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  والثالثون السابعةالدورة  - الجمعية العمومية 
 اللجنة اإلدارية

  التصرف في الفائض النقدي:من جدول األعمال ٧٠رقم  البند

  التأمين  التزاماتو التصرف في الفائض النقدي
  الصحي في فترة ما بعد الخدمة

  )مجلس االيكاو مقدمة منورقة (

  التنفيذي الموجز
 تعرفو .نقدي) أو عجز(فائض حول حالة أي  الجمعية العموميةرا مقدما إلى ورقة العمل هذه تقري تتضمن
يجوز استخدام الفائض النقدي للوفاء بالنفقات " الى أنه من النظام المالي الفائض المالي، وتشير بالتحديد ٢-٦  القاعدة

على  ... نا بموافقة المجلس، ره٨- ٧المنشأ وفقا للقاعدة المالية  المتجددوسد أوجه العجز المالي في الصندوق 
  ".النحو الذي تقرره الجمعية العمومية

غير الممولة  الخصوملتغطية  ١/١/٢٠٠٨نشاء صندوق متجدد اعتبارا من إمن النظام المالي  ٨-٧تتناول القاعدة 
بية الدولية اعتماد المعايير المحاسالناشئة عن لتأمين الصحي لفترة ما بعد الخدمة وبعض البنود األخرى الخاصة با

  .للقطاع العام
نهاية  حتىمليون دوالر  ١,٤فائضا نقديا بمبلغ  ٣١/١٢/٢٠٠٩وتبين النتائج المالية للسنة المنتهية في 

ويقترح أن يستخدم هذا الفائض النقدي لتوفير التمويل األولي لهذه الخصوم لما بعد اعتماد المعايير .  ٢٠٠٩ ديسمبر
مليون دوالر  ٥٦,٣ر أكبرها، وهو المتصل بالتأمين الصحي لفترة ما بعد الخدمة، بمبلغ المحاسبية الدولية، والتي قد

  .٢٠١٠حسب آخر تقييم اكتواري انجز في مارس 
الجمعية العمومية الموافقة على التمويل األولي الستحقاقات ما بعد الخدمة على النحو المقترح يرجى من  :االجراء

  .١- ٥في الفقرة 
 األهداف
  :ةاتيجياالستر

  .وغير مرتبطة بأي هدف استراتيجي بعينه ٤مرتبطة باستراتيجية دعم التنفيذ ورقة العمل هذه 

  .للخصوم المقبلة األولي مليون دوالر لتوفير التمويل ١,٤االحتفاظ بالفائض النقدي   :اآلثار المالية

 Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007)  :المراجع
Doc 7515, The ICAO Financial Regulations 
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  المقدمة - ١

من النظام المالي، يجب على الجمعية العمومية أن تقرر بشأن التصرف في أي فائض  ٢- ٦طبقا للقاعدة  ١- ١
قدي من النظام المالي الفائض الن ٢-٦القاعدة  تعرف.  نقدي يسجل في نهاية السنة التي تسبق دورة المجمعية العمومية

المنشأ  المتجدديجوز استخدام الفائض النقدي للوفاء بالنفقات وسد أوجه العجز المالي في الصندوق "وتشير بالتحديد إلى أنه 
، رهنا بموافقة المجلس، وذلك باستثناء أن أي رصيد يتبقى من الفائض النقدي في نهاية السنة ٨-٧وفقا للقاعدة المالية 

 ."العمومية يجب التصرف فيه على النحو الذي تقرره الجمعية العمومية السابقة لسنة انعقاد الجمعية

 الخصوملتغطية  ٢٠٠٨يناير  ١من النظام المالي إنشاء صندوق متجدد، اعتبارا من  ٨- ٧تتناول القاعدة  ٢- ١
بية الدولية اعتماد المعايير المحاسعن غير الممولة للتأمين الصحي لفترة ما بعد الخدمة وبعض البنود األخرى الناتجة 

ورقة عمل الجمعية العمومية، تعديل قواعد  هذه القاعدة في على وتجدر االشارة إلى أنه أدخل تغيير طفيف.  للقطاع العام
 .على الغاية من القاعدة فحسب وال تؤثرللتوضيح  االشارة الى ذلك التغيير هي، لكن A37-WP/57النظام المالي 

دوالر ولم تكن هناك حاجة إلى اتخاذ  ماليين ٣ل عجز نقدي بمبلغ جللجمعية العمومية، س ٣٦في الدورة  ٣- ١
 .أي إجراء إضافي

 وضع الفائض النقدي - ٢

بين الفائض المتراكم  يمثل الفرقمليون دوالر، وهو  ١,٤، بلغ الفائض النقدي ٣١/١٢/٢٠٠٩في تاريخ  ١- ٢
ومجموع  دوالر من جهة مليون ١٤,٤بمبلغ ) صندوق رأسمال العامل ورأسمال المساهمات يصاف(غير المحتفظ به 

من  Vو IIيرد الرقمان في البيانين ( دوالر من جهة أخرى مليون ١٣الدول المتعاقدة بمبلغ  االشتراكات المستحقة من
 .)ذاتها البيانات المالية

 االشتراكات المقدرة المدفوعةيمكن أن يتغير مبلغ الفائض النقدي بشكل كبير ويتأثر بشكل خاص بتوقيت  ٢- ٢
 :بالسنتين السابقتين على النحو التالي ٣١/١٢/٢٠٠٩ويمكن مقارنة الوضع في .  مجانفقات البرو

  دیسمبر ٣١الرصید في 
  )الدوالرات الكندیةآالف المبالغ ب(

2007 2008 2009 

 469 14 596 19 717 19  الفائض المتراكم

االشتراكات المقدرة : تطرح منه
 الدول المستحقة من

11 220 12 277 13 031 

 438 1 319 7 497 8 نقدي) عجز/(فائض

 الخصوم غير الممولة - ٣

أن تقيد في ، يطلب من االيكاو ٢٠١٠و ٢٠٠٨مع اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ما بين  ١- ٣
في السابق كانت هذه التكاليف تغطى من االيرادات . نهاية الخدمة وما بعد التقاعد الحسابات الخصوم المتعلقة باستحقاقات

 .٢٠١٠الخصوم في الحسابات انطالقا من  أما اآلن فيجب قيد هذهالجارية حينما تدفع، 
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ونجد .  ٢٠٠٩من البيانات المالية لسنة  ١٩ المالحظةيرد وصف كامل لطبيعة وحجم هذه الخصوم في  ٢- ٣
، كان مبلغ خصوم ٢٠١٠من خارج المنظمة في مارس  لالكتواريينالذي أنجزته شركة  االكتواري التقييمفيها أنه حسب 

للتعويض عن العطل بالنسبة  دوالر مليون ١٧,٤، ودوالر مليون ٥٦,٣ ٣١/١٢/٢٠٠٩لتأمين الصحي لما بعد الخدمة في ا
في  التقييم االكتواري السابقأقل قليال من تقديرات وكانت هذه األرقام . السنوية المتراكمة ومنحة االعادة الى الوطن

 .مما يعكس نسبة أكثر انخفاضا لمعدل التضخم المسجل منذ ذلك التاريخ ٢٠٠٧ أبريل

 خيارات التمويل - ٤

 طريقة تمويلها ، لكنها تبقى غير ممولة، وال تزال٢٠١٠ فيهذه الخصوم في حسابات االيكاو  ستقيد ١- ٤
.  حيث يتعين اتخاذ قرار بهذا الشأن من جانب الجمعية العامة لألمم المتحدةفي نيويورك  األمم المتحدة فيموضوع نقاش 

لكن العديد من منظمات األمم المتحدة أعدت آليات لتمويل خصوم التأمين الصحي لفترة ما بعد الخدمة تدريجيا، وبالفعل، 
 .منظمتان صغيرتان من منظمات األمم المتحدة تمول حاليا بشكل كامل

دفع وشملت الخيارات .  ٢٠٠٩مت مناقشة أثر هذه الخصوم وخيارات التمويل في المجلس في سبتمبر ت ٢- ٤
التي لم  المخصصات، واستعمال )موضوع هذه الورقة(خاصة خالل عدد من السنوات، واستعمال الفائض النقدي  اشتراكات

فترة الثالث  ميزانياتل من خالل الزيادة في الموظفين وستمول في هذه الحا تكاليفإلى  هذه التكلفةتنفق، أو إضافة 
 .سنوات

 مات األمم المتحدة تحليال شامال عن التزاماتمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظ، أصدر ٢٠٠٩وفي مايو  ٣- ٤
التحليل هذا وقد استند . ٣١/١٢/٢٠٠٨للمنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة في  التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة

لتأمين الصحي في فترة سجلة لاإلجمالية الم لتزاماتبلغت االو. منظمة، بما في ذلك اإليكاو ١٩ا دراسة استقرائية أجرتهإلى 
 .باليين دوالر أمريكي ٥في ذلك التاريخ  ما بعد الخدمة

أمين لتتقديرية لال تزاماتلاالكان لديه أموال متاحة لتغطية المنظمات عددا قليال من وأفادت التقارير أن  ٤- ٤
وشملت هذه التدابير عامل . واستخدمت المنظمات عدة آليات لتمويل هذه االلتزامات. الصحي في فترة ما بعد الخدمة

، في حالة واحدة، االشتراكات السنوية الخاصة من وكذلك الحمولة بشأن تكلفة كشوف المرتبات، واستخدام أموال الفائض
 .جانب الدول األعضاء

مرحلة ما  تتوفر اإليكاو على آلية لتمويل االلتزامات المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة و وفي الوقت الراهن، ال ٥- ٤
التأمين المتعلقة ب من النظام المالي على إنشاء صندوق متجدد مستقل لتسجيل جميع العمليات ٨-٧وتنص المادة . التقاعدبعد 

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع ز نتيجة تطبيق وأي التزامات غير ممولة أخرى والعج الصحي في فترة ما بعد الخدمة
أن تنظر اإليكاو اآلن في قبل إصدار المبالغ المطلوبة، يمكن  تزاماتلبتمويل هذه اال االيكاووبالنظر إلى غياب التزام . العام

ضا ك عامل ينبغي أيوهنا. بشكل تدريجي تج عدد من منظمات األمم المتحدة التي اعتمدت آلية لتمويل االلتزامااتباع نه
تي على االشتراكات الفي إطار خطة لتمويل االلتزامات ستخفف أيضا من العبء  النظر فيه هو أن اإليرادات المكتسبة

 .الدول المتعاقدة مستقبال تقدمها

كبيرا على مدى السنوات الماضية ومن  نموا التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة التزاماتوقد شهدت  ٦- ٤
، من المهم النظر في بناء عليهو. للمنظمةبالنسبة كبيرة  التزاماتدون شك بقى أو أنها ستفي المستقبل،  نمون تالمرجح أ

 .تمويل االلتزامات بشكل تدريجي
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 قتراحإ - ٥

المبلغ األولي  لتوفير ٢٠٠٩يقترح على الجمعية العمومية النظر في استخدام الفائض النقدي لنهاية سنة  ١- ٥
، مليون دوالر ٧٣,٧دوالر من إجمالي االحتياجات من التمويل البالغة مليون  ١,٤يمثل هذا المبلغ و.  لتمويل هذه الخصوم

 .من النظام المالي ٢- ٦في القاعدة  الفهم المضمنيعكس كما 

 بالنسبةالزالت خيارات تمويل الرصيد رهن المناقشة وستتأثر بما ستقرره الجمعية العامة لألمم المتحدة  ٢- ٥
 .لألمم المتحدةألمانة العامة ل

 ـ انتـهى ـ


