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منظمة الطيران المدني الدولي

مقدمة من األمينة العامة
الجزء األول :تقارير ّ
عرض
-1

المقدمة

وفقاً للمادة  4-12من النظام المالي ،أتشرف بأن أعرض البيانات المالية لإليكاو للسنة المنتهية في
1-1
 2019/12/31على المجلس لكي ينظر فيها ويوصي الجمعية العمومية بإقرارها .وبموجب المادة الثالثة عشرة من النظام المالي،
ُيعرض أيضاً رأي مراجع الحسابات الخارجي وتقريره عن البيانات المالية لعام  2019على المجلس والجمعية العمومية إضافة
إلى التعليقات عليها (الواردة في تعليقات األمينة العامة).
منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) وكالة من الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة أنشئت في شيكاغو في
2-1
 1944/12/7بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي .واإليكاو هي الهيئة الدائمة المكلفة بإدارة المبادئ المنصوص عليها في
االتفاقية .وتحدد القواعد الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وانتظامه ،وكذلك حماية البيئة في مجال الطيران ،وتشجع على
تنفيذها.
ويبلغ عدد أعضاء اإليكاو  193دولة عضوا في  .2019/12/31ويوجد مقرها الرئيسي في مونتريـال ولديها
3-1
مكاتب إقليمية في بانكوك ،والقاهرة ،وداكار ،وليما ،والمكسيك العاصمة ،ونيروبي وباريس باإلضافة الى المكتب الفرعي اإلقليمي
في بيجين.
وتتكون اإليكاو من هيئة ذات سيادة هي الجمعية العمومية ومجلس إدارة هو مجلس المنظمة .وتضم الجمعية
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مفصل األعمال الكاملة للمنظمة،
العمومية ممثلين عن جميع الدول المتعاقدة ،وتجتمع مرة كل ثالث سنوات ،وتستعرض بشكل ّ
وتحدد السياسات الخاصة بالسنوات المقبلة وتوافق على البيانات المالية الصادرة منذ الدورة األخيرة للجمعية العمومية وتبحث
أيضا في شؤون ميزانية الثالث سنوات .وقد اجتمعت الجمعية العمومية آخر مرة في سبتمبر .2019
وينتخب المجلس ،الذي يضم  36دولة ،من قبل الجمعية العمومية لمدة ثالث سنوات ويوجه أعمال المنظمة
5-1
ُ
باستمرار .ويحظى المجلس بمساعدة لجنة المالحة الجوية ،ولجنة النقل الجوي ،واللجنة المالية ،ولجنة التدخل غير المشروع،
ولجنة الموارد البشرية ،ولجنة الدعم المشترك لخدمات المالحة الجوية ولجنة التعاون ال ّفني ،ولجنة العالقات مع البلد المضيف،
ولجنة جائزة إدوارد وارنر ،ولجنة التعاون مع األطراف الخارجية.
وتتولى األمينة العامة رئاسة األمانة العامة ،وتضطلع بمسؤولياتها في اإلشراف بشكل عام على كافة جوانب عمل
6-1
األمانة بوصفها الرئيس التنفيذي للمنظمة.
وتتألف األمانة العامة من خمس إدارات رئيسية هي إدارة المالحة الجوية ،وإدارة النقل الجوي ،وإدارة التعاون ال ّفني،
7-1
وإدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية ،وإدارة الشؤون اإلدارية والخدمات .ويكون األمين العام (األمينة العامة) مسؤوالً
الفعال لما يسند إلى مكتب األمين العام (األمينة العامة) من أنشطة تتعلق بالشؤون
(مسؤولة) مسؤولية مباشرة عن اإلدارة واألداء َّ
المالية والتقييم والمراجعة الداخلية واألخالقيات واالتصاالت والتخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات والتدريب العالمي على
الطيران وسبعة مكاتب إقليمية .وتكون المكاتب اإلقليمية مسؤولة أساساً عن إقامة االتصال مع الدول المعتمدة لديها وغيرها من
المنظمات والهيئات اإلقليمية للطيران المدني واللجان اإلقليمية االقتصادية لألمم المتحدة .وتشجع المكاتب اإلقليمية على تنفيذ
السياسات والق اررات والقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو وخطط المالحة الجوية اإلقليمية وتقدم المساعدة ال ّفنية بناء
على الطلب.

I-2

وما لم ُي َشر إلى خالف ذلك ،فإن البيانات المالية وكشوف المالحظة المرفقة بها والتي تشكل جزءاً ال يتج أز من
8-1
هذه البيانات المالية وهذا التقرير ،تُعرض بآالف الدوالرات الكندية.
-2
1-2

لمحة عامة والمعالم البارزة للبيانات المالية
أُعدت البيانات المالية التالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام:
الوضع المالي؛
 البيان المالي األول:
األداء المالي؛
 البيان المالي الثاني:
التغييرات في صافي األصول؛
 البيان المالي الثالث:
التدفقات النقدية؛
 البيان المالي الرابع:
المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية.
 البيان المالي الخامس والخامس-ألف:

كذلك ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،تشمل البيانات المالية المالحظات التي تقدم األوصاف
2-2
السردية والتقسيمات المتعلقة بالبنود المبينة في البيانات المالية والمعلومات عن البنود التي ال تستحق أن تسجل في البيانات.
وتشمل المالحظات أيضا عرض أهم أنشطة اإليكاو حسب الجزء كما هو منصوص عليه في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع
العام .ويوجد جزءان ُمدرجان في البيانات المالية التي شملتها عملية التدقيق .ويغطي الجزء األول األنشطة العادية الجارية للمنظمة
المدرة لإليرادات وإدارة برنامج التعاون ال ّفني ودعمها .ويغطي الجزء الثاني أنشطة جميع مشروعات
مثل البرنامج العادي ،واألنشطة ّ
التعاون ال ّفني ،التي تديرها عموما اإليكاو بناء على الطلب من فرادى الدول.

وال تشكل الجداول جزءا من البيانات المالية التي شملتها عملية التدقيق .غير أنه ما دامت هذه الجداول تقدم معلومات
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أكثر تفصيال وتدعم األرقام المجمعة المتعلقة بالبيانات المالية التي شملتها عملية التدقيق ،فقد أُدرجت في الجزء الرابع من هذه الوثيقة.
4-2

وتقدم الفقرات التالية موج از عن المعلومات الرئيسية بشأن الوضع المالي وأداء المنظمة لعام .2019

يقدم الوضع المالي للمنظمة .وتتكون األصول التي يبلغ مجموعها  390.9مليون دوالر كندي
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البيان المالي األول ّ
في  2019/12/31في األساس من السيولة النقدية والمعادالت النقدية بمبلغ  346.4مليون دوالر كندي ومن االشتراكات المقررة
وغيرها من الحسابات مستحقة القبض بمبلغ  33.8مليون دوالر كندي .ويبلغ مجموع الخصوم  459.4مليون دوالر كندي ،حيث
الفني ،وجرى تدوين
يمثل مبلغ  242.4ماليين دوالر كندي منها المقبوضات المسبقة المخصصة في معظمها لمشروعات التعاون ّ
الخصم طويل األجل بمبلغ  164.3مليون دوالر كندي الستحقاقات الموظفين التي أقرتها المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
هذا البيان المالي يبين أيضا وجود عجز تراكمي بمبلغ  71.5مليون دوالر كندي ،بسبب الحاجة إلى تسجيل
6-2
خصوم استحقاقات الموظفين بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام .غير أنه نظ ار ألن األصول الجارية تتجاوز الخصوم
الجارية بمبلغ  82.9مليون دوالر كندي ،فمن غير المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى التمويل اإلضافي القصير األجل لتغطية
العجز المتراكم.
البيان المالي الثاني يعرض األداء المالي لعام  .2019أما اإليرادات من اتفاقات المشروعات فيجري تدوينها اآلن
7-2
دون اإليرادات المتأتية من أنصبة االشتراكات المقررة عند
استنادا إلى الخدمات والسلع التي تسّلم إلى مشروعات التعاون ال ّفني .وتُ َّ
تحصيل هذه االشتراكات ،ويكون ذلك في بداية السنة عندما تصبح هذه االشتراكات مستحقة وواجبة التسديد من قبل الدول
األعضاء .وتسجل مبيعات المطبوعات أيضا للحسابات على أساس االستحقاق ،عند تسليم المطبوعات .وطرأت أيضا تسوية
مؤقتة إليرادات االشتراكات المقررة بمبلغ  1.2مليون دوالر كندي خالل سنة  2019لمراعاة أثر تدوين المبالغ المستحقة المحصلة
بالقيمة العادلة على األجل الطويل كما تنص على ذلك المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
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وكان مجموع العجز لعام  2019قد بلغ  6مليون دوالر كندي صافي من اإلزاالت المشتركة بين الصناديق .ويبين
8-2
الجدول (ألف) النتائج حسب الصندوق أو مجموعة الصناديق لألنشطة العادية .وتشمل النفقات مبلغ  13.5مليون دوالر كندي
مسجالً في الصندوق الدائم لتدوين نفقات استحقاقات الموظفين (استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ،واإلجازات السنوية
والعودة إلى الوطن) على أساس االستحقاق .وفي عام ُ ،2019سّدد مبلغ  4.1ماليين دوالر كندي مقابل هذه االستحقاقات
ويدرج الفرق البالغ  9.4ماليين دوالر كندي بين
ويعرض هذا المبلغ في الصندوق الدائم كمصدر تمويلي من الصناديق األخرىُ .
ُ
االستحقاقات المتراكمة واالستحقاقات المسددة في فائض السنة لهذا الصندوق .وتتضمن الفقرة  3التالية شرحاً للنتائج المالية
وفائض الصندوق العام للبرنامج العادي (مبلغ  0.8ماليين دوالر كندي) وفائض الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات (مبلغ 0.2
مليون دوالر كندي) وفائض صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية (مبلغ  1مليون دوالر كندي).
وفيما يخص قطاع مشروعات التعاون ال ّفني ،لم تشهد سنة  2019أي فائض أو عجز سنوي ألن اإليرادات تسجل
9-2
على أساس مرحلة إنجاز المشروعات ،التي تُحدد عموماً على أساس التكاليف المتكبدة في كل مشروع من المشروعات .وتسجل
تكلفة إدارة وتشغيل ودعم هذه المشروعات في كل مشروع ويدون استرداد هذه الرسوم اإلدارية بوصفها إيرادات في صندوق تكاليف
الخدمات اإلدارية والتشغيلية.
يقدم البيان المالي الثالث التغييرات في صافي األصول خالل السنة .وقد بلغ رصيد صافي األصول بما في ذلك
10-2
ّ
وتشكل هذه القيمة صافي العجز المتراكم .وكان رصيد صافي العجز المتراكم
االحتياطيات في بداية السنة  57.8مليون دوالر كنديّ .
في نهاية عام  2019قد بلغ  68.4مليون دوالر كندي .والسبب الرئيسي لزيادة العجز المتراكم لعام  2019هو العجز لتلك السنة الذي
بلغ  6ماليين دوالر كندي الخسارة األكتوارية بمبلغ  3.6مليون دوالر كندي الستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة )،(ASHI
وتراجع قيمته  1مليون دوالر كندي نتيجة إلعادة التصنيف والتحويالت.
البيان المالي الرابع يقدم توزيعاً لتغير التدفقات النقدية من مبلغ  402.4مليون في  2018/12/31إلى 346.4
11-2
ومرد هذا التراجع العام إلى مزيج من التراجع في الرصيد النقدي لمشروعات التعاون
مليون دوالر كندي في ّ .2019/12/31
الفني في عام ،2019
ال ّفني بمقدار 48.5مليون دوالر كندي نتيجة لالنخفاض في المقبوضات المسبقة من مشروعات التعاون ّ
صاحبه انخفاض في الرصيد النقدي لألنشطة العادية بمقدار  7.5مليون دوالر كندي بسبب زيادة ملحوظة في االشتراكات المقررة
صلت في نهاية عام  .2019وحسبما تسمح بذلك المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،فإن الطريقة غير المباشرة
التي ُح ّ
المستخدمة أيضاً هي الطريقة التي اعتمدتها اإليكاو في السنوات السابقة.
البيان المالي الخامس يبين مقارنة بين حسابات الميزانية (البرنامج العادي) والحسابات الفعلية .ويوضح هذا البيان
12-2
حملة على االعتمادات بموجب المادة  1-12من النظام
الم َّ
أيضا حالة االعتمادات المطلوبة ،بما في ذلك التحويالت والمبالغ ُ
المالي .ويشمل البيان المالي الخامس-ألف جميع صناديق المنظمة ويعكس المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للصناديق التي
تُتاح ميزانيتها لالطالع عليها من قبل الجمهور .وهناك تطابق بين هذا البيان مع البيانات المالية والجداول األخرى .وتعكس هذه
البيانات والمالحظة  4للبيانات المالية المعلومات التي تتطلبها المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام فيما يتعلق بالميزانية.
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أداء الميزانية وأبرز المعالم
اعتمادات البرنامج العادي

صوتت الجمعية العمومي ـ ـة في دورتها التاسعة والثالثين في عام  ،2016بموجب الفقرة ج) م ـ ن القرار
1-3
 ،37-39على رصد اعتمادات بمبلغ 104 543ألف دوالر كندي لعام  .2019وترد في البيان المالي الخامس تفاصيل
االعتمادات ،والتحويالت واإلنفاق الفعلي ،واألرصدة غير الملتزم بها ،موزعة حسب األهداف االستراتيجية واستراتيجيات
الدعم.
2-3

وفيما يلي موجز االعتمادات المالية لميزانية عام  2019بآالف الدوالرات الكندية:
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االعتمادات األصلية

االلتزامات المستحقة السداد عن عام 2018

104 543
18 747

المرحلة من عام 2018
األموال
ّ

6 125

االعتمادات المنقحة المعتمدة

129 415

االلتزامات المستحقة السداد عن عام 2019

()16 441

األموال المرحلة إلى السنة التالية

()7 225

االعتمادات المنقحة النهائية لعام 2019

105 749

االلتزامات المستحقة السداد عن عام  .2018وفقاً للمادة  7-5من النظام المالي ،وافقت األمينة العامة على
٣-٣
مبلغ  18 747ألف دوالر كندي الستكمال اعتمادات عام  ،2019وذلك أساساً لدفع االلتزامات المستحقة السداد عن السنة
المنتهية في .2018/12/31
المرحلة من عام  .2018وفقاً للمادة  6-5من النظام المالي ،وافقت األمينة العامة على مبلغ  6 125ألف
األموال
4-3
ّ
دوالر كندي الستكمال اعتمادات سنة  ،2019مموالً من وفورات عام  ،2018وذلك لألنشطة االلزامية واألنشطة األخرى الهامة بالنسبة
لمهام المنظمة والتي لم تُخصص لها اعتمادات في ميزانية عام .2019

االلتزامات المستحقة السداد عن عام  .2019تبلغ قيمة االلتزامات التي ُقّدمت في عام  ،2019ولكن ال يتوقع الوفاء بها
5-3
إال في عام  ،2020بمبلغ  16 441ألف دوالر كندي.
وبناء عليهُ ،حجز مبلغ  16 441ألف دوالر كندي (انظر أيضاً
ً
الشكل  ،1العمود (ھ)) ،وترحيله إلى سنة  2019وفقاً للمادة  7-5من النظام المالي لتسديد االلت ازمات القانونية المترتبة خالل عام
.2019
التحويالت .وفقا للمادة  9-5من النظام المالي ،سمحت األمينة العامة بتحويل االعتمادات من هدف استراتيجي
6-3
إلى آخر أو من إحدى استراتيجيات دعم التنفيذ إلى أخرى بنسبة ال تتجاوز  20في المائة من االعتمادات السنوية لكل هدف أو
استراتيجية يجري تحويل اعتمادات إليها.
رحلة إلى السنة التالية .وفقاً للمادة  6-5من النظام الماليُ ،يسمح لألمينة العامة بترحيل االعتمادات
7-3
األموال الم ّ
التي لم تُصرف ،بما ال يتجاوز نسبة  ٪10في كل اعتماد بالنسبة لكل هدف من األهداف االستراتيجية أو استراتيجية من
رحل وقيمته  7 225ألف دوالر كندي ضمن هذه الحدود ( ،)٪5.6لذا فقد أجازت
الم َّ
استراتيجيات دعم التنفيذ .ويندرج المبلغ ُ
امية من حيث طبيعتها
رحلة في تمويل األنشطة اإللز ّ
الم ّ
األمينة العامة ترحيل هذه االعتمادات إلى  .2020وستُستغل االعتمادات ُ
واألنشطة ذات األولوية التي لم يمكن تمويلها من ميزانية عام  .2020وفي ظل جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19خالل عام
رحلة ألغراض تمويل أنشطة بعينها ،مع تجنيب المبالغ المتبقية
الم ّ
 ،2020فقد أُجيز استخدام حصة يسيرة فقط من الوفورات ُ
بصفة مؤقتة تحسباً الحتمال حدوث عجز نقدي في ميزانية البرنامج العادي .ويمكن إجازة تمويل إضافي ألي أنشطة إلزامية ذات
أولوية ،حسب االقتضاء.
المرحلة تنفيذ خطة استمرار األعمال خالل الربع األول من
المدخرة
وتشمل األنشطة الهامة التي جرى تمويلها بواسطة المبالغ
ّ
ّ
 2020نتيجة جائحة فيروس كورونا ،وتغطية تكاليف األنشطة ذات األولوية المتعلقة بالجائحة والتي تلبي االحتياجات العاجلة
على مستوى قطاع الطيران ،عالوة على تكاليف مبادرة مجموعة إرشادات اللجنة المالية بشأن أنشطة استعراض وإصالح تكنولوجيا
المعلومات واألمن اإللكتروني.
8-3
دوالر كندي.

ونتيجة الزيادات والتحويالت المبينة في الفقرات السابقة ،تبلغ المخصصات النهائية المنّقحة للسنة  105 749ألف
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يقدم الشكل  1مقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية إليرادات ونفقات البرنامج العادي الصندوق العام:
و ّ
الشكل 1
ميزانية2019

)(a

1

الفعلي
)(b

2

سعر اختالفات
الصرف
)(c

بسعر الفعلي
3

الميزانية
)(d
)= (b)+(c

مستحقة االلتزامات
لسنة السداد2019
)(e

المجموع
)(f
)= (d)+(e

الفرق
)(g
)= (f) - (a

اإليرادا ت
االشتراكات المقررة

$
96 181

109 817

)(12 287

97 530

97 530

1 349

إيرادات أخرى

الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات

6 416

6 416

6 416

6 416

السداد من صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

410
1 202

1 274
1 202

1 274
1 202

1 274
1 202

األموال المرحلة من حسابات خطط الحوافز

334

334

104 543

119 043

إيرادات متنوعة

)(12 287

334

334

106 756

106 756

864

2 213

النفقات
رواتب واستحقاقات الموظفين

اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها

99 479
1 116

91 295
591

)(8 066
)( 83

83 229
508

10 856
244

94 085
752

)(5 394
)( 364

النفقات التشغيلية العامة

19 783

15 400

)( 736

14 663

5 251

19 915

132

السفر

6 119

5 729

)( 407

5 322

5 322

)( 797

االجتماعات
النفقات األخرى

2 504

1 949

)( 132

1 817

74

1 891

)( 613

414

253
2 610
117 826

)( 43
)(2 610
)(12 077

210

16

225

)( 189

الصرف سعر في الفرق
129 415

105 749

16 441

122 190

)(7 225

 -1تشمل نفقات الميزانية لعام  2019المبالغ المرحلة (وااللتزامات) من السنة السابقة وقدرها  24 872ألف دوالر كندي
 2تم احتسابه من عمود "الميزانية العادية" في الجدول (أ) بالجزء ال رابع من هذه الوثيقة ،باستثناء صندوق رأس المال المتداول.
3

تشمل ( )1أرباح من سعر الصرف أدرجت في الميزانية بقيمة  12 287ألف دوالر كندي بسبب تأثير إدراج المعامالت بالدوالر األمريكي في الميزانية على أساس سعر صرف قدره  1دوالر أمريكي =  1دوالر كندي .و( )2اختالف في سعر الصرف في

الميزانية بقيمة  9 467ألف دوالر كندي بسبب اختالف سعر الصرف المستخدم في إع داد الميزانية مقابل أسعار الصرف الشهرية التي تطبقها األمم المتحدة على النفقات خالل السنة .و( )3اختالف في سعر الصرف بقيمة  2 610ألف دوالر كندي للسنة
بالنسبة لصندوق الميزانية العادية

توضيح الفروق – اإليرادات :تتضمن الميزانية اإلجمالية البالغة  104 543ألف دوالر كندي (العمود (أ) في
10-3
الشكل  )1مصادر التمويل الخمسة لميزانية البرنامج العادي لعام  ،2019وهي االشتراكات المقررة وفائض الصندوق الفرعي
لتحقيق اإليرادات واإليرادات المتنوعة والمبالغ المسددة من صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية والتحويالت من حساب
خطة الحوافز .وبالنسبة لالشتراكات المقررة ،فإن الفارق البالغ  1 349ألف دوالر كندي يتعلق بأنصبة اشتراكات إضافية من
دولتين عضو جديدتين ( 108ألف دوالر كندي) فضالً عن المبلغ المخصوم لالشتراكات المستحقة طويلة األجل ( 1 241ألف
مرده في األساس إلى ارتفاع أرباح الفوائد عما كان مدرجاً في الميزانية.
دوالر كندي) .وفيما يتعلق بالبنود المتنوعة ،فإن االختالف ّ
ق
تضم الميزانية العامة التي تبلغ  129 415ألف دوالر كندي (الشكل  ،1العمود (أ))
11-3
توضيح الفرو – النفقاتّ :
االعتمادات األصلية لعام  2019والتي تبلغ  104 543ألف والر كندي والمبالغ المرحلة من عام  2017إلى جانب االلتزامات
المستحقة السداد عن عام  2018بمبلغ  24 872ألف دوالر كندي .وسيتم ترحيل الوفورات (االعتمادات غير المستخدمة) من
عام  2019وقدرها  7 225ألف دوالر كندي إلى عام .2020

فروق سعر الصرف :تُعزى الفروق في أسعار الصرف إلى الحاجة إلى تحويل المعامالت بعمالت أخرى بخالف
12-3
الدوالر الكندي إلى الدوالر الكندي ،وذلك باستخدام أسعار الصرف الخاصة باألمم المتحدة في إعداد البيانات المالية في إطار

I-6

المدرج في الميزانية للمقارنة مع الميزانيات المعتمدة.
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ وتحويل اإليرادات والنفقات بالسعر ُ
تتكون فروق سعر الصرف (الشكل  ،1العمود (ج)) مما يلي:
و ّ
أ)

يمثل الربح في سعر الصرف بقيمة  12 287ألف دوالر كندي بشأن أنصبة االشتراكات المقررة الفروق
اإليجابية المحسوبة بين سعر صرف عمالت االشتراكات المقررة المدرج في الميزانية لفترة الثالث سنوات
ابتداء من عام ،2010
وسعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة عند تحصيل االشتراكات المقررة .و ً
بدأ تطبيق نظام العملتين ،ومن ثم يصدر جزء من فواتير الدول األعضاء بالدوالر األمريكي والجزء اآلخر
بالدوالر الكندي .وكان سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الكندي في ( 2019/1/1عند تحرير الفواتير
بالدوالر األمريكي) أعلى من السعر المستخدم في إعداد ميزانية  2018مما أدى إلى اختالف إيجابي
(زيادة) في مجموع االشتراكات المقررة بمبلغ  12 287ألف دوالر كندي؛

ب)

يرجع الفرق في سعر الصرف بقيمة  9 467ألف دوالر كندي بشأن النفقات إلى اختالف سعر الصرف
المستخدم في إعداد الميزانية مقابل أسعار الصرف الشهرية التي تطبقها األمم المتحدة على النفقات خالل
صص هذا الفارق في سعر الصرف للنفقات الفعلية من أجل إعادة احتسابه بسعر الصرف
السنة .وقد ُخ ّ
المعتمد في الميزانية .ويظهر مجموع النفقات كما أعيد احتسابه وفقاً لسعر الصرف المستخدم في الميزانية،
في الشكل  ،1العمود (د).

وعلى هذا النحو ،جرت تسوية الوفورات المدرجة في الميزانية ،أي الفرق بين الميزانية والنفقات الفعلية ،بالشكل السليم كما هو
مبين في الشكل  -1العمود (ز) .أما االختالف في سعر الصرف بقيمة  2 610ألف دوالر كندي (الشكل  ،1العمود (ب))
المدرج على أساس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،فهو يتعلق أساساً باالختالفات السلبية الناتجة عن إعادة تقييم
ُ
األصول والخصوم بالدوالر الكندي المسجلة في البداية بعمالت أخرى.
االشتراكات المقررة واإلبالغ عن العمالت
ُحددت االشتراكات على الدول األعضاء وغيرها من مصادر الدخل التقديرية بالدوالر الكندي فيما يخص سنة
13-3
 2008وسنة  .2009وفي عام  ،2010جرى تطبيق نظام العملتين حيث سيسدد ثالثة أرباع بالدوالر الكندي والربع المتبقي
بالدوالر األمريكي .ولتأمين المزيد من االتساق ولتسهيل المقارنة بين الميزانيات المعتمدة والحسابات والصناديق التابعة
للمنظمة ،تحرر المعامالت بالدوالر الكندي وتقدم البيانات المالية بالدوالر الكندي عن عام  2010وما بعد .ويسري ذلك التغيير
على الصناديق المملوكة للمنظمة بالنسبة لألنشطة العادية الواردة في القطاع  ،1بينما الصناديق الواردة في القطاع  2المرتبطة
بمشروعات التعاون ال ّفني فمسجلة بالدوالر األمريكي ،غير أنها تُعرض بالدوالر الكندي في البيانات المالية .وخالل سنة ،2019
بلغت تقلبات الدوالر الكندي مقابل الدوالر األمريكي  1.365دوالر كندي في بداية السنة و 1.309دوالر كندي في نهايتها.
االشتراكات المقررة والتبرعات األخرى
تلقت المنظمة في عام  2019اشتراكات مقررة بلغ مجموعها  90 598ألف دوالر كندي ،وبقي في نهاية السنة
14-3
رصيد بمبلغ  17 985ألف دوالر كندي مستحق السداد من االشتراكات المقررة للسنة الجارية .وفي بداية السنة بلغت المستحقات
الواجب تحصيلها من الدول  15 782ألف دوالر كندي عن عام  2018والسنوات السابقة؛ وتسلمت المنظمة  6 062ألف دوالر
كندي ،فأصبح الرصيد المتبقي  9 720ألف دوالر كندي .وبلغت االشتراكات الواجب تحصيلها عن جميع السنوات ما مجموعه
 27 704ألف دوالر كندي في ( 2019/12/31بما في ذلك صندوق رأس المال العامل) .ويشمل مبلغ  27 704ألف دوالر
محوالً بسعر صرف  1.309دوالر كندي ،بلغ عائده من رصيد االشتراكات الواجب
كندي عنصر االشتراكات بالدوالرات األمريكية ّ
تسّلمها والمعاد تقييمها  28 466ألف دوالر كندي .وترد تفاصيل االشتراكات في الجدول (باء) من الجزء الرابع من هذه الوثيقة.
وبلغ متوسط النسبة المئوية لالشتراكات الواردة عن آخر أربع سنوات بالنسبة لقيمة االشتراكات  90.24في المائة .ويبين الشكل
 2الوضع الراهن ألنصبة االشتراكات المستحقة القبض في نهاية كل سنة مند عام .2013
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الشكل 2
االشتراكات المستحقة من الدول األعضاء في 2019/12/31
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من بين االشتراكات المستحقـ ـ ـة السداد وقدرهـ ـ ـ ـا  28 466ألف دوالر كندي في  2019/12/31كان مبلغ  15 521ألف
15-3
دوالر كندي يخص دوالً ممثلة في المجلس .ويقدم الشكل التالي تفاصيالً عن األنصبة المستحقة بآالف الدوالرات الكندية ،مصنف ًة حسب
مجموعة الدول.
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الشكل 3
الدول عدد
عام في
2019

المجموعة ألف :الدول التي أبرمت اتفاقات
مع المجلس لتصفية متأخراتها خالل عدة

السداد مستحق المبلغ في الدول عدد السداد مستحق المبلغ
في 31/12/18
عام2018
في 31/12/19

8

10

1 994

4 545

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

14

16

9 278

9 560

أكثر

المجموعة جيم :الدول التي لديها اشتراكات

متأخرة السداد لفترة تقل عن ثالث سنوات كاملة.

المجموعة دال :الدول التي لديها اشتراكات
مستحقة السداد للسنة الجارية فقط.
المجموع الفرعي.
جمهورية يوغوسالفيا االشتراكية االتحادية السابقة.
مجموع االشتراكات مستحقة السداد

7

749

9

1 217

19

15 776

19

1 605

48

27 797

54

16 927

-

669

48

54

28 466

697
17 624

وحتى  ،2019/12/31أبرمت  8دول اتفاقات لدفع االشتراكات المتأخرة على أقساط سنوية .وتلزم االتفاقات هذه
16-3
الدول بدفع اشتراك السنة الجارية وكذلك قسط سنوي من االشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة .والمالحظة الواردة في الجدول
(باء) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة ،تبين الدول التي لم تف بشروط اتفاقاتها في .2019/12/31
ملخص عن المساهمات الرئيسية (*) المتلقاة من البرنامج العادي والصناديق األخرى في الجزء األول
فيما يلي
17-3
ٌ
من  2019بآالف الدوالرات الكندية في الجدول التالي:
الشكل 4

األعضاء الدول
كندا
الصين
المتحدة الواليات
اليابان
ألمانيا
فرنسا
المتحدة المملكة
تايلند
الروسي االتحاد
إيطاليا
الكورية الجمهورية
السعودية العربية المملكة
)*( مساهمة عشرة اثنتي أعلى

العادية الميزانية
مسددة اشتراكات
2 831

عينية مساهمات
(مباني)

نقدية أخرى مساهمات
وعينية

25 179

المجموع
28 010

8 623

2 977

11 600

7 684

1 952

9 636

8 135

110

8 245

5 944
4 480

0.13
747

5 944

137

5 364

232

4 864

79

3 208

3 005

159

3 164

2 983

160

3 143

2 365

204

2 569

1 346
7 356

2 561
88 308

4 632
640

1 215
52 537

2 489

28 415
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ويرد أدناه مجموع النفقات بآالف الدوالرات الكندية في عام  ،2019بما فيها النفقات المتعلقة بالموظفين المعارين
18-3
والموظفين المقدمين بدون مقابل والمباني المقدمة مجاناً ،حسب الهدف االستراتيجي واستراتيجية دعم التنفيذ وكذلك النفقات
المتعلقة باألنشطة األخرى (تتعلق أساس ًا بالصندوق الدائم ،والصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات ،وصندوق تكاليف الخدمات
اإلدارية والتشغيلية التي ترد تفاصيلها في الجزء الالحق من الوثيقة):
الشكل 5
األمن
والتسهيالت

التنمية
االقتصادية
الجوي للنقل

البيئة حماية

الميزانية العادية

27 069

17 547

10 947

3 355

4 358

51 940

األخرى العادية األنشطة وصناديق الطوعية ال صناديق

3 918

2 413

3 972

84

4 747

849

السالمة

وكفاءة سعة
الجوية المالحة

المباني

الدعم استراتيجية

ذلك غير

المجموع
115 216

37 974

53 957

29 625

29 625

994
169

1 975
936
814
680
439
350
222
222
203
200

مقابل بدون المقدمون الموظفون(:)1
ال صين
سنغافورة
فرنسا

333
396
233

تركيا

المتحدة الواليات
اليابان
كندا
المتحدة المملكة
كوريا
السعودية العربية المملكة
أخرى

()2

مقابل بدون المقدمين للموظفين الفرعي المجموع
مجموع النفقات

309
371
184
460
439
219

339
397
220
131

222
222
203
40

160
297

768

58

18

26

1 259

2 972

746

577

32 246

22 932

15 665

4 016

9 105

1 167

1 451

203

7 208

83 865

38 177

206 006

) :(1أعلى10مساهمات
) :(2ذلك إلى وما الحكومية غير والمنظمات الدولية والمنظمات الخاص القطاع مؤسسات من التبرعات ذلك يشمل

العجز المتراكم والفائض النقدي واالحتياطيات
يتضمن الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة الفائض المتراكم في  2019/12/31بمبلغ  22.6مليون دوالر
19-3
كندي باستثناء احتياطيات صافي األصول في ميزانية البرنامج العادي .وبطرح رصيد صندوق رأس المال العامل البالغ 10.5
ماليين دوالر كندي واالشتراكات قيد التحصيل من الدول األعضاء وقيمتها  27.7مليون دوالر كندي ،ينتج عجز نقدي بمبلغ
 15.6مليون دوالر كندي في .2019/12/31
ويشمل فائض االحتياطي المحجوز للبرنامج العادي الذي يصل في مجمله إلى  19.2مليون دوالر كندي مبلغ
20-3
 23.7مليون دوالر كندي لتمويل االلتزامات المستحقة السداد عن عام  2019واالعتمادات المرحلة الى سنة  .2020باإلضافة
إلى ربح تراكمي في سعر الصرف غير محقق مقداره  3.1ماليين دوالر كندي يقابلهما خصم غير محقق ومخصصات بشأن
اشتراكات مستحقة قيمته  7.6ماليين دوالر كندي.
ويمثل صافي الفائض والعجز المتراكمين في جميع صناديق االيكاو ،بما في ذلك االحتياطيات ،عج اًز مقداره
21-3
 68.4مليون دوالر كندي في  .2019/12/31وترد هذه المبالغ في الجدول (ألف) والجدول (جيم) من الجزء الرابع من هذه
الوثيقة.
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الصندوق الدائم
أُنشئ الصندوق الدائم اعتبا اًر من  2008/1/1بموجب المادة  8-7من النظام المالي لتسجيل جميع المعامالت
22-3
مولة ذات الصلة ،وأي التزام أو عجز آخر
الم َّ
المتعلقة باستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ،بما في ذلك التزامات غير ُ
مول لدى المنظمة بعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام .وتجدر اإلشارة إلى أن استحقاقات ما بعد انتهاء
غير ُم َّ
الخدمة المتضمنة في هذا الصندوق هي استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واإلجازات السنوية والعودة إلى الوطن.
وقد تراكم عجز سنوي في هذا الصندوق ،منذ إنشائه ،نظ اًر ألن التمويل السنوي الذي يوفره البرنامج العادي لهذه االستحقاقات ال
يكفي لتمويل االستحقاقات المتراكمة المستحقة سنوياً .وخالل عام  ،2019تواصل نمو العجز المتراكم في الصندوق ،بما في ذلك
االحتياطيات ،ليصل إلى  168.3مليون دوالر كندي في نهاية العام على النحو التالي:
صافي العجز المتراكم في نهاية 2018

 155.3مليون دوالر كندي

ُيضاف إليه :استحقاقات الموظفين المستحقة خالل السنة

 13.5مليون دوالر كندي
4.1

ماليين دوالر كندي

ُيخصم منه :تكاليف الخدمة الجارية المدفوعة خالل السنة

ُيضاف إليه :الخسارة األكتوارية على التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 3.6 2019

مليون دوالر كندي

صافي العجز المتراكم في نهاية 2019

 168.3مليون دوالر كندي

وفي شهر أبريل ُ ،2016قّدمت إلى المجلس ورقة عمل ) (C-WP/14478تطرح عدداً من الخيارات لتمويل التأمين
23-3
الصحي بعد انتهاء الخدمة .وفي شهر يونيو من العام نفسه ،طلب المجلس إلى األمانة العامة دراسة جدوى تشجيع المتقاعدين
خيار للتعامل مع مسألة االلتزامات المالية
على االنسحاب االختياري من برنامج التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ،باعتبار ذلك
اً
للمنظمة في مجال التأمين الصحي (انظر موجز الق اررات  .)C-DEC 208/11كما طلب المجلس إلى األمانة العامة أن تواصل
رصد التطورات على مستوى األمم المتحدة فيما يتعلق بإيجاد حل لهذه المسألة الهامة ،وأن تقدم أي خيارات مجدية لتمويل
التزامات اإليكاو المتزايدة إزاء التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة لكي ينظر فيها المجلس في مرحلة الحقة.
استقصاء للموظفين العاملين والمتقاعدين بشأن جدوى خيار االنسحاب
وخالل عام  ،2018أجرت األمانة العامة
24-3
ً
من برنامج التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة .وأظهرت النتيجة أن الغالبية العظمي من الموظفين العاملين والمتقاعدين يرغبون
في االستمرار في البرنامج الحالي للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة .وفي عام  ،2019أقر المجلس بالمخاطر المحتملة التي
قد تواجهها اإليكاو جراء االلتزامات المالية للمنظمة في مجال التأمين الصحي ،وقرر أن االستمرار في تحفيز المتقاعدين أو
يصب في مصلحة المنظمة .وبناء عليه ،ينبغي أن تستمر
الموظفين العاملين على االنسحاب من برنامج التأمين الصحي لن
ّ
األمانة العامة في تطبيق نهج "دفع االستحقاقات أوالً بأول" (انظر موجز الق اررات  .)C-DEC 217/16ولذلك ،فسوف تواصل
اإليكاو العمل بشكل وثيق مع منظمات األمم المتحدة األخرى بشأن مسألة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.
الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات
حقق الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات فائضاً تشغيلياً بقيمة 11 119.ألف دوالر كندي في عام  .2019وبعد
25-3
سداد المساهمة المطلوبة وقيمتها  6 416ألف دوالر كندي إلى ميزانية البرنامج العادي ،ومساهمات أخرى ،بمبلغ  2 648ألف
دوالر كندي ُسددت لبرنامج عمل اإليكاو ،ونفقات بلغت  1 950دوالر كندي من األرصدة االحتياطية جرت الموافقة عليها لتمويل
مختلف مشروعات المنظمة ،بلغ صافي الفائض السنوي  185ألف دوالر كندي.
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ملخص إيرادات ونفقات الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات حسب أنشطة األعمال بما في ذلك متجر
26-3
وفيما يلي ّ
الحرة بآالف الدوالرات الكندية.
السوق ّ
الشكل 6

اإليرادات

النفقات

الفائض

المطبوعات والتوزيع والطباعة

8 415

3 773

4 642

التدريب (يشمل ترينر المتقدم)

5 892

5 203

689

منح الترخيص

3 739

357

3 382

األحداث

3 331

2 651

680

الوفود وخدمات المؤتمرات

2 942

1 565

1 377

المنتجات الجديدة

1 404

863

541

644

626

18

634

761

-127

409
27 410
-473

412
16 211
-473

-3
11 199
-

26 937

15 738

11 199

6 416

)(6 416

2 648

)(2 648

24 802

2 135

1 950

)(1 950

26 752

185

الدوريات
الدعم وتكاليف اإلدارية ورسومه الفرعي الصندوق عمليات
اإلداري
الحرة السوق
ّ
التشغيلية النتائج
الفرعي الصندوق مع الفواتير تبادل إلغاء
المحول الى ميزانية البرنامج العادي
المبلغ
ّ

مساهمة إضافية في برامج عمل اإليكاو

المجموع الصافي قبل المدفوعات من الفائض المتراكم

26 937

نفقات المشروعات الخاصة التي تم إق رارها من المبالغ االحتياطية
المجموع الصافي

27-3

26 937

ترد مقارنة الميزانية للفائض التشغيلي في الشكل أدناه بآالف الدوالرات الكندية.
الشكل 7
المبالغ الفعلية

الميزانية

الفارق

االيرادات

27 410

26 839

571

النفقات

16 211

17 126

915

الفائض

11 199

9 713

1 486

حقق الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات إيرادات تشغيل قيمتها  27 410ألف دوالر كندي ( ٪2أعلى من
28-3
الميزانية) وفائض تشغيل قيمته  11 199ألف دوالر كندي ( ٪15أعلى من الميزانية) .وقاربت نسبة مبيعات الصندوق خالل
سعرة بالدوالر األمريكي  ،٪75وال يزال لسعر الصرف المؤاتي للدوالر األمريكي مقابل الدوالر الكندي تأثير إيجابي
الم َّ
عام ُ 2019
على إيرادات هذا الصندوق .وكانت النفقات الفعلية البالغة  15 821ألف دوالر كندي ( ٪5أقل من الميزانية).
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وقد بلغت قيمة الفائض المتراكم باستثناء االحتياطيات في صافي أصول الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات في
29-3
 2019/12/31الوارد في الجدول (ألف) من الجزء الرابع من هذه الوثيقة  249ألف دوالر كندي .وتتألف األرصدة االحتياطية
البالغة  18 371دوالر كندي مما يلي:
احتياطي تشغيلي نسبته  ٪25في الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات

6 229

مساهمات إضافية في البرنامج العادي لميزانية 2022-2020

5 700

أرصدة مخصصة للمشروعات الخاصة

6 442

المجموع

18 371
صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

أنشئ صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية لتغطية التكاليف اإلدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون ال ّفني،
30-3
حصل على مشروعات التعاون الفني ،والتي تشمل ترتيبات
ويمول هذا الصندوق في المقام األول من تكاليف الدعم التي تُ َّ
ّ
ومشروعات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،التي تُدار بموجب اتفاقات الصناديق االئتمانية وصناديق اتفاقات الخدمات اإلدارية
) ،(MSAوخدمة مشتريات الطيران المدني ) .(CAPSوترد النتائج المالية الخاصة بصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
في الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة ويتضمن الشكل  8مقارنة لنفقاته الفعلية والتقديرية بآالف الدوالرات الكندية..
وإكماالً لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية ،أنشأ المجلس صندوق الكفاءة والفعالية التابع إلدارة التعاون
31-3
خول لمدير إدارة التعاون ال ّفني في التصرف ،في أي سنة بعينها ،في  ٪25بمقتضى قرار المجلس
ال ّفني ( ،)C-DEC 155/7الذي ي ّ
( )C-DEC 172/8من الفائض السنوي لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في السنة السابقة من أجل تنفيذ التدابير
الرامية إلى تحسين كفاءه وفعالية إدارة التعاون ال ّفني في االستجابة الحتياجات الدول المتعاقدة .وبلغ الفائض المتراكم لصندوق
الكفاءة والفعالية التابع إلدارة التعاون ال ّفني  1.5مليون دوالر كندي في 2019/12/31
وباإلضافة إلى ذلك ،فقد أُنشئ صندوق احتياطي خاص ) (C-DEC 200/2لبرنامج التعاون ال ّفني للتعويض عن
32-3
النقص المحتمل الناجم عن انخفاض إيرادات صندوق لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في أي سنة معينة بشكل من
شأنه أن يؤثر في قدرته إجراء التحويل السنوي المعتمد إلى الميزانية العادية على النحو المبين في الفقرة  36-3أدناه .وفي هذا
الصدد ،لم ُيسحب أي مبلغ من صندوق االحتياطي الخاص لبرنامج التعاون ال ّفني منذ إنشائه في عام  2014بسبب النتائج
اإليجابية لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية خالل الفترة التي يغطيها التقرير ،واستقر رصيد الصندوق في نهاية فترة
ونقل المبلغ الحقاً إلى الفائض التراكمي لصندوق
الثالث سنوات الحالية عند مبلغ  2.6مليون دوالر كندي في ُ .2019/12/31
تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.
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الشكل 8

ميزانية ونفقات صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية لعام 2019
االعتمادات المقدمة
إلى الجمعية
العمومية

االعتمادات/نفقات البرنامج الرئيسي

9 930

اإليرادات

2

الميزانية

المنقحة لعام
2019

3

1

النفقات/اإليرادات
الفعلية لسنة
2019

10 344

10 377

11 630

11 812

رصيد

الميزانية

المنقحة
)(33

الزيادة(النقصان) في اإليرادات عن

النفقات

1 286

1 435

ُ -1يستثني صندوق الكفاءة والفعالية الخاص بإدارة التعاون ال ّفني وصندوق االحتياطي الخاص
 -2أقرتها الجمعية العمومية في عام ( 2016الدورة التاسعة والثالثون).
 -3أحاط بها المجلس علماً في دورته )C-WP/14960( 218

كما أشير سابقاً ،وافقت الجمعية العمومية على تقديرات الميزانية اإلرشادية (النفقات) لصندوق تكاليف الخدمات
33-3
اإلدارية والتشغيلية بمبلغ  9 930ألف دوالر كندي للسنة المالية  .2019وخالل هذه السنة ،ووفقـاً للمادة  5-9من النظام المالـ ـ ـي،
عرضت األمينة العـ ـ ـ ـامة على المجلس مستجدات تقديـرات ميزاني ـ ــة سن ـ ـ ـة ( 2019النفقات) في ورق ـ ـ ـة العمل
 .C-WP/14960أما النفقات التقديرية المنقحة لعام  2018فبلغت  10 344ألف دوالر كندي فيما بلغت اإليرادات التقديرية 630
 11ألف دوالر كندي.
هناك فائض بمبلغ  182ألف دوالر كندي في إيرادات صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية بالمقارنة مع
34-3
الميزانية ،ويعزى ذلك أساساً إلى حفاظ الدوالر األمريكي على قوته ،وهو عملة إيرادات هذا الصندوق ،وإلى ارتفاع عائد
االستثمارات ،وإلى زيادة الدخل اإلداري من مشروعات التعاون الفني .أما فيما يتعلق بالنفقات ،فقد تجاوزت تكاليف الموظفين
المبلغ المخصص لها في الميزانية بمعدل طفيف بلغ  33ألف دوالر كندي ،وتمثلت النتيجة اإلجمالية في فارق إيجابي بين
اإليرادات والنفقات مجموعه  1 435ألف دوالر كندي.
35-3

وي ّبين الشكل التالي اتجاه الفائض السنوي (العجز) خالل السنوات العشر الماضية بماليين الدوالرات الكندية.
الشكل 9

الفائض والعجز في صناديق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في  31ديسمبر
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وقد أوصت اللجنة اإلدارية ،خالل انعقاد الدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية ،بإحالة مسألة تقاسم التكاليف
36-3
بين البرنامج العادي وبرنامج التعاون ال ّفني إلى المجلس كي يستعرضها .وقد نظر المجلس في هذه المسالة باالستناد الى استقصاء
زمني ،ووافق في عام  ،2012على أن يسترده البرنامج العادي مبلغ  1 202ألف دوالر كندي سنوياً من صندوق تكاليف
الخدمات اإلدارية والتشغيلية من أجل دعم البرنامج العادي المتصل مباشرة بالمشروعات التي ستتواصل خالل الفترة الثالثية
.2019-2017
تسير إدارة التعاون ال ّفني شؤون برنامج التعاون ال ّفني ،وهو نشاط دائم لإليكاو يحظى
37-3
برنامج التعاون الفّنيّ .
بأولوية كما يكمل دور البرنامج العادي من خالل دعم الدول األعضاء في تنفيذها لألنظمة والسياسات واإلجراءات الصادرة عن
اإليكاو ،كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العمومية  .17-36وبفضل هذا البرنامج ،تقدم اإليكاو مجموعة من الخدمات
على نطاق واسع ،بما في ذلك المساعدة المقدمة إلى الدول الستعراض هيكل وتنظيم المؤسسات الوطنية للطيران المدني ،وتحديث
الهياكل األساسية والخدمات للمطارات ،وتسهيل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ،وتعزيز القواعد والتوصيات الدولية لإليكاو ،وخطط
المالحة الجوية ودعم اإلجراءات الوقائية الناشئة عن عمليات تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية والبرنامج
العالمي لتدقيق أمن الطيران.
الفني مدتها ثالثة أعوام بالتنسيق الوثيق مع لجنة التعاون الفّني ،تحدد
38-3
وقد أُعدت خطة تشغيلية إلدارة التعاون ّ
األهداف واالستراتيجيات التي يتعين اتباعها خالل الفترة الحالية بهدف تحسين اإلدارة والكفاءة وجودة أنشطة برنامج اإليكاو
للتعاون ال ّفني .وبالتالي ،تُبذل جهود مستمرة لضمان التحسين المستدام للوضع المالي لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
بواسطة استعراض الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون ال ّفني ،ومستويات الموظفين ووفورات التكاليف وتدابير الكفاءة.
وتشكل مشروعات التعاون ال ّفني واحدة من األنشطة الرئيسية للمنظمة .وهي مشروعات تمولها الحكومات والجهات
39-3
المانحة األخرى ،وكانت التدفقات الداخلة والخارجة للموارد المالية بمبلغ إجمالي  140.3مليون دوالر كندي في 170.6( 2019
مليون دوالر كندي في عام  .)2018وتقدم الجداول من (جيم) إلى (هاء) من الجزء الرابع من هذه الوثيقة مزيداً من التفاصيل
بشأن هذه المشروعات ،والواردة بإيجاز في األشكال التالية بماليين الدوالرات الكندية.
الشكل 10
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الشكل 11

-4

مسؤولية اإلدارة

تُـ ـلزم األمينة العامة بموجب النظام المالي بالحفاظ على سجالت المحاسبة عند الضرورة وتقديم البيانات المالية
السنوية وفقا للمعايير المحاسبية التي اعتمدتها منظمات األمم المتحدة .وهذه البيانات المالية هي البيان المالي األول  -الوضع
المالي ،والبيان المالي الثاني – بيان األداء المالي ،والبيان المالي الثالث – بيان التغييرات في صافي األصول ،والبيان المالي
الرابع – بيان التدفقات النقدية ،والبيان المالي الخامس – بيان المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية .وتتضمن هذه
الوثيقة حالة االعتمادات (الصندوق العام للبرنامج العادي) واالئتمانات التي لم تقر الجمعية العمومية بإدراجها في الميزانية.
وتتولى اإلدارة مسؤولية إعداد وسالمة البيانات المالية .وقد أُعدت هذه البيانات المالية وفقا للمعايير المحاسبية
الدولية للقطاع العام ،وتشمل بالضرورة مبالغ معينة تستند إلى أفضل تقديرات وآراء اإلدارة .وتتماشى المعلومات المالية الواردة
في هذه الوثيقة مع المعلومات الواردة في البيانات المالية التي شملتها عملية التدقيق .وترى اإلدارة أن البيانات المالية تشكل
بوضوح الوضع المالي للمنظمة ،وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية وترد المعلومات المبينة في جميع أجزاء هذه الوثيقة وفقا ألحكام
النظام المالي لإليكاو.
وتقوم المنظمة في إطار االضطالع بمسؤوليتها بالحفاظ على الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية لضمان
موثوقية المعلومات المالية وحماية األصول .وتخضع نظم المراقبة الداخلية للتدقيق الداخلية والخارجية .وقد دقق مراجع 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
تعديالت على هذه البيانات بعد إصدارها من قبل األمينة العامة.
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وبصفتي رئيسة فرع الشؤون المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي ،أشهد بصحة البيانات المالية الواردة في هذه الوثيقة.

مونيكا هميرد
رئيسة فرع الشؤون المالية
بصفتي األمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي ،أعتمد وأُقدم هذا التقرير المالي لإليكاو ،مرفقاً بالبيانات المالية
والجداول لعام .2019

فانغ ليو
األمينة العامة
مونتريـال ،كندا
في 2020/3/31
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بيان عن المراقبة الداخلية
2019

نطاق المسؤولية
بصفتي األمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) ،ووفقاً للمسؤولية المنوطة بي ،ال سيما المادة الحادية
-1
عشرة من النظام المالي ،فإنني مسؤولة عن الحفاظ على نظام سليم للمراقبة الداخلية ،وخاضعة للمساءلة أمام المجلس عن
المراقبة.
الغرض من نظام المراقبة الداخلية
تهدف المراقبة الداخلية الى تقليل وإدارة خطر اإلخفاق في تحقيق غايات المنظمة وأهدافها والسياسات المتصلة بها
-2
والتخفيف من هذا الخطر إلى مستوى مقبول .ولذلك ،يمكنها أن توفر ضماناً معقوالً وليس مطلقاً للفعالية .وهي تستند الى عملية
جارية تهدف الى تحديد المخاطر الرئيسية وتقييم طبيعة ومدى تلك المخاطر وإدارتها بكفاءة وفعالية.
المراقبة الداخلية هي عملية تقوم من خاللها األمينة العامة وكبار الموظفين اإلداريين والموظفين اآلخرين بتوفير ضمان
-3
معقول للهيئات الرئاسية بشأن تحقيق أهداف المراقبة الداخلية العامة التالية:
أ)
ب)
ج)
د)

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

وهكذا ،على مستوى تشغيلي ،فإن نظام اإليكاو للمراقبة الداخلية ليس مجرد سياسة أو إجراء يتم اتخاذه في أوقات
-4
معينة ،بل باألحرى يتم تشغيله باستمرار على جميع المستويات داخل المنظمة عن طريق عمليات مراقبة داخلية لضمان تحقيق
األهداف المذكورة آنفاً.
القدرة على معالجة المخاطر
بدأت اإليكاو في عام  2012في نشر إطار مفاهيمي للمراقبة الداخلية يتضمن نظاماً إلدارة المخاطر .ونهج اإليكاو
-5
إلدارة المخاطر هو عملية متكاملة ومنهجية تحدد وتخفف وترصد وتنقل أهم األخطار التي تواجه المنظمة .وقد جرى هذا العام
وضع سياسة إلدارة المخاطر المؤسسية لتمكين المنظمة من إدماج إدارة المخاطر على نحو أفضل فى األنشطة والمهام الهامة،
مما يعزز من عملية صنع القرار.
ومنذ عام  ،2017تولى مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات التابع لمكتب األمينة العامة مسؤولية تنسيق
-6
االستراتيجيات واألولويات الرفيعة المستوى والشاملة للقطاعات ،فيما بين مختلف إدارات وأقسام المنظمة فضالً عن أنشطة التنسيق
بين المقر والمكاتب اإلقليمية .وهذا المكتب معني تحديداً بإعداد ومتابعة خطة أعمال اإليكاو وخطتها التشغيلية وإطار إدارة األداء
المؤسسي ومؤشرات األداء الرئيسية للمؤسسة وسجل المخاطر ،التي تشكل أساس تخصيص الموارد وتساعدني على رصد
المساءلة واألداء فيما يتصل بتنفيذ ق اررات الجمعية العمومية والمجلس .وأخذاً بتوصية اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة ،فقد
جرى في عام  2018نقل تفويض سلطة إدارة إطار اإليكاو للمارقبة الداخلية من فرع الشؤون المالية إلى مكتب التخطيط
االستراتيجي والتنسيق والشراكات ،وذلك من أجل تعزيز اتساع الرؤية التي تشجع على تولي زمام أمور الضوابط الداخلية بشكل
يتجز من عملية
أ
شامل .وعالوة على ذلك ،فإن ذلك أنسب من الناحية الوظائفية ،إذ أن فرع الشؤون المالية ذاته هو جزء ال
المراقبة الداخلية.
وبصفتي األمينة العامة للمنظمة ،وبالتعاون مع مجموعة اإلدارة العليا المكونة من كبار اإلداريين ،فإنني أتحمل المسؤولية
-7
عن تهيئة بيئة للمراقبة وتوفير ما يلزم من االنضباط والبنية لتحقيق األهداف األولية لنظام المراقبة الداخلية .واألمانة العامة
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ملتزمة بمالءمة سجل المخاطر المؤسسية لإليكاو وضمان أن عملية تحديد وتقييم ورصد المخاطر المقترنة بتنفيذ البرامج
والمشروعات فضال عن العمليات العامة التي تضطلع بها المنظمة ،قائمة وتسير حسب المتوقع.

إطار المخاطر والمارقبة الداخلية
-8

يتضمن إطار المنظمة للمخاطر والمارقبة الداخلية ما يلي:
المصنفة وفقاً لمجاالت األنشطة والمالءمة والتأثير وإمكان الحدوث؛
أ) تحديد المخاطر
ّ
ب) إنشاء هيئة الستعراض إدارة المخاطر تتألف من كبار اإلداريين المكّلفين بتنفيذ إجراءات التخفيف لمعالجة
المخاطر الكبرى ووضع إطار متكامل إلدارة المخاطر وتقوية ثقافة إدارة المخاطر واالضطالع بانتظام
تحمل المنظمة للمخاطر في ظل البيئة المتغيرة .وتتضمن سجالت
بإعادة تقييم المخاطر ومستوى ّ
المخاطر موج اًز بالوثائق المتعلقة بالمخاطر وإجراءات التخفيف المتخذة والمزمع اتخاذها بشأنها.

تم تصميم إطار شامل لنظام المراقبة الداخلية لضمان الكفاءة في تحقيق أهداف المنظمة عن طريق وضع خمسة معايير
-9
تستند إلى لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي ( ،)COSOالتي تمّثل أفضل ممارسة تعتمدها منظمات عديدة لألمم
المتحدة .ويحظى اإلطار بتأييد كبار اإلداريين وتسنده مجموعة من السياسات واإلجراءات والعمليات القائمة على قيم أخالقية
مالئمة .وعالوة على ذلك ،فقد أقر مجلس اإليكاو في يونيو  2018إنشاء لجنة للتحقيقات ) (C-DEC 214/11من أجل تعزيز
قدرة المنظمة على التحقيق في ادعاءات ارتكاب مخالفات.
-10
بأكملها.

وعالوة على ذلك ،فإنني ألتزم مع اإلدارة العليا ببرنامج تحسين مستمر لتعزيز نظام المراقبة الداخلية في المنظمة

استعراض الفعالية
-11

أسترشد في استعراضي لفعالية نظام الضوابط الداخلية أساساً بما يلي:
أ)

كبار اإلداريين ،وخاصة مديري اإلدارات ورؤساء المكاتب الذين يؤدون أدوا اًر هامة وهم عرضة للمساءلة
عن النتائج المتوقعة واألداء ومراقبة أنشطة إداراتهم/مكاتبهم والموارد المعهود بها إليهم .وتعتمد قنوات
المعلومات بصفة رئيسية على االجتماعات الدورية التي يعقدها فريق كبار اإلداريين وفريق كبار إداريين
األمانة بأكمله .وبالنسبة للسنة المنتهية في  ،2018/12/31تم تحديد مسائل المراقبة ،الى جانب
اإلجراءات العالجية ،عن طريق عملية تقييم ذاتي وكذلك تطبيق أفضل الممارسات ،حسبما أكدته الشهادة
لدي؛
الشخصية المكتوبة من كبار االداريين ّ

ب) تُ َّ
قدم إلي أيضاً تقارير مكتب التقييم والمراجعة الداخلية بشأن عمليات التدقيق الداخلية والتقييم والخدمات
ّ
االستشارية ،عالوة على تقارير المراجع الخارجي للحسابات التي ترصد امتثال الحسابات للوائح المالية
وتشير إلى أداء مجاالت بعينها في اإليكاو .وتشمل هذه التقارير معلومات مستقلة وموضوعية بشأن
االمتثال وفعالية البرامج ،مقترنة بتوصيات تهدف إلى االرتقاء بتلك العمليات؛
يزود المنظمة وموظفيها بشأن األخالقيات
زودني بالنصيحة والمشورة كما ّ
ج) مسؤول األخالقيات ،الذي ي ّ
ومعايير السلوك ،ويعزز الوعي األخالقي والسلوك المسؤول في التعامل مع اإلحاالت المتعلقة بادعاءات
السلوك غير األخالقي ،بما في ذلك تضارب المصالح؛
د)

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

مالحظات المجلس وق ارراته.

المسائل الهامة المتصلة بالمراقبة الداخلية
 -12وكما هو الحال في السنوات السابقة ،فقد قدمت اإلدارة العليا بيانات وإق اررات ضمان كفاءة اإلدارة ( )MASDsبشأن
فعالية الضوابط الداخلية في مجاالت مسؤوليتها .وبحسب ما أفادت به اإلدارة العليا ،تشير بيانات عام  2019بشأن ضمان
فعالية المراقبة الداخلية إلى مجاالت التحسين التالية بهدف ضمان ما يلي:
أ) إلمام اإلدارة والموظفين بجميع السياسات واإلجراءات الداخلية المتعلقة بأداء كافة العمليات اإلدارية المهمة ذات الصلة
بمهام اإلدارة/المكتب الذي يتبعونه؛
ب) تقديم تقارير األداء وتعزيز الكفاءة ( )PACEلكل موظف سنوياً؛

ج) استعراض سجالت المخاطر وتحديثها ،كذلك هناك حاجة إلى وضع تقديرات أفضل الحتماالت حدوث واقعة ما واألثر
المحتمل المترتب عليها (سواء األثر المالي أو غيره) ويشمل ذلك المخاطر المصنفة كمخاطر مقبولة أو مخاطر تستدعي
اتخاذ إجراء؛

د) الوعي بوجود نظام تنفيذي للمعلومات يعمل على توفير المعلومات وتقديم التقارير في الوقت المناسب بما يضمن كون
المعلومات الواردة في هذه التقارير مالئمة لمستوى اإلدارة المعنية وبما يضمن أيضاً إيجاز البيانات تسهيالً التخاذ
الق اررات؛
ه) إجراء اإلدارة لتقييم لألداء في منتصف العام يتناول ما تم تحديده مسبقاً من مجاالت تستدعي تحسين األداء فيما يخص
المراقبة الداخلية؛

و) خضوع آليات المراقبة الداخلية لعملية رسمية ومستمرة للتقييم الداخلي؛
ز) المواظبة على تحديث نتائج ومخرجات أنشطة البرنامج العادي وتضمينها في أداة إدارة األداء ،وضمان توافقها مع
النتائج المتوخاة؛
ح) قيام اإلدارة باإلجابة على استبيان التقييم الذاتي بشكل منتظم ،والذي يشمل إجراء تقييم دوري لمدى فعالية عملية تقييم
المخاطر.

 -13وسيجري تحديث اإلطار الحالي للمراقبة الداخلية وكذلك أسئلة بيانات وإق اررات ضمان كفاءة اإلدارة ( )MASDهذا العام
لدعم السياسة الجديدة إلدارة المخاطر المؤسسية وضمان وجود آليات سليمة للمراقبة الداخلية في اإليكاو بهدف معالجة بعض
جوانب القصور التي تشوب المراقبة الداخلية والتي أشير إليها أعاله.
 -14قدم مكتب التقييم والمراجعة الداخلية إلى المجلس تقريره لعام  (C-WP/14990) 2019الصادر عن رئيس مكتب التقييم
تضمنها التقرير ،بهدف تحسين آليات
والمراجعة الداخلية .ويرد أدناه موجز للمخاطر والتحديات الرئيسية والمشكالت الراقبية التي
ّ
المراقبة الداخلية .وتجري معالجة جميع نقاط الضعف الرقابية التي ظهرت خالل عمليات التدقيق والتقييم الداخلية من خالل
خطط عمل األمانة العامة المتعلقة بهذا الشأن ،والتي يقوم مكتب التقييم والمراجعة الداخلية برصدها بشكل منتظم:
عرضت
أ) األمن اإللكتروني :إثر وقوع عدة اعتداءات إلكترونية خطيرة استهدفت اإليكاو وظهور نقاط ضعف أمني بالغ ّ
اإليكاو لمخاطر مالية وتشغيلية كبيرة ،فضالً عن المخاطر المتعلقة بالسمعة ،يظل األمن اإللكتروني على رأس المخاطر

التي تواجهها المنظمة.

ب) اإلدارة المالية واالستدامة المالية :تواجه المنظمة خط اًر مستديماً ناتج عن شحة الموارد المالية والقيود المفروضة على
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ويحد من قدرتها على
الميزانية والمشكالت ذات الصلة بالكفاءة ،ما يجعلها تجد صعوبة في تحقيق النتائج المتوخاة
ّ
تقديم المساعدة الفعالة للدول األعضاء واالضطالع بأنشطة جديدة.
ج) إدارة المخاطر المؤسسية :ال تزال اإليكاو في المراحل األولى من إنشاء إطار إلدارة المخاطر المؤسسية على مستوى
المنظمة برمتها .وسيستلزم التنفيذ الكامل لهذا اإلطار مشاركة فعالة من قبل اإلدارة العليا ،ومراعاة حسن التصرف في

تخصيص الموارد المالية والبشرية ،ووضع خط زمني معقول إلتمام هذه المبادرة الحرجة بنجاح ،وهي مبادرة ترتبط أيضاً
بإطار المساءلة وباإلدارة القائمة على أساس النتائج.

د) إدارة المرونة المؤسسية :وهي مسألة تتطلب إجراءات قوية إلدارة استم اررية األعمال والتعافي من الكوارث .في الوقت

ويعزى ذلك إلى افتقادها إلى المستوى المالئم
الحالي تظل اإليكاو معرضة لمخاطر جسيمة في حالة تعطل األعمالُ ،
من التأهب ولكون هذه اآلليات واإلجراءات ليست مكتملة النضج بعد.

عينين لفترات قصيرة ،والذين تزايدت
الم ّ
ه) االستعانة بجهات خارجية إلدارة المخاطر :االعتماد بقوة على االستشاريين ُ
أعدادهم بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة ومن هم من أُوكلت إليه مهام أساسية حساسة ،يشكل خط اًر رئيسياً تواجهه
ويضاف إلى ذلك عدم وجود أدوات مالئمة لتقييم االستشاريين وتزايد االتجاه إلى إسناد خدمات تكنولوجيا
اإليكاوُ .
المعلومات إلى جهات خارجية .ومن ثم ،يتعين على اإليكاو أن تعمل بنشاط على تحديد المخاطر المرتبطة بالجهات

الخارجية ،باعتبارها مشكلة ذات أولوية ،والعمل على معالجة هذه المخاطر بطريقة استراتيجية.
و) إدارة الكفاءات/التخطيط للتعاقب :تواجه اإليكاو صعوبات فيما يخص اجتذاب أصحاب الكفاءات واالحتفاظ بهم وتطوير
ويعد اجتذاب أصحاب الكفاءات الجدد واالحتفاظ بالذاكرة
قدراتهم ،وضمان التعاقب السلس على المناصب الهامةُ .
المؤسسية للمنظمة مسألة بالغة األهمية كي تتمكن اإليكاو من االضطالع بمهامها وخدمة الدول األعضاء بها بفعالية
التغير.
في ظل بيئة عالمية ال تتوقف عن ّ
ز) حماية البيانات وإدارتها :يظل ضعف إجراءات حماية البيانات وإدارتها يشكل تحدياً بالغاً بالنسبة لإليكاو ،وهو ما يزيد
بدوره من المخاطر ذات الصلة باختراق البيانات وغياب السرية والنزاهة وإتاحة البيانات .كذلك فإن عدم القدرة على

استخدام األدوات التكنولوجية الحديثة التي تتيح مزايا عديدة من حيث اإلنتاجية والكفاءة تشكل أيضاً صعوبة بالغة
لإليكاو التي ال تزال تعتمد على الورق بصغة أساسية في تسيير أعمالها.
ح) إطار المساءلة :ال تمتلك اإليكاو إطا اًر مكتمل النضج للمساءلة يشمل المنظمة برمتها ويرتبط بالنتائج ،وإنما تقتصر
تمكن من محاسبة الموظفين واإلدارات على تحقيق النتائج (مثل نظام PACE
آلياتها على بعض العناصر التي ّ

والتقارير السنوية التي تقدمها اإلدارات ،إلخ) .لذا ينبغي تعزيز سبل إبراز مساهمة المخرجات والعمل الذي تقوم به

المنظمة في تحقيق نتائج تفي بالغايات المتوخاة ،وهو ما يشكل متطلباً رئيسياً إلرساء نظام راسخ لإلدارة المستندة إلى

النتائج.

ط) الثقافة المؤسسية :عدم وجود إطار قوي ومتوازن لألخالقيات ،عالوة على غياب السياسات واإلجراءات ،والتفاوت في

سبل تنفيذ اإلجراءات الحالية يمكن اعتبارها جميعاً عوامل أعاقت جهود اإليكاو الرامية إلى تعزيز بيئتها الرقابية ،بل

أنها أدت أيضاً إلى النيل من سمعة المنظمة وتدهور بيئة العمل بها.

ي) تنفيذ توصيات الرقابة في الوقت المناسب :على الرغم من الجهود المحمودة التي تبذلها األمينة العامة ،ال تزال اإليكاو
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تصطدم بعقبات فيما يخص تنفيذ التوصيات الرقابية في الوقت المناسب لتحقيق أوجه تحسين/تقوية نظمها وإجراءاتها
وعملياتها على النحو المتوخى.
 -15تسعى اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة ( ،)EAACمن خالل تقاريرها السنوية التي ترفعها إلى المجلس ،إلى لفت
انتباه األمانة العامة إلى الحاجة إلى زيادة تعزيز نظام المراقبة الداخلية في اإليكاو .وأنا أتفق تماماً مع رؤية اللجنة وهي أن إدارة
المخاطر والتعامل معها بفعالية مسألة حتمية يتوقف عليها نجاح أي منظمة ،كما أن غرس ثقافة إيجابية إزاء المخاطر في أي
منظمة تُعد عملية تك اررية تستغرق وقتاً حتى تصل إلى مرحلة النضج واالكتمال .وقد أشارت اللجنة إلى بعض التقدم الذي أمكن
إح ارزه على مدى االثني عشر شه اًر الماضية بفضل تحديد المخاطر اإلقليمية بوضوح وتضمينها في سجل المخاطر .وفيما يتعلق
بنزاهة آليات المراقبة الداخلية ،استعرضت اللجنة بيان المراقبة الداخلية لعام  2018واعتبرت هذا البيان المحصلة النهائية لكافة
الضمانات التي تم تلقيها بشأن ضوابط وعمليات المراقبة الداخلية ،وأن البيان البد وأن يستند كلياً على األدلة المالئمة .إال أن
غياب إطار محدد بوضوح وعدم وجود خبرة متعمقة في هذا الصدد يجعل إرساء ممارسات إدارة المخاطر مسألة أكثر صعوبة.
وبالنظر إلى أهمية وجود إطار راسخ للمراقبة الداخلية وآليات إلدارة المخاطر المؤسسية ،استعانت اإليكاو باستشاري للمساعدة
على تطوير وتنفيذ برنامج إلدارة المخاطر المؤسسية بحلول نهاية عام .202
 -16وعالوة على ذلك ،تقرر الجمع بين بيانات ضمان كفاءة اإلدارة وإق اررات اإلدارات/المكاتب (والتي صار ُيطلق عليها
احدة تشكل األساس الذي يرتكز
حالياً بيان وإقرار ضمان كفاءة اإلدارة ( ،))MASDوجرى تحديثها وتنقيحها بحيث تصبح وثيق ًة و ً
الموحد للمراقبة الداخلية .وأخي اًر ،أُلقى عرض للمعلومات عن إدارة المخاطر المؤسسية وآليات المراقبة الداخلية في
عليه البيان
ّ
إطار اجتماعات مجموعة اإلدارة العليا المتكاملة .وسيجري العمل على إعداد نسخة محدثّة من كل من بيان وإقرار ضمان كفاءة
اإلدارة وإطار المراقبة الداخلية بحيث يتوافقان مع السياسات الجديدة إلدارة المخاطر المؤسسية ،وذلك ألغراض بيان المراقبة
الداخلية لعام .2020
 -17كما أُشير سلفاً ،فإن المراقبة الداخلية الفعالة ،مهما كانت جيدة التصميم ،تنطوي على قيود أحدها إمكانية التحايل عليها،
وال يمكن بالتالي أن توّفر سوى مستوى معقول من الضمانات .فضالً عن ذلك ،نظ اًر للظروف المتغيرة فإن فعالية المراقبة الداخلية
قد تتفاوت بمرور الوقت.
تقدم وعلى حد علمي وما يتوفر لدي من معلومات ،استنتج أن اإليكاو قد طبقت ُنظم مراقبة داخلية
 -18استناداً إلى ما ّ
مرضية للسنة المنتهية في  2019/12/31وحتى تاريخ الموافقة على البيانات المالية.
 -19وخالل عام  ،2020ستواصل اإليكاو عملها على آليات المراقبة الخارجية واإلدارة ،مع التركيز بشكل خاص على
استعراض مجمل إطار المراقبة الداخلية بالمنظمة وعمليات اإلدارة المطبقة بها.

فانغ ليو
األمينة العامة
مونتريـال ،كندا
2020/3/31

الجزء الثاني :رأي مراجع الحسابات الخارجي

Corte dei conti
شهادة مراجع الحسابات الخارجي
الرأي
ُقمنــا بمراجعــة البيــانــات المــاليــة لمنظمــة الطيران المــدني الــدولي (اإليكــاو) ،والتي تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــل بيــان الوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع المــالي إلى غــايــة
 ،2019/12/31وبيان األداء المالي وبيان التغييرات في ص ـ ـ ـ ــافي األص ـ ـ ـ ــول وبيان التدفقات النقدية وبيان المقارنة بين الميزانية

والمبلغ الفعلي للصــندوق العام للبرنامج العادي للســنة المنتهية والمالحظات على البيانات المالية ،بما في ذلك موجز الســياســات
المحاسبية الهامة وغير ذلك من المعلومات التوضيحية.

وحس ـ ــب رأينا ،فإن البيانات المالية المرفقة تَعرض بص ـ ــورة نزيهة ،من جميع النواحي الجوهرية ،الوض ـ ــع المالي لمنظمة الطيران
المدني الدولي (اإليكاو) إلى غاية  ،2019/12/31وكذلك أداءها المالي والتغيرات في صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافي األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول والتدفقات النقدية
والمقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للص ـ ـ ــندوق العام للبرنامج العادي للس ـ ـ ــنة المنتهية ،وذلك وفقاً للمعايير المحاس ـ ـ ــبية الدولية

والنظام المالي والقواعد المالية لاليكاو.

األساس الذي يستند إليه رأينا
ُقمنا بعملية المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــات العليا لمراجعة الحسـ ـ ـ ـ ـ ــابات ( )ISSAIsوالنظام المالي والقواعد المالية
لإليكاو .وفي مجال مراجعة البيانات المالية ،تعكس معايير ( )ISSAIsبشـ ـ ـ ـ ـ ــكل مباشـ ـ ـ ـ ـ ــر المعايير الدولية لم ارجعة الحسـ ـ ـ ـ ـ ــابات

َّ
المحدد
ويطبق ديوان الحس ـ ـ ـ ــابات اإليطالي أحكام المعايير الدولية لمراجعة الحس ـ ـ ـ ــابات في حدود اتس ـ ـ ـ ــاقها مع الطابع
(.)ISAs
ّ
لعمليات المراجعة التي يقوم بها .وترد مس ـ ــؤولياتنا في إطار هذه المعايير بمزيد من التفص ـ ــيل في تقريرنا ض ـ ــمن القس ـ ــم الخاص
بمسـ ـ ــؤوليات مراجع الحسـ ـ ــابات عن مراجعة البيانات المالية .ونؤدي عملنا بشـ ـ ــكل مسـ ـ ــتقل عن اإليكاو وفقاً للشـ ـ ــروط األخالقية
المتص ـ ـ ـ ــلة بما نقوم به من مراجعة للبيانات المالية في منظومة األمم المتحدة ،وقد اض ـ ـ ـ ــطلعنا بالمس ـ ـ ـ ــؤوليات األخالقية األخرى
المنوطة بنا وفقا لهذه الشــروط .ونعتقد أن األدلة التي حصــلنا عليها في إطار عملية المراجعة تشــكل أســاسـاً كافياً ومناســباً للرأي
الذي توصلنا إليه في هذا الصدد.
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المعلومات األخرى
تتحمل األمينة العامة لإليكاو المسؤولية عن المعلومات األخرى التي تشمل "الجزء الرابع – الجداول (لم تشمله المراجعة)"
يعبر هذا الرأي عن أي استنتاج يضمن صحتها.
كما أن رأينا عن البيانات المالية ال يشمل المعلومات األخرى وال ّ
وفيما يتص ــل بمراجعة البيانات المالية ،تتمثل مس ــؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى والنظر فيما إذا كانت ال تتس ــق جوهرياً مع
البيانات المالية أو مع ما توصـ ــلنا إليه من علم في إطار المراجعة أو ما إذا كانت تنطوي على تحريفات جوهرية غير ذلك .وإذا
بناء على ما ُقمنا به من أعمال ،إلى اس ـ ـ ـ ــتنتاج يفيد بوجود تحريفات جوهرية في المعلومات األخرى ،فيتعين علينا أن
خلص ـ ـ ـ ــناً ،
نبلغ عن ذلك .وليس لدينا ما نبّلغ عنه في هذا الصدد.

مسؤوليات األمينة العامة لإليكاو والجهات المكلفة بإدارة البيانات المالية
تتحمل األمينة العامة مسـ ــؤولية إعداد البيانات المالية وعرضـ ــها بصـ ــورة نزيهة وفقاً للمعايير المحاسـ ــبية الدولية في القطاع العام

اء كان
وعن وضــع الض ـوابط الداخلية التي تراها ضــرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الخالية من أي تحريفات جوهرية س ـو ً
مردها إلى الغش أو الخطأ.
ّ
عما يلزم
ولدى إعداد البيانات المالية ،تتحمل األمينة العامة مســؤولية تقييم قدرة اإليكاو على االســتمرار كمؤسـســة قائمة والكشــف ّ
من مســائل ترتبط بهذه المؤسـســة القائمة واســتخدام األســاس المحاســبي لهذه المؤسـســة ما لم تعتزم األمينة العامة تصــفية المنظمة

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

أما الجهات المكلفة باإلدارة فهي مسؤولة عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية لاليكاو.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة البيانات المالية
ككل تخلو من أي تحريفات جوهرية
تتمثل أهدا ُفـ ـ ـ ـ ـ ــنا في الحصول على ضمانات معقولة بخصوص ما إذا كانت البيانات المالية ّ
سواء كان ُّ
مردها إلى الغش أو الخطأ ،وإصدار تقرير لمراجعة الحسابات يتضمن رأينا .وتمثل الضمانات المعقولة مستوى عالياً
ً
من الض ــمانات ،وإن كانت ال تض ــمن أن المراجعة التي أجريت وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحس ــابات تتيح دائما الكش ــف عن
أي تحريف جوهري قــد يوجــد .وقــد تكون التحريفــات وليــدة الغش أو الخطــأ وهي تعتبر جوهريــة إذا كــان من الممكن على نحو
ن
بناء على هذه البيانات المالية.
معقول توقع تأثيرها ،منفردة أو مجتمعة ،على ما يتخذه المستخدمو من ق اررات اقتصادية ً

ونبقي على الشـ ـ ــك المهني
وفي إطار المراجعة وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسـ ـ ــابات ،نحرص على ممارسـ ـ ــة التقدير المهني ُ
طوال عملية المراجعة .ونقوم أيضاً بما يلي:


مرد هذه التحريفات إلى الغش أو
اء كان ّ
تحديد وتقييم المخاطر الناجمة عن وجود تحريفات جوهرية في البيانات المالية ،سو ً
الخطأ ،وتصميم واتخاذ إجراءات مراجعة تستجيب لهذه المخاطر ،والحصول على األدلة الكافية والمناسبة لالستناد إليها في
إبــداء رأينــا .ويعتبر حجم الخطر المتمثــل في عــدم الكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عن تحريف جوهري نــاجم عن الغش أكبر منــه عنــدمــا يكون

متعمد أو مغالطات أو تجاوز
التحريف ناجماً عن خطأ ،نظ ار ألن الغش قد ينطوي على حاالت تواطؤ أو تزوير أو إغفال ّ
للضوابط الداخلية؛
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اس ــتيعاب الضـ ـوابط الداخلية ذات الص ــلة بالمراجعة لتص ــميم إجراءات مراجعة تالئم الظروف ،ولكن ليس بغرض إبداء رأي
بشأن فعالية الضوابط الداخلية لاليكاو.



تقييم مدى مالءمة الس ـ ــياس ـ ــات المحاس ـ ــبية المس ـ ــتخدمة ومعقولية التقديرات المحاس ـ ــبية وما يتص ـ ــل بها من إفص ـ ــاحات من
اإلدارة.



بناء على أدلة المراجعة
ّ
البت في مدى مالءمة اس ــتخدام اإلدارة لألس ــاس المحاس ــبي للمؤسـ ـس ــة القائمة وفيما إذا كان هناكً ،
المحصـ ـ ـ ــل عليها ،عدم يقين جوهري يرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شـ ـ ـ ــكوكاً كبيرة بشـ ـ ـ ــأن قدرة اإليكاو على االسـ ـ ـ ــتمرار

نوجه االنتباه في تقرير مراجعة
كمؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قائمة .وإذا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتجنا وجود عدم يقين جوهري بالفعل ،فإنه يتعين علينا أن ّ
الحسـ ـ ــابات إلى اإلفصـ ـ ــاحات ذات الصـ ـ ــلة في البيانات المالية أو إلى ما إذا كانت اإلفصـ ـ ــاحات المعنية غير كافية لتعديل

رأينا .وتستند استنتاجاتُـ ـ ــنا إلى أدلة المراجعة المحصل عليها حتى تاريخ تقرير مراجعة الحسابات .غير أن أحداثاً أو ظروفاً
مستقبلية قد تدفع اإليكاو إلى التوقف عن االستمرار كمؤسسة قائمة.


تقييم عرض وهيكل ومض ـ ـ ـ ـ ـ ــمون البيانات المالية عموماً ،بما في ذلك اإلفص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحات ،وما إذا كانت البيانات المالية تعكس
المعامالت واألحداث التي تستند إليها بصورة نزيهة.

ونتواصل في إطار عملنا مع الجهات المكّلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة بالجوانب اإلدارية بخصوص عدة أمور من ضمنها النطاق والتوقيت المقررين

للمراجعة وما يتص ـ ـ ــل بها من اس ـ ـ ــتنتاجات هامة ،بما في ذلك أي أوجه قص ـ ـ ــور هامة في المراقبة الداخلية نقوم بتحديدها خالل
عملية المراجعة.
التقرير عن الشروط القانونية والتنظيمية األخرى
تقدم ،فإننا نرى أن معامالت اإليكاو التي أحطنا بها علماً أو تلك التي اختبرناها في إطار عملية المراجعة قد
إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى ما ّ

أجريت ،في كل الجوانب الهامة ،وفقاً للنظام المالي لإليكاو وسلطتها التشريعية.

ووفقاً للنظام المالي لإليكاو (المادة الثالثة عشـ ـرة) والص ــالحيات اإلض ــافية التي تحكم مراجعة الحس ــابات الخارجية (المرفق (ب)

من النظام المالي) ،أصدرنا أيضاً تقري اًر مفصال عن مراجعتنا للبيانات المالية لإليكاو لعام .2019
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مسألة ينبغي التركيز عليها – جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-واألحداث الالحقة
المالية ،والتي تصـ ــف الحالة في سـ ــياق جائحة كوفيد19-
بدون تبديل رأينا ،نسـ ــترعي االنتباه إلى المالحظات المتعّلقة بالبيانات
ّ
ا
ـتمر والتدابير المتخذة تترتب
ـحة
العالمية التي أعلنت عنها من ّ
ّ
ّ
يتطور بش ـ ــكل مس ـ ـ ّ
ظمة الص ـ ـ ّ
العالمية في مارس  .2020والوض ـ ــع ّ
العالمية .وتراقب اإلدارة الوضــع عن كثب ،وقد راعت ،بحســب
و
ة
الوطني
و
ة
اإلقليمي
و
ة
المحلي
ـاديات
ـ
ص
االقت
على
عديدة
آثار
عليها
ّ
ّ
ّ
ّ
ظ مة وعملياتها
العام لهذه األحداث على المن ّ
اإلمكان ،في المالحظات األحداث الالحقة التي تلت تاريخ التقرير .إالّ ّ
أن التأثير ّ
مؤكد لدرجة تجعل من غير الممكن تقديره في الوقت الراهن .وستُراعى اآلثار حين تصبح معروفة وممكنة التقييم.
غير ّ
المالية.
ظمة حتى تاريخ هذه البيانات
وبنتيجة ذلك ،فإننا غير قادرين على تقدير التأثير المحتمل على عمليات المن ّ
ّ
ارية
مسألة ينبغي التركيز عليها – أثر الخصوم األكتو ّ

مرده أساساً إلى تأثير
نوجه االنتباه أيضاً إلى أن بيان الوضع المالي ُيظهر صافي أصول سلبياً ( 68.4 -مليون دوالر كندي) ّ
ّ
الخصـ ــوم األكتوارية الخاصـ ــة بامتيازات الموظفين الطويلة األمد المسـ ــجلة في الوضـ ــع المالي بمبلغ  164.3مليون دوالر كندي.
وننبه المجلس إلى
وترد تفاصــيل تحليلنا في التقرير .وتتصـ ّـرف اإلدارة وفق اختصــاصــاتها وســلطاتها وتراقب الوضــع باســتمرارّ .
إضافية في المدى البعيد .ولم يتغير رأينا فيما يخص هذه المسألة.
الحاجة إلى النظر في إجراءات
ّ
روما
2020/10/15

غويدو كارلينو
رئيس ديوان الحسابات

الجزء الثالث :البيانات المالية

III–1
الدولي المدني الطيران منظمة
البيان1
المالي الوضع بيان
في 31ديسمبر 2019
)الكندية الدوالرات بآالف(

مالحظات

2019

2018

األصول
الجارية األصول
النقدية والمعادالت النقد
األعضاء الدول على المستحقة المقررة االشتراكات
والسلف المستحقات
المخزون
األخرى

2.1
2.2
2.3
2.4
2.3

الجارية غير األصول
األعضاء الدول على المستحقة المقررة االشتراكات
والسلف المستحقات
والمعدات والمنشآت الممتلكات
المادية غير األصول

2.2
2.3
2.5
2.6

األصول مجموع

346 365
16 599
12 584
696
1 674

402 414
2 847
17 466
550
2 177

377 918

425 454

4 322
312
6 369
2 003

5 963
373
4 391
700

13 006

11 427

390 924

436 881

الخصوم
الجارية الخصوم
المسبقة المتحصالت
المتراكمة والخصوم الدفع مستحقة الحسابات
الموظفين استحقاقات
الخدمات مقدمة والحكومات المتعاقدة الحكومات مستحقات

2.8
2.9
2.10
2.11

الجارية غير الخصوم
الموظفين استحقاقات

2.10

242 425
43 320
7 648
1 635

304 944
29 207
7 944
1 562

295 028

343 657

164 329

151 001

164 329

151 001

459 357

494 658

)(71 540
3 107

)(53 911
)(3 866

األصول صافي(الصافي المتراكم العجز)

)(68 433

)(57 777

المتراكم والعجز الخصوم مجموع

390 924

436 881

الخصوم مجموع
األصول صافي(المتراكم العجز)
المتراكم العجز
االحتياطيات

تُش ّكل المالحظات المرافقة للبيانات المالية جزءاً ال يتجزء منها.

2.12
2.12

III–2
الدولي المدني الطيران منظمة
البيان2
المالي األداء بيان
في المنتهية السنة عن 31ديسمبر 2019
)الكندية الدوالرات بآالف(

مالحظات

2018

2019

اإليرادات
المشاريع اتفاقات في االشتراكات

3.2

138 172

169 439

المقررة االشتراكات

3.2

109 824

98 400

لإليرادات المدرة األخرى األنشطة

3.2

25 395

25 549

األخرى التبرعات

16 511

14 532

اإلداري ة الرسوم إيرادات

3 644

3 721

3 760

9 852

297 306

321 493

األخرى اإليرادات

3.2

اإليرادات مجموع
النفقات
الموظفين واستحقاقات رواتب

3.3

172 118

173 568

3.3

86 791

101 368

3.3

19 993

17 876

3.3

13 927

15 701

االجتماعات

2 679

2 266

التدريب

1 390

1 500

6 368

1 622

النفقات مجموع

303 266

313 901

الفائض(العجز) للسنة

)(5 960

7 592

االستهالكية والمواد واللوازم الباطن من العقود
العامة التشغيل نفقات
السفر

أخرى نفقات

تُش ّكل المالحظات المرافقة للبيانات المالية جزء ًا ال يتجزأ منها.

3.3

III–3

الدولي المدني الطيران منظمة
البيان3
األصول صافي في التغييرات بيان
في المنتهية للسنة 31ديسمبر 2019
)الكندية الدوالرات بآالف(

مالحظات
في الرصيد 31ديسمبر 2018

المتراكم العجز
)(53 911

االحتياطيات
)(3 866

األصول صافي
(المتراكم العجز صافي)
)(57 777

عام في واالحتياطيات الصناديق أرصدة حركات2019
المرحل الرصيد في التغير

2.12

األرباح في التغير)/الخسائر( االكتوارية

2.10

1 206

)(1 206
)(3 611

الحوافز خطة في االحتياطية المبالغ استغالل أوجه

2.12

334

)( 334

االحتياطي إلى الحوافز خطة من تحويل

2.12

)( 339

339

التشغيلي االحتياطي إلى اإليرادات لتحقيق الفرعي الصندوق من تحويل

2.12

)(12 142

12 142

األخرى والتحويالت التصنيف إعادة عمليات

2.12

)( 968

الصرف سعر فارق في التغير

2.12

240

الترجمة تسوية في التغير

2.12

فائض)عجز( السنة

)(3 611

)( 968
)( 240
)( 117

)(5 960

)( 117
)(5 960

السنة خالل التحركات مجموع

)(17 629

6 973

)(10 656

في الرصيد 31ديسمبر 2019

)(71 540

3 107

)(68 433

منها يتجزأ ال جزءا ً المالية للبيانات المرافقة المالحظات تش ِّ ّكل

III–4
الدولي المدني الطيران منظمة
البيان4
النقدية السيولة بيان
في المنتهية السنة عن 31ديسمبر 2019
)الكندية الدوالرات بآالف(

مالحظات

2019

2018

التشغيلية األنشطة عن الناجمة النقدية السيولة
الزيادة)النقص( للسنة

)(5 960

7 592

)الزيادة( المستحقة االشتراكات في النقص

2.2

)(13 752

10 426

الزيادة)النقص( والسلف المستحقات في

2.3

4 882

12 166

)الزيادة( المخزون في النقص

2.4

)( 146

)( 169

)الزيادة( األخرى األصول في النقص

2.3

503

)( 469

الزيادة)النقص( الجارية غير المستحقة االشتراكات في)الخصم صافي(

2.2

1 641

)( 770

الزيادة)النقص( الجارية غير والسلف المستحقة المبالغ في

2.3

61

12

الزيادة)النقص( المسبقة المقبوضات في

2.8

)(62 519

)(67 062

الزيادة)النقص( المستحقة والخصوم الدفع مستحقة الحسابات في

2.9

14 113

785

الزيادة)النقص( القصير األجل في الموظفين استحقاقات في

2.10

)( 296

302

الزيادة)النقص( الخدمات مقدمة والحكومات المتعاقدة الحكومات اعتمادات في

2.11

73

173

الزيادة)النقص( الطويل األجل في الموظفين استحقاقات في

2.10

13 328

4 307

األرباح)الخسائر( االحتياطيات في المبينة االكتوارية

2.10

)(3 611

2 433

الفائدة أسعار إيرادات

3.2

)(7 775

)(8 002

واإلهالك االستهالك

2.5 & 2.6

1 137

795

)المكسب(/والمعدات والمنشآت الممتلكات في التصرف من الخسارة
والتقريب األجنبية بالعمالت الترجمة تسوية

)( 18
2.12

التشغيلية األنشطة عن الناجمة النقدية التدفقات صافي

)( 117

41

)(58 456

)(37 440

)(4 419

)(2 446

االستثمار أنشطة عن الناجمة النقدية التدفقات:
المادية غير واألصول والمعدات والمنشآت الممتلكات إكتساب

2.5 & 2.6

والمعدات والمنشآت الممتلكات في التصرف من األرباح
الفائدة أسعار إيرادات

19
3.2

االستثمار أنشطة عن الناجمة النقدية السيولة صافي

7 775

8 002

3 375

5 556

المالية األنشطة عن الناجمة النقدية السيولة صافي
األخرى والتحويالت الخصوم الى األصول صافي من التحويالت

2.12

)( 968

)(2 192

المالية األنشطة عن الناجمة النقدية السيولة صافي

)( 968

)(2 192

الزيادة صافي(النقص) النقدية ومعادالت النقدية في

)(56 049

)(34 076

السنة بداية في النقدية والمعادالت النقد
السنة نهاية في النقدية والمعادالت النقد

تُش ّكل المالحظات المرافقة للبيانات جزءاً ال يتج أز منها.

2.1

402 414

436 490

346 365

402 414

III–5

الدولي المدني الطيران منظمة
البيان5
العادي للبرنامج العام الصندوق
الفعلية والحسابات الميزانية حسابات بين الفرق بيان
في المنتهية السنة عن 31ديسمبر 2019
)الكندية الدوالرات بآالف(

االعتمادات
األصلي المبلغ
A39-37

االستراتيجية األهداف

2018

من المرحلة

االلتزامات

السابقة السنة

ب

أ

المستحقة

التنفيذ دعم واستراتيجيات

النفقات

2019

2019

األهداف بين التحويالت

الى مرحلة
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المالحظة :1

السياسات المحاسبية

منظمة الطيران المدني الدولي
مالحظات على البيانات المالية
2019/12/31

الهيئة المقدمة للتقارير

-1

منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي وكالة من الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة أنشئت في 1944/12/7
بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي .واإليكاو هي الهيئة الدائمة المكلفة بإدارة المبادئ المنصوص عليها في االتفاقية.
وهي أيض ًا الجهة التي تحدد القواعد الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وانتظامه ،وقواعد حماية البيئة في مجال
تسير المنظمة أعمالها من خالل سبعة مكاتب
الطيران ،وتشجع على تنفيذها .ويقع مقر اإليكاو في مونتريال بكندا ،كما ّ
إقليمية ومكتب واحد دون إقليمي.

-2

تقتصر البيانات المالية على عمليات اإليكاو وحدها .كذلك فإن اإليكاو ليست لها مصالح لدى الشركاء أو الكيانات
الخاضعة للسيطرة المشتركة

-3

الموحدة:
تقدم اإليكاو خدمات إدارية للهيئات التالية غير
ّ


اللجنة األوروبية للطيران المدني )(ECAC



خطة استحقاقات الخدمات الطبية ()MBP

أساس اإلعداد
-4

أُعدت البيانات المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي على أساس االستحقاق المحاسبي وفقا للمعايير المحاسبية الدولية
للقطاع العام .وقد تم تطبيق هذه المعايير منذ .2010/1/1

-5

وما لم ُينص على خالف ذلك في هذه البيانات ،يتمثل أساس القياس المستخدم في إعداد البيانات المالية في التكلفة
التاريخية.

-6

ويجري إعداد بيان التدفق النقدي (البيان المالي الرابع) باستخدام الطريقة غير المباشرة.

-7

والعملة المستخدمة في اإليكاو في اإلبالغ هي الدوالر الكندي .والعملة المعمول بها في األنشطة العادية لإليكاو هي
الدوالر الكندي .أما العملة المعمول بها في أنشطة مشروعات التعاون ال ّفني فهي الدوالر األمريكي ألن هذه األنشطة
تنفذ عموما بالدوالر األمريكي .وتترجم المعامالت بغير الدوالر الكندي ،وغير الدوالر األمريكي بالنسبة لمشروعات
التعاون ال ّفني ،إلى سعر الصرف السائد المعمول به في األمم المتحدة وقت إجراء المعاملة ،الذي يقترب بشكل معقول
من سعر الصرف الفوري .وتترجم األصول والخصوم النقدية بعمالت غير الدوالر الكندي ،وغير الدوالر األمريكي
بالنسبة لمشروعات التعاون ال ّفني ،إلى سعر الصرف السائد المعمول به في األمم المتحدة عند اإلقفال بنهاية السنة.
وتُحسب المكاسب والخسائر الناجمة في بيان األداء المالي باستثناء الفروق غير المحققة ،بما فيها تلك الناجمة عن
ترجمة أنشطة مشروعات التعاون ال ّفني إلى الدوالر الكندي ألغراض عرض البيان المالي والتي تظهر في االحتياطيات
في بيان الوضع المالي.
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النقد والمعادالت النقدية
-8

تشمل النقدية ومعادالت النقدية المتاحة ،والنقدية المودعة في البنوك واإليداعات قصيرة األجل.

-9

تُحسب إيرادات الفوائد عند تراكمها مع مراعاة الحصيلة الفعلية.

األدوات المالية
-10

تُحسب األدوات المالية عندما تصبح اإليكاو طرفا في األحكام التعاقدية للصك إلى حين انقضاء حقوق (أو التزامات)
تلقي (لسداد) التدفقات النقدية من هذه األصول (الخصوم) أو إحالتها (سدادها).

-11

تعتبر المبالغ المستحقة أصوال مالية غير مشتقة مع مدفوعات ثابتة أو محددة غير المعلنة في األسواق النشطة .وتشمل
المبالغ المستحقة االشتراكات مستحقة القبض نقدا والمبالغ المستحقة األخرى .وتُحدد المبالغ المستحقة طويلة األجل،
بما في ذلك أنصبة االشتراكات مستحقة القبض ،كتكلفة مستهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

-12

باستثناء أنصبة االشتراكات المتلقاة سلفا ،فإن جميع الخصوم مشتقة من المعامالت التبادلية .وتسجل جميع الخصوم
المالية غير المشتقة في البداية بالقيمة العادلة وتقاس ،عند الضرور ،في وقت الحق كتكلفة مستهلكة باستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي.

المخزونات
-13

تُسجل البنود المتعلقة بالمطبوعات ومتجر السوق الحرة المتاحة في نهاية الفترة المالية باعتبارها عمليات جرد .وتحدد
قيمة المطبوعات بحسب قيمة التكلفة وتكلفة االستبدال الحالي ،أيهما أقل وتحدد قيمة عمليات جرد متجر السوق الحرة
بقيمة التكلفة وصافي القيمة التي يمكن تحقيقها ،ايهما أقل.

-14

وتشمل تكلفة المطبوعات تكلفة الشراء والتكاليف األخرى المكبدة في جعل المطبوعات قابلة للبيع أو التوزيع .وتمثل
تكلفة بنود متجر السوق الحرة سعر الشراء .وتُحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.

-15

تُسجل المطبوعات وغيرها من الوثائق المستخدمة لألغراض الداخلية وذلك عند إعدادها.

المستحقات واإليرادات
-16

تمثل االشتراكات التزاما قانونيا للدول األعضاء .وتمثل هذه االشتراكات اإليرادات من المعامالت غير التبادلية المدونة
صلت فيها االشتراكات المقررة .وتتمثل االشتراكات المتعلقة بأنشطة مشروعات التعاون ال ّفني في
في بداية السنة التي ُح ّ
المدونة وفقاً التفاقيات موقعة ما بين اإليكاو والمساهمين والتي تتحدد بمرحلة
اإليرادات الناتجة عن المعامالت التبادلية ّ
االنجاز على أساس تسليم البضائع أو تقديم الخدمات .وقد تعتبر اإليكاو في بعض الحاالت ّانه يتم تقييمً ذلك بشكل
أفضل بواسطة جدول المدفوعات التابع للعقود المناسبة للمشروعات .أما التبرعات األخرى والمتمثلة عموماً في المعامالت
غير التبادلية فتسجل بوصفها إيرادات عندما تؤكد عليها الجهات المانحة كتاب ًة ،أو عند تسّلمها ،إذ قد تعتبر اإليكاو
أن أفضل طريقة لتسجيلها هو حسب المدفوعات التدريجية بناء على عقود هذه المشروعات .أما المساهمات األخرى،
فهي عادة معامالت غير تبادلية ويتم تسجيلها كإيرادات عندما تؤكدها كتابة الجهات المانحة أو عند استالمها.

-17

وترد الرسوم اإلدارية المستردة بخصوص مشروعات التعاون ال ّفني في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
وبوصفها نفقات في المشروعات المعنية .ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،تسجل اإليرادات من الرسوم
اإلدارية التي تحققها مشروعات التعاون ال ّفني على اساس مرحلة اإلنجاز .وتقدر مرحلة اإلنجاز على النحو التالي:
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 تسجل نسبة تسعين في المائة من الرسوم تدريجياًّ لغاية إصدار أمر شراء المعدات ويدون الجزء المتبقي بنسبة 10
في المائة عند سداد كامل قيمة جميع الفواتير الصادرة بناء على أوامر شراء؛
 فيما يخص الخدمات ،تسجل الرسوم اإلدارية على اساس التكلفة المتكبدة.
-18

عام ًة بخمسين في المائة من
تم ادراج اتفاقية جديدة حول تقاسم إيرادات الفوائد في عام  2011حيث تحتفظ اإليكاو ّ
ّ
الفوائد على ايداع أموال المشروع التي يتجاوز متوسط رصيدها الشهري  100ألف دوالر أمريكي .وترد هذه اإليرادات
ضمن عائدات النفقات اإلدارية لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.

-19

وتتمثل fإليرادات األخرى في المعامالت التبادلية أما األرصدة مستحقة القبض فتتمثل في المستحقات والسلف.

-20

وترد االشتاركات المستحقة بوصفها صافي المخصصات المرتبطة بتخفيضات إيرادات االشتراكات ،والحسابات المشكوك
فيها واالستهالك (الخصم):
 تمثل مخصصات التخفيضات في إيرادات التبرعات تخفيضات االشتراكات المستحقة واإليرادات عندما يصبح
التمويل غير ضروري من جانب المشروع الذي توجه إليه االشتاركات أو غير متاح بخالف ذلك؛
 تستند مخصصات الحسابات المشكوك فيها بشأن االشتراكات المقررة إلى التجرية التاريخية واألحداث التي من
شأنها أن توحي بأن الدولة األعضاء غير قادرة على الوفاء بالتزامها؛
 تمثل االشتراكات المستحقة طويلة األجل المخصومة الرصيد المتبقي لالشتراكات المقررة التي أبرمت الدول بشأنها
اتفاقات للتخلص من متأخراتها خالل فترة سنوات .ويسري الخصم أيضا على عدد من االشتراكات المستحقة األخرى
طويلة األجل مع مراعاة احتمال إبرام هذه االتفاقات للتخلص من المتأخرات .وهذه المبالغ المستحقة مبينة بالتكلفة
المستهلكة (المخصومة) باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية ولذلك فهي تُعرض صافية من الخصم المتراكم.
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وترد االشتراكات العينية بالقيمة العادلة .أما البضائع الممنوحة التي تدعم بشكل مباشر العمليات واألنشطة المعتمدة
ويمكن قياسها بصورة موثوقة فتسجل في الحسابات .وال تسجل الخدمات المقدمة بالمجان في الحسابات ،غير أنها ترد
في المالحظات على البيانات المالية لغرض اإلعالم .وتشمل هذه االشتاركات استخدام المباني ،والنقل والموظفين.

الممتلكات والمنشآت والمعدات
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تسجل الممتلكات والمنشآت والمعدات بالقيمة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر بسسب األعطاب.
ويحتسب االستهالك للممتلكات والمنشآت والمعدات على امتداد العمر المفيد التقديري باستخدام طريقة الخط المستقيم ،باستثناء
ُ
ما يتعلق باألرض التي ال تخضع لالستهالك .والعمر المفيد التقديري لفئات الممتلكات والمنشآت والمعدات هو كالتالي:
الفئة
المباني

معدات تكنولوجيات المعلومات

50-5
10-3

األثاث والتجهيزات والتركيبات المكتبية

10-5

المركبات اآللية

15-5

الماكينات والمعدات المكتبية
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المدة التقديرية لالستخدام (بالسنوات)

10-3

وتجري رسملة الممتلكات والمنشآت والمعدات إذا تساوت تكلفتها أو تجاوزت حدًا أدنى قدره  3آالف دوالر كندي ومبلغ
 25ألف دوالر كندي في حالة تحسينات العقارات المستأجرة .ويجري دورياً استعراض مستوى الحد األدنى .وتحدد قيمة
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تحسينات العقارات المستأجرة بتكلفتها وتخضع لالستهالك على امتداد العمر المفيد المتبقي للتحسينات أو امتداد عقد
اإليجار ،أيهما أقل.
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وتجري عمليات استعراض األعطاب بالنسبة لجميع الممتلكات والمنشآت والمعدات مرة كل سنة على األقل وتسجل أي
خسائر بسبب األعطاب في بيان األداء المالي .وتشمل مؤشرات األعطاب تقادم وتدهور الممتلكات والمنشآت والمعدات
وكذلك األحداث والظروف األخرى التي ال يمكن فيها استرداد القيم الدفترية.

األصول غير المادية
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سج ـل األصول غير المادية بالتكلفة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر ناجمة عن أعطاب.
تُ ّ
ويتطلب تدوين األصول غير المادية استيفاء المعايير الصارمة بحيث يمكن تحديدها ،وخاضعة لمراقبة اإليكاو وباعتبارها
تشكل منافع اقتصادية مساهمة في المستقبل أو إمكانيات للخدمات يمكن قياسها بصورة موثوقة .ويمكن أيضا مراعاة
العمر المفيد المتبقي .واُعدت أيضا معايير محددة الستبعاد البنود المكتسبة بتكلفة تقل عن مبلغ  5آالف دوالر كندي،
ومبلغ  25ألف دوالر كندي لألصول الموضوعة داخليا بسبب الصعوبة في إجراء قياس دقيق لمبالغ تكاليف التشغيل
الداخلي والبحث التي ينبغي تخصيصها والتكاليف التي ينبغي رسملتها .وحسبما هو مسموح به بموجب المعايير
المحاسبية الدولية للقطاع العام ،جرى تطبيق هذه القاعدة الحقا اعتبا ار من تاريخ .2010/1/1
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ويقدم االستهالك خالل العمر المفيد التقديري باستخدام طريقة الخط المستقيم .وفيما يلي العمر المفيد التقديري لألصول
غير المادية:
الفئة
البرمجيات المشتراة خارجيا
البرامج الموضوعة داخليا
التراخيص والحقوق وغيرها
حقوق النشر
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المدة التقديرية لالستخدام (بالسنوات)
6-3
6-3
6-2
10-3

وتُستهلك التراخيص والحقوق وحقوق النشر خالل فترات التراخيص والحقوق وحقوق النشر.

وتشمل مؤشرات األعطاب تقادم األصول غير المادية وتدهورها وكذلك األحداث والظروف األخرى التي ال يمكن فيها
استرداد القيم الدفترية.

المقبوضات المسبقة
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دون االيرادات
التبرعات التي يتم الحصول عليها قبل تنفيذ مشروعات التعاون ال ّفني يتم تسجيلها كمقبوضات مسبقة .وتُ ّ
عند الوفاء بشروط المتبرعين ،وبصفة عامة عند قيام اإليكاو بتقديم خدمات أو عند تسليم السلع للمشروع وفقاً لشروط
االتفاق بين المتبرعين والمنظمة.
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تُدرج في المقبوضات المسبقة أرصدة التبرعات غير المستخدمة التي يتعين إعادتها الى المتبرعين واألموال المستلمة
قبل أن تقوم اإليكاو بتقديم خدمات أو بتسليم سلع الى أطراف ثالثة.
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تُعرض ضمن المقبوضات المسبقة االشتراكات المستلمة من الدول األعضاء قبل السنة التي تتعلق بها.

استحقاقات الموظفين
-32

تسجل اإليكاو فئات استحقاقات الموظفين التالية:
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 استحقاقات الموظفين قصيرة األجل المستحقة السداد خالل  12شه ار بعد نهاية فترة المحاسبة التي يقدم فيها
الموظفون الخدمة ذات الصلة؛
 االستحقاقات بعد إنهاء الخدمة مثل فوائد التأمين الصحي بعد الخدمة؛
 استحقاقات الموظفين األخرى طويلة األجل؛


استحقاقات إنهاء الخدمة.
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وتشمل استحقاقات الموظفين قصيرة األجل استحقاقات الموظفين التي تسدد لمرة واحدة (منح التعيين) ،واألجور العادية،
وتعويض الغياب وغيرها من االستحقاقات قصيرة األجل (منح الوفاة ،ومنح تعليم األبناء ،وتسديد الضرائب ،والسفر
دون جميع هذه االستحقاقات
في عطلة لزيارة الوطن) المقدمة إلى الموظفين العاملين على أساس الخدمات المقدمة .وتُ َّ
المستحقة ولكنها لم تسدد حتى تاريخ التقرير بوصفها خصوماً متداولة في بيان الوضع المالي.
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تُحسب االستحقاقات التالية بوصفها خطط استحقاقات محددة :التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة (مستحقات ما بعد
إنهاء الخدمة)  ،ومستحقات العودة إلى الوطن (االستحقاقات األخرى طويلة األجل) واإلجازات السنوية المتراكمة التي
ويعرض الجزء القصير األجل من هذه
تستبدل بنقدية عند ترك الخدمة بالمنظمة (مستحقات أخرى طويلة األجل)ُ .
االستحقاقات بوصفه خصوماً متداولة في بيان الوضع المالي .أما خطط االستحقاقات المحددة ،فهي تلك التي تلتزم
تدون اإليكاو
المنظمة بموجبها بتوفير مستحقات متفق عليها ،وبالتالي فالمنظمة هي التي تتحمل المخاطر األكتوارية .و ّ
المكاسب والخسائر األكتوارية المتصلة باستحقاقات التأمين الصحي بعد الخدمة في حساب احتياطي تمشياً مع متطلبات
المعيار المحاسبي  .39وفيما يتعلق باالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة مثل العطلة السنوية ومستحقات
تدون المكاسب والخسائر األكتوارية بطريقة مباشرة وترد في بيان األداء المالي.
العودة الى الوطنَّ ،
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دون استحقاقات إنهاء الخدمة كمصروفات إال عندما تكون اإليكاو ملتزمة بصورة واضحة ،ال مكان فيها لالنسحاب
وال تُ َّ
فصلة إما إلنهاء عمل الموظف قبل حلول تاريخ التقاعد العادي وإما لتقديم استحقاقات إنهاء الخدمة
واقعياً ،بخطة رسمية ُم َّ
دون استحقاقات إنهاء الخدمة التي ستسوى في غضون  12شه اًر بالقيمة المتوقع
نتيجة لعرض ُم َّقدم تشجيعاً لتك ارره طوعاً .وت َّ
تسديدها .أما إذا كانت استحقاقات إنهاء الخدمة ستستحق بعد أكثر من  12شه اًر من تاريخ اإلبالغ ،فلن يجري خصمها إال
إذا كان تأثير الخصم كبي اًر.
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اإليكاو هي منظمة عضو مشاركة في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ( UNJSPFأو
الصندوق) ،الذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة لتقديم استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل بذلك من استحقاقات
الى الموظفين .والصندوق هو خطة استحقاقات محددة وممولة من أرباب عمل عديدين .وحسب ما هو محدد في المادة
(3ب) من الئحة الصندوقُ ،يفتح باب العضوية في الصندوق للوكاالت المتخصصة وألي منظمة حكومية دولية أخرى
تشارك في النظام المشترك للرواتب والبدالت وغيرها من شروط الخدمة لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة.
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يعرض الصندوق المنظمات للمخاطر األكتوارية المرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين للمنظمات األخرى المشاركة في
الصندوق ،والنتيجة هي أنه ال يوجد أساس متسق وموثوق لتخصيص االلتزام وأصول الخطة والتكاليف للمنظمات المنفردة
المشاركة في الخطة .وليس اإليكاو والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ،شأنهما شأن المنظمات
األخرى المشاركة في الصندوق ،في وضع يسمح لهما بتحديد حصة اإليكاو التناسبية من االلتزام المحدد باالستحقاقات
وأصول الخطة والتكاليف المتصلة بالخطة بما يكفي من الموثوقية لألغراض المحاسبية .ومن ثم تناولت اإليكاو هذه الخطة
دون مساهمات اإليكاو في الصندوق
كما لو كانت خطة محددة لالشتراكات تمشياً مع متطلبات المعيار المحاسبي  .39وتُ َّ
خالل الفترة المالية بوصفها نفقات في بيان األداء المالي.
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المخصصات وااللتزامات الطارئة
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وخصصت اعتمادات للخصوم والرسوم المقبلة حيث لدى اإليكاو التزام قانوني أو ّبناء حالي نتيجة األحداث السابقة
ُ
عندما يكون من المحتمل أن تضطر اإليكاو لتسوية هذا االلتزام وعندما يمكن تقدير المبلغ بصورة موثوقة.
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وترد االلتزامات األخرى ،التي ال تستوفي معايير التدوين فيما يخص الخصوم ،في المالحظات على البيانات المالية
بوصفها خصوما طارئة عندما يجري تأكيد وجودها بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر من حدث مستقبلي غير مؤكد
والتي ال تخضع بالكامل لمراقبة اإليكاو.

اإلبالغ عن القطاعات والمحاسبة الخاصة بالصناديق
-40

القطاع هو مجموعة متميزة من األنشطة التي التي تبلغ عنها المعلومات المالية بشكل منفصل بغية تقييم األداء األخير
للكيان في تحقيق أهدافه والتخاذ الق اررات بشأن تخصيص الموارد في المستقبل .وتصنف اإليكاو جميع المشروعات،
والعمليات وأنشطة الصناديق إلى قطاعين )1 :األنشطة العادية  )2أنشطة مشروعات التعاون ال ّفني .وتبلغ اإليكاو عن
معامالت كل قطاع خالل الفترة المالية ،واألرصدة الموجودة في نهاية الفترة .وتستند الرسوم فيما بين القطاعات إلى
اتفاقات المشروعات.
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الصندوق كيان محاسبي ذاتي الموازنة يجري إنشاؤه لتغطية المعامالت لغرض معين أو غاية محددة .وتخصص
الصناديق لغرض تنفيذ انشطة معينة أو تحقيق أهداف محددة وفقا للوائح أو قيود أو حدود خاصة .ويجري إعداد البيانات
المالية على اساس محاسبة الصندوق ،مع إبراز في نهاية الفترة الوضع الموحد لجميع صناديق اإليكاو .وتمثل أرصدة
الصناديق الحصيلة المتراكمة لإليرادات والنفقات.

-42

قطاع األنشطة العادية يشمل الصندوق العام وصندوق رأس المال العامل للبرنامج العادي ،والحسابات والصناديق
الخاصة التي تدار ألغراض سالمة الطيران وأمنه والبيئة وغيرها من األنشطة المساندة للمنظمة .ويمكن تقديم االعتمادات
غير المستخدمة المعتمدة لميزانية البرنامج العادي للصندوق العام في السنة المالية التالية بموجب شروط معينة .وتنشئ
الجمعية العمومية أو المجلس الصناديق المحددة والحسابات الخاصة بموجب المادة  1-7من النظام المالي السيما
لالشتركات أو الموارد المخصصة ألنشطة محددة ،حيث يمكن تقديم أرصدتها إلى الفترة المالية التالية .وتتشكل مصادر
ا
التمويل الرئيسية لهذا القطاع من االشتراكات المقررة ،وأنشطة تحقيق اإليرادات ،وغيرها من التبرعات والرسوم اإلدارية.
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قطاع األنشطة العادية يشمل الصناديق أو مجموعات الصناديق التالية:


ق
ق
مول من االشتراكات المقررة من الدول األعضاء وفقا لجداول
الم ّ
صندو الميزانية العادية يشمل الصندو العام ُ
االشتراكات التي تحددها الجمعية العمومية واإليرادات المتنوعة وفائض الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات ،والسلف
من صندوق رأس المال العامل ،الذي أنشأته الجمعية العمومية لتقديم السلف (القابلة للسداد) عند الضرورة إلى
االشتركات من الدول األعضاء والى الصناديق
ا
الصندوق العام من أجل تمويل اعتمادات الميزانية إلى حين تلقي
السلف من صندوق رأس المال العامل بمجرد ما تُتاح األموال في الصندوق
األخرى في حاالت معينة .ويتم سداد ُ
العام وغيره من الصناديق.



صندوق رأس المال المنشأ بغرض تسجيل مقتنيات وانخفاض قيمة واستهالك الممتلكات ،والمنشآت والمعدات
واألصول غير المادية لألنشطة العادية.



الصندوق الدائم المنشأ بغرض تسجيل المعامالت المتعلقة باستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة وغير ذلك من
االستحقاقات طويلة األجل مثل التأمين الصحي بعد إنهاء الخدمة ،وذلك تمشياً مع المعيار المحاسبي  ،39من
أجل عرض هذه المعامالت بشكل منفصل داخل قطاع األنشطة العادية.
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الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات المنشأ لالحتفاظ باألنشطة المدرة لإليرادات واسترداد التكاليف في صندوق
واحد .وتنشئ األمينة العامة الحسابات والصناديق الخاصة ضمن الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات بموجب
المادة  2-7من النظام المالي لتسجيل جميع االيرادات والنفقات المتعلقة بأنشطة التمويل الذاتي .ويمكن تحويل
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.



صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية المنشأ بموجب المادة  4-9من النظام المالي ويشمل أيضا (أ)
الصندوق االحتياطي الخاص؛ و(ب) صندوق الكفاءة والفعالية التابع إلدارة التعاون ال ّفني ،ويرد وصفه أدناه.
ويسترد هذا الصندوق تكاليف إدارة وتشغيل ودعم مشروعات التعاون ال ّفني .وإذا ما شهد تشغيل هذا الصندوق في
نهاية سنة معينة عج از ماليا ،فينبغي تغطية هذا العجز من الفائض المتراكم لهذا الصندوق وكذلك ،كمالذ أخير،
من الميزانية العادية .ويمول صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في المقام األول من الرسوم اإلدارية
العامة لمشروعات التعاون ال ّفني.
أ) الصندوق االحتياطي الخاص المنشأ طبقاً للمادة  1-7من النظام المالي لتوفير آلية للتعويض عن نقص
محتمل بسبب انخفاض في دخل صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية في أي سنة معينة.
الخاص
بدء من عام ُ ،2014ي َمَّو ُل الصندوق االحتياطي
أقرها المجلس ،لتدخل ّ
ّ
وبموجب آلية ّ
حيز النفاذ ً
أي مبالغ تُسدد لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية (تُحسب وفقاً لمعادلة معتمدة) بما
من ّ
يتجاوز المستوى الذي تم إق ارره للتحويل السنوي للميزانية العادية .وإذا ُوجد ،في أي سنة ،نقص في
المبلغ الذي ُيسّدد الى صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية المحدد على أساس المعادلة المعتمدة،
ُيستخدم الصندوق االحتياطي الخاص الستكمال التحويل السنوي المعتمد من صندوق تكاليف الخدمات
االدارية والتشغيلية إلى الميزانية العادية..
ب) صندوق كفاءة وفعالية إدارة التعاون الفّني :أنشئ من جانب المجلس بحيث ُيجيز لمدير إدارة التعاون
ال ّفني ،في أي سنة من السنوات ،التصرف في نسبة أقصاها  20في المائة من الفائض السنوي في
صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية المحقق من السنة السابقة ،لتنفيذ تدابير تحسين كفاءة
وفعالية إدارة التعاون ال ّفني لدى تلبية احتياجات الدول المتعاقدة.



األنشطة الخاصة بأمن الطيران وتشمل األموال المرصودة وكذلك الحسابات /الصناديق الخاصة المنشأة إلبراز
موافقة المجلس على خطة عمل أمن الطيران ،وتشمل مشروعات ينبغي تمويلها من الصناديق داخل الصناديق
االئتمانية ألمن الطيران .وتمول األنشطة المتعلقة بمشروعات خطة عمل أمن الطيران من المساهمات الطوعية
والعينية .



الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في إفريقيا المنشأة لتعزيز قيادة اإليكاو ومسؤوليتها عن تنسيق
وإدارة البرامج في جميع أنحاء إقليم إفريقيا وضمان التنفيذ الفعال لمعالجة العيوب التي تشوب السالمة والهياكل
األساسية.



تبين معامالت
صناديق التمويل المشترك تتكون من اتفاقي التمويل المشترك بين آيسلندا والدنمارك ،وهي ّ
الصناديق المنشأة لإلبالغ عن مراقبة اإليكاو لتشغيل خدمات المالحة الجوية المقدمة من حكومة آيسلندا ،وفي
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
وتحول مباشرة عليها .وتقوم اإليكاو بتحصيل االشتراكات وتجميعها لتحويلها إلى الحكومات مقدمة الخدمات .وبناء
عليه ،ترد هذه المعامالت في الحسابات باعتبارها أصوال وخصوما في بيان الوضع المالي .كما تتضمن صندوق
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نظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي الحتساب المعامالت المالية التي تجري بموجب أحكام ترتيب التمويل
المشترك لنظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي .ويسترد مقدمو الخدمات تكاليف التشغيل والصيانة بواسطة رسوم
االستخدام على الطائرات المدنية التي تعبر فوق شمال األطلنطي .وتُدفع رسوم االستخدام التي تحصلها اإليكاو
بشكل مباشر إلى مقدمي الخدمات ومن ثم فإنها ترد بوصفها أصوال وخصوما في الحسابات.


حساب الحوافز لسداد المتأخرات التي طال أمد استحقاقها المحددة لتقديم في حساب منفصل جزء من سداد بعض
األنصبة المقررة المـتأخر سدداها من الدول المتعاقدة لتمويل األنشطة المحددة للمنظمة.



صندوق حشد الموارد .أنشأ المجلس هذا الصندوق لتقديم الدعم للدول ،من خالل استخدام المساهمات الطوعية،
بغية تعزيز نظمها للطيران المدني .ومن شأن المساهمات الطوعية تيسير بناء القدرات وتنفيذ ما يصدر عن اإليكاو
من قواعد وتوصيات دولية وسياسات ،واستكمال برامج عمل اإليكاو غير الممولة من الميزانية العادية أو التي
تعاني من نقص التمويل.



صندوق دليل المفاتيح العامة ،صندوق السترداد التكاليف أنشأه المجلس لإلبالغ عن أنشطة المشروعات من أجل
دعم التشغيل البيني لجوازات السفر المقروءة آليا .وتمول هذه العمليات بواسطة التبرعات وكذلك ،بموجب االتفاق،
ويسجل رصيد الصندوق على أنه مبلغ مستحق للدول المشاركة.



المكتب االقليمي الفرعي ) (RSOبهدف تعزيز حضور اإليكاو في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ،أنشئ مكتب إقليمي
فرعي في إقليم آسيا والمحيط الهادئ الغرض منه تحسين تنظيم وادارة المجال الجوي لبلوغ الحد األقصى ألداء
ادارة الحركة الجوية في جميع أنحاء االقليم .وقد أنشئ المكتب االقليمي الفرعي آلسيا والمحيط الهادئ في بيجين،
جمهورية الصين الشعبية .وبموجب اتفاق بين اإليكاو وهيئة الطيران المدني للصين فإن هيئة الطيران المدني
للصين مسؤولة عن كل نفقات تشغيل المكتب االقليمي الفرعي.



صندوق سالمة الطيران ) (SAFEأنشأه المجلس بغرض تحسين سالمة الطيران المدني عبر اعتماد نهج قائم على
األداء للحد من المصاريف اإلدارية وعدم فرض أي مصاريف أخرى على البرنامج العادي للمنظمة ،مع ضمان
التبرعات العائدة الى الصندوق في الوقت المناسب وبطريقة مسؤولة ومفيدة.
الوقت عينه استخدام ّ



صناديق أخرى تشمل الرسوم اإلدارية للتمويل المشترك ،وصندوق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية،
وصندوق السجل الدولي ،وصندوق فرنسا للتعاون ،وصندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والصندوق المؤقت
لرواتب الموظفين ،وصندوق تنمية الموارد البشرية ،وصندوق برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران ).(IPAV
وصناديق مختلفة لتمويل الخبراء والموظفين الفنيين المبتدئين.



بموجب اتفاق مع اللجنة األوروبية للطيران المدني ،المكونة من عدد من الدول األعضاء في اإليكاو ،تقدم اإليكاو
بعض خدمات السكرتارية .وتمول المدفوعات في البداية من إيرادات اللجنة األوروبية للطيران المدني وعند الضرورة
من الصندوق العام لصناديق البرنامج العادي ،المسددة لإليكاو .ويرد صافي المبلغ مستحق القبض أو مستحق
الدفع لجميع المعامالت التي تجري بالنيابة عن اللجنة األوروبية للطيران المدني في الحساب الدائن أو الحساب
المدين.



نظام التأمين الصحي باإليكاو ،أو ما ُيطلق عليه خطة استحقاقات الخدمات الطبية ،والذي تديره شركة سيغنا
رد جزء كبير من تكلفة الرعاية الصحية المعترف بها
( )Cignaهو نظام له هيكله اإلداري الخاص ،وهو يقوم على ّ
طبياّ والتي يتحملها الموظفون العاملون في اإليكاو والمنظمات األخرى المشاركة في النظام ،والموظفون المتقاعدون
وأفراد أسرهم المؤهلون .ويجري تمويل خطة استحقاقات الخدمات الطبية من االشتراكات التي يسددها المشاركون
والمنظمات وكذلك من إيرادات االستثمارات .أما صافي مبلغ المعامالت التي تتم في إطار خطة االستحقاقات
فتظهر في صورة أصول وخصوم في الحسابات.

III-15
-44

قطاع أنشطة مشروعات التعاون ال ّفني يتكون من صناديق مشروعات التعاون ال ّفني التي أنشأتها األمينة العامة بموجب
المادة  1-9من النظام المالي لتسيير شؤون برامج التعاون ال ّفني .ويتمثل أهم مصادر التمويل لهذا القطاع في التبرعات
التفاقات المشروعات.
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وتشمل مشروعات التعاون ال ّفني ترتيبات ومشروعات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي تُدار في إطار اتفاقات
الصناديق االئتمانية واتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات خدمات مشتريات الطيران المدني .وتُصمم الصناديق االئتمانية
واتفاقات الخدمات اإلدارية لتغطية نطاق واسع من خدمات التعاون ال ّفني واتفاقات خدمات مشتريات الطيران المدني
لتقديم خدمات المشتريات .وقد أبرمت اإليكاو أيضا اتفاقات التعاون ال ّفني المشار إليها بالعقود بالمبالغ اإلجمالية مع
الدول األعضاء .وتختلف هذه العقود عن اتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات الصناديق االئتمانية بحيث أنها مخصصة
ويسجل التفريط أو اإلفراط في استرداد النفقات الفعلية في صندوق تكاليف الخدمات
لفترة زمنية قصيرة وبمبلغ محددُ .
اإلدارية والتشغيلية.

المالحظة  :2األصول والخصوم
المالحظة  :1-2النقد والمعادالت النقدية
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تودع األموال في البنوك على أساس االستثمار الجماعي أما األموال غير الالزمة لالحتياجات الفورية فتُستثمر في
الودائع ألجل .وتتكون األرصدة في  31ديسمبر مما يلي:
األموال المودعة نقداً في المصارف
الودائع ألجل
مجموع النقد والمعادالت النقدية
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2018
2019
بآالف الدوالرات الكندية

37 992

308 443
346 365

52 671

349 743
402 414

وفي  ،2019/12/31بلغ متوسط معدل الفائدة لألموال المودعة نقداً في المصارف  ٪1.857( ٪1.891في
 ،)2018/12/31بلغ متوسط معدل الفائدة للودائع ألجل نسبة ( ٪ 2.417نسبة  ٪1.997في )2018/12/31
ومتوسط أجل االستحقاق مدة  103يوماً ( 155يوماً في عام  .)2018وبلغت األرصدة النقدية  145ماليين دوالر
أمريكي مودعة في حسابات توفير استثمارية ( 105مليون دوالر أمريكي في  )2018/12/31بمتوسط معدل فائدة
نسبته ( ٪2.397نسبة  ٪1.992في  .)2018/12/31وبلغت األرصدة النقدية في المصارف في نهاية السنة
 9 920ألف دوالر كندي مودعة بالنيابة عن اللجنة األوروبية للطيران المدني .تشمل الودائع ألجل في نهاية العام
 7 135ألف دوالر كندي باسم خطة استحقاقات الخدمات الطبية.

المالحظة  :2-2االشتراكات المقررة والمستحقة على الدول االعضاء
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ويتكون صافي أرصدة االشتراكات المقررة في  31ديسمبر مما يلي:
2019
الجارية
غير الجارية المخصومة
مجموع صافي االشتراكات المستحقة

2018

بآالف الدوالرات الكندية
2 847
16 599
5 963
4 322
8 810
20 921
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االشتراكات المستحقة الجارية هي االشتراكات المستحقة خالل إثني عشر شه اًر بينما االشتراكات المستحقة غير الجارية هي
تلك المستحقة أو المتوخى سدادها بعد مرور  12شه اًر اعتبا اًر من تاريخ البيانات المالية على النحو المبين في السياسات
المحاسبية للمبالغ المستحقة واإليرادات .وفيما يلي إجمالي وصافي مبالغ االشتراكات المستحقة:
2019

بآالف الدوالرات الكندية
17 624
28 466

االشتراكات المقررة – البرنامج العادي
ناقصا:
مخصصات الحسابات المشكوك فيها
خصم
الخصم المتراكم على المستحقات طويلة األجل
مجموع صافي االشتراكات المستحقة
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()697
()8 117
8 810

()669
()6 876
20 921

ويبين الجدول التالي تشكيلة أنصبة االشتراكات المستحقة للبرنامج العادي.
سنة االشتراك
2019
2018
2017
2016
 2015وما قبل
المجموع
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2018

2019
بآالف الدوالرات الكندية
17 643
1 501
1 296
1 139
6 887
28 466

٪
62
5.3
4.5
4
24.2
100

2018
بآالف الدوالرات الكندية
4 174
2 124
1 683
1 395
8 248
17 624

٪
23.7
12.1
9.5
7.9
46.8
100

ولم تكن هناك أي إضافات إلى مخصصات الحسابات المشكوك في تحصيلها بشأن االشتراكات المقررة لعام .2019
الزيادة/
(النقصان)
االستخدام
بآالف الدوالرات الكندية

2018

697

مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فيها

2019

()28

-

669

ويمّثل مبلغ  669ألف دوالر كندي المبلغ األصلي وقدره  511ألف دوالر أمريكي (أي ما يعادل  501ألف دوالر كندي
المخصص في عام  )2010المستحق لإليكاو لدى جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة ،تمت تسويته
نتيجة فرق في سعر الصرف بمبلغ  28ألف دوالر كندي في عام  ،2019حيث ال تزال مسألة سداده قيد مناقشة حامية
الخ ـلف هذا الدين.
في الجمعية العامة لألمم المتحدة حيث من المتوقع أن تغطي الدول َ
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ولم يكن هناك أي شطب لالشت اركات المستحقة القبض خالل سنة  .2019وترد أي زيادة أو تراجع في البدل الخاص
بالحسابات المشكوك فيها على أنها مصاريف بالنسبة لهذه الفترة ويبلغ عنها في بيان األداء المالي.
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سجل أي رصيد في مخصصات تخفيضات إيرادات االشتراكات خالل سنة .2019
ولم ُي ّ
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وفيما يلي حركات االشتراكات المستحقة الطويلة األجل المخصومة خالل سنة :2019
2018

االستخدام

الزيادة/

2019

III-17
(النقصان)
بآالف الدوالرات الكندية
االشتراكات الطويلة األجل المخصومة

5 963

1 241

()2 882

4 322
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وترتبط االشتراكات المخصومة الطويلة األجل باالشتراكات المستحقة من دول المجموعة ألف التي أبرمت اتفاقات مع
المجلس لتصفية متأخراتها خالل فترة ال تتجاوز عشرين سنة ،دون فائدة ودول المجموعة باء التي لم تبرم اتفاقات ولديها
اشتراكات مستحقة السداد تتجاوز ثالث سنوات .وعقب الجمعية العمومية لإليكاو في أكتوبر  2013أعيد تقدير القيمة
السوقية العادلة لرصيد االشتراكات المستحقة القبض .وتم تقدير أنه على الرغم من أن كل تلك المبالغ المستحقة القبض
تظل صحيحة ومعترفاً بها على نحو سليم بصفتها هذه في الحسابات ،فإن ثمة حاجة للمزيد من تخفيض القيمة السوقية
العادلة للرصيد المستحق القبض لتلك الدول التي فقدت حقوقها في التصويت خالل دورتين متتاليتين للجمعية العمومية.
وبالتالي ،تم خصم تلك المبالغ المستحقة القبض بشكل كامل بمبلغ قدره  6 053ألف دوالر كندي في عام .2019
ويشمل استخدام مبلغ  2 882ألف دوالر كندي إعادة تصنيف المبالغ الى متأخرات طويلة األجل ناقص ًا والمدفوعات
المتلقاة خالل السنة .وتمّثل الزيادة البالغة  1 241ألف دوالر كندي في خصم رصيد الحسابات مستحقة القبض طويلة
األجل انخفاصا في الخصم المتراكم يتأتّى عنه عائد.
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ويمثل الخصم على االشتراكات المستحقة الطويلة األجل المبلغ الالزم لتسوية الرصيد المستحق بالقيمة العادلة بعد
التدوين األولي .ومادامت النسب غير الجارية ال يتوقع تحصيلها في حدود سنة واحدة ،فيجري خصمها بمعدل فائدة
ويسجل هذا المبلغ كخفض
الساري األصلي مقرباً إلى السعر المعمول به في السندات الحكومية الكندية الطويلة األجلُ .
للرصيد مستحق في األجل الطويل .ومن ثم ُيدون هذا الفرق تدريجيا كإيرادات على مدى مدة المبالغ المستحقة .ويجري
احتساب الخصم من خالل تطبيق معدل  1.85الى  2.4في المائة على مدفوعات األقساط المقررة في المستقبل.

المالحظة  :3-2المبالغ المستحقة والسلف وغيرها من األصول
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السلف مما يلي:
تتألف المبالغ المستحقة و ُ
2019

بآالف الدوالرات الكندية

السلف المقدمة إلى الموظفين
ُ
المستحقات من وكاالت األمم المتحدة
المقبوضات المسبقة لموردي مشروعات التعاون الفني

663

األخرى

4 811
5 605

المجموع

12 584

2018

1 505

1 403
9 797

17 466

589

5 677

-58

وتُ َّ
قدم السلف إلى الموظفين ألغراض منح التعليم ،وإعانات اإليجار ،واألسفار وغيرها من استحقاقات الموظفين.

-59

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

-60

وتشمل المبالغ المستحقة األخرى المستحقة من أنشطة تحقيق االيرادات مثل مبيعات المطبوعات وإيجار صاالت
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المؤتمرات للوفود.
-61

وتتكون األصول الحالية األخرى مما يلي:
2019

بآالف الدوالرات الكندية

ضريبة المبيعات القابلة لالسترداد على صعيد المقاطعات

511

مقدماً
النفقات المدفوعة ّ
ضريبة الدخل في الواليات المتحدة القابلة لالسترداد

774
31

ضريبة المكاتب اإلقليمية القابلة لالسترداد

83

125

المجموع

1 674

2 177

ضريبة المبيعات القابلة لالسترداد على الصعيد الفيدرالي

-62

2018

275

639
367
935
111

وتتكون النسبة غير الجارية للمبالغ المستحقة من مبلغ مستحق القبض من اللجنة األفريقية للطيران المدني ،وهي هيئة
إقليمية .ويأتي هذا المبلغ من المفاوضات والمناقشات بين اإليكاو وهذه اللجنة لسداد المبالغ المستحقة من اللجنة
المذكورة للمنظمة .واعتبا اًر من  ،2007/1/1اضطلعت اللجنة بالمسؤولية الكاملة عن المعامالت والعمليات المالية التي
قامت بها اإليكاو سابقا بالنيابة عنها .وتصل المبالغ المستحقة غير المخصومة إلى مبلغ  361ألف دوالر كندي في
 439( 2019/12/31ألف دوالر كندي في  .)2018/12/31ويصل مجموع المبلغ المخصوم المستحق من اللجنة
األفريقية للطيران المدني إلى مبلغ  312ألف دوالر كندي ،الذي يمثل النسبة غير الجارية للمبالغ المستحقة ( 373ألف
دوالر كندي في .)2018/12/31

المالحظة  :4-2المخزونات
-63

تشمل مخزونات اإليكاو مخزون الوثائق المنشورة المطبوعة داخليا بغرض بيعها إلى أوساط الطيران المدني في جميع
أنحاء العالم ومخزون البنود المعفاة من الرسوم الجمركية في متجر السوق الحرة لبيعها على أصحاب المراكز الديبلوماسية.

-64

ويبين الجدول أدناه مجموع قيمة المخزونات في  31ديسمبر.
ّ
2019

بآالف الدوالرات الكندية

المطبوعات المتاحة – البضائع المكتملة

208

مجموع المطبوعات

285

372

696

550

المواد الخام والعمل الجاري

مجموع بنود متجر السوق الحرة
مجموع المخزونات

-65

2018

77

268
104

178

411

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

2019

2018
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مطابقة المطبوعات:
الرصيد االفتتاحي
المواد المباشرة
العمل المباشر
التكاليف غير المباشرة
المعدة
و
اة
ر
المشت
مجموع المخزونات
ُ
ناقص :تكلفة بيع المطبوعات
ناقص :األعطاب
الرصيد الختامي

بآالف الدوالرات الكندية
296
372
368
355
1 120
1 086
485
446
2 269
2 259
()1 859
()1 898
()38
()76
372
285
2019

مطابقة بنود متجر السوق الحرة:

الرصيد االفتتاحي

2018

بآالف الدوالرات الكندية
85
178

المخزونات المشتراة
مجموع المخزونات المشتراة
ناقص :تكلفة بيع البنود

558

الرصيد الختامي
نننن

411

736
()325

479

564
()386

178

-66

ويجري التأكد من المطبوعات وبنود متجر السوق الحرة والكميات المأخوذة من نظم اإليكاو لتعقب المخزونات وذلك
بالحصر المادي للمخزونات.

-67

وتحدد قيمة المخزونات باعتبارها صافية بعد اقتطاع أي أعطاب محددة .وخالل عام  ،2019تم تحديد مخزونات
المطبوعات التي تعرضت ألعطاب ،بما في ذلك التخلص من المخزون الزائد من المطبوعات ،بقيمة  76ألف دوالر
ويدرج في بند "النفقات التشغيلية العامة" في بيان
كندي وأزيلت من سجالت المخزونات .ويشكل التعديل نفقة للفترة ُ
األداء المالي.

المالحظة  :5-2الممتلكات والمنشآت والمعدات
-68

تشمل تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات البنود المحتفظ بها في المقر الرئيسي لإليكاو في مونتريـال وكذلك تلك
المحتفظ بها في المكاتب اإلقليمية السبعة .وتحقق هذه البنود منافع أو تنطوي على إمكانيات للخدمات بالنسبة للمنظمة
التي تمارس المراقبة الكاملة على اكتسابها وتحديد موقعها المادي واستخدامها وتصريفها.

-69

يقدم الجدول التالي الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تمت رسملتها في الحسابات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع
ّ
العام.
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األساس والتركيبات

معدات تكنولوجيا
المعلومات

المركبات اآللية

تحسينات المباني

الماكينات والمعدات

المستأجرة

تحسينات جارية
على المباني

المجموع

المستأجرة

بآالف الدوالرات الكندية
التكلفة في 1/1/2019
أصول مضافة
أصول تم التخلص منها
أصول تم نقلها

159
21

3 936
1 406
)( 79

554
141
)( 62

1 769
131

3 553
2 209

180

5 263

633

1 900

5 762

اإلهالك المتراكم في 1/1/2019
أصول مستهلكة
أصول تم التخلص منها

)( 118
)( 14

)( 3 191
)( 268
79

)( 350
)( 74
61

)( 1 070
)( 179

)( 1 884
)( 397

)( 6 613
)( 932
140

اإلهالك المتراكم في 31/1/2019

)( 132

)( 3 380

)( 363

)( 1 249

)( 2 281

)( 7 405

التكلفة في 31/12/2019

)( 1 034

11 005
3 944
)( 141
)( 1 034

1 034
36

36

13 774

المرحل
صافي المبلغ
ّ
1/1/2019

40

745

204

698

1 670

1 034

4 391

31/12/19

48

1 883

270

651

3 481

36

6 369

-70

لم تشهد سنة  2019حدوث أي أعطاب في الممتلكات والمنشآت والمعدات.

-71

وترد في المالحظة  6االلتزامات المتعلقة بعمليات االستئجار.

-72

وقد أنشئ مبنى المقر الرئيسي  La maison de l’OACIفي عام  .1995واشترته الحكومة الكندية في عام  .2016والعقار
ابتداء من  2016/12/1حتى .2036/11/30
بأكمله ُم َّقدم لإليكاو بدون إيجار لفترة مدتها  20سنة
ً

-73

-74

وتمتلك اإليكاو  ٪46من عقار مكتب أوروبا وشمال األطلسي االقليمي في باريس بتكلفة أصلية قدرها  1.145ألف
دوالر كندي أما المبلغ المتبقي بنسبة  54في المائة من العقار فيخضع لعقد إيجار مالي إسمي ،يمثل االشتاركات
المتعلقة بالخدمات العينية على النحو المبين في المالحظة  .1-3وتخضع المباني األخرى التابعة لإليكاو لعقود إيجار
تشغيلية أو عقود إيجار إسمية على النحو المبين أيضاً في المالحظة .1-3
وتمتلك اإليكاو أصوالً تُصنف من قبيل التراث لما تحظى به من أهمية ثقافية أو تعليمية أو تاريخية .وقد حصلت اإليكاو
على هذه األصول التراثية عن طريق التبرعات المقدمة إليها من قبل الدول األعضاء والمؤسسات والشركات على مدار
السنين .وال تحتفظ اإليكاو بهذه األصول بهدف إدرار أي فوائد اقتصادية أو خدمات ممكنة مستقبالً .ومن ثم فقد أرت
اإليكاو عدم إدراجها في بيانات المركز المالي .ومن بين األصول التراثية الهامة التي تمتلكها اإليكاو نماذج وط ارزات
أولية لطائرات وأعمال فنية وأثاث وتركيبات ثابتة وكتب وخرائط وصور فوتوغرافية وسجالت ووثائق ذات قيمة تاريخية،
وما إلى ذلك.

المالحظة  :6-2األصول غير المادية
-75

ُيظهر الجدول التالي األصول غير المادية المدونة قي الحسابات منذ .2010/1/1
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برمجيات تم
شراؤها

تراخيص وحقوق

برمجيات تم

أصول أخرى غير

برمجيات قيد

تطويرها داخلياً

مادية

التطوير

المجموع

بآالف الدوالرات الكندية
التكلفة في 1/1/2019
أصول مضافة
أصول تم التخلص منها

1 124
319

585
6

536

281

1 443

591

536

281

اإلهالك المتراكم في 1/1/2019
أصول مستهلكة
أصول تم التخلص منها

)( 1 113
)( 40

)( 277
)( 76

)( 155
)( 89

)( 281

)( 1 826
)( 205

اإلهالك المتراكم في 31/1/2019

)( 1 153

)( 353

)( 244

)( 281

)( 2 031

المرحل
صافي المبلغ
ّ
1/1/2019

12

307

381

31/12/19

290

238

292

التكلفة في 31/12/2019

-76

1 183

2 526
1 508

1 183

4 034

700
2 003

1 183

لم تتعرض أي أصول غير مادية ألي أعطاب خالل عام .2019

المالحظة  :7-2األدوات المالية
1-7-2
-77

األصول والخصوم المالية
ترد السياسات المحاسبية بشأن األدوات المالية في المالحظة  .1وتصنف األصول المالية لإليكاو بوصفها قروضا
ومستحقات (ال توجد أي استثمارات مشتقة أو أصول مالية قابلة للبيع) وتتكون األرصدة في  31ديسمبر مما يلي:
2018

2017

بآالف الدوالرات الكندية

االشتراكات المقررة مستحقة القبض (الجارية)

16 599

2 847

االشتراكات المقررة مستحقة القبض (غير الجارية)

4 322

5 963

المستحقات والسلف (غير الجارية)

312

المجموع الكلي

34 717

المستحقات والسلف (الجارية)
األصول األخرى

12 584

17 466

312

1 242

373

26 891

تتمثل جميع الخصوم المالية المادية في األدوات المالية المحددة بالتكلفة المستهلكة.
-78

وتتعرض اإليكاو لمخاطر مالية ترد بإيجاز في الفقرات التالية.

2 -7-2
-79

المخاطر االئتمانية

تحد سياسات اإليكاو إلدارة المخاطر من مدى تعرض أي طرف
تتوزع المخاطر االئتمانية لإليكاو على نطاق واسع و ّ
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مقابل للمخاطر االئتمانية وتتضمن مبادئ توجيهية للحد األدنى من الجودة االئتمانية.
-80

ويجرى تخفيض مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة المتصلة بالنقد والمعادالت النقدية إلى الحد األدنى من خالل التأكد
من إيداع هذه األصول المالية في صناديق استثمارية شديدة التنوع والسيولة لدى المؤسسات المالية الرئيسية التي تحظى
بتصنيف استثماري ا
عال من قبل وكاالت التقييم االئتماني و/أو لدى نظراء آخرين يتمتعون باألهلية االئتمانية.

-81

وتشمل االشتراكات المستحقة في المقام األول الحسابات المستحقة من الدول ذات السيادة .وترد تفاصيل االشتراكات
المستحقة في المالحظة  .2-2وكما جاء في المالحظتين  1و ،2-2تُسجل االشتراكات طويلة األجل بالتكلفة المستهلكة
(المخصومة) باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .ومادامت هذه المبالغ المستحقة ال تحمل فائدة ،فإن سعر الفائدة المستخدم
الحتساب التكلفة المخصومة هو السعر المعمول به في السندات الحكومية الكندية الطويلة األجل.

 3-7-2مخاطر أسعار الفائدة
-82

ألجل .وبالنسبة لعام  ،2019يرد متوسط أسعار الفائدة وأجل
اإليكاو معرضة لمخاطر أسعار الفائدة بسبب الودائع َ
االستحقاق في المالحظة  .1-2وسجلت أسعار الفائدة زيادة في عام .2019

 4-7-2مخاطر العمالت األجنبية
-83

في  ،2019/12/31تم تقييد الرصيد النقدي ،والمعادالت النقدية واالستثمارات بالدوالر الكندي ( )٪15وبالدوالر
األمريكي ( )٪78اللذين يشكالن عملتي األساس في المنظمة (عملتا األساس بنسبة  ٪14بالدوالر الكندي  ٪79بالدوالر
األمريكي في  .)2018/12/31أما الموجودات بغير الدوالر الكندي أو األمريكي فهدفها األول يتمثل في دعم األنشطة
التشغيلية التي تنفذ بعمالت غير الدوالر الكندي .باإلضافة إلى ذلك ،تُقيد نسبة  ٪49من االشتراكـ ـات المستحقة بالدوالر
الكندي و ٪51بالدوالر األمريكي ( ٪43بالدوالر الكندي و ٪57بالدوالر األمريكي في .)2018/12/31

-84

واعتبا ار من عام  ،2010ولتقليص تعرض الدوالر األمريكي للتقلبات إلى الحد األدنى ،انتقلت المنظمة الى تطبيق نظام
العملتين حيث ُيحدد جزء من أنصبة الدول األعضاء بالدوالر األمريكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي على أساس
االحتياجات المتوخاة من العملتين .ومع اعتماد نظام العملتين ،تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد ما يدعو إلبرام عقود الصرف
اآلجلة لشراء الدوالر األمريكي في الميزانية العادية.

-85

وفي أحيان كثيرة يجري تقويم أوامر الشراء المتعلقة بمشروعات التعاون ال ّفني بعمالت غير الدوالر األمريكي أو الدوالر
للتحوط ،حيث تُشترى األموال بالعملة التي التُزم
الكندي .وسعيا إلى الحد من مخاطر تقلبات العملة ،اعتُمدت سياسات
ّ
بها وقت إصدار أوامر الشراء ،وذلك في الحاالت التي يمكن أن تخلف فيها تقلبات العملة آثا ار مادية على الوضع
المالي للمشروع .ويعتبر المكسب أو الخسارة في سعر الصرف معادال للفارق بين سعر الصرف المعمول به في األمم
المتحدة وسعر الصرف الفوري في تاريخ شراء تلك األموال.

 5-7-2مخاطر السيولة
-86

أنشأت الجمعية العمومية صندوق أرس المال العامل مبلغ  8.0ماليين دوالر أمريكي ويتمثل الغرض منه في تقديم
السلف عند الضرورة إلى الصندوق العام لتمويل االعتمادات المدرجة في الميزانية إلى حين تسلم االشتراكات من الدول
ُ
األعضاء وغيرها من الصناديق في الحاالت الخاصة .وتودع األموال في البنوك على أساس االستثمار المشترك أما
األموال غير الالزمة لتلبية االحتياجات الفورية فتُستثمر في الودائع ألجل.

المالحظة  :8-2المقبوضات المسبقة
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تشمل المقبوضات المسبقة ما يلي:
2018

2019

بآالف الدوالرات الكندية
التبرعات المقدمة لمشروعات التعاون ال ّفني
االشتراكات المقررة المستلمة مقدماً
السلف األخرى
المجموع الكلي

-88

216 472
6 861
19 092

242 425

274 604
8 527
21 813

304 944

الفني المساهمات المقدمة مخصوماً منها النفقات
تمثل المقبوضات المسبقة المتعلقة بالتبرعات المقدمة لمشروعات التعاون ّ
ذات الصلة في نهاية السنة (انظر الجدولين (دال) و(هاء)) .وتشمل السلف األخرى مدفوعات مسبقة بقيمة  14 052ألف
دوالر كندي للتبرعات والهبات من الدول األعضاء ومن الشركات الخاصة ،ومبلغ  1 276ألف دوالر كندي من مبيعات
النشر ومبلغ  2 424ألف دوالر كندي من الدول األعضاء لنشاطات صندوق دليل المفاتيح العامة ،واإليرادات المؤجلة وغيرها
من السلف.

المالحظة  :9-2الحسابات المستحقة الدفع والخصوم المتراكمة
-89

تتكون الحسابات المستحقة الدفع والخصوم المتراكمة مما يلي:
2019
الخصوم المستحقة

بآالف الدوالرات الكندية

14 076

7 110

10 694

10 014

9 920

9 475

مستحقات الدفع للموظفين

1 495

مستحقات خطة استحقاقات الخدمات الطبية

7 135

المجموع

43 320

مستحقات الدفع التجارية

اللجنة األوروبية للطيران المدني

2018

1 898
710

29 207
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وترتبط الحسابات المستحقة الدفع إلى الموردين بالمبالغ المستحقة عن البضائع والخدمات التي وردت بشأنها فواتير.
أما المستحقات فهي خصوم عن البضائع التي تم استالمها والخدمات التي تم تقديمها لإليكاو خالل الفترة والتي لم ترد
عنها فواتير .وبالنسبة لمستحقات كل من خطة استحقاقات الخدمات الطبية واللجنة األوروبية للطيران المدني فهي
أرصدة نقدية تحتفظ بها اإليكاو نياب ًة عن الجهتين (انظر المالحظة .)1-2
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تشمل التزامات استحقاقات الموظفين استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ،واستحقاقات نهاية الخدمة فيما
يتعلق باإلجازة السنوية ،واالستحقاقات المدفوعة المتعلقة بالعودة إلى الوطن وغيرها من الحسابات قصيرة األجل.

المالحظة  :10-2استحقاقات الموظفين

التشكيلة:
الجارية
غير الجارية
المجموع

1-10-2

إثبات صحة التزامات استحقاقات الموظفين

2018
2019
بآالف الدوالرات الكندية
7 648
164 329
171 977

7 944
151 001
158 945

III-24
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يقوم بتحديد استحقاقات انتهاء الخدمة ،واستحقاقات اإلجازة السنوية والعودة إلى الوطن ،واستحقاقات التأمين الصحي
ما بعد انتهاء الخدمة أكتواريون استشاريون مستقلون .وتتخذ هذه االستحقاقات المتعلقة بالموظفين بالنسبة لموظفي المقر
الرئيسي والمكاتب اإلقليمية الذين يخضعون للنظام اإلداري لموظفي اإليكاو.
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وتحسب اإليكاو االستحقاقات األخرى للموظفين على أساس البيانات الشخصية والخبرة السابقة .وتشمل هذه االستحقاقات
التقديرية للعودة إلى الوطن واإلجازة السنوية لموظفي مشروعات التعاون ال ّفني فيما يتعلق بإنهاء الخدمة .وهذه
االستحقاقات المتعلقة بموظفي مشروعات التعاون ال ّفني ال يغطيها النظامان األساسي واإلداري لإليكاو ،بل الشروط
المحددة في إطار مشروعات التعاون ال ّفني.
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وفيما يلي حركة خصوم استحقاقات الموظفين خالل سنة :2019
الرصيد االفتتاحي
في 2019/1/1

االستخدام

الزيادة(/النقصان)

الخسائر(/المكاسب)
األ كتوارية

الرصيد النهائي في
2019/12/31

بآالف الدوالرات الكندية

خطــة مـا بعــد التقــاعـد (التــأمين الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحي بعــد انتهـاء
الخدمة)

133 568

()2 094

9 536

3 611

144 621

انتهاء الخدمة – اإلجازة السنوية

8 990

()475

904

992

10 411

استحقاقات انتهاء الخدمة –العودة إلى الوطن

14 223

()1 480

1 165

897

14 805

باقي استحقاقات الموظفين بالنسبة للخبراء الدوليين

2 164

()15

()9

-

2 140

المجموع

158 945

()4 064

11 596

5 500

171 977
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ويمثل عمود االستخدام المدفوعات التي أجريت خالل السنة .وتظهر الزيادة (النقصان) للتأمين الصحي بعد انتهاء
الخدمة وتلك المتعلقة باالجازة السنوية وباستحقاقات العودة إلى الوطن وباستحقاقات الموظفين االخرى التابعة للخبراء
الدوليين كالتالي:
التكاليف الجارية
للخدمات

تكاليف الفوائد

مجموع

مجموع

2019

2018

بآالف الدوالرات الكندية
التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة
نهاية الخدمة – االجازة السنوية
نهاية الخدمة – مستحقات العودة إلى
الوطن
استحقاقات الموظفين االخرى
المجموع الكّلي

6 412
695
856

3 124
209
309

9 536
904
1 165

8 807
783
1 122

()9
7 954

3 642

()9
11 596

347
11 059

ألغراض المقارنة ،كانت المكاسب (والخسائر) األكتوارية كالتالي:
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2018

2019
بآالف الدوالرات الكندية

التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة
نهاية الخدمة – االجازة السنوية
نهاية الخدمة – مستحقات العودة إلى الوطن
المجموع الكّلي

-96

()2 433
286
64
()2 083

3 611
992
897
5 500

تبلغ القيمة اإلجمالية للمكاسب/الخسائر األكتوارية الناتجة عن استحقاقات اإلجازات السنوية والعودة إلى الوطن باإلضافة
إلى تكاليف الخدمات الجارية وتكلفة الفائدة التي تشمل استحقاقات التأمين بعد انتهاء الخدمة بما مجموعه 13 494
الر كندياً في عام  11 062 ( 2019دوال اًر كندياً في عام  )2018وتُدرج في بند الصندوق الدائم.
دو ًا

 2-10-2التزامات استحقاقات الموظفين — تحليل الحساسية
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يرد في الجدول التالي تحليل الحساسية لمعدل الخصم المتعلق بالتزامات استحقاقات الموظفين.
زيادة بنسبة ٪1
في معدل الخصم

تراجع بنسبة  ٪1في معدل
الخصم

بآالف الدوالرات الكندية

تكلفة الخدمات الجارية  +تكلفة الفائدة
التزام االستحقاقات المتجمعة

-98

1 335
37 434

()1 044
()28 180

يرد في الجدول التالي تحليل الحساسية لمعدالت االتجاهات المتعلقة بالطب وطب األسنان ،وذلك على النحو المبين
في المالحظة  ،4-10-2فيما يتعلق بخطة ما بعد التقاعد (التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة).
زيادة بنسبة  ٪1في في
معدل الخصم

تراجع بنسبة  ٪1في في
معدل الخصم

بآالف الدوالرات الكندية

تكلفة الخدمات الجارية  +تكلفة الفائدة
التزام االستحقاقات المتجمعة
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()2 044
()25 236

2 985
32 816

يرد في الجدول التالي تحليل الحساسية المتعلقة بافتراضات جدول معدل الوفيات ،وذلك على النحو المبين في المالحظة
 ،4-10-2فيما يتعلق بخطة ما بعد التقاعد.
سنة أبعد في جدول
معدل الوفيات

سنة أقرب في جدول
معدل الوفيات

بآالف الدوالرات الكندية

تكلفة الخدمات الجارية  +تكلفة الفائدة
التزام االستحقاقات المتجمعة

3-10-2

التكلفة المتوقعة خالل عام 2020

469
7 620

()459
()7 444

III-26
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ُيتوقع أن تصل قيمة مساهمة اإليكاو في خطة االستحقاقات المحددة لعام  2020إلى  5 508ألف دوالر كندي ،وقد
تحددت هذه القيمة استناداً إلى مدفوعات االستحقاقات المتوقعة لعام .2020
خطة ما بعد التقاعد
(التأمين الصحي بعد
انتهاء الخدمة)

انتهاء الخدمة –
اإلجازات السنوية

مستحقات انتهاء الخدمة –
العودة على الوطن

المجموع

بآالف الدوالرات الكندية
المساهمات المتوقعة خالل عام 2020

4-10-2
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2 379

977

2 152

5 508

االفتراضات واألساليب األ كتوارية

تقوم اإليكاو في كل سنة باستعراض واختيار االفتراضات واألساليب التي سيستخدمها الخبراء األكتواريون في تقييم
نهاية السنة لتحديد متطلبات النفقات واالشتراكات لخطط اإليكاو فيما يخص استحقاقات ما بعد الخدمة (استحقاقات
ما بعد انتهاء الخدمة .واالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة) .ويجب الكشف عن االفتراضات األكتوارية في
البيانات المالية وفقاً للمعيار المحاسبي  .39باالضافة الى ذلك ،يجب الكشف عن كل افتراض أكتواري بالقيمة
تم استخدام االفتراضات واالساليب الرئيسية لتحديد قيمة استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة والتزامات
المطلقة .و ّ
استحقاقات الموظفين المتعلقة بانتهاء الخدمة الخاصة باإليكاو في .2019/12/31

االفتراضات المستخدمة في إطار خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
الطريقة األ كتوارية
سعر الخصم
معدالت اتجاهات التكاليف
الطبية والمتعلقة بطب
األسنان
العائدات المتوقعة من
األصول
سعر الصرف المستخدم

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

 ٪1.85من المحاسبة والتمويل ( ٪2.25في التقييم الذي أُجري في .)2018/12/31

تراجع معدل األدوية وغيرها من الرعاية الصحية من  ٪8إلى  ٪4خالل فترة  20سنة ،وتراجع طب األسنان ٪4
خالل  20سنة.
ال تنطبق ألنه يجري تناول الخطط على أنها غير ممولة.
 1.00دوالر أمريكي مقابل  1.309دوالر كندي ( 1.365بالنسبة للتقييم السابق).

تكاليف المطالبات الطبية
والمتعلقة بطب األسنان

متوسط التكاليف السنوية للشخص الواحد في سن  60تبلغ  2.4ألف دوالر كندي بالنسبة لتكاليف األدوية ومن
 0.4ألف دوالر كندي إلى  1.6ألف دوالر كندي لتكاليف طب االسنان ومن  0.6ألف دوالر كندي إلى  7.2آالف
دوالر كندي للتكاليف الصحية األخرى.

تغير التكاليف الطبية وتكاليف
طب األسنان حسب السن

بالنسبة لألدوية الموجودة في كندا ،من  ٪5.8في سن  40إلى  59نزوالً حتى  ٪0في سن  85وما فوق .بالنسبة
للرعاية الصحية في كندا ،من  ٪2.0حتى سن  59نزوالً حتى  ٪0.75في سن  85فما فوق .أما الرعاية الصحية
ال حتى  ٪0في سن  90فما فوق .وفيما يخص الرعاية الصحية لألسنان
خارج كندا فمن  ٪2.7في سن  40نزو ً
ناقص  ٪0.5في السنة .خفض تكاليف األدوية في سن  65بالنسبة لألشخاص الذين تشملهم خطة عامة في كندا،
 ٪65( ٪65في .)2018

التكاليف اإلدارية السنوية

 31.6دوال ًار أمريكيًا لكل شهادة شهرياً .ويبلغ معدل التضخم  ٪2.5سنويا ( ٪3.25في عام .)2018

جدول معدل الوفيات
معدالت انتهاء الخدمة

معدل وفيات أصحاب المعاشات التقاعدية الكنديين لعام  2014مشفوعا بجدول التوقعات  -معدل وفيات أصحاب
المعاشات التقاعدية الكنديين 2017 ،كسنة أساسية.
تختلف افتراضات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة بحسب فئة الخدمات العامة
مقابل الفئة الفنية وذلك اعتبا اًر من .2019

III-27
سن التقاعد
تغطية المـعالين عند التقاعد

تختلف افتراضات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة بحسب فئة الخدمات العامة
مقابل الفئة الفنية وذلك اعتبا ًار من .2019

 ٪60( ٪60في عام ُ .)2018يفترض أن تكون الزوجات أصغر سنًا من أزواجهن بخمس سنوات .دون األطفال
في األسرة الواحدة في سن التقاعد.

االفتراضات المستخدمة في استحقاقات اإلجازة السنوية والعودة إلى الوطن:
الطريقة األ كتوارية
معدل الخصم
زيادة الرواتب
صافي االستحقاق في رصيد
اإلجازة السنوية
نهاية الخدمة بسبب المغادرة
الطوعية
نقل المتاع عند العودة إلى
الوطن
تكاليف السفر

اإلجازة السنوية ومنحة العودة إلى الوطن :تمثل الطريقة األكتوارية قيمة المستحقات المقبلة مع توقعات الرواتب.
 ٪1.85في السنة ( ٪2.25في عام .)2018
 ٪2.50سنويًا.

من  8أيام خالل السنة األولى للسنوات البالغة  35سنة من الخدمة وأكثر ،إلى  60يوم كحد أقصى.

 ٪10( ٪10في عام .)2018
 18.5ألف دوالر أمريكي لكل موظف معه أفراد األسرة المستحقين،
و 13ألف دوالر أمريكي لكل موظف ليس معه أفراد األسرة المستحقين.
مع زيادة سنوية بنسبة  ٪2.50لكل سنة تالية.

 5.9آالف دوالر كندي للموظف مع زيادة سنوية بنسبة  ٪2.5للسنة.
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وتستخدم اإليكاو معدل السندات الحكومية الكندية لخفض الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين .وفي بعض
الواليات القضائية ،ال يوجد سوق شديد النشاط بالنسبة للسندات الحكومية أو أن السندات الحكومية تشكل خطورة
أكثر من سندات الشركات ذات الجودة العالية .وفي هذه الحاالت ،يكون استخدام معدل سندات الشركات أكثر
مالءمة ،ألنه أقرب إلى المعدل الخالي من المخاطر .وقد نظر الخبراء األكتواريون التابعون لإليكاو في هذه المسألة
وتبين أنه في حالة اإليكاو يعتبر استخدام معدل السندات الحكومية أكثر مالءمة مقارنة بمعدل سندات الشركات
وذلك لالسباب الواردة في الفقرة  88من المعيار المحاسبي  39ونظ ار لوجود سوق شديد النشاط فيما يخص السندات
الحكومية في كندا .وبناء عليه ،لم تتوقف اإليكاو عن استخدام معدل السندات الحكومية لخفض الخصوم.
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يجري اختيار الزيادات المفترضة في التكاليف الطبية (معدالت االتجاهات) مع اإلشارة إلى أحدث استقصاء لمعدالت
االتجاهات الطبية العالمية للخبراء األكتواريين لدى اإليكاو ،واالفتراضات االقتصادية لدى األمم المتحدة المتعلقة
بالخطط الطبية للمتقاعدين والزيادات التي يتوقع أن تدوم في األجل الطويل .وفيما يتعلق بخطة التأمين الصحي بعد
انتهاء الخدمة ،فإن معدالت االتجاه لم تتغير بشأن التقييم الذي أُجري في .2019/12/31
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وتشكل التكاليف الطبية أحد االفتراضات الرئيسية لتقييم خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة .وتتحدد هذه
االفتراضات مع اإلشارة إلى أحدث تجربة لإليكاو مع تعديلها وفقاً لمعدالت االتجاهات الطبية التاريخية ،والتعديالت
المتوقعة في االستفادة بسبب التقدم في العمر .وفيما يتعلق بتقييم خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ،فقد
تغيرت التكاليف الطبية ،وفقاً للتفاصيل الواردة في جدول االفتراضات أعاله .وتستند مطالبات اإليكاو المتوقعة بشأن
مقومة إلى السنة التالية لتاريخ
التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة إلى ما متوسطه ثالث سنوات من المطالباتّ ،
عدلة إلى سعر الصرف الفوري للدوالر األمريكي/الدوالر الكندي في تاريخ التقييم.
التقييم و ُم ّ
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تبين لوائح الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة أنه يجب أن يكون لمجلس المعاشات
التقاعدية تقييم أكتواري يجريه للصندوق الخبير االستشاري األكتواري مرة على األقل كل ثالث سنوات .وظلت ممارسة

 5-10-2الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
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مجلس المعاشات التقاعدية تتمثل في إجراء تقييم أكتواري كل سنتين باستخدام طريقة حاصل المجموعة المفتوحة.
والهدف األساسي للتقييم األكتواري هو تحديد ما إذا كانت األصول الحالية والتقديرية المستقبلية لصندوق المعاشات
التقاعدية ستكفي للوفاء بالتزاماته.
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ويتألف االلتزام المالي لإليكاو تجاه الصندوق من المساهمة المكلفة بها بمعدل تحدده الجمعية العامة لألمم المتحدة،
(ويتمثل في الوقت الحالي في نسبة  ٪7.9للمشاركين و ٪15.8للمنظمات األعضاء )،إلى جانب أي حصة من
مدفوعات العجز األكتواري بموجب المادة  26من النظام األساسي للصندوق .وتسدد مدفوعات العجز األكتواري هذه
فقط في حال تطبيق الجمعية العامة لألمم المتحدة للمادة  ،26وذلك بعد أن تقرر وجود حاجة لمدفوعات العجز
األكتواري استناداً إلى تقدير للكفاية األكتوارية للصندوق بتاريخ التقييم .ويجب على كل منظمة عضو أن تساهم في
تغطية العجز بمبلغ يتناسب مع مجموع اشتراكات كل منها خالل فترة الثالث سنوات التي تسبق تاريخ التقييم.
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تم االنتهاء من آخر تقدير أكتواري في  ،2017/12/31وجاري حالياً العمل على إعداد التقدير األكتواري حتى
 .2019/12/31وقد استعان الصندوق بالبيانات المشاركة اعتبا ار من  2017/12/31إلى  2018/12/31إلعداد
بياناته المالية لعام .2018
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أسفر التقدير األكتواري اعتبا ار من  .2017/7/31عن نسبة ممولة من األصول األكتوارية بالمقارنة مع الخصوم
األكتوارية ،على افتراض عدم إجراء تسويات للمعاشات التقاعدية مستقبالً ،تبلغ  .٪139.2وكانت نسبة التمويل ٪102.7
عندما أُخذ النظام الحالي لتسويات المعاشات التقاعدية بعين االعتبار.
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بعد تقييم الكفاية األكتوارية للصندوق ،استنتج الخبير االستشاري األكتواري أنه ال حاجة ،اعتبا اًر من ،2017/12/31
لمدفوعات العجز األكتواري بموجب المادة  26من النظام األساسي للصندوق إذ أن القيمة األكتوارية لألصول فاقت
القيمة األكتوارية لجميع الخصوم المستحقة بمقتضى الخطة .وعالوة على ذلك ،فقد فاقت القيمة السوقية لألصول
أيضاً القيمة األكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في تاريخ التقييم .وفي وقت إعداد هذا التقرير ،لم تستند الجمعية
العمومية إلى أحكام المادة .26
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في حال االستناد إلى المادة  26بسبب عجز أكتواري ،سواء أثناء التشغيل الجاري أو بسبب إنهاء خطة المعاشات
التقاعدية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ،فإن مدفوعات العجز المطلوبة من كل
منظمه عضو ستقوم على أساس نسبة مساهمة تلك المنظمة العضو في إجمالي المساهمات المدفوعة للصندوق
خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ التقييم .وبلغ مجموع المساهمات المدفوعة للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية
لموظفي األمم المتحدة خالل السنوات الثالث السابقة ( 2016و 2017و 7 131.56 .)2018مليون دوالر أمريكي،
أسهمت اإليكاو فيها بنسبة .٪0.78
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وخالل سنة  ،2019بلغت االشتراكات التي دفعتها اإليكاو للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم
المتحدة مبلغ  20.3مليون دوالر أمريكي ،ما يعادل  26.9مليون دوالر كندي ( 19.4مليون دوالر أمريكي تعادل
 25.1مليون دوالر كندي في عام  .)2018ومن المتوقع أن تكون االشتراكات في عام  2020على المستوى ذاته.
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تتقرر عضوية الصندوق بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة بناء على توصية مؤكدة من مجلس صندوق
المعاشات التقاعدية .وتُسدد إلى المنظمة المنتهية عضويتها في الصندوق حصة تناسبية من مجموع أصول الصندوق
في تاريخ إنهاء العضوية كمستحقات حصرية لموظفيها الذين كانوا مشاركين في الصندوق في ذلك التاريخ ،وذلك
عمالً بترتيب متفق عليه بين المنظمة والصندوق .ويحدد مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي
األمم المتحدة المبلغ استناداً إلى تقييم أكتواري ألصول وخصوم الصندوق في تاريخ إنهاء عضوية المنظمة؛ وال ُيدرج
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في هذا المبلغ أي جزء من أصول الصندوق الزائدة عن التزاماته.
-113

6-10-2
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يجري مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات مراجعة سنوية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم
المتحدة ويقدم تقرير المراجعة السنوي إلى مجلس الصندوق .وينشر الصندوق تقارير ربع سنوية عن استثماراته،
ويمكن االطالع على هذه التقارير بزيارة موقع الصندوق المشترك المذكور على اإلنترنت .www.unjspf.org
ترتيبات الضمان االجتماعي للموظفين بموجب عقود الخدمات

يحق لموظفي اإليكاو الخاضعين لعقود الخدمة على أساس الشروط واألعراف المحلية التمتع بالضمان االجتماعي.
ّ
غير أن اإليكاو لم تضع أية ترتيبات عالمية للضمان االجتماعي بموجب عقود الخدمة .ويمكن الحصول على ترتيبات
التأمين االجتماعي إما عن طريق النظام الوطني للضمان االجتماعي أو المخططات المحلية الخاصة أو كتعويض
نقدي لمخطط يتبعه الموظف نفسه .ويعتبر توفير ضمان اجتماعي مناسب بما يتماشى مع تشريعات العمل المحلية
شرطاً أساسياً من شروط عقد الخدمة .وال يـُعتبر موظفو العقود الخاصة من موظفي اإليكاو وال يحق لهم التمتع
باالستحقاقات العادية للموظفين.

المالحظة  :11-2مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات
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تشمل المستحقات مبالغ مقررة من الحكومات المتعاقدة تقوم اإليكاو بتحصيلها بالنيابة عن الحكومات مقدمة الخدمات
بموجب اتفاق التمويل المشترك بين الدنمارك وآيسلندا ،وينبغي تحويلها إلى الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة
الخدمات .ويشمل االلتزام أيضا رسوم االستخدام التي تُحصلها اإليكاو بالنيابة عن الحكومات مقدمة الخدمات بموجب
التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق شمال األطلسي.

المالحظة  :12-2صافي األصول (صافي العجز المتراكم)
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إن صافي األصول يتضمن العجز المتراكم واحتياطات المنظمة في آخر السنة .األرصدة الختامية هي الفائدة المتبقية
في األصول العائدة الى اإليكاو بعد اقتطاع جميع خصومها .ومادامت الخصوم تتجاوز األصول ،فمن المتوقع أن
يغطي التمويل العجز المتراكم في المستقبل .وتظهر التغييرات في العجز المتراكم واالحتياطات في البيان الثالث.
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تتألف االحتياطات من:
2017
2018
بآالف الدوالرات الكندية
النشاطات العادية
االعتمادات المرحلة (البيان الخامس)

66623

24 872

عجز االحتياطي من فارق سعر الصرف غير المحقق

()4 428

()4 188

المكاسب(/الخسائر) األكتوارية المتراكمة المتعلقة باستحقاقات التأمين
الصحي بعد انتهاء الخدمة (المالحظة )2-10-2

()34 746

()31 135
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االحتياطي التشغيلي للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات
الفائض المقيد للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات
المبالغ المدخرة في صندوق الحوافز
الفني
نشاطات مشروعات التعاون ّ

المجموع

6 229
12 142
237

571

3 100

()3 990

7

124

3 107

5 890

()3 866
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يمّثل العجز االحتياطي للفروق غير المحققة أرباح وخسائر غير محققة على األصول وفروق في سعر الصرف
مطروحة جانباً انتظا اًر لتحقيق األصول الموازية.
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أُدرج مبلغ  6 229ألف دوالر كندي في االحتياطي التشغيلي للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات وفقاً للمادة  3-7من
النظام المالي وقرار المجلس .C-DEC 190/5
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باإلشارة إلى قرار الجمعية العمومية  ،34-40يشمل الفائض المقيد للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات مبلغاً قدره 700
 5ألف دوالر كندي ُخصص لتمويل ميزانية البرنامج العادي للفترة الثالثة  ،2022-2020عالوة على مبلغ آخر قدره
 6 442ألف دوالر كندي ُخصص للمشروعات الجارية.
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وتتضمن احتياطيات أنشطة مشروعات التعاون ال ّفني تسوية الترجمة من الدوالر األمريكي إلى الدوالر الكندي إلبراز
أنشطة مشروعات التعاون ال ّفني بعملة اإلبالغ (الدوالر الكندي).

المحولة إلى مقبوضات مسبقة.
تتعلق عمليات إعادة التصنيف والتحويل األخرى بالمساهمات الطوعية غير المستخدمة
َّ

المالحظة  :3اإليرادات والنفقات

المالحظة :1-3 :التبرعات – الخدمات العينية
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وبموجب اتفاقات منفصلة بين حكومات كندا ،ومصر ،وفرنسا ،وبيرو والسنغال ،وتايلند والمكسيك وبين المنظمة ،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.
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وفيما يلي القيمة العادلة التقديرية لالشتراكات العينية المقدمة لألنشطة العادية على أساس عقود االيجار أو حسب القيمة
السوقية التقديرية عندما ال يكون هناك أي عقد لإليجار:

2019
كندا

2018

بآالف الدوالرات الكندية
23 848
25 179

مصر

115

97

بيرو

825

811

فرنسا

747

751

242

السنغال

270

تايلند

2 489

2 258

المجموع

29 625

28 007
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تقدم الحكومة الكندية المبني الخاص بالمقر إلى اإليكاو دون إيجار ،وتتحمل  ٪80من تكاليف التشغيل والصيانة فضالً
عن  ٪100من الضرائب العقارية .كما تتضمن المساهمة العينية المقدمة من كندا الواردة أعاله مبلغا يعادل 1 899
ألف دوالر كندي ( 1 861ألف دوالر كندي في عام  )2018من حكومة كيبيك لتوفير المباني في مكتب برج بيل
المقدم إلدارة التعاون ال ّفني.
)(Bell Towerفي مونتريـال و ّ
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قدمت حكومة المكسيك مساهمة نقدية إليجار المكتب اإلقليمي في مدينة مكسيكو .وُقّدرت المساهمة في عام
كما ّ
 2019بمبلغ  429ألف دوالر كندي ( 374ألف دوالر كندي في عام  )2018وأُدرج هذا المبلغ في اإليرادات في بيان
األداء المالي.
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قدر قيمة هذه المساهمات بمبلغ  8 110ألف
وتقدم الدول أيضا خدمات الموظفين والسفر مجاناً لألنشطة العادية .وتُ ّ
ّ
دوالر كندي في عام  10 983( 2019ألف دوالر كندي في عام .)2018

المالحظة  :2-3اإليرادات
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يتضمن المصدر الرئيسي لاليرادات المدونة خالل السنة االشتراكات لمشروعات التعاون ال ّفني التي نّفذت خالل السنة
(انظر المالحظة  3-5والجدول (جيم)) واالشتراكات المقررة .ويتم تحصيل االشتراكات المقررة جزئياً بالدوالرات الكندية
وبالدوالرات األمريكية لتمويل جزء كبير من االعتمادات .وتضمنت االيرادات المدونة خالل السنة ما يلي:
2019
اشتراكات الدول حسبما قررتها الجمعية العمومية
اشتراك دولة جديدة

نقص (زيادة) الخصم المتراكم على المستحقات طويلة األجل

1 241

المجموع

*
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بآالف الدوالرات الكندية
91 540
96 181

115

فروق أسعار الصرف *

2018

71

8 330

12 287

()1 541

98 400

109 824

المدرجة في الميزانية بسعر الصرف المستخدم في
تمثل فروق أسعار الصرف فروقاً إيجابية (سلبية) محسوبة بين االشتراكات المقررة ُ
الميزانية وسعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة عند تحصيل االشتراكات المقررة.

فيما يلي تفاصيل األنشطة األخرى لتحقيق اإليرادات:
2019

2018

بآالف الدوالرات الكندية

التدريب/عمليات التقييم والدورات ورسوم العضوية
مبيعات المطبوعات وخدمات الطباعة

األحداث والمنتديات
رسوم تراخيص البضائع الخطرة
خدمات الوفود
إتاوات المطبوعات
رسم المستخدم/رسم االشتراك

6 029

5 546

3
3
2
1

3
2
2
1
1

5 160
115
003
685
474
870

5 779
484
468
642
433
104
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الدوريات

746

منح التراخيص الدوريات

620

593

المواقع اإللكترونية

408

463

مبيعات السوق الحرة
أنشطة أخرى
المجموع
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256

479

409

1 302

876

25 549

25 395

وتشمل اإليرادات األخرى ما يلي:
2018

2019

بآالف الدوالرات الكندية

إيرادات الفوائد *
رسوم الخدمات
رسوم تأمين المسؤولية المهنية

700

461

123

161

األرباح من أسعار الصرف**

62

6 160

المجموع

3 760

رسوم وكالء السفر
إيرادات أخرى

*

2 267

1 844

101
506

102

1 124

9 852

مقدم كمقبوضات
ال تشمل إيرادات الفوائد مبلغ  5 508ألف دوالر كندي مرتبط بأموال غير مملوكة (مشروعات التعاون ال ّفني بشكل أساسي) بما ّأنه ّ
مقدمة وكإيرادات من الرسوم اإلدارية العامة في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.

** تتعلق األرباح من أسعار الصرف أساساً باالختالفات اإليجابية الناتجة عن إعادة تقييم األصول والخصوم بالدوالر الكندي التي كانت مسجلة في
األصل بعمالت أخرى.

المالحظة  : 3-3النفقات
 :1-3-3رواتب الموظفين واستحقاقات العاملين
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تتضمن الرواتب األجور التي حصل عليها العاملون بالمنظمة خالل السنة فضالً عن الخبراء الميدانيين والخبراء العاملين
في اطار اتفاقات المساعدة التشغيلية لتنفيذ مشروعات التعاون ال ّفني كما تتضمن مستحقات الموظفين مثل التأمين
الصحي واإلجازة السنوية والعودة إلى الوطن والتعليم ومنح التكليف للقيام بمهمات واستحقاقات نهاية الخدمة واشتراكات
اإليكاو في الصندوق المشترك للمعاشات التعاقدية.

 :2-3-3العقود من الباطن واللوازم والمواد االستهالكية
-132

تتضمن هذه النفقات المشتريات والخدمات المتعلقة بالصناديق االئتمانية واتفاقات الخدمات االدارية وخدمات مشتريات
الطيران المدني ومشروعات برنامج االمم المتحدة االنمائي في اطار نشاطات مشروعات التعاون ال ّفني.
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تتضمن نفقات التشغيل العامة بشكل رئيسي االيجار ،وصيانة وتشغيل المباني ،وتكنولوجيا المعلومات ،ونفقات الطباعة.
كما تتضمن استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة  932ألف دوالر كندي واستهالك األصول غير المادية
بقيمة  205ألف دوالر كندي ( 583ألف دوالر كندي  212ألف دوالر كندي على التوالي في عام .)2018

 :3-3-3نفقات التشغيل العامة
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 :4-3-3السفر
-134

نفقات السفر هي السفر لتأدية مهمات وهي تتضمن أجرة الطيران ومخصصات بدل المعيشة اليومي وبدل المطار.

 :5-3-3نفقات أخرى
-135

تشمل النفقات األخرى ما يلي:
2018

2019

بآالف الدوالرات الكندية

الخسارة من أسعار الصرف*
خدمات الصندوق الفرعي لتحقيق اإليردات للمؤتمرات والحلقات التدريبية
رسوم مصرفية

5 103

548

551

420

477

560

89

94

تكاليف مشروعات التنفيذ الخاصة

148

المجموع

6 368

غير ذلك

-

1 528

* تتعلق الخسائر من أسعار الصرف باالختالفات السلبية الناتجة عن إعادة تقييم األصول والخصوم بالدوالر الكندي التي كانت مسجلة في األصل بعمالت
أخرى.

المالحظة  :4بيان المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية
-136

تأذن الجمعية العمومية ،بشكل منفصل في كل سنة من فترة الثالث سنوات ،بوجود نفقات بالدوالرات الكندية للبرنامج
العادي وتوافق على مجموع تقديرات الميزانية اإلرشادية لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية فيما يتعلق ببرنامج
التعاون الفني .وميزانيتا هذين البرنامجين متاحتان للعموم ،ويجوز للمجلس أو لسلطة مفوضة تعديلهما في وقت الحق.
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يعرض البيان الخامس التباين بين الميزانيات المعتمدة األصلية والنهائية ،ومقارنة بين الميزانيات النهائية والنفقات على
َّ
مصنفة حسب األهداف االستراتيجية واستراتيجية دعم التنفيذ للبرنامج العادي حسبما
أساس ما أُدرج في الميزانية،
تقتضيه المادة  1-12من النظام المالي .ويقدم البيان الخامس-ألف مقارنة بين الميزانيات المعتمدة المتاحة للعموم
والمبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة ،ومطابقة اإليرادات والنفقات بالمبالغ الفعلية لجميع صناديق المنظمة الواردة
في بيان األداء المالي (البيان الثاني).
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وفيما يتعلق بالبيان الخامس-ألفُ ،يعزى الفارق الرئيسي بين اإليرادات المدرجة في الميزانية واإليرادات الفعلية للبرنامج
العادي (12 395ألف دوالر كندي) أساساً إلى اعتياد المنظمة تقييم المساهمات بالدوالر الكندي وبالدوالر األمريكي.
ويختلف سعر الصرف المستخدم في إعداد الميزانية عن سعر الصرف المستخدم لتسجيل اإليرادات عند تحصيل
االشتراكات المقررة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ( 12 287ألف دوالر كندي) .وبالتاليُ ،يستبعد هذا
االختالف في أسعار الصرف من المبالغ الفعلية ألغراض المقارنة .وثمة فارق آخر في الميزانية ،وهو االشتراكات
المقررة على دولتين عضو جديدتين ( 108ألف دوالر كندي) نظ ًار ألن ذلك المبلغ لم يكن مدرجاً في الميزانية .والفروق
األخرى ،لكي تكون اإليرادات الفعلية على أساس قابل للمقارنة ،لم تُدرج أيضاً في الميزانية ،وتتألف من مستحقات مدينة
مخصومة (فارق بقيمة  1 241ألف دوالر كندي) وإيرادات أخرى إضافية ( 865ألف دوالر كندي).
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يقارن البيانان الخامس والخامس-ألف االعتمادات الموافق عليها من أجل البرنامج العادي ( 129 415ألف دوالر
كندي) بسعر الصرف المستخدم في الميزانية والنفقات المناظرة للصندوق العام للبرنامج العادي محسوبة بسعر الصرف
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المعمول به في األمم المتحدة ( 115 216ألف دوالر كندي) .ومن أجل مقارنة ميزانية البرنامج العادي المعتمدة
بالنفقات الفعلية ،يؤخذ العامالن التاليان في االعتبار ‘1’ :الفارق في سعر الصرف ( 9 467ألف دوالر كندي) الناتج
عن استخدام سعر الصرف المستخدم في الميزانية ووسعر الصرف المطبق في األمم المتحدة خالل السنة على النفقات
وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،وبذلك َينتُج المبلغ الفعلي للنفقات وفقاً لسعر الصرف المستخدم في
الميزانية ( 105 749ألف دوالر كندي)؛ ’ ‘2االعتراف بااللتزامات غير المسددة ،ألغراض الميزانية ،المتوقع تكبدها
في السنه التالية فقط ( 16 441ألف دوالر كندي) .ويؤثر هذان العامالن في النفقات فيجعالنها قابلة للمقارنة (800
 124ألف دوالر كندي) للبرنامج العادي .وأسفرت حصيلة هذا التأثير عن ترحيل االعتمادات غير المستخدمة (225
 7ألف دوالر كندي).
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ن
المدرجة في البيان الخامس-ألف فيما يتعلق بصندوق
كما تُقار تقديرات الميزانية (المنقحة النهائية) بالمبالغ الفعلية ُ
تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية .ويقدم عرض األمينة العامة للبيانات المالية الوارد في هذه الوثيقة مزيداً من
اإليضاحات لالختالفات المادية بين ميزانيتي البرنامج العادي وميزانية صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
والمبالغ الفعلية.
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ترد أدناه مطابقة بين المبالغ الفعلية على أساس مقارن في بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية (البيان
المالي الخامس-ألف) والمبالغ الفعلية في بيان التدفقات النقدية (البيان المالي الرابع) للسنة المنتهية في .2019/12/31
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التشغيل

بآالف الدوالرات الكندية

المبلغ الفعلي على أساس المقارنة
(البيان الخامس-ألف ،العمود (د)):
إيرادات البرنامج العادي

إيرادات صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

106 648

106 648

11 825

11 825

نفقات البرنامج العادي

()124 800

()124 800

()10 390

()10 390

نفقات صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
فروق الميزانية (البيان الخامس-ألف ،العمود (ج)):
’ ‘1صافي فروق أسعار الصرف بشأن االشتراكات
المقررة والنفقات اُلمدرجة في الميزانية واالشتراك
المقرر على الدولة العضو الجديدة (الفقرتان 138
و 139أعاله)

)i

)iii
)iv

االستثمار

التمويل

المجموع

’ ‘2التزامات غير مسددة ال تتطلب إنفاق األموال
(الفقرة  137أعاله)
فروق الكيانات (الفقرة  142أدناه)

2 928
)ii

2 928

16 441

16 441

()8 612

()8 612

فروق العرض ( 143الفقرة أدناه)

()52 496

3 375

()968

()50 089

المبالغ الفعلية في بيان التدفق النقدي (البيان الرابع)

()58 456

3 375

()968

()56 049
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تط أر فروق الكيانات عندما تـُسقط عملية إعداد الميزانيات المعتمدة المتاحة للعموم برامج أو صناديق تشكل جزءاً من
عد البيانات المالية عنه .وتمثل فروق الكيانات إيرادات ( 166 438ألف دوالر كندي) مخصوماً منها
الكيان الذي تـُ ّ
ومدرجة في بيان األداء المالي (البيان
نفقات ( 175 050ألف دوالر كندي) التي أُبلغ عنها في البيان الخامس-ألف ُ
الفني .وتُ َّ
مول هذه األنشطة والمشروعات عموماً
الثاني) ،وتتعلق باألنشطة العادية األخرى وأنشطة مشروعات التعاون ّ
من موارد من خارج الميزانية وتُستبعد من عملية إعداد ميزانيتي البرنامج العادي وصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية
والتشغيلية.
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وتعود فروق العرض للفروق في الشكل ومخططات التصنيف المعتمدة لعرض بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع)
وبيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية (البيان الخامس-ألف) .وتُتبع في إعداد بيان التدفقات النقدية الطريقة غير
المباشرة ،ويعكس تأثير جميع المقبوضات والمدفوعات ،وتمثل بيانات المقارنة بين الميزانيات والمبالغ الفعلية اإليرادات
والنفقات التي تأذن الجمعية العمومية والمجلس بنفقات لها .ونظ اًر ألن هذه البيانات تغطي السنة المالية ذاتها ،فال توجد
فروق في التوقيت.

المالحظة  :5اإلبالغ عن القطاعات
 :1-5بيان الوضع المالي واألداء المالي حسب القطاع
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تنص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على اإلبالغ عن القطاعات ويرد في المالحظة  .1وتقدم الجداول التالية
الوضع المالي حسب القطاع ثم بيان األداء المالي حسب القطاع .وتؤدي بعض األنشطة بين القطاعين إلى المعامالت
المحاسبية التي تنشئ أرصدة اإليرادات والنفقات فيما بين القطاعات في البيانات المالية .وترد المعامالت فيما بين
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القطاعين في الجداول الواردة أعاله لتقديم وصف دقيق عن هذه المعامالت المحاسبية ومن ثم ُحذفت للمطابقة مع
البيانين الماليين األول والثاني.
-145

ويشمل قطاع النشاطات العادية إيرادات الرسوم االدارية التي تبلغ قيمتها  7.4ماليين دوالر كندي ( 9.7مليون دوالر
كندي في عام  )2018التي تقاضاها صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية من مشروعات التعاون ال ّفني .كما
تتضمن النفقات العامة اإلدارية مبلغاً مماثالً يندرج في قطاع مشروعات التعاون ال ّفني ونفقات أخرى .وفي
 2019/12/31بلغت قيمة المبلغ المستحق لمشروعات التعاون ال ّفني من قبل قطاع األنشطة العادية  240ألف دوالر
كندي ( 1 753ألف دوالر كندي في  .)2018/12/31وحذفت هذه المبالغ تيسي اًر للعرض.
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المالحظة 5-2

منظمة الطيران المدني الدولي
المركز المالي حسب القطاع
في  31ديسمبر 2019
)بآالف الدوالرات الكندية(

العادية األنشطة
مالحظات

2019

الفني التعاون أنشطة مشروع
2018

2018

2019

إلغاء
2019

المجموع
2018

2019

2018

األصول
األصول الجارية
النقد والمعادالت النقدية
االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
أرصدة بين القطاعات
المستحقات والسلف
المخزونات
أخرى

2.1
2.2

119 812
16 599

2.3
2.4
2.3

7 773
696
1 670

األصول غير الجارية
االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
المستحقات والسلف
الممتلكات والمنشآت والمعدات
األصول غير المادية

2.2
2.3
2.5
2.6

مجموع األصول

226 553

275 058

127 356
2 847
1 753
7 669
550
1 783

240
4 811

9 797

4

394

146 550

141 958

231 608

285 249

4 322
312
6 369
2 003

5 963
373
4 391
700

4 322
312
6 369
2 003

13 006

11 427

13 006

11 427

159 556

153 385

390 924

436 881

231 608

)( 240

285 249

)( 240

)( 240

346 365
16 599

402 414
2 847

12 584
696
1 674

17 466
550
2 177

377 918

425 454

5 963
373
4 391
700

)(1 753

)(1 753

)(1 753

الخصوم
الخصوم الجارية
المقبوضات المسبقة
الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة
استحقاقات الموظفين
أرصدة بين القطاعات
مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

2.11

الخصوم غير الجارية
استحقاقات الموظفين

2.10

2.8
2.9
2.10

مجموع الخصوم
صافي األصول
العجز المتراكم
االحتياطيات
صافي األصول (العجز المتراكم الصافي)
مجموع الخصوم وصافي األصول
تُش ّكل المالحظات المرافقة للبيانات المالية جزء ًا ال يتجزأ منها.

2.12
2.12

274 604
6 615
2 153
1 753

)( 240

)(1 753

285 125

)( 240

)(1 753

25 953
30 331
5 508
240
1 635

30 340
22 592
5 791

216 472
12 989
2 140

1 562

63 667

60 285

231 601

164 329

151 001

164 329

164 329

151 001

164 329

151 001

227 996

211 286

231 601

459 357

494 658

)(71 540
3 100

)(53 911
)(3 990

7

124

)(71 540
3 107

)(53 911
)(3 866

)(68 440

)(57 901

7

124

)(68 433

)(57 777

159 556

153 385

231 608

285 249

390 924

436 881

285 125

)( 240

)( 240

)(1 753

)(1 753

242 425
43 320
7 648

304 944
29 207
7 944

1 635

1 562

295 028

343 657

151 001
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منظمة الطيران المدني الدولي

المالحظة 5-3

األداء المالي حسب القطاع
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
)بآالف الدوالرات الكندية(

العادية األنشطة

مالحظات
2019

الفني التعاون أنشطة مشروع
2019

2018

إلغاء
2019

2018

المجموع
2018

2019

2018

اإليرادات
االشتراكات في اتفاقات المشاريع
االشتراكات المقررة
األنشطة األخرى المدرة لإليرادات
التبرعات األخرى
إيرادات الرسوم اإلدارية
اإليرادات األخرى

3.2
3.2
3.2

3.2

اإليرادات مجموع

139 868
109 824
25 395
16 511
11 010
3 533

98 400
25 549
14 532
13 403
9 760

410

166 273

161 644

140 278

288

)(7 366
)( 183

)(9 682
)( 196

138 172
109 824
25 395
16 511
3 644
3 760

169 439
98 400
25 549
14 532
3 721
9 852

170 269

)(1 696

)( 830

170 557

)(9 245

)(10 708

297 306

321 493

النفقات
رواتب واستحقاقات الموظفين
العقود من الباطن واللوازم والمواد االستهالكية
نفقات التشغيل العامة
السفر

االجتماعات

3.3
3.3
3.3

129 840
2 863
18 884

122 088
1 377
15 854

42 278
83 928
1 109

51 591
99 991
2 022

3.3

10 667

10 896

3 443

5 001

2 679

2 266

التدريب

النفقات اإلدارية العامة
نفقات أخرى

أخرى نفقات
الفائض(العجز) السنة خالل

تُش ّكل المالحظات المرافقة للبيانات المالية جزء ًا ال يتجزأ منها.

3.3

1 390

1 500

)( 183

)( 111

172 118
86 791
19 993

173 568
101 368
17 876

)( 196

13 927

15 701

2 679

2 266

1 390

1 500

7 372

9 647

)(7 372

)(9 647

7 300

1 571

758

805

)(1 690

)( 754

6 368

1 622

172 233

154 052

140 278

170 557

)(9 245

)(10 708

303 266

313 901

)(5 960

7 592

)(5 960

7 592
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المالحظة :6

االلتزامات والمبالغ االحتياطية

المالحظة  :1-6االلتزامات
-146

تتعلق التزامات اإليجار في المقام األول بمباني المقر الرئيسي لإليكاو.
2019
االلتزامات الدنيا لعقود إيجار المقر الرئيسي
 5-1سنوات
بعد  5سنوات
مجموع التزامات عقود إيجار الملكية

2018

بآالف الدوالرات الكندية

402
402

502
17

519
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ال تشمل االلتزامات الواردة أعاله نسبة  30في المائة من حصة اإليجار التي تسددها اإليكاو لمكتب المكسيك .وحتى
تاريخ  ،2019/12/31ال توجد أي التزامات إيجارية أخرى على اإليكاو تتعلق بمبنى المقر الرئيسي أو المكاتب
اإلقليمية ،كما هو مبين في المالحظتين  5-2و.1-3
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وتبلغ اإليرادات الدنيا المقبلة المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية التي ال يمكن فسخها ما مجموعه  2.2مليون دوالر كندي
لعام  2.1( 2020مليون دوالر كندي لعام  .)2019وتشمل إيرادات عقود اإليجار هذه تأجير المكاتب إلى الوفود.

المالحظة  :2-6االلتزامات القانونية أو الطارئة
-149

ال توجد أي خصوم طارئة تنشأ عن إجراءات أو شكاوى قانونية يمكن أن تؤدي إلى التزامات كبيرة تقع على عاتق
اإليكاو.

-150

رفع ضد المنظمة عدد من اإلجراءات والشكاوى القانونية فيما يتعلق بمشروعات التعاون ال ّفني في أمريكا الجنوبية.
وهناك في األساس شكاوى رفعها أشخاص يطالبون الحصول على مبالغ إضافية بموجب قوانين العمل المحلية فضالً
عن المبالغ المنصوص عليها في عقود العمل لديهم .ويبلغ مجموع مبالغ هذه الشكاوى  2.6ماليين دوالر أمريكي (مبلغ
المقدر أنه ال يرجح أن تتحمل اإليكاو التزامات مالية ألن
 3.5ماليين دوالر أمريكي في  .)2018/12/31ومن
ّ
الحكومات المعنية تعهدت في اتفاقات المشروعات األساسية باستيعاب أي التزامات مالية قد تنشأ عن هذه المطالبات.
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المالحظة  :7اإلفصاح الخاص باإلدارة العليا واألطراف ذات الصلة
المالحظة  : 1-7موظفو اإلدارة الرئيسيون
عدد األفراد

رئيس المجلس /
موظفو اإلدارة
الرئيسيون

التعويضات وتسوية
مقر العمل

االستحقاقات

خطتا التقاعد
والتأمين الصحي مجموع األجور

السلف المعلقة على
االستحقاقات

القروض
المعلقة

بآالف الدوالرات الكندية
12

2 863

337

909

4 109

16

-
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يتألف موظفو اإلدارة الرئيسيون (وفقاً للمعيار  20من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام) من )1( :الهيئة الرئاسية
للمنظمة وهو المجلس متضمن ًا رئيس المجلس )2( ،أعضاء فريق كبار اإلداريين لألمانة العامة .ويتألف المجلس من
 36دولة عضواً دون دون تحديد أشخاص بعينهم ،ويتألف فريق كبار اإلداريين من األمينة العامة التي ترأس األمانة
العامة ،والمديرين في المقر الرئيسي ،وعدد من كبار المديرين الذين يتبعون األمينة العامة بشكل مباشر ويرفعون إليها
تقاريرهم .ويتمتع موظفو اإلدارة الرئيسيون بسلطة تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة اإليكاو ويتحملون المسؤولية عن ذلك
وعن وضع السياسات .ويسدد إجمالي األجور المذكورة أعاله إلى رئيس المجلس وأعضاء فريق كبار اإلداريين.
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ويشمل مجمل األجور المدفوعة لموظفي اإلدارة الرئيسيين ما يلي :صافي المرتبات ،وتسوية مقر العمل ،والبدالت مثل
بدل التمثيل واستحقاقات العودة إلى الوطن ومنحة التعليم ،واشتراكات أرباب العمل في المعاشات التقاعدية وفي التأمين
الصحي الجاري .السلف غير المدفوعة مقابل االستحقاقات تتكون من سلف منح التعليم.

-153

كما يحق لموظفي اإلدارة الرئيسيين الحصول على استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة (المالحظة  )10-2على نفس مستوى باقي
الموظفين .وهي استحقاقات ال يمكن تحديدها كمياً بدقة على أساس فردي ،وبالتالي فهي غير مدرجة في الجدول أعاله.

-154

ويشارك موظفو اإلدارة الرئيسيون كأعضاء عاديين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
باستثناء عدد من الموظفين من ذوي الرتبة د 2-وما فوقها الذين ال يشاركون في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية
لموظفي األمم المتحدة .أما المبالغ التي تدفعها اإليكاو عوضا عن االشتراكات المقدمة إلى الخطة ،التي تمثل 15.8
في المائة من األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي ،فتُدرج في األجور االجمالية.

-155

تشمل األجور االجمالية أيضاً مبلغ  197ألف دوالر كندي ُسددت خالل السنة إلى أحد أقارب أحد موظفي اإلدارة الرئيسيين.
ويعمل هذا القريب في اإلدارة ذاتها وتربطه صلة تسلسل وظيفي مباشر بموظف اإلدارة الرئيسي ،وذلك حتى تم فصل موظف
اإلدارة الرئيسي من منصبه في ديسمبر .2019

المالحظة  :2-7معامالت األطراف ذات الصلة
-156

مالم تكن هناك إشارة إلى خالف ذلك في هذه البيانات المالية الخاصة باإليرادات من المعامالت غير التبادلية بما في
ذلك االشتراكات العينية ،فإن جميع المعامالت التي تجري مع أطراف ثالثة ،بما في ذلك منظمات األمم المتحدة تتم
بالقيمة العادلة ضمن عالقة عادية للمورد أو العميل بموجب شروط وأحكام تحقيق االستقاللية المعقولة.

III-41

المالحظة  :8أحداث بعد تاريخ رفع التقارير المالية
-157

قدمت اإليكاو تقاريرها المالية في  .2019/12/31وقبل توقيع األمينة العامة على هذه البيانات المالية ،أدت جائحة
كورونا المستجد ( )COVID-19في مارس  2020إلى تعطيل أعمال اإليكاو المنتظمة ،وأثّرت بشكل كبير على كافة
الدول األعضاء باإليكاو .كذلك خّلفت الجائحة تحديات جسام على مستوى قطاع الطيران ،واقتضت أن تعالج اإليكاو
مختلف المخاوف االقتصادية وتلك المتعلقة باالمتثال للوائح التنظيمية أثناء تفشي الوباء وفي مرحلة التعافي من الجائحة
مستقبالً .وتم تفعيل خطة استمرار األعمال في منتصف شهر مارس ،التي تضمنت أدوات العمل عن ُبعد وسبل عقد
االجتماعات االفتراضية ،وقد طبقت الخطة بغرض الحد من األثر المترتب على أعمالنا .وتم تعليق السفر غير
الضروري ،وأُعيد ترتيب أولويات برامج العمل تبعاً لذلك .وشرعت اإليكاو أيضاً في تطبيق التدابير الرامية إلى التصدي
لمخاطر السيولة المحتملة ،وسعت إلى خفض التراجع في إيرادات الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات ()ARGF
وصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية (.)AOSC
وبادرت اإليكاو إلى وضع افتراضات بخصوص التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واإلجازات السنوية واستحقاقات العودة
إلى الوطن على أساس ما يتناسب مع التقديرات الطويلة األجل لتكاليف الرعاية الطبية ونسب الوفيات ومعدالت التضخم
في تاريخ القياس .وحتى تاريخ التوقيع على هذه البيانات ،كان من السابق ألوانه محاولة التكهن باألثر طويل األجل
لجائحة فيروس كورونا على هذه االفتراضات .وستواصل اإليكاو رصد أثر الجائحة عند وضع افتراضات لحساب
االستحقاقات في هذه البرامج مستقبالً .ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام رقم  ،)IPSAS 14( 14فإن الوضع
الحالي المتعلق بالجائحة ال يشكل حدثاً ُيفضي إلى تسوية ،ولم يكن هناك أثر مترتب على األداء المالي لإليكاو في
 2019وال على مركزها المالي حتى .2019/12/31
وعلى الرغم من المناخ العام السلبي من حيث النواحي المالية ،ال تزال حافظة اإليكاو االستثمارية منتعشة ،وذلك بصفة
أساسية فيما يخص الودائع محددة األجل لدى مؤسسات مالية ذات تصنيفات ائتمانية تبلغ  AAأو أعلى .وعلى الرغم
من أن بعض األصول الثابتة صارت معطلة عن العمل مؤقتاً ،ال يلزم حساب تناقص القيمة نظ اًر إلى أن ترتيبات العمل
عن ُبعد والتباعد الجسدي مؤقتة في طبيعتها .وحتى تاريخ توقيع البيانات ،تكبدت المنظمة نفقات بسيطة نظير شراء
معدات ومستلزمات الوقاية الشخصية وذلك بفضل المبادرة إلى تنفيذ خطة استمرار األعمال في الوقت المناسب .ونظ اًر
لتفشي الجائحة في جميع الدول ،تتوقع اإليكاو أن تشهد آثا ًار سلبية فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات في الدول المتضررة
من الجائحة .كذلك ُينتظر تأجيل حلقات العمل والفعاليات التدريبية التي يعقدها الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات أو
عقدها افتراضياً .وستظل اإليكاو تتابع الوضع بهدف تعديل أعمالناً تبعاً لما تقتضيه المستجدات.

الجزء الرابع :الجداول
(لم تشمله المراجعة)

IV-1
الجدول(ألف)

منظمة الطيران المدني الدولي
صندوق األنشطة العادية
األصول ،الخصوم ،صافي األصول في  31ديسمبر 2019
اإلي رادات ،والنفقات ،الفائض(/العجز) لسنة 2019
)بآالف الدوالرات الكندية(

صندوق رأس المال

صندوق متجدد

صندوق إدرار
الدخل التبعي

صندوق الخطة

إداري  /الخدمات

التنفيذية اإلقليمية

التنفيذية صندوق
التكلفة

الميزانية العادية

نشاطاتAVSEC

الشاملة للسالمة

الصناديق المالية

حوافز لتسوية حساب

الجوية في أفريقيا

المشتركة

المتأخرات

األصول
الجارية األصول
النقدي والمقابل النقد
المستحقة المقررة االشتراكات
األعضاء الدول من
الصناديق بين المشتركة األرصدة
والسلف المستحقات
المخزونات
أخرى

1 517

52 629

16 563

15 660

9 760

711

1 892

243

16 599
1 774
1 507
1 517

72 509

65
125

412
5 016
696
98

35

3

8

22 785

15 885

9 891

719

86

128

1 978

243

الجارية غير األصول

المستحقة المقررة االشتراكات
األعضاء الدول من
والسلف المستحقات
والمعدات واآلالت الممتلكات
الملموسة غير األصول

األصول مجموع

4 322
312
6 369
2 003
4 634

8 372

77 143

8 372

1 517

22 785

15 885

9 891

719

1 978

243

الخصوم
الجارية الخصوم
المتقدمة االيصاالت
المتراكمة والخصوم الدفع مستحقة الحسابات
الموظفين استحقاقات
الصناديق بين المشتركة األرصدة
الخدمات مقدمة والحكومات المتعاقدة الحكومات مستحقات

2 738
1 427

7 053
27 537
5 508
717

1 635
35 307

5 508

الجارية غير الخصوم
الموظفين استحقاقات

الخصوم مجموع

3
254

11
69

4

343

4 165

257

80

4

1 978

164 329
164 329
35 307

1 978

169 837

4 165

257

80

4

22 599
19 237

8 372

)(133 574
)(34 746

249
18 371

15 628

9 811

715

6
237

األصول صافي(المتراكم العجز)

41 836

8 372

)(168 320

18 620

15 628

9 811

715

243

األصول وصافي الخصوم مجموع

77 143

8 372

1 517

22 785

15 885

9 891

719

األصول صافي
المتراكم الفائض)/العجز(
االحتياطيات

1 978

243

اإليرادات
المقررة االشتراكات
لإليرادات المدرة األخرى األنشطة
األخرى الطوعية المساهمات
اإلدارية الرسوم إيرادات
أخرى إيرادات

اإليرادات مجموع

109 824
1

)( 22

26 577
2 420

9 225

4 437

4 081

361

119 050

4 437

4 081

26 938

67

11 067
758

276

19

50

6

11 825

2 696

86

28

6

النفقات
الموظفين واستحقاقات رواتب
االستهالكية والمواد واللوازم الباطن من العقود
عامة تشغيل نفقات
السفر
االجتماعات
العامة اإلدارية النفقات
أخرى نفقات
TOTAL
مجموع
EXPENSES
النفقات

الفائض صافي(/العجز) للسنة

التفاصيل قد ال تتماشى مع األرقام اإلجمالية بسبب تقريب األعداد.

91 295
591
15 400
5 729
1 949

1 137

13 494

13 415
360
10 467
1 593
124
31
763

13

118 275

1 137

13 494

26 753

10 790

3 419

451

5

356

775

3 300

)(9 413

185

1 035

)( 723

)( 365

23

)( 350

3 311

5

10 251

1 461

292
234

103
1 344
6
106
399

336
66
5
44

334

22

IV-2

الدولي المدني الطيران منظمة
الجدول(ألف) يتبع

العادية األنشطة صندوق
في األصول صافي الخصوم ،األصول 31،ديسمبر 2019
الفائض والنفقات ،اإليرادات(/،العجز) في 31ديسمبر 2019
)الكندية الدوالرات بآالف(

الفرعي المكتب
االقليمي
الموارد تعبئة صناديق

األمن صناديق

العامة المفاتيح دليل

األخرى الصناديق

البيئة صناديق

المجموع

اإللغاء

2018

2019

األصول
الجارية األصول
النقدية والمعادالت النقدية
األعضاء الدول على المستحقة المقررة االشتراكات
الصناديق بين المشتركة األرصدة
والسلف المستحقات
المخزون
األخرى

4 315

2 334

1 153

2 578

2 331

1
318

326
2
4 317

1
2 660

8 126

1 154

16
2 578

2 331

8 461

119 812
16 599
478
7 773
696
1 670
147 028

119 812

127 356

16 599

2 847
1 753
7 669
550
1 783

146 550

141 958

4 322
312
6 369
2 003

5 963
373
4 391
700

)( 478
7 773
696
1 670
)( 478

الجارية غير األصول
األعضاء الدول على المستحقة المقررة االشتراكات
والسلف المستحقات
والمعدات واآلالت الممتلكات
العادية غير األصول

4 322
312
6 369
2 003
13 006

األصول مجموع

4 317

الخصوم
الجارية الخصوم
المسبقة المتحصالت
211
المتراكمة والخصوم الدفع مستحقة الحسابات
الموظفين استحقاقات
الصناديق بين المشتركة األرصدة
الخدمات مقدمة والحكومات المتعاقدة الحكومات مستحقات
211

2 660

1 154

2 578

2 331

2 423
237

15

3

192

2 660

15

3

192

13 006

11 426

8 461

160 034

)( 478

159 556

153 384

721
39

12 949
30 331
5 508
718
1 635

13 004

25 953
30 331
5 508
240
1 635

30 340
22 592
5 791
1 562

761

51 141

12 526

63 667

60 285

164 329
164 329

151 001
151 001

227 996

211 286

1

الجارية غير الخصوم
الموظفين استحقاقات

الخصوم مجموع

)( 478

164 329
164 329
211

2 660

15

3

192

761

215 470

12 526

األصول صافي
الفائض)/العجز( المتراكم
االحتياطيات
األصول صافي(الصافي المتراكم العجز)
األصول وصافي الخصوم مجموع

4 106

4 106
4 317

2 660

1 139

2 575

2 139

7 699
1

)(58 536
3 100

)(13 004

)(71 540
3 100

)(53 912
)(3 990

1 139
1 154

2 575
2 578

2 139
2 331

7 700
8 461

)(55 436
160 034

)(13 004
)( 478

)(68 440
159 556

)(57 901
153 384

االيرادات
المقررة االشتراكات
للدخل مدرة أخرى أنشطة
أخرى طوعية مساهمات
اإلدارية الرسوم إيرادات
األخرى اإليرادات
اإليرادات مجموع

3 204

2 396

3
805

394

166

169
3 352

72

54

8

60

83

1 320

3 276

2 450

816

454

249

4 841

109 824
26 728
12 804
11 066
20 811

)(1 333
3 707
)( 56
)(17 278

109 824
25 395
16 511
11 010
3 533

98 400
25 549
14 532
13 403
9 760

181 233

)(14 960

166 273

161 643

النفقات
الموظفين واستحقاقت رواتب
المستهلكة والمواد واللوازم الباطن من العقود
العامة التشغيل نفقات
السفر
االجتماعات
العامة اإلدارية النفقات
أخرى نفقات
النفقات مجموع
الفائض صافي(العجز) للسنة

التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب

263

2 173

165
387
309
121
1 668

30
58
83
106

360
14
276
60
13
4
108

2 913

2 450

835

450

)( 19

4

363

3 023

136 324
4 368
28 682
10 667
2 679
872
7 307

16
90
2
9
333

583
3 404
86
68
8
290
240

)( 872
)( 7

190 899

)(18 666

172 233

)(9 666

3 706

)(5 960

4 679

4 892

)(4 430

)( 51

376
768
202
223
300

)(6 484
)(1 505
)(9 798

129 840
2 863
18 884
10 667
2 679

122 088
1 377
15 854
10 896
2 266

7 300

1 571
154 052
7 591

IV-3
الجدول(باء)
الدولي المدني الطيران منظمة

العادي البرنامج
األعضاء الدول من المحصلة االشتراكات
مقدما المحصلة والمساهمات
في 31ديسمبر 2019
)الكندية الدوالرات بآالف(
العام الصندوق
قرار
العمومية الجمعية 39-37العمومية الجمعية وقرار 39-32
العمومية الجمعية وقرار 39-33

األعضاء الدول

جداول
االشتراكات
2019

المساهمات
2019

المساهمات
عام المتلقاة
2019

أفغانستان
ألبانيا
الجزائر
أندورا
أنغوال

0.06
0.06
0.13
0.06
0.09

65
65
141
65
98

65
141
65
98

وبربودا أنتيغا)**(
األرجنتين
أرمينيا
أستراليا
النمسا

0.06
0.69
0.06
2.06
0.60

65
748
65
2 234
651

748
65
2 234
651

أذربيجان
البهاما جزر
البحرين
بنغالديش
بربادوس

0.06
0.06
0.09
0.08
0.06

65
65
98
87
65

65
65
98
87
65

بيالروس
بلجيكا
بليز
بنين
بوتان

0.06
0.76
0.06
0.06
0.06

65
824
65
65
65

65
824
65
65
26

بوليفيا دولة )القوميات متعددة(
والهرسك البوسنة
بوتسوانا
البرازيل
السالم دار براوني

0.06
0.06
0.06
2.94
0.06

65
65
65
3 189
65

65
65
65
1 959
65

بلغاريا
فاسو بوركينا
بوروندي
األخضر الرأس
كمبوديا

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

65
65
65
65
65

65
65
65
65
65

ال كاميرون
كندا
الوسطى أفريقيا جمهورية
تشاد
شيلي

0.06
2.61
0.06
0.06
0.42

65
2 831
65
65
456

65
2 831
65
65
434

الصين
كولومبيا
القمر جزر
ال كونغو
كوك جزر

7.95
0.31
0.06
0.06
0.06

8 623
336
65
65
65

8 623
336
65
65
65

ريكا كوستا
ديفوار كوت
كرواتيا
كوبا
قبرص

0.06
0.06
0.07
0.06
0.06

65
65
76
65
65

65
65
76
65
65

التشيكية الجمهورية
الديمقراطية الشعبية كوريا جمهورية
الديمقراطية ال كونغو جمهوريا
الدانمرك
جيبوتي)*(

0.27
0.06
0.06
0.45
0.06

293
65
65
488
65

293
65

الدومينيكية الجمهورية
دومينيكا)**( )***(
إكوادور
مصر
السلفادور
االستوائية غينيا

0.06
0.06
0.07
0.22
0.06
0.06

65
50
76
239
65
65

76
239
65
65

إريتريا
إستونيا
إسواتيني
إثيوبيا
فيجي

0.06
0.06
0.06
0.16
0.06

65
65
65
174
65

65
65
174
65

فنلندا
فرنسا
غابون
غامبيا
جورجيا

0.43
4.13
0.06
0.06
0.06

466
4 480
65
65
65

االشتراكات رصيد االشتراكات رصيد
للسنوات المستحقة
الدفع مستحقة
السابقة
لعام2019
65

65

األرصدة مجموع
القبض مستحقة
65

الصرف سعر
المتراكم
)( 1

المعدل المجموع
مستحقة لألرصدة
القبض

المساهمات
مسبقا المتلقاة

64

110

110

1

111

1 116

1 182

203

1 384
20
61
1 942

39

39

1 230

1 230

27

27

39

)( 50

9

1 179

36

2 548
2
22

22

22

265

65

18

83

)( 1

82

65

722

787

157

944

50

)( 1

49

488

65
50

65

12

77

)( 1

76

466
4 480
65
65
65

155
25

220
25

)( 1
8

219
33

61

IV-4
الجدول(باء)
)يتبع(
الدولي المدني الطيران منظمة

العادي البرنامج
األعضاء الدول من المحصلة االشتراكات
مقدما المحصلة والمساهمات
في 31ديسمبر 2019
)الكندية الدوالرات بآالف(
العام الصندوق
قرار
العمومية الجمعية 39-37العمومية الجمعية وقرار 39-32
العمومية الجمعية وقرار 39-33

األعضاء الدول

جداول
االشتراكات
2019

المساهمات
2019

المساهمات
عام المتلقاة
2019

أل مانيا
غانا
اليونان
غرينادا
غواتيماال

5.48
0.06
0.35
0.06
0.06

5 944
65
380
65
65

غينيا)*(
بيساو غينيا
غيانا
هايتي
هندوراس

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

65
65
65
65
65

هنغاريا
آيسلندا
ال هند
إندونيسيا
اإلسالمية إيران جمهورية

0.18
0.06
0.85
0.55
0.38

195
65
922
597
412

195
65
922
597

ال عراق)*(
آيرلندا
إسرائيل
إيطاليا
جامايكا

0.09
0.60
0.41
2.75
0.06

98
651
445
2 983
65

96
651
445
2 983
65

اليابان
األردن
كازاخستان
كينيا
كريباتي

7.50
0.06
0.17
0.07
0.06

8 135
65
184
76
65

8 135
65
184
76
64

ال كويت
قيرغيزستان
ال ديمقراطية الشعبية الو جمهورية
التفيا
لبنان

0.25
0.06
0.06
0.06
0.06

271
65
65
65
65

259
65
65
65

ليسوتو
ليبيريا)*(
ليبيا
لتوانيا
لكسمبورغ

0.06
0.06
0.11
0.06
0.27

65
65
119
65
293

65

مدغشقر
ي ماالو
ماليزيا
ملديف
مالي

0.06
0.06
0.60
0.06
0.06

65
65
651
65
65

651
65
65

مالطة
مارشال جزر
موريتانيا

0.06
0.06
0.06

65
65
65

65
65
65

0.06
1.16

65
1 258

65
1 258

ال موحدة ميكرونيزيا واليات
موناكو
منغوليا
األسود الجبل
ال مغرب

0.06
0.06
0.06
0.06
0.11

65
65
65
65
119

65
65
65
119

موزمبيق
ميانمار
ناميبيا
ناورو)**(
نيبال

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

65
65
65
65
65

65

هولندا
نيوزيلندا
نيكاراغوا
النيجر
نيجيريا

1.58
0.31
0.06
0.06
0.16

1 714
336
65
65
174

1 714
336
65
65
174

النرويج
عمان
باكستان
باالو
بنما

0.76
0.13
0.13
0.06
0.12

824
141
141
65
130

824
141
141

موريشيوس
ال مكسيك

االشتراكات رصيد االشتراكات رصيد
للسنوات المستحقة
الدفع مستحقة
السابقة
لعام2019

5 944
65
380
65

الصرف سعر
المتراكم

األرصدة مجموع
القبض مستحقة

المعدل المجموع
مستحقة لألرصدة
القبض

65

413
112

413
177

35
)( 1

448
177

65

73

138

23

161

المساهمات
مسبقا المتلقاة

65
65
65

211

276

)( 1

275

65

412

1 079

1 491

)( 14

1 477

2

91

93

28

121
186

1

1

1

13

13

13

65

65
119

103
373

65

)( 1

64

168
493

32
)( 2

200
491

65
293
65
65

61

65

65
64
65

287

1
65

106

787

852

93

945

353

4

1
975

1 040

356

1
156

1 196

352

156
65
24

557

622
24

24
)( 1

645
23

IV-5
الجدول(باء)
)يتبع(
الدولي المدني الطيران منظمة

العادي البرنامج
األعضاء الدول من المحصلة االشتراكات
مقدما المحصلة والمساهمات
في 31ديسمبر 2019
)الكندية الدوالرات بآالف(
العام الصندوق
قرار
العمومية الجمعية 39-37العمومية الجمعية وقرار 39-32
العمومية الجمعية وقرار 39-33

األعضاء الدول

جداول
االشتراكات
2019

المساهمات
2019

المساهمات
عام المتلقاة
2019

الجديدة غينيا بابوا
باراغواي
بيرو
الفليبين
بولندا

0.06
0.06
0.16
0.30
0.62

65
65
174
325
673

65
174
325
673

البرتغال
قطر
كوريا جمهورية
مولدوفا جمهوريا
رومانيا

0.41
0.83
2.18
0.06
0.14

445
900
2 365
65
152

445
900
2 365
65
152

الروسي االتحاد
راواندا
ونيفيس كيتس سانت
لوشيا سانت
غرينادين وجزر فنسنت سانت

2.77
0.06
0.06
0.06
0.06

3 005
65
65
65
65

3 005
65
65
65

ساموا
مارينو سانت
وبرينسيبي تومي ساو
السعودية
السنغال

0.06
0.06
0.06
1.12
0.06

65
65
65
1 215
65

65
65
1 215
65

صربيا
سيشيل
سيراليون
سنغافورة
سلوفاكيا

0.06
0.06
0.06
1.01
0.11

65
65
65
1 096
119

65
65
65
1 096
119

سلوفينيا
سليمان جزر
الصومال
أفريقيا جنوب
السودان جنوب

0.06
0.06
0.06
0.39
0.06

65
65
65
423
65

65
63

اسبانيا
النكا سري
السودان
سورينام
السويد

2.03
0.08
0.06
0.06
0.71

2 202
87
65
65
770

سويسرا
ال عربية السورية الجمهورية
طاجكيستان
تايلند
السابقة اليوغوسالفية مقدونيا جمهورية

1.04
0.06
0.06
0.59
0.06

1 128
65
65
640
65

ليشتي تيمور
توغو
تونغا
وتوباغو ترينيداد
تونس

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

65
65
65
65
65

تركيا
تركمانستان
توفالو)***(
أوغندا
أوكرانيا

1.30
0.06
0.06
0.06
0.10

1 410
65
65
65
108

65
108

ال عربية اإلمارات دولة
ال متحدة ال مملكة
ال متحدة تنزانيا جمهورية
ال متحدة الواليات
أوروغواي

2.25
4.27
0.06
20.24
0.06

2 441
4 632
65
21 954
65

2 441
4 632
65
7 684
65

أوزباكستان
فانواتو
فنزويال)البوليفارية جمهورية(
نام فييت
اليمن

0.06
0.06
0.41
0.14
0.06

65
65
445
152
65

65
65
445

زامبيا
زمبابوي

0.06
0.06

االشتراكات رصيد االشتراكات رصيد
للسنوات المستحقة
الدفع مستحقة
السابقة
لعام2019
65

المجموع

(****)

184

75
12
65

84

149

)( 1

148

65

907

972

133

1 105

39

39

13

51

2
65

)( 1

2
64

340

1

340

14
241

)( 1
)( 3

13
239

945
112

2
65

423

2 202
87
51

65

275

14
65

176

770
1 128
65

345

410

10

421

65
640
65
65
65
65
65
59

24

6

89

89

6

6

1 410
65
65

2

14 270

67

14 270

152
65

152
65

65
65

64
65

2

2

108 583

90 598

17 985

مالحظة  :1التأكد من تفويض ال مبلغ ال مستحق من قبل جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة
* ال دول التي لم تف بالتزاماتها وفقا للشروط التي تنص عليها االتفاقات كما في  31ديسمبر 2019
** تشمل ال مبالغ ال مستحقة في صندوق رأس ال مال ال عامل
***الجدد األعضاء ال دول :من اعتبارا ً توفالو 18/11/2017من اعتبارا ً ودومينيكا .13/4/2019
**** مجموع التفاصيل قد ال يتساوى مع اإلجماليات بسبب التقريب

)( 1

المساهمات
مسبقا المتلقاة

61

السابقة اليوغوسالفية مقدونيا جمهورية)(1
100.12

120

األرصدة مجموع
القبض مستحقة
185

الصرف سعر
المتراكم

المعدل المجموع
مستحقة لألرصدة
القبض

)( 1

)( 248

)( 3
)( 1

66

14 022

149
64
2

501

501

168

669

9 720

27 704

762

28 466

6 860

IV-6
الدولي المدني الطيران منظمة
الجدول(جيم)
الفني التعاون أنشطة مشروع صناديق مجموعة
في األصول وصافي والخصوم ،األصول 31،ديسمبر 2019
والفائض والنفقات اإليرادات(العجز) في2019
)الكندية الدوالرات بآالف(

برنامج
المتحدة األمم
للتنمية

اتفاقيات
إدارة
الخدمة

المدني الطيران
خدمات صناديق
الشراء

اإللغاء

2019

2018

األصول
الجارية األصول
النقدية والمعادالت النقدية
الصناديق بين المشتركة األرصدة
والسلف المستحقات
أخرى
األصول مجموع

240
699

219 742
814
4 001
4

939

224 561

6 811
)( 814
111

6 922

)( 814

275 058

226 553
240
4 811
4

9 797
394

231 608

285 249

الخصوم
الجارية الخصوم
متقدمة إيصاالت
المتراكمة والخصوم الدفع مستحقة الحسابات
الموظفين استحقاقات
الصناديق بين المشتركة األرصدة
الخصوم مجموع

90
28
814
932

210 344
12 105
2 112

6 128
794

224 561

6 922

216 472
12 989
2 140

274 604
6 615
2 153
1 753

231 601

285 125

7

124

7
231 608

124
285 249

)( 814
)( 814

األصول صافي
االحتياطيات*
األصول صافي(المتراكم العجز)
األصول وصافي الخصوم مجموع

7
7
939

224 561

6 922

)( 814

اإليرادات
المشروع اتفاقيات في المساهمات
أخرى إيرادات

136 739
383

3 129
27

139 868
410

170 269
288

اإليرادات مجموع

137 122

3 156

140 278

170 557

النفقات
الموظفين واستحقاقات رواتب
المستهلكة والمواد واللوازم الباطن من العقود
عامة تشغيل نفقات
السفر
التدريب
العامة اإلدارية النفقات
أخرى نفقات

42 128
81 140
1 108
3 419
1 390
7 186
751

186
7

النفقات مجموع

137 122

3 156

الفائض(/العجز) للسنة

* تشمل المبلغ االحتياطية الفروق في الترجمة
مجموع التفاصيل قد ال يتساوى مع اإلجماليات بسبب التقريب

150
2 788
1
24

42 278
83 928
1 109
3 443
1 390
7 372
758

51 591
99 991
2 022
5 001
1 500
9 647
805

140 278

170 557

IV-7
الدولي المدني الطيران منظمة
الجدول) دال(

الفني التعاون مشاريع أنشطة
اإلدارية الخدمات واتفاقات االستئمانية الصناديق
االمسبقة المقبوضات ورصيد والنفقات لمقبوضات
في المنتهية للسنة 31ديسمبر 2019
)ااألمريكية الدوالرات بآالف(
النفقات

المقبوضات
الرصيد
الصندوق

في
نوع
الصندوق 01-Jan-2019

أفغانستان
األرجنتين

774 MSA
40 211 MSA

البهاما جزر

11 MSA

بربادوس
بلجيكا

48 TF
MSA

بوليفيا

718 MSA

بوليفيا
بوتسوانا

12 TF
TF

البرازيل
األخضر الرأس

1 557 MSA
76 MSA

الفائدة
التبرعات

التعديل

7 954

واإليرادات
األخرى

()1

9
285

تكاليف
المشاريع
27
19 079

اإلدارية الخدمات
العامة

815

1 009

كمبوديا
كولومبيا
القمر جزر
ريكا كوستا
قبرص

176 MSA
4 198 MSA
431 MSA

62

التشيكية الجمهورية
الدانمرك
جيبوتي

37 MSA
MSA
247 MSA

الدومينيكية الجمهورية
إكوادور

3 MSA
824 MSA

13

االستوائية غينيا
فيجي
فنلندا

MSA
7 IPAV
MSA

29

غانا
اليونان

MSA
95 MSA

125

غواتيماال

305 MSA

54

غواتيماال
هايتي
هندوراس

513
1

51

196
90

14
6

)( 160

90
167

17

)( 38

1 151
75

51

)( 104
121
)( 123
111

)( 54
4 270
310
37

1
3

334

84
)( 3

8

360

10

17

2

137

475
13

15

3
29
3

4

2

44
14

هندوراس
األقاليم بين فيما

MSA
8 TF

9 932
5

10
7

1
1

الهند
إندونيسيا
اإلسالمية إيران جمهورية

440 MSA
1 077 MSA
MSA

239
400

340
385

34
23

1
14

72
309

4
1

جامايكا

)( 13

930

)( 6

1 TF
38 MSA
IPAV

6 TF

)( 16

)( 536

)( 139

756
27 864
50

571

197

206

إيطاليا

األخرى
وغيرها

ّرد
التبرعات

12

كمبوديا

جامايكا
جامايكا

غير
المحققة

في
31-Dec-2019

1

6 IPAV

2 IPAV
111 MSA

الصناديق من

11

314 MSA
11 MSA

18 MSA

التحويل

األرباح
الخسائر أو

الرصيد

)( 1
16
10

6
)( 2
9 922
5
305
828

)( 256

18
)( 2
)( 111
)( 6

األردن
كازاخستان

MSA
MSA

الكويت
لبنان

1 857 MSA
30 MSA

858
700

ليبيريا
مالي

8 MSA
( 148) MSA

15

المكسيك

331 MSA

119

المكسيك
موزمبيق
مينامار

350 TF
35 IPAV
MSA

514

ناميبيا
نيبال

2 655 MSA
MSA

نيكاراغوا
نيجيريا

MSA
15 MSA

700
485

70
48

13

1

3

208

7

)( 41

1

302
22
10

26
2
6

41

2 442

243

5

1 945
202
)( 8

1 180

)( 147

65

127

323
63
12
498
1 151
65
15

IV-8
الدولي المدني الطيران منظمة

الجدول) دال(
)يتبع(

الفني التعاون مشاريع أنشطة
اإلدارية الخدمات واتفاقات االستئمانية الصناديق
االمسبقة المقبوضات ورصيد والنفقات لمقبوضات
في المنتهية للسنة 31ديسمبر 2019
)ااألمريكية الدوالرات بآالف(
النفقات

المقبوضات
الرصيد
في
نوع
الصندوق 01-Jan-2019

الصندوق
عمان
باكستان

86 MSA
MSA

الفائدة
التعديل

المساهمات

واإليرادات
األخرى

()1

تكاليف
المشاريع

التحويل
الصناديق من
األخرى
وغيرها

اإلدارية الخدمات
العامة

األرباح
الخسائر أو

الرصيد

غير
المحققة

في
31-Dec-2019

ّرد
التبرعات

86

بنما
بنما
باراغواي

504 MSA
66 377 TF
1 269 MSA

300
10 940
8 000

1
616
43

397
37 706
1 000

33
613
208

)( 53

320
39 614
8 076

)( 2

)( 28

بيرو
الفلبين
الفلبين

10 099 MSA
71 MSA
TF

11 231

10

8 526

1 079
6

)( 4

23

قطر
ألفريقيا اإلقليمي
آلسيا اإلقليمي

6 MSA
6 223 MSA
452 MSA

6
700
148

69
4

1 405
176

85
18

984
)( 6

)( 9

آلسيا اإلقليمي
ألوروبا اإلقليمي

4 608 TF
37 MSA

2 010

59
1

1 647

196

148

2

ألوروبا اإلقليمي
األوسط والشرق ألوروبا اإلقليمي
األوسط والشرق ألوروبا اإلقليمي

63 TF
416 MSA
387 TF

100
170

2
5
4

60
201
113

8
20
11

الالتينية ألمريكا اإلقليمي
الالتينية ألمريكا اإلقليمي
كوريا جمهورية

795 MSA
4 501 TF
MSA

376
1 707
40

1
54

404
2 453

21
215

الكونغو جمهورية
رواندا
السعودية المملكة

MSA
137 MSA
6 806 MSA

7 238

368

97
4 918

10
351

سيشيل
سيراليون
سنغافورة

MSA
247 MSA
MSA

3

161

15

51

سنغافورة
سليمان جزر

103 TF
3 IPAV

99

1

93

5

الصومال
الصومال
أفريقيا جنوب

11 594 MSA
16 532 TF
MSA

13 259
54

117

10 505
)( 19
17

908
)( 1
2

إسبانيا
السودان
السويد

( 4) MSA
170 MSA
10 MSA

1

41
1
42

2
2

تايلند
تيمور -ليشتي
تونغا

116 MSA
6 IPAV
IPAV

33

3

10

1

وتوباغو ترينيداد
تركيا

8 TF
13 MSA

السالم حفظ لعمليات المتحدة األمم إدارة
أوغندا
تنزانيا

10 MSA
131 MSA
595 MSA

أوروغواي
فنزويال)البوليفارية الجمهورية(

ثالثة أطراف عن بالنيابة بها المحتفظ األموال
المجموع
الكندية الدوالرات من يعادله ما
نقدي أساس على(1):
التقريب بسبب اإلجماليات مع يتساوى ال قد التفاصيل مجموع
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8
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1
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130
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497

12
3

1 011
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7

)( 73

2 298 LS

125

4

338

19

9

2 160

105

195 487
257 849

105
137

)( 779

1

967
118

1

1 301

2 265
80 707
105 645

1 768
1 855

97 802
129 415

5 411
7 186

452
592

)( 14 576
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)( 41
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160 690
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IV-9
الدولي المدني الطيران منظمة

الجدول (ه)

الفني التعاون أنشطة مشاريع
المدني الطيران مشتريات خدمات صندوق
المسبقة المقبوضات ورصيد والننفقات المقبوضات
في المنتهية للسنة 31ديسمبر 2019
)األمريكية الدوالرات بآالف(
المقبوضات
الرصيد
الصندوق

نوع

في

الصندوق

01-Jan-2019

أفغانستان

170 CAPS

البهاما جزر

3 CAPS

بوليفيا

5 CAPS

األخضر الرأس

32 CAPS

النفقات
الفائدة
واإليرادات

التعديل

()1

التبرعات

تكاليف

األخرى
2

التحويل

األرباح

الصناديق من

الخسائر أو

اإلدارية الخدمات

المشاريع

األخرى

العامة

وغيرها

31

5
33

1

كندا

39 CAPS

1

ريكا كوستا

110 CAPS

1

كوبا
إثيوبيا
غينيا

45 CAPS

جامايكا

CAPS

المحققة

31-Dec-2019

3

)( 31

17 CAPS

التبرعات

غير

140

)( 111

1 137 CAPS

ّرد

الرصيد

)( 9
18

1 387

14

193

2 272

73

46

1
1

لبنان

1 973 CAPS

14

ليسوتو

41 CAPS

1

1 303

116

117

673

11

42

الليبية العربية الجماهيرية

64 CAPS

2

الخاصة اإلدارية ماكاو منطقة الصين،

583 CAPS

6

471

موزامبيق

4 CAPS

نيجيريا

286 CAPS

2

208

66
54

)( 65

4
76

5

عمان

16 CAPS

16

الروسي االتحاد

3 CAPS

3

سيشيل

( 69) CAPS

السودان

101 CAPS

1

سورينام

6 CAPS

السورية العربية الجمهورية

742 CAPS

9

وتوباغو ترينداد

307 CAPS

3

المتحدة تنزانيا جمهورية

12 CAPS

أوروغواي

44 CAPS

اليمن

18 CAPS

)( 54

)( 15

103
6
750
24

234

52

12
45

1
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المجموع

5 688

1 387

61

2 216

140

)( 89

)( 9

4 682

الكندية الدوالرت من يعادله بما

7 490

1 816

100

2 963

186

)( 116

)( 12

6 128

( :)1على أساس نقدي

مجموع التفاصيل قد ال يتساوى مع اإلجماليات بسبب التقريب

منظمة الطيران المدني الدولي
الم َّ
قدم إلى الجمعية العمومية بشأن مراجعة البيانات المالية لمنظمة الطيران
الجزء الخامس :تقرير مراجع الحسابات الخارجي ُ
المدني الدولي للفترة المالية المنتهية في  2019/12/31وتعليقات األمين العام رداً على تقرير مراجع الحسابات الخارجي.

ديوان المحاسبة

تقرير مراجع الحسابات الخارجي

منظمة الطيران المدني الدولي

مراجعة البيانات المالية لعام 2019

2020/10/15
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المقدمة
ِ
يتد األساس القابوبا لمتاجعة الحساماد الما ام بها متاجع الحساماد النارجا با النظام المالا والقواخد المالية لمنظمة الطيتان
ياد ا ،ابية الما سنظم المتاجعة النارجية الماحق ب))د

المدبا الدولا الطبعة السادسة خشتة) :المادة الثالثة خشتة والص
المجاس بنمائج خماياد المتاجعة الما منا بهاد
وُيبّاغ هذا المقتيت
َ

وسناولت خماية المتاجعة هذه سقتيت ا يتاو خا السنة المالية المنمهية با  2019/12/31ومدى اسسا هد
وسنضع ال متاد المالية لنظام ا يتاو المالا الذي وابقت خايه الجمعية العمومية ولاقواخد المالية الما وابق خايها األميا العام
ولامعاييت المحاسبية الدولية با القطاع العام يشار إليها بيما ياا مالمعاييت المحاسبية الدولية با القطاع العام)د
و د منا ممتاجعة الحساماد لاسنة المالية  2019خاى ساس معاييت المنظمة الدولية لامؤسساد العايا لمتاجعة الحساماد والمعاييت
المحاسبية الدولية لاقطاع العام وسمشيا مع اال مصاصاد ا ،ابية الما سشتل جزءا ال يمجز ما النظام المالا والقواخد المالية
لإليتاود
و ططنا ألبشطمنا وبق ا السمتاسيجية المتاجعة المعمول بها لدينا لاحصول خاى سأكيد معقول مأن البياباد المالية الية ما ي
طاء جوهتيةد

كما جتينا سقييما لامبادئ المحاسبية والمقديتاد الما و،عمها ا دارة و منا بمقديت مدى ك اية ختض المعاوماد با البياباد
الماليةد
بظ ات لجائحة بيتوس كوروبال ا،طتربا إلى ملادرة المنظمة بل البدء با خمال المتاجعةل وسحديدا بل الشتوع با اال مبار
ال وري لبعض ال ئاد معينها كسجل األصول الثابمة وكشوف الجتد وما اد الموظ يال إلخد و د امت ا يتاو ذاسها موغ ق البناية
بمحولنا إلى القيام موجتاءاد بدياة با الحاالد
المحول إلى بظام العمل خا ُمعدل مما دى إلى سقييد بشطة اال مبار الما بجتيهال ّ
و ّ

صن نا معض ا ما سوصياسنا
الما ا مضت بيها المعاييت المحاسبية الدولية المحقق مشتل مباشت ما صحة معض المعام دد كما ّ
متوبها " ائمة" دون إمتابية ممامعمها خا حتيق بشطة متاجعة الحسامادل وذلك ألن درسنا خاى إجتاء المتاجعة ال ورية لاحساماد

المازمةد ولكا م ضل متاجعة الحساماد الما جتيناها خا ُمعد ما ،ابة إلى خامنا مآلياد الت امة
صارد ّ
مقيدة مسبي المشتيعاد ُ

الدا اية المعمول بها با ا يتاول بقد اسمطعنا الموصل إلى اسمنماج منصوص الحساماد وا اتراد با البياباد الماليةد

وخاى التغم ما ن بشطة متاجعة الحساماد د ُجتيت ماالخمماد خاى إجتاءاد بدياةل كما ُذكت خ هل بقد اسمطعنا جمع ما
يت ا ما المعاوماد لمكون ساسا لاتي الوراد با شهادة متاجعة الحسامادد
و ثناء خماية المتاجعة الما سمت خا ُمعدل سمت منا شة جميع المسائل وسو،يحها مع الموظ يا المسؤوليا ما

ل سبادل رسائل

البتيد ا لكمتوبا والمتالماد الهاس يةد

وكابت لا تيق منا شاد منمظمة مع رئيسة بتع الشؤون الماليةل وموظ ا الشؤون المالية و مع ا دارة وموظ يا با ا داراد
األ تىل سي المو،وع يد النظتد
وسسّامنا البياباد المالية الما سحمل سو يع األمينة العامة با 2020/3/31د وخم ا مال قتة  9ما اال مصاصاد ا ،ابية الما

سحتم المتاجعة النارجيةل بقد سعينا لاحصول خاى سعايقاد ما األمينة العامةل وساقيناها با  13و2020/10/14ل يث ُدرجت

خاى النحو الواجي با هذا المقتيتد
5

و منا ممتاجعة ساماد سقتيت المشليل المالا مشأن الحساماد الما ضعت لامتاجعة وسحم ظ بها ا يتاول الممعاقة مالنمائج المالية
مى 2019/12/31ل يث ُ دمت وبقا لانظام المالا والقواخد المالية لإليتاو الطبعة السادسة خشتة) :المادة الثالثة خشتةد

وُدرج با البياباد المالية كماب سمثيل يمعاق محساماد السنة المالية لاعام 2019ل وّ عمه األمينة العامة ورئيسة بتع الشؤون
الماليةل وهو جزء ال يمجز ما وثائق المتاجعةد
كما ساقينا بيان الت امة الدا اية لعام  2020الذي وّ عمه األمينة العامة با 2020/3/31د
و د درجنا بمائج بشطة متاجعة الحساماد الما منا بها سحت خنوان "سوصياد"د وخندما ال سقع مسألة ما با إحار ا مصاص
ا دارةل بوبنا با ت ابمباه المجاس إليهاد

و ي اتل بود ن بعتب خا سقديتبا لامجاماة الما بداها جميع مسؤولا ا يتاو الذيا ا مضى األمت ن بطاي منهم معاوماد
ووثائقد
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Corte dei conti
شهادة مراجع الحسابات الخارجي

الرأي
ُ منا ممتاجعة البياباد المالية لمنظمة الطيتان المدبا الدولا ا يتاو)ل والما سشر ر ر ر ر ر ررمل بيان الو،ر ر ر ر ر ر ررع المالا إلى غاية
2019/12/31ل وبيان األداء المالا وبيان الملييتاد با صر ر ر ر ر ر ررابا األصر ر ر ر ر ر ررول وبيان المدبقاد النقدية وبيان المقاربة بيا
الميزابية والمباغ ال عاا لاص ر ر ر ر ر ررندوق العام لابتبامج العادي لاس ر ر ر ر ر ررنة المنمهية والم

ظاد خاى البياباد الماليةل مما با ذلك

موجز السياساد المحاسبية الهامة وغيت ذلك ما المعاوماد المو،يحيةد
و س ر ر ر ر رري رينال بون البياباد المالية المتبقة سَعتض مص ر ر ر ر ررورة بزيهةل ما جميع النوا ا الجوهتيةل الو ،ر ر ر ر ررع المالا لمنظمة
الطيتان المدبا الدولا ا يتاو) إلى غاية 2019/12/31ل وكذلك داءها المالا والمليتاد با صر ررابا األصر ررول والمدبقاد

النقدية والمقاربة بيا الميزابية والمبالغ ال عاية لاصندوق العام لابتبامج العادي لاسنة المنمهيةل وذلك وبق ا لامعاييت المحاسبية
الدولية والنظام المالا والقواخد المالية ل يتاود

األساس الذي ي ِ
ستند إليه رأينا
ُ منا معماية المتاجعة وبقا لامعاييت الدولية لامؤس ر ر رسر ر رراد العايا لمتاجعة الحسر ر رراماد  )ISSAIsوالنظام المالا والقواخد المالية
لإليتاود وبا مجال متاجعة البياباد الماليةل سعتس معاييت  )ISSAIsمشر ر ررتل مباشر ر ررت المعاييت الدولية لمتاجعة الحسر ر رراماد
َّ
المحدد
تام المعاييت الدولية لمتاجعة الحس رراماد با دود اسس ررا ها مع الطامع

طبق ديوان الحس رراماد ا يطالا
)ISAsد وي ّ
لعماياد المتاجعة الما يقوم بهاد ِ
وستد مسؤولياسنا با إحار هذه المعاييت ممزيد ما الم صيل با سقتيتبا ،ما القسم الناص
ممسررؤولياد متاجع الحسرراماد خا متاجعة البياباد الماليةد وبؤدي خمانا مشررتل مسررمقل خا ا يتاو وبقا لاشررتو األ

الممصر راة مما بقوم مه ما متاجعة لابياباد المالية با منظومة األمم الممحدةل و د ا ،ررطاعنا مالمس ررؤولياد األ

ية

ية األ تى

المنوحة بنا وبقا لهذه الش ررتو د وبعمقد ن األدلة الما ص ررانا خايها با إحار خماية المتاجعة سش ررتل س رراسر را كابيا ومناس رربا
لاتي الذي سوصانا إليه با هذا الصددد
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المعلومات األخرى
سمحمل األمينة العامة لإليتاو المسؤولية خا المعاوماد األ تى الما سشمل "الجزء التامع – الجداول لم سشماه المتاجعة)"
يعبت هذا التي خا ي اسمنماج يضما صحمهاد
كما ن رينا خا البياباد المالية ال يشمل المعاوماد األ تى وال ّ
وبيما يمصررل ممتاجعة البياباد الماليةل سممثل مسررؤوليمنا با تاءة المعاوماد األ تى والنظت بيما إذا كابت ال سمسررق جوهتيا
مع البياباد المالية و مع ما سوصر ر ر ر ر ررانا إليه ما خام با إحار المتاجعة و ما إذا كابت سنطوي خاى سحتي اد جوهتية غيت
بناء خاى ما ُ منا مه ما خمالل إلى اس ر ر ر ر ر ررمنماج ي يد بوجود سحتي اد جوهتية با المعاوماد األ تىل
ذلكد وإذا اص ر ر ر ر ر ررنال ا
بيمعيا خاينا ن بباغ خا ذلكد وليس لدينا ما ببّاغ خنه با هذا الصددد

مسؤوليات األمينة العامة لإليكاو والجهات المكلفة بإدارة البيانات المالية
سمحمل األمينة العامة مس ر ررؤولية إخداد البياباد المالية وخت ،ر ررها مص ر ررورة بزيهة وبق ا لامعاييت المحاس ر رربية الدولية با القطاع

العام وخا و،ر ررع الض ر روامي الدا اية الما ستاها ،ر ررتورية لاممتا ما إخداد البياباد المالية النالية ما ي سحتي اد جوهتية
متدها إلى اللش و النطأد
اء كان ّ
سو ا

خما
ولدى إخداد البياباد الماليةل سمحمل األمينة العامة مسررؤولية سقييم درة ا يتاو خاى االسررممتار كمؤسرسررة ائمة والكشررل ّ
يازم ما مسائل ستسبي بهذه المؤسسة القائمة واسمندام األساس المحاسبا لهذه المؤسسة ما لم سعمزم األمينة العامة سص ية

المنظمة و و ل بشطمها و إذا لم يتا لديها ي يار وا عا سوى ذلكد

ما الجهاد المتا ة ما دارة بها مسؤولة خا ا شتاف خاى خماية إخداد المقاريت المالية ل يتاود

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة البيانات المالية
كتل سناو ما ي سحتي اد
سممثل هدا ُبر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رنا با الحصول خاى ،ماباد معقولة منصوص ما إذا كابت البياباد المالية ّ
جوهتية س رواء كان ُّ
متدها إلى اللش و النطأل وإصرردار سقتيت لمتاجعة الحسرراماد يمضررما ريناد وسمثل الضررماباد المعقولة
ا
مس ررموى خالي ا ما الض ررمابادل وإن كابت ال سض ررما ن المتاجعة الما جتيت وبق ا لامعاييت الدولية لمتاجعة الحس رراماد سميح
دائما الكشر ررل خا ي سحتيف جوهتي د يوجدد و د سكون المحتي اد وليدة اللش و النطأ وها سعمبت جوهتية إذا كان ما

ن
بناء خاى هذه
الممتا خاى بحو معقول سو ع سأثيتهال من تدة و مجممعةل خاى ما يمنذه المسررمندمو ما اتراد ا مصررادية ا
البياباد الماليةد
وببقا خاى الشر ر ر ر ررك
وبا إحار المتاجعة وبق ا لامعاييت الدولية لمتاجعة الحسر ر ر ر ررامادل بحتص خاى ممارسر ر ر ر ررة المقديت المهنا ُ
المهنا حوال خماية المتاجعةد وبقوم يض ا مما ياا:


متد هذه المحتي اد إلى
اء كان ّ
سحديد وسقييم المناحت الناجمة خا وجود سحتي اد جوهتية با البياباد الماليةل س ر ر ر ر ر ر رو ا
اللش و النطأل وسصر ررميم واسناذ إجتاءاد متاجعة سسر ررمجيي لهذه المناحتل والحصر ررول خاى األدلة الكابية والمناسر رربة
ل س ررمناد إليها با إبداء ريناد ويعمبت جم النطت المممثل با خدم الكش ررل خا سحتيف جوهتي باجم خا اللش كبت
ممعمد
منه خندما يتون المحتيف باجما خا طأل بظ ات ألن اللش د ينطوي خاى االد سواحؤ و سزويت و إغ ال ّ
و ملالطاد و سجاوز لاضوامي الدا اية؛
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اس ررميعاب الضر روامي الدا اية ذاد الص رراة مالمتاجعة لمص ررميم إجتاءاد متاجعة س ئم الظتوفل ولكا ليس ملتض إبداء
ري مشأن بعالية الضوامي الدا اية ل يتاود



سقييم مدى م ءمة السررياسرراد المحاسرربية المسررمندمة ومعقولية المقديتاد المحاسرربية وما يمصررل بها ما إبصررا اد ما
ا دارةد



بناء خاى دلة
ّ
البت با مدى م ءمة اس ر ر ررمندام ا دارة لألس ر ر رراس المحاس ر ر رربا لامؤسر ر ر رس ر ر ررة القائمة وبيما إذا كان هنا ل ا
المتاجعة المحص ر ررل خايهال خدم يقيا جوهتي يتسبي مأ داث و ظتوف د سثيت ش ر ررتوك ا كبيتة مش ر ررأن درة ا يتاو خاى
بوجه االبمباه با سقتيت
االس ررممتار كمؤسر رس ررة ائمةد وإذا اس ررمنمجنا وجود خدم يقيا جوهتي مال علل بوبه يمعيا خاينا ن ّ
متاجعة الحساماد إلى ا بصا اد ذاد الصاة با البياباد المالية و إلى ما إذا كابت ا بصا اد المعنية غيت كابية

لمعديل ريناد وسسمند اسمنماجاسُ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رنا إلى دلة المتاجعة المحصل خايها مى ساريخ سقتيت متاجعة الحسامادد غيت ن
داث ا و ظتوب ا مسمقباية د سدبع ا يتاو إلى المو ل خا االسممتار كمؤسسة ائمةد



سقييم ختض وهيتل ومض ررمون البياباد المالية خمومال مما با ذلك ا بصر ررا ادل وما إذا كابت البياباد المالية سعتس

المعام د واأل داث الما سسمند إليها مصورة بزيهةد

وبمواصررل با إحار خمانا مع الجهاد المتّا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ة مالجوابي ا دارية منصرروص خدة مور ما ،ررمنها النطاق والمو يت

المقتريا لامتاجعة وما يمصر ر ر ر ررل بها ما اسر ر ر ر ررمنماجاد هامةل مما با ذلك ي وجه صر ر ر ر ررور هامة با الم ات بة الدا اية بقوم
بمحديدها

ل خماية المتاجعةد

التقرير عن الشروط القانونية والتنظيمية األخرى
سقدمل بوبنا بتى ن معام د ا يتاو الما
إ ،ر ر ر ر ررابة إلى ما ّ
د جتيتل با كل الجوابي الهامةل وبق ا لانظام المالا لإليتاو وساطمها المشتيعيةد

طنا بها خام ا و ساك الما ا مبتباها با إحار خماية المتاجعة

ووبقا لانظام المالا لإليتاو المادة الثالثة خش ر رتة) والص ر ر

ياد ا ،ر ررابية الما سحتم متاجعة الحسر رراماد النارجية المتبق

ب) ما النظام المالا)ل صدربا يضا سقتي ات م ص خا متاجعمنا لابياباد المالية لإليتاو لعام 2019د

مسألة ينبغي التركيز عليها – جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-واألحداث الالحقة
الماليةل والما سصررل الحالة با سررياق جائحة كوبيد-
بدون سبديل رينال بسررمتخا االبمباه إلى الم ظاد الممعّاقة مالبياباد
ّ
ر
رممت والمدابيت الممنذة
رحة
19
العالمية الما خانت خنها من ّ
ّ
ّ
يمطور مشررتل مسر ّ
ظمة الصر ّ
العالمية با مارس 2020د والو،ررع ّ
العالميةد وس ات ي ا دارة الو،ر ر ر ر ررع خا كثيل و د
الوحنية و
المحاية وا
سمتسي خايها آثار خديدة خاى اال مصر ر ر ر ررادياد
ّ
ايمية و ّ
ّ
ّ
العام لهذه األ داث خاى
راختل محسر ر ر رري ا متانل با الم ظاد األ داث ال قة الما سات ساريخ المقتيتد إالّ ّن المأثيت ّ
مؤكد لدرجة سجعل ما غيت الممتا سقديته با الو ت التاهاد وسر ررمُتاخى احثار يا سصر رربح معتوبة
المن ّ
ظمة وخماياسها غيت ّ
وممتنة المقييمد
الماليةد
ظمة مى ساريخ هذه البياباد
وبنميجة ذلكل بوبنا غيت ادريا خاى سقديت المأثيت المحممل خاى خماياد المن ّ
ّ

9

ارية
مسألة ينبغي التركيز عليها – أثر الخصوم األكتو ّ
متده سرراس ر ا إلى
بوجه االبمباه يض ر ا إلى ن بيان الو،ررع المالا ُيظهت صررابا صررول سررابي ا  68.4 -مايون دوالر كندي) ّ
ّ
ن
سأثيت النصوم األكموارية الناصة مامميازاد الموظ يا الطوياة األمد المسجاة با الو،ع المالا ممباغ  164.3مايو دوالر
وبنبه
كنديد وستد س اص رريل سحايانا با المقتيتد وسمص ر ّرتف ا دارة وبق ا مص رراص رراسها وس رراطاسها وس ات ي الو ،ررع ماس ررممتارد ّ
إ،ابية با المدى البعيدد ولم يمليت رينا بيما ينص هذه المسألةد
المجاس إلى الحاجة إلى النظت با إجتاءاد
ّ
روما
2020/10/15

غويدو كارلينو
رئيس ديوان الحساماد
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الهيكل العام للبيانات المحاسبية
وخت،ت وبقا لامعاييت المحاسبية الدولية لاقطاع العام العناصت المالية:
 -1سضمنت البياباد المالية لإليتاو الما ُخدد ُ


بيان المتكز المالا البيان األول) – الحساب النماما با  2019/12/31مأر ام مقاربة مع بياباد
َ
ُ 2018/12/31يظهت األصول مقسمة إلى صول جارية وغيت جارية) والنصوم مقسمة إلى صوم جارية
وغيت جارية) وصابا األصول؛



بيان األداء المالا البيان الثابا) لاسنة المنمهية با  2019/12/31مأر ام لامقاربة با  2018/12/31يظهت
َ
ال ائض/العجز لاسنة المالية؛



بيان المليتاد با صابا األصول لا متة المنمهية با  2019/12/31البيان الثالث)ل ُيظهت يمة األصول
َ
الصابية مما با ذلك ال ائض و العجز با السنة المالية ومنها النسائت المسجاة مباشتة با صابا األصول
دون ن سقيَّد با بيان األداء المالا؛



المدبقاد النقدية البيان التامع)؛ جدول المدبقاد النقدية لا متة المنمهية با 2019/12/31ل سظهت المدبقاد
الدا اية والمدبقاد النارجية ومعادالد السيولة النقديةل بيما يمعاق صدا مالمعام د المشلياية واالسمثماراد
والممويل ومجاميع النزينة با بهاية السنة المالية؛



مقاربة بيا الميزابية والمبالغ ال عاية البيان النامس) لا متة المالية 2019ل مقصورة خاى الصندوق العام
لابتبامج العاديل والبيان النامس -لل)ل ي مقاربة بيا الميزابية والمبالغ ال عاية لجميع صناديق المنظمة
لاسنة المنمهية با 2019/12/31؛



إيضا اد لابياباد المالية سُميح معاوماد خا السياساد المحاسبية وا ب غ القطاخا ومعاوماد إ،ابية
،تورية لمقديم ختض منصل يشار إليها با هذا المقتيت خاى بها "إيضاح" و "إيضا اد")د

بيان المركز المالي في 2019
األصول
 -2با خام  2018بالت صول ا يتاو  390.9مايون دوالر كندي مابن اض مقداره  46مايون دوالر كندي )%10.5-
مالمقاربة مالقيمة المسجاة با خام  436.9 2018مايون دوالر كندي)د
 -3سأل ت ما صول جارية بالت يممها  377.9مايون دوالر كنديل وهو ما يمثل  %96.7ما إجمالا األصول
با 2018ل كابت يممها  425.5مايون دوالرل و د مّثل ذلك  %97.4ما إجمالا األصول)ل و صول غيت جاريةل
سعادل  13مايون دوالر كنديل ي  %3.3ما إجمالا األصول كابت  11.4م ييا دوالر كندي و  %2.6ما إجمالا
األصول با خام )2018د
األصول الجارية
 -4باغ مجموع األصول الجارية  377.9مايون دوالر كندي با خام  2019مابن اض دره  47.5مايون دوالر كندي
 )%11.2مالمقاربة معام 2018د و د ستاجعت جميع البنود ال تخية التئيسية لألصول الجارية خاى النحو المالا:"السيولة النقدية ومعادل السيولة النقدية" شهد ابن ا ،ا يممه  56مايون دوالر كنديل وستجعت يض ا يمة "المسمحقاد
السال"  4.9-مايون دوالر كندي) و" تى"  0.5-مايون دوالر كندي)د وخاى العتسل زادد "االشمتاكاد المقترة
وُ
المسمحقة خاى الدول األخضاء" مقيمة  13.8مايون دوالر كنديل كما زادد يمة وائم الجتد مقيمة  0.1مايون دوالر
كنديد ويتد ساس سقييم األصول الجارية با المبادئ المحاسبية ا يضاح )1د
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السيولة النقدية ومعادل السيولة النقدية
 -5خاى النحو السابق ذكته با ال قتة )4ل بقد ستاجع البند ال تخا "السيولة النقدية ومعادل السيولة النقدية"ل إلى يمة
 346.4مايون دوالر كنديل مابن اض دره  56مايون دوالر كندي  )%13.9-مالمقاربة ممباغ  402.4مايون دوالر
كندي با خام 2018ل وشمل ذلك السيولة المودخة با المصارف والودائع صيتة األجل مى 2019/12/31د وذلك
خاى النحو الوارد با ا يضاح 1-2ل وبيما ياا بيان خناصت البند ال تخا:
الوصل
السيولة النقدية المما ة با المصارف
الودائع ألجل
إجمالا السيولة النقدية ومعادل السيولة النقدية

2019
37.9
308.4
346.4

2018
52.7
349.7
402.4

النسبة المئوية
للفارق
%28%11.8%13.9-

 -6وحابنا ما جميع المصارف والمؤسساد المالية الما ستسبي مع اد خمل مع ا يتاو سأكيد رصدة الحساماد الجارية
مى 2019/12/31د
الفعال للرقابة
سرعة التخفيف من المخاطر في حسابات السلف الميدانية وحسابات المكاتب اإلقليمية (من خالل التحسين ّ
الداخلية في إدارة الخزانة)
-7

خاى غتار ما بعانا با األخوام السامقةل حابنا ما جميع المصارف والمؤسساد المالية الما ستسبي مع اد خمل
مع ا يتاو سأكيد رصدة الحساماد الجارية مى 2019/12/31د

 -8با بداية بمتة ابمدابنا والما اسممتد ست سنوادل حابنا ما إدارة بتع الشؤون المالية إد ال العمل بنموذج جديد لمأكيد
رصدة الحساماد المصتبيةد و د وابقت ا دارة خاى ن ستبق مالنموذج القياسا لنطاب سأكيد األرصدةل الذي كان
صا اة لزيادة مسموى الثقة با كابة جوابي إدارة النزابةد خاى سبيل المثالل ُسازم
مسمندم ا با السابقل ائم اة متجعي اة م ّ
اف المقاباة كالمصارف والمؤسساد المالية و صحاب الودائع النقديةل إلخ) بمقديم معاوماد
القائمة المتجعية األحت َ
صاة با متبعاد محددة خا جوابي خدةل منها مث ا ق المو يعل والحساماد الجارية األ تىل إن ُوجددل وصناديق
م ّ
ِ
ا يداع احما وسنداد الن َزن واالسمثماراد والودائعل إلخد
 -9با قيقة األمتل وبيما يمعاق مالحساماد ذاد الصاة مالنزابة مث ا السيولة النقدية ومعادل السيولة النقدية)ل بون
طاماد سأكيد األرصدة والقوائم المتجعية المشار إليها والما امت األحتاف المقاباة مالتد خايها وإرسالها مباشتاة إلى
متاجع الحساماد النارجا مع إرسال بسنة إلى ا دارة)ل خ وة خاى ا جتاءاد البدياة الما منا بهال د منحمنا مسموى
كابيا ما المأكيد مشأن موثو ية وصحة األرصدة المدوبة با الكشوف المالية بيما ينص السيولة النقدية ومعادل السيولة
النقديةل وذلك ل السنواد الست الما ا،طاعنا بيها ممهام ابمدابناد

-10ومع ذلكل بون طاماد سأكيد األرصدة والقوائم المتجعية المتسبطة بهال الما سم ساقيها ما المصارف مباشتاةل ظهتد
با معض األ يان معض المجاوزاد و /و المنا ضادل كأ طاء با سحديث وائم اماا ق المو يع و صوم لم يمم
سدوينها ُيتجى التجوع إلى سوصيمنا ر م  2015/1و 2018/1و )2018/2والما مادرد ا دارة إلى سصحيحها و
إ ضاخها إلى البحث واالسمقصاء خاى النحو الواجيد
بماق ردودا خاى طاماد سأكيد األرصدة مشأن  3مصارف لديها
-11هذا العامل وبيما يمعاق مالسنة المالية  2019لم َّ
ساماد سامعة لمتمبيا إ ايمييا 1ومتمي إ ايما بتخا وا د با بيجيا)ل خ وة خاى  8مؤسساد مصتبية ما صل
 9لديها ساماد لاسال الميدابية سامعة دارة المعاون ال ناد
-12ولقد اسبعت ا دارة حتيقة منما ة لانظت با ا
1

صاءاد المذكورة خ هل ولهذا السبي ربقنا جدوالا موج از منا بيه

المتمبان ا ايميان با مدينة متسيتو وبا ليماد
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محددة با الجدول
مالمقاربة ما بيا إ صاءاسنا وإ صاءاد بتع
المالية وشتو ه الممعّاقة مالبياباد المنما ة ،ما ابة ّ
ّ
المذكورد
القياسية سقمضا ساّقا متاجعا الحساماد
خماية المتاجعة
-13وسجدر ا شارةل خاى غتار ما هو مذكور خ هل إلى ّن
ّ
ّ
الماليةل
بون النطاماد الما ُخاا خا وصولها إلى بتع
النارجييا طاماد سأكيد األرصدة مباشتاة ما المصارفل وإالّ ّ
ّ
ولكنها غيت كابية
والما لم بماّقها بحال ينبلا ن يعمبتها متاجع الحساماد بقي كوثيقة سو ي ا جتاءاد بدياة كثت ك اءة ّ
المسجاة با دباست الحسامادد
لموبيت ،مابة كاماة مشأن األرصدة
ّ

لصحة إ صاءاسنال
-14وبا ،ابة إلى ذلكل رغم ّن بتع
المالية خاا خا معض النطاماد خاى ّبها وصامهل إالّ ّبنال سأكيدا
ّ
ّ
لمدة  6سنواد :ويبدو لنا ما المنطقال إن لم
منا ما ب غ يضا يا لم يصانا طاب سأكيد األرصدة ل ابمدابنا ّ
يصانا طاب سأكيد األرصدة ل  6سنوادل ّبه ال يمتننا "ما النا ية ا صائية" اخمباره خاى ّبه وصل بقي با
المقدمة ما ا يتاود
السنة األ يتة إلى ا يتاو؛ خاى ّي الل ألغتاض الش ابيةل بباغ يض ا خا المعاوماد ّ
-15وبا الميال شارد ا دارة إلى ّن المصارف ال ستسل طاب سأكيد األرصدة مباشتاة لمتاجع الحساماد النارجا :بعمبت
المقت يمتنه ساّقا معاوماد
بعالية الضوامي الدا ّايةل إذ ّبهل با هذه الحالةل ما غيت
ّ
ذلك ستاجع ا با ّ
المؤكد يض ا ّن ّ
المالية با طت االخمماد بقي خاى بياباد ال يمتا المحقق منها مباشتاةد
موثو ةل ما يدع بتع
ّ
الميدابيةل ماالسمناد إلى سج د ا يتاول مالمقاربة مع
يبيا الجدول الوارد دباه و،ع طاماد سأكيد رصدة المشاريع
ّ
ّ -16
الو،ع ماالسمناد إلى سج د متاجع الحساماد النارجاد
خطابات تأكيد األرصدة الواردة حتى 2019/12/31
وفق سجالت اإليكاو
الت م

المصتف

الحساماد
النشطة

وفق سجالت مراجع الحسابات الخارجي
طاماد
موجهة إلى
ّ
المتاجعيا
كما خانت
ا يتاو
ساقاها بتع
المالية)

طاب
موجه إلى
ّ
المتاجعيا
كما خانت
ا يتاو لم
يماقاه بتع
المالية)
ّ

 -1مصتف Bank
Nacion Argentina

3

 -2مصتف CITIbank

1

1

 -3مصتف Banco de
credito del Peru

2

2

-5
مصتف Bank of
China

2

مصتف
-6

3

3

2
3

إ الة إلى
2019

لم
الماّقا

يمم
ّ

ي مالنسبة إلى سابيا 10369
لم يمم الماّقا ّ
وسم الماّقا بقي لاسنة المالية 2016
و)10378ل ّ
مالنسبة لاحساب 10386

لم
الماّقا

يمم
ّ

سم الماّقا بقي لاسنة المالية 2014
ّ

لم
الماّقا

يمم
ّ

ي
يمم الماّقا ّ
لم ّ

لم
الماّقا

يمم
ّ

ي
يمم الماّقا ّ
لم ّ

سم الماّقا
ّ

SIAM Commercial
bank
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با السنواد الست كّاها

سم الماّقا
ّ

مصتف SAUDI
-7
American bank
(SAMBA Financial
)group

2

مصتف KENYA
-8
Commercial bank

2

2

2

2

مصتف
-9

SCOTIABANK
Uruguay S.A.

المجموع

2

17

7

لم
الماّقا

يمم
ّ

ي
يمم الماّقا ّ
لم ّ

لم
الماّقا

يمم
ّ

سم الماّقا با السنواد الما،ية
ّ

لم
الماّقا

يمم
ّ

سم الماّقا بقي لاسنميا الماليميا  2016و2017
ّ

10

-17وبما ن سنة  2019ها آ ت سنة بجتي بيها بشطة متاجعة الحساماد با إحار ابمدابنال وبالنظت إلى ن خمال
المتاجعة الما بقوم بها د سأ تد لدواخا جائحة بيتوس كوروبال يمتننا ن بشيت إيجا از إلى بنا حوال بمتة ابمدابنا لم
بمسام ي ردود مباشتة لمأكيد األرصدة ما متمبيا إ ايمييا ومتمي إ ايما بتخا ما ،ابة إلى سمة مشتوخاد خاى
مبيا با
األ ّلل بدون ن بأ ذ با الحسبان المشاريع الملاقةل وإالّ لكابت النسبة
المئوية خاى) خاى بحو ما هو ّ
ّ
الجدوليا دباه:
ط خالل  6سنوات
خطابات تأكيد أرصدة حسابات المكاتب
تلقيها ق ّ
يتم ّ
ّ
اإلقليمية والمكتب الفرعي التي لم ّ
العنوان

المصرف

المكتب

Banco de Credito del Peru

Juan de Arona 893, 7mo Piso San Isidro,
Lima 27 Peru

BANORTE (Banco Mercantil

Presidente Masaryk No. 29 Local C, Col.
Polanco, Miguel Hidalgo, D.F.11560,
Mexico

Bank of China

Beijing Capital Airport Branch

)del Norte S.A.

رقم الحساب

المتمي ا ايما با

10309
10310

ليما

10346

المتمي ا ايما با

10308

مدينة متسيتو

10307

المتمي ال تخا با
بيجيا

10380

ط خالل  6سنوات
تلقيها ق ّ
يتم ّ
خطابات تأكيد أرصدة حسابات السلف التي لم ّ
المصرف

الصندوق

المشروع
ARG/07/803

Bank Nacion Argentina
ARG/10/801

رقم الحساب
5318

10369

5517

10378

Banco de Credito del Peru

PER/12/801, PER/17/801

5535,
5696

Bank of China

RAS/09/801A

5439

Saudi
American
Bank
)(Samba Financial Group

SAU/97/801
SAU/97/802
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5199
5200

10373
10374
10383
10370
10348
10347

-18وخ وة خاى ذلكل بون رسائل المأكيد القياسية سقمضا ن سزودبا األحتاف النارجية معدة بياباد إلينال وها بياباد د
ال س صح خنها ا جتاءاد البدياة القياسية مشأن الحساماد المصتبية المذكورة خ ه إذا لم بماقها مباشتة ما المصارف
والمؤسساد الماليةد
-19با سقتيتبا الناص مالبياباد المالية لعام 2016ل صدربا سوصية ر م  )2016/1مشأن االبمقار إلى ساقا سأكيداد ما
المصارفل وبظ ات لما لهذه المسألة ما همية بيما يمعاق مالحصول خاى ،ماباد معقولةل بض ا خا ابن اض معدل
المأكيدادل بقد رينا ن بجدد سوصيمنا با هذا الشأند
-20وما ل ا جتاءاد البدياة لمتاجعة الحسامادل مش وخ اة مالوثائق الداخمة الما زودسنا بها ا دارةل اسمطعنا الوصول
مأكد ما صحة القيم الما سم إد الها با الحساماد با بهاية العام حوال بمتة ابمدابنا ومدسها
إلى مسموى معقول ما ال ّ
ست سنوادد ولكا خاى التغم ما ذلكل بون خدم ساقا ي معاوماد خاى النحو المطاوب با القائمة المتجعية المتبقة)
ما جابي ساماد السال والحساماد ا ايمية المذكورة يزيد ما مناحت ال سكون آلياد الت امة الدا اية كابت سعمل
مشتل سايم و /و مت اءة بيما يمعاق بمقييم صحة قوق المو يع وبا إحار البحث خا النصوم الما لم يمم سدوينها والما
ربما يتون الموظ ون المحايون ومديتوهم لم يتمش وها ولم يبالوا بها بتع الشؤون الماليةد

التوصية رقم 1
المأكد والثقة با إدارة النزابة خاى الصعيد الميدابا وا ايمال خا حتيق زيادة ك اءة وبعالية الت امة
 -21لزيادة مسموى ّ
بماق مشأبها ي طاماد
الدا ايةل ماالسساق مع الموصية 2018/1ل بوبنا بوصال و صوصا مالنسبة لاحساماد الما لم َّ
سأكيد خاى مدى  6سنوادل مستخة إ ضاع هذه الحساماد لامحتياد الواجبةل لامحقق ما صحة قوق المو يع ولابحث
سجل وذلك ما ل اسمعتاض سجتيه جهة مسمقاة خا ا دارة المحايةل خاى سبيل المثال بتع
خا النصوم الما لم سُ ّ
الشؤون المالية ومتمي المقييم والمتاجعة الدا ايةد وهذا العملل الذي سيضطاع مه بتيق مسمقل خا الموظ يا الميدابييال
والذي د يس ت خا سوصياد سمعاق بماك الجوابيل لا ُيسهم بقي با سحسيا الضوامي الدا اية بيما يمعاق مودارة النزابة
الميدابيةل ولكا سيؤدي يضا إلى ض مسموى المناحت المحمماة الما د سنال ما السمعة والما ستسبي منطت و وع
خمال ا ميالية خاى الصعيد الميداباد
 -22وبا الو ت ب سهل يمتا لإلدارةل إذا بشأ مسموى غيت مقبول ما المناحت ما معض هذه الحساماد ولم يتد سأكيد
مباشت مطاقل اسمكشاف إمتابية و /و بتصة إغ ق معض هذه الحساماد وسقييم ما إذا كان اسمندام البدائل المموبتة
با منظومة األمم الممحدة بعالة وموثو ة خاى سبيل المثال بتبامج األمم الممحدة ا بمائا)د

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
الموصية مقبولةد
سجدر ا شارة إلى ن رصدة ساب الن قاد النثتية سمثل ل ما  )٪ 0٫85 ٪1ما إجمالا األموال النقدية لمشاريع إدارة
المعاون ال نا لعام 2019د و د خمات األمابة العامة خاى سن يذ الموصياد السامقة با هذا الصدد ما ل إغ ق العديد
ما ساماد الن قاد النثتية يث وجدبا حت ا بدياة لمعالجة هذه العمايادد وسنواصل البحث خا بدائل لماك الما لم ينمه
العمل مشأبها معدد وبا خام 2020ل غاقنا  3ساماد إ،ابيةد
وو،ع بتع المالية خددا ما الضوامي المعويضية لامن يل ما المناحت المحمماة مما با ذلك ما ياا :سعييا/سلييت القائميا
مالمو يع با بتع المالية وبق ا لاقواخد والاوائح المالية لإليتاو؛ وال يمنذ المقت التئيسا لإليتاو إجتاءاد سجديد الموارد إال معد
اسم م إجتاءاد الموابقة الدا اية؛ وال يمتا ن يمجاوز رصيد ساب الن قاد النثتية ما يممه شهتيا ما الن قاد؛ ويمتا
ن سمأ ت خماياد سجديد الموارد و سمو ل إذا كان هنا ي سأ يت با ا ب غ خا الن قاد إلى المقت التئيسا لإليتاو؛
وسجتي سسوية األرصدة مص ة شهتيةد وسيتاجع متمي المقييم والمتاجعة الدا اية  )EAOا جتاءاد الما اسنذها بتع المالية
لامأكد ما وجود هذه الضواميد
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شطب الحسابات الخاملة إلدارة التعاون الفني بدون وثائق داعمة :التخفيف من مخاطر الحسابات المماثلة
النقدية ومعادل السيولة
سيما با "السيولة
ّ
 -23ل خماياد المتاجعة الما جتيناها با السابقل اكمش نا با الحسامادل ال ّ
مدة س ويضنال حابنا ما ا دارةل بواسطة خدد ما
النقدية"ل معض األرصدة الما مقيت خالقة منذ خام 2007د و ثناء ّ
المسجاة با بظام غتيسود
لكمتوبيةل سوبيت إثباساد خا ساك الحساماد
التسائل ا
ّ
ّ
سنص إدارة المعاون ال ّنا؛ ولكال
-24و بالمنا ا دارة ّ
مأن ساك كابت ساماد ودائع سمعّاق بمدريي الحاصايا خاى زماالد و ّ
مذكتة دا ّاية بماريخ 2020/2/10ل
العامة ّ
معد المحاي د الما جتيناهال با خام 2020ل رسات ا دارة إلى األمينة ّ
ما جل شطي ساك "ال توق
جمالية 85 102.22
النقدية العائمة" الممعّاقة مالزماالد وببنود تىل والما سباغ يممها ا
ّ
ّ
مدة حوياة وغيت القاباة ل سمتدادد وبعد
دوالر متيتاد ووابقت األمينة
العامة خاى شطي ساك الودائع الموجودة منذ ّ
ّ
المادة  4-11ما "النظام المالا"ل إلى شطي مباغ و دره  52 239دوالر متيتا
ذلكل ُدخيت الاجنة
بناء خاى ّ
ّ
الماليةل ا
وسمت المتابقة خاى ذلكد
ما هذه الودائعل ّ
المدة الما ابقضت منذ ن صبحت الحساماد اماة و يض ا إلى
المشار إليه إخ ه إلى حول ّ
-25لقد اسمند تار الشطي ُ
سمتا بتع الشؤون
المالية ما إيجاد وثائق داخمة لهاّ :دى االسمنماج مأن هذه الودائع خاى األرجح د سمت سسويمها
خدم ّ
ّ
لامأكد ما ذلك ما الطتف اح تل إلى اسناذ
منذ سنواد خديدة بدون إجتاء المسجيل المناسيل وغياب الوثائق ال زمة ّ
ار مالشطيد
ا دارة تاا

التوصية رقم 2
الناصة "مالودائع
المدوبة با الحساماد ما جابي إدارة المعاون ال نا با خام 2007
ُ -26يعمبت ّن ست يل األرصدة
ّ
ّ
مدة حوياة بدون س اصيل وال وثائق داخمة" ألكثت ما خقد ما الزما يظهت وجود وجه ،عل شديد
الموجودة منذ ّ
ر
ر
سابق واسناذ
با الضوامي الدا ّاية :بكان ينبلا دارة المعاون ال ّنا إلقاء الضوء خاى خدم اسساق األرصدة با و ت
إجتاءاد مشأبهاد
-27وبا ،ابة إلى ذلكل سظهت المبتراد الما ّدمها بتع الشؤون
المؤر ة با 2020/2/10
المذكتة الدا ّاية
المالية با
ّ
ّ
ّ
المالية يضا ّن المواصل بيا المتاسي وبتع الشؤون
المالية وإدارة المعاون ال ّنا لم يتا
والمباغ خنها با تار الاجنة
ّ
ّ
مسمم ات وال موثو ا ويحماج إلى المحسياد
بعالية المواصل بيا بتع الشؤون
المالية وإدارة المعاون ال ّنا ولامن يل ما
ّ
-28ولمعزيز الضوامي الدا ّاية ما ل زيادة ّ
مسجاة با بظام غتيسو ممعّاقة محساماد اماة وال سدخمها وثائق موثو ةل بوصا
مناحت ا ممال وجود بنود تى ّ
بتع الشؤون
المالية مالمحقق مما إذا كابت هنا رصدة مماثاة ما زالت موجودةل وبا هذه الحالةل إجتاء الشطي
ّ
ال زمل وبا الو ت خينهل مباشتة سواصل موثوق
ومسممت مع إدارة المعاون ال ّنال خاى سبيل المثال ما ل اسمندام
ّ
وائم متاجعة موّ عة ساقا الضوء خاى خماياد الم ات بة المن ذة خاى الحساماد الم ئمةد

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
الموصية مقبولة:
با خام 2019ل ب ذد األمابة العامة سياسة جديدة مشأن سسوية الحساماد لضمان سسوية جميع بنود الميزابية با جميع
الصناديق مشتل دوريد وسحقق سقدم كبيت با سسوية الحساماد القديمة و،بطها منذ ذلك الحياد وسمقل خماياد الشطي
األ تى ما هذا النوعد
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السيولة النقدية المتاحة في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية
-29با 2019/12/31ل كابت السيولة النقدية المما ة الما سحم ظ بها ا يتاو معادلة با يممها لمباغ  2 381.92دوالر
كندي سقتيباد وإجماالال بقد بالت السيولة النقدية المما ة با المتاسي ا ايمية ما يعادل  2859.49دوالر كنديد

زيادة مستوى الدقة في اإلبالغ عن السيولة النقدية المتاحة
الم َّ
قدم إلى المقت ما بل األشناص المسؤوليا خا
-30كشل خمانا خا وجود معض وجه خدم الد ة با المقتيت الشهتي ُ
المصتوباد النثتية و ساماد ال ُّسالل منها مث ا خدم صحة ر م ساب غتيسو بظام سنطيي موارد المؤسساد المامع
لعالم األخمال غتيسو) و خدم ذكته با المقتيتد و د مادرد ا دارة مشتل بوري إلى سصويي وجه خدم الد ة المشار
إليهاد
االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
سمكون االشمتاكاد المقترة المسمحقة خاى الدول األخضاء لاميزابية العادية ما:
ّ -31
)

جاريةل مسمحقة ل  12شه ات ما يقتب ما 16.6مايون دوالر كندي و 2.8مايون دوالر كندي با خام
2018ل ما يمثل زيادة بنسبة )%483؛

ب) غيت جاريةل سُسمحق معد  12شه ات ما ساريخ البياباد المالية ما يقتب ما  4.3م ييا دوالر كندي و6.0
م ييا دوالر كندي با خام 2018ل ما يمثل ستاجع ا بنسبة )%27.5-د ويشمل ذلك االشمتاكاد حوياة األجل
المنّ ضةد
ُ -32يعزى االرس اع البالغ با جم المسمحقاد الحالية إلى خدم سسديد مساهميا كبار الشمتاكاسهم مى بهاية خام 2019د

 -33و منا بمحايل ا جتاءاد المعمول بها با ا يتاو لمنح صم خاى المسمحقاد المدينةل ولم سكشل متاجعمنا خا وجود
ي مشت د كبيتةد وباغ مجموع النصم المتاكما خاى المسمحقاد المدينة حوياة األجل  6.9مايون دوالر كندي با
خام 2019ل ما يعتس ابن ا،ا مقيمة  1.2مايون دوالر كندي مالمقاربة مع خام 2018د
 -34وسُ ّبيا الة االشمتاكاد الممأ تة مى  2019/12/31والما سشمل خام  )2019مبالا إجماليا دره  28.5مايون دوالر
كندي مما با ذلك  0.8مايون دوالر كندي بميجة لسعت صتف الدوالر األمتيتا مقابل الدوالر الكندي بيما يمعاق
معنصت المقييم مالدوالر األمتيتا) مالنسبة إلى  48دولة ما الدول األخضاء مما با ذلك جمهورية يوغوس بيا االشمتاكية
السامقةد وكان المباغ ا جمالا الممأ ت السداد مى  2018/12/31هو  17.6مايون دوالر كندي منها  1.8مايون
دوالر كندي بميجة لسعت الصتف) ما جابي  54دولة ما الدول األخضاءد
السلف واألصول الجارية األخرى
المستحقات و ُّ
السال ما ) :جارية  12.6مايون دوالر كندي با خام 2019ل ما يعد ستاجع ا بنسبة  ٪28خا
َّ -35
سمكون المسمحقاد و ُّ
خام )2018؛ ب) غيت جارية  0.3مايون با خام 2019ل مابن اض بسبمه  %16.4-مقارب اة معام  2018يا بالت
يممها  0.4مايون)د
 -36وسمثل األصول الجارية بسبة  ٪3.2ما إجمالا األصولل مالمقاربة بنحو  ٪4.0با خام 2018د وها سمثلل خاى
النحو الوارد با ا يضاح 3-2ل سال لاموظ يا ومسمحقاد صادرة خا وكاالد األمم الممحدة وغيتها ما المبالغ
مدرة لإليتادادل مثل مبيعاد المنشورادل وسأجيت اخاد المؤسمتاد ومسا اد
المسمحقة السداد الصادرة خا بشطة ّ
لندمة الوبودد
 -37ويتد مباغ دره  1.7مايون دوالر كندي با ساب األصول والنصوم النماما خام  2019سحت خنوان " تى"ل
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ص ا بهذه
مابن اض مالمقاربة معام  2.2 2018مايون دوالر كندي بزيادة بنسبة )-%23.1د و وردد ا دارة بياب ا ُم َّ
القيم با ا يضاح 3-2د
كشوف الجرد
 -38با بهاية خام 2019ل ُ ِّيدد البنود الممعاقة مالمطبوخاد والهدايا المذكارية والمواد والمسمازماد المع اة ما التسوم
الجمتكية مقيمة صابية درها  0.7مايون دوالر كنديل وذلك بزيادة درها  0.15مايون دوالر كندي )26.5٪+ل مالمقاربة
المسجاة با
مصابا يمة  0.55مايون دوالر كندي خام 2018د وستد س اصيل كشوف الجتد با ا يضاح  4-2والقيم
ّ
البياباد المالية سمعاق مالمطبوخاد  0.29مايون دوالر كندي با خام  )2019وممجت السوق الحتة  0.41مايون
دوالر كندي)د
األصول غير الجارية
 -39باغ إجمالا األصول غيت الجارية  13م ييا دوالر كندي مى 2019/12/31ل بزيادة مقدارها  1.6مايون دوالر كندي
خا خام 2018د ويتد ساس سقييم األصول غيت الجارية با السياساد المحاسبية ا يضاح )1د
 -40يمألل هذا العنوان ما" ) :الممماكاد والمنشآد والمعداد" الما سباغ يممها  6.4م ييا دوالر كندي وسمثل  ٪49ما
إجمالا األصول غيت الجارية بالت يممها  4.4مايون دوالر كندي با خام  2018وكابت سمثل  ٪38.4ما إجمالا
األصول غيت الجارية)؛ ب) "االشمتاكاد المقترة المسمحقة السداد ما الدول األخضاء"ل الما سباغ  4.3م ييا دوالر
كندي والا  ٪33.2ما األصول غيت الجارية)؛ ج) "المسمحقاد المدينة والسال" مقيمة  0.3مايون دوالر كندي
ابظت ال قتة )23؛ د) "األصول غيت المادية" الما سباغ  2مايون دوالر كنديل ي والا  ٪15.4ما إجمالا األصول
غيت الجاريةد ويتد سو،يح لاعناويا المذكورة خ ه با ا يضا اد  5-2و 2-2و 3-2و 6-2ما المقتيتل خاى
الموالاد
الممتلكات والمنشآت والمعدات
المبيَّا خ هل بالت القيمة الصابية  6.4م ييا دوالر كندي
 -41مالنسبة ل ئة "الممماكاد والمنشآد والمعداد"ل خاى النحو ُ
با  4.4 2019/12/31مايون دوالر كندي با خام  )2018ما المكا ة المتسماة ما "األثاث والمجهيزاد" و"معداد
سكنولوجيا المعاوماد" و"المتكباد احلية" و"الماكيناد والمعداد" و"ستميم األصول المسمأجتة" و"المتميم الجاري لألصول
المسمأجتة"د وبالت خماياد الحيازة ل العام  3.9مايون دوالر كنديل وكابت هنا خماياد سحويل يممها  1مايون
دوالر كنديل وبالت يمة ا ه  0.9مايون دوالر كنديد و وردد ا دارة وص ا وس صي ا كامايا با ا يضاح 5-2د
األصول غير المادية
 -42بالت يمة األصول غيت المادية با خام  2019مبال ا دره  2مايون دوالر كنديل بزيادة درها  1.3مايون دوالر كنديل
ويعزى ذلك با األساس إلى بئة
مقارب اة معام 2018د وبا 2019ل بالت يمة ا ،اباد  1.5مايون دوالر كنديل ُ
بباغ ما مجموخه  0.2مايون دوالر كنديد ويتد بيان الم اصيل با
"البتمجياد يد المطويت"د ما ا ه
ا يضاح 6-2د
الخصوم
 -43باغ مجموع النصوم  459.4مايون دوالر كندي با خام 2019ل مابن اض دره  35.3مايون دوالر كندي )٪7.1-
مالمقاربة مع القيمة المسجاة با خام  494.7 2018مايون دوالر كندي)د وسمكون النصوم ما:
) النصوم الجارية الما سباغ  295م ييا دوالر كنديل ما يمثل  %64.2ما مجموع النصوم كابت سمثل با
خام  2018بسبة  %69.5ممجموع بالت يممه  343.7م ييا دوالر كندي)؛
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ب) النصوم غيت الجاريةل الما يباغ مجموخها  164.3مايون دوالر كنديل وسمكون بقي ما النصوم األكموارية
الممعاقة ماسمحقا اد الموظ يال مما يمثل  %35.8ما مجموع النصوم كابت النصوم غيت الجارية با خام
 2018سمثل والا  %30.5ممجموع بالت يممه  151مايون دوالر كندي)د
الخصوم الجارية
 -44كما ورد خ هل بقد باغ مجموع النصوم الجارية  295مايون دوالر كندي با خام 2019ل مابن اض دره  48.6مايون
دوالر كندي  )14.2٪-مالمقاربة مع خام  343.7 2018م ييا دوالر كندي)ل وها سمضما ما ياا:
) "إيتاداد مدبوخة مقدم ا" يباغ مجموخها  242.4مايون دوالر كندي  304.9م ييا دوالر كندي با خام
2018ل مابن اض بنسبة )%20.5-د وهذه سمثل والا  %82.2ما النصوم الجارية وبسبة  %52.8ما
مجموع النصومل وسمألل ساس ا ما المبتخاد لمشتوخاد المعاون ال نا  216.5مايون دوالر كندي با خام
)2019د ِ
ويتد ساس سقييم ا يتاداد المدبوخة مقدم ا با السياساد المحاسبية التئيسية ا يضاح )1د و دمت
ا دارة خناصت هذه القيم با ا يضاح 8-2؛
ب) "الحساماد الدائنة وااللمزاماد المسمحقة"ل ُس ِّجات ممباغ  43.3مايون دوالر كندي با خام 29.2 2019
مايون دوالر كندي با خام 2018ل بزيادة بسبمها )%48.3ل ما يمثل  %14.7ما النصوم الجاريةد وسقدم
ا دارة وص ا با هذا النصوص با ا يضاح 9-2؛
ج) "اسمحقا اد الموظ يا"ل ُس ِّجات ممباغ  7.6م ييا دوالر كندي مابن اض دره  0.3مايون دوالر كندي
 )%3.7مالمقاربة مع خام  7.9 2018م ييا دوالر كندي)د ابظت ال قتة المسمقاة دباه ل ح ع خاى مزيدما االخمباراد؛
موردة الندماد" الما سباغ  1.6مايون دوالر كندي وسمثل  %0.6ما مجموع
د) " رصدة لاحتوماد الممعا دةّ /
النصوم الجارية  %0.3با خام )2018د
الخصوم غير الجارية
 -45يتسبي مجموع النصوم غيت الجارية "ماسمحقا اد الموظ يا" بقي؛ و د بالت  164.3مايون دوالر كندي با خام 2019
بزيادة درها  13.3م ييا دوالر كندي  )%8.8مالمقاربة مع خام  151 2018مايون دوالر كندي)د ويتد ساس
سقييم النصوم غيت الجارية با ا يضاح 10-2د وخ وة خاى ذلكل بوبق ا لامعاييت المحاسبي ررة الدولير ر ررة لاقطرراع العررام
)(IPSASل ّدمت ا دارة سحاي ا لحساسي ر رة ابمتا ،راد االسجاهر ر رراد الواردة با ا يضاح 2-10-2د
استحقاقات الموظفين
 -46ستد اسمحقا اد الموظ يا با البياباد المالية سحت بند "النصوم الجارية" ممباغ  7.6مايون دوالر كندي وسحت "النصوم
غيت الجارية"ل مقيمة درها  164.3مايون دوالر كنديل خاى النحو الموجز با الجدول دباهد بزيادة با إجمالا النصوم
الجارية وغيت الجارية) يممها  13مايون دوالر كنديد
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الخصوم

الجارية
غيت الجارية
المجموع

المكونات
طة ما معد المقاخد المأميا الصحا معد ابمهاء الندمة)
ابمهاء الندمة – العطاة السنوية
ابمهاء الندمة – اسمحقا اد العودة إلى الوحا
اسمحقا اد تى لاموظ يا اصة مالنبتاء الدولييا
المجموع

السنة (بماليين الدوالرات الكندية)

التباين 2018-2019

2019

2018

7.65
164.33
171.98

7.94
151.00
158.94

-0.29
13.33
13.04

144.62
10.41
14.81
2.14
171.98

133.57
8.99
14.22
2.16
158.94

11.05
1.42
0.59
0.02-

بماليين
الدوالرات الكندية

٪

٪3.7٪8.8
٪8.2
٪8.3
٪15.8
٪4.1
٪0.9-

 -47س ست ا دارةُل با ا يضاح 10-2ل الزيادة با إجمالا يمة هذه االلمزاماد مقمتبة ما بصاحل ويتد ساس سقييم النصوم
غيت الجارية با السياساد المحاسبية ا يضاح 1ل ال قتاد )34-32د
طل والمنح
الع َ
الخصوم الناتجة عن االستحقاقات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة و ُ

 -48كما ورد با الجدول خ هل بون الزيادة با القيمة ا جمالية لهذه النصومل مالمقاربة مع خام 2018ل ُيعزى مالكامل إلى
النصوم غيت الجاريةل وسحديدا بئة "المأميا الصحا معد ابمهاء الندمة"  11مايون دوالر كندي)ل و"ا جازاد السنوية
خند بهاية الندمة"  1.4مايون دوالر كندي)د ولكا خاى النقيض ما ذلكل ابن ضت النصوم الجارية ابن ا،ا ح ي ا
 0.3مايون دوالر)د -49وسعزى هذه النصوم إلى سائت و متاسي كمواريةل و ام محسابها بيت كمواري ا مارسه ا دارة " وون هيويت"ل وبقا
ل بمتا،اد األكموارية الما بالت خنها ا دارة با ا يضاح 4-10-2د
 -50سأ ذ هذه االبمتا،اد معيا االخمبار خناصت مثل معدل النصم خاى سنداد الحتومة الكندية حوياة األجلل ذاد العائد
بماريخ ٪1.85 2019/12/31ل وكان  %2.25با خام )2018ل وسعت الصتف بيا الدوالر األمتيتا والدوالر
الكندي  1.309 : 1.00با خام 2019ل وكان  1.365 : 1.00با )2018د واممثاالا لامعيار  39ما المعاييت
المحاسبية الدولية لاقطاع العامل بقد بصحت ا دارة با ال قتة  97ما ا يضاح  2-10-2خا سحايل لاحساسية يمعاق
ممعدل النصمد
 -51ل بمتة ابمدابنال رصدبا ماسممتار المشت د الممعاقة مالنصوم األكموارية واسمدامة الممويل با المنظمةد و د بتزبا
هذه المسألة يضا با بقتة منصصة لذلك ،ما ري متاجعة الحسامادل خاى النحو الممو ى با المعاييت المحاسبيةل
منقحد
بل بنا صدربا يضا ريا غيت ر
وجهنا خناية المجاس إلى المشت د الممعاقة مالنصوم
 -52وبا سقتيتبا األولل صدربا ث ث سوصياد وا م ات يا كما ّ
األكموارية وسموياهاد ما الموصية الما رينا بها األهم بيجي ن سسمند إلى دراسة كموارية كاماة "لمقديت الحالة الما
يصبح بيها الو،ع المالا لإليتاو معت ،ا لانطت مسبي بنود بظام المأميا الصحا با السيناريو الطويل األجل
الموصية )2014/3د
وختض خاى المجاس
 -53و د تربا مأن ا دارة سعالج المشتاة وسدرس المدابيت المصحيحيةل لذا بقد جتينا متاجع اة لألداءل ُ
با خام  2016سقتيت مالنمائجل يث كان القصد ما المتاجعة هو سحايل بعالية المدابيت الما اسنذسها إدارة ا يتاو
لن ض النصوم الممعاقة مالمأميا الصحا معد ابمهاء الندمةد واسمنادا إلى الدراسة الما جتاها النبيت األكمواري الذي
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ا مارسه ا يتاول وبدخم ما المحايل الذي جتاه بتاؤبا األكمواريونل بقد خالجنا معض النقا الما د سُضعلل با األجل
الطويلل ما بعالية المدابيت المقمت ة لن ض صوم طة المأميا الصحا معد ابمهاء الندمةل و صدربا ث ث سوصياد
بعمبتها غيت مؤثتة با الحقوق المتمسبةد
التسي و معاش المقاخدل بدالا ما القسي المتسبي مالوظي ة
 -54سعاقت الموصية ر م  1مومتان سسديد سي يمناسي مع جم ا
حماة خاى
الم َّ
ما ال ئة ال نييا و بئة الندماد العامة)د ورد الموصية ر م  2ن الملطية الصحية العالمية لاممقاخد ُ
ميزابية ا يتاو) كابت ماهظة الكا ة وال ستسبي ما مياجاد الندمة؛ لذلكل بقد كان ما المنطقا ن سضما ا يتاو سلطية
باد ا امة بقيد

 -55وهاسان الموصيمان لم يمم سن يذهمال والوا،ح ن ذلك لا يحدث يد با دارة سعمبتهما سوصيمان " ُملاقمان" بدابع ن "ك
النياريا د وب ممعار،ة وية ما ممثاا رامطة موظ ا ا يتاو والممقاخديا التامطة الكندية لاموظ يا المدبييا
الدولييا السامقيا )(CAFICSل واسحاد رامطاد الموظ يا المدبييا الدولييا السامقيا ) )(FAFICSبظتا لما لهم ما سأثيت
با سقسيم سا المأميا الصحا بيا المنظمة والمشاركياد ورى ممثاو الموظ يا والممقاخديا ذلك ما المزايا المتسبطة
معماهم با ا يتاو و بهم يمو عون مقاءه دون سلييت با المسمقبلد وخُتض هذا المو ل خاى المجاس با دورسه الثامنة
معد المائميا وال ظه المجاس"د بيد بنا ال يمتننا اخمبار ن هاسيا الموصيميا "ملاقمان" :با الوا عل إذا مقيت الة ما
سمى "الحقوق المتمسبة" بدون سلييتل سيتون البديل الو يد هو ن سزيد الدول األخضاء ما جم االشمتاكاد المقترة
ُي ّ
لاسماح لإليتاو ممواصاة العمل اخممادا خاى مباغ ر
كاف ما األموالد

ويعد مسموى النصوم األكموارية بعايا مؤش ات رئيسيا صارما يو،ح لامجاس ن ميزابية ا يتاو با المسمقبل سممأثت
ُ -56
مالزيادة الباللة با الن قاد خاى اسمحقا اد الموظ ياد خ وة خاى ذلكل وكما شتبا ما بل با سج سنا السامقةل بقد
و،حنا ن "المو عاد" ال سندرج سحت بند "الحقوق المتمسبة"ل وبا رينال هنا بتق بيا "الحق المتمسي" و"االسمحقا اد
المتمسبة"ل كمثالل وجود "بظام لامأميا صحا" لموبيت المساخدة الطبية ُيعد مالقطع قا متمسبال ولكا وجود مسموى
سلطية يمجاوز القدر األساسا ال يمتا اخمباره قا متمسبال ألن هذا النوع ما االسمحقا اد ينضع دائما لاملييتد
 -57وكابت الموصية الو يدة الما بامها المنظمة ما يث المبد ها الموصية ر م  3المتسبطة مالمقتيت الناص خا بظام
المأميا الصحا معد ابمهاء الندمةل والما سمناول ما ُيسمى محابز "االبسحاب اال مياري"ل وهو خبارة خا مباغ مالا
ُيدبع متة وا دة لاممقاخديا كحابز ل بسحاب ما النظامد وخاى ،وء هذه المعاومةل بقد وصينا با سقتيت آ ت الموصية
ر م  2016/7با المقتيت الناص مالبياباد المالية لعام  )2016موجتاء دراسة كموارية جديدة ممجتد اخمماد "المدابيت
الحالية الما سنظت بيها ا يتاو"ل وذلك ما جل سقييم مدى وسو يت سأثيت النصوم األكموارية با درة ا يتاو خاى
االسممتار كمنشأة خاماةد
 -58و د وابقت األمينة العامة خاى الموصيةل ولكا شارد ا دارة با بهاية األمت إلى ن ابز "االبسحاب اال مياري لم
يحظ مقبول موظ ا ا يتاول العامايا والممقاخديا"ل وبالمالا باا يجتي سن يذهاد
 -59يمعيا األ ذ ماالخمبار به ماسمثناء ربع سا المقاخد ما  62إلى  65سنة اخمبا ار ما )2019/1/1ل بام سُعممد ي
سدابيت هيتاية تى لاحد ما العجز المموياا الناجم خا النصوم األكمواريةد و د ُروخا هذا األمت با سحايل الممامعة
الذي جتيناه با الماحق  1ما هذا المقتيت.

القيمة السلبية لصافي أصول اإليكاو تتأثر تأث ارً بالغاً بالخصوم األكتوارية .واستناداً إلى افتراضات اإليكاو ،فإن قيمة
الخصوم صحيحة جوهرياً.

 -60ويبيا الجدول المالا اسجاه النصوم غيت الجارية
المالية لا متة 2019-2014د

ل بمتة ابمدابنا كمتاجع الحساماد النارجا لدى ا يتاول ي البياباد
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البياباد المالية مم ييا الدوالراد الكندية)
العام

2014

2015

2016

2017

2018

2019

النصوم غيت الجارية

147.5

149.1

142.4

146.7

151.0

164.3

صابا األصول

92.3-

87.3-

67.5-

65.7-

57.8-

68.4-

يبينه هذا الجدول مشتل وا،ح ن ربع سا المقاخدل الذي ثت با االبمتا،اد األكمواريةل لم يتا له سوى سأثيت
 -61ول ما ّ
،ئيل وبا األجل القصيت بقي كما بتز ب اتؤبا األكمواريون با إخادة ساماسهم ابظت ال قتة  64ما سقتيتبا الناص
مالبياباد المالية لعام )2016د وما با ية تىل يمتننا ن بتى به مى مع ستاجع القيمة السابية لصابا األصولل
ارس عت يمة النصوم غيت الجاريةد
 -62بالت يمة النصوم غيت الممداولة  164.3مايون دوالر كندي با خام 2019ل ما يمثل  %35.8ما إجمالا النصوم
 459.4مايون دوالر كندي)ل ولذلك كان لها سأثيت وي با صابا صول ا يتاول و صوص ا خند النظت با النصوم
األكموارية بقي با سياق "البتبامج العادي"ل وبال عل بون مبالغ البياباد المالية لإليتاو سمأثت سأث ات كبي ات ممعام د إدارة
المعاون ال ناد
 -63ما النا ية الوا عيةل ببالنظت إلى النمائج المسممدة ما الم ظة  2-5ا ب غ القطاخا)ل يباغ مجموع صول ا يتاو
 390.9مايون دوالر كنديل سمضما  231.6مايون دوالر كندي صوالا ما جل " بشطة مشاريع المعاون ال ّنا"ل بينما
يباغ إجمالا صول األبشطة العادية  159.6مايون دوالر كنديد وباغ مجموع النصوم  459.4مايون دوالر كنديل
سضما  231.6مايون دوالر كندي صوم ا ما جل " بشطة مشاريع المعاون ال ّنا"ل بينما باغ إجمالا صوم األبشطة
العادية  228مايون دوالر كنديد وهذا يعنا ما وا ع البياباد المالية لإليتاو ن بشطة إدارة المعاون ال ّنا محايدةل
ويعنا يض ا ن القيمة السابية لألصول الصابية لإليتاو سمألل مالكامل ما البتبامج العاديد
 -64وصينا العام الما،ا الموصية ر م  )2018/3مأبه "خند النظت با و،ع اسمتاسيجية سموياية ما جل النصوم
األكموارية الممعاقة مالمأميا الصحا معد ابمهاء الندمةل ينبلا سقييم ي سدابيت محمماة موجتاء دراسة كموارية جديدة ما
جل سحايل مدى م ءممها داث سأثيت إيجابا با الميزابية العادية لإليتاو با السيناريو القصيت األجل والمموسي
األجل والطويل األجلد"
 -65و د ال ت الموصية بوالا جزئياد و د رد ا دارة با سعايقها ن "و،ع اسمتاسيجية سموياية جديدة با المسمقبل ينضع
لموابت األموالد وال يمتا لإليتاو ن سُجتي ي دراسة كموارية جديدة لمقييم ي سدابيت محمماة ما لم يتا الممويل الكابا
مما ا"د
 -66وبا هذا الصددل بود ن ب ِّ
ذكت مأن رئيس بتيق بتاء المتاجعيا النارجييا لدى األمم الممحدة ووكاالسها الممنصصة
والوكالة الدولية لاطا ة الذرية د كمي إلى األميا العام لألمم الممحدةل ِ
موج از إليه النمائج الما ّاص إليه بتيق النبتاء
با اجمماخه الذي ُخقد با 2017ل يث جاء با رسالمه" :ال ظ بتيق النبتاء ن االلمزاماد الممعاقة ماسمحقا اد

الموظ يا سؤثت سأثيتا كبيتا با القيمة الصابية والصحة المالية لهيئاد األمم الممحدةد وال يزال ما الضتوري ن سُ صح
بعالة سُم ِّتنها ما مواصاة
البياباد المالية خا هذه االلمزاماد بد ة وش ابيةد بهذا يُم ِّتا األجهزة ا دارية ما اسناذ اتراد َّ
اسمعتاض مدى م ءمة اسمتاسيجياسها المموياية حوياة األجل التي تتباين من هيئة ألخرىد ومع المسايم مأهمية العمل
الذي سضطاع مه بت ة العمل المعنية مالمعاييت المحاسبية الدولية لاقطاع العام مشأن الموبيق بيا االبم ات،اد األكموارية
واسمجامة المنظومة لامعاييت المحاسبية المنقحةل بون ال تيق يوصي بأن يكون لهيئات األمم المتحدة استراتيجية تمويلية
طويلة األجل من أجل هذه اال لتزامات"د
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 -67لهذه األسبابل بجد ب سنا مضطتيا لدى ابمهاء ابمدابنا إلى االسممتار با اخمبار جميع سوصياسنا الممعاقة مالمأميا
الصحا معد ابمهاء الندمة " ائمة"د إال بنا بدر ن ا دارة د سصتبت بناء خاى ساطاسها وا مصاصمها؛ كما ن
اال مصاصاد األ تى ربما سقع ارج بطاق واليمهاد
 -68كما بود ن بشيت يض ا إلى ن الق اتراد الممعاقة مالمدابيت الواجي اسناذها لاحد ما بقص الممويل يجي ال ُيسمح
ماالخمتض خايها ما بل رامطاد الموظ يا/الممقاخديا؛ إذ ن هنا سضارب ا وا،ح ا با المصالحل ب ُيعقل ن يقتر
ا
د ض ما يحصل خايه ما اسمحقا ادد وما هذا المنطاقل بوبنا بتى ،تورة دخم مجاس ا يتاو ما جابي بتيق
ما النبتاء المسمقايا جتاء سحايل شامل لامدابيت الممتنة األكثت بعالية الما يجي اسناذها لن ض النصوم الممعاقة
مالمأميا الصحا معد ابمهاء الندمة با المدييا المموسي والطويلد خ وة خاى ذلكل بود مص منا متاجعيا ارجييا ن
بسّاي الضوء خاى مناحت االسممتار با بظام الدبع والا مأولل ال سيما با ظل الو،ع الحالا يث سشهد الميزابية
بموا اسمي ا ص تي ال ،ل إلى ذلك سداخياد الجائحةد
 -69وبا ،وء هذه األو،اع ومع سزايد منحنى النصوم الممعاقة مالمأميا الصحا معد ابمهاء الندمةل ربما يتون هنا
طت المساس مقدرة المنظمة خاى االسممتار با العملد
إلى عناية المجلس ()1
وجه خناية المجاس
 -70لهذا السبيل بوبنا ّ
بؤيد الموصية الما اص إليها بتيق بتاء المتاجعيا النارجييا لاحساماد وب ّ
إلى ،تورة إجتاء دراسة كموارية لمحديد المت اة الما سممأثت بيها الس مة المالية لإليتاو مالنصوم الممعاقة مالمأميا
الصحا معد ابمهاء الندمةل وسبعاد ذلك خاى دراد المنظمة خاى االسممتار با العملد وبا ،وء بمائج هذه
الدراسةل بوصا كذلك بدراسة اسمتاسيجية حوياة المدى لامن يل ما هذا النطتل وربما مى النظت با إمتابية و،ع
بموذج جديد ل سمحقا اد و سوزيع جديد ل شمتاكاد بيما بيا الموظ يا والمنظمةد

استناداً إلى افتراضات اإليكاو ،فإن قيمة الخصوم صحيحة إلى حد كبير
 -71يقع ا ميار االبمتا،اد األكموارية خاى خاسق ا دارة و دهاد وبيما يمعاق ممتاجعة البياباد الماليةل بون متاجع الحساماد
النارجا يمحقق ما معقوليمها واسسا ها مع المعيار  39ما المعاييت المحاسبية الدولية لاقطاع العام ومع السنواد
السامقةل ويصادق خايهاد
 -72جتى بتيقنا األكمواري اسمعتا،ا ل بمتا،اد التئيسية الممعاقة مسنة 2019ل الما بو شت مع ا دارةد ووجدبا ن هذه
االبمتا،اد ممماشية مع االسجاهاد والمعدالد اال مصادية وممسقة يض ا مع البياباد المما ة لدى ا يتاو با و ت
متاجعمنا لاحسامادل وصاد نا خايهاد
 -73ل ،ط ع معماهمل بقد ام بتاؤبا األكمواريون موخادة ساب المقييماد الما خدها النبيت " وون هيويت" الممعاقة
ممعمق ا لجميع
مالمأميا الصحا معد ابمهاء الندمةل والعط د السنوية ومنحة العودة إلى الوحا؛ كما جتوا سحاي ا
ّ
المقييماد واالبمتا،اد األكموارية ما جل اسمعتاض معقوليمها والنوارزمياد الما اسمندمها " وون"د ووبتد ا دارة
و بتاؤها المعاون والمساخدة الكامايا لنبتائنا األكمواريياد
المسجاة با الحساماد صحيحة إلى د كبيتد
 -74كشل خمل بتائنا األكموارييا ن المبالغ
ّ
صافي األصول
 -75يضم صابا األصول العجز واال مياحياد الممتاكميا لدى المنظمة با بهاية العامد ب ا خام 2019ل س ت صابا
األصول خا يمة سالبة مقدارها  68.4-مايون دوالر كنديل مابن اض دره والا  10.6م ييا دوالر كندي )٪18.4
مالمقاربة ممباغ  57.8-مايون دوالر كندي با خام 2018د ويتجى التجوع إلى ال قتة  62ل ح ع خاى الم سيتد
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 -76يتد شتح لجميع تكاد صابا األصول با منمال البياباد وا يضا اد الواردة با سقتيت المشليل المالال ال سيما
ما ياا:
)

البيان الثابا "بيان األداء المالا"ل الذي يبيا خجز ال متة  6.0م ييا دوالر كندي)؛

ب)

البيان الثالث "بيان المليتاد با صابا األصول" الذي سظهت بيه الحتكاد ك خاى دة؛

ج)

ا يضاح  12-2الذي سكشل بيه ا دارة خا س اصيل سكويا اال مياحيادد

بيان األداء المالي في عام 2019
َّ
وم صحا خنها ومعتو،ة خاى ساس ثابت ما جل شتح صابا
 -77ظهت هذا البيان إيتاداد ومصتوباد المنظمة
مصن ة ُ
العجز و ال ائض لاسنةد و س تد بميجة ال متة خا خجز دره  6م ييا دوالر كنديد
اإليرادات
 -78باغ إجمالا ا يتاداد  297.3مايون دوالر كنديل ما يمثل ابن ا،ا مقيمة  24.2مايون دوالر كندي )٪ 7.9-
مالمقاربة مع خام  321.5 2018مايون دوالر كندي)ل وكابت روابد هذه ا يتاداد كما ياا:
)

"مساهماد ما جل اس ا اد المشاريع" مقيمة  138.2مايون دوالر كندي با خام  2019وسمثل %46.5
ما إجمالا ا يتاداد؛ و د ابن ضت هذه المساهماد بنسبة  %18.5خا خام  169.4 2018مايون
دوالر كندي)؛

ب)

"األبصبة المقترة"ل الما سباغ  109.8مايون دوالر كندي با خام 2019ل ما يمثل بسبة  %36.9ما
إجمالا ا يتادادل ي بزيادة بسبمها  %11.6مالمقاربة معام  98.4 2018مايون دوالر كندي)؛

ج)

"األبشطة األ تى المدرة لإليتاداد"ل الما بالت  25.4مايون دوالر كندي با خام 2019ل وسمثل %8.5
ما إجمالا ا يتادادل وها يمة مماثاة لنظيتسها با خام  25.5 2018مايون دوالر كندي)؛

د)

"مساهماد حوخية تى" ممجموع  16.5مايون دوالر كندي با خام  2019ما يمثل بسبة  %5.6ما
إجمالا ا يتاداد)ل ي بزيادة بسبمها  %13.6مالمقاربة معام  14.5 2018مايون دوالر كندي)؛

ه)

"إيتاداد التسوم ا دارية" و"ا يتاداد األ تى" الما بالت يممهما معا  7.4م ييا دوالر كندي با خام
 2019ما يمثل بسبة  %2.5ما إجمالا ا يتادادل ي مابن اض بسبمه  %45.5مالمقاربة معام 2018
 13.6م ييا دوالر كندي)د

 -79لم سكشل متاجعمنا خا ي إشتاالد رئيسية؛ و د كش ت ا دارة خا بيان س صياا با ا يضاح 2-3د
النفقات
 -80باغ إجمالا الن قاد  303.3مايون دوالر كنديل مابن اض دره  10.6م ييا دوالر كندي )%3.4ل مالمقاربة معام
 313.9 2018مايون دوالر كندي)د وكابت وجه هذه الن قاد كما ياا:
)

"رواسي الموظ يا واسمحقا اد العامايا"ل الما باغ مجموخها  172.2مايون دوالر كندي با خام 2019ل
ما يمثل  %56.8ما مجموع الن قادل ي بمتاجع بالت بسبمه  %0.8خا خام  173.6 2018مايون
دوالر كندي)؛

ب)

"الاوازم والمواد االسمه كية وغيتها" الما بالت  86.6مايون دوالر كندي با خام  2019وسمثل %28.6
ما مجموع الن قادل ي مابن اض بالت بسبمه  %14.4مالمقاربة معام  101.4 2018مايون دوالر
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كندي)؛
ج)

"ب قاد المشليل العامة" مقيمة  20مايون دوالر كندي با خام 2019ل وسمثل  %6.6ما مجموع الن قادل
ي بزيادة بالت بسبمها  ٪11.8مالمقاربة معام  17.9 2018مايون دوالر كندي)؛

د)

"الس ت"ل ممجموع  13.9مايون دوالر كندي با خام 2019ل ويمثل  %4.6ما مجموع الن قادل بزيادة
بسبمها  %11.3مالمقاربة معام  15.7 2018مايون دوالر كندي)؛

ه)

"االجمماخاد والمدريي والن قاد األ تى"ل باغ مجموخها مع ا  10.4م ييا دوالر كندي با خام 2019ل ما
يمثل  %3.4ما مجموع الن قادل ي بزيادة بسبمها  %93.7مالمقاربة معام  5.4 2018مايون دوالر
كندي)د

المشتريات
 -81ثناء بمتة ابمدابنال بحصنا خا ُمعد خينة محدودة ما وامت الشتاء الت مية لاو وف خاى مدى ابوبيمها وسوابقها مع
القواخدد و د اكمش نا ن معض وامت الشتاء الت مية الما سقل يممها خا  10آالف دوالر كندي د ُصدرد دون در
ر
كاف ما الوثائق الما سثبت صحة ا جتاءاد الممبعةد
 -82خ وة خاى ذلكل وبا الحاالد سامقة الذكتل لم بجد دلي ا يشيت إلى وجود خماية سنابسية ما ال يقل خا ث ثة ختوض
سعار)ل سبما سنص خايه مدوبة المشمتياد با ا يتاود

التوصية رقم 3
 -83بل الموابقة خاى وامت الشتاء ذاسها ولمعزيز الت امة الدا ايةل با الة وامت الشتاء المباشت الما سقل يممها خا
متجعيةل مالم ات بة
 10آالف دوالر كنديل بوصا مأن يقوم مديتو ا داراد والتؤساءل ما ل المحقق مالمقاربة مقائمة
ّ
الناصة مأوامت الشتاء المباشتة"  )DPOو،مان اسباع جميع ا جتاءاد
رشادية
المأكد ما اممثال موظ يهم "لامبادئ ا
و ّ
ّ
ّ
وسقديم الوثائق الوابيةد

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
الموصية مقبولةد
وبقا لقابون مشمتياد ا يتاول يمممع المسؤولون خا المنصصاد بم ويض الساطة مالنسبة لامشمتياد الما سقل
وبناء خاى ذلكل يمعيا مساءلة المشتبيا و التؤساء و مديتي المتاسي الحاصايا خاى المنصيص
خا  10 000دوالرد
ا
و ن يقوموا العناية الواجبة ال زمةل اسمنادا إلى الدورة المدريبية المما ة خبت ا بمتبت وكذلك ا رشاداد الناصة مأوامت الشتاء
المباشتة )DPOد

االتفاقات طويلة األجل
يقل با يممه
 -84ثناء ال حوص الما جتيناهال اكمش نا با الة محددة سمعاق ّ
ممورد معينه  16مت شتاء ر ما كل منها ّ
خا  10آالف دوالر) بالت يممها ا جمالية 20836.51ل وهو خاى ما الحد األدبى المنصوص خايه با واخد
المورد المذكورد خ وة
الشتاء با ا يتاود كذلك بون ثمابية وامت شتاء منها لم سكا سسمند إلى اس ا اد حوياة األجل مع ّ
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خاى ذلكل وبيما يمعاق ببعض وامت الشتاء الت مية هذهل لم بجد دلي ا ُيشيت إلى بها ُمنحت بناء خاى خماية سنابسيةل
و د ّكد سم المشمتياد صحة النميجة الما اصنا إليهاد

التوصية رقم 4
 -85لمعزيز مسموى الت امة الدا ايةل بوصا مأن يقوم سم المشمتياد بزيادة الضوامي الم تو،ة خاى وامت الشتاء
المباشتة الما يمتا مطامقمها وربطها ماالس ا اد الطوياة األجلل القائمة الي ا با ا يتاول وإللاء االس ا اد المتسبطة
مأوامت الشتاء المباشتة الما ال سسمند إلى در ر
كاف ما الوثائقد

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
الموصية مقبولة مشت سوابت الموارد البشتية ا ،ابية ال زمةد

التوصية رقم 5
 -86خ وة خاى ذلكل إن كابت هنا ،تورة بنية محددة سقمضا إصدار وامت شتاء مباشتة و /و إجتاء منا صة سنابسية
مورد لديه ص ا اس اق حويل األجل مع ا يتاول بوبنا بوصا بزيادة مسموى الضوامي
ووجد ن د المشاركيا بيها هو ّ
ُ
المورد
داء
ينص
بيما
ا
يض
إبما
و
العقد
منح
خماية
ثناء
بقي
ليس
الضماباد
و
ّ

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
الموصية مقبولةد
طبق يض ا خاى االس ا اد الطوياة األجلد
يقوم سم المشمتياد موخداد بظام يسمح بمقييم داء المورديا وسوف ُي َ
 -87با الة لو كان د المشاركيا با منا صة ما لديه اس اق حويل األجل مع ا يتاول بقد يعطيه ذلك ميزة خاى المورديا
اح تيال ما يزيد ما طت ابم اء المنابسة العادلة مالنسبة ألمت الشتاء الت ما هذا سحديداد ولقد با شنا هذه المسألة مع
ا دارة واس قنا خاى معض ا جتاءاد البدياة الما د سن ل ما دة المناحت المذكورةد

التوصية رقم 6
 -88لزيادة مسموى العدالة با المنابسةل بوصا مطتح منا صة سنابسية با الة ما إذا كان مت الشتاء المباشت ل ما
 10آالف دوالر كندي وكان هنا مشار وا د و كثت لديه اس اق حويل األجل مع ا يتاول وإذا كابت الساعة و
الندمة المطاوبة ارج بطاق تام ذلك االس اقد

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
الموصية مقبولةد
وسمصدر إرشاداد اصة ماالس ا اد الطوياة األجل با
االس ا اد الطوياة األجل منصصة بقي لساعة و دمة معينةد
ُ
التبع األول ما خام 2021د
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اإلبالغ القطاعي
 -89يتد ا ب غ القطاخا با ا يضاح  5ما البياباد المالية لاعام 2019د والهدف ما هذا المقسيم سي القطاع هو
الكشل خا المتكز المالا واألداء المالا وسنصيص ب قاد مباشتة إلى القطاخاد ذاد الصاةد وسمضما المنهجية
يضا سوزيعا لامصتوباد وا يتادادل يسمند با المقام األول إلى القطاخاد المنما ةل الما يطاق خايها األبشطة العادية
ومشتوع المعاون ال ناد

بيان التغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في 2018/12/31
 -90يو،ح البيان الثالث "بيان المليتاد با صابا األصول" الحتكاد الما جتد ل العامل والما سنمها بتصيد سالي
مقداره – 68.4مايون دوالر كندي وذلك با 2019/12/31د ويعزى هذا الم ا م با صابا األصول السابية إلى المليت
با النسائت األكموارية وإلى العجز الممحقق ل السنة السنةد
ِ -91
وستد اسمنماجاد متاجعمنا الممعاقة مصابا األصول السابية با ال قتاد ذاد الصاة "ماسمحقا اد الموظ يا"د

بيان التدفقات النقدية
 -92يحدد هذا البيان مصادر المدبقاد النقديةل والبنود الما ب قت خايها النقود
النقدي با ساريخ المقتيتد

ل ال متة الما يلطيها المقتيتل والتصيد

 -93ب ا خام  2019بالت ا يتاو خا سدبق بقدي ممقدار  58.5-مايون دوالر كندي ما األبشطة المشليايةل وها يمة
سابية ل مما كابت خايه با خام  37.4- 2018مايون دوالر كندي)د وستجع هذه القيمة ساسا إلى الزيادة با
"االشمتاكاد المقترة المسمحقة" ابظت ال قتة  ) 19خ ه) واالبن اض با ا يتاداد المدبوخة مقدمال ويبيا الم صيل
الوارد با ا يضاح  8-2االبن اض با "المبتخاد لمشاريع المعاون ال نا"ل الما سمثل إيتاداد سبتخاد منصوما منها
الن قاد ذاد الصاة با بهاية السنةد يتجى التجوع يضا إلى ال قتة  32النقطة ) خ هد
 -94ما صابا المدبقاد النقدية ما األبشطة االسمثمارية  3.4م ييا دوالر كندي) بقد ظهت ا م با سالبا مالمقاربة معام
2018ل وذلك مسبي ستاجع ا يتاداد ما ال وائد وارس اع ا مناء الممماكاد والمنشآد والمعداد واألصول غيت الماديةد
و ظهتد النميجة الصابية با السيولة النقدية ومعادالد السيولة النقدية ستاجعا دره  56مايون دوالر كندي با خام
2019د

بيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية
 -95سم سقديم البيان النامس "مقاربة بيا الميزابية والمبالغ ال عاية لاسنة المنمهية با  "2019/12/31وبقا لامعيار  24ما
المعاييت المحاسبية الدولية لاقطاع العامل الذي يمطاي إدراج هذه المقاربةل الناشئة خا سن يذ الميزابية ذاسهال با البياباد
الماليةد كما يمو ى هذا المعيار الكشل خا سباب اال م باد الجوهتية بيا الميزابية والمبالغ ال عايةد ويتد مزيد ما
الم اصيل مشأن البيان النامس با ا يضاح 4د
 -96وكما ُذكت سا ا يتجى االح ع خاى النقطة بل األ يتة ما ائمة المعداد النقطا الواردة با ال قتة  1خ ه)ل بمن يذا
لموصيمنا ر م  15مشأن البياباد المالية لعام 2016ل صبحت البياباد المالية مؤل ة ما البيان النامس -للل الذي
المباغ خنها سحت بند "األبشطة العادية والميزابياد المما ة لاجمهور" صندوق سكاليل الندماد
يبيا يض ا األموال ُ
ا دارية والمشلياية)د

متابعة التوصيات واالقتراحات السابقة
 -97وكالمعمادل ينمها سقتيتبا المطول مجدولا الممامعة الماحقيا  1و )2الاذيا يوجزان الو،ع التاها لمن يذ الموصياد
واال م ات اد الصادرة با سقاريتبا السامقةل ليس بقي با المقاريت الماليةل وإبما با المقاريت الناصة يض اد
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 -98هذا العامل وما ماب إيجاز االلمماساد الما سبق ن سقدمنا بها إلى المجاس مشأن مو،وخاد اخمبتباها ذاد همية
وجهنا خناية المجاس إليها با سقاريتبا السامقةد
اصةل  ،نا يض ا الماحق  3يث ستدبا بيه جميع النقا الما ّ
-99

بعده با إحار ابمدابنال سيمولى متاجع الحساماد القادم ممامعة
وبما ن هذا المقتيت هو آ ت سقتيت لمتاجعة الحساماد ّ
جميع الموصياد الما بتى بها ال سزال " ائمة"ل وسنقوم بمزويده مالمعاوماد ال زمة مشأبها وبق ا ألصول سسايم العمل
الما ددها بتيق بتاء المتاجعيا النارجييا لدى األمم الممحدة ووكاالسها الممنصصة والوكالة الدولية لاطا ة الذريةد
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الملحق  — 1متابعة لتوصياتنا الصادرة في تقاريرنا السابقة
رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

 /1التوصية رقم د إذا ما ذ المجاس ات ار ماالسمعابة ممصادر ارجية
لمهمة المحقيقل بوبنا بتى ن اسناذ تار با المسمقبل مشأن
1
تقرير المراجعة بموذج جديد حار األ ياد ينبلا ن يتون مدخوما
المتعلق بإطار بمقييم شامل مثل سحايل المكاليل وال وائد) ل عالية الوظائل
الحاليةل مما با ذلك خضوية لجنة المحقيقد ولذلكل بوصا
األخالقيات
مأن سقوم ا دارة خاى وجه الستخة موخداد مثل هذا المقييم
دا اياا ما اجل المكيل مع خماية إخادة سصميم إحار
ال با الة االسمعابة ممصادر
األ يادل محيث يتون بعا ا
ارجيةل ول إذا لم سكا لإلدارة القدرة الدا ايةل سطاي خت،ا
و ن سسند سحايل المكاليل وال وائد إلى متمي مسمقل وماهت
با األمم الممحدةل يمممع منبتة وية با المسائل األ ية

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

سوابق األمينة العامة ما يث المبد خاى المقييم الشامل المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
المقمتح سحايل ال وائد والمكاليل) الذي سيساخد المجاس معّاقةد ال يوجد تار بيما يمعاق موسناد وظي ة المحقيقاد
با اسناذ تار مسمنيت مشأن االسمعابة ممصادر ارجية لجهاد ارجية مموجي إحار األ ياد الحالاد وبمجتد
لمهمة المحقيق و جزء منهاد و د بشأد األمم الممحدة
سيجتى المقييم الشامل المقمتح ل عالية المناصي
اسناذ تارل ُ
ب سها وغالبية الوكاالد الممنصصة الما شمامها الدراسة الحاليةل مما با ذلك العضوية با لجنة المحقيقادد
االسمقصائية هياكاها الدا اية الناصة بها لامعامل مع المستجدات حتى :2020/10/14
المحقيقاد وال سسمندم بموذج االسمعابة ممصادر ارجيةد
المقييم الد يق سحايل ال وائد مقابل المكاليل) الذي ا مت ه
وينبلا لإليتاو مالمثل ن سسمكشل جدوى وجود لديها
المتاجعون النارجييون د للاه تار المجاس ابظت ال قتة
سقيم بعالية
هياكل مطاوبة مموجي إحار األ يادل و ن ّ
 7د) ما موجز الق اتراد  )C-DEC 218/7مشأن إبشاء
وك اءة المكا ة لامنظمة بل اسناذ ي تار بهائاد وساقت
متوبة ما خضاء با المجاسل البعض منهم لديه
مجموخة
ّ
المنظمة ا م ات ا ما متمي دماد الت امة الدا اية يجتي
بتة ذاد صاة با األمم الممحدةل لاعمل خاى سجميع
النظت بيه الياد كما ين ذ متمي دماد الت امة الدا اية
منمال العناصت الواردة با ور ة العمل C-WP/14977
خددا ما المحقيقاد ارجياد ومع ذلكل لم سمح لإليتاو ي
تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن أنشطة التدقيق -
معاوماد وا،حة خا سكا ة هذه المحقيقاد و ي سحقيقاد
إطار األخالقيات في اإليكاو)ل ما ،ابة إلى الموصياد
د سُسند إليه با المسمقبلل وال خا الجداول الزمنية بجاز
الممعّاقة موحار األ ياد با ا يتاو الواردة با ور ة
المحقيقاد
العمل  C-WP/14946المقتيت السنوي لاجنة االسمشارية
المؤرخ با 2019/11/19
لامقييم والمتاجعة) وبا الكماب
ّ
الموجه ما رئيس الاجنة االسمشارية لامقييم والمتاجعة إلى
ّ
رئيس وخضاء المجاسل والما اخمُبتد ذاد صاة ممقمتح
األمينة العامة لمنقيح إحار األ ياد خاى النحو الوارد با
المنقيح األول لور ة العمل C-WP/14974د

29

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفق ًا لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي
ُغاقت

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
المصلتة الذي ّيدسه لجنة الموارد البشتّية
وسقتيت المجموخة
ّ
با 2020/3/10ل وصى موجتاء إص اد خديدة حار
األ ياد با ا يتاو ّتها المجاس با بهاية المطاف
لامدوبة المنّقحة لقواخد الندمة با
بصا مو دا ّ
واخممد يضا ّ
ا يتاو ثناء الجاسة السامعة ما الدورة  220المنعقدة با
 2020/6/17ابظت موجزي الق اتراد  C-DEC 220/1و
)C-DEC 220/7د

التوصية رقم  2خ وة خاى ذلكل ولمساخدة المجاس با اسناذ تار بعال
تقرير المراجعة مشأن االسمعابة ممصادر ارجية با مهام المحقيق وإخادة
المتعلق بإطار سصميم إحار األ يادل بوصا يضا مأن سقدم مابة
ا يتاول وال سيما ما ل ا دارة القابوبيةل المشورة العاجاة
األخالقيات
إلى المجاس مشأن المجاالد الما ينبلا سعزيز إحار
األ ياد مشأبهاد وبيما يمعاق خاى وجه النصوص
الل كي ية
ممدوبة واخد الندمةل د يتسبي ذلك مما ياا :و ا
النزخاد المحمماة بيا المحقق والشنص الذي
المعامل مع ا
جتى المحقيق معهل وثابيال ا جتاءاد العماية لامقييم
الظاهتي والمحقيقل وثالثال سو يت اسناذ اتراد غيت ممحيزة
خندما يوصا المحقق المسمقل ماسناذ تار رسما با بهاية
سحقيقاسه إخداد ائمة مالعقوباد الما سمناسي شدسها مع سوء
الساو ل ما جل سعزيز المو،وخية)ل ورامعال ثت االسمعابة
ممصادر ارجية خاى ا دارةل و امساا ل كيل يمتا سطبيق
القواخد خاى جميع موظ ا المنظمةل مما بيهم رئيس
المجاسل وسادسال سو،يح ي بئة ما الشتاوى يمتا ن

د سمدرج با النظام ا داري لاموظ يا والمعايماد إلى المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
الموظ يا األ تام المناسبة الممعاقة ما جتاءاد القابوبية سم سحديد المجاالد الما يمتا سعزيز إحار األ ياد ما
الواجبة واحجال الزمنية المتسبطة بها لامعامل مع الساو
لها وذلك ،ما المنقيحاد المقمت ة الما ُدمت إلى
غيت المت،ا والمحقيقادل وذلك خقي تار المجاس مشأن المجاس با ور ة العمل  C-WP/14974 Rev. 1ثناء الدورة
مدوبة واخد الندمة المنقحةد وسعالج هذه األ تام جزئيا 218د و د تر المجاس سأجيل النظت با هذه الور ة إلى
با النظام ا داري الحالا لاموظ يا  )1-110والمعايماد الدورة 219د
إلى الموظ يا )(PI/1.6ل خاى التغم ما ابه ما الممتا المستجدات حتى :2020/10/14
سحديثهاد وسجدر ا شارة إلى به با إحار ائمة المدابيت
سوصية المتاجعيا النارجييا د للاها تار المجاس مشأن
المأديبية وا دارية و المنظيمية المنصوص خايها با
المشار إليها خ هد وخاى التغم
إبشاء المجموخة
ّ
المصلتة ُ
القواخد ذاد الصاةل ال سوجد خقوباد محددة مشتل مسبق
العامة دخما كبي ات لامجموخة
ما ذلكل ّدمت األمابة
ّ
لسوء الساو با األمم الممحدةد ولاساطاد المنمصة
لمدوبة واخد
ّ
المصلتةل ّ
السيما ما ل صياغة سنقيحاد ّ
ساطة سقديتية با بتض سدابيت سأديبية و /و إدارية
العامة
الندمة سعتس الموجيهاد الممعّاقة مالسياساد
ّ
وسنظيمية سمناسي مع طورة سوء الساو يد النظتد وبيما
كل ما لجنة
الصادرة خا المجموخة
ّ
المصلتة والما ّيدها ّ
يمعاق بنطاق واخد األ يادل ينطبق ابون الندمة خاى
المدوبة المنّقحة
الموظ يا الذيا يعينهم األميا العامد والمجاس هو األ در الموارد البشتية والمجاسد وبا خقاب إ تار ّ
لقواخد الندمة ما جابي المجاس با 2020/6/17ل
خاى سقتيت كي ية و،ع مدوبة و ميثاق لقواخد الساو
خماية إ ،اء االسساق خاى المواد
العامة
ماشتد األمابة
ّ
ّ

30

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

ائمة

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

سحال إلى مصادر ارجية لمعالجمهال وما ها الجهة وإدارسه لمطبيقه خاى ممثاا الدول االخضاء والمسؤوليا ذاد الصاة با النظام ا داري لاموظ يا وسعايماد
ما ال ئاد اال تى الذيا ال سنطبق خايهم مدوبة واخد الموظ يا مع األ تام المنّقحة حار األ ياد با
المماقية ال طاراد المباليال والخد
المصلتة يضا واخد
ا يتاود كما ا مت ت المجموخة
الندمةد
ّ
من صاة سنطبق خاى رئيس المجاس واألميا العام با الة
،دهماد وما المنوي بشت
ربع ضايا سوء ساو و ابمقام ّ
القواخد المقمت ةل الما مازالت معتو،ة خاى بظت المجاسل
با المتبقيا ز) و ح) مالنظام الدا اا لامجاس الوثيقة
)Doc 7559د
التوصية رقم  3وبا ال اسنذ تار االسمعابة ممصادر ارجية سمام جزء
تقرير المراجعة ما إحار اال ياد با ا يتاو ابظت ال قتة )51ل
المتعلق بإطار ما ،ابة إلى الموصية ر م 1ل بوصا مان سقدم ا دارة إلى
المجاس مشتوخا محددا مشأن "مهمة ال ات بة"ل الذي يمعيا
األخالقيات
ن يمضما مؤشتاد رئيسية مناسبة لامقييمد

القبولد وسمقدم األمابة العامة ا م ات ا إلى المجاس لانظت المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
بيهد
معّاقةد ال يوجد تار مشأن إسناد جزء ما إحار األ ياد
الحالا إلى جهاد ارجيةد وبمجتد اسناذ تارل سمقدم
األمابة العامة مشتوع المقمتح المشار إليهد

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

ُغاقت

المستجدات حتى :2020/10/14

لانص
سوصية المتاجع النارجا د للاها إ تار المجاس
ّ
لمدوبة واخد الندمة با ا يتاو ابظت موجز
المنّقح
ّ
الق اتراد )C-DEC 220/7
التوصية رقم  4وخ وة خاى ذلكل بوصا مأن سقدم ا دارة إلى المجاسل
تقرير المراجعة بل اسناذ تار االسمعابة ممصادر ارجيةل مشتوع "مذكتة
المتعلق بإطار س اهم" سطبقها منظمة الطيتان المدبا الدولال مما با ذلك
المزام مقدم الندماد النارجا ماالممثال لمدوبة واخد الندمة
األخالقيات
والنظام االداري وا حار القابوبا با ا يتاول وينبلا لماك
المذكتة ن سنضع لتصد الوظائل المسمقاة ذاد القدرة

الموابقة ما يث المبد د يجي خاى المجاس وال ن يحدد المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
المهام الما يمعيا االسمعابة ممصادر ارجية سمامهال معّاقةد ال يوجد تار مشأن إسناد جزء ما إحار األ ياد
كما يجي خايه يضا ن يبت با سحديد النموذج ل سمعابة الحالا إلى جهاد ارجيةد وخاى التغم ما ذلكل واصات
ممصادر ارجيةد وسمكون حتائق سن يذ ي تار ما هذا المنظمة منا شاسها مع متمي األمم الممحدة لندماد الت امة
القبيل ممثامة تار خماا وسشلياال وال ينبلا سّنه كجزء الدا اية  )OIOSمشأن إرساء ستسيي رسما يقوم المتمي
ما مدوبة واخد الندمةد وإذا تر المجاس االسمعابة مموجبه مالمحقيق با القضايا ما جل ا يتاو وبيام اة خنهاد
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الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

هيئاد ولجان ممصادر ارجيةل سمقدم ا دارة النياراد المشلياية ذاد وسيجتي سقديم ي اس اق ما هذا القبيل لاموابقة خايه دا ايا
الصاة لانظت بيها ما
ل القنواد المناسبةد ويجتي مموجي القواخد والسياساد وا جتاءاد الساريةد
اسمعتاض جميع االس ا اد والمتسيباد المبتمة بيا المنظمة المستجدات حتى :2020/10/14
والكياباد النارجية با إحار السياسة الممعاقة مالم اخل مع
ذكتاد س اهم ل سمعابة ممصادر ارجية
ما جل إ امة م ّ
الكياباد النارجية )إحار الجنة المعنية مالمعاون مع
معينة الزمة لمن يذ ا حار المنّقح
لاقيام ممهام و بشطة ّ
األحتاف النارجية)د وإذا صبح ما الضتوري يازة المهام
العامة م او،اد مع
لأل ياد با ا يتاول جتد األمابة ّ
الموكاة إلى جهاد ارجيةل بسيمم ذلك وبقا لمدوبة متمي دماد الت امة الدا ّاية با األمم الممحدة )OIOS
المشمتيادد
ومتمي األ ياد با األمم الممحدة )UNEOد وبا هذا

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

العامة مشتوخيا من صايا
السياقل اسمعت،ت األمابة
ّ
لمذكتسا س اهم و ّدمت سعايقاسها مشأبهما إلى متمي دماد
ّ
الت امة الدا ّاية با األمم الممحدة  )OIOSومتمي
األ ياد با األمم الممحدة )UNEOد وكابت سعايقاد
األمابة العامة ممسقة مع اتراد المجاسل وسيجتي المشاور
المصلتة المامعة
مشأن مذكتاد الم اهم مع المجموخة
ّ
لامجاس لدى إسمام االسمعتاض ما جابي األمابة العامةد

التوصية رقم  5اسمنادا إلى االخمباراد المذكورة خ هل وال سيما ساك الما
تقرير المراجعة اسمتخينا ابمباه المجاس إليها با ال قتة 72ل وخاى التغم ما
بنا ب هم ن تار سعييا موظل دا اا ما إدارة LEB
المتعلق بإطار
بوص ه مسؤول األ ياد ما بامةل إلى ن يمم شلل
األخالقيات
الوظي ة الشاغتةل د اسنذ مسبي ظتوف غيت ممو عة و يود
زمنيةل ال ظنا به بظ ات لادور الناص لمسؤول األ ياد
با لجنة المحقيقل د يؤدي ذلك إلى ا ممال سضارب
المصالح با إدارة كل ما المقييم الظاهتي والقتار دا ل
لجنة المحقيق مشأن بدء المحقيق م الد لذلكل ولمجني مثل

با يا سوابق األمينة العامة خاى ا متاح إخادة النظت با المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
سشتيل لجنة المحقيق كتلل بوبها ال سقبل مالموصية موخادة هذه الموصية غيت مقبولةد
النظت با تار وجود موظل دا اا ما إدارة  LEBيعمل المستجدات حتى :2020/10/14
كمسؤول لأل ياد ما بامةد إن وظي ة األ ياد ماللة
سوصية المتاجعيا النارجييا د للاها سوظيل مسؤول
األهمية لاح اظ خاى معاييت خالية ما النزاهة واال متام
ياد ارجا سسّام مهامه با سبممبت 2020د
والمساءلة دا ل المنظمةد وكان اللتض ما تار األمينة
العامة بمعييا مسؤول لأل ياد ما بامة هو سجني
المعطيل و،مان االسمم اترية با داء وظي ة األ ياد
مما يندم مصالح المنظمة خاى بضل وجهد وما ساطة
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هذه الحاالدل بوصا مأن سعيد األمينة العامة النظت با األمينة العامة اسناذ ستسيباد مؤ مة با االد الشواغت
تار وجود موظل دا اا ما ا دارة القابوبية يعمل كمسؤول غيت الممو عةد وحبقت األمينة العامة جميع وجه العناية
الواجبة والمطاوبةل مما با ذلك الحصول خاى موابقة
لأل ياد ما بامةد
طية ما رئيس المجاس وإ طار جميع خضاء المجاس
مالمتسيباد المؤ مة لملطية مهام وظي ة األ يادد
وسمضما ا مصاصاد لجنة المحقيق ومدوبة واخد الندمة
با ا يتاو ما يت ا ما ،ماباد مما با ذلك المنحا با
الة وجود سضارب با المصالح) لضمان س مة
العمايادد وكابت هذه الضماباد بعالة خاى النحو الذي
رساه متاجعو الحساماد النارجيون با ال قتة  75خ هد
وبا الو ت التاهال ووبقا أل تام مدوبة واخد الندمة با
ا يتاول خينت األمينة العامة موظ يا ما ال ئة ال نية ما
ا دارة القابوبية لاعمل كعضو/مناوب با لجنة المحقيقد
وسماح لهذيا الموظ يا المامعيا لإلدارة  LEBإمتابية
الوصول مشتل مسممت إلى ما اد األ ياد الستية
بن س الطتيقة الما سماح لمسؤول األ ياد ما بامةد كما
بهام يشاركان مشاركة كاماة با مداوالد الاجنة وخماياد
صنع القتار بيهاد وخاى التغم ما ن هذيا الموظ يا كابوا
يعماون سم خزله خا إدارسه ثناء بمتة ا،ط خه ممهام هذه
الوظي ة )مالحماية( ما ا دارة القابوبية خندما كابوا يعماون
كعضوييا با لجنة المحقيقل بوبهم يؤدون واجباسهم
كمسؤوليا ابوبييا وكعضويا/مناوبيا با لجنة المحقيق
في وقت واحدل وهم مسؤوالن مباشتة امام مديت LEBد وال
يتى متاجعو الحساماد النارجيون ن سعييا األمينة العامة
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التوصية رقم  6د ال سكون السياسة الحالية ِّ
لامباليا خا المنال اد بعالة
تقرير المراجعة با الو،ع التاها يث يؤدي بيها موظل دا اا وظي ة
يادل وإن كان مشتل مؤ ت.
المتعلق بإطار مسؤول اال
ولاحد ما طت خدم بعالية سياسة المباليا خا المنال ادل
األخالقيات
بوصال مابمظار تار المجاس مشأن االسمعابة ممصادر
ارجية وآلية المن يذ ابظتل كمتجعل ال قتة (44ل وبالنظت
إلى الو ت المطاوب خادة مواءمة إحار األ ياد مع
هذا القتار با المسمقبلل يمتا لإلدارة ن سسمعيا ممصادر
ارجية لشلل وظي ة اال ياد بمسندها إلى شنص و
متمي با األمم الممحدة يمتا ن ينظت إليه خاى به محايد
غيت منحاز  super partesابظت يضا اال متاح ر م )1د

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

مسؤوليا ما  LEBكعضويا/مناوبيا با لجنة المحقيق
ينطوي خاى ي طت لمضارب بعاا و ممصور با
المصالحل ومع ذلك بوبهم يعتبون خا اقهم وينصحون
مأن سعيد األمينة العامة النظت با سعييا مسؤول
ل بمتة المعييا
األ ياد ما بامةل الذي د سمل
ما بامةل خزله سماما خا إدارة  LEBو مسى مسمق وظي يا
منهال ليتون مسؤوال مباشتة امام األمينة العامةد ويبدو ن
هذه الموصية س مقت إلى المو،وخية وال ساس و ائعا لهاد
كما ن اال متاح الوارد با ال قتة  74مأن بمتة "باصاة
 "cooling offكابية ينبلا ن سنشأ بل ن يعود مسؤول
األ ياد ما بامة إلى مهامه كموظل ابوبا با ا دارة
القابوبيةل هو يضا ب ساس و ائعا و ابوباد
با يا ال سعمتض األمينة العامة خاى اال متاح الوارد با المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
ال قتة 44ل كان ما الضتوري و،ع ستسيي مؤ ت بعال ينبلا سوجيهها إلى متمي األمينة العام لمحديثهاد ومسؤول
لمجني المعطيل و،مان االسمم اترية با داء وظي ة األ ياد غيت منول ساطة إسناد جزء ما وظائل هذا
األ ياد معد الملادرة غيت الممو عة لمسؤولة المنصي إلى جهاد ارجيةد)
األ ياد السامقةد وس يد الموصية مأبه ينبلا لامنظمة ن المستجدات حتى :2020/10/14
سسمعيا ممصادر ارجية لشلل وظي ة األ ياد مشتل
سوصية المتاجعيا النارجييا د للاها سوظيل مسؤول
دائم بدال ما االسمعابة مموظل لأل ياد ألن متكزه
ياد ارجا سسّام مهامه با سبممبت 2020د
كموظل با األمابة سيقال ما بعالية سياسة المباليا خا
المنال ادد وال سسمند هذه الموصية إلى و ائعد وال سمعامل
المتاسي المسؤولة خا األ ياد المامعة لمنظماد تى
با النظام المو د لألمم الممحدة مع ادخاءاد سوء الساو
ماسمثناء االد االبمقامد والموصية مالمعا د مع موظل
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ياد ما وكالة تى لكا ُينظت إليه خاى به محايد
خاى ب س المسابة ما الجميع  )super partesمت غيت
مقبولل ألن مهام وواجباد موظل األ ياد با ا يتاو
وسع بطا ا مشتل ماحوظ وها سنمال خا المهام
والواجباد الما يؤديها خادة موظ و األ ياد با األمم
الممحدة وغيتها ما الوكاالد الممنصصة .وخاى كل
اال والل ما الم يد م ظة ن منصي مسؤول
األ ياد با األمم الممحدة وبا معظم الوكاالد
الممنصصة األ تى الما شمامها الدراسة االسمقصائية ال
سنضع ل متة زمنية غيت اباة لامجديد ولمدة والية وا دةل
كما هو الحال با منظمة الطيتان المدبا الدولا
التوصية رقم  7مالنظت إلى ابمقار منظومة األمم الممحدة إلى سوجيهاد بعالة
تقرير المراجعة ووا،حة مشأن كي ية إدارة المقييم الظاهتيل بوصا مأن سقوم
المتعلق بإطار ا دارة خاى وجه الستخة بو،ع مبادئ سوجيهيةل ممساخدة
مسمشار ارجا مسمقلل ما جل مواءممها مع مدوبة واخد
األخالقيات
الندمة با ا يتاو؛ ينبلا ن سحدد هذه المبادئ الموجيهية
' والا' ما سيتون مسؤوالا خا إجتاء المقييم الظاهتي و'ثابيا'
كي ية اسباع مبادئ متاخاة األصول القابوبية و"ثالثا" المو يت
و"رامعا" مسموى الستية ال زم و' امسا' النطاق و'سادسا'
سحديد الهيئة الما ينبلا ن سسمعتض مصورة مسمقاة مدى
االممثال لمبادئ متاخاة األصول القابوبيةل و"سامعا' ما هو
ا جتاء الذي ينبلا ن سمبعه ا دارة خند االبمهاء ما المقييمل
لمحديد كي ية بدء المحقيق وسو يمهل إذا دخت الحاجة إلى
ذلكد

مقبولةد سين ذ ذلك اَلما موابقة المجاس خاى الملييتاد المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
المقمت ة خاى إحار األ ياد المعتو،ة اليا خاى معّاقةد ليس هنا تار مشأن المنقيحاد المقمتح إد الها خاى
المجاسد ومع ذلكل سجدر ا شارة إلى ن هذه الموصية د ا حار الحالا لأل يادد
سصبح زائدة خا الحاجة إذا ما سم االسمعابة ممصادر المستجدات حتى :2020/10/14
ارجية لمعالجة سوء الساو با إحار األ يادد
ينص إحار األ ياد المنّقح الذي ّته المجاس خاى
ّ
ا ب غ المباشت خا جميع ضايا سوء الساو لهيئة المحقيق
ارج ا يتاو ابظت موجزي الق اتراد  C-DEC 200/1و
)C-DEC 200/7د وبالمالا لم سعد مسألة إخداد مبادئ
سوجيهية لامقييم األولا لقضايا سوء الساو مطتو ة إذ ّبها
ّ
ينص المطالباد
وبيما
المحقيقد
هيئة
ة
لمسؤولي
سنضع
ّ
ّ
ينص إحار األ ياد المنّقح خاى
ل
االبمقام
مالحماية ما
ّ
ّن مسؤول األ ياد با ا يتاو مسؤول خا ساّقا هذا
النوع ما المطالباد وإجتاء المقييم األولا لهال وبا الة
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الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
لامدخا حاي
خدم وجود سحديد لاوهاة األولىل يمتا ّ
إ ضاع المسألة السمعتاض إ،ابا ما جابي هيئة
يمم إدراج تام ذاد صاة بهذه
ياد
ّ
ارجيةد و د ّ
المادة  PI/1-6المنّقحة ما سعايماد الموظ يا
المسألة با ّ
ا جتاءاد الممعّاقة موحار األ ياد با ا يتاو)ل والما
ها اليا يد ا خداد خاى غتار ما ُشيت إليه خ هد

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

التوصية رقم  8بوصا مأن سطبق ا دارة العقوباد خاى وجه الستخة خاى ما الموابق خايه وجوب سطبيق المدابيت المأديبية با الو ت المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
تقرير المراجعة ي ضية معاقة اصة مالموظ يا الذيا سثبت إدابمهم بميجة المناسيل إال ن إحار األ ياد ال ينص خاى المطبيق جميع المسائل الما ُجتيت لها سقييماد و سحقيقاد ولية
المتعلق بإطار لمحقيق و لمقييم ظاهتي با ال لم يتا ما الضتوري ال وري لاعقوباد خاى ساس المقييم األولاد ويمعيا خاى سجتي معالجمها مموجي الاوائح والقواخد وا جتاءاد الساريةد
المنظمة ن سحمتم قوق الموظ يا با متاخاة األصول
إجتاء سحقيقد
األخالقيات
القابوبية الواجبة خند سطبيق ي سدابيت سأديبية

ائمة

التوصية رقم  9بوصا مأن س تض ا دارة خاى وجه الستخة ا جازة ا دارية غيت مقبولةد با الو ت الذي يجتي بيه المحقيقل ال سثبت المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
تقرير المراجعة خاى الموظ يا النا،عيا لامحقيق مسبي االدخاءاد االدخاءادد لذلكل ال يجوز سطبيق ا جازة ا دارية خاى هذه الموصية غيت مقبولةد
المتعلق بإطار النطيتة المثبمةل وذلك ما جل المقايل إلى دبى د ما "االدخاءاد النطيتة المثبمة" خاى النحو الموصى مهد
وسنص مدوبة واخد الندمة خاى به إذا رى األميا العام
المناحت الممعاقة مالسمعة واال ميالد
األخالقيات
ن هنا دلة ظاهتة خاى سوء سلوك جسيم ما جابي
موظلل وأن اسممتار الموظل با الندمة ثناء إجتاء
سحقيق با ابمظار تار ما األميا العام ما شأبه ن يضت
ممصالح المنظمةل يجوز لألميا العام ن يضع الموظل
با إجازة إداريةد

لم سُنّ ذ

التوصية
2018/1

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

مع األ ذ با االخمبار ن المباغ المسجل با البياباد المالية الموصية مقبولة.
سحت البند ال تخا "السيولة النقدية ومعادل السيولة النقدية"ل وما المقتر إغ ق مسة ساماد مصتبية إ،ابية با ُغاقت مسة ساماد لاسال الميدابية و مسة ساماد
البالغ مجموخه  402.4مايون دوالر كندي با خام 2019د وسنواصل المحقيق با سبل إ ،اء المتكزية لانثتياد وث ثة ساماد لإليداع با 2019د وما المقتر
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

 2018/12/31مما يمثل كثت ما  %90ما "مجموع خاى معض مدبوخاد المتاسي الميدابية إلى المقت مما يحد إغ ق مزيد ما الحساماد با  2020شتيطة ن سكون
وسائل السداد البدياة ُمت،يةد
األصول"ل يمألل ساسا ما رصيد الحساماد المصتبيةل ما الحاجة إلى ساماد السال هذه.
و بنا لم بماقل با هذا العام يضال خددا كبي ات ما المأكيداد وسنواصل بذل جهودبا لزيادة معدل التد خاى رسائل
ما ساماد السال الميدابية وبعض ساماد المتاسي المأكيدل وسننظت با بضل ما لدى منظومة األمم الممحدة
ا ايميةد وبظ ات ألهمية المأكيد المصتبا لضمان المتاجعل ما ممارساد ذاد صاةد
بوبنا بجدد سوصيمنا ر م 2016/1ل وبوصا مالمالا ن سقوم
ا دارة مما ياا خاى وجه االسمعجال )‘1’ :ستشيد القائمة
الحالية لاحساماد المصتبية مالحد مشتل كبيت ما خددهال
’ )‘2سحديد ما يازم ما طواد لحث البنو خاى إرسال
رسائل سأكيد إلى متاجع الحساماد خند حابه ذلك منهاد
التوصية
2018/2

المدارة با الموصية مقبولةد
ما جل سعزيز مسموى الضوامي خاى الحساماد ُ
النارج ما بل المتاسي ا ايمية ومديتي المشاريعل بوبنا وبحا بعمل مع متاسبنا ا ايمية خاى إد ال الندماد جاري العمل خايهاد و د ُرسل اسمقصاء إلى جميع المتاسي
بوصا مأن سمنذ ا دارة سدابيت لات امة المباشتة خاى هذه المصتبية ا لكمتوبية الما سمسمح لمتمي النزينة ا ايمية وجاري سحايل التدود الواردة ما جل اسناذ إجتاء
الحساماد النارجية محيث سنضع المعام د الما سمنطى مالوصول إلى الحساماد المصتبية با الو ت الحقيقاد با 2020د
د معيا دارة المقت مباشتةد
وسنواصل إ ،اء الطامع المتكزي خاى مدبوخاد المتاسي
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

ائمة

الميدابية در المسمطاعد

التوصية
2018/3

التوصية

بوصا مأبه خند النظت با و،ع اسمتاسيجية سموياية ما
جل النصوم األكموارية الممعاقة مالمأميا الصحا معد
ابمهاء الندمةل ينبلا سقييم ي سدابيت محمماة بدراسة
كموارية جديدة ما جل سحايل مدى م ءممها داث سأثيت
إيجابا با الميزابية العادية لإليتاو با السيناريو القصيت
األجل والمموسي األجل والطويل األجلد
ال ظنال

الموصية مقبولة جزئياد ينضع و،ع اسمتاسيجية سموياية المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
جديدة با المسمقبل سا ة األموالد وال يمتا لإليتاو ن ال سلييت با المو لد
سُجتي ي دراسة كموارية جديدة لمقييم ي سدابيت محمماة
ما لم يتا الممويل الكابا مما اد

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

ل متاجعمنا لاحسامادل ن النظام المالا الموصية مقبولة جزئيا.
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ائمة

رقم التوصية
2018/4

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

بمدوبة واخد المشمتياد الناصة ما يتاو المعمول بها ال سلييت با المو لد وما المقتر إجتاء اسمعتاض شامل
لإليتاو الطبعة السادسة خشتة —  )2017ال يشيت إلى
َّ
ي واخد ومبادئ لعماياد الشتاءل ولذلك بوبنا بوصا اليا سوبت مال عل س اصيل مشأن المبادئ وا رشاداد لاوائح المالية ل بمتة الث ث سنواد 2022-2020د
بمعدياه ما جل االممثال ألبضل الممارساد الممبعة لدى العامة لامشمتياد الما يمعيا اسباخهال وستى األمابة العامة
ن إدراج المعاوماد ذاسها با النظام المالا لإليتاو
األمم الممحدةد
سيشتل ازدواجاد وسجدر ا شارة إلى به لدى منمال
وكاالد األمم الممحدة ممارساد منما ة بيما يمعاق مودراج
المعاوماد الممعاقة مالمشمتياد با بظمها المالية و واخدها
الماليةل وال يوجد سوابق با احراء مشأن يها األبضل.

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

و د ططت األمابة العامة جتاء اسمعتاض شامل لانظام
المالا با الث ث سنواد القادمةد وسمقوم با إحار هذا
االسمعتاض بمقييم اال مياجاد و بضل السبل دراج
ا شاراد إلى المشمتياد با بظامها المالا و واخدها
الماليةل مع األ ذ با االخمبار لاممارساد المعمول بها
با منظومة األمم الممحدةد

التوصية
2018/5

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

ما جل س ادي مناحت و وع االد ا مكار وسجاوز الموصية مقبولة
ا جتاءاد المنابسيةل بوبنا بوصا مالمحققل خند المقدم
مطاباد شتاء ما مصدر و يدل ما اسمناد االسمثناء إلى
الحاجة إلى المو يد و الموابقل وذلك ما جل المأكد ما
مبتٌر خاى النحو المناسي خند المذرع مالمو يد لإلشارة
به َّ
مورد وا د بقيد
إلى به ال يمتا الحصول سوى خاى ّ
لامورد ذاسهل ينبلا متاخاة العمت
وبمقمضى هذا االسمثناء
ّ
االسمه كا لامعدة با سياق خماية الشتاءد

مورد
يمم سن يذ الموصية مصورة ممسقة با كل متة ُيطاي بيها ّ
وا دد

التوصية رقم  1ما جل االممثال لامبادئ الموجيهية لامشمتياد ،مان الموافقة -سيد ل سن يذ هذه الموصية يز الن اذ معد إجتاء المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
الحصول خاى بضل يمة مقابل المالل والمساءلةل والنزاهةل سحايل كامل وكاا لوظي ة المشمتياد وهيتاهال بض خا
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ملاقة

ائمةد

رقم التوصية

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

العوا ي الممتسبة خاى ذلك االبمقال المقمتح .وسكون خماية
هذا االبمقال متهوبة موثباد المحسيناد الممو عة با ك اءة
وبعالية الندمة المقدمة لمنمال االحتاف المعنيةل با
الدا ل والنارج خاى د سواءد وسيجتي يضا اسمعتاض
مدوبة المشمتياد وسحديثها لمعتس هذه الملييتاد.

تقرير المراجعة والش ابيةل وا بصافل والمنابسة ال عالةل ومصاحة
المنظماد ال ضاى) والحد ما المناحت األ ية الشائعة
المتعلق
بالمشتريات با المشمتياد سضارب المصالحل واال ميالل وال سادل
وا كتاهل والمواحؤ)ل بوصا ماسمعتاض مدوبة المشمتياد
الناصة ممنظمة الطيتان والسياساد األ تى ما جل بقل
سم المشمتياد إلى مو ع مسمقل دا ل هيتل ا يتاول مثل الجدول الزمني :نهاية يونيو 2020د
إدارة الشؤون ا دارية والندماد  ADBو متمي األميا
العامل خاى سبيل المثالل وسوبيت الندماد إلى مجمل
المنظمة خاى دم المساواةل دون المساس مت اءة وبعالية
بشا الشتاء لمشاريع المعاون ال نا.
التوصية رقم  2خاى ي الل بوصا م صل الو دة ال نية دا ل سم
تقرير المراجعة محيث سكون مسمقاة خا جميع األ سام با إدارة المعاون
ال نا TCBل مما با ذلك الكيان حالي الشتاءل و ن يمم
المتعلق
بالمشتريات سزويدها مالموظ يا المناسبيا لاقيام مالت امة ال نيةد كما
بوصا بمعييا موظ يا سقنييا با مجال الطيتان ،ما
و دة المشمتيادل ادريا خاى اسمعتاض دا ايا اال مياجاد
الواردة ما سم FOSد
PRO

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

يقت المجاس ال يم ق هذا البيان مع ما
مموجي موجز الق اتراد C-DEC 217/14ل لم ّ
بقل سم المشمتياد إلى هيتل البتبامج العاديل خاى النحو تره المجاسل ماخمبار
الذي ا مت مه األمابة العامة با ور ة العمل  C-WP/14881يضا ن المجاس لم
ينظت معد با المقتيت
اسمجام اة لموصياد متاجع الحساماد النارجاد
الذي يمناول هيتل
المشمتيادد

موافقة على التوصية الممعاقة م صل واسمق لية الوظي ة المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
ال نيةد وسجدر ا شارة إلى به كجزء ما الجهود التامية مموجي إشعار الموظ يا ر م  5782الصادر با
إلى ارساء بموذج جديد لمن يذ االخمال دا ل  ،TCBد 2019/11/26ل تد األمينة العامة بصل الو دة ال نية
بظتد إدارة المعاون مال عل با بصل الو دة ال نية خا خا سم المشمتياد خم ا بموصية المتاجع النارجا
سم المشمتيادل وسمواصل و،ع طة ماموسة سمماشى لاحسامادد و د سم االبمهاء ما الوصل الوظي ا لمنصي
مع هذه الموصية مع إي ء االخمبار الواجي لاممييز رئيس هذه الو دة وسم سقديم حاي لإلخ ن خا هذه الوظي ة
الحقيقا بيا الواجبادل وسجني سضارب المصالحل وزيادة
ويمو ع ن يتممل إبشاء الو دة بنهاية شهت يوبيو
الشاغتةد ُ
ك اءة العماياد.
2020د

ائمة

الجدول الزمني :نهاية يونيو 2020

الموافقةد ومع ذلكل سجدر ا شارة إلى به ينبلا ال سحد المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
التوصية رقم  3وخ وة خاى ذلكل بوصا مما ياا:
) كما يحدث مال عل مالنسبة لامقت ولامتاسي ا ايميةل ا جتاءاد الما يمعيا اسناذها لمن يذ هذه الموصية ما ُدرج مال عل با النطة المشلياية دارة المعاون ال نا
تقرير المراجعة
ي
مدوبة
اض
ت
اسمع
وسيجت
اءد
ت
الش
خماياد
اءة
ك
 )TCBاسمعتاض مدوبة المشمتياد لمضمينها هذه الموصية
با الة الشتاء لصالح رTCBل ال يشار سم
المتعلق
الموصيةد
هذه
لمعتس
ياد
ت
المشم
وسياساد
المشمتيادل ل مت اة سقديم حاي الشتاءل إال با
والموصياد األ تى وما المقتر االبمهاء منها محاول التبع
بالمشتريات
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ائمة

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

ما ياا )1 :سقديم معاوماد إلى مقدم الطاي) خا الجدول الزمني :نهاية يونيو 2020
بشطة الشتاء السامقة والحالية والمقباة لمنمجاد و
دماد مماثاة مطاوبة؛ و  )2اسمعتاض حاي
الشتاء لامأكد ما اكمماله و،مان خدم سقييد
الممطاباد و سحيزها إلى مورد محدد وا د؛ و )3
والمساخدة با دراساد السوق لمحديد مصادر
ا مداداد والمسعيت ومعاوماد خا مدى سوابت الساع
وبوع العماية المنابسية؛ و  )4وسقديم المشورة مشأن
بضل حتيقة لاحصول خاى الساع والندماد با
الو ت المناسيل وبأبضل سعت ممتا مع إي ء
االخمبار الواجي لقواخد ولوائح المشمتياد القائمة؛ و
 )5وو،ع اس ا اد حوياة األجل محيث سكون كثت
ك اءةد

ب) وال يبد سم المشمتياد خماية اال مناء إال خندما
يتون الطاي مسموبيا ما ياا )1 :ن يتون مصحوبا
خاى النحو الواجي مالمواص اد ال نية و خندما
سكون اال مصاصاد د اسمكمات ووابق خايها مقدم
الطاي ووبقا لإلرشاداد الناصة مالمشمتياد؛ و )2
ن يتون سم سنصيص ميزابية لاشتاء وسأكيدها؛ و
 )3ن يموابت مصدر و يد صالح ومعممد لاشتاء اذا
ا مضى األمت)د

ينبلا اسمعتاض مدوبة المشمتياد والسياساد األ تى
لمتاخاة هذه الموصية.
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الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
التامع ما 2020د

الموخد األ صى المنّقح :بهاية ديسمبت 2020د

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

التوصية رقم  4وبالنظت إلى ما سقدمل بوصا بنقل مت اة المن يذل معد منح موافقة جزئية:
تقرير المراجعة العقدل إلى الجهة حالبة الشتاء والما خدد المشتوع بيامة موافقة على التوصيات في الفقرتين  64أو .66سيمم
خا الدولةل كوبها الطتف الطالي لاشتاء والنا،ع اسمعتاض مدوبة المشمتياد والسياساد األ تى لمتاخاة
المتعلق
لامساءلةد
هذه الموصيةد
بالمشتريات
وينبلا لقسم PROل كجزء ما مت اة ما معد منح ستسية) التوصية في الفقرة  65غير مقبولة .سجدر ا شارة إلى
العقدل ن يجتي اسمعتا،ا ألداء سن يذ العقد ومتاجعمهل و ن به كجزء ما الجهود التامية إلى ارساء بموذج جديد لمن يذ
يشتف خاى م ات بة المكاليل والمقيد مالجدول الزمنال وليس االخمال دا ل TCBل د بظتد إدارة المعاون مال عل با
خاى سن يذ المشمتياد ال ناد
بصل خماية سن يذ المشتوع معد منح العقدل وسمواصل

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

مموجي موجز الق اتراد )C-DEC 217/14ل لم يوابق
المجاس خاى مقمتح األمابة العامة الوارد با ور ة العمل C-
 WP/14881اسمجام اة لموصية المتاجع النارجا لاحسامادل
مشأن بقل سم المشمتياد األبشطة ا دارية) إلى هيتل
البتبامج العادي وبقل بشطة سن يذ المشمتياد إلى سم
العماياد الميدابية با إدارة المعاون ال ناد وبا إحار
النموذج الجديد واالسمتاسيجية الجديدة لألخمال الاميا
ينبلا اسمعتاض مدوبة المشمتياد والسياساد األ تى و،ع طة ماموسة سمماشى مع هذه الموصية مع إي ء اخممدهما المجاس با المتة ذاسهال سظل خماية سن يذ المشتوع
االخمبار الواجي لا صل الحقيقا بيا الواجبادل وسجني معد منح العقد سامعة لقسم المشمتيادل الذي سيسممت با
لمتاخاة هذه الموصية.
ا شتاف خاى المعا داد ثناء مت اة المن يذ مما يمماشى مع
سضارب المصالحل وزيادة ك اءة العمايادد
بهج العماية الوا دة الجاري سن يذهاد
الجدول الزمني :نهاية يونيو 2020

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي
ائمةد

ال يم ق هذا البيان مع ما
تره المجاسل ماخمبار
يضا ن المجاس لم
ينظت معد با المقتيت
الذي يمناول هيتل
المشمتيادد

التوصية رقم  5لذلكل بوصا بمن يذ بظام ينطوي خاى مظتوبيا لطاي الموافقة .يجي إجتاء سقييم ممعمق والنظت با إمتابية المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
سعديل بظام سنطيي موارد المؤسسة الحالا القائم خاى يثما متال يجتي با الو ت الحالا سن يذ بظام المظتوبيا
تقرير المراجعة سقديم العتوض.
بتبامج  Agresso/Alitoلقبول بظام الكمتوبا ينطوي خاى يدويا اسمنادا إلى سقييم لامناحتل با يا صبح هنا بديل
المتعلق
مظتوبيا ما ل بوامة المشمتياد.
جديد لابوامة ا لكمتوبية الحاليةد وسمُطتح المنا صة
بالمشتريات
المتسبطة بذلك با ببتايت  2020وسمشتل األساس لنظام
الجدول الزمني :نهاية ديسمبر2021
المظتوبيال إذ ن بظام  Alitoالحالا ال يميح العمل بنظام
المظتوبياد وسيجتي سنقيح كل ما مدوبة المشمتياد
ومعاييتة المقييم لاسماح بمطبيق بظام لامظتوبياد ويمو ع
االبمهاء ما هذا المنقيح محاول التبع النيت ما 2020د

ائمة

التوصية رقم  6لذلكل وسو يا لاش ابية وا بصافل بوصا موبشاء آلية الموافقة .جديت ما شارة إلى ن دماد المشمتياد د المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

ائمة
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رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

تقرير المراجعة ل مجاج خاى المشمتياد والطعا مالعطاءادل يث يقوم
كيان مسمقل ممتاجعة الشتوىد وسيؤدي ذلك يضا إلى الحد
المتعلق
بالمشتريات ما طت سضارب المصالح وال ساد وسشويه سمعة منظمة
الطيتان المدبا الدولاد

ويمو ع
سقدمت مال عل ممعيار ائم خاى المقاربة مع وكاالد األمم يجتي اليا العمل خاى إبشاء آلية لاطعا مالعطاءاد ُ
الممحدة األ تى مشأن سن يذ العماية الناصة ما مجاج االبمهاء منها محاول التبع األ يت ما 2020د
البائعيا وسيمم العمل مع ا دارة القابوبية لإليتاو لمحديث
مدوبة وسياساد المشمتياد وو،ع خماية رسمية بهذا
النصوص.

2017/5

معد ن ال ظنا خدم المشاور مشتل منمظم مع سم سكنولوجيا
المعاوماد واالسصاالد با الة المشمتياد الممعاقة
بمكنولوجيا المعاوماد واالسصاالدل بوبنا بوصا مأن سعممد
اء ُيمو ى مه المشاور مع سم سكنولوجيا
ا يتاو إجت ا
المعاوماد واالسصاالد با الة هذا النوع ما المشمتيادد

الموصية مقبولةد ويمعيا خاى إدارة الشؤون ا دارية المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
والندماد ن سُعد صياغة جتاء سقمت ه خاى متمي يقوم سم المشمتياد بمعييا بيت با سكنولوجيا المعاوماد
األمينة العامة ) (OSGليطبقه ائزو المنصصاد لدى واالسصاالد لمساخدة القسم با معالجة المسائل ذاد الصاة
ا يتاو مشأن المعاون مع سم سكنولوجيا المعاوماد بمكنولوجيا المعاوماد واالسصاالدد
واالسصاالد بل الشتوع با خماية شتاء سمعاق بمكنولوجيا المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
المعاوماد واالسصاالدد
ام سم المشمتياد بمعييا اسمشاري لامساخدة با المسائل
ذاد الصاة مالمشمتياد لقسم سكنولوجيا و دماد المؤسساد
)ETSد

ملاقة

2017/8

با ال حاي د موظ ا األمابة العامة ن يسدد إليه الموصية مقبولةد وا دارة مامزمة ماسمعتاض القاخدة المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
مقابل العمل ا ،ابال بما جل س ادي ا ممال بشوب  3-105ما النظام ا داري لاموظ ياد
يقوم سم السياساد والمطويت المنظيما وسنمية الموظ يا
منازخة مسبي ن العمل ا ،ابا مأذون مه ولكا مقاباه
المامع دارة الشؤون ا دارية والندماد ماسمعتاض األبما
غيت مسدد مسبي االبمقار إلى الموارد المدرجة با الميزابيةل
الممكترة بهدف ا متاح سعديل لانظام ا داري الحالا
بوبنا بوصا مأن سنظت ا دارة با مت متاجعة القاخدة
لاموظ يا وما يتسبي مه ما إج اتءادد وبما ن ذلك سيسمازم
 3-105ما النظام ا داري لاموظ يا مع ا شارة سحديدا
دراسة ممعمقة لمحديد األبما الممكترة وا ممال ،تورة
إلى الحدود القصوى لاعمل ا ،ابال وإلى ن المعويض
اسمحداث ستسيباد جديدة با العمل وليس اال مصار بقي

ائمة

ينبلا اسمعتاض مدوبة المشمتياد والسياساد األ تى
الجدول الزمني :نهاية ديسمبر2020
لمتاخاة هذه الموصيةد
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رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

خا العمل ا ،ابا يتون إما با شتل مدبوخاد وإما با
شتل خطل سعويضيةد

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
خاى إد ال معض الملييتاد خاى االشمتاحاد الحالية لألجت
مد الموخد النهائا لهذا العمل
خا العمل ا ،ابال ُيتجى ّ
ما  2019/3/31إلى 2019/6/30د
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

ل بمهاء ما اسمعتاض البنود الممعاقة مالعمل ا ،ابال كان
خاى سم السياساد والمطويت المنظيما وسنمية الموظ يا
ال إجتاء سقييم
المامع دارة الشؤون ا دارية والندماد و ا
لمتسيباد العمل القياسية با ا يتاول إذ ن ذلك سيؤثت خاى
ستاكم االسمحقا اد خا العمل ا ،اباد و د ُجتيت دراسة
كاماة ا مت ت إد ال سعدي د خاى بظام ساخاد العمل
الحالية وا جازاد التسميةل خ وة خاى إد ال المتوبة با
ستسيباد العملل ومنها بظام سابيع العمل المضلوحة
وساخاد العمل المم ت ة وساخاد العمل المتبة
( ،)flexi-timeإلخد و د ضع المقمتح لامشاور بيما بيا
األحتاف المعنيةل وسم إخداد مشتوع سياسة جديدة بناء خاى
المعاوماد المسمقاة ل خماية المشاورد وبمجتد االبمهاء
ما هذه السياسة والموابقة خايهال سيتون ما متان االبمهاء
ما سنقيح المواد الممعاقة مالعمل ا ،ابا با النظام ا داري
لاموظ ياد وكوجتاء مؤ تل سم ربع الحد األ صى البالغ 12
ساخة ما العمل ا ،ابا شهتيا إلى  20ساخة با الشهت
محد صى  100ساخة سنويا وذلك اخمبا ار ما
2020/1/1د
المستجدات حتى :2020/10/13

سنضع القاخدة  3-105ما مشتوع النظام ا داري
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الوضع بشأن اإلجراءات
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وفقاً لتقييم ديوان
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رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
لعماية سشاورد وسشمل الملييتاد المقمت ة خاى
لاموظ يا
ّ
النظام ا داري لاموظ يا تاما ممسقة مع المدابيت المؤ مة
الما د ات ّيز الن اذ با  2020/1/1بيما يمعّاق مالحدود
القصوى لساخاد العمل ا ،اباد
ّ

التالية:

التوصية مقبولة جزئياً .مع التعليقات
ما ،ابة إلى المعايقاد الواردة با إحار الموصية ر م 1ل
بتى ن المنسيق الذي ُيجتى بيا ا داراد والمتاسي بل
سقديم الطاي النهائا إلى لجنة المعاون مع األحتاف
النارجية ) (CCEPا جتاء المنشأ مموجي ال قتة  2-4ما
السياسة) يوبت الضماباد ال زمة لمنسيق جميع المقمت اد
خاى النحو الواجي مع ا داراد/المتاسي األ تى المعنيةد
وينطوي العديد ما االس ا اد/الشتاكاد خاى هداف
اسمتاسيجية ممعددةل ويت ل المنسيق األبقا دا ل األمابة
العامة إسا ة ال تصة لإلداراد/المتاسي غيت المبادرة ما
جل المعايق خاى مدى م ءمة المقمت ادد

التوصية رقم  2خند النظت با الموصية ر م  5ما سقتيت المقييم
تقرير المراجعة  EVA/2015/1الصادر خا متمي المقييم والمتاجعة
الدا ايةل بوبنا بعمتف وبت ي ممبادرة والمزام متمي المنطيي
المتعلق
باالتفاقات مع االسمتاسيجا والمنسيق والشتاكاد ) (SPCPموخداد إحار
شتاكة ل األشهت المقباة لإلجتاءاد الما ما شأبها ن
األطراف
سمجاوز شتاكاد مع كياباد األمم الممحدةد وبوصا مأن
الخارجية
سك ل ا دارة اسباع بهج شمولا با صياغة إجتاء ر
مجد لانظت
با الم اخل مع األحتاف النارجيةل و ن سدخم يضا الهدف
المممثل با المشاركة المجدية مع صحاب المصاحة با
طاع الصناخة خاى ساس إحار يم ادى سضارب المصالح
المحممل ويعزز الش ابية والمساءلة ا داريةل ويحددل خاى
سبيل المثالل ما بوسعه ن يتصد ويقيم مدى م ءمة ويشيت كبت خدد االس ا اد الما تسها الاجنة مى احن
االس اق ذاسه ممعزل خا ا دارة/المتمي الذي يطاي اس ا ا كثت ما  200اس اق لم ُيتبض ي منها) إلى ن إجتاء
المبادر)د
االسمعتاض المشمت بيا ا داراد/المتاسي المشار إليه
ال وباجحا ووبت مسموى كابيا ما الضماباد
خ ه كان َّ
بعا ا
لاجنة خندما سسمعتض المقمت ادد

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019

جتى إخداد مشتوع إحار الشتاكة بهدف ،مان اسباع بهج
شمولا إزاء الم اخل مع األحتاف النارجية مطتيقه سعزز
الش ابية ومساءلة ا دارةل وسو،يح الضوامي القائمة لمقييم
مدى م ءمة االس ا اد خند سجهيزها لاموابقة خايهاد ويجتي
سنسيق مشتوع إحار الشتاكة مع ا داراد/المتاسي المعنيةد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

خدد ا يتاو المواد ا رشادية خا إحار الشتاكة وو،عمها
ّ
با صيلمها النهائيةد و ل م ات ل هذه العمايةل ُجتيت
موسعة مع جميع ا داراد والمتاسي خ وة خاى
اسمشاراد ّ
لجنة المعاون مع األحتاف النارجيةد وُدرجت المعاوماد
المسمقاة ل المشاور با المواد ا رشاديةد

وسضما المواد ا رشادية الشاماة بهجا مو ّ دا با المعامل
مع األحتاف النارجية مطتيق سعزز الش ابية والمساءلة با
وبا يا بنا بم ق ما يث المبد مشأن بوائد ا شتاف
كوادر ا دارةد كما سدخم المواد ا رشادية هدف المعاون
المسمقل خاى مدى م ءمة االس اق خند سجهيزه لاموابقة
الم يد مع األحتاف المعنية مع سجني المضارب المحممل با
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ُب ذد جزئيا
بظ ات لجائحة بيتوس
كوروبال لم يممتا المتاجع
النارجا لاحساماد ما
ا مبار مدى ك اءة
ا جتاء الجديد الذي
اسنذسه ا دارةل وسحديدا
بيما ينص س ادي
المضارب با المصالحد

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

خايهل بوبنا بعمقد يضا به ال ينبلا القيام بذلك خاى المصالحد
مسموياد ممعددة وبالمالا اق وجه صور با العماياد
وا جتاءادد وإذا كابت الموصية سمعاق بوظي ة التصد هذه
خاى مسموى األمابة العامةل بينبلا ن سكون هنا يضا
سوصياد مشأن كي ية سجني ازدواج الجهود خند ا،ط ع
الاجنة معماية مماثاةد
وبيما يمعاق موحار الشتاكاد مع كياباد غيت سامعة لألمم
الممحدةل بوبنا بود يضا ن بساي الضوء خاى مبادراد
تى مشار إليها دباهد

وإ ات ار مضتورة ،مان المشاركة المجدية مع صحاب
المصاحة با طاع الصناخةل بقد بشأ األميا العام با
خام  2013ال تيق التبيع المسموى لقطاع صناخة الطيتان
)(IHLGل الذي جمع رؤساء ربع منظماد صناخية:
المجاس الدولا لامطاراد )(ACIل ومنظمة دماد
الم ة الجوية المدبية )(CANSOل واسحاد النقل الجوي
الدولا )(IATAل والمجاس المنسيقا الدولا السحاداد
صناخاد الطيتان وال ضاء )(ICCAIAل وهو بتيق غيت
رسما يمولى النظت با المسائل الممعاقة مالطيتان المدبا
الدولا الما يمتا معالجمها خاى بحو بضل با ستسيي
سعاوبا بيا الدول و طاع الصناخةد كما ن األمابة العامة
سهل مشاركة صحاب المصاحة التئيسييا با
سشجع وسُ ِّ
طاع صناخة الطيتان با العديد ما المبادراد والمنمدياد
والاقاءادد وسحقيقا لهذه اللايةل بون األمابة العامة سقت مأبه
ينبلا و،ع إجتاءاد مجدية لدخم هدف المشاركة المجدية
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التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

مع صحاب المصاحة با طاع الصناخة مطتيقة سم ادى
ي سضارب محممل با المصالح وسعزز الش ابية ومساءلة
ا دارةد

التوصية رقم  3ينبلا ن يتاخى مشتل و ر
اف با إحار الشتاكة المزمع و،عه التوصية مقبولة جزئياً .مع التعليقات
ُ
تقرير المراجعة مسأله "سجديد/سمديد االس ا اد المنمهية" و"سعديل االس ا اد
القائمة"ل ال سيما با الحالة الما يتون بيها االس اق األصاا
المتعلق
باالتفاقات مع با شتل مذكتاد س اهم و ما يماثاها) لم يسبق لألمابة
بعالةد
العامة ن امت بتصدها مصورة َّ
األطراف
وبحا بوصا ا دارة مأن سنظتل خند و،ع إحار الشتاكة
الخارجية
الناص بهال با إدراج إجتاءاد كابية لمعالجة ما ياا:
) ،تورة يام لجنة المعاون مع األحتاف النارجية
) (CCEPماسمعتاض االس ا اد والموابقة خايها؛
ب) آلية يمتا ن سشمل خماياد وإجتاءاد موثَّقةل سمضما

التالية:

ستى األمابة العامة ن اللالبية العظما ما هذه الموصياد
د خولجت مال علل إما با بقتاد محددة ما السياسة
العامة مشأن الم اخل مع األحتاف النارجيةل وإما ما ل
موجهة إلى جميع ا داراد/المتاسيد
سعايماد خامة
َّ
ويشمل ذلك ما ياا:

) ال قتة  2-4د) والمتبق ) ما السياسةل الاذان
بحو و ر
يعالجان خاى ر
اف مسألة سجديد/سعديل االس ا اد
القائمة الما ال يمتا إخ اؤها ما االسمعتاض
ا ،ابا الذي سجتيه لجنة المعاون مع األحتاف
النارجية إال با ظتوف معينةل خاى النحو الذي
يجتي المحقق منه مصورة مسمقاة ممعتبة إدارة الشؤون
القابوبية والع اد النارجية )(LEB؛

ك ا ما المقتل والمتاسي ا ايمية سي اال مضاءل
لمقديم ،ماباد معقولة مأن المناحت الممعاقة
مالنوا ا ال نية والمالية والقابوبية والممعاقة مالسمعة وما
المتساة إلى جميع ا داراد والمتاسي مشأن
إلى ذلك) المتسبطة مالم اخل مع حتاف ارجية د ب) المعايماد ُ
َّ
المقدمة
جتى سقييمها دا ايا ورصدها مشتل مسمقل؛
همية ،مان اسم م الاجنة لجميع المقمت اد ُ
بل المو يع خاى االس اق معشتة يام؛
صاة ُمطبَّقة سوبت الو،وح الكابا مشأن
ج) إجتاءاد ُم َّ
مال وكيلل ينبلا لهل رصد وسقييم االس اق مصورة ج) سُعمبت ال قتة  ) 2-4الما سمطاي سنسيقا بيا ا داراد
آلية دا اية يمتا ن سوبت ،ماباد إ،ابية مأن
مسمقاة بل مصاد ة األميا العام و رئيس المجاس
المشاوراد ال زمة د جتد لمعالجة منمال المناحت
خايه؛
الممعاقة مالنوا ا ال نية والمالية والقابوبية والممعاقة
د) إمتان وصول جميع خضاء المجاس إلى اخدة بياباد
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المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019

جتى إخداد مشتوع إحار لاشتاكة يمناول جميع الموصيادل
َّ
المحدثة الصادرة خا األمابة العامة
ماال متان مع المعايماد
مشأن االس ا اد ومذكتاد الم اهم والمتسيباد المماثاة الما
خدسها إدارة الشؤون القابوبية والع اد النارجيةد ويجتي
سنسيق مشتوع إحار الشتاكة مع ا داراد/المتاسي المعنيةد
وال يازم اسناذ اي إجتاء آ ت بظ ات ألن هذا األمت ال يزال
جارياد وسواصل إدارة الشؤون القابوبية والع اد النارجية
اسمعتاض المقمت اد المعتو،ة خاى الاجنة مع دخم الاجنة
بمقديم المشورة القابوبيةد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

سم االبمهاء ما إخداد وصياغة مواد ا يتاو ا رشادية خا
إحار الشتاكةد و د اسمندد إلى المعايقاد الواردة ما االمينة
العامة خاى الموصياد الما صدرها ديوان المحاسبة
ا يطالاد
وهذه المواد ا رشاديةل مش وخ اة مسياسة ا يتاو الممعاقة
مالمعامل مع األحتاف النارجية وا رشاداد المنقحة لألمابة
العامة مشأن االس ا اد ومذكتاد الم اهم والمتسيباد المماثاةل

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

ُب ذد جزئيا
بظ ات لجائحة بيتوس
كوروبال لم يممتا المتاجع
النارجا لاحساماد ما
ا مبار مدى ك اءة
ا جتاء الجديد الذي
اسنذسه ا دارةل وسحديدا
بيما ينص س ادي
المضارب با المصالحد

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

االس ا اد واالح ع خايهال مما با ذلك الوثائق
الداخمة؛
د)
ه) إجتاءاد سعزيز الش ابية ومساءلة الموظ يا والحتم
ل النص خاى آلية معززة
التشيد ما
لإلخ باد/الشهاداد بيما يمعاق معدم وجود سضارب
با المصالح؛
و) ي معاوماد مشأن ما ياا:

مالسمعة وما إلى ذلك)؛

المسمناصة والمجتبة المتمسبة ما
سشيت الدروس ُ
سن يذ هذه السياسة العامةل منذ وائل خام 2015ل
مشتل وا،ح إلى ن األغابية السا قة ما االس ا اد
ذاد حامع إداريل يث لم ُيتبض ي اس اق و /و لم
ُيعمبت غيت مناسي بل سن يذهد وخ وة خاى ذلكل بون
السياسة العامة كابت وا،حة مشأن بواع الشتاكاد
المع اة ما اسمعتاض الاجنة لها؛

 )1إذا كابت ا يتاو د ساقت مش ابية مزايا مادية و
غيت مادية ما االس اق ذاسهد وذلك يضا ما جل ه) اخدة بياباد خبت ا بمتبت سعتض الة االس ا اد
المما ة مال عل خاى شبتة العمل الدا اية لإليتاو خاى
بهم ما إذا كابت هنا ي مناحت و المزاماد
ن سمولى إدارة الشؤون القابوبية والع اد النارجية
مالية اصة ما يتاول وما يمتا ن يمتسي خاى
صيابمها وسحديثها؛
ذلك ما سأثيت با البياباد المالية؛

ومدوبة واخد
 )2إذا كان د جتى سنصيص ي خماية شتاء و مت و) إن الحتم التشيد و ُّ
المقيد ممبادئ األ ق َّ
متت ٌس با السياسة
الندماد الناصة ما يتاو مبدٌ َّ
شتاء مباشت أل د النظتاء؛
العامة ال قتة  1-4ج))د غيت به ما المم ق خايه
 )3إذا كان النظيت د راخى دور ا يتاو وا مصاصاسها
به يمتا و،ع وائم سحقق متجعية لمقديم ،ماباد
دون سدا ل مع مبادراسها دددالخد وهذا ما جل بهم
إ،ابية معدم وجود سضارب با المصالحد
ما إذا كابت هنا ي مناحت سمعاق مالسمعة وما
إذا كان سضارب المصالح المحممل د ُ ذ با وبا ،وء ما َّ
سقدمل بون األمابة العامة سوابق خاى به
ينبلا ن ُيتاخى با إحار الشتاكة الشامل مسألة سجديد
االخمبار خاى النحو الواجيد
االس ا اد القائمة وسعدياهاد وينبلا ن سمماشى ا جتاءاد
يضا مع بضل الممارساد الممبعة لدى األمم الممحدةد
كما سدخم األمابة العامة اسمحداث خماياد وإجتاءاد ما
شأبها ن سوبت ،ماباد معقولة موجتاء سقييم دا اا
لامناحت المتسبطة مالم اخل مع األحتاف النارجيةد
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الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
كاها سمضما إرشاداد دا اية لموظ ا األمابة العامة مشأن
العماياد وا جتاءاد الممعاقة مأبشطة الشتاكة با ا يتاود
ويشمل ذلك سوجيهاد و ائمة متجعية مشأن سقييم المناحت
وإجتاءاد العناية الواجبة لضمان و وع سضارب با
المصالحد وذلك بدوره يعزز الش ابية والمساءلة و سا
ا دارةد

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

وينبلا يضا ن يتون األمت وا،حا مشأن االس ا اد الما
يجي سقديمها إلى الاجنة لانظت بيهاد كما سقت األمابة
العامة مأبه ما العناصت األساسية لاحتم التشيد ،مان
ضوع الموظ يا لامساءلة ووجود آلية لضمان خدم وجود
سضارب با المصالحل وبأبها سمعالج هذه الشواغل با
إحار الشتاكة الذي سعتل خاى سطويتهد
سمشيا يضا مع اخمباراد متمي التوصية مقبولة .مع التعليقات التالية.
التوصية رقم  4ما جل زيادة ال عاليةل و ّ
تقرير المراجعة المقييم والمتاجعة الدا اية ) (EAOالذي ذكت با سقتيت المقييم ُيذكت به مالنظت إلى ور ة خمل المجاس C-WP/14707ل
الذي خده به "[ينبلا] ن سسمند اس ا اد الشتاكة إلى معاييت بقد تر المجاس مال عل ) (C-DEC-213/3به ينبلا ن
المتعلق
جميع
بي
ت
ل
سدابيت
اسناذ
و[ينبلا]
جيد
سحديد
ة
محدد
ن
ا
ا
عدلةل مقدم
باالتفاقات مع
يتو كل ا متاحل مشأن ستسيباد جديدة و /و ُم ّ
اس ا اد الشتاكة منطة خمال ا يتاو وهدابها االسمتاسيجية إلى لجنة المعاون مع األحتاف النارجية السمعتا،ه
األطراف
ما جل جنا ال وائد الممو عة" و ن "خدم سحقق النمائج مش وخا بمقييم يصل ما ياا :حبيعة االس اقل ومسموى
الخارجية
الممو عة با العديد ما االس ا اد المعاوبيةل خاى سبيل ومدى المعاون الحالا إن وجد) مع الطتف اح ت؛ احراء
المثالل جعل ما الصعي سقييم بعالية الشتاكاد وسحديد القابوبية مشأن بوائد المتسيي المقمتح واسمندامه؛ والمكا ة
يممها المضابة"ل وبحا بوصا ا دارة مالنظتل خند يامها الما سمكبدها ا يتاو و المأثيت الذي يقع خايها با الة
بو،ع وسن يذ إحار الشتاكة الناص بهال با ،تورة ن خدم إبتام هذا االس اقد وهذا العمل ر
جار الياد
ِ
ّ
سقدم جميع المقمت اد الممعاقة مالم اخ دل الما سطت ها وسقت األمابة العامة مأبه ينبلا ن سكون الس ا اد الشتاكة
ا دارة المبادرة/المتمي المبادرل هدابا ومؤشتاد وا،حة هداف وا،حة سسمح بتصد بعالية المعاوند وخند سحديد
مال علل سميح لإلداراد/المتاسي المنما ة وكذلك المتاسي مسموى "النمائج الممو عة" وس اصياهال يجي ن سؤ ذ با
ا ايميةل سي اال مضاءل إمتان سقييم ،تورة المشاركة االخمبار المجموخة الواسعة جدا ما االس ا اد الما سبتمها
ورصد بعالية االس ا اد وبوائدها ومناحتها المحمماة خاى المنظمة و ن سسمح مقدر ما المتوبةد
النحو المحدد با ال قتة )61د
التوصية رقم  1بيما يمعاق مالموصية ر م  3الصادرة خا متمي المقييم الموصية مقبولةد
التقرير الخاص والمتاجعة الدا اية "سوزيع الشبتة")ل الما سنص خاى به هنا مال عل مجموخة ما المشاريع ،ما
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المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019

جتى إخداد مشتوع إحار لاشتاكة يمناول جميع الموصيادل
َّ
المحدثة الصادرة خا األمابة العامة
ماال متان مع المعايماد
مشأن االس ا اد ومذكتاد الم اهم والمتسيباد المماثاة الما
خدسها إدارة الشؤون القابوبية والع اد النارجيةد ويجتي
سنسيق مشتوع إحار الشتاكة مع ا داراد/المتاسي المعنيةد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

مواد ا يتاو ا رشادية مشأن إحار الشتاكةل وسياسة ا يتاو
الممعاقة مالمعامل مع األحتاف النارجيةل وا رشاداد
المنقحة لألمابة العامة مشأن االس ا اد ومذكتاد الم اهم
والمتسيباد المماثاةل كاها سوبت لموظ ا األمابة العامة
الموجيهاد والنماذج الما سضان ن مذكتاد الم اهم سحموي
خاى هداف ومؤشتاد وا،حةل و ن االس ا اد ستسبي مأهداف
ا يتاو االسمتاسيجية وسدخمهاد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019

طة خمل لقد سأ ت سن يذ هذه الموصية ألن سم سكنولوجيا و دماد

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

ُب ذد جزئيا
بظ ات لجائحة بيتوس
كوروبال لم يممتا المتاجع
النارجا لاحساماد ما
ا مبار مدى ك اءة
ا جتاء الجديد الذي
اسنذسه ا دارةل وسحديدا
بيما ينص س ادي
المضارب با المصالحد

ائمةد

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

عن األمن
اإللكتروني

"ينبلا إخادة سصميم سوزيع شبتة االسصال المحاية القائمة
ما جل اسميعاب ا مياجاد األخمال واألما الناصة
ما يتاو مشتل بضل"ل بوبنا بشاحت متمي المقييم والمتاجعة
الدا اية وجهة النظتل وبوصا كذلك مأن سبد ا يتاو موخداد
مجموخة ما تائي دماد األخمال الما سظهت الع اد
بيا كل دمة خمال ومتوباسها الممعاقة بمكنولوجيا
المعاومادد وبهذه الطتيقةل ينبلا ن يتون ما الممتا
ال صل "رسيا" الواجهة األماميةل الجزء األوسيل الجهة
النا ية دددالخ) وكذلك ال صل بقيا يضال وذلك اخممادا
خاى مسموى األهمية المنمال لكل دمةد

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
المؤسساد ) (ETSيمطاع إلى االسم ادة ما سن يذ بنية
بتاء ارجييا با
ساسية جديدة لجدار الحماية موش ات
سصميم البنية الجديدة مع سن يذ جدار الحماية )(firewall
الجديدد و د اسملتق شتاء جدران الحماية الجديدة و ما حول
مما كان منططا له با البدايةد وابمظت سم سكنولوجيا
و دماد المؤسساد مى سكممل خماية شتاء جدران الحماية
لضمان خدم سدا ل مهمة بنية الشبتة مع خدم سحيز خماية
الشتاءد وسجدر ا شارة إلى ن سم سكنولوجيا و دماد
المؤسساد خاى اسصال مشتيك بيت لمطويت بنية الشبتة
الجديدة مالمعاون مع بتيق ما المعاومادل وما الممو ع
اكممال المهمة با التبع األول ما العامد

األما ا لكمتوبا سعالج مسألة سوزيع الشبتةد و د ساقت
ا يتاو ما د األحتاف النارجية سنا السمعة ما
يت وليا يشتل ساسا
مقدما دماد ما المعاوماد سقت ا
خادة سصميم الشبتةل وما المقتر سن يذ المشاريع لعام
2018د وسوف يسمتشد المصميم الجديد منتائي دماد
األخمال ذاد الصاة مقابل المتوباد الممعاقة بمكنولوجيا
المعاوماد واالسصاالد خاى النحو الموصا مهد و د ُبشئ
يضا بتبامجا شام ا لاهيتل المؤسسا لمكنولوجيا
المعاوماد واالسصاالد دا ل و دة سكنولوجيا المعاوماد
واالسصاالد المنصصة با سم سكنولوجيا و دماد
المؤسسادد وسوف سشتف هذه الو دة خاى و،ع هذه
النتائي وصيابمهاد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

سم االبمهاء ما الموصية المبدئية "سوزيع الشبتة") الما سنص
خاى به "ينبلا إخادة سصميم سوزيع شبتة االسصال المحاية
القائمة ما جل اسميعاب ا مياجاد األخمال واألما
الناصة ما يتاو مشتل بضل"د و د بد العمل خاى الموصية
األ تى وها ن سقوم ا يتاو موخداد مجموخة ما تائي
دماد األخمال الما سظهت الع اد بيا كل دمة خمال
ومتوباسها الممعاقة بمكنولوجيا المعاومادد وبعد االس اق مع
مد الموخد األ صى إلى
متمي المقييم والمتاجعة الدا ايةل سم ّ
 30يوبيو 2020د

التوصية رقم  2بيما يمعاق مالموصية ر م  7الصادرة خا متمي المقييم الموصية مقبولة جزئياد وسجدر ا شارة إلى ن االسمندام المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
التقرير الخاص والمتاجعة الدا اية "االسمندام خا ُمعد والوصول خا ُمعد خا ُمعد يقع ارج بطاق هذه المتاجعةد وسوف يقوم سم المعايماد ال نية الممعاقة مالوصول خا ُمعد إلى دماد
واألجهزة المحمولة")ل الما سنص خاى به "ينبلا و،ع سكنولوجيا و دماد المؤسساد المامع دارة الشؤون سكنولوجيا االسصاالد مما ة مال علد وهنا إجتاء ُمطبَّق
عن األمن
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ملاقة

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

اإللكتروني

سعايماد جديدة ستاخا الضوامي الواردة با وثيقة االسمندام
المقبول لدى ا يتاو محيث سُقمتن مضوامي االسمندام خا
مُعد والوصول خا مُعد"ل وبحا بشاحت متمي المقييم

والمتاجعة الدا اية وجهة النظتل وبوصا كذلك مأن سقوم
ا يتاول إلى جابي و،ع سعايماد بنية مشأن االسمندام خا
ُمعد والوصول خا ُمعدل بو،ع سياسة صارمة لمنظيم هذه
األبشطةل خاى سبيل المثالل ما ها الندماد المما ة
لامسمندميا خا ُمعدل والمعاوماد الما يمتا الوصول إليها
ما ل االسمندام خا ُمعد دددالخد

التوصية رقم  3بيما يمعاق مالموصية ر م  13الصادرة خا متمي المقييم
التقرير الخاص والمتاجعة الدا اية "سوسيع إدارة سجل الد ول")ل الما سنص
خاى به "ينبلا سن يذ بظام كامل دارة سجل الد ول ،ما
عن األمن
َّ
اإللكتروني إدارة سج د سكنولوجيا المعاوماد واالسصاالد وسحت

متتسل مع سنقيح شتو مد د إدارة
إشتاف موظل َّ
داث المعاوماد األمنية ) (SEIMلمتاخاة سسجيل القيود با

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا
ا دارية والندماد ) (ADB/ETSبو،ع سعايماد بنية
مشأن الوصول خا ُمعد إلى الموارد الناصة بمكنولوجيا
االسصاالد لدى ا يتاود وسوف سمضما هذه المعايماد
سوثيقا كام ا لاندماد القائمة اليال مما با ذلك المعاييت
األمنية الواجي سطبيقها والمزاماد المسمندميا خند
اسمندام هذه الندمادد

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
مال عل لطاي الوصول خا ُمعد إلى دماد سكنولوجيا
المعاوماد لدى ا يتاو خبت الحواسي المتمبية الممصاة خا
ُمعد و المطبيقاد الحاسوبية الما سعمل خا ُمعدد ويجتي
سطبيق معاييت لاحد ما الوصول خاى ساس ما هو مطاوب
ويمنح ا ذن مالوصول لمدة صاها  6شهت يازم
بقيد ُ
سجديدها السممتار ص ية ا ذند ويمولى سم الموارد
البشتية المسؤولية خا إخداد المعايماد ا دارية ال زمة
ل سمندام خا ُمعدد

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

سم سعديل ا رشاداد الممعاقة بر"االسمندام المقبول لموراد
سكنولوجيا المعاوماد" با  2018كا سسمح مالعمل خا ُمعد
سبما وصى المتاجعوند وينشت سم سكنولوجيا المعاوماد
سعايماد بتخية من صاة مشأن الندماد المما ة وا متابياد
ل كل دمةل وذلك با
الما يمتا الوصول إليها ما
إحار إرشاداد المشليل الناصة مالندماد المنما ةل
ماخمبار ن هذه المعاوماد سمطور وبقا لامكنولوجيا
المسمندمةد و د ّكد متمي المقييم والمتاجعة خاى به سم
"سن يذ" هذا البندد
الموصية مقبولة ما يث المبد ورهنا بموبيت الممويل ال زم المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
با الميزابية العادية لمن يذ الموصيةد وسجدر ا شارة إلى التبع الثالث ما خام  2019منظومة )InfoSec SPLUNK
به يجتي سن يذ سياسة متاجعة دارة سج د الد ول
والمعام د ذاد الصاةد كما يجتي سن يذ ورصد تيطة
سيجتي سنقيح تيطة حتيق سطبيق  InfoSec SOCالما
حتيق لمتكز خماياد ما المعاوماد إلى جابي سن يذ
سعتس سن يذ بظام إدارة سجل الد ول مالكاملد واللتض ما
طة إدارة داث المعاوماد األمنية )(SEIMل وذلك
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ائمة

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي
سجل الد ول مالكامل والمد د ال نية ا ،ابية الممو عة"ل
وبحا بشاحت متمي المقييم والمتاجعة الدا اية وجهة النظتل
وبوصا يضا مما ياا ‘1’ :جمع سج َّ د الد ول س اديا
بكار الد ولل كأن يجتي إرسالها و ت دوثها إلى اخدة
بياباد متكزية لمو يعها ر ميال ’ ‘2مزامنة النظام مأكماه مع
سو يت النادم الشبتال ’ ‘3ن يتون الموظل الم َّ
كال إداريا
ُ
متتسا لتصد األمال دون سكاي ة مأي
مودارة سجل الد ول َّ
مهام إدارية تى مى با المجاالد األمنية األ تىل مثل
إدارة جدار الحماية)ل ’ ‘4و،ع سياسة لح ظ سج د
الد ولل سحدد مدة اال م اظ مالبيابادل ’ ‘5التبي بيا
األ داث واكمشاف االد االبحتاف خا بمي الساو
العادي و بما الساو الما د سشيت إلى دوث إ ل
ماألما اسمنادا يضا إلى الحوادث األمنية الما،يةد

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

ماسمندام مؤشتاد هداف رئيسية )(KGIsد وسوف يجتي
سطبيق بظام سج د د ول ما جل منظومة سكنولوجيا
المعاوماد واالسصاالد مأكماها ما جل زيادة سعزيز
دراد ما المعاوماد لدى ا يتاود و د اسمعابت ا يتاو
ببعض المصادر النارجية ما جل سن يذ معض المهام
الممعاقة معماياد ما المعاومادل وسوف سمحيا بتصا
تى ل سمعابة ممصادر ارجية ألداء مهام منية سمطاي
درجة خالية ما النبتة وخيء العمل المتثَّلد
وسمك ل منظومة  InfoSec SPLUNKيضا إخداد البنود ’‘1
و’ ‘2و’ ‘3و’ ‘4و’ ‘5كمعايماد بنية با إحار بظام إدارة
ما المعاوماد ) (ISMSيتجى االح ع خاى العتض
المقديما خام  2019مام مجموخة ا دارة العايا الكاماة
) (FSMGالناص ماسمتاسيجية ا يتاو الممعاقة بنظام
)InfoSecد
النشا األساسا ر م  INFOSEC 1-1-3 :3با مال
ا كسل ” “2019 InfoSec operational plan.xlsهو سحسيا
درجة بضج  SPLUNKكنظام بيئا ،ما إدارة داث
المعاوماد األمنية  -إخادة سصميم بنية بظام SPLUNK
لمحسيا وسعزيز القدراد الممعاقة مالعمل كنظام دارة داث
المعاوماد األمنيةد

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

التبع األول ما  2020بظام إدارة
األمنية  )SEIMدا اا)

داث المعاوماد

التبع التامع ما  2020دماد الم ات بة  24ساخة با اليوم
 7يام با األسبوع ما جابي شتيك ارجا)

ُجتي سقييم لبيئة  SPLUNKالسامقة الة المن يذل الو،ع
ووجد بها غيت كابية
ما يث بشت االسمندامل إلخ)ل ُ
ل سمجامة لاموصيادد و دمت  InfoSecسصميما لنظام
 SIEM Ecosystemالجديد لقسم سكنولوجيا المعاوماد با
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الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
2019/6/7د وسُعالج منظومة  SIEM ecosystemالجديدة
البنود ’ ‘1و’ ‘2و’ ‘3و’ ‘4و’‘5د

و ام سم سكنولوجيا المعاوماد بمسايم ث ثة جهزة متكزية
با  2019/12/6وُبشئت شبتة ما جل بظام  SIEMبا
2020/2/26د وسعمل  InfoSecاليا خاى بشت اسمندام
منظومة  SIEM ecosystemومتوباسها با األجهزة
المتكزية الث ثةد
وسشتل منظومة  SIEMجزءا ما اسمتاسيجة إسناد دمة
د مقدما
التصد المسممت  7/24إلى شتيك ارجا
الندماد االمنية)د  /1بظام  SIEM ecosystemدا اال /2
منظومة  SPLUNKالسحابية النارجيةل  /3المعاون مع
د مقدما الندماد األمنية النارجييا شتيك ارجا)د
المستجدات حتى :2020/10/14

التبع التامع ما  2020مالنسبة إلى منظومة SPLUNK

السحابية النارجية)

التد خاى البنود المطاوبةل
ّ
 )1يمم إرسال السج د ما كل وكيل إلى منظومة
 InfoSec SIEMالمتكزيةد ال يمم سعدياها ما
الوكيل إلى خقد ا دارةد
 )2سمم مزامنة جميع النوادم با ا يتاو مع وادم
Active Directoryد سعمل العقد ما منظومة
 InfoSec SIEMخاى مقاحع شبتة من صاةد
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الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
 )3يجي سنصيص الموظ يا المعنييا مم ات بة
اليال مسبي الموارد
السج د لتصد األماد
ا
المحدودةل ال يمتننا سنصيص مورد منصص
ألداء هذا النشا د سممثل ا سمتاسيجية با األما
المشلياا با إسناد العماياد خاى مدار الساخة
قدم دماد
حوال يام األسبوع إلى  MSSPم ّ
المدارة)د
األما ُ
 )4مابمظار سوبت منظومة  SPLUNKالنارجية مع
اال م اظ لمدة خام وا د)ل ال سمم إزالة جميع
السج د با منظومة  InfoSec SIEMالدا ايةد
سمت الموابقة خاى سمويل منظومة SPLUNK
النارجيةد
 )5با بهاية يوبيو 2020ل ي مح سم سكنولوجيا
المعاوماد تكة الشبتة مام منظومة
SIEMد وبد سشليل منظومة  InfoSec SIEMبا
المنصة
2020/6/22د ومنذ بشتهال كابت
ّ
التئيسية لاتد خاى العديد ما الحوادث كشل
العديد ما مشت د سكنولوجيا المعاوماد
واالسمجامة لاعديد ما الحوادث الما سعنا الوبود)
و د سمت منا شة سصميمها مع متكز األمم
الممحدة الدولا لاحوسبة  )UNICCواليوبيسيلل
ما ،ابة إلى شتكاء ارجييا وصت بهم شتكة
Microsoftد
InfoSec

الو،ع :ائمة
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الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التوصية رقم  4مالنظت إلى ن النطاق الحالا لنظام إدارة ما المعاوماد
التقرير الخاص ) (ISMSمصيلمه المصممة د ال يصل بد ة دود وابطباق
بظام إدارة ما المعاوماد ذاسهل وذلك بظ ات لمجاوز معض
عن األمن
الضوامي ال زمة لمحديد المناحت ابظت ال قتة )30ل بوبنا
اإللكتروني
بوصا مأن سجتي ا يتاو متاجعة لمضميا الضوامي وبقا
هماة اليال مثل
الم َ
لمعيار األيزو ISO 27001:2013ل ُ
A.14.2.7ل والمطويت ماالسمعابة ممصادر ارجيةل واألهداف
الت ابية  A.15.1وA.15.2ل الممعاقة ماألحتاف النارجيةد

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

الموصية مقبولةد و د اسمحدثت ا يتاو مؤ ات منصي المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
مسؤول ما المعاوماد خبت ا بمتبت )(CISOل وها التبع التامع 2020/المت اة األولى ما بظام إدارة ما
مصدد اسناذ ما يازم بحو شلل هذا المنصيد وبمجتد المعاوماد)
سعييا مسؤول ما المعاوماد خبت ا بمتبتل سيجتي
اسمعتاض و،ع بظام إدارة ما المعاوماد ومعاييت الت امة
بظام إدارة ما المعاوماد هو العنصت التئيسا با
المناسبة خاى سبيل األولويةد
اسمتاسيجية بظام  / InfoSecاألما المنظيماد ويجتي اليا
سجديد بظام إدارة ما المعاوماد بدءا ما النطاق مى
سحديد المناحت الما سمعتض لها الضواميل وذلك وبقا
لنتيطة الطتيق المقمت ة يتجى االح ع خاى العتض
المقديما خام  2019مام مجموخة ا دارة العايا الكاماة
) (FSMGالناص ماسمتاسيجية ا يتاو الممعاقة بنظام
)InfoSecد
وسمكون الضوامي الممعاقة ماالسمعابة ممصادر ارجية
وبأحتاف ارجية جزءا ما إحار وبتبامج إدارة المناحت
سقييم اممثال األحتاف النارجية والمناحت المتسبطة بها
))(3PCRMد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

مالنسبة لمعيار األيزو ISO 27001:2013ل ُخت،ت
اسمتاسيجية و تيطة حتيق سكنولوجيا المعاوماد لا متة
 2022-2020خاى المجاس با 2020/2/3د سسمعتض
االسمتاسيجية المناحت الما جتى سقييمها دا ايا و ارجيا
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الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي
ائمة

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
مموجي ا مصاص المتكز الدولا لاحساب ا لكمتوبا
 2019 )UNICCبيما يمعاق ممجاالد األيزو ISO
27001:2013د وسامزم الندماد األمنية با المنظمة ممعيار
األيزو ISO 27001:2013ل ما األما المشلياا بيامزم موحار
 NISTلألما ا لكمتوباد وسمضما المعاوماد المقدمة
السيناريو المدروس والمناحت الما جتد معالجمها
والمكاليل الممو اة و طة لمدة ث ث سنوادد

وبالنسبة لألحتاف النارجيةل ُخيد سشليل بظام إدارة ما
وخقد االجمماع األول با
المعاوماد  )ISMSبا 2020د ُ
2020/1/28د وُدمت مسة سعايماد إداريةل كان ما
بينها المعايماد ا دارية مشأن ما المورديا IS-AI-011
)Supplier Security 1.3 (A.15.1.1د يمناول ا رشاد سبل
المعامل مع سقييم المناحت لدى المورديا المعايماد
ا داريةل اسمبيان المقييم األمنا لموردي ا يتاول وسقييم
المناحت)د وسعاوبت  InfoSecمع سم المشمتيادد و اليا
بون ا رشاد )IS-AI-011 Supplier Security 1.3 (A.15.1.1
ينضع لبعض المعدي د الط ي ة ما بل إدارة الشؤون
القابوبية بل سقديمه إلى متمي األمينة العامة لاموابقة خايهد
المستجدات حتى :2020/10/14

 15.1سياسة ما المعاوماد لاع اد مع المورديا 15.2
إدارة سقديم دمة الموردياد
سم سحديد العديد ما األبشطة با ارحة حتيق ما
المعاوماد 2022-2020ل خاى بها سمقوم بها شتكة
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الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
االسمشاراد النارجية لامن يذد العطاءاد با مت امها
النهائيةد

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

المعايماد ا دارية مشأن ما المورديا  IS-AI-011ما
اليا با متمي األمينة العامة
المورديا  )A.15.1.1 1.8ا
لاموابقة خايهاد سم "ا مبار" البتبامج وسقييم المناحت
لامورديا البائعيا ما ل العديد ما المشاريعل خاى سبيل
المثالل بشت بظام إبسبي ات  )Inspiraالمامع لألمم الممحدة با
ا يتاول Freemium Impelsysد
الو،ع :ائمة

التوصية رقم  5سو يا لاحصول خاى سحايل كثت ستكي از خاى جوابي األما
التقرير الخاص ا لكمتوبال بوصا مأن سعممد ا دارة إحا ار محددال مثل
إحار األما ا لكمتوبا ما ا بمتبت) الصادر خا المعهد
عن األمن
الوحنا لامعاييت والمكنولوجيا )(NISTل ربما ماسمندام بهج
اإللكتروني
ممكامل مع إحار وي دارة سكنولوجيا المعاومادد وينبلا
والال وخاى وجه النصوصل سن يذ "وظائل الكشل
واالسمجامة"ل لاسماح لإليتاو مالمصدي لاهجماد الممطورةل
مثل البتامج الضارة ممعددة الم ات ل والمهديداد المسممتة
الممقدمةل الما ال يمتنها ا ،تار مالبياباد بحسيل بل
يضا مالندماد الحيوية و البنى األساسيةد

الموصية مقبولةد و د اسمحدثت ا يتاو مؤ ات منصي المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
مسؤول ما المعاوماد خبت ا بمتبت )(CISOل وها التبع التامع 2020/المت اة األولى ما بظام إدارة ما
مصدد اسناذ ما يازم بحو شلل هذا المنصيد وبمجتد المعاومادل األما المنظيما واألما المشلياا)
سعييا مسؤول ما المعاوماد خبت ا بمتبتل سيجتيل
خاى سبيل األولويةل اسمعتاض و،ع بظام إدارة ما
با يا ن بظام إدارة ما المعاوماد اسمنادا إلى معيار
المعاومادل وا ميار بضل إحار ألما المعاومادد وكابت
األيزو  )ISO 27001:2013يشتل جزءا ما األما المنظيمال
ا يتاو د جتد با خام  2017سقييما شام ا لاو،ع
بوبنا بسمندم إحار األما ا لكمتوبا ما ا بمتبت)
األمنا مسمندمة معيار األيزو  ISO27001وإحار األما
الصادر خا المعهد الوحنا لامعاييت والمكنولوجيا (NIST
ا لكمتوبا الصادر خا المعهد الوحنا لامعاييت
) CSFكمعيار لألما المشليااد ويسمندم األما المنظيما
والمكنولوجيا )(NISTد واسمنادا إلى هذه المعاومادل
والمشلياا مجممعان بموذجا لمسموى بضج القد ارد
صاغت و دة ما المعاوماد لدى ا يتاو طمها
والمقييماد الممكترة الكمساب النضج يتجى االح ع خاى
االسمتاسيجية وو،عت تيطة حتيق لمحقيق مسموى
العتض المقديما خام  2019مام مجموخة ا دارة العايا
النضج المطاوب لاقدراد األمنيةد
الكاماة ) (FSMGالناص ماسمتاسيجية ا يتاو الممعاقة بنظام
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ائمة

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
 InfoSecوالمعالم التئيسية ذاد الصاة)د
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

التبع األ يت 2020

مالنسبة لمعيار األيزو ISO 27001:2013ل ُخت،ت
اسمتاسيجية و تيطة حتيق سكنولوجيا المعاوماد لا متة
 2022-2020خاى المجاس با 2020/2/3د سسمعتض
االسمتاسيجية المناحت الما جتى سقييمها دا ايا و ارجيا
مموجي ا مصاص المتكز الدولا لاحساب ا لكمتوبا
 (UNICC) 2019بيما يمعاق ممجاالد األيزو ISO
27001:2013د وسامزم الندماد األمنية با المنظمة ممعيار
األيزو ISO 27001:2013ل ما األما المشلياا بيامزم موحار
 NISTلألما ا لكمتوباد وسمضما المعاوماد المقدمة
السيناريو المدروس والمناحت الما جتد معالجمها
والمكاليل الممو اة و طة لمدة ث ث سنوادد

وسضمنت المعاوماد الما ُخت،ت خاى بظت المجاس با
 2020/2/3مسموياد بضج القدراد والمقييماد والقياساد
واألهدافد

وسمعاون  InfoSecاليا مع االسمشارييا خداد إحار
وبتبامج معالجة وادث ما المعاوماد سم االبمهاء ما 1
ما  3بواسج)د وجتى االبمهاء ما المعايماد ا دارية IS-AI-
012 Incident Management 2.0 (A.16.1), IS-PRO-020
 Incident Response 1.0وكذلك ُكميي النطيد

المستجدات حتى :2020/10/14
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رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
لقد اكممل احن بتبامج وإحار إدارة وادث ما المعاوماد
مع الوثيقميا  IS-AI-012إدارة الحوادث  )A.16.1 2.1وIS-
PRO-020 Incident Response 1.2د وسم سقديم الوثيقميا إلى
 ISMGبا سبممبت  2020وهما با الم ات ل النهائية ما
الموابقةد

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

وسحموي ارحة حتيق ما المعاوماد  2022-2020خاى
اسمنادا إلى ISO 27001/2:
خنصتيال األما المنظيما
ا
اسمنادا إلى NIST Cyber
 )2013واألما المشلياا
ا
)Security Frameworkل ويمم سنسيقهما/إ امة التوامي
بينهماد وُ ّدمت ارحة الطتيق با ببتايتل ثم با مايول
معبتة خا هذه االسمتاسيجية الشاماة األما المنظيما واألما
المشلياا)د وسجتي ممامعة المقدم المحتز با سن يذ ارحة
الطتيق وو،عها وخت،ه خاى جاساد المجاسد ويمتا
سوبيت مجموخة شتائح العتضد
الحالة :ائمة

التوصية رقم  6بوصا مأن سن ذ ا دارة اسمتاسيجية ما إلكمتوبا باجحة ما
التقرير الخاص جل سحديد شبتة لمبادل المعاوماد الممعاقة مالمهديداد
ا لكمتوبيةل الما يمتا ن سزيد ما ك اءة وبعالية دراد
عن األمن
المنظمة با مجال األما ا لكمتوباد بعاى سبيل المثالل
اإللكتروني
يمتا اسمندام المنشور الناص  800-150الصادر خا
المعهد الوحنا لامعاييت والمكنولوجيا ) (NISTكورشاداد
لمساخدة المنظمة خاى سحديد هداف سبادل المعاومادل
وسحديد مصادر المعاوماد الممعاقة مالمهديداد ا لكمتوبيةل

الموصية مقبولةد با يتاو سشار مال عل با شبتة األمم المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
الممحدة لامصدي لامهديداد ا لكمتوبيةل بض ا خا التبع الثالث 2019/إدارة المناحت)
االسمنباراد الممعاقة مالمهديداد الما سواجه الطيتان
المدباد
بيما يمعاق موحار وبتبامج إدارة مواحا الضعلل با الجزء
الممعاق ماألما المشلياا ما اسمتاسيجية بظام InfoSecل بون
االسمنباراد الممعاقة مالمهديداد غيت م َّعاة يتجى االح ع
خاى العتض المقديما خام  2019مام مجموخة ا دارة
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ملاقة

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
العايا الكاماة ) (FSMGالناص ماسمتاسيجية ا يتاو الممعاقة
بنظام  InfoSecوالمعالم التئيسية ذاد الصاة)د

واالبن ات مع المجممعاد المشاركة الموجودةل وما إلى ذلكد

كما ن ا يتاو خضو با متكز سبادل المعاوماد وسحاياها
بيما يمعاق ممجال الطيتان )(A-ISACد وسجدر ا شارة إلى
ن هذا المتكز يسمح بمبادل المعاوماد وجمع الطاباد
ومعالجة حاباد المساخدةد وسامزم ا يتاو مالمشاركة با
االجمماخاد الما يعقدها هذا المتكزد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

ُخت،ت المعايماد ا دارية

IS-AI-014 Vulnerability

ال
) Management 1.0 (A.12.6.1خاى  ISMGو د ال ت بو ا
ماخمبارها ،ما المعايماد ا دارية النمس المقتر خت،ها
خاى متمي األمينة العامة لاموابقة خايهاد
وبالنسبة لمبادل المعاوماد خا المناحتل بون ا يتاو خضو
با متكز سبادل المعاوماد وسحاياها بيما يمعاق ممجال
الطيتان )A-ISACل وسشار با سبادل المعاوماد
والنقاشاد مع المتكز اجمماع داالس با 2019/2/19ل
االجمماخاد الشهتية ألبت ة العملل متالمة الطوارئ الما
جتاها المتكز مع  DHSبا )2020/1/14

وسمامع  InfoSecيضا خا كثي مع المتكز الكندي لألما
ا لكمتوبا بيما يمعاق بمبادل المعاوماد خا المهديداد
وا عة بماريخ )2019/4/2
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رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
حاي إغ ق الموصية

2016/4

بتى به يمعيا االرسقاء كثت موحار إدارة األصولل ولذا
بوصا مأن سقوم ا دارة مما ياا )1 :النظت با جدوى سقييم
الة األصول ومسموى اسمندامها؛  )2التصد الدوري
لمقادم األصنافل وكذلك بهدف سقييم د ة سجل األصول؛
 )3الموسع با سطبيق هذه العماياد وا جتاءاد لكا سشمل
جميع إداراد ا يتاو ومتاسبها ا ايميةد
وبا ،ابة إلى إجتاء الجتد الدوري لامنزونل بون سم
دماد المؤسمتاد واألما والندماد العامة المامع دارة
الشؤون ا دارية والندماد مصدد سطبيق اسممارة بقل
األصول و سلييت مو،عها ما جل الممتا ما سمبع تكة
جميع األصول المتسبطة بمكنولوجيا المعاوماد و غيت
المتسبطة بها وذلك لمسمندمها جميع إداراد ا يتاو
ومتاسبهاد

سمُبذل جهود ممواصاة ل رسقاء بد ة سجل األصول با كما ُذكت خ هل بوبه بمن يذ صحي ة بقل األصول و سلييت
يا ن إجتاء الجتد والمقييم الشامل لامنزون يؤدى خاى مو،عهال سيتون لدينا احن مصورة يومية سقييم وسجل
ساس منمظمل وليس لدى المنظمة ما يت ا ما المصادر لجميع تكاد وسنصيصاد األصولد
جتاء رصد متكزي ومسممت لحالة جميع األصول ويجتي سن يذ اسممارة بقل األصول و سلييت مو،عها منذ
ومسموى اسمندامهاد
بتيل 2017د وسسمندم ا داراد والمتاسي هذا النموذجل
وسقدمه إلى و دة المنطيي والمنسيق ) (PCUالمامعة دارة
الشؤون ا دارية والندماد وبقا لذلكد

وسعمبت إدارة الشؤون ا دارية والندماد ن هذه الموصية
ُملاقةد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019

سعمبت إدارة الشؤون ا دارية والندماد ن هذه الموصية
ُملاقةد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

سعمبت إدارة الشؤون ا دارية والندماد ن هذه الموصية
ُملاقةد
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التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

2016/5

بوصا ممواصاة سن يذ إدارة األصول المتسبطة مأدواد
سكنولوجيا المعاوماد با تب و ت ممتا خم ا مالموصية
ر م 4ل ال سيما بيما يمعاق بماك األجهزة المحمولة يث:
 )1يجتي رصدها معناية حياة خمتها االسمه كا؛  )2ال
يجتي سنصيصها إال معد "ا تار مالحاجة إليها" الذي يعد
وبقا جتاء محدد)د وذلك ملية س ادي شطي هذه األجهزة
بينما ال سزال صالحة ل سمندامل و س ادي ستكها دون
اسمندامل خاى التغم ما االسممتار با شتاء جهزة مشابهة
لهاد

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا
الموصية مقبولةد و د بَّ ذ سم سكنولوجيا المعاوماد
واالسصاالد مال عل بظاما دارة األصول المتسبطة
بمكنولوجيا المعاوماد با إحار بشت النظام القياسا دارة
متمبة البنى األساسية لمكنولوجيا المعاومادد ويحم ظ سم
سكنولوجيا المعاوماد واالسصاالد با المقت مسجل لجميع
محصل خايها
الم َّ
األصول المتسبطة بمكنولوجيا المعاوماد ُ
منذ خام 2014د وسيجتي الموسع با سطبيق هذا النظام
ليشمل سسجيل األصول المتسبطة بمكنولوجيا المعاوماد
محصل خايها بل خام 2014ل وس ُي َّ
وزع يضا خاى
الم َّ
ُ
وسيطاي ما المسمندميا سقديم اسممارة
ايميةد
ا
المتاسي
ُ
لدخم يازة األصول المتسبطة بمكنولوجيا المعاوماد الما
سمضاف إلى اخدة بياباد األصول المتسبطة بمكنولوجيا
المعاومادد

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
سن ذ و دة المنطيي والمنسيق ) (PCUمنذ  2015بموذج
بياباد يسمندم سطبيق إكسل ليسمعماه المقت والمتاسي
ا ايميةد و د سأكد ن و دة المنطيي والمنسيق ) (PCUو سم
سكنولوجيا و دماد المؤسساد ) (ETSد ب ذا هذه الموصية
مال عل با المقت وبا المتاسي ا ايمية ما جل األصول
المتسبطة بمكنولوجيا المعاوماد واألصول غيت المتسبطة
بمكنولوجيا المعاومادد

وسعمبت إدارة الشؤون ا دارية والندماد ن هذه الموصية
ُملاقةد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي
بظ ات لجائحة بيتوس
كوروبال ينبلا ن بعّاق
المقييم الذي بجتيه با
هذه الحالةل صوصا بنا
لم بسمطع إجتاء در و ر
اف
موسع ما اال مبار
ّ
ال وري يمتننا ما إغ ق
هذه الموصيةد لذلك
هذه الموصية
سنمت
م مو ة كا يموالها الجهة
الما سمنا ناد

سعمبت إدارة الشؤون ا دارية والندماد ن هذه الموصية
ُملاقةد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

سعمبت إدارة الشؤون ا دارية والندماد ن هذه الموصية
ُملاقةد

التوصية رقم  1مع إ اتربا محسا سوثيق خماية الموظيل با العديد ما سيجتي إخداد سعايماد إدارية سو ِّ د جميع الوثائق /المستجدات حتى نهاية شهر مارس :2018
تقرير المراجعة صتو السياسة الممعاقة مالموارد البشتية مثل النظام ا جتاءاد الحالية الممعاقة مالموظيل والموظ ياد
يد ا خدادل وما المقتر سسايمها محاول سبممبت 2018
األساسا لاموظ يا والنظام ا داري لاموظ يا والمذكتاد
وبقا لانطة المشلياية لاموارد البشتيةد وبميجة ألسباب
المتعلق
شام
دلي
ة
دار
ا
سعد
ن
أ
م
بوصا
بنا
إال
ذلك)د
إلى
وما
ا
ا
سشلياية إلى جابي القيود الما سُحد ما المواردل بقد َّ
سعدل
بالتوظيف
ائح
و
ل
و
اخد
و
ما
الشأن
هذا
با
يتاو
ا
لدى
ما
كل
يانص
الموخد النهائا ما خام  2017إلى 2018د
ومذكتاد دا اية وسعاميم وما إلى ذلكد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019

61

ائمة

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
يجتي اليا إخداد مشتوع سعايماد إدارية مشأن الموظيلل
وما المزمع االبمهاء منه با مارس 2019د وسمد ل هذه
المعايماد ا دارية يز الن اذ با  2019/6/30معد
االبمهاء ما اسمعتا،ها دا اياد

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

ُخد مشتوع المعايماد ا دارية مشأن الموظيل با 2019د
إال ن االبمهاء ما و،عها با صيلمها النهائية وسن يذها
متسبطان بنظام  UN-INSPIRAدارة الك اءادل الذي كان
ما المقتر البدء بيه با  2019ولكا سم سأجياه إلى
2020د وسيجتي سنقيح المعايماد ا دارية كا سموابق مع
مقمضياد بظام  INSPIRAوو،ع صيلمها النهائية با
2020ل متبق اة مأدلة اسمندام بظام  INSPIRAالما سيجتي
سسايمها با شهت كموبت  2020سقتيبا ما جابي متمي
األمم الممحدة لمكنولوجيا المعاوماد واالسصاالدد
2015/1

وصينا ا دارة ممواصاة بذل الجهود لتصد سحديث ساطاد الموصية مقبولةد وبعمزم ن بطاي ما شتكائنا با الموصية د ُبِّ ذدد سيتبق مع كل إ طار بملييت سو يعاد ملاقة
المو يع با المصارفل مث ا إذا ،يل سو يع و ذف ألبه المصارف ن يتساوا إلينا سأكيدا السم م جميع المتاسباد متسل إلى مصتف بموذج سأكيد يمعيا خاى المصتف
با المسمقبل لمأكيد ن جميع الملييتاد المطاوبة د إكمالهد
لم يعد معممداد
جتيتد وسمن ذ النزابة بظاما لاممامعة لامأكد ما ن المستجدات حتى نهاية شهر مارس :2018
المصارف سسمجيي لطابناد
كاما ُرسل إ طار بملييت سو يع ُبتبق مه بموذج ا تارد
وخاى التغم ما سشديدبا خاى ن يقوم البنك موكمال هذا
النموذجل بايست لدينا السيطتة خاى المصتف وال خاى
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التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
إجتاءاسه الدا ايةد خمومال بون ائمة المو يعاد المعممدة
مالشتل الذي بعتبه اليا سمصبح تيبا شيئا ما المتاثد إذ
به بميجة لزيادة األما ا لكمتوبال بون المصارف سمحت
معيدا خا القائمة مشتاها المقايديل الما يمتا الم خي بيها
مسهولةل وسمجه صوب اسمندام سدابيت منية كثت وة سشمل
رموز  RSAلجميع المسمندميال وبيها يجتي سحميل ائمة
المو يعاد المعممدة خاى مو ع إلكمتوبا آما ممساخدة ما
المعنا ماالسصال لدى البنك ومسمنداد مصتبية جديدة بقوم
لها موكمال بموذج آما ينضع لت امة المصتفد
ما
وبحا بعمل مال عل مع بنك كندا الماكا ) (RBCمشأن معض
هذه ا جتاءاد الجديدةد

كما شارد معض المصارف إلى بها لا س صح لنا خا
ائمة المو يعاد ألسباب منية مى وإن كان ذلك حابا ما
جل المتاجعةد إذ د سليتد األمور مشتل كبيت بظ ات لماقا
المصارف مئاد ما المحاوالد اال ميالية يومياد
وبا الو ت ذاسهل بوبنا سوف بسممت با إرسال بموذج
ا طار إلى المصارف و ماها خاى التد مالشتل المناسي
إلينا وإلى المتاجعياد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019

ال سشمت المصارف ائمة مالمو يعاد المعممدة بظ ات لقيامها

با الما،ا بمن يذ سدابيت منية جديدة منا ماخممادها مثل
التمزل ورمز المتورل وما إلى ذلك)د وسمطاي جميع
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التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

2015/2

بظ ات إلى المسائل المذكورة خ هل بوصا مأن سسعى ا دارة
إلى الحصول خاى ري ما إدارة الشؤون القابوبية والع اد
النارجية مشأن كي ية المنظيم األبضل لألبشطة المصتبية
المشلياية لاجنة األوروبية لاطيتان المدبا/المتمي ا ايما
ألوروبا وشمال األحانطاد وبا الو ت ذادل ينبلا ن سشتع
با اسمعتاض دا اا شامل لإلجتاءاد الحاليةل بهدف سعزيز
خماية الم ات بة الدا اية بيما يمعاق مالحساماد المصتبية
لاجنة األوروبية لاطيتان المدبا واألو،اع المماثاة األ تىل
إن وجددد

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
المصارف الموثيق خاى طوسيال وهو ما منا يضا بمن يذهد

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

خ وة خاى المعايقاد السامقةل ُرسل إ طار إلى جميع
الحساماد الميدابية لامعاون ال نا با  2019لمطالبة
المصارف بمأكيد المو يعاد المعممدة لضمان اممثالها لقائمة
ا يتاو المعممدةد مى احن ساقينا سأكيداد مالمو يعاد
المعممدة ما المصارف با  9مشتوخاد ما صل 11
مشتوخا بها ساماد لاسالد و د بذلت و دة النزابة جهدا
كبي ات غ ق ساماد السال شتيطة سوابت وسائل سداد
بدياة مت،يةد
سواصات ا دارة مع إدارة الشؤون القابوبية والع اد ائمةد
النارجية لاحصول خاى ري مشأن كي ية المنظيم األبضل
لألبشطة المصتبية المشلياية لاجنة األوروبية لاطيتان
المدبا/المتمي ا ايما ألوروبا وشمال األحانطاد ويبدو
ن الحل األكثت بعالية خاى المدى القصيت هو اسمكشاف
ما إذا كان سيحل هذه المسألة اخمماد مجاس إدارة الاجنة
ار سوابق مموجبه الاجنة األوروبية
األوروبية لاطيتان المدبا ت ا
لاطيتان المدبا خاى سعويض ا يتاو خا ي سارة د
لمصتف د موظ يهاد و ي اتل
سعابا ا يتاو منها بميجة
ّ
بؤكد بنا ليست لدينا ستسيباد مماثاة مع ي مؤسمت إ ايما
آ ت لاطيتان المدباد

الموصية مقبولةد وسنؤكدل متة تىل لاجنة األوروبية
لاطيتان المدبا ن الحساماد المصتبية يمتا بمحها بقي
سحت ساطة متمي زابة ا يتاود وثابيال سنطاي
اسمعتا،ا سجتيه إدارسنا لاشؤون القابوبية لامتسيباد الحالية
بيا ا يتاو والاجنة األوروبية لاطيتان المدبا ما جل
معت،ة لهد وسنسمكشل
سن يل ي طت د سكون ا يتاو ّ
ما إذا كان سيحل هذه المسألة اس اق بيا الاجنة األوروبية
لاطيتان المدبا وا يتاو سوابق بيه الاجنة األوروبية لاطيتان
المدبا خاى سعويض ا يتاو خا ي سارة د سعابا
لمصتف د موظ يهاد و ي اتل بؤكد
ا يتاو منها بميجة
ّ
بنا ليست لدينا ستسيباد مماثاة مع ي مؤسمت إ ايما آ ت
لاطيتان المدباد
المستجدات حتى نهاية شهر مارس :2018
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رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
ا دارة القابوبية و سم المشمتياد با سبياهما إلى الحصول
خاى المزام ابوبا رسما ما شتكة  AIGلامأميا لامأكد ما
ن الوثيقة المأمينية الحالية لاجتيمة سلطا موظ ا الاجنة
األوروبية لاطيتان المدباد كما ن ا دارة القابوبية سطاي ما
الدول األخضاء با الاجنة األوروبية لاطيتان المدبا إصدار
تار يؤكد بها "سوابق خاى سعويض ا يتاو خا ي سارة
د سمكبدها بميجة ل عل و غ ال ما جابي د مسؤولا
الاجنة األوروبية لاطيتان المدباد" و د اكممات صياغة
الوثائقل وسيسمصدر هذا القتار ممجتد ن سمأكد شتكة
المأميا رسميا ما مسألة الملطية المأمينيةد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019

لقد ُباغ مدراء خموم وخضاء الاجنة المنسيقية المامعة لاجنة
األوروبية لاطيتان المدبال با بوبمبت  2018مأن موظ ا
الاجنة األوروبية لاطيتان المدبا غيت مدرجيا ،ما اللطاء
المأمينا لدى ا يتاول وختبوا خا ،تورة صول الاجنة
األوروبية لاطيتان المدبا خاى سلطية سأمينية لمتابحة اللش
بل المو يع خاى سبادل رسائلل وذلك خاى النحو الذي
ا مت مه إدارة الشؤون القابوبية والع اد النارجيةد و د
صات الاجنة األوروبية لاطيتان المدبا ال قا خاى وثيقة
المأميا المطاوبة وسوف سعملل معد سو يعها خاى هذه
الوثيقةل مع إدارة الشؤون القابوبية والع اد النارجية خاى
و،ع الامساد النهائية/المو يع خاى سبادل التسائلد
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التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

با 2019/2/5ل بالت الاجنة األوروبية لاطيتان المدبا
لجنة إيتا ) إدارة الشؤون القابوبية مأن رئيس الاجنة د وّ ع
خقدا جديدا لوثيقة سأميا با  2019/1/1سلطا بعال
موظ ا لجنة إيتا ل مما با ذلك العماياد الممعاقة
مالحساماد المصتبية المامعة لاجنةد وخقي بقاشاد ول
صياغة المتاس د الما سم سبادلها لمنح المعويض خا
األ،تار والمعهد مو ء المسؤولية ما بل الدول األخضاء
با الاجنةل كمي رئيس الاجنة إلى األمينة العامة با
 2019/5/9لامعهد بذلك رسمياد با طاب بماريخ
 2019/8/8بات األمينة العامة رسميا سعهد لجنة إيتا
بدبع المعويضاد خا األ،تار وبو ء المسؤوليةد وسعمبت
إدارة الشؤون القابوبية هذه الموصية د ُغاقتد
بوصا ن سنظت ا دارة با سعديل ساب سكاليل بتبامج
1
بناء خاى مبد
تقرير مراجعة المأميا الصحا معد ابمهاء الندمةل
ا
أداء التأمين المضامال وبقا لمسموى التاسي/معاش المقاخد ا جمالا
الصحي بعد الممحصل خايهل بظ ات ألن " سي المأميا" با بظام المأميا
انتهاء الخدمة الصحا الحالا معد ابمهاء الندمة ال يمناسي مع جم
التاسي و المعاش المقاخديد

خاى ا دارة ن سضع سيناريو سمناسي بيه صة لقد وبل ك النياريا ممعار،ة وية ما ممثاا رامطة ائمةد
الممقاخديا ما األ سا ال زمة ل سمحقا اد الطبية مع موظ ا ا يتاو والممقاخديا التامطة الكندية لاموظ يا
معاشاسهم المقاخديةد
المدبييا الدولييا السامقيا )(CAFICSل واسحاد رامطاد ابظت هذا المقتيت
الموظ يا المدبييا الدولييا السامقيا ) )(FAFICSبظ ات لما
لهم ما سأثيت با سقسيم سا المأميا الصحا بيا المنظمة
والمشاركياد ورى ممثاو الموظ يا والممقاخديا ذلك ما
المزايا المتسبطة معماهم با ا يتاو و بهم يمو عون مقاءه دون
سلييت با المسمقبلد و ُختض هذا المو ل خاى المجاس با
دورسه الثامنة معد المائميا وال ظه المجاسد
وسم سشتيل مجموخة خمل ما جابي األمم الممحدة
السمعتاض المأميا الصحا معد ابمهاء الندمة بيما ينص
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رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
المؤسساد المامعة لانظام المو د لألمم الممحدة ولتبع
الموصياد إلى الجمعية العامة لألمم الممحدةد ولدى النظت
با الموصيةل بون ا يتاو الما سعمبت جزءا ما النظام المو د
لألمم الممحدة سمسمتشد بموصياد و اتراد الجمعية
سقدم
العمومية لألمم الممحدة با هذا الشأند وما الممو ع ن ّ
با الو ت المناسي مجموخة خمل المأميا الصحا معد
ابمهاء الندمة سقتيتها إلى الجمعية العامة لألمم الممحدةد
سعمبت ا دارة ن هذه الموصية ُملاقة)

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019

صدر األميا العام لألمم الممحدة المقتيت النهائا المؤرخ با
ديسمبت  2018مشأن إدارة المأميا الصحا معد ابمهاء
بناء خاى حاي الجمعية
الندمةل ذلك المقتيت الذي ُخد ا
العامة لألمم الممحدةل و شار المقتيت مجددا إلى به ال ينبلا
اسمكشاف سيناريوهاد سنن ض بيها بسبة مساهمة
المنظماد با سا المأميا الصحال ومواصاة ا مقاء
خاى النسي الحالية لمقسيم سا المأميا الصحا بيا
المنظمة والموظ يا العامايا والممقاخديا المشموليا منطي
المأميا الصحا لدى األمم الممحدةد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

ال سلييت با المو لل وا دارة سعمبت هذه الموصية د ُغاقتد
وسمواصل ا يتاو رصد اتراد األمم الممحدة وسمنظت با
سقديم ياراد سمويل إلى المجاس با المسمقبلد
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التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

بوصا ن سنظت ا دارة كذلك با و،ع د صى لمساهمة
2
تقرير مراجعة ا يتاو با بتبامج المأميا الصحا معد ابمهاء الندمة محيث
أداء التأمين يسمقت خند منح مزايا مماثاة لدولة متجعية خاى سبيل
الصحي بعد المثال بظام  RAMQبا كيبك) ولكا محيث يقمصتل ما
يث المناحتل خاى الباد الذي يقيم بيه صا ي المعاش
انتهاء الخدمة
المقاخديد

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا
خاى ا دارة ن سدرس ا م ات ا يمحمل الممقاخدون مموجبه
المكا ة الزائدة خاى سي المأميا الما سُعزى إلى الملطية
با جميع بحاء العالم مالمقاربة مع الملطية الوحنيةد
و يث ال سوجد سلطية وحنيةل ُيسمندم كمتجع سي سأميا
مماثل لذلك القسي المسمندم با المقت ال ئة )2د

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

لقد وبل ك النياريا ممعار،ة وية ما ممثاا رامطة ائمةد
موظ ا ا يتاو والممقاخديا التامطة الكندية لاموظ يا ابظت هذا المقتيت
المدبييا الدولييا السامقيا )(CAFICSل واسحاد رامطاد
الموظ يا المدبييا الدولييا السامقيا ) )(FAFICSبظ ات لما
لهم ما سأثيت با سقسيم سا المأميا الصحا بيا المنظمة
والمشاركياد ورى ممثاو الموظ يا والممقاخديا ذلك ما
المزايا المتسبطة معماهم با ا يتاو و بهم يمو عون مقاءه دون
سلييت با المسمقبلد و ُختض هذا المو ل خاى المجاس با
دورسه الثامنة معد المائميا وال ظه المجاسد [يتجى التجوع
إلى موجز اتراد المجاس C-DEC 208/11ل ال قتاد -30
34د
وسنضع الموصية لما سموصل إليه ما بمائج مجموخة العمل
المامعة لمؤسساد النظام المو د لألمم الممحدة وما سمنذه
الجمعية العامة لألمم الممحدة ما اترادد
سعمبت ا دارة ن هذه الموصية ُملاقة)

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019

صدر األميا العام لألمم الممحدة المقتيت النهائا المؤرخ با
ديسمبت  2018مشأن إدارة المأميا الصحا معد ابمهاء
الندمةل وكما ذكت خ هل بوبه ال ينبلا اسمكشاف
سيناريوهاد سنن ض بيها بسبة مساهمة المنظماد با
سا المأميا الصحا بهدف بقل المزام المنظمة مالمأميا
الصحا معد ابمهاء الندمة إلى الموظ يا العامايا
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التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
والممقاخديال ومواصاة ا مقاء خاى النسي الحالية لمقسيم
سا المأميا الصحا بيا المنظمة والموظ يا العامايا
والممقاخديا المشموليا منطي المأميا الصحا لدى األمم
الممحدةد ويتى األميا العام لألمم الممحدة به ما األبضل
سحقيق السيطتة خاى االلمزام الممعاق مالمأميا الصحا معد
ل اسناذ سدابيت
ل سموياه وما
ابمهاء الندمة ما
ال ما بقل المسؤولية ،مناد
تى ال مواء المكاليل بد ا

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

ال سلييت با المو لل وا دارة سعمبت هذه الموصية د ُغاقتد
وسمواصل ا يتاو رصد اتراد األمم الممحدة وسمنظت با
سقديم ياراد سمويل إلى المجاس با المسمقبلد
بناء
3
معد سعديل بتبامج المأميا الصحا معد ابمهاء الندمة ا
تقرير مراجعة خاى الموصياد السامقةل بوبنا بوصا مأن سقوم ا دارة بدراسة
وابز موجهة ل بسحابل مع المقييم با الو ت ذاسه
أداء التأمين
الصحي بعد لامكاليل والمن عة مقابل " سي" بتبامج المأميا الصحا معد
انتهاء الخدمة ابمهاء الندمة الذي سسدده ا يتاول مع المقييم يضا ألي
سأثيت سابا ممتا خاى بتبامج المأميا الصحا معد ابمهاء
الندمةل خندما يقتر الممقاخدون االبسحابد

خاى ا دارةل ممجتد سن يذ المعدي د السامقةل ن سدرس لقد وبات الموصيمان السامقمان مشأن سن يض اسمحقا اد ائمةد
الحوابز الموجهة ل بسحابد
المأميا الصحا معد بهاية الندمة ممعار،ة وية ما ممثاا ابظت هذا المقتيتد
رامطة موظ ا ا يتاو والممقاخديا التامطة الكندية
لاموظ يا المدبييا الدولييا السامقيا )(CAFICSل واسحاد
رامطاد الموظ يا المدبييا الدولييا السامقيا ))(FAFICS
بظ ات لما لهم ما سأثيت با سقسيم سا المأميا الصحا بيا
المنظمة والمشاركياد ورى ممثاو الموظ يا والممقاخديا
ذلك ما المزايا المتسبطة معماهم با ا يتاو و بهم يمو عون
مقاءه دون سلييت با المسمقبلد و ُختض هذا المو ل خاى
المجاس و تهد ما يار االبسحابل ماخمباره النيار األكثت
سأثي اتل الذي درسه النبتاء األكمواريون و دمه بتع الشؤون
المالية إلى لجنة المأميا خاى الحياة والمأميا الصحا الما
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رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
سضم خضاء ما رامطة الموظ يا والتامطة الكندية لاموظ يا
المدبييا الدولييا السامقيا لشتح مزايا/خيوب يار
االبسحاب ما جل الشتوع با المنا شة والمشاور مع
الموظ يا والممقاخديا خموماد كما ساخدبا الموارد البشتية
با إخداد اسمقصاء خبت ا بمتبت ول يار االبسحاب
السمط ع ري الموظ يا والممقاخديا ول ا ممال بول و
ربض هذا العتضد وسدخو الموارد البشتية إلى إجتاء منا شة
مع لجنة الصحة وغيتها ما الوكاالد الشقيقة المامعة لألمم
الممحدة الشقيقة بل حتح هذا العتضد
المستجدات حتى نهاية شهر مارس :2018

يجتي اليا منا شة هذه المسألة مع لجنة ا يتاو لامأميا
الصحا والمأميا خاى الحياةل ممشاركة ممثايا خا الجهاد
المعنيةد

وبمجتد االبمهاء ما المحايلل سمجتي دراسة خا احثارد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019

لقد جتد ا يتاو دراسة اسمقصائية مشأن يار االبسحاب
اال مياري لمحديد موا ل جميع الموظ يا العامايا
والممقاخديا بيما يمعاق مقبول هذا النيارد و د اكممات هذه
الدراسة وكابت بميجمها ا مقاء خاى الملطية با إحار طة
االسمحقا اد الطبية بظ ات ألن اللالبية العظما ما موظ ا
ا يتاو العامايا والممقاخديا ختبوا خا خدم رغبمهم با
ا ميار االبسحاب اال مياريد وبميجة لذلكل باا سمبع ا يتاو
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الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
يار االبسحاب اال مياري با هذه المت اةد

الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

ال سلييت با المو لل وا دارة سعمبت هذه الموصية د ُغاقتد
2014/2

بظ ات ألبه يمعيا اسناذ إجتاءاد و ائيةل د ينظت المجاس الموصية مقبولةد سمعتض المالية ياراد لممويل صم سيعتض بتع الشؤون المالية ياراد لممويل صم المأميا ب ذسها
جزئية
با هذه العوامل :ب ا يا ال يندرج العامل األول مالكامل المأميا الصحا معد ابمهاء الندمة با الدورة  205الصحا معد ابمهاء الندمة با الدورة  205لامجاسد
،ما ا مصاص ا دارةل بوبنا بوصا ا دارةل با إحار لامجاسد
المستجدات حتى نهاية شهر مارس :2018
ص يمهال مأن سمناول العوامل األ تى مع المجاسد
دم بتع الشؤون المالية النياراد المالية لممويل صم المأميا
الصحا معد ابمهاء الندمة با دورسا المجاس 205
و:207
) ربع السا ا لزامية بهاء الندمة خاى ال ور ما 62
إلى  65سنة اسمتاسيجية ا مواء المكاليل)؛

ب) سن يذ رسم شهتي لاتواسي بنسبة  2با المائة ما التاسي
ا جمالا لجميع الموظ يا العامايا اسمتاسيجية
الممويل)؛

ج) سقديم وابز لاممقاخديا ال ميار االبسحاب ما طة
المأميا الصحا معد ابمهاء الندمة واسناذ ياراد رخاية
صحية وحنية بدالا ما ذلكل وذلك خا حتيق سوبيت
دبعاد سنوية إما مقيمة  2 000دوالر كندي وإما مقيمة
 2 500دوالر كنديل وربطها مالمؤشت الكندي ألسعار
الساع االسمه كيةل ما ،ابة إلى سسديد األ سا
الناصة منياراد التخاية الصحية الوحنية اسمتاسيجية
ا مواء المكاليل)د
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ا دارة

مصورة

رقم التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو
وسواصل األمابة العامة ممامعمها النشطة لامطوراد خاى
مسموى األمم الممحدة ما ل بتيق العمل المعنا مالمأميا
الصحا معد ابمهاء الندمة ما جل إيجاد ل مشمت لهذه
المسألة المشمتكة دا ل منظومة األمم الممحدةد
سعمبت ا دارة ن هذه الموصية ُملاقة)

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019

سواصل األمابة العامة لإليتاو ممامعمها لامطوراد خاى
مسموى األمم الممحدة ما ل بتيق العمل المعنا مالمأميا
الصحا معد ابمهاء الندمة ما جل إيجاد ل خام لهذه
المسألة المشمتكة دا ل منظومة األمم الممحدةد ويتى المقتيت
النهائا لألميا العام لألمم الممحدة مشأن هذه المسألة به
ما األبضل سحقيق السيطتة خاى االلمزام الممعاق مالمأميا
ل
ل سموياه وما
الصحا معد ابمهاء الندمة ما
اسناذ سدابيت تى ال مواء المكاليل مثل م او،اد سجتيها
منظومة األمم الممحدة مع إدارة الطتف النارجا وما إلى
ذلك بدالا ما سلييت بسبة سقسيم سا المأميا الصحا معد
ابمهاء الندمة بيا المنظمة والمشاركياد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020

ال سلييت با المو لل وا دارة سعمبت هذه الموصية د ُغاقتد
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الوضع بشأن اإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة
وفقاً لتقييم ديوان
المحاسبة اإليطالي

الملحق  — 2متابعة القتراحاتنا الصادرة في تقاريرنا السابقة

رقم االقتراح

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة
اإليطالي

جاء با الموصية ر م  1الما صدرسها
ا
و دة الم ميش المشمتكة با سقتيتها
االقراح 1
 3/2010األ ياد با األمم
تقرير
الممحدة) ما ياا" :ينبلا خاى الهيئاد
المراجعة عن
المشتيعية با المنظماد األصلت جما
إطار
ا يعاز إلى رؤساءها المن يذييا بمقديم
األخالقيات
مقمت اد سمعاق مسبل سوبيت وظي ة
األ ياد إما ما ل متمي مشمت
لأل ياد سنشئه مجموخة ما
المنظماد خاى ساس سقاسم المكاليل و
إسناد الوظي ة دا ايا إلى مسؤول
األ ياد با منظمة تى خاى ساس
سقاسم المكاليل/اسمتداد المكاليل"د وخند
الظت با سوصية و دة الم ميش
المشمتكةل وبما ن مسموى الثقة ربما يقل
المباغ خا
مث ا ما وجهة بظت ُ
المنال اد إن كان منصي مسؤول
األ ياد يموالهل ولو مص ة مؤ مةل
موظل سابق با ا يتاول والذي ربما

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

اإلدارة المسؤولة/المكتب المسؤول

الوضع بشأن
اإلجراءات
المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم
ديوان المحاسبة
اإليطالي

ال ينطبق

ُغاق

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

هذا اال متاح يمثل وجهة بظت شنصية وال المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
يسمند إلى دلة و ائعيةد وسُعد وظي ة هذا اال متاح غيت مقبولد
األ ياد محوري اة لاح اظ خاى
المسموياد القصوى لانزاهة واال متام المستجدات حتى :2020/10/14
ل سوظيل
والمساءلة دا ل المنظمةل و د جاء تار ُلليت سوصية المتاجعيا النارجييا ما
ياد ارجا سسّام مهامه با سبممبت 2020د
األمينة العامة بمعييا مسؤول مؤ ت مسؤول
لأل ياد سجنبا لمعطل سيت العمل
و،مابا السممتار سقديم وظي ة األ ياد
مما بيه مصاحة المنظمةد وا متاح إسناد
وظي ة األ ياد إلى موظ يا ارجييا
مى ولو مص ة مؤ مة ال يموابق مع
الممارساد العامة لألمم الممحدةد كذلك
ياد
بون ا متاح االسمعابة ممسؤول
ما وكالة تى بدوام جزئا بكتة غيتة
اباة لامن يذ ألن وظائل ومهام مسؤول
األ ياد با ا يتاو وسع بطا ا و كثت
ا م با خا المهام الما يؤديها با المعماد
مسؤولو األ ياد با األمم الممحدة
والوكاالد الممنصصة األ تىد
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اإلدارة المسؤولة/المكتب المسؤول
رقم االقتراح

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة
اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

الوضع بشأن
اإلجراءات
المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم
ديوان المحاسبة
اإليطالي

كان ،العا ما بل با بزاخاد سامقة
مع زم ئهل وبقمتح يضا به لزيادة
مسموى الثقة با إحار األ يادل ربما
ينبلا خاى األمينة العامة النظت با
ياراد بدياة من ف الحل الدا اال
منها مث ا إسناد المسؤولية مص ة مؤ مةل
ياد
ولو بدوام جزئال إلى مسؤول
يعمل با وكالة تى و ا ميار د
مسؤولا األ ياد ما ائمة األمم
الممحدة لمسؤولا األ يادد
اال متاح مقبولد با جتاءاد الحالية
سحدد بعايا جميع
صاة لامشمتياد ّ
الم ّ
االشمتاحاد ا جتائية ال زمة لاقيام
بوظي ة المشمتياد واالممثال أل تام مدوبة
المشمتياد با ا يتاود وها مدرجة اليا
با إحار هيتل معيار األيزو ISO
 9001:2015وسيجتي ربطها ممدوبة
المشمتياد با ا يتاو وسجميعها محيث
سنتج با صورة دليل.

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
ائمل إذ يمعيا سطويت هذا اال متاح با إحار مدوبة
لامشمتياد با ا يتاود وال يمتا ا شارة إلى دليل إال معد
االبمهاء ما إخداد مدوبة جديدة لامشمتيادد

2018/1

لذلك بقمتح سضميا إجتاءاد المشمتياد
الحالية با دليل إجتاءاد المشمتياد
خاى النحو المنصوص خايه با المادة
 3-1ما مدوبة المشمتياد با ا يتاود

2017/4

سيولى االخمبار الواجي ل متاح مع المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
بقمتح إجتاء اسمعتاض لاك اية ال عاية ُ
لاموارد ما الموظ يا با الو داد متاخاة المصاحة العايا لامنظمةد
يقوم سم السياساد والمطويت المنظيما وسنمية الموظ يا
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المعاون ال نا

ائمد

إدارة الشؤون ا دارية والندماد

ائمد

اإلدارة المسؤولة/المكتب المسؤول
رقم االقتراح

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة
اإليطالي

المشلياية األكثت سأث ات مالعمل ا ،ابال
بض ا خا سحديد ما إذا كان ينبلا سعديل
الحد األ صى الحالا لاعمل ا ،اباد

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

المامع دارة الشؤون ا دارية والندماد ماسمعتاض األبما
الممعاقة مالعمل ا ،ابا ملية ا متاح سنقيح النظام ا داري
الحالا لاموظ يا وا جتاءاد ذاد الصاةد وبما ن ذلك
سيسممبع إجتاء دراسة ممعمقة لمحديد األبما والحاجة إلى
اسمحداث ستسيباد خمل جديدة مثل العمل مالمناوبة وليس
مجتد إد ال سعدي د خاى الظتوف الحالية لاعمل
ا ،ابال بون األمت يسمازم حاي سمديد الموخد النهائا
لهذا العمل ما  2019/3/31إلى 2019/6/30د
المستجدات حتى نهاية شهر يناير 2020
ل بمهاء ما اسمعتاض البنود الممعاقة مالعمل ا ،ابال
كان خاى سم السياساد والمطويت المنظيما وسنمية
الموظ يا المامع دارة الشؤون ا دارية والندماد والا إجتاء
سقييم لمتسيباد العمل القياسية با ا يتاول إذ ن ذلك سيؤثت
خاى ستاكم االسمحقا اد خا العمل ا ،اباد و د ُجتيت
دراسة كاماة ا مت ت إد ال سعدي د خاى بظام ساخاد
العمل الحالية وا جازاد التسميةل خ وة خاى إد ال
المتوبة با ستسيباد العملل ومنها بظام سابيع العمل
المضلوحة وساخاد العمل المم ت ة وساخاد العمل المتبة
)flexi-timeل إلخد وبمجتد االبمهاء ما هذه السياسةل
سيتون ما متان سقييم ما إذا كابت د بجحت با ّل معض
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الوضع بشأن
اإلجراءات
المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم
ديوان المحاسبة
اإليطالي

اإلدارة المسؤولة/المكتب المسؤول
رقم االقتراح

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة
اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

الوضع بشأن
اإلجراءات
المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم
ديوان المحاسبة
اإليطالي

المشت د المتسبطة مالعمل ا ،ابال وسحديد اال مياجاد
الممبقية لمنقيح المواد الممعاقة مالعمل ا ،ابا با النظام
ا داري لاموظ يا والمواد ذاد الصاة با المعايماد إلى
الموظ ياد وكوجتاء مؤ تل سم ربع الحد األ صى البالغ 12
ساخة ما العمل ا ،ابا شهتيا إلى  20ساخة با الشهت
محد صى  100ساخة سنويا وذلك اخمبا ار ما
2020/1/1د
االقتراح رقم
مالنظت إلى ن لجنة المعاون مع األحتاف االقتراح غير مقبول ،مع التعليقات المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
1
هذا اال متاح غيت مقبولد
النارجية ) (CCEPكابتل و ت إجتائنا التالية.
لامتاجعةل ستصد ك اءة بشاحها ما
تقرير
يم اود الو ت ال زم خداد مذكتاد
صاةل بوبنا بقمتح ن
م
صاءاد
إ
ل
المستجدات حتى نهاية شهر يناير 2020
اجعة
المر
ُ َّ
الم اهم وو،عها با صيلمها النهائية سبعا
سنظت ا دارةل خند و،ع إحار وإجتاءاد
هذا اال متاح غيت مقبولد
المتعلق
لدرجة سعقيد كل الة خاى دةل ودرجة
باالتفاقات مع الشتاكة الناصة بهال با جدوى سكا ة
سهولة الموصل مع الطتف المقابل إلى
إدراج إ صاءاد مشأن الك اءة خاى
األطراف
اس اق مشأن األ تام والشتو ل وما إلى
مسموى المبادريا خاى النحو المحدد با
الخارجية
ذلكد بذلك د يسملتق با ي سياق ما
النقطة  1-1ج) ما المعايماد
يوميا إلى سبوخياد ومع ذلكل ببمجتد
ا دارية)د بعاى سبيل المثالل سيتون ما
االس اق خاى األ تام والشتو األساسيةل
المهم معتبة خدد يام خمل موظ ا
بان احلياد الدا اية مثل المنسيق بيا
األمابة العامة ال زمة خداد مذكتاد
ا داراد مما با ذلك االسمعتاض الذي
الم اهم والمتسيباد المماثاةل وما إذا كان
سجتيه إدارة الشؤون القابوبية والع اد
بسقها مت اءةد وخ وة خاى
المبادر د َّ
النارجية) بل المقدم إلى لجنة المعاون مع
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ال يوجد

ملاق

رقم االقتراح

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة
اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

اإلدارة المسؤولة/المكتب المسؤول

الوضع بشأن
اإلجراءات
المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم
ديوان المحاسبة
اإليطالي

إدارة الشؤون ا دارية والندماد

ائمد

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

ذلكل بقد يتون ما المهم سسايي الضوء األحتاف النارجية د سسملتق خادة بحو
خاى ن وجود هذه ا صاءاد سيوبت سبوع وا دد
وسياة لمقييم بعالية العماية :بالبياباد
ودائما ما يجتي المنسيق بيا المتاسي ذاد
ا صائية الموثو ة د سوبت لاجنة
الصاة وبقا لا قتة  ) 2-4ما السياسة
المعاون مع األحتاف النارجية ولألمابة
العامةل وال ينمال الو ت والموارد
العامة بتصةل ربما سكون مشمتكةل مشأن
الممعاقيا بهذا الشأن خما سسمازمه المسائل
اسناذ إجتاءاد سصحيحيةل وكذلك مشأن
األ تى الما سمطاي سنسيقا بيا ا دارادد
كي ية سقسيم خيء العمل بيما بينها
وبا ،وء ما سقدمل وسيسي ات بتام
مت اءة وبعاليةد
االس ا ادل بقد و،عت األمابة العامة
بماذج اس ا اد لمنمال بئاد الشتاكادد
وسجدر ا شارة إلى ن اسمندام هذه
النماذج يعجل موسمام العماية مع الطتف
النارجا المقابلل و د ُيلنا با معض
الحاالد خا خماية االسمعتاض الذي
سجتيه لجنة المعاون مع األحتاف
النارجيةد
االقتراح رقم
1
التقرير
الخاص عن

مالنظت إلى األخمال األساسية لامنظمةل اال متاح مقبولل وسيؤ ذ ماالخمبارد
بوبنا بقمتح ن سنظت ا دارة با إحار
لمحسيا األما ا لكمتوبا لابنية
األساسية الحتجة الصادر خا المعهد

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
التبع االتامع 2020/المت اة األولى ما بظام إدارة ما
المعاومادل األما المنظيما واألما المشلياا)
يتجى االح ع خاى الموصية ر م  5الواردة مالمقتيت
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اإلدارة المسؤولة/المكتب المسؤول
رقم االقتراح

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة
اإليطالي

األمن
اإللكتروني

الوحنا لامعاييت والمكنولوجيا )(NISTد
وما الجديت مالذكت ن هذه الوثيقة ال
سزال يد الصياغةل ولكننا بتى بها
سمضما رؤى هامة مشأن الموا،يع
المذكورةد

2016/2

بميجة لما ورد با سوصيمنا ر م  6خ هل
بقمتح )1 :به يمتا سعزيز إدارة
األصول بيما يمعاق مالمناص ما
األصولل ال سيما ما ل سقييم ما إذا
كان ما الممتا ممامعة اسمندام األصول
معد ابمهاء خمتها المقديتي خند ابقضاء

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

الوضع بشأن
اإلجراءات
المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم
ديوان المحاسبة
اإليطالي

الناص مشأن األما ا لكمتوباد وبا يا ن بظام إدارة
ما المعاوماد اسمنادا إلى معيار األيزو ISO
 )27001:2013يشتل جزءا ما األما المنظيمال بوبنا
بسمندم إحار األما ا لكمتوبا ما ا بمتبت) الصادر
خا المعهد الوحنا لامعاييت والمكنولوجيا )(NIST CSF
كمعيار لألما المشليااد ويسمندم األما المنظيما
والمشلياا مجممعان بموذجا لمسموى بضج القدراد
والمقييماد الممكترة الكمساب النضج يتجى االح ع خاى
العتض المقديما خام  2019مام مجموخة ا دارة العايا
الكاماة ) (FSMGالناص ماسمتاسيجية ا يتاو الممعاقة
بنظام  InfoSecوالمعالم التئيسية ذاد الصاة)د
المستجدات حتى نهاية شهر يناير 2020
ابظت الموصية  5المقتيت الناص خا األما ا لكمتوباد
اال متاح مقبول جزئياد بما النا ية
السياسيةل ال يزال العمت االسمه كا هو
المؤشت التئيسا لقيمة األصول واسمحقاق
شطبهاد ما ما النا ية العمايةل يجتي
اسمندام المواد الما ال سزال صالحة
ل سمندام مى س قد ص يمهاد

مشتوع سمديد العمت االسمه كا لألصول يد متاجعة إدارة الشؤون ا دارية والندماد
سجتيها اليا و دة المنطيي والمنسيق و سم سكنولوجيا
المعاوماد واالسصاالدل وذلك ما جل سحسيا الحتم خاى
جدوى هذا الملييت با السياساد ووا عيمه وبعاليمه ما يث
المكا ةد

بظ ات لجائحة

بيتوس كوروبال
ينبلا ن بعّاق
المقييم الذي

بجتيه با هذه
الحالةل صوصا
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اإلدارة المسؤولة/المكتب المسؤول
رقم االقتراح

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة
اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

مدة اسمه كها؛  )2النظتل رهنا بمقييم
ُجت َي سقييم لجدوى المكا ةل و ُ دد ن بقل
جدوى المكا ةل با إمتان سبادل األصول
المواد بيا المتاسي ا ايمية الثمابية
بيا ا داراد والمتاسي ا ايميةل بل
والمقت لا يتون مجديا ما يث المكا ة
اسناذ تار مشتاء د األصناف الجديدةد
بيما يمعاق مالمنظمةل وذلك بميجة
ا ايميةل
واال مياجاد
لامكاليلل
والقضايا الممعاقة مس مة البيابادل
وشتو النقلد

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
كما هو الشأن مع سمديد العمت االسمه كا لامعداد غيت
الممعاقة بمكنولوجيا المعاوماد واالسصاالد الموجودة با
سينَّ ذ مشتوع سجتيبا مالمعاون
مقت ا يتاو لا متة 2018ل ُ
مع سم سكنولوجيا و دماد المؤسساد ) (ETSما جل
معداد سكنولوجيا المعاوماد با خام  2019إب اذا لموصية
المتاجع با مارس 2018د

بنا لم بسمطع
إجتاء در و ر
اف
موسع ما
ّ
اال مبار ال وري
يمتننا ما إغ ق
هذه الموصيةد
لذلك سنمت هذه

المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2020
وكما هو الشأن مع سمديد العمت االسمه كا لامعداد غيت
الممعاقة بمكنولوجيا المعاوماد واالسصاالد الموجودة با
سينَّ ذ مشتوع سجتيبا مالمعاون
مقت ا يتاو لا متة 2018ل ُ
مع سم سكنولوجيا و دماد المؤسساد ) (ETSما جل
معداد سكنولوجيا المعاوماد با خام  2019إب اذا لموصية
المتاجع با مارس 2018د

2016/5

ائمد

بقمتح مالمالا به ينبلا لإليتاو ن لو ظد سمقوم ا يتاو بدراسة إمتان ذلك
سسمكشل إمتانل وجدوى سكا ةل لكل الة خاى دةد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
االسمعابة ماسمشارييا بنييا منما يا
لمنمال م ات ل خماية الشتاءد
ال شاءد
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الوضع بشأن
اإلجراءات
المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم
ديوان المحاسبة
اإليطالي

الموصية م مو ة

كا سموالها الجهة
الما سمنا ناد

إدارة المعاون ال نا

ائمد

اإلدارة المسؤولة/المكتب المسؤول
رقم االقتراح

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة
اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

الوضع بشأن
اإلجراءات
المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم
ديوان المحاسبة
اإليطالي

المستجدات حتى نهاية شهر يناير 2020
و،ع سم المشمتياد مال عل إرشاداد سقضا مأال يتون
النبيت الذي يحدد االشمتاحاد هو ذاسه النبيت الذي ُيجتي
المقييمد ولكا با إحار اسمعتاض مدوبة المشمتياد وبما
ن الو دة ال نية الما سحدد االشمتاحاد وسجتي المقييم سيمم
بصاهال يدرس سم المشمتياد إبشاء لجنة سقييم بدالا ما
االسمعابة منبيت وا دد وسيجتي سضميا النمائج الممو اة
با النسنة المنّقحة ما مدوبة المشمتيادد
2016/6

بظ ات ألن الموسع با بطاق المطبيق
سيمطاي موارد إ،ابيةل الما ها اليا
غيت مما ة لدى متمي التواسي با
المقتل وال يمتا سحمياها خاى المشاريع
مباشتةل بوبنا
كن قاد
الميدابية
بقمتح السعا إلى الموصل إلى اس اق مع
إدارة المعاون ال نا ما جل سمويل هذه
الندمة مطتيقة بدياةد

يازم السعا بحو إبتام اس اق بيا إدارة لم يجت السعا بحو إبتام اس اق مى احنل وال يزال الو،ع إدارة المعاون ال نا/بتع الشؤون ُغاق
المالية
المعاون ال نا والميزابية العادية ما جل التاها كما هود
الحصول خاى موارد إ،ابية لمتمي
التواسي ولانزابة ما جل سقديم هذه المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
سليت خاى الو،عد وما لم سعتض إدارة المعاون
الندمة إلى جميع الموظ يا الميدابيياد لم يطت ّ
ومع ذلكل بوبه ينبلا دارة المعاون ال نا ال نا سمويل هذه الندمةل لا يمتا ل تع الشؤون المالية
ن سضع منهجية ما شأبها ن سمتر هذه سن يذهاد
المكا ة ا ،ابية مشتل منصل إلى جميع
مشاريع المعاون ال ناد و ي ل يجتي المستجدات حتى نهاية شهر يناير 2020
مموجبه اسميعاب هذه المكا ة ما
سليت خاى الو،عد
ل لم يطت ّ
صندوق سكاليل الندماد ا دارية
والمشلياية سيتون غيت مقبولد كما بنا
بشعت مالقاق لكون الحل غيت ابل لاموسع
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اإلدارة المسؤولة/المكتب المسؤول
رقم االقتراح

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة
اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

الوضع بشأن
اإلجراءات
المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم
ديوان المحاسبة
اإليطالي

بظ ات ألن سكا ة الموارد ا ،ابية سمكون
ثابمة با األجل القصيتد بيد ن الحل خبت
بتبامج األمم الممحدة ا بمائا يقدم يا ار
اب لاموسعد
2016/8

بهدف المبسييل بوبنا بقمتحل ل متة الث ث
سنواد القادمةل ن يجتي سقييم جدوى
المكا ة المتسبطة موخزاء جميع الن قاد
وا يتاداد مباشتة إلى البتبامج العاديل
بدالا ما الح اظ خاى الصندوق ال تخا
لمحقيق ا يتاداد كأداة مسمقاة دارة
المدرة لاد ل والمساهمة با
األبشطة
َّ
الميزابية العاديةد

إدارة الشؤون ا دارة والندماد/بتع ُغاق
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
سيسممت الصندوق ال تخا لمحقيق ا يتاداد ) (ARGFكأداة الشؤون المالية
من صاة با بمتة الث ث سنواد 2019-2018-2017
والما سايها) كما كان منذ خام 2008د

هذا تار سياسا وسع بطا ا ينبلا ن
يتون اسناذه ما ا مصاص المجاس
والجمعية العموميةد إذ ن و،ع األبشطة
السو ية دا ل الحدود الصارمة لاميزابية
العادية الما يحددها تار الجمعية
مت ذو يود ووبقا لقتار الجمعية العمومية با دورسها 39ل بون ميزابية
العمومية إلى ر م محدد سا ا ٌ
طيتةد وسوف بدرس إيجابياد وسابياد الصندوق ال تخا لمحقيق ا يتاداد سسمند إلى المساهماد
هذا اال متاحد
ا لزاميةد وبالنظت إلى الطبيعة المنما ة لمنطيي ميزابية
الصندوق ال تخا لمحقيق ا يتادادل ب يوصا ماخمبار
الصناديق الناصة المامعة لإليتاول مما با ذلك إدارة
المعاون ال نا والصندوق ال تخا لمحقيق ا يتاداد جزءا ما
ميزابية البتبامج العاديد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير 2020
بظت األخضاء با مجاس ا يتاول و صوصا الاجنة
صاة با دور الصندوق ال تخا لمحقيق
الماليةل مصورة م ّ
ا يتاداد  )ARGFبا ميزابية الث ث سنواد -2020
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اإلدارة المسؤولة/المكتب المسؤول
رقم االقتراح

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة
اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

الوضع بشأن
اإلجراءات
المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم
ديوان المحاسبة
اإليطالي

2022د وخاى مدار خاما  2018وُ 2019خقدد ساساة
ما االجمماخاد غيت التسمية مع األخضاء با المجاس
خ وة خاى الدوراد المعمادة لاجان والمجاسد وبو شت
مسألة المكاليل والمنابع المتسبطة مالصندوق با سياق
الميزابية العاديةد وخاى وجه المحديدل سم النظت با معض
المو،وخاد مثل المعييناد وسحقيق العائداد ماسمندام
قوق الماكية لامنمجاد والندماد والمدرييد إال ن بكتة
ل
إلحاق الصندوق مالبتبامج العادي لم ساق بوالا
النقاشادد وينبلا اخمبار هذا البند د ُغاق معد اسناذ إجتاء
مشأبهد
2
تقرير
المراجعة
المتعلق
بالتوظيف

بقمتح ن سقوم إدارة الموارد البشتية
ماسمكشاف إمتان المدخيم جدوى
المكا ة) منبتاء مسمقايا ارجييا إما
لو،ع معاييت محددة لألهاية لشلل
الوظائل ال نية بل إصدار مذكتة
مالوظائل الشاغتةل وإما لامحديد المسبق
لمص وبة سقييم محددة ما جل سقييم
المتشحيال والقيام خند اال مضاء يضا
ما ميار بسي متشح لوظي ة بنيةد

المستجدات حتى نهاية شهر مارس :2018
با بهاية خام 2017ل َّ
وظ ت ا يتاو بي ات مممتسا با
سصنيل الوظائل ما جل و،ع سوصي اد وظي ية معيارية
لاوظائل ال نية با كل ما المقت والمتاسي ا ايميةد وبعمزم
و،ع سوصي اد معيارية لاوظائل سلطا  %90ما
الوظائل ال نية با المتاسي ا ايمية وبا المقت محاول
بهاية خام 2018د

سحيي ا يتاو خاما بهذا اال متاحل وسوف
سسمكشل جدوى اسمندام بتاء ارجييا
مسمقايا كاما كان ذلك ،توريا وممتناد
وسيممثل النهج العماا با زيادة اسمندام
الموصي اد المعيارية/العامة لاوظائل
الما سيجتي سطويتها ماسمندام النبتة
الدا اية و /و النبتاء المسمقايا النارجييا
إذا ا مضى األمت ذلكد وذلك ماالسساق مع
ممارساد المنظماد األ تى المامعة المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
لمنظومة األمم الممحدةل بذلك سي ِّ
متا سأجل سن يذ هذا البند بظ ات لمليي مسؤول سصنيل الوظائل
ُ
المنظمة ما و،ع معاييت لمقييم الوظائل الو يد لدى ا يتاو لعذر مت،ا ل متة حوياةد و د اسمأبل
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إدارة الشؤون ا دارة والندماد

ائمد

اإلدارة المسؤولة/المكتب المسؤول
رقم االقتراح

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة
اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

الوضع بشأن
اإلجراءات
المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم
ديوان المحاسبة
اإليطالي

مسبقال والحد ما الذاسية ما جابي ذلك المسؤول خماه مؤ ات خاى ساس دوام جزئال وبالمالال
بما الممو ع إمتان سن يذ هذا البند محاول بهاية خام
المتاسي/ا دارادد
2019د
المستجدات حتى نهاية شهر يناير 2020
سم سعييا اسمشاري ارجا لامساخدة با و،ع الصيلة
النهائية لامواص اد الوظي ية القياسية لاوظائل ال نية
لاطيتان سواء با مقت المنظمة و ا المتاسي ا ايمية
محاول بهاية 2020د
3
تقرير
المراجعة
المتعلق
بالتوظيف

ما ،ابة إلى اتر المجاس الذي يقضا
ممتاخاة سحديد "بمتة زمنية صاها 12
شه ات ل بمهاء ما خماية الموظيل با
جميع المناصيل وذلك اخمبا ار ما ساريخ
إصدار المذكتة مالوظي ة الشاغتة مى
إصدار تار المعييا"ل بوبنا بقمتح خاى
إدارة الموارد البشتيةل ما جل بهم ك اءة
خماية الموظيل وبعاليمهال ن ستصد
األمت مشتل مسممت منذ إصدار الو دة
المعنية لطاي الوظي ةل وبهذه الطتيقة
ال خا المو يت
سيتون كل متمي مسؤو ا
ال زم لعماية الموظيلد

سممثل الممارسة المعمادة با األمم الممحدة
با رصد د ة سو يت خماية الموظيلل بدءا
ما ساريخ ا خ ن خا الوظي ة الشاغتة
مى ساريخ اسناذ تار ا ميار المتشحد
ومع ذلكل بون سم الموارد البشتية لدى
ا يتاو يقوم مال عل مم ات بة ورصد معظم
طواد خماية الموظيلل بدءا ما ساريخ
اسم م الطاي ما و دة الطالبة لاوظي ة
مى ساريخ ا خ ن خا الوظي ةد وا يتاو
اليا مصدد سن يذ إحار لامساءلة مشأن
األحت الزمنية لعماية الموظيلل يو،ح
مالم صيل دور/مسؤولياد جميع األحتافل

المستجدات حتى نهاية شهر مارس :2018
اكممل و،ع إحار المساءلة مشأن األحت الزمنية لعماية
الموظيلل يحدد مالم صيل دوار/مسؤولياد جميع األحتاف
المعنية متبق)د وال سزال داة سكنولوجيا المعاوماد الجديدة
دارة خماياد الموظيل يد المطويتد وا حار الزمنا
الجديد المنقح ما جل داة سكنولوجيا المعاوماد هو بهاية
خام 2018د
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
ُو،عت با خام  2018ا رشاداد الممعاقة ماألحت الزمنية
لعماية الموظيلل الما سو،ح س اصيل دوار/مسؤولياد
جميع األحتافد وسيجتي سنقيح هذه ا رشاداد با إحار
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إدارة الشؤون ا دارة والندماد

ائمد

اإلدارة المسؤولة/المكتب المسؤول
رقم االقتراح

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة
اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

الوضع بشأن
اإلجراءات
المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم
ديوان المحاسبة
اإليطالي

بض ا خا داة جديدة ما دواد سكنولوجيا المعايماد ا دارية الجديدة الممعاقة معماية الموظيل الما
المعاوماد لمواصاة سعزيز إدارة ورصد سمو،ع با صيلمها النهائية با النصل األول ما خام
األحت الزمنية لعماية الموظيلد وخندما 2019د
سُنَّ ذ هذه المبادراد مالكاملل بوبها سمميح
وبيما يمعاق مأداة سكنولوجيا المعاوماد الممعاقة مالموظيلل
لامنظمة بتصة لمعزيز رصد وإدارة األحت
يعتل سم متاجعة الحساماد الدا اية ) (IASالمامع لقسم
الزمنية لعماية الموظيل بدءا ما الطاي
الشؤون ا دارية والندماد خاى إخداد سحايل لجدوى المكا ة
األَّولا ما الو دة الطالبة لاوظي ة مى
وسن يذه محاول ديسمبت  2020معد ن سعممده األمينة
تار المعييا با هذه الوظي ةد
العامةد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير 2020
بيما يمعاق ماألداة ا لكمتوبية لامعيينادل بعمل اليا مع
األمابة العامة لألمم الممحدة بهدف سن يذ بظام INSPIRA
دارة الك اءاد محاول كموبت 2020د وسممتننا هذه األداة
ما رصد النطواد التئيسية لعماية المعييا وسقديم المقاريت
خنها مموجي سوصياد المتاجعة النارجيةد
2014/5

مالنظت إلى همية صون البياباد مشأن
الموظ يال بقمتح ن سكمل ا دارة با بتع
الموارد البشتية با غضون و ت معقول
سحويل جميع الما اد الور ية إلى ما اد
ر ميةد

مقبولد ينبلا النظت ماالسمناد إلى الموارد
المموابتة با إمتان المحويل الت ما لبياباد
إ،ابية مشأن الموظ يال مع متاخاة
ولوياد المنظمة مالنسبة لصون
المعاومادد

المستجدات حتى نهاية شهر مارس :2018
يجتي اليا سحويل السج د الطبية لاموظ يا إلى سج د
سيجتى سقييما آ ت لمحويل
ر مية ر منة السج د)ل و ُ
ما اد الموظ يا إلى ما اد ر ميةل مع األ ذ با االخمبار
لاموارد المالية وموارد سكنولوجيا المعاوماد والموارد ما
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ائمد

اإلدارة المسؤولة/المكتب المسؤول
رقم االقتراح

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة
اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة اإليكاو

الموظ ياد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير :2019
لقد اسمعابت ا يتاو منبيت اسمشاري لامساخدة خاى سنظيم
السج د الطبية لمسهيل سحوياها إلى سج د ر ميةد وذلك
بشا مسممتد
المستجدات حتى نهاية شهر يناير 2020
سحويل الما اد الطبية إلى صيلة ر مية هو بشا
سيسملتق االبمهاء منه مضع سنواد خاى األرجحد
ل
مع األسل ال سحظى هذه المبادرة ماألولوية
الحالية مالنظت إلى االبمقار إلى الموارد ال زمة ما
سكنولوجيا المعاوماد والموارد البشتية والماليةد
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جار
ولكا
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يث

الوضع بشأن
اإلجراءات
المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم
ديوان المحاسبة
اإليطالي

الموجهة إلى "انتباه المجلس" الواردة في تقاريرنا السابقة
الملحق  .3قائمة بجميع البنود
ّ
توصيات أصدرها ديوان المحاسبة اإليطالي

التقرير

تقرير المراجعة رقم  1بحا بم ق مع آراء متمي دماد الت امة الدا اية والاجنة االسمشارية المسمقاة لامتاجعة ومع سوصياسهمال ومع ذلكل با ت ابمباه المجاس إلى ن تار االسمعابة
عن إطار األخالقيات

ممصادر ارجية لشلل وظي ة المحقيق و /و ماية المباليا خا المنال اد ينبلا ن يؤدي إلى اخادة سصميم إحار األ

األ

يادل مع سحديد دور منمال لمسؤول

يادل يتون كثت م ءمة لمهامه المعينة؛ وبا ،ابة إلى ذلكل د سؤدي االسمعابة ممصادر ارجية إلى ،تورة و،ع مدوبة واخد لاندمة مصممة صيصا

لمتاخاة هذا الو،ع وإحار ابوبا ذي صاة مع واخد معززة وإجتاءاد سشلياية محددةل كثت اسسا ا مع الممارساد المشمتكة لألمم الممحدةد

ا بمصميم جديد لاموابقة خايهل بوجه ابمباه المجاس إلى ن ا ص ح ينبلا ن يتون مدبوخا ببعض العناصت التئيسيةل مثل

تقرير المراجعة رقم  2وخندما ُيعتض بموذج إحار
عن إطار األخالقيات النبتة المقنيةل واالسمق لية وستية المعاوماد؛ وينبلا ال ينظت تار االسمعابة ممصادر ارجية سمام جزء ما وظي ة األ

ياد بيما إذا كان ينبلا سحقيق الت امة

وكي ية ذلك بحسيل بل ن ينظت خاى وجه المحديد با دور الاجنة االسمشاريةد وخ وة خاى ذلكل ينبلا إي ء االهممام خادة سحديد دور ومهام كل ما متمي

 EAOولجنة المحقيقد و د يتون لهذه األ يتةل با هذه الحالةل سكويا منمالد.
تقرير المراجعة رقم  3خندما سقدم ا دارة بموذج إحار لأل
عن إطار األخالقيات

ياد بمصميم جديد لاموابقة خايهل بوجه ابمباه المجاس إلى ن ا ص ح ينبلا ن يو،ح كيل ينضع رئيس المجاس

وخضاؤه لمدوبة واخد الندمةل و خاى العتس ما ذلكل يجي المو،يح كي ية وشت وبطاق مشاركمهم با سطبيق الت امة خاى بعالية وك اءة إحار األ

تقرير المراجعة رقم  4خندما يقدم بموذج حار األ

ا

ياد بمصميم جديد لاموابقة خايهل ووبقا الخمباراسنا السامقة القا،ية مأبه د يتون كثت بعالية االسمعابة ممصادر ارجية ل ئاد

عن إطار األخالقيات

محددة ما المحقيقادل با ت ابمباه المجاس إلى ن إحا ار ابوبياا جديدا ينبلا ن يولا اهمماما اصا لمجني سدا ل المحقيقادل مع الممييز بيا دور كل ما األمينة

تقرير المراجعة رقم 5

ياد متال مضمان إجتاء سقييم ظاهتي مسمقل

عن إطار األخالقيات

العامة والمحقق النارجاد وينبلا النظت با هذا العنصت خاى وجه المحديد خند سقييم المكاليل وال وائد حار جديد لأل
بشأ المجاس لجنة سحقيق سمألل ما ث ثة خضاءل مما بيهم مسؤول األ

ياد؛ وبالنظت إلى ن مسؤول األ

يادد

بل ختض القتار إلى لجنة المحقيقل بوبنا با ت ابمباه المجاس إلى ن مشاركة هذا المسؤول با الاجنة المذكورة د سولد سضاربا محمم ا با المصالح؛ ولذلكل بتى

به ينبلا إخادة النظت با خضوية الاجنة با تب و ت ممتاد

تقرير المراجعة رقم  6خ وة خاى ذلكل بوجه ابمباه المجاس إلى ث األمابة العامة خاى سحديد كي ية سطبيق العقوباد با الو ت المناسي خاى الموظ يا الذيا سم اال تار مأبهم مذببوند
عن إطار األخالقيات

وبا رينال ال بد ما سطبيق هذا المدبيت بو ارل مى بل ن يمم و،ع بموذج شامل جديد حار األ
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توصيات أصدرها ديوان المحاسبة اإليطالي

التقرير

تقرير المراجعة المتعلق سجدر ا شارة إلى به منذ سقتيت المتاجعة األول لمتمي المقييم والمتاجعة )(EAO) (EVA/2015/1ل ال ظنا سقدما مطتدا با ساليي إدارة العماية بيما يمعاق ماالس ا اد
باالتفاقات مع األطراف مع األحتاف النارجيةل وبعتب خا ست يبنا مالسياسة المنّقحة الما اخممدها المجاس وبالجهود الما سضاع بها اليا كل ما ا دارة ولجنة المعاون مع األحتاف
الخارجية

النارجية ) (CCEPلمن يذ هذه السياسةد ويممثل

د هداف سقتيت متاجعة األداء الذي بصدره با سقديم يمة مضابة إلى العماية .

وخ وة خاى الموصياد واال م ات اد الواردة خ هل وبالنظت إلى دور لجنة المعاون مع األحتاف النارجية ماخمبارها سضطاع بوظي ة إشتابية اسمتاسيجيةل ومع متاخاة
سقاريت المقييم السامقة لمتمي المتاجعة والمقييم والموصياد الما سضمنمهال و بول األمابة العامة لهذه الموصياد كاما اةل مع و،ع طي خداد إحار شامل لاشتاكة
نوجه انتباه المجلس إلى همية ،مان اسممتار لجنة المعاون مع األحتاف النارجية با القيام بدورها ماخمباره يشتل جاببا بشطا
وا جتاءاد المتسبطة بذلكل بوبنا ّ

وجزءا ال يمجز ما العماية بتممهال مع ،مان الش ابية و سا المو يت با سدبق المعاوماد الما يمم جمعها ما
المنما ة سواء با مقت المنظمة وخاى الصعيد ا ايمال وما

ل خماية رصد مسمقاة سجتيها ا داراد/المتاسي

ل سعزيز الت امة خاى اخدة بياباد االس ا ادل مالمعاون مع األمابة العامةل مما يسمح لألخضاء

با المجاس مسهولة الوصول إلى المعاوماد والما اد ذاد الصاة ماالس ا اد مع األحتاف النارجيةل خند اال مضاءل بل المو يع خاى االس اقد

بوجه ابمباه المجاس إلى به خاى التغم ما ن معض المدابيت لها سأثيت
تقرير مراجعة البيانات ولكا خاى ساس الدراسة األكموارية الكاماة الما متد ا دارة موجتائها با 2015ل بوبنا ّ
ماموس ما يث ض النصوم الممعاقة مالمأميا الصحا معد ابمهاء الندمة خاى المدييا القصيت والمموسيل بون المدابيت المذكورة با ال قتة  53ال ُيمو ع ن
المالية 2015
يتون لها ثت كبيت با سيناريو المدى الطويلد

بوجه ابمباه المجاس إلى صعوبة إجتاء
تقرير المراجعة رقم  1بظ ات إلى خدم إمتان المقاربة مشتل مباشت بيا النصوم األكموارية لإليتاو و صوم الوكاالد األ تىل كما ُذكت خ هل ّ
عن البيانات المالية سحايل مقارن مصورة مباشتة بيا بقص الممويل با ا يتاو وبقص الممويل با إ دى وكاالد األمم الممحدة األ تىد
2014

بوجه ابمباه المجاس إلى النظت با العوامل الث ثة األولى المذكورة با ال قتة  52وكيل يمتا لهذه العوامل الث ثة ن سؤثت خاى بميجة "الدراسة األكموارية الكاماة"ل
تقرير المراجعة رقم 2
ّ
عن البيانات المالية وهذه الدراسة ما شأبها ن سزود المجاس مالمعاوماد خا السيناريو األبسي لضمان الس مة المالية لنظام المأميا الصحا معد ابمهاء الندمة وسقايص األثت الممتسي
2014

خاى النشا التئيسا لاوكالة إلى الحد األدبى المسمطاعد ابظت يضا الموصية ر م  2با هذا النصوص)د
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