات على الالمالية
31/12/2016. 

هذه البيانات، يتمثل أساس القياس المستخدم في إعداد البيانات المالية في التكلفة ما لم ُينص على خالف ذلك في و  -3
 المستهلكة. 

 الطريقة غير المباشرة. ويجري إعداد بيان التدفق النقدي )البيان المالي الرابع( باستخدام -4
هي  يكاووالعملة المعمول بها في األنشطة العادية لإل. كنديهي الدوالر ال اإلبالغفي  اإليكاو والعملة المستخدمة في -5

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

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

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

 .والتي تظهر في االحتياطيات في بيان الوضع المالي عرض البيان الماليألغراض  الر الكنديإلى الدو 

 معادالت النقديةالنقدية و 
 واإليداعات قصيرة األجل. بنوكة، والنقدية المودعة في المتاحالنقدية ال معادالتتشمل النقدية و  -6
 ية.مع مراعاة الحصيلة الفعلتراكمها عند ُتحسب إيرادات الفوائد  -7

 المالية األدوات
طرفا في األحكام التعاقدية للصك إلى حين انقضاء حقوق )أو التزامات(  اإليكاوالمالية عندما تصبح  األدواتُتحسب  -8

 تلقي )لسداد( التدفقات النقدية من هذه األصول )الخصوم( أو إحالتها )سدادها(.
ثابتة أو محددة غير المعلنة في األسواق النشطة. تعتبر المبالغ المستحقة أصوال مالية غير مشتقة مع مدفوعات  -9

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

جميع الخصوم  تسجلاستثناء أنصبة االشتراكات المتلقاة سلفا، فإن جميع الخصوم مشتقة من المعامالت التبادلية. و ب -10
المالية غير المشتقة في البداية بالقيمة العادلة وتقاس، عند الضرور، في وقت الحق كتكلفة مستهلكة باستخدام طريقة 

 معدل الفائدة الفعلي.
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 المخزونات
في نهاية الفترة المالية باعتبارها عمليات جرد. وتحدد  متاحةومتجر السوق الحرة ال مطبوعاتالمتعلقة بالُتسجل البنود  -11

تكلفة وتكلفة االستبدال الحالي، أيهما أقل وتحدد قيمة عمليات جرد متجر السوق ال بحسب قيمة  مطبوعاتقيمة ال
 ا أقل.الحرة بقيمة التكلفة وصافي القيمة التي يمكن تحقيقها، ايهم

قابلة للبيع أو التوزيع. وتمثل  مطبوعاتتكلفة الشراء والتكاليف األخرى المكبدة في جعل ال مطبوعاتوتشمل تكلفة ال -12
 تكلفة بنود متجر السوق الحرة سعر الشراء. وُتحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.

   ذلك عند إعدادها.الداخلية و  اضر غوغيرها من الوثائق المستخدمة لأل مطبوعاتُتسجل ال -13

 المستحقات واإليرادات
. وتمثل هذه االشتراكات اإليرادات من المعامالت غير التبادلية المدونة األعضاءتمثل االشتراكات التزاما قانونيا للدول  -14

لت فيها االشتراكات المقررة. وتتمثل االشتراكات المتعلقة بأنشطة مشاريع التعاون ال بداية في فني في السنة التي ُحص 
نة وفقًا التفاقيات موقعة ما بين  والمساهمين والتي تتحدد  اإليكاواإليرادات الناتجة عن المعامالت التبادلية المدو 

في بعض الحاالت ان ه يتم تقييمً ذلك  اإليكاوبمرحلة االنجاز على أساس تسليم البضائع أو تقديم الخدمات. وقد تعتبر 
في  أما التبرعات األخرى والمتمثلة عموماً  .ت التابع للعقود المناسبة للمشاريعفضل بواسطة جدول المدفوعاأبشكل 

، إذ قد بوصفها إيرادات عندما تؤكد عليها الجهات المانحة كتابًة، أو عند تسل مها تسجلالمعامالت غير التبادلية ف
قود هذه المشاريع.  أما أن أفضل طريقة لتسجيلها هو حسب المدفوعات التدريجية بناء على ع اإليكاوتعتبر 

تسجيلها كإيرادات عندما تؤكدها كتابة الجهات المانحة أو ويتم المساهمات األخرى، فهي عادة معامالت غير تبادلية 
 عند استالمها.

وترد الرسوم اإلدارية المستردة بخصوص مشاريع التعاون الفني في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  -15
اإليرادات من الرسوم  تسجلت في المشاريع المعنية. ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وبوصفها نفقا

 اإلدارية التي تحققها مشاريع التعاون الفني على اساس مرحلة اإلنجاز. وتقدر مرحلة اإلنجاز على النحو التالي:
 10أمر شراء المعدات ويدون الجزء المتبقي بنسبة إصدار لغاية نسبة تسعين في المائة من الرسوم تدريجياًّ  تسجل 

 تسلم هذه المعدات؛ عندفي المائة 
  ،الرسوم اإلدارية على اساس التكلفة المتكبدة. تسجلفيما يخص الخدمات 

بخمسين في المائة من الفوائد  اإليكاوحيث تحتفظ  2011 في عامالفوائد إيرادات اقية جديدة حول تقاسم فتم  ادراج ات -16
 .ألف دوالرأمريكي 100التي يتجاوز رصيدها الشهري المرجح المشروع  أموالايداع  على

 .إليرادات األخرى في المعامالت التبادلية أما األرصدة مستحقة القبض فتتمثل في المستحقات والسلفfوتتمثل  -17
، والحسابات كات المستحقة بوصفها صافي المخصصات المرتبطة بتخفيضات إيرادات االشتراكاتار وترد االشت -18

 المشكوك فيها واالستهالك )الخصم(:
  تمثل مخصصات التخفيضات في إيرادات التبرعات تخفيضات االشتراكات المستحقة واإليرادات عندما يصبح

 التمويل غير ضروري من جانب المشروع الذي توجه إليه االشتاركات أو غير متاح بخالف ذلك؛
 شأن االشتراكات المقررة إلى التجرية التاريخية واألحداث التي من تستند مخصصات الحسابات المشكوك فيها ب

 غير قادرة على الوفاء بالتزامها؛ األعضاءشأنها أن توحي بأن الدولة 

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

وترد االشتراكات العينية بالقيمة العادلة. أما البضائع الممنوحة التي تدعم بشكل مباشر العمليات واألنشطة المعتمدة  -19
الخدمات المقدمة بالمجان في الحسابات، غير أنها ترد  تسجلفي الحسابات. وال  تسجلويمكن قياسها بصورة موثوقة ف

 .ات المالية لغرض اإلعالم. وتشمل هذه االشتاركات استخدام المباني، والنقل والموظفينفي المالحظات على البيان

 الممتلكات والمنشآت والمعدات
تسجل الممتلكات والمنشآت والمعدات بالقيمة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر بسسب األعطاب.  -20

عدات على امتداد العمر المفيد التقديري باستخدام طريقة الخط المستقيم، وُيحتسب االستهالك للممتلكات والمنشآت والم
باستثناء ما يتعلق باألرض التي ال تخضع لالستهالك. والعمر المفيد التقديري لفئات الممتلكات والمنشآت والمعدات هو 

 كالتالي:
 
 
 
 
 
 

من الدوالرات آالف  3حدًا أدنى قدره  ساوت تكلفتها أو تجاوزتتا ممتلكات والمنشآت والمعدات إذوتجري رسملة ال -21
يجري دوريًا استعراض مستوى دوالرات الكندية في حالة تحسينات العقارات المستأجرة. و ألف من ال 25ومبلغ  الكندية

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

 تسجلطاب بالنسبة لجميع الممتلكات والمنشآت والمعدات مرة كل سنة على األقل و وتجري عمليات استعراض األع -22
أي خسائر بسبب األعطاب في بيان األداء المالي. وتشمل مؤشرات األعطاب تقادم وتدهور الممتلكات والمنشآت 

من  حقيق اإليراداتلتوالمعدات وكذلك التدفقات النقدية التي تحققها الممتلكات والمنشآت والمعدات والمستخدمة 
 األنشطة التجارية.

 الماديةاألصول غير 
ل األصول غير المادية بالتكلفة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر ناجمة عن أعطاب. ــُتسج   -23

 واإليكاويتطلب تدوين األصول غير المادية استيفاء المعايير الصارمة بحيث يمكن تحديدها، وخاضعة لمراقبة 
وباعتبارها تشكل منافع اقتصادية مساهمة في المستقبل أو إمكانيات للخدمات يمكن قياسها بصورة موثوقة. ويمكن 
 5أيضا مراعاة العمر المفيد المتبقي. وُاعدت أيضا معايير محددة الستبعاد البنود المكتسبة بتكلفة تقل عن مبلغ 

في   الرات الكندية لألصول الموضوعة داخليا بسبب الصعوبةألف من الدو  25آالف من الدوالرات الكندية، ومبلغ 
إجراء قياس محدد لتكاليف التشغيل والبحث الداخلية التي ينبغي تخصيصها والتكاليف التي ينبغي رسملتها. وحسبما 

تاريخ هو مسموح به بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، جرى تطبيق هذه القاعدة الحقا اعتبارا من 
1/1/2010 . 

ويقدم االستهالك خالل العمر المفيد التقديري باستخدام طريقة الخط المستقيم. وفيما يلي العمر المفيد التقديري  -24
 لألصول غير المادية:

 العمر المفيد التقديري )بالسنوات( الفئات

  50-5 المباني
     5-3 علومات والمعدات المكتبيةتكنولوجيات الم

  12-5 األثاث والتجهيزات والتركيبات المكتبية
     7-3 الماكينات

  10-3 المركبات اآللية
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 العمر المفيد التقديري )بالسنوات( الفئة
 6-3 البرمجيات المشتراة خارجيا
 6-3 البرامج الموضوعة داخليا

 6-2 قوق وغيرهاالتراخيص والح
 10-3 حقوق النشر

 التراخيص والحقوق وحقوق النشر خالل فترات التراخيص والحقوق وحقوق النشر. ُتستهلكو  -25
تقادم األصول غير المادية وتدهورها وكذلك التدفقات النقدية الناشئة عن األصول غير  عطاباألوتشمل مؤشرات  -26

 د األنشطة التجارية.المادية عند استخدامها لتحقيق اإليرادات من أح

 المقبوضات المسبقة

ن االيرادات  -27 التبرعات التي يتم الحصول عليها قبل تنفيذ مشاريع التعاون الفني يتم تسجيلها كمقبوضات مسبقة. وُتدو 
بتقديم خدمات أو عند تسليم السلع للمشروع وفقًا لشروط  اإليكاوعند الوفاء بشروط المتبرعين، وبصفة عامة عند قيام 

 تفاق بين المتبرعين والمنظمة.اال

ُتدرج في المقبوضات المسبقة أرصدة التبرعات غير المستخدمة التي يتعين إعادتها الى المتبرعين واألموال المستلمة  -28
 بتقديم خدمات أو بتسليم سلع الى أطراف ثالثة. اإليكاوقبل أن تقوم 

 ل األعضاء قبل السنة التي تتعلق بها.ُتعرض ضمن المقبوضات المسبقة االشتراكات المستلمة من الدو  -29

 الموظفين استحقاقات
 استحقاقات الموظفين التالية: فئات اإليكاوتسجل  -30

  شهرا بعد نهاية فترة المحاسبة التي يقدم فيها  12خالل  المستحقة السداداستحقاقات الموظفين قصيرة األجل
 الموظفون الخدمة ذات الصلة؛

 ؛مثل فوائد التأمين الصحي بعد الخدمة االستحقاقات بعد إنهاء الخدمة 
 ؛األخرى طويلة األجل الموظفين استحقاقات  
  إنهاء الخدمة.استحقاقات 

أو  UNJSPF) الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةفي  هي منظمة عضو مشاركة اإليكاو -31
استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل بذلك من ، الذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة لتقديم الصندوق(

وحسب ما هو محدد صندوق هو خطة استحقاقات محددة وممولة من أرباب عمل عديدين. ال. و استحقاقات الى الموظفين
وألي منظمة حكومية دولية  )ب( من الئحة الصندوق، ُيفتح باب العضوية في الصندوق للوكاالت المتخصصة3في المادة 

 أخرى تشارك في النظام المشترك للرواتب والبدالت وغيرها من شروط الخدمة لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة.
المنظمات المشاركة للمخاطر االكتوارية المرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين للمنظمات األخرى  يعرض الصندوق -32

متسق وموثوق لتخصيص االلتزام وأصول الخطة والتكاليف المشاركة في الصندوق، والنتيجة هي أنه ال يوجد أساس 
والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة،  اإليكاوللمنظمات المنفردة المشاركة في الخطة. وليس 

اللتزام التناسبية من ا اإليكاوشأنهما شأن المنظمات األخرى المشاركة في الصندوق، في وضع يسمح لهما بتحديد حصة 
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المحدد باالستحقاقات وأصول الخطة والتكاليف المتصلة بالخطة بما يكفي من الموثوقية لألغراض المحاسبية. ومن ثم 
. وتُدوَّن 25هذه الخطة كما لو كانت خطة محددة لالشتراكات تمشيًا مع متطلبات المعيار المحاسبي  اإليكاوتناولت 

 ة المالية بوصفها نفقات في بيان األداء المالي.خالل الفتر  الصندوقفي  اإليكاومساهمات 
ن  -33 المكاسب والخسائر االكتوارية المتصلة بفوائد التأمين الصحي بعد الخدمة في حساب احتياطي.  اإليكاوتدو 

، يمكن تدوين المكاسب أو الخسائر االكتوارية لالستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة 25وبموجب المعيار المحاسبي 
قت باتباع نهج االحتياطيات. وفي إطار نهج االحتياطيات، ترد المكاسب/الخسائر االكتوارية تحت صافي بمرور الو 

األصول وال تسجل بوصفها إيرادات أو نفقات كي يتسنى النظر في اإلمكانية المعقولة لمراجعة المكاسب/الخسائر 
مة مثل االجازة السنوية ومستحقات العودة الى بمرور الوقت. وبالنسبة لالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخد

 الوطن، تسجل المكاسب والخسائر االكتوارية بطريقة مباشرة وترد في بيان األداء المالي.

 المخصصات وااللتزامات الطارئة
 قةحالي نتيجة األحداث الساب قانوني أو بن اء التزام اإليكاووُخصصت اعتمادات للخصوم والرسوم المقبلة حيث لدى  -34

 .وعندما يمكن تقدير المبلغ بصورة موثوقة لتسوية هذا االلتزام اإليكاومن المحتمل أن تضطر  عندما يكون
وترد االلتزامات األخرى، التي ال تستوفي معايير التدوين فيما يخص الخصوم، في المالحظات على البيانات المالية  -35

من حدث مستقبلي غير مؤكد  أكثرعدم وقوع حدث أو  ا طارئة عندما يجري تأكيد وجودها بوقوع أوبوصفها خصوم
 .اإليكاووالتي ال تخضع بالكامل لمراقبة 

 ومحاسبة الصناديق اإلبالغ عن القطاعات
القطاع هو مجموعة متميزة من األنشطة التي التي تبلغ عنها المعلومات المالية بشكل منفصل بغية تقييم األداء  -36

جميع  اإليكاوتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد في المستقبل. وتصنف األخير للكيان في تحقيق أهدافه وال
( أنشطة مشاريع التعاون الفني. وتبلغ 2( األنشطة العادية 1المشاريع، والعمليات وأنشطة الصناديق إلى قطاعين: 

تند الرسوم فيما بين عن معامالت كل قطاع خالل الفترة المالية، واألرصدة الموجودة في نهاية الفترة. وتس اإليكاو
 القطاعات إلى اتفاقات المشاريع.

وتخصص الصندوق كيان محاسبي ذاتي الموازنة يجري إنشاؤه لتغطية المعامالت لغرض معين أو غاية محددة.  -37
أو حدود خاصة. ويجري إعداد  قيودالصناديق لغرض تنفيذ انشطة معينة أو تحقيق أهداف محددة وفقا للوائح أو 

. اإليكاوالية على اساس محاسبة الصندوق، مع إبراز في نهاية الفترة الوضع الموحد لجميع صناديق البيانات الم
 .وتمثل أرصدة الصناديق الحصيلة المتراكمة لإليرادات والنفقات

وصندوق رأس المال العامل للبرنامج العادي، والحسابات والصناديق  يشمل الصندوق العام قطاع األنشطة العادية -38
التي تدار ألغراض سالمة الطيران وأمنه والبيئة وغيرها من األنشطة المساندة للمنظمة. ويمكن تقديم  الخاصة

االعتمادات غير المستخدمة المعتمدة لميزانية البرنامج العادي للصندوق العام في السنة المالية التالية بموجب شروط 
من النظام  1-7 المادةددة والحسابات الخاصة بموجب معينة. وتنشئ الجمعية العمومية أو المجلس الصناديق المح

كات الخاصة أو النقود المخصصة ألنشطة محددة، حيث يمكن تقديم أرصدتها إلى الفترة المالية االمالي السيما لالشتر 
ها من الالحقة. وتتشكل مصادر التمويل الرئيسية لهذا القطاع من االشتراكات المقررة، وأنشطة إدرار اإليرادات، وغير 

    التبرعات والرسوم اإلدارية.
 اديق أو مجموعات الصناديق التالية:نالعادية يشمل الصقطاع األنشطة  -39

  وفقا لجداول  األعضاءمول من االشتراكات المقررة من الدول المالصندوق العام  يشملصندوق الميزانية العادية
 ،لتحقيق اإليراداتمتنوعة وفائض الصندوق الفرعي االشتراكات التي تحددها الجمعية العمومية واإليرادات ال

، الذي أنشأته الجمعية العمومية لتقديم السلف )القابلة للسداد( عند صندوق رأس المال العاملوالسلف من 
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 األعضاءكات من الدول االضرورة إلى الصندوق العام من أجل تمويل اعتمادات الميزانية إلى حين تلقي االشتر 
ويتم سداد الُسلف من صندوق رأس المال العامل بمجرد ما تُتاح  األخرى في حاالت معينة.الصناديق الى و 

 األموال في الصندوق العام وغيره من الصناديق.
 الممتلكات، والمنشآت والمعدات  وانخفاض قيمة واستهالك المنشأ بغرض تسجيل مقتنيات صندوق رأس المال

 .لألنشطة العاديةواألصول غير المادية 
 المنشأ بغرض تسجيل المعامالت المتعلقة بالتأمين الصحي بعد إنهاء الخدمة بما في ذلك لصندوق المتجدد ا

الخصوم غير الممولة وغيرها من الخصوم المحددة من أجل تقديم المعامالت بشكل منفصل داخل قطاع 
 األنشطة العادية.

  المدرة لإليرادات واسترداد التكاليف في صندوق  المنشأ لالحتفاظ باألنشطة لتحقيق اإليراداتالصندوق الفرعي
بموجب  لتحقيق اإليراداتالحسابات والصناديق الخاصة ضمن الصندوق الفرعي  ةالعام ةميناألنشئ تواحد. و 
يرادات والنفقات المتعلقة بأنشطة التمويل الذاتي. ويمكن تحويل من النظام المالي لتسجيل جميع اال 2-7 المادة

وقع االلتزام به أو إنفاقه إلى الصندوق العام ويمكن تقديم األرصدة إلى الفترة المالية الالحقة. أي فائض ال يت
 وتتشكل مصادر التمويل الرئيسية لهذا القطاع من مبيعات المطبوعات والبيانات والخدمات.

  ويسترد هذا  من النظام المالي. 4-9 المادةالمنشأ بموجب صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
ذا ما شهد تشغيل هذا الصندوق في نهاية سنة  الصندوق تكاليف إدارة وتشغيل ودعم مشاريع التعاون الفني. وا 
معينة عجزا ماليا، فينبغي تغطية هذا العجز أوال من الفائض المتراكم لهذا الصندوق وكذلك، كمالذ أخير، من 

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

  وكذلك الحسابات /الصناديق الخاصة المنشأة إلبراز  المخصصةالتي تشمل الصناديق خطة عمل أمن الطيران
مل أمن الطيران، وتشمل مشاريع ينبغي تمويلها من الصناديق داخل الصناديق موافقة المجلس على خطة ع

ألمن الطيران. وتمول األنشطة المتعلقة بمشاريع خطة عمل أمن الطيران من االشتراكات العامة  االئتمانية
 .1-3والخدمات العينية على النحو المبين في المالحظة  والمخصصة

 ومسؤوليتها عن  اإليكاوالمنشأة لتعزيز قيادة  فريقياإملة للسالمة الجوية في الخطة التنفيذية اإلقليمية الشا
دارة البرامج في جميع أنحاء إقليم إفريقيا وضمان التنفيذ الفعال لمعالجة العيوب التي تشوب السالمة  تنسيق وا 

 والهياكل األساسية.
  معامالت  وهي تبي نسلندا والدنمارك، اتفاقي التمويل المشترك بين آي تتكون منصناديق التمويل المشترك

لتشغيل خدمات المالحة الجوية المقدمة من حكومة آيسلندا، وفي  اإليكاوالصناديق المنشأة لإلبالغ عن مراقبة 
غرينلند من  حكومة الدنمارك، حيث يقوم مقدمو الخدمات باسترداد تكاليفه بواسطة رسوم االستخدام واالشتراكات 

لدول المتعاقدة. وتقوم المملكة المتحدة بتحصيلها وهي مستحقة لحكومتي آيسلندا والدنمارك المستحقة لحكومات ا
بتحصيل االشتراكات وتجميعها لتحويلها إلى الحكومات مقدمة الخدمات.  اإليكاووتحول مباشرة عليها. وتقوم 

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

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

 إلى مقدمي الخدمات ومن ثم فإنها ترد بوصفها أصوال وخصوما في الحسابات.بشكل مباشر  اإليكاوتحصلها 
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 المحددة لتقديم في حساب منفصل جزء من سداد بعض  حوافز سداد حساب المتأخرات التي طال أمد استحقاقها
 رة المـتأخر سدداها من الدول المتعاقدة لتمويل األنشطة المحددة للمنظمة.األنصبة المقر 

 لتمويل إدخال تحسينات على نظم المعلومات واالتصاالت المنشأ  تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت صندوق
 للمنظمة.

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

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

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

 رواتب الموظفينالمؤقت لصندوق ال (TSSF) ات اللغوية المتزايدة غير المنصوص عليها لتمويل الخدم المنشأ
 . في إطار الميزانية العادية

  تقدم اإليكاوبموجب اتفاق مع اللجنة األوروبية للطيران المدني، المكونة من عدد من الدول األعضاء في ،
ان المدني بعض الخدمات السكرتارية. وتمول المدفوعات في البداية من إيرادات اللجنة األوروبية للطير  اإليكاو

. ويرد صافي يكاووعند الضرورة من الصندوق العام لصناديق البرنامج العادي، المسددة لإل اإليكاوالتي تجمعها 
المبلغ مستحق القبض أو مستحق الدفع لجميع المعامالت التي تجري بالنيابة عن اللجنة األوروبية للطيران 

 .و المدفوع لهالهيئات اإلقليمية أالمدني في الحساب المستحق من ا
 من النظام المالي لتوفير آلية للتعويض عن نقص محتمل  1-7المنشأ طبقًا للمادة  الصندوق االحتياطي الخاص

بسبب انخفاض في دخل صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية في أي سنة معينة. وبموجب آلية أقر ها 
لفة غير المباشرة التي يتعين استردادها من صندوق تكاليف ، فإن التك2014 من عامالمجلس، لتدخل حي ز النفاذ 

الخدمات االدارية والتشغيلية ستحسب أواًل وفقًا لمعادلة ولكن رد المبالغ الى الميزانية العادية سيوضع له حد 
دوالر كندي في السنة. ويجب تمويل الصندوق االحتياطي الخاص من المبلغ الزائد ألف  1 200أقصى قدره 

ذا ألف  1 200لتحويل السنوي المعتمد البالغ قدره على ا دوالر كندي حتى المبلغ المحسوب وفقًا للمعادلة. وا 
ُوجد، في أي سنة، نقص في المبلغ الذي ُيرد  الى صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية المحدد على 

ستكمال التحويل السنوي المعتمد من أساس المعادلة المذكورة أعاله، ُيستخدم الصندوق االحتياطي الخاص ال
 دوالر كندي الى الميزانية العادية.ألف  1 200صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية البالغ قدره 

 المكتب االقليمي الفرعي (RSO)  في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، أنشئ مكتب  اإليكاوتعزيز حضور بهدف
ط الهادئ الغرض منه تحسين تنظيم وادارة المجال الجوي لبلوغ الحد األقصى إقليمي فرعي في إقليم آسيا والمحي

ألداء ادارة الحركة الجوية في جميع أنحاء االقليم. وقد أنشئ المكتب االقليمي الفرعي آلسيا والمحيط الهادئ في 
فإن هيئة الطيران وهيئة الطيران المدني للصين  اإليكاوبيجين، جمهورية الصين الشعبية. وبموجب اتفاق بين 

 المدني للصين مسؤولة عن كل نفقات تشغيل المكتب االقليمي الفرعي.
  صندوق تنمية الموارد البشرية(HRDF)  بهدف توفير آلية تتيح جمع واستخدام المساهمات الطوعية التي تقدمها

دني في الدول األفريقية الدول وغيرها من الهيئات لتوفير الفرص الالزمة لبناء القدرات في مجال الطيران الم
وذلك لمساعدتها على تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية المطلوبة على نحو أفضل لتحقيق الكفاءة التشغيلية 

 وغيرها من أنشطة البرنامج بشكل مستمر. اإليكاووتنفيذ القواعد والمواصفات الدولية الخاصة ب
  ان للمتطوعين في مجال الطير  اإليكاوصندوق برنامج(IPAV)  للمساهمات الطوعية فيما يتعلق بتوزيع المهنيين

في مجال الطيران، العاملين منهم والمتطوعين، لتقديم المساعدة في األجل القصير إلى الدول لتتمكن من 
التي تؤثر على نظام الطيران في الدولة، وتطوير القدرات في تنفيذ  حاالت الطوارئاالستجابة، في جملة أمور، ل
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يجاد حلول ألوجه القصور في اضطالع الدولة بمسؤولياتها اإليكاواعد والمواصفات الدولية الخاصة بالقو  ، وا 
 بمراقبة الطيران المدني، وتعزيز اعتمادها على نفسها ونموها.

  وم اإلدارية للتمويل المشترك، وصندوق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة أيضًا الرس الصناديق األخرىوُتدرج في
لسالمة الجوية، وصندوق البيئة، وصندوق السجل الدولي، وصندوق فرنسا للتعاون، وصناديق أخرى أو ا

 حسابات خاصة.
 المادةبموجب  ةالعام ةها األمينتالتي أنشأ صناديق مشاريع التعاون الفني تكون منيقطاع أنشطة مشاريع التعاون الفني  -40

التبرعات من  لهذا القطاع ون الفني. ويتكون أهم مصادر التمويلمن النظام المالي لتسيير شؤون برامج التعا 9-1
 .تفاقات المشاريعال

في إطار اتفاقات الصناديق  ُتدارترتيبات ومشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي  التعاون الفنيوتشمل مشاريع  -41
المدني. وتمتثل المعامالت المالية المتعلقة ، واتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات خدمات مشتريات الطيران االئتمانية

. وُتصمم الصناديق اإليكاوبترتيبات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتعليمات كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و 
ران واتفاقات الخدمات اإلدارية لتغطية نطاق واسع من خدمات التعاون الفني واتفاقات خدمات مشتريات الطي االئتمانية

أيضا اتفاقات التعاون الفني المشار إليها بالعقود بالمبالغ  اإليكاوالمدني لتقديم خدمات المشتريات. وقد أبرمت 
بحيث  االئتمانيةالعقود عن اتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات الصناديق  . وتختلف هذهاألعضاءة مع الدول اإلجمالي

التفريط أو اإلفراط في استرداد النفقات الفعلية في صندوق  دد. وُيسجلأنها مخصصة لفترة زمنية قصيرة وبمبلغ مح
 تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.

 : األصول وااللتزامات2المالحظة 
 معادالت النقدية: النقدية و 1-2المالحظة 

ت الفورية فُتستمر في وتودع األموال في البنوك على أساس االستثمار الجماعي أما األموال غير الالزمة لالحتياجا -42
 مما يلي: ديسمبر 31في  وتتكون األرصدة .الودائع ألجل

  2016 2015 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 60.507 71.789 األموال المودعة نقدا في البنوك
 318.929 320.383 الودائع ألجل

 379.436 392.172 معادالت النقديةمجموع النقدية و 

في المائة في  0.45في المائة )نسبة  0.708توسط سعر الفائدة للودائع ألجل نسبة ، بلغ م31/12/2016وفي  -43
 145تشمل السيولة النقدية  (.2014في عام  يوم 212) اً ومي 152( ومتوسط أجل االستحقاق لمدة 31/12/2015

( بمتوسط 31/12/2015مليون دوالر أمريكي في  195مليون دوالر أمريكي مودعة في حسابات توفير استثمارية )
والرات ألف من الد 6.880وتشمل السيولة النقدية في البنوك في نهاية السنة مبلغ  في المائة. 0.59سعر فائدة بنسبة 

 اللجنة األوروبية للطيران المدني. الكندية مودعة بالنيابة عن
 على الدول االعضاءمستحقة الالمقررة و  شتراكات: اال2-2المالحظة 

 :األول/ديسمبركانون  31االشتراكات المقررة في  ويتكون صافي أرصدة -44
 
 

2016 2015 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 6.822 3.992 الجارية

 5.022 4.551 غير الجارية المخصومة
 11 844 8.543 مجموع صافي االشتراكات المستحقة
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المستحقة القبض بينما االشتراكات  شر شهراً ثني عهي االشتراكات المستحقة خالل إمستحقة القبض الجارية الاالشتراكات  إن -45
من تاريخ البيانات المالية على النحو المبين  اعتباراً  شهراً  12تلك المستحقة أو المتوخى سدادها بعد مرور غير الجارية هي 

 ة:في السياسات المحاسبية للمبالغ المستحقة واإليرادات. وفيما يلي إجمالي وصافي حسابات االشتراكات المستحق
 2016 2015 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 2.0788 16.111 البرنامج العادي –االشتراكات المقررة 

   ناقص:
 مخصصات الحسابات المشكوك فيها

 خصم 
(691) (708) 

 (8.236) (6.877) على المستحقات طويلة األجل المتراكم الخصم
 11.844 8.543 مجموع صافي االشتراكات المستحقة

 ن الجدول التالي تشكيلة أنصبة االشتراكات مستحقة القبض للبرنامج العادي.ويبي -46
 2016 2015 

 ٪ بآالف الدوالرات الكندية ٪ بآالف الدوالرات الكندية سنة االشتراك

2016 4.131 25.6 - - 
2015 1.814 11.3 6.477 31.2 
2014 1.500 9.3 3.444 16.6 
2013 1.129 7 1.572 7.5 
 44.7 9.295 46.8 7.537 قبل وما 2012

 100.00 20.788 100.00 16.111 المجموع

 .أي حركات لمخصصات الحسابات المشكوك فيها  2016ولم تشهد سنة  -47

 
 االستخدام 2015 

 الزيادة/
 2016 )النقصان(

 بآالف الدوالرات الكندية 
     

 691 (17) - 708 مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فيها

ألف دوالر  501 أي ما يعادل)دوالر أمريكي ألف  511األصلي الذي يبلغ المبلغ  ةألف من الدوالرات الكندي 691مبلغ ل ويمث  
تم تعديله جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة، من قبل  اإليكاوعلى المستحق  (2010كندي أنشئ في عام 

ال تزال مسألة سداده قيد ، حيث 2016في عام  دوالر كنديألف  17في سعر الصرف بمبلغ  ربحنتيجة حدوث  بتخفيض
 لف ستغطي هذا الدين.ــمناقشة فعالة في الجمعية العامة لألمم المتحدة حيث من المتوقع أن الدول الخ  

. ويمثل حدوث زيادة أو تراجع في البدل 2016كات المستحقة القبض خالل سنة لم يكن هناك أي شطب لالشتراو  -48
 بالحسابات المشكوك فيها نفقة بالنسبة لهذه الفترة ويبلغ عنه في بيان األداء المالي.الخاص 

 .2016 االشتراكات خالل سنة ايرادات في لم يوجد أي رصيد في البدل الخاص بالتخفيضاتو  -49
 :2016يلة األجل المخصومة خالل سنة وفيما يلي حركات االشتراكات المستحقة القبض طو  -50

 
 
 
 

 االستخدام 2015 
 لزيادة/ا

 2016 )النقصان(
 بآالف الدوالرات الكندية 

 المخصومة االشتراكات طويلة األجل
    

5.022 (1.831) (1.360) 4.551 
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ويمثل الخصم على االشتراكات مستحقة القبض على األجل الطويل المبلغ الالزم لتسوية الرصيد مستحق القبض  -51
، فيجري خصمها عاممن  كثرادامت الن سب غير الجارية ال يتوقع تجميعها ألبالقيمة العادلة بعد التدوين األولي. وم

بمعدل فائدة معين. وُيسجل هذا المبلغ كخفض للرصيد مستحق القبض على األجل الطويل. ومن ثم ُيدون هذا الفرق 
في  4.3 الى 2 تدريجيا كإيرادات على مدى عمر المبالغ المستحقة. ويجري احتساب الخصم من خالل تطبيق معدل

 .ألقساط المقررة في المستقبلالمائة على مدفوعات ا
التي أبرمت اتفاقات مع  ألف شتراكات المستحقة من دول المجموعةاالشتراكات المخصومة طويلة األجل باالوترتبط  -52

اتفاقات ولديها  ول المجموعة باء التي لم تبرم تتجاوز عشرين سنة، دون فائدة ودالمجلس لتصفية متأخراتها خالل فترة ال
عادة تصنيف إة ألف من الدوالرات الكندي 1.831سنوات. ويشمل استخدام مبلغ  ثالثاشتراكات مستحقة السداد تتجاوز 
 .اإليكاوتفاقات مع المدفوعات المتلقاة خالل السنة من الدول التي أبرمت او  ناقصاً  المبالغ الى متأخرات طويلة االجل

في خصم رصيد الحسابات مستحقة القبض طويلة األجل.  الزيادةهي من الدوالرات الكندية  ألف 1.360 ةالبالغ والزيادة
أعيد تقدير القيمة السوقية العادلة لرصيد االشتراكات  2013في تشرين األول/أكتوبر  يكاووعقب الجمعية العمومية لإل

ة القبض تظل صحيحة ومعترفًا بها على نحو المستحقة القبض. وتم تقدير أنه على الرغم من أن كل تلك المبالغ المستحق
حاجة للمزيد من تخفيض القيمة السوقية العادلة للرصيد المستحق القبض لتلك سليم بصفتها هذه في الحسابات، فإن ثمة 

الدول التي فقدت حقوقها في التصويت خالل دورتين متتاليتين للجمعية العمومية. وبالتالي، خف ضت مثل هذه المبالغ 
في غير أن هناك تحسنا  .2016 في عام ةكنديات الدوالر ال من ألف 5.996بمبلغ قدره  بشكل كاملعلى  تحقة القبضالمس

ونظرًا . 2015مقارنة بعام  ةكندي اتدوالر  1 110نظرا لتراجع قيمتها بمبلغ  2016المبالغ المستحقة في عام هذه  تحصيل
تقدير  ممكنالدورات المقبلة للجمعية العمومية، فمن غير ال خالللتصويت تفقد حقها في اوجود دول قد ر التنبؤ بألنه يتعذ  

 المقبلة. القبض في الفترات األثر المالي على المبالغ المخصومة المستحقة

 المبالغ المستحقة والسلف وغيرها من األصول :3-2المالحظة 
 :المبالغ المستحقة والُسلف -53

عانات اإليجار، واألسفار وغيرها من استحقاقات الموظفين.لم السقدَّ وتُ  -54  ف إلى الموظفين ألغراض منح التعليم، وا 
 مستحقة من وكاالت األمم المتحدة بالمنظمات الدولية األخرى، السيما منظمات األمم المتحدة.المبالغ ال وترتبط -55
من انشطة ادرار االيرادات مثل مبيعات المطبوعات وايجار المبالغ المستحقة  خرىقة االوتشمل المبالغ المستح -56

 صاالت المؤتمرات ومباني الى الوفود. 
المستحقة من مبلغ مستحق القبض من اللجنة اإلفريقية للطيران المدني، وهي هيئة وتتكون النسبة غير الجارية للمبالغ  -57

وهذه اللجنة لسداد المبالغ المستحقة من اللجنة  اإليكاوإقليمية. ويأتي هذا المبلغ من المفاوضات والمناقشات بين 
ن المعامالت والعمليات المالية ة عل، اضطلعت اللجنة بالمسؤولية الكام1/1/2007من  المذكورة للمنظمة. واعتباراً 

من ألف  343غير المخصومة إلى مبلغ سابقا بالنيابة عنها. وتصل المبالغ المستحقة  اإليكاوالتي قامت بها 
 لجنة االفريقية للطيران المدني. ويصل مجموع المبلغ المخصوم المستحق من ال31/12/2016ة في الدوالرات الكندي

ألف من  354النسبة غير الجارية للمبالغ المستحقة )مبلغ  الذي يمثل، ةرات الكنديألف من الدوال 280إلى مبلغ 
 (. 31/12/2015في  الدوالرات الكندية

 2016 2015 

 بآالف الدوالرات الكندية  
   

 1.263 1.408 الُسلف المقدمة إلى الموظفين
 1.219 179 المستحقات من وكاالت األمم المتحدة

 18.583 18.271 األخرى

 21.065 19.858 المجموع
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 الحالية األخرى مما يلي: األصولوتتكون  -58

 المخزونات: 4-2المالحظة 
ني في جميع مخزون الوثائق المنشورة المطبوعة داخليا بغرض بيعها إلى أوساط الطيران المد اإليكاوتشمل مخزونات  -59

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

 .ديسمبر 31نات في موع قيمة المخزو ن الجدول أدناه مجويبي   -60
 2016 2015 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 495 300 البضائع المكتملة –المتاحة  المطبوعات

 96 92 المواد الخام والعمل الجاري
 591 392 مطبوعاتمجموع ال

 162 121 مجموع بنود متجر السوق الحرة
 753 513 مجموع المخزونات

بقة مخزونات المطبوعات ومتجر السوق الحرة إلبراز الرصيد االفتتاحي وفيما يلي مزيد من التفاصيل عن مطا -61
 .واإلضافات خالل الفترة ناقص قيمة المخزونات الموجهة للبيع ومخصصات األعطاب التي وقعت خالل السنة

 2016 2015 

 بآالف الدوالرات الكندية :مطبوعاتمطابقة ال
 608 591 الرصيد االفتتاحي

 381 390 شرةالمواد المبا 1444
 1.214 1.132 العمل المباشر

 275 644 التكاليف غير المباشرة
 2 478 2.757 الُمعدةمجموع المخزونات المشتراة و 
 (1.785) 2.090 ناقص: تكلفة بيع المطبوعات 

 (102( 275 ناقص: األعطاب
 591 392 ختاميالرصيد ال

 
 2016 2015 

 2016 2015 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 243 263 ضريبة المبيعات القابلة لالسترداد على صعيد المقاطعات
 98 145 مبيعات القابلة لالسترداد على الصعيد الفيدراليضريبة ال

 491 369 اً النفقات المدفوعة مقد م
 1.201 891 ضريبة الدخل في الواليات المتحدة القابلة لالسترداد

 78 79 القابلة لالسترداد المكاتب اإلقليميةضريبة 

 2.111 1.747 المجموع
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 ف الدوالرات الكنديةبآال مطابقة بنود متجر السوق الحرة:
 243 162 الرصيد االفتتاحي

 339 365 المخزونات المشتراة
 مجموع المخزونات المشتراة

 
 

527 582 
 ناقص: تكلفة بيع البنود

 
 نننن
 
 
- 
 

(406) (420) 

 162 121 الختاميالرصيد 

 لمخزونات وذلكلتعقب ا اإليكاوكميات المأخوذة من نظم المطبوعات وبنود متجر السوق الحرة والويجري التأكد من  -62
 .اتبالحصر المادي للمخزون

، تم تحديد مخزونات 2016 عاممحددة. وخالل  أعطاب أيباعتبارها صافية بعد اقتطاع وتحدد قيمة المخزونات  -63
 ألف من 275بقيمة  ،المخزون الزائد من المطبوعاتالتخلص من بما في ذلك ، التي تعرضت ألعطاب المطبوعات
النفقات التشغيلية العامة  الكندية وأزيلت من سجالت المخزونات. ويشكل الشطب نفقة للفترة وُيدرج في بند  الدوالرات

 .األداء الماليفي بيان  "

 : الممتلكات والمنشآت والمعدات5-2المالحظة 
نتلاير وكذلك تلك في مو  يكاوحتفظ بها في المقر الرئيسي لإلالمتكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات البنود وتشمل  -64

المحتفظ بها في المكاتب اإلقليمية السبعة. وتحقق هذه البنود منافع أو تنطوي على إمكانيات للخدمات بالنسبة 
 .للمنظمة التي تمارس المراقبة الكاملة على اكتسابها وتحديد موقعها المادي واستخدامها وتصريفها

العتماد األولي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ُتطبق وحسبما هو مسموح به في ا 1وكما جاء في المالحظة  -65
نشآت األحكام االنتقالية على التدوين األولي للممتلكات والمنشآت والمعدات. وهكذا، فإن الجدول التالي يقدم الممتلكات والم

 .ماسبية الدولية للقطاع العامعايير المحوالتي تم رسملتها في الحسابات وفقا لل 1/1/2010 منذوالمعدات المكتسبة 
 
 
 

 الرصيدتكلفة 
 االفتتاحي

 1/1/2016في 
المقتنيات 
 خالل السنةاإلهالك  خالل السنة

 الرصيد الختامي
 31/12/2016في 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 67 20 18 69 األثاث والتركيبات

 436 310 212 534 معدات تكنولوجيا المعلومات

 345 119 63 401 المعدات المكتبية

 273 50 163 160 المركبات اآللية

 1.537 238 1.308 467 تحسين العقارات المستأجرة

 287 63 148 202 اآلالت

 605 (533) - 72 (WIP)تحسين العقارات المستأجرة 
 3.017 800 1.379 2.438 المجموع

 حدوث أي أعطاب في الممتلكات والمنشآت والمعدات. 2016تشهد سنة لم  -66
، كانت الممتلكات المعمرة التي تشمل االثاث، والمركبات، وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من 1/1/2010وقبل تاريخ  -67

األمم من المعايير المحاسبية لمنظومة  43المعدات تقيد في النفقات في السنة التي ُطلبت هذه البنود، وفقا للفقرة 
كات والمنشآت والمعدات، بموجب عقود اإليجار المالية، لاالصول وغيرها من الممترسملة هذه  المتحدة. ولم يجر

حسبما هو وراد في المعيار  2015 في عامالتي ستنتهي الفترة االنتقالية بواسطة  1/1/2010المكتسبة قبل تاريخ 
، فلن ترد هذه األصول في 31/12/2016إلى غاية ونظرا ألن قيمتها الدفترية الصافية معدومة  .17المحاسبي 

  .6وترد االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار في المالحظة  .نات الماليةالبيا
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وتملكه مؤسسة تابعة للقطاع الخاص. وتستأجر  1995في عام  La maison de l’OACIمبنى المقر الرئيسي وقد أنشئ  -68
 اإليكاو، فإن اإليكاوا و تكميلي بين حكومة كندالتفاق ال. وبموجب ا2016سنة، إلى غاية  20حكومة كندا هذا العقار لمدة 
. وتتحمل اإليكاوبين حكومة كندا و  25:75ويتم تقاسم تكاليف إيجار وتشغيل المبنى بنسبة  .تستخدم هذا العقار بالكامل

مليون دوالر  23.5في المائة من الضرائب العقارية ويمكنها شراء المبنى عند نهاية عقد االيجار بمبلغ  100حكومة كندا 
اتفقتا فيه على أن حكومة كندا  اإليكاو، تم التوقيع على اتفاق تكميلي جديد بين حكومة كندا و 2013 في عامكندي. و 

. وبموجب االتفاق التكميلي الجديد، 2016تشرين الثاني/نوفمبر  30تمارس خيار شراء المبنى في نهاية فترة االيجار في 
بوصفها شاغلة العقار بأكمله. وتضع حكومة كندا المبنى  واإليكاتتصرف حكومة كندا بوصفها المالكة الوحيدة للمبنى و 

 30حتى  2016كانون األول/ديسمبر  1سنة ابتداء من  20بدون دفع أجرة لفترة إضافية طولها  اإليكاوتحت تصرف 
 25ن لتكاليف التشغيل والصيانة م اإليكاوتخف ض الحصة التي تدفعها . وباالضافة الى ذلك، 2036وفمبر تشرين الثاني/ن

في المائة  100في المائة من تكاليف التشغيل والصيانة، و  80تتحم ل حكومة كندا في المائة. وبذلك  20المائة الى في 
 من الضرائب العقارية.

 1.145في باريس بتكلفة أصلية قدرها  االقليمي عقار مكتب أوروبا وشمال األطلسي من ٪46 أيضا اإليكاووتمتلك  -69
عقد إيجار مالي إسمي، يمثل في المائة من العقار فيخضع ل 54ندية أما المبلغ المتبقي بنسبة ألف من الدوالرات الك

 يكاو. وتخضع المباني األخرى التابعة لإل1-3لى النحو المبين في المالحظة كات المتعلقة بالخدمات العينية عار االشت
 لعقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار إسمية. 

 الماديةغير  : األصول6-2المالحظة 

 .1/1/2010منذ  صول غير المادية المدونة قي الحساباتظهر الجدول التالي األيُ  -70
 في الختامي الرصيد

 المتراكم االستهالك 31/12/2016
 خالل المقتنيات

 السنة
 في االفتتاحي الرصيد

1/1/2015 
   الكندية الدوالرات بآالف

 المشتراة البرمجيات  274  179 95
      

قيد االعداد  برمجيات  ٣88 (228) - 160
(WIP) 

      
 أصول غير منظورة أخرى  116 - 46 70

 )موقع على االنترنت(
 –أصول غير منظورة    79 45 122

 وحقوق تراخيص
 داخلياً  البرامجيات المعد ة  - ٣51 5 ٣46
 المجموع  866 202 275 793

أعطاب في القيمة، تبين أنه لم تتعرض أي أصول غير ملموسة ألي وبعد استعراض األصول غير المادية لتحديد أي  -71
 .أعطاب خالل السنة

المالية  األدوات :7-2المالحظة   
  الماليةصول والخصوم األ 2-7-1
بوصفها قروضا  يكاو. وتصنف األصول المالية لإل1المالية في المالحظة  األدواتوترد السياسات المحاسبية بشأن  -72

 مما يلي:ديسمبر  31االرصدة في أصول مالية قابلة للبيع( وتتكون  أومشتقة أي استثمارات  ومستحقات )ال توجد
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2016 2015 

 
 بآالف الدوالرات الكندية

 6.822 3.992 االشتراكات المقررة مستحقة القبض )الجارية(

 5.022 4.551 االشتراكات المقررة مستحقة القبض )غير الجارية(
 21.065 19.858 جارية(المستحقات والسلف )ال

 354 280 المستحقات والسلف )غير الجارية(
 1.619 1.378 األصول األخرى

 34.882 30.059 مجموع األصول المالية

 المالية المحددة بالتكلفة المستهلكة. األدواتتتمثل جميع الخصوم المالية المادية في 
 .التاليةلمخاطر مالية ترد بإيجاز في الفقرات  اإليكاووتتعرض  -73

 المخاطر االئتمانية 2-7-2
إلدارة المخاطر تحد مبلغ التعرض  اإليكاوموزعة على نطاق واسع وسياسات  اإليكاوالمخاطر االئتمانية لدى  -74

 .االئتماني ألي طرف مقابل وتتضمن مبادئ توجيهية للنوعية االئتمانية الدنيا
نقدية ومعادالت النقدية إلى الحد األدنى من خالل يجرى تخفيض مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة المتصلة بال -75

التأكد من إيداع هذه األصول المالية في أموال أسواق نقدية مشبعة بالسيولة ومتنوعة لدى المؤسسات المالية الرئيسية 
 .   نيةمن قبل وكاالت التقييم االئتماني و/أو لدى نظراء آخرين يتمتعون باألهلية االئتما التي تحظى بدرجات عالية

وتشمل االشتراكات المستحقة في المقام األول الحسابات المستحقة من الدول ذات السيادة. وترد تفاصيل االشتراكات  -76
، ُتسجل االشتراكات طويلة األجل بالتكلفة 2-2و  1. وكما جاء في المالحظتين 2-2المستحقة في المالحظة 

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

 الفائدة أسعارمخاطر  2-7-3
، يرد متوسط أسعار الفائدة وأجل 2016 عاملمخاطر أسعار الفائدة بواسطة الودائع ألجل. وبالنسبة ل ةمعرض اإليكاو -77

 .. ونظرا النخفاض سعر الفائدة في الوقت الرحالي، يعتبر مستوى الخطر ضئيال1-2االستحقاق في المالحظة 
 ةاطر العمالت األجنبيخم 2-7-4
وبالدوالر  في المائة( 10النقدية، ومعادالت النقدية واالستثمارات مقومة بالدوالر الكندي ) كانت، 31/12/2016في  -78

في  8المنظمة )عملتا األساس بنسبة  اللتين تستخدمهماشكالن عملتي األساس ي اللذانفي المائة(  79األمريكي )
بغير الدوالر الكندي  الموجودات(. أما 31/12/2015في المائة بالدوالر األمريكي في  83المائة بالدوالر الكندي و

باإلضافة إلى ذلك، تُقوم . بعمالت غير الدوالر الكندي ألنشطة التشغيليةأو األمريكي فهدفها األول يتمثل في دعم ا
 45بنسبة  كانت)، الدوالر األمريكيب في المائة 61و الدوالر الكنديات المستحقة بـــفي المائة من االشتراك 39نسبة 

 .(31/12/2015 المائة بالدوالر األمريكي فيفي  55و في المائة بالدوالر الكندي
تقلبات إلى الحد األدنى، انتقلت المنظمة الى تطبيق لكي ليقليص تعرض الدوالر األمر ت، ول2010 من عامرا واعتبا -79

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

 الصرف اآلجلة لشراء الدوالر األمريكي. 



III-20 

 
 

وفي أحيان كثيرة يجري تقويم أوامر الشراء المتعلقة بمشاريع التعاون الفني بعمالت غير الدوالر األمريكي أو الدوالر  -80
سياسات للتحو ط، حيث ُتشترى األموال بالعملة التي الكندي. وسعيا إلى الحد من مخاطر تقلبات العملة، اعُتمدت 

الُتزم بها وقت إصدار أوامر الشراء، وذلك في الحاالت التي يمكن أن تخلف فيها تقلبات العملة آثارا مادية على 
الوضع المالي للمشروع. ويعتبر المكسب أو الخسارة في سعر الصرف معادال للفرق بين سعر الصرف المعمول به 

 مم المتحدة والسعر المتوقع في تاريخ شراء تلك األموال.في األ
 مخاطر السيولة 2-7-5
مبلغ الى ماليين من الدوالرات الكندية  6مبلغ من قد ارتفعت س المال العامل أنشأت الجمعية العمومية صندوق رأ -81

قديم السلف عند الضرورة إلى بغرض ترة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية و الدخالل ات أمريكية ماليين دوالر  8.0
وغيرها من  األعضاءالصندوق العام لتمويل االعتمادات المدرجة في الميزانية إلى حين تسلم االشتراكات من الدول 

على أساس االستثمار المشترك أما األموال غير  الصناديق في الحاالت الخاصة. كما تودع األموال في البنوك
 مر في الودائع ألجل.لفورية فُتستثلتلبية االحتياجات ا الالزمة

 : المقبوضات المسبقة8-2المالحظة 
 تشمل المقبوضات المسبقة ما يلي: -82

 2016 2015 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 304.546 291.003 التبرعات المقدمة لمشاريع التعاون الفني

 6.807 7.118 المستلمة مقدماً  االشتراكات المقررة
 8.971 14.473 السلف األخرى

 320.324 312.594 المجموع

، ومبلغ الدول األعضاء ومن الشركات الخاصةمن ألف من الدوالرات الكندية  10.257بقيمة  سلفاً وتشمل السلف األخرى  -83
الدول األعضاء الف من الدوالرات الكندية من  1.820و مبلغ ألف من الدوالرات الكندية من مبيعات النشر  1.373

 وغيرها من السلف. اإليرادات المؤجلةو ، دليل المفاتيح العامةنشاطات صندوق ل
 خصوم المتراكمةمستحقة الدفع والالحسابات : ال9-2المالحظة 

 :مما يلي الخصوم المتراكمةمستحقة الدفع و التتكون الحسابات  -84
 2016 2016 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 6.247 7.345 الخصوم المتراكمة
 1.904 2.083 وظفينمستحقات الدفع للم

 12.817 12.992 مستحقات الدفع التجارية
 4.523 6.880 اللجنة األوروبية للطيران المدني

 2.380 346 مستحقات أخرى
 27.871 29.646 المجموع

 أمات بشأنها فواتير. دمستحقة الدفع إلى الموردين بالمبالغ المستحقة للبضائع والخدمات التي ور الوترتبط الحسابات  -85
خالل الفترة والتي لم ترد  يكاولإلالمستحقات فهي خصوم عن البضائع التي تم استالمها والخدمات التي تم تقديمها 

 .عنها فواتير
وتتضمن   .الدوليونقساط المدرسية التي يدفعها الموظفون قسمًا من األ المنظمةتسدد  في ظل شروط معينة،و  -86

تحقة الدفع تكاليف المدرسية المسالمن الدوالرات الكندية عن ألف  435ته قيمالمستحقات وغيرها من المدفوعات مبلغًا 
 لى الموظفين والتي لم يتم بعد المطالبة بها في نهاية السنة.إ
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 الموظفين : استحقاقات10-2المالحظة 
خدمة فيما تشمل التزامات استحقاقات الموظفين استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات نهاية ال -87

 .وغيرها من الحسابات قصيرة األجل العودة إلى الوطنيتعلق باإلجازة السنوية، واالستحقاقات المدفوعة المتعلقة ب
 2016 2015 
 بآالف الدوالرات الكندية 

   التشكيلة:
 7.227 8.301 الجارية

 149.102 142.395 غير الجارية
 156.329 150.696 المجموع

 ة التزامات استحقاقات الموظفينإثبات صح 2-10-1
 التأمين الصحي ، واستحقاقاتالعودة إلى الوطناء الخدمة، واستحقاقات اإلجازة السنوية و يقوم بتحديد استحقاقات انته -88

هذه االستحقاقات المتعلقة بالموظفين بالنسبة لموظفي  وتتخذما بعد انتهاء الخدمة اكتواريون استشاريون مستقلون. 
 .اإليكاولموظفي  ي والمكاتب اإلقليمية الذين يخضعون للنظام اإلداريالمقر الرئيس

 على أساس البيانات الشخصية والخبرة السابقة. وتشمل هذه االستحقاقات األخرى للموظفين اإليكاووتحسب  -89
إنهاء الخدمة. االستحقاقات التقديرية للعودة إلى الوطن واإلجازة السنوية لموظفي مشاريع التعاون الفني فيما يتعلق ب

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

 :2016وفيما يلي حركة خصوم استحقاقات الموظفين خالل سنة  -90

للتأمين الصحي بعد انتهاء )النقصان( الزيادة وتظهر فوعات التي جرت خالل السنة. االستخدام المد يمثل عمود -91
وباستحقاقات الموظفين االخرى التابعة  العودة إلى الوطنباستحقاقات  باالجازة السنوية و المتعلقةوتلك الخدمة 

 :كالتالي للخبراء الدوليين
التكاليف الجارية  

 للخدمات
 2015 2016 تكاليف الفوائد

 بآالف الدوالرات الكندية 
 9.189 8.509 2.957 5.552 التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة

 804 807 197 610 االجازة السنوية –نهاية الخدمة 
مستحقات العودة إلى  –نهاية الخدمة 

 الوطن
854 332 1.186 1.014 

الرصيد االفتتاحي   
 1/1/2016في 

 

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

الرصيد النهائي في 
31/12/2016 

 بآالف الدوالرات الكندية  

خطــــة مــــا بعــــد التقاعــــد )التــــأمين الصــــحي بعــــد انتهــــاء 
 الخدمة(

129.843 (1.905) 8.509 (12.198) 124.249 

 8.826 (51) 807 (769) 8.839 اإلجازة السنوية –انتهاء الخدمة 

 14.905 (504) 1.186 (944) 15.167 العودة إلى الوطن–استحقاقات انتهاء الخدمة 

 2.716 - 412 (176) 2.480 باقي استحقاقات الموظفين بالنسبة للخبراء الدوليين

 156.329 (12.753) 10.914 (3.794) 156.329 مجموع التزامات استحقاقات الموظفين
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 903 412 - 412 استحقاقات الموظفين االخرى
 11.910 10.914 3.486 7.428 تحقاقات الموظفينالتزامات اسمجموع 

 االكتوارية كالتالي: (والخسائر)بغية المقارنة جاءت المكاسب 
 2016 2015 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 7.366 (12.198) التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة

 231 (51) االجازة السنوية –نهاية الخدمة 
 2.366 (504) العودة إلى الوطنمستحقات  –نهاية الخدمة 

 (4.769) (12.753) التزامات استحقاقات الموظفينمجموع 

باالضافة الى  العودة إلى الوطنعن االجازة السنوية واستحقاقات  ةالناتج ةاالكتواريللمكاسب جمالية تبلغ القيمة اإل -92
من  9.947 بما مجموعه بعد انتهاء الخدمة تكاليف الخدمات الجارية وتكلفة الفائدة التي تشمل استحقاقات التأمين

 .الصندوق المتجددبند وتندرج في  (2015من الدوالرات الكندية في عام  13.604الدوالرات الكندية )
 فرضية االتجاهاتفي  مئويةالزيادة )النقصان( في نقطة أثر  2-10-2
في فرضية االتجاهات في البيانات  مئويةتنص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على اإلبالغ عن نقطة  -93

 لمستحقات فترة ما بعد الخدمة. المالية

 ألف من الدوالرات الكندية. 1.835ناقص نقطة مئوية واحدة: نقصان بمبلغ  تكلفة الخدمات الجارية
 ألف من الدوالرات الكندية 2.472نقطة مئوية واحدة: زيادة بمبلغ  زائد

 من الدوالرات الكندية.ألف  20.841ناقص نقطة مئوية واحدة: نقصان بمبلغ  ةالتزام االستحقاقات المتجمع
 من الدوالرات الكندية .ألف  26.722زائد نقطة مئوية واحدة: زيادة بمبلغ 

 االكتوارية ساليباالفتراضات واأل 2-10-3
لخبراء االكتواريون في تقييم في كل سنة باستعراض واختيار االفتراضات واألساليب التي سيستخدمها ا اإليكاوتقوم  -94

استحقاقات فيما يخص استحقاقات ما بعد الخدمة ) اإليكاونهاية السنة لتحديد متطلبات النفقات واالشتراكات لخطط 
يجب الكشف عن االفتراضات االكتوارية و  . (واالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة .ما بعد انتهاء الخدمة
باالضافة الى ذلك، يجب الكشف عن كل افتراض اكتواري بالقيمة  .25المحاسبي  وفقًا للمعيار في البيانات المالية

تم  استخدام االفتراضات واالساليب الرئيسية لتحديد قيمة استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة والتزامات و  .المطلقة
  .31/12/2016في  اإليكاواصة بالخ استحقاقات الموظفين المتعلقة بانتهاء الخدمة

معدل السندات الحكومية الكندية لخفض الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين. وفي بعض  اإليكاووتستخدم  -95
الواليات القضائية، ال يوجد سوق شديد النشاط بالنسبة للسندات الحكومية أو أن السندات الحكومية تشكل خطورة 

 أكثرالحاالت، يكون استخدام معدل سند الشركات  عالية. وفي هذهلمن سندات الشركات ذات الجودة ا أكثر
في هذه  يكاومالءمة، ألنه أقرب من المعدل الخالي من المخاطر. وقد نظر الخبراء االكتواريون التابعون لإل

مالءمة مقارنة بمعدل سند الشركات  أكثريعتبر استخدام معدل السند الحكومي  اإليكاوالمسألة وتبين أنه في حالة 
ونظرا لوجود سوق شديد النشاط فيما يخص  25من المعيار المحاسبي  94سباب الواردة في الفقرة وذلك لال

 .عن استخدام معدل السندات الحكومية لخفض الخصوم اإليكاوالسندات الحكومية في كندا. وبناء عليه، لم تتوقف 
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 االفتراضات المستخدمة في إطار خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
طريقة التكلفة االئتمانية للوحدة المتوقعة موزعة بالتناسب على التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة:  طريقة االكتواريةال

 سنوات الخدمة، الى السن الذي يكون فيه الموظف مؤهاًل تمامًا للمستحقات التقاعدية.

لتقييم الذي جرى في ي افي المائة ف 2.20في المائة من المحاسبة والتمويل ) 2.40 سعر الخصم
31/12/2015.) 

التكاليف الطبية  تمعدالت اتجاها
 األسنان والمتعلقة بطب

 20ترة في المائة خالل ف 4في المائة إلى  10تراجع معدل األدوية وغيرها من الرعاية الصحية من 
 سنة. 20في المائة خالل  4 سنة، وتراجع طب األسنان

 ق ألنه يجري تناول الخطط على أنها غير ممولة.ال تنطب العائدات المتوقعة لألصول
 بالنسبة للتقييم السابق(. 1.385من الدوالرات الكندية ) 1.354دوالر أمريكي مقابل  1،00 سعر الصرف المستخدم

تكاليف المطالبات الطبية 
 والمتعلقة بطب األسنان

بالنسبة  لدوالرات الكنديةألف من ا 2.3تبلغ  60متوسط التكاليف السنوية للشخص الواحد في سن 
طب  ألف من الدوالرات الكندية لتكاليف 1.3ألف من الدوالرات الكندية الى  0.4من و  لتكاليف األدوية

 لتكاليف الصحية األخرى.لألف  4.6الى ألف من الدوالرات الكندية  0.45ومن  االسنان
تغير التكاليف الطبية وتكاليف 

 طب األسنان حسب السن
وما  85في المائة في سن  0إلى  40في المائة في سن  5.8دوية الموجودة في كندا، من بالنسبة لأل

في المائة في  0.75 إلى 59لغاية سن في المائة  2.0فوق. بالنسبة للرعاية الصحية في كندا، من 
في المائة  0إلى  40في المائة في سن  2.7فما فوق. أما الرعاية الصحية خارج كندا فمن  85سن 
في المائة في السنة. خفض  0.5فما فوق. فيما يخص الرعاية الصحية لألسنان ناقص  90سن  في

في المائة  65بالنسبة لألشخاص الذين تشملهم خطة عامة في كندا،  65تكاليف األدوية في سن 
 .(2015ي في المائة ف 65)

في المائة في السنة، اعتبارا من  3.25معدل التضخم  يبلغ سنوية للشخص الواحد. تكاليف مدرجة في التكاليف اإلدارية السنوية
 .2017عام 

معدل   - جدول التوقعاتمشفوعا ب 2015 لعام معدل وفيات أصحاب المعاشات التقاعدية الكنديين جدول معدل الوفيات
كسنة أساسية، على غرار عام  2016، (CPM-B) باء - وفيات أصحاب المعاشات التقاعدية الكنديين

2013 . 
 في المائة. 0في المائة إلى  15فما فوق:  55إلى سن  20من سن  معدالت انتهاء الخدمة

؛ وبالنسبة للموظفين الذين عينوا عاماً  60عند بلوغهم  1/1/1990بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل  سن التقاعد
وظفين الذين عينوا وبالنسبة للم؛ عاما 62عند بلوغ  ،31/12/2013وحت ى  في ذلك التاريخ أو بعده

 عاما 64عند بلوغ  ،1/1/2014 بعد
. ُيفترض أن تكون الزوجات أصغر سنا من أزواجهن (2015 في عامفي المائة  60) في المائة 60 تغطية الم ـعالين عند التقاعد

 بخمس سنوات. دون األطفال في األسرة الواحدة في سن التقاعد.
 :العودة إلى الوطنإلجازة السنوية و االفتراضات المستخدمة في استحقاقات ا

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

 .في المائة في التقييم السابق( 2.20في المائة في السنة ) 2.40 معدل الخصم

 .لمائة سنوياً في ا 2.50 زيادة الرواتب

صافي االستحقاق في رصيد 
 اإلجازة السنوية

 يوم كحد أقصى. 60، إلى أكثرسنة من الخدمة و  35للسنوات البالغة أيام خالل السنة األولى  8ن م

نهاية الخدمة بسبب المغادرة 
 الطوعية

 .(2015في المائة في عام  10) في المائة 10

 في المائة للسنة. 3.25ألف من الدوالرات الكندية للموظف مع زيادة سنوية بنسبة  18.2 العودة إلى الوطن نقل المتاع عند
 في المائة للسنة. 3.25من الدوالرات الكندية للموظف مع زيادة سنوية بنسبة  آالف 8 تكاليف السفر



III-24 

 
 

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة 2-10-4
يجب أن يكون لمجلس المعاشات التقاعدية تقييم اكتواري يجريه للصندوق الخبير صندوق أنه التبين لوائح  -96

االستشاري االكتواري مرة على األقل كل ثالث سنوات. وظلت ممارسة مجلس المعاشات التقاعدية تتمثل في إجراء 
االكتواري هو تحديد  تقييم اكتواري كل سنتين باستخدام طريقة حاصل المجموعة المفتوحة. والهدف األساسي للتقييم

 .ما إذا كانت األصول الحالية والتقديرية المستقبلية لصندوق المعاشات التقاعدية ستكفي للوفاء بالتزاماته

جمعية العامة لألمم حدده التبها بمعدل  ةالصندوق من المساهمة المكلفتجاه  يكاوالمالي لإللتزام االويتألف  -97
أي إلى جانب  (للمنظمات األعضاء، ٪15.8للمشاركين و  ٪7.9نسبة  ويتمثل في الوقت الحالي في)المتحدة، 

وتسدد مدفوعات العجز  من النظام األساسي للصندوق. 26 المادةمدفوعات العجز االكتواري بموجب من  حصة
، وذلك بعد أن تقرر وجود حاجة 26في حال تطبيق الجمعية العامة لألمم المتحدة للمادة  فقطاالكتواري هذه 

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

  تسبق تاريخ التقييم.

في  ٪0.72عجز بنسبة ) ٪0.16اكتواري بنسبة  فائضوكشف عن . 31/12/2015ُأجري تقييم اكتواري بتاريخ  -98
( من األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي، األمر الذي يدل على أن معدل 2013في تقييم سنة المئة 

من األجر الداخل في حساب  ٪23.54كان  31/12/2013االشتراك النظري المطلوب لتحقيق التوازن اعتبارًا من 
م االكتواري المقبل وسيتم إجراء التقيي. ٪23.70دي، بالمقارنة مع معدل االشتراك الفعلي بنسبة المعاش التقاع

 .ديسمبر 31ابتداء من 
، كانت النسبة الممولة من األصول االكتوارية بالمقارنة مع الخصوم االكتوارية، على افتراض عدم 31/12/2015وفي  -99

(. وكانت نسبة التمويل 2013في تقييم سنة  ٪127.5) ٪141.1تبلغ إجراء تسويات للمعاشات التقاعدية مستقباًل، 
 ( عندما ُأخذ النظام الحالي لتسويات المعاشات التقاعدية بعين االعتبار.2013في تقييم سنة  91.2٪) 100.9٪

من  بعد تقدير الكفاية االكتوارية للصندوق، استنتج الخبير االستشاري االكتواري أنه لم توجد حاجة، اعتباراً  -100
من النظام األساسي للصندوق إذ أن القيمة  26، لمدفوعات العجز االكتواري بموجب المادة 31/12/2015

االكتوارية لألصول فاقت القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في تاريخ التقييم. وفي وقت اعداد هذا التقرير، 
 . 26لم تستند الجمعية العامة الى نص المادة 

لصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم ل اإليكاوالتي دفعتها ، بلغت االشتراكات 2016ة وخالل سن -101
مليون من الدوالرات  17.9مليون دوالر كندي ) 23.9مليون دوالر أمريكي، ما يعادل  18.0 مبلغ المتحدة

 في عامع أن تكون االشتراكات ومن المتوق. (2015في عام  من الدوالرات الكندية مليون 23عادل تاألمريكية 
 .على نفس المستوى 2017

يجري مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات مراجعة سنوية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي  -102
األمم المتحدة ويقدم تقريرًا الى مجلس المعاشات التقاعدية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم 

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

www.unjspf.org. 

http://www.unjspf.org/
http://www.unjspf.org/
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 ترتيبات الضمان االجتماعي للموظفين بموجب عقود الخدمات 2-10-5
 .االجتماعيالخاضعين لعقود الخدمة على أساس الشروط واألعراف المحلية التمتع بالضمان  اإليكاولموظفي يحق   -103

االجتماعي بموجب عقود الخدمة. ويمكن الحصول على للضمان ضع أية ترتيبات عالمية ت لم اإليكاوأن  غير
االجتماعي أو المخططات المحلية الخاصة أو للضمان ت التأمين االجتماعي إما عن طريق النظام الوطني ترتيبا

تشريعات بما يتماشى مع اجتماعي مناسب ضمان كتعويض نقدي لمخطط يتبعه الموظف نفسه. ويعتبر توفير 
حق وال ي اإليكاوالخاصة من موظفي  العمل المحلية شرطًا أساسيًا من شروط عقد الخدمة. وال يـُعتبر موظفو العقود

 .للموظفين العاديةلهم التمتع باالستحقاقات 
 الخدمات والحكومات مقدمة الحكومات المتعاقدةمستحقات : 11-2المالحظة 

بتحصيلها بالنيابة عن الحكومات مقدمة  اإليكاوتشمل المستحقات مبالغ مستحقة من الحكومات المتعاقدة وتقوم  -104
تفاق التمويل المشترك بين الدنمارك وآيسلندا، والتي ينبغي تحويلها إلى الحكومات المتعاقدة الخدمات بموجب ا

بالنيابة عن الحكومات  اإليكاووالحكومات مقدمة الخدمات. ويشمل االلتزام أيضا رسوم االستخدام التي تجمعها 
 .سيلاألطمال مقدمة الخدمات بموجب التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق ش

 (صافي العجز التراكميصافي األصول ): 12-2المالحظة 
هي الفائدة الختامية األرصدة . العجز التراكمي واحتياطات المنظمة في آخر السنةيتضمن صول ألصافي اإن  -105

بعد اقتطاع جميع خصومها. ومادامت الخصوم تتجاوز األصول، فمن  اإليكاوالعائدة الى المتبقية في األصول 
التراكمي واالحتياطات في تظهر التغييرات في العجز و  غطي التمويل العجز المتراكم في المستقبل.المتوقع أن ي
 . البيان الثالث

 من:حتياطات الاتتألف  -106
 2016 2015 
 بآالف الدوالرات الكندية 

   النشاطات العادية

 االعتمادات المرحلة) البيان الخامس(
 العجز غير المضبوط

21.335 
(1.807) 

18.838 
(009 3) 

المكاسب والخسائر االكتوارية المتعلقة باستحقاقات التأمين الصحي بعد 
 (46.682) (34.484) (2-10-2)المالحظة  انتهاء الخدمة

 237 237 المبالغ المدخرة في صندوق الحوافز
 (14.719) (30.616) 

 (171) - نشاطات مشاريع التعاون الفني
 (30.787) (14.719) المجموع

انظر ) يكاوبسبب وضع العجز النقدي لإلكتمويل اضافي  2016لعام في صندوق الحوافز  م يتم ادخار أي مبلغل -107
 .(25-38 العمومية قرار الجمعية

وتتضمن احتياطيات أنشطة مشاريع التعاون الفني تسوية الترجمة من الدوالر األمريكي إلى الدوالر الكندي إلبراز  -108
 . )الدوالر الكندي( عملة اإلبالغفي  أنشطة مشاريع التعاون الفني

 : اإليرادات والنفقات3حظة الالم
 الخدمات العينية –: التبرعات 1-3المالحظة: 

والسنغال، وتايلند والمكسيك وبين المنظمة،  كومات كندا، ومصر، وفرنسا، وبيرووبموجب اتفاقات منفصلة بين ح -109
إيجار المباني الواقعة في بلدانها. وتتحمل حكومة كندا الحيز تتعهد هذه الحكومات بتحمل جميع أو جزء من تكاليف 
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الهام من تكاليف التشغيل والصيانة المقر الرئيسي. وال تسجل االشتراكات العينية في الحسابات، غير أنها ترد لغرض 
 .اإلعالم في المالحظات أدناه

ألنشطة العادية على أساس عقود االيجار أو حسب وفيما يلي القيمة العادلة التقديرية لالشتراكات العينية المقدمة ل -110
 القيمة السوقية التقديرية عندما ال يكون هناك أي عقد لإليجار:

 2016 2015 

 بآالف الدوالرات الكندية  
 21.269 21.338 كندا

 183 165 مصر
 531 551 فرنسا
 800 833 بيرو

 158 185 السنغال

1.03 1.050 تايلند
 23.977 24.122 المجموع 6

   

ألف من الدوالرات الكندية )مبلغ  1.887وتتضمن المساهمة النقدية المقدمة من كندا الواردة أعاله مبلغا يعادل  -111
ال ـتب برج بيل في مونتري( من حكومة كيبيك لتوفير المباني في مك2015 في عامألف من الدوالرات الكندية  1.816
 إلدارة التعاون الفني.م والمقد  

د قيمة هذه االشتراكات على بالمجان من قبل الدول لألنشطة العادية. وُتحد   يضاً أخدمات الموظفين والسفر  موتقد   -112
 أساس التكاليف بالنسبة للدول المانحة لكل نشطة من األنشطة التالية:

 2016 2015 

 بآالف الدوالرات الكندية  
 1.913 1.964 الطيران أمن

 4.446 4.501 الطيران سالمة

 في عامرت المساهمة يكو. وُقد  مت حكومة المكسيك مساهمة نقدية إليجار المكتب اإلقليمي في مدينة مكسقد   ماك -113
 ( وهي متضمنة في اإليرادات.2015 في عامألف دوالر كندي  163ألف من الدوالرات الكندية ) 217بمبلغ  2016

 خرى: اإليرادات األ2-3المالحظة 

دات المدونة خالل السنة االشتراكات لمشاريع التعاون الفني التي نف ذت خالل السنة يتضمن المصدر الرئيسي لاليرا -114
واالشتراكات المقررة. ويتم تحصيل االشتراكات المقررة جزئيًا بالدوالرات الكندية وبالدوالرات األمريكية لتمويل جزء كبير 

 من االعتمادات. وتضمنت االيرادات المدونة خالل السنة ما يلي:
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 2016 2015 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 اشتراكات الدول حسبما قررتها الجمعية العمومية

 
 
 

92.355 88.075 
 5.615 (13.200) اختالفات أسعار الصرف

 (1.297) (1.360) نقص )زيادة( الخصم التراكمي على المستحقات طويلة األجل
 92.393 106.915 المجموع

 :لتحقيق اإليراداتخرى فيما يلي تفاصيل األنشطة األ -115
 2016 2015 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 5.592  5.336 مبيعات المطبوعات وخدمات الطباعة 

 3.349  4.508 ورسوم العضوية الدوراتعمليات التقييم و التدريب/
 2.254  2.382 خدمات الوفود 

 1.529  1.888 األحداث والمنتديات 

 1.194  1.423 رسوم تراخيص البضائع الخطرة
 1.223  1.253 إتاوات المطبوعات 

 890  1.098 الدوريات 

 783  868 رسم االشتراكرسم المستخدم/

 604  614 اتفاقات التراخيص

 519  511 مبيعات السوق الحرة

 517  448 اإللكترونيةالمواقع 

 607  690 أخرى أنشطة 

 19.061  21.019 المجموع 

 :خرى ما يليوتشمل اإليرادات األ -116
 2016 2015 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 592  314 رسوم الخدمات 

 291  359 رسوم تأمين المسؤولية المهنية 

 170  156  السفررسوم وكالء 

 321  460 ائد و إيرادات الف

 10.680   مكاسب أسعار الصرف
 1.226  1.271 أخرى إيرادات 

 13.280  2.560 المجموع

 : النفقات 3-3ة المالحظ
 رواتب واستحقاقات الموظفين: 3-3-1

ن والخبراء يالخبراء الميدانيفضاًل عن المنظمة خالل السنة  صل عليها موظفوالتي حجور تتضمن الرواتب األ -117
تتضمن مستحقات الموظفين مثل كما التشغيلية لتنفيذ مشاريع التعاون الفني  المساعدة اتالعاملين في اطار اتفاق

ت واستحقاقات نهاية الخدمة للقيام بمهما كليفوالتعليم ومنح الت العودة إلى الوطنجازة السنوية و إلن الصحي واالتأمي
  .في الصندوق المشترك للمعاشات التعاقدية اإليكاوواشتراكات 
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 : االمدادات والمواد االستهالكية وغيرها: 3-3-2
واتفاقات الخدمات االدارية وخدمات مشتريات  االئتمانيةصناديق ذه النفقات المشتريات والخدمات المتعلقة بالهتتضمن  -118

 .الطيران المدني ومشاريع برنامج االمم المتحدة االنمائي في اطار نشاطات مشاريع التعاون الفني
 ةنفقات التشغيل العام :3-3-3

نفقات و  ،ا المعلوماتتكنولوجيو  ،صيانة وتشغيل المبانيو  ،نفقات التشغيل العامة بشكل رئيسي االيجار تتضمن -119
لف من الدوالرات الكندية واستهالك أ 800كما تتضمن استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة  .الطباعة

من  ألف 247الف من الدوالرات الكندية  1.186الف من الدوالرات الكندية ) 275ة بقيم االصول غير المادية
 (.2015 في عام الكنديةالدوالرات 

 لسفرا: 3-3-4
وبدل اليومي  بدل المعيشةومخصصات  الطيرانجرة تتضمن أهي لتأدية مهمات و السفر  تشمل نفقات السفر إن -120

 .المطار
 : نفقات أخرى3-3-5

العاديـة حيـث  صـندوق الميزانيـة فـيألـف دوالر كنـدي  2 854 سـعر الصـرف بمبلـغ ئرخسـا بشكل أساسيتشمل النفقات األخرى  -121
لت و ســعر الصــرف.  ناتجــة عــنوالر كنــدي بوصــفه خســارة محققــة ألــف د 2 743 يســجل مبلــغ ســب فــي امك 2015فــي عــام ُســج 

 فئة اإليرادات األخرى ضمن بيان األداء المالي. فيألف دوالر كندي  7 722 بمبلغسعر الصرف 
غير صندوق  خرىاأل ألف دوالر كندى تعزى إلى الصناديق 1 096 سعر الصرف بمبلغ ئروتشمل النفقات األخرى أيضا خسا -122

لتالميزانية العادية،    .2015عام لدوالر كندي في اإليرادات األخرى ألف  2 958 سعر الصرف بمبلغ نتجة عنسب امك وُسج 
 الميزانية والحسابات الفعلية حسابات : بيان المقارنة بين4المالحظة 
ة على االساس نفسه. ففي بيان األداء وميزانية البرنامج العادي المعتمد يكاوالبيانات المالية لإل تعرض ال -123

المالي، تغطي النفقات جميع صناديق المنظمة وتصنف على أساس طبيعتها. وتصنف النفقات في بيان المقارنة بين 
صندوق العام للبرنامج لميزانية ال حسابات الميزانية والحسابات الفعلية حسب الهدف االستراتيجي واستراتيجية دعم التنفيذ

بصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية  روترتبط الميزانية المعتمدة األخرى التي يمكن أن يطلع عليها الجمهو العادي. 
 .الفني والتشغيلية لبرنامج التعاون

من فترة الثالث سنوات، بوجود نفقات بالدوالرات الكندية للبرنامج  في عاموتسمح الجمعية العمومية، بشكل منفصل  -124
ع تقديرات الميزانية اإلرشادية لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية. ويجوز العادي وتوافق على مجمو 

 .للمجلس أن يعدل في وقت الحق الميزانيات أو بواسطة ممارسة السلطة المفوضة
الفعلية على  المبالغحسبما هو منصوص عليه في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ترد أدناه مطابقة بين  -125

الفعلية في بيان  والمبالغالفعلية )البيان المالي الخامس(  والمبالغالميزانية  مبالغساس مقارن في بيان المقارنة بين ا
 .31/12/2016ع( للفترة المنتهية في التدفقات النقدية )البيان المالي الراب

 المجموع التمويل االستثمار التشغيل 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 لي على أساس المقارنة المبلغ الفع
 )البيان المالي الخامس(

(96.433) 
 

- - (96.433) 

 (13.201) - - (13.201) سعر الصرف –الفروق األساسية 

 119.685 - 240 119.445 فروق العرض

 2.685 (19) (477) 3.181 فروق الكيانات

 الحسابات الفعلية في بيان التدفق النقدي 
 )البيان المالي الرابع(

12.992 (237) (19) 12.736 
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وتطرأ الفروق األساسية عندما تعد الميزانية المعتمدة على أساس مختلف عن األساس المحاسبي المستخدم إلعداد  -126
فرق ملحوظ عندما يختلف سعر الصرف المستخدم إلعداد الميزانية بالدوالر  يطرأ، اإليكاوالبيانات المالية. وفي حالة 
وتقدم حالة االعتمادات، بالصيغة الواردة في بيان الشهرية المعمول بها في األمم المتحدة. الكندي عن أسعار الصرف 

المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية )البيان المالي الخامس( المطابقة بين االعتمادات الموافق عليها 
في المعمول به الصرف بسعر ق العام للبرنامج العادي لميزانية البرنامج العادي والنفقات الموازية التي يتحملها الصندو 

 .وسعر الصرف المستخدم في الميزانية األمم المتحدة
في الكشوف المالية. وال يوجد في حالة  المدونة اإلبالغوتطرأ فروق التوقيت عندما تختلف فترة الميزانية عن فترة  -127

 الفعلية. حساباتميزانية والال حساباتفروق في التوقيت ألغراض المقارنة بين  اإليكاو

المقارنة بيان التدفقات النقدية و  بيانات وتعود فروق العرض للفروق في الشكل ومخططات التصنيف المعتمدة لعرض -128
ويعكس بيان التدفقات النقدية صافي أثر المقبوضات والمدفوعات وبيان  الفعلية. حساباتالميزانية وال حساباتبين 

 يزانية والحسابات الفعلية التي تمثل النفقات الفعلية المسموح بها بواسطة االعتمادات. المقارنة بين حسابات الم
 المالية عنه. بياناتوتطرأ فروق الكيانات عندما تـُسقط الميزانية برامج أو كيانات تشكل جزءًا من الكيان الذي تـُعد  ال -129

لغ عنها في البيانات المالية، وتشكل جزءا من أنشطة وتمثل فروق الكيانات التدفقات النقدية لتلك الصناديق التي ُأب
. وتتعلق ، وتمول من الموارد من خارج الميزانية، غير أنها ُتستبعد من عملية إعداد ميزانية البرامج العادياإليكاو

 باألنشطة العادية األخرى وأنشطة مشاريع التعاون الفني.
يلية، ال تمثل األرقام الواردة في الميزانية سوى تقديرات الميزانية وفيما يخص صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغ -130

فيما يخص صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية بالمبلغ  المنقحةاإلرشادية. ويقارن مجموع تقديرات الميزانية 
ت عن الفروق عرض أيضا توضيحاال. ويشمل حول البيانات المالية ةالعام ةاإلجمالي الوارد في عرض األمين

  الفعلية. المبالغبين الميزانية االصلية والميزانية النهائية،  الجوهرية

 اتالقطاع بالغ عن: اإل5لمالحظة ا
 : بيان الوضع المالي واألداء المالي حسب القطاع5-1

الجداول  . وتقدم1تنص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على اإلبالغ عن القطاعات ويرد في المالحظة  -131
التالية الوضع المالي حسب القطاع ثم بيان األداء المالي حسب القطاع. وتؤدي بعض األنشطة بين القطاعين إلى 
المعامالت المحاسبية التي تنشئ أرصدة اإليرادات والنفقات فيما بين القطاعات في البيانات المالية. وترد المعامالت 

أعاله لتقديم وصف دقيق عن هذه المعامالت المحاسبية ومن ثم ُحذفت فيما بين القطاعين في الجداول الواردة 
 .ين األول والثانييللمطابقة مع البيانين المال

 8.8)من الدوالرات الكندية  مليون 8.7 ايرادات الرسوم االدارية التي تبلغ قيمتها النشاطات العادية ويشمل قطاع -132
على مشاريع  صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةفرضها  التي (2015 في عاممن الدوالرات الكندية  مليون

قيمة كانت و  .كما تضمن النفقات العامة االدارية مبلغًا مماثاًل يندرج في قطاع مشاريع التعاون الفني .التعاون الفني
 ألف 1.195 قد بلغت 31/12/2016النشاطات العادية في المبلغ المستحق لمشاريع التعاون الفني من قبل قطاع 

تيسيرًا هذه المبالغ  ولقد حذفت .(31/12/2015لف من الدوالرات الكندية في أ 1.906من الدوالرات الكندية )
 .للعرض
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 المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتجزأ منها
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مالحظات

20152014201520142015201420152014

اإليرادات

300 490136 121(089 1)(508 )389 894137 104121 3.2المشاريع اتفاقات في االشتراكات
393 91592 393106 91592 3.2106المقررة االشتراكات

061 01919 06121 01919 3.221لإليرادات المدرة األخرى األنشطة
912 99610 91214 99610 14األخرى التبرعات

307 959 (755 8)(714 8)062 6739 9اإلدارية الرسوم إيرادات
280 56013 2(176 )258 226 022 51013 3.22األخرى اإليرادات

253 939272 267(844 9)(398 9)647 120137 450122 217144 155اإليرادات مجموع

النفقات

3.3113 594113 67243 66245 832157 256159 504
3.3 514 27659 39566 65659 90966 932

057 12320 83821 0482 2193 07517 3.318العامة التشغيل نفقات
994 10411 81012 1014 1844 0037 3.38السفر

774 3391 7742 3391 2االجتماعات
294 8573 2942 8573 2التدريب

(337 8)(819 8)337 8198 8العامة اإلدارية النفقات
248 8506 4(507 1)(579 )880 2385 875 1911 5أخرى نفقات

803 438269 260(844 9)(398 9)647 120137 000122 716142 147أخرى نفقات

450 5012 4507 5012 7فائض/السنة خالل عجز

المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءًا ال يتجزء منها.

ها االستهالكية والمواد اإلمدادات وغير
الموظفين واستحقاقات رواتب

III - 33

المجموعإلغاء

المدني الطيران منظمة

القطاع حسب المالي األداء
 في المنتهية السنة عن31 ديسمبر 2016

(الكندية الدوالرات بآالف)

 المالحظة5-3

الفني التعاون أنشطة مشروعالعادية األنشطة
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  والمبالغ االحتياطيةااللتزامات  :6المالحظة 
 : االلتزامات1-6المالحظة 
 والمعدات المكتبية. يكاوالمقر الرئيسي لإلمباني علق التزامات اإليجار في المقام األول بتت -133

 2016 2015 
 بآالف الدوالرات الكندية 

   االلتزامات الدنيا لعقود إيجار المقر الرئيسي
 3.295 688 سنوات 1-5

 - - سنوات 5بعد 
 3.295 688 مجموع التزامات عقود إيجار الملكية

تحت تصرف  ىالمبنوتضع حكومة كندا بوصفها المالك الوحيد  30/11/2016ار المقر الرئيسي في عقد إيج هىانت -134
. وبناًء عليه، 30/11/2036إلى غاية  2016سنة اعتبارا من ديسمبر  20لفترة إضافية مدتها دون مقابل  اإليكاو
المقر  نىمبللحكومة المضيفة مقابل  اإليكاوها ، ال توجد أي التزامات تتعلق باإليجار تدفع31/12/2016تاريخ  حتى

 اإليكاوفي المائة من حصة اإليجار التي تسددها  50نسبة سوى تشمل االلتزامات المرتبطة باإليجار ال الرئيسي. و 
في المائة واعتبارا  75 بنسبةالحكومات المضيفة بإعادة سداد تكاليف إيجار المباني  فلوتتكمقابل مكتب المكسيك. 

في المائة بالنسبة لبرج بيل  100في المائة بالنسبة لمبنى المقر الرئيسي وبنسبة  80بنسبة  1/12/2016 تاريخ من
وال يوجد أي التزام مالي مدرج في الجدول أعاله بالنسبة لمكتب باريس،  .لمقر الرئيسيمن  االذي يعتبر أيضا جزءا 

والجزء المتبقي تمتلكه فرنسا  اإليكاوتب باريس تملكه من مك ا، جزء5-2ألن، كما هو مبين في المالحظة نظرا 
 بالقيمة اإلسمية. يكاوومؤجر لإل

مليون من  2المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية التي ال يمكن فسخها ما مجموعه  وتبلغ اإليرادات الدنيا المقبلة -135
. وتشمل إيرادات عقود اإليجار هذه (2016 عاممن الدوالرات الكندية لمليون  1.9) 2017 عامل الدوالرات الكندية

 .إلى الوفود المكاتبتأجير 
 االلتزامات القانونية أو الطارئة واألصول الطارئة :2-6المالحظة 

كبيرة تقع على عاتق  التزاماتأو شكاوى قانونية يمكن أن تؤدي إلى  إجراءاتعن  خصوم طارئة تنشأي وال توجد أ -136
 .اإليكاو

جراءات والشكاوى القانونية فيما يتعلق بمشاريع التعاون الفني في أمريكا الجنوبية. ضد المنظمة عدد من اإل فعر  -137
وهناك في األساس شكاوى رفعها أشخاص يطالبون الحصول على مبالغ إضافية بموجب قوانين العمل المحلية فضال 

االمريكية من الدوالرات  مليون 4.3عن المبالغ المنصوص عليها في عقود العمل لديهم. ويبلغ مجموع هذه الشكاوى 
مالية ألن  التزامات اإليكاومن المقدر أنه ال يرجح أن تتحمل (. و 31/12/2015في  أمريكير مليون دوال 3.9)مبلغ 

 .عن هذه المطالبات تنشأقد  ةمالي التزاماتفي اتفاقات المشاريع األساسية باستيعاب أي  تعهدتالحكومات المعنية 
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طراف ذات الصلةألدارة العليا وااإل عن اإلفصاح :7المالحظة   
  دارة الرئيسيون: موظفو اإل 1-7المالحظة 

في ، والمديرين ةالعام ةاألمين بما يشملأعضاء فريق كبار اإلداريين لألمانة العامة، موظفو اإلدارة الرئيسيون هم  -138
وتوجيه ومراقبة  . ويتمتع كبار المديرين بسلطة تخطيطالمقر الرئيسي ورئيس المالية ورئيس التقييم والمراجعة الخارجية

ويضم موظفو اإلدارة الرئيسيون أيضا رئيس  .وعن وضع السياسات ويتحملون المسؤولية عن ذلك اإليكاوأنشطة 
 اً دولة عضو  36يضم المجلس أن يؤثروا على قرارات اإلدارة العليا. و  هميمكن وموظفين رئيسيين آخرين والمجلس 

 .بعينهم دون تحديد أشخاص
 والبدالت ،وتسوية مقر العمل ،لموظفي اإلدارة الرئيسيين ما يلي: صافي المرتبات ةالمدفوعر و ويشمل مجمل األج -139

عانة التعليم، و ومنحة  العودة إلى الوطنواستحقاقات بدل التمثيل  مثل  اتالعمل في المعاش ابربأ اشتراكاتو  ،السكنا 
ور السلف المعلقة على االستحقاقات، التي . وتشمل االستحقاقات ومجموع األجوفي التأمين الصحي الجاري ةالتقاعدي

 .تتكون من سلف منح التعليم
( على نفس مستوى 10-2 المالحظةما بعد انتهاء الخدمة )الحصول على استحقاقات ن ياإلدارة الرئيسييحق لموظفي  كما -140

 .ر مدرجة في الجدول أعاله، وبالتالي فهي غيساس فرديأبدقة على الموظفين. وهي استحقاقات ال يمكن تحديدها كميًا  اقيب
كما أن موظفي اإلدارة الرئيسيين يشاركون كأعضاء عاديين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم  -141

الصندوق المشترك للمعاشات وما فوقها الذين ال يشاركون في  2-الموظفين من ذوي الرتبة د معظم ة باستثناءالمتحد
عوضا عن االشتراكات المقدمة إلى الخطة، التي  اإليكاوة. أما المبالغ التي تدفعها المتحدالتقاعدية لموظفي األمم 

 .األجور االجماليةفي ، فُتدرج األجر الداخل في حساب المعاش التقاعديفي المائة من  15،8تمثل 
حد موظفي االدارة قارب أأ ىإل ألف من الدوالرات الكندية تم دفعه خالل السنة 181تشمل األجور االجمالية أيضًا مبلغ  -142

 صلة تسلسل هرمي مباشرة بموظفي االدارة الرئيسيين. موال تربطهويعمل هؤالء األقارب في إدارات أخرى . الرئيسيين
 معامالت األطراف المترابطة: 2-7المالحظة 

الت غير التبادلية بما ومالم تكن هناك إشارة إلى خالف ذلك في هذه البيانات المالية الخاصة باإليرادات من المعام -143
في ذلك االشتراكات العينية، فإن جميع المعامالت التي تجري مع أطراف ثالثة، بما في ذلك منظمات األمم المتحدة 

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

 إلبالغعد تاريخ اب: األحداث 8 المالحظة
 بيانات المالية أيعلى هذه ال ةالعام ةاألمينلم تحدث يوم توقيع و . 31/12/2016 هو اإليكاو تاريخ اإلبالغ لدى -144

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

 

 عدد األفراد
 )فرد/سنة(

 
التعويضات وتسوية 

 مقر العمل

 
 

 االستحقاقات

 
خطتا التقاعد 

 والتأمين الصحي

 
 

 مجموع األجور

 
السلف المعلقة على 

 االستحقاقات

 
القروض 

 المعلقة

 بآالف الدوالرات الكندية

موظفو اإلدارة 
 - 80 3.461 756 142 2 563 13  الرئيسيون



 
 

 

 الجداول الجزء الرابع:
 (لم تشمله المراجعة)
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 الجدول)أ(

العادية الميزانية 
 رأس صندوق

مال متجدد صندوقال
 إدرار صندوق
التبعي الدخل

 إداري/  الخدمات
 صندوق التنفيذية

التكلفة
 أمن نشاطات

 الطيران*

 الخطة صندوق
 التنفيذية

 الشاملة اإلقليمية
 الجوية للسالمة

أفريقيا في
 الصناديق

البيئية
مالية الصناديق  ال

المشتركة

األصول

الجارية األصول
708 1741 6196 6571 5768 8087 40014 0541 43النقدي والمقابل النقد

 المستحقة المقررة االشتراكات
992 3األعضاء الدول من   

194 1الصناديق بين المشتركة األرصدة

124 126 91 188 2363 1والسلف المستحقات

513 المخزونات

39 704 1أخرى

51 1811 40018 5487 6668 7831 6196 1741 832

الجارية غير األصول
 المستحقة المقررة االشتراكات

551 4األعضاء الدول من   

280 والسلف المستحقات

017 3والمعدات واآلالت الممتلكات

793 الملموسة غير األصول

4 8303 810

832 1741 6196 7831 6668 5487 40018 8101 0113 56األصول مجموع

الخصوم

الجارية الخصوم
24 450 182 1382 7المتقدمة االيصاالت

ة والخصوم الدفع مستحقة الحسابات 342 56 4 21 526 999 660 14المتراكم

11 585 5الموظفين استحقاقات

187 210 الصناديق بين المشتركة األرصدة

465 1الخدمات مقدمة والحكومات المتعاقدة الحكومات مستحقات

21 7985 5853 3911 175 21 4 561 832

الجارية غير الخصوم
395 142الموظفين استحقاقات

142 395

832 561 4 21 175 3911 9803 798147 21الخصوم مجموع

األصول صافي

118 6156 7621 4918 1576 15(096 112)810 6863 14المتراكم الفائض/(العجز)

(484 34)527 19االحتياطيات

118 6156 7621 4918 1576 15(580 146)810 2133 34 األصول صافي)المتراكم العجز(

832 1741 6196 7831 6668 5487 40018 8101 0113 56األصول وصافي الخصوم مجموع

اإليرادات

همات المشروع اتفاقيات في المسا

915 106المقررة االشتراكات

104 524 22لإليرادات المدرة األخرى األنشطة

همات 404 4656 882 523 األخرى الطوعية المسا

673 9اإلدارية الرسوم إيرادات

916 8 49 461 871 618 5923 8471 6أخرى إيرادات

110 495 4736 931 1343 66211 61822 5923 7621 113اإليرادات مجموع

النفقات

3 750 466 7521 9608 9476 0419 85الموظفين واستحقاقات رواتب

ها االستهالكية والمواد اللوازم 377 465 وغير

70 253 796 0759 0471 14عامة تشغيل نفقات

53 751 129 571 919 4السفر

236 76 132 2االجتماعات

126 32 144 8 العامة اإلدارية النفقات

99 265 6 528 647 142 3أخرى نفقات

TOTAL EXPENSES102 430 381 959 1342 4349 94718 0759 7461 109النفقات مجموع

8 064 4355 972 000 2282 4(329 6)516 016 4الفائض صافي/)العجز( للسنة

*   الجدول انظر(ب)
التفاصيل قد ال تتماشى مع األرقام اإلجمالية بسبب تقريب األعداد.

الدولي المدني الطيران منظمة

العادية األنشطة صندوق

الفائض والنفقات، اإليرادات،/)العجز(  في31 ديسمبر 2016
 في األصول صافي الخصوم، األصول،31 ديسمبر 2016

(الكندية الدوالرات بآالف)



IV - 2 

 

  



IV-3 
 

 

 
  

 الجدول)ب(

برنامج التدريب للتوعيةالمتحدة الوالياتالتعزيز آلية
20162015

ASSETSاألصول

CURRENT ASSETSالجارية األصول
608 6577 2378 972 323 6النقدية والمعادالت النقدية

219 126 114 12 والسلف المستحقات
أخرى

6 335 2112 2378 7837 827

TOTAL ASSETS827 7837 2378 2112 335 6األصول مجموع

LIABILITIESالخصوم

CURRENT LIABILITIESالجارية الخصوم
ة والخصوم الدفع مستحقة الحسابات 37 21 9  12 المتراكم

 12  9 21 37

TOTAL LIABILITIES37 21 9  12 الخصوم مجموع

NET ASSETSاألصول صافي

790 7627 2288 2112 323 6 المتراكم الفائض/ (العجز)

790 7627 2288 2112 323 6 األصول صافي)الصافي المتراكم العجز(

827 7837 2378 2112 335 6األصول وصافي الخصوم مجموع

اإليرادات

همات 393 8823 7553 5421 585 1 أخرى طوعية مسا
971 49 14 4 31 أخرى إيرادات

TOTAL REVENUE364 9314 7683 5461 617 1اإليرادات مجموع

EXPENSESالنفقات

527 4661 1071 542 817 الموظفين واستحقاقات رواتب
ها االستهالكية والمواد اإلمدادات 10   المواد من وغير

36 70 60 10 عامة تشغيل نفقات
830 751 643 108 السفر

47 االجتماعات
197 144 58 86 العامة اإلدارية النفاقات

389 528 262  266 أخرى نفقات

035 9593 1302 5421 287 1النفقات مجموع

329 9721 638 4 330 فائض صافي/السنة في عجز

Details may not add to totals due to rounding.منها يتجزأ ال جزءاً تشكل للبيانات المرافقة المالحظات

الدولي المدني الطيران منظمة

 في األصول وصافي والخصوم األصول31 ديسمبر 2016
  لعام والفائض والنفقات اإليرادات2016

(الكندية  الدوالرات بآالف)

الطيران ألمن االستئمانية الصناديق
العادية األنشطة
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 الجدول)د(

االستئمانية الصناديق
المدني الطيراناتفاقيات برنامج

مجموعمجموع خدمات صناديقإدارة المتحدة األمم
20142013الشراءالخدمةللتنمية

األصول

الجارية األصول
640 074305 923292 12311 027279 1النقدية والمعادالت النقدية

906 1   الصناديق بين المشتركة األرصدة
594 65814 42614 656 57513 والسلف المستحقات

46 3  3 أخرى

186 735322 349306 78012 605292 1األصول مجموع

 الخصوم

الجارية الخصوم
546 003304 904291 02211 77279 متقدمة إيصاالت

ة والخصوم الدفع مستحقة الحسابات 343 23015 44612 082 70211 المتراكم
704 2 675 292 الموظفين استحقاقات

468 7982   798 الصناديق بين المشتركة األرصدة

357 735322 349306 78012 606292 1الخصوم مجموع

األصول صافي

(171 ) االحتياطيات

(171 )     األصول صافي)المتراكم العجز(
186 735322 349306 78012 606292 1األصول وصافي الخصوم مجموع

اإليرادات

همات 389 894137 008121 8863 118 المشروع اتفاقيات في المسا
258 226 226 أخرى إيرادات

647 120137 008122 1123 119 اإليرادات مجموع

النفقات

832 66245 7043 592 43الموظفين واستحقاقات رواتب
ها االستهالكية والمواد اللوازم 656 39566 86359 5322 56وغير

838 0482 123 036 3عامة تشغيل نفقات
810 1014 1014 4 السفر

294 8573 2 857 2التدريب
337 8198 638 756 8العامة اإلدارية النفقات

880 2385 238 أخرى نفقات

647 120137 008122 1123 119 النفقات مجموع

الفائض/)العجز( للسنة

التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب
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الدولي المدني الطيران منظمة

 والفائض والنفقات اإليرادات)العجز(  في2015
(الكندية الدوالرات بآالف)

 في األصول وصافي والخصوم، األصول،31 ديسمبر 2015
مجموعة الفني التعاون أنشطة مشروع صناديق 
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هـ)  الجدول( 

األرباحالتحويل
الخسائر أو الصناديق منالرصيد

الرصيد غيرّرداألخرىاإلدارية الخدماتتكاليففينوع
Fundةالمشاريعالتعديل01/01/2016الصندوق هاالعام  في31/12/2016المحققةالتبرعاتوغير

MSA 1 071 1 925  3  81  92( 1 899)  928أفغانستان
MSA  61  62أنغوال

MSA 27 300 41 013  111 23 232 2 009(  200)(  567) 42 418األرجنتين
MSA  10  10البهاما جزر

TF  47  47بربادوس
MSA  986  270  27(  17)  673بلجيكا
MSA  647  47  5(  36)(  164)  396بوليفيا
TF  12  12بوليفيا

TF  75  76بوتسوانا
MSA 1 665  92(  37)  309 2 029البرازيل

MSA  574  1  226  23  327األخضر الرأس
MSA  1(  1)كبوديا

MSA  16  2  14الكاميرون
MSA  34  3(  36)تشاد

TF  38(  38)الصين
MSA  27  28كولومبيا

MSA  515  1  235  16  265القمر جزر
MSA 39 361  112 2 516  63(  215) 36 679ريكا كوستا

MSA  35  35التشيكية الجمهورية
MSA  242  1  243جيبوتي

MSA  3  3الدومينيكية الجمهورية
MSA 1 328  98  4  351  51(  20) 1 008إكوادور

MSA  56  57مصر
MSA  265  16(  249)السلغادور

MSA  525  1  132  13  381االستوائية غينيا
MSA  6(  5)  1إثيوبيا
MSA  13  13فيجي

MSA(  17)  17غابون
MSA  29  292  2  176  19  1  129اليونان

MSA  299  1  300غواتيماال
TF  7  7غيانا
TF  56  56هايتي

TF  100  5  1  15  2  89األقاليم بين فيما
MSA  2  2ايسلندا

MSA 1 159 1 200  4  113  11(  317)(  37)  1 1 885الهند
MSA 1 536 1 211  4  925  94  2 1 735إندونيسيا

MSA  43(  43)العراق
TF  39  39العراق
MSA  17  17إيطاليا

MSA  342  236  234  23(  18)  302جامايكا
TF  6  6جامايكا
MSA  22  22األردن

MSA  306  194  20  92كازاخستان
MSA  714 1 294(  1)  824  82 1 101الكويت

TF  8  8التفيا
MSA  369  1  293  29  48لبنان

TF  130  131ليسوتو
MSA  16  16ليبيريا

هيرية MSA  9  9الليبية العربية الجما
MSA  7(  7)للصين التابعة الخاصة اإلدارية ماكاو منطقة

MSA  134  78  8  1  49مالي
MSA  6  6موريشيوس

MSA  295  254  1  97  8(  15)  430المكسيك
TF  125  544  540  47  83المكسيك
TF  71(  71)المغرب

MSA  236  35  1  157  16  99موزامبيق

IV - 8

الدولي المدني الطيران منظمة

النفقاتالمقبوضات

اإلدارية الخدمات واتفاقات االستئمانية الصناديق
االمسبقة المقبوضات ورصيد والنفقات لمقبوضات

 في المنتهية للسنة31 ديسمبر 2016
(ااألمريكية الدوالرات بآالف)

الفني التعاون مشاريع أنشطة

الفائدة
 األخرى واإليرادات)1(
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هـ)  الجدول(
(يتابع)

األرباحالتحويل
الخسائر أو الصناديق منالرصيد

الرصيد غيرّرداألخرىاإلدارية الخدماتتكاليففينوع
Fundةالمشاريعالتعديل01/01/2016الصندوق هاالعام  في31/12/2016المحققةالتبرعاتوغير

MSA 6 143 2 470  4 2 765  298( 1 191)  2 4 364ناميبيا
MSA  512  22  299  21  63  1  279نيبال

MSA  20  20نيكاراغوا
MSA  242  1  9  1  233نيجيريا
MSA  1  52  49  5  5  4النرويج

MSA  210  181  391عمان
TF  180  1(  181)عمان

MSA  32  32باكستان
MSA  211 1 591  719  71(  117)  897بنما
TF 37 088  102 6 091  922(  9)  3 30 171بنما

MSA  8  8الجديدة غينيا بابوا
MSA  377  618  1  553  58  1  386باراغواي

MSA 6 677 8 614  69 5 516  290(  54)  144 9 644بيرو
MSA  20  36(  16)  40الفلبين
TF  2  2الفلبين
MSA  35  36قطر

MSA 33 972  502  104 15 631  56  33(  8)(  8) 18 908ألفريقيا اإلقليمي
MSA  657(  145)  150  1  145  18  500آلسيا اإلقليمي
TF 3 146 1 490  9 1 311  150  378(  1) 3 561آلسيا اإلقليمي

MSA  36  36ألوروبا اإلقليمي
TF  94  100  86  9  99ألوروبا اإلقليمي

MSA  695  421  1  501  50  567األوسط والشرق ألوروبا اإلقليمي
TF  501  87  1  247  25  318األوسط والشرق ألوروبا اإلقليمي

MSA  328  415  1  434  24  4  291الالتينية ألمريكا اإلقليمي
TF 4 171 1 982  13 1 940  154  273(  31)(  1) 4 314الالتينية ألمريكا اإلقليمي

MSA  33  41(  6)  67كوريا جمهورية
MSA  84  84الكونغو جمهورية

MSA  3  3رومانيا
MSA  97  113  36  4(  1)  170راواندا

MSA 6 367 8 000  182 3 887  291(  267)(  37)  1 10 068السعودية المملكة
MSA  56  57سيشل

MSA  310  318  2  175  17(  27)(  31)  10  390سنغافوره
TF  152  66  86  9  124سنغافوره
MSA 4 546  37(  1) 7 734 1 134 20 119  2 15 836الصومال
TF 16 267 15 055  43 2 222  157( 20 164)( 1 735) 7 087الصومال

MSA  206  1  206أفريقيا جنوب
MSA  5  41  36  3  13إسبانيا

MSA  382  1(  204)  180النكا سري
TF  7  6النكا سري

MSA  340  47  2  173  17  198السودان
MSA  211  4(  207)سوازيلندا

MSA  155  155السورية العربية الجمهورية
MSA  55  56تايلندا
TF  71  21  92تايلندا

TF  8  8وتوبوغو ترينيداد
MSA  13  13تركيا

MSA  10  10السالم حفظ لعمليات المتحدة األمم إدارة
MSA  74(  74)أوغندا

MSA(  5)  5المتحدة تنزانيا جمهورية
MSA 1 790 1 076 1 180  90(  76)(  2)  1 1 518أوروغواي

MSA  117  1  118 فنزويال(البوليفارية الجمهورية)
TF  14(  14)نام فييت

MSA  5  5اليمن

LS 1 988  525  2  494  47  551  2 2 527

456 206 (87  )(212 4 )(037 2 )590 6 055 83 889  144 92 (145  )549 209 المجموع
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 مقدمةال

ظام المالي والقواعد المالية لمنظمـة مراجع الحسابات الخارجي في النالتي قام بها حسابات القانوني لمراجعة الساس ير د األ
عشرة(: المادة الثالثة عشرة والصالحيات اإلضافية التي تنظم المراجعـة الخارجيـة ة الخامسالطبعة الطيران المدني الدولي )

 (.)ب()الملحق 
 .المراجعة التي قمنا بهانتائج عمليات ب غ هذا التقرير المجلس  بل  يُ و 

 اتساقه.مدى و  31/12/2016 عن السنة المالية المنتهية فيااليكاو قرير تهذه وتناولت عملية المراجعة 
عليهـا األمـين للقواعـد الماليـة التـي وافـق و  العموميـة لجمعيـةاعليـه  توافقـالـذي المـالي االيكـاو لنظـام تخضع الفترات المالية و 

 .ليها فيما يلي بالمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام(إ)يشار  لقطاع العامفي اة الدولية يلمعايير المحاسبلو  العام
 المنظمـة الدوليـة للمؤسسـات العليـا لمراجعـة الحسـاباتعلـى أسـاس معـايير  2016مراجعة الحسابات للسنة المالية قمنا بقد و 

ال يتجـزأ مـن النظـام المـالي اإلضـافية التـي تشـكل جـزءا  الختصاصـاتوتمشـيا مـع االمحاسبية الدولية للقطاع العام والمعايير 
 والقواعد المالية لاليكاو.

الماليـة خاليـة مـن البيانـات للحصـول علـى تأكيـد معقـول بـأن  معمـول بهـا لـديناالمراجعة الستراتيجية ال وفقاً  تنانشطألخططنا و 
 أخطاء جوهرية.أي 
البيانـات المعلومات فـي عرض كفاية دير مدى بتقدارة وقمنا اإللمبادئ المحاسبية والتقديرات التي وضعتها ل اتقييمأجرينا كما 

 المالية.
 .مراجعةشهادة الفي الذي أوردناه رأي إلبداء ال أساس كاف  عملية المراجعة على من خالل حصلنا وهكذا، 

 أدلـة كافيـة وموثـوق بهـا فيمـا ىحصـلنا علـو  ،على أسـاس العينـةبها،  عدد من المعامالت والوثائق ذات الصلة وقمنا باختبار
 في البيانات المالية.الواردة  واإلفصاحات اإلقراراتالحسابات و بيتعلق 

 المسؤولين.الموظفين أثناء عملية المراجعة تم توضيح جميع المسائل ومناقشتها مع و 
مـوظفين فـي اإلدارات األخـرى، مـع وموظفيـه أو  ،، رئـيس فـرع الماليـةفريق مناقشـات منتظمـة مـع السـيد راهـول بهـال  ت للوكان
 الموضوع قيد النظر. بحس
ممهـورة الصيغة النهائية للبيانات الماليـة  11/4/2017في  وتسل منا ،29/3/2017المراجعة الميدانية في عملية انتهت وقد 

 . 30/3/2017في بتوقيع األمين العام 
 ةاألمينـمـن  عليقـاتت سـعينا للحصـول علـىفقـد ، اإلضافية التي تحكم المراجعة الخارجيـة ختصاصاتمن اال 9بالفقرة  عمالً و 

 على النحو الواجب في هذا التقرير.درجت حيث أُ  ،25/4/2017 في، وتلقيناها ةالعام
النتـائج بالمتعلقـة االيكـاو، تحتفظ بهـا التي خضعت للمراجعة و حسابات بشأن التقرير التشغيل المالي وقمنا بمراجعة حسابات 

)الطبعة الخامسة عشرة(: المادة الثالثة يكاو لمالي والقواعد المالية لالدمت وفقا للنظام اقُ حيث ، 31/12/2016 حتىالمالية 
 عشرة.
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ة ورئـيس فـرع الماليـة، العام ةه األمينتعوق   ،2016للعام لسنة المالية احسابات يتعلق بتمثيل وُأدرج في البيانات المالية كتاب 
 مراجعة.ال يتجزأ من وثائق ال وهو جزء

 . 30/3/2017 الذي وق عته األمينة العامة في 2016الداخلية لعام تلقينا بيان الرقابة كما 
تابعـة التـي تقـوم بهـا في إطار عمليـة الم "التوصياتتقع " حيث"توصيات" و"اقتراحات". مراجعتنا تحت مسمى نتائج ووضعنا 

مـن حيـث االيكـاو لمجلـس جـوز علـى أنـه ي. وحـده متابعـة "االقتراحـات" مراجع الحسابات الخـارجي بينما يتولىاللجنة المالية، 
 حيثمــا اقتضــتتنفيــذ "اقتــراح"،  ةالعامــ ةمــن األمينــأن يطلــب ، اللجنــة االستشــارية للتقيــيم والمراجعــةبعــد التشــاور مــع المبــدأ، 
 .يهاإللمجلس اانتباه فإننا نلفت اختصاص اإلدارة،  وعندما ال تقع مسألة ما في إطار. ذلك الضرورة
معلومـات مـنهم طلـب ن اقتضى األمـر أن نالذي االيكاو جميع مسؤوليلمجاملة التي أبداها قديرنا ل، نود أن نعرب عن توأخيراً 
 .ووثائق
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 ديوان احملاس بة

Corte dei conti 
 مراجعة الحسابات شهادة

 رأي مراجع الحسابات
، 31/12/2016 حتـى المـالي بيـان المركـزمتضـمنة الطيـران المـدني الـدولي )االيكـاو(  ةلمنظمـالبيانات المالية قمنا بتدقيق 

ي وبيــان التــدفقات النقديــة وبيــان مقارنــة بــين الميزانيــة والمبلــغ الفعلــ وبيــان التغيــرات فــي صــافي األصــول بيــان األداء المــاليو 
 وجزاً مـاإليضاحات المتممة للبيانات الماليـة متضـمنة وكذلك  للعام المنتهي في ذلك التاريخ، للصندوق العام للبرنامج العادي

 سياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.لل
لمنظمــة الطيــران عــرض بصــورة نزيهــة مــن جميــع النــواحي الجوهريــة الوضــع المــالي المرفقــة تالماليــة بيانــات أن ال فــي رأينــا

لمقارنــة بــين النقديــة وا هاتــدفقاتوكــذلك ، هاوالتغي ــرات فــي صــافي أصــول المــالي هــا، وأداء31/12/2016فــي  المــدني الــدولي
للمعــايير المحاســبية  وفقــاً وذلــك ، للعــام المنتهــي فــي ذلــك التــاريخ الفعليــة للصــندوق العــام للبرنــامج العــاديومبالغهــا  تهــاميزاني

 .يكاووالنظام المالي والقواعد المالية لالللقطاع العام الدولية 

 أساس إبداء الرأي

والنظــام المـــالي والقواعـــد الماليـــة  (ISSAI)ات العليــا لمراجعـــة الحســـابات وفقــا للمعـــايير الدوليـــة للمؤسســـمراجعتنـــا أجرينـــا قــد ل
هــي التحويــل  لمعــايير الدوليــة للمؤسســات العليــا لمراجعــة الحســاباتتكــون ا البيانــات الماليــة، مراجعــةوفــي مجــال  .لاليكــاو

تفـق مراجعة الحسابات بالقـدر الـذي ية لالمعايير الدوليللمراجعة. ويطبق ديوان المحاسبة أحكام  لمعايير الدوليةالمباشر من ا
مــن التوضــيح فــي الفقــرة  ديــبمز  ييرذه المعــاقتضــى هــبم اتنايمســؤولوتــرد مــع الطبيعــة المحــددة لعمليــات مراجعــة الحســابات. 

الخاصـــة بمســـؤولية مراجـــع الحســـابات عـــن مراجعـــة البيانـــات الماليـــة ضـــمن تقريرنـــا هـــذا. ونحـــن هيئـــة مســـتقلة عـــن اإليكـــاو 
فـي منظومـة األمـم المتحـدة، وقـد بعمليـات المراجعـة التـي نجريهـا للبيانـات الماليـة  ذات الصلة ةقيتطلبات األخالمبمقتضى ال

ونعتقـد أن األدلـة التـي حصـلنا عليهـا مـن التـدقيق كافيـة  التـي تقتضـيها هـذه المتطلبـات. خـرىاأل ةيقالخاأل نااتيبمسؤول نايوفأ
 .لمراجعةتوف ر أساسًا إلبداء رأينا في اومالئمة ل

 خرىاألمعلومات ال

الجـداول  -"الجـزء الرابـع ، تلـك المعلومـات التـي تتـألف مـن عـن المعلومـات األخـرى يةمسؤولاليكاو لإل ةالعام ةاألمينتتحمل 
 )غير مدققة(".

 مـن أشـكالوبالتالي، فإننـا ال نعطـي أي شـكل خرى، األيغطي المعلومات ال رأينا في البيانات المالية وتجدر اإلشارة إلى أن 
 في هذا الشأن.ستنتاجات الا

وفـي إطـار ذلـك، فإننـا نـدرس مـا وفيما يتعلق بمراجعتنا للبيانات المالية، فإن مسؤوليتنا تتمثل فـي قـراءة المعلومـات األخـرى، 



 

8 
 

أنهــا  بــدرايتنا المكتســبة مــن عمليــة المراجعــة، أوجــوهري مــع البيانــات الماليــة أو بشــكل المعلومــات األخــرى ال تتفــق إذا كــان 
تبدو مبينة بشكل يحمل أخطاًء جوهرية. فإذا ما خُلصـنا، اسـتنادًا إلـى مـا قمنـا بـه مـن عمـل، إلـى وجـود أخطـاء جوهريـة فـي 

 ليس لدينا ما نذكره في هذا الصدد.و باإلبالغ عن هذه الحقيقة. لزمون فإننا مهذه المعلومات األخرى، 

 البيانات الماليةوالمكل فين بالحوكمة عن األمينة العامة  مسؤولية

معايير المحاسبية الدوليـة لل وفقاً منصفة المالية وعرضها بصورة إعداد البيانات عن ة يمسؤولاللمنظمة ل ةالعام ةاألمينتتولى 
بحيث تكون مالية البيانات الللتمكن من إعداد  حسبما تراه ضرورياً وضع وتعهد الرقابة الداخلية وعن  (IPSAS) لقطاع العامل

 األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ. منخالية 
، عاملـةتقيـيم قـدرة االيكـاو علـى االسـتمرار كمنشـأة عـن  مسـؤوليةال ةالعامـ ةتولى األمين، تإعداد البيانات الماليةوفي معرض 

دام مبــدأ االهتمــام ومواصــلة اإلفصــاح، حســب االقتضــاء، عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرار، كمــا تكــون مســؤولة عــن اســتخ
عملــي ســوى بــديل  اال يوجـد لــديهأنــه ، أو هــاأو وقــف عمليات تصــفية المنظمـةتكــن تعتــزم مــا لـم باالسـتمرار كأســاس محاســبي 

 قيام بذلك.ال

 يكاوعملية إعداد التقارير المالية لإلشراف على ية اإلمسؤول، فيتولون الحوكمةالمكلفون بأما 

 مراجعة البيانات المالية راجع الحسابات عن عمليةمسؤولية م

، سواء كانت ناشئة عن الجوهريةخطاء األمن ككل مالية خالية الالبيانات بأن على تأكيد معقول في الحصول أهدافنا تتمثل 
مـن  المعقـول مسـتوى عـال  الحسـابات الـذي يتضـمن رأينـا. ويمثـل التأكيـد  مراجـع تقريـرفـي إصـدار خطأ، و الحتيال أو عن اال
أ جـوهري حـال خطـعـن  سيكشـف دائمـاً أنـه ب لـيس ضـماناً  ه، ولكنـمراجعـةللمعـايير الدوليـة لل وفقـاً جـرى لمراجعة تُ ابأن  تأكيدال

، وُتعتبــر األخطــاء جوهريــة إذا كــان ُيتوقــع الخطــأنتيجــة لالحتيــال أو يمكــن أن تنشــأ فاألخطــاء فــي البيانــات الماليــة . هوجــود
 .البيانات على هذه قرارات اقتصادية بناءً للبيانات المالية ل المستخدمين بشكل معقول أن تؤثر، فرادى أو مجتمعة، في اتخاذ

نظــل ملتــزمين و  ةمهنيــبطريقــة الحكــم فإننــا نمــارس ، مراجعــةللمعــايير الدوليــة لل وفقــاً  مراجعــةعمليــة الاالضــطالع بوكجــزء مــن 
 كما نقوم بما يلي:. المراجعةالمهني طوال عملية بمفهوم التشكك 

 االحتيال أو الخطأ، ومن ثم نقوم في البيانات المالية سواء كانت ناتجة عن األخطاء الجوهرية اطر تحديد وتقييم مخ
وفير أدلة تدقيقية كافية ومناسبة لتونحصل على  تلك المخاطرتجاوب مع التي تالمراجعة تصميم وتنفيذ إجراءات ب

ذلك الناجم عن وقوع  عن االحتيال أعلى من ناجمأ جوهري ف خطاشتكاعدم . ويكون احتمال إلبداء رأينا مالئم أساس
تجاوز للرقابة التحريف أو الغفال أو تعم د اإلألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو وذلك نظرًا خطأ، 
 ؛الداخلية

  ولكن ليسوضع إجراءات المراجعة التي تناسب الظروف القائمة، بغرض مراجعة مرتبطة بالللرقابة الداخلية اافهم 
 ؛يكاولية الرقابة الداخلية لإلابغرض إبداء الرأي حول فع

 في هذا من اإلدارة اإلفصاحات الُمقدَّمة ئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية و التقييم مدى م
 الصدد؛
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  حاسبي، بناًء على األدلة لمبدأ االهتمام باالستمرار كمنشأة عاملة كأساس مدارة استخدام اإلئمة المدى متحديد
لة، والخلوص إلى ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف  هامة  قد تثير شكوكاً التدقيقية الُمتحصَّ

ذا و كمنشأة عاملة. االستمرار على  يكاوحول قدرة اإل  نتباهالبلفت الزمون عدم يقين جوهري، فإننا مُ خُلصنا إلى وجود ا 
إذا كانت هذه المالية، أو تعديل رأينا  البياناتبذلك في متعلقة لاحات اصحسابات إلى اإلفالجعة مرافي تقريرنا ل

مراجعة نا لتقرير إعداد حتى تاريخ ية حصلنا عليها أدلة تدقيقأحدث تستند استنتاجاتنا إلى و ر كافية. ياحات غصاإلف
 ؛كمنشأة عاملةاالستمرار عن اإليكاو في توقف  ةيقد تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلفالحسابات. ومع ذلك، 

  البيانات المالية تلك كانت  فصاحات، وما إذاإل، بما في ذلك اوهيكلها ومحتواها المالية العرض العام للبياناتتقييم
 تحقق العرض المنصف؛بطريقة المتضمنة حداث ألت واالالمعامتعرض 

 هنتائجـو  جدولـه الزمنـيو للتـدقيق نطـاق المخطـط مـور مـن بينهـا الأولئـك الُمكلَّفـين بالحوكمـة بشـأن جملـة أمـع  نتواصـلونحـن 
 .مراجعةعملية الأثناء التي نحددها الهامة، بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

إجراءاتنــا كجــزء مــن فحصــناها لعنــا عليهــا أو التــي اط  ي ، ســواء تلــك التــيكــاومعــامالت اإلففــي رأينــا أن  وعــالوة علــى ذلــك،
 التشريعية.سلطتها مع النظام المالي والقواعد المالية لاليكاو و  من جميع الجوانب الهامةللمراجعة، كانت متفقة 

راجعــة الخارجيــة )المــادة الثالثــة عشــرة( والصــالحيات اإلضــافية التــي تحكــم الميكــاو للنظــام المــالي والقواعــد الماليــة لإل ووفقــاً 
يكــاو لإللبيانــات الماليــة لمراجعتنــا عــن  مفصــالً  لنظــام المــالي والقواعــد الماليــة( أصــدرنا تقريــراً مــن ا (ب))المرفــق للحســابات 

 .2016عام لل

 تنبيه

 ويرجـع ذلـك ،ن دوالر كنـدي(و مليـ 67.5 -بقيمـة ) ياً صـافي أصـول سـلبُيظهـر بيان المركـز المـالي نود لفت االنتباه إلى أن 
 142.4 غبمبلــلمــالي مركـز االبيــان المســجلة فـي طويلــة األجـل  ينالمـوظفالخصــوم األكتواريـة الســتحقاقات أساسـا إلــى تـأثير 

رصد وأكدت أنها ستقوم ب ،تدابيرجملة من الاتخاذ ب حالياً اإلدارة تقوم ن دوالر كندي. وترد تفاصيل تحليلنا في تقريرنا. و و ملي
 نا فيما يتعلق بهذه المسألة.ولم ُيجر تعديل لرأي .تهافعالي

 5/5/2017 روما،

 ]توقيع[ 

  دي سكارفيزي مارتوتشيأرتورو  
 المحاسبة  ديوانرئيس  
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 البيانات المحاسبيةبنية 

العناصر للقطاع العام  وفقا للمعايير المحاسبية الدوليةاليكاو التي ُأعدت وُعرضت تضمنت البيانات المالية ل -1
 التالية:

   31/12/2016مقارنة في للأرقام ب 31/12/2016 فيالحساب الختامي  –مالي )البيان األول( ال مركزال بيان 
غير جارية( خصوم جارية و إلى مقسمة جارية وغير جارية( والخصوم )أصول )مقسمة إلى صول ظهر األيُ 

  وصافي األصول؛

   31/12/2016لمقارنة في ل أرقامب 31/12/2016( للسنة المنتهية في الثانيبيان الاألداء المالي ) بيان 
 ؛سنة الماليةالفائض/العجز لليظهر 

   قيمة األصول ُيظهر  ،(الثالثبيان ال) 31/12/2016المنتهية في للفترة التغيرات في صافي األصول  بيان
مباشرة في صافي األصول المسجلة الخسائر ومنها لسنة المالية في اعجز الفائض أو الالصافية بما في ذلك 

 بيان األداء المالي.قيَّد في دون أن ت

  اتتدفقتظهر ال، 31/12/2016 المنتهية فيالتدفقات النقدية )البيان الرابع(؛ جدول التدفقات النقدية للفترة 
التشغيلية واالستثمارات فيما يتعلق قصدا بالمعامالت ، الخارجية ومعادالت السيولة النقدية اتتدفقالو الداخلية 

 نة في نهاية السنة المالية.والتمويل ومجاميع الخزي

 ( للفترة المالية الخامسبيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية )العام صندوق مقصورة على ال) 2016
 (.العاديلبرنامج ل

 ومعلومات إضافية  يالقطاعواإلبالغ علومات عن السياسات المحاسبية تُتيح ملبيانات المالية إيضاحات ل
 "(.إيضاحات" أو "إيضاح"على أنها هذا التقرير يشار إليها في ) منصف عرضتقديم لضرورية 

 2016في المالي  مركزبيان ال

 األصول

في  1.9) ن دوالر كنديييمال 8مقدار ب تزادحيث ن دوالر كندي و ملي 426.9األصول بلغت  2016في عام  -2
 .(مليون دوالر كندي 418.9) 2015القيمة المسجلة في عام ب( مقارنة المائة

في )صول من إجمالي األ في المائة 98، وهو ما يمثل مليون دوالر كندي 418.3بلغت جارية من أصول  تتألف -3
غير أصول (، و في المائة من إجمالي األصول 97.9مليون دوالر كندي، مما يمثل  410.2، كان الرقم 2015
مليون دوالر كندي،  8.7كانت صول )من إجمالي األ في المائة 2.0مليون دوالر كندي، أي  8.6عادل تجارية، 

 (.2015من إجمالي األصول في عام في المائة  2.1أي 
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 األصول الجارية

 دوالر كندي يينمال 8.1بزيادة قدرها  2016في عام  مليون دوالر كندي 418.3 بلغ مجموع األصول الجارية -4
  معادل السيولة النقدية"لة النقدية و السيو "إلى تعزى الزيادة كانت . و 2015بعام مقارنة  في المائة( 2.0)+
ماليين دوالر  4.6-وفي غضون ذلك تراجعت جميع األصول األخرى بمقدار )مليون دوالر كندي(،  12.7 )+

 (.1 اإليضاحة )يمبادئ المحاسبالفي الجارية أساس تقييم األصول يرد و  كندي(.

 السيولة النقدية السيولة النقدية ومعادل

الذي يبلغ السيولة النقدية"، معادل "السيولة النقدية و ارتفع البند الفرعي (، فقد 4ذكره في الفقرة )على النحو السابق  -5
 379.4بمبلغ ( مقارنة المائة 3.4مليون دوالر كندي )+  12.7بمقدار ، مليون دوالر كندي 392.1مجموعه 

ائع قصيرة األجل في والود مصارفالالسيولة المودعة في ، وشمل 2015مليون دوالر كندي في عام 
ل . ويرد بيان 31/12/2016  . 1-2 اإليضاحفي السيولة النقدية معادل السيولة النقدية و عن ُمفصَّ

 حتىتأكيد أرصدة الحسابات الجارية االيكاو عالقات تجارية مع التي ترتبط ب المصارفلقد طلبنا من جميع  -6
إال أن اإلدارة قد  ت بشكل صحيح في الحسابات.أرصدة الحسابا قيدمن من عادتنا أن نتحقق . و 31/12/2016

لي من عملنا في هذا المجال. ومع مما حد بالتا، نفَّذمن التسوية لم يُ  جزءاً أبلغتنا هذا العام بشفافية ووضوح أن 
وُقدم شرح غير جوهري. التسوية وجود تحت ذلك، فقد زودتنا اإلدارة بأرقام سمحت لنا بأن نعتبر أن المبلغ الم

 .التباينات األخرى التي تم الكشف عنها وتبريرها لجميع

ما يحد من وهو ، مصارفلم نتلق تأكيدات مباشرة من جميع ال الماضية، وات، كما في السناإلشارة إلى أننا وتجدر -7
دارة اإلتلقينا من وقد  .بتلقيهامن أجل السماح لنا بذلت جهودًا مضنية  دارةاإلعملنا في هذا المجال، رغم أن 

 .كشوف الحسابات المصرفيةمن  نسخة

 :1رقم  التوصية

هناك عدد كبير من  األصول" يتألف أساسا من رصيد الحسابات المصرفية، وأنإجمالي إلى أن رصيد "نظرًا  -8
( ترشيد القائمة 1) بما يلي: بأن تقوم اإلدارة فإننا نوصي بشدة، السنة أيضاً  التأكيدات التي لم نتلقاها في هذه

 مصارفحث العملية تتمثل في ( إيجاد 2؛ )بشكل كبير من عددهامن أجل الحد  بات المصرفيةالحالية للحسا
 .ما يطلب منها ذلكعندالمالي على إرسال رسائل تأكيد إلى المراجع 
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 ة وتعليقاتهاالعام ةاقتراح األمين

ـلف د حسابات حد من عدعلى الإدارة التعاون الفني نحن نعكف مع  بحيـث ُتغلـق حسـابات فتحهـا. جري الجديـدة التـي سـيالس 
مـا هـو ممكـن مـن إغالق المشـاريع، وسـنحاول اسـتخدام خـدمات برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي بقـدر الس لف القائمـة أيضـًا بـ

نعمل بشكل وثيق مـع فسوف في اجتماعنا، وعلى النحو الذي اتفقنا قع والتكاليف في االعتبار. امع أخذ المو  الناحية العملية
 مصارفبالتصل سنكما التي يتلقونها مباشرة من شركائنا المصرفيين.  اتعي الحسابات الخارجيين وننسق قوائم التوقيعمراج

 رسائل التأكيد. بشأنعند تقديم هذه المعلومات بتوخي أقصى قدر من اليقظة ونذكرهم التي نتعامل معها 

 مصارفتحديث قوائم التوقيعات المعتمدة لدى ال

بين طفيفة اختالفات  ، كما في السنة الماضية،أيضاً وجدنا ، مصارفالالمقدمة من نا للتأكيدات لمراجعت نتيجة -9
. مصارفالوفقا لما صرحت به قوائم التوقيعات المعتمدة التي تحتفظ بها اإلدارة في المقر والقوائم التي تلقيناها 

عين. كما ينبغي اإلشارة إلى أن الموقِّ  بشأنج التوصل إلى استنتافإننا ال نستطيع تأكيدات، الكل وبما أنه لم ترد 
، وتتصرف على وجه السرعة غير صالحة تتلقاها من المصارف تصبح قائمة مامتى كانت تدرك اإلدارة 

 من أجل حل هذه التناقضات. مصارفتواصل مع التو 

توقيعات "مغلقة"، وهي ال ال يمكننا اعتبار توصية تقريرنا المالي لمراجعة الحسابات للسنة الماضية المتعلق بال -10
 .(1الواردة في الملحق  1/2015إلى متابعة التوصية يرجى الرجوع تزال جارية )

 السيولة النقدية المتاحة في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية

ألف  2.354معادلة في قيمتها لمبلغ السيولة النقدية المتاحة التي تحتفظ بها االيكاو كانت ، 31/12/2016في  -11
جماال، بلغت السيولة النقدية المتاحة في المكاتب اإلقليمية ألف دوالر  2.681.67ما يعادل  دوالر كندي تقريبًا. وا 
 كندي. وقد أجرينا عد ًا مباشرًا للنقدية المتاحة في المقر، دون اكتشاف أي مشكلة.

 االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

ن االشتراكات المقررة -12  المستحقة على الدول األعضاء للميزانية العادية من: تتكو 

ماليــين  6.8؛ و2016دوالر كنــدي فــي عــام  ماليــين 4.0مــا يقــرب مــن شــهرًا ) 12، مســتحقة خــالل جاريــة أ( 
 (؛٪43بنسبة ، ما يمثل تراجعًا 2015دوالر كندي في عام 

؛ 2016دوالر كنــدي فــي عــام  اليــينم 4.6) مــن تــاريخ البيانــات الماليــة شــهراً  12، مســتحقة بعــد غيــر جاريــة ب( 
خصــم االشــتراكات  ذلــكشــمل ي(. و ٪10مــا يمثــل تراجعــًا بنســبة ، 2015دوالر كنــدي فــي عــام  ماليــين 5.0و

 طويلة األجل.
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تكشف مراجعتنا ولم  المدينة، بالنسبة إلى خصم المستحقاتيكاو مكان في اإلعين القمنا بتحليل اإلجراءات في و  -13
 ماليين 6.8طويلة األجل المدينة مستحقات الوبلغ مجموع الخصم التراكمي من . كبيرة مشكالتأي  وجود نع

، ، ويمثل2015بالمقارنة مع عام مليون دوالر كندي  1.4ما يعكس تراجعًا بقيمة ، 2016 عام دوالر كندي في
 .االشتراكات المقررة طويلة األجل قيمةفي  ، انخفاضاً أخرى جملة أمور ضمن

من الدول المقررة تحصيل االشتراكات عملية في  تحسناً قيمة المستحقات المدينة الجارية الكبير في  راجعتن البيِّ ويُ  -14
من ٪ 96نسبة  العمومية )تم تلقي الجمعية انعقاد يحدث عادة في سنواتاإلدارة إلى أن ذلك  األعضاء؛ وأشارت

عدد الدول األعضاء التي تراجع . و (2015٪ في عام 93.6نسبة ، و 2016في عام حصيلة االشتراكات المقررة 
 .2015دولة في عام  43 مقابلدولة،  16سنة الجارية إلى للالمقررة عليها مستحقات مدينة فقط عن االشتراكات 

ن كان بدرجة أقل، بعدد الدول األعضاء التي عليها متأخرات لفترة تتجاوز السنة، والتي  -15 ويتعلق هذا التحسن، وا 
. وقامت بعض الدول األعضاء التي عليها متأخرات في 2015دولة في عام  46قابل دولة، م 35تراجعت إلى 

ا على مدار السنة؛ وقد فهمنا من اإلدارة أن هذا قد حدث الستعادة حقوق هاألجل الطويل بتصفية متأخرات
المجلس في  التصويت في الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية. وقد أبرمت دول أخرى اتفاقات جديدة مع

اتفاقًا، وكان هناك  12 الُمبرمة من أجل تصفية متأخراتها. وفي نهاية السنة، أصبح عدد االتفاقات 2016عام 
. كما تحسنت درجة تنفيذ االتفاقات 2017طلبان إلبرام اتفاقين آخرين يجري تجهيزهما في الربع األول من عام 

بلدان في  9بلدان، مقابل  7تفاقات التي أبرمتها )الفئة ألف( إلى القائمة. وانخفض عدد البلدان التي لم تمتثل لال
بلدًا )مقابل  15. وبلغ عدد البلدان التي تجاوزت متأخراتها ثالث سنوات ولم تبرم اتفاقات )الفئة باء( 2015عام 
 (.2015 بلدًا في عام 18

( مبلغًا إجماليًا قدره 2016عام  )والتي تشمل 21/12/2016وتُبي ن حالة االشتراكات المستحقة السداد حتى  -16
مليون نتيجة لسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدوالر الكندي  1.9مليون دوالر كندي )بما في ذلك  16.1

دولة من الدول األعضاء. وكان المبلغ اإلجمالي  51فيما يتعلق بعنصر التقييم بالدوالر األمريكي( بالنسبة إلى 
مليون دوالر كندي نتيجة لسعر  2.9مليون دوالر كندي )مع  20.8هو  31/12/2015المستحق السداد حتى 
دولة من الدول األعضاء. وُيبين تفصيل االشتراكات المقررة وفقًا لسنة التقييم أن المبلغ  89الصرف( بالنسبة إلى 

مليون  11.5)من  2016المستحق للسنة الحالية باإلضافة إلى السنتين الماضيتين قد تراجع بنحو الثلث في عام 
(. وال يزال هناك قاعدة من المساهمات 2016مليون دوالر كندي في عام  7.4إلى  2015 دوالر كندي في عام

 وما قبله، وهو ما ُتعد استعادته أمرًا أكثر صعوبة. 2012المقررة بالنسبة إلى عام 
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واصل بتنفيذ مختلف األدوات التي أدرجتها ويعتمد االستمرار في هذا االتجاه اإليجابي أيضًا على االلتزام المت -17
، قمنا بالتحقق من تنفيذ 3/2015اإلدارة لزيادة المدة الزمنية المحددة للمدفوعات. وبهدف متابعة توصيتنا 

اإلجراءات المحددة لتحصيل االشتراكات غير المسددة. ووجدنا، على سبيل المثال ال الحصر، أن كتب المنظمة 
نت ترسل بانتظام )في يونيو وسبتمبر ونوفمبر( مبي نة االشتراكات المستحقة السداد على إلى الدول األعضاء كا

شتراكات المستحقة السداد جميع الدول عن جميع السنوات المالية، كما تضمن كتاب المنظمة في شهر نوفمبر اال
رسلت بالبريد . وأجريت كذلك عمليات متابعة فردية، بناًء على كشوف حسابات شهرية أُ 2017 عن عام

اإللكتروني فقط إلى الدول األعضاء المستحق عليها اشتراكات غير مسددة مرفقة بفواتير بالمبالغ المستحقة 
  السداد. وأثبتت االتصاالت المخصصة أنها األداة األكثر فعالية لتسوية المتأخرات وزيادة المدفوعات.

 المستحقات والسلف واألصول الجارية األخرى

ن ال -18  ٪5.7، ما يعد تراجعًا بنسبة 2016مليون دوالر كندي في عام  19.9) جاريةمستحقات والسلف من: أ( تتكوَّ
 (.2015عن عام  ٪21.0، متراجعة كذلك بنسبة 2016مليون في عام  0.3) غير جارية(؛ ب( 2015عن عام 

 . وهي2015في عام ٪ 5.0٪ من إجمالي األصول، مقارنة بنحو 4.7نسبة  الجاريةوتمثل المستحقات والسلف  -19
، سلف للموظفين ومستحقات صادرة عن وكاالت األمم المتحدة وغيرها 3-2 اإليضاحتمثل، على النحو الوارد في 

من المبالغ المستحقة السداد الصادرة عن أنشطة توليد اإليرادات، مثل مبيعات المنشورات، واستئجار قاعات 
 المحاضرات، والحيز المتاح للوفود.

مليون دوالر كندي في حساب األصول والخصوم الختامي تحت عنوان "أخرى". وتراجعت  1.7قدره  ويعرض مبلغ -20
 2015( مقارنة بعام ٪ 17.2-مليون دوالر كندي ) 0.4بمبلغ قدره  2016األصول الجارية األخرى في عام 

اًل بهذه القيم في اإليضاح  2.1)  .3-2مليون دوالر كندي(. وأوردت اإلدارة بيانًا ُمفصَّ

 المخزونات

، تم قيد المواد واإلمدادات المتعلقة بالمطبوعات والهدايا التذكارية والمواد المعفاة من الرسوم 2016في نهاية عام  -21
مليون دوالر كندي  0.24مليون دوالر كندي، وذلك بانخفاض قدره  0.51الجمركية بقيمة صافية قدرها 

. وترد تفاصيل المخزونات في اإليضاح 2015ر كندي عام مليون دوال 0.75(، مقارنة بصافي قيمة 31.9٪-)
لة في البيانات المالية تتعلق بالمطبوعات ) 2-4 ( ومتجر 2016مليون دوالر كندي في عام  0.39والقيم المسج 

 مليون دوالر كندي(. 0.12السوق الحرة )
بالفحص المادي للمخزون على عينة وقمنا العام السابق. بقوائم ها ا، وقارنوراجعناها األصولقوائم حصلنا على  -22

تأثير على من شأنها أن يكون لها أي مشاكل كبيرة،  اكتشافلم يتم . و مخزوناتالالمسجلة في من المواد 
 (.31/12/2016الحسابات في الموعد النهائي )
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أجريناه  في اختبارنا فإنتسجيل المنتجات والتوفيق بين حركتها، ونحن إذ نثمِّن الجهود التي بذلتها اإلدارة من أجل  -23
أهمية تقديم من هذا المنطلق بحظنا أن بعض نقاط الضعف المتبقية ال تزال قائمة. ونذكر ال ،أثناء تدقيقنا

الواردة في  4رقم القيمة السوقية العادلة للمخزون. وعمال بالتوصية عن سجالت دقيقة عن الكميات الفعلية و 
 (.1رجوع إلى المالحظة الواردة في جدول المتابعة )الملحق ال، فيرجى 2015تقريرنا عن العام المالي 

ونشدد أيضًا على أنه، فيما يتعلق بمراجعة حسابات متجر السوق الحرة التي أجراها مكتب التقييم والمراجعة  -24
 توصية جارية. 15توصيات من أصل  3، ال يزال هناك 2015الداخلية في عام 

 ى المكاتب اإلقليميةمخزونات المواد االستهالكية على مستو 

الحظنا خالل عمليات المراجعة التي أجريناها في بعض المكاتب اإلقليمية أن الموجودات لم يتم التحقق من  -25
قابليتها لالستهالك بصورة منتظمة على جميع المواد. وعلى سبيل المثال، تم إعداد جرد لقابلية المواد لالستهالك 

وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي فيما يتعلق فقط بأحبار الطباعة وليس  في المخازن في مكتب أمريكا الشمالية
بمواد أخرى. وفيما يتعلق بهذا التقييد، قامت إدارة المكاتب الميدانية باسترعاء انتباهنا إلى أن قيمة المواد وكمياتها 

 ليست ذات صلة من الناحية اللوجستية نظرًا لحجم المكاتب.

لة، مقررة على مستوى المقر، التي ربما تم توزيعها على ومع ذلك، لم نعثر على أ -26 ي إجراءات وقوائم تحقق مفصَّ
المكاتب اإلقليمية من أجل تقديم إرشادات دقيقة بشأن الحاجة إلى إجراء جرد للمواد االستهالكية على مستوى 

 المكاتب اإلقليمية.

 :1االقتراح رقم 

خلي، من شأنه تقييم ما إذا كان من الممكن تبرير جرد المواد لذا نقترح إعداد تحليل جدوى على الصعيد الدا -27
االستهالكية أم ال في جميع المكاتب الميدانية. كما نقترح أن يضع المقر المعايير الالزمة من أجل تحديد متى 

قت ينبغي إجراء عمليات الجرد للمواد االستهالكية على مستوى المكاتب اإلقليمية وتسجيلها في الحسابات في و 
 الحق.

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها

االقتراح مقبول. ستطلب اإلدارة من المكاتب اإلقليمية إجراء جرد لتحديد ما إذا كانت المواد االستهالكية هامة. وستدرج 
 اإلدارة أيضًا الضوابط المتعلقة بمسألة استهالك هذه المواد في دليل المكتب اإلقليمي.
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 ةاألصول غير الجاري

، وهو أساسًا المبلغ ذاته لعام 31/12/2016ماليين دوالر كندي في  8.6بلغ إجمالي األصول غير الجارية  -28
مليون دوالر كندي(. ويرد أساس تقييم األصول غير الجارية في  0.04)مع مجرد انخفاض طفيف قدره  2015

 (.1السياسات المحاسبية )اإليضاح 

ماليين دوالر كندي وتمثل  3.0ت والمنشآت والمعدات" التي تبلغ قيمتها يتألف هذا العنوان من: أ( "الممتلكا -29
وكانت تمثل   2015مليون دوالر كندي في عام  2.4من إجمالي األصول غير الجارية )بلغت قيمتها  34.9٪
تي من إجمالي األصول غير الجارية(؛ ب( "االشتراكات المقررة المستحقة السداد من الدول األعضاء"، ال 28.1٪
من األصول غير الجارية(؛ ج( "المستحقات المدينة والسلف" بقيمة  ٪52.7ماليين دوالر كندي )حوالي  4.6تبلغ 
مليون دوالر كندي، أي  0.8(؛ د( "األصول غير المادية" التي تبلغ 18مليون دوالر كندي )انظر الفقرة  0.3

مليون دوالر كندي في عام  0.9األصول ) من إجمالي ٪0.2من إجمالي األصول غير الجارية و ٪9.2حوالي 
من إجمالي األصول غير الجارية(. ويرد توضيح للعناوين المذكورة أعاله في  ٪10، أي ما يعادل 2015

 من التقرير، على التوالي. 6-2و 3-2و 2-2و 5-2اإليضاحات 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات

ماليين دوالر كندي، وهي القيمة الصافية في  3.0ة مقدارها أظهر العنوان "الممتلكات والمنشآت والمعدات" قيم -30
مليون دوالر كندي(، ومعدات تكنولوجيا  0.1من التكلفة المرسملة من "األثاث والتجهيزات" ) 31/12/2016

 0.3مليون دوالر كندي(، والمركبات اآللية ) 0.3مليون دوالر كندي(، وتجهيزات المكاتب ) 0.4المعلومات )
مليون دوالر كندي(، واآلليات  1.5ر كندي(، والتحسينات المزمع إدخالها على الممتلكات المستأجرة )مليون دوال

مليون دوالر  0.1مليون دوالر كندي(، والتحسينات المدخلة على الممتلكات المستأجرة )األعمال الجارية( ) 0.3)
مليون دوالر  0.8قيمة اإلهالكات وبلغت  مليون دوالر كندي، 1.4كندي(. وبلغت عمليات االقتناء خالل العام 

 .5-2لحسابات المخصصة في بيان األداء المالي. وأوردت اإلدارة وصفًا في اإليضاح ها في اويمكن تتبع ،كندي

 على المستوى اإلقليمي إدارة األصول الثابتة

الداخلية إلى مكتب أوروبا وشمال أثناء الزيارة التي قام بها مراجعو الحسابات الفرنسيون ومكتب التقييم والمراجعة  -31
، وباإلشارة أيضًا إلى المالحظات التي أثاروها في السابق، أشير إلى أن بعض 2015األطلنطي في ديسمبر 

 2015األصول لم تكن مسجلة في سجل األصول. وفي التقرير المطول الملحق بشهادة اإليكاو للسنة المالية 
(C-WP/14468 – Addendum No. 2وعلى ،)  الرغم من االعتراف بالمبادرات التي اتخذتها اإلدارة مؤخرًا في هذا

(، قمنا بتقديم بعض التوصيات. 2015المجال )ال سيما التعليمات اإلدارية الجديدة التي صدرت في ديسمبر 
الية ( في أثناء مراجعتنا للحسابات في مكتب أمريكا الشم1وتابعنا هذه التوصيات )يرجى االطالع على الملحق 

 وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي.
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 الحد األقصىسجل األصول المحفوظ في مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي وقرار المقر بشأن 

يحتفظ في مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي بسجلين منفصلين من سجالت األصول  -32
 واد المعدات واألثاث والتجهيزات، وما إلى ذلك، وهما:الثابتة، يشمالن جميع م

دوالر  200السجل الذي طلبته اإلجراءات الداخلية لإليكاو، حيث تسجل فيه جميع المواد التي تتجاوز سقف  (أ 
كندي؛ ويمثل هذا المبلغ السقف المتعارف عليه في مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي 

 اجعتنا للحسابات.في تاريخ مر 
 دوالر كندي. 200سجل معين تحتفظ به اإلدارة المحلية لجميع المواد التي تقل قيمتها عن  (ب 

احتفظ المكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي بسجالت الجرد في سجالت األصول  -33
(. وفي 2016فيه مراجعتنا للحسابات )أكتوبر الثابتة، في جداول بيانات إكسيل، وذلك في الوقت الذي أجرينا 

، أوعز المقر إلى المكتب اإلقليمي 2017مؤتمر هاتفي مع وحدة إدارة المبنى والخدمات العامة ُعقد في فبراير 
ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي بكيفية بدء العمل على الجرد باستخدام ماسح الباركود وشرح له 

ت الجديدة المدرجة في البوابة اإللكترونية )الموقع اإللكتروني على اإلنترنت(. ومع ذلك، أجري هذا العمل التعليما
باستخدام ماسح الباركود، على النحو المشار إليه أعاله، بعد مراجعتنا للحسابات في المكتب اإلقليمي ألمريكا 

التوصل إلى استنتاج ما إذا كانت عملية الجرد قد  الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي؛ ولذا ال يمكننا
 أجريت بصورة صحيحة أم ال.

وقد أبلغتنا إدارة المكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، في أثناء المؤتمر الهاتفي  -34
 300أعاله والتي تتجاوز حد  ذاته المشار إليه أعاله، أنهم تعلموا أنه ينبغي تسجيل جميع المواد المشار إليها

 دوالر كندي(.  200دوالر كندي، وهو قرار مختلف عن القرار السابق )المواد التي تتجاوز حد 

وفيما يتعلق بالنقطة ب(، فقد علمنا من إدارة المكتب اإلقليمي أن هذا السجل يكتسب أهمية على الصعيد  -35
 التشغيلي، وأنه ال يستخدم إال لألغراض الداخلية. 

 فيما يتعلق بالنقطة أ(، يجدر النظر في النقطتين التاليتين:و  -36

  نظرًا إلى تقلبات أسعار الصرف، يمكن إدراج مادة معينة في سجل المكتب اإلقليمي في تاريخ محدد، وقد ال
دوالر كندي يعادل  200تسجل مادة مماثلة في تاريخ الحق. وفي وقت مراجعتنا للحسابات كان معدل صرف 

 .مكسيكي بيزو 2.970
  ُتسجل األصول ذات القيمة المنخفضة تحت الحد األقصى في المكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا

ن لم يكن على نحو منتظم، في حين أنه بحسب  الوسطى ومنطقة الكاريبي )راجع النقطة )ب(، أعاله(، وا 
م تكن األصول التي هي دون الحد (، ل5/2015)انظر التوصية رقم  2015تقريرنا لمراجعة الحسابات لعام 

األقصى مسجلة ال في المقر وال في مكتب أوروبا وشمال األطلنطي؛ ولذلك، من الصعب تقييم أي من فئات 
 األصول المنخفضة القيمة ذات صلة بالمجموع.

بتسجيل  دوالر كندي فيما يتعلق 300إلى  حدإلى تعديل ال 2015وأدت التعليمات اإلدارية المعتمدة في ديسمبر  -37
. وباإلضافة إلى ذلك، ففي المقر، اعتبارًا من تاريخ في نظام إدارة المخزون األصول المنخفضة القيمة

دوالر كندي أو أي أصول  3 000، يجب رسملة واستهالك أي صنف تتجاوز قيمته منفردًا مبلغ 1/1/2010
 المحاسبية الدولية للقطاع العام. دوالر كندي، وفقًا لشروط المعايير 25 000مجمعة تتجاوز قيمتها مبلغ 
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 :2التوصية رقم 

 "بأن تسجل جميع األصول، ال سيما األصول التي لم يسبق لها أن أدرجت 5/2015أوصينا في توصيتنا رقم  -38
ورصد  ؛ ولذا، ونظرًا إلى أنه على المستوى اإلقليمي يعد تسجيلفي نظام إدارة الموجودات، بصرف النظر عن قيمتها"

المحلية التي  صول بغض النظر عن قيمتها أداة من األدوات الهامة للرقابة اإلدارية الرئيسية )قد تكون القيمةجميع األ
 بأنه يجب أن تكون جميع األصول نوصي مجدداً دوالر كندي مجدية حقًا في بعض المكاتب اإلقليمية(،  300تعادل 

 برمجيات الجديدة يسهالن لوجستية المخزون وتوقيته(، معمسجلة في نظام إدارة المخزون )فنظام الباركود الجديد وال
 قد يعزز الرقابة على األصول الثابتة. الحد األقصىاألخذ في االعتبار أيضًا أن خفض 

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها

نا الخــارجيين دوالر كنــدي( مــع مراجعــي حســابات 3 000)الممتلكــات والمنشــآت والمعــدات لرســملة  الحــد المطبــقنــوقش أمــر 
، وخُلصــنا إلــى أن تعقــب عــدد )جــدوى التكلفــة( الســابقين وات فــق فــي هــذا الشــأن. وأجرينــا تحلــياًل للعالقــة بــين التكلفــة والمنفعــة

دوالرًا كنديًا أمرًا يتطلب من الجهد واسـتثمار المـوارد  2 999دوالر كندي و 300كبير من األصناف التي تتراوح قيمتها بين 
ومع ذلك، فإننا سنقبل توصيتكم وسـنقوم بتعقـب األصـول التـي تتـراوح قيمتهـا بـين مع قيمة هذه األصناف. ما ال يتناسب 

 دوالر كندي في وحدة األصول الثابتة. 3 000دوالر كندي و 2 000

ة فـــي الممتلكـــات والمنشـــآت والمعـــدات المؤرخـــ وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، نـــود أن نشـــير إلـــى التعليمـــات اإلداريـــة المتعلقـــة بـــإدارة
جميـع ( مـن أجـل 2-2دوالر كنـدي )الممتلكـات والمنشـآت والمعـدات  300تحـدد حـدًا أقصـى قيمتـه ، والتي 22/12/2015

لــن يكــون  دوالر كنــدي 300التــي تقــل قيمتهــا عــن جميــع األصــول إذ أن توســيم ، ةتــب اإلقليميــاأصــول المقــر الرئيســي والمك
األصـناف لـيس مـن الممارسـات، وال وضع عالمات علـى جميـع فإن لك، باإلضافة إلى ذو للمنظمة. مجديًا من حيث التكلفة 

 أصـوالً تتعقـب بعـض المكاتـب اإلقليميـة ندرك أن  نحنو منظمات األمم المتحدة األخرى. التي تتبعها أفضل الممارسات، من 
 هذه الممارسة.ع اتباشجعهم على مواصلة نحن نعلى القيام بذلك، ف، وما داموا قادرين دوالر كندي 300ن قيمها عتقل 

 يتعين االرتقاء بالدقة في قيد األصول في المقر وعلى مستوى المكاتب الميدانية

فيما يتعلق بعمليات المراجعة ذات الطابع العشوائي، وجدنا أن بعض األصناف المخصصة للموظفين لم تكن  -39
لمقر وال على مستوى المكاتب موجودة في مكاتب الموظفين. وفهمنا من اإلدارة أنها ليست في مكانها، ال في ا

اإلقليمية، وأن هناك إجراء محدد ينبغي للمسؤولين إعالنه أو طلب اإلذن بموجبه عند استخدامهم األجهزة 
 الشخصية خارج محيط المكتب اإلقليمي ألغراض تتعلق بالبعثة أو ألغراض أخرى. 

ي" في كل مرة يجري فيها نقل صنف ما من داخلنقل وعلى سبيل المثال، ال تُتبع ممارسة التوقيع على "تصريح  -40
مكانه أو حائزه إلى مكان أو حائز آخر. ومع ذلك، فعلى الرغم من أنه يمكننا اعتبار أن هذا "التصريح" ليس 
ضروريًا في حالة المكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، نظرًا إلى محدودية حجم 

أنه على مستوى المقر، فإذا لم ُترصد هذه المسألة باستمرار، فقد يصل األمر إلى استحالة اقتفاء المكتب ذاته، إال 
 أثر السجل الخاص بأصول معينة.
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وبالتالي، فإن بعض المواقع وبعض الحائزين المشار إليهم في سجل األصول، سواء في المقر أو على مستوى  -41
. ونحن اعتبرنا أن يمكن اكتشاف حركات النقل 2015إلى جرد عام المكتب اإلقليمي، قد تغيرت مواقعهم بالنسبة 

الداخلية هذه بانتظام في نهاية عملية الجرد السنوية، غير أن اإلدارة قد أبلغتنا أن عملية الجرد المادي ُتجرى مرة 
 كل ثالث سنوات.

لعام. ومن الضروري أن يتبع ونشدد على أهمية دقة الجرد وفقًا لقواعد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع ا -42
المسؤولون في كل قطاع من القطاعات بشكل دقيق اإلجراءات المعنية، فيما يتعلق بتسجيل وجود بعض 
األصناف وحركات نقلها، وتقييم قيمها على نحو صحيح. كما نشدد على حقيقة أن سجل األصول الدقيق ليس 

نما يشكل أيضًا أداة هامة ترمي إلى إدارة األصول بكفاءة مهمًا بالنسبة إلى القيمة المسجلة في البيانات فحس ب، وا 
 وفعالية.

 

 :3التوصية رقم 

في هذا الشأن بأن ترقى اإلدارة بجهودها المبذولة لالعتراف باألصول الثابتة الموجودة في اإليكاو  نوصي -43
اذ اإلجراءات الالزمة وتصنيفها ورسملتها، من أجل أن تحصل على سجل أدق لنقل األصول، وذلك من خالل اتخ

 وتنفيذ العمليات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين اإلدارات المختلفة.

 

 تراح األمينة العامة وتعليقاتهااق

 التوصية مقبولة نظرًا إلى حاجة المنظمة إلى تعزيز تتبع األصول التي يجري نقلها.

لشؤون اإلدارية والخدمات بصدد تطبيق استمارة نقل وقسم خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة التابع إلدارة ا
األصول أو تغيير موضعها من أجل التمكن من تتبع حركة جميع األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات أو غير 

 المرتبطة بها وذلك لتستخدمها جميع إدارات اإليكاو ومكاتبها.

 تستحق "إدارة األصول الثابتة" المزيد من أوجه التنفيذ

بناًء على المراجعة التي أجريت هذا العام، ووفقًا لما ورد في الفقرة السابقة، لم نجد مؤشرًا واضحًا على حالة  -44
األصول الثابتة في سجل األصول أو قواعد البيانات الداعمة األخرى )مثل "فعَّال"، أو "غير مستخدم"، أو 

واضح على تخصيصها بشكل محدد إلى الموظفين،  "يستخدم جزئيًا"، وما إلى ذلك(. وليس هناك أيضًا أي دليل
كما أنه ال يوجد رصد لما إذا كان استخدام الموظفين لهذه األصناف المخصصة لهم يسير على نحو مناسب 

 وفعَّال.
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 :4التوصية رقم 
ي جدوى ( النظر ف1بأن تقوم اإلدارة بما يلي: ) نوصينرى أنه يتعين االرتقاء أكثر بإطار إدارة األصول، ولذا  -45

( الرصد الدوري لتقادم األصناف، وكذلك بهدف تقييم دقة سجل األصول؛ 2تقييم حالة األصول ومستوى استخدامها؛ )
 ( التوسع في تطبيق هذه العمليات واإلجراءات لكي تشمل جميع إدارات اإليكاو ومكاتبها اإلقليمية.3)

 
 تراح األمينة العامة وتعليقاتهااق

لالرتقـاء بدقـة سـجل األصـول فـي حـين أن إجـراء الجـرد والتقيـيم الشـامل للمخـزون يـؤدى علـى أسـاس ستُبذل جهود متواصلة 
 منتظم، وليس لدى المنظمة ما يكفي من المصادر إلجراء رصد مركزي ومستمر لحالة جميع األصول ومستوى استخدامها.

ألمــن والخــدمات العامـة التــابع إلدارة الشــؤون قســم خــدمات المـؤتمرات واوباإلضـافة إلــى إجــراء الجـرد الــدوري للمخــزون، فـإن 
نقـل األصـول أو تغييـر موضـعها مـن أجـل الـتمكن مـن تتبـع حركـة جميـع األصـول صدد تطبيـق اسـتمارة باإلدارية والخدمات 

 المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات أو غير المرتبطة بها وذلك لتستخدمها جميع إدارات اإليكاو ومكاتبها.

 

 لى األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلوماتتعزيز الضوابط ع

السابقة بشأن "إدارة األصول"، وفي عينتنا  44بناًء على المراجعة التي أجريت هذا العام، ووفقًا لما ورد في الفقرة  -46
( 1المحدودة، وجدنا أنه يتعين إيالء اهتمام خاص باألصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بما يلي: )

( أن تكون األدوات المخصصة للموظفين مالئمة من الناحية 2المرتبط بذلك؛ ) االستهالكي د تقادمها وعمرهارص
( المعلومات المتعلقة بالسالمة واألمن نظرًا لسهولة تعرض األجهزة المحمولة للضياع أو السرقة؛ 3التكنولوجية؛ )

فعالية )مثل "فعَّال"، أو "غير مستخدم"، أو "يستخدم ( رصد االستخدام السليم األصول الذي يتسم بالكفاءة وال4)
 جزئيًا"، وما إلى ذلك(.

الحظنا، على سبيل المثال، أثناء مراجعتنا لمكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، أنه تم تسليم  -47
د الجمعية العمومية. مباشرة إلى المكتب اإلقليمي بعد انعقا 2013و 2011بعض األجهزة المحمولة في عامي 

ُخصِّص ت من المقر دون طلب رسمي من مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة د وكانت هذه األجهزة ق
الكاريبي )وعلى سبيل المثال، "االعتراف بالحاجة إليها"(، وفي بعض الحاالت لم يجر استخدامها على اإلطالق، 

خدام. ونتيجة لذلك، وفي الوقت الذي قمنا فيه بزيارتنا األولى في أكتوبر على الرغم من أنها ال تزال صالحة لالست
، أدرجنا بعضًا من هذه األجهزة في قائمة أوردناها في المرفق جيم )"األصناف المطلوب الموافقة على 2016

 .2017شطبها"(. وأكدت لنا اإلدارة أنه سيجري شطب هذه األصناف خالل عام 
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 :5التوصية رقم 
بتطبيق إدارة األصول الخاصة باألدوات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات بشكل أجدى وفي أقرب وقت  نوصي -48

( تخضع للرصد الدقيق في جميع مراحل عملها من 1، ال سيما أن األجهزة المحمولة: )4ممكن وفقًا للتوصية رقم 
ا" )ُتعد وفقًا إلجراء محدد(. وذلك بغية تفادي ( ال يجري تخصيصها إال بعد "االعتراف بالحاجة إليه2الناحية الفنية؛ )

شطب هذه األجهزة بينما ال تزال صالحة لالستخدام، أو تفادي تركها دون استخدام، على الرغم من االستمرار في 
 شراء أجهزة مشابهة لها.

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
تصاالت بالفعل نظامًا إلدارة األصول المرتبطة بتكنولوجيا نفَّذ قسم تكنولوجيا المعلومات واالوقد التوصية مقبولة. 
تكنولوجيا قسم حتفظ ي. و إلدارة مكتبة البنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات نظام القياسيالإطار نشر المعلومات في 

ل عليبسجل لجميع األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات في المقر المعلومات واالتصاالت  . 2014منذ عام ها الُمتحصَّ
ل عليهاتسجيل األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات سيجري التوسع في تطبيق هذا النظام ليشمل و  قبل عام  الُمتحصَّ

وسُيطلب من المستخدمين تقديم استمارة لدعم حيازة األصول المرتبطة  ع أيضًا على المكاتب اإلقليمية.وزَّ يُ ، وس2014
 تي ستضاف إلى قاعدة بيانات األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.بتكنولوجيا المعلومات ال

 

الت استهالك قيمة الموجودات  الحاجة إلى مراجعة م عام 

للبيانات المالية(، تصف الفقرة التي تتناول الممتلكات والمنشآت والمعدات  1في السياسات المحاسبية )اإليضاح  -49
 توسط أعمارها االستهالكية المرتبطة بها.فئات توزيع األصول الخاصة باإليكاو، وم

الحظنا أثناء مراجعة الحسابات التي قمنا بها أن متوسط األعمار االستهالكية المحددة في سياسة اإليكاو ال  -50
وما  2-13يتماشى دائمًا مع الوثيقة "إطار سياسة األمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام" )الفقرة 

الطبعة الثانية(. وبالتالي، فقد يتعين إدخال تعديالت على بعض الفئات ومتوسط األعمار المرتبط بها،  يليها في
 وفقًا لذلك.
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 :6التوصية رقم 
في هذا الصدد، ونظرًا إلى أن العمر االستهالكي الذي تعتمده اإليكاو يندرج في معظم الحاالت ضمن النطاقات  -51

بأن تقوم اإلدارة بمراجعة جدوى التكلفة الخاصة بتغير متوسط  نوصي، فإننا المعتمدة في منظومة األمم المتحدة
األعمار في مختلف الفئات وعمليات االستهالك المرتبطة بها بحسب "الحدود القصوى" وفقًا للممارسات المتبعة في 

يستلزم األمر تعديل منظومة األمم المتحدة، ال سيما بهدف تمديد العمر االستهالكي لبعض الفئات المحددة. وقد 
 صافي القيمة الدفترية عند تحديث الفئات.

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
التوصية مقبولة. إذ تم تحديد العمر االستهالكي بعد مناقشة مع قسم خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة التابع 

االتصاالت، ولكن سيجرى تحليل جدوى التكلفة )وتأثيرها إلدارة الشؤون اإلدارية والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات و 
 المحتمل( الخاصة باستخدام "الحدود القصوى" المتوقعة في منظومة األمم المتحدة.

 شطب األصول

في إطار عينتنا المحدودة، وجدنا أثناء مراجعتنا للحسابات في مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة  -52
المرفق  لموافقة على شطبها فييد استخدام أحد األصناف المدرجة ضمن "األصناف المطلوب االكاريبي أنه قد أع

"، )على سبيل المثال، حاسوب مكتبي(. وفهمنا من اإلدارة أن "نهاية العمر االستهالكي" )على 2015عام ل )ج(
ل" بالتخلص من سبيل المثال، انقضاء مدة االستهالك(، ال سيما فيما يتعلق بمعدات تكنولوجيا المع لومات، "ُيعجِّ

األصناف، ويبدو أن المقر لم يوفر إجراءات محددة قد تساعد على إعادة تقييم العمر االستهالكي عندما يكون 
 من الممكن االستمرار في استخدام أحد األصناف بعد انقضاء مدة استهالكه.

( بشأن الحاجة إلى 1انظر الملحق ، 6/2015وفي هذا الصدد، أصدرنا في العام الماضي توصية )التوصية  -53
 تعزيز اإلجراءات المتعلقة بشطب األصناف.

ومن وجهة نظر إدارة األصول، فإننا نعتبر أنه من المناسب إتاحة المعلومات لجميع اإلدارات والمكاتب اإلقليمية،  -54
تكلفة قبل شراء قبل شطب األصول، من أجل اتخاذ قرار بشأن اإلبقاء على األصناف المجدية من حيث جدوى ال

 أصناف تعادلها.
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 :2االقتراح رقم 
( أنه يمكن تعزيز إدارة األصول فيما يتعلق بالتخلص من 1) :أعاله، نقترح 6نتيجة لما ورد في توصيتنا رقم  -55

األصول، ال سيما من خالل تقييم ما إذا كان من الممكن متابعة استخدام األصول بعد انتهاء عمرها التقديري عند 
( النظر، رهنًا بتقييم جدوى التكلفة، في إمكان تبادل األصول بين اإلدارات والمكاتب 2مدة استهالكها؛ ) انقضاء

 اإلقليمية، قبل اتخاذ قرار بشراء أحد األصناف الجديدة.

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها

المؤشر الرئيسي لقيمة األصول واستحقاق اقتراح مقبول جزئيًا. فمن الناحية السياسية، ال يزال العمر االستهالكي هو 
 شطبها. أما من الناحية العملية، يجري استخدام المواد التي ال تزال صالحة لالستخدام حتى تفقد صالحيتها.

 ُأجري  تقييم لجدوى التكلفة، وُحدد أن نقل المواد بين المكاتب اإلقليمية الثمانية والمقر لن يكون مجديًا من حيث التكلفة فيما
 يتعلق بالمنظمة، وذلك نتيجة للتكاليف، واالحتياجات اإلقليمية، والقضايا المتعلقة بسالمة البيانات، وشروط النقل.

 

 اديةل غير الماألصو

 0.1مليون دوالر كندي، حيث تراجعت بنحو  0.8، مبلغًا قدره 2016بلغت قيمة األصول غير المادية، في عام  -56
مليون دوالر كندي(؛ وتم تتبع القيم المرتبطة  0.9) 2015مقارنة مع عام (، بال٪ 8.5-مليون دوالر كندي )

  .6-2باالستهالك في بيان األداء المالي. ويرد بيان التفاصيل في اإليضاح 

 الخصوم

 2.3-مليون دوالر كندي ) 11.8دره بتراجع ق، 2016 عام في مليون دوالر كندي 494.4الخصوم مجموع بلغ  -57
 وتتكون الخصوم من:دوالر كندي(.  يينمال 506.2) 2015القيمة المسجلة في عام مع ة مقارنبال( في المائة

مـن مجمـوع الخصـوم )كانـت تمثـل   ٪71.2مليـون دوالر كنـدي، مـا يمثـل  352.0التي تبلـغ  الخصوم الجارية أ( 
 ؛مليون دوالر كندي( 357.1بمجموع بلغت قيمته  ٪70.5نسبة  2015في عام 

تتكـون فقـط مـن الخصـوم األكتواريـة و مليـون دوالر كنـدي،  142.4يبلغ مجموعها ، التي اريةالخصوم غير الج ب( 
من مجموع الخصوم )كانت الخصوم غير الجاريـة فـي عـام  ٪28.8المتعلقة باستحقاقات الموظفين، بما يمثل 

 مليون دوالر كندي(. 149.1بمجموع بلغت قيمته  ٪29.5تمثل حوالي  2015
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 الجارية خصومال

 ن دوالر كنديييمال 5.1بتراجع قدره ، 2016في عام  مليون دوالر كندي 352.0الجارية خصوم لغ مجموع الب -58
 :ن منمليون دوالر كندي(، وتتكو   357.1) 2015عام مع مقارنة ( بال1.4٪-)

مليـون دوالر كنــدي  320.3) 2016مليـون دوالر كنـدي فــي عـام  312.6 " يبلـغ مجموعهــاإيـرادات مسـبقة" أ(
 ٪63.2نسـبة و الجاريـة خصـوم مـن ال ٪88.8حـوالي  (. وهـذه تمثـل٪2.4بنسـبة بتراجع (، 2015عام في 
مليـون دوالر كنـدي  291.0ي )فنـمن التبرعات لمشاريع التعاون ال تتكون أساساً التي ، خصوممجموع المن 

(. 1 اإليضــاح)فــي السياســات المحاســبية الرئيســية  اإليــرادات المســبقةقيــيم ويــر د أســاس ت(. 2016فــي عــام 
 ؛8-2 اإليضاحهذه القيم في لمكونات  اليفصقدمت اإلدارة تو 

 27.9) 2016مليـون دوالر كنـدي فـي عـام  29.6لت بمبلغ جِّ وااللتزامات المستحقة"، سُ الدائنة حسابات ال" ب(
الجاريــة. وتقــدم خصــوم مــن ال ٪8.4(، مــا يمثــل ٪6.4 انســبته بزيــادة، 2015مليــون دوالر كنــدي فــي عــام 

 ؛9-2 اإليضاحفي  في هذا الخصوص وصفاً إلدارة ا

مليــــون دوالر كنــــدي  1.1مليــــون دوالر كنــــدي بزيــــادة قــــدرها  8.3بمبلــــغ لت جِّ "اســــتحقاقات المــــوظفين"، ُســــ ج(
الفقـــرة المحــــددة أدنــــاه  انظــــردوالر كنـــدي(.  يــــينمال 7.2) 2015عـــام مــــع قارنـــة بالم فـــي المائــــة( 14.9)

 ؛تلالطالع على مزيد من االعتبارا

دة الخدمات/أرصدة للحكومات المتعاقدة" د( مـن مجمـوع  ٪0.4مليـون دوالر كنـدي وتمثـل  1.5التي تبلـغ " مور 
 (.2015عام في المائة في  0.5) خصوم الجاريةال

 ةير الجاريغ خصومال

ام في ع كنديمليون دوالر  142.4قد بلغت و ؛ فقطاستحقاقات الموظفين" بمجموع الخصوم غير الجارية " رتبطي -59
مليون دوالر  149.1) 2015عام مع مقارنة بالفي المائة(  4.5-مليون دوالر كندي ) 6.7قدره تراجع ب 2016

لمعايير ل وفقاً ف. وعالوة على ذلك، 10-2 اإليضاحأساس تقييم الخصوم غير الجارية في يرد كندي(. و 
 اإليضاحفي الواردة  االتجاهــــــات اتــة افتراضــــن حساسيعكشفــــت اإلدارة فقد المحاسبيـــة الدوليــــــة للقطــاع العــام 

2-10-2 . 

 استحقاقات الموظفين

دوالر كندي وتحت ماليين  8.3مبلغ بالمالية تحت بند "الخصوم الجارية" بيانات الموظفين في ال استحقاقات ردت -60
بتراجع في  الموجز في الجدول أدناه.مليون دوالر كندي، على النحو  142.4بقيمة قدرها "الخصوم غير الجارية"، 

 دوالر كندي.ماليين  5.6قيمته الخصوم )الجارية وغير الجارية( إجمالي 
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 2014-2015التباين  السنة )بماليين الدوالرات الكندية( الخصوم
بماليين  2015 2016

 الدوالرات الكندية
٪ 

 ٪15.3 1.1 7.2 8.3 الجارية
 ٪4.5- 6.7- 149.1 142.4 غير الجارية

 ٪3.6- 5.6- 156.3 150.7 المجموع
     مكوناتال

 ٪4.2- 5.5- 129.8 124.3 خطة ما بعد التقاعد )التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة(
 ٪0.0 0.0 8.8 8.8 العطلة السنوية –الخدمة  انتهاء

 ٪2.0- 0.3- 15.2 14.9 استحقاقات العودة إلى الوطن –انتهاء الخدمة 
 ٪8.0 0.2 2.5 2.7 أخرى للموظفين خاصة بالخبراء الدولييناستحقاقات 

   156.3 150.7 المجموع

أساس تقييم ويرد  ،مقترنة باإلفصاح هذه االلتزاماتقيمة  إجماليفي  تراجعال، 10-2 اإليضاحفي  ،تفسر اإلدارةُ  -61
 .(33-30، الفقرات 1 اإليضاحغير الجارية في السياسات المحاسبية ) الخصوم

 
 والمنح لطَ والع   بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةالمتعلقة االستحقاقات م الناتجة عن الخصو 

 يقابل بالتمام تقريبًا قيمة التراجع في الخصوم، فإن التراجع في القيمة اإلجمالية لهذه كما ورد في الجدول أعاله -62
. وتعزى هذه يين دوالر كندي(مال 5.6ماليين دوالر كندي من  5.5)"التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة" 

(، وفقًا AON Hewitخبير أكتواري اختارته اإلدارة )ام بحسابها أكتوارية، وقأو مكاسب الخصوم إلى خسائر 
  .3-10-2 اإليضاحلالفتراضات األكتوارية التي أبلغت عنها اإلدارة في 

ذات الحكومة الكندية طويلة األجل، تأخذ هذه االفتراضات بعين االعتبار عناصر مثل معدل الخصم على سندات  -63
(، وسعر الصرف بين الدوالر األمريكي 2015عام في  ٪2.20 تكانو ، ٪ 2.40، )31/12/2016عائد بتاريخ ال

. وامتثااًل للمعايير 2015في  1.385:  1.00، وكان 2016في عام  1.354:  1.00والدوالر الكندي )
عن تحليل اإليضاحات من  2-10-2اإلدارة في الفقرة  تصحففقد أ، 25المحاسبية الدولية للقطاع العام 
 للحساسية يتعلق بمعدل الخصم.

الخدمة، فإن انتهاء لتأمين الصحي بعد المتعلقة باكتوارية األ خصومالحظنا انخفاضا في ال قد على الرغم من أننا -64
نما ، و يلتمويللخفض العجز اذلك ال يعزى إلى التدابير الهيكلية التي اعتمدت  نات في فقط إلى التحس  ا 

 االفتراضات المالية.

 ضلخف يكاوالتي اتخذتها إدارة اال يرالتداب يةاألداء بشأن فعالمراجعة  يرتقر المجلس  ىإل ، قدمنا2016في عام  -65
منظور  أيضاً في االعتبار هذه المراجعة قد أخذت الصحي بعد انتهاء الخدمة. و  ينالتأمالخصوم المتعلقة ب

الذي كلفت اإلدارة بإجرائه، متضمنًا تنفيذ كامل األكتواري الستعراض االاألجل، وهو مبين في سيناريو طويل ال
 .3/2014 توصيتنا رقم
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بدعم من التحليل الذي أجراه خبراؤنا اإليكاو، و كتواري الذي اختارته إلى الدراسة التي أجراها الخبير األ استناداً  -66
قد ُتضعف، في األجل الطويل، فعالية التدابير المقترحة لخفض خصوم  عالجنا بعض النقاط التي فقد األكتواريون،

 الحقوق المكتسبة. فيثالث توصيات لم تؤثر  نا، وأصدر التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةخطة 

 تب أو معاش التقاعد، بدالً اقسط يتناسب مع حجم الر تسديد على وجه الخصوص بإمكان  التوصية األولى تتعلق -67
الخدمات العامة(. ورأت التوصية الثانية أن التغطية الصحية فئة  أو ينمرتبط بالوظيفة )من الفئة الفنيالالقسط من 

كان فقد وال ترتبط باحتياجات الخدمة؛ لذلك، كانت باهظة الكلفة ( ولة على ميزانية االيكاحمَّ العالمية للمتقاعد )المُ 
 .فقط غطية بلد اإلقامةت يكاومن المنطقي أن تضمن اإل

أن هاتين  المراجعة الداخلية عن حالة تنفيذ توصياتنا، تعتبر اإلدارةالتقييم و في خطة العمل التي أرسلها مكتب  -68
منظمة الطيران رابطة موظفي ممثلي الخيارين قد قوبال بمعارضة قوية من كال "تين بدافع أن مغلقالتوصيتين 

اتحاد رابطات ، العضو في المدنيين الدوليين السابقينالرابطة الكندية للموظفين ، االيكاو والمتقاعدينالمدني 
أقساط التأمين الصحي بين المنظمة  في تقسيم انؤثر يا مألنه، نظرًا الموظفين المدنيين الدوليين السابقين

بقاءه توقعون أنهم يعملهم في االيكاو و ذلك من المزايا المرتبطة بوالمشاركين. ورأى ممثلو الموظفين والمتقاعدين 
 ."بعد المائتين والحظه المجلسلى المجلس في دورته الثامنة عهذا الموقف ُعرض ن تغيير في المستقبل. و دو 

كان قد اقترح كتواري إلى أن الخبير األ نشير أيضاً فإننا "؛ وعالوة على ذلك، مكتسباً  أن "التوقع" ليس "حقاً  نالحظ -69
ل بشكل كبير من شد صرامة كان من شأنها أن تدابير أاألكتوارية اتخاذ  في الخطوة األولى من الدراسة خفض تعجِّ

الحقوق  الخدمة. غير أن هذه التدابير لم تقبل، ألنها خفضت أيضاً انتهاء ي تمويل التأمين الصحي بعد العجز ف
اقتراح تدابير بديلة، على من أجل  كتواري خطوة ثانية من الدراسةالخبير األ فقد أجرىلهذا السبب، و المكتسبة. 

" هي التوصية مستمرةالخصوم. والتوصية الوحيدة التي ال تزال "قيمة أقل فعالية في خفض ها ستكون غم من أنالر 
 .في العجز التمويلي ضئيل جداً ، وهو خيار ليس له سوى تأثير "االنسحاب االختياريالمتعلقة بحافز "

متى يكون اري دراسة جديدة، لتقييم كتو الخبير األجري ما ذكر أعاله، فإن رأينا هو أنه ينبغي أن يُ في ضوء  -70
في ظل التدابير المعتمدة )عرض خيار على االستمرار كمنشأة عاملة  يكاوقدرة اإلتأثير في كتوارية األللخصوم 

هو  أيضاً  ألن ذلكونظرًا سنة(،  65سن التقاعد إلى "االنسحاب االختياري" من خطة التأمين الصحي، ورفع 
 رايالمعمن  (2أو  3و 2) الفقرات، وذلك بموجب عرض القوائم الماليةوقت  ة بإجرائهاإلدارة ُمطال ب  إعالن محدد 

من المعايير  700ب من المعيار -34و 33لمراجعة الحسابات، وكذلك الفقرتان  يةالدولمن المعايير  570
 .الدولية لمراجعة الحسابات
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 :7رقم التوصية 

بالتأمين الصحي بعد علقة كتوارية المتاألى وتوقيت تأثير الخصوم مدكتوارية جديدة لتقييم أنوصي بإجراء دراسة  -71
تنفيذ التدابير الحالية التي بعد وذلك قدرة االيكاو على مواصلة نشاطها األساسي كمنشأة عاملة،  فيالخدمة انتهاء 

 .نظرت فيها اإليكاو

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها

كتوارية أجرى دراسة ، ستُ هومعرفة معدل قبولعرض خيار "االنسحاب االختياري" تنفيذ بمجرد االنتهاء من ف. مقبولة التوصية
جديدة لتقييم األثر الحقيقي لهذا الخيار في خفض التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ومدفوعات االستحقاقات. 

يعني كمنشأة عاملة تتوقف عن االستمرار  ، فإن االعتقاد بأن اإليكاو سوفكمنشأة عاملة وفيما يتعلق بقضية االستمرار
 وهذا االفتراض ال يدعمه المجلس.، أن الدول األعضاء سترفض الوفاء بالتزاماتها في المستقبل ضمناً 

 

لصافي أصول االيكاو تتأثر بالخصوم األكتوارية. واستنادًا إلى افتراضات االيكاو، فإن قيمة الخصوم  ةالقيمة السلبي
 صحيحة جوهرياً.

مليون دوالر  494.4من إجمالي الخصوم ) ٪ 28.8مليون دوالر كندي(  142.4مبلغ الخصوم األكتوارية ) ثليم -72
 كندي( وله تأثير على صافي أصول االيكاو.

يقع اختيار االفتراضات األكتوارية على عاتق اإلدارة وحدها. أما مراجع الحسابات الخارجي فيتحقق من معقوليتها  -73
 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ومع السنوات السابقة، ويصادق عليها. 25 واتساقها مع المعيار

استفاد فريقنا من مجموعة من الخبراء األكتواريين فقد كما في السنة الماضية، بالنسبة لهذا الموضوع المحدد،  -74
، 2016الرئيسية المتعلقة بسنة ر في االستحقاقات االجتماعية. وأجروا استعراضًا لالفتراضات يخبو العموميين، 

التي نوقشت مع اإلدارة على النحو الواجب. ووجدنا أن هذه االفتراضات متماشية مع االتجاهات والمعدالت 
 االيكاو في وقت مراجعتنا للحسابات، وصادقنا عليها.احة لدى االقتصادية ومتسقة أيضًا مع البيانات المت

ألكتواريون بإعادة حساب التقييمات التي أعدها الخبير "أوون هيويت" ام خبراؤنا ابعملهم، فقد ق لالضطالع -75
أجروا تحلياًل كما السنوية ومنحة العودة إلى الوطن؛  لصحي بعد انتهاء الخدمة، والعطالتالمتعلقة بالتأمين ا

ستخدمها ا متعم قًا لجميع التقييمات واالفتراضات األكتوارية من أجل استعراض معقوليتها والخوارزميات التي
 "أوون". ووفرت اإلدارة وخبراؤها التعاون والمساعدة الكاملين لخبرائنا األكتواريين.
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لة في الحسابات صحيحة إلى حد كبير. -76  كشف عمل خبرائنا األكتواريين أن المبالغ المسج 

 صافي األصول

، أسفر صافي 2016في عام يضم صافي األصول العجز المتراكم واالحتياطيات لدى المنظمة في نهاية العام. ف -77
في  22.7مليون دوالر كندي ) 19.8مليون دوالر كندي، بتحس ن قدره  67.5-األصول عن قيمة سالبة مقدارها 

"صافي األصول" فيرجى الرجوع إلى بشأن . أما 2015مليون دوالر كندي في عام  87.3-المائة( مقارنة بمبلغ 
 . 72الفقرة 

الواردة في تقرير التشغيل المالي، ال  اإليضاحاتصول في مختلف البيانات و شرح لجميع حركات صافي األ يرد -78
 :ما يلي سيما

 (؛دوالر كندييين مال 7.5) لفترةافائض الذي يبين يان األداء المالي"، الثاني "ب بيانال أ(  

 ؛على حدة الحركات كالالذي تظهر فيه بيان التغيرات في صافي األصول" الثالث " بيانال ب(  

 .عن تفاصيل تكوين االحتياطياتفيه اإلدارة كشف ت يذال 12-2 اإليضاح  ج( 

 2016في بيان األداء المالي 

شرح من أجل على أساس ثابت  فة ومكشوفا عنها ومعروضةمصنَّ  لمنظمةابيان إيرادات ومصروفات الهذا  أظهر -79
 ليون دوالر كنديم 7.5فائض قدره عن أسفرت نتيجة الفترة و . للسنة فائضالعجز أو الصافي 

 اإليرادات

في  1.6 -مليون دوالر كندي ) 4.3ما يمثل تراجعًا بقيمة  ،مليون دوالر كندي 267.9إجمالي اإليرادات  بلغ -80
 :وكانت روافد هذه اإليرادات كما يلي مليون دوالر كندي(، 272.2) 2015عام مع مقارنة بالالمائة( 

 ٪45.3وتمثـل  2016مليـون دوالر كنـدي فـي عـام  121.5يمـة ع" بقير امشـالاتفاقات مساهمات من أجل " أ(  
مليون دوالر  136.3) 2015عام عن  ٪10.8 بنسبة؛ وقد تراجعت هذه المساهمات من إجمالي اإليرادات

 كندي(؛

مــن  ٪39.9 نســبة مــا يمثــل، 2016دوالر كنــدي فــي عــام يــين مال 106.9التــي تبلــغ المقــررة"،  نصــبة"األ ب(  
 ؛(مليون دوالر كندي 92.4) 2015عام مع مقارنة بال ٪15.72 نسبتها بزيادةأي ، إجمالي اإليرادات

 ٪7.8، وتمثـل 2016مليـون دوالر كنـدي فـي عـام  21.0التي بلغت إليرادات"، األخرى المدرة لألنشطة ا" ج(  
 ؛(مليون دوالر كندي 19.1) 2015عام بالمقارنة مع  10.3 نسبتها ، أي بزيادةمن إجمالي اإليرادات

مــن  ٪5.6مــا يمثــل نســبة ، 2016مليــون دوالر كنــدي فــي عــام  15.0بمجمــوع "مســاهمات طوعيــة أخــرى"  د(  
 دوالر كندي(؛ يينمال 10.9) 2015عام بمقارنة بال ٪37.4إجمالي اإليرادات، أي بزيادة نسبتها 
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دوالر كنـدي فــي عــام ماليــين  3.5 معـاً قيمتهمــا التــي بلغـت "إيـرادات الرســوم اإلداريـة" و"اإليــرادات األخـرى"  ه(  
عــــام مـــع مقارنـــة بال  ٪74.1نســـبته تراجـــع مـــن إجمـــالي اإليـــرادات، أي ب  ٪1.31مـــا يمثـــل نســـبة ، 2016
 (.مليون دوالر كندي 13.6) 2015

 .2-3 اإليضاحبيان تفصيلي في وقد كشفت اإلدارة عن رئيسية؛  إشكاال ت مراجعتنا عن أي تكشف لم -81

 النفقات

في المائة(،  3.5-دوالر كندي )يين مال 9.4قدره تراجع ب مليون دوالر كندي، 260.4 تنفقاال إجمالي بلغ -82
 :أوجه هذه النفقات كما يليكانت و مليون دوالر كندي(.  269.8) 2015عام مع مقارنة بال

، 2016مليـون دوالر كنـدي فـي عـام  157.3مجموعهـا التي بلـغ "، عاملينالاستحقاقات الموظفين و رواتب " أ( 
مليــون دوالر  159.5) 2015ن عــام عــ ٪1.41تراجــع نســبته النفقــات، أي بمــن مجمــوع  ٪60.4مثــل يمــا 

 كندي(؛

 ٪23.0وتمثـل  2016مليـون دوالر كنـدي فـي عـام  59.9بلغت والمواد االستهالكية وغيرها" التي  لوازم"ال ب(  
 ؛(ليون دوالر كنديم 66.9) 2015عام مع مقارنة بال 10.5 نسبته أي بانخفاض، مجموع النفقاتمن 

مــــن مجمــــوع   ٪8.1وتمثــــل  ،2016مليــــون دوالر كنــــدي فــــي عــــام  21.1التشــــغيل العامــــة" بقيمــــة نفقــــات " ج(  
 ؛2015عام مع مقارنة بال ٪5.3نفقات، أي بزيادة ال

 مـــن مجمـــوع النفقـــات، بزيـــادة ٪4.6ويمثـــل ، 2016مليـــون دوالر كنـــدي فـــي عـــام 12.1بمجمـــوع ســـفر"، ال" د(  
 مليون دوالر كندي(؛ 12.0) 2015عام مع مقارنة بال ٪0.9نسبتها 

 ،2016دوالر كنـدي فـي عـام يـين مال 10.0 خـرى"، بلـغ مجموعهـا معـاً األنفقـات الجتماعات والتـدريب و اال" ه(  
مليــون  11.3) 2015عــام مــع مقارنــة بال ٪11.2 النفقــات، أي بتراجــع نســبتهمــن مجمــوع  ٪3.4مــا يمثــل 

 (.دوالر كندي

 المشتريات

والمواد اللوازم "وردت تحت بنود و  ،تحليلها في الفقرة أعالهسبق التي  نفقاتمن ال اً المشتريات جزءتمثل  -83
 "."التدريبو ،"االجتماعات"والتشغيل العامة"، نفقات "واالستهالكية وغيرها"، 

. وكان (IA/2015/1) لمقر"ا"مشتريات عملية مراجعة بشأن  التقييم والمراجعة الداخلية مكتب أجرى 2015في عام  -84
المخصصات بموجب  حائزوو  االيكاولدى قسم المشتريات التي قام بها كل تقييم أنشطة المشتريات هو الهدف 

وقد في المائة(.  61.5توصية ) 13توصيات من أصل  8: والحظنا أنه قد اكتمل في عام تنفيذ السلطة المخولة
التقييم والمراجعة مكتب وفقًا لجدول المتابعة الُمقدم من  في المائة 84.6إلى  2016ارتفعت هذه النسبة في عام 

  .الداخلية
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من ها أخذنا علمًا بنتائج المراجعة واستنتاجات ، فقدالتقريرهذا همية القضايا الرئيسية التي أثيرت في مع إدراكنا أل -85
 أجل مراجعتنا لهذا القطاع، وهي ملخصة في الفقرات التالية.

 لمتحدةألمم االعالمية لسوق ال

دة بوابة الألمم المتحدة )العالمية لسوق المن  يكاو جزءاً إلاال ُتعد  -86 المنظمات التابعة ات يلمشتر اإللكترونية الموحَّ
 الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجلوالية منحتها إياها  ألمم المتحدةالعالمية لوللسوق  منظومة األمم المتحدة(.ل

( تبسيط 2 ؛األمم المتحدةمنظومة لشراء في المتبعة لممارسات البين التناغم  ادة( تعزيز الشفافية وزي1: ما يلي
دين؛عملية تسجيل الومناغمة  دة ( إنشاء بوابة 4؛ من البلدان الناميةمن موردين ( زيادة فرص الشراء 3 مورِّ موحَّ

 .واحدة لألمم المتحدة من أجل المشتريات العالمية

مكتب  تقريرالواردة في "توسيع مصادر الموردين المحتملين"( ) 8 رقم توصية( من ال3)الفقرة الفرعية  توصي -87
واستخدامها بفعالية  ألمم المتحدةالعالمية لسوق الاالشتراك في "بأنه يجب  (IA/2015/1) التقييم والمراجعة الداخلية

".... 

ًا ألن نظر  ")...( هأنبالعمل  خطة، وقد أفادت معلقة"" 8 رقم التوصية اضطالعنا بالمراجعة، ال تزالوفي وقت  -88
للمشتريات توسيع نطاق الشركات التي لم يكن من الممكن ف )...( العمومية الجمعيةانعقاد كان عام  2016عام 

فوفقًا لتعليمات مدير إدارة التعاون الفني، سيقوم قسم ومع ذلك،  يحتمل دعوتها لتلبية احتياجات اإليكاو.
من أجل المشتريات التي قاعدة الموردين تكبير حف المحلية واإلقليمية لتوسيع و في الصالمشتريات بنشر إعالنات 

مع األمانة العامة لألمم فسوف يتناقش قسم المشتريات باإلضافة إلى ذلك، و  لبرنامج العادي.تُجرى في إطار ا
 .ملة وزيادة المنافسة"من أجل زيادة الفرص المحتبشأن السعي للتسجيل في السوق العالمية لألمم المتحدة المتحدة 

 :8التوصية رقم 
اإليكاو تشارك مشاركة نظر إلى أن بالال سيما  ونوصي، وجهة النظر، التقييم والمراجعة الداخليةمكتب  شاطرن -89

واستخدامها  ألمم المتحدةالعالمية لسوق الاالشتراك في "أنه يجب بللجنة اإلدارية رفيعة المستوى، فعَّالة في ا
( من أجل تحقيق الهدف الذي تتوخاه والية الجمعية العامة لألمم وأوصى المكتب بذلك في تقريرهسبق )كما  "بفعالية

بالبرنامج العادي" "المشتريات المتعلقة إعالنات في نشر لمكتب المشتريات التابع لإليكاو النظر  ينبغيو  المتحدة.
ز شفافيتها إلى المستوى يمن أجل تعز ألمم المتحدة عبر السوق العالمية لحسب مقتضى الحال، المشتريات الميدانية، و 

 مة لألمم المتحدة.اة الجمعية العيوالبمقتضى المطلوب 
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 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها

 .24/3/2017اعتبارًا من  السوق العالمية لألمم المتحدةإلى اإليكاو انضمت موافقة. لقد 

 المصدر الوحيد في االيكاو

نة قواعد المشتريات لدى اإليكاو على أنه يجوز منح أو إصدار أ( من )النقطة  ،6-6تنص المادة  -90 مدوَّ
 دوالر كندي. 5.000عن قيمة المشتريات قل أن ت ةطيوحيد شر المصدر العقود/أوامر الشراء في حالة ال

مكتب  قريرتالواردة في )"توسيع مصادر الموردين المحتملين"(  8 رقم ( من التوصية2)الفقرة الفرعية توصي  -91
يمكن حيث إلبداء االهتمام بعامة الدعوات ال"زيادة استخدام  بأنه يجب (IA/2015/1) التقييم والمراجعة الداخلية

فإن وعالوة على ذلك،  .السلع / الخدمات في منطقة معينة" شراءمن أجل لموردين المحتملين التأهيل المسبق ل
نة قواعد المشتر )"االمتثال ل 11التوصية  دوالر  10.000يات فيما يتعلق بالمشتريات التي تقل قيمتها عن مدوَّ

عن لمشتريات من الظروف التي ُيسمح فيها بالشراء من مصدر وحيد عندما تقل قيمة ا"كندي"( تنص على أنه 
يجب أن تكون  الحد األقصى اهذ تكون قيمتها دونال يعني أن كل عملية شراء ذلك ولكن دوالر كندي.  5.000
أفضل قيمة مقابل الحصول على مسؤولية ضمان لدى اإليكاو عليهم  المخصصات فحائزو وحيد. مصدرمن 

من أجل أسعار  ما ال يقل عن ثالثة عروض، على حيثما كان ذلك ممكناً  ،المال، وبالتالي، ينبغي الحصول
 ...". السلع / الخدمات واألسعار المتاحة في السوقمعايرة جودة 

 :9التوصية رقم 

 فنحنذاته،  وفي الوقت ال تزال "معلقة". ةيم والمراجعة الداخلييمكتب التق الصادرة عن 8رقم  ةيتوصن الأنقر ب -92
على عكس التوصية رقم  "قد نفذت"الصادرة عن المكتب التي نعتبر أنها  11رقم  توصيةال ضموننتفق مع م

د ذاته )تقل عتبتها وحيد ال مصدرالعقود لتكرر منح حاالت وجدنا محدودة، تنا الفي عينفومع ذلك،  .8 مع المورِّ
من أجل زيادة المنافسة عروض أسعار موثَّقة. وبالتالي، ف 3دون الحصول على دوالر كندي(،  5.000عن 
 ةيالداخل م والمراجعةييمكتب التق شاطرنحن نف ،ذاته دلمورِّ الممنوحة ل المباشر أوامر الشراءفادي تكرار إصدار وت

فق تحديدًا على أنه ينبغي لإليكاو اختيار أكثر من مورد من الموردين المؤهلين مسبقًا ، ونواتوصيته ونجددها
 الخدمة.أسعار وقت الحاجة إلى أفضل عرض لطلب سبيل المثال لمدة سنة واحدة(،   على)
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 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
كانت مشتريات موظفي في حال حتى ه شارة إلى أنات اإليكاو لإليح مبرر المصدر الوحيد لمشتر يتنقوافقة: لقد اكتمل م

فقد ُأعدت وُأصدرت ذلك،  ىباإلضافة إلو  م األسعار.ييل للسوق وتقيجب إجراء تحلفي، كندي دوالر 5.000دون مبلغ 
 موظفي اإليكاو.، وجرى نشرها على الشراء المباشرالمعنية بأوامر  رشاداتاإل

نشر يجري  الشراء من مصدر وحيد، الفي حاالت ف، لدى اإليكاو لشراءل إجراءات ايلدل ذلك، ووفقاً  ىوعالوة عل -93
 يكاو.اإلالعطاءات لدى  لوحة نشر علىالعقد ترسيَّة إشعار 

 :10التوصية رقم 
فيما  ،نوصي البرنامج العادي،لعمليات الشراء المتعلقة بمن أجل زيادة الشفافية في استخدام األموال، ال سيما  -94

سوق ال)أو  يكاواإلالعطاءات لدى  لوحة نشر علىالعقد  ترسيَّةينبغي نشر إشعار بأنه ، المصدر الوحيدب يتعلق
 ألمم المتحدة العالمية(.العالمية ل

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
عته، لطبي ال يمكننا نشر المصدر الوحيد ألنه، نظراً فتصميمه(، من حيث بالنظر إلى محدودية نظام أليتو )ف .وافق جزئياً ت

مصدر وحيد التي تمت عن طريق عن جميع المشتريات  سنقدم تقريراً فومع ذلك،  لبداية على أساس تنافسي.منذ ا مقدَّ يُ لم 
 إلى رئيس مجلس العقود.

 رصد أوامر الشراء المباشر في االيكاو

نة قواعد المشتريات وال تطلب تال  -95 التابع المشتريات من مكتب لدى اإليكاو الحصول  الشراءدليل إجراءات مدوَّ
 الً يدبيكاو اإل همكتب آخر مختص تعينأي من ألوامر الشراء المباشر )أو إذن مسبق على  مكتب التعاون الفنيل
 ن ذلك(.ع

 :11التوصية رقم 
إساءة استعمال وتجنب احتماالت  عملية الشراء برمتهافيما يتعلق بمن أجل زيادة القيمة مقابل المال  نوصي، -96

أوامر الشراء المباشر، باستعمال لحصول على إذن مسبق ل إدخال إجراءلإليكاو ينبغي مباشرة، بأنه أوامر الشراء ال
 من أجل الحد من مخاطر إساءة استخدام أوامر الشراء المباشر والمشتريات من مصدر وحيد.وذلك 
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 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
ري اإلدارات يقع على عاتق مدتيكاو إصدار أمر الشراء المباشر في اإلبيه فيما يتعلق ة والتوجيغير أن المسؤولتوافق. 

 يكاو للقواعد واللوائح ذات الصلة.إلحائزي المخصصات في اضمان اتباع من أجل  ورؤساء األقسام

 رصد المصدر الوحيد في االيكاو

نة ن م 6-6المصدر الوحيد في إطار أحد الشروط المحددة في الفقرة من مشتريات ال بررتُ  -97  شيرتو  المشتريات.مدوَّ
دوالر  50.000بقيمة تتجاوز مصدر وحيد من إلى شراء إحدى عمليات الشراء التي تضمنتها العينات 

لتبرير غير كافية وحيد اللوازم على أساس المصدر الوفي رأينا أن المبررات المقدمة للحصول على  كندي.
نة قواعد هذا الشراء ممتثال ل ال نعتبرفإننا استخدام عقد المصدر الوحيد، لذلك   لدىالمشتريات مدوَّ

هناك بدائل مثل استئجار أدوات كما أن تنافسية من أجل شراء األصناف،  والواقع أن هناك سوقاً   االيكاو.
 .ات بديلةبديلة و/أو خدمتكنولوجية 

التقييم والمراجعة مكتب  تقريرالواردة في "( رصد المشتريات من المصدر الوحيد)" 10 رقم التوصيةتوصي  -98
مصدر من االحتفاظ بسجل مركزي لجميع المشتريات على قسم المشتريات  يجب"بأنه  (IA/2015/1) الداخلية

ديد أنماط و/أو وذلك من أجل تح، واإلدارة/المكتب طالبا الشراء، ومبرر الشراءوحيد، بما في ذلك المورد، 
 ."ساءة استخدام أوامر الشراءالمحتملة إلالمجاالت 

م يكن هناك أي مبرر موثق من المورد ذاته( ل) شراء "في حالتيذاتها تفيد بأنه الوثيقة  فإنوعالوة على ذلك،  -99
عن للحيود  ةالعام ةللحصول على الخدمات على أساس المصدر الوحيد، ولكن تم الحصول على موافقة األمين

المصدر تم الموافقة على (، 12500515و 12500579أمرا الشراء في حالتين أخريين )و  قواعد المشتريات.
وا قسم المشتريات قد تجاوز للشراء في المكتب الطالب  ينالوحيد على أساس استثنائي )بأثر رجعي( ألن الموظف

 50.000بقيمة المصدر الوحيد من شراء كان فيها الجميع الحاالت التي  ي"فو أنفسهم"بعملية الشراء وأجروا 
بالتوصية وأنها انتهت  "ةالعام ةالعقود واألمينمجلس تم الحصول على موافقة من كان قد أكثر،  دوالر كندي أو

يثما كان ذلك مناسبا، حمنافسة كافية الحصول على أعاله، من المهم التأكد من  8توصية ال"كما جاء في ه بأن
 من مصدر وحيد لها ما يبررها حقا".شراء وأن أي حاالت 

"من أجل تتبع عمليات  ه"، وذكرت خطة العمل أن"منفَّذة 10التوصية رقم ت إجرائنا للمراجعة، اعتُبر وفي وقت  -100
طلب شراء ملخصات في خانة قسم المشتريات بفعالية فورية، فقد أضاف مصدر وحيد تكون من الشراء التي 

 .ال" ممصدر وحيد أمن  تإذا كانبما مشتريات عملية كل التأشير على تتطلب 
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 :12 رقم التوصية
 قةيقد أضاف طر قسم المشتريات أن كما ُيالحظ  بر "منفذة".عت  تُ  التقييم والمراجعة الداخليةمكتب ن توصية الحظ أيُ  -101

بيد أنه في أفضل  .ذاته دإلى المورِّ ة شراء مباشر متى يتكرر إصدار حائزي المخصصات ألوامر تتبع لتحديد ل
، أن يسلط ةالعام ةمة إلى األمينقدَّ المُ  إلحصاءات السنويةل هالحاالت، ال يمكن لقسم المشتريات، عند عرض

( 97 في غضون ذلك، وجدنا حالة )انظر الفقرةو  على إساءة االستعمال المحتملة بعد وقوع الحدث. سوىالضوء 
نة قواعد حيث تم الحصول على مصدر وحيد دون التقيد  ه بأن فإننا نوصي ولذلك، .لدى اإليكاوالمشتريات بمدوَّ

، واعتمادها النحو الواجبعلى  طلب المصدر الوحيد استمارةملء لدى اإليكاو  صاتالمخصيجب على حائزي 
 مبرر قوي.مع تقديم ( ما فوقهالسلطة المختصة )رئيس أو على النحو الذي ينبغي من 

 

 تعليقاتهاو اقتراح األمينة العامة 
 و.يكااإلالمخصصات لدى وافق على التحذير من أن المسؤولية تقع على عاتق حائزي ت

 

 :13التوصية رقم 
لجدوى التكلفة لكل عملية شراء كبيرة لدى  تحليلدراسة أو إجراء ب نوصي أيضاً فإننا  فيما يتعلق بالتوصية السابقة، -102

حاسبات لوحية من أجل نظام التصويت مقابل البرنامج العادي )مثل شراء اإليكاو ُتجرى بشكل منتظم في إطار 
 .ههذة عملية الشراء جدار ( وذلك للتعرف على استئجارها

 

 تعليقاتهاو اقتراح األمينة العامة 
 يكاو.اإلالمخصصات لدى وافق على التحذير من أن المسؤولية تقع على عاتق حائزي ت

 المشترياتما يتعلق بمستوى الشفافية فيرفع إمكانات 

العطاءات  لوحة نشر علىالعقود  ترسيَّةعلى أنه ينبغي نشر إشعارات لدى اإليكاو ينص دليل إجراءات الشراء  -103
 .يكاواإللدى 

 :3االقتراح رقم 
 ينالمؤهلالمورِّدين جميع فإنه ينبغي إخطار ، مع أحد المورِّدين جراءات الشراءأنه بمجرد إبرام إ بشكل عام، نقترح -104

 نتائج هذا اإلجراء.بفي إجراءات الشراء  ينالمشارك ينالمحتمل
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 تعليقاتهاو اقتراح األمينة العامة 

المناقصات التي تم ترسيَّتها كانت وال تزال تنشر أن جميع تقضي بالتعاون الفني المتبعة فعليًا لدى إدارة اإلجراءات ق. فتواف
 .مبلغ المناقصة والطرف الذي ُرسيَّت عليهالخاصة بالمشتريات التي تشير إلى اإللكترونية يكاو بوابة اإلعلى 

وال الجهة التي يفترض  الكيفيةن بوضوح لم تبيِّ المناقصات أن ملفات  وجدنا أثناء مراجعتنافقد وعالوة على ذلك،  -105
ال سيما أن بعض ملفات المناقصات التي شملتها  نتائج إجراءات الشراء.لمعرفة  نو المحتملأن يقصدها المورِّدون 
دون إفصاح  كليًا أو جزئياً  في رفض أي عطاءاإليكاو لنفسها بالحق "تحتفظ  :ةالتالي العينة تضمنت العبارة

 .معلومات" عن

 :4االقتراح رقم 

الستفسار عن نتائج من ا دين المحتملينإجراء داخلي لتمكين المورِّ  ه ينبغي لإليكاو استحداثأنبالتالي  رحنقت -106
 إجراءات المناقصة.

 

 ة وتعليقاتهاالعام ةاقتراح األمين

 من المناقصات. كجزء هنشر جري ولكن سي ،هذا اإلجراء موجود بالفعل داخلياً توافق. ف

 

 استشاريين فنيين مختلفيناالستعانة بتكلفة جدوى تقييم 

وُأسند فيها مواصفات المناقصة، إلعداد استشاري فني استعين فيها بفي عينتنا حالة فقد وجدنا وعالوة على ذلك،  -107
 .ذاته الشخصوترسيِّتها إلى  اتتقييم العطاء

 :5االقتراح رقم 

ة، االستعانة باستشاريين فنيين مختلفين لمختلف تكلفجدوى و  ،يكاو أن تستكشف إمكانه ينبغي لإلأنبالتالي  نقترح -108
 مراحل عملية الشراء.

 

 ة وتعليقاتهاالعام ةاقتراح األمين

 لوحظ. ستقوم اإليكاو بدراسة إمكان ذلك لكل حالة على حدة
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 يكاوإلالدى ة الشراء يفي عملالمصالح تضارب في  عدم وجودعن عالن اإل تطبيق مبدأ

المصالح من المسؤول الذي يتحقق من الخطوات المتبعة تضارب في عدم وجود عن عالن اإلالحظنا أنه ال يلزم  -109
وجدنا أنه ال توجد إجراءات لتحديد من هو المسؤول عن التحقق من عدم فقد وعالوة على ذلك،  في عملية الشراء.

الُمقدَّمة بشأن عدم وجود تضارب في  اإلعالنات سلطة التحقيق في موثوقيةولديه وجود تضارب في المصالح 
 .المصالح

 :14التوصية رقم 

من ، وتوقيعه على النحو الواجب عدم وجود تضارب في المصالحعن ل فصَّ إعالن محدد ومُ وجوب تقديم ب نوصي -110
أ( ما يلي: )كما نوصي فوق ذلك بأنه ينبغي لإليكاو القيام بقبل جميع األشخاص الذين شاركوا في عملية الشراء، 

)ب( ؛ اإلعالنات الُمقدَّمة بشأن عدم وجود تضارب في المصالحموثوقية من لديه القدرة على التحقق من تحديد 
التحقق من عدم بمجرد السليمة الممارسة اتباع  صوبلديها القدرة على إعادة تنظيم عملية الشراء  كونيأن 

 .موثوقيتها

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها

عن عدم وجود المشتريات لديهم إعالن المعنيين ب من يع موظفي المشتريات وكذلك اإلدارة العليا في إدارة التعاون الفنيجم
 .اإليكاووفيما يتعلق بالنقطتين "أ" و "ب"، ينبغي إحالة هذه المسألة إلى مسؤول األخالقيات في  المصالح.في تضارب 

 
 شؤون الموظفين

، تتعلق بمختلف فئات الموظفين )فئة عشوائياً اختيرت إيصاالت صرف الرواتب التي ن عدد مأجرينا استعراضًا ل -111
المبالغ  مدى دقةالخدمات العامة وفئة الفنيين( من المقر والمكاتب اإلقليمية والمواقع الميدانية. وقمنا بفحص 

أي بدالت ممنوحة، ولم بشأن نا للحصول على أدلة في الملفات الشخصية يوسع، مقابل حزمة المكافآت الحالية
حصلنا على تأكيد  ناوبالتالي فإننا نعتبر أنأي أخطاء أو قضايا رئيسية، وجود الموضوعي عن  يكشف فحصنا

 .معقول بأن القيم المسجلة في الحسابات صحيحة

ري يجللموظفين الميدانيين، الرواتب كشوف إعداد ونالحظ أنه نتيجة لتوصيتنا في العام الماضي بشأن مركزية  -112
إيصاالت صرف الرواتب،  حالياً هم جميعحيث يتلقى  الموظفين الميدانيين في ناميبيا مشروع تجريبي بشأنتنفيذ 

في  الرواتب مكتبمن إعداد  الضرائب ألغراض، وبيانات باألرباح السنوية وأوامر للحسابات المصرفية الشخصية
د عملية سداد الرواتب، ويجعلها مركزية المقر ويقلل من مخاطر إلى درجة تحقق اإللمام الالزم، . فذلك يوحِّ

 المدفوعات الخاطئة.

  



 

37 
 

الراهن بقصد توسيع سيجري استعراض الوضع المشروع التجريبي، هذا نجاح مدى بتحليل  رهناً  ونحن ندرك أنه -113
الُمدارة  فنيجميع مشاريع التعاون المن أجل  النظام الجديد ليشمل جميع فئات الموظفين الميدانيين،تطبيق نطاق 
من هذه الخدمة يتطلب موارد إضافية التوسع في نطاق تطبيق غير أن  من خالل قسم الموظفين الميدانيين. حالياً 

 مكتب الرواتب في المقر.أجل الخزانة و 

 :6االقتراح رقم 

تب في احة لدى مكتب الرواغير مت سيتطلب موارد إضافية، التي هي حالياً نظرًا ألن التوسع في نطاق التطبيق  -114
اتفاق مع التوصل إلى  لىإ يسعال نقترحفإننا  ،ةمباشر ات نفقكتحميلها على المشاريع الميدانية المقر، وال يمكن 

 تمويل هذه الخدمة بطريقة بديلة.من أجل دارة التعاون الفني إ

 

 هاوتعليقات ةالعام ةاقتراح األمين

الرواتب مكتب لحصول على موارد إضافية من أجل الميزانية العادية اتفاق بين إدارة التعاون الفني والالسعي نحو إبرام يلزم 
دارة التعاون الفني أن تضع إل فإنه ينبغيالخدمة إلى جميع الموظفين الميدانيين. ومع ذلك، هذه من أجل تقديم وللخزانة 

بموجبه يجري . وأي حل نيفالتعاون ال يعمشار  يعجم ىإلة بشكل منصف اإلضافيهذه التكلفة ا أن تمرر همن شأن يةجهمن
نشعر بالقلق كما أننا سيكون غير مقبول.  دارية والتشغيليةصندوق تكاليف الخدمات اإلهذه التكلفة من خالل استيعاب 

برنامج عبر حل الفي األجل القصير. بيد أن ستكون ثابتة تكلفة الموارد اإلضافية للتوسع نظرًا ألن الحل غير قابل لكون 
 قابال للتوسع. نمائي يقدم خياراً األمم المتحدة اإل

 يالقطاعاإلبالغ 

حسب القطاع . والهدف من هذه التجزئة 2016للعام  من البيانات المالية 5 اإليضاحفي رد اإلبالغ القطاعي ي -115
 وتتضمنقطاعات ذات الصلة. النفقات مباشرة إلى خصيص هو الكشف عن المركز المالي واألداء المالي وت

تي يطلق عليها ال ،ات المختلفةالقطاع إلىفي المقام األول يستند لمصروفات واإليرادات، ل اً عمنهجية أيضا توزيال
 .الفني األنشطة العادية ومشروع التعاون

 31/12/2016بيان التغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في 

برصيد تنتهي التي  ،لعامخالل االتي جرت الحركات يوضح البيان الثالث "بيان التغيرات في صافي األصول"  -116
ويعزى التحسن في صافي األصول السلبية إلى . 31/12/2016مليون دوالر كندي في  67.5 –سالب قداره 

لى فائض السنةالتغير في المكاسب األ صافي األصول السلبية في باستنتاجات مراجعتنا المتعلقة وتر د  .كتوارية وا 
 . استحقاقات الموظفين"بالفقرات ذات الصلة "
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 بيان التدفقات النقدية

لتقرير، التي يغطيها اخالل الفترة ود النقعليها  توالبنود التي أنفق ،مصادر التدفقات النقديةيحدد هذا البيان  -117
 .تقريروالرصيد النقدي في تاريخ ال

وهي مليون دوالر كندي من األنشطة التشغيلية،  13.0بمقدار تدفق نقدي بلغت االيكاو عن أ 2016في عام ف -118
صافي التدفقات النقدية من أما مليون دوالر كندي(.  95.7) 2015كانت عليه في عام حصيلة إيجابية كما 
، وذلك بسبب 2015عام مع مقارنة بال سلبياً  اأظهر اختالففقد مليون دوالر كندي(  0.2-األنشطة االستثمارية )

  والمعدات واألصول غير المادية.المنشآت كات و إيرادات الفوائد وانخفاض االستثمارات واقتناء الممتلارتفاع 

مليون دوالر كندي في  12.8 السيولة النقدية زيادة قدرهامعادالت وأظهرت النتيجة الصافية في السيولة النقدية و  -119
اختيار عينات من بعض الحسابات. وكانت النتيجة أن جميع ب البنود المدخلةفحص وقمنا ب. 2016عام 

 .وتأكيده التحقق من بيان التدفقات النقديةفقد تم الوثائق. وبالتالي ب بشكل صحيحمدعومة المعامالت المختارة 

 مقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعليةالبيان 

 24للمعيار  " وفقاً 31/12/2016"مقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في الخامس بيان تم تقديم ال -120
، اميزانية نفسهالهذه المقارنة، الناشئة عن تنفيذ إدراج ، الذي يتطلب للقطاع العام بية الدوليةلمعايير المحاسمن ا
عن أسباب االختالفات الجوهرية بين الميزانية والمبالغ  كشفالمالية. كما يتوخى هذا المعيار البيانات في ال

، في فقط البرنامج العاديدوق صنبتعلق الخامس الذي يبيان المزيد من التفاصيل بشأن ويرد الفعلية. 
 .4 اإليضاح

 انظر أيضاً ، IA/2016/2) التقييم والمراجعة الداخليةمكتب المراجعة الصادر عن من الجدير بالذكر أن تقرير  -121
لتحقيق  الصندوق الفرعيبمن القضايا وقدم عدة توصيات فيما يتعلق  عدداً  أثارقد وما يليها أدناه(  137 الفقرة

 2.011.075جرى تحميل ما قيمته  2015في عام ه "حقيقة أن علىهذه التوصيات ص إحدى تنو  .اإليرادات
 بعد ذلكجرى ولكن لتحقيق اإليرادات،  الصندوق الفرعي إلىبادئ األمر في رواتب من تكاليف الدوالرًا كنديًا 

 الصندوق الفرعي ائضفمن بالتالي مما زاد البرنامج العادي في نهاية العام، هذا المبلغ إلى صندوق  تحويل
ل من   .."بهذا المقدارالبرنامج العادي لتحقيق اإليرادات وخفض من المبلغ الُمرحَّ

ويقول عن  "،2015"يبدو أن هذا قرار لمرة واحدة لعام مشروع تقرير المراجعة إلى أنه وعالوة على ذلك، يشير  -122
ى بحيث يمكن مقارنة األرقام على مدى عدة الشفافية والقابلية للمقارنة، وبالتالي االتساق من سنة إلى أخر 

هذه التكاليف في ميزانية البرنامج العادي، ينبغي إدراج " هأنبالتقييم والمراجعة الداخلية مكتب ى وصأثم  سنوات.
 وأنه ينبغي زيادة الميزانية السنوية".
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 ةالعام ةاألمين تتوصية وطلبلااإلدارة تقبل األمانة"، لم خطة عمل  — 4"الملحق الصادر بعنوان تقرير الفي  -123
، بالتقرير "ة"الخالصة العامة في فقر و  .(138 الفقرة انظر أيضاً اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة )المشورة من 

البيانات المالية  فيال تؤثر  )...( "من حيث الشفافية ما يلي:باإلدارة  اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعةأفادت 
مقارنة بين الميزانية والمبالغ الخامس: بيان الصندوق العام للبرنامج العادي لل بيانفي اللكن هناك تأثير الرئيسية و 

 بشأنلذلك قمنا بتحليل التأثير المحتمل  "إذا قورن مع السنة السابقة "31/12/2015الفعلية للسنة المنتهية في 
 هذه المسألة مع اإلدارة. ناوناقشالخامس  بيانال

 :15رقم  التوصية
إال من أجل من البيانات المالية  الخامس بيانالفإنه ال ُيفصح عن  من النظام المالي لاليكاو، 12وفقا للمادة  -124

بأنه  نوصيفي البيان الخامس، فإننا  مثل هذه التكلفة ولكيال يؤثر تحويل ".العادي برنامجللالصندوق العام "
عنوان صناديق الواردة في التقرير تحت جميع الالخامس  بيانمل الأن يشيجب يليه، عتبارا من العام المقبل وما ا

ذا  لسنة.ابين نتائج الميزانية وفائض/عجز أن يوفِّق وعالوة على ذلك، ينبغي للبيان الخامس  "األنشطة العادية". وا 
فإن تحويل في إطار األنشطة العادية التي تساهم في الفائض/العجز، الصناديق جميع يسجل كان البيان الخامس 
 .مجملهالبيان الخامس في  فيلن يؤثر الصناديق التكاليف بين هذه 

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها

من  الجديد "بيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية" جزءاً الخامس )ألف( وسوف يشكل البيان . على التوصية توافق
فقط إذا كانت متاحة للجمهور  -األنشطة العادية وميزانياتها صناديق ميع يشمل جبحيث ، 2017البيانات المالية لعام 

(، والتوفيق مع فائض/عجز البيان الثاني )بيان األداء للقطاع العام لمعايير المحاسبية الدوليةمن ا 24لمعيار بمقتضى ا)
 المالي(.

 ترحيل االعتمادات

 تعالج االيكاو فئتين من المبالغ المرحلة: -125

لة، االلتزامات (أ  لإليكاو، إلى "إبراء النفقات من النظام المالي  7-5لمادة بمقتضى ا تهدف، التي المعلقة الُمرحَّ
نجازها في إبها في سنة ولكن من المتوقع الُمتعهد ويتعلق ذلك بااللتزامات  خالل العام السابق.الُمتكبَّدة" 

إلى الوطن العودة ومنح طالت المستحقة الععن بعض استحقاقات الموظفين، مثل  ، فضالً فقط السنة التالية
 للموظفين الذين انفصلوا عن االيكاو خالل العام؛

لة (ب  من النظام  6-5للمادة  ووفقاً  التي تتكون من وفورات من االعتمادات غير المصروفة. ،الفوائض الُمرحَّ
لكل اعتماد لكل  ٪10 سلطة األمين العام بنسبة تصل إلىبموجب هذه الوفورات ترحيل ، يمكن لإليكاو المالي

 هذه النسبة.في حالة تعدي قرار من المجلس استصدار ويلزم  .التنفيذ دعملهدف استراتيجي أو استراتيجية 
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 2016إلى عام  2015من عام ا هلينة من االلتزامات التي تم ترحيعقمنا باختيار ، ىما يتعلق بالفئة األوليوف -126
لترحيل )ب( وجود وثائق داعمة كافية سليم لعمل الترحيل؛  ( اسُتصدر اإلذن بشكلأوتأكدنا مما يلي: )

لة لنفقات مقابل المبالغ ل اً فحصأجرينا ثم  .صحيح)ج( كان المبلغ  االلتزام؛ واستعرضنا  ،المدرجة في العينةالُمرحَّ
وبلغت  ولم يكشف تحليلنا عن أية مسائل رئيسية. بتعويضه.يندرج ضمن ما ُأذن  االفواتير للتأكد من أن وصفه
لت من عام قيمة االلتزامات المعلقة التي  يين مال 12.19االلتزامات القانونية لسداد  2016إلى عام  2015ُرحِّ

 مليون دوالر كندي. 12.25 فقد بلغت قيمته 2017عام إلى  2016من عام لمبلغ المرحل أما ا دوالر كندي؛

لة،  ائضو فالوفيما يتعلق ب -127  ة، يجوز لألمينلإليكاو من النظام المالي 6-5وفقا للمادة تجدر اإلشارة إلى أنه الُمرحَّ
-5موجب المادة تحويل االعتمادات ببشأن استخدامها "بصرف النظر عن سلطتها في  تخذ قراراً تأن  ةالعام
من النظام  9-5االعتمادات بموجب المادة حويل ذه السلطة )ته تستخدمأن  ةالعام ةويجوز بالتالي لألمين ."9

على  دخل مؤخراً وقد وسع التعديل الذي أُ  قبل تحديد مبلغ االعتمادات غير المنفقة التي يتعين ترحيلها.المالي( 
واعتمدته الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والثالثين، من الحد األقصى للنسبة التي يمكن ، 9-5مادة لا

مر بالتحويالت من هدف ألندما يتعلق اعتمادات السنوية عاال٪ من 20٪ إلى 10من لألمينة العامة تحويلها 
ونتيجة لذلك، فإن سلطة  .أو استراتيجية دعم أخرى آخراستراتيجي استراتيجي أو استراتيجية دعم إلى هدف 

ن ظلت األمين العام،  فيما يتعلق قد تتجاوز هذه النسبة فإنها الميزانية بأكملها، فيما يتعلق ب ٪10ضمن حدود وا 
 الستراتيجيات.بفرادى ا

( اإلرشادات المتعلقة C-DEC 187/9وثيقة قرارات المجلس ) 2009وتحدد السياسة التي يعود تاريخها إلى عام  -128
وبصرف النظر عن أوامر الشراء المفتوحة، التي تندرج ضمن الفئة المختلفة من االلتزامات باستخدام الترحيالت. 

 هنطبق هذوت للمبادرات السابقة "التي تأخرت أو تأجلت". عطى أساساً المعلقة، فإن األولوية في استخدام الوفورات تُ 
 ةلى األمينع ذ بعد( أيضاً نفَّ لم تُ  هاللقرارات التي تم اتخاذها ولكنالتي تقتصر عمليًا على "تأثير النشر" ولوية )األ

يه قد يكون من المرغوب ففومع ذلك،  من النظام المالي. 6-5سلطتها بموجب المادة تستخدم عندما  ةالعام
في الواقع  ةالعام ةولألمين المزيد من المرونة، على سبيل المثال عندما تظهر احتياجات جديدة أو عاجلة.تحقيق 

 من الميزانية المعتمدة. ٪10سلطة تقديرية تصل إلى 

عرض ورقة عمل للمجلس على ، تُ ةالعام ةإطار سلطة األمينالترحيل في  عمليةجرت وفي الوقت الراهن، إذا  -129
صف، تالمالية والمجلس لإلعالم فقط، وفقرة بشأن الجزء األول )تقارير األمين العام( من البيانات المالية لجنة ال

ذا تجاوز الفائض المرحل و/أو التحوي بعبارات عامة، كيفية استخدام الفائض المرحل.  ةالت حدود سلطة األمينوا 
لةمن المعلومات تتضمن مزيدًا  لموافقة عليها،لورقة عمل للمجلس عرض على المجلس ، تُ ةالعام ويتعين  .الُمفصَّ

لة بمقتضى النظام المالي، باستخدام المبالغ  موميةالجمعية العإبالغ  ن كانت ضمن حتى الُمرحَّ  ةسلطة األمينوا 
 .ةالعام
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لغت ببينما  دوالر كندي؛ يينمال 7.55 ما قيمته 2015إلى عام  2014لة من عام رحَّ المُ الوفورات وبلغت مبالغ  -130
لة الوفورات أما  ؛مليون دوالر كندي 6.65 ما قيمته 2016إلى عام  2015لة من عام رحَّ المُ الوفورات مبالغ  الُمرحَّ
 ن دوالر كندي.ييمال 9.09فقد بلغت  2017عام إلى 

 :7االقتراح رقم 
ن كان في حدود الوفوراتفي ضوء المرونة المطلقة في استخدام  -131 ه ينبغي أن نقترح من الميزانية، فإننا ٪10، وا 
ألنشطة ُأعيد تخصيصها التي الوفورات نظر في إمكان إبالغ المجلس بصفة منتظمة على كمية ال ةالعام ةألمينل

 ولويات جديدة.التي ُأعيد تخصيصها ألقديمة وتلك 

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها

عتمادات، بصرف النظر عما ن المبالغ المرحلة من االلمجلس بشأاورقات عمل فيما يتعلق ب، 2017من نهاية عام  اعتباراً 
 (أ :ترحيلها لكل من الفئات التاليةقد تم تجاوزه أم ال، ستقدم األمانة مجموع المبالغ المقرر  ٪10حد البالغ ال إذا كان

ة الثالث سنوات فتر إلى ج( األنشطة المؤجلة  ؛سنوات ذاتها ب( األنشطة المؤجلة خالل فترة الثالثالمعلقة؛  االلتزامات
 ذات طابع إلزامي.المبالغ المتعلقة بمهام حرجة و/أو د(   التالية؛

 

 ق الفرعي لتحقيق اإليراداتوالصند

المالية، تقدم اإلدارة تقاريرها إلى المجلس عن المعامالت الخاصة البيانات في إطار "الجزء الرابع: الجداول" من  -132
اريع المشأنشطة ف االيكاو جميع وتصنِّ  المحتفظ بها في نهاية الفترة.بكل قطاع خالل الفترة المالية، واألرصدة 

 أنشطة مشروع التعاون الفني. (2؛ )ةي( األنشطة العاد1)ن: يجزأإلى ق يوأنشطة الصنادواألنشطة التشغيلية 

زة من ، فإن القطاع هو "مجموعة ممي"بشأن السياسات المحاسبية 1 اإليضاحالجزء الثالث، "وكما هو مذكور في  -133
تحقيق في إطار لكيان ل السابق داءاألبشكل منفصل لتقييم المعلومات المالية عنها إبالغ جري األنشطة التي ي

 موارد".للأهدافه واتخاذ القرارات بشأن التخصيص المستقبلي 
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شمل ذلك يو  "غير مدققة". بيانات هي": مبين في "الجزء الرابع: الجداولالبيانات المالية حسب القطاع، كما هو  -134
لتحويالت بين البرنامج العادي فقد يكون لومع ذلك،  بالصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات.الجزء المتعلق 

 (.124 هذه الخلفية )انظر الفقرةالخامس. ونحن نعالج هذه المسألة في ضوء  بيانفي الوالصندوق الفرعي تأثير 

من القضايا وقدم عدة  ، عدداً 2016ة في عام يلمراجعة الداخلم واييأعده مكتب التقالذي مراجعة تقرير ال قد أثارل -135
 .لتحقيق اإليراداتات بشأن الصندوق الفرعي يتوص

ودعت إحدى هذه التوصيات إلى زيادة االتساق، من سنة إلى أخرى، في النظام المحاسبي لتكاليف المرتبات  -136
و هذه شاغللتحقيق اإليرادات، بينما يقوم ي المتعلقة بالوظائف المدرجة في الميزانية في إطار الصندوق الفرع

لتحقيق اإليرادات ويمثل تمويل هذه الوظائف من ميزانية الصندوق الفرعي  بأعمال البرنامج العادي.الوظائف 
في البرنامج العادي، ويأتي ذلك على برنامج العادي، مساهمة إضافية من الصندوق الفرعي بينما ُينفَّذ عمل ال
 لسنوية المقررة.رأس المساهمات ا

البرنامج  ىعل 2015لت في عام مِّ ف قد حُ يالكذه التهة أن يم والمراجعة الداخلييوجد مكتب التقفقد ومع ذلك،  -137
ان الحال في كما ، كنتائج الصندوق الفرعي ىمما أثر عللتحقيق اإليرادات،  من الصندوق الفرعي العادي بدالً 

هذه التوصية،  ةالعام ةقبل األمينتولم  الوقت.على مدى ا باستمرار هسابتاحيجري وصى بأن السنوات السابقة، وأُ 
اختصاص اإلدارة، بغية التقليل إلى  من كان قراراً  2015إلى البرنامج العادي في عام التحويل على أساس أن 

لة أدنى حد من المبالغ   ل المجلسالمعاملة في ورقة عم ى هذهإلُأشير بوضوح وقد  في البرنامج العادي.الُمرحَّ
(C-WP/14470)  2015لتحقيق اإليرادات في عام  أداء الصندوق الفرعيالتي أفادت عن. 

بلغ، لكنها المجلس قد أُ للتقييم والمراجعة. وأقرت اللجنة بأن  المشورة من اللجنة االستشارية ةالعام ةاألمين تطلب -138
مختلفة من سنة إلى أخرى ينبغي أو برامج ة كز تكلفامر ة التي تتناولها مماثلالتكاليف ال "حقيقة أن صت إلىخلُ 

تنفيذ يمكن " ه"، وأنبذلكالتي تتعلق  رقامتتضمن التقارير األفي اإليضاحات المتممة للقوائم المالية، عندما  هاشرح
 ."المقبل لعامل البيانات الماليةب بدءاً ذلك 

بيد أن  .أكثر تفصيالً  فورية س بمعلوماتنوافق على ضرورة تزويد المجلفإننا بعد أن فحصنا الوثائق ذات الصلة،  -139
ُأدرجت التكاليف في ميزانية الصندوق الفرعي لتحقيق ، عندما 2016عام الحال لم يكن كذلك فيما يتعلق ب

 اإليرادات وُحمِّلت عليه.
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 ة من حيثيمثل قضاألمر الذي يمن العمل ذي الصلة، ى المستفيدين عللرواتب ف ايالكتيجب تحميل  هنعتقد أن -140
ها في عمل شاغلو يل وظائف يتمو لتحقيق اإليرادات من أجل  الصندوق الفرعيعند استخدام واإلبالغ  حوكمةال

ذه النقطة هللتقييم والمراجعة  اللجنة االستشاريةأنشطة خالف أنشطة الصندوق الفرعي )وقد تصادف أن أثارت 
 أيضًا(.

رادات والنفقات المتعلقة ي"تسجيل جميع اإل أجلمن  2008في عام لتحقيق اإليرادات أنشئ الصندوق الفرعي  -141
يضطلع بها الصندوق، ل في مجموعة األنشطة التي يد من التفصيمز ببالنظر إال أنه  ."ليالتمو ذاتية نشطة األب
عض رادات األساسية التي تتعلق في الغالب ببيعدد من اإلُأنشئ من أجل  معقداً  ناك نظاماً هجد المرء أن ي
تعقبها ويمكن  ،(لتحقيق اإليرادات ٪ من عائدات الصندوق الفرعي60د حوالي منشورات تولِّ  5 منشورات )حواليال

عزاؤها إلى األطراف التي ولدت اإليراداتبسهولة  د متطلبات إلصدار فواتير ومن ناحية أخرى،  .وا  فإن ذلك ُيوج 
لتكاليف العامة التي يتحملها ا ، واحتياجات التجميع، وفصل جزءللمعامالت المشتركة بين الصناديقداخلية 

تقرير مشروع وقد تناول   إيجار المباني.لبنود مثل  البرنامج العادي عن الجزء الذي يتحمله الصندوق الفرعي
أسئلة من حيث اإلبالغ عن نتائج فئات  ثار أيضاً أو ، جميع هذه القضايا مراجعة الذي أعده المدقق الداخليال

 لدخل.ة لالمدرَّ  متميزة من المنتجات

 

 :8االقتراح رقم 

جدوى التكلفة المرتبطة بإعزاء جميع  تقييمأن يجري لفترة الثالث سنوات القادمة،  فإننا نقترح، بهدف التبسيط، -142
لتحقيق اإليرادات كأداة من الحفاظ على الصندوق الفرعي  النفقات واإليرادات مباشرة إلى البرنامج العادي، بدالً 

 ة للدخل والمساهمة في الميزانية العادية.درَّ إلدارة األنشطة الم ةستقلم

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها

 وضع األنشطة إذ أن .موميةالمجلس والجمعية العأن يكون اتخاذه من اختصاص ينبغي  هذا قرار سياسي أوسع نطاقاً 
قيود سلفًا أمٌر ذو رقم محدد  ىإلمية الجمعية العمو الحدود الصارمة للميزانية العادية التي يحددها قرار السوقية داخل 

 وسوف ندرس إيجابيات وسلبيات هذا االقتراح. خطيرة.

 التقييم والمراجعة الداخليةمكتب 

الذي لقيناه من موظفي مكتب التقييم والمراجعة الداخلية، المكلَّفين أيضًا بمهمة تقديم الدعم  ننحن نقر بالتعاو  -143
 اللوجستي لمراجع الحسابات الخارجي.
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إمكان أن ُيضاف  "، الذي نظر في 2014الوارد في تقريرنا بشأن البيانات المالية لعام  8فيما يتعلق باالقتراح رقم  -144
إلى موظفي مكتب التقييم والمراجعة الداخلية مراجع دائم لتكنولوجيا المعلومات، يمكنه أيضًا أن يؤدي أنواعًا أخرى 

القيام من حين آلخر ب( ؛ حالية: أ( تعزيز برنامج تدريب الموظفينمن عمليات المراجعة، مع ترك الميزانية ال
من  يكاو )قطاع الطيران(لإلالمتعلقة بنشاط العمل األساسي  تعيين خبراء مراجعة خارجيين في المسائل الفنيةب

األخذ في  " في العام الماضي، معمستمراً هذا االقتراح "وال يزال  ".أجل تغطية المخاطر في هذه المجاالت الفنية
وظيفة إضافية لمراجع استحداث نظر في إمكان مقبول. سيُ " أن تعليق األمين العام السابق كان االعتبار أيضاً 

 ."2019إلى  2017لتكنولوجيا المعلومات كجزء من عملية وضع الميزانية للفترة الثالثية من 

، التي C-WP/14577ورقة العمل ) 2016 بشأن أنشطة عام مكتب التقييم والمراجعة الداخليةالنظر في تقرير ب -145
"دورة حياة تطوير النظم" من أجل المراجعة الداخلية خطة ، الحظنا أن (210الدورة  المجلس في قدمت إلى

 ."موارد لمراجعة تكنولوجيا المعلومات بسبب عدم وجود ت"تأجل قد

 مه رئيس، الذي قدَّ 2017 لعام يةمكتب التقييم والمراجعة الداخل مشروع برنامج عملفإن  وعالوة على ذلك، -146
تكنولوجيا تضمن مراجعة ، لم يعليهإلى مراجع الحسابات الخارجي للتعليق  19/10/2016المكتب يوم 
مستمر في الموارد لنقص الل نظراً  2017في عام ن تُجرى مراجعة لتكنولوجيا المعلومات "لبحجة أنه المعلومات، 

أن يُجريها مراجعون مُدرَّبون لتكنولوجيا ات متخصصة ينبغي مراجعوتلك  .ةالداخليوالمراجعة  مكتب التقييملدى 
 ىمة إلقدَّ قة المُ يالوثالنهائية من  في النسخة ،ةيم والمراجعة الداخلييومع ذلك، فقد أدرج مكتب التق .المعلومات"

 .2017في برنامج عمله لعام "األمن اإللكتروني" مراجعة  ،(C-WP/14528)للمجلس  209الدورة 

، 2017لعام  همشروع برنامج عمل ةالعام ةاألمين تإلى أنه عندما تلق التقييم والمراجعة الداخليةمكتب أشار  -147
بالنظر إلى أن المخصصات و ، تكنولوجيا المعلوماتج مراجعة ادر ا  طلبت حذف الجملة المذكورة أعاله و 
وجود مجال  ينبغي أن تكون كافية، أو 2017 في عام ةالداخليوالمراجعة االستشارية المنسوبة إلى مكتب التقييم 

رئيس المكتب  وعلى الرغم من تحفظات استشاري خارجي.لسداد مقابل االستعانة بخبير  إذا لزم األمرلزيادتها 
دراج إال أنه واالقتصادية(، الفنية بسبب نقص الموارد ) تكنولوجيا مراجعة وافق على حذف هذه الجملة وا 

الذب أجراه في تقييم مخاطر اإللكتروني" نظرًا ألن هذا الموضوع احتل مرتبة عالية  من"األمقترحًا المعلومات 
من قبل  يكاوذا االقتراح جاء قبل اختراق نظام اإلهأن  ىوتجدر اإلشارة إل  .ةالداخليوالمراجعة مكتب التقييم 

 .الهاكرز

الداخلية الالزمة إلجراء مراجعة لتكنولوجيا لدى مكتب التقييم والمراجعة ونظرا لنقص الموارد والخبرات المتخصصة  -148
من التقرير  3-5-2في الفقرة المعلومات، فقد انتهز رئيس اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة الفرصة المبيَّنة 

على اقتراح مواضيع  اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعةفق أعضاء ات")  2015/2016للجنة للعامين السنوي 
يمكن اختيار كما  .دون مساس بحقهم في االستقاللليضطلع بها المراجعون الخارجيون، األداء راجعة محتملة لم

، C-WP/14527 ورقة العمل —"عمل إدارة المخاطرلحلقة نتيجة ت مخاطر تحدد عشرأعلى المواضيع من 
وجيا المعلومات بشأن طلب من المراجع الخارجي إجراء مراجعة لتكنولو (، للمجلس 209الدورة  ىمة إلقدَّ المُ 

اللتين طلبهما المجلس  عمليتي مراجعة األداء السنويتينواحدة من من  ( بدالً اإللكترونيالموضوع المقترح )األمن 
 .ديوان المحاسبةعند تجديد والية 
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ع ووافق رئيس غرفة الشؤون الدولية على إجراء "تحليل أولي" بشأن هذه المسألة، بدال من مراجعة األداء، ويرج -149
مراجعة كاملة لتكنولوجيا المعلومات، والتي ال يمكن المتعلقة بإجراء ية فنإلى المتطلبات االقتصادية وال ذلك جزئياً 

 مراجعة األداء العادي.تقتضيها عادة ما التي مقارنتها بالموارد 

تكنولوجيا المعلومات  أن بيئةإدراكنا على الرغم من  .اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعةلقد وافقنا على طلب  -150
نذكر بأن وظيفة المراجع الخارجي تختلف عن وظيفة و يصعب السيطرة عليها،  محتملة متأصلةمخاطر محفوفة ب

في التقييم والمراجعة الداخلية  فإن مراجعتنا المحتملة قد ال تغطي ما نظر فيه مكتبوبالتالي  المراجع الداخلي.
 .2017ه لعام برنامج عملضمن  هتحليله للمخاطر وعرض

كذلك  ةالداخليوالمراجعة تكنولوجيا المعلومات، ينبغي أن يغطي مكتب التقييم مراجعة وباإلضافة إلى عمليات  -151
نيين فعلى توظيف خبراء  قادراً في هذا الصدد، ينبغي له أن يكون نية، و فالمخاطر المرتبطة بالجوانب ال

تؤثر  ةالداخليوالمراجعة يزانية مكتب التقييم لدى متصادية نقص اإلمكانات االقوتجدر اإلشارة إلى أن  خارجيين.
 اإلمكان. اهذ في أيضاً 

المراجعة الداخلية )الوثيقة التقييم و تعديل ميثاق مكتب فقد جرى مؤخرًا وفي نفس اتجاه اقتراحنا ورأينا،  -152
C-WP/14526 زيز دور المكتب هدف تعوذلك بللمجلس(،  209المقدمة إلى الدورة و ، 25/10/2016 في المؤرخة

 في مختلف القطاعات.

على ميزانية المنظمة ( 37-39)القرار  39لإليكاو في الدورة وافقت الجمعية العمومية فقد وعالوة على ذلك،  -153
في ميزانية مكتب  ٪1.2بنسبة طفيفة زيادة (؛ حيث ُأدرجت Doc 10074)الوثيقة  2017/2019للفترة الثالثية 

دت تحديدًا من أجل االستشارات/االستعانة  المراجعة الداخليةالتقييم و  على الرغم من وذلك بمصادر خارجية، ُرص 
 وظائف جديدة لمراجعي تكنولوجيا المعلومات.توخي عدم 

 8/2014رقم  ولهذا السبب، فإننا نغلق االقتراحاقتراحاتنا السابقة؛ كل ضرورة تعزيز نرى في ضوء كل ذلك، فإننا  -154
صدار الموضوع و  ،ذ"نفَّ مُ  غير"اعتباره ب  كتوصية.ذاته ا 

  



 

46 
 

 :16 التوصية رقم

في جميع المناطق المراجعة على تنفيذ عمليات  اً قادر نظرًا ألنه ينبغي أن يكون مكتب التقييم والمراجعة الداخلية  -155
تزويد مكتب التقييم ينبغي بأنه فترة السنوات الثالث المقبلة، من أجل  نوصيفإننا  المنظمة،لدى المعرضة للخطر 

 ةالداخليوالمراجعة على سبيل المثال، يمكن استكمال موظفي مكتب التقييم  بالموارد الالزمة؛المراجعة الداخلية و 
(، دون تخفيض المراجعةبمراجع دائم لتكنولوجيا المعلومات )يمكنه أيضا إجراء أنواع أخرى من عمليات  ينالحالي

 هة باستخدام موارديالداخل م والمراجعةييتب التقكلميتيح أن  من شأن ذلكف الميزانية الحالية لالستشارات الخارجية.
في المسائل الفنية  نييان بخبراء مراجعة خارجيفي بعض األحاالستعانة ن، و يب الموظفيتدر ل هز برنامجيلتعز 

 .من أجل تغطية المخاطر في هذه المجاالت الفنية األساسي لإليكاو )قطاع الطيران( المتعلقة بنشاط العمل

 

 قتراح األمينة العامة وتعليقاتهاا

م والمراجعة ييتب التقكملة يموارد إضافوفير المعلومات، فإننا ملتزمون بتمراجعة تكنولوجيا من وجود مورد دائم ل بدالً 
االستعانة بمصادر خارجية لديها إذ أن  حسب الحاجة.المراجعة  هذهالستعانة بمصادر خارجية لمثل من أجل اة يالداخل
مختصة بهذه المسألة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات المراجعة الخبرة المستخدمة في عمليات حيث ستكون ضافية فائدة إ

 ومحدَّثة ومواكبة للمستجدات. كما أن هذا الحل قاباًل للتوسع.

 ات واالقتراحات السابقةيمتابعة التوص

شير إلى أنه في الردود المقدمة من اإلدارة بشأن قبل النظر في متابعة التوصيات واالقتراحات السابقة، ينبغي أن ن -156
مع مراجع  تتفق بشأنهادون أن  التوصيات "مغلقة" هذهتعتبر المراجع الخارجي، فإن اإلدارة  حالة تنفيذ توصيات

مراجعو الحسابات ، أيضاً  ط الضوء على هذا الظرف، في الماضيلِّ وقد سُ  الحسابات الخارجي وقبل تنفيذها.
 .2012البيانات المالية لعام عن  ممن تقريره 29رقم  التوصية في الفرنسيون

هو وحده من توصية المراجع الذي يصدر هذه التوصية، فإننا نتفق مع أسالفنا على أن إغالق وعلى الرغم من  -157
 وأوضحت اإلدارة أنه إذا لم يعد تنفيذ التوصية ضمن اختصاصها، .ت أم الذفِّ قد نُ  تيمكنه أن يقرر ما إذا كان

 فإنها تعتبرها مغلقة، حيث ال يمكنها اتخاذ أي إجراء آخر.

نقوم بإغالق  دد على أنه في مثل هذه الظروف لنبيد أننا نش ؛الصدد فهم وجهة نظر اإلدارة في هذاتونحن ن -158
عن توجيه  نفذ، فضالً التقرير السابق لم تُ من ي إمكان إصدار توصية جديدة تتعلق بأجزاء بينما ننظر ف توصية

 ا.ن، إذا كانت تقع ضمن اختصاصباه المجلس إليهاانت
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مكتب  أن بعض توصياتمراجعتنا خالل  وما يليها، وجدنا أيضاً  84 كما جاء في الفقراتفوعالوة على ذلك،  -159
 ."ذنفَّ م تُ "ل ي رأينانعتبرها فغلقة" التقييم والمراجعة الداخلية التي اعتبرتها اإلدارة "م

 :17التوصية رقم

ا، من أجل نممارسة متابعة جميع توصياتب يضطلع مكتب التقييم والمراجعة الداخلية دورياً  بأن وصين نانفإ ولذلك، -160
 تقييم تنفيذها الفعلي.

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها

فإن ، ومع ذلك .أم ال ذتفِّ عمليات متابعة لتقييم ما إذا كانت التوصيات المتفق عليها قد نُ أهمية االضطالع ب نوافق على
 ة.يم والمراجعة الداخلييتب التقلذلك تأثير على الموارد فيما يتعلق بمك

 

جداول  2و 1تابعنا تنفيذ التوصيات واالقتراحات الصادرة في تقريرنا السابق. ويبين الملحقان وفقًا لما تقدم، فقد  -161
 نفيذ.المتابعة، التي تتضمن التعليقات المستلمة من إدارة االيكاو والوضع الراهن للت

لقاة من إدارة ت، مع التعليقات المسابقونااستعرضنا جميع توصيات المراجعة التي أصدرها فقد عالوة على ذلك، و  -162
الوضع الراهن  3، وُيبي ن الملحق 31/12/2016التقارير بالمستجدات حتى االيكاو في وقت تقديم تقاريرهم، و 

 لتنفيذها.

على أنها "مغلقة" هذه السنة في تقرير المراجعة للعام القادم، إال إذا  ُيعاد إدراج التوصيات التي جرى تقييمها لن -163
 كانت في حاجة إلى متابعة سنوية.
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 السابقة نارير امتابعة لتوصياتنا الصادرة في تق — 1الملحق 

رقم 
 التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة 
 اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة 
 االيكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة  تقريرنا ناصدر أأن وقت 

اإلجراءات المتخذة من قبل الوضع بشأن 
 وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالياإلدارة 

اإلدارة بمواصـــــــلة بــــــذل الجهـــــــود  أوصــــــينا 1/2015
لرصـــــــد تحـــــــديث ســــــــلطات التوقيـــــــع فــــــــي 

أو توقيــــــع  المصـــــارف، مــــــثاًل إذا أضــــــيف
 عتمدًا.حذف ألنه لم يعد م

لتوصـــية مقبولـــة. ونعتـــزم أن نطلـــب مـــن ا
شـــركائنا فـــي المصـــارف أن يرســـلوا إلينـــا 

فــــــي المكاتبــــــات تأكيــــــدًا الســــــتالم جميــــــع 
المســـــــتقبل لتأكيـــــــد أن جميـــــــع التغييـــــــرات 
المطلوبـــــة قـــــد أجريـــــت. وســـــتنفذ الخزانـــــة 
نظامــًا للمتابعــة للتأكــد مــن أن المصــارف 

 تستجيب لطلبنا.

مع كل إخطار  سيرفق. قد ُنفِّذت التوصية
ــــــى مصــــــرف  بتغييــــــر توقيعــــــات مرســــــل إل
نمـــــــوذج تأكيـــــــد يتعـــــــين علـــــــى المصـــــــرف 

 .إكماله
 

 )تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة(

 مستمرة
 

ــــرغم مــــن  ــــى ال ــــا عل ــــإن اعترافن بجهــــود اإلدارة، ف
 قــــــد خطابــــــات التأكيــــــد الــــــواردة مــــــن المصــــــارف

لــم أن ســلطات التوقيــع  أظهــرت هــذا العــام أيضــاً 
 حدَّث.تُ 

 نوصينظرًا إلى المسائل المذكورة أعاله،  2/2015
بأن تسعى اإلدارة إلى الحصول على رأي 
مــــــن إدارة الشــــــؤون القانونيــــــة والعالقـــــــات 
الخارجيــــة بشــــأن كيفيــــة التنظــــيم األفضــــل 
لألنشــــــــطة المصــــــــرفية التشــــــــغيلية للجنــــــــة 
األوروبيـــــــــــــة للطيـــــــــــــران المـــــــــــــدني/المكتب 
اإلقليمي ألوروبا وشـمال األطلنطـي. وفـي 

ذات، ينبغـــــــــــي أن تشـــــــــــرع فـــــــــــي  الوقـــــــــــت
اســــــــتعراض داخلــــــــي شــــــــامل لإلجــــــــراءات 
ـــــة  ـــــة المراقب ـــــز عملي ـــــة، بهـــــدف تعزي الحالي
الداخلية فيما يتعلق بالحسـابات المصـرفية 
للجنــــــــــــة األوروبيــــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني 
 واألوضاع المماثلة األخرى، إن وجدت.

لتوصـــية مقبولـــة. وســـنؤكد، مـــرة أخـــرى، ا
أن  للجنـــــــة األوروبيـــــــة للطيـــــــران المـــــــدني

الحســـابات المصـــرفية يمكـــن فتحهـــا فقـــط 
تحـــــــت ســـــــلطة مكتـــــــب خزانـــــــة االيكـــــــاو. 
وثانيــًا، ســنطلب استعراضــًا تجريــه إدارتنــا 
للشـــؤون القانونيـــة للترتيبـــات الحاليـــة بـــين 
االيكاو واللجنة األوروبية للطيران المدني 
مــــن أجــــل تخفيــــف أي خطــــر قــــد تكــــون 
االيكــاو معر ضــة لــه. وسنستكشــف مــا إذا 

ـــــين  كـــــان ســـــيحل هـــــذه المســـــألة اتفـــــاق ب
اللجنة األوروبية للطيران المدني وااليكاو 
توافــــــق فيــــــه اللجنــــــة األوروبيــــــة للطيــــــران 
المــــدني علــــى تعــــويض االيكــــاو عــــن أي 

منهــــا نتيجــــة  خســــارة قــــد تعــــاني االيكــــاو
لتصر ف أحد موظفيها. وأخيرًا، نؤكـد أننـا 
ــــــة مــــــع أي  ــــــات مماثل ــــــدينا ترتيب ليســــــت ل

الشؤون القانونية إدارة  معصلت اإلدارة اتو 
والعالقـــات الخارجيـــة للحصـــول علـــى رأي 

ــــة  التنظــــيم األفضــــل لألنشــــطة بشــــأن كيفي
ـــــــة  ـــــــة األوروبي المصـــــــرفية التشـــــــغيلية للجن
للطيــران المــدني/المكتب اإلقليمــي ألوروبــا 

ثـر كأن الحل األ بدويو  وشمال األطلنطي.
شـاف كو استهـ ريالمدى القص ىعل ةيفعال

ن ســـيحل هـــذه المســـألة اعتمـــاد اكـــمـــا إذا 
اللجنــــــة األوروبيـــــة للطيــــــران  مجلـــــس إدارة

ــــــــرار المــــــــدني  ــــــــقت اً ق ــــــــه  واف للجنــــــــة ابموجب
علـــى تعـــويض  األوروبيـــة للطيـــران المـــدني

االيكــاو عــن أي خســارة قــد تعــاني االيكــاو 
 منهـــــــا نتيجـــــــة لتصـــــــر ف أحـــــــد موظفيهـــــــا.
ــــات ــــدينا ترتيب ــــا ليســــت ل  وأخيــــرًا، نؤكــــد أنن
مماثلـــــــة مــــــــع أي مـــــــؤتمر إقليمــــــــي آخــــــــر 

 للطيران المدني.

 مستمرة
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اإلجراءات المتخذة من قبل الوضع بشأن 
 وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالياإلدارة 

 ران المدني.مؤتمر إقليمي آخر للطي
بـــــــالنظر إلـــــــى تزايــــــــد مبلـــــــغ االشــــــــتراكات  3/2015

ــــــدول  المســــــتحقة الســــــداد وازديــــــاد عــــــدد ال
التــــي  الــــدول تلــــكبمــــا فــــي ذلــــك المتــــأثرة، 

بأنـه  نوصـيعليها متأخرات لفتـرة قصـيرة، 
( ترصـــــــد فعاليـــــــة 1ينبغـــــــي لـــــــإلدارة أن: )
ُأدخلــت مــؤخرًا مــن  األدوات الموجهــة التــي

أجــــــــــل زيــــــــــادة ســــــــــداد المــــــــــدفوعات فــــــــــي 
( الســعي إلــى إعــداد أدوات 2مواعيــدها؛ )

إضـــافية لتعزيـــز تـــأثير االتفاقـــات الـــذي ال 
يــزال محـــدودًا للغايـــة، عـــن طريـــق ضـــمان 
التنفيذ الصحيح لالتفاقات القائمة، والعمل 

 على تعزيز نطاقها لتشمل دواًل أخرى.

لتزمــة باتخــاذ اإلدارة مو التوصــية مقبولــة. 
 الخطوات التالية:

إصدار كشوف حسابات شهرية  -1
رسالها عن طريق البريد  وا 
اإللكتروني، إلى جميع الدول التي 

 عليها اشتراكات مستحقة السداد؛
سُترس ل إلى جميع الدول مع بداية  -2

السنة فواتير باالشتراكات المستحقة 
السداد عن السنة الجارية والمتأخرات 

 مستحقة السداد؛
ستُقدَّم إلى الدول فواتير إضافية بناء  -3

 على طلبها؛
سُتصدر كتب المنظمة ثالث مرات  -4

 سنويًا؛
سيستمر نشر حالة الحسابات  -5

المدينة مستحقة السداد على الموقع 
 اإللكتروني للمجلس؛

ستنظر اإلدارة في إعداد أدوات  -6
إضافية لزيادة عدد الدول التي تُبرم 

شروط امتثال الدول لتعزيز اتفاقات و 
 ما تبرمه من اتفاقات.

ـــــــت الخطـــــــوة تكا ، 2016فـــــــي عـــــــام  1مل
 إصـــــــداروســـــــتكرر باســـــــتمرار؛ إذ يجـــــــري 

البريـــــــد بـــــــر شـــــــهرية عكشـــــــوف حســـــــابات 
التــي عليهــا اإللكترونــي إلــى جميــع الــدول 

الســــــنة مســــــتحقة الســــــداد عــــــن  اشــــــتراكات
كمـــــا اكتملـــــت متـــــأخرات. عليهـــــا الحاليـــــة و 
الربــــع األول مــــن عـــــام خــــالل  2الخطــــوة 
، وســــــــوف تتكــــــــرر فــــــــي اإلطــــــــار 2016
الحسـابات فـي عـام تقفيل بعد ذاته  الزمني
، فتُنفَّـــــــــذ عنـــــــــد 3الخطـــــــــوة أمـــــــــا . 2017

ـــــب.  ـــــوُنفِّـــــذ ت الطل أمـــــا . 5و 4ن االخطوت
المتابعــة الفرديــة فيجــري تنفيــذ : 6الخطــوة 

مــــــــع الــــــــدول التــــــــي عليهــــــــا بشـــــــكل دوري 
اتفاقــات بمــا فــي ذلــك أو أبرمــت  متــأخرات

ــــب اإلقلي ــــز مشــــاركة المكات ــــة مــــع التركي مي
بوجـــــه خـــــاص علـــــى الـــــدول التـــــي عليهـــــا 

أوائـل السـنة التـي ُتعقـد متأخرات كبيرة فـي 
 .العمومية الجمعيةفيها 

 
 )تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة(

 مغلقة

ــــق بالمنشــــورات ومتجــــر الســــوق  4/2015 فيمــــا يتعل
( دقــة قيمــة 1الحــرة، ومــن أجــل ضــمان: )

( صـحة 2المخزون في البيانات المالية؛ )

ـــــم وضـــــع إجـــــراءات  التوصـــــية مقبولـــــة. ت
جديــدة للتحقــق مــن المخزونــات وتأكيــدها 

. وســتجري زيــادة تعزيــز 2016فــي عــام 

ــقــد وُ ل ت إجــراءات جديــدة للتحقــق مــن ع  ض 
ـــات  وتأكيـــدها متجـــر الســـوق الحـــرة مخزون
منصـــب كمـــا اســـُتحدث . 2016فـــي عـــام 

 مستمرة
 

إذ نـــثمِّن الجهـــود فحـــص أجرينـــاه، فـــاســـتنادا إلـــى 
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حركــة األصــناف الموجــودة فــي المخــزون، 
ــل  فإننــا نوصــي بوضــع وتنفيــذ إجــراء ُمفصَّ

بهذا الشأن. وكمـا جـاء أيضـا فـي اقتراحنـا 
، ينبغـــي االهتمـــام بـــالتحقق 1/2014رقـــم 

مــــن القيمــــة العادلــــة لألصــــناف، ال ســــيما 
شــطبها، وذلــك مــن ينبغــي األصــناف التــي 

ــــــــق مــــــــن  ــــــــة للتحق ــــــــات الحق خــــــــالل عملي
 المخزون.

هــذه اإلجــراءات فــي متجــر الســوق الحــرة 
مــــــن خــــــالل وضــــــع نظــــــام آلــــــي لرصــــــد 
المخزون بشكل مستمر؛ وسـيجري وضـع 

. 2016هــــــذا النظــــــام قبــــــل نهايــــــة عــــــام 
وســـيجري تفعيـــل التـــدفق اآللـــي لألعمـــال 

متعلقة بمخزونات المنشورات قبل نهاية ال
 .2017عام 

ــــع متجــــر الســــوق الحــــرة  مــــدير إلدارة جمي
. المخــزونبمــا فــي ذلــك عناصــر المتجــر 

وباإلضافة إلى ذلك، يقـوم موظـف مسـتقل 
قق من تسليم اقبة المخزون بالتحمر معني ب

ــــتج والتوفيــــق بــــين التعبئــــة مــــن قــــوائم  المن
ويقــــــوم مســــــاعد مــــــالي بشــــــكل دين. المــــــورِّ 

إدخال المخزون جري أن يمستقل بضمان 
بشــــــكل صــــــحيح فــــــي نظــــــام نقــــــاط البيــــــع 

التســــــــوية الشــــــــهرية ضــــــــمان ، و متجربــــــــال
مليــــات تفتــــيش ، واالضــــطالع بعللمبيعــــات

ات مفاجئــــــة لســــــجالت المخــــــزون وحســــــاب
العمالء والتسـعير لضـمان دقـة نظـام نقـاط 
ــــــــي  ــــــــرات ف ــــــــع. وأدرجــــــــت هــــــــذه التغيي البي
اإلجــراءات فــي التعليمــات اإلداريــة وخطــة 
المـــوارد البشـــرية التـــي استعرضـــها مجلـــس 

ـــــلشـــــهر فـــــي واعتمـــــدها اإلدارة  عـــــام  أبري
2016. 

وفيما يتعلق بجرد المنشورات، يوجد إجراء 
كـــل ســـنة. ويشـــمل جـــرد المخـــزون موحـــد ل

المتجــــــــر  بــــــــرك تعليــــــــق المبيعــــــــات عذلــــــــ
اإللكتروني، باستخدام فرق مستقلة متعددة 

المنشـورات بشـكل منفصـل، حصاء عدد إل
، والتوفيق بالمضاهاة والتحقق من البيانات
للبيـــــع عبـــــر اإلنترنـــــت  مـــــع النظـــــام اآللـــــي

(Alcie) و(Agresso)  .وباإلضـــــــافة ...الـــــــخ
أجريـت عمليـة جـرد مسـتقلة فقـد إلى ذلـك، 

ـــــذلتها اإلدارة ـــــي ب ـــــاط ال، الت ـــــا أن بعـــــض نق حظن
فــــــي عمليــــــة  الضـــــعف المتبقيــــــة ال تــــــزال قائمـــــة
يرجــى الرجــوع ) تســجيل وتوفيــق حركــة المنتجــات

 .(23إلى الفقرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أنه،  وفيما يتعلق بجرد المنشورات، نالحظ أيضاً 
المخـــزن قيـــد  فـــي العـــام الماضـــي، ال يـــزال كمـــا
ـــابع موضـــع الت ـــاني االيكـــاو، وســـوف نت خـــارج مب

ـــــات  ـــــيالهـــــذه المســـــألة خـــــالل عملي  مراجعـــــة الت
 نقوم بها في المستقبل.س
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة 
 االيكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة  تقريرنا ناصدر أأن وقت 

اإلجراءات المتخذة من قبل الوضع بشأن 
 وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالياإلدارة 

الطـــــابق فـــــي صـــــل للمنشـــــورات منفبشـــــكل 
الثـــاني. وفيمـــا يتعلـــق بتقيـــيم المطبوعـــات، 

كـــل لســـعر الفـــإن المعيـــار المســـتخدم هـــو 
صـــــــفحة يســـــــتند إلـــــــى تكـــــــاليف تفصـــــــيلية 

مطبوعــات؛ وقــد اســتخدمت هــذه طباعــة الل
منــــــذ  الممارســــــة وأقرتهــــــا المنظمــــــة تقريبــــــاً 

ـــــــــي الئحـــــــــة  ـــــــــنعكس ف إنشـــــــــائها، وهـــــــــي ت
 المنشورات.

 
 لتوصية مغلقة()تعتبر اإلدارة هذه ا

تبعــًا للتعليقــات الــواردة فــي النقــاط أ( وب(  5/2015
وج( أعــاله، فإننــا أحطنــا علمــا بالمبــادرات 

ـــــــــإلدارة والتعليمـــــــــات اإلد ـــــــــة الحاليـــــــــة ل اري
، 2015الجديـــــدة المعتمـــــدة فـــــي ديســـــمبر 

وســننظر فــي هــذه القضــية خــالل مراجعــة 
مقبلة. ومع ذلك، وبـالنظر إلـى أنـه لـم يـتم 
تسجيل بعض األصول في أوروبا وشـمال 
األطلنطــــــــــــي، وباإلشــــــــــــارة أيضــــــــــــا إلــــــــــــى 
التوصــــيات الصــــادرة فــــي تقــــارير محـــــددة 

 مكتـب التقيــيم والمراجعـة الداخليــةأصـدرها 
ي المراجعـــة، الـــذين أفـــادوا ومـــن ســـبقونا فـــ

بحــــدوث ذلــــك أيضــــا فــــي مكاتــــب إقليميــــة 
بتســـــــجيل جميـــــــع  فإننـــــــا نوصـــــــيأخـــــــرى، 

األصــــــول، ال ســــــيما تلــــــك التــــــي لــــــم يــــــتم 
ـــــــــي  ـــــــــل، ف إدارة  نظـــــــــامإدخالهـــــــــا مـــــــــن قب

ينبغــي إدراج جميــع األصــول التــي تفــوق 
دوالر كنــدي فــي نظــام إدارة  300قيمتهــا 

. وســـــــــتتخذ أوروبـــــــــا وشـــــــــمال المخـــــــــزون
األطلنطــــي اإلجــــراءات الالزمــــة لتســــجيل 

 جميع األصول الناقصة.
وفـــي إطـــار التعليمـــات اإلداريـــة المعتمـــدة 
فيمــــــــــا يخــــــــــص الممتلكــــــــــات والمنشــــــــــآت 
والمعـــــدات، يتحمـــــل كـــــل مكتـــــب إقليمـــــي 
دخـــال وتســـجيل بيانـــات  مســـؤولية تقيـــيم وا 
األصـــــــول التابعـــــــة لـــــــه فـــــــي نظـــــــام إدارة 

ـــــــا ل ـــــــة المخـــــــزون. ووفق لتعليمـــــــات اإلداري
المعتمــــــــــدة، فقـــــــــــد زودت إدارة الشـــــــــــؤون 
ــــــــة والخــــــــدمات جميــــــــع المكاتــــــــب  اإلداري
اإلقليميــــــــــة بــــــــــأجهزة المســــــــــح الضــــــــــوئي 
ــــــــة والتــــــــدريب الــــــــالزم، لتمكــــــــين  المطلوب

الحسـابات  ومراجعالتي أجراها زيارة بعد ال
فـــــــي و  2015ن فـــــــي ديســـــــمبر و الخـــــــارجي
مــــا قدمــــه نتائجهــــا، باإلضــــافة إلــــى ضــــوء 

تـــدريب مــن  2015المقــر فــي نهايــة عــام 
ـــات ومعـــدات ـــد وبرمجي ـــة ، فق واصـــلنا عملي

ـــدى قواعـــد لل الجـــرد وفقـــاً  ـــر. المتبعـــة ل المق
وانتهينا من الجرد )وحـدة الخـدمات العامـة 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت( فـــي 

، وتشمل 2016عام  نيويو شهر منتصف 
 300األصـــناف التـــي تســـاوي فـــي قيمتهـــا 

. وقـــد أبلغنـــا بالفعـــل أو أكثـــر دوالر كنـــدي
دارة  مراجعـــــــــي الحســـــــــابات الخـــــــــارجيين وا 
المخــــزون بــــالمقر بــــأن العمــــل قــــد اكتمــــل 

فــــي جري القائمــــة الكاملــــة للمخــــزون وســــي
ـــة العـــام ) ( كجـــزء مـــن أنشـــطة 2016نهاي

 مستمرة
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة 
 االيكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة  تقريرنا ناصدر أأن وقت 

اإلجراءات المتخذة من قبل الوضع بشأن 
 وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالياإلدارة 

ــــب اإلقليمــــي مــــن إدخــــال البيانــــات  المخزون، بصرف النظر عن قيمتها. المكت
الخاصـــــــــة باألصـــــــــول فـــــــــي نظـــــــــام إدارة 

 المخزون.

 نهاية السنة العادية.
 

 دارة هذه التوصية مغلقة()تعتبر اإل
تســـــــــتحق سياســـــــــة اإليكـــــــــاو بشـــــــــأن إدارة  6/2015

األصـــــول والتـــــي تشـــــمل كـــــال مـــــن المقـــــر 
الرئيســـي والمكاتـــب اإلقليميـــة، المزيـــد مـــن 
التطبيــــــق، وينبغــــــي أال تقتصــــــر البيانــــــات 
علــــى األصــــول التــــي تــــم التصــــرف فيهــــا. 

بـــــــــأن تـــــــــنص  إننـــــــــا نوصـــــــــيفوبالتـــــــــالي، 
اإلجــــــراءات بمزيــــــد مــــــن الوضــــــوح علــــــى 
ــــم  وجــــوب تعقــــب مســــار األصــــول التــــي ت
التصرف فيهـا، مـع إتاحـة هـذه المعلومـات 
للمقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة وتبيــين 
العناصــــــر التــــــي ُتســــــتخدم أو ال ُتســــــتخدم 

 فعاًل.

التوصية مقبولـة. وينبغـي أن يتتبـع المقـر 
يميـة مسـار جميـع الرئيسي والمكاتـب اإلقل

 األصول التي تم التصرف فيها.
وقـــد تـــم تنفيـــذ ذلـــك فـــي المقـــر الرئيســـي. 
ه إيعاز إلى جميع المكاتب اإلقليميـة  ووجِّ
باالحتفـــــــاظ بســــــــجالت جميـــــــع عمليــــــــات 

 .والتصرف فيهاشطب األصول 

، فقــــد اكتمــــل C-WP/14477ًا للوثيقــــة وفقــــ
. يســـيفـــي المقـــر الرئ ةيالتوصـــتنفيـــذ هـــذه 

ميــــــع المكاتــــــب اإلقليميـــــــة ُأوعــــــز إلــــــى جو 
جميــع عمليــات جميــع ســجالت حتفـاظ بباال

 .التصرف فيهاو األصول شطب 
 

 )تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة(

 مستمرة
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ـــــر أن نســـــبة  7/2015 ـــــا نعتب ـــــرغم مـــــن أنن ـــــى ال وعل
الخصـــــــــــوم المتعلقـــــــــــة بالخطـــــــــــة الطبيـــــــــــة 

ــــا نالحــــظ لليونســــكو ليســــت جوهريــــة، فإ نن
 للخصـــوم "أوون"فرقـــًا بـــين حســـاب مكتـــب 

كتوارية والحساب الـذي ينبغـي القيـام بـه األ
والـــذي يشـــمل أيضـــا الفئـــة المســـتفيدة مـــن 
خطـــــة المزايـــــا الطبيـــــة لليونســـــكو، مقارنـــــة 
بالمعـــــدل الشـــــهري الـــــذي تدفعـــــه اإليكـــــاو 

هــــــــم. وبالتــــــــالي، ولتمثيــــــــل الخصــــــــوم ألجل
فإننـــــــا كتواريـــــــة علـــــــى نحـــــــو منصـــــــف، األ

التوصية مقبولة. سيجري احتساب جميـع 
المـــوظفين والمتقاعـــدين الـــذين يســــتفيدون 

المزايا الطبية لليونسكو كما لـو من خطة 
كــانوا مســتفيدين مــن خطــة المزايــا الطبيــة 
لإليكــــاو وســــيقوم بتقيــــيم وضــــعهم مكتــــب 

AON  وســـــــــــــــيدرجون فـــــــــــــــي الخصـــــــــــــــوم
 كتوارية لإليكاو.األ

كتــــــــواري لعــــــــام فيمــــــــا يتعلــــــــق بــــــــالتقييم األ
ــــى 2016  "AON"، أعطيــــت تعليمــــات إل

للنظـــر فـــي جميـــع المـــوظفين والمتقاعـــدين 
الطبية لليونسـكو كمـا مزايا البموجب خطة 

مســــــتفيدين مــــــن خطــــــة المزايــــــا  والـــــو كــــــان
 .الطبية لإليكاو

 
 

 )تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة(

 مغلقة
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 االيكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة  تقريرنا ناصدر أأن وقت 

اإلجراءات المتخذة من قبل الوضع بشأن 
 وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالياإلدارة 

، AONبأنه ينبغـي أن يـدرج مكتـب  ينوص
ـــادم، الفئـــة المســـتفيدة  ابتـــداء مـــن العـــام الق
مــــن خطــــة المزايــــا الطبيــــة لليونســــكو فــــي 

مـــــــن  25المعيـــــــار الحســـــــابات المتعلقـــــــة ب
 .لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاما

بأن تقوم اإليكاو بتقييم ما إذا كان  نوصي 8/2015
يمكـــن تطبيـــق المركزيـــة علـــى وظيفـــة دفـــع 
الرواتــــــب مــــــن أجــــــل إدراج إدارة التعــــــاون 

ة العامــة والهيئــات الفنــي للخــدمات الميدانيــ
اإلداريــــــــة الوطنيــــــــة واالستشــــــــاريين غيــــــــر 
ذا لزم  المنتمين إلى إدارة التعاون الفني، وا 
األمر، إعادة تهيئة موارد كشوف الرواتـب 

 في المقر الرئيسي وفقا لذلك.

التوصــــــية مقبولــــــة. ســــــيتم إجــــــراء تقيـــــــيم 
ــــــــق  ــــــــد مــــــــا إذا كــــــــان ينبغــــــــي تطبي لتحدي
ـــى دفـــع األجـــور فـــي مكتـــب  المركزيـــة عل
ــــــين مــــــن  ــــــب لهــــــاتين الفئت كشــــــوف الروات

ــــــــي  –المــــــــوظفين  )أ( إدارة التعــــــــاون الفن
للخــــدمات الميدانيــــة العامــــة والمســــؤولون 
الوطنيــــــــــون؛ )ب( االستشــــــــــاريون غيــــــــــر 

 المنتمين إلى إدارة التعاون الفني.

المســــــــألة الماليــــــــة هــــــــذه قــــــــد درس فــــــــرع ل
بالتعــاون مــع إدارة التعــاون الفنــي. وهنــاك 

زيــة نظــام الرواتــب مركمشــكلة حقيقيــة فــي 
نظــــرًا ألنــــه ســــيتعين تعزيــــز قســــم الرواتــــب 

مـــوارد إضـــافية. ومـــع ذلـــك، فـــإن مـــوظفي ب
ــــــــــي  ــــــــــدانيين هــــــــــم إدارة التعــــــــــاون الفن المي

وال يمكــــن تزويــــد قســــم موظفــــون مؤقتــــون، 
ن حيـث تتبـاين مـبموارد يمكـن أن الرواتب 
ال يمكـن تحميـل التكـاليف كما أنه الحجم. 

وفات المركزيـــــــة علـــــــى المشـــــــاريع كمصـــــــر 
مباشـــــــرة. وبموجــــــــب النمــــــــوذج التشــــــــغيلي 
الحـــــــــالي، يســـــــــتأجر المشـــــــــروع مـــــــــوظفين 

علـــى  مخصصـــين ومـــؤقتين لهـــذا الغـــرض
ذات  تكـــــــــاليفاليســـــــــتوعب المشـــــــــروع أن 

ــــدم قســــم الرواتــــب الصــــلة ــــك، يق . ومــــع ذل
المســـــاعدة إلـــــى إدارة التعـــــاون الفنـــــي فـــــي 

جــــــــــــراء تــــــــــــمجــــــــــــال  دريب المــــــــــــوظفين، وا 
ـــــــــــب عوائـــــــــــد  الحســـــــــــابات، وحفـــــــــــظ وتبوي

عاشـــــــــات التقاعديـــــــــة مـــــــــع الصــــــــــندوق الم
المشـــــترك للمعاشـــــات التقاعديـــــة لمـــــوظفي 

 األمم المتحدة.

 مستمرة
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رقم 
 التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة 
 اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة 
 االيكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة  تقريرنا ناصدر أأن وقت 

اإلجراءات المتخذة من قبل الوضع بشأن 
 وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالياإلدارة 

 
 )تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة(

1 
تقرير 

مراجعة 
أداء 
ASHI 
 

 تعـــــــــديل فـــــــــي أن تنظـــــــــر اإلدارة نوصـــــــــي
برنـــامج التـــأمين الصـــحي  حســـاب تكـــاليف

 بنــــــاًء علــــــى مبــــــدأ بعــــــد انتهــــــاء الخدمــــــة،
ـــــاً  التضـــــامن، الراتب/معـــــاش  لمســـــتوى وفق

اإلجمـــالي المتحصــل عليـــه، نظـــرًا  التقاعــد
التــــــأمين  ألن "قســـــط التــــــأمين" فــــــي نظــــــام

الصــــحي الحــــالي بعــــد انتهــــاء الخدمــــة ال 
المعــــــاش  أو الراتــــــب حجــــــم يتناســــــب مــــــع

 .التقاعدي

تتناســــب  ســـيناريو علـــى اإلدارة أن تضــــع
 ســــــاطاألق مــــــن المتقاعــــــدين فيــــــه حصــــــة
ــــــــــة الالزمــــــــــة  مــــــــــع لالســــــــــتحقاقات الطبي
 .التقاعدية معاشاتهم

الخيارين بمعارضة قوية مـن كال لقد قوبل 
منظمـــــة الطيـــــران رابطـــــة مـــــوظفي ممثلـــــي 
الرابطـــــــة ، االيكـــــــاو والمتقاعـــــــدينالمـــــــدني 

ــــــــدوليين  ــــــــة للمــــــــوظفين المــــــــدنيين ال الكندي
اتحــــــاد رابطــــــات ، العضــــــو فــــــي الســــــابقين

، ســــــابقينالمـــــوظفين المـــــدنيين الـــــدوليين ال
أقســـــاط  فـــــي تقســـــيم انؤثر يـــــا مـــــألنهنظـــــرًا 

ــــــــــــــين المنظمــــــــــــــة  ــــــــــــــأمين الصــــــــــــــحي ب الت
والمشـــــــــــاركين. ورأى ممثلـــــــــــو المـــــــــــوظفين 

ذلـــــك مـــــن المزايـــــا المرتبطـــــة والمتقاعـــــدين 
بقـــاءه توقعـــون أنهـــم يعملهـــم فـــي االيكـــاو و ب

هــــذا ُعــــرض دون تغييــــر فــــي المســــتقبل. و 
لــى المجلــس فــي دورتــه الثامنــة عالموقــف 

 .والحظه المجلسبعد المائتين 
 

 )تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة(

 مستمرة
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة 
 االيكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة  تقريرنا ناصدر أأن وقت 

اإلجراءات المتخذة من قبل الوضع بشأن 
 وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالياإلدارة 

2 
تقرير 

مراجعة 
أداء 
ASHI 
 

كــذلك فــي وضــع  أن تنظــر اإلدارة نوصــي
حــد أقصــى لمســاهمة االيكــاو فــي برنــامج 

الخدمة بحيـث  انتهاء التأمين الصحي بعد
ة لدولــــــ يســــــتقر عنــــــد مــــــنح مزايــــــا مماثلــــــة

ــــــــة  المثــــــــال نظــــــــام ســــــــبيل علــــــــى) مرجعي
RAMQ بحيـث يقتصـر، ولكـن( في كيبـك 

يقـيم  الـذي البلـد علـى المخاطر، حيث من
 .فيه صاحب المعاش التقاعدي

 يتحمـــــل علـــــى اإلدارة أن تـــــدرس اقتراحـــــاً 
 علــى الزائــدة المتقاعــدون بموجبــه التكلفــة

في  التغطية التي ُتعزى إلى التأمين قسط
 التغطيـة مـع مقارنـةبال العـالم أنحاء جميع

 وطنيــة، وحيــث ال توجــد تغطيــة. الوطنيــة
 لـذلك ُيستخدم كمرجع قسـط تـأمين مماثـل
 (.2القسط المستخدم في المقر )الفئة 

الخيارين بمعارضة قوية مـن لقد قوبل كال 
منظمـــــة الطيـــــران رابطـــــة مـــــوظفي ممثلـــــي 
الرابطـــــــة ، االيكـــــــاو والمتقاعـــــــدينالمـــــــدني 

ــــــــة للمــــــــوظفين المــــــــدنيين ا ــــــــدوليين الكندي ل
اتحــــــاد رابطــــــات ، العضــــــو فــــــي الســــــابقين

، المـــــوظفين المـــــدنيين الـــــدوليين الســــــابقين
أقســـــاط  فـــــي تقســـــيم انؤثر يـــــا مـــــألنهنظـــــرًا 

ــــــــــــــين المنظمــــــــــــــة  ــــــــــــــأمين الصــــــــــــــحي ب الت
والمشـــــــــــاركين. ورأى ممثلـــــــــــو المـــــــــــوظفين 

ذلـــــك مـــــن المزايـــــا المرتبطـــــة والمتقاعـــــدين 
بقـــاءه توقعـــون أنهـــم يعملهـــم فـــي االيكـــاو و ب

هــــذا ُعــــرض المســــتقبل. و  دون تغييــــر فــــي
لــى المجلــس فــي دورتــه الثامنــة عالموقــف 

ــــس. يرجــــى ] بعــــد المــــائتين والحظــــه المجل
ـــــــس  ـــــــرارات المجل ـــــــى مـــــــوجز ق الرجـــــــوع إل

C-DEC 208/11 34-30، الفقرات] 
 
 
 

 )تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة(

 مستمرة
 

 وما يليها 65يرجى الرجوع إلى الفقرة 

3 
تقرير 

مراجعة 
أداء 
ASHI 

 تعـــديل برنـــامج التـــأمين الصـــحي بعـــد بعـــد
ــــــى بنــــــاءً  الخدمــــــة انتهــــــاء  التوصــــــيات عل
ــــا نوصــــي الســــابقة، ــــأن فإنن تقــــوم اإلدارة  ب

بدراســــة حــــوافز موجهــــة لالنســــحاب، مـــــع 

 التعــــــديالت تنفيــــــذ بمجــــــردعلــــــى اإلدارة، 
ــــــدرس  الســــــابقة، حــــــوافز الموجهــــــة الأن ت
 .لالنسحاب

بشـــــأن  تانالســـــابقتان قـــــد قوبلـــــت التوصـــــيل
تخفـيض اســتحقاقات التــأمين الصــحي بعــد 

ممثلــي ضــة قويــة مــن يــة الخدمــة بمعار نها
ــــران المــــدني رابطــــة مــــوظفي  منظمــــة الطي

 مستمرة
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 االيكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة  تقريرنا ناصدر أأن وقت 

اإلجراءات المتخذة من قبل الوضع بشأن 
 وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالياإلدارة 

ذاتــه للتكــاليف والمنفعــة  الوقــت التقيــيم فــي 
 بعـد برنامج التـأمين الصـحي" قسط"مقابل 
الـــذي تســـدده االيكـــاو، مـــع  الخدمـــة انتهـــاء
 ممكـن علـى سـلبي تأثير ألي ييم أيضاً التق

 انتهـــــــاء بعـــــــد برنـــــــامج التـــــــأمين الصـــــــحي
 المتقاعـــــــــــدون يقـــــــــــرر عنـــــــــــدما الخدمـــــــــــة،
 .االنسحاب

الرابطـــــــة الكنديـــــــة ) االيكـــــــاو والمتقاعـــــــدين
 (للمـــــوظفين المـــــدنيين الـــــدوليين الســــــابقين

أقســـــاط  فـــــي تقســـــيم انؤثر يـــــا مـــــألنهنظـــــرًا 
ــــــــــــــين المنظمــــــــــــــة  ــــــــــــــأمين الصــــــــــــــحي ب الت
والمشـــــــــــاركين. ورأى ممثلـــــــــــو المـــــــــــوظفين 

يـــــا المرتبطـــــة ذلـــــك مـــــن المزاوالمتقاعـــــدين 
بقـــاءه توقعـــون أنهـــم يعملهـــم فـــي االيكـــاو و ب

هــــذا ُعــــرض دون تغييــــر فــــي المســــتقبل. و 
ـــى المجلـــسعالموقـــف  ـــار أمـــا وأقـــره.  ل خي

 ،الخيـار األكثـر تـأثيراً االنسحاب، باعتبـاره 
وقدمــــه كتواريــــون األراء الــــذي درســــه الخبــــ

 علـى الحيـاة إلـى لجنـة التـأمينفرع المالية 
 مــن ضــم أعضــاءوالتــأمين الصــحي التــي ت

الرابطـــــــــــة الكنديـــــــــــة و  رابطـــــــــــة المـــــــــــوظفين
ن للمـــــــوظفين المـــــــدنيين الـــــــدوليين الســـــــابقي

عيـــوب خيـــار االنســـحاب مـــن /مزايـــالشـــرح 
أجـــل الشـــروع فـــي المناقشـــة والتشـــاور مـــع 

. كمــــــــا المــــــــوظفين والمتقاعــــــــدين عمومــــــــاً 
ــــــــي إعــــــــداد  ســــــــاعدنا المــــــــوارد البشــــــــرية ف

ــــــت  ــــــر اإلنترن ــــــار استقصــــــاء عب حــــــول خي
المـــــــــوظفين طالع رأي الســـــــــتاالنســـــــــحاب 

 أو رفــض قبــولاحتمـال والمتقاعـدين حــول 
هــذا العــرض. وتــدعو المــوارد البشــرية إلــى 
إجـــراء مناقشـــة مـــع لجنـــة الصـــحة وغيرهـــا 

ألمـــــــم الشـــــــقيقة التابعـــــــة لوكـــــــاالت المـــــــن 
 .هذا العرض المتحدة الشقيقة قبل طرح
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أداء 

المكاتب 
 اإلقليمية

 وضـــــــــع فـــــــــي ارةأن تنظـــــــــر اإلد نوصـــــــــي
محددة من أجـل مـا يلـي:  داخلية إجراءات

 والخارجيــــة الداخليــــة المخــــاطر جمــــع( 1)
االتفـاق ( 2) اإلقليميـة، المكاتب من أيضاً 

  بين المقر والمكاتب اإلقليمية على أهداف
 تحديـــد( 3)للقيـــاس،  وقابلـــة زمنيـــاً  محـــددة
بهـــا تحديـــد األهـــداف  التـــي ينبغـــي الكيفيـــة

ـــــه تح مـــــنو ـــــذي ينبغـــــي ل ـــــدها، ومـــــنال  دي
 خــــــــالل مــــــــن يرصــــــــدها بشــــــــكل مســــــــتقل

ــــــــــــــة رئيســــــــــــــية أداء مؤشــــــــــــــرات  وذات قوي
 .مصداقية

ــــز. توافــــق  مــــع التنســــيق فمــــن أجــــل تعزي
ـــة أســـندت فقـــد اإلقليميـــة، المكاتـــب  األمين

 أحــد المـوظفين مهـام التنســيق العامـة إلـى
( سوف تطلـب 1مع المكاتب اإلقليمية. )

األمينـــــة العامـــــة مـــــن المكاتـــــب اإلقليميـــــة 
ـــــــــــة إعـــــــــــدا د قائمـــــــــــة بالمخـــــــــــاطر الداخلي

لقـــــد تحــــددت األهـــــداف ( 2والخارجيــــة، )
 اإلقليميـة التي ينبغي أن تحققهـا المكاتـب

األعمـــــــــــــــــــال للفتـــــــــــــــــــرة  خطـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي
2017-2019، 

برصــد  العامــة األمينــة ســيقوم مكتــب( 3)
 .الرئيسية األداء مؤشرات

ـــة المخـــاطر 1) ( حـــددت المكاتـــب اإلقليمي
ورقــة  فـي 2017الداخليـة والخارجيـة لعــام 

ـــــــر الســـــــنو  (C-WP/14570)العمـــــــل  ي التقري
المقدم إلى المجلس بشأن أنشطة المكاتـب 

وخطــــــــط  2016خــــــــالل عــــــــام اإلقليميــــــــة 
الُمقدَّم إلى المجلس ، 2017التشغيل لعام 
 أهــداف ت( تحــدد2). 210خــالل الــدورة 

فـي سـنوات  لفترة الثالثالمكاتب اإلقليمية 
، 2019-2017 للفتــــــرة خطــــــة األعمــــــال

فـــــي خطـــــة التشـــــغيل لعـــــام  2017ولعـــــام 
وســــيجري تحميــــل كــــال الخطتــــين ، 2017

ـــــــــي علـــــــــى منصـــــــــة إطـــــــــار إدارة األداء  ف
 211الــــــــــدورة  المؤسســــــــــي قبــــــــــل انعقــــــــــاد

بشـــــــكل  رصـــــــدجرى ال( ســـــــيُ 3للمجلـــــــس. )
للمكاتــــب  مؤشــــرات األداء الرئيســــيةدوري ل
 في خطة األعمـال ت)التي تحدد اإلقليمية
 وخطـــــــة التشـــــــغيل 2019-2017 للفتـــــــرة
طــــــار إدارة عبــــــر منصــــــة إ( 2017 لعــــــام

 عام يونيوشهر من  بدءاً  األداء المؤسسي
2017. 

 مستمرة

2 
تقرير 

مراجعة 
أداء 

المكاتب 
 اإلقليمية

 أسـاس علـى الداخليـة اإلجراءات تنفيذ بعد
 خطــة أن علــى اعتبــار الســابقة، التوصــية
 تســـــتمر المجلـــــس إلـــــى المقدمـــــة األعمـــــال

 وتهـدف سـنوات ثـالث مـدتها مرجعية لفترة
حــرز مــن أُ مــا بشــأن  معلومــات تــوفير إلــى

أن  فإننـــــــا نوصــــــــي اســـــــتراتيجية، أهـــــــداف

دوريــــة إلــــى  تقــــارير يجــــري تقــــديم. توافــــق
 المالية األرقام ذلك عن في بما المجلس،

 وأدائهم. وأعداد الموظفين

علـــى إعـــداد  حاليـــاً  العامـــة األمانـــةتعكـــف 
إطـار إدارة األداء المؤسسـي، وهـي منصة 

نظام قائم على شبكة اإلنترنت، تقوم عليه 
أجــــــل إدارة وذلــــــك مــــــن األعمــــــال، خطــــــة 

عـن التقـدم بـالغ جميع خطـط التشـغيل واإل
. في هذا الصدد المحرز والنتائج المتوقعة

 مستمرة
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اإلجراءات المتخذة من قبل الوضع بشأن 
 وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالياإلدارة 

على إطـالع المجلـس علـى  تواظب اإلدارة
التقدم الجاري إحرازه من خالل تقرير عـن 
األنشطة أو تقرير مرحلي يوضح ما يلي: 

ـــــــــات  مقابـــــــــل الفعليـــــــــة النفقـــــــــات( 1) النفق
ــــــــــع( 2) المدرجــــــــــة فــــــــــي الميزانيــــــــــة،  توزي

 رصـــــــد( 3) لألهـــــــداف، وفقـــــــاً  المـــــــوظفين
 .الرئيسية األداء مؤشرات

جميــــع ه المنصــــة تضــــمن هــــذتويجــــب أن 
ذات الصـــــلة بـــــاألداء  الهامـــــة المعلومـــــات

واإلبـالغ والمخـاطر علــى نطـاق المنظمــة، 
العناصـــر وستتضـــمن فـــي إصـــدارها األول 

ـــــــــــــة: مؤشـــــــــــــرات األد المؤسســـــــــــــي اء التالي
ــــــائج الرئيســــــية ومؤشــــــرات و  الرئيســــــية؛ النت

)التــي تعــزى المرتبطــة بهــا األداء الرئيســية 
إلـــى األهـــداف االســـتراتيجية واســـتراتيجيات 

مؤشـــرات األداء و النـــواتج، و (؛ التنفيـــذ دعـــم
ــــــي تعــــــزى إلــــــى  الرئيســــــية واألهــــــداف )الت
مســــــتوى المشــــــروع / النشــــــاط الرئيســــــي(؛ 

نفيــذ قــرارات توحالــة المؤسســية؛ مخــاطر وال
مـن . و موميـةالجمعيـة العالمجلس وقرارات 

خــالل الــدورة هــذه المنصــة إطــالق المقــرر 
 للمجلس. 211

ألن األعمـــال المتـــأخرة فـــي عمليـــات  نظـــراً  1/2014
الطعــــــــــــن المطروحــــــــــــة أمــــــــــــام المجلــــــــــــس 
االستشاري المشترك للطعون تثير شـواغل 

 فإننـــا نوصـــيعلـــى النحـــو المبـــين أعـــاله، 
أن تبـــــدأ فــــــي إجـــــراء اســــــتعراض اإلدارة بـــــ

داخلـــــــــي لإلجـــــــــراءات الحاليـــــــــة والمـــــــــوارد 
المتاحـــــــة، مــــــــع التقيــــــــد الكامــــــــل بالنظــــــــام 

 اإلداري لموظفي اإليكاو.

المسؤولية عن هذا البند مشتركة بين إدارة  التوصية مقبولة.
دارة الشــؤون  الشـؤون اإلداريــة والخــدمات وا 

ويجـــب أن  القانونيــة والعالقـــات الخارجيـــة.
وقــــد كل بشــــكل تكــــافلي ســــليم. يــــنعكس شــــ

عقــــدت مجموعــــة العمــــل لــــإلدارة الداخليــــة 
اجتمـــاعين حتـــى اليـــوم. وقي مـــت باإلجمـــاع 
القيود الحاليـة علـى السـعة كمشـكلة بنيويـة 
وحـــد دت الحاجـــة، باإلضـــافة إلـــى التـــدابير 
اإلجرائيـــة، لتعزيـــز ســـعات المـــوارد لتقويــــة 
ــــــالمجلس االستشــــــاري  المهــــــام المتصــــــلة ب

ن. ونظـرت المجموعـة فـي المشترك للطعـو 

 مستمرة
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التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة 
 اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة 
 االيكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة  تقريرنا ناصدر أأن وقت 

اإلجراءات المتخذة من قبل الوضع بشأن 
 وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالياإلدارة 

عـــدد مـــن الخيـــارات التـــي تشـــمل ولكـــن ال 
ـع الحـالي  تقتصر على توسيع نطاق التجم 
لعضـــــوية المجلـــــس االستشـــــاري المشـــــترك 

أشـخاص والتطبيـق  9إلـى  6للطعون مـن 
مـــــن النظـــــام  9-1-111األنشـــــط للمـــــادة 

اإلداري للمــــــــوظفين، ومــــــــن المحتمــــــــل أن 
ب يشمل ذلك استخدام/االمتثال لنماذج طل

معــــد ة مســــبقًا وتحديــــد إمكــــان القبــــول فــــي 
مكانيــــة االســــتئنافات دون  ــــرة وا  مرحلــــة مبك 

تحريريــة ســماع علــى أســاس تقــديم طلبــات 
فقط فـي الحـاالت التـي تكـون الوقـائع فيهـا 
غيــر متنــازع عليهــا و/أو إذا تــم الحصــول 
علــــى موافقــــة األطــــراف. ويســــتمر العمــــل 

 بشأن هذه المسألة.
 

شــــهر فبرايــــر المســــتجدات حتــــى نهايــــة 
2017: 

المسؤولية عن هذا البند مشتركة بين إدارة 
دارة الشــؤون  الشـؤون اإلداريــة والخــدمات وا 
القانونيـة والعالقـات الخارجيـة. وقـد عقــدت 
مجموعة العمل لإلدارة الداخلية اجتماعين 
ــــــود  ــــــوم. وقي مــــــت باإلجمــــــاع القي ــــــى الي حت
ـــــــة  ـــــــى الســـــــعة كمشـــــــكلة بنيوي الحاليـــــــة عل

اإلضـــافة إلـــى التـــدابير وحـــد دت الحاجـــة، ب
اإلجرائيـــة، لتعزيـــز ســـعات المـــوارد لتقويــــة 
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 التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة 
 اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة 
 االيكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة  تقريرنا ناصدر أأن وقت 

اإلجراءات المتخذة من قبل الوضع بشأن 
 وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالياإلدارة 

ــــــالمجلس االستشــــــاري  المهــــــام المتصــــــلة ب
المشترك للطعـون. ونظـرت المجموعـة فـي 
عـــدد مـــن الخيـــارات التـــي تشـــمل ولكـــن ال 
ـع الحـالي  تقتصر على توسيع نطاق التجم 
لعضـــــوية المجلـــــس االستشـــــاري المشـــــترك 

طبيـق أشـخاص والت 9إلـى  6للطعون مـن 
مـــــن النظـــــام  9-1-111األنشـــــط للمـــــادة 

اإلداري للمــــــــوظفين، ومــــــــن المحتمــــــــل أن 
يشمل ذلك استخدام/االمتثال لنماذج طلب 
معــــد ة مســــبقًا وتحديــــد إمكــــان القبــــول فــــي 
مكانيــــة االســــتئنافات دون  ــــرة وا  مرحلــــة مبك 
ســماع علــى أســاس تقــديم طلبــات تحريريــة 
فقط فـي الحـاالت التـي تكـون الوقـائع فيهـا 

متنــازع عليهــا و/أو إذا تــم الحصــول  غيــر
ـــــة األطـــــراف. ـــــى موافق ويجـــــري إعـــــداد  عل

ــــة مقترحــــةتحســــينات صــــيغة  ، كمــــا إجرائي
مــــــــوارد المخصصــــــــات يجــــــــري تحضــــــــير 

ــــــى األطــــــراف  مطلوبــــــة،ال ــــــدَّم إل ــــــث تُق بحي
ـــة قريبـــًا للنظـــر  وذلـــك بهـــدف فيهـــا، المعني

 .اإليكاو تعديل النظام اإلداري لموظفي
نــه يتعــين اتخــاذ إجــراءات وقائيــة، أل نظــراً  2/2014

قــد ينظــر المجلــس فــي هــذه العوامــل: ففــي 
حـــــــين ال ينـــــــدرج العامـــــــل األول بالكامـــــــل 

 فإننــــا نوصــــيضــــمن اختصــــاص اإلدارة، 
اإلدارة، في إطـار صـالحيتها، بـأن تتنـاول 

 العوامل األخرى مع المجلس.

مقبولة. سـتعرض الماليـة خيـارات لتمويـل 
هـــــــاء خصـــــــم التـــــــأمين الصـــــــحي بعـــــــد انت

 للمجلس. 205الخدمة في الدورة 

ســـتعرض الماليــــة خيــــارات لتمويــــل خصــــم 
التـــأمين الصـــحي بعـــد انتهـــاء الخدمـــة فـــي 

 للمجلس. 205الدورة 

 منف ذة جزئيًا.
ــــس  ــــى المجل ــــدم اإلدارة المعلومــــات الالزمــــة إل تق
لكــن ال تــزال ثمــة حاجــة إلــى مزيــد مــن التحليــل 

"هـــــل تقريرنـــــا الخـــــاص  االطـــــالع علـــــىيرجـــــى )
ت اإلدارة إجراءات فعالة لخفـض الخصـوم وضع
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 التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة 
 اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة 
 االيكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة  تقريرنا ناصدر أأن وقت 

اإلجراءات المتخذة من قبل الوضع بشأن 
 وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالياإلدارة 

 (األكتوارية للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة؟"
بمـد  اإلدارة بدراســة أكتواريـة كاملــة  نوصـي 3/2014

إلجــراء تقيــيم عــن الحــاالت التــي قــد تتــأثر 
فيهــــــا الســــــالمة الماليــــــة لإليكــــــاو، ضــــــمن 
ســـــــيناريو طويـــــــل األمـــــــد، بأحكـــــــام خطـــــــة 

ن يطلـــــــــع التـــــــــأمين الصـــــــــحي. وينبغـــــــــي أ
المجلــس علــى الدراســة األكتواريــة الكاملــة 

 قبل بدء عملية إقرار الميزانية الجديدة.

ـــة. ســـنطلب إجـــراء دراســـة أكتواريـــة  مقبول
عـــن تـــأثير التـــأمين الصـــحي بعـــد انتهـــاء 
الخدمــة علـــى صـــحة االيكــاو فـــي األجـــل 

 الطويل.

ســنطلب إجــراء دراســة أكتواريــة عــن تــأثير 
خدمــة علــى التــأمين الصــحي بعــد انتهــاء ال

 صحة االيكاو في األجل الطويل.

 ُنفِّذت جزئيًا.
قـــدمت اإلدارة دراســـة أكتواريـــة كاملـــة مـــع بعـــض 

 االفتراضات للمجلس. 
وال تــزال بعــض الحلــول قيــد النظــر ومــن ثــم عنــد 
االتفاق ستكون هناك حاجة لتقييم بشأن متى قـد 

االطـالع  يحدث مسـاس بالصـحة الماليـة )يرجـى
"هـــــــل وضـــــــعت اإلدارة تقريرنـــــــا الخـــــــاص علـــــــى 

إجــــــراءات فعالــــــة لخفــــــض الخصــــــوم األكتواريــــــة 
 (.للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة؟"

بتنقـــيح شـــروط التعاقـــد مـــع شـــركة  نوصـــي 4/2014
)المســماة ســابقا فانبريــدا( مــن أجــل  ســيكنا

 مراجعة أدائها.

مقبولـــــــة. ســـــــندمج األحكـــــــام فـــــــي عقـــــــود 
مســـتقبلية ســـتمكننا مـــن مراجعـــة حســـابات 

 ت التي أجراها مدير الخطة.المدفوعا

ســــــندمج أحكامــــــًا فــــــي العقــــــود المســــــتقبلية 
تمكننـــــــا مـــــــن مراجعـــــــة المـــــــدفوعات التـــــــي 
ـــــى  أجراهـــــا مـــــدير الخطـــــة. وباإلضـــــافة إل
ـــٌب لتعـــديل االتفـــاق الحـــالي  ـــدم طل ذلـــك، ُق
بين االيكاو وسيكنا إلى سيكنا التي وافقـت 
ــــى تعــــديل االتفــــاق.  ــــث المبــــدأ عل مــــن حي

قتــرح هــو قيــد المناقشــة واالتفــاق المــنق ح الم
 بين الفريقين القانونين لسيكنا وااليكاو.

 
 
 

المســــتجدات حتــــى نهايــــة شــــهر فبرايــــر 
2017: 

 مستمرة
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة 
 االيكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة  تقريرنا ناصدر أأن وقت 

اإلجراءات المتخذة من قبل الوضع بشأن 
 وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالياإلدارة 

ال يحـــين موعـــد تجديـــد التعاقـــد مـــع شـــركة 
التغييــــر درج . وســــيُ 2017ســــيكنا إال فــــي 

عنـــد الـــذي يوصـــي بـــه المراجـــع الخـــارجي 
 .تعاقدجديد الت

مــــن تعــــديل العقــــد االنتهــــاء ومــــن المتوقــــع 
بحلــول شــركة ســيكنا لحــالي بــين االيكــاو و ا

المحــــــــــــــدد فــــــــــــــي المســــــــــــــتهدف الموعــــــــــــــد 
ــــــوم قســــــم المشــــــتريات . و 31/3/2017 يق

ـــــاً  ـــــدبإعـــــداد  حالي فـــــي شـــــكله  العقـــــد الجدي
شــركة ســيكنا عقــب مناقشــات مــع  النهــائي

 في هذا الصدد.
بالبـــدء بعمليـــة اســـتعراض داخليـــة  نوصـــي 5/2014

: أ( مـــــــا يلـــــــي شـــــــاملة مـــــــن أجـــــــل تحديـــــــد
ن اعتبارهــــا مبــــررة الختالفــــات التــــي يمكــــا

فيمــــــــــا يخــــــــــص التفــــــــــاوت الكبيــــــــــر بــــــــــين 
االحتياجــــات والظــــروف؛ ب( االختالفــــات 
التــي تتطلــب مزيــدا مــن التناســق، بمــا فــي 

 ذلك بتغيير اإلطار القانوني.

مقبولـــة. يمكـــن إجـــراء اســـتعراض داخلـــي 
مـــع خبـــراء مجـــال الموضـــوع الســـتعراض 

النظــام و  نلمــوظفيلأحكــام النظــام اإلداري 
موظفي الخدمات الميدانية على اإلداري ل

ــــــوالي. وســــــت ــــــديم  فــــــيالمهمــــــة تمثل الت تق
توصيات فيما يتعلق بتحديد االتسـاق فـي 

بـــــراز مـــــا كـــــان ذلـــــك الـــــنهج حيث ممكنـــــًا وا 
يكـون  مااالحتياجات لمعالجة مختلفة حيث

 ذلك مبررًا.

دارة الشـــؤون  بـــدأت إدارة التعـــاون الفنـــي وا 
مــــــل فــــــي تنســــــيق اإلداريــــــة والخــــــدمات الع

النظــــــــام األساســــــــي لمــــــــوظفي الخـــــــــدمات 
الميدانيــــــة إلدارة التعــــــاون الفنــــــي والنظــــــام 

، يكـــاوالعامــة لإلمانــة األاإلداري لمــوظفي 
 .وال يزال العمل مستمراً 

 
 

المســــتجدات حتــــى نهايــــة شــــهر فبرايــــر 
2017: 

يمكــن إجــراء اســتعراض داخلــي مــع خبــراء 
أحكـام النظـام  مجال الموضوع الستعراض

اري للمــــــــــــــــــوظفين والنظــــــــــــــــــام اإلداري اإلد

 مستمرة
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رقم 
 التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة 
 اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة 
 االيكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة  تقريرنا ناصدر أأن وقت 

اإلجراءات المتخذة من قبل الوضع بشأن 
 وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالياإلدارة 

علـى التـوالي.  ةالميدانيـالخـدمات  لموظفي
وســتتمثل المهمــة فــي تقــديم توصــيات فيمــا 
يتعلـــق بتحديـــد االتســـاق فـــي الـــنهج حيثمـــا 
بـــــــراز االحتياجـــــــات  كـــــــان ذلـــــــك ممكنـــــــًا وا 
 لمعالجــة مختلفــة حيثمــا يكــون ذلــك مبــررًا.
ونظـــــــرا لحاجـــــــة العمـــــــل ونقـــــــص المـــــــوارد 

فسيجري رة التعاون الفني، إدا لدىالبشرية 
تعيين خبير استشاري في الربع األول مـن 

إلجـراء االستعراضـات وتقـديم  2017عـام 
المســتهدف تــاريخ والتوصــيات العتمادهــا. 

وســـــــتكون . 31/7/2017لالنتهـــــــاء هـــــــو 
إدارة الشـؤون مشاركة المـوارد البشـرية مـن 

أمــــرًا أساســــيًا إلنجــــاح  اإلداريــــة والخــــدمات
المبـدئي التالي فإن الموعد ذه العملية، وبه

يكـــــون مرهونـــــًا ( 2017لالنتهـــــاء )يوليـــــو 
طـرف للمشاركة كالمتاحة  الموارد البشريةب

 نظير.
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 متابعة القتراحاتنا الصادرة في تقاريرنا السابقة — 2الملحق 

أن أصدرنا العامة وقت  ةمينالتعليقات المستلمة من األ االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم االقتراح
 تقريرنا

وفقًا اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة الوضع بشأن 
 لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

1 
تقرير مراجعة 

 ASHIأداء 

ــــدابير عنــــد اتخــــاذ ــــرارًا بشــــأن الت ــــس ق  التصــــحيحية المجل
 أن ُتجــري اإلدارة تقييمــًا لمـــا نقتــرح عندئــذ فإننــا الممكنــة،

ـــ كـــان إذا ـــي يتخـــذها  أثيرالت ـــدابير الت ـــع الت المشـــترك لجمي
 ميزانيـــــة علـــــى ســـــلبي تـــــأثير المجلـــــس كافيـــــًا لتفـــــادي أي

 فـــــي األساســـــية أنشـــــطتها بتمويـــــل يتعلـــــق االيكـــــاو، فيمـــــا
 .األجلين المتوسط إلى الطويل

 المشترك كان التأثير لما إذا أن ُتجري تقييماً  على اإلدارة
ــاً  المجلــس عليهــا وافــق التــي التــدابير لجميــع لتفــادي  كافي

 األنشــــطة تمويــــل وعلـــى الميزانيــــة علـــى ســــلبي أي تـــأثير
 .األساسية

 ستمرم

1 
تقرير مراجعة 
أداء المكاتب 

 اإلقليمية

 توصـــياتنا تنفيـــذ خـــالل العـــام مـــن اإلطـــار يتحســـن عنـــدما
 أن تجــــري اإلدارة تقييمــــًا فــــي نقتــــرح عندئــــذ فإننــــا أعــــاله،
 المقـــــر اءأد تقيـــــيم يمكــــن كـــــان لمــــا إذا المناســـــب الوقــــت

قيــــاس مــــدى فعاليــــة بلــــوغ  وبالتــــالي اإلقليميــــة، والمكاتــــب
 .األهداف

 إدارات لجميـــع وقيـــاس األداء ســـوف يجـــري تقيـــيم. توافـــق
 اإلقليمية. المنظمة ومكاتبها

 مستمر

ــــات فــــي  1/2014 لة كمخزون ــــود المســــج  ــــادة دقــــة البن مــــن أجــــل زي
 االهتمــــام للقيمــــة العادلــــةإيــــالء البيانــــات الماليــــة، نقتــــرح 

ال لتحقــــق مــــن المخــــزون، ل أثنــــاء العمليــــة المقبلــــةللبنــــود 
 من المخزونات التي ينبغي شطبها.األصناف تلك سيما 

 مستمر مقبول
 4/2015يرجى الرجوع إلى التوصية 

أن تقــــدم اإلدارة إلــــى األمينــــة العامــــة، فــــي ســــياق  نقتــــرح 2/2014
 إعداد البيانات المالية لنهاية السنة، وثيقـة داخليـة تحتـوي

 مستمر مقبول
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أن أصدرنا العامة وقت  ةمينالتعليقات المستلمة من األ االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم االقتراح
 تقريرنا

وفقًا اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة الوضع بشأن 
 لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

( إحصـــاءات بشـــأن الـــدعاوى القضـــائية 1 مـــا يلـــي: علـــى
أمـــام المجلــــس االستشــــاري المشـــترك للطعــــون والمحكمــــة 

قـــــدر  أكثـــــر دقـــــة، ( حســـــاب2 ؛اإلداريـــــة لألمـــــم المتحـــــدة
مــدى تــأثير للمبــالغ الفعليــة المطال ــب بهــا لتقيــيم  اإلمكــان،
 البيانات المالية. فيالوضع 

دارة، نظـــــرًا ألن ثمـــــة حاجـــــة للتـــــدابير أن تقـــــوم اإل نقتـــــرح 4/2014
العالجيــة، بالتحديــد بشــكل شــامل لمجموعــة مــن العوامــل 

أنســبها لخفــض  والعوامــل الفرعيــة مقــدمًا، مــن أجــل تحديــد
 في األجل الطويل. يلتمويلالعجز ا

مقبـول. سـتحدد اإلدارة المتغيـرات التــي تـؤثر علـى تمويــل 
 التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.

 مستمر
 وما يليها 65رجى الرجوع إلى الفقرة ي

الموظفين، نقترح  بشأنبالنظر إلى أهمية صون البيانات  5/2014
أن تكمـــل اإلدارة فـــي فـــرع المـــوارد البشـــرية فـــي غضـــون 

إلـــى ملفـــات  وقـــت معقـــول تحويـــل جميـــع الملفـــات الورقيـــة
 .رقمية

مقبـول. ينبغــي النظــر باالســتناد إلــى المــوارد المتــوافرة فــي 
لتحويل الرقمي لبيانات إضـافية بشـأن المـوظفين، إمكان ا

 مع مراعاة أولويات المنظمة بالنسبة لصون المعلومات.

 مستمر
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أن أصدرنا العامة وقت  ةمينالتعليقات المستلمة من األ االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم االقتراح
 تقريرنا

وفقًا اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة الوضع بشأن 
 لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

ألن مجال تكنولوجيا المعلومات قد تم تحديده كأحـد نظرًا  8/2014
المخــاطر الرئيســية، نقتــرح النظــر فــي إمكــان أن ُيضــاف 

دائـم  إلى موظفي مكتب التقييم والمراجعة الداخلية مراجع
لتكنولوجيــــا المعلومــــات، يمكنــــه أيضــــًا أن يــــؤدي أنواعـــــًا 
أخرى من عمليـات المراجعـة، مـع تـرك الميزانيـة الحاليـة: 

حــين القيــام مــن ب( ؛ أ( تعزيــز برنــامج تــدريب المــوظفين
 تعيين خبراء مراجعـة خـارجيين فـي المسـائل الفنيـةبآلخر 

ن( المتعلقة بنشاط العمل األساسي لاليكـاو )قطـاع الطيـرا
 من أجل تغطية المخاطر في هذه المجاالت الفنية.

وظيفــــة إضــــافية اســــتحداث نظر فــــي إمكــــان مقبــــول. ســــيُ 
لمراجـــع لتكنولوجيـــا المعلومـــات كجـــزء مـــن عمليـــة وضـــع 

 .2019إلى  2017الميزانية للفترة الثالثية من 

 مغلق
 16يرجى الرجوع إلى التوصية رقم 
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درها مراجعو الحسابات الفرنسيون في تقاريرهم للسنوات المالية متابعة للتوصيات التي أص — 3الملحق 
 السابقة

 التقرير
التوصية التي قدمها 
مراجعو الحسابات 

 الفرنسيون

من المستلمة التعليقات 
أن  األمينة العامة وقت

 ناتقرير  نار أصد

الوضع القائم كما أفادت به إدارة 
 االيكاو

الوضع بشأن 
المتخذة من اإلجراءات 

تقييم ل اً إلدارة وفقاقبل 
ديوان المحاسبة 

 اإليطالي

التوصية 
15 
 

التقرير 
السنوي 

للعام 
2012 

مقدم من 
المجلس 
الفرنسي 
لمراجعي 
 الحسابات

 

ضــــمن الحــــدود الموضــــوعة 
لخــدمات الــدعم فــي ميزانيــة 
الفتـــــــــرة الثالثيــــــــــة المقبلــــــــــة، 
ينبغـــــي أن تنظـــــر المنظمـــــة 
فــــــي مــــــنح قســــــم تكنولوجيــــــا 
 المعلومــــــــــات واالتصــــــــــاالت
وظـــــــــائف كافيـــــــــة لضـــــــــمان 
مراقبـــــة مرضــــــية لتطبيقــــــات 
تكنولوجيــــــــــــــــا المعلومــــــــــــــــات 
الرئيســية، بمــا فــي ذلــك عــن 
ـــــق إعـــــادة التخصـــــيص  طري

 من أقسام أخرى.

مقبولة. تؤيـد األمانـة العامـة 
هذه التوصية. وسيتم ضمن 
الميزانيـــــــة المتـــــــوافرة تحديـــــــد 
خيـــــــــــــــارات لمـــــــــــــــنح قســـــــــــــــم 
تكنولوجيــــــــــــــــا المعلومــــــــــــــــات 
واالتصــاالت وظــائف كافيــة 

 داء مهامه.أل

 قيد اإلعداد
 

يقــــوم قســــم تكنولوجيــــا المعلومــــات 
واالتصــاالت حاليــًا بتحويــل المهــام 
الرئيســـــية الحاليـــــة التـــــي يعالجهـــــا 
الخبــــــــــــــراء االستشــــــــــــــاريون إلــــــــــــــى 

ـــــــين بالدرجـــــــة  للخـــــــدمات  7وظيفت
للفئـة  3العامـة ووظيفتـين بالدرجـة 

 المهنية.
 

المســـتجدات حتـــى نهايـــة شـــهر 
 :2017فبراير 

 
 7ظيفتــــــين بالدرجــــــة اســــــُتحدثت و 

للخــــــــــــدمات العامــــــــــــة ووظيفتــــــــــــين 
، وتــــــم للفئــــــة المهنيــــــة 3بالدرجــــــة 
قســـــــــم تكنولوجيـــــــــا فـــــــــي  شـــــــــغلهما

 .المعلومات واالتصاالت
 

)تعتبــــــــــر اإلدارة هــــــــــذه التوصــــــــــية 
 مغلقة(

 مغلقة

التوصية 
 14رقم 

 
تقرير 
السنة 
المالية 

وجـــود كـــل  أعـــد جـــرد فـــي
األطـــــــــراف المعنيـــــــــة فـــــــــي 

، وبعـــــــــــــده 2012يوليــــــــــــو 
أرســـــل كتـــــاب إلـــــى مـــــدير 
عــــــام مطــــــارات الســــــنغال. 
ويمكن للمجلس أن يطلـب 

 جزئيـاً  ةالعامـ ةينـاألمتقبـل 
هــــذه التوصــــية مــــع تــــاريخ 
ـــــــذها هـــــــو  مســـــــتهدف لتنفي
الربــــــــع األول مــــــــن العــــــــام 

2014. 

عمــــــــــال األتــــــــــم االنتهــــــــــاء مــــــــــن 
الشـــــــــــــرفة وطريـــــــــــــق المتعلقــــــــــــة ب
. 2014مــــــــايو فــــــــي الوصــــــــول 
حاليـــــــــا بنـــــــــاء موقـــــــــف ويجـــــــــري 

قطعــــــة ســــــيارات خــــــارجي علــــــى 
جــاء للمكتــب )المتاخمــة  األرض

ســــنتابع هــــذه المســــألة 
خـــــــــــــالل مراجعاتنــــــــــــــا 

 المقبلة
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2013 

 

ـــــة أن تســـــتخدم  مـــــن األمان
هـــــــــذا التقريـــــــــر المشـــــــــترك 

األمـــــور بوضـــــوح  عـــــرضل
وبشـــــــــــكل مباشـــــــــــر أمـــــــــــام 
الســـلطات العليـــا فـــي البلـــد 

 .المستضيف
وقد ُأبلغ مراجع الحسـابات 

لـــة، مـــن الخـــارجي أن الدو 
ســـــــــلطة الطيـــــــــران  خـــــــــالل
 الســنغاليةالوطنيــة المــدني 

 ووكالــة مطــارات الســنغال،
المســؤولية وأن  هــذه تولــت

أعمـــــال اإلصـــــالح تجـــــرى 
يكـــاو، فـــي لال وفـــقحاليـــا )

ـــــــــــل بأ  ، اكتمـــــــــــل2014ري
فــــــــــي  75حــــــــــوالي  منهـــــــــا

 -المائـــــــــــة، أمـــــــــــا البـــــــــــاقي
الشــــــــرفة والوصــــــــول إلــــــــى 

فحـــدد لـــه تـــاريخ  -الطريـــق
20/5/2014.) 

 

مقدمـة لبات رسـمية عقب ط ذلك
 ةالعامـ ةاألمينـكومة مـن إلى الح
خـــالل  هاورئـــيس مجلســـلاليكـــاو 

عــــــام فــــــي زيــــــارات إلــــــى الدولــــــة 
ــــــــــت هــــــــــذه (. 2014 ــــــــــد ُأكمل وق

 فـــي المائـــة 60األعمـــال بنســـبة 
ـــــــد موقـــــــف ) الســـــــيارات تـــــــم تمهي
ـــــــة مـــــــن  25مـــــــل تكاو  ـــــــي المائ ف

االنتهـاء رض تـمن المفو  السياج(
ــــع األول  ــــول نهايــــة الرب منــــه بحل

 .2015من عام 
 

المستجدات حتى 
28/9/2016: 
ُيحــرز تقــدم يــذكر بشــأن هــذا لــم 

البنـد المعلَّـق علـى مـدى األشــهر 
)منــــذ الثمانيــــة عشــــر الماضــــية. 

(. ولـــــم التقريـــــر الماضـــــي تـــــاريخ
تســفر جميــع الجهــود التــي بــذلها 

ــــــب اإلقليمــــــي للعمــــــل  مــــــع المكت
الهيئة جانب الطرف المعني من 
عـن إنجـاز المسؤولة لدى الدولة 

ــــــى قطعــــــة األعمــــــال  األرض عل
أي  إحـراز لمتاخمة للمكتب عنا

يوصــــــى بالتــــــالي فإنــــــه نتــــــائج. و 
 بإغالق هذا البند.

 
 

)تعتبر اإلدارة هذه التوصية 
 مغلقة(

 مغلقةأجـــــرى االســــــتعراض بعــــــد التنفيــــــذ يظــل الجــدول الزمنــي لتنفيــذ نوصــــــــــي بالتنفيــــــــــذ التــــــــــام التوصية 
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 17رقم 
تقرير 
مجلس 
مراجعي 

الحسابات 
الفرنسيين 

عن 
مراجعة 
حسابات 
التعاون 

 الفني

ســـــــــريع لكـــــــــل وحـــــــــدات وال
أغريســـــــو، ال ســـــــيما تلـــــــك 

 .المتعلقة بأوجه الميزانية

وحدات أغريسو مع مشـروع 
ــــــــريس. وتخضــــــــع وحــــــــدة  اي
تخطـــــــيط ميزانيـــــــة أغريســـــــو 
الختبــــــــار القبــــــــول النهــــــــائي 
بواســــــطة كــــــل مــــــن الماليــــــة 
دارة التعـــــــاون الفنـــــــي مـــــــع  وا 
الموعــــــــــد المحــــــــــدد للتنفيــــــــــذ 

ـــــة ا ـــــل نهاي ـــــع النهـــــائي قب لرب
 .2010األول من 

 

الخبيـــــــــــــر االستشـــــــــــــاري للنظـــــــــــــام 
المتكامــل للمعلومــات عــن المــوارد 

وحــــدة دعــــم األعمــــال  إلــــى جانــــب
قســــــــــــــــــــم العمليــــــــــــــــــــات  فريــــــــــــــــــــقو 

خــــــــــــــــالل األســــــــــــــــبوع  الميدانيــــــــــــــــة
ُحـــــددت وقـــــد  .16-20/9/2013

المتطلبــــات وســــيقوم فريــــق ايــــريس 
بمعالجــــة مســــائل اإلبــــالغ. وكــــان 

ــــي أبريــــل مــــن الم ــــع أن ينفــــذ ف توق
رفـــــــــــع مســـــــــــتوى الوحـــــــــــدة  2014

ـــــــــــنة.  بوظـــــــــــائف مضـــــــــــافة ومحس 
ـــــــم  ـــــــص المـــــــوظفين، ل وبســـــــبب نق
يــــتمكن فريــــق ايــــريس مــــن الوفــــاء 
بمتطلبات إدارة التعاون الفنـي مـن 

اآللــــــي وتقــــــديم  محيــــــث االســــــتخدا
التقــارير الالزمــة. وتــم التعاقــد مــع 
ـــريس  خبيـــر استشـــاري لمســـاعدة اي

لبـــــات علـــــى معالجـــــة جميـــــع المتط
بــدوام  المتبقيــة علــى أســاس العمــل

. ووفـــر الخبيـــر االستشــــاري كامـــل
األداة الالزمــــــــة لتســــــــهيل تحميــــــــل 

ـــــــات  ـــــــر أن فـــــــي البيان الوحـــــــدة غي
المزيد من التحليل حـدد عـددًا مـن 
المشاكل التي، فـي رأي قسـم دعـم 
ـــــي،  األعمـــــال بـــــإدارة التعـــــاون الفن

قــرار  اتخــاذ كانــت فــي حاجــة إلــى
ي هـــــذا علـــــى مســـــتوى اإلدارة. وفـــــ

الصــدد، ســهل قســم دعــم األعمــال 
ــــــين  9/9/2015اجتماعــــــًا فــــــي  ب

قســــم العمليــــات الميدانيــــة وايــــريس 
ــــــاق بشــــــأن جميــــــع المســــــائل  لالتف
المتبقيـــة. وبالتـــالي قـــام قســـم دعـــم 
األعمــــــــال بإعــــــــداد قائمــــــــة أوليــــــــة 
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ــــــــي  ــــــــات ف  23/9/2015بالمتطلب
لكــــــي يســــــتعرض قســــــم العمليــــــات 
الميدانية المتطلبات ويضيف إليها 

يمها إلــى ايــريس ولكــن لــم تــرد لتقــد
اســــــــتجابة مــــــــن قســــــــم العمليــــــــات 

وانتهـى عقـد الميدانيـة حتـى اليـوم. 
فـــي  الخبيـــرة االستشـــارية ألغريســـو

، غيـــــــــــر أنـــــــــــه ال 16/10/2015
تتوافر لقسـم دعـم األعمـال القائمـة 
بـــــالنواتج الكاملـــــة نظـــــرًا ألن خـــــط 
ـــــــــات  إبالغهـــــــــا هـــــــــو قســـــــــم العملي
الميدانية. وخـالل اجتمـاع الخـروج 

تحــدد ي عقــد فــي نفــس اليــوم، الــذ
 أنــه توجــد مســائل عديــدة لــم ُتســوَّى
ــــــــات  ــــــــى مســــــــتوى قســــــــم العملي عل

ــــــة و  ــــــق الميداني ــــــى أن يقــــــدم ات ف عل
لقســــم قائمــــة مفصــــلة بمتطلبــــاتهم ا

إلـــــــى ايـــــــريس )لـــــــم ُيحـــــــدد موعـــــــد 
ًا دنهــائي( لكــي تحــرز الوحــدة مزيــ

مـــن التقـــدم. وفـــي غيـــاب الحقـــائق 
الهامـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة أعـــــــــــــاله، ال 

ســــــــم دعــــــــم األعمــــــــال يســــــــتطيع ق
اإلبالغ عن أي معلومات وقائعيـة 

تســـمح  مؤكــدة بشــأن هـــذه المســألة
بتقيــــيم حالــــة التطــــور فيمــــا يتعلــــق 

أو بتقـــــــــدير بمخطـــــــــط الميزانيـــــــــة، 
مــن تــاريخ مســتهدف جديــد ممكــن 

إكمـــال العمـــل الـــذي ال يـــزال أجـــل 
ــًا. وحســب قــرار مــدير إدارة  مطلوب
التعاون الفنـي، فـإن هـذه التوصـية 

رئــيس قســم العمليــات  أعيـد تكليــف
الميدانيــــة بهــــا التخــــاذ اإلجــــراءات 

 الالزمة بشأنها.
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 التقرير
التوصية التي قدمها 
مراجعو الحسابات 

 الفرنسيون

من المستلمة التعليقات 
أن  األمينة العامة وقت

 ناتقرير  نار أصد

الوضع القائم كما أفادت به إدارة 
 االيكاو

الوضع بشأن 
المتخذة من اإلجراءات 

تقييم ل اً إلدارة وفقاقبل 
ديوان المحاسبة 

 اإليطالي

 
لمســـتجدات حتـــى نهايـــة شـــهر ا

 :2017فبراير 
 

وحـــــــــدة المخطـــــــــط فـــــــــي اكتملـــــــــت 
 تنفيـــــــــــذها وفقـــــــــــاً تـــــــــــم أغريســـــــــــو و 

لمتطلبــــــات إدارة التعــــــاون الفنــــــي. 
دعـم مـوظفي وحـدة  بيتم تـدر كما 

 .األعمال في إدارة التعاون الفني
 

ة هــــــــــذه التوصــــــــــية )تعتبــــــــــر اإلدار 
 مغلقة(

 

 

 










