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  .فظة التقريربعد إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حا: مالحظة

 والثالثون السابعةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  داريةاللجنة اإل
  

  اإلداريةللجنة اتقرير 
  القسم العام عن

 ٦٩و ٦٨و ٦٧و ٦٦و ٦٥و ٦٤و ٦٣ رقم بنودالوعن 
  من جدول األعمال ٧٥و ٧٤و ٧٣و ٧٢و ٧١و ٧٠و

  
  )مقدم من رئيس اللجنة االدارية(

 البنـود عن والقسم العام من تقريرها وافقت اللجنة االدارية على التقرير المرفق عن 
ــم ــن  ٧٥و ٧٤و ٧٣و ٧٢و ٧١و ٧٠و ٦٩و ٦٨و ٦٧و ٦٦و ٦٥و ٦٤و ٦٣ رق م

 ٦٨/١و ٦٤/١و ١٨/١وتوصي الجلسة العامة باعتمـاد القـرارات   . جدول األعمال
  .٧٥/١و ٧٣/١و ٧٢/١و ٧١/١و ٦٩/١و
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General-1 سم العامقتقرير عن ال  

  

  

  الجمعية العمومية إلى اإلداريةتقرير اللجنة 

  .٢٠١٠أكتوبر  ٥ إلىسبتمبر  ٣٠في الفترة من  ينتجلس  ريةاإلداعقدت اللجنة   -١

  .للجمعية العموميةالثانية  في الجلسة العامة رئيسا للجنة) الهند(ناظم زيدي  نتخب السيدا  -٢

جيمينـز  . د ةوالسـيد ، لـرئيس اللجنـة   نائبا أول) فرنسا(بابي . ب السيد األولىوانتخبت اللجنة في جلستها   -٣
  .للرئيس ةثاني ةنائب) المكسيك(

  .أكثر من جلسات اللجنة دولة متعاقدة جلسة أو ٥١ ن منحضر ممثلو  -٤

  .الجلسة األولى للجنةرئيس المجلس  سيد روبرتو كوبيه غونزاليسال حضر  -٥

خـدمات  رئـيس قسـم    ،اودونيل. هالسيد  وقام . ، رئيس فرع الشؤون الماليةالاهب. ركان أمين اللجنة هو   -٦
موظـف   ، ديلورييـه . رليم، من موظفي قسم الميزانيـة، والسـيد   . ة لالسيد توعمل  .اللجنةأمين نائب  بمهامالحسابات 

التخطـيط   موظف، بيالفير. أرومانو، موظفة بالحسابات، والسيد . وقامت السيدة ب . بالحسابات، بمهام أمين مساعد للجنة
  .بأعمال موظف االتصال االستراتيجي

  ترتيبات العمل

هذه الدورة مشيرا إلى أن جميع البنـود نوقشـت    منه وقعاتئيس المجلس، في اجتماعه األول، عن تأعرب ر  -٧
، حرصا على الوقت وتحقيقا للكفاءة، تنـاول بنـود   خىوهكذا، كان من المتو. بإسهاب في اللجنة المالية واجتماعات المجلس

اقتراحـا  ) كنـدا (دوبـوي  . بوجه خاص، السيد لوقدم، . جدول أعمال اللجنة على وجه السرعة، وخفض عدد االجتماعات
الفريق العامل المعني بالميزانية والفريق العامل المعني باالشتراكات وبدال مـن ذلـك إدراج   عدم ضرورة وجود  فيهيطلب 

   .إلجماعوحظي هذا االقتراح بالدعم با. إلى هذين الفريقين ةحالاإلالبنود كي ينظر فيها في هذين الفريقين في اللجنة، دون 

  جدول األعمال

  .الجلسة العامة واللجنة التنفيذيةاللجنة من  إلىالبنود التي أحيلت  استعراضتم   -٨

  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنوات   :٦٣ دالبن

  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١ميزانيات السنوات   :٦٤البند 

صـندوق  فـي  سلفيات الالصندوق العام وتحديد  اتتحديد اشتراكلمجلس الخاص بتثبيت قرار ا  :٦٥البند 
  .لدول التي انضمت إلى االتفاقيةبالنسبة لرأس المال العامل 

  االشتراكات المتأخرة على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة  :٦٦د البن
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لقسم العامر عن اتقري   General-2 

 
 

  ـــــــــــ
  .ستُدرج في النسخة النهائية من التقرير * 

  االشتراكات المتأخرة  :٦٧د البن

  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١ للسنواتتراك في الصندوق العام أنصبة االش  :٦٨البند 
  تقرير عن صندوق رأس المال العامل  :٦٩د البن

  الفائض النقدي التصرف في  :٧٠د البن

  تعديل النظام المالي  :٧١د البن

السـنوات  عن مراجعة الحسابات تقارير  ، والنظر فيالحسابات الموافقة علىو ،النفقات مراجعة  :٧٢د البن
  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ المالية

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  :٧٣البند 

  )ICT(تقرير عن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   :٧٤البند 

  مسائل أخرى مقدمة للجنة اإلدارية لتنظر فيها  :٧٥البند 

  .يها اللجنةنظرت ف التيقات العمل الوثائق وور) * صفحةالانظر (ويتضمن تذييل هذا التقرير   -٩

  .صدد كل بند من بنـود جـدول األعمـال   بالذي اتخذته اللجنة  اإلجراءويرد في الفقرات التالية بيان منفصل عن   -١٠
  .نظرت فيها اللجنة التيل األعمال ترتيب المادة وفقا للترتيب العددي لبنود جدو وتم

  الخالصة

ات وتعزيز الكفـاءة داخـل    عمليعني بالكفاءة في تبسيط عدة اعترفت اللجنة بالعمل الذي أنجزه الفريق العامل الم  -١١
  .المجلس واألمانة العامة

وأعربت اللجنة عن تقديرها لألسلوب الذي اتبعه رئيس المجلس في تنسيق إجراءات اللجنة في ضوء مناقشة جميع   -١٢
  .اجتماع واحد/جلسةبنود جدول األعمال في 

- -  -  - - - - -  -   
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٦٣تقرير عن البند  63-1  

  

  

٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنوات  :األعمال من جدول ٦٣البند 

أشارت الجلسة العامة إلى بعض أجزاء التقارير السنوية المقدمة من المجلس إلى الجمعية العمومية للسنوات    ١-٦٣
التي تندرج  ، وهي األجزاء٢٠١٠ولى من عام الستة األ األشهرغطي يي الذوالتقرير اإلضافي  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧

  .ضمن مجال اختصاص اللجنة، وذلك لكي تستعرضها اللجنة

تقارير السنوات ل" البيان المالي" أخذت اللجنة، في اجتماعها األول، علما بفحوى وعرض القسم بعنوان  ٢-٦٣
 Doc 9898نظر الوثائـق ا( ٢٠١٠ام األولى من عالستة  األشهروالتقرير اإلضافي الذي يغطي  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧

  ).اإلضافةو Doc 9921و Doc 9916و

  .للتقارير السنوية" البيان المالي"اللجنة الجلسة العامة بالموافقة على القسم المعنون  وتوصي  ٣-٦٣
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  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١ميزانيات السنوات   : من جدول األعمال ٦٤البند 

ميزانية المنظمة  بشأن مشروعالمقدمة من المجلس  A37-WP/43, AD/2ة عرض على اللجنة اإلدارية الوثيق  ١-٦٤
  .٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١للسنوات 

، قدم رئيس المجلس مشروع ميزانية المنظمة ٣٠/٩/٢٠١٠وخالل االجتماع األول للجنة اإلدارية المنعقد في   ٢-٦٤
ناصر الرئيسية الثالثة التي شكل وذكر رئيس المجلس الع. (A37-WP/43, AD/2) ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١للسنوات 

أوال، لتقديم رؤية أوضح ألنشطة المنظمة، جرى تخفيض عدد األهداف . األساس الذي صيغ عليه مشروع الميزانية
حماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل ) ج(األمن، و ) ب(السالمة، ) أ(االستراتيجية من ستة أهداف إلى ثالثة أهداف، وهي 

يم العدد الكافي من تنظيمه وتفعليه أكثر فأكثر وللمساعدة على تقدمن أجل هيكل الموظفين  ترشيدا، جرى ثاني. الجوي
وطاقم كامل من الكفاءات في جميع  فريقياإالخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في وإدراج  خدمات اللغات،
شراكة موسعة  ثمرةالميزانية  شكلتمجلس اإلدارة على نحو أفضل،  إبراز أولوياتمن أجل وختاما، و. المكاتب اإلقليمية

  .واألمانة العامة بين المجلس

، ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١مشروع ميزانية المنظمة للسنوات أن باإلضافة إلى ذلك، شدد رئيس المجلس على   ٣-٦٤
صندوق الفرعي إلدرار ال يستكمل بالوال يز شتراكات المزدوجةعلى اإلطار القائم على النتائج وكذلك أنصبة اال يحافظ

اج الكامل لخطة عمل أمن مشمل اإلدتو. لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاموهي أول ميزانية تمتثل ل. اإليرادات
ونظام ت اإللكترونية في نظام إدارة الوثائق والسجال واالستثمار الطيران، وتطبيق نهج الرصد المستمر المتعلق بالسالمة

  .من أجل تحسين مستوى الكفاءة ترجمة بمساعدة الحاسوبال

مليون دوالر كندي على النحو الوارد في  ٢٧٣,١وقدمت األمانة العامة عرضا عن الميزانية المقترحة بمبلغ   ٤-٦٤
د أن أساس إعداد الميزانية وأفي. وركزت على عملية الميزانية، ومنهجيتها وصيغتها وفحواها A37-WP/43, AD/2الوثيقة 

 ٢٠١١وتمثل البرامج المدرجة في إطار مشروع ميزانية المنظمة للسنوات . برنامجا ٥٢هو تشكيل خطة أعمال تتألف من 
  .هذه األنشطة التي اختارها المجلس بعد إجراء مداولة مستفيضة ٢٠١٣و ٢٠١٢و

على المنظمة أن تولي  بيجأنه ب تدوأفا. للغاتتمويل الكافي لخدمات اوأعربت وفود عديدة عن دعمها لل  ٥-٦٤
التي ترتبط بالسالمة واألمن ويجب الحرص والفنية ذات األهمية  مسائللترجمة الفورية والترجمة التحريرية للاألولوية ل

  .على تمويلها بشكل كاف في كل األوقات

ت الوفود، وأوضح . A37-WP/43, AD/2ودعم عدة وفود تنفيذ توصيات المجلس الوارد في المرفق بالوثيقة   ٦-٦٤
أن هذه التوصيات ستعزز الكفاءة وعملية تقديم التقارير، وستؤدي إلى اإلدارة الجيدة وينبغي اإلبالغ عنها باستمرار إلى 

باإلضافة إلى ذلك، رحبت عدة وفود بتعزيز مستوى الشفافية في مشروع الميزانية . برصدهاالمجلس المجلس وأن يقوم 
  .ن المجلس من تحسين مستوى رصد كيفية تخصيص الميزانيةالتي ستمكّ

تبرعات، وأعاد بعض الوفود تأكيد الحاجة إلى الحصول على موارد إضافية، ويمكن أن يتم ذلك بواسطة   ٧-٦٤
  .تمويلالالميزانية وتمويل هذه األنشطة التي قد ال يتاح لها إلكمال مشروع 
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٦٤ر عن البند تقري   64-2 

 

  

إعداد فيما يخص ، حد ما إلى ، والنهج االبتكاريمداولتها المستفيضةالمالية على  وشكر الرئيس اللجنة  ٨-٦٤
اإلشراف على التنفيذ األولي ن تحظى اللجنة باالستمرارية، إن أمكن، بغية أميزانية وأوضح أنه ينبغي المشروع 

  .الميزانية لهذه

ة العمومية مشروع القرار اللجنة اإلدارية عن دعمها لمشروع الميزانية وتوصي بأن تعتمد الجمعيتعرب و  ٩-٦٤
خدمات اإلدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني الالتالي فيما يتعلق بالتقديرات اإلرشادية للميزانية فيما يخص تكاليف 

  .٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١والميزانية الخاصة بالبرنامج العادي للمنظمة للسنوات 

  صاغته اللجنة اإلداريةقرار 
  ة باعتمادهوأوصت الجمعية العمومي

  :٦٤/١مشروع قرار 

  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١ميزانيات السنوات 

  :ما يلي تالحظ، ٢٠١٣-٢٠١٢-٢٠١١، بالنسبة لميزانية السنوات إن الجمعية العمومية  -أ

من االتفاقية، قدم المجلس ونظرت الجمعية العمومية في تقـديرات الميزانيـة السـنوية     ٦١بموجب المادة   -١  
 ٢٠١١لكل سنة من السنوات الماليـة  ] )AOSC(تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تقديرات داللية ل[
  ؛٢٠١٣و ٢٠١٢و

  .من االتفاقية، توافق الجمعية العمومية على ميزانيات المنظمة ٦١و) ه( ٤٩وبموجب المادتين   -٢  

  :ببرنامج التعاون الفنيفيما يتعلق  إن الجمعية العمومية،  -ب

أن تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تمول بصورة رئيسية من رسوم على تنفيذ  إذ تدرك  
مشاريع موكلة الى االيكاو للتنفيذ من قبل مصادر تمويل خارجية، كالحكومات وبرنامج األمم المتحدة االنمـائي ومصـادر   

  أخرى؛

ال يمكن تحديده بدرجة عالية من الدقة الى حين تقريـر الحكومـات المانحـة     أن برنامج التعاون الفني وإذ تدرك  
  والبلدان المتلقية بشأن المشاريع ذات الصلة؛

في ضوء الحالة اآلنفة الذكر، أن األرقام السنوية الصافية لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنـامج   وإذ تدرك  
  :تمثل تقديرات داللية للميزانية فقط ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١الكندي للسنوات  التعاون الفني المبينة أدناه بالدوالر

  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  
  ١١ ٦٠٠ ٠٠٠  ١١ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٠ ٧٠٠ ٠٠٠  
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  أن التعاون الفني يشكل أداة هامة لتعزيز تنمية وسالمة الطيران المدني؛ وإذ تدرك  

  ون الفني في المنظمة وضرورة إتخاذ تدابير مستمرة؛الظروف التي تواجه برنامج التعا وإذ تدرك  

أنه في حال انتهت تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية في احدى السنوات المالية بعجز مالي، ينبغي  وإذ تدرك  
ن تغطية هذا العجز أوال من الفائض المتراكم في الصندوق االحتياطي لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية وسوف تكو

  .الدعوة للحصول على الدعم من ميزانية البرنامج العادي المالذ األخير

الموافقة هذه على التقديرات الداللية لميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني  تقرر أن  
إطار التقديرات السنوية لتكاليف الخدمات تقوم على أساس أن تتحقق التعديالت الالحقة على التقديرات الداللية للميزانية في 

  .االدارية والتشغيلية، وفقا ألحكام المادة التاسعة من النظام المالي

  :للبرنامج العاديبالنسبة  إن الجمعية العمومية،  -ج

  :أن يتمتقرر   

ية ، كل على حدة، فإن المبالغ التال٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١على نحو منفصل بالنسبة للسنوات المالية   - ١
للنظام المالي  بالدوالر الكندي التي تقتضي عرضا مفصال لألموال، قد جرى التفويض بإنفاقها على البرنامج العادي وفقا

  :القرار ورهنا بأحكام هذا

  المجموع  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  البرنامج

  ٧١ ١٦٥ ٠٠٠  ٢٤ ٩١٣ ٠٠٠  ٢٣ ٤٣٧ ٠٠٠  ٢٢ ٨١٥ ٠٠٠  السالمة
  ٤١ ٠٤٠ ٠٠٠  ١٣ ٨٦٦ ٠٠٠  ١٣ ٧٧١ ٠٠٠  ١٣ ٤٠٣ ٠٠٠  األمن

حماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل 
  الجوي

٣٥ ٥٨٥ ٠٠٠  ١٢ ٣١١ ٠٠٠  ١١ ٨٤٣ ٠٠٠  ١١ ٤٣١ ٠٠٠  

  ٦٢ ٦٠٥ ٠٠٠  ٢٢ ١٤٣ ٠٠٠  ٢٠ ٧١٤ ٠٠٠  ١٩ ٧٤٨ ٠٠٠  دعم البرنامج
  ٤٠ ٨٢٠ ٠٠٠  ١٤ ٠٨٠ ٠٠٠  ١٣ ٤٧٥ ٠٠٠  ١٣ ٢٦٥ ٠٠٠  التنظيم واالدارة

  ٢١ ٨٨٧ ٠٠٠  ٧ ٩٥١ ٠٠٠  ٧ ٠٠٤ ٠٠٠  ٦ ٩٣٢ ٠٠٠  الداريةاالتنظيم واالدارة ـ الهيئات 
  ٢٧٣ ١٠٢ ٠٠٠  ٩٥ ٢٦٤ ٠٠٠  ٩٠ ٢٤٤ ٠٠٠  ٨٧ ٥٩٤ ٠٠٠  مجموع االعتمادات الموافق عليها

          
  ٢٧٠ ٧٩٠ ٠٠٠  ٩٤ ٦٨١ ٠٠٠  ٨٩ ٥٥٤ ٠٠٠  ٨٦ ٥٥٥ ٠٠٠  تشغيل

  ٢ ٣١٢ ٠٠٠  ٥٨٣ ٠٠٠  ٦٩٠ ٠٠٠  ١ ٠٣٩ ٠٠٠  رأسمال
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فق عليها لكل سنة على حدة بالدوالر الكندي، وفقا ألحكام النظام المالي على تمويل اإلعتمادات الموا  - ٢
  :النحو التالي

  المجموع  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٢٥٥ ٠٠٧ ٠٠٠  ٨٨ ٧٢٧ ٠٠٠  ٨٤ ٢٥٦ ٠٠٠  ٨٢ ٠٢٤ ٠٠٠  األنصبة المقررة على الدول  ) أ
تحويالت من فائض الصندوق   )ب

  )ARGF(الفرعي الدرار االيرادات 
١٤ ١٤٠ ٠٠٠  ٥ ٠٨٢ ٠٠٠  ٤ ٦٨٨ ٠٠٠  ٤ ٣٧٠ ٠٠٠  

  ٣ ٩٥٥ ٠٠٠  ١ ٤٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  إيرادات متنوعة  )ج

  ٢٧٣ ١٠٢ ٠٠٠  ٩٥ ٢٦٤ ٠٠٠  ٩٠ ٢٤٤ ٠٠٠  ٨٧ ٥٩٤ ٠٠٠  المجموع
  

، كل على حدة، فإن المبالغ التالية ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١على نحو منفصل بالنسبة للسنوات المالية   - ٣
تقتضي عرضا مفصال لألموال، قد جرى التفويض بإنفاقها على البرنامج العادي وفقا للنظام المالي  بالدوالر الكندي التي

ت ورهنا بأحكام هذا القرار الواجب تمويلها بدون زيادة األنصبة المقررة على الدول من خالل صندوق تكاليف الخدما
ة الحوافز لحساب االشتراكات التي طال تأخرها دوالر وبواسطة تحويل من خط ٥ ٣١١  ٥٠٠ االدارية والتشغيلية بمبلغ

  :دوالر ٢ ٢٠٢ ٢٠٠بمبلغ 

  المجموع  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  البرنامج
  ١ ٩٨٤ ٠٠٠  ٨٨٨ ٠٠٠  ٩٧٧ ٠٠٠  ١١٩ ٠٠٠  السالمة
  ٢٢٠ ٠٠٠  ٧٦ ٠٠٠  ٧٣ ٠٠٠  ٧١ ٠٠٠  األمن

حماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل 
  الجوي

١٤٨ ٠٠٠  ٥١ ٠٠٠  ٤٩ ٠٠٠  ٤٨ ٠٠٠  

  ١ ٢١١ ٠٠٠  ٤٢٥ ٠٠٠  ٣٩٩ ٠٠٠  ٣٨٧ ٠٠٠  البرنامجدعم 
  ٣ ٩٠٦ ٠٠٠  ١ ٣٤٩ ٠٠٠  ١ ٢٩٥ ٠٠٠  ١ ٢٦٢ ٠٠٠  التنظيم واالدارة

  ٤٥ ٠٠٠  ١٦ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٤ ٠٠٠  التنظيم واالدارة ـ الهيئات االدارية
  ٧ ٥١٤ ٠٠٠  ٢ ٨٠٥ ٠٠٠  ٢ ٨٠٨ ٠٠٠  ١ ٩٠١ ٠٠٠  مجموع االعتمادات الموافق عليها
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في سلفيات الالصندوق العام وتحديد  اتتحديد اشتراكتثبيت قرار المجلس الخاص ب  :من جدول األعمال ٦٥ البند
   لدول التي انضمت إلى االتفاقيةبالنسبة لصندوق رأس المال العامل 

لـدورة السادسـة   بعـد ا ، والحظت أنـه  A37-WP/49, AD/6 الوثيقةنظرت اللجنة، في اجتماعها األول، في   ١-٦٥
وبنـاء عليـه،   . قدة لـدى المجلـس  أي دولة جديدة إلى االتفاقية أو تصبح دولة متعا ين للجمعية العمومية، لم تنضملثالثوا
  .العمومية إلى الجمعية تتم إحالتهمشروع القرار الوارد في المرفق بورقة العمل لم  فإن

إلى الجمعية العمومية إال فـي حالـة    وأحيط علما في االجتماع أنه، في المستقبل، ال ينبغي إحالة هذه المسألة  ٢-٦٥
  .انضمام دولة جديدة إلى االتفاقية
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  االشتراكات المتأخرة على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة  :من جدول األعمال ٦٦البند 

تناول االشتراكات ، التي تA37-WP/47, AD/4 Revision No. 1 الوثيقةأخذت اللجنة، في اجتماعها األول، علما ب ١-٦٦
  . ١٩٩٢إلى  ١٩٩٠فيما يتعلق بالسنوات من يا االتحادية االشتراكية السابقة فعلى جمهورية يوغوسالالمتأخرة 

حالة حدوث تغيير مهم في  عندالجمعية العمومية إال هذا البند إلى  أال يحالوافقت اللجنة على أنه ينبغي و  ٢-٦٦
  .فيا االتحادية االشتراكية السابقةالشتراكات المتأخرة لجمهورية يوغوسالا
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  االشتراكات المتأخرة  :من جدول األعمال ٦٧لبند ا
أموال خطة الحوافز  استعمال بعضبشأن  A37-WP/56, AD13 الوثيقةنظرت اللجنة، في اجتماعها األول، في   ١-٦٧

  .)٢٧-٣٥ و ١-٣٤التقرير عن قراراي الجمعية العمومية انظر (االشتراكات المتأخرة  تسويةل
مليون دوالر أمريكي في المبلغ الخاص بالمشـاريع الجديـدة    ٠,٣أعربت اللجنة عن دعمها لترحيل المبلغ و  ٢-٦٧

  .بسالمة الطيران فيما يتعلقوغير المتوقعة 
التـي   ،)١(فتها رقـم  اضوإ A37-WP/62, EX/17, AD/16. Revision No. 1 الوثيقةونظرت اللجنة أيضا في   ٣-٦٧

والدول المتعاقدة التي علّقت حقوقها  ٢٨/٩/٢٠١٠االشتراكات المتأخرة حتى الجوانب المالية لمسألة مات عن تضمنت معلو
حيث وافقت خالله اللجنـة  وكانت اللجنة التنفيذية قد نظرت سابقا في ورقة العمل هذه خالل اجتماعها األول، . في التصويت

  .بموجب تقريرها الشفوي المقدم إلى الجلسة العامة) الد(التنفيذية على مشروع القرار الوارد في المرفق 
  .دناهعلى النحو الوارد أ القرارمشروع د اعتمبا أوصت اللجنةو  ٤-٦٧

  قرار صاغته اللجنة اإلدارية
  وأوصت الجمعية العمومية باعتماده

التي  ي يجب اتخاذها تجاه الدولنحو المنظمة واالجراءات الت اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية:  ١٨/١القرار 
  االلتزامات ال تفي بتلك

تقضي بأنه يجوز للجمعية العمومية أن توقف حق التصويت في  الدولي ياتفاقية الطيران المدنمن  ٦٢المادة  لما كانت
  .معقول بالتزاماتها المالية نحو المنظمة أجلال تفي في  متعاقدة الجمعية العمومية وفي المجلس لكل دولة

  :ن الجمعية العموميةفإ

تنص على أن االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة  لاليكاو النظام الماليمن  ٥-٦في اعتبارها أن المادة  اذ تضع
  .تعتبر مستحقة وواجبة الدفع بالكامل في اليوم األول من السنة المالية التي تخصها

الماضية قد ازداد زيادة كبيرة، وأنه شكل مع التأخير في دفع  أن تراكم المتأخرات في السنوات القليلة واذ تالحظ
ب صعوبات خطيرة في السيولة النقديةاشتراكات السنة الجارية عقبة في سبيل تنفيذ برنامج العمل وسب.  

  .أن تضع ترتيبات مناسبة لتصفية متأخراتها متأخراتجميع الدول المتعاقدة التي عليها  تحث

أن تتخذ كافة االجراءات الضرورية لدفع  ،اقدة، وبوجه خاص الدول المنتخبة في المجلسجميع الدول المتع تحث
  .اشتراكاتها في مواعيدها المقررة
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  :٢٠١١ اعتبارا من أول يناير ما يلي أنه تقرر

ى ، حتفعفيها واجبة الد صبحالسنة التي ت بداية اشتراكاتها في دفعجميع الدول المتعاقدة بضرورة  أن تسلم ينبغي -١
  .العجز ال تضطر المنظمة للسحب من صندوق رأس المال العامل لتعويض

جدوال يبيـن ثالث مرات على األقل في السنة،  ،األمين العام بأن يرسل الى جميع الدول المتعاقدة يكلف المجلس -٢
  .ديسمبر من السنة السابقة ٣١حتى عن السنة الجارية و فعفيه المبالغ الواجبة الد

٣- لثالث سنوات أو اشتراكاتها  فعفي د تأخري تمع الدول المتعاقدة الت لطة مناقشة وعقد ترتيباتسل المجلس تخو
عن تلك التسويات أو الترتيبات الى الجمعية العمومية في وتقديم تقرير المتراكمة نحو المنظمة، أكثر، لتسوية المتأخرات 

  .دورتها التالية

  :يالقيام بما يلثالث سنوات فع اشتراكاتها لمدة تزيد على المتعاقدة المتأخرة في د ينبغي لجميع الدول -٤

 ،المبالغ المتأخرة المستحقة لصندوق رأس المال العامل، واشتراك السنة الجاريةأن تدفع بدون تأخير   )أ
  .في المائة من االشتراكات المتأخرة السداد ٥يساوي وإجراء تسوية جزئية لمتأخراتها بمبلغ 

أعاله، اتفاقا مع ) في الفقرة الفرعية أ إليهاتة أشهر من تاريخ دفع المبالغ المشار أن تعقد في غضون س  )ب
على أن ينص ذلك االتفاق على دفع كل قيمة  ،لم تكن قد فعلت ذلك إذا ،المنظمة لتسوية متأخراتها

وات، عشر سن لىعلى مدى فترة ال تزيد عاشتراكاتها الجارية، وما تبقى من متأخراتها على شكل أقساط 
سنة كحد أقصى بالنسبة للحاالت  ٢٠ إلىويجوز للمجلس، وفقا لتقديره الخاص، تمديد هذه الفترة 

  .ها األمم المتحدة في عداد أقل البلدان نمواتالخاصة، أي للدول المتعاقدة التي صنف

ليها متأخرات بتقديم ينبغي للمجلس أن يواصل تكثيف السياسة الجارية التي تقضي بدعوة الدول المتعاقدة التي ع  - ٥
من المنطوق أعاله، مع المراعاة الكاملة  ٤مقترحات لتسوية المتأخرات القائمة منذ فترة طويلة، وفقا ألحكام الفقرة 

من النظام المالي،  ٦-٦لمادة قبول عمالت أخرى وفقا ألحكام ا إمكانيةلألوضاع االقتصادية للدول المعنية، بما في ذلك 
  .لألمين العام أن يستخدم فيه هذه العمالت الحد الذي يمكن إلى

ق حق التصويت في الجمعية العمومية والمجلس للدول المتعاقدة التي تعادل متأخراتها أو تزيد على مجموع يعلّ  - ٦
) ب ٤ قرةاشتراكاتها عن السنوات المالية الثالث السابقة، وللدول المتعاقدة التي لم تلتزم باالتفاقات المعقودة وفقا ألحكام الف

   .من المنطوق أعاله، على أن يلغى هذا التعليق فور تسوية المبالغ القائمة والمستحقة بموجب هذه االتفاقات

بموجب  التي علّق حقها في التصويت المتعاقدةدولة لحق التصويت ل إعادةيجوز للجمعية العمومية أو للمجلس   - ٧
  :يلي من المنطوق أعاله، شريطة ما ٦  الفقرة
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بتسوية التزاماتها القائمة وبدفع االشتراكات  يكانت هذه الدولة قد عقدت مع المجلس بالفعل اتفاقا يقض ذاإ  )أ
  .كانت قد أوفت بشروط ذلك االتفاق وإذاالجارية، 

تسوية عادلة اللتزاماتها  إلىاقتنعت الجمعية العمومية بأن الدولة قد أثبتت استعدادها للتوصل  إذاأو   )ب
  .المنظمةالمالية نحو 

 من اتفاقية ٦٢حقها في التصويت بموجب أحكام المادة  علقتأي دولة تكون الجمعية العمومية قد بوسع أن   - ٨
منطوق أعاله، بشرط أن المن  )أ ٧ الشروط المحددة في الفقرة إطارهذا الحق بقرار من المجلس في  أن تسترد، شيكاغو

  .عادل لتسوية التزاماتها المالية نحو المنظمةاتفاق  إلىتثبت هذه الدولة استعدادها للتوصل 

من  ٦٢ التالية على الدول المتعاقدة التي تم تعليق حقها في التصويت بموجب المادة اإلضافيةتطبق التدابير   - ٩
  :اتفاقية شيكاغو

زئيا فقدان الدولة أهلية استضافة االجتماعات والمؤتمرات وحلقات العمل والندوات التي تمول كليا أو ج  )أ
  .من البرنامج العادي

الدول غير المتعاقدة، بما في ذلك تلك المتوفرة بصـورة   إلىالوثائق التي تقدم بالمجان  فقط استالم الدولة  )ب
  .الكترونية، وأي وثائق أخرى ضرورية لسالمة المالحة الجوية الدولية وانتظامها وكفاءتها

  .للمناصب التي تشغل باالنتخاب فقدان مواطني أو ممثلي الدولة أهلية الترشيح  )ج

كانت كل الظروف األخرى متكافئة، يعتبر المرشحون  وإذاألغراض التوظيف في مناصب األمانة العامة،   )د
من الدول التي عليها اشتراكات متأخرة وكأنهم في وضع المرشحين من دولة قد حققت مسـتوى التمثيـل   

حتى ولو لم تكن هـذه الدولـة قـد حققـت هـذا       ،)ضمن مبادئ التمثيل الجغرافي العادل(المستصوب 
  .فعليا المستوى

  .فقدان الدولة حق المشاركة في دورة التعريف بااليكاو  )ه

الدول التي ليس لديها اشتراكات سنوية سوى تتمتع بأهلية المشاركة في انتخابات المجلس واللجان والهيئات  ال  -١٠
  .متأخرة باستثناء اشتراكات السنة الجارية

يكلف المجلس األمين العام بأن يقدم تقارير الى المجلس عن أي حق تصويت يعتبر معلقا وعن أي حق تصويت   -١١
  .٩، وبأن يطبق التدابير المنصوص عليها في الفقرة ٦ ألغي تعليقه بموجب الفقرة

  .٣٣- ٣٦ يحل هذا القرار محل قرار الجمعية العمومية  -١٢
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  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١ للسنواتة االشتراك في الصندوق العام أنصب  :من جدول األعمال ٦٨البند 
، بشأن أنصبة A37-WP/42, AD/1, Revision No. 1 الوثيقةنظر اللجنة اإلدارية، في اجتماعها األول، في   ١-٦٨

  .٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١االشتراكات المقترحة للسنوات 
 بقاء على مبادئ األنصبة، وبالتالي، سيجري اإلةالمتبع تم التوضيح أنه لم يطرأ أي تغيير على المنهجيةو  ٢-٦٨

  .المعمول بها
 .٦٨/١توصي اللجنة اإلدارية بأن تعتمد الجلسة العامة مشروع القرار و  ٣-٦٨

 قرار صاغته اللجنة اإلدارية

  وأوصت الجمعية العمومية باعتماده

  ٦٨/١القرار 
  ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١تعديالت على الصندوق العام للسنوات 

  :لجمعية العموميةا إن
عمـال   ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١أن مبالغ االشتراكات المفروضة على الدول المتعاقدة عـن السـنوات   تقرر   -١

أن تحدد وفقا للجدول الـوارد فـي التـذييل بورقـة العمـل      من الفصل الثاني عشر من اتفاقية شيكاغو يجب ) ٦١( بالمادة
A37-WP/42, AD/1, Revision No. 1.  
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  تقرير عن صندوق رأس المال العامل  :من جدول األعمال ٦٩البند 
، التي تقدم معلومات عن مـدى  A37-WP/48, AD/5 الوثيقةونظرت اللجنة اإلدارية، في اجتماعها األول، في   ١-٦٩

ضروري كفاية مستوى الصندوق الرأسمالي العامل، والوضع المالي للمنظمة، واالتجاهات المالية التي تؤثر على المستوى ال
ونظرت اللجنة في التوصية التي تقضي بالحفاظ على مستوى الصندوق الرأسمالي العامـل المحـدد فـي مبلـغ     . للصندوق

  .مليون دوالر أمريكي لفترة الثالث سنوات المقبلة  ٦,٠
  :وأوصت اللجنة، بعد نظرها في الوثيقة، باعتماد القرار التالي  ٢-٦٩

 قرار صاغته اللجنة اإلدارية

  الجمعية العمومية باعتمادهوأوصت 
  ٦٩/١القرار 

  صندوق رأس المال العامل

  :الجمعية العمومية إن

  :تالحظ إذ  -١

تقريرا عن مدى كفاية المستوى المقرر لصندوق رأس المال العامل  ٣٤-٣٦أن المجلس قد قدم وفقا للقرار   )أ
  .ذا الموضوعن الجمعية العمومية قد نظرت في هأوعن سلطة االقتراض المرتبطة به، و

شكال عقبـة  ةالجاري سنةاشتراكات ال دفعوالتأخر في  الماضيةفي السنوات  االشتراكات المتأخرةأن تراكم   )ب
  .الحالة المالية زعزعتمتزايدة عاقت تنفيذ برنامج العمل و

لصـندوق   ثالث سنوات، تؤثر على تحديد المستوى السـديد  نهاألأن دورة ميزانية االيكاو الطويلة نسبيا،   )ج
 أنصـبة  ن الجمعية العمومية وحدها هي التي يمكنهـا فـرض  أ إذرأس المال العامـل وسلطة االقتراض، 

  .شتراكات على الدول المتعاقدةالا

يجب على المنظمة أن تنفقـه   إنقاصهأنه نظرا لعدد الموظفين الدائمين في االيكاو، هناك حد أدنى ال يمكن   )د
هذا المبلغ لفترة قصيرة األجل عن طريق تعديل برنامج  إنقاصوال يمكن   .تكاليف الموظفين دفعكل شهر ل

  .في كل األحوال رواتبهمن في وظائفهم ويجب أن يتقاضوا ين باقون الدائموالموظف مادامالعمل 

كانت أقـل مـن النفقـات التقديريـة      سبتمبر من كل سنةحتى  المحصلةالتراكمية أن متوسط االشتراكات   )ه
  .في الفترة الثالثية السابقة في المائة ٥,٠في المائة مقارنة بنسبة  ١٠,٠ بنسبة

صندوق رأس المـال   محدودة فيما قد يكون مجازفة ليس هناك سوى أن االتجاهات الماضية دلت على أن  )و
  .المستقبل القريبلتغطية االحتياجات في  غير كاف العامل
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 ية السنة عند استحقاق دفع االشتراكات، وأن االيكاو ال يمكنهاأن الخبرة أظهرت أن االشتراكات ال تدفع في بدا  )ز
أن تعول على جميع االشتراكات المدفوعة حتى وان دفعت بحلول نهاية سنة استحقاق الدفع، وأن عدم وفاء 
بعض الدول المتعاقدة اللتزاماتها المالية في إطار اتفاقية شيكاغو بهذه الصورة غير المقبولة يؤدي إلى 

  .الية خطيرة في المنظمة يمكن أن يكون لها وقع على كل الدول المتعاقدةأزمة م

صندوق رأس المال العامل كصمام أمان يمكنها  إلىااليكاو  أجلست ةالسيولة النقدية غير مؤكد تأنه مادام  )ح
   .االعتماد عليه للوفاء بالتزاماتها النقدية التي ال مناص منها

زيادة مستواه البالغ  قرر أنو ٢٠٠٩نوفمبر وق رأس المال العامل في أن المجلس استعرض مستوى صند  )ط
  .أمر غير ضروري في الوقت الحاليماليين دوالرات  ٦

  :ما يلي تقرر  - ٢

  .اتماليين دوالر ٦ عند مستوى صندوق رأس المال العامليظل أن   )أ

ه شهر نوفمبر من مستوى صندوق رأس المال العامل كل سنة في موعد أقصاالمجلس يستعرض  أن  )ب
ليقرر مدى الحاح الحاجة الى زيادته في أثناء السنة أو في  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠السنوات 

  .السنة الالحقة

اذا قرر المجلس  اتماليين دوالر ٨أن يرتفع مستوى صندوق رأس المال العامل الى مستوى ال يزيد على   )ج
ة عن السلفيات التي تدفعها الدول حديثة العضوية في أن لذلك ما يبرره، وذلك رهنا بالزيادات الناتج

وسوف يستند هذا التعديل في صندوق رأس المال العامل . المنظمة بعد الموافقة على جدول االشتراكات
  .على جدول االشتراكات السارية للسنة التي تعتمد لها زيادة مستوى صندوق رأس المال العامل

افقة اللجنة المالية التابعة للمجلس، بأن يمول االعتمادات االعتيادية يصرح لألمين العام، بعد موأن   )د
واالضافية التي ال يمكن تمويلها من الصندوق العام وصندوق رأس المال العامل، عن طريق االقتراض 
 الخارجي للمبالغ الالزمة لمواجهة االلتزامات الفورية للمنظمة، وأن يطلب من األمين العام رد هذه المبالغ

ماليين  ٣ لىبأسرع ما يمكن، وأال يزيد مجموع الديون المستحقة على المنظمة نتيجة لهذا االقتراض ع
  .في أي وقت خالل الفترة الثالثيةدوالرات 

  :يقدم المجلس الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عما يلي  )ه

 ٢٠١٠السنوات  فيالمكتسبة الخبرة  مدى كفاية مستوى صندوق رأس المال العامل في ضوء  )١
  .٢٠١٢و ٢٠١١و
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 تحميللى إالمالي للصندوق العام وصندوق رأس المال العامل ينم عن الحاجة  وضعذا كان الإما   )٢
  .االشتراكات في دفع تأخرالالنقدي الناشئ عن  قيمة العجزأنصبة اشتراكات الدول المتعاقدة 

  .مدى مالءمة مستوى سلطة االقتراض  )٣

  .حل محله القرار الحالي انلم يعد ساريا و ٣٤-٣٦ القرارن ا  )و

  :ثوتح  -٣

دفـع تلـك    سـتحق فيهـا  ي يتال سنةخالل ال هامكنما يأسرع بكل الدول المتعاقدة على أن تدفع اشتراكاتها   )أ
االشتراكات، وذلك للتقليل من احتمال اضطرار المنظمة الى السحب مـن صـندوق رأس المـال العامـل     

  .الى االقتراض الخارجي واللجوء

، حسـبما  هامكنما يأسرع بعلى الوفاء بالتزاماتها نحو المنظمة  دفع اشتراكاتهاالمتأخرة في المتعاقدة الدول   )ب
  ].××-٣٧[ القرار جاء في
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  توزيع الفائض النقدي  :من جدول األعمال ٧٠البند 

موضـوع توزيـع   ، التي تتنـاول  A37-WP/45, AD/3في الوثيقة رقم ، في اجتماعها األول، نظرت اللجنة  ١-٧٠
  .النقدي والمسؤولية عن التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةالفائض 

، التي تبين حدوث فائض نقدي بملغ ٣١/١٢/٢٠٠٩هية في توأحاطت اللجنة علما بالنتائج المالية للسنة المن   ٢-٧٠
 تزامـات لاللتخدامه في التمويل األولـي  ي باسالذي يقض واالقتراح ٢٠٠٩ية شهر ديسمبر مليون دوالر إلى غاية نها ١,٤

 بما فـي ذلـك   ، ها، حيث قُدر الحيز األكبر منالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامة عن اعتماد مترتبال بالموظفينالمتعلقة 
  .٢٠١٠ز في شهر مارس الذي ُأنجاالكتواري مليون دوالر في التقييم  ٥٦,٣التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، بمبلغ 

ونظرت اللجنة في االقتراح ووافقت على اإلحاطة علما بموقف أحد الوفود ومفاده أن الفائض ينتمـي إلـى     ٣-٧٠
نظر على النحو الواجب، الجمعية العمومية إلـى الموافقـة علـى التمويـل األولـي      الوتدعو اللجنة، بعد . الدول األعضاء

  .A37-WP/45, AD/3من الوثيقة  ١-٥ى النحو المقترح في الفقرة لالستحقاقات بعد انتهاء الخدمة عل
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  تعديل النظام المالي  :من جدول األعمال  ٧١البند 

  .التي تقدم التعديالت على النظام المالي A37-WP/57, AD/14استعرضت اللجنة، خالل اجتماعها األول، الوثيقة   ١-٧١

لى الميزة من الحصول على مصادر أخرى للتمويل فيما يخص وأحاطت اللجنة علما بتعليق أحد الوفود ع  ٢-٧١
من النظام المالي تخول سلطات للمجلس وليس  ٤-٨التغييرات على الفقرة أن وشدد أمين اللجنة على . ةستثنائياألحداث اال

    .ضافيةاإلقيود ال ألمانة العامة وأن المجلس حافظ على سلطة ممارسةل

 ٣-٧ تعليق أحد الوفود ومفاده أنه ال يدعم التغييرات المقترح إدخالها على الفقرتينب وأحاطت اللجنة أيضا علما  ٣-٧١
  .النظام المالي ٤-٨و

وتوصي اللجنة، في ضوء االنتهاء من استعراض التغييرات المقترح إدخالها على النظام المالي، بأن تعتمد   ٤-٧١
  .أدناه ٧١/١الجمعية العمومية مشروع القرار 

 للجنة اإلداريةصاغته ا قرار

  وأوصت الجمعية العمومية باعتماده

  ٧١/١القرار 

  تعديل النظام المالي

  المجلس يحترم مكانة الجمعية العمومية باعتبارها الهيئة التي تعتمد ميزانيات ومخصصات المنظمة؛ لما كان

قد تؤثر على المبالغ المجلس قادرا على االجتماع بشكل منتظم لمعالجة المتطلبات والتطورات التي  ولما كان
  المخصصة؛

المرونة فيما بين دورات الجمعية العمومية لمعالجة التغيرات التي تطرأ على  إلىالمجلس في حاجة  ولما كان
  االحتياجات المالية؛

  :تقرر فإن الجمعية العمومية

ودخولها من النظام المالي  ٢-٥على المادة  A37-WP/57, AD/14ي تذييل الورقة فإعتماد التعديالت المبينة   -١
من  ١-١٤، وتأكيد التعديالت على المواد األخرى من النظام المالي بموجب المادة ٢٠١١يناير  ١حيز التطبيق ابتداء من 

  .النظام المالي
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عن مراجعة الحسابات تقارير  ، والنظر فيالحسابات الموافقة علىو ،النفقات مراجعة  :من جدول األعمال ٧٢لبند ا
  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ الماليةالسنوات 

ة قابلاألول، في البيانات المالية المراجعة للمنظمة وتقارير مراجعة الحسابات الم ي اجتماعهانظرت اللجنة، ف  ١-٧٢
 والوثيقة A37-WP/54, AD/11 الوثيقةو ؛٢٠٠٧لعام  Doc 9909والوثيقة  A37-WP/53, AD/10 الوثيقةلها المقدمة بوصفها 

Doc 9922   ؛ والوثيقة ٢٠٠٨لعامA37-WP/55, AD/12  والوثيقةDoc 9942  ومشروعي القرارات الموحدين  ٢٠٠٩لعام
  .)باء(، المرفق A37-WP/61, AD/15الواردتين في الوثيقة  ٧٢/٢و  ٧٢/١
فصل موافقة فاد أمين الجلية أنه بعد التشاور مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لم تعد هناك حاجة إلى وأ  ٢-٧٢

. إلى الجمعية العمومية ٧٢/١وهكذا، لم يحل مشروع القرار . حدة اإلنمائيالجمعية العمومية على بيانات برنامج األمم المت
  :التالي ٧٢/١ووفقا لذلك، توصى الجمعية العمومية بأن تعتمد مشروع القرار 

  قرار صاغته اللجنة اإلدارية قرار موحد
  وأوصت الجمعية العمومية باعتماده

والنظر في تقارير  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧نوات المالية الموافقة على حسابات المنظمة عن الس:  ٧٢/١القرار 
  المراجعة الخاصة بها

وتقارير مراجعة الحسابات عنها المقدمة من  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧أن حسابات المنظمة للسنوات المالية  حيث
ين الخارجيين العضو بالفريق المشترك للمراجع - )٢٠٠٩و ٢٠٠٨(وديوان الحسابات لفرنسا ) ٢٠٠٧(العام لكندا المراجع 

بصفة المراجع الخارجي لحسابات االيكاو، قد عرضت على الجمعية  -لحسابات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة 
  .العمومية بعد تعميمها على الدول المتعاقدة

  .الجمعية العمومية لكي تنظر فيها إلىالمجلس قد نظر في تقارير المراجعة وقدمها  ث أنوحي
  .من الفصل الثامن من االتفاقية ٤٩من المادة ) و(عراض المصروفات وفقا للفقرة جرى است وحيث أنه

  :الجمعية العمومية فإن
وتعليقات األمين العام في  ٢٠٠٧بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية  تأخذ علما  - ١

  .الرد على توصيات تقرير المراجعة
وتعليقات األمين العام في  ٢٠٠٨الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية  بتقرير المراجع تأخذ علما  - ٢

  .الرد على توصيات تقرير المراجعة
 ذات الصلة وتعليقات األمين العام ٢٠٠٩بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية  تأخذ علما  - ٣

  .بشأن حالة تنفيذ توصيات السنوات السابقة الصادرة عن المراجع الخارجي، وتقرير في الرد على توصيات تقرير المراجعة
  .٢٠٠٧الحسابات المراجعة عن السنة المالية  توافق على  - ٤
  .٢٠٠٨الحسابات المراجعة عن السنة المالية  توافق على  - ٥
  .٢٠٠٩الحسابات المراجعة عن السنة المالية  توافق على  - ٦
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   تعيين مراجع الحسابات الخارجي  :من جدول األعمال ٧٣البند 

التي تقدم معلومات عن اإلجراء المتخذ  ،A37-WP/51, AD/8الوثيقة أخذت اللجنة، في اجتماعها األول، علما ب  ١-٧٣
من المجلس لتعيين مراجع خارجي مسؤول عن تدقيق حسابات المنظمة لفترة الثالث سنوات المقبلة وتسعى إلى الحصول 

  .ية العمومية بشأن اإلجراء المتخذ من المجلس، وفقا للمادة الثالثة عشرة من النظام الماليعلى تأكيد من الجمع

تفاديا إلعادة تحديد والية مدتها ست سنوات حيث فضل وأخذت اللجنة علما بالتعليق الذي أبداه أحد الوفود   ٢-٧٣
أوضح و. ه ينبغي إحالة هذه المسألة إلى المجلساالنتخاب بعد مرور ثالث سنوات والتي أيدها الوفد اآلخر، الذي أضاف أن

  .تتحدد الوالية عموما في ست سنوات بناء على قرار من المجلس، جميع الحاالتفي ، أمين اللجنة أنه

أوصت اللجنة بتوسيع نطاق والية الرئيس األول لديوان المحاسبة في  فرنسا، بوصفه المراجع وفي الختام،   ٣-٧٣
  . ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١كاو للسنوات المالية الخارجي لحسابات اإلي

  .التالي ٧٣/١وبناء على ذلك، يوصى بأن تعتمد الجمعية العمومية مشروع القرار   ٤-٧٣

  قرار صاغته اللجنة اإلدارية
  وأوصت الجمعية العمومية باعتماده

  ٧٣/١القرار 

  تعيين المراجع الخارجي للحسابات

  :إن الجمعية العمومية

  :بما يلي اإذ تحيط علم  - ١

ينص النظام المالي على أن يعين المجلس مراجعا خارجيا لحسابات المنظمة رهنا بتأكيد الجمعية العمومية   ) أ
 .على ذلك اإلجراء

وافق المجلس على تمديد تعيين الرئيس األول لديوان المحاسبة بوصفه مراجعا خارجيا لحسابات االيكاو   ) ب
 .مفروضة على فترة السنوات الثالث الحاليةبنفس الرسوم ال ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١للسنوات 

على اإلجراء الذي اتخذه المجلس بتعيين السيد ديدييه ميغو، الرئيس األول لديوان المحاسبة، بوصفه مراجعا  تؤكد  - ٢
  .٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١خارجيا لحسابات االيكاو للسنوات المالية 
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٧٤ تقرير عن البند 74-1  

 

  

  كنولوجيا المعلومات واالتصاالتتقرير عن استخدام صندوق ت  :من جدول األعمال ٧٤ البند

، التي تطلع الجمعية ١والتصويب رقم  A37-WP/50, AD/7وأخذت اللجنة، في اجتماعها األول، علما بالوثيقة   ١-٧٤
  .العمومية على التقدم الذي أحرزته المشاريع الممولة من صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وشكر أحد . أغريسونظام ، وهو ؤسساترز في تنفيذ نظام تخطيط موارد الموُأبلغت اللجنة عن التقدم المح  ٢-٧٤
  .محدودة للغايةموارد  رغم وجودالوفود األمانة العامة على هذا اإلنجاز الهام 

  .١والتصويب رقم  A37-WP/50, AD/7ويرجى من الجمعية العمومية أن تأخذ علما بالوثيقة   ٣-٧٤
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٧٥ تقرير عن البند 75-1  

 

  

  ل أخرى مقدمة للجنة اإلدارية لتنظر فيهامسائ  :من جدول األعمال ٧٥البند 

  .إنشاء صندوق سالمة الطيران  ١-٧٥

، المقدمة من المجلس والتي توضح A37-WP/239, AD/17استعرضت اللجنة، في اجتماعها األول، الوثيقة   ١-١-٧٥
وأغـراض  أهـداف   واقترحت هذه الورقة مسودة قرار للجمعية العموميـة يحـدد  . القرار بإنشاء صندوق سالمة الطيران

الصندوق ويحث جميع الدول المتعاقدة، والمنظمات الدولية واألطراف في القطاعين العام والخـاص المرتبطـة بـالطيران    
  .المدني الدولي على تقديم اشتراكات طوعية إلى هذا الصندوق

فـي   الديباجةاردة في وتحدث وفدان عن دعم إنشاء صندوق سالمة الطيران وأعربا عن تقديرهما للفقرة الو  ٢-١-٧٥
  .مشروع القرار، التي تنص على أن صندوق سالمة الطيران لن يفرض أي تكاليف على ميزانية البرنامج العادي للمنظمة

، مشروع القرار التالي A37-WP/239, AD/17وقدمت اللجنة، في ضوء استعراضها للمعلومات المقدمة في   ٣-١-٧٥
  :لكي تعتمد الجلسة العامة ٧٥/١

 ر صاغته اللجنة اإلداريةقرا
  وأوصت الجمعية العمومية باعتماده

  ٧٥/١القرار 

 (SAFE)الصندوق المخصص للسالمة 

فإن غايات وأهداف االيكاو، ضمن غايات وأهداف  اتفاقية الطيران المدني الدوليمن  ٤٤بمقتضى المادة  حيث أنه
يق النمو اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي وتلبية أخرى، هي تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل تحق

  .احتياجات شعوب العالم إلى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام واالقتصاد وتعزيز سالمة الطيران في المالحة الجوية الدولية

ئما نص على أنه يجوز للمجلس وضع ترتيبات حسبما يكون مالتمن االتفاقية  ٧٦إلى  ٦٩المواد من  وحيث أن
بغية التوصل إلى وسائل لتحسين تسهيالت المالحة الجوية للدول المتعاقدة على النحو المطلوب لضمان تشغيل الخدمات 

  .واالنتظام والكفاءة واالقتصاد بالسالمةالجوية الدولية تشغيال يتسم 

، ٦٩أحكام المادة من االتفاقية، يجوز للمجلس، في الظروف الناشئة بمقتضى  ٧٠المادة بمقتضى ، وحيث أنه
  .وضع ترتيبات مع الدول المتعاقدة  تتعلق بتمويل تسهيالت المالحة الجوية

في بعض الحاالت، قد ال تحصل الدول المتعاقدة على الموارد الضرورية لتحسينات تسهيالتها ، ونظرا ألنه
برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة  للمالحة الجوية، وخاصة لمعالجة أوجه القصور المتعلقة بالسالمة المحددة من خالل

  .السالمة الجوية

معظم الدول النامية تواجه صعوبات في الوصول إلى العديد من مصادر السوق المالية، وخاصة أسواق  وحيث أن
لقة رأس المال األجنبية، لتمويل البنية األساسية لخدمات المطارات والمالحة الجوية فيها، بما في ذلك العناصر المتع

   .بالسالمة من تلك البنية األساسية
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٧٥تقرير عن البند    75-2 

 

  

حدد عدة دول وأقاليم من العالم تحتاج إلى  ٢٠١٠لعام  (HLSC)المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة  وحيث أن
المساعدة في تطوير مستويات مستدامة لسالمة الطيران، وباألخص في تطوير نماذج تمويل تضمن االستدامة في توفير 

  .ة والخدمات لتنفيذ نشاط نقل جوي مناسبالبنية األساسي

لاليكاو أن تعمل مع الدول ينبغي أصدر توصية بأنه  ٢٠١٠المؤتمر رفيع المستوى بشأن السالمة لعام  وحيث أن
والمنظمات اإلقليمية التي تحتاج إلى مساعدة في تطوير نماذج تمويل مناسبة لضمان التوفير المستدام للبنية األساسية 

  .نشاط نقل جوي مناسب ذاالستناد إلى مستوى النشاط من أجل تنفيوالخدمات ب

المجلس قرر إنشاء الصندوق المخصص للسالمة بهدف تحسين سالمة الطيران المدني عن طريق إتباع  وحيث أن
ينما يضمن نهج قائم على األداء سيحد من التكاليف اإلدارية ولن يفرض أي تكاليف على ميزانية البرنامج العادي للمنظمة، ب

  .استخدام المساهمات الطوعية في الصندوق بطريقة تتسم بالمسؤولية وتكون مفيدة وتتم في الوقت المناسب

 :فإن الجمعية العمومية

دول المتعاقدة والمنظمات الدولية لمساهماتها في صناديق االيكاو المرتبطة بتحسين لل تعرب عن تقديرها - ١
 .سالمة الطيران المدني

والمنظمات الدولية واألطراف العامة والخاصة المرتبطة بالطيران المدني الدولي على  متعاقدةالدول ال تحث - ٢
 .تقديم مساهمات طوعية إلى الصندوق المخصص للسالمة

من المجلس دعم التشغيل السلس للصندوق المخصص للسالمة عن طريق الرصد المتسق للتقدم الذي  تطلب - ٣
 . مويل المشاريع المتعلقة بالسالمةيحرزه الصندوق المخصص للسالمة في ت

والجهات  من الدول المجلس بذل كل جهد الجتذاب المساهمات في الصندوق المخصص للسالمة من تطلب - ٤
 .المساهمة األخرى




