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 اللجنة التنفيذية

  من جدول األعمال١-١٢البند  عن مشروع تقرير

 . مقدم الى اللجنة التنفيذية للنظر فيه١-١٢النص المرفق بشأن البند رقم 
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١-١٢تقرير عن البند  12.1-1  
 

 

 اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية نحو المنظمة :١٢البند رقم 
 ن الترتيبات الموضوعة لتسوية االشتراكات المتأخرةتقرير ع :١-١٢ 

ونظرت لهذا الغرض في الوثيقة رقـم       .  بحثت اللجنة التنفيذية في جلستها األولى مسألة االشتراكات المتأخرة         ١:١-١٢
A35-WP/21, EX/5, AD/3 Revision No. 1،           ١٧/٩/٢٠٠٤ التي تضمنت معلومات عن حالة االشتراكات المتأخرة حتـى، 

ها وأوردت معلومات بخصوص الدول المتعاقدة التي علق حقها فـي           عدابير والحوافز الرامية الى التشجيع على دف      وبينت الت 
 .)١ (، وتم تحديثها باالضافة رقمA31-26 بموجب قرار الجمعية العمومية تالتصوي

دية الالزمة لتمويـل    النقاألموال   في المائة من     ٩١ان االشتراكات تمثل    شرح األمين العام تلك الوثيقة قائال       و ٢:١-١٢
المتراكم كمصدر بـديل لألمـوال      ليلة الماضية، من الفائض     قفي السنوات ال  تمت االستفادة،   و . الميزانية البرنامجية العادية  

ـ              عند .  ٢٠٠٤تهلك حتـى نهايـة عـام        حدوث تأخيرات في استالم االشتراكات، اال أن رصيد الفائض النقدي سـوف يس
ـ .  مصدر بديل للنقد  ك أن تعتمد على صندوق رأس المال العامل         لذلك، فان على المنظمة    ووفقا لتـأخيرات  وف تـؤثر ا   وس
 القدرة على تنفيذ برنامج العمل، وقد تترتب عليهـا حاجـة الـى رفـع     فياستالم االشتراكات في الفترة الثالثية القادمة      في

كما لوحظ أن المستوى الحـالي لصـندوق         . مستوى رأس المال العامل، وسيؤثر ذلك، لألسف، على جميع الدول المتعاقدة          
 .رأس المال العامل يكفي لتغطية المصاريف لشهر واحد تقريبا

عـدد  والحظ أيضا أن    .  ١٧/٩/٢٠٠٤ قد علق في     ت دولة في التصوي   ٢٤الحظ األمين العام أيضا أن حق       و ٣:١-١٢
 .)١( دولة حسبما ورد في االضافة رقم ١٩انخفض الى  ٢٨/٩/٢٠٠٤حتى  تالدول التي علق حقها في التصوي

ـ ء الوثيقـة ال اجـز أ بالقرار و)و(و) ه(و) د(ات قررت اللجنة التنفيذية أن تحيل الى اللجنة االدارية المرفق        ٤:١-١٢ ي ت
 .، وذلك لدراستها وتقديم تقرير بشأنها الى الجلسة العامةاجراءات معالجة االشتراكات المتأخرةتعلق بت

، والتي سددت   ٢٨/٩/٢٠٠٤ عن تقديرها ألفغانستان على الدفعة التي وردت منها في           وأعربت اللجنة التنفيذية   ٥:١-١٢
 .بها متأخراتها بالكامل وأعادت حق التصويت ألفغانستان

بحالة االشتراكات حسـبما   دعت اللجنة التنفيذية الجلسة العامة الى االحاطة علما      ،بعد دراسة الوثيقة المذكورة    ٦:١-١٢
بالوثيقـة  ) ج( حسـبما وردت فـي المرفـق         ،بقائمة الدول التي فقدت حقها في التصويت       و بالوثيقة) أ( وردت في المرفق  

أوصت اللجنـة التنفيذيـة الجلسـة       كما  .  ٢٨/٩/٢٠٠٤، التي تعكس الوضع حتى      )١(وبصيغتها المحدثة في االضافة رقم      
عقدت حتـى اآلن  كذلك للدول التي سددت اشتراكاتها السنوية فورا وفي موعدها، و     لدول التي   عن الشكر ل   عرببأن ت العامة  

قة حفاقات لدفع جميع المتـأخرات المسـت       الدول األخرى التي لم تعقد بعد ات       ن تحث  وأ ،اتفاقات مع االيكاو لتسوية متأخراتها    
 .عليها الى أن تبادر الى عقدها في أبكر موعد ممكن

 ـانتهـى ـ 


