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   المرفق

  والثالثون الثامنةالدورة  ـالجمعية العمومية 
   مشروع جدول األعمال المؤقت

  الجلسات العامة

  افتتاح الدورة من جانب رئيس المجلس  :١البند 
صــــباحا فــــي قاعــــة  ١١,٠٠الســــاعة  فــــي ٢٠١٣ســــبتمبر  ٢٤ســــيفتتح رئــــيس المجلــــس الــــدورة يــــوم الثالثــــاء، 

  .٩,٤٥الجمعية العمومية، وسيسبق االفتتاح اجتماع غير رسمي لرؤساء وفود الدول المتعاقدة، اعتبارا من الساعة 

  إقرار جدول األعمال  :٢البند 
إقـرار جـدول األعمـال ، علـى النحـو الـذي أعـده  إلـى، أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الـدورةدعى الجمعية، في تُ   

  .)١٢(المادة  المجلس

  اللجاننشاء إ  :٣البند 
ــ    نشــئ الجمعيــة العموميــةالنظــام الــداخلي الــدائم للجمعيــة العموميــة علــى أن تُ مــن  ١٨و ١٤و ٦ المــواد نّص ت
الجمعيــة العموميــة أيضــًا ثــالث لجــان أخــرى، ولجنــة تنســيق ولجنــة إداريــة. ويتوقّــع أن تنشــئ  لجنــة تنفيذيــةو  لجنــة ألوراق االعتمــاد

  اللجنة الفنية واللجنة االقتصادية واللجنة القانونية. وهي تحديدًا:

  إحالة المواضيع إلى اللجان   :٤البند 
 اللجــــان الفنيــــة ٕالــــىاللجنــــة التنفيذيــــة و  إلــــىدعى الجمعيــــة العموميــــة إلــــى إحالــــة بنــــود مــــن جــــدول األعمــــال تُــــ  
  ) .٢٠رير بشأنها (المادة اة لمعالجتها وتقديم التقواالقتصادية والقانوني

  انتخاب الدول األعضاء التي تمثل في المجلس   :٥البند 
تقــّدم إلــى الجمعيــة العموميــة الوثــائق المتعّلقــة بهــذا البنــد والتــي تحــّدد إجــراءات التصــويت النتخــاب المجلــس،   

وســتجري اإلشــارة أيضــًا إلــى قــرار   مــن المعلومــات ذات الصــلة.وتجــارب االنتخابــات الســابقة خــالل الســنوات الماضــية وغيرهــا 
  ).٥٨إلى  ٥٤ الذي يحّدد التزامات الدول األعضاء في المجلس (المواد من ١-٤الجمعية العمومية رقم 

  انتخاب رئيس الجمعية العمومية   :٦ البند 
، يتــولى رئــيس ك االنتخــابلــذ والــى حــين إجــراء جلســاتها العامــة يتــرأسهــا تنتخــب الجمعيــة العموميــة رئيســا ل  

  .)٨المجلس رئاسة الجمعية العمومية (المادة 
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 الجلسات العامة

  انتخاب النواب األربعة لرئيس الجمعية العمومية ورؤساء اللجان  :٧البند 
تنتخـــــب الجمعيـــــة العموميـــــة النـــــواب األربعـــــة لـــــرئيس الجمعيـــــة العموميـــــة ورؤســـــاء اللجـــــان المـــــذكورة أعـــــاله   

 )٢٢ و ٩  (المادتان

  كلمات وفود الدول المتعاقدة والمراقبين   :٨البند 
رئـــيس المجلـــس قبـــل عشـــرة أيـــام مـــن افتتـــاح الـــدورة، ويتعـــين نشـــر هـــذه  إلـــىيفضـــل أن تقـــدم بيانـــات الوفـــود   

س، البيانــات. وبصــورة اســتثنائية، بالنســبة للبيانــات الشــفوية فــي حالــة الرغبــة فــي القيــام بــذلك، ينبغــي ترتيــب ذلــك مــع رئــيس المجلــ
الذي يتعين إخطاره قبل عشرة أيام من افتتاح الدورة  بعزم الدولة على إلقاء بيان شفوي.  وينبغي أن تركز البيانات الشفوية علـى 
  بنود جدول األعمال أو الموضوعات المتصلة بالمواضيع الرئيسية للمناقشة ضمن المنظمة، وال ينبغي أن تتجاوز خمس دقائق.

  فيها لجمعية العمومية والبتّ تقارير لجان ا  :٩البند 
م ومعهـــا مشـــاريع القـــرارات التـــي تقـــدّ  ،بنـــد مها اللجـــان عـــن كـــلّ هـــذه التقـــارير هـــي التقـــارير الختاميـــة التـــي تقـــدّ   

  لتعتمدها الجمعية العمومية.

- - - - - - - - - - -  
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  اللجنة التنفيذية

  االشتراكات المتأخرة  :١٠البند 
التصـويت  الوضـع القـائم فيمـا يخـص حقـوق، سيتيح هذا البند دراسة ٣٢-٣٧مومية عبموجب قرار الجمعية ال

  منذ فترة طويلة. متأخرات توجد عليهاالدول التي  إلىبالنسبة 

  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنوات   :١١البند 
ــــا   ــــى اســــتعراض تق ــــة إل ــــة التنفيذي ــــة عــــن ســــتدعى اللجن ــــة العمومي ــــى الجمعي ــــس الســــنوية المقدمــــة إل رير المجل

(الوثـائق  ٢٠١٣بمجملها، مـع التقريــر اإلضـافي الـذي يغّطــي األشهــر الستــة األولـى مـن عـام  ٢٠١٢و ٢.١١و ٢٠١٠ السنوات
Docs 9952, 9975, … 10001 and Supplement   اإلضافة) المندرجة ضمن اختصاصاتها.وثيقة و  

  ةوالمساعدة الفنيالفني  أنشطة وسياسات التعاون — التعاون الفني  :١٢البند 
التعــاون الفنــي مــن جهــة  بنــاء علــى قــرار اتخــذه المجلــس  للتمييــز بوضــوح بــين أنشــطة  المنظمــة فــي مجــال  

تعـاون الفنـي فـي التعريفين المتفـق عليهمـا بالنسـبة للمسـاعدة الفنيـة والوالمساعدة الفنية من جهة أخرى، سيقدم المجلس تقريرا عن 
  سياق المنظمة، بما في ذلك خطوط المسؤولية والتنسيق وتمويل هذه األنشطة.

مـن   ٢٠١٢ - ٢٠١٠كما سيقدم المجلس تقريرا عن نتائج  أداء برنامج التعاون الفني خالل الفتـرة الثالثيـة  
تضـــمن التقريـــر التفاصـــيل عـــن إجـــراءات الناحيـــة الماليـــة مـــن جهـــة، ومـــن الناحيـــة التشـــغيلية غيـــر الكميـــة مـــن جهـــة أخـــرى.  وسي

  .  ١٧-٣٦المتابعة وغيرها من التطورات المهمة المتعلقة بقرار الجمعية العمومية 

  العامة السياسة — أمن الطيران  :١٣البند 
أمـن الطيـران  إعـالنسيقّدم المجلس تقريـرًا عـن تطـورات أمـن الطيـران، بمـا فـي ذلـك التقـدم المسـجل فـي تنفيـذ   

الهامــة والتطــورات المرتبطــة بنتــائج المــؤتمر الرفيــع  ةمبــادرات السياســ إلــى باإلضــافةيكــاو الشــاملة ألمــن الطيــران، الا ســتراتيجيةاو 
وسـتنظر الجمعيـة  تنفيـذ توصـياته. إلـىوالجهـود الراميـة  ،٢٠١٢المستوى في مجال أمن الطيران المعقود في شهر أيلول/سـبتمبر 

الموحــد بسياســات االيكــاو المســتمرة لحمايــة الطيــران المــدني الــدولي مــن أفعــال التــدخل  للبيــانالعموميــة فــي اعتمــاد صــيغة منقحــة 
  .)١٧-٣٧(قرار الجمعية العمومية  غير المشروع

  )USAP( منالبرنامج العالمي لتدقيق األ  :١٤البند 
، ســيقّدم المجلــس تقريــرًا شــامال عــن اســتكمال ١٧-٣٧قــرار الجمعيــة العموميــة مــن ه) بأحكــام المرفــق(عمــًال   

الــدورة الثانيــة مــن البرنــامج العــالمي لتــدقيق األمــن. وســوف تقــّدم معلومــات عــن مجمــل تنفيــذ البرنــامج والنتــائج الرئيســية لعمليــات  
الطيران. وسـيقّدم المجلـس أيضـًا تقريـرًا عـن مسـتقبل  في أجهزة الدولة  لمراقبة أمن الحرجةالتدقيق وتحليل مستوى تنفيذ العناصر 

  لالنتقال إلى مرحلة البرنامج التالية. ية، مع خطة تنفيذ٢٠١٣البرنامج العالمي لتدقيق األمن في فترة ما بعد 
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  اللجنة التنفيذية

  دعم التنفيذ  —أمن الطيران  :١٥البند 
عـــن  اً م المجلـــس تقريـــر يقدّ ، ســـ ١٧-٣٧قـــرار الجمعيـــة العموميـــة  أحكـــام المـــرفقين (ج) و (و) مـــن بنـــاء علـــى  

برنامج دعـم التنفيـذ والتنميـة فـي مجـال أمـن الطيـران و عـن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ اسـتراتيجية المسـاعدة وبنـاء القـدرات.  أنشطة
عقــدها لمســاعدة الــدول فــي تنفيــذ وســيجري تــوفير المعلومــات عــن المبــادرات والجهــود المنّســقة والشــراكات التــي تّمــت أو المخطــط 

. وفضـــال عـــن ذلـــك، ســـيقدم المجلـــس تقريـــرا عـــن أنشـــطة التـــدريب، وشـــبكة مراكـــز التـــدريب علـــى أمـــن الطيـــران ١٧و ٩الملحقـــين 
)ASTC تدريبية. المواد ال) وٕاعداد  

  التسهيالت ووثائق السفر المقروءة أليا  :١٦البند 
عـن التقـدم المحـرز فـي  تقريراً ببرنامج التسهيالت، بما في ذلك  النشاطات المرتبطة عن اً م المجلس تقرير يقدّ س  

 PKD)المفــاتيح العامــة  دليــلن أمعلومــات بشــالمجــال حمايــة أمــن و ســالمة جــوازات الســفر ووثــائق الســفر األخــرى، مــع تحــديث 
 وباإلضافة إلى ذلك، سيقدم المجلس تقريرا عن تطور وتنفيذ برنامج وثائق السفر المقروءة آليا.

  حماية البيئة  :١٧ البند 
حظــر الطيــران  م المجلــس تقــارير عــن األنشــطة المتعلقــة بمــا يلــي: أ) ضوضــاء الطــائرات، بمــا فــي ذلــكيقدّ ســ  

ليًال؛ وب) انبعاثات محركـات الطـائرات التـي تـؤّثر علـى نوعيـة الهـواء المحلّـي؛ وج) الطيـران الـدولي وتغّيـر المنـاخ، بمـا فـي ذلـك 
ثـــاني أكســـيد الكربـــون الصـــادر مـــن الطـــائرات و خطـــط عمـــل الـــدول وتقـــديم  النبعاثـــاتد قاعـــدة قياســـية التقـــدم المحـــرز فـــي إعـــدا

ـــديل المســـتدام ـــدول، والوقـــود الب ـــدابير القائمـــة علـــىألغـــراض الطيـــران المســـاعدة إلـــى ال ـــة  آليـــات ، والت الســـوق، واألهـــداف العالمي
والنماذج واألدوات قيد اإلعداد لهذا الغرض. وسـتقدم معلومـات  اوانبعاثاتهضوضاء الطائرات  تأثيرالطموحة، ود) اتجاهات تقييم 

وفي هذا السـياق، . الهامة بالنسبة للطيران التفي المج األخرىة مع هيئات األمم المتحدة يعن التعاون وآخر المستجدات الرئيس
األحكـام العامـة  - ستمرة فـي مجـال حمايـة البيئـةااليكاو الموممارسات سياسات بالبيان الموحد تحديث ليقدم المجلس اقتراحات س

  ).١٩-٣٧(قرار الجمعية العمومية  وتغير المناخ )١٨-٣٧قرار الجمعية العمومية ( والضوضاء ونوعية الهواء المحلي

 التعاون مع الهيئات اإلقليمية وهيئات الطيران المدني اإلقليمية  :١٨البند 

  .الشامل لسياسة االيكاو بشأن التعاون اإلقليمي والتقدم المحرز في هذا المجالسيقّدم المجلس تقريرًا بشأن التنفيذ 

  األمين العام عمل مدة   :١٩البند 
األمين العام في المستقبل ثالث سنوات، وأال تتراوح بين ثالث عمل  مدةيقضي بأن تكون (C-DEC 193/6)  بموجب قرار اتخذه المجلس

  .٢٨- ٣٦ستدعى الجمعية العمومية إلى اعتماد قرار معدل جديد ليحل محل قرار الجمعية وأربع سنوات في حاالت استثنائية، 

  اقتراح عقد الجمعية العمومية مرة كل سنتين  :٢٠البند 
المجلــس تقريــرا عــن اقتــراح مقــدم مــن المملكــة العربيــة الســعودية بعقــد دورات الجمعيــة العموميــة مــرة كــل  مســيقد

يــرا عــن تقييمــه إلمكانيــة خفــض عــدد دورات المجلــس مــن ثــالث دورات إلــى دورتــين فــي الســنة تقر أيضــا ســنتين. وســيقدم المجلــس 
  التي تنعقد فيها الجمعية العمومية.
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  اللجنة التنفيذية

  دولة ٣٩من أجل زيادة عضوية المجلس إلى  اتفاقية شيكاغو(أ) من  ٥٠اقتراح تعديل المادة   :٢١البند 
اتفاقيـة الطيـران (أ) مـن  ٥٠من المملكة العربية السعودية بتعـديل المـادة  سيقدم المجلس تقريرا عن اقتراح مقدم

  .دولة ٣٩إلى  ٣٦من أجل زيادة عدد أعضاء المجلس من  المدني الدولي

  إدارة الموارد البشرية  :٢٢المادة 
ـــرًا    ـــا ســـيقّدم المجلـــس تقري ـــة مـــن أجـــل  عـــنمرحلي ـــنظم الجاري  إصـــالحالسياســـات والممارســـات واإلجـــراءات وال

ليــة والكفــاءة وضــمان أن تظــل عا، والتــي تهــدف إلــى زيــادة عوامــل اإلنصــاف والعــدل والشــفافية والفإدارة المــوارد البشــريةوتحــديث 
  أهدافها.بلوغ الالزمة من أجل العناصر الماهرة العمل المميزين ولديها القدرة على اجتذاب واستبقاء وتحفيز أرباب االيكاو من 

  االيكاوالقوى العاملة في الوضع القائم فيما يخص   :٢٣البند 
تشــكيل القــوى العاملــة فــي ، ســيقّدم المجلــس تقريــرًا عــن ٢٧-٣٦و ٢٠-٢٤عمــًال بقــراري الجمعيــة العموميــة 

، بما في ذلك مسألة التمثيل الجغرافـي العـادل والمسـاواة بـين ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠ديسمبر للسنوات  ٣١المنظمة حتى تاريخ 
وتحليل للتعيينـات التـي تمـت فـي الفئـة المهنيـة والعليـا. وسيشـمل التقريـر أيضـا بيانـات عـن المـوارد البشـرية مثـل العمـر  الجنسين،

قدم أيضــا مالحظــات عــن اإلحصــاءات المقدمــة باإلضــافة إلـــى وطــول الخدمــة وحــاالت التقاعــد المتوقعــة والفئــات المهنيــة. وســـتُ 
  تشجيع التنوع.الخطط المستقبلية لتخطيط القوى العاملة و 

  وفعاليتها االيكاوزيادة كفاءة   :٢٤البند 
فـي مجـاالت تنظـيم وٕادارة مختلـف  لتحسين كفاءة المنظمة وفعاليتها الجاريالتقدم سيقّدم المجلس تقريرا بشأن   

علـى وسـيقترح المجلـس أيضـا إدخـال تعـديل  .الفروع، بما في ذلك اللغـات والمنشـورات وخـدمات المـؤتمرات وتكنولوجيـا المعلومـات
) مـــن أجــل إضــافة اللغـــة  7600Doc( لمنظمــة الطيـــران المــدني الــدولي النظـــام الــداخلي الــدائم للجمعّيـــة العموميــةمــن  ٦٣المــادة 

    الصينية إلى لغات الوثائق.

    لجنة التنفيذيةا نظروالمعروضة على بالسياسة العامة  المتعلقةرفيعة المستوى الخرى األمسائل ال  :٢٥لبند ا
والتــي لــيس لهــا بنــد تتعلــق بالسياســة العامــة ا البنــد مخّصــص للمواضــيع المتعّلقــة بمســائل رفيعــة المســتوى هــذ  

  تطّلب أن تنظر فيها الجمعية العمومية.والتي ت محّدد في جدول األعمال

- - - - - - - - - - -  
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  الفنيةاللجنة 
  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنوات   :٢٦البند 

ســتدعى اللجنــة الفنيــة الســتعراض األجــزاء التــي تقــع ضــمن نطــاق اختصاصــها مــن تقــارير المجلــس الســنوية   
ومن التقريـر اإلضـافي الـذي يغّطـي األشـهر السـتة األولـى  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠ت المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنوا

  .اإلضافة)وثيقة و  Doc 9952, 9975, … 10001 and Supplement (الوثائق ٢٠١٣  من العام

  التوحيد - سالمة الطيران  :٢٧البند 
م المخــاطر باســتمرار. يومراقبــة الســالمة وعمليــة تقيــ تحســين ســالمة الطيــران مــن خــالل إدارة الســالمة يســتمر

مــع تنقــيح سياســات  الســالمةإطــار دور اإلجــراءات فــي  ويتطلــب ذلــك إدخــال تغييــرات تكتيكيــة علــى برنــامج العمــل تتمحــور حــول
الخطــة العالميــة لســالمة الطيــران. وتضــفي الخطــة طابعــا رســميا علــى مبــادرات وأهــداف الســالمة التــي تــم التوافــق عليهــا بصــورة 

 جمعيــة االيكــاو العموميــة.وتؤيــدها يوافــق عليهــا المجلــس خطــة العالميــة لكــي التعــديالت  عــدتأُ و  .الــدوليتعاونيــة علــى الصــعيد 
السـنوي االيكـاو التغييرات التكتيكية التي تدخل سنويا على الخطة العالمية على أساس اتجاهات السالمة المبينة فـي تقريـر  نشأوت

سـيقدم المجلــس الصـيغة المنقحـة للخطــة  العالميـة لسـالمة الطيــران  ذا البنـد،هــ إطـاروفـي فـي العــالم. بشـأن حالـة ســالمة الطيـران 
  الجمعية. تؤيدهالكي 

  التوحيد القياسي - سالمة الطيران  :٢٨البند 
إحــدى مهــام االيكــاو الجوهريــة. وفــي إطــار هــذا البنــد، ســيقّدم  علــى الصــعيد العــالمي يمثــل التوحيــد القياســي

الخاص بـإدارة السـالمة، والـذي يتضـمن أحكامـًا تتعلـق بتنفيـذ بـرامج الـدول للسـالمة وُنظـم إدارة  الملحق الجديد المجلس تقريرًا عن
سـتجدات والتعـديالت مآخـر ال . وسـُيقدم تقريـر مرحلـي عـنالطيـران السالمة بالنسبة لكل من الدول ومقدمي الخدمات في لصناعة

ضــمان  رات الحديثــة والتحســينات فـي المســتقبل التــي تهــدف إلــىقدم تقريـر مرحلــي بشــأن التطــو ســيُ و  علــى الملحــق الجديــد المتوقعـة
  .ومقدمي الخدماتحتياجات الدول الاألحكام تلبية 

تصـدر عـن  أنيحـدد فيهـا القواعـد القياسـية والتوصـيات الدوليـة المتوقـع  معلوماتوسيقّدم المجلس أيضا ورقة 
  االيكاو في السنوات الخمس المقبلة. 

  الرصد والتحليل — الطيران مجالالسالمة في   :٢٩البند 
محصـلة مـن والمـن مصـادر متنوعـة  المتأتيـةعالميـة ال السـالمة معلومـات عمليـة تجميـعتشمل أنشطة التحليـل 

الــدول  العناصــر التــي تشــملها عمليــات التحليــل وتقــدم النتــائج إلــىكــاو يتنســق االو  خــالل المجموعــات اإلقليميــة لســالمة الطيــران.
 علــى وتنطــوي مبــادرات الرصــد تقيــيم شــامل لمخــاطر الســالمة.إلجــراء والشــركاء فــي مجــال الطيــران  قليميــةاإلومنظمــات الســالمة 

نظــم إدارة الســالمة مــن جانــب الــدول والشــركاء فــي و بــرامج الــدول للســالمة تنفيــذ مــدى اســتبيان  إلــىاالســتطالع الهادفــة  ةأنشــط
قـدرات المراقبـة الوطنيـة لإجـراء عمليـات التـدقيق التشـغيلي، فـي حـين يـتم الرصـد باسـتمرار إلـى تبـادر الـدول والصـناعة و  الصناعة

  ضمن برنامج االيكاو العالمي للتدقيق مراقبة السالمة الجوية. ةعالميالوالقدرات التنظيمية 
رصد المسـتمّر سيقّدم المجلس تقريرا بشأن تنفيذ برنامج االيكاو العالمي للتدقيق مراقبة السالمة ضمن نهج الو 

)CMA ،( معالجــــة المعلومــــات الخاصــــة بــــاإلدارة الشــــاملة للبرنـــــامج وتشــــغيله وعمليــــات التــــدقيق المســــتكملة وٕاجــــراءات الـــــدول و
  .نظام مراقبة السالمةالحرجة في تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات الدولية، والعناصر  ومدى التصحيحية،

وعــة شــاملة مــن أدوات تحليــل معلومــات الســالمة واإلبــالغ عنهــا ورقــة عــن تنفيــذ مجم يضــاً أســيقّدم المجلــس و 
  .اإلنترنتعلى  اإللكترونيةوذلك بغية استكمال االنتقال من التقارير الورقية الحالية إلى التقارير  ،اإلنترنتبواسطة 

  .السالمةكما سيقدم المجلس أيضا تقريرا مرحليا بشأن حماية معلومات السالمة وتبادل المعلومات فيما يخص 
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  الفنيةاللجنة 
  دعم التنفيذ — سالمة الطيران  :٣٠البند 

ضـمن الدول ومنظمـات السـالمة اإلقليميـة والشـركاء فـي الصـناعة فـي  تنفيـذ أهـداف تحسـين السـالمة  نتتعاو 
). RASGsالجويـة (الخطة العالمية للسالمة الجوية. ويتم تنسيق مبادرات تلـك الجهـات مـن خـالل المجموعـات اإلقليميـة للسـالمة 

عمليـات ، تواصل العمل باستمرار على تحقيق أهداف السالمة وتوحيـد نتـائج التحاليـل و إقليميةوتمثل هذه المجموعات "محركات" 
فيمـا بـين الـدول ومنظمـات السـالمة اإلقليميـة والشـركاء فـي الصـناعة. وتجـري االيكـاو فـي مقرهـا  اإلنترنـتاإلبالغ اإلقليمية علـى 

 على توفير الشفافية من خالل تقرير االيكاو السنوي عن السالمة. صمزيدا من التحليل لتلك النتائج اإلقليمية مع الحر 

باإلشـارة  في العالم) RASGsالمة الجوية (وسيقّدم المجلس تقريرًا عن إنشاء وتطور المجموعات اإلقليمية للس
  المحرزة وبرامج العمل المتوقعة للسنوات الثالث المقبلة.  اإلنجازاتإلى 

  المسائل الناشئة — سالمة الطيران  :٣١البند 
فــي مجــال  علــى أســاس البيانــات المحصــلة والتحاليــل المجمعــة، ســيقّدم المجلــس تقريــرًا بشــأن المســائل الناشــئة

زيـادة االسـتخدام اآللـي فـي ك ،هـذه المسـائلوٕان عـالمي مـن خـالل االيكـاو. الصـعيد الران والتـي ينبغـي معالجتهـا علـى سالمة الطي
نسـبة مئويـة كبيـرة أدت إلـى الحـوادث مـن أنـواع التـي تسـببت فـي وقـوع عناصر من ال ،وتأثيره على األداء البشريمقصورة الطائرة 

بـاألرض وهـي تحـت  اتوارتطـام الطـائر علـى سـبيل المثـال فقـدان السـيطرة  ومنهـا الماضية،سنوات العلى مدى بضع الوفيات من 
  المسائل المحددة. هذه معالجة من أجل سبل لتخصيص الموارد الالتقرير توصيات بشان أفضل  تضمن. وسيالسيطرة

  العامة السياسة —المالحة الجوية   :٣٢البند 
وعــــات اإلقليميــــة تحســــينات  للمالحــــة الجويــــة مــــن خــــالل االيكــــاو والمجم إلنجــــازيــــتم التخطــــيط و التنســــيق 

وتــنظم الصــيغة  ) كأســاس لتلــك العمليــة.GANPالجويــة ( للمالحــةباســتخدام خطــة االيكــاو العالميــة  ،(PIRGs)للتخطــيط والتنفيــذ 
 إطـــارفـــي  اإلجـــراءاتضـــيات تحـــديث المرتبطـــة بالكفـــاءة ومقت ةالبنيـــة األساســـي الجويـــة ةالمعدلـــة لخطـــة االيكـــاو العالميـــة للمالحـــ

حــزم التحســينات فــي منظومــة  مجموعــة مــن وحــدات التحســينات التشــغيلية مــع تحديــد آفــاق تنفيــذ زمنيــة مرنــة محــددة مــن خــالل
مـن خـالل هيكليـة وذلـك سـلس للمالحـة الجويـة عـالمي تـوفير نظـام  إلـى التحسـيناتسـتراتيجية حـزم اوتهدف  .ASBUs)( الطيران

  الحركة الجوية المتجانسة وتدفقات الحركة الرئيسية ومناطق تحويل الحركة. إدارةمجاالت المتفق عليها 
أوســاط و الــدول بالتعــاون مــع  عــدالتــي تُ  التحســينات حــزمتعتمــد تحســينات  المالحــة الجويــة بشــكل كبيــر علــى و 

يوافـق عليهـا لميـة للمالحـة الجويـة لكـي خطـة العاال المشـمولة فـيامـة عالات السياسـ علـى تنقيحـاتالويعد حاليا مزيد من  الطيران.
  الجمعية العمومية. المجلس وتؤيدها

توصـــيات  إلـــىوســـيقدم المجلـــس تقريـــرا عامـــا  عـــن نتـــائج المـــؤتمر الثـــاني عشـــر للمالحـــة الجويـــة  باإلضـــافة 
التحســينات فــي  المســتدام لحـزملتنفيــذ ل النسـبةغيــر الفنيـة  الحاســمة ببالسياســات المـؤتمر العــالمي السـادس للنقــل الجــوي المرتبطـة 

لمـؤتمرين. وسيسـعى ا عـن عـدد مـن القـرارات والتوصـيات الصـادرةسـتلتمس الموافقـة علـى  وفي إطار هذا البنـد، .منظومة الطيران
ويمكـــن ضـــمن هـــذا البنـــد معالجـــة   .مـــن خطـــة المالحـــة لصـــيغة المنقحـــةتأييـــد الجمعيـــة العموميـــة لالحصـــول علـــى  إلـــىالمجلـــس 

معلومـات الطيـران وتـدفق الحركـة خطـة العالميـة القائمـة علـى األداء و الالتـي تنـدرج فـي إطـار  التحسـينات بحـزمطـة المسائل المرتب
  .(FF-ICE)  ةبيئة تعاونيفي 
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  الفنيةاللجنة 

  التوحيد القياسي —المالحة الجوية    :٣٣البند 
حــــزم التحســــينات فــــي الحزمــــة رقــــم (صــــفر) مــــن القواعــــد القياســــية الخاصــــة بوحــــدات كملت جميــــع تســــالقــــد   

مــن  )٣) ورقــم (٢ورقــم () ١الحــزم رقــم (قيــد التنفيــذ. ويجــري اآلن تقيــيم وحــدات اآلن وهــي  (ASBU Block 0) الطيــران منظومــة
  أو حذف أو وضع قواعد قياسية دولية جديدة. تعديلحزم التحسينات من أجل تحديد الحاجة إلى 

وســـيعرض المجلـــس، كجـــزء مـــن أعمـــال المتابعـــة لمـــؤتمر المالحـــة الجويـــة الثـــاني عشـــر، اســـتراتيجية رفيعـــة 
  . )١الحزمة رقم (زمة لتناول وحدات الالدولية القياسية القواعد الالمستوى لوضع 

  الرصد والتحليل  —المالحة الجوية     :٣٤البند 
ســتقى تخطــيط وتنفيــذ نظــم المالحــة الجويــة اإلقليميــة. وستُ تقــوم مجموعــات التخطــيط والتنفيــذ اإلقليميــة الســت ب  

علــى  التكتيكيــةبــرامج العمــل اإلقليميــة مــن الخطــة العالميــة للمالحــة الجويــة علــى أســاس احتياجــات التشــغيل. وســتنفذ التعــديالت 
بيانـات اإلبـالغ بالتعـاون مـع شـركاء االيكـاو.  ُتحلـل. و اإلنترنـتبرامج العمل على أساس مستمر ويـتم إبـالغ األقـاليم بهـا بواسـطة 

اليكـاو، والـذي سيسـاعد عندئـذ فـي السـنوي الصـادر عـن االمالحـة الجويـة العالميـة  سـعة وكفـاءة وستنشر النتائج حينئـذ فـي تقريـر
  على برامج العمل اإلقليمية. التكتيكيةتحديد التعديالت السنوية 

ألنشـــطة اإلقليميـــة اعـــات التخطـــيط والتنفيـــذ اإلقليميـــة و مجمو عـــن أنشـــطة وســـيعرض المجلـــس خطـــة لإلبـــالغ 
 أنشـــطة لتنســـيقالمالحـــة الجويـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المكاســـب البيئيـــة المحققـــة. وســـيعرض المجلـــس كـــذلك اقتراحـــا  بشـــؤونالمرتبطـــة 

الخطــة العالميــة فــي إطــار لتخطــيط والتنفيــذ فــي جميــع األقــاليم لكــي تتماشــى مــع دورات التخطــيط واإلبــالغ اإلقليميــة لمجموعــات ال
  .للمالحة الجوية

سياســـات االيكـــاو المســـتمرة والممارســـات ذات الصـــلة المرتبطـــة علـــى وجـــه ببيانـــا موحـــدا وســـيعرض المجلـــس 
ـــة ـــرددات الالســـلكي التحديـــد بالمالحـــة الجوي (المـــؤتمر العـــالمي لالتصـــاالت ة وســـيعرض سياســـة االيكـــاو بشـــأن مســـائل طيـــف الت

  .(ITU-WRC 15) االتحاد الدولي لالتصاالت) الذي يعقده ٢٠١٥الالسلكية لعام 
المالحـة  مـن أدوات التحليـل واإلبـالغ فيمـا يخـصوسيعرض المجلس أيضا ورقـة بشـأن تنفيـذ مجموعـة شـاملة 

  .  اإللكترونيةاالنتقال من التقارير الحالية القائمة على الورق إلى التقارير  عملية الجوية إلكمال

  دعم التنفيذ —المالحة الجوية   :٣٥البند 
إقليميـــة لمواصـــلة تنفيـــذ أهـــداف المالحـــة  "محركـــاتبوصـــفها "لتخطـــيط والتنفيـــذ اإلقليميـــة لمجموعـــات التعمـــل 

  الدول والشركاء في قطاع الطيران. مع  اإلنترنتوتبادل هذه النتائج على اإلقليمية الجوية، وتوحيد عمليات التحليل واإلبالغ 
المتعلقــة بالتنفيــذ وهيكــل تتبــع التقــدم المحــرز  والصــعوباتالتخطــيط وســيعرض المجلــس تقريــرا بشــأن أنشــطة 

  في الخطة العالمية للمالحة الجوية. منظومة الطيرانتحسينات حزم اإلقليمي والوطني مع على المستويين 
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  اللجنة الفنية

  المسائل الناشئة —المالحة الجوية   :٣٦البند 
المجلس تقريـرا بشـأن المسـائل الناشـئة التـي قـد يتعـين تناولهـا  بناء على البيانات والتحاليل المجمعة، سيعرض  

فــي فتــرة الســنوات الــثالث المقبلــة، بمــا فــي ذلــك تحــديث األحكــام المتصــلة ببــرامج التحســين التابعــة للــدول وبحــزم التحســينات فــي 
  .منظومة الطيران

  )AFIالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا (خطة   :٣٧البند 
 سيقدم المجلس تقريرا عن تنفيذ الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسـالمة الجويـة فـي أفريقيـا ٧-٣٧وفقا لقرار الجمعية العمومية 

  . AFI)خطة (

  اللجنة الفنية  المعروضة على نظرخرى األمسائل ال  :٣٨البند 
تنظــــر فيهــــا طلــــب أن والتــــي تت ،جــــدول األعمــــال مخصــــص لمواضــــيع لــــيس لهــــا بنــــد محــــدد فــــيهــــذا البنــــد   

  .العمومية  الجمعية
  

- - - - - - - - - - -  
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  يةقتصاداللجنة اال

  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠سنوات عن الالعمومية إلى الجمعية المقدمة المجلس السنوية  تقارير  :٣٩البند 
تقـارير المجلـس السـنوية التـي تقـع ضـمن اختصاصـها مـن اسـتعراض األجـزاء إلـى اللجنة االقتصادية  تدعىس  

يغطـي األشـهر السـتة األولـى  اإلضـافي الـذيتقريـر من الو  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنوات 
  .اإلضافة)وثيقة و  Docs 9952, 9975, and 10001 and Supplement (الوثائق ٢٠١٣من عام 

  العامة ةالسياس — ةتنمية النقل الجوي االقتصادي    :٤٠البند 
ــًا    شــمل جميــع أصــحاب المصــلحة فــي النقــل وهــو ي، المســتدامة للنقــل الجــويلتنميــة لســيعرض المجلــس تعريف

. وســيعرض نقــل الجــويلل المســتدامة تنميــةاليم الجــوي مــن أجــل تــوفير خــدمات جويــة فعالــة وموثوقــة، فضــال عــن تقريــر أولــي يّقــ
 ٢٢إلــى  ١٨الــذي ســيعقد فــي الفتــرة مــن  (ATConf/6)أيضــا تقريــرا بشــأن نتــائج مــؤتمر النقــل الجــوي العــالمي الســادس المجلــس 

(قـرار  بيـان موحـد بشـأن سياسـات االيكـاو المسـتمرة فـي مجـال النقـل الجـويوستنظر الجمعية العمومية فـي اعتمـاد  ٢٠١٣مارس 
  ).٢٠-٣٧الجمعية العمومية 

  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي  :٤١البند 
فــي التنظــيم االقتصــادي لخــدمات النقــل الجــوي الــدولي.  الجاريــةبشــأن التطــورات تقريــرًا أيضــا ســيقّدم المجلــس   

تقريرا بشأن دور االيكاو ونشاطها فـي  وبناء على ُمجمل نتائج مؤتمرات االيكاو للتفاوض بشأن الخدمات الجوية، سيقدم المجلس
  .تيسير ودعم عملية التحرير

  اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية  :٤٢البند 
في الجوانب االقتصادية والتنظيمية للمطارات وخدمات المالحة الجارية التطورات  بشأنسيقّدم المجلس تقريرًا   

قريــرا أيضــا ت. وســيقدم المجلــس االنتفــاعالجويــة، وبشــأن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ الــدول لسياســات االيكــاو وٕارشــاداتها بشــأن رســوم 
  .لطيران وٕادارتهال الهياكل األساسيةبشأن تمويل 

  حليلالرصد والت —بيانات الطيران   :٤٣البند 
فــي أنشــطة التنبــؤات بالحركــة الجويــة. وســيقدم المجلــس أيضــا  الجاريــةســيقدم المجلــس تقريــرا بشــأن التطــورات   

تقريـــرا بشـــأن أنشـــطة التحليـــل االقتصـــادي بالمنظمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك التطـــورات فـــي مجـــال برنـــامج اإلحصـــاءات إلـــى جانـــب تنفيـــذ 
دة المتكامــل لجمــع قدم معلومـات بشــأن تنفيــذ نظــام األمــم المتحــالتوصـيات التــي وضــعتها الــدورة العاشــرة لشــعبة اإلحصــاءات. وســتُ 

  .ومعالجة وتعميم اإلحصاءات الدولية بطريقة متضافرة لمساعدة الدول النامية في تعزيز نظمها اإلحصائية

  اللجنة االقتصادية المعروضة على نظرخرى األمسائل ال  :٤٤البند 
لـيس لهـا التـي و لنقـل الجـوي المسـتدامة لتنميـة الموضوعات المتعلقـة بالمسـائل المتصـلة بمخصص للهذا البند   

  .أن تنظر فيها الجمعية العمومية تطلبوالتي ت ي جدول األعمالبند محدد ف
- - - - - - - - - - -
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  اللجنة القانونية

  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠ لسنواتا عن العموميةإلى الجمعية المقدمة تقارير المجلس السنوية   :٤٥البند 
تقــارير المجلــس الســنوية التــي تقــع ضــمن اختصاصــها مــن اســتعراض األجــزاء إلــى اللجنــة القانونيــة  ســُتدعى  

األشـهر السـتة األولـى  اإلضـافي الـذي يغطـيتقريـر من الو  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنوات 
  .اإلضافة)وثيقة و  Docs 9952, 9975, and 10001 and Supplement(الوثائق  ٢٠١٣من عام 

  قانون الجو الحالية وثائققلق أوساط الطيران الدولي والتي ال تغطيها  تثيرالتي الجرائم األفعال أو     :٤٦البند 
وســيقدم أيضــا  .)١٩٦٣ســيعرض المجلــس تقريــرا بشــأن األعمــال القانونيــة المتصــلة بتحــديث اتفاقيــة طوكيــو (  

  جين.يب وثيقتيتقريرا بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بعمليات التصديق على 

  برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني  :٤٧البند 
مـــن  ٤٦ســـيعرض المجلـــس تقريـــرا بشـــأن التقـــدم المحـــرز فـــي األعمـــال المتصـــلة بـــالبنود غيـــر المتعلقـــة بالبنـــد   

  .برنامج العمل المقبلبشأن برنامج عمل اللجنة القانونية حسبما يكون مناسبا وسيقدم توصيات 

  اللجنة القانونية على نظرالمعروضة خرى األمسائل ال    :٤٨البند 
المتصـلة بتنميـة النقـل الجـوي المسـتدامة والتـي لـيس لهـا بنـد المسـائل بالمتعلقـة  يعضـواهذا البند مخصـص للم  

  تطلب أن تنظر فيها الجمعية العمومية.والتي تمحدد في جدول األعمال، 

- - - - - - - - - - -  
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  يةدار إلاللجنة ا

  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠ العمومية عن السنواتية إلى الجمعية تقارير المجلس السنو   :٤٩البند 
ســُتدعى اللجنــة اإلداريــة إلــى اســتعراض األجــزاء التــي تقــع ضــمن اختصاصــها مــن تقــارير المجلــس الســنوية   

ومن التقريـر اإلضـافي الـذي يغطـي األشـهر السـتة األولـى  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنوات 
  .اإلضافة)وثيقة و  Docs 9952, 9975, … 10001(الوثائق  ٢٠١٣من عام 

  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤ميزانيات السنوات     :٥٠البند 
مــــن االتفاقيـــة علــــى أن تصـــوت الجمعيـــة العموميــــة علـــى الميزانيــــات الســـنوية وتحــــدد (ه)  ٤٩تـــنص المـــادة   

 ، فضـال عـن٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤الترتيبات المالية للمنظمة. وبموجـب هـذا الـنص، سـيقدم المجلـس ميزانيـة االيكـاو للسـنوات 
  .إذا اقتضى األمر اإلضافية االعتماداتتقديرات 

لبرنـــامج (AOSC) لميزانيـــة تكـــاليف الخـــدمات اإلداريـــة والتشـــغيلية األوليـــة تقـــديرات الوســـيقدم المجلـــس أيضـــًا   
  اإليرادات. لتحقيقالتعاون الفني وللصندوق الفرعي 

الصندوق العام وتحديـد السـلف فـي صـندوق رأس المـال العامـل في شتراكات االبتحديد المجلس  قرار تأكيد  :٥١البند 
  للدول التي انضمت إلى االتفاقية 

بشــأن اشــتراكات أي دولــة تنضــم إلــى  قــراراً ، مــن النظــام المــالي، ســيتخذ المجلــس ٥-٧و  ٩-٦دتين اوفقــا للمــ  
ار الــذ يتخـــذه المجلــس علــى الجمعيــة العموميـــة عرض القــر وســيُ االتفاقيــة قبــل افتتــاح الـــدورة الثامنــة والثالثــين للجمعيــة العموميـــة. 

  . للموافقة عليه

  المتأخرة على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة. االشتراكات  :٥٢البند 
ن جمهوريــة عــالجمعيــة العموميــة بشــأن المســاهمات المتــأخرة الســداد المســتحقة إلــى معلومــات م المجلــس دســيق  

  .١٩٩٢و ١٩٩١و ١٩٩٠الشتراكية السابقة والمتعلقة بالسنوات يوغوسالفيا االتحادية ا
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   االشتراكات المتأخرة  :٥٣البند 
 ، واإلجـراءاألعضـاءلـدول السـداد ل لتسـوية االشـتراكات المتـأخرة المبرمـةالترتيبـات  بشـأنسيقّدم المجلس تقريرًا   

  لمنظمة.ا إزاءالمالية بالتزاماتها  الدول األعضاء عدم وفاءفي حالة  المتخذ
عـن نتـائج  بـاإلبالغم المجلـس و يق، سـ٣٢-٣٧ مـن النظـام المـالي وقـرار الجمعيـة العموميـة ٨-٦للمـادة  وفقاً و   
مــع مراعــاة  ،ليــة خطــط الحــوافزاالمســتحقة الســداد واســتعراض فع االشــتراكاتلرصــد  ١/١/٢٠١١مــن  اعتبــارا اإلجــراءات المتخــذة

  القرار.منطوق من  ١٠و ٩ البندين بموجبالتدابير اإلضافية المطبقة على الدول األعضاء التي ُعلقت حقوق تصويتها 
قـــــرار الجمعيـــــة منطـــــوق مـــــن  ١ وفقـــــا للفقـــــرةجـــــراءات المتخـــــذة اإلبشـــــأن الجمعيـــــة العموميـــــة  وســـــيتم إبـــــالغ  

  .٢٧-٣٥  العمومية
  .٢٧-٣٥ قرار الجمعية العموميةمنطوق من  ٢ة فقر ال تطبيقوستجرى مراجعة   
فلــن يــتم اإلبقــاء فــي  ١/١/٢٠٠٥مــن  اعتبــاراً و ، ٢٧-٣٥ قــرار الجمعيــة العموميــةمنطــوق مــن  ٣ة فقــر لل ووفقــاً   

بســالمة  المتصــلة المنتظــرةوالمشــاريع الجديــدة أو غيــر أنشــطة أمــن الطيــران  علــى اإلنفــاقلتمويــل  المخصــص منفصــلالحســاب ال
ــ الطيــران عــن  الــذي يتجــاوز اشــتراكاتهاعضــو الدولــة المــن مــدفوعات  جــزءعلــى  إالتنفيــذا فعــاال  يكــاوالز تنفيــذ بــرامج او/أو تعزي

ــــثالث الســــنوات  ــــا لال ــــات المبرمــــة وفق ــــع األقســــاط المســــتحقة بموجــــب االتفاق ــــر لالســــابقة وجمي ــــة منطــــوق مــــن  ٤ة فق ــــرار الجمعي ق
 اإلجـراءات المتخـذة عـن بـاإلبالغ المجلـسم و يقسـإشـراف المجلـس. و تحـت  علمًا بأن هذه اإلجـراءات تكـون ،، ٣٢-٣٧ العمومية

  في هذا الصدد. تعد مناسبةتوصيات  أيّ  تقديمو 
 جهـــودالعـــن نتـــائج بـــاإلبالغ م المجلـــس و يقســـ، ٢٧-٣٥ قـــرار الجمعيـــة العموميـــةمنطـــوق مـــن  ٤ة فقـــر لل وفقـــاً و   

بشـأن تسـديد الـدول للمبـالغ  الحـوافز والتأثيرات الناجمة عن خطـط ،المستحقة السداد االشتراكاتمسألة الوثيق ل رصدلا الرامية إلى
  األخرى التي قد ينظر فيها. المتأخرة السداد، فضال عن التدابير

  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤ سنواتعن الفي الصندوق العام  االشتراكات  :٥٤البند 
  .٣١-٣٦ الجمعية العموميةقرار منطوق من  ٣ للفقرة البند يخضع هذا  
 النتـائج والتوصـيات التـي توصـل اليهـاعـن بـاإلبالغ م المجلـس قو سـي ،٣٢-٣٧ لقـرار الجمعيـة العموميـة وفقاً و   
 الفقــرةفــي  الحــدود الــواردةمبــدأ  وعلــى وجــه الخصــوص، ،االشــتراكاتســاب جــداول تحافــي  المســتخدمةلمنهجيــة علــى أثــر دراســته ل

 .٣١-٣٦ قرار الجمعية العموميةمنطوق ) من ه  ١

أنصـــبة  احتســـبت مســـودة جـــدول، ٣١-٣٦ الجمعيـــة قـــرارمـــن منطـــوق  ١الفقـــرة  فـــيواردة للمنهجيـــة الـــوفقـــا و   
  ا.ٕاقرارهو  اظر فيهللنعرض على الجمعية العمومية االشتراكات المقررة وستُـــ

  صندوق رأس المال العامل شأنبتقرير   :٥٥البند 
صـندوق رأس  الوضـع القـائم فيمـا يخـص بشـأن تقريـراً م المجلـس ، سـيقدّ ٢٨-٣٧ لقـرار الجمعيـة العموميـة وفقاً   

  المال العامل.
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  النقدي العجز/الفائض التصرف في  :٥٦البند 

  .النقديالفائض في  بشأن التصرف م المجلس تقريراً يقدّ سمن النظام المالي،  ٢-٦ للمادة وفقاً   
مــن النظــام المــالي أو عــن كيفيـــة  ٢-٦عــن التصــرف فــي الفــائض النقـــدي وفقــا للمــادة تقريــرا المجلــس يقــدم   

    من النظام المالي. ٣-٦تمويل العجز وفقا للمادة 

  تعديل النظام المالي  :٥٧البند 
 بشـــأن إجراءاتـــهتقريـــرا إلـــى الجمعيـــة العموميـــة المجلـــس  يقـــدموف ســـمـــن النظـــام المـــالي،  ١-١٤ للمـــادة وفقـــاً   
  .لتعديل النظام المالي

 ٢٠١٠ الماليــةالسـنوات عـن مراجعـة الحسـابات تقـارير  النظـر فــيو  الحسـاباتٕاقـرار و  ،النفقـات اسـتعراض  :٥٨البند 
  ٢٠١٢و ٢٠١١و
بما في ذلك صـناديق التمويـل مالية،  سنةالمنظمة عن كل  اتحسابات وبياناليشمل هذا البند تقارير مراجعة   

األخـرى الصـناديق و  المـدني مشـتريات الطيـران ةخدمـ وأموال االئتمانيةوالصناديق  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوأموال  المشترك
عتمـــادات اإلضـــافية وعـــن الهبـــات وعـــن االالبـــرامج الرئيســـية  عـــن نقـــل األمـــوال بـــينتقـــارير باإلضـــافة إلـــى يكـــاو، لتـــي تـــديرها اإلا

  .المقدمة، إن وجدت

  الخارجي مراجع الحساباتتعيين   :٥٩البند 
  الخارجي. مراجع الحساباتتعيين  بشأن سيقّدم المجلس تقريراً من النظام المالي،  ١-١٣وفقًا للمادة   

  اإلدارية للجنة المعروضة على نظر اخرى األمسائل ال  :٦٠البند 
أن تنظـــــر فيهـــــا  تطلـــــبالتـــــي ت جـــــدول األعمـــــال فـــــيد بنـــــد محـــــدّ لمواضـــــيع لـــــيس لهـــــا هـــــذا البنـــــد مخصـــــص   

   العمومية.  الجمعية

  -انتهى  -


