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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية

  اإلداريةاللجنة 

   من جدول األعمال٥٣الفريق العامل المعني باالشتراكات بشأن البند رقم تقرير 

ق العامل المعني ـ الفري،٢٠/٩/٢٠٠٧ة، المعقودة في ـا الثانيـ في جلستهاإلداريةة ـت اللجنشكل - ١
بورقة العمل ) ب(ـق ه الواردة في المرفـ جدول األعمال، واعتمدت اختصاصات من٥٣ات لدراسة البند رقم ـباالشتراك

A36-WP/78, AD/16  الفريق العامل باستعراض محتويات المرفق بالوثيقة اإلداريةوكلفت اللجنة A36-WP/58, AD/13. 

 : تهم الشخصيةوعقد الفريق العامل اجتماعا واحدا وتألف من األعضاء التالية أسماؤهم، الذين يعملون بصف - ٢

  النمسا  كيرر. السيدة س

  الصين  السيدة وانغ هي

  اليابان  أراكي. السيد ت

  عمان  الطوقي. السيد ر

  الواليات المتحدة  لوفتيغ. ر.السيدة ل

 

بار، . تولى خدمات األمانة السيد رو. رئيسا لها) الواليات المتحدة(لوفتيغ . ر.انتخب فريق العمل السيدة ل - ٣
بارسونز، رئيس قسم الخدمات المحاسبية باإلنابة، . جوبي، أمين الفريق العامل، والسيد أ. إلدارية، والسيد يأمين اللجنة ا

 .ديلورييه، مسؤول عن االتصال. ر والسيد

 إلحالته إلى باقرارهويقدم الفريق العامل تقريره في المرفق بهذه الورقة، ويوصي بأن تقوم اللجنة اإلدارية  - ٤
  .الجلسة العامة
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٥٣تقرير عن البند رقم   

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨أنصبة االشتراكات المقررة في الصندوق العام للسنوات : ٥٣البند رقم 

عقد الفريق العامل المعنـي      ،WP/78,AD/16-36بموجب االختصاصات التي وضعتها اللجنة في ورقة العمل            ١:٥٣
 ، بالـصورة    ٢٠١٠ و ٢٠٠٩و٢٠٠٨باالشتراكات جلسة واحدة للنظر في مشروع جداول االشتراكات المقررة للـسنوات              

، بخـصوص   A36-DP-AD/1وكان أمام الفريق العامل ورقة المعلومات       . A36-WP/58,AD/13المعروضة في ورقة العمل     
 اإلحـصائية نصبة االشتراكات المقررة، فضال عن جداول قدمتها األمانة العامة تظهر البيانـات       أالمبادئ المتبعة في حساب     

حساب االشتراكات ومدى األهمية في مجال الطيران، وهي البيانات المستخدمة في حـساب   عن الدخل القومي المستخدم في      
  .وقدمت هذه البيانات إلى الفريق العامل بوصفها بيانات سرية. جداول أنصبة االشتراكات المقررة الجديدة

 من رئيس اللجنة اإلدارية     وقبل االجتماع، طلبت دولة متعاقدة، لم يكن بإمكانها حضور اجتماع الفريق العامل،              ٢:٥٣
  . الدولة ضمن الفريق العاملالمرتبط بتلكدراسة أسلوب الحسابات 

وقبل الفريق العامل الطلب، ودرس اإلحصاءات المستخدمة لتلك الدولة في حساب جداول أنصبة االشتراكات                  ٣:٥٣
. جداول أنـصبة االشـتراكات المقـررة   المقررة، واستعرض الحسابات التي تمت للوصول إلى األرقام الواردة في مشروع    

 مـن  ١وأعرب الفريق العامل عن ارتياحه للتفسير الحسابي الذي قدمه األمين العام للمبادئ المنصوص عليها فـي الفقـرة             
  .A36-WP/36, AD/6, EX/8، بصيغته المعروضة في ورقة العمل ٥٣/١مشروع قرار الجمعية العمومية 

مل المعني باالشتراكات بأن ترفع اللجنة اإلدارية توصية إلى الجلسة العامة بـأن             وبإيجاز، يوصي الفريق العا     ٤:٥٣
  .A36-WP/58, AD/13تعتمد جداول أنصبة االشتراكات المقررة المعروضة في المرفق بورقة العمل 

  


