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 والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  داریةاللجنة اإل
  

   مشروع النص الخاص
  من تقریر اللجنة اإلداریة والتقریر عن  العام بالجزء
   ٥٤و ٥٣و ٥٢و ٥١و ٥٠و ٤٩ رقم بنودال

  من جدول األعمال ٦٠و ٥٩و ٥٨و ٥٧و ٥٦و ٥ و
  

 ٥٣و ٥٢و ٥١و ٥٠و ٤٩نــود رقــم البو التقریــر  مــن العــام الجزءالخاصــة بــ المرفقــة المــادة
 عرضـــها أجـــل مـــن مقدمـــة مـــن جـــدول األعمـــال ٦٠و ٥٩و ٥٨و ٥٧و ٥٦و ٥٥و ٥٤و

 ٥٣/١و ٥١/١و ٥٠/١و ١٠/١القـــرارات  . وتـــرد طیـــًا أیضـــاً اإلداریـــة اللجنـــة نظـــر علـــى
للنظـــر فیهـــا وٕاحالتهـــا إلـــى الجمعیـــة العمومیـــة  ٥٩/١و ٥٨/١و ٥٧/١و ٥٥/١و ٥٤/١و

  .من أجل اعتمادها
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General-1 قسم العامتقریر عن ال  

  

  

  الجمعیة العمومیة إلى اإلداریةیر اللجنة تقر 
  .٢٠١٣أكتوبر  ٤ إلىسبتمبر  ٢٦في الفترة من  ینتجلس  اإلداریةعقدت اللجنة   -١

عقـدت فـي ان، التي للجمعیة العمومیة في الجلسة العامةاإلداریة  ) رئیسا للجنةالكامیرون( تانكام بییر نتخب السیدا  -٢
٢٤/٩/٢٠١٣.  

والــدكتورة إلیزابیــث ، لــرئیس اللجنــة نائبــا أول) نیبــال( ســانجیف غوتــام الســید األولــىجلســتها وانتخبــت اللجنــة فــي   -٣
  .اقتراح من بلجیكا أّیدته الصین ب، وذلك للرئیس ةثانی ة) نائبإكوادور( غارسیا

  .أكثر من جلسات اللجنة جلسة أو عضوادولة  ٦٤ ن منحضر ممثلو و   -٤

 الحاضرین، وألقى كلمة استهاللیة أمام الجلسة األولى للجنةرئیس المجلس  سید روبرتو كوبیه غونزالیسال حضرو   -٥
  السید ریمون بنجامان. ،باألمین العام في هذه الجلسة مصحوباً ثم انتقل إلى اللجنة التنفیذیة. وقد كان السید غونزالیس 

رئــیس قســم  ،إ. كوســیتج.الســید   ، ممثلــي األمانــة أمــام اللجنــة:، رئــیس فــرع الشــؤون المالیــةالاهــر. بالســید  وقــدم  -٦
الســید أ. بیالفیــر،  وعمــل  .اللجنــةأمــین  يبمهــام نــائبحیــث قامــا  ،المیزانیــةب مكلفــة موظفــةة ل. لــیم، الســیدو  ، المحاســبةخــدمات 

وقــام الســید أ. بیــرن، موظــف  . للجنــة مســاعد يأمینــبمهــام  ،المحاســبةموظــف التخطــیط االســتراتیجي، والســید س. لیــو موظــف 
 جهــات بمهــام والســیدة ل. هــادبي، اختصاصــیة تخطــیط األعمــال،  ،حســابات القــبض فــرعرئیســة الســیدة ب. رومــانو، ، و الخزانــة

الســـیدة أ. بورســـیلینو، المســـاعدة الشخصـــیة لـــرئیس فـــرع المالیـــة، بمهـــام كبیـــرة مـــوظفي التســـهیالت فـــي اللجنـــة  وقامـــت، االتصــال
  .اإلداریة

  ترتیبات العمل

هـــذه الـــدورة مشـــیرا إلـــى أن جمیـــع البنـــود نوقشـــت  مـــنه وقعاتـــاجتماعـــه األول، عـــن ت أعـــرب رئـــیس المجلـــس، فـــي  -٧
، حرصــا علــى الوقــت وتحقیقــا للكفــاءة، تنــاول بنــود خىبإســهاب فــي اللجنــة المالیــة واجتماعــات المجلــس. وهكــذا، كــان مــن المتــو 

مــارك  الخصــوص، أفــاد الســید وعلــى وجــه. اإلمكــانقــدر  جــدول أعمــال اللجنــة علــى وجــه الســرعة، وخفــض عــدد االجتماعــات
، وأن البنـود فریـق عمـل المیزانیـة وفریـق عمـل االشـتراكاتوجـود بأّنـه ال داعـي لرودمیل (المملكـة المتحـدة) لـدى عـرض المیزانیـة 

 الوالیـات وهـم ،عدة أعضاء بتأیید االقتراح هذا وحظي. اللجنة من دون الرجوع إلیهما نظر علىالتي ینظران فیها یمكن عرضها 
 المیزانیـةعروضـا إیضـاحیة عـن بدال من ذلك أمین اللجنة  وقدم. بصورة مشتركة وافقت علیه اللجنةو  وفرنسا، وسنغافورة متحدةال

  . إتاحة رؤیة مفصلة عن هذین الموضوعین االشتراكات من أجل نصبةأوجدول 

  العمومیة. مة للجمعیةعلى عدم تشكیل فریق عمل االشتراكات في الدورات القاد باإلجماع اللجنة وافقتو   -٨
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  * سیتم توفیرها في الطبعة النهائیة للتقریر.

 جدول األعمال
  .اللجنة التنفیذیةمن الجلسة العامة و اللجنة من  إلىیلت البنود التي أحُ  استعراضتم   -٩

  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠ السنوات عن العمومیة الجمعیة إلى السنویة المجلس تقاریر  :٤٩ دالبن
  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤ السنوات میزانیات  :٥٠البند 
 المـال رأس صـندوق فـي السـلف وتحدیـد العـام الصندوق في االشتراكات بتحدید المجلس قرار یدتأك  :٥١البند 

  االتفاقیة إلى انضمت التي للدول العامل
  السابقة االشتراكیة االتحادیة یوغوسالفیا جمهوریة على المتأخرة االشتراكات  :٥٢د البن
  االشتراكات المتأخرة  :٥٣د البن

  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤ السنوات عن العام الصندوق في االشتراكات  :٥٤البند 
  صندوق رأس المال العامل بشأنتقریر   :٥٥د البن
  النقدي /العجزالفائض التصرف في  :٥٦د البن
  تعدیل النظام المالي  :٥٧د البن
 المالیــة الســنوات عــن الحســابات مراجعــة تقــاریر فــي والنظــر الحســابات وٕاقــرار النفقــات، اســتعراض  :٥٨د البن

  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠
  تعیین مراجع الحسابات الخارجي  :٥٩البند 
   اإلداریة اللجنة نظر على المعروضة األخرى المسائل  :٦٠البند 

  
ویتضـمن المرفـق بهـذا التقریـر (انظـر الصـفحة*) قائمـة بحسـب بنـود جـدول األعمـال للوثـائق وورقـات العمـل التــي   -١٠

  نظرت فیها اللجنة.

  .كـل بنـد مـن بنـود جـدول األعمـال بشأناللجنة  ااتخذته التي اتاإلجراءة بیان منفصل عن ویرد في الفقرات التالی  -١١
  .نظرت فیها اللجنة التيل األعمال ترتیب المادة وفقا للترتیب العددي لبنود جدو  وتم

  الخالصة

. اللجنــة أعمــالق فــي تنســی الــرئیس، الســید بیــار تانكــام،الــذي اتبعــه  المهنــي أعربــت اللجنــة عــن تقــدیرها لألســلوب  -١٢
 فـي األعمـال جـدول بنـود جمیـع إنجـاز سرعةأتاحت  كفاءةلما أبدیاه من وأثنت اللجنة على كل من األمانة العامة ورئیس اللجنة 

   .العمومیة للجمعیة المقبلة لدوراتیحتذى به في ا كمثال الكفاءةتوخي هذه  تواقترح، واحدة جلسة
- -  - - -  - - -  -   
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  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠ السنوات عن العمومیة الجمعیة إلى السنویة المجلس تقاریر: األعمال من جدول ٤٩البند 

بعض أجزاء التقاریر السنویة المقدمة من المجلس إلى الجمعیة اللجنة اإلداریة الجلسة العامة إلى  أحالت  ١-٤٩
، وهي ٢٠١٣ستة األولى من عام ال األشهرغطي یي الذوالتقریر اإلضافي  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠لسنوات عن االعمومیة 

  .التي تندرج ضمن مجال اختصاص اللجنة، وذلك لكي تستعرضها األجزاء

لسنوات ا من تقاریر"البیان المالي"  ، في اجتماعها األول، بفحوى وعرض القسم بعنوانعلما أخذت اللجنةو   ٢-٤٩
 Doc 9952نظر الوثائـق ا( ٢٠١٣ن عام األولى مالستة  األشهروالتقریر اإلضافي الذي یغطي  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠

  اإلضافة).و  Doc 10001و Doc 9975و

  .السنویة من التقاریرالقسم المعنون "البیان المالي"  بإقراراللجنة الجلسة العامة  وتوصي  ٣-٤٩

  





A38-WP/368 
AD/15 

٥٠تقریر عن البند  50-1  
  

  

  ٢٠١٦و ٢٠١٥و  ٢٠١٤میزانیات السنوات   من جدول األعمال:  ٥٠البند 

میزانیة المنظمة  بشأن مشروعالمقدمة من المجلس  A38-WP/57, AD/8یقة على اللجنة اإلداریة الوث تُعرض  ١-٥٠
  .٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤للسنوات 

 میزانیة مشروع المجلس رئیس قدم ،٢٠١٣ سبتمبر ٢٦ في اإلداریة جنةالل االتي عقدته األولى الجلسةوفي   ٢-٥٠
 صیاغةوّسع، لدى  قد المجلس أن الرئیس وذكر) . A38-WP/57, AD/8الوثیقة ( ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤ للسنوات المنظمة
االستراتیجیة في تناول األبعاد اعتماد المزید من  من أجلوذلك  للمنظمة االستراتیجیة األهداف ونطاق عدد المیزانیة، مشروع

 أهداف خمسة آلناألولویات والقضایا والضغوط الجدیدة التي تواجه الطیران المدني العالمي. ومن ثم، فقد أصبح لدى المنظمة ا
 وحمایة الجوي، للنقل االقتصادیة والتنمیة، واألمن والتسهیالت، وكفاءتها وسعة المالحة الجویة ، السالمة هي: استراتیجیة

التسییر  عملیة أفضل بشكل یعكس الجدید الهیكل ولكنیحتفظ بشكله القائم على تحقیق النتائج،  المیزانیة مشروع ویظل. البیئة
  .المنظمة داخل
بحسب  التكالیف تجمیع) أ(: ة. ومن هذه المالمح ما یليالمیزانی لمشروع المالمح البارزة بعض الرئیس وعرض  ٣-٥٠

 الفنیة المساعدة زیادة ذلك في بما اإلقلیمیة، المكاتب تعزیز) ب(الفنیة؛  اإلداراتلكیفیة إدارة  بغیة التجسید األفضلالمهمات 
 بدون طائراتال أنظمةكاستحداث مبادرات جدیدة ) ج( الهادئ؛ والمحیط آسیا قةمنط في جدیدفرعي  إقلیميٕانشاء مكتب و 

وفق ما  البشریة المواردمهمة  تعزیز) د( ؛١٩ والملحق ،للمالحة باألقمار الصناعیة العالمي والنظام ،واإلنقاذ والبحث ،طیار
ومواصلة العمل ) و(؛ أفریقیا في الجویة للسالمة الشاملة اإلقلیمیة التنفیذیة للخطة إضافیة موارد) ه( ؛المدققونأوصى به 

  .الصرف أسعار في المحتمل الحد من التدهوربنظام العملتین في تحدید االشتراكات بغیة 
 عند المقبلة الثالث للسنوات األعضاء الدول اشتراكات متوسطیأخذ ب المیزانیة مشروع أنأیضا  الرئیس وأكد  ٤-٥٠

 تحقیقوللمساعدة على . مع إدراج بعض المبادرات األخرى القائمة الهامة األنشطة میعویحافظ على ج ،٢٠١٣ عام مستوى
 وأبلغت. المیزانیة مشروع في المساهمةاإلیرادات  لتحقیق الفرعي الصندوق سیواصل ،االشتراكاتمبالغ تحدید  في االستقرار

بعدم  ىأوص قد األنصبة جداول حساب في تخدمةالمس المنهجیة لمراجعة المجلس أنشأه الذي فریق العمل أنّ  أیضا اللجنة
  .٣١-٣٦ الجمعیة قرار بموجب المعتمدة المنهجیةسیستمر العمل ب وهكذا. المنهجیة تغییر
الواردة في ملیون دوالر كندي  ٢٨٦,٥باعتمادات قدرها  المقترحة لمیزانیةمت األمانة العامة عرضا إیضاحیا لوقدّ   ٥-٥٠

 االسمي النمومشروع المیزانیة وضع بتعلیمات من المجلس وفق مبدأ میزانیة أن  األمانة أبرزتو . A38-WP/57, AD/8الوثیقة 
 المیزانیة مشروع منفي  المائة  ٦٢ص نحو صِّ . وقد خُ ٢٠١٣جدول اشتراكات سنة  باالعتماد على ما جاء في، أي الصفري
وُذكر . بع االعتمادات تقریبا للمكاتب اإلقلیمیة السبعةص ر صِّ وخُ . الدعم ألنشطة المائة في ٣٨و بالبرنامج المتصلة لألنشطة

المیزانیة النواتج والعناصر  تشملو . المیزانیة مشروع في إدراجها تم قد إطار المیزانیة التي أقرها المجلسفي تغییرات الأیضا أّن 
 فیماانیة على مزید من التفاصیل المیز  ویمكن االطالع في مشروع. التي ینبغي تنفیذها ومؤشرات األداء الرئیسیة واألهداف

  .نمدققو الفقات، وذلك على حد ما أوصى به النّ  وطبیعة بالوظائف یتعلق
 بلغتأُ  ،مبالغ االشتراكات على المفروضة إطار القیود ضمن المیزانیة مشروع متطلباتومن أجل تلبیة جمیع   ٦-٥٠

 تكالیف من والحد الشواغر معدل في كالزیادة جراءاتعدة إ وظیفة، بما في ذلك اتخاذ ١٨تقلیص  بأن األمر قد تطّلب اللجنة
 على مستمرة مراقبة تتطلبوأوضحت األمانة أّن هذه المیزانیة محدودة الموارد وهي س. المقر في أساسا وذلك البعثات، سفر

  .الوظائف الشاغرة معدل على الحفاظ أجل من البشریة الموارد إدارةعلى و  اإلنفاق
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ومقاصده  هنة إلى  شروط المجلس بشأن اإلبالغ دوریا عن إدارة األداء، والسیما عن أهدافه ومؤشراتوأشارت اللج  ٧-٥٠
  وتنفیذه. وستعمل األمانة مع المجلس بهذا الشأن من أجل تحدید مجموعة من مؤشرات األداء الرئیسیة.

النمو االسمي الصفري القاضي وأعرب العدید من الوفود عن تأییدهم لمشروع المیزانیة، بما في ذلك مبدأ   ٨-٥٠
كخط أساس. وتم التسلیم أیضا بعدم الحاجة إلى فریق عمل معني بالمیزانیة ألّن النقاشات التي تتم  ٢٠١٣باستخدام اشتراكات 
فة وشاملة، وهناك فرص كثیرة أمام الدول األعضاء لكي تنظر في الموضوع هي نقاشات مكثّ  بشأن هذافي صلب المجلس 

  نیة.مشروع المیزا

  وأعرب الرئیس عن شكره للمجلس ولألمانة العامة على األعمال التي قاما بها في إعداد مشروع المیزانیة.  ٩-٥٠

لمشروع المیزانیة وتوصي بأن تعتمد الجمعیة العمومیة مشروع القرار التالي  تأییدهاوتعرب اللجنة اإلداریة عن   ١٠-٥٠
تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة لبرنامج التعاون الفني والمیزانیة الخاصة بالبرنامج میزانیة یة لفیما یتعلق بالتقدیرات اإلرشاد

  .٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤العادي للمنظمة للسنوات 

  صاغته اللجنة اإلداریةقرار 
  وأوصت الجمعیة العمومیة باعتماده

  :٥٠/١قرار المشروع 
  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤میزانیات السنوات 

  ما یلي: تالحظ، ٢٠١٣-٢٠١٢-٢٠١١، بالنسبة لمیزانیة السنوات ومیةإن الجمعیة العم  -أ

من االتفاقیة، قّدم المجلس ونظرت الجمعیة العمومیة في تقدیرات المیزانیة السـنویة [تقـدیرات  ٦١بموجب المادة   -١  
 ٢٠١٢و ٢٠١١وات المالیـة )] لكـل سـنة مـن السـنAOSCداللیة لتكـالیف الخـدمات االداریـة والتشـغیلیة لبرنـامج التعـاون الفنـي (

  ؛٢٠١٣و

  من االتفاقیة، توافق الجمعیة العمومیة على میزانیات المنظمة. ٦١و(ه)  ٤٩وبموجب المادتین   -٢  

  :ببرنامج التعاون الفنيفیما یتعلق  إن الجمعیة العمومیة،  -ب

ل بصــ إذ تــدرك   ورة رئیســیة مــن رســوم علــى تنفیــذ أن تكــالیف الخــدمات االداریــة والتشــغیلیة لبرنــامج التعــاون الفنــي تمــوَّ
  مشاریع موكلة الى االیكاو للتنفیذ من قبل مصادر تمویل خارجیة، كالحكومات وبرنامج األمم المتحدة االنمائي ومصادر أخرى؛

أن برنامج التعاون الفني ال یمكن تحدیده بدرجة عالیة من الدقـة الـى حـین تقریـر الحكومـات المانحـة والبلـدان  وٕاذ تدرك  
  تلقیة بشأن المشاریع ذات الصلة؛الم
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فــي ضــوء الحالــة اآلنفــة الــذكر، أن األرقــام الســنویة الصــافیة لتكــالیف الخــدمات االداریــة والتشــغیلیة لبرنــامج  وٕاذ تــدرك  
  تمثل تقدیرات داللیة للمیزانیة فقط: ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤التعاون الفني المبینة أدناه بالدوالر الكندي للسنوات 

  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  
  ٨ ٥٠٠ ٠٠٠  ٨ ٤٠٠ ٠٠٠  ٨ ٣٠٠ ٠٠٠  النفقات التقدیریة 

  أن التعاون الفني یشكل أداة هامة لتعزیز تنمیة وسالمة الطیران المدني؛ وٕاذ تدرك  

  الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني في المنظمة وضرورة إتخاذ تدابیر مستمرة؛ وٕاذ تدرك  

حدى السنوات المالیة بعجز مالي، ینبغي إلخدمات االداریة والتشغیلیة في أنه في حال انتهت تكالیف ا وٕاذ تدرك  
داریة والتشغیلیة وسوف تكون الدعوة حتیاطي لتكالیف الخدمات اإلتغطیة هذا العجز أوال من الفائض المتراكم في الصندوق اإل

  للحصول على الدعم من میزانیة البرنامج العادي المالذ األخیر.

داریة والتشغیلیة لبرنامج التعاون الفني تقوم قة هذه على التقدیرات الداللیة لمیزانیة تكالیف الخدمات اإلالمواف تقرر أن  
داریة على أساس أن تتحقق التعدیالت الالحقة على التقدیرات الداللیة للمیزانیة في إطار التقدیرات السنویة لتكالیف الخدمات اإل

  سعة من النظام المالي.والتشغیلیة، وفقا ألحكام المادة التا

  :للبرنامج العاديبالنسبة  إن الجمعیة العمومیة،  -ج
  أن یتم:تقرر     
، كل على حدة، فإن المبالغ التالیة ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤على نحو منفصل بالنسبة للسنوات المالیة   - ١  

رنامج العادي وفقا بالدوالر الكندي التي تقتضي عرضا مفصال لألموال، قد جرى التفویض بإنفاقها على الب
  للنظام المالي ورهنا بأحكام هذا القرار:
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عومجملا 2016 2015 2014            
  األهداف

       االستراتیجیة

 72,037,000 24,721,000 24,097,000 23,219,000 السالمة 

 53,33,000 18,353,000 17,628,000 17,353,000 سعة وكفاءة المالحة الجویة 

 27,393,000 9,342,000 9,148,000 8,903,000 األمن والتسهیالت 

 9,850,000 3,534,000 3,178,000 3,138,000 التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي 

 14,160,000 5,129,000 4,557,000 4,474,000 حمایة البیئة 

 38,554,000 13,136,000 12,767,000 12,651,000 دعم البرنامج

 47,447,000 16,078,000 15,788,000 15,581,000 التنظیم واالدارة

 23,763,000 8,756,000 7,574,000 7,433,000 الهیئات الرئاسیة - التنظیم واالدارة 

  
    

 286,539,000 99,049,000 94,737,000 92,752,000 مجموع االعتمادات الموافق علیها

  
    

 284,988,000 98,625,000 94,139,000 92,224,000   الرأسمال 

 1,550,000 424,000 598,000 528,000   تشغیليلا

  

تمویل مجموع اإلعتمادات الموافق علیها لكل سنة على حدة بالدوالر الكندي، وفقا ألحكام النظام المالي على   - ٢  
 النحو التالي:

عومجملا 2016 2015 2014  

 266,550,000 92,355,000 88,075,000 86,120,000 لمقررة على الدولاألنصبة ا أ)

 3,782,000 1,291,000 1,260,000 1,231,000 تسدید مبالغ من صندوق تكالیف الخدمات التشغیلیة واإلداریة ب)

 15,246,000 5,082,000 5,082,000 5,082,000 اإلیرادات لتولیدتحویالت من فائض الصندوق الفرعي  ج)

 960,000 321,000 320,000 319,000 إیرادات متنوعة د)

 
 286,538,000 99,049,000 94,737,000 92,752,000 المجموع:



A38-WP/368 
AD/15 

٥١تقریر عن البند  51-1  
  

  

 رأس صندوق في السلف وتحدید العام الصندوق في االشتراكات بتحدید المجلس قرار تأكید  :من جدول األعمال ٥١ البند
  االتفاقیة إلى انضمت التي للدول العامل المال

 السابعةلدورة بعد ا، والحظت أنه A38-WP/251, AD/14 الوثیقةنظرت اللجنة، في اجتماعها األول، في   ١-٥١
  . عضوا في االیكاودولة  وأصبحت ، هي جنوب السودان،دولة جدیدة إلى االتفاقیة لثالثین للجمعیة العمومیة، انضمتوا

القـرار رحت على الجمعیة العمومیة اعتمـاده باعتبـاره دة أدناه واقتبصیغته الوار  ثم وافقت اللجنة على مشروع القرار  ٢-٥١
٥١/١.  

  قرار صاغته اللجنة اإلداریة وأوصت الجمعیة العمومیة باعتماده

  ٥١/١ القـرار

تأكید قرار المجلس بتحدید االشتراكات في الصندوق العام وتحدید السلف في صندوق رأس المال العامل للدول 
  تفاقیة التي انضمت إلى اال 

  إن الجمعیة العمومیة:
  :إذ تالحظ  - ١

من النظام المالي تنصان على أن یحدد المجلس، إذا لم تكن الجمعیة  ٥- ٧و ٩-٦أن المادتین   أ)
لف المقدمة لصندوق رأس المال العامل والمقررة على  العمومیة في حالة انعقاد، أنصبة االشتراكات والسُّ

  ؛لموافقة علیها أو تعدیلها في الدورة التالیة للجمعیة العمومیةأي دولة عضو جدیدة، وذلك رهنًا با
أّن المجلس قد تصرف وفقًا لذلك فیما یتصل بالدولة التي أصبحت عضوًا في منظمة الطیران المدني   ب)

الدولي بعد الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة وأصبح علیها أن تدفع اشتراكات، على النحو 
  اه؛الوارد أدن

اإلجراء الذي اتخذه المجلس في تقدیر نصیب الدولة أدناه من االشتراكات وسلفتها في صندوق رأس  تؤكد   - ٢
  المال العامل وذلك بالنسب المئویة المذكورة أدناه والتي تنطبق اعتبارًا من التاریخ المبّین:

    تاریخ بدء استحقاق    اسم الدولة
  نسبة االشتراك  راكاتاالشت    تاریخ العضویة  العضو الجدیدة

   
  ٪٠,٠٦  ١/١٢/٢٠١١  ١٠/١١/٢٠١١  جنوب السودان
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  االشتراكات المتأخرة على جمهوریة یوغوسالفیا االتحادیة االشتراكیة السابقة  من جدول األعمال: ٥٢البند 

على المتأخرة كات االشترا عنالتقریر المرحلي الشفوي المقدم من األمانة بعلما ، جلستها األولىاللجنة، في  أحاطت ١-٥٢
  . ١٩٩٢إلى  ١٩٩٠فیما یتعلق بالسنوات من یا االتحادیة االشتراكیة السابقة فجمهوریة یوغوسال

وبما أن اللجنة اإلداریة والجلسة العامة قد وافقتا في الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة على عدم إحالة   ٢-٥٢
رة لجمهوریة یوغوسالفیا االتحادیة االشتراكیة الشتراكات المتأخّ حالة ار مهم في حدوث تغییعند  إالالجمعیة البند إلى هذا 

قد تمت اإلحاطة علما بالتقریر الشفوي  مجرد، فإّنه قد تقرر أنه ال حاجة إلى وضع تقریر رسمي بهذا الشأن، وأّنه السابقة
  المرحلي.
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  االشتراكات المتأخرة  :من جدول األعمال ٥٣لبند ا
أمــوال خطــة  اســتعمال بعــضبشــأن    A38-WP/44, AD/5 الوثیقــةاللجنــة، فــي اجتماعهــا األول، فــي نظــرت   ١-٥٣

  .)٢٧-٣٥و ١-٣٤التقریر عن قراراي الجمعیة العمومیة انظر االشتراكات المتأخرة ( تسویةلالحوافز 

باإلضـافة  (ج)ق وفي المرفـ، A38-WP/43, EX/30, AD/4, Revision No. 1 الوثیقةونظرت اللجنة أیضا في   ٢-٥٣
التــي األعضــاء والــدول  ١٨/٩/٢٠١٣رة حتــى االشــتراكات المتــأخّ الجوانــب المالیــة لمســألة نت معلومــات عــن التــي تضــمّ ، ١رقــم 

. وكانــت اللجنــة التنفیذیــة قــد نظــرت ســابقا فــي ورقــة العمــل هــذه خــالل ٢٠/٩/٢٠١٣مــناعتبــارا  صــویتّلقــت حقوقهــا فــي التّ عُ 
  .)روع القرار الوارد في المرفق (دمش لك الجلسة العامةوأقرت بعد ذاألول اجتماعها 

الــوارد أدنــاه الــذي أقرتــه اللجنــة التنفیذیــة واعتمدتــه الجلســة العامــة یــوم األربعــاء  ١٠/١ علمــا بــالقراراللجنــة  وتحــیط  ٣-٥٣
٢٥/٩/٢٠١٣.  

وتوصــي الجمعیـــة  تأخرهــا لطـــا التــي االشــتراكات تســویة حـــوافز أدنــاه بشــأن ٥٣/١وتؤیــد اللجنــة اإلداریــة القـــرار   ٤-٥٣
  .العمومیة باعتماده

  قرار صاغته اللجنة اإلداریة
  وأوصت الجمعیة العمومیة باعتماده

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  الدولي يقیة الطیران المدناتفامن  ٦٢المادة  لما كانت
  ؛معقول بالتزاماتها المالیة نحو المنظمة أجلال تفي في  عضو في الجمعیة العمومیة وفي المجلس لكل دولة

  :ن الجمعیة العمومیةفإ

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

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

  ؛أن تضع ترتیبات مناسبة لتصفیة متأخراتها متأخراتالتي علیها  األعضاءالدول جمیع  تحث

الضروریة لدفع  جراءاتأن تتخذ كافة اإل ،، وبوجه خاص الدول المنتخبة في المجلساألعضاءجمیع الدول  تحث
  ؛اشتراكاتها في مواعیدها المقررة
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    :یليما  تقرر

فیها واجبة  صبحالسنة التي ت بدایة اشتراكاتها في دفعرورة بض 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  فعدجدوال یبیـن فیه المبالغ الواجبة ال

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

  ؛العمومیة في دورتها التالیة

  :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 ٥راتها بمبلغ یساوي الجاریة، وتجري تسویة جزئیة لمتأخ

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 كاتها الجاریة، وما تبقى من متأخراتها على شكل أقساط دفع كل قیمة اشترا
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 
  ؛مواعداد أقل البلدان ن

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

التي تعادل متأخراتها أو تزید على مجموع  األعضاءُیعّلق حق التصویت في الجمعیة العمومیة للدول   - ٦
التي لم تلتزم باالتفاقات المعقودة وفقا ألحكام  األعضاءاشتراكاتها عن السنوات المالیة الثالث السابقة، وللدول 

   ؛تب) من المنطوق أعاله، على أن ُیلغى هذا التعلیق فور تسویة المبالغ القائمة والمستحقة بموجب هذه االتفاقا ٤  الفقرة

السنویة المقررة، اشتراكاتها تكون التي  في المجلس عّلق حق التصویت في المجلس للدول األعضاءیُ   - ٧
تسویة المبالغ القائمة شهرًا، علمًا بأن هذا التعلیق سوف ُیلغى فور  ١٨ألكثر من  سواًء كلها أو جزء منها، متأخرة

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

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

تسویة عادلة  إلىاقتنعت الجمعیة العمومیة بأن الدولة قد أثبتت استعدادها للتوصل  ذاإأو   ب)
  ؛اللتزاماتها المالیة نحو المنظمة

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

  ؛اتفاق عادل لتسویة التزاماتها المالیة نحو المنظمة إلىبشرط أن تثبت هذه الدولة استعدادها للتوصل 

التي تم تعلیق حقها في التصویت بموجب  األعضاءتطبق التدابیر اإلضافیة التالیة على الدول   - ١٠
  شیكاغو: من اتفاقیة ٦٢  المادة

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

، بما في ذلك تلك المتوفرة األعضاءاستالم الدولة فقط الوثائق التي تقدم مجانا إلى الدول غیر   ب)
  ؛ة لسالمة المالحة الجویة الدولیة وانتظامها وكفاءتهابصورة الكترونیة، وأي وثائق أخرى ضروری

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

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

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

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

یكلف المجلس األمین العام بأن یقدم تقاریر إلى المجلس عن أي حق تصویت یعتبر معلقا وعن أي حق   - ١٢
  ؛١٠بیر المنصوص علیها في الفقرة ، وبأن یطبق بناء على ذلك التدا٧و ٦تصویت ألغي تعلیقه بموجب الفقرتین 

  .٣٢- ٣٧یحل هذا القرار محل قرار الجمعیة العمومیة   - ١٣
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 قرار صاغته اللجنة اإلداریة
  وأوصت الجمعیة العمومیة باعتماده

   :٥٣/١القرار 
  التي طال تأخرها االشتراكاتحوافز تسویة 
  الجمعیة العمومیة: إن
  ؛العمومیة في دوراتها السابقة بشأن ازدیاد االشتراكات المتأخرة بالقلق الذي أعربت عنه الجمعیة 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-xx؛[  
  ؛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  تالحــظوٕاذ 

  ؛المالیة التي تحددت فیها تلك الفوائض
  ؛دفعها إلىلتبادر  إلیهاتقدیم حوافز في تشجیع الدول على دفع متأخراتها و  ترغبوٕاذ 

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

سـنوات المعنیـة فـي عن السنوات المالیة التي تحققت فیها تلك الفوائض، وأن تلغي أحقیة الدول التي علیها اشـتراكات مسـتحقة عـن ال
  ؛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  األعضاءتوزیع أنصبة الفائض النقدي على الدول   -٢
التي طال تأخرها وامتثلت لشـروط تلـك االتفاقـات، حتـى وان لـم تكـن قـد دفعـت اشـتراكاتها  ترتیبات مع المنظمة لتسویة اشتراكاتها

  ؛عن السنوات المالیة التي تحددت فیها تلك الفوائض
مــدفوعات الدولــة العضــو یزیــد علــى  مــن ، ورهنــًا بتــوافر فــائض نقــدي، ال ُیحــتفظ ســوى بجــزء١/١/٢٠٠٥اعتبــارا مــن   -٣

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

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

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

  ؛األخرى التي یتعین النظر فیها
  .٢٧-٣٥ یحل هذا القرار محل قرار الجمعیة العمومیة  -٥
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  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤ للسنواتأنصبة االشتراك في الصندوق العام   :من جدول األعمال ٥٤البند 
، بشأن مشروع جدول االشتراكات A38-WP/93, AD/13اللجنة اإلداریة، في اجتماعها األول، في الوثیقة  نظرت  ١-٦٨

  .٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤المقترح للسنوات 
وتم التوضیح أنه لم یطرأ أي تغییر على المنهجیة المتبعة، وبالتالي سیجري اإلبقاء على مبادئ األنصبة   ٢-٦٨

  المعمول بها.
 .٥٤/١نة اإلداریة بأن تعتمد الجلسة العامة مشروع القرار وتوصي اللج  ٣-٦٨

 قرار صاغته اللجنة اإلداریة
  وأوصت الجمعیة العمومیة باعتماده

  ٥٤/١القرار 
  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤تعدیالت على الصندوق العام للسنوات 

  :الجمعیة العمومیة إن
 ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤الســــــــنوات عــــــــن  األعضــــــــاءأن مبــــــــالغ االشــــــــتراكات المفروضــــــــة علــــــــى الــــــــدول تقــــــــرر   -١

 أن تحــدد وفقــا للجــدول الــوارد فــي التــذییل بورقــة العمــل) مــن الفصــل الثــاني عشــر مــن اتفاقیــة شــیكاغو یجــب ٦١( بالمــادة عمــال
A38-WP/93, AD/13.  
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  صندوق رأس المال العامل بشأنتقریر   :من جدول األعمال ٥٥البند 
، التـــي تقــدم معلومـــات عــن مـــدى A38-WP/42, AD/3ألول، فـــي الوثیقــة نظــرت اللجنـــة اإلداریــة، فـــي اجتماعهــا ا  ١-٥٥

كفایــة مســتوى صــندوق رأس المــال العامــل، والوضــع المــالي للمنظمــة، واالتجاهــات المالیــة التــي تــؤثر علــى المســتوى الضــروري 
أمریكـي  دوالریـین مال  ٨العامـل إلـى صـندوق رأس المـال زیادة مستوى التوصیة التي تقضي بب علمااللجنة  وأحاطتللصندوق. 

صــندوق رأس المــال  واتفقــت اللجنــة علــى توصــیة الجمعیــة العمومیــة بــأن تــأذن للمجلــس بــأن یزیــد .لفتــرة الســنوات الــثالث المقبلــة
 مالیـین ٣ مبلـغلحفـاظ علـى سـلطة اقتـراض ا، و امـا یبررهـ كـان لهـذه الزیـادةدوالر إذا یـین مال ١٠ مبلـغ إلى ما یصل إلـىالعامل 
  لسنوات الثالث المقبلة.ة الفتر دوالر 

  وأوصت اللجنة، بعد نظرها في الوثیقة، باعتماد القرار التالي:  ٢-٥٥

 قرار صاغته اللجنة اإلداریة
  وأوصت الجمعیة العمومیة باعتماده

  ٥٥/١القرار 

  صندوق رأس المال العامل

    الجمعیة العمومیة: إن

  ذ تالحظ:إ  -١

تقریــرا عــن مــدى كفایــة المســتوى المقــرر لصــندوق رأس المــال العامــل  ٢٨-٣٧ أن المجلــس قــد قــدم وفقــا للقــرار  أ)
  ؛ن الجمعیة العمومیة قد نظرت في هذا الموضوعأوعن سلطة االقتراض المرتبطة به، و 

شـكال عقبــة متزایـدة عاقـت تنفیـذ برنـامج  ةالجاریـ سـنةاشتراكات ال دفعوالتأخر في  االشتراكات المتأخرةأن تراكم   ب)
  ؛الحالة المالیة زعزعتالعمل و 

أن االتجاهات الماضیة دلت على أن هناك مجازفة كبیرة بأن ال یكون صندوق رأس المال العامل كافیا لتغطیة   ج)
  ؛االحتیاجات في المستقبل القریب

أظهرت بشكل عـام أن االشـتراكات ال تـدفع فـي بدایـة السـنة عنـد اسـتحقاق دفـع االشـتراكات، وأن  تجربة قدال أن  د)
ن دفعت بحلول نهایة سنة استحقاق الـدفع، إ ال یمكنها أن تعول على جمیع االشتراكات المدفوعة حتى و  االیكاو

وأن عـدم وفـاء بعـض الـدول األعضـاء اللتزاماتهـا المالیـة فـي إطـار اتفاقیـة شـیكاغو بهـذه الصـورة غیـر المقبولــة 
  ؛ل الدول األعضاءیمكن أن یكون لها وقع على كو یؤدي إلى أزمة مالیة محتملة في المنظمة 

صـندوق رأس المــال العامـل كصــمام أمـان یمكنهــا  إلــىاالیكـاو  أجلســت ،ةالســیولة النقدیـة غیــر مؤكـد تأنـه مادامـ  ه)
   ؛االعتماد علیه للوفاء بالتزاماتها النقدیة التي ال مناص منها

صــندوق رأس قــرر أن مســتوى و  ٢٠١٣فبرایــر أن المجلــس اســتعرض مســتوى صــندوق رأس المــال العامــل فــي   و)
. ومــع أن رصـــید االشـــتراكات مســـتحقة الـــدفعاالشــتراكات ال حجـــمالمــال العامـــل قــد یتعـــین زیادتـــه إذا لــم یـــنقص 
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 ت، فقـــد ســـجل٢٠١٢إلـــى عـــام  ٢٠١١فـــي المائـــة مـــن عـــام  ٦شـــهد انخفاضـــًا طفیفـــًا بنســـبة  مســـتحقة الـــدفعال
  .٢٠١٢لى عام إ ٢٠١٠في المائة من عام  ٣زیادة بنسبة  مستحقة الدفعاالشتراكات ال

  :على القیام بما یلي ثتح  -٢
دفـع تلـك االشـتراكات،  سـتحق فیهـاي یتـال سـنةخـالل ال هـامكنما یأسرع باشتراكاتها األعضاء أن تدفع كل الدول   أ)

وذلك للتقلیل من احتمال اضطرار المنظمة الى السحب من صندوق رأس المال العامـل واللجـوء الـى االقتـراض 
  ؛الخارجي

 جـاء فـي، حسـبما هامكنما یأسرع ببالتزاماتها نحو المنظمة  دفع اشتراكاتهاالمتأخرة في  األعضاءالدول أن تفي   ب)
  ؛]xx-٣٨[ القرار

  :ما یلي تقرر  -٣
  ؛مالیین دوالر ٨إلى  مستوى صندوق رأس المال العامله ینبغي زیادة أن  أ)

موعــد أقصــاه شــهر نــوفمبر مـــن  صــندوق رأس المــال العامــل كـــل ســنة فــي رصــد مســتوىالمجلــس  یواصــل أن  ب)
لــى زیادتــه فــي أثنــاء الســنة أو فــي إ مــا إذا كانــت همــاك حاجــة ملحــةلیقــرر  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤الســنوات 

  ؛السنة الالحقة
ذا قـرر المجلـس أن إ اتالیین دوالر م ١٠ لى مستوى ال یزید علىإأن یرتفع مستوى صندوق رأس المال العامل   ج)

الزیادات الناتجة عن السلفیات التي تدفعها الـدول حدیثـة العضـویة فـي المنظمـة بعـد لذلك ما یبرره، وذلك رهنا ب
الموافقـــة علـــى جـــدول االشـــتراكات. وســـوف یســـتند هـــذا التعـــدیل فـــي صـــندوق رأس المـــال العامـــل علـــى جـــدول 

  ؛االشتراكات الساریة للسنة التي تعتمد لها زیادة مستوى صندوق رأس المال العامل
ضـافیة ین العام، بعد موافقة اللجنة المالیة التابعة للمجلس، بأن یمول االعتمادات االعتیادیة واإلرح لألمیصَ أن   د)

التي ال یمكن تمویلها مـن الصـندوق العـام وصـندوق رأس المـال العامـل عـن طریـق االقتـراض الخـارجي للمبـالغ 
رد هـذه المبـالغ بأسـرع مـا یمكـن، وأال  الالزمة لمواجهة االلتزامات الفوریة للمنظمة، وأن یطلب من األمـین العـام

فـي أي وقـت خـالل مالیـین دوالرات  ٣ لـىیزید مجموع الدیون المستحقة على المنظمـة نتیجـة لهـذا االقتـراض ع
  ؛الفترة الثالثیة

  لى الدورة العادیة القادمة للجمعیة العمومیة تقریرا عما یلي:إیقدم المجلس أن   )ه
 ٢٠١٤و ٢٠١٣الســنوات  فــيالمكتسـبة الخبــرة لمـال العامــل فــي ضـوء مـدى كفایــة مسـتوى صــندوق رأس ا  )١

  ؛٢٠١٥و
أنصبة  تحمیللى إالمالي للصندوق العام وصندوق رأس المال العامل ینم عن الحاجة  وضعذا كان الإما   )٢

  ؛االشتراكات في دفع تأخرالالنقدي الناشئ عن  العجز لتغطیةاشتراكات  األعضاءالدول 
  :ى سلطة االقتراضمدى مالءمة مستو   )٣

  .٢٨- ٣٧القرار أن یحل هذا القرار محل  و)
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  النقدي /العجزالفائض التصّرف في  :من جدول األعمال ٥٦البند 

موضـــــوع توزیـــــع ، التـــــي تتنـــــاول A38-WP/41, AD/2فـــــي الوثیقـــــة رقـــــم ، فـــــي اجتماعهـــــا األول، نظـــــرت اللجنـــــة  ١-٥٦
  .النقدي /العجزالفائض

عجـز نقـدي بمبلـغ  وجـود، التـي تبـّین ٣١/١٢/٢٠١٢نتـائج المالیـة للسـنة المنتهیـة فـي وأحاطت اللجنـة علمـا بال   ٢-٥٦
ویمكـن القضـاء علیـه ا عتبر مؤقتـیهذا العجز  علما بأناللجنة  وأحاطت. ٢٠١٢ملیون دوالر إلى غایة نهایة شهر دیسمبر  ٨,٥

طلـب اشـتراكات ال حاجـة إلـى أكـدت اللجنـة أنـه الـدول األعضـاء. و ة مـن قبـل المتـأخر االشتراكات فوري لجمیع الدفع العن طریق 
  تمویل العجز.ل الدول األعضاء من
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  تعدیل النظام المالي  :من جدول األعمال  ٥٧البند 

ت المدخلة على المادتین تعدیالالالتي تقدم  A38-WP/40, AD/1استعرضت اللجنة، خالل اجتماعها األول، الوثیقة   ١-٥٧
  النظام المالي. من ٦- ٧و ٦- ٥

وتوصي اللجنة، في ضوء االنتهاء من استعراض التغییرات المقترح إدخالها على النظام المالي، بأن تعتمد   ٢-٥٧
  .أدناه ٥٧/١الجمعیة العمومیة مشروع القرار 

 قرار صاغته اللجنة اإلداریة
  وأوصت الجمعیة العمومیة باعتماده

  ٥٧/١القرار 

  تعدیل النظام المالي

  انة الجمعیة العمومیة باعتبارها الهیئة التي تعتمد میزانیات ومخصصات المنظمة؛المجلس یحترم مك لما كان

المجلس قادرا على االجتماع بشكل منتظم لمعالجة المتطلبات والتطورات التي قد تؤثر على المبالغ  ولما كان
  المخصصة؛

جة التغیرات التي تطرأ على المجلس في حاجة إلى المرونة فیما بین دورات الجمعیة العمومیة لمعال ولما كان
  االحتیاجات المالیة؛

بموجب من النظام المالي  ٦-٧والمادة  ٦- ٥ة على الماد أدناهنة التعدیالت المبیّ  تأكید تقرر فإن الجمعیة العمومیة
  من النظام المالي. ١- ١٤المادة 

رقم 
 النص الجدید المنقح بیان التغییرات  المادة

٦-٥  
  

فـي المائـة مـن االعتمـاد المخصـص  ١٠حـدود یجوز لألمین العـام، فـي 
لكــل هــدف اســتراتیجي أو اســتراتیجیة داعمــة، ویجــوز للمجلــس فــي حالــة 
تجـاوز هــذه النسـبة المئویــة، وبغــض النظـر عــن سـلطته بموجــب القاعــدة 

ــــــــــة  ــــــــــین األهــــــــــداف االســــــــــتراتیجیة  ٩-٥المالی فــــــــــي نقــــــــــل األمــــــــــوال ب
تالیـة أي رصـید لـم ینفـق السـنة ال إلـىواالستراتیجیات الداعمة، أن ُیرحِّل 

خـــالل الفتـــرة التـــي تفصـــل بـــین الـــدورات مـــن اعتمـــادات أي ســـنة مالیـــة 
. وال یتجـــــــاوز مجمـــــــوع العادیـــــــة ثالثیـــــــة الســـــــنوات للجمعیـــــــة العمومیـــــــة

االعتمادات المنفقـة والمرّحلـة إجمـالي االعتمـاد المـأذون بـه زائـدا المبـالغ 
ق مــن االعتمــادات المرّحلــة مــن الســنة الســابقة. ویلغــى أي رصــید لــم ینفــ
 وكذلك االعتمادات التي لم ُترّحل إلى السنة التالیة.

فـي المائـة مـن االعتمـاد المخصـص  ١٠یجوز لألمین العـام، فـي حـدود 
لكــل هــدف اســتراتیجي أو اســتراتیجیة داعمــة، ویجــوز للمجلــس فــي حالــة 
تجـاوز هــذه النسـبة المئویــة، وبغــض النظـر عــن سـلطته بموجــب القاعــدة 

ــــــــــة  ــــــــــین األهــــــــــداف االســــــــــتراتیجیة  ٩-٥المالی فــــــــــي نقــــــــــل األمــــــــــوال ب
السـنة التالیـة أي رصـید لـم ینفـق  إلـىواالستراتیجیات الداعمة، أن ُیرحِّل 

مــن اعتمــادات أي ســنة مالیــة.  وال یتجــاوز مجمــوع االعتمــادات المنفقــة 
والمرّحلــة إجمــالي االعتمــاد المــأذون بــه زائــدا المبــالغ المرّحلــة مــن الســنة 

ى أي رصـید لـم ینفـق مـن االعتمـادات وكـذلك االعتمـادات السابقة. ویلغـ
 التي لم ُترّحل إلى السنة التالیة.
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رقم 
 النص الجدید المنقح بیان التغییرات  المادة

مـــن اســـتثمارات صـــندوق رأس المـــال العامـــل  بمـــا فـــي ذلـــكد الـــدخل قّیـــیُ   ٦-٧
التـــــي  الصـــــندوق العـــــام لحســـــابالمصـــــرفیة  الفوائـــــدوالصـــــندوق العـــــام 

  :باستثناءلحساب ذلك الصندوق،  أي صندوق الصندوقیحصلها 
االســـتثمارات والفوائـــد المصــــرفیة  دخـــل ،بوصـــفها ایـــرادات متفرقـــة  أ)

ــا لعامــل تقیــد صــندوق رأس المــال ایحصــله الصــندوق العــام و ي ذل
  ؛متفرقةات إیرادبوصفها لصالح الصندوق العام 

ي تحصــــله الصــــنادیق ذدخــــل االســــتثمارات والفوائــــد المصــــرفیة الــــ  ب)
د لصالح صـندوق تكـالیف برنامج التعاون الفني تُقی لتمویلالمنشأة 

أو للجهـة الممولـة، حسـبما هـو محـدد یة والتشغیلیة دار الخدمات اإل
  .في االتفاق مع الجهة الممولة

ــیُ  صــندوق أي التــي یحصــلها المصــرفیة  بمــا فــي ذلــك الفوائــدد الــدخل قّی
  لحساب ذلك الصندوق، باستثناء:

العــام  ي یحصـله الصـندوقذدخـل االسـتثمارات والفوائـد المصـرفیة الـ  أ)
وصـندوق رأس المــال العامــل تقیــد لصـالح الصــندوق العــام كــایردات 

  متفرقة؛
ي تحصــــله الصــــنادیق ذدخــــل االســــتثمارات والفوائــــد المصــــرفیة الــــ  ب)

المنشـأة لــدعم برنــامج التعــاون الفنــي تُقیــد لصــالح صــندوق تكــالیف 
حسـبما هـو محـدد  ،أو للجهـة الممولـةالخدمات االداریة والتشـغیلیة 

 .اق مع الجهة الممولةفي االتف
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السنوات عن مراجعة الحسابات تقاریر  والنظر في الحسابات وٕاقرار ،النفقات استعراض  :من جدول األعمال ٥٨لبند ا
  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠ المالیة

لة لها نظرت اللجنة، في اجتماعها األول، في البیانات المالیة المراجعة للمنظمة وتقاریر مراجعة الحسابات المقاب  ١-٥٨
والوثیقة  A38-WP/59, AD/10؛ والوثیقة ٢٠١٠لعام  Doc 9969 Revisedوالوثیقة  A38-WP/58, AD/9المقدمة بوصفها الوثیقة 

Doc 9987   ؛ والوثیقة ٢٠١١لعامA38-WP/46, AD/7  والوثیقةDoc 10015  ومشروع القرار الموحد الوارد في  ٢٠١٢لعام
  .A38-WP/60, AD/11المرفق (ب) من الوثیقة 

  صاغته اللجنة اإلداریة قرار موحد
  وأوصت الجمعیة العمومیة باعتماده

والنظر في تقاریر المراجعة الخاصة  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠حسابات المنظمة عن السنوات المالیة  :  إقرار٥٨/١القرار 
  بها

ات عنها المقدمة من وتقاریر مراجعة الحساب ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠حسابات المنظمة للسنوات المالیة أن  حیث
 - العضو بالفریق المشترك للمراجعین الخارجیین لحسابات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة  - يلفرنسادیوان الحسابات 

  ؛رضت على الجمعیة العمومیة بعد تعمیمها على الدول األعضاءالمراجع الخارجي لحسابات االیكاو، قد عُ  تهبصف
  ؛اریر المراجعة وقدمها إلى الجمعیة العمومیة لكي تنظر فیهاالمجلس قد نظر في تق ث أنوحی

  ؛من الفصل الثامن من االتفاقیة ٤٩للفقرة (و) من المادة ًا جرى استعراض المصروفات وفق وحیث أنه
  الجمعیة العمومیة: فإن
مراجع تقریر على وتعلیقات األمین العام  المالیة البیاناتالخارجي عن  الحسابات ریر مراجعابتق علماحیط ت  - ١

  ؛٢٠١٠للسنة المالیة  الحسابات الخارجي
على تقریر مراجع وتعلیقات األمین العام  المالیةالبیانات  عنمراجع الحسابات الخارجي بتقاریر  علماحیط ت  - ٢

  ؛٢٠١١الحسابات الخارجي للسنة المالیة 
على تقریر مراجع وتعلیقات األمین العام  المالیةالبیانات  عن مراجع الحسابات الخارجي بتقاریر  علماتحیط   - ٣

  ؛٢٠١٢الحسابات الخارجي للسنة المالیة 
  ؛٢٠١٠عن السنة المالیة المدققة البیانات المالیة  تقر  - ٤
  ؛٢٠١١عن السنة المالیة المدققة  البیانات المالیة تقر  - ٥
  .٢٠١٢عن السنة المالیة المدققة  البیانات المالیة تقر  - ٦
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   تعیین مراجع الحسابات الخارجي  :ول األعمالمن جد ٥٩البند 

، التي تقدم معلومات عن اإلجراء المتخذ A38-WP/45, AD/6أخذت اللجنة، في اجتماعها األول، علما بالوثیقة   ١-٥٩
من المجلس لتعیین مراجع خارجي مسؤول عن تدقیق حسابات المنظمة لفترة الثالث سنوات المقبلة وتسعى إلى الحصول على 

  .ید من الجمعیة العمومیة بشأن اإلجراء المتخذ من المجلس، وفقا للمادة الثالثة عشرة من النظام الماليتأك

رئیس هیئة التدقیق ، جیوزیبي كولیاندروالجمعیة العمومیة تأكید تعیین السید من اللجنة  طلبتوفي الختام،   ٢-٥٩
المالیة  بالنسبة للسنواتصب المراجع الخارجي لحسابات االیكاو في من بدیوان المحاسبة االیطاليللشؤون الداخلیة والدولیة 

  ؛٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤

  التالي. ٥٩/١وبناء على ذلك، یوصى بأن تعتمد الجمعیة العمومیة مشروع القرار   ٣-٥٩

  قرار صاغته اللجنة اإلداریة
  وأوصت الجمعیة العمومیة باعتماده

  ٥٩/١القرار 

  تعیین المراجع الخارجي للحسابات

  :إن الجمعیة العمومیة
  :الحظإذ ت  - ١

بشرط تأكید ذلك االجراء من النظام المالي ینص على أن یعین المجلس مراجعا خارجیا لحسابات المنظمة أن   ) أ
 ؛قبل الجمعیة العمومیة

السید جیوزیبي ، ووافق على تعیین ٢٠١٣في  عضاءالدول األأن المجلس استعرض الترشیحات المقدمة من   ) ب
عضو "فریق المراجعین  ،بدیوان المحاسبة االیطاليئیس هیئة التدقیق للشؤون الداخلیة والدولیة كولیاندرو، ر 

عن  االیكاوالمراجع الخارجي لحسابات  بفي منص" ووكاالتها المتخصصةاألمم المتحدة الخارجیین لحسابات 
 ؛مةللمنظمن النظام المالي  ١- ١٣لمادة ل وفقا، ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤ المالیة لسنواتا

مة من خدمات ه للمنظما قدملللسید دیدییه میغو، الرئیس األول لدیوان المحاسبة الفرنسي، تقدیرها  خالص عن تعرب  - ٢
ه أثناء تلك الفترة من )، وعلى ما قدم٢٠١٣- ٢٠٠٨الفترة المراجع الخارجي لحساباتها ( رفیعة المستوى بصفته

  ؛اولهیئاتهمسؤولي االیكاو مع  وتعاونمساعدة فعالة 
  :تؤكد  - ٣

السید جیوزیبي كولیاندرو، رئیس هیئة التدقیق للشـؤون الداخلیـة والدولیـة الذي اتخذه المجلس بتعیین القرار   أ)  
 ٢٠١٥و ٢٠١٤المالیـــة  بالنســـبة للســـنواتاالیكـــاو خارجیـــا لحســـابات  امراجعـــ ،بـــدیوان المحاســـبة االیطـــالي

  .٢٠١٦و
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٦٠ تقریر عن البند 60-1  

 

  

  اللجنة اإلداریة المعروضة على نظرالمسائل األخرى   :من جدول األعمال ٦٠ البند

خذت ، المقدمة من أمین اللجنة اإلداریة، وأA38-WP/60, AD/11 الوثیقة، جلستها ألولىفي ، استعرضت اللجنة  ١-٦٠
الجمعیة أوصت ، و عمل المیزانیةوفریق  االشتراكات عملإلغاء فریق عد مطلوبة بسبب تي لم تمشروع االختصاصات، العلما ب

إقرار حسابات المنظمة عن السنوات المعنون من جدول األعمال  ٥٨عن البند المنبثق مشروع القرار الموحد عتماد مومیة باالع
  .خاصة بهامراجعة الالوالنظر في تقاریر  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠المالیة 

  -انتهى -


