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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

 اللجنة االدارية

 مجموعة عمل االشتراكات
 بشأن

  من جدول األعمال٣-٤٠البند 

ـ  م،  ١/١٠/٢٠٠٤ المعقودة في    الثانية، اللجنة االدارية في جلستها      شكلت -١  لبحـث  اتـجموعة عمل االشتراك
بالوثيقـة  ) ب(ة بالصيغة الواردة فـي المرفـق   ـهذه المجموعات ـ، وأقرت صالحيالـ من جدول األعم   ٣-٤٠البند رقم   

A35-WP/19, AD/1. ـ ـل باستعراض محتويـت اللجنة االدارية مجموعة العمـ وكلف ـ ) ١(ة رقـم  ـات االضاف  ةـللوثيق
A35-WP/24, AD/6. 

 :صية، الذين عملوا بصفتهم الشخالتاليينألفت من األعضاء وتاجتماعا واحدا عقدت مجموعة العمل و -٢
 البرازيل السيد رودريكيس فيليو 
 اليابان هوري. السيد ك 
 االمارات العربية المتحدة يوهانسون. السيد ر 
 المملكة المتحدة دنتون. السيد ن 
 الواليات المتحدة أستراندر. السيد ف 

 خدمات األمانـة  ى  تولو.  سا لها يرئ) االمارات العربية المتحدة  (نسون  اوهي. انتخبت مجموعة العمل السيد ر    و -٣
 مسـؤول  ،دي انـدراديس . د أ، والسـي  مجموعة العمـل أمين ،يجوب. يارية، والسيد   أمين اللجنة االد   كندسامي،. سالسيد  

 .االتصال
باقراره من أجـل   اللجنة االدارية تقوم، وهي توصي بأن عمل تقريرها في مرفق هذه الوثيقة تقدم مجموعة ال  و -٤

 . الجلسة العامةاحالته الى
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٣-٤٠تقرير عن البند  40.3-1  

 

 قسمة مصروفات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة :٤٠البند رقم 
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦  و٢٠٠٥أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات  :٣-٤٠البند رقم

، عقدت مجموعة عمل االشـتراكات  A35-WP/19, AD/1عمال بالصالحيات التي وضعتها اللجنة في الوثيقة  ١:٣-٤٠
الوثيقة   في حسبما وردت ،  ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥قررة للسنوات   ول االشتراكات الم  ا للنظر في مشروع جد    جلسة واحدة 

A35-WP/24, AD/6 . ة المناقشة ـوكان أمام مجموعة العمل وثيقA35-DP-AD/1تبعة في حساب ادئ المـ وفيها شرح للمب
 في حسـاب   المستخدمها األمانة العامة عن الدخل القومي       ، وجداول البيانات االحصائية التي قدمت     االشتراكات المقررة جداول  

  . االشـتراكات الجديـدة    المستخدمة في حسـاب جـداول     ، وهي البيانات    ة في مجال الطيران   االشتراكات وعن مدى األهمي   
 .مجموعة العمل بوصفها بيانات سريةوقدمت هذه البيانات الى 

االشتراكات واستعرضت الحسابات التي    جداول  ي حساب   درست مجموعة العمل االحصاءات المستخدمة ف     و ٢:٣-٤٠
وعة عن ارتياحها للتفسـير الحسـابي،        وأعربت المجم   .جداول االشتراكات مشروع  قام الواردة في    تمت للوصول الى األر   
 فـي   ، بصيغته المعدلـة   A21-33  من قرار الجمعية العمومية    ١، للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة       الذي قدمه األمين العام   

 .A35-WP/24, AD/6والوارد في الوثيقة  A31-20 و A23-24القرارين 
أرصـدة  بأن تعتمد   الجلسة العامة   على  توصي مجموعة عمل االشتراكات بأن توصي اللجنة االدارية         ،  اجماال ٣:٣-٤٠

 .A35-WP/24, AD/6االشتراكات المقدمة في المرفق بالوثيقة 

 
 ـ انتهــى ـ


