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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية

  اإلداريةاللجنة 

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات   : من جدول األعمال٥٣البند 

  المنهجية المستخدمة في حساب جداول أنصبة االشتراكات

  )مجلس االيكاو مقدمة من ورقة(

  التنفيذيلخص الم
ة اإلدارية للدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية بحث المنهجية المستخدمة في حساب جداول بناء على طلب اللجن

أنصبة االشتراكات مع التركيز بصفة خاصة على مبدأ الحدود، قدم األمين العام لنظر المجلس تصورات مختلفة فيما يتعلق 
وقدم عضو في المجلس أيضا ورقة .  صبة االشتراكاتبالتغييرات الممكنة في المنهجية المستخدمة في حساب جداول أن

وتلخص هذه الورقة نتائج بحث المجلس ألسلوب الحساب وتحتوي على مشروع قرار للجمعية .  عمل تتعلق بالموضوع
ويوصي المجلس الجمعية العمومية بتنقيح .  العمومية في المرفق، يتضمن التغييرات في المنهجية التي أوصى بها المجلس

 بحيث ٢٠٠٩نهجية المستخدمة في حساب جدول أنصبة االشتراكات عن طريق إلغاء مبدأ الحدود اعتبارا من سنة الم
 في المائة ٠,٠٧ في المائة وإلغاء نسبة ٢٠ هي آخر سنة لتطبيقه، مع استخدام معدل زيادة قصوى بنسبة ٢٠٠٨تكون سنة 

  .من مجموع جدول أنصبة االشتراكات في الحسابات

  .يرجى من الجمعية العمومية الموافقة على قرار الجمعية العمومية المقدم في المرفق :اإلجراء

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  . بأي هدف استراتيجيغير مرتبطة و٤ورقة العمل هذه مرتبطة باستراتيجية دعم التنفيذ رقم 

  .ثار مالية بالنسبة للمنظمةهذا العمل ال يقتضي أي موارد إضافية نظرا ألنه ال توجد آ  :اآلثار المالية

 )٢٠٠٤ أكتوبر ٨في  (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية، Doc 9848الوثيقة   :المراجع
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 ةمقدمال - ١

، ١/١٠/٢٠٠٤في الجلسة الثانية للجنة اإلدارية للدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية، المنعقدة في  ١- ١
 وجرى اإلعراب ٢٠٠٧-٢٠٠٥الثية المستخدمة في حساب جداول أنصبة االشتراكات للفترة الثبحثت اللجنة المنهجية 

 :رأيين عن

يلقي تطبيق مبدأ الحدود عبئا ال لزوم له على عاتق الدول األعضاء التي تقع في وسط جداول أنصبة   )أ
ة وتحت الحد األقصى  في المائ٠,٠٦تلك التي نسبة اشتراكاتها فوق الحد األدنى البالغ (االشتراكات 

  ،) في المائة٢٥البالغ 
وعلى الرغم من مبدأ الحدود، فان بعض الدول، التي تشهد نموا اقتصاديا قويا، تجد أن الزيادة في   )ب

 .االشتراكات من سنة ألخرى عبء ثقيل على نحو مفرط

ية المجلس ببحث في الرأيين، بأن تكلف الجمعية العمومالواجب أوصت اللجنة، بعد النظر على النحو  ٢- ١
من منطوق قرار الجمعية ) ه١المنهجية المستخدمة في حساب جداول االشتراكات، وخاصة مبدأ الحدود، المعرف في الفقرة 

 .٣٣-٢١العمومية 

 المنهجية الحالية - ٢

 :يتم حاليا حساب جداول اشتراكات االيكاو في خطوات على النحو التالي ١- ٢

 في ٢٥ والقدرة على الدفع في المائة من مقياس ٧٥ بإضافة ،استمد مقياس القدرة المرجحة على الدفع ١-١- ٢
المعامالن بالنسبة لكل دولة للتوصل إلى مقياس القدرة المرجحة ويجمع هذان . الشأن واألهمية في الطيرانالمائة من مقياس 

 .على الدفع

وتقوم لجنة األمم .  ذلك على أساس مقيد من األمم المتحدة، والقدرة على الدفعيتم الحصول على مقياس  ٢-١- ٢
المتحدة المعنية باالشتراكات بحساب قدرة كل دولة على الدفع، على أساس رقم للدخل الوطني القابل لتحصيل االشتراكات 

 .مستمد من الدخل الوطني والسكان ودخل الفرد ومديونية كل دولة

كون فيها للقدرة الداخلية وزن  إلى بيانات الطيران، التي يالشأن واألهمية في الطيران المدنييستند مقياس  ٣-١- ٢
وتجمع االيكاو البيانات باستخدام مجموعة من .   في المائة٧٥ في المائة ويكون فيها للقدرة الدولية وزن بنسبة ٢٥بنسبة 

، من جانب الدول المتعاقدة، والبيانات من األطراف )أ(األساليب، تشمل تقديم نماذج اإلبالغ عن النقل الجوي، النموذج 
، تستمد البيانات باستخدام إحصاءاتوفي حاالت نادرة، حيث ال تتوافر ).  االياتا(ثة مثل االتحاد الدولي للنقل الجوي الثال

 .عملية وضع تقدير إحصائي

المائة ومقياس الحد األقصى  في ٠,٠٦ الحد األدنى بنسبة ، بتطبيق مقياساحسب المقياس األساسي ٤-١- ٢
 . في المائة٢٥ بنسبة

الزيادة في معدل اشتراك أي دولة بالمقارنة مع السنة .  د للحصول على مقياس االشتراكطبق مبدأ الحدو ٥-١- ٢
االشتراكات جدول  في المائة من ٠,٠٧ في المائة من معدل اشتراك السنة السابقة أو نسبة ١٠السابقة يجب أال تتعدى نسبة 

 .، أيهما أعلىاالجمالية



A36-WP/36 - 3 - 
AD/6, EX/8 

 بحث المجلس للمنهجية - ٣

 المجلس المنهجية الحالية المستخدمة لحساب جداول االشتراكات باستخدام  استعرض١٧٩خالل الدورة  ١- ٣
 .ثالثة تصورات بغية تقييم التأثير الممكن على التغييرات للمنهجية بشأن االشتراكات

 : إلى اللجنة المالية كما يليC-WP/12738كانت التصورات الثالثة الممكنة التي قدمت في ورقة العمل  ٢- ٣

 ال تغيير للمنهجية،الوضع الراهن، أي  •
 ،١/١/٢٠١١وإلغاء مبدأ الحدود اعتبارا من  •
وزيادة حدود مبدأ الحدود من أجل الوصول إلى الجدول األساسي بحلول نهاية الفترة الثالثية عن  •

جدول  في المائة من ١٠ في المائة من معدل اشتراكات السنة السابقة أو ٢٥طريق استخدام 
 .أعلى أيهما ة،جمالياالشتراكات اال

، مع مجموعات مختلفة من االفتراضات، إلى إضافيةبناء على طلب اللجنة المالية قدمت ثالثة تصورات  ٣- ٣
نت الزيادة في معدل اشتراك أي دولة بالمقارنة مع وعبرت التصورات عن التأثير المقدر على االشتراكات إذا كا.  اللجنة

 ةاإلجمالي في المائة من تحديد جدول االشتراكات ٠,٠٧ في المائة مع إلغاء نسبة ٢٠ و١٥ و١٠السنة السابقة ستحدد بنسبة 
دود، وافقت وبعد أن نظرت اللجنة المالية في مزايا وعيوب إلغاء مبدأ الح.  ٢٠٠٧-٢٠٠٥المطبق لحساب الفترة الثالثية 

 .على إلغائه وأوصت المجلس بتحديد في أي سنة ينبغي تطبيق ذلك

 من تقرير اللجنة ١-٤، باالستناد إلى الفقرة ١٧٩وافق المجلس، في الجلسة السابعة عشرة من دورته  ٤- ٣
ذكور وبأن تكون ، على توصية الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية بإلغاء مبدأ الحدود الم(C-WP/12739)المالية 

ياضي المالئم لدعم تلك  هي آخر سنة ينبغي أن يطبق فيها مبدأ الحدود وبأنه ينبغي أن يطبق الحساب الر٢٠٠٨سنة 
 .التوصية

  االستنتاجات والتوصيات - ٤

 :فان المجلس، ١٧٩ة المجلس عقب النظر في ورقات العمل المقدمة خالل دور ١- ٤

 هي ٢٠٠٨ العمومية بإلغاء مبدأ الحدود، وبأن تكون سنة يوصي الدورة السادسة والثالثين للجمعية  )أ
  آخر سنة ينبغي أن يطبق فيها مبدأ الحدود على الحسابات،

 لالشتراك في حساب مبدأ الحدود واستخدام اإلجمالي في المائة من القياس ٠,٠٧ويوصي بإلغاء الـ  )ب
  . لتبسيط الحسابات٢٠٠٨عام  في المائة كمعدل زيادة االشتراك عن ٢٠نسبة مئوية ثابتة قدرها 

يقدم في المرفق مشروع قرار للجمعية العمومية بشأن المبادئ المنقحة التي يتعين تطبيقها لتقرير جداول  ٢- ٤
 .االشتراكات لكي توافق عليه الجمعية العمومية

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المرفق

  ض اعتماده بغرن للجمعية العموميةيالسادسة والثالثالدورة عرضه على مشروع قرار ل

  :٥٣/١القرار 
  )المبادئ التي يجب أن تطبق عند تحديد جداول أنصبة االشتراكات(قسمة نفقات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة 

  :ان الجمعية العمومية تقـرر

  :أن تحدد جداول أنصبة االشتراكات لقسمة نفقات المنظمة على أساس المبادئ المذكورة أدناه  -١
  :ن المبادئ العامة التي تحدد قسمة النفقات بين الدول المتعاقدةفيما يلي بيا  )أ

قدرة الدول المتعاقدة على الدفع، مقيمة بالدخل القومي مع األخذ في االعتبار نصيب الفرد من الدخل   - ١
  .يالقوم

  .يشأن الدول المتعاقدة وأهميتها في الطيران المدن  - ٢

 ١٠٠حصة كل دولة من نفقات المنظمة من رقم كلي قدره استعمال نظام من النسب المئوية لتحديد   - ٣
  .في المائة

  .تحديد حد أدنى وحد أقصى لالشتراك  - ٤

  :أعاله) فيما يتعلق بالمبادئ الواردة في الفقرة أ  )ب

  .يحدد نظام النسبة المئوية اشتراكات الدول حتى رقمين عشريين  - ١

  . في المائة عن كل سنة مالية كاملة٠,٠٦يكون الحد األدنى الشتراك أية دولة متعاقدة   - ٢

 في المائة من ٢٥الحد األقصى الشتراك أية دولة متعاقدة في أية سنة ال يفوق، من حيث المبدأ، نسبة   - ٣
  . االشتراكاتإجمالي

  :أعاله) يؤخذ ما يلي في الحسبان عند تطبيق المبادئ الواردة في الفقرة أ  )ج

 في المائة، ويكون للشأن ٧٥رط القدرة على الدفع وزن بنسبة في احتساب جدول األنصبة، يكون لش  - ١
 في المائة، ويتم الحصول منهما على رقمي المعاملين لكل ٢٥واألهمية في الطيران المدني وزن بنسبة 

  .الكل دولة في صورة نسب مئوية من

 الكلي ونصيب الفرد عند احتساب قدرة الدول المتعاقدة على الدفع يجب النظر فحسب الى الدخل القومي  - ٢
  . في جدول األنصبة المحسوبوإدخالهما ي للتقييم الكموإخضاعهمامن الدخل القومي وحدهما 
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الترتيبات السارية في هذا الصدد في األمم المتحدة في تعديل للدخل القومي لكل دولة استنادا الى  يجرى  - ٣
  .راكات المنظمة األمين العام بإعداد جداول أنصبة اشتهالوقت الذي يقوم في

يقاس الشأن واألهمية في الطيران المدني بالحمولة المتاحة باألطنان الكيلومترية على خطوط النقل   - ٤
  .الجوي المنتظمة للدولة

 ٢٥  في المائة للخطوط الجوية الدولية و٧٥بنسبة  تعطى الحمولة المتاحة باألطنان الكيلومترية وزنا  - ٥
  .خليةفي المائة للخطوط الجوية الدا

يوزع الفرق بين الحد األقصى لالشتراك المحسوب وفقا للمبادئ المذكورة والحد األقصى الثابت لالشتراك   )د
  .على الدول المتعاقدة المتبقية وفقا لنفس المبادئ

الزيادة في اشتراك دولة ما عن اشتراكها في السنة السابقة، والمعبـر عنها بنسبة مئويـة مـن االشـتراكات              )ه
 ولن يتم المزيد من تطبيـق       ٢٠٠٨ لعام    في المائة من اشتراك السنة السابقة      ٢٠ة، يجب أال تتعدى نسبة      الكلي

  . للسنوات التاليةمبدأ الحدود

 اشتراكات الدول األعضاء الجدد التي تنضم إدخالبغية  أال تخضع جداول أنصبة االشتراكات المعتمدة للتعديل  - ٢
فاصلة بين دورات الجمعية العمومية، بل يجب أن تظل اشتراكات الدول الجديدة مضافة لعضوية المنظمة في خالل الفترة ال

  .العام  القائم وترفع تلك االشتراكات الى حساب الصندوقيالى الجدول المئو

 مشروع جداول أنصبة االشتراكات لكل فترة من فترات السنوات الثالث المتتالية، بإعدادأن يقوم األمين العام   - ٣
  . أعاله١على أساس المبادئ المذكورة في الفقرة وذلك 

اعتبارا من أول ،  القرار يوحد المبادئ القائمة فيما يتعلق بأنصبة االشتراكات في المنظمة، ويحلإن هذا  - ٤
  .٢٤-٢٣ و٣٣-٢١، محل القرارين ٢٠٠٨ يناير

  ـ انتهـى ـ




