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  منظمة الطيران المدني الدولي
  ةالعام ةمن األمين ةممقدّ  تقاريرالجزء األول: 

  عرض
  المقدمة  -١
أنشئت في شيكاغو في  وكالة من الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة) اإليكاوالدولي (منظمة الطيران المدني  ١-١
الدائمة المكلفة بإدارة المبادئ المنصوص عليها في هي الهيئة  اإليكاو. و اتفاقية الطيران المدني الدوليبموجب  ٧/١٢/١٩٤٤

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

اتب إقليمية في ولديها مك الـمونتريويوجد مقرها الرئيسي في  .عضوادولة  ١٩٢ اإليكاوويبلغ عدد أعضاء  ٢-١
 .قليمي في بيجينباإلضافة الى المكتب الفرعي اإل بانكوك، والقاهرة، وداكار، وليما، والمكسيك العاصمة، ونيروبي وباريس

الجمعية  ضم. وتالمنظمة مجلسهو عمومية ومجلس إدارة الجمعية هي الهيئة ذات سيادة  من اإليكاو تتكونو  ٣-١
ل األعمال الكاملة للمنظمة، عاقدة، وتجتمع مرة كل ثالث سنوات، وتستعرض بشكل مفصّ العمومية ممثلين عن جميع الدول المت

ث تبحو ورة األخيرة للجمعية العمومية وتحدد السياسات الخاصة بالسنوات المقبلة وتوافق على البيانات المالية الصادرة منذ الد
 .٢٠١٦ سبتمبرآخر مرة في  أيضا في شؤون ميزانية الثالث سنوات. وقد اجتمعت الجمعية العمومية

دولة، من قبل الجمعية العمومية لمدة ثالث سنوات ويوجه أعمال المنظمة  ٣٦ يضموُينتخب المجلس، الذي  ٤-١
باستمرار. ويحظى المجلس بمساعدة لجنة المالحة الجوية، ولجنة النقل الجوي، واللجنة المالية، ولجنة التدخل غير المشروع، 

 المشترك لخدمات المالحة الجوية ولجنة التعاون الفني.التمويل ولجنة ولجنة الموارد البشرية، 
ون الفني، األمانة العامة خمس إدارات رئيسية هي إدارة المالحة الجوية، وٕادارة النقل الجوي، وٕادارة التعا تضمو  ٥-١

ومكتب التخطيط االستراتيجي المالية  والخدمات. ويشكل فرعالشؤون اإلدارية وٕادارة  ،وٕادارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية
. أما ةالعام ةاألمين وهما مسؤوالن أماممن األمانة العامة  ومكتب التقييم والمراجعة الداخلية أيضا جزءاً  والتنسيق والشراكات

عتمدة لديها عن إقامة االتصال مع الدول الم مسؤولة أساساً هي ، فةالعام ةميناأل المكاتب اإلقليمية، التي تعمل تحت إدارة
المكاتب اإلقليمية  شجعوغيرها من المنظمات والهيئات اإلقليمية للطيران المدني واللجان اإلقليمية االقتصادية لألمم المتحدة. وت

وتقدم المساعدة  قليميةاإل حة الجويةوخطط المال اإليكاوتنفيذ السياسات والقرارات والقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن على 
 بناء على الطلب. نيةالف
للسنة المنتهية في  يكاوالبيانات المالية لإل من النظام المالي، أتشرف بأن أعرض ٤-١٢للمادة  ووفقاً  ٦-١
النظام  الثالثة عشرة من المادة على المجلس لكي ينظر فيها ويوصي الجمعية العمومية بإقرارها. وبموجب ٣١/١٢/٢٠١٧

على المجلس والجمعية العمومية  ٢٠١٧ ي وتقريره عن البيانات المالية لعامبات الخارجرأي مراجع الحسا أيضاً  المالي، ُيعرض
 .)ةالعام ةتعليقات األمين (الواردة في عليها إضافة إلى التعليقات

 يتجزأ من ال التي تشكل جزءاً و  المالية وكشوف المالحظة المرفقة بها لك، فإن البياناتذخالف  ُيَشر إلىوما لم  ٧-١
  .لكنديةُتعرض بآالف الدوالرات ا ،التقرير وهذا ات الماليةهذه البيان
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  اإلبالغ المالي والسمات البارزة ألداء الميزانية  -٢

  لبيانات الماليةل بارزةالمعالم اللمحة عامة و 
  ُأعدت البيانات المالية التالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام:  ١-٢

 :ضع المالي؛الو     البيان المالي األول 
 :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  :لفأ-والخامس البيان المالي الخامس  

الدولية للقطاع العام، تشمل البيانات المالية المالحظات التي تقدم األوصاف  لمعايير المحاسبيةوفقا لكذلك و   ٢-٢
في البيانات.  تسجلن أالسردية والتقسيمات المتعلقة بالبنود المبينة في البيانات المالية والمعلومات عن البنود التي ال تستحق 

وص عليه في المعايير المحاسبية الدولية حسب الجزء كما هو منص 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 

جزء الثاني أنشطة ة لإليرادات وٕادارة برنامج التعاون الفني ودعمها. ويغطي الللمنظمة مثل البرنامج العادي، واألنشطة المدرّ 
  .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  ٣-٢

  .بيانات المالية التي شملتها المراجعة، فقد ُأدرجت في الجزء الرابع من هذه الوثيقةالمجمعة المتعلقة بال األرقامتفصيال وتدعم 
  .٢٠١٧ لعاموتقدم الفقرات التالية موجزا عن المعلومات الرئيسية بشأن الوضع المالي وأداء المنظمة   ٤-٢
دوالر مليون  ٤٩٠,٥وعها التي يبلغ مجم م الوضع المالي للمنظمة. وتتكون األصوليقدّ  البيان المالي األول  ٥-٢

ومن  دوالر كنديمليون  ٤٣٦,٥بمبلغ  معادالت النقديةالالنقدية و السيولة في األساس من  ٣١/١٢/٢٠١٧في  كندي
. ويبلغ مجموع الخصوم من الدوالرات الكنديةمليون  ٤٨,٥المقررة وغيرها من الحسابات مستحقة القبض بمبلغ  تالشتراكاا

المخصصة في  المسبقة المقبوضات دوالر كندي منهامليون  ٣٧٢، حيث يمثل مبلغ الكندية من الدوالراتمليون  ٥٥٦,١
الستحقاقات  من الدوالرات الكنديةمليون  ١٤٦,٧معظمها لمشاريع التعاون الفني، وجرى تدوين الخصم طويل األجل بمبلغ 

  .ية للقطاع العام مع تطبيق المعايير المحاسبية الدول ٢٠١٠منذ سنة  ا البيانفي هذالموظفين 
، بسبب الحاجة إلى من الدوالرات الكنديةمليون  ٦٥,٧يبين أيضا وجود عجز تراكمي بمبلغ  البيان الماليهذا   ٦-٢

تسجيل خصوم استحقاقات الموظفين بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. غير أنه نظرا ألن األصول الجارية 
التمويل اإلضافي حاجة إلى  هناك تكون، فمن غير المتوقع أن من الدوالرات الكنديةمليون  ٧٢غ الخصوم الجارية بمبل تتجاوز

  .قصير األجل لتغطية العجز المتراكمال
. أما اإليرادات من اتفاق المشاريع فيجري تدوينها اآلن ٢٠١٧ عاماألداء المالي ل عرضي البيان المالي الثاني  ٧-٢

أيضا للحسابات على أساس  مطبوعاتإلى مشاريع التعاون الفني. وتسجل مبيعات ال التي تسّلماستنادا إلى الخدمات والسلع 
دوالر كندي خالل  ألف ٣٠١بمبلغ  . وطرأت أيضا تسوية مؤقتة إليرادات االشتراكات المقررةمطبوعاتال تسليماالستحقاق، عند 

لك المعايير العادلة على األجل الطويل كما تنص على ذبالقيمة  المحصلة المستحقة غلمراعاة أثر تدوين المبال ٢٠١٧سنة 
صافي من اإلزاالت  دوالر كنديمليون  ١,٣قد بلغ  ٢٠١٧ لعام الفائضمجموع كان العام. و  المحاسبية الدولية للقطاع
مل النفقات وتش حسب الصندوق أو مجموعة الصناديق لألنشطة العادية. النتائج. ويبين الجدول (ألف) المشتركة بين الصناديق

في الصندوق المتجدد لتدوين نفقات استحقاقات الموظفين (استحقاقات التأمين الصحي  مسجالً  دوالر كندين ييمال ٨,٧مبلغ 
من ن ييمال ٣,٦د مبلغ ، ُسدّ ٢٠١٧ في عامو  ) على أساس االستحقاق.إلى الوطن والعودةبعد انتهاء الخدمة، واإلجازة السنوية 

بل هذه االستحقاقات وُيعرض هذا المبلغ في الصندوق المتجدد كمصدر تمويلي من الصناديق األخرى. مقا الدوالرات الكندية
السنة لهذا  فائضواالستحقاقات المسددة في بين االستحقاقات المتراكمة  من الدوالرات الكنديةن ييمال ٥ البالغفرق الوُيدرج 
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مليون من  ٢,٢المالية وعجز الصندوق العام للبرنامج العادي (مبلغ م الفقرات التالية توضيحات عن النتائج الصندوق. وتقدّ 
  ن من الدوالرات الكندية).ييمال ٣,٩صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية (مبلغ فائض الدوالرات الكندية) و 

دوالر ن مليو  ٢,٥ فائٌض يبلغإلى عدة أمور من ضمنها فمرّده ، فيما يتعلق بالفائض الصافي للصناديق األخرىو   ٨-٢
 مليون في الصندوق الفرعي ١,٣بمبلغ فائض مليون في صناديق البيئة، فضال عن  ٢,٤الموارد، وتعبئة في صندوق  كندي

  .اإليرادات تحقيقل
 تسجلأي فائض أو عجز سنوي ألن اإليرادات  ٢٠١٧مشاريع التعاون الفني، لم تشهد سنة قطاع  وفيما يخص  ٩-٢

 تسجلفي كل مشروع من المشاريع. و  ةعلى أساس التكاليف المتكبد عموماً  المشاريع، التي ُتحدد على أساس مرحلة إنجاز
ه الرسوم اإلدارية بوصفها إيرادات في صندوق تكاليف ذتكلفة إدارة وتشغيل ودعم هذه المشاريع في كل مشروع ويدون استرداد ه

  .الخدمات اإلدارية والتشغيلية
تغييرات في صافي األصول خالل السنة. وقد بلغ رصيد صافي األصول بما في ذلك ال لثالثالبيان المالي ام يقدّ   ١٠-٢

رصيد صافي  وكان .وتشّكل هذه القيمة صافي العجز التراكمي .مليون من الدوالرات الكندية ٦٧,٥االحتياطيات في بداية السنة 
هو  ٢٠١٧ لعاموالسبب الرئيسي لزيادة العجز التراكمي  .دوالر كنديمليون  ٦٥,٧قد بلغ  ٢٠١٧ عامالعجز التراكمي في نهاية 

الستحقاقات التأمين الصحي بعد  كندي دوالر مليون ٠,٩بمبلغ  األكتواريالربح مليون دوالر كندي و  ١,٣الفائض لتلك السنة الذي بلغ 
  .(ASHI) انتهاء الخدمة

 ٤٣٦,٥إلى  ٣١/١٢/٢٠١٦مليون في  ٣٩٢,٢مبلغ  منلتغير التدفقات النقدية  توزيعايقدم  البيان المالي الرابع  ١١-٢
مباشرة مشاريع التعاون ل مسبقاوالزيادة مرّدها إلى األموال اإلضافية التي تّم تلّقيها  .٣١/١٢/٢٠١٧في كندي مليون دوالر 

ة أيضا هي الطريقة لك المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، فإن الطريقة غير المباشرة المستخدموحسبما تسمح بذ الفّني.
  .في السنوات السابقة اإليكاوالتي اعتمدتها 

ية. وهذا البيان فعلرنة بين حسابات الميزانية (البرنامج العادي) والحسابات الايبين مق البيان المالي الخامس  ١٢-٢
البيانات المالية على األساس ضروري بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ألنه يجري إعداد الميزانية المعتمدة و 

من  ١-١٢ المادةبالبيانات المالية. ويوضح هذا البيان أيضا حالة االعتمادات المطلوبة بموجب  ٤نفسه المبين في المالحظة 
ألف يشمل جميع صناديق المنظمة ويعكس المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية -البيان المالي الخامس النظام المالي.

والجداول لجمهور. وهناك تطابق بين هذا البيان مع البيانات المالية ا تُتاح ميزانيتها لالطالع عليها من قبل اديق التيللصن
  األخرى.
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  البارزة أداء الميزانية والمعالم المالية  -٣

  اعتمادات البرنامج العادي
ن القرار ــالفقرة ج) م بموجب ،٢٠١٦ في عام والثالثينالتاسعة  دورتها في ةــــالعمومي الجمعية صوتت  ١-٣

 الخامس تفاصيل المالي البيان في . وترد٢٠١٧ لعامكندي  دوالرألف  ٩٧ ٦٤٢اعتمادات بمبلغ رصد على ، ٣٧- ٣٩
 واستراتيجيات االستراتيجية األهداف حسب موزعة الملتزم بها، غير واألرصدة الفعلي، واإلنفاق االعتمادات، والتحويالت

  .دعمال
  :الكندية الدوالرات بآالف ٢٠١٧ عاملميزانية  المالية النتائج موجز يلي يماوف  ٢-٣

 ٩٧ ٦٤٢ األصلية االعتمادات

  ١٢٫٢٤٧  ٢٠١٦ عن عامااللتزامات المستحقة السداد 

 ٩٫٠٨٨ ٢٠١٦ من عام لةالمرحّ  األموال

    

 ١١٨٫٩٧٧ االعتمادات المنقحة المعتمدة

 )١٦,٣٦٤( ٢٠١٧ عامعن السداد  االلتزامات المستحقة

 )٥٣٥٫٧(  السنة التاليةإلى  المرحلة األموال

 ٠٧٨٫٩٥ ٢٠١٧ لعام النهائية المنقحة االعتمادات

على  ةالعام ةمينت األمن النظام المالي، وافق ٧-٥للمادة  وفقاً  .٢٠١٦ عامالمستحقة السداد عن  االلتزامات  ٣-٣
االلتزامات المستحقة السداد عن  لدفع، وذلك أساسًا ٢٠١٧ عامتمادات الستكمال اع من الدوالرات الكنديةألف  ١٢,٢٤٧مبلغ 

  .٣١/١٢/٢٠١٦ فيالسنة المنتهية 
 ألف ٩ ٠٨٨على مبلغ  ةالعام ةاألمين تمن النظام المالي، وافق ٦- ٥وفقًا للمادة . ٢٠١٦ عاماألموال المرّحلة من   ٤-٣

، وذلك لألنشطة االلزامية واألنشطة األخرى الهامة ٢٠١٦ عامات من وفور مموًال ، ٢٠١٧الستكمال اعتمادات سنة  دوالر كندي
  .٢٠١٧ عامفي ميزانية ُتخصص لها اعتمادات التي لم و المنظمة لمهام بالنسبة 

الوفاء ، ولكن ال يتوقع ٢٠١٧ عام في التي ُقّدمت لتزاماتتبلغ قيمة اال .٢٠١٧ عام عن السداد المستحقة االلتزامات  ٥-٣
 فتتكّون في دوالر كنديألف  ١,٠٠٥ البالغة الموظفين مستحقات . أمادوالر كنديألف  ١٥ ٣٥٩، بمبلغ ٢٠١٨ في عامإال  بها

في  اإليكاوالمتوقع دفعها إلى الموظفين الذين تنتهي خدماتهم في  لإلجازات واستحقاقات العودة إلى الوطن المتراكمة المنح من األساس
 وفقاً  ٢٠١٨، وترحيله إلى سنة ))ھ، العمود (١يضًا الشكل (انظر أ دوالر كنديألف  ١٦,٣٦٤جز مبلغ عليه، حُ  وبناءً  .٢٠١٨ عام

  .٢٠١٧ عام المترتبة خاللات القانونية ممن النظام المالي لتسديد االلتزا ٧- ٥للمادة 
تراتيجي اس هدف منبتحويل االعتمادات  ةالعام ةاألمين تمن النظام المالي، سمح ٩-٥وفقا للمادة  .التحويالت  ٦- ٣

االعتمادات السنوية لكل هدف في المائة من  ٢٠ ال تتجاوزبنسبة  إلى أخرى دعم التنفيذ اتاستراتيجيإحدى  من أو إلى آخر
  .أو استراتيجية يجري تحويل اعتمادات إليها

 ترحيل االعتماداتب ةالعام ةألمينل ُيسمحمن النظام المالي،  ٦-٥للمادة  وفقاً . السنة التاليةاألموال المرحلة إلى   ٧-٣
راتيجية أو تمن األهداف االسفي المائة في كل اعتماد بالنسبة لكل هدف  ١٠، بما ال يتجاوز نسبة التي لم يتم صرفها

وسُيستخدم المبلغ المرّحل ضمن هذه الحدود.  دوالر كنديألف  ٧ ٥٣٥دعم التنفيذ. ويندرج مبلغ  من استراتيجيات استراتيجية
ُأعطيت األولوية وقد  .٢٠١٨إلى عام  ةؤجلالم ٢٠١٧أنشطة عام و  ٢٠١٨عام تمّولها ميزانية ال  نشطة التياأللتمويل 

نشطة األساسية للبعثات واألنشطة إلزامّية من حيث طبيعتها. وتشمل األللبعثات واألنشطة التي ُتعتبر ألنشطة األساسية ل
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مثل  "عدم ترك أي بلد وراء الركب" ةألنشطة ذات الصلة بمبادر التي لم يتّم إنفاقها ا ٢٠١٧اإللزامية الممّولة من اعتمادات 
بعثات أفرقة العمل المرّكبة والمساعدة الفنّية العملية وغيرها من أنشطة المساعدة الفنية؛ واألنشطة ذات الصلة بخّطة التعويض 

كة الجوية في المكاتب اإلقليمية؛ إلدارة الحر عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا)؛ والمساعدة اإلضافية 
واألنشطة المتعّلقة بوثائق السفر المقروءة آليا؛ واألنشطة الرامية إلى حّل مسائل خدمات الحركة الجوية/أقاليم معلومات الطيران؛ 

خدمات  ؛ وتطبيق نظام إدارةومواصلة دعم تحسين األمن اإللكتروني وأمن المعلومات؛ وتحسين نظام تخطيط موارد المؤسسات
من األنشطة ذات الصلة الرامية إلى زيادة كفاءة ذلك  وغير دون استخدام األوراق المطبوعةاالجتماعات عقد اللغات؛ ومشروع 

االجتماعات؛ ومواصلة تحسين اإلبالغ ضمن نظام إدارة األداء المؤسسي؛ وتوفير مراكز التقييم؛ وغيرها من األنشطة التي من 
ضمن إطار البرنامج العالمي لتدقيق  ؤجلةعمليات التدقيق المُ ق البرامج. وتشمل األنشطة المؤّجلة شأنها مواصلة تحسين تطبي

وثائق السفر ب لمجموعة المواد التدريبية الخاّصة التحريريةمراقبة السالمة الجوية؛ واألنشطة المتعّلقة بطّب الطيران؛ والترجمة 
  عّلقة بها.تت القانونية والوثائق المطة ذات الصلة باالجتماعاشالمقروءة آليا؛ واألن

ألف  ٩٥,٠٧٨سنة لل المنّقحة النهائية المخصصات تبلغفي الفقرات السابقة،  المبينةوالتحويالت  الزياداتونتيجة   ٨-٣
  .دوالر كندي

 .مقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية إليرادات ونفقات البرنامج العادي ١يقّدم الشكل و   ٩-٣
 ١شكل ال

 
  

في الشكل (أ)  العمود( دوالر كنديألف  ٩٧,٦٤٢البالغة  اإلجمالية: تشير الميزانية اإليرادات –توضيح الفروق   ١٠-٣
، وهي االشتراكات المقررة وفائض الصندوق الفرعي ٢٠١٧ لعاملميزانية البرنامج العادي  الخمسة) إلى مصادر التمويل ١

والتحويالت من حساب  والتشغيلية اإلداريةمن صندوق تكاليف الخدمات  دةدالمبالغ المسنوعة و واإليرادات المت اإليراداتلتحقيق 

1
ميزانية 2017 

2
الفعلي

اختالفات سعر 
الصرف

الفعلي بسعر 
3
الميزانية

االلتزامات مستحقة 
الفرقالمجموعالسداد لسنة 2017

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

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

(g)
= (f) - (a)

رادات $اإلي

301 645 64589 89(386 11)031 344101 89االشتراكات المقررة
0 إيرادات أخرى

0 415 4156 4156 4156 6الصــندوق الفــرعي لتحقيــق اإليــرادات

329 677 677 677 348 إيرادات متنوعة

0 202 2021 2021 2021 1السداد من صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

0 333 333 333 333 األموال المرحلة من حسابات خطط الحوافز

97 642109 658(11 386)98 272 098 272 630

النفقـات
(210 5)101 67388 42810 77(465 7)893 31184 93رواتب واستحقاقات الموظفين

(336 )858 465 393 (57 )194450 1اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها
(835 )668 19715 4725 10(662 )133 50311 16النفقات التشغيلية العامة

(678 )535 225 513 5(340 )853 2125 6السفر
(271 )035 81 027 1(145 )172 3061 1االجتماعات

(205 )246 0 246 (68 )314 451 النفقات األخرى
118 977103 815(8 737)95 07816 364111 443(7 535)

1- تشمل نفقات الميزانية لعام 2017 المبالغ المرحلة (وااللتزامات) من السنة السابقة وقدرها 325 21 ألف دوالر كندي

3-تشمل (1) صافي األرباح من سعر الصرف، وقدرها 728 9 ألف دوالر كندي (إجمالي األرباح هو 386 11 ألف دوالر كندي ويعزى إلى ميزانية المعامالت بالدوالر األمريكي على أساس سعر صرف قدره 1 دوالر أمريكي=1 دوالر كندي، ناقصا ربحا غير مسجل 

قدره 658 1 دوالر كندي يتعلق باالشتراكات غير المسددة عن عام 2017) و (2) صافي خسارة سعر الصرف (المحقق) وقدرها 990 ألف دوالر كندي كما يتبين من إعادة تقييم بنود حساب األصول والخصوم

2-من الجدول (أ) البيانات المالية، باستثناء صندوق رأس المال المتداول واختالف سعر الصرف
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من الدوالرات  األف ١,٣٦٠ألف دوالر كندي (وكان قدره  ٣٠١ البالغ. وبالنسبة لالشتراكات المقررة، فإن الفرق خطة الحوافز
  مستحقة طويلة األجل. يتعلق بالمبلغ المخصوم لالشتراكات الف ،)٢٠١٦في عام  الكندية

 (أ)) العمود ،١كندي (الشكل  دوالر ألف ١١٨,٩٧٧ تضّم الميزانية العامة التي تبلغ :النفقات –توضيح الفروق   ١١-٣
جانب االلتزامات  لىإ ٢٠١٦ عامالمرحلة من والمبالغ كندي  والر ألف ٩٧ ٦٤٢والتي تبلغ  ٢٠١٧ لعام األصليةاالعتمادات 

وسيتم ترحيل الوفورات (االعتمادات غير من الدوالرات الكندية.  اً ألف ٢١ ٣٣٥ بمبلغ ٢٠١٦ عامالمستحقة السداد عن 
  .٢٠١٨ عاملى إمن الدوالرات الكندية  اً ألف ٧ ٥٣٥وقدرها  ٢٠١٧ عامالمستخدمة) من 

  :مما يلي ))ج، العمود (١(الشكل سعر الصرف  فروقتتكّون : سعر الصرف فروق  ١٢- ٣
، يصدر ٢٠١٠ عام وابتداًء منكندي.  دوالر ألف ١١ ٣٨٦ رف في الميزانية قدرهربح في سعر الص  أ)  

جزء من فواتير الدول األعضاء بالدوالر األمريكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي. وكان سعر صرف 
من السعر  أعلىالفواتير بالدوالر األمريكي)  عند تحرير( ١/١/٢٠١٧الكندي في مقابل الدوالر األمريكي 

  في مجموع االشتراكات المقررة  زيادةلى إدى أمما  ٢٠١٧لمستخدم في إعداد ميزانية ا
بالدوالر  ٢٠١٧مستحقة السداد عن عام الويتعلق باالشتراكات  من الدوالرات الكندية ألف ١١ ٣٨٦بمبلغ 

  األمريكي؛
حساب ة تقييم بنود إعاد منكندي  ألف دوالر ٩٩٠.افي سعر الصرف وقدره ةالمحّقق ةالصافي الخسارة  ب)  

  .األصول والخصوم
 احتسابه إعادةالفعلي بغية  لإلنفاق )دوالر كنديألف  ٨,٧٣٨ (ربح قدره الصرفالصافي في سعر  وتّم تخصيص هذا الفرق
 ١في الشكل ،عيد احتسابه وفقًا لسعر الصرف المستخدم في الميزانيةأنفاق الشامل كما ويظهر اإل .بسعر صرف الميزانية

بالشكل ، أي الفرق بين الميزانية والنفقات الفعلية ،تسوية الوفورات المدرجة في الميزانية وعلى هذا النحو، جرت .))d( العمود(
  .)(gالعمود  -١السليم كما هو مبين في الشكل 

 العمالت عن واإلبالغالمقررة  االشتراكات
فيما يخص سنة  الكندي بالدوالر التقديرية الدخل مصادر من وغيرها األعضاء الدول على االشتراكات ددتحُ   ١٣-٣

 المتبقي والربع الكندي بالدوالر أرباع ةثثال ددسسي حيث العملتين نظام تطبيق جرى، ٢٠١٠ في عام. و ٢٠٠٩وسنة  ٢٠٠٨
 للمنظمة، بعةالتا والصناديق والحسابات المعتمدة الميزانيات بين المقارنة ولتسهيل االتساق من المزيد ولتأمين ي.األمريك بالدوالر
 على التغيير ذلك ويسري. بعد وما ٢٠١٠ عن عام الكندي بالدوالر المالية البيانات وتقدم الكندي بالدوالر المعامالت تحرر

المرتبطة  ٢الواردة في القطاع  الصناديق بينما ،١بالنسبة لألنشطة العادية الواردة في القطاع  للمنظمة المملوكة الصناديق
، ٢٠١٧الفني فمسجلة بالدوالر األمريكي، غير أنها ُتعرض بالدوالر الكندي في البيانات المالية. وخالل سنة  بمشاريع التعاون

 دوالر كندي في نهايتها. ١,٢٦و كندي في بداية السنة دوالر ١,٣٥٤ ر الكندي مقابل الدوالر األمريكيبلغت تقلبات الدوال

  المقررة والتبرعات األخرى شتراكاتالا
 في نهاية السنة دوالر كندي، وبقيألف  ٨٦ ١٧٢بلغ مجموعها  ةاشتراكات مقرر  ٢٠١٧ في عامت المنظمة تلق  ١٤-٣

االشتراكات المقررة للسنة الجارية. وفي بداية السنة بلغت  منكندي مستحق السداد  دوالر ألف ١٤ ٥٥٨رصيد بمبلغ 
 ٨٦٠والسنوات السابقة؛ وتسلمت المنظمة  ٢٠١٦ امععن  دوالر كندي ألف ١٤ ٢٤٠المستحقات الواجب تحصيلها من الدول 

عن جميع  تحصيلها. وبلغت االشتراكات الواجب ألف دوالر كندي ١٠,٣٨٠، فأصبح الرصيد المتبقي ألف دوالر كندي ٣
 ويشمل مبلغ (بما في ذلك صندوق رأس المال العامل). ٣١/١٢/٢٠١٧في  ألف دوالر كندي ٢٤ ٩٣٨السنوات ما مجموعه 

لغ عائده من بدوالر كندي،  ١,٢٦بسعر صرف  شتراكات بالدوالرات األمريكية محّوالً االعنصر  ألف دوالر كندي ٢٤ ٩٣٨
من الدوالرات الكندية. وترد تفاصيل االشتراكات في الجدول  اً ألف ٢٥ ٦٨٥رصيد االشتراكات الواجب تسّلمها والمعاد تقييمها 
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توسط النسبة المئوية لالشتراكات الواردة عن آخر أربع سنوات بالنسبة لقيمة وبلغ م هذه الوثيقة.من  رابع) من الجزء الب(
 عاممستحقة القبض في نهاية كل سنة مند النصبة االشتراكات الوضع الراهن أل ٢في المائة. ويبين الشكل  ٩٢,٦٥االشتراكات 

٢٠١١.   
  ٢الشكل 

  ديسمبر ٣١في  األعضاءمن الدول االشتراكات المستحقة 

  
ــالمستحق االشتراكات بين نم  ١٥-٣ ــ ــة السداد وقدرهـ ــ ــ  ١١ ٠٣٨مبلغ كان  ٣١/١٢/٢٠١٧في  دوالر كندي ألف ٢٥ ٦٨٥ا ـ

مصنفًة عن األنصبة المستحقة بآالف الدوالرات الكندية،  المجلس. ويقدم الشكل التالي تفصيالً  في ممثلة دوالً  يخص ألف دوالر كندي
  حسب مجموعة الدول.
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 الشكل ٣

  
 تلزم االتفاقاات المتأخرة على أقساط سنوية. وتدولة اتفاقات لدفع االشتراك ١٢، أبرمت ٣١/١٢/٢٠١٧ ولغاية  ١٦-٣

هذه الدول بدفع اشتراك السنة الجارية وكذلك قسط سنوي من االشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة. والمالحظة الواردة في 
  .٣١/١٢/٢٠١٧شروط اتفاقاتها في ب تفِ ثيقة، تبين الدول التي لم ) من الجزء الرابع بهذه الو باءالجدول (

المساهمات الرئيسية (*) المتلقاة من البرنامج العادي والصناديق األخرى في الجزء األول فيما يلي ملخٌص عن    ١٧-٣
  ف الدوالرات الكندية في الجدول التالي:بآال ٢٠١٧من 

  ٤الشكل 

  
  

عدد الدول في عـام 2017

المبلغ مستحق السداد

 فـي 31/12/2017

عدد الدول في عـام 

2016

المبلغ مستحق السداد فـي 

31/12/2016

               124,623        124,863المجموعة ألف: الـدول الـتي أبرمـت اتفاقـات مـع المجلـس لتصـفية متأخراتهـا خـالل عـدة ســنوات.

المجموعة باء: الـدول الـتي لـديها اشـتراكات متـأخرة السـداد لمـدة ثــالث ســنوات كاملــة أو أكــثر
               157,779        147,284 ولـم تـبرم اتفاقـات مـع المجلـس لتصـفية متأخراتهـا.

               81,031        91,317المجموعة جيم: الـدول الـتي لـديها اشـتراكات متـأخرة السـداد لفـترة تقـل عـن ثـالث سـنوات كاملــة.

               161,987       2111,577المجموعة دال: الـدول الـتي لـديها اشـتراكات مســتحقة الســداد للســنة الجاريــة فقــط.

 

              5115,420       5625,041المجمــوع الفــرعي.

                  691-           644-جمهوريـة يوغوسـالفيا االشـتراكية االتحاديـة السـابقة.

              5116,111       5625,685مجموع االشتراكات مستحقة السداد

(مباني)اشتراكات مسددةالدول األعضاء ة  ةمساھمات عيني المجموعمساھمات  نقدية وعيني

783 27 718 1 433 23 632 2 كندا
003 17 765 8 0  238 8 الصين

242 12 048 2 0  194 10 الواليات المتحدة
686 7 193  0  493 7 اليابان
744 5 880  754  110 4 فرنسا
499 5 42  0  457 5 ألمانيا

450 4 203  0  247 4 المملكة المتحدة
620 3 424 1 0  196 2 الجمھورية الكورية

225 3 195  0  030 3 البرازيل
926 2 207  0  719 2 إيطاليا
455 2 9  847 1 599  تايلند

415 2 100  0  315 2 اإلمارات العربية المتحدة
 53 230 26 034 15 784 95 048

اھمة (*)  أعلى اثنتي عشرة مس



I-9 

 

المتعلقة بالموظفين المعارين ها النفقات بما في ،٢٠١٧ في عامالدوالرات الكندية آالف ت برد أدناه مجموع النفقايو   ١٨-٣
النفقات وكذلك ، حسب الهدف االستراتيجي واستراتيجية دعم التنفيذ مجاناً المقدمة  لمبانيواوالموظفين المقدمين بدون مقابل 

  :األخرى األنشطةالمتعلقة ب
 ٥الشكل 

 

  الفائض النقدي
مليون دوالر  ١٧,٦ بمبلغ ٣١/١٢/٢٠١٧في  ) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة الفائض التراكميأضمن الجدول (يت  ١٩-٣

 ١٠,١البالغ رأسمال العامل ال رصيد صندوقطرح بات صافي األصول في ميزانية البرنامج العادي. و يباستثناء احتياط كندي
نتج  ،من الدوالرات الكندية اً مليون ٢٤,٩وقيمتها  األعضاءل من الدول االشتراكات قيد التحصين من الدوالرات الكندية و ييمال

مليون  ١٨,٧يبلغ مجموعه  حتياطياوهناك فائض . ٣١/١٢/٢٠١٧في  من الدوالرات الكنديةمليون  ١٧,٤بلغ بم عجز نقدي
واالعتمادات  ٢٠١٧ عام عنلتمويل االلتزامات المستحقة السداد مليون دوالر كندي  ٢٣,٩ ًا قدرهمبلغيشمل  كندي دوالر

دوالر كندي ُتعّوضها خصومات غير مليون  ٢,١باإلضافة إلى مكاسب الصرف غير المحققة البالغة  .٢٠١٨المرحلة الى سنة 
  ماليين دوالر كندي. ٧,٣ البالغة المستحقة االشتراكاتحتياطية مقابل امخصصات و محققة 

  اإليرادات لتحقيقالفرعي صندوق ال
، ٢٠١٧ في عام دوالر كندي ألف ١١ ٠٣٧.فائضًا تشغيليًا بقيمة اإليرادات لتحقيقالفرعي وق الصند سجل  ٢٠-٣

لتغطية  مساهمات أخرىو  ،رنامج العاديبميزانية الفي  دوالر كندي ألف ٦ ٤١٥المطلوبة بمبلغ سداد المساهمة  قبلوذلك 
   الفائض المتراكم. المقيدة على األف ٩٩٣ الرسوم البالغةو  اإليكاوعمل  برنامجفي  األف ٢ ٢٩٨مبلغ ب التكاليف،

بما في ذلك  حسب األنشطة التجارية اإليراداتلتحقيق وفيما يلي ملّخص إيرادات ونفقات الصندوق الفرعي   ٢١- ٣
   بآالف الدوالرات الكندية. صندوق متجر السوق الحّرة

  
  

السالمة
سعة وكفاءة

 المالحة الجوية
األمن 

والتسھيالت
التنمية االقتصادية
المجموعغير ذلكاستراتيجية الدعمحماية البيئةللنقل الجوي

816 103 996 46 810 3 267 3 271 8 760 15 712 25 الميزانية العاديـة

 3 662  591 4 149  113 1 203 1 221 33 538 44 477
اني 161 27 161 27 المب

ل  دون مقاب الموظفون المقدمون ب
(1) ( ً ات (عينا والمھم

619 4 837  213  128 1 323  837  281 1 الصين
953  202  15  9  39  330  358  سنغافورة
880  8  5  259  96  512  فرنسا
868  11  74  31  310  442  تركيا

706  7  34  5  360  60  240  نيجيريا
511  207  128  1  175  كوريا
ا 230  15  8  207  ماليزي
دا 226  1  18  207  ھولن
ا 207  207  إيطالي

دة ة المتح 203  203  المملك

105 4 90  175  339  32  571 1 747  151 1 غير ذلك

المجموع الفرعي للموظفين 
508 13 304  215 1 635  253 1 737 2 381 2 983 4 المقدمين بدون مقابل والمھمات

962 188 842 33 593 76 648 5 633 4 157 15 732 18 357 34 مجموع النفقات

(1): أعلى 10 مساهمات

رى ة األخ ة وصناديق األنشطة العادي الصناديق الطوعي
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  ٦الشكل 

  
 اه بآالف الدوالرات الكندية.في الشكل أدنللفائض التشغيلي مقارنة الميزانية رد ت  ٢٢-٣

  ٧الشكل 

  

  
ألف دوالر  ١ ٩١٣بمبلغ  ٢٠١٧الفائض التشغيلي لعام ميزانيته من اإليرادات لتحقيق تجاوز الصندوق الفرعي   ٢٣- ٣

كندي. وتحقق ذلك بفضل استقرار المعدالت اإليجابية لسعر الصرف بين الدوالر األمريكي والكندي إلى جانب إجمالي النفقات 
 ٢٠١٧في عام الصندوق الفرعي  منتجات منفي المائة  ٧٦تسعير  إجماالقد جرى رف. و صالتي لم تمدرجة في الميزانية و ال

  .بالدوالر األمريكي

  

  

الفائضالنفقاتاإليرادات

المطبوعــات والتوزيــع والطباعــة
835933 7683 4التــدريب

        758 0863282 3منـح الـترخيص
180619 2 799 2األحــداث

530 2011 7311 2الوفـود وخــدمات المؤتمــرات
923810113المنتجــات الجديــدة 

52750720الســوق الحــّرة

161-372533عمليات الصندوق الفرعي ورسومه اإلدارية وتكاليف الدعم اإلداري

94-340434الدوريات

037 01311 05013 24النتائج التشغيلية

-393-393-إلغاء تبادل الفواتير مع الصندوق الفرعي

23 65712 62011 037
(415 6)415 6-المبلــغ المحــّول الــى ميزانيــة البرنــامج العــادي
(298 2)298 2-مساهمة إضافية في بـرامج عمـل اإليكـاو

324 3332 65721 23المجمـوع الصـافي قبـل المــدفوعات مــن الفــائض المــتراكم

993-163830-المـدفوعات مــن الفــائض المــتراكم

331 1631 49422 23المجموع الصافي

8 5043 1855 319

الفرقالميزانيةالمبالغ الفعلية

824226 05023 24االيرادات

687 7001 01314 13النفقات

913 1241 0379 11الفائض
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  تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية صندوق
رنامج التعاون الفني، أنشئ صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية لتغطية التكاليف اإلدارية والتشغيلية لب  ٢٤- ٣

ويمّول هذا الصندوق في المقام األول من تكاليف الدعم التي ُتحصَّل على مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وخدمات 
وترد النتائج المالية الخاصة ومشاريع اتفاقات الخدمات اإلدارية.  ةمانيئتاالق يدامشتريات الطيران المدني ومشاريع الصن

ليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة ويتضمن الشكل التالي مقارنة بصندوق تكا
  لنفقاته الفعلية والتقديرية بآالف الدوالرات الكندية.

  
  ٨الشكل 

  ١٢٠١٧ لعامتكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  صندوقونفقات ميزانية 
  

االعتمادات 
 المقدمة إلى

 ٢العموميةالجمعية 

الميزانية المنقحة 
 ٣٢٠١٧ لعام

النفقات/اإليرادات  
الفعلية لسنة 

٤٢٠١٧  

رصيد الميزانية  
 المنقحة

 )١ ٢١٨(  ١٠,٩٧٨  ٩,٧٦٠  ٩ ٥٦٠ نفقات البرنامج الرئيسياالعتمادات/
 

    ١٤,٣٥٥  ١٢,٤٨٠   اإليرادات

    ٣,٣٧٧  ٢ ٧٢٠   الزيادة(النقصان) في اإليرادات عن النفقات

  والصندوق االحتياطي الخاص تستثني صندوق الكفاءة والفعالية الخاص بإدارة التعاون الفني   -١
  والثالثون). التاسعة(الدورة  ٢٠١٦ في عامأقرتها الجمعية العمومية   -٢
 .C-WP/14654)( ٢١٢أحاط بها المجلس علمًا في دورته   -٣
بشأن آلية لضبط توزيع التكلفة بين ميزانية البرنامج العادي وصندوق  C-DEC 200/2حوَّل إلى صندوق احتياطي خاص وفقًا للقرار ألف دوالر كندي مُ  ٧٨٧يشمل اإلنفاق   -٤

  تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.

خدمات ، وافقت الجمعية العمومية على تقديرات الميزانية اإلرشادية (النفقات) لصندوق تكاليف الكما أشير سابقاً   ٢٥- ٣
من  ٥-٩. وخالل هذه السنة، ووفقـا للمادة ٢٠١٧ من الدوالرات الكندية للسنة المالية اً ألف ٩ ٥٦٠اإلدارية والتشغيلية بمبلغ 

ة ــــــ(النفقات) في ورق ٢٠١٧ة ـــــــة سنــــة لتقديـرات ميزانيـــحدثات مُ ــعلى المجلس معلومـ ةامـــــــالع ةاألمين تي، عرضـــــالنظام المال
بلغت اإليرادات فيما  من الدوالرات الكندية اً ألف ٩,٧٦٠فبلغت  ٢٠١٧ لعام. أما النفقات التقديرية المنقحة C-WP/14654العمل 

  .من الدوالرات الكندية اً ألف ١٢ ٤٨٠التقديرية 
تشغيلية بالمقارنة في إيرادات صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية وال دوالر كندي ألف ١,٨٧٥بمبلغ  فائضهناك   ٢٦-٣

وٕالى زيادة الدخل من ، صندوقهذا الويعزى ذلك أساسًا إلى حفاظ الدوالر األمريكي على قوته، وهو عملة إيرادات  مع الميزانية،
في  المخصص لهاالمبلغ  تكاليف الموظفينتجاوزت فقد النسبة للنفقات، أما ب .خدمات الشراء التي تتم في إطار التعاون الفني

 مجموعه اإليرادات والنفقات بين إيجابي، مع أن النتيجة اإلجمالية تمثلت في فارق دوالر كندي ألف ١ ٢١٨ ية بمبلغالميزان
  .ألف دوالر كندي ٣ ٣٧٧
  اضية بماليين الدوالرات الكندية.العشر الم السنوات الشكل التالي اتجاه الفائض السنوي (العجز) خالل بّينوي  ٢٧-٣
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 ٩الشكل 
 ديسمبر ٣١تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في ق اديصنوالعجز في  الفائض

 

 
والثالثين للجمعية العمومية، بإحالة مسألة تقاسم التكاليف السابعة وقد أوصت اللجنة اإلدارية، خالل انعقاد الدورة  ٢٨-٣

باالستناد الى بين البرنامج العادي وبرنامج التعاون الفني إلى المجلس كي يستعرضها. وقد نظر المجلس في هذه المسالة 
دي سنويًا من صندوق من الدوالرات الكندية ليسترده البرنامج العا ١ ٢٠٢على مبلغ ، ٢٠١٢في عام استقصاء زمني، ووافق 

لفترة ا ي ستتواصل خاللتاللعادي المتصل مباشرة بالمشاريع تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية من أجل دعم البرنامج ا
 .٢٠١٩-٢٠١٧الثالثية 

يحظى  يكاولإلدائم ر إدارة التعاون الفني شؤون برنامج التعاون الفني، وهو نشاط . تسيّ برنامج التعاون الفني ٢٩-٣
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 ١٧-٣٦كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العمومية ، اإليكاو

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

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

إجراءات بغرض تعزيز كفاءة إدارة التعاون الفني وجودة الخدمات، والضوابط ما يلزم من  اإليكاوواتخذت  ٣٠-٣
يستند إلى نظام إدارة الجودة  طبيقخالل تمن عمل هذه اإلدارة  إجراءات تحسين مستوىمواظبة على الالتشغيلية والمالية و 

، أصبحت إدارة التعاون الفني ٢٠١٢من عام  . واعتباراً )ISO 9001:2008س (اييقملمنظمة الدولية لتوحيد الل معيار الجودة
تدقيق مراقبة في مطلع  وخضعت إلى ٢٠١٥في مطلع عام الذي جددت شهادته ) ISO 9001:2008( معيارللتمتثل بالكامل 

واستمرار  في أداء برنامج التعاون الفنيالمحرز م الكبير العمليات في التقدّ تحسين مستوى  وقد أسهم. ٢٠١٧و ٢٠١٦ يعام
 ليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.صندوق تكال اإليجابية نتائجال

تعلق بإدارة التعاون الفني بالتنسيق الوثيق مع لجنة التعاون الفني، تمدتها ثالثة أعوام وُأعدت خطة إدارية  ٣١-٣
بهدف تحسين االدارة الحالية  ، تحدد المرامي واالستراتيجيات التي يتعين اتباعها خالل الفترة٢٠١٥الى  ٢٠١٣من  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 
 ووفورات التكاليف وتدابير الكفاءة. 



I-13 

 

الحكومات والجهات المانحة وتشكل مشاريع التعاون الفني واحدة من األنشطة الرئيسية للمنظمة. وتمول المشاريع   ٣٢-٣
. وتقدم ٢٠١٧ في عام دوالر كندي مليون ١٣١,٤التدفقات الداخلة والخارجة للموارد المالية بمبلغ إجمالي كانت و  ،األخرى

) من الجزء الرابع من هذه الوثيقة مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه المشاريع، والواردة بإيجاز في هاء() إلى جيمالجداول من (
  األشكال التالية بماليين الدوالرات الكندية.

  ١٠الشكل 

  

  
  ١١الشكل 
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  مسؤولية اإلدارة  -٤
عند الضرورة وتقديم البيانات المالية بموجب النظام المالي بالحفاظ على سجالت المحاسبة  ةالعام ةلزم األمينتُـــ

الوضع  - السنوية وفقا للمعايير المحاسبية التي اعتمدتها منظمات األمم المتحدة. وهذه البيانات المالية هي البيان المالي األول 
األصول، والبيان المالي بيان التغييرات في صافي  –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 
  يزانية. الوثيقة حالة االعتمادات (الصندوق العام للبرنامج العادي) واالئتمانات التي لم تقر الجمعية العمومية بإدراجها في الم

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

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

   .يكاوالمالي لإل
مة في إطار االضطالع بمسؤوليتها بالحفاظ على الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية لضمان وتقوم المنظ

موثوقية المعلومات المالية وحماية األصول. وتخضع نظم المراقبة الداخلية للمراجعة الداخلية والخارجية. وقد دقق مراجع 
ت، ويوضح تقريره المرفق نطاق مراجعته ورأيه في البيانات الحسابات الخارجي في البيانات المالية، بما في ذلك المالحظا

  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

المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي، أشهد بصحة البيانات المالية الواردة في الشؤون فرع رئيسة بالنيابة ل يتفبصو   
  هذه الوثيقة.

  لينيت ليم
  المالية الشؤون فرعل رئيسة بالنيابة

لية بالبيانات الما مرفقاً ، يكاوالمالي لإلهذا التقرير وُأقدم لمنظمة الطيران المدني الدولي، أعتمد  ةالعام ةي األمينتفصب  
  .٢٠١٧ والجداول لعام

   فانغ ليو
  ةالعام ةاألمين
  ا، كندليامونتر
  ٢٩/٣/٢٠١٨في 

iisshak
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المراقبة الداخليةعن بيان   
٢٠١٧  

  نطاق المسؤولية
)، ووفقًا للمسؤولية المنوطة بي و، خاصة، اإليكاولمنظمة الطيران المدني الدولي ( ةالعام ةبصفتي األمين  -١

  للمساءلة عن الحفاظ على نظام سليم للمراقبة الداخلية. ةلمالي، فإنني خاضعالمادة الحادية عشرة من النظام ا
  الغرض من نظام المراقبة الداخلية

تهدف المراقبة الداخلية الى تقليل وٕادارة بدًال عن إزالة خطر االخفاق في تحقيق غايات المنظمة وأهدافها   -٢
معقوًال وليس مطلقًا للفعالية. وهي تستند الى عملية جارية تهدف الى  والسياسات المتصلة بها. ولذلك، يمكنها أن توفر ضماناً 

  تحديد المخاطر الرئيسية وتقييم طبيعة ومدى تلك المخاطر وٕادارتها بكفاءة وفعالية.
داريين والموظفين اآلخرين، وتهدف اإل الموظفين وكبار ةالعام ةاألمينتتوالها المراقبة الداخلية هي عملية   -٣
  بشأن تحقيق أهداف المراقبة الداخلية العامة التالية:للهيئات الرئاسية ضمان معقول  الى توفير

 فعالية وكفاءة العمليات؛ 
 حماية الممتلكات؛  
 موثوقية تقديم التقارير المالية؛ 
 لألنظمة والقواعد القابلة للتطبيق. االمتثال  

لية ليس مجرد سياسة أو إجراء يتم اتخاذه في للمراقبة الداخ اإليكاووهكذا، على مستوى تشغيلي، فإن نظام   -٤
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 المخاطرلمراقبة الداخلية يتضمن نظامًا إلدارة ، نشر إطار مفاهيمي ل٢٠١٢ في عام اإليكاوبدأت   -٥
  هو عملية متكاملة ومنهجية تحدد وتخفف وترصد وتنقل أهم األحداث الخطرة على المنظمة. المخاطرإلدارة  اإليكاو

تابع لمكتب األمين العام. ال، استحدث مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات ٢٠١٧وفي عام   -٦
رفيعة المستوى والشاملة للقطاعات، فيما بين مختلف المسؤولية تنسيق االستراتيجيات واألولويات بالمكتب الجديد يضطلع و 

 ومتابعةإدارات وأقسام المنظمة فضال عن أنشطة التنسيق بين المقر والمكاتب اإلقليمية. وُيعنى المكتب الجديد تحديدا بإعداد 
سة وسجل المخاطر، التي ؤسومؤشرات األداء الرئيسية للم يو وٕاطار إدارة األداء المؤسسخطة األعمال والخطة التشغيلية لإليكا

  ساعدني في رصد المساءلة واألداء فيما يتصل بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمجلس.وتتشكل أساس تخصيص الموارد 
فإنني المكونة من كبار اإلداريين، ة العليا دار إلا مجموعة بالتعاون معو للمنظمة،  ةالعام ةبصفتي األمينو   -٧

ة. تحقيق األهداف األولية لنظام المراقبة الداخليلاالنضباط والبنية ما يلزم من لمراقبة وتوفير لبيئة  تهيئةة عن يمسؤولالأتحمل 
لمقترنة بتنفيذ تحديد وتقييم ورصد المخاطر ا عمليةأن تأمين سجل المخاطر المؤسسية لإليكاو وضمان بواألمانة العامة ملتزمة 

    حسب المتوقع. قائمة وتسيرالبرامج والمشاريع فضال عن العمليات العامة التي تضطلع بها المنظمة، 
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  بة الداخليةاطر والرقاخمإطار ال
  بة الداخلية ما يلي:ار والرقمخاطيتضمن إطار المنظمة لل  -٨

 ؛الحدوث ر وٕامكانتحديد المخاطر المصّنفة وفقًا لمجاالت األنشطة والمالءمة والتأثي  )أ 
داريين المكّلفين بتنفيذ إجراءات التخفيف تتألف من كبار اإل المخاطرإنشاء هيئة الستعراض إدارة   )ب 

واالضطالع  المخاطروتقوية ثقافة إدارة  المخاطرلمعالجة المخاطر الكبرى ووضع إطار متكامل إلدارة 
وتتضمن رة. غيالبيئة المتظل في  رللمخاط تحّمل المنظمةومستوى بانتظام بإعادة تقييم المخاطر 
المخاطر وٕاجراءات التخفيف المتخذة والمزمع اتخاذها المتعلقة ب ثائقسجالت المخاطر موجزًا بالو 

  .بشأنها
أهداف المنظمة عن طريق وضع الكفاءة في تحقيق لضمان  داخليةالرقابة النظام إطار شامل ل تم تصميم  -٩

، التي تمّثل أفضل ممارسة تعتمدها منظمات عديدة )COSO(راعية التابعة للجنة تريدواي لى لجنة المنظمات التستند إمعايير 
قيم القائمة على من السياسات واإلجراءات والعمليات تسنده مجموعة و  يحظى اإلطار بتأييد كبار اإلداريينلألمم المتحدة. و 
  أخالقية مالئمة.
بة الداخلية في التعزيز نظام الرق مستمرتحسين برنامج ب اني ألتزم مع اإلدارة العليعالوة على ذلك، فإن  - ١٠

  المنظمة بأكملها.
  استعراض الفعالية

  الداخلية أساسًا بما يلي:الرقابة استعراضي لفعالية نظام في  أسترشد  - ١١
دارات ورؤساء المكاتب الذين يؤدون أدوارًا هامة وهم عرضة للمساءلة اإلمديري داريين، وخاصة كبار اإل  )أ 

داراتهم/مكاتبهم والموارد المعهود بها إليهم. وتعتمد قنوات إلنتائج المتوقعة واألداء ومراقبة أنشطة عن ا
داريين وفريق كبار إداريين المعلومات بصفة رئيسية على االجتماعات الدورية التي يعقدها فريق كبار اإل

مسائل المراقبة، الى جانب ، تم تحديد ٣١/١٢/٢٠١٧األمانة بأكمله. وبالنسبة للسنة المنتهية في 
اإلجراءات العالجية، عن طريق عملية تقييم ذاتي وكذلك تطبيق أفضل الممارسات، حسبما أكدته 

 ؛الشهادة الشخصية المكتوبة من كبار االداريين لديّ 
تقدَّم إلّي أيضًا تقارير مكتب التقييم والمراجعة الداخلية بشأن عمليات المراجعة الداخلية والتقييم   )ب 

بشأن االمتثال الخدمات االستشارية التي أعتمد عليها. وتشمل هذه معلومات مستقلة وموضوعية و 
 ؛وفعالية البرنامج، مقترنة بتوصيات تهدف إلى االرتقاء بتلك العمليات

المنظمة وموظفيها بشأن األخالقيات كما يزّود  النصيحة والمشورةزّودني باألخالقيات، الذي يمسؤول   )ج 
ك، ويعزز الوعي األخالقي والسلوك المسؤول في التعامل مع اإلحاالت المتعلقة بادعاءات ومعايير السلو 

 السلوك غير األخالقي، بما في ذلك تضارب المصالح؛
اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة، التي يتمثل غرضها في إسداء المشورة لي وللمجلس بشأن إدارة   )د 

 وما يرتبط بها من مهام المراقبة؛المخاطر والضوابط المالية والداخلية 
 ؛اإليكاوتقارير وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة األمم المتحدة بشأن المسائل المنطبقة على   )ه 
  مالحظات المجلس وقراراته.  )و 
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  المراقبة الهامة المتصلة بمسائل ال
لعليا، مسألة تتعلق بالرقابة ، الصادرة عن اإلدارة ا٢٠١٧لعام تأكيد فعالية الرقابة الداخلية حددت بيانات   - ١٢

على لرغم من اإلقرار ببعض التحسينات . فعلى اعنها سابقا وتتصل بتقييم المخاطر في المكاتب اإلقليمية م اإلبالغتالداخلية 
األداة ، فإن المكاتب اإلقليمية لم توثق مخاطرها في من خالل خططها التشغيليةعن المخاطر المكاتب اإلقليمية  إبالغصعيد 

، كما أنها ال تشارك في تحديد المخاطر المرتبطة بها ٢٠١٧في عام  التي بدأ العمل بها(CMRT) المؤسسية لإلدارة واإلبالغ 
ه فإن المكاتب اإلقليمية ال تقوم بإدارة ورصد المخاطر وتدوينها في سجل المخاطر مرتين في يفي سجل المخاطر. وبناء عل

هذا الوضع في المستقبل بما يتيح للمكاتب اإلقليمية توثيق  في المقر. ويتعين تحسينالسنة على النحو المعمول به حاليا 
هناك  (EAAC)وحسب توصية اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة  .(CMRT)المخاطر في األداة المؤسسية لإلدارة واإلبالغ 

. وينبغي تقييم اإلدارة للمساءلة بهذا الشأن وٕاخضاع مراعاة جميع جوانب التعرض للمخاطر في أنشطة المنظمة كافةلحاجة 
  كل عمليات المنظمة.وفي في جميع األقاليم  على نحو شامل المخاطر

. (C-WP/14711) إلى المجلس ٢٠١٧تقريره عن أنشطته لعام  (EAO)قدم مكتب التقييم والمراجعة الداخلية   - ١٣
  سيما في المجاالت التالية: وابط الداخلية والضى تحسين الترمي إل والتوصياتويتضمن هذا التقرير عددا من المالحظات 

المراجعة الداخلية للمكتب اإلقليمي للشرق األوسط. ُأثيرت عدة مسائل بخصوص أداء مكتب الشرق األوسط   ١- ١٣
لتحقيق  مهالوظائفه. وهناك حاجة إلى تحليل فعالية التكلفة للمهمات الرسمية التي يقوم بها المكتب واالجتماعات التي ينظ

التوازن بين أنشطة دعم االجتماعات وزيارات المساعدة إلى الدول األعضاء. ويمكن زيادة تعزيز الفعالية والكفاءة التشغيلية 
للمكتب من خالل التدريب المنتظم لموظفي المكاتب اإلقليمية من طرف المقر، وال سيما إدارة المالحة الجوية وٕادارة النقل 

الع على نتائج اجتماعات أفرقة طلبرامج والمفاهيم الجديدة والقواعد والتوصيات الدولية الجديدة أو المنقحة واالالجوي، لإللمام با
على فترات منتظمة. عالوة  المذكور التدريبتوفير إجراءات لضمان أن تستحدث اإلدارتان  يالخبراء أو األفرقة الفنية. وأوص

، بالتنسيق الوثيق مع قسم الموارد بالوظائف الشاغرة في المجاالت الرئيسية تتعلق على ذلك من شأن استحداث خطة طوارئ
هامها على نحو فعال. كما أن تنقيح دليل المكاتب اإلقليمية في عام ملمكاتب اإلقليمية من االضطالع بن امكِّ أن يُ البشرية، 
  المساعدة الفنية والتعاون الفني. سييسر توضيح أدوار ومسؤوليات اإلدارات والمكاتب اإلقليمية لدى توفير ٢٠١٧

تدربين والمعارين. ُأجريت عمليتا مراجعة داخلية أيضا بشأن االستعانة مالمراجعة الداخلية بشأن االستعانة بال  ٢- ١٣
من مجموع المعارين. وتناولت عمليتا المراجعة  ٪٧٠الذين يشكلون  ،دون مقابل كموظفين مقّدمين ،بالمتدربين والمعارين

المتبع سلوب االمتثال للقواعد واللوائح والسياسات السارية؛ (ب) عدم االتساق في األعدم ر الرئيسية بما في ذلك: (أ) المخاط
لتحديد االحتياجات من المتدربين والمعارين؛ (ج) قدرة المنظمة على استيعاب عدد متزايد من المتدربين والمعارين؛ (د) انعدام 

وعمال بتوصيات  ظيف؛ (ه) االعتماد على المتدربين والمعارين في تحقيق األهداف التشغيلية.التوحيد في تطبيق إجراءات التو 
الواردة في تقريره عن المراجعة الداخلية لالستعانة بالمتدربين وبناًء على الخبرة  (EAO)مكتب التقييم والمراجعة الداخلية 

رتها األمينة العامة في فبراير إلدارية لبرنامج اإليكاو للمتدربين وأقّ المكتسبة في هذا المجال في اإليكاو، جرى تنقيح التعليمات ا
وبخصوص التعليمات نتقاء. عملية االالموحدة بشأن شمل الشروط التعليمية والتدريب اإللزامي والوثائق الجديدة تل ٢٠١٨

مع توصيات المكتب. وأدرجت وجرت مواءمتها  ٢٠١٧لمراجعة في ديسمبر لبالمعارين، فقد خضعت أيضا  اإلدارية الخاصة
  كذلك في هذه التعليمات اإلدارية، ألغراض التوحيد، تفاصيل إجرائية وٕادارية تكميلية.

نتائج المراجعة الداخلية لشراكات اإليكاو  تشجعووكاالت األمم المتحدة. منظمات مع تقييم شراكات اإليكاو   ٣- ١٣
حدة األمانة العامة لإليكاو على إبرام اتفاقات شراكة باالستناد إلى معايير والوكاالت األخرى التابعة لألمم المتالمنظمات مع 

محددة بدقة واتخاذ إجراءات بحيث يتم ربط جميع تلك االتفاقات مع خطة أعمال اإليكاو وأهدافها االستراتيجية بما يتيح جني 
أن يكفل استخدام قاعدة بيانات الشراكات على صعيد الفوائد المتوخاة. وينبغي لمكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات 

تعزيز التنسيق الداخلي، وتحديثها دوريا  الغرض الذي وضعت من أجله وهوالمنظومة، التي ما فتئت تتطور، بشكل فاعل في 
إبرام  إلى وضع إطار للشراكات يتضمن إرشادات بشأن توقيتأيضا هناك حاجة و  فيما يتعلق بجهات االتصال لدى الشركاء.
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الذي  جالترتيبات الرسمية. ويمكن تحسين النه اتباعالشراكات عند الحاجة إليها والحاالت التي يجوز فيها التعاون المزمع دون 
تتبعه اإليكاو إزاء الشراكة مع منظومة األمم المتحدة بحيث تتسم بمزيد من التناغم والوضوح في جميع مراحل عملية الشراكة. 

حدة تشمل كل وحدات المنظمة بشأن الشراكات مع منظومة األمم المتحدة مو تحديث قاعدة بينات د و ويجري حاليًا إعدا
فضال  (بما في ذلك مدتها ومستويات تمويلها وجهات االتصال)القائمة الترتيبات التعاونية  لتبيانات، يئوالمؤسسات المالية واله

الشراكات أن يتيح لإليكاو جني مزيد من الفوائد في هذه مساءلة عن األنشطة الرئيسية الجارية. ومن شأن تحسين جوانب ال
  ها.من

وبخصوص مجال تكنولوجيا المعلومات، كشفت اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة في تقريرها السنوي لعام   - ١٤
٢٠١٧  (C-WP/14679)اللجنة االستشارية عن  وقد أعربت. أن هذا المجال خضع بالكاد للتدقيق خالل السنوات القليلة الماضية

لوجيا نشغالها إزاء هذه الثغرة وأوصت بإيالء أولوية قصوى لهذا الموضوع، مع العلم بأن المخاطر ما فتئت تتزايد في حقل تكنو ا
دارة األمن اإللكتروني، بدأت في نوفمبر إلبإجراء عملية تدقيق  (EAO)يم والمراجعة الداخلية المعلومات. وقام مكتب التقي

على مستوى  وكبيرةحرجة  . وأشار التقرير إلى مكامن ضعف٢٠١٨وأصدر تقريره النهائي بهذا الشأن في مارس  ٢٠١٧
في مجال تكنولوجيا المعلومات. وخضعت للتقييم في جملة أمور أنشطة إدارة أمن الوثائق والتزود واإلدارة التخطيط والتنفيذ 

قد حظيت كل التوصيات الواردة في التقرير بالقبول من جانب األمانة العامة بالموظفين والعمليات والتكنولوجيا بصفة عامة. و 
تفصيل في خطة عمل األمانة العامة، التي اللإليكاو. وترد تعليقات اإلدارة واإلجراءات التي تقترحها لتطبيق تلك التوصيات ب

 ٢٠١٨من  حظات الهامة والحرجة في الفترةلمالالالزمة استجابًة لهذه ا. وستنفذ اإلجراءات ٢٠١٨استكملت كذلك في مارس 
  .٢٠٢٠إلى 

أداة اإلدارة واإلبالغ  أصبحت قدف، ل المبلغ عنها في بيانات تأمين اإلدارة للسنة السابقةسائبالم وفيما يتعلق  - ١٥
  ية:لمجاالت التالفي االتمويل تبقى الشواغل المتصلة ب بينما ٢٠١٧في يونيو  جاهزة لالستخدامالمؤسسية الجديدة 

أموال للتصدى ال تتوفر  ، حيثفي سجالت المخاطر محّددةللتخفيف من المخاطر ال تخصيص أموال  )أ 
  ؛أو أولويات ناشئةألي أحداث غير متوقعة 

مستوى كفاءة  للرفع من والالزم (PACE)د في نظام تحسين األداء والكفاءة تدريب الموظفين المحدّ   )ب 
جميع دائمًا ل مويلوال ُيسمح بالتل. فضهم على الوجه األهم من االضطالع بواجباتمّكنالموظفين بما ي

 ؛المذكورنظام الالتدريب المحددة في  نواعأ
  قيد النظر في المجلس. الذي ال يزال الخدمة انتهاء التزامات التأمين الصحي بعد تمويل  )ج 
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  البيان
 يةإمكان أحدهاقيود تنطوي على تصميم، كانت جيدة المهما بة الداخلية الفعالة، اآنفًا، فإن الرق أشير إليهكما   - ١٦
فإن  ذلك، نظرًا للظروف المتغيرة. فضًال عن اتضمانمستوى معقول من الأن توّفر سوى  ، وال يمكن بالتاليالتحايل عليها

  الداخلية قد تتفاوت بمرور الوقت.الرقابة فعالية 
قد طبقت ُنظم رقابة  اإليكاوأن استنتج ، معلوماتما يتوفر لدي من و وعلى حد علمي م لى ما تقدّ إاستنادًا   - ١٧
   وحتى تاريخ الموافقة على البيانات المالية. ٣١/١٢/٢٠١٧للسنة المنتهية في  داخلية مرضية

  
  

   فانغ ليو
  ةالعام ةاألمين

  مونتريـال، كندا
٢٩/٣/٢٠١٨  

iisshak
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Corte dei conti 

  الخارجي اتالحساب مراجع شهادة
 الرأي

إلـــــى غايـــــة الوضـــــع المـــــالي بيـــــان تشـــــمل التـــــي )، و اإليكـــــاوة الطيـــــران المـــــدني الـــــدولي (لمنظمـــــبمراجعـــــة البيانـــــات الماليـــــة  ُقمنــــا
مقارنــة بــين الميزانيــة الرات فــي صــافي األصــول وبيــان التــدفقات النقديــة وبيــان يــوبيــان األداء المــالي وبيــان التغي، ٣١/١٢/٢٠١٧

لسياسـات ا مـوجزبمـا فـي ذلـك ، للسنة المنتهية والمالحظـات علـى البيانـات الماليـة للصندوق العام للبرنامج العاديوالمبلغ الفعلي 
    من المعلومات التوضيحية.ذلك  المحاسبية الهامة وغير

الطيــران ظمـة الوضـع المـالي لمن ،الجوهريـةمـن جميـع النـواحي  ،َتعـرض بصـورة نزيهـةالمرفقـة بيانـات الماليـة وحسـب رأينـا، فـإن ال
 ةالنقديـــ اتالتـــدفقوالتغيـــرات فـــي صـــافي األصـــول و المـــالي  أداءهـــا، وكـــذلك ٣١/١٢/٢٠١٧المـــدني الـــدولي (اإليكـــاو) إلـــى غايـــة 

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

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

 معـــايير الدوليـــة لمراجعـــة الحســـاباتمباشـــر ال بشـــكل )ISSAIsمعـــايير ( تعكـــسيكـــاو. وفـــي مجـــال مراجعـــة البيانـــات الماليـــة، لإل
)ISAs(مــع الطــابع المحــدَّد  فــي حــدود اتســاقهاديــوان الحســابات اإليطــالي أحكــام المعــايير الدوليــة لمراجعــة الحســابات  طّبــق. وي
خــاص القسـم التقريرنـا ضـمن د مسـؤولياتنا فـي إطـار هـذه المعـايير بمزيـد مـن التفصـيل فـي . وتـرِ التـي يقـوم بهـا ةمراجعـعمليـات الل

األخالقيــة  شــروطلل وفقــاً  اإليكــاوعــن نــؤدي عملنــا بشــكل مســتقل مراجــع الحســابات عــن مراجعــة البيانــات الماليــة. و  اتبمســؤولي
األخالقيــة األخــرى  اتاضــطلعنا بالمســؤوليقــد لبيانــات الماليــة فــي منظومــة األمــم المتحــدة، و لمراجعــة بمــا نقــوم بــه مــن لة المتصــ

للـرأي  اً ومناسـب اً كافيـ اً أساسـ تشـكلعمليـة المراجعـة إطـار ونعتقد أن األدلة التي حصلنا عليها فـي  .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 وال يعّبر هذا الرأي المعلومات األخرى ال يشمل أينا عن البيانات المالية ر كما أن 

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

ن أفـي المعلومـات األخـرى، فيتعـين علينـا  تحريفـات جوهريـةبوجـود  يفيـداسـتنتاج إلـى أعمـال، مـا ُقمنـا بـه مـن لـى ع بناءً  ،خلصنا
  غ عنه في هذا الصدد.ذلك. وليس لدينا ما نبلّ عن نبلغ 

 بيانات الماليةوالجهات المكلفة بإدارة اليكاو لإل ةعامال ةميناأل اتمسؤولي

 للمعـايير المحاسـبية الدوليـة فـي القطـاع العـام ة إعـداد البيانـات الماليـة وعرضـها بصـورة نزيهـة وفقـاً يمسـؤول ةالعامـ ةاألمينـتتحمل 
سـواًء كـان  تحريفـات جوهريـةليـة مـن أي لية التي تراها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات الماليـة الخاوعن وضع الضوابط الداخ
 .مرّدها إلى الغش أو الخطأ

عّمـا يلـزم  كشـفاالستمرار كمؤسسة قائمـة والعلى  اإليكاوة تقييم قدرة ياألمينة العامة مسؤولتتحمل إعداد البيانات المالية،  لدىو 
مـا لـم تعتـزم األمينـة العامـة تصـفية المنظمـة المحاسـبي لهـذه المؤسسـة مؤسسة القائمة واستخدام األساس الهذه ب ترتبط مسائلمن 

  يكن لديها أي خيار واقعي سوى ذلك.أنشطتها أو إذا لم  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 نات معقولة بخصوص ما إذا كانـت البيانـات الماليـة ككـلّ نا في الحصول على ضماـــتتمثل أهدافُ 

 يـاً الضـمانات المعقولـة مسـتوى عال مثـلالحسابات يتضمن رأينا. وت ةمراجعلوٕاصدار تقرير  سواًء كان مردُّها إلى الغش أو الخطأ،
ن الكشـف عـ دائمـا تتـيح للمعايير الدولية لمراجعـة الحسـابات  وفقاً  تي أجريتال أن المراجعة تضمنال وٕان كانت  ،من الضمانات

علــى نحــو  إذا كــان مــن الممكــن جوهريــةتعتبــر هــي و  أالغــش أو الخطــوليــدة  تكــون التحريفــات. وقــد أي تحريــف جــوهري قــد يوجــد
  هذه البيانات المالية. بناًء علىدية قرارات اقتصاما يتخذه المستخدمون من على معقول توقع تأثيرها، منفردة أو مجتمعة، 
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 التقــدير المهنــي وُنبقــي علــى الشــك المهنــي نحــرص علــى ممارســة ،للمعــايير الدوليــة لمراجعــة الحســابات وفـي إطــار المراجعــة وفقــاً 
  بما يلي:أيضًا نقوم و المراجعة. طوال عملية 

  سـواًء كـان مـرّد هـذه التحريفـات إلـى الغـش ات الماليـة، لبيانـجوهريـة فـي ا المخاطر الناجمة عن وجـود تحريفـات تحديد وتقييم
مناسـبة لالسـتناد إليهـا الكافية و الاألدلة الحصول على و إجراءات مراجعة تستجيب لهذه المخاطر، تخاذ وتصميم وا، أو الخطأ

ما يكـون منـه عنـد كبـرالغـش أنـاجم عـن  عـن تحريـف جـوهريكشـف العـدم المتمثـل فـي خطر حجم ال. ويعتبر إبداء رأينافي 
د أو مغالطـات أو تجـاوز واطؤ أو تزوير أو إغفـال متعّمـتحاالت نطوي على ظرا ألن الغش قد يخطأ، نالتحريف ناجمًا عن 

  لضوابط الداخلية؛ل

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

  مـــن إفصـــاحاتن هـــا مـــتقيـــيم مـــدى مالءمـــة السياســـات المحاســـبية المســـتخدمة ومعقوليـــة التقـــديرات المحاســـبية ومـــا يتصـــل ب 
  اإلدارة.

  لـى أدلـة المراجعـة بنـاًء ع، المحاسـبي للمؤسسـة القائمـة وفيمـا إذا كـان هنـاكألسـاس لدام اإلدارة البّت في مدى مالءمـة اسـتخ
علــى االســتمرار  اإليكــاوكبيــرة بشــأن قــدرة  اً أو ظــروف قــد تثيــر شــكوك بأحــداثرتبط جــوهري يــعليهــا، عــدم يقــين المحصــل 

 ةه االنتبـــاه فـــي تقريـــر مراجعـــ، فإنـــه يتعـــين علينـــا أن نوّجـــجـــوهري بالفعـــلعـــدم يقـــين اســـتنتجنا وجـــود  كمؤسســـة قائمـــة. وٕاذا
 لتعــديلغيــر كافيــة اإلفصــاحات المعنيــة كانــت إذا مــا  إلــىأو فــي البيانــات الماليــة اإلفصــاحات ذات الصــلة الحســابات إلــى 

أحـداثًا أو ظروفـًا  غيـر أنالحسـابات.  ةتقرير مراجعـ تاريخنا إلى أدلة المراجعة المحصل عليها حتى ــرأينا. وتستند استنتاجاتُ 
  إلى التوقف عن االستمرار كمؤسسة قائمة. اإليكاومستقبلية قد تدفع 

   عكــس، ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة تاإلفصــاحات، بمــا فــي ذلــك عمومــاً لبيانــات الماليــة مون اوهيكــل ومضــتقيــيم عــرض 
  .التي تستند إليها بصورة نزيهة واألحداثالمعامالت 

 قــررينفة بالجوانــب اإلداريــة بخصــوص عــدة أمــور مــن ضــمنها النطــاق والتوقيــت المــــمــع الجهــات المكلّ  فــي إطــار عملنــا ونتواصــل
ها خــالل نقــوم بتحديــدابــة الداخليــة قهامــة فــي الر أوجــه قصــور ا يتصــل بهــا مــن اســتنتاجات هامــة، بمــا فــي ذلــك أي للمراجعــة ومــ

  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  مـا تقـّدم،إضافة إلى 
  لاليكاو وسلطتها التشريعية. للنظام المالي وفقاً  ،في كل الجوانب الهامة ،تأجري

مراجعـة الحسـابات الخارجيـة (المرفـق (ب)  تحكـماإلضـافية التـي  صالحياتللنظام المالي لاليكاو (المادة الثالثة عشرة) وال ووفقا 
  .٢٠١٧مفصال عن مراجعتنا للبيانات المالية لاليكاو لعام  تقريراً  أيضاً  أصدرنا ،من النظام المالي)
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  مسألة ينبغي التركيز عليها
تـأثير الخصـوم مـرّده أساسـًا  مليـون دوالر كنـدي) ٦٥,٧ -( صـافي أصـول سـلبياً ُيظهـر المـالي  وضعبيان النوّجه االنتباه إلى أن 

مليـــون دوالر كنـــدي. وتـــرد  ١٤٦,٧ غفـــي الوضـــع المـــالي بمبلـــالمســـجلة  الطويلـــة األمـــدالمـــوظفين  الخاصـــة بامتيـــازات األكتواريـــة
 مؤكِّـدة أنهـا سـتقوم برصـدهنـاك مجموعـة مـن التـدابير تعمـل اإلدارة علـى تطبيقهـا فـي هـذا الصـدد، . و التقريـرتفاصيل تحليلنـا فـي 

  ولم يتغير رأينا فيما يخص هذه المسألة. فعاليتها. مدى
  ١٨/٥/٢٠١٨ ،روما

  

  أنجيلو بوسكيما                    
  رئيس ديوان الحسابات

  
  
  



 
 

 

  الجزء الثالث: البيانات المالية
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20172016مالحظات

األصول

األصول الجارية
 172 392 490 2.1436النقد والمعادالت النقدية

2.213 273 3 992 
 858 19 632 2.329المستحقات والسلف

 513  381 2.4المخزون
 747 1 708 2.31األخرى 

481 484 418 282 

األصول غير الجارية
2.25 193 4 551 

 280  385 2.3المستحقات والسلف
 017 3 776 2.52الممتلكات والمنشآت والمعدات

 793  664 2.6األصول غير المادية

9 018 8 641 

 923 426 502 490مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
 594 312 006 2.8372المتحصالت المسبقة

 646 29 422 2.928الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
 301 8 642 2.107استحقاقات الموظفين

 465 1 389 2.111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

409 459 352 006 

الخصوم غير الجارية
 395 142 694 2.10146استحقاقات الموظفين

146 694 142 395 

 401 494 153 556مجموع الخصوم

صافي األصول (العجز المتراكم)
( 759 52)( 141 51)2.12العجز المتراكم
( 719 14)( 510 14)2.12االحتياطيات

( 478 67)( 651 65)صافي األصول (العجز المتراكم الصافي)

 923 426 502 490مجموع الخصوم والعجز المتراكم

المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءًا ال يتجزء منها.

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان 1
بيان الوضع المالي

في 31 ديسمبر 2017
(بآالف الدوالرات الكندية)

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
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Notes20172016

اإليرادات

490 121 370 3.2130االشتراكات في اتفاقات المشاريع

915 106 031 3.2101االشتراكات المقررة

019 21 479 3.222األنشطة األخرى المدرة لإليرادات

996 14 281 13التبرعات األخرى

959  160 2إيرادات الرسوم اإلدارية

560 2 115 3.23اإليرادات األخرى

 939 267 436 272مجموع اإليرادات

النفقات

3.3174 316 157 256

3.353 308 59 909

123 21 911 3.317نفقات التشغيل العامة

104 12 297 3.315السفر 

339 2 611 1االجتماعات

857 2 944 2التدريب

850 4 798 3.35نفقات أخرى

 438 260 185 271مجموع النفقات

 501 7 251 1الفائض للسنة

المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتجزأ منھا.

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان 2
بيان األداء المالي

عن السنة المنتھية في 31 ديسمبر 2017
(بآالف الدوالرات الكندية)

رواتب واستحقاقات الموظفين

اإلمدادات والمواد االستھالكية وغيرھا
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االحتياطياتمالحظات

(478 67)(719 14)(759 52)الرصيد في 31 ديسمبر 2016

تحركات أرصدة الصناديق واالحتياطيات في عام 2017

564 2(564 2)2.12التغير في الرصيد المرحل

916 916 2.10التغير في األرباح/(الخسائر) االكتوارية

(423 )(423 )2.12عمليات إعادة التصنيف والتحويالت األخرى

(354 3)354 2.123مكاسب غير محققة في سعر الصرف

83 83 2.12التغير في تسوية الترجمة

251 2511 1فائض السنة

827 2091 618 1مجموع التحركات خالل السنة

(651 65)(510 14)(141 51)الرصيد في 31 ديسمبر 2017

المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتجزأ منھا.

صافي العجز المتراكم العجز المتراكم

منظمة الطيران المدني الدولي

بيان التغييرات في صافي األصول
للسنة المنتھية في 31 ديسمبر 2017

(بآالف الدوالرات الكندية)

البيان 3
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20172016مالحظات

السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة  التشغيلية

 501 7  251 1 الزيادة (النقص) للسنة

 830 2 (281 9 )2.2(الزيادة) النقص في االشتراكات المستحقة 

 209 1 (774 9 )2.3الزيادة (النقص) في المستحقات والسلف

 240   132  2.4(الزيادة) النقص في المخزون

 365   39  2.3(الزيادة) النقص في األصول األخرى

 471  (642  )2.2الزيادة (النقص) في االشتراكات المستحقة غير الجارية (صافي الخصم)

 74  (105  )2.3الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة والسلف غير الجارية

(730 7 ) 412 59 2.8الزيادة (النقص) في المقبوضات المسبقة

 775 1 (224 1 )2.9الزيادة (النقص) في الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

 074 1 (659  )2.10الزيادة (النقص) في استحقاقات الموظفين في األجل القصير

(209  )(76  )2.11الزيادة (النقص) في اعتمادات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

(707 6 ) 299 4 2.10الزيادة (النقص) في استحقاقات الموظفين في األجل الطويل

 198 12  916  2.10األرباح (الخسائر) االكتوارية المبينة في االحتياطيات

(345 1 )(557 4 )إيرادات أسعار الفائدة

 075 1  835  االستھالك واإلھالك

 171   83  تسوية الترجمة بالعمالت األجنبية

 992 12  649 40 صافي التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية الناجمة عن أنشطة االستثمار:

(582 1 )(465  )2.6 & 2.5إكتساب الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير المادية

 345 1  557 4 إيرادات أسعار الفائدة

(237  ) 092 4 صافي السيولة النقدية الناجمة عن أنشطة االستثمار

صافي السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة المالية

(19  )(423  )التحويالت من صافي األصول الى الخصوم والتحويالت األخرى

(19  )(423  )صافي السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة المالية

 736 12  318 44 صافي  الزيادة (النقص) في النقدية ومعادالت النقدية

 436 379  172 392 النقد والمعادالت النقدية في بداية السنة

 172 392  491 436 النقد والمعادالت النقدية في نھاية السنة

المالحظات المرافقة للبيانات تشكل جزءًا ال يتجزأ منها.

منظمة الطيران المدني الدولي
البيان 4

بيان السيولة النقدية
عن السنة المنتھية في 31 ديسمبر 2017

(بآالف الدوالرات الكندية)
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فرق2017مرحلة الى التحويالت بين األھداف20172017المرحلة من2016المبلغ األصلي

االلتزاماتA39-37األھداف االستراتيجية
ب
سعر الصرفسعر الصرفاالعتماداتالسنة االستراتيجية واستراتيجية االلتزاماتاالعتماداتالسنة السابقة 

واستراتيجيات دعم التنفيذ
 أ
قبل التحويالتالمستحقة

 أ
المستحقة

ج
ذ   دعم التنفي

ب
المجموعالمعدلةالالحقة  

2 
في الميزانيةفي الميزانية

0 354 22(358 3)712 35425 22(671 2)(215 1)(970 1)210 00028 2483 9622 22السالمة

0 278 13(482 2)760 27815 13(820 1)(913 1)(402 1)413 10018 6862 6271 14سعة وكفاءة المالحة الجوية

0 265 7(006 1)271 2658 7(000 1)(501 1)(234 )999 0009 2261 773 8األمن والتسھيالت

0 041 3(226 )267 0413 3(244 )(354 )(146 )785 1203 553 112 3التنمية االقتصادية للنقل الجوي

0 456 3(354 )810 4563 3(200 )282 (844 )218 5714 215 432 3حماية البيئة

0 394 49(426 7)820 39456 49(935 5)(701 4)(596 4)626 79164 9296 9064 52المجموع الفرعي

0 897 30(104 1)001 89632 30(120 1)921 2(976 7)071 81037 3041 9574 30دعم البرامج

0 787 14(208 )995 78714 14(480 )780 1(793 3)280 48717 014 7793 13التنظيم واإلدارة

0 684 45(312 1)996 68446 45(600 1)701 4(769 11)351 29754 3182 7367 44المجموع الفرعي

0 078 95(738 8)816 078103 95(535 7)0 (364 16)977 088118 2479 64212 97المجموع

5-7 من النظام المالي. المادة اعتمدتھا األمينة العامة.
أ 

5-6 من النظام المالي. المادة اعتمدتھا األمينة العامة.
ب. 

     1. اُدرجت النفقات بغير الدوالر الكندي بسعر صرف األمم المتحدة

1 مليون دوالر كخسارة (محققة)  مثل إعادة تقدير بنود حساب األصول والخصوم ومبلغ 1 دوالر كندي؛ و(2) = 1.00 دوالر أمريكي 9.7 ماليين من أرباح في سعر الصرف في الميزانية يعزى الى أثر المعامالت بالدوالر األمريكي في الميزانية بمعدل مبلغ (1) تُقيد فروق سعر الصرف:
  2   

مالحظة-أُعيد إدراج األعمدة الخاصة بااللتزامات غير المسددة لعام 2016 والمبالغ المرحلة من السنة السابقة البراز ھيكل الميزانية للفترة 2017-2019 بالنسبة الستراتيجية دعم التنفيذ (الصفحة المرجعية 16 من الوثيقة 10074، ميزانية المنظمة للسنوات 2019-2018-2017.

(بآالف الدوالرات الكندية)

1االعتمادات
النفقات 

الرصيد

5-9 من النظام المالي. المادة عتمدتھا األمينة العامة.
ج ا

عن السنة المنتھية في 31 ديسمبر 2017

دولي منظمة الطيران المدني ال

5 البيان
الصندوق العام للبرنامج العادي

بيان الفرق بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية
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Ref.

الفعلي
الفرق في 
الميزانية

الفعلي على أساس 
مقارن

ة  الفرق بين الميزاني
ارن والفعلي على أساس مق

دون  الفعلي ب
مقتضيات 
ايير  المع

بية  المحاس
اع  ة للقط الدولي

ام الع

اإليرادات

الميزانية العادية
730 100(301 )645 89(386 11)031 344101 89الشكل 1: الجدول أاالشتراكات المقررة

627 8(329 )627 6278 2998 8الشكل 1: الجدول أغير ذلك
357 109(630 )272 65898 643109 97الشكل 1: الجدول أ                             مجموع الميزانية العادية

339 13(889 1)339 33913 45013 11الجدول أالرسوم اإلدارية
016 141 016 0161 0301 1الجدول أإيرادات أخرى

356 14(875 1)355 35514 48014 12الشكل 8: الجدول أ              مجموع صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
ة 408 47644 48صناديق أخرى لألنشطة العادي

120 489168 172الجدول أمجموع اإليرادات-األنشطة العادية
(791 15)(859 19)الجدول أناقصا: إلغاء أرصدة األنشطة العادية المشتركة بين الصناديق

رادات-األنشطة العادية افي اإلي وع ص 328 630152 152مالحظة 3-5                مجم
436 436131 131مالحظة 3-5مشاريع التعاون الفني

رادات-األنشطة العادية ومشاريع التعاون الفني وع اإلي 764 066283 284         مجم
(630 11)(630 11)مالحظة 3-5ناقصا: إلغاء األرصدة المشتركة بين األنشطة العادية ومشاريع التعاون الفني

134 436272 272البيان 2مجموع اإليرادات

النفقات

الميزانية العادية
ذ 556 161111 81615 103(672 3)488 977107 118البيان 5: الجدول أجميع األھداف االستراتيجية واستراتيجية دعم التنفي

(364 16)364 36416 16البيان 5االلتزامات المتبقية
ة 8,738(738 8)(738 8)البيان 5سعر الصرف في الميزاني

556 535111 4427 488111 977107 118الشكل 1: الجدول أ                 مجموع الميزانية العادية

978 10(218 1)978 97810 76010 9الشكل 8
(787 )(787 )ناقصا: التحويالت بين الصناديق

ة والتشغيلية 216 216 الصناديق األخرى لصندوق تكاليف الخدمات اإلداري
ة 58337,943 47صناديق أخرى لألنشطة العادي

905 478159 165الجدول أمجموع النفقات-األنشطة العادية
(098 14)(098 14)الجدول أناقصا: إلغاء أرصدة األنشطة العادية المشتركة بين الصناديق

806 379145 151مالحظة 3-5مجموع صافي النفقات-األنشطة العادية
436131,436 131مالحظة 3-5مشاريع التعاون الفني

243 815277 282مجموع النفقات-األنشطة العادية ومشاريع التعاون الفني
(630 11)(630 11)مالحظة 3-5ناقصا: إلغاء األرصدة المشتركة بين األنشطة العادية ومشاريع التعاون الفني

613 185265 271البيان 2مجموع النفقات

فائض السنة
البيان 2

1 2516 521

 ً   * يشمل فقط الميزانيات المتاحة علنا

مالحظاتزائد
301 2.2زيادة في المبالغ المستحقة المخصوصة على المدى الطويل

331 2.5رسملة األصول الثابتة
134 2.6األصول غير المادية

890 2.101التزامات التأمين بعد نھاية الخدمة - االستخدام
707 2.10نھاية الخدمة - اإلجازة السنوية -  االستخدام

006 2.101نھاية الخدمة - استحقاقات العودة -  االستخدام

(132 )ناقص
(572 )2.4تعيير في الموجودات المرسملة

(263 )2.5انخفاض قيمة العملة
(886 7)2.6استھالك االصول غير المادية

(489 )2.10التأمين الصحي بعد نھاية الخدمة
(298 )2.10نھاية الخدمة - األجازة السنوية

2.10نھاية الخدمة - استحقاقات العودة إلى الوطن
(5 270)

صافي األثر
الفائض للسنة 

المراجع:
يشير الرسمان 1 و 8 إلى العرض المقّدم من األمينة العامة الوارد ضمن الوثيقة؛ الجدول (أ)، 

2 و البيان 5 واردة في البيانات المالية والجداول. 5-3، البيان المالحظة

ة) (بآالف الدوالرات الكندي

2017 
*الميزانية

األرقام الواردة في العمود األخير ال تراعي المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
 التي تحل محل  المحاسبية الدولية للقطاع العامة، ونتج عنھا األثر التالي:

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان 5-أ
ة الغ الفعلي بيان مقارن بين الميزانية والمب

لجميع صناديق المنظمة
2017 31 ديسمبر عن السنة المنتھية في

ة والتشغيلية صندوق تكاليف الخدمات اإلداري
ة الخاصة)  (باستثناء صندوق الكفاءة والفعالية والصناديق االحتياطي

ة والتشغيلية صندوق تكاليف الخدمات اإلداري
ة الخاصة)  (باستثناء صندوق الكفاءة والفعالية والصناديق االحتياطي
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  منظمة الطيران المدني الدولي
  مالحظات على البيانات المالية 

٣١/١٢/٢٠١٧  
  ةيسياسات المحاسبال  :١المالحظة 

  أساس اإلعداد
لمعايير المحاسبية ي الدولي على أساس االستحقاق المحاسبي وفقا لُأعدت البيانات المالية لمنظمة الطيران المدن - ١

 . ١/١/٢٠١٠وقد تم تطبيق هذه المعايير منذ  .الدولية للقطاع العام
هذه البيانات، يتمثل أساس القياس المستخدم في إعداد البيانات المالية في التكلفة ما لم ُينص على خالف ذلك في و  - ٢

 المستهلكة. 
 ان التدفق النقدي (البيان المالي الرابع) باستخدام الطريقة غير المباشرة.ويجري إعداد بي - ٣
هي  يكاووالعملة المعمول بها في األنشطة العادية لإل. كنديهي الدوالر ال اإلبالغفي  اإليكاو والعملة المستخدمة في - ٤

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

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

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

 .والتي تظهر في االحتياطيات في بيان الوضع المالي عرض البيان الماليألغراض  إلى الدوالر الكندي

  معادالت النقديةالالنقد و 
 واإليداعات قصيرة األجل. بنوكة، والنقدية المودعة في المتاحالنقدية ال معادالتتشمل النقدية و  - ٥
 مع مراعاة الحصيلة الفعلية.تراكمها عند ادات الفوائد ُتحسب إير  - ٦

 المالية األدوات
طرفا في األحكام التعاقدية للصك إلى حين انقضاء حقوق (أو التزامات)  اإليكاوالمالية عندما تصبح  األدواتُتحسب  - ٧

 تلقي (لسداد) التدفقات النقدية من هذه األصول (الخصوم) أو إحالتها (سدادها).
مبالغ المستحقة أصوال مالية غير مشتقة مع مدفوعات ثابتة أو محددة غير المعلنة في األسواق النشطة. تعتبر ال - ٨

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

جميع الخصوم  تسجلباستثناء أنصبة االشتراكات المتلقاة سلفا، فإن جميع الخصوم مشتقة من المعامالت التبادلية. و  - ٩
يقة المالية غير المشتقة في البداية بالقيمة العادلة وتقاس، عند الضرور، في وقت الحق كتكلفة مستهلكة باستخدام طر 

 معدل الفائدة الفعلي.



III-8 

 
 

 المخزونات
في نهاية الفترة المالية باعتبارها عمليات جرد. وتحدد  متاحةومتجر السوق الحرة ال مطبوعاتُتسجل البنود المتعلقة بال -١٠

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

قابلة للبيع أو التوزيع. وتمثل  مطبوعاتتكلفة الشراء والتكاليف األخرى المكبدة في جعل ال مطبوعاتوتشمل تكلفة ال -١١
 تكلفة بنود متجر السوق الحرة سعر الشراء. وُتحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.

  الداخلية وذلك عند إعدادها. اضر غوغيرها من الوثائق المستخدمة لأل مطبوعاتُتسجل ال -١٢

  المستحقات واإليرادات
. وتمثل هذه االشتراكات اإليرادات من المعامالت غير التبادلية المدونة األعضاءتمثل االشتراكات التزاما قانونيا للدول  -١٣

ل االشتراكات المتعلقة بأنشطة مشاريع التعاون الفني في السنة التي ُحّصلت فيها االشتراكات المقررة. وتتمث بداية في
والمساهمين والتي تتحدد  اإليكاواإليرادات الناتجة عن المعامالت التبادلية المدّونة وفقًا التفاقيات موقعة ما بين 

يتم تقييمً ذلك  في بعض الحاالت اّنه اإليكاوبمرحلة االنجاز على أساس تسليم البضائع أو تقديم الخدمات. وقد تعتبر 
في  أما التبرعات األخرى والمتمثلة عموماً  .فضل بواسطة جدول المدفوعات التابع للعقود المناسبة للمشاريعأبشكل 

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

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

اليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية وترد الرسوم اإلدارية المستردة بخصوص مشاريع التعاون الفني في صندوق تك -١٤
اإليرادات من الرسوم  تسجلوبوصفها نفقات في المشاريع المعنية. ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، 

 اإلدارية التي تحققها مشاريع التعاون الفني على اساس مرحلة اإلنجاز. وتقدر مرحلة اإلنجاز على النحو التالي:
 ١٠إصدارأمر شراء المعدات ويدون الجزء المتبقي بنسبة لغاية عين في المائة من الرسوم تدريجياًّ نسبة تس تسجل 

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

بخمسين في المائة من  عاّمةً  اإليكاوحتفظ حيث ت ٢٠١١ في عامالفوائد إيرادات اقية جديدة حول تقاسم فتّم ادراج ات -١٥
وترد هذه اإليرادات  .أمريكي ألف دوالر ١٠٠التي يتجاوز رصيدها الشهري المرجح المشروع  أموالايداع  علىالفوائد 

 ضمن عائدات النفقات اإلدارية لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.
 .تبادلية أما األرصدة مستحقة القبض فتتمثل في المستحقات والسلفإليرادات األخرى في المعامالت الfوتتمثل  -١٦
كات المستحقة بوصفها صافي المخصصات المرتبطة بتخفيضات إيرادات االشتراكات، والحسابات ار وترد االشت -١٧

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

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

 اء بالتزامها؛غير قادرة على الوف األعضاءشأنها أن توحي بأن الدولة 
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  تمثل االشتراكات المستحقة طويلة األجل المخصومة الرصيد المتبقي لالشتراكات المقررة التي أبرمت الدول بشأنها
اتفاقات للتخلص من متأخراتها خالل فترة سنوات. ويسري الخصم أيضا على عدد من االشتراكات المستحقة األخرى 

وهذه المبالغ المستحقة مبينة بالتكلفة  االتفاقات للتخلص من المتأخرات. طويلة األجل مع مراعاة احتمال إبرام هذه
 المستهلكة (المخصومة) باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية ولذلك فهي ُتعرض صافية من الخصم المتراكم.

ألنشطة المعتمدة وترد االشتراكات العينية بالقيمة العادلة. أما البضائع الممنوحة التي تدعم بشكل مباشر العمليات وا -١٨
الخدمات المقدمة بالمجان في الحسابات، غير أنها ترد  تسجلفي الحسابات. وال  تسجلويمكن قياسها بصورة موثوقة ف

  .في المالحظات على البيانات المالية لغرض اإلعالم. وتشمل هذه االشتاركات استخدام المباني، والنقل والموظفين

  الممتلكات والمنشآت والمعدات
الممتلكات والمنشآت والمعدات بالقيمة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر بسسب األعطاب.  تسجل - ١٩

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

  كالتالي:
  
  
  
  
  
  

من الدوالرات آالف  ٣حدًا أدنى قدره  ساوت تكلفتها أو تجاوزتتا ممتلكات والمنشآت والمعدات إذوتجري رسملة ال -٢٠
يجري دوريًا استعراض مستوى ألف من الدوالرات الكندية في حالة تحسينات العقارات المستأجرة. و  ٢٥ومبلغ  الكندية

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

 تسجلوتجري عمليات استعراض األعطاب بالنسبة لجميع الممتلكات والمنشآت والمعدات مرة كل سنة على األقل و  -٢١
ء المالي. وتشمل مؤشرات األعطاب تقادم وتدهور الممتلكات والمنشآت أي خسائر بسبب األعطاب في بيان األدا

من  لتحقيق اإليراداتوالمعدات وكذلك التدفقات النقدية التي تحققها الممتلكات والمنشآت والمعدات والمستخدمة 
  األنشطة التجارية.

  الماديةاألصول غير 
منها االستهالك المتراكم وأي خسائر ناجمة عن أعطاب.  ل األصول غير المادية بالتكلفة التاريخية مطروحاــُتسجّ  -٢٢

 اإليكاوويتطلب 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 

 ٥مراعاة العمر المفيد المتبقي. وُاعدت أيضا معايير محددة الستبعاد البنود المكتسبة بتكلفة تقل عن مبلغ  أيضا
في  ألف من الدوالرات الكندية لألصول الموضوعة داخليا بسبب الصعوبة ٢٥آالف من الدوالرات الكندية، ومبلغ 

بغي تخصيصها والتكاليف التي ينبغي رسملتها. وحسبما إجراء قياس محدد لتكاليف التشغيل والبحث الداخلية التي ين

 (بالسنوات) ة لالستخدامالتقديري المدة ئةالف

  ٥٠- ٥ المباني

     ١٠- ٣ تكنولوجيات المعلومات والمعدات المكتبية

  ١٠- ٥ األثاث والتجهيزات والتركيبات المكتبية

      ١٠- ٣ الماكينات
  ١٥- ٥ آلليةالمركبات ا
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هو مسموح به بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، جرى تطبيق هذه القاعدة الحقا اعتبارا من تاريخ 
١/١/٢٠١٠ . 

فيد التقديري ويقدم االستهالك خالل العمر المفيد التقديري باستخدام طريقة الخط المستقيم. وفيما يلي العمر الم -٢٣
 لألصول غير المادية:

 المدة التقديرية لالستخدام (بالسنوات) الفئة

 ٦-٣ البرمجيات المشتراة خارجيا

 ٦-٣ البرامج الموضوعة داخليا

 ٦-٢ التراخيص والحقوق وغيرها

 ١٠-٣ حقوق النشر

 النشر.التراخيص والحقوق وحقوق النشر خالل فترات التراخيص والحقوق وحقوق  ُتستهلكو  -٢٤
تقادم األصول غير المادية وتدهورها وكذلك التدفقات النقدية الناشئة عن األصول غير  عطاباألوتشمل مؤشرات  -٢٥

 المادية عند استخدامها لتحقيق اإليرادات من أحد األنشطة التجارية.

 المقبوضات المسبقة
سجيلها كمقبوضات مسبقة. وُتدّون االيرادات التبرعات التي يتم الحصول عليها قبل تنفيذ مشاريع التعاون الفني يتم ت -٢٦

بتقديم خدمات أو عند تسليم السلع للمشروع وفقًا لشروط  اإليكاوعند الوفاء بشروط المتبرعين، وبصفة عامة عند قيام 
 االتفاق بين المتبرعين والمنظمة.

الى المتبرعين واألموال المستلمة ُتدرج في المقبوضات المسبقة أرصدة التبرعات غير المستخدمة التي يتعين إعادتها  -٢٧
 بتقديم خدمات أو بتسليم سلع الى أطراف ثالثة. اإليكاوقبل أن تقوم 

 ُتعرض ضمن المقبوضات المسبقة االشتراكات المستلمة من الدول األعضاء قبل السنة التي تتعلق بها. -٢٨

 الموظفين استحقاقات
 استحقاقات الموظفين التالية: فئات اإليكاوتسجل  -٢٩

 شهرا بعد نهاية فترة المحاسبة التي يقدم فيها  ١٢خالل  المستحقة السدادقاقات الموظفين قصيرة األجل استح
 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 اواإليك - ٣٠
، الذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة لتقديم استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل بذلك من 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 المتخصصة٣في المادة 

 دة والوكاالت المتخصصة.أخرى تشارك في النظام المشترك للرواتب والبدالت وغيرها من شروط الخدمة لألمم المتح



III-11 

 

المنظمات المشاركة للمخاطر االكتوارية المرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين للمنظمات األخرى  يعرض الصندوق - ٣١
المشاركة في الصندوق، والنتيجة هي أنه ال يوجد أساس متسق وموثوق لتخصيص االلتزام وأصول الخطة والتكاليف 

والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة،  اإليكاوالخطة. وليس  للمنظمات المنفردة المشاركة في
التناسبية من االلتزام  اإليكاوشأنهما شأن المنظمات األخرى المشاركة في الصندوق، في وضع يسمح لهما بتحديد حصة 

موثوقية لألغراض المحاسبية. ومن ثم المحدد باالستحقاقات وأصول الخطة والتكاليف المتصلة بالخطة بما يكفي من ال
. وتُدوَّن ٢٥هذه الخطة كما لو كانت خطة محددة لالشتراكات تمشيًا مع متطلبات المعيار المحاسبي  اإليكاوتناولت 

 خالل الفترة المالية بوصفها نفقات في بيان األداء المالي. الصندوقفي  اإليكاومساهمات 
كتوارية المتصلة بفوائد التأمين الصحي بعد الخدمة في حساب احتياطي. المكاسب والخسائر اال اإليكاوتدّون  -٣٢

، يمكن تدوين المكاسب أو الخسائر االكتوارية لالستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة ٢٥وبموجب المعيار المحاسبي 
ارية تحت صافي بمرور الوقت باتباع نهج االحتياطيات. وفي إطار نهج االحتياطيات، ترد المكاسب/الخسائر االكتو 

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

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

  المخصصات وااللتزامات الطارئة
 حالي نتيجة األحداث السابقة قانوني أو بّناء التزام اإليكاووُخصصت اعتمادات للخصوم والرسوم المقبلة حيث لدى  -٣٣

 .المبلغ بصورة موثوقةوعندما يمكن تقدير  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  -٣٤

من حدث مستقبلي غير مؤكد  أكثرا طارئة عندما يجري تأكيد وجودها بوقوع أو عدم وقوع حدث أو بوصفها خصوم
 .يكاواإلوالتي ال تخضع بالكامل لمراقبة 

 الصناديقب الخاصة محاسبةالو  اإلبالغ عن القطاعات
القطاع هو مجموعة متميزة من األنشطة التي التي تبلغ عنها المعلومات المالية بشكل منفصل بغية تقييم األداء  -٣٥

جميع  اإليكاواألخير للكيان في تحقيق أهدافه والتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد في المستقبل. وتصنف 
) أنشطة مشاريع التعاون الفني. وتبلغ ٢) األنشطة العادية ١شاريع، والعمليات وأنشطة الصناديق إلى قطاعين: الم

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

وتخصص ي ذاتي الموازنة يجري إنشاؤه لتغطية المعامالت لغرض معين أو غاية محددة. الصندوق كيان محاسب -٣٦
أو حدود خاصة. ويجري إعداد  قيودالصناديق لغرض تنفيذ انشطة معينة أو تحقيق أهداف محددة وفقا للوائح أو 

. اإليكاوجميع صناديق البيانات المالية على اساس محاسبة الصندوق، مع إبراز في نهاية الفترة الوضع الموحد ل
 .وتمثل أرصدة الصناديق الحصيلة المتراكمة لإليرادات والنفقات

وصندوق رأس المال العامل للبرنامج العادي، والحسابات والصناديق  يشمل الصندوق العام قطاع األنشطة العادية -٣٧
ندة للمنظمة. ويمكن تقديم الخاصة التي تدار ألغراض سالمة الطيران وأمنه والبيئة وغيرها من األنشطة المسا

االعتمادات غير المستخدمة المعتمدة لميزانية البرنامج العادي للصندوق العام في السنة المالية التالية بموجب شروط 
من النظام  ١-٧ المادةمعينة. وتنشئ الجمعية العمومية أو المجلس الصناديق المحددة والحسابات الخاصة بموجب 

كات الخاصة أو النقود المخصصة ألنشطة محددة، حيث يمكن تقديم أرصدتها إلى الفترة المالية االمالي السيما لالشتر 
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اإليرادات، وغيرها من  تحقيقالالحقة. وتتشكل مصادر التمويل الرئيسية لهذا القطاع من االشتراكات المقررة، وأنشطة 
    التبرعات والرسوم اإلدارية.

 ق أو مجموعات الصناديق التالية:ادينالعادية يشمل الصقطاع األنشطة  -٣٨
   وفقا لجداول  األعضاءمول من االشتراكات المقررة من الدول المالصندوق العام  يشملصندوق الميزانية العادية

 ،لتحقيق اإليراداتاالشتراكات التي تحددها الجمعية العمومية واإليرادات المتنوعة وفائض الصندوق الفرعي 
، الذي أنشأته الجمعية العمومية لتقديم السلف (القابلة للسداد) عند ال العاملصندوق رأس الموالسلف من 

 األعضاءكات من الدول االضرورة إلى الصندوق العام من أجل تمويل اعتمادات الميزانية إلى حين تلقي االشتر 
رد ما تُتاح ويتم سداد الُسلف من صندوق رأس المال العامل بمج الصناديق األخرى في حاالت معينة.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 

  د إنهاء الخدمة بما في ذلك المنشأ بغرض تسجيل المعامالت المتعلقة بالتأمين الصحي بعالصندوق المتجدد
الخصوم غير الممولة وغيرها من الخصوم المحددة من أجل تقديم المعامالت بشكل منفصل داخل قطاع 

 األنشطة العادية.
  المنشأ لالحتفاظ باألنشطة المدرة لإليرادات واسترداد التكاليف في صندوق  لتحقيق اإليراداتالصندوق الفرعي

بموجب  لتحقيق اإليراداتالحسابات والصناديق الخاصة ضمن الصندوق الفرعي  ةمالعا ةميناألنشئ تواحد. و 
يرادات والنفقات المتعلقة بأنشطة التمويل الذاتي. ويمكن تحويل من النظام المالي لتسجيل جميع اال ٢-٧ المادة

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

  ويشمل أيضا (أ)  من النظام المالي ٤- ٩ المادةالمنشأ بموجب صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
 .التابع إلدارة التعاون الفني، ويرد وصفه أدناهالصندوق االحتياطي الخاص؛ و(ب) صندوق الكفاءة والفعالية 

 ويسترد هذا الصندوق تكاليف إدارة وتشغيل ودعم مشاريع التعاون الفني. وٕاذا ما شهد تشغيل هذا الصندوق في
نهاية سنة معينة عجزا ماليا، فينبغي تغطية هذا العجز أوال من الفائض المتراكم لهذا الصندوق وكذلك، كمالذ 

يزانية البرنامج العادي. ويمول صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في المقام األول من أخير، من م
 الرسوم اإلدارية العامة لمشاريع التعاون الفني بما في ذلك مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

آلية للتعويض عن من النظام المالي لتوفير  ١-٧المنشأ طبقًا للمادة الصندوق االحتياطي الخاص   ) أ
نقص محتمل بسبب انخفاض في دخل صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية في أي سنة 

، فإن التكلفة غير المباشرة ٢٠١٤من عام بدًء معينة. وبموجب آلية أقّرها المجلس، لتدخل حّيز النفاذ 
على  ،ستحسب أوًال وفقًا لمعادلةالتي يتعين استردادها من صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية 

ألف دوالر كندي في السنة.  ١ ٢٠٠الى الميزانية العادية حد أقصى قدره  التي سُترد لمبالغل أن يوضع
ويجب تمويل الصندوق االحتياطي الخاص من المبلغ الزائد على التحويل السنوي المعتمد البالغ قدره 

فقًا للمعادلة. وٕاذا ُوجد، في أي سنة، نقص في ألف دوالر كندي حتى المبلغ المحسوب و  ١ ٢٠٠
المبلغ الذي ُيرّد الى صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية المحدد على أساس المعادلة المذكورة 
أعاله، ُيستخدم الصندوق االحتياطي الخاص الستكمال التحويل السنوي المعتمد من صندوق تكاليف 

 ألف دوالر كندي الى الميزانية العادية. ١ ٢٠٠البالغ قدره الخدمات االدارية والتشغيلية 
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أنشئ من جانب المجلس بحيث ُيجيز لمدير إدارة التعاون صندوق كفاءة وفعالية إدارة التعاون الفني:   ) ب
في المائة من الفائض السنوي في  ٢٠الفني، في أي سنة من السنوات، التصرف في نسبة أقصاها 

دارية والتشغيلية المحقق من السنة السابقة، لتنفيذ تدابير تحسين كفاءة تكاليف الخدمات اإل صندوق
  وفعالية إدارة التعاون الفني لدى تلبية احتياجات الدول المتعاقدة.

 وكذلك الحسابات /الصناديق الخاصة المنشأة إلبراز  األموال المرصودةتشمل و أمن الطيران ب األنشطة الخاصة
أمن الطيران، وتشمل مشاريع ينبغي تمويلها من الصناديق داخل الصناديق موافقة المجلس على خطة عمل 

ألمن الطيران. وتمول األنشطة المتعلقة بمشاريع خطة عمل أمن الطيران من االشتراكات العامة  االئتمانية
 .١-٣والخدمات العينية على النحو المبين في المالحظة  والمخصصة

 ومسؤوليتها عن  اإليكاوالمنشأة لتعزيز قيادة  فريقياإللسالمة الجوية في  الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة
تنسيق وٕادارة البرامج في جميع أنحاء إقليم إفريقيا وضمان التنفيذ الفعال لمعالجة العيوب التي تشوب السالمة 

 والهياكل األساسية.
 على أنشطة حماية البيئة، بما في ذلك استحدثت هذه الصناديق استجابة للطلبات المتزايدة  الصناديق البيئية

األنشطة غير المشمولة بالميزانية العادية، ولتنفيذ أنشطة مشاريع بيئية ذات صلة بالطيران. ويتم تلقي معظم هذه 
، أقامت اإليكاو ٢٠١٣أو مبادرات محددة. وفي عام  األموال من خالل اتفاقات الهبات وتوجه لدعم مشاريع

م المتحدة اإلنمائي ومرفق البيئة العالمي واالتحاد األوروبي بغرض تقديم المساعدة لبلدان شراكات مع برنامج األم
 تخفيض االنبعاثات المتأتية من الطيران.مختارة من أجل 

  معامالت  وهي تبّيناتفاقي التمويل المشترك بين آيسلندا والدنمارك،  تتكون منصناديق التمويل المشترك
لتشغيل خدمات المالحة الجوية المقدمة من حكومة آيسلندا، وفي  اإليكاوغ عن مراقبة الصناديق المنشأة لإلبال

غرينلند من حكومة الدنمارك، حيث يقوم مقدمو الخدمات باسترداد تكاليفه بواسطة رسوم االستخدام واالشتراكات 
حكومتي آيسلندا والدنمارك المستحقة لحكومات الدول المتعاقدة. وتقوم المملكة المتحدة بتحصيلها وهي مستحقة ل

بتحصيل االشتراكات وتجميعها لتحويلها إلى الحكومات مقدمة الخدمات.  اإليكاووتحول مباشرة عليها. وتقوم 
وبناء عليه، ترد هذه المعامالت في الحسابات باعتبارها أصوال وخصوما في بيان الوضع المالي. كما تتضمن 

الحتساب المعامالت المالية التي تجري بموجب أحكام ترتيب  طيصندوق نظام رصد العلو فوق شمال األطلن
التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي. ويسترد مقدمو الخدمات تكاليف التشغيل والصيانة 
بواسطة رسوم االستخدام على الطائرات المدنية التي تعبر فوق شمال األطلنطي. وُتدفع رسوم االستخدام التي 

 إلى مقدمي الخدمات ومن ثم فإنها ترد بوصفها أصوال وخصوما في الحسابات.بشكل مباشر  اإليكاوها تحصل
 المحددة لتقديم في حساب منفصل جزء من سداد  سداد المتأخرات التي طال أمد استحقاقهالحوافز حساب ال

 حددة للمنظمة.بعض األنصبة المقررة المـتأخر سدداها من الدول المتعاقدة لتمويل األنشطة الم
 أنشأ المجلس هذا الصندوق لتقديم الدعم للدول، من خالل استخدام المساهمات الطوعية، ق حشد المواردوصند .

تيسير بناء القدرات وتنفيذ ما يصدر عن  . ومن شأن المساهمات الطوعيةنظمها للطيران المدني تعزيز بغية
برامج عمل اإليكاو غير الممولة من ميزانية البرنامج  اإليكاو من قواعد وتوصيات دولية وسياسات، واستكمال

 العادي أو المنقوصة التمويل على أن تتماشى مع خطة أعمال المنظمة.
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 صندوق السترداد التكاليف أنشأه المجلس لإلبالغ عن أنشطة المشاريع من أجل صندوق دليل المفاتيح العامة ،
ليا. وتمول هذه العمليات بواسطة التبرعات وكذلك، بموجب دعم التشغيل البيني لجوازات السفر المقروءة آ

 االتفاق، ويسجل رصيد الصندوق على أنه مبلغ مستحق للدول المشاركة. 
  المكتب االقليمي الفرعي(RSO)  بهدف تعزيز حضور اإليكاو في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، أنشئ مكتب

منه تحسين تنظيم وادارة المجال الجوي لبلوغ الحد األقصى  إقليمي فرعي في إقليم آسيا والمحيط الهادئ الغرض
ألداء ادارة الحركة الجوية في جميع أنحاء االقليم. وقد أنشئ المكتب االقليمي الفرعي آلسيا والمحيط الهادئ في 

ان بيجين، جمهورية الصين الشعبية. وبموجب اتفاق بين اإليكاو وهيئة الطيران المدني للصين فإن هيئة الطير 
 المدني للصين مسؤولة عن كل نفقات تشغيل المكتب االقليمي الفرعي.

  سالمة الطيرانصندوق (SAFE)  نهج قائم الطيران المدني عبر اعتماد سالمة تحسين أنشأه المجلس بغرض
، مع للمنظمة خرى على البرنامج العاديأمصاريف فرض أي  عدمدارية و اإل من المصاريف على األداء للحد

 .لوقت عينه استخدام التبّرعات العائدة الى الصندوق في الوقت المناسب وبطريقة مسؤولة ومفيدةا ضمان
  الرسوم اإلدارية للتمويل المشترك، وصندوق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة تشمل صناديق أخرى

، لومات واالتصاالتصندوق تكنولوجيا المعو الجوية، وصندوق السجل الدولي، وصندوق فرنسا للتعاون، 
متطوعين في للوصندوق برنامج اإليكاو  ،وصندوق تنمية الموارد البشرية ،الصندوق المؤقت لرواتب الموظفينو 

 .(IPAV)مجال الطيران 
  تقدم اإليكاوبموجب اتفاق مع اللجنة األوروبية للطيران المدني، المكونة من عدد من الدول األعضاء في ،

رتارية. وتمول المدفوعات في البداية من إيرادات اللجنة األوروبية للطيران المدني بعض خدمات السك اإليكاو
. ويرد صافي يكاووعند الضرورة من الصندوق العام لصناديق البرنامج العادي، المسددة لإل اإليكاوالتي تجمعها 

نة األوروبية للطيران المبلغ مستحق القبض أو مستحق الدفع لجميع المعامالت التي تجري بالنيابة عن اللج
 .لهيئات اإلقليمية أو المدفوع لهاالمدني في الحساب المستحق من ا

بموجب  ةالعام ةها األمينتالتي أنشأ تكون من صناديق مشاريع التعاون الفنييقطاع أنشطة مشاريع التعاون الفني  -٣٩
 في لهذا القطاع م مصادر التمويلأه مثلويتمن النظام المالي لتسيير شؤون برامج التعاون الفني.  ١-٩ المادة

 .تفاقات المشاريعالتبرعات ال
في إطار اتفاقات الصناديق  ُتدارترتيبات ومشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي  التعاون الفنيوتشمل مشاريع  -٤٠

مالت المالية المتعلقة واتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات خدمات مشتريات الطيران المدني. وتمتثل المعا االئتمانية
. وُتصمم الصناديق اإليكاوبترتيبات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتعليمات كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و 

واتفاقات الخدمات اإلدارية لتغطية نطاق واسع من خدمات التعاون الفني واتفاقات خدمات مشتريات الطيران  االئتمانية
أيضا اتفاقات التعاون الفني المشار إليها بالعقود بالمبالغ  اإليكاومات المشتريات. وقد أبرمت المدني لتقديم خد

بحيث  االئتمانيةالعقود عن اتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات الصناديق  . وتختلف هذهاألعضاءة مع الدول اإلجمالي
و اإلفراط في استرداد النفقات الفعلية في صندوق التفريط أ أنها مخصصة لفترة زمنية قصيرة وبمبلغ محدد. وُيسجل

 تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.
  

  والخصوم: األصول ٢المالحظة 
  معادالت النقديةالو  : النقد١-٢المالحظة 
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مر في ثتودع األموال في البنوك على أساس االستثمار الجماعي أما األموال غير الالزمة لالحتياجات الفورية فُتست -٤١
 مما يلي: ديسمبر ٣١في  وتتكون األرصدة .ودائع ألجلال

٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٧١ ٧٨٩ ٥١ ٤٦٦ األموال المودعة نقدا في البنوك

 ٣٢٠ ٣٨٣ ٣٨٥ ٠٢٤ الودائع ألجل
 ٣٩٢ ١٧٢ ٤٣٦ ٤٩٠ معادالت النقديةالمجموع النقد و 

في المائة في  ٠,٧٠٨في المائة (نسبة  ١,١٤٥ئع ألجل نسبة الفائدة للودا متوسط معدل، بلغ ٣١/١٢/٢٠١٧وفي  -٤٢
النقدية  األرصدةوبلغت  ).٢٠١٦في عام  اً يوم ١٥٢( اً ومي ١٤٠) ومتوسط أجل االستحقاق لمدة ٣١/١٢/٢٠١٦
) ٣١/١٢/٢٠١٦مليون دوالر أمريكي في  ١٤٥مليون دوالر أمريكي مودعة في حسابات توفير استثمارية ( ١١٦

ألف من  ٨ ١٤٤النقدية في البنوك في نهاية السنة  األرصدة بلغتو  في المائة. ١,١٣٢ نسبتهائدة فمعدل بمتوسط 
  اللجنة األوروبية للطيران المدني. والرات الكندية مودعة بالنيابة عنالد
  على الدول االعضاءمستحقة الالمقررة و  شتراكات: اال٢-٢المالحظة 

 مما يلي: األول/ديسمبركانون  ٣١ي ويتكون صافي أرصدة االشتراكات المقررة ف -٤٣
٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٣ ٩٩٢ ١٣ ٢٧٣ الجارية

 ٤ ٥٥١ ٥ ١٩٣ غير الجارية المخصومة
 ٨ ٥٤٣ ١٨ ٤٦٦مجموع صافي االشتراكات المستحقة

المستحقة غير الجارية هي اكات بينما االشتر  ثني عشر شهراً هي االشتراكات المستحقة خالل إمستحقة الجارية الاالشتراكات  - ٤٤
من تاريخ البيانات المالية على النحو المبين في السياسات  اعتباراً  شهراً  ١٢تلك المستحقة أو المتوخى سدادها بعد مرور 

 االشتراكات المستحقة: مبالغالمحاسبية للمبالغ المستحقة واإليرادات. وفيما يلي إجمالي وصافي 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 رات الكنديةبآالف الدوال  

 ١٦ ١١١ ٢٥ ٦٨٥ البرنامج العادي –االشتراكات المقررة 

   :اناقص
 )٦٩١( )٦٤٤(مخصصات الحسابات المشكوك فيها

 )٦ ٨٧٧( )٦ ٥٧٥( على المستحقات طويلة األجل المتراكم الخصم

 ٨ ٥٤٣ ١٨ ٤٦٦مجموع صافي االشتراكات المستحقة

 مستحقة للبرنامج العادي.الة االشتراكات ويبين الجدول التالي تشكيلة أنصب -٤٥
٢٠١٧٢٠١٦ 

 ٪ بآالف الدوالرات الكندية ٪ بآالف الدوالرات الكندية سنة االشتراك

٥٥,٠ ١٤ ١١٧ ٢٠١٧ - - 
٢٥,٦ ٤ ١٣١ ١٧,٠ ٨٠٥ ٢٠١٦ 
١١,٣ ١ ٨١٤  ٥,٩ ١ ٥١٢ ٢٠١٥ 
٩,٣ ١ ٥٠٠ ١٤,١ ٠٤٧ ٢٠١٤ 
 ٥٣,٨ ٨ ٦٦٦ ٢٨,٠ ٧ ٢٠٤  وما قبل ٢٠١٣
 ١٠٠ ١٦ ١١١ ٢٥١٠٠ ٦٨٥ المجموع
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 .٢٠١٧الخاصة باالشتراكات المقررة لعام  الحسابات المشكوك فيها اتإضافات لمخصصأي  ٢٠١٧ولم تشهد سنة  -٤٦

 االستخدام ٢٠١٦ 
  الزيادة/

 ٢٠١٧ (النقصان)
 بآالف الدوالرات الكندية 

    

 ٦٤٤ )٤٧( - ٦٩١ مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فيها

ألف دوالر كندي  ٥٠١ أي ما يعادل(دوالر أمريكي ألف  ٥١١ وقدرهاألصلي المبلغ  ةمن الدوالرات الكندي األف ٦٤٤ل مبلغ ثّ ويم
فرق نتيجة  تمت تسويتهجمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة،  لدى إليكاولالمستحق  )٢٠١٠في عام  المخصص

في الجمعية العامة  حاميةال تزال مسألة سداده قيد مناقشة ، حيث ٢٠١٧في عام  ديدوالر كنألف  ٤٧في سعر الصرف بمبلغ 
 لف هذا الدين.ــالدول الخَ  تغطي لألمم المتحدة حيث من المتوقع أن

زيادة أو تراجع في البدل الخاص  أي ِردت. و ٢٠١٧كات المستحقة القبض خالل سنة لم يكن هناك أي شطب لالشتراو  -٤٧
 في بيان األداء المالي. ابالنسبة لهذه الفترة ويبلغ عنه على أنها مصاريف فيها بالحسابات المشكوك

 .٢٠١٧ االشتراكات خالل سنة يراداتإ تخفيضاتمخصصات أي رصيد في  ُيسّجللم و  -٤٨
  :٢٠١٧يلة األجل المخصومة خالل سنة طو الوفيما يلي حركات االشتراكات المستحقة  -٤٩

 
 
 
 

 
طويلة األجل باالشتراكات المستحقة من دول المجموعة ألف التي أبرمت اتفاقات مع الوترتبط االشتراكات المخصومة  -٥٠

، دون فائدة ودول المجموعة باء التي لم تبرم اتفاقات المجلس لتصفية متأخراتها خالل فترة ال تتجاوز عشرين سنة
ولديها اشتراكات مستحقة السداد تتجاوز ثالث سنوات. وعقب الجمعية العمومية لإليكاو في تشرين األول/أكتوبر 

 أعيد تقدير القيمة السوقية العادلة لرصيد االشتراكات المستحقة القبض. وتم تقدير أنه على الرغم من أن كل ٢٠١٣
تلك المبالغ المستحقة القبض تظل صحيحة ومعترفًا بها على نحو سليم بصفتها هذه في الحسابات، فإن ثمة حاجة 
للمزيد من تخفيض القيمة السوقية العادلة للرصيد المستحق القبض لتلك الدول التي فقدت حقوقها في التصويت خالل 

 ٥  ٣٤٧القبض بشكل كامل بمبلغ قدره المبالغ المستحقة  تلك تم خصم دورتين متتاليتين للجمعية العمومية. وبالتالي،
. ٢٠١٧ذه المبالغ المستحقة في عام . غير أن هناك تحسنا في تحصيل ه٢٠١٧من الدوالرات الكندية في عام  آالف

ألفًا من الدوالرات الكندية إعادة تصنيف المبالغ الى متأخرات طويلة االجل ناقصًا  ٣٤١ويشمل استخدام مبلغ 
ألف من الدوالرات الكندية في خصم رصيد الحسابات  ٣٠١الزيادة البالغة تمّثل والمدفوعات المتلقاة خالل السنة. و 

 .تراجعا في الخصم التراكمي يتأّتى عنه عائد مستحقة القبض طويلة األجل

ق بالقيمة العادلة بعد مستحالاألجل المبلغ الالزم لتسوية الرصيد  ةالطويلمستحقة الويمثل الخصم على االشتراكات  -٥١
، فيجري خصمها بمعدل فائدة تحصيلها في حدود سنة واحدةالتدوين األولي. ومادامت الِنسب غير الجارية ال يتوقع 

األجل الطويل. ومن ثم ُيدون هذا الفرق تدريجيا كإيرادات على  فيمعين. وُيسجل هذا المبلغ كخفض للرصيد مستحق 

 االستخدام ٢٠١٦
  الزيادة/

 ٢٠١٧ (النقصان)
 بآالف الدوالرات الكندية

 المخصومة طويلة األجلالاالشتراكات 
        
٥ ١٩٣  ٣٠١  )٣٤١(  ٤ ٥٥١  
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في المائة على مدفوعات  ٤,٣ الى ٢,٤ جري احتساب الخصم من خالل تطبيق معدلالمبالغ المستحقة. وي مدةمدى 
  .ألقساط المقررة في المستقبلا

  المبالغ المستحقة والسلف وغيرها من األصول  :٣-٢المالحظة 
 :المبالغ المستحقة والُسلف -٥٢

 ف إلى الموظفين ألغراض منح التعليم، وٕاعانات اإليجار، واألسفار وغيرها من استحقاقات الموظفين.لم السقدَّ وتُ  -٥٣
 ات الدولية األخرى، السيما منظمات األمم المتحدة.المبالغ المستحقة من وكاالت األمم المتحدة بالمنظم وترتبط -٥٤
 تحقيقنشطة أمن المبالغ المستحقة و  المدفوعة مسبقا لمشاريع التعاون الفني خرىقة األوتشمل المبالغ المستح -٥٥

 لوفود. ليجار صاالت المؤتمرات إ االيرادات مثل مبيعات المطبوعات و 
 الحالية األخرى مما يلي: األصولوتتكون  -٥٦

 
وتتكون النسبة غير الجارية للمبالغ المستحقة من مبلغ مستحق القبض من اللجنة اإلفريقية للطيران المدني، وهي هيئة  -٥٧

الغ المستحقة من اللجنة وهذه اللجنة لسداد المب اإليكاوإقليمية. ويأتي هذا المبلغ من المفاوضات والمناقشات بين 
ة عن المعامالت والعمليات المالية ل، اضطلعت اللجنة بالمسؤولية الكام١/١/٢٠٠٧من  المذكورة للمنظمة. واعتباراً 

من ألف  ٤٦٣غير المخصومة إلى مبلغ سابقا بالنيابة عنها. وتصل المبالغ المستحقة  اإليكاوالتي قامت بها 
 لجنة االفريقية للطيران المدني. ويصل مجموع المبلغ المخصوم المستحق من ال٣١/١٢/٢٠١٧ة في الدوالرات الكندي

 دوالر كندي ألف ٢٨٠النسبة غير الجارية للمبالغ المستحقة ( الذي يمثل، ةألف من الدوالرات الكندي ٣٨٥إلى مبلغ 
 ). ٣١/١٢/٢٠١٦في 

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 بآالف الدوالرات الكندية
 

 ١,٤٠٨ ١,٣٥٠ الُسلف المقدمة إلى الموظفين

 ١٧٩. ٣٥٧ المستحقات من وكاالت األمم المتحدة

 ١٨,٢٧١ ٢٧,٩٢٥ األخرى

 ١٩,٨٥٨ ٢٦,٦٣٢ المجموع

٢٠١٦ ٢٠١٧  
 بآالف الدوالرات الكندية

 ٢٦٣ ٤١١ ضريبة المبيعات القابلة لالسترداد على صعيد المقاطعات

 ١٤٥ ٢٣٥ ضريبة المبيعات القابلة لالسترداد على الصعيد الفيدرالي

 ٣٦٩ ٥٧٣ اً النفقات المدفوعة مقّدم

 ٨٩١ ٣٨٢ ضريبة الدخل في الواليات المتحدة القابلة لالسترداد

 ٧٩ ١٠٧ القابلة لالسترداد مكاتب اإلقليميةالضريبة 

 ١ ٧٤٧ ١ ٧٠٨ المجموع
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  المخزونات: ٤-٢المالحظة 
ني في جميع نشورة المطبوعة داخليا بغرض بيعها إلى أوساط الطيران المدمخزون الوثائق الم اإليكاوتشمل مخزونات  -٥٨

راكز الم لبيعها على أصحابالبنود المعفاة من الرسوم الجمركية في متجر السوق الحرة أنحاء العالم ومخزون 
 الديبلوماسية. 

 .ديسمبر ٣١موع قيمة المخزونات في ن الجدول أدناه مجويبيّ  -٥٩
٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 دوالرات الكنديةبآالف ال 

 ٣٠٠ ٢١٦ البضائع المكتملة –المتاحة  المطبوعات

 ٩٢ ٨٠ المواد الخام والعمل الجاري

 ٣٩٢ ٢٩٦ مطبوعاتمجموع ال

 ١٢١ ٨٥ مجموع بنود متجر السوق الحرة

 ٥١٣ ٣٨١ مجموع المخزونات

إلبراز الرصيد االفتتاحي وفيما يلي مزيد من التفاصيل عن مطابقة مخزونات المطبوعات ومتجر السوق الحرة  -٦٠
 .قيمة المخزونات الموجهة للبيع ومخصصات األعطاب التي وقعت خالل السنة اواإلضافات خالل الفترة ناقص

  ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 بآالف الدوالرات الكندية :مطبوعاتمطابقة ال

 ٥٩١ ٣٩٢ الرصيد االفتتاحي

 ٣٩٠ ٣٣١ المواد المباشرة
 ١,١٣٢ ١١٠٠ العمل المباشر

 ٦٤٤ ٣٤٤ ليف غير المباشرةالتكا

 ٢,٧٥٧ ٢١٦٧  الُمعدةمجموع المخزونات المشتراة و 
 )٢ ٠٩٠( )١ ٨٣٢( ناقص: تكلفة بيع المطبوعات 

 )٢٧٥( )٣٩( ناقص: األعطاب

 ٣٩٢ ٢٩٦ ختاميالرصيد ال

  
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 بآالف الدوالرات الكندية مطابقة بنود متجر السوق الحرة:

 ١٦٢ ١٢١ الرصيد االفتتاحي

 ٣٦٥ ٣٨٥ المخزونات المشتراة

 ٥٢٧ ٥٠٦  مجموع المخزونات المشتراة
  ناقص: تكلفة بيع البنود

  
)٤٠٦( )٤٢١( 

  ١٢١  ٨٥  الختاميالرصيد 

 لمخزونات وذلكلتعقب ا اإليكاوكميات المأخوذة من نظم المطبوعات وبنود متجر السوق الحرة والويجري التأكد من  -٦١
 .اتلمخزونبالحصر المادي ل

، تم تحديد مخزونات ٢٠١٧ عاممحددة. وخالل  أعطاب أيباعتبارها صافية بعد اقتطاع وتحدد قيمة المخزونات  -٦٢
 ألف من ٣٩بقيمة  ،المخزون الزائد من المطبوعاتالتخلص من بما في ذلك ، التي تعرضت ألعطاب المطبوعات
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 "النفقات التشغيلية العامة  طب نفقة للفترة وُيدرج في بندالدوالرات الكندية وأزيلت من سجالت المخزونات. ويشكل الش
  .األداء الماليفي بيان 

  : الممتلكات والمنشآت والمعدات٥-٢المالحظة 
ال وكذلك تلك ـفي مونتري يكاوحتفظ بها في المقر الرئيسي لإلالمتكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات البنود تشمل  -٦٣

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

لمحاسبية الدولية للقطاع معايير ارسملتها في الحسابات وفقا لل تالتي تميقّدم الجدول التالي الممتلكات والمنشآت والمعدات  - ٦٤
 .مالعا
  

  
  
 

 الرصيدتكلفة 
  االفتتاحي

 ١/١/٢٠١٧في 
المقتنيات 
 خالل السنةاإلهالك  خالل السنة

  الرصيد الختامي
 ٣١/١٢/٢٠١٧في 

بآالف الدوالرات الكندية  
 ٥٢ ٦٧٦٢١ األثاث والتركيبات

 ١٦١٣٧٣ ٤٣٦٩٨ معدات تكنولوجيا المعلومات

 ١٢٦٢٤٥ ٣٤٥٢٦ المعدات المكتبية

 ٢٣٩ ٧٥ ٢٧٣٤١ المركبات اآللية

 ١ ١١٢٥٧٣ ١١٤٨ ٥٣٧ تحسين العقارات المستأجرة

 ٢٩٤ ٧٧ ٢٨٧٨٤  اآلالت

  -  -  )٧٢(  ٧٢  (أعمال قيد االنجاز) تحسين العقارات المستأجرة
 ٢ ٧٧٦ ٥٧٢ ٣٣١ ٣ ٠١٧المجموع

 المعدات.حدوث أي أعطاب في الممتلكات والمنشآت و  ٢٠١٧تشهد سنة لم  -٦٥
 االلتزامات المتعلقة بعمليات االستئجار. ٦ترد في المالحظة و  -٦٦
الذي تم التوقيع عليه  تكميليالتفاق ال. وبموجب ا١٩٩٥في عام  La maison de l’OACIمبنى المقر الرئيسي وقد أنشئ  - ٦٧

نى في نهاية فترة االيجار في خيار شراء المب وافقت الحكومة الكندية على ممارسة اإليكاوبين حكومة كندا و  ٢٠١٣في عام 
بوصفها شاغلة العقار  اإليكاو، تتصرف حكومة كندا بوصفها المالك الوحيد للمبنى و هذا االتفاق. وبموجب ٣٠/١١/٢٠١٦

سنة ابتداء من  ٢٠لفترة إضافية طولها  إيجاربدون  اإليكاوبأكمله. وتضع حكومة كندا المبنى تحت تصرف 
لتكاليف التشغيل والصيانة  اإليكاوتخّفض الحصة التي تدفعها باالضافة الى ذلك، . و ٣٠/١١/٢٠٣٦حتى  ١/١٢/٢٠١٦

في  ١٠٠في المائة من تكاليف التشغيل والصيانة و ٨٠تتحّمل حكومة كندا في المائة. وبذلك  ٢٠المائة الى في  ٢٥من 
 المائة من الضرائب العقارية.

 ١,١٤٥في باريس بتكلفة أصلية قدرها  االقليمي ال األطلسيعقار مكتب أوروبا وشم من ٪٤٦ أيضا اإليكاووتمتلك  -٦٨
عقد إيجار مالي إسمي، يمثل في المائة من العقار فيخضع ل ٥٤من الدوالرات الكندية أما المبلغ المتبقي بنسبة  اً ألف

 يكاوتابعة لإل. وتخضع المباني األخرى ال١-٣لى النحو المبين في المالحظة كات المتعلقة بالخدمات العينية عار االشت
 لعقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار إسمية. 
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  المادية: األصول غير ٦-٢المالحظة 
 .١/١/٢٠١٠منذ  صول غير المادية المدونة قي الحساباتظهر الجدول التالي األيُ  -٦٩

 في الختامي الرصيد
 المتراكم االستهالك ٣١/١٢/٢٠١٧

 خالل المقتنيات
 السنة

 في االفتتاحي الرصيد
١/١/٢٠١٧ 

 الكندية الدوالرات بآالف  

 المشتراة البرمجيات ٩٥   ٧٠ ٢٥
  

قيد االعداد  برمجيات ١٦٠ )١٦٠( - -
)WIP( 

      
 أصول غير منظورة أخرى ٧٠ - ٤٧ ٢٣

 (موقع على االنترنت)
 –أصول غير منظورة  ١٢٢ ١٠٩ ٨٥ ١٤٦

  وحقوق تراخيص
  داخلياً  البرامجيات المعّدة  ٣٤٦  ١٨٥  ٦١  ٤٧٠
  المجموع ٧٩٣ ١٣٤ ٢٦٣ ٦٦٤

وبعد استعراض األصول غير المادية لتحديد أي أعطاب في القيمة، تبين أنه لم تتعرض أي أصول غير ملموسة ألي  -٧٠
 .أعطاب خالل السنة

المالية  األدوات :٧-٢المالحظة   
  الماليةصول والخصوم األ    ١-٧- ٢
بوصفها قروضا  يكاو. وتصنف األصول المالية لإل١ية في المالحظة المال األدواتترد السياسات المحاسبية بشأن  -٧١

 مما يلي:ديسمبر  ٣١رصدة في األأصول مالية قابلة للبيع) وتتكون  أومشتقة ومستحقات (ال توجد أي استثمارات 

٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 بآالف الدوالرات الكندية

 ٣ ٩٩٢ ١٣ ٢٧٣ االشتراكات المقررة مستحقة القبض (الجارية)

 ٤ ٥٥١ ٥ ١٩٣ الشتراكات المقررة مستحقة القبض (غير الجارية)ا

 ١٩ ٨٥٨ ٢٩ ٦٣٢ المستحقات والسلف (الجارية)

 ٢٨٠ ٣٨٥ المستحقات والسلف (غير الجارية)

 ١ ٣٧٨ ١ ١٣٥ األصول األخرى

 ٣٠ ٠٥٩ ٤٩ ٦١٨ مجموع األصول المالية

  المحددة بالتكلفة المستهلكة.المالية  األدواتتتمثل جميع الخصوم المالية المادية في 
 .لمخاطر مالية ترد بإيجاز في الفقرات التالية اإليكاووتتعرض  -٧٢

 المخاطر االئتمانية  ٢ -٧- ٢
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تعرض أي طرف  مدى منإلدارة المخاطر  اإليكاوسياسات تحّد على نطاق واسع و  إليكاولالمخاطر االئتمانية تتوزع  -٧٣
 .االئتمانيةلحد األدنى من الجودة يهية لوتتضمن مبادئ توج للمخاطر االئتمانية مقابل

معادالت النقدية إلى الحد األدنى من خالل اليجرى تخفيض مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة المتصلة بالنقد و و  -٧٤
لدى المؤسسات المالية الرئيسية صناديق استثمارية شديدة التنوع والسيولة التأكد من إيداع هذه األصول المالية في 

من قبل وكاالت التقييم االئتماني و/أو لدى نظراء آخرين يتمتعون باألهلية  عالٍ  استثماري بتصنيفالتي تحظى 
 .   االئتمانية

وتشمل االشتراكات المستحقة في المقام األول الحسابات المستحقة من الدول ذات السيادة. وترد تفاصيل االشتراكات  -٧٥
، ُتسجل االشتراكات طويلة األجل بالتكلفة ٢-٢و ١تين . وكما جاء في المالحظ٢-٢المستحقة في المالحظة 

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

 الفائدة أسعارمخاطر   ٣-٧- ٢
، يرد متوسط أسعار الفائدة وأجل ٢٠١٧ عامل. وبالنسبة لالودائع ألجَ  بسببلمخاطر أسعار الفائدة  ةمعرض اإليكاو -٧٦

 .٢٠١٧وسجلت أسعار الفائدة زيادة كبيرة في عام . ١-٢االستحقاق في المالحظة 
  ةاطر العمالت األجنبيخم  ٤-٧- ٢
في المائة)  ٩معادالت النقدية واالستثمارات بالدوالر الكندي (ال، و الرصيد النقدييد تم تقي، ٣١/١٢/٢٠١٧في  -٧٧

في المائة  ١٠المنظمة (عملتا األساس بنسبة  فيشكالن عملتي األساس ي نياللذفي المائة)  ٨٥وبالدوالر األمريكي (
بغير الدوالر الكندي أو  وجوداتالم). أما ٣١/١٢/٢٠١٦في المائة بالدوالر األمريكي في  ٧٩وبالدوالر الكندي 

باإلضافة إلى ذلك، . عمالت غير الدوالر الكنديالتي تنفذ ب األمريكي فهدفها األول يتمثل في دعم األنشطة التشغيلية
بنسبة  كانت(، الدوالر األمريكيب في المائة ٥٠و الدوالر الكنديات المستحقة بـــفي المائة من االشتراك ٥٠نسبة  ُتقيد
 .)٣١/١٢/٢٠١٦ المائة بالدوالر األمريكي فيفي  ٦١و لمائة بالدوالر الكنديفي ا ٣٩

تقلبات إلى الحد األدنى، انتقلت المنظمة الى تطبيق لكي ليقليص تعرض الدوالر األمر ت، ول٢٠١٠ من عامواعتبارا  -٧٨
الدوالر الكندي على نظام العملتين حيث ُيحدد جزء من أنصبة الدول األعضاء بالدوالر األمريكي والجزء اآلخر ب

عملتين. ومع اعتماد نظام العملتين، تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد ما يدعو إلبرام عقود من الأساس االحتياجات المتوخاة 
 الصرف اآلجلة لشراء الدوالر األمريكي. 

األمريكي أو الدوالر  وفي أحيان كثيرة يجري تقويم أوامر الشراء المتعلقة بمشاريع التعاون الفني بعمالت غير الدوالر -٧٩
الكندي. وسعيا إلى الحد من مخاطر تقلبات العملة، اعُتمدت سياسات للتحّوط، حيث ُتشترى األموال بالعملة التي 
الُتزم بها وقت إصدار أوامر الشراء، وذلك في الحاالت التي يمكن أن تخلف فيها تقلبات العملة آثارا مادية على 

المكسب أو الخسارة في سعر الصرف معادال للفرق بين سعر الصرف المعمول به  الوضع المالي للمشروع. ويعتبر
 في األمم المتحدة والسعر المتوقع في تاريخ شراء تلك األموال.

 مخاطر السيولة  ٥-٧- ٢
مبلغ الى ماليين من الدوالرات الكندية  ٦مبلغ من قد ارتفعت س المال العامل أنشأت الجمعية العمومية صندوق رأ -٨٠

بغرض تقديم السلف عند الضرورة إلى رة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية و الدخالل ات أمريكية ماليين دوالر  ٨,٠
وغيرها من  األعضاءالصندوق العام لتمويل االعتمادات المدرجة في الميزانية إلى حين تسلم االشتراكات من الدول 

على أساس االستثمار المشترك أما األموال غير  لبنوكالصناديق في الحاالت الخاصة. كما تودع األموال في ا
 مر في الودائع ألجل.لتلبية االحتياجات الفورية فُتستث الالزمة
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 : المقبوضات المسبقة٨-٢المالحظة 
 تشمل المقبوضات المسبقة ما يلي: -٨١

٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٢٩١,٠٠٣ ٣٤٧ ١٥٦ التبرعات المقدمة لمشاريع التعاون الفني

 ٧,١١٨ ٤ ٧٢٤ المستلمة مقدماً  االشتراكات المقررة

 ١٤,٤٧٣ ٢٠ ١٢٦ السلف األخرى

 ٣١٢,٥٩٤ ٣٧٢ ٠٠٦ المجموع

الدول األعضاء ومن من  للتبرعات والهبات دوالر كندي لفأ ١٦,٢٤٢بقيمة  مدفوعات مسبقةوتشمل السلف األخرى  - ٨٢
الدول من  دوالر كندي لفأ ١,٩٨٤مبلغ و  الكندية من مبيعات النشرمن الدوالرات  األف ١,٢٤٥، ومبلغ الشركات الخاصة

 وغيرها من السلف. اإليرادات المؤجلةو ، نشاطات صندوق دليل المفاتيح العامةاألعضاء ل
 خصوم المتراكمةمستحقة الدفع والالحسابات : ال٩-٢المالحظة 

 :مما يلي الخصوم المتراكمةمستحقة الدفع و التتكون الحسابات  -٨٣
٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٧ ٣٤٥ ٨ ٢٢٢ الخصوم المتراكمة

  ٢ ٠٨٣  ٢ ٣٤٨  مستحقات الدفع للموظفين
  ١٢ ٩٩٢  ٨ ٢٢٨  مستحقات الدفع التجارية

  ٦ ٨٨٠  ٨ ١٤٤  اللجنة األوروبية للطيران المدني
 ٣٤٦ ١ ٤٨٠ مستحقات أخرى

 ٢٩ ٦٤٦ ٢٨ ٤٢٢ المجموع

أما ت بشأنها فواتير. دلدفع إلى الموردين بالمبالغ المستحقة للبضائع والخدمات التي ور مستحقة االوترتبط الحسابات  -٨٤
خالل الفترة والتي لم ترد  يكاولإلالمستحقات فهي خصوم عن البضائع التي تم استالمها والخدمات التي تم تقديمها 

 .عنها فواتير
 
 الموظفين : استحقاقات١٠-٢المالحظة 

ات الموظفين استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات نهاية الخدمة فيما تشمل التزامات استحقاق -٨٥
 .وغيرها من الحسابات قصيرة األجل العودة إلى الوطنيتعلق باإلجازة السنوية، واالستحقاقات المدفوعة المتعلقة ب

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 بآالف الدوالرات الكندية 

   التشكيلة:
 ٨ ٣٠١ ٧ ٦٤٢ الجارية

 ١٤٢,٣٩٥ ١٤٦ ٦٩٤ غير الجارية
 ١٥٠ ٦٩٦ ١٥٤ ٣٣٦ المجموع

 إثبات صحة التزامات استحقاقات الموظفين  ١- ١٠- ٢
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 التأمين الصحي ، واستحقاقاتالعودة إلى الوطناء الخدمة، واستحقاقات اإلجازة السنوية و يقوم بتحديد استحقاقات انته -٨٦
هذه االستحقاقات المتعلقة بالموظفين بالنسبة لموظفي  وتتخذقلون. ما بعد انتهاء الخدمة اكتواريون استشاريون مست

 .اإليكاولموظفي  المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية الذين يخضعون للنظام اإلداري
 على أساس البيانات الشخصية والخبرة السابقة. وتشمل هذه االستحقاقات األخرى للموظفين اإليكاووتحسب  -٨٧

للعودة إلى الوطن واإلجازة السنوية لموظفي مشاريع التعاون الفني فيما يتعلق بإنهاء الخدمة. االستحقاقات التقديرية 
ن األساسي واإلداري لألمم المتحدة، بل يغطيها النظاما وهذه االستحقاقات المتعلقة بموظفي مشاريع التعاون الفني ال

 .الشروط المحددة في إطار مشاريع التعاون الفني
 :٢٠١٧خصوم استحقاقات الموظفين خالل سنة وفيما يلي حركة  -٨٨

للتأمين الصحي بعد انتهاء (النقصان) الزيادة وتظهر ت خالل السنة. يجر أاالستخدام المدفوعات التي  يمثل عمودو  -٨٩
براء وباستحقاقات الموظفين االخرى التابعة للخ العودة إلى الوطنباستحقاقات و  باالجازة السنوية المتعلقةوتلك الخدمة 
 :كالتالي الدوليين

التكاليف الجارية   
  للخدمات

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  تكاليف الفوائد

  بآالف الدوالرات الكندية  

  ٨ ٥٠٩  ٧ ٨٨٦  ٣ ٠٧٣  ٤ ٨١٣  التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة
  ٨٠٧  ٧٨٠  ٢١١  ٥٦٩  االجازة السنوية –نهاية الخدمة 
مستحقات العودة إلى  –نهاية الخدمة 

  الوطن
١ ١٨٦  ١ ١٠٥  ٣٤٦  ٧٥٩  

  ٤١٢  ٢٦  -  ٢٦  استحقاقات الموظفين االخرى
  ١٠ ٩١٤  ٩ ٧٩٧  ٣ ٦٣٠  ٦ ١٦٧  التزامات استحقاقات الموظفينمجموع 

  االكتوارية كالتالي: )والخسائر(المكاسب  كانت، المقارنة ألغراض
    

الرصيد االفتتاحي   
  ١/١/٢٠١٧في 

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

الرصيد النهائي في 
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بآالف الدوالرات الكندية

خطـــة مـــا بعـــد التقاعـــد (التـــأمين الصـــحي بعـــد انتهـــاء 
 الخدمة)

١٢٩ ٣٢٩ )٩١٦( ٧ ٨٨٦ )١ ٨٩٠( ١٢٤ ٢٤٩ 

 ٨ ٦٠٨ )٢٩١( ٧٨٠ )٧٠٧( ٨ ٨٢٦  اإلجازة السنوية –انتهاء الخدمة 

 ١٤ ١٩٧  )٨٠٧( ١ ١٠٥ )١ ٠٠٦( ١٤ ٩٠٥ العودة إلى الوطن–استحقاقات انتهاء الخدمة 

 ٢ ٢٠٢ - ٢٦ )٥٤٠( ٢ ٧١٦ باقي استحقاقات الموظفين بالنسبة للخبراء الدوليين

 ١٥٤ ٣٣٦ )٢ ٠١٤( ٩ ٧٩٧ )٤ ١٤٣( ١٥٠ ٦٩٦ لموظفينمجموع التزامات استحقاقات ا
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  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  بآالف الدوالرات الكندية  

  )١٢ ١٩٨(  )٩١٦(  التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة
  )٥١(  )٢٩١(  االجازة السنوية –نهاية الخدمة 
  )٥٠٤(  )٨٠٧(  مستحقات العودة إلى الوطن –نهاية الخدمة 

  )١٢ ٧٥٣(  )٢ ٠١٤(  التزامات استحقاقات الموظفينمجموع 

االضافة الى ب العودة إلى الوطنعن االجازة السنوية واستحقاقات  ةالناتج ةاالكتواريللمكاسب جمالية تبلغ القيمة اإل -٩٠
من  ٨ ٦٧٣ بما مجموعه تكاليف الخدمات الجارية وتكلفة الفائدة التي تشمل استحقاقات التأمين بعد انتهاء الخدمة

  .الصندوق المتجددبند وتندرج في  )٢٠١٦في عام  من الدوالرات الكندية ٩ ٩٤٧ ( ٢٠١٧الدوالرات الكندية في عام 
 فرضية االتجاهاتفي  مئوية الزيادة (النقصان) في نقطةأثر    ٢- ١٠- ٢
في فرضية االتجاهات في البيانات  مئويةتنص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على اإلبالغ عن نقطة  -٩١

 لمستحقات فترة ما بعد الخدمة. المالية
+  تكلفة الخدمات الجارية

 تكلفة الفائدة
  رات الكندية.ألف من الدوال ١,٦٧٦ناقص نقطة مئوية واحدة: نقصان بمبلغ 

 ألف من الدوالرات الكندية ٢,٢٥٣نقطة مئوية واحدة: زيادة بمبلغ  زائد

  من الدوالرات الكندية.ألف  ٢١,٦٨٩ناقص نقطة مئوية واحدة: نقصان بمبلغ  التزام االستحقاقات المتجمعة
 من الدوالرات الكندية .ألف  ٢٧,٨٩٩زائد نقطة مئوية واحدة: زيادة بمبلغ 

 االكتوارية ساليبفتراضات واألاال    ٣- ١٠- ٢
في كل سنة باستعراض واختيار االفتراضات واألساليب التي سيستخدمها الخبراء االكتواريون في تقييم  اإليكاوتقوم  -٩٢

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 .دمةما بعد انتهاء الخ

باالضافة الى ذلك، يجب الكشف عن كل افتراض اكتواري بالقيمة  .٢٥المحاسبي  في البيانات المالية وفقًا للمعيار
ستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة والتزامات تّم استخدام االفتراضات واالساليب الرئيسية لتحديد قيمة او  .المطلقة

   .٣١/١٢/٢٠١٧في  اإليكاواصة بالخ استحقاقات الموظفين المتعلقة بانتهاء الخدمة
معدل السندات الحكومية الكندية لخفض الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين. وفي بعض  اإليكاووتستخدم  -٩٣

لنسبة للسندات الحكومية أو أن السندات الحكومية تشكل خطورة الواليات القضائية، ال يوجد سوق شديد النشاط با
 أكثرعالية. وفي هذه الحاالت، يكون استخدام معدل سند الشركات لمن 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  اإليكاوة وتبين أنه في حالة المسأل

ونظرا لوجود سوق شديد النشاط فيما يخص  ٢٥من المعيار المحاسبي  ٩٤وذلك لالسباب الواردة في الفقرة 
  .م معدل السندات الحكومية لخفض الخصومعن استخدا 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 سنوات الخدمة، التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة:  الطريقة االكتوارية

 وظف مؤهًال تمامًا للمستحقات التقاعدية.الى السن الذي يكون فيه الم

 ).٣١/١٢/٢٠١٦في  أجريي التقييم الذي في المائة ف ٢,٤٠في المائة من المحاسبة والتمويل ( ٢,٤٠ سعر الخصم
التكاليف  تمعدالت اتجاها

الطبية والمتعلقة بطب 
 األسنان

سنة، وتراجع  ٢٠ترة في المائة خالل ف ٤ في المائة إلى ١٠تراجع معدل األدوية وغيرها من الرعاية الصحية من 
 سنة. ٢٠في المائة خالل  ٤ طب األسنان

 ال تنطبق ألنه يجري تناول الخطط على أنها غير ممولة. ألصولمنالعائدات المتوقعة 
 بالنسبة للتقييم السابق). ١,٣٥٤دوالر كندي ( ١,٢٦دوالر أمريكي مقابل  ١,٠٠ سعر الصرف المستخدم

البات الطبية تكاليف المط
 والمتعلقة بطب األسنان

بالنسبة لتكاليف  ألف من الدوالرات الكندية ٢,٦تبلغ  ٦٠متوسط التكاليف السنوية للشخص الواحد في سن 
 ٠,٦ومن  طب االسنان ألف من الدوالرات الكندية لتكاليف ١,٤ألف من الدوالرات الكندية الى  ٠,٤من و  األدوية

 لتكاليف الصحية األخرى.لألف  ٧,٢الى ألف من الدوالرات الكندية 
تغير التكاليف الطبية وتكاليف 

 طب األسنان حسب السن
 ٨٥في المائة في سن  ٠ نزوال حتى ٥٩ إلى ٤٠في المائة في سن  ٥,٨بالنسبة لألدوية الموجودة في كندا، من 

في المائة في  ٠,٧٥ وال حتىنز  ٥٩لغاية سن في المائة  ٢,٠وما فوق. بالنسبة للرعاية الصحية في كندا، من 
في المائة في  ٠ نزوال حتى ٤٠في المائة في سن  ٢,٧فما فوق. أما الرعاية الصحية خارج كندا فمن  ٨٥سن 
في المائة في السنة. خفض تكاليف األدوية  ٠,٥فما فوق. فيما يخص الرعاية الصحية لألسنان ناقص  ٩٠سن 

 .)٢٠١٦ي في المائة ف ٦٥(في المائة  ٦٥طة عامة في كندا، بالنسبة لألشخاص الذين تشملهم خ ٦٥في سن 
في المائة في السنة، اعتبارا من عام  ٣,٢٥يبلغ معدل التضخم  سنوية للشخص الواحد. تكاليف مدرجة في التكاليف اإلدارية السنوية

٢٠١٨. 
معدل وفيات  -  جدول التوقعاتفوعا بمش ٢٠١٤ لعام معدل وفيات أصحاب المعاشات التقاعدية الكنديين جدول معدل الوفيات

 . كسنة أساسية ٢٠١٧، )CPM-B( باء -  أصحاب المعاشات التقاعدية الكنديين
 في المائة. ٠في المائة إلى  ١٥فما فوق:  ٥٥إلى سن  ٢٠من سن  معدالت انتهاء الخدمة

وبالنسبة للموظفين الذين عينوا في ذلك ؛ عاماً  ٦٠عند بلوغهم  ١/١/١٩٩٠بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل  سن التقاعد
 ،١/١/٢٠١٤ وبالنسبة للموظفين الذين عينوا بعد؛ عاما ٦٢عند بلوغ  ،٣١/١٢/٢٠١٣وحّتى  التاريخ أو بعده

 عاما ٦٥عند بلوغ 
أزواجهن بخمس . ُيفترض أن تكون الزوجات أصغر سنا من )٢٠١٦ في عامفي المائة  ٦٠( في المائة ٦٠ تغطية الُمـعالين عند التقاعد

 سنوات. دون األطفال في األسرة الواحدة في سن التقاعد.

 :العودة إلى الوطناالفتراضات المستخدمة في استحقاقات اإلجازة السنوية و 

 اتب.: تمثل الطريقة االكتوارية قيمة المستحقات المقبلة مع توقعات الرو العودة إلى الوطناإلجازة السنوية ومنحة  الطريقة االكتوارية

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

.في المائة سنوياً  ٢,٥٠ زيادة الرواتب
صافي االستحقاق في رصيد 

 اإلجازة السنوية

 يوم كحد أقصى. ٦٠، إلى أكثرسنة من الخدمة و  ٣٥للسنوات البالغة أيام خالل السنة األولى  ٨ن م

ة بسبب المغادرة نهاية الخدم
 الطوعية

.)٢٠١٦في المائة في عام  ١٠( في المائة ١٠

العودة إلى  نقل المتاع عند
 الوطن

 في المائة للسنة. ٣,٢٥ألف من الدوالرات الكندية للموظف مع زيادة سنوية بنسبة  ١٨,٨
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 ي المائة للسنة.ف ٣,٢٥من الدوالرات الكندية للموظف مع زيادة سنوية بنسبة  آالف ٨,٢ تكاليف السفر

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٤- ١٠- ٢
صندوق أنه يجب أن يكون لمجلس المعاشات التقاعدية تقييم اكتواري يجريه للصندوق الخبير التبين لوائح  -٩٤

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

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

جمعية العامة لألمم حدده التبها بمعدل  ةالصندوق من المساهمة المكلفاه تج يكاوالمالي لإللتزام االويتألف  -٩٥
أي إلى جانب  )للمنظمات األعضاء، ٪١٥,٨و للمشاركين ٪٧,٩ويتمثل في الوقت الحالي في نسبة (المتحدة، 

وتسدد مدفوعات العجز  من النظام األساسي للصندوق. ٢٦ المادةمدفوعات العجز االكتواري بموجب من  حصة
، وذلك بعد أن تقرر وجود حاجة ٢٦في حال تطبيق الجمعية العامة لألمم المتحدة للمادة  فقطاالكتواري هذه 

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

  تسبق تاريخ التقييم.

 القيمة ، عن وجود عيوب في البيانات اإلحصائية المستخدمة في تقدير٢٠١٧كشف الصندوق خالل عام  -٩٦
وعلى سبيل االستثناء من الدورة العادية الثنائية قام  ،وعليه .٣١/١٢/٢٠١٥في عام  الذي أجري ةاإلكتواري
بياناته المالية لعام  إلعداد ٣١/١٢/٢٠١٦إلى  ٣١/١٢/٢٠١٣اعتبارا من  ينبتقديم بيانات المشارك الصندوق
 .٣١/٧/٢٠١٧. ويجرى حاليا تقدير إكتواري اعتبارا من ٢٠١٦

نسبة ممولة من األصول االكتوارية  عن ٣١/١٢/٢٠١٦لغاية  ٣١/١٢/٢٠١٣أسفر تقديم بيانات المشاركة اعتبارا من  - ٩٧
في المائة  ١٥٠,١ع الخصوم االكتوارية، على افتراض عدم إجراء تسويات للمعاشات التقاعدية مستقبًال، تبلغ بالمقارنة م

سنة  ديرفي تق في المائة ٩١,٢( في المائة ١٠١,٤). وكانت نسبة التمويل ٢٠١٣سنة  تقدير في في المائة ١٢٧,٥(
 ة بعين االعتبار.) عندما ُأخذ النظام الحالي لتسويات المعاشات التقاعدي٢٠١٣

حاجة، اعتبارًا من ال الكفاية االكتوارية للصندوق، استنتج الخبير االستشاري االكتواري أنه  تقييمبعد  -٩٨
من النظام األساسي للصندوق إذ أن القيمة  ٢٦، لمدفوعات العجز االكتواري بموجب المادة ٣١/١٢/٢٠١٦

صوم المستحقة في تاريخ التقييم. وفي وقت اعداد هذا التقرير، االكتوارية لألصول فاقت القيمة االكتوارية لجميع الخ
 . ٢٦لم تستند الجمعية العامة الى نص المادة 

لصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم ل اإليكاوالتي دفعتها ، بلغت االشتراكات ٢٠١٧وخالل سنة  -٩٩
مليون من الدوالرات األمريكية  ١٨ون دوالر كندي (ملي ٢٤,٣مليون دوالر أمريكي، ما يعادل  ١٨,٥ مبلغ المتحدة

 ٢٠١٨ في عامومن المتوقع أن تكون االشتراكات . )٢٠١٦في عام  من الدوالرات الكندية مليون ٢٣,٩عادل ت
 .على نفس المستوى

يجري مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات مراجعة سنوية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي  - ١٠٠
ألمم المتحدة ويقدم تقريرًا الى مجلس المعاشات التقاعدية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم ا

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

www.unjspf.org. 
 ترتيبات الضمان االجتماعي للموظفين بموجب عقود الخدمات     ٥- ١٠- ٢
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 .االجتماعيالخاضعين لعقود الخدمة على أساس الشروط واألعراف المحلية التمتع بالضمان  اإليكاولموظفي يحّق  - ١٠١
االجتماعي بموجب عقود الخدمة. ويمكن الحصول على للضمان ضع أية ترتيبات عالمية ت لم اإليكاوأن  غير

االجتماعي أو المخططات المحلية الخاصة أو للضمان ترتيبات التأمين االجتماعي إما عن طريق النظام الوطني 
تشريعات بما يتماشى مع اجتماعي مناسب ان ضمكتعويض نقدي لمخطط يتبعه الموظف نفسه. ويعتبر توفير 

حق وال ي اإليكاوالعمل المحلية شرطًا أساسيًا من شروط عقد الخدمة. وال يـُعتبر موظفو العقود الخاصة من موظفي 
 .للموظفين العاديةلهم التمتع باالستحقاقات 

 الخدمات والحكومات مقدمة الحكومات المتعاقدةمستحقات : ١١-٢المالحظة 
بتحصيلها بالنيابة عن الحكومات مقدمة  اإليكاومن الحكومات المتعاقدة تقوم  مقررةالمستحقات مبالغ  تشمل - ١٠٢

ينبغي تحويلها إلى الحكومات المتعاقدة و الخدمات بموجب اتفاق التمويل المشترك بين الدنمارك وآيسلندا، 
بالنيابة عن الحكومات  اإليكاو ُتحصلهاوالحكومات مقدمة الخدمات. ويشمل االلتزام أيضا رسوم االستخدام التي 

 سي.لاألطمال مقدمة الخدمات بموجب التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق ش
  )صافي العجز التراكميصافي األصول (: ١٢-٢المالحظة 

هي الفائدة الختامية األرصدة . العجز التراكمي واحتياطات المنظمة في آخر السنةيتضمن صول ألصافي اإن  - ١٠٣
بعد اقتطاع جميع خصومها. ومادامت الخصوم تتجاوز األصول، فمن  اإليكاوالعائدة الى بقية في األصول المت

التراكمي واالحتياطات في تظهر التغييرات في العجز و  المتوقع أن يغطي التمويل العجز المتراكم في المستقبل.
 . البيان الثالث

  من:حتياطات الاتتألف  - ١٠٤
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  رات الكنديةبآالف الدوال   

      النشاطات العادية

  (البيان الخامس) االعتمادات المرحلة
  االحتياطي من فارق سعر الصرف غير المحققعجز 

٢٣,٨٩٩  
)٥ ١٦١(  

٢١,٣٣٥  
)١,٨٠٧(  

المتعلقة باستحقاقات التأمين  التراكمية الخسائر االكتوارية/المكاسب 
  )٣٤,٤٨٤(  )٣٣ ٥٦٨(  )٢- ١٠- ٢(المالحظة  الصحي بعد انتهاء الخدمة

  ٢٣٧  ٢٣٧  المبالغ المدخرة في صندوق الحوافز
  )١٤,٧١٩(  )١٤,٥٩٣(  

  -  ٨٣  نشاطات مشاريع التعاون الفني
  )١٤,٧١٩(  )١٤,٥١٠(  المجموع

يمّثل العجز االحتياطي لالختالفات غير المحققة في سعر الصرف أرباح وخسائر غير محققة على األصول   - ١٠٥
 عة جانبا بانتظار تحقيق األصول الموازية.واختالفات في سعر الصرف موضو 

 قرار الجمعيةانظر ( يكاوبسبب وضع العجز النقدي لإلكتمويل اضافي  ٢٠١٧لعام في صندوق الحوافز  لم يتم ادخار أي مبلغ
 .)٢٥-٣٨ العمومية

الكندي إلبراز  وتتضمن احتياطيات أنشطة مشاريع التعاون الفني تسوية الترجمة من الدوالر األمريكي إلى الدوالر - ١٠٦
 . (الدوالر الكندي) عملة اإلبالغبأنشطة مشاريع التعاون الفني 

  : اإليرادات والنفقات٣حظة الالم
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 الخدمات العينية –: التبرعات ١- ٣المالحظة: 
والسنغال، وتايلند والمكسيك وبين المنظمة،  كومات كندا، ومصر، وفرنسا، وبيرووبموجب اتفاقات منفصلة بين ح - ١٠٧

ه الحكومات بتحمل جميع أو جزء من تكاليف إيجار المباني الواقعة في بلدانها. وتتحمل حكومة كندا الحيز تتعهد هذ
الهام من تكاليف التشغيل والصيانة المقر الرئيسي. وال تسجل االشتراكات العينية في الحسابات، غير أنها ترد لغرض 

 .اإلعالم في المالحظات أدناه
التقديرية لالشتراكات العينية المقدمة لألنشطة العادية على أساس عقود االيجار أو حسب  وفيما يلي القيمة العادلة - ١٠٨

 القيمة السوقية التقديرية عندما ال يكون هناك أي عقد لإليجار:

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 بآالف الدوالرات الكندية  

 ٢١,٣٣٨ ٢٣ ٤٣٣  كندا

 ١٦٥ ٩٧ مصر

 ٥٥١ ٧٥٤ فرنسا

 ٨٣٣ ٨١٨ بيرو

 ١٨٥  ٢١٢ السنغال

 .١ ٠٥٠ ١ ٨٤٧ تايلند

 ٢٤,١٢٢ ٢٧ ١٦١ المجموع

 

 ألف ١,٨٨٧(مبلغ  دوالر كندي ألف ١,٨٧٤المقدمة من كندا الواردة أعاله مبلغا يعادل  العينيةوتتضمن المساهمة  - ١٠٩
  تب برج بيل) من حكومة كيبيك لتوفير المباني في مك٢٠١٦ في عام دوالر كندي
 (Bell Tower)إلدارة التعاون الفني.م قدّ ال والمـفي مونتري 

يكو. وُقّدرت المساهمة في عام مت حكومة المكسيك مساهمة نقدية إليجار المكتب اإلقليمي في مدينة مكسقدّ  كما - ١١٠
 في اإليرادات. وُأدرج هذا المبلغ) ٢٠١٦ألف دوالر كندي في عام  ٢١٧( دوالر كندي ألف ٢٨٦بمبلغ  ٢٠١٧

د قيمة هذه االشتراكات على أساس لألنشطة العادية. وُتحدّ  مجاناً والسفر خدمات الموظفين  الدول أيضا موتقدّ  - ١١١
 من األنشطة التالية: اطالتكاليف بالنسبة للدول المانحة لكل نش

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 بآالف الدوالرات الكندية  

 ١,٩٦٤ ٢ ٧١٠  الطيران أمن

 ٤,٥٠١ ٦ ٣٨٤ الطيران سالمة

 : اإليرادات ٢-٣المالحظة 
الرئيسي لاليرادات المدونة خالل السنة االشتراكات لمشاريع التعاون الفني التي نّفذت خالل السنة  يتضمن المصدر - ١١٢

واالشتراكات المقررة. ويتم تحصيل االشتراكات المقررة جزئيًا بالدوالرات الكندية وبالدوالرات األمريكية لتمويل جزء كبير 
  نة ما يلي:من االعتمادات. وتضمنت االيرادات المدونة خالل الس
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 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 بآالف الدوالرات الكندية

 ٩٢,٣٥٥ ٨٩ ٣٤٤  اشتراكات الدول حسبما قررتها الجمعية العمومية

 )١٣,٢٠٠( ١١ ٣٨٦ اختالفات أسعار الصرف

 )١,٣٦٠( ٣٠١  نقص (زيادة) الخصم التراكمي على المستحقات طويلة األجل

 ١٠٦,٩١٥ ١٠١ ٠٣١ المجموع

 :لتحقيق اإليراداتيل األنشطة األخرى فيما يلي تفاص - ١١٣
٢٠١٦  ٢٠١٧ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٥,٣٣٦ ٥ ٤٦٩ مبيعات المطبوعات وخدمات الطباعة 

  ٤,٥٠٨  ٤ ٧٤٣  ورسوم العضوية الدوراتعمليات التقييم و التدريب/
 ٢,٣٨٢ ٢ ٤٧٣ خدمات الوفود 

 ١,٨٨٨ ٢ ٣٩٧ األحداث والمنتديات 

  ١,٤٢٣  ٢ ٣٩٤  لبضائع الخطرةرسوم تراخيص ا
 ١,٢٥٣ ١ ٣٢١ إتاوات المطبوعات 

 ١,٠٩٨ ٣٤٣ الدوريات 

 ٨٦٨ ٨٥٥  رسم االشتراكرسم المستخدم/

 ٦١٤  ٦٠٨ التراخيص منح

 ٥١١ ٥٢٧ مبيعات السوق الحرة

 ٤٤٨ ٤٦٢ اإللكترونيةالمواقع 

 ٦٩٠ ٨٨٧ أخرى أنشطة 

 ٢١,٠١٩ ٢٢ ٤٧٩ المجموع 

  :يرادات األخرى ما يليوتشمل اإل - ١١٤
 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٤٦٠  ٩٤٥  *ائد و إيرادات الف

 ٣٥٩ ٦٧٦ أسعار الصرفاألربح من 

 ١٥٦  ٣٤٠  رسوم تأمين المسؤولية المهنية 

 ٣١٤ ١٧٤ السفررسوم وكالء 

    ١٥٠   رسوم الخدمات
 ١,٢٧١ ٨٣٠ أخرى إيرادات 

 ٢,٥٦٠ ٣ ١١٥ المجموع

مرتبط بمشاريع التعاون الفني بما أّنه مقّدم كإيصاالت متقّدمة في برنامج التعاون الألف دوالر  ٣ ٦١٢ال تشمل إيرادات الفوائد مبلغ  *
  صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.الفني وكإيرادات من الرسوم اإلدارية العامة في 

  : النفقات ٣-٣المالحظة 
  العاملين واستحقاقات الموظفين رواتب: ١-٣- ٣
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ن والخبراء يالخبراء الميدانيفضًال عن المنظمة خالل السنة ب العاملونصل عليها التي حجور تتضمن الرواتب األ - ١١٥
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 الوطنة السنوية و جاز إلالتأمين الصحي وا
   .في الصندوق المشترك للمعاشات التعاقدية اإليكاوواشتراكات 

  : والمواد االستهالكية وغيرها اللوازم: ٢-٣- ٣
واتفاقات الخدمات االدارية وخدمات مشتريات  االئتمانيةذه النفقات المشتريات والخدمات المتعلقة بالصناديق هتتضمن  - ١١٦

  .الطيران المدني ومشاريع برنامج االمم المتحدة االنمائي في اطار نشاطات مشاريع التعاون الفني
  ةنفقات التشغيل العام :٣-٣- ٣

ات نفقو  ،تكنولوجيا المعلوماتو  ،صيانة وتشغيل المبانيو  ،نفقات التشغيل العامة بشكل رئيسي االيجار تتضمن - ١١٧
واستهالك االصول غير  دوالر كنديلف أ ٥٢٧كما تتضمن استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة  .الطباعة
  ).٢٠١٦ في عام دوالر كنديألف  ٢٧٥ دوالر كنديالف  ٨٠٠( دوالر كنديألف  ٢٦٣ة بقيم المادية

  السفر: ٤-٣- ٣
وبدل اليومي  بدل المعيشةومخصصات  الطيرانجرة تتضمن أهي لتأدية مهمات و السفر  تشمل نفقات السفر إن - ١١٨

 .المطار
 : نفقات أخرى٥-٣- ٣

صندوق  فيألف دوالر كندي  ٣ ٦٧٢ سعر الصرف بمبلغ ئرخسا بشكل أساسيتشمل النفقات األخرى    - ١١٩
  سعر الصرف. ناتجة عن والر كندي بوصفه خسارة محققة ألف د ٩٩٠ مبلغ ُقيدالعادية حيث  الميزانية

 ألف دوالر كندى تعزى إلى الصناديق ١ ١٥١ سعر الصرف بمبلغ ئرألخرى أيضا خساوتشمل النفقات ا   - ١٢٠
عام  فيدوالر كندي ألف  ١ ٠٩٦ سعر الصرف بمبلغجة عن اتن خسائرو الميزانية العادية، غير صندوق  األخرى
٢٠١٦.  

  
 الميزانية والحسابات الفعلية حسابات : بيان المقارنة بين٤المالحظة 

وميزانية البرنامج العادي المعتمدة على االساس نفسه. ففي بيان األداء المالي،  يكاوالمالية لإل البيانات تعرض ال - ١٢١
تغطي النفقات جميع صناديق المنظمة وتصنف على أساس طبيعتها. وتصنف النفقات في بيان المقارنة بين حسابات 

صندوق لميزانية ال واستراتيجية دعم التنفيذ حسب الهدف االستراتيجي) الخامس (البيانالميزانية والحسابات الفعلية 
بصندوق تكاليف  رالعام للبرنامج العادي. وترتبط الميزانية المعتمدة األخرى التي يمكن أن يطلع عليها الجمهو 

 .الفني الخدمات اإلدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون

ت، بوجود نفقات بالدوالرات الكندية للبرنامج من فترة الثالث سنوا في عاموتسمح الجمعية العمومية، بشكل منفصل  - ١٢٢
العادي وتوافق على مجموع تقديرات الميزانية اإلرشادية لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية. ويجوز 

 .للمجلس أن يعدل في وقت الحق الميزانيات أو بواسطة ممارسة السلطة المفوضة
الفعلية على  المبالغالدولية للقطاع العام، ترد أدناه مطابقة بين  حسبما هو منصوص عليه في المعايير المحاسبية - ١٢٣

الفعلية في بيان  والمبالغالفعلية (البيان المالي الخامس)  والمبالغالميزانية  مبالغاساس مقارن في بيان المقارنة بين 
 .٣١/١٢/٢٠١٧المنتهية في للسنة ع) التدفقات النقدية (البيان المالي الراب
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 المجموع التمويل االستثماريلالتشغ

 بآالف الدوالرات الكندية
  المبلغ الفعلي على أساس المقارنة 

 (البيان المالي الخامس)
)٩٥ ٠٧٨( - -)٩٥ ٠٧٨( 

 )٩ ٧٢٨( - -)٩ ٧٢٨(سعر الصرف –الفروق األساسية 

 ٩٩ ٦٠٣ -  ٩٩٣٩٤ ٢٠٩ فروق العرض

 ٤٩ ٥٢٠ )٤٢٣( ٣ ٤٦٦٩٨ ٢٤٥ فروق الكيانات

  الحسابات الفعلية في بيان التدفق النقدي 
 (البيان المالي الرابع)

٤٤ ٣١٨ )٤٢٣( ٤ ٤٠٠٩٢ ٦٤٩ 

وتطرأ الفروق األساسية عندما تعد الميزانية المعتمدة على أساس مختلف عن األساس المحاسبي المستخدم إلعداد  - ١٢٤
سعر الصرف المستخدم إلعداد الميزانية بالدوالر فرق ملحوظ عندما يختلف  يطرأ، اإليكاوالبيانات المالية. وفي حالة 

وتقدم حالة االعتمادات، بالصيغة الواردة في بيان الكندي عن أسعار الصرف الشهرية المعمول بها في األمم المتحدة. 
ليها المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية (البيان المالي الخامس) المطابقة بين االعتمادات الموافق ع

في المعمول به الصرف بسعر لميزانية البرنامج العادي والنفقات الموازية التي يتحملها الصندوق العام للبرنامج العادي 
 .وسعر الصرف المستخدم في الميزانية األمم المتحدة

يوجد في حالة  في الكشوف المالية. وال المدونة اإلبالغوتطرأ فروق التوقيت عندما تختلف فترة الميزانية عن فترة  - ١٢٥
 الفعلية. حساباتالميزانية وال حساباتفروق في التوقيت ألغراض المقارنة بين  اإليكاو

المقارنة بيان التدفقات النقدية و  بيانات وتعود فروق العرض للفروق في الشكل ومخططات التصنيف المعتمدة لعرض - ١٢٦
س بيان التدفقات النقدية صافي أثر المقبوضات ويعك .)الخامس (البيان الفعلية حساباتالميزانية وال حساباتبين 

والمدفوعات وبيان المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية التي تمثل النفقات الفعلية المسموح بها بواسطة 
  االعتمادات. 

 المالية عنه. بياناتال وتطرأ فروق الكيانات عندما تـُسقط الميزانية برامج أو كيانات تشكل جزءًا من الكيان الذي تـُعدّ  - ١٢٧
وتمثل فروق الكيانات التدفقات النقدية لتلك الصناديق التي ُأبلغ عنها في البيانات المالية، وتشكل جزءا من أنشطة 

. وتتعلق ، وتمول من الموارد من خارج الميزانية، غير أنها ُتستبعد من عملية إعداد ميزانية البرامج العادياإليكاو
 األخرى وأنشطة مشاريع التعاون الفني. باألنشطة العادية

وفيما يخص صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية، ال تمثل األرقام الواردة في الميزانية سوى تقديرات الميزانية  - ١٢٨
فيما يخص صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية بالمبلغ  المنقحةاإلرشادية. ويقارن مجموع تقديرات الميزانية 

عرض أيضا ال. ويشمل لفأ-وفي البيان الخامس حول البيانات المالية ةالعام ةاإلجمالي الوارد في عرض األمين
  الفعلية. المبالغبين الميزانية االصلية والميزانية النهائية،  الجوهريةتوضيحات عن الفروق 

  اتالقطاع بالغ عن: اإل٥لمالحظة ا
 حسب القطاع : بيان الوضع المالي واألداء المالي١- ٥

. وتقدم الجداول ١تنص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على اإلبالغ عن القطاعات ويرد في المالحظة  - ١٢٩
التالية الوضع المالي حسب القطاع ثم بيان األداء المالي حسب القطاع. وتؤدي بعض األنشطة بين القطاعين إلى 
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ادات والنفقات فيما بين القطاعات في البيانات المالية. وترد المعامالت المعامالت المحاسبية التي تنشئ أرصدة اإلير 
فيما بين القطاعين في الجداول الواردة أعاله لتقديم وصف دقيق عن هذه المعامالت المحاسبية ومن ثم ُحذفت 

 .ين األول والثانييللمطابقة مع البيانين المال

 ماليين ٨,٧(من الدوالرات الكندية  نييمال ٨ الدارية التي تبلغ قيمتهاايرادات الرسوم ا النشاطات العادية ويشمل قطاع - ١٣٠
مشاريع التعاون من  صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةها تقاضا التي )٢٠١٦ في عاممن الدوالرات الكندية 

 ٣١/١٢/٢٠١٧وفي  .ن الفنيتضمن النفقات العامة االدارية مبلغًا مماثًال يندرج في قطاع مشاريع التعاو تكما  .الفني
 دوالر كندي ألف ١,٠٨٧النشاطات العادية قيمة المبلغ المستحق لمشاريع التعاون الفني من قبل قطاع  بلغت

 .تيسيرًا للعرضهذه المبالغ  وحذفت .)٣١/١٢/٢٠١٦في  ألف دوالر كندي ١,١٩٥(
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20172016201720162017201620172016مالحظات

ألصول

األصول الجارية
 172 392 490 436 074 292 172 332 098 100 318 2.1104النقد والمعادالت النقدية

2.213 273 3 992 13 273 3 992 
  ( 195 1)( 087 1) 087 1 195 1  أرصدة بين القطاعات
 858 19 632 29 658 14 041 23 200 5 591 2.36المستحقات والسلف

 513  381  513  381 2.4المخزونات
 747 1 708 1 3  360  744 1 348 2.31األخرى

125 911 112 742 356 660 306 735 (1 087 )(1 195 )481 484 418 282 

األصول غير الجارية
2.25 193 4 551 5 193 4 551 

 280  385  280  385 2.3المستحقات والسلف
 017 3 776 2 017 3 776 2.52الممتلكات والمنشآت والمعدات

 793  664  793  664 2.6األصول غير المادية

9 018 8 641 9 018 8 641 

 923 426 502 490( 195 1)( 087 1) 735 306 660 356 383 121 929 134مجموع األصول

لخصوم

الخصوم الجارية
 594 312 006 372 003 291 156 347 591 21 850 2.824المتحصالت المسبقة

 646 29 422 28 230 12 229 7 416 17 193 2.921الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
 301 8 642 7 704 2 192 2 597 5 450 2.105استحقاقات الموظفين
  ( 195 1)( 087 1) 798  397  087 1أرصدة بين القطاعات

 465 1 389 1 465 1 389 2.111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

53 969 46 466 356 577 306 735 (1 087 )(1 195 )409 459 352 006 

الخصوم غير الجارية
 395 142 694 146 395 142 694 2.10146استحقاقات الموظفين

146 694 142 395 146 694 142 395 

 401 494 153 556( 195 1)( 087 1) 735 306 577 356 861 188 663 200مجموع الخصوم

صافي األصول
( 759 52)( 141 51)( 759 52)( 141 51)2.12العجز المتراكم
( 719 14)( 510 14) 83 ( 719 14)( 593 14)2.12االحتياطيات

(العجز المتراكم الصافي) ( 478 67)( 651 65) 83 ( 478 67)( 734 65)صافي األصول

 923 426 502 490( 195 1)( 087 1) 735 306 660 356 383 121 929 134مجموع الخصوم وصافي األصول

لمالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتجزأ منھا.

المالحظة 5-2

المجموعإلغاء

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

مشروع أنشطة التعاون الفنياألنشطة العادية

منظمة الطيران المدني الدولي

المركز المالي حسب القطاع

في 31 ديسمبر 2017
(بآالف الدوالرات الكندية)
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مالحظات

20172016201720162017201620172016

اإليرادات

490 370121 130(508 )(276 )894 646121 104130 3.2االشتراكات في اتفاقات المشاريع
915 031106 915101 031106 3.2101االشتراكات المقررة

019 47921 01922 47921 3.222األنشطة األخرى المدرة لإليرادات

996 28114 99613 28114 13التبرعات األخرى

959 160 2(714 8)(179 11)673 3399 13إيرادات الرسوم اإلدارية

560 1152 3(176 )(175 )226 790 510 5002 3.22اإليرادات األخرى

939 436267 272(398 9)(630 11)120 436122 217131 630155 152مجموع اإليرادات

النفقات

3.3117 286113 59457 03043 662174 316157 256

3.3 639 51452 66959 39553 30859 909

123 91121 04817 6203 0752 29118 3.315نفقات التشغيل العامة

104 29712 10115 9764 0034 3218 3.310السفر

339 6112 3391 6112 1االجتماعات

857 9442 8572 9442 2التدريب

(819 8)(197 11)819 1978 11النفقات اإلدارية العامة

850 7984 5(579 )(433 )238 191 2315 6نفقات أخرى

438 185260 271(398 9)(630 11)120 436122 716131 379147 151نفقات أخرى

501 2517 5011 2517 1فائض خالل السنة

المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتجزأ منھا.

اإلمدادات والمواد االستھالكية وغيرھا

رواتب واستحقاقات الموظفين

المجموعإلغاء

منظمة الطيران المدني الدولي

األداء المالي حسب القطاع
عن السنة المنتھية في 31 ديسمبر 2017

(بآالف الدوالرات الكندية)

المالحظة 5-3

مشروع أنشطة التعاون الفنياألنشطة العادية

3.3  
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   والمبالغ االحتياطيةااللتزامات   :٦المالحظة 
  االلتزامات :١-٦المالحظة 

 .يكاوالمقر الرئيسي لإلمباني تتعلق التزامات اإليجار في المقام األول ب - ١٣١

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

  االلتزامات الدنيا لعقود إيجار المقر الرئيسي
 ٦٨٨ ٥٢٦ سنوات ٥-١

 - - سنوات ٥بعد 

 ٦٨٨ ٥٢٦ مجموع التزامات عقود إيجار الملكية

في المائة من حصة اإليجار التي تسددها اإليكاو مقابل مكتب  ٥٠لتزامات المرتبطة باإليجار سوى نسبة وال تشمل اال - ١٣٢
دون مقابل  اإليكاوتحت تصرف لمباني المقر، هذه المباني حكومة كندا بوصفها المالك الوحيد وضعت  المكسيك.

تاريخ  حتى. وبناًء عليه، ٣٠/١١/٢٠٣٦إلى غاية  ٢٠١٦سنة اعتبارا من ديسمبر  ٢٠لفترة إضافية مدتها 
المقر الرئيسي.  نىمبللحكومة المضيفة مقابل  اإليكاو، ال توجد أي التزامات تتعلق باإليجار تدفعها ٣١/١٢/٢٠١٧
في المائة بالنسبة لمبنى المقر الرئيسي  ٨٠المباني بنسبة  صيانةالحكومات المضيفة بإعادة سداد تكاليف  فلوتتك

وال يوجد أي التزام  .لمقر الرئيسيا منالذي يعتبر أيضا جزءا  (Bell Tower) ائة بالنسبة لبرج بيلفي الم ١٠٠وبنسبة 
من مكتب  ا، جزء٥-٢ألن، كما هو مبين في المالحظة نظرا مالي مدرج في الجدول أعاله بالنسبة لمكتب باريس، 

 قيمة اإلسمية.بال يكاووالجزء المتبقي تمتلكه فرنسا ومؤجر لإل اإليكاوباريس تملكه 
مليون من  ٢المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية التي ال يمكن فسخها ما مجموعه  وتبلغ اإليرادات الدنيا المقبلة - ١٣٣

. وتشمل إيرادات عقود اإليجار هذه تأجير )٢٠١٧ عاممن الدوالرات الكندية لمليون  ٢( ٢٠١٨ عامل الدوالرات الكندية
 .إلى الوفود المكاتب

 االلتزامات القانونية أو الطارئة   :٢-٦المالحظة 
كبيرة تقع على عاتق  التزاماتأو شكاوى قانونية يمكن أن تؤدي إلى  إجراءاتعن  خصوم طارئة تنشأي ال توجد أ - ١٣٤

 .اإليكاو

ضد المنظمة عدد من اإلجراءات والشكاوى القانونية فيما يتعلق بمشاريع التعاون الفني في أمريكا الجنوبية.  فعر  - ١٣٥
ي األساس شكاوى رفعها أشخاص يطالبون الحصول على مبالغ إضافية بموجب قوانين العمل المحلية فضال وهناك ف

االمريكية مليون من الدوالرات  ٣عن المبالغ المنصوص عليها في عقود العمل لديهم. ويبلغ مجموع هذه الشكاوى 
مالية  التزامات اإليكاويرجح أن تتحمل  ر أنه المن المقدّ ). و ٣١/١٢/٢٠١٦في  أمريكير دوال ماليين ٤,٣(مبلغ 

عن هذه  تنشأقد  ةمالي التزاماتفي اتفاقات المشاريع األساسية باستيعاب أي  تعهدتألن الحكومات المعنية 
 .المطالبات



III-36 

 
 

طراف ذات الصلةألدارة العليا وااإلب الخاص اإلفصاح :٧المالحظة   
   دارة الرئيسيون: موظفو اإل ١-٧المالحظة 

في ، والمديرين ةالعام ةاألمين بما يشملأعضاء فريق كبار اإلداريين لألمانة العامة،  موظفو اإلدارة الرئيسيون هم - ١٣٦
. ويتمتع كبار المديرين بسلطة تخطيط وتوجيه ومراقبة المقر الرئيسي ورئيس المالية ورئيس التقييم والمراجعة الخارجية

ظفو اإلدارة الرئيسيون أيضا رئيس ويضم مو  .وعن وضع السياسات ويتحملون المسؤولية عن ذلك اإليكاوأنشطة 
دون  اً دولة عضو  ٣٦يضم المجلس أن يؤثروا على قرارات اإلدارة العليا. و  هميمكنوموظفين رئيسيين آخرين المجلس 

 .بعينهم تحديد أشخاص
 والبدالت ،وتسوية مقر العمل ،لموظفي اإلدارة الرئيسيين ما يلي: صافي المرتبات ةر المدفوعو ويشمل مجمل األج - ١٣٧

 اتالعمل في المعاش ابربأ اشتراكاتو  ،السكنٕاعانة التعليم، و ومنحة  العودة إلى الوطنواستحقاقات بدل التمثيل  مثل
 .تتكون من سلف منح التعليم االستحقاقات غير المدفوعة مقابل. السلف وفي التأمين الصحي الجاري ةالتقاعدي

) على نفس مستوى ١٠- ٢ المالحظةما بعد انتهاء الخدمة (اقات الحصول على استحقن ياإلدارة الرئيسييحق لموظفي  كما - ١٣٨
 .، وبالتالي فهي غير مدرجة في الجدول أعالهساس فرديأبدقة على الموظفين. وهي استحقاقات ال يمكن تحديدها كميًا  اقيب

ة األمم المتحد ن كأعضاء عاديين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفيو اإلدارة الرئيسي وموظف ويشارك - ١٣٩
الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية وما فوقها الذين ال يشاركون في  ٢-الموظفين من ذوي الرتبة د معظم باستثناء

 ١٥،٨عوضا عن االشتراكات المقدمة إلى الخطة، التي تمثل  اإليكاوة. أما المبالغ التي تدفعها لموظفي األمم المتحد
 .األجور االجماليةفي ، فُتدرج حساب المعاش التقاعدي األجر الداخل فيفي المائة من 

حد موظفي االدارة قارب أأ إلى من الدوالرات الكندية تم دفعه خالل السنة اً ألف ١٩٠تشمل األجور االجمالية أيضًا مبلغ  - ١٤٠
 الرئيسيين.صلة تسلسل هرمي مباشرة بموظفي االدارة  موال تربطهويعمل هؤالء األقارب في إدارات أخرى . الرئيسيين

  معامالت األطراف المترابطة: ٢-٧المالحظة 
مالم تكن هناك إشارة إلى خالف ذلك في هذه البيانات المالية الخاصة باإليرادات من المعامالت غير التبادلية بما في  - ١٤١

تحدة تتم ذلك االشتراكات العينية، فإن جميع المعامالت التي تجري مع أطراف ثالثة، بما في ذلك منظمات األمم الم
  .المعقولة بموجب شروط وأحكام تحقيق االستقاللية العميلبالقيمة العادلة ضمن عالقة عادية للمورد أو 

 عد تاريخ اإلبالغب: األحداث ٨ المالحظة
 بيانات المالية أيعلى هذه ال ةالعام ةاألمينلم تحدث يوم توقيع و . ٣١/١٢/٢٠١٧ هو اإليكاو تاريخ اإلبالغ لدى - ١٤٢

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

 

  فرادعدد األ
 (فرد/سنة)

التعويضات وتسوية 
 مقر العمل

 
 االستحقاقات

خطتا التقاعد 
 والتأمين الصحي

 
 

 مجموع األجور

 
السلف المعلقة على 

 االستحقاقات

 
القروض 
 المعلقة

 بآالف الدوالرات الكندية

موظفو اإلدارة 
 - ١٠٣ ٣,٥٨٠ ٧٦٣ ٣٢٢ ٢ ٤٩٥ ١٣  الرئيسيون



 
 

 

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

صندوق متجددصندوق رأس المال الميزانية العادية
صندوق إدرار 
الدخل التبعي

إداري /  الخدمات 
التنفيذية صندوق 

نشاطات AVSECالتكلفة

صندوق الخطة 
التنفيذية اإلقليمية 
الشاملة للسالمة 
ا الصناديق البيئيةالجوية في أفريقي

الصناديق المالية 
المشتركة

األصول

األصول الجارية
533 5731 4388 7501 4228 24311 45915 8501 37النقد والمقابل النقدي

االشتراكات المقررة المستحقة 
273 13   من الدول األعضاء

315 األرصدة المشتركة بين الصناديق
129 240 297 273 836 4403 1المستحقات والسلف

381 المخزونات
41 306 1أخرى

53 8691 45919 81611 6959 0471 4388 8131 662

األصول غير الجارية
االشتراكات المقررة المستحقة 

193 5   من الدول األعضاء

385 المستحقات والسلف
776 2الممتلكات واآلالت والمعدات

664 األصول غير الملموسة

5 5783 440

662 8131 4388 0471 6959 81611 45919 4401 4473 59مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية

23 255 868 7621 4االيصاالت المتقدمة

251 254 4 95 312 460 5761 17الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

11 439 5استحقاقات الموظفين

677 726 األرصدة المشتركة بين الصناديق

388 1مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

23 0645 4393 3281 255 95 4 2541 662

الخصوم غير الجارية
694 146استحقاقات الموظفين

146 694

662 2541 4 95 255 3281 1333 064152 23مجموع الخصوم

صافي األصول

559 4348 9521 4408 48810 16(107 117)440 6453 17الفائض المتراكم/(العجز)
(568 33)738 18االحتياطيات

559 4348 9521 4408 48810 16(675 150)440 3833 36صافي األصول (العجز المتراكم)

662 8131 4388 0471 6959 81611 45919 4401 4473 59مجموع الخصوم وصافي األصول

اإليرادات

المساھمات في اتفاقيات المشروع
031 101االشتراكات المقررة

309 23األنشطة األخرى المدرة لإليرادات
496 2653 680 263المساھمات الطوعية األخرى

339 13إيرادات الرسوم اإلدارية
11 319 16 150 016 1591 663 4653 627 8إيرادات أخرى

11 815 2813 830 3553 49414 66323 4653 658 109مجموع اإليرادات

النفقات

3 066 6731 6511 7519 67310 8938 84رواتب واستحقاقات الموظفين
1 314 450 اللوازم والمواد االستھالكية وغيرھا

75 110 292 435 8359 133 11نفقات تشغيل عامة
51 160 295 950 253 936 853 5السفر

25 24 14 16 79 172 1االجتماعات
91 19 192 9 النفقات اإلدارية العامة

7 4 125 675 195 639 986 3نفقات أخرى

61 421 4631 615 4073 16310 67322 8358 487 107مجموع النفقات

(50 )394 2(182 )215 948 3313 1(010 5)(370 )171 2صافي الفائض/(العجز)  للسنة

التفاصيل قد ال تتماشى مع األرقام اإلجمالية بسبب تقريب األعداد.

(بآالف الدوالرات الكندية)

منظمة الطيران المدني الدولي

صندوق األنشطة العادية
2017 31 ديسمبر األصول، الخصوم، صافي األصول في

2017 لسنة اإليرادات، والنفقات، الفائض/(العجز)
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الجدول (أ) يتابع

حوافز سداد حساب 
دليل المفاتيح العامةصناديق تعبئة المواردالمتأخرات

المكتب الفرعي 
االقليمي 

20172016اإللغاء/التسويةالمجموعالصناديق األخرىصناديق األمن

األصول

األصول الجارية
098 318100 318104 660104 8377 7702 9671 9671 8492 النقدية والمعادالت النقدية

992 2733 27313 13االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
195 01 (315 )315 األرصدة المشتركة بين الصناديق

200 5915 5916 1976 10 170 المستحقات والسلف
513 381 381 1 المخزون
744 3481 3481 1األخرى

 8492 9672 1371 7802 8387 857126 226( 315)125 911112 742

األصول غير الجارية

551 1934 1935 5االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

280 385 385 المستحقات والسلف
017 7763 7762 2الممتلكات واآلالت والمعدات

793 664 664 األصول غير العادية

9 0189 0188 641

383 929121 134(315 )244 857135 8387 7802 1371 9672 8492 مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية

591 85021 35324 49815 6059 984 1المتحصالت المسبقة

416 19317 19321 21721 117 755 153 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

597 4505 4505 5استحقاقات الموظفين

397 087 1(315 )402 1األرصدة المشتركة بين الصناديق

465 3891 3891 1مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات 

2 137 755 117 82238 93115 03853 96946 466

الخصوم غير الجارية
395 694142 694146 146استحقاقات الموظفين

146 694146 694142 395

861 663188 038200 62515 822185 117 755 137 2مجموع الخصوم

صافي األصول

(759 52)(141 51)(353 15)(788 35)035 7217 0252 9671 6122 الفائض (/العجز) المتراكم 
(719 14)(593 14)(593 14)237 االحتياطيات

(478 67)(734 65)(353 15)(381 50)035 7217 0252 9671 8492 صافي األصول (العجز المتراكم الصافي)

383 929121 134(315 )244 857135 8387 7802 1371 9672 8492 مجموع الخصوم وصافي األصول

االيرادات

104 المساھمات في اتفاقيات المشروع   
915 031106 031101 101االشتراكات المقررة

019 47921 22(174 1)653 34423 أنشطة أخرى مدرة للدخل

996 28114 13(788 5)069 78519 1194 7721 430 4942 2مساھمات طوعية أخرى
673 3399 33913 13إيرادات الرسوم اإلدارية

510 5002 2(897 12)397 86715 63 4 17 10 12اإليرادات األخرى

217 630155 152(859 19)489 996172 1825 7761 447 5042 122 مجموع اإليرادات

النفقات

594 286113 117(957 4)243 785122 2252 289 233 2رواتب واستحقاقت الموظفين
514 639 (131 )770 4 1 اللوازم والمواد االستھالكية وغيرھا

075 29118 15(255 8)546 75023 141 413 29 333 نفقات التشغيل العامة
003 3218 32110 96610 784 34 21 18 السفر 

339 6112 6111 1771 80 10 14 االجتماعات
(726 )726 251 78 3 82 النفقات اإلدارية العامة

191 2315 6(29 )260 1676 256 46 82 9 70 نفقات أخرى

716 379147 151(098 14)478 100165 5645 7961 447 412 403 مجموع النفقات

501 2517 1(760 5)011 8967 (382 )(20 )463 2(391 )صافي الفائض (العجز) للسنة

التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب

األصول، الخصوم، صافي األصول في 31 ديسمبر 2017
اإليرادات، والنفقات، الفائض/(العجز) في 31 ديسمبر 2017

(بآالف الدوالرات الكندية)

صندوق األنشطة العادية

                    منظمة الطيران المدني الدولي
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الجدول (ب)

 الدول األعضاء                                                                                            
قرار الجمعية العمومية 37-39 وقرار الجعية العمومية 32-39  وقرار الجعية 

العمومية 39-33

جداول 
االشتراكات 

2017
االشتراكات

2017

المساھمات 
المتلقاة عام 

2017

رصيد االشتراكات 
مستحقة الدفع 

لعام 2017

رصيد االشتراكات 
المستحقة للسنوات 

السابقة
مجموع األرصدة 
سعر الصرفمستحقة القبض

المجموع المعدل 
لألرصدة مستحقة 

القبض
المساھمات 
المتلقاة مسبقا

 188 (2 ) 190  130  60    60 0.06أفغانستان
   60  60 0.06ألبانيا

   133  133 0.13الجزائر
   60  60 0.06أندورا

 173 (5 ) 179  85  94    94 0.09أنغوال (**)
  

 226 1 169  057 1 996  60    60 0.06أنتيغا وبربودا (**)
 395    395    395  335  730 0.69األرجنتين
 60    60  60 0.06أرمينيا
 074 2   100 2 100 2.062أستراليا
   599  599 0.60النمسا

  
   60  60 0.06أذربيجان

 59 (2 ) 60    60    60 0.06جزر البھاما
 54 (3 ) 57    57  30  87 0.09البحرين 
   83  83 0.08بنغالديش
   60  60 0.06بربادوس

  
   60  60 0.06بيالروس
   766  766 0.76بلجيكا
 59 (2 ) 60    60    60 0.06بليز 
 1    60  60 0.06بنين
 1    1    1  59  60 0.06بوتان

  
   60  60 0.06  دولة بوليفيا (متعددة القوميات)        

   60  60 0.06البوسنة والھرسك
   60  60 0.06بوتسوانا
   030 3 030 2.943البرازيل

   60  60 0.06براوني دار السالم 
  

   60  60 0.06بلغاريا
 1    60  60 0.06بوركينا فاسو

 171 (3 ) 173  113  60    60 0.06بوروندي
 8    60  60 0.06الرأس األخضر

 69  15  54  54    60  60 0.06كمبوديا
  

 1    60  60 0.06الكاميرون
 553 1   632 2 632 2.612كندا

 1    60  60 0.06جمھورية أفريقيا الوسطى
 1    60  60 0.06تشاد
   428  428 0.42شيلي

  
 269    238 8 238 7.958الصين
 12    12    12  301  313 0.31كولومبيا

 1    60  60 0.06جزر القمر
 1    60  60 0.06الكونغو

 17  4  13  13    60  60 0.06جزر كوك
  

   60  60 0.06كوستا ريكا
 1    60  60 0.06كوت ديفوار

   68  68 0.07كرواتيا
   60  60 0.06كوبا

   60  60 0.06قبرص
  

   270  270 0.27الجمھورية التشيكية
   60  60 0.06جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

 34    34    34  26  60 0.06جمھوريا الكونغو الديمقراطية
   446  446 0.45الدانمرك

 128 1 167  961  900  60    60 0.06جيبوتي (*)
  

 1    60  60 0.06الجمھورية الدومينيكية
 69 (2 ) 72    72    72 0.07إكوادور (**)

   224  224 0.22مصر
           60  60 0.06السلفادور

 1    60  60 0.06غينيا االكتوارية
  

 267  1  266  205  60    60 0.06إريتريا 
   60  60 0.06إستونيا

 160 (5 ) 165  2  163    163 0.16إثيوبيا (**)
   60  60 0.06فيجي
   428  428 0.43فنلندا

  
   110 4 110 4.134فرنسا
 1    60  60 0.06غابون

 412  33  380  319  60    60 0.06غامبيا (*) & (**)
 133  29  103  103    60  60 0.06جورجيا
   457 5 457 5.485ألمانيا

منظمة الطيران المدني الدولي

البرنامج العادي
دول األعضاء االشتراكات المحصلة من ال

دما والمساھمات المحصلة مق
2017 31 ديسمبر في

ة) (بآالف الدوالرات الكندي

الصندوق العام
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الجدول (ب)
(يتابع)

 الدول األعضاء                                                                                            
قرار الجمعية العمومية 37-39 وقرار الجمعية العمومية 32-39  وقرار الجمعية 

العمومية 39-33

جداول 
االشتراكات 

2017

االشتراكات
2017

المساھمات 
المتلقاة عام 

2017

رصيد االشتراكات 
مستحقة الدفع 

لعام 2017

رصيد االشتراكات 
المستحقة للسنوات 

السابقة

مجموع األرصدة 
مستحقة القبض

سعر الصرف
المجموع المعدل 
لألرصدة مستحقة 

القبض

المساھمات 
بقا المتلقاة مس

   60  60 0,06غانا
   340  340 0,35اليونان
 551  39  513  513    60  60 0,06غرينادا
 159 (4 ) 163  103  60    60 0,06غواتيماال
 248  24  224  164  60    60 0,06غينيا (* )

  
 1    60  60 0,06غينيا بيساو

   60  60 0,06غيانا
 236  1  234  174  60    60 0,06ھايتي (** )
 2    2    2  59  60 0,06ھندوراس
 181    173  173 0,18ھنغاريا

  
   60  60 0,06آيسلندا
   856  856 0,85الھند

   566  566 0,55إندونيسيا
 068 1(12 ) 080 1 697  383  9  391 0,38جمھورية إيران اإلسالمية

 377  69  308  274  34  60  94 0,09العراق (* )
  

   597  597 0,60آيرلندا
   414  414 0,41إسرائيل
   719 2 719 2,752إيطاليا
   60  60 0,06جامايكا
   493 7 493 7,507اليابان

  
   59  59 0,06األردن

   178  178 0,17كازاخستان
 29    72  72 0,07كينيا

 38  38    38  23  60 0,06كريباتي 
 245 (8 ) 253  1  252  1  253 0,25الكويت

  
         60  60 0,06قيرغيزستان 

   60  60 0,06جمھورية الو الشعبية الديمقراطية
   60  60 0,06التفيا
 59 (2 ) 60    60    60 0,06لبنان 
 59 (2 ) 60    60    60 0,06ليسوتو

  
 296  35  261  201  60    60 0,06ليبيريا (* )

 359 (5 ) 364  253  111    111 0,11ليبيا
   60  60 0,06لتوانيا

   272  272 0,27لكسمبورغ
 1    60  60 0,06مدغشقر

  
 841  84  756  696  60    60 0,06ماالو ي(** )

   614  614 0,60ماليزيا
   60  60 0,06ملديف
 1    60  60 0,06مالي
   60  60 0,06مالطة

  
 6    60  60 0,06جزر مارشال

 1    60  60 0,06موريتانيا

   60  60 0,06موريشيوس
   147 1 147 1,161المكسيك

 289  5  284  223  60    60 0,06واليات ميكرونيزيا الموحدة
  

   60  60 0,06موناكو
   60  60 0,06منغوليا

   60  60 0,06الجبل األسود
   110  110 0,11المغرب
   60  60 0,06موزمبيق

  
     60  60 0,06ميانمار
   60  60 0,06ناميبيا

 045 1 129  915  855  60    60 0,06ناورو (** )
 59 (2 ) 61    60    60 0,06نيبال 
   589 1 589 1,581ھولندا

  
 312    313  313 0,31نيوزيلندا
   60  60 0,06نيكاراغوا
 1    60  60 0,06النيجر
 28    171  171 0,16نيجيريا
   774  774 0,76النرويج

  
         133  133 0,13عمان

 164 (4 ) 168  37  131    131 0,13باكستان
 514  17  497  436  60    60 0,06باالو
   126  126 0,12بنما

 59 (2 ) 60    60    60 0,06بابوا غينيا الجديدة 

في 31 ديسمبر 2017

منظمة الطيران المدني الدولي

البرنامج العادي
دول األعضاء االشتراكات المحصلة من ال

دما والمساھمات المحصلة مق

ة) (بآالف الدوالرات الكندي

الصندوق العام
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الجدول (ب)
(يتابع)

 الدول األعضاء                                                                                            
قرار الجمعية العمومية 37-39 وقرار الجعية العمومية 32-39  وقرار الجعية 

العمومية 39-33

جداول 
االشتراكات 

2017
االشتراكات

2017

المساھمات 
المتلقاة عام 

2017

رصيد االشتراكات 
مستحقة الدفع 

لعام 2017

رصيد االشتراكات 
المستحقة للسنوات 

السابقة
مجموع األرصدة 
سعر الصرفمستحقة القبض

المجموع المعدل 
لألرصدة مستحقة 

القبض
المساھمات 
بقا المتلقاة مس

 9    60  60 0.06باراغواي
   164  164 0.16بيرو

   309  309 0.30الفليبين
   620  620 0.62بولندا

 5    408  408 0.41البرتغال
  

   857  857 0.83قطر
   196 2 196 2.182جمھورية كوريا
 60    60  60 0.06جمھوريا مولدوفا

   137  137 0.14رومانيا
 571 (43 ) 614    614  237 2 851 2.772االتحاد الروسي

  
   60  60 0.06راواندا

 34    60  60 0.06سانت كيتس ونيفيس
   60  60 0.06سانت لوشيا

 234  1  233  173  60    60 0.06سانت فنسنت وجزر غرينادين
   60  60 0.06ساموا

  
   60  60 0.06سانت مارينو

 982  115  866  806  60    60 0.06ساو تومي وبرينسيبي (* )
 288 (9 ) 297    297  861  157 1.121السعودية
 1    60  60 0.06السنغال
   60  60 0.06صربيا

  
   60  60 0.06سيشيل

 313  38  274  214  60    60 0.06سيراليون (* )
   015 1 015 1.011سنغافورة
   110  110 0.11سلوفاكيا
   59  59 0.06سلوفينيا

  
 59 (2 ) 60    60    60 0.06جزر سليمان 

   60  60 0.06الصومال
   391  391 0.39جنوب أفريقيا

 277  3  274  214  60    60 0.06جنوب السودان (** )
   997 1 997 2.031اسبانيا

  
   81  81 0.08سري النكا
 27    60  60 0.06السودان

 449  17  432  372  60    60 0.06سورينام (** )
   60  60 0.06سوازيلند
   717  717 0.71السويد

  
   057 1 057 1.041سويسرا

 291  6  285  225  60    60 0.06الجمھورية السورية العربية (** )
 8          60  60 0.06طاجكيستان

   599  599 0.59تايلند

ابقة    60  60 0.06جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية الس
  

 58 (2 ) 59    59  1  60 0.06تيمور ليشتي
 1    60  60 0.06توغو
   60  60 0.06تونغا 

   60  60 0.06ترينيداد وتوباغو
           60  60 0.06تونس

  
   308 1 308 1.301تركيا

 338  18  319  259  60    60 0.06تركمانستان (* )
     60  60 0.06أوغندا
   99  99 0.10أوكرانيا

   315 2 315 2.252دولة اإلمارات العربية
  

   247 4 247 4.274المملكة المتحدة
   60  60 0.06جمھورية تنزانيا المتحدة

 703 9(292 ) 996 9   996 9 194 10 190 20.2420الواليات المتحدة
   60  60 0.06أوروغواي
 1  1    1  60  60 0.06أوزباكستان

  
 33    60  60 0.06فانواتو

 6    410  410 0.41فنزويال (جمھورية البوليفارية)
         142  142 0.14فييت نام
 127 (4 ) 131  70  60    60 0.06اليمن
 59 (2 ) 61    60    60 0.06زامبيا

  
   60  60 0.06زمبابوي 

  
 644  143  501  501     جمھورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية  (1)

 724 4 685 25 747  938 24 380 10 558 14 172 86 730 100.00100     المجموع (***)

ابقة  ة االشتراكية الس مالحظة 1: التأكد من تفويض المبلغ المستحق من قبل جمھورية يوغوسالفيا االتحادي
ا في 31 ديسمبر 2017    ات كم ا االتفاق .*الدول التي لم تف بالتزاماتھا وفقا للشروط التي تنص عليھ

ل      ال العام **تشمل المبالغ المستحقة صندوق رأس الم
ب   ***التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقري

في 31 ديسمبر 2017

ة) (بآالف الدوالرات الكندي

الصندوق العام

منظمة الطيران المدني الدولي

البرنامج العادي
دول األعضاء االشتراكات المحصلة من ال

دما والمساھمات المحصلة مق
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الجدول (ج)

الطيران المدنياتفاقياتبرنامج 
صناديق خدمات إدارةاألمم المتحدة 
الشراءالخدمةللتنمية

األصول

األصول الجارية
074 172292 131332 0419 323النقدية والمعادالت النقدية

 087 1  087 1األرصدة المشتركة بين الصناديق
658 04114 11823 1551 76821 المستحقات والسلف

3 360  357 3 أخرى

735 660306 249356 55310 858344 1مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية

003 156291 249347 90710 336إيصاالت متقدمة

230 22912 4817 7485 1الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

704 1922 2 165 272 استحقاقات الموظفين

798    األرصدة المشتركة بين الصناديق

735 577306 249356 55310 775344 1مجموع الخصوم

صافي األصول

 83 83 االحتياطيات

 83   83 صافي األصول (العجز المتراكم)

735 660306 249356 55310 858344 1مجموع الخصوم وصافي األصول

اإليرادات

894 646121 486130 160 130 المساھمات في اتفاقيات المشروع

226 790 790 إيرادات أخرى

120 436122 486131 950 130 مجموع اإليرادات

ات النفق

662 03043 7257 958 56رواتب واستحقاقات الموظفين
395 66959 26652 403 52اللوازم والمواد االستھالكية وغيرھا

048 6203 112 609 2نفقات تشغيل عامة
101 9764 214 955 4السفر 
857 9442 2 944 2التدريب

819 1978 11611 081 11النفقات اإلدارية العامة
238  نفقات أخرى

ات 120 436122 486131 950 130 مجموع النفق

الفائض/(العجز) للسنة

التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب

20172016

منظمة الطيران المدني الدولي

2016 في (العجز) ائض اإليرادات والنفقات والف
(بآالف الدوالرات الكندية)

2016 31 ديسمبر األصول، والخصوم، وصافي األصول في
مجموعة صناديق مشروع أنشطة التعاون الفني
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الجدول (د )

األرباحالتحويل

أو الخسائرمن الصناديق الرصيد

الرصيدغير ّرداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليففينوع

في 31/12/2017المحققةالتبرعاتوغيرھاالعامةالمشاريعالتعديل01/01/2017الصندوقالصندوق

MSA  928  293  6(  1)  14(  279)  935أفغانستان

MSA  62  1  62أنغوال

MSA 42 418 47 823(  16) 30 009 2 881(  464)  714 57 585األرجنتين

MSA  10  10جزر البھاما

TF  47  1  47بربادوس

MSA  673  257  26  390بلجيكا

MSA  396 1 009  716  62(  38)(  191)  399بوليفيا

TF  12  12بوليفيا

TF  76(  76)بوتسوانا

MSA 2 029( 1 938)(  1)  90البرازيل

MSA  327  33  3(  100)  191الرأس األخضر

IPAV  4  10  6كمبوديا

MSA  14  14الكاميرون

MSAتشاد

MSA  28  8  19كولومبيا

MSA  265  131  203  14  179جزر القمر

MSA 36 679  215( 3 038)  113 39 819كوستا ريكا

MSA  35  36الجمھورية التشيكية

MSAجمھورية الكونغو الشعبية

MSAالدانمرك

MSA  243  1  244جيبوتي

MSA  3  3الجمھورية الدومينيكية

MSA 1 008  211  6  74  11  10 1 150إكوادور

MSA  57  1(  7)  50مصر

IPAV  3  2  1السلفادور

MSA  381  1  179  18  186غينيا االستوائية

MSA  1  1إثيوبيا

IPAV  9  1  17  7فيجي

MSA  13(  13)فيجي

MSAغابون

MSA  129  206  194  21(  1)  119اليونان

IPAV  5  6  1غواتيماال

MSA  300  2  302غواتيماال

TF  7  7غيانا

TF  56  1  56ھايتي

TF  89  5  1  15  2  78فيما بين األقاليم

MSA  2(  2)ايسلندا
MSA 1 885  5  377  38(  713)  762الھند

MSA 1 735  323  14  760  70(  5) 1 236إندونيسيا

TF  39(  39)العراق

MSA  17  17إيطاليا

MSA  302  154  167  17  272جامايكا

TF  6  6جامايكا

MSA  22  22األردن

MSA  92  3(  88)كازاخستان

MSA 1 101 1 054  602  60(  1) 1 492الكويت

TF  8(  8)التفيا

MSA  48  2  221  22  500  307لبنان

TF  131  1  131ليسوتو

MSA  16(  8)  8ليبيريا

MSA  9(  9)  0الجماھيرية العربية الليبية

MSA  49  180  1  82  8(  1)  139مالي

MSA  6  6موريشيوس

MSA  430  106  1  209  17(  3)  308المكسيك

TF  83  559  1  303  26  314المكسيك

MSA  67  67منغوليا

(بآالف الدوالرات ااألمريكية)

أنشطة مشاريع التعاون الفني

الفائدة
واإليرادات األخرى (1)

منظمة الطيران المدني الدولي

النفقاتالمقبوضات

الصناديق االستئمانية واتفاقات الخدمات اإلدارية
المقبوضات والنفقات ورصيد المقبوضات المسبقة

2017 31 ديسمبر للسنة المنتھية في
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الجدول (د ) يتابع

األرباحالتحويل

أو الخسائرمن الصناديق الرصيد

الرصيدغير ّرداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليففينوع

في 31/12/2017المحققةالتبرعاتوغيرھاالعامةالمشاريعالتعديل01/01/2017الصندوقالصندوق

MSA  99  1(  1)(  64)  37موزمبيق

MSA 4 364 2 664(  40) 3 179  320(  4) 3 484ناميبيا

MSA  279(  1)  182  13  83نيبال

MSA  20(  20)نيكاراغوا

MSA  233  1(  206)  28نيجيريا

MSA  4(  4)النرويج

MSA  391  392عمان

TFعمان

MSA  32  32باكستان

MSA  897 1 062  1  831  77(  25)(  1) 1 026بنما

TF 30 171 66 041  345 14 657 1 661(  6)(  4) 80 228بنما

MSA  8(  8)بابوا غينيا الجديدة

MSA  386  967  4  621  93(  130)(  1)  512باراغواي

MSA 9 644 10 385(  16) 9 415 1 194(  4)  222 9 623بيرو

MSA  40  35(  4)  71الفلبين

TF  2  2الفلبين

MSA  36(  8)  28قطر

MSA 18 908 1 369  60 12 311  71(  42)  56 7 968اإلقليمي ألفريقيا

MSA  500  121  2  102  9  512اإلقليمي آلسيا

TF 3 561 1 791  17 1 152  131  229  15 4 330اإلقليمي آلسيا

MSA  36  37اإلقليمي ألوروبا

TF  99  100  1  65  7  129اإلقليمي ألوروبا

MSA  567  611  2  453  45  682اإلقليمي ألوروبا والشرق األوسط

TF  318  261  2  179  18  384اإلقليمي ألوروبا والشرق األوسط

MSA  291  600  2  344  17  1  532اإلقليمي ألمريكا الالتينية

TF 4 314 2 425  30 2 108  191  732(  25)  3 5 181اإلقليمي ألمريكا الالتينية

MSA  67  39(  107)جمھورية كوريا

MSA  84(  84)جمھورية الكونغو

MSA  3(  3)رومانيا

MSA  170  5  1(  15)  150رواندا

MSA 10 068 4 000  266 4 120  290  266  1 10 191المملكة السعودية

MSA  57  1  57سيشيل

MSA  390  146  4  195  20(  20)(  195)(  13)  96سنغافورة

TF  124  97  1  91  5  126سنغافورة

MSA 15 836(  7) 8 438  748 16 900(  1) 23 543الصومال

TF 7 087 17 559  36  532(  1)( 16 945)(  416) 6 790الصومال

MSA  206  1  208جنوب أفريقيا

MSA  13  44  38  2  2  19إسبانيا

MSA  180  1  181سري النكا

TF  6  2(  8)سري النكا

MSA  198  9  1  1(  38)  168السودان

MSA  55  51  3  4  5السويد

MSA  155(  155)الجمھورية العربية السورية

MSA  56(  45)  10تايلند

TF  92  83  1  25  3  148تايلند

IPAV  8  1  15  6تيمور - ليشتي

TF  8  8ترينيداد وتوباغو

MSA  13  13تركيا

MSA  10  10إدارة األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم

MSA  73  73أوغندا

MSA 1 518 1 231  3 1 082  97(  125) 1 449أوروغواي

MSA  118  1  119فنزويال (الجمھورية البوليفارية)

MSA  5  5اليمن

LS 2 144  76  3  456  45(  71)(  20)(  1) 1 629مشاريع المبالغ اإلجمالية

388 267 978  (308 4 )341  485 8 036 92 971  893 163 (39  )073 206 المجموع

907 336 278 1 (428 5 )426  081 11 196 120 217 1 505 206 (51  )236 264 ما يعادله من الدوالرات الكندية

دي:(1) على أساس نق

التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب

الفائدة
واإليرادات األخرى (1)

أنشطة مشاريع التعاون الفني

النفقاتالمقبوضات

(بآالف الدوالرات ااألمريكية)

المقبوضات والنفقات ورصيد المقبوضات المسبقة
2017 31 ديسمبر للسنة المنتھية في

الصناديق االستئمانية واتفاقات الخدمات اإلدارية
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الجدول (ه)

األرباحالتحويل

أو الخسائرمن الصناديقالفائدةالرصيدنوع الصندوق

الرصيدغير ّرداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليفواإليرادات في

في 31/12/2017المحققةالتبرعاتوغيرھاالعامةالمشاريعاألخرىالتبرعات(1)التعديل01/01/2017الصندوق

CAPS  224  2  52  5(  2)  168أفغانستان

CAPS  65  1(  2)  68جزر البھاما

CAPSبنغالديش

CAPS  4  5بوليفيا

CAPS  31  31الرأس األخضر

CAPS  38  39كندا

CAPS  108  1  109كوستا ريكا

CAPS  17  17كوبا

CAPS 2 335  11  178  30 2 137إثيوبيا

CAPS  3(  3)فيجي

CAPS  44  1  44غينيا

CAPS 2 599  13  38  52(  500)(  1) 2 021لبنان

CAPS  40  41ليسوتو

CAPS  62  1  63الجماھيرية العربية الليبية

CAPS 1 707  8  17  2 1 696الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة

CAPS(  1)  1مدغشقر

CAPS  4  4موزامبيق

CAPS  390  2(  25)  367ميانمار

CAPS  33  300(  33)  300نيجيريا

CAPS  15  16عمان

CAPS  3  3االتحاد الروسي

CAPS(  69)(  69)سيشيل

CAPS  100  1  100السودان

CAPS  6  6سورينام

CAPS  730  4  734الجمھورية العربية السورية

CAPS  161  2  162ترينداد وتوباغو

CAPS  73(  73)أوغندا

CAPS  11  12جمھورية تنزانيا المتحدة

CAPS  43  43أوروغواي
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  مقدمةال

خارجي في النظام المالي والقواعد المالية لمنظمة مراجع الحسابات الالتي قام بها حسابات القانوني لمراجعة الساس يِرد األ
عشرة): المادة الثالثة عشرة والصالحيات اإلضافية التي تنظم المراجعة الخارجية ة سادسالالطبعة الطيران المدني الدولي (

  ).(ب)(الملحق 

  .المراجعة التي قمنا بهانتائج عمليات ب غ هذا التقرير المجلَس بلّ يُ و 

  اتساقه.مدى و  ٣١/١٢/٢٠١٧ عن السنة المالية المنتهية في اإليكاوتقرير مراجعة هذه وتناولت عملية ال

عليها األمين العام للقواعد المالية التي وافق و  العمومية لجمعيةاعليه  توافقالذي المالي  اإليكاوتخضع الفترات المالية لنظام و 
  .فيما يلي بالمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام)(يشار إليها  لقطاع العامفي اة الدولية يلمعايير المحاسبلو 

 المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتعلى أساس معايير  ٢٠١٧مراجعة الحسابات للسنة المالية قمنا بقد و 
جزأ من النظام المالي اإلضافية التي تشكل جزءا ال يت الختصاصاتوتمشيا مع االمحاسبية الدولية للقطاع العام والمعايير 

  .لإليكاووالقواعد المالية 

أي المالية خالية من البيانات للحصول على تأكيد معقول بأن  معمول بها لديناالمراجعة الستراتيجية ال وفقاً  تنانشطألخططنا و 
  أخطاء جوهرية.

البيانات المعلومات في عرض كفاية ر مدى ديدارة وقمنا بتقاإللمبادئ المحاسبية والتقديرات التي وضعتها ل اتقييمكما أجرينا 
  المالية.

  .مراجعةشهادة الالذي أوردناه في رأي إلبداء ال أساس كافٍ عملية المراجعة على من خالل حصلنا وهكذا، 

أدلة كافية وموثوق بها فيما  ىحصلنا علو  ،على أساس العينةبها،  عدد من المعامالت والوثائق ذات الصلة وقمنا باختبار
  في البيانات المالية.اإلقرارات واإلفصاحات الواردة الحسابات و بق يتعل

  المسؤولين.الموظفين أثناء عملية المراجعة تم توضيح جميع المسائل ومناقشتها مع و 

 مع فريق اإلدارةأو  اوموظفيه ،رئيس فرع الشؤون الماليةالقائمة بأعمال ، لينيت ليم ةفريق مناقشات منتظمة مع السيدت للوكان
  الموضوع قيد النظر. حسبموظفين في اإلدارات األخرى، و 

العامة  ةالمالية ممهورة بتوقيع األمينالبيانات  ١٠/٤/٢٠١٨، وتسّلمنا في ٦/٤/٢٠١٨وقد انتهت عملية المراجعة الميدانية في 
عينا للحصول على ، فقد ساإلضافية التي تحكم المراجعة الخارجية ختصاصاتمن اال ٩بالفقرة  عمالً . و ٢٩/٣/٢٠١٨في 

  على النحو الواجب في هذا التقرير.حيث ُأدرجت  ،٨/٥/٢٠١٨ ة، وتلقيناها فيالعام ةاألمينمن  عليقاتت

النتائج بالمتعلقة ، اإليكاوتحتفظ بها التي خضعت للمراجعة و حسابات بشأن التقرير التشغيل المالي وقمنا بمراجعة حسابات 
ة عشرة): المادة الثالثة سادس(الطبعة ال لإليكاووفقا للنظام المالي والقواعد المالية  دمتقُ حيث ، ٣١/١٢/٢٠١٧حتى المالية 
  عشرة.

ة والقائمة بأعمال رئيس العام ةه األمينتعوقّ  ،٢٠١٧للعام لسنة المالية احسابات يتعلق بتمثيل وُأدرج في البيانات المالية كتاب 
  مراجعة.الال يتجزأ من وثائق  فرع الشؤون المالية، وهو جزء
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  . ٢٩/٣/٢٠١٨ الذي وّقعته األمينة العامة في ٢٠١٧بيان الرقابة الداخلية لعام  ١٩/٤/٢٠١٧في كما تلقينا 

تابعة التي تقوم بها في إطار عملية الم "التوصياتحيث تقع ""توصيات" و"اقتراحات". مراجعتنا تحت مسمى نتائج ووضعنا 
من حيث  اإليكاولمجلس على أنه يجوز . وحده متابعة "االقتراحات" بات الخارجيمراجع الحسابينما يتولى اللجنة المالية، 

 الضرورة حيثما اقتضتتنفيذ "اقتراح"،  ةالعام ةمن األمينأن يطلب ، بعد التشاور مع اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعةالمبدأ، 
  .إليهالمجلس اانتباه  فإننا نلفتاختصاص اإلدارة،  وعندما ال تقع مسألة ما في إطار. ذلك

 معلوماتمنهم طلب ن اقتضى األمر أن نالذي اإليكاو جميع مسؤوليلمجاملة التي أبداها ، نود أن نعرب عن تقديرنا لوأخيراً 
.ووثائق
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  ديوان احملاسـبة

  

  مراجعة الحسابات شهادة
  

 الرأي

إلى غايــة الوضع المالي بيان تشمل التي و)، و ة الطيران المدني الدولي (اإليكالمنظمبمراجعة البيانات المالية  ُقمنا
مقارنــة الرات فــي صــافي األصــول وبيــان التــدفقات النقديــة وبيــان يــوبيان األداء المــالي وبيــان التغي، ٣١/١٢/٢٠١٧

بمــا ، للسنة المنتهية والمالحظات على البيانات المالية بين الميزانية والمبلغ الفعلي للصندوق العام للبرنامج العادي
   من المعلومات التوضيحية.ذلك  لسياسات المحاسبية الهامة وغيراموجز ذلك  في

الوضــع المــالي  ،الجوهريــةمــن جميــع النــواحي  ،َتعــرض بصــورة نزيهــةالمرفقــة بيانــات الماليــة وحســب رأينــا، فــإن ال
ات فــي صــافي والتغيــر المــالي  أداءهــا، وكــذلك ٣١/١٢/٢٠١٧الطيران المــدني الــدولي (اإليكــاو) إلــى غايــة لمنظمة 

، للســنة المنتهيــة والمقارنة بين الميزانية والمبــالغ الفعليــة للصــندوق العــام للبرنــامج العــادي ةالنقدي اتالتدفقاألصول و 
 للمعايير المحاسبية الدولية والنظام المالي والقواعد المالية لاليكاو. فقاً ذلك و و 

  نارأيستِند إليه األساس الذي ي
نظــام المــالي والقواعــد وال) ISSAIs(للمعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات  قاً منا بعملية المراجعة وفقُ 

مباشـــر المعـــايير الدوليـــة  بشـــكل )ISSAIsمعـــايير ( تعكـــسيكـــاو. وفـــي مجـــال مراجعـــة البيانـــات الماليـــة، الماليـــة لإل
فـــي ر الدوليـــة لمراجعـــة الحســـابات ديـــوان الحســـابات اإليطـــالي أحكــام المعـــايي طّبـــق. وي)ISAs( لمراجعــة الحســـابات

د مســؤولياتنا فــي إطــار هــذه المعــايير بمزيــد . وتــرِ التــي يقــوم بهــا ةمراجعــعمليات المع الطابع المحدَّد ل حدود اتساقها
نــؤدي مراجــع الحســابات عــن مراجعــة البيانــات الماليــة. و  اتالقســم الخــاص بمســؤوليتقريرنا ضــمن من التفصيل في 

لبيانــات الماليــة فــي لمراجعــة بمــا نقــوم بــه مــن لة المتصــاألخالقيــة  شــروطلل إليكــاو وفقــاً عــن اعملنــا بشــكل مســتقل 
. ونعتقــد أن شــروطوفقــا لهــذه الالمنوطــة بنــا األخالقيــة األخــرى  اتاضــطلعنا بالمســؤوليقــد منظومة األمم المتحــدة، و 

للــرأي الــذي توصــلنا إليــه فــي هــذا  اً ومناســب اً كافيــتشــكل أساســًا عمليــة المراجعــة إطــار األدلة التي حصلنا عليها فــي 
  .الصدد
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 لمعلومات األخرىا
  المراجعة)" لم تشملهالجداول ( –"الجزء الرابع التي تشمل  ة عن المعلومات األخرىيمسؤولالاألمينة العامة تتحمل 

  .من صحتهااستنتاج يضعن أي وال يعّبر هذا الرأي المعلومات األخرى ال يشمل رأينا عن البيانات المالية كما أن 

ال نت النظر فيما إذا كامسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى و تتمثل لبيانات المالية، ما يتصل بمراجعة اوفي
ما إذا كانت تنطوي على المراجعة أو إطار في توصلنا إليه من علم مع البيانات المالية أو مع ما  تتسق جوهرياً 

تحريفات بوجود  يفيداستنتاج إلى أعمال، ما ُقمنا به من لى ع بناءً  غير ذلك. وٕاذا خلصنا، تحريفات جوهرية
  غ عنه في هذا الصدد.ذلك. وليس لدينا ما نبلّ عن ن نبلغ أفي المعلومات األخرى، فيتعين علينا  جوهرية

  
 بيانات الماليةوالجهات المكلفة بإدارة اليكاو لإل ةعامال ةميناأل اتمسؤولي

للمعايير المحاسبية الدولية في  عداد البيانات المالية وعرضها بصورة نزيهة وفقاً ة إيمسؤول ةالعام ةاألمينتتحمل 
وعن وضع الضوابط الداخلية التي تراها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الخالية من أي  القطاع العام

 .تحريفات جوهرية سواًء كان مرّدها إلى الغش أو الخطأ

االستمرار كمؤسسة قائمة ة تقييم قدرة اإليكاو على ياألمينة العامة مسؤولتتحمل ية، إعداد البيانات المال لدىو 
ما لم تعتزم مؤسسة القائمة واستخدام األساس المحاسبي لهذه المؤسسة الهذه ب ترتبط مسائلعّما يلزم من  كشفوال

  قعي سوى ذلك.يكن لديها أي خيار واأنشطتها أو إذا لم  األمينة العامة تصفية المنظمة أو وقف

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

  
  مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة البيانات المالية

أي تخلو من  نا في الحصول على ضمانات معقولة بخصوص ما إذا كانت البيانات المالية ككلّ ـــتتمثل أهدافُ 
 مثلالحسابات يتضمن رأينا. وت ةمراجعلوٕاصدار تقرير  سواًء كان مردُّها إلى الغش أو الخطأ، يفات جوهريةتحر 

للمعايير  وفقاً  تي أجريتأن المراجعة التضمن ال وٕان كانت  ،من الضمانات ياً الضمانات المعقولة مستوى عال
الغش وليدة  تكون التحريفات. وقد ي قد يوجدن أي تحريف جوهر الكشف ع دائما تتيح الدولية لمراجعة الحسابات 

ما على على نحو معقول توقع تأثيرها، منفردة أو مجتمعة،  إذا كان من الممكن جوهريةتعتبر هي و  أأو الخط
  هذه البيانات المالية. بناًء علىقرارات اقتصادية يتخذه المستخدمون من 

التقدير المهني وُنبقي على  نحرص على ممارسة ،لحساباتللمعايير الدولية لمراجعة ا وفي إطار المراجعة وفقاً 
  بما يلي:أيضًا نقوم و المراجعة. طوال عملية  الشك المهني
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  سواًء كان مرّد هذه لبيانات المالية، جوهرية في ا المخاطر الناجمة عن وجود تحريفات تحديد وتقييم
الحصول على تستجيب لهذه المخاطر، و  إجراءات مراجعةتخاذ وتصميم وا، التحريفات إلى الغش أو الخطأ

عن كشف العدم المتمثل في خطر حجم الإبداء رأينا. ويعتبر في مناسبة لالستناد إليها الكافية و الاألدلة 
نطوي خطأ، نظرا ألن الغش قد يمنه عندما يكون التحريف ناجمًا عن  كبرالغش أناجم عن  تحريف جوهري

  لضوابط الداخلية؛لد أو مغالطات أو تجاوز متعمّ واطؤ أو تزوير أو إغفال تحاالت على 

   تصميم إجراءات مراجعة تالئم الظروف، ولكن ليس لاستيعاب الضوابط الداخلية ذات الصلة بالمراجعة
  فعالية الضوابط الداخلية لاليكاو. إبداء رأي بشأنبغرض 

  ن ها مالمحاسبية وما يتصل ب تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات
  اإلدارة. من إفصاحات

  لى بناًء ع، المحاسبي للمؤسسة القائمة وفيما إذا كان هناكألساس لدام اإلدارة البّت في مدى مالءمة استخ
كبيرة بشأن قدرة  اً أو ظروف قد تثير شكوك بأحداثرتبط جوهري يأدلة المراجعة المحصل عليها، عدم يقين 

، فإنه يتعين علينا أن جوهري بالفعلعدم يقين استنتجنا وجود  ستمرار كمؤسسة قائمة. وٕاذااإليكاو على اال
إذا ما  إلىفي البيانات المالية أو اإلفصاحات ذات الصلة الحسابات إلى  ةه االنتباه في تقرير مراجعنوجّ 

دلة المراجعة المحصل عليها نا إلى أــرأينا. وتستند استنتاجاتُ  لتعديلغير كافية اإلفصاحات المعنية كانت 
مستقبلية قد تدفع اإليكاو إلى التوقف عن أحداثًا أو ظروفًا  غير أنالحسابات.  ةتقرير مراجع تاريخحتى 

  االستمرار كمؤسسة قائمة.

   وما إذا كانت البيانات اإلفصاحات، بما في ذلك وهيكل ومضمون البيانات المالية عموماً تقييم عرض ،
  .التي تستند إليها بصورة نزيهة واألحداثمعامالت ال عكسالمالية ت

فة بالجوانب اإلدارية بخصوص عدة أمور من ضمنها النطاق ــمع الجهات المكلّ  في إطار عملنا ونتواصل
ابة قهامة في الر أوجه قصور للمراجعة وما يتصل بها من استنتاجات هامة، بما في ذلك أي  قررينوالتوقيت الم

  ها خالل عملية المراجعة.يدنقوم بتحدالداخلية 

  القانونية والتنظيمية األخرى شروطالتقرير عن ال

طار عملية إأو تلك التي اختبرناها في  فإننا نرى أن معامالت اإليكاو التي أحطنا بها علماً  ما تقّدم،إضافة إلى 
  لتشريعية.لاليكاو وسلطتها ا للنظام المالي وفقاً  ،في كل الجوانب الهامة ،تقد أجريالمراجعة 

مراجعة الحسابات الخارجية  تحكماإلضافية التي  صالحياتللنظام المالي لاليكاو (المادة الثالثة عشرة) وال ووفقا 
  .٢٠١٧مفصال عن مراجعتنا للبيانات المالية لاليكاو لعام  تقريراً  أيضاً  أصدرنا ،(المرفق (ب) من النظام المالي)
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  مسألة ينبغي التركيز عليها
مرّده أساسًا  مليون دوالر كندي) ٦٥,٧ -( صافي أصول سلبياً ُيظهر المالي  وضعبيان النتباه إلى أن نوّجه اال

 ١٤٦,٧ غالمسجلة في الوضع المالي بمبل الطويلة األمدالموظفين  الخاصة بامتيازات األكتواريةتأثير الخصوم 
من التدابير تعمل اإلدارة على تطبيقها في  هناك مجموعة. و التقريرمليون دوالر كندي. وترد تفاصيل تحليلنا في 

  ولم يتغير رأينا فيما يخص هذه المسألة. فعاليتها. مدى مؤكِّدة أنها ستقوم برصدهذا الصدد، 

  ١٨/٥/٢٠١٨، روما
  
  

  أنجيلو بوسكيما  
  رئيس ديوان الحسابات

 
  



10 
 

 البيانات المحاسبيةبنية 

  العناصر التالية:للقطاع العام  وفقا للمعايير المحاسبية الدوليةضت التي ُأعدت وُعر  لإليكاوتضمنت البيانات المالية  -١

  َ٣١/١٢/٢٠١٦مقارنة في للأرقام ب ٣١/١٢/٢٠١٧ فيالحساب الختامي  –المالي (البيان األول)  مركزال بيان 
غير جارية) خصوم جارية و إلى مقسمة جارية وغير جارية) والخصوم (أصول (مقسمة إلى صول ظهر األيُ 

  األصول؛وصافي 

  َ٣١/١٢/٢٠١٦لمقارنة في لأرقام ب ٣١/١٢/٢٠١٧) للسنة المنتهية في الثانيبيان الاألداء المالي ( بيان 
 ؛سنة الماليةالفائض/العجز لليظهر 

  َقيمة األصول ُيظهر  ،)الثالثبيان ال( ٣١/١٢/٢٠١٧المنتهية في للفترة التغيرات في صافي األصول  بيان
مباشرة في صافي األصول المسجلة الخسائر ومنها لسنة المالية في اعجز الض أو فائالالصافية بما في ذلك 

 بيان األداء المالي.قيَّد في دون أن ت

  اتتدفقتظهر ال، ٣١/١٢/٢٠١٧ المنتهية فيالتدفقات النقدية (البيان الرابع)؛ جدول التدفقات النقدية للفترة 
التشغيلية واالستثمارات فيما يتعلق قصدا بالمعامالت ، لنقديةالخارجية ومعادالت السيولة ا اتتدفقالو الداخلية 

 والتمويل ومجاميع الخزينة في نهاية السنة المالية.

 ) العام صندوق مقصورة على ال( ٢٠١٧) للفترة المالية الخامسبيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية
 ).العاديلبرنامج ل

 ومعلومات إضافية  يالقطاعواإلبالغ علومات عن السياسات المحاسبية متُتيح لبيانات المالية إيضاحات ل
  ").إيضاحات" أو "إيضاح"على أنها هذا التقرير يشار إليها في ( منصفعرض تقديم لضرورية 

  ٢٠١٧في المالي  مركزبيان ال
  األصول

 ١٤,٩+( الر كندين دو ييمال ٦٣,٦مقدار ب تزادحيث ن دوالر كندي و ملي ٤٩٠,٥األصول بلغت  ٢٠١٧في عام  -٢
 .مليون دوالر كندي) ٤٢٦,٩( ٢٠١٦القيمة المسجلة في عام ب) مقارنة في المائة

  صول من إجمالي األ في المائة ٩٨,٢، وهو ما يمثل مليون دوالر كندي ٤٨١,٥بلغت جارية من أصول  تتألف -٣
غير أصول )، و األصولفي المائة من إجمالي  ٩٨مليون دوالر كندي، ما مثل  ٤١٨,٣، كان الرقم ٢٠١٦في (

ن دوالر كندي، ييمال ٨,٦كانت من إجمالي األصول ( في المائة ١,٨دوالر كندي، أي  يينمال ٩,٠عادل تجارية، 
 ).٢٠١٦من إجمالي األصول في عام في المائة  ٢,٠أي 

  األصول الجارية
 دوالر كندي يينمال ٦٣,٢بزيادة قدرها  ٢٠١٧في عام  مليون دوالر كندي ٤٨١,٥ بلغ مجموع األصول الجارية -٤

   معادل السيولة النقدية"السيولة النقدية و "إلى تعزى الزيادة كانت . و ٢٠١٦بعام مقارنة  في المائة) ١٥,١(+
مليون دوالر كندي)  ٩,٣"االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء" (+ مليون دوالر كندي)، ٤٤,٣ (+

بينما ظلت قيم "المخزونات" و"األخرى" كما هي تقريبًا (تراجع مجمل  ي)،مليون دوالر كند ٩,٨ومستحقات وسلف (+
 ).١ اإليضاحة (يمبادئ المحاسبالفي الجارية أساس تقييم األصول يرد و  مليون دوالر كندي). ٠,٢-طفيف بقيمة 
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 السيولة النقدية السيولة النقدية ومعادل

الذي بلغت السيولة النقدية"، معادل "السيولة النقدية و ند الفرعي )، فقد ارتفع الب٤على النحو السابق ذكره في الفقرة ( -٥
 ٣٩٢,٢بمبلغ ) مقارنة المائة ١١,٣مليون دوالر كندي (+  ٤٤,٣بزيادة قدرها ، مليون دوالر كندي ٤٣٦,٥قيمته 

المصارف والودائع قصيرة األجل في السيولة المودعة في ، وشمل ٢٠١٦مليون دوالر كندي في عام 
 ، وفيما يلي بيان عناصر البند الفرعي:١-٢وذلك على النحو الوارد في اإليضاح . ٣١/١٢/٢٠١٧

 

  النسبة المئوية للفارق  ٢٠١٦  ٢٠١٧  الوصف
  %٢٨,٣-  ٧١,٨  ٥١,٥  السيولة النقدية المتاحة في المصارف

  %٢٠,٢+  ٣٢٠,٤  ٣٨٥,٠  الودائع ألجل
  %١١,٣+  ٣٩٢,٢  ٤٣٦,٥  السيولة النقديةمعادل السيولة النقدية و إجمالي 

 

حتى تأكيد أرصدة الحسابات الجارية  اإليكاوعالقات تجارية مع التي ترتبط ب المصارفلقد طلبنا من جميع  -٦
وقدمت اإلدارة شرحًا وتبريرًا  أرصدة الحسابات بشكل صحيح في الحسابات. تحققنا من قيد. و ٣١/١٢/٢٠١٧

 .للتباينات التي تم الكشف عنها

ما يحد من وهو لم نتلق تأكيدات مباشرة من جميع المصارف،  ، كما في السنوات الماضية،وتجدر اإلشارة إلى أننا -٧
، عوضًا عن دارةاإلتلقينا من وقد  .بتلقيهامن أجل السماح لنا بذلت جهودًا  دارةاإلعملنا في هذا المجال، رغم أن 

 كشوف الحسابات المصرفية.نسخة من  ذلك،

ما لهذه ل المصارف، ونظراً من كيدات أتتلقي ن االفتقار إلى أبش )١/٢٠١٦م أصدرنا في العام الماضي توصية (رق -٨
باستمرار هذا التأكيدات معدل فضًال عن انخفاض ضمانات معقولة،  ىحصول علة فيما يتعلق بالهميالمسألة من أ

 ال تزال "مستمرة"، ن التوصيةأ ىنا نر إنالقيم المالية، فمن حيث الردود الواردة من المصارف و من حيث أعداد العام 
 تعزيز جهودها في هذا المجال. ىعل ةدار نحث اإلومن أجل ذلك، فإننا 

 تحديث قوائم التوقيعات المعتمدة لدى المصارف

بين طفيفة اختالفات  ، كما في السنوات الماضية،أيضاً وجدنا المصارف، المقدمة من نتيجة لمراجعتنا للتأكيدات  -٩
وبما المصارف. وفقا لما صرحت به تحتفظ بها اإلدارة في المقر والقوائم التي تلقيناها  قوائم التوقيعات المعتمدة التي

عين. كما ينبغي اإلشارة إلى أن اإلدارة الموقِّ  بشأنالتوصل إلى استنتاج فإننا ال نستطيع تأكيدات، الكل أنه لم ترد 
تواصل مع ت، و على وجه السرعةتصبح قائمة ما غير صالحة تتلقاها من المصارف وتتصرف كانت تدرك متى 

 المصارف من أجل حل هذه التناقضات.

المتعلق بالتوقيعات "مغلقة"، وهي  ٢٠١٥ال يمكننا اعتبار توصية تقريرنا المالي لمراجعة الحسابات في العام المالي  - ١٠
 .)١الواردة في الملحق  ١/٢٠١٥ال تزال جارية (يرجى الرجوع إلى متابعة التوصية 

 ية المتاحة في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليميةالسيولة النقد

ألف  ٢,٨٢٢,٢٢معادلة في قيمتها لمبلغ  اإليكاو، كانت السيولة النقدية المتاحة التي تحتفظ بها ٣١/١٢/٢٠١٧في  - ١١
 ألف دوالر ٣,٢٢٣,٤٩دوالر كندي تقريبًا. وٕاجماال، بلغت السيولة النقدية المتاحة في المكاتب اإلقليمية ما يعادل 

  كندي.
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 التوحيد - الميدان السيولة النقدية المتاحة في 

التي تباينًا، في حاالت قليلة، بين أشكال التقارير الخاصة بالمصروفات النثريات  مراجعتنا للحساباتوجدنا خالل  - ١٢
 .المصروفات النثرية ةدار إالمسؤولون عن األشخاص يستخدمها 

 :١االقتراح رقم 
المتعلقة لإلرشادات تعزيز اإلطار الحالي ) ٢( ؛دةالتذكير باستخدام التقارير الموحَّ ) ١بالتالي ما يلي: ( نقترح - ١٣

  المصروفات النثرية، وتوزيعها على جميع األشخاص المسؤولين في الميدان.استخدام ب

  

  ة وتعليقاتهاالعام ةاقتراح األمين
السُّلف وبالمصروفات النثرية بغرض إصدارها نحن بالفعل بصدد تحديث ما لدينا من إرشادات خاصة بتم قبول االقتراح. 

  .متضمنة تذكيرًا باستخدام النموذج الحالي لإلبالغ أمناء الخزانة جميعوتوزيعها على  ٢٠١٨في عام 

  
  زيادة مستوى الدقة في اإلبالغ عن السيولة النقدية المتاحة

األشخاص قدَّم إلى المقر من المُ في التقرير الشهري  أوجه عدم االنضباط بعضوجود قد كشف عملنا عن ل - ١٤
عدم صحة رقم وقيعات أو وتمثلت األوجه، على سبيل المثال، في عدم وجود تن عن المصروفات النثرية، يالمسؤول

و) الوارد في التقرير. وقد بادرت اإلدارة نظام تخطيط موارد المؤسسات التابع لعالم األعمال أغريسحساب أغريسو (
 ه من أوجه عدم االنضباط تم كشفه.بشكل فوري إلى تصويب كل وج

 :٢االقتراح رقم 
سيولة النقدية عن الانضباطًا تقارير أكثر  ىجهودها من أجل الحصول علفي هذا الصدد أن تزيد اإلدارة من  نقترح - ١٥

 المتاحة.

  

  ة وتعليقاتهاالعام ةاقتراح األمين
تقاريرها عن في تحديث أرقام الحسابات المتعلقة  عنية من أجلخطار المشاريع المإبالفعل جرى د لق تم قبول االقتراح.

، غريسونظام ألتحديث عناوين بعض الحسابات في فعلية اتخذنا خطوات فقد إلى ذلك،  ةضافوباإلالمصروفات النثرية. 
  سنكفل تعديل عناوين الحسابات حسب االقتضاء.وفي سياق سير األمور، و 

  
  التسوية والضوابط الرقابية –نية واإلقليمية الميداالسيولة النقدية المتاحة في المكاتب 

عدم مطابقة  ةي حاالت محدودة، اكتشفنا فقليميلتقارير الميدانية واإلبافيما يتعلق بدفاتر النقدية الموجودة في المقر و  - ١٦
 الحاالت المذكورة على وجه السرعة.قد بادرت اإلدارة بتصويب غريسو؛ و نظام أالرصيد للمبلغ المبلغ عنه في 
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لم تكن موجودة  ٢٠١٧عام  ديسمبرفي شهر النقدية المتعلقة بالسيولة تقارير الن أأخرى، وجدنا  ةفي حاالت قليلو  - ١٧
ولم يكن توقيعها ورفعها إلى المقر أساس شهري،  ىعلتكن ُتجرى النقدية في الميدان لم  ةلتسويا نأفي المقر، و 

نه ال توجد أ الحظنا أيضاً فقد ذلك،  ىهري. وعالوة علتقرير شتسوية أي نه ينبغي أينا أوفي ر يسير كما ينبغي. 
 طبيعة النفقات المبلغ عنها في تقارير المصروفات النثرية. ىمنتظمة عل ةرقاب

 :١التوصية رقم 

 ،ضوابطوجود  ىعل ةأدل ةدار ن تقدم اإلأب نوصيفإننا لمساءلة، تدعيمًا لالنقدية و  ى السيولةتعزيز الضوابط عل ةبغي - ١٨
إجراء ، وذلك عن طريق ةقليميالمكاتب الميدانية واإل لدىالنقدية الموجودة ق ذات صلة، على السيولة مدعومة بوثائ

عداد التقارير إالتوقيع المزدوج من جانب الموظفين المسؤولين عن  ةهميأ ىعل كيد أيضاً أ، مع التعملية تسوية شهرية
 والمسؤولين.

  

  ة وتعليقاتهاالعام ةاقتراح األمين
سنقوم و . ديةدفتر النقجري فيها معالجة ستخدم في كل مره يتُ  ةمرجعيتحقق  ةقائملدى الخزانة اآلن  توصية.تم قبول ال
ا إذا خانة إلى القائمة لبيان مإلى ذلك، سنضيف  ةضافباإلالتوقيع. و المزدوجة الموافقة شرط القائمة لتعكس  هذه بتحديث

البريد بإرسال رسائل  في الوقت الحاضرويجري بعض النفقات.  لتوضيح طبيعةبإدارة التعاون الفني كنا قد اتصلنا 
جراء غير مدرج في القائمة المرجعية الحالية. ويجري ولكن هذا اإل ةرسمي ةكممارسإدارة التعاون الفني  كتروني إلىلاإل

  ية المصرفية الشهرية.بالتسو المسؤول عن المصادقة إلرفاقها موظف السيوقع عليها و القائمة المرجعية، تحديث هذه  حالياً 

  
  االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

  تتكّون االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء للميزانية العادية من: - ١٩
ماليين  ٤,٠؛ و٢٠١٧مليون دوالر كندي في عام  ١٣,٣شهرًا (ما يقرب من  ١٢جارية، مستحقة خالل   أ)  

  %)؛٢٣٢,٥، ما يمثل زيادًة بنسبة ٢٠١٦دوالر كندي في عام 
ماليين دوالر  ٥,٢شهرًا من تاريخ البيانات المالية ( ١٢بعد  حيث من المتوخى تخصيصهاغير جارية،   ب)  

%). ويشمل ١٤,١، ما يمثل زيادًة بنسبة ٢٠١٦ماليين دوالر كندي في عام  ٤,٦؛ و٢٠١٧كندي في عام 
  ذلك خصم االشتراكات طويلة األجل.

 نتكشف مراجعتنا عولم بالنسبة إلى خصم المستحقات المدينة، يكاو مكان في اإلعين الحليل اإلجراءات في قمنا بتو  - ٢٠
ماليين دوالر  ٦,٦وبلغ مجموع الخصم التراكمي من المستحقات المدينة طويلة األجل . مشكالت كبيرةأي  وجود

 .٢٠١٦بالمقارنة مع عام مليون دوالر كندي  ٠,٣، ما يعكس انخفاضًا بقيمة ٢٠١٧كندي في عام 

جزئيًا إلى تأخر بعض كبار المساهمين  ٣١/٢/٢٠١٧قيمة المستحقات المدينة الجارية في في  ةالكبير زيادة الُتعزى و  - ٢١
شهر يناير  قد وضعت في صيغتها النهائية فيفي تسديد المدفوعات المستحقة عليهم. وقد تأكدنا من أن المدفوعات 

٢٠١٨. 

بينما كان دولة،  ٢١سنة الجارية للالمقررة عليها مستحقات مدينة فقط عن االشتراكات ء التي عدد الدول األعضابلغ  - ٢٢
اتجاه دوري، مرتبط في هذا الشأن وجود الحظ توي .٢٠١٥دولة في عام  ٤٣، و٢٠١٦دولة في عام  ١٦عددها 
 ٣١-٣٩العمومية  قرار الجمعيةاالتفاقية، و من  ٦٢لتأثيرات المادة نتيجة انعقاد الجمعية العمومية، وذلك  بسنوات

للدول األعضاء التي تعليق حق التصويت لإليكاو بشأن  من النظام المالي ٥-٦) والبند ١١ و١٠و٧البنود (ال سيما 
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 .إلى الدول األعضاء المعنيةالتي ُأرسلت نسخ من الرسائل  ىمدفوعات مستحقة. وقد حصلنا علعليها 

عند  ٢٠١٦مثلما كان في عام  ٢٠١٧أخرات لفترة تتجاوز السنة، في عام ظل عدد الدول األعضاء، التي عليها مت - ٢٣
 .٢٠١٥دولة في عام  ٤٦دولة، ما ُيعد تحسنًا مقابل  ٣٥

من هذا  اتفاقاً  ١٢نهاية العام، كان هناك بحلول خراتها. و أمت ةأبرمت بعض الدول األعضاء اتفاقات من أجل تصفي - ٢٤
ائمة إلى وجود تقلب دوري أيضًا. وكان عدد البلدان التي لم تمتثل لالتفاقات وتشير درجة تنفيذ االتفاقات الق القبيل.

. وبلغ عدد ٢٠١٥بلدان في عام  ٩، بينما كان ٢٠١٦بلدان في عام  ٧، و٢٠١٧بلدان بنهاية عام  ٨التي أبرمتها 
 ).٢٠١٦  ي عامبلدًا ف ١٥بلدًا (مقابل  ١٤البلدان التي تجاوزت متأخراتها ثالث سنوات ولم تبرم اتفاقات 

 ٢٥,٧) مبلغًا إجماليًا قدره ٢٠١٧(والتي تشمل عام  ٢١/١٢/٢٠١٧وُتبّين حالة االشتراكات المستحقة السداد حتى  - ٢٥
مليون نتيجة لسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدوالر الكندي فيما يتعلق  ١,٣مليون دوالر كندي (بما في ذلك 

يوغوسالفيا االشتراكية وجمهورية  دولة من الدول األعضاء ٥٦سبة إلى بعنصر التقييم بالدوالر األمريكي) بالن
مليون  ١,٩مليون دوالر كندي (مع  ١٦,١هو  ٣١/١٢/٢٠١٦. وكان المبلغ اإلجمالي المستحق السداد حتى السابقة

 دولة من الدول األعضاء. ٥١دوالر كندي نتيجة لسعر الصرف) بالنسبة إلى 

مقررة وفقًا لسنة التقييم أن المبلغ المستحق للسنة الحالية باإلضافة إلى السنتين وُيبين تفصيل االشتراكات ال - ٢٦
) وذلك ٢٠١٦ماليين دوالر كندي في عام  ٧,٤(كان  ٢٠١٧في عام مليون دوالر كندي  ١٧,٤الماضيتين قد بلغ 

وما قبله،  ٢٠١٣سبة إلى عام لألسباب المذكورة بالفعل. وقد ُسجِّل تحسنًا في استعادة قاعدة المساهمات المقررة بالن
 .٢٠١٦ عام فيماليين دوالر كندي  ٨,٧، هبوطًا من ٢٠١٧ عام فيماليين دوالر كندي  ٧,٢مبلغ ظهر ما يُ 

  المستحقات والسُّلف واألصول الجارية األخرى
 ٪٤٩,٢ة +، ما يعد زيادة بنسب٢٠١٧مليون دوالر كندي في عام  ٢٩,٦تتكوَّن المستحقات والسُّلف من: أ) جارية ( - ٢٧

  ).٢٠١٦عن عام  ٪٣٧,٧، متقدمة كذلك بنسبة +٢٠١٧مليون في عام  ٠,٤)؛ ب) غير جارية (٢٠١٦عن عام 
 . وهي٢٠١٦٪ في عام ٤,٧٪ من إجمالي األصول، مقارنة بنحو ٦,٠وتمثل المستحقات والسلف الجارية نسبة  - ٢٨

رة عن وكاالت األمم المتحدة وغيرها ، سلف للموظفين ومستحقات صاد٣-٢ اإليضاحتمثل، على النحو الوارد في 
من المبالغ المستحقة السداد الصادرة عن أنشطة توليد اإليرادات، مثل مبيعات المنشورات، واستئجار قاعات 

  المحاضرات، والحيز المتاح للوفود.
رى"، تحت عنوان "أخ ٢٠١٧مليون دوالر كندي في حساب األصول والخصوم الختامي عام  ١,٧وُيعرض مبلغ قدره  - ٢٩

ًال بهذه القيم ٢,٣-مليون دوالر كندي بتراجع بنسبة  ١,٧٥( ٢٠١٦على غرار عام  %). وأوردت اإلدارة بيانًا ُمفصَّ
  .٣-٢في اإليضاح 

  المخزونات
، تم قيد المواد واإلمدادات المتعلقة بالمطبوعات والهدايا التذكارية والمواد المعفاة من الرسوم ٢٠١٧في نهاية عام  - ٣٠

)، ٪٢٥,٧- مليون دوالر كندي ( ٠,١٣مليون دوالر كندي، وذلك بانخفاض قدره  ٠,٣٨يمة صافية قدرها الجمركية بق
والقيم  ٤-٢. وترد تفاصيل المخزونات في اإليضاح ٢٠١٦مليون دوالر كندي عام  ٠,٥١مقارنة بصافي قيمة 

) ومتجر السوق الحرة ٢٠١٧ام مليون دوالر كندي في ع ٠,٣٠المسّجلة في البيانات المالية تتعلق بالمطبوعات (
  مليون دوالر كندي). ٠,٠٨(

وقمنا بالفحص المادي للمخزون على عينة من العام السابق. بقوائم ها ا، وقارنوراجعناها األصولقوائم حصلنا على  - ٣١
في تأثير على الحسابات من شأنها أن يكون لها أي مشاكل كبيرة،  اكتشافلم يتم . و مخزوناتالالمسجلة في المواد 

 ).٣١/١٢/٢٠١٧الموعد النهائي (
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أجريناه  في اختبارونحن إذ نثمِّن الجهود التي بذلتها اإلدارة من أجل تسجيل المنتجات والتوفيق بين حركتها، فإننا  - ٣٢
أهمية تقديم سجالت من هذا المنطلق بحظنا أن بعض نقاط الضعف المتبقية ال تزال قائمة. ونذكر ال ،أثناء تدقيقنا
 القيمة السوقية العادلة للمخزون. عن كميات الفعلية و دقيقة عن ال

  األصول غير الجارية
مليون دوالر  ٠,٤، بزيادة مقدارها ٣١/١٢/٢٠١٧ماليين دوالر كندي في  ٩,٠بلغ إجمالي األصول غير الجارية  - ٣٣

  ).١. ويرد أساس تقييم األصول غير الجارية في السياسات المحاسبية (اإليضاح ٢٠١٦كندي عن عام 
 ٪٣٠,٨مليون دوالر كندي وتمثل  ٢,٨يتألف هذا العنوان من: أ) "الممتلكات والمنشآت والمعدات" التي تبلغ قيمتها  - ٣٤

من  ٪٣٤,٩وكانت تمثل   ٢٠١٦مليون دوالر كندي في عام  ٣,٠من إجمالي األصول غير الجارية (بلغت قيمتها 
 ٥,٢تحقة السداد من الدول األعضاء"، التي تبلغ إجمالي األصول غير الجارية)؛ ب) "االشتراكات المقررة المس

مليون  ٠,٤من األصول غير الجارية)؛ ج) "المستحقات المدينة والسلف" بقيمة  ٪٥٧,٦ماليين دوالر كندي (حوالي 
من  ٪٧,٤مليون دوالر كندي، أي حوالي  ٠,٧)؛ د) "األصول غير المادية" التي تبلغ ٢٧دوالر كندي (انظر الفقرة 

 ٦-٢و ٣- ٢و ٢-٢و ٥-٢ألصول غير الجارية. ويرد توضيح للعناوين المذكورة أعاله في اإليضاحات إجمالي ا
 من التقرير، على التوالي.

 الممتلكات والمنشآت والمعدات

مليون دوالر كندي،  ٢,٨أظهر العنوان "الممتلكات والمنشآت والمعدات"، على النحو الُمبيَّن أعاله، قيمة مقدارها  - ٣٥
مليون دوالر كندي)،  ٠,١من التكلفة المرسملة من "األثاث والتجهيزات" ( ٣١/١٢/٢٠١٧الصافية في وهي القيمة 

مليون دوالر كندي)، والمركبات  ٠,٢مليون دوالر كندي)، وتجهيزات المكاتب ( ٠,٤ومعدات تكنولوجيا المعلومات (
مليون دوالر كندي)،  ١,٦تلكات المستأجرة (مليون دوالر كندي)، والتحسينات المزمع إدخالها على المم ٠,٢اآللية (

مليون دوالر كندي، وبلغت قيمة  ٠,٣مليون دوالر كندي)، وبلغت عمليات االقتناء خالل العام  ٠,٣واآلليات (
مليون دوالر كندي، وقد جرى تتبع القيم المتعلقة باإلهالك في بيان األداء المالي. وأوردت اإلدارة  ٠,٦اإلهالكات 
  .٥-٢إليضاح وصفًا في ا

  على المستوى اإلقليمي إدارة األصول الثابتة
أثناء الزيارة التي قام بها مراجعو الحسابات الفرنسيون ومكتب التقييم والمراجعة الداخلية إلى مكتب أوروبا وشمال  - ٣٦

 ، وباإلشارة أيضًا إلى المالحظات التي أثاروها في السابق، أشير إلى أن بعض٢٠١٥األطلنطي في ديسمبر 
 ٢٠١٥األصول لم تكن مسجلة في سجل األصول. وفي التقرير المطول الملحق بشهادة اإليكاو للسنة المالية 

)C-WP/14468 – Addendum No. 2 وعلى الرغم من االعتراف بالمبادرات التي اتخذتها اإلدارة مؤخرًا في هذا ،(
)، قمنا بتقديم بعض التوصيات (يرجى ٢٠١٥بر المجال (ال سيما التعليمات اإلدارية الجديدة التي صدرت في ديسم

). وال تزال هذه التوصيات مستمرة نظرًا لعثورنا على أمور مماثلة أثناء مراجعاتنا للحسابات ١االطالع على الملحق 
) ومكتب أمريكا الجنوبية (أكتوبر ٢٠١٦في مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي (أكتوبر 

٢٠١٧.( 

  إدارة األصولفصل بين الواجبات في ال
يكون فوفقًا للمعمول به، ، بشكل سليمالفرصة المتاحة لتنفيذ الفصل بين الواجبات  ةدار مع اإل، ناقشنا خالل مراجعتنا - ٣٧

عن مسؤوًال  (ADB/CSG) قسم خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة التابع إلدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
هو من  (D/ADB)مدير إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات و . مالحظة: األصول الخاصة بهم فقط)ول (اقتناء األص

  دوالر كندي  ١٠ ٠٠٠بالنسبة لألصول التي تبلغ قيمتها أقل من  يفصل في التصرف في األصول وشطبها
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  ).تابيةبتجهيز األعمال الك (CSG)قسم خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة (بينما يقوم 
في الوقت الحاضر في عمليات  اً باشر مدير إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات تحكمًا مبعبارة أخرى، يتحكم مدير  - ٣٨

قسم خدمات المؤتمرات واألمن األصول من خالل ، بينما يتحكم تحكمًا غير مباشر في اقتناء التصرف/الشطب
  .اتوالخدمات العامة التابع إلدارة الشؤون اإلدارية والخدم

 :٢التوصية رقم 

في الوقت  بعدم جمع مدير إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات بالتالي فإننا نوصيتفاديًا الحتمال تضارب المصالح،  - ٣٩
 شطبها. التصرف فيها/عن األصول و اقتناء عن  ة،أو غير مباشر  ةمباشر  ةبصور بين المسؤولية، سواء  ذاته

  

  اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
تسعى المنظمة إلى إيجاد حل مناسب من أجل االمتثال لمتطلبات الفصل بين الواجبات، حيث وسوف . التوصيةول تم قب

قسم خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة التابع ة تحت سيطرة دارياألصول اإلالمرتبطة بصول اقتناء األال يزال 
إدارة الشؤون اإلدارية خارج نطاق شطبها و  التصرف في األصولن ع ةمسؤوليإلدارة الشؤون اإلدارية والخدمات، بينما ال

  .والخدمات

  
  األصول غير المادية

 ٠,١مليون دوالر كندي، حيث تراجعت بنحو  ٠,٧، مبلغًا قدره ٢٠١٧بلغت قيمة األصول غير المادية، في عام  - ٤٠
)؛ وتم تتبع القيم المرتبطة مليون دوالر كندي ٠,٨( ٢٠١٦)، بالمقارنة مع عام ٪ ١٦,٣-مليون دوالر كندي (

  . ٦- ٢باالستهالك في بيان األداء المالي. ويرد بيان التفاصيل في اإليضاح 
  الخصوم

) ٪١٢,٥+مليون دوالر كندي ( ٦١,٨ ادرهبزيادة ق، ٢٠١٧في عام  مليون دوالر كندي ٥٥٦,٢الخصوم مجموع بلغ  - ٤١
  وتتكون الخصوم من:الر كندي). دو  يونمل ٤٩٤,٤( ٢٠١٦القيمة المسجلة في عام مع مقارنة بال

من مجموع الخصوم (كانت تمثل % ٧٣,٦دوالر كندي، ما يمثل  يينمال ٤٠٩,٥الخصوم الجارية التي تبلغ   أ) 
  ؛مليون دوالر كندي) ٣٥٢,٠% بمجموع بلغت قيمته ٧١,٢نسبة  ٢٠١٦في عام 

تتكون فقط من الخصوم األكتوارية و مليون دوالر كندي،  ١٤٦,٧يبلغ مجموعها الخصوم غير الجارية، التي   ب) 
من مجموع الخصوم (كانت الخصوم غير الجارية في % ٢٦,٤المتعلقة باستحقاقات الموظفين، بما يمثل 

  مليون دوالر كندي). ١٤٢,٤% بمجموع بلغت قيمته ٢٨,٨تمثل حوالي  ٢٠١٦عام 
  الجارية خصومال

 دوالر كندييون مل ٥٧,٥بزيادة قدرها ، ٢٠١٧عام  في دوالر كندييين مال ٤٠٩,٥الجارية خصوم بلغ مجموع ال - ٤٢
  :ن منمليون دوالر كندي)، وتتكوّ  ٣٥٢,٠( ٢٠١٦مع عام مقارنة %) بال١٦,٣(+

مليون دوالر كندي  ٣١٢,٦( ٢٠١٧مليون دوالر كندي في عام  ٣٧٢,٠ " يبلغ مجموعهاإيرادات مسبقة"  أ)
% ٦٦,٩ونسبة الجارية خصوم من ال% ٩٠,٩حوالي  %). وهذه تمثل١٩بنسبة بزيادة ، ٢٠١٦في عام 

مليون دوالر كندي  ٣٤٧,٢ي (فنمن التبرعات لمشاريع التعاون ال تتكون أساساً التي ، خصوممجموع المن 
). ١ اإليضاحفي السياسات المحاسبية الرئيسية ( اإليرادات المسبقةقييم ويِرد أساس ت). ٢٠١٧في عام 
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 ؛٨-٢ اإليضاحيم في هذه القلمكونات  اليفصقدمت اإلدارة تو 

 ٢٩,٦( ٢٠١٧مليون دوالر كندي في عام  ٢٨,٤لت بمبلغ جِّ وااللتزامات المستحقة"، سُ الدائنة حسابات ال"  ب)
الجارية. وتقدم خصوم من ال %٦,٩)، ما يمثل %٤,١نسبته بتراجع ، ٢٠١٦مليون دوالر كندي في عام 

  ؛٩-٢ اإليضاحفي  في هذا الخصوص وصفاً اإلدارة 
-مليون دوالر كندي ( ٠,٧قدره تراجع مليون دوالر كندي ب ٧,٦بمبلغ لت جِّ حقاقات الموظفين"، سُ "است  ج)

لالطالع على الفقرة المحددة أدناه  انظردوالر كندي).  يينمال ٧,٢( ٢٠١٦مع عام قارنة بالم %)١٤,٩
 مزيد من االعتبارات؛

من مجموع % ٠,٣مليون دوالر كندي وتمثل  ١,٤التي تبلغ " موّردة الخدمات/أرصدة للحكومات المتعاقدة"  د)
  ).٢٠١٦عام في المائة في  ٠,٤(خصوم الجارية ال

 غير الجارية خصومال

في عام  كنديمليون دوالر  ١٤٦,٧وقد بلغت ؛ فقطاستحقاقات الموظفين" بمجموع الخصوم غير الجارية " يرتبط - ٤٣
يرد مليون دوالر كندي). و  ١٤٢,٤( ٢٠١٦مع عام  مقارنةبال) %٣,٠ن دوالر كندي (ييمال ٤,٣ اقدرهبزيادة  ٢٠١٧

المحاسبيـــة الدوليــــــة لمعايير ل وفقاً ف. وعالوة على ذلك، ١٠- ٢اإليضاح أساس تقييم الخصوم غير الجارية في 
 . ٢- ١٠-٢ اإليضاحفي الواردة  االتجاهــــــات اتــة افتراضــــعن حساسيللقطــاع العــام فقد كشفــــت اإلدارة 

  استحقاقات الموظفين
دوالر كندي وتحت ماليين  ٧,٦مبلغ بالمالية تحت بند "الخصوم الجارية" بيانات الموظفين في ال استحقاقات ردت - ٤٤

بزيادة في  مليون دوالر كندي، على النحو الموجز في الجدول أدناه. ١٤٦,٧بقيمة قدرها "الخصوم غير الجارية"، 
 ماليين دوالر كندي. ٣,٦ية) قيمتها إجمالي الخصوم (الجارية وغير الجار 

  

  ٢٠١٦-٢٠١٧التباين   السنة (بماليين الدوالرات الكندية)  الخصوم
بماليين   ٢٠١٦  ٢٠١٧

  الدوالرات الكندية
٪  

 ٪٨,٤-  ٠,٧- ٨,٣ ٧,٦  الجارية
  ٪٣,٠  ٤,٣  ١٤٢,٤  ١٤٦,٧  غير الجارية
  ٪٢,٤  ٣,٦  ١٥٠,٧  ١٥٤,٣  المجموع

          المكونات
  ٪٤,٠  ٥,٠  ١٢٤,٣  ١٢٩,٣  اعد (التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة)خطة ما بعد التق
  ٪٢,٣-  ٠,٢-  ٨,٨  ٨,٦  العطلة السنوية –انتهاء الخدمة 
  ٪٤,٧-  ٠,٧-  ١٤,٩  ١٤,٢  استحقاقات العودة إلى الوطن –انتهاء الخدمة 

  ٪١٨,٥-  ٠,٥-  ٢,٧  ٢,٢  استحقاقات أخرى للموظفين خاصة بالخبراء الدوليين
      ١٥٠,٧  ١٥٤,٣  المجموع
 

أساس تقييم ويرد  ،مقترنة باإلفصاح هذه االلتزاماتقيمة  إجماليزيادة في ال، ١٠-٢اإليضاح في تفسر اإلدارُة،  - ٤٥
 .)٣٢- ٢٩، الفقرات ١ اإليضاحغير الجارية في السياسات المحاسبية ( الخصوم
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 والمنح والُعَطل بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةالمتعلقة االستحقاقات الخصوم الناتجة عن 

، فإن الزيادة في القيمة اإلجمالية لهذه الخصوم ناتجة عن الزيادة في "التأمين الصحي بعد كما ورد في الجدول أعاله - ٤٦
وتعزى هذه الخصوم إلى خسائر أو  "، بينما تراجعت بنود فرعية أخرى.ماليين دوالر كندي) ٥,٠(انتهاء الخدمة 

)، وفقًا لالفتراضات األكتوارية التي AON Hewitير أكتواري اختارته اإلدارة (مكاسب أكتوارية، وقام بحسابها خب
   .٣-١٠-٢أبلغت عنها اإلدارة في اإليضاح 

تأخذ هذه االفتراضات بعين االعتبار عناصر مثل معدل الخصم على سندات الحكومة الكندية طويلة األجل، ذات  - ٤٧
)، وسعر الصرف بين الدوالر ٢٠١٦ما كان عليه في عام ، وهو مساٍو ل٪ ٢,٤٠، (٣١/١٢/٢٠١٧العائد بتاريخ 

). وامتثاًال للمعيار ٢٠١٦في  ١,٣٥٤:  ١,٠٠، وكان ٢٠١٧في عام  ١,٢٦:  ١,٠٠األمريكي والدوالر الكندي (
من اإليضاحات عن تحليل للحساسية  ٢-١٠-٢، فقد أفصحت اإلدارة في الفقرة ٢٥المحاسبي الدولي للقطاع العام 

 الخصم. يتعلق بمعدل

 ،عتمدلم تُ ف)، ١/١/٢٠١٩من  (اعتباراً  سنة ٦٥إلى  ٦٢سن التقاعد من رفع باستثناء يتعين األخذ باالعتبار أنه  - ٤٨
هذا األمر قد ُروعي . و ةكتوارياألالخصوم الناجم عن العجز التمويلي أخرى للحد من  ةي تدابير هيكليأ ،حتى اآلن

 .من هذا التقرير ١لحق في تحليل المتابعة الذي أجريناه في الم

 ىإل ، فقد قدمنا٣/٢٠١٤وبعد إجراء الدراسة األكتوارية الكاملة التي كلفت اإلدارة بإجرائها تنفيذًا لتوصيتنا رقم  - ٤٩
الخصوم  ضلخف يكاوالتي اتخذتها إدارة اال يرالتداب يةاألداء بشأن فعالمراجعة  يرتقر ، ٢٠١٦في عام ، المجلس

كتواري الذي اختارته إلى الدراسة التي أجراها الخبير األ استناداً و  نتهاء الخدمة.الصحي بعد ا ينالتأمالمتعلقة ب
اإليكاو، وبدعم من التحليل الذي أجراه خبراؤنا األكتواريون، فقد عالجنا بعض النقاط التي قد ُتضعف، في األجل 

ثالث  نا، وأصدر الخدمة الطويل، من فعالية التدابير المقترحة لخفض خصوم خطة التأمين الصحي بعد انتهاء
 الحقوق المكتسبة. فيتوصيات لم تؤثر 

من  تب أو معاش التقاعد، بدالً اقسط يتناسب مع حجم الر تسديد على وجه الخصوص بإمكان  التوصية األولى تتعلق - ٥٠
صحية الخدمات العامة). ورأت التوصية الثانية أن التغطية الفئة  أو ينالمرتبط بالوظيفة (من الفئة الفنيالقسط 

كان فقد وال ترتبط باحتياجات الخدمة؛ لذلك، كانت باهظة الكلفة ) اإليكاولة على ميزانية حمَّ العالمية للمتقاعد (المُ 
 .فقط غطية بلد اإلقامةت يكاومن المنطقي أن تضمن اإل

رابطة موظفي مثلي مالخيارين قد قوبال بمعارضة قوية من كال "تان بدافع أن مغلقأن هاتين التوصيتين  تعتبر اإلدارة - ٥١
اتحاد ، العضو في الرابطة الكندية للموظفين المدنيين الدوليين السابقين، والمتقاعدين اإليكاومنظمة الطيران المدني 

أقساط التأمين الصحي بين المنظمة  في تقسيم انؤثر يا مألنه، نظرًا رابطات الموظفين المدنيين الدوليين السابقين
دون بقاءه توقعون أنهم يو  اإليكاوعملهم في ذلك من المزايا المرتبطة بلموظفين والمتقاعدين والمشاركين. ورأى ممثلو ا

بيد أننا  ".بعد المائتين والحظه المجلسلى المجلس في دورته الثامنة عهذا الموقف ُعرض تغيير في المستقبل. و 
 )١لق نعتبر أن هاتين التوصيتين ال تزاالن "مستمرتين" (يرجى االطالع على المح

. ولكن نظرًا "االنسحاب االختياريحافز "ما يسمى المتعلقة بتلك هي قبلتها المنظمة  التوصية الوحيدة التيكانت  - ٥٢
جراء دراسة إ) ب٧/٢٠١٦أوصينا في تقريرنا المالي في العام الماضي (التوصية لضآلة تأثير هذا التدبير، فقد 

 يكاوقدرة اإلفي مدى وتوقيت تأثير الخصوم األكتوارية أجل تقييم من وذلك بمجرد اعتماد التدابير،  ةجديدة كتواريأ
 .على االستمرار كمنشأة عاملة

بيد أنه لم ُيعتمد إلى اآلن حافز "االنسحاب االختياري"؛ وبالتالي، فإننا نعتبر أن توصياتنا لم تُنفَّذ في بلت التوصية، قُ  - ٥٣
  .١لحق متابعة الوارد في المفي جدول الأيضًا، وذلك على النحو المبين  هذه الحالة
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المتخصصة  هااألمم المتحدة ووكاالتدى المراجعين الخارجيين لخبراء لفريق  لماضيةنه خالل الدورة اأ ىشدد علن - ٥٤
، تولى ديوان المحاسبة ١/١٢/٢٠١٧ – ٣٠/١١خالل الفترة قدت في روما والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عُ 

قضية االستمرار كمنشأة "التزامات الموظفين: االعتراف والتقييم واالستدامة (عنون اإليطالي تسهيل الموضوع الم
  الحسابات". ةمراجعالمتعلقة بمسائل الو  ةكتواريوالحسابات األعاملة ومراجعة أكتوارية كاملة)، 

النحو  ىعلاستنتاج فريق الخبراء من  ًا لما خُلص إليهوجز مرسالة الموجهة إلى األمين العام لألمم المتحدة ال تضمنت - ٥٥
القيمة الصافية  في كبيراً  ثيراً أتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين تؤثر تلن االالخبراء أ التالي: "الحظ فريق
 ةتزامات بدقلفصح البيانات المالية عن هذه االن تُ أ. وال يزال من الضروري هيئات األمم المتحدةوالصحة المالية ل

مالءمة  ىاستعراض مد ةنها من مواصلمكِّ تُ  ةالمن اتخاذ قرارات فعَّ  ةدارياإلجهزة ن األمكِّ هذا يُ فوشفافية. 
 ةالعمل الذي تضطلع به فرق ةهميأومع التسليم بتتباين من هيئة آلخر. استراتيجياتها التمويلية طويلة األجل التي 

المنظومة  ةواستجاب ةكتواريراضات األاالفتناغمة ن مأبش المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامالعمل المعنية ب
األجل  ةويلاستراتيجية تمويلية طاألمم المتحدة هيئات ن يكون لبأيوصي فإن الفريق للمعايير المحاسبية المنقحة، 

  ".تزاماتلهذه اال من أجل 
 بصفتنا مراجع الحسابات الخارجي، سنواصل رصد األثر الذي سيترتب على التدبير المقترح من حيث تخفيض - ٥٦

 مثل استراتيجية تمويل طويلة األجل.يال من أن ذلك رغم على ال، ةكتوارياألااللتزامات 

، فإن قيمة اإليكاوتتأثر تأثرًا بالغًا بالخصوم األكتوارية. واستنادًا إلى افتراضات  اإليكاولصافي أصول  ةالقيمة السلبي
  الخصوم صحيحة جوهريًا.

من إجمالي الخصوم  ٪ ٢٦,٤يون دوالر كندي)، ما يصل إلى نسبة مل ١٤٦,٧يمثل مبلغ الخصوم األكتوارية ( - ٥٧
  .اإليكاومليون دوالر كندي) وله تأثير قوي في صافي أصول  ٥٥٦,٢(

يقع اختيار االفتراضات األكتوارية على عاتق اإلدارة وحدها. وفيما يتعلق بمراجعة البيانات المالية، فإن مراجع  - ٥٨
من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ومع  ٢٥ها واتساقها مع المعيار الحسابات الخارجي يتحقق من معقوليت

  السنوات السابقة، ويصادق عليها.
كما في السنوات الماضية، بالنسبة لهذا الموضوع المحدد، فقد استفاد فريقنا من مجموعته من الخبراء األكتواريين  - ٥٩

، التي ٢٠١٧روا استعراضًا لالفتراضات الرئيسية المتعلقة بسنة العموميين، وخبير في االستحقاقات االجتماعية. وأج
نوقشت مع اإلدارة على النحو الواجب. ووجدنا أن هذه االفتراضات متماشية مع االتجاهات والمعدالت االقتصادية 

  في وقت مراجعتنا للحسابات، وصادقنا عليها. اإليكاوومتسقة أيضًا مع البيانات المتاحة لدى 
بعملهم، فقد قام خبراؤنا األكتواريون بإعادة حساب التقييمات التي أعدها الخبير "أوون هيويت" المتعلقة لالضطالع  - ٦٠

بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، والعطالت السنوية ومنحة العودة إلى الوطن؛ كما أجروا تحليًال متعّمقًا لجميع 
قوليتها والخوارزميات التي استخدمها "أوون". ووفرت اإلدارة التقييمات واالفتراضات األكتوارية من أجل استعراض مع
  وخبراؤها التعاون والمساعدة الكاملين لخبرائنا األكتواريين.

 كشف عمل خبرائنا األكتواريين أن المبالغ المسّجلة في الحسابات صحيحة إلى حد كبير. - ٦١

 بدالً الجديد  ٣٩ ارينه يتعين تطبيق المعأإلى شير ن، ةكتواريتزامات األلساب االتحا ةفيما يتعلق باالفتراضات ومنهجي - ٦٢
نموذج  ن يحلأونتوقع . ١/١/٢٠١٨من  اعتباراً  للقطاع العام، وذلكالمحاسبية الدولية  من المعايير ٢٥من المعيار 

  .جديد محل النموذج المستخدم حالياً 
؛ بينما تتسم تضخملعامل ال% نتيجة ٣,٢٥ ةبنسب ةداريتزيد الرسوم اإلأن  ي الوقت الراهنمن المفترض ف - ٦٣

مكتب "أوون" بشأن ؛ ومع ذلك، فان التكلفة التي أعلنها ىعلأو  ةنمو مختلف ذات نسب دينامياتبتكاليف األخرى ال
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التكاليف، في تقدير  نإ: ولذلك، فةدارياإلرسوم إجمالي التمثل تكاليف الرعاية الصحية و  األدوية والعقاقير تكاليف
سيعني ضمنًا السماح (دون فصلها بشكل صحيح عن كل بند من بنود التكلفة)  ةدارينفقات اإلالتحديد المستقبل، قبل 

 .على غير ما ينبغي لوضع الفعليتمثيل اتنمو أكثر مما ينبغي. وقد يؤدي ذلك إلى لها بأن 

 :٣التوصية رقم 

فهم أفضل للرسوم  ةتاحإ و  ةصحيح ةبطريقة كتواريتزامات األلحساب االعملية بعلقة ميع النفقات المتمن أجل تمثيل ج - ٦٤
بمعزل عن التكاليف  ةداريالرسوم اإل ةدار ن تمثل اإلأب نوصيهذه العملية الحسابية، فإننا نطوي عليها تالمختلفة التي 

، ٣٩طار المعيار المحاسبي الدولي الجديد في إالمستقبل في التي ستصدر  ةكتواريفي التقارير األ، وذلك األخرى
  المختلفة.الزيادة معدالت تبين بوضوح وأن 

  

  اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
، ٢٠١٨ لعام كتواريفي التقييم األ فصحن يأ ،٢٠١٨في خريف ، لديناكتواري نطلب إلى الخبير األالتوصية. وستم قبول 

  إلى معدالت الزيادة المختلفة. ةشار ن التكاليف الطبية، مع اإلعمنفصلة  ةبصور  ةداريعن الرسوم اإل

  
  صافي األصول

، أسفر صافي ٢٠١٧يضم صافي األصول العجز المتراكم واالحتياطيات لدى المنظمة في نهاية العام. ففي عام  - ٦٥
%) مقارنة  ٢,٦مليون دوالر كندي ( ١,٨مليون دوالر كندي، بتحّسن قدره  ٦٥,٧-األصول عن قيمة سالبة مقدارها 

  لالطالع على التفسير. -٥٧ جى الرجوع إلى الفقرة . فير ٢٠١٦مليون دوالر كندي في عام  ٦٧,٥- بمبلغ 
يرد شرح لجميع حركات صافي األصول في مختلف البيانات واإليضاحات الواردة في تقرير التشغيل المالي، ال سيما  - ٦٦

  ما يلي:
  )؛دوالر كندييين مال ١,٢( لفترةاض فائالذي 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 الذي ١٢- ٢اإليضاح    ج)  

  ٢٠١٧في بيان األداء المالي 
شرح من أجل على أساس ثابت  مصنَّفة ومكشوفا عنها ومعروضة لمنظمةابيان إيرادات ومصروفات الأظهر هذا  - ٦٧

  مليون دوالر كندي ١,٢فائض قدره عن أسفرت نتيجة الفترة و . للسنة فائضالعجز أو الصافي 
 اإليرادات

في المائة)  ١,٧مليون دوالر كندي ( ٤,٥ما يمثل زيادة بقيمة  ،مليون دوالر كندي ٢٧٢,٤بلغ إجمالي اإليرادات  - ٦٨
 :وكانت روافد هذه اإليرادات كما يلي مليون دوالر كندي)، ٢٦٧,٩( ٢٠١٦مع عام ة مقارنبال

% ٤٧,٩وتمثل  ٢٠١٧مليون دوالر كندي في عام  ١٣٠,٤ع" بقيمة ير امشالاتفاقات مساهمات من أجل "  أ)   
مليون دوالر  ١٢١,٥( ٢٠١٦عام % عن ٧,٣ بنسبةهذه المساهمات  زادت؛ وقد من إجمالي اإليرادات

  ي)؛كند
من % ٣٧,١ما يمثل نسبة ، ٢٠١٧دوالر كندي في عام يون مل ١٠١,٠التي تبلغ المقررة"،  نصبة"األ  ب)   
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  ؛)دوالر كندي يينمال ١٠٦,٩( ٢٠١٦مع عام مقارنة % بال٥,٥ تراجع نسبتهبأي إجمالي اإليرادات، 
% ٨,٣، وتمثل ٢٠١٧في عام مليون دوالر كندي  ٢٢,٥التي بلغت إليرادات"، األخرى المدرة لألنشطة ا"  ج)   

 ؛مليون دوالر كندي) ٢١,٠( ٢٠١٦بالمقارنة مع عام  ٦,٩، أي بزيادة نسبتها من إجمالي اإليرادات

% من ٤,٩ما يمثل نسبة ، ٢٠١٧مليون دوالر كندي في عام  ١٣,٣بمجموع "مساهمات طوعية أخرى"   د)   
 دوالر كندي)؛ يونمل ١٥,٠( ٢٠١٦ عامبمقارنة % بال١١,٤إجمالي اإليرادات، أي بتراجع نسبته 

دوالر كندي في عام ماليين  ٥,٢التي بلغت قيمتهما معًا "إيرادات الرسوم اإلدارية" و"اإليرادات األخرى"   ه)   
 ٢٠١٦عام مع مقارنة % بال٤٩,٩% من إجمالي اإليرادات، أي بزيادة نسبتها ١,٩ما يمثل نسبة ، ٢٠١٧

 ).مليون دوالر كندي ٣,٥(

 .٢-٣ اإليضاحبيان تفصيلي في وقد كشفت اإلدارة عن رئيسية؛  إشكاال ت مراجعتنا عن أيلم تكشف  - ٦٩

 النفقات

مقارنة بالفي المائة)،  ٤,١دوالر كندي (يين مال ١٠,٨ اقدرهزيادة ب مليون دوالر كندي، ٢٧١,٢ نفقاتال إجمالي بلغ - ٧٠
 ما يلي:أوجه هذه النفقات ككانت و مليون دوالر كندي).  ٢٦٠,٤( ٢٠١٦مع عام 

، ٢٠١٧مليون دوالر كندي في عام  ١٧٤,٣مجموعها التي بلغ "، عاملينالاستحقاقات الموظفين و رواتب "  أ)  
مليون دوالر  ١٥٧,٣( ٢٠١٦ن عام ع %١٠,٨النفقات، أي بزيادة نسبتها من مجموع % ٦٤,٣ما يمثل 
 كندي)؛

% ١٩,٧وتمثل  ٢٠١٧ون دوالر كندي في عام ملي ٥٣,٣بلغت والمواد االستهالكية وغيرها" التي لوازم "ال  ب)   
 ؛)مليون دوالر كندي ٥٩,٩( ٢٠١٦مع عام مقارنة بال ١١,٠أي بانخفاض نسبته ، مجموع النفقاتمن 

من مجموع % ٦,٦وتمثل  ،٢٠١٧مليون دوالر كندي في عام  ١٧,٩التشغيل العامة" بقيمة نفقات "  ج)   
 ؛٢٠١٦ع عام ممقارنة % بال١٥,٢نفقات، أي بتراجع نسبته ال

% من مجموع النفقات، بزيادة ٥,٦ويمثل ، ٢٠١٧مليون دوالر كندي في عام  ١٥,٣بمجموع سفر"، ال"  د)   
 مليون دوالر كندي)؛ ١٢,١( ٢٠١٦مع عام مقارنة % بال٢٦,٤نسبتها 

 ،٢٠١٧دوالر كندي في عام يين مال ١٠,٤ خرى"، بلغ مجموعها معاً األنفقات الجتماعات والتدريب و اال"  ه)   
ن ييمال ١٠,٠( ٢٠١٦عام مع مقارنة % بال٣,١ النفقات، أي بزيادة نسبتهامن مجموع % ٣,٨ما يمثل 

  ).دوالر كندي
 المشتريات

وردت و  ،تحليلها في الفقرة أعالهسبق التي مقابل الميزانية  نفقاتمن الًا جزء اإليكاو ومكاتبها اإلقليمية مشترياتتمثل  - ٧١
  "."التدريبو ،"االجتماعات"والتشغيل العامة"، نفقات "والستهالكية وغيرها"، والمواد االلوازم "تحت بنود 

  المصدر الوحيد في االيكاو
نة قواعد من  ٦-٦المصدر الوحيد في إطار أحد الشروط المحددة في الفقرة من مشتريات الر برَّ تُ  - ٧٢  المشتريات.مدوَّ

- ٦المادة تحددها الحاالت التي من مصدر وحيد ضمن ة افي عينتنا حالتين ال تندرج فيهما الخدمات المشتر اكتشفنا  - ٧٣
نة قواعد المشتريات لدى اإليكاو.من  ٦  مدوَّ

على  حصولقدمها حائزو المخصصات في اإليكاو من أجل الالتي  ن المبرراتوباإلضافة إلى ذلك، ففي رأينا أ - ٧٤
ال نعتبر هذا الشراء فإننا حيد، لذلك لتبرير استخدام عقد المصدر الو غير كافية وحيد اللوازم على أساس المصدر ال
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نة قواعد ممتثال ل  يكاو.اإل لدىالمشتريات مدوَّ

 :٤التوصية رقم 

مستقل متخصص ي خبير إما قسم المشتريات وٕاما أيقوم بأن  نوصيمصدر وحيد، الشراء من طلبات  تفي حاال - ٧٥
 ٦-٦لمادة بمقتضى االمصدر الوحيد على اللوازم على أساس حصول من أجل الآخر بالتحقق من المبررات المقدمة 

  لدى اإليكاو. المشترياتقواعد  ةنمن مدوَّ 

  

  اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
دوالر، أن يتحقق من  ١٠,٠٠٠. ويتعين على قسم المشتريات، في حالة المشتريات التي تتجاوز مبلغ التوصية بولتم ق

لدى اإليكاو. أما في حالة المشتريات قواعد  ةنمن مدوَّ  ٦-٦مادة لحكام ايمتثل ألامتثال طلب الشراء من مصدر وحيد 
نة،  ١٠,٠٠٠المشتريات التي ال تتجاوز مبلغ  دوالر، يكون حائز المخصصات هو المسؤول عن االمتثال ألحكام هذه المدوَّ

تتم عن طريق مصدر وحيد وينبغي لقسم المشتريات أن يرفع إلى األمينة العامة تقريرًا سنويًا عن جميع المشتريات التي 
  دوالر. ١٠,٠٠٠وتقل قيمتها عن مبلغ 

 

 :٥التوصية رقم 

علقة المشتريات المت ةفي حال سم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعدم التشاور بشكل منتظم مع ق ن الحظنابعد أ - ٧٦
سم تكنولوجيا قشاور مع التى به توخيُ  إجراءً اإليكاو ن تعتمد أب نوصي فإننا واالتصاالت،المعلومات بتكنولوجيا 

  .المشترياتهذا النوع من  ةفي حال المعلومات واالتصاالت

  

  اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
مكتب األمينة العامة  إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات أن ُتعد صياغة إلجراء تقترحه علىالتوصية. ويتعين على تم قبول 

(OSG) قبل الشروع في  مع قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عاونكاو بشأن التليطبقه حائزو المخصصات لدى اإلي
  بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.علق شراء تت ةعملي

  
  توثيق أوامر الشراء المباشر

(تعريف  كامالً  الشراء توثيقاً  ةعمليفيما يتعلق عمومًا بأوامر الشراء المباشر، فإننا نتوقع أنه يجب توثيق  - ٧٧
  والتقييم).تلقي عروض األسعار، ، و (RFP)العروض ، وطلب تلقي وتحديد المورِّدين ،جاتاالحتيا

الشراء على النحو يقم فيها حائزو المخصصات لدى اإليكاو بتوثيق عملية  ننا اكتشفنا بعض حاالت لمأغير  - ٧٨
 .الصحيح دائماً 

. ووجدنا أن ٢٠١٧ر المتلقاة خالل عام أوامر الشراء المباشعينات من المورِّدين من أجل التحقق من لقد فحصنا  - ٧٩
دوالرًا كنديًا. وتلقى  ٣٠ ٩٤٠,٢٦أوامر شراء مباشر بقيمة إجمالية بلغت  ٨أحد المورِّدين قد تلقى ما مجموعه 

  .دوالرًا كندياً  ٢٣ ٣١٥ أوامر شراء مباشر بقيمة إجمالية بلغت ٤المورِّد الثاني 
ناك أربعة أوامر شراء مباشر لم ُيرفق بنظام أغريسو بشأنها سوى نسخ منها، ه نأد األول، اكتشفنا لمورِّ فيما يتعلق با - ٨٠
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  بينما في األربعة األخرى لم ُيرفق بنظام أغريسو بشأنها سوى موجز ألوامر الشراء والعروض المتلقاة.
من أجل منافسة  عقدال يوجد دليل على دوالرًا كنديًا،  ٩ ٤٢٣,٧٢فيما يتعلق بأمر الشراء المباشر الذي تبلغ قيمته  - ٨١

العروض الثالثة المتلقاة كان أحدها في شهر أغسطس ن أوجدنا بشأن أمر شراء مباشر آخر، و  ،داختيار المورِّ 
  .والثاني في سبتمبر والثالث في ديسمبر

تير، والفوابشأنها لم يكن سوى أمر الشراء المباشر غريسو ما ُأرفق بنظام أن أ، اكتشفنا يالثانفيما يتعلق بالمورِّد  - ٨٢
  .نافسةالتالي ال يوجد دليل على عقد موب

  .قائمة ال تزال ١١/٢٠١٦ رقم ن توصيتناأننا نعتبر إللوقائع المذكورة أعاله، ف نظراً  - ٨٣

 ٣االقتراح رقم 

 ٦طويلة (ة فتر خالل عروضهم إرسال مقدمي العروض ه بوسع ن، في حالة أمر الشراء المباشر، أن لنان تبيَّ أبعد  - ٨٤
اإلرشادات المعنية بأوامر الشراء المباشر من أجل تضمين الموعد النهائي لتلقي العروض تعديل  حنقتر فإننا أشهر)، 

  .(RFP)طلب تلقي العروض  في

  

  اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
االقتراح. سيجري تعديل أوامر الشراء المباشر من أجل تضمين الموعد النهائي لتحميل المعلومات الخاصة تم قبول 

  روض في طلب تلقي العروض.بالع

لزمة مُ  ةن الشركات التي تتعامل مع األمم المتحدإاألمم المتحدة، ف ن لدىديمورِّ القواعد السلوك الخاصة ب ةنلمدوَّ  وفقاً  - ٨٥
) ال ١قواعد السلوك البائعين بما يلي:  ةنمدوَّ علن االمتثال لها. وتبدين و قواعد السلوك الخاصة بالمورِّ  ةبقبول مدون

ة قد يبدو ي حالأ المعلومات بشأن نى البائعين اإلفصاح ع) يجب عل٢ ة؛في ممارسات فاسدبائعين الضلوع لليمكن 
قبول الهدايا أو إزاء  مطلقاً  هاوناألمم المتحدة سياسة عدم التتنتهج ) ٣ ؛تضارب في المصالح ىتنطوي علأنها 
 .لبائعينالسابقين لدى ا م المتحدةألمفي ا توظيف موظفي ى) هناك قيود عل٤ ؛من البائعينكراميات اإل

الخاصة قواعد السلوك  ةنبمدوَّ ما يتعلق بأوامر الشراء المباشر التي لم نجدها مقترنة بإعالن من المورِّدين بتقيُّدهم في - ٨٦
راج هذا نموذج أمر الشراء المباشر إلدبأنه بصدد تحديث فقد أبلغنا قسم المشتريات  األمم المتحدة.لدى  نديلمورِّ با
 .لشرطا

التي  ةلمراجعاعملية من أجل  (EAO) مكتب التقييم والمراجعة الداخليةلجدول المتابعة الذي قدمه  نه وفقاً أوجدنا  - ٨٧
عام  مايوشهر  لة منذ نهايةأ، كان ينبغي تنفيذ هذه المس"(IA/2015/1)لمقران "مشتريات أبش ٢٠١٥عام جريت أُ 

 .والمراجعة الداخليةمكتب التقييم واعتبارها مغلقة من منظور ، ٢٠١٥

 :٦التوصية رقم 

 ناً إعالدون المورِّ بالفعل في حالة أمر الشراء المباشر، أن يوقِّع مكتب التقييم والمراجعة الداخلية  ، كما فعلنوصي - ٨٨
 .األمم المتحدة ن لدىديلمورِّ الخاصة باقواعد السلوك  ةنمدوَّ أرستها بالمبادئ التي تقيُّدهم ب

  

  ة وتعليقاتهااقتراح األمينة العام
  التوصية مقبولة. على قسم المشتريات أن يقوم بإعداد نموذج جديد يتضمن هذا الشرط لجميع أوامر الشراء المباشر.
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  شؤون الموظفين
، تتعلق بمختلف فئات الموظفين (فئة الخدمات العامة عشوائياً إيصاالت لصرف الرواتب اختيرت استعرضنا عدة  - ٨٩

لة في كشوف المبالغ  مدى دقةكاتب اإلقليمية والمواقع الميدانية. وقمنا بفحص وفئة الفنيين) من المقر والم الُمسجَّ
بشأن أي بدالت ممنوحة، نا للحصول على أدلة في الملفات الشخصية يوسع، مقابل حزمة المكافآت الحاليةالرواتب 

حصلنا على تأكيد  نابر أنوبالتالي فإننا نعتأو قضايا رئيسية،  أأي خطوجود الموضوعي عن  ولم يكشف فحصنا
 .معقول بأن القيم المسجلة في الحسابات صحيحة

 تسجيل هيكلمن أجل غريسو ه لم يجر تحديث نظام أنأالحظنا ، الفنيةإيصاالت صرف رواتب الفئات فيما يتعلق ب - ٩٠
 يزال ُيظهر ، وال١/١/٢٠١٧درجة الذي دخل حيز النفاذ اعتبارًا من  ةثالث عشر الذي  (IP)للفئة الجديد  الرواتب

للموظفين  P4إلى  P1للمستويات من  )PP2و PP1الهيكل الجديد (بدًال من الدرجات المناظرة من  ١٥و ١٤الدرجتين 
دجدول وفقًا ل رواتبالذين يتجاوزون الحد األقصى لل  . الرواتب الموحَّ

 

  :٧التوصية رقم 
إال الحسابات،  ةوثوقيفي م ال يؤثر P4 إلى P1عدم التحديث للمستويات من  أنتحققنا من أننا قد الرغم من  ىعل - ٩١

  الموظف المعني. ةفئة ودرجفي الوقت الراهن التي ال تعكس إيصاالت الرواتب بتصحيح  نوصيأننا 
  

 هاوتعليقات ةالعام ةاقتراح األمين

  .(IP)ئة للفالجديد  الرواتب هيكل وفقاً التسديد خذ اإلجراءات التي تعكس خطوات تَّ تُ ة، وسوف التوصية مقبول
 

كشوف  ةمركزي شؤون الموظفين، وهي تحديداً  ةدار إعلى ثالث مسائل تتعلق ب في تقاريرنا السابقةتركز اهتمامنا  - ٩٢
. وكما ورد إلى ملفات رقمية ملفات الموظفينوتحويل الموظفين، شؤون القواعد المتعلقة ب ةمواءم ةوعمليالرواتب، 

 .كلها ال تزال المسائل الثالث مستمرةف)، ١ لحقفي متابعتنا (الم

 العمل اإلضافي

النفقات دون إدراج نفقات العمل اإلضافي في الميزانية العادية، ة اإليكاو، نورد فيما يلي دار إلألرقام التي قدمتها  وفقاً  - ٩٣
  ):(ARGF) الصندوق الفرعي لتحقيق اإليراداتطار إالندوات (في  ثناءأالمتصلة بالموظفين العاملين 
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 )بالدوالر الكندي( ٢٠١٧المتعلقة بالعمل اإلضافي في عام الميزانية العادية 

 الُمسدد ةالميزاني /المكتباإلدارة

 ٩٨,٢٥٦  ٨٤,٠٠٠ ةالعام ةمكتب األمين

 ٣٥،٩١٢ ٣١،٨٠٠ المكاتب اإلقليمية

 ١،٨٣١ ١٢،٠٠٠ إدارة المالحة الجوية

  ١٠،٠٠٠ النقل الجويإدارة 

ارية إدارة الشؤون اإلد
 والخدمات

٢٣،٥٢٦ ٤٤،٢٠٠ 

 ٦،٠٠٠ اإلدارة القانونية

 ١٥٩،٥٢٥ ١٨٨،٠٠٠المجموع

نظرنا في العالقة بين العمل كما لعمل اإلضافي مع النظام اإلداري للموظفين، اأجرينا تقييما لمدي امتثال لقد  - ٩٤
 المالي.ا تأثيره) و ةتعويضيالعطل المنح فيها (التي تُ ستحقة السنوية المالعطل اإلضافي و 

(...) ال ينبغي " هنأنص على تن العمل اإلضافي "خاص". و أمن النظام اإلداري للموظفين  ٣- ١٠٥ تعتبر القاعدة - ٩٥
ن أب العامة؛ وعلى الرغم مما سبق ذكره، واعترافاً  ةمانفي األعتيادية العمل اإلضافي بعد ساعات الدوام االطلب 

الدوام ساعات خارج األمين العام الحضور قد يطلب النشاط، ف ةذرو لعمل تنطوي على فترات بالالطبيعة الخاصة 
 ".اديةتيعاال

معنية حداهما إهناك مجموعتان من القواعد المختلفة: لدى اإليكاو،  ةالخدمة قواعد من مدون ٣-٥لنص المادة  ووفقاً  - ٩٦
ظفي األمانة العامة، يكون العمل . وفيما يتعلق بفئة مو (D)وفئة المديرين  (P)باألمانة العامة واألخرى للفئة المهنية 

الحد العمل اإلضافي ولكن عندما يعبر الموظفون عن تفضيلهم أو عندما يتجاوز اإلضافي "مدفوع القيمة" عادة، 
 Pأما فيما يتعلق بالفئتين . ةتعويضييكافأ العمل اإلضافي بعطلة اعة في األسبوع، اثنتي عشرة ساألقصى المحدد ب

 ة.تعويضية عطلمنح سوي ال تُ ، فDو

 التعويضيةبالعطالت على العمل اإلضافي. وفيما يلي األرقام المتعلقة  الكافيالتحكم لديها ة دار ن اإلأكدنا من أتوقد  - ٩٧
 األمانة العامة والفئة المهنية:لموظفي  ٢٠١٧في عام 
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 األمانة العامةموظفو 

 عدد الموظفين /اإلدارةالمكتب
مجموع ساعات 

 اإلضافي العمل

 ساعاتمجموع 
 العمل اإلضافي
ت التي عوض
 بمدفوعات

 مجموع ساعات
 العمل اإلضافي
ت التي عوض
 بعطل

لموظفين عدد ا
 الذين تتجاوز

ساعات عملهم 
 ٢٠اإلضافي 
 ساعة

 مجموع ساعات
العمل اإلضافي 

 ٢٠التي تتجاوز 
 ساعة

إدارة الشؤون 
 ٢,٧٥ ١ ٤٨٩,٩١ ٣١٦,٠٠ ٣١٨,٧٥ ١٨ اإلدارية والخدمات

ة إدارة المالح
 ٦٢,٧٦ ٣٨,٠٠ ٣٨,٠٠ ٢ الجوية

 ٤,٠٠ ٢ ٦٠٢,٠٥ ٣٩٥,٥٠ ٣٩٩,٥٠ ١٦ دارة النقل الجويإ

 ٦٢,٧٥ ٣٩,٥٠ ٣٩,٥٠ ٤فرع الشؤون المالية

 ١,٥٠ ١ ٢٨٣,٨٨ ١٨٩,٢٥ ١٩٠,٧٥ ٤ اإلدارة القانونية

 ٤٠,٠٠ ١ ٦٠,٠٠ ٤٠,٠٠ ٨٠,٠٠ ١دارة التعاون الفنيإ
آسيا والمحيط 

    ٣٩,٧٥ ٢٥,٠٠ ٢٥,٠٠ ٣ الهادئ
أفريقيا الشرقية 

 ١٣١,٥٠ ٦ ٣٣٦,٧٥ ٢١٢,٠٠ ٣٤٣,٥٠ ٧ والجنوبية
أوروبا وشمال 
 ٢,٢٥ ٢ ٣١٢,٥١ ١٨٨,٠٠ ١٩٠,٢٥ ١١ األطلنطي

أمريكا الشمالية 
وأمريكا الوسطى 
    ٢٤٩,٧٧ ١٦٥,٥٠ ١٦٥,٥٠ ٧ ومنطقة الكاريبي

    ٨٠,٢٦ ٥٢,٢٥ ٥٢,٢٥ ٥ أمريكا الجنوبية
إقليم غرب ووسط 

    ٦٦,٠١ ٤١,٠٠ ٤١,٠٠ ٢ قياأفري

 ١٨٢,٠٠ ١٣ ٢،٦٤٦,٤٠ ١،٧٠٢,٠٠ ١،٨٨٤,٠٠ ٨٠ مجموعال

من  ن هناك عدداً أو ، ساعة في الشهرالحد األقصى المحدد بعشرين  ن بعض الموظفين عملوا أكثر منأالحظنا  - ٩٨
 ).ةتعويضيوال عطل شكال (ال مدفوعات أي شكل من األولم ُتعوض بساعة  ٢٠الساعات التي تتجاوز 

نه ينبغي في بعض أطار متطلبات السياسات ذات الصلة، و إالعمل في حول أنه ينبغي إسناد  ةدار مع اإلنتفق  - ٩٩
استنادا إلى الخبرة اإليكاو النظر في الحد األقصى للعمل اإلضافي في ضوء متطلبات عمل  ةعادإالحاالت، 
 واالتجاه.

نقص في الموارد من ة فيما يمكن إرجاعه إلى حددن تكرار العمل اإلضافي الكبير في مكاتب مإمع ذلك، فو  -١٠٠
 لضمان الوفاء بأهداف العمل المحددة. غير كافٍ يكون  الموظفين

  ٦االقتراح رقم 
بالعمل اإلضافي،  ثراً ألكفاية الفعلية للموارد من الموظفين في الوحدات التشغيلية األكثر تلاستعراض إجراء نقترح  -١٠١

 تعديل الحد األقصى الحالي للعمل اإلضافي.تحديد ما إذا كان ينبغي فضًال عن 
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 هاوتعليقاتاألمينة العامة  اقتراح

 لمصلحة العليا للمنظمة.مع مراعاة ااالعتبار الواجب لالقتراح  ىسيول

 

  عدم تسديد مقابلهعمل اإلضافي الذي يحتمل حول ال منازعات قانونيةنشوب  مخاطر فاديت

العمل ما لم يختاروا وقت عن  أجراً  ونالموظفه يجب أن يتقاضى نألى ن القاعدة العامة تنص عأالرغم من  ىعل -١٠٢
 .ةدموحَّ  ةكممارسة عويضيعطل تمنح حتمال ن هناك اأننا نسلم بإفإليكاو، التبرع بخدماتهم ل

صه في الميزانية لتخصيعينًا م اً مبلغ مكتبتحدد اإلدارة/الالحالية للوقت اإلضافي،  ةدار لإل نه وفقاً أننا نالحظ أيد ب -١٠٣
اعة أو عشرين سالعمل اإلضافي عند تجاوز الحد األقصى المحدد بتسديد قيمة ويمكن منع األمانة العامة. لموظفي 
الذي ُنفِّذ عمل اإلضافي من أجل الن عدم كفاية المبلغ المدرج في الميزانية إنقص الموارد المالية. ولذلك، ف ةفي حال
 ذن به.قد أُ إذا كان العمل اإلضافي ال سيما ، ةمنازعات قانوني نشوبن يؤدي إلى أفي مكتب معين يمكن بالفعل 

 :٨التوصية رقم 

تفادي احتمال نشوب فمن أجل العمل اإلضافي، أحد موظفي األمانة العامة أن يسدد إليه مقابل في حال طلب  -١٠٤
المدرجة في بسبب االفتقار إلى الموارد ولكن مقابله غير مسدد ذون به أمأن العمل اإلضافي بسبب منازعة 

 ةشار مع اإل النظام اإلداري للموظفينمن  ٣-١٠٥ة القاعدة مراجعأمر في  ةدار اإلبأن تنظر  وصين فإنناالميزانية، 
في شكل مدفوعات يكون إما التعويض عن العمل اإلضافي ٕالى أن و الحدود القصوى للعمل اإلضافي، إلى  تحديداً 

 .ةتعويضيوٕاما في شكل عطل 

 

 هاوتعليقاتلعامة األمينة ااقتراح 

 من النظام اإلداري للموظفين. ٣-١٠٥باستعراض القاعدة  ةملتزم ةدار اإلتم قبول التوصية. 

 الدائنةحسابات العن طريق الرواتب المسددة 

من مشروع الممولة  ،لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةأن رواتب موظفي خالل مراجعتنا للحسابات الحظنا  -١٠٥
أما الجزء ي المكتب اإلقليمي. ء منها فوجز الدائنة،  عن طريق الحسابات في المقرُيسدد جزء منها  ني،فالتعاون ال

الرواتب.  لم يظهر في نظام كشوفالُمسدد في المقر، فُيدرج في الحسابات الدائنة تحت مسمى "الرواتب"، بيد أنه 
 ن هذه المسالةأي بشأي ر اإلدارة القانونية أصدر ولم ت

 :٩ التوصية رقم

، النصح القانوني بشأن مدى استحسان فرع الشؤون الماليةبأن تقدم اإلدارة القانونية، بعد التشاور مع  نوصي نحن -١٠٦
 اإلجراء المعتمد وصحته.

  

 هاوتعليقات ةالعام ةاقتراح األمين

 على الحصول على المشورة القانونية من اإلدارة القانونية. ةدار اإلتم قبول التوصية ووافقت 
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 يالقطاعغ اإلبال

حسب القطاع . والهدف من هذه التجزئة ٢٠١٧للعام  من البيانات المالية ٥اإليضاح في رد اإلبالغ القطاعي ي -١٠٧
 وتتضمنقطاعات ذات الصلة. النفقات مباشرة إلى خصيص هو الكشف عن المركز المالي واألداء المالي وت

تي يطلق عليها ال ،ات المختلفةالقطاع إلىمقام األول في اليستند لمصروفات واإليرادات، ل اً منهجية أيضا توزيعال
  .الفني األنشطة العادية ومشروع التعاون

  ٣١/١٢/٢٠١٧بيان التغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في 
برصيد تنتهي التي  ،خالل العامالتي جرت الحركات يوضح البيان الثالث "بيان التغيرات في صافي األصول"  -١٠٨

. ويعزى التحسن في صافي األصول السلبية إلى ٣١/١٢/٢٠١٧مليون دوالر كندي في  ٦٥,٧ –سالب قداره 
صافي األصول السلبية في باستنتاجات مراجعتنا المتعلقة وتِرد  .كتوارية وٕالى فائض السنةالتغير في المكاسب األ

 . استحقاقات الموظفين"بالفقرات ذات الصلة "

 بيان التدفقات النقدية

لتقرير، التي يغطيها اخالل الفترة ود النقعليها  توالبنود التي أنفق ،مصادر التدفقات النقديةيان يحدد هذا الب -١٠٩
 .تقريروالرصيد النقدي في تاريخ ال

وهي مليون دوالر كندي من األنشطة التشغيلية،  ٤٠,٦بمقدار تدفق نقدي عن  اإليكاوبلغت أ ٢٠١٧في عام ف -١١٠
صافي التدفقات النقدية من أما مليون دوالر كندي).  ١٣,٠( ٢٠١٦كانت عليه في عام حصيلة إيجابية كما 

، وذلك بسبب ٢٠١٦عام مع مقارنة موجبًا بال اً أظهر اختالففقد مليون دوالر كندي)  ٤,١األنشطة االستثمارية (
 والمعدات واألصول غير المادية.المنشآت اقتناء الممتلكات و انخفاض إيرادات الفوائد و ارتفاع كل من 

مليون دوالر كندي في  ٤٤,٣ السيولة النقدية زيادة قدرهامعادالت هرت النتيجة الصافية في السيولة النقدية و وأظ -١١١
اختيار عينات من بعض الحسابات. وكانت النتيجة أن جميع ب البنود المدخلةفحص وقمنا ب. ٢٠١٧عام 

 .وتأكيده قق من بيان التدفقات النقديةالتحفقد تم الوثائق. وبالتالي ب بشكل صحيحمدعومة المعامالت المختارة 

  مقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعليةالبيان 
 ٢٤للمعيار  " وفقاً ٣١/١٢/٢٠١٧"مقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في الخامس بيان تم تقديم ال -١١٢

، اميزانية نفسهالالمقارنة، الناشئة عن تنفيذ هذه إدراج ، الذي يتطلب للقطاع العام لمعايير المحاسبية الدوليةمن ا
عن أسباب االختالفات الجوهرية بين الميزانية والمبالغ  كشفالمالية. كما يتوخى هذا المعيار البيانات في ال

 .٤  في اإليضاحالخامس بيان المزيد من التفاصيل بشأن ويرد الفعلية. 

، أصبحت البيانات المالية مؤلفة من البيان ٢٠١٦ت المالية لعام بشأن البيانا ١٥لتوصيتنا رقم  تنفيذاً هذا العام،  -١١٣
" والميزانيات المتاحة للجمهور العادية ةنشطبلغ عنها تحت بند "األاألموال المُ  الذي يبين أيضاً ألف، -الخامس

 ).تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية(

  مكتب التقييم والمراجعة الداخلية
لقيناه من موظفي مكتب التقييم والمراجعة الداخلية، المكلَّفين أيضًا بمهمة تقديم الدعم  الذي ننحن نثمِّن التعاو  -١١٤

 اللوجستي لمراجع الحسابات الخارجي.
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، قدمنا شرحًا وافيًا للشأن المتعلق بمراجعة تكنولوجيا المعلومات ٢٠١٦في تقريرنا بشأن البيانات المالية عام  -١١٥
للتقييم والمراجعة وُأدرجت أيضًا  التي طلبها في البداية رئيس اللجنة االستشاريةالمعنية بإدارة األمن اإللكتروني، 

 .٢٠١٧مكتب التقييم والمراجعة الداخلية لعام ضمن برنامج عمل 

 اجتماعات، ةعدمعه وكانت لدينا ، رئيس جديد مكتب التقييم والمراجعة الداخلية ى رئاسة، تول٢٠١٧ عام وفي -١١٦
اإللكتروني. وتفاديًا لتداخل  األمن ةلأبمسة تكنولوجيا المعلومات المعنية مراجعلق بتضمنت أيضًا الشأن المتع

في مجال مراجعة تكنولوجيا المعلومات، ما مهارات  ن الرئيس الجديد لديه أيضاً مراعاة أينبغي العمل، فإنه 
  ي هذا القطاع الحساس.ف مكتب التقييم والمراجعة الداخليةنشاط سيحسن دون شك من 

  ات واالقتراحات السابقةيابعة التوصمت
تنفيذ لذين يوجزان الوضع الراهن لال )٢و ١الملحقين ( المتابعة يينتهي تقريرنا المطول بجدولوكالمعتاد،  -١١٧

في التقارير الخاصة ، وٕانما في التقارير الماليةليس فقط التوصيات واالقتراحات الصادرة في تقاريرنا السابقة، 
  .أيضاً 

ال من جانب إر بأنه ال يمكن تقييم حاله التنفيذ ننا نذكِّ إتعاون، فتقديرنا لما أبدته اإلدارة من  الرغم من ىوعل -١١٨
 .ةدار اإل ىرضت بشفافية عللة بطبيعة الحال وعُ أالمسهذه نوقشت  قدمراجع الخارجي؛ و ال

جعة للعام القادم، إال إذا لن ُيعاد إدراج التوصيات التي جرى تقييمها على أنها "مغلقة" هذه السنة في تقرير المرا -١١٩
  كانت في حاجة إلى متابعة سنوية.
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  متابعة لتوصياتنا الصادرة في تقاريرنا السابقة — ١الملحق 

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

األصول" يتألف أساسا من إجمالي إلى أن رصيد "نظرًا   ١/٢٠١٦
هناك عدد كبير من  رصيد الحسابات المصرفية، وأن

فإننا ، السنة أيضاً  التأكيدات التي لم نتلقاها في هذه
) ترشيد القائمة ١( بما يلي: بأن تقوم اإلدارة ةنوصي بشد

بشكل كبير من أجل الحد  الحالية للحسابات المصرفية
حث المصارف عملية تتمثل في ) إيجاد ٢؛ (من عددها

ما عندالمالي على إرسال رسائل تأكيد إلى المراجع 
  .يطلب منها ذلك

حد من عدد على الإدارة التعاون الفني نحن نعكف مع 
بحيث فتحها. جري الجديدة التي سيالسُّلف  حسابات

إغالق المشاريع، ُتغلق حسابات السُّلف القائمة أيضًا ب
وسنحاول استخدام خدمات برنامج األمم المتحدة 

مع أخذ  ما هو ممكن من الناحية العمليةاإلنمائي بقدر 
وعلى النحو الذي اتفقنا قع والتكاليف في االعتبار. االمو 

نعمل بشكل وثيق مع مراجعي ف فسو في اجتماعنا، 
التي  اتالحسابات الخارجيين وننسق قوائم التوقيع

تصل سنكما يتلقونها مباشرة من شركائنا المصرفيين. 
بتوخي أقصى ونذكرهم التي نتعامل معها  بالمصارف

رسائل  بشأنعند تقديم هذه المعلومات قدر من اليقظة 
  التأكيد.

دي كما ينبغي شكل جتعمل الخزانة ب، ٢٠١٧في عام 
 ةغلقت سبعلف. وأُ فض عدد حسابات السُّ من أجل خ

ة وهناك حساب مصرفي آخر قيد حسابات مصرفي
تجريبيًا  نفذنا مشروعاً فقد ذلك، اإلغالق. وعالوة على 
يجري بمقتضاه تسديد رواتبهم من مع موظفينا في ناميبيا 

استخدام حساب السلف بذلك  متجنبينمونتلایر مباشرة، 
نعمل كما اإلنمائي.  األمم المتحدة برنامجمات خدو/أو 
رواتب على تجريب تسديد المع شركائنا المصرفيين  أيضاً 

ما ُكلَِّل ذلك ٕاذا و  مشاريعنا في األرجنتين.المتعلقة ب
ة من أجل ضافيإموارد بالنجاح، فسوف يتطلب األمر 

ليه إن أشار أسبق األمر الذي والخزانة، الرواتب وحدتي 
  سابات. مراجعو الح

كيد المصرفية هذا العام بلغات أرسلت رسائل التوقد أُ 
ة، وفيما يتعلق بحسابات السُّلف الخاصة بإدارة مختلف

ثم تولى موظفو  الرسائلالتعاون الفني، فقد أعد المقر 
وسوف  سجل الصندوق (دفتر النقدية) متابعة األمر.

 عام لف فيحسابات السُّ تستمر العملية الجارية إلغالق 
بهذه العملية  ةضافيل الموارد اإلعجِّ تُ وسوف . ٢٠١٨
 والمدفوعاتتسديد الرواتب (ن المسؤولية عن ألنظرًا 

  مستمرة.
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، غير أن عائد ) ستقع على عاتق موظفي المقراألخرى
  بتوفير الموارد الالزمة. اً دير المخاطر سيكون ج

"بأن تسجل جميع  ٥/٢٠١٥أوصينا في توصيتنا رقم   ٢/٢٠١٦
، ال سيما األصول التي لم يسبق لها أن أدرجت األصول

في نظام إدارة الموجودات، بصرف النظر عن قيمتها"؛ 
ولذا، ونظرًا إلى أنه على المستوى اإلقليمي يعد تسجيل 
ورصد جميع األصول بغض النظر عن قيمتها أداة من 
األدوات الهامة للرقابة اإلدارية الرئيسية (قد تكون القيمة 

دوالر كندي مجدية حقًا في  ٣٠٠ي تعادل المحلية الت
بأنه يجب أن  نوصي مجدداً بعض المكاتب اإلقليمية)، 

تكون جميع األصول مسجلة في نظام إدارة المخزون 
(فنظام الباركود الجديد والبرمجيات الجديدة يسهالن 
لوجستية المخزون وتوقيته)، مع األخذ في االعتبار أيضًا 

زز الرقابة على األصول أن خفض الحد األقصى قد يع
  الثابتة.

الممتلكات والمنشآت نوقش أمر الحد المطبق لرسملة 
دوالر كندي) مع مراجعي حساباتنا  ٣ ٠٠٠(والمعدات 

الخارجيين السابقين واتُّفق في هذا الشأن. وأجرينا تحليًال 
للعالقة بين التكلفة والمنفعة (جدوى التكلفة)، وخُلصنا 

من األصناف التي تتراوح إلى أن تعقب عدد كبير 
دوالرًا كنديًا أمرًا  ٢  ٩٩٩دوالر كندي و ٣٠٠قيمتها بين 

يتطلب من الجهد واستثمار الموارد ما ال يتناسب مع 
قيمة هذه األصناف. ومع ذلك، فإننا سنقبل توصيتكم 

 ٢ ٠٠٠وسنقوم بتعقب األصول التي تتراوح قيمتها بين 
ة األصول دوالر كندي في وحد ٣  ٠٠٠دوالر كندي و

  الثابتة.
وباإلضافة إلى ذلك، نود أن نشير إلى التعليمات 

الممتلكات والمنشآت والمعدات  اإلدارية المتعلقة بإدارة
تحدد حدًا أقصى ، والتي ٢٢/١٢/٢٠١٥المؤرخة في 

دوالر كندي (الممتلكات والمنشآت  ٣٠٠قيمته 
جميع أصول المقر الرئيسي ) من أجل ٢- ٢والمعدات 

التي جميع األصول إذ أن توسيم ، ةإلقليميتب ااوالمك
لن يكون مجديًا من  دوالر كندي ٣٠٠تقل قيمتها عن 

وضع فإن باإلضافة إلى ذلك، و للمنظمة. حيث التكلفة 
األصناف ليس من الممارسات، وال عالمات على جميع 

  هذه التوصية.جرى تنفيذ 
 ٢ ٠٠٠التي تتراوح قيمتها بين األصول إذ يجري تتبع 

دوالر كندي في وحدة األصول الثابتة منذ  ٣ ٠٠٠و
١/١/٢٠١٧.  

  .مغلقة
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منظمات األمم التي تتبعها أفضل الممارسات، من 
المكاتب  بعضندرك أن  نحنو المتحدة األخرى. 

دوالر  ٣٠٠ن قيمها عتقل  أصوالً تتعقب اإلقليمية 
نحن على القيام بذلك، ف، وما داموا قادرين كندي

  هذه الممارسة.اتباع شجعهم على مواصلة ن
في هذا الشأن بأن ترقى اإلدارة بجهودها المبذولة  نوصي  ٣/٢٠١٦

لالعتراف باألصول الثابتة الموجودة في اإليكاو 
وتصنيفها ورسملتها، من أجل أن تحصل على سجل أدق 
لنقل األصول، وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

يق بين اإلدارات وتنفيذ العمليات الرامية إلى تعزيز التنس
  المختلفة.

التوصية مقبولة نظرًا إلى حاجة المنظمة إلى تعزيز 
  تتبع األصول التي يجري نقلها.

وقسم خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة التابع 
إلدارة الشؤون اإلدارية والخدمات بصدد تطبيق استمارة 
نقل األصول أو تغيير موضعها من أجل التمكن من 

كة جميع األصول المرتبطة بتكنولوجيا تتبع حر 
المعلومات أو غير المرتبطة بها وذلك لتستخدمها جميع 

  إدارات اإليكاو ومكاتبها.

 في مقرأو تغيير موضعها ُمنفَّذة صحيفة نقل األصول 
المرتبطة األصول غير لجميع  ٢٠١٧اإليكاو منذ أبريل 

شمل لتبتكنولوجيا المعلومات، ويجري توسيع نطاقها اآلن 
  .أيضاً المعلومات تكنولوجيا المرتبطة بصول األجميع 
إلى أو تغيير موضعها رسلت استمارة نقل األصول وقد أُ 

من  الستخدامها اعتباراً  ةقليميجميع المكاتب اإل
٦/٣/٢٠١٨.  
تبر هذه التوصية تعٕادارة الشؤون اإلدارية والخدمات و 

  .ةمغلق

  مستمرة.

كثر بإطار إدارة األصول، ولذا نرى أنه يتعين االرتقاء أ  ٤/٢٠١٦
) النظر في جدوى ١نوصي بأن تقوم اإلدارة بما يلي: (

) الرصد ٢تقييم حالة األصول ومستوى استخدامها؛ (
الدوري لتقادم األصناف، وكذلك بهدف تقييم دقة سجل 

) التوسع في تطبيق هذه العمليات ٣األصول؛ (
اتبها واإلجراءات لكي تشمل جميع إدارات اإليكاو ومك

  اإلقليمية.

ستُبذل جهود متواصلة لالرتقاء بدقة سجل األصول في 
حين أن إجراء الجرد والتقييم الشامل للمخزون يؤدى 
على أساس منتظم، وليس لدى المنظمة ما يكفي من 
المصادر إلجراء رصد مركزي ومستمر لحالة جميع 

  األصول ومستوى استخدامها.
قسم ي للمخزون، فإن وباإلضافة إلى إجراء الجرد الدور 

خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة التابع إلدارة 

أو صحيفة نقل األصول فإنه بتنفيذ كر أعاله، كما ذُ 
تقييم  بصورة يومية ، سيكون لدينا اآلنتغيير موضعها

  األصول.تخصيصات وسجل لجميع حركات و 
أو تغيير موضعها منذ استمارة نقل األصول  ويجري تنفيذ

 ،هذا النموذجدارات والمكاتب . وتستخدم اإل٢٠١٧أبريل 
إلدارة  التابعة (PCU) التخطيط والتنسيق وحدةإلى  هقدموت

  مستمرة.
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نقل صدد تطبيق استمارة بالشؤون اإلدارية والخدمات 
األصول أو تغيير موضعها من أجل التمكن من تتبع 
حركة جميع األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات أو 

ات غير المرتبطة بها وذلك لتستخدمها جميع إدار 
  اإليكاو ومكاتبها.

  لذلك. وفقاً  الشؤون اإلدارية والخدمات
هذه التوصية إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات أن تعتبر 
 .ةمغلق

أدوات المرتبطة بصول األ ةدار إتنفيذ  ةنوصي بمواصل  ٥/٢٠١٦
عمًال في أقرب وقت ممكن المعلومات تكنولوجيا 

، ال سيما فيما يتعلق بتلك األجهزة ٤رقم  توصيةالب
) يجري رصدها بعناية طيلة عمرها ١المحمولة حيث: 

) ال يجري تخصيصها إال بعد "اإلقرار ٢االستهالكي؛ 
. وذلك بغية )جراء محددإل " (الذي يعد وفقاً إليها بالحاجة

تفادي شطب هذه األجهزة بينما ال تزال صالحة 
ي تركها دون استخدام، على الرغم لالستخدام، أو تفاد

  من االستمرار في شراء أجهزة مشابهة لها.

التوصية مقبولة. وقد نفَّذ قسم تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت بالفعل نظامًا إلدارة األصول المرتبطة 

 نظام القياسيالإطار نشر بتكنولوجيا المعلومات في 
. لمعلوماتإلدارة مكتبة البنى األساسية لتكنولوجيا ا

في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قسم حتفظ يو 
بسجل لجميع األصول المرتبطة بتكنولوجيا المقر 

سيجري . و ٢٠١٤منذ عام الُمتحصَّل عليها المعلومات 
تسجيل األصول التوسع في تطبيق هذا النظام ليشمل 

قبل  الُمتحصَّل عليهاالمرتبطة بتكنولوجيا المعلومات 
 ع أيضًا على المكاتب اإلقليمية.وزَّ يُ ، وس٢٠١٤عام 

وسُيطلب من المستخدمين تقديم استمارة لدعم حيازة 
األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات التي ستضاف 
إلى قاعدة بيانات األصول المرتبطة بتكنولوجيا 

  المعلومات.

نموذج  ٢٠١٥منذ  (PCU)التخطيط والتنسيق  ةوحدتنفذ 
المقر والمكاتب كسل ليستعمله بيانات يستخدم تطبيق إ

 (PCU) التخطيط والتنسيق وحدةن قد تأكد أ. و ةقليمياإل
هذه  اقد نفذ (ETS) قسم تكنولوجيا وخدمات المؤسساتو 

وفي المكاتب اإلقليمية من التوصية بالفعل في المقر 
أجل األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واألصول 

  مات.غير المرتبطة بتكنولوجيا المعلو 
هذه التوصية إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات أن تعتبر 
  .ةمغلق

  مستمرة.

في هذا الصدد، ونظرًا إلى أن العمر االستهالكي الذي   ٦/٢٠١٦
تعتمده اإليكاو يندرج في معظم الحاالت ضمن النطاقات 
المعتمدة في منظومة األمم المتحدة، فإننا نوصي بأن 

التوصية مقبولة. إذ تم تحديد العمر االستهالكي بعد 
مناقشة مع قسم خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات 
العامة التابع إلدارة الشؤون اإلدارية والخدمات، 

ستهالكي العمر االأظهر تحليل تم إجراؤه أن تأثير تمديد 
األمم  ةة في منظومقعللنطاقات المتو القصوى إلى الحدود 

ن أالتنقيح. ومن شغير جدير بجوهريا و  المتحدة ليس أمراً 

  مغلقة.
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لتكلفة الخاصة بتغير متوسط تقوم اإلدارة بمراجعة جدوى ا
األعمار في مختلف الفئات وعمليات االستهالك 
المرتبطة بها بحسب "الحدود القصوى" وفقًا للممارسات 
المتبعة في منظومة األمم المتحدة، ال سيما بهدف تمديد 
العمر االستهالكي لبعض الفئات المحددة. وقد يستلزم 

  تحديث الفئات.األمر تعديل صافي القيمة الدفترية عند 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ولكن سيجرى 
تحليل جدوى التكلفة (وتأثيرها المحتمل) الخاصة 

لحدود القصوى" المتوقعة في منظومة األمم باستخدام "ا
  المتحدة.

ن تؤدي إلى انخفاض في االستهالكي أالزيادة في العمر 
صافي زيادة إطار ي ف، ونتيجة لذلك، فاإلهالكنفقات 

عمر نفضل استخدام  ، فإنناالدخل ولهذا السبب
تمديد العمر االستهالكي. من  بدالً  أكثر تحفظاً استهالكي 

ن تطبيق الحدود القصوى لمعظم إإلى ذلك، ف ةضافوباإل
الحقيقي االستهالكي ن العمر أل األصول ليس واقعياً 
الحدود القصوى، فعلى سبيل المثال، لألصناف يقل عن 

في المعلومات معدات تكنولوجيا العمر االستهالكي لن إف
سنوات مثلما  ٥لألمم المتحدة التابعة المنظمات الشقيقة 

لما لخبراء  وفقاً فوعالوة على ذلك، هو الحال في اإليكاو. 
المعلومات لدينا، فإن معدات تكنولوجيا تكنولوجيا 

تعمل على مدار المستخدم النهائي وزة المعلومات التي بح
الساعة طوال األسبوع. ويتسبب هذا التشغيل المستمر في 

زيادة وتيرة تعطلها مع تقادمها. فمع كل لمعدات و إنهاك ا
 إصالح ةتكلفتعطل إلحدى المعدات تتكبد اإليكاو تكلفة؛ 

عالوة على خسارة في إنتاجية المستخدم أو المستخدمين 
تحديثات مة عامل هام آخر، وهو تأثير لهذه المعدة. وث
ى تغطية بقاء علأداء المعدات. ولإلى البرمجيات عل

الدعم من مختلف الشركات المصنعة بالمعدات 
 ىجر تُ  ،لمحافظة على أمن محطات العملاللبرمجيات و 

اإليكاو. في بيئة  ة الحاسوبتحديثات جميع أجهز 
ى شر علثير مباأتولتطبيق التحديثات والسمات األمنية 

ن أداء محطات أتجربتنا وقد أظهرت العمل؛  ةأداء محط
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التي تظل في الخدمة بعد انقضاء مدة االستهالك العمل 
ة العاملين. إذ أنه إنتاجي ىسلبي علتأثير الموصي بها له 

 ةألجهز االستهالكي من الممكن النظر في تمديد العمر 
 ولكننا نتوقع خسارة في ةواحد ةسنالحاسوب الشخصية 

بشكل عام رضا المستخدم تراجعًا في مستوى و  ةنتاجياإل
المعلومات. إذ يحدث تراجع سريع  خدمات تكنولوجياعن 

 ٥- ٤عد في موثوقية أجهزة الحاسوب الشخصية وأداؤها ب
وات من استعمالها، ومن غير المستصوب استعمالها سن

ال إالتمديد لن يكون نظرًا ألن سنوات. و  ٦لفترة تتجاوز 
ضرورة أو سنتين أخريين، فليست هناك ة واحدة سن ةلمد

ن المبلغ لتنقيح العمر االستهالكي الذي نطبقه، علمًا بأ
  .جوهرياً ليس 

مدى وتوقيت كتوارية جديدة لتقييم أنوصي بإجراء دراسة   ٧/٢٠١٦
بالتأمين الصحي بعد علقة كتوارية المتاألتأثير الخصوم 

على مواصلة نشاطها  اإليكاوقدرة  فيالخدمة انتهاء 
تنفيذ التدابير الحالية بعد وذلك األساسي كمنشأة عاملة، 
  .التي نظرت فيها اإليكاو

عرض خيار بمجرد االنتهاء من تنفيذ ف. مقبولة التوصية
جرى ، ستُ هومعرفة معدل قبول"االنسحاب االختياري" 

كتوارية جديدة لتقييم األثر الحقيقي لهذا الخيار أدراسة 
تزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في خفض ال

 ومدفوعات االستحقاقات. وفيما يتعلق بقضية االستمرار
، فإن االعتقاد بأن اإليكاو سوف تتوقف كمنشأة عاملة

أن الدول  يعني ضمناً كمنشأة عاملة عن االستمرار 
وهذا ، األعضاء سترفض الوفاء بالتزاماتها في المستقبل

  جلس.االفتراض ال يدعمه الم

بمجرد و . االختياري اآلن تحليل خيار االنسحاب ىجر يُ 
لتقييم  ةجديد ةكتواريأاالنتهاء من التحليل، ستجري دراسة 

ثر هذا الخيار في خفض التزامات التأمين الصحي بعد أ
  .انتهاء الخدمة ومدفوعات االستحقاقات

  .مستمرة
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

وجهة  التقييم والمراجعة الداخليةمكتب   شاطرن  ٨/٢٠١٦
اإليكاو تشارك نظر إلى أن بالال سيما  ونوصي،  ظر،الن

أنه بللجنة اإلدارية رفيعة المستوى، مشاركة فعَّالة في ا
 ألمم المتحدةالعالمية لسوق الاالشتراك في "يجب 

وأوصى المكتب بذلك في (كما سبق  واستخدامها بفعالية"
) من أجل تحقيق الهدف الذي تتوخاه والية الجمعية تقريره
لمكتب المشتريات التابع  ينبغيو  لألمم المتحدة. العامة

المشتريات المتعلقة إعالنات في نشر لإليكاو النظر 
حسب مقتضى المشتريات الميدانية، بالبرنامج العادي" و "

من أجل عبر السوق العالمية لألمم المتحدة الحال، 
ة يوالبمقتضى ز شفافيتها إلى المستوى المطلوب يتعز 

  ألمم المتحدة.مة لاالجمعية الع

السوق العالمية لألمم إلى اإليكاو انضمت موافقة. لقد 
  .٢٤/٣/٢٠١٧المتحدة اعتبارًا من 

 العالميةالسوق في  اً نشط اً عضو  حالياً أضحت اإليكاو 
وفي الوقت الراهن، يقوم قسم المشتريات . لألمم المتحدة

الفنية  التفاصيلمع السوق العالمية لألمم المتحدة بوضع 
في ذلك، فقد نشرنا  ىوعالوة عل. رموز السلعقة لالمطب
طلبنا األول للحصول على معلومات  ٢٠١٨فبراير شهر 
  .لألمم المتحدة العالميةللسوق  كترونيلالموقع اإلعبر 

  مغلقة.

م ييمكتب التقالصادرة عن  ٨رقم  ةيتوصأن النقر ب ٩/٢٠١٦
 ذاته، وفي الوقت ال تزال "معلقة". ةيوالمراجعة الداخل

الصادرة عن  ١١رقم  توصيةال ضموننتفق مع مفنحن 
على عكس التوصية  "قد نفذت"المكتب التي نعتبر أنها 

حاالت وجدنا محدودة، تنا الفي عينفومع ذلك،  .٨رقم 
مع المورِّد ذاته (تقل وحيد المصدر العقود لتكرر منح 
 ٣دون الحصول على دوالر كندي)،  ٥,٠٠٠عتبتها عن 

من أجل زيادة المنافسة قة. وبالتالي، فعروض أسعار موثَّ 
الممنوحة  المباشر أوامر الشراءفادي تكرار إصدار وت
 م والمراجعةيينحن نشاطر مكتب التقف ،ذاته دلمورِّ ل

ح مبرر المصدر الوحيد يتنقوافقة: لقد اكتمل م
كانت في حال حتى ه ات اإليكاو لإلشارة إلى أنيلمشتر 

 ٥,٠٠٠اإليكاو دون مستوى مبلغ مشتريات موظفي 
م ييل للسوق وتقيجب إجراء تحلفي، كندي دوالر

فقد ُأعدت وُأصدرت ذلك،  ىباإلضافة إلو   األسعار.
، وجرى نشرها الشراء المباشرالمعنية بأوامر  رشاداتاإل

  موظفي اإليكاو.على 

ستعراض االقبل  هديحدًء جرى تكانت هذه التوصية استثنا
  .لع بما يلياضطُ قد مراجع الخارجي، و الذي أجراه ال

المصدر  مبررتنقيح  ١٨/١٢/٢٠١٥ يوم في اكتمل
نه حتى لو كانت أإلى  ةشار لإلاإليكاو  تاير تشمل الوحيد

 ٥،٠٠٠اإليكاو دون مستوى مبلغ  مشتريات موظفي
ألسعار. لجراء تحليل للسوق وتقييم إ، فيجب دوالر كندي

ة في شهر العام ةاألمينفقد أصدرت  إلى ذلك، ةضافاإلوب
 .الشراء المباشرإرشادات معنية بأوامر  ٢٠١٦فبراير 

  

  مغلقة.
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

توصيته ونجددها، ونوافق تحديدًا على أنه ينبغي  ةيالداخل
لإليكاو اختيار أكثر من مورِّد من المورِّدين المؤهلين 

أفضل لطلب بيل المثال لمدة سنة واحدة)، س علىمسبقًا (
  الخدمة.أسعار وقت الحاجة إلى عرض 

من أجل زيادة الشفافية في استخدام األموال، ال سيما   ١٠/٢٠١٦
فيما  نوصي، البرنامج العادي،لعمليات الشراء المتعلقة ب

ينبغي نشر إشعار ترسيَّة بأنه المصدر الوحيد، ب يتعلق
سوق اليكاو (أو اإلالعطاءات لدى  لوحة نشر علىالعقد 

  ألمم المتحدة العالمية).العالمية ل

من لنظر إلى محدودية نظام أليتو (باف .وافق جزئياً ت
ال يمكننا نشر المصدر الوحيد ألنه، فتصميمه)، حيث 
لبداية على أساس منذ ا مقدَّ يُ لم لطبيعته،  نظراً 

عن جميع المشتريات  سنقدم تقريراً فومع ذلك،  تنافسي.
مصدر وحيد إلى رئيس مجلس التي تمت عن طريق 

  العقود.

قسم راهن مع قسم المشتريات في الوقت اليعمل 
 ةحصائيإ ةأدا على تطوير تكنولوجيا وخدمات المؤسسات

مراجعة المشتريات التي تُنفَّذ عن طريق  من تمكننا أيضاً 
فور حدوثها، ما يسمح  مصدر وحيد وٕاعداد تقرير عنها

بالتالي من التدخل مبكرًا. ونتوقع أن يكتمل تطوير هذه 
  .٢٠١٨األداة بحلول شهر ديسمبر 

  مستمرة.

فيما يتعلق من أجل زيادة القيمة مقابل المال   نوصي،  ١١/٢٠١٦
إساءة استعمال وتجنب احتماالت  عملية الشراء برمتهاب

 إدخال إجراءلإليكاو ينبغي أوامر الشراء المباشرة، بأنه 
أوامر الشراء باستعمال لحصول على إذن مسبق ل

من أجل الحد من مخاطر إساءة استخدام وذلك المباشر، 
  الشراء المباشر والمشتريات من مصدر وحيد.أوامر 

إصدار يه فيما يتعلق بة والتوجيغير أن المسؤولتوافق. 
ري يقع على عاتق مدتيكاو أمر الشراء المباشر في اإل
حائزي ضمان اتباع من أجل  اإلدارات ورؤساء األقسام

  يكاو للقواعد واللوائح ذات الصلة.إلالمخصصات في ا

ستعراض االقبل  هديحدًء جرى تثناكانت هذه التوصية است
  .لع بما يلياضطُ قد مراجع الخارجي، و الذي أجراه ال

 ٢٠١٦ة في شهر فبراير العام ةاألمينأصدرت وقد 
  . الشراء المباشرإرشادات معنية بأوامر 

ورات د ٢٠١٧عام  فيفقد عقد إلى ذلك،  ةضافإلوبا
المخصصات في حائزي جميع ة من أجل لفصَّ مُ  ةتدريبي
ومستويات ة أوامر الشراء المباشر هميألتذكيرهم بيكاو اإل

  في هذا الصدد.الالزمة األذونات 

  مغلقة.
عمليات في نقوم س

المراجعة التي سنجريها 
 ةفعاليمستقبًال برصد 

الدورات التدريبية التي 
قسم المشتريات  يقدمها

من من أجل الحد 
مخاطر إساءة استخدام "

أوامر الشراء المباشر 
يات من مصدر والمشتر 
  ".وحيد
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  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

بر عتّ التقييم والمراجعة الداخلية تُ مكتب الحظ أن توصية يُ   ١٢/٢٠١٦
 قةيقد أضاف طر قسم المشتريات أن كما ُيالحظ  "منفذة".

متى يتكرر إصدار حائزي المخصصات تتبع لتحديد ل
بيد أنه في أفضل  .ذاته دإلى المورِّ ة شراء مباشر ألوامر 

 هالمشتريات، عند عرضالحاالت، ال يمكن لقسم 
، أن ةالعام ةمة إلى األمينقدَّ إلحصاءات السنوية المُ ل

على إساءة االستعمال المحتملة بعد  سوىيسلط الضوء 
في غضون ذلك، وجدنا حالة (انظر و  وقوع الحدث.

حيث تم الحصول على مصدر وحيد دون ) ٩٧ الفقرة
نة قواعد التقيد  فإننا   ،ولذلك .لدى اإليكاوالمشتريات بمدوَّ
لدى اإليكاو  المخصصاته يجب على حائزي بأن نوصي
، النحو الواجبعلى  طلب المصدر الوحيد استمارةملء 

السلطة المختصة واعتمادها على النحو الذي ينبغي من 
  مبرر قوي.مع تقديم ) ما فوقه(رئيس أو 

وافق على التحذير من أن المسؤولية تقع على عاتق ت
  يكاو.اإلالمخصصات لدى حائزي 

إرشادات  ٢٠١٦ة في شهر فبراير العام ةاألمينت أصدر 
المناسب لإلذن السلطة  ىن مستو أبشتتضمن توجيهًا 

إلى ذلك،  ةضافاإلبإصدار أوامر الشراء المباشر. وب
قسم قسم المشتريات في الوقت الراهن مع يعمل 

 ةحصائيإ ةأدا على تطوير تكنولوجيا وخدمات المؤسسات
راجعة المشتريات التي تُنفَّذ عن طريق م من تمكننا أيضاً 

فور حدوثها، ما يسمح  مصدر وحيد وٕاعداد تقرير عنها
بالتالي من التدخل مبكرًا. ونتوقع أن يكتمل تطوير هذه 

  .٢٠١٨األداة بحلول شهر ديسمبر 

  مستمرة.

إجراء ب نوصي أيضاً فإننا  فيما يتعلق بالتوصية السابقة،  ١٣/٢٠١٦
ى التكلفة لكل عملية شراء كبيرة لجدو  تحليلدراسة أو 

البرنامج لدى اإليكاو ُتجرى بشكل منتظم في إطار 
حاسبات لوحية من أجل نظام العادي (مثل شراء 

جدارة ) وذلك للتعرف على التصويت مقابل استئجارها
  .ههذعملية الشراء 

وافق على التحذير من أن المسؤولية تقع على عاتق ت
  و.يكااإلالمخصصات لدى حائزي 

 ةدورات تدريبيقسم المشتريات لهذه الغاية، يقدم  تحقيقاً 
وقد قدم قسم لة. أبهذه المساإليكاو للتوعية لموظفي 

دارة الشؤون اإلدارية إل ةخاص ةبصفالمشتريات التدريب 
التصويت في  معدات نظامعن  ةالمسؤول والخدمات

  .يكاواإل

  مغلقة.
يرجى االطالع على 

  الجديدة ٤التوصية رقم 

عدم عن ل فصَّ إعالن محدد ومُ وجوب تقديم ب نوصي  ١٤/٢٠١٦
، وتوقيعه على النحو الواجب وجود تضارب في المصالح

جميع موظفي المشتريات وكذلك اإلدارة العليا في إدارة 
ن المشتريات لديهم إعالالمعنيين ب من التعاون الفني

عان ستقدم جميع موظفي المشتريات وكذلك الخبراء المُ 
لما  النحو الواجب وفقاً  ىفي المشتريات إعالناتهم علبهم 

  مستمرة.
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ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

من قبل جميع األشخاص الذين شاركوا في عملية 
كما نوصي فوق ذلك بأنه ينبغي لإليكاو القيام الشراء، 

من لديه القدرة على التحقق من أ) تحديد بما يلي: (
ات الُمقدَّمة بشأن عدم وجود تضارب في اإلعالنموثوقية 

لديها القدرة على إعادة تنظيم   كوني(ب) أن المصالح؛ 
بمجرد السليمة الممارسة اتباع  صوبعملية الشراء 

  .التحقق من عدم موثوقيتها

وفيما يتعلق  المصالح.في تضارب عن عدم وجود 
بالنقطتين "أ" و "ب"، ينبغي إحالة هذه المسألة إلى 

  .اإليكاومسؤول األخالقيات في 

سؤول يقوم مو  اإليكاو ولوائحها. تقتضيه سياسات
ن المقدمة ماألخالقيات برصد وفحص اإلعالنات 

  اإليكاو.موظفي 

ستُناقش النتائج مع 
  مسؤول األخالقيات. 

فإنه ال ُيفصح  ،لإليكاومن النظام المالي  ١٢وفقا للمادة   ١٥/٢٠١٦
إال من أجل من البيانات المالية الخامس  بيانعن ال

 ولكيال يؤثر تحويل ".ديالعا برنامجللالصندوق العام "
بأنه  في البيان الخامس، فإننا نوصي مثل هذه التكلفة

 بيانأن يشمل اليجب يليه، عتبارا من العام المقبل وما ا
عنوان صناديق الواردة في التقرير تحت جميع الالخامس 

وعالوة على ذلك، ينبغي للبيان   "األنشطة العادية".
انية وفائض/عجز بين نتائج الميز أن يوفِّق الخامس 

الصناديق جميع يسجل وٕاذا كان البيان الخامس  لسنة.ا
في إطار األنشطة العادية التي تساهم في 

الصناديق الفائض/العجز، فإن تحويل التكاليف بين هذه 
  .مجملهالبيان الخامس في  فيلن يؤثر 

  

الخامس وسوف يشكل البيان . على التوصية توافق
نة بين الميزانية والمبالغ الجديد "بيان المقار (ألف) 

بحيث ، ٢٠١٧من البيانات المالية لعام  الفعلية" جزءاً 
 - األنشطة العادية وميزانياتها صناديق يشمل جميع 

 ٢٤بمقتضى المعيار فقط إذا كانت متاحة للجمهور (
)، والتوفيق للقطاع العام لمعايير المحاسبية الدوليةمن ا

  األداء المالي).مع فائض/عجز البيان الثاني (بيان 

  مغلقة.  ُمدرج ضمن البيانات. الجديد ألف-هذا البيان الخامس

نظرًا ألنه ينبغي أن يكون مكتب التقييم والمراجعة   ١٦/٢٠١٦
في جميع المراجعة على تنفيذ عمليات  اً قادر الداخلية 

المعلومات، مراجعة تكنولوجيا من وجود مورِّد دائم ل بدالً 
م ييتب التقكملة يموارد إضافوفير فإننا ملتزمون بت

  مغلقة.  
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اإلجراءات المتخذة من 
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ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

فإننا   المنظمة،لدى المناطق المعرضة للخطر 
ينبغي بأنه بلة، فترة السنوات الثالث المقمن أجل  نوصي

بالموارد تزويد مكتب التقييم والمراجعة الداخلية 
على سبيل المثال، يمكن استكمال موظفي  الالزمة؛

بمراجع دائم  ينالحالي ةالداخليوالمراجعة مكتب التقييم 
لتكنولوجيا المعلومات (يمكنه أيضا إجراء أنواع أخرى 

لية )، دون تخفيض الميزانية الحاالمراجعةمن عمليات 
تب كلميتيح من شأن ذلك أن ف لالستشارات الخارجية.

ز يلتعز  هة باستخدام موارديم والمراجعة الداخلييالتق
ان يفي بعض األحاالستعانة ن، و يب الموظفيتدر ل هبرنامج

في المسائل الفنية المتعلقة  نييبخبراء مراجعة خارج
بنشاط العمل األساسي لإليكاو (قطاع الطيران) من أجل 

  المخاطر في هذه المجاالت الفنية. تغطية

الستعانة بمصادر خارجية من أجل اة يوالمراجعة الداخل
االستعانة إذ أن  حسب الحاجة.المراجعة  هذهلمثل 

حيث ستكون ة إضافية بمصادر خارجية لديها فائد
المتعلقة المراجعة الخبرة المستخدمة في عمليات 

مختصة بهذه المسألة ومحدَّثة بتكنولوجيا المعلومات 
  ومواكبة للمستجدات. كما أن هذا الحل قابًال للتوسع.

يضطلع مكتب التقييم والمراجعة  بأن نوصي فإننا  لذلك،  ١٧/٢٠١٦
ا، من أجل نابعة جميع توصياتممارسة متب الداخلية دورياً 

  تقييم تنفيذها الفعلي.

عمليات متابعة لتقييم ما أهمية االضطالع ب نوافق على
ومع  .أم ال ذتفِّ إذا كانت التوصيات المتفق عليها قد نُ 

تب فإن لذلك تأثير على الموارد فيما يتعلق بمكذلك، 
  ة.يم والمراجعة الداخلييالتق

 ةلمحدودي نظراً المستطاع  عمليات المتابعة بقدر ىجر تُ 
التوصيات المقدمة في  اتُبعت سبيل المثال، ىالموارد. فعل

التي ُأجريت  التقارير السابقة خالل عمليات المراجعة
. كما مكتب باريس اإلقليميلللمشتريات الميدانية و مؤخرًا 

تنفيذ جميع يتابع مكتب التقييم والمراجعة الداخلية 
 ىلتتبع القائم علل هظاممن خالل ن ةمراجعالتوصيات 

اإلجراءات  ىعل وثائقية ةاإلنترنت. ويلزم تقديم أدل ةشبك
  التوصيات. قفالإالمتخذة قبل 

مغلقة. وسوف نتابع 
رصد األمر في 
عمليات المراجعة 

  المستقبلية.

  مستمرة.  :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس  د جميع الوثائق/توحِّ  يةدار إتعليمات إعداد ي سيجر من التوظيف في العديد  ةعمليمع إقرارنا بحسن توثيق   ١التوصية رقم 
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

تقرير المراجعة 
المعني 
  بالتوظيف

النظام  المتعلقة بالموارد البشرية (مثل ةصكوك السياس
لموظفين والنظام اإلداري للموظفين والمذكرات األساسي ل

 دليالً  ةدار ن تعد اإلأننا نوصي بإال أوما إلى ذلك). 
كل ما لدى اإليكاو في هذا الشأن من  يلخص شامالً 

  وتعاميم وما إلى ذلك.لوائح ومذكرات داخلية قواعد و 

 ٢٠١٨سبتمبر  من المقرر تسليمها بحلولقيد اإلعداد، و   الموظفين.اإلجراءات الحالية المتعلقة بالتوظيف و 
ألسباب ونتيجة للخطة التشغيلية للموارد البشرية.  وفقاً 

فقد تعدَّل الموارد، ي ُتحد من التالقيود إلى جانب تشغيلية 
  .٢٠١٨إلى  ٢٠١٧ عام الموعد النهائي من

  ٢التوصية رقم 
تقرير المراجعة 

المعني 
  بالتوظيف

" تضارب المصالحبشأن "وفقا للقواعد والمؤشرات 
 ة في اإليكاوالخدمنة قواعد المنصوص عليها في مدو 

اإليكاو بشأن  وفي "اإلجراءات المتعلقة بإطار
وضع خطوات إلجراء ب ةدار نوصي اإلفإننا ألخالقيات"، ا

دة عن عالناتإلمحدد تقييم  عدم وجود تضارب في  موحَّ
المشاركين في يع األشخاص يوقع عليها جم المصالح،

  عملية التوظيف.

دة إلعالن تضارب الموحَّ النماذج ن أمن الجدير بالذكر 
المصالح منصوص عليها بالفعل كجزء من "اإلجراءات 

مع  ". وتمشياً اإليكاو بشأن األخالقيات المتعلقة بإطار
األخالقيات الموجودة في إطار اإليكاو بشأن حكام األ

الموجودة لدى اإليكاو، عن معايير السلوك  فضالً 
مسبق عن اليجري تذكير الموظفين باإلفصاح فسوف 

ثناء أ أحاالت تضارب المصالح المحتملة التي قد تنش
التوظيف، بما في ذلك المشاركة  ةمشاركتهم في عملي

عن مجلس  المقابالت، فضالً ٕاجراء التقييم و  ةفرقأفي 
  التعيين والترقية.

  :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
لتزام االتضارب المصالح و  ذ للتو إعالنفِّ قد نُ ُأنجز. ف
  التوظيف (انظر المرفق). ةفي عمليللمشاركين بالسرية 

  مغلقة.

اإلدارة بمواصلة بذل الجهود لرصد تحديث  أوصينا  ١/٢٠١٥
سلطات التوقيع في المصارف، مثًال إذا أضيف توقيع أو 

  حذف ألنه لم يعد معتمدًا.

التوصية مقبولة. ونعتزم أن نطلب من شركائنا في 
المصارف أن يرسلوا إلينا تأكيدًا الستالم جميع 
المكاتبات في المستقبل لتأكيد أن جميع التغييرات 

بة قد أجريت. وستنفذ الخزانة نظامًا للمتابعة المطلو 
  للتأكد من أن المصارف تستجيب لطلبنا.

سيرفق مع كل إخطار بتغيير . قد ُنفِّذت التوصية
توقيعات مرسل إلى مصرف نموذج تأكيد يتعين على 

 .المصرف إكماله

 :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 

نموذج اإلقرار. ه ُنرفق بتغيير توقيع كلما ُأرسل إخطار ب
تشديدنا على أن يقوم البنك بإكمال هذا الرغم من  ىوعل

  مستمرة.
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

 ىوال علالنموذج، فليست لدينا السيطرة على المصرف 
عمومًا، فإن قائمة التوقيعات المعتمدة  إجراءاته الداخلية.

بالشكل الذي نعرفه حاليًا ستصبح قريبًا شيئًا من التراث. 
لكتروني، فإن المصارف اإل مناألزيادة إذ أنه نتيجة ل

يمكن التي تتحرك بعيدًا عن القائمة بشكلها التقليدي، 
تدابير ة، وتتجه صوب استخدام بسهولفيها التالعب 

لجميع المستخدمين،  RSAل رموز تشمة أكثر قو  ةأمني
ة التوقيعات المعتمدة على موقع قائموفيها يجري تحميل 

البنك لدى المعني باالتصال من  ةبمساعدإلكتروني آمن 
بإكمال نموذج نقوم من خاللها جديدة مصرفية  ومستندات

ونحن نعمل بالفعل مع بنك يخضع لرقابة المصرف. من آ
  ن بعض هذه اإلجراءات الجديدة.أبش (RBC) كندا الملكي

عن  لنا نها لن تفصحأأشارت بعض المصارف إلى كما 
 طلباً ذلك  ن كانإ حتى و  ةألسباب أمنية التوقيعات قائم
نظرًا  تغيرت األمور بشكل كبيرإذ قد  .ن أجل المراجعةم

  .مئات من المحاوالت االحتيالية يومياً لتلقي المصارف 
 نستمر في إرسال نموذجفإننا سوف  ،ذاتهوفي الوقت 

الرد بالشكل اإلخطار إلى المصارف وحملها على 
  .نراجعيٕالى الملينا و إالمناسب 

  



   

43 
 

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

بأن تسعى  نوصيالمذكورة أعاله،  نظرًا إلى المسائل  ٢/٢٠١٥
اإلدارة إلى الحصول على رأي من إدارة الشؤون القانونية 
والعالقات الخارجية بشأن كيفية التنظيم األفضل 
لألنشطة المصرفية التشغيلية للجنة األوروبية للطيران 
المدني/المكتب اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي. وفي 

في استعراض داخلي شامل الوقت ذات، ينبغي أن تشرع 
لإلجراءات الحالية، بهدف تعزيز عملية المراقبة الداخلية 
فيما يتعلق بالحسابات المصرفية للجنة األوروبية للطيران 

  المدني واألوضاع المماثلة األخرى، إن وجدت.

التوصية مقبولة. وسنؤكد، مرة أخرى، للجنة األوروبية 
ة يمكن فتحها للطيران المدني أن الحسابات المصرفي

. وثانيًا، سنطلب اإليكاوفقط تحت سلطة مكتب خزانة 
استعراضًا تجريه إدارتنا للشؤون القانونية للترتيبات 

واللجنة األوروبية للطيران المدني  اإليكاوالحالية بين 
معّرضة له.  اإليكاومن أجل تخفيف أي خطر قد تكون 

ين وسنستكشف ما إذا كان سيحل هذه المسألة اتفاق ب
توافق فيه  اإليكاواللجنة األوروبية للطيران المدني و 

 اإليكاواللجنة األوروبية للطيران المدني على تعويض 
منها نتيجة لتصّرف  اإليكاوعن أي خسارة قد تعاني 

أحد موظفيها. وأخيرًا، نؤكد أننا ليست لدينا ترتيبات 
  مماثلة مع أي مؤتمر إقليمي آخر للطيران المدني.

الشؤون القانونية والعالقات إدارة  معإلدارة صلت ااتو 
التنظيم األفضل الخارجية للحصول على رأي بشأن كيفية 

لألنشطة المصرفية التشغيلية للجنة األوروبية للطيران 
 المدني/المكتب اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي.

و ه يرالمدى القص ىعل يةثر فعالكأن الحل األ يبدوو 
ن سيحل هذه المسألة اعتماد مجلس اكشاف ما إذا كاست
بموجبه  توافق اً قرار اللجنة األوروبية للطيران المدني  إدارة

 اإليكاوعلى تعويض للجنة األوروبية للطيران المدني ا
منها نتيجة لتصّرف أحد  اإليكاوعن أي خسارة قد تعاني 

وأخيرًا، نؤكد أننا ليست لدينا ترتيبات مماثلة  موظفيها.
  إقليمي آخر للطيران المدني.مع أي مؤتمر 

 :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
ا إلى مفي سبيلهاإلدارة القانونية وقسم المشتريات 

 AIGة الحصول على التزام قانوني رسمي من شرك
غطي الحالية للجريمة تبوليصة ن الأكد من أللتللتأمين 

 كما أن اإلدارةموظفي اللجنة األوروبية للطيران المدني. 
طلب من الدول األعضاء في اللجنة األوروبية القانونية ت

 ىنها "توافق علأللطيران المدني إصدار قرار يؤكد 
فعل أو نتيجة لي خسارة قد تتكبدها أعن اإليكاو تعويض 

اللجنة األوروبية للطيران أحد مسؤولي غفال من جانب إل
هذا وسيستصدر الوثائق، صياغة  تاكتملوقد ." المدني
 ةلأمن مس مين رسمياً أكد شركه التأن تتأبمجرد  القرار

  .ةمينيأالتغطية الت

  مستمرة.
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

فيما يتعلق بالمنشورات ومتجر السوق الحرة، ومن أجل   ٤/٢٠١٥
) ٢) دقة قيمة المخزون في البيانات المالية؛ (١ضمان: (

فإننا صحة حركة األصناف الموجودة في المخزون، 
ل  نوصي بهذا الشأن. وكما بوضع وتنفيذ إجراء ُمفصَّ

، ينبغي االهتمام ١/٢٠١٤جاء أيضا في اقتراحنا رقم 
بالتحقق من القيمة العادلة لألصناف، ال سيما األصناف 
التي ينبغي شطبها، وذلك من خالل عمليات الحقة 

  للتحقق من المخزون.

التوصية مقبولة. تم وضع إجراءات جديدة للتحقق من 
. وستجري زيادة ٢٠١٦المخزونات وتأكيدها في عام 

تعزيز هذه اإلجراءات في متجر السوق الحرة من خالل 
وضع نظام آلي لرصد المخزون بشكل مستمر؛ 

. ٢٠١٦وسيجري وضع هذا النظام قبل نهاية عام 
وسيجري تفعيل التدفق اآللي لألعمال المتعلقة 

  .٢٠١٧بمخزونات المنشورات قبل نهاية عام 

متجر ق من مخزونات ت إجراءات جديدة للتحقعَ ضِ قد وُ ل
كما اسُتحدث . ٢٠١٦وتأكيدها في عام السوق الحرة 
عناصر إلدارة جميع متجر السوق الحرة  منصب مدير

. وباإلضافة إلى ذلك، يقوم المخزونبما في ذلك المتجر 
مراقبة المخزون بالتحقق من تسليم معني بموظف مستقل 

ويقوم . دينالتعبئة من المورِّ قوائم  المنتج والتوفيق بين
إدخال جري أن يمساعد مالي بشكل مستقل بضمان 

، متجرالمخزون بشكل صحيح في نظام نقاط البيع بال
مليات ، واالضطالع بعالتسوية الشهرية للمبيعاتضمان و 

تفتيش مفاجئة لسجالت المخزون وحسابات العمالء 
والتسعير لضمان دقة نظام نقاط البيع. وأدرجت هذه 

ءات في التعليمات اإلدارية وخطة التغييرات في اإلجرا
واعتمدها الموارد البشرية التي استعرضها مجلس اإلدارة 

 .٢٠١٦عام  أبريلشهر في 

جرد وفيما يتعلق بجرد المنشورات، يوجد إجراء موحد ل
 بركل سنة. ويشمل ذلك تعليق المبيعات عالمخزون 

المتجر اإللكتروني، باستخدام فرق مستقلة متعددة 
المنشورات بشكل منفصل، والتحقق من  حصاء عددإل

للبيع عبر  ، والتوفيق مع النظام اآلليبالمضاهاة البيانات
وباإلضافة إلى الخ. ، (Agresso)و (Alcie)اإلنترنت 

منفصل بشكل أجريت عملية جرد مستقلة فقد ذلك، 
الطابق الثاني. وفيما يتعلق بتقييم في للمنشورات 

  مستمرة.
فحص إلى  استناداً 

أجريناه، فإذ نثمِّن 
الجهود التي بذلتها 

حظنا أن ال، اإلدارة
بعض نقاط الضعف 

ال المحدودة في الدقة 
تزال قائمة في عملية 

فيق حركة تسجيل وتو 
  .المنتجات
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

كل لسعر الدم هو المطبوعات، فإن المعيار المستخ
مطبوعات؛ طباعة الصفحة يستند إلى تكاليف تفصيلية ل

منذ  وقد استخدمت هذه الممارسة وأقرتها المنظمة تقريباً 
  إنشائها، وهي تنعكس في الئحة المنشورات.

متجر  ةدار إ و  (PCU) التخطيط والتنسيق وحدةوقد نفذت 
اإلجراءات المتعلقة بجرد المخزون ويجري السوق الحرة 

بيانات مالية يقدم فرع الشؤون المالية . و اً حديثها شهريت
لدى متجر  إلى سجل المبيعات الشهري استناداً  ةشهري

  .السوق الحرة
الدخول إلى ) ١: الرقميللنفاذ ن اجديدان نظاموهناك 

تم تنفيذ ) ٢؛ ةالرئيسي ةابو البمتجر السوق الحرة عبر 
اء المجلس أعضالتي يمكن أن يستخدمها البوابات الدوارة 
 ٣من  اعتباراً اإليكاو المؤهلون  وموظفو والدبلوماسيون

  .٢٠١٨بريل أ
  (تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)

تبعًا للتعليقات الواردة في النقاط أ) وب) وج) أعاله، فإننا   ٥/٢٠١٥
أحطنا علما بالمبادرات الحالية لإلدارة والتعليمات اإلدارية 

، وسننظر في هذه ٢٠١٥الجديدة المعتمدة في ديسمبر 
القضية خالل مراجعة مقبلة. ومع ذلك، وبالنظر إلى أنه 

ض األصول في أوروبا وشمال لم يتم تسجيل بع
األطلنطي، وباإلشارة أيضا إلى التوصيات الصادرة في 

 ٣٠٠ينبغي إدراج جميع األصول التي تفوق قيمتها 
دوالر كندي في نظام إدارة المخزون. وستتخذ أوروبا 
وشمال األطلنطي اإلجراءات الالزمة لتسجيل جميع 

  األصول الناقصة.
يخص  وفي إطار التعليمات اإلدارية المعتمدة فيما

ن في و الحسابات الخارجي ومراجعالتي أجراها زيارة بعد ال
ما نتائجها، باإلضافة إلى في ضوء و  ٢٠١٥ديسمبر 

تدريب وبرمجيات من  ٢٠١٥قدمه المقر في نهاية عام 
المتبعة قواعد لل اصلنا عملية الجرد وفقاً و ، فقد ومعدات

وانتهينا من الجرد (وحدة الخدمات العامة المقر. لدى 
شهر وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) في منتصف 

  مستمرة.
فحص إلى  استناداً 

أجريناه، فإذ نثمِّن 
الجهود التي بذلتها 

حظنا أن ال، اإلدارة
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

 مكتب التقييم والمراجعة الداخليةتقارير محددة أصدرها 
ومن سبقونا في المراجعة، الذين أفادوا بحدوث ذلك أيضا 

بتسجيل جميع  فإننا نوصيفي مكاتب إقليمية أخرى، 
إدخالها من قبل، في األصول، ال سيما تلك التي لم يتم 

  إدارة المخزون، بصرف النظر عن قيمتها. نظام

الممتلكات والمنشآت والمعدات، يتحمل كل مكتب 
إقليمي مسؤولية تقييم وٕادخال وتسجيل بيانات األصول 
التابعة له في نظام إدارة المخزون. ووفقا للتعليمات 
اإلدارية المعتمدة، فقد زودت إدارة الشؤون اإلدارية 
والخدمات جميع المكاتب اإلقليمية بأجهزة المسح 

ة والتدريب الالزم، لتمكين المكتب الضوئي المطلوب
اإلقليمي من إدخال البيانات الخاصة باألصول في 

  نظام إدارة المخزون.

األصناف التي تساوي في ، وتشمل ٢٠١٦عام  يونيو
. وقد أبلغنا بالفعل أو أكثر دوالر كندي ٣٠٠قيمتها 

ٕادارة المخزون بالمقر بأن مراجعي الحسابات الخارجيين و 
في جري القائمة الكاملة للمخزون العمل قد اكتمل وسي

) كجزء من أنشطة نهاية السنة ٢٠١٦نهاية العام (
  العادية.

  
  (تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)

لضعف بعض نقاط ا
ال المحدودة في الدقة 

تزال قائمة في عملية 
  األصول. تسجيل

تستحق سياسة اإليكاو بشأن إدارة األصول والتي تشمل   ٦/٢٠١٥
كال من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية، المزيد من 
التطبيق، وينبغي أال تقتصر البيانات على األصول التي 

بأن تنص  فإننا نوصيتم التصرف فيها. وبالتالي، 
اإلجراءات بمزيد من الوضوح على وجوب تعقب مسار 
األصول التي تم التصرف فيها، مع إتاحة هذه 
المعلومات للمقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية وتبيين 

  العناصر التي ُتستخدم أو ال ُتستخدم فعًال.

التوصية مقبولة. وينبغي أن يتتبع المقر الرئيسي 
جميع األصول التي تم والمكاتب اإلقليمية مسار 

  التصرف فيها.
ه إيعاز إلى  وقد تم تنفيذ ذلك في المقر الرئيسي. ووجِّ
جميع المكاتب اإلقليمية باالحتفاظ بسجالت جميع 

  .والتصرف فيهاعمليات شطب األصول 

 يةالتوص، فقد اكتمل تنفيذ هذه C-WP/14477ًا للوثيقة وفق
ب اإلقليمية ميع المكاتُأوعز إلى ج. و يسيفي المقر الرئ

األصول شطب جميع عمليات جميع سجالت حتفاظ بباال
  .التصرف فيهاو 
  

  (تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)

مغلقة. وسوف نتابع 
رصد األمر في 
عمليات المراجعة 

  المستقبلية.

بأن تقوم اإليكاو بتقييم ما إذا كان يمكن تطبيق  نوصي  ٨/٢٠١٥
ن أجل إدراج إدارة المركزية على وظيفة دفع الرواتب م

التعاون الفني للخدمات الميدانية العامة والهيئات اإلدارية 
الوطنية واالستشاريين غير المنتمين إلى إدارة التعاون 
الفني، وٕاذا لزم األمر، إعادة تهيئة موارد كشوف الرواتب 

كان التوصية مقبولة. سيتم إجراء تقييم لتحديد ما إذا 
ينبغي تطبيق المركزية على دفع األجور في مكتب 

(أ) إدارة  –كشوف الرواتب لهاتين الفئتين من الموظفين 
التعاون الفني للخدمات الميدانية العامة والمسؤولون 
الوطنيون؛ (ب) االستشاريون غير المنتمين إلى إدارة 

تعاون مع المسألة بالهذه  قد درس فرع الشؤون الماليةل
مركزية إدارة التعاون الفني. وهناك مشكلة حقيقية في 

نظام الرواتب نظرًا ألنه سيتعين تعزيز قسم الرواتب 
موارد إضافية. ومع ذلك، فإن موظفي إدارة التعاون ب

وال يمكن تزويد الميدانيين هم موظفون مؤقتون، الفني 

  مستمرة.
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

ن حيث الحجم. تتباين مبموارد يمكن أن الرواتب قسم   التعاون الفني.  في المقر الرئيسي وفقا لذلك.
ال يمكن تحميل التكاليف المركزية على المشاريع ا أنه كم

كمصروفات مباشرة. وبموجب النموذج التشغيلي الحالي، 
يستأجر المشروع موظفين مخصصين ومؤقتين لهذا 

. ذات الصلة تكاليفاليستوعب المشروع على أن  الغرض
ومع ذلك، يقدم قسم الرواتب المساعدة إلى إدارة التعاون 

 تدريب الموظفين، وٕاجراء الحسابات، مجالالفني في 
المعاشات التقاعدية مع الصندوق وحفظ وتبويب عوائد 

  المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة.
 :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 

د مكتب الرواتب . وما لم وكما هالوضع زال يال  ُيزوَّ
. ةات مركزين تكون الخدمأيمكن فلن بمزيد من الموارد، 

هذا غير ممكن مع نموذج آنفًا، فكما هو موضح و 
قسم الرواتب على إجراء  ةساعدبمالتشغيل الحالي. ولكن 

لمعاشات حفظ وتبويب عوائد او الرواتب حسابات 
سبيل المثال، يخفف من  ىعلفإن ذلك، التقاعدية، 
  المخاطر.

١  
تقرير مراجعة 

 ASHIأداء 

برنامج  حساب تكاليف تعديل في رةأن تنظر اإلدا نوصي
 التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، بناًء على مبدأ

اإلجمالي  الراتب/معاش التقاعد لمستوى وفقاً  التضامن،
 المتحصل عليه، نظرًا ألن "قسط التأمين" في نظام

 تتناسب فيه حصة سيناريو على اإلدارة أن تضع
 مع لالستحقاقات الطبية الالزمة األقساط من المتقاعدين
  .التقاعدية معاشاتهم

رابطة ممثلي الخيارين بمعارضة قوية من لقد قوبل كال 
، والمتقاعدين اإليكاومنظمة الطيران المدني موظفي 

، ن السابقينالرابطة الكندية للموظفين المدنيين الدوليي
اتحاد رابطات الموظفين المدنيين الدوليين العضو في 

  مستمرة.
ن "التوقع" ليس أنالحظ 

"؛ وعالوة مكتسباً  "حقاً 
نشير فإننا ذلك،  ىعل
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

 التأمين الصحي الحالي بعد انتهاء الخدمة ال يتناسب مع  
  .يالمعاش التقاعد أو الراتب حجم

أقساط التأمين  في تقسيم انؤثر يا مألنه، نظرًا السابقين
الصحي بين المنظمة والمشاركين. ورأى ممثلو الموظفين 

 اإليكاوعملهم في ذلك من المزايا المرتبطة بوالمتقاعدين 
ُعرض قبل. و دون تغيير في المستبقاءه توقعون أنهم يو 

دورته الثامنة بعد المائتين لى المجلس في عهذا الموقف 
  والحظه المجلس.

وتم تشكيل مجموعة عمل من جانب األمم المتحدة 
فيما  التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةالستعراض 

  المؤسسات التابعة للنظام الموحد لألمم المتحدةيخص 
المتحدة.  ولرفع التوصيات إلى الجمعية العامة لألمم

ولدى النظر في التوصية، فإن اإليكاو التي تعتبر جزءا 
يات ستسترشد بتوص لنظام الموحد لألمم المتحدةمن ا

في هذا الشأن.  مم المتحدةوقرارات الجمعية العمومية لأل
ومن المتوقع أن تقّدم في الوقت المناسب مجموعة عمل 

جمعية تقريرها إلى ال التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
   العامة لألمم المتحدة.

  
  (تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)

وجود إلى الحاجة إلى 
استراتيجية تمويل 

يرجى طويلة األجل (
رقم الفقرة االطالع على 

وسنتولى رصد ). ٥٥
ر التدابير المقبولة يثتأ

وعند  بعد تنفيذها
ضطالع بالدراسة اال
  .الجديدة ةكتوارياأل
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

٢  
تقرير مراجعة 

 ASHIأداء 

  

كذلك في وضع حد أقصى  أن تنظر اإلدارة نوصي
 انتهاء في برنامج التأمين الصحي بعد اإليكاولمساهمة 

 لدولة مرجعية الخدمة بحيث يستقر عند منح مزايا مماثلة
بحيث  ولكن) كيبكفي  RAMQ المثال نظام سبيل على(

يقيم فيه  الذي البلد على المخاطر، حيث من يقتصر،
  .صاحب المعاش التقاعدي

المتقاعدون  يتحمل على اإلدارة أن تدرس اقتراحاً 
 التي ُتعزى إلى التأمين قسط على الزائدة بموجبه التكلفة

 التغطية مع بالمقارنة العالم أنحاء في جميع التغطية
ُيستخدم كمرجع  وطنية، تغطية وحيث ال توجد. الوطنية

القسط المستخدم في المقر  لذلك قسط تأمين مماثل
  ).٢(الفئة 

رابطة ممثلي الخيارين بمعارضة قوية من لقد قوبل كال 
، والمتقاعدين اإليكاومنظمة الطيران المدني موظفي 

، الرابطة الكندية للموظفين المدنيين الدوليين السابقين
الموظفين المدنيين الدوليين  اتحاد رابطاتالعضو في 

أقساط التأمين  في تقسيم انؤثر يا مألنه، نظرًا السابقين
الصحي بين المنظمة والمشاركين. ورأى ممثلو الموظفين 

 اإليكاوعملهم في ذلك من المزايا المرتبطة بوالمتقاعدين 
ُعرض دون تغيير في المستقبل. و بقاءه توقعون أنهم يو 

بعد المائتين في دورته الثامنة لى المجلس عهذا الموقف 
يرجى الرجوع إلى موجز قرارات والحظه المجلس. [

  .٣٤-٣٠، الفقرات C-DEC 208/11المجلس 
مجموعة من نتائج تتوصل إليه وتخضع التوصية لما 

ما و  نظام الموحد لألمم المتحدةاللمؤسسات التابعة العمل 
  .تتخذه الجمعية العامة لألمم المتحدة من قرارات

  تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)(

  مستمرة
ن "التوقع" ليس أنالحظ 

"؛ وعالوة مكتسباً  "حقاً 
نشير فإننا ذلك،  ىعل

وجود إلى الحاجة إلى 
استراتيجية تمويل 

يرجى طويلة األجل (
رقم الفقرة االطالع على 

وسنتولى رصد ). ٥٥
ر التدابير المقبولة يثتأ

وعند  بعد تنفيذها
سة ضطالع بالدرااال
  .الجديدة ةكتوارياأل

٣  
تقرير مراجعة 

 ASHIأداء 

  

 الخدمة انتهاء تعديل برنامج التأمين الصحي بعد بعد
تقوم  بأن فإننا نوصي السابقة، التوصيات على بناءً 

 اإلدارة بدراسة حوافز موجهة لالنسحاب، مع التقييم في
برنامج " قسط"ذاته للتكاليف والمنفعة مقابل  الوقت

، اإليكاوالذي تسدده  الخدمة انتهاء بعد صحيالتأمين ال
برنامج  ممكن على سلبي تأثير ألي مع التقييم أيضاً 

أن تدرس  السابقة، التعديالت على اإلدارة، بمجرد تنفيذ
  .الحوافز الموجهة لالنسحاب

بشأن تخفيض استحقاقات  تانابقالستان قد قوبلت التوصيل
التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة بمعارضة قوية من 

 اإليكاومنظمة الطيران المدني رابطة موظفي ممثلي 
الرابطة الكندية للموظفين المدنيين الدوليين ( والمتقاعدين
أقساط التأمين  في تقسيم انؤثر يا مألنهنظرًا  )السابقين

كين. ورأى ممثلو الموظفين الصحي بين المنظمة والمشار 

  مستمرة.
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

 يقرر عندما الخدمة، انتهاء بعد التأمين الصحي
  .االنسحاب المتقاعدون

 اإليكاوعملهم في ذلك من المزايا المرتبطة بوالمتقاعدين 
ُعرض دون تغيير في المستقبل. و بقاءه توقعون أنهم يو 

االنسحاب، خيار وأقره. أما  لى المجلسعهذا الموقف 
راء الذي درسه الخب ،الخيار األكثر تأثيراً باعتباره 

 إلى لجنة التأمينلمالية وقدمه فرع الشؤون اكتواريون األ
 من والتأمين الصحي التي تضم أعضاء على الحياة

الرابطة الكندية للموظفين المدنيين و  رابطة الموظفين
/عيوب خيار االنسحاب من مزايالشرح ن الدوليين السابقي

أجل الشروع في المناقشة والتشاور مع الموظفين 
رية في . كما ساعدنا الموارد البشوالمتقاعدين عموماً 

حول خيار االنسحاب استقصاء عبر اإلنترنت إعداد 
 قبولاحتمال الموظفين والمتقاعدين حول الستطالع رأي 

هذا العرض. وتدعو الموارد البشرية إلى إجراء  أو رفض
الشقيقة وكاالت المناقشة مع لجنة الصحة وغيرها من 

  .هذا العرض ألمم المتحدة الشقيقة قبل طرحالتابعة ل
  :٢٠١٨ات حتى نهاية شهر مارس المستجد
لتأمين اإليكاو للجنة مناقشة هذه المسألة مع  حالياً يجري 

، بمشاركة ممثلين عن الصحي والتأمين على الحياة
  الجهات المعنية.

  وبمجرد االنتهاء من التحليل، ستجري دراسة عن اآلثار.
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

١  
تقرير مراجعة 
أداء المكاتب 
  اإلقليمية

 داخلية إجراءات وضع في إلدارةأن تنظر ا نوصي
 الداخلية المخاطر جمع) ١(محددة من أجل ما يلي: 

االتفاق بين ) ٢( اإلقليمية، المكاتب من أيضاً  والخارجية
 وقابلة زمنياً  محددة المقر والمكاتب اإلقليمية على أهداف

بها تحديد  التي ينبغي الكيفية تحديد) ٣(للقياس، 
يرصدها  تحديدها، ومن الذي ينبغي له األهداف ومن
 وذات قوية رئيسية أداء مؤشرات خالل من بشكل مستقل

  .مصداقية

 اإلقليمية، المكاتب مع التنسيق فمن أجل تعزيز. توافق
أحد الموظفين مهام  العامة إلى األمينة أسندت فقد

) سوف تطلب ١مع المكاتب اإلقليمية. ( التنسيق
عداد قائمة األمينة العامة من المكاتب اإلقليمية إ

 لقد تحددت ) ٢بالمخاطر الداخلية والخارجية، (
  األهداف التي ينبغي أن تحققها المكاتب

) ٣( ،٢٠١٩-٢٠١٧األعمال للفترة  خطة في اإلقليمية
 األداء برصد مؤشرات العامة األمينة سيقوم مكتب

  .الرئيسية

) حددت المكاتب اإلقليمية المخاطر الداخلية ١(
 (C-WP/14570)ورقة العمل في  ٢٠١٧والخارجية لعام 

ي المقدم إلى المجلس بشأن أنشطة المكاتب التقرير السنو 
، ٢٠١٧وخطط التشغيل لعام  ٢٠١٦خالل عام اإلقليمية 

 ت) تحدد٢(. ٢١٠الُمقدَّم إلى المجلس خالل الدورة 
في خطة سنوات  لفترة الثالثالمكاتب اإلقليمية  أهداف
في خطة  ٢٠١٧عام ، ول٢٠١٩- ٢٠١٧ للفترة األعمال

وسيجري تحميل كال الخطتين في ، ٢٠١٧التشغيل لعام 
الدورة  على منصة إطار إدارة األداء المؤسسي قبل انعقاد

بشكل دوري  رصدجرى ال) سيُ ٣للمجلس. ( ٢١١
 ت(التي تحدد للمكاتب اإلقليمية مؤشرات األداء الرئيسيةل

 وخطة التشغيل ٢٠١٩- ٢٠١٧ للفترة في خطة األعمال
 عبر منصة إطار إدارة األداء المؤسسي) ٢٠١٧ املع

  .٢٠١٧ عام يونيوشهر من  بدءاً 
  (تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)

  :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
لتأمين اإليكاو للجنة مناقشة هذه المسألة مع  حالياً يجري 

مثلين عن بمشاركة م، الصحي والتأمين على الحياة
  .الجهات المعنية

  مجرد االنتهاء من التحليل، ستجري دراسة عن اآلثار.بو 

  مغلقة.
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

٢  
تقرير مراجعة 
أداء المكاتب 
  اإلقليمية

 التوصية أساس على الداخلية اإلجراءات تنفيذ بعد
 إلى المقدمة األعمال خطة أن على اعتبار السابقة،
 وتهدف سنوات ثالث مدتها مرجعية لفترة تستمر المجلس

 بشأن ما ُأحرز من أهداف اتمعلوم توفير إلى
على إطالع  أن تواظب اإلدارة فإننا نوصي استراتيجية،

المجلس على التقدم الجاري إحرازه من خالل تقرير عن 
 النفقات) ١(األنشطة أو تقرير مرحلي يوضح ما يلي: 

 توزيع) ٢( النفقات المدرجة في الميزانية، مقابل الفعلية
 األداء مؤشرات صدر ) ٣( لألهداف، وفقاً  الموظفين
  .الرئيسية

 في بما دورية إلى المجلس، تقارير يجري تقديم. توافق
  وأدائهم. وأعداد الموظفين المالية األرقام ذلك عن

إطار إدارة على إعداد منصة  حالياً  العامة األمانةتعكف 
األداء المؤسسي، وهي نظام قائم على شبكة اإلنترنت، 

أجل إدارة جميع ن وذلك متقوم عليه خطة األعمال، 
عن التقدم المحرز والنتائج بالغ خطط التشغيل واإل

ه المنصة تضمن هذت. ويجب أن في هذا الصدد المتوقعة
ذات الصلة باألداء واإلبالغ  الهامة جميع المعلومات

وستتضمن في إصدارها والمخاطر على نطاق المنظمة، 
المؤسسي العناصر التالية: مؤشرات األداء األول 

النتائج الرئيسية ومؤشرات األداء الرئيسية و  يسية؛الرئ
(التي تعزى إلى األهداف االستراتيجية المرتبطة بها 

مؤشرات األداء و النواتج، و )؛ التنفيذ واستراتيجيات دعم
الرئيسية واألهداف (التي تعزى إلى مستوى المشروع 

تنفيذ وحالة المؤسسية؛ مخاطر وال/النشاط الرئيسي)؛ 
من المقرر . و موميةالجمعية العلس وقرارات قرارات المج

  للمجلس. ٢١١خالل الدورة هذه المنصة إطالق 
  :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 

أداة اإلدارة ، عبر ٢١١ تهبلغ المجلس خالل دور أُ 
التقدم المحرز في تحقيق األهداف ب ،واإلبالغ المؤسسية

لمستوي ا ىعل التنفيذ االستراتيجية واستراتيجيات دعم
. ويجري لميزانية البرنامج العادي) البرنامجي (وفقاً 

الميزانية والموارد البشرية خالل كل بيانات اإلبالغ عن 
من دورات المجلس بمعزل عن أداة اإلدارة واإلبالغ  ةدور 

  المؤسسية.

  مغلقة.
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

ألن األعمال المتأخرة في عمليات الطعن المطروحة  نظراً   ١/٢٠١٤
شاري المشترك للطعون تثير شواغل أمام المجلس االست

اإلدارة بأن تبدأ  فإننا نوصيعلى النحو المبين أعاله، 
في إجراء استعراض داخلي لإلجراءات الحالية والموارد 
المتاحة، مع التقيد الكامل بالنظام اإلداري لموظفي 

  اإليكاو.

المسؤولية عن هذا البند مشتركة بين إدارة الشؤون   التوصية مقبولة.
دارية والخدمات وٕادارة الشؤون القانونية والعالقات اإل

الخارجية. ويجب أن ينعكس شكل بشكل تكافلي سليم. 
وقد عقدت مجموعة العمل لإلدارة الداخلية اجتماعين 
حتى اليوم. وقّيمت باإلجماع القيود الحالية على السعة 
كمشكلة بنيوية وحّددت الحاجة، باإلضافة إلى التدابير 

، لتعزيز سعات الموارد لتقوية المهام المتصلة اإلجرائية
بالمجلس االستشاري المشترك للطعون. ونظرت 
المجموعة في عدد من الخيارات التي تشمل ولكن ال 
تقتصر على توسيع نطاق التجّمع الحالي لعضوية 

 ٩إلى  ٦المجلس االستشاري المشترك للطعون من 
النظام من  ٩-١-١١١أشخاص والتطبيق األنشط للمادة 

اإلداري للموظفين، ومن المحتمل أن يشمل ذلك 
استخدام/االمتثال لنماذج طلب معّدة مسبقًا وتحديد إمكان 
القبول في مرحلة مبّكرة وٕامكانية االستئنافات دون سماع 
على أساس تقديم طلبات تحريرية فقط في الحاالت التي 
تكون الوقائع فيها غير متنازع عليها و/أو إذا تم 

ول على موافقة األطراف. ويستمر العمل بشأن هذه الحص
  المسألة.

  :٢٠١٧المستجدات حتى نهاية شهر فبراير 
المسؤولية عن هذا البند مشتركة بين إدارة الشؤون 
اإلدارية والخدمات وٕادارة الشؤون القانونية والعالقات 

  مستمرة.
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

الخارجية. وقد عقدت مجموعة العمل لإلدارة الداخلية 
م. وقّيمت باإلجماع القيود الحالية اجتماعين حتى اليو 

على السعة كمشكلة بنيوية وحّددت الحاجة، باإلضافة 
إلى التدابير اإلجرائية، لتعزيز سعات الموارد لتقوية 
المهام المتصلة بالمجلس االستشاري المشترك للطعون. 
ونظرت المجموعة في عدد من الخيارات التي تشمل 

لتجّمع الحالي ولكن ال تقتصر على توسيع نطاق ا
إلى  ٦لعضوية المجلس االستشاري المشترك للطعون من 

من  ٩-١- ١١١أشخاص والتطبيق األنشط للمادة  ٩
النظام اإلداري للموظفين، ومن المحتمل أن يشمل ذلك 
استخدام/االمتثال لنماذج طلب معّدة مسبقًا وتحديد إمكان 

ماع القبول في مرحلة مبّكرة وٕامكانية االستئنافات دون س
على أساس تقديم طلبات تحريرية فقط في الحاالت التي 
تكون الوقائع فيها غير متنازع عليها و/أو إذا تم 

ويجري إعداد صيغة الحصول على موافقة األطراف. 
، كما يجري تحضير إجرائية مقترحةتحسينات 
بحيث تُقدَّم إلى األطراف  مطلوبة،الموارد المخصصات 

تعديل النظام وذلك بهدف ها، فيالمعنية قريبًا للنظر 
  .اإليكاو اإلداري لموظفي

  :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
صيغة مشروع  إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتقدمت 

الذي وضعته اإلدارة  النظام اإلداري المنقح للموظفين
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

المجلس االستشاري إلى تقديم الطلبات ونماذج  ،القانونية
لمجلس االستشاري لالممارسة ل ودليالمشترك للطعون، 
  إلى األمينة العامة للموافقة عليها. المشترك للطعون

إلى تحليل  إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتوقد استندت 
 ٧وفي الموارد، سعة  ةل للخيارات الممكنة مع مراعافصَّ مُ 

لجنة ت اإلدارة القانونية إلى قدم، ٢٠١٧ديسمبر 
استعجال لتبسيط و توصيات  الموظفين االستشارية

المجلس االستشاري المشترك الحاالت المعروضة على 
هذه ب لجنة الموظفين االستشاريةت للطعون. وقد أقر 

العام  ةاألمينووافقت عليها الحقًا التحسينات،  التغييرات/
المراحل اإلدارة القانونية بصدد و . ١٧/٢/٢٠١٨في 

  النهائية لتنفيذ التغييرات المعتمدة.
ألنه يتعين اتخاذ إجراءات وقائية، قد ينظر المجلس  نظراً   ٢/٢٠١٤

في هذه العوامل: ففي حين ال يندرج العامل األول 
اإلدارة،  فإننا نوصيبالكامل ضمن اختصاص اإلدارة، 

في إطار صالحيتها، بأن تتناول العوامل األخرى مع 
  المجلس.

ن مقبولة. ستعرض المالية خيارات لتمويل خصم التأمي
  للمجلس. ٢٠٥الصحي بعد انتهاء الخدمة في الدورة 

سيعرض فرع الشؤون المالية خيارات لتمويل خصم 
 ٢٠٥التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في الدورة 

  للمجلس.
  :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 

خصم الخيارات التالية لتمويل فرع الشؤون المالية  دمق
الخدمة في دورتي المجلس التأمين الصحي بعد انتهاء 

  :٢٠٧و ٢٠٥
  

  مستمرة.
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

 ٦٢الفور من  ىإلنهاء الخدمة عل ةلزامياإلالسن رفع   )أ 
   احتواء التكاليف)؛ (استراتيجية ةسن ٦٥إلى 

من في المائة  ٢ ةبنسبرواتب تنفيذ رسم شهري لل  )ب 
اإلجمالي لجميع الموظفين العاملين الراتب 

  (استراتيجية التمويل)؛ 
 ةخطاالنسحاب من ختيار تقديم حوافز للمتقاعدين ال  )ج 

واتخاذ خيارات  التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
عن طريق ، وذلك من ذلك ة وطنية بدالً يرعاية صح

دوالر كندي  ٢ ٠٠٠إما بقيمة سنوية توفير دفعات 
دوالر كندي، وربطها بالمؤشر  ٢ ٥٠٠وٕاما بقيمة 

إلى  ةضافباإل الكندي ألسعار السلع االستهالكية،
قساط الخاصة بخيارات الرعاية الصحية األتسديد 

   .الوطنية (استراتيجية احتواء التكاليف)
متابعتها النشطة للتطورات على  ة العامةمانوتواصل األ

األمم المتحدة من خالل فريق العمل المعني  ىمستو 
من أجل إيجاد حل  بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

األمم  ةظوممشترك لهذه المسالة المشتركة داخل من
  المتحدة.

  (تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

بمّد اإلدارة بدراسة أكتوارية كاملة إلجراء تقييم  نوصي  ٣/٢٠١٤
عن الحاالت التي قد تتأثر فيها السالمة المالية لإليكاو، 
ضمن سيناريو طويل األمد، بأحكام خطة التأمين 

دراسة الصحي. وينبغي أن يطلع المجلس على ال
  األكتوارية الكاملة قبل بدء عملية إقرار الميزانية الجديدة.

مقبولة. سنطلب إجراء دراسة أكتوارية عن تأثير التأمين 
في  اإليكاوالصحي بعد انتهاء الخدمة على صحة 

  األجل الطويل.

سنطلب إجراء دراسة أكتوارية عن تأثير التأمين الصحي 
  في األجل الطويل. بعد انتهاء الخدمة على صحة اإليكاو
  :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 

جرى ، ستُ هومعرفة معدل قبول التحليلبمجرد االنتهاء من 
كتوارية جديدة لتقييم األثر الحقيقي لهذا الخيار في أدراسة 

خفض التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 
  ومدفوعات االستحقاقات.

  مغلقة.
يرجى االطالع على 

  ٧/٢٠١٦توصية ال

بتنقيح شروط التعاقد مع شركة سيكنا (المسماة  نوصي  ٤/٢٠١٤
  سابقا فانبريدا) من أجل مراجعة أدائها.

مقبولة. سندمج األحكام في عقود مستقبلية ستمكننا من 
  مراجعة حسابات المدفوعات التي أجراها مدير الخطة.

 سندمج أحكامًا في العقود المستقبلية تمكننا من مراجعة
المدفوعات التي أجراها مدير الخطة. وباإلضافة إلى 

 اإليكاوذلك، ُقدم طلٌب لتعديل االتفاق الحالي بين 
وسيكنا إلى سيكنا التي وافقت من حيث المبدأ على 
تعديل االتفاق. واالتفاق المنّقح المقترح هو قيد المناقشة 

  .اإليكاوبين الفريقين القانونين لسيكنا و 
  :٢٠١٧اية شهر فبراير المستجدات حتى نه

ال يحين موعد تجديد التعاقد مع شركة سيكنا إال في 
التغيير الذي يوصي به المراجع درج . وسيُ ٢٠١٧

 .تعاقدجديد العند تالخارجي 

 اإليكاومن تعديل العقد الحالي بين االنتهاء ومن المتوقع 
المحدد في المستهدف بحلول الموعد شركة سيكنا و 

العقد بإعداد  حالياً سم المشتريات يقوم ق. و ٣١/٣/٢٠١٧
شركة سيكنا عقب مناقشات مع  في شكله النهائي الجديد

  في هذا الصدد.

  مغلقة.



   

58 
 

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

  :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
 أليبداإليكاو وشركة سيكنا اتفاق مستوي الخدمة بين ُجدِّد 

 .٣١/٣/٢٠١٩ويستمر حتى  ١/٤/٢٠١٧سريانه في 
نص اق مستوى الخدمة تاتفأضيفت مادة سابعة إلى قد و 
  .ةجراء عمليات مراجعإالحق في  ىعل

أن هذه التوصية  إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتتعتبر 
  مغلقة.

بالبدء بعملية استعراض داخلية شاملة من أجل  نوصي  ٥/٢٠١٤
: أ) االختالفات التي يمكن اعتبارها مبررة ما يلي تحديد

الحتياجات والظروف؛ فيما يخص التفاوت الكبير بين ا
ب) االختالفات التي تتطلب مزيدا من التناسق، بما في 

  ذلك بتغيير اإلطار القانوني.

مقبولة. يمكن إجراء استعراض داخلي مع خبراء مجال 
 نالموضوع الستعراض أحكام النظام اإلداري للموظفي

والنظام اإلداري لموظفي الخدمات الميدانية على 
همة في تقديم توصيات فيما يتعلق التوالي. وستتمثل الم

بتحديد االتساق في النهج حيثما كان ذلك ممكنًا وٕابراز 
  االحتياجات لمعالجة مختلفة حيثما يكون ذلك مبررًا.

بدأت إدارة التعاون الفني وٕادارة الشؤون اإلدارية 
والخدمات العمل في تنسيق النظام األساسي لموظفي 

ون الفني والنظام اإلداري الخدمات الميدانية إلدارة التعا
  لموظفي األمانة العامة لإليكاو، وال يزال العمل مستمرًا.

  :٢٠١٧المستجدات حتى نهاية شهر فبراير 
يمكن إجراء استعراض داخلي مع خبراء مجال الموضوع 

أحكام النظام اإلداري للموظفين والنظام  الستعراض
 على التوالي. ةالميدانيالخدمات  اإلداري لموظفي

وستتمثل المهمة في تقديم توصيات فيما يتعلق بتحديد 
االتساق في النهج حيثما كان ذلك ممكنًا وٕابراز 
االحتياجات لمعالجة مختلفة حيثما يكون ذلك مبررًا. 

إدارة  لدىونظرا لحاجة العمل ونقص الموارد البشرية 
تعيين خبير استشاري في الربع فسيجري التعاون الفني، 

إلجراء االستعراضات وتقديم  ٢٠١٧األول من عام 

  مستمرة.
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا   التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي  رقم التوصية
  تقريرنا

  اإليكاودارة الوضع القائم كما أفادت به إ

الوضع بشأن 
اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم 

ديوان المحاسبة 
  اإليطالي

المستهدف لالنتهاء هو تاريخ والتوصيات العتمادها. 
مشاركة الموارد البشرية من وستكون . ٣١/٧/٢٠١٧

ذه أمرًا أساسيًا إلنجاح ه إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
لالنتهاء (يوليو المبدئي العملية، وبالتالي فإن الموعد 

للمشاركة المتاحة  ارد البشريةالمو يكون مرهونًا ب) ٢٠١٧
  نظير.طرف ك

  :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
 موظفيلتحليل مقارن للنظام اإلداري اكتمل إجراء 

والنظام اإلداري الخدمات الميدانية إلدارة التعاون الفني 
رسل التنقيحات تُ لإليكاو. وسوف العامة  ةمانلموظفي األ

لموظفي الخدمات دارية اإلالنظم إدخالها على  المقترح
قسم  إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/إلى  الميدانية

 بريل.أ ٣الموارد البشرية الستعراضها خالل أسبوع 
إدارة الشؤون بعدئذ مع  وسوف تجتمع إدارة التعاون الفني

 ٩الموارد البشرية خالل أسبوع وقسم  اإلدارية والخدمات
مواءمتها، والمجاالت المجاالت التي تمت  ةبريل لمناقشأ

نها قبل تقديمها أهناك خالفات بشربما ال تزال التي 
سوف ُتحال هذه التنقيحات، بعد موافقة . و اإلدارة القانونية

النظام اإلدارة القانونية ومناغمتها بالقدر المستطاع مع 
لإليكاو، إلى األمينة العامة  ةماناإلداري لموظفي األ

الموافقة أن ير التقديرات إلى وتش. للموافقة عليها ةالعام
ستكون /المنسقة حدَّثةالمهذه التنقيحات بصيغتها على 

  .٢٠١٨شهر يونيو بحلول نهاية 
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  متابعة القتراحاتنا الصادرة في تقاريرنا السابقة — ٢الملحق 

رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
ألمينة العامة وقت أن التعليقات المستلمة من ا

 أصدرنا تقريرنا
  اإليكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة 

 اإليطالي

١  
/٢٠١٦  

لذا نقترح إعداد تحليل جدوى على الصعيد 
الداخلي، من شأنه تقييم ما إذا كان من الممكن 

د المواد االستهالكية أم ال في جميع تبرير جر 
المكاتب الميدانية. كما نقترح أن يضع المقر 
المعايير الالزمة من أجل تحديد متى ينبغي إجراء 
عمليات الجرد للمواد االستهالكية على مستوى 
المكاتب اإلقليمية وتسجيلها في الحسابات في 

  وقت الحق.

ب االقتراح مقبول. ستطلب اإلدارة من المكات
اإلقليمية إجراء جرد لتحديد ما إذا كانت المواد 
االستهالكية هامة. وستدرج اإلدارة أيضًا الضوابط 
المتعلقة بمسألة استهالك هذه المواد في دليل 

  المكتب اإلقليمي.

دراسة جدوى داخلية في اضطلعنا بقد ُنفِّذت. ل
أجرينا خاللها تحليًال  ة،قليميجميع المكاتب اإل

بناًء ، و التكلفة والمنفعة (جدوى التكلفة)للعالقة بين 
مخزون المواد ن جرد أصنا إلى خلُ على النتائج، 
 أمراً المكاتب اإلقليمية ال ُيشكِّل في االستهالكية 

ة رصده أكبر بكثير من االستفاد ةن تكلفأل جوهرياً 
المواد ننا أدرجنا ضوابط على جرد أ. غير المحققة

دليل المكاتب من  النسخة المنقحة فياالستهالكية 
  ة.قليمياإل

  .مغلق

 :نقترحأعاله،  ٦نتيجة لما ورد في توصيتنا رقم   ٢/٢٠١٦
) أنه يمكن تعزيز إدارة األصول فيما يتعلق ١(

بالتخلص من األصول، ال سيما من خالل تقييم 
ما إذا كان من الممكن متابعة استخدام األصول 
بعد انتهاء عمرها التقديري عند انقضاء مدة 

) النظر، رهنًا بتقييم جدوى التكلفة، ٢ستهالكها؛ (ا
في إمكان تبادل األصول بين اإلدارات والمكاتب 
اإلقليمية، قبل اتخاذ قرار بشراء أحد األصناف 

  الجديدة.

اقتراح مقبول جزئيًا. فمن الناحية السياسية، ال 
يزال العمر االستهالكي هو المؤشر الرئيسي لقيمة 

ها. أما من الناحية األصول واستحقاق شطب
العملية، يجري استخدام المواد التي ال تزال 

  صالحة لالستخدام حتى تفقد صالحيتها.
ُأجرَي تقييم لجدوى التكلفة، وُحدد أن نقل المواد 
بين المكاتب اإلقليمية الثمانية والمقر لن يكون 
مجديًا من حيث التكلفة فيما يتعلق بالمنظمة، 

الحتياجات اإلقليمية، وذلك نتيجة للتكاليف، وا
  والقضايا المتعلقة بسالمة البيانات، وشروط النقل.

قيد ألصول االستهالكي لعمر المشروع تمديد 
مراجعة تجريها حاليًا وحدة التخطيط والتنسيق 

، وذلك من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوقسم 
تحسين الحكم على جدوى هذا التغيير في أجل 

  فعاليته من حيث التكلفة.و واقعيته السياسات و 

  .مستمر

 جراءات الشراءأنه بمجرد إبرام إ بشكل عام، نقترح  ٣/٢٠١٦
جميع فإنه ينبغي إخطار ، مع أحد المورِّدين

في  ينالمشارك ينالمحتمل ينالمؤهلالمورِّدين 

التعاون المتبعة فعليًا لدى إدارة اإلجراءات توافق. ف
المناقصات التي تم أن جميع تقضي بالفني 

يكاو بوابة اإلترسيَّتها كانت وال تزال تنشر على 

  مستمر.  ال شيء
أحد الحظنا في إحدى عيناتنا أن 
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رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
ألمينة العامة وقت أن التعليقات المستلمة من ا

 أصدرنا تقريرنا
  اإليكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة 

 اإليطالي

الخاصة بالمشتريات التي تشير إلى اإللكترونية   نتائج هذا اإلجراء.بإجراءات الشراء 
  .مبلغ المناقصة والطرف الذي ُرسيَّت عليه

قد وجه رسالة عبر البريد  نافسينتالم
ني إلى قسم المشتريات بعد اإللكترو 

شهور من ترسيِّة العقد يشكو فيها من 
عن نتائج عدم تلقيه أي معلومات 

أنه  قترحفإننا ن لذلك،. و الشراءعملية 
ينبغي لقسم المشتريات، على سبيل 
المثال، أن يبلغ المشاركين عبر البريد 
اإللكتروني بنتيجة عملية الشراء حالمًا 

ضافة عبارة إلى تتم ترسيِّة العقد، أو إ
نتيجة  نعالمهم بأملف المناقصة إل

 الموقعى ستنشر علعملية الشراء 
اإللكتروني لإليكاو وعلى الموقع 
اإللكتروني للسوق العالمية لألمم 

  المتحدة.

إجراء  ه ينبغي لإليكاو استحداثأنبالتالي  نقترح  ٤/٢٠١٦
الستفسار من ا دين المحتملينداخلي لتمكين المورِّ 

  ئج إجراءات المناقصة.عن نتا

ولكن  ،هذا اإلجراء موجود بالفعل داخلياً توافق. ف
  كجزء من المناقصات. هنشر جري سي

جميع ضمن شرت التعليمات التالية قد نُ ل
  :إلى مقدمي العطاءات التوجيهات التي نقدمها

لإلرشادات العامة المعنية بمشتريات  ) وفقاً أ
األمم  ةمنظومالموجودة ضمن المنظمات 

عند االنتهاء ، فإن اإليكاو لن تفصح لمتحدةا
سوى عما  العقودترسيَّة من تقييم العطاءات و 

  يلي:
 أن العقد قد تم ترسيَّته؛  
 اسم الشركة الفائزة بالعقد؛ 

  إجمالي قيمة أمر الشراء/العقد.

  .مغلق
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رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
ألمينة العامة وقت أن التعليقات المستلمة من ا

 أصدرنا تقريرنا
  اإليكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة 

 اإليطالي

يكاو أن تستكشف ه ينبغي لإلأنبالتالي  نقترح  ٥/٢٠١٦
باستشاريين فنيين ة، االستعانة تكلفجدوى و  ،إمكان

  مراحل عملية الشراء.مختلفين لمختلف 

لوحظ. ستقوم اإليكاو بدراسة إمكان ذلك لكل حالة 
  على حدة.

  .مستمر  .مستمر

سيتطلب نظرًا ألن التوسع في نطاق التطبيق   ٦/٢٠١٦
احة لدى غير مت موارد إضافية، التي هي حالياً 

تحميلها على مكتب الرواتب في المقر، وال يمكن 
فإننا  ،ةمباشر ات نفقكالمشاريع الميدانية 

دارة إاتفاق مع التوصل إلى  لىإ يسعال نقترح
تمويل هذه الخدمة بطريقة من أجل التعاون الفني 

  بديلة.

اتفاق بين إدارة التعاون السعي نحو إبرام يلزم 
حصول على من أجل الالفني والميزانية العادية 

من أجل ة الرواتب وللخزانمكتب لموارد إضافية 
الخدمة إلى جميع الموظفين الميدانيين. هذه تقديم 

دارة التعاون الفني أن إل فإنه ينبغيومع ذلك، 
هذه التكلفة ا أن تمرر همن شأن يةجهتضع من
 يعمشار  يعجم ىإلة بشكل منصف اإلضافي

بموجبه استيعاب يجري ني. وأي حل فالتعاون ال
ت صندوق تكاليف الخدماهذه التكلفة من خالل 

كما أننا دارية والتشغيلية سيكون غير مقبول. اإل
للتوسع نظرًا الحل غير قابل لكون نشعر بالقلق 

في ستكون ثابتة تكلفة الموارد اإلضافية ألن 
برنامج األمم عبر حل الاألجل القصير. بيد أن 

  قابال للتوسع. المتحدة اإلنمائي يقدم خياراً 

، وال ناتفاق حتى اآلنحو إبرام السعي جر لم ي
  كما هو. الوضع الراهنيزال 

  .مستمر

، الوفوراتفي ضوء المرونة المطلقة في استخدام   ٧/٢٠١٦
من الميزانية، % ١٠وٕان كان في حدود 

نظر في ال ةالعام ةألمينه ينبغي لأن نقترح فإننا
إمكان إبالغ المجلس بصفة منتظمة على كمية 

ألنشطة قديمة ُأعيد تخصيصها التي الوفورات 
  ولويات جديدة.التي ُأعيد تخصيصها ألك وتل

ورقات فيما يتعلق ب، ٢٠١٧من نهاية عام  اعتباراً 
لمجلس بشأن المبالغ المرحلة من اعمل 

حد ال االعتمادات، بصرف النظر عما إذا كان
قد تم تجاوزه أم ال، ستقدم األمانة % ١٠البالغ 

ترحيلها لكل من الفئات مجموع المبالغ المقرر 
ب) األنشطة المعلقة؛  االلتزامات )أ :التالية

ج)  ؛سنوات ذاتها المؤجلة خالل فترة الثالث

عمل المجلس  ةمن ورق بدءاً سُينفَّذ هذا التصريح 
  .٢٠١٧عام  ن ترحيل وفوراتأبش

  .مستمر
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رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
ألمينة العامة وقت أن التعليقات المستلمة من ا

 أصدرنا تقريرنا
  اإليكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة 

 اإليطالي

فترة الثالث سنوات إلى األنشطة المؤجلة 
المبالغ المتعلقة بمهام حرجة و/أو د)   التالية؛

  ذات طابع إلزامي.

لفترة الثالث سنوات  فإننا نقترح، التبسيط، بهدف  ٨/٢٠١٦
جدوى التكلفة المرتبطة  تقييمأن يجري القادمة، 

النفقات واإليرادات مباشرة إلى بإعزاء جميع 
من الحفاظ على الصندوق  البرنامج العادي، بدالً 

إلدارة  ةستقللتحقيق اإليرادات كأداة مالفرعي 
مساهمة في الميزانية ة للدخل والاألنشطة المدرَّ 

  العادية.

أن يكون ينبغي  هذا قرار سياسي أوسع نطاقاً 
المجلس والجمعية اتخاذه من اختصاص 

السوقية داخل  وضع األنشطة إذ أن .موميةالع
الحدود الصارمة للميزانية العادية التي يحددها قرار 

قيود سلفًا أمٌر ذو رقم محدد  ىإلالجمعية العمومية 
درس إيجابيات وسلبيات هذا وسوف ن خطيرة.

  االقتراح.

  .مستمر  

١  
تقرير 

المراجعة 
المعني 
  بالتوظيف

طار األمم المتحدة للكفاءات ال يوفر إن أالحظنا 
تقييم المؤشرات  ةن كيفيأبش ةمقاييس محدد

أما في اإليكاو، . ة" و"السلبية" لكل كفاءةيجابي"اإل
لتحديد  ةليفقد وضع قسم الموارد البشرية آ

 ةعمليسهيل التقنية من أجل ترفة اءات والمعالكف
توحيد تعاريف فقد جرى التقييم. وعالوة على ذلك، 

مثل المديرين  ةمحددمناصب الكفاءات بالنسبة ل
اإلقليميين أو نواب المديرين اإلقليميين أو مختلف 
 ةالمجموعات من المناصب المماثلة (مثل سالم

، يةالفنالطيران، وأمن الطيران، والمساعدة 
من فالخ). ومع ذلك، ... والمترجمين التحريريين

نقترح فإننا التوظيف،  ةعملي ةأجل زيادة كفاء
توسيع نطاق هذه الممارسة لتشمل جميع الوظائف 

  نحو أفضل. ىعلصنيفها نية وتوحيدها وتفال

طار األمم المتحدة إاستعراض  يجري حالياً 
ي تعديالت أفي وسوف تنظر اإليكاو للكفاءات. 

ي أبما في ذلك ستحدثها مقر األمم المتحدة، سي
  للتطبيق. ةقابلمقاييس 

  :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
أي العامة لألمم المتحدة بعد  ةمانلم تستحدث األ

وكجزء من استعراضنا  للكفاءة. جديدإطار 
متى  ةي تغييرات جديدأللسياسات، سننظر في 

  األمم المتحدة.قدمتها 

  مستمر.
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رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
ألمينة العامة وقت أن التعليقات المستلمة من ا

 أصدرنا تقريرنا
  اإليكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة 

 اإليطالي

٢  
رير تق

المراجعة 
المعني 
  بالتوظيف

الموارد البشرية باستكشاف  ةدار إن تقوم أنقترح 
ن يخبراء مستقلب) جدوى التكلفة(التدعيم مكان إ

ة لشغل هليلأل ةمعايير محددوضع لإما ن يخارجي
بالوظائف  ةنية قبل إصدار مذكر فوظائف الال

الشاغرة، وٕاما للتحديد المسبق لمصفوفة تقييم 
عند القيام تقييم المرشحين، و  من أجل ةمحدد

  .ةنسب مرشح لوظيفة فنيأاختيار أيضًا ب االقتضاء

، وسوف بهذا االقتراح علماً اإليكاو تحيط 
تستكشف جدوى استخدام خبراء خارجيين مستقلين 

سيتمثل النهج و . وممكناً  كلما كان ذلك ضرورياً 
العملي في زيادة استخدام التوصيفات 

ئف التي سيجري تطويرها المعيارية/العامة للوظا
باستخدام الخبرة الداخلية و/أو الخبراء المستقلين 

وذلك باالتساق الخارجيين إذا اقتضى األمر ذلك. 
 ةمع ممارسات المنظمات األخرى التابعة لمنظوم

ن المنظمة من وضع مكِّ سيُ فذلك األمم المتحدة، 
، والحد من الذاتية معايير لتقييم الوظائف مسبقاً 

  المكاتب/اإلدارات. من جانب

  :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
 خبيراً  اإليكاو ، وظَّفت٢٠١٧ عام في نهاية

في تصنيف الوظائف من أجل وضع  متمرساً 
كل  نية فيفللوظائف المعيارية توصيفات وظيفية 

. ونعتزم وضع ةقليميالمقر والمكاتب اإل من
من % ٩٠تغطي للوظائف معيارية توصيفات 

 وفي المقر ةقليميئف الفنية في المكاتب اإلالوظا
  .٢٠١٨ عام بحلول نهاية

  مستمر.

٣  
تقرير 

المراجعة 
المعني 
  بالتوظيف

الذي يقضي بمراعاة ر المجلس اإلى قر  ةضافاإلب
لالنتهاء من  شهراً  ١٢أقصاها  ةزمني ة"فتر تحديد 
وذلك اعتبارًا ، مناصبفي جميع ال وظيفالت ةعملي

ذكرة بالوظيفة الشاغرة حتى الممن تاريخ إصدار 
 ةدار إ ىنقترح علفإننا قرار التعيين"، إصدار 

 عملية ةالموارد البشرية، من أجل فهم كفاء
 بشكل مستمر األمر ن ترصدأوفعاليتها، التوظيف 

الوظيفة، وبهذه إصدار الوحدة المعنية لطلب منذ 
عن التوقيت  الطريقة سيكون كل مكتب مسؤوالً 

  وظيف.الت ةالالزم لعملي

تتمثل الممارسة المعتادة في األمم المتحدة في 
تاريخ بدءًا من  ،التوظيف دقة توقيت عمليةرصد 

حتى تاريخ اتخاذ الوظيفة الشاغرة  اإلعالن عن
قسم الموارد ن إ. ومع ذلك، فالمرشح قرار اختيار

ورصد  ةقوم بالفعل بمراقبالبشرية لدى اإليكاو ي
من تاريخ  اً التوظيف، بدء ةمعظم خطوات عملي

حتى  الطالبة للوظيفة ةاستالم الطلب من وحد
اإليكاو حاليًا بصدد تاريخ اإلعالن عن الوظيفة. و 

عملية ل ةالزمني األطرن أطار للمساءلة بشإتنفيذ 
التفصيل دور/مسؤوليات جميع يوضح ب ،التوظيف

جديدة من أدوات  ةعن أدا األطراف، فضالً 
ورصد  ةدار إيز تعز  ةلمواصلتكنولوجيا المعلومات 

ذ هذه نفَّ لتوظيف. وعندما تُ عملية ال ةالزمنياألطر 
 ةستتيح للمنظمة فرص نهاإالمبادرات بالكامل، ف

  :٢٠١٨شهر مارس  المستجدات حتى نهاية
األطر الزمنية  نألمساءلة بشاطار إوضع اكتمل 

دوار/مسؤوليات أ، يحدد بالتفصيل لعملية التوظيف
 ة(مرفق). وال تزال أدا المعنية جميع األطراف

عمليات  ةدار تكنولوجيا المعلومات الجديدة إل
واإلطار الزمني الجديد التوظيف قيد التطوير. 

وجيا المعلومات هو المنقح من أجل أداة تكنول
  .٢٠١٨ عام نهاية

  مستمر.
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رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
ألمينة العامة وقت أن التعليقات المستلمة من ا

 أصدرنا تقريرنا
  اإليكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة 

 اإليطالي

ة لعملية التوظيف الزمنياألطر  ةدار إ لتعزيز رصد و 
الطالبة للوظيفة  وحدةمن اللي وَّ من الطلب األبدءًا 
  .في هذه الوظيفة قرار التعيين حتى

٤  
تقرير 

المراجعة 
المعني 
  بالتوظيف

عداد نظام كتمل إ، حالما يةدار نقترح على اإل
ُتجري ن ألالقتراح المذكور أعاله)،  لرصد (وفقاً ا
الشروع في تقييمًا لجدوى تكلفة  ي نهاية المطافف

مع المنظمات األخرى التابعة لألمم عايرة عمليه م
مؤشرًا على قد تعطي  ةالمتحدة أو منظمات مماثل

عمليه التوظيف. وبهذه الطريقة، من  ةوكفاء ةفعالي
ذات عملية المعايرة ل، و فصَّ رصد مُ إجراء خالل 

مؤشرات تحديد  الصلة، سيكون من السهل أيضاً 
  التقيد بها.يمكن قوية أداء رئيسية 

 الدراسة المرجعية ،كمرجع ،حالياً اإليكاو تستخدم 
التفتيش المشتركة التابعة لألمم  ةالتي أجرتها وحد
 (الوثيقة ٢٠١٢ عام المتحدة في

JIU/REP/2012/4 .( ونظرًا للتكلفة الباهظة لهذه
ن إ، فالعملية عندما تضطلع بها منظمة بمفردها

ستواصل العمل مع المنظمات األخرى  اإليكاو
األمم المتحدة من خالل مجلس  ةالتابعة لمنظوم

 في منظومة األمم المتحدة التنفيذيين الرؤساء
من أجل مواصلة  المعني بالتنسيق وهيئاته الفرعية

  النظر في هذه المسألة.

  :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
مجلس الرؤساء الج هذه المسالة خالل عَ ستُ 

التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني 
بعة لألمم التفتيش المشتركة التا ةووحد بالتنسيق
  المتحدة.

  مستمر.

١  
تقرير 
مراجعة 
أداء 
ASHI  

 التصحيحية المجلس قرارًا بشأن التدابير عند اتخاذ
أن ُتجري اإلدارة تقييمًا  نقترح عندئذ فإننا الممكنة،

المشترك لجميع التدابير التي  التأثير كان إذا لما
 على سلبي تأثير يتخذها المجلس كافيًا لتفادي أي

 أنشطتها بتمويل يتعلق ، فيمايكاواإل ميزانية
  .األجلين المتوسط إلى الطويل في األساسية

 كان التأثير لما إذا أن ُتجري تقييماً  على اإلدارة
 المجلس عليها وافق التي التدابير لجميع المشترك

 وعلى الميزانية على سلبي لتفادي أي تأثير كافياً 
  .األساسية األنشطة تمويل

الوضع الراهن للتوصيتين يرجى االطالع على 
  .٣/٢٠١٤و ٢/٢٠١٤

  .مستمر
  ٧/٢٠١٦يرجى االطالع على التوصية 

١  
تقرير 
مراجعة 
أداء 

 تنفيذ خالل العام من اإلطار يتحسن عندما
أن تجري  عندئذ نقترح فإننا أعاله، توصياتنا

 يمكن كان لما إذا المناسب الوقت اإلدارة تقييمًا في
قياس  وبالتالي اإلقليمية، والمكاتب المقر اءأد تقييم

  .مدى فعالية بلوغ األهداف

 لجميع وقياس األداء سوف يجري تقييم. توافق
  اإلقليمية. المنظمة ومكاتبها إدارات

  .مستمر  
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رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
ألمينة العامة وقت أن التعليقات المستلمة من ا

 أصدرنا تقريرنا
  اإليكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة 

 اإليطالي

المكاتب 
  اإلقليمية

من أجل زيادة دقة البنود المسّجلة كمخزونات في   ١/٢٠١٤
البيانات المالية، نقترح إيالء االهتمام للقيمة 

لة للبنود أثناء العملية المقبلة للتحقق من العاد
المخزون، ال سيما تلك األصناف من المخزونات 

  التي ينبغي شطبها.

  :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس   مقبول
مدي  ىباستمرار عن المخزون عليجري اإلبالغ 

وهو يعكس السعر  ،السنوات الخمس الماضية
  .تتكبده اإلدارةالذي 
في التقييم والمراجعة الداخلية مكتب يجد ولم 

المخزون في مخالفات  المراجعة التي أجراها أي
توقع . وال يُ ٢٠١٥الخاصة بعام  ةمراجعالفي 

  .عتبر هذا البند مغلقاً يُ وبالتالي  ،حدوث تغييرات
  .هذا االقتراح مغلقاً  ةدار تعتبر اإل

  .مستمر
  ٤/٢٠١٥يرجى الرجوع إلى التوصية 

اإلدارة إلى األمينة العامة، في سياق  أن تقدم نقترح  ٢/٢٠١٤
إعداد البيانات المالية لنهاية السنة، وثيقة داخلية 

) إحصاءات بشأن الدعاوى ١تحتوي على ما يلي: 
القضائية أمام المجلس االستشاري المشترك 

) ٢للطعون والمحكمة اإلدارية لألمم المتحدة؛ 
حساب أكثر دقة، قدر اإلمكان، للمبالغ الفعلية 

لمطاّلب بها لتقييم مدى تأثير الوضع في البيانات ا
  المالية.

عن التقاضي  سنوياً  تقريراً اإلدارة القانونية صدر تُ   مقبولاالقتراح 
لفرع الشؤون . كما نقدم بالعلم المجلسحاطة إل

العالقة  معلومات عن جميع المطالباتالمالية 
غ م المبالقدَّ وتُ ى التي ُلفت انتباهنا إليها. والدعاو 

  بقدر ما يمكن تحديدها.
بنتيجة حاالت مثل الطعون التنبؤ وال يمكننا 

المجلس االستشاري المشترك  من خاللالمقدمة 
  .المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة/للطعون

  مغلق.

أن تقوم اإلدارة، نظرًا ألن ثمة حاجة للتدابير  نقترح  ٤/٢٠١٤
العالجية، بالتحديد بشكل شامل لمجموعة من 

مل والعوامل الفرعية مقدمًا، من أجل تحديد العوا

مقبول. ستحدد اإلدارة المتغيرات التي تؤثر على 
  تمويل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.

يرجى االطالع على الوضع الراهن للتوصيتين 
  .٣/٢٠١٤و ٢/٢٠١٤

  مغلق.
االطالع على التوصية يرجى 

٧/٢٠١٦.  
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رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
ألمينة العامة وقت أن التعليقات المستلمة من ا

 أصدرنا تقريرنا
  اإليكاوالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
قبل اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة 

 اإليطالي

  أنسبها لخفض العجز التمويلي في األجل الطويل.

بالنظر إلى أهمية صون البيانات بشأن الموظفين،   ٥/٢٠١٤
نقترح أن تكمل اإلدارة في فرع الموارد البشرية في 
غضون وقت معقول تحويل جميع الملفات الورقية 

  إلى ملفات رقمية.

مقبول. ينبغي النظر باالستناد إلى الموارد المتوافرة 
ة بشأن في إمكان التحويل الرقمي لبيانات إضافي

الموظفين، مع مراعاة أولويات المنظمة بالنسبة 
  لصون المعلومات.

  :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
إلى  السجالت الطبية للموظفينتحويل  يجري حالياً 

تقييمًا  ىجر سيُ و ، سجالت رقمية (رقمنة السجالت)
، إلى ملفات رقميةلتحويل ملفات الموظفين آخر 

المالية وموارد  لمواردل مع األخذ في االعتبار
  تكنولوجيا المعلومات والموارد من الموظفين.

  .مستمر

  
 





 






