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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 االداريةة جنالل

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ميزانية البرنامجية للسنوات ال :١-٣٩البند 

 االستقرار في التمويل الطوعي

 ترتيبات التمويل للفترة الثالثية بين االيكاو والدول المانحة

 )مقدمة من أستراليا(

 ملخص

.   التمويل مذكرات طوعية من خالل     مساهماتالتزامات لتقديم   ب الدول   هدتعتقترح هذه الوثيقة أن ت    
.   المانحة التي تفي بها الدول   ومع أن هذه الوثائق غير الزامية، فانها ستسجل االلتزامات السياسية           

وستشجع على زيادة الثقة بين المنظمة والدول المانحة وتعمل على منح المنظمة تأكيدا أكبر بشأن               
وستشجع أيضا على توحيد أنشطة جمع األموال من خـارج     .   الطوعية المساهماتقيت  مبالغ وتو 

   .الميزانيةنطاق 

 المراجــع

 مقدمة -١
الميزانيـة البرنامجيـة    :  وهما اعتادت االيكاو على االعتماد على شكلين من التمويل من الدول لتنفيذ أنشطتها            ١-١

ا بشكل عام معظم الموارد المخصصـة       هيزانية البرنامجية العادية خالل تاريخ    وقد قدمت الم  .   الطوعية واالسهامات ةالعادي
 .ألنشطة االيكاو الرئيسية

ونظرا لقيود النفقات المفروضة على االدارات الوطنية للدول، وجـدت العديـد مـن    خالل السنوات األخيرة،    ٢-١
ي جراءات الوطنية التعزى هذا األمر جزئيا الى اال وي.  اليكاولالميزانية  مساهمات  الرفع من مستوى    من الصعب جدا    الدول  

بعـض   كي تنفذ  ل الحصول على تمويل طوعي   ونتيجة لذلك، سعت االيكاو الى      .  األموال العامة نفقات  على  تتطلب المساءلة   
 .تقديمهمرونة وسهولة أكثر في  بعض الدول وجدت حيثمشاريعها، 
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 ت الطوعيةتعلقة بالمساهما المتكالالمش -٢
ربمـا أشـهر   يشكل وهو وفيما يخص آلية أمن الطيران، .  عددا من األشكالالتمويل الطوعي تخذ  يمكن أن   ي ١-٢

بهـدف   المنسقة الموجهة الى الدول األعضاء لدى االيكاو         الى الدعوة ت طوعية استجابة    مساهمامثال، يمكن للدول أن تقدم      
الحصـول علـى    االيكاو في السنوات األخيرة أيضا الـى        وقد سعت ).  في هذه الحالة أمن الطيران    (تمويل بعض األنشطة    

 مثل البرنامج العالمي للتدقيق في مراقبة السالمة الجويـة        األخرى  ألنشطة  طوعية من الدول األعضاء لتغطية ا     الالمساهمات  
)USOAP(. 
ين العام معرفة   وليس لألم .  ةتمثل في طبيعتها غير المنتظم    ت الطوعية   مساهماتتعلق بال ت ة رئيسي ةهناك مشكل  ٢-٢

.  لسياسية الداخلية للدول المانحة   لأن تقدم خالل أوقات تناسب الجداول الزمنية        الى  همات، التي تميل     وتوقيت هذه المسا   بحجم
وقدمت االيكاو عموما تقديراتها المالية للبرامج .   الوسائلههذممولة من  وهذا يجعل من المستحيل تقريبا التخطيط لألنشطة ال       

تمول به البرامج المدرجة في اطـار الميزانيـة البرنامجيـة       على األساس نفسه الذي      ن خالل المساهمات الممولة   الممولة م 
ـ وماأل تتوافر في غالب األمرالمساهمات الطوعية ريثما    " تخزين" في الواقع    يتعين على المنظمة  غير أنه   .  العادية  ةال الكافي

وغالبا ما تحبط أهداف برامج االيكاو الممولة في هذا         .  على حدة مشروع  ل  كللبرامج على أساس    تميزة  لتمويل العناصر الم  
 .محدودة بتاريخ تقديم األموال الطوعية معرفة ه في غالب األمر يكون لاليكاوالصدد، ألن

ميزانيات البرنامجية للمنظمة، فال يتم     مسودة ال وضع  فحصا دقيقا عن    ومية  مالمجلس والجمعية الع   يجري   بينما ٣-٢
وطنية أن تضع فـي    ويمكن لالدارات ال   . ها في اطار اآلليات الطوعية    حصول علي في الموارد التي يتم ال    شكل كبير    ب دقيقالت

موارد في اطار اآلليات الطوعية، غير أنها تبدو أقل قدرة علـى تقـديم تبريـر الـى       لتتعلق با ة مقنعة   الغالب حاالت سياسي  
 علـى المـدى    من الثقة في آلية التمويـل الطـوعي         للهذا أن يق  من شأن   و.  الالسلطات المالية عن كيفية انفاق هذه األمو      

ول وردا على تدني عـزم الـد   .  عدد الدول المستعدة لتقديم هذه المساهمات وحجم تلك المساهمات      تقليصالطويل، وبالتالي   
كـي  ينبغي أن يجري    لمساهمات  ه ا الخاص بهذ  التعويض عن الزيادات في طلبات التمويل       لتقديم هذه المساهمات، يبدو أن      

 الثقة بين المنظمـة     ارساءعلى  هذه  عبة المساومة   ال تشجع ل  و.  ١البرامج المعنية    المنظمة على أموال كافية لتشغيل       لحصت
 .والدول األعضاء لديها

ـ    التمويل   راستمرا مشكلة مماثلة تتمثل في ايجاد توازن بين المساءلة و         أسترالياواجهت حكومة    ٤-٢ ود زعنـدما ت
 المـدفوعات والحل الذي اعتمدته هـو تقـديم        .   المحلية تهاامجتمعمختلف   المنح التي تقدمها     برامجالمنظمات بأموال عبر    

 االلتزامات بصرف األموال على األهداف المتفق عليها ومراعاة انفـاق           ومقابل.  الطوعية من خالل وسائل اتفاقات التمويل     
أمـر  ويبدو أن وضع آلية مشـابهة       .  تواريخمحددة في بعض ال   مدفوعات  لى تقديم   حكومة أستراليا ع  هذه األموال، وافقت    

 .اليكاولبالمساهمات الطوعية تعلقة المشاكل المبعض مالئم لحل 
تكـاثرت  تخفيض الموارد من الميزانية البرنامجية،      لأنه نظرا   وهي  هناك مشكلة تتعلق بالمساهمات الطوعية       ٥-٢

عدد من الوثائق المقدمة    نظر  ا أعاله، ي  ةوباالضافة الى تلك الوارد   .  مساهمات الطوعية حصول على ال  الطلبات من االيكاو لل   
لموظفين المنتـدبين  بالنسبة لA35-WP/YYY الوثيقة المساهمات الطوعية، مثل الخاصة بطلبات في الالى الجمعية العمومية 

تقديم  A35-WP/YYY، وتطلب الوثيقة    ذي تم اقتراحه  ة الموسع ال  لمساعدة البرنامج العالمي للتدقيق في مراقبة السالمة الجوي       

                                            

 ٢٠ في المائة مما تطلبه، وسيحتاج هذا البرنامج الى ايجـاد       ٢٥ا   مليون دوالر، وتتسلم المنظمة عبر تاريخ      ٥مثال اذ ما كانت الحاجة تدعو الى         1
 . مليون دوالر لتمويل البرنامج
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الوثيقة (وفي ضوء الزيادات الهامة المقترحة في ميزانية االيكاو         .  كنولوجيا المعلومات االيكاو في مجال ت   المساعدة الى نظم    
A35-WP/20 (    مواصـلة تنفيـذ    بغيـة   مة  المساهمات الطوعية خالل عدد من السنوات القاد      عتمد على   ، ينبغي لاليكاو أن ت

طلباتهـا  مختلـف  ن توحد المنظمة   أ ومتكررة لتقديم المساعدة، ينبغي      مخصصةوعوضا عن تقديم طلبات     .  أنشطتها الهامة 
 .مساهمات الطوعية من الدول األعضاءحصول على اللالمتعلقة با

سـلفا خـاص    ول زمني محـدد     تقديم مساهمات طوعية لتمويل االيكاو بجد     راغبة في   التزمت الدول ال  ما  اذا   ٦-٢
يذ برامجها الممولة مـن هـذه   فعند تقديم المساهمات الطوعية، فان هذا سيمكن المنظمة من تحسين التخطيط لتن بالمدفوعات  

هـذه األمـوال    مـن   المنظمـة   ستفيذ  في أن ت  راغبين  الوطنيين ال مناء الصناديق   ويمكن أن تقدم مساءلة أفضل أل     .  األموال
 التزاماتها الطوعيـة  بجميعالوفاء  وتطلب من الدول الوثيقة هذه تضعااليكاو أن  كان على   واذا  .  األغراض قدمت من أجله   

 .التي تستخدم هذه الوثائق، فان هذا سيساعد على ايجاد توازن لمورد هام من موارد االيكاو التشغيلية

 شكل الترتيب -٣
 يمكن أن يشـجع   )  تمويل ةأي مذكر (ع المعاهدة   يقل وضعها عن وض   وثيقة  بموجب  االلتزام   أستراليا أن رى  ت ١-٣

، يكون لهذه األنواع من الوثائق وزنـا أخالقيـا     فقط وعند تسجيل التزام سياسي   .  على التزام أكبر بطلبات التمويل الطوعي     
لتزامـات  الاألحاديـة   االنتهازيـة   ومن المرجح أن تشجع على زيادة الفهم المتبادل بين الكيانات بدال من االعالنات              .  أكبر

ثـل  اللتزامات المتبادلة للمساهمات الطوعية من مجموعة الدول، م       ن لهذا الشكل من االلتزامات أن يسهل ا       ويمك.   التمويل
 .بعينهامنطقة المساهمات المقدمة من 

 :يليتمثل العناصر األساسية المكونة لهذا الترتيب فيما ت ٢-٣

 .ن أجلها المنظمة االستفادة من هذه األموالالتي تهدف موضع وصف واضح لكل هدف من األهداف  •

، على حـدة  مشروع  كل  لمخاطر، تعد على أساس     ل ألولويات وتحليال ل اوضع خطة تجارية تتضمن ترتيب     •
 .ات الطوعية تستخدم من أجله المساهمنفصل لكل هدف

 البرامجوفعالية قدم   المانحة بت  من ابالغ الدول  لمنظمة  تمكن ا وضع مجموعة متفق عليها من تدابير األداء         •
 .قيد التمويل وفعاليتهاالمنفصلة 

 .من الدولة المانحةاالجمالي تحديد مبلغ يكون بمثابة االلتزام الطوعي  •

 شكل  وأ/ التي ستقدم فيها الدول المانحة مساهماتها الطوعية وحجم و         مواعيدوضع جدول زمني يوضح ال     •
 .اذا ما وجدت، األقساطهذه 

 استنتاج -٤
.   وتحتاج الى توحيـد    خاصةالطريقة الحالية التي تحصل بها المنظمة على المساهمات الطوعية طريقة           تبر  تع ١-٤

زيادة المساءلة من خالل وضـع      مقابل  و.  وينبغي أن تضع االيكاو ترتيبا نموذجيا تقدم بموجبه الدول المساهمات الطوعية          
لتمويل تلـك البـرامج،     استقرار  مورد أكثر   للحصول على    امااليكاو التزا  ستضمنخطط تجارية واالبالغ عن تلك الخطط،       

 .التي هي من خارج الميزانية البرنامجية العادية

 األثر المالي لالجراء المقترح -٥
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وستمكن المنظمـة مـن   .  طوعي للفترة الثالثية توازنا لمورد هام من العائداتال التمويلسيتيح تقديم ترتيبات   ١-٥
 .في اطار زمني أنسببدء هذه األنشطة  والطريقة القادمة الممولة بهذه لألنشطةالتخطيط األفضل 

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٦
 :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي ١-٦

لمسـاهمات   ل الطبيعة غيـر المنتظمـة    بسبب  التي يواجهها األمين العام     راهنة   ال كالتالمش تدرك أن    أن )أ 
 . سيما عندما تستخدم هذه المساهمات لتمويل األنشطة الرئيسية للمنظمة ال،الطوعية

سـاهماتها  مـن م  االيكاو  ستفادة  تها كيفية ا  اأنه ينبغي على االدارات الوطنية أن توضح لحكوم       تدرك  ن  أ )ب 
 .الطوعية

ة فـي   الوارد، تتضمن العناصر الطوعي تمويل األمين العام بأن يضع وثيقة نموذجية لترتيبات ال        أن تكلف  )ج 
 .٢-٣الفقرة 

 التمويلترتيبات مع المنظمة برم تأن على في تقديم مساهمات طوعية لاليكاو     تي ترغب   الدول ال  تحثأن   )د 
 .م الوثيقة النموجية التي وضعها المجلساتخدباسطوعي ال

 - انتهى -


