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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 
  اللجنة التنفيذية

  لسالمة الطيرانالتسهيل المالي الدولي   من جدول األعمال١٤ البند

 )ايفاس (أنشطة التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران

  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

   التنفيذيالملخص
 أن يقدم المجلس ")ايفاس (التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران" يحمل عنوان  الذي٨- ٣٥يطلب قرار الجمعية العمومية 

ووفقا لذلك يتضمن .   بما في ذلك تقييم األداء والبيانات المالية المدققةااليفاس، أنشطة  الجمعية العمومية تقريرا عنإلى
. لجمعية العموميةللنظر فيه من قبل احد  ومشروع قرار مو٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤التقرير بيانات مالية عن السنوات  هذا

 قد أسس هذا  االيكاو مجلسوكان .١٥/٦/٢٠٠٧ بعض المعلومات عن المساهمات المدفوعة حتى  أيضاكما يتضمن
مساعدة الدول المتعاقدة في تمويل إلى هدف االيفاس يو.  ١٨/٦/٢٠٠٣ وبدأ تشغيله في ٤/١٢/٢٠٠٢التسهيل المالي في 
برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة  بالسالمة لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها أساسا من خاللالمشاريع المتعلقة 

وقد . الحصول عليها بطريقة أخرى لها أو  الموارد المالية الالزمةالسالمة الجوية والتي ال تستطيع الدول المتعاقدة توفير
نفيذ ت مواصلة  مندوالر أمريكي ٣ ٨٢١ ٠٠٨والبالغة  ١٥/٦/٢٠٠٧ حتى  المدفوعةالمساهماتااليفاس من خالل  مكّنت

  .التمويليةته آلي
  :قيام بما يليال الجمعية العمومية يرجى من:  المعروض على الجمعية العموميةاإلجراء

المالي  التسهيل إلى الطوعية  تقديم المساهمات األخرى علىالمهتمةأن تشجع الدول المتعاقدة لدى االيكاو واألطراف   )أ
  .الدولي لسالمة الطيران

 والتي يمكن أن تؤدي ،في تمويل التدابير المتعلقة بالسالمةصعوبات أن تدعو الدول ومجموعات الدول التي تواجه   )ب
 إلى ، معالجة أوجه القصور التي حددها على وجه الخصوص البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةإلى

  . التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران من خاللمساعدةالتقديم طلبات 
  .أن تقدم أي إرشادات إضافية لتطوير التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران  )ج
  ).ه(أن تعتمد مشروع قرار الجمعية العمومية الوارد في المرفق   )د

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

 االيفاس سالمة الطيران المدني الدولي عن طريق ويعزز.  Aبالهدف االستراتيجي ورقة العمل هذه مرتبطة 
توفير الدعم المالي الذي يمكّن الدول من تحسين السالمة الجوية من خالل تنفيذ التدابير التصحيحية الضرورية 

  .(USOAP)التي تم تحديدها في برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 
ثار مالية على ميزانية البرنامج العادي لاليكاو حيث أن االيفاس هو من األنشطة الخارجة ال توجد أي آ  :اآلثار المالية

  .عن نطاق الميزانية
  )٢٠٠٤ أكتوبر ٨في (الجمعية العمومية سارية المفعول الصادرة عن قرارات ال، Doc 9848  :المراجع
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 مقدمةال - ١

 إطار في) ٨/١٠/٢٠٠٤ – ٢٨/٩تريال، مون(نظرت الجمعية العمومية في دورتها الخامسة والثالثين  ١- ١
وقد أعرب عدد كبير من الوفود .  ")ايفاس (يل المالي الدولي لسالمة الطيرانالتسه "موضوع  في من جدول أعمالها١٨ البند

 برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وذلك أداة هامة لتعزيز أنه يمثل وأكدوا على لاليفاسعن دعمهم 
سالمة ال في مجال لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدهاتمويل التدابير الخاصة  إلى الدول التي تحتاج إلىتقديم المساعدة ب

 .الجوية

 بمبلغ المعلن عنها والتعهدات االيفاس المساهمات في بما وصلت اليهالجمعية العمومية علما أحاطت  ٢- ١
 االيفاس ينبغي أن يبقى مستقال عن ميزانية البرنامج العاديلى أن  وأكدت ع، دوالر أمريكي مليون٢,٦  قدرهإجمالي
 .لاليكاو

 تعزيز تتمثل أساسا فيأهداف وغايات االيكاو يقر بأن  الذي ٨-٣٥اعتمدت الجمعية العمومية القرار و ٣- ١
 نقل إلىوب العالم حتياجات شعامن أجل تنمية الطيران المدني بأمان وانتظام، وتلبية لنقل الجوي الدولي اتخطيط وتطوير 

القرار الدول هذا وقد حث .  الدوليةالجوية في المالحة الطيران تعزيز سالمة  و،قتصادالم واانتظاالويتسم باألمان جوي 
 ينية لهذا التسهيل المالي الدولي،تقديم مساهمات مالية أو ععلى ) ة والعامةالخاص(المتعاقدة وشجع بقوة المنظمات الدولية 

 . المساعدة التي يقدمها التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيراناالستفادة من إلىلمتعاقدة ودعا الدول ا

 المجلس أن  من فيهطلبت الذي ٨-٣٥ من قرار الجمعية العمومية ٦ الفقرة إلىويقدم هذا التقرير استجابة  ٤- ١
بما في ذلك تقييم األداء والبيانات المالية  االيفاس الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية تقريرا عن نشاطات إلىيقدم 
 .المدققة

 التطورات التي حدثت منذ الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية - ٢

 ٨ الدولي لسالمة الطيران من منذ الدورة األخيرة للجمعية العمومية ازداد عدد أعضاء التسهيل المالي ١- ٢
 االيفاس مجلس إدارة في عشر عضوا أحديض من المجلس ن رئيس المجلس بتفو عندما عي٢٠٠٦ سنةفي  ١١ إلى
 خمسة اجتماعات على النحو االيفاسوقد عقد مجلس إدارة .  ١٣/٦/٢٠٠٦ في بدأت للفترة الثالثية التي ٩/٦/٢٠٠٦ في

 .التالي

 على توصيات فريق الخبراء )٢٤/١/٢٠٠٥ في المعقود( في اجتماعه الرابع االيفاس مجلس إدارة اتفق ٢- ٢
برنامج التنمية التعاونية للسالمة ب" المساعدة المالية للمشاريع المرتبطة بحيث يقدم االيفاس في تقريره الثالث توردكما 

 ،ولدول األعضاء في مجموعة اتفاق بانجلل "(COSCAP) التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران
 .النقدي ألفريقيا الغربيةوتحاد االقتصادي  لالCOSCAP ومشروع ، لمجموعة الدول في جنوب آسياCOSCAP ومشروع

 COSCAP مشاريعتمويل على ) ١٣/٦/٢٠٠٥د في والمعق(وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه الخامس و ٣- ٢
كما أوصى بذلك فريق الخبراء  شرق آسياجنوب مجموعة من الدول في ومشروع آخر ل شمال آسيا فيمجموعة من الدول ل

 .في التقرير الرابع

التي قدمها فريق على التوصيات ) ٢٣/١/٢٠٠٦د في والمعق(س اإلدارة في اجتماعه السادس وافق مجلو ٤- ٢
 بالنسبة للجماعة االقتصادية والنقدية لوسط COSCAP على الطلبات المقدمة في إطار مشاريع يره الخامسالخبراء في تقر

 .الهادئة سالمة الطيران للمحيط  وطلبات منظم، وكومنولث الدول المستقلة،أفريقيا
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 في شكل قروض وأن تكون المنح االيفاسوفقا للميثاق اإلداري قرر مجلس اإلدارة أن تقدم مساعدة و ٥- ٢
 وعلى أساس أن المنحة في حد ذاتها ،رضل تقديم أي منحة اذا وجب ذلك مع قاستثنائية كما وافق على أنه يجب في المستقب

 مجلس اإلدارة االقتراحات المرتبطة بمزيد من التعزيز وأقر.  استضمن الموارد الضرورية التي ستحقق الهدف القابل للقي
 أيضا  علما مجلس اإلدارةوأحاط.   التنفيذأعمال بصفته آلية تمويل أن يشارك في وأوضح أنه ال ينبغي له لاليفاسالتشغيلي 
 . وتعبئة األموال واعتمد برنامج عمل االيفاسالمرتبطة بالترويج لاليفاستفاصيل ببعض ال

التقرير السادس لفريق الخبراء ) ٢٦/٥/٢٠٠٦المعقود في ( في اجتماعه السابع استعرض مجلس اإلدارةو ٦- ٢
 جميعها كانت تتعلق بالمنح وبالتالي فإن فريق الخبراء لم يقم بأي مزيد من النظر المقدمة ة الطلبات الخمس أنإلىالذي أشار 

وطلب مجلس اإلدارة تقريرا فنيا مفصال .   المنح في حد ذاتهاإصداربعدم فيما يتعلق بالقرار المتخذ في االجتماع السادس 
 جنوب آسيا COSCAP  جنوب شرق آسيا وCOSCAPشمال آسيا و COSCAP وهي  مشاريعمن فريق الخبراء بشأن خمسة

 ل السفر الجوي من خالالمعدية انتشار األمراض  طلب بالترتيبات التعاونية لمنعإلى فيها تمديد المنح، باإلضافة طلبالتي ي

 تكاليف السفر إلىالطيران لمدة ثالثة أشهر باإلضافة طب لدول في إقليم آسيا والمحيط الهادئ لتمويل خبير في مجال 
إقليم جنوب المحيط الهادئ في طيران  التعاوني لتعزيز خدمات األرصاد الجوية للوهو االتفاقخامس الطلب ال و،واإلقامة
بالنسبة لتدقيق الحسابات وافق مجلس اإلدارة على وجوب االتصال بمراجع و.  د الجويةخبير في األرصاب لالستعانة

الحسابات الداخلي لاليكاو لطلب إجراء عمليات تدقيق من هذا القبيل وأنه اذا تعذر ذلك ينبغي تعيين مراجع خارجي 
 .للحسابات حسب كل حالة على حدة

التعيينات في فريق الخبراء التي ) ٢٢/١/٢٠٠٧د في والمعق( مجلس اإلدارة في اجتماعه الثامن أيدو ٧- ٢
وقد .   األعضاءإلى معلومات إضافية ه ستقدم على أساس أن٢٠٠٧ سنة األمين العام ووافق على التقديرات المالية لعرضها

ي أن تقوم  وأنه ينبغااليفاسالمنظمة لحث الدول المتعاقدة على المساهمة في من تم االتفاق على أنه ينبغي إرسال كتاب 
وتم استعراض التقرير السابع لفريق .   الفائدة لمناقشتها في االجتماع المقبلأسعار بإعداد ورقة عن موضوع االيفاسأمانة 

 الخاصة بشمال آسيا وجنوب COSCAP بمشاريع الخبراء ووافق مجلس اإلدارة على تمديد المنح المعتمدة سابقا والمرتبطة
لمشروع األرصاد الجوية في جنوب المحيط الهادئ  الموافقة أيضا على تقديم منحة وتمت.   آسيا وجنوب آسياشرق

 من المعدية لمنع انتشار األمراض الترتيب التعاوني" على طلب يوافقولم .  رةالمعممرتبط بالمعدات باستثناء بند في الطلب 
 .مة بالسالمرتبط أن المشروع ألن مجلس اإلدارة لم يعتبر "خالل السفر الجوي

خاصة بالجماعة االقتصادية والنقدية لوسط استعرض مجلس اإلدارة تقريرا مرحليا فيما يتعلق بمشاريع و ٨- ٢
وأكد من جديد على موافقته على  (PASO) أفريقيا وكومنولث الدول المستقلة ومنظمة السالمة الجوية في المحيط الهادئ

مشاريع التي التكاليف بالنسبة لل  منخفضةوقدم الرئيس منهجية.  محيط الهادئالجوية في السالمة ال منظمة إلىتقديم منحة 
 أنشطة االيفاس الترويجية في شأنب مجلس اإلدارة إلى وقدم معلومات ، استبيانااليفاس، وهي تشمل ملءيمولها 

 .٢٠٠٧ سنةووافق مجلس اإلدارة على برنامج عمل .  ٢٠٠٦ سنة

 وخالل ٢٠٠٦-٢٠٠٥- ٢٠٠٤خالل الفترة الثالثية  دولة ٢٩ مشاريع تعود بالفائدة على ٦ومول االيفاس  ٩- ٢
الموافقة كما تمت .  ٢٠٠٧ مشاريع للتمويل في سنة ٣وباالضافة إلى ذلك تمت الموافقة على . ١٣/٦/٢٠٠٧الفترة حتى 
قة في المنط دولعدد أكبر من التغطية  سابقا من أجل ةمنح كامتداد للمشاريع الممول ٤ على تقديم ٢٠٠٧أيضا لسنة 

  تلكوتشمل هذه الدول. ٣١/١٢/٢٠٠٧بحلول  يفاساال دولة من مساعدات ٦٦تكون قد استفادت  نأومن المتوقع . المعنية
، وشمال آسيا، وجنوب شرق آسيا، مجموعة اتفاق بنجول، و جنوب آسيا منCOSCAPالتي تدخل في نطاق مشاريع 

كما . سان تومي وبرينسيبي وة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقياالجماعدول ، واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا و
 . االيفاس خدماتمن PASO)(كومنولث الدول المستقلة ومنظمة السالمة الجوية في المحيط الهادئ أيضا تستفيد 
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 داءتقييم األ - ٣

يكي، تم  مليون دوالر أمر٣,٩ حوالي ٤/١٢/٢٠٠٢لاليفاس منذ إنشائه بتاريخ المقدمة بلغت المساهمات  ١- ٣
 إدارةلدى مجلس ، لم يكن ه الورقةهذ أثناء صياغة وفي . ةبالسالمرتبطة لتنفيذ المشاريع الممنها ٪ ٥٠صرف حوالي 

 .هلب قبل االنتهاء من البت فيطصاحب النتظر المزيد من التفاصيل من دراسة إذ كان يلل سوى طلب واحد االيفاس

عن طريق يفاس اال ة فيمساهمالعلى ة راف المهتمطألالدول وغيرها من ا اليكاوا عام  أمينعشجوقد  ٢- ٣
 .المةبالسرتبطة للمشاريع الميفاس  االمن على التقدم بطلبات للحصول على تمويل  أيضاشجع الدولو دورية كتب هإرسال

رتقبين مالين ساهممعدد من البدارة خالل السنوات الماضية اال مجلس رئيسفقد التقى تمويل، الاجتذاب مسألة فيما يتعلق بو
العالمية االستراتيجية ب الخاص  الطيران المدنيرؤساءر  مؤتمعلى غراريفاس في مختلف المؤتمرات ج االقام بترويو

) www.aviassist.nl(  للمساعدة الفنيةاالنترنت بإنشاء موقع على يضاوقام الرئيس أ ).٢٠٠٦مارس  (للسالمة الجوية
 .سيفا باالخرى متعلقةأ فضال عن معلومات على شبكة االيكاويفاس  االلى موقعإ إلكترونية ةتضمن نشرة وتوصيلي

لحصول على معلومات ا الراغبين في متقدمينة للفرصت الة االنترن على شبكةالمعلومات المتوفروتتيح  ٣- ٣
 . من االيفاستمويلالحصول على كيفية  ذات الصلة مثل التفاصيلببسهولة لمام االحتى يمكنهم يفاس االعن 

 ياالتحاد الدولاليفاس لدى ل ونقاط اتصال اللجنة األوروبية للطيران المدنيات مع قشانم عقد يضا أتمو ٤- ٣
 االياتا  لدىسالمةلجنة الو لنيجيريا هيئة الطيران المدني لتنزانيا وهيئة الطيران المدنيوية و الخطوط الجيلرابطات طيار

يحتوي على " فريق تفكير"جمع إلى  الرئيسبادر الضافة إلى ذلك وبا.   ألمريكا الالتينية أساسيةوتم وضع عمليات وهياكل
كتيب عن وقد تم نشر . ةاالفريقيمنطقة توفير السالمة لللدراسة موضوع   الطيران وصناعةةالسياسقادة   منعدد محدود

 .رانمعنية بالطيخرى أمنظمات لولاليكاو اجتماعات رئيسية في المشاركين يعه على ز تويجريويفاس اال

والبنك الدولي يكاو االكل من  )٢٠٠٥منذ سنة  (سنويانظمتها تنمية منابر المن يفاس في سلسلة  االوقد برز ٥- ٣
زيادة حد  "بشأن  التنميةبر منأثناء في االيفاس عرض كامل عن م يقدجرى ت و.نقل الجوي المعني باللوفريق العم

والذي  )٢٠٠٧ أبريل ٢٥-٢٣ (في اديس اباباانعقد  ذي ال" األفريقيةجواء طيران المدني في األللاالقتصادية ات المساهم
 .األفريقياستضافه االتحاد 

تنمية  أعمال التنسيق المتعلقة ببياناتالقاعدة "بعنوان وقد أنشأت االيكاو بمساعدة البنك الدولي قاعدة بيانات  ٦- ٣
 ةاألساسيكل اهي على ال فقطتصرتقال  أفريقيافي الطيران المدني تتضمن معلومات عن مشاريع  "في قطاع الطيران

خالل  ويمكن أن تكون قاعدة البيانات هذه، والتي عرضت .هاالحركة الجوية وعملياتوإدارة والمطارات والسالمة الجوية 
سمح بالحصول على  تأنالتي يمكن الحرجة داة مفيدة لتحديد شروط السالمة أ ،٢٠٠٧ ابريل في اديس ابابا فيالتنمية بر من

 .يفاسمن االالمساعدة 

ن طريقة أاتخاذ قرار بشمن أجل  مناسب جراءإلاالدارة على وضع خطة مجلس في ن ن عامالافريقوركز  ٧- ٣
وفيما يتعلق . األموالاجتذاب  بهدفمع منظمات أخرى  ممكنة قامة شراكاتإلاستراتيجية  االيفاس وموالأتمويل وصرف 

شجع المستفيدين على قبول القروض يمنح القروض وإجراءات ي همة فبينظر يفاس فإن مجلس إدارة االع األول، وبالموض
عقد فقد  موضوع استراتيجيات الشراكات الممكنة، ما يخصفيو. اآلنرض حتى عبما أنه تم قبول قرض واحد فقط مما 

 ومنظمة خدمات المالحة الجوية سالمة الطيران مؤسسة الطيران على غرار صناعة من يفاس وشركاءاالاجتماع ضم 
 .جل تشكيل فريق استشاري من ألمدنية والمجلس الدولي للمطاراتا

http://www.aviassist.nl
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التمويل في لرئيسية  االيفاس االقروض وسيلةنظام كون شترط بأن يييفاس  لالميثاق االداريالن أورغم  ٨- ٣
مجلس  شجعهذا ما و .ه حتى اآلن وصرفهمويلمن بين ما تم تفقد كان هناك قرض واحد فقط ، ئيةمنح استثنا تكون الأنو

نسبة كبيرة من مجموع  ةاألخيره هذ، على أن تشكل ضوالقرمقرونة ب  كانتإذا منح إالالم قدتُبأال  اراقراتخذ بأن االدارة 
 . ماعلى تنفيذ مشروعة  المنفقاألموال

على  رتبي تكاليف تتفإن أبهذا ة و الميزانية عن نطاقخارجمن األنشطة اليفاس حاليا يعتبر نشاط اال ٩- ٣
المساعدة وبالنظر الرتفاع تكلفة  .ساس استرداد التكاليفأعلى اليكاو تسديدها ليفاس االيتولى  العامة لاليكاو ةماناأل ةمشارك

قد ف،  العقودتنفيذو جلسات مجلس االدارة ةرداإ وفريق الخبراءقبل في دراسة الطلبات من  العامة لاليكاو األمانةتقدمها لتي ا
 .بالسالمةرتبطة الملمشاريع لمزيد من المساعدة الم يقدتمن يفاس االتمكين من أجل كاليف  الته ينبغي التقليل من هذهنأتقرر 

ي دول فلل مفيدةلية تمويل أنه آبية الثالثالفترة تدريجي على مدى ال هتطوربرهن االيفاس من خالل لقد  ١٠- ٣
أهمية  تجلت قدو. حسب االقتضاء خرىأال تزال لديه القدرة على خدمة مناطق و منولث الدول المستقلةوكوأفريقيا وآسيا 

 .ة ألفريقيا الشاملة االقليمييةلتنفيذ اخطةالوتنمية ال و التنفيذفرع دعمل اعمأسياق في أيضا يفاس اال

 ٢٠٠٦  و٢٠٠٥  و٢٠٠٤سنوات البيانات المالية لل - ٤

 ٣١/١٢/٢٠٠٤ في انتهت للفترات التي لاليفاسالبيانات المالية ) ج (إلى) أ(تتضمن المرفقات من  ١- ٤
وتم صرف مجموع منح .  ٢٠٠٤سنة ولم يتم صرف أي منح أو قروض .  ٣١/١٢/٢٠٠٦ و٣١/١٢/٢٠٠٥و
وبلغ مجموع التكاليف .  ٢٠٠٦  و٢٠٠٥سنتي  دوالر أمريكي على التوالي في ٩٤ ٥٠٠ دوالر أمريكي و٥١٥ ٩٢٥ يمةبق

دوالر  ٤٨ ١٥٦ دوالر أمريكي و٤٢ ٧٨٤ دوالر أمريكي و٦٣ ٩١٩ ما قيمته  لاليفاسصندوق العامال في إطاراإلدارية 
 المنتسبين  الخبراءخطةوبلغ مجموع التكاليف اإلدارية في إطار  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤أمريكي على التوالي للسنوات 

 ٢٠٠٤ دوالر أمريكي على التوالي للسنوات ٣١ ٢٩٠ دوالر أمريكي و٧٥ ٨٩٤ دوالر أمريكي و٦٨ ٤٧٩ ما قيمته
يفاس  اال معاون في إدارةف خبيريلاتك المنتسبين  الخبراءخطةفي إطار  ةتكاليف االداريلاتقابل و. ٢٠٠٦ و٢٠٠٥و

وسيعاد  .ة الدولية للفرانكوفونيةالوكالة الحكومي من قدمة، والتي سددت باألموال الم٣١/٣/٢٠٠٦ إلى ٣/٣/٢٠٠٤ من
 .الوكالة إلى منتسبين الخبراء الخطةرصيد األموال غير المستخدمة في 

التي تم الحصول مساهمات المجموع  بلغو.  ١٥/٦/٢٠٠٧ المدفوعة حتىالمساهمات ) د( المرفق نويتضم ٢- ٤
 تم ١٥/٦/٢٠٠٧ إلى ١/١/٢٠٠٧ومن  . دوالر أمريكي٣ ٦٣٥ ٠٣٣ تهقيمما  ٣١/١٢/٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٢ من سنةعليها 

 ما ١٥/٦/٢٠٠٧تى مساهمات حدوالر أمريكي وبذلك بلغ مجموع ال ١٨٥ ٩٧٥ الحصول على مبلغ إضافي قيمته
 بلغت  لاليفاس والتيايرادات الفوائد في الصندوق العاموباالضافة إلى ذلك تم تحصيل .  دوالر أمريكي٣ ٨٢١ ٠٠٨ قيمته

 ٧ ٦٥٩مجموعها البالغ ايرادات الفوائد تم تحصيل  و٣١/١٢/٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٢ دوالر أمريكي من سنة ٢١٤ ١٧٩قيمتها 
 .المنتسبين  الخبراءطةخ يلنفس الفترة فدوالر أمريكي 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
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المرفق (أ)

خطةااليرادات والنفقات
الخبراءالصندوق
20042003المساعدينالعام

     االيرادات
991 304 000 354 000 354         االشتراكات

900 105 900 105         االشتراكات المخصصة
        االيرادات األخرى

596 3 699 22 701  998 21                  ايرادات الفوائد

587 308 599 482 601 106 998 375        مجموع االيرادات
     النفقات

537 38 869 72 469 68 400 4         المرتبات والتكاليف المشتركة للموظفين
828 49 305 55 305 55         النفقات التشغيلية العامة

276 9 224 4 10  214 4         النفقات األخرى 

641 97 398 132 479 68 919 63      مجموع النفقات

946 210 201 350 122 38 079 312         صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات والنفقات

رصيد الصندوق
190 055 1        التحويل من/الى صناديق أخرى
144 226 280 492 2801 492 1        رصيد الصندوق في بداية السنة 

280 492 4811 842 1221 38 359 804 1رصيد الصندوق في نهاية السنة

األصول والخصوم ورصيد الصندوق
     األصول

150 518 7231 799 6831 47 040 752 1        الودائع النقدية والودائع ألجل
        الحسابات مستحقة التحصيل:

319 52 319 52                   األرصدة المنقولة بين الصناديق

150 518 0421 852 6831 47 359 804 1مجموع األصول

     الخصوم

870 25 561 9 561 9         األرصدة المنقولة بين الصناديق

870 25 561 9 561 9 مجموع الخصوم

رصيد الصندوق
  يتكون من:

280 492 4811 842 1221 38 359 804 1        الفائض المتراكم

280 492 4811 842 1221 38 359 804 1الرصيد الكلي للصندوق

150 518 0421 852 6831 47 359 804 1مجموع الخصوم ورصيد الصندوق

معتمد:نشهد بصحة هذا البيان:

ج. ك. بونييهساليبان كنداسامي
أمين مجلس ادارة الصندوقرئيس فرع الشؤون المالية

— — — — — — — —

المجموع

(بالدوالرات األمريكية)

منظمة الطيران المدني الدولي
صندوق التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران

جدول االيرادات والنفقات واألصول والخصوم ورصيد الصندوق
عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١



EX/3
Appendix B

المرفق (ب)

خطةاإليرادات والنفقات
الخبراءالصندوق
20052004المساعدينالعام

   اإليرادات
354  779  779        االشتراكات

106  128  128        االشتراكات المخصصة
      اإليرادات األخرى
22  70  4  66            إيرادات الفوائد

482  977  132  845     مجموع اإليرادات

   النفقات
  76  76  72

56  34  34        النفقات التشغيلية العامة
516  516        المنح

4  8  8        النفقات األخرى

132  634  76  558     مجموع النفقات

  287  56  343  350

رصيد الصندوق
 1 804  38 1 842 1 492

 2 091  94 2 185 1 842

األصول
800 1 223 2 101  122 2       الودائع النقدية والودائع ألجل   

52        األرصدة المنقولة بين الصناديق   

852 1 223 2 101  122 2 مجموع األصول

  الخصوم
10  38  7  31        األرصدة المنقولة بين الصناديق

10  38  7  31  مجموع الخصوم

رصيد الصندوق
      يتكون من:

842 1 185 2 94  091 2       الفائض المتراكم

842 1 185 2 94  091 2 الرصيد الكلي للصندوق

 2 122  101 2 223 1 852

يعتمد:نشهد بصحة هذا البيان

روانتيا أبيراتيريتشارد ج. بار
رئيس فرع المالية

— — — — — — — —

     صافي الزيادة بين اإليرادات والنفقات

      المرتبات والتكاليف المشتركة للموظفين

األصول والخصوم ورصيد الصندوق

رصيد الصندوق في نهاية السنة

عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

      رصيد الصندوق في بداية السنة

األمين باالنابة لمجلس إدارة الصندوق

A36-WP/25

منظمة الطيران المدني الدولي
صندوق التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران

جدول اإليرادات والنفقات واألصول والخصوم ورصيد الصندوق

مجموع الخصوم ورصيد الصندوق

المجموع

(بآالف الدوالرات األمريكية)
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المرفق (ج)

خطةااليرادات والنفقات
الخبراءالصندوق
20062005المساعدينالعام    االيرادات

779  685  685        االشتراكات
128        االشتراكات المخصصة

      االيرادات األخرى
70  122  3  119            ايرادات الفوائد

977  807  3  804     مجموع االيرادات
   النفقات

76  31  31        المرتبات والتكاليف المشتركة للموظفين
34  40  40        النفقات التشغيلية العامة

516  95  95        المنح
8  8  8        النفقات األخرى

634  174  31  143     مجموع النفقات

343  633  (28  )661        صافي الزيادة (النقصان) بين االيرادات والنفقات

أرصدة الصناديق
842 1 185 2 94  091 2       أرصدة الصناديق في بداية الفترة

185 2 818 2 66  752 2 أرصدة الصناديق في نهاية الفترة

األصول والخصوم وأرصدة الصناديق
   األصول

223 2 858 2 66  792 2       الودائع النقدية وألجل   

223 2 858 2 66  792 2 مجموع األصول

  الخصوم
38  40  40        األرصدة المنقولة بين الصناديق

38  40  40  مجموع الخصوم

رصيدالصناديق
      يتكون من:

185 2 818 2 66  752 2          الفائض المتراكم

185 2 818 2 66  752 2 الرصيد الكلي للصناديق

223 2 858 2 66  792 2 مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق

يعتمد:نشهد بصحة هذا البيان

روانتيسا ابيراتنيريتشارد ج. بار
األمين باالنابة لمجلس ادارة ايفاسرئيس فرع المالية

— — — — — — — —

المجموع
(بآالف الدوالرات األمريكية)

منظمة الطيران المدني الدولي
صندوق التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية (ايفاس)

جدول االيرادات والنفقات واألصول والخصوم وأرصدة الصندوق
عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١
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Appendix D    المرفق (د)

200220032004200520062007Total
(المالحظة ١)

 الدول المتعاقدة:
105 104 000 75 000 25 105 4  الجزائر
565  565   أنغوال

715 6 715 6  األرجنتين
256  256   بنين

517  517   بوليفيا
662  662   بروناي دار السالم

094 1 094 1  بلغاريا
237  237   الكامرون

891 18 000 14 891 4  شيلي
000 310 000 300 000 10  الصين
253  253   الكونغو

552  552   جزر كوك
225  225   جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

732 22 000 20 732 2  مصر
100 1 100 1  استونيا
484  484   اثيوبيا
061 730 191 379 080 260 790 90  فرنسا
253  253   غابون
000 100 000 50 000 50  المانيا
383  383   غينيا

680  680   هنغاريا
877 56 000 16 000 34 877 6  الهند

101 26 101 26  ايطاليا
884  884   األردن
820  820   كينيا

129 2 129 2  الكويت
188  188   ليسوتو
708  708   مدغشقر
581  581   مالوي

441  441   موريشيوس
501  501   موناكو
070 1 070 1  منغوليا
530 110 030 58 000 25 500 27  هولندا
075 300 975 49 100 250  نيجيريا
381 1 381 1  عمان

754 8 000 7 754 1  باكستان
249  249   باراغواي

175  175   بيرو
384 3 384 3  بولندا

480 110 000 100 480 10  جمهورية كوريا 
000 480 000 120 000 120 000 120 000 120  االتحاد الروسي

785  785   ساموا
000 100 000 100  المملكة العربية السعودية

55  55   السنغال
236 7 236 7  سنغافورة

461 5 461 5  جنوب أفريقيا
259  259   السودان
441  441   سوازيلند

130  130   جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
291  291   توغو
124 7 124 7  تونغا
725  725   أوغندا

500  500   جمهورية تنزانيا المتحدة
  0

0  المساهمات األخرى:
190 055 1901 055 1مبلغ محول (قرار الجمعية العمومية ٣٤-١) 

0  (بما في ذلك الفوائد المستحقة)     
000 2 000 2 المجلس الدولي للمطارات

900 233 000 128 900 105 وكالة الفرانكوفونية الحكومية الدولية (المالحظة رقم (٢))
818 1 818 1 مجموعة النمسا والبينيلوكس وسويسرا

008 821 9753 185 009 685 234 907 900 459 181 360 7091 222 المجموع الفرعي
الفائدة:

179 214 123 119 027 66 998 21 596 3 435 3 الصندوق العام
659 7 444 3 514 3 701  خطة الخبراء المنتسبين (المالحظة ٢)

846 042 9754 185 576 807 775 976 599 482 777 363 1441 226 `المجموع
المالحظة (١): توزيع الفائض النقدي في ٢٠٠٢/١/١ (القرار ٣٣-٢٣).

المالحظة (٢): تغطي هذه المساهمات والفوائد معظم التكاليف المرتبطة بأحد الخبراء المنتسبين كان قد عمل في إدارة االيفاس لفترة سنتين.
                سيتم رد رصيد األموال غير المستخدمة إلى وكالة الفرانكوفونية الحكومية الدولية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ_  _  _  _  _  _  _  _

مساهمات التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران المستلمة في ٢٠٠٧/٦/١٥
(بالدوالرات األمريكية)
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  )ه(المرفق 

  الدورة السادسة والثالثين  معروض علىمشروع قرار
   بغرض اعتمادهلجمعية العموميةل

  )إيفاس (التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران: ١٤/١القرار 
فـي   ضمن جملة أمـور      ية شيكاغو تتمثل   غايات وأهداف المنظمة بموجب المادة الرابعة واألربعين من اتفاق         لما كانت 

تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل تنمية الطيران المدني الدولي بأمان وانتظام، وتلبية احتياجات شـعوب                  
  . نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام واالقتصاد، وتعزيز سالمة الطيران في المالحة الجوية الدوليةإلىالعالم 

ادة التاسعة والستون من اتفاقية شيكاغو تنص على أنه اذا رأى المجلس أن المطارات وتجهيزات المالحة        الم ولما كانت 
الجوية في أي دولة متعاقدة غير كافية بقدر معقول لكفالة تشغيل الخطوط الجوية الدولية القائمـة تـشغيال يتـسم باألمـان                   

الدول األخرى المتأثرة بـذلك،  مع اور مع الدولة المعنية مباشرة وواالنتظام والفعالية واالقتصاد، وجب على المجلس أن يتش       
  .الصدد وسيلة لمعالجة الوضع، وجاز له أن يقدم توصياته في هذا إلىبغية التوصل 
 برنامجا عالميا لتدقيق مراقبة السالمة الجوية عمال بقرار الجمعيـة           ١/١/١٩٩٩قد أنشأ اعتبارا من       المجلس ولما كان 

  .تقريبا  ذلك البرنامج في جميع الدول المتعاقدةإطار التي جرت في وحصل على نتائج عمليات التدقيق األولية، ١١-٣٢ العمومية
أولويـات   عمليات التدقيق هذه قد بينت أن عددا من الدول المتعاقدة تعتمد على موارد شحيحة ستسحبها من          ولما كانت   

 درجات متفاوتـة مـن المـساعدة للوفـاء          إلىوأن هذه الدول ستحتاج     وطنية أخرى لتنفيذ مراقبة السالمة الجوية بكفاءة،        
  .بمسؤولياتها في مجال مراقبة السالمة الجوية

سـيما أسـواق    يد من مصادر األسواق المالية، ال العدإلى معظم الدول النامية تواجه صعوبات في التوصل    ولما كانت 
ة من المطارات وخدمات المالحة الجوية، بما فـي هـذه البنيـة             رأس المال األجنبية، للحصول على تمويل لبنيتها األساسي       

  .األساسية من عناصر متصلة بالسالمة
أعربت عن ارتياحها لدراسة أثبت فيها المجلس الحاجة لتـسهيل           والثالثون للجمعية العمومية     الثالثة الدورة   ولما كانت 

  .)ايفاس ( لسالمة الطيران التسهيل المالي الدوليإنشاءمالي دولي لسالمة الطيران، وأيدت 
تحسين السالمة الجويـة مـن   أهداف ساهمت إلى حد كبير في تحقيق     قد   االيفاس إلى أن المساعدة التي قدمها       وبالنظر

  . برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةإطارخالل تنفيذ التدابير التصحيحية الضرورية التي حددت في 
ة بالسالمة بموجب إرشادات المجلس ومازال المجلس يتلقـى          التمويل للمشاريع المرتبط   ازال يوفر مااليفاس   ولما كان 

  .تقارير سنوية من مجلس إدارة االيفاس بشأن تنفيذ المشاريع
  :فان الجمعية العمومية

 لاليفـاس   عن تقديرها للدول المتعاقدة والمنظمات الدولية على المساهمات التي دفعتها وتعهدت بـدفعها   تعرب  -١
التي لها ارتباط بالطيران الدولي وشركات الطيران والمطارات ومقدمي         ) الخاصة والعامة (المنظمات الدولية   الدول و وتحث  

خدمات المالحة الجوية وشركات إنتاج هياكل الطائرات والمحركات والكترونيات الطيران واألعضاء اآلخرين في صـناعة               
  .اليفاسلى تقديم تبرعات مالية أو عينية لالجو والفضاء، والمجتمع المدني، ع
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الدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في تمويل التدابير الالزمة لسد ثغرات السالمة الجوية التي حددها                تدعو  -٢
ساعدة  أن تستفيد من المإلىبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية كعنصر من الخطة العالمية للسالمة الجوية            

بقيامه بدور الميسر والمحفـز لـدى مـصادر التمويـل            وإما مباشرة   إمالتمويل هذه التدابير    االيفاس  يقدمها   التي يمكن أن  
  . المحافظة على االلتزام الدولي بقواعد سالمة الطيرانإلى، بما يؤدي األخرى
  .ةبالسالمرتبطة  المشاريع الملتنفيذ المقدمة ة القيم والخدماتإنشائهيفاس منذ اال أحرزه يالتقدم المطرد الذ تالحظ  -٣
   .ةالمتكبد باهظةال اإلدارية في ذلك التكاليف يفاس بمااالتحد من عمل مختلف القيود التي الحظ ت  -٤
من خالل المتابعة المنتظمة للتقدم الذي يحققه فـي         لاليفاس  العمل السلس    يساعد في تأمين   إلى المجلس أن     تطلب  -٥

 في الوقت نفسه تخفيض التكاليف    ويفاس  اال تعزيز وتوسيع    يفجهوده   وأن يواصل    مشاريع المرتبطة بالسالمة  مجال تمويل ال  
  .الى الحد األدنى

  .لجذب المساهمات في االيفاس من الدول والمساهمين اآلخرين المجلس أن يبذل قصارى جهده إلى تطلب  -٦
 بما في   االيفاس،دورتها العادية المقبلة تقريرا عن نشاطات        الجمعية العمومية في     إلىأن يقدم   لمجلس   ا إلى تطلب  -٧

  .ذلك تقييم األداء والبيانات المالية المدققة
  .٨-٣٥ قرار الجمعية العمومية هذا القرار يحل محلأن  لنتع  -٨

  — انتهى —




