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   لقانون الجويلوالمؤتمر الد
  )٢/٥/٢٠٠٩ إلى ٢٠/٤ ،مونتريال(

  تقرير لجنة أوراق االعتماد

  )وثيقة مقدمة من رئيس لجنة أوراق االعتماد(

البرازيل ، لجنة أوراق االعتماد وطُلب من وفود ٢٠/٤/٢٠٠٩أنشأ المؤتمر في اجتماعه األول يوم   - ١
  . ترشيح أعضاء لهذه اللجنةة كورياوالجمهورية التشيكية وغانا ولبنان وجمهوري

تكون من األعضاء التالية ، وكانت اللجنة ت٢٢/٤/٢٠٠٩وعقدت لجنة أوراق االعتماد جلستها األولى في   - ٢
  :أسماؤهم

  )البرازيل(   ماكسيميليانو أرينزوالسيد
  )الجمهورية التشيكية(  السيد توماس فوكاتي

  )غانا(  السيدة جويس تومسون
  )لبنان(  عيدالسيد سليمان 

  )جمهورية كوريا(  وون كيم-سونغالسيد 
  .للجنة ا باالجماع رئيسسليمان عيد، السيد لبنان ، انتخب مندوبغانا وبتأييد من البرازيلوبناء على اقتراح تقدمت به 

 قدم رئيس لجنة أوراق االعتماد تقريرا أوليا وأحاط المؤتمر علما بأنـه حتـى الـساعة                 ،٢٣/٤/٢٠٠٩وفي    -٣
اعتمـاد سـليمة     وتم تقديم أوراق  .  دولية بالمؤتمر   منظمة ١٦و دولة   ٨٧، تم تسجيل    ٢٣/٤/٢٠٠٩ يوم   صباح من   تاسعةال

  .اق تفويض بصالحيات تامة دولة أور١٨وقدمت .  منظمة دولية١١و دولة ٥٠ومستوفاة من 
الوفود المسجلة المـشاركة  من النظام الداخلي ، بأن يسمح لجميع ) ٤(، بموجب المادة  وأوصت اللجنة المؤتمر    -٤

  .في المؤتمر بانتظار تقديم أوراق االعتماد السليمة والمستوفية للشروط ، ووافق المؤتمر على هذه التوصية 
تى الساعة الـسادسة    حعتماد المستلمة    ونظرت في أوراق اال    ٣٠/٤/٢٠٠٩  و ٢٩في يومي    اللجنة   اجتمعتو - ٥

  . ٣٠/٤/٢٠٠٩من مساء يوم 
  : دولة سليمة ومستوفية للشروط٧٧ البالغ عددها وتبين أن أوراق اعتماد الدول التالية  ١-٥
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  األرجنتين
  أستراليا
  النمسا

  البحرين
  بلجيكا
  بتسوانا
  البرازيل
  الكامرون

  كندا
  شيلي
  الصين

  كولومبيا
  الكونغو

  كوستا ريكا
  كوت ديفوار

  كوبا
  الجمهورية التشيكية

  الجمهورية الدومنيكية
  اكوادور
  مصر

  السلفادور
  اثيوبيا
  فنلندا
  فرنسا
  ألمانيا
  غانا
  اناليون

  غواتيماال
  هندوراس

  الهند
  أندونيسيا
  إيطاليا
  اليابان
  كينيا

  الكويت
  لبنان

  ماليزيا
  مالي
  ناميبيا

  نيبال
  هولندا

  نيكاراغوا
  نيجيريا
  النرويج
  عمان
  بنما

  باراغواي
  بيرو
  الفلبين
  بولندا

  البرتغال
  قطر

  جمهورية كوريا
  رومانيا

  االتحاد الروسي
  العربية السعوديةالمملكة 
  صربيا

  سنغافورة
  سلوفاكيا
  سلوفينيا

  جنوب أفريقيا
  اسبانيا

  السودان
  يدالسو

  سويسرا
  تايلند
  تونس
  تركيا

  وغنداي
  أوكرانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
  المملكة المتحدة

  جمهورية تنزانيا المتحدة
  الواليات المتحدة

  أوروغواي
  فنزويال
  زامبيا

 وفدا أوراق اعتماد سليمة ومستوفية ١٦وباالضافة الى ذلك قدمت وفود المراقبين التالية البالغ عددها   ٢- ٥
  :للشروط

 )فكاكأ(اللجنة األفريقية للطيران المدني 
  فريق أسر ضحايا حوادث الطائرات

  الدولي للمطاراتالمجلس 
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  الهيئة العربية للطيران المدني
  عمل الطيرانمجموعة 

  منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية
  الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا

  الجماعة األوروبية
  )يوركونترول(المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية 

  )األياتا(قل الجوي الدولي اتحاد الن
  رابطة القانون الدولي

  االتحاد الدولي لشركات التأمين الجوي
  لجنة الطيران المشتركة بين الدول

  لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني
  رابطة سماسرة التأمين في سوق لندن والسوق الدولية

  جامعة مكجيل لقانون الجو والفضاءمعهد 
 بايداع الصالحيات التامـة  ٣٠/٤/٢٠٠٩ة أوراق االعتماد علما بأن عدد الوفود التي قامت حتى          وأحاطت لجن   -٦

  : وفدا، وهي٢٧، قد بلغ االتفاقيتين اللتين اعتمدهما المؤتمر، والتي تبين أنها سليمة ومستوفية للشروطللتوقيع على 
  البحرين
  البرازيل

  شيلي
  الكونغو

  كوت ديفوار
  الجمهورية الدومينيكية

  اكوادور
  غانا

  إيطاليا
  لبنان

  ماليزيا
  ناميبيا
  نيبال

   نيكاراغوا

  بنما
  جمهورية كوريا

  صربيا
  سنغافورة
  سلوفينيا
  اسبانيا

  السودان
  *سويسرا
  تونس
  أوغندا

  المملكة المتحدة
  أوروغواي

  زامبيا

ير لالتفاقية بشأن التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غبالنسبة فقط : مالحظة* 
  .المشروع التي تشمل طائرات

 من النظام الداخلي ٢ورأت اللجنة أن المادة .  وفود أخرى لم تقدمالثةثوالحظت اللجنة أن أصول أوراق اعتماد   - ٧
للمؤتمر تقتضي تقديم أصول أوراق االعتماد، حسبما نصت عليه صراحة الدعوة للمؤتمر وجرى تكراره خالل مداوالت 

فقط أصول أوراق االعتماد السليمة والمستوفية للشروط التي يتم تقديمها في موعد قبل ي، يوصى بأن تُوبالتال. المؤتمر
  .١/٥/٢٠٠٩أقصاه الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة 

  —  انتهـى  —


