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  والثالثونالخامسة الدورة –الجمعية العمومية 

 اللجنة االدارية
 قسمة مصروفات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة :٤٠البند 
 المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديد سلفيات صندوق قرارالتأكيد على  :١-٤٠البند 

 نضمت الى االتفاقيةرأس المال العامل المقررة على الدول التي ا

 ةجديدال ةمتعاقدال الدول ات اشتراكةبنصأتحديد 

 ملخص
جراء الذي لالها راريهدف هذا التقرير الى الحصول على اعتماد الجمعية العمومية للقرار الخاص باق

 . لدى االيكاوة جديدة متعاقدةدولاشتراك ب ياتخذه المجلس بشأن تحديد نص
 ٣الفقرة  في : العموميةاالجراء المعروض على الجمعية 

 لدى  ة متعاقد ةالى االتفاقية وأصبحت دول   التالية   ةدولال والثالثين للجمعية العمومية، انضمت      الثالثةبعد الدورة    -١
 :االيكاو

 المتعاقدة الجديدة اسم الدولة
 تاريخ

 االنضمام لالتفاقية
 تاريخ

 العضوية بالمنظمة
 تاريخ

 سريان االشتراك
النسبة المئوية 

 تراكلالش
     

  %٠,٠٦ ١/٧/٢٠٠٢ ٢٠/٦/٢٠٠٢ ٢١/٥/٢٠٠٢ سانت كيتس ونيفيس

 أن يكون نصـيب اشـتراك       ،(Doc 7515/11)  من النظام المالي   ٥-٧ و   ٩-٦وقرر المجلس، طبقا للمادتين      -٢
ـ   المة صندوق رأس المال العامل بالنسب الىسلفيةفي الصندوق العام وال  المتعاقدة الجديدة    ةالدول حـدد  و . ١رة بينة فـي الفق

 ١٤ ٩٨٢االشتراك وقـدره     )١٦٧ من الدورة    ٤قرارات المجلس في الجلسة      (١٦٧ ةدورال الرابعة من    تهفي جلس المجلس،  
 لمدة األشهر السـتة األخيـرة مـن     دوالر أمريكي٣ ٦٠٠ ا وقدرهصندوق رأس المال العامل    الى   سلفيةدوالرا أمريكيا وال  

معروض على الجمعيـة  الالمجلس تأكيد اجراء بلجمعية العمومية اقة مشروع قرار   يث بهذه الو  المرفقرد في   يو  .٢٠٠٢ عام
 .العمومية القراره

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية

القـرار  مشروع  اعتماد  ب  اجراء المجلس  القرار على الجمعية العمومية     ة جديد ة متعاقد ةيعرض نصيب اشتراك دول    -٣
 . من النظام المالي٥-٧ و ٩-٦ وفقا للمادتين ، وذلكالوارد في المرفق
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 المرفق

 العتماده والثالثين للجمعية العمومية خامسةمشروع قرار معروض على الدورة ال

 ١/١-٤٠القرار 

 اجراء المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديد السلفيات لصـندوق رأس المـال العامـل               أكيدت
  التي انضمت الى االتفاقيةالمقررة على الدول

  الجمعية العموميةإن
 اذ تالحظ  -١

 اذا لم تكن الجمعية العمومية في       – من النظام المالي تنصان على قيام المجلس         ٥-٧ و   ٩-٦ن المادتين   أ )أ
المقررة علـى أي دولـة   لصندوق رأس المال العامل  ة والسلفياتاالشتراكأنصبة  بتحديد   –دور االنعقاد   

 .جديدة، على أن يخضع ذلك للموافقة أو التعديل من جانب الجمعية العمومية في دورتها التاليةمتعاقدة 
 في منظمة الطيران المـدني      وا التي أصبحت عض   ةن المجلس قد تصرف على هذا النحو بالنسبة للدول        أو ) ب

في الميزانية، علـى    ة والثالثين للجمعية العمومية، والتي يمكن تحديد اشتراكها         لثالدولي بعـد الدورة الثا   
 .النحو المبين أدناه

ـ  لرأس المال العامل من   ةب االشتراك والسلفي  ياجراء المجلس المتخذ بتحديد نص    تؤكد   -٢ ـ ة الدول النسـبة  ب ة التالي
 :، بحيث تنطبق نسبة االشتراك هذه ابتداء من التاريخ المذكور أدناهالمئوية المبينة

 النسبة المئوية لالشتراك  االشتراكانطباق نسبةتاريخ  عضويةتاريخ ال اسم الدولة المتعاقدة الجديدة
    

  %٠,٠٦ ١/٧/٢٠٠٢ ٢٠/٦/٢٠٠٢ سانت كيتس ونيفيس

 - انتهـى -


