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 منظمة الطيران المدني الدولي
، ٢٠٠٥تقرير األمين العام عن البيانات المالية لسنة : الجزء األول

 والشهادة بصحتها واعتمادها وتقديمها
 تعبر عن نتائج ٣١/١٢/٢٠٠٥ان البيانات المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي عن السنة المنتهية في  -١

وقد غيرنا شكل .  يكاو وعن األداء المالي للمشاريع واألنشطة التي أدارتها االيكاو بالنيابة عن أطراف ثالثةعمليات اال
فقد جمعنا الصناديق .  وطريقة عرض هذا التقرير والبيانات المالية المرفقة به تغييرا ملحوظا بالمقارنة بالسنوات السابقة

فة للتمييز بين الصناديق التي تستخدمها االيكاو ألنشطتها التشغيلية والصناديق التي المذكورة في البيانات المالية بطريقة مختل
ووضعنا في مرفقات الجزء الرابع بعض المعلومات التي كانت ترد في ورقة العمل .  تديرها لحساب أطراف ثالثة

ومن المعتزم ادخال تغييرات ملحوظة في .  المصاحبة التي تقدم الى الجمعية العمومية وفي الجداول الملحقة بالبيانات المالية
 ).IPSAS(المستقبل عندما تنتقل األمم المتحدة الى استخدام معايير القطاع العام الدولية المحاسبية 

 أمام كل صندوق أو كل مجموعة صناديق، - مقيسة بالنفقات المدفوعة -تم تحديد مقدار العمليات المالية  -٢
ويتضمن البيان األول والبيان الثاني ملخص المعلومات عن ايرادات ونفقات وأصول .  ملخصا لها) ١(ويعرض الشكل 

ويعرض البيان الرابع اعتمادات ونفقات كل برنامج رئيسي ممول .  وخصوم صناديق االيكاو الرئيسية، ومجموع الصناديق
 النقدي والفائض في جميع فئات الصناديق ويبين البيانان الثالث والخامس حركة التدفق.  من الصندوق العام للبرنامج العادي

 المبالغ المذكورة في هذا التقرير وفي البيانات  أرقاموجميع.  ٢٠٠٥ االيكاو المالية في سنة أنشطة أهم هذا التقريرويوضح 
 .خالف ذلك، ما لم يذكر  األمريكية مدونة بآالف دوالرات الواليات المتحدة وفي المالحظات بشأن البيانات الماليةالمالية

  

 مجموع النفقات
 باستثناء التكاليف االدارية

 )الدوالرات األمريكيةآالف ب(
 ٢٠٠٤سنة   ٢٠٠٥سنة   

    :تشمل نفقات صناديق االيكاو ما يلي
 ٦٠ ٤٤٤ ٦٠ ٤٥٨  .خصصها المجلس صناديق البرنامج العادي التي خصصتها الجمعية العمومية أو )١

يها صندوق خطة عمل أمن الطيران، والحسابات الخاصة الصناديق األخرى بما ف )٢
 ١٢ ٢٧٣ ١٤ ١١٨  .أنشطة استرداد التكاليف، والحسابات والصناديق الخاصة األخرىبالمدرة لاليرادات و

    :يشمل برنامج التعاون الفني ما يلي )٣
لها الصناديق االئتمانية وصناديق اتفاقات الخدمات االدارية، التي يقدم أموا )أ

 ٥٣ ٣٥٥ ٦٣ ٥٦٥  .مختلف المساهمين الى مشاريع التعاون الفني التي تنفذها االيكاو

صناديق خدمة مشتريات الطيران المدني، التي يقدم أموالها مختلف المساهمين  )ب
 ١٥ ٥١٣ ٧ ١٤١  .من أجل شراء معدات الطيران المدني بالنيابة عنهم

ائي التي قدمت الحكومات أموالها بصفة صناديق برنامج األمم المتحدة االنم )ج
رئيسية الى برنامج األمم المتحدة االنمائي في اطار ترتيبات المشاركة في 

 ٩ ٧٣٩ ٥ ٨١  .التكاليف

 ١١٢ ١٤٠  .آلية تنفيذ أهداف االيكاو )د

صناديق لألنشطة التي تديرها عمليا أو اداريا بالنيابة عن أطراف ب االيكاو تحتفظ )٤
ما في ذلك اتفاقات التمويل المشترك، واللجنة التحضيرية للسجل الدولي، والتسهيل ثالثة، ب

 ٣٣ ٥٠٤  *٣٥ ٠٦٤  .المالي الدولي ألمن الطيران ودليل المفاتيح العامة
 ١٨٤ ٩٤٠  ١٨٥ ٦٦٧  المجموع 
  

 .ئتمانية واتفاقات الخدمات االداريةباستثناء المنح المقدمة من التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية الى الصناديق اال* 
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ترد في األشكال أدناه مقارنة للنفقات االجمالية التي صرفت بماليين الدوالرات األمريكية على جميع أنشطة  -٣
 .االيكاو طوال السنتين الماضيتين

  جميع فئات الصناديق–مجموع النفقات : )١(الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعاون الفنيصناديق برنامج ال): ٢(الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موجز صناديق االيكاو): ٣(الشكل 
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 البرنامج العادي -٤

 االعتمادات ١-٤

من ) ج(، وافقت بموجب الفقرة ٢٠٠٤عندما عقدت الجمعية العمومية دورتها الخامسة والثالثين في سنة  ١-١-٤
ي البيان المالي الرابع في وترد ف.  ٢٠٠٥ دوالر أمريكي لسنة ٦٤ ٦٦٩ على اعتمادات قدرها ٢٢-٣٥قرارها 
 تفاصيل االعتمادات والتحويالت والنفقات الفعلية واألرصدة غير المرتبط عليها، موزعة حسب البرامج III-4 الصفحة
وتم تدوين النفقات الفعلية حسب سعر الصرف اآلجل الذي تعاقدت عليه االيكاو لتحويل الدوالر األمريكي الى .  الرئيسية

وفيما يلي .  و، وحسب سعر الصرف الساري في األمم المتحدة للمعامالت التي جرت بعمالت أخرىدوالر كندي ويور
 : بآالف الدوالرات٢٠٠٥موجز النتائج المالية لميزانية سنة 

 ٦٤ ٦٦٩  االعتمادات األصلية

 ١ ٩٧٨  ٢٠٠٤ سنةاألموال المرحلة من 
 ٤٦٠  الزيادة في االعتمادات
 )٦ ٤٠٠(  ٢٠٠٦ سنةاألموال المرحلة الى 
 ٦٠ ٧٠٧  االعتمادات المنقحة

 ٦٠ ٤٥٨  مجموع النفقات
 ٢٤٩  المرتبط عليه غير الرصيد

دوالر  ١ ٩٧٨ وافق المجلس على ترحيل األموال غير المرتبط عليها والبالغة ١١-٥عمال بالقاعدة المالية  ٢-١-٤
 ).C-DEC 173/9 (٢٠٠٥ الى السنة المالية ٢٠٠٤من السنة المالية 

، وافق المجلس على اعتمادات اضافية قدرها ) ج٢-٥أثناء السنة، وعمال بالقاعدة المالية في  ٣-١-٤
، وهذا الفائض هو الفرق بين االيرادات الفعلية ٢٠٠٤دوالر أمريكي من فائض االيرادات المتفرقة لسنة  ١ ٤٦٠

دوالر  ٤٦٠ذا المبلغ المعتمد يعزى مبلغ ومن ه).  C-DEC 176/14(وااليرادات التقديرية التي اعتمدتها الجمعية العمومية 
: المالحة الجوية، والبرنامج الرئيسي الثالث:  لتمويل عدة مشاريع في اطار البرنامج الرئيسي الثاني٢٠٠٥ الى السنة المالية

ئيسي  لتمويل البرنامج الر٢٠٠٧ و٢٠٠٦أما المبلغ المتبقي وهو مليون دوالر فسوف يستخدم في السنتين .  النقل الجوي
النقل الجوي، لتسهيل ادماج البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران في البرنامج العادي، وذلك بمعدل نصف مليون : الثالث

 .دوالر في السنة

دوالر  ٢٦٠، وافق األمين العام على نقل اعتمادات مجموعها ١٠-٥في أثناء السنة، وعمال بالقاعدة المالية  ٤-١-٤
النقل الجوي، والدعم االداري، والمالية، والعالقات الخارجية واالعالم، وتقييم البرامج والتدقيق : ةمن البرامج الرئيسية التالي

 .دوالر ٢٠٠دوالر، والمالحة الجوية  ٦٠الشؤون القانونية : والمراجعة االدارية، الى البرنامجين الرئيسيين التاليين

 ٢٠٠٦  الى سنة٢٠٠٥ دوالر من سنة ٦ ٤٠٠، اعتمد المجلس أيضا ترحيل ٦-٥عمال بالقاعدة المالية  ٥-١-٤
البرنامج : دوالر لصالح البرنامج الرئيسي ١ ١٣٠وكان نقل ).  C-DEC 176/14(بشأن عناصر وأنشطة برنامجية مؤجلة 

، وذلك لتمويل التدقيق بالنهج ٢٠٠٤العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية قد تم من األرصدة غير المرتبط عليها في سنة 
وكان جزء كبير من هذه التحويالت يخص برامج أخرى تتعلق بتجديد مباني مكاتب اقليمية، ولم يتسن .  ميعي الشاملالتج

ولما .  وعلى هذا النحو تم ترحيل مبالغ أخرى مخصصة لبعض االجتماعات التي تأجل عقدها.  هذا التجديد خالل السنة
 – مثل نفقات شراء أجهزة وبرمجيات ومعدات – بعض النفقات  هي أولى سنوات الفترة الثالثية، فان٢٠٠٥ كانت سنة

أرجئت هي أيضا في اطار الجهود الشاملة الرامية الى احتواء التكاليف لتمويل التكاليف التي يحتمل أن تتجاوز االعتمادات 
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لة تتعلق بمشاريع دوالر من االعتمادات المرح ٤١٩وهناك مبلغ .  ٢٠٠٦المخصصة في الميزانية لبرنامج العمل في سنة 
 .وتشكل نشاطا مستمرا) C-DEC 176/14 (٢٠٠٥ تمول من فائض االيرادات المتفرقة اعتمدها المجلس في سنة

 . دوالر ٦٠ ٧٠٧نتيجة للزيادات والتحويالت المذكورة أعاله، بلغت االعتمادات المعتمدة بصفة نهائية لهذه السنة  ٦-١-٤

 االيرادات ٢-٤

افقت عليها الجمعية العمومية في دورتها الخامسة والثالثين، من ، التي و٢٠٠٥مولت اعتمادات سنة  ١-٢-٤
دوالر،  ٥ ١٦٢ دوالر، ومن االيرادات المتفرقة التي بلغت ٥٨ ٥٠٧االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة وقيمتها 

 .راكات التي طال تأخرهافي خطة حوافز التشجيع على دفع االشتدوالر تم تحويله من المليون دوالر المودعة  ٦٤ ٦٦٩وبمبلغ 

 دوالر، وتبقت اشتراكات قدرها ٥٦ ٨٤٧ تسلمت المنظمة في مجرى السنة — االشتراكات المقررة ٢-٢-٤
وفي بداية السنة كانت المستحقات الواجب تحصيلها .  دوالر في نهاية السنة من االشتراكات المقررة للسنة الجارية ١ ٦٦٩

 دوالر، فأصبح الرصيد ١ ٩٢٩نوات السابقة، وتسلمت المنظمة  والس٢٠٠٤  دوالر عن سنة١٢ ٧٩٠من الدول 
االشتراكات المسجلة برسم التحصيل عن جميع السنوات ومجموعها تفاصيل ) أ( ويتضمن الجدول.   دوالر١٠ ٨٦١ المتبقي
قيمة وكانت النسبة المئوية لالشتراكات الواردة عن آخر أربع سنوات بالنسبة ل.  ٣١/١٢/٢٠٠٥ في  دوالر١٢ ٥٣٠

حالة االشتراكات المقررة المدونة برسم التحصيل في نهاية كل سنة ) ٤(ويبين الشكل .   في المائة٩٥االشتراكات أكثر من 
 .١٩٩٩منذ سنة 

 )٤(الشكل 
 االشتراكات الواجب تحصيلها من الدول المتعاقدة

  ديسمبر٣١ة كما كانت في الحال
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دوالر   ٤٥، كان مبلغ ٣١/١٢/٢٠٠٥ دوالر في ١٢ ٥٣٠ ترد بعد وقدرها من بين االشتراكات التي لم ٣-٢-٤
 .يخص دوال ممثلة في المجلس

 
 

 عدد الدول
 ٢٠٠٥ في

 ــــــ

قيمة المستحقات في 
٣١/١٢/٢٠٠٥ 

 ــــــــ

 عدد الدول
 ٢٠٠٤ في

 ــــــ

قيمة المستحقات 
في 

٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 ــــــــ

مع الدول التي عقدت اتفاقات ): أ(المجموعة 
المجلس لدفع االشتراكات المتأخرة على أقساط 

 ٧ ٠٧١ ٣٧ ٦ ٧١٩ ٣٤ سنوية
     

الدول التي تأخرت في دفع ): ب(المجموعة 
اشتراكاتها لثالث سنوات كاملة أو أكثر ولم تعقد 
اتفاقات مع المجلس لدفع المستحقات المتأخرة 

 ٣ ٩١٩ ٨ ٤ ١٠٤ ٨ عليها
     

تأخرت في دفع الدول التي ): ج(المجموعة 
 ٤١٤ ٨ ٦١٦ ١٠ اشتراكاتها ألقل من ثالث سنوات كاملة

     
الدول التي لم تدفع اشتراكاتها ): د(المجموعة 

  ٨٧٥  ٢٢  ٥٨٠  ٢٠  فقط٢٠٠٥لسنة 
 ١٢ ٢٧٩ ٧٥ ١٢ ٠١٩ ٧٢ المجموع الفرعي

  ٥١١ -  ٥١١ - جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة
     

  ١٢ ٧٩٠   ٧٥   ١٢ ٥٣٠   ٧٢ مجموع االشتراكات غير المدفوعة
            

وقد .   دولة قد عقدت اتفاقات لدفع االشتراكات المتأخرة على أقساط سنوية٣٤ كانت ٣١/١٢/٢٠٠٥في  ٤-٢-٤
راكات المتأخرة نصت هذه االتفاقات على أن تلك الدول ستدفع اشتراك السنة الجارية باالضافة الى قسط سنوي من االشت

 .٣١/١٢/٢٠٠٥ تبين الدول التي لم تكن قد التزمت باتفاقاتها في) أ(والمالحظة الواردة في الجدول .  عن السنوات السابقة

 دوالر، وبلغت قيمتها الفعلية ٥ ١٦٢ بلغت قيمتها التقديرية في السنة المالية — االيرادات المتفرقة ٥-٢-٤
 :دوالر، وهي تتكون مما يلي ٦ ٣٠٦

 )الف دوالرات الواليات المتحدةبآ(
 

ميزانية سنة 
٢٠٠٥ 

االيرادات 
الفعلية في 

 الفرق ٢٠٠٥سنة 
 ٨٩٤ ٤ ٤٩٤ ٣ ٦٠٠ بيع المطبوعات
 ٥ ٣٨٠ ٣٧٥ حقوق التأليف

 ٣٥ ٣٣٥ ٣٠٠ )أسعار الفائدة( ايرادات االستثمارات
 )٧٤( ٤٩٥ ٥٦٩ تأجير المكاتب

 )١٦( ٧٢ ٨٨ اعالنات مجلة االيكاو
 ٣٠٠ ٥٣٠ ٣٣٠ دات األخرىااليرا

 ١ ١٤٤ ٦ ٣٠٦ ٥ ١٦٢ المجموع
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فيما يلي ملخص االشتراكات الرئيسية التي وردت لصندوق البرنامج العادي وصناديق االيكاو  ٦-٢-٤
 :٢٠٠٥ لسنة

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
  صناديق االيكاو الصندوق العام 

 االشتراك الوارد الدول المتعاقدة

المساهمات 
العينية 

 أمن الطيران )االيجارات(
المساهمات 

 المجموع عينية أخرى
       

 ١٦ ٠٧٤ ٩٥  ١ ٣٥٢  ١٤ ٦٢٧ الواليات المتحدة األمريكية
 ١٢ ٨٨٥ ٣٣   ١١ ٤١٣ ١ ٤٣٩ كندا

 ٩ ٢٥٢ ٦  ٧٢١  ٨ ٥٢٥ اليابان
 ٤ ٥٥١ ١٣  ٣٦٠  ٤ ١٧٨ ألمانيا
 ٤ ٣٥٧ ١٩٦ ١٤٣ ٤٦٨ ٥٥٤ ٢ ٩٩٦ فرنسا

 ٣ ٤٩٢ ٧١  ١٢١  ٣ ٣٠٠ المملكة المتحدة
 ٢ ٤١٧ ١٣ ١١١ ١٨٧  ٢ ١٠٦ ايطاليا
 ١ ٦٠١ ٥  ٣٧٩  ١ ٢١٧ اسبانيا

 ١ ٥٣٦ ٤ ١١٠   ١ ٤٢٢ جمهورية كوريا
 ١ ١١١ ١١    ١ ١٠٠ هولندا

       
 ٥٧ ٢٧٦ ٤٤٧ ٣٦٤ ٣ ٥٨٨ ١١ ٩٦٧ ٤٠ ٩١٠ المجموع

  االيرادات المتفرقة الممولة منمشاريعال ٣-٤

المجلس سلطة الموافقة على االعتمادات التي تزيد على الميزانية التي اعتمدتها )  ج٢-٥تعطي القاعدة 
ووافق .  الجمعية العمومية بأن يستخدم مقدار االيرادات المتفرقة الفعلية الذي زاد على مقدار االيرادات المتفرقة التقديرية

 قدره ٢٠٠٤دات المتفرقة لسنة على استخدام مبلغ من فائض االيرا) C-DEC 176/14 (٢٠٠٥المجلس في سنة 
 :دوالر لتمويل المشاريع التالية ١ ٤٦٠

النقل الجوي، :  لصالح البرنامج الرئيسي الثالث٢٠٠٧ دوالر لسنة ٥٠٠ و٢٠٠٦ دوالر لسنة ٥٠٠ )١
 .لتسهيل ادماج البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران في البرنامج العادي

 دوالر لصالح البرنامج الرئيسي ٦٠المالحة الجوية، و: ي الثاني دوالر لصالح البرنامج الرئيس٤٠٠ )٢
 .C-WP/12522النقل الجوي، لتنفيذ مشاريع طبقا لما ورد في ورقة العمل : الثالث

 مقارنة النفقات ٤-٤

. بيان النفقات التقديرية في الميزانية المعتمدة بصفة نهائية ومقارنة لها بالنفقات الفعلية) ه(يتضمن المرفق  ١-٤-٤
ألن المعامالت عن النفقات المدونة في بيان االعتمادات الوارد في البيان الرابع، ) ه(لف النفقات الواردة في المرفق وتخت

 .دوالر كندي لكل دوالر أمريكي ١,٣٢سجلت بسعر الصرف المقرر في الميزانية وهو ) ه(المحسوبة بالدوالر الكندي في المرفق 

 االجتماعاتنفقات  ٥-٤

، وبلغت النفقات الفعلية على االجتماعات ٢٠٠٥ دوالر لسنة ٨٠٩لمقررة لالجتماعات كانت الميزانية ا ١-٥-٤
 ).و( دوالر، على النحو الوارد في المرفق ٣٥٩ مبلغ ٢٠٠٥المعقودة في سنة 
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 الفائض ٦-٤

دوالر  ١٦ ٢٦٤، وقيمته ٣١/١٢/٢٠٠٥يبين البيان الخامس مجموع الفوائض المتراكمة كما كان في  ١-٦-٤
ويشمل هذا الفائض المتراكم اشتراكات مسجلة برسم التحصيل على الدول .  ٢٠٠٤ر في سنة  دوال١٥ ٧٧٣مقابل 

 دوالر في ٢ ٩٨٣ (٣١/١٢/٢٠٠٥ دوالر في ٣ ٧٣٤ دوالر والفائض النقدي البالغ ١٢ ٥٣٠المتعاقدة وقيمتها 
دوالر في  ٢٥٩دار ويبين البيان الثالث انخفاض قيمة االشتراكات المسجلة برسم التحصيل بمق).  ٣١/١٢/٢٠٠٤
أسهمت الى ) البيان الرابع( دوالر تقريبا  ٢٤٩، والوفورات المالية التي بلغت ٢٠٠٤ عما كانت عليه في سنة ٢٠٠٥ سنة

 .٢٠٠٥حد كبير في ازدياد الفائض النقدي لسنة 

 األرصدة النقدية ٧-٤

في ذلك رصيد بما ( دوالر  ٢٢ ٦٠٩ الى ٣١/١٢/٢٠٠٥وصل الرصيد النقدي في الصندوق العام في  ١-٧-٤
ولم يغير المجلس مستوى صندوق رأس المال العامل .  ، وتم تدوين هذا المبلغ في البيان الثاني)صندوق رأس المال العامل

 .٢٨-٣٥في هذه الفترة الثالثية بموجب السلطة الممنوحة له من الجمعية العمومية في قرارها 

 الشراء اآلجل للعملة ٨-٤

االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة لتمويل هذه االعتمادات تعتمد ان اعتمادات ميزانية االيكاو و ١-٨-٤
وكانت ميزانية الفترة .  بالدوالر األمريكي، لكن جزءا كبيرا من النفقات يصرف بالدوالر الكندي واليورو أو يتأثر بهما

 دوالر كندي لكل ١,٣٢ واالشتراكات المقررة على الدول خاللها قد حددت على أساس سعر صرف قدره ٢٠٠٧-٢٠٠٥
ولتخفيض المخاطر الى أدنى حد وحماية الميزانية من عواقب التقلبات المحتملة في أسعار الصرف، تم .  دوالر أمريكي

 .التعاقد على الشراء اآلجل للدوالر الكندي واليورو بموافقة المجلس

 صناديق االيكاو األخرى -٥
 صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية ١-٥

ين المنظمة بصندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لدفع التكاليف االدارية والتشغيلية لبرنامج تستع ١-١-٥
التعاون الفني، ويمول هذا الصندوق بشكل أساسي من الرسوم االدارية التي تفرض على مشاريع برنامج األمم المتحدة 

ويبين .   االئتمانية ومشاريع اتفاقات الخدمات االداريةاالنمائي وبرنامج مشتريات الطيران المدني ومشاريع الصناديق
النتائج المالية لصندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية، ويبين الجدول أدناه مقارنة لنفقاته الفعلية ونفقاته ) ج( المرفق
 :التقديرية

 )٥(الشكل 
 :صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية للتعاون الفنيجدول 

 المرتبط عليهيان الميزانية المعتمدة، والنفقات، والرصيد غير ب
 ٢٠٠٥لسنة  الميزانية المعتمدة المتبقي في

 التي االعتمادات  
عليها  وافقت
 العمومية الجمعية

الميزانية  
المنقحة 

 ١٢٠٠٥ لسنة

النفقات  
وااليرادات 

 ٢٠٠٥لسنة 

الرصيد غير  
المرتبط عليه في 
 الميزانية المعتمدة

 النفقات/عتماداتاال
 ٣٧٧  ٦ ٧٤٧  ٧ ١٢٤  ٦ ٢٩٩   الرئيسي الحادي عشرالبرنامج

         
   ٧ ١٥٣  ٧ ٢٦٢  ٦ ٠٧٥  االيرادات

         
   ٤٠٦  )١٣٥(  )٢٢٤(  بين االيرادات والنفقات) العجز/(الفائض

         
 (C-DEC 176/2) ١٧٦ أحاط المجلس علما بها في دورته ١
 



 I - 8 

 

حددت الجمعية العمومية لصندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية للتعاون ) ٥(ن من الشكل كما يتبي ٢-١-٥
وفي .   دوالر٦ ٠٧٥ دوالر وايرادات تقديرية ٦ ٢٩٩تقديرية وهي ) نفقات( أرقاما ارشادية ٢٠٠٥الفني للسنة المالية 

) نفقات( وفيها تقديرات C-WP/12510جلس ورقة العمل  قدم األمين العام الى الم٥-٩غضون السنة وعمال بالقاعدة المالية 
دوالر وأصبح مجموع االيرادات  ٧ ١٧٤ بحيث أصبحت هذه التقديرات ٢٠٠٥ميزانية هذا الصندوق المنقحة لسنة 

 . دوالر٧ ٢٦٢التقديرية 

 ٧٨ ٧١٩ بعد أن كان ٢٠٠٥  دوالر لسنة٧٦ ٠٢٧بلغت النفقات االجمالية لبرنامج التعاون الفني مبلغ  ٣-١-٥
وكانت هناك زيادة في استرداد الرسوم االدارية وتكاليف الدعم، األمر الذي مثل مصدرا أساسيا .  ٢٠٠٤دوالر في سنة 

 قد ورد من ٢٠٠٥ كان جزء كبير من ايرادات هذا الصندوق في سنة ٢٠٠٤وكما حدث في سنة .  اليرادات هذا الصندوق
رة الى الموردين، ولذلك لم تدون هذه المبالغ في نفقات برنامج التعاون تنفيذ المعدات التي دفعت الحكومات قيمتها مباش

) ١٣(دوالر  ٨٤٣ دوالر، األمر الذي يمثل زيادة قدرها ٧ ١٥٣ الى ٢٠٠٥ووصلت ايرادات هذا الصندوق لسنة .  الفني
على الدورة الخامسة ، وأكثر من األرقام االرشادية الموضوعة اليرادات الميزانية والتي عرضت ٢٠٠٤ أكثر من سنة

 دوالر في حين كانت ٦ ٧٤٧أما نفقات هذا الصندوق الفعلية فقد بلغت .  دوالر ١ ٠٧٨والثالثين للجمعية العمومية بمقدار 
ويشمل .   دوالر٦ ٢٩٩الميزانية التقديرية التي عرضت على الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية قد حددتها بمبلغ 

كاسب التي تحققت من صرف العملة ولم تكن مدرجة في الميزانية، وهي تخص المشاريع التشغيلية بمبلغ هذا المبلغ الم
ويبين .   دوالر٤٠٦ بل وحقق ايرادا صافيا قدره ٢٠٠٥تماما لسنة  واسترد هذا الصندوق جميع تكاليفه.   دوالر٣٨٤

 .العشر الماضيةالسنوية على مدى السنوات ) العجز(اتجاه حاالت الفائض ) ٦(الشكل 

 )٦(الشكل 
 ** ديسمبر٣١ صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية في  وعجزفائض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المبالغ المذكورة أعاله ال تشمل نفقات تحسين كفاءة وانتاجية ادارة التعاون الفني** 

ية بأن يستعرض المجلس مسألة في أثناء الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية، أوصت اللجنة االدار ٤-١-٥
 وأوعز الى ١٧٥ وقد نظر المجلس في هذه المسألة في دورته.  توزيع التكاليف بين البرنامج العادي وبرنامج التعاون الفني

األمين العام أن يوزع بطريقة اطرادية على صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية وعلى البرنامج العادي التكاليف 
  تم تحميل٢٠٠٥ وفي سنة.  مكن عزوها الى كل منهما للتقليل الى أدنى حد من تبادل التمويل بين هذين الصندوقينالتي ي

 دوالر تتعلق بدعم البرنامج العادي وكانت تحمل من قبل على صندوق التكاليف االدارية والتشغيلية، ٢٨٦البرنامج العادي 
ف دعم برنامج التعاون الفني، وكان هذا المبلغ يحمل من قبل على  دوالر تخص تكالي٣٣٢وتم تحميل الصندوق مبلغ 

 .البرنامج العادي
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 دوالر من فائض صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية قد احتجز لنقله ٢ ٠٠٠جدير بالمالحظة أن  ٥-١-٥
ي لاليكاو طبقا لقرار الى صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تمويل جزء من تكلفة تحديث النظام المال

 .٣٢-٣٥الجمعية العمومية 
 خطة عمل أمن الطيران ٢-٥

 على أن يضمن المجلس استمرارية خطة ١٠-٣٥ من منطوق قرارها ٥حثت الجمعية العمومية في الفقرة  ١-٢-٥
وفي .  عمل أمن الطيران ألجل طويل، وذلك بتمويلها بأسرع ما يمكن وبصفة اطرادية من أموال البرنامج العادي

رئيس اداري  (P-5 عرض األمين العام على المجلس عدة اقتراحات ومبادرات، ومن بينها ادماج منصب بدرجة ٢٠٠٥ سنة
، واعادة تنظيم وحدات مختلفة في ادارة النقل الجوي، وفتح برنامج جديد للمساعدات االنمائية )لقسم تدقيق أمن الطيران

 .المنسقة ألمن الطيران
 )غير المملوكة لاليكاو (فنيصناديق برنامج التعاون ال -٦
 .حالة صناديق برنامج التعاون الفني) ج(يتضمن الجدول  ١-٦

تنص قواعد برنامج األمم المتحدة االنمائي المالية على أن الوكاالت المنفذة، وهي منظمات تابعة لألمم  ٢-٦
ر البرنامج االنمائي، وأن تقدم المتحدة، يجب أن ترسل الى مدير البرنامج االنمائي حسابات الصناديق التي خصصها لها مدي

من البيانات المالية ) ١-ج(ويبين الجدول .  تقرير المراجع الخارجي عنها لعرضه على المجلس التنفيذي للبرنامج االنمائي
.  ٢٠٠٥ للمنظمة، هو وتقرير المراجع الخارجي عنه، حالة حسابات مشاريع البرنامج االنمائي التي نفذتها االيكاو في سنة

 .ه الحسابات تعرض على موافقة الجمعية العمومية قبل احالتها الى مدير البرنامج االنمائيوهذ
 )غير المملوكة لاليكاو (الصناديق االئتمانية األخرى -٧

 التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية ١-٧

عد  دوالر، ب٢ ١٨٥ الى ٣١/١٢/٢٠٠٥رصيد صناديق التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية في وصل 
 دوالر ٥١٦ تم تقديم خمس منح قيمتها االجمالية ٢٠٠٥وفي خالل سنة .  ٢٠٠٤ دوالر في نهاية سنة ١ ٨٤٢أن كان 

 . دوالر رهن القبول٢٩٨بموافقة مجلس ادارة التسهيل المالي الدولي، واعتماد قرض 

 صندوق دليل المفاتيح العامة ٢-٧

، وسوف تتحمل االيكاو )C-DEC 174/1 (٢٠٠٥أنشأ المجلس من حيث المبدأ هذا الصندوق في سنة 
مسؤولية االشراف على اعداد مشروع لدعم التشغيل البيني لجوازات السفر المعززة الكترونيا والمقروءة آليا، وهو مشروع 
 يشمل انشاء دليل للمفاتيح العامة تحت اشراف االيكاو من أجل ادارة المفاتيح االلكترونية لفك شفرات التوقيعات الرقمية

 بوصفه مشغل دليل المفاتيح العامة، وأعدت ٢٠٠٥وتم اختيار مورد في سنة .  المتأصلة في جوازات السفر االلكترونية
 .األمانة العامة جدوال بالرسوم المقترحة ومذكرة تفاهم لكي تدرسها الدول المشاركة

 اتفاقات التمويل المشترك ٣-٧

ي تقدمها حكومتا الدنمارك وآيسلندا، وتسترد تكاليفها  خدمات المالحة الجوية التتشرف االيكاو على تشغيل
هذا فضال عن أن االيكاو مسؤولة عن .  بموجب رسوم انتفاع تفرض على الطائرات واشتراكات تدفعها حكومات متعاقدة

ال األطلنطي، ادارة الصناديق المتعلقة بالخدمة التي تقدمها المملكة المتحدة لرصد الحد األدنى للفصل الرأسي فوق منطقة شم
وااليكاو هي التي تتسلم هذه األموال وتوزعها من المملكة المتحدة التي .  وتسترد تكاليف هذه الخدمة بموجب رسوم انتفاع

تحصلها لصندوق نظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي والرسم االداري لصندوق التمويل المشترك، أما صندوقا اتفاقي 
 لم تعد هذه ٢٠٠٥وفي سنة .  واأليسلندي فان المنظمة توزعها مباشرة على األطراف المعنيةالتمويل المشترك الدنماركي 

وتبين البيانات المالية .  ٢٠٠٤االيرادات تدون عند قبضها نقدا وانما تدون في تاريخ استحقاقها، مع تسوية أرقام سنة 
دوالر  ١ ٢٧٠ل المشترك الدنماركي بمبلغ  رصيد رسوم االنتفاع المقيدة برسم التحصيل التفاق التموي٢٠٠٥ لسنة
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 دوالر في ٨٦( دوالر ٧٨ولصندوق نظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي بمبلغ ، )٢٠٠٤دوالر في سنة  ١ ٠٣٦(
 ).٢٠٠٤ سنة

 :وتقديمها واعتمادها ٢٠٠٥ لسنة الشهادة بصحة البيانات المالية -٨

 السجالت المحاسبية الضرورية وبتقديم بيانات ان األمين العام هو المطالب بموجب النظام المالي بمسك
مالية تبين ايرادات ونفقات جميع صناديق منظمة الطيران المدني الدولي في السنة المالية، والوضع المالي لكل صندوق في 

عية العمومية في والمبالغ التي لم تدرجها الجم) الصندوق العام للبرنامج العادي(نهاية السنة، باالضافة الى حالة االعتمادات 
 .وهو مطالب أيضا بتقديم أي معلومات أخرى يقتضيها األمر للداللة على الوضع المالي الراهن في المنظمة.  الميزانية

وقد أعدت هذه .  ان االدارة هي المسؤولة عن تحضير واكتمال البيانات المالية الواردة في هذا التقرير
، وهي تشمل بالضرورة بعض المبالغ المحسوبة وفقا )UNSAS(ومة األمم المتحدة البيانات طبقا للمعايير المحاسبية لمنظ

وترى االدارة ان .  والمعلومات المالية الواردة في هذا التقرير متسقة مع البيانات المالية.  ألفضل تقديرات وآراء االدارة
ها، وسيولتها النقدية، كما ان المعلومات المذكورة هذه البيانات المالية تمثل بصدق الوضع المالي في المنظمة، ونتائج عمليات

 .في هذا التقرير معروضة طبقا ألحكام النظام المالي لاليكاو

وللوفاء بهذه المسؤولية تواظب المنظمة على تشغيل نظم وضوابط وسياسات واجراءات داخلية تضمن بها 
وقد دقق .  الداخلية للتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجيوتخضع نظم الضوابط .  مصداقية المعلومات المالية وحماية األصول

مكتب المراجع الخارجي البيانات المالية، بما فيها الجداول والمالحظات، ويتبين من تقريره ما هو مدى التدقيق الذي أجراه، 
 .ورأيه في البيانات المالية

 . الواردة في هذا التقرير السنوي الماليةأشهد بصحة البيانات

 )توقيعال( 
 بار. ريتشارد ج 
 رئيس فرع المالية 

التقرير المالي لاليكاو بموجب  ، أعتمد هذا)االيكاو(بوصفي األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي  
 . وجداولها ومرفقاتها٢٠٠٥توقيعي عليه، وأعرضه مصحوبا بالبيانات المالية عن السنة 

 )التوقيع( 
 الطيب شريف 
 األمين العام 

 مونتريال، كندا
١٢/٥/٢٠٠٦ 



 

 

 المراجع الخارجيرأي : الجزء الثاني
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  المراجع الخارجيتقرير

 الى الجمعية العمومية
 لمنظمة الطيران المدني الدولي

، وراجعت  ٣١/١٢/٢٠٠٥لقد راجعت بيان أصول وخصوم وأرصدة صناديق منظمة الطيران المدني الدولي كما كانت في               
لنفقات وحركة التغيرات في أرصدة الصناديق والسيولة النقدية في صناديق االيكاو، وفـوائض          كشوف حسابات االيرادات وا   

واألمين العام هو المسؤول عن .  ومخصصات الصندوق العام للبرنامج العادي ومستنداته عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ          
 . هذه البيانات المالية بناء على التدقيق الذي أجريتهأما مسؤوليتي أنا فهي التعبير عن رأيي في.  هذه البيانات المالية

هيئة مراجعي الحسابات الخارجيين لألمم المتحـدة والوكـاالت         "قمت بالتدقيق طبقا لقواعد التدقيق المشتركة التي اعتمدتها         
أن أخطط للتدقيق وأنفـذه     وتقتضي تلك القواعد    .  ، وطبقا لقواعد التدقيق الدولية    "المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية    

ويشمل التدقيق تطبيق الفحص واالختبار، ومـا       .  للحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية خالية من األخطاء المادية          
.  يراه المدقق ضروريا في ظل الظروف السائدة، وهي األدلة التي تدعم صحة المبالغ والمعلومات الواردة في البيانات المالية            

التدقيق أيضا تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والمبالغ التقديرية الكبيرة التي قدرها األمين العام، فضـال عـن تقيـيم         ويشمل  
 .وانني على يقين من أن تدقيقي يوفر أساسا معقوال للرأي الذي خلصت اليه.  طريقة العرض العامة للبيانات المالية

بدقة في جميع جوانبها المادية الموقف المالي لمنظمة الطيران المدني الدولي كما     ان رأيي هو أن البيانات المالية قد عرضت         
، ونتائج عمليات المنظمة، وحركة التغيرات في أرصدة الصناديق، والسيولة النقدية فـي صـناديق               ٣١/١٢/٢٠٠٥كان في   

 في تلك السنة المنتهية وفقـا للمعـايير         االيكاو، والفوائض المتراكمة واالعتمادات الخاصة بالصندوق العام للبرنامج العادي        
ووفقا لما يقتضيه النظام المالي، أقر بأن هذه السياسات المحاسبية قد طبقـت، باسـتثناء              .  المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة   
، وأن   بشأن البيانات المالية والذي أدخل على أسلوب المحاسبة الذي يخص رسوم االنتفاع            ٣التغيير المشروح في المالحظة     

 .هذا التطبيق قد تم مثلما تم في السنة المالية السابقة

أشهد أيضا بأن معامالت منظمة الطيران المدني الدولي التي اطلعت عليها عند تدقيق البيانات المالية قـد جـرت بجميـع                      
 .جوانبها المهمة وفقا للنظام المالي والسلطة التشريعية لمنظمة الطيران المدني الدولي

 .ادة الثالثة عشرة من النظام المالي، أصدرت أيضا تقريرا مسهبا عن تدقيقي لمنظمة الطيران المدني الدوليطبقا للم

 )التوقيع(
 شيال فريزر

 المراجع العام لحسابات كندا
 ومراجع الحسابات الخارجي لاليكاو

 مونتريال، كندا
١٢/٥/٢٠٠٥ 

 



 

 

 ٣١/١٢/٢٠٠٥ي البيانات المالية عن السنة المنتهية ف: الجزء الثالث



  

2005200420052004200520042005200420052004*2005200420052004*

 58 516  50 530  58 516  50 530    489   387  59 005  50 917 
 3 713  3 381  3 713  3 381  88 536  85 029  1 579   479  93 828  88 889 
 1 105  1 206  1 105  1 206   516   128   106 (  516) 1 233  1 312 

 143 4  494 4  143 4  494 4  143 4  494 4 بيع المطبوعات
 646 14  433 13   646 14  433 13 ايرادات الترتيبات المشتركة بين المنظمات
 567 33  156 36 (948 5 )(200 6 ) 567 33  156 36  948 5  200 6  940 5  196 6  8   4  ايرادات الرسوم االدارية ورسوم االنتفاع

 184 2  379 4  75   197   665 1  208 3  444   974   307   639   137   335  ايرادات الفوائد
 622 4  210 6  150   201 1  673 1  421 3  387 4  922 1  914 2  499 1  473 1 االيرادات المتفرقة

 280 200  738 218 (948 5 )(716 6 ) 614 34  699 38  541 102  366 107  073 69  389 79  756 12  567 14  317 56  822 64 مجموع االيرادات

 
 52 651  52 284  11 206  9 026  63 857  61 310   574   407  64 431  61 717 

 5 556  5 942   876   351  6 432  6 293   34   84  6 466  6 377 
 1 394   929  1 762  1 790  3 156  2 719   44   48  3 200  2 767 

  330   382   62   428   392   810  38 809  44 721   39 201  45 531 
  350   770   350   770   350   770 

 32 599  28 982   32 599  28 982 
 2 121  2 303  2 121  2 303 
 1 472  1 520   1 472  1 520 

  4   8   4   8  6 196  5 940  ( 6 200)( 5 948)
  33 984  32 614  33 984  32 614 

  516 (  516)
  177   137   212   678   389   815  1 026  1 193   428   351  1 843  2 359 

 60 458  60 444  14 122  12 281  74 580  72 725  82 223  84 659  35 580  33 504 ( 6 716)( 5 948) 185 667  184 940 

 340 15  071 33  110 1  119 3  882 17  143 25 (652 3 ) 809 4  475   445  (127 4 ) 364 4 صافي الزيادة (العجز) بين االيرادات والنفقات
 
  

  172   250   16   63   188   313   188   313 
  377 (  914)(  377)  904 (  10)  10 

(  11)(  308)(  11)(  308)( 3 963)( 4 260)( 3 974)( 4 568)
 976 10 (367  ) 976 10 (367  ) 976 10 (367  )   الفائض المحتجز لألصول المشتقة

 35 796  29 611  23 578  22 444  59 374  52 055  24 726  11 094  9 065  7 955  93 165  71 104 

 165 93  083 122  065 9  184 12  726 24  906 45  374 59  993 63  578 23  651 23  796 35  342 40 أرصدة الصناديق في نهاية السنة

 
 المالحظات والجداول المصاحبة للبيانات المالية تشكل جزءا ال يتجزأ منها.

ا* بعد التسوية - انظر المالحظة ٣.

   أرصدة الصناديق في بداية السنة

   النفقات األخرى
مجموع النفقات

أرصدة الصناديق
   تسوية التزامات السنة السابقة ونفقاتها

   تكاليف الخدمات
   المنح

   التحويل بين الصناديق (البيان الخامس)
   رد االشتراكات وتحويل أرصدة الصناديق

   تكاليف الخبراء والموظفين اآلخرين
   العقود من الباطن

   التدريب
   التكاليف االدارية غير المباشرة

   النفقات التشغيلية العامة
   السفر

   المعدات
   االجتماعات

   االشتراكات المخصصة
   االيرادات األخرى

النفقات
   المرتبات والتكاليف المشتركة للموظفين

   االشتراكات المقررة [الجدوالن (أ) و(د)]
   االشتراكات

(انظر الجدولين (د) و (ه))االيكاو

االيرادات

للبرنامج العادي

(بآالف الدوالرات األمريكية)

االئتمانية األخرىلصناديق

عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١
بيان االيرادات والنفقات والتغييرات في أرصدة الصناديق

الصندوق العام
الصناديقالمجموع الفرعي

ول
 األ

يان
الب

II
I-
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التعاون الفني
المجموع الحذف

منظمة الطيران المدني الدولي

وصندوق رأس المال
العامل

صناديق
برنامج

(انظر الجدول (ج))

صناديق
االيكاو
األخرى

(انظر الجدول (ب))



ني
الثا

ن 
لبيا

ا

 

*2005200420052004*2005200420052004200520042005200420052004مالحظة

األصول
548 122 719 145 920 4 530 7 789 76 712 94 839 40 477 43 318 22 868 20 521 18 609 22 4  الودائع النقدية والودائع ألجل
   المبالغ مستحقة التحصيل:

800 12 541 12 800 12 541 12 800 12 541 12 5      االشتراكات المقررة المستحقة على الدول (الجدول (أ))
(850 9 )(589 11 )101  39  432 7 381 6 317 2 169 5 513 1 871 3 804  298 1       األرصدة المنقولة بين الصناديق

094 16 083 16 362 8 712 7 561 2 129 3 171 5 242 5 741  761 1 430 4 481 3 6      المستحقات والسلف
fs 1 110 1 418/    418 1 110 1 418 1 110 1 7      النفقات التي تسترد من الهيئات االقليمية (أفكاك والكاك)

595 1 425 1 595 1 425 1 542 1 313 1 53  112     األصول األخرى
976 10 609 10 976 10 609 10 976 10 609 10 9   األصول المشتقة

065 1 065 1 065 1 065 1 065 1 065 1    األراضي والمباني بسعر التكلفة

496 166 552 188 (850 9 )(589 11 )383 13 281 15 782 86 222 104 181 76 638 80 114 26 813 27 067 50 825 52 مجموع األصول

الخصوم
995 2 477 3 995 2 477 3 995 2 477 3    االشتراكات المدفوعة سلفا (الجدول (أ))

689 26 753 30 3  945 23 125 29 744 2 625 1 690  273  054 2 352 1    االلتزامات غير المدفوعة
000 37 274 27 60  74  664 33 541 21 276 3 659 5 305  982  971 2 677 4    المدفوعات المستحقة

026 1 950  026 1 950  026 1 950  7   مستحقات الهيئات االقليمية: ايكاك
(850 9 )(589 11 )207  359  905 2 337 6 738 6 893 4 513 1 866 2 225 5 027 2    األرصدة المنقولة بين الصناديق

051 4 661 2 051 4 661 2      مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات (الجدول (د))
570 1 354 1   542 1 313 1 28  41  28  41     األرصدة الدائنة األخرى

331 73 469 66 (850 9 )(589 11 )318 4 097 3 056 62 316 58 807 16 645 16 536 2 162 4 271 14 483 12 مجموع الخصوم

أرصدة الصناديق
  تتكون من:

065 1 065 1 065 1 065 1 065 1 065 1    رأس المال المدفوع عن أراضي ومباني
978 1 400 6 978 1 400 6 978 1 400 6    االعتمادات المرحلة الى السنة الالحقة (البيان الرابع)

002 69 350 95 728 8 872 11 726 24 906 45 548 35 572 37 775 19 308 21 773 15 264 16    الفائض المتراكم (البيان الخامس)
004 6 004 6 004 6 004 6 004 6 004 6    صندوق رأس المال العامل

116 15 264 13 337  312  779 14 952 12 803 3 343 2 976 10 609 10 9   االفائض المحتجز

165 93 083 122 065 9 184 12 726 24 906 45 374 59 993 63 578 23 651 23 796 35 342 40 مجموع أرصدة الصناديق
496 166 552 188 (850 9 )(589 11 )383 13 281 15 782 86 222 104 181 76 638 80 114 26 813 27 067 50 825 52 مجموع الخصوم ورصيد الصناديق

 

المالحظات والجداول المصاحبة للبيانات المالية تشكل جزءا ال يتجزأ منها.
 ا* بعد التسویة - انظر المالحظة ٣.

الحذف(انظر الجدول (ج))االيكاو(انظر الجدول (ب))
االئتمانية األخرىالتعاون الفنيلصناديقاألخرى

صناديق
برنامجالمجموع الفرعيااليكاو

العامل

صناديق

منظمة الطيران المدني الدولي
بيان األصول والخصوم وأرصدة الصناديق
عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

(بآالف الدوالرات األمریكیة)

الصندوق العام
للبرنامج العادي

وصندوق رأس المال

II
I-

2

(انظر الجدولين (د) و (ه))

الصناديق

المجموع



2005200420052004200520042005200420052004*20052004*

السيولة النقدية الناجمة عن  األنشطة التشغيلية:
 340 15  071 33  110 1  119 3  882 17  143 25 (652 3 ) 809 4  475   445  (127 4 ) 364 4    الفائض (العجز) الصافي بين االيرادات والنفقات (البيان األول)

 834 1  259       834 1  259     834 1  259     (الزيادة) النقصان في االشتراكات المستحقة
(511 1 ) 319  (782 1 ) 650   154  (568  ) 117   237   365  (020 1 )(248  ) 257 1    (الزيادة) النقصان في الحسابات األخرى المستحقة

(488 1 ) 170      (488 1 ) 170  (542 1 ) 229   54  (59  )   (الزيادة) النقصان في األصول األخرى
 802 1 (739 1 ) 5   62  (293  ) 051 1  090 2 (852 2 ) 229 2 (358 2 )(139  )(494  )   (الزيادة) النقصان في األرصدة المشتركة بين الصناديق برسم التحصيل

 965   482       965   482  (14  )  979   482     الزيادة (النقصان) في االشتراكات الواردة سلفا
(496 21 ) 064 4   3  (307 22 ) 180 5  811  (119 1 ) 319  (417  ) 492  (702  )   الزيادة (النقصان) في االلتزامات غير المدفوعة
 092 7 (802 9 ) 16   14   926 5 (123 12 ) 150 1  307 2  58   677   092 1  630 1    الزيادة (النقصان) في الحسابات مستحقة الدفع

(802 1 ) 739 1 (558  ) 152  (469 3 ) 432 3  225 2 (845 1 )(703  ) 353 1  928 2 (198 3 )   الزيادة (النقصان) في األرصدة المشتركة بين الصناديق مستحقة الدفع
(184 2 )(379 4 )(75  )(197  )(665 1 )(208 3 )(444  )(974  )(307  )(639  )(137  )(335  )   يطرح منها: ايرادات أسعار الفائدة

 731  (606 1 )(819  )(390 1 ) 542 1 (229  ) 8   13   8   13     األرصدة الدائنة األخرى
(976 10 ) 367      (976 10 ) 367    (976 10 ) 367     الزيادة (النقصان) في األصول المشتقة

 976 10 (367  )     976 10 (367  )   976 10 (367  )   التسويات األخرى في االحتياطات وأرصدة الصناديق
  

(717  ) 578 22 (103 2 ) 413 2 (230 2 ) 678 18  616 3  487 1  888  (717 1 ) 728 2  204 3 السيولة النقدية الصافية الناجمة عن األنشطة التشغيلية
  

  السيولة النقدية الناجمة عن أنشطة االستثمار:
 184 2  379 4  75   197   665 1  208 3  444   974   307   639   137   335     ايرادات أسعار الفائدة

  
 184 2  379 4  75   197   665 1  208 3  444   974   307   639   137   335  السيولة النقدية الصافية الناجمة عن أنشطة االستثمار

  
  السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة المالية:

 313   188       313   188   63   16   250   172     الوفورات من التزامات السنوات السابقة أو من شطبها
     10   (10  )  904  (377  )(914  ) 377     نقل األموال بين الصناديق

(568 4 )(974 3 )  (260 4 )(963 3 )(308  )(11  )(308  )(11  )     رد المساهمات
  

(255 4 )(786 3 )  (250 4 )(963 3 )(5  ) 177   659  (372  )(664  ) 549  السيولة النقدية الصافية الناجمة عن األنشطة المالية
(788 2 ) 171 23 (028 2 ) 610 2 (815 4 ) 923 17  055 4  638 2  854 1 (450 1 ) 201 2  088 4 صافي الزيادة (النقصان) في السيولة النقدية والودائع ألجل

 336 125  548 122  948 6  920 4  604 81  789 76  784 36  839 40  464 20  318 22  320 16  521 18 الودائع النقدية وألجل في بداية السنة
 548 122   719 145  920 4  530 7  789 76  712 94  839 40  477 43  318 22  868 20  521 18  609 22 الودائع النقدية وألجل في نهاية السنة

المالحظات والجداول المصاحبة للبيانات المالية تشكل جزءا ال يتجزأ منها.
ا* بعد التسوية - انظر المالحظة ٣.
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منظمة الطيران المدني الدولي
بيان السيولة النقدية

عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

(بآالف الدوالرات األمريكية)

األخرى

الصناديقصناديقالمجموع الفرعي
االئتمانية

الصندوق العام
صناديقللبرنامج العادي

برنامجلصناديقااليكاووصندوق رأس المال
المجموع التعاون الفنيااليكاواألخرىالعامل



منظمة الطيران المدني الدولي

الصندوق العام للبرنامج العادي
بيان االعتمادات

عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

(بآالف الدوالرات األمريكية)

النفقاتاالعتمادات

    

1 082 50( 145) 987 970 7 977 10

9 024 53 400 200( 707)8 9708 639 2508 889 81

5 325 46 60( 50)( 535)4 8464 778 234 801 45

1 163 60( 260) 963 952 2 954 9

16 966 12(1 937)15 04114 616 40715 023 18

25 262( 130)(1 229)23 90323 438 39123 829 74

3 840 140( 80)( 457)3 4433 253 1903 443

2 0071 677(1 130)2 5542 460 822 542 12

249 458 35260 1061 70759 60(400 6)460 978 6691 64المجموع

أ)   اعتمده المجلس في الجلسة التاسعة من دورته ١٧٣ والجلسة الثالثة عشرة من دورته ١٧٥ بموجب القاعدة المالية ٥-١١.
ب)  اعتمدها المجلس في الجلسة ١٤ من دورته ١٧٦. 

ج)  القاعدة المالية ٥-١٠.
.C-WP/12567 د)  اعتمده المجلس في الجلسة الرابعة عشرة من دورته ١٧٦ بموجب القاعدة المالية ٥-٦، انظر

االمالحظات والجداول المصاحبة للبيانات المالية تشكل جزءا ال يتجزأ منها.

المالية، والعالقات الخارجية واالعالم،

البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

   وتقييم البرامج
   والتدقيق

   والمراجعة االدارية

النقل الجوي

الشؤون القانونية

البرامج االقليمية والبرامج األخرى

الدعم االداري

الرصيد

السياسة العامة والتوجيه

المالحة الجوية

المصروفاتالمنقحة
االلتزامات

غير المدفوعة

نقل األموال
المرحل الى بين البرامج

السنة الالحقة د)

II
I-

4

المجموع

ابع
الر

ن 
لبيا

ا

األصل
(القرار ٣٥-٢٢
(SL 04/106 و

المرحل من 
السنة 

السابقة أ)
الزيادة في

الرئيسية ج)االعتمادات ب)



 

2005200420052004200520042005200420052004*20052004* control

الفوائض المتراكمة
730 49 002 69 858 2 728 8 094 11 726 24 778 35 548 35 389 21 775 19 389 14 773 15 الفوائض المتراكمة في بداية السنة
097 5 097 5       التغييرات في السياسة المحاسبية

827 54 002 69 955 7 728 8 094 11 726 24 778 35 548 35 389 21 775 19 389 14 773 15 الفائض التراكمي المنقح

340 15 071 33 110 1 119 3 882 17 143 25 (652 3 )809 4 475  445  (127 4 )364 4 الفائض (العجز) بين االيرادات والنفقات

المعامالت غير المدونة في بيان االيرادات والنفقات
                   and Expenditure  

  28(  74)  16  63  44(  11)  44(  11)
(  74)(  5)(  74)(  5)(  74)(  5)
  218  329  218  329  218  329

 1 978 2 524 1 978 2 524 1 978 2 524
( 6 400)( 1 978)( 6 400)( 1 978)( 6 400)( 1 978)

(  11)(  308)(  11)(  308)( 3 963)( 4 260)( 3 974)( 4 568)
  377(  914)(  377)  904(  10)  10

( 2 000)( 2 000)  25(  337)  25( 2 337)
 5 629 5 629 5 629

   1 460(  748) 1 460(  748) 1 460(  748)

 16 264 15 773 21 308 19 775 37 572 35 548 45 906 24 726 11 872 8 728 95 350 69 002

                   الفائض المحتجز

 10 976 10 976 10 976
(  367) 10 976(  367) 10 976(  367) 10 976

 10 609 10 976 10 609 10 976 10 609 10 976

 5 629 5 629 5 629
( 2 062)( 2 062)( 2 062)
( 3 567)( 3 567)( 3 567)

 2 000 2 000  337 2 337
 2 000 2 000(  25)  337(  25) 2 337

 2 000 2 000 2 000 2 000  312  337 2 312 2 337

 1 978 2 524 1 978 2 524 1 978 2 524
( 1 978)( 2 524)( 1 978)( 2 524)( 1 978)( 2 524)

 6 400 1 978 6 400 1 978 6 400 1 978
 6 400 1 978 6 400 1 978 6 400 1 978

 
 1 803 1 055 1 803 1 055 1 803 1 055

 ( 1 000) 1 279( 1 000) 1 279( 1 000) 1 279
(  460)(  531)(  460)(  531)(  460)(  531)

  343 1 803  343 1 803  343 1 803
 17 009 12 954 2 343 3 803 19 352 16 757  312  337 19 664 17 094

 1 065 1 065 1 065 1 065 1 065 1 065
 6 004 6 004 6 004 6 004 6 004 6 004

 40 342 35 796 23 651 23 578 63 993 59 374 45 906 24 726 12 184 9 065 122 083 93 165

      

  المالحظات والجداول المصاحبة للبيانات المالية تشكل جزءا ال يتجزأ منها.
* بعد التسوية - انظر المالحظة ٣.
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المجموع

   تسوية نفقات السنة السابقة
   الحسابات المشطوبة

   حذف التزام غير مدفوع يخص السنة السابقة
   االعتمادات المرحلة من السنة السابقة
   االعتمادات المرحلة الى السنة الالحقة

   رد االشتراكات
   األموال المنقولة بين الصناديق

منظمة الطيران المدني الدولي
بيان الفوائض المتراكمة
 في ٢٠٠٥/١٢/٣١ 

(بآالف الدوالرات األمريكية)

صناديق
برنامج

التعاون الفني

صناديق
االيكاو
األخرى

الصندوق العام
للبرنامج العادي

وصندوق رأس المال
(انظر الجدول (ب))العامل

المجموع الفرعي
لصناديق
(انظر الجدول (ج))االيكاو

الصناديق
االئتمانية األخرى

(انظر الجدولين (د) و (ه))

   التحويل من/(الى) الفائض المحتجز:
   المحتجز من/الى تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية/التمويل المشترك

   الفائض النقدي المحتجز
   الفائض المحتجز من/الى خطة الحوافز

الفائض التراكمي في نهاية السنة

المحتجز في البرنامج العادي لصالح األصول المشتقة
    الرصيد في البداية

    التحويل من/(الى) البرنامج العادي
    الرصيد في نهاية السنة

الفائض النقدي المحتجز من البرنامج العادي (القرار ٣٣-٢٣)
    الرصيد في البداية

    المخصص للبرنامج العالمي لمراقبة السالمة الجوية

    التحويل من/(الى) الفائض
    الرصيد في نهاية السنة

اعتمادات البرنامج العادي المرحلة

    المستخدم لتقليل اشتراكات السنة
    الرصيد في نهاية السنة

الفائض المحتجز من صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية/التمويل المشترك
    الرصيد في البداية

    الرصيد في البداية
    المنقول الى البرنامج العادي للسنة الجارية

    االعتمادات المرحلة الى السنة الالحقة
    الرصد في نهاية السنة

المحتجز في خطة الحوافز لتسوية االشتراكات التي طال تأخرها
    الرصيد في بداية السنة

    التحويل من/(الى) الفائض (المالحظة ٨)
    النفقات

الرصيد الكلي للصناديق

    الرصيد في نهاية السنة
الفائض المحتجز في نهاية السنة

رأس المال المدفوع لألراضي والمباني
صندوق رأس المال العامل



III-6الجدول (أ)

                                                           
                                                           
                            الدول المتعاقدة                 

         قرار الجمعية العمومية ٣٥-٢٤ و٣٥-٢٢ (أ)
نصيب 

سنة ٢٠٠٥

االشتراكات 
المقررة لسنة 

٢٠٠٥
االشتراكات 

الواردة عن ٢٠٠٥

بقية االشتركات 
المقررة المستحقة 

عن ٢٠٠٥

رصيد 
االشتراكات 

المقررة مستحقة 
الدفع عن السنوات 

السابقة

رصيد السلف 
المستحقة 

لصندوق رأس 
المال العامل

مجموع األرصدة 
المستحقة

االشتراكات 
المدفوعة مسبقا

(1)(4)(5)(9)(10)(11)(12)(13)
62  27  35  35  0.06أفغانستان

35  35  0.06ألبانیا
41  41  0.07الجزائر

35  35  0.06اندورا
35  35  0.06أنغوال

473  1  437  35  35  0.06أنتیغا وبربودا
421  421  0.72األرجنتین

35  35  35  0.06أرمینیا
973  954  954  1.63استرالیا

421  421  0.72النمسا

35  35  0.06اذربیجان
16  35  35  0.06جزر البهاما

35  35  0.06البحرین
47  47  0.08بنغالدیش
35  35  0.06بربادوس

129  94  35  35  0.06بیالروس (*)
480  480  0.82بلجیكا

35  35  0.06بلیز
152  152  35  35  0.06بنین (*)

35  35  0.06بوتان

35  35  0.06بولیفیا
35  35  0.06البوسنة والهرسك

35  35  0.06بوتسوانا
808  808  1.38البرازیل

35  35  35  0.06بروناي دار السالم

35  35  0.06بلغاریا
158  158  35  35  0.06بوركینا فاسو

20  20  35  35  0.06بوروندي
263  228  35  35  0.06كمبودیا

35  35  0.06الكامرون

504 1 439 1 439 1 2.46كندا
60  25  35  35  0.06الرأس األخضر

321  321  35  35  0.06جمهوریة أفریقیا الوسطى (*)
257  257  35  35  0.06تشاد

176  176  0.30شیلي

977  977  1.67الصین
135  135  0.23كولومبیا

463  463  35  35  0.06جزر القمر
364  364  35  35  0.06الكونغو (*)

43  111  111  35  35  0.06جزر كوك

35  35  0.06كوستاریكا
122  122  35  35  0.06كوت دیفوار (*)

35  35  0.06كرواتیا
1  1  34  35  0.06كوبا

35  35  0.06قبرس

94  94  0.16الجمهوریة التشیكیة
35  35  0.06جمهوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

315  280  35  35  0.06جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة
328  328  0.56الدنمارك

526  1  490  35  35  0.06جیبوتي

35  35  0.06الجمهوریة الدومینیكیة
35  35  0.06اكوادور

111  111  0.19مصر
199  164  35  35  0.06السفادور (*)

35  35  0.06غینیا االستوائیة

35  35  0.06اریتریا
35  35  0.06استونیا

35  35  0.06اثیوبیا
35  35  0.06فیجي
264  264  0.45فنلندا

996 2 996 2 5.12فرنسا
95  95  35  35  0.06غابون
278  272  6  29  35  0.06غامبیا

411  4  372  35  35  0.06جورجیا
178 4 178 4 7.14المانیا

كما كانت في ٢٠٠٥/١٢/٣١
(بآالف الدوالرات األمريكية)

منظمة الطيران المدني الدولي
البرنامج العادي

االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة: االشتراكات المستحقة والمدفوعة مسبقا

الصندوق العام



III-7(أ) الجدول
(تابع)

                                                           
                                                           
                            الدول المتعاقدة                 

         قرار الجمعية العمومية ٣٥-٢٤ و٣٥-٢٢ (أ)
نصيب 

سنة ٢٠٠٥

االشتراكات 
المقررة لسنة 

٢٠٠٥
االشتراكات 

الواردة عن ٢٠٠٥

بقية االشتركات 
المقررة المستحقة 

عن ٢٠٠٥

رصيد 
االشتراكات 

المقررة مستحقة 
الدفع عن السنوات 

السابقة

رصيد السلف 
المستحقة 

لصندوق رأس 
المال العامل

مجموع األرصدة 
المستحقة

االشتراكات 
المدفوعة مسبقا

35  35  0.06غانا
252  252  0.43الیونان

295  260  35  35  0.06غرینادا
35  35  0.06غواتیماال
201  201  35  35  0.06غینیا (*)

586  1  550  35  35  0.06غینیا - بیساو
4  4  31  35  0.06غیانا

65  30  35  35  0.06هایتي
11  11  24  35  0.06هندوراس

70  70  0.12هنغاریا

35  35  0.06ایسلندا
269  269  0.46الهند

63  63  78  141  0.24اندونیسیا
90  90  4  94  0.16جمهوریة ایران االسالمیة

117 1 082 1 35  35  0.06العراق

205  205  0.35ایرلندا
3  3  301  304  0.52اسرائیل

106 2 106 2 3.60ایطالیا
35  35  35  0.06جامایكا

525 8 525 8 14.57الیابان

35  35  0.06األردن
21  35  35  0.06كازاخستان

27  35  35  0.06كینیا
4  4  31  35  0.06كیریباتي

106  106  0.18الكویت

260  225  35  35  0.06قیرغیزستان (*)
35  35  0.06جمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

35  35  0.06التفیا
35  35  35  0.06لبیان

11  11  24  35  0.06لیسوتو

273  273  35  35  0.06لیبیریا (*)
11  53  53  0.09الجماهیریة العربیة اللیبیة

21  21  14  35  0.06لیتوانیا
182  182  0.31لكسمبورج

23  23  35  35  0.06مدغشقر (*)

167  132  35  35  0.06مالوي (*)
299  299  0.51مالیزیا
35  35  0.06ملدیف
185  185  35  35  0.06مالیزیا

35  35  0.06مالطة

34  34  1  35  0.06جزر مارشال
244  244  35  35  0.06موریتانیا (*)

36  41  41  0.07موریشیوس
591  591  1.01المكسیك

71  36  35  35  0.06والیات میكرونیزیا الموحدة

35  35  0.06موناكو
35  35  0.06منغولیا

5  47  47  0.08المغرب
35  35  0.06موزمبیق

3  3  32  35  0.06میانمار

35  35  0.06نامیبیا
329  294  35  35  0.06ناورو

35  35  0.06نیبان
6  100 1 100 1 1.88هولندا

199  199  0.34نیوزیلندا

35  35  0.06نیكاراغوا
57  57  35  35  0.06النیجر

35  35  0.06نیجیریا
310  310  0.53النرویج

53  53  0.09عمان

82  82  0.14باكستان
65  30  35  35  0.06باالو

35  35  0.06بنما
35  35  0.06بابوا غینیا الجدیدة

14  14  35  35  0.06باراغواي

(بآالف الدوالرات األمريكية)

منظمة الطيران المدني الدولي
البرنامج العادي

االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة: االشتراكات المستحقة والمدفوعة مسبقا
كما كانت في ٢٠٠٥/١٢/٣١

الصندوق العام



III-8الجدول (أ)
(تابع)

                                                           
                                                           
                            الدول المتعاقدة                 

         قرار الجمعية العمومية ٣٥-٢٤ و٣٥-٢٢ (أ)
نصيب 

سنة ٢٠٠٥

االشتراكات 
المقررة لسنة 

٢٠٠٥
االشتراكات 

الواردة عن ٢٠٠٥

بقية االشتركات 
المقررة المستحقة 

عن ٢٠٠٥

رصيد 
االشتراكات 

المقررة مستحقة 
الدفع عن السنوات 

السابقة

رصيد السلف 
المستحقة 

لصندوق رأس 
المال العامل

مجموع األرصدة 
المستحقة

االشتراكات 
المدفوعة مسبقا

53  53  0.09بیرو
89  89  17  106  0.18الفلبین

211  211  0.36بولندا
246  246  0.42البرتغال

76  76  0.13قطر

422 1 422 1 2.43جمهوریة كوریا
148  148  35  35  0.06جمهوریة مولدوفا

35  35  0.06رومانیا
13  363  363  0.62االتحاد الروسي

110  85  25  10  35  0.06رواندا

95  60  35  35  0.06سانت كیتس ونیفیس
35  35  0.06سانت لوشیا

35  35  0.06سانت فنسنت وغرینادین
35  35  0.06ساموا

35  35  35  0.06سان مارینو

461  426  35  35  0.06ساو تومي وبرنسیبي (*)
398  398  0.68المملكة العربیة السعودیة

23  35  35  0.06السنغال
65  30  35  35  0.06صربیا والجبل األسود

156  121  35  35  0.06سیشیل (*)

296  296  35  35  0.06سیرالیون (*)
761  732  732  1.25سنغافورة

35  35  0.06سلوفاكیا
35  35  0.06سلوفینیا

165  160  5  30  35  0.06جزر سلیمان

544  1  508  35  35  0.06الصومال
252  252  0.43جنوب أفریقیا

217 1 217 1 2.08اسبانیا
41  41  0.07سري النكا

35  35  35  0.06السودان

125  90  35  35  0.06سورینام
35  35  0.06سوازیلند

445  445  0.76السوید
661  661  1.13سویسرا

35  35  0.06الجمهوریة العربیة السوریة

125  90  35  35  0.06طاجكستان
340  340  0.58تایلند

511  511  0.00جمهوریة یوغوسالفیا االتحادیة االشتراكیة السابقة (١)
35  35  0.06جمهوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة 

12  3  9  9  0.06تیمور - لیشتي (٢)

35  35  0.06توغو
36  35  35  0.06تونغا

35  35  0.06ترینداد وتوباغو
35  35  0.06تونس
234  234  0.40تركیا

35  35  35  0.06تركمانستان
35  35  0.06یوغندا

35  35  0.06أوكرانیا
252  252  0.43االمارات العربیة المتحدة

300 3 300 3 5.64المملكة المتحدة

2  35  35  0.06جمهوریة تنزانیا المتحدة
627 14 627 14 25.00الوالیات المتحدة

149  114  35  35  0.06أوروغواي
30  30  5  35  0.06أوزبكستان

60  25  35  35  0.06فانواتو

82  82  0.14فنزویال
35  35  35  0.06فیتنام
35  35  0.06الیمن

144  109  35  35  0.06زامبیا
35  35  0.06زمبابوي

100.06 58 516 56 847 1 669 10 861  11 12 541 3 477

مالحظة ١: المبلغ المستحق على جمهوریة یوغوسالفیا االتحادیة االشتراكیة السابقة مازال قید التأكید.
(C-DEC 176/2) مالحظة ٢: دولة متعاقدة جدیدة

* الدول التي لم تف حتى ٢٠٠٥/١٢/٣١ بالتزاماتها المنصوص علیها في اتفاقاتها.

(بآالف الدوالرات األمريكية)

منظمة الطيران المدني الدولي
البرنامج العادي

االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة: االشتراكات المستحقة والمدفوعة مسبقا
كما كانت في ٢٠٠٥/١٢/٣١

الصندوق العام



III-9(ب) الجدول

صناديقصناديق دعمصندوق البرنامجخطة عملصناديق الحسابات الخاصة
االيكاوالتعاونالعالمي لتدقيقأمنوادرار االيرادات
األخرىالفنيمراقبةالطيرانواسترداد التكاليف

20052004المرفق (د)المرفق (ج)السالمةالمرفق (ب)المرفق (أ)

االيرادات والنفقات
   االيرادات

381 3 713 3 135111  432 3 35        االشتراكات
206 1 105 1 956149      االشتراكات المخصصة

      االيرادات األخرى
940 5 196 6 196 6           عوائد الرسوم االدارية

307  639  142163  462853            ايرادات الفوائد
164 1 903 1 903 1           أنشطة ادرار االيرادات واسترداد التكاليف

758  011 1 815  2194            ايرادات متفرقة

756 12 567 14 423  153 7 138  867 4 986 1 مجموع االيرادات

   النفقات
026there was an error in 2004 9 206 11 276434 6 9053451140        المرتبات وتكاليف الموظفين المشتركة

351  876  261266  349        النفقات التشغيلية العامة
790 1 762 1 20852  401462        السفر

428  62  162026        المعدات
8  4  4      التكاليف االدارية غير المباشرة

282212678  63119        النفقات األخرى

 281 12 122 14 784  773 6 140  052 5 373 1 مجموع النفقات

 صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات
475  445  (361  )380  (2  )(185  )613   والنفقات

أرصدة الصناديق
63  16  12  22(18  )      تسوية التزامات ونفقات السنة السابقة غير المدفوعة

904  (377  )(377  )      التحويل بين الصناديق
(308  )(11  )(11  )      رد االشتراكات

444 22 578 23 787 5 678 7 111  558 8 444 1       أرصدة الصناديق في بداية السنة

578 23 651 23 038 5 070 8 109  395 8 039 2 أرصدة الصناديق في نهاية السنة

األصول والخصوم
وأرصدة الصناديق

األصول
318 22 868 20 193 5 913 4 5759065122 1       الودائع النقدية وألجل   

      الحسابات مستحقة التحصيل  
513 1 871 3 85  526 3 61199              األرصدة المنقولة بين الصناديق   

741  761 1 12  785  71520643            المستحقات والسلف   
542 1 313 1 313 1       األصول األخرى  

114 26 813 27 290 5 537 10 165  470 9 351 2 مجموع األصول

الخصوم
690  273  15  50  34174        االلتزامات غير المدفوعة
305  982  149  447  10026917        الحسابات مستحقة الدفع

513 1 866 2 88  929 1 17863239        األرصدة المنقولة بين الصناديق
414128      األرصدة االئتمانية األخرى

536 2 162 4 252  467 2 56  075 1 312  مجموع الخصوم

رصيدالصناديق
      يتكون من:

775 19 308 21 695 4 070 6 109  0398395 2       الفائض المتراكم
803 3 343 2 343  000 2       الفائض المحتجز

578 23 651 23 038 5 070 8 109  395 8 039 2 الرصيد الكلي للصناديق

114 26 813 27 290 5 537 10 165  470 9 351 2 مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق

منظمة الطيران المدني الدولي

المجموع

(بآالف الدوالرات األمريكية)

صناديق االيكاو األخرى
االيرادات والنفقات واألصول والخصوم وأرصدة الصناديق

عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١



III-10الجدول (ج)

صناديقصندوقالصناديق االئتمانية
2005خدمةآليةواتفاقاتبرنامج

مشترياتتنفيذالخدماتاألمم المتحدة
الطيران المدنيأهدافاالداريةاالنمائي

20052004انظر الجدول (ج-٣)االيكاوانظر الجدول (ج-٢)انظر الجدول (ج-١)

االيرادات والنفقات
   االيرادات

029 85 536 88 024 7 180  332 81        االشتراكات
516  516        االشتراكات المخصصة

      االيرادات األخرى
646 14 433 13  433 13           ايرادات الترتيبات المشتركة بين المنظمات

665 1 208 3 296  5  907 2            ايرادات الفوائد
201 1 673 1 12  661 1            ايرادات متفرقة

541 102 366 107 332 7 185  416 86 433 13 مجموع االيرادات

   النفقات
         المرتبات وتكاليف الموظفين المشتركة

      السفر
721 44 809 38 866 6 2  362 31 579        المعدات

982 28 599 32 38  661 28 900 3       تكاليف الخبراء والموظفين اآلخرين
303 2 121 2  027 2 94        العقود من الباطن

520 1 472 1  89  102 1 281        التدريب
940 5 196 6 176  9  602 5 409        التكاليف االدارية غير المباشرة

193 1 026 1 275  11  413  327        النفقات األخرى

659 84 223 82 317 7 149  167 69 590 5 مجموع النفقات

 صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات
882 17 143 25 15  36  249 17 843 7       والنفقات

أرصدة الصناديق
10  (1  )4  (3  )       األرصدة المنقولة بين الصناديق

(260 4 )(963 3 )(617  )(346 3 )       رد االشتراكات
094 11 726 24 143 3 43  376 33 (836 11 )      أرصدة الصناديق في بداية السنة

726 24 906 45 540 2 83  276 47 (993 3 )أرصدة الصناديق في نهاية السنة

األصول والخصوم
وأرصدة الصناديق

األصول
789 76 712 94 254 8 162  814 84 482 1       الودائع النقدية وألجل   

       الحسابات مستحقة التحصيل  
432 7 381 6 106  883 1 392 4             األرصدة المشتركة بين الصناديق   

561 2 129 3  3  116  010 3             المستحقات والسلف   
  

782 86 222 104 360 8 165  813 86 884 8 مجموع األصول

الخصوم
945 23 125 29 872 1 8  813 26 432        االلتزامات غير المدفوعة
664 33 541 21 416 3 26  173 6 926 11       الحسابات مستحقة الدفع

905 2 337 6 532  48  238 5 519        األرصدة المشتركة بين الصناديق
542 1 313 1  313 1       األرصدة االئتمانية األخرى

056 62 316 58 820 5 82  537 39 877 12 مجموع الخصوم

رصيدالصناديق
      يتكون من:

726 24 906 45 540 2 83  276 47 (993 3 )      الفائض المتراكم (العجز)
 

726 24 906 45 540 2 83  276 47 (993 3 )مجموع أرصدة الصناديق

782 86 222 104 360 8 165  813 86 884 8 مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق

المجموع

االيرادات والنفقات واألصول والخصوم وأرصدة الصناديق

منظمة الطيران المدني الدولي

صناديق برنامج التعاون الفني

عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١
(بآالف الدوالرات األمريكية)



III-11

20052004

صندوق التشغيل
(021 16 )(836 11 )رصيد الصندوق في بداية السنة

يضاف اليه:
600 16 300 14 السحب النقدي من البرنامج االنمائي

القسائم المكتبية الحاضرة
(028 2 )(444  )حساب تصفية المشاريع

الرسوم والقروض األخرى (الصافية)
74  (402  )االيرادات المتفرقة وتسويات صرف العملة

(  21) 13 433 14 646
أو المسددة اليه

 1 597( 1 375)
يطرح منه :

النفقات خالل السنة (الجدول ج-١-١)
     للمشاريع  

569 6 749 4        المبالغ المصروفة
170 3 432         االلتزامات غير المدفوعة

461 10 722  590 5 409       تكاليف الدعم   

461 10 590 5 مجموع النفقات

(836 11 )(993 3 )  رصيد الصندوق في نهاية السنة

ويتكون مما يلي:
232  482 1 النقد في البنوك والنقد الحاضر والنقد العابر

740 5 392 4 المبالغ المستحقة من صناديق أخرى
394 2 010 3 األرصدة المستحقة وحسابات النثريات المدينة

 8 884 8 366

يطرح منه :
89  519  المبالغ المستحقة لصناديق أخرى

943 16 926 11 المبالغ واجبة السداد وحسابات نثريات دائنة
170 3 432  االلتزامات غير المدفوعة - السنة الجارية

 12 877 20 202

(836 11 )(993 3 )رصيد الصندوق في نهاية السنة

يعتمد:نشهد بصحة هذا البيان:

الطيب شريفريتشارد ج. بار
األمين العام رئيس فرع   المالية

الجدول (ج-١)

(بآالف الدوالرات األمريكية)

البنود المتفرقة المحملة على البرنامج االنمائي

منظمة الطيران المدني الدولي

برنامج األمم المتحدة االنمائي
جدول حالة الصناديق

عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١



III-12الجدول (ج-١-١)

البلد

                       (41)بوتسوانا
                          1كولومبيا
433 1اكوادور

                      423غينيا االستوائية
                         (1)اثيوبيا

                        15اندونيسيا

                         (5)لبنان
                         (2)بيرو

187 3 الصومال

010 5             المجموع القطري

االقليم

أمريكا الالتينية
                      171   والكاريبي

181 5المجموع الفرعي

                      409تكاليف الدعم

590 5المجموع الكلي

(بآالف الدوالرات األمريكية)

منظمة الطيران المدني الدولي

برنامج األمم المتحدة االنمائي
جدول النفقات حسب البلد واالقليم

عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١



III-13الجدول (ج-٢)

النفقاتااليرادات
الرصيدالمحولالفوائدالرصيد 
فيردبينالمصروفات االداريةتكاليفوااليراداتفي

٢٠٠٥/١٢/٣١االشتراكاتالصناديقغير المباشرةالمشروعاألخرىاالشتراكات٢٠٠٥/١/١اعتمادات

44  41  514  10  657  (68  )أفغانستان - اتفاق خدمات ادارية*
252 2 (172  )314  422 4 139  717 5 304 1 األرجنتين - اتفاق خدمات ادارية*

(DA)  212  7  205  األرجنتين
62  (13  )2  73  جزر البهاما (ادارة الطيران المدني)

16  1  15  بنغالديش
63  1  7  2  69  بربادوس
106  (41  )109  282 1 1  072 1 465  بوليفيا

15  (118  )22  319  15  459  البوسنة والهرسك
190  (6  )(53  )8  123  البرازيل (CART) - اتفاق خدمات ادارية*

316  (18  )(207  )44  (99  )146  البرازيل (SSA) - اتفاق خدمات ادارية*
482 1 10  209  172 4 370 1 631 1 852 2 البرازيل (DAC) - اتفاق خدمات ادارية*

003 3 (9  )127  704 2 105 1 644 1 094 3 البرازيل (DECEA) - اتفاق خدمات ادارية*
(57  )3  1  (55  )البرازيل (ITCM) - اتفاق خدمات ادارية*

133  34  101  (2  )البرازيل (INFRAERO) - اتفاق خدمات ادارية*
33  1  32  الصين

5  2  31  1  37  كولومبيا - اتفاق خدمات ادارية*
848  8  80  6  930  التنمية التعاونية (BAG) - مجموعة اتفاق بانجول - اتفاق خدمات ادارية*

126  3  123  التنمية التعاونية (BAG) - منحة ايفاس - اتفاق خدمات ادارية*
55  1  19  75  التنمية التعاونية EC GRA (LAM) - اتفاق خدمات ادارية*

(214  )14  203  3  التنمية التعاونية EC GRA (NA) - اتفاق خدمات ادارية*
1  5  90  1  95  التنمية التعاونية (NA) - منحة ايفاس - اتفاق خدمات ادارية*

22  (17  )4  74  100  17  التنمية التعاونية EC GRA (SA) - اتفاق خدمات ادارية*
86  1  10  2  95  التنمية التعاونية (SA) - منحة ايفاس - اتفاق خدمات ادارية*
 8  59  2  30  35  التنمية التعاونية EC GRA (SEA) - اتفاق خدمات ادارية*

85  1  16  2  100  التنمية التعاونية (SEA) - منحة ايفاس - اتفاق خدمات ادارية*
596  35  352  7  659  317  التنمية التعاونية (UEMOA) - اتفاق خدمات ادارية*

103  103  التنمية التعاونية (UEMOA) - منحة ايفاس - اتفاق خدمات ادارية*
 138  138  كوبا

(116  )116  كوبا - اتفاق خدمات ادارية*
25  6  134  165  الجمهورية التشيكية - اتفاق خدمات ادارية*

230  44  139  875  25  207  968  جمهورية الكونغو الديمقراطية - اتفاق خدمات ادارية*
235  8  112  5  350  الجمهورية الدومينيكية - اتفاق خدمات ادارية*

735  23  712  اتحادات أفريقيا الشرقية (REG.EIB) - اتفاق خدمات ادارية*
 (109  )1  108  اتحادات أفريقيا الشرقية (كينيا) - اتفاق خدمات ادارية*

7  3  30  40  تيمور الشرقية
683  6  55  11  733  مصر - اتفاق خدمات ادارية*

 (418  )6  412  غينيا االستوائية - اتفاق خدمات ادارية*
19  7  4  35  51  فنلندا - اتفاق خدمات ادارية*

70  8  67  3  66  76  ألمانيا (مخطط الخبراء المساعدين) 
122  51  467  11  332  297  اليونان - اتفاق خدمات ادارية*

493 9 317  636 8 96  345 18 5  غواتيماال - اتفاق خدمات ادارية*
(EC) (17  )17  غيانا 

(GTV) 11  11  غيانا
49  11  85  3  135  7  هايتي

499  (79  )75  769  18  758  646  الهند - اتفاق خدمات ادارية*
38  1  37  العراق - اتفاق خدمات ادارية*

39  39  العراق
23  10  103  3  14  119  ايطاليا (مخطط الخبراء المساعدين) 

7  2  15  1  23  كينيا
11  (19  )4  28  1  42  19  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية - اتفاق خدمات ادارية*

23  2  11  1  35  التفيا
449  83  830  25  727  610  لبنان - اتفاق خدمات ادارية*

 (12  )12  ليسوتو
(CAD) 115  12  3  100  ليسوتو

45  1  44  الجماهيرية العربية الليبية - اتفاق خدمات ادارية*
92  17  134  5  238  ماكاو

 (15  )15  ملديف - اتفاق خدمات ادارية*
27  3  33  1  62  المكسيك

 3  59  62  المكسيك - اتفاق خدمات ادارية*
 (16  )16  منغوليا

(ONDA) 61  1  60  المغرب
 (63  )3  1  65  نيبال - اتفاق خدمات ادارية*

551  15  28  278  18  590  234  نيجيريا - اتفاق خدمات ادارية*

(بآالف الدوالرات األمريكية)

منظمة الطيران المدني الدولي

الصناديق االئتمانية واتفاقات الخدمات االدارية
جدول االيرادات والنفقات وأرصدة الصناديق
عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ 



III-14(ج-٢) الجدول
(تابع)

النفقاتااليرادات
الرصيدالمحولالفوائدالرصيد 
فيردبينالمصروفات االداريةتكاليفوااليراداتفي

٢٠٠٥/١٢/٣١االشتراكاتالصناديقغير المباشرةالمشروعاألخرىاالشتراكات٢٠٠٥/١/١اعتمادات

189  6  183  نيجيريا (FAAN) - اتفاق خدمات ادارية*
26  13  99  1  60  77  نيجيريا (NAMA) - اتفاق خدمات ادارية*

 (NCAT) (14  )14  نيجيريا 
 (27  )27  النرويج (مخطط الخبراء المساعدين) 

169  41  428  10  540  88  عمان
154 4 701  952 19 493  711 22 603 1 بنما

97  1  11  64  45  بنما - اتفاق خدمات ادارية*
205  30  351  3  460  123  بنما (DGAC) - اتفاق خدمات ادارية*

535 1 375  586 4 227 5 269 1 بيرو - اتفاق خدمات ادارية*
692  (95  )(1  )7  701  78  الفلبين

 (20  )(1  )(3  )16  الفلبين - اتفاق خدمات ادارية*
33  1  2  32  الفلبين (ترينير) - اتفاق خدمات ادارية*

131  131  قطر - اتفاق خدمات ادارية*
648  29  20  188  19  465  343  مشروع اقليمي (أفريقيا) - اتفاق خدمات ادارية*

19  4  39  1  61  مشروع اقليمي (ايرباص) - اتفاق خدمات ادارية*
79  108  6  91  3  33  32  مشروع اقليمي (آسيا) - اتفاق خدمات ادارية*

520  21  212  13  414  326  مشروع اقليمي  (آسيا)
13  6  54  2  71  مشروع اقليمي  (بوينج)

99  4  46  5  50  94  مشروع اقليمي (بوينج) - اتفاق خدمات ادارية*
519  20  157  20  676  مشروع اقليمي (CAFAC) - اتفاق خدمات ادارية*
239  91  8  80  6  101  129  مشروع اقليمي  (CASP - آسيا والمحيط الهادئ)

(DPKO)  (45  )(1  )(2  )1  41  مشروع اقليمي 
118  118  مشروع اقليمي (منحة أوروبية) - اتفاق خدمات ادارية*

(EGNOS)  584  1  18  15  523  65  مشروع اقليمي
687  76  759  29  523  970  مشروع اقليمي (أمريكا الالتينية)

(REDDIG) 501  36  499  10  619  407  مشروع اقليمي
(COSCAP) (جنوب آسيا) 647  (42  )42  318  24  464  561  مشروع اقليمي

(COSCAP) (جنوب شرق آسيا) 415  79  22  168  14  240  272  مشروع اقليمي
 (29  )1  30  مشروع اقليمي (برنامج األغذية العالمي) - اتفاق خدمات ادارية*

(CAB) 5  1  9  15  جمهورية كوريا
39  3  2  40  رومانيا - اتفاق خدمات ادارية*

(GCCC) 225  547 1 24  590 1 292  المملكة العربية السعودية
405 4 (26  )(547 1 )284  836 2 542  642 3 914 4 المملكة العربية السعودية - اتفاق خدمات ادارية*

157  16  162  5  194  136  سنغافورة
178 4 (000 2 )111  859 3 208 2 الصومال

37  (41  )(69  )1  3  145  سري النكا
35  1  34  السودان - اتفاق خدمات ادارية*

15  (2  )1  12  الجمهورية العربية السورية (مطار المزة) - اتفاق خدمات ادارية*
116  (2  )4  110  الجمهورية العربية السورية (هيئة الطيران المدني) - اتفاق خدمات ادارية*

(MTC) 18  1  11  1  29  تايلند
544 2 (227  )250  503 2 68  172 2 284 3 تايلند - اتفاق خدمات ادارية*

 (15  )15  تايلند (الخطوط الجوية التايلندية) - اتفاق خدمات ادارية*
52  28  281  9  147  205  االمارات العربية المتحدة - اتفاق خدمات ادارية*
75  12  127  4  210  جمهورية تنزانيا المتحدة - اتفاق خدمات ادارية*

892  79  791  25  964  773  بعثة األمم المتحدة في كوسوفو - اتفاق خدمات ادارية*
(308 1 )(30  )537 1 5  766 1 (512 1 )فنزويال - اتفاق خدمات ادارية*

13  13  فيتنام
3  1  10  1  13  فيتنام - اتفاق خدمات ادارية*

 (11  )4  15  اليمن
207  (26  )(9  )31  309  8  319  255  عقود بمبالغ مقطوعة 

123  (11  )(7  )1  24  4  15  147  اتفاقات خدمات ادارية وصناديق ائتمانية أخرى**

المجموع
 33 376 81 848 4 568 63 565 5 602(  3)( 3 346) 47 276

عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ 

(بآالف الدوالرات األمريكية)

*   اتفاق خدمات ادارية. 
**  ملخص يتعلق بتسعة وأربعين صندوقا تشمل أرصدة نهاية السنة أو المعامالت التي تمت خالل السنة وقلت عن عشرة آالف دوالر.

منظمة الطيران المدني الدولي

الصناديق االئتمانية واتفاقات الخدمات االدارية
جدول االيرادات والنفقات وأرصدة الصناديق
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الرصيدالمحولالمصروفاتالفوائدالرصيد
فيردبيناالدارية تكاليفوااليراداتفي

٢٠٠٥/١٢/٣١االشتراكاتالصناديقغير المباشرةالمشروعاألخرىاالشتراكات٢٠٠٥/١/١الصناديق

33  1  32  أفغانستان

1  9  10  الجزائر

219  6  2  211  بنغالديش

2  25  822  3  843  3  بوليفيا

5  25  461 2 1  486 2 4  البرازيل

200  5  79  8  276  الرأس األخضر

15  3  44  2  56  4  كوبا
جمهورية كوريا

68  2  66     الشعبية الديمقراطية

49  80  106 2 36  199 2 اثيوبيا

21  2  20  1  31  11  الهند

143  1  4  140  ليسوتو

11  23  1  33  الجماهيرية العربية الليبية

17  1  16  الجماهيرية العربية الليبية (مصلحة الطيران المدني)

12  1  11  الجماهيرية العربية الليبية (معهد الطيران المدني)

19  19  الجماهيرية العربية الليبية (الخطوط الجوية الليبية)

7  2  17  1  25  ماكاو

17  1  16  موزمبيق

602  19  583  ميانمار

(NAMA) 42  1  41  نيجيريا

21  1  20  باكستان

67  3  77  5  54  88  بيرو

(CAEP) 34  1  33  دراسة فنیة اقتصادیة اقلیمیة
(15  )15  سيراليون

83  2  20  11  94  السودان

6  (8  )(2  )سورينام

417  4  40  127  334  الجمهورية العربية السورية

8  22  547  53  572  (48  )ترينيداد وتوباغو

(7  )7  يوغندا

401  (582  )3  883  24  742  103 1 بعثة األمم المتحدة في كوسوفو
(13  )13  جمهورية تنزانيا المتحدة 

22  1  21  اليمن

(1  )(1  )(1  )(1  )صناديق خدمة مشتريات الطيران المدني األخرى*

540 2 (617  )(1  )176  141 7 308  024 7 143 3 المجموع

* ملخص يتعلق بخمسة صناديق تشمل أرصدة نهاية السنة أو المعامالت التي تمت خالل السنة وقلت عن خمسة آالف دوالر.

النفقاتااليرادات

منظمة الطيران المدني الدولي

(بآالف الدوالرات األمريكية)
عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

جدول االيرادات والنفقات وأرصدة الصناديق
صندوق خدمة مشتريات الطيران المدني
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منظمة الطيران المدني الدولي

الصناديق األخرى التي أدارتها االيكاو لحساب أطراف أخرى
جدول االيرادات والنفقات واألصول والخصوم وأرصدة الصناديق

عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١   
(بآالف الدوالرات األمريكية)

صندوقصندوقصندوقالرسوم
نظاماتفاقاتفاقاالداريةاللجنة

رصد العلوالتمويلالتمويلالتفاقاتدليلالتحضيرية
فوق شمالالمشتركالمشتركالتمويلالمفاتيحللسجل
*20052004األطلنطيااليسلنديالدنماركيالمشتركالعامةالدولي

االيرادات والنفقات
   االيرادات

387  489  95  394           االشتراكات المقررة
125  800  800        المساهمات

      االيرادات األخرى
526  480  480            فوائد الرسوم االدارية

53  127  61  20  9  14  19  4            ايرادات الفوائد
041 33 676 35 430  151 27 095 8           رسوم االنتفاع
150  150            ايرادات متفرقة

132 34 722 37 491  266 27 648 8 494  819  4  مجموع االيرادات

   النفقات
335  498  373  29  96        المرتبات والتكاليف المشتركة للموظفين

28      نفقات التشغيل العامة
48  44  5  25  14        السفر

      تكاليف الخدمات
677 30 919 32 273  427 25 219 7               تكاليف الخدمات التقديرية عن السنة الجارية

937 1 065 1 1  347 1 (283  )              تسوية تكاليف الخدمات عن السنة السابقة
347  420  54  260  81  25        النفقات األخرى

372 33  946 34 279  828 26 936 6 658  110  135  مجموع النفقات

760  776 2 212  438  712 1 (164  )709  (131  )     صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات والنفقات

أرصدة الصناديق
463 6 223 7 729 1 383 5 (246  )179  178        أرصدة الصناديق في بداية السنة

223 7 999 9 941 1 821 5 466 1 15  709  47  أرصدة الصناديق في نهاية السنة

 األصول والخصوم وأرصدة الصناديق

األصول
120 3 307 5 111 2 614 1 546  241  714  81        الودائع النقدية والودائع ألجل
      الحسابات واجبة التحصيل

586 2 065 2 065 2            المبالغ المستحقة من الحكومات المقدمة للخدمات
49  39  12   3  24             األرصدة المنقولة بين الصناديق

776 5 647 5 78  211 4 270 1 86  2             المستحقات والسلف

531 11 058 13 201 2 890 7 819 1 351  716  81  مجموع األصول

  الخصوم
3   3        االلتزامات غير المدفوعة
60  74  67  7        الحسابات مستحقة الدفع

197  321  21 269  31      األرصدة المنقولة بين الصناديق
604 2 110 2 048 2 62        ائتمانات لحساب الحكومات المتعاقدة (الجدول د-١)

447 1 551  260  291        ائتمانات لحساب الحكومات المقدمة للخدمات
 

308 4 059 3 260  069 2 353  336  7  34  مجموع الخصوم

رصيدالصناديق
      يتكون من:

886 6 687 9 941 1 611 5 364 1 15  709  47            الفائض المتراكم
337  312   210  102            الفائض المحتجز

223 7 999 9 941 1 821 5 466 1 15  709  47  الرصيد الكلي للصناديق

531 11 058 13 201 2 890 7 819 1 351  716  81  مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق

بعد التسوية - انظر المالحظة ٣.*

 

المجموع

الجدول (د)



األرصدة

(قروض)2005

 (102  ) (52  )  17   (171  )بلجيكا
 (65  )  170   (235  )كندا
 (4  )  1   (5  )كوبا

  13    17   (4  )الدنمارك
 (2  )  4   (6  )مصر

 (21  )  6   (27  )فنلندا
  149    149  فرنسا
  204    204  ألمانيا
 (29  )  9   (38  )اليونان
  32    44   (12  )آيسلندا

  38    38  آيرلندا
  58    58  ايطاليا
 (31  )  13   (44  )اليابان
 (3  )  5   (8  )الكويت
  96    96  هولندا

  12    12  النرويج
 (85  )  18   (103  )االتحاد الروسي

 (40  ) (40  )سنغافورة
سلوفاكيا
 (11  )  14   (25  )اسبانيا

  19    19  السويد
  35    70   (35  )سويسرا

  85    384   (299  )المملكة المتحدة
  042 1   042 1 الواليات المتحدة

( 1 012)  2 350    96   1 633  (  391) 

 (62  )  256    15    394   (185  )القيمة المكافئة بالدوالرات األمريكية
                                                                                                                                                                                                                                                                

(بآالف الكرونات الدنماركية)

(١
د-

ل (
جدو

ال

المقررة عن

II
I-
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االيسلندي
في نهاية السنةاالشتراكات

منظمة الطيران المدني الدولي

جدول االشتراكات المقررة في اطار االتفاق الدنماركي للتمويل المشترك
واألرصدة مستحقة التحصيل والقروض المقدمة الى الحكومات المتعاقدة

عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

(قروض)

المحول
من (الى) اتفاق
التمويل المشترك

المحصلة

األرصدة
في بداية السنة

االشتراكات



األرصدة

(قروض)2005

(9  )10  (1  )بلجيكا
(211  )13  (224  )كندا
(3  )(3  )كوبا

(12  )2  (14  )الدنمارك
(5  )(5  )مصر

(19  )(19  )فنلندا
(58  )26  3  (87  )فرنسا
(159  )35  1  (195  )ألمانيا
(23  )1  (24  )اليونان
(42  )5  3  (50  )آيسلندا

(21  )7  3  (31  )آيرلندا
(13  )10  4  (27  )ايطاليا
(24  )(24  )اليابان
(8  )(8  )الكويت
4  4  هولندا

(11  )2  (13  )النرويج
(30  )1  (31  )االتحاد الروسي

(13  )(13  )سنغافورة
سلوفاكيا
(13  )3  (16  )اسبانيا

(23  )3  1  (27  )السويد
(26  )6  9  (41  )سويسرا

(473  )14  9  (496  )المملكة المتحدة
(861  )179  43  (083 1 )الواليات المتحدة

( 2 419)   95    4  280( 2 048)

عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

(بآالف الدوالرات األمريكية)
المحول

بع)
(تا

(١
د-

ل (
جدو

ال

منظمة الطيران المدني الدولي

جدول االشتراكات المقررة في اطار االتفاق االيسلندي للتمويل المشترك
واألرصدة مستحقة التحصيل والقروض المقدمة الى الحكومات المتعاقدة

(قروض)

في نهاية السنة
االشتراكات

II
I-

18

الدنماركي المحصلة
التمويل المشترك االشتراكاتالمقررة عن
من (الى) اتفاق األرصدة

في بداية السنة
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خطةااليرادات والنفقات
الخبراءالصندوق
20052004المساعدينالعام

   االيرادات
354  779  779        االشتراكات

106  128  128        االشتراكات المخصصة
      االيرادات األخرى
22  70  4  66            ايرادات الفوائد

482  977  132  845     مجموع االيرادات

   النفقات

  76  76  72
56  34  34        النفقات التشغيلية العامة

516  516        المنح
4  8  8        النفقات األخرى

132  634  76  558     مجموع النفقات

  287  56  343  350

أرصدة الصناديق
492 1 842 1 38  804 1       أرصدة الصناديق في بداية السنة

 2 091  94 2 185 1 842

األصول
800 1 223 2 101  122 2       الودائع النقدية وألجل   

52        األرصدة المنقولة بين الصناديق   

852 1 223 2 101  122 2 مجموع األصول

  الخصوم
10  38  7  31        األرصدة المنقولة بين الصناديق

10  38  7  31  مجموع الخصوم

رصيدالصناديق
      يتكون من:

842 1 185 2 94  091 2       الفائض المتراكم

842 1 185 2 94  091 2 الرصيد الكلي للصناديق

 2 122  101 2 223 1 852

يعتمد:نشهد بصحة هذا البيان

روانتيا أبيراتيريتشارد ج. بار
رئيس فرع المالية

مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق

األمين باالنابة لمجلس ادارة الصندوق

المجموع

(بآالف الدوالرات األمريكية)

      صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات والنفقات

      المرتبات والتكاليف المشتركة للموظفين

األصول والخصوم وأرصدة الصناديق

أرصدة الصناديق في نهاية السنة

الجدول (ه)

منظمة الطيران المدني الدولي
صندوق التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية

جدول االيرادات والنفقات واألصول والخصوم وأرصدة الصندوق
عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١
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 منظمة الطيران المدني الدولي
 مالحظات بشأن البيانات المالية

 )المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

 صالحيات المنظمة -١
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، نشأت بموجب اتفاقية الطيـران المـدني            ) االيكاو(ان منظمة الطيران المدني الدولي      

وهي مكلفة بموجب نظامها األساسي باعداد المبادئ والتقنيات الالزمة للمالحة الجويـة            .  ٧/١٢/١٩٤٤الدولي الموقعة في    
 .الدولية، وتعزيز تخطيط وتنمية النقل الجوي الدولي

 أهم سياسات المحاسبة واعداد التقارير المالية -٢
 أساس العرض )أ

، ألنها تشكل اطـارا للمحاسـبة ووضـع    )UNSAS(مم المتحدة تعرض البيانات المالية طبقا للمعايير المحاسبية لمنظومة األ  
 .التقارير المالية في أسرة األمم المتحدة، ما لم يذكر غير ذلك

 وطبقـا ألحكـام   - ما لم يذكر خالل ذلـك     –) الدوالر األمريكي (تعرض البيانات المالية بآالف دوالرات الواليات المتحدة        
 .النظام المالي لاليكاو

 اديقتجميع الصن )ب
، ألن لها صناديق مستقلة لألنشطة العامة وصناديق مستقلة لألنشطة الخاصة      "الصناديق"تمسك المنظمة حساباتها على أساس      

 .وتنشأ الصناديق وتدار طبقا للنظام المالي المعتمد من المجلس والجمعية العمومية.  وكلها تحت ادارة مجلس االيكاو
ا، وتم تجميع البيانات المالية بعد حذف جميـع األرصـدة وااليـرادات والرسـوم               تم تجميع هذه الصناديق لتسهيل عرضه     

وهذا التجميع ال يعني أن مختلف الصناديق المستقلة قابلة للتوحيد بأي شكل كـان، اذ ال يجـوز                  .  المشتركة بين الصناديق  
 .استخدام موارد أي منها ألغراض اآلخر

مج العادي، وصندوق رأس المال العامل، وغيرها من الصناديق التـي تملكهـا             الصندوق العام للبرنا   صناديق االيكاو تشمل  
االيكاو والتي تشمل صناديق دعم برنامج التعاون الفني، والحسابات والصناديق الخاصة من أجل استرداد التكـاليف ومـن                  

العام من اشـتراكات تـدفعها      ويمول الصندوق   .  أجل األنشطة المدرة لاليرادات، ومن أجل األنشطة التي تمول بالتبرعات         
الدول المتعاقدة طبقا لحصتها في االشتراكات المقررة التي حددتها الجمعية العمومية، ومن بند االيرادات المتفرقة، ومن أي                 

وقد أنشأت الجمعية العمومية صندوق رأس المال العامل لتقديم سـلف حسـب   .  سلف تؤخذ من صندوق رأس المال العامل 
لصندوق العام والصناديق األخرى تسهيال لتمويل اعتمادات الميزانية التي لم ترد لها بعد اشتراكات من الدول              االقتضاء الى ا  

 .المتعاقدة
 هي صناديق تديرها االيكاو بالنيابة عن أطراف أخرى وتمولها الحكومـات وغيرهـا مـن               برنامج التعاون الفني  صناديق  

شمل هذه الصناديق الترتيبات المعقودة مع برنـامج األمـم المتحـدة االنمـائي،              وت.  المانحين لتنفيذ مشاريع التعاون الفني    
والمشاريع التي تدار بموجب اتفاقات الصناديق االئتمانية، واتفاقات الخدمات االدارية، واتفاقات خدمة مشـتريات الطيـران                

أمـا  .  سب توجيهات االيكاو وذلك البرنـامج     وتجري المعامالت المالية المتعلقة ببرنامج األمم المتحدة االنمائي ح        .  المدني
الصناديق االئتمانية واتفاقات الخدمات االدارية فهي تستخدم لتغطية طائفة عريضة من خدمات التعاون الفني، في حين تعقد                  

تعاون فني  اتفاقات   وتعقد االيكاو أيضا مع الدول المتعاقدة     .  اتفاقات مشتريات الطيران المدني من أجل تقديم خدمات الشراء        
وهذه االتفاقات تختلف عن اتفاقات الخدمات االدارية واتفاقات الصناديق االئتمانيـة مـن             ".  اتفاقات المبالغ المقتطعة  "تسمى  

وكل زيادة أو نقصان في استرداد النفقات الفعلية يدون في صـندوق            .  حيث أن مدتها قصيرة وتخص مبلغا محددا لكل عقد        
 .التشغيليةتكاليف الخدمات االدارية و
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 تشمل صناديق األنشطة الخاصة التي تديرها االيكاو بالنيابة عن األطراف األخرى، وهي تشمل     الصناديق االئتمانية األخرى  
 :يلي ما

وكان المجلس قد أعلـن فـي   .  ٢٠٠١، أنشأه المجلس في سنة لسجل الدوليلحساب اللجنة التحضيرية     )١
 توجيه ومراقبة أعمال لجنة الخبراء التحضـيرية المكلفـة           قبوله مسؤولية  (C-DEC 161/9) ١٦١دورته  

.  باألعمال التمهيدية النشاء سلطة السجل الدولي، وادارة األموال التي تقدم الى هذه اللجنـة التحضـيرية               
) ٣(٢٠والسجل الدولي آلية تمول نفسها بنفسها من خالل رسوم االنتفاع واسترداد التكاليف طبقا للمـادة                

وتمول أعمال هذه اللجنة التحضيرية بتبرعات من الدول واألطـراف          .  معدات الطائرات من بروتوكول   
 .المعنية من القطاع الخاص

 ٢٠٠٥ هو صنـدوق الستـرداد التكاليـف أنشـأه المجلـس في سـنة           ،صندوق دليل المفاتيح العامة    )٢
(C-DEC 174/1)            المعـززة الكترونيـا     لتسجيل أنشطة مشروع يدعم التشغيل البيني لجـوازات السـفر

ويشمل هذا المشروع انشاء دليل للمفاتيح العامة تحت رعايـة االيكـاو، الدارة تبـادل               .  والمقروءة آليا 
 .المفاتيح االلكترونية الالزمة لفك شفرات التوقيعات الرقمية المتأصلة في الجوازات االلكترونية

 لكي تسترد المنظمة مـن      (C-DEC 136/22)مجلس   أنشأها ال  لتمويل المشترك التفاقات ا الرسوم االدارية    )٣
خالل رسم اداري جميع التكاليف التي تحملتها لتوفير التجهيزات والخدمات الالزمة الدارة اتفاقي التمويل              

ويستخدم هذا الصندوق أيضا السترداد تكاليف ادارة صـندوق نظـام           .  المشترك الدنماركي واأليسلندي  
 .رصد العلو فوق شمال األطلنطي

 يستخدمان للمعامالت المالية الالزمة الشراف االيكاو على اتفاقا التمويل المشترك الدنماركي واأليسلندي )٤
تشغيل خدمات المالحة الجوية التي تقدمها حكومة آيسلندا، وتلك التي تقـدمها حكومـة الـدنمارك مـن       

 .لى حكومات متعاقدةغرينالند، وتسترد هذه التكاليف بموجب رسوم انتفاع واشتراكات مقررة ع
 من أجل المعامالت المالية التـي       ١٩٩٥، أنشئ في سنة     صندوق نظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي       )٥

وتسترد تكـاليف   .  تجري بموجب أحكام اتفاق التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي           
 .دنية التي تعبر شمال األطنطليالتشغيل والصيانة من خالل انتفاع يفرض على جميع الطائرات الم

 طبقا للمبادئ والخطوط التوجيهية ٢٠٠٢، أنشأه المجلس في سنة  التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية     )٦
، بهدف تمويل المشاريع المتعلقة بالسالمة لصالح الدول التي         ١٠-٣٣الواردة في قرار الجمعية العمومية      
 .ية الضرورية لوال هذا التسهيلما كانت لتتوفر لديها الموارد المال

 تدوين االيرادات )ج
 االشتراكات المقررة )١

ايرادات االشتراكات المقررة تمثل التزاما قانونيا على الدول المتعاقدة، وتسجل هـذه االيـرادات فـي           
وال توجد أحكام بخصوص حاالت التأخير فـي تحصـيل          .  السنة التي يستحق عنها االشتراك المقرر     

 .ت المقررةاالشتراكا
 المساهمات العادية والمساهمات المخصصة )٢

 .تدون ايرادات هذه المساهمات عند استالمها نقدا ما لم ينص االتفاق على غير ذلك
 رسوم االنتفاع  )٣

تحصل المملكة المتحدة بالنيابة عن الحكومات مقدمة الخدمة قيمة فواتير رسوم االنتفاع التـي تحمـل                
 .ة والطائرات الخاصة التي تعبر منطقة الخدمةعلى الطائرات التجاري
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 بيع المطبوعات )٤
 .تدون ايرادات بيع المطبوعات عند استالم القيمة نقدا

 تدوين النفقات )د
تتضمن النفقات مبالغ السلع والخدمات التي حصلت عليها المنظمة، وكذلك قيم االلتزامات القانونية الناجمة عـن الطلبيـات                  

.  ظمة والعقود التي أبرمتها السنة المالية التي أتيحت فيها األموال في اعتمادات الميزانية للسـنة الجاريـة             التي أصدرتها المن  
أما المبالغ التي تتعلق بااللتزامات القانونية التي لم تنفذ بعد لعدم استالم السلع والخدمات، فهي تسجل بوصفها خصوما على                   

 غير المدفوع قائما لمدة تتراوح بين اثني عشر شهرا وعشرين شهرا بعد نهايـة               ويظل االلتزام .  االلتزامات غير المدفوعة  
 .السنة المالية التي فتح فيها، وبعدها ال يصبح ساريا، وتشطب التزامات السنة السابقة وتضاف الى قيمة الفائض

المجلس التسويات التي تـدخل     ويعتمد  .  تكاليف خدمات السنة الجارية تحددها الحكومات مقدمة الخدمات ويعتمدها المجلس         
 .على التكاليف التقديرية لخدمات أي سنة بعينها، وتدون في حسابات سنة التسوية

االلتزام المرحل هو التزام تم االرتباط عليه في السنة الجارية من موارد سنوات الحقة، وال يدون هذا االلتزام فـي نفقـات                   
 .السنة الجارية

  األجنبيةالعمالت )ه
، تدون معامالت السـنة     "الصناديق االئتمانية األخرى  "وباستثناء العمالت التي تخص     .  عامالت بعدد من العمالت   تجري الم 

بالدوالر األمريكي حسب سعر الصرف الساري في األمم المتحدة في وقت المعاملة، وتدون األرصدة النقدية في نهاية السنة                  
الصناديق "وتجري المعامالت في اطار     .   ديسمبر ٣١مم المتحدة في    بالدوالر األمريكي حسب سعر الصرف الساري في األ       

 .طبقا للترتيبات المتفق عليها بين األطراف" االئتمانية األخرى
تعقد المنظمة اتفاقات مالية فرعية على شكل عقود للشراء اآلجل للعملة تحسبا لتقلبات أسـعار صـرف الـدوالر الكنـدي                     

وعندما يوجد فرق بين سـعر  .  تة حسب سعر الصرف الذي أعدت الميزانية على أساسه واليورو، بحيث تصبح التكاليف ثاب    
وفي .  الصرف الساري في األمم المتحدة وسعر الصرف بعقود الشراء اآلجل، يحمل هذا الفرق على النفقات عند تنفيذ العقد              

الفرق بين سعر الصرف الساري  في       نهاية السنة تدون في حساب األصول أو الخصوم المكاسب أو الخسارات الناجمة عن              
األمم المتحدة وسعر الصرف المتفق عليه في عقود الشراء اآلجل التي عقدت للتحوط ولم تنفذ أو لم تعـرض للبيـع أو لـم     

 .تفسخ في نهاية السنة، وتدون القيمة المناظرة بوصفها فائضا محتجزا
ات الخدمات االدارية تبرم أحيانـا بعمـالت غيـر الـدوالر            عقود الشراء الخاصة بخدمة مشتريات الطيران المدني واتفاق       

، ٢٠٠٣اعتبارا من سـنة      وللحد من التعرض لتقلبات أسعار الصرف بدأت المنظمة تنفذ سياسة التحوط المالي           .  األمريكي
ا على الوضع   وهي تقضي بشراء العملة موضع االلتزام عند اصدار طلبية الشراء اذا كانت تقلبات العملة ستؤثر تأثيرا مادي                

علما بأن مكاسب أو خسائر أسعار الصرف المناظرة للفرق بين سعر الصرف الساري في األمم المتحـدة وسـعر                   .  المالي
 .الصرف الحاضر تدون في تاريخ شراء األموال

 المساهمات العينية )و
 .ظات بشأن البيانات الماليةال تسجل المنظمة المساهمات العينية في الحسابات، ولكنها تعلن قيمتها في هذه المالح

 التقاعدما بعد مزايا نهاية الخدمة و )ز
تنص شروط التوظيف على أن موظفي االيكاو يستحقون تعويضا ماليا عن أيام العطالت السنوية التي لـم يتمتعـوا بهـا،                     

منظمـة تقـدم بعـض    هذا فضال عن أن ال.  ومكافأة لترك الخدمة والعودة الى الوطن تحسب على أساس عدد سنين الخدمة 
وطبقا للممارسات الجارية في النظام الموحد لألمم المتحدة ال تسجل االيكـاو            .  مزايا الرعاية الصحية للمتقاعدين األهل لها     

في حساباتها المالية خصوم تكاليف التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة وال أي أنواع أخرى من مستحقات نهاية الخدمة عندما                
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وهـذه  .  ولذلك لم تفتح االيكاو أي حساب احتياطي لتمويل هذه المسـؤوليات الماليـة            .  العمل في االيكاو  يترك الموظفون   
النفقات تدرج بصفة تقديرية في الميزانية السنوية، أما التكاليف الفعلية المدفوعة في كل سنة مالية فتدون في نفقـات السـنة             

 .ا هذه المدفوعات مستحقةالجارية التي يترك فيها الموظفون العمل وتصبح فيه
 االعتمادات )ح

 .االعتمادات المرحلة الى السنة الالحقة تسجل في الفائض المحتجز
 شراء الممتلكات المعمرة )ط

تشمل الممتلكات المعمرة األثاث والمركبات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية األخرى، وتحمل تكاليفها على نفقات السنة               
وتعرف الممتلكات المعمرة على أنها أي بند قيمته ألـف وخمسـمائة دوالر أو أكثـر وعمـره                .  نفقاتالتي اقتضت هذه ال   

والبنود الخاصة التي تعتبر حساسة وتكون تكلفتها األصلية خمسـمائة دوالر أو أكثـر              .  االفتراضي خمس سنوات أو أكثر    
 .يتصنف هي أيضا بوصفها ممتلكات معمرة بصرف النظر عن عمرها االفتراض

 التغييرات التي استجدت على السياسات المحاسبية -٣
 غيرت االيكاو سياساتها المحاسبية بخصوص ايرادات رسوم االنتفاع من تدوينها عند الدفع نقدا الى تدوينها                ٢٠٠٥في سنة   

.  ألمـم المتحـدة   عند االستحقاق حتى تجعل طريقة عرض البيانات المالية أنسب ومتوافقة مع المعايير المحاسبية لمنظومة ا              
وفيما يلي تـأثير ذلـك      .  ٢٠٠٤ مما اقتضى تغيير البيانات المالية لسنة        ٢٠٠٤وطبقت هذه السياسة بأثر رجعي على سنة        

 :على البيانات األول والثاني والخامس

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ : فيالزيادة
 ٦٦١ ٥٥٣ ايرادات رسوم االنتفاع

 ٥ ٠٩٧ ٥٥٣ الفائض المتراكم
 ٥ ٧٥٨ ٥٥٣ المستحقات والسلف

 الودائع النقدية والودائع ألجل -٤
، وكانت  )٢٠٠٤ في سنة    ٢,٢٦ (٤,٢٦ قد بلغت في المتوسط      ٣١/١٢/٢٠٠٥كانت أسعار الفائدة على الودائع ألجل في        

 ).٢٠٠٤ يوما في سنة ٣٥( يوما ٣٩مدة استحقاق الفوائد 

 عاقدةاالشتراكات المقررة للصندوق العام والمستحقة على الدول المت -٥
 :٢٠٠٤ وفي نفس التاريخ من سنة ٣١/١٢/٢٠٠٥فيما يلي ملخص لحالة االشتراكات المقررة مستحقة التحصيل في 

 

 
 واتالسن

 ــــــ
 ٢٠٠٥سنة  

 ــــــــ
 ٢٠٠٤سنة  

 ـــــــــ
٨ ٦٢٠  ٧ ٩٠١  ٩٩-١٩٨٢ 
٤٩٠  ٤٩٠  ٢٠٠٠ 
٥٣٨  ٥١٧  ٢٠٠١ 
٦٤٠  ٦٢١  ٢٠٠٢ 
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٨٦٦  ٦٥٥  ٢٠٠٣ 
٦٧٧  ٢٠٠٤  - 

 ١١ ١٥٤  ١٠ ٨٦١  السنوات السابقةمجموع 
 ١ ٦٣٦  ١ ٦٦٩  الجاريةالسنة 

     
 ١٢ ٧٩٠  ١٢ ٥٣٠  مجموع االشتراكات المقررة مستحقة التحصيل

     
 ١٠  ١١  السلف المستحقة لصندوق رأس المال العامل

 ١٢ ٨٠٠  ١٢ ٥٤١  المجموع

 الحسابات والسلف مستحقة التحصيل -٦
 :يد الحسابات مستحقة التحصيل ما يلييشمل رص

 ٢٠٠٤  ٢٠٠٥* 
    

 ١ ٧٢٤  ١ ٨١٧ الموظفون
 ٢ ٧٨٩  ٣ ١٧٨ وكاالت األمم المتحدة

 ٥ ٧٥٨  ٥ ٦٢٩ رسوم االنتفاع
 ٥ ٨٢٣  ٥ ٤٥٩ الحسابات األخرى

 ١٦ ٠٩٤  ١٦ ٠٨٣ المجموع
 .٣ انظر المالحظة –بعد التسوية * 
 لجنة أفكاك ولجنة ايكاك ولجنة الكاك: يئات االقليمية والمصاريف المستحقة لهاالمصاريف التي تسترد من اله -٧

) لجنـة ايكـاك  (واللجنة األوروبية للطيران المدني ) لجنة أفكاك (تقدم االيكاو خدمات األمانة للجنة األفريقية للطيران المدني         
يف في بدايـة األمـر مـن الصـندوق العـام وتسـترد       وتدفع التكال).  لجنة الكاك(ولجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني    
 .المصروفات من هذه الهيئات االقليمية

فيما يلي صافي المبالغ القابلة لالسترداد من الهيئات االقليمية والمستحقة لها عن جميع المعامالت التي أجرتها االيكاو بالنيابة              
 :عنها

 المبالغ القابلة لالسترداد من  
 ـــــــــــــــ

 مبالغ واجبة الدفع الىال 
 ــــــــــــ

 لجنة أفكاك  
 ـــــــ

 لجنة الكاك 
 ـــــــ

 المجموع 
 ــــــ

 لجنة ايكاك 
 ــــــــ

 )لصالح(الرصيد المستحق من 
 ٣١/١٢/٢٠٠٤في  

 
١ ٠٢٧(  ١ ٤١٨  ٣٤ ١ ٣٨٤( 

المدفوعات التي تمت فـي     : يضاف اليه 
 ٢٠٠٥سنة 

 
٣ ٠٨٦  ٣٧٨  ١٥٠ ٢٢٨ 

المبالغ الواردة فـي سـنة      : هيطرح من 
٢٠٠٥ 

 
)٣ ٠١٠(  )٦٨٦(  )١٦٢( )٥٢٤( 

فـي  ) لصـالح (الرصيد المستحق على    
٣١/١٢/٢٠٠٥ 

 
٩٥٠(  ١ ١١٠  ٢٢ ١ ٠٨٨( 

  البرنامج العادي– الفائض -٨

على تمويل  ) ٢) (ج(٢٢-٣٥توخيا لتخفيض االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة، وافقت الجمعية العمومية في قرارها             
 بمبلغ مليون دوالر من حساب خطة حوافز تسوية االشتراكات التـي طـال              ٢٠٠٥جزء من ميزانية البرنامج العادي لسنة       

 .تأخرها
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 األدوات المالية لالحتياط لمخاطر أسعار الصرف -٩

 الشراء اآلجل للعملة )أ

 بسـعر  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ندي للفتـرة الثالثيـة    دوالر ك١٧٠ ١٦٣ على الشراء اآلجل لمبلغ ٢٠٠٤تعاقدت المنظمة في سنة    
 بتكلفـة   ٢٠٠٥ دوالر كندي في سنة      ٥٧ ١٨٠وتسلمت المنظمة   .   دوالر كندي لكل دوالر أمريكي     ١,٣٢صرف متوسطه   

 دوالر أمريكي، فحققت بالتالي هدف تثبيت النفقات التي تصرف بالدوالر الكندي حسـب المسـتوى                ٤٣ ٣٢٧فعلية قدرها   
 .نيةالمحدد لها في الميزا

وقد تم هـذا الشـراء لحمايـة        .   دوالر أمريكي  ٥ ٠١٠ بتكلفة فعلية قدرها     ٢٠٠٥ يورو في سنة     ٣ ٩٧٥تسلمت المنظمة   
ميزانية مكتبين اقليميين تأثرا بتقلب قيمة الدوالر األمريكي باليورو وبذلك تم بلوغ هدف تثبيت النفقـات بـاليورو حسـب                    

 .الميزانية

وبلغت .  بالدوالر الكندي بسعر الصرف اآلجل، ال بسعر الصرف الساري في األمم المتحدة     تم تدوين المصروفات المدفوعة     
الفروق بين سعر الصرف اآلجل وسعر الصرف الساري في األمم المتحدة بالنسبة لعقود الشراء اآلجل للدوالر الكندي مبلغا                  

ومن هذا المبلغ الكلي تم تدوين مبلـغ     ).  ٢٠٠٤ دوالر في سنة     ٦ ٣١٧مقابل   (٢٠٠٥ دوالر في سنة     ٣ ٨٣٩ايجابيا قدره   
 ٣٨٤على هذا األساس نفسه في مصروفات البرنامج العـادي، وكـان مبلـغ        ) ٢٠٠٤ دوالر سنة    ٥ ٤٥١( دوالر   ٣ ٤٥٥

يتعلق بصندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية، بعد حساب األنصـبة التناسـبية            ) ٢٠٠٤ دوالر في سنة     ٦٠٦(دوالر  
 .الر الكندي واليورو بسعر الشراء اآلجلالستخدام الدو

 ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤فيما يلي المبالغ االسمية للدوالرات الكندية واليورو التي كانت موضع عقود الشراء اآلجل فـي السـنتين                  
 :٣/١٢/٢٠٠٧ الى ١/١/٢٠٠٦والمقرر استالمها في الفترة 

 
 

 السنة

  
 الدوالرات
 ةالكندي

 
 اتالدوالر
 ةاألمريكي

 متوسط 
 سعر

 الصرف

 

 اليورو

 
 اتالدوالر
 ةاألمريكي

 متوسط 
 سعر

 الصرف

 

 ٠,٧٨٥  ٤ ٣٠٢  ٣ ٣٨٠  ١,٣٢  ٤٣ ١٩١  ٥٦ ٩٧٦   ٢٠٠٦  
 ٠,٨٢٩  ١ ٠٨٨  ٩٠٢  ١,٣٢  ٤٢ ٤٤٥  ٥٦ ٠٠٧   ٢٠٠٧  
    ٠,٧٩٤  ٥ ٣٩٠  ٤ ٢٨٢  ١,٣٢  ٨٥ ٦٣٦  ١١٢ ٩٨٣  

 دوالر ١,٢٢مقابل ( دوالر كندي    ١,١٧األمم المتحدة تساوي    كانت قيمة الدوالر األمريكي حسب سعر الصرف الساري في          
وبتطبيق هذين السعرين في قـيم العملتـين   ).  ٢٠٠٤ يورو في سنة    ٠,٧٣٧مقابل  ( يورو   ٠,٨٤٥و) ٢٠٠٤كندي في سنة    

 دوالر فـي    ١٠ ٩٧٦مقابـل   ( دوالر   ١٠ ٦٠٩الوطنيتين لعقود الشراء اآلجل التي لم تنفذ، تحقق مكسب تقـديري قـدره              
 .وسجل في األصول المشتقة وسجلت القيمة المناظرة على أنها فائض محتجز) ٢٠٠٤ نةس

 العملة المحتجزة للتحوط لمشتريات برنامج التعاون الفني )ب

وظل هذا المبلغ كله محتجزا لغاية .   يورو للتحوط لبعض طلبيات الشراء٢٠٧ ما مجموعه    ٢٠٠٥اشترت المنظمة في سنة     
 أرصدة بعمالت أخرى تحوطا لمصـروفات سـنوات         ٣١/١٢/٢٠٠٥واحتجزت في   .  االحتياط على سبيل    ٣١/١٢/٢٠٠٥

وبناء على هذه االحتياطات لن تصبح االلتزامات       .   دوالر كندي  ٣٦٨ يورو و    ٤١١سابقة، وبلغت هذه األرصدة المحتجزة      
 .ذات الصلة عرضة ألي مزيد من المكاسب أو الخسارة بسبب تقلبات أسعار العملة
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 مساهمات العينيةال -١٠

 البرنامج العادي )أ

بموجب اتفاقات مستقلة عقدتها المنظمة مع حكومات كندا ومصر وفرنسا وبيرو والسنغال وتايلند والمكسيك تعهـدت هـذه                  
وتتحمل حكومة كنـدا أيضـا جـزءا    .  الحكومات بأن تتحمل كليا أو جزئيا تكاليف ايجار المباني التابعة للمنظمة في بلدانها   

 .وتعامل هذه الحاالت على أنها مساهمات عينية.   من تكلفة تشغيل وصيانة المقر الرئيسيكبيرا

فيما يلي القيمة التقديرية للمساهمات العينية، على أساس عقود االستئجار أو على أساس القيمة التقديرية في السوق في حالـة     
 :عدم التعاقد على االستئجار
 ٢٠٠٥سنة   

 ـــــــ
 ٢٠٠٤سنة  

 ـــــــ
  دوالر١٠ ٦٤٨  ١١ ٤١٣  كندا     

 ١١٣  ١٢٠  مصر
 ٥٩٤  ٥٥٤  فرنسا
 ٤١  ٤١  بيرو

 ٢١  ٣٧  السنغال
 ١ ٠٨٢  ١ ٠٨٢  تايلند

  دوالر١٢ ٤٩٩  ١٣ ٢٤٧  

وبلغـت  .  تقدم حكومة المكسيك مساهمة نقدية لدفع ايجار وتكاليف تجهيزات مكتب المنظمة االقليمي في مكسيكو العاصمة              
وتتضمن مساهمة كنـدا مبلغـا يسـاوي        ).  ٢٠٠٤ دوالر في سنة     ٨٦ (٢٠٠٥ دوالر أمريكي في سنة      ٩٢هذه المساهمة   

 .لصالح المقر الرئيسي في مونتريال" برج بيل"دوالر أمريكي من حكومة كيبيك لتوفير مكاتب عمل في  ١ ٣٥٣

  األخرى االيكاوصناديق )ب

 :قدمتها الدول لمجموعة الصناديق التاليةفيما يلي قيمة المساهمات العينية التي 
 ٢٠٠٤سنة   ٢٠٠٥سنة   

 ٨٨٩   ٧١٩   خطة عمل أمن الطيران
     

صندوق برنامج االيكاو العـالمي لتـدقيق       
 مراقبة السالمة الجوية

  ١٦٢   ٣٦٧ 

 التقاعدما بعد مزايا نهاية الخدمة و -١١

 مزايا نهاية الخدمة )أ
تعويض انهاء العقود، ومنحة االعادة الى الوطن، ونقل الممتلكات الشخصية، والسـفر عنـد            : ةتشمل مدفوعات نهاية الخدم   

وتقدر هذه المسؤولية المالية عن موظفي البرنـامج العـادي بنحـو       .  االنفصال عن الخدمة، وتعويض االجازات المتراكمة     
قدر تعويضات االجازات وانهـاء     وت).  ٣١/١٢/٢٠٠٤ دوالر في    ١٣ ٧٠٠ (٣١/١٢/٢٠٠٥دوالر أمريكي في     ١٣ ٤٠٠

أما التقديرات األخرى المتعلقة بمدفوعات االنفصال عـن        .  الخدمة على أساس الخبرة المكتسبة من السنوات الست الماضية        
 مقومة حسـب المتوسـط   ٣١/١٢/٢٠٠٥الخدمة فهي محسوبة على أساس المستحقات الفعلية لموظفي الفئة التخصصية في     

 دوالر فـي  ١ ٤٣٣( دوالر   ١ ٣٩١وقد بلغت القيمة المدفوعة بالفعل فـي السـنة الجاريـة            .  المزاياالتاريخي لتكلفة هذه    
 ).٢٠٠٤ سنة
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 دوالر ٤ ٣٠٠تقدر مستحقات مزايا نهاية الخدمة للموظفين الممولين من صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية بمبلغ             
وكان المبلغ الفعلي المدفوع فـي السـنة المنتهيـة فـي         ).  ٣١/١٢/٢٠٠٤ دوالر في    ٤٠٠٠ (٣١/١٢/٢٠٠٥أمريكي في   

 ).٢٠٠٤  دوالر في سنة٧٠( دوالر ٤٠ يساوي ٣١/١٢/٢٠٠٥
 التقاعدما بعد مزايا  )ب

المسؤولية المالية الناجمة عن التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، والذي قد تضطر المنظمة الى دفعه لموظفيها في السنوات                  
) شاملة التـأمين الصـحي والتـأمين لعـالج األسـنان     (وتقدر القيمة المستحقة .  ى أساس االستحقـاقالمقبلة، حـددت عل 

 .وتشمل هذه المسؤولية المالية جميع موظفي االيكاو).  ٢٠٠٤ دوالر في سنة ٣٢ ٤٠٠( دوالر ٣٦ ٢٠٠ بنحو
ر من البرنامج العادي في السنة الجاريـة    دوال٦٦٣وقد تم دفع .  يحصل المتقاعدون على التأمين الصحي اذا كانوا أهال له  

 ).٢٠٠٤ دوالر في سنة ٦٢٨(لمزايا الرعاية الصحية لجميع المتقاعدين األهل 

  صندوق األمم المتحدة المشترك للمعاشات التعاقدية للموظفيناشتراكات -١٢
للموظفين، الذي نشـأ بموجـب      ان االيكاو منظمة عضو ومشاركة في صندوق األمم المتحدة المشترك للمعاشات التقاعدية             

ويمـول هـذا    .  قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة ليقدم مدفوعات التقاعد والوفاة والعجز وما الى ذلك من مزايا مالية                
ويتكون االلتزام المالي للمنظمة ازاء هذا الصندوق من اشتراك الزامـي بمعـدل تحـدده               .  الصندوق بموجب خطة محددة   

 مـن قواعـد ذلـك       ٢٦لألمم المتحدة، والنصيب الذي تدفعه االيكاو لسد العجز االكتواري بموجب المـادة             الجمعية العامة   
 من نظـام    ٢٦تدفع هذه المبالغ لسد العجز اال عندما تعلن الجمعية العامة لألمم المتحدة تطبيق أحكام المادة                 وال.  الصندوق

لمدفوعات لسد هذا العجز بعد اجـراء تقيـيم لمـدى الكفايـة         ذلك الصندوق بعد أن تتأكد بصفة قاطعة من ضرورة طلب ا          
وعند تحرير هذا التقرير لم تكن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد طلبت تطبيق             .  االكتوارية للصندوق اعتبارا من يوم التقييم     

 .أحكام تلك المادة
عـن  ) ٢٠٠٤ دوالر في سـنة  ١٥ ٣١٠ (٢٠٠٥ دوالر في سنة  ١٥ ٧٦٥بلغت مدفوعات المنظمة الى صندوق المعاشات       

 .حصتها في اشتراكات موظفيها المشاركين في هذا الصندوق

 التزامات االستئجار طويلة األجل -١٣
في كل سنة على مـدى      )  دوالر كندي  ٤ ٣٠٠تساوي  ( دوالر   ٣ ٦٧٥ نحو   ٣١/١٢/٢٠٠٥كان متوسط التزام المنظمة في      

يمثل نصـيبها فـي االيجـار األساسـي     )  دوالر كندي٤٧ ٣٠٠(والر  د٤٠ ٤٢٥سنة، بما يجعل اجمالي هذا االلتزام    ١١
 .ومصاريف التشغيل والصيانة للمقر الرئيسي

 كانت بعض عقود المشتريات واتفاقات االستئجار طويل األجل للمعدات والتجهيزات للفترة مـن          ٣١/١٢/٢٠٠٥اعتبارا من   
  وفيما يلي المدفوعات المرتبط عليهـا السـتئجار أجهـزة    . دوالر ٢٣١، لم تنفذ بعد وقيمتها االجمالية       ٢٠٠٩-٢٠٠٦سنة  

 :الهاتف والمعدات وأجهزة تصوير المستندات
 المجموع ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦
٢٣١ ٢٠ ٣٥ ٨٤ ٩٢ 

 سنوات المالية المقبلةالااللتزامات المرتبط عليها في  -١٤
ة االنمائي التي لم تكن مستحقة من حسابات السنة الراهنـة،  فيما يلي االلتزامات المقبلة أو اآلجلة لصالح برنامج األمم المتحد   

 :٣١/١٢/٢٠٠٥كما كانت في 
 . دوالر٢ ٣٤٤: عقود الموظفين المعينين دوليا ومحليا )أ

 . دوالر١ ٣٤٩: معدات لمشروع في اكوادور )ب
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 :ي األخرى كما يليفي أثناء السنة، كانت التزامات السنوات المالية الالحقة من صناديق مشاريع التعاون الفن

 . دوالر١ ٨٤٢: خدمة مشتريات الطيران المدني لصالح البرازيل )أ
 . دوالر٦٩٤: باتفاق خدمات ادارية) الشبكة الرقمية(مشروع اقليمي  )ب
 . دوالر٢٦٨: باتفاق خدمات ادارية) EGNOSمشروع (مشروع اقليمي  )ج
 . دوالر٤٧: اتفاق خدمات ادارية مع تايلند )د

 دوالر فـي    ٧ ١٢٣زامات الصناديق االئتمانية واتفاقات الخدمات االدارية المتعلقة بالموظفين الدوليين والمحليـين            بلغت الت 
٣١/١٢/٢٠٠٥. 

 الخصوم االحتياطية -١٥

ويصـل مبلـغ هـذه الخصـوم     .  رفعت على االيكاو قضايا بموجب قوانين العمل، وهي تتعلق بأحد مشاريع التعاون الفني 
ورأت االدارة أن نتيجة هذه المطالبات ال يمكن القطع بها، ولـذلك لـم         .   مليون دوالر تقريبا   ٠,٥لبات الى   االحتياطية لمطا 

وسوف تدون التسويات التي قد تنجم عن البت في هذه المطالبات في حسابات السـنة التـي                 .  تدرج هذا البند في حساباتها    
 .ستقرر فيها هذه المسؤولية المالية

 اعادة التصنيف -١٦

وكانت النتيجة أن بعض المعامالت واألرصدة لم       .  في أثناء السنة المالية نفذت المنظمة شكال جديدا لعرض البيانات المالية          
ولذلك أعيد تصنيف األرقـام المنـاظرة التـي تخـص       .  تعد تجمع أو تصنف بنفس الطريقة التي كانت متبعة في الماضي          

 .٢٠٠٥ مع الشكل المتبع في تقرير سنة ٢٠٠٤ سنة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



 

 

 )غير مدققة (المرفقات:  الرابعالجزء
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 صناديق االيكاو تتعلق ب)د(الى ) أ(المرفقات 

 الحسابات المدرة لاليرادات وحسابات استرداد التكاليف )أ(المرفق 

اليـة   طبقا للقاعدة الم٢٠٠٢ذا الحساب في سنة ـأنشأ األمين العام ه: حساب استرداد تكاليف المالحة الجويـة   -١
 . لغرض بيع خدمات ومطبوعات المالحة الجوية٢-٧

 لتمويل االيرادات والمصروفات ٢٠٠١ أنشأ المجلس هذا الحساب في سنة  :استرداد تكاليف النقل الجوي    حساب -٢
 .المتعلقة بخدمات معينة تقدمها ادارة النقل الجوي للدول المتعاقدة وآخرين

 )C-DEC 157/2 (١٩٩٩ هـذا الصـندوق فـي سـنة    المجلس  أأنش : األخرىوالتجهيزاتصندوق المؤتمرات  -٣
 . السيارات والكافيترياوموقفيرادات وتكاليف االدارة والتشغيل والتجديد المتعلقة بتأجير منشآت المؤتمرات ال

ع الخطـرة مـع مراعـاة     ئـ تحقيقا للتوافق في النقل متعدد الوسائط للبضا       األنشطة المتعلقة بالبضائع الخطرة      -٤
االيرادات المتفرقـة    ى استخدام فائض  ـة، وافق المجلس عل   ـرامية الى تجديد نصوص وثائق ضخم     األعمال ال 

)C-DEC 166/2 (ولذلك أنشئ حساب خاص لألنشـطة المـدرة   .  لتمويل قاعدة بيانات لوثائق البضائع الخطرة
يز األنشـطة المتعلقـة     لصالح األنشطة المتعلقة بالبضائع الخطرة، بما في ذلك تكاليف وايرادات تعز          لاليرادات  

بالبضائع الخطرة وأي تكاليف أو ايرادات تأتي من استرداد تكاليف الندوات أو الحلقات العملية أو أنشطة دعـم                  
 .البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 الصـدار   ٢-٧ بموجب القاعدة المالية     ٢٠٠٢أنشأ األمين العام هذا الحساب في سنة        : حساب النشر االلكتروني   -٥
 .وبيع الوثائق االلكترونية

 لتمويل النفقات   ٢-٧ بموجب القاعدة المالية     ٢٠٠٤أنشأ األمين العام هذا الحساب في سنة        : حساب اتقان اللغات   -٦
وتحصيل االيرادات المتعلقة بمنتجات وخدمات معينة تقدمها ادارة المالحة الجوية الى الدول المتعاقدة وآخـرين               

 .الطيرانفي مجال اتقان لغة 

لتقـديم خـدمات الترجمـة     ) C-DEC 162/2( ٢٠٠١أنشأ المجلس هذا الحساب في سنة       : حساب خدمات اللغات   -٧
الفورية والترجمة التحريرية والطباعة وادارة ايرادات وتكاليف تقديم هذه الخدمات للمنظمات الدولية والوكاالت             

 .الحكومية والوفود الوطنية

 بموجب القاعـدة    ٢٠٠٤أنشأ األمين العام هذا الحساب في سنة        : مة الجوية حساب خدمات تدقيق مراقبة السال     -٨
 لتمويل النفقات وتحصيل االيرادات المتعلقة بتقديم خدمات تدقيق مراقبة السالمة الجوية الى الـدول          ٢-٧المالية  

 .المتعاقدة على أساس قيام الدولة المنتفعة بدفع نفقات التدقيق

، ٢-٧ وفقا للقاعـدة الماليـة       ٢٠٠٢ أنشأ األمين العام هذا الحساب في سنة         :المالحساب الخاص لمشاريع االع    -٩
 .وهو يخص أنشطة التمويل الذاتي لمكتب العالقات الخارجية واالعالم لاليكاو

 الصناديق االئتمانية ألمن الطيران )ب(المرفق 

 بعد أن اعتمد المجلس خطة عمـل  ٢٠٠٢ أمواال مخصصة وحسابات خاصة وصناديق أنشئت في سنة     تشمل هذه الصناديق  
علما بأن مشاريع خطة عمل أمن الطيـران        .   مشروعا تمول من الصناديق االئتمانية ألمن الطيران       ١٣أمن الطيران وفيها    

 .تمول من المساهمات العامة ومن المساهمات المخصصة لهذا الغرض
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 صناديق دعم التعاون الفني )ج(المرفق 

): الصندوق االحتياطي الدارة التعاون الفنيكان يسمى في السابق  (رة التعاون الفنيصندوق كفاءة وانتاجية ادا -١
 الستخدام جزء من الفائض السنوي لصندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية           ١٥٥أنشأه المجلس في دورته     

 .الذي تحقق في السنة السابقة، لتحسين كفاءة وانتاجية ادارة التعاون الفني

.  أنشئ بموجب أحكام المادة التاسعة من النظام المـالي لاليكـاو     : ليف الخدمات االدارية والتشغيلية   صندوق تكا  -٢
ويمول هذا الصندوق أساسا من .  ويستخدم هذا الصندوق لدفع التكاليف االدارية والتشغيلية لبرامج التعاون الفني         

ن الصناديق االئتمانية ومـن اتفاقـات الخـدمات         الرسوم االدارية التي يدفعها برنامج األمم المتحدة االنمائي وم        
 .االدارية ومن صناديق خدمة مشتريات الطيران المدني

 الصناديق األخرى )د(المرفق 

تجمع فيه المساهمات المالية الواردة من بعض الدول المتعاقدة لتغطية تكـاليف            : صندوق خدمات اللغة العربية    -١
 .ةالمنظم في في خدمات اللغة العربية التوسع

فيه األموال الباقية من التبرعات المالية التي قدمتها حكومـة جمهوريـة            تجمع   :صندوق خدمات اللغة الصينية    -٢
 .االيكاوالصين الشعبية للمساعدة على تمويل وحدة اللغة الصينية في 

سـهامات  أنشئ لدفع تكاليف هذه الجائزة التي تمنح ألفراد أو مؤسسات مقابل اال            :صندوق جائزة ادوارد وارنر    -٣
 .في تطوير الطيران المدني الدولي البارزة

 بموجب خطة تقديم خدمات الخبراء ١٩٧٩سنة  في أنشئ : لتمويل الخبراء المساعدينالخطة الفرنسيةصندوق  -٤
 . على االتفاق الموقع مع حكومة فرنسا لتقديم خدمات الخبراء المساعدين وتمويلهابناءالى برنامج التعاون الفني 

 ١٩٩٩ المجلس انشاء هذا الصندوق في سـنة      أقر: ة لوريل التابع للجنة المالحة الجوية بااليكاو      صندوق جائز  -٥
الجائزة كل سنتين لمـن قـدم   هذه  وتمنح  . لجنة المالحة الجوية  من أجل منح جائزة لوريل الخاصة التي أنشأتها         

لدراسـة التابعـة لهـا، أو    مساهمة بارزة في أعمال لجنة المالحة الجوية أو فرق خبرائهـا أو مجمــوعات ا      
 . فردا كان أو مجموعة،اجتماعاتها العالمية، أو بأي طريقة أخرى مالئمة

 كامتداد التفاق عقد في البداية مع حكومة ٢٠٠٥في سنة  أنشئ : لصغار المسؤولين التخصصيينايطالياصندوق  -٦
ليا األموال الالزمة لتعيـين موظـف   وتقدم ايطا.  ايطاليا بموجب برنامج خطة الخبراء المساعدين للتعاون الفني      

 .متخصص مبتدئ في االيكاو

 بموجب برنامج صندوق الخبـراء  ١٩٩٩أنشئ في سنة : صندوق الخطة الهولندية لتمويل الخبراء المساعدين     -٧
 .للتعاون الفني بناء على اتفاق موقع مع حكومة هولندا لتقديم وتمويل خدمات الخبراء المساعدين

 نتيجة التفاق تقـوم بموجبـه      ١٩٩١سنة   في أنشئ : لصغار المسؤولين التخصصيين   صندوق جمهورية كوريا   -٨
 .المنظمة ودفع نفقاتهمفي تخصصيين للعمل المسؤولين صغار ال بإيفادحكومة جمهورية كوريا 
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 من منطـوق قـرار الجمعيـة    ٢تنفيذا للفقرة  ئ هذا الحسابأنش: االشتراكات المتأخرة الحوافز لتسوية    حساب -٩
 من  ٣قد نصت الفقرة    ، ف ٢٧-٣٥  الجمعية العمومية  قراربموجب   استمرارهتم التأكيد على    ، و ٢٧-٣٢ة  العمومي

االحتفاظ بالمبالغ الواردة من الدول المتعاقدة التي عليها متأخرات لثالث سـنوات            "على   ٢٧-٣٥القرار  منطوق  
لمشاريع الجديدة أو غير المتوقعـة      كاملة أو أكثر في حساب مستقل لتمويل االنفاق على أنشطة أمن الطيران وا            

وتـوفر  .  ١/١/٢٠٠٥ وذلـك اعتبـارا مـن    "أو تعزيز كفاءة تنفيذ برامج االيكاو    /المرتبطة بالسالمة الجوية و   
 .األموال لهذا الحساب بموجب تحويالت من فائض البرنامج العادي

ـ  ٢٠٠١ أنشئ هذا الصندوق في سنة       :صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    -١٠ ـوجب قـرار الجمعيـة      بم
 لتيسير تحديث نظم االيكاو المالية وتعزيز مواقع االيكاو على شبكة االنترنت وتوحيد أجهـزة       ٢٤-٣٣العمومية  

 ".السيرفير"خدمة كمبيوتر الملفات 



الحسابالحسابصندوقحسابحساب
الخاصالخاص لتدقيقحسابصندوقحسابأنشطةالمؤتمراتاسترداد تكاليفاسترداد تكاليف

لمشاريعمراقبةخدماتاتقانالنشرالبضائعوالتجهيزاتالنقلالمالحة
20052004االعالمالسالمةاللغاتاللغةااللكترونيللخطرةاألخرىالجويالجوية

االيرادات والنفقات

االيرادات 

35  34    1      المساهمات
      االيرادات األخرى

16  46  3  1  1   19  1  15  6              ايرادات الفوائد
2  2              االيرادات األخرى

327  827  827                  تأجير التجهيزات
837  076 1 273  488  27  288                  األنشطة المدرة لاليرادات

180 1 986 1 3  35  274  507  28  844  294  1     مجموع االيرادات

   النفقات

554  905  8  101  291  31  428  33  13        المرتبات والتكاليف المشتركة للموظفين
174  349  134  215        المصاريف التشغيلية العامة

67  40  21  1  10  8        السفر
24  16  6  10        المعدات

49  63   1  45  17        النفقات األخرى

868  373 1 29  237  10  350  31  670  33  13     مجموع النفقات

312  613  3  6  37  (10  )157  (3  )174  261  (12  )      صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات والنفقات

رصيد الصناديق
8  (18  )(18  )      تسوية االلتزامات والنفقات غير المدفوعة عن السنة السابقة 

123 1 444 1 83  15  44  18  557  550  160  17        رصيد الصناديق في بداية السنة 

443 1 039 2 86  21  81  8  714  (3  )706  421  5  رصيد الصناديق في نهاية السنة

األصول والخصوم وأرصدة الصناديق

األصول

424 1 575 1 86  21  10  619  88  495  251  5        الودائع النقدية وألجل
      الحسابات مستحقة التحصيل

86  61  4  53  4              األرصدة المشتركة بين الصناديق
120  715    142   89  27  282  175               المبالغ مستحقة التحصيل

630 1 351 2 86  21  146  10  761  115  777  430  5  مجموع األصول

الخصوم

1  34   1  2  20  2  9        االلتزامات غير المدفوعة
17  100  4  2  87  7        الحسابات مستحقة الدفع

169  178  60  2  43  11  62        األرصدة المشتركة بين الصناديق

187  312  65  2  47  118  71  9  مجموع الخصوم

 رصيد الصناديق

      يتكون من:

443 1 039 2 86  21  81  8  714  (3  )706  421  5              الفائض المتراكم

443 1 039 2 86  21  81  8  714  (3  )706  421  5  مجموع أرصدة الصناديق

 (أ)630 1 351 2 86  21  146  10  761  115  777  430  5  مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق
فق
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منظمة الطيران المدني الدولي
الحسابات والصناديق المدرة لاليرادات والخاصة باسترداد التكاليف
جدول االيرادات والنفقات واألصول والخصوم وأرصدة الصناديق

 للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١   

المجموع

  (بآالف الدوالرات األمريكية) 



للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

برنامج فرنسابرنامجفرنساالمخصص
التدريبالمشاريعالبروتوكولالتدريبالوالياتالمملكةكورياخبراءفرنساآليةلبرنامج
20052004القياسيالوطنيةالتعاونيوالتوعيةالمجموع الفرعيالمتحدةالمتحدةهولنداالخبراءالبروتوكولصغار المسؤولينالتعزيزالتدريب

االيرادات والنفقات

    االيرادات 

381 3 432 3 432 3 432 3              المساهمات
923  956  241  7  708  360  121  107  120               المساهمات المخصصة

             االيرادات األخرى
126  285  13  7  10   255   1  3  3  4  222  22                     ايرادات الفوائد

472  194  194  104  90                     االيرادات األخرى

902 4 867 4 13  7  251  7  589 4 360  121  1  3  110  124  758 3 112      مجموع االيرادات 

     النفقات

551 2 451 3 50  401 3 223  134  98  248  99  589 2 10            المرتبات والتكاليف المشتركة للموظفين
582 1 462 1 192  42  228 1 216 1 12            السفر

61  20  20  20            المعدات
233  119  29   90  2     53  35            النفقات األخرى

427 4 052 5 271  42  739 4 225  134  98  248  99  878 3 57       مجموع النفقات

         صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات 
475  (185  )13  7  (20  )(35  )(150  )135  (13  )1  (95  )(138  )25  (120  )55               والنفقات

رصيد الصناديق
       تسوية االلتزامات والنفقات غير المدفوعة  

47  22  7  15  38  (23  )           عن السنة السابقة 
(10  )       األرصدة المنقولة بين الصناديق 
046 8 558 8 416  198  234  26  684 7 20  12  41  162  194  103  449 6 703         رصيد الصناديق في بداية السنة 

558 8 395 8 429  205  214  (2  )549 7 155  (1  )42  67  56  128  367 6 735  رصيد الصناديق في نهاية السنة

األصول والخصوم وأرصدة الصناديق

     األصول

342 9 065 9 428  205  343  4  085 8 19  42  76  76  138  078 7 656              الودائع النقدية وألجل
            الحسابات مستحقة التحصيل

70  199  1  3  195  25   86  84                      األرصدة المشتركة بين الصناديق
46  206  1   1   204  186       16  2                      المبالغ مستحقة التحصيل والسلف

458 9 470 9 429  205  345  7  484 8 211  19  42  76  76  138  180 7 742       مجموع األصول

     الخصوم

227  174  8  1  165  161  4               االلتزامات غير المدفوعة
10  269  269  10  257  2              الحسابات مستحقة الدفع

663  632  123  8  501  46  20  9  20  10  395  1               األرصدة المشتركة بين الصناديق

900  075 1 131  9  935  56  20  9  20  10  813  7       مجموع الخصوم

رصيد الصناديق
    يتكون من:

558 8 395 8 429  205  214  (2  )549 7 155  (1  )42  67  56  128  367 6 735             الفائض المتراكم

558 8 395 8 429  205  214  (2  )549 7 155  (1  )42  67  56  128  367 6 735  مجموع أرصدة الصناديق

458 9 470 9 429  205  345  7  484 8 211  19  42  76  76  138  180 7 742  مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق

الصناديق االئتمانية ألمن الطيران

منظمة الطيران المدني الدولي

الصناديق األخرى التي تمتلكها االيكاو
االيرادات والنفقات واألصول والخصوم وأرصدة الصناديق

(بآالف الدوالرات األمريكية)

خطة عمل أمن الطيران
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الصناديق األخرى المخصصة ألمن الطيران
المجموع الفرعي



IV-6(ج) المرفق
(غير مدقق)

صندوقصندوق
تكاليفالكفاءة
الخدمات االداريةواالنتاجية

20052004crossfoot 2005والتشغيليةللتعاون الفني

االيرادات والنفقات
   االيرادات

      االيرادات األخرى
940 5 196 6 196 6           العائد من الرسوم االدارية

84  142  142            ايرادات الفوائد
286  815  815            االيرادات المتفرقة

153 7 310 6 153 7 153 7  مجموع االيرادات

   النفقات
 6 276 6 276 5 317Note:  there was an error in 2004

45  261  261        النفقات التشغيلية العامة
  208  208  91

14        المعدات
382  28  2  26        النفقات األخرى

773 6 849 5 773 6 747 6 26  مجموع النفقات

(  26)  406  380  461  380

أرصدة الصناديق
8  12  12        تسوية االلتزامات والنفقات غير المدفوعة عن السنة السابقة

(139  )139        األرصدة المنقولة بين الصناديق
209 7 678 7 669 7 9        أرصدة الصناديق في بداية السنة

  122 7 948 8 070 7 678 8 070

123 5 913 4 913 4       الودائع النقدية وألجل   
      الحسابات مستحقة التحصيل  

324 1 526 3 404 3 122              األرصدة المشتركة بين الصناديق   
533  785  785              الحسابات مستحقة التحصيل والسلف   

542 1 313 1 313 1       األصول األخرى  

537 10 522 8 537 10 415 10 122  مجموع األصول

  الخصوم
46  50  50        االلتزامات غير المدفوعة
260  447  447        الحسابات مستحقة الدفع

510  929 1 929 1       األرصدة المشتركة بين الصناديق
28  41  41        أرصدة االئتمانات األخرى

467 2 844  467 2 467 2 مجموع الخصوم

رصيد الصناديق
      يتكون من:

678 5 070 6 948 5 122        الفائض المتراكم
000 2 000 2 000 2       الفائض المحتجز

070 8 678 7 070 8 948 7 122  مجموع أرصدة الصناديق

  122 10 415 10 537 8 522 10 537

المجموع

      المرتبات وتكاليف الموظفين المشتركة

      السفر

دعم التعاون الفني

(بآالف الدوالرات األمریكیة)

الصناديق األخرى التي تمتلكها االيكاو

منظمة الطيران المدني الدولي

 االيرادات والنفقات واألصول والخصوم ورصيد الصناديق
للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

   صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات
         والنفقات

مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق

أرصدة الصناديق في نهاية السنة
األصول والخصوم
وأرصدة الصناديق

األصول



  

منظمة الطيران المدني الدولي

الصناديق األخرى التي تمتلكها االيكاو
االيرادات والنفقات واألصول والخصوم وأرصدة الصناديق

للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١  
(بآالف الدوالرات األمريكية)

صندوقصندوقخطةصندوقصندوق االيكاوخطةصندوق
تكنولوجياحوافزجمهورية كورياهولنداايطاليالجائزة لورالفرنساجائزةصندوقصندوق
المعلوماتدفعلصغارللخبراءلصغارللجنة المالحةللخبراءادوارداللغةاللغة
20052004واالتصاالتالمتأخراتالتخصصيينالمساعدينالتخصصيينالجويةالمساعدينوارنرالصينيةالعربية

االيرادات والنفقات

   االيرادات

111    111          االشتراكات
149283  41432      االشتراكات المخصصة

      االيرادات األخرى
80  163  72  86   1  1  2  1            ايرادات الفوائد

363  423  72  86  1  111  2  143  5  2  1  مجموع االيرادات

   النفقات

604  434  114  173  24  11  100  12        المرتبات وتكاليف الموظفين المشتركة
266132  2633      النفقات التشغيلية العامة

50  52  52        السفر
8  4   3  1        التكاليف االدارية غير المباشرة

329  26  2  24        المعدات
14  2   1  1        النفقات األخرى

137 1  784  171  460  28  12  101  12  مجموع النفقات

(774  ) (361  ) (99  ) (374  )  (27  ) 99   2   42   5   (10  ) 1     صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات والنفقات

أرصدة الصناديق

914  (377  )(377  )      األرصدة المنقولة بين الصناديق
(308  )(11  )(11  )      رد االشتراكات

955 5 787 5 342 2 322 3 6  33  3  19  8  41  13        أرصدة الصناديق في بداية السنة

787 5 038 5 243 2 571 2 (5  )6  99  5  61  13  31  14  أرصدة الصناديق في نهاية السنة

األصول والخصوم وأرصدة الصناديق

   األصول

327 6 193 5 232 2 679 2 9  111  5  70  13  60  14        الودائع النقدية وألجل   
      الحسابات مستحقة التحصيل  

33  85  13  72                األرصدة المشتركة بين الصناديق   
15  12  5  7              المستحقات والسلف   

  

375 6 290 5 250 2 758 2 9  111  5  70  13  60  14  مجموع األصول

  الخصوم

416  15  3  12        االلتزامات غير المدفوعة
1  149  137  5  7        الحسابات مستحقة الدفع

171  88  4  38   3  12  9  22        األرصدة المنقولة بين الصناديق
 

 

588  252  7  187  5  3  12  9  29  مجموع الخصوم

رصيد الصناديق
      يتكون من:

984 3 695 4 243 2 228 2 (5  )6  99  5  61  13  31  14        الفائض المتراكم
803 1 343  343              الفائض المحتجز

787 5 038 5 243 2 571 2 (5  )6  99  5  61  13  31  14  مجموع أرصدة الصناديق

375 6 290 5 250 2 758 2 9  111  5  70  13  60  14  مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق
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بيان االعتمادات والنفقات حسب سعر الصرف
في ميزانية البرامج الرئيسية لسنة ٢٠٠٥

(بآالف الدوالرات األمريكية)
(1)   (2)   (3)(4)(5)(6)(7)(8)

األرصدةالنفقات حسبمجموعالتحويلالزيادةالمرحلاعتمادات
غير المرتبط عليهاسعر الصرفاالعتماداتالتأجيل الىبين البرامجفي االعتماداتمن السنةالميزانية

في ٢٠٠٥/١٢/٣١في الميزانيةالمنقحةسنة ٢٠٠٦الرئيسيةالسابقة
(Res. A35-22(C 173/9, C175/13)(C 176/14)(Fin. Reg. 5.10)(Fin. Reg. 5.6)

and SL 04/106)C-WP/12523SG- approved(C 176/14)

 November 05(1)+(2)+(3)+(4)+(5) (6) - (7)البرامج الرئيسية

1  986  987  (145  )50  082 1 السياسة العامة والتوجيه١-

15  955 8 970 8 (707  )200  400  53  024 9 المالحة الجوية٢-

  846 4 846 4 (535  )(50  )60  46  325 5 النقل الجوي٣-

  963  963  (260  )60  163 1 الشؤون القانونية٤-

12  029 15 041 15 (937 1 )12  966 16 البرامج االقليمية والبرامج األخرى٥-

  903 23 903 23 (229 1 )(130  )262 25 الدعم االداري٦-

        المالية والعالقات الخارجية واالعالم،٧-

        وتقييم البرامج

4  439 3 443 3 (457  )(80  )140  840 3 والمراجعة االدارية

  554 2 554 2 (130 1 )677 1 007 2 البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة٨-

 64 669 1 978  460  ( 6 400) 60 707 60 675  32

االيراداتاالعتمادات
الفعليةالتقديرية

306 6 162 5 االيرادات المتفرقة

مالحظة:

ق)
مدق

ير 
(غ
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النفقات المصروفة بالدوالر الكندي مدونة بسعر الصرف في الميزانية وهو ١,٣٢ دوالر كندي لكل دوالر أمريكي.

الصندوق العام للبرنامج العادي



IV-9(و) المرفق
(غير مدقق)

(1)(2)(3)Total
النفقاتالمیزانیةالمكان

البرنامج الرئيسي األول: السياسة العامة والتوجيه
1 الدورة الخامسة والثالثون للجمعية العمومية

71 البرنامج الرئيسي الثاني: المالحة الجوية

FCLTP/2Montreal 5-اجتماعات فرق الخبراء:
-OCP/14Montreal 1
-OPLINKP/1Montreal 5
-DGP/20Montreal 4

147 البرنامج الرئيسي الثالث: النقل الجوي

AVSECP/17Montreal 6-فريق خبراء أمن الطيران

TAG MRTD/16**Montreal

WARFM, BangkokBangkok 8-الحلقات والندوات:
-FEPW, LimaLima 10
-WARFM, TrinidadTrinidad&Tobago 9
-Joint AT WorkshopMontreal 1
-WARFM, CairoCairo 8
-STAW/45Paris 5

REG TFG:-CAR/SAM TFGLima 4

178 البرنامج الرئيسي الرابع: الشؤون القانونية

Montreal 9
SG-MR/2**Montreal 0

CSG-LAEC/1Montreal 6

413 البرنامج الرئيسي الخامس: البرامج االقليمية والبرامج األخرى

APIRG-APIRG/15Nairobi 38

EANPG-EANPG/47Paris 7
-METG/15**Paris 0

APANPIRG-APANPIRG/16Bangkok 8

GREPECAS -ACG/5Mexico 5
-AVSEC/COMM/4Montego Bay 6
-ATM/CNS/SG/4 & CNS/COM/4Mexico 7
-GREPECAS/13  & ASB/6Santiago de Chile 24
-AIS/MAP/SG/9Dominican Republic 3
-AERMETSG/7Mexico 5

MIDANPIRG-MIDANPIRG CNS/MET SG/7Cairo 9

NAT Systems -NAT SPG/41Paris 1
-NAT ATMG/25Brest 1
-NAT SMWBrest 1
-NAT EFG/10Shannon 1
-NAT IMG/26Frankfurt 3
-ANP TF/3Prestwick 1
-NAT/FIG/12Bodo 4
-COG/32Lisbon 5
-NAT FIG/13Santa Maria 3
-COG/33**Paris 0
-NAT IMG/27 EFG/11Ottawa 4

(*)

(**)

النفقات المصروفة بالدوالر الكندي مدونة بسعر الصرف في الميزانية وهو ١,٣٢ دوالر كندي لكل دوالر أمريكي.
االجتماعات التي لم تصل نفقاتها الى ١٠٠٠ دوالر ووضعت على سطر واحد وأمامها صفر.

اجتماعات سنة ٢٠٠٥

SG-MR/1

بيان النفقات (*)
(بآالف الدوالرات األمريكية)



IV-10المرفق (و)

(تابع)

(1)(2)(3)
مجموع

النفقاتالمیزانیةالمكان

مجموعات التخطيط االقليمية والمجموعات الخاصة:  اجتماعات التنفيذ والحلقات والندوات
Seminar on Introduction to Quality Assurance for MET Services in AviationDakar 1

MET/SG/7Dakar 9
AIS Automation TF3**Dakar 0

AIS/MAP SIPDakar 3
Haj 2006 Informal Coordination Meeting**Dakar 0

PISC MID Project MeetingJohannesbourg 3
RDGE/2**Paris 0
ATMG/2**Paris 0

SADISOPSG/10Paris 5
DLSG/2Paris 5

RDGE/3**Paris 0
ATMG/3**Paris 0

WAFSOPSGBangkok 8
ATNTTF/7Shanghai 1

CNS/MET SG/9**Bangkok 0
 0
 0
 0

RVSM S/6 & RVSM/TF/25Incheon 3
ARNR/TF/3 & SEACG/12**Bangkok 0

FIT-BOB/5, FIT-SEA/2, ATFM/TF/1 & ADS/CPDLC Seminar**Bangkok 0
RVSM/TF/26Tokyo 3

ATFM/TF/4 & BOBCAT**Bangkok 0
FIT-BOB/6 & FIT-SEA/3**Bangkok 0

Regional Seminar on ICAO Requirements
     for the Operation of the New Larger AircraftBangkok 1

Regional Seminar on Aviation Medicine and Personnel LicensingBangkok 9
Safety Oversight Coordinators Seminar/Workshop**Cairo 0

AFS/ATN TF10**Cairo 0
Air Navigation Safety Working Group**Cairo 0

CNS/ATM/IC SG/2**Cairo 0
GNSS TF/5**Cairo 0

CNS/ATM/ HR P&T TF/1**Cairo 0
MID RMA BOARD/1**Cairo 0

AOP SG/5**Cairo 0
MID RMA/1**Cairo 0
C/CAR/WG/5Mexico 2

29 E/CAR/WGSaint Vincent/Grenadines 5
NACC/DCA/2Tegucigalpa 8

RNAV/RNP SeminarMexico 2
9th SAM CAASantiago 7

Workshop Safety Management System NAM/CAR/SAMBuenos Aires 3
CAR/SAM SAR ImplementationSantiago 3

ICAO/FAA Workshop on Inspector for Airport CertificationMontevideo 1
IAVWOPSG/2Lima 4

SAT/12 ATM & CNS WGRio De Janeiro 2
AP/ATM/11Lima 4

GNSSRio De Janeiro 2
3rd International Conference on Bird/Wildlife Hazard PreventionRio De Janeiro 2

ICAO ALACPA/FAA/ACI-LAC SeminarBogota 2
Regional Seminar/Workshop for National Safety Oversight CoordinatorsNairobi 1

AFI RVSMJohannesburg 2
AFI RVSM Functional Hazard AssessmentJohannesburg 2

AFI ATN TF/2**Dakar 0
AFI CNS SG/1Dakar 3

NLA/TF/2**Nairobi 0
RVSM/RNA V/RNP/TF/6Nairobi 1

AOP Sub-group 6Nairobi 10

GNSS/TF COM WG/I & AFI GNSS/1/TF/3Lagos 1
RVSM/RNA V/RNP/TF/7 & ATS/AIS/SAR/SG/8Dakar 10

RVSM/RNAV/RNPLagos 2

809359

(*)

(**)

- - - - - - -

النفقات المصروفة بالدوالر الكندي مدونة بسعر الصرف في الميزانية وهو ١,٣٢ دوالر كندي لكل دوالر أمريكي.
االجتماعات التي لم تصل نفقاتها الى ١٠٠٠ دوالر ووضعت على سطر واحد وأمامها صفر.

مجموع نفقات االجتماعات الواردة أعاله والمميزة بعالمة ** أقل من ١٠٠٠ دوالر



 

 

 منظمة الطيران المدني الدولي

عن تدقيق البيانـات الماليـة       تقرير المراجع الخارجي للحسابات الى الجمعية العمومية      : القسم الخامس 
 ٣١/١٢/٢٠٠٥للسنة المالية المنتهية في  لمنظمة الطيران المدني الدولي
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 تقرير المراجع الخارجي للحسابات الى الجمعية العمومية

 ت المالية لمنظمة الطيران المدني الدوليعن تدقيق البيانا

 ٣١/١٢/٢٠٠٥للسنة المالية المنتهية في 

 فهرس المحتويات

 

 الفقرةرقم  

  رئيسيةالنقاط ال

 ١ مقدمة

 ٤  التدقيقنطاق

 ٩  المصادقةنتائج تدقيق

 ٢٠٠٥مالحظات ناشئة عن تدقيق األداء في سنة 
 ٢٤ ء تقرير تقييم األداعملية —ادارة الموارد البشرية 

 ٨٨  المالية المعلوماتتقرير متابعة بشأن تحديث نظم

 ٩٧ شكر وتقدير
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 رئيسيةالنقاط ال 
  

 . بدون تحفظ٢٠٠٥صدر رأي التدقيق بشأن البيانات المالية لسنة  -١
 

البيانات المالية ورأي 
 التدقيق

ـ          ٢٠٠٥ نوفمبرفي   -٢ م المتحـدة   ، قرر فريق عامل معني بالمعايير المحاسبية تـابع لألم
 باعتبارها المعـايير المحاسـبية الرسـمية      (IPSAS)المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام      اعتماد  
وقـد قـررت   .  ٢٠١٠ومن المقرر أن تنفذ هذه المعايير بحلول عـام     .   األمم المتحدة  لمنظومة

 تنفيذ  أيضاي  تنوو.  ٢٠٠٨أن تطبق المعايير بحلول عام      ) ايكاو(منظمة الطيران المدني الدولي     
 يمكن أن  هذين الهدفين الطموحين في آن واحد   والواقع أن تنفيذ  .  نفس الفترة  في   نظام مالي جديد  

 .يزيد من خطر عدم تحقيق النتائج المتوقعة لكال المبادرتين
  

تكنولوجيا قسم عمليات 
المعلومات واالتصاالت 

(ICT) 

تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت  قسم   تدقيق هذا العام أنه بالرغم من أن عمليات     وجد -٣
(ICT)  لمنظمة ككل، فان االيكاو لم تتمكن عبر السنين من اظهار التزام حازم بتحسـين              أساسية ل

 ليست على   ICTن عمليات   فابدون تدخل مناسب،    نشعر بالقلق أنه    و.  ادارة تكنولوجيا المعلومات  
وعـالوة علـى    .  ة المقترحة الجديد النظم   وأ قدر كاف من الفاعلية لمساندة النظام المالي الحالي       

 تعـزز   بأناليكاو  ل ال تسمح ،  ICT لقسمالالمركزية  العمليات القائمة على أساس     ذلك، الحظنا أن    
 .مواردهاوتستفيد على نحو مالئم من  ICT ةادارمن 

  
عدم االمتثال لمتطلبات 

UNSAS 
 بجرد  (COS) المكتبية بالمنظمة    ، قام قسم خدمات المؤتمرات والخدمات     ٢٠٠٦في يناير    -٤

فرع المالي بجهد لتعديل    الوبعد ذلك الجرد، قام ذلك القسم و      .  لجميع الموجودات في مقر االيكاو    
 بأن معلومات ولذلك، استطعنا أن نحصل على تأكيد       .  قاعدة البيانات وتصحيح األخطاء المكتشفة    

غير أن تدقيقنا لقيمة بنود الجـرد  .   موثوقة كانت قاعدة البيانات فيما يتعلق بكمية البنود وموقعها      
 الفروق  عددوبصفة عامة، فان    .  ات في قاعدة البيانات   معلوموالالفعلية  ف  يلا فروقا بين التك   وجد

.   الحصول على تأكيد لقيمة البنـود راهنقودنا الى االستنتاج بأنه ال يمكن في الوضع ال   يالمكتشفة  
طلبات االفصاح المنصوص عليها في     تادرة على االمتثال لم   وبناء عليه، فما زالت المنظمة غير ق      

 .(UNSAS) المعايير المحاسبية المشتركة لمنظومة األمم المتحدة
  

 تقيـيم األداء الفرديـة التـي        في تقارير المعلومات  نوعية  خالل هذا التدقيق، وجدنا أن       -٥  تقرير تقييم األداءعملية
 االيكاو لتقييم األداء ال ينظـر       عمليةالى ذلك، الحظنا أن     وباالضافة  .  ةهزيلاستعرضناها كانت   

حفز الموظفين علـى  ل بمساهمة الموظفين في عمل المنظمة، أو    لالعترافاليه كأداة ادارية جدية     
 . أهداف المنظمةتحقيق بة غير مربوطاكما أنه.  تحسين أدائهم، أو لعالج مشاكل األداء

  

 
 تقيـيم األداء، اسـتجابة الستقصـاء        عمليـة الى مراجعة   أقرت ادارة االيكاو بالحاجة      -٦

ت لجنـة   أولذلك، أنش .  تغييرات التي كانت تدخلها عملية تخطيط األعمال الجديدة       لالموظفين، ول 
 .تغييراتل باةتوصيالالدارة األداء الستعراض الوضع الراهن و

  

 
ندا المبادرة الرامية الى    في ضوء استنتاجاتنا، نحث بشدة المجلس وادارة االيكاو أن يسا          -٧

 نظام تقييم األداء وجعله وسيلة مفيدة الدامة الحوار مع الموظفين والتركيز علـى تحقيـق                تفعيل
 .نتائج على مستوى المنظمة

  



 V - 3 

 

 تحديث نظم 
 المعلومات المالية

بالسعي الى انشـاء  االداري لمشروع تحديث النظم المالية ، كلف الفريق  ٢٠٠٥في عام    -٨
.   تنفيـذ الـنظم  علىتها قدراع منظمة أخرى تابعة لألمم المتحدة للمشاركة في خبراتها و    تحالف م 

 قـررت   ،  ٢٠٠٦فـي أبريـل     و.   من منظمات األمم المتحدة    عددقام فريق المشروع بزيارة     و
مـن  ن الـدعم المقتـرح      فقد كا .  ألسباب مختلفة  مثل هذا التحالف     االيكاو ضرورة تأخير ابرام   

وفي ضوء هـذه التطـورات، قـررت        .  ان متوقع ما كا  أقل م  تين لألمم المتحدة  المنظمتين التابع 
عـدة  م  ي، وتقـد   المشـروع  األمانة تأسيس حالة أعمال باستخدام الدروس المكتسبة خالل بعثات        

وقد أبلغتنا االدارة أن حالة األعمال من شأنها، ضمن أشياء أخـرى، أن             .  خيارات الى المجلس  
 .ه االداري المالئم، وتطلب التمويل الضروريتقرر نطاق المشروع، وهيكل

  
لت علـى نحـو     ، خلصنا الى أن المنظمة قد حم      ٣٢-٣٥طبقا لقرار الجمعية العمومية      -٩ 

 دوالرا أمريكيـا الـذي   ١٧١ ٢٥٦سليم على صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مبلـغ       
 .أخرىظم نما يرتبط بها من  وة لتحديث نظمها المالي٢٠٠٥تكبدته في 
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 مقدمة 

  

 
الذي قام بـه المراجـع      ) ايكاو(يتضمن هذا التقرير نتائج تدقيق منظمة الطيران المدني الدولي           -١

 .الخارجي لحسابات المنظمة
  

 
مدى تقرير  يتضمن هذا التقرير مالحظات وتوصيات نشأت عن تدقيقنا للبيانات المالية للمنظمة ل            -٢

 .نا ألداء بعض البرامج واألنشطةتدقيقا قامت به من معامالت، وامتثالها للقواعد فيم
  

 
وقد دققنا النسخة االنجليزية من البيانات .  قمنا باعداد هذا التقرير ورأي التدقيق باللغة االنجليزية       -٣

 .المالية لاليكاو
  

 نطاق التدقيق 
  

 تدقيق النطاق 
 لهذا العام

مادة الثالثة عشرة من النظام المالي لاليكاو، وطبقا لشروط التكليـف           حدد نطاق التدقيق عمال بال     -٤
 .ويحتوي المرفق لذلك النظام على هذه الشروط االضافية.  االضافية التي تنظم التدقيق الخارجي

  

 
أجرينا التدقيق وفقا لمعايير التدقيق المشتركة التي أقرها فريق المراجعين الخارجيين لحسـابات              -٥

وتقضي .  لمتحدة والوكاالت المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفقا لمعايير التدقيق الدوليةاألمم ا
 مـن   خاليـة  البيانات المالية    عما اذا كانت  هذه المعايير بأن نخطط للتدقيق ونؤديه بما يوفر تأكيدا معقوال           

 لألدلة الداعمة للمبالغ والمعلومـات      االختبارعلى أساس   ويشمل التدقيق اجراء الفحص     .   المادية األخطاء
ويشمل التدقيق أيضا تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة، وأهم التقـديرات          .  المفصح عنها في البيانات المالية    

 .التي أعدتها االدارة، باالضافة الى تقييم الطريقة العامة لعرض البيانات المالية
  

 
وحصلنا على جميع المعلومات والشروح التـي رأيناهـا         لم توضع أي قيود على نطاق تدقيقنا،         -٦

 .ضرورية
  
 التي تهم المكلفين بتصريف ، وهو ال يفعل ذلك في العادة، الى تحديد كل األمور       التدقيق يهدفال   -٧ 

  وبالتالي، فان هذا التقرير يتضمن فقط األمور التي تتعلق باالدارة والتي استرعت انتباهنا               .أمور المنظمة 
 .ء التدقيقأثنا

  
 نطاق عمليات تدقيق 

 األداء لهذا العام
تضمن نطاق تدقيق األداء لهذا العام اجراء تقييم لنظام تقييم األداء لتقرير ما اذا كان قـد حقـق            -٨

لتدقيقنا السـابق   وأجرينا أيضا تدقيق متابعة     .  هاوخطط أعمال للمنظمة  أهدافه وساند األهداف االستراتيجية     
 .ظم المعلومات الماليةتحديث نبشأن 

  
  المصادقةنتائج تدقيق 

  
 رأي التدقيق 

 بصدد البيانات المالية 
 صادر ٢٠٠٥لعام 

 بدون تحفظ

 لكي ندققها، وذلك طبقا ٣١/١٢/٢٠٠٥ات المالية للسنة المنتهية في     ـن العام البيان  ـقدم لنا األمي   -٩
 بدون ٢٠٠٥ا رأي التدقيق بصدد البيانات المالية لعام وقد أصدرن.   من النظام المالي لاليكاو٤-١٢للقاعدة 
 الجمعيـة   بـأن توافـق   وصي المجلس   أن ي ر تقرير المراجع الخارجي للحسابات بعد       اصدتم ا وسي.  تحفظ

 .نهائية على البيانات المالية للمنظمةبصفة العمومية 
  
المعايير المحاسبية تطبيق  يتعلق ب فيما المستخدمةلمبادئ المحاسبيةانعرض فيما يلي أحكامنا على  -١٠ 

، ومدى اتساق تطبيقها، ومدى اكتمال البيانات المالية، والتي تتضمن مـا   (UNSAS)لمنظومة األمم المتحدة    
 : وبايجاز الحظنا ما يلي. يتعلق بها من افصاح
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االفصاح عن البنود 

المعمرة ال يفي بمتطلبات 
UNSAS 

 االفصاح التي تقضي بها المعايير المحاسبية المشتركة لمنظومـة         ان المنظمة ال تلتزم بمتطلبات     )أ
 التي يجب افصاحها في مـذكرات ملحقـة         بصدد قيمة البنود المعمرة    (UNSAS) األمم المتحدة 

 البنود  ة لتحديد قيم  ةتبعم تدقيقنا أنه، بسبب جوانب ضعف في العملية ال        ووجد.  بالبيانات المالية 
ويرد أدناه وصـف لجوانـب      .  ى تأكيد للقيمة الكلية لهذه البنود     المعمرة، ال يمكن الحصول عل    

 ".ضعف شديد في المراقبة الداخليةجوانب : "عنوانبالضعف هذه في القسم 
  

 بدأت المنظمة عملية
 تبسيط بياناتها المالية

بياناتهـا الماليـة   وتنفيذ تغييـرات لتبسـيط    باجراء استعراض، أوصينا االيكاو    ٢٠٠٤في عام    )ب
 افصاح واضح وموجز ضمان هو ستعراض االا والهدف من هذ.  المحاسبيةئهامالحظاتها ومبادو

ونحـن  .  وتقديم معلومات مادية لتلبية االحتياجات المشتركة لمعظم مستخدمي هذه المعلومـات          
.  هـدف هـذا ال  راضون عن خطة العمل التي أصدرتها المنظمة، وعن التزام االدارة بتحقيـق             

.   على طريقة عرض البيانـات الماليـة       ملها، أدخلت االيكاو تغييرات مهمة    وكجزء من خطة ع   
وغيرت أيضا بأثر رجعي مبدأها المحاسبي بشأن رسوم االنتفاع، كما يرد شرحه في المـذكرة               

وبصورة عامة، فنحن راضون عن التحسينات التي أدخلـت علـى       .   في البيانات المالية   ٣رقم  
 .البيانات المالية

  
التي كشفها الفروق 

التدقيق ولم تتم تسويتها 
ليست مهمة على أساس 

 صاف

 اما بصفة فردية أو في      ، في رأينا أن تؤثر    تعديالت والتي يمكن  تنشأ عادة أثناء اجراء أي تدقيق        -١١
  ولم تكن الفروق التي كشفها التدقيق فـي هـذه    .هيئة المعنية  في عملية اعداد التقارير المالية لل      ،مجموعها

 .ولم تتم تسويتها مهمة على أساس صاف، وقد نوقشت مع االدارةالسنة 
  

ال توجد خالفات مع 
 االدارة

نحن مكلفون باالبالغ عن أي خالفات مع االدارة حول شؤون التدقيق أو المحاسبة أو االفصاح،                -١٢
ـ ي تقريـر     اما بصفة فردية أو في مجموعها، أن تؤثر كثيرا في البيانات المالية، أو ف              ،التي يمكن  .  قنايدقت

أمور  هناك   م تكن ول.   مرضية من حل أي خالفات بصورة    نا  انتهي عما اذا قد     فادةونحن ملزمون أيضا باال   
 . االبالغ عنهايجدر

  
لم نكتشف أي أمور تتعلق 

أعمال غير ببالغش أو 
 قانونية

باالضـافة الـى    ا،  نحن ملزمون باالبالغ عن أي غش أو أعمال غير قانونية تمس االدارة العلي             -١٣
والتي يترتب عليها ) نين آخري االدارة العليا أو موظفمن جانبسواء (الغش واألعمال غير القانونية حاالت 

ونحن نشدد على أن مسؤولية االدارة تتمثل فـي         .  أكثر من مجرد خطأ طفيف في عرض البيانات المالية        
ساعد على ضمان السير المنظم والفعـال ألعمـال         تهيئة بيئة رقابية، واتباع السياسات واالجراءات التي ت       

وينبغي لالدارة، لدى تقرير الضوابط الداخلية التي ستنفذها لمنع الغش وكشفه، أن تنظر في خطر .  المنظمة
، ٢٤٠ر التدقيق الـدولي رقـم       اوطبقا لمعي .  حدوث أخطاء مادية في البيانات المالية نتيجة ألعمال الغش        

ء التدقيق امكانية أن الغش أو الخطأ، ان كان جسيما بدرجة كافية، قد يؤثر في رأينا وضعنا في اعتبارنا أثنا   
أو / من األمور التي تتعلق بـالغش و       اأيالتي قمنا بها     اجراءات التدقيق    تكتشفولم  .   البيانات المالية  شأنب

 . اليها المنظمةبتصريف أمورين كلف أن نسترعى انتباه المينبغيالتي والخطأ 
  
 أحكام االدارة علىفق اون

 حول التقديرات المحاسبية
وبعض التقديرات حساسة بوجه خاص      .  اعداد البيانات المالية استخدام تقديرات محاسبية      يتطلب -١٤

.  األحداث في المستقبل اختالفا كبيرا عن توقعات االدارة       تختلف  لبيانات المالية وامكانية أن     أهميتها ل  بسبب
 االلتزامات غير المسددة، والتكاليف التقديرية للخدمات عن السنة الجارية، ومستحقات وتشمل أهم التقديرات

وعند النظر في مدى معقولية هذه التقديرات، استعرضنا ورقات العمل           . مزايا بعد التقاعد  النهاية الخدمة و  
، وأجرينـا    وأجرينا حسابات جديدة، وتشاورنا مع أطراف خارجية حسـب االقتضـاء           ،والوثائق المساندة 

 أحكـام   علـى فق  واون . االختبارات واالجراءات األخرى التي اعتبرناها ضرورية في ظل هذه الظروف         
 .ةؤيداالدارة ونجدها متسقة مع األدلة الم
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 في شديدضعف جوانب 
 الداخليةالمراقبة 

محاسـبية  تغييرات أخرى لتحسين الضـوابط ال  الدخال  توصيات مكتوبة   ب بمقدورنا تزويد االدارة   -١٥
 العـادة، نقـدم أهـم       للعرف المتبع في  غير أنه، وفقا    .  الداخلية أو الممارسات المالية وممارسات االبالغ     

 .تنا وتوصياتنا في الفقرات التاليةالحظام
  
تابع لألمم المتحدة اعتمـاد     المعني بالمعايير المحاسبية    العامل  الفريق  ال، قرر   ٢٠٠٥في نوفمبر    -١٦ 

 األمـم   لمنظومـة  باعتبارها المعايير المحاسبية الرسـمية       (IPSAS)ية لمحاسبة القطاع العام     المعايير الدول 
مبكرا يكاو أن تطبق المعايير االوقد قررت .  ٢٠١٠ومن المقرر أن تنفذ هذه المعايير بحلول عام .  المتحدة

والواقـع أن  .  الي جديدنفس الفترة تنفيذ نظام مالمنظمة أيضا في    تنوي  و.  ٢٠٠٨بحلول عام   وتود تبنيها   
 يمكن أن يزيد من خطر عدم تحقيق النتـائج المتوقعـة لكـال               هذين الهدفين الطموحين في آن واحد      تنفيذ

 .المبادرتين
  

 
ية في عمليات   أساس النظام المالي الجديد وتطبيق معايير محاسبية جديدة يمثالن تغييرات           تبنيان   -١٧

  وتبعـا لـذلك،      ،تحديا بسبب عبء العمل الثقيل الواقع عليـه       أصال  ي  ويواجه الفرع المال  .  الفرع المالي 
 . الوضعدهور تتسببيساورنا القلق من أن هذه التغييرات قد 

  

 
 تصف فيها التأثيرات الرئيسية لهذه التغييرات   (C-WP/12657)أصدرت االيكاو بالفعل ورقة عمل       -١٨
، المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام  جلس على مشروعواذا وافق الم.  المحاسبة والتكاليفعمليات ى عل

مثل الكفـاءات الجديـدة   (نوصى األمانة بتقديم دراسة الى اللجنة المالية عن عوامل الموارد البشرية     فنحن  
).  وعبء العمل المتوقع، وتوعية العاملين بالمعايير واشراكهم في تنفيـذها          المطلوبة، واحتياجات التدريب،  

 تحدد األخطار الرئيسية ، وأن تضع خطة عمل تفصيليةة المعنيلجهاتأن تتشاور المنظمة أيضا مع اوينبغي 
وعالوة على ذلـك، ينبغـي      .  المتعلقة بتنفيذ هذه التغييرات والخطوات التي ستتخذ لمواجهة هذه المخاطر         

دون م المـالي الجديـد      لاليكاو أن تخصص موارد مالئمة لضمان تنفيذ المعايير المحاسبية الجديدة والنظا          
 . قدر االمكانانقطاع

  
ينبغي أن تحسن االيكاو 
الضوابط المتعلقة بجرد 

 غير المعمرة لبنود ا

، ة هـذه البنـود  ، أوصينا أن تعد االيكاو جردا دقيقا للبنود المعمرة، لتحسين ادار         ٢٠٠٤  عام في -١٩
ولم تقم االيكاو باعداد جرد دقيـق للبنـود   .  دةولالمتثال للمعايير المحاسبية المشتركة لمنظومة األمم المتح 

 وتبعا لذلك، فما زالت المنظمة غير ملتزمة بالمعايير المحاسبية المشتركة لمنظومة ،٢٠٠٥  عامالمعمرة في
 .األمم المتحدة

  
 : بشأن ضوابط جرد البنود المعمرة الرئيسية لتدقيق السنة الحاليةنافيما يلي مالحظات -٢٠ 
  

 
اصدار الخطوط االرشادية الجديـدة الدارة البنـود        على   األمين العام    وافق،  ٢٠٠٦ مارس   في )أ

وتتمثل الخطوة التالية من جانب االيكاو في تأمين حصول الموظفين في جميع اداراتها .  المعمرة
ومكاتبها االقليمية على التدريب المالئم، لضمان امتثالهم لالجراءات الجديدة بشكل موحد، وحفظ       

 .لبنودلقاعدة بيانات 
  

 
 لجميع الموجودات في    اجرد (COS) قسم خدمات المؤتمرات والخدمات المكتبية بالمنظمة        أجرى )ب

وأنجـز  .  ٢٠٠٦ هذا الجرد في يناير      تنفيذ قام طرف خارجي ب    ،نااقتراحوعمال ب .  مقر االيكاو 
ومن يناير حتـى  .  ودالجرد في مدة قصيرة، مما خفض من حدوث أي أخطاء نتيجة لحركة البن    

أبريل، قام القسم بتعديل قاعدة بيانات البنود المعمرة، واتخذ ما يلزم من اجراءات لتصـحيح أي       
.   التـي اكتشـفاها    ءطـا خ المالي جهـدا لتصـحيح األ      عوبذل هذا القسم والفر   .  فروق مكتشفة 

 هي لبنود وموقعهاكمية اشأن قاعدة البيانات ببأن المعلومات في  أن نحصل على تأكيد      واستطعنا
 .معلومات موثوقة
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أو / تدقيق السنة الماضية، أوردنا تعليقات على البنود التي قيدت بدون تحديد قيمتهـا و    تقريرفي   )ج 

وبذل قسم خدمات المؤتمرات والخدمات المكتبيـة والفـرع         .  بدون ايراد معلومات كاملة عنها    
 أن المعلومات التي سجلت في السنوات الماضية غير.  ةناقصالمالي جهدا الستكمال المعلومات ال

 تدقيقنا عن قيمة بنود الجـرد       وجدوقد  .   المحدثة لهذا العام    تقيد في قاعدة البيانات    أولم تراجع   
وباالضافة الى ذلك، لم يستعمل سعر      .   في قاعدة البيانات   ها الفعلية والمعلومات  فيلا بين تك  افروق

 به لدى األمم المتحدة لترجمة المبالغ من الدوالر الكندي الى الصرف التشغيلي التاريخي المعمول
عـدد  وبصفة عامة، فان .  الدوالر األمريكي، مما نتج عنه مغاالة في تقدير قيمة البنود المعمرة         

 الحصول على تأكيد    راهنقودنا الى االستنتاج بأنه ال يمكن في الوضع ال        ي تي وجدناها الفروق ال 
 .لقيمة البنود

  

 
 للتحقق من   ةعمليبوضع   قسم خدمات المؤتمرات والخدمات المكتبية       في السنة الماضية، أوصينا    )د

، من صحة المعلومات المسجلة، ومطابقة حركة البنود، وتحديث المعلومات في التوقيت المناسب      
 وقد وضع هذا القسم بالفعل عمليات لمطابقة حركة البنود،.  أجل الحفاظ على دقة قاعدة البيانات

ونحن راضون عن العمل الذي قامت به المنظمـة  .  المشتريات الجديدةتسجيل  و ،وشطب البنود 
 .بصدد هذه المسائل

  

 
 ارساء الضـوابط الداخليـة      نحو بجهود قسم خدمات المؤتمرات والخدمات المكتبية        ونحن نشيد  -٢١

ونوصي المنظمـة  .  البنوديقة بهذه دقالمالئمة، والجهد المستمر من جانب العاملين فيه لحفظ قاعدة بيانات           
.  بمراجعة القيم المسجلة في قاعدة البيانات، وباعتماد عملية للتحقق من صحتها بغية اكتشاف أي أخطاء فيها

من شأن هذه االجراءات أن تسمح لاليكاو في النهاية باالمتثال للمعايير المحاسبية المشتركة لمنظومة األمم          ف
 .تطبيق المعايير المحاسبية الجديدةالمتحدة، وتوفر األساس ل

  
ينبغي أن تعزز االيكاو 

عمليات الضوابط على 
ICT 

 ألنها تؤثر بشكل مباشر على ،الداخليةالمراقبة ان ادارة نظام المعلومات عنصر مهم من عناصر  -٢٢
المعلومـات  ذلك، أجرينا تقييما لمـدى مالءمـة اطـار تكنولوجيـا            لو.  نوعية المعلومات المالية المنتجة   

 الى استراتيجية وتخطيط ، بوجه خاص،ونظرنا.  واالتصاالت المستخدم في االيكاو لمساندة عملياتها المالية
 ورصـد  ،، وأمن المعلومات، واستمرارية األعمـال     التكنولوجيا د تكنولوجيا المعلومات، وادارة تغيير    رموا

 .العمليات
  

دما قالمنظمة حققت ت
ونشر  وضع نحومحدودا 

الجراءات والممارسات ا
 المالئمة

 في الضوابط شديد وجود جوانب ضعف عن مكتب التقييم والتدقيق أبلغ ، عمليات تدقيق سابقةفي )أ
 تدقيق السنة الحاليـة أن      وجدو.  الداخلية الطار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنظمة      

ارسات المالئمة لصون الموجودات  ارساء االجراءات والمم نحوالمنظمة أحرزت تقدما محدودا     
 .وتأمين سالمة البيانات

  
ثمة حاجة الى التزام 

حازم من جانب االدارة 
العليا لتحسين ادارة 
 تكنولوجيا المعلومات

علـى مـر   االيكاو لم تتمكن  الضوابط الداخلية، فان لمشكلةكانت مدركة  االدارة   بالرغم من أن   )ب
أن مـن   ويساورنا القلـق    .  تحسين ادارة تكنولوجيا المعلومات   من اظهار التزام حازم ل     السنين،

عمليات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليست على قدر كاف من الكفاءة لمساندة النظام المالي 
وعالوة علـى   .  وأنه بدون تدخل مناسب فلن تتمكن من مساندة النظم الجديدة المقترحة           ،الحالي

 عمليات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ابع الال مركزي علىأنه مع اضفاء الطذلك، الحظنا 
 بدال من تعزيز ادارة تكنولوجيا المعلومات       يلحلول التعاقد الخارج  فان االيكاو تميل الى السعي      

 .واالتصاالت وتحقيق االستخدام المناسب لمواردها
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يا المعلومات واالتصاالت يتمثل في     ان أحد التحديات التي تواجه العمليات الالمركزية لتكنولوج        )ج

اذ أنه بذلك تستطيع    .  تكنولوجيا المعلومات  نظرة شاملة لجميع العمليات والنظم في        االبقاء على 
تنسـق  أن   و ،أي منظمة أن تحقق المنافع القصوى من استثماراتها في تكنولوجيـا المعلومـات            

 .الموارد التي تحتاجها على نحو أفضل
  

الخطة الرئيسية 
لتكنولوجيا المعلومات 

ال تغطي واالتصاالت 
األخطار المتعلقة باألمن 

أو الهجمات الشريرة 
 المحتملة

االيكاو خطة استراتيجية على مستوى المنظمـة لعمليـات تكنولوجيـا           لدى   أن يكون كنا نتوقع    )د
حـة فـي     المتا  التنظيمي، والتكنولوجيا  هيكلها استنادا الى    ،المعلومات واالتصاالت الخاصة بها   

 تـدقيقنا أن  وجـد و.  واألولويات، وتقييم المخاطر وجوانب الضعفالالزمة،  ، والموارد   السوق
مـرة  ول  فـأل .  االيكاو وضعت خطة استراتيجية لعمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهـا         

الجهات المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لوضع استراتيجيات وخطة عمل معا اجتمعت 
وكانت .   أن جهدا قد بذل ألول مرة للحصول على جرد لكل األجهزة الموجودة           ووجدنا.  ةشامل

أنهم لم يكونوا على علـم      م تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     اقسأ ت وأدرك ،هذه عملية طويلة  
غير أن الخطة الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات      .  ستخدم بالفعل ت التي كانت  من التطبيقات    بالعديد
وبالتالي فان ما   .   المتعلقة باألمن أو الهجمات الشريرة المحتملة      لمخاطرال تغطي ا  تصاالت  واال

 .تتوقعه االيكاو من نتائج يظل معرضا لعواقب غير منظورة
  

 
ثمة تحد آخر ناشئ عن الالمركزية في عمليات تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت، وهـو               )ه

 كيفية  صعوباتومن بين أهم ال   .  لمعايير المشتركة وتطبيقها  الصعوبة التي تحيط بكيفية توصيل ا     
 ، والحد من أي تغييرات غير مرخص بهـا       ت،من أجل تقليل االختالال   في البرامج   ادارة التغيير   

 .والتقليل من األخطاء
  
ر مشترك اوجد معييال 
 واجباتللفصل  وال

ليس  تدقيقنا أنه وجدو.   البرامج تغييرالدارات يقومان بادارةلنظم ال ومحلل ICTالحظنا أن قسم    )و
ولذلك، فان مستوى التوثيق واالختبـار      .  للعمل معيار مشترك    هما وال يوجد   فصل لواجبات  هناك

 وفقدان معـارف  مرخص بها الت غير   اليالتبدر  اخطأ مما يزيد من     ،يختلف من مبرمج الى آخر    
 .المنظمة

  

 
 واالدارات، مما أحدث تأخيرات في      ICTق بين قسم    كشفت مقابالتنا أيضا عدم وجود تدخل منس       )ز

ولما كان كل تغيير في برنامج ما يمكن أن يؤثر في أداء الشبكة بأكملها،      .  تنفيذ بعض المشاريع  
 أن تنسـق  فـال بـد  ،  ICTقدرة األجهزة المستخدمة فيها، ويمكن أن يتطلب دعما من قسم           في  و

 . أي تغييرات في النظام ادخالالمنظمة
  

 
األداة الرئيسية لحماية المعلومات من االستخدام غير المرخص، يمثل  ان وجود اطار أمني مالئم       )ح

فااليكاو منظمة دولية، وتستخدم الكثير مـن       .  أو من افشائها أو تعديلها، أو اتالفها أو ضياعها        
تصـال   وتعتمد على شبكة االنترنت بغـرض اال ،الخبراء االستشاريين والشركاء لتحقيق أهدافها   

 يتكون من برنامج توعية، ،، توقعنا أن يكون لدى االيكاو اطار أمني قويلذلكو.  وتنفيذ األعمال
 .وتعيين مسؤول أمني، ووضع المعايير والسياسات المالئمة

  
ينبغي أن تضع االيكاو 

 اطارا أمنيا مالئما
ـ يالذين ين  عدد من الموظف اذ هناك  ال يوجد في االيكاو مسؤول أمن،        هالحظنا أن  )ط ون مهامـا  تول

 يعلن على االنترانت أنه يطبـق معـايير         ICTأما بالنسبة للسياسات والمعايير، فان قسم       .  أمنية
وجدنا أن هذه الممارسـات ليسـت منفـذة إال          غير أننا   .  األمن الموصى بها من األمم المتحدة     

 . رصد االمتثال لهامسؤول عنال يوجد شخص و ،بصورة جزئية
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 ويعد  . لممارسات األمنية باي  ينقصهم الوع ن موظفي وشركاء االيكاو     يبدو أ ضافة الى ذلك،    باال )ي 
 وتعد حماية المعلومات فيها مسألة ،برنامج للتوعية أمرا حيويا في منظمة تعين خبراء استشاريين

أن وجود اطار أمني غير مالئم يزيد من خطـر الوصـول غيـر             من  ويساورنا القلق   .  حرجة
وفي نهاية المطاف، يمكن للوصول غيـر المـرخص بـه الـى             .  ه الى المعلومات  المصرح ب 

 . معلومات حساسةافشاء المعلومات أو الموجودات، أو الى فقدانالمعلومات أن يؤدي الى 
  

ينبغي أن يكون لدى 
االيكاو خطة استرجاع 

 ICTمالئمة لعمليات 
لمساندة خطة الطوارئ 

 لديها

غير أنه لم تكن هناك خطـة تضـمن         .   خطة استجابة طارئة   ٢٠٠٥م  اعتمدت المنظمة في عا    )ك
ونتيجة لذلك، فان   .   لمساندة خطة الطوارئ   ICTاستمرارية األعمال أو خطة استرجاع عمليات       

 .عمليات المنظمة معرضة لألخطار ويمكن أن تتأثر بشدة عند حدوث أي خلل

  
 مختلـف رة في تناث مICT ألن عمليات   ،ي للرصد أخيرا، توقعنا أن يكون لدى االيكاو برنامج قو        )ل 

 منشغلين ICT تدقيقنا أنه ال توجد عملية رصد واسعة ألن كل العاملين في وجدو.  أنحاء المنظمة
 التي نوقشت الضوابط وأن معظم  ،موارد محدودة الوتشير االدارة الى أن     .   اليومية في العمليات 

 .ارستثمالوامن األيدي العاملة  للمزيدتحتاج س
  
ة التشغيل، وزمن االسـتجابة  مد مثل معايير مستوى القدرة، و   ، االيكاو أي معايير لألداء    تضعلم   )م 

برصد الضوابط الداخلية، وتقييم فاعليتهـا،   قوي وال يوجد التزام.   فيهاICTبخصوص عمليات  
الـى تـراكم   أن يـؤدي   ICTويمكن للرصد غير المالئم لعمليات .  مانتظباورفع التقارير عنها  
 المستخدمين، ويؤدي الى ضياع الثقة والمصداقية في النظم، ويـؤدي          سخطالطلبات، ويزيد من    

 .لنظامبا اضرريمكن أن تلحق  ودون أن يالحظها أحدحوادث وقوع كذلك الى 
  

 تضمنأن للمنظمة ينبغي 
 من كبار ا حازماالتزام

المديرين لتطبيق أفضل 
الممارسات في الصناعة 

 م أفضل للمواردواستخدا

 نبغيوي.   ال تساند احتياجات المنظمة بشكل مالئمICT يساورنا القلق من أن عمليات ،بصفة عامة -٢٣
فـي  السائدة  ، وذلك بتطبيق أفضل الممارسات       آخذة في التغيير    فيها مع بيئة   ICTأن تكيف االيكاو عمليات     

 .الصناعة

  
 قوينولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تحصل على التزام بداية، ينبغي للجهات المعنية بتك في ال  )أ 

 والنظر اليها كعنصر أساسي في المنظمـة بأكملهـا، ولـيس       ،ICTتجديد عمليات   بمن المجلس   
 . بعينها أو ادارة بعينهكمجرد مسألة تخص قسم

  
ومات في منظمات  ادارة المعل  ": ينبغي أن تستعين االيكاو بتقرير وحدة التفتيش المشتركة بعنوان         )ب 

، لمساعدتها على تنفيذ أساليب االدارة المالئمة لتكنولوجيـا    "نظم ادارة المعلومات  : األمم المتحدة 
 .يدة لتكنولوجيا المعلوماتجفالتقرير يشرح أساس االدارة ال.  المعلومات

  
 في وضع فهم ، التابعة لهاICTعالوة على ذلك، ينبغي لاليكاو أن تستفيد بصورة أفضل من لجنة  )ج 

وينبغي أن تناقش .  مشترك للمعايير التي ينبغي أن تطبقها المنظمة وكيفية االمتثال لهذه المعايير          
وينبغـي أن   .   وتعتمد كل الممارسات التي تقرر االيكاو تطبيقها في المستقبل القريب          ICTلجنة  

من شأن ذلك أن    ف.  عليهاترفع التغييرات أيضا الى األمين العام للحصول على موافقته النهائية           
 . للمنظمةيطار االداراليقيم هيكال للمساءلة ويعزز من ا
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أخيرا، سوف تستفيد االيكاو من االطالع على مختلف المطبوعات الصادرة عن أمانـة األمـم                )د 
على مـر السـنين   األمم المتحدة فقد قامت أمانة    .   استعمال تكنولوجيا المعلومات   بصددالمتحدة  
 . لاليكاو أن تطبقهانبغييالتي حول الممارسات الجيدة وتعليمات ادارية طوط ارشادية بنشر خ

  
 ٢٠٠٥سنة لمالحظات ناشئة عن تدقيق األداء  

 ادارة الموارد البشرية
  تقرير تقييم األداءعملية

  
أهدافـه  يـة  تلبكان الهدف من هذا التدقيق تقييم مدى قدرة نظام تقييم األداء في االيكـاو علـى         -٢٤ 

 هـا وخطط أعمال للمنظمة  مدى ارتباط هذا النظام باألهداف االستراتيجية       و،  )١انطر المستند رقم    ( المعلنة
 .اومساندته له

  
  تقييم األداء، بمـا عمليةكجزء من تدقيقنا، استعرضنا بيانات استقصاء الموظفين وتعليقاتهم على           -٢٥ 

 ،الموظفين حول تقـارير تقيـيم األداء     في فرع   معلومات  النظام   ل أجرينا تدقيقا  و . في ذلك مكافآت الجدارة   
 جميـع المسـتويات،   تمثل في المئة من ملفات الموظفين       ١٤ته، واستعرضنا عينة نسبتها     موثوقيللتأكد من   

وعقدنا مقابالت مع أعضاء لجنة ادارة األداء بالمنظمة، .  واالدارات وجميع أسباب اعداد تقارير تقييم األداء
وعقدنا أيضا مقابالت مع بعض المديرين والموظفين حول خبرتهم بصدد        .  ة الحالي عملية ال مراجعةكلفة ب الم

 . تقييم األداءعملية
  
دارة الا" :استعرضنا كذلك وثيقة نشرتها وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحـدة بعنـوان             -٢٦ 

وتتضمن الوثيقة قسما عن ادارة األداء، وتقترح مجموعة .  "تحقيق النتائج في منظومة األمم المتحدةبغرض 
واستعرضنا معلومات من لجنة الخدمة المدنية الدوليـة        .  منظمات األمم المتحدة  في  ها  تطبيقمن المقاييس ل  

(ICSC)    المسـتوى   مـن  درجات العـاملين     دمج و ، بخصوص ربط المرتب باألداء    تجريبيحول مشروع 
 .الذي صدر مؤخراللجنة الخدمة المدنية الدولية تقرير السنوي اللى التخصصي أو العالي، واطلعنا ع

  
ـ ال الصادرة عن  التقدم الذي أحرزته المنظمة في تطبيق التوصيات         الحظناأخيرا،   -٢٧  ق الـذي   قيدت

 .تخطيط الموارد البشريةالتوصيات المتعلقة بلموارد البشرية، خصوصا دارة اال ٢٠٠٣أجريناه في عام 
  
 ظاتمالح 
  

العمل مستمر في تخطيط 
الموارد البشرية على 

 األجل الطويل

عائقا رئيسيا أمـام  كان المعلومات عن كفاءات الموظفين  أن عدم توافر    ، الحظنا   ٢٠٠٣في عام    -٢٨
 ما اذا قييم األمانة مفهوما مشتركا لكفاءات الموظفين لت ضعوأوصينا أن ت  .  التخطيط السليم للموارد البشرية   

 . أهدافهابلوغ المعارف والمهارات الصحيحة الالزمة لتمتلكااليكاو كانت 
  

طلب فرع الموظفين من 
جميع مديري االدارات 

والمديرين االقليميين 
ات قديرورؤساء األقسام ت

الموظفين  للمتطلبات من
 ٢٠١٣حتى عام 

، طلـب األمـين   (C-WP/12418)" اطار ادارة الموارد البشرية"، بعد تقديم ٢٠٠٥في صيف عام     -٢٩
العام من جميع الموظفين تحديث معلوماتهم عن اللغات والتعليم والوظائف من خالل مـلء نمـوذج عـن           

وطبقا للمعلومات المقدمة من فرع الموظفين، فقد نفذت عملية متابعة، وجرى تحـديث            .  مهارات الموظف 
وتجري حاليا تحليالت أولية    .  لفاتهمالملفات المتبقية من خالل اجراء محادثات مع الموظفين أو مراجعة م          

 .ألنماط الموظفين
  

استعان فرع الموظفين 
بخدمات خبير استشاري 

لمساعدة المنظمة في 
  ةاعداد نمط الكفاء

، طلب رئيس فرع الموظفين     (C-WP/12557)" استراتيجيات الموارد البشرية  "كما ورد شرحه في      -٣٠
ات عـن   قدير أن يعدوا ت   ، كخطوة ثانية،  قليميين ورؤساء األقسام  من جميع مديري االدارات، والمديرين اال     

أي على مدى فترتين ( ٢٠١٣حتى عام   المطلوبة   ومستويات المهارات والكفاءات     الالزمين الموظفين   أعداد



 V - 11 

 

ولما تبين أن هذه مهمة صعبة لمديري االدارات، استعان فرع المـوظفين بخبيـر استشـاري                ).  ثالثيتين
لعمل مع مديري االدارات ورؤساء األقسام فرادي التمام      لداد نمط للمهارات والكفاءات، و    مساعدة على اع  لل

 .هذه المهمة
  

 سنوات، آن ١٠بعد 
 عملية األوان لمراجعة

أنشئت و . تقييم األداء
لجنة الدارة األداء 

 لمراجعة النظام الحالي

ونفذ .  ١٩٩٩ في عام ا، وراجعته١٩٩٦ام  عابتداء من لتقييم األداء ة الحاليعمليةالااليكاو  تطبق -٣١
 مع مرور ،غير أنه.   عندما أدخل النظامعلى مستوى المقر والمكاتب االقليمية للموظفين  جهد تدريبي كبير    

 استعمال النموذج، بشأنلم يحصلوا على أي تدريب فانهم الوقت، ومع وصول موظفين جدد ورؤساء جدد،       
 لمراجعة النظام   ، أنشئت لجنة الدارة األداء    ،استقصاء الموظفين مؤخرا  وبعد اتمام   .  أو الغرض من النظام   

 .تغييرات عليهب ةتوصيالالحالي و
  

 عمليةحتى اآلن، فان 
 ةطوتقييم األداء غير مرب
 بخطة أعمال االيكاو

 أعمال ةباالضافة الى ذلك، فان االيكاو على وشك االنتهاء حاليا من اعداد خطة استراتيجية وخط -٣٢
وفي معظم المنظمات، يرتبط نظام     .  ةحدد وهذه مصحوبة بمؤشرات أداء ومخرجات ونتائج م       ،كثر تنظيما أ

ادارة األداء بخطة األعمال، وهذه تعالج بالعديد من المقاييس التي نشرتها وحدة التفتيش المشتركة من أجل                
  ولكن األمر ليس كذلك فـي        .تحدةاالدارة الفعالة المستندة الى تحقيق نتائج ملموسة في منظمات األمم الم          

 .االيكاو حتى اآلن
  

يتم في  اتقييم األداء حالي
التاريخ الموافق لتاريخ 
 التعيين األولي للموظف

 األولـي  تـاريخ التعيـين  ل  التاريخ الموافق في االيكاو على أساسة تقييم األداء الحالي  عمليةنفذ  ت -٣٣
ويقترح النظام أن يقوم الموظف     .  ختاريذلك ال  بحلولاء سنويا    تقرير تقييم األد   ويعد للموظف في وظيفته،  

 كل موظف في ضوء قائمة من تسع كفاءات         يتم تقييم و.  ورئيسه بوضع أهداف في بداية فترة االستعراض      
 .أساسية

  
تعيين الموظف، يقوم فرع الموظفين بارسال تقريـر        الموافق لتاريخ   تاريخ  القبل ثالثة أشهر من      -٣٤ 

وعلى الرئيس المباشـر     ،ويتولى الموظف تقييم نفسه في ضوء األهداف      .   األداء الى رئيس الموظف    تقييم
وهناك .   عامصنيفا لكل هدف وكل كفاءة، باالضافة الى تصنيف أن يقدم تعليقات ويعطي ت)األولالمستوى (

ي باسـتعراض  يقوم الرئيس مـن المسـتوى الثـان   ثم .   أي توصيات لتدريب الموظفضافةأيضا خانة ال  
  وبالرغم من أن هذه التقارير . للموظف أن يطلب اجتماعا مع الرئيس من المستوى الثاني   ز ويجو ،التقارير

ال تمثل مطلبا رسميا، فان فرع الموظفين يبذل جهدا للحصول على تقرير حديث عند النظـر فـي ترقيـة           
 .الموظف

  
 ، البند  األغراض كما هو محدد في تعليمات الموظفينتخدم تقارير تقييم األداء في االيكاو عددا من -٣٥ 

P1/12.4 أن الغرض من تقييم األداء هو مساعدة الموظف على تحسين أدائه أو الحفاظ عليـه  "  :قولي الذي
من خالل ردود فعل رؤسائه، وكذلك من خالل التحليل الذاتي، وبذلك يستطيع أن يسهم بأقصى درجة مـن       

  ". الموظف في المنظمة   مكانة أيضا األساس للقرارات بخصوص       التقييم ويمثل.  الفاعلية في عمل المنظمة   
 .١ تقرير تقييم األداء في المستند رقم ألغراضويرد شرح 
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 ءض تقرير تقييم األدااغرأ  — ١المستند رقم  
  
 تقديم تحليل موضوعي وشامل لخدمات الموظف، وتقييم واقعي لكفاءته وقدراته  • 

 .ةالمحتمل

  ومنح مكافأة ، العالواتحجبالحصول على توصيات بشأن اعتماد أو تأخير أو  •

 .الجدارة

 .تجديد التعيينات أو تحويلها •

    .تأكيد أو عدم تأكيد انهاء الفترة التجريبية بنجاح •
 .االيكاوفي  نموظفيال نظام: المصدر 
  

غالبية الموظفين غير 
 تقييم عمليةراضين عن 

  في االيكاوةحالياألداء ال

وكمـا ورد شـرحه فـي ورقـة العمـل           .  ٢٠٠٥  عام أجرت االيكاو استقصاء للموظفين في     -٣٦
C-WP/12557         بشأن استراتيجيات الموارد البشرية، فان الكثير من المجاالت التي شملها االستقصاء حصلت 

 الـى أن  ٪٩٠ أشار وأنهم راضون عن وظيفتهم،الى   من المجيبين    ٪٦٥ اذ أشار    — ايجابي   تصنيفعلى  
 تقييم األداء، عمليةغير أن .   الى التزامهم باالسهام في نجاح االيكاو٪٩٧ أشارااليكاو مكان طيب للعمل، و

 ٪٢٦ شارفقد أ.  لسخط الشديد من جانب موظفي االيكاو  ل مصدرا من اعتراف بالجدارة كانا      اوما يرتبط به  
وقال أقل من النصـف     .  أنهم راضون عن النظام الحالي    الستقصاء  امن الموظفين الذين أجابوا على      فقط  

وشعر النصف أن درجات أدائهم كانـت تعكـس   .  م في ضوء غايات وأهداف محددة هم قي ءأن أدا ) ٪٤٥(
 فقط أن هناك اجراءات مالئمة العادة النظر فـي         ٪٣٨شعر  لكن  و.  صورة عادلة وصادقة ألدائهم الفعلي    

لـم يحـددوا   المهم مالحظة أن حوالي ثلث المجيبين على االستقصاء  ومن  .   األداء عند الضرورة   تصنيف
 . بالنسبة لجميع هذه النقاطموقفهم

  
أعطيت الفرصة للموظفين أيضا لتقديم تعليقات اضافية على كل مجال من المجاالت التي شملها               -٣٧ 

)  وفئة الخدمات العامـة    الفئة التخصصية (وقد قمنا بتحليل الردود حسب مجموعتي الموظفين        .  االستقصاء
 . موظفا قدموا ردودا اضافية١٢٦ الخدمة لحوالي مدةوحسب 

  
من الشواغل الرئيسية أن 
بعض الموظفين لم يروا 

القيمة المترتبة على 
اشتراكهم في عملية تقييم 

 األداء

مترتبة علـى  من الشواغل الرئيسية أن ربع عدد الموظفين الذين أوردوا تعليقات لم يروا القيمة ال   -٣٨
 مضيعة للوقت، وأنه ليس هناك رد فعل حقيقـي  ا بأنهالعملية فقد وصفوا   . اشتراكهم في عملية تقييم األداء    

 شاغلوثمة  .  ، وأنه ال تترتب أي آثار على عدم اشتراكهم في اتمام تقرير تقييم األداء             أدائهمحول مستوى   
أن هذه التقارير غيـر     ورير تقييم األداء،    ااد تق  اعد في ا تحيز يظهرونالرؤساء  االنطباع بأن   آخر وهو أن    

 موظفا قدموا تعليقات اضافية على      ١٢٦بين  من   ٪١٤ثالثا، الحظ   .  عادلة، أو أنها ال تخضع لالستعراض     
وشكا موظفو فئـة    .  لقا تقرير تقييم األداء أو أنهم نادرا ما فعلوا ذلك         ط تقييم األداء أنهم لم يمألوا م      عملية

جـدوا  وــ و   )ة للترقية يوال امكان على الراتب   فال عالوات   (بالتحديد من انعدام المكافآت     الخدمات العامة   
مـدد  ونالحظ أن الموظفين ذوي .   من مرؤوسيهمفصعوبة في تحديد األهداف أو في الحصول على أهدا    

 .ا تجاه النظامطكانوا أكثر سخ)  سنة١١الذين تزيد مدة خدمتهم عن (الخدمة الطويلة 
  
جزء من استعراضنا، أجرينا تقييما للتحقق من صحة المعلومات في قاعدة بيانات النظام، وذلك              ك -٣٩ 

ووجدنا أن البيانات المقدمة من نظام فرع .  في ضوء قاعدة البياناتالموظفين ار المعلومات في ملفات بباخت
 .يعتمد عليهاالموظفين صحيحة و
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كان معدل اتمام تقرير 
ته تقييم األداء وتوقي

 ينمتدني

وفـي نهايـة   .   طوال السنوات الثالث الماضيةبشكل مستمر معدل اتمام تقرير تقييم األداء      هبط -٤٠
 ٪٣٨،  في مقـر المنظمـة  ٢٠٠٥، أثناء قيامنا بالتدقيق، كان معدل اتمام التقارير لسنة  ٢٠٠٦شهر فبراير   

 ٢٠٠٥التقـارير فـي      اتمام   معدلونالحظ أن   .  ٢٠٠٣ في   ٪٤٩، و   ٢٠٠٤ في   ٪٤٥فقط، بالمقارنة الى    
 المكاتـب   أما معدل االتمام فـي    .   بسبب اتمام التقارير في وقت متأخر      ٢٠٠٦ في أبريل    ٪٤٥فع الى   ترا

 . عن مثيله في المقر ولذلك فان اضافة هذه التقارير تحسن المعدل العام لالتمام أعلى بكثيرفهواالقليمية، 
  

مديرو االدارات 
والمديرون اآلخرون ال 

حصلون على تقارير ي
منتظمة بشأن معدالت 

اتمام التقارير في 
 االدارات التابعة لهم

أظهرت المقابالت التي أجريناها أن مديري االدارات والمديرين اآلخرين ال يحصلون على تقارير  -٤١
ـ اوبينما يقدم فرع الموظفين تقريرا عاما .  منتظمة عن معدالت االتمام في االدارات التابعة لهم     ى االدارة ل

سبب التقييم وتوقيت اعادة التقـارير، فانـه ال يقسـم    ، وذلك حسب  التقارير  معدالت اتمام  عن االعليا سنوي 
غير أن فرع الموظفين أبلغنا بأن هذه المعلومات متاحة، ويمكن تزويـد   .  واألقسام االداراتالتقرير حسب   
 .طلبال عندالمديرين بها 

  
األداء اعداد تقارير تقييم 

في تواريخ مختلفة يزيد 
من صعوبة متابعة 

 اتمامها واالبالغ عنها

تاريخ التواريخ المختلفة المطابقة ل   ألنها تستخدم   (ان اعداد تقارير تقييم األداء في تواريخ مختلفة          -٤٢
غير أننا نعتقد أن ارسـال المزيـد مـن         .  يزيد من صعوبة متابعة اتمامها واالبالغ عنها      ) تعيين الموظف 

رير المنتظمة الى مديري االدارات والى االدارة العليا لمناقشتها قد يؤدي الى المزيد من المتابعة مـن                 التقا
 .جانب االدارة

  
فقط من الموظفين ٪ ٢٥

الذين يقتربون من تاريخ 
انتهاء الفترة التجريبية 

أتموا تقارير تقييم األداء 
 ٢٠٠٥في 

يثير القلق بوجه خاص تدني معدل اتمام تقارير تقييم األداء للموظفين الذين يقتربون من تـاريخ                 -٤٣
 فـي  ٪٧٠مقابـل   (٢٠٠٥الء أتموا هذه التقارير فـي  ؤ فقط من ه٪٢٥ اذ أن    — انتهاء فترتهم التجريبية  

ـ ).  ٢٠٠٣في  ٪  ٨٠، و   ٢٠٠٤ مـع عـالوة   (نهم وكان معدل اتمام التقارير للموظفين الواجب تجديد تعيي
فـي  ٪ ٦١,٥، و ٢٠٠٤في ٪ ٦١، مقابل ٢٠٠٥٪ في ٥٢(يزيد قليال عن النصف ) تب أو بدون عالوة  االر

٢٠٠٣.( 
  

توقيت اعادة التقارير هو 
اآلخر بالغ السوء، اذ أن 

٪ أعيدت ٦أقل من 
بحلول تاريخ االتمام 

 المقرر

أعيدت بحلول تاريخ من التقارير  ٪٦قل من  التقارير أيضا بالغ السوء، اذ أن أ   تمامان توقيت ا  وك -٤٤
ونالحظ أنه عندما ال يعاد تقرير تقيـيم األداء فـي           .  االتمام المقرر وهو تاريخ التعيين األصلي للموظف      

، فان فرع الموظفين يرسل مذكرة بالبريد االلكتروني الى الرئيس المسؤول، يطلب فيها معلومـات               موعده
 .تجديد عقدهضرورة تب، أو اصول الموظف على عالوة الربالبريد االلكتروني عن ضرورة ح

  
 التجربة، أو امتنع عن تحتتب، أو انهاء خدمات موظف ارغب في حجب عالوة الري المدير الذي -٤٥ 

واذا لم يكن االشعار كافيا، فال يسع فـرع         .  تجديد عقده، يجب عليه أن يعطي اشعارا مسبقا بهذا االجراء         
والحظنا حالة أثناء مراجعة الملفات، كان المدير     .  أو يجدد عقده  /نح الموظف العالوة و   الموظفين إال أن يم   

 مـن نظـام     (3)103.2 فيها حجب عالوة المرتب ولكنه أبلغ أن اشعارا كافيا لم يقدم لذلك وفقا للقاعدة                ودي
 .الموظفين

  
ترتب آثار تيبدو أنه ال 

بالنسبة للموظفين أو سواء 
دم رؤسائهم في حالة ع

 اتمام تقرير تقييم األداء

ـ   واستقصاء الموظفين،    ،ريناهاج والمقابالت التي أ   ،لملفاتل استنادا الى استعراضنا   -٤٦ القلق نشعر ب
 عدم اتمـام تقريـر تقيـيم    علىبالنسبة للموظفين أو رؤسائهم إال آثار محدودة  ال تترتب   ألنه على ما يبدو   

 .األداء
  

مستوى المسؤول الرئيسي 
ر ليسا متضمنين والمدي

  تقييم األداءعمليةفي 

 يات، فان الموظفين من مستو     اتخذه أمين عام سابق    الحظنا أنه وفقا لسياسة االيكاو وقرار خاص       -٤٧
السير علـى    ولما كان الموظفون يميلون الى . تقييم األداءعمليةالمسؤول الرئيسي والمدير غير مشمولين ب   

 األداء يرسل اشارة خاطئة الى بقية عملية تقييمستبعاد االدارة العليا من  يساورنا قلق من أن ا، رؤسائهمهدى
 .ة مهمت ليسعملية الهالعاملين بالمنظمة بأن هذ
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كشف استعراض نظام 
تقرير تقييم األداء وجود 
 عدد من المشكالت المهمة

لتقيـيم  ) ٢٠٠٥ الصادرة في٪ من تقارير تقييم األداء    ١٤(الموظفين   من ملفات    ١٠٣نا  استعرض -٤٨
 يةبيتجرال تهموقد راجعنا ملفات جميع العاملين الذين انتهت فتر       .  ءدااأل  تقييم   نوعية المعلومات في تقارير   

هذه  وتغطي . اتمام التقريرلداعي ، ثم راجعنا عينة عشوائية من تقارير تقييم األداء المختارة ٢٠٠٥  عامفي
 .وياتجميع االدارات وجميع الفئات والمستالعينة 

  
كانت المعلومات المقدمة 

عن تقييمات األداء 
 ةهزيلالفردية 

وكما يذكر تقرير وحـدة     .  ةهزيلوجدنا أن المعلومات المقدمة عن تقييمات األداء الفردية كانت           -٤٩
 "الذكية"التفتيش المشتركة عن االدارة القائمة على تحقيق نتائج ملموسة، فان األهداف الفعالة هي األهداف               

 الذي يتكون من األحرف األولى من خمس كلمات انجليزية SMARTوالتي يطلق عليها باالنجليزية مختصر 
 وقابلـة للقيـاس   ؛ أي أن الشيء الـذي يجـب تحقيقـه واضـح    — (Specific) محددة   :على النحو التالي  

(Measurable) —   وقابلة للتحقيق؛ أي أن بها مؤشرات أداء تقيس ما يعتبر انجازا مقبوال  (Achievable) — 
 ومربوطة بموعد معين ؛ أي يمكن اتمامها بالموارد المخصصة لها— (Realistic) وواقعية ؛أي يمكن اتمامها

(Time-bound) — تاريخ نهائي التمامهايوجد أي . 
  

 "ذكية"األهداف لم تكن 
(S.M.A.R.T.) 

وتوجد أمثلة .   غامضة للغايةوجدنا أن معظم نصوص األهداف في الملفات التي راجعناها كانت      -٥٠
 .٢ المستند رقم فيلنصوص األهداف 

  
 (GS) والخدمات العامة (P)للموظفين من الفئتين التخصصية  األهداف نصوص ٢المستند رقم  
  
  نصوص األهداف مستوى الموظف  
عدة االستمرار في تحسين مستوى االنتاج، واالستمرار في تقديم المسا الفئة التخصصية  

  والتدريب وتقديم المشورة،بمجال االمتحانات
 

  تقديم االرشاد، حضور االجتماعات الفئة التخصصية  
  تحسين استعمال البريد االلكتروني الفئة التخصصية  
االلتزام بقواعد السلوك المهني المعمول بها في االيكاو، وانجاز جميع  الفئة التخصصية  

 ، ومواصلة تحسين نوعية الخدماتالمهام على مستويات عالية
 

، الحفاظ على روح * (X) الحفاظ على نوعية العمل، الحفاظ على انتاج الفئة التخصصية  
 الفريق

 

انتاج عمل عالي الجودة، احترام المهل الزمنية، واحراز التقدم في العمل  فئة الخدمات العامة  
 قدر االمكان

 

  عدة، تقديم المساندة، حفظ الملفات وتحديث قائمة االتصالتقديم المسا فئة الخدمات العامة  
  ) حذف البند لحماية هوية الشخص—مالحظة (  
  

أو صلة ة صلليس هناك 
تذكر بأي أهداف أو 

 أنشطة تنظيمية

بعض الموظفين من الفئة التخصصية، ففي معظم تقـارير        االشارة الى العمل الفعلي ل    بالرغم من    -٥١
 بدون االطـالع علـى   ،لتي اطلعنا عليها، لم نتمكن من أن نحدد موقعهم الوظيفي في المنظمة  تقييم األداء ا  

 وكنا نتوقع أن نجـد      . التي يعمل بها الموظف أو أنشطته المحددة      الصفحة الغالفية التي تذكر اسم االدارة       
  ،عاليـة المنظمـة   لعمل المنتج، مع تعليقات على نوعيته واسهام الفرد نحو تحقيق ف          محددة ل بعض تفاصيل   

ملحوظا وكان ذلك .  ولكن لم يكن هناك أي ربط بأهداف المنظمة أو أنشطتها أو أن هذا الربط كان محدودا
نا تقابالمبعض في  على استقصاء الموظفين، وهمتعليقاتفي ف.   موظفي فئة الخدمات العامةلدى بوجه خاص 

غير أن فرع الموظفين أبلغنـا أن       .  يدة كل عام  أشاروا الى الصعوبة التي يواجهونها في تعيين أهداف جد        
 . من شأنه أن يعالج هذه النقطةتنفيذ خطة أعمال االيكاو

  
 حول نقطـة    سؤاالتيثير  " تحسين"فاستعمال لغة مثل    .  لقياسقابلة ل  مؤشرات   لم تكن هناك أيضا    -٥٢ 

مجاالت محددة سيتم تحسينه كل عام؟  األداء في هل من الواقعي أن نعتبر أن و.  تهونقطة نهايالتحسين بداية 
بدون اشارة الى معايير دنيا مقبولة، وأعلى معايير متوقعة ويمكن تحقيقها، فان أي تقييم سيكون تقييما ذاتيا                 
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  ونظرا لعدم تقديم الكثير من التفاصيل وانعدام التحديد، لم نتمكن من القول ما اذا كانت األهداف                  .وحكميا
 .قيقواقعية أو قابلة للتح

  
فلم يعط سوى القليـل مـن التـواريخ    .  ة باطار زمني محدد  قيدن معظم األهداف م   لم تك أخيرا،   -٥٣ 

" متواصـل " أو " مسـتمر  "مثل ذكر جاءوفي معظم الحاالت، .  المحددة التي يجب انجاز األهداف بحلولها 
 .كبرأمهام الوظيفة بدرجة ب تتعلق ههذلتحديد المدة، بالرغم من أن كلمات ك

  
كان تقييم الكفاءة محدودا 

 أيضا
معرفة نـوع   : هيللموظفين  أساسية  " كفاءات" كذلك تسع    في المنظمة تصنف تقارير تقييم األداء      -٥٤

العمل، نوعية العمل، حجم االنتاج، عادات العمل، العالقات االنسانية، مهارات االتصال، المهارات اللغوية،  
وتعرف لجنة الخدمة المدنية الدولية الكفـاءات       ).  حسب الحالة (ة والريادة   النظرة الدولية، المقدرة التنظيمي   

مزيجا من المهارات، والصفات والتصرفات التي ترتبط ارتباطا مباشرا باألداء النـاجح أثنـاء     "  باعتبارها
والكفاءات األساسية هي المهارات والصفات والتصرفات التي تعتبر مهمة لجميع العـاملين فـي              .  العمل

وبالنسبة لمهن محددة، فان الكفاءات األساسـية تكملهـا   .  ممنظمة ما، بغض النظر عن وظيفتهم أو درجته 
 ".ةكفاءات وظيفية تتعلق بمجاالت العمل المعني

  
ه من أقرت االيكاو بأن

 اجراء تقييم الحيوي 
كامل لكفاءات الموظفين 

الحاليين، وتحديد الكفاءات 
الالزمة مستقبال في 

 لموارد البشريةتخطيط ا

كما ذكرنا آنفا، أقرت االيكاو بأن اجراء تقييم كامل لكفاءات الموظفين الحاليين، وتحديد الكفاءات     -٥٥
 أي تحديد الفجوات بين ما هو قائم ومـا  —الالزمة مستقبال هو خطوة حاسمة في تخطيط الموارد البشرية      

مختلـف   مـن   مستويات األداء المتوقعةفةختلمبصورة ف غير أن معظم نماذج الكفاءة، تعر  .  هو مطلوب 
فعلى سبيل المثال، فان .  تعرف أيضا ما الذي يشكل أداء متدنيا أو متوسطا وعالياالمستويات في المنظمة، و

 والتـي قـد   — (P4) الرابع التخصصي مستوىنوع مهارات االتصال التي يتوقع أن يمتلكها موظف من ال   
 ستكون مختلفة اختالفـا كبيـرا عـن         —مجلس، أو وضع أدلة ارشادية      تشمل كتابة ورقات عمل معقدة لل     

، والذي ربما يتوقع منه (GS6) السادس من فئة الخدمات العامة      مستوىمهارات االتصال لدى موظف من ال     
 .ة وصحيحةموجزأن يكتب مذكرات أو خطابات 

  
 للعناصر التي تشملها الكفاءات ام تعريف من نوع عندما بدأ تطبيق تقرير تقييم األداء، كان هناك    -٥٦ 

 لما ، النموذج الحاليواف، فيال يوجد شرح غير أنه  . نها لم تصنف حسب المستوىبالرغم من أ ،المختلفة
فال يوجد تصنيف حسب المستوى، أو ارشادات حول ما يشكل أداء قويا أو مقبـوال أو                .  تعنيه هذه الفئات  

ن ادخال نصوص محسنة حول مستويات التصرفات المتوقعـة         ومن شأ .  ضعيفا في أي من هذه المجاالت     
أن يساعد الرؤساء على تصنيف الموظف بشكل مالئم ويتسم باالتساق، وينطوي على والتي يمكن مالحظتها 

 كما أن تقييما أكثر فاعلية لكفاءات الموظفين الحاليين من خالل عملية تقييم األداء من          . قدر أقل من التحيز   
 . الشواغر الوظيفية لملء هذه الفجواتتقرير مديري االدارات على تحديد الفجوات وشأنه أن يساعد

  
التصنيف أظهر انحرافا 

قويا نحو أعلى فئات 
 التقييم

 موجزة جدا العادة، ولكنها كانت في همتباينت تعليقات الموظفين على انجاز األهداف وعلى كفاءات -٥٧
 : اذ اتخذت عادة شكل كلمات مثـل       —فكانت هي األخرى مقتضبة     أما تعليقات الرؤساء    ".  انجزت ":لمث
جيد جدا   (٤وصنفت مستويات االنجاز في معظم األهداف والكفاءات عند رقم          ".  جيد جدا "،  "جيد"،  "أوافق"

، ولكن لم توجد معلومات لتبرير ")جيد ("٣، مع بعض حاالت وضع فيها الرقم     ) وهي أعلى فئات التقييم    —
 أو هـو األداء المتوقـع مـن         —هو القاعدة   " الجيد"ونحن نتوقع أن األداء     .   التصنيف الوصول الى هذا  

يجب أن يكون مستندا الـى تبريـر        " جيد"ونتوقع أن تصنيف الموظف بدرجة أعلى من درجة         .  الموظفين
 .ولكننا لم نجد تبريرا للتصنيفات في تقارير تقييم األداء التي استعرضناها.  محدد

  
 استقصاء الموظفين، كانت التحيز مـن جانـب   ثيرت فيظ أن أحد الشكاوي الرئيسية التي أ     نالح -٥٨ 

ولكننا لم نر .   من أن بعض الرؤساء كانوا متشددين في التصنيف أكثر من غيرهماحساسالرؤساء، وكذلك 
.  جة عامـة  كدر٤ اذ أن أكثر التصنيفات تكرارا كان الرقم ،شواهد كثيرة على ذلك في استعراضنا للملفات    

 ها أثارتأن يبدو ،")جيد"أي  (٣الموظف على الرقم فيها حصل و حاالت التصنيف القليلة التي رأيناهاوكانت 



 V - 16 

 

 "٤"وأشارت المقابالت مع الموظفين والرؤساء أن أي تصنيف يقل عـن  .  الموظفمن رد فعل سلبيا بقوة     
كان يحدث  " ثالثات"ألن اعطاء   " أربعات"ا  أعطوالرؤساء الى أنهم    معظم  وأشار  .  اسلبيكان يعتبر تصنيفا    

 خالل السنوات الـثالث     تصنيفات األداء  ٣ويبين المستند رقم      . للغاية ساء تع ين موظف يوجدوشقاء مفرطا   
 .ةخيراأل

  
ات الفردية عن توزيـع التصـنيفات بـين         رمرة أخرى، لم نر أي تقارير لالدارة العليا أو لالدا          -٥٩ 

 أي دليل أو مناقشة داخل األقسام أو االدارات حول نظام التصنيف، وكيفية تطبيقـه  كما لم نجد  .  الموظفين
 .لضمان االتساق في التفسير

  
   توزيع تصنيفات تقييم األداء— ٣المستند رقم  
  
سنة   

 األداء
 ١٪ للتصنيف 

 )غير مقبول(
 ٢٪ للتصنيف 

 )يحتاج لتحسين(
 ٣٪ للتصنيف 

 )جيد(
 ٤٪ للتصنيف 

 )اجد جيد(
 

  ٧٠,٥٠ ٢٨,٨٠ ٠,٧٠ صفر ٢٠٠٣  
  ٧٦,٠٠ ١٩,٠٠ ١,٢٥ صفر ٢٠٠٤  
  ٧٥,٤٠ ٢٣,٨٠ ٠,٨٠ صفر ٢٠٠٥  
 قاعدة بيانات االيكاو وملخص المراجع الخارجي: المصدر 
  
 .يساورنا القلق بشكل خاص من أن الموظفيـن قيد التجربة لم يكن لديهم أي أهداف موثقة -٦٠ 
  
وفي منظومة األمم المتحدة كلها، يصرح المديرون والموظفون بوضـوح أنـه مـن           في االيكاو    -٦١ 

التخلص من األشخاص غير المناسبين للوظيفة،  وأ، هزيلالصعب للغاية التعامل مع الموظفين ذوي األداء ال
و  فـان الفتـرة التجريبيـة أ       ،ولذلك.  وخصوصا اذا كانوا موظفين دائمين أو يعملون بعقود قابلة للتجديد         

بشكل مالئم، والتأكد من قبـول المرشـحين    الموظفين مهمة لتقييماستعمال العقود محددة المدة يمثل وسيلة       
 بعض سمات التعيينات    ٤يوضح المستند رقم    .  (المناسبين وفقط لتجديد عقودهم أو اعطائهم تعيينات دائمة       

 فرصة أكبر أمام المنظمة فان ،في االيكاوونظرا لطبيعة التوظيف .  )القابلة للتجديد والتعيينات تحت التجربة
 .ةدائفعود بالالستعمال هذه الفترات بالشكل الذي ي

  
الموظفون قيد التجربة 

والموظفون لمدد محددة 
يجب ادارتهم بحزم اذ أن 
هذا هو أسهل وقت النهاء 

خدمة شخص يثبت 
افتقاره الى المهارات 

 المطلوبة

، وتقيـيم قـدرة     هو تقييم ما اذا كان قرار التعيين قرارا سـليما         ان الغرض من الفترة التجريبية       -٦٢
وثمة حاجة الى ادارة الموظفين قيد التجربة       .  الموظف الجديد على االنخراط بشكل سلس في بنية المنظمة        

والموظفين لمدد محددة بحزم، ألن هذا هو أسهل وقت النهاء خدمة شخص يثبت افتقاره الـى المهـارات                  
لك، فان التركيز بدرجة أكبر على من يقضون الفترة التجريبية أو الذين تجدد عقودهم على               ولذ.  المطلوبة

وادارة الموظفين الذين ال يظهرون أداء مقبوال تماما لن يكون مع ذلك .  فترات سيخدم المنظمة بدرجة أكبر
وان لـم   .  سنسهال،  اذ أن المنظمة يجب أن تحدد المشكالت التي تعترض الموظف وتعطيه فرصة للتح              

تفعل ذلك، فان المنظمة تترك نفسها عرضة للشكاوي التي تقدم الى المجلس االستشاري المشترك للطعون               
 .في االيكاو ثم احتمال رفع الشكاوي الى المحكمة االدارية التابعة لألمم المتحدة
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 لتجربةديد والتعيينات تحت اج بعض سمات التعيينات القابلة للت— ٤المستند رقم  
  

 الفئة  
فترة التعيين 

 األولي
الفترة 
  الطريق الى العقد الدائم التجريبية

 خدمات عامة  
(GS) 

تعيين لمدة سنة 
 قابلة للتجديد

بعد ثالث سنوات، يمكن النظر في  ستة أشهر
منح الموظف عقد دائم، ولكنه قد 
.  يستمر في تعيينات قابلة للتجديد

ائم، يجب ولالنتقال الى التعيين الد
االستشاري مجلس الأن ينظر 

 في األمر ويعتمد الدائمةلتعيينات ل
 .األمين العام القرار

 

تعيين مؤقت لسنة    
 أو أقل

مؤهل للتجديد على أساس تعيين  ستة أشهر
 .محدد المدة

 

 تخصصية  
(P) 

تعيين محدد المدة 
لثالث سنوات 

 غير قابلة للتجديد

نتين على يجدد العقد األولي لمدة س سنة
أساس تعيين محدد المدة، ويجوز 
بعد ذلك تجديده لمدة سنتين على 
أساس تعيين محدد المدة، وأخيرا 

.  يصبح مؤهال للتعيين الدائم
ولالنتقال من التعيين غير القابل 

للتجديد الى التعيين القابل للتجديد، 
ومن األخير الى التعيين الدائم، 

مجلس اليجب أن يبحث األمر في 
، الدائمةلتعيينات ستشاري لاال

 .ويعتمد األمين العام القرار

 

  الموظفيننظام: المصدر 
  

مشكالت األداء تعالج 
 عمليةعلى ما يبدو خارج 
 تقرير تقييم األداء

أن مشكالت األداء قد تم التصدي لهـا،        فعال  أثناء استعراضنا للملفات، رأينا حاالت بدا فيها        في   -٦٣
 ٢ ألداء الموظف هـو      ى ففي احدى الحاالت، كان التصنيف األول      . األداءتقييم  ارير   تق عمليةولكن خارج   

وكـان  .  تقرر تمديد الفترة التجريبيـة  فقد  ،  كان متأخرا تقرير تقييم األداء    ألن  ولكن  ") يحتاج الى تحسين  ("
ة، ولكن  من المذكرات في الملف أعطيت للموظف وتحتوي على شرح لمشكالت األداء المحدد            هناك العديد 

من رئيسه علـى   " جيد"باالضافة الى تعليق بكلمة     ") جيد ("٣ رقم   عندتقريرين تاليين لنفس الموظف صنفاه      
ويوحي ذلك بأن   .  جميع األهداف والكفاءات، وذلك بالرغم من المذكرات التي أشارت الى وجود مشكالت           

وقـد  .   ينظر اليها كأداة الدارة األداءمجرد عملية ورقية، والهي األداء في واقع األمر      عملية تقرير تقييم  
 .استقال الموظف بدال من أن يطرد أو يحرم من تمديد تعيينه

  
ت فيهما مذكرات مكتبية في الملف تشير الى أن أحد الموظفين يعاني أشارالحظنا حالتين أخريين     -٦٤ 

وفـي  .   لتقييم األداء في الملف     لم يكن هناك تقرير    لتينولكن في احدى الحا   .  مشاكل وينبغي انهاء خدمته   
في وأخيرا، .  ال في خدمة المنظمةظ  االثنين ولكن الموظفين .  ٣رقم  عند  الحالة األخرى، صنّف الموظف     

 ولكن المراسالت — ٣ اذ كان التصنيف العام —حالة أخرى أحيلت الى علمنا كان تقييم األداء جيدا نسبيا      
ولم يكن واضحا ما    .   تقييم األداء  نّد تعليقات تف  احتوت على  و ،أشارت الى أن عقد الموظف يجب أال يجدد       

 الدارة األداء يجب أن يحيط المـوظفين   جديدأي نظامف.  اذا كان الموظف على علم بهذه التعليقات السلبية     
 .تهمعلما بالمشكلة ويوفر لهم فرصة للتحسن قبل انهاء خدم
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احتياجات التدريب ليست 

م موثقة في تقارير تقيي
 األداء

 احتياجات التدريب، وجدنا أن هـذه       تخصأخيرا، بالرغم من وجود خانة في تقرير تقييم األداء           -٦٥
وربما كان ذلك ألن الموظفين والرؤساء يدركون جيدا أن االيكاو ليسـت لـديها        .  الخانة نادرا ما تستعمل   

 كانت خانة اله لنا ان المعلومات في هذوقد قيل.   ال فائدة من ملء هذه الخانة  أنه  ويعتقدون ،أموال للتدريب 
غير أنه بسبب عدم تخصيص الكثير مـن        .   وتحول الى الموظف المسؤول عن التدريب      سابقتجمع في ال  

 ستكون هناك حاجـة     ، تقييم األداء  عملية يتم تفعيل  ولكي   . األموال للتدريب، فلم تتخذ خطوات فعلية كثيرة      
 .الى ميزانية مالئمة للتدريب

  
الناشئة طورات الجديدة الت
 لجنة الخدمة المدنية في

الدولية قد تضع االيكاو 
تحت ضغط مفرط في 

تب اذا لم واجانب الر
يوضع نظام أكثر حزما 

 لتقييم األداء

،  بـاألداء  جـر  لربط األ  )رائدا(تجريبيا   حاليا برنامجا    (ICSC)تنفذ لجنة الخدمة المدنية الدولية       -٦٦
.  (broad-banding)المستويات الوظيفية للعاملين مـن الفئـة التخصصـية          دمج   أسلوباستعمال  ب وذلك

 مكافـأة  منح مفهوم عام ينطوي على — المربوط باألداء جراأل: "وتعرف اللجنة هذه المصطلحات كما يلي  
ذ مالية أو مكافأة قابلة للقياس ماليا وتكون مرتبطة بصورة مباشرة بأداء الفرد أو الفريق أو المنظمة، وتتخ                

وتكيف هذه األدوات للربط بين الزيادات     ... لعالوات النقدية اتب األساسي أو    االرنظام للعالوات على    شكل  
.  "تقيـيم األداء وتصـنيف األداء  ل األساسي للفرد ونتائج عمله، وذلك في العادة من خالل خطـة     جرفي األ 

وسيلة توفير مرونـة أكبـر      : "ه بأن (broad-banding)المستويات الوظيفية    مصطلح دمج  تعرف   اللجنةو
ويصف هذا المصطلح الخطوة المتمثلة في دمج عدة مسـتويات للتصـنيف   ".  لمكافأة أداء الفرد ومساهمته  

ويتسـم نظـام    ).  (”band“) "نطـاق "ويطلق عليه اسم    (واستبدالها بمستوى تصنيفي واحد أكثر اتساعا       
 لمستويات األجورتداخل أكبر كذلك قات األوسع، والنطاقات العريضة بوجود عدد محدود من الحزم أو النطا

 ".بين هذه النطاقات
  
عددا من المعايير األساسية التي يجب أن تتـوافر          (ICSS)وضعت لجنة الخدمة المدنية الدولية       -٦٧ 

 : يكتسبان أهمية كبرى وهمابادئواثنان من هذه الم.  األداءاألجر على أساس ادخال نظم قبل 
يجب أن يكون لديها نظام لتقييم األداء يتسم بالمصداقية والموثوقية ويكون مقبوال من         ن المنظمة   ا • 

 . على السواءجانب االدارة والموظفين
 ويمكن أن يقيم تبـاين األداء،      ية وكيف يةن النظام الذي يتسم بالمصداقية هو الذي يقدم بيانات كم         ا •

 .جروخصوصا عند ربطه باأل
  
.   في عمليات تقييم األداء    بعين االعتبار ، يؤخذ عدد من العوامل      تجريبيروع ال المشهذا  في اطار    -٦٨ 

أجـر   تقييم الكفاءة مهمـا ألن       ثانيا، يعد .  أوال وقبل كل شيء، يجب ربط األهداف بخطة أعمال المنظمة         
ثالثا، .  هاظهار قدرته على استعمالها في أداء وظيفتالى كفاءات جديدة و اكتسابه  سيزيد استنادا الىالموظف

 ضوفي بع .  جراألمستوى  أحد النقاط التي تستخدم في تقرير       ") الزبائن (" العمالء   من ةدترالتغذية الم عد  ت
يتخذ في العادة شـكل اسـتعراض   الذي  —األحيان، يتضمن ذلك عنصرا من عناصر استعراض النظراء         

 والزمالء من نفـس    ، قيام الرؤساء  وينطوي االستعراض مكتمل الدائرة عادة على     .  للنظراء مكتمل الدائرة  
 وذلك بالرد على أسـئلة      م، عن هويته  فصاحدون اال ب بتصنيف الشخص    ، والموظفين المرؤوسين  ،المستوى
ل تحديا للكثير من المنظمات التي تطبـق هـذا المشـروع            مث العمالء ي  من هم غير أن تقرير    .  موضوعة

 .تجريبيال
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معايير لااليكاو ال تفي با
 األساسية والمتطلبات

 تابع تجريبيع ولمشر
 ICSCللجنة 

أوال، يتضح من بيانات .  ةتجريبيالع يرامشلل ال تفي االيكاو بالمعايير والمتطلبات األساسية   حاليا، -٦٩
 ومن معدل عدم اتمام تقارير تقييم األداء، ومن استعراض الملفات والمقـابالت التـي        ،استقصاء الموظفين 

 ثانيا، البيانات عن الكم والكيـف غيـر       .  يتسم بالمصداقية  كنظاملي ال ينظر اليه     ن النظام الحا  اأجريناها،  
رابعا، بالرغم من أن الكفاءات تصنّف .  ثالثا، األهداف ليست مربوطة حاليا بخطة أعمال المنظمة.  متوافرة

ال يوجد  خيرا،  أ.   مستوى األداء  عنحاليا، فال توجد معلومات عن كيفية اظهار الكفاءة أو تفاصيل محددة            
 بما في ذلك استعراض داخلي      ،"العمالء" التغذية المرتدة من جانب   نظام االيكاو الحالي شكل من أشكال       في  

 .للنظراء
  
 ين المـدير نطاقي مستويات ضم  الى(ICSS)التجريبي للجنة   االقتراح   رمي ي ،في الوقت الراهن   -٧٠ 

 في نطاق (P3-P5)الثالثة الى الخامسة من  التخصصية اتمستوي، والين في نطاق واحد الرئيسيينوالمسؤول
وبالرغم مـن أن هـذا      .   في نطاق ثالث   (P1-P2)ين األول والثاني من الفئة التخصصية       مستوي، وال آخر

 لمدة ثالث سنوات قبل اتخاذ أي قرارات نهائية، فـان           طبقسوف ي تجريبي، و المشروع هو مجرد مشروع     
 .ةكبيرتكون آثاره بالنسبة لاليكاو يمكن أن 

  
بدون وجود نظام قوي 

ويتسم بالمصداقية الدارة 
األداء، لن تكون االيكاو 

تخصيص لفي وضع جيد 
 جرزيادات متباينة في األ
لمختلف الموظفين، 

 والدفاع عن هذه القرارات

تخصيص لبدون وجود نظام قوي ويتسم بالمصداقية الدارة األداء، لن تكون االيكاو في وضع جيد  -٧١
ن ميزانيـة  فاوبدون نظام قوي،   .   لمختلف الموظفين، والدفاع عن هذه القرارات      جريادات متباينة في األ   ز
فااليكاو بها خمسة   .   الكلية لاليكاو، يمكن أن تزداد سوءا      ٪ من الميزانية  ٨٤ أصال التي تمثل    —تب  واالر

 ،(P3) الثالث التخصصـي  ىمستو من الا موظف٥٥ وبها . ا رئيسي مسؤوال١٧مدير وحوالي    ال مستوىمن  
 الخـامس التخصصـي     مستوى موظفا من ال   ٤٧، و   (P4) الرابع التخصصي    مستوى موظفا من ال   ١٤٩ و

(P5)  .          وسـع  في النطاقات األ   اتالدرجأعلى  فاذا استطاع الموظفون من المستويات األقل أن يصلوا الى 
 .اضخم يمكن أن يكون رواتب، فان تأثير ذلك على ميزانية الالجديدة

  
بالعالقة الى اليكاو وضع ا

مقاييس وحدة التفتيش 
 المشتركة

 عددا من المقاييس لمنظمات األمم المتحدة في تقاريرها         (JIU)وضعت وحدة التفتيش المشتركة      -٧٢
، التـي   وقدمت المجموعة الكاملة للمقاييس   .  "االدارة لتحقيق نتائج ملموسة في منظومة األمم المتحدة       "عن  

المقاييس في هذه وقد استعرضنا   .  C-WP/12514 الى المجلس في ورقة العمل       ادارة األداء، ترتبط بنظم   
 : ما يلي في االيكاو، مثل بعض الفجوات المهمةوجودنا الحظ و،ضوء ممارسات االيكاو الحالية

وضح ينظام ادارة األداء ال ف وخطة أعمال االيكاو، ة تقييم األداء الحاليعمليةال توجد رابطة بين  • 
 توقعات األداء الفرديةهذه األهداف مع يطابق أو الى الموظفين وال ينقلها أهداف المنظمة 

 .للموظفين
العملية على االطالق، كما ال تخضع كفاءات المديرين للتقييم، ألن كبار المديرين ال يشتركون في  •

عمليات التقييم عن  يلةالقل المستندات تدني معدل اتمام التقرير من جانب الموظفين اآلخرين، وأن
 . المستويات الرئاسيةفيال تقدم تأكيدات للموظفين اآلخرين 

 .شاغاليشكل بين الرؤساء التقييم طرق اتساق موضوع  •
 وال سيما بالنسبة لتطوير ،ال تستخدم نتائج تقييم األداء كأساس لقرارات مالئمة تخص الموظفين •

 .مستقبلهم الوظيفي
 أو يعرف حاالت تدني األداء المزمنة ،احتياجات تطوير الموظفينال يشخص النظام أو يعالج  •

 .ويعالجها
  

 
 على وجود تعول على تحقيق النتائج يجب أن الذي يعتمدداري ال امنظمة تستخدم األسلوبان أي  -٧٣

 انجـاز درجة   ولقياس   ا بالمعلومات الضرورية لتوجيه أنشطته    ا لكي يزوده  ،هيكل متكامل للرصد واالبالغ   
 .المعلنةالتوقعات 
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تنفذ حاليا عملية العداد 

خطة أعمال جديدة 
بأهداف ومؤشرات أداء 

 رئيسية واضحة

 في اعداد خطة أعمال    ٢٠٠٤ خالل عام  الى أن االيكاو شرعت      C-WP/12573عمل  التشير ورقة    -٧٤
تدخل  و . األداء علىتحقيق النتائج و  على أن تصبح منظمة ذات وجهة قائمة على أساس           المنظمة   لمساعدة

وينبغي .   المحدودة االيكاون االستخدام الفعال والحكيم لموارداضمل أساليب عمل جديدة خطة األعمال أيضا
 باالضافة الى األهداف االستراتيجية، أن توفر األساس القامة اطار لالبالغ من شأنه أن يدمج          ،لخطة العمل 

.  من أجل تحسين عملية الرصـد وتقيـيم النتـائج         معا  ية  االستراتيجيات واألنشطة واألموال واألطر الزمن    
 في اعداد خططها ،٢٠٠٥أكتوبر شهر  خالل ،وعالوة على ذلك، شرعت جميع االدارات والمكاتب االقليمية

 بغية ايجاد اطـار  ،وهذه الخطط تنبثق من خطة األعمال الشاملة للمنظمة وتساندها     .  التشغيلية الخاصة بها  
 .المكاتب االقليميةفي جميع قياس األداء في جميع االدارات وللمساءلة يقوم على 

  
تنوي االيكاو استعمال 
خطة األعمال بشكل 
متكامل مع أهدافها 

االستراتيجية للربط بين 
جميع مجاالت المنظمة، 

مل أهداف شوسوف ت
لموظفين األفراد من ا
 ئهموخطط أدا

يكاو تنوي استعمال خطة أعمالها بصورة      اال" :لى أن ا C-WP/12573 شيروعالوة على ذلك، ت    -٧٥
 وسوف تشمل أهـداف األفـراد مـن         متكاملة مع أهدافها االستراتيجية للربط بين جميع مجاالت المنظمة،        

وبهذه الطريقة سيمكن لجميع الموظفين أن يروا كيف تسهم جهودهم في تحقيـق           .  الموظفين وخطط أدائهم  
أن تصبح األهداف االستراتيجية جزءا من العمليـة المتواصـلة        بد من     ال ،ولتحقيق ذلك .  أهداف المنظمة 

الدارة الموظفين، وال بد من أن تظهر خطط أداء الموظفين بوضوح كيفية توافق جهود األفراد وأدائهم مع                 
 ".خطة األعمال واألهداف االستراتيجية االجمالية

  
ن تنفذيها تماما مع بداية الفترة الثالثية مبادرة جارية ومن المقرر أن ينتهي م  خطة األعمال    تشكل -٧٦ 

كانت األمانة منهمكة في اتمام مؤشرات األداء الرئيسية لكل واحد مـن  وفي وقت اجراء التدقيق،     .  القادمة
 .األهداف االستراتيجية المتضمنة في خطة األعمال

  
 تحوال رئيسيا سيكونألعمال هم خالل هذا التدقيق أن تنفيذ خطة ا    معنا  اجتمعذكر المديرون الذين     -٧٧ 

 خالل مطروحةالتعليقات ال ولجهود الموجهة لتنفيذ هذا المشروع    في ضوء ا  و.  اليكاوفي ممارسات أعمال ا   
ن غيـر أ .   هذه التغييرات في المنظمةلاخمة على ادمصم نقر بوجود ارادة فإننا،   التي أجريناها  المقابالت

 .ذلك سيتطلب تغييرا في ثقافة المنظمة
  

على االيكاو أن تقدم 
 عقدالتدريب المالئم وت

جلسات اعالمية للموظفين 
 بشأن خطة األعمال

 اليومية لموظفيها، ستحتاج االيكاو الى  العمليةلضمان الفهم الجيد للهيكل الجديد ودمجه في الحياة    -٧٨
 األداء لمساندة ملية تقييمعويجب أيضا مراجعة .   الجلسات االعالمية الالزمةعقدأن تقدم التدريب المالئم وت

 .د وأهداف المنظمةافرربط بين أهداف األللونتوقع أن يستغرق األمر بعض الوقت .  طريقة العمل الجديدة
  
 تقييم األداء، استجابة الستقصـاء المـوظفين        عمليةاعترفت ادارة االيكاو بالحاجة الى مراجعة        -٧٩ 

 .ال الجديدةوالتغييرات التي تدخلها عملية تخطيط األعم
  

لجنة ادارة األداء تعمل 
على تحسين نظام تقييم 

 األداء

 تتكون مـن مـوظفين عينـتهم االدارة ورابطـة          ،أنشأت ادارة االيكاو لجنة معنية بادارة األداء       -٨٠
 . بالتغييرات الالزمةةالموظفين، وذلك الستعراض الوضع الراهن والتوصي

  
نود االشادة بالتزام جميع 

ء بعمل التغييرات ااألعض
 وتحسين النظام

وأعجبنا بما أظهروه من التزام بعمل التغييرات وتحسين .  عقدنا مقابالت مع جميع أعضاء اللجنة -٨١
مـع  م ءالت التطورات الحاصلة في منظمات األمم المتحدة األخرى ويقترحون تكييفها لت       قد درسوا و.  النظام

 .ثقافة االيكاو
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نحث المجلس وادارة 
اليكاو بشدة على مساندة ا

المبادرة الرامية الى 
  تقييم األداءتفعيل عملية

ولكنها وضـعت مسـودة للسـمات       .   التقرير لم تكن اللجنة قد أنهت عملها في وقت كتابة هذا          -٨٢
 علىفق  واونحن ن ).  ليحل محل تقرير تقييم األداء الحالي     ( المقترح   "لتقرير تعزيز األداء والكفاءة   "الرئيسية  

 تقيـيم  عمليـة  تفعيل ونحث المجلس وادارة االيكاو بشدة على تأييد المبادرة الرامية الى         . عظم توصياتها م
.   وسيلة مفيدة الدامة الحوار مع الموظفين والتركيز على تحقيق النتائج على مستوى المنظمة             ااألداء وجعله 

 باالضافة ،وظفين على تطوير كفاءاتهمونالحظ أن اللجنة ركزت كثيرا على استعمال ذلك كأداة لمساعدة الم  
ومـا  .  غير أننا نالحظ أن تطوير الكفاءات سيتطلب هو اآلخر تمـويال .  لاعم بخطة األ همالى ربط أهداف  

٪ من ٢ وهيمنظومة األمم المتحدة بها في  ىوصمالالنسبة زالت ميزانية التدريب في االيكاو تقل كثيرا عن 
 . ميزانية التدريبت زيدإال اذا التدريب بشأنهم أال تثار توقعات وسيكون من الم.  تبواميزانية الر

  
 يجب أن يكونوا مشاركين في فأعضاؤها.  االدارة العليا أن تأتي الريادة في هذا المجال من  يجب -٨٣ 

اظهار التزام ملموس بللتصرفات التي يتوقعونها من موظفيهم ل مثالوا ضربوهم في حاجة الى أن ي.  عمليةال
 .بهذه العملية

  
 استنتاج 
  
أداة ادارية جدية لالعتراف باسهام ك تقييم األداء في االيكاو عملية، ال ينظر الى حاليفي الوقت ال  -٨٤ 

 وهـي .  ين على تحسين أدائهم، أو التعامل مع مشكالت األداءموظفالموظفين في عمل المنظمة، أو حفز ال   
 .الستراتيجية ا بانجاز أهداف المنظمةةطو مربتليس

  
 عـدم  آثار تترتب علـى   معدل اتمام تقارير تقييم األداء، وغياب أي         تدني في   هذا الوضع يظهر   -٨٥ 

 الكثيـر مـن     بـين  االقتناع   غياب، و تي تم اعدادها  ة معلومات األداء الحقيقية في التقارير ال      ندراتمامها، و 
 .يمكن حلها تمشكالهذه الهم بأن قابلنااألشخاص الذين 

  
المنظمـة  تب، فمن الواضـح أن مـورد        وا٪ من ميزانية االيكاو مخصصة للر     ٨٤بما أن نسبة     -٨٦ 

 تـدير حاجة الى أن    ب استثمارها، فهي    مردودفي تعظيم   ترغب  واذا كانت االيكاو    .  موظفوهاالرئيسي هو   
 .يجدبشكل أداء موظفيها 

  
 توصيات 
  
 :أوصينا  األمانة بما يلي -٨٧ 
  
 النظر الى ادارة األداء كوسيلة لحفز حدث تحوال في ثقافة المنظمة حتى يتمأن ت )أ 

وجعل .  لموظفين، من خالل االعتراف باألداء الجيد ومعالجة المجاالت التي تحتاج الى تحسينا
والسعي الى اسهام الموظفين في تقييم أدائهم ولكن .  الرئيس مسؤوال عن ادارة األداء/المدير

 .مسؤولية اتمام التقييمتحميل االدارة 
 —جعل استعراضات األداء الزامية لجميع الموظفين، بما في ذلك كبار المديرين  •

وسوف يتطلب ذلك تغيير دستور .  وهذا ما أوصت به لجنة ادارة األداء أيضا
 .الخدمة في االيكاو وموافقة مجلس االيكاو

الجديد للموظفين تنظيم التدريب على خطة األعمال وعلى نظام ادارة األداء  •
 .الحاليين، ووضع االرشادات للموظفين والرؤساء الجدد

اعداد ميزانية مالئمة لتطوير الكفاءات والتدريب من أجل زيادة التركيز على  •
 .تطوير الكفاءات
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 تقديم تقارير منتظمة الى مديري االدارات عن معدالت اتمام تقارير تقييم األداء •
 وتقديم تقارير منتظمة الى . ا من ادارة النظام حتى يتمكنووالتصنيفات العامة

 .االدارة العليا عن األداء الكلي
 .الزام مديري االدارات بضمان اتساق عمليات تقييم األداء داخل اداراتهم •

  
 .تنقيح نموذح تقرير تقييم األداء )ب 

االلزام بالحصول على تفاصيل محددة عن اسهامات الموظفين، وربطها بخطة  •
 .ال، واألهداف االستراتيجية لاليكاواألعم

النص على ضرورة اعطاء شرح .  اعادة تصميم واعادة تعريف نطاق التصنيف •
 .في حالة تصنيف الموظف عند مستوى أعلى أو أدنى من المستوى العادي لألداء

اعادة تعريف الكفاءات األساسية للحصول على مستويات معرفة للتصرفات  •
للمستوى " المطابقة"في المنظمة، وتحديد التصرفات المتوقعة من كل مستوى 

 .التوقعات" تفوق"العادي والتصرفات التي 
تغيير دورة تقييم األداء من التاريخ الموافق لتاريخ تعيين الموظف الى تاريخ موحد  •

.  للجميع بحيث يتطابق مع السنة المالية عند تحديث واستعراض خطة األعمال
ئيسية في تقرير تعزيز األداء والكفاءة الذي وضعته لجنة وكان ذلك أحد النقاط الر

 .ادارة األداء
اذ من الحيوي أن تخضع .  التركيز على الفترة التجريبية وعلى التعيينات محددة المدة )ج

واذا لم يكن األداء مقبوال، يجب ابالغ الموظف بذلك .  هذه الفترة لالدارة الجيدة
ظهر أي تحسن أو أظهر تحسنا بسيطا، فينبغي انهاء واعطاؤه فرصة للتحسن، فاذا لم ي

 .عقده
مواصلة العمل على تطوير أنماط الكفاءة لدعم تخطيط الموارد البشرية بشكل سليم  )د

 .ومساندة تقييم الكفاءات القائم على التصرفات في عملية تقييم األداء
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 متابعةتقرير  

 تحديث نظم المعلومات الماليةبشأن 
  
 دمةمق 
  

تدقيق هذه السنة تابعنا في 
 الشوط الذي قطعتهمنا يوق

 مبادرة الهالمنظمة في هذ

 عن حاجة االيكاو الى تجديد نظم المعلومـات الماليـة           ٢٠٠٣  و ٢٠٠١بريل  أقدمنا تقريرا في     -٨٨
 لشوط الذي قطعتهامنا ي تابعنا توصياتنا السابقة وق،وعند اجراء التدقيق في هذه السنة. وتابعنا هذا الموضوع

 .مبادرة الهالمنظمة في هذ
  
تـي تكبـدتها     قمنا أيضا بتدقيق مدى مالءمة النفقـات ال        ،٣٢-٣٥طبقا لقرار الجمعية العمومية      -٨٩ 

 . ٢٠٠٤، كما فعلنا في  لتحديث النظام المالي والنظم المرتبطة به٢٠٠٥في سنة المنظمة 
  
 والموظفين المشاركين فـي    قسام مديري االدارات ومديري األ     قابلنا عددا من   ، التدقيق  اجراء يف -٩٠ 

 . واستعرضنا التقارير والمحاضر والمعامالت المالية والوثائق المرتبطة بالمشروع. مشروع التحديث
  
 مالحظات 
  

 على صندوق حمل
تكنولوجيا المعلومات 

  بشكل سليمواالتصاالت
ا  دوالر١٧١ ٢٥٦مبلغ 

ه تكبدت الذي أمريكيا
 المنظمة 

 سـليم علـى     بشـكل لت  ، خلصنا الى أن المنظمة قد حم      ٣٢-٣٥طبقا لقرار الجمعية العمومية      -٩١
 لتحديث ٢٠٠٥ دوالرا أمريكيا الذي تكبدته في  ١٧١ ٢٥٦صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مبلغ      

 .أخرىنظم ما يرتبط بها من  وةمها الماليانظ

  
، شجعنا المنظمة على مواصلة المناقشات مع منظمات األمـم المتحـدة            ٢٠٠٤في تقريرنا لسنة     -٩٢ 

 .األخرى اليجاد حل مالئم ولضمان توافر الموارد الالزمة بما يسمح لنجاح تنفيذ نظم معلوماتها المالية
  

قررت األمانة اعداد حالة 
أعمال باستعمال الدروس 

المكتسبة من خالل 
البعثات وتقديم خيارات 

 لمجلساى مختلفة ال

 تحالف مع منظمة أخرى تابعة برامبالسعي الى ا  االداري للمشروع   ، كلف الفريق    ٢٠٠٥في عام    -٩٣
قررت االيكاو ضرورة تأخير ، ٢٠٠٦في أبريل و.   تنفيذ النظمفيتها قدرالألمم المتحدة لمشاركة خبراتها و

من المنظمتين التابعتين لألمـم     قترح  ن الدعم الم  وعالوة على ذلك، كا   .  ألسباب مختلفة هذا التحالف   ابرام  
وفي ضوء هذه التطورات، قررت األمانة تأسيس حالـة أعمـال باسـتخدام    .  ان متوقعما كا  أقل م  المتحدة

وأبلغتنـا االدارة أن حالـة   .  خيارات الى المجلـس  عدة  م  ي، وتقد  المشروع الدروس المكتسبة خالل بعثات   
ر نطاق المشروع، وهيكله االداري المالئم، وتطلب التمويل  األعمال من شأنها، ضمن أشياء أخرى، أن تقر       

 .الضروري
  

 
 التدابير الرئيسية التي اتخذتها المنظمة خالل السنة، والتي سمحت للمديرين الى االستنتاج ما يليفي -٩٤

 :بأنهم في حاجة الى عرض حالة أعمال

 
 .رة حوله خمس مراتاجتمع الفريق االداري الذي يشرف على المشروع ويقدم المشو •

بما في ذلك اليونيسيف والمنظمة (أتم فريق المشروع مشاوراته مع مختلف منظمات األمم المتحدة  •
  وخالل بعثاته، استخدم فريق المشروع مصفوفة .وأجرى تقييما لخيارات مختلفة) البحرية الدولية

، ونطاقها، ومدى سهولة للتقييم، بمعايير تغطي موضوعات متنوعة، مثل مدى مالءمة البرامجيات
حفظ البرنامج، ومساندة تكنولوجيا المعلومات وصيانتها، وتقييم المخاطر، والقدرة على الوفاء 

 .بالمتطلبات الوظيفية الجوهرية
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 .قدم فريق المشروع نتائج تقييمه الى فريق االدارة العليا •

قشة وتقييم احتياجات نظم ، قام فريق األمانة بثالث بعثات الى اليونيسيف لمنا٢٠٠٥خالل عام  •
 .االيكاو وما اذا كان باالمكان تلبيتها من خالل ابرام شراكة مع اليونيسيف

وافق األمين العام على توصية الفريق االداري بخصوص استكشاف امكانية ابرام شراكة مع  •
 .اليونيسيف

ا، لم تتخذ أي ، قام وفد من اليونيسيف بزيارة االيكاو، ووقت اجراء تدقيقن٢٠٠٦في فبراير  •
 .ترتيبات بعد لتعريف طبيعة الشراكة مع اليونيسيف

تواصل االيكاو السعي الى ابرام شراكة محتملة مع منظمة أخرى تابعة لألمم المتحدة وعادت الى  •
 .٢٠٠٦المنظمة الدولية البحرية في أبريل 

  
 استنتاج 

  

 
  غير أننـا     .ستفادة خالل البعثات االستكشافية   في رأينا، ينبغي أن تستفيد االيكاو من الدروس الم         -٩٥

.  نركز على أهمية التصدي لجوانب الضعف والتحديات المذكورة في قسم تدقيق المصادقة بهـذا التقريـر               
الفقرتان (وقسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    ) ١٨ الى   ١٦الفقرات  (فالمسائل بخصوص الفرع المالي     

ت سلبية على كل مرحلة من مراحل مشروع النظم المالية، بما في ذلـك              يحتمل أن تترك تأثيرا   ) ٢٣ و ٢٢
ويجـب  .  تجاوز النفقات، والتأخيرات في البرنامج الزمني، والتقييم غير المالئم لالحتياجات والمتطلبـات           

النظر في كل هذه العناصر ليس فحسب خالل مرحلتي الشراء والتنفيذ، بل أيضا خالل مرحلة االسـتخدام                 
 . للنظمالمستمر

  

 
على الرغم من ذلك، ينبغي أن تكفل األمانة ايراد وصف تفصيلي لمراحل المشروع وتكاليفه في                -٩٦

 :حالة األعمال التي تعدها، بما في ذلك ما يلي

 
اختيار االطار والمعايير المالئمة العداد نظام المعلومات الذي سيستخدم في المشروع بكافة  •

 .مراحله
 .البالغ في المشروعهيكل المساءلة وا •
 .عملية صنع القرار والعالمات الرئيسية لكل مرحلة من مراحل المشروع •
معايير تقييم المرشحين المحتملين للتعاقد الخارجي، اذا كان ذلك ما يزال خيارا قائما، باالضافة  •

 .الى الهيكل المقترح الدارة ومراقبة أنشطة المرشح المختار
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 شكر وتقدير 
  

 
نود أن نعرب عن تقديرنا للتعاون والمساعدة اللذين لقيناهما مـن األمـين العـام والمسـؤولين              -٩٧

 . ومرؤوسيهموالموظفين التابعين له
  
 

 )التوقيع(
 شيال فريزر

 المراجع العام لحسابات كندا
 المراجع الخارجي لاليكاو

 مونتريال، كندا
١٢/٥/٢٠٠٦ 



 

 

 رد األمين العام: الجزء السادس
 على تقرير مراجع الحسابات الخارجي

طبقا لما قررته الدورة الثامنة والعشرون للجمعية العمومية، أدرج المجلس في تقريره االجراءات التي  -١
ليقات األمين ويعرض هذا الجزء تع.  يعتزم األمين العام اتخاذها تلبية للتوصيات الموضوعية التي قدمها المراجع الخارجي

 .، واالجراءات التي يعتزم اتخاذها)٢( بصيغته الواردة في االضافة رقم ٢٠٠٥العام على تقرير المراجع الخارجي عن سنة 

 .رتبت التعليقات التالية حسب ترتيب التوصيات الواردة في تقرير المراجع الخارجي -٢

 )٢٣ الى ٩الفقرات (الشهادة بصحة النتائج  -٣

حاطة علما مع التقدير بالرأي الذي أصدره المراجع الخارجي بدون تحفظ في صحة تمت اال: ٩الفقرة  ١-٣
 .البيانات المالية

سبق أن تضمنت تقارير المراجع الخارجي عن السنوات السابقة مسألة الممتلكات المعمرة ):  أ١٠الفقرة  ٢-٣
واآلن وقد أصبح .  (UNSAS)مم المتحدة التي تدون في مالحظة في البيانات المالية حسب المعايير المحاسبية لمنظومة األ

، ألنها ل، ستختلف معاملة الممتلكات المعمرة في المستقبIPSASمن المقرر اتباع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 
وسيسجل انخفاض قيمتها في ) أي للتدوين بوصفها أصوال في حساب األصول والخصوم(ستصبح عرضة للرسملة 

سيما نموذج  يسهل أيضا تسجيل قيمة الممتلكات المعمرة بعد تنفيذ النظام المالي المتكامل الجديد، والوس.  الحسابات
 .٢٠٠٧األصول الثابتة، في موعد أقصاه نهاية سنة 

 من تقرير المراجع الخارجي وفي الفقرة ٢١ الى ١٩وردت مسألة تدوين الممتلكات المعمرة في الفقرات  ١-٢-٣
 .مين العام على ذلك التقرير أدناه من تعليقات األ٦-٣

تمت االحاطة علما بالتعليقات االيجابية التي أبداها المراجع الخارجي على وضع خطة ):  ب١٠الفقرة  ٣-٣
 .عمل وعلى التغييرات التي أدخلت على طريقة عرض البيانات المالية

لتي تتعلق بعدم وجود أي تمت االحاطة علما بارتياح بنتائج تدقيق المراجع الخارجي ا: ١٤ الى ١١الفقرات  ٤-٣
اختالفات حسابية ذات شأن، وأي اختالف مع االدارة، وبعدم العثور على أي غش أو خطأ، وبصواب رأي االدارة في 

 .التقديرات المالية

وسيتعين .  ان مالحظات المراجع الخارجي الواردة في هذه الفقرات مناسبة ووقائعية: ١٨ الى ١٦الفقرات  ٥-٣
االيكاو  ولما كانت دورتا ميزانية.   أو قبلها٢٠١٠ في سنة IPSASلمتحدة أن تنفذ المعايير المحاسبية الجديدة على منظمات األمم ا

 التي تصادف – ٢٠١٠ ، فان اتباع هذه المعايير الجديدة في سنة٢٠١١ واألخرى سنة ٢٠٠٨المقبلتان ستبدأ احداهما في سنة 
أما اتباع هذه المعايير .  ب ضرورة الربط الفعلي بين النتائج وموارد الميزانية يثير صعوبات لاليكاو بسب-منتصف فترة ثالثية 

 . فمعناه عدم االلتزام بتوصية مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظمات األمم المتحدة٢٠١١الجديدة في سنة 

جية ، سوف تدرج في تطبيقاته البرم٢٠٠٧عند تنفيذ النظام المالي الجديد في موعد أقصاه نهاية سنة  ١-٥-٣
أال وهي وضع (علما بأن المبادرات الثالث مترابطة .   توخيا للمزيد من الكفاءةIPSASالجديدة المعايير المحاسبية الجديدة 

، وينبغي أن )، وتنفيذ النظام المالي الجديدIPSASالميزانية على أساس تحقيق النتائج، واتباع المعايير المحاسبية الجديدة 
 . لضمان التكامل السليم والفعال١/١/٢٠٠٨تكون ثالثتها فعالة في 
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، يدرك فرع المالية التحدي الكامن في ثقل عبء العمل الذي يؤديه، فضال عن أن ١٧فيما يتعلق بالفقرة  ٢-٥-٣
ويشاطر األمين العام توصية المراجع الخارجي الواردة في الفقرة .  هذه المبادرات االضافية تقتضي موارد اضافية مالئمة

 . من تقريره١٨

 بعض االجراءات مثل العد المادي للبنود، وترقيم جميع ٢٠٠٥اتخذت في أثناء سنة : ٢١ الى ١٩الفقرات  ٦-٣
ادارة "ونشرت المنظمة أيضا ووزعت دليال جديدا الجراءات مراقبة جرد العهدة ".  الباركود"بنود الجرد بشرائط الكمبيوتر 

 ".الممتلكات المعمرة

وتوزيعه في المقر الرئيسي " ادارة الممتلكات المعمرة"ءات جديد عن تم نشر دليل اجرا):  أ٢٠الفقرة  ١-٦-٣
 . الى دورة تخصصية- ممن ينتمون الى فئة الخدمات العامة –والمكاتب االقليمية، وايفاد مسؤولي الجرد في المقر الرئيسي 

 .موافقون على ما جاء فيها):  ب٢٠الفقرة  ٢-٦-٣

وسوف .  تعراض وتحديث آخر صيغة لقاعدة البياناتنوافق على ضرورة العمل على اس):  ج٢٠الفقرة  ٣-٦-٣
تصوب االختالفات بين التكاليف والبيانات المدرجة في قاعدة البيانات، وسوف يتبع سعر الصرف الساري في األمم المتحدة 

 .عند تقدير قيمة البنود المعمرة

 .موافقون على ما جاء فيها):  د٢٠الفقرة  ٤-٦-٣

وسنتخذ التدابير الالزمة لمراجعة القيم المدرجة في قاعدة البيانات .  يهاموافقون على ما جاء ف: ٢١الفقرة  ٥-٦-٣
 .وسنضع اجراءات التصديق الكتشاف أي أخطاء محتملة

من المتفق عليه أن قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االيكاو يعمل في بيئة : ٢٣ و ٢٢الفقرتان  ٧-٣
المجموعة الفنية لتكنولوجيا "سم من خالل اجتماعات غير رسمية عقدتها وقد تمكنا من تنسيق أنشطة هذا الق.  مركزية ال

تم اعداد خطة رئيسية لهذا القسم " لجنة ادارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"وبفضل ارشادات ".  المعلومات واالتصاالت
غير .  ٢٠٠٦توحيد في سنة ، وسوف يكتمل هذا ال٢٠٠٥وتم توحيد معظم المعدات والبرمجيات في سنة .  ٢٠٠٤في سنة 

 .أن ضغوط الميزانية تضطر المنظمة الى استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات بطريقة تجميعية لتحقيق أفضل مكاسب الكفاءة

تقرر وضع جميع مواردنا في خط واحد، بما فيها أولويات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من أجل  ١-٧-٣
ولذلك فمن الضروري أن .  ة بميزانية تحقق النتائج على النحو المقرر في خطة األعمالتنفيذ أهداف المنظمة االستراتيجي

وتقرر .  تكون مهام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت موحدة في هيئة واحدة تفاديا لتكاثر النظم المستقلة في داخل المنظمة
 .وقد بدأ العمل بالفعل على هذا التوحيد.  ة في وحدة واحدةأن تكون ادارة ومراقبة ودعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجتمع

ان المحافظة على أصول االيكاو وضمان اكتمال وسالمة البيانات لمن األمور التي توليها ):  أ٢٢الفقرة  ٢-٧-٣
 .ولذلك نبذل قصارى جهودنا لوضع االجراءات والممارسات السليمة في حدود الموارد المتاحة.  االيكاو أقصى أهمية

" مجموعة االدارة العليا"وسوف يناقش أعضاء .  موافقون على ما جاء فيهما):  ج٢٢و )  ب٢٢لفقرتان ا ٣-٧-٣
 .مسائل توحيد ادارة ومراقبة عمليات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وسيقدمون االقتراحات المناسبة

لتغلب على مواطن وسوف نضع خطة لتقييم المخاطر، ل.  موافقون على ما جاء فيها):  د٢٢الفقرة  ٤-٧-٣
 .الضعف في عمليات تكنولوجيا المعلومات

يجري اآلن اعداد قواعد قياسية مشتركة، وتم قطع شوط كبير في هذا العمل من ):  و٢٢و )  ه٢٢الفقرتان  ٥-٧-٣
 .خالل الدروس المستفادة من محطات العمل االلكترونية الجديدة ومن الخطة الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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المجموعة الفنية لتكنولوجيا "والتغييرات التي تدخل على النظام تنسقها .  موافقون على ما جاء فيها):  ز٢٢الفقرة  ٦-٧-٣
 .ومع ذلك فان االدارة العليا تنظر اآلن في اتباع نهج أكثر مركزية لتنسيق تكنولوجيا المعلومات".  المعلومات واالتصاالت

. ر األمني المالئم دون تجاوز الموارد المتاحة في الوقت الحالييجري اآلن اعداد االطا):  ح٢٢الفقرة  ٧-٧-٣
 .مناص من تزويد قسم تكنولوجيا المعلومات بموظف أمن متفرغ وال

 .أعاله)  ح٢٢انظر ما ورد بخصوص الفقرة .  موافقون على ما جاء فيها):  ط٢٢الفقرة  ٨-٧-٣

قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقد نفذ .  موافقون على ما جاء فيهما):  ك٢٢و )  ي٢٢الفقرتان  ٩-٧-٣
وسائل الحماية الجديدة بما فيها الوسائل التي تضمن استمرار التغذية الكهربائية في حالة انقطاع الكهرباء، ووحدات تعمل 

ن ومن المتفق عليه أن م.  بالتيار المتناوب، ومولد كهرباء يعمل بالديزل في حالة انقطاع الكهرباء عن غرفة الكمبيوتر
 .الضروري وضع خطة الستعادة عمليات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دعما لخطة التصدي للطوارئ

وسوف نضع معايير ألداء عمليات تكنولوجيا .  موافقون على ما جاء فيهما):  م٢٢و)  ل٢٢الفقرتان  ١٠-٧-٣
 .لكن برنامج الرصد يقتضي المزيد من الموارد.  المعلومات واالتصاالت

سوف تنظر المنظمة في األساليب الجديدة لمراقبة تكنولوجيا المعلومات تنفيذا لتوصية وحدة : ٢٣الفقرة  ١١-٧-٣
وتعتمد جميع الممارسات التي تحتاج االيكاو " لجنة ادارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"وستناقش .  التفتيش المشتركة

 .الى تطبيقها في المستقبل القريب

 بصفة منتظمة مطبوعات األمانة العامة لألمم المتحدة عن استخدام تستعرض المنظمة):  د٢٣الفقرة  ١٢-٧-٣
هذا فضال عن أن رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يحضر بانتظام اجتماعات تكنولوجيا .  تكنولوجيا المعلومات

 .المعلومات التي تعقدها منظومة األمم المتحدة

 ٢٠٠٥مالحظات على تدقيق األداء في سنة  -٤

 تقارير تقييم أداء ادارة الموارد البشريةنظام  ١-٤

 )٨٧ الى ٢٤الفقرات ( 

وجدير بالمالحظة أن .  هذا التقرير وقائعي ويعبر عن الوضع الراهن لممارسات ادارة األداء في االيكاو ١-١-٤
تبر أضعف حلقة من هناك قدرا كبيرا من عدم االرتياح ازاء ادارة األداء في النظام الموحد لألمم المتحدة ألن ادارة األداء تع

ولذلك بدأت بعض منظمات األمم المتحدة تنفذ مشروعا تجريبيا الختبار .  حلقات ادارة الموارد البشرية في األمم المتحدة
وتتابع األمانة العامة عن كثب هذه التطورات، وسوف تواظب على افادة مجلس االيكاو بأي .  نظام جديد الدارة األداء
 . هذه التطوراتتغييرات تبعية تقتضيها

بالرغم من العمل الجاري فيما بين الوكاالت، تأخذ االيكاو الحالة الراهنة لنظام ادارة األداء مأخذ الجد،  ٢-١-٤
 .ولذلك أعطت هذا الموضوع أعلى أولوية.  وتدرك أهمية اصالحه الى حين ظهور نتائج المشروع التجريبي

او قد اتخذت بالفعل الخطوات الالزمة لمراجعة قبل أن يجري المراجع الخارجي استعراضه، كانت االيك ٣-١-٤
 كان أداة مفيدة اللقاء ٢٠٠٥فاالستقصاء سري المعلومات الذي أجري لحالة الموظفين في سنة .  نظام ادارة األداء فيها

ة وعن من ممثلين عن االدار" لجنة ادارة األداء"وتم انشاء .  الضوء على عناصر هذا النظام التي تحتاج الى اصالح عاجل
ولذلك فان توقيت .  الموظفين، وهي تعكف اآلن على دراسة النظام الراهن الدارة األداء لتقديم التوصيات بشأن تحسينه
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استعراض المراجع الخارجي الدارة األداء في االيكاو كان مناسبا، وكانت توصية التدقيق في محلها ألنها ساعدت على صب 
 .في هذه التوصيات وتتخذ االجراءات الضرورية" لجنة ادارة األداء"ستقصاء، وسوف تنظر التركيز مرة أخرى على نتائج ذلك اال

هناك عنصر لم يرد في تقرير المراجع الخارجي، وهو الحاجة الى تحسين النظام الراهن للمعلومات عن  ٤-١-٤
 العمل بالتحسينات التي أوصى بها الموارد البشرية، وتوفير موظفي الدعم الضروريين لتحسين ادارة نظام تقييم األداء وبدء

 .المراجع الخارجي ولجنة ادارة األداء

 عن معدالت - اذا طلب ذلك -يمكن استخراج تقرير تفصيلي من قاعدة بيانات شؤون العاملين : ٤١الفقرة  ٥-١-٤
دم بعد، يجري اآلن ولتحسين هذه المعدالت ومتابعة تقارير تقييم األداء التي لم تق.  العائد مقسمة حسب األقسام واالدارت

وضع الترتيبات الالزمة لتقديم نماذج هذه التقارير بصفة منتظمة الى الرؤساء المسؤولين عن تقييم األداء، وذلك اعتبارا من 
 .٢٠٠٦ مايو

جدير بالمالحظة أيضا أن تحقيق أقصى استخدام لتكنولوجيا المعلومات في اصدار طلبات اعداد تقارير  ١-٥-١-٤
 ورصد معدالت العائد، وتوزيع درجات األداء وما الى ذلك يقتضي نظاما فعاال للمعلومات عن الموارد تقييم األداء،

البشرية، ألن قاعدة بيانات شؤون العاملين الراهنة ال تتضمن اال المعلومات األساسية، مثل تاريخ اصدار نموذج التقرير، 
. اء، وتوزيع هذه الدرجات حسب المكاتب واالدارات، وما الى ذلكوالتاريخ المقرر لتقديمه، وتاريخ استالمه، ودرجات األد

. بد من تحسين نظام المعلومات عن الموارد البشرية حتى يتسنى ادخال التحسينات المطلوبة في تقييم األداء ولذلك ال
، بحيث يستوفيها الرؤساء بالمالحظة أيضا أن لجنة ادارة األداء توصي باعداد تقارير تقييم األداء باالستخدام اآللي وجدير

االختصاصات األساسية (ومن المنتظر أيضا فتح رباط تلقائي باطار االختصاصات .  والموظفون على الكمبيوتر مباشرة
ولتنفيذ هذه التوصيات من الضروري تحديث وتعزيز نظام ).  واالدارية، واالختصاصات الوظيفية لمناصب معينة

 .واالستعانة بموظف متفرغ لدعم تكنولوجيا المعلومات في فرع شؤون الموظفينالمعلومات عن الموارد البشرية، 

حسب (من المسلم به أن متابعة تقارير تقييم األداء صعبة بسبب اختالف مواعيدها السنوية : ٤٢الفقرة  ٦-١-٤
د دورة حسب السنة وقد درست لجنة ادارة األداء هذه المسألة، وهي تعد اآلن توصية بتحدي).  الترقية تواريخ التعيين أو

 .التقويمية الستيفاء واستعراض تقارير تقييم األداء، على نحو يشبه توصية المراجع الخارجي

ان الممارسة الراهنة في مجال تجديد العقود، هي الشروع في التجديد بعد وصول تقرير تقييم : ٤٣الفقرة  ٧-١-٤
ير الراهنة لتجديد العقود أكثر تشددا من التدابير المتعلقة ولذلك فان التداب.  األداء، حتى ان كانت هناك بعض االستثناءات

 .بالزيادات السنوية في الرواتب

ذلك ألن تجديد .  ان عدم استيفاء تقارير تقييم األداء يعود بعواقب على الموظفين ورؤسائهم: ٤٦الفقرة  ٨-١-٤
لس التعيينات والترقيات في أي حالة اال بناء وال ينظر مج.  العقود مثال لم يعد ينظر فيه اال بعد وصول تقرير تقييم األداء

 .على تقارير تقييم األداء الموضوعة في الملفات الشخصية السرية

اننا ندرك تماما الحاجة الى مساعدة الرؤساء والموظفين على وضع أهداف محددة وقابلة : ٥١الفقرة  ٩-١-٤
وتعتزم المنظمة عقد حلقات .  ية لنظام ادارة األداءللقياس، وتحاول المنظمة اشباع هذه الحالة في اطار المراجعة الداخل

وتعتزم المنظمة أيضا اعداد قرص كمبيوتر بذاكرة للقراءة .  عملية عن ادارة األداء ووضع األهداف المحددة والقابلة للقياس
 األداء ووضع أدوات تدريبية على االنترنت لمساعدة الرؤساء والموظفين على استيفاء تقارير تقييم  أو(CD-Rom)فقط 

األهداف، ضمانا الستمرار تقديم المساعدة واالرشاد للموظفين والرؤساء حتى ال تقتصر هذه المساعدة على تدريب لمرة 
 .واحدة في حلقة عملية
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فيما يتعلق بعدم وجود مؤشرات قياس، ما أن توضع جميع تفاصيل خطة األعمال، بما فيها : ٥٢الفقرة  ١٠-١-٤
سوف تنبثق عنها " مؤشرات األداء الرئيسية" األقسام والموظفين لبلوغ األهداف االستراتيجية، والمهام الحرجة المسندة الى

 .حاليا كيفية ادراج مؤشرات األداء في نظام تقييم األداء" لجنة ادارة األداء"وتستطلع .  مؤشرات قياس األداء

ص جاءت في حينها ألن ان المعلومات الواردة في هذه الفقرات عن االختصا: ٥٦ الى ٥٤الفقرات  ١١-١-٤
استخدام أطر االختصاصات السارية في منظمة األمم المتحدة لتحديد " لجنة ادارة األداء"المنظمة تدرس حاليا مع 

والهدف هو اقرار اطار لالختصاصات مناسب .  االختصاصات األساسية واالدارية والوظيفية، وربطها بنظام تقييم األداء
في " لجنة تقييم األداء"ويجري النظر حاليا مع .  عية لتقييم وتحسين اختصاصات الموظفينللمنظمة ويتضمن معايير موضو

 .عدة نماذج لالختصاصات لتحديد أفضل نهج يمكن أن تتبعه االيكاو

أحطنا علما بمسألة اعطاء درجات التقدير في تقارير تقييم األداء بدون ذكر : ٥٩ الى ٥٧الفقرات  ١٢-١-٤
وسوف تعالج هاتان .   المحاباة أو التحامل من جانب الرؤساء، اللتين شرحتا في هذه الفقراتمسوغاتها، وبمسألة امكانية

 .المسألتان بعد تنفيذ اطار االختصاصات وتعريف السلوك المستهدف وضرب األمثلة عليه

يط شكلها، توخيا لتقييم األداء على النحو المناسب، تنظر المنظمة حاليا في تغيير درجات األداء وتبس ١-١٢-١-٤
وبعدئذ سيطلب من الرؤساء أن يقدموا تبريرا تفصيليا لها يشرحون فيه سبب اعطاء درجة عدم الرضاء على األداء أو 

 .سبب الشهادة بأن أداء الموظف كان أفضل من المطلوب

 وما تعطي المنظمة الموظف الجديد مدة اختبار لتقييم ما اذا كان قرارها بتوظيفه جيدا: ٦٢ و ٦١الفقرتان  ١٣-١-٤
وحتى ان كان انهاء عقد الموظف في أثناء فترة االختبار أمرا نادرا في االيكاو، فانه .  اذا كان الموظف الجديد مناسبا لها

 .يحدث اذا اقتضت الحالة وتتخذ اجراءاته المناسبة في حدود المهل الزمنية الضرورية

وان كانت مشاكل .   موقوتة وسليمةاننا ندرك تماما ضرورة ادارة أداء الموظفين بصورة: ٦٣الفقرة  ١٤-١-٤
وتعكف .  األداء تعالج في معظمها من خالل تقارير تقييم األداء، فان بعضها القليل يعالج أيضا خارج نطاق هذه التقارير

المنظمة على النظر في هذا الموضوع لكي تضمن أن مسائل األداء تدار على النحو السليم وبصفة مستمرة من خالل نظام 
 .ألداءتقييم ا

ان الحاجة الى األموال الوافية لتطوير وتعزيز االختصاصات هي أساس تنشيط نظام تقييم : ٦٥الفقرة  ١٥-١-٤
 .األداء وجعله نظاما مصداقا ويعتمد عليه

سلف الذكر أن االيكاو تتابع عن كثب التطورات المستجدة في ادارة األداء في النظام : ٧١ الى ٦٦الفقرات  ١٦-١-٤
وجدير بالذكر أن الجمعية العامة لألمم المتحدة .  وامكانية تنفيذ نظام واسع النطاق للدفع حسب األداءالموحد لألمم المتحدة، 

ذكرت في تعليماتها الموجهة الى أمانة لجنة الخدمة المدنية الدولية أن اصالح أساليب ادارة الموارد البشرية ينبغي أال 
لى التأخر في تعيين رئيس للمشروع التجريبي الذي تشارك فيه ونضيف هنا أنه بالنظر ا.  ينطوي على تكاليف اضافية

ولذلك فمن السابق جدا لألوان أن نستبق .  ٢٠٠٨المنظمات بصفة طوعية سيحول دون ظهور نتائج االختبارات قبل سنة 
وصي به أمانة لجنة وكل تغيير في نظام التعويض ت.  نتائج المشاريع التجريبية واالتجاه الذي ستسلكه منظومة األمم المتحدة

 .الخدمة المدنية الدولية والجمعية العامة لألمم المتحدة سيقدم الى مجلس االيكاو الستعراضه والبت فيه
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من المهم مالحظة التركيز المنصب على تطوير االختصاصات واالختبارات التجريبية الجارية : ٨٢الفقرة  ١٧-١-٤
ومن المهم .  موحد لألمم المتحدة وفي االيكاو بمساعدة لجنة ادارة األداءالصالح أساليب ادارة الموارد البشرية في النظام ال

أي أن توصية المراجع الخارجي بزيادة .  توفير ميزانية وافية للتدريب تشمل التدريب العام واالداري والتنفيذي والفني
 .التركيز على تطوير االختصاصات تقتضي التمويل وتستحق التأييد التام

نؤيد توصيات المراجع الخارجي بشرط توفير التمويل : توصيات المراجع الخارجي  من٨٧الفقرة  ١٨-١-٤
 .الضروري حيثما اقتضاه األمر

نؤكد من جديد على الحاجة الى تحسين النظام الراهن للمعلومات عن الموارد البشرية، وضرورة توفير  ١-١٨-١-٤
 .دعم متفرغ ومتخصص في تكنولوجيا المعلومات لهذا النظام

 بعة تقاريرنا عن تحديث نظم المعلومات الماليةمتا ٢-٤

 )٩٦ الى ٨٨الفقرات ( 

 .٩٤ الى ٩١يتفق األمين العام في الرأي مع المراجع الخارجي بشأن المالحظات الواردة في الفقرات  ١-٢-٤

أشارت هذه الفقرة الى مواطن الضعف والتحديات التي وردت في تقرير المراجع الخارجي : ٩٥الفقرة  ٢-٢-٤
 . أعاله٧-٣ والفقرة ٥-٣ا في الفقرة وعلقنا عليه

أسفرت البعثات الموفدة الستطالع الفرص الفعالة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى عن أفكار ودروس  ١-٢-٢-٤
وتبين من نتائج المناقشات أن .  من تلك الوكاالت استفادت منها االيكاو وتبين أنها ذات قيمة ونحن نتقدم في المشروع

ومع ذلك فان المشورة واستخدام .  جديد اتبعته أي وكالة أخرى لن يسفر اال عن وفورات محدودة جدااقرار أي شكل 
 .(ERB)" تخطيط موارد المؤسسات"الوثائق قد يخفض الخطر المرتبط بتنفيذ حل من واقع 

استراتيجية لتنفيذ كان الهدف من دراسة الحالة التجارية هو تقييم الخيارات الممكنة والتوصية ب: ٩٦الفقرة  ٣-٢-٤
وقد شرح التقرير المقدم عن دراسة الحالة التجارية .  نظام مجد اقتصاديا للمنظمة مدعوم تماما بدراسة للتكاليف والمنافع

 ما هي االستراتيجية الالزمة أو ما هو االطار الالزم للمضي قدما في هذا المشروع، بما في ٩/٥/٢٠٠٦والذي صدر في 
ويالحظ أن مشروع النظام .  طة الرئيسية، ووضع هيكل لمشروع رفيع المستوى، وتحديد األدوارذلك التدرج في األنش

ليس بالمشروع االنمائي وانما هو تنفيذ لمجموعة برمجيات غير متاحة ) IRISمشروع (المتكامل للمعلومات عن الموارد 
اطار لتطوير النظم ومن أي ن أي ولما كانت االيكاو خالية م.  في السوق وتشترى كاملة وينفذها طرف ثالث

سيما التشغيل البيني مع التطبيقات التقليدية، لم يكن  راسخة يمكن اتباعها في استحداث البرمجيات المطلوبة، وال معايير
تصاالت ومع ذلك الطرف الثالث هناك بد من اختيار مجموعة البرمجيات بالتشاور مع قسم تكنولوجيا المعلومات واال

.  عمة لتكنولوجيا المعلوماتوسوف تدرج في وثيقة شروط ومواصفات المناقصة البنية الدا. في التنفيذالشروع  قبل
المعلومات وردت في تقرير الحالة التجارية بوصفها بنودا يتعين تطويرها قبل التخطيط وفي مرحلة التحول، وتوثيقها  وهذه

 .في خريطة المشروع

 — انتهى —
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