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 الخامسة والثالثون الدورة — الجمعية العمومية

 اللجنة التنفيذية

 لسالمة الطيرانالتسهيل المالي الدولي  :١٨ رقم البند

 المجلس عنتقرير 
 IFFAS)( لسالمة الطيرانالتسهيل المالي الدولي 

 )١(االضافة رقم 

 بالنص المرفق بهذا الذي     )٨ و   ٧ الصفحتان( A35-WP/54لورقة العمل   ) ب(يرجى االستعاضة عن المرفق     
 .١/٩/٢٠٠٤يتضمن معلومات محدثة عن المساهمات في التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران في 
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 )ب(المرفق 
 ٢٠٠٢ المستلمة في عام لسالمة الطيرانالمساهمات في التسهيل المالي الدولي 

 )بالدوالرات األمريكية(
 الدول المتعاقدة 

 )A33-23قرار الجمعية العمومية  (١/١/٢٠٠٢فائض النقدي في توزيع ال
 

 ٤ ١٠٥ الجزائر
 ٥٦٥ أنغوال

 ٦ ٧١٥ األرجنتين
 ٢٥٦ بنن

 ٥١٧ بوليفيا
 ٦٦٢ بروني دار السالم

 ١ ٠٩٤ بلغاريا
 ٢٣٧ الكاميرون

 ١٠ ٠٠٠ الصين
 ٢٥٣ الكونغو

 ٥٥٢ جزر كوك
 ٢٢٥ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 ٢ ٧٣٢ رمص
 ١ ١٠٠ استونيا
 ٤٨٤ اثيوبيا
 ٩٠ ٧٩٠ فرنسا
 ٢٥٣ غابون
 ٣٨٣ غينيا

 ٦٨٠ هنغاريا
 ٦ ٨٧٧ الهند

 ٢٦ ١٠١ ايطاليا
 ٨٨٤ األردن
 ٨٢٠ كينيا

 ٢ ١٢٩ الكويت
 ١٨٨ ليسوتو
 ٧٠٨ مدغشقر
 ٥٨١ مالوي

 ٤٤١ موريشيوس
 ٥٠١ موناكو
 ١ ٠٧٠ منغوليا
 ٢٧ ٥٠٠ هولندامملكة 
 ١ ٣٨١ عمان

 ١ ٧٥٤ باكستان
 ٢٤٩ باراغواي

 ١٧٥ بيرو
 ٣ ٣٨٤ بولندا

 ١٠ ٤٨٠ جمهورية كوريا
 ٧٨٥ ساموا
 ٥٥ السنغال

 ٧ ٢٣٦ سنغافورة
 ٥ ٤٦١ جنوب أفريقيا

 ٢٥٩ السودان
 ٤٤١ سوازيلند

 ١٣٠ جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 ٢٩١ توغو
 ٧٢٥ أوغندا

 ٥٠٠ جمهورية تنزانيا المتحدة
 ٢٢٢ ٧٠٩ ٢٠٠٢االجمالي لعام 
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 ٢٠٠٣ المستلمة في عام لسالمة الطيرانالمساهمات في التسهيل المالي الدولي 
 )بالدوالرات األمريكية(

  الدول المتعاقدة 
 ٢٥ ٠٠٠ )٢٠٠٣مارس (الجزائر 

 ٤ ٨٩١ )يكند دوالر ٦ ٧٥٠ ()٢٠٠٣يونيو (شيلي 
 ١٠٠ )٢٠٠٣يونيو (نيجيريا 
 ٢٥٠ ٠٠٠ )٢٠٠٣سبتمبر (نيجيريا 
 ٢٥ ٠٠٠ )٢٠٠٣ديسمبر (هولندا 

 ٣٠٤ ٩٩١ المجموع
 ١ ٠٥٥ ١٩٠ )بما في ذلك الفائدة المتراكمة) (A34-1قرار الجمعية العمومية  (تحويل مالي

 ١ ٣٦٠ ١٨١ ٢٠٠٣ لعام االجمالي

 
 ١/٩/٢٠٠٤لمة حتى المست ٢٠٠٤لعام المساهمات في التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران 

 )بالدوالرات األمريكية(

  الدول المتعاقدة أو المنظمات
  :المساهمات المستلمة

 ١٢٠ ٠٠٠ )١مالحظة ) (٢٠٠٤فبراير (االتحاد الروسي 
 ١٠٥ ٩٠٠ )٢مالحظة ) (٢٠٠٤مارس (الوكالة الحكومية الدولية للفرنكفونية 

 ٥٠ ٠٠٠ )٢٠٠٤يونيو (المانيا 
 ٢ ٠٠٠ )٢٠٠٤اغسطس (طارات المجلس الدولي للم

 ٢٧٧ ٩٠٠ المجموع

  :١/٩/٢٠٠٤األموال المتعهد بها والتي لم تستلم لغاية 
 ٧٥ ٠٠٠ الجزائر

 ٢٤٠ ٦٧٤ )٠,٨٣١وهو  ٢٠٠٤سبتمبر صرف األمم المتحدة لشهر بسعر  يورو ٢٠٠ ٠٠٠(المفوضية األوروبية 
 ١٠٠ ٠٠٠ المملكة العربية السعودية

 ٤١٥ ٦٧٤ المجموع
 ٦٩٣ ٥٧٤ )٣مالحظة  (٢٠٠٤االجمالي لعام 

 .نفس المبلغ سنوياتعهد االتحاد الروسي بدفع  :١مالحظة 
 .مدة سنتينلتمثل هذه المساهمة القسط األول لتغطية تكاليف خبير مساعد في ادارة التسهيل  :٢مالحظة 
 .حددةمال يشمل هذا المجموع االجمالي التعهدات بمبالغ غير  :٣مالحظة 
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