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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الجلسة العامة

  إقرار جدول األعمال: ٥البند 

  المؤقت للدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاوجدول األعمال 
  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

 

  الموجز التنفيذي
وستجري أعمال .  جدول األعمال المؤقت للدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو) أ( التذييليتضمن 

  .  الجمعية العمومية باللغة العربية والصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية
بنود جدول األعمال المؤقت الخاصة باللجنة التنفيذية واللجان األخرى التابعة للجمعية العمومية معروضة بشكل 

هذه الورقة أهداف االيكاو ب) ب( التذييلويتضمن .  اإلستراتيجيةمتوافق مع طريقة عرض أهداف االيكاو 
تنفيذ، بالصيغة التي اعتمدها مجلس االيكاو الدعم  استراتيجيات ، والتي تشمل٢٠١٠-٢٠٠٥للفترة  اإلستراتيجية

  .١٧/١٢/٢٠٠٤في 
 إلىبنود  إلضافةووفقا للنظام الداخلي للجمعية العمومية، يجب على الدول المتعاقدة الراغبة في تقديم اقتراحات 

  .يوما على األقل من الموعد المحدد الفتتاح الجلسة العادية ٤٠ ألعمال المؤقت القيام بذلك قبلجدول ا
جدول األعمال المؤقت للدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية  إقراريرجى من الجمعية العمومية : اإلجراء

   ).أ( التذييللاليكاو بصيغته الواردة في 

 األهداف
  :اإلستراتيجية

  .ستراتيجيةجميع األهداف االورقة العمل هذه مرتبطة ب

  .تنطبقال   :اآلثار المالية

 Doc 7600, Standing Rules of Procedure of the Assembly of the International Civil  :المراجع
Aviation Organization 
Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007) 
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  )أ( التذييل
  والثالثون السابعةالدورة  ـالجمعية العمومية 

  المؤقت جدول األعمال

  العامة الجلسة

  افتتاح الدورة من جانب رئيس المجلس  :١البند 
وسيعقبه اجتمـاع   في قاعة الجمعية العمومية، ١١,٠٠عند الساعة  ٢٨/٩/٢٠١٠يوم الثالثاء،  الدورةسيفتتح رئيس المجلس 

  .٩,٤٥اعتبارا من الساعة  غير رسمي لرؤساء وفود الدول المتعاقدة،
  كلمات وفود الدول المتعاقدة والمراقبين  :٢البند 

بصـورة  و .فتتاح الدورة، ويتعين نشر هـذه البيانـات  ايفضل أن تقدم بيانات الوفود الى رئيس المجلس قبل عشرة أيام من 
استثنائية، بالنسبة للبيانات الشفوية في حالة الرغبة في القيام بذلك، ينبغي ترتيب ذلك مع رئـيس المجلـس، الـذي يتعـين     

األعمـال أو   على بنود جدول الشفوية وينبغي أن تركز البيانات.  إخطاره قبل عشرة أيام بعزم الدولة على إلقاء بيان شفوي
  .الموضوعات المتصلة بالمواضيع الرئيسية للمناقشة ضمن المنظمة وال ينبغي أن تتجاوز خمس دقائق

  نشاء اللجنة التنفيذية ولجنة أوراق االعتمادإ  :٣البند 
  ضمن جملة أمور، على أن تنشئ الجمعيـة العموميـة    من النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية، ينص

من ذلك النظام الداخلي، وأن تنشئ لجنـة ألوراق االعتمـاد    ١٥بالمهام المذكورة في المادة  تختص) ١٤المادة (ذية لجنة تنفي
  ).٦ المادة(

  انتخاب رئيس الجمعية العمومية ونوابه  :٤البند 
  ئيسا من النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية على أن تنتخب الجمعية العمومية ر ٩و  ٨ان تالماد تنص
  .لها وأربعة نواب له

  قرار جدول األعمالإ  :٥البند 
  من النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية على أن ترسل المنظمة إلى الـدول المتعاقـدة    ١٠المادة  تنص

 .يومـاً  ٩٠عـن   ، بحيث يصلها قبل موعد افتتاح الدورة بما ال يقّلالعادية جدول األعمال المؤقت الذي أعده المجلس للدورة
 ه المجلـس، مشـفوعاً  م إلى الجمعية العمومية جدول األعمال المؤقت الذي أعدمن النظام الداخلي بأن يقد ١٢ وتقضي المادة

إضافية قد تطلب األمم المتحدة إبنود  بأيه دراجها في جدول األعمـال، وذلـك   إدولة متعاقدة  دراجها أو قد تقترح أيلتقـر 
  .بعد افتتاح الدورة في أقرب وقت ممكنالجمعية العمومية 

  اللجان ولجنة التنسيق وانتخاب رؤساء اللجانإنشاء   :٦البند 
ويتوقّع أن تنشئ الجمعية العموميـة  . لجنة إداريةتنشئ بأن على الجمعية العمومية أن  ١٤تقضي المادة   

. وينبغي أيضاً إنشاء لجنة تنسـيق . ، واللجنة القانونيةاللجنة الفنية، واللجنة االقتصادية: أيضاً ثالث لجان أخرى، وهي تحديداً
  .وبإمكان اللجان أن تنشئ، حسب الحاجة، فرق عمل لمعالجة مواضيع محددة
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 الجلسات العامة

الخاصـة بتنسـيق   التوجيهات اصدار واألخرى إحالة بنود جدول األعمال إلى اللجنة التنفيذية واللجان   :٧البند 
  أعمال تلك اللجان

بإمكان الجلسات العامة إحالة بنود من جدول األعمـال، أو أجـزاء مـن هـذه      على أنه ٢٠تنص المادة   
  .اللجان لدراستها وتقديم تقارير بشأنهاإلى البنود، 

  في المجلسالتي تمثل انتخاب الدول المتعاقدة   :٨البند 
نتخاب المجلـس،  التصويت الحدد إجراءات ستقدم إلى الجمعية العمومية الوثائق المتعلّقة بهذا البند والتي ت  

أيضاً إلى قرار الجمعيـة  اإلشارة وستجري . وسوابق االنتخابات خالل السنوات الماضية وغيرها من المعلومات ذات الصلة
علـى   باإلبقـاء ورهنا بتوفر الموارد وبناء على الفهم  .الدول األعضاء في المجلسالتزامات الذي يحدد  ١-٤العمومية رقم 

ائم التصويت وصناديق االقتراع كخيار احتياطي، سيستخدم نظام التصويت االلكتروني التـابع  سالتصويت اليدوي باستخدام ق
وسـتدعى الجمعيـة   .  التعديل الواجب عـل النظـام الـداخلي    إدخاللمنظمة العمل الدولية في انتخابات المجلس من خالل 

  .الدورة بغية تطبيقها على الفوراعتماد هذه التعديالت في مستهل  إلىالعمومية 
  فيها تقارير لجان الجمعية العمومية والبتّ  :٩البند 

  بند مها اللجان عن كّلهذه التقارير هي التقارير الختامية التي تقد،   م ومعها مشاريع القرارات التـي تقـد
  .لتعتمدها الجمعية العمومية

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  اللجنة التنفيذية

  االستراتيجيةجميع األهداف 
  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عن السنواتالعمومية الجمعية إلى المقدمة تقارير المجلس السنوية   :١٠البند 

عـن  إلـى الجمعيـة العموميـة    المقدمـة  تقارير المجلس السنوية إلى استعراض ستدعى اللجنة التنفيذية   
 ٢٠١٠ة األولى من العـام  ـر الستـاألشهي ـر اإلضافي الذي يغطّـبمجملها، والتقري ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ السنوات

  ).واالضافة Doc 9921و  Doc 9916 و Doc 9898الوثائق (
   ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧خالل الفترة  أنشطة وسياسات التعاون الفني - التعاون الفني  :١١البند 

). TCB(عـن تـاريخ أنشـطة إدارة التعـاون الفنـي      أساسية سيقدم المجلس تقريرا يتضمن معلومات   
بمـا فـي ذلـك الخبـراء      ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧ن الورقة تقريراً مفصالً عن أنشطة التعاون الفنـي خـالل الفتـرة    وستتضم
المتعلقـة بقـرار الجمعيـة    متابعة وغيرها مـن التطـورات المهمـة    الالدراسية والمشتريات، فضالً عن إجراءات  والمنح

  .تنظيم إدارة التعاون الفني إعادةإضافة إلى ذلك، سيجري توفير معلومات بشأن و. ١٧-٣٦ العمومية

  السالمة
   )IFFAS(الجوية لسالمة لالتسهيل المالي الدولي   :١٢البند 

التسـهيل  أنشـطة  ، سيقوم المجلس باإلبالغ عن ٥-٣٦من قرار الجمعية العمومية  ٧وفقاً لما يطلبه البند   
  .تقييم األداء والبيانات المالية المدقّقة ذلك ، بما فيالجويةلسالمة لالمالي الدولي 

  األمن
  سياسة األمن  :١٣البند 

سيقدم المجلس تقريراً عن تطورات أمن الطيران، وعلى وجه التحديد اقتراحاً باعتماد إستراتيجية أمنيـة    
. دة المقدمـة إلـى الـدول   شاملة جديدة تغطّي مستقبالً أنشطة البرنامج العادي في مجاالت سياسة األمن، والتدقيق، والمساع

وبالنسبة إلى سياسة األمن، فإن المنظمة تنوي التركيز على إعداد إجراءات وتطوير تكنولوجيات للتعامـل مـع التهديـدات    
البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة لحمايـة الطيـران   وسيقدم المجلس أيضاً اقتراحات بشأن تحديث . القائمة والمحتملة

  .٢٠-٣٦والذي جرى تحديده آلخر مرة في قرار الجمعية العمومية  لي من أفعال التدخل غير المشروعالمدني الدو
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  اللجنة التنفيذية

  )USAP( منالبرنامج العالمي لتدقيق األ  :١٤البند 
، سيقدم المجلس تقريراً عن مجمل التقدم المحرز في )ه( المرفق، ٢٠-٣٦عمالً بقرار الجمعية العمومية   

. ١٧ الملحـق فـي اطـار   تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق األمن، ويتناول التقرير مهام التدقيق ومتابعة التدقيق التي أنجـزت  
رة التدقيق الثانية وسوف تقدم معلومات عن إدارة وتشغيل البرنامج والنتائج الرئيسية لزيارات التدقيق التي جرت بموجب دو

وسيقدم المجلس أيضاً تقريراً عن . مراقبة أمن الطيرانجهاز من الهامة ومستوى تنفيذ العناصر  ٢٠١٣التي تنتهي في العام 
  .٢٠١٣- ٢٠١١ التقدم المتوقّع للبرنامج العالمي لتدقيق األمن في الفترة الثالثية

  )ISD( التنميةدعم التنفيذ و  :١٥البند 
 التنميةدعم التنفيذ وبرنامج  عن أنشطة اًم المجلس تقريريقد، س٢٠-٣٦بناء على قرار الجمعية العمومية   

التي جرى تحديدها خالل الدورة أوجه القصور في مجال أمن الطيران واإلستراتيجيات الجديدة لمساعدة الدول على تصحيح 
وسيجري توفير المعلومات عن المبادرات، والجهـود  . لتدقيق األمن ر البرنامج العالميالثانية من عمليات التدقيق ضمن إطا

وسيجري تقديم معلومات أيضـاً عـن   . ١٧الملحق أو يزمع عقدها لمساعدة الدول في تنفيذ  متالمنسقة، والشراكات التي ت
قدم المجلـس أيضـاً   وسـي . ية، وإعداد مواد تدريب)ASTC(شبكة مراكز التدريب على أمن الطيران  حالةأنشطة التدريب، و

  ).ARRB(نتائج التدقيق استعراض تقريراً عن األنشطة المتعلقة بأمن الطيران لمجلس 

  السالمة واألمن والكفاءة
  ةالتعاون مع الهيئات اإلقليمي  :١٦البند 

  .العمل المنفّذ على صعيد تحسين التعاون مع الهيئات اإلقليمية عن اًم المجلس تقريريقدس  

  حماية البيئة
  حماية البيئة  :١٧البند 

أهـداف  ضوضاء الطـائرات، بمـا فـي ذلـك     ) أ: م المجلس تقارير عن األنشطة المتعلقة بما يلييقدس  
 ذلك انبعاثات محركات الطائرات التي تؤثّر على نوعية الهواء المحلّي، بما في) ب ؛التكنولوجيا ودراسة حظر الطيران ليالً

، التشـغيلية تحديث ألهداف التكنولوجيـا والمبـادرات   ذلك يران وتغير المناخ، بما في الط) ج ؛تحديث ألهداف التكنولوجيا
اتجاهات تقييم أثر ضوضاء الطائرات وانبعاثاتها والنمـاذج  ) د ؛"برنامج العمل بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ"والسيما 

وفي هذا . في هذا المجال األخرىيئات األمم المتحدة وستقدم معلومات عن التعاون مع ه. واألدوات قيد اإلعداد لهذا الغرض
قـرار  ( االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئةوممارسات سياسات بالبيان الموحد تحديث ليقدم المجلس اقتراحات سالسياق، 

  ).٢٢-٣٦ الجمعية العمومية
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  اللجنة التنفيذية

  إستراتيجيات دعم التنفيذ
  المتأخرةاالشتراكات   :١٨البند 

، سيسمح هذا البند بالنظر في حالة مزايا التصويت الخاصة بالدول ٣٣-٣٦وفقاً لقرار الجمعية العمومية   
  .التي عليها اشتراكات تأخرت لفترة طويلة

  إدارة الموارد البشرية  :١٩البند 
المـوارد البشـرية   سيقدم المجلس تقريراً عن مدى التقدم المحرز في العمليات الجاريـة لتحسـين إدارة     

  .للمنظمة عبر ترويج اإلنصاف والعدل والنزاهة والكفاءة والفعالية والشفافية واألخالقيات
  القوى العاملة في اإليكاو حالة  :٢٠البند 

، سيقدم المجلس تقريراً عن حالة القوى العاملة فـي  ٢٧-٣٦و  ٢٠-٢٤عمالً بقراري الجمعية العمومية   
  .تخاذ إجراءاتالتوزيع الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين، وتوصيات ال شمل تقريرا عناإليكاو سي

  زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها  :٢١البند 
اللجنة التنفيذيـة  كما طلبت  تحسين كفاءة المنظمة وفعاليتها،التقدم المحرز في بشأن تقريرا سيقدم المجلس   

والمجلس واألمانـة  العمومية وسيحدد هذا التقرير االجراءات التي اتخذت بخصوص الجمعية .  للجمعية العمومية ٣٦لدورة ل
 .العامة

  مقدمة للجنة التنفيذية لتنظر فيهاتتعلق بالسياسة العامة مسائل أخرى رفيعة المستوى   :٢٢البند 
والتي ليس لهـا بنـد   تتعلق بالسياسة العامة هذا البند مخصص للمواضيع المتعلّقة بمسائل رفيعة المستوى   

  .محدد في جدول األعمال، األمر الذي يتطلّب أن تنظر فيها الجمعية العمومية

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  الفنيةاللجنة 

  جميع األهداف اإلستراتيجية
  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عن السنواتإلى الجمعية العمومية المقدمة تقارير المجلس السنوية   :٢٣البند 

األجزاء التي تقع ضمن نطاق اختصاصها من تقارير المجلس السـنوية  الستعراض اللجنة الفنية ستدعى   
ـ  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عن السنواتإلى الجمعية العمومية المقدمة  األشـهر السـتة    يومن التقرير اإلضافي الذي يغطّ

  ).االضافةو Doc 9921و  Doc 9916و  Doc 9898الوثائق ( ٢٠١٠ األولى من العام
  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١ السنواتميزانيات   :٢٤البند 

  .٢٠١٣و  ٢٠١١السنوات ما بين األجزاء ذات الصلة من ميزانيات الستعراض الفنية ستدعى اللجنة   

  السالمة
  ٢٠١٠للعام بشأن السالمة رفيع المستوى الؤتمر الم متابعة  :٢٥البند 

الـذي سـيعقد فـي شـهر     بشأن السالمة لرفيع المستوى امؤتمر السيقدم المجلس اقتراحات صادرة عن   
  .وسيجري إعالم الجمعية العمومية أيضاً باإلجراء الذي اتخذته اإليكاو بشأن نتائج المؤتمر. ٢٠١٠ مارس/آذار

  السالمة وبيانات إدارة السالمة  :٢٦البند 
سيقدم المجلس تقريراً عن التقدم المحرز في مجال إدارة السالمة، بما فـي ذلـك إعـداد أحكـام إلدارة       

، في مختلف المالحق، والبدائل المتاحة للدول )SMS(، ونظم إدارة السالمة )SSP(السالمة بالنسبة إلى برنامج سالمة الدولة 
  .الدولة، والدورات التدريبية على نظم إدارة السالمة، وإعداد مواد توجيهيةمن إصدار هذه األحكام، وبرامج سالمة 

سالمة من أجـل قيـاس   ا لبيانات المستمر اتدفقبرنامج سالمة الدولة ونظام إدارة السالمة كل من يتطلب   
سـيقدم  صـدد،  في هـذا ال و. سالمةالمخاطر السالمة وضمان إدارة  إطاراألنشطة المنصوص عليها في تحقيق أهداف مدى 

الستعراض قواعد بيانات السالمة ونظم المعلومات المتاحة للطيران المـدني   االيكاوعن الجهود الجارية في  المجلس تقريراً
من  على النحو األمثل هذه البياناتستخدام وضع نظام مشترك وبرنامج لجمع وتحليل وتطوير الوسائل الالزمة اللالدولي، و

  .الصعيد العالميتحسين السالمة على أجل 
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  حماية سجالت بعض الحوادث والوقائع  :٢٧د البن
، سيقدم المجلس تقريراً مرحليا عن اإلجراءات المتخذة ٩-٣٦و  ٨-٣٦عمالً بقراري الجمعية العمومية   

ومعالجة بيانـات السـالمة   من قبل الدول بشأن حماية سجالت بعض الحوادث والوقائع والمعلومات المستمدة من نظم جمع 
)SDCPS (من أجل تحسين السالمة الجوية.  

  )RASGs(الجوية سالمة لقليمية لاإلمجموعات وال) GASP( خطة االيكاو العالمية للسالمة الجوية  :٢٨البند 
م المجلس تقريرا عن تنفيذ وتطور خطـة االيكـاو العالميـة    سيقد، ٧-٣٦عمال بقرار الجمعية العمومية   

  .مقترحات لمواصلة تطوير وتنفيذ إطار أداء السالمة على الصعيد اإلقليميذلك سيتضمن و. الجوية للسالمة
مبادرة إلنشاء هيئات إقليمية لمتابعة تنفيذ خطة االيكاو العالمية للسالمة العمومية بالجمعية كما سيتم إبالغ   

للتخطـيط والتنفيـذ    لمجموعات اإلقليميةلنهج امماثل  نهج بإتباعالحد من ازدواجية الجهود من أجل الجوية وتنسيق الجهود 
رير إلى لجنة المالحة الجويـة  اقدم تقتهذه الهيئات اإلقليمية أن من المتوقع من و. العالمية للمالحة الجويةبالخطة  فيما يتعلق
التنفيـذ   إلى االيكاو بشـأن الالزمة  قديم المعلوماتللتخطيط والتنفيذ، وبالتالي ت طريقة المجموعات اإلقليميةنفس والمجلس ب

  .خطة االيكاو العالمية للسالمة الجويةلالشامل 
وفقـاً لـنهج   ) USOAP(تقرير عن تنفيذ اإليكاو للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبـة السـالمة الجويـة      :٢٩البند 

  ٢٠١٠ام الشامل وتطور برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية بعد الع النظم
سيقدم المجلس تقريراً شامالً بشأن تنفيذ برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقاً لـنهج    

وسيجري توفير معلومات عن إدارة البرنامج وتشغيله، فضالً عن نتائج عمليات التدقيق التي أجريـت خـالل   . النظم الشامل
  .، وتحليلها٢٠١٠ديسمبر /نهاية شهر كانون األول الدورة الحالية للتدقيق التي تختتم في

، سيقدم المجلس تقريراً عن تطور برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق ٤-٣٦بناء على قرار الجمعية العمومية   
، بما في ذلك اقتراح بشأن االنتقال من البرنامج العـالمي العتمـاد نهـج للرصـد     ٢٠١٠مراقبة السالمة الجوية بعد العام 

وسيجري تقديم معلومات بشأن خطة التنفيذ اإلجمالي ليبدأ العمل بهذا النهج الجديـد فـي التـدقيق بعـد     ). CMA(ستمر الم
  .٢٠١٠ العام
  سالمة المدارج  :٣٠البند 

سيقدم المجلس تقريراً عن جهود اإليكاو لمعالجة جميع أوجه سالمة المدارج، بالتعـاون مـع أصـحاب      
  .المصلحة اآلخرين
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  الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا  :٣١البند 
، سيقدم المجلس تقريراً عن التقدم المحـرز بالنسـبة إلـى الخطـة     ١-٣٦وفقاً لقرار الجمعية العمومية   

رير عن تنفيذ الخطـة فـي   اقدم تقتن أالدول األفريقية ومن المتوقع من . التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا
ـ الواحتياجات التدريب فـي أفريقيـا،    بشأننتائج دراسة بأيضا العمومية لجمعية وستُزود ا. أقاليمها والفوائد التي تحققها ي ت

  .الثغراتتضمن نتائج تحليل تس
  )RSOOs( لمراقبة السالمة الجوية اإلقليمية اتالمنظم  :٣٢البند 

، توجيهات إلـى   )ISD(السالمة  -، تنفيذ برنامج دعم التنفيذ والتنمية ٣-٣٦قرار الجمعية العمومية قدم   
وسيقدم المجلس تقريـراً   .تعزيز إنشاء نظم مراقبة السالمة اإلقليمية وتقديم المساعدة إلى الدولالمجلس، ضمن جملة أمور، ل

وأنشطة دعم التنفيذ والتنمية فـي مجـال   مراقبة السالمة الجوية ليمية التقدم المحرز حتى اآلن في إنشاء المنظمات اإلقلعن 
وسيجري أيضا تقديم معلومات بشأن المبادرات، والجهود المنسقة واتفاقات الشراكة المعقودة أو التي يزمـع  . السالمة الجوية

الغ عن أنشطة مجلـس اسـتعراض   وسيقوم المجلس أيضاً باإلب. عقدها من أجل مساعدة الدول في جهودها في مجال التنفيذ
  .المتعلّقة بسالمة الطيران) ARRB(نتائج التدقيق 

  استبدال الهالونات  :٣٣البند 
، سيقدم المجلس تقريراً عن التقدم المحرز فـي مجـال اسـتبدال    ١٢-٣٦وفقاً لقرار الجمعية العمومية   

  .الهالونات في الطيران المدني
  المستخدمة ألغراض االتصال بالهاتف الالسلكياالنجليزية إتقان اللغة   :٣٤البند 

  .، سيقدم المجلس تقريراً عن تنفيذ شروط اإليكاو للكفاءة اللغوية١١-٣٦وفقاً لقرار الجمعية العمومية   
  الكفاءة

  )ATM(نظام عالمي إلدارة الحركة الجوية   :٣٥البند 
ريراً مرحلياً عن جهود اإليكاو فـي  ، سيقدم المجلس تق٧-٣٦و ١٥-٣٥عمالً بقراري الجمعية العمومية   

مجال تنفيذ نظام عالمي للمالحة الجوية، وعن الوضع الحالي للخطة العالمية للمالحة الجوية، وعن تنفيذ إطار عمل لـألداء  
  .وأطر زمنية لتحقيق األهداف مقاييسوالذي يتضمن وضع أهداف لألداء و،  .على الصعيد اإلقليمي
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  كجزء من النظام العالمي إلدارة الحركة الجوية SESARوبرنامج  NextGenنظام   :٣٦البند 
برنامج البحوث إلدارة الحركة الجوية في إطار المجال الجوي األوروبي و) NextGen(نظام الجيل القادم   

وتعمـل  . ان العـالمي ا تأثير كبير على الطيرمسيكون لههما برنامجان مهمان من إدارة الحركة الجوية ) SESAR(د الواح
. الالزمة لدعم هذين البرنامجين في الوقت المناسـب الدولية  القواعد والتوصياتضمان إتاحة على مواءمة األنظمة وااليكاو 

أي منافع مستمدة من هذين البرنامجين لمجتمع الطيـران المـدني الـدولي    تتاح باإلضافة إلى ذلك، من األهمية بمكان أن و
فـي   SESARوبرنـامج   NextGen نظام إدماجالرامي إلى  عملال عنم المجلس تقريرا دوسيق. ممكنبأسره في أقرب وقت 

  .دارة الحركة الجويةإل العالمي نظامال
وبرنـامج   NextGenالمنتدى المتعلق بـدمج ومواءمـة نظـام    "وسيقدم المجلس أيضاً تقريراً عن نتائج   

SESAR قد من " الحركة الجوية في االطار العالمي الدارةوإضـافة إلـى قـرار    . ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول ١٠إلى  ٨الذي ع
  ).PBN(، وبناء عليه، سيقدم المجلس تقريراً مرحلياً عن تنفيذ المالحة القائمة على األداء ٢٣-٣٦الجمعية العمومية 

علّقة بنظام عالمي إلدارة الحركـة  إعداد بيان موحد ومنقّح بسياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة المت  :٣٧البند 
  (CNS/ATM)إدارة الحركة الجوية /الجوية ونظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

ستستند التعديالت، إن وجدت، على البيان الموحد الحالي بسياسات اإليكاو وممارسـاتها المسـتمرة فـي      
  . ١٥-٣٥البيان الوارد في قرار الجمعية العمومية إدارة الحركة الجوية على /مجال االتصاالت والمالحة واالستطالع

  العسكري/التعاون المدني  :٣٨البند 
في مونتريـال فـي   " منتدى إدارة الحركة الجوية العالمية بشأن التعاون المدني والعسكري" عقدت اإليكاو  

، في سبيل تحسين التعاون والتنسيق بين السلطات المدنية والعسـكرية،  ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢١إلى  ١٩الفترة من 
المستخدمين لتلبية االحتياجات التشـغيلية   ميعج جانبتحقيق االستخدام األمثل للمجال الجوي من ومن أجل هدف يتمثّل في 

وسيبلغ المجلس الجمعية العمومية بالنتائج وبأي إجراء تتخـذه  . بشكل فعال للنقل الجوي والدفاع الوطني والحفاظ على البيئة
  . اإليكاو بناء عليها

  )AIM( إدارة معلومات الطيرانإلى ) AIS( من خدمات معلومات الطيراناالنتقال   :٣٩البند 
  التي ترتكز  لدعم االنتقال من خدمات معلومات الطيران االيكاوتقريرا مرحليا عن أنشطة المجلس م سيقد
  .لبياناتالتي ترتكز على ا دارة معلومات الطيرانإلموسع النطاق إلى ال تقليديا على المنتجات
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  أدوات السالمة االلكترونية  :٤٠البند 
أنشطتها في مجـال   على إجراءعدد من األدوات اإللكترونية لمساعدة الدول المتعاقدة بوضع  تقوم االيكاو  

التقدم المحرز فـي   بشأن موميةالمجلس تقريرا إلى الجمعية العوسيقدم . مباشرة مع المنظمةالتحاور مراقبة السالمة الجوية و
  .ين الجويينقية، ووضع سجل دولي لشهادات المشغلمن االتفا ٢١، وفقا للمادة لاليكاووضع نظام معلومات الطائرات 

يشكّل تواصل اإليكاو وحوارها مع الدول المتعاقدة جزءاً حيوياً من عملية ضمان أنها تلبي احتياجات تلك   
الدول، والتي تستند أساسـاً إلـى    جري اليوم بواسطة عملية رسائل اإليكاو الىت معظم هذه االتصاالتفان اليوم، و . الدول
ومن أجل تحسين نوعية وكمية الردود على رسائل االيكاو الى الدول، جرى إعداد شـكل جديـد لهـذه الرسـائل،     . الورق

  .عن نتائج هذه الجهود حتى اليوم وسيقدم المجلس تقريراً. الوسائل االلكترونيةباستخدام 
  .االختالفاتلمحرز في تنفيذ نظام اإلبالغ اإللكتروني عن عن التقدم ا االمجلس أيضا تقريرقدم وسي  

  االستمرارية
  دعم سياسة اإليكاو في المسائل المتعلقة بطيف الترددات الالسلكية  :٤١البند 

سوف تدعى الجمعية العمومية إلى النظر في آخر التطورات المتعلقة باألنشـطة التحضـيرية للمـؤتمر      
، والـذي سـيبدأ أعمالـه    )ITU(الذي يعقده اإلتحاد الدولي لالتصـاالت   ٢٠١٢للعام ) WRC(العالمي لالتصاالت الالسلكية 

وتؤثّر األنشـطة الالزمـة   . ، باإلضافة إلى النتائج المتوقعة منه، بما في ذلك تأثيرها على أنشطة المنظمة٢٣/١/٢٠١٢ في
  .وجميع الدول المتعاقدةلتأمين طيف الترددات ألغراض الطيران على أنشطة مختلف إدارات المنظمة 

 )CAPSCA( الترتيبات التعاونية لمنع انتشار األمراض السارية من خالل السفر الجوي  :٤٢البند 

يهدف إلـى تعزيـز    السارية من خالل السفر الجوي الترتيبات التعاونية لمنع انتشار األمراض مشروع   
وقد بـدأ هـذا المشـروع فـي اقلـيم      . منع انتشار األمراض – المدنياتفاقية الطيران دعم اإليكاو للمادة الرابعة عشرة من 

وألجل هذا المشروع، أدخلـت تغييـرات   . ، وأصبح اآلن قائماً في أفريقيا واألميركيتين٢٠٠٦المحيط الهادئ في العام /آسيا
لتحسـين  ، المطـارات ـ   ١٤، والملحـق  خدمات الحركـة الجويـة  ـ   ١١ات، والملحق تشغيل الطائرـ   ٦على الملحق 

وسوف يجري إبالغ الجمعيـة العموميـة بالتقـدم    . االستعدادات النتشار مرضٍ معد يسبب أخطاراً جدية على الصحة العامة
  .المحرز وستدعى إلى تبنّي قرار يشجع الدول على دعم اإليكاو في هذا العمل



A37-WP/1 
P/1 
Appendix A A-11 
 

  اللجنة الفنية

  الركاب ومقصورة القيادة في طائرات الرحالت الدوليةاستخدام أساليب غير كيميائية لتطهير مقصورة   :٤٣البند 
، سوف يقدم المجلس تقريراً بشأن التقدم المحـرز علـى صـعيد    ٢٤-٣٦وفقاً لقرار الجمعية العمومية   

  .في هذا المجال) WHO(التعاون بين اإليكاو ومنظمة الصحة العالمية 

  شؤون المالحة الجوية العالمية
ـ  وممارساتها التي تخص ة ح بسياسات اإليكاو المستمرد ومنقّبيان موح إعداد  :٤٤البند  ة علـى  المالحـة الجوي

  التحديد وجه
 اإليكـاو المسـتمرة   بسياسات اًحومنقّ اًدموح اًبيان الجمعية العمومية تعتمدأن  وقّعيت، ٩-١٥وفقاً لقرارها   

ـ  .٣٧حتى نهاية الدورة  المالحة الجوية، ومستكمالوممارساتها التي تخص  ح إلـى  المـنقّ ود وسوف يستند هذا البيان الموح
  .١٣-٣٦قرار الجمعية العمومية  البيان الوارد في

  الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران  :٤٥البند 
خالل العقد المقبل، ستواجه القوى العاملة في قطاع الطيران تحديات عدة، بما فيهـا التخطـيط للمـوارد      

مواجهة عمليات تقاعد واسعة النطاق، وعدم التالؤم ما بين نمو هذا القطاع وقدرات التدريب، والنقص في تنفيـذ  البشرية في 
وبنتيجـة ذلـك،   . منهجيات تدريب أكثر فعالية وكفاءة، وتأثير التكنولوجيات الجديدة على وظائف حيوية للسالمة والكفـاءة 

 ١فـي مونتريـال مـن    " نمهنيـين العـاملين فـي مجـال الطيـرا     ندوة الجيل القادم مـن ال "اإليكاو ضرورة عقد  رأت
وسيقدم المجلس تقريراً عن نتائج هذه الندوة وسيقترح إجراءات أخرى لـدفع  . لمناقشة هذه التحديات  ٢٠١٠ مارس ٤ إلى

  .المبادرات التي سيجري تحديدها خالل تلك الندوة إلى األمام
  لتنظر فيهامسائل أخرى مقدمة للجنة الفنية   :٤٦البند 

هذا البند مخصص لمواضيع ليس لها بند محدد في جدول األعمال، األمر الذي يتطلّـب أن تنظـر فيهـا      
  .الجمعية العمومية

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  يةقتصاداللجنة اال

  جميع األهداف اإلستراتيجية
  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عن السنواتإلى الجمعية العمومية المقدمة تقارير المجلس السنوية   :٤٧البند 

ستدعى اللجنة االقتصادية الى استعراض األجزاء التي تقع ضمن نطاق اختصاصها من تقارير المجلـس    
، ومن التقرير اإلضافي الذي يغطّـي األشـهر   ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عن السنواتإلى الجمعية العمومية المقدمة السنوية 

  ).واإلضافة Doc 9921و  Doc 9916و  Doc 9898الوثائق ( ٢٠١٠الستة األولى من العام 
  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١ميزانيات السنوات   :٤٨البند 

 ٢٠١١ستدعى اللجنة االقتصادية الى استعراض األجزاء ذات الصلة من ميزانيات السـنوات مـا بـين      
  .٢٠١٣و

  الكفاءة
  تحرير خدمات النقل الجوي الدولي  :٤٩البند 

سيقدم المجلس تقريراً عن التطورات في مجال التنظيم االقتصادي وتحرير خدمات النقل الجوي الـدولي،    
  .وعن عمل اإليكاو وإستراتيجياتها في مجال ممارسة دور قيادي في عملية التحرير

  اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية  :٥٠البند 
تعلّقة بالجوانب االقتصادية والتنظيمية للهياكل األساسـية للنقـل   سيقدم المجلس تقريراً عن التطورات الم  

  .ومتابعتها) CEANS" (مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية"الجوي، وبشأن نتائج 
  بيان موحد بسياسات اإليكاو المستمرة في مجال النقل الجوي  :٥١البند 

قـرار  ( وحد بسياسات اإليكاو المستمرة في مجال النقل الجويالبيان المسيقدم المجلس اقتراحات لتحديث   
  ).١٥-٣٦الجمعية العمومية 

  األمن والكفاءة
  التسهيالت  :٥٢البند 

م المحرز في حماية عن التقد راًك تقريويشمل ذل ،قة بالتسهيالتاألنشطة المتعلّ سيقدم المجلس تقريراً عن  
  .دليل المفاتيح العامة وتنفيذ جوازات السفر اإللكترونية، وإنشاء ،األخرىأمن وسالمة جوازات السفر ووثائق السفر 
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  يةقتصاداللجنة اال

  السالمة، واألمن، وحماية البيئة، والكفاءة
  التحليل االقتصادي  :٥٣البند 

فـي برنـامج    التطـورات ، بما في ذلـك  أنشطة المنظمة للتحليل االقتصاديسيقدم المجلس تقريراً عن   
عـن التطـورات فـي    ، فضال اإلحصاءات، والسيما من خالل التوصيات الصادرة عن الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاءات

  . أنشطة التنبؤات، مع تركيز خاص على عملية إعادة الهيكلة
  أخرى مقدمة للجنة االقتصادية لتنظر فيها مسائل  :٥٤البند 

د محدد في جدول األعمال، األمر الذي يتطلّـب أن تنظـر فيهـا    هذا البند مخصص لمواضيع ليس لها بن  
  .الجمعية العمومية

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  القانونيةاللجنة 

  جميع األهداف اإلستراتيجية
  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عن السنواتإلى الجمعية العمومية المقدمة تقارير المجلس السنوية   :٥٥البند 

استعراض األجزاء التي تقع ضمن نطاق اختصاصها من تقـارير المجلـس    ستدعى اللجنة القانونية الى  
، ومن التقرير اإلضافي الذي يغطّـي األشـهر   ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عن السنواتإلى الجمعية العمومية  المقدمة السنوية

  ).واإلضافة Doc 9921و  Doc 9916و  Doc 9898الوثائق ( ٢٠١٠الستة األولى من العام 
  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١زانيات السنوات مي   :٥٦البند 

 ٢٠١١ستدعى اللجنة القانونية الى استعراض األجزاء ذات الصلة من ميزانيـات السـنوات مـا بـين       
  .٢٠١٣و

  سيادة القانون
  )معدات الطائرات(المعدات المنقولة  فيالدولية  المصالح   :٥٧البند 

، "برنامج العمل العام للجنة القانونية"من  ٤البند رقم  سيقدم المجلس تقريراً عن التقدم المحرز بالنسبة إلى  
  .والسيما بشأن العمل المتعلّق بإشرافه على السجّل الدولي

تقرير مرحلي عن بند تعويض األضرار التي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخّل غير    :٥٨البند 
  المشروع أو المخاطر العامة

سيقدم المجلس تقريراً عن التقدم المحرز بالعالقة الى البند الوارد في برنـامج عمـل اللجنـة القانونيـة       
  .تعويض األضرار التي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخّل غير المشروع أو المخاطر العامة: بعنوان
  الطيران الدولي ولم تشملها صكوك قانون الجو القائمةاألفعال أو الجرائم التي تثير قلق مجتمع   :٥٩البند 

سيقدم المجلس تقريراً عن العمل القانوني المتعلّق باتفاقيات أمن الطيران الراهنـة، مـن أجـل تغطيـة       
  .التهديدات الجديدة والناشئة للطيران المدني
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  اللجنة القانونية

  برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني  :٦٠البند 
قدم المجلس تقريراً عن التقدم المحرز في العمل بصدد البنود األخرى الواردة في برنامج العمل العـام  سي  

للجنة القانونية والتي ال يشملها أي من البنود المذكورة أعاله ـ بما في ذلـك النظـر فـي نظـم االتصـاالت والمالحـة        
، والمنظمات (GNSS)نظم العالمية للمالحة باألقمار الصناعية والتي تشمل ال (CNS/ATM)إدارة الحركة الجوية /واالستطالع

اإلقليمية المتعددة الجنسيات، وإنشاء إطار قانوني، واستعراض مسألة التصديق على صكوك قانون الجو الـدولي، وجوانـب   
  .امج العمل المستقبليالسالمة في عملية التحرير االقتصادي، والمادة الثالثة والثمانون مكرر ـ وسوف يقدم توصيات لبرن

   سياسات االيكاو المستمرة في المجال القانونيببيان موحد   :٦١البند 
قـرار  ( سياسات االيكاو المستمرة في المجال القانونيبالبيان الموحد ستكمال اقتراحات السيقدم المجلس   
  ).٢٦-٣٦ الجمعية العمومية

  أخرى مقدمة للجنة القانونية لتنظر فيها مسائل  :٦٢ البند 
هذا البند مخصص لمواضيع ليس لها بند محدد في جدول األعمال، األمر الذي يتطلّـب أن تنظـر فيهـا      
  .الجمعية العمومية

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  يةدارإلاللجنة ا

  جميع األهداف اإلستراتيجية
  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عن السنواتعية العمومية إلى الجمالمقدمة تقارير المجلس السنوية   :٦٣البند 

ستدعى اللجنة اإلدارية الى استعراض األجزاء التي تقع ضمن نطاق اختصاصها من تقـارير المجلـس     
، ومن التقرير اإلضافي الذي يغطّـي األشـهر   ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عن السنواتإلى الجمعية العمومية المقدمة السنوية 

  ).واإلضافة Doc 9921و  Doc 9916و  Doc 9898الوثائق ( ٢٠١٠الستة األولى من العام 

  جميع األهداف اإلستراتيجية وجميع إستراتيجيات دعم التنفيذ
  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١ميزانيات السنوات    :٦٤البند 

علـى  الجمعيـة العموميـة   صـوت  تفاقية على أن تاالمن التاسعة واألربعين لمادة امن ) هالفقرة  نصت  
 ٢٠١١إليكاو للسـنوات  م المجلس ميزانية ايقدبموجب هذا البند، سو .الترتيبات المالية للمنظمةأن تقرر السنوية و اتالميزاني

  .لكاإلضافية، إذا تطلّب األمر ذعتمادات الديرات ا، إضافة إلى تق٢٠١٣و ٢٠١٢و
) AOSC(سيقدم المجلس أيضاً تقديرات ميزانية إرشادية لصندوق تكاليف الخدمات اإلداريـة والتشـغيلية     

  ).ARGF(الخاص ببرنامج التعاون الفني والصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات 
صندوق رأس المـال  في سلفيات الالصندوق العام وتحديد  اتتحديد اشتراكتثبيت قرار المجلس الخاص ب  :٦٥البند 

  لدول التي انضمت إلى االتفاقيةبالنسبة لالعامل 
دولـة   على أي ةرالمقرسيتخذ المجلس قرارا بشأن األنصبة من النظام المالي،  ٥-٧و ٩-٦وفقا للمادتين   

 الجمعية العموميةلمجلس على القرار الذي يتخذه ا وسيعرض .للجمعية العمومية ٣٧الدورة افتتاح إلى االتفاقية قبل  تنضمقد 
  .للموافقة عليه

  االشتراكات المتأخرة على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة  :٦٦البند 
ة علـى جمهوريـة   رة المسـتحقّ م المجلس معلومات إلى الجمعية العمومية بشأن االشتراكات المتأخّيقدس  

  .١٩٩٢و ١٩٩١و ١٩٩٠ السنواتيوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة عن 
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  اإلداريةاللجنة 

  االشتراكات المتأخرة  :٦٧ البند
عليها لتسوية االشتراكات المتأخرة علـى الـدول   يتم االتفاق سيقدم المجلس تقريراً عن الترتيبات التي قد   

  .لمنظمةنحو االمالية التي ال تفي بالتزاماتها الدول المتعاقدة تجاه اتخاذها التي يجب المتعاقدة، واإلجراءات 
تقريراً عن نتيجـة  م المجلس يقد، س٣٣-٣٦من النظام المالي وقرار الجمعية العمومية  ٨-٦ووفقاً للمادة   

االشتراكات المتأخرة ومراجعة فعالية خطط الحوافز، مع مراعاة التـدابير  لرصد  ١/١/٢٠٠٨اإلجراءات المتخذة ابتداء من 
  .القرارمنطوق من  ١٠و ٩اإلضافية المطبقة على تلك الدول المتعاقدة التي تم تعليق حقّها في التصويت في الفقرتين 

جمعيـة  قـرار ال منطـوق  مـن   ١وسوف تبلّغ الجمعية العمومية باإلجراءات المتخذة بموجب الفقـرة    
  .٢٧-٣٥ العمومية

  .٢٧-٣٥قرار الجمعية العمومية منطوق من  ٢ة تطبيق الفقرة ـري مراجعـوستج  
، يحفظ في حساب مستقل اعتبـاراً مـن أول   ٢٧-٣٥قرار الجمعية العمومية منطوق من  ٣ووفقاً للفقرة   

ـ   ٢٠٠٥ يناير/كانون الثاني ى مجمـوع اشـتراكات السـنوات    ذلك الجزء فقط من مدفوعات دولة متعاقدة الذي يزيـد عل
قـرار الجمعيـة   منطـوق  مـن   ٤السابقة وجميع األقساط الواجبة الدفع بموجب االتفاقات المعقودة بموجب الفقـرة   الثالث

أو تعزيـز  /، لتمويل أنشطة أمن الطيران والمشاريع الجديدة أو غير المتوقعة المرتبطة بالسالمة الجوية و٣٣-٣٦ العمومية
تقريراً عن اإلجـراءات   المجلسوسوف يقدم . مج اإليكاو، على أن يكون ذلك اإلجراء تحت إشراف المجلسكفاءة تنفيذ برا

  .المتخذة وسيقدم أي توصيات يراها مالئمة في هذا الصدد
، سيقدم المجلس تقريراً عن نتـائج جهـوده   ٢٧-٣٥قرار الجمعية العمومية منطوق من  ٤ووفقاً للفقرة   
اكات المتأخرة عن كثب، وتأثير خطط الحوافز على قيام الدول بدفع المتأخّرات، إضافة إلـى التـدابير   لرصد مسألة االشتر

  .األخرى التي قد ينظر فيها
  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١ للسنواتأنصبة االشتراك في الصندوق العام   :٦٨ البند

قرارات لة بمقتضى المعدبصيغته ، ٣١-٣٦الجمعية العمومية قرار منطوق من  ٣لفقرة ليخضع هذا البند   
  ).٢٠-٣١ و ٢٤-٢٣و  ٣٣-٢١الجمعية العمومية 

بحـث   ، سيقدم المجلس تقريراً عن استنتاجاته وتوصـياته بعـد  ٢٤-٣٥ووفقاً لقرار الجمعية العمومية   
معيـة  قـرار الج منطوق من ) ه ١خاص مبدأ الحدود الوارد في الفقرة  بوجهالمنهجية المتبعة في حساب جداول األنصبة، و

  .٣٣-٢١العمومية 
  تقرير عن صندوق رأس المال العامل  :٦٩ البند

  .حالة صندوق رأس المال العاملعن  تقريراً، سيقدم المجلس ٣٤-٣٦وفقاً لقرار الجمعية العمومية   
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  اإلداريةاللجنة 

  توزيع الفائض النقدي  :٧٠ البند
  .النقديعن توزيع الفائض  تقريراًم المجلس يقدسمن النظام المالي،  ٢-٦ للمادة وفقاً  

  تعديل النظام المالي  :٧١ البند
إلى الجمعية العمومية إقرار التغييـرات فـي   المجلس سوف يطلب من النظام المالي،  ١-١٤ للمادة وفقاً  

  .من النظام المالي ٥-٩و ٨-٧المادتين 
السـنوات  عـن  مراجعـة الحسـابات   تقـارير   النظر في، والحسابات الموافقة علىو ،النفقات مراجعة  :٧٢ البند

  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ المالية
عن كل سنة مالية، بما فـي ذلـك صـناديق     اتبياناليشمل هذا البند تقارير مراجعة حسابات المنظمة و  
 المـدني،  وأموال خدمة مشتريات الطيران ،مانيةستئوالصناديق اال ،نمائيإلوأموال برنامج األمم المتحدة ا ،التمويل المشترك

وعـن االعتمـادات    ،ضافة إلى تقارير عن نقل األموال بين البرامج الرئيسـية إليكاو، بااألخرى التي تديرها اإل الصناديقو
  .ن وجدت، إةقدموعن الهبات الم ضافيةإلا

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  :٧٣ البند
  .تعيين مراجع الحسابات الخارجي من النظام المالي، سيقدم المجلس تقريراً عن ١-١٣وفقاً للمادة   

  )ICT(تقرير عن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   :٧٤ البند
سيقدم المجلس تقريراً عن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات  ،٣٢-٣٥ وفقاً لقرار الجمعية العمومية  

  .واالتصاالت
  مسائل أخرى مقدمة للجنة اإلدارية لتنظر فيها  :٧٥ البند

هذا البند مخصص لمواضيع ليس لها بند محدد في جدول األعمال، األمر الذي يتطلّـب أن تنظـر فيهـا      
  . الجمعية العمومية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ب( التذييل

  ٢٠١٠-٢٠٠٥للفترة  اإلستراتيجيةيكاو أهداف اإل

  البيان الموحد للرؤية والرسالة

المتحـدة، المحفـل العـالمي    تعد منظمة الطيران المدني الدولي، وهي إحدى الوكاالت المتخصصـة لألمـم   
  .المدني للطيران

تعمل اإليكاو على تحقيق رؤيتها المتمثلة في طيران مدني يتسم بالسالمة واألمن وقادر على التنمية المستمرة، 
  .وذلك من خالل التعاون بين دولها األعضاء

  :٢٠١٠-٢٠٠٥التالية للفترة  اإلستراتيجيةلهذه الرؤية، حددت المنظمة األهداف وتحقيقا 
  تعزيز سالمة الطيران المدني العالمي –السالمة   :)ألف(
  تعزيز أمن الطيران المدني العالمي –األمن   :)باء(
  أدنى حد  إلى التأثير السلبي للطيران المدني العالمي على البيئة تقليل –حماية البيئة   :)جيم(
  تعزيز كفاءة عمليات الطيران –الكفاءة   :)دال(
  الحفاظ على استمرارية عمليات الطيران –االستمرارية   :)هاء(
  تعزيز القانون الذي يحكم الطيران المدني الدولي –سيادة القانون   :)واو(

  تعزيز سالمة الطيران المدني العالمي –السالمة : )ألف(الهدف االستراتيجي 
  :سالمة الطيران المدني على المستوى العالمي من خالل التدابير التاليةتعزيز 

تحديد ورصد األشكال الحالية من مخاطر السالمة بالنسبة للطيران المدني ووضع وتنفيذ ردا عالميا  -١
 .وفعاال على المخاطر الناشئة

قدم الدول نحو ضمان تنفيذ أحكام اإليكاو في الوقت المناسب من خالل الرصد المتواصل لمدى ت -٢
 .امتثالها

 .إجراء عمليات تدقيق لمراقبة السالمة الجوية لتحديد الثغرات وتشجيع الدول على سدها -٣
 .وضع الخطط التصحيحية العالمية التي تستهدف األسباب األساسية للثغرات -٤
مساعدة الدول على سد الثغرات من خالل الخطط التصحيحية اإلقليمية وإنشاء منظمات لمراقبة  -٥

 .لسالمة على المستوى اإلقليمي أو شبه اإلقليميا
التشجيع على تبادل المعلومات بين الدول لبناء الثقة المتبادلة في مستوى السالمة الجوية بين الدول  -٦

 .وتعجيل إجراءات تحسين مراقبة السالمة
ت التشجيع على معالجة العناصر األساسية للسالمة في الوقت المناسب حسبما حددتها مجموعا -٧

 .التخطيط والتنفيذ اإلقليمية
 .دعم تنفيذ نظم إدارة السالمة في جميع القطاعات المرتبطة بالسالمة في كل الدول -٨
مساعدة الدول على تحسين السالمة من خالل برامج التعاون الفني وإفادة المانحين ومؤسسات  -٩

 .التمويل باالحتياجات الحرجة
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  أمن الطيران المدني العالمي تعزيز –األمن  ):باء(الهدف االستراتيجي 
  :تعزيز أمن الطيران المدني في العالم من خالل التدابير التالية

تحديد ورصد األشكال الحالية من األخطار التي تهدد أمن الطيران المدني، ووضع وتنفيذ رد عالمي  -١
 .فعال على التحديات الناشئة

 .في الوقت المناسب من خالل الرصد المتواصل لمدى تقدم الدول نحو امتثالها اإليكاوضمان تنفيذ أحكام  -٢
 .إجراء عمليات تدقيق أمن الطيران لتحديد الثغرات وتشجيع الدول على سدها -٣
وضع التدابير الجديدة أو المعدلة واعتمادها والترويج لها من أجل تحسين أمن المسافرين عن طريق  -٤

 .مع النهوض بإجراءات تتميز بالكفاءة لعبور الحدودالجو في جميع أنحاء العالم 
 .إعداد برامج للتدريب على أمن الطيران والتعلم االلكتروني وتجديدها -٥
 .التشجيع على تبادل المعلومات بين الدول لبناء الثقة المتبادلة في مستوى أمن الطيران بين الدول -٦
تراتيجيات أمن في تنفيذ إجراءات واس مساعدة الدول على تدريب جميع فئات العاملين المشتركين -٧

 .جازتهم حسب االقتضاءالطيران، فضال عن إ
 .مساعدة الدول على سد ثغرات األمن من خالل آلية أمن الطيران وبرامج التعاون الفني -٨

  ى البيئةالتقليل الى أدنى حد من التأثير السلبي للطيران المدني العالمي عل –حماية البيئة  :)جيم(الهدف االستراتيجي 
التقليل الى أدنى حد من اآلثار البيئية السلبية ألنشطة الطيران المدني في العالم، وال سيما ضوضاء الطائرات وانبعاثات 

  :محركات الطائرات، من خالل التدابير التالية
 :وضع وإقرار وتشجيع تدابير جديدة أو معدلة من أجل ما يلي -١

  .در كبير من ضوضاء الطائراتالحد من عدد الناس الذين يتعرضون لق  - 
 .الحد من تأثير انبعاثات محركات الطائرات على نوعية الهواء المحلي  - 
 .الحد من تأثير انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران على المناخ العالمي  - 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، على  التعاون مع الهيئات الدولية األخرى، وال سيما -٢
 .معالجة مسألة إسهام الطيران في تغير المناخ العالمي
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  تعزيز كفاءة عمليات الطيران –الكفاءة  ):دال(الهدف االستراتيجي 
مي بكفاءة من خالل تعزيز كفاءة عمليات الطيران عن طريق معالجة المسائل التي تحد من تنمية الطيران المدني العال

  :التدابير التالية
وضع وتنسيق وتنفيذ خطط للمالحة الجوية تقلل من تكاليف الوحدات التشغيلية، وتسهل زيادة   -١

 .، وتحقيق االستخدام األمثل للتكنولوجيات الحالية والناشئة)األشخاص والبضائع(الحركة 
شادات للدول بما يسمح بتحقيق التنمية دراسة االتجاهات وتنسيق عمليات التخطيط وإعداد اإلر  -٢

 .المستمرة للطيران المدني الدولي
إعداد اإلرشادات لعملية تحرير التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي مع توفير الضمانات   -٣

 .المناسبة، وتسهيل هذه العملية ومساعدة الدول على تنفيذها
 .ن من خالل برامج التعاون الفنيمساعدة الدول على تحسين كفاءة عمليات الطيرا  -٤

  الحفاظ على استمرارية عمليات الطائرات –االستمرارية  )هاء(الهدف االستراتيجي 
  :تحديد وإدارة األخطار التي تهدد استمرارية المالحة الجوية من خالل التدابير التالية

 .مساعدة الدول على حل اختالفات الرأي التي تعيق المالحة الجوية -١
السريع وااليجابي للتخفيف من آثار األحداث الطبيعية أو البشرية التي تسبب انقطاع التصدي  -٢

 .المالحة الجوية
 .التعاون مع المنظمات الدولية األخرى على منع انتشار األمراض عن طريق المسافرين جوا -٣

  دوليتعزيز القانون الذي ينظم الطيران المدني ال –سيادة القانون  )واو(الهدف االستراتيجي 
تجديد قانون الجو الدولي وتطويره وتحديثه في ضوء االحتياجات المتطورة لمجتمع الطيران المدني الدولي، من خالل 

  :التدابير التالية
االستراتيجية، وتوفير محفل  اإليكاوإعداد مواثيق قانون الجو الدولي التي تساعد على بلوغ أهداف  -١

 .تتفاوض فيه الدول على هذه المواثيق
 .جيع الدول على التصديق على مواثيق قانون الجو الدوليتش -٢
توفير الخدمات الالزمة لتسجيل اتفاقات الطيران واالضطالع بمهام جهة اإليداع لمواثيق قانون الجو  -٣

 .الدولي
 .توفير اآلليات الالزمة لتسوية نزاعات الطيران المدني -٤
 .توفير التشريعات النموذجية للدول -٥
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  التنفيذدعم استراتيجيات 

  :اإلستراتيجيةتتخذ المنظمة الخطوات الضرورية إلجراء ما يلي من أجل تنفيذ األهداف 
  .العمل بطريقة شفافة واالتصال بطريقة فعالة خارجيا وداخليا -١
 .المحافظة على فاعلية جميع الوثائق والمواد وصلتها بكل هدف -٢
 .المخاطر حسب االقتضاءتحديد كيفية تفادي المخاطر وإتباع استراتيجيات تخفيف حدة  -٣
 .التحسين المتواصل الستخدام الموارد بفاعلية -٤
تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وجعله جزءا ال يتجزأ من إجراءات العمل في  -٥

 .أقرب فرصة ممكنة
 .مراعاة اآلثار التي قد تعود بها ممارساتها وعملياتها على البيئة -٦
 .رية تمشيا مع أفضل ممارسات منظومة األمم المتحدةتحسين استخدام الموارد البش -٧
 .العمل بفاعلية حسب أفضل المعايير القانونية -٨

  رسم بياني للعالقة بين األهداف –) ١(الشكل 
  دعم التنفيذواستراتيجيات 

  

  سيادة القانون  االستمرارية  الكفاءة  حماية البيئة  األمن  السالمة

  لتنفيذا عماستراتيجيات د

  

  ٢٠٠٤ديسمبر  ١٧المجلس في اعتمدها 

  ـ انتهـى ـ

 




