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 الخامسة والثالثونالجمعية العمومية ـ الدورة 
 التنفيذيةاللجنة 

 اللجنة االدارية
 تقرير عن الترتيبات الموضوعة لتسوية االشتراكات المتأخرة :١-١٢البند 
 االجراء الالزم اتخاذه ازاء الدول المتعاقدة التي لم تضطلع بالتزاماتها المالية نحو المنظمة :٢-١٢البند 
 الجوانب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرة :١-٤١البند

 التي طال تأخرهاالمتأخرات خطط الحوافز لتسوية  :٢-٤١البند 

 الجوانب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرة
 ملخص

تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن حالة االشتراكات المتأخرة وعن الدول التي علق حقها في التصويت 
ثالثة قرارات للجمعية متعلقة  ويقدم المجلس لنظر الجمعية العمومية . ٣١/٥/٢٠٠٤ اعتبارا من

 التعديالت المدخلة على المادتين )د(المرفق قرار الوارد في الويؤكد مشروع . باالشتراكات المتأخرة
يوحد قراري الجمعية ف )(المرفق في الوارد أما مشروع القرار .  من النظام المالي٧-٦ و٥-٦

) أ( تعليق حق التصويت للدول المنتمية الى المجموعة  شروط ويعدل،A31-26 وA21-10العمومية 
 أما مشروع القرار الوارد .  تدابير جديدة لتشجيع الدول على دفع اشتراكاتها بدون تأخير علىوينص

 لخطة التي طال تأخرهامن المتأخرات  المبالغ المستلمة تخصيص  ففيه تغيير لطريقة)و(المرفق في 
  .التي طال تأخرهاحوافز المتعلقة بتسوية المتأخرات ال

 .٦في الفقرة :  الجمعية العموميةاالجراء المعروض على
 المراجع

Doc 9820 ، للجمعية العمومية) االستثنائية(للدورة الرابعة والثالثين قرارات ومحاضر الجلسات العامة 
Doc 9790 ، ٢٠٠١ أكتوبر ٥في  (العمومية سارية المفعول الصادرة عن الجمعيةالقرارات( 

Doc 7515/11 ، لاليكاوالنظام المالي 
Doc 7300/8 ، الدوليالمدنياتفاقية الطيران  

 مقدمة -١
 فقرات تطالب، ضمن جملة أمور، بأن تدرك A31-26 وA21-10يتضمن منطوق قراري الجمعية العمومية  ١ -١

 استحقاق دفعها، وتحدد الظروف والشروط الالزمة التي تتيح للدول الدول المتعاقدة ضرورة دفع اشتراكاتها في غضون سنة
 من اتفاقية شيكاغو بشأن ٦٢المتعاقدة عقد الترتيبات الالزمة لدفع اشتراكاتها التي طال تأخرها، وتذكر بتطبيق أحكام المادة 

يف السياسة الراهنة التي تقضي  أيضا تكليف للمجلس بتكثA31-26وورد في قرار الجمعية العمومية .  تعليق حق التصويت
بدعوة الدول التي تأخرت في دفـع اشتراكاتها الى تقديم اقتراحـات لتسوية هذه المتأخرات طبقا ألحكام قـرار الجمعية 

 .A21-10العمومية 
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.   خطط الحوافز للتعجيل بدفع االشتراكات المتأخرةA33-27و A26-23وصف قرارا الجمعية العمومية  ٢ -١
، ضمن جملة أمور، أن يتابع المجلس عن كثب مسألة التأخر في دفع االشتراكات A33-27طلب القرار فة الى ذلك، وباالضا

ومدى فاعلية خطط الحوافز في تشجيع الدول على دفع اشتراكاتها المتأخرة، وأن يقدم تقريرا عن نتائج هذه الجهود الى 
 .ج فيه أي تدابير أخرى تستحق النظرالدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية، وأن يدر

 حالة االشتراكات المتأخرة -٢

 ٣١/١٢/٢٠٠٣ حالة االشتراكات المتأخرة في ١-٢

مليون  ١٢,٢ مليون دوالر، منها ١٤,٦ الى ٣١/١٢/٢٠٠٣ وصل مجموع االشتراكات غير المدفوعة لغاية ١-١-٢
 .  ٢٠٠٣ليون دوالر عن سنة  م٢,٤ و  وما قبلها٢٠٠٢دوالر تمثل اشتراكات مستحقة عن سنة 

ن بيوهو ي.  ٢٠٠٣ الى ١٩٩٦أدناه مقارنة لمجموع االشتراكات المتأخرة في نهاية السنوات ) ١(الشكل يبين  ٢-١-٢
انظر تعريف هاتين المجموعتين في ) (ب( ودول المجموعة) أ( أيضا على حدة االشتراكات المتأخرة على دول المجموعة

 صوب تحصيل االشتراكات ١٩٩٩ و١٩٩٨ السنتين بعد التقدم الملحوظ المحرز في ر بالمالحظة أنهوجدي). ١-٢-٢الفقرة 
ن اغير .  مليون دوالر ١٥,٣و  ١٤,٢تراجع طفيف في وضع المتأخرات االجمالية، وشهد تقلبا بين المتأخرة حدث 

 أمريكي كانت أقل من المبلغ القائم في  مليون دوالر١٤,٦ والبالغة ٣١/١٢/٢٠٠٣مجموع المتأخرات القائمة اعتبارا من 
انخفاضا ) ب( وانخفضت االشتراكات المتأخرة على دول المجموعة.   مليون دوالر١٥,٢ومقدراه   ٣١/١٢/٢٠٠٢

هذه  ألن مزيدا من ٣١/١٢/٢٠٠١ مليون دوالر في ٤,٥  الى٣١/١٢/١٩٩٦ مليون دوالر في ٩,٦  بلغتتدريجيا من ذروة
زاد تدريجيا ) ب( لمجموعةن المبلغ القائم في ذمة دول اا غير .  التي طال تأخرهااالشتراكاتوية الدول عقد اتفاقات لتس

) أ( ة على دول المجموعةاالشتراكات المتأخرأما اذا جمعنا .  ٣١/١٢/٢٠٠٣مليون دوالر في  ٥,٣ وبلغ ٢٠٠١ منذ سنة
 مليون دوالر في ١١,١من  على مدى السنين،  أنها تفاقمتلوجدنا) ب( االشتراكات المتأخرة على دول المجموعةو

 .٣١/١٢/٢٠٠٣ مليون دوالر في ١١,٧ الى ١٩٩٦ ديسمبر
 ١الشكل 
  الدول المتعاقدةعلىاالشتراكات المستحقة 

  ديسمبر٣١في 
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 ٣١/٥/٢٠٠٤حالة االشتراكات المتأخرة في  ٢-٢

 مليون دوالر ١٣,١ون دوالر، منها  ملي٤٧,٩ الى ٣١/٥/٢٠٠٤ لغاية المتأخرة مجموع االشتراكات وصل ١-٢-٢
 جدول )أ( المرفقويتضمن .  ٢٠٠٤مليون دوالر عن سنة  ٣٤,٨ وما قبلها و ٢٠٠٣تمثل اشتراكات مستحقة عن سنة 

 : مقسمة الى أربع مجموعات وهي٢٠٠٣ عن جميع السنوات المالية لغاية سنة ٣١/٥/٢٠٠٤االشتراكات المتأخرة حتى 

 )دولة ٣٣( )أ(المجموعة 
هي الدول التي عقدت اتفاقات مع المجلس لدفع االشتراكات المتأخرة على أقساط على عدة سنين طبقا و

 .A21-10 من منطوق قرار الجمعية العمومية ٣ للفقرة

 ) دولة١٣ ()ب(المجموعة 
 ولم وهي الدول التي تأخرت في دفع اشتراكات تعادل قيمتها قيمة اشتراكات السنوات الثالث السابقة أو أكثر،

 .تعقد اتفاقات مع المجلس لتسوية االشتراكات المتأخرة عليها

 ) دول١٠ ()ج(المجموعة 
 .وهي الدول التي تأخرت عن دفع اشتراكاتها لسنة واحدة أو أكثر ولكن ألقل من ثالث سنوات كاملة

 ) دولة١٦ ()د(المجموعة 
 . وحدها٢٠٠٣الدول التي تأخرت عن دفع اشتراكها لسنة 

.  ة متعاقـدة  دول ٣٣تضم  ) أ(، كانت المجموعة    ٢٠٠١ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية في عام         قبيل ٢-٢-٢
دة، ـ اتفاقات جدي   دول ثالث، وعقدت   ا المقررة في اتفاقاتها   ـع التزاماته ـاقدة جمي ـمتعدول  ثالث   ذ ذلك الحين دفعت   ـومن

 :٣١/٥/٢٠٠٤  يلي شروط الدفع التي اتفقت عليها الدول لغايةوفيما.  تفاقاتهاجديدة الدول على شروط  ثالث وتفاوضت

 دولة واحدة – الدفع على مدى خمس سنوات
 دولة واحدة - الدفع على مدى سبع سنوات
 دول ٤ – الدفع على مدى عشر سنوات

 دول ٩ –  سنة١٥الدفع على مدى 
 دولة ١٧ –  سنة٢٠الدفع على مدى 

 دولة واحدة –  سنة٢٥ على مدى الدفع

سنوية ال واألقساطاشتراكات السنة الجارية ) أ(طبقا لالتفاقات المعقودة، من المقرر أن تدفع دول المجموعة  ٣-٢-٢
 حالة االشتراكات واألقساط التي )ب( المرفقويبين .  سابقةاالشتراكات التي طال تأخرها عن سنوات  الزالةمتفق عليها ال

 .٣١/٥/٢٠٠٤ لغاية) أ(لمجموعة  على دول ا للسنوات الماضيةمازالت مستحقة

  االشتراكاتاستالمتأثير التأخير في  ٣-٢

 مدعاة للقلق،  مازال، الذيوالسنوات السابقةان تأخر الدول المتعاقدة في دفع اشتراكاتها عن السنة الجارية  ١-٣-٢
لدول األعضاء أن تضمن أن تستمر يتوجب على او.   العملبرامجلة النقدية للمنظمة وعلى تنفيذ يؤثر تأثيرا ضارا على الحا

ونتيجة للتأخر في استالم االشتراكات، انخفضت السيولة النقدية المتوفرة في  . العمل بشكل يتسم بالكفاءةفي المنظمة 
واذا ما استمر االتجاه في التأخر في دفع االشتراكات، . ٣١/٥/٢٠٠٤ مليون دوالر في ٩,٩ت الحساب العام تدريجيا وبلغ

، باستثناء الربع األول من  والسنوات المقبلة٢٠٠٥مبالغ المستلمة المتراكمة أقل من النفقات المتراكمة خالل عام الستكون ف
 : كما هو مذكور في الجدول التالي،السنة
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 )١(الجدول 
  والسنوات المقبلة٢٠٠٥االتجاه المتوقع لعام 

 للنسبة المئوية المتراكمة لالشتراكات المستلمة والنفقات

 
سبة المئوية الن

 لالشتراكات
النسبة المئوية 
 للنفقات التقديرية

 السيولة النقدية
 عجز/فائض

  ٥  ٢٥  ٣٠ نهاية الربع األول
 ) ٢(  ٥٠  ٤٨ نهاية الربع الثاني

 ) ١٨(  ٧٥  ٥٧  الثالث الربعنهاية
 ) ٥(  ١٠٠  ٩٥ نهاية الربع األخير
نقدي  بفائض المستلم من المبالغ المستحقة عن السنوات الجاريةن يتم تغطية أي عجز في في الفترات الثالثية السابقة، كا

سيؤثر ذلك على قدرة المنظمة في و. ٢٠٠٤ستنفد بشكل كامل في نهاية عام ي  النقدي كله سوف ولكن الفائضمتراكم،
 .االضطالع ببرنامج عملها

 مليون دوالر في ١,١مة من عجز نقدي قدره نتيجة للتأخر في تحصيل االشتراكات، عانت المنظ ٢-٣-٢
بد من تحسين  ولمنع تكرار حدوث هذه العجوزات النقدية، ال . ٣١/١٢/٢٠٠٣ مليون دوالر في ٠,٢ و٣١/١٢/٢٠٠٢

 .ينبغي اعتماد تدابير اضافية لتشجيع الدول على دفع اشتراكاتها بدون تأخيرلذلك و ،حالة استرداد االشتراكات المتأخرة

 ر للتعامل مع مسألة االشتراكات المتأخرةتدابي -٣

 بأرصدة المبالغ القائمة في ذمتها ابالغ الدول ١-٣

 والمواد، A21-10 من منطوق قرار الجمعية العمومية ٢تتابع المنظمة عملية تحصيل االشتراكات طبقا للفقرة  ١-١-٣
ل المتعاقدة في مايو  الى جميع الدوالةرس المنظمة وجهت ،وألسباب عملية.   من النظام المالي٤-١٠٦و ٥-٦ و٤-٦
بينت الحالة كما كانت (ارجي من تدقيقها، ثم في يوليو فور انتهاء مراجع الحسابات الخ) ة كما كانت في أبريل الحالبينت(

  وال. )اشتراكات السنة الالحقةقيم  عن وقدمت فيها معلوماتنت في أكتوبر احالة كما كبينت ال(، ثم في نوفمبر )في يونيو
ات  الدول باشتراكابالغ الجمع بين واكتفت برسالة نوفمبر ألنها أتاحتبالحالة لربع السنة الذي يبدأ في سبتمبر، يوجد تقرير 

 على حدة لكل من هذين رسالةخفض تكاليف اصدار الراهنة لالشتراكات، األمر الذي  بالحالة السنة الجديدة وموافاتها
  للدولأمرا اقتصاديا ويوفر ، كل سنةبدال من أربع رسائل توجيه ثالث رسائلاهنة، وهي وتعتبر الممارسة الر.  الغرضين

 من منطوق قرار الجمعية ٢ويعبر التعديل المقترح للفقرة .   الحالة الراهنة الشتراكاتهاعنمعلومات مالئمة وفي حينها 
ة الى ذلك، وبدءا من النصف الثاني من وباالضاف.  سلوب المتبع حالياألعن ا ،)ه (المرفق، في A21-10العمومية 

 فقط، وذلك  المتعاقدة، ستنشر حالة االشتراكات على موقع االيكاو بحيث ال يسمح باالطالع عليها اال للدول٢٠٠٤ سنة
 .  دول المتعاقدةتقديم المعلومات الى التواتر وتوقيت لتحسين 

توجيه كتب المنظمة فحسب بل وأيضا عن طريق ب  جهودهما، القصارىيبذل رئيس المجلس واألمين العام  ٢-١-٣
 وعند استقبالهما للوفود ،دول المتعاقدةعند زيارة ال الشخصية هماتصاالتالحث على تسوية االشتراكات المتأخرة من خالل ا

 .وعة حالة اشتراكاتها غير المدفالدول التي تستفسر منها عنوترد االيكاو على .  التي تزور المقر الرئيسي لاليكاو
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 المتأخرات تعريف ٢-٣

 :على ما يليمن النظام المالي  ٥-٦ المادةتنص  ١-٢-٣

بالكامل اما بعد انقضاء  تعتبر االشتراكات وسلفيات صندوق رأس المال العامل مستحقة وقابلة للدفع )أ
 النظام من ) ب٤-٧و )  ب٤-٦ المادتينيوما من تسلم البالغ الذي يرسله األمين العام بموجب  ٣٠

 .المالية المعنية، أيهما األخير ، واما اعتبارا من أول أيام السنةالمالي
اعتبارا من أول يناير من السنة المالية الالحقة، يعتبر أي رصيد غير مدفوع من تلك االشتراكات  ) ب

 .والسلفيات رصيدا متأخرا لمدة سنة
 أول السنة الالحقة، وعندئذ يصبح  فياال، ال تعتبر الدول متأخرة في دفع اشتراكاتها األحكاموبتطبيق هذه 

 .التأخير سنة واحدة

األمين العام بشأن رسالة  بتاريخ استالمالمبكر تعريف الدفع يرتبط من النظام المالي، ) أ (٥-٦ للمادةوفقا  ٢-٢-٣
يرى المجلس أنه  قا تحديدا دقيكتاب المنظمةل كل دولة متعاقدة استالمتاريخ  تحديد ولما كان من غير الممكن .  االشتراك

الرسالة من األمين العام وليس تاريخ اصدار ثالثون يوما بعد  األحكام على أنهستحقاق في هذه التحديد تاريخ امن الحكمة 
 . من النظام المالي)أ ٥-٦ للمادة )د( المرفقوافق المجلس على التنقيح الوارد في على هذا األساس، و.  تاريخ استالمها

مع  طبقا ألحكام االتفاقات التي تعقدها) أ(دول المجموعة من المدفوعات لموضوع النظام المالي لم يتطرق  ٣-٢-٣
المقرر دفعه على وفي غياب أي اشارة محددة، يصبح التفسير القانوني المحض لهذا النظام المالي أن المبلغ .  المنظمة

تفاوتت أحكام االتفاقات، حيث نص ثلثا و . د في كل اتفاققساط واشتراك السنة الجارية يعتبران مستحقين في التاريخ المحدأ
 .هذه االتفاقات تقريبا على الدفع في أول يناير، في حين لم تنص االتفاقات األخرى على أي تاريخ لالستحقاق

والتعبير عن الممارسة والزالة هذا الغموض  أعاله، ٣-٢-٣تفاوت المذكور في الفقرة هذا الفي ضوء  ٤-٢-٣
بموجب  بصفة محددة على أن المبالغ تدفع المتصلة بها لكي تنصا ٧-٦ والمادة ٥-٦اعتمد المجلس تعديال للمادة ، الجارية

 .أحكام االتفاق

 من تاريخ موافقة المجلس )د(المرفق  المذكورين في ٧-٦ المادة و٥-٦ويسري مفعول التعديلين للمادة  ٥-٢-٣
 .الجمعية العمومية، ويخضعان للتثبيت من ٥/١٢/٢٠٠٣عليهما في 

  A31-26 حق التصويت بموجب قرار الجمعية العمومية تعليق ٣-٣

 من قرار الجمعية ٦وطبقا للفقرة .   من اتفاقية شيكاغو على سلطة تعليق حق التصويت٦٢نصت المادة  ١-٣-٣
 أو تتجاوز مجموع يعلق حق التصويت اال للدول التي تأخرت في دفع اشتراكات بقيمة تساو، ال يA21-10العمومية 

 وضعت تعريفا A31-26 من قرار الجمعية العمومية ٣لكن الفقرة .   للسنتين الماليتين السابقتين عليهااالشتراكات المقررة
 عن دفع المالية ازاء المنظمة، وهو تأخر الدولةجديدا لمعيار تعليق حق التصويت للدول التي أخفقت في تصريف التزاماتها 

.   بأحكام االتفاق المعقودعدم االلتزام أو تربو عليها، وعدم عقد اتفاقالسنوات الثالث السابقة أو  اشتراكات تساوياشتراكات 
فمن ، ولذلك A21-10 من قرار الجمعية العمومية ٦ محل الفقرة A31-26 من قرار الجمعية العمومية ٣وقد حلت الفقرة 

 .فاديا لالبهامت، )ه( المرفقكما يرد في القرارين المقترح توحيد 
٢-٣-٣ يمن اتفاقية ٦٢أصبحت في نطاق المادة التي دولة متعاقدة  ٣٠  االشتراكات المتأخرة على)ج( المرفقن بي 

نت قبيل الدورة الرابعة حالة كما كا ال)٢( ويعرض الجدول.  ٣١/٥/٢٠٠٤ شيكاغو بشأن تعليق حق التصويت، وذلك في
 في و١/١/٢٠٠٢مقارنة بالحالة في ، ٢٠٠٣أبريل / التي عقدت في مارسعموميةية الللجمع) االستثنائية (والثالثين

 .١/١/٢٠٠٤ وفي ١/١/٢٠٠٣
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 )٢(الجدول 
لق حقها في التصويتعدد الدول التي ع 

 المجموع )ب(المجموعة  )أ(المجموعة  
 ٣٠ ١٣ ١٧ ٣١/٥/٢٠٠٤في 
 ٣٣ ١٤ ١٩ ١/١/٢٠٠٤ في

للجمعية ) االستثنائية(الدورة الرابعة والثالثون 
 ٣١/٣/٢٠٠٣العمومية في 

٢١ ١١ ١٠ 

 ٤٢ ١٢ ٣٠ ١/١/٢٠٠٣في 
 ٣٧ ١٣ ٢٤ ١/١/٢٠٠٢في 

أن بعض الدول تؤخر دفع التزاماتها الى الفترة التي تسبق مباشرة عقد الجمعية العمومية، وتجدر االشارة الى  ٣-٣-٣
ل التي عقدت اتفاقات، يشمل أدنى مبلغ العادة حقها في وبالنسبة للدو.  ثم تدفع أدنى مبلغ مقرر السترداد حقها في التصويت

 .سنة الجارية القسط واشتراكالتصويت االشتراكات واألقساط المستحقة منذ بداية االتفاق، ولكنه ال يشمل 

  على أن حق التصويت المعلق يعاد فورا اما بدفعA31-26  من منطوق قرار الجمعية العمومية٣تنص الفقرة  ٤-٣-٣
 االشتراكات التي لتسويةاتفاق مع المجلس واما بعقد  ، لمدة ثالث سنوات على األقلالتي تأخرتاالشتراكات مة كامل قي

 لديهاوبالنسبة للدول المتعاقدة التي .   واحترام أحكام هذا االتفاقمدى فترة من الزمنتأخرت وذلك بدفعها على أقساط على 
التصويت ما أن يصل مستوى االشتراكات المتأخرة الى أقل من مستوى  جرت العادة على رد حقها فياتفاقات راهنة، 

 .االتفاق الذي عقدتهاشتراكات السنوات الثالث السابقة، حتى وان لم تلتزم الدولة المتعاقدة بأحكام 

ترح، فمن المق .  بالكامل وفي الوقت المناسببدفع ما عليها من متأخراتالدول على احترام اتفاقاتها لتشجيع  ٥-٣-٣
.  بشروط االتفاق، بغض النظر عن مبلغ المتأخرات عليها تلتزم  ال حق التصويت لدولةيعلق، أن ١/١/٢٠٠٥اعتبارا من 

 عدد الدول في ٢٣ الى ١٩ أن يزيد من )ه(المرفق  من مشروع القرار في ٦ومن شأن االقتراح الوارد في الفقرة 
 .١/١/٢٠٠٤ من  في التصويت اعتبارااي علق حقهتال) أ( المجموعة

  من٦ والمقدم في الفقرة ٥-٣-٣ ة المقترح في الفقرعلى التعديلفي حالة الموافقة والجدير بالذكر أنه،  ٦-٣-٣
) ب(و ) أ( الى دول المجموعتين اعادة حق التصويتفان  )ه(المرفق  منطوق مشروع قرار الجمعية العمومية الوارد في

 رصيد المتأخرات عليها عند مستوى أقل منأن تجعل ) ب(دول المجموعة  سيكون علىاذ : عامل بطريقة مختلفةست
 اتفاقاتها بصرف النظر عن أن تلتزم بأحكام) أ( دول المجموعة سيكون علىاشتراكات السنوات الثالث السابقة، في حين 

 . تدفع بعدقيمة االشتراكات المتأخرة التي لم

 المتأخرات دفع ترتيبات ٤-٣

 . المتأخرات الشروط المسبقة لعقد ترتيبات دفعA21-10 من منطوق قرار الجمعية العمومية ٤ الفقرةتحدد  ١-٤-٣

عند تطبيق قرار الجمعية العمومية المذكور أعاله، جرى العرف على أن تدفع الدولة المبلغ األدنى المذكور  ٢-٤-٣
لكن .  ة قبل عرض أي اتفاق على موافقة المجلسأعاله لحساب اشتراكاتها المتأخرة باالضافة الى دفع اشتراك السنة الجاري

هي من منطوق القرار )  أ٤ بعض الدول فسرت أيضا قرار الجمعية العمومية على أن الدفعة الدنيا المحددة في الفقرة
لسنة فاق وقبل انتهاء اوحدها المطلوبة كشرط لعقد االتفاق، وأن بوسع الدولة أن تدفع اشتراك السنة الجارية بعد عقد االت

 بدرجة )ه(المرفق  في مشروع قرار الجمعية العمومية المقدممن منطوق )  أ٤ وتعبر الصياغة المنقحة للفقرة . المالية
 . العرف المعمول به حاليا عنأفضل
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 على أن تنص االتفاقات على أن االشتراكات A21-10من قرار الجمعية العمومية ) ب ٤نصت الفقرة  ٣-٤-٣
 سنة أو أكثر في حاالت ١٥دفع في غضون فترة ال تزيد على عشر سنوات، وعلى تمديد هذه الفترة الى المتأخرة يجب أن تُ

تي ضنفتها األمم بحيث يشير الى الدول المتعاقدة ال" الحاالت الخاصة " ويقترح المجلس أن يعرف مصطلح .  خاصة
 سنوات، اال في حالة الدول التي ١٠ لىدة االتفاقات عومن المقترح كذلك أال تزيد م.  قل البلدان نمواالمتحدة على انها أ

وترد التعديالت .   كحد أقصى سنة٢٠ الىوالتي يمكن أن يزيد أجل االتفاق معها " الحاالت الخاصة " ينطبق عليها وصف 
 ).ه(المرفق  في  المقدم القرار مشروعمن منطوق)  ب٤في الفقرة 

 المتأخراتخطة الحوافز لتسوية  ٥-٣

 الذي أنشأت به خطة حوافز لتسوية A32-27أصدرت الدورة الثانية والثالثون للجمعية العمومية القرار  ١-٥-٣
 استمرار هذه الخطة، A33-27 من منطوق قرار الجمعية العمومية ٣وأكدت الفقرة .  المتأخرات القائمة منذ فترة طويلة

 :حيث نصت على ما يلي

المتعاقدة التي عليها متأخرات لثالث سنوات كاملة أو أكثر في االحتفاظ بالمبالغ الواردة من الدول "
حساب مستقل لتمويل االنفاق على أنشطة أمن الطيران والمشاريع الجديدة أو غير المتوقعة 

تحت االجراء أو تعزيز كفاءة تنفيذ برامج االيكاو، على أن يكون ذلك /المرتبطة بالسالمة الجوية و
 ".م المجلس تقريرا عنه الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العموميةاشراف المجلس، وعلى أن يقد

 ، مليون دوالر٥,١، أودعت في الحساب الخاص مبالغ من المتأخرات المستلمة بمقدار ٣١/١٢/٢٠٠٣حتى  ٢-٥-٣
 الذي  مليون دوالر٥,١المبلغ هذا ومن أصل .  تندرج تحت المعايير التي حددها قرار الجمعية العموميةهي المبالغ التي و

 المحددة في قرار الجمعية  األهدافلتنفيذ هفوائدو مليون دوالر تقريبا ٣,١٤  مبلغتخصيص، تم   في هذا الحسابأودع
 رصيد األموال وكان.  ١٦٠ من دورته ٣ مليون دوالر بموجب قرار المجلس في الجلسة ٠,٤، ومبلغ A34-1العمومية 

 حوالي  ليبلغ وقد ازداد الرصيد.مليون دوالر ١,٥٦ قدر بمبلغي ٣١/١٢/٢٠٠٣ في الحساب الخاصفي غير المخصصة 
 .٣١/٥/٢٠٠٤مليون دوالر في  ١,٦٨

 ة النقديالمبالغ يعني أن A33-27ة العمومية يع طبقا لقرار الجممستقلرة الى حساب ان نقل االشتراكات المتأخ ٣-٥-٣
ما وجدير بالمالحظة ان هذه االجراءات هي حسب أفضل .   مناظرتقلص بقدرلتمويل ميزانية البرنامج العادي ت ةالمتاح

 ألن ما من منظمة أخرى أنشأت حسابات خاصة مستقلة ، في أسرة األمم المتحدةفريدة من نوعها طريقة توصلنا اليه
 .الحتجاز االشتراكات المتأخرة واستخدامها لتمويل أنشطة خارج ميزانية البرنامج العادي

المتأخرات القائمة لفترة  في المائة تقريبا من الدول المتعاقدة قد عقدت اتفاقات لتسوية ١٨ى أن بالنظر ال ٤-٥-٣
فمن المقترح أن  ، تدهور األحوال النقدية للصندوق العاموالى قيام بعض الدول بالدفع قبيل أي جمعية عمومية، والى، طويلة

وبالنسبة للدول .  التي طال تأخرهاي تتعلق بالمتأخرات يضاف الى حساب الحوافز فقط ذلك الجزء من المدفوعات الت
أما الدول .  المتعاقدة التي عقدت اتفاقات مع المجلس فان مدفوعات األقساط فقط هي التي ستضاف الى الحساب الخاص

الى خطة  اشتراكات ثالث سنوات سيضاف لىالمتعاقدة التي لم تعقد اتفاقات، فان ذلك الجزء من المدفوعات الذي يزيد ع
واذا كانت هذه الطريقة قد استخدمت منذ انشاء الحساب الخاص، فان األموال المسجلة لحساب الخطة كانت .  الحوافز

 في A33-27ويرد التنقيح المقترح لقرار الجمعية العمومية .   مليون دوالر٥,١ ماليين دوالر بالمقارنة الى ٣,٠ستصل الى 
 .)و(المرفق 
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  لمعالجة مسألة االشتراكات المتأخرة االضافيةالتدابير -٤

 أنه من الضروري اعتماد تدابير رأى ،واذ شعر المجلس بقلق شديد ازاء مستوى االشتراكات المتأخرة ١-٤
يوصى باعتماد التدابير االضافية التالية لتطبيقها لذلك، . اضافية لتشجيع الدول المتعاقدة على دفع االشتراكات عند استحقاقها

 : من االتفاقية٦٢لتصويت بموجب المادة في ا المتعاقدة التي علق حقها على الدول
كليا أو جزئيا  التي تمول  والندوات أهلية استضافة االجتماعات والمؤتمرات وحلقات العملفقدان الدولة )أ 

 .من البرنامج العادي
 تلك المتوفرة بما في ذلك ،تعاقدة التي تقدم الى الدول غير المالمجانية نفسها فقط الوثائق استالم الدول )ب 

 . وانتظامها وكفاءتها الجوية الدوليةالمالحة وأي وثائق أخرى ضرورية لسالمة ،بصورة الكترونية
 .الترشيح للمناصب التي تشغل باالنتخاب الدول أهلية فقدان مواطني أو ممثلي )ج 
 متكافئة، يعتبر  األخرى الظروفألغراض التوظيف في مناصب ضمن األمانة العامة، واذا كانت كل )د 

 وضع المرشحين من دولة قد حققت فياشتراكات متأخرة وكأنهم التي لديها المرشحون من الدول 
حتى ولو لم تكن هذه الدولة قد ) ضمن مبادئ التمثيل الجغرافي العادل( المرغوب فيه  التمثيلمستوى

 .فعلياالمستوى حققت هذا 
 ( مشاركة في دورة التعريف بااليكاو الحق في الة الدولفقدان. 

 ، باستثناء اشتراكات السنة الجارية، متأخرة سنويةيوصي المجلس أيضا بأن الدول التي ليس لديها اشتراكات ٢-٤
 .األهلية في ترشيح نفسها النتخابات المجلس واللجان والهيئاتب تتمتعهي وحدا التي 

 ابتداء من ٢-٤ و١-٤ابير االضافية الجديدة الواردة في الفقرتين  هذه التدأن تسريلتسهيل التطبيق، ينبغي و ٣-٤
جمعية العمومية الوارد في  من منطوق مشروع قرار ال١٠ و٩ الفقرتين وقد أدرجت هذه التدابير في ،١/١/٢٠٠٥

 ).( المرفق
 المسائل األخرى المتعلقة باالشتراكات المتأخرة -٥

  من النظام المالي٧-٦ المادة ١-٥

 السلف لدفع في المقام األول تستخدمعلى أن مدفوعات الدول المتعاقدة من النظام المالي  ٧-٦ المادةتنص  ١-١-٥
في حالة الدول التي و.  بأولهاصندوق رأس المال العامل، وتودع البقية في حساب االشتراكات المتأخرة، بدءا ل المقررة

 الالزمة لحساب  العمومية والنظام المالي الى دفع األقساط في قراري الجمعية واضحةلم ترد اشارةعقدت اتفاقات، 
 وما يفيض منها يحسب قسطاصندوق رأس المال العامل، : تدون المدفوعات بالترتيب التاليولذلك ، االشتراكات المتأخرة

 . بأقدمهاالمستحق منذ تاريخ االتفاق، بدءامدفوع وال غير ولسداد االشتراك)  االشتراكات المتأخرةمن(

بتقديم مبلغ ) مقدم خدمات(للجمعية العمومية، قام طرف ثالث ) االستثنائية(في أثناء الدورة الرابعة والثالثين  ٢-١-٥
بالرغم هذا ، )٢٠٠٣( السنة الجارية عن ها لحساب اشتراكات اال هذا المبلغعدم تدوين وطلب ،بالنيابة عن ثالث دول متعاقدة

وبين ذلك الطرف أن .  ة وكانت عليها أقساط مستحقة بموجب تلك االتفاقاتمن أن تلك الدول عقدت اتفاقات خاص
 ألنه ي حساب اشتراك السنة الجارية فقط يجب أن تدرج ف بالنيابة عن تلك الدوليقدمها الى االيكاوسالمدفوعات المقبلة التي 

 النحو أنه سيقدم اعتبارا من  طرف ثالث آخر على هذاغبلّو.  غير مسؤول عن تسوية متأخرات تلك الدول األعضاء
 . دولة متعاقدة١٥ بالنيابة عن  اشتراكات كل سنة جاريةحسابلات  مدفوع٢٠٠٤ سنة

 من النظام المالي ٧-٦ المادةتخالف االجراءات المقررة في األطراف الثالثة ها تان طريقة الدفع هذه التي طلب ٣-١-٥
 ه يعني أن ألنايجابيا هذا الطلب تطورا ويعتبر.  ه من سنوات سابقةألن معظم هذه الدول لم يدفع اشتراكات متأخرة علي

ويبلغ المجلس الجمعية العمومية بموجب هذا أنه استعمل .  الدول المتعاقدة المعنية تحاول دفع اشتراكاتها الجارية في حينها
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 دفعت التيهذه الدول المتعاقدة لمالي من النظام ا ٧-٦ المادةليعفي من أحكام من النظام المالي  ١-١٤ المادةسلطته بموجب 
 .أطراف ثالثة المبالغ عنها

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٦

 :ان المجلس ١-٦

 في ضوء المعلومات )أ( المرفقيوصي الجمعية العمومية بالنظر في متأخرات الدول المذكورة في  )أ
 .دول الى الجمعية العموميةالمقدمة في هذه الورقة وأي معلومات اضافية تقدمها ال

 حقها في التصويت كما يرد في علقيدعو الجمعية العمومية الى االحاطة علما بقائمة الدول التي  )ب
 .)ج( المرفق

 .)د(المرفق يدعو الجمعية العمومية الى تأكيد التعديالت على النظام المالي كما هي واردة في  )ج

 : بهذه الورقة والذي)ه(المرفق مشروع القرار في يدعو الجمعية العمومية الى اعتماد  )د

 لتفادي A21-10  وA31/26يوحد جميع العناصر ذات الصلة من قراري الجمعية العمومية  )١(
 . الغموض

 ليعبر عن العرف الجاري لتعريف A21-10 من قرار الجمعية العمومية ٤ و ٢يعدل الفقرتين  )٢(
تي صنفتها األمم المتحدة على  الى الدول المتعاقدة البحيث يشير" الحاالت الخاصة " مصطلح 

 .أقل البلدان نموا ووضع شروط قصوى تنطبق على االتفاقاتانها 

يعلق حق التصويت للدول غير الملتزمة باتفاقاتها، بغض النظر عن مبلغ المتأخرات القائمة في  )٣(
 .ذمتها

 .دول على دفع اشتراكاتها بدون تأخر لتشجيع الجديدة تدابير ١/١/٢٠٠٥ ابتداء من يطبق )٤(

 بهذه الورقة، التي يقصر المبالغ )و(المرفق يدعو الجمعية العمومية الى النظر في مشروع القرار في  )ه
التي تسجل لحساب خطة الحوافز بالنسبة للمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة، على ذلك الجزء من 

 .ئمة منذ فترة طويلةالمدفوعات الذي ينطبق على المتأخرات القا

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 )د(المرفق 

 للجمعية العمومية الدورة الخامسة والثالثين العتماده فيمشروع قرار 
 41.1/1القرار 

 تعديل النظام المالي

 مـن النظـام   ٧-٦ و ٥-٦ المجلس قد رفع تقريرا الى الجمعية العمومية عن خبرته في تطبيق المـادتين  لما كان 
 .المالي

 .غرض االيضاحب ٧-٦ و ٥-٦ المجلس قد الحظ الحاجة الى تعديل المادتين كانولما 

 :فان الجمعية العمومية

 :تقرر تأكيد التعديالت المذكورة أدناه -١ 

  من النظام المالي٥-٦المادة 

 :باستثناء أي نص مخالف في هذا النظام أو صادر عن الجمعية العمومية ٥-٦

 والسلفيات لصـندوق  المقدمة بموجب شروط اتفاقات تسوية المتأخرات،       والمدفوعات  تعتبر االشتراكات،    )أ
 ارسـال  استالم تاريخ بالكامل اما بعد انقضاء ثالثين يوما من         وواجبة الدفع رأس المال العامل، مستحقة     

، واما اعتبارا من أول أيام السنة       ) ب ٤-٧و)  ب ٤-٦ األمين العام بموجب القاعدتين الماليتين       منالبالغ  
 .لية المعنية، أيهما األخيرالما

 ،، يعتبر أي رصيد غير مـدفوع مـن تلـك االشـتراكات            التاليةاعتبارا من أول يناير من السنة المالية         ) ب
رصـيدا   لصندوق رأس المال العامل،  والسلفيات والمدفوعات المقدمة بموجب اتفاقات تسوية المتأخرات،     

 .متأخرا لمدة سنة

  من النظام المالي٧-٦المادة 

تقيد في المقـام     بما في ذلك الدول المتعاقدة التي أبرمت اتفاقات لتسوية متأخراتها،         ،  وعات الدول المتعاقدة  مدف ٧-٦
األول لحساب السلفيات المستحقة لصندوق رأس المال العامل، ويخصم أي رصيد متبقي بعد ذلك من االشتراكات المستحقة،                

  . ابتداء بأولها ، واالشتراكاتالمتعلقة باالتفاقات

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 )ه(المرفق 

 مشروع قرار العتماده في الدورة الخامسة والثالثين من الجمعية العمومية
 )A31-26 و A21-10 توحيد قراري الجمعية العمومية(

 41.1/2القرار 
نحو المنظمة واالجراءات التي  اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية

 ال تفي بتلك االلتزاماتالتي  يجب اتخاذها تجاه الدول
 الدولي تقضى بأنه يجوز للجمعية العمومية أن توقف حق التصويت ي من اتفاقية الطيران المدن٦٢المادة  لمـا كـانت

 .بالتزاماتها المالية نحو المنظمةفي الجمعية العمومية وفي المجلس بالنسبة لكل دولة ال تفي، في مدى معقول، 
 :فان الجمعية العمومية

 من النظام المالي تنص على أن االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة تعتبر ٥-٦ في اعتبارها أن المادة تضعاذ 
 .مستحقة وواجبة الدفع بالكامل في اليوم األول من السنة المالية التي تخصها

ه شكل مع التأخير في دفع ، وأنلة الماضية قد ازداد زيادة كبيرة أن تراكم المتأخرات في السنوات القليواذ تالحظ
 .صعوبات خطيرة في السيولة النقديةاشتراكات السنة الجارية عقبة في سبيل تنفيذ برنامج العمل وسبب 

 . أن تضع ترتيبات مناسبة لتصفية متأخراتهامتأخرات جميع الدول المتعاقدة التي عليها تحـث
 المجلس أن تتخذ كافة االجراءات الضرورية لدفع ، وبوجه خاص الدول المنتخبة في جميع الدول المتعاقدةتحـث

 .تراكاتها في مواعيدها المقررةاش
 :٢٠٠٥ أنه اعتبارا من أول يناير تقرر
يها تلك  السنة التي تكون ف بدايةيجب على جميع الدول المتعاقدة االعتراف بضرورة سداد اشتراكاتها في -١

 .العجز ن صندوق رأس المال العامل لتعويضحب م، حتى ال تضطر المنظمة للساالشتراكات واجبة السداد
جدوال يبيـن فيه على األقل ثالث مرات في السنة  ،تكلف األمين العام بأن يرسل الى جميع الدول المتعاقدة -٢

 . ديسمبر من السنة السابقة٣١حتى  وعن السنة الجاريةالمبالغ الواجبة السداد 
لثالث سنوات أو  المتعاقدة المتأخرة في سداد اشتراكاتها  مع الدولمناقشة وابرام ترتيباتتخول المجلس  -٣

معية العمومية عن تلك التسويات أو الترتيبات الى الجمع تقديم تقرير المتراكمة نحو المنظمة، أكثر لتسوية المتأخرات 
 .في دورتها التالية

 :يالقيام بما يل سنوات ثالث المتعاقدة المتأخرة في دفع اشتراكاتها لمدة تزيد على ينبغي لجميع الدول -٤
المبالغ المتأخرة بالنسبة للسلفيات لصندوق رأس المال العامل، واشتراك السنة أن تدفع بدون تأخير  )أ

 دوالر أمريكي، على أن تزاد ٢ ٠٠٠ال يقل عن الجارية واجراء تسوية جزئية لمتأخراتها بمبلغ 
شتراكات االيكاو نصيبها المقرر في جدول ا دقيمة هذا الحد األدنى بالتناسب في حالة الدول التي يزي

 .األدنى على الحد

، اتفاقا أعاله) ليها في الفقرة الفرعية أأن تعقد في غضون ستة أشهر من تاريخ دفع المبالغ المشار ا )ب
على أن ينص ذلك االتفاق على التسديد مع المنظمة، اذا لم تكن قد فعلت ذلك ، لتسوية متأخراتها 
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زيد على مدى فترة ال تمتأخراتها على شكل أقساط من ، الشتراكاتها الجارية، وما تبقى الكامل سنويا
 سنة كحد أقصى ٢٠، تمديد هذه الفترة الى  عشر سنوات، ويجوز للمجلس، وفقا لتقديره الخاصلىع

 .نمواالبلدان أقل على انها بالنسبة للحاالت الخاصة، أي للدول المتعاقدة التي تصنفها األمم المتحدة 

ينبغي للمجلس أن يواصل تكثيف السياسة الجارية التي تقضي بدعوة الدول المتعاقدة التي عليها متأخرات  -٥
 من المنطوق أعاله، مع األخذ في الحسبان ٤بتقديم مقترحات لتسوية المتأخرات القائمة منذ فترة طويلة، وفقا ألحكام الفقرة 

 من ٦-٦معنية، بما في ذلك امكانية قبول عمالت أخرى وفقا ألحكام المادة على نحو كامل الوضع االقتصادي للدول ال
 .النظام المالي، الى الحد الذي يمكن لألمين العام أن يستخدم فيه هذه العمالت

يعلق حق التصويت في الجمعية العمومية والمجلس بالنسبة للدول المتعاقدة التي تعادل متأخراتها أو تزيد  -٦
اكاتها عن السنوات المالية الثالث السابقة، وبالنسبة للدول المتعاقدة التي لم تلتزم باالتفاقات المعقودة وفقا  مجموع اشترلىع

من المنطوق أعاله، على أن يلغى هذا التعليق فور تسوية المبالغ القائمة والمستحقة بموجب هذه ) ب٤ ألحكام الفقرة 
  .االتفاقات

 من ٦متعاقدة بموجب الفقرة ذى تتمتع به دولة حق التصويت ال عيدجلس أن ي أو للميجوز للجمعية العمومية -٧
 :المنطوق أعاله، شريطة ما يلي

 بتسوية التزاماتها القائمة وبدفع ياذا كانت هذه الدولة قد عقدت مع المجلس بالفعل اتفاقا يقض )أ
 .االشتراكات الجارية، واذا كانت قد أوفت بشروط ذلك االتفاق

 تسوية عادلة اللتزاماتها ت الجمعية العمومية بأن الدولة قد أثبتت استعدادها للتوصل الىاقتنعأو اذا  )ب
 .المالية نحو المنظمة

 من ٦٢جب أحكام المادة أن أي دولة تكون الجمعية العمومية قد قررت تعليق حقها في التصويت بمو -٨
،  من منطوق القرار أعاله) أ٧ طار الشروط المحددة في الفقرة، يمكنها استرداد هذا الحق بقرار من المجلس في ااالتفاقية

 . التزاماتها المالية نحو المنظمةبشرط أن تثبت هذه الدولة استعدادها للتوصل الى اتفاق عادل لتسوية
 من ٦٢ل المتعاقدة التي تم تعليق حقها في التصويت بموجب المادة تطبق التدابير االضافية التالية على الدو -٩

 :التفاقيةا
فقدان الدولة أهلية استضافة االجتماعات والمؤتمرات وحلقات العمل والندوات التي تمول كليا أو  )أ 

 .جزئيا من البرنامج العادي
استالم الدول فقط الوثائق المجانية نفسها التي تقدم الى الدول غير المتعاقدة، بما في ذلك تلك  )ب 

 وانتظامها ئق أخرى ضرورية لسالمة المالحة الجوية الدوليةالمتوفرة بصورة الكترونية، وأي وثا
 .وكفاءتها

 .فقدان مواطني أو ممثلي الدول أهلية الترشيح للمناصب التي تشغل باالنتخاب )ج 



A35-WP/21 
EX/5, AD/3 
Appendix E E-3 

 

ألغراض التوظيف في مناصب ضمن األمانة العامة، واذا كانت كل الظروف األخرى متكافئة،  )د 
ها اشتراكات متأخرة وكأنهم في وضع المرشحين من دولة قد يعتبر المرشحون من الدول التي لدي
حتى ولو لم تكن هذه ) ضمن مبادئ التمثيل الجغرافي العادل(حققت مستوى التمثيل المرغوب فيه 

 .فعلياالمستوى الدولة قد حققت هذا 
 ( فقدان الدولة الحق في المشاركة في دورة التعريف بااليكاو. 

فهي تتمتع  ، عن السنة الجاريةاشتراكات باستثناء  اشتراكات سنوية متأخرة،س لديها الدول التي ليوحدها -١٠
 .لمشاركة في انتخابات المجلس واللجان والهيئاتبأهلية ا

 .محلهما ويحل A31-26 و A21-10 يلغي هذا القرار قراري الجمعية العمومية -١١

- - - - - - - -
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 )و(المرفق 
 رةمشروع قرار العتماده في الدو

 الخامسة والثالثين للجمعية العمومية
 )A33-27قرار الجمعية العمومية يحل محل (

 41.2/1القرار 
  التي طال تأخرهاالمتأخراتحوافز تسوية 

 :ان الجمعية العمومية
 . بالقلق الذي أعربت عنه الجمعية العمومية في دوراتها السابقة بشأن ازدياد االشتراكات المتأخرةكراذ تذّ

 . من جديد على الحاجة الى أن تدفع جميع الدول المتعاقدة اشتراكاتها في تاريخ استحقاقهاكدواذ تؤ
 . ]       [ الجمعية العمومية والمجلس وفقا لقرار الجمعية العمومية في  أنه تم تعليق حق تصويت عدد من الدولواذ تالحظ
 . أنشطة المنظمة من جديد على األهمية القصوى لمشاركة جميع الدول فيواذ تؤكد
 أن العرف جرى على توزيع الفائض النقدي على الدول المتعاقدة التي دفعت اشتراكاتها عن السنوات المالية التي واذ تالحظ

 .تحددت فيها تلك الفوائض
 .يم حوافز اليها لتبادر الى دفعها في تشجيع الدول على دفع متأخراتها وتقدواذ ترغب

 :ما يليتقـرر 
اشتراكاتها عن   توزيع الفوائض النقدية على الدول المتعاقدة التي تكون قد دفعت قبل توزيع الفوائضأن يقتصر -١

السنوات المالية التي تحققت فيها تلك الفوائض، وأن تلغي أحقية الدول التي عليها اشتراكات مستحقة عن السنوات المعنية في الحصول 
 .ت اتفاقات مع المنظمة وامتثلت لشروط تلك االتفاقاتعلى الفوائض، وذلك باستثناء الدول التي عقد

تـوزيع أنصبـة الفائض النقدي على الدول المتعاقدة التي عليها اشتراكات متأخرة لثالث سنوات كاملة أو أكثر  -٢
قد دفعت اشتراكاتها ، حتى وان لم تكن رها وامتثلت لشروط تلك االتفاقاتعقدت ترتيبات مع المنظمة لتسوية اشتراكاتها التي طال تأخ

 .لية التي تحددت فيها تلك الفوائضعن السنوات الما
شتراكات مجموع ا متعاقدة الذي يزيد على ة من مدفوعات دول فقط، فان ذلك الجزء٢٠٠٥اعتبارا من أول يناير  -٣

 من منطوق قرار الجمعية العمومية ٤ة  الواجبة السداد بموجب االتفاقات المعقودة بموجب الفقراألقساطالسنوات الثالث السابقة وجميع 
  لتمويل االنفاق على أنشطة أمن الطيران والمشاريع الجديدة أو غير المتوقعة المرتبطة بالسالمة، يحفظ في حساب مستقل]      [

جلس تقريرا عنه تحت اشراف المجلس، وعلى أن يقدم الماالجراء أو تعزيز كفاءة تنفيذ برامج االيكاو، على أن يكون ذلك /الجوية و
 .الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية

ز على قيام الدول ، وتأثير خطط الحوافن كثب مسألة االشتراكات المتأخرةتوجيه طلب الى المجلس بأن يرصد ع -٤
ير األخرى ود بما في ذلك نتائج التداب، وأن يقدم تقريرا الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية بشأن نتائج تلك الجهبدفع المتأخرات

 .التي يتعين النظر فيها
 .A33-27يحل هذا القرار محل قرار الجمعية العمومية  -٥

 -ى ـ انته-




