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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  داریةاإلاللجنة 

  االشتراكات المتأخرة :من جدول األعمال ٥٣البند 

  خطة الحوافز لتسویة االشتراكات التي طال تأخرها
  ورقة مقدمة من مجلس االیكاو)(

  الموجز التنفیذي
 ٢٧- ٣٥و ١-٣٤تتضمن هذه الورقة تقریرا مقدمـا الى الجمعیة العمومیـة عن االجراءات المتخذة عمال بقراریهـا 

من منطوق  ٣ بشأن توزیع أموال الحساب الخاص الذي تودع فیه االشتراكات التي طال تأخرها، وذلك عمال بالفقرة
أنشطة أمن الطیران والمشاریع الجدیدة وغیر  لإلنفاق على األموال تلكوتستخدم  .٢٧-٣٥قرار الجمعیة العمومیة 

  المتوقعة المتعلقة بالسالمة الجویة و/أو بتعزیز كفاءة تنفیذ برامج االیكاو، حسب ما یوافق علیه المجلس.
  .٣١/١٢/٢٠١٢ملیون دوالر تقریبا في  نصففي هذا الحساب  رصودالمبلغ الفائض غیر وقد 

  أن تقوم بما یلي: من الجمعیة العمومیة : یرجىاإلجراء
غیر المرصود والمودع في الحساب الخاص، على النحو  دوالر ملیون نصف مبلغ ترحیل على الموافقة  ) أ

 ؛٣المقترح في الفقرة 
  .مشروع القرار الوارد في المرفقاعتماد   ) ب
الهدف 

  االستراتیجي:
 دارةواإل المیزانیة - باالدارة و التنظیم الخاصةورقة العمل هذه مرتبطة باستراتیجیة دعم التنفیذ 

  .المالیة
  ال تنطبق في هذا الوقت.  اآلثار المالیة:

 ورقة العمل A37-WP/56  المراجع:

A36-WP/43 ورقة العمل 
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 المقدمة  - ١

على استخدام األموال المحتجزة حالیا بموجب  ١-٣٤من منطوق قرارها  ١وافقت الجمعیة العمومیة في الفقرة  ١- ١
 لتمویل أنشطة محددة تضطلع بها المنظمة، على أن یكون هذا االستخدام غیر متكرر. ٢٧- ٣٥من منطوق قرارها  ٣الفقرة 

یحفظ في "حساب  ١/١/٢٠٠٥على أنه اعتبارا من  ٢٧-٣٥من منطوق قرار الجمعیة العمومیة  ٣نصت الفقرة  ٢- ١
خاص" مستقل لتمویل اإلنفاق على أنشطة أمن الطیران والمشاریع الجدیدة وغیر المتوقعة المرتبطة بالسالمة الجویة و/أو تعزیز 

السنوات  كفاءة تنفیذ برامج االیكاو، ذلك الجزء فقط من مدفوعات أي دولة عضو الذي یربو على مجموع اشتراكات
من منطوق قرار الجمعیة العمومیة  ٤السابقة وجمیع األقساط الواجبة الدفع بموجب االتفاقـات المعقودة في اطار الفقرة  الثالث

، على أن یكون هذا اإلجراء تحت إشراف المجلس، وعلى أن یقدم المجلس تقریرا عنه إلى الدورة العادیة الالحقة ٣٢-٣٧
 للجمعیة العمومیة.

 الثالثیة الحالیة.الفترة الخاص خالل هذه الورقة تقریرا عن استخدام األموال في الحساب تقدم  ٣- ١

  استخدام األموال  - ٢

 ٠,١ إلى النفقات وبلغت كندي دوالر ملیون ٢,٢ الفائدة إلى باإلضافة المساهمات بلغت ٢٠١٠ عام خالل  ١- ٢
  .٣١/١٢/٢٠١٠ في كندي دوالر ملیون ٢,٧ قدره الخاص الحساب في رصید عن ذلك وأسفر .كندي دوالر ملیون

وكما وافقت الجمعیة العمومیة، تم تحویل لم تكن هناك أي مساهمات إضافیة.  ٢٠١٢و ٢٠١١خالل السنتین و   ٢- ٢
ملیون دوالر كندي من الفائض غیر المخصص إلى الحساب المستخدم لتمویل األنشطة اإلضافیة الخاصة بالسالمة  ٢مبلغ 

وبلغ بالتالي الرصید الختامي في . ٢٠١٢من الحساب الخاص ملیون دوالر كندي حتى نهایة سنة اإلنفاق في أفریقیا. وبلغ 
 ملیون دوالر كندي الذي یمثل ما یلي: ١,٧مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١٢ساب الخاص في تاریخ الح

ملیون دوالر كندي لصالح عملیات تدقیق مراقبة السالمة الجویة على النحو الذي اعتمده المجلس  ٠,١  )أ 
 ؛١٦٠/١٠في قراره 

 ؛ملیون دوالر كندي مخصص لتحسین الكفاءة في تنفیذ برامج االیكاو ٠,١  )ب 

 دوالر كندي مخصص لتحسین السالمة؛ملیون   )ج 

 ملیون دوالر كندي قیمة الفائض غیر المخصص. نصف  )د 

 المخصصاقتراح استخدام فائض األموال غیر   - ٣

ملیون دوالر كندي وترحیله الستخدامه  نصفقترح االحتفاظ بالفائض الراهن في هذا الحساب الخاص وقدره یُ   ١- ٣
ویمكن أن ُیضاف  .االیكاو برامج تنفیذ تعزیز أو/و واألمن من أجل المشاریع الجدیدة أو غیر المتوقعة المتعلقة بالسالمة الجویة

 في صندوق الحوافز في المستقبل. أخرى تتراكممبالغ أي هذا المبلغ  إلى

- - - - -  -  - - - - 

 



A38-WP/44 
AD/5 
Appendix 

  المرفق

  معروض على الدورة الثامنة والثالثین  قرار مشروع
  العمومیة من أجل اعتماده للجمعیة

  )٢٧- ٣٥یحل محل القرار لكي (

   :٥٣/١القرار 
  التي طال تأخرها االشتراكاتحوافز تسویة 
  الجمعیة العمومیة: إن
  بالقلق الذي أعربت عنه الجمعیة العمومیة في دوراتها السابقة بشأن ازدیاد االشتراكات المتأخرة. كرتذّ  إذ

  اشتراكاتها في تاریخ استحقاقها. األعضاءأن تدفع جمیع الدول  إلىمن جدید على الحاجة  تؤكدوٕاذ 
 الجمعیـة العمومیـة والمجلـس وفقـا لقـرار الجمعیـة العمومیـة فـي أنه تم تعلیق حق تصـویت عـدد مـن الـدول تالحظوٕاذ 

  ..]؛-٣٨[
  على األهمیة القصوى لمشاركة جمیع الدول في أنشطة المنظمة. من جدید تؤكدوٕاذ 

التــي دفعـت اشــتراكاتها عــن الســنوات  األعضــاءأن العـرف جــرى علــى توزیـع الفــائض النقــدي علــى الـدول  تالحــظٕاذ و 
  المالیة التي تحددت فیها تلك الفوائض.

  دفعها. إلىلتبادر  إلیهافي تشجیع الدول على دفع متأخراتها وتقدیم حوافز  ترغبوٕاذ 

  ما یلي:تقرر 
اشــتراكاتها  ، فــي تــاریخ توزیــع الفــوائض،التــي تكــون قــد دفعــت األعضــاء أن یقتصــر توزیــع الفــوائض النقدیــة علــى الــدول  -١

عن السنوات المالیة التي تحققت فیها تلك الفوائض، وأن تلغي أحقیة الدول التي علیها اشـتراكات مسـتحقة عـن السـنوات المعنیـة فـي 
  الحصول على الفوائض، وذلك باستثناء الدول التي عقدت اتفاقات مع المنظمة وامتثلت لشروط تلك االتفاقات.

التي علیها اشتراكات متأخرة لثالث سنوات كاملة أو أكثر عقدت  األعضاءعلى الدول  توزیع أنصبة الفائض النقدي  -٢
ترتیبات مع المنظمة لتسویة اشتراكاتها التي طال تأخرها وامتثلت لشـروط تلـك االتفاقـات، حتـى وان لـم تكـن قـد دفعـت اشـتراكاتها 

  عن السنوات المالیة التي تحددت فیها تلك الفوائض.
عضــو یزیــد علــى الدولــة المــدفوعات  مــن ورهنــًا بتــوافر فــائض نقــدي، ال ُیحــتفظ ســوى بجــزء ،١/١/٢٠٠٥اعتبــارا مــن   -٣

مـن منطـوق قـرار  ٤لفقـرة وفقـًا لمجموع اشتراكات السنوات الثالث السابقة وجمیع األقساط الواجبة السداد بموجـب االتفاقـات المعقـودة 
علـــى أنشـــطة أمـــن الطیـــران والمشـــاریع الجدیـــدة أو غیـــر المتوقعـــة  اإلنفـــاقلتمویـــل  ، فـــي حســـاب مســـتقل٣٢- ٣٧ الجمعیـــة العمومیـــة

قریــر تالمجلـس، ویقـدم  إشـرافتحـت اإلجـراء المرتبطـة بالسـالمة الجویـة و/أو تعزیـز كفـاءة تنفیـذ بـرامج االیكـاو، علــى أن یكـون ذلـك 
  الدورة العادیة المقبلة للجمعیة العمومیة. إلىعنه 

تـأثیر خطـط الحـوافز علـى قیـام الـدول و المجلس بـأن یرصـد عـن كثـب مسـألة االشـتراكات المتـأخرة،  إلىتوجیه طلب   -٤
الدورة العادیة المقبلة للجمعیة العمومیة بشأن نتائج تلـك الجهـود بمـا فـي ذلـك نتـائج التـدابیر  إلىبدفع المتأخرات، وأن یقدم تقریرا 
  األخرى التي یتعین النظر فیها.

  .٢٧-٣٥ محل قرار الجمعیة العمومیة یحل هذا القرار  -٥

 - انتهى -


