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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
هي الهيئة الدائمة المكلفة بإدارة المبادئ المنصوص عليها في يكاو اإل. و اتفاقية الطيران المدني الدوليبموجب  ٧/١٢/١٩٤٤

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

ال ولديها ـ. ويوجد مقرها الرئيسي في مونتري٣١/١٢/٢٠١٨في  عضوادولة  ١٩٢يكاو اإلويبلغ عدد أعضاء  ٢-١
باإلضافة الى المكتب الفرعي  مكاتب إقليمية في بانكوك، والقاهرة، وداكار، وليما، والمكسيك العاصمة، ونيروبي وباريس

 .قليمي في بيجيناإل

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

ث تبحو ورة األخيرة للجمعية العمومية لصادرة منذ الدوتحدد السياسات الخاصة بالسنوات المقبلة وتوافق على البيانات المالية ا
 .٢٠١٦ سبتمبرأيضا في شؤون ميزانية الثالث سنوات. وقد اجتمعت الجمعية العمومية آخر مرة في 

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

 لبلد المضيف،الجنة العالقات مع و  ،فّنيالمشترك لخدمات المالحة الجوية ولجنة التعاون ال دعمالولجنة الموارد البشرية، ولجنة 
 .األطراف الخارجيةمع ، ولجنة التعاون دوارد وارنرإ ةجائز لجنة و 

خمس إدارات رئيسية هي إدارة المالحة الجوية، وٕادارة النقل الجوي، وٕادارة التعاون من األمانة العامة تتألف و  ٥-١
 (األمينة العامة) األمين العامويكون والخدمات. الشؤون اإلدارية وٕادارة  ،، وٕادارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجيةفّنيال

من أنشطة تتعلق (األمينة العامة) مكتب األمين العام داء الفعَّال لما يسند إلى واأل ةدار اإلعن  ةمباشر  ةمسؤولي (مسؤولة) مسؤوالً 
والتدريب  والتخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكاتواالتصاالت واألخالقيات التقييم والمراجعة الداخلية و المالية بالشؤون 

عن إقامة االتصال مع الدول المعتمدة  مسؤولة أساساً  المكاتب اإلقليمية وتكونوسبعة مكاتب إقليمية.  العالمي على الطيران
المكاتب  شجعلديها وغيرها من المنظمات والهيئات اإلقليمية للطيران المدني واللجان اإلقليمية االقتصادية لألمم المتحدة. وت

وتقدم  قليميةاإل وخطط المالحة الجويةيكاو اإلتنفيذ السياسات والقرارات والقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن على اإلقليمية 
 بناء على الطلب. ةفّنيالالمساعدة 

للسنة المنتهية في يكاو البيانات المالية لإل من النظام المالي، أتشرف بأن أعرض ٤-١٢للمادة  ووفقاً  ٦-١
النظام  الثالثة عشرة من المادة لكي ينظر فيها ويوصي الجمعية العمومية بإقرارها. وبموجب على المجلس ٣١/١٢/٢٠١٨

على المجلس والجمعية العمومية  ٢٠١٨ ي وتقريره عن البيانات المالية لعامرأي مراجع الحسابات الخارج أيضاً  المالي، ُيعرض
 .)ةامالع 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 هذه البيانات المالية
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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
 الوضع المالي؛   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 •

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

الجزء كما هو منصوص عليه في المعايير المحاسبية الدولية  حسبيكاو اإلوتشمل المالحظات أيضا عرض أهم أنشطة 
. ويغطي الجزء األول األنشطة العادية عملية التدقيقدرجان في البيانات المالية التي شملتها مُ ن ءاجز يوجد للقطاع العام. و 

ودعمها. ويغطي الجزء الثاني  فّنيالة لإليرادات وٕادارة برنامج التعاون الجارية للمنظمة مثل البرنامج العادي، واألنشطة المدرّ 
 .طلب من فرادى الدولالبناء على يكاو اإلعموما  ، التي تديرهافّنيع مشاريع التعاون الأنشطة جمي

دامت هذه الجداول تقدم معلومات  . غير أنه ماعملية التدقيقوال تشكل الجداول جزءا من البيانات المالية التي شملتها  ٣-٢
 .، فقد ُأدرجت في الجزء الرابع من هذه الوثيقةعملية التدقيقالمجمعة المتعلقة بالبيانات المالية التي شملتها  األرقامتفصيال وتدعم  أكثر

 .٢٠١٨ لعاموتقدم الفقرات التالية موجزا عن المعلومات الرئيسية بشأن الوضع المالي وأداء المنظمة  ٤-٢
دوالر مليون  ٤٣٦,٩التي يبلغ مجموعها  الوضع المالي للمنظمة. وتتكون األصولم يقدّ  البيان المالي األول ٥-٢

ومن  دوالر كنديمليون  ٤٠٢,٤بمبلغ  معادالت النقديةالالنقدية و السيولة في األساس من  ٣١/١٢/٢٠١٨في  كندي
 ٤٩٤,٧. ويبلغ مجموع الخصوم دوالر كنديمليون  ٢٦,٦المقررة وغيرها من الحسابات مستحقة القبض بمبلغ  تالشتراكاا

المخصصة في معظمها لمشاريع  المسبقة المقبوضات دوالر كندي منهان ييمال ٣٠٤,٩، حيث يمثل مبلغ دوالر كنديمليون 
منذ سنة  ا البيانفي هذالستحقاقات الموظفين  والر كنديدمليون  ١٥١، وجرى تدوين الخصم طويل األجل بمبلغ فّنيالتعاون ال

 .يق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاممع تطب ٢٠١٠
، بسبب الحاجة إلى تسجيل يدوالر كندمليون  ٥٣,٩يبين أيضا وجود عجز تراكمي بمبلغ  البيان الماليهذا  ٦-٢

 تتجاوزخصوم استحقاقات الموظفين بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. غير أنه نظرا ألن األصول الجارية 
قصير األجل الالتمويل اإلضافي حاجة إلى  هناك تكون، فمن غير المتوقع أن دوالر كنديمليون  ٨١,٨الخصوم الجارية بمبلغ 
 .لتغطية العجز المتراكم

. أما اإليرادات من اتفاق المشاريع فيجري تدوينها اآلن ٢٠١٨ عاماألداء المالي ل عرضي البيان المالي الثاني ٧-٢
ن وتُ . فّنيإلى مشاريع التعاون ال التي تسّلماستنادا إلى الخدمات والسلع  عند المقررة االشتراكات أنصبة من  ةتيأاإليرادات المتدوَّ

الدول التسديد من قبل  ةوواجب ةمستحق االشتراكات هذهعندما تصبح  ةفي بداية السنويكون ذلك ، االشتراكاتهذه  تحصيل
. وطرأت أيضا تسوية مطبوعاتال تسليمأيضا للحسابات على أساس االستحقاق، عند  مطبوعاتوتسجل مبيعات ال األعضاء.

 المستحقة غلمراعاة أثر تدوين المبال ٢٠١٨دوالر كندي خالل سنة  ألف ١ ٥٤١بمبلغ  مؤقتة إليرادات االشتراكات المقررة
مجموع كان العام. و  لك المعايير المحاسبية الدولية للقطاعبالقيمة العادلة على األجل الطويل كما تنص على ذ المحصلة
 النتائج. ويبين الجدول (ألف) صافي من اإلزاالت المشتركة بين الصناديق دوالر كندين ييمال ٧,٦قد بلغ  ٢٠١٨ لعام الفائض

في الصندوق  مسجالً  دوالر كندي ليونم ١١وتشمل النفقات مبلغ  عادية.حسب الصندوق أو مجموعة الصناديق لألنشطة ال
إلى  والعودةالسنوية  اإلجازاتلتدوين نفقات استحقاقات الموظفين (استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، و  دائمال

مقابل هذه االستحقاقات وُيعرض هذا المبلغ  دوالر كندين ييمال ٤د مبلغ ، ُسدّ ٢٠١٨ في عامو  ) على أساس االستحقاق.الوطن
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بين االستحقاقات  دوالر كندين ييمال ٧ البالغفرق الكمصدر تمويلي من الصناديق األخرى. وُيدرج  مالدائفي الصندوق 
م الفقرات التالية توضيحات عن النتائج المالية وعجز السنة لهذا الصندوق. وتقدّ  فائضواالستحقاقات المسددة في المتراكمة 

صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية (مبلغ فائض ن دوالر كندي) و ييمال ٤,٧الصندوق العام للبرنامج العادي (مبلغ 
 ن دوالر كندي).ييمال ٤,٣

دوالر مليون  ١,٩يبلغ  فائضإلى عدة أمور من ضمنها فمرّده ، فيما يتعلق بالفائض الصافي للصناديق األخرىو  ٨-٢
دوالر مليون  ٠,٩و صندوق أمن الطيران، ةفي أنشطمليون دوالر كندي  ١،١واإليرادات،  قيقحتالفرعي لصندوق الكندي في 
صناديق  دوالر كندي فيبقيمة مليوني  دوالر كندي في صندوق السالمة، وعجزمليون  ٠,٩صندوق تعبئة الموارد، وكندي في 

 .البيئة
 تسجلأي فائض أو عجز سنوي ألن اإليرادات  ٢٠١٨، لم تشهد سنة فّنيمشاريع التعاون القطاع  وفيما يخص ٩-٢

 تسجلفي كل مشروع من المشاريع. و  ةعلى أساس التكاليف المتكبد عموماً  على أساس مرحلة إنجاز المشاريع، التي ُتحدد
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 البيان المالي الثالثم يقدّ  ١٠-٢

 المتراكمرصيد صافي العجز  وكان .المتراكموتشّكل هذه القيمة صافي العجز  .مليون دوالر كندي ٦٥,٧االحتياطيات في بداية السنة 
الفائض لتلك السنة هو  ٢٠١٨ لعام المتراكمادة العجز والسبب الرئيسي لزي .دوالر كنديمليون  ٥٧,٨قد بلغ  ٢٠١٨ عامفي نهاية 
 الستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة كندي دوالر مليون ٢,٤بمبلغ  كتوارياألالربح دوالر كندي و  يينمال ٧,٦الذي بلغ 

(ASHI) إلعادة التصنيف والتحويالت.مليون دوالر كندي نتيجة  ٢,٢، وتراجع قيمته  
 ٤٠٢,٤إلى  ٣١/١٢/٢٠١٧مليون في  ٤٣٦,٥مبلغ  منلتغير التدفقات النقدية  توزيعاً يقدم  المالي الرابعالبيان  ١١-٢

 فّنيالتعاون المزيج من التراجع في الرصيد النقدي لمشاريع ومرّد هذا التراجع العام إلى  .٣١/١٢/٢٠١٨في كندي مليون دوالر 
في ارتفاع يقابله الذي ، ٢٠١٨في عام  فّنيمشاريع التعاون النتيجة لزيادة مستوى تنفيذ  مليون دوالر كندي ٥٧,١بمقدار 

وحسبما  .٢٠١٨ عام ت فيعَ مِ جُ التي مع مزيد من التقييمات  مليون دوالر كندي ٢٣بمقدار  العادية ةنشطالرصيد النقدي لأل
هي الطريقة التي اعتمدتها  غير المباشرة المستخدمة أيضاً  لك المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، فإن الطريقةتسمح بذ

 .في السنوات السابقةيكاو اإل
ية. ويوضح هذا فعلرنة بين حسابات الميزانية (البرنامج العادي) والحسابات الايبين مق البيان المالي الخامس ١٢-٢

من  ١-١٢ المادةبموجب حمَّلة على االعتمادات المُ  ، بما في ذلك التحويالت والمبالغالبيان أيضا حالة االعتمادات المطلوبة
ألف جميع صناديق المنظمة ويعكس المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية -البيان المالي الخامسويشمل  النظام المالي.
والجداول ات المالية لجمهور. وهناك تطابق بين هذا البيان مع البيانا تُتاح ميزانيتها لالطالع عليها من قبل للصناديق التي

 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامالتي تتطلبها للبيانات المالية المعلومات  ٤وتعكس هذه البيانات والمالحظة  األخرى.
 الميزانية.فيما يتعلق ب

 

 البارزة أداء الميزانية والمعالم المالية -٣

 اعتمادات البرنامج العادي

ـــالعمومي الجمعية صوتت ١-٣ ن القرار ــالفقرة ج) م بموجب ،٢٠١٦ في عام والثالثينالتاسعة  دورتها في ةـ
 الخامس تفاصيل المالي البيان في . وترد٢٠١٨ لعامكندي  دوالرألف  ٩٩ ٨٦٨ اعتمادات بمبلغرصد على ، ٣٧-٣٩

 واستراتيجيات االستراتيجية األهداف حسب موزعة الملتزم بها، غير واألرصدة الفعلي، واإلنفاق االعتمادات، والتحويالت
 .دعمال
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 :الكندية الدوالرات بآالف ٢٠١٨ عاملميزانية  المالية النتائج موجز يلي وفيما ٢-٣

 ٩٩ ٨٦٨ األصلية االعتمادات
 ۱٦ ۳٦٤ ٢٠١٧ عن عامااللتزامات المستحقة السداد 

 ۷ ٥۳٥ ۲۰۱۷ من عام لةالمرحّ  األموال

  

 ۱۲۳ ۷٦۷ المعتمدةاالعتمادات المنقحة 

 )١٨ ٧٤٧( ۲۰۱۸ عامعن السداد  االلتزامات المستحقة

 )٦ ۱۲٥( السنة التاليةإلى  المرحلة األموال

 ۹۸ ۸۹٦ ٢٠١٧ لعام النهائية المنقحة االعتمادات

على  ةالعام ةمينت األمن النظام المالي، وافق ٧-٥للمادة  وفقاً  .٢٠١٧ عامالمستحقة السداد عن  االلتزامات ۳-۳
االلتزامات المستحقة السداد عن السنة  لدفع، وذلك أساسًا ٢٠١٨ عامالستكمال اعتمادات  دوالر كنديألف  ١٦ ٣٦٤ مبلغ

 .٣١/١٢/٢٠١٧ فيالمنتهية 

 ألف ٧ ٥٣٥ على مبلغ ةالعام ةاألمين تمن النظام المالي، وافق ٦-٥وفقًا للمادة . ٢٠١٧ عاماألموال المرّحلة من  ٤-٣
، وذلك لألنشطة االلزامية واألنشطة األخرى الهامة ٢٠١٧ عاممن وفورات مموًال ، ٢٠١٨الستكمال اعتمادات سنة  دوالر كندي

 .٢٠١٨ عامفي ميزانية ُتخصص لها اعتمادات التي لم و المنظمة لمهام بالنسبة 
الوفاء ، ولكن ال يتوقع ٢٠١٨ عام في التي ُقّدمت لتزاماتتبلغ قيمة اال .٢٠١٨ عام عن السداد المستحقة االلتزامات ٥-٣
 فتتكّون في دوالر كنديآالف  ٧٠٧ البالغة الموظفين مستحقات . أمادوالر كنديألف  ١٨ ٠٤٠ ، بمبلغ٢٠١٩ في عامإال  بها

في يكاو اإلالمتوقع دفعها إلى الموظفين الذين تنتهي خدماتهم في  لإلجازات واستحقاقات العودة إلى الوطن المتراكمة المنح من األساس
 وفقاً  ٢٠١٩، وترحيله إلى سنة ))ه، العمود (١يضًا الشكل (انظر أ دوالر كنديألف  ١٨ ٧٤٧ جز مبلغعليه، حُ  وبناءً  .٢٠١٩ عام

 .٢٠١٨ عام المترتبة خاللات القانونية ممن النظام المالي لتسديد االلتزا ٧-٥للمادة 
استراتيجي  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

 بترحيل االعتمادات ةالعام ةألمينل ُيسمحمن النظام المالي،  ٦-٥للمادة  وفقاً . التاليةالسنة األموال المرحلة إلى  ٧-٣
من  راتيجية أو استراتيجيةتمن األهداف االسفي كل اعتماد بالنسبة لكل هدف  ٪١٠، بما ال يتجاوز نسبة ُتصرفالتي لم 

ل بقيمة مبلغالدعم التنفيذ. ويندرج  استراتيجيات لتمويل استخدامه ، وسيجري ضمن هذه الحدود دوالر كنديألف  ٦ ١٢٥ الُمرحَّ
الهامة بالنسبة ألنشطة ُأعطيت لوقد  .٢٠١٩إلى عام  ةؤجلالم ٢٠١٨أنشطة عام و  ٢٠١٩عام تمّولها ميزانية ال نشطة التي األ

تلك األنشطة ما يتصل منها وتشمل  ،تمويلمن حيث الأولوية  إلزامّية من حيث طبيعتهاواألنشطة التي ُتعتبر  لمهام المنظمة
مجموعة الخبراء توصيات إلى  ةشار (باإل (USOAP)قبة السالمة الجوية مراتدقيق بتنفيذ متطلبات تحسين البرنامج العالمي ل

وٕالى  [GEUSR] المعنية باالستعراض الهيكلي لنهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية
للنظام عمليات تقييم المشروع التجريبي ؛ كما تشمل )(ANConf/13)المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوي ذي اقترحه لاالعمل 

الطيران؛  اتصاالت تردداتالمتعلقة باستراتيجية التنسيق لحماية طيف ؛ واألنشطة (GASOS)لمراقبة السالمة الجوية العالمي 
التعويض  ةتنفيذ خطو ؛ (GANP)والخطة العالمية للمالحة الجوية  (GASP)ة الجوية سالملمشاريع المتعلقة بالخطة العالمية لوال

المتصلة بالتنمية االقتصادية للنقل الجوي (مثل  ةنشطوكذلك األ؛ (CORSIA)طيران الدولي في مجال الخفضه عن الكربون و 
وحضور اإللكتروني مثل األمن التسهيالت و المتصلة بأمن الطيران  ةنشطواأل)؛ القدرة على الوصل في مجال النقل الجوي

مثل بعثات فريق العمل المشترك ، ألمن الطيران؛ ومبادرات عدم ترك أي بلد وراء الركب ٢٠١٩ة عام الموظفين اإلقليميين لندو 
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ريكا الشمالية اإلقليمي ألم مكتبالتغيير موقع ؛ وتقديم المساعدة الفّنية للمكاتب اإلقليمية؛ و ة آسيا والمحيط الهادئفي منطق
لمهام وتقديم المزيد من المساعدة ل الرقمي؛ واألنشطة الداخلية المتعلقة بالتحوّ ؛ (NACC)الكاريبي منطقة وأمريكا الوسطى و 

اإلبالغ نظام  عن مشروع لتعزيز وتكنولوجيا المعلومات، فضالً اإللكتروني  المراجعة الداخلية؛ والمشاريع المتعلقة بتعزيز األمن
البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة المعلقة الخاصة بالتدقيق عمليات المؤجلة  ةنشطوتشمل األ. إعداد الميزانيةعملية و 

 .(LSMS)خدمات اللغات نظام إدارة ، وتنفيذ حلول (SIPs)ومشاريع التنفيذ الخاص ؛ (USOAP)الجوية 
ألف  ٩٨ ٨٩٦ سنةلل 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

 
 ١الشكل 

 

في الشكل (أ)  العمود( دوالر كنديلف أ ٩٩ ٨٦٨ البالغة اإلجمالية: تشير الميزانية اإليرادات –توضيح الفروق  ١٠-٣
وهي االشتراكات المقررة وفائض الصندوق الفرعي  ،٢٠١٨ لعاملميزانية البرنامج العادي  الخمسة) إلى مصادر التمويل ١

والتحويالت من حساب  والتشغيلية اإلداريةمن صندوق تكاليف الخدمات  دةدالمبالغ المسواإليرادات المتنوعة و  اإليراداتلتحقيق 
من  ةضافيإاشتراكات  ةنصبأيتعلق بألف دوالر كندي  ١ ٤٧٠ البالغرق ا، فإن الفلالشتراكات المقررة. وبالنسبة خطة الحوافز

دوالر ألف  ١ ٥٤١( مبلغ المخصوم لالشتراكات المستحقة طويلة األجلالفضًال عن ألف دوالر كندي)  ٧١( ةعضو جديد ةدول
 . في الميزانية عما كان مدرجاً أرباح الفوائد ارتفاع ه في األساس إلى ، فإن االختالف مردّ المتنوعةبالبنود كندي). وفيما يتعلق 

2018
الفعلي2ميزانية1

اختالفات سعر 
الصرف

الفعلي بسعر 
الميزانية3

االلتزامات مستحقة 
الفرقالمجموعالسداد لسنة 2018

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

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

(g)
= (f) - (a)

$إليرادات

(470 1)070 07090 90(330 8)400 54098 91االشتراكات المقررة
إيرادات أخرى

4 419 4196 4196 4156 6الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات
670 048 0481 0481 3781 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

115 1153 1153 1153 3اختالف سعر الصرف
99 868110 518(8 330)102 188 0102 1882 320

النفقات
(208 4)852 05191 80111 80(791 6)592 87     96,060رواتب واستحقاقات الموظفين

(274 )060 4731 587 (91 )678        1,335اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها
(251 )433 19918 2347 11(449 )683 11     18,684النفقات التشغيلية العامة

(733 )915 04 915 4(316 )231 5       5,648السفر
(469 )152 231 129 1(103 )232 1       1,621االجتماعات

(189 )230 0 230 (49 )279           419النفقات األخرى
123 767106 694(7 798)98 89618 747117 642(6 125)

1- تشمل نفقات الميزانية لعام 2018 المبالغ المرحلة (وااللتزامات) من السنة السابقة وقدرها 899 23 ألف دوالر كندي

2- من الجدول (ألف) البيانات المالية، باستثناء صندوق رأس المال المتداول

3- تشمل (1) أرباح من سعر الصرف أدرجت في الميزانية بقيمة 330 8 ألف دوالر كندي بسبب تأثير إدراج المعامالت بالدوالر األمريكي في الميزانية على أساس سعر 

صرف قدره 1 دوالر أمريكي = 1 دوالر كندي، و(2) أرباح من سعر الصرف بقيمة 798 7 ألف دوالر كندي بسبب اختالف سعر الصرف المستخدم في إعداد الميزانية مقابل 

أسعار الصرف الشهرية التي تطبقها األمم المتحدة على النفقات خالل السنة.
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 العمود ،١كندي (الشكل  دوالر ألف ١٢٣ ٧٦٧ تضّم الميزانية العامة التي تبلغ :النفقات –توضيح الفروق  ١١-٣
 جانب لىإ ٢٠١٧ عامالمرحلة من والمبالغ كندي  والر ألف ٩٩ ٨٦٨ والتي تبلغ ٢٠١٨ لعام األصليةاالعتمادات  (أ))

وسيتم ترحيل الوفورات (االعتمادات غير دوالر كندي.  ألف ٢٣ ٨٩٩ بمبلغ ٢٠١٧ عامالمستحقة السداد عن  االلتزامات
 .٢٠١٩ عاملى إدوالر كندي  ألف ٦ ١٢٥وقدرها  ٢٠١٨ عامالمستخدمة) من 

خالف في أسعار الصرف إلى الحاجة إلى تحويل المعامالت بعمالت أخرى الفروق  ىعز تُ : سعر الصرف فروق ١٢-٣
طار إعداد البيانات المالية في إباألمم المتحدة في  ةر الصرف الخاصاسعأباستخدام إلى الدوالر الكندي، وذلك الدوالر الكندي 

الميزانية للمقارنة مع الميزانيات الُمدرج في سعر البنفقات اإليرادات والالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ وتحويل 
 :مما يلي ))ج، العمود (١(الشكل سعر الصرف  فروقتتكّون و  المعتمدة.

المقررة الفروق  ة االشتراكاتنصببشأن أدوالر كندي ألف  ٨ ٣٣٠بقيمة الصرف الربح في سعر يمثل  أ) 
الثالث سنوات  ةالمقررة المدرج في الميزانية لفتر االشتراكات  التعمسعر صرف المحسوبة بين  ةيجابياإل

، ٢٠١٠وابتداًء من عام المقررة. االشتراكات وسعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة عند تحصيل 
يصدر جزء من فواتير الدول األعضاء بالدوالر األمريكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي. وكان سعر 

(عند تحرير الفواتير بالدوالر األمريكي) أعلى من  ١/١/٢٠١٨الدوالر األمريكي مقابل الكندي في  صرف
في مجموع االشتراكات  )زيادةاختالف إيجابي (مما أدى إلى  ٢٠١٨السعر المستخدم في إعداد ميزانية 

 المقررة 
 كندي؛ ألف دوالر ٨ ٣٣٠بمبلغ 

سعر الصرف اختالف النفقات إلى بشأن دوالر كندي ألف  ٧ ٧٩٨قيمة الصرف بفي سعر ربح يرجع ال ب) 
خالل على النفقات ألمم المتحدة التي تطبقها اعداد الميزانية مقابل أسعار الصرف الشهرية في إالمستخدم 

 صرفالسعر احتسابه ب ةعادإالصرف للنفقات الفعلية من أجل سعر رق في اص هذا الفصِّ .  وقد خُ ةالسن
عيد احتسابه وفقًا لسعر الصرف المستخدم في أكما مجموع النفقات ويظهر انية. الميز  المعتمد في

 .)د( العمود، ١في الشكل ،الميزانية

بالشكل السليم كما هو ، أي الفرق بين الميزانية والنفقات الفعلية ،تسوية الوفورات المدرجة في الميزانية وعلى هذا النحو، جرت
 )، العمود (ب)١(الشكل دوالر كندي ألف  ٣ ١١٥بقيمة صرف سعر الفي أما االختالف  .(ز) العمود -١مبين في الشكل 

تقييم  ةعادالناتجة عن إ ةيجابيباالختالفات اإل يتعلق أساساً فهو ، للقطاع العامأساس المعايير المحاسبية الدولية  ىعلالُمدرج 
 في البداية بعمالت أخرى. ةالمسجلبالدوالر الكندي األصول والخصوم 

 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، التابعة 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
، ٢٠١٨فمسجلة بالدوالر األمريكي، غير أنها ُتعرض بالدوالر الكندي في البيانات المالية. وخالل سنة  فّنيبمشاريع التعاون ال
 دوالر كندي في نهايتها. ١,٣٦٥و كندي في بداية السنة دوالر ١,٢٦ دي مقابل الدوالر األمريكير الكنبلغت تقلبات الدوال

 المقررة والتبرعات األخرى شتراكاتالا

 في نهاية السنة دوالر كندي، وبقيألف  ٩٥ ٩١٨بلغ مجموعها  ةاشتراكات مقرر  ٢٠١٨ في عامتلقت المنظمة  ١٤-٣
االشتراكات المقررة للسنة الجارية. وفي بداية السنة بلغت المستحقات  منكندي مستحق السداد  دوالر ألف ٤ ٠٢٣رصيد بمبلغ 
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ألف  ١٣ ١٧٩والسنوات السابقة؛ وتسلمت المنظمة  ٢٠١٧ عامعن  دوالر كندي ألف ٢٤ ٩٣٨الواجب تحصيلها من الدول 
عن جميع السنوات ما  تحصيلها. وبلغت االشتراكات الواجب ألف دوالر كندي ١١ ٧٥٩، فأصبح الرصيد المتبقي دوالر كندي

 ١٥ ٧٨٢ ويشمل مبلغ (بما في ذلك صندوق رأس المال العامل). ٣١/١٢/٢٠١٨في  ألف دوالر كندي ١٥ ٧٨٢مجموعه 
لغ عائده من رصيد بدوالر كندي،  ١,٣٦٥بسعر صرف  شتراكات بالدوالرات األمريكية محّوالً االعنصر  ألف دوالر كندي

) من الجزء اءبألف دوالر كندي. وترد تفاصيل االشتراكات في الجدول ( ١٧ ٦٢٤االشتراكات الواجب تسّلمها والمعاد تقييمها 
 ٩٢,٧٨وبلغ متوسط النسبة المئوية لالشتراكات الواردة عن آخر أربع سنوات بالنسبة لقيمة االشتراكات  هذه الوثيقة.من  رابعال

  .٢٠١٢ عاممستحقة القبض في نهاية كل سنة مند النصبة االشتراكات الوضع الراهن أل ٢. ويبين الشكل في المائة

 ٢الشكل 
 ديسمبر ٣١في  األعضاءمن الدول االشتراكات المستحقة 

 

ــالمستحق االشتراكات بين من ١٥-٣ ــ ــة السداد وقدرهـ ــ ــ ألف  ١ ٣٣٧مبلغ كان  ٣١/١٢/٢٠١٨في  دوالر كندي ألف ١٧ ٦٢٤ا ـ
مصنفًة عن األنصبة المستحقة بآالف الدوالرات الكندية،  المجلس. ويقدم الشكل التالي تفصيالً  في ممثلة دوالً  يخص دوالر كندي

 حسب مجموعة الدول.
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 ٣الشكل 

 

 تلزم االتفاقاات المتأخرة على أقساط سنوية. وتدول اتفاقات لدفع االشتراك ١٠، أبرمت ٣١/١٢/٢٠١٨حتى و  ١٦-٣
هذه الدول بدفع اشتراك السنة الجارية وكذلك قسط سنوي من االشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة. والمالحظة الواردة في 

 .٣١/١٢/٢٠١٨شروط اتفاقاتها في ب تفِ ) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة، تبين الدول التي لم باءالجدول (

(*) المتلقاة من البرنامج العادي والصناديق األخرى في الجزء األول  المساهمات الرئيسيةفيما يلي ملخٌص عن   ١٧-٣
 ف الدوالرات الكندية في الجدول التالي:بآال ٢٠١٨من 

 ٤الشكل 

 

عدد الدول في عام 2018

المبلغ مستحق السداد

 في 31/12/2018

عدد الدول في 

عام 2017

المبلغ مستحق السداد 

في 31/12/2017

             545124,863 104المجموعة ألف: الدول التي أبرمت اتفاقات مع المجلس لتصفية متأخراتها خالل عدة سنوات.

المجموعة باء: الدول التي لديها اشتراكات متأخرة السداد لمدة ثالث سنوات كاملة أو أكثر

             560147,284 169 ولم تبرم اتفاقات مع المجلس لتصفية متأخراتها.

             21791,317 91المجموعة جيم: الدول التي لديها اشتراكات متأخرة السداد لفترة تقل عن ثالث سنوات كاملة.

           6052111,577 191المجموعة دال: الدول التي لديها اشتراكات مستحقة السداد للسنة الجارية فقط.

 
           9275625,041 5416لمجموع الفرعي.

                644-697-مهورية يوغوسالفيا االشتراكية االتحادية السابقة.

           6245625,685 5417مجموع االشتراكات مستحقة السداد

المجموعمساهمات  نقدية وعينيةمساهمات عينية  (مباني)اشتراكات مسددةالدول األعضاء

693 84823826 60723 2كندا

210 99622 2141 20الواليات المتحدة

552 61212 9404 7الصين

593 4901037 7اليابان

187 3116 1257511 4فرنسا

473 5-473 5ألمانيا

655 2643914 4المملكة المتحدة

068 7463223 2إيطاليا

986 1778092 2الجمهورية الكورية

973 7542192 2البرازيل

847 2-258 5892تايلند

316 247692 2اإلمارات العربية المتحدة

62 62626 85710 07199 554

أعلى اثنتي عشرة مساهمة  (*)
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المتعلقة بالموظفين المعارين ها النفقات بما في ،٢٠١٨ في عامالدوالرات الكندية آالف رد أدناه مجموع النفقات بيو  ١٨-٣
النفقات وكذلك ، حسب الهدف االستراتيجي واستراتيجية دعم التنفيذ مجاناً المقدمة  لمبانيواوالموظفين المقدمين بدون مقابل 

اإليرادات، وصندوق تكاليف الخدمات الفرعي لتحقيق صندوق ال، و مبالصندوق الدائ (تتعلق أساساً  األخرى األنشطةالمتعلقة ب
 :والتشغيلية التي ترد تفاصيلها في الجزء الالحق من الوثيقة) ةدارياإل

 ٥الشكل 

 
 ، واالحتياطياتالفائض النقدي، و المتراكمالعجز 

مليون  ٢٠,٤ بمبلغ ٣١/١٢/٢٠١٨في  المتراكم) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة الفائض لفأيتضمن الجدول ( ١٩-٣
البالغ مال العامل ال رأس رصيد صندوقطرح بفي ميزانية البرنامج العادي. و ات صافي األصول يباستثناء احتياط دوالر كندي

 عجز نقدينتج ي ،والر كنديد مليون ١٥,٨وقيمتها  األعضاءاالشتراكات قيد التحصيل من الدول ن دوالر كندي و ييمال ١٠,٩
 .٣١/١٢/٢٠١٨في  دوالر كنديمليون  ٦,٥بلغ بم

 مبلغ كندي دوالرمليون  ٢٠,٧الذي يصل في مجمله إلى المحجوز للبرنامج العادي  حتياطيالافائض يشمل و  ٢٠-٣
باإلضافة  .٢٠١٩واالعتمادات المرحلة الى سنة  ٢٠١٨ عن عاملتمويل االلتزامات المستحقة السداد مليون دوالر كندي  ٢٤,٩
 اشتراكاتبشأن مخصصات و صم غير محقق خيقابلهما دوالر كندي يين مال ٤,٧مقداره  الصرف غير محققسعر ربح في إلى 

 ماليين دوالر كندي. ٨,٩قيمته  مستحقة

مقداره  في جميع صناديق االيكاو، بما في ذلك االحتياطيات، عجزاً  نتراكميمالويمثل صافي الفائض والعجز  ٢١-٣
من الجزء الرابع من هذه ) يمج(والجدول ) لف(أ . وترد هذه المبالغ في الجدول٣١/١٢/٢٠١٨دوالر كندي في  مليون ٥٧,٨

  الوثيقة.

 

السالمة
سعة وكفاءة

 المالحة الجوية
األمن 

والتسهيالت
التنمية االقتصادية

حماية البيئةللنقل الجوي
استراتيجية 

المجموعغير ذلكالدعم

694 106 304 48 128 4 930 2 711 10 876 15 745 24 الميزانية العادية

 3 011 2 516 4 314  380 3 088 1 430 32 619 47 358
007 28 007 28 المباني

الموظفون المقدمون بدون مقابل 
(1) ( والمهمات (عينياً

917 2 1  562  35  232  430  498  159 1 الصين
258 1 9  5  472  279  493  فرنسا

775  164  26  8  55  317  205  سنغافورة
536  84  28  178  246  الواليات المتحدة

563  8  5  10  216  19  154  151  تركيا
309  140  2  166  1  كوريا

301  8  5  23  61  204  ماليزيا
271  113  1  147  5  5  المملكة العربية السعودية

252  39  45  168  المملكة المتحدة
244  32  212  هولندا

557 3 2  444  147  40  364 1 637  923  غير ذلك (2)

المجموع الفرعي للموظفين 
983 10 151  290 1 320  506  609 2 340 2 767 3 المقدمين بدون مقابل والمهمات

042 193 770 32 031 79 536 7 816 3 634 17 732 20 523 31 مجموع النفقات

(1): أعلى 10 مساهمات

...الخ  (2): تشمل مساهمات من كيانات من القطاع الخاص ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية 

الصناديق الطوعية وصناديق األنشطة العادية األخرى
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 الدائمصندوق ال

النظام المالي لتسجيل جميع المعامالت من  ٨-٧المادة بموجب  ١/١/٢٠٠٨من  اعتباراً  منشئ الصندوق الدائأُ  ٢٢-٣
أو عجز  التزاملة ذات الصلة، وأي موَّ مين الصحي بعد انتهاء الخدمة، بما في ذلك التزامات غير المُ أالمتعلقة باستحقاقات الت

ل  استحقاقات ما بعد اإلشارة إلى أن وتجدر  عام.المنظمة بعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع اللدى آخر غير ُمموَّ
إلى العودة السنوية و  اإلجازاتو  الصحي بعد انتهاء الخدمةمين أفي هذا الصندوق هي استحقاقات التالمتضمنة انتهاء الخدمة 
التمويل السنوي الذي يوفره البرنامج العادي لهذه نظرًا ألن الصندوق، منذ إنشائه، في هذا عجز سنوي راكم الوطن. وقد ت

في  المتراكمالعجز تواصل نمو ، ٢٠١٨عام  . وخاللسنوياً المستحقة  المتراكمةاالستحقاقات ال يكفي لتمويل االستحقاقات 
 النحو التالي: ىدوالر كندي في نهاية العام عل مليون ١٥٥,٣ صندوق، بما في ذلك االحتياطيات، ليصل إلىال

 مليون دوالر كندي ١٥٠,٧ ٢٠١٧في نهاية  المتراكمصافي العجز  

 مليون دوالر كندي ١١,١ ةخالل السنستحقة استحقاقات الموظفين الم ليه:ضاف إيُ  

 كنديماليين دوالر  ٤,٠ ةالمدفوعة خالل السنالجارية تكاليف الخدمة  خصم منه:يُ  

 مليون دوالر كندي ٢,٥ الصحي بعد انتهاء الخدمةمين أالتعلى  كتواريالربح األ خصم منه:يُ  

 دوالر كندي مليون ١٥٥,٣ ٢٠١٨في نهاية  المتراكمصافي العجز  

 

اقتراح تمويل من أجل  ١٩/٤/٢٠١٦ة في مؤرخال (C-WP/14478)عمل للمجلس  ةورقإلى المجلس مت دِّ قُ قد و  ٢٣-٣
المؤرخ في  (C-DEC 208/11)في موجز قراراته  من الخيارات. وشجع المجلس عدداً متضمنة الصحي بعد انتهاء الخدمة مين أالت
الصحي بعد انتهاء الخدمة مين أالتبرنامج االختياري من االنسحاب  خيار استكشاف ةمواصل ىعلاألمانة العامة  ٦/٦/٢٠١٦

طلب المجلس إلى كما . ةن تكون الميزانية محايدأالتالي ضمان وب، ٢٠١٩-٢٠١٨-٢٠١٧طار الميزانية المعتمدة للفترة إفي 
ي أن تقدم أو  ة،لة الهامأاألمم المتحدة فيما يتعلق بإيجاد حل لهذه المس ىمستو  ىن تواصل رصد التطورات علأالعامة  ةماناأل

 ةلكي ينظر فيها المجلس في مرحل الصحي بعد انتهاء الخدمةمين أالتإزاء المتزايدة  يكاومجدية لتمويل التزامات اإلخيارات 
 .ةالحق

للموظفين جرت استقصاًء أكما مشاورات مع أصحاب المصلحة العامة  ةمان، أجرت األ٢٠١٨عام وخالل  ٢٤-٣
إلى حيث دعتهم . مين الصحيأبرنامج التاالنسحاب االختياري من تنفيذ خيار سبل استكشاف من أجل العاملين والمتقاعدين 

مين أالحالي للتاالستمرار في البرنامج ما إذا كانوا يرغبون في أو االنسحاب االختياري بخيار ما إذا كان لديهم اهتمام كيد تأ
 في االستمرارالعظمي من الموظفين العاملين والمتقاعدين يرغبون في  ن الغالبيةأوأظهرت النتيجة الصحي بعد انتهاء الخدمة. 

العمل بشكل وثيق مع منظمات األمم يكاو اإلتواصل فسوف .  ولذلك، الصحي بعد انتهاء الخدمةمين أالحالي للتالبرنامج 
. وفي في هذا الصددعلم بأي تطورات  ىعلالصحي بعد انتهاء الخدمة، وستُبقي المجلس مين أتال ةلأن مسأالمتحدة األخرى بش

 ".أوًال بأول، سيستمر تطبيق نهج "الدفع ذاتهالوقت 
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 اإليرادات لتحقيقالفرعي صندوق ال

وذلك  .٢٠١٨ في عام دوالر كندي ألف ١١ ٣٣٠.فائضًا تشغيليًا بقيمة اإليرادات لتحقيقالصندوق الفرعي حقق  ٢٥-٣
 لتغطية التكاليف، مساهمات أخرىو  ،رنامج العاديبميزانية الفي  دوالر كندي ألف ٦ ٤١٥المطلوبة بمبلغ سداد المساهمة  قبل

لت و  .اإليكاوعمل  برنامجفي  دوالر كندي ألف ١ ٣٠٧مبلغ ب  المتراكمالفائض  علىدوالر كندي  ألف ١ ٦٦١بقيمة رسوم ُسجِّ
 .لتمويل مختلف مشاريع المنظمة

نشاط ما في ذلك األعمال بحسب أنشطة  اإليراداتلتحقيق يلي ملّخص إيرادات ونفقات الصندوق الفرعي وفيما  ٢٦-٣
  بآالف الدوالرات الكندية. متجر السوق الحّرةنير المتقدم و يبرنامج تر 

 ٦الشكل 

 

 في الشكل أدناه بآالف الدوالرات الكندية.للفائض التشغيلي مقارنة الميزانية رد ت ٢٧-٣

 ٧الشكل 

 رقاالف الميزانية المبالغ الفعلية 

 493 1 658 25 151 27 االيرادات

 493 314 16 821 15 النفقات

 986 1 344 9 330 11 الفائض

٪ من ١٠٦ألف دوالر كندي ( ٢٧ ١٥١إيرادات تشغيل قيمتها لتحقيق اإليرادات  الصندوق الفرعيحقق  ٢٣-٣
نسبة مبيعات الصندوق خالل عام قاربت و ٪ من الميزانية). ١٢١ألف دوالر كندي ( ١١ ٣٣٠قيمته الميزانية) وفائض تشغيل 

ثير إيجابي أتاتي للدوالر األمريكي مقابل الدوالر الكندي ؤ المصرف السعر ال يزال ل٪، و ٧٤ بالدوالر األمريكيالُمسعَّرة  ٢٠١٨

الفائضالنفقاتاإليرادات

950 9074 8573 8مطبوعات والتوزيع والطباعة
062684 7465 5التدريب
948698 6462 3األحداث

835 1593242 3 منح الترخيص
576 3111 8871 2لوفود وخدمات المؤتمرات

399923476 1المنتجات الجديدة 
787495292ليات الصندوق الفرعي ورسومه اإلدارية وتكاليف الدعم اإلداري

4794736السوق الحرّة
187-191378الدوريات

330 82111 15115 27النتائج التشغيلية
-(464 )(464 )إلغاء تبادل الفواتير مع الصندوق الفرعي

26 68715 35711 330
ل الى ميزانية البرنامج العادي (415 6)415 6لمبلغ المحو

(307 1)307 1مساهمة إضافية في برامج عمل اإليكاو
608 0793 68723 26لمجموع الصافي قبل المدفوعات من الفائض المتراكم

(661 1)661 1المدفوعات من الفائض المتراكم

947 7401 68724 26المجموع الصافي
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ما كان مدرجًا قل مأمن الميزانية)  ٪٩٧(ألف دوالر كندي  ١٥ ٨٢١البالغة  . وكانت النفقات الفعليةهذا الصندوق إيرادات ىعل
 دوالر كندي.ألف  ٤٩٣لها في الميزانية بمقدار 

في  لتحقيق اإليرادات الصندوق الفرعيباستثناء االحتياطيات في صافي أصول  المتراكمالفائض  ت قيمةبلغقد و  ٢٩-٣
للمشاريع  صت جزئياً صِّ دوالر كندي، خُ مليون  ١٢,٥الجزء الرابع من هذه الوثيقة  ) منلف(أالوارد في الجدول  ٣١/١٢/٢٠١٨

.  ٣١/١٢/٢٠١٨دوالر كندي في مليون  ٥,٩ق و للصند. وبلغت االحتياطيات التشغيلية في المستقبلالخاصة واالستثمارات 
 .C-DEC 190/5قرار المجلس ول لنظام الماليامن  ٣-٧مادة لعماًال لإقد تحدد ذلك و 

 تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية صندوق

، فّنيصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية لتغطية التكاليف اإلدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الأنشئ  ٣٠-٣
ل على مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وخدمات  ويمّول هذا الصندوق في المقام األول من تكاليف الدعم التي ُتحصَّ

وترد النتائج المالية الخاصة ومشاريع اتفاقات الخدمات اإلدارية.  ةمانيئتاالق يدامشتريات الطيران المدني ومشاريع الصن
قارنة لنفقاته م ٨ بصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة ويتضمن الشكل

 الفعلية والتقديرية بآالف الدوالرات الكندية.

دارة صندوق الكفاءة والفعالية التابع إل، أنشأ المجلس يف الخدمات اإلدارية والتشغيليةصندوق تكاللوٕاكماًال  ٣١-٣
ل ، الذي ي(C-DEC 155/7) فّنيالتعاون ال زيدت إلى ( ٪٢٠ ، فيبعينها ةي سنأفي في التصرف،  فّنيإدارة التعاون اللمدير خوِّ

 ةفي السن تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةمن الفائض السنوي لصندوق  )C-DEC 172/8بمقتضى قرار المجلس  ٪٢٥
في االستجابة الحتياجات الدول المتعاقدة.  فّنيالتعاون الإدارة السابقة من أجل تنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين كفاءه وفعالية 

 .٣١/١٢/٢٠١٨دوالر كندي في مليون  ١,٤ فّنيون الالتابع إلدارة التعاوبلغ الفائض المتراكم لصندوق الكفاءة والفعالية 

للتعويض عن  فّنيلبرنامج التعاون ال (C-DEC 200/2)نشئ صندوق احتياطي خاص أُ فقد إلى ذلك،  ةضافاإلوب ٣٢-٣
بشكل  ةمعين ةي سنأفي  صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةلالنقص المحتمل الناجم عن انخفاض إيرادات صندوق 

أدناه. وفي  ٣٦-٣النحو المبين في الفقرة  ىإلى الميزانية العادية علتحويل السنوي المعتمد الإجراء ي قدرته فؤثر ين أنه أش من
بسبب  ٢٠١٤ عام فيإنشائه منذ  فّنيبرنامج التعاون الي مبلغ من صندوق االحتياطي الخاص لأسحب يُ هذا الصدد، لم 

، واستقر رصيد الصندوق عند التقريرالتي يغطيها  خالل الفترة الخدمات اإلدارية والتشغيليةتكاليف لصندوق  ةيجابيالنتائج اإل
 .٣١/١٢/٢٠١٨في مليون دوالر كندي  ٢,٢مبلغ 

 ٨الشكل 
 ١٢٠١٨ لعامتكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  صندوقونفقات ميزانية 

 
 

االعتمادات المقدمة 
إلى الجمعية العمومية2

الميزانية المنقحة 
لعام 32018

النفقات/اإليرادات 

الفعلية لسنة 2018

رصيد الميزانية 

المنقحة

(343)412 06910 70010 9االعتمادات/نفقات البرنامج الرئيسي

993 62014 12اإليرادات

الزيادة(النقصان) في اإليرادات عن

581 5514 2النفقات

1- يُستثني صندوق الكفاءة والفعالية الخاص بإدارة التعاون الفني وصندوق االحتياطي الخاص

2- أقرتها الجمعية العمومية في عام 2016 (الدورة التاسعة والثالثون).

(C-WP/14791) 215 3- أحاط بها المجلس علماً في دورته
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، وافقت الجمعية العمومية على تقديرات الميزانية اإلرشادية (النفقات) لصندوق تكاليف الخدمات كما أشير سابقاً  ٢٦-٣
من النظام  ٥-٩للمادة  . وخالل هذه السنة، ووفقـاً ٢٠١٨ دوالر كندي للسنة الماليةألف  ٩ ٧٠٠اإلدارية والتشغيلية بمبلغ 

-Cة العمل ــــــ(النفقات) في ورق ٢٠١٨ة ـــــــة سنــــتقديـرات ميزانيمستجدات على المجلس  ةامـــــــالع ةاألمين تي، عرضـــــالمال

WP/14791 ٦٢٠بلغت اإليرادات التقديرية فيما  والر كنديدألف  ١٠ ٠٦٩فبلغت  ٢٠١٨ لعام. أما النفقات التقديرية المنقحة 
 دوالر كندي.ألف  ١٢
ادات صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية بالمقارنة في إير  دوالر كندي ألف ٢ ٣٧٣بمبلغ  فائضهناك  ٣٤-٣

عائد لى ارتفاع إ و ، صندوقهذا الويعزى ذلك أساسًا إلى حفاظ الدوالر األمريكي على قوته، وهو عملة إيرادات  مع الميزانية،
تكاليف تجاوزت فقد لنفقات، با فيما يتعلقأما  .الميدانيين فّنيالتعاون الموظفي وٕالى زيادة الدخل من خدمات االستثمارات، 

زيادة تكاليف السفر والخبراء ، ويرجع ذلك أساسًا إلى دوالر كندي ألف ٣٤٣ في الميزانية بمبلغ المخصص لهاالمبلغ  الموظفين
 .ألف دوالر كندي ٤ ٥٨١ مجموعهبين اإليرادات والنفقات  إيجابي، مع أن النتيجة اإلجمالية تمثلت في فارق االستشاريين

 اضية بماليين الدوالرات الكندية.العشر الم السنوات الشكل التالي اتجاه الفائض السنوي (العجز) خالل بّينوي ٣٥-٣

 ٩الشكل 
 ديسمبر ٣١تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في ق اديصنوالعجز في  الفائض

 
 

للجمعية العمومية، بإحالة مسألة تقاسم التكاليف والثالثين السابعة وقد أوصت اللجنة اإلدارية، خالل انعقاد الدورة  ٣٦-٣
باالستناد الى إلى المجلس كي يستعرضها. وقد نظر المجلس في هذه المسالة  فّنيبين البرنامج العادي وبرنامج التعاون ال

صندوق دوالر كندي سنويًا من ألف  ١ ٢٠٢مبلغ أن يسترده البرنامج العادي على ، 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 يكاو لإلدائم ، وهو نشاط فّنيشؤون برنامج التعاون ال فّنير إدارة التعاون ال. تسيّ فّنيبرنامج التعاون ال ٣٧-٣
والسياسات واإلجراءات الصادرة عن نظمة لأليكمل دور البرنامج العادي من خالل دعم الدول األعضاء في تنفيذها  كمابأولوية 
من مجموعة يكاو اإل. وبفضل هذا البرنامج، تقدم ١٧-٣٦كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العمومية ، اإليكاو

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

تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة  ، وخطط المالحة الجوية ودعم اإلجراءات الوقائية الناشئة عن عملياتيكاوالدولية لإل
 .السالمة الجوية والبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران
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وجودة الخدمات، والضوابط  فّنيإجراءات بغرض تعزيز كفاءة إدارة التعاون الما يلزم من يكاو اإلواتخذت  ٣٨-٣
دارة إلنظام ل ٢٠١٢في عام  طبيقتالمن خالل عمل هذه اإلدارة  إجراءات تحسين مستوىمواظبة على الالتشغيلية والمالية و 

في عام الجودة لمعيار  فّنيإدارة التعاون الامتثال وقد ُجدِّدت شهادة اعتماد  .)ISO 9001:2008(يستند إلى معيار الجودة الجودة 
تدقيق  لىإ ٢٠١٩عام مطلع في ضع ، وستخ(ISO 9001:2015)وفقًا لمعيار الجودة الجديد  ٢٠١٨ثم ُجدِّدت في عام ، ٢٠١٥
 اإليجابية نتائجالواستمرار  فّنيفي أداء برنامج التعاون الالمحرز م الكبير العمليات في التقدّ تحسين مستوى  وقد أسهم. مراقبة

 ليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.صندوق تكال

تحدد ، فّنيبالتنسيق الوثيق مع لجنة التعاون المدتها ثالثة أعوام  التعاون الفّنيتشغيلية إلدارة  ُأعدت خطةقد و  ٣٩-٣
يكاو اإلأنشطة برنامج جودة و  دارة والكفاءةبهدف تحسين اإلالحالية  واالستراتيجيات التي يتعين اتباعها خالل الفترةهداف األ

المالي لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية لوضع ل . وبالتالي، تُبذل جهود مستمرة لضمان التحسين المستدامفّنيللتعاون ال
 ، ومستويات الموظفين ووفورات التكاليف وتدابير الكفاءة. فّنيوالتشغيلية بواسطة استعراض الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون ال

ات الحكومات والجهتمولها مشاريع هي واحدة من األنشطة الرئيسية للمنظمة. و  فّنيوتشكل مشاريع التعاون ال ٤٠-٣
. ٢٠١٨ في عام دوالر كندي مليون ١٧٠,٦التدفقات الداخلة والخارجة للموارد المالية بمبلغ إجمالي كانت و  ،المانحة األخرى

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

 ١٠الشكل 

 

 ١١الشكل 
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 مسؤولية اإلدارة -٤

بموجب النظام المالي بالحفاظ على سجالت المحاسبة عند الضرورة وتقديم البيانات المالية  ةالعام ةلزم األمينتُـــ
الوضع  -السنوية وفقا للمعايير المحاسبية التي اعتمدتها منظمات األمم المتحدة. وهذه البيانات المالية هي البيان المالي األول 

بيان التغييرات في صافي األصول، والبيان المالي  –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 

 امج العادي) واالئتمانات التي لم تقر الجمعية العمومية بإدراجها في الميزانية. الوثيقة حالة االعتمادات (الصندوق العام للبرن

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

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

  .يكاوألحكام النظام المالي لإل
وتقوم المنظمة في إطار االضطالع بمسؤوليتها بالحفاظ على الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية لضمان 

وقد دقق مراجع  الداخلية والخارجية. تدقيقموثوقية المعلومات المالية وحماية األصول. وتخضع نظم المراقبة الداخلية لل
الحسابات الخارجي في البيانات المالية، بما في ذلك المالحظات، ويوضح تقريره المرفق نطاق مراجعته ورأيه في البيانات 

 المالية. 

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

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

 هميردمونيكا 
 المالية الشؤون فرعرئيسة 

بالبيانات المالية  مرفقاً ، يكاوالمالي لإلهذا التقرير وُأقدم لمنظمة الطيران المدني الدولي، أعتمد  ةالعام ةي األمينتفصب 
 .٢٠١٨ والجداول لعام

  فانغ ليو
 ةالعام ةاألمين
 ا، كندليامونتر
 ٢٩/٣/٢٠١٩في 
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المراقبة الداخليةعن بيان   
٢٠١٨ 

 نطاق المسؤولية

المادة الحادية ، ال سيما للمسؤولية المنوطة بي)، ووفقًا اإليكاولمنظمة الطيران المدني الدولي ( ةالعام ةبصفتي األمين -١
، وخاضعة للمساءلة أمام المجلس عن عن الحفاظ على نظام سليم للمراقبة الداخليةمسؤولة عشرة من النظام المالي، فإنني 

 .المراقبة

 الغرض من نظام المراقبة الداخلية

خطر اإلخفاق في تحقيق غايات المنظمة وأهدافها والسياسات المتصلة بها تهدف المراقبة الداخلية الى تقليل وٕادارة  -٢
. ولذلك، يمكنها أن توفر ضمانًا معقوًال وليس مطلقًا للفعالية. وهي تستند الى مستوى مقبولإلى  من هذا الخطر والتخفيف

 رتها بكفاءة وفعالية.عملية جارية تهدف الى تحديد المخاطر الرئيسية وتقييم طبيعة ومدى تلك المخاطر وٕادا

توفير ب داريين والموظفين اآلخريناإل الموظفين وكبار ةالعام ةاألمينقوم من خاللها تالمراقبة الداخلية هي عملية  -٣
 بشأن تحقيق أهداف المراقبة الداخلية العامة التالية:للهيئات الرئاسية ضمان معقول 

 فعالية وكفاءة العمليات؛ )أ 
  حماية الممتلكات؛ )ب 
 موثوقية تقديم التقارير المالية؛ )ج 
 االمتثال لألنظمة والقواعد القابلة للتطبيق. )د 

للمراقبة الداخلية ليس مجرد سياسة أو إجراء يتم اتخاذه في أوقات يكاو اإلوهكذا، على مستوى تشغيلي، فإن نظام  -٤
طريق عمليات مراقبة داخلية لضمان تحقيق معينة، بل باألحرى يتم تشغيله باستمرار على جميع المستويات داخل المنظمة عن 

 األهداف المذكورة آنفًا.

 المخاطرالقدرة على معالجة 

يكاو اإل. ونهج المخاطر، نشر إطار مفاهيمي للمراقبة الداخلية يتضمن نظامًا إلدارة ٢٠١٢ في عاميكاو اإلبدأت  -٥
جاٍر على العمل و  المنظمة. واجهاألخطار التي تأهم  هو عملية متكاملة ومنهجية تحدد وتخفف وترصد وتنقل المخاطرإلدارة 
، ةوالمهام الهام ةنشطاأل ىنحو أفضل ف ىالمخاطر عل ةدار إالمخاطر المؤسسية لتمكين المنظمة من إدماج  ةدار طار إلإوضع 

 صنع القرار. ةعمليمن مما يعزز 

مسؤولية تنسيق  ةالعام ةتابع لمكتب األمينالمكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات تولى ، ٢٠١٧ومنذ عام  -٦
عن أنشطة  رفيعة المستوى والشاملة للقطاعات، فيما بين مختلف إدارات وأقسام المنظمة فضالً الاالستراتيجيات واألولويات 

التشغيلية وٕاطار  تهاوخطيكاو اإلخطة أعمال  ومتابعةبإعداد  تحديداً معني مكتب هذا الالتنسيق بين المقر والمكاتب اإلقليمية. و 
 علىساعدني وتسة وسجل المخاطر، التي تشكل أساس تخصيص الموارد ؤسومؤشرات األداء الرئيسية للم يإدارة األداء المؤسس

اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة،  ةتوصيأخذًا بو  رصد المساءلة واألداء فيما يتصل بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمجلس.
مكتب التخطيط االستراتيجي قبة الداخلية من فرع الشؤون المالية إلى ار ملليكاو اإلطار إ ةدار إنقل تفويض سلطة جرى فقد 

بشكل شامل.  الداخليةالضوابط تولي زمام أمور  ىشجع علاتساع الرؤية التي تمن أجل تعزيز وذلك ، والتنسيق والشراكات
ة المراقبة من عملي أجزء ال يتجز ذاته هو ع الشؤون المالية فر إذ أن ، ذلك أنسب من الناحية الوظائفية نإذلك، ف ىوعالوة عل
 الداخلية.

فإنني أتحمل المكونة من كبار اإلداريين، ة العليا دار إلا مجموعة بالتعاون معو للمنظمة،  ةالعام ةبصفتي األمينو  -٧
ة. واألمانة تحقيق األهداف األولية لنظام المراقبة الداخليلاالنضباط والبنية ما يلزم من لمراقبة وتوفير لبيئة  تهيئةة عن يمسؤولال
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تحديد وتقييم ورصد المخاطر المقترنة بتنفيذ البرامج  عمليةأن وضمان يكاو سجل المخاطر المؤسسية لإلبمالءمة العامة ملتزمة 
 حسب المتوقع. قائمة وتسيريات العامة التي تضطلع بها المنظمة، والمشاريع فضال عن العمل

 

 بة الداخليةقار مطر والاخمإطار ال

 بة الداخلية ما يلي:قار مر والمخاطيتضمن إطار المنظمة لل -٨

 ؛الحدوث تحديد المخاطر المصّنفة وفقًا لمجاالت األنشطة والمالءمة والتأثير وٕامكان )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  للمخاطر تحّمل المنظمةومستوى بانتظام بإعادة تقييم المخاطر 

المخاطر وٕاجراءات التخفيف المتخذة والمزمع اتخاذها المتعلقة ب ثائقالمخاطر موجزًا بالو سجالت 
 .بشأنها

أهداف المنظمة عن طريق وضع معايير الكفاءة في تحقيق لضمان  المراقبة الداخليةنظام إطار شامل ل تم تصميم -٩
لتي تمّثل أفضل ممارسة تعتمدها منظمات عديدة لألمم ، ا)COSOلى لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي (تستند إ

قيم أخالقية القائمة على من السياسات واإلجراءات والعمليات تسنده مجموعة و  يحظى اإلطار بتأييد كبار اإلداريينالمتحدة. و 
من أجل تعزيز  (C-DEC 214/11) تحقيقاتلل ةإنشاء لجن ٢٠١٨ وونييفي يكاو اإل. وعالوة على ذلك، فقد أقر مجلس مالئمة

 التحقيق في ادعاءات ارتكاب مخالفات. ىالمنظمة عل ةقدر 

في المنظمة  المراقبة الداخليةلتعزيز نظام  مستمرتحسين برنامج ب ني ألتزم مع اإلدارة العلياعالوة على ذلك، فإنو  -١٠
 بأكملها.

 استعراض الفعالية

 أساسًا بما يلي: الداخلية ضوابطالاستعراضي 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 إعن النتائج المتوقعة واألداء ومراقبة أنشطة 

داريين وفريق كبار إداريين االجتماعات الدورية التي يعقدها فريق كبار اإلالمعلومات بصفة رئيسية على 
تحديد مسائل المراقبة، الى جانب  ، تم٣١/١٢/٢٠١٨األمانة بأكمله. وبالنسبة للسنة المنتهية في 

اإلجراءات العالجية، عن طريق عملية تقييم ذاتي وكذلك تطبيق أفضل الممارسات، حسبما أكدته 
 ؛صية المكتوبة من كبار االداريين لديّ الشهادة الشخ

الداخلية والتقييم والخدمات  التدقيققدَّم إلّي أيضًا تقارير مكتب التقييم والمراجعة الداخلية بشأن عمليات تُ  )ب 
بشأن االمتثال وفعالية البرنامج، االستشارية التي أعتمد عليها. وتشمل هذه معلومات مستقلة وموضوعية 

 ؛إلى االرتقاء بتلك العمليات مقترنة بتوصيات تهدف

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

 المصالح؛السلوك غير األخالقي، بما في ذلك تضارب 

اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة، التي يتمثل غرضها في إسداء المشورة لي وللمجلس بشأن إدارة  )د 
 المخاطر والضوابط المالية والداخلية وما يرتبط بها من مهام المراقبة؛
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 ؛اإليكاوتقارير وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة األمم المتحدة بشأن المسائل المنطبقة على  )ه 

 مالحظات المجلس وقراراته. )و 
 

 المراقبة الهامة المتصلة بمسائل ال

الضوابط الداخلية في مجاالت  ةن ضمان فعاليأالعليا بيانات بش دارةقدمت اإلفقد في السنوات السابقة، كما هو الحال  -١٢
 ةن غالبيأالعليا،  دارةاإلوفقًا لما أفادت به الداخلية، المراقبة للضمانات المتعلقة بفعالية  ٢٠١٨عام مسؤوليتها. وتؤكد بيانات 

فقد سلطت . ومع ذلك، معمول بهاال ةداريلسياسات واإلجراءات والنظم واإلجراءات اإلحسب االضوابط الداخلية تعمل بفعالية 
 واإلبالغ المؤسسية دارةاإل ةن سجل المخاطر في أداإسبيل المثال، ف ىعلف. المراقبةنقاط ضعف في عدة الضوء على البيانات 

(CMRT)  لة من خالل أهذه المستجري معالجة مخاطرها. ومع ذلك، قيام المكاتب اإلقليمية بتسجيل ال ينص حتى اآلن على
 دارةطار إلإاالستعراض هو وضع هذا . والهدف من ٢٠١٨ عام ت في نهايةأالتي بديكاو مخاطر اإل إدارة ةاستعراض عملي

التعرض الكلي للمخاطر على مدى تتبع بغرض المخاطر  دارةالممارسة المتكاملة إلسهيل ت ة يركز علىيالمخاطر المؤسس
 ةفرص ةقليميالمخاطر المؤسسية والعمليات ذات الصلة للمكاتب اإل إدارةطار إيتيح وسوف يكاو. اإل ةجميع أنشطمستوى 

جراء تقييم ُأثيرت بشأن ضرورة إأخرى  ةلأمس ورصدها. وثمةفضًال عن إدارتها ، هاواجهالتي ت مخاطرالللمشاركة في تحديد 
في مجال لفًا مواطن الضعف المحددة س ة، ال سيما فيما يتعلق بمعالجذا صبغة أكثر رسميةيكون  مستمرة للضوابط الداخلية

 .مراقبةال

ويرد  .(C-WP/14850) ٢٠١٨ه الذي أعده عن أنشطته لعام إلى المجلس تقرير  مكتب التقييم والمراجعة الداخلية قدم -١٣
جميع نقاط تجري معالجة تهدف إلى تحسين الضوابط الداخلية. و ، التقريرتضمنها مالحظات وتوصيات  ةأدناه موجز لعد

العامة المتعلقة بهذا الشأن،  ةمانوالتقييم الداخلية من خالل خطط عمل األ تدقيقخالل عمليات التتحدد التي الرقابية  الضعف
 برصدها بشكل منتظم. التقييم والمراجعة الداخليةمكتب  التي يقوم

كفي ما يب قوياً ليس أمن المعلومات  إدارةعمل  ةخطهيكل  نأإلى  اإللكترونياألمن  إدارة تدقيق ر نتائج عمليةتشي ١-١٣
دون النظر منفردة استراتيجية ومشاريع  ةنشطأية وتشغيلية و نّ ف ةنشطأبين تجمع الخطة إذ أن هذه لتخطيط المشاريع ومراقبتها. 

ن أ. وفي حين االً فعَّ تنفيذًا ن تحول دون تنفيذ الخطة أنها أالمخاطر الرئيسية التي من شإلى ها أو فيما بين تفاعالتالإلى 
ما يزيد  إدارةمن المشاكل المتعلقة ب عدداً  ن هناك أيضاً إتحسين األمن، ف ةلتنفيذ خط ةمستويات التوظيف الحالية غير كافي

. وفي حين تشدد التعليمات لالستعمال تقريباً  ةجعلها غير صالح، مما يمن التعليمات المتصلة بأمن المعلومات ٦٠على 
في الضوابط في بعض الحاالت. وعالوة على  انات وازدواجاً تناقضًا في البينها تتضمن إعلى الحاجة إلى الضوابط، ف ةمنياأل

فقد هذا الدور،  ةتناسب مع المسؤوليات المتوقعة. ولتعزيز فعاليتأمن المعلومات ال مسؤول ل ةيالوظيفالواجبات ن إذلك، ف
. ةدار الصيانة والتنمية واإلأدوار التمييز بين من خالل بتقسيم واجبات أمن المعلومات مكتب التقييم والمراجعة الداخلية  ىأوص

خضع تفيما بينها بينما  ضعيفاً  جرد األصول التي ترتبط ارتباطاً قوائم كثرة ومن أوجه الضعف األخرى المحددة في الضوابط 
 ةجرد شاملة قوائم المعلومات، لدعم صيانة ومراقبسؤولي كبير م ةسلطليخضع  دارةوضع نظام لإلستصوب . ويُ ةتعددسلطات مل

 لألصول.

إلى الحاجة إلى المزيد من الوضوح والترتيبات  مكتب التدريب العالمي على الطيران تدقيق عملية نتائج وتشير ٢-١٣
التدريبية ، وذلك لصالح تحديد أولويات وضع المقررات النقل الجوي ٕادارةو مكتب التدريب العالمي على الطيران الرسمية بين 

التدريب الداعمة لسياسة تسعير  ةدارين تشمل التعليمات اإلأإلى ذلك، ينبغي  ةضافتراعي ظروف الوقت. وباإلمتسقة  ةبطريق
مكتب كما يوصي النتائج. تحقيق أهداف أداء محددة على مستويات مناسبة، مع زيادة التركيز على العالمي على الطيران 

من أجل الحفاظ على ة لالمتياز في مجال التدريب قليميمراكز اإلالتقييم  ةعادإ و بشكل أوثق رصد الب التقييم والمراجعة الداخلية
 .سمعتهينير المتقدم" وعلى عايير برنامج "تر م
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في اإلجراءات والضوابط ملحوظًا  تحسناً  ينّ فلمشاريع التعاون الالتابع المشتريات قسم  تدقيقعملية  نتائج وأظهرت ٣-١٣
نه أالعقود. غير مجلس مارسها يالشراء التي  ةمجال المشتريات، بما في ذلك الرقابة الجيدة على عمليبما يتعلق الداخلية في

ماليين دوالر  ٥إلى قيمتها شراء المعدات والسلع والخدمات التي تصل المرتبطة بنسبة النفقات اإلضافية واإلدارية ن ألوحظ 
الطيران المدني. وتشمل التوصيات مشتريات في جميع المشاريع من خالل تطبيق معدالت خدمات  ةدلم تكن موحَّ أمريكي 

األخرى  ةعن اإلحصاءات الهام در وحيدة، فضالً امصمن مشتريات العن  جمع المعلومات تلقائياً ضرورة الرئيسية األخرى 
ات هلتقارير المتعلقة باالتجااباستعراض بشكل منتظم ي نّ فالتعاون ال دارةوضرورة قيام إالمتعلقة بأنماط الشراء ألغراض الرصد؛ 

 ةي تحسينات يمكن إدخالها على عمليأتحديد فضًال عن  المخاطر المحتملةوتحديد  المنافسة الكافيةوجود لضمانًا  الرئيسية
قبة ار مزيادة اللفتوخيًا إلى ذلك،  ةاالضافوباستعراض سنوي يجريه مجلس العقود. بكما يتعين أن يكون ذلك مدعومًا الشراء. 

تطبيق نصًا واضحًا على عنصر شراء لى إدارة التعاون الفّني التي تنطوي ع عير اجميع وثائق مشتتضمن ن أالداخلية، ينبغي 
نة مشتريات اإليكاوقواعد المنصوص عليها ال أما فيما د بها. الرئيسية التي يجب على الدول التقيُّ للشروط بموجز ًا مشفوع، مدوَّ

ت كشففقد ، يينالشراء لموظفي المشاريع الميدان ةض سلطفوَّ دوالر، حيث تُ  ١٠,٠٠٠عن قيمتها لمشتريات التي تقل يتعلق با
شراف إ. ويوصي بتعزيز المشترياتعدم االمتثال لقواعد وٕاجراءات لوحاالت الرقابي عن عدد من نقاط الضعف  التدقيق عملية

المتعلقة مسائل يين على معالجة اللموظفي المشاريع الميدانمن الدعم والتوجيه والتدريب يد المز ، وبتوفير إدارة التعاون الفّني
 المشتريات.ب

 Doc 9807اإليكاو  في وثيقةمؤاتية إلدراج المعّلمات فرصة وجود إلى طيران أمن ال تدقيققسم  تدقيق نتائج أشارو  ٤-١٣
التخطيط القائم على  ةمن أجل تحسين متانة منهجيتدقيق أمن الطيران لبرنامج العالمي بموجب الدليل الرصد المستمر  —

من الطيران في إطار نهج أالبرنامج العالمي لتدقيق المختارة لتطبيق لدول األعضاء للوضع قائمة أولويات المخاطر المستخدمة 
الختيار نوع معين من  ةمجال لتحسين الوثائق من أجل تقديم دعم أكثر فعالي وهناك أيضاً . (USAP-CMA)الرصد المستمر 

إلى  ةضافاإلوبتقييمها. جري طارات التي سيوكذلك المعملية التدقيق  الدول األعضاء؛ بما في ذلك نطاقالتدقيق بما يناسب 
للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران في ال دعم التنفيذ الفعَّ من أجل  استقراراً أن تكون أوضاع التوظيف أكثر ُيستصوب ذلك، 

 .إطار نهج الرصد المستمر

للطيران ة اللجنة األوروبية ن أمانألوحظ  ،األطلنطيوروبا وشمال ألمنطقة المكتب اإلقليمي تدقيق  عملية ومن خالل ٥-١٣
قانونية خاصة ة شخصيال تتمتع ب، لمنطقة أوروبا وشمال األطلنطيرك الموقع مع المكتب اإلقليمي ا، التي تش(ECAC) المدني

التي تهد اإليكاو العديد من المخاطر القانونية والمالية إثارة دى ذلك إلى أيكاو. وقد باإلعلى عالقتها  كلياً اعتمادًا بها، وتعتمد 
يكاو، عقود موظفي اإلبموجب هذه اللجنة يعملون ن جميع موظفي إسبيل المثال، ف ىعلف. فضًال عن مخاطر المساس بسمعتها

صة بهم عن تلك الترتيبات ترتيبات السفر الخاكما تتباين . ة لإليكاوالعام ةإلى األمين همتقارير رفعون نهم ال يأعلى الرغم من 
حيث تنص كلتاهما ، لدى اإليكاوالخدمات  ةنشيكاغو ومدوَّ  ةحكام الواردة في اتفاقييتعارض مع األ. مما يكاوإلالمطبقة لدى ا

 ةاألمين ةجميع الموظفين لسلطأن يخضع ينبغي  هنأ، و يةتعليمات من أطراف خارجالمنظمة تلقي ي موظفلينبغي ال نه أعلى 
 .وروبية للطيران المدنيفيما يتعلق بموظفي اللجنة األإلى تضارب محتمل في المصالح  وقد يؤدي هذا الوضع أيضاً . ةالعام
. وهذا لإليكاودون ذكر وتنفذهما اللجنة األوروبية أبرمتهما اتفاقين للمنح هناك ن أمكتب التقييم والمراجعة الداخلية الحظ كما 

، كما أن الحساب المصرفي بهذه المشاريع يعملون بموجب عقود مع اإليكاوالمكلفين ظفين ن المو أل نظراً لإليكاو يخلق مخاطر 
عداد بياناتها المالية إوعن  ،السجالت المحاسبية لهذه اللجنةإمساك عن  ةمسؤولوأن اإليكاو ، يكاوباسم اإلمسجل للمشروع 

التشغيل الخاصة  ةفي خط ةنشطالروابط بين األتحسين ضرورة األخرى المحددة الرقابي دة. وتشمل نقاط الضعف الموحَّ 
ة أكثر يكاو، بما في ذلك صياغة مؤشرات أداء رئيسيعمال اإلأ ةوخطبالمكتب اإلقليمي لمنطقة أوروبا وشمال األطلنطي 

العلملية  المكتب اإلقليمي. وقد حددت هذه ةبأنشط اً مباشر تأثرًا ثر ألقياس النتائج التي تتمناسبة جمع بيانات ضرورة ، و جدوى
إجراءات وضوابط التخفيف المرتبطة وضع عن  دارتها ورصدها، فضالً إ إنشاء سجل للمخاطر الرئيسية و ضرورة  أيضاً للتدقيق 

 بها.
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للخطط التشغيلية  استعراضاً  والمكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا والمحيط الهادئالمكتب اإلقليمي  تدقيق عملية وشملت ٦-١٣
ه يلزم وضع خلص إلى أنالفرعي. وقد اإلقليمي المكتب اإلقليمي والمكتب المطبقة في المخاطر  إدارةومقاييس األداء وعمليات 

قد . و مهد التطويرالمخاطر المؤسسية التي ال تزال في  ٕادارةالقائمة على النتائج و  دارةن عمليات اإلأبشالمزيد من اإلرشادات 
من االضطالع بعملياته بكفاءة المكتب اإلقليمي من أجل تمكين المعلومات دعم شامل لتكنولوجيا توفير الحاجة إلى ُحدِّدت 

ي أ، وال يوجد المعلوماتتكنولوجيا ه المتعلقة بعلى موظف واحد لدعم وصيانة عمليات حالياً المكتب اإلقليمي وفعالية. ويعتمد 
من أجل التخفيف  ةومستدام ةحلول بديلوضع من المهم ف. ولذلك موظف األساسياللسد الحاجة في حالة غياب بديل  موظف

الخاصة بكل من المكتب اإلقليمي والمكتب التعافي من الكوارث  عمال/من المخاطر المحتملة. وتتطلب خطط استمرارية األ
المسائل المتعلقة ، وإلدارة  المكتبينمن التطوير والتنقيح والتعزيز لتحديد وتقييم العمليات الحرجة لكال مزيداً اإلقليمي الفرعي 

كما لوحظ الموظفين األساسيين وأماكن المكاتب واإلجراءات التشغيلية في حاله وقوع حادث أو كارثة.  ةاستعادو  ،بالسالمة
 .تهتعزيز استداممن أجل لدى المكتب الفرعي ص الموارد وتخصيعملية التوظيف هيكل لاستعراض إجراء ضرورة 

نهج التدقيق بأثر رجعي مستخدمًا لعمليات التسديد مستمرة عملية تدقيق أول مكتب التقييم والمراجعة الداخلية  واختتم ٧-١٣
، ةمختار مجاالت تشغيل لتقييم تصميم وفعالية الضوابط الداخلية الرئيسية في  (IDEATM) تحليل البيانات ةأدابمستعينًا  المستمر

الداخلية بهدف وضع وتعزيز ضوابط مراقبة إلى أوجه القصور التشغيلية و/أو نقاط الضعف في ال دارةانتباه اإلوالسترعاء 
السلع/الخدمات. توفير (تقديم) بعد يجري إصداره  أمر شراءتسديد هو ثر رجعي التسديد بألتخفيف من المخاطر المرتبطة بها. و ا
إلى  ٢٠١٥السنوات الثالث من  ةدوالر كندي خالل فتر  ١٠,٠٠٠عن  قيمتها ظهر تحليل لجميع أوامر الشراء التي تقلأو 

 تخذة مؤخراً إلى نجاح اإلجراءات المة تشير يجابيإنتيجة تلك . وكانت عمليات التسديد بأثر رجعيتنازليا في عدد  اتجاهاً  ٢٠١٧
موظفو عقدها يادة الوعي بإجراءات قواعد المشتريات نتيجة للدورات التدريبية المنتظمة التي ي، وٕالى ز لتحسين الضوابط الداخلية

تولى قسم المشتريات رصدها ومناقشتها مع خطط الشراء السنوية التي يالعمل بٕادخال ون إلدارة التعان الفّني، و التابعالمشتريات 
بوضع معيار داخلي لرصد النسبة المئوية فقد أوصى مكتب التقييم والمراجعة الداخلية إلى ذلك،  ةضافاإلوب. اً شهري اإلدارات

المعنية في /األقسام اإلداراتالتي تتخذها  ةضافياإلجراءات اإلكما سيقوم بمتابعة ، ةالفعَّ  ةبصور التسديد بأثر رجعي لمعامالت 
 .إطار مهامه اإلشرافية المعتادة

والمراجعة الداخلية تقييمًا لمالءمة فقد أجرى مكتب التقييم ، قواعد اإليكاو القياسيةوضع  ةتقييم عمليومن خالل  ٨-١٣
التقييم لم يتناول . وفي حين تشارك فيها أجهزة الحكم واألمانة العامة ةكعمليتها وكفاء تهاوفعاليعملية وضع القواعد القياسية 

سبيل  ى. فعلتهفعاليبو نظام المراقبة الداخلية القائم يمكن ربط بعض النتائج بتصميم إال أنه بشكل مباشر، الداخلية مراقبة نظام ال
 ة فيالمشاركطراف المعنية األليات واضحة لتحسين عمل مختلف آو/أو إرشادات إلى اعداد وتنفيذ ضرورة المثال، هناك 

جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ الدول األعضاء من اجل تعليقات التلّقي ل ةليآوضع القواعد القياسية، وٕالى وضع  ةعملي
بدءًا من إعداد المقترحات بها القواعد والتوصيات الدولية للرصد لتتبع  شامل ضع نظامالقواعد والتوصيات الدولية، وٕالى و لهذه 
 المناظرة.اإلرشادية اعتمادها، بما في ذلك المواد حتى 

لفترة من ل (C-WP/14815)م إلى المجلس قدَّ ، في تقريرها السنوي المُ للتقييم والمراجعة االستشاريةوتتناول اللجنة  -١٤
 من المسائل المتصلة بتعزيز الضوابط الداخلية على النحو التالي: ، عدداً ٢٠١٨إلى  ٢٠١٧

المكاتب مسك اإلدارات و تُ  حيث المخاطر دارةإلباتباع نهج تصاعدي  للتقييم والمراجعة اللجنة االستشاريةتوصي  ١-١٤
في سجل المخاطر ما يتعين إدراجه منها وتصعيد المخاطر د لتيسير تقييم شكل موحَّ ذات بسجالت المخاطر  ةقليمياإل

ن ينصب أب ىيوصكما ، ال سيما فيما يتعلق بفعالية إجراءات التخفيف. الدوريقيد االستعراض ظل ن يأالمؤسسية الذي يجب 
 .التي ُيرجح أن تكون أكثرها أهميةالمخاطر المشتركة و  التركيز على مواضيع

تكنولوجيا الداخلية على ذات تأثير في المراقبة قضايا ى عدة للتقييم والمراجعة عل اللجنة االستشاريةأعضاء شدد وي ٢-١٤
مخاطر تكنولوجيا التصدي لالموارد من أجل حديد نهج محدد األولويات لت اتباعضرورة يشددون على و  المعلومات واالتصاالت.

 ةومعالجالمنظمة عمال أ واجهالتي ت الهامة مخاطرتصدي للضمان توفير الموارد الكافية للضرورة  ةمع مراعاالمعلومات، 
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جراء تقييم للتهديدات والمخاطر في مجال تكنولوجيا إباللجنة توصي كما القضايا الواسعة النطاق المتعلقة بالنظم الحالية. 
من أجل تكنولوجيا نفاق األموال المحدودة المتاحة إتحديد أهم المخاطر التي تواجه المنظمة وضمان من أجل  المعلومات

 التي تنطوي على أكبر قدر من المخاطر.على المجاالت المعلومات واالتصاالت 

فقد أدمجت اآلن خطط التشغيل السنوية  للسنة السابقة،ات تأمين اإلدارة وفيما يتعلق بالمسائل المبلغ عنها في بيان -١٥
من  أحدد أهداف األداء لكل مكتب إقليمي كجزء ال يتجز . وتُ يكاوإللدى اواإلبالغ المؤسسية  دارةاإل ةلكل مكتب إقليمي في أدا

التشغيل  ةأهداف خطفي ضوء عن إنجازه القابل للقياس باإلبالغ كل مكتب إقليمي يقوم اآلن . و مهلدي قليميالتخطيط اإل ةعملي
كجزء  ةالهامالمناصب لجميع احتياطية على وضع خطط طوارئ  ةقليميالسنوية. وعالوة على ذلك، يجري تشجيع المكاتب اإل

إحدى الوظائف  تشغر  جميع الواجبات والمسؤوليات في المكتب في حال ةلتغطيضمانًا  عمالاستمرارية تصريف األ ةمن خط
حة تتضمن نموذج منقّ  ةداريإتعليمات فقد صيغت المعارين، الموظفين للمتدربين الداخليين و يكاو وفيما يتعلق باستخدام اإل ه.في

 .االختيار ة"تقرير االختيار" لتوثيق عملي

 

 البيان

التحايل  يةإمكان أحدهاقيود تنطوي على كانت جيدة التصميم، مهما الفعالة،  المراقبة الداخلية، فإن سلفاً شير أُ كما  -١٦
فإن فعالية  ذلك، نظرًا للظروف المتغيرة. فضًال عن اتضمانمستوى معقول من الأن توّفر سوى  وال يمكن بالتالي ،عليها

 قد تتفاوت بمرور الوقت. المراقبة الداخلية

داخلية مراقبة قد طبقت ُنظم يكاو اإلأن استنتج معلومات، ما يتوفر لدي من و وعلى حد علمي م لى ما تقدّ إاستنادًا  -١٧
  وحتى تاريخ الموافقة على البيانات المالية. ٣١/١٢/٢٠١٨للسنة المنتهية في  مرضية

 

 
  فانغ ليو

 ةالعام ةاألمين

 مونتريـال، كندا
٢٩/٣/٢٠١٩ 





 
 

 

رأي مراجع الحسابات الخارجي الثاني: الجزء





 
 

 

 

 

Corte dei conti 

 الخارجي الحسابات مراجع شهادة

 الرأي

ــــا ــــة  ُقمن ــــي )، و اإليكــــاوة الطيــــران المــــدني الــــدولي (لمنظمــــبمراجعــــة البيانــــات المالي إلــــى غايــــة الوضــــع المــــالي بيــــان تشــــمل الت
مقارنــة بــين الميزانيــة الرات فــي صــافي األصــول وبيــان التــدفقات النقديــة وبيــان يــوبيـان األداء المــالي وبيــان التغي، ٣١/١٢/٢٠١٨

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

الطيـران الوضـع المـالي لمنظمـة  ،الجوهريـةمـن جميـع النـواحي  ،َتعـرض بصـورة نزيهـةالمرفقـة بيانـات الماليـة الوحسب رأينا، فـإن 
 ةالنقديـــ اتالتـــدفقوالتغيـــرات فـــي صـــافي األصـــول و المـــالي  أداءهـــا، وكـــذلك ٣١/١٢/٢٠١٨المـــدني الـــدولي (اإليكـــاو) إلـــى غايـــة 

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

 نارأيستِند إليه األساس الذي ي

الماليـــة نظـــام المـــالي والقواعـــد وال) ISSAIs(للمعـــايير الدوليـــة للمؤسســـات العليـــا لمراجعـــة الحســـابات  منـــا بعمليـــة المراجعـــة وفقـــاً قُ 
 مباشـــر المعـــايير الدوليـــة لمراجعـــة الحســـابات بشـــكل )ISSAIsمعـــايير ( تعكـــسيكـــاو. وفـــي مجـــال مراجعـــة البيانـــات الماليـــة، لإل
)ISAs(مــع الطــابع المحــدَّد  فــي حــدود اتســاقهاديــوان الحســابات اإليطــالي أحكــام المعــايير الدوليــة لمراجعــة الحســابات  طّبــق. وي
القسـم الخـاص تقريرنـا ضـمن د مسـؤولياتنا فـي إطـار هـذه المعـايير بمزيـد مـن التفصـيل فـي . وتـرِ التـي يقـوم بهـا ةمراجعـيات العملل

ــاً يكــاو اإلعــن نــؤدي عملنــا بشــكل مســتقل مراجــع الحســابات عــن مراجعــة البيانــات الماليــة. و  اتبمســؤولي األخالقيــة  شــروطلل وفق
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 إطار . ونعتقد أن األدلة التي حصلنا عليها في شروطوفقا لهذه الالمنوطة بنا 
 .الذي توصلنا إليه في هذا الصدد
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 ات األخرىلمعلوما

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

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

مـع  ال تتسـق جوهريـاً نـت النظـر فيمـا إذا كامسؤوليتنا في قراءة المعلومـات األخـرى و تمثل تلبيانات المالية، ما يتصل بمراجعة اوفي
وٕاذا  غيـر ذلـك. تحريفات جوهريةما إذا كانت تنطوي على المراجعة أو إطار في توصلنا إليه من علم 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 ةاألمينتتحمل 
سـواًء كـان  تحريفـات جوهريـةلية التي تراها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الخالية مـن أي وعن وضع الضوابط الداخ
 .مرّدها إلى الغش أو الخطأ

عّمـا يلـزم  كشـفاالستمرار كمؤسسة قائمة والعلى يكاو إلاة تقييم قدرة ياألمينة العامة مسؤولتتحمل إعداد البيانات المالية،  لدىو 
مـا لـم تعتـزم األمينـة العامـة تصـفية المنظمـة المحاسبي 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 كانت البيانـات الماليـة ككـلّ نا في الحصول على ضماـــتتمثل أهدافُ 
 يـاً الضمانات المعقولـة مسـتوى عال مثلالحسابات يتضمن رأينا. وت ةمراجعلوٕاصدار تقرير  طأ،سواًء كان مردُّها إلى الغش أو الخ

ن الكشـف عـدائمـا تتـيح للمعـايير الدوليـة لمراجعـة الحسـابات  وفقـاً  تي أجريتأن المراجعة ال تضمنال وٕان كانت  ،من الضمانات
علــى نحــو  إذا كــان مــن الممكــن جوهريــةتعتبــر هــي و  أالخطــالغــش أو وليــدة  تكــون التحريفــات. وقــد أي تحريــف جــوهري قــد يوجــد

 هذه البيانات المالية. بناًء علىقرارات اقتصادية ما يتخذه المستخدمون من على معقول توقع تأثيرها، منفردة أو مجتمعة، 

 قـي علـى الشـك المهنـيالتقـدير المهنـي وُنب نحـرص علـى ممارسـة ،للمعـايير الدوليـة لمراجعـة الحسـابات وفي إطـار المراجعـة وفقـاً 
 بما يلي:أيضًا نقوم و المراجعة. طوال عملية 

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

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

 ؛لضوابط الداخليةل
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إبـداء رأي تصـميم إجـراءات مراجعـة تالئـم الظـروف، ولكـن لـيس بغـرض لاستيعاب الضوابط الداخلية ذات الصلة بالمراجعـة  •
 فعالية الضوابط الداخلية لاليكاو. 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 مالءمة استخ •
علــى االســتمرار يكــاو اإلكبيــرة بشــأن قــدرة  اً أو ظــروف قــد تثيــر شــكوك بأحــداثرتبط جــوهري يــالمحصــل عليهــا، عــدم يقــين 

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

أحـداثًا أو ظروفـًا  غيـر أنالحسابات.  ةتقرير مراجع تاريخنا إلى أدلة المراجعة المحصل عليها حتى ــرأينا. وتستند استنتاجاتُ 
 إلى التوقف عن االستمرار كمؤسسة قائمة.يكاو اإلمستقبلية قد تدفع 

 عكــس، ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة تاإلفصــاحات، بمــا فــي ذلــك عمومــاً لبيانــات الماليــة وهيكــل ومضــمون اتقيــيم عــرض  •
 .صورة نزيهةالتي تستند إليها ب واألحداثالمعامالت 

 قــررينفة بالجوانـب اإلداريــة بخصـوص عـدة أمـور مـن ضـمنها النطـاق والتوقيـت المـــمـع الجهـات المكلّ  فـي إطـار عملنـا ونتواصـل
ها خــالل نقــوم بتحديــد المراقبــة الداخليـةهامــة فــي أوجــه قصـور للمراجعـة ومــا يتصــل بهـا مــن اســتنتاجات هامــة، بمـا فــي ذلــك أي 

 عملية المراجعة.

 القانونية والتنظيمية األخرى شروطعن الالتقرير 

قـد طـار عمليـة المراجعـة إي أو تلـك التـي اختبرناهـا فـ التـي أحطنـا بهـا علمـاً يكـاو اإلفإننـا نـرى أن معـامالت  ما تقّدم،إضافة إلى 
 وسلطتها التشريعية.يكاو لإل للنظام المالي وفقاً  ،في كل الجوانب الهامة ،تأجري

مراجعـة الحسـابات الخارجيـة (المرفـق (ب)  تحكـماإلضـافية التـي  صـالحيات(المادة الثالثـة عشـرة) واليكاو للنظام المالي لإل ووفقاً 
 .٢٠١٨لعام يكاو لإلمفصال عن مراجعتنا للبيانات المالية  تقريراً  أيضاً  أصدرنا ،من النظام المالي)
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 مسألة ينبغي التركيز عليها

ــاه إلــى أن  تــأثير إلــى مــرّده أساســًا  مليــون دوالر كنــدي) ٥٧,٨ -( صــافي أصــول ســلبياً ُيظهــر ي المــال وضــعبيــان النوّجــه االنتب
مليون دوالر كندي. وتـرد  ١٥١ غالمسجلة في الوضع المالي بمبل الطويلة األمدالموظفين  الخاصة بامتيازات ةكتوارياألالخصوم 

 مؤكِّـدة أنهـا سـتقوم برصـدهنـاك مجموعـة مـن التـدابير تعمـل اإلدارة علـى تطبيقهـا فـي هـذا الصـدد، . و التقريـرتفاصيل تحليلنا فـي 
 ولم يتغير رأينا فيما يخص هذه المسألة. فعاليتها. مدى

 

 روما          

          ١٠/٥/٢٠١٩ 

 

 أنجيلو بوسكيما          
 رئيس ديوان الحسابات

 

 
 





 
 

 

 الجزء الثالث: البيانات المالية
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20182017م�حظات

ا�ص		ول

ا�صول الجاري		ة
 490 436 414 2.1402النق�د والمع��اد�ت النقدي��ة

2.22 847 13 273 

 632 29 466 2.317المس�تحقات والس�لف

 381  550 2.4المخزون

 708 1 177 2.32ا�خرى 

425 454 481 484 

ا�صول غير الجاري		ة
2.25 963 5 193 

 385  373 2.3المس�تحقات والس�لف

 776 2 391 2.54الممتلك�ات والمنش�آت والمع��دات

 664  700 2.6ا�صول غ�ير المادي��ة

11 427 9 018 

 502 490 881 436مجم	وع ا�ص	ول

الخص	وم

الخصوم الجاري	ة

 006 372 944 2.8304المتحص�&ت المس��بقة

 422 28 207 2.929الحس�ابات مس�تحقة ال�دفع والخص�وم المتراكم��ة

 642 7 944 2.107اس��تحقاقات الم��وظفين

 389 1 562 2.111مس�تحقات الحكوم�ات المتعاق�دة والحكوم�ات مقدم��ة الخ��دمات

343 657 409 459 

الخصوم غير الجاري	ة
 694 146 001 2.10151اس��تحقاقات الم��وظفين

151 001 146 694 

 153 556 658 494مجموع الخص		وم

ص	افي ا�ص		ول (العجز المتراكم)
( 141 51)( 079 54)2.12العجز الم�تراكم

( 510 14)( 698 3)2.12ا�حتياطي��ات

( 651 65)( 777 57)ص	افي ا�ص		ول (العجز المتراكم الص	افي)

 502 490 881 436مجموع الخصوم والعج	ز الم	تراكم

ــة لل��انـــات ال�ال�ـــة جـــ	ءًا ال ی�
ـــ	ء م�هــــا. ــات ال��افقـ ــّ!ل ال�الح�ـ ُت"ـ

ا�شتراكات المق�ررة المس�تحقة عل�ى ال�دول ا�عض��اء

منظمة الطيران المدني ال		دولي

البيان 1
بيان الوض�ع الم��الي

ف�ي 31 ديس��مبر 2018
(ب�آ�ف ال�دو�رات الكندي�ة)

ا�شتراكات المق�ررة المس�تحقة عل�ى ال�دول ا�عض��اء
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20182017مالحظات

اإليرادات

370 130 439 3.2169االشتراكات في اتفاقات المشاريع
031 101 400 3.298االشتراكات المقررة

479 22 549 3.225األنشطة األخرى المدرة لإليرادات
281 13 532 14التبرعات األخرى

160 2 721 3إيرادات الرسوم اإلدارية
115 3 852 3.29اإليرادات األخرى

 436 272 493 321مجموع اإليرادات

النفقات

3.3173 568 174 316
3.3101 368 53 308

911 17 876 3.317نفقات التشغيل العامة
297 15 701 3.315السفر 

611 1 266 2االجتماعات
944 2 500 1التدريب

798 5 622 3.31نفقات أخرى

 185 271 901 313مجموع النفقات

 251 1 592 7الفائض للسنة

تُشكّل المالحظات المرافقة للبيانات المالية جزءاً ال يتجزأ منها.

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان 2
بيان األداء المالي

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
(بآالف الدوالرات الكندية)

رواتب واستحقاقات الموظفين
اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها
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ا�حتياطي��اتم�حظ��ات

(651 65)(510 14)(141 51)الرص�يد ف��ي 31 ديس���مبر 2017

تحرك��ات أرص��دة الص��ناديق وا�حتياطي��ات ف��ي ع��ام 2018

973 (973 )2.12التغ��ير ف��ي الرص���يد المرح���ل

433 4332 2.102التغ��ير ف��ي ا�رب��اح/( الخس��ائر)   ا�كتواري����ة

334 (334 )2.12تحوي��ل م��ن خط��ة الحواف��ز إل��ى ا�حتي��اطي

890 5(890 5)2.12تحوي���ل م���ن الص���ندوق الف���رعي لتحقي���ق ا+ي���رادات إل���ى ا�حتي���اطي التش���غيلي

(192 2)(192 2)2.12عملي���ات إع���ادة التص���نيف والتح���وي5ت ا�خ���رى

973 (973 )2.12التغ��ير ف��ي ف��ارق س��عر الص��رف

41 41 2.12التغ��ير ف��ي تس���وية الترجم���ة

592 5927 7ف��ائض الس��نة

874 6447 10(770 2)مجم��وع التحرك��ات خ���ل الس��نة

(777 57)(866 3)(911 53)الرص�يد ف��ي 31 ديس���مبر 2018

ت#ــــ"ِّل ال�الح�ــــات ال��افقــــة لل��انــــات ال�ال�ــــة جــــ�ءًا ال ی
	ــــ�أ م�هـــــا

منظم��ة الط��يران الم��دني ال��دولي

البي�ان 3
بي��ان التغي��يرات ف��ي ص��افي ا�ص���ول

للس���نة المنتھي���ة ف���ي 31 ديس���مبر 2018
(ب���آ�ف ال���دو�رات الكندي���ة)

ص�افي العج��ز الم��تراكم العج��ز الم��تراكم
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20182017مالحظات

السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة التشغيلية

 251 1  592 7 الزيادة (النقص) للسنة

(281 9 ) 426 10 2.2(الزيادة) النقص في االشتراكات المستحقة 

(774 9 ) 166 12 2.3الزيادة (النقص) في المستحقات والسلف

 132  (169  )2.4(الزيادة) النقص في المخزون

 39  (469  )2.3(الزيادة) النقص في األصول األخرى

(642  )(770  )2.2الزيادة (النقص) في االشتراكات المستحقة غير الجارية (صافي الخصم)

(105  ) 12  2.3الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة والسلف غير الجارية

 412 59 (062 67 )2.8الزيادة (النقص) في المقبوضات المسبقة

(224 1 ) 785  2.9الزيادة (النقص) في الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة

(659  ) 302  2.10الزيادة (النقص) في استحقاقات الموظفين في األجل القصير

(76  ) 173  2.11الزيادة (النقص) في اعتمادات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة 

 299 4  307 4 2.10الزيادة (النقص) في استحقاقات الموظفين في األجل الطويل

 916   433 2 2.10األرباح (الخسائر) االكتوارية المبينة في االحتياطيات

(557 4 )(002 8 )إيرادات أسعار الفائدة

 835   795  االستهالك واإلهالك

 83   41  تسوية الترجمة بالعمالت األجنبية

 649 40 (440 37 )صافي التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية الناجمة عن أنشطة االستثمار:

(465  )(446 2 )2.6 & 2.5إكتساب الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير المادية

 557 4  002 8 إيرادات أسعار الفائدة

 092 4  556 5 صافي السيولة النقدية الناجمة عن أنشطة االستثمار

صافي السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة المالية

(423  )(192 2 )التحويالت من صافي األصول الى الخصوم والتحويالت األخرى

(423  )(192 2 )صافي السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة المالية

 318 44 (076 34 )صافي  الزيادة (النقص) في النقدية ومعادالت النقدية

 172 392  490 436 النقد والمعادالت النقدية في بداية السنة

 490 436  414 402 لنقد والمعادالت النقدية في نهاية السنة

كّل المالحظات المرافقة للبيانات جزءاً ال يتجزأ منها.

(بآالف الدوالرات الكندية)

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان 4

بيان السيولة النقدية

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
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فرق2018مرحلة الى التحويالت بين األهداف20182018المرحلة من2017المبلغ األصلي

سعر الصرفسعر الصرفاالعتماداتالسنة االستراتيجية واستراتيجية االلتزاماتاالعتماداتالسنة السابقة بااللتزاماتA39-37األهداف االستراتيجية

في الميزانيةفي الميزانية 2المجموعالمعدلةالالحقة  بدعم التنفيذ  جالمستحقة أقبل التحويالتالمستحقة أواستراتيجيات دعم التنفيذ

0 904 21(841 2)745 90424 21(430 2)(340 )(148 3)822 67127 9702 1811 23السالمة

0 802 13(074 2)876 80215 13(834 1)(960 )(742 1)338 82018 4021 1161 15سعة وكفاءة المالحة الجوية

0 740 9(971 )711 74010 9(920 )200 1(652 )112 00010 2341 878 8األمن والتسهيالت

0 747 2(183 )930 7482 2(286 )(300 )(239 )573 2443 146 182 3التنمية االقتصادية للنقل الجوي

0 813 3(315 )128 8134 3(418 )900 (197 1)528 2004 844 484 3حماية البيئة

0 006 52(383 6)390 00758 52(887 5)500 (979 6)372 93564 5965 8414 53المجموع الفرعي

0 574 32(806 )380 57433 32(73 )(100 )(123 8)870 12040 9761 7747 31دعم البرامج

0 316 14(608 )924 31614 14(166 )(400 )(645 3)526 48018 793 2533 14التنظيم واإلدارة

Sub-Total46 02711 7691 60059 396(11 768)( 500)( 238)46 89048 304(1 414)46 890 0

0 896 98(798 7)694 896106 98(125 6)0 (747 18)767 535123 3647 86816 99المجموع

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

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

     1. اُدرجت النفقات بغير الدوالر الكندي بسعر صرف األمم المتحدة

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

(بآالف الدوالرات الكندية)

النفقات 1االعتمادات

الرصيد

ج اعتمدتها األمينة العامة. المادة 5-9 من النظام المالي.

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان 5
الصندوق العام للبرنامج العادي

بيان الفرق بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية
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References
2018 

الفعلي*الميزانية
الفرق في 
الميزانية

الفعلي على 
أساس مقارن

الفرق بين الميزانية 
والفعلي على أساس 

مقارن

الفعلي بدون مقتضيات 

المعايير المحاسبية 

الدولية للقطاع العام

(a)(b) (c)(d)(e)(f)

(b) + (c )(a) - (d)

اإليرادات
الميزانية العادية

940 54199 9991 89(401 8)400 54098 91الشكل 1: الجدول أاالشتراكات المقررة
118 12(789 3)118 11812 32912 8الشكل 1: الجدول أغير ذلك

059 112(248 2)117 518102 868110 99الشكل 1: الجدول أ                             مجموع الميزانية العادية
847 847 صندوق رأس المال العامل - سعر الصرف

905 364112 111إجمالي الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل
باستثناء صندوق الكفاءة والفعالية والصناديق االحتياطية الخاصة) صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  (

490 13(630 4)490 49013 86013 8الجدول أالرسوم اإلدارية
504 2561 5042 5041 7601 3الجدول أإيرادات أخرى

993 14(373 2)993 99314 62014 12الشكل 8: الجدول أ              مجموع صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
                   -             -صناديق أخرى لتكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

695 29244 51صناديق أخرى لألنشطة العادية

594 650172 177الجدول أمجموع اإليرادات-األنشطة العادية
إلغاء أرصدة األنشطة العادية المشتركة بين الصناديق (410 9)(007 16)الجدول أناقصا: 

184 643163 161مالحظة 3-5                مجموع صافي اإليرادات-األنشطة العادية
557 557170 170مالحظة 3-5مشاريع التعاون الفني

741 200333 332         مجموع اإليرادات-األنشطة العادية ومشاريع التعاون الفني
إلغاء األرصدة المشتركة بين األنشطة العادية ومشاريع التعاون الفني (708 10)(708 10)مالحظة 3-5ناقصا: 

033 492323 321البيان 2مجموع اإليرادات

النفقات
الميزانية العادية

291 872113 89624 98(798 7)694 767106 123البيان 5: الجدول أجميع األهداف االستراتيجية واستراتيجية دعم التنفيذ
(747 18)747 74718 18البيان 5االلتزامات المتبقية

291 125113 6426 694117 767106 123الشكل 1: الجدول أ
باستثناء صندوق الكفاءة والفعالية والصناديق   412 10(343 )412 41210 06910 10الشكل 8صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  (

293 293 أموال أخرى  في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
49841,641 53أموال أنشطة عادية أخرى

637 897165 170الجدول أمجموع النفقات-األنشطة العادية
إلغاء أرصدة األنشطة العادية المشتركة بين الصناديق (845 16)(845 16)الجدول أناقصا: 

792 052148 154مالحظة 3-5مجموع صافي النفقات-األنشطة العادية
557170,557 170مالحظة 3-5مشاريع التعاون الفني

349 609319 324مجموع النفقات-األنشطة العادية ومشاريع التعاون الفني
إلغاء األرصدة المشتركة بين األنشطة العادية ومشاريع التعاون الفني (708 10)(708 10)مالحظة 3-5ناقصا: 

641 901308 313البيان 2مجموع النفقات

392 59214 7البيان 2فائض السنة

  * يشمل فقط الميزانيات المتاحة علناً

Notesزائد
169 2.4االختالف في رأسملة األصول

198 2.52رسملة األصول الثابتة
248 2.6األصول غير المادية

135 2.102التزامات التأمين بعد نهاية الخدمة - االستخدام
687 2.10نهاية الخدمة - اإلجازة السنوية -  االستخدام

160 2.101نهاية الخدمة - استحقاقات العودة -  االستخدام
ناقص

(541 1)2.2االنخفاض في المبالغ المستَحقة الطويلة األجل مع مُعامل الخصم
(583 )2.5االستهالك

(212 )2.6استهالك االصول غير المادية
(807 8)2.10التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة

األجازة السنوية (069 1)2.10نهاية الخدمة - 
استحقاقات العودة إلى الوطن (186 1)2.10نهاية الخدمة - 

(800 6)صافي األثر

592 7الفائض للسنة

المراجع:
يشير الرسمان 1 و 8 إلى العرض المقدّم من األمينة العامة الوارد ضمن الوثيقة؛ الجدول (أ)، المالحظة 5-3، البيان 2 و البيان 5 واردة في البيانات المالية والجداول. 

قد ال يعادل جمع التفاصيل الجموع بسبب التقريب

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

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان 5-أ
بيان مقارن بين الميزانية والمبالغ الفعلية

لجميع صناديق المنظمة
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

(بآالف الدوالرات الكندية)
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 منظمة الطيران المدني الدولي
 مالحظات على البيانات المالية 

٣١/١٢/٢٠١٨ 
 ةيسياسات المحاسبال :١المالحظة 

 أساس اإلعداد
لمعايير المحاسبية ُأعدت البيانات المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي على أساس االستحقاق المحاسبي وفقا ل -١

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

 . التاريخية
 ويجري إعداد بيان التدفق النقدي (البيان المالي الرابع) باستخدام الطريقة غير المباشرة. -٣
هي يكاو والعملة المعمول بها في األنشطة العادية لإل. كنديهي الدوالر ال اإلبالغفي يكاو اإل والعملة المستخدمة في -٤

فهي الدوالر األمريكي ألن هذه األنشطة تنفذ  فّنيمشاريع التعاون الأنشطة الدوالر الكندي. أما العملة المعمول بها في 
، وغير الدوالر األمريكي بالنسبة لمشاريع التعاون يكندوتترجم المعامالت بغير الدوالر العموما بالدوالر األمريكي. 

، الذي يقترب بشكل معقول من في األمم المتحدة وقت إجراء المعاملةعمول به الم السائد الصرف سعر إلى، فّنيال
بالنسبة األمريكي الكندي، وغير الدوالر بعمالت غير الدوالر النقدية . وتترجم األصول والخصوم صرف الفوريال سعر

. وُتحسب بنهاية السنة فالاإلقفي األمم المتحدة عند السائد المعمول به الصرف سعر إلى ، فّنيلمشاريع التعاون ال
الناجمة عن ترجمة ، بما فيها تلك غير المحققةالفروق  باستثناءالمكاسب والخسائر الناجمة في بيان األداء المالي 

والتي تظهر في االحتياطيات في بيان  عرض البيان الماليألغراض  إلى الدوالر الكندي فّنيأنشطة مشاريع التعاون ال
 .المالي وضعال

 معادالت النقديةالو  النقد

 واإليداعات قصيرة األجل. بنوكة، والنقدية المودعة في المتاحالنقدية ال معادالتتشمل النقدية و  -٥

 مع مراعاة الحصيلة الفعلية.تراكمها عند ُتحسب إيرادات الفوائد  -٦

 المالية األدوات

للصك إلى حين انقضاء حقوق (أو التزامات) طرفا في األحكام التعاقدية يكاو اإلالمالية عندما تصبح  األدواتُتحسب  -٧
 تلقي (لسداد) التدفقات النقدية من هذه األصول (الخصوم) أو إحالتها (سدادها).

تعتبر المبالغ المستحقة أصوال مالية غير مشتقة مع مدفوعات ثابتة أو محددة غير المعلنة في األسواق النشطة.  -٨
القبض نقدا والمبالغ المستحقة األخرى. وُتحدد المبالغ المستحقة طويلة وتشمل المبالغ المستحقة االشتراكات مستحقة 

 األجل، بما في ذلك أنصبة االشتراكات مستحقة القبض، كتكلفة مستهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

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

 معدل الفائدة الفعلي.
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 المخزونات

في نهاية الفترة المالية باعتبارها عمليات جرد. وتحدد  متاحةومتجر السوق الحرة ال مطبوعاتُتسجل البنود المتعلقة بال -١٠
تكلفة وتكلفة االستبدال الحالي، أيهما أقل وتحدد قيمة عمليات جرد متجر السوق الحرة ال بحسب قيمة مطبوعاتقيمة ال

 بقيمة التكلفة وصافي القيمة التي يمكن تحقيقها، ايهما أقل.

قابلة للبيع أو التوزيع. وتمثل  مطبوعاتكاليف األخرى المكبدة في جعل التكلفة الشراء والت 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 األعضاءشتراكات التزاما قانونيا للدول تمثل اال -١٣
في  فّنيالسنة التي ُحّصلت فيها االشتراكات المقررة. وتتمثل االشتراكات المتعلقة بأنشطة مشاريع التعاون ال بداية في

والمساهمين والتي تتحدد يكاو اإلاإليرادات الناتجة عن المعامالت التبادلية المدّونة وفقًا التفاقيات موقعة ما بين 
في بعض الحاالت اّنه يتم تقييمً ذلك يكاو اإلبمرحلة االنجاز على أساس تسليم البضائع أو تقديم الخدمات. وقد تعتبر 

في  أما التبرعات األخرى والمتمثلة عموماً  .لتابع للعقود المناسبة للمشاريعفضل بواسطة جدول المدفوعات اأبشكل 
، إذ قد بوصفها إيرادات عندما تؤكد عليها الجهات المانحة كتابًة، أو عند تسّلمها تسجلالمعامالت غير التبادلية ف

أما  هذه المشاريع. أن أفضل طريقة لتسجيلها هو حسب المدفوعات التدريجية بناء على عقوديكاو اإلتعتبر 
تسجيلها كإيرادات عندما تؤكدها كتابة الجهات المانحة أو ويتم المساهمات األخرى، فهي عادة معامالت غير تبادلية 

 عند استالمها.

في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  فّنيوترد الرسوم اإلدارية المستردة بخصوص مشاريع التعاون ال -١٤
اإليرادات من الرسوم  تسجلي المشاريع المعنية. ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وبوصفها نفقات ف

 على اساس مرحلة اإلنجاز. وتقدر مرحلة اإلنجاز على النحو التالي: فّنياإلدارية التي تحققها مشاريع التعاون ال

 ١٠إصدارأمر شراء المعدات ويدون الجزء المتبقي بنسبة لغاية نسبة تسعين في المائة من الرسوم تدريجيا�  تسجل 
 تسلم هذه المعدات؛ عندفي المائة 

  ،الرسوم اإلدارية على اساس التكلفة المتكبدة. تسجلفيما يخص الخدمات 

بخمسين في المائة من  عاّمةً يكاو اإلحيث تحتفظ  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.

 .مستحقة القبض فتتمثل في المستحقات والسلف إليرادات األخرى في المعامالت التبادلية أما األرصدةfوتتمثل  -١٦

كات المستحقة بوصفها صافي المخصصات المرتبطة بتخفيضات إيرادات االشتراكات، والحسابات ار وترد االشت -١٧
 المشكوك فيها واالستهالك (الخصم):

  يصبح تمثل مخصصات التخفيضات في إيرادات التبرعات تخفيضات االشتراكات المستحقة واإليرادات عندما
 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
 غير قادرة على الوفاء بالتزامها؛ األعضاءشأنها أن توحي بأن الدولة 
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  االشتراكات المستحقة طويلة األجل المخصومة الرصيد المتبقي لالشتراكات المقررة التي أبرمت الدول بشأنها تمثل
اتفاقات للتخلص من متأخراتها خالل فترة سنوات. ويسري الخصم أيضا على عدد من االشتراكات المستحقة األخرى 

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

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

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

 الممتلكات والمنشآت والمعدات

والمعدات بالقيمة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر بسسب األعطاب.  تسجل الممتلكات والمنشآت -١٩
وُيحتسب االستهالك للممتلكات والمنشآت والمعدات على امتداد العمر المفيد التقديري باستخدام طريقة الخط المستقيم، 

لتقديري لفئات الممتلكات والمنشآت والمعدات هو باستثناء ما يتعلق باألرض التي ال تخضع لالستهالك. والعمر المفيد ا
 كالتالي:

 

 

 

 

 
 

 دوالر كنديآالف  ٣حدًا أدنى قدره  ساوت تكلفتها أو تجاوزتتا ممتلكات والمنشآت والمعدات إذرسملة الوتجري  -٢٠
 يجري دوريًا استعراض مستوى الحد األدنى.ألف دوالر كندي في حالة تحسينات العقارات المستأجرة. و  ٢٥ومبلغ 

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

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

 .التي ال يمكن فيها استرداد القيم الدفترية األخرى األحداث والظروف والمعدات وكذلك

 الماديةاألصول غير 

ل األصول غير المادية بالتكلفة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر ناجمة عن أعطاب. ــُتسجّ  -٢٢
يكاو اإلادية استيفاء المعايير الصارمة بحيث يمكن تحديدها، وخاضعة لمراقبة ويتطلب تدوين األصول غير الم

وباعتبارها تشكل منافع اقتصادية مساهمة في المستقبل أو إمكانيات للخدمات يمكن قياسها بصورة موثوقة. ويمكن 
 ٥المكتسبة بتكلفة تقل عن مبلغ أيضا مراعاة العمر المفيد المتبقي. وُاعدت أيضا معايير محددة الستبعاد البنود 

في إجراء قياس محدد  ألف دوالر كندي لألصول الموضوعة داخليا بسبب الصعوبة ٢٥آالف دوالر كندي، ومبلغ 
لتكاليف التشغيل والبحث الداخلية التي ينبغي تخصيصها والتكاليف التي ينبغي رسملتها. وحسبما هو مسموح به 

 . ١/١/٢٠١٠ية للقطاع العام، جرى تطبيق هذه القاعدة الحقا اعتبارا من تاريخ بموجب المعايير المحاسبية الدول

 (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 المركبات اآللية
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ويقدم االستهالك خالل العمر المفيد التقديري باستخدام طريقة الخط المستقيم. وفيما يلي العمر المفيد التقديري  -٢٣
 لألصول غير المادية:

 المدة التقديرية لالستخدام (بالسنوات) الفئة
 ٦-٣ المشتراة خارجياالبرمجيات 

 ٦-٣ البرامج الموضوعة داخليا
 ٦-٢ التراخيص والحقوق وغيرها

 ١٠-٣ حقوق النشر

 التراخيص والحقوق وحقوق النشر خالل فترات التراخيص والحقوق وحقوق النشر. ُتستهلكو  -٢٤

األخرى التي ال يمكن فيها األحداث والظروف تقادم األصول غير المادية وتدهورها وكذلك  عطاباألوتشمل مؤشرات  -٢٥
 .استرداد القيم الدفترية

 المقبوضات المسبقة

يتم تسجيلها كمقبوضات مسبقة. وُتدّون االيرادات  فّنيالتبرعات التي يتم الحصول عليها قبل تنفيذ مشاريع التعاون ال -٢٦
تسليم السلع للمشروع وفقًا لشروط بتقديم خدمات أو عند يكاو اإلعند الوفاء بشروط المتبرعين، وبصفة عامة عند قيام 

 االتفاق بين المتبرعين والمنظمة.

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

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

 الموظفين استحقاقات

محل بذلك حل ي، ل١/١/٢٠١٨اعتبارًا من حيز النفاذ إلى  ٣٩ رقم قطاع العاملل ار المحاسبي الدولييالمع دخل -٢٩
تجدر اإلشارة إلى أن استحقاقات الموظفين. و المتعلق ب المحاسبية الدولية للقطاع العام من المعايير ٢٥ رقم المعيار

 المعيارطار إفي  اتتستخدم نهج االحتياطينظرًا ألن اإليكاو يؤثر في اإليكاو تأثيرًا ملموسًا لن  ٣٩هذا المعيار رقم 
ي عام للقطاع العام فللمعايير المحاسبية الدولية ها منذ اعتماد من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ٢٥ رقم

تطبيق نهج تأثير ناتج عن ي أيوجد ، وبالتالي، فال ي أصول للخطةأإليكاو دى افليس لوعالوة على ذلك، . ٢٠١٠
 الفائدة الصافية المنصوص عليه في المعيار الجديد.

 استحقاقات الموظفين التالية: فئاتيكاو اإلتسجل  -٣٠

  شهرا بعد نهاية فترة المحاسبة التي يقدم فيها  ١٢خالل  المستحقة السداداستحقاقات الموظفين قصيرة األجل
 الموظفون الخدمة ذات الصلة؛

 ؛مثل فوائد التأمين الصحي بعد الخدمة االستحقاقات بعد إنهاء الخدمة 

 ؛األخرى طويلة األجل الموظفين استحقاقات 

   إنهاء الخدمة.استحقاقات 
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)، واألجور التعيين(منح التي تسدد لمرة واحدة وتشمل استحقاقات الموظفين قصيرة األجل استحقاقات الموظفين  -٣١
) وغيرها من االستحقاقات قصيرة طفلة رعاية الجاز إ األجر، و  ةمدفوع ةالمرضيجازات إلاالغياب (تعويض العادية، و 

زيارة الوطن) المقدمة إلى الموظفين عطلة لوالسفر في  ،د الضرائبيسدومنح تعليم األبناء، وتالوفاة،  األجل (منح
التقرير تاريخ حتى ولكنها لم تسدد ستحقة جميع هذه االستحقاقات الم ندوَّ أساس الخدمات المقدمة. وتُ على العاملين 

 المالي.وضع في بيان ال ةمتداول بوصفها خصوماً 

ما بعد مستحقات مين الصحي بعد انتهاء الخدمة (أالت :ةحسب االستحقاقات التالية بوصفها خطط استحقاقات محددتُ  -٣٢
السنوية المتراكمة التي  اإلجازات(االستحقاقات األخرى طويلة األجل) و  العودة إلى الوطنمستحقات ) ، و نهاء الخدمةإ

عرض الجزء القصير األجل من هذه طويلة األجل). ويُ مستحقات أخرى المنظمة (ة بخدمالترك نقدية عند بتستبدل 
 تلتزمتلك التي ، فهي المحددةأما خطط االستحقاقات المالي. وضع في بيان ال ةمتداول االستحقاقات بوصفه خصوماً 

تدّون و . ةكتواريتتحمل المخاطر األالتي فالمنظمة هي التالي وبمتفق عليها، مستحقات توفير ببموجبها  المنظمة
التأمين الصحي بعد الخدمة في حساب احتياطي تمشيًا ت قاستحقااة المتصلة بكتوارياإليكاو المكاسب والخسائر األ

. وفيما يتعلق باالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة مثل العطلة السنوية ٣٩مع متطلبات المعيار المحاسبي 
ن ومستحقات العودة الى الوطن،   لمالي.ة بطريقة مباشرة وترد في بيان األداء اكتواريالمكاسب والخسائر األتدوَّ

النسحاب ال مكان فيها لواضحة،  ةبصور  ةملتزماإليكاو عندما تكون إال استحقاقات إنهاء الخدمة كمصروفات ُتدوَّن ال و  -٣٣
لتقديم استحقاقات إنهاء الخدمة  ٕاماتاريخ التقاعد العادي و  حلول ما إلنهاء عمل الموظف قبلإ ةلفصَّ مُ  ة رسمية، بخطاً واقعي

بالقيمة  شهراً  ١٢في غضون  ىاستحقاقات إنهاء الخدمة التي ستسو دوَّن . وتاً طوعلتكراره تشجيعًا م قدَّ مُ نتيجة لعرض 
لن يجري من تاريخ اإلبالغ، ف شهراً  ١٢بعد أكثر من ستستحق إذا كانت استحقاقات إنهاء الخدمة المتوقع تسديدها. أما 

 .الخصم كبيراً تأثير كان خصمها إال إذا 

أو  UNJSPF( الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةفي  مشاركة هي منظمة عضويكاو اإل -٣٤
، الذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة لتقديم استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل بذلك من الصندوق)

وحسب ما هو محدد باب عمل عديدين. صندوق هو خطة استحقاقات محددة وممولة من أر ال. و استحقاقات الى الموظفين
وألي منظمة حكومية دولية  (ب) من الئحة الصندوق، ُيفتح باب العضوية في الصندوق للوكاالت المتخصصة٣في المادة 

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

ة المرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين للمنظمات األخرى كتواريمات المشاركة للمخاطر األالمنظ يعرض الصندوق -٣٥
المشاركة في الصندوق، والنتيجة هي أنه ال يوجد أساس متسق وموثوق لتخصيص االلتزام وأصول الخطة والتكاليف 

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

سبية. ومن ثم المحدد باالستحقاقات وأصول الخطة والتكاليف المتصلة بالخطة بما يكفي من الموثوقية لألغراض المحا
. وتُدوَّن ٣٩هذه الخطة كما لو كانت خطة محددة لالشتراكات تمشيًا مع متطلبات المعيار المحاسبي اإليكاو تناولت 

 خالل الفترة المالية بوصفها نفقات في بيان األداء المالي. الصندوقفي اإليكاو مساهمات 

 المخصصات وااللتزامات الطارئة

 حالي نتيجة األحداث السابقة قانوني أو بّناء التزاميكاو اإلوُخصصت اعتمادات للخصوم والرسوم المقبلة حيث لدى  -٣٦
 .وعندما يمكن تقدير المبلغ بصورة موثوقة لتسوية هذا االلتزاميكاو اإلمن المحتمل أن تضطر  عندما يكون
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فيما يخص الخصوم، في المالحظات على البيانات المالية وترد االلتزامات األخرى، التي ال تستوفي معايير التدوين  -٣٧
من حدث مستقبلي غير مؤكد  أكثرا طارئة عندما يجري تأكيد وجودها بوقوع أو عدم وقوع حدث أو بوصفها خصوم

 .اإليكاووالتي ال تخضع بالكامل لمراقبة 

 الصناديقب الخاصة محاسبةالو  اإلبالغ عن القطاعات

ة من األنشطة التي التي تبلغ عنها المعلومات المالية بشكل منفصل بغية تقييم األداء القطاع هو مجموعة متميز  -٣٨
جميع يكاو اإلاألخير للكيان في تحقيق أهدافه والتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد في المستقبل. وتصنف 

. وتبلغ فّنيمشاريع التعاون ال) أنشطة ٢) األنشطة العادية ١المشاريع، والعمليات وأنشطة الصناديق إلى قطاعين: 
عن معامالت كل قطاع خالل الفترة المالية، واألرصدة الموجودة في نهاية الفترة. وتستند الرسوم فيما بين يكاو اإل

 القطاعات إلى اتفاقات المشاريع.

خصص وتالصندوق كيان محاسبي ذاتي الموازنة يجري إنشاؤه لتغطية المعامالت لغرض معين أو غاية محددة.  -٣٩
أو حدود خاصة. ويجري إعداد  قيودالصناديق لغرض تنفيذ انشطة معينة أو تحقيق أهداف محددة وفقا للوائح أو 

. اإليكاوالبيانات المالية على اساس محاسبة الصندوق، مع إبراز في نهاية الفترة الوضع الموحد لجميع صناديق 
 .لنفقاتوتمثل أرصدة الصناديق الحصيلة المتراكمة لإليرادات وا

وصندوق رأس المال العامل للبرنامج العادي، والحسابات والصناديق  يشمل الصندوق العام قطاع األنشطة العادية -٤٠
الخاصة التي تدار ألغراض سالمة الطيران وأمنه والبيئة وغيرها من األنشطة المساندة للمنظمة. ويمكن تقديم 

لية بموجب شروط االعتمادات غير المستخدمة المعتمدة لميزانية البرنامج العادي للصندوق العام في السنة المالية التا
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 
اإليرادات، وغيرها من  تحقيقيسية لهذا القطاع من االشتراكات المقررة، وأنشطة . وتتشكل مصادر التمويل الرئالتالية

    التبرعات والرسوم اإلدارية.

 اديق أو مجموعات الصناديق التالية:نالعادية يشمل الصقطاع األنشطة  -٤١

  وفقا لجداول  األعضاءل من االشتراكات المقررة من الدول موّ المُ الصندوق العام  يشملصندوق الميزانية العادية
 ،لتحقيق اإليراداتاالشتراكات التي تحددها الجمعية العمومية واإليرادات المتنوعة وفائض الصندوق الفرعي 

، الذي أنشأته الجمعية العمومية لتقديم السلف (القابلة للسداد) عند صندوق رأس المال العاملوالسلف من 
 األعضاءكات من الدول ااعتمادات الميزانية إلى حين تلقي االشتر الضرورة إلى الصندوق العام من أجل تمويل 

ويتم سداد الُسلف من صندوق رأس المال العامل بمجرد ما تُتاح  الصناديق األخرى في حاالت معينة.الى و 
 األموال في الصندوق العام وغيره من الصناديق.

الممتلكات، والمنشآت والمعدات  ستهالكوانخفاض قيمة وا المنشأ بغرض تسجيل مقتنيات صندوق رأس المال •
 .لألنشطة العاديةواألصول غير المادية 

المنشأ بغرض تسجيل المعامالت المتعلقة بالتأمين الصحي بعد إنهاء الخدمة بما في ذلك  دائمالصندوق ال •
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  ةالعام ةميناألنشئ تواحد. و 
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يرادات والنفقات المتعلقة بأنشطة التمويل الذاتي. ويمكن تحويل من النظام المالي لتسجيل جميع اال ٢-٧ المادة
أي فائض ال يتوقع االلتزام به أو إنفاقه إلى الصندوق العام ويمكن تقديم األرصدة إلى الفترة المالية الالحقة. 

 وتتشكل مصادر التمويل الرئيسية لهذا القطاع من مبيعات المطبوعات والبيانات والخدمات.

ويشمل أيضا (أ)  من النظام المالي ٤-٩ المادةالمنشأ بموجب ليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية صندوق تكا •
 .، ويرد وصفه أدناهفّنيالصندوق االحتياطي الخاص؛ و(ب) صندوق الكفاءة والفعالية التابع إلدارة التعاون ال

 وٕاذا ما شهد تشغيل هذا الصندوق في. فّنيويسترد هذا الصندوق تكاليف إدارة وتشغيل ودعم مشاريع التعاون ال
نهاية سنة معينة عجزا ماليا، فينبغي تغطية هذا العجز أوال من الفائض المتراكم لهذا الصندوق وكذلك، كمالذ 
أخير، من ميزانية البرنامج العادي. ويمول صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في المقام األول من 

 بما في ذلك مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. فّنيلمشاريع التعاون ال الرسوم اإلدارية العامة

من النظام المالي لتوفير آلية للتعويض عن  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  ،دها من صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية ستحسب أوًال وفقًا لمعادلةالتي يتعين استردا

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

ألف دوالر كندي حتى المبلغ المحسوب وفقًا للمعادلة. وٕاذا ُوجد، في أي سنة، نقص في  ١ ٢٠٠
المبلغ الذي ُيرّد الى صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية المحدد على أساس المعادلة المذكورة 

تمد من صندوق تكاليف أعاله، ُيستخدم الصندوق االحتياطي الخاص الستكمال التحويل السنوي المع
 ألف دوالر كندي الى الميزانية العادية. ١ ٢٠٠الخدمات االدارية والتشغيلية البالغ قدره 

أنشئ من جانب المجلس بحيث ُيجيز لمدير إدارة التعاون : فّنيصندوق كفاءة وفعالية إدارة التعاون ال ) ب
المائة من الفائض السنوي في في  ٢٠، في أي سنة من السنوات، التصرف في نسبة أقصاها فّنيال

تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية المحقق من السنة السابقة، لتنفيذ تدابير تحسين كفاءة  صندوق
 لدى تلبية احتياجات الدول المتعاقدة. فّنيوفعالية إدارة التعاون ال

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

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

ومسؤوليتها عن يكاو اإلالمنشأة لتعزيز قيادة  فريقياإالخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في  •
تنسيق وٕادارة البرامج في جميع أنحاء إقليم إفريقيا وضمان التنفيذ الفعال لمعالجة العيوب التي تشوب السالمة 

 والهياكل األساسية.

استحدثت هذه الصناديق استجابة للطلبات المتزايدة على أنشطة حماية البيئة، بما في ذلك  البيئيةالصناديق  •
األنشطة غير المشمولة بالميزانية العادية، ولتنفيذ أنشطة مشاريع بيئية ذات صلة بالطيران. ويتم تلقي معظم هذه 

 حددة.أو مبادرات م األموال من خالل اتفاقات الهبات وتوجه لدعم مشاريع

معامالت  وهي تبّيناتفاقي التمويل المشترك بين آيسلندا والدنمارك،  تتكون منصناديق التمويل المشترك  •
لتشغيل خدمات المالحة الجوية المقدمة من حكومة آيسلندا، وفي يكاو اإلالصناديق المنشأة لإلبالغ عن مراقبة 
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غرينلند من حكومة الدنمارك، حيث يقوم مقدمو الخدمات باسترداد تكاليفه بواسطة رسوم االستخدام واالشتراكات 
المستحقة لحكومات الدول المتعاقدة. وتقوم المملكة المتحدة بتحصيلها وهي مستحقة لحكومتي آيسلندا والدنمارك 

تجميعها لتحويلها إلى الحكومات مقدمة الخدمات. بتحصيل االشتراكات و يكاو اإلوتحول 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  صندوق نظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي
رصد العلو فوق شمال األطلنطي. ويسترد مقدمو الخدمات تكاليف التشغيل والصيانة  التمويل المشترك لنظام

بواسطة رسوم االستخدام على الطائرات المدنية التي تعبر فوق شمال األطلنطي. وُتدفع رسوم االستخدام التي 
 ي الحسابات.إلى مقدمي الخدمات ومن ثم فإنها ترد بوصفها أصوال وخصوما فبشكل مباشر يكاو اإلتحصلها 

المحددة لتقديم في حساب منفصل جزء من سداد  سداد المتأخرات التي طال أمد استحقاقهالحوافز حساب ال •
 بعض األنصبة المقررة المـتأخر سدداها من الدول المتعاقدة لتمويل األنشطة المحددة للمنظمة.

من خالل استخدام المساهمات الطوعية، . أنشأ المجلس هذا الصندوق لتقديم الدعم للدول، ق حشد المواردوصند •
تيسير بناء القدرات وتنفيذ ما يصدر عن  . ومن شأن المساهمات الطوعيةنظمها للطيران المدني تعزيز بغية
غير الممولة من ميزانية البرنامج يكاو من قواعد وتوصيات دولية وسياسات، واستكمال برامج عمل اإليكاو اإل

 على أن تتماشى مع خطة أعمال المنظمة. العادي أو المنقوصة التمويل
، صندوق السترداد التكاليف أنشأه المجلس لإلبالغ عن أنشطة المشاريع من أجل صندوق دليل المفاتيح العامة •

دعم التشغيل البيني لجوازات السفر المقروءة آليا. وتمول هذه العمليات بواسطة التبرعات وكذلك، بموجب 
 وق على أنه مبلغ مستحق للدول المشاركة. االتفاق، ويسجل رصيد الصند

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

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

 المدني للصين مسؤولة عن كل نفقات تشغيل المكتب االقليمي الفرعي.
نهج قائم الطيران المدني عبر اعتماد سالمة تحسين أنشأه المجلس بغرض  (SAFE) مة الطيرانسالصندوق  •

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

الرسوم اإلدارية للتمويل المشترك، وصندوق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة تشمل صناديق أخرى  •
، معلومات واالتصاالتصندوق تكنولوجيا الو الجوية، وصندوق السجل الدولي، وصندوق فرنسا للتعاون، 

متطوعين في لليكاو وصندوق برنامج اإل ،وصندوق تنمية الموارد البشرية ،الصندوق المؤقت لرواتب الموظفينو 
 .لتمويل الخبراء والموظفين الفنيين المبتدئينمختلفة وصناديق  .(IPAV)مجال الطيران 

، تقدم اإليكاوبموجب اتفاق مع اللجنة األوروبية للطيران المدني، المكونة من عدد من الدول األعضاء في  •
بعض خدمات السكرتارية. وتمول المدفوعات في البداية من إيرادات اللجنة األوروبية للطيران المدني يكاو اإل

. ويرد صافي المبلغ مستحق يكاوددة لإلوعند الضرورة من الصندوق العام لصناديق البرنامج العادي، المس
القبض أو مستحق الدفع لجميع المعامالت التي تجري بالنيابة عن اللجنة األوروبية للطيران المدني في الحساب 

 .لهيئات اإلقليمية أو المدفوع لهاالمستحق من ا
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بموجب  ةالعام ةها األمينتالتي أنشأ فّنيتكون من صناديق مشاريع التعاون الي فّنيقطاع أنشطة مشاريع التعاون ال -٤٢
 في لهذا القطاع أهم مصادر التمويل مثلويت. فّنيمن النظام المالي لتسيير شؤون برامج التعاون ال ١-٩ المادة

 .تفاقات المشاريعالتبرعات ال
في إطار اتفاقات الصناديق  ُتدارترتيبات ومشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي  فّنيالتعاون الوتشمل مشاريع  -٤٣

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

واتفاقات خدمات مشتريات الطيران  فّنيواتفاقات الخدمات اإلدارية لتغطية نطاق واسع من خدمات التعاون ال االئتمانية
المشار إليها بالعقود بالمبالغ  فّنيأيضا اتفاقات التعاون اليكاو اإلالمدني لتقديم خدمات المشتريات. وقد أبرمت 

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

 تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.

 
 والخصوم: األصول ٢المالحظة 
 معادالت النقديةالو  د: النق١-٢المالحظة 

مر في ثتودع األموال في البنوك على أساس االستثمار الجماعي أما األموال غير الالزمة لالحتياجات الفورية فُتست -٤٤
 مما يلي: ديسمبر ٣١في  وتتكون األرصدة .الودائع ألجل

  ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٥١ ٤٦٦ ٥٢ ٦٧١ مصارففي ال األموال المودعة نقداً 
 ٣٨٥ ٠٢٤ ٣٤٩ ٧٤٣ الودائع ألجل

 ٤٣٦ ٤٩٠ ٤٠٢ ٤١٤ المعادالت النقديةمجموع النقد و 

في  ٪٠,٩٠٢( ٪١,٨٥٧لألموال المودعة نقدًا في المصارف الفائدة  متوسط معدلبلغ  ،٣١/١٢/٢٠١٨وفي  -٤٥
) ٣١/١٢/٢٠١٧في  ٪١,١٤٥(نسبة  ٪١,٩٩٧الفائدة للودائع ألجل نسبة  متوسط معدلبلغ )، ٣١/١٢/٢٠١٧

دوالر يين مال ١٠٥النقدية  األرصدةوبلغت  ).٢٠١٧في عام  اً يوم ١٤٠( اً ومي ١٥٥ومتوسط أجل االستحقاق مدة 
فائدة معدل ) بمتوسط ٣١/١٢/٢٠١٧مليون دوالر أمريكي في  ١١٦أمريكي مودعة في حسابات توفير استثمارية (

 ٩ ٤٧٥في نهاية السنة المصارف النقدية في  األرصدة بلغتو  .)٣١/١٢/٢٠١٧في  ٪١,٠٨(نسبة  ٪١,٩٩٢ نسبته
 اللجنة األوروبية للطيران المدني. والر كندي مودعة بالنيابة عنألف د

 على الدول االعضاءمستحقة الالمقررة و  شتراكات: اال٢-٢المالحظة 

 مما يلي: األول/ديسمبركانون  ٣١ويتكون صافي أرصدة االشتراكات المقررة في  -٤٦
 
 

٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ١٣ ٢٧٣ ٢ ٨٤٧ الجارية

 ٥ ١٩٣ ٥ ٩٦٣ غير الجارية المخصومة
 ١٨ ٤٦٦ ٨ ٨١٠ مجموع صافي االشتراكات المستحقة
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المستحقة غير الجارية هي بينما االشتراكات  ثني عشر شهراً هي االشتراكات المستحقة خالل إمستحقة الجارية الاالشتراكات  -٤٧
من تاريخ البيانات المالية على النحو المبين في السياسات  اعتباراً  شهراً  ١٢أو المتوخى سدادها بعد مرور تلك المستحقة 

 االشتراكات المستحقة: مبالغالمحاسبية للمبالغ المستحقة واإليرادات. وفيما يلي إجمالي وصافي 
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ٢٥ ٦٨٥ ١٧ ٦٢٤ البرنامج العادي –االشتراكات المقررة 

   :اناقص
 مخصصات الحسابات المشكوك فيها

  
)٦٤٤( )٦٩٧( 

 )٦ ٥٧٥( )٨ ١١٧( الخصم المتراكم على المستحقات طويلة األجل
 ١٨ ٤٦٦ ٨ ٨١٠ مجموع صافي االشتراكات المستحقة

 العادي.مستحقة للبرنامج الويبين الجدول التالي تشكيلة أنصبة االشتراكات  -٤٨
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 ٪ بآالف الدوالرات الكندية ٪ بآالف الدوالرات الكندية سنة االشتراك
٢٣,٧ ٤ ١٧٤ ٢٠١٨ - - 
٥٥,٠ ١٤ ١١٧ ١٢,١ ٢ ١٢٤ ٢٠١٧ 
٧,٠ ١ ٨٠٥ ٩,٥ ١ ٦٨٣ ٢٠١٦ 
٥,٩ ١ ٥١٢ ٧,٩ ١ ٣٩٥ ٢٠١٥  
 ٣٢,١ ٨ ٢٥١ ٤٦,٨ ٨ ٢٤٨ وما قبل ٢٠١٤

 ١٠٠ ٢٥ ٦٨٥ ١٠٠ ١٧ ٦٢٤ المجموع

 

 .٢٠١٨االشتراكات المقررة لعام في تحصيلها بشأن الحسابات المشكوك  اتمخصصإلى إضافات أي كن هناك ولم ت -٤٩

 
 االستخدام ٢٠١٧ 

 الزيادة/
 ٢٠١٨ (النقصان)

 بآالف الدوالرات الكندية 
     

 ٦٩٧ ٥٣ - ٦٤٤ مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فيها

ألف دوالر كندي  ٥٠١ أي ما يعادل(دوالر أمريكي ألف  ٥١١ وقدرهاألصلي دوالر كندي المبلغ  ألف ٦٩٧ل مبلغ ويمثّ 
فرق نتيجة  تمت تسويتهجمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة،  لدىيكاو إللالمستحق  )٢٠١٠في عام  المخصص

في الجمعية العامة  حاميةال تزال مسألة سداده قيد مناقشة ، حيث ٢٠١٨في عام  دوالر كنديألف  ٥٣في سعر الصرف بمبلغ 
 لف هذا الدين.ــالدول الخَ  تغطي لألمم المتحدة حيث من المتوقع أن

زيادة أو تراجع في البدل الخاص  أي ِردت. و ٢٠١٨كات المستحقة القبض خالل سنة لم يكن هناك أي شطب لالشتراو  -٥٠
 في بيان األداء المالي. ابالنسبة لهذه الفترة ويبلغ عنه على أنها مصاريف فيها بالحسابات المشكوك

 .٢٠١٨ االشتراكات خالل سنة يراداتإ تخفيضاتمخصصات أي رصيد في  ُيسّجللم و  -٥١

 :٢٠١٨يلة األجل المخصومة خالل سنة طو الوفيما يلي حركات االشتراكات المستحقة  -٥٢
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طويلة األجل باالشتراكات المستحقة من دول المجموعة ألف التي أبرمت اتفاقات مع الوترتبط االشتراكات المخصومة  -٥٣
فائدة ودول المجموعة باء التي لم تبرم اتفاقات المجلس لتصفية متأخراتها خالل فترة ال تتجاوز عشرين سنة، دون 

في تشرين األول/أكتوبر يكاو ولديها اشتراكات مستحقة السداد تتجاوز ثالث سنوات. وعقب الجمعية العمومية لإل
أعيد تقدير القيمة السوقية العادلة لرصيد االشتراكات المستحقة القبض. وتم تقدير أنه على الرغم من أن كل  ٢٠١٣
لمبالغ المستحقة القبض تظل صحيحة ومعترفًا بها على نحو سليم بصفتها هذه في الحسابات، فإن ثمة حاجة تلك ا

للمزيد من تخفيض القيمة السوقية العادلة للرصيد المستحق القبض لتلك الدول التي فقدت حقوقها في التصويت خالل 
 ٦ ٦١٧القبض بشكل كامل بمبلغ قدره لمبالغ المستحقة ا تم خصم تلك دورتين متتاليتين للجمعية العمومية. وبالتالي،

ألف دوالر كندي إعادة تصنيف المبالغ الى  ٢ ٣١١ويشمل استخدام مبلغ . ٢٠١٨دوالر كندي في عام ألف 
ألف دوالر كندي في  ١ ٥٤١البالغ  يمّثل االنخفاضو جل ناقصًا والمدفوعات المتلقاة خالل السنة. متأخرات طويلة األ

 .يتأّتى عنه عائد المتراكمفي الخصم  ارتفاعاً  الحسابات مستحقة القبض طويلة األجلخصم رصيد 

مستحق بالقيمة العادلة بعد الاألجل المبلغ الالزم لتسوية الرصيد  ةالطويلمستحقة الويمثل الخصم على االشتراكات  -٥٤
، فيجري خصمها بمعدل فائدة واحدةتحصيلها في حدود سنة التدوين األولي. ومادامت الِنسب غير الجارية ال يتوقع 

األجل الطويل. ومن ثم ُيدون هذا الفرق تدريجيا كإيرادات على  فيمعين. وُيسجل هذا المبلغ كخفض للرصيد مستحق 
في المائة على  ٢,٤ الى ٢,٢٥ المبالغ المستحقة. ويجري احتساب الخصم من خالل تطبيق معدل مدةمدى 

 .المستقبلألقساط المقررة في مدفوعات ا

 المبالغ المستحقة والسلف وغيرها من األصول :٣-٢المالحظة 

 :المبالغ المستحقة والُسلف -٥٥

 ف إلى الموظفين ألغراض منح التعليم، وٕاعانات اإليجار، واألسفار وغيرها من استحقاقات الموظفين.لم السقدَّ وتُ  -٥٦

 المبالغ المستحقة من وكاالت األمم المتحدة بالمنظمات الدولية األخرى، السيما منظمات األمم المتحدة. وترتبط -٥٧

 

 االستخدام ٢٠١٧ 
 الزيادة/

 ٢٠١٨ (النقصان)
 الدوالرات الكنديةبآالف  

 المخصومة طويلة األجلالاالشتراكات 
    
٥ ٩٦٣ )١ ٥٤١( ٢ ٣١١ ٥ ١٩٣ 

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 بآالف الدوالرات الكندية  
   

 ١,٣٥٠ ١ ٤٠٣ الُسلف المقدمة إلى الموظفين
 ٣٥٧ ٥٨٩ المستحقات من وكاالت األمم المتحدة

 ٢٧,٩٢٥ ١٥ ٤٧٤ األخرى

 ٢٦,٦٣٢ ١٧ ٤٦٦ المجموع
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 تحقيقنشطة أمن المبالغ المستحقة و  فّنيمسبقا لمشاريع التعاون الالمدفوعة  خرىقة األوتشمل المبالغ المستح -٥٨
 لوفود. ليجار صاالت المؤتمرات إ االيرادات مثل مبيعات المطبوعات و 

 الحالية األخرى مما يلي: األصولوتتكون  -٥٩

 

فريقية للطيران المدني، وهي هيئة الجارية للمبالغ المستحقة من مبلغ مستحق القبض من اللجنة األوتتكون النسبة غير  -٦٠
وهذه اللجنة لسداد المبالغ المستحقة من اللجنة يكاو اإلإقليمية. ويأتي هذا المبلغ من المفاوضات والمناقشات بين 

ة عن المعامالت والعمليات المالية لسؤولية الكام، اضطلعت اللجنة بالم١/١/٢٠٠٧من  المذكورة للمنظمة. واعتباراً 
 دوالر كنديألف  ٤٣٩غير المخصومة إلى مبلغ سابقا بالنيابة عنها. وتصل المبالغ المستحقة يكاو اإلالتي قامت بها 

. ويصل مجموع المبلغ المخصوم المستحق من )٣١/١٢/٢٠١٧ألف دوالر كندي في  ٤٦٣( ٣١/١٢/٢٠١٨في 
النسبة غير الجارية للمبالغ المستحقة  الذي يمثل، ألف دوالر كندي ٣٧٣إلى مبلغ  للطيران المدنيفريقية لجنة األال
 ). ٣١/١٢/٢٠١٧في  دوالر كندي ألف ٣٨٥(

 المخزونات: ٤-٢المالحظة 

ني في جميع مخزون الوثائق المنشورة المطبوعة داخليا بغرض بيعها إلى أوساط الطيران المديكاو اإلتشمل مخزونات  -٦١
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  -٦٢
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ٢١٦ ٢٦٨ البضائع المكتملة –المتاحة  المطبوعات

 ٨٠ ١٠٤ المواد الخام والعمل الجاري
 ٢٩٦ ٣٧٢ مطبوعاتمجموع ال

 ٨٥ ١٧٨ مجموع بنود متجر السوق الحرة
 ٣٨١ ٥٥٠ مجموع المخزونات

وفيما يلي مزيد من التفاصيل عن مطابقة مخزونات المطبوعات ومتجر السوق الحرة إلبراز الرصيد االفتتاحي  -٦٣
 .قيمة المخزونات الموجهة للبيع ومخصصات األعطاب التي وقعت خالل السنة اواإلضافات خالل الفترة ناقص

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ٤١١ ٦٣٩ ضريبة المبيعات القابلة لالسترداد على صعيد المقاطعات
 ٢٣٥ ٣٦٧ ضريبة المبيعات القابلة لالسترداد على الصعيد الفيدرالي

 ٥٧٣ ٩٣٥ اً النفقات المدفوعة مقّدم
 ٣٨٢ ١١١ ضريبة الدخل في الواليات المتحدة القابلة لالسترداد

 ١٠٧ ١٢٥ القابلة لالسترداد المكاتب اإلقليميةضريبة 

 ١ ٧٠٨ ٢ ١٧٧ المجموع
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 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 بآالف الدوالرات الكندية :مطبوعاتمطابقة ال
 ٣٩٢ ٢٩٦ الرصيد االفتتاحي

 ٣٣١ ٣٦٨ المواد المباشرة
 ١١٠٠ ١ ١٢٠ العمل المباشر

 ٣٤٤ ٤٨٥ التكاليف غير المباشرة
 ٢١٦٧ ٢ ٢٦٩ الُمعدةو  مجموع المخزونات المشتراة

 )١ ٨٣٢( )١ ٨٥٩( ناقص: تكلفة بيع المطبوعات 
 )٣٩( )٣٨( ناقص: األعطاب

 ٢٩٦ ٣٧٢ ختاميالرصيد ال

 
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 بآالف الدوالرات الكندية مطابقة بنود متجر السوق الحرة:
 ١٢١ ٨٥ الرصيد االفتتاحي

 ٣٨٥ ٤٧٩ المخزونات المشتراة
 المشتراةمجموع المخزونات 

 
 

٥٠٦ ٥٦٤ 
 ناقص: تكلفة بيع البنود

 
 

 
 

 
 

)٤٢١( )٣٨٦(  

 ٨٥ ١٧٨ الختاميالرصيد 

 لمخزونات وذلكلتعقب ايكاو اإلكميات المأخوذة من نظم المطبوعات وبنود متجر السوق الحرة والويجري التأكد من  -٦٤
 .اتبالحصر المادي للمخزون

، تم تحديد مخزونات ٢٠١٨ عاممحددة. وخالل  أعطاب أيباعتبارها صافية بعد اقتطاع وتحدد قيمة المخزونات  -٦٥
دوالر ألف  ٣٨بقيمة  ،المخزون الزائد من المطبوعاتالتخلص من بما في ذلك ، التي تعرضت ألعطاب المطبوعات

في بيان  "النفقات التشغيلية العامة  كندي وأزيلت من سجالت المخزونات. ويشكل الشطب نفقة للفترة وُيدرج في بند
 .األداء المالي

 : الممتلكات والمنشآت والمعدات٥-٢المالحظة 

ال وكذلك تلك ـفي مونترييكاو حتفظ بها في المقر الرئيسي لإلالمتكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات البنود تشمل  -٦٦
منافع أو تنطوي على إمكانيات للخدمات بالنسبة المحتفظ بها في المكاتب اإلقليمية السبعة. وتحقق هذه البنود 

 .للمنظمة التي تمارس المراقبة الكاملة على اكتسابها وتحديد موقعها المادي واستخدامها وتصريفها

معايير المحاسبية الدولية للقطاع رسملتها في الحسابات وفقا لل تالتي تميقّدم الجدول التالي الممتلكات والمنشآت والمعدات  -٦٧
 .مالعا
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 الرصيدتكلفة 
 االفتتاحي

 ١/١/٢٠١٨في 
المقتنيات 
 خالل السنةاإلهالك  خالل السنة

 الرصيد الختامي
 ٣١/١٢/٢٠١٨في 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 ٤٠ ١٦ ٤ ٥٢ األثاث والتركيبات

 ٧٤٥ ١٧١ ٥٤٣ ٣٧٣ معدات تكنولوجيا المعلومات

 ٢٥٠ ١١٦ ١٢١ ٢٤٥ المعدات المكتبية

 ٢٠٤ ٧٠ ٣٥ ٢٣٩ اآلليةالمركبات 

 ١ ٦٧٠ ١٢٢ ٢١٩ ١ ٥٧٣ تحسين العقارات المستأجرة

 ٤٤٨ ٨٨ ٢٤٢ ٢٩٤ اآلالت

 ١ ٠٣٤ - ١ ٠٣٤ - تحسين العقارات المستأجرة (أعمال قيد االنجاز)

 ٤ ٣٩١ ٥٨٣ ٢ ١٩٨ ٢ ٧٧٦ المجموع

ن المشروع أدوالر كندي بشألف  ٥٠١قدره  مبلغاً  ٣١/١٢/٢٠١٨في  ةجر أتشمل التحسينات الجارية في األماكن المست -٦٨
من  ةمشاريع تحسين أخرى في أقسام مختلفبشأن دوالر كندي ألف  ٥٣٣للمقر، ومبلغ لمبنى الواقي للطالء الرئيسي 

 مباني المقر.

 حدوث أي أعطاب في الممتلكات والمنشآت والمعدات. ٢٠١٨تشهد سنة لم  -٦٩

 بعمليات االستئجار.االلتزامات المتعلقة  ٦ترد في المالحظة و  -٧٠
العقار و . ٢٠١٦في عام الحكومة الكندية واشترته . ١٩٩٥في عام  La maison de l’OACIمبنى المقر الرئيسي وقد أنشئ  -٧١

 .٣٠/١١/٢٠٣٦حتى  ١/١٢/٢٠١٦من  سنة ابتداءً  ٢٠مدتها لفترة  إيجاربدون يكاو إلُمقدَّم ل بأكمله
 ١,١٤٥في باريس بتكلفة أصلية قدرها  االقليمي عقار مكتب أوروبا وشمال األطلسي من ٪٤٦ أيضايكاو اإلوتمتلك  -٧٢

عقد إيجار مالي إسمي، يمثل في المائة من العقار فيخضع ل ٥٤ألف دوالر كندي أما المبلغ المتبقي بنسبة 
يكاو األخرى التابعة لإل. وتخضع المباني ١-٣لى النحو المبين في المالحظة كات المتعلقة بالخدمات العينية عار االشت

 . ١-٣على النحو المبين أيضًا في المالحظة  لعقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار إسمية

 المادية: األصول غير ٦-٢المالحظة 
 .١/١/٢٠١٠منذ  صول غير المادية المدونة قي الحساباتظهر الجدول التالي األيُ  -٧٣

 في الختامي الرصيد
 المتراكم االستهالك ٣١/١٢/٢٠١٨

 خالل المقتنيات
 السنة

 في االفتتاحي الرصيد
١/١/٢٠١٨ 

   الكندية الدوالرات بآالف

 المشتراة البرمجيات  ٢٥ - ١٣ ١٢
 وحقوق تراخيص  ١٤٦ ٢٤٨ ٨٧ ٣٠٧
 البرامجيات المعّدة داخلياً   ٤٧٠ - ٨٩ ٣٨١
 أخرى ماديةأصول غير   ٢٣ - ٢٣ -

 المجموع  ٦٦٤ ٢٤٨ ٢١٢ ٧٠٠

 .ألي أعطاب خالل السنة اديةتتعرض أي أصول غير ملم  -٧٤
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المالية  األدوات :٧-٢المالحظة   

  الماليةصول والخصوم األ  ١-٧-٢

بوصفها قروضا يكاو . وتصنف األصول المالية لإل١المالية في المالحظة  األدواتترد السياسات المحاسبية بشأن  -٧٥
 مما يلي:ديسمبر  ٣١رصدة في األأصول مالية قابلة للبيع) وتتكون  أومشتقة ومستحقات (ال توجد أي استثمارات 

 
٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
 بآالف الدوالرات الكندية

 ١٣ ٢٧٣ ٢ ٨٤٧ االشتراكات المقررة مستحقة القبض (الجارية)

 ٥ ١٩٣ ٥ ٩٦٣ االشتراكات المقررة مستحقة القبض (غير الجارية)
 ٢٩ ٤٦٥ ١٧ ١٤٨ المستحقات والسلف (الجارية)

 ٣٨٥ ٣٧٣ المستحقات والسلف (غير الجارية)
 ١ ١٣٥ ١ ٢٤٢ األصول األخرى

 ٤٩ ٤٥١ ٢٧ ٥٧٣ مجموع األصول المالية

 المالية المحددة بالتكلفة المستهلكة. األدواتتتمثل جميع الخصوم المالية المادية في 

 .لمخاطر مالية ترد بإيجاز في الفقرات التاليةيكاو اإلوتتعرض  -٧٦

 المخاطر االئتمانية ٢ -٧-٢

تعرض أي طرف  مدى منإلدارة المخاطر يكاو اإلسياسات تحّد على نطاق واسع و يكاو إللالمخاطر االئتمانية تتوزع  -٧٧
 .االئتمانيةلحد األدنى من الجودة وتتضمن مبادئ توجيهية ل للمخاطر االئتمانية مقابل

معادالت النقدية إلى الحد األدنى من خالل البالنقد و يجرى تخفيض مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة المتصلة و  -٧٨
لدى المؤسسات المالية الرئيسية صناديق استثمارية شديدة التنوع والسيولة التأكد من إيداع هذه األصول المالية في 

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

وتشمل االشتراكات المستحقة في المقام األول الحسابات المستحقة من الدول ذات السيادة. وترد تفاصيل االشتراكات  -٧٩
، ُتسجل االشتراكات طويلة األجل بالتكلفة ٢-٢و ١. وكما جاء في المالحظتين ٢-٢المستحقة في المالحظة 

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

 الفائدة أسعارمخاطر  ٣-٧-٢

، يرد متوسط أسعار الفائدة وأجل ٢٠١٨ عامل. وبالنسبة لالودائع ألجَ  بسببلمخاطر أسعار الفائدة  ةمعرضيكاو اإل -٨٠
 .٢٠١٨وسجلت أسعار الفائدة زيادة في عام . ١-٢االستحقاق في المالحظة 

 ةاطر العمالت األجنبيخم ٤-٧-٢

وبالدوالر ) ٪١٤معادالت النقدية واالستثمارات بالدوالر الكندي (ال، و الرصيد النقديتم تقييد ، ٣١/١٢/٢٠١٨في  -٨١
 ٪٨٥بالدوالر الكندي  ٪٩المنظمة (عملتا األساس بنسبة  فيشكالن عملتي األساس ي نياللذ) ٪٧٩األمريكي (

بغير الدوالر الكندي أو األمريكي فهدفها األول يتمثل في  الموجودات). أما ٣١/١٢/٢٠١٧بالدوالر األمريكي في 
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ات ـــمن االشتراك ٪٤٣نسبة  تُقيدباإلضافة إلى ذلك، . الدوالر الكنديعمالت غير التي تنفذ ب دعم األنشطة التشغيلية
 في الدوالر األمريكيب ٪٥٠دي وبالدوالر الكن ٪٥٠األمريكي (بالدوالر  ٪٥٧و الدوالر الكنديالمستحقة ب

٣١/١٢/٢٠١٧(. 

تقلبات إلى الحد األدنى، انتقلت المنظمة الى تطبيق لكي ليقليص تعرض الدوالر األمر ت، ول٢٠١٠ من عامواعتبارا  -٨٢
نظام العملتين حيث ُيحدد جزء من أنصبة الدول األعضاء بالدوالر األمريكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي على 

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

بعمالت غير الدوالر األمريكي أو الدوالر  فّنيوفي أحيان كثيرة يجري تقويم أوامر الشراء المتعلقة بمشاريع التعاون ال -٨٣
 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 

رق بين سعر الصرف المعمول به االوضع المالي للمشروع. ويعتبر المكسب أو الخسارة في سعر الصرف معادال للف
 األموال. في تاريخ شراء تلك الصرف الفوريفي األمم المتحدة وسعر 

 مخاطر السيولة ٥-٧-٢

ماليين  ٨,٠مبلغ الى ندي ك ماليين دوالر ٦مبلغ من قد ارتفعت س المال العامل أنشأت الجمعية العمومية صندوق رأ -٨٤
بغرض تقديم السلف عند الضرورة إلى الصندوق العام رة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية و الدخالل أمريكي  دوالر

وغيرها من الصناديق في  األعضاءلتمويل االعتمادات المدرجة في الميزانية إلى حين تسلم االشتراكات من الدول 
لتلبية  على أساس االستثمار المشترك أما األموال غير الالزمة الحاالت الخاصة. كما تودع األموال في البنوك

 مر في الودائع ألجل.اجات الفورية فُتستثاالحتي

 : المقبوضات المسبقة٨-٢المالحظة 

 تشمل المقبوضات المسبقة ما يلي: -٨٥

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٣٤٧ ١٥٦ ٢٧٤ ٦٠٤ فّنيالتبرعات المقدمة لمشاريع التعاون ال
 ٤ ٧٢٤ ٨ ٥٢٧ المستلمة مقدماً  االشتراكات المقررة

 ٢٠ ١٢٦ ٢١ ٨١٣ األخرىالسلف 
 ٣٧٢ ٠٠٦ ٣٠٤ ٩٤٤ المجموع

منها النفقات ذات  اً مخصوم المقدمة المساهماتالتعاون الفّني المقدمة لمشاريع بالتبرعات المتعلقة المسبقة تمثل المقبوضات  -٨٦
دوالر  لفأ ١٧ ٧٦٨بقيمة  مدفوعات مسبقةوتشمل السلف األخرى ). )هاء(و )دال((انظر الجدولين  ةالصلة في نهاية السن

 دوالر كندي من مبيعات النشر ألف ١,٣٠٤، ومبلغ الدول األعضاء ومن الشركات الخاصةمن  للتبرعات والهبات كندي
وغيرها  اإليرادات المؤجلةو ، نشاطات صندوق دليل المفاتيح العامةالدول األعضاء لمن  دوالر كندي لفأ ٢ ٠١٦مبلغ و 

 من السلف.

 خصوم المتراكمةمستحقة الدفع والالحسابات : ال٩-٢المالحظة 

 :مما يلي الخصوم المتراكمةمستحقة الدفع و التتكون الحسابات  -٨٧
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 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٨ ٢٢٢ ٧ ١١٠ ستحقةالخصوم الم
 ٢ ٣٤٨ ٢ ٦٠٨ مستحقات الدفع للموظفين
 ٨ ٢٢٨ ١٠ ٠١٤ مستحقات الدفع التجارية
 ٨ ١٤٤ ٩ ٤٧٥ المدنياللجنة األوروبية للطيران 

 ١ ٤٨٠ - مستحقات أخرى

 ٢٨ ٤٢٢ ٢٩ ٢٠٧ المجموع

أما ت بشأنها فواتير. دمستحقة الدفع إلى الموردين بالمبالغ المستحقة للبضائع والخدمات التي ور الوترتبط الحسابات  -٨٨
خالل الفترة والتي لم ترد يكاو لإلالمستحقات فهي خصوم عن البضائع التي تم استالمها والخدمات التي تم تقديمها 

 .عنها فواتير

 

 الموظفين : استحقاقات١٠-٢المالحظة 

تشمل التزامات استحقاقات الموظفين استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات نهاية الخدمة فيما  -٨٩
 .وغيرها من الحسابات قصيرة األجل العودة إلى الوطنيتعلق باإلجازة السنوية، واالستحقاقات المدفوعة المتعلقة ب

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 بآالف الدوالرات الكندية 

   التشكيلة:
 ٧ ٦٤٢ ٧ ٩٤٤ الجارية

 ١٤٦ ٦٩٤  ١٥١ ٠٠١ غير الجارية
 ١٥٤ ٣٣٦ ١٥٨ ٩٤٥ المجموع

 إثبات صحة التزامات استحقاقات الموظفين ١-١٠-٢

 التأمين الصحي ، واستحقاقاتالعودة إلى الوطناإلجازة السنوية و اء الخدمة، واستحقاقات يقوم بتحديد استحقاقات انته -٩٠
هذه االستحقاقات المتعلقة بالموظفين بالنسبة لموظفي  وتتخذون استشاريون مستقلون. أكتواريما بعد انتهاء الخدمة 

 .اإليكاولموظفي  المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية الذين يخضعون للنظام اإلداري

 على أساس البيانات الشخصية والخبرة السابقة. وتشمل هذه االستحقاقات األخرى للموظفين يكاواإلوتحسب  -٩١
فيما يتعلق بإنهاء الخدمة.  فّنياالستحقاقات التقديرية للعودة إلى الوطن واإلجازة السنوية لموظفي مشاريع التعاون ال

ن األساسي واإلداري لألمم المتحدة، بل يغطيها النظاما ال فّنيوهذه االستحقاقات المتعلقة بموظفي مشاريع التعاون ال
 .فّنيالشروط المحددة في إطار مشاريع التعاون ال

 :٢٠١٨وفيما يلي حركة خصوم استحقاقات الموظفين خالل سنة  -٩٢
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للتأمين الصحي بعد انتهاء (النقصان) الزيادة وتظهر ت خالل السنة. يجر أاالستخدام المدفوعات التي  يمثل عمودو  -٩٣
وباستحقاقات الموظفين االخرى التابعة للخبراء  العودة إلى الوطنباستحقاقات و  باالجازة السنوية المتعلقةوتلك الخدمة 
 :كالتالي الدوليين

التكاليف الجارية  
 للخدمات

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ تكاليف الفوائد

 بآالف الدوالرات الكندية 

٧ ٨٨٦ ٨ ٨٠٧ ٣ ٢١٠ ٥ ٥٩٧ بعد الخدمة التأمين الصحي في فترة ما  
 ٧٨٠  ٧٨٣ ٢٠٧ ٥٧٦ االجازة السنوية –نهاية الخدمة 
مستحقات العودة إلى  –نهاية الخدمة 

 الوطن
١ ١٠٥ ١ ١٢٢  ٣٣٥ ٧٨٧  

 ٢٦ ٣٤٧ - ٣٤٧ استحقاقات الموظفين االخرى
٩ ٧٩٧ ١١ ٠٥٩ ٣ ٧٥٢ ٧ ٣٠٧ مجموع التزامات استحقاقات الموظفين  

 ة كالتالي:كتوارياأل )والخسائر(المكاسب  كانت، المقارنة ألغراض
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 )٩١٦( )٢ ٤٣٣( التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة
 )٢٩١( ٢٨٦ االجازة السنوية –نهاية الخدمة 
 )٨٠٧( ٦٤ مستحقات العودة إلى الوطن –نهاية الخدمة 

 )٢ ٠١٤( )٢ ٠٨٣( استحقاقات الموظفينالتزامات مجموع 

 العودة إلى الوطنو السنوية  اإلجازاتاستحقاقات عن  ةالناتج ةكتوارياأل /الخسائرللمكاسبجمالية تبلغ القيمة اإل -٩٤
 بما مجموعه لى تكاليف الخدمات الجارية وتكلفة الفائدة التي تشمل استحقاقات التأمين بعد انتهاء الخدمةإضافة باإل

 .الدائم الصندوق بندفي درج وتُ  )٢٠١٧في عام  اً كندي دوالراً  ٨ ٦٧٣ ( ٢٠١٨في عام  اً كندي اً دوالر  ١١ ٠٦٢

 تحليل الحساسية — استحقاقات الموظفينالتزامات  ٢-١٠-٢

 استحقاقات الموظفين.تعلق بالتزامات مالمعدل الخصم ليرد في الجدول التالي تحليل الحساسية  -٩٥
 

الرصيد االفتتاحي   
 ١/١/٢٠١٨في 

 

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

النهائي في الرصيد 
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 بآالف الدوالرات الكندية  

خطــــة مــــا بعــــد التقاعــــد (التــــأمين الصــــحي بعــــد انتهــــاء 
 الخدمة)

١٣٣ ٥٦٨ )٢ ٤٣٣( ٨ ٨٠٧ )٢ ١٣٥( ١٢٩ ٣٢٩ 

 ٨ ٩٩٠ ٢٨٦ ٧٨٣ )٦٨٧( ٨ ٦٠٨ اإلجازة السنوية –انتهاء الخدمة 

 ١٤ ٢٢٣ ٦٤ ١ ١٢٢ )١ ١٦٠( ١٤ ١٩٧ العودة إلى الوطن–استحقاقات انتهاء الخدمة 

 ٢ ١٦٤ - ٣٤٧ )٣٨٥( ٢ ٢٠٢ باقي استحقاقات الموظفين بالنسبة للخبراء الدوليين

 ١٥٨ ٩٤٥ )٢ ٠٨٣( ١١ ٠٥٩ )٤ ٣٦٧( ١٥٤ ٣٣٦ مجموع التزامات استحقاقات الموظفين
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 ٪١زيادة بنسبة  
 الخصمفي معدل 

في معدل  ٪١تراجع بنسبة 
 الخصم

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ١ ٢٨٩ )٦٨١( تكلفة الخدمات الجارية + تكلفة الفائدة
 ٣٣ ٥٩٣ )٢٥ ٤٨٣( التزام االستحقاقات المتجمعة

 
المبين النحو ذلك على و طب األسنان، طب و االتجاهات المتعلقة باللحساسية لمعدالت ايرد في الجدول التالي تحليل  -٩٦

 .(التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة) ما بعد التقاعد ة، فيما يتعلق بخط٤-١٠-٢في المالحظة 
في  ٪١زيادة بنسبة  

 معدالت االتجاه
في معدالت  ٪١تراجع بنسبة 

 االتجاه

 بآالف الدوالرات الكندية 

 )١ ٩١٠( ٢ ٥٩٢ تكلفة الخدمات الجارية + تكلفة الفائدة
 )٢٢ ٩٠٢( ٢٩ ٥٦١ االستحقاقات المتجمعةالتزام 

 
النحو المبين في  ىعلوذلك ، تايلوفمعدل اجدول بافتراضات يرد في الجدول التالي تحليل الحساسية المتعلقة  -٩٧

 ما بعد التقاعد. ة، فيما يتعلق بخط٤-١٠-٢المالحظة 
 جدولأبعد في سنة  

 الوفيات معدل
سنة أقرب في جدول 

 الوفياتمعدل 

 الدوالرات الكنديةبآالف  

 )٤١٣( ٤٢٤ تكلفة الخدمات الجارية + تكلفة الفائدة
 )٦ ٧٤٨( ٦ ٨٨٤ التزام االستحقاقات المتجمعة

 ٢٠١٩التكلفة المتوقعة خالل عام   ٣-١٠-٢

، دوالر كندي ٥ ٧٨٠ ٠٠٠إلى  ٢٠١٩لعام االستحقاقات المحددة  ةخطاإليكاو في مساهمة قيمة توقع أن تصل يُ  -٩٨
 .٢٠١٩عام إلى مدفوعات االستحقاقات المتوقعة ل استناداً وقد تحددت هذه القيمة 

 ما بعد التقاعد ةخط 
(التأمين الصحي بعد 

 انتهاء الخدمة)

 –انتهاء الخدمة 
 السنوية اإلجازات

 –مستحقات انتهاء الخدمة 
 العودة على الوطن

 المجموع

 بآالف الدوالرات الكندية 

٥ ٧٨٠ ٢ ٦٩٠ ٨٢٦ ٢ ٢٦٤ ٢٠١٩المتوقعة خالل عام المساهمات   
 ةكتوارياأل  ساليباالفتراضات واأل  ٤-١٠-٢

ون في تقييم كتواريفي كل سنة باستعراض واختيار االفتراضات واألساليب التي سيستخدمها الخبراء األيكاو اإلتقوم  -٩٩
استحقاقات يخص استحقاقات ما بعد الخدمة (فيما يكاو اإلنهاية السنة لتحديد متطلبات النفقات واالشتراكات لخطط 

ة كتوارييجب الكشف عن االفتراضات األو  .)واالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة .ما بعد انتهاء الخدمة
بالقيمة  أكتواريباالضافة الى ذلك، يجب الكشف عن كل افتراض  .٣٩المحاسبي  في البيانات المالية وفقًا للمعيار

تّم استخدام االفتراضات واالساليب الرئيسية لتحديد قيمة استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة والتزامات و  .المطلقة
  .٣١/١٢/٢٠١٨في يكاو اإلاصة بالخ استحقاقات الموظفين المتعلقة بانتهاء الخدمة
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 االفتراضات المستخدمة في إطار خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة: طريقة التكلفة االئتمانية للوحدة المتوقعة موزعة بالتناسب على  ةكتواريالطريقة األ 
 سنوات الخدمة، الى السن الذي يكون فيه الموظف مؤهًال تمامًا للمستحقات التقاعدية.

 ).٣١/١٢/٢٠١٧جري في في التقييم الذي أُ  ٪٢,٤٠من المحاسبة والتمويل ( ٪٢,٢٥ سعر الخصم

التكاليف  تمعدالت اتجاها
الطبية والمتعلقة بطب 

 األسنان

سنة، وتراجع طب  ٢٠خالل فترة  ٪٤إلى  ٪٨تراجع معدل األدوية وغيرها من الرعاية الصحية من 
 سنة. ٢٠خالل  ٪٤األسنان 

 العائدات المتوقعة من
 ألصولا

 ال تنطبق ألنه يجري تناول الخطط على أنها غير ممولة.

 بالنسبة للتقييم السابق). ١,٢٦دوالر كندي ( ١,٣٦٥دوالر أمريكي مقابل  ١,٠٠ المستخدمسعر الصرف 

تكاليف المطالبات الطبية 
 والمتعلقة بطب األسنان

ألف دوالر كندي بالنسبة لتكاليف  ٢,٤تبلغ  ٦٠متوسط التكاليف السنوية للشخص الواحد في سن 
ألف  ٠,٦دوالر كندي لتكاليف طب االسنان ومن ألف  ١,٥لى إألف دوالر كندي  ٠,٤األدوية ومن 
 للتكاليف الصحية األخرى.دوالر كندي آالف  ٧,٩لى إدوالر كندي 

تغير التكاليف الطبية 
وتكاليف طب األسنان 

 حسب السن

وما  ٨٥في سن  ٪٠حتى  نزوالً  ٥٩إلى  ٤٠في سن  ٪٥,٨بالنسبة لألدوية الموجودة في كندا، من 
فما  ٨٥في سن  ٪٠,٧٥حتى  نزوالً  ٥٩سن حتى  ٪٢,٠الصحية في كندا، من  فوق. بالنسبة للرعاية

فما فوق.  ٩٠في سن  ٪٠حتى  نزوالً  ٤٠في سن  ٪٢,٧فوق. أما الرعاية الصحية خارج كندا فمن 
 ٦٥في السنة. خفض تكاليف األدوية في سن  ٪٠,٥فيما يخص الرعاية الصحية لألسنان ناقص و 

 ).٢٠١٧في  ٪٦٥( ٪٦٥هم خطة عامة في كندا، بالنسبة لألشخاص الذين تشمل

في السنة، اعتبارا من عام  ٪٣,٢٥يبلغ معدل التضخم لكل شهادة شهريًا. و دوالرًا أمريكيًا  ٢٦,٤٠ التكاليف اإلدارية السنوية
٢٠١٨. 

معدل  -مشفوعا بجدول التوقعات  ٢٠١٤ لعام معدل وفيات أصحاب المعاشات التقاعدية الكنديين جدول معدل الوفيات
 كسنة أساسية.  ٢٠١٧، وفيات أصحاب المعاشات التقاعدية الكنديين

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

ذلك التاريخ نوا في يّ عامًا؛ والذين عُ  ٦٠عند بلوغهم  ١/١/١٩٩٠نوا قبل يّ لموظفين الذين عُ فيما يتعلق با سن التقاعد
عند ف، أو بعده ١/١/٢٠١٤في نوا يّ الذين عُ أما ؛ عاماً  ٦٢ هم، عند بلوغ٣١/١٢/٢٠١٣أو بعده وحّتى 

 .عاماً  ٦٥ همبلوغ

تغطية الُمـعالين عند 
 التقاعد

من أزواجهن بخمس سنوات.  ). ُيفترض أن تكون الزوجات أصغر سناً ٢٠١٧في عام  ٪٦٠( ٪٦٠
 دون األطفال في األسرة الواحدة في سن التقاعد.

 االفتراضات المستخدمة في استحقاقات اإلجازة السنوية والعودة إلى الوطن:

ة قيمة المستحقات المقبلة مع كتوارياإلجازة السنوية ومنحة العودة إلى الوطن: تمثل الطريقة األ ةكتواريالطريقة األ 
 الرواتب.توقعات 

 .في التقييم السابق) ٪٢,٤٠في السنة ( ٪٢,٢٥ معدل الخصم

 سنويًا. ٪٢,٥٠ زيادة الرواتب
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صافي االستحقاق في رصيد 
 اإلجازة السنوية

 يوم كحد أقصى. ٦٠سنة من الخدمة وأكثر، إلى  ٣٥أيام خالل السنة األولى للسنوات البالغة  ٨من 

نهاية الخدمة بسبب المغادرة 
 الطوعية

 ).٢٠١٧في عام  ٪١٠( ٪١٠

نقل المتاع عند العودة إلى 
 الوطن

والر ألف د ١٣و المستحقين، ةسر فراد األأ هدوالر أمريكي لكل موظف معألف  ١٨ زيادة سنوية
 لكل سنة تالية. ٪٢,٥٠ ةبنسبمع زيادة سنوية  .األسرة المستحقين فرادأليس معه أمريكي لكل موظف 

 للسنة. ٪٢,٥آالف دوالر كندي للموظف مع زيادة سنوية بنسبة  ٥,٧ تكاليف السفر

 
معدل السندات الحكومية الكندية لخفض الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين. وفي بعض يكاو اإلوتستخدم  -١٠٠

الواليات القضائية، ال يوجد سوق شديد النشاط بالنسبة للسندات الحكومية أو أن السندات الحكومية تشكل خطورة 
 أكثرالشركات  اتدل سندعالية. وفي هذه الحاالت، يكون استخدام معلمن سندات الشركات ذات الجودة ا أكثر

في هذه يكاو ون التابعون لإلكتواريالمعدل الخالي من المخاطر. وقد نظر الخبراء األإلى مالءمة، ألنه أقرب 
 اتمالءمة مقارنة بمعدل سند أكثر ةالحكومي اتيعتبر استخدام معدل السنديكاو اإلالمسألة وتبين أنه في حالة 

ونظرا لوجود سوق شديد النشاط فيما  ٣٩من المعيار المحاسبي  ٨٨لفقرة الشركات وذلك لالسباب الواردة في ا
عن استخدام معدل السندات الحكومية لخفض يكاو اإليخص السندات الحكومية في كندا. وبناء عليه، لم تتوقف 

 .الخصوم
أحدث استقصاء إلى  ةشار ات) مع اإلهاختيار الزيادات المفترضة في التكاليف الطبية (معدالت االتجايجري  -١٠١

لدى األمم المتحدة  يكاو، واالفتراضات االقتصاديةين لدى اإلكتواريللخبراء األات الطبية العالمية هلمعدالت االتجا
مين أالت ةخطوفيما يتعلق بالطويل. دوم في األجل ن تألمتقاعدين والزيادات التي يتوقع الطبية للخطط باالمتعلقة 

باستثناء ، ٣١/١٢/٢٠١٨الذي ُأجري في  تقييمبشأن العدالت االتجاه لم تتغير ن مإالصحي بعد انتهاء الخدمة، ف
 .٪٨,٠إلى  ٪١٠,٠معدل االتجاه من ُخفِّضت بداية  حيث من الرعاية الصحية، ٥و ٤الفئتين 

هذه تتحدد . و بعد انتهاء الخدمة مين الصحيأالت خطة تشكل التكاليف الطبية أحد االفتراضات الرئيسية لتقييمو  -١٠٢
ات الطبية التاريخية، والتعديالت هلمعدالت االتجاوفقًا مع تعديلها يكاو إلل ةتجرب أحدث إلى ةشار االفتراضات مع اإل

فقد ، بعد انتهاء الخدمةمين الصحي وفيما يتعلق بتقييم خطة التأ. التقدم في العمربسبب  االستفادةالمتوقعة في 
يكاو المتوقعة في جدول االفتراضات أعاله. وتستند مطالبات اإلدة وفقًا للتفاصيل الوار  ،تغيرت التكاليف الطبية

التالية  ةإلى السنمقّومة إلى ما متوسطه ثالث سنوات من المطالبات، الصحي بعد انتهاء الخدمة مين بشأن التأ
 في تاريخ التقييم. الدوالر الكنديفوري للدوالر األمريكي/الصرف الإلى سعر ُمعّدلة لتاريخ التقييم و 

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ٥-١٠-٢

يجريه للصندوق الخبير  أكتواريصندوق أنه يجب أن يكون لمجلس المعاشات التقاعدية تقييم التبين لوائح  -١٠٣
اء مرة على األقل كل ثالث سنوات. وظلت ممارسة مجلس المعاشات التقاعدية تتمثل في إجر  كتوارياالستشاري األ

هو تحديد  كتواريكل سنتين باستخدام طريقة حاصل المجموعة المفتوحة. والهدف األساسي للتقييم األ أكتواريتقييم 
 .ما إذا كانت األصول الحالية والتقديرية المستقبلية لصندوق المعاشات التقاعدية ستكفي للوفاء بالتزاماته

جمعية العامة لألمم حدده التبها بمعدل  ةمساهمة المكلفالصندوق من التجاه يكاو المالي لإللتزام االويتألف  -١٠٤
أي إلى جانب  )للمنظمات األعضاء، ٪١٥,٨و للمشاركين ٪٧,٩ويتمثل في الوقت الحالي في نسبة (المتحدة، 

وتسدد مدفوعات العجز  من النظام األساسي للصندوق. ٢٦ المادةبموجب  كتواريمدفوعات العجز األمن  حصة
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، وذلك بعد أن تقرر وجود حاجة ٢٦في حال تطبيق الجمعية العامة لألمم المتحدة للمادة  فقطهذه  كتوارياأل
على كل منظمة  يجبة للصندوق بتاريخ التقييم. و كتواريلى تقدير للكفاية األإاستنادًا  كتواريلمدفوعات العجز األ

خالل فترة الثالث سنوات التي كل منها  اشتراكاتعضو 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  -١٠٥
وعلى سبيل االستثناء من الدورة العادية الثنائية قام  ،وعليه .٣١/١٢/٢٠١٥في عام  الذي أجري ةكتوارياأل

بياناته المالية لعام  إلعداد ٣١/١٢/٢٠١٦إلى  ٣١/١٢/٢٠١٣اعتبارا من  ينالصندوق بتقديم بيانات المشارك
٢٠١٦ . 

ة بالمقارنة مع الخصوم كتوارينسبة ممولة من األصول األ عن .٣١/٧/٢٠١٧اعتبارا من  كتواريالتقدير األأسفر  -١٠٦
 زيادة التيلوفقًا ل ٪١٥٠,١( ٪١٣٩,٢ ة، على افتراض عدم إجراء تسويات للمعاشات التقاعدية مستقبًال، تبلغكتوارياأل

) عندما ُأخذ ٢٠١٦في عام للزيادة التي طرأت وفقًا  ٪١٠١,٤( ٪١٠٢,٧ وكانت نسبة التمويل). ٢٠١٦في عام طرأت 
 العتبار.النظام الحالي لتسويات المعاشات التقاعدية بعين ا

حاجة، اعتبارًا من ال أنه  كتوارية للصندوق، استنتج الخبير االستشاري األكتواريالكفاية األ تقييمبعد  -١٠٧
من النظام األساسي للصندوق إذ أن القيمة  ٢٦بموجب المادة  كتواري، لمدفوعات العجز األ٣١/١٢/٢٠١٧
بمقتضى الخطة. وعالوة على ذلك، فقد فاقت ة لجميع الخصوم المستحقة كتوارية لألصول فاقت القيمة األكتوارياأل

عداد هذا إفي تاريخ التقييم. وفي وقت القيمة األكتوارية لجميع الخصوم المستحقة  أيضاً  القيمة السوقية لألصول
 .٢٦المادة  أحكاملى إ موميةالتقرير، لم تستند الجمعية الع

المعاشات  ةالجاري أو بسبب إنهاء خطتشغيل ثناء الأتواري، سواء عجز أكب بسب ٢٦المادة في حال االستناد إلى  -١٠٨
ن مدفوعات العجز المطلوبة من كل إ، فلصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةلالتقاعدية 

للصندوق المساهمات المدفوعة في إجمالي مساهمة تلك المنظمة العضو  ةأساس نسب ىمنظمه عضو ستقوم عل
المشترك للمعاشات  خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ التقييم. وبلغ مجموع المساهمات المدفوعة للصندوق

مليون  ٦ ٩٣١,٣٩) ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥خالل السنوات الثالث السابقة ( التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
 .٪٠,٧٨أمريكي، أسهمت اإليكاو فيها بنسبة  دوالر

لصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم ليكاو اإلالتي دفعتها ، بلغت االشتراكات ٢٠١٨وخالل سنة  -١٠٩
عادل تمليون دوالر أمريكي  ١٨,٥مليون دوالر كندي ( ٢٥,١مليون دوالر أمريكي، ما يعادل  ١٩,٤ مبلغ المتحدة
 ذاته. على المستوى ٢٠١٩ في عامومن المتوقع أن تكون االشتراكات . )٢٠١٧في عام  دوالر كندي مليون ٢٤,٣

من مجلس صندوق ة مؤكدة توصي ىالصندوق بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة بناء عل ةيجوز إنهاء عضوي -١١٠
من مجموع أصول  ةحصة تناسبيالمنتهية عضويتها في الصندوق إلى المنظمة وُتسدد  المعاشات التقاعدية.

حصرية لموظفيها الذين كانوا مشاركين في الصندوق في ذلك كمستحقات  العضويةالصندوق في تاريخ إنهاء 
والصندوق. ويحدد مجلس الصندوق المشترك للمعاشات  ةمنظمالبين متفق عليه بترتيب  عمالً وذلك التاريخ، 

ق في تاريخ إنهاء و كتواري ألصول وخصوم الصندأييم إلى تق استناداً المبلغ التقاعدية لموظفي األمم المتحدة 
 .هتزاماتالالزائدة عن الصندوق ي جزء من أصول أالمبلغ درج في هذا ال يُ و ؛ عضوية المنظمة

يجري مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات مراجعة سنوية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي  -١١١
لى مجلس الصندوق. وينشر الصندوق تقارير ربع سنوية عن إالمراجعة السنوي  األمم المتحدة ويقدم تقرير

نترنت يمكن االطالع على هذه التقارير بزيارة موقع الصندوق المشترك المذكور على اإل، و استثماراته
www.unjspf.org. 

http://www.unjspf.org/
http://www.unjspf.org/
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 ن بموجب عقود الخدماتترتيبات الضمان االجتماعي للموظفي   ٦-١٠-٢
 .االجتماعيالخاضعين لعقود الخدمة على أساس الشروط واألعراف المحلية التمتع بالضمان يكاو اإللموظفي يحّق  -١١٢

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

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

 .للموظفين العاديةلهم التمتع باالستحقاقات 
 الخدمات والحكومات مقدمة الحكومات المتعاقدةمستحقات : ١١-٢المالحظة 

بتحصيلها بالنيابة عن الحكومات مقدمة يكاو اإلمن الحكومات المتعاقدة تقوم  مقررةتشمل المستحقات مبالغ  -١١٣
ينبغي تحويلها إلى الحكومات المتعاقدة و الخدمات بموجب اتفاق التمويل المشترك بين الدنمارك وآيسلندا، 

بالنيابة عن الحكومات يكاو اإل ُتحصلهاوالحكومات مقدمة الخدمات. ويشمل االلتزام أيضا رسوم االستخدام التي 
 سي.لاألطمال لتمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق شمقدمة الخدمات بموجب ا

 )المتراكمصافي العجز صافي األصول (: ١٢-٢المالحظة 
هي الفائدة الختامية األرصدة . واحتياطات المنظمة في آخر السنة المتراكمالعجز يتضمن صول ألصافي اإن  -١١٤

ومادامت الخصوم تتجاوز األصول، فمن  بعد اقتطاع جميع خصومها.يكاو اإلالعائدة الى المتبقية في األصول 
واالحتياطات في  المتراكمتظهر التغييرات في العجز و  المتوقع أن يغطي التمويل العجز المتراكم في المستقبل.

 . البيان الثالث
 من:حتياطات الاتتألف  -١١٥

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 بآالف الدوالرات الكندية 

   النشاطات العادية

 (البيان الخامس) االعتمادات المرحلة

 عجز االحتياطي من فارق سعر الصرف غير المحقق

٢٤ ٨٧٢ 

)٤ ١٨٨( 

٢٣,٨٩٩ 

)٥ ١٦١( 

المتعلقة باستحقاقات التأمين  المتراكمة ةكتوارياأل )الخسائر(/المكاسب
 )٣٣ ٥٦٨( )٣١ ١٣٥( )٢-١٠-٢(المالحظة  الصحي بعد انتهاء الخدمة

 - ٥ ٨٩٠ لتحقيق اإليراداتاالحتياطي التشغيلي للصندوق الفرعي 
 ٢٣٧ ٥٧١ المبالغ المدخرة في صندوق الحوافز

 )١٤,٥٩٣( )٣ ٩٩٠( 
 ٨٣ ١٢٤ فّنينشاطات مشاريع التعاون ال

 )١٤,٥١٠( )٣ ٨٦٦( المجموع

في سعر الصرف فروق ير المحققة أرباح وخسائر غير محققة على األصول و للفروق غيمّثل العجز االحتياطي   -١١٦
 تحقيق األصول الموازية.انتظارًا ل جانباً طروحة م

 ٣-٧للمادة  وفقاً  اإليراداتالفرعي لتحقيق  دوالر كندي في االحتياطي التشغيلي للصندوقألف  ٥ ٨٩٠ ُأدرج مبلغ -١١٧
 .C-DEC 190/5 وقرار المجلس الماليمن النظام 

دوالر كندي في صندوق ألف  ٣٣٤قدره  اً إضافي اً بلغ، فقد ُطرح جانبًا م٣٧-٣٩العمومية إلى قرار الجمعية  ةشار باإل -١١٨
 .٢٠١٩لعام الحوافز لتمويل نفقات البرنامج العادي 
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تسوية الترجمة من الدوالر األمريكي إلى الدوالر الكندي إلبراز  فّنيوتتضمن احتياطيات أنشطة مشاريع التعاون ال -١١٩
 . (الدوالر الكندي) عملة اإلبالغب فّنيأنشطة مشاريع التعاون ال

مقبوضات لة إلى غير المستخدمة المحوَّ بالمساهمات الطوعية التصنيف والتحويل األخرى  ةعادإمليات عتتعلق  -١٢٠
 . مسبقة

 : اإليرادات والنفقات٣حظة الالم
 الخدمات العينية –: التبرعات ١-٣المالحظة: 

والسنغال، وتايلند والمكسيك وبين المنظمة،  كومات كندا، ومصر، وفرنسا، وبيرووبموجب اتفاقات منفصلة بين ح -١٢١
تتعهد هذه الحكومات بتحمل جميع أو جزء من تكاليف إيجار المباني الواقعة في بلدانها. وال تسجل االشتراكات 

 .العينية في الحسابات، غير أنها ترد لغرض اإلعالم في المالحظات أدناه

العينية المقدمة لألنشطة العادية على أساس عقود االيجار أو حسب وفيما يلي القيمة العادلة التقديرية لالشتراكات  -١٢٢
 القيمة السوقية التقديرية عندما ال يكون هناك أي عقد لإليجار:

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 بآالف الدوالرات الكندية  
 ٢٣ ٤٣٣ ٢٣ ٨٤٨ كندا

 ٩٧ ٩٧ مصر
 ٧٥٤  ٧٥١ فرنسا
 ٨١٨ ٨١١ بيرو

  ٢١٢ ٢٤٢ السنغال
 ١ ٨٤٧ ٢ ٢٥٨ تايلند

 ٢٧ ١٦١ ٢٨ ٠٠٧ المجموع

   

من تكاليف التشغيل والصيانة  ٪٨٠، وتتحمل اإليكاو دون إيجارتقدم الحكومة الكندية المبني الخاص بالمقر إلى  -١٢٣
المقدمة من كندا الواردة أعاله مبلغا يعادل  العينيةتتضمن المساهمة كما . العقاريةمن الضرائب  ٪١٠٠عن  فضالً 

تب ) من حكومة كيبيك لتوفير المباني في مك٢٠١٧ في عام دوالر كندي ألف ١,٨٧٤( دوالر كندي ألف ١,٨٦١
 برج بيل

 (Bell Tower)فّنيإلدارة التعاون الم ال والمقدّ ـفي مونتري. 

يكو. وُقّدرت المساهمة في عام مت حكومة المكسيك مساهمة نقدية إليجار المكتب اإلقليمي في مدينة مكسقدّ  كما -١٢٤
 في اإليرادات. وُأدرج هذا المبلغ) ٢٠١٧ألف دوالر كندي في عام  ٢٨٦( دوالر كندي ألف ٣٧٤بمبلغ  ٢٠١٨

د قيمة هذه االشتراكات على أساس لألنشطة العادية. وُتحدّ  مجاناً خدمات الموظفين والسفر  الدول أيضا موتقدّ  -١٢٥
 من األنشطة التالية: اطالتكاليف بالنسبة للدول المانحة لكل نش

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 بآالف الدوالرات الكندية  
 ٢ ٧١٠ ٢ ٥٥٨ الطيران أمن

 ٦ ٣٨٤ ٥ ١٤٩ الطيران سالمة
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 : اإليرادات ٢-٣المالحظة 

 التي نّفذت خالل السنة فّنييتضمن المصدر الرئيسي لاليرادات المدونة خالل السنة االشتراكات لمشاريع التعاون ال -١٢٦
واالشتراكات المقررة. ويتم تحصيل االشتراكات المقررة جزئيًا بالدوالرات  والجدول (جيم)) ٣-٥(انظر المالحظة 

 الكندية وبالدوالرات األمريكية لتمويل جزء كبير من االعتمادات. وتضمنت االيرادات المدونة خالل السنة ما يلي:

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 العموميةاشتراكات الدول حسبما قررتها الجمعية 
 
 
 

٨٩ ٣٤٤ ٩١ ٥٤٠ 
 - ٧١ دولة جديدةاشتراك 

 ١١ ٣٨٦ ٨ ٣٣٠ * أسعار الصرف فروق
 ٣٠١ )١ ٥٤١( على المستحقات طويلة األجل المتراكمنقص (زيادة) الخصم 

 ١٠١ ٠٣١ ٩٨ ٤٠٠ المجموع
في المستخدم الصرف درجة في الميزانية بسعر مقررة المُ الاالشتراكات محسوبة بين  ة (سلبية)يجابيإ تمثل فروق أسعار الصرف فروقاً  *

 المقررة.االشتراكات وسعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة عند تحصيل  الميزانية

 :لتحقيق اإليراداتفيما يلي تفاصيل األنشطة األخرى  -١٢٧
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 ٥ ٤٦٩  ٥ ٧٧٩ مبيعات المطبوعات وخدمات الطباعة 
 ٤ ٧٤٣  ٥ ٥٤٦ ورسوم العضوية الدوراتعمليات التقييم و التدريب/

 ٢ ٣٩٧  ٣ ٤٨٤ خدمات الوفود 
 ٢ ٤٧٣  ٢ ٦٤٢ األحداث والمنتديات 

 ٢ ٣٩٤  ٢ ٤٦٨ رسوم تراخيص البضائع الخطرة
 ١ ٣٢١  ١ ٤٣٣ إتاوات المطبوعات 

 ٨٥٥  ١ ١٠٤ رسم االشتراكرسم المستخدم/
  ٦٠٨  ٥٩٣ منح التراخيص

 ٥٢٧  ٤٧٩ مبيعات السوق الحرة
 ٤٦٢  ٤٦٣ اإللكترونيةالمواقع 

 ٣٤٣  ٢٥٦ الدوريات 
 ٨٨٧  ١ ٣٠٢ أخرى أنشطة 

 ٢٢ ٤٧٩  ٢٥ ٥٤٩ المجموع 

  :وتشمل اإليرادات األخرى ما يلي -١٢٨
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 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 بآالف الدوالرات الكندية 

  ٩٤٥  ١ ٨٤٤ * ائد و إيرادات الف
 ٦٧٦  ٦ ١٦٠  **أسعار الصرفح من اباألر 

  ٣٤٠  ١٦١   رسوم تأمين المسؤولية المهنية 
 ١٧٤  ١٠٢ السفررسوم وكالء 

 ١٥٠  ٤٦١  رسوم الخدمات
 ٨٣٠  ١ ١٢٤ أخرى إيرادات 
 ٣ ١١٥  ٩ ٨٥٢ المجموع

مقبوضات بما أّنه مقّدم ك بشكل أساسي) فّنيمشاريع التعاون ال( بأموال غير مملوكة مرتبط كندي ألف دوالر ٦ ١٥٨ال تشمل إيرادات الفوائد مبلغ  *
 صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.وكإيرادات من الرسوم اإلدارية العامة في مقدمة 

التي كانت مسجلة في تقييم األصول والخصوم بالدوالر الكندي  ةعادالناتجة عن إ ةيجابيباالختالفات اإل الصرف أساساً أسعار األرباح من تتعلق  **
 بعمالت أخرى.   األصل 

 : النفقات ٣-٣المالحظة 
 العاملين واستحقاقات رواتب الموظفين: ١-٣-٣

ن والخبراء يالخبراء الميدانيفضًال عن المنظمة خالل السنة ب العاملونصل عليها التي حجور تتضمن الرواتب األ -١٢٩
تتضمن مستحقات الموظفين مثل كما  فّنيلتنفيذ مشاريع التعاون الالتشغيلية  المساعدة اتالعاملين في اطار اتفاق

ت واستحقاقات نهاية الخدمة للقيام بمهما كليفوالتعليم ومنح الت العودة إلى الوطنجازة السنوية و إلالتأمين الصحي وا
  .في الصندوق المشترك للمعاشات التعاقديةيكاو اإلواشتراكات 

 : والمواد االستهالكية وغيرها اللوازم: ٢-٣-٣

واتفاقات الخدمات االدارية وخدمات مشتريات  االئتمانيةذه النفقات المشتريات والخدمات المتعلقة بالصناديق هتتضمن  -١٣٠
 .فّنيالطيران المدني ومشاريع برنامج االمم المتحدة االنمائي في اطار نشاطات مشاريع التعاون ال

 ةنفقات التشغيل العام :٣-٣-٣

نفقات و  ،تكنولوجيا المعلوماتو  ،صيانة وتشغيل المبانيو  ،نفقات التشغيل العامة بشكل رئيسي االيجار تتضمن -١٣١
صول غير واستهالك األ دوالر كنديلف أ ٥٨٣كما تتضمن استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة  .الطباعة
 ).٢٠١٧ في عامعلى التوالي  دوالر كنديألف  ٢٦٣و دوالر كنديلف أ ٥٧٢( دوالر كنديألف  ٢١٢ة بقيم المادية

 السفر: ٤-٣-٣

 .وبدل المطاراليومي  بدل المعيشةومخصصات  الطيرانجرة تتضمن أهي لتأدية مهمات و السفر هي  نفقات السفر -١٣٢

 : نفقات أخرى٥-٣-٣

 األمم المتحدة برنامجدوالر كندي (بما في ذلك رسوم خدمات ألف  ٥٦٠بقيمة  مصرفية اً األخرى رسومنفقات تشمل ال -١٣٣
ناجمة عن ، وخسائر حسابات السُّلف الخاصة بمشاريع التعاون الفّني)الناتجة عن اإلنمائي وكذلك الرسوم المصرفية 

ألف  ٤٢٠ومبلغ ، صناديق مشاريع التعاون الفّنيإلى  أساساً مرّدها ألف دوالر كندي  ٥٤٨أسعار الصرف بقيمة 
مختلف المؤتمرات والحلقات من أجل  بالصندوق الفرعي لتحقيق اإليراداتتصل بخدمات تتعلق تدوالر كندي 

 .التدريبية
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 الميزانية والحسابات الفعلية حسابات : بيان المقارنة بين٤المالحظة 

من فترة الثالث سنوات، بوجود نفقات بالدوالرات الكندية للبرنامج سنة كل في الجمعية العمومية، بشكل منفصل  أذنت -١٣٤
فيما يتعلق  وتوافق على مجموع تقديرات الميزانية اإلرشادية لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةالعادي 

في هما أو لسلطة مفوضة تعديل ويجوز للمجلس متاحتان للعموم، نين البرنامجييتا هذوميزان. ببرنامج التعاون الفني
 .وقت الحق

بين الميزانيات النهائية والنفقات  ة، ومقارنية والنهائيةالمعتمدة األصلالميزانيات بين يعرض البيان الخامس التباين  -١٣٥
 التنفيذ للبرنامج العاديدعم حسب األهداف االستراتيجية واستراتيجية  ةفمصنَّ  ،في الميزانيةما ُأدرج أساس  ىعل

زانيات المعتمدة المتاحة بين المي ةلف مقارنأ-من النظام المالي. ويقدم البيان الخامس ١-١٢المادة  قتضيهتحسبما 
المبالغ الفعلية لجميع صناديق المنظمة باإليرادات والنفقات مطابقة أساس قابل للمقارنة، و  ىللعموم والمبالغ الفعلية عل

 (البيان الثاني). األداء المالي في بيانالواردة 

 ةالفعلييرادات المدرجة في الميزانية واإلرق الرئيسي بين اإليرادات االف ىعز لف، يُ أ-البيان الخامسوفيما يتعلق ب -١٣٦
الدوالر وبالمنظمة تقييم المساهمات بالدوالر الكندي إلى اعتياد  ) أساساً ألف دوالر كندي ٨ ٤٠١للبرنامج العادي (

اإليرادات عند لتسجيل سعر الصرف المستخدم عن الميزانية المستخدم في إعداد األمريكي. ويختلف سعر الصرف 
 ،التالي. وبألف دوالر كندي) ٨ ٣٣٠للقطاع العام ( للمعايير المحاسبية الدولية لمقررة وفقاً راكات اشتتحصيل اال

، وهو رق آخر في الميزانيةاهذا االختالف في أسعار الصرف من المبالغ الفعلية ألغراض المقارنة. وثمة ف ستبعديُ 
. في الميزانية مدرجاً المبلغ لم يكن ن ذلك ألنظرًا ) دوالر كنديألف  ٧١دولة عضو جديدة ( ىالمقررة علاالشتراكات 

لف من أتتو في الميزانية،  درج أيضاً تُ لم أساس قابل للمقارنة،  ىلكي تكون اإليرادات الفعلية عل ،والفروق األخرى
ألف دوالر  ٣ ٧٨٩( ةضافيإدوالر كندي) وٕايرادات أخرى ألف  ١ ٥٤١ي بقيمة رق سلبامخصومة (ف مدينة مستحقات

 .ألف دوالر كندي) ٣ ١١٥صرف (من أسعار الأرباح ) بما في يكند

ألف دوالر  ١٢٣ ٧٦٧برنامج العادي (من أجل اللف االعتمادات الموافق عليها أ-والخامس الخامسيقارن البيانان  -١٣٧
سعر محسوبة بوالنفقات المناظرة للصندوق العام للبرنامج العادي الصرف المستخدم في الميزانية بسعر كندي) 

ميزانية البرنامج العادي  ةمن أجل مقارنو  ألف دوالر كندي). ١٠٦ ٦٩٤( الصرف المعمول به في األمم المتحدة
دوالر ألف  ٧ ٧٩٨رق في سعر الصرف (االف‘ ١’في االعتبار:  انالتالي نؤخذ العاماليالفعلية، نفقات المعتمدة بال

في األمم المتحدة خالل المطبق وسعر الصرف ية و في الميزانالمستخدم استخدام سعر الصرف الناتج عن ) كندي
وفقًا لسعر المبلغ الفعلي للنفقات َينُتج ، وبذلك للقطاع العامللمعايير المحاسبية الدولية  فقاً و  لى النفقاتة عالسن

تزامات غير المسددة، ألغراض لاالعتراف باال ‘٢’دوالر كندي)؛ ألف  ٩٨ ٨٩٦(الصرف المستخدم في الميزانية 
النفقات  يؤثر هذان العامالن فيدوالر كندي). و ألف  ١٨ ٧٤٧الميزانية، المتوقع تكبدها في السنه التالية فقط (

ترحيل عن ر يأثتالأسفرت حصيلة هذا دوالر كندي) للبرنامج العادي. و ألف  ١١٧ ٦٤٣للمقارنة ( ةقابلفيجعالنها 
 دوالر كندي).ألف  ٦ ١٢٥(المستخدمة االعتمادات غير 

لف فيما يتعلق بصندوق أ-درجة في البيان الخامسالمبالغ الفعلية المُ بقارن تقديرات الميزانية (المنقحة النهائية) تُ  كما -١٣٨
من  لبيانات المالية الوارد في هذه الوثيقة مزيداً ل ةالعام ة. ويقدم عرض األمينتكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

 صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةاإليضاحات لالختالفات المادية بين ميزانيتي البرنامج العادي وميزانية 
 .والمبالغ الفعلية
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الفعلیة (البیان  والمبالغالمیزانیة  مبالغساس مقارن في بیان المقارنة بین أالفعلیة على  المبالغترد أدناه مطابقة بین  -١٣٩
المنتهیة في للسنة ع) الفعلیة في بیان التدفقات النقدیة (البیان المالي الراب والمبالغ) ألف-سالمالي الخام

٣١/١٢/٢٠١٨. 
  

  
 مجموعال تمویلال االستثمار التشغیل

 بآالف الدوالرات الكندیة  
 مقارنةالأساس  ىفعلي علمبلغ الال

     لف، العمود (د)):أ- (البیان الخامس

 ١٠٢ ١١٧ العاديالبرنامج إیرادات 
  

١٠٢ ١١٧ 

 ١٤ ٩٩٣ صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة إیرادات
  

١٤ ٩٩٣ 

 )١١٧ ٦٤٢( البرنامج العادينفقات 
  

)١١٧ ٦٤٢( 

 )١٠ ٤١٢(   )١٠ ٤١٢( صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة تنفقا

          
 العمود (ج)):لف، أ-فروق المیزانیة (البیان الخامس

االشتراكات ن أالصرف بشأسعار فروق  يصاف‘ ١’ 
االشتراك مدرجة في المیزانیة و النفقات الُ المقررة و 
 ١٣٦فقرتان الجدیدة (الو العض ةالدول ىعلالمقرر 

 أعاله) ١٣٧و
  

٦٠٣ 
 

- 
 

- 
 

٦٠٣ 
 

 نفاق األموالإتتطلب ال  التزامات غیر مسددة‘ ٢’ 
 ١٨ ٧٤٧ - - ١٨ ٧٤٧ أعاله) ١٣٧(الفقرة  

     
 )٨١٤( - - )٨١٤( أدناه) ١٤٠فروق الكیانات (الفقرة 

 )٤١ ٦٦٨( )٢ ١٩٢( ٥ ٥٥٦ )٤٥ ٠٣٢( أدناه)الفقرة ١٤١فروق العرض (

 )٣٤ ٠٧٦( )٢ ١٩٢( ٥ ٥٥٦ )٣٧ ٤٤٠( المبالغ الفعلیة في بیان التدفق النقدي (البیان الرابع)

 
تشكل جزءًا من صنادیق برامج أو  ات المعتمدة المتاحة للعمومالمیزانیعملیة إعداد تطرأ فروق الكیانات عندما تـُسقط  -١٤٠

منها  خصوماً ألف دوالر كندي) م ١٩٥ ٩٨١إیرادات (وتمثل فروق الكیانات  المالیة عنه. بیاناتالكیان الذي تـُعّد ال
داء المالي (البیان وُمدرجة في بیان األألف -ألف دوالر كندي) التي ُأبلغ عنها في البیان الخامس ١٩٦ ٧٩٥نفقات (

من الثاني)، وتتعلق باألنشطة العادیة األخرى وأنشطة مشاریع التعاون الفّني. وُتموَّل هذه األنشطة والمشاریع عمومًا 
موارد من خارج المیزانیة وُتستبعد من عملیة إعداد میزانیتي البرنامج العادي وصندوق تكالیف الخدمات اإلداریة 

 تشغیلیة.وال
 (البیان الرابع) التدفقات النقدیة بیان وتعود فروق العرض للفروق في الشكل ومخططات التصنیف المعتمدة لعرض -١٤١

الطریقة غیر  بیان التدفقات النقدیةفي إعداد تُتبع و  .)ألف-الخامس (البیان لفعلیةالمبالغ االمقارنة بین المیزانیة و بیان و 
یرادات اإلالفعلیة المبالغ و  اتالمقارنة بین المیزانی اتبیانتمثل و  ،المقبوضات والمدفوعاتجمیع ر یأثالمباشرة، ویعكس ت

، فال ذاتهاالمالیة  ةهذه البیانات تغطي السننظرًا ألن و والمجلس بنفقات لها. العمومیة ذن الجمعیة أالتي تنفقات الو 
  توجد فروق في التوقیت.
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 اتالقطاع بالغ عن: اإل٥لمالحظة ا
 بيان الوضع المالي واألداء المالي حسب القطاع :١-٥

. وتقدم الجداول ١تنص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على اإلبالغ عن القطاعات ويرد في المالحظة  -١٤٢
التالية الوضع المالي حسب القطاع ثم بيان األداء المالي حسب القطاع. وتؤدي بعض األنشطة بين القطاعين إلى 

ت المحاسبية التي تنشئ أرصدة اإليرادات والنفقات فيما بين القطاعات في البيانات المالية. وترد المعامالت المعامال
فيما بين القطاعين في الجداول الواردة أعاله لتقديم وصف دقيق عن هذه المعامالت المحاسبية ومن ثم ُحذفت 

 .ين األول والثانييللمطابقة مع البيانين المال

مليون  ١١,٢(دوالر كندي  نييمال ٩,٧ يرادات الرسوم االدارية التي تبلغ قيمتهاإ النشاطات العادية ويشمل قطاع -١٤٣
 .فّنيمشاريع التعاون المن  صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةها تقاضا التي )٢٠١٧ في عامكندي  دوالر
وفي  .ونفقات أخرى فّنيقطاع مشاريع التعاون الدارية مبلغًا مماثًال يندرج في تضمن النفقات العامة اإلتكما 
 ألف ١,٧٥٣العادية  ةنشطاألمن قبل قطاع  فّنيقيمة المبلغ المستحق لمشاريع التعاون ال بلغت ٣١/١٢/٢٠١٨

 .تيسيرًا للعرضهذه المبالغ  وحذفت .)٣١/١٢/٢٠١٧في  ألف دوالر كندي ١,٠٨٧( دوالر كندي
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Notes20182017201820172018201720182017

األصول

األصول الجارية
 490 436 414 402 172 332 058 275 318 104 356 2.1127النقد والمعادالت النقدية

2.22 847 13 273 2 847 13 273 
  ( 087 1)( 753 1) 087 1   753 1أرصدة بين القطاعات

 632 29 466 17 041 23 797 9 591 6 669 2.37المستحقات والسلف
 381  550  381  550 2.4المخزونات

 708 1 177 2 360  394  348 1 783 2.31أخرى

141 958 125 911 285 249 356 660 (1 753 )(1 087 )425 454 481 484 

األصول غير الجارية
2.25 963 5 193 5 963 5 193 

 385  373  385  373 2.3المستحقات والسلف
 776 2 391 4 776 2 391 2.54الممتلكات والمنشآت والمعدات

 664  700  664  700 2.6األصول غير المادية

11 427 9 018 11 427 9 018 

 502 490 881 436( 087 1)( 753 1) 660 356 249 285 929 134 385 153مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
 006 372 944 304 156 347 604 274 850 24 340 2.830المقبوضات المسبقة

 422 28 207 29 229 7 615 6 193 21 592 2.922الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة
 642 7 944 7 192 2 153 2 450 5 791 2.105استحقاقات الموظفين

  ( 087 1)( 753 1) 753 1 087 1أرصدة بين القطاعات
 389 1 562 1 389 1 562 2.111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

60 285 53 969 285 125 356 577 (1 753 )(1 087 )343 657 409 459 

الخصوم غير الجارية
 694 146 001 151 694 146 001 2.10151استحقاقات الموظفين

151 001 146 694 151 001 146 694 

 153 556 658 494( 087 1)( 753 1) 577 356 125 285 663 200 286 211مجموع الخصوم

صافي األصول
( 141 51)( 079 54)( 141 51)( 079 54)2.12العجز المتراكم

( 510 14)( 698 3) 83  124 ( 593 14)( 822 3)2.12االحتياطيات

( 651 65)( 777 57) 83  124 ( 734 65)( 901 57)صافي األصول (العجز المتراكم الصافي)

 502 490 881 436( 087 1)( 753 1) 660 356 249 285 929 134 385 153مجموع الخصوم وصافي األصول

تُشكّل المالحظات المرافقة للبيانات المالية جزءاً ال يتجزأ منها.

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

المالحظة 2-5منظمة الطيران المدني الدولي

المركز المالي حسب القطاع
في 31 ديسمبر 2018

(بآالف الدوالرات الكندية)

المجموعإلغاءمشروع أنشطة التعاون الفنياألنشطة العادية
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مالحظات

20182017201820172018201720182017

اإليرادات

370 439130 169(276 )(830 )646 269130 3.2170االشتراكات في اتفاقات المشاريع
031 400101 03198 400101 3.298االشتراكات المقررة

479 54922 47925 54922 3.225األنشطة األخرى المدرة لإليرادات
281 53213 28114 53213 14التبرعات األخرى

160 7212 3(179 11)(682 9)339 40313 13إيرادات الرسوم اإلدارية
115 8523 9(175 )(196 )790 288 500 7602 3.29اإليرادات األخرى

436 493272 321(630 11)(708 10)436 557131 630170 644152 161مجموع اإليرادات

النفقات

3.3122 088117 28651 59157 030( 111)173 568174 316
3.31 377 63999 99152 669101 36853 308

911 87617 62017 0222 2912 85415 3.315نفقات التشغيل العامة
297 70115 15(196 )976 0014 3215 89610 3.310السفر

611 2661 6112 2661 2االجتماعات
944 5002 9441 5002 1التدريب

 (197 11)(647 9)197 64711 9النفقات اإلدارية العامة
798 6225 1(433 )(754 )805 231 5716 3.31نفقات أخرى

185 901271 313(630 11)(708 10)436 557131 379170 052151 154نفقات أخرى

251 5921 7 251 5921 7فائض خالل السنة

تُشكّل المالحظات المرافقة للبيانات المالية جزءاً  ال يتجزأ  منها.

اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها
رواتب واستحقاقات الموظفين

المجموعإلغاء

منظمة الطيران المدني الدولي

األداء المالي حسب القطاع
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

(بآالف الدوالرات الكندية)

المالحظة 5-3

مشروع أنشطة التعاون الفنياألنشطة العادية
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  والمبالغ االحتياطيةااللتزامات  :٦المالحظة 

 : االلتزامات١-٦المالحظة 

 .يكاوالمقر الرئيسي لإلمباني تتعلق التزامات اإليجار في المقام األول ب -١٤٤

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 بآالف الدوالرات الكندية 

   االلتزامات الدنيا لعقود إيجار المقر الرئيسي
 ٥٢٦ ٥٠٢ سنوات ٥-١

 - ١٧ سنوات ٥بعد 
 ٥٢٦ ٥١٩ مجموع التزامات عقود إيجار الملكية

مقابل مكتب يكاو في المائة من حصة اإليجار التي تسددها اإل ٣٠ال تشمل االلتزامات المرتبطة باإليجار سوى نسبة  -١٤٥
لفترة إضافية مدتها  دون إيجاربالمبنى لإليكاو حكومة كندا فقد قدمت ، ١-٣وكما هو مبين في المالحظة  المكسيك.

، ال توجد أي ٣١/١٢/٢٠١٨تاريخ  حتىف. وبناًء عليه، ٣٠/١١/٢٠٣٦حتى  ٢٠١٦من ديسمبر  ابتداءً سنة  ٢٠
ال يوجد أي التزام مالي مدرج في الجدول أعاله و المقر الرئيسي.  نىمبتتعلق باإليجار مقابل  على اإليكاو التزامات

بينما من مكتب باريس  اً جزءاإليكاو تمتلك ، ٥-٢ألن، كما هو مبين في المالحظة نظرا بالنسبة لمكتب باريس، 
 بالقيمة اإلسمية.يكاو لإل، وتؤجره الجزء المتبقيتمتلك فرنسا 

 مليون دوالر ٢,١المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية التي ال يمكن فسخها ما مجموعه  وتبلغ اإليرادات الدنيا المقبلة -١٤٦
إلى  المكاتب. وتشمل إيرادات عقود اإليجار هذه تأجير )٢٠١٨ عاموالر كندي لدمليون  ٢( ٢٠١٩ عامل كندي
 .الوفود

 االلتزامات القانونية أو الطارئة  :٢-٦المالحظة 

كبيرة تقع على عاتق  التزاماتأو شكاوى قانونية يمكن أن تؤدي إلى  إجراءاتعن  خصوم طارئة تنشأي ال توجد أ -١٤٧
 .اإليكاو

في أمريكا الجنوبية.  فّنيضد المنظمة عدد من اإلجراءات والشكاوى القانونية فيما يتعلق بمشاريع التعاون ال فعر  -١٤٨
 وجب قوانين العمل المحلية فضالً وهناك في األساس شكاوى رفعها أشخاص يطالبون الحصول على مبالغ إضافية بم

مريكي أن دوالر ييمال ٣,٥هذه الشكاوى مبالغ عن المبالغ المنصوص عليها في عقود العمل لديهم. ويبلغ مجموع 
مالية ألن  التزاماتيكاو اإلر أنه ال يرجح أن تتحمل من المقدّ ). و ٣١/١٢/٢٠١٧في  أمريكير دوال ماليين ٣(مبلغ 

 .عن هذه المطالبات تنشأقد  ةمالي التزاماتفي اتفاقات المشاريع األساسية باستيعاب أي  تعهدتالحكومات المعنية 
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 طراف ذات الصلةألدارة العليا وااإلب الخاص اإلفصاح :٧المالحظة 
  دارة الرئيسيون: موظفو اإل ١-٧المالحظة 

) جهاز حكم ١(: منالدولية للقطاع العام)  ةيالمحاسب من المعايير ٢٠ معيارل(وفقًا ل موظفو اإلدارة الرئيسيونيتألف  -١٤٩
. ويتألف المجلس من أعضاء فريق كبار اإلداريين لألمانة العامة) ٢، (المجلس متضمنًا رئيس المجلس –المنظمة 

 ةاألمينمدير األمانة العامة، وهي من فريق كبار اإلداريين ، ويتألف بعينهم دون تحديد أشخاصدولة عضوًا دون  ٣٦
ويرفعون إليها  الذين يتبعون األمينة العامة بشكل مباشرمن كبار المديرين ، وعدد في المقر الرئيسي، والمديرين ةالعام

ويتحملون المسؤولية يكاو اإلبسلطة تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة  موظفو اإلدارة الرئيسيونيتألف ويتمتع تقاريرهم. 
أعضاء فريق كبار و رئيس المجلس  إلىإجمالي األجور المذكورة أعاله سدد يو  .وعن وضع السياسات عن ذلك
 .اإلداريين

 والبدالت ،وتسوية مقر العمل ،لموظفي اإلدارة الرئيسيين ما يلي: صافي المرتبات ةر المدفوعو ويشمل مجمل األج -١٥٠
وفي  ةالتقاعدي اتالعمل في المعاش ابربأ اشتراكاتو  التعليم،ومنحة  العودة إلى الوطنواستحقاقات بدل التمثيل  مثل

 .تتكون من سلف منح التعليم االستحقاقات غير المدفوعة مقابل. السلف التأمين الصحي الجاري

) على نفس مستوى ١٠-٢ المالحظةما بعد انتهاء الخدمة (الحصول على استحقاقات ن ياإلدارة الرئيسييحق لموظفي  كما -١٥١
 .، وبالتالي فهي غير مدرجة في الجدول أعالهساس فرديأبدقة على مكن تحديدها كميًا الموظفين. وهي استحقاقات ال ي اقيب

ة ن كأعضاء عاديين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدو اإلدارة الرئيسي وموظف ويشارك -١٥٢
الصندوق المشترك للمعاشات وما فوقها الذين ال يشاركون في  ٢-الموظفين من ذوي الرتبة د عدد من باستثناء

عوضا عن االشتراكات المقدمة إلى الخطة، التي يكاو اإلة. أما المبالغ التي تدفعها التقاعدية لموظفي األمم المتحد
 .األجور االجماليةفي ، فُتدرج األجر الداخل في حساب المعاش التقاعديفي المائة من  ١٥،٨تمثل 

. دارة الرئيسيينحد موظفي اإلقارب أأأحد  إلى خالل السنةسدد دوالر كندي ت ألف ٢١تشمل األجور االجمالية أيضًا مبلغ  -١٥٣
 وال تربطه صلة تسلسل هرمي مباشرة بموظفي االدارة الرئيسيين.أخرى  ةإدار  هذا القريب فيويعمل 

 معامالت األطراف المترابطة: ٢-٧المالحظة 

مالم تكن هناك إشارة إلى خالف ذلك في هذه البيانات المالية الخاصة باإليرادات من المعامالت غير التبادلية بما في  -١٥٤
ذلك االشتراكات العينية، فإن جميع المعامالت التي تجري مع أطراف ثالثة، بما في ذلك منظمات األمم المتحدة تتم 

 .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 . ٣١/١٢/٢٠١٨ هويكاو اإل تاريخ اإلبالغ لدى -١٥٥

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

 
 عدد األفراد

التعويضات وتسوية 
 مقر العمل

خطتا التقاعد  االستحقاقات
 والتأمين الصحي

السلف المعلقة على  مجموع األجور
 االستحقاقات

القروض 
 المعلقة

 بآالف الدوالرات الكندية

رئيس المجلس / 
موظفو اإلدارة 

 الرئيسيون 
٤٨ ٣ ٦٤٠ ٧٣٦ ٥٢٣ ٢ ٣٨١ ١٢ - 



 
 

 

 الجزء الرابع: الجداول

 )لم تشمله المراجعة(
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الجدول (ألف)

 الميزانية العادية
صندوق رأس 

صندوق متجددالمال
صندوق إدرار 
الدخل التبعي

الخدمات  إداري / 
التنفيذية صندوق 

التكلفة
نشاطات 

AVSEC

صندوق الخطة 
التنفيذية 

اإلقليمية الشاملة 
للسالمة الجوية 

الصناديق البيئيةفي أفريقيا
الصناديق المالية 

المشتركة

األصول

األصول الجارية
527 6251 0946 2391 32010 46215 48515 1941 55النقد والمقابل النقدي

االشتراكات المقررة المستحقة 
847 2   من الدول األعضاء

702 511 1األرصدة المشتركة بين الصناديق
35 288 75 605 4515 1المستحقات والسلف

550 المخزونات
17 27 88 625 1أخرى

62 6281 48522 40715 39510 5531 0946 6421 562

األصول غير الجارية
االشتراكات المقررة المستحقة 

963 5   من الدول األعضاء
373 المستحقات والسلف

391 4الممتلكات واآلالت والمعدات
700 األصول غير الملموسة

6 3355 091

562 6421 0946 5531 39510 40715 48522 0911 9645 68مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
11 61 150 5272 8االيصاالت المتقدمة

90 14 6 336 822 3821 19الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
11 780 5استحقاقات الموظفين

459 األرصدة المشتركة بين الصناديق
562 1مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

27 9095 7803 972 867 17 14 901 562

الخصوم غير الجارية
001 151استحقاقات الموظفين

151 001

562 901 14 17 867 972 7813 909156 27مجموع الخصوم

صافي األصول

552 0806 5361 52810 54514 12(161 124)091 3715 20الفائض المتراكم/(العجز)
890 5(135 31)684 20االحتياطيات

العجز المتراكم) 0 552 53610806 52810 43514 18(296 155)091 0555 41صافي األصول (

562 6421 0946 5531 39510 40715 48522 0911 9645 68مجموع الخصوم وصافي األصول

اإليرادات

المساهمات في اتفاقيات المشروع
400 98االشتراكات المقررة

27 107 26األنشطة األخرى المدرة لإليرادات
668 65 195 132 المساهمات الطوعية األخرى

490 13إيرادات الرسوم اإلدارية
21 480 125 692 504 5661 008 4464 9652 12إيرادات أخرى

48 148 1891 887 9932 68714 00826 4464 3642 111مجموع اإليرادات

النفقات

4 950 9 743 154 18210 06311 59211 87رواتب واستحقاقات الموظفين
586 5411 678 اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها

84 0 60 299 100 79610 683 11نفقات تشغيل عامة
228 368 863 252 110 2312 5السفر

80 80 23 180 232 1االجتماعات
225 5 100 39 النفقات اإلدارية العامة

41 80 11 1 588 279 نفقات أخرى

44 154 5433 800 7061 73910 06324 79611 694 106مجموع النفقات 

3 (006 2)(354 )087 2881 9474 1(055 7)651 6701 4صافي الفائض/(العجز) للسنة

التفاصيل قد ال تتماشى مع األرقام اإلجمالية بسبب تقريب األعداد.

(بآالف الدوالرات الكندية)

منظمة الطيران المدني الدولي

صندوق األنشطة العادية

األصول، الخصوم، صافي األصول في 31 ديسمبر 2018

اإليرادات، والنفقات، الفائض/(العجز) لسنة 2018
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يتبع الجدول (ألف) 

حوافز سداد حساب 
دليل المفاتيح العامةصناديق تعبئة المواردالمتأخرات

المكتب الفرعي 
االقليمي 

20182017اإللغاء/التسويةالمجموعالصناديق األخرىصناديق األمن

األصول

األصول الجارية
318 356104 356127 383127 7258 4493 9761 2851 5934 النقدية والمعادالت النقدية

273 84713 8472 2االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
0 753 1(459 )212 2األرصدة المشتركة بين الصناديق

591 6696 6697 917 11 114 المستحقات والسلف
381 550 550 المخزون
348 7831 7831 251 األخرى

 5934 2852 0891 4603 7258 499142 418( 459)141 958125 911

األصول غير الجارية

193 9635 9635 5االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
385 373 373 المستحقات والسلف

776 3912 3914 4الممتلكات واآلالت والمعدات
664 700 700 األصول غير العادية

11 42611 4269 018

929 384134 153(459 )844 499153 7258 4603 0891 2852 5934 مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
850 34024 96130 37916 61413 016 2المتحصالت المسبقة

193 59221 59222 3322 3 303 73 531 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
450 7915 7915 5استحقاقات الموظفين

087 1(459 )459 األرصدة المشتركة بين الصناديق
389 5621 5621 1مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات 

 5312 089 303 3 64643 78316 50260 28553 969

الخصوم غير الجارية
694 001146 001151 151استحقاقات الموظفين

151 001151 001146 694

663 286200 502211 78416 646194 3 303 089 5312 مجموع الخصوم

صافي األصول

(141 51)(080 54)(961 16)(118 37)853 7227 1573 7531 223 الفائض (/العجز) المتراكم 
(593 14)(822 3)(822 3)571 االحتياطيات

العجز المتراكم الصافي) (734 65)(901 57)(961 16)(940 40)853 7227 1573 7531 5933 صافي األصول (

929 384134 153(459 )844 499153 7258 4603 0891 2852 5934 مجموع الخصوم وصافي األصول

االيرادات

المساهمات في اتفاقيات المشروع   
031 400101 40098 98االشتراكات المقررة

479 54922 25(232 1)781 64726 أنشطة أخرى مدرة للدخل
281 53213 83914 693 06113 9233 1221 0691 5782 2مساهمات طوعية أخرى
339 40313 13(86 )490 13إيرادات الرسوم اإلدارية

500 7602 9(527 15)287 63525 3331 4 188 243 78اإليرادات األخرى

630 643152 161(007 16)650 342177 2565 1272 2571 8212 782 مجموع اإليرادات

النفقات

286 088117 122(379 5)467 909127 2(7 )288 127 4552 رواتب واستحقاقت الموظفين
639 377 1(533 1)911 302 76 اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها

291 85415 15(762 8)616 48524 157 570 29 19 333 نفقات التشغيل العامة
321 89610 89610 81010 538 33 21 441 السفر 

611 2661 2662 252 124 13 511 االجتماعات
(043 1)043 1201 133 3 79 340 النفقات اإلدارية العامة

231 5716 1(128 )698 541 433 9 1 203 نفقات أخرى

379 052151 154(845 16)897 403170 4094 9901 257 9682 3331 مجموع النفقات

251 5911 8397 753 9386 847 136 853 (255 )صافي الفائض (العجز) للسنة

التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب

األصول، الخصوم، صافي األصول في 31 ديسمبر 2018
اإليرادات، والنفقات، الفائض/(العجز) في 31 ديسمبر 2018

(بآالف الدوالرات الكندية)

                    منظمة الطيران المدني الدولي

صندوق األنشطة العادية
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الجدول (باء)

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

العمومية 39-33

جداول 
االشتراكات 

20182018

المساهمات 
المتلقاة عام 

2018

رصيد االشتراكات 
مستحقة الدفع 
لعام 2018

رصيد االشتراكات 
المستحقة للسنوات 

السابقة
مجموع األرصدة 
سعر الصرفمستحقة القبض

المجموع المعدل 
لألرصدة مستحقة 

القبض
المساهمات المتلقاة 

مسبقا

   60  60 0.06أفغانستان
   60  60 0.06ألبانيا

   130  130 0.13الجزائر
   60  60 0.06أندورا

 272  3  269  179  90    90 0.09أنغوال (**)
  

 360 1 244  116 1 057 1 60    60 0.06أنتيغا وبربودا (**)
 712  23  689  689    689 0.69األرجنتين

 64    60  60 0.06أرمينيا
 208 2   057 2 057 2.062أستراليا

   599  599 0.60النمسا
  

   60  60 0.06أذربيجان
   60  60 0.06جزر البهاما

 57  3  54    54  36  90 0.09البحرين 
   80  80 0.08بنغالديش
   60  60 0.06بربادوس

  
   60  60 0.06بيالروس

   759  759 0.76بلجيكا
 62  2  60  60    60 0.06بليز 
   60  60 0.06بنين

 1    1  1  59  60 0.06بوتان
  

   60  60 0.06  دولة بوليفيا (متعددة القوميات)        
   60  60 0.06البوسنة والهرسك

   60  60 0.06بوتسوانا
 182    182  182  754 2 936 2.942البرازيل

   60  60 0.06براوني دار السالم 
  

   60  60 0.06بلغاريا
   60  60 0.06بوركينا فاسو

 238  5  233  173  60    60 0.06بوروندي
   60  60 0.06الرأس األخضر

 56  16  40  40  60  60 0.06كمبوديا
  

   60  60 0.06الكاميرون
 798 2   607 2 607 2.612كندا

   60  60 0.06جمهورية أفريقيا الوسطى
   60  60 0.06تشاد

   419  419 0.42شيلي
  

 269    940 7 940 7.957الصين
     310  310 0.31كولومبيا

   60  60 0.06جزر القمر
   60  60 0.06الكونغو

 7  2  5  5  60  60 0.06جزر كوك
  

   60  60 0.06كوستا ريكا
   60  60 0.06كوت ديفوار

   70  70 0.07كرواتيا
   60  60 0.06كوبا

   60  60 0.06قبرص
  

   270  270 0.27الجمهورية التشيكية
   60  60 0.06جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

 71  2  69  9  60    60 0.06جمهوريا الكونغو الديمقراطية
   449  449 0.45الدانمرك

 258 1 237  021 1 961  60    60 0.06جيبوتي (*)
  

   60  60 0.06الجمهورية الدومينيكية
 1    1  1  69  70 0.07إكوادور (**)

   220  220 0.22مصر
 1    60  60 0.06السلفادور

   60  60 0.06غينيا االستوائية
  

 337  11  326  266  60    60 0.06إريتريا 
   60  60 0.06إستونيا

 1    1  1  59  60 0.06إسواتيني
 331  6  325  165  160    160 0.16إثيوبيا (**)

   60  60 0.06فيجي

 466    429  429 0.43فنلندا
   125 4 125 4.134فرنسا

   60  60 0.06غابون
 494  55  439  380  60    60 0.06غامبيا (**)
 206  43  163  103  60    60 0.06جورجيا (*)

منظمة الطيران المدني الدولي

البرنامج العادي
االشتراكات المحصلة من الدول األعضاء

والمساهمات المحصلة مقدما
في 31 ديسمبر 2018

(بآالف الدوالرات الكندية)

الصندوق العام
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الجدول (باء)
يتبع) )

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

العمومية 39-33

جداول 
االشتراكات 

20182018

المساهمات 
المتلقاة عام 

2018

رصيد االشتراكات 
مستحقة الدفع 
لعام 2018

رصيد االشتراكات 
المستحقة للسنوات 

السابقة
مجموع األرصدة 
سعر الصرفمستحقة القبض

المجموع المعدل 
لألرصدة مستحقة 

القبض
المساهمات المتلقاة 

مسبقا

   473 5 473 5.485ألمانيا
   60  60 0.06غانا

   350  350 0.35اليونان
 576  53  523  463  60    60 0.06غرينادا (*)

 167  2  166  106  60    60 0.06غواتيماال

 325  41  284  224  60    60 0.06غينيا (*)
   60  60 0.06غينيا بيساو

   60  60 0.06غيانا
 306  12  294  234  60    60 0.06هايتي (**)

 1    60  60 0.06هندوراس

 193    180  180 0.18هنغاريا
   60  60 0.06آيسلندا

   849  849 0.85الهند
   549  549 0.55إندونيسيا

 496 1 36  460 1 080 1 380    380 0.38جمهورية إيران اإلسالمية

 250  64  185  182  3  87  90 0.09العراق (*)
   599  599 0.60آيرلندا

   409  409 0.41إسرائيل
   746 2 746 2.752إيطاليا
   60  60 0.06جامايكا

   490 7 490 7.507اليابان
   60  60 0.06األردن

 2    170  170 0.17كازاخستان
 30    70  70 0.07كينيا

 35  35  35  25  60 0.06كريباتي 

 7    7  7  243  250 0.25الكويت
   60  60 0.06قيرغيزستان 

 62  2  60  60    60 0.06جمهورية الو الشعبية الديمقراطية
   60  60 0.06التفيا
 62  2  60  60    60 0.06لبنان 

 123  2  120  60  60    60 0.06ليسوتو
 377  56  321  261  60    60 0.06ليبيريا (*)

 485  11  474  364  110    110 0.11ليبيا
   60  60 0.06لتوانيا

   270  270 0.27لكسمبورغ

   60  60 0.06مدغشقر
 943  126  816  756  60    60 0.06ماالو ي(**)

   599  599 0.60ماليزيا
   60  60 0.06ملديف
   60  60 0.06مالي

   60  60 0.06مالطة
 1    60  60 0.06جزر مارشال

   60  60 0.06موريتانيا
   60  60 0.06موريشيوس

   158 1 158 1.161المكسيك

 335  11  324  264  60    60 0.06واليات ميكرونيزيا الموحدة
   60  60 0.06موناكو
   60  60 0.06منغوليا

   60  60 0.06الجبل األسود
 8    110  110 0.11المغرب

   60  60 0.06موزمبيق
         60  60 0.06ميانمار
 27    60  60 0.06ناميبيا

 164 1 188  975  915  60    60 0.06ناورو (**)
 50    60  60 0.06نيبال 

   578 1 578 1.581هولندا
 332    310  310 0.31نيوزيلندا

   60  60 0.06نيكاراغوا
   60  60 0.06النيجر
   160  160 0.16نيجيريا

   759  759 0.76النرويج
 139    130  130 0.13عمان

 162  4  157  27  130    130 0.13باكستان
 590  34  557  497  60    60 0.06باالو
   120  120 0.12بنما

منظمة الطيران المدني الدولي

(بآالف الدوالرات الكندية)

الصندوق العام

في 31 ديسمبر 2018

البرنامج العادي
االشتراكات المحصلة من الدول األعضاء

والمساهمات المحصلة مقدما
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الجدول (باء)
يتبع) )

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

العمومية 39-33

جداول 
االشتراكات 

20182018

المساهمات 
المتلقاة عام 

2018

رصيد االشتراكات 
مستحقة الدفع 
لعام 2018

رصيد االشتراكات 
المستحقة للسنوات 

السابقة
مجموع األرصدة 
سعر الصرفمستحقة القبض

المجموع المعدل 
لألرصدة مستحقة 

القبض
المساهمات المتلقاة 

مسبقا

 123  2  120  60  60    60 0.06بابوا غينيا الجديدة 
   60  60 0.06باراغواي

   160  160 0.16بيرو
   300  300 0.30الفليبين
   619  619 0.62بولندا

   409  409 0.41البرتغال
   829  829 0.83قطر

   177 2 177 2.182جمهورية كوريا
 64    60  60 0.06جمهوريا مولدوفا

   140  140 0.14رومانيا

 443  34  409  409  358 2 766 2.772االتحاد الروسي
 64    60  60 0.06راواندا

   60  60 0.06سانت كيتس ونيفيس
   60  60 0.06سانت لوشيا

 304  11  293  233  60    60 0.06سانت فنسنت وجزر غرينادين

   60  60 0.06ساموا
   60  60 0.06سانت مارينو

 095 1 169  926  866  60    60 0.06ساو تومي وبرينسيبي (*)
   119 1 119 1.121السعودية
   60  60 0.06السنغال

   60  60 0.06صربيا
 1    1  1  59  60 0.06سيشيل

 395  61  334  274  60    60 0.06سيراليون (*)
 083 1   009 1 009 1.011سنغافورة
   110  110 0.11سلوفاكيا

   60  60 0.06سلوفينيا
 2    2  2  58  60 0.06جزر سليمان 

   60  60 0.06الصومال
   389  389 0.39جنوب أفريقيا

 348  14  334  274  60    60 0.06جنوب السودان (**)

   027 2 027 2.032اسبانيا
   80  80 0.08سري النكا

 25    60  60 0.06السودان
 526  34  492  432  60    60 0.06سورينام (**)

   709  709 0.71السويد
  

   039 1 039 1.041سويسرا
 363  18  345  285  60    60 0.06الجمهورية السورية العربية (**)

   60  60 0.06طاجكيستان
 632    589  589 0.59تايلند

     60  60 0.06جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
  

 122  2  119  59  60    60 0.06تيمور ليشتي
   60  60 0.06توغو
 26  2  24  24  36  60 0.06تونغا 

   60  60 0.06ترينيداد وتوباغو
 62  2  60  60    60 0.06تونس

  
   298 1 298 1.301تركيا

   60  60 0.06تركمانستان 
 2  2  2  69  71 0.06توفالو (***)

     60  60 0.06أوغندا
   100  100 0.10أوكرانيا

   247 2 247 2.252دولة اإلمارات العربية
   264 4 264 4.274المملكة المتحدة

   60  60 0.06جمهورية تنزانيا المتحدة
   214 20 214 20.2420الواليات المتحدة

   60  60 0.06أوروغواي

 3  60  60 0.06أوزباكستان
 2    60  60 0.06فانواتو

 1    1  1  409  409 0.41فنزويال (جمهورية البوليفارية)
   140  140 0.14فييت نام

 4    4  4  55  60 0.06اليمن

 63    60  60 0.06زامبيا
 1    1  1  59  60 0.06زمبابوي 

  
     501  501  196  697 

(**** 527 8  624 84217 1 782 15 759 11 023 4 918 95 941 99 100.06     المجموع (

التأكد من تفويض المبلغ المستحق من قبل جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة  مالحظة 1: 
الدول التي لم تف بالتزاماتها وفقا للشروط التي تنص عليها االتفاقات كما في 31 ديسمبر 2017  *

تشمل المبالغ المستحقة في صندوق رأس المال العامل  **
شمل المبالغ المستحقة صندوق رأس المال العامل  ***

مجموع التفاصيل قد ال يتساوى مع اإلجماليات بسبب التقريب  ****

الصندوق العام

البرنامج العادي
االشتراكات المحصلة من الدول األعضاء

والمساهمات المحصلة مقدما

منظمة الطيران المدني الدولي

في 31 ديسمبر 2018

(بآالف الدوالرات الكندية)
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الجدول (جيم)

الطيران المدنياتفاقياتبرنامج 
صناديق خدمات إدارةاألمم المتحدة 

الشراءالخدمةللتنمية

األصول

األصول الجارية
172 058332 347275 4477 264266 1النقدية والمعادالت النقدية

087 1   األرصدة المشتركة بين الصناديق
041 79723 4329 446 9188 المستحقات والسلف

360 394  387 7 أخرى

660 249356 780285 2807 189275 2مجموع األصول

الخصوم 

الخصوم الجارية
156 604347 764274 8407 266 إيصاالت متقدمة

229 6157 166 316 2836 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
192 1532 2 124 292 استحقاقات الموظفين

 753 1  753 1األرصدة المشتركة بين الصناديق

577 125356 780285 2807 065275 2مجموع الخصوم

صافي األصول

83 124 124 االحتياطيات*

العجز المتراكم) 83 124   124 صافي األصول (
660 249356 780285 2807 189275 2مجموع الخصوم وصافي األصول

اإليرادات

646 269130 895170 3732 167 المساهمات في اتفاقيات المشروع
790 288 288 إيرادات أخرى

436 557131 895170 6622 167 مجموع اإليرادات

النفقاتا

030 59157 12351 467 51رواتب واستحقاقات الموظفين
669 99152 66099 3312 97اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها

620 0222 2 022 2نفقات تشغيل عامة
976 0014 345 967 4السفر 

944 5002 1 500 1التدريب
197 64711 779 570 9النفقات اإلدارية العامة

 805 1 805 نفقات أخرى

436 557131 895170 6622 167 مجموع النفقات

الفائض/(العجز) للسنة

تشمل المبلغ االحتياطية الفروق في الترجمة  *
مجموع التفاصيل قد ال يتساوى مع اإلجماليات بسبب التقريب

20182017

منظمة الطيران المدني الدولي

اإليرادات والنفقات والفائض (العجز) في 2018
(بآالف الدوالرات الكندية)

األصول، والخصوم، وصافي األصول في 31 ديسمبر 2018
مجموعة صناديق مشروع أنشطة التعاون الفني
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الجدول (دال )

األرباحالتحويل
أو الخسائرمن الصناديق الرصيد

الرصيدغير رّداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليففينوع
في 31/12/2018المحققةالتبرعاتوغيرهاالعامةالمشاريعالتعديل18-01-01الصندوقالصندوق

MSA  935  12  9  162(  8)(  12)  774أفغانستان
MSA  62  1(  63)أنغوال

MSA 57 585  95 15 535  900 31 163 1 843(  41)(  762) 40 306األرجنتين
MSA  10  11جزر البهاما

TF  47  1  48بربادوس
MSA  390(  390)بلجيكا
MSA  399 1 009  458  47(  37)(  149)  718بوليفيا
TF  12  12بوليفيا

TFبوتسوانا
MSA  90 1 859  275  27(  80)(  9) 1 557البرازيل

MSA  191  104  10  76الرأس األخضر
IPAV  6  6كمبوديا
MSA  314  314كمبوديا

MSA  14(  14)الكاميرون
MSA  19  7  11كولومبيا

MSA  179  2  176جزر القمر
MSA 39 819  184  815  1( 34 989) 4 198كوستا ريكا

MSA  450  17  2  431قبرص
MSA  36  1  37الجمهورية التشيكية

MSAجمهورية الكونغو الشعبية
MSAالدانمرك
MSA  244  3  247جيبوتي

MSA  3  3الجمهورية الدومينيكية
MSA 1 150  11  310  27(  1)  824إكوادور

MSA  50(  50)مصر
IPAV  1(  1)السلفادور

MSA  186  2  1(  188)غينيا االستوائية
MSA  1(  1)إثيوبيا
IPAV  7  7فيجي

MSAغابون
MSAغانا

MSA  119  153  3  163  18  1  95اليونان
IPAV  1(  1)غواتيماال
MSA  302  3  305غواتيماال

TF  7(  6)  1غيانا
MSA  22  2  61  38هايتي
TF  56(  56)هايتي

TF  78  5  1(  65)  8فيما بين األقاليم
MSA  762  895  1(  718)(  500)  440الهند

MSA 1 236  483  15  607  49(  1) 1 077إندونيسيا
MSAجمهورية إيران اإلسالمية

MSA  17  18إيطاليا
IPAV  11  1  14  2جامايكا
MSA  272  78  8(  75)  111جامايكا
TF  6  6جامايكا
MSA  22(  22)األردن

MSAكازاخستان
MSA 1 492 1 130(  1)  694  69 1 857الكويت

MSA  307  2  253  25(  1)  30لبنان
TF  131(  131)ليسوتو
MSA  8  8ليبيريا

MSAالجماهيرية العربية الليبية
MSA  139  261  26(  148)مالي

MSA  6(  6)موريشيوس
MSA  308  141  2  112  9  331المكسيك
TF  314  415  1  349  30  350المكسيك

الفائدة
واإليرادات األخرى (1)

منظمة الطيران المدني الدولي

النفقاتالمقبوضات

الصناديق االستئمانية واتفاقات الخدمات اإلدارية
المقبوضات والنفقات ورصيد المقبوضات المسبقة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
(بآالف الدوالرات ااألمريكية)

أنشطة مشاريع التعاون الفني
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الجدول (دال) يتبع

األرباحالتحويل
أو الخسائرمن الصناديق الرصيد

الرصيدغير رّداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليففينوع
في 31/12/2018المحققةالتبرعاتوغيرهاالعامةالمشاريعالتعديل18-01-01الصندوقالصندوق

MSA  67(  67)منغوليا
IPAV  35  35موزمبيق
MSA  37(  37)موزمبيق

MSA 3 484 3 491(  27) 3 908  387  2 2 655ناميبيا
MSA  83(  83)نيبال

MSAنيكاراغوا
MSA  28  1  25  3  14  15نيجيريا

MSA  392(  305)  86عمان
MSA  32(  32)باكستان

MSA 1 026 1 118  2 1 496  132(  14)  504بنما
TF 80 228 26 367  688 38 979 1 927 66 377بنما

MSA  512 1 327  5  519  52(  4) 1 269باراغواي
MSA 9 623 10 634(  82) 9 173  853(  2)(  48) 10 099بيرو

MSA  71  71الفلبين
TF  2  2الفلبين
MSA  28  6(  28)  6قطر

MSA 7 968 1 075  69 2 805  87  13(  10) 6 223اإلقليمي ألفريقيا
MSA  512  201  4  72  8(  185)  452اإلقليمي آلسيا
TF 4 330 2 013  50 1 602  185  203(  5) 4 804اإلقليمي آلسيا

MSA  37  1  37اإلقليمي ألوروبا
TF  129  1  60  7  63اإلقليمي ألوروبا

MSA  682  170  5  399  40(  1)  416اإلقليمي ألوروبا والشرق األوسط
TF  384  7  4  7  1  387اإلقليمي ألوروبا والشرق األوسط

MSA  532  615  2  407  22  75  795اإلقليمي ألمريكا الالتينية
TF 5 181 2 546  56 3 169  217  137(  32)(  1) 4 501اإلقليمي ألمريكا الالتينية

MSA  39(  39)جمهورية كوريا
MSAجمهورية الكونغو

MSA  150  12  1  137رواندا
MSA 10 191  311 3 410  281  1(  6) 6 806المملكة السعودية

MSA  57(  58)سيشيل
MSA  247  1  247سيراليون
MSA  96  145  1  63  6(  121)(  54)  3سنغافورة
TF  126  72  1  92  5  103سنغافورة

IPAV  13  1  17  3جزر سليمان
MSA 23 543 17 157  793 6 000  1 11 594الصومال
TF 6 790 17 609  119  623  8( 6 052)( 1 303) 16 532الصومال

MSA  208(  208)جنوب أفريقيا
MSA  19  19  40  2(  4)إسبانيا

MSA  181(  181)سري النكا
MSA  168  2  170السودان
MSA  5  57  48  2(  2)  10السويد
MSA  10  137  19  2(  11)  116تايلند
TF  148(  148)تايلند

IPAV  6  6تيمور - ليشتي
TF  8  8ترينيداد وتوباغو

MSA  13  13تركيا
MSA  10  10إدارة األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم

MSA  73  125  53  5(  8)  131أوغندا
MSA  763  153  15  595تنزانيا

MSA 1 449 1 505  11 1 118  109(  95)(  1) 1 641أوروغواي
MSA  119  3  122فنزويال (الجمهورية البوليفارية)

MSA  5(  5)اليمن

LS 1 629 1 172  6  495  50(  161) 2 102مشاريع المبالغ اإلجمالية

065 2 065 2 األموال المحتفظ بها بالنيابة عن أطراف ثالثة

487 195 (840  )(368 37 )(588 2 )396 7 784 121 376 2 539 93 160 2 388 267 المجموع
840 266 (087 1 )(007 51 )(532 3 )570 9 589 157 195 3 681 127 949 2 800 355 ما يعادله من الدوالرات الكندية

على أساس نقدي:(1)

جموع التفاصيل قد ال يتساوى مع اإلجماليات بسبب التقريب

واإليرادات األخرى (1)

المقبوضات والنفقات ورصيد المقبوضات المسبقة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

أنشطة مشاريع التعاون الفني
الصناديق االستئمانية واتفاقات الخدمات اإلدارية

الفائدة

النفقاتالمقبوضات

(بآالف الدوالرات ااألمريكية)
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الجدول (ه)

األرباحالتحويل
أو الخسائرمن الصناديقالفائدةالرصيد

الرصيدغير رّداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليفواإليرادات فينوع
Fundفي 31/12/2018المحققةالتبرعاتوغيرهاالعامةالمشاريعاألخرىالتبرعات(1)18-01-01الصندوق

CAPS  168  2  170أفغانستان
CAPS  68  1(  66)  3جزر البهاما

CAPSبنغالديش
CAPS  5  5بوليفيا

CAPS  31  1  32الرأس األخضر
CAPS  39  1  39كندا

CAPS  109  1  110كوستا ريكا
CAPS  17  17كوبا

CAPS 2 137  15 1 010  6 1 137إثيوبيا
CAPS  44  1  45غينيا
CAPS 2 021  21  32  37 1 973لبنان

CAPS  41  1  41ليسوتو
CAPS  63  1  64الجماهيرية العربية الليبية

CAPS 1 696  11 1 122  2  583الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة
CAPS  4  4موزامبيق

CAPS  367(  368)ميانمار
CAPS  300  3  4  13  286نيجيريا

CAPS  16  16عمان
CAPS  3  3االتحاد الروسي

CAPS(  69)(  69)سيشيل
CAPS  100  1  101السودان
CAPS  6  6سورينام

CAPS  734  8  742الجمهورية العربية السورية
CAPS  162  152  3  10  1  307ترينداد وتوباغو

CAPS  12  12جمهورية تنزانيا المتحدة
CAPS  43  1  44أوروغواي

CAPS  17  18اليمن

688 5 (434  )60  178 2 73  152  134 8 المجموع
764 7 (592  )77  818 2 100  208  944 10 بما يعادله من الدوالرت الكندية

(1): على أساس نقدي
مجموع التفاصيل قد ال يتساوى مع اإلجماليات بسبب التقريب

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018    
(بآالف الدوالرات األمريكية)

النفقاتالمقبوضات

منظمة الطيران المدني الدولي

مشاريع أنشطة التعاون الفني
صندوق خدمات مشتريات الطيران المدني

المقبوضات والننفقات ورصيد المقبوضات المسبقة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمة الطيران المدني الدولي

م إلى الجمعية العمومية بشأن مراجعة البيانات قدَّ تقرير مراجع الحسابات الخارجي المُ  الجزء الخامس:
وتعليقات األمينة العامة  ٣١/١٢/٢٠١٨المنتهية في المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي للفترة المالية 

 .ردًا على تقرير مراجع الحسابات الخارجي
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 ديوان المحاسبة
 

 

 

 

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي
 

 

 

 

 

 

 

 منظمة الطيران المدني الدولي

 

 

 

٢٠١٨مراجعة البيانات المالية لعام   

 

١٠/٥/٢٠١۹ 
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 مقدمةال

الخارجي في النظام المالي والقواعد المالية لمنظمة مراجع الحسابات التي 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  ٣١/١٢/٢٠١٨ عن السنة المالية المنتهية فييكاو اإلتقرير وتناولت عملية المراجعة هذه 

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

 المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتعلى أساس معايير  ٢٠١٨مراجعة الحسابات للسنة المالية قمنا بقد و 
تشكل جزءا ال يتجزأ من النظام المالي  اإلضافية التي الختصاصاتوتمشيا مع االمحاسبية الدولية للقطاع العام والمعايير 

 .يكاولإلوالقواعد 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 دير مدى دارة 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، 

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

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

ن في اإلدارات موظفيمع اإلدارة و أو  الشؤون المالية وموظفي ،فرع الشؤون المالية ةفريق مناقشات منتظمة مع رئيست للوكان
 الموضوع قيد النظر. حسباألخرى، 

. ٢٩/٣/٢٠١٩العامة في  ةالمالية ممهورة بتوقيع األمينالبيانات ، وتسّلمنا ٤/٤/٢٠١٩وقد انتهت عملية المراجعة الميدانية في 
 ةاألمينمن  عليقاتت، فقد سعينا للحصول على اإلضافية التي تحكم المراجعة الخارجية ختصاصاتمن اال ٩بالفقرة  عمالً و 

 على النحو الواجب في هذا التقرير.حيث ُأدرجت  ،٨/٥/٢٠١٩ ة، وتلقيناها فيالعام

النتائج بالمتعلقة ، يكاواإلتحتفظ بها التي خضعت للمراجعة و حسابات بشأن التقرير التشغيل المالي وقمنا بمراجعة حسابات 
ة عشرة): المادة الثالثة سادس(الطبعة اليكاو لإلدمت وفقا للنظام المالي والقواعد المالية قُ حيث ، ٣١/١٢/٢٠١٨حتى المالية 
 عشرة.

فرع الشؤون رئيسة ة و العام ةه األمينتعوقّ  ،٢٠١٨للعام لسنة المالية احسابات يتعلق بتمثيل وُأدرج في البيانات المالية كتاب 
 مراجعة.ال يتجزأ من وثائق ال المالية، وهو جزء
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 . ٢٩/٣/٢٠١٩ الذي وّقعته األمينة العامة في ٢٠١٨بيان الرقابة الداخلية لعام  ٤/٤/٢٠١٩في ما تلقينا ك

تابعة التي تقوم بها في إطار عملية الم "التوصياتحيث تقع ""توصيات" و"اقتراحات". مراجعتنا تحت مسمى نتائج ووضعنا 
من حيث يكاو اإللمجلس على أنه يجوز . وحده متابعة "االقتراحات" مراجع الحسابات الخارجيبينما يتولى اللجنة المالية، 

 الضرورة حيثما اقتضتتنفيذ "اقتراح"،  ةالعام ةمن األمينأن يطلب ، بعد التشاور مع اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعةالمبدأ، 
 .إليهاجلس لماانتباه فإننا نلفت اختصاص اإلدارة،  وعندما ال تقع مسألة ما في إطار. ذلك

 معلوماتمنهم طلب ن اقتضى األمر أن نالذييكاو اإل جميع مسؤوليلمجاملة التي أبداها ، نود أن نعرب عن تقديرنا لوأخيراً 
.ووثائق
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 ديوان احملاس�بة

 مراجع الحسابات الخارجي شهادة

 الرأي

إلـــى غايـــة الوضـــع المـــالي بيـــان تشـــمل التـــي ة الطيـــران المـــدني الـــدولي (اإليكـــاو)، و لمنظمـــبمراجعـــة البيانـــات الماليـــة  ُقمنـــا
مقارنـــة بـــين الرات فـــي صـــافي األصـــول وبيـــان التـــدفقات النقديـــة وبيـــان يـــوبيـــان األداء المـــالي وبيـــان التغي، ٣١/١٢/٢٠١٨

بمــا فــي ذلــك ، للســنة المنتهيــة والمالحظــات علــى البيانــات الماليــة العــاديالميزانيــة والمبلــغ الفعلــي للصــندوق العــام للبرنــامج 
  من المعلومات التوضيحية.ذلك  لسياسات المحاسبية الهامة وغيراموجز 

الوضــع المــالي لمنظمــة  ،الجوهريــةمــن جميــع النــواحي  ،َتعــرض بصــورة نزيهــةالمرفقــة بيانــات الماليــة وحســب رأينــا، فــإن ال
 اتالتـدفقوالتغيـرات فـي صـافي األصـول و المالي  أداءها، وكذلك ٣١/١٢/٢٠١٨لي (اإليكاو) إلى غاية الطيران المدني الدو 

للمعـايير المحاسـبية  فقاً ذلك و ، و للسنة المنتهية والمقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للصندوق العام للبرنامج العادي ةالنقدي
 يكاو.الدولية والنظام المالي والقواعد المالية لال

 نارأيستِند إليه األساس الذي ي

الماليــة نظـام المــالي والقواعـد وال) ISSAIs(للمعـايير الدوليــة للمؤسسـات العليــا لمراجعـة الحســابات  منـا بعمليــة المراجعـة وفقــاً قُ 
 مباشــر المعــايير الدوليــة لمراجعــة الحســابات بشــكل )ISSAIsمعــايير ( تعكــسيكــاو. وفــي مجــال مراجعــة البيانــات الماليــة، لإل
)ISAs(مـع الطـابع المحـدَّد  فـي حـدود اتسـاقهاديوان الحسابات اإليطالي أحكام المعايير الدولية لمراجعة الحسـابات  طّبق. وي
القســم تقريرنــا ضــمن د مســؤولياتنا فــي إطــار هــذه المعــايير بمزيــد مــن التفصــيل فــي . وتــرِ التــي يقــوم بهــا ةمراجعــعمليــات الل

 شــروطلل عـن اإليكــاو وفقـاً نـؤدي عملنــا بشـكل مســتقل مراجـع الحســابات عـن مراجعــة البيانـات الماليــة. و  اتالخـاص بمســؤولي
 اتاضـــطلعنا بالمســـؤوليقـــد لبيانـــات الماليـــة فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة، و لمراجعـــة بمـــا نقـــوم بـــه مـــن لة المتصـــاألخالقيـــة 

تشــكل عمليــة المراجعــة إطــار . ونعتقــد أن األدلــة التــي حصــلنا عليهــا فــي شــروطوفقــا لهــذه النــا المنوطــة باألخالقيــة األخــرى 
 .للرأي الذي توصلنا إليه في هذا الصدد اً ومناسب اً كافيأساسًا 
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 لمعلومات األخرىا

 المراجعة)" لم تشملهالجداول ( –"الجزء الرابع التي تشمل  ة عن المعلومات األخرىيمسؤولاللإليكاو األمينة العامة تتحمل 

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

 ال تتسـق جوهريـاً نـت النظر فيمـا إذا كامسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى و تتمثل لبيانات المالية، ما يتصل بمراجعة اوفي
غيـر  تحريفـات جوهريـةمـا إذا كانـت تنطـوي علـى المراجعـة أو إطـار فـي توصلنا إليه من علـم مع البيانات المالية أو مع ما 

فــي المعلومــات األخــرى،  تحريفــات جوهريــةبوجــود  يفيــداســتنتاج إلــى أعمــال، مــا ُقمنــا بــه مــن لــى ع بنــاءً  ذلــك. وٕاذا خلصــنا،
 غ عنه في هذا الصدد.ا ما نبلّ ذلك. وليس لدينعن ن نبلغ أفيتعين علينا 

 بيانات الماليةوالجهات المكلفة بإدارة اليكاو لإل ةعامال ةميناأل اتمسؤولي

للمعــايير المحاســبية الدوليــة فــي القطــاع  ة إعــداد البيانــات الماليــة وعرضــها بصــورة نزيهــة وفقــاً يمســؤول ةالعامــ ةاألمينــتتحمــل 
وعن وضع الضوابط الداخلية التي تراها ضرورية للتمكن من إعـداد البيانـات الماليـة الخاليـة مـن أي تحريفـات جوهريـة  العام

 .سواًء كان مرّدها إلى الغش أو الخطأ

عّمـا  كشـفاالستمرار كمؤسسـة قائمـة والة تقييم قدرة اإليكاو على ياألمينة العامة مسؤولتتحمل إعداد البيانات المالية،  لدىو 
مـا لـم تعتـزم األمينـة العامـة تصـفية مؤسسة القائمة واستخدام األساس المحاسبي لهـذه المؤسسـة الهذه ب ترتبط مسائليلزم من 

 يكن لديها أي خيار واقعي سوى ذلك.أنشطتها أو إذا لم  المنظمة أو وقف

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

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة البيانات المالية

ـــتتمثــل أهدافُ  تحريفــات أي تخلــو مــن  نا فــي الحصــول علــى ضــمانات معقولــة بخصــوص مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة ككــلّ ــ
الضـمانات المعقولـة  مثـلالحسـابات يتضـمن رأينـا. وت ةمراجعلوٕاصدار تقرير  سواًء كان مردُّها إلى الغش أو الخطأ، جوهرية

تتـيح للمعـايير الدوليـة لمراجعـة الحسـابات  وفقـاً  تـي أجريـتأن المراجعـة التضمن ال وٕان كانت  ،من الضمانات ياً مستوى عال
كـان مـن  إذا جوهريـةتعتبر هي و  أالغش أو الخطوليدة  تكون التحريفات. وقد ن أي تحريف جوهري قد يوجددائما الكشف ع

هـذه  بنـاًء علـىقرارات اقتصادية ما يتخذه المستخدمون من على على نحو معقول توقع تأثيرها، منفردة أو مجتمعة،  الممكن
 البيانات المالية.

التقــدير المهنــي وُنبقــي علــى الشــك  نحــرص علــى ممارســة ،للمعــايير الدوليــة لمراجعــة الحســابات وفــي إطــار المراجعــة وفقــاً 
 بما يلي:أيضًا نقوم و المراجعة. لية طوال عم المهني

ســواًء كــان مــرّد هــذه التحريفــات إلــى لبيانــات الماليــة، جوهريــة فــي ا المخــاطر الناجمــة عــن وجــود تحريفــات تحديــد وتقيــيم •
مناســبة الكافيــة و الاألدلــة الحصــول علـى إجــراءات مراجعــة تســتجيب لهـذه المخــاطر، و تخـاذ وتصــميم وا، الغـش أو الخطــأ
 كبـرالغـش أنـاجم عـن  عن تحريـف جـوهريكشف العدم المتمثل في خطر حجم الإبداء رأينا. ويعتبر في لالستناد إليها 

د واطـؤ أو تزويـر أو إغفـال متعّمـتحـاالت نطـوي علـى خطأ، نظـرا ألن الغـش قـد يمنه عندما يكون التحريف ناجمًا عن 
 لضوابط الداخلية؛لأو مغالطات أو تجاوز 
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إبـداء تصـميم إجـراءات مراجعـة تالئـم الظـروف، ولكـن لـيس بغـرض لاستيعاب الضوابط الداخلية ذات الصلة بالمراجعـة  •
 فعالية الضوابط الداخلية لاليكاو. رأي بشأن

 مـن إفصـاحاتن هـا مـتقييم مدى مالءمـة السياسـات المحاسـبية المسـتخدمة ومعقوليـة التقـديرات المحاسـبية ومـا يتصـل ب •
 اإلدارة.

لـــى أدلـــة بنـــاًء ع، المحاســـبي للمؤسســـة القائمـــة وفيمـــا إذا كـــان هنـــاكألســـاس لدام اإلدارة البـــّت فـــي مـــدى مالءمـــة اســـتخ •
كبيـرة بشـأن قـدرة اإليكـاو علـى  اً أو ظـروف قـد تثيـر شـكوك بأحـداثرتبط جـوهري يـالمراجعة المحصل عليها، عـدم يقـين 

ه االنتبـاه فـي تقريـر ، فإنـه يتعـين علينـا أن نوّجـجـوهري بالفعـلين عدم يقـاستنتجنا وجود  االستمرار كمؤسسة قائمة. وٕاذا
غيــر اإلفصــاحات المعنيــة كانــت إذا مــا  إلــىفــي البيانــات الماليــة أو اإلفصــاحات ذات الصــلة الحســابات إلــى  ةمراجعــ
 غير أنالحسابات.  ةتقرير مراجع تاريخنا إلى أدلة المراجعة المحصل عليها حتى ــرأينا. وتستند استنتاجاتُ  لتعديلكافية 

 مستقبلية قد تدفع اإليكاو إلى التوقف عن االستمرار كمؤسسة قائمة.أحداثًا أو ظروفًا 

 عكـس، ومـا إذا كانـت البيانـات الماليـة تاإلفصـاحات، بما في ذلك وهيكل ومضمون البيانات المالية عموماً تقييم عرض  •
 .التي تستند إليها بصورة نزيهة واألحداثالمعامالت 

ــــمـــع الجهـــات المكلّ  فـــي إطـــار عملنـــا ونتواصـــل فة بالجوانـــب اإلداريـــة بخصـــوص عـــدة أمـــور مـــن ضـــمنها النطـــاق والتوقيـــت ـ
نقــوم هامــة فــي المراقبــة الداخليــة أوجــه قصــور للمراجعــة ومــا يتصــل بهــا مــن اســتنتاجات هامــة، بمــا فــي ذلــك أي  قــررينالم

 ها خالل عملية المراجعة.بتحديد

 القانونية والتنظيمية األخرى شروطالتقرير عن ال

طـار عمليـة المراجعـة إأو تلـك التـي اختبرناهـا فـي  فإننا نرى أن معامالت اإليكاو التي أحطنـا بهـا علمـاً  ما تقّدم،إضافة إلى 
 لإليكاو وسلطتها التشريعية. للنظام المالي وفقاً  ،في كل الجوانب الهامة ،تقد أجري

مراجعـة الحسـابات الخارجيـة (المرفـق  تحكـماإلضـافية التـي  صـالحيات(المـادة الثالثـة عشـرة) وال للنظـام المـالي لإليكـاو ووفقاً 
 .٢٠١٨مفصال عن مراجعتنا للبيانات المالية لإليكاو لعام  تقريراً  أيضاً  أصدرنا ،(ب) من النظام المالي)
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 مسألة ينبغي التركيز عليها

تـأثير إلـى مـرّده أساسـًا  مليـون دوالر كنـدي) ٥٧,٨ -( صـافي أصـول سـلبياً هـر ُيظالمالي  وضعبيان النوّجه االنتباه إلى أن 
مليـون دوالر كنـدي.  ١٥١ غالمسجلة في الوضع المـالي بمبلـ الطويلة األمدالموظفين  الخاصة بامتيازات األكتواريةالخصوم 

مؤكِّـدة أنهـا سـتقوم هناك مجموعة من التدابير تعمل اإلدارة على تطبيقها في هذا الصدد، . و التقريروترد تفاصيل تحليلنا في 
 ولم يتغير رأينا فيما يخص هذه المسألة. فعاليتها. مدى برصد

 

 روما          

          ١٠/٥/٢٠١٩ 

 

 أنجيلو بوسكيما          
 رئيس ديوان الحسابات
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 البيانات المحاسبيةبنية 

العناصر للقطاع العام  وفقا للمعايير المحاسبية الدوليةالتي ُأعدت وُعرضت يكاو لإلتضمنت البيانات المالية  -١
 التالية:

بيانات مع أرقام مقارنة ب ٣١/١٢/٢٠١٨ فيالحساب الختامي  –المالي (البيان األول)  مركزال بيانَ  •
خصوم إلى مقسمة جارية) والخصوم (جارية وغير أصول (مقسمة إلى صول ظهر األيُ  ٣١/١٢/٢٠١٧

  غير جارية) وصافي األصول؛جارية و 

 ٣١/١٢/٢٠١٧لمقارنة في لأرقام ب ٣١/١٢/٢٠١٨) للسنة المنتهية في الثانيبيان الاألداء المالي ( بيانَ  •
 ؛سنة الماليةالفائض/العجز لليظهر 

قيمة األصول ُيظهر  ،)الثالثيان بال( ٣١/١٢/٢٠١٨المنتهية في للفترة التغيرات في صافي األصول  بيانَ  •
مباشرة في صافي األصول المسجلة الخسائر ومنها لسنة المالية في اعجز الفائض أو الالصافية بما في ذلك 

 ؛بيان األداء الماليقيَّد في دون أن ت

 اتتدفقالتظهر ، ٣١/١٢/٢٠١٨ المنتهية فيالتدفقات النقدية (البيان الرابع)؛ جدول التدفقات النقدية للفترة  •
التشغيلية واالستثمارات فيما يتعلق قصدا بالمعامالت ، الخارجية ومعادالت السيولة النقدية اتتدفقالو الداخلية 

 ؛والتمويل ومجاميع الخزينة في نهاية السنة المالية

العام صندوق مقصورة على ال، ٢٠١٨) للفترة المالية الخامسبيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية ( •
المنظمة صناديق الميزانية والمبالغ الفعلية لجميع بين ، أي مقارنة ألف)-، والبيان (الخامسالعاديلبرنامج ل

 ؛٣١/١٢/٢٠١٨المنتهية في  ةللسن

ومعلومات إضافية  يالقطاعواإلبالغ علومات عن السياسات المحاسبية ُتتيح ملبيانات المالية إيضاحات ل •
 ").إيضاحات" أو "إيضاح"على أنها هذا التقرير يشار إليها في ( منصفعرض تقديم لضرورية 

 ٢٠١٨في المالي  مركزبيان ال

 ألصولا

-( دوالر كنديليون م ٥٣,٦ همقدار بانخفاض ن دوالر كندي و ملي ٤٣٦,٩األصول بلغت  ٢٠١٨عام في  -٢
 .مليون دوالر كندي) ٤٩٠,٥( ٢٠١٧القيمة المسجلة في عام بمقارنة بال) %١٠,٩

 صول من إجمالي األ %٩٧,٤، وهو ما يمثل مليون دوالر كندي ٤٢٥,٥بلغت جارية من أصول  تتألف -٣
غير جارية، أصول )، و من إجمالي األصول %٩٨,٢مليون دوالر كندي، ما مثل  ٤٨١,٥، كان الرقم ٢٠١٧في (
 %١,٨ن دوالر كندي، أي ييمال ٩,٠كانت من إجمالي األصول ( %٢,٦دوالر كندي، أي ليون م ١١,٤عادل ت

 ).٢٠١٧من إجمالي األصول في عام 

 األصول الجارية

 دوالر كنديليون م ٥٦قدره انخفاض ب ٢٠١٨في عام  مليون دوالر كندي ٤٢٥,٥ بلغ مجموع األصول الجارية -٤
لألصول الجارية على النحو  ة الرئيسيةيد الفرعو البن ت جميعوقد تراجع. ٢٠١٧بعام مقارنة بال )%١١,٦-(

"االشتراكات المقررة المستحقة على  مليون دوالر كندي)، ٣٤,١-( معادل السيولة النقدية"السيولة النقدية و "التالي: 
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ومن  مليون دوالر كندي)، ١٢,٢-( "سلفالُّ مستحقات و "الدوالر كندي) واليين م ١٠,٤-الدول األعضاء" (
 ٢,٧لم تتجاوز قيمتها اإلجمالية ولكن  زيادة طفيفة"األخرى" القيم "المخزونات" و قيم فقد شهدت خرى، األناحية ال

 ).١ اإليضاحة (يمبادئ المحاسبالفي الجارية أساس تقييم األصول يرد و . مليون دوالر كندي

 السيولة النقدية السيولة النقدية ومعادل

قيمة إلى السيولة النقدية"، معادل "السيولة النقدية و البند الفرعي تراجع )، فقد ٤على النحو السابق ذكره في الفقرة ( -٥
مليون  ٤٣٦,٥بمبلغ مقارنة بال) %٧,٨-مليون دوالر كندي ( ٣٤,١قدره انخفاض ب، مليون دوالر كندي ٤٠٢,٥

المصارف والودائع قصيرة األجل في السيولة المودعة في ذلك ، وشمل ٢٠١٧دوالر كندي في عام 
 ، وفيما يلي بيان عناصر البند الفرعي:١-٢وذلك على النحو الوارد في اإليضاح . ٣١/١٢/٢٠١٨

تأكيد أرصدة الحسابات يكاو اإلمع عمل عالقات التي ترتبط بوالمؤسسات المالية  المصارفلقد طلبنا من جميع  -٦
 .٣١/١٢/٢٠١٨حتى الجارية 

على في مراجعتنا للحسابات ف، . وعموماً لم نتلق تأكيدات مباشرة من جميع المصارف كما في السنوات الماضية،و  -٧
. كيدألتطلبًا ليكاو اإلعن طريق  التي أرسلتنا رسائل ىعل أبداً لم ترد مصارف عدة صادفنا سنوات،  مدى خمس

ردود الن معدل إجميع المصارف، فالردود من من أجل التماس ها اإلدارة تتقديرنا للجهود التي بذلالرغم من  ىوعل
 حد من عملنا في هذا المجال.يُ ، مما منخفض حقاً  اتكيدأالتالتي تحمل 

أخرى على من أطراف المجال الذي تقل فيه إحصائيًا الردود التي تلقيناها ن إلى أ نظرفبالذلك،  ىوعالوة عل -٨
المكاتب  ةأنشطمن أجل في الخارج يكاو تصل بالحسابات المصرفية التي فتحتها اإلييكاو باإلعالقة مالية 

بأنه فرع الشؤون المالية أفادنا وقد المخاطر في هذا المجال.  ىمستو فإن ذلك يرفع من المشاريع،  ةدار إ و  ةقليمياإل
قدر المستطاع، مع ضمان هذه الحسابات في الخارج العديد من خطوات إلغالق برصد الوضع مع اتخاذ يقوم 

شرة المبا ةدار الضوابط مع اإل ىأو زيادة مستو ، الكفاءة واألمانفي تسديد النفقات المحلية بطريقة تتسم باالستمرار 
وسوف نتابع مدى فعالية اإلجراءات التي يتخذها فرع الشؤون  من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.

 .المالية

ن هذه أنه من الجدير بالذكر أغير إلدارة، اها تالتي قدَّمنسخ البيانات المصرفية بشأن  ةإجراءات بديلقد اتخذنا و  -٩
ة رصداألبيانات ل الحسابات، توفر لمراجع الحسابات ضماناً  ةللمعايير الدولية لمراجع اإلجراءات البديلة، وفقاً 

 .كيدأرسائل التفي  من المصارف ةمباشر التي ترد تلك البيانات  تقل عنبدرجة 

عدة بيانات إلينا األخرى ألطراف تقتضي أن تقدم ا، كما نعهدها، كيد القياسيةأالترسائل ن إذلك، ف ىعالوة علو  -١٠
وهي ، وما إلى ذلك) ،صناديق السالمة، الضمانات، االستثماراتسلطة التوقيع، سبيل المثال،  ى(عل مباشرل بشك

 ةباشر مها تلقنإذا لم  لحسابات المصرفية المذكورة أعالهبشأن ااإلجراءات البديلة القياسية تفصح عنها بيانات قد ال 
 المالية.المصارف والمؤسسات من 

تلقي ن االفتقار إلى أبش) ١/٢٠١٦أصدرنا توصية (رقم ، ٢٠١٦ بالبيانات المالية لعامالخاص في تقريرنا  -١١
فضًال ضمانات معقولة،  ىحصول علة فيما يتعلق بالهميما لهذه المسألة من أل المصارف، ونظراً من  كيداتأت

 .تنا في هذا الشأنتوصي، فقد رأينا أن نجدد التأكيداتمعدل عن انخفاض 

  

 النسبة المئوية للفارق ٢٠١٧ ٢٠١٨ الوصف
 %٢,٣ ٥١,٥ ٥٢,٧ السيولة النقدية المتاحة في المصارف

 %٩,٢- ٣٨٥,٠ ٣٤٩,٧ الودائع ألجل
 %٧,٨- ٤٣٦,٥ ٤٠٢,٤ السيولة النقديةمعادل السيولة النقدية و إجمالي 
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 ١التوصية رقم 

السيولة معادل "السيولة النقدية و الفرعي بند الن المبلغ المسجل في البيانات المالية تحت أمع األخذ في االعتبار  -١٢
من "مجموع % ٩٠يمثل أكثر من بما  ٣١/١٢/٢٠١٨في مليون دوالر كندي  ٤٠٢,٤البالغ مجموعه ، النقدية"

من  كبيراً  ، عدداً هذا العام أيضاً  لم نتلق، فينا نأو  ،من رصيد الحسابات المصرفية لف أساساً أاألصول"، يت
كيد المصرفي أالت ةهميأل نظراً و . ةقليميمن حسابات السلف الميدانية وبعض حسابات المكاتب اإل كيداتأالت

على وجه  ة بما يليدار اإلأن تقوم بالتالي  نوصي، و ١/٢٠١٦رقم  نجدد توصيتنافإننا ، راجعلضمان الم
ما يلزم تحديد ) ‘٢’بشكل كبير من عددها، بالحد  القائمة الحالية للحسابات المصرفية) ترشيد ‘١’: االستعجال

 .منها طلبه ذلككيد إلى مراجع الحسابات عند أإرسال رسائل ت ىحث البنوك علمن خطوات ل

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها

 .ةمقبول توصيةال

 ىإضفاء المركزية علسبل سنواصل التحقيق في و . ٢٠١٩ عام في ةضافيإ ةحسابات مصرفي ةومن المقرر إغالق خمس
 الحاجة إلى حسابات السلف هذه.يحد من مما بعض مدفوعات المكاتب الميدانية إلى المقر 

ما لدى منظومة األمم المتحدة من  سننظر في أفضلو  ،كيدأرسائل التالرد على جهودنا لزيادة معدل بذل سنواصل و 
 .ممارسات ذات صلة

 

 تحديث قوائم التوقيعات المعتمدة لدى المصارف

اختالفات بين قوائم  ، كما في السنوات الماضية،أيضاً وجدنا المصارف، المقدمة من نتيجة لمراجعتنا للتأكيدات  -١٣
وبما أنه المصارف. لما صرحت به  وفقاً التوقيعات المعتمدة التي تحتفظ بها اإلدارة في المقر والقوائم التي تلقيناها 

 عين.الموقِّ  بشأنالتوصل إلى استنتاج فإننا ال نستطيع تأكيدات، الكل م ترد ل

قائمة غير صالحة، قّدم حد المصارف أن أعندما تدرك تتصرف على وجه السرعة كانت  ةدار ن اإلإننا نقر بأ -١٤
 من أجل حل هذه التناقضات.وتتواصل مع المصرف 

 ٢٠١٥ الخاص بالبيانات المالية لعامال يمكننا اعتبار توصية تقريرنا نتيجة لألسباب المشار إليها أعاله، فإنه  -١٥
الواردة في الملحق  ١/٢٠١٥(يرجى الرجوع إلى متابعة التوصية  قائمةة"، وهي ال تزال ُمغلقالمتعلق بالتوقيعات "

١(. 

في رسالة ور بعض أوجه قصوجود رف هذا العام، اكيدات المصأمراجعتنا لتضمن  وجدنا، فقد ذلك ىوعالوة عل -١٦
ؤدي ما قد ي، أحد المكاتب اإلقليميةعمليات في خاص بإدارة يكاو إلبه حساب جار لكيد تلقيناها من مصرف أت

وجه  ىلة علأعالج هذه المستس انهأ ةدار اإللنا  تأكدقد وجه السرعة، و  ىإلى مخاطر ينبغي معالجتها عل
 االستعجال.

 ٢التوصية رقم 

المشاريع،  يومدير  ةقليميالمكاتب اإلمن قبل في الخارج الُمدارة الحسابات  ىالضوابط عل ىمن أجل تعزيز مستو  -١٧
التي لمعامالت اتخضع بحيث  هذه الحسابات الخارجية ىالمباشرة علرقابة للتدابير اإلدارة تخذ تن أب نوصيفإننا 

 .ةمباشر إلدارة المقر  معينحد تتخطى 
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 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها

 التوصية مقبولة.

 لوصول إلىبانة يالتي ستسمح لمكتب الخز  ةكترونيلإدخال الخدمات المصرفية اإلة على قليميونحن نعمل مع مكاتبنا اإل
مدفوعات المكاتب الميدانية قدر  ىسنواصل إضفاء الطابع المركزي علو في الوقت الحقيقي. المصرفية الحسابات 
 المستطاع.

 

 في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية السيولة النقدية المتاحة

 ٢,٩٢٧,٢٨معادلة في قيمتها لمبلغ يكاو اإلالنقدية المتاحة التي تحتفظ بها  ، كانت السيولة٣١/١٢/٢٠١٨في  -١٨
دوالر  ٤,٩٨٣,٠١بلغت السيولة النقدية المتاحة في المكاتب اإلقليمية ما يعادل فقد ، دوالر كندي تقريبًا. وٕاجماالً 

 كندي.

 مستوى الدقة في اإلبالغ عن السيولة النقدية المتاحةزيادة 

األشخاص الُمقدَّم إلى المقر من في التقرير الشهري  أوجه عدم االنضباط بعض وجودعن  عملناكشف قد ل -١٩
عدم وقيعات أو وتمثلت األوجه، على سبيل المثال، في عدم وجود ت، سُّلفال وحسابات ن عن المصروفاتيالمسؤول

و) الوارد في التقرير. وقد نظام تخطيط موارد المؤسسات التابع لعالم األعمال أغريسأغريسو (صحة رقم حساب 
 بادرت اإلدارة بشكل فوري إلى تصويب كل وجه من أوجه عدم االنضباط تم كشفه.

 االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

 للميزانية العادية من:تتكّون االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء  -٢٠

ليون م ١٣,٣و ،٢٠١٨مليون دوالر كندي في عام  ٢,٨شهرًا (ما يقرب من  ١٢، مستحقة خالل جارية أ) 
 %)؛٧٨,٦بنسبة تراجعًا ، ما يمثل ٢٠١٧دوالر كندي في عام 

ماليين دوالر كندي في  ٦,٠ما يقرب من شهرًا من تاريخ البيانات المالية ( ١٢بعد ُتستحق ، غير جارية ب) 
%). ويشمل ذلك خصم ١٥ما يمثل زيادًة بنسبة ، ٢٠١٧ماليين دوالر كندي في عام  ٥,٢و ،٢٠١٨عام 

 االشتراكات طويلة األجل.

 ةمسجلاللدى بعض كبار المساهمين المدينة الجارية إلى وزن المستحقات المدينة في المستحقات ى التراجع عز ويُ 
 .٢٠١٨ عام وجود في نهاية الهفي نهاية المطاف ولم يعد بالكامل  تُسّددو ، ٢٠١٧ عام في نهاية

تكشف مراجعتنا ولم بالنسبة إلى خصم المستحقات المدينة، يكاو مكان في اإلعين القمنا بتحليل اإلجراءات في و  -٢١
ماليين  ٨,١وبلغ مجموع الخصم التراكمي من المستحقات المدينة طويلة األجل . مشكالت كبيرةأي  وجود نع

 .٢٠١٧مليون دوالر كندي بالمقارنة مع عام  ١,٥بقيمة  ارتفاعاً ، ما يعكس ٢٠١٨دوالر كندي في عام 

. سنة ٢٠سنة او  ١٥سنوات أو  ١٠خالل  خراتهاأمت ةأبرمت بعض الدول األعضاء اتفاقات من أجل تصفي -٢٢
 ٨لم تف  )٢٠١٧بحلول نهاية عام اتفاقًا  ١٢(مقابل  من هذا القبيل تاتفاقا ١٠نهاية العام، كان هناك بحلول و 

 .٢٠١٩انتهاء اتفاقين في عام . ومن المتوقع منها بالتسديد حسب االتفاق

بلدًا في  ١٤بلدًا (مقابل  ١٦وبلغ عدد البلدان التي تجاوزت متأخراتها ثالث سنوات ولم تبرم اتفاقات  -٢٣
 ).٢٠١٧ عام

) مبلغًا إجماليًا قدره ٢٠١٨(والتي تشمل عام  ٢١/١٢/٢٠١٨لسداد حتى وتُبّين حالة االشتراكات المستحقة ا -٢٤
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نتيجة لسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل دوالر كندي مليون  ١,٨مليون دوالر كندي (بما في ذلك  ١٧,٦
وجمهورية  دولة من الدول األعضاء ٥٤الدوالر الكندي فيما يتعلق بعنصر التقييم بالدوالر األمريكي) بالنسبة إلى 

مليون  ٢٥,٧هو  ٣١/١٢/٢٠١٧. وكان المبلغ اإلجمالي المستحق السداد حتى يوغوسالفيا االشتراكية السابقة
 دولة من الدول األعضاء. ٥٦من أجل مليون دوالر كندي نتيجة لسعر الصرف)  ٠,٧دوالر كندي (مع 

كمبلغ إجمالي في مليون دوالر كندي  ١٤,١المستحقات المدينة المتعلقة باالشتراكات طويلة األجل (ُطّبق على  -٢٥
 ٨,١من أجل  %)٢,٢٥ذات العائد  طويلة األجل يةكندالحكومة السندات مثل (خصم عملية ) ٢٠١٨ عام نهاية

مليون دوالر كندي.  ١,٥بمقدار  ٢٠١٧أعلى مما كان عليه في عام المبلغ المخصوم وكان . ماليين دوالر كندي
 ماليين دوالر كندي. ٦,٠هذه المستحقات طويلة األجل هي بشأن حسابات الن القيمة المسجلة في إف ،التاليوب

 المستحقات والسُّلف واألصول الجارية األخرى

ن المستحقات والسُّلف من: أ)  -٢٦ -بنسبة  تراجعاً ، ما يعد ٢٠١٨مليون دوالر كندي في عام  ١٧,٥( جاريةتتكوَّ
 ).٢٠١٧ام ا يماثل تقريبًا ع، م٢٠١٨مليون في عام  ٠,٤( يةغير جار )؛ ب) ٢٠١٧عن عام  ٪٤١,١

 . وهي٢٠١٧٪ في عام ٦,٠مقارنة بنحو بال٪ من إجمالي األصول، ٤,٠نسبة  الجاريةوتمثل المستحقات والسلف  -٢٧
، سلف للموظفين ومستحقات صادرة عن وكاالت األمم المتحدة وغيرها ٣-٢ اإليضاحتمثل، على النحو الوارد في 

من المبالغ المستحقة السداد الصادرة عن أنشطة توليد اإليرادات، مثل مبيعات المنشورات، واستئجار قاعات 
 المحاضرات، والحيز المتاح للوفود.

تحت عنوان "أخرى"،  ٢٠١٨لختامي عام مليون دوالر كندي في حساب األصول والخصوم ا ٢,٢مبلغ قدره  يردو  -٢٨
ًال بهذه ٢٧,٥+بنسبة زيادة مليون دوالر كندي ب ١,٧( ٢٠١٧عام ببزيادة بالمقارنة  %). وأوردت اإلدارة بيانًا ُمفصَّ

 .٣-٢القيم في اإليضاح 

 المخزونات

واد المعفاة من الرسوم مواد وٕامدادات متعلقة بالمطبوعات والهدايا التذكارية والم تديِّ ، قُ ٢٠١٨في نهاية عام  -٢٩
)، ٪٤٤,٢+مليون دوالر كندي ( ٠,١٧ ادرهزيادة قمليون دوالر كندي، وذلك ب ٠,٥٥الجمركية بقيمة صافية قدرها 

والقيم  ٤-٢. وترد تفاصيل المخزونات في اإليضاح ٢٠١٧مليون دوالر كندي عام  ٠,٣٨مقارنة بصافي قيمة بال
) ومتجر السوق الحرة ٢٠١٨مليون دوالر كندي في عام  ٠,٣٧بالمطبوعات (المسّجلة في البيانات المالية تتعلق 

 مليون دوالر كندي). ٠,١٨(

المسجلة في صناف وقمنا بالفحص المادي للمخزون على عينة من األ. المخزونات أصنافبقوائم حصلنا على  -٣٠
 .مخزوناتال

أجريناه  في اختبارت والتوفيق بين حركتها، فإننا ونحن إذ نثمِّن الجهود التي بذلتها اإلدارة من أجل تسجيل المنتجا -٣١
تسجيل  الدقة في محدودة تتعلق باالفتقار إلىقاط ضعف ن ، كما في العام الماضي،حظناال ،نامراجعتأثناء 

تاريخ الحسابات في  فيتأثير من شأنها أن تكون ذات أي مشاكل كبيرة ه لم ُتكتشف بيد أن كميات فعلية.وتحديث 
 .)٣١/١٢/٢٠١٨(اإلقفال 

 األصول غير الجارية

مليون  ٢,٤، بزيادة مقدارها ٣١/١٢/٢٠١٨ماليين دوالر كندي في  ١١,٤بلغ إجمالي األصول غير الجارية  -٣٢
 ).١. ويرد أساس تقييم األصول غير الجارية في السياسات المحاسبية (اإليضاح ٢٠١٧دوالر كندي عن عام 

دوالر كندي وتمثل  يينمال ٤,٤المنشآت والمعدات" التي تبلغ قيمتها يتألف هذا العنوان من: أ) "الممتلكات و  -٣٣
وكانت تمثل   ٢٠١٧مليون دوالر كندي في عام  ٢,٨من إجمالي األصول غير الجارية (بلغت قيمتها  ٪٣٨,٤
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من إجمالي األصول غير الجارية)؛ ب) "االشتراكات المقررة المستحقة السداد من الدول األعضاء"، التي  ٪٣٠,٨
من األصول غير الجارية)؛ ج) "المستحقات المدينة والسلف" بقيمة  ٪٥٢,٢ماليين دوالر كندي (حوالي  ٦,٠تبلغ 
مليون دوالر كندي، أي  ٠,٧" التي تبلغ )؛ د) "األصول غير المادية٢٦مليون دوالر كندي (انظر الفقرة  ٠,٤

 ٥-٢من إجمالي األصول غير الجارية. ويرد توضيح للعناوين المذكورة أعاله في اإليضاحات  ٪٦,١حوالي 
 من التقرير، على التوالي. ٦-٢و ٣-٢و ٢-٢و

 الممتلكات والمنشآت والمعدات

دوالر  يينمال ٤,٤مقدارها  صافية الُمبيَّن أعاله، قيمةأظهر العنوان "الممتلكات والمنشآت والمعدات"، على النحو  -٣٤
من التكلفة المرسملة من "األثاث  )٢٠١٧مليون دوالر كندي في عام  ٢,٨( ٣١/١٢/٢٠١٨في  كندي

والتجهيزات"، ومعدات تكنولوجيا المعلومات، وتجهيزات المكاتب، والمركبات اآللية، والتحسينات المزمع إدخالها 
مليون دوالر كندي، وبلغت قيمة  ٢,٢خالل العام  وبلغت عمليات االقتناء .لمستأجرة، واآللياتعلى الممتلكات ا

مليون دوالر كندي، وقد جرى تتبع القيم المتعلقة باإلهالك في بيان األداء المالي. وأوردت اإلدارة  ٠,٦اإلهالكات 
 .٥-٢في اإليضاح ين وتفصيًال كاملوصفًا 

 األصول غير المادية

وذلك دون تغيير عن عام مليون دوالر كندي،  ٠,٧، مبلغًا قدره ٢٠١٨قيمة األصول غير المادية، في عام بلغت  -٣٥
 . ٦-٢تتبع القيم المرتبطة باالستهالك في بيان األداء المالي. ويرد بيان التفاصيل في اإليضاح  جرىو ؛ ٢٠١٧

 الخصوم

-مليون دوالر كندي ( ٦١,٥دره قانخفاض ب، ٢٠١٨في عام  مليون دوالر كندي ٤٩٤,٧الخصوم مجموع بلغ  -٣٦
 وتتكون الخصوم من:دوالر كندي).  يونمل ٥٥٦,٢( ٢٠١٧القيمة المسجلة في عام مع مقارنة بال) ٪١١,١

من مجموع الخصوم (كانت تمثل % ٦٩,٥دوالر كندي، ما يمثل  يينمال ٣٤٣,٧التي تبلغ  الخصوم الجارية أ) 
 ؛ين دوالر كندي)يمال ٤٠٩,٥% بمجموع بلغت قيمته ٧٣,٦نسبة  ٢٠١٧في عام 

تتكون فقط من الخصوم األكتوارية و مليون دوالر كندي،  ١٥١يبلغ مجموعها ، التي الخصوم غير الجارية ب) 
من مجموع الخصوم (كانت الخصوم غير الجارية في % ٣٠,٥المتعلقة باستحقاقات الموظفين، بما يمثل 

 مليون دوالر كندي). ١٤٦,٧بمجموع بلغت قيمته  %٢٦,٤تمثل حوالي  ٢٠١٧عام 

 الجارية خصومال

قدره  انخفاضب، ٢٠١٨في عام  دوالر كندييين مال ٣٤٣,٧الجارية  خصومبلغ مجموع الفقد كما ورد أعاله،  -٣٧
 :ما يلين مين دوالر كندي)، وتتكوّ يمال ٤٠٩,٥( ٢٠١٧مع عام مقارنة %) بال١٦,١-( دوالر كندييون مل ٦٥,٨

مليون دوالر كندي في  ٣٧٢( ٢٠١٨دوالر كندي في عام  يينمال ٣٠٤,٩ " يبلغ مجموعهاإيرادات مسبقة" أ)
% من ٦١,٦ونسبة الجارية خصوم من ال% ٨٨,٧حوالي  %). وهذه تمثل١٨بنسبة انخفاض ب، ٢٠١٧عام 

مليون دوالر كندي في  ٢٧٤,٦ي (فنمن التبرعات لمشاريع التعاون ال تتكون أساساً التي ، خصوممجموع ال
قدمت ). و ١ اإليضاحفي السياسات المحاسبية الرئيسية ( اإليرادات المسبقةقييم ويِرد أساس ت). ٢٠١٨عام 

 ؛٨-٢ اإليضاحهذه القيم في لمكونات  اليفصاإلدارة ت

 ٢٨,٤( ٢٠١٨مليون دوالر كندي في عام  ٢٩,٢لت بمبلغ جِّ وااللتزامات المستحقة"، سُ الدائنة حسابات ال" ب)
الجارية. وتقدم خصوم من ال %٨,٥)، ما يمثل %٢,٨ انسبتهزيادة ب، ٢٠١٧مليون دوالر كندي في عام 

 ؛٩-٢ اإليضاحفي  في هذا الخصوص وصفاً اإلدارة 
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مليون دوالر كندي  ٠,٣ اقدرهزيادة ين دوالر كندي بيمال ٧,٩بمبلغ لت جِّ "استحقاقات الموظفين"، سُ  ج)
لالطالع على الفقرة المحددة أدناه  انظردوالر كندي).  يينمال ٧,٦( ٢٠١٧عام  معقارنة بالم %)٤,٠+(

 مزيد من االعتبارات؛

من مجموع % ٠,٥مليون دوالر كندي وتمثل  ١,٦التي تبلغ " موّردة الخدمات/أرصدة للحكومات المتعاقدة" د)
 ).٢٠١٧عام في  %٠,٣(خصوم الجارية ال

 غير الجارية خصومال

في عام  كنديمليون دوالر  ١٥١وقد بلغت ؛ فقطاستحقاقات الموظفين" بالخصوم غير الجارية "مجموع  يرتبط -٣٨
مليون دوالر كندي).  ١٤٦,٧( ٢٠١٧مع عام مقارنة بال) %٢,٩ن دوالر كندي (ييمال ٤,٣ اقدرهبزيادة  ٢٠١٨

المحاسبيـــة لمعايير ل وفقاً ف. وعالوة على ذلك، ١٠-٢اإليضاح أساس تقييم الخصوم غير الجارية في يرد و 
-٢ اإليضاحفي الواردة  االتجاهــــــات اتــة افتراضــــحساسيتحليًال لاإلدارة قّدمت ، (IPSAS) الدوليــــــة للقطــاع العــام

٢-١٠ . 

 استحقاقات الموظفين

الر كندي وتحت دو ماليين  ٧,٩مبلغ بالمالية تحت بند "الخصوم الجارية" بيانات استحقاقات الموظفين في ال ردت -٣٩
بزيادة في  مليون دوالر كندي، على النحو الموجز في الجدول أدناه. ١٥١بقيمة قدرها "الخصوم غير الجارية"، 

 ماليين دوالر كندي. ٤,٦إجمالي الخصوم (الجارية وغير الجارية) قيمتها 

 

 ٢٠١٧-٢٠١٨التباين  السنة (بماليين الدوالرات الكندية) الخصوم

١ْ ١ْ ٠٧ بماليين  ٠٦
 الدوالرات الكندية

٪ 

 ٪٣,٩ ٠,٣٠ ٧,٦٤ ٧,٩٤ الجارية
 ٪٢,٩ ٤,٣١ ١٤٦,٦٩ ١٥١,٠٠ غير الجارية

 ٪٣,٠ ٤,٦١ ١٥٤,٣٣ ١٥٨,٩٤ المجموع
     المكونات

 ٪٣,٣ ٤,٢٤ ١٢٩,٣٣ ١٣٣,٥٧ الصحي بعد انتهاء الخدمة) تأمينخطة ما بعد التقاعد (ال
 ٪٤,٥ ٠,٣٩ ٨,٦٠ ٨,٩٩ العطلة السنوية –انتهاء الخدمة 
 ٪٠,١ ٠,٠٢ ١٤,٢٠ ١٤,٢٢ استحقاقات العودة إلى الوطن –انتهاء الخدمة 

 ٪١,٨- ٠,٠٤- ٢,٢٠ ٢,١٦ استحقاقات أخرى للموظفين خاصة بالخبراء الدوليين
   ١٥٤,٣٣ ١٥٨,٩٤ المجموع
 

أساس تقييم ويرد  ،مقترنة باإلفصاح هذه االلتزاماتقيمة  إجماليزيادة في ال، ١٠-٢اإليضاح في تفسر اإلدارُة،  -٤٠
 .)٣٢-٢٩، الفقرات ١ اإليضاحغير الجارية في السياسات المحاسبية ( الخصوم

 والمنح والُعَطل الصحي بعد انتهاء الخدمة تأمينبالالمتعلقة االستحقاقات الخصوم الناتجة عن 

عن الزيادة في بالكامل تقريبًا صوم ناتجة ، فإن الزيادة في القيمة اإلجمالية لهذه الخكما ورد في الجدول أعاله -٤١
تقدم طفيف  مجرد بنود فرعية أخرىتقدمت "، بينما ماليين دوالر كندي) ٤,٢(الصحي بعد انتهاء الخدمة  تأمين"ال

وتعزى هذه الخصوم إلى خسائر أو مكاسب أكتوارية، وقام بحسابها  .٢٠١٧بالمقارنة بعام  ٢٠١٨عام في نهاية 
، وفقًا لالفتراضات األكتوارية التي أبلغت عنها اإلدارة في اإليضاح "أوون هيويت" اختارته اإلدارة خبير أكتواري
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٤-١٠-٢.  

تأخذ هذه االفتراضات بعين االعتبار عناصر مثل معدل الخصم على سندات الحكومة الكندية طويلة األجل، ذات  -٤٢
)، وسعر الصرف بين الدوالر األمريكي ٢٠١٧في عام % ٢,٤٠كان ، و ٪٢,٢٥، (٣١/١٢/٢٠١٨العائد بتاريخ 

من  ٣٩ ). وامتثاًال للمعيار٢٠١٧في  ١,٢٦:  ١,٠٠، وكان ٢٠١٨في عام  ١,٣٦٥:  ١,٠٠والدوالر الكندي (
عن تحليل  ٢-١٠-٢ من اإليضاح ٩٥ للقطاع العام، فقد أفصحت اإلدارة في الفقرة ةالدولي يةالمحاسبمعايير ال

 للحساسية يتعلق بمعدل الخصم.

 عتمدلم تُ ف)، ١/١/٢٠١٩من  (اعتباراً  سنة ٦٥إلى  ٦٢سن التقاعد من رفع باستثناء يتعين األخذ باالعتبار أنه  -٤٣
هذا األمر في تحليل قد ُروعي . و ةكتوارياألالخصوم الناجم عن العجز التمويلي أخرى للحد من  ةي تدابير هيكليأ

 .من هذا التقرير ١لحق المتابعة الذي أجريناه في الم

التي  يرالتداب يةبشأن فعال ٢٠١٦في عام  المجلس ىإل هقدمناتقرير مراجعة األداء الذي يتعين ان ُنشير أيضًا إلى  -٤٤
إلى الدراسة التي  استناداً و  الصحي بعد انتهاء الخدمة. تأمينالالخصوم المتعلقة ب ضلخف يكاواإل اتخذتها إدارة

، وبدعم من التحليل الذي أجراه خبراؤنا األكتواريون، فقد عالجنا يكاواإلكتواري الذي اختارته أجراها الخبير األ
 تأمينبعض النقاط التي قد ُتضعف، في األجل الطويل، من فعالية التدابير المقترحة لخفض خصوم خطة ال

 الحقوق المكتسبة. فينعتبرها غير مؤثرة ثالث توصيات  نا، وأصدر الصحي بعد انتهاء الخدمة

 تب أو معاش التقاعد، بدالً اقسط يتناسب مع حجم الر تسديد على وجه الخصوص بإمكان  لىالتوصية األو  تتعلق -٤٥
الخدمات العامة). ورأت التوصية الثانية أن التغطية الصحية فئة  أو ينالمرتبط بالوظيفة (من الفئة الفنيالقسط من 

كان فقد ال ترتبط باحتياجات الخدمة؛ لذلك، و كانت باهظة الكلفة ) يكاواإللة على ميزانية حمَّ العالمية للمتقاعد (المُ 
 .فقط غطية بلد اإلقامةت يكاومن المنطقي أن تضمن اإل

رابطة ممثلي الخيارين قد قوبال بمعارضة قوية من كال "تان بدافع أن ُمغلقأن هاتين التوصيتين  تعتبر اإلدارة -٤٦
اتحاد رابطات و ، (CAFICS) الدوليين السابقينالرابطة الكندية للموظفين المدنيين ( والمتقاعدينيكاو اإلموظفي 

الصحي بين  تأمينأقساط ال في تقسيملما لهم من تأثير نظرًا ) (FAFICS) الموظفين المدنيين الدوليين السابقين
أنهم و يكاو اإلعملهم في ذلك من المزايا المرتبطة بالمنظمة والمشاركين. ورأى ممثلو الموظفين والمتقاعدين 

بعد المائتين والحظه لى المجلس في دورته الثامنة عهذا الموقف ُعرض دون تغيير في المستقبل. و بقاءه توقعون ي
 )١تين" (يرجى االطالع على المحلق مقائبيد أننا نعتبر أن هاتين التوصيتين ال تزاالن " ."المجلس

. ولكن نظرًا "االنسحاب االختياري"حافز ما يسمى المتعلقة بتلك هي قبلتها المنظمة  التوصية الوحيدة التيكانت  -٤٧
) ٢٠١٦ الخاص بالبيانات المالية لعام تقريرالفي  ٧/٢٠١٦ رقم (التوصية أوصينالضآلة تأثير هذا التدبير، فقد 

مدى من أجل تقييم وذلك ، "يكاواإلالحالية التي تنظر فيها  تدابير"ال بمجرد اعتماد ةجديدة كتواريأجراء دراسة إب
 على االستمرار كمنشأة عاملة. يكاوقدرة اإلوتوقيت تأثير الخصوم األكتوارية في 

 حافز "االنسحاب االختيارياإلدارة إلى أن المتابعة لتنفيذ توصياتنا السابقة، أشارت أثناء  بيد أنهبلت التوصية، قُ  -٤٨
 .اتنفيذهفلن يجري  وبالتالي، "ين والمتقاعدينعاملال ،يكاوموظفي اإللم يحظ بقبول 

تتأثر تأثرًا بالغًا بالخصوم األكتوارية. واستنادًا إلى افتراضات اإليكاو، فإن قيمة يكاو لصافي أصول اإل ةالقيمة السلبي
 الخصوم صحيحة جوهريًا.

ي أ، يكاواإل لدىخارجي الحسابات الكمراجع تكليفنا  ةفتر خالل الخصوم غير الجارية ويبين الجدول التالي اتجاه  -٤٩
 كمرجع. ٢٠١٣ المالية لعام بياناتالي فنظرنا كما ؛ ٢٠١٨-٢٠١٤للفترة  البيانات المالية
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 (بماليين الدوالرات الكندية) البيانات المالية 

 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ العام

 ۱٥۱٫۰ ۱٤٦٫۷ ۱٤۲٫٤ ۱٤۹٫۱ ۱٤۷٫٥ ۱۰۳٫۰ جاريةالخصوم غير ال

 ٥۷٫۸- ٦٥٫۷- ٦۷٫٥- ۸۷٫۳- ۹۲٫۳- ٥۸٫۷- صافي األصول

 ى، لم يكن له سو ةكتواريي االفتراضات األفي أثر ذسن التقاعد، الرفع ن أ شكل واضحالجدول بهذا أول ما يبّينه  -٥٠
من  ٦٤حساباتهم (انظر الفقرة  ةعادإن في و كتوارينا األؤ ضئيل وفي األجل القصير فقط كما أبرز خبراتأثير 
مع تراجع القيمة السلبية نه حتى أ ىن نر أ). ومن ناحية أخرى، يمكننا ٢٠١٦ الخاص بالبيانات المالية لعامتقريرنا 

 .الجاريةالخصوم غير ارتفعت قيمة صافي األصول، ل

إجمالي من  %٣٠,٥يمثل ، ما ٢٠١٨مليون دوالر كندي في عام  ١٥١ الخصوم غير المتداولةقيمة بلغت  -٥١
وعالوة على ذلك، يكاو. ي صافي أصول اإلفثير قوي ، ولذلك كان لها تأ)مليون دوالر كندي ٤٩٤,٧(الخصوم 

إذا نظرنا فولذلك،  ؛دارة التعاون الفنيإبمعامالت تأثرًا كبيرًا ثر أتتيكاو لغ البيانات المالية لإلان مبأينبغي اعتبار 
 .ةهميأرها أكثر يثأتسيكون ففي سياق البرنامج العادي فقط،  ةكتوارياألالخصوم في 

(اإلبالغ القطاعي)، يبلغ مجموع أصول  ٢-٥النظر إلى النتائج المستمدة من المالحظة الواقعية، فبمن الناحية  -٥٢
مشاريع التعاون  ة"أنشط  من أجلصوالً أمليون دوالر كندي  ٢٨٥,٢تتضمن ، مليون دوالر كندي ٤٣٦,٩يكاو اإل
 ٤٩٤,٧مجموع الخصوم وبلغ . يمليون دوالر كند ١٥٣,٤العادية  ةنشطاألأصول ، بينما يبلغ إجمالي ي"نّ فال

 ، بينماي"نّ فع التعاون الير امش ة"أنشطمليون دوالر كندي خصومًا من أجل  ٢٨٥,١تضمن ، مليون دوالر كندي
من واقع البيانات المالية لإليكاو أن . وهذا يعني مليون دوالر كندي ٢١١,٣العادية  ةنشطاألالي خصوم مإج بلغ

لف أتتيكاو ة لألصول الصافية لإلين القيمة السلبأ يعني أيضاً و ة نوعًا ما، محايدأنشطة إدارة التعاون الفّني 
 بالكامل من البرنامج العادي.

 يوصي باتخاذ اإلجراءات التالية:الذي  ،A/73/662تقرير األمين العام لألمم المتحدة بنحن على دراية  -٥٣

الصحي بعد انتهاء الخدمة  تأمينبالق األمم المتحدة المتعلالتزام ل تمويل بأول راءات الدفع أوالً ى إجاإلبقاء عل" )أ(
 ؛١/١/٢٠٢٢قبل ن من الموظفين ة لمن ُيعيّ ببالنس

وف شصم من كخ اللخمن  ١/١/٢٠٢٢من  ن من الموظفين اعتباراً بمن ُيعيّ ق االلتزام المتعلل تموي) ب(
 ."اء احتياطي مالي مخصصشوٕان من كتلة المرتبات %٥,٣٥المرتبات في حدود 

 "التوصيات المتعلقة( ذاته A/73/662األمين العام لألمم المتحدة  من الجدير بالذكر، كما هو محدد في تقرير -٥٤
ن هذه أ، "فقط لألمم المتحدةالخاصة باألمانة العامة الصحي بعد انتهاء الخدمة،  تأمينبتمويل التزامات ال

 .الراهن في الوقتفقط العامة لألمم المتحدة  ةماناألتخص اإلجراءات 

يجب ف، ةيجابيإ ةخطو كاعتبار مثل هذه األحكام حتى أو ، يكاوإلل ةحكام مماثلوجود أ تصوركان بوسعنا إذا ف -٥٥
ال رها المحتمل، تأثي)، ينبغي تحليل يكاواإلنه، في سياق النمو االسمي الصفري (كما في أن ندرك حقيقة علينا أ
 لتعيينات الجديدة.ل ية الفعليةمكاناإلمع  رتباطباالفي األجلين القصير والمتوسط، سيما 

على يكاو لإل يةهذا المنظور، قبل النظر في استراتيجية تمويلل اهتماممومية إيالء مجلس والجمعية العيجب على ال -٥٦
بها األمين  ىوصأاستندت اإلجراءات التي فقد لألمم المتحدة. وفي الواقع، تلك التي اعتمدتها األمانة العامة غرار 

 هذا الغرض.من أجل أجريت  ةمحدد ةكتواريأالعام لألمم المتحدة إلى دراسة 

رفع بعض التدابير، مثل  اإليكاواعتمدت ، ٣/٢٠١٤توصيتنا تنفيذًا لالكاملة التي أجريت  ةكتواريبعد الدراسة األ -٥٧
التزامات برنامج التأمين ي تمويل فثير محدود أتالتي ليس لها سوى  سن التقاعد وغير ذلك من التدابير الثانوية
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 ٤٨و ٤٧و ٤٦ات (انظر الفقر  للحد من نقص التمويلأخرى ي تدابير أ قبلولم تُ . الصحي بعد انتهاء الخدمة
من  أخرى ةكتواريأي تدبير ممكن آخر بواسطة دراسة أ ه ينبغي تقييمنأي مفاده ألدينا ر فأعاله). ولهذا السبب، 

والطويل األجل والمتوسط األجل  في السيناريو القصيريكاو ي البيانات المالية لإلفر الحقيقي يأثتأجل تحليل ال
 األجل.

 ٣التوصية رقم 

الصحي بعد  تأمينالبالمتعلقة الخصوم األكتوارية من أجل  يةبأنه عند النظر في وضع استراتيجية تمويل نوصي -٥٨
حداث تأثير مالءمتها إل ىمن أجل تحليل مد ةجديد ةكتواريأبدراسة  ةي تدابير محتملأتقييم ينبغي ، انتهاء الخدمة

 .والطويل األجلاألجل والمتوسط األجل  في السيناريو القصيريكاو إيجابي في الميزانية العادية لإل

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها

جري تُ لإليكاو أن األموال. وال يمكن إلتاحة جديدة في المستقبل  يةاستراتيجية تمويلوضع خضع ي. جزئياً مقبولة التوصية 
 .ما لم يكن التمويل الكافي متاحاً  ةتدابير محتملأي لتقييم  ةجديد ةكتواريأدراسة أي 

 

هرسالة البأن ذكِّر ن -٥٩ األمم دى المراجعين الخارجيين لخبراء فريق ورئيس إلى األمين العام لألمم المتحدة،  ةالموجَّ
من فريق الخبراء لما خّلص إليه موجزًا قد تضمنت ، المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية هاالمتحدة ووكاالت

تزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين تؤثر لن االالخبراء أ "الحظ فريقالنحو التالي:  ىعلاستنتاج جاء نصه 
فصح البيانات ن تُ أ. وال يزال من الضروري المتحدةهيئات األمم القيمة الصافية والصحة المالية ل في كبيراً  ثيراً أت

 ةنها من مواصلمكِّ تُ  ةالمن اتخاذ قرارات فعَّ  ةدارياإلجهزة ن األمكِّ هذا يُ فوشفافية.  ةتزامات بدقلالمالية عن هذه اال
 ةهميأومع التسليم ب. رىختتباين من هيئة ألالتي مالءمة استراتيجياتها التمويلية طويلة األجل  ىاستعراض مد

االفتراضات ناغمة ن مأبش المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامالعمل المعنية ب ةالعمل الذي تضطلع به فرق
األمم المتحدة هيئات ن يكون لبأيوصي فإن الفريق المنظومة للمعايير المحاسبية المنقحة،  ةواستجاب ةكتوارياأل

 ."تزاماتلهذه اال من أجل األجل  ةويلاستراتيجية تمويلية ط

 ةمراجعل(والجدول التالي) من تقريرنا األول  ٥٣ر أيضا بما كتبناه في الفقرة ذكِّ فيما يتعلق بهذا الجانب، نُ و  -٦٠
النقص في التمويل. الحد من عوامل محتملة من أجل  ةفي خمس، حيث نظرنا ٢٠١٤في العام المالي  الحسابات
 الفقرة والجدول:هذه وترد أدناه 

ض يلتعو  امات، وبالتاليز ل االلتيخمسة "عوامل" لتمو  ة؛ نالحظ أن هناك أساساً يضرور  ةيلتدابير العالجنا، ايأر في  -٥٣
 .ةية السلبياألصول الصاف

 الجهة العوامل فئة
 المبادرة

 بالقرار االختصاص جهة
  الخصوم تمويل عوامل

 المجلس  األعضاء الدول اشتراكات مستوى زيادة )١
خالل  من الداخلية، المدخرات مستوى زيادة )٢

بالموظفين  تتصل محددة نفقات تخفيض
 تمويل؛ وسيلة إلى وتحويلها والعمليات،

 المجلس اإلدارة
للسلطة  يخضع الميزانية ادخارات في التصرف
 ٢-٦ القاعدة بمقتضى والجمعية للمجلس التقديرية

 المالي. النظام من
الميزانية  من األخرى اإليرادات مستوى زيادة )٣

 العادية
 المجلس اإلدارة

تحويل  على المجلس موافقة إلى المنظمة تحتاج
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 بعد انتهاء الصحي تأمينال لتمويل اإلضافية العائدات
 الخدمة.

   الخصوم: إدارة عوامل
 تأمينال نظام في الموظفين اشتراكات زيادة )٤

 الصحي.
 على تأمينال لجنة توصية على بناء العام األمين اإلدارة

 والحياة. الصحة
 تأمينال يكفلها نظام التي الفوائد مستوى خفض )٥

 الحالي. الصحي
 على تأمينال لجنة توصية على بناء العام األمين اإلدارة

 والحياة. الصحة

ننا أإلى  ةشار ، تجدر اإل٢٠١٤في العام المالي  الحسابات ةمراجعلوفيما يتعلق بهذا الجزء من تقريرنا السابق  -٦١
 أدناه: ين، المقتبس٤رقم واالقتراح  ٢رقم التوصية  أيضاً          أصدرنا 

 نظر المجلس في هذه العوامل: وفي حين أن العامل األول الية، يمكن أن ير عالجيألن هناك حاجة إلى تداب اً ر نظ -٥٤
 اإلدارة، كجزء من اختصاصها، بتناول العوامل األخرى مع فإننا نوصيدخل بالكامل في نطاق اختصاص اإلدارة، ي

 .المجلس
 

 ٤اح رقم ر االقت

والعوامل  ة، أن تحدد بصورة شاملة مجموعة من العواملير عالجينقترح على اإلدارة، بما أن هناك حاجة التخاذ تداب -٥٦
 .ليل على المدى الطو يالتمو نها للحد من نقص ي، من أجل تحديد األكثر مالءمة من بماً دَّ الفرعية مق

 ٤االقتراح رقم أن ي، في العام الماضبرنا، وقد اعت ؛سنذّكر بها، و قائمةال تزال  ٢ن التوصية رقم أنعتبر إننا  -٦٢
حتى بالنظر إلى الوضع ف. ومن الناحية الواقعية، ٧/٢٠١٦بسبب إصدار التوصية المذكورة رقم وذلك "، ُمغلق"

وقد ُأدرج ، أعاله) ٤٨يرجى االطالع على الفقرة " (ي"كما ه تُنفَّذلن  األنه" ةُمغلق"ر فإن هذه التوصية تعتبالراهن، 
 .٣وصية الجديدة رقم مضمونها في الت

من تقريرنا األول  ٦٢، وكذلك الفقرة ةال تزال مالحظاتنا صالحفالراهن، الوضع وبعد خمس سنوات، في ظل  -٦٣
 النحو التالي: ىعلوذلك ، )٢٠١٤مراجعة الحسابات في العام المالي (

الدراسة " نتيجة على تأثيرها وكيفية ٥٢ الفقرة في المذكورة األولى الثالثة العوامل في للنظر المجلس انتباه نسترعي -٦٢
 الصحي تأمينلل المالية السالمة لضمان األنسب السيناريو بشأن للمجلس معلومات الدراسة هذه وستتيح ؛"األكتوارية الكاملة

 ٢ رقم أيضًا التوصية انظر. (للمنظمة األساسي النشاط على التأثير من ممكن قدر أقصى إلى وللحد الخدمة انتهاء بعد
 الصدد). هذا في

 إلى حد كبير ةصحيحة الخصوم ن قيمإيكاو، فإلى افتراضات اإل استناداً 

على عاتق اإلدارة وحدها. وفيما يتعلق بمراجعة البيانات المالية، فإن مراجع  يقع اختيار االفتراضات األكتوارية -٦٤
من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  ٣٩الحسابات الخارجي يتحقق من معقوليتها واتساقها مع المعيار 

 ومع السنوات السابقة، ويصادق عليها.

، التي نوقشت مع اإلدارة. ووجدنا أن ٢٠١٨ئيسية المتعلقة بسنة استعراضًا لالفتراضات الر  األكتواري نافريقأجرى  -٦٥
يكاو اإلهذه االفتراضات متماشية مع االتجاهات والمعدالت االقتصادية ومتسقة أيضًا مع البيانات المتاحة لدى 

 في وقت مراجعتنا للحسابات، وصادقنا عليها.

اب التقييمات التي أعدها الخبير "أوون هيويت" لالضطالع بعملهم، فقد قام خبراؤنا األكتواريون بإعادة حس -٦٦
الصحي بعد انتهاء الخدمة، والعطالت السنوية ومنحة العودة إلى الوطن؛ كما أجروا تحليًال  تأمينالمتعلقة بال

متعّمقًا لجميع التقييمات واالفتراضات األكتوارية من أجل استعراض معقوليتها والخوارزميات التي استخدمها 
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 فرت اإلدارة وخبراؤها التعاون والمساعدة الكاملين لخبرائنا األكتواريين."أوون". وو 

 كشف عمل خبرائنا األكتواريين أن المبالغ المسّجلة في الحسابات صحيحة إلى حد كبير. -٦٧

 صافي األصول

، أسفر ٢٠١٨لدى المنظمة في نهاية العام. ففي عام  ينالمتراكميضم صافي األصول العجز واالحتياطيات  -٦٨
دوالر كندي  يينمال ٧,٩مليون دوالر كندي، بتحّسن قدره  ٥٧,٨-صافي األصول عن قيمة سالبة مقدارها 

لالطالع  -٦٢ يرجى الرجوع إلى الفقرة و . ٢٠١٧مليون دوالر كندي في عام  ٦٥,٧-مقارنة بمبلغ بال%) ١٢(
 على التفسير.

يرد شرح لجميع حركات صافي األصول في مختلف البيانات واإليضاحات الواردة في تقرير التشغيل المالي، ال  -٦٩
 سيما ما يلي:

 )؛دوالر كندييين مال ٧,٦( لفترةافائض الذي يبين يان األداء المالي"، الثاني "ب بيانال أ)  

 ؛على حدة الحركات كالالذي تظهر فيه بيان التغيرات في صافي األصول" الثالث " بيانال ب)  

 .عن تفاصيل تكوين االحتياطياتفيه اإلدارة كشف ت الذي ١٢-٢اإليضاح   ج) 

 ٢٠١٨ عام فيبيان األداء المالي 
شرح من أجل على أساس ثابت  عنها ومعروضة اً فصحمصنَّفة ومُ  لمنظمةابيان إيرادات ومصروفات الأظهر هذا  -٧٠

 .دوالر كندي يينمال ٧,٦فائض قدره عن أسفرت نتيجة الفترة و . للسنة فائضالعجز أو الصافي 

 اإليرادات

) %١٨مليون دوالر كندي ( ٤٩,١ما يمثل زيادة بقيمة  ،مليون دوالر كندي ٣٢١,٥بلغ إجمالي اإليرادات  -٧١
 :وكانت روافد هذه اإليرادات كما يلي مليون دوالر كندي)، ٢٧٢,٤( ٢٠١٧مع عام مقارنة بال

% ٥٢,٧وتمثل  ٢٠١٨مليون دوالر كندي في عام  ١٦٩,٤ع" بقيمة ير امشالاتفاقات مساهمات من أجل " أ)  
مليون دوالر  ١٣٠,٤( ٢٠١٧عام % عن ٣٠ بنسبةهذه المساهمات  زادت؛ وقد من إجمالي اإليرادات

 كندي)؛

من % ٣٠,٦ما يمثل نسبة ، ٢٠١٨دوالر كندي في عام يون مل ٩٨,٤التي تبلغ المقررة"،  نصبة"األ ب)  
 ؛)دوالر كندي نو يمل ١٠١( ٢٠١٧عام بمقارنة % بال٢,٦ تراجع نسبتهبأي إجمالي اإليرادات، 

% ٧,٩، وتمثل ٢٠١٨مليون دوالر كندي في عام  ٢٥,٥التي بلغت إليرادات"، األخرى المدرة لألنشطة ا" ج)  
 ؛مليون دوالر كندي) ٢٢,٥( ٢٠١٧عام ببالمقارنة  ١٣,٧، أي بزيادة نسبتها من إجمالي اإليرادات

% من ٤,٥ما يمثل نسبة ، ٢٠١٨مليون دوالر كندي في عام  ١٤,٥بمجموع "مساهمات طوعية أخرى"  د)  
 دوالر كندي)؛ يونمل ١٣,٣( ٢٠١٧عام بمقارنة % بال٩,٤ انسبتهزيادة إجمالي اإليرادات، أي ب

دوالر كندي في عام ماليين  ١٣,٦التي بلغت قيمتهما معًا "إيرادات الرسوم اإلدارية" و"اإليرادات األخرى"  ه)  
 ٢٠١٧عام بمقارنة % بال١٥٧,٣% من إجمالي اإليرادات، أي بزيادة نسبتها ٤,٢ما يمثل نسبة ، ٢٠١٨

 ).ين دوالر كندييمال ٥,٢(

 .٢-٣ اإليضاحبيان تفصيلي في كشفت اإلدارة عن  وقدرئيسية؛  إشكاال ت مراجعتنا عن أيلم تكشف  -٧٢
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 النفقات

عام بمقارنة بال)، %١٥,٨دوالر كندي (يين مال ٤٢,٧ اقدرهزيادة ب مليون دوالر كندي، ٣١٣,٩ نفقاتال إجمالي بلغ -٧٣
 أوجه هذه النفقات كما يلي:كانت و مليون دوالر كندي).  ٢٧١,٢( ٢٠١٧

، ٢٠١٨مليون دوالر كندي في عام  ١٧٣,٦مجموعها التي بلغ "، عاملينالاستحقاقات الموظفين و رواتب " أ) 
مليون  ١٧٤,٣( ٢٠١٧ن عام ع %٠,٤نسبته بلغت تراجع النفقات، أي بمن مجموع % ٥٥,٣ما يمثل 

 دوالر كندي)؛

وتمثل  ٢٠١٨مليون دوالر كندي في عام  ١٠١,٤بلغت والمواد االستهالكية وغيرها" التي لوازم "ال ب)  
مليون دوالر  ٥٣,٣( ٢٠١٧عام بمقارنة بال %٩٠,٢ اسبتهبزيادة بلغت نأي ، مجموع النفقاتمن % ٣٢,٣
 ؛)كندي

من مجموع % ٥,٧وتمثل  ،٢٠١٨مليون دوالر كندي في عام  ١٧,٩التشغيل العامة" بقيمة نفقات " ج)  
 ؛٢٠١٧عام لنظيرتها في وهي مماثلة نفقات، ال

% من مجموع النفقات، بزيادة ٥,٠ويمثل ، ٢٠١٨مليون دوالر كندي في عام  ١٥,٧بمجموع سفر"، ال" د)  
 مليون دوالر كندي)؛ ١٥,٣( ٢٠١٧عام بمقارنة % بال٢,٦نسبتها 

ما  ،٢٠١٨دوالر كندي في عام يين مال ٥,٤ خرى"، بلغ مجموعها معاً األنفقات الجتماعات والتدريب و اال" ه)  
ن دوالر ييمال ١٠,٤( ٢٠١٧ام بعمقارنة % بال٤٨ نسبتهتراجع النفقات، أي بمن مجموع % ١,٧يمثل 
 ).كندي

 المشتريات

 ،تحليلها في الفقرة أعالهسبق التي مقابل الميزانية  نفقاتمن الًا جزء ومكاتبها اإلقليميةيكاو اإل مشترياتتمثل  -٧٤
 "."التدريبو ،"االجتماعات"والتشغيل العامة"، نفقات "ووالمواد االستهالكية وغيرها"، اللوازم "وردت تحت بنود و 

 في النظام المالي والقواعد المالية رئيسية" إرشادات"عدم وجود 

وفعالية  ة"كفاءخاص بشأن ها تقرير حقصدر بأداء  ةمراجععملية  ٢٠١٩عام خالل شهري فبراير ومارس جرينا أ -٧٥
 .٢٨/٣/٢٠١٩واعتمده ديواننا يوم "، يكاوالمشتريات في اإلقسم خدمات 

 عالجت أيضاً وهي توصيات ، ةكبير  ةبدرج ةالعام ةعليها األمين توقد أصدرنا في هذا التقرير ست توصيات وافق -٧٦
 بعض أوجه الضعف المتصلة بهيكل وظيفة المشتريات ذاتها.

ن النظام المالي أثناء مراجعتنا للحسابات، أوجدنا، فقد إلى التوصيات الصادرة في ذلك التقرير الخاص،  ةضافاإلب -٧٧
 لمشتريات.من أجل اال يتضمن المبادئ العامة يكاو لإل

من  ةفي كل منظمالمحددة المالية المالي والقواعد للنظام بشكل عام األمم المتحدة  ةتخضع المشتريات في منظوم -٧٨
 منظمات األمم المتحدة.

ها لألنظمة يدلأطر المشتريات دى فراتخضع ن أداخل منظمات األمم المتحدة المتبعة العامة  اتالممارسومن  -٧٩
 ةنظماأل أيضاً ترجم ما تُ  . وكثيراً فيما بينها في التفاصيلوهي قد تتباين ، ةمنظمكل المحددة في والقواعد المالية 

 ةمنظمتختص بكل  مشترياتوممارسات وٕاجراءات من سياسات  ةوالقواعد المختلفة إلى مجموعات مختلف
 واليتها.بو 

. وعاده ما عمليات الشراءفيه  ىجر تُ للسياق اإلداري الذي الالزم إلطار ااألنظمة المالية والقواعد المالية وفر تو  -٨٠
عمليات وأنواع أدوات الشراء وتقييمات ، من أجل المشترياتهذه النظمة والقواعد المالية إرشادات رئيسية  تحدد
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أفضل  ىالمنظمة عل ةفيها مصلحتتحقق المناقصة التنافسية مع االعتراف بالحاالت التي قد ال  ةولويأ، و الشراء
 .نحوٍ 

كما االختيار من خالل مناقصة تنافسية.  أمبد ىعلاألنظمة المالية والقواعد المالية بشكل واضح ما تنص  ةوعاد -٨١
ة لصالح التعاقد المباشر، حيثما يعتبر ذلك المناقصة التنافسي ةعن عمليخلي تشير إلى الشروط التي قد تبرر الت

 .االً فعَّ  ن المناقصة ال توفر حالً أ ىواضحة عل ةدلأب ماً و التبرير مدعشريطة أن يكون المنظمة،  ةفي مصلح

 ٤التوصية رقم 

) ال يشير إلى ٢٠١٧ —ة (الطبعة السادسة عشر يكاو ن النظام المالي لإلأخالل مراجعتنا للحسابات، الحظنا،  -٨٢
فضل الممارسات المتبعة لدى بتعديله من أجل االمتثال أل ننا نوصيإفلشراء، ولذلك لعمليات اقواعد ومبادئ أي 

 .ألمم المتحدةا

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها

 التوصية مقبولة جزئيًا.

العامة واإلرشادات  المبادئبشأن تفاصيل بالفعل المعمول بها حاليًا توفر قواعد المشتريات الخاصة باإليكاو  نةمدوَّ ف
. سيشكل ازدواجاً  يكاوفي النظام المالي لإلذاتها لمعلومات ادراج إ ترى األمانة العامة أنالتي يتعين اتباعها، و للمشتريات 

دراج المعلومات المتعلقة إفيما يتعلق ب ةمختلف وكاالت األمم المتحدة ممارسات مختلف ىلدتجدر اإلشارة إلى أنه و 
 أيها األفضل.ن أالمالية، وال يوجد توافق في اآلراء بشنظمها المالية وقواعدها ت في بالمشتريا

وستقوم في إطار هذا جراء استعراض شامل للنظام المالي في الثالث سنوات القادمة. العامة إل ةمانوقد خططت األ
، مع نظامها المالي وقواعدها الماليةفي دراج اإلشارات إلى المشتريات السبل إلوأفضل االحتياجات االستعراض بتقييم 

 األمم المتحدة.المعمول بها في منظومة ممارسات لفي االعتبار لخذ األ

 

 يكاواستخدام المصدر الوحيد في اإل

في المشتريات سند مهام ، تُ يكاوإلاالخاصة بالمشتريات نة قواعد مدوَّ من  ٥-١للمادة  في الوقت الراهن، ووفقاً  -٨٣
 ني.فالتعاون الارة إدإلى مدير يكاو اإل

احتياجات مشاريع التعاون  ةمن أجل تلبي عن شراء المعدات والسلع والخدمات يةمسؤولالقسم المشتريات ويتولى  -٨٤
 اإلقليمية. هامشتريات اإليكاو ومكاتبوجميع  نيفال

نصيب عقود المصدر كان دوالر أمريكي. مليون  ٢٩٣,٦٧ نيفالتعاون الإدارة ، بلغت مشتريات ٢٠١٥ عام ومنذ -٨٥
إلى  دول استناداً أبرمتها ، مالي المشترياتمن إج ٪٢٨أمريكي، ما يمثل نسبة  دوالر مليون ٨٢,٨٤الوحيد منها 

المشتريات قواعد  ةنج) من مدوَّ (، النقطة ٦-٦للمادة  الحاجة إلى التوحيد أو التوافق مع معدات أخرى وفقاً 
% ١٢، فقد بلغت نسبته تنازلييسير في اتجاه المصدر الوحيد استخدام ن أإلى  ةشار . وتجدر اإلباإليكاوالخاصة 
 .إدارة التعاون الفنيمشتريات جميع من إجمالي  ٢٠١٨في عام 

ن إ، ف(IA/2018/3)ني فليه تقرير المراجعة الداخلية لحسابات المشتريات لمشاريع التعاون الإن أشار أوكما سبق  -٨٦
 أساس المصدر الوحيد. ىللشراء عل اً مشروعمبررًا  تمثلالحاجة إلى التوحيد أو التوافق 

بعقود متعددة  أساس المصدر الوحيد) متبوعاً  ىجراء تنافسي (أو علوفقًا إلإذا كان العقد الممنوح فومع ذلك،  -٨٧
كبير من فثمة مخاطرة المبلغ أو المدة، تتعلق بي حدود أ، دون ذاتهد أساس المصدر الوحيد للمورِّ  ىعلممنوحة 

 ىاستخدام العقود الممنوحة عل ةساءن تؤدي إلى إأيمكن ممارسة وتلك . ةدين مقيدالمنافسة بين المورّ تكون ن أ
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 دين في السوق.المزيد من المورّ في وجود حتكار، حتى ة من االن يخلق حالأمكن ، ما يأساس المصدر الوحيد

 

 ٥التوصية رقم 

تقدم ال عندالتحقق، ب وصيفإننا نجراءات التنافسية، االت احتكار وتجاوز اإلوقوع حمخاطر فادي من أجل ت -٨٨
كد من أمن أجل التوذلك الحاجة إلى التوحيد أو التوافق، إلى االستثناء ستناد امن مصدر وحيد، شراء من طلبات ب
 د واحد فقط.مورّ سوى على نه ال يمكن الحصول أإلى  ةشار لإلالتوحيد عند التذرع ب النحو المناسب ىعل رٌ نه مبرَّ أ

 . لمعدة في سياق عملية الشراءالعمر االستهالكي لمراعاة ، ينبغي ذاتهد هذا االستثناء للمورّ مقتضى وب

 

 اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها

 ة.لمقبو التوصية 

 يكاوإجراءات المشتريات في اإل

للمشتريات  ةإجراءات تفصيلييتعين استحداث ، ة باإليكاوالمشتريات الخاصنة قواعد مدوَّ من  ٣-١للمادة  وفقاً  -٨٩
 .المشترياتفي دليل إجراءات ٕادراجها و 

 في دليل إجراءاتغير ُمدرجة نها أ، غير نافذة المشترياتن إجراءات أ ،ثناء مراجعتنا للحساباتأ ،قد الحظناو  -٩٠
 .المشتريات

 

 ١االقتراح رقم 

في المادة  ىالنحو المتوخ ىالمشتريات علالحالية في دليل إجراءات المشتريات دراج إجراءات إ قترحنفإننا لذلك  -٩١
نة قواعد من  ٣-١  .ة باإليكاوالمشتريات الخاصمدوَّ

 

ب هةعكيقئةهئ ل ب ئكعئ ليم  ئفةذئج ئآل

لة المطبقة االقتراح مقبول. وتحدد إجراءات الشراء  قواعد  ةنمدوَّ التي تحددها  ةجرائيبالفعل جميع المتطلبات اإلالُمفصَّ
الجودة توافقة مع معيار مهذه اإلجراءات الضطالع بمهمة الشراء واالمتثال. و من أجل ا اإليكاوالمشتريات الخاصة ب

نة ربطها وسيجري  ،(ISO 9001:2015)(األيزو)   في شكل دليل.جميعها وتبالمدوَّ

 شؤون الموظفين

إيصاالت صرف الرواتب تتعلق بمختلف فئات الموظفين (فئة الخدمات العامة وفئة الفنيين) من ينة استعرضنا ع -٩٢
لة في كشوف الرواتب المبالغ  مدى دقةمن المقر والمكاتب اإلقليمية والمواقع الميدانية. وقمنا بفحص  مقابل الُمسجَّ

أن أي بدالت ممنوحة، ولم يكشف بشنا للحصول على أدلة في الملفات الشخصية يوسع، حزمة المكافآت الحالية
حصلنا على تأكيد معقول بأن  ناوبالتالي فإننا نعتبر أنأو قضايا رئيسية،  أأي خطوجود الموضوعي عن  فحصنا
 .لة في الحسابات صحيحةسجَّ القيم المُ 

 اتبالرو  تسجيل هيكلتحديث فقد ُطلب في العام الماضي  ،الفنيةإيصاالت صرف رواتب الفئات فيما يتعلق بو  -٩٣
أنه قد ُأدرج في من . وقد تأكدنا ١/١/٢٠١٧اعتبارًا من اعُتمد درجة الذي  ةثالث عشر الذي  (IP)للفئة الجديد 

للموظفين الذين يتجاوزون  P4إلى  P1للمستويات من  )PP2و PP1(ن ان الجديداالمستوي ٢٠١٨النظام في عام 
دجدول وفقًا ل رواتبالحد األقصى لل  . الرواتب الموحَّ
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 ةمركزي شؤون الموظفين، وهي تحديداً  ةدار إعلى ثالث مسائل تتعلق بالقليلة الماضية السنوات في تركز اهتمامنا  -٩٤
سجالت إلى  الموظفين سجالتوتحويل الموظفين، شؤون القواعد المتعلقة ب ةمواءم ةوعمليالرواتب، كشوف 

 تحليالً  ةالعامإلى األمينة  (ADB)ت إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات ، قدم٢٠١٨أغسطس شهر  وفي. رقمية
 .(LEB)إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية بمشورة من  وذلك قواعد النظام اإلداري للموظفين،ناغمة لم

جداول  عن ملف من االقتراح المتعلق بالمواءمة المذكورة، فضالً  ٢٠١٨نوفمبر إصدار شهر  ىحصلنا عل -٩٥
األساسي والنظام يكاو والنظام اإلداري لموظفي اإليكاو الخاصة باإلة الخدمقواعد  ةنكسل الذي يقارن بين مدوَّ اإل

هذه م الحاالت، كانت وفي معظ. هذه األنظمة الميدانية واالختالفات المستمرة فيما بين اتلموظفي الخدم
صحي بعد  تأمينوجود االختبار، وعدم  ة(مثل قصر فتر  ختالف األوضاعنتيجة المبررة بشكل كامل االختالفات 

 انتهاء الخدمة، وما إلى ذلك).

لجميع المبادئ وأفضل  هاكد من امتثالأالقواعد الجديدة للتفقد قمنا بمراجعة "حافز التوظيف"، شأن  وفي -٩٦
 ابأنهو  ٩-٣في القاعدة  منصوص عليه حالياً  ةالعام ةاالعتراف بسلطة األمينقر بأن . ونذات الصلة الممارسات

 .متطلباتنايلبي 

نظرًا قصي قدر من االهتمام أشراف بيتعين إخضاعه لإل تعيين موظفي المشاريع الوطنية مجاالً أن نعتبر نحن  -٩٧
توظيف  ةعملي ىعلإدارة التعاون الفني شراف إبالجهود المبذولة لتعزيز ومع التسليم طبيعته المحفوفة بالمخاطر. ل
 شراف.هذا اإلالكفاءة البالغة ل ىننا ندعو إلى الحفاظ علإيين، فلموظفين الوطنا

كن تن لم إ و دارة التعاون الفني، إ و الموارد البشرية المركزية إدارة الموظفين بين تنسيق وتجدر اإلشارة إلى أن  -٩٨
 في الظروف العادية. ةوال يمثل نقاط ضعف ذات صل حالياً  نافذٌ يكتسي الصبغة الرسمية الكافية، فإنه 

 يالقطاعاإلبالغ 

حسب القطاع . والهدف من هذه التجزئة ٢٠١٨للعام  من البيانات المالية ٥اإليضاح في رد اإلبالغ القطاعي ي -٩٩
 وتتضمنقطاعات ذات الصلة. النفقات مباشرة إلى خصيص هو الكشف عن المركز المالي واألداء المالي وت

تي يطلق عليها ال ،ات المختلفةالقطاع إلىفي المقام األول يستند لمصروفات واإليرادات، ل اً منهجية أيضا توزيعال
 .الفني األنشطة العادية ومشروع التعاون

 ٣١/١٢/٢٠١٨بيان التغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في 
برصيد تنتهي التي  ،خالل العامالتي جرت الحركات يوضح البيان الثالث "بيان التغيرات في صافي األصول"  -١٠٠

. ويعزى التحسن في صافي األصول السلبية إلى ٣١/١٢/٢٠١٨مليون دوالر كندي في  ٥٧,٨–قداره مسالب 
 .كتوارية وٕالى فائض السنةالتغير في المكاسب األ

 . استحقاقات الموظفين"بصافي األصول السلبية في الفقرات ذات الصلة "باستنتاجات مراجعتنا المتعلقة وتِرد  -١٠١

 ان التدفقات النقديةبي

لتقرير، التي يغطيها اخالل الفترة ود النقعليها  توالبنود التي أنفق ،مصادر التدفقات النقديةيحدد هذا البيان  -١٠٢
 .تقريروالرصيد النقدي في تاريخ ال

وهي مليون دوالر كندي من األنشطة التشغيلية،  ٣٧,٤-بمقدار تدفق نقدي عن يكاو اإلبلغت أ ٢٠١٨في عام ف -١٠٣
إلى  القيمة أساساً هذه وترجع  مليون دوالر كندي). ٤٠,٦( ٢٠١٧في عام إيجابية سلبية، بينما كانت حصيلة 
التعاون االنخفاض في "التبرعات لمشاريع  ٨-٢، ويبين التفصيل الوارد في اإليضاح اإليرادات المسبقة انخفاض

إلى  . يرجى الرجوع أيضاً ةات الصلة في نهاية السنمنها النفقات ذ مخصوماً ، التي تمثل إيرادات تبرعات "الفني
 أعاله.(أ)  النقطة ٣٧الفقرة 
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مقارنة موجبًا بال اً أظهر اختالففقد دوالر كندي) يين مال ٥,٦صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية (أما  -١٠٤
والمعدات واألصول المنشآت الممتلكات و اقتناء انخفاض إيرادات الفوائد و ارتفاع كل من ، وذلك بسبب ٢٠١٧عام ب

 غير المادية.

مليون دوالر كندي في  ٣٤,١ قدرهتراجعًا  السيولة النقديةمعادالت وأظهرت النتيجة الصافية في السيولة النقدية و  -١٠٥
اختيار عينات من بعض الحسابات. وكانت النتيجة أن جميع ب البنود المدخلةفحص وقمنا ب. ٢٠١٨عام 

 .وتأكيده التحقق من بيان التدفقات النقديةفقد تم الوثائق. وبالتالي ب بشكل صحيحمدعومة ختارة المعامالت الم

 مقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعليةالبيان 
 ٢٤للمعيار  " وفقاً ٣١/١٢/٢٠١٨"مقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في الخامس بيان تم تقديم ال -١٠٦

، اهذاتميزانية الهذه المقارنة، الناشئة عن تنفيذ إدراج ، الذي يتطلب للقطاع العام المحاسبية الدوليةلمعايير من ا
عن أسباب االختالفات الجوهرية بين الميزانية والمبالغ  كشفالمالية. كما يتوخى هذا المعيار البيانات في ال

 .٤ احفي اإليضالخامس بيان المزيد من التفاصيل بشأن ويرد الفعلية. 

، )أعاله ١النقطة قبل األخيرة من قائمة التعداد النقطي الواردة في الفقرة (يرجى االطالع على  سلفاً ُذكر كما و  -١٠٧
-، أصبحت البيانات المالية مؤلفة من البيان الخامس٢٠١٦بشأن البيانات المالية لعام  ١٥لتوصيتنا رقم  تنفيذاً ف

صندوق " (والميزانيات المتاحة للجمهور العادية ةنشطتحت بند "األ بلغ عنهااألموال المُ  الذي يبين أيضاً ألف، 
 ).تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

 ات واالقتراحات السابقةيمتابعة التوص
تنفيذ لذين يوجزان الوضع الراهن لال )٢و ١الملحقين ( المتابعة يينتهي تقريرنا المطول بجدولوكالمعتاد،  -١٠٨

في التقارير الخاصة ، وٕانما في التقارير الماليةليس فقط التوصيات واالقتراحات الصادرة في تقاريرنا السابقة، 
 .أيضاً 

ال من جانب إالتنفيذ  ةر بأنه ال يمكن تقييم حالننا نذكِّ إتعاون، فتقديرنا لما أبدته اإلدارة من الرغم من  ىوعل -١٠٩
 .ةدار اإل ىرضت بشفافية عللة بطبيعة الحال وعُ ألمساهذه نوقشت  قدمراجع الخارجي؛ و ال

ة" هذه السنة في تقرير المراجعة للعام القادم، إال إذا ُمغلقلن ُيعاد إدراج التوصيات التي جرى تقييمها على أنها " -١١٠
 كانت في حاجة إلى متابعة سنوية.
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 السابقةمتابعة لتوصياتنا الصادرة في تقاريرنا  — ١الملحق 

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

بغية تعزيز الضوابط على السيولة النقدية وتدعيمًا  ١/٢٠١٧
بأن تقدم اإلدارة أدلة على وجود  نوصيفإننا للمساءلة، 

ضوابط، مدعومة بوثائق ذات صلة، على السيولة النقدية 
الموجودة لدى المكاتب الميدانية واإلقليمية، وذلك عن 
طريق إجراء عملية تسوية شهرية، مع التأكيد أيضًا على 
أهمية التوقيع المزدوج من جانب الموظفين المسؤولين عن 

 ؤولين.إعداد التقارير والمس

ستخدم تُ مراجعة  ةقائم. لدى الخزانة اآلن مقبولة التوصية
سنقوم و . ديةدفتر النقجري فيها معالجة ي ةفي كل مر 

المزدوجة الموافقة شرط القائمة لتعكس  هذه بتحديث
خانة إلى القائمة إلى ذلك، سنضيف  ةضافباإلالتوقيع. و 

توضيح لبإدارة التعاون الفني ا إذا كنا قد اتصلنا لبيان م
إرسال  في الوقت الحاضرويجري طبيعة بعض النفقات. 

إدارة التعاون الفني  كتروني إلىلالبريد اإلبرسائل 
جراء غير مدرج في القائمة ولكن هذا اإل ةرسمي ةكممارس

القائمة تحديث هذه  المرجعية الحالية. ويجري حالياً 
المسؤول عن موظف السيوقع عليها و المرجعية، 

 بالتسوية المصرفية الشهرية.المصادقة إلرفاقها 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
من سبتمبر  اعتباراً حيز النفاذ د الجديد التقرير الموحَّ دخل 

مع المقر إلى  أساس شهري ىعلويجري إرساله . ٢٠١٨
التوقيع شرط التي تبّين الجديدة  دفتر النقدية مراجعةقائمة 

هذا التعاون الفني ذت جميع مشاريع . وقد نفَّ المزدوج
 .شرطال

 ةُمغلق

 بالتالي نوصيفإننا تفاديًا الحتمال تضارب المصالح،  ٢/٢٠١٧
في الوقت  بعدم جمع مدير إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات

ذاته بين المسؤولية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 
 عن اقتناء األصول وعن التصرف فيها/ شطبها.

. وسوف تسعى المنظمة إلى إيجاد حل التوصية مقبولة
مناسب من أجل االمتثال لمتطلبات الفصل بين 

اقتناء األصول المرتبطة باألصول يظل الواجبات، حيث 
قسم خدمات المؤتمرات واألمن طرة اإلدارية تحت سي

والخدمات العامة التابع إلدارة الشؤون اإلدارية والخدمات، 
د بينما  مسؤولية المن  إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتُتجرَّ

 عن التصرف في األصول وشطبها.

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
قسم خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات نظرًا لتوّلي 

ى تولّ تي، بينما المباناقتناء جميع عمليات تنفيذ العامة 
شطب هذه المسؤولية عن الرقابة على الممتلكات  وحدة

الرقابة على الممتلكات  وحدةإخراج من المقترح فاألصول، 
قسم خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات ل اتهتبعيمن 
 إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتتتوّلى . وبينما العامة

شارك في تال  انهإ، فاجميع أقسامهعلى اإلداري اإلشراف 
مكتب نظرًا لعدم وجود أي مباشر لألصول. و قتناء ي اأ

يمكنه  دارة الشؤون اإلدارية والخدماتإلغير تابع مناسب 

 ةُمغلق
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

إدارة فإن بشكل صحيح، ذلك عن المعتادة المسؤولية توّلي 
الرقابة على وحدة وصي بنقل ت اإلدارية والخدماتالشؤون 

قسم خدمات المؤتمرات واألمن خارج تبعية الممتلكات 
 ةتوصيتنفيذًا ل ةوحدة مستقللتكون والخدمات العامة 

 جميع عمليات الشطب.فيما يتعلق بالواجبات بين فصل ال
حساب عملية بعلقة ميع النفقات المتمن أجل تمثيل ج ٣/٢٠١٧

فهم أفضل  ةتاحإ و  ةصحيح ةبطريقة كتواريتزامات األلاال
هذه العملية الحسابية، نطوي عليها تللرسوم المختلفة التي 

بمعزل عن  ةداريالرسوم اإل ةدار ن تمثل اإلأب نوصيفإننا 
التي  ةكتواريفي التقارير األ، وذلك التكاليف األخرى

 طار المعيار المحاسبي الدوليفي إالمستقبل في ستصدر 
 المختلفة.الزيادة تبين بوضوح معدالت وأن ، ٣٩الجديد 

لدينا، كتواري نطلب إلى الخبير األالتوصية مقبولة. وس
 لعام كتواريفي التقييم األ فصحن ي، أ٢٠١٨في خريف 

ن عمنفصلة  ةبصور  ةداريعن الرسوم اإل، ٢٠١٨
إلى معدالت الزيادة  ةشار التكاليف الطبية، مع اإل

 المختلفة.

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
عن ن يفصح أ هيويت""أوون  كتواريإلى الخبير األلب طُ 

ن التكاليف الطبية، مع عصلة منف ةبصور  ةداريالرسوم اإل
الخبير  معدالت الزيادة المختلفة. وقد قبلاإلشارة إلى 

لعام  كتواريد تطبيقه في التقييم األطلبنا وأكّ األكتواري 
٢٠١٨. 

 ةُمغلق

بأن  نوصيمصدر وحيد، الشراء من طلبات  تفي حاال ٤/٢٠١٧
مستقل متخصص ي خبير إما قسم المشتريات وٕاما أيقوم 

حصول من أجل الآخر بالتحقق من المبررات المقدمة 
لمادة بمقتضى االمصدر الوحيد على اللوازم على أساس 

 الخاصة باإليكاو. المشترياتقواعد  ةنمن مدوَّ  ٦-٦

مقبولة. ويتعين على قسم المشتريات، في حالة التوصية 
دوالر، أن يتحقق  ١٠،٠٠٠المشتريات التي تتجاوز مبلغ 

لمادة حكام األمن امتثال طلب الشراء من مصدر وحيد 
الخاصة باإليكاو. أما المشتريات قواعد  ةنمن مدوَّ  ٦-٦

 ١٠،٠٠٠في حالة المشتريات التي ال تتجاوز مبلغ 
المخصصات هو المسؤول عن دوالر، يكون حائز 

نة، وينبغي لقسم المشتريات أن  االمتثال ألحكام هذه المدوَّ
يرفع إلى األمينة العامة تقريرًا سنويًا عن جميع 
المشتريات التي تنفَّذ عن طريق مصدر وحيد وتقل قيمتها 

 .دوالر ١٠،٠٠٠عن مبلغ 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
 مينة العامة على أساس سنوي.األتقرير إلى رفع سيُ 

 ةُمغلق

سم عدم التشاور بشكل منتظم مع ق ن الحظنابعد أ ٥/٢٠١٧
المشتريات  ةفي حال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

التوصية مقبولة. ويتعين على إدارة الشؤون اإلدارية 
مكتب  والخدمات أن ُتعد صياغة إلجراء تقترحه على

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
يقوم قسم المشتريات بتعيين خبير في تكنولوجيا المعلومات 

 قائمة
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 نوصي فإننا واالتصاالت،المعلومات بتكنولوجيا علقة المت
سم قالتشاور مع ى به توخيُ  إجراءً يكاو اإلن تعتمد أب

هذا النوع من  ةفي حال المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا 
 .المشتريات

ليطبقه حائزو المخصصات لدى  (OSG)األمينة العامة 
بشأن التعاون مع قسم تكنولوجيا المعلومات يكاو اإل

علق شراء تت ةل الشروع في عمليقب واالتصاالت
 بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

المشتريات في تجهيز المواد ذات من أجل للمساعدة 
 بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. الصلة

بالفعل مكتب التقييم والمراجعة الداخلية  كما فعل ،نوصي ٦/٢٠١٧
 ناً إعالدون المورِّ في حالة أمر الشراء المباشر، أن يوقِّع 

الخاصة قواعد السلوك  ةنمدوَّ أرستها بالمبادئ التي تقيُّدهم ب
 .األمم المتحدة ن لدىديلمورِّ با

على قسم المشتريات أن يقوم بإعداد و التوصية مقبولة. 
يتضمن هذا الشرط لجميع أوامر الشراء نموذج جديد 

 المباشر.

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
أوامر  موذججرى تنقيح ن. و ٢٠١٩بتمبر سغلقت في أُ 

 الشرط.هذا ليشمل الشراء المباشر 

 ةُمغلق

عدم التحديث  أنتحققنا من أننا قد الرغم من  ىعل ٧/٢٠١٧
الحسابات،  ةوثوقيفي م ال يؤثر P4 إلى P1للمستويات من 

التي ال تعكس إيصاالت الرواتب بتصحيح  نوصيأننا إال 
 الموظف المعني. ةفئة ودرجفي الوقت الراهن 

خذ اإلجراءات التي تعكس تَّ تُ ة، وسوف التوصية مقبول
 .(IP)للفئة الجديد  الرواتب هيكل وفقاً التسديد خطوات 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
 ٢٠١٨شهر أبريل  الرواتب منذجرى تنقيح إيصاالت 

للفئة الجديد  الرواتب هيكل وفقاً التسديد خطوات لتعكس 
(IP). 

 ةُمغلق

في حال طلب أحد موظفي األمانة العامة أن يسدد إليه  ٨/٢٠١٧
مقابل العمل اإلضافي، فمن أجل تفادي احتمال نشوب 
منازعة بسبب أن العمل اإلضافي مأذون به ولكن مقابله 
غير مسدد بسبب االفتقار إلى الموارد المدرجة في 

بأن تنظر اإلدارة في أمر مراجعة  نوصي فإنناالميزانية، 
من النظام اإلداري للموظفين مع اإلشارة  ٣-١٠٥القاعدة 

تحديدًا إلى الحدود القصوى للعمل اإلضافي، وٕالى أن 
التعويض عن العمل اإلضافي يكون إما في شكل 

 مدفوعات وٕاما في شكل عطل تعويضية.

اإلدارة ملتزمة باستعراض القاعدة و التوصية مقبولة. 
 من النظام اإلداري للموظفين. ٣-١٠٥

 :٢٠١٩حتى نهاية شهر يناير  المستجدات
قسم السياسات والتطوير التنظيمي وتنمية الموظفين يقوم 

باستعراض األنماط  التابع إلدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
لنظام اإلداري لاقتراح تنقيح  ةالمتعلقة بالعمل اإلضافي بغي

ن ذلك أللموظفين واإلجراءات ذات الصلة. وبما الحالي 
دراسة متعمقة لتحديد األنماط والحاجة إلى جراء إسيستتبع 

مثل العمل بالمناوبة وليس  ةاستحداث ترتيبات عمل جديد
 الظروف الحالية للعمل ىإدخال تعديالت علمجرد 

طلب تمديد الموعد النهائي إن األمر يستلزم اإلضافي، ف
 .٣٠/٦/٢٠١٩إلى  ٣١/٣/٢٠١٩لهذا العمل من 

 قائمة

 الُمسدَّدة عن طريق الحسابات الدائنةالرواتب  ٩/٢٠١٧
بأن تقدم اإلدارة القانونية، بعد التشاور مع فرع  نوصي

ووافقت اإلدارة على الحصول على  ،التوصية مقبولة
 المشورة القانونية من اإلدارة القانونية.

 :٢٠١٩تى نهاية شهر يناير المستجدات ح
ن أمشورتها بش ٢٩/٨/٢٠١٨اإلدارة القانونية يوم مت قدَّ 

 ةُمغلق
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الشؤون المالية، النصح القانوني بشأن مدى استحسان 
 اإلجراء المعتمد وصحته.

موظفي لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية.  رواتب
يكاو ي تهديد لألصول المالية لإلواإلدارة القانونية ال ترى أ

سدَّدة إلى لمبالغ المُ ) كانت ا١بالنظر إلى النقاط التالية: (
طلب خطي صريح من  ىعل بناءً ُتجرى  وسبيناألسيد ا

كانت ) ٢( لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية،رئيس 
 لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية،األموال مقدمة من 

بترتيبات تعفيها من تحمل الخسارة مع يكاو ترتبط اإل) ٣(
ن عدم فضًال عن أ. لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية

ال ينفي النقاط يكاو اإلبين الفرد و  ةوجود عالقة تعاقدي
 المذكورة أعاله.

 ١التوصية رقم 
تقرير المراجعة 

 المتعلق
مع  تفاقاتال با

األطراف 
 الخارجية

 ٦/١٠/٢٠١٥في مكتب التقييم والمراجعة الداخلية  صدرأ
ات هتقرير تقييم وج"المعنون  EVA/2015/1 تقرير التقييم

قبل  "اإليكاون أالمصلحة الخارجيين بش نظر أصحاب
للسياسة العامة المنقحة  ٢٠١٧ عام في المجلس اعتماد

وثيقة ( بشأن التفاعل مع األطراف الخارجيةيكاو لإل
القضايا التي  ةهميأل ). ونظراً C-DEC 210/10المجلس 

مكتب التقييم  نوصيننا إف، تناولها التقرير بالتحليل
تقييم الحاجة إلى تضمين خطط عمله والمراجعة الداخلية ب

 األطرافالمرتبطة بالمخاطر  ةدار ة إلالمستقبلية مراجع
ن أبشيكاو سياسة اإلفي ضوء  ، وذلك أيضاً الخارجية
 ).C-DEC 210/10( مع األطراف الخارجية التفاعل

 .التعليقات التالية مع .مقبولة لتوصيةا
هل التالية:  ةسئلفي تقييمه إلى األة مراجعالاستند فريق 

بشأن  العامة لتنفيذ السياسةكفء و  ةالهناك إجراءات فعَّ 
هذه اإلجراءات وهل التفاعل مع األطراف الخارجية، 

 ر؟في التخفيف من المخاط ةالفعَّ 
المسائل المذكورة أعاله  ةأي محاولة لمعالجوستكون 

نظرًا ، ذاتهااستعراض متعمق للسياسة ة ما لم ُيجر ناقص
 في السياسة العامة ةحكام الهاممن األ عدداً ألن هناك 

ة سياسأن كًال من الإجراءات"، و " أيضاً  تشكل التي
لجنة ضطلع به تعن العمل الذي  جراءات، فضالً واإل

في  معاً يؤثرون  ،(CCEP)التعاون مع األطراف الخارجية 
 .التفاعالت مع األطراف الخارجيةفعالية وكفاءة تنفيذ 

 ىكيد علأمن المهم التترى أنه العامة  ةمانألفإن اولذلك، 
 :ما يلي

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
مراجعة إلدارة  والمراجعة الداخليةمكتب التقييم أدرج 

في خطة عملنا المقترحة خرى أطراف أالمخاطر المرتبطة ب
االطالع على ورقة عمل  . يرجى٢٠٢٠عام من أجل 
 .C-WP/14816المجلس 

 ةُمغلق
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التفاعل مع األطراف بشأن  العامة السياسةأن  (أ)
لجنة التعاون مع األطراف  طريقة عملو الخارجية

 ةدار إ في صميم تقييم المخاطر و الخارجية تقعان 
مع المقترح يكاو اإل تفاعلبالمتعلقة المخاطر 

معايير  هذه السياسة وتحدد. األطراف الخارجية
ه ينبغي نأأساس  ىاختيار الشركاء المحتملين عل

تمتثل للمبادئ التوجيهية الواردة في ن ألشراكات ل
السياسة، التي تشمل، ضمن جملة أمور أخرى، 

 ضمانضرورة اختيار الشركاء بشكل موضوعي؛ و 
جراء العناية الواجبة وإ ؛الوصولوسبل الفرص  تكافؤ

ذلك، تتضمن  ىعلوعالوة  الخ....وتقييم المخاطر
ن تجهيز مشاريع أبش ةمفيدإرشادات السياسات  وثيقة

التعاون مع األطراف االتفاقات وتوجيهها إلى لجنة 
ليات داخلية لضمان قيام آ، باستخدام الخارجية
نداد خرى باستعراض األاألمعنية المكاتب ال/اإلدارات

والتخفيف  جميع المخاطر ةالمناسب لضمان مراعا
 ؛حدتهامن 

إلى بيانات السياسة العامة، تحدد وثيقة  ةضافباإلو  (ب)
إجراءات من قبيل التنسيق الداخلي  السياسات أيضاً 

التعاون مع للمقترحات قبل توجيهها إلى لجنة 
لضمان االمتثال للقواعد  (CCEP) األطراف الخارجية

التنظيمية الداخلية. وتشمل هذه اإلجراءات اللوائح و 
الشؤون القانونية إدارة قوم به تالفحص الذي  أيضاً 

قدم المشورة القانونية تي ال توالعالقات الخارجية، ال
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اإلعفاءات بل تقرر أيضًا لهذه السياسة فحسب،  وفقاً 
التعاون مع نظر لجنة تالمقابل، وبواالستثناءات. 

أساس  ىفي التقارير النهائية عل األطراف الخارجية
التوقيع سلطة  نأقدم توصيات بشتالسياسة العامة، و 

 المناسبة؛
التعاون مع األطراف لجنة عمل  ةطريقتشمل  ج)(

(أو حسب  ةأسبوعي ةعقد اجتماعات مادي الخارجية
للجنة منذ تها اممارسة اعتاد، وتلك االقتضاء)
وتنظر لكل اقتراح تجري اللجنة استعراضًا إنشائها. و 
شامل ومتعمق، مع بشكل الموضوعية  هفي أسس

 ةامتثال كل حال ةأمور منها كيفي ةجمل ىالتركيز عل
. العامة والمعايير التي حددتها السياسةرشادات لإل

الذي يمثل األمانة العامة  سؤولُ م كَل اقتراحويقدم 
ويعقب ذلك جلسة ، بادرالمالمكتب /المبادرة اإلدارة

. وخالل هذه الفترة، يجري النظر في ة/أجوبةسئلأ
اء وتضارب مسائل مثل معايير اختيار الشرك

السمعة وما والتي تمس  المصالح والمخاطر (المالية
وما إلى يكاو ى اإلإلى ذلك)، والفوائد التي تعود عل

باالرتياح إزاء امتثال اللجنة تشعر ن أذلك بهدف 
جميع المسائل العامة وبأن  لسياسةلالشراكة المقترحة 
اللجنة بت ت. وبعد ذلك، وافٍ  نحوٍ قد عولجت على 

"، ةداريإ" أو "غير ةداريإي "أالشراكة، في طبيعة 
اتفاق معين  ىوصي بما إذا كان ينبغي التوقيع علتو 

 ؛ةالعام ةأو األمينالمجلس من جانب رئيس 
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النحو المنصوص عليه  ىعل ةفي ظل شروط معين د)(
، مرفق (أ))وال ٢-٤(الفقرة  العامة في السياسة

التعاون لجنة  من استعراض عفاءاإل يمكن أيضاً و 
الحاجة إلى  ةمع مراعا مع األطراف الخارجية

 ىالعمليات والتركيز عل ةضمان كفاء
باعتبارها أعلى ليها إنظر االتفاقات/الشراكات التي يُ 

أساس المناقشات  ىعلمن المفهوم، . وكان مخاطرة
 نه نظراً أ ،للمجلس ٢١٠خالل الدورة دارت التي 

وفي ضوء من التجربة  الكتساب اللجنة مزيداً 
الفئات التي  ه يمكن زيادةنإ، فخلصةستالدروس المُ 

. اللجنة استعراض ةمن عمليإعفاء اتفاقياتها يمكن 
تفاقات مع وكاالت األمم ذلك االشمل ين أويمكن 

 ةدولي ةالمتحدة األخرى وكذلك مع منظمات حكومي
تلك قل من أمخاطر  ىأخرى، األمر الذي ينطوي عل

الصناعة. طاع قالشراكات مع التي تنطوي عليها 
 ىال يبدو ان هذا هو الحال اليوم. فعلفومع ذلك، 

 ت، خضع٢٠١٨عام  سبيل المثال، في أوائل
األمم وبرنامج يكاو اهتمام" بين اإلإعراب عن "رسالة 

اإلنمائي الستئجار حيز مكتبي للمكتب المتحدة 
من قبل في داكار الستعراض كامل يكاو إلاإلقليمي ل

عتبر أن ال تالعامة ياسة الساللجنة نظرًا ألن 
الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة (ما لم تكن 

ة، وٕاعفاؤها قل" مخاطر أموظفين) "إعارات تتعلق ب
بموجب  ضافياللجنة اإل التالي من استعراضب
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 .مرفق (أ)ال
ن المبادئ واإلجراءات الواردة أفهم بالعامة  ةماناأللدى و 

ن أعاله ال تدخل في النحو المبيّ  ىعلالعامة في السياسة 
ن تجاهل هذه العناصر قد يقلل من ة وأمراجعالنطاق 

ن التفاعل أبشيكاو طار اإلإوفعالية  ةكفاءالمراعاة الكلية ل
ينبغي، في حرجة مسائل تلك مع األطراف الخارجية، و 

في سبب ال ن تؤخذ في االعتبار. وهذا هو أيضاً أينا، أر 
دد من التوصيات لع ،الجزئي، أو في القبول عدم القبول

 ةدار إليكاو اإلن تقييم أاألخرى الواردة أدناه، ألننا نعتبر 
ن يتضمن أينبغي  أخرى أطرافالمرتبطة ب لمخاطرا

 ةطريقل، وكذلك ذاتهالفعالية السياسة  متعمقاً  استعراضاً 
 ة، مع مراعاالتعاون مع األطراف الخارجيةجنة ل عمل

 األمم المتحدة. ةأفضل الممارسات المتبعة في منظم
على وفي الوقت الراهن، يتواصل العمل في المنظمة 

سياسة طار توجيهي شامل للشراكات يتماشى مع إوضع 
. ن التفاعل مع األطراف الخارجيةأبش العامةيكاو اإل

نطاق المنظمة،  ىبيانات عل ةويشمل ذلك قاعد
ن أبش العامة ةمانالمحدَّثة الصادرة عن األتعليمات الو 

مع كيانات  يةتعاونالترتيبات من أجل ال"مقترحات 
ن طرائق التفاعل مع أبش ة"، وٕارشادات محددأخرى

، واالستفادة من حصائلالشركاء، واإلبالغ عن النتائج وال
 ىتساعد هذه المبادرات علوسوف . خلصةستالدروس المُ 

 عمالأ ةشراكات استراتيجية تدعم خطوحشد تعزيز 
ستراتيجية. ومع تقدم هذا العمل اال هاوأهدافيكاو اإل
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

التعليقات الواردة أعاله، ستنظر  ةواكتماله، مع مراعا
سبل خطط عملها المقبلة في ضمن  أيضاً العامة  ةماناأل
في المرتبطة بأطراف أخرى  المخاطر ةدار إدراج تقييم إ

 طار الشراكة.إسياق 
 ٢التوصية رقم 

تقرير المراجعة 
 المتعلق

مع  تفاقاتال با
األطراف 
 الخارجية

 التقييمتقرير  من ٥عند النظر في التوصية رقم 
EVA/2015/1  مراجعة مكتب التقييم والالصادر عن

نعترف ونرحب بمبادرة والتزام مكتب ، فإننا الداخلية
عداد بإ (SPCP)التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات 

األشهر المقبلة لإلجراءات التي من خالل  ةطار شراكإ
المتحدة. ن تتجاوز شراكات مع كيانات األمم أنها أش
اتباع نهج شمولي في صياغة  ةدار ن تكفل اإلأب نوصيو 
ن ألنظر في التفاعل مع األطراف الخارجية، و مجٍد لجراء إ

مع  جديةالهدف المتمثل في المشاركة الم تدعم أيضاً 
طار إأساس  ىالصناعة عل قطاع أصحاب المصلحة في

تضارب المصالح المحتمل ويعزز الشفافية فادى يت
 بوسعهمن سبيل المثال،  ىعل حدد،، ويةدارياإلوالمساءلة 

بمعزل عن  ذاتهمالءمة االتفاق  ىن يرصد ويقيم مدأ
 ).ربادم(ال المكتب الذي يطلب اتفاقاً دارة/اإل

 :مع التعليقات التالية .جزئياً  ةالتوصية مقبول
، ١طار التوصية رقم إإلى التعليقات الواردة في  ةضافباإل
مكاتب قبل دارات والبين اإلالذي ُيجرى ن التنسيق أ ىنر 

التعاون مع األطراف لجنة النهائي إلى الطلب تقديم 
 ٢-٤بموجب الفقرة  أجراء المنش(اإل (CCEP)الخارجية 

جميع لتنسيق من السياسة) يوفر الضمانات الالزمة 
المكاتب اإلدارات/النحو الواجب مع  ىالمقترحات عل

من االتفاقات/الشراكات  األخرى المعنية. وينطوي العديد
أهداف استراتيجية متعددة، ويكفل التنسيق األفقي  ىعل

/المكاتب داراتالفرصة لإل ةتاحإالعامة  ةمانداخل األ
مالءمة  ىمد ىلتعليق علمن أجل اة ر بادمالغير 

 المقترحات. 
حتى اآلن اللجنة ها تاالتفاقات التي أقر كبر عدد يشير و 

جراء إن أإلى ) ي منهارفض ألم يُ اتفاق  ٢٠٠(أكثر من 
ليه إالمكاتب المشار /اإلداراتاالستعراض المشترك بين 

من  ياً كاف ىووفر مستو  وناجحاً  االً أعاله كان فعَّ 
 ستعرض المقترحات. تعندما  ةلجنلالضمانات 
اإلشراف فوائد بشأن  أننا نتفق من حيث المبدأوفي حين 
للموافقة تجهيزه مالءمة االتفاق عند  ىمد ىالمستقل عل

 ىنه ال ينبغي القيام بذلك علأ ننا نعتقد أيضاً إعليه، ف

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
لشراكة بهدف ضمان اتباع نهج اطار إمشروع جرى إعداد 

شمولي إزاء التفاعل مع األطراف الخارجية بطريقه تعزز 
 ح الضوابط القائمة لتقييميوتوض ة،دار الشفافية ومساءلة اإل

للموافقة عليها. تجهيزها مالءمة االتفاقات عند  مدى
/المكاتب داراتطار الشراكة مع اإلإويجري تنسيق مشروع 

 المعنية.

 قائمة
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

التالي خلق أوجه قصور في العمليات وبمستويات متعددة 
واإلجراءات. وٕاذا كانت التوصية تتعلق بوظيفة الرصد 

ن تكون هناك أالعامة، فينبغي  ةماناأل ىمستو  ىهذه عل
تجنب ازدواج الجهود عند  ةن كيفيأتوصيات بش أيضاً 

 .ةمماثل ةبعمليلجنة الاضطالع 
وفيما يتعلق بإطار الشراكات مع كيانات غير تابعة لألمم 

مبادرات  ىن نسلط الضوء علأ نود أيضاً فإننا المتحدة، 
 ليها أدناه.إأخرى مشار 

ة مع أصحاب جديضمان المشاركة المبضرورة ٕاقرارًا و 
 األمين العام فيأنشأ فقد ، ةالمصلحة في قطاع الصناع

صناعة لقطاع  ىالفريق الرفيع المستو  ٢٠١٣ عام
لذي جمع رؤساء أربع منظمات ا، (IHLG) الطيران
ومنظمة ، (ACI) الدولي للمطارات المجلسة: صناعي

النقل ، واتحاد (CANSO) خدمات المالحة الجوية المدنية
والمجلس التنسيقي الدولي  ،(IATA) الجوي الدولي

 ، وهو(ICCAIA) ران والفضاءيالتحادات صناعات الط
المتعلقة  مسائلالنظر في تولى الفريق غير رسمي ي

نحو  ىالطيران المدني الدولي التي يمكن معالجتها علب
الصناعة. قطاع أفضل في ترتيب تعاوني بين الدول و 

أصحاب  ةل مشاركسهِّ وتُ  تشجع ة العامةماناألأن كما 
الطيران في العديد  ةصناعقطاع المصلحة الرئيسيين في 

لهذه الغاية،  . وتحقيقاً اللقاءاتمن المبادرات والمنتديات و 
 ةينبغي وضع إجراءات مجديتقر بأنه العامة  ةماناألفإن 

مع أصحاب المصلحة في  جديةلدعم هدف المشاركة الم



37 
 

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

ي تضارب محتمل في أ فادىتت ةالصناعة بطريققطاع 
 .ةدار اإلمساءلة المصالح وتعزز الشفافية و 

 ٣التوصية رقم 
تقرير المراجعة 

 المتعلق
مع  تفاقاتال با

األطراف 
 الخارجية

طار الشراكة المزمع إفي  بشكل وافٍ  ىراعن يُ أينبغي 
"تجديد/تمديد االتفاقات المنتهية" و"تعديل  لهأوضعه مس

االتفاقات القائمة"، ال سيما في الحالة التي يكون فيها 
لم  )ما يماثلها وأ(مذكرات تفاهم في شكل االتفاق األصلي 

 .ةالفعَّ  ةبصور قامت برصدها أن يسبق لألمانة العامة 
طار الشراكة إعند وضع  ،ن تنظرأب ةدار اإل نوصينحن و 

 ما يلي: ةلمعالج ةدراج إجراءات كافيإفي  ،بهاالخاص 
التعاون مع األطراف الخارجية لجنة ضرورة قيام  (أ)

(CCEP) باستعراض االتفاقات والموافقة عليها؛ 
ة، قن تشمل عمليات وٕاجراءات موثَّ أيمكن  ةليآ ب)(

حسب  ةقليميوالمكاتب اإل ،من المقر كالً تتضمن 
ن المخاطر أاالقتضاء، لتقديم ضمانات معقولة ب

المتعلقة و القانونية نية والمالية و فالبالنواحي المتعلقة (
السمعة وما إلى ذلك) المرتبطة بالتفاعل مع أطراف ب

بشكل ورصدها  داخلياً قد جرى تقييمها خارجية 
 ؛مستقل

لة ُمطبَّقة إجراءات  ج)( ن أتوفر الوضوح الكافي بشُمفصَّ
 ةرصد وتقييم االتفاق بصور ، له ينبغي ،وكيف ،من

األمين العام أو رئيس المجلس مصادقة قبل  ةمستقل
 عليه؛

قاعدة مكان وصول جميع أعضاء المجلس إلى إ د)(
، بما في ذلك االطالع عليهااالتفاقات و بيانات 

 :مع التعليقات التالية. جزئياً التوصية مقبولة 
 هذه ن الغالبية العظمي منة العامة أماناأل ىتر 

من  ةفقرات محددما في إالتوصيات قد عولجت بالفعل، 
، التفاعل مع األطراف الخارجيةالعامة بشأن  السياسة
هة إلى جميع من خالل تعليمات عامة موجَّ وٕاما 

 ما يلي:ذلك شمل يالمكاتب. و اإلدارات/
 ، اللذانمن السياسةمرفق (أ) د) وال( ٢-٤الفقرة  )(أ

تجديد/تعديل  ةلأمسعلى نحٍو واٍف  انيعالج
من  ؤهاإعفااالتفاقات القائمة التي ال يمكن 

التعاون مع لجنة الذي تجريه االستعراض اإلضافي 
على  ،ةال في ظروف معينإ األطراف الخارجية

بمعرفة  ةمستقل ةالتحقق منه بصور يجري النحو الذي 
 ؛(LEB)إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية 

 المكاتباإلدارات و رسلة إلى جميع التعليمات المُ  )(ب
ضمان استالم اللجنة لجميع المقترحات  ةهميبشأن أ

 أيام؛ ةاالتفاق بعشر على  مة قبل التوقيعقدَّ المُ 
بين  ) التي تتطلب تنسيقاً (أ ٢-٤الفقرة ُتعتبر  )(ج

ضمانات وفر ن تأداخلية يمكن اإلدارات آلية 
 ةلمعالجن المشاورات الالزمة قد جرت أب ةضافيإ

نية والمالية فالالمتعلقة بالنواحي مختلف المخاطر (
 وما إلى ذلك)؛ السمعةب المتعلقةالقانونية و و 

المكتسبة من تجربة والخلصة ستالدروس المُ تشير  )(د

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
يتناول جميع التوصيات، لشراكة لطار إمشروع جرى إعداد 
العامة  ةمانالمحدَّثة الصادرة عن األتعليمات الباالقتران مع 

التي  االتفاقات ومذكرات التفاهم والترتيبات المماثلةن أبش
. ويجري إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجيةأعدتها 

 لمكاتب المعنية.اإلدارات/اطار الشراكة مع إتنسيق مشروع 
 

ن هذا األمر ال يزال نظرًا ألجراء آخر إاتخاذ اي  وال يلزم
 إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية واصلت. و جارياً 

مع دعم  المعروضة على اللجنةاستعراض المقترحات 
 بتقديم المشورة القانونية.اللجنة 

 

 قائمة
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

 الوثائق الداعمة؛
الموظفين والحكم  ةإجراءات تعزيز الشفافية ومساءل ه)(

 ةمعزز  ةليآعلى  الرشيد من خالل النص
لإلعالنات/الشهادات فيما يتعلق بعدم وجود تضارب 

 في المصالح؛
 :بشأن ما يليي معلومات أ و)(

أو  ةماديمزايا بشفافية قد تلقت يكاو إذا كانت اإل )١
من أجل أيضًا  وذلك. ذاتهمن االتفاق  ةغير مادي

ي مخاطر أو التزامات أفهم ما إذا كانت هناك 
على  ن يترتبأوما يمكن ، خاصة باإليكاومالية 

 البيانات المالية؛ في ريثتأذلك من 
تخصيص أي عملية شراء أو جرى كان قد إذا  )٢

 ؛حد النظراءمر شراء مباشر ألأ
يكاو دور اإلراعى إذا كان النظير قد  )٣

الخ. ها ...دون تداخل مع مبادرات ختصاصاتهاوا
ي مخاطر أوهذا من أجل فهم ما إذا كانت هناك 

مصالح التتعلق بالسمعة وما إذا كان تضارب 
 .النحو الواجبعلى في االعتبار  خذمحتمل قد أُ ال

، ٢٠١٥ عام منذ أوائل العامة، السياسةهذه تنفيذ 
الساحقة من االتفاقات  ةغلبين األأضح إلى بشكل وا

لم اتفاق و/أو أي حيث لم ُيرفض داري، إذات طابع 
ذلك، على  . وعالوةهغير مناسب قبل تنفيذُيعتبر 

ن أنواع أواضحة بشالعامة كانت ن السياسة إف
 ؛اللجنة لهان استعراض معفاة الشراكات الم

االتفاقات  ةحالتعرض قاعدة بيانات عبر اإلنترنت  ه)(
يكاو لإل الداخليةالعمل شبكة على  المتاحة بالفعل

إدارة الشؤون القانونية والعالقات على أن تتولى 
 صيانتها وتحديثها؛ الخارجية

 ةند بمبادئ األخالق ومدوَّ الحكم الرشيد والتقيُّ إن  و)(
في  ٌس مكرَّ  أٌ مبديكاو الخاصة باإلالخدمات قواعد 
نه من أ). غير )ج( ١-٤(الفقرة  العامة السياسة

 ةمرجعيتحقق نه يمكن وضع قوائم أالمتفق عليه 
تضارب في ة بعدم وجود ضافيإلتقديم ضمانات 

 المصالح.
نه أعلى توافق فإن األمانة العامة  م،وفي ضوء ما تقدَّ 

تجديد  ةلأطار الشراكة الشامل مسإأن ُيراعى في ينبغي 
اإلجراءات  ىن تتماشأاالتفاقات القائمة وتعديلها. وينبغي 

األمم المتحدة. المتبعة لدى ممارسات المع أفضل  أيضاً 
عمليات وٕاجراءات من استحداث العامة  ةمانتدعم األكما 

إجراء تقييم داخلي ن توفر ضمانات معقولة بأنها أش
لمخاطر المرتبطة بالتفاعل مع األطراف الخارجية. ل

ن االتفاقات أبشاألمر واضحًا ن يكون أ وينبغي أيضاً 
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 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
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 قرتكما تقديمها إلى اللجنة للنظر فيها. جب التي ي
لحكم الرشيد ل ةساسيبأنه من العناصر األالعامة  ةماناأل

لضمان  ةلية ووجود آساءلخضوع الموظفين للمضمان 
ستعالج هذه ، وبأنها عدم وجود تضارب في المصالح

 .هتطوير الذي تعكف على طار الشراكة إالشواغل في 
 

 ٤التوصية رقم 
تقرير المراجعة 

 المتعلق
مع  تفاقاتال با

األطراف 
 الخارجية

مكتب مع اعتبارات  أيضاً  ياً تمشّ و من أجل زيادة الفعالية، 
في تقرير ذكر الذي  (EAO) التقييم والمراجعة الداخلية

الشراكة أن تستند اتفاقات  ]ينبغي["أنه أعده التقييم الذي 
تدابير اتخاذ و[ينبغي]  جيداً ة تحديدًا إلى معايير محدد

 هاوأهدافيكاو اإلة أعمال خطبلربط جميع اتفاقات الشراكة 
عدم " نأو  جني الفوائد المتوقعة"من أجل االستراتيجية 

 التعاونية،االتفاقات النتائج المتوقعة في العديد من تحقق 
 ةسبيل المثال، جعل من الصعب تقييم فعاليعلى 

 ةدار اإل وصينونحن قيمتها المضافة"، تحديد الشراكات و 
طار الشراكة الخاص إوضع وتنفيذ قيامها ب بالنظر، عند
جميع المقترحات المتعلقة م ضرورة أن تقدِّ بها، في 
، ربادمال /المكتبةر ادمبال اإلدارة طرحهاتالتي  ،بالتفاعالت

تتيح لإلدارات/المكاتب ومؤشرات واضحة بالفعل،  أهدافاً 
، حسب االقتضاء، ةقليمياإل لمكاتبوكذلك ا المختلفة

االتفاقات  ةشاركة ورصد فعاليكان تقييم ضرورة المإم
 النحو المحدد في الفقرة ىوفوائدها ومخاطرها المحتملة (عل

)٦١(. 

 التعليقات التالية. مقبولة. مع التوصية
 ،C-WP/14707إلى ورقة عمل المجلس أنه بالنظر ُيذكر 

ه ينبغي أن نأ (C-DEC-213/3)بالفعل  فقد قرر المجلس
 مقدم ،لةعدّ جديدة و/أو مُ ن ترتيبات أبش ،يكون كل اقتراح

الستعراضه  لجنة التعاون مع األطراف الخارجيةإلى 
 ىمستو االتفاق، و بتقييم يصف ما يلي: طبيعة  مشفوعاً 

ن وجد) مع الطرف اآلخر؛ إالتعاون الحالي ( ىومد
؛ استخدامهن فوائد الترتيب المقترح و أاآلراء القانونية بش

تأثير الذي يقع عليها أو اليكاو التي تتكبدها اإل والتكلفة
 .حالياً  . وهذا العمل جارٍ تفاقهذا االفي حالة عدم إبرام 

ن تكون التفاقات الشراكة أنه ينبغي العامة بأ ةماناألقر وت
التعاون. وعند تحديد  ةأهداف واضحة تسمح برصد فعالي

ن تؤخذ في أ، يجب هاوتفاصيل"النتائج المتوقعة"  ىمستو 
من االتفاقات التي  الواسعة جداً االعتبار المجموعة 

 ن تسمح بقدر من المرونة.أتبرمها المنظمة و 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
لشراكة يتناول جميع التوصيات، لطار إمشروع جرى إعداد 
العامة  ةمانالمحدَّثة الصادرة عن األتعليمات الباالقتران مع 

التي  والترتيبات المماثلةاالتفاقات ومذكرات التفاهم ن أبش
. ويجري إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجيةأعدتها 

 لمكاتب المعنية.اإلدارات/اطار الشراكة مع إتنسيق مشروع 

 قائمة

 قائمة. :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير  .مقبولة التوصيةمكتب التقييم  الصادرة عن ٣رقم  توصيةالفيما يتعلق ب ١التوصية رقم 
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

خاص التقرير ال
عن األمن 
 اإللكتروني

 أنه التي تنص علىالشبكة")،  وزيع("ت الداخليةوالمراجعة 
 االتصال المحلية القائمة ةشبك وزيعتصميم ت ةعادإينبغي "

عمال واألمن الخاصة استيعاب احتياجات األمن أجل 
مكتب التقييم  نشاطر فإننا، بشكل أفضل"يكاو باإل

بدأ ن تأكذلك ب وصينو ، والمراجعة الداخلية وجهة النظر
التي األعمال خدمات خرائط بإعداد مجموعة من يكاو اإل

المتعلقة  عمال ومكوناتهاأ ةتظهر العالقات بين كل خدم
ن يكون من أ. وبهذه الطريقة، ينبغي بتكنولوجيا المعلومات

الجزء األوسط، ، ةمامي(الواجهة األرأسيًا" الممكن الفصل "
ذلك ، و أيضاً  أفقياً كذلك الفصل الخ) و ... الجهة الخلفية

 .ةكل خدمالمختلف لهمية األ ىعلى مستو  اً اعتماد

عمل  ةخطضمن من المشاريع  ةمجموعالفعل هناك ب
تلقت  الشبكة. وقدوزيع ت ةلأمساإللكتروني تعالج األمن 

 حسني السمعة منطراف الخارجية األ أحدمن يكاو اإل
 اً يشكل أساس اً وليأ اً قرير تمقدمي خدمات أمن المعلومات 

عام تصميم الشبكة، ومن المقرر تنفيذ المشاريع ل ةعادإل
خدمات بخرائط التصميم الجديد وسوف يسترشد . ٢٠١٨

تكنولوجيا المتعلقة ب مكوناتالاألعمال ذات الصلة مقابل 
على النحو الموصي به. وقد  المعلومات واالتصاالت

تكنولوجيا المؤسسي لهيكل لل شامالً  اً برنامج نشئ أيضاً أُ 
داخل وحدة تكنولوجيا المعلومات المعلومات واالتصاالت 

قسم تكنولوجيا وخدمات في واالتصاالت المخصصة 
هذه وضع تشرف هذه الوحدة على وسوف . المؤسسات

 الخرائط وصيانتها.

قسم تكنولوجيا وخدمات ن خر تنفيذ هذه التوصية ألأقد تل
 ةتطلع إلى االستفادة من تنفيذ بنيي (ETS) المؤسسات
في  ينخارجيخبراء شراك إبلجدار الحماية  ةجديدأساسية 

 (firewall) تصميم البنية الجديدة مع تنفيذ جدار الحماية
 الجديدة وقتاً الحماية استغرق شراء جدران وقد الجديد. 

قسم  في البداية. وانتظرله  أطول مما كان مخططاً 
شراء حتى تكتمل عملية  لوجيا وخدمات المؤسساتتكنو 

الشبكة مع  بنيةمهمة ضمان عدم تداخل الحماية ل اندر ج
وتجدر اإلشارة إلى أن قسم الشراء.  ةعمليعدم تحيز 

على اتصال بشريك خبير تكنولوجيا وخدمات المؤسسات 
الشبكة الجديدة بالتعاون مع فريق أمن  ةلتطوير بني
األول الربع في اكتمال المهمة من المتوقع ، و المعلومات
 من العام.

 ٢التوصية رقم 
خاص التقرير ال

عن األمن 
 اإللكتروني

مكتب التقييم  الصادرة عن ٧رقم  توصيةالفيما يتعلق ب
عد عد والوصول عن بُ عن بُ  ستخدام("اال والمراجعة الداخلية

ينبغي وضع "نص على أنه المحمولة")، التي ت ةجهز واأل
الضوابط الواردة في وثيقة تراعي  ةتعليمات جديد

قترن بضوابط بحيث تُ يكاو دى اإلاالستخدام المقبول ل
 نشاطرونحن ، "عدعد والوصول عن بُ بُ عن ستخدام اال

 وصينو مكتب التقييم والمراجعة الداخلية وجهة النظر، 
 ةنيف، إلى جانب وضع تعليمات يكاوتقوم اإلبأن  كذلك

عد، بوضع عد والوصول عن بُ عن بُ ستخدام االشأن ب
سبيل المثال، على ، ةنشطسياسة صارمة لتنظيم هذه األ

، عن ُبعدللمستخدمين  ةمتاحما هي الخدمات ال

وتجدر اإلشارة إلى أن االستخدام . جزئياً  ةمقبولالتوصية 
قسم وسوف يقوم خارج نطاق هذه المراجعة. عن ُبعد يقع 

دارة الشؤون إلالتابع  تكنولوجيا وخدمات المؤسسات
 ةنيفتعليمات بوضع  (ADB/ETS)اإلدارية والخدمات 

تكنولوجيا الخاصة بموارد إلى العد الوصول عن بُ شأن ب
 هذه التعليماتتتضمن وسوف . يكاواإل لدىاالتصاالت 

بما في ذلك المعايير  ،لخدمات القائمة حالياً توثيقًا كامًال ل
عند  ينالواجب تطبيقها والتزامات المستخدم ةمنياأل

 استخدام هذه الخدمات.

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
عد إلى خدمات الوصول عن بُ المتعلقة ب التعليمات الفنية

طبَّق جراء مُ إبالفعل. وهناك احة متتكنولوجيا االتصاالت 
تكنولوجيا عد إلى خدمات بالفعل لطلب الوصول عن بُ 

الحواسب المكتبية المتصلة عبر يكاو اإلالمعلومات لدى 
. الحاسوبية التي تعمل عن ُبعدأو التطبيقات  عن ُبعد
ما أساس على تطبيق معايير للحد من الوصول  ويجري

 ٦ة أقصاها لمدبالوصول ذن منح اإلمطلوب فقط. ويُ هو 
ويتولى قسم . أشهر يلزم تجديدها الستمرار صالحية اإلذن

التعليمات اإلدارية إعداد ة عن يالموارد البشرية المسؤول
 .عن ُبعدلالستخدام  ةالالزم

 قائمة
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

ستخدام االليها من خالل إوالمعلومات التي يمكن الوصول 
 الخ....عد عن بُ 

 ٣التوصية رقم 
خاص التقرير ال

عن األمن 
 اإللكتروني

التقييم مكتب  الصادرة عن ١٣رقم  توصيةالفيما يتعلق ب
التي ")، الدخول سجل ةدار إ("توسيع  والمراجعة الداخلية
 سجل ةدار تنفيذ نظام كامل إلينبغي "تنص على أنه 

ت تكنولوجيا المعلومات سجالَّ  ةدار ضمن إ الدخول
تنقيح مكرَّس، مع  فشراف موظإوتحت واالتصاالت 

 (SEIM)منية إدارة أحداث المعلومات األمدخالت شروط 
الكامل ب الدخول سجلفي القيود  تسجيل ةلمراعا

نشاطر ونحن ، المتوقعة" ةضافينية اإلفوالمدخالت ال
 وصينو التقييم والمراجعة الداخلية وجهة النظر،  مكتب
نكار الدخول تفاديًا إلت جمع سجالَّ ‘ ١’ :بما يلي أيضاً 

قاعدة إلى حدوثها وقت إرسالها كأن يجري ، الدخول
بأكمله مزامنة النظام  ‘٢’، رقمياً توقيعها ل ةمركزيبيانات 

الُمكلَّف  الموظفأن يكون  ‘٣’، الشبكيخادم التوقيت مع 
سًا إداريًا بإدارة  تكليفة لرصد األمن، دون سجل الدخول مكرَّ

 ةمنيأخرى (حتى في المجاالت األ ةداريإمهام بأي 
سياسة وضع  ‘٤’جدار الحماية)،  ةدار إاألخرى، مثل 

 ‘٥’، تحدد مدة االحتفاظ بالبيانات، لحفظ سجالت الدخول
حاالت االنحراف عن نمط حداث واكتشاف بين األربط ال

أو أنماط السلوك التي قد تشير إلى حدوث  العاديالسلوك 
 الماضية. ةمنيإلى الحوادث األ أيضاً  إخالل باألمن استناداً 

بتوفير التمويل  ورهناً  أمن حيث المبد ةمقبولالتوصية 
وتجدر اإلشارة الالزم في الميزانية العادية لتنفيذ التوصية. 

سجالت مراجعة إلدارة سياسة يجري تنفيذ إلى أنه 
ورصد يجري تنفيذ كما . ذات الصلة والمعامالتالدخول 

طة طريق لمركز عمليات أمن المعلومات إلى جانب يخر 
، (SEIM)منية إدارة أحداث المعلومات األ ةخطتنفيذ 
وسوف . (KGIs)ستخدام مؤشرات أهداف رئيسية باوذلك 

منظومة دخول من أجل  تطبيق نظام سجالتيجري 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأكملها من أجل زيادة 

. وقد استعانت اإليكاوأمن المعلومات لدى تعزيز قدرات 
تنفيذ بعض مصادر الخارجية من أجل ببعض اليكاو اإل
تحين ت، وسوف المتعلقة بعمليات أمن المعلوماتمهام ال

 ةألداء مهام أمني ةأخرى لالستعانة بمصادر خارجي اً فرص
 .فمكثَّ العمل المن الخبرة وعبء  ةعالي ةتتطلب درج

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
 InfoSec منظومة( ٢٠١٩من عام  الربع الثالث

SPLUNK( 
 

التي  InfoSec SOC تطبيق طة طريقيتنقيح خر سيجري 
 والغرضالكامل. الدخول بسجل  ةدار إتعكس تنفيذ نظام 

ملف  في INFOSEC 1-1-3: ٣رقم  النشاط األساسيمن 
هو تحسين  ”InfoSec operational plan.xls 2019“اإلكسل 
إدارة أحداث ضمن كنظام بيئي  SPLUNKنضج درجة 

 SPLUNKبنية نظام تصميم  ةعادإ -منية المعلومات األ
 ةدار م إلانظلعمل كالمتعلقة باالقدرات تعزيز لتحسين و 

 ية.معلومات األمنالحداث أ
 

 البنودإعداد  أيضاً  InfoSec SPLUNKوستكفل منظومة 
كتعليمات فنية في إطار  ‘٥’و ‘٤’و ‘٣’و ‘٢’و ‘١’

(يرجى االطالع على  (ISMS) إدارة أمن المعلوماتنظام 
أمام مجموعة اإلدارة العليا  ٢٠١٩العرض التقديمي عام 

المتعلقة يكاو استراتيجية اإلالخاص ب (FSMG)الكاملة 
 )InfoSecبنظام 

 قائمة

 ٤التوصية رقم 
خاص التقرير ال

 إدارة أمن المعلوماتلنظام ن النطاق الحالي أالنظر إلى ب
(ISMS) حدود  ةبصيغته المصممة قد ال يصف بدق

 منصب مؤخراً يكاو إلاستحدثت اوقد  .التوصية مقبولة
، وهي (CISO)مسؤول أمن المعلومات عبر اإلنترنت 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
إدارة أمن ى من نظام ولاألمرحلة ال( ٢٠٢٠/الرابعالربع ا

 قائمة
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

عن األمن 
 اإللكتروني

ذاته، وذلك نظرًا  إدارة أمن المعلوماتنظام انطباق و 
بعض الضوابط الالزمة لتحديد المخاطر (انظر لتجاوز 
 ةمراجعيكاو تجري اإلن أب نوصيفإننا )، ٣٠الفقرة 

 ،ISO 27001:2013معيار األيزو وفقًا لضوابط اللتضمين 
االستعانة بتطوير ال، و A.14.2.7، مثل حالياً الُمهَملة 

، A.15.2و A.15.1، واألهداف الرقابية ةبمصادر خارجي
 .الخارجيةالمتعلقة باألطراف 

. وبمجرد بصدد اتخاذ ما يلزم نحو شغل هذا المنصب
سيجري مسؤول أمن المعلومات عبر اإلنترنت، تعيين 

ومعايير  إدارة أمن المعلوماتوضع نظام استعراض 
 .ةولويسبيل األعلى الرقابة المناسبة 

 )المعلومات
 

و العنصر الرئيسي في ه نظام إدارة أمن المعلومات
 األمن التنظيمي. ويجري حالياً  / InfoSec نظام استراتيجية

 حتىالنطاق نظام إدارة أمن المعلومات بدءًا من  تجديد
 وفقاً  ، وذلكالمخاطر التي تتعرض لها الضوابطتحديد 

(يرجى االطالع على العرض طة الطريق المقترحة يلخر 
أمام مجموعة اإلدارة العليا الكاملة  ٢٠١٩التقديمي عام 

(FSMG) المتعلقة بنظام يكاو استراتيجية اإلالخاص ب
InfoSec(. 

 
ة ستكون الضوابط المتعلقة باالستعانة بمصادر خارجيو 

المخاطر  ةدار إطار وبرنامج إمن  جزءاً خارجية طراف وبأ
  بها المرتبطةمخاطر والاألطراف الخارجية امتثال (تقييم 

(3PCRM)(. 
 ٥التوصية رقم 

خاص التقرير ال
عن األمن 
 اإللكتروني

 جوانب األمنعلى  تحليل أكثر تركيزاً على  للحصولتوخيًا 
، مثل محدداً  طاراً إ ةدار ن تعتمد اإلأب نوصيي، اإللكترون

الصادر عن  (أمن اإلنترنت) األمن اإللكتروني طارإ
، ربما (NIST) تكنولوجياالالمعهد الوطني للمعايير و 
تكنولوجيا  ةدار طار قوي إلإباستخدام نهج متكامل مع 

وجه الخصوص، تنفيذ على ، و والً وينبغي أالمعلومات. 
بالتصدي يكاو ، للسماح لإل"وظائف الكشف واالستجابة"

متطورة، مثل البرامج الضارة متعددة المراحل الهجمات لل
يمكنها اإلضرار والتهديدات المستمرة المتقدمة، التي ال 

منصب  مؤخراً يكاو إلاستحدثت اوقد  التوصية مقبولة.
، وهي (CISO)مسؤول أمن المعلومات عبر اإلنترنت 

. وبمجرد بصدد اتخاذ ما يلزم نحو شغل هذا المنصب
 ،سيجريمسؤول أمن المعلومات عبر اإلنترنت، تعيين 

استعراض وضع نظام إدارة أمن ة، ولويعلى سبيل األ
. ألمن المعلوماتطار إواختيار أفضل المعلومات، 

 شامالً  تقييماً  ٢٠١٧عام في قد أجرت يكاو كانت اإلو 
 ISO27001مستخدمة معيار األيزو  للوضع األمني

األمن اإللكتروني الصادر عن المعهد الوطني طار إ و 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
ى من نظام إدارة أمن ولاألمرحلة ال( ٢٠٢٠/الرابعالربع 

 التشغيلي) واألمناألمن التنظيمي ، المعلومات
 

معيار  إلى (استناداً  نظام إدارة أمن المعلوماتن أفي حين 
من األمن  اً جزءيشكل  )ISO 27001:2013 األيزو

األمن اإللكتروني (أمن  طارإ نستخدمفإننا  التنظيمي،
اإلنترنت) الصادر عن المعهد الوطني للمعايير 

كمعيار لألمن التشغيلي.  (NIST CSF) والتكنولوجيا

 قائمة
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البنى و بالخدمات الحيوية أ بل أيضاً  ،البيانات فحسبب
 .ةساسياأل

إلى هذه  . واستناداً (NIST) للمعايير والتكنولوجيا
يكاو اإللدى أمن المعلومات وحدة المعلومات، صاغت 
طة طريق لتحقيق يووضعت خر خطتها االستراتيجية 

 ة.منيلقدرات األالمطلوب لنضج ال ىمستو 

 موذجاً ن نامجتمعويستخدم األمن التنظيمي والتشغيلي 
نضج القدرات والتقييمات المتكررة الكتساب  ىلمستو 

 ٢٠١٩(يرجى االطالع على العرض التقديمي عام النضج 
الخاص  (FSMG)أمام مجموعة اإلدارة العليا الكاملة 

والمعالم  InfoSecالمتعلقة بنظام يكاو استراتيجية اإلب
 ).ذات الصلة الرئيسية

 ٦التوصية رقم 
خاص التقرير ال

عن األمن 
 اإللكتروني

 ةناجحأمن إلكتروني استراتيجية  ةدار ن تنفذ اإلأب نوصي
لتبادل المعلومات المتعلقة  ةتحديد شبكمن أجل 

 ةن تزيد من كفاءأ، التي يمكن ةكترونيات اإللبالتهديد
على ف. اإللكترونيوفعالية قدرات المنظمة في مجال األمن 

 150-800سبيل المثال، يمكن استخدام المنشور الخاص 
 (NIST) الصادر عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا

بادل تحديد أهداف تعلى  المنظمة ةمساعدإرشادات لك
المعلومات، وتحديد مصادر المعلومات المتعلقة 

مع المجتمعات نخراط ، واالات اإللكترونيةبالتهديد
 ، وما إلى ذلك.موجودةلمشاركة الا

األمم  ةتشارك بالفعل في شبكيكاو فاإل. التوصية مقبولة
عن  ، فضالً ةكترونيلاإل اتللتهديد للتصدي المتحدة

بالتهديدات التي تواجه الطيران المتعلقة االستخبارات 
 المدني.

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
 المخاطر)إدارة ( ٢٠١٩/الثالث الربع

 
في الجزء الضعف، مواطن  ةدار إ برنامجو  طارما يتعلق بإفي

، InfoSec نظام األمن التشغيلي من استراتيجيةالمتعلق ب
(يرجى غير مفعَّلة  فإن االستخبارات المتعلقة بالتهديدات
أمام مجموعة  ٢٠١٩االطالع على العرض التقديمي عام 

يكاو استراتيجية اإلالخاص ب (FSMG)اإلدارة العليا الكاملة 
 ).ذات الصلة والمعالم الرئيسية InfoSecالمتعلقة بنظام 

 
 هاوتحليلالمعلومات عضو في مركز تبادل يكاو ن اإلأكما 

. وتجدر اإلشارة إلى (A-ISAC)الطيران فيما يتعلق بمجال 
الطلبات  وجمع تبادل المعلوماتبيسمح أن هذا المركز 

بالمشاركة في يكاو لتزم اإلت. و ومعالجة طلبات المساعدة
 .هذا المركزعقدها ياالجتماعات التي 

 قائمة

األصول" يتألف أساسا من إجمالي إلى أن رصيد "نظرًا  ١/٢٠١٦
من  اً كبير  اً هناك عدد رصيد الحسابات المصرفية، وأن

حد من عدد على الإدارة التعاون الفني نحن نعكف مع 
بحيث ُتغلق فتحها. جري لتي سيالجديدة االسُّلف حسابات 

شكل جدي كما ينبغي من تعمل الخزانة ب، ٢٠١٧في عام 
حسابات  ةغلقت سبعلف. وأُ فض عدد حسابات السُّ أجل خ

 ة.ُمغلق

 ُجدَِّدت بالتوصية
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فإننا نوصي ، السنة أيضاً  التأكيدات التي لم نتلقاها في هذه
) ترشيد القائمة الحالية ١( بما يلي: بأن تقوم اإلدارة بشدة

بشكل كبير من من أجل الحد  للحسابات المصرفية
حث المصارف على عملية تتمثل في ) إيجاد ٢؛ (عددها

ما يطلب منها عندالمالي إرسال رسائل تأكيد إلى المراجع 
 .ذلك

إغالق المشاريع، حسابات السُّلف القائمة أيضًا ب
وسنحاول استخدام خدمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

قع امع أخذ المو  ما هو ممكن من الناحية العمليةبقدر 
في وعلى النحو الذي اتفقنا والتكاليف في االعتبار. 

ع مراجعي نعمل بشكل وثيق مفسوف اجتماعنا، 
التي يتلقونها  اتالحسابات الخارجيين وننسق قوائم التوقيع

 بالمصارفتصل سنكما مباشرة من شركائنا المصرفيين. 
بتوخي أقصى قدر من اليقظة ونذكرهم التي نتعامل معها 

 رسائل التأكيد. بشأنعند تقديم هذه المعلومات 

فقد ذلك، قيد اإلغالق. وعالوة على المزيد ة وهناك مصرفي
يجري مع موظفينا في ناميبيا تجريبيًا  نفذنا مشروعاً 

بذلك  متجنبينبمقتضاه تسديد رواتبهم من مونتلایر مباشرة، 
 األمم المتحدة برنامجخدمات استخدام حساب السلف و/أو 

على مع شركائنا المصرفيين  نعمل أيضاً كما اإلنمائي. 
 مشاريعنا في األرجنتين.المتعلقة برواتب تجريب تسديد ال

موارد ما ُكلَِّل ذلك بالنجاح، فسوف يتطلب األمر ٕاذا و 
األمر الذي والخزانة، الرواتب وحدتي ة من أجل ضافيإ

 ليه مراجعو الحسابات. إن أشار أسبق 

كيد المصرفية هذا العام بلغات أالت رسلت رسائلوقد 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 
نظرًا بهذه العملية  ةضافيرد اإلل المواعجِّ تُ وسوف . ٢٠١٨

) األخرى والمدفوعاتتسديد الرواتب (ن المسؤولية عن أل
، غير أن عائد المخاطر ستقع على عاتق موظفي المقر

 بتوفير الموارد الالزمة. اً دير سيكون ج

 
 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

ات تأكيدلل المراجع طلباتداوم على إرسال نحن ن
 ىالشركاء المصرفيين ونشدد عل جميعإلى المصرفية 

الستمارة وٕارسالها لنموذج ا المصارف ضرورة استكمال

١/٢٠١٨. 
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لألسف ليس لدينا ولكن إلى مراجعي الحسابات.  ةمباشر 
ومعدالت مصارف السياسات الداخلية لل ىالسيطرة عل

 ها.تاستجاب

قفال إ ىنواصل العمل علفإننا إلى ذلك،  ةضافاإلوب
 حسابات خمسة، أغلقنا ٢٠١٨ عام فيو لف. حسابات السُّ 

 ةفتح حسابات مصرفيجر مصروفات النثرية ولم ي لف/سُ 
 .ةجديد

في هذا الشأن بأن ترقى اإلدارة بجهودها المبذولة  نوصي ٣/٢٠١٦
وتصنيفها يكاو لالعتراف باألصول الثابتة الموجودة في اإل

تحصل على سجل أدق لنقل ورسملتها، من أجل أن 
األصول، وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة وتنفيذ 
 العمليات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين اإلدارات 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 تتبع 
حركة جميع األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات أو 

يكاو غير المرتبطة بها وذلك لتستخدمها جميع إدارات اإل
 اتبها.ومك

 في مقرأو تغيير موضعها ُمنفَّذة صحيفة نقل األصول 
المرتبطة األصول غير لجميع  ٢٠١٧منذ أبريل يكاو اإل

لتشمل بتكنولوجيا 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. 

هذه التوصية أن إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات تعتبر و 
 .ةُمغلق

 
 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

هذه التوصية أن إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات تبر تع
 .ةُمغلق

 ة.ُمغلق

نرى أنه يتعين االرتقاء أكثر بإطار إدارة األصول، ولذا  ٤/٢٠١٦
) النظر في جدوى ١نوصي بأن تقوم اإلدارة بما يلي: (

ستُبذل جهود متواصلة لالرتقاء بدقة سجل األصول في 
حين أن إجراء الجرد والتقييم الشامل للمخزون يؤدى على 

أو تغيير صحيفة نقل األصول فإنه بتنفيذ كر أعاله، كما ذُ 
تقييم وسجل  بصورة يومية ، سيكون لدينا اآلنموضعها

 .ئمةقا
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) الرصد ٢تقييم حالة األصول ومستوى استخدامها؛ (
الدوري لتقادم األصناف، وكذلك بهدف تقييم دقة سجل 

) التوسع في تطبيق هذه العمليات ٣األصول؛ (
ومكاتبها يكاو جميع إدارات اإل واإلجراءات لكي تشمل

 اإلقليمية.

أساس منتظم، وليس لدى المنظمة ما يكفي من المصادر 
إلجراء رصد مركزي ومستمر لحالة جميع األصول 

 ومستوى استخدامها.

قسم فة إلى إجراء الجرد الدوري للمخزون، فإن وباإلضا
خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة التابع إلدارة 

نقل صدد تطبيق استمارة بالشؤون اإلدارية والخدمات 
األصول أو تغيير موضعها من أجل التمكن من تتبع 
حركة جميع األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات أو 

يكاو وذلك لتستخدمها جميع إدارات اإلغير المرتبطة بها 
 ومكاتبها.

 األصول.تخصيصات لجميع حركات و 

أو تغيير موضعها منذ استمارة نقل األصول  ويجري تنفيذ
 ،هذا النموذجدارات والمكاتب . وتستخدم اإل٢٠١٧أبريل 
إلدارة  التابعة (PCU) التخطيط والتنسيق وحدةإلى  هوتقدم

 لذلك. وفقاً  الشؤون اإلدارية والخدمات

هذه التوصية أن إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات وتعتبر 
 .ةُمغلق

 
 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

هذه التوصية أن إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات تبر تع
 .ةُمغلق

نحن نعترف بالجهود 
في  ةدار التي تبذلها اإل

غير أننا ، صددهذه ال
ن أوجدنا خالل مراجعتنا 

نقاط الضعف ال تزال 
ننا إولذلك، ف ؛ةقائم

 رصدنوصي بتحسين 
 .األصول ةدار إ



47 
 

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

أدوات المرتبطة بصول األ ةدار إتنفيذ  ةبمواصل نوصي ٥/٢٠١٦
 توصيةعمًال بالفي أقرب وقت ممكن المعلومات تكنولوجيا 

، ال سيما فيما يتعلق بتلك األجهزة المحمولة حيث: ٤رقم 
) ٢() يجري رصدها بعناية طيلة عمرها االستهالكي؛ ١(

" (الذي إليها بالحاجةال يجري تخصيصها إال بعد "اإلقرار 
. وذلك بغية تفادي شطب هذه )جراء محددإل يعد وفقاً 

نما ال تزال صالحة لالستخدام، أو تفادي تركها األجهزة بي
دون استخدام، على الرغم 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 
. إلدارة مكتبة البنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات

في المقر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قسم حتفظ يو 
بسجل لجميع األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات 

ل عليها  سيجري التوسع في . و ٢٠١٤منذ عام الُمتحصَّ
تسجيل األصول المرتبطة تطبيق هذا النظام ليشمل 

ل عليهامعلومات بتكنولوجيا ال ، ٢٠١٤قبل عام  الُمتحصَّ
وسُيطلب من  ع أيضًا على المكاتب اإلقليمية.وزَّ يُ وس

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 بيانات يستخدم تطبيق إكسل ليستعمله 

 (PCU) التخطيط والتنسيق وحدةن قد تأكد أ. و ةقليمياإل
هذه  اقد نفذ (ETS) قسم تكنولوجيا وخدمات المؤسساتو 

وفي المكاتب اإلقليمية من أجل التوصية بالفعل في المقر 
المعلومات واألصول غير األصول المرتبطة بتكنولوجيا 
 المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.

هذه التوصية أن إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات وتعتبر 
 .ةُمغلق

 
 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

هذه التوصية أن إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات تبر تع
 .ةُمغلق

 .قائمة

نحن نعترف بالجهود 
في  ةدار التي تبذلها اإل

غير أننا ، صددهذه ال
ن أوجدنا خالل مراجعتنا 

نقاط الضعف ال تزال 
ننا إولذلك، ف ؛ةقائم

 رصدنوصي بتحسين 
 .األصول ةدار إ

مدى وتوقيت كتوارية جديدة لتقييم أنوصي بإجراء دراسة  ٧/٢٠١٦
الصحي بعد  تأمينبالعلقة كتوارية المتاألتأثير الخصوم 

على مواصلة نشاطها  يكاوقدرة اإل فيالخدمة انتهاء 
تنفيذ التدابير الحالية بعد وذلك األساسي كمنشأة عاملة، 

 .يكاوالتي نظرت فيها اإل

عرض خيار بمجرد االنتهاء من تنفيذ ف. مقبولة التوصية
جرى ، ستُ هومعرفة معدل قبول"االنسحاب االختياري" 

جديدة لتقييم األثر الحقيقي لهذا الخيار في  كتواريةأدراسة 
الصحي بعد انتهاء الخدمة  تأمينخفض التزامات ال

 ومدفوعات االستحقاقات. وفيما يتعلق بقضية االستمرار
سوف تتوقف يكاو ، فإن االعتقاد بأن اإلكمنشأة عاملة

أن الدول  يعني ضمناً كمنشأة عاملة عن االستمرار 
وهذا ، لتزاماتها في المستقبلاألعضاء سترفض الوفاء با
 االفتراض ال يدعمه المجلس.

وبمجرد . االختياري اآلن تحليل خيار االنسحاب ىجر يُ 
لتقييم  ةجديد ةكتوارياالنتهاء من التحليل، ستجري دراسة أ

الصحي بعد  تأمينثر هذا الخيار في خفض التزامات الأ
 .انتهاء الخدمة ومدفوعات االستحقاقات

 
 :٢٠١٩حتى نهاية شهر يناير المستجدات 

ن نتائج الدراسة االستقصائية المتعلقة بخيار أبما 
الصحي بعد انتهاء  تأمينالمن خطة االنسحاب االختياري 

، لهيكاو معظم موظفي اإلبرهنت على عدم قبول  الخدمة

وقد أصدرنا  .ةُمغلق
توصية جديدة في هذا 

 الشأن.
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تنفيذ خيار جري ن، فلن يو المتقاعدأو العاملون سواء 
من الضروري وبالتالي، لم يعد . االنسحاب االختياري

 .ر هذا الخيارتأثيلتقييم  ةجديد ةكتواريأجراء دراسة إ

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 حيث بالنظر إلى محدودية نظام أليتو (ف .وافق جزئياً ت
 ال يمكننا نشر المصدر الوحيد ألنه، نظراً فتصميمه)، 
ومع  لبداية على أساس تنافسي.منذ ا مقدَّ يُ لم لطبيعته، 

التي تمت عن عن جميع المشتريات  سنقدم تقريراً فذلك، 
 مصدر وحيد إلى رئيس مجلس العقود.طريق 

قسم تكنولوجيا قسم المشتريات في الوقت الراهن مع يعمل 
تمكننا  ةحصائيإ ةأدا على تطوير وخدمات المؤسسات

مراجعة المشتريات التي تُنفَّذ عن طريق مصدر  من أيضاً 
فور حدوثها، ما يسمح بالتالي من  وحيد وٕاعداد تقرير عنها

التدخل مبكرًا. ونتوقع أن يكتمل تطوير هذه األداة بحلول 
 .٢٠١٨شهر ديسمبر 

 
 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

النتهاء العمل على تطوير  ٢٠١٨ُأغلقت في شهر نوفمبر 
 األداة.

 ة.ُمغلق

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 يسلط ةالعام ةمة إلى األمينقدَّ إلحصاءات السنوية المُ ل

على إساءة االستعمال المحتملة بعد وقوع  سوىالضوء 
) ٩٧ في غضون ذلك، وجدنا حالة (انظر الفقرةو  الحدث.

نة حيث تم الحصول على مصدر وحيد دون التقيد  بمدوَّ
ه بأن فإننا نوصي ،ولذلك .يكاولدى اإلالمشتريات قواعد 

وافق على التحذير من أن المسؤولية تقع على عاتق ت
 .يكاواإلالمخصصات لدى حائزي 

إرشادات  ٢٠١٦ة في شهر فبراير العام ةاألمينت أصدر 
المناسب لإلذن السلطة  ىن مستو أبشتتضمن توجيهًا 

إلى ذلك، يعمل  ةضافاإلبإصدار أوامر الشراء المباشر. وب
قسم تكنولوجيا قسم المشتريات في الوقت الراهن مع 

تمكننا  ةحصائيإ ةأدا على تطوير وخدمات المؤسسات
مراجعة المشتريات التي تُنفَّذ عن طريق مصدر  من أيضاً 

فور حدوثها، ما يسمح بالتالي من  وحيد وٕاعداد تقرير عنها
التدخل مبكرًا. ونتوقع أن يكتمل تطوير هذه األداة بحلول 

 .٢٠١٨شهر ديسمبر 

 .ةُمغلق
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 استمارةملء يكاو لدى اإل المخصصاتيجب على حائزي 
، واعتمادها على النحو الواجبعلى  طلب المصدر الوحيد

ما السلطة المختصة (رئيس أو النحو الذي ينبغي من 
 مبرر قوي.مع تقديم ) فوقه

 
 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

النتهاء العمل على تطوير  ٢٠١٨ُأغلقت في شهر نوفمبر 
 األداة.

عدم وجود عن ل فصَّ إعالن محدد ومُ وجوب تقديم ب نوصي ١٤/٢٠١٦
من ، وتوقيعه على النحو الواجب تضارب في المصالح

كما قبل جميع األشخاص الذين شاركوا في عملية الشراء، 
أ) القيام بما يلي: (يكاو نوصي فوق ذلك بأنه ينبغي لإل

اإلعالنات موثوقية من لديه القدرة على التحقق من تحديد 
(ب) أن الُمقدَّمة بشأن عدم وجود تضارب في المصالح؛ 

 صوبلديها القدرة على إعادة تنظيم عملية الشراء  كوني
 .التحقق من عدم موثوقيتهابمجرد السليمة الممارسة اتباع 

جميع موظفي المشتريات وكذلك اإلدارة العليا في إدارة 
عن المشتريات لديهم إعالن المعنيين ب من التعاون الفني
وفيما يتعلق بالنقطتين  المصالح.في تضارب عدم وجود 

"أ" و"ب"، ينبغي إحالة هذه المسألة إلى مسؤول 
 .يكاواإلاألخالقيات في 

عان بهم ستقدم جميع موظفي المشتريات وكذلك الخبراء المُ 
لما  واجب وفقاً النحو ال ىفي المشتريات إعالناتهم عل

سؤول يقوم مولوائحها. و يكاو اإل تقتضيه سياسات
ن موظفي المقدمة ماألخالقيات برصد وفحص اإلعالنات 

 .يكاواإل

 
 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

إلدارة التعاون فقد تلّقى قسم المشتريات التابع ُأغلقت. 
 شاملة من مسؤول األخالقيات قائمة تحقق مرجعية الفني

عدم عن إعالن بين بتقديم الُمطالَ لتحديد جميع الموظفين 
 . وتلك ممارسة سنوية.وجود تضارب في المصالح

 .ةُمغلق

 ١التوصية رقم 

تقرير المراجعة 
 المتعلق
 بالتوظيف

التوظيف في العديد من  ةعمليمع إقرارنا بحسن توثيق 
النظام  المتعلقة بالموارد البشرية (مثل ةصكوك السياس

لموظفين والنظام اإلداري للموظفين والمذكرات األساسي ل
 شامالً  دليالً  ةدار ن تعد اإلأب نوصيننا إال أوما إلى ذلك). 

قواعد في هذا الشأن من يكاو كل ما لدى اإل يلخص
 وتعاميم وما إلى ذلك.لوائح ومذكرات داخلية و 

 د جميع الوثائق/توحِّ  يةدار إتعليمات إعداد سيجري 
 الموظفين.اإلجراءات الحالية المتعلقة بالتوظيف و 

 :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
 ٢٠١٨سبتمبر  من المقرر تسليمها بحلولقيد اإلعداد، و 

ألسباب ونتيجة للخطة التشغيلية للموارد البشرية.  وفقاً 
فقد تعدَّل الموارد، التي ُتحد من القيود إلى جانب تشغيلية 

 .٢٠١٨إلى  ٢٠١٧ عام من الموعد النهائي
 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

 .قائمة
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، ن التوظيفأبش ةداريإداد مشروع تعليمات إعيجري حاليا 
هذه وستدخل . ٢٠١٩ومن المزمع االنتهاء منه في مارس 

بعد  ٣٠/٦/٢٠١٩التعليمات اإلدارية حيز النفاذ في 
 .داخلياً  االنتهاء من استعراضها

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 

المطلوبة قد  في المستقبل لتأكيد أن جميع التغييرات
أجريت. وستنفذ الخزانة نظامًا للمتابعة للتأكد من أن 

 المصارف تستجيب لطلبنا.

سيرفق مع كل إخطار بتغيير توقيعات . قد ُنفِّذت التوصية
مرسل إلى مصرف نموذج تأكيد يتعين على المصرف 

 .إكماله

 :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
نموذج اإلقرار. ُنرفق به تغيير توقيع كلما ُأرسل إخطار ب

تشديدنا على أن يقوم البنك بإكمال هذا الرغم من  ىوعل
 ىوال علالنموذج، فليست لدينا السيطرة على المصرف 

عمومًا، فإن قائمة التوقيعات المعتمدة  إجراءاته الداخلية.
بالشكل الذي نعرفه حاليًا ستصبح قريبًا شيئًا من التراث. 

اإللكتروني، فإن المصارف  مناألزيادة إذ أنه نتيجة ل
يمكن التي تتحرك بعيدًا عن القائمة بشكلها التقليدي، 

 ةتدابير أمنية، وتتجه صوب استخدام بسهولفيها التالعب 
وفيها لجميع المستخدمين،  RSAل رموز تشمة أكثر قو 

ة التوقيعات المعتمدة على موقع قائميجري تحميل 
البنك المعني باالتصال لدى 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 

 .قائمة
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من  طلباً ذلك  كان نإ حتى و  ةألسباب أمنية التوقيعات قائم
نظرًا لتلقي  تغيرت األمور بشكل كبيرإذ قد  .أجل المراجعة

 .مئات من المحاوالت االحتيالية يومياً المصارف 

 نستمر في إرسال نموذجفإننا سوف  ،ذاتهوفي الوقت 
الرد بالشكل المناسب اإلخطار إلى المصارف وحملها على 

 .نراجعيٕالى الملينا و إ

 
 :٢٠١٩نهاية شهر يناير المستجدات حتى 

نظرًا  التوقيعات المعتمدةبقائمة ال تشترط المصارف 
 لقيامها 

ها (مثل اداعتمب قمنا ةجديد ةتدابير أمنيبتنفيذ في الماضي 
جميع وتتطلب ورمز المرور، وما إلى ذلك). ، الرمز

ما قمنا أيضًا  وهو ،على خطوتينالتوثيق المصارف 
 بتنفيذه.

بأن تسعى  نوصينظرًا إلى المسائل المذكورة أعاله،  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 

ت، ينبغي أن تشرع في استعراض داخلي شامل الوقت ذا
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 
الحسابات المصرفية يمكن فتحها فقط  للطيران المدني أن

. وثانيًا، سنطلب يكاوتحت سلطة مكتب خزانة اإل
استعراضًا تجريه إدارتنا للشؤون القانونية للترتيبات 

واللجنة األوروبية للطيران المدني من يكاو الحالية بين اإل
معّرضة له. يكاو أجل تخفيف أي خطر قد تكون اإل

ه المسألة اتفاق بين وسنستكشف ما إذا كان سيحل هذ
توافق فيه اللجنة يكاو اللجنة األوروبية للطيران المدني واإل

عن أي يكاو األوروبية للطيران المدني على تعويض اإل

الشؤون القانونية والعالقات إدارة  معصلت اإلدارة اتو 
التنظيم األفضل الخارجية للحصول على رأي بشأن كيفية 

لألنشطة المصرفية التشغيلية للجنة األوروبية للطيران 
 يبدوو  المدني/المكتب اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي.

شاف كاستو ه يرالمدى القص ىعل يةثر فعالكأن الحل األ
اللجنة  ن سيحل هذه المسألة اعتماد مجلس إدارةاكما إذا 

للجنة ابموجبه  توافق اً قرار األوروبية للطيران المدني 
عن أي يكاو على تعويض اإلاألوروبية للطيران المدني 

 منها نتيجة لتصّرف أحد موظفيها.يكاو خسارة قد تعاني اإل

 ة.قائم
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منها نتيجة لتصّرف أحد يكاو خسارة قد تعاني اإل
موظفيها. وأخيرًا، نؤكد أننا ليست لدينا ترتيبات مماثلة 

 المدني. مع أي مؤتمر إقليمي آخر للطيران

اثلة مع أي مؤتمر وأخيرًا، نؤكد أننا ليست لدينا ترتيبات مم
 إقليمي آخر للطيران المدني.

 :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
ا إلى الحصول مفي سبيلهاإلدارة القانونية وقسم المشتريات 

كد أللت تأمينلل AIGة على التزام قانوني رسمي من شرك
موظفي غطي الحالية للجريمة تية تأمينالوثيقة الن أمن 

كما أن اإلدارة القانونية اللجنة األوروبية للطيران المدني. 
طلب من الدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران ت

يكاو اإلتعويض  ىنها "توافق علأالمدني إصدار قرار يؤكد 
غفال من إلفعل أو نتيجة لي خسارة قد تتكبدها أعن 

وقد ." لمدنياللجنة األوروبية للطيران اأحد مسؤولي جانب 
ن أهذا القرار بمجرد وسيستصدر الوثائق، صياغة  تاكتمل

 .ةيتأمينالتغطية ال ةلأمن مس رسمياً  تأمينال ةكد شركأتت
 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
التابعة  يةالتنسيق ةلجنالمدراء عموم وأعضاء بلغ لقد أُ 

أن ب ٢٠١٨في نوفمبر  ،للجنة األوروبية للطيران المدني
غير مدرجين  للجنة األوروبية للطيران المدنيوظفي ام

ضرورة يكاو، وأعربوا عن اإلي لدى تأمينالغطاء الضمن 
 ةتغطي ىعل للجنة األوروبية للطيران المدنيحصول ا

تبادل رسائل،  ىالغش قبل التوقيع عل ةلمكافح ةيتأمين
إدارة الشؤون القانونية ه تاقترحالنحو الذي  ىعلوذلك 

للجنة األوروبية للطيران الت . وقد حصوالعالقات الخارجية
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

، سوف تعملالمطلوبة و  تأمينالوثيقة  ىعلالحقًا  المدني
إدارة الشؤون القانونية مع هذه الوثيقة،  ها علىتوقيعبعد 

وضع اللمسات النهائية/التوقيع ى عل والعالقات الخارجية
 تبادل الرسائل. ىعل

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 بهذا الشأن. وكما جاء  نوصي بوضع وتنفيذ إجراء ُمفصَّ

، ينبغي االهتمام بالتحقق ١/٢٠١٤أيضا في اقتراحنا رقم 
مة العادلة لألصناف، ال سيما األصناف التي من القي

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 
المخزون بشكل مستمر؛ وسيجري  وضع نظام آلي لرصد

. وسيجري تفعيل ٢٠١٦وضع هذا النظام قبل نهاية عام 
التدفق اآللي لألعمال المتعلقة بمخزونات المنشورات قبل 

 .٢٠١٧نهاية عام 

متجر ت إجراءات جديدة للتحقق من مخزونات عَ 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 دين. التعبئة من المورِّ قوائم  المنتج والتوفيق بين
إدخال جري أن يمساعد مالي بشكل مستقل بضمان 

، متجرام نقاط البيع بالالمخزون بشكل صحيح في نظ
مليات ، واالضطالع بعالتسوية الشهرية للمبيعاتضمان و 

تفتيش مفاجئة لسجالت المخزون وحسابات العمالء 
والتسعير لضمان دقة نظام نقاط البيع. وأدرجت هذه 
التغييرات في اإلجراءات في التعليمات اإلدارية وخطة 

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 

حصاء المتجر اإللكتروني، باستخدام فرق مستقلة متعددة إل
 المنشورات بشكل منفصل، والتحقق من البياناتعدد 

للبيع عبر اإلنترنت  اآللي، والتوفيق مع النظام بالمضاهاة

 ة.ُمغلق
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

(Alcie) و(Agresso) .فقد وباإلضافة إلى ذلك، ، الخ
في منفصل للمنشورات بشكل أجريت عملية جرد مستقلة 

الطابق الثاني. وفيما يتعلق بتقييم المطبوعات، فإن 
كل صفحة يستند إلى لسعر الالمعيار المستخدم هو 

مت هذه مطبوعات؛ وقد استخدطباعة التكاليف تفصيلية ل
منذ إنشائها، وهي تنعكس  الممارسة وأقرتها المنظمة تقريباً 

 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 تحديثها شهري

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 

أعضاء المجلس التي يمكن أن يستخدمها البوابات الدوارة 
 ٣من  اعتباراً المؤهلون يكاو اإل وموظفو والدبلوماسيون

 .٢٠١٨ بريلأ

 ة)ُمغلقهذه التوصية أن (تعتبر اإلدارة 
 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
متجر ت إجراءات جديدة للتحقق من مخزونات عَ ضِ قد وُ ل

كما اسُتحدث . ٢٠١٦وتأكيدها في عام السوق الحرة 
عناصر إلدارة جميع متجر السوق الحرة  منصب مدير
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

. وباإلضافة إلى ذلك، يقوم المخزونبما في ذلك المتجر 
مراقبة المخزون بالتحقق من تسليم معني بموظف مستقل 

ويقوم دين. التعبئة من المورِّ قوائم  المنتج والتوفيق بين
إدخال جري أن يمساعد مالي بشكل مستقل بضمان 

، متجرالمخزون بشكل صحيح في نظام نقاط البيع بال
مليات الع بع، واالضطالتسوية الشهرية للمبيعاتضمان و 

تفتيش مفاجئة لسجالت المخزون وحسابات العمالء 
درجت هذه قد أُ والتسعير لضمان دقة نظام نقاط البيع. و 

التغييرات في اإلجراءات في التعليمات اإلدارية وخطة 
واعتمدها الموارد البشرية التي استعرضها مجلس اإلدارة 

 .٢٠١٦عام  أبريلشهر في 

جرد د لات، يوجد إجراء موحَّ وفيما يتعلق بجرد المنشور 
 بركل سنة. ويشمل ذلك تعليق المبيعات عالمخزون 

حصاء المتجر اإللكتروني، باستخدام فرق مستقلة متعددة إل
 المنشورات بشكل منفصل، والتحقق من البياناتعدد 

للبيع عبر اإلنترنت  ، والتوفيق مع النظام اآلليبالمضاهاة
(Alcie) و(Agresso) .فقد وباإلضافة إلى ذلك، ، الخ

في منفصل للمنشورات بشكل جريت عملية جرد مستقلة أُ 
الطابق الثاني. وفيما يتعلق بتقييم المطبوعات، فإن 

يستند إلى  ، وهوكل صفحةلسعر الالمعيار المستخدم هو 
مطبوعات؛ وقد استخدمت هذه طباعة اللة لفصَّ مُ تكاليف 

إنشائها، وهي تنعكس  منذ الممارسة وأقرتها المنظمة تقريباً 
 في الئحة المنشورات.
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

متجر  ةدار إ و  (PCU) التخطيط والتنسيق وحدةوقد نفذت 
اإلجراءات المتعلقة بجرد المخزون ويجري السوق الحرة 
بيانات مالية يقدم فرع الشؤون المالية . و اً تحديثها شهري

لدى متجر  إلى سجل المبيعات الشهري استناداً  ةشهري
 .السوق الحرة

) أعاله، فإننا تبعًا للتعليقات الواردة في النقاط أ) وب) وج 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 
لم يتم تسجيل بعض األصول في أوروبا وشمال 

في  األطلنطي، وباإلشارة أيضا إلى التوصيات الصادرة
 مكتب التقييم والمراجعة الداخليةتقارير محددة أصدرها 

ومن سبقونا في المراجعة، الذين أفادوا بحدوث ذلك أيضا 
بتسجيل جميع  فإننا نوصيفي مكاتب إقليمية أخرى، 

األصول، ال سيما تلك التي لم يتم إدخالها من قبل، في 
 إدارة المخزون، بصرف النظر عن قيمتها. نظام

 ٣٠٠إدراج جميع األصول التي تفوق قيمتها ينبغي 
دوالر كندي في نظام إدارة المخزون. وستتخذ أوروبا 
وشمال األطلنطي اإلجراءات الالزمة لتسجيل جميع 

 األصول الناقصة.

وفي إطار التعليمات اإلدارية المعتمدة فيما يخص 
الممتلكات والمنشآت والمعدات، يتحمل كل مكتب إقليمي 

تقييم وٕادخال وتسجيل بيانات األصول التابعة له مسؤولية 
في نظام إدارة المخزون. ووفقا للتعليمات اإلدارية 
المعتمدة، فقد زودت إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
جميع المكاتب اإلقليمية بأجهزة المسح الضوئي المطلوبة 
والتدريب الالزم، لتمكين المكتب اإلقليمي من إدخال 

 اصة باألصول في نظام إدارة المخزون.البيانات الخ

ن في و الحسابات الخارجي ومراجعالتي أجراها زيارة بعد ال
ما قدمه نتائجها، باإلضافة إلى في ضوء و  ٢٠١٥ديسمبر 

تدريب وبرمجيات من  ٢٠١٥المقر في نهاية عام 
المتبعة لدى قواعد لل واصلنا عملية الجرد وفقاً ، فقد ومعدات

الجرد (وحدة الخدمات العامة وانتهينا من المقر. 
شهر وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) في منتصف 

األصناف التي تساوي في ، وتشمل ٢٠١٦عام  يونيو
. وقد أبلغنا بالفعل أو أكثر دوالر كندي ٣٠٠قيمتها 

مراجعي الحسابات الخارجيين وٕادارة المخزون بالمقر بأن 
في للمخزون جري القائمة الكاملة العمل قد اكتمل وسي

) كجزء من أنشطة نهاية السنة ٢٠١٦نهاية العام (
 العادية.

 ة)ُمغلقهذه التوصية أن (تعتبر اإلدارة 
 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
 وفقاً وذلك ، ٣١/١٢/٢٠١٨ يوم جرد كامل قبلجرى تنفيذ 
. ١٢رقم وصية المراجعة الداخلية القياسية وتلإلجراءات 

، وسيجري تنفيذ إجراءات التصويبات الالزمةدخلت وقد أُ 

 .ةُمغلق
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

ات ملألصناف المتعلقة بتكنولوجيا المعلو  الشطب
للموعد النهائي  وفقاً  حدة الخدمات العامةو و التصاالت او 
)٣١/٠٣/٢٠١٩.( 

بتقييم ما إذا كان يمكن تطبيق يكاو بأن تقوم اإل نوصي ٨/٢٠١٥
إدراج إدارة المركزية على وظيفة دفع الرواتب من أجل 

التعاون الفني للخدمات الميدانية العامة والهيئات اإلدارية 
الوطنية واالستشاريين غير المنتمين إلى إدارة التعاون 
الفني، وٕاذا لزم األمر، إعادة تهيئة موارد كشوف الرواتب 

 في المقر الرئيسي وفقا لذلك.

التوصية مقبولة. سيتم إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان 
بغي تطبيق المركزية على دفع األجور في مكتب ين

(أ) إدارة  –كشوف الرواتب لهاتين الفئتين من الموظفين 
التعاون الفني للخدمات الميدانية العامة والمسؤولون 
الوطنيون؛ (ب) االستشاريون غير المنتمين إلى إدارة 

 التعاون الفني.

المسألة بالتعاون مع هذه  قد درس فرع الشؤون الماليةل
مركزية نظام إدارة التعاون الفني. وهناك مشكلة حقيقية في 

موارد الرواتب نظرًا ألنه سيتعين تعزيز قسم الرواتب ب
إضافية. ومع ذلك، فإن موظفي إدارة التعاون الفني 

وال يمكن تزويد قسم الميدانيين هم موظفون مؤقتون، 
كما أنه ث الحجم. ن حيتتباين مبموارد يمكن أن الرواتب 

ال يمكن تحميل التكاليف المركزية على المشاريع 
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،مجال فني في ال
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  بمزيد ُيزوَّ

كما و . ةتكون الخدمات مركزي نأيمكن فلن من الموارد، 
هذا غير ممكن مع نموذج التشغيل آنفًا، فهو موضح 

حسابات قسم الرواتب على إجراء  ةساعدبمالحالي. ولكن 
فإن لمعاشات التقاعدية، حفظ وتبويب عوائد او الرواتب 

 .ةُمغلق
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

 سبيل المثال، يخفف من المخاطر. ىعلذلك، 

 
 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

نظرًا  في الوضع. ويمكن إغالق التوصيةم يطرأ تغيير ل
 لالنتهاء من إجراء التقييم.

١ 

تقرير مراجعة 
 تأمينالأداء 

الصحي بعد 
 انتهاء الخدمة

 

برنامج  حساب تكاليف تعديل في أن تنظر اإلدارة نوصي
 الصحي بعد انتهاء الخدمة، بناًء على مبدأ تأمينال

اإلجمالي  الراتب/معاش التقاعد لمستوى وفقاً  التضامن،
 تأمينال " في نظامتأمينالمتحصل عليه، نظرًا ألن "قسط ال

 حجم الصحي الحالي بعد انتهاء الخدمة ال يتناسب مع
 .المعاش التقاعدي أو الراتب

 تتناسب فيه حصة سيناريو على اإلدارة أن تضع
 مع لالستحقاقات الطبية الالزمة األقساط من المتقاعدين
 .التقاعدية معاشاتهم

من ممثلي رابطة الخيارين بمعارضة قوية لقد قوبل كال 
الرابطة الكندية للموظفين ( موظفي اإليكاو والمتقاعدين
، واتحاد رابطات (CAFICS)المدنيين الدوليين السابقين 

نظرًا لما ) (FAFICS)الموظفين المدنيين الدوليين السابقين 
الصحي بين  تأمينأقساط ال في تقسيم لهم من تأثير

المنظمة والمشاركين. ورأى ممثلو الموظفين والمتقاعدين 
توقعون أنهم يو يكاو عملهم في اإلذلك من المزايا المرتبطة ب

لى عهذا الموقف ُعرض دون تغيير في المستقبل. و بقاءه 
 دورته الثامنة بعد المائتين والحظه المجلس.المجلس في 

وتم تشكيل مجموعة عمل من جانب األمم المتحدة 
الصحي بعد انتهاء الخدمة فيما يخص  تأمينالالستعراض 

ولرفع  المؤسسات التابعة للنظام الموحد لألمم المتحدة
التوصيات إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة. ولدى النظر 

لنظام التي تعتبر جزءا من ايكاو في التوصية، فإن اإل
ستسترشد بتوصيات وقرارات الجمعية  ألمم المتحدةالموحد ل

العمومية لألمم المتحدة في هذا الشأن. ومن المتوقع أن 
الصحي  تأمينالتقّدم في الوقت المناسب مجموعة عمل 

تقريرها إلى الجمعية العامة لألمم  بعد انتهاء الخدمة

 قائمة.

ه قرار س في المجل لم يؤيد
C-DEC 2018/11  موقف

ى العامة، واكتف األمانة
 .بمالحظته

نواصل رصد وسوف 
اإلجراءات التي تتخذها 

يكاو فيما يتعلق اإل
باستراتيجية التمويل، 
وكذلك فيما يتعلق 
بالتوصية الصادرة في 

 .هذا التقرير
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

 المتحدة. 

 ة)ُمغلقهذه التوصية أن (تعتبر اإلدارة 
 

 :٢٠١٩حتى نهاية شهر يناير المستجدات 
 التقرير النهائي المؤرخاألمين العام لألمم المتحدة أصدر 

 الصحي بعد انتهاء تأمينال ةدار إن أبش ٢٠١٨ديسمبر في 
طلب الجمعية  ىعل عد بناءً أُ  التقرير الذي، ذلك الخدمة

نه ال أإلى وأشار التقرير مجددًا ، مم المتحدةالعامة لأل
نسبة مساهمة فيها خفض نت سيناريوهاتينبغي استكشاف 

اإلبقاء  ةمواصلالصحي، و  تأمينالمنظمات في أقساط ال
الصحي بين  تأمينأقساط اللتقسيم النسب الحالية على 

المنظمة والموظفين العاملين والمتقاعدين المشمولين بخطط 
 ألمم المتحدة.دى االصحي ل تأمينال

٢ 

تقرير مراجعة 
 تأمينالأداء 

الصحي بعد 
 انتهاء الخدمة

 

كذلك في وضع حد أقصى  أن تنظر اإلدارة نوصي
 انتهاء الصحي بعد تأمينفي برنامج اليكاو لمساهمة اإل

 لدولة مرجعية الخدمة بحيث يستقر عند منح مزايا مماثلة
بحيث  ولكن) في كيبك RAMQ المثال نظام سبيل على(

يقيم فيه  الذي البلد على المخاطر، حيث من يقتصر،
 .صاحب المعاش التقاعدي

المتقاعدون بموجبه  يتحمل تدرس اقتراحاً على اإلدارة أن 
 التغطية التي ُتعزى إلى تأمينال قسط على الزائدة التكلفة

. الوطنية التغطية مع بالمقارنة العالم أنحاء في جميع
ُيستخدم كمرجع قسط  وطنية، وحيث ال توجد تغطية

 ).٢القسط المستخدم في المقر (الفئة  لذلك مماثل تأمين

من ممثلي رابطة الخيارين بمعارضة قوية لقد قوبل كال 
الرابطة الكندية للموظفين ( موظفي اإليكاو والمتقاعدين
، واتحاد رابطات (CAFICS)المدنيين الدوليين السابقين 

نظرًا لما ) (FAFICS)الموظفين المدنيين الدوليين السابقين 
الصحي بين  تأمينأقساط ال في تقسيملهم من تأثير 

المنظمة والمشاركين. ورأى ممثلو الموظفين والمتقاعدين 
توقعون أنهم يو يكاو عملهم في اإلذلك من المزايا المرتبطة ب

لى عهذا الموقف ُعرض دون تغيير في المستقبل. و بقاءه 
بعد المائتين والحظه المجلس. المجلس في دورته الثامنة 

 C-DEC يرجى الرجوع إلى موجز قرارات المجلس[

 قائمة.

س في قراره المجل لم يؤيد
C-DEC 2018/11  موقف

ى العامة، واكتف األمانة
 .بمالحظته

نواصل رصد وسوف 
اإلجراءات التي تتخذها 

يكاو فيما يتعلق اإل
باستراتيجية التمويل، 
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

 .٣٤-٣٠، الفقرات 208/11

مجموعة من نتائج وتخضع التوصية لما تتوصل إليه 
ما و  نظام الموحد لألمم المتحدةاللمؤسسات التابعة العمل 

 تتخذه الجمعية العامة لألمم المتحدة من قرارات.

 ة)ُمغلقهذه التوصية أن (تعتبر اإلدارة 
 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
 األمين العام لألمم المتحدة التقرير النهائي المؤرخأصدر 

الصحي بعد انتهاء  تأمينال ةدار إن أبش ٢٠١٨ديسمبر في 
ال ينبغي استكشاف  هنإوكما ذكر أعاله، ف الخدمة،

المنظمات في نسبة مساهمة فيها خفض نتسيناريوهات 
 تأمينبهدف نقل التزام المنظمة بال الصحي تأمينأقساط ال

لى الموظفين العاملين انتهاء الخدمة إصحي بعد ال
لتقسيم النسب الحالية اإلبقاء على  ةومواصل ،والمتقاعدين

الصحي بين المنظمة والموظفين العاملين  تأمينأقساط ال
ألمم دى االصحي ل تأمينوالمتقاعدين المشمولين بخطط ال

نه من األفضل أاألمين العام لألمم المتحدة  ى. وير المتحدة
صحي بعد ال تأمينبالالمتعلق لتزام اال ىيطرة علتحقيق الس

 تدابيرمن خالل اتخاذ و  همن خالل تمويل انتهاء الخدمة
 .من نقل المسؤولية ضمناً  حتواء التكاليف بدالً ال أخرى

وكذلك فيما يتعلق 
بالتوصية الصادرة في 

 .هذا التقرير

٣ 

تقرير مراجعة 

 بناءً  الخدمة انتهاء الصحي بعد تأمينتعديل برنامج ال بعد
تقوم اإلدارة  بأن نوصيفإننا  السابقة، التوصيات على

 الوقت بدراسة حوافز موجهة لالنسحاب، مع التقييم في

أن تدرس  السابقة، التعديالت على اإلدارة، بمجرد تنفيذ
 .الحوافز الموجهة لالنسحاب

بشأن تخفيض استحقاقات  تانالسابقتان قد قوبلت التوصيل
من الصحي بعد نهاية الخدمة بمعارضة قوية  تأمينال

الرابطة الكندية ( ممثلي رابطة موظفي اإليكاو والمتقاعدين

 قائمة.

س في قراره المجل لم يؤيد
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

 تأمينالأداء 
الصحي بعد 
 انتهاء الخدمة

 

 تأمينبرنامج ال" قسط"ذاته للتكاليف والمنفعة مقابل 
، مع التقييم يكاوالذي تسدده اإل الخدمة انتهاء بعد الصحي

 الصحي تأمينبرنامج ال ممكن على سلبي تأثير ألي أيضاً 
 .االنسحاب المتقاعدون يقرر عندما الخدمة، انتهاء بعد

، واتحاد (CAFICS)للموظفين المدنيين الدوليين السابقين 
) (FAFICS)رابطات الموظفين المدنيين الدوليين السابقين 

الصحي  تأمينأقساط ال في تقسيمنظرًا لما لهم من تأثير 
بين المنظمة والمشاركين. ورأى ممثلو الموظفين 

يكاو ملهم في اإلعذلك من المزايا المرتبطة بوالمتقاعدين 
هذا ُعرض دون تغيير في المستقبل. و بقاءه توقعون أنهم يو 

االنسحاب، باعتباره خيار وأقره. أما  لى المجلسعالموقف 
وقدمه كتواريون األراء الذي درسه الخب ،الخيار األكثر تأثيراً 

 تأمينوال على الحياة تأمينإلى لجنة الفرع الشؤون المالية 
الرابطة و  رابطة الموظفين من الصحي التي تضم أعضاء

لشرح ن الكندية للموظفين المدنيين الدوليين السابقي
/عيوب خيار االنسحاب من أجل الشروع في المناقشة مزايا

. كما ساعدنا والتشاور مع الموظفين والمتقاعدين عموماً 
حول استقصاء عبر اإلنترنت الموارد البشرية في إعداد 

الموظفين والمتقاعدين الستطالع رأي االنسحاب خيار 
هذا العرض. وتدعو الموارد  أو رفض قبولاحتمال حول 

البشرية إلى إجراء مناقشة مع لجنة الصحة وغيرها من 
 ألمم المتحدة الشقيقة قبل طرحالشقيقة التابعة لوكاالت ال

 .هذا العرض

 :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
 تأمينلليكاو اإللجنة قشة هذه المسألة مع منا حالياً يجري 

، بمشاركة ممثلين عن على الحياة تأمينالصحي وال
 الجهات المعنية.

C-DEC 2018/11  موقف
ى العامة، واكتف األمانة

 .بمالحظته

نواصل رصد وسوف 
اإلجراءات التي تتخذها 

فيما يتعلق  يكاواإل
باستراتيجية التمويل، 
وكذلك فيما يتعلق 
بالتوصية الصادرة في 

 .هذا التقرير
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

 وبمجرد االنتهاء من التحليل، ستجري دراسة عن اآلثار.

 
 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

 ن خيار االنسحابأدراسة استقصائية بشيكاو قد أجرت اإلل
العاملين الموظفين جميع مواقف لتحديد  االختياري

هذه  والمتقاعدين فيما يتعلق بقبول هذا الخيار. وقد اكتملت
طار إالتغطية في  ىنتيجتها اإلبقاء علوكانت الدراسة 

ن الغالبية العظمي من أل االستحقاقات الطبية نظراً  ةخط
عدم عربوا عن أوالمتقاعدين العاملين يكاو موظفي اإل
لن ف. ونتيجة لذلك، تيار االنسحاب االختيارياخرغبتهم في 

 في هذه المرحلة.االنسحاب االختياري  خياريكاو تتبع اإل

ألن األعمال المتأخرة في عمليات الطعن المطروحة  نظراً  ١/٢٠١٤
أمام المجلس االستشاري المشترك للطعون تثير شواغل 

اإلدارة بأن تبدأ في  نوصيفإننا على النحو المبين أعاله، 
إجراء استعراض داخلي لإلجراءات الحالية والموارد 
المتاحة، مع التقيد الكامل بالنظام اإلداري لموظفي 

 .يكاواإل

المسؤولية عن هذا البند مشتركة بين إدارة الشؤون اإلدارية  التوصية مقبولة.
والخدمات وٕادارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية. 

أن ينعكس شكل بشكل تكافلي سليم. وقد عقدت ويجب 
مجموعة العمل لإلدارة الداخلية اجتماعين حتى اليوم. 
وقّيمت باإلجماع القيود الحالية على السعة كمشكلة بنيوية 
وحّددت الحاجة، باإلضافة إلى التدابير اإلجرائية، لتعزيز 
سعات الموارد لتقوية المهام المتصلة بالمجلس االستشاري 

شترك للطعون. ونظرت المجموعة في عدد من الم
الخيارات التي تشمل ولكن ال تقتصر على توسيع نطاق 
التجّمع الحالي لعضوية المجلس االستشاري المشترك 

أشخاص والتطبيق األنشط للمادة  ٩إلى  ٦للطعون من 
من النظام اإلداري للموظفين، ومن المحتمل  ٩-١-١١١

 .ةُمغلق
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

لنماذج طلب معّدة مسبقًا  أن يشمل ذلك استخدام/االمتثال
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 الحصول على موافقة األطراف. ويستمر العمل 

 بشأن هذه المسألة.

 :٢٠١٧تى نهاية شهر فبراير المستجدات ح
المسؤولية عن هذا البند مشتركة بين إدارة الشؤون اإلدارية 
والخدمات وٕادارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية. وقد 
عقدت مجموعة العمل لإلدارة الداخلية اجتماعين حتى 
اليوم. وقّيمت باإلجماع القيود الحالية على السعة كمشكلة 

الحاجة، باإلضافة إلى التدابير اإلجرائية، بنيوية وحّددت 
لتعزيز سعات الموارد لتقوية المهام المتصلة بالمجلس 
االستشاري المشترك للطعون. ونظرت المجموعة في عدد 
من الخيارات التي تشمل ولكن ال تقتصر على توسيع 
نطاق التجّمع الحالي لعضوية المجلس االستشاري 

شخاص والتطبيق األنشط أ ٩إلى  ٦المشترك للطعون من 
من النظام اإلداري للموظفين، ومن  ٩-١-١١١للمادة 

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 

فيها غير متنازع عليها  فقط في الحاالت التي تكون الوقائع
ويجري إعداد و/أو إذا تم الحصول على موافقة األطراف. 
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

، كما يجري تحضير إجرائية مقترحةتحسينات صيغة 
بحيث تُقدَّم إلى األطراف  مطلوبة،الموارد المخصصات 

تعديل النظام وذلك بهدف فيها، المعنية قريبًا للنظر 
 .يكاواإل اإلداري لموظفي

 :٢٠١٨نهاية شهر مارس المستجدات حتى 
صيغة مشروع  إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتقدمت 

الذي وضعته اإلدارة  النظام اإلداري المنقح للموظفين
المجلس االستشاري إلى تقديم الطلبات ونماذج  ،القانونية

لمجلس االستشاري لالممارسة ودليل المشترك 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 الموظفين ت اإلدارة القانونية إلى قدم، ٢٠١٧ديسمبر 
استعجال الحاالت لتبسيط و توصيات  االستشارية

س االستشاري المشترك للطعون. المجلالمعروضة على 
 هذه التغييرات/ب لجنة الموظفين االستشاريةت وقد أقر 

العام في  ةاألمينووافقت عليها الحقًا التحسينات، 
المراحل النهائية اإلدارة القانونية بصدد و . ١٧/٢/٢٠١٨

 لتنفيذ التغييرات المعتمدة.

 :٢٠١٩ ينايرالمستجدات حتى نهاية شهر 
رقم  الموظفينإلخطار  وفقاً للموظفين إلداري ُطبِّق النظام ا

 .لةأالمسوُأغلقت . ٥٧٠١
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

ألنه يتعين اتخاذ إجراءات وقائية، قد ينظر المجلس  نظراً  ٢/٢٠١٤
في هذه العوامل: ففي حين ال يندرج العامل األول بالكامل 

اإلدارة، في إطار  فإننا نوصيضمن اختصاص اإلدارة، 
 صالحيتها، بأن تتناول العوامل األخرى مع المجلس.

مقبولة. ستعرض المالية خيارات لتمويل خصم التوصية 
 ٢٠٥الصحي بعد انتهاء الخدمة في الدورة  تأمينال

 للمجلس.

 تأمينسيعرض فرع الشؤون المالية خيارات لتمويل خصم ال
 للمجلس. ٢٠٥الصحي بعد انتهاء الخدمة في الدورة 

 :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
خصم الخيارات التالية لتمويل فرع الشؤون المالية  دمق
الصحي بعد انتهاء الخدمة في دورتي المجلس  تأمينال

 :٢٠٧و ٢٠٥
 
 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 (استراتيجية الراتب 

 التمويل)؛ 

 ةخطاالنسحاب من تقديم حوافز للمتقاعدين الختيار  )ج 
واتخاذ خيارات  الصحي بعد انتهاء الخدمة تأمينال

عن طريق ، وذلك ن ذلكم 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،

األقساط الخاصة بخيارات الرعاية الصحية تسديد 
  .الوطنية (استراتيجية احتواء التكاليف)

متابعتها النشطة للتطورات على  امةة العمانوتواصل األ
األمم المتحدة من خالل فريق العمل المعني  ىمستو 

 ة.قائم
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

من أجل إيجاد حل  الصحي بعد انتهاء الخدمة تأمينبال
األمم  ةلة المشتركة داخل منظومأمشترك لهذه المس

 المتحدة.

 ة)ُمغلقهذه التوصية أن (تعتبر اإلدارة 
 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
متابعتها للتطورات على لإليكاو  ة العامةمانتواصل األ

األمم المتحدة من خالل فريق العمل المعني  ىمستو 
من أجل إيجاد حل  الصحي بعد انتهاء الخدمة تأمينبال

. األمم المتحدة ةلة المشتركة داخل منظومألهذه المسعام 
هذه ن أمين العام لألمم المتحدة بشالتقرير النهائي لأل ىوير 

لتزام اال ىنه من األفضل تحقيق السيطرة علألة أالمس
من خالل  صحي بعد انتهاء الخدمةال تأمينبالالمتعلق 

 حتواء التكاليفال أخرى تدابيرمن خالل اتخاذ و  هتمويل
إدارة األمم المتحدة مع  ةمنظومتجريها مثل مفاوضات 

تقسيم تغيير نسبة من  وما إلى ذلك بدالً  الخارجيالطرف 
بين المنظمة الصحي بعد انتهاء الخدمة  تأمينالأقساط 

 والمشاركين.

بالبدء بعملية استعراض داخلية شاملة من أجل  نوصي ٥/٢٠١٤
: أ) االختالفات التي يمكن اعتبارها مبررة ما يلي تحديد

فيما يخص التفاوت الكبير بين االحتياجات والظروف؛ 
مزيدا من التناسق، بما في ب) االختالفات التي تتطلب 

 ذلك بتغيير اإلطار القانوني.

مقبولة. يمكن إجراء استعراض داخلي مع خبراء مجال 
 نالموضوع الستعراض أحكام النظام اإلداري للموظفي

والنظام اإلداري لموظفي الخدمات الميدانية على التوالي. 
وستتمثل المهمة في تقديم توصيات فيما يتعلق بتحديد 

ق في النهج حيثما كان ذلك ممكنًا وٕابراز االتسا

بدأت إدارة التعاون الفني وٕادارة الشؤون اإلدارية والخدمات 
العمل في تنسيق النظام األساسي لموظفي الخدمات 
الميدانية إلدارة التعاون الفني والنظام اإلداري لموظفي 

 ، وال يزال العمل مستمرًا.يكاومة لإلاألمانة العا

 ة.ُمغلق
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

 :٢٠١٧المستجدات حتى نهاية شهر فبراير  االحتياجات لمعالجة مختلفة حيثما يكون ذلك مبررًا.

يمكن إجراء استعراض داخلي مع خبراء مجال الموضوع 
أحكام النظام اإلداري للموظفين والنظام  الستعراض

وستتمثل على التوالي.  ةالميدانيالخدمات  اإلداري لموظفي
تحديد االتساق في المهمة في تقديم توصيات فيما يتعلق ب

النهج حيثما كان ذلك ممكنًا وٕابراز االحتياجات لمعالجة 
ونظرا لحاجة العمل ونقص مختلفة حيثما يكون ذلك مبررًا. 

تعيين فسيجري إدارة التعاون الفني،  لدىالموارد البشرية 
إلجراء  ٢٠١٧خبير استشاري في الربع األول من عام 
تاريخ والدها. االستعراضات وتقديم توصيات العتما

مشاركة وستكون . ٣١/٧/٢٠١٧المستهدف لالنتهاء هو 
أمرًا  إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتالموارد البشرية من 

المبدئي ذه العملية، وبالتالي فإن الموعد أساسيًا إلنجاح ه
 الموارد البشريةيكون مرهونًا ب) ٢٠١٧لالنتهاء (يوليو 

 نظير.طرف للمشاركة كالمتاحة 

 :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
 موظفيلتحليل مقارن للنظام اإلداري اكتمل إجراء 

والنظام اإلداري الخدمات الميدانية إلدارة التعاون الفني 
رسل التنقيحات تُ . وسوف يكاولإلالعامة  ةمانلموظفي األ

لموظفي الخدمات اإلدارية النظم إدخالها على  المقترح
الموارد قسم  ة الشؤون اإلدارية والخدمات/إدار إلى  الميدانية

وسوف تجتمع  بريل.أ ٣البشرية الستعراضها خالل أسبوع 
إدارة الشؤون اإلدارية بعدئذ مع  إدارة التعاون الفني
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا  التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي رقم التوصية
 تقريرنا

 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات 
المتخذة من قبل اإلدارة 

وفقًا لتقييم ديوان 
 المحاسبة اإليطالي

بريل أ ٩الموارد البشرية خالل أسبوع وقسم  والخدمات
المجاالت التي تمت مواءمتها، والمجاالت التي  ةلمناقش

اإلدارة نها قبل تقديمها أاك خالفات بشهنربما ال تزال 
سوف ُتحال هذه التنقيحات، بعد موافقة اإلدارة . و القانونية

النظام اإلداري القانونية ومناغمتها بالقدر المستطاع مع 
للموافقة  ةالعام، إلى األمينة يكاولإلالعامة  ةمانلموظفي األ

هذه الموافقة على أن وتشير التقديرات إلى . عليها
بحلول نهاية ستكون /المنسقة حدَّثةالمالتنقيحات بصيغتها 

 .٢٠١٨شهر يونيو 

 
 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

إدارة األمينة العامة من خالل مت إلى دِّ اكتملت العملية وقُ 
ٕادارة الشؤون القانونية و والخدمات الشؤون اإلدارية 
 .٢٩/٨/٢٠١٨في والعالقات الخارجية 
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 متابعة القتراحاتنا الصادرة في تقاريرنا السابقة — ٢الملحق 

رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن 

 أصدرنا تقريرنا
 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة قبل 

 اإليطالي

التذكير باستخدام ) ١بالتالي ما يلي: ( نقترح ١/٢٠١٧
تعزيز اإلطار الحالي ) ٢( ؛دةالتقارير الموحَّ 

المصروفات النثرية، استخدام المتعلقة بلإلرشادات 
وتوزيعها على جميع األشخاص المسؤولين في 

 .الميدان.

نحن بالفعل بصدد تحديث ما االقتراح مقبول. 
لدينا من إرشادات خاصة بالسُّلف وبالمصروفات 

وتوزيعها  ٢٠١٨النثرية بغرض إصدارها في عام 
متضمنة تذكيرًا باستخدام  أمناء الخزانة جميععلى 

 .النموذج الحالي لإلبالغ

دراسة جدوى داخلية في اضطلعنا بقد ُنفِّذت. ل
اللها تحليًال أجرينا خ ة،قليميجميع المكاتب اإل

بناًء ، و للعالقة بين التكلفة والمنفعة (جدوى التكلفة)
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 النسخة المنقحة من  فياالستهالكية 
 ة.قليمياإل
 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
د النموذج المنقح لإلبالغ الموحَّ ُنفِّذ وُطبِّق 

لف المحلية حسابات السُّ  ه فيالستخدام
 ٢٠١٨سبتمبر شهر  والمصروفات النثرية منذ

ويجري تجهيز . التعاون الفنيلجميع مشاريع 
 .٢٠١٩ عام في ربيعإلصدارها اإلرشادات 

 .ُمغلق

جهودها من باإلدارة رقى في هذا الصدد أن ت نقترح ٢/٢٠١٧
عن انضباطًا تقارير أكثر  ىأجل الحصول عل

 المتاحة.سيولة النقدية ال

خطار المشاريع إبالفعل جرى د االقتراح مقبول. وق
تحديث أرقام الحسابات المتعلقة عنية من أجل الم

 ةضافوباإلتقاريرها عن المصروفات النثرية. في 
لتحديث فعلية اتخذنا خطوات فقد إلى ذلك، 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
شهر  من اعتباراً  Agresso نظام ثتحديجرى 
 .لمشروعالصحيح لعنوان الليعكس  ٢٠١٨ سبتمبر

 .ُمغلق
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رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن 

 أصدرنا تقريرنا
 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة قبل 

 اإليطالي

، وفي غريسونظام أعناوين بعض الحسابات في 
سنكفل تعديل عناوين سياق سير األمور، 

 الحسابات حسب االقتضاء.

بعد أن تبيَّن لنا، في حالة أمر الشراء المباشر، أنه  ٣/٢٠١٧
بوسع مقدمي العروض إرسال عروضهم خالل 

تعديل  نقترحفإننا أشهر)،  ٦فترة طويلة (
بأوامر الشراء المباشر من  المتعلقةاإلرشادات 

 أجل تضمين الموعد النهائي لتلقي العروض في
 .(RFP)طلب تلقي العروض 

االقتراح مقبول. سيجري تعديل اإلرشادات المتعلقة 
بأوامر الشراء المباشر من أجل تضمين الموعد 
النهائي لتحميل المعلومات الخاصة بالعروض في 

 طلب تلقي العروض.

 :٢٠١٩ية شهر يناير المستجدات حتى نها
جرى تنقيح لقد ُأخذ هذا االقتراح في االعتبار و 

 اإلرشادات.

 .ُمغلق

إجراء استعراض للكفاية الفعلية للموارد من  نقترح ٤/٢٠١٧
الموظفين في الوحدات التشغيلية األكثر تأثرًا 
بالعمل اإلضافي، فضًال عن تحديد ما إذا كان 
ينبغي تعديل الحد األقصى الحالي للعمل 

 اإلضافي.

سُيولى االعتبار الواجب لالقتراح مع مراعاة 
 المصلحة العليا للمنظمة.

 :٢٠١٩اية شهر يناير المستجدات حتى نه
قسم السياسات والتطوير التنظيمي وتنمية يقوم 

 التابع إلدارة الشؤون اإلدارية والخدماتالموظفين 
 ةباستعراض األنماط المتعلقة بالعمل اإلضافي بغي

للموظفين النظام اإلداري الحالي اقتراح تنقيح 
ن ذلك سيستتبع أواإلجراءات ذات الصلة. وبما 

متعمقة لتحديد األنماط والحاجة إلى جراء دراسة إ
مثل العمل  ةاستحداث ترتيبات عمل جديد

 ىإدخال تعديالت علمجرد بالمناوبة وليس 
إن األمر اإلضافي، ف الظروف الحالية للعمل

طلب تمديد الموعد النهائي لهذا العمل من يستلزم 
 .٣٠/٦/٢٠١٩إلى  ٣١/٣/٢٠١٩

 قائم.

 قتراحاال
 ١رقم 

لجنة التعاون مع األطراف  نأ إلى النظرب
ة، مراجعإجرائنا لل وقت كانت، (CCEP)الخارجية 

 .التاليةات ق، مع التعليغير مقبولاالقتراح 

 التفاهم مذكرات عدادإل الالزم الوقت يتفاوت

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
 هذا االقتراح غير مقبول.

 قائم.
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رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن 

 أصدرنا تقريرنا
 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة قبل 

 اإليطالي

تقرير 
المراجعة 
 المتعلق

 تفاقاتال با
مع 

األطراف 
 الخارجية

 إحصاءات خالل من نشاطها ةكفاء ترصد
 وضع عند ،ةدار أن تنظر اإل نقترح نناإف ،ةلفصَّ مُ 
 جدوى في ،الخاصة بها الشراكة وٕاجراءات طارإ

 ىمستو  ىعل الكفاءةبشأن  إحصاءاتة إدراج تكلف
 ١-١ النقطة في المحدد النحو ىعل( المبادرين
 المثال، سبيل ىفعل). التعليمات اإلدارية(ج) من 

 موظفيأيام عمل  عددمعرفة  المهم من سيكون
 التفاهم مذكرات عدادإلة الالزم ة العامةماناأل

 قهانسَّ  قد ربادمال كان إذا وما المماثلة، والترتيبات
 المهم من يكون قدف ذلك، ىعل وعالوة. بكفاءة
 اإلحصاءات هذهوجود  نأ ىعل الضوء تسليط

 فالبيانات: العملية ةفعالي لتقييم ةوسيلسيوفر 
لجنة التعاون مع ل توفر قد ةالموثوق ةحصائياإل

 ربما، فرصة ولألمانة العامة األطراف الخارجية
 ،ةتصحيحي إجراءات تخاذبشأن ا ة،مشتركتكون 
 بينها فيما العمل عبء تقسيم ةكيفي نأبش وكذلك
 .وفعالية بكفاءة

 كل تعقيدتبعًا لدرجة  النهائية صيغتها في ووضعها
 معدرجة سهولة التوصل و  ،ةحد ىعل ةحال

، والشروط حكاماألإلى اتفاق بشأن  المقابل الطرف
فذلك قد يستغرق في أي سياق من . ذلك إلى وما

 االتفاق فبمجرد ذلك، ومع. أسبوعين إلى يومين
 لياتاآل فان ،ةساسياأل الشروطى األحكام و عل

 ذلك في بمااإلدارات  بين التنسيق مثل( الداخلية
الذي تجريه إدارة الشؤون القانونية  ستعراضاال

لجنة التعاون تقدم إلى ال قبل) والعالقات الخارجية
 نحوعادة  تستغرققد  مع األطراف الخارجية

 .واحد أسبوع

 الصلة ذات المكاتببين  قيتنسودائمًا ما يجري ال
 وال ،العامة السياسة من (أ) ٢-٤ للفقرة وفقاً 

 عنالمتعلقين بهذا الشأن  والموارد الوقت يختلف
 تنسيقاً  تتطلب التي األخرى المسائلما تستلزمه 

 .اإلدارات بين

فقد  االتفاقات، إلبرام وتيسيراً  تقدم، ما ضوء وفي
 لمختلف اتفاقاتة العامة نماذج ماناأل وضعت

 استخداموتجدر اإلشارة إلى أن . الشراكات فئات
 الطرف مع العمليةإتمام ب يعجل النماذج هذه

 الحاالت بعض فيقد ُيغني و  المقابل، الخارجي
لجنة التعاون الذي تجريه  ستعراضاال ةعمليعن 

 مع األطراف الخارجية.
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رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن 

 أصدرنا تقريرنا
 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة قبل 

 اإليطالي

االقتراح 
 ١رقم 

 التقرير
الخاص 

عن األمن 
 اإللكتروني

فإننا  للمنظمة، ةساسياأل عمالاأل إلى النظرب
 األمن تحسينل طارإ في ةدار اإل تنظر نأ نقترح

الصادر عن  الحرجةية األساسية للبن اإللكتروني
. (NIST) المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا

 قيد تزال ال الوثيقة هذه نأ بالذكر الجدير ومن
 ةهام رؤىتتضمن  هاى أننر  ولكننا الصياغة،

 .المذكورة المواضيع نأبش

 :٢٠١٩يناير المستجدات حتى نهاية شهر  وسيؤخذ باالعتبار. مقبول، االقتراح
ى من نظام ولاألمرحلة ال( ٢٠٢٠/الرابعالربع ا

واألمن األمن التنظيمي ، إدارة أمن المعلومات
 التشغيلي)

 

الواردة  ٥يرجى االطالع على التوصية رقم 
في بشأن األمن اإللكتروني. و  بالتقرير الخاص

 إلى (استناداً  نظام إدارة أمن المعلوماتن أحين 
من  اً جزءيشكل  )ISO 27001:2013 معيار األيزو

األمن  طارإ نستخدمفإننا  األمن التنظيمي،
اإللكتروني (أمن اإلنترنت) الصادر عن المعهد 

 (NIST CSF) الوطني للمعايير والتكنولوجيا
كمعيار لألمن التشغيلي. ويستخدم األمن التنظيمي 

نضج القدرات  ىلمستو  نموذجاً ن امجتمعوالتشغيلي 
(يرجى والتقييمات المتكررة الكتساب النضج 

أمام  ٢٠١٩االطالع على العرض التقديمي عام 
الخاص  (FSMG)مجموعة اإلدارة العليا الكاملة 

 InfoSecالمتعلقة بنظام يكاو استراتيجية اإلب
 ).ذات الصلة والمعالم الرئيسية

 قائم.

 :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 

قتراح مقبول جزئيًا. فمن الناحية السياسية، ال اال
يزال العمر االستهالكي هو المؤشر الرئيسي لقيمة 
األصول واستحقاق شطبها. أما من الناحية 

المواد التي ال تزال  العملية، يجري استخدام

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 

 .قائم
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رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن 

 أصدرنا تقريرنا
 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة قبل 

 اإليطالي

بعد انتهاء عمرها التقديري عند انقضاء مدة 
كلفة، ) النظر، رهنًا بتقييم جدوى الت٢استهالكها؛ (

في إمكان تبادل األصول بين اإلدارات والمكاتب 
اإلقليمية، قبل اتخاذ قرار بشراء أحد األصناف 

 الجديدة.

 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، 
وذلك نتيجة للتكاليف، واالحتياجات اإلقليمية، 

 بسالمة البيانات، وشروط النقل.والقضايا المتعلقة 

 وفعاليته من حيث التكلفة.واقعيته السياسات و 
 

 :٢٠١٩نهاية شهر يناير المستجدات حتى 
 العمر االستهالكيتمديد مع ن أكما هو الش

تكنولوجيا المعلومات غير المتعلقة بللمعدات 
للفترة يكاو في مقر اإلالموجودة  واالتصاالت

قسم شروع تجريبي بالتعاون مع نفَّذ م، سيُ ٢٠١٨
من أجل  (ETS)تكنولوجيا وخدمات المؤسسات 

إنفاذًا  ٢٠١٩ عام فيا المعلومات معدات تكنولوجي
 .٢٠١٨في مارس  مراجعال ةلتوصي

 
مع تمديد العمر االستهالكي ن أكما هو الشو 

للمعدات غير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 
للفترة يكاو في مقر اإلواالتصاالت الموجودة 

قسم شروع تجريبي بالتعاون مع نفَّذ م، سيُ ٢٠١٨
من أجل  (ETS)تكنولوجيا وخدمات المؤسسات 

إنفاذًا  ٢٠١٩ عام فيا المعلومات معدات تكنولوجي
 .٢٠١٨في مارس  مراجعال ةلتوصي

 

 جراءات الشراءأنه بمجرد إبرام إ بشكل عام، نقترح ٣/٢٠١٦
دين جميع فإنه ينبغي إخطار ، مع أحد المورِّ

دين  في  ينالمشارك ينالمحتمل ينالمؤهلالمورِّ
 نتائج هذا اإلجراء.بإجراءات الشراء 

المتبعة فعليًا لدى إدارة اإلجراءات ف اقتراح مقبول.
المناقصات التي أن جميع تقضي بالتعاون الفني 

يكاو بوابة اإلتم ترسيَّتها كانت وال تزال تنشر على 
الخاصة بالمشتريات التي تشير إلى اإللكترونية 

 .مبلغ المناقصة والطرف الذي ُرسيَّت عليه

 ال شيء
 

 :٢٠١٩هر يناير المستجدات حتى نهاية ش
 . العطاءات جرى إخطار جميع مقدميال شيء. 

 .ُمغلق
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رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن 

 أصدرنا تقريرنا
 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة قبل 

 اإليطالي

أن تستكشف يكاو ه ينبغي لإلأنبالتالي  نقترح ٥/٢٠١٦
ة، االستعانة باستشاريين فنيين تكلفجدوى و  ،إمكان

 مراحل عملية الشراء.مختلفين لمختلف 

بدراسة إمكان ذلك لكل حالة يكاو لوحظ. ستقوم اإل
 على حدة.

 .قائم
 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
 ال شيء.

 .قائم

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 الرواتب وللخزانة مكتب لموارد إضافية 
الخدمة إلى جميع الموظفين الميدانيين. هذه تقديم 

دارة التعاون الفني أن إل نه ينبغيفإومع ذلك، 
هذه التكلفة ا أن تمرر همن شأن يةجهتضع من
 يعمشار  يعجم ىإلة بشكل منصف اإلضافي

بموجبه استيعاب يجري ني. وأي حل فالتعاون ال
صندوق تكاليف الخدمات هذه 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 اتفاق حتى اآلننحو إبرام السعي جر لم ي
 كما هو. الوضع الراهنيزال 

 
 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

إدارة عرض ما لم تو في الوضع. م يطرأ تغّير ل
لن يمكن لفرع  تمويل هذه الخدمة، التعاون الفني

 الشؤون المالية تنفيذها.

 .قائم

، 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 

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 

عمل المجلس  ةمن ورق بدءاً سُينفَّذ هذا التصريح 
 .٢٠١٧عام  ن ترحيل وفوراتأبش
 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
 ٢٠١٧ عام العامة تنفيذ االقتراح منذ ةمانت األأبد

 .ُمغلق
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رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن 

 أصدرنا تقريرنا
 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة قبل 

 اإليطالي

ب) األنشطة المعلقة؛  االلتزامات )أ :التالية ولويات جديدة.التي ُأعيد تخصيصها ألوتلك 
ج)  ؛سنوات ذاتها المؤجلة خالل فترة الثالث

فترة الثالث سنوات إلى األنشطة المؤجلة 
ذات المبالغ المتعلقة بمهام حرجة و/أو د)  التالية؛
 إلزامي. طابع

عمل المجلس، مجموع  ةن قدمت، في ورقأب
اللتزامات ابشأن ترحيلها جري المبالغ التي سي

الثالث  ةالمؤجلة خالل فتر  ةنشطاألو ، الُمعلَّقة
الثالث فترة إلى المؤجلة  ةنشطاألو ، ذاتهاسنوات 
مهام حرجة و/أو مبالغ المتعلقة بال، و التالية سنوات

 ).C-WP/14749(المرجع ذات طابع إلزامي 

لفترة الثالث سنوات  ،نقترحفإننا  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 
ة للدخل والمساهمة في الميزانية األنشطة المدرَّ 

 العادية.

أن يكون ينبغي  هذا قرار سياسي أوسع نطاقاً 
المجلس والجمعية تخاذه من اختصاص ا

السوقية داخل  وضع األنشطة إذ أن .موميةالع
الحدود الصارمة للميزانية العادية التي يحددها 

سلفًا أمٌر ذو رقم محدد  ىإلالجمعية العمومية قرار 
وسوف ندرس إيجابيات وسلبيات هذا  قيود خطيرة.

 االقتراح.

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات سيستمر 

(ARGF) فترة الثالث سنوات  منفصلة في ةداكأ
كما كان ) التي تليها(و  ٢٠١٩-٢٠١٨-٢٠١٧

 .٢٠٠٨ عام منذ
 

فإن ، ٣٩قرار الجمعية العمومية في دورتها ووفقًا ل
تستند  الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات ةميزاني

 طبيعةالالنظر إلى وب. ةلزامياإلإلى المساهمات 
الصندوق الفرعي لتحقيق  تخطيط ميزانيةالمختلفة ل
 الصناديق الخاصةعتبار ، فال يوصي بااإليرادات

إدارة التعاون الفني بما في ذلك ، التابعة لإليكاو
من  اً جزء الصندوق الفرعي لتحقيق اإليراداتو 

 ميزانية البرنامج العادي.

 .قائم

١ 

تقرير 
المراجعة 

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

طار األمم المتحدة إاستعراض  يجري حالياً 
ي تعديالت أفي يكاو وسوف تنظر اإلللكفاءات. 

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 

 .ُمغلق
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رقم 
 االقتراح

 االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي
التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن 

 أصدرنا تقريرنا
 يكاواإلالوضع القائم كما أفادت به إدارة 

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من 
اإلدارة وفقًا لتقييم ديوان المحاسبة قبل 

 اإليطالي

 المتعلق
 بالتوظيف

 ةعمليسهيل التقنية من أجل ترفة الكفاءات والمع
توحيد تعاريف قد جرى فالتقييم. وعالوة على ذلك، 

مثل المديرين  ةمحددمناصب الكفاءات بالنسبة ل
اإلقليميين أو نواب المديرين اإلقليميين أو مختلف 

 ةالمجموعات من المناصب المماثلة (مثل سالم
، الفنيةالطيران، وأمن الطيران، والمساعدة 

من فالخ). ومع ذلك، ... والمترجمين التحريريين
 نقترحفإننا التوظيف،  ةعملي ةأجل زيادة كفاء

توسيع نطاق هذه الممارسة لتشمل جميع الوظائف 
 نحو أفضل. ىعلصنيفها نية وتوحيدها وتفال

 األمم المتحدة.قدمتها 
 

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
للكفاءة. طار األمم المتحدة في إر يتغيطرأ لم ي

، مع اً ُمغلقنبغي اعتبار هذا البند بالتالي، يو 
ي تغييرات أستنظر في يكاو اإلن أ ةمالحظ

 طار الكفاءة.إ ىدخلها األمم المتحدة علت

٢ 

تقرير 
المراجعة 
 المتعلق
 بالتوظيف

الموارد البشرية باستكشاف  ةدار إن تقوم أنقترح 
ن يمستقلخبراء ب) 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

سوف ، و بهذا االقتراح علماً يكاو اإلتحيط 
تستكشف جدوى استخدام خبراء خارجيين مستقلين 

سيتمثل النهج و . وممكناً  كلما كان ذلك ضرورياً 
العملي في زيادة استخدام التوصيفات 
المعيارية/العامة للوظائف التي سيجري تطويرها 
باستخدام الخبرة الداخلية و/أو الخبراء المستقلين 

تساق وذلك باالالخارجيين 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 يكاو اإل ، 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 ةقليميالوظائف الفنية في المكاتب اإل
 .٢٠١٨ عام بحلول نهاية

 
 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

لتغيب مسؤول تصنيف نظرًا هذا البند  تنفيذ تأجل
 ةلفتر لعذر مرضي يكاو الوظائف الوحيد لدى اإل

 عمله مؤخراً ذلك المسؤول نف أطويلة. وقد است
المتوقع ، وبالتالي، فمن ى أساس دوام جزئيعل

 .قائم
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 اإليطالي

 .٢٠١٩ام بحلول نهاية ع تنفيذ هذا البندإمكان 

٣ 

تقرير 
المراجعة 
 المتعلق
 بالتوظيف

الذي يقضي بمراعاة ر المجلس اإلى قر  ةضافاإلب
لالنتهاء من  شهراً  ١٢أقصاها  ةزمني ة"فتر تحديد 

وذلك اعتبارًا ، مناصبفي جميع ال وظيفالت ةعملي
المذكرة بالوظيفة الشاغرة حتى من تاريخ إصدار 

 ةدار إ ىعل نقترحفإننا 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 
 التوظيف. ةالالزم لعملي

تتمثل الممارسة المعتادة في األمم المتحدة في 
تاريخ بدءًا من  ،التوظيف دقة توقيت عمليةرصد 

حتى تاريخ اتخاذ الوظيفة الشاغرة  عناإلعالن 
قسم الموارد ن إ. ومع ذلك، فالمرشح قرار اختيار

ورصد  ةقوم بالفعل بمراقبييكاو البشرية لدى اإل
من تاريخ  التوظيف، بدءاً  ةمعظم خطوات عملي

حتى  الطالبة للوظيفة ةاستالم الطلب من وحد
حاليًا بصدد يكاو اإلتاريخ اإلعالن عن الوظيفة. و 

عملية ل ةالزمني األطرن أطار للمساءلة بشإفيذ تن
التفصيل دور/مسؤوليات جميع يوضح ب ،التوظيف

جديدة من أدوات  ةعن أدا األطراف، فضالً 
ورصد  ةدار إتعزيز  ةلمواصلتكنولوجيا المعلومات 

ذ هذه نفَّ لتوظيف. وعندما تُ عملية ال ةالزمنياألطر 
 ةفرصستتيح للمنظمة  نهاإالمبادرات بالكامل، ف

ة لعملية التوظيف الزمنياألطر  ةدار إ لتعزيز رصد و 
الطالبة للوظيفة  وحدةمن اللي وَّ من الطلب األبدءًا 
 .في هذه الوظيفة قرار التعيين حتى

 :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس 
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. 

المنقح من أجل أداة تكنولوجيا المعلومات هو 
 .٢٠١٨ عام نهاية

 
 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

المتعلقة اإلرشادات  ٢٠١٨في عام ضعت وُ 
توضح لتوظيف، التي لعملية ا ةالزمنيطر باأل

دوار/مسؤوليات جميع األطراف. تفاصيل أ
التعليمات اإلرشادات في إطار هذه وسيجري تنقيح 

التوظيف التي بعملية الجديدة المتعلقة  ةدارياإل
وضع في صيغتها النهائية في النصف األول تس

 .٢٠١٩ عام من

تكنولوجيا المعلومات المتعلقة  ةداأوفيما يتعلق ب
 قسم مراجعة الحسابات الداخليةعكف يبالتوظيف، 

(IAS) على  التابع لقسم الشؤون اإلدارية والخدمات
ديسمبر لجدوى التكلفة وتنفيذه بحلول عداد تحليل إ

 بعد أن تعتمده األمينة العامة. ٢٠٢٠

 .قائم
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٤ 

تقرير 
المراجعة 
 المتعلق
 بالتوظيف

عداد نظام كتمل إ، حالما يةدار على اإل نقترح
ُ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 يكاو اإلتستخدم 
التفتيش المشتركة التابعة لألمم  ةالتي أجرتها وحد

 (الوثيقة ٢٠١٢ عام فيالمتحدة 
JIU/REP/2012/4 .( ونظرًا للتكلفة الباهظة لهذه

ن إ، فالعملية عندما تضطلع بها منظمة بمفردها
ستواصل العمل مع المنظمات األخرى يكاو اإل

األمم المتحدة من خالل مجلس  ةالتابعة لمنظوم
 في منظومة األمم المتحدة الرؤساء التنفيذيين

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 
التفتيش المشتركة التابعة لألمم  ةووحد بالتنسيق
 المتحدة.

 
 :٢٠١٩نهاية شهر يناير المستجدات حتى 

 ةدار إ ىعتمد عليال فهو غالق هذا البند. نبغي إي
مجلس  ةخضع بالكامل لسلطييكاو، ولكنه اإل

 في منظومة األمم المتحدة الرؤساء التنفيذيين
التفتيش المشتركة التابعة  ةووحد المعني بالتنسيق
 .(UN/JIU)لألمم المتحدة 

 .ُمغلق

١ 

تقرير 
مراجعة 
أداء 
 المكاتب
 اإلقليمية

 تنفيذ خالل العام من اإلطار يتحسن عندما
أن تجري  عندئذ نقترح فإننا أعاله، توصياتنا

 كان لما إذا المناسب الوقت اإلدارة تقييمًا في
 وبالتالي اإلقليمية، والمكاتب المقر أداء تقييم يمكن

 .قياس مدى فعالية بلوغ األهداف

 لجميع وقياس األداء سوف يجري تقييم. توافق
 اإلقليمية. المنظمة ومكاتبها إدارات

 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 
 ةحالبشأن  ةقليمياآلن تقرير المكاتب اإلأصبح 

/األهداف الخاصة بها الرئيسية مؤشرات األداء
 ةفي خططها التشغيلية السنوية في كل دور ُمدرجًا 

 لمتابعة أداءُوضعت أدوات شتوية للمجلس. كما 
على مستوى مؤشرات األداء  المكاتب اإلقليمية

 المؤسسي الرئيسية.

 .ُمغلق

من أجل زيادة دقة البنود المسّجلة كمخزونات في  ١/٢٠١٤
البيانات المالية، نقترح إيالء االهتمام للقيمة 
العادلة للبنود أثناء العملية المقبلة للتحقق من 
المخزون، ال سيما تلك األصناف من المخزونات 

 :٢٠١٨المستجدات حتى نهاية شهر مارس  مقبول
 ىمد ىباستمرار عن المخزون عليجري اإلبالغ 

وهو يعكس السعر  ،السنوات الخمس الماضية
 .تتكبده اإلدارةالذي 

 .ُمغلق
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في مكتب التقييم والمراجعة الداخلية يجد ولم  التي ينبغي شطبها.
المخزون في مخالفات  المراجعة التي أجراها أي

توقع . وال يُ ٢٠١٥الخاصة بعام  ةمراجعالفي 
 .اً ُمغلقعتبر هذا البند يُ وبالتالي  ،حدوث تغييرات

 
 )ُمغلقا االقتراح هذأن (تعتبر اإلدارة 

 
 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

 ،٢٠١٧ عام إلى ٢٠١٥خالل الفترة من عام 
حسب ما  %٤٩بنسبة  المخزون ةانخفضت قيم

يالء مزيد من االهتمام إلنظرًا ليه التقارير، إتشير 
سب حطباعتها "يمكن التي إلى مطبوعات الوثائق 

جريت عمليات أُ فقد إلى ذلك،  ةضافاإلوبالطلب". 
متجر لمنتجات  ٢٠١٨ عام شطب للمخزون في

 وثائقالمطبوعات الحركة ولئة بطي ةالسوق الحر 
 يكاو. في مطبعة اإلطفح المياه بسبب لفت التي ت

 .ُمغلقا االقتراح هذأن تعتبر اإلدارة و 

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 
الرقمي لبيانات إضافية بشأن في إمكان التحويل 

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  لمواردلمع األخذ في االعتبار 
 تكنولوجيا المعلومات والموارد من الموظفين.

 قائم.
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 :٢٠١٩المستجدات حتى نهاية شهر يناير 

بخبير استشاري للمساعدة يكاو استعانت اإللقد 
تحويلها إلى لطبية لتسهيل سجالت اتنظيم ال على

 .مستمرنشاط ذلك . و سجالت رقمية
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	2-7 البيان المالي الثاني يعرض الأداء المالي لعام 2018. أما الإيرادات من اتفاق المشاريع فيجري تدوينها الآن استنادا إلى الخدمات والسلع التي تسلّم إلى مشاريع التعاون الفنّي. وتُدوَّن الإيرادات المتأتية من أنصبة الاشتراكات المقررة عند تحصيل هذه الاشتراكات...
	2-8 وفيما يتعلق بالفائض الصافي للصناديق الأخرى، فمردّه إلى عدة أمور من ضمنها فائض يبلغ 1.9 مليون دولار كندي في الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات، و1,1 مليون دولار كندي في أنشطة صندوق أمن الطيران، و0.9 مليون دولار كندي في صندوق تعبئة الموارد، و0.9 مليون ...
	2-9 وفيما يخص قطاع مشاريع التعاون الفنّي، لم تشهد سنة 2018 أي فائض أو عجز سنوي لأن الإيرادات تسجل على أساس مرحلة إنجاز المشاريع، التي تُحدد عموماً على أساس التكاليف المتكبدة في كل مشروع من المشاريع. وتسجل تكلفة إدارة وتشغيل ودعم هذه المشاريع في كل مشر...
	2-10 يقدّم البيان المالي الثالث التغييرات في صافي الأصول خلال السنة. وقد بلغ رصيد صافي الأصول بما في ذلك الاحتياطيات في بداية السنة 65.7 مليون دولار كندي. وتشكّل هذه القيمة صافي العجز المتراكم. وكان رصيد صافي العجز المتراكم في نهاية عام 2018 قد بلغ 57...
	2-11 البيان المالي الرابع يقدم توزيعاً لتغير التدفقات النقدية من مبلغ 436.5 مليون في 31/12/2017 إلى 402.4 مليون دولار كندي في 31/12/2018. ومردّ هذا التراجع العام إلى مزيج من التراجع في الرصيد النقدي لمشاريع التعاون الفنّي بمقدار 57.1 مليون دولار كندي ...
	2-12 البيان المالي الخامس يبين مقارنة بين حسابات الميزانية (البرنامج العادي) والحسابات الفعلية. ويوضح هذا البيان أيضا حالة الاعتمادات المطلوبة، بما في ذلك التحويلات والمبالغ المُحمَّلة على الاعتمادات بموجب المادة 12-1 من النظام المالي. ويشمل البيان ال...
	اعتمادات البرنامج العادي
	3-6 التحويلات. وفقا للمادة 5-9 من النظام المالي، سمحت الأمينة العامة بتحويل الاعتمادات من هدف استراتيجي إلى آخر أو من إحدى استراتيجيات دعم التنفيذ إلى أخرى بنسبة لا تتجاوز 20 في المائة من الاعتمادات السنوية لكل هدف أو استراتيجية يجري تحويل اعتمادات إل...
	3-7 الأموال المرحلة إلى السنة التالية. وفقاً للمادة 5-6 من النظام المالي، يُسمح للأمينة العامة بترحيل الاعتمادات التي لم تُصرف، بما لا يتجاوز نسبة 10٪ في كل اعتماد بالنسبة لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية أو استراتيجية من استراتيجيات دعم التنفيذ. ويندر...
	3-8 ونتيجة الزيادات والتحويلات المبينة في الفقرات السابقة، تبلغ المخصصات النهائية المنقّحة للسنة 896 98 ألف دولار كندي.
	3-9 ويقدّم الشكل 1 مقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية لإيرادات ونفقات البرنامج العادي.
	3-10 توضيح الفروق – الإيرادات: تشير الميزانية الإجمالية البالغة 868 99 ألف دولار كندي (العمود (أ) في الشكل 1) إلى مصادر التمويل الخمسة لميزانية البرنامج العادي لعام 2018، وهي الاشتراكات المقررة وفائض الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات والإيرادات المتنوعة...
	3-11 توضيح الفروق – النفقات: تضمّ الميزانية العامة التي تبلغ 767 123 ألف دولار كندي (الشكل 1، العمود (أ)) الاعتمادات الأصلية لعام 2018 والتي تبلغ 868 99 ألف ولار كندي والمبالغ المرحلة من عام 2017 إلى جانب الالتزامات المستحقة السداد عن عام 2017 بمبلغ 8...
	3-12 فروق سعر الصرف: تُعزى الفروق في أسعار الصرف إلى الحاجة إلى تحويل المعاملات بعملات أخرى خلاف الدولار الكندي إلى الدولار الكندي، وذلك باستخدام أسعار الصرف الخاصة بالأمم المتحدة في إعداد البيانات المالية في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع الع...
	أ) يمثل الربح في سعر الصرف بقيمة 330 8 ألف دولار كندي بشأن أنصبة الاشتراكات المقررة الفروق الإيجابية المحسوبة بين سعر صرف عملات الاشتراكات المقررة المدرج في الميزانية لفترة الثلاث سنوات وسعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة عند تحصيل الاشتراكات المق...
	ب) يرجع الربح في سعر الصرف بقيمة 798 7 ألف دولار كندي بشأن النفقات إلى اختلاف سعر الصرف المستخدم في إعداد الميزانية مقابل أسعار الصرف الشهرية التي تطبقها الأمم المتحدة على النفقات خلال السنة.  وقد خُصِّص هذا الفارق في سعر الصرف للنفقات الفعلية من أجل...
	وعلى هذا النحو، جرت تسوية الوفورات المدرجة في الميزانية، أي الفرق بين الميزانية والنفقات الفعلية، بالشكل السليم كما هو مبين في الشكل 1- العمود (ز). أما الاختلاف في سعر الصرف بقيمة 115 3 ألف دولار كندي (الشكل 1، العمود (ب)) المُدرج على أساس المعايير ال...
	الاشتراكات المقررة والإبلاغ عن العملات
	3-13 حُددت الاشتراكات على الدول الأعضاء وغيرها من مصادر الدخل التقديرية بالدولار الكندي فيما يخص سنة 2008 وسنة 2009. وفي عام 2010، جرى تطبيق نظام العملتين حيث سيسدد ثلاثة أرباع بالدولار الكندي والربع المتبقي بالدولار الأمريكي. ولتأمين المزيد من الاتسا...
	الاشتراكات المقررة والتبرعات الأخرى
	3-14 تلقت المنظمة في عام 2018 اشتراكات مقررة بلغ مجموعها 918 95 ألف دولار كندي، وبقي في نهاية السنة رصيد بمبلغ 023 4 ألف دولار كندي مستحق السداد من الاشتراكات المقررة للسنة الجارية. وفي بداية السنة بلغت المستحقات الواجب تحصيلها من الدول 938 24 ألف دول...
	3-16 وحتى 31/12/2018، أبرمت 10 دول اتفاقات لدفع الاشتراكات المتأخرة على أقساط سنوية. وتلزم الاتفاقات هذه الدول بدفع اشتراك السنة الجارية وكذلك قسط سنوي من الاشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة. والملاحظة الواردة في الجدول (باء) من الجزء الرابع بهذه ا...
	3-17  فيما يلي ملخصٌ عن المساهمات الرئيسية (*) المتلقاة من البرنامج العادي والصناديق الأخرى في الجزء الأول من 2018 بآلاف الدولارات الكندية في الجدول التالي:
	الشكل 4
	3-18 ويرد أدناه مجموع النفقات بآلاف الدولارات الكندية في عام 2018، بما فيها النفقات المتعلقة بالموظفين المعارين والموظفين المقدمين بدون مقابل والمباني المقدمة مجاناً، حسب الهدف الاستراتيجي واستراتيجية دعم التنفيذ وكذلك النفقات المتعلقة بالأنشطة الأخرى...
	العجز المتراكم، والفائض النقدي، والاحتياطيات
	3-19 يتضمن الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة الفائض المتراكم في 31/12/2018 بمبلغ 20.4 مليون دولار كندي باستثناء احتياطيات صافي الأصول في ميزانية البرنامج العادي. وبطرح رصيد صندوق رأس المال العامل البالغ 10.9 ملايين دولار كندي والاشتراكات قيد ا...
	3-20 ويشمل فائض الاحتياطي المحجوز للبرنامج العادي الذي يصل في مجمله إلى 20.7 مليون دولار كندي مبلغ 24.9 مليون دولار كندي لتمويل الالتزامات المستحقة السداد عن عام 2018 والاعتمادات المرحلة الى سنة 2019. بالإضافة إلى ربح في سعر الصرف غير محقق مقداره 4.7 ...
	3-21 ويمثل صافي الفائض والعجز المتراكمين في جميع صناديق الايكاو، بما في ذلك الاحتياطيات، عجزاً مقداره 57.8 مليون دولار كندي في 31/12/2018. وترد هذه المبالغ في الجدول (ألف) والجدول (جيم) من الجزء الرابع من هذه الوثيقة.
	الصندوق الدائم
	3-22 أُنشئ الصندوق الدائم اعتباراً من 1/1/2008 بموجب المادة 7-8 من النظام المالي لتسجيل جميع المعاملات المتعلقة باستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، بما في ذلك التزامات غير المُموَّلة ذات الصلة، وأي التزام أو عجز آخر غير مُموَّل لدى المنظمة بعد...
	صافي العجز المتراكم في نهاية 2017 150.7 مليون دولار كندي
	يُضاف إليه: استحقاقات الموظفين المستحقة خلال السنة 11.1 مليون دولار كندي
	يُخصم منه: تكاليف الخدمة الجارية المدفوعة خلال السنة 4.0 ملايين دولار كندي
	يُخصم منه: الربح الأكتواري على التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 2.5 مليون دولار كندي
	صافي العجز المتراكم في نهاية 2018 155.3 مليون دولار كندي
	3-23 وقد قُدِّمت إلى المجلس ورقة عمل للمجلس (C-WP/14478) المؤرخة في 19/4/2016 من أجل اقتراح تمويل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة متضمنة عدداً من الخيارات. وشجع المجلس في موجز قراراته (C-DEC 208/11) المؤرخ في 6/6/2016 الأمانة العامة على مواصلة استكشاف...
	3-24 وخلال عام 2018، أجرت الأمانة العامة مشاورات مع أصحاب المصلحة كما أجرت استقصاءً للموظفين العاملين والمتقاعدين من أجل استكشاف سبل تنفيذ خيار الانسحاب الاختياري من برنامج التأمين الصحي. حيث دعتهم إلى تأكيد ما إذا كان لديهم اهتمام بخيار الانسحاب الاخ...
	الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات
	3-25 حقق الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات فائضاً تشغيلياً بقيمة.330 11 ألف دولار كندي في عام 2018. وذلك قبل سداد المساهمة المطلوبة بمبلغ 415 6 ألف دولار كندي في ميزانية البرنامج العادي، ومساهمات أخرى لتغطية التكاليف، بمبلغ 307 1 ألف دولار كندي في برنام...
	3-26 وفيما يلي ملخّص إيرادات ونفقات الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات حسب أنشطة الأعمال بما في ذلك نشاط برنامج ترينير المتقدم ومتجر السوق الحرّة بآلاف الدولارات الكندية.
	الشكل 6
	3-27 ترد مقارنة الميزانية للفائض التشغيلي في الشكل أدناه بآلاف الدولارات الكندية.
	الشكل 7
	3-23 حقق الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات إيرادات تشغيل قيمتها 151 27 ألف دولار كندي (106٪ من الميزانية) وفائض تشغيل قيمته 330 11 ألف دولار كندي (121٪ من الميزانية). وقاربت نسبة مبيعات الصندوق خلال عام 2018 المُسعَّرة بالدولار الأمريكي 74٪، ولا يزال لس...
	3-29 وقد بلغت قيمة الفائض المتراكم باستثناء الاحتياطيات في صافي أصول الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات في 31/12/2018 الوارد في الجدول (ألف) من الجزء الرابع من هذه الوثيقة 12.5 مليون دولار كندي، خُصِّصت جزئياً للمشاريع الخاصة والاستثمارات في المستقبل. وب...
	صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية
	3-30 أنشئ صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية لتغطية التكاليف الإدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفنّي، ويموّل هذا الصندوق في المقام الأول من تكاليف الدعم التي تُحصَّل على مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخدمات مشتريات الطيران المدني ومشار...
	3-31 وإكمالاً لصندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية، أنشأ المجلس صندوق الكفاءة والفعالية التابع لإدارة التعاون الفنّي (C-DEC 155/7)، الذي يخوِّل لمدير إدارة التعاون الفنّي في التصرف، في أي سنة بعينها، في 20٪ (زيدت إلى 25٪ بمقتضى قرار المجلس C-DEC ...
	3-32 وبالإضافة إلى ذلك، فقد أُنشئ صندوق احتياطي خاص (C-DEC 200/2) لبرنامج التعاون الفنّي للتعويض عن النقص المحتمل الناجم عن انخفاض إيرادات صندوق لصندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية في أي سنة معينة بشكل من شأنه أن يؤثر في قدرته إجراء التحويل السن...
	ميزانية ونفقات صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية لعام 12018
	3-26 كما أشير سابقاً، وافقت الجمعية العمومية على تقديرات الميزانية الإرشادية (النفقات) لصندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية بمبلغ 700 9 ألف دولار كندي للسنة المالية 2018. وخلال هذه السنة، ووفقـاً للمادة 9-5 من النظام المالـــــي، عرضت الأمينة الع...
	3-34 هناك فائض بمبلغ 373 2 ألف دولار كندي في إيرادات صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية بالمقارنة مع الميزانية، ويعزى ذلك أساساً إلى حفاظ الدولار الأمريكي على قوته، وهو عملة إيرادات هذا الصندوق، وإلى ارتفاع عائد الاستثمارات، وإلى زيادة الدخل من ...
	3-35 ويبيّن الشكل التالي اتجاه الفائض السنوي (العجز) خلال السنوات العشر الماضية بملايين الدولارات الكندية.
	الشكل 9
	الفائض والعجز في صناديق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية في 31 ديسمبر
	3-36 وقد أوصت اللجنة الإدارية، خلال انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العمومية، بإحالة مسألة تقاسم التكاليف بين البرنامج العادي وبرنامج التعاون الفنّي إلى المجلس كي يستعرضها. وقد نظر المجلس في هذه المسالة بالاستناد الى استقصاء زمني، ووافق في عام...
	3-37 برنامج التعاون الفنّي. تسيّر إدارة التعاون الفنّي شؤون برنامج التعاون الفنّي، وهو نشاط دائم للإيكاو يحظى بأولوية كما يكمل دور البرنامج العادي من خلال دعم الدول الأعضاء في تنفيذها للأنظمة والسياسات والإجراءات الصادرة عن الإيكاو، كما هو منصوص عليه ...
	3-38 واتخذت الإيكاو ما يلزم من إجراءات بغرض تعزيز كفاءة إدارة التعاون الفنّي وجودة الخدمات، والضوابط التشغيلية والمالية والمواظبة على تحسين مستوى إجراءات عمل هذه الإدارة من خلال التطبيق في عام 2012 لنظام لإدارة الجودة يستند إلى معيار الجودة (ISO 9001:...
	3-39 وقد أُعدت خطة تشغيلية لإدارة التعاون الفنّي مدتها ثلاثة أعوام بالتنسيق الوثيق مع لجنة التعاون الفنّي، تحدد الأهداف والاستراتيجيات التي يتعين اتباعها خلال الفترة الحالية بهدف تحسين الإدارة والكفاءة وجودة أنشطة برنامج الإيكاو للتعاون الفنّي. وبالتا...
	3-40 وتشكل مشاريع التعاون الفنّي واحدة من الأنشطة الرئيسية للمنظمة. وهي مشاريع تمولها الحكومات والجهات المانحة الأخرى، وكانت التدفقات الداخلة والخارجة للموارد المالية بمبلغ إجمالي 170.6 مليون دولار كندي في عام 2018. وتقدم الجداول من (جيم) إلى (هاء) من...
	تُـــلزم الأمينة العامة بموجب النظام المالي بالحفاظ على سجلات المحاسبة عند الضرورة وتقديم البيانات المالية السنوية وفقا للمعايير المحاسبية التي اعتمدتها منظمات الأمم المتحدة. وهذه البيانات المالية هي البيان المالي الأول - الوضع المالي، والبيان المالي ...
	وتتولى الإدارة مسؤولية إعداد وسلامة البيانات المالية. وقد أُعدت هذه البيانات المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وتشمل بالضرورة مبالغ معينة تستند إلى أفضل تقديرات وآراء الإدارة. وتتماشى المعلومات المالية الواردة في هذه الوثيقة مع الم...
	وتقوم المنظمة في إطار الاضطلاع بمسؤوليتها بالحفاظ على الضوابط والسياسات والإجراءات الداخلية لضمان موثوقية المعلومات المالية وحماية الأصول. وتخضع نظم المراقبة الداخلية للتدقيق الداخلية والخارجية. وقد دقق مراجع الحسابات الخارجي في البيانات المالية، بما ...
	ويتولى المجلس مسؤولية النظر في البيانات المالية وتوصية الجمعية العمومية بإقرارها ويتمتع بسلطة طلب إدخال تعديلات على هذه البيانات بعد إصدارها من قبل الأمينة العامة.
	وبصفتي رئيسة فرع الشؤون المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي، أشهد بصحة البيانات المالية الواردة في هذه الوثيقة.
	مونيكا هميرد
	رئيسة فرع الشؤون المالية
	بصفتي الأمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، أعتمد وأُقدم هذا التقرير المالي للإيكاو، مرفقاً بالبيانات المالية والجداول لعام 2018.
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