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  من جدول األعمال٣-٤٠البند 

 . مقدمة الى اللجنة االدارية للنظر فيها٣-٤٠المواد المرفقة بهذا بشأن البند  



A35-WP/307 
AD/25 

٣-٤٠تقرير عن البند  40.3-1  

 

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

للفترة جدول األنصبة ، مع المرفق الذي يتضمن A35-WP/24 AD/6بحثت اللجنة في اجتماعها الثاني الوثيقة  ١:٣-٤٠
 .٢٠٠٧-٢٠٠٥الثالثية 

تطبيق مبدأ الحدود الذي يضع عبئا      ، وأثير قلق ازاء     جدول األنصبة ونوقشت المنهجية المستخدمة في حساب       ٢:٣-٤٠
 في المائة وال تفـوق  ٠,٠٦الدول التي تتجاوز الحد األدنى لنسبة (جدول األنصبة اضافيا على الدول التي تندرج في متوسط   

وتوصي اللجنة أن تكلف الجمعية العمومية المجلس ببحث هذه المنهجية، وبوجه خـاص، مواءمـة               ).   في المائة  ٢٥نسبة  
، فيما يخـص حسـاب      A21-33من قرار الجمعية العمومية     ) ه ١يق مبدأ الحدود، المنصوص عليها في الفقرة        مواصلة تطب 

 .جدول األنصبة للسنوات القادمة

 الزيـادة   الـى تنظر االمارات العربية المتحدة بقلـق       : " طلبت االمارات العربية المتحدة تسجيل البيان التالي       ٣:٣-٤٠
 فـي  ٠,٣٦ من نسـبة    ٢٠٠٧ الى عام    ٢٠٠٤ من   النسبةيقترح أن ترتفع    اذ  .  الصندوق العام  نسبة اشتراكها في   في   الحادة

 في المائة خالل    ٢٩نسبة  بويأتي هذا بعد زيادة     .   في المائة خالل الفترة الثالثية القادمة      ٤٧ في المائة، أي     ٠,٥٣المائة الى   
د االتحادية ال تناسب التطورات في الناتج المحلي االجمـالي،          وفي اطار هيكلة حكومتنا، فان الموار     .  الفترة الثالثية الحالية  

وبناء على ذلك، تضطر االمارات العربية المتحدة الى تسجيل تحفظاتها على توزيـع          .  وتشهد ميزانية الحكومة عجزا كبيرا    
 . االيكاوفي) نسبة االشتراكات (االشتراكات

، الـى مجموعـة العمـل المعنيـة     A35-WP/24, AD/6وثيقة  أي تعليقات أخرى، وأحالت اللجنة التقدمولم  ٤:٣-٤٠
 .عراضها وتقديم تقرير عنهاتبالمساهمات الس

، عقدت مجموعـة العمـل المعنيـة    A35-WP/19, AD/1اللجنة في الوثيقة التي وضعتها صالحيات البعمال   ٥:٣٠-٤٠
، حسـبما وردت  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ المقررة للسـنوات  األنصبة جدول للنظر في مشروع جلسة واحدةباالشتراكات  

 وفيها شرح للمبادئ المتبعة في A35-DP-AD/1وكان أمام مجموعة العمل وثيقة المناقشة .  A35-WP/24, AD/6في الوثيقة 
.  ةالجديـد األنصبة   جدولدى األهمية في مجال الطيران، هي البيانات المستخدمة في حساب           م وعن   األنصبة جدولحساب  

 .وقدمت هذه البيانات الى مجموعة العمل بوصفها بيانات سرية
واستعرضت الحسابات التي تمت    األنصبة   جدوللمستخدمة في حساب    ادرست مجموعة العمل االحصاءات      ٦:٣-٤٠

مـه  وأعربت المجموعة عن ارتياحها للتفسير الحسابي، الـذي قد        .  األنصبة جدول األرقام الواردة في     مسودةللوصول الى   
، بصيغته المعدلة فـي القـرارين       A21-33 من قرار الجمعية العمومية      ١األمين العام، للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة        

A23-24 و A31-20 والوراد في الوثيقة A35-WP/24, AD/6.    وقدمت مجموعة العمل تقريرها الى اللجنة االداريـة فـي  
 .A35-WP/284, AD/22الوثيقة 

 جـدول جموعة العمل المعنية باالشتراكات، ترى اللجنة االدارية أن مشروع   ستنتاجات م ا استنادا الى  بايجاز، ٧:٣-٤٠
 .40.3/1قد تم حسابه بشكل صحيح، وتوصي اللجنة بأن توافق الجلسة العامة على مشروع القرار األنصبة 
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 قرار اعدته اللجنة االدارية وتوصي الجمعية العمومية باعتماده
 

 40.3/1القرار 

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات 
 عمـال  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ أن مبالغ االشتراكات المفروضة على الدول المتعاقدة عن السنوات    تقرر الجمعية العمومية  

 : أن تحدد وفقا للجدول الوارد أدناهيجبمن الفصل الثاني عشر من االتفاقية ) ٦١(بالمادة 
 

 A35-WP/24, AD/6)وضع هنا جدول االشتراكات بصيغته الواردة في ورقة العمل ي(

 

 ـ انتهــى ـ


