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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  یةتنفیذاللجنة ال

  اللجنة اإلداریة
  من جدول األعمال: االشتراكات المتأخرة ١٠البند 
  من جدول األعمال: االشتراكات المتأخرة ٥٣البند 

  االشتراكات المتأخرةالجوانب المالیة لمسألة 
  )مجلس االیكاو ورقة مقدمة من(

  الملخص التنفیذي
 في تاریخیعتبر حقها في التصویت معلقا  كان التي الدول األعضاءوعن  المتأخرةعن حالة االشتراكات  معلوماتهذه الورقة  تعرض
التي تتبع لمعالجة مسألة  واإلجراءاتهذه الورقة أیضا أثر التأخیر في استالم االشتراكات المقررة،  تتناول.  و ٣٠/٧/٢٠١٣

  أخرة.تسویة االشتراكات المتلحوافز ال، وخطة المتأخرةاالشتراكات 
اتفاقات لتسویة أسماء الدول التي عقدت  المرفق (ب) ویتضمنقائمة الدول التي تأخرت في دفع اشتراكاتها،  المرفق (أ)ویتضمن 

أسماء الدول التي یعتبر حقها في التصویت معلقا.   المرفق (ج)اشتراكاتها غیر المدفوعة على أقساط لعدد من السنین، ویتضمن 
 من اجل اعتماده.جمعیة العمومیة المعروض على القرار المشروع  )د( المرفق ویرد في

  ما یلي: القیام بیرجى من الجمعیة العمومیة  ،٣٢- ٣٧رقم الجمعیة العمومیة  عمال بقرار: اإلجراء
  اإلحاطة علما بالتقدم المحرز في تحصیل االشتراكات المتأخرة القائمة منذ فترة طویلة؛  أ)

  اعتماد مشروع القرار الوارد في المرفق (د).  ب)

  .واإلدارة المالیةالخاصة بالمیزانیة ورقة العمل هذه مرتبطة باستراتیجیة دعم التنفیذ   الهدف االستراتیجي:

االشـتراكات لـه وقـع علـى المـوارد النقدیـة للمنظمـة ویمكـن أن یـؤثر علـى تنفیـذ  اسـتالمإن التأخر في   اآلثار المالیة:
  البرامج.

  A37-WP/62ورقة العمل   المراجع:
فـي (القـرارات سـاریة المفعـول الصـادرة عـن الجمعیـة العمومیـة ، Doc 9958 رقـم  لوثیقـةا

٨/١٠/٢٠١٠( 
  النظام المالي لالیكاو، Doc 7515 رقم  الوثیقة

والمعّدلـة  ٧/١٢/١٩٤٤في شیكاغو فـي  ، الموقعةاتفاقیة الطیران المدني الدولي، Doc 7300 رقم  لوثیقةا
  من قبل الجمعیة العمومیة لالیكاو
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 المقدمة - ١
) على أنه یجوز للجمعیة العمومیة أن تعلق ١٩٤٤(شیكاغو،  اتفاقیة الطیران المدني الدوليمن  ٦٢تنص المادة  ١- ١

المنظمة في غضون فترة معقولة.   إزاءلم تتمكن من تصفیة التزاماتها المالیة  عضوحق التصویت فیها وفي المجلس ألي دولة 
ضرورة دفع اشتراكاتها  الدول األعضاء كأن تدر  ،ضمن جملة أمور ،فقرات تطلب ٣٢- ٣٧ویتضمن منطوق قرار الجمعیة العمومیة 

عقد الترتیبات الضروریة لدفع اشتراكاتها التي طال  األعضاءووضع الشروط والظروف الالزمة التي تتیح للدول  ،في سنة استحقاقها
ة من اتفاقیة شیكاغو بشأن تعلیق حق التصویت.  وكلفت الجمعیة العمومی ٦٢ضرورة تطبیق أحكام المادة  األذهان إلىوأعاد تأخرها، 

تقدیم  إلىأیضا المجلس بأن یكثف السیاسة الراهنة التي تقضي بدعوة الدول التي تأخرت في دفع اشتراكاتها  ٣٢- ٣٧في قرارها 
 اقتراحات لتسویة هذه االشتراكات المتأخرة طبقا لألحكام التي أصدرتها الجمعیة العمومیة.

، لتسویة االشتراكات التي طال تأخرها وصف للحوافز التي تقدم ٢٧-٣٥ورد في قرار الجمعیة العمومیة  ٢- ١
یتابع المجلس عن كثب مسألة التأخر في دفع االشتراكات ومدى فاعلیة خطة الحوافز من بأن  القرار في جملة أمور، وطلب

الدورة العادیة الالحقة للجمعیة  إلىحیث قیمة االشتراكات المتأخرة التي دفعتها الدول، وأن یقدم تقریرا عن نتائج هذه الجهود 
 وتتناول هذه الورقة هذه االحتیاجات. .فیه أي تدابیر أخرى تستحق النظر یقترحالعمومیة، وأن 

  االشتراكات المتأخرةالوضع الحالي فیما یخص  - ٢

 ٢٠٠٦منذ سنة االشتراكات المتأخرة  ١- ٢

 ٢٠٠٦ عامدیسمبر من  ٣١ حتىمقارنة بین مجموع االشتراكات التي لم تدفع  أدناه الوارد )١( الشكلبین ی ١- ١- ٢
 هاتین) (ورد تعریف ب) ودول المجموعة (أأیضا حدة االشتراكات المتأخرة على دول المجموعة ( الشكلبین ی.  و ٢٠١٢ إلى

 ).٢- ٢المجموعتین في الفقرة 

 إلى ٣١/١٢/٢٠٠٦ فيملیون دوالر  ٣,٨ مبلغمن ) باالشتراكات المتأخرة على دول المجموعة ( وازدادت ٢- ١- ٢
) ألالشتراكات المتأخرة على دول المجموعتین ( اإلجمالیةالقیمة  وأخذت.  ٣١/١٢/٢٠١٢ فيملیون دوالر  ٤,٩ قدرهمستوى 

في ملیون دوالر  ٨,٥ لتصبح ٢٠٠٦ملیون دوالر في دیسمبر  ١٠,٥ تعلى مدى السنین، حیث كان تتحسن) بو(
ملیون دوالر  ٨٤,٣ إلىملیون دوالر كندي  ٦٨,٣األعضاء من ، حتى مع زیادة المبلغ المطلوب من الدول ٣١/١٢/٢٠١٢

 كندي خالل نفس الفترة.
  )١الشكل (

  الدول األعضاءاالشتراكات المستحقة على 
  دیسمبر ٣١في 
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  ٣١/١٢/٢٠١٢تاریخ  حتىالوضع الحالي فیما یخص االشتراكات المتأخرة   ٢- ٢
ملیون  ٩,٣، منها كندي ملیون دوالر ١٣,٠ إلى ٣١/١٢/٢٠١٢حتى وصل مجموع االشتراكات المتأخرة   ١- ٢- ٢

 المرفق (أ).  ویتضمن ٢٠١٢ملیون دوالر عن سنة  ٣,٧وما قبلها، و ٢٠١١تمثل اشتراكات مستحقة عن سنة  كندي دوالر
  أربع مجموعات على النحو التالي: إلىمقسمة عن جمیع السنوات المالیة  ٣١/١٢/٢٠١٢حتى جدول االشتراكات المتأخرة 

اتفاقات مع المجلس لدفع االشتراكات المتأخرة علیها على أقساط على  أبرمتهي الدول التي ـ  )أالمجموعة (
  ؛دولة) ١٤. (٣٢-٣٧) من قرار الجمعیة العمومیة ٤) والفقرة (٣سنین طبقا للفقرة (ال د منعد

 إلىهي الدول التي تأخرت في دفع اشتراكاتها حتى وصلت قیمة هذه االشتراكات المتأخرة ـ  )بالمجموعة (
  ؛)ةدول ١٤( تها.ت السنوات الثالث السابقة أو أكثر، ولم تعقد اتفاقات مع المجلس لتسویقیمة اشتراكا
هي الدول التي تأخرت عن دفع اشتراكاتها لسنة واحدة أو أكثر ولكن بأقل من ثالث سنوات ـ  )جالمجموعة (

  ؛دولة) ٢٨( كاملة.
  .دولة) ٢٠( وحدها ٢٠١٢الدول التي تأخرت عن دفع اشتراكاتها لسنة ـ  )دالمجموعة (

) اشتراكات السنة الجاریة واألقساط السنویة أ، من المقرر أن تدفع دول المجموعة (المبرمةطبقا لالتفاقات و   ٢- ٢- ٢
الة االشتراكات واألقساط ح المرفق (ب)المتفق علیها لتسویة جمیع االشتراكات التي طال تأخرها عن السنوات السابقة.  ویبین 

  ).أعن سنوات ماضیة على دول المجموعة ( ٣١/١٢/٢٠١٢حتى زالت مستحقة التي ما

  تأثیر التأخیر في استالم االشتراكات  ٣- ٢
في دفع اشتراكاتها عن السنة الجاریة والسنوات السابقة، والذي مازال مدعاة للقلق،  الدول األعضاءتأخر  ان  ١- ٣- ٢

كفالة بتمل أن یؤخر تنفیذ برامج العمل.  وقد التزمت الدول األعضاء یؤثر تأثیر ضارا  على الحالة النقدیة للمنظمة ویح
وفي أثناء فترة السنوات الثالث السابقة غطى الفائض النقدي المتراكم العجز في المنظمة بشكل یتسم بالكفاءة.   استمرار تشغیل

ن تراكم االشتراكات المتأخرة قد تسبب في غیر أن المنظمة تعاني حالیا من عجز نقدي كما أ استالم مستحقات السنة الحالیة. 
  .صعوبات كبیرة فیما یخص التدفقات النقدیة في بعض األحیان

  االشتراكات المتأخرة لمعالجةالتدابیر الالزمة   - ٣
   إبالغ الدول بااللتزامات التي لم تدفعها  ١- ٣
 والمواد ٣٢-٣٧الجمعیة العمومیة  قرار منطوق من ٢تتابع المنظمة عملیة تحصیل االشتراكات طبقا للفقرة   ١- ١- ٣
(تعبر  الدول األعضاءجمیع  إلىمن النظام المالي.  وألسباب عملیة وجهت المنظمة في مایو رسالة  ٤-١٠٦و، ٥-٦و ٤- ٦

یونیو)  في الحالة(عن في یولیو  ، ورسالةالحسابات عن الحالة في أبریل) فور انتهاء مراجع الحسابات الخارجي من تدقیق
دأبت  ٢٠٠٤أكتوبر، وقدمت فیها معلومات عن قیم اشتراكات السنة الالحقة).  ومنذ سنة  في الحالةفي نوفمبر (عن رسالة و 

الدول بحیث ال تطلع علیها سوى  االشتراكات على موقع االیكاو في االنترنت آخر المعلومات عنالمنظمة على نشر 
  .الدول األعضاء إلىلومات عتوقیت تقدیم هذه المحسن ، وذلك لتحسین تواتر و األعضاء

  



 - 4 - A38-WP43 
  EX/30; AD/4 
   

 

  ٣٢-٣٧تعلیق حق التصویت بموجب قرار الجمعیة العمومیة   ٢- ٣
من قرار الجمعیة العمومیة  ٦من اتفاقیة شیكاغو على سلطة تعلیق حق التصویت.  وطبقا للفقرة  ٦٢نصت المادة   ١- ٢- ٣
بقیمة  إلتزاماتها المالیة إزاء المنظمةیعلق حق التصویت في المجلس وفي الجمعیة العمومیة للدول التي تأخرت في دفع  ٣٢- ٣٧

ولم تعقد اتفاقا لتسویتها أو عقدت اتفاقا ولم تلتزم بشروطه.  ولما  ،تساوي مجموع االشتراكات المقررة علیها لثالث سنوات سابقة أو أكثر
، وذلك بصفة تلقائیة القرار من منطوق ٦على تطبیق الفقرة األمانة العامة  دأبت، فقد ١/١/٢٠١١ هو هذا القرار نسریا بدء كان موعد

تعتمده الجمعیة  لكيمن منطوق قرار الجمعیة العمومیة الُمقترح  ٧ووفقًا للفقرة من خالل متابعتها عن كثب لالشتراكات غیر المدفوعة. 
التي لدیها اشتراكات متأخرة السداد ألكثر  المجلسفي  المجلس للدول األعضاءفي سُیعّلق حق التصویت في دورتها الثامنة والثالثین، 

  شهرًا. ١٨من 
من  ٦٢دولة متعاقدة تنطبق علیها المادة  ١٧ على ٣٠/٧/٢٠١٣ حتى المتأخرةاالشتراكات  المرفق (ج)یعرض و   ٢- ٢- ٣

  یكاغو بشأن تعلیق حقوق التصویت.اتفاقیة ش

قبیل الجمعیة العمومیة مباشرة، ثم تدفع  إلىجدیر بالمالحظة أن بعض الدول تؤخر دفع التزاماتها المالیة و   ٣- ٢- ٣
حقها في التصویت.  وبالنسبة للدول التي عقدت اتفاقات لتسویة المتأخرات، یشمل أدنى مبلغ العادة  لتستردأدنى مبلغ مقرر 

  المنصوص علیها في االتفاقات التي عقدتها.االشتراكات واألقساط قیمة حقها في التصویت 
على أن حق التصویت المعلق یعاد فورا إما بدفع كامل قیمة  ٣٢- ٣٧من منطوق القرار  ٦الفقرة  وتنص  ٤- ٢- ٣

واحترام أحكام هذا  المتأخرةاالشتراكات  لتقسیطاالشتراكات المتأخرة لمدة ثالث سنوات على األقل وٕاما بعقد اتفاق مع المجلس 
بصرف وذلك ، هلم تلتزم بشروطو اتفاقا الدولة عقدت  یعلق إذاتصویت الأصبح حق  ١/١/٢٠٠٥تفاق.  ویالحظ أنه منذ اال

) مختلفة عن معاملة دول أأصبحت معاملة دول المجموعة ( ١/١/٢٠٠٥النظر عن قیمة االشتراكات المتأخرة.  ومنذ 
) یطلب منها أن یصبح رصید اشتراكاتها بالمجموعة ( : ذلك ألن دولالیها حق التصویت رد) من حیث بالمجموعة (

) أن تلتزم بشروط اتفاقاتها أالمتأخرة أقل من مستوى اشتراكات السنوات الثالث السابقة، في حین یطلب من دول المجموعة (
تعتمده الجمعیة  العمومیة المقترح لكي من منطوق قرار الجمعیة ٧وتنص الفقرة  بصرف النظر عن قیمة االشتراكات المتأخرة.

في دورتها الثامنة والثالثین على إلغاء تعلیق حق التصویت في المجلس فور التسدید الكامل لالشتراكات المتأخرة  العمومیة
  شهرًا. ١٨ لفترةالسداد 

 األعضاءالدول لتشجیع  وقد تمت الموافقة خالل الفترات الثالثیة السابقة على مجموعة من التدابیر االضافیة  ٥- ٢- ٣
قرار الجمعیة من  ٩واعتمدت الجمعیة العمومیة هذه التدابیر التالیة في الفقرة  على دفع اشتراكاتها في موعد استحقاقها. 

من اتفاقیة شیكاغو إعتبارا  ٦٢التي ُعّلق حقها في التصویت بموجب المادة  الدول األعضاءلتطبیقها على  ٣٢- ٣٧ العومیة
   ن العام هذه التدابیر ویقوم المجلس برصد تطبیقها.. ویطّبق األمی١/١/٢٠٠٥من 
وأوصى المجلس أیضا بأن الدول التي لم تتأخر في دفع إشتراكاتها المقررة سنویا ـ باستثناء اشتراك السنة   ٦- ٢- ٣

  الجاریة ـ هي وحدها التي تتمتع بأهلیة ترشیح نفسها النتخابات المجلس واللجان والهیئات.
  المتأخرةاالشتراكات  ة لتسدیدالخاص رتیباتالت  ٣- ٣
الشروط المسبقة إلبرام إتفاق لتسدید اإلشتراكات  ٣٢- ٣٧من منطوق قرار الجمعیة العمومیة  ٤تحدد الفقرة   ١- ٣- ٣

  .ولم تبرم أي دولة جدیدة أي اتفاق في أثناء فترة السنوات الثالث هذه. المتأخرة
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عدم تشجیع ما تمارسه بعض الدول من دفع مبلغ رمزي في أثناء الجمعیة العمومیة إلبرام إتفاق  ومن أجل  ٢- ٣- ٣
المبلغ المدفوع مع  لضمان تناسب ٣٢-٣٧(أ) من قرار الجمعیة العمومیة ٤تعدیل الفقرة ، تم واستعادة حقها في التصویت

  .المتأخرةاالشتراكات 
  التي طال تأخر سدادهااالشتراكات  من أجل تسویةخطة الحوافز   ٤- ٣
، والذي أنشأت بموجبه خطة حوافز لتسویة ٢٧- ٣٢أقرت الدورة الثانیة والثالثون للجمعیة العمومیة قرارها   ١- ٤- ٣

من منطوق قرارها  ٣االشتراكات التي طال تأخر سدادها والحساب الخاص المتصل بذلك. وأكدت الجمعیة العمومیة في الفقرة 
  الخطة. ویتم االبالغ بشكل منفصل عن المبالغ وحركة األموال من الحساب الخاص.على استمرار هذه  ٢٧-٣٥
 إلىأنه ال یمكن صرف اشتراكات الدول مرتین، ویشترط بالتالي من أجل تحویل االشتراكات المتأخرة الحظ ویُ   ٢- ٤- ٣

ي وقت التحویل.  ولم یتم تحویل أي یكون هناك فائضا نقدیا لم ینفق ف أن ٢٧- ٣٥حساب مستقل وفقا لقرار الجمعیة العمومیة 
   أموال في هذا الحساب المستقل خالل هذه الفترة الثالثیة نظرا للفائض النقدي السلبي للمنظمة.

ورصد الوضع القائم فترة السنوات الثالث  أثناء الحوافز في إجراء عملیة مراجعة دوریة لخطةولذلك، یقترح   ٣- ٤- ٣
  .في حالة ما لم تعد المنظمة تعاني من الفائض النقدي السلبي لضمان اتخاذ ما یلزم من اجراءات

  الخالصة  - ٤
منذ الدورة األخیرة للجمعیة  التي طال تأخر سدادهاالتقدم المحرز في تحصیل االشتراكات  بالنظر إلى  ١- ٤

أننا نواصل متابعة الدول ذات االشتراكات  إلىشارة )، تجدر اإلب) ودول المجموعة (أالعمومیة، وخاصة من دول المجموعة (
دولة  ١٨وتشجیعها على تسویة مستحقاتها وفقا للنظام المالي لالیكاو. وفي أثناء دورة الجمعیة العمومیة السابقة أبرمت  المتأخرة

ا المتأخرة.  وقامت دولتان لدیها اتفاقات لتسویة اشتراكاتهدولة  ١٤اآلن هناك و  .مع االیكاو المتأخرةتفاقات لتسویة اشتراكاتها ا
المجموعة (ب).  وتبقى دولة  إلىوانتهت مدة اتفاقین لدولتین بدون االلتزام بشروطهما وانتقلتا بالتالي  ا بالكاملمتفاقاتهبتسویة ا
  . سنة أو أقل ٢٠سنة، بینما تبلغ فترة التسدید في جمیع االتفاقات األخرى  ٢٠شروط للتسدید على أكثر من  لدیهاواحدة 

مواصلة رصد االشتراكات التي طال تأخر سدادها وتطبیق التدابیر التي اعتمدتها الجمعیة العمومیة في  وُیقترح  ٢- ٤
دورة الجمعیة العمومیة  إلى المتأخرةأثناء فترة السنوات الثالث المقبلة، وتقدیم تقریر عن الجوانب المالیة لمسألة االشتراكات 

  .التالیةالعادیة 
- -  - - -  - - -  
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إجماليصندوق 
المبالغ غیر  رأس المالمجموع

المسددةالعاملالمتأخراتالسنوات ٢٠٠٦ - ١٩٩٨أ ٢٠٠٧أ ٢٠٠٨أ ٢٠٠٩أ ٢٠١٠أ ٢٠١١أ ٢٠١٢الدول األعضاء
المجموعة (أ)

493 120 493 120 (1996-2000)493 120 كمبودیا
202 53 202 53 (1997-1998)202 53 جزر كوك

999 417 685 367 (1992-2002)019 205 412 23 436 44 236 46 582 48 314 50 غاامبیا
957 234 957 234 (1998-2005)957 234 جورجیا
506 425 192 375 (1994-2000)427 191 510 44 436 44 236 46 582 48 314 50 غرینادا

996 127 996 127 (1993-1997)996 127 غینیا
524 948 210 898 (1993-2006)797 733 780 35 051 80 582 48 314 50 العراق

112 46 112 46 (1999-2000)112 46 قیر غیزستان
405 175 405 175 (1991-2003)405 175 لیبیریا

341 85 341 85 (1999-2001)341 85 جهوریة مولدوفا

340 149 026 99 (1997)208 4 236 46 582 48 314 50 رواندا
166 618 852 567 (1989-2006)308 348 780 35 510 44 436 44 236 46 582 48 314 50 ساو تومي وبرنسیبي

612 191 612 191 (1992-2003)612 191 سیرالیون
835 48 153 47 (2002-2003)153 47 682 1 جزر سلیمان

488 643 2363 390 0303 565 5602 71 432 112 359 213 944 184 910 242 252 253 مجموع المجموعة (أ)
المجموعة (ب)
674 769 962  398 718 (1989-2006)854 498 780 35 510 44 436 44 236 46 582 48 314 50 أنتیغا وبربودا

939 159 625 109 807 14 236 46 582 48 314 50 البوسنة والهرسك
531 785 217 735 (1988-2006)672 515 780 35 510 44 436 44 236 46 582 48 314 50 جیبوتي
078 234 764 183 510 44 436 44 236 46 582 48 314 50 كریباتي
627 469 313 419 (1996-2006)769 199 780 35 510 44 436 44 236 46 582 48 314 50 مالوي

537 305 223 255 (2005-2006)679 35 780 35 510 44 436 44 236 46 582 48 314 50 جزر مارشال
438 180 124 130 306 35 236 46 582 48 314 50 والیات میكرونیزیا الموحدة

478 628 164 578 (1995-2006)620 358 780 35 510 44 436 44 236 46 582 48 314 50 ناورو
561 148 247 98 429 3 236 46 582 48 314 50 نیبال
670 364 356 314 (2004-2006)812 94 780 35 510 44 436 44 236 46 582 48 314 50 باالو

474 181 160 131 342 36 236 46 582 48 314 50 السودان
078 234 764 183 510 44 436 44 236 46 582 48 314 50 سورینام

046 194 732 143 478 4 436 44 236 46 582 48 314 50 الجمهوریة العربیة السوریة
078 234 764 183 510 44 436 44 236 46 582 48 314 50 تیمور - لیشتي

210 890 9624  852 184 4064 703 6801 214 068 405 244 534 306 647 148 680 396 704 مجموع المجموعة (ب)
المجموعة (ج)

  0 491 61 177 11 177 11 314 50 ألبانیا
969 66 655 16 655 16 314 50 أنودرا
487 65 173 15 173 15 314 50 أنغوال
927 50 613  613  314 50 بهاما

936 140 922 31 922 31 014 109 البحرین

764 56 450 6 450 6 314 50 بربادوس
513 100 199 50 617 1 582 48 314 50 بوتان
792 142 479 92 897 43 582 48 314 50 بولیفیا

791 99 477 49 895  582 48 314 50 بوروندي
254 65 940 14 940 14 314 50 إرتیریا

891 86 805 19 805 19 086 67 إثیوبیا
969 66 655 16 655 16 314 50 هایتي

896 98 582 48 582 48 314 50 هندوراس
019 280 305 112 305 112 714 167 جهوریة إیران االسالمیة

438 293 567 100 567 100 871 192 الكویت

448 68 134 18 134 18 314 50 جمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة
875 83 561 33 561 33 314 50 لیسوتو

361 123 890 47 890 47 471 75 لیبیا
938 99 624 49 042 1 582 48 314 50 مالدیف
186 84 872 33 872 33 314 50 منغولیا

823 81 509 31 509 31 314 50 نامیبیا
204 177 419 51 419 51 785 125 باكستان

639 470 826 126 826 126 813 343 قطر
161 132 847 81 265 33 582 48 314 50 سانت فنسنت وغرینادین

963 57 600 3 049 4 049 4 314 50 جنوب السودان

255 56 941 5 941 5 314 50 طاجیكستان
810 110 496 60 914 11 582 48 314 50 تركمانستان

226 117 912 66 330 18 582 48 314 50 زمبابوي

028 341 6003 3 079 199 1                    -                  -           -             -960 110 119 088 3501 138 2مجموع المجموعة (ج)

المرفق (أ)

حتى ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
الدول التي تأخرت في دفع اشتراكاتها للسنوات المالیة ١٩٨٨-٢٠١٢

(بالدوالرات الكندیة)
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إجماليصندوق 
المبالغ غیر  رأس المالمجموع

المسددةالعاملالمتأخراتالسنوات ٢٠٠٦ - ١٩٩٨أ ٢٠٠٧أ ٢٠٠٨أ ٢٠٠٩أ ٢٠١٠أ ٢٠١١أ ٢٠١٢الدول األعضاء

المرفق (أ)

حتى ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
الدول التي تأخرت في دفع اشتراكاتها للسنوات المالیة ١٩٨٨-٢٠١٢

(بالدوالرات الكندیة)

المجموعة (د)
040 34 040 34 بنغالدیش

194 9 194 9 بلجیكا
287 33 287 33 بلیز

314 50 314 50 بروناي دار السالم
888 39 888 39 كرواتیا

052 17 052 17 جمهوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة
814  814  الدنمارك
654 8 654 8 الیونان

866  866  غواتیماال
182 121 182 121 الهند

046 46 046 46 موزامبیق
076 19 076 19 بابوا غینیا الجدیدة

314 50 314 50 سوازیلند
196 7 196 7 تونس
219 35 219 35 أوغندا

314 50 314 50 أوروغواي
722 1 722 1 أوزبكستان

226  226  فانواتو
857 83 857 83 فییت نام

757 15 757 15 زامبیا

019 625              -               -                    -                  -           -             -              -                  -019 625 مجموع المجموعة (د)

175 501 175 501 175 501 جمهوریة یوغوسالفیا االشتراكیة االتحادیة السابقة*

920 000 56213 4 342 275 6119 769 2404 286 500 517 603 747 210 943 177 011 0172 721 3المجموع الكلي
 * ینبغي التأكد من نقل المبالغ المستحقة على جمهوریة یوغوسالفیا االشتراكیة االتحادیة السابقة

** قد ال تضاف تفاصیل إلى المجامیع بسبب التقریب
*** في تاریخ ٢٠١٣/٧/٣٠، كانت جمیع الدول األعضاء في المجلس المذكورة في المرفق أعاله، باستثناء غواتیماال، قد قامت بتسویة مستحقاتها.
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(بالدوالرات الكندیة)

مستحقات عام ٢٠١٠مستحقات عام ٢٠١١مستحقات عام ٢٠١٢
إجماليمستحقات إجماليإجمالي

المبالغعام ٢٠١٣متأخرات السنواتالمتأخراتالقسطاألنصبةالقسطاألنصبةالقسطاألنصبةسنة
 المستحقةواألعوام المقبلةالسابقةالحالیة المقررة المقررةالمقررةاالتفاقالدول األعضاء

493 120 493 120 2001كمبودیا
202 53 202 53 1999جزر كوك

999 417 011 123 350 88 638 206 502 20 236 46 502 20 582 48 502 20 314 50 2003غامبیا
957 234 957 234 2006جورجیا
506 425 165 85 333 131 008 209 292 21 236 46 292 21 582 48 292 21 314 50 2001غرینادا

996 127 996 127 2006غینیا
524 948 421 729 103 219 029 29 582 48 178 91 314 50 2010العراق

112 46 112 46 2001قیرغیزستان
405 175 405 175 2006لیبیریا

341 85 341 85 2002جمھوریة مولدوفا

340 149 208 4 132 145 236 46 582 48 314 50 1998رواندا
166 618 097 112 892 312 177 193 015 16 236 46 015 16 582 48 015 16 314 50 2000ساو تومي وبرنسیبي

612 191 612 191 2006سیرالیون
835 48 153 47 682 1 682 1 2004جزر سلیمان

488 643 1733 136 5752 532 740 974 809 57 944 184 838 86 910 242 987 148 252 253 المجموع

 مالحظة:  المبلغ المستحق من كل عام یتضمن اشتراكات العام الحالي باإلضافة إلى القسط المتفق علیھ.
— — — — — — — —

حتى ٢٠١٢/١٢/٣١
      بموجب اتفاقات تسویة االشتراكات المتأخرة



دوالر أمریكيدوالر كنديمجموع دوالر أمریكيمجموع دوالر كندي
المطلوب**المطلوبالدوالر األمریكيفوق ٣ سنواتأ ٢٠١٠أ ٢٠١١أ ٢٠١٢الدوالر الكنديفوق ٣ سنواتأ ٢٠١٠أ ٢٠١١أ ٢٠١٢الدولالمجموعة
847 111 464 143 241 237 984 191 478 11 655 16 124 17 464 143 436 44 322 34 927 31 779 32 غامبیا(أ)

577 153 974 187 392 240 135 195 478 11 655 16 124 17 974 187 946 88 322 34 927 31 779 32 غرینادا
257 45 028 99 547 49 290 4 478 11 655 16 124 17 028 99 322 34 927 31 779 32 رواندا

515 322 974 187 784 436 527 391 478 11 655 16 124 17 974 187 946 88 322 34 927 31 779 32 ساو تومي وبرنسیبي
  682 1 066 48 066 48 682 1 682 1 جزر سلیمان

970 545 947 88 226 591 969 545 478 11 655 16 124 17 974 187 946 88 322 34 927 31 779 32 أنتیغا وبربودا(ب)
134 562 947 88 390 607 133 562 478 11 655 16 124 17 974 187 946 88 322 34 927 31 779 32 جیبوتي
  553 25 257 45 478 11 655 16 124 17 580 124 552 25 322 34 927 31 779 32 كریباتي
112 240 947 88 368 285 111 240 478 11 655 16 124 17 974 187 946 88 322 34 927 31 779 32 مالوي

844 72 947 88 100 118 843 72 478 11 655 16 124 17 974 187 946 88 322 34 927 31 779 32 جزر مارشال
  453 7 257 45 478 11 655 16 124 17 480 106 452 7 322 34 927 31 779 32 والیات میكرونیزیا الموحدة

040 402 947 88 296 447 039 402 478 11 655 16 124 17 974 187 946 88 322 34 927 31 779 32 ناورو
  430 3 257 45 478 11 655 16 124 17 457 102 429 3 322 34 927 31 779 32 نیبال
122 133 947 88 378 178 121 133 478 11 655 16 124 17 974 187 946 88 322 34 927 31 779 32 باالو

  947 88 257 45 478 11 655 16 124 17 974 187 946 88 322 34 927 31 779 32 سورینام
  915 48 257 45 478 11 655 16 124 17 942 147 914 48 322 34 927 31 779 32 الجمھوریة العربیة السوریة

  947 88 257 45 478 11 655 16 124 17 974 187 946 88 322 34 927 31 779 32 تیمور لیشتي
418 589 0492 417 3301 511 2183 787 6482 183 480 266 984 273 373 605 2432 019 1521 549 832 510 146 526 إجمالي المستحق

المجموعة (أ): الدول التي أبرمت اتفاقات مع المجلس لتسویة متأخراتھا على مدى عدد من السنوات، ولكنھا غیر ملتزمة بشروط االتفاق.
المجموعة (ب): الدول ذات االشتراكات المتأخرة لمدة ثالث سنوات كاملة أو أكثر والتي لم تبرم اتفاقات مع المجلس لتسویة متأخراتھا 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

المرفق (ج)

االشتراكات المتأخرة للدول التي یعتبر حقھا في التصویت معلقاً في ٢٠١٣/٧/٣٠
(بالدوالرات الكندیة والدوالرات األمریكیة)
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 *الحد األدنى الالزم في كل من العمالت الستعادة حقوق التصویت.
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  )د( المرفق
  الجمعیة العمومیة لكي تعتمدهمشروع قرار 

  والثالثین الثامنةفي دورتها 
  )٣٢-٣٧(لیحل محل القرار 

التـي ال تفـي  التـي یجـب اتخاذهـا تجـاه الـدول جراءاتواإل بااللتزامات المالیة للمنظمة األعضاءالدول اضطالع : ١٠/١القرار 
  االلتزامات  بتلك

تقضي بأنه یجوز للجمعیة العمومیة أن توقف حق التصویت في  الدولي ياتفاقیة الطیران المدنمن  ٦٢المادة  لما كانت
  معقول بالتزاماتها المالیة نحو المنظمة. أجلال تفي في  عضو الجمعیة العمومیة وفي المجلس لكل دولة

  :ن الجمعیة العمومیةفإ

 األعضاءتنص على أن االشتراكات المقررة على الدول  لالیكاو النظام الماليمن  ٥- ٦في اعتبارها أن المادة  ذ تضعإ
  تعتبر مستحقة وواجبة الدفع بالكامل في الیوم األول من السنة المالیة التي تخصها.

ب صعوبات خطیرة في عقبة في سبیل تنفیذ برنامج العمل وسبّ شكل التأخیر في دفع اشتراكات السنة الجاریة أن  تالحظو 
  .السیولة النقدیة

  أن تضع ترتیبات مناسبة لتصفیة متأخراتها. متأخراتالتي علیها  األعضاءجمیع الدول  تحث

الضروریة لدفع  جراءاتأن تتخذ كافة اإل ،، وبوجه خاص الدول المنتخبة في المجلساألعضاءجمیع الدول  تحث
  اشتراكاتها في مواعیدها المقررة.

  :یليما  تقرر

فیها واجبة  صبحالسنة التي ت بدایة اشتراكاتها في دفعبضرورة  األعضاءجمیع الدول  أن تسلِّم ینبغي  - ١
  العجز. ، حتى ال تضطر المنظمة للسحب من صندوق رأس المال العامل لتعویضفعالد

ثالث مرات على األقل في السنة،  ،األعضاءجمیع الدول  إلىاألمین العام بأن یرسل  یكلِّف المجلس  - ٢
  من السنة السابقة. /كانون األولدیسمبر ٣١حتى عن السنة الجاریة و  فعالواجبة الدجدوال یبیـن فیه المبالغ 

لثالث اشتراكاتها  فعفي د تأخر ي تالت األعضاءمع الدول  سلطة مناقشة وعقد ترتیباتل المجلس تخوّ   - ٣
الترتیبات الى الجمعیة عن تلك التسویات أو وتقدیم تقریر المتراكمة نحو المنظمة، سنوات أو أكثر، لتسویة المتأخرات 

  العمومیة في دورتها التالیة.
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  :يالقیام بما یلثالث سنوات المتأخرة في دفع اشتراكاتها لمدة تزید على  األعضاء ینبغي لجمیع الدول  - ٤

المبالغ المتأخرة المستحقة لصندوق رأس المال العامل، واشتراك السنة أن تدفع بدون تأخیر   أ)
  .في المائة من االشتراكات المتأخرة السداد ٥جزئیة لمتأخراتها بمبلغ یساوي  الجاریة، وتجري تسویة

في الفقرة الفرعیة أ) أعاله،  إلیهافي غضون ستة أشهر من تاریخ دفع المبالغ المشار  ،أن تعقد  ب)
على أن ینص ذلك االتفاق على  ،لم تكن قد فعلت ذلك إذا ،اتفاقا مع المنظمة لتسویة متأخراتها

على مدى فترة ال تزید ل قیمة اشتراكاتها الجاریة، وما تبقى من متأخراتها على شكل أقساط دفع ك
سنة كحد  ٢٠ إلىعشر سنوات، ویجوز للمجلس، وفقا لتقدیره الخاص، تمدید هذه الفترة  لىع

أقصى بالنسبة للحاالت الخاصة، أي للدول المتعاقدة األعضاء التي صنفتها األمم المتحدة في 
  .قل البلدان نمواعداد أ

التي علیها  األعضاءینبغي للمجلس أن یواصل تكثیف السیاسة الجاریة التي تقضي بدعوة الدول   - ٥
من المنطوق أعاله، مع المراعاة  ٤متأخرات بتقدیم مقترحات لتسویة المتأخرات القائمة منذ فترة طویلة، وفقا ألحكام الفقرة 

من النظام  ٦- ٦الكاملة لألوضاع االقتصادیة للدول المعنیة، بما في ذلك إمكانیة قبول عمالت أخرى وفقا ألحكام المادة 
  ذي یمكن لألمین العام أن یستخدم فیه هذه العمالت.الحد ال المالي، إلى

التي تعادل متأخراتها أو تزید على  األعضاءللدول  والمجلسعّلق حق التصویت في الجمعیة العمومیة یُ   - ٦
 التي لم تلتزم باالتفاقات المعقودة وفقا ألحكام األعضاءمجموع اشتراكاتها عن السنوات المالیة الثالث السابقة، وللدول 

   لغى هذا التعلیق فور تسویة المبالغ القائمة والمستحقة بموجب هذه االتفاقات.ب) من المنطوق أعاله، على أن یُ  ٤  الفقرة

 ، سواءً السنویة المقررةاشتراكاتها  تكونالتي  في المجلس عّلق حق التصویت في المجلس للدول األعضاءیُ   - ٧
  ؛تسویة المبالغ القائمة والمستحقةشهرًا، علمًا بأن هذا التعلیق سوف ُیلغى فور  ١٨ألكثر من  ها، متأخرةأو جزء من هاكل

التي ُعّلق حقها في  العضو المتعاقدةدولة لحق التصویت ل یجوز للجمعیة العمومیة أو للمجلس إعادة  - ٨
  :یلي  من المنطوق أعاله، شریطة ما ٦  التصویت بموجب الفقرة

بتسویة التزاماتها القائمة وبدفع  يكانت هذه الدولة قد عقدت مع المجلس بالفعل اتفاقا یقض إذا  أ)
  وفت شروط ذلك االتفاق.استكانت قد  وٕاذااالشتراكات الجاریة، 

تسویة عادلة  إلىاقتنعت الجمعیة العمومیة بأن الدولة قد أثبتت استعدادها للتوصل  إذاأو   ب)
  لمنظمة.اللتزاماتها المالیة نحو ا

 من اتفاقیة ٦٢حقها في التصویت بموجب أحكام المادة  علقتتكون الجمعیة العمومیة قد  ،ي دولةیجوز أل  - ٩
منطوق أعاله، بشرط أن تثبت المن  أ) ٨ الشروط المحددة في الفقرة إطارهذا الحق بقرار من المجلس في  أن تسترد، شیكاغو

  اتفاق عادل لتسویة التزاماتها المالیة نحو المنظمة. إلىهذه الدولة استعدادها للتوصل 
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من  ٦٢ التي تم تعلیق حقها في التصویت بموجب المادة األعضاءتطبق التدابیر اإلضافیة التالیة على الدول   -١٠
  اتفاقیة شیكاغو:

كلیا أو فقدان الدولة أهلیة استضافة االجتماعات والمؤتمرات وحلقات العمل والندوات التي تمول   أ)
  جزئیا من البرنامج العادي.

، بما في ذلك تلك المتوفرة األعضاءاستالم الدولة فقط الوثائق التي تقدم مجانا إلى الدول غیر   ب)
  بصورة الكترونیة، وأي وثائق أخرى ضروریة لسالمة المالحة الجویة الدولیة وانتظامها وكفاءتها.

  رشیح للمناصب التي تشغل باالنتخاب.فقدان مواطني أو ممثلي الدولة أهلیة الت  ج)
ألغراض التوظیف في مناصب األمانة العامة، وٕاذا كانت كل الظروف األخرى متكافئة، یعتبر   د)

المرشحون من الدول التي علیها اشتراكات متأخرة وكأنهم في وضع المرشحین من دولة قد حققت 
عادل)، حتى ولو لم تكن هذه الدولة مستوى التمثیل المستصوب (ضمن مبادئ التمثیل الجغرافي ال

  فعلیا.  قد حققت هذا المستوى
  فقدان الدولة حق المشاركة في دورة التعریف باالیكاو.  )ه

ال تتمتع بأهلیة المشاركة في انتخابات المجلس واللجان والهیئات سوى الدول التي لیس لدیها اشتراكات سنویة   -١١
  الجاریة.متأخرة باستثناء اشتراكات السنة 

المجلس عن أي حق تصویت یعتبر معلقا وعن أي حق إلى یكلف المجلس األمین العام بأن یقدم تقاریر   -١٢
  .١٠التدابیر المنصوص علیها في الفقرة  على ذلكبناء  ، وبأن یطبق٧و ٦ الفقرتینتصویت ألغي تعلیقه بموجب 

  .٣٢- ٣٧ ٣٣- ٣٦ یحل هذا القرار محل قرار الجمعیة العمومیة  -١٣

  -  انتهى - 
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