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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 االداريةة جنالل

 المسائل المالية :٤١البند 
 المتأخرات القائمة منذ وقت طويلخطط الحوافز لتسوية  :٢-٤١البند 

 المتأخرات القائمة منذ وقت طويلخطة الحوافز لتسوية 
 )A34-1تقرير عن قرار الجمعية العمومية (

 ملخص
 A34-1 جراءات المتخذة بموجـب قرارهـا    االة تقريرا إلى الجمعية العمومية عن       ـتقدم هذه الورق  

فيما يخص توزيع األموال المودعة في الحساب الخاص الذي يحتفظ فيه باالشتراكات الواردة بعد أن   
 .A33-27 من منطوق قرار الجمعية العمومية ٣طال تأخرها، وذلك وفقا للفقرة 

 .٥في الفقرة يرد  ية العموميةجراء المعروض على الجمعاال

 المراجع
Doc 9820, A34-Res., Min.، قرار ومحاضر الجلسات العامة 

Doc 9790،  ٥/١٠/٢٠٠١في (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية( 

 مقدمة -١

ن الدول المتعاقدة    على االحتفاظ بالمبالغ الواردة م     A33-27 من منطوق قرار الجمعية العمومية       ٣تنص الفقرة    ١-١
ت لثالث سنوات كاملة أو أكثر في حساب مستقل لتمويل االنفاق على أنشطة أمن الطيـران والمشـاريع                  اتأخرمالتي عليها   

أو تعزيز كفاءة تنفيذ برامج االيكاو، على أن يكون ذلك تحت اشـراف             /الجديدة وغير المتوقعة المرتبطة بالسالمة الجوية و      
 .لى الدورة العادية المقبلة للجمعية العموميةاتقريرا عنه المجلس المجلس، وعلى أن يقدم 

 الحسـاب    ذلـك  للجمعية العمومية، بلغ الرصيد المتاح فـي      ) االستثنائية(قبيل انعقاد الدورة الرابعة والثالثين       ٢-١
 . مليون دوالر أمريكي٣,١٤الخاص ما يقارب 

على صرف األموال المحتفظ بها بموجـب  ) االستثنائية(وافقت الجمعية العمومية في دورتها الرابعة والثالثين       ٣-١
 مليون دوالر أمريكي، وما تراكم عليها من فوائد، على النحـو            ٣,١٤، والبالغ قدرها    A33-27 من منطوق قرارها     ٣الفقرة  
 :التالي

 لتمويل أنشطة أمن الطيران ذات الطابع العام والتي تعود بـالنفع          يصرف  ثلث اجمالي المبلغ المحتفظ به       )أ 
 .على جميع الدول المتعاقدة أو على عدد كبير منها
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لتمويل تعزيز التنفيذ الفعال لبرامج االيكاو ومن ضمنها برنـامج          يصرف  ثلث اجمالي المبلغ المحتفظ به       )ب 
 .االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

علقة بالتسهيل المالي الـدولي    للتمويل الكلي والجزئي لألنشطة المت    يصرف  ثلث اجمالي المبلغ المحتفظ به       )ج 
للسالمة الجوية، وتشمل انشاء وتشغيل وادارة التسهيل، بما في ذلك المشاريع الرائدة التي مـن المزمـع          

 الدول على الصعيدين التسهيل لمصلحة مجموعة محددة أو مجموعات محددة من     هذا  تنفيذها تحت رعاية    
ل من األحوال اتاحة هذا المبلغ ألي دولة واحدة بصفتها          االقليمي، ولكن ال يجوز بأي حا      شبه   االقليمي أو 

 . المالي الدوليالمقترض الوحيد أو المستفيد الوحيد من التسهيل

جراءات الالزمة ويقدم تقريرا عنها إلى الـدورة  االأكدت الجمعية العمومية على أن المجلس هو الذي يبت في    ٤-١
وتقدم ورقـة   . ها العادية القادمة  تى أن تعاود النظر في هذه المسألة في دور        كما وافقت عل  . العادية القادمة للجمعية العمومية   

 .جراءات المتخذةاالالعمل هذه تقريرا عن 

  بشأن استخدام األموالة المتخذاتجراءاال -٢
 من الحساب الخاص الذي يحتفظ   ٢٠٠٣، حولت المبالغ التالية في عام       A34-1بموجب قرار الجمعية العمومية      ١-٢

 :A33-37القرار ب تسويتها عمال تفيه بالمتأخرات التي تم

الفوائد البالغ قدرها   و هو مليون دوالر،    ٣,١٤دوالر، يمثل ثلث الرصيد البالغ       ١ ٠٥٥ ١٩٠تحويل مبلغ    )أ 
 .نشطة أمن الطيران دوالر، إلى خطة عمل أمن الطيران، لتمويل أ٨ ٥٢٣

 دوالر، إلى التسهيل المـالي الـدولي        ٨ ٥٢٣ الفائدة التي تبلغ     شامالدوالر،   ١ ٠٥٥ ١٩٠تحويل مبلغ    )ب 
 .للسالمة الجوية، لتمويل أنشطة السالمة الجوية، وتشمل إنشاء وتشغيل وإدارة هذا التسهيل المالي الدولي

 دوالر، إلى حساب احتياطي منبثق عن    ٨ ٥٢٣لغ   الفائدة التي تب   شامالدوالر،   ١ ٠٥٥ ١٩٠تحويل مبلغ    )ج 
، بما فيها برنـامج االيكـاو       بكفاءةلتمويل تعزيز تنفيذ برامج االيكاو      ) A33-27القرار  (الحساب الخاص   

 .العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

لذي لـم يصـرف      أعاله، والمبلغ المصرح به وا     ١-٢لمبالغ المحولة على النحو الوارد في الفقرة        ا باحتساب ٢-٢
، أصبح الرصـيد المتـاح فـي الحسـاب     ١٦٠ السالمة الجوية التي اعتمدها المجلس في دورته    مراقبة على عمليات تدقيق  

 مليـون دوالر  ١,٦٨  يسـاوي A33-27الجمعيـة العموميـة   قـرار   مـن منطـوق   ٣بموجـب الفقـرة    المفتوح  الخاص  
 .٣١/٥/٢٠٠٤ في

 تنفيذ برامج االيكاو بكفاءة، بما فيها برنامج االيكاو العـالمي           استخدام أموال الحساب االحتياطي لتعزيز     -٣
 لتدقيق مراقبة السالمة

 في خمسة مشاريع قدمها األمين العام وترمي إلى تحسين كفـاءة وإنتاجيـة              ١٧١نظر المجلس خالل دورته      ١-٣
لهذه  A34-1جمعية العمومية   دوالر من األموال المحتفظ بها بموجب قرار ال        ٩٩٥ ٨٦٩المنظمة، ووافق على استخدام مبلغ      

 في خطة العمل إعادة تنظيم إجراءات إنتـاج الوثـائق، وتوحيـد تـدفق العمـل                 المعتمدة ويراد من المشاريع      .األغراض
 .دارة األداء والتفكير االستراتيجياواالستخدام اآللي، وتطوير قواعد بيانات المنظمة، وإتاحة التدريب على 

  دوالر ٥٩ ٣٢١نتاجيـة   االالحسـاب االحتيـاطي لتحسـين الكفـاءة و        يبلغ الرصيد غير المخصـص فـي         ٢-٣
 .٣١/٥/٢٠٠٤ في
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  المالياألثر -٤

 . نفذها المجلس بالفعلهذه الورقة تقدم تقريرا عن اجراءات في المستقبل ألن لن ينشأ أثر مالي ١-٤

 الجمعية العموميةالمعروض على  االجراء -٥

 .A34-1 المتخذة عمال بقرار الجمعية العمومية جراءاتااليرجى من الجمعية العمومية أن تحيط علما ب ١-٥

 ـ انتهـى ـ




