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  والثالثون السادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  اإلداريةاللجنة 

 الـصندوق العـام     اشـتراكات بشأن تحديد أنصبة    التأكيد على إجراء المجلس المتخذ       : من جدول األعمال٥٠البند 
وتحديد سلفيات صندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التـي انـضمت إلـى           

   شيكاغواتفاقية

المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك المقررة تأكيد إجراء 
  على الدول التي انضمت إلى االتفاقية

  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

  التنفيذيلخص الم
يسعى هذا التقرير إلى اقرار الجمعية العمومية لقرار يعتمد اإلجراء الذي اتخذه المجلس في حساب االشتراكات 

  .ين لدى االيكاوالمقررة على دولتين متعاقدتين جديدت
اعتماد اإلجراء الذي اتخذه المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك لدولتين متعاقدتين الجمعية العمومية يرجى من  :اإلجراء

  . من النظام المالي٥-٧ و٩-٦جديدتين وذلك باعتماد مسودة القرار الوارد في المرفق وفقا للمادتين 

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  . وغير مرتبطة بأي هدف استراتيجي٤ مرتبطة باستراتيجية دعم التنفيذ رقم ورقة العمل هذه

 وبمبلغ ٢٠٠٥ دوالر أمريكي لسنة ٨ ٧٧٦االشتراكات اإلضافية المقررة التي تم حسابها بمبلغ   :اآلثار المالية
 وسلفيات ٢٠٠٧ دوالر أمريكي لسنة ٦٣ ٨٤٤ ومبلغ ٢٠٠٦ دوالر أمريكي لسنة ٣٦ ٢٤٤
  . دوالر أمريكي في صندوق رأس المال العامل٧ ٢٠٠بمبلغ 

 ، النظام المالي لمنظمة الطيران المدني الدوليDoc 7515/12  :المراجع
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في أعقاب الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية انضمت الدول التالية إلى االتفاقية وأصبحت دوال  - ١
 :متعاقدة في منظمة االيكاو

  جديدةالمتعاقدة ال اسم الدولة
  تاريخ

  االنضمام لالتفاقية
  تاريخ

  العضوية بالمنظمة
  تاريخ

  سريان االشتراك
النسبة المئوية 

  لالشتراك
          

  ٪ ٠,٠٦  ١/١٠/٢٠٠٥  ٣/٩/٢٠٠٥  ٤/٨/٢٠٠٥  ليشتي -تيمور
  ٪ ٠,٠٦  ١/٤/٢٠٠٧  ١٤/٣/٢٠٠٧  ١٢/٢/٢٠٠٧  الجبل األسود

المقررة  حدد المجلس أنصبة االشتراكات (Doc 7515/12) من النظام المالي ٥- ٧ و٩- ٦ المادتين بموجب - ٢
حدد و. ١النسبة المبينة في الفقرة حسب لشتي لتكون  -تيمورلصندوق رأس المال العامل للصندوق العام والسلفيات ل

 دوالر أمريكي ٨ ٧٧٦قدره المقررة بمبلغ  ات أنصبة االشتراك(C-DEC 176/2) ١٧٦من الدورة  المجلس في الجلسة الثانية
وقد .  ٢٠٠٥ دوالر أمريكي لمدة األشهر الثالثة األخيرة من سنة ٣ ٦٠٠قدره بمبلغ يات لصندوق رأس المال العامل وسلف

 على ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ دوالر أمريكي فيما بعد لسنتي ٣٦ ٤٧٣ دوالر أمريكي و٣٦ ٢٤٤تم تحديد االشتراكات بمبلغ 
 .التوالي

المالي حدد المجلس أنصبة االشتراكات المقررة للصندوق العام نظام  من ال٥-٧ و٩- ٦بموجب المادتين  - ٣
جلسته حدد المجلس في  و.١الفقرة في  ةوالسلفيات لصندوق رأس المال العامل للجبل األسود لتكون حسب النسبة المبين

ريكي وسلفيات  دوالر أم٢٧ ٣٧١ أنصبة االشتراكات المقررة بمبلغ قدره (C-DEC 180/11) ١٨٠ رةالحادية عشرة من الدو
 .٢٠٠٧سنة من  دوالر أمريكي لمدة األشهر التسعة األخيرة ٣ ٦٠٠لصندوق رأس المال بمبلغ قدره 

 مسودة قرار الجمعية العمومية الذي يؤكد على اإلجراءات الواجب عرضها على الجمعية المرفقيرد في  - ٤
  .قرارهاالعمومية إل

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المرفق
  رةلتصدره الدومشروع قرار 

  السادسة والثالثون للجمعية العمومية

  ٥٠/١القرار 

في اتفاقية شيكاغو  إلىات المقرر أن تدفعها الدول التي انضمت  المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراكإجراء أكيدت
  صندوق رأس المال العامل إلىالتي تقدم الصندوق العام وتحديد السلفيات 

   الجمعية العموميةإن
   تالحظإذ   - ١

 لم تكن الجمعية العمومية في إذا – من النظام المالي تنصان على قيام المجلس ٥-٧ و٩- ٦ن المادتين أ  )أ
المقررة على أي دولة لصندوق رأس المال العامل  ات وسلفياتاالشتراكأنصبة  بتحديد –دور االنعقاد 

  .مية في دورتها التاليةمتعاقدة جديدة، على أن يخضع ذلك للموافقة أو التعديل من جانب الجمعية العمو
 ا أصبحت نتيلالتين  ن المجلس قد تصرف على هذا النحو بالنسبة للدول        أو  ) ب

أصـبح  والثالثين للجمعية العمومية، و   الخامسة  في منظمة الطيران المدني الدولي بعـد الدورة        عضوين  
  .على النحو المبين أدناه قابال للتقرير ا في الميزانيةماشتراكهمعدل 

 صندوق إلىتين اللتين تقدمانها ياشتراكي الدولتين التاليتين ومقدار السلفتحديد ل المجلس المتخذ ءإجرا تؤكد  - ٢
  :التاريخ المذكور أدناهاعتبارا من رأس المال العامل 

  المتعاقدة الجديدة اسم الدولة
  تاريخ

  العضوية بالمنظمة
  تاريخ

  الشتراكا معدل  سريان االشتراك
        

  ٪ ٠,٠٦  ١/١٠/٢٠٠٥  ٣/٩/٢٠٠٥  ليشتي -تيمور
  ٪ ٠,٠٦  ١/٤/٢٠٠٧  ١٤/٣/٢٠٠٧  الجبل األسود

  — ىـانته —


