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 ة والثالثونخامسالجمعية العمومية ـ الدورة ال

 بشأنتقرير اللجنة االدارية 
 من جدول األعمال ٢-٤١ و١-٤١ البندين

 )مقدم من رئيس اللجنة االدارية(

 من جدول األعمـال  ٢-٤١ و١-٤١اعتمدت اللجنة االدارية التقرير المرفق عن البندين       
 .فيهويعرض على اللجنة التنفيذية للنظر 

 . المناسب بملف التقريرالمكان تدرج هذه الوثيقة بعد نزع هذه الصفحة الغالف في —ة مالحظ
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 المسائل المالية :٤١البند 
 الجوانب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرة :١-٤١البند 

 خطة الحوافز لتسوية االشتراكات التي طال تأخرها :٢-٤١لبند ا
ها يواضـافت  A35-WP/21, EX/5, AD/3, Revision No. 1في الوثيقة رقم نظرت اللجنة  لثانيةفي جلستها ا ١:١-٤١

 حقها  التي علق والدول المتعاقدة   ،  ١٧/٩/٢٠٠٤التي تضمنت معلومات عن حالة االشتراكات المتأخرة حتى         ) ٢(و  ) ١(رقم  
حالت الـى اللجنـة االداريـة    جلستها األولى وأقد نظرت سابقا في هذه الوثيقة خالل  وكانت اللجنة التنفيذية     . التصويتفي  
 .التعامل مع مسألة المتأخراتتدابير برتبطة ء الماجزاأل
 :ى اللجنة االدارية، استعراض ما يليالمقدم ال أثناء العرض ،طلب من األعضاء ٢:١-٤١

من النظام المالي لتشير الـى المـدفوعات         ٧-٦ و ٥-٦التغييرات التي أقرها المجلس على المادتين        )أ 
 .)ج( حسبما يرد في المرفق التفاقات والعادة تعريف تاريخ استحقاق االشتراكاتوفقا لشروط ا

ورقـم   A21-10 الجمعية العمومية رقم     يرارـ ق يوحد، الذي   )ه(ر الوارد في المرفق     اقرمشروع ال  )ب 
A31-26    أ( وعـة لمجملدول ا تعليق حقوق التصويت بالنسبة شروطل اللذين يشتمالن على تغييرات(، 

  .بير جديدة لتشجيع الدول على تسديد اشتراكاتها بشكل سريعمع تقديم تدا

حيث يوصي المجلس بتعديل طريقة توزيع االشتراكات التـي    ) و(مشروع القرار الوارد في المرفق       )ج 
 .A33-27 من منطوق القرار ٣طال تأخرها على خطة الحوافز المشار اليها في الفقرة 

الواردة في المرفق   ات  الجمعية العمومية مشروع القرار   قة، بأن تعتمد     الوثي النظر في أوصت اللجنة، بعد     ٣ :١-٤١
 .أدناهوثيقة الواردة المن ) و(و) ه(و ) د(

  اللجنة االداريةا أعدتهات قراراريعمش
 اوتوصي الجمعية العمومية باعتماده

 41.1/1القرار 

 تعديل النظام المالي

 مـن النظـام   ٧-٦ و ٥-٦ية عن خبرته في تطبيق المـادتين   المجلس قد رفع تقريرا الى الجمعية العموملما كان 
 .المالي

 . بغرض االيضاح٧-٦ و ٥-٦ المجلس قد الحظ الحاجة الى تعديل المادتين ولما كان
 :فان الجمعية العمومية

 : التعديالت المذكورة أدناهثبيت تتقرر -١ 
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  من النظام المالي٥-٦المادة 
  :ام أو صادر عن الجمعية العموميةباستثناء أي نص مخالف في هذا النظ ٥-٦

تعتبر االشتراكات، والمدفوعات المقدمة بموجب شروط اتفاقات تسوية المتأخرات، والسلفيات لصـندوق             )أ
رأس المال العامل، مستحقة وواجبة الدفع بالكامل اما بعد انقضاء ثالثين يوما من تاريخ استالم ارسـال                 

، واما اعتبارا من أول أيام السنة       ) ب ٤-٧و)  ب ٤-٦تين الماليتين   البالغ من األمين العام بموجب القاعد     
 .المالية المعنية، أيهما األخير

اعتبارا من أول يناير من السنة المالية التالية، يعتبر أي رصيد غير مـدفوع مـن تلـك االشـتراكات،                     ) ب
ال العامل، رصـيدا  والمدفوعات المقدمة بموجب اتفاقات تسوية المتأخرات، والسلفيات لصندوق رأس الم      

 .متأخرا لمدة سنة

  من النظام المالي٧-٦المادة 
مدفوعات الدول المتعاقدة، بما في ذلك الدول المتعاقدة التي أبرمت اتفاقات لتسوية متأخراتها، تقيد في المقـام                  ٧-٦

تراكات المستحقة، األول لحساب السلفيات المستحقة لصندوق رأس المال العامل، ويخصم أي رصيد متبقي بعد ذلك من االش               
 .المتعلقة باالتفاقات واالشتراكات، ابتداء بأولها

 )A31-26 و A21-10توحيد قراري الجمعية العمومية ( 41.1/2القرار 
نحو المنظمة واالجراءات التي  اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية

 التي ال تفي بتلك االلتزامات يجب اتخاذها تجاه الدول

 الدولي تقضى بأنه يجوز للجمعية العمومية أن توقف حق التصويت ي من اتفاقية الطيران المدن٦٢المادة  نتلمـا كـا
 .في الجمعية العمومية وفي المجلس بالنسبة لكل دولة ال تفي، في مدى معقول، بالتزاماتها المالية نحو المنظمة

 :فان الجمعية العمومية
ن النظام المالي تنص على أن االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة تعتبر  م٥-٦ في اعتبارها أن المادة اذ تضع

 .مستحقة وواجبة الدفع بالكامل في اليوم األول من السنة المالية التي تخصها
 أن تراكم المتأخرات في السنوات القليلة الماضية قد ازداد زيادة كبيرة، وأنه شكل مع التأخير في دفع واذ تالحظ

 .ت السنة الجارية عقبة في سبيل تنفيذ برنامج العمل وسبب صعوبات خطيرة في السيولة النقديةاشتراكا
 . أن تضع ترتيبات مناسبة لتصفية متأخراتهامتأخرات جميع الدول المتعاقدة التي عليها تحـث
الضرورية لدفع  جميع الدول المتعاقدة، وبوجه خاص الدول المنتخبة في المجلس أن تتخذ كافة االجراءات تحـث

 .اشتراكاتها في مواعيدها المقررة
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 :٢٠٠٥ أنه اعتبارا من أول يناير تقرر
 فيها واجبة صبح السنة التي ت بداية بضرورة سداد اشتراكاتها فيأن تقريجب على جميع الدول المتعاقدة  -١

 .العجز السداد، حتى ال تضطر المنظمة للسحب من صندوق رأس المال العامل لتعويض
جدوال يبيـن  ،على األقل ثالث مرات في السنة ،األمين العام بأن يرسل الى جميع الدول المتعاقدةتكلف  -٢

 . ديسمبر من السنة السابقة٣١حتى عن السنة الجارية وفيه المبالغ الواجبة السداد 
ث سنوات لثال مع الدول المتعاقدة المتأخرة في سداد اشتراكاتها  وابرام ترتيباتسلطة مناقشةتخول المجلس  -٣

عن تلك التسويات أو الترتيبات الى الجمعية العمومية مع تقديم تقرير المتراكمة نحو المنظمة، أو أكثر لتسوية المتأخرات 
 .في دورتها التالية

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

المبالغ المتأخرة بالنسبة للسلفيات لصندوق رأس المال العامل، واشتراك السنة ير أن تدفع بدون تأخ )أ
 دوالر أمريكي، على أن تزاد ٢ ٠٠٠ال يقل عن الجارية واجراء تسوية جزئية لمتأخراتها بمبلغ 

نصيبها المقرر في جدول اشتراكات االيكاو  قيمة هذا الحد األدنى بالتناسب في حالة الدول التي يزيد
 .األدنى لى الحدع

أعاله، اتفاقا ) أن تعقد في غضون ستة أشهر من تاريخ دفع المبالغ المشار اليها في الفقرة الفرعية أ )ب
على أن ينص ذلك االتفاق على التسديد مع المنظمة، اذا لم تكن قد فعلت ذلك ، لتسوية متأخراتها 
على مدى فترة ال ها على شكل أقساط الكامل سنويا، الشتراكاتها الجارية، وما تبقى من متأخرات

 سنة كحد ٢٠ عشر سنوات، ويجوز للمجلس، وفقا لتقديره الخاص، تمديد هذه الفترة الى لىتزيد ع
أقصى بالنسبة للحاالت الخاصة، أي للدول المتعاقدة التي تصنفها األمم المتحدة على انها أقل البلدان 

 .نموا
ينبغي للمجلس أن يواصل تكثيف السياسة الجارية التي تقضي بدعوة الدول المتعاقدة التي عليها متأخرات  -٥

 من المنطوق أعاله، مع األخذ في الحسبان ٤بتقديم مقترحات لتسوية المتأخرات القائمة منذ فترة طويلة، وفقا ألحكام الفقرة 
 من ٦-٦بما في ذلك امكانية قبول عمالت أخرى وفقا ألحكام المادة على نحو كامل الوضع االقتصادي للدول المعنية، 

 .النظام المالي، الى الحد الذي يمكن لألمين العام أن يستخدم فيه هذه العمالت
يعلق حق التصويت في الجمعية العمومية والمجلس بالنسبة للدول المتعاقدة التي تعادل متأخراتها أو تزيد  -٦

عن السنوات المالية الثالث السابقة، وبالنسبة للدول المتعاقدة التي لم تلتزم باالتفاقات المعقودة وفقا على مجموع اشتراكاتها 
من المنطوق أعاله، على أن يلغى هذا التعليق فور تسوية المبالغ القائمة والمستحقة بموجب هذه ) ب٤ ألحكام الفقرة 

  .االتفاقات
 من ٦متعاقدة بموجب الفقرة  حق التصويت الذى تتمتع به دولة يعيديجوز للجمعية العمومية أو للمجلس أن  -٧

 :المنطوق أعاله، شريطة ما يلي
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 بتسوية التزاماتها القائمة وبدفع ياذا كانت هذه الدولة قد عقدت مع المجلس بالفعل اتفاقا يقض )أ
 .االشتراكات الجارية، واذا كانت قد أوفت بشروط ذلك االتفاق

الجمعية العمومية بأن الدولة قد أثبتت استعدادها للتوصل الى تسوية عادلة اللتزاماتها أو اذا اقتنعت  )ب
 .المالية نحو المنظمة

 من ٦٢أن أي دولة تكون الجمعية العمومية قد قررت تعليق حقها في التصويت بموجب أحكام المادة  -٨
 من منطوق القرار أعاله، ) أ٧ روط المحددة في الفقرةاالتفاقية، يمكنها استرداد هذا الحق بقرار من المجلس في اطار الش

 .بشرط أن تثبت هذه الدولة استعدادها للتوصل الى اتفاق عادل لتسوية التزاماتها المالية نحو المنظمة
 من ٦٢تطبق التدابير االضافية التالية على الدول المتعاقدة التي تم تعليق حقها في التصويت بموجب المادة  -٩

 :ةاالتفاقي
فقدان الدولة أهلية استضافة االجتماعات والمؤتمرات وحلقات العمل والندوات التي تمول كليا أو  )أ 

 .جزئيا من البرنامج العادي
استالم الدول فقط الوثائق المجانية نفسها التي تقدم الى الدول غير المتعاقدة، بما في ذلك تلك  )ب 

 ضرورية لسالمة المالحة الجوية الدولية وانتظامها المتوفرة بصورة الكترونية، وأي وثائق أخرى
 .وكفاءتها

 .فقدان مواطني أو ممثلي الدول أهلية الترشيح للمناصب التي تشغل باالنتخاب )ج 
ألغراض التوظيف في مناصب ضمن األمانة العامة، واذا كانت كل الظروف األخرى متكافئة،  )د 

اكات متأخرة وكأنهم في وضع المرشحين من دولة قد يها اشترعليعتبر المرشحون من الدول التي 
حتى ولو لم تكن هذه ) ضمن مبادئ التمثيل الجغرافي العادل(حققت مستوى التمثيل المرغوب فيه 

 .الدولة قد حققت هذا المستوى فعليا
 .فقدان الدولة الحق في المشاركة في دورة التعريف بااليكاو )ه 

 اشتراكات سنوية متأخرة، باستثناء اشتراكات عن السنة الجارية، فهي تتمتع وحدها الدول التي ليس لديها -١٠
 .بأهلية المشاركة في انتخابات المجلس واللجان والهيئات

 .A31-26 و A21-10 قراري الجمعية العموميةمحل  هذا القرار يحل -١١

 )A33-27يحل محل قرار الجمعية العمومية ( 41.2/1القرار 

 خرات التي طال تأخرهاالمتأحوافز تسوية 

 :ان الجمعية العمومية
 . بالقلق الذي أعربت عنه الجمعية العمومية في دوراتها السابقة بشأن ازدياد االشتراكات المتأخرةكراذ تذّ

 . من جديد على الحاجة الى أن تدفع جميع الدول المتعاقدة اشتراكاتها في تاريخ استحقاقهاواذ تؤكد
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 .]  [ الجمعية العمومية والمجلس وفقا لقرار الجمعية العمومية في  حق تصويت عدد من الدول أنه تم تعليقواذ تالحظ
 . على األهمية القصوى لمشاركة جميع الدول في أنشطة المنظمةمن جديد واذ تؤكد
 المالية  أن العرف جرى على توزيع الفائض النقدي على الدول المتعاقدة التي دفعت اشتراكاتها عن السنواتواذ تالحظ

 .التي تحددت فيها تلك الفوائض
 . في تشجيع الدول على دفع متأخراتها وتقديم حوافز اليها لتبادر الى دفعهاواذ ترغب

 :ما يليتقـرر 
 أن يقتصر توزيع الفوائض النقدية على الدول المتعاقدة التي تكون قد دفعت قبل توزيع الفوائض -١

تحققت فيها تلك الفوائض، وأن تلغي أحقية الدول التي عليها اشتراكات مستحقة عن اشتراكاتها عن السنوات المالية التي 
السنوات المعنية في الحصول على الفوائض، وذلك باستثناء الدول التي عقدت اتفاقات مع المنظمة وامتثلت لشروط تلك 

 .االتفاقات
تراكات متأخرة لثالث سنوات كاملة تـوزيع أنصبـة الفائض النقدي على الدول المتعاقدة التي عليها اش -٢

أو أكثر عقدت ترتيبات مع المنظمة لتسوية اشتراكاتها التي طال تأخرها وامتثلت لشروط تلك االتفاقات، حتى وان لم تكن 
 .قد دفعت اشتراكاتها عن السنوات المالية التي تحددت فيها تلك الفوائض

 من مدفوعات دولة متعاقدة الذي يزيد على مجموع ، فان ذلك الجزء فقط٢٠٠٥اعتبارا من أول يناير  -٣
 من منطوق ٤اشتراكات السنوات الثالث السابقة وجميع األقساط الواجبة السداد بموجب االتفاقات المعقودة بموجب الفقرة 

ديدة أو  لتمويل االنفاق على أنشطة أمن الطيران والمشاريع الج، يحفظ في حساب مستقل[      ]قرار الجمعية العمومية 
تحت اشراف االجراء أو تعزيز كفاءة تنفيذ برامج االيكاو، على أن يكون ذلك /غير المتوقعة المرتبطة بالسالمة الجوية و

 .المجلس، وعلى أن يقدم المجلس تقريرا عنه الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية
ات المتأخرة، وتأثير خطط الحوافز على توجيه طلب الى المجلس بأن يرصد عن كثب مسألة االشتراك -٤

قيام الدول بدفع المتأخرات، وأن يقدم تقريرا الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية بشأن نتائج تلك الجهود بما في ذلك 
 .نتائج التدابير األخرى التي يتعين النظر فيها

 .A33-27يحل هذا القرار محل قرار الجمعية العمومية  -٥

 نتهـى ــ ا


