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  والثالثون السابعةالدورة  - الجمعية العمومية 

  االداريةاللجنة 

  االشتراكات المتأخرة :من جدول األعمال ٦٧البند 

خطة الحوافز لتسوية  توظيف األموال الناتجة عن
  االشتراكات التي طال تأخرها

  )٢٧-٣٥و ١-٣٤قراري الجمعية العمومية تقرير عن (

  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

  التنفيذي الموجز
 ١-٣٤ا ـالعموميـة عن االجراءات المتخذة عمال بقراريه ا الى الجمعيةـتقريرا مقدمهذه الورقة  تتضمن

وذلك عمال بشأن توزيع أموال الحساب الخاص الذي تودع فيه االشتراكات التي طال تأخرها،  ٢٧-٣٥و
ويجوز استخدام هذه األموال لتمويل أنشطة أمن الطيران .  ٢٧-٣٥من منطوق قرار الجمعية العمومية  ٣ بالفقرة

حسب ما  ،برامج االيكاو تنفيذ تعزيز كفاءةب أو/السالمة الجوية وب المتعلقةغير المتوقعة ووالمشاريع الجديدة 
  .يوافق عليه المجلس

  .٣١/١٢/٢٠٠٩في  تقريبا ون دوالرملي ٠,٣بلغ الفائض غير المرتبط عليه في هذا الحساب 
مليون دوالر ليستخدم للمشاريع الجديدة أو  ٠,٣الموافقة على ترحيل مبلغ الجمعية العمومية يرجى من : اإلجراء

  .غير المتوقعة المتعلقة بالسالمة الجوية
ف الهد

  :االستراتيجي
  .غير مرتبطة بأي هدف استراتيجيو ٤مرتبطة باستراتيجية دعم التنفيذ رقم ورقة العمل هذه 

  .ر كندي الفائض غير المرتبط عليهمليون دوال ٠,٣مبلغ استخدام   :اآلثار المالية
A35-WP/25  :المراجع   ورقة العمل

A36-WP/43 ورقة العمل 
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 المقدمة - ١

على استخدام األموال المحتجزة حاليا  ١- ٣٤من منطوق قرارها  ١وافقت الجمعية العمومية في الفقرة  ١- ١
المنظمة، على أن يكون هذا االستخدام غير  تضطلع بهالتمويل أنشطة محددة  ٢٧-٣٣ هامن منطوق قرار ٣بموجب الفقرة 

 .متكرر

يحفظ في  ١/١/٢٠٠٥ من على أنه اعتبارا ٢٧-٣٥قرار الجمعية العمومية  من منطوق ٣نصت الفقرة  ٢- ١
مستقل لتمويل االنفاق على أنشطة أمن الطيران والمشاريع الجديدة وغير المتوقعة المرتبطة بالسالمة الجوية  "خاصحساب "
على مجموع اشتراكات  لذي يربواذلك الجزء فقط من مدفوعات أي دولة متعاقدة  ،أو تعزيز كفاءة تنفيذ برامج االيكاو/و

من منطوق قرار  ٤السنوات الثالث السابقة وجميع األقساط الواجبة الدفع بموجب االتفاقـات المعقودة في اطار الفقرة 
 إلىوعلى أن يقدم المجلس تقريرا عنه  ،تحت اشراف المجلس اإلجراء، على أن يكون هذا ٢٦-٣٥الجمعية العمومية 
 .حقة للجمعية العموميةالدورة العادية الال

 ٢٧- ٣٣ الجمعية العمومية اتعمال بقرار في الحساب الخاص تقدم هذه الورقة تقريرا عن استخدام األموال ٣- ١
 .٢٧-٣٥و ١-٣٤و

  استخدام األموال - ٢

الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية أنه عمال بقرارها  إلىالمقدمة  A35-WP/25ورد في ورقة العمل  ١- ٢
على سبيل االحتياطي في الحساب الخاص لتمويل كفاءة وانتاجية  ادوالر ١ ٠٥٥ ١٩٠على مبلغ  اإلبقاءتم  ١-٣٤

المعتمدة التي كان هدفها تحسين  اإلنفاقنفذ األمين العام خطة  ٢٠٠٧سنة  إلى ٢٠٠٤وفي خالل الفترة من سنة . المنظمة
  .الحساب الخاصوتم تلقي المزيد من التحويالت من كفاءة وانتاجية المنظمة، 

 .مليون دوالر أمريكي ٣,١ ٣١/١٢/٢٠٠٦كان الرصيد في الحساب الخاص في  ٢- ٢

مليون  ٠,١في حين بلغت المصروفات  أمريكي مليون دوالر ١,٢بلغت االشتراكات وفوائدها  ٢٠٠٧في سنة  ٣- ٢
مليون  ٣,٨وتم تحويل . ن الفنيبرنامج التعاو إطارعلى عمليات تدقيق مراقبة السالمة الجوية في  اإلنفاقدوالر بما في ذلك 

أفريقيا في نهاية  في الخطة التنفيذية االقليمية الشاملة للسالمة الجوية إلى ١٨٢/١٤دوالر أمريكي بموجب قرار المجلس 
 .٣١/١٢/٢٠٠٧في  أمريكي مليون دوالر ٠,٤وبلغ الرصيد المحتجز في الحساب الخاص . ٢٠٠٧ عام

 العملة الكندية إلىوإعادة التقييم  النفقات الممولة من الحساب الخاص بلغت ٢٠٠٩و ٢٠٠٨في أثناء السنتين  ٤- ٢
ونقل ) برنامج التعاون الفني إطارعلى عمليات تدقيق مراقبة السالمة الجوية في  اإلنفاقشملت ( كندي مليون دوالر ٠,١
على النحو الذي اعتمده  )الثالثةالمرحلة (مشروع النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد  لتمويل كندي مليون دوالر ٠,٦

وأسفر ذلك عن رصيد في الحساب . كندي مليون دوالر ٠,٩وبذلك بلغت االشتراكات والفوائد . ١٨٨/٨قرار المجلس 
 :، ويمثل هذا المبلغ ما يلي٣١/١٢/٢٠٠٩في  كندي مليون دوالر ٠,٦الخاص قدره 

مراقبة السالمة الجوية على النحو الذي اعتمده المجلس  تدقيق لصالح عمليات كندي مليون دوالر ٠,١  )أ 
 .١٦٠/١٠قراره في 

 .برامج االيكاوتنفيذ مخصصة لتحسين الكفاءة في  كندي مليون دوالر ٠,٢  )ب 
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 .قيمة الفائض غير المخصصكندي مليون دوالر  ٠,٣  )ج 

 اقتراح استخدام فائض األموال غير المرتبط عليه - ٣

كندي وترحيله مليون دوالر  ٠,٣ي هذا الحساب الخاص وقدره الفائض الراهن فب اإلحتفاظنقترح  ١- ٣
وسيستكمل هذا المبلغ بالمبالغ المتراكمة في . إلستخدامه من أجل المشاريع الجديدة أو غير المتوقعة المتعلقة بالسالمة الجوية

 .صندوق الحوافز في المستقبل

 —انتهى  —


