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  والثالثونالسادسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  التنفيذيةاللجنة 

  تقريرقسم العام من المشروع نص 
  لجنة التنفيذيةال

  .اللجنة التنفيذية مقدمة لتنظر فيها  من التقرير القسم العامالتي ينبغي إدراجها في المرفقة المادة
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   إلى الجمعية العموميةتقرير اللجنة التنفيذية
  عامةمعلومات 

  ١٨جلسات خالل القترة من     ... الثالثين   و ثالثةعقدت اللجنة التنفيذية التابعة للجمعية العمومية في دورتها ال          -١
وقد رأس السيد روبرتو كوبيه غونزاليس، رئيس المجلس، الجلسة األولى وعقدت بقية الجلسات برئاسة              . ٢٨/٩/٢٠٠٧إلى  

  . رئيس الجمعية العمومية،)الواليات المتحدة( شاين . نالسيد جيفري
  وفود الدول ووفود المراقبين الممثلة

  :، ترد أسماؤها أدناه، جميع جلسات اللجنة أو بعضها دولة متعاقدة١٧٩حضر ممثلون عن   -٢
   أفغانستان

   ألبانيا
  الجزائر 

  ندورا أ
  نغوال أ

  أنتيغوا وبربودا
   األرجنتين

   أرمينيا
  ستراليا أ

  النمسا 
  اذربيجان 

  لبهاما جزر ا
  البحرين 

  بنغالديش 
  بربادوس 

  بلجيكا 
  بليز 
  بنن 

  بوليفيا 
  البوسنة والهرسك 

  بوتسوانا 
  البرازيل 

  بروني دار السالم 
  بلغاريا 

  و صبوركينا فا
  بوروندي 
  كمبوديا 

  كاميرون ال
  كندا 

   األخضرالرأس 
   الوسطى أفريقياجمهورية 

  تشاد 

  شيلى 
  الصين 

  كولومبيا 
  جزر القمر 

  لكونغو ا
  جزر كوك 
  كوستاريكا 

  كوت ديفوار 
  كرواتيا 

  كوبا 
  قبرص 

   ةالجمهورية التشيكي
 جمهورية الكونغو الديمقراطية

  رك الدانم
   ةالجمهورية الدومينيكي

  اكوادور 
  مصر 

  السلفادور 
   االستوائيةغينيا 

  اريتريا 
  استونيا 
  اثيوبيا 

   يفيج
  فنلندا 
  فرنسا 
  غابون 
  غامبيا 
   ألمانيا
  غانا 

  اليونان 
  غرينادا

  غواتيماال 

  غينيا 
  بيساو-غينيا
  غيانا 
  هايتي 

  هندوراس 
  هنغاريا 
  ايسلندا 
  الهند 

  اندونيسيا 
  سالمية يران اإلاجمهورية 

  العراق 
  ايرلندا 
   إسرائيل
  ايطاليا 
  جامايكا 
  اليابان 
   األردن

  كازاخستان 
  كينيا 

   كيريباتي
  الكويت 

  قيرغيزستان 
  الشعبية ةو الديمقراطيالجمهورية 

  التفيا 
  لبنان 

  ليسوتو 
  ليبريا 

  الجماهيرية العربية الليبية 
  ليتوانيا 

  رغ ولكسمب
  مدغشقر 
  ماليزيا 
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  ملديف 
  مالي 
   ةمالط

  جزر مارشال 
  موريتانيا 

  موريشيوس 
  المكسيك 

   واليات ميكرونيزيا الموحدة
  موناكو 
  منغوليا 
  المغرب 

  موزمبيق 
  ميانمار 

  يا ناميب
  نيبال 

  هولندا 
  نيوزيلندا 

  وا غنيكارا
  النيجر 
  نيجيريا 
  النرويج 

  عمان 
  باكستان 

  باالو 
  بنما 

  بابوا غينيا الجديدة
  باراغواي 

  بيرو 

  الفلبين 
  بولندا 

  البرتغال 
  قطر 

  جمهورية كوريا 
   مولدوفاجمهورية 
  رومانيا 

  االتحاد الروسي 
  رواندا 

  سانت كيتس ونيفس
  سانت لوسيا 

  سانت فنسنت وغرينادين 
  ساموا 

  سان مارينو 
  سان تومي وبرينسيبي

  السعودية 
  سنغال ال

  صربيا 
  سيشيل 

  سيراليون 
  سنغافورة 
  سلوفاكيا 
  سلوفينيا 

  جزر سليمان 
   أفريقياجنوب 
  اسبانيا 

  سري النكا 
  السودان 

  سوازيلند 
  السويد 

  سويسرا 
  الجمهورية العربية السورية 

  تايلند 
    السابقة مقدونيا اليوغوسالفيةجمهورية

   ليشتي -تيمور 
  توغو 
  تونغا 

  ترينيداد وتوباغو 
  تونس 
  تركيا 

  تركمانستان 
   أوغندا

   اوكرانيا
   العربية المتحدة اإلمارات

   المتحدة ةالمملك
  جمهورية تنزانيا المتحدة 

  الواليات المتحدة 
  اوروغواى 
   اوزبكستان

  فانواتو 
  فنزويال 

  فيتنام 
  من الي

  زامبيا 
  زمبابوي

  :لجنةلات اة أو أكثر من جلسلسالمنظمات الدولية التالية، جن راقبون موحضر م  -٣

 (AFCAC)للطيران المدني ة األفريقياللجنة 

  (AU) األفريقياالتحاد 
  (ASECNA) ومدغشقر أفريقياوكالة سالمة المالحة الجوية في 

  (ACI)المجلس الدولي للمطارات 
  (ACAC) للطيران المدني العربيةهيئة ال

  (COCESNA) الوسطى لخدمات المالحة الجوية أمريكاهيئة 
  (CANSO) ةخدمات المالحة الجوية المدنيمنظمة 

 (EAC) جماعة شرق أفريقيا

  (ECOWAS) الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
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  (ECAC) المدني المؤتمر األوروبي للطيران
  (EC)الجماعة األوروبية 

  (EUROCONTROL)وروبية لسالمة المالحة الجوية األ ةالمنظم
  (FAI) الجوية االتحاد الدولي للمالحة

  (FSF)مؤسسة سالمة الطيران 
  (GEA) البريد السريعرابطة 

  (IAASM)لطيران والفضاء طب ا الدولية لةاألكاديمي
  (IACA) الدولي يرابطة النقل الجو

  (IATA) )ياتاا(االتحاد الدولي للنقل الجوي 
  (IAIN) المالحة الرابطة الدولية لمعاهد

  (IBAC)  األعمالطيراني للدولامجلس ال
  (ICSA)التحالف الدولي للطيران المستدام 

  (ICCAIA) مجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية
  (IAOPA) ات والطيارينطائرالالكي مرابطات المجلس الدولي ل

  (IFALPA) وط الجويةاالتحاد الدولي لرابطات طياري الخط
  (IFATCA) االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية

  (IFATSEA)سالمة الحركة الجوية رابطات الكترونيات االتحاد الدولي ل
  (ILO)منظمة العمل الدولية 
  (ILA)رابطة القانون الدولي 

  (IMSO) المتنقلة المنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية
  (ITF)عمال النقل االتحاد الدولي ل

  (IUAI) الجوي االتحاد الدولي لشركات التأمين
  (IAC) طيران المشتركة بين الدوللجنة ال

  (ALTA) والكاريبيمريكا الالتينية ألرابطة النقل الجوي 
  (ALDA) الالتينية لقانون الجو والفضاء أمريكارابطة 

  (LACAC) المدني لجنة أمريكا الالتينية للطيران
  (PIF)المحيط الهادئ منتدى جزر 

  (RASOS)كاريبي  اإلقليمي للسالمة الطيران قبةارمنظام 
  (SITA) الجوية خدمات االتصاالت والمعلومات العالمية للخطوط

  (UNEP) المتحدة للبيئة األممبرنامج 
  (UEMOA)  لغرب أفريقيااالتحاد االقتصادي والنقدي

  (WB)البنك الدولي 
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  (WFP) العالمي ةاألغذيبرنامج 
 (UNWTO) منظمة السياحة العالمية

 العالقات ة مكتب، رئيسبوافير. السيدة لوعملت . األمين العام ، السيد الطيب شريف ، جميع جلسات اللجنةحضر  و  -٤
 السيدوانز ايف. الدكتور أبيغالن و. السيد بهوبي و. جالسيدة أنتونيني و. دأبيراتن والسيد .الدكتور ر، ولجنةة لمينأالخارجية واالعالم، 

 بـاركس .  والـسيد المبو و. السيد ربالي و . السيد ه زوزاك و  . س السيدةغورجي و . السيد ه اللميري و . السيد م  تيسين و  هايس. ج.ر
  .كوبر. السيدة دبالك و. س ةوسجل محاضر الجلسات اآلنس. أمناء مساعدينرايداوت . كديالو والسيدة  .ر. أالسيد والثالث

  …-A36-Min.EX/1ت بالرمز لساجمحاضر الوتنشر   -٥

  جدول األعمال
  :لى اللجنة التنفيذية للنظر فيها إالبنود التالية أحالت الجلسة العامة   -٦

 تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج االيكاو لالستراتيجية الموحدة : ١٢البند 

  جوية بموجب النهج التجميعي الشاملتقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ال : ١٣البند 
   )االيفاس (الدولي لسالمة الطيرانسهيل المالي الت : ١٤البند 
  من الطيران أبرنامج  : ١٥البند 
  البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران : ١٦البند 
   البيئة ةحماي : ١٧البند 
  صحة الركاب والطواقم ومنع انتشار األمراض السارية : ١٨البند 

أنشطة وسياسات التعاون الفني المقدمة في إطار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومن خالل ترتيبات الصناديق  : ١٩بند ال
  ٢٠٠٦- ٢٠٠٤االئتمانية في الفترة 

  االنتقال إلى السياسة الجديدة بشأن التعاون الفني : ٢٠البند 
  نهاسرياء  انتهاعالنإو ها أتوحيدالتي يجب قرارات الجمعية  : ٢١البند 
   ةخرأاالشتراكات المت : ٢٢البند 
  يكاونتاجية االإتحسين  : ٢٣البند 
  وضع حد أقصى لمدد عمل األمين العام ورئيس المجلس : ٢٤البند 
  ريقياأففي جوية سالمة اللشاملة لة القليمي التنفيذية اإلخطةالتقرير االجتماع الرفيع المستوى بشأن  : ٦٢البند 

معية العمومية لجة الى االسنوي المجلس تقارير (٧في اطار البند  من ورقات العمل ددة التنفيذية في عكما نظرت اللجن  -٧
 انتهـاء  عالنإو ها أتوحيدالتي يجب قرارات الجمعية  (٩ن البند أ بشWP/28ورقة العمل و) ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤عن السنوات   

جميـع  قائمـة ب  هذا التقرير   وترد في المرفق ب   . ةالعامجلسة  ليها من ال  المحالة إ ) ى األخر  اللجنة التنفيذية واللجان   إلىنها وإحالتها   سريا
  .األعمالبنود جدول ترتيب  العمل التي نظرت فيها اللجنة حسب اتقورالوثائق و

  ـ انتهى ـ


