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   والثالثونسةداسال الدورة —الجمعية العمومية 
  اإلداريةاللجنة 

   والثانيةاألولىتين جدول أعمال الجلس
  ١٤,٠٠ في الساعة ٢٠/٩/٢٠٠٧ خميسال، ألول االطابق، ٣المؤتمرات رقم قاعة (

  ) صباحا٩,٣٠ في الساعة ٢١/٩/٢٠٠٧والجمعة 

  الوثائق المرجعية      
        

    الرئيسافتتاح الجلسة من جانب  -١

   انتخاب النائب األول والثاني للرئيس  -٢

   أمين اللجنة يقدم مسؤولي األمانة العامة  -٣

احالة بنود جدول األعمال الى اللجنة التنفيذية واللجان األخرى واصدار   :١-٥البند   -٤
  التوجيهات الخاصة بتنسيق أعمال تلك اللجان

WP/78, AD/16 
انظر المالحظة  *

  أدناه

 WP/23, AD/1  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩  و٢٠٠٨الميزانية البرنامجية للسنوات   :٨لبند ا  -٥

 WP/23, AD/1  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩  و٢٠٠٨لسنوات ا اتيزانيم  :٤٩البند   -٦

 WP/46, AD/12, EX/12, Rev. 1  االشتراكات المتأخرة  :٥٢البند   -٧
and Add. 1 & 2 

 WP/36, AD/6, EX/8  ٢٠١٠  و٢٠٠٩ و ٢٠٠٨نوات أنصبة االشتراك في الصندوق العام للس  :٥٣البند   -٨
WP/58, AD/13 

                                            

 الرغبة فى عضوية فريق العمل المعنى بالميزانية أو فريق العمل المعنى باالشتراكات ينبغى أن تسلم الطلبـات كتابيـا لألمـين          فى حالة   :مالحظة  *
بحيث يمكن تقريـر عـضوية   ) مع تحديد الفريق المقصود ( ٢٠/٩/٢٠٠٧يوم الخميس    ١٢,٠٠ فى موعد ال يتجاوز الساعة      ) 5.15.10 الحجرة رقم (

 عضوا، أما فريـق العمـل المعنـى     ١١ أعضاء الى    ٧ ويتكون عادة فريق العمل المعنى بالميزانية من          . انعقاد الجلسة األولى   الفريقين أثناء  هذين
سيعقد فريق العمل المعنـى بالميزانيـة جلـسته األولـى يـوم الجمعـة        و). يعملون بصفة شخصية ( أعضاء   ٧ الى   ٥باالشتراكات فهو يضم من     

في  ٢٢/٩/٢٠٠٧ وسيعقد فريق العمل المعنى باالشتراكات جلسته األولى يوم السبت           ٥فى قاعة االجتماعات رقم      ١٤,٣٠ فى الساعة    ٢١/٩/٢٠٠٧
 . في جلسة مغلقة٥ صباحا فى قاعة االجتماعات رقم ٩,٣٠الساعة 
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  الوثائق المرجعية      
        

 WP/45, AD/11  تعديل النظام المالي  :٥٦البند   -٩

استعراض النفقات، واعتماد الحسابات، والنظر في تقارير مراجعة   :٥٧البند   -١٠
  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤حسابات السنوات المالية 

WP/76, AD/14 and Doc 9858 
WP/77, AD/15 and Doc 9875 
WP/43, AD/10 and Doc 9890 
WP/78, AD/16 (Appendix C) 

 WP/41, AD/8  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  :٥٨البند   -١١

 WP/37, AD/7  تقرير عن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  :٥٩البند   -١٢

 ٢٠٠٤مية عن السنوات تقارير المجلس السنوية إلى الجمعية العمو  :٧البند   -١٣
  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و

Docs 9851, 9862, 9876 and 
Supplement 

التأكيد على اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة اشتراكات   :٥٠البند   -١٤
الصندوق العام وتحديد سلفيات صندوق رأس المال العامل المقررة على 

  الدول التي انضمت إلى اتفاقية شيكاغو

WP/33, AD/5 

االشتراكات المتأخرة على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية   :٥١البند   -١٥
  السابقة

WP/31, AD/3 

 WP/32, AD/4  تقرير عن صندوق رأس المال العامل  :٥٤البند   -١٦

 WP/30, AD/2  توزيع الفائض النقدي  :٥٥البند   -١٧

 WP/28, P/5  دها أو إعالن انتهاء سريانهاقرارات الجمعية العمومية التي يجب توحي  :٦٠البند   -١٨
*Doc 9848 
القرارات سارية المفعول الصادرة 

  عن الجمعية العمومية
  )٢٠٠٤ أكتوبر ٨في (

 WP/42, AD/9  المسائل المالية األخرى المعروضة على نظر اللجنة اإلدارية  :٦١البند   -١٩

   ما يستجد من أعمال    -٢٠

  —انتهى  —

                                            
  .للعلم  *


