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  والثالثون ثامنةالالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  اللجنة اإلداریة

الصـندوق العـام وتحدیـد السـلف فـي صـندوق رأس فـي شـتراكات االقرار المجلس بتحدیـد  تأكید  :من جدول األعمال ٥١ البند
  التي انضمت إلى االتفاقیةالمال العامل للدول 

  تأكید قرار المجلس بتحدید اشتراكات الدول التي انضمت إلى االتفاقیة
  )مجلس االیكاو مقدمة منورقة (

  الموجز التنفیذي
اإلجراء الذي اتخذه المجلس فیما یتعلق بتقدیر  بالموافقة علىًا تعتمد الجمعیة العمومیة قرار  مقدم لكيهذا التقریر 
  هي جنوب السودان.و  أال ،دولة عضو جدیدة في االیكاوالمقررة على االشتراكات 

دولة المقررة على االشتراكات تقدیر یرجى من الجمعیة العمومیة إقرار اإلجراء الذي اتخذه المجلس بشأن  االجراء:
  .من النظام المالي ٥-٧و ٩-٦للمادتین ًا الوارد في المرفق وفق باعتماد مشروع القراروذلك ، عضو جدیدة في االیكاو

 األهداف
  .المیزانیة واإلدارة المالیةالخاصة بباستراتیجیة دعم التنفیذ ورقة العمل هذه مرتبطة   :ةاالستراتیجی

  ال توجد.  اآلثار المالیة:

  لمنظمة الطیران المدني الدولي ، النظام الماليDoc 7515الوثیقة   المراجع:
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  المرفق

  قرارالمشروع 

  ٥١/١ القـرار
تأكید قرار المجلس بتحدید االشتراكات في الصندوق العام وتحدید السلف في صندوق رأس المال العامل للدول 

  التي انضمت إلى االتفاقیة 
  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 حالة انعقاد، أنصبة االشتراكات والسُّ  العمومیة في
  للجمعیة العمومیة.التالیة بالموافقة علیها أو تعدیلها في الدورة ًا أي دولة عضو جدیدة، وذلك رهن

الطیران المدني منظمة في ًا لذلك فیما یتصل بالدولة التي أصبحت عضو ًا أّن المجلس قد تصرف وفق  ب)
على النحو  اشتراكات،وأصبح علیها أن تدفع الدولي بعد الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة 

  الوارد أدناه؛
اإلجراء الذي اتخذه المجلس في تقدیر نصیب الدولة أدناه من االشتراكات وسلفتها في صندوق رأس  تؤكد   - ٢

  من التاریخ المبّین:ًا التي تنطبق اعتبار أدناه و عامل وذلك بالنسب المئویة المذكورة المال ال
    بدء استحقاقتاریخ     اسم الدولة

  نسبة االشتراك  اتاالشتراك    تاریخ العضویة  العضو الجدیدة
   

  ٪٠,٠٦  ١/١٢/٢٠١١  ١٠/١١/٢٠١١  جنوب السودان
  

 -انتهـى  -

  


