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 والثالثون السابعةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  التنفيذيةاللجنة 

  منقسم العام المشروع نص 
  لجنة التنفيذيةالتقرير 

  من جدول األعمال ١٠التقرير بشأن البند ومشروع نص 

مقدمة لتنظـر   من التقرير القسم العام التي ينبغي إدراجها فيالمرفقة  المادة
  .اللجنة التنفيذيةفيها 
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  إلى الجمعية العمومية ر اللجنة التنفيذيةتقري

  معلومات عامة
ترة مـن  فجلسات خالل ال... الثالثين و السابعةعقدت اللجنة التنفيذية التابعة للجمعية العمومية في دورتها   -١

لجلسـة  رأس السيد روبرتو كوبيه غونزاليس، رئيس المجلس، اتوقد . ٢٠١٠أكتوبر /تشرين الثاني ٦إلى سبتمبر /أيلول ٢٩
  .رئيس الجمعية العمومية )نيجيريا(ديمورن . هارولد واألولى وعقدت بقية الجلسات برئاسة السيد 

  وفود الدول ووفود المراقبين الممثلة
  :، ترد أسماؤها أدناه، جميع جلسات اللجنة أو بعضهادولة متعاقدة[...] حضر ممثلون عن   -٢

   أفغانستان
   ألبانيا

  الجزائر 
  نغوال أ

   جنتيناألر
   أرمينيا

  ستراليا أ
  النمسا 

  اذربيجان 
  جزر البهاما

  البحرين 
  بنغالديش 
  بربادوس 
  بيالروس

  بلجيكا 
  بليز 
  بنن 

  متعددة القومياتبوليفيا دولة 
  البوسنة والهرسك 

  بوتسوانا 
  البرازيل 

  بروني دار السالم 
  بلغاريا 

  و سبوركينا فا
  بوروندي 
  كمبوديا 

  كاميرون ال
  كندا 

   األخضرأس الر
  تشاد 
  شيلى 

  الصين 
  كولومبيا 

  جزر القمر 
  الكونغو 

  جزر كوك 
  كوستاريكا 

  كوت ديفوار 
  كرواتيا 

  كوبا 
  قبرص 

   ةالجمهورية التشيكي
  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 جمهورية الكونغو الديمقراطية
  رك الدانم

   ةالجمهورية الدومينيكي
  اكوادور 

  مصر 
  السلفادور 

   االستوائيةيا غين
  اريتريا 
  استونيا 
  اثيوبيا 

   يفيج
  فنلندا 

  فرنسا 
  غابون 
  غامبيا 
   ألمانيا
  غانا 

  اليونان 
  غرينادا

  غواتيماال 
  غينيا 
  غيانا 
  هايتي 

  هندوراس 
  هنغاريا 
  ايسلندا 
  الهند 

  اندونيسيا 
  العراق 
  ايرلندا 
   إسرائيل
  ايطاليا 
  جامايكا 
  اليابان 
   األردن

  ن كازاخستا
  كينيا 

  الكويت 
  قيرغيزستان 
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  الشعبية ةالو الديمقراطيجمهورية 
  التفيا 
  لبنان 

  ليسوتو 
  الجماهيرية العربية الليبية 

  ليتوانيا 
  لكسمبرغ 
  مدغشقر 
  ماليزيا 
  ملديف 
  مالي 
   ةمالط

  المكسيك 
   واليات ميكرونيزيا الموحدة

  موناكو 
  منغوليا 
  المغرب 

  مبيق اموز
  ميانمار 

   ناميبيا
  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 لوسيا 
  ين سانت فنسنت وغريناد

  السعوديةالمملكة العربية 
  سنغال ال

  صربيا 
  سيشيل 

  سيراليون 
  سنغافورة 
  سلوفاكيا 
  سلوفينيا 

  جزر سليمان 
   أفريقياجنوب 

  اسبانيا 
  سري النكا 

  السودان 
  سوازيلند 

  السويد 
  سويسرا 

  الجمهورية العربية السورية 
  تايلند 
  ليشتي  -تيمور 
  توغو 
  تونغا 

  ترينيداد وتوباغو 
  نس تو

  تركيا 
   أوغندا

   اوكرانيا
  العربية المتحدة  اإلمارات

  المتحدة  ةالمملك
  جمهورية تنزانيا المتحدة 

  الواليات المتحدة 
  اوروغواى 

  فانواتو 
  البوليفاريةفنزويال جمهورية 

  فيتنام 
  اليمن 
   بويزمبا

  :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 
 (AACO) المنظمة العربية للنقل الجوي

  (ACAC)العربية للطيران المدني هيئة ال
  (BAGASOO)بعة لمجموعة اتفاق بانجول منظمة مراقبة السالمة الجوية التا

   (CASSOS)سالمة وأمن الطيران مراقبة النظام الكاريبي ل
  (COCESNA)الوسطى لخدمات المالحة الجوية  أمريكاهيئة 

  (CANSO) ةخدمات المالحة الجوية المدنيمنظمة 
  (CASSOA)أفريقيا جماعة شرق وكالة مراقبة سالمة وأمن الطيران المدني في 
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  (ECCAS)أفريقيا وسط لدول  ةاالقتصادي الجماعة
  (ECOWAS) الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

  (ECAC) المدني المؤتمر األوروبي للطيران
  (EUROCONTROL)وروبية لسالمة المالحة الجوية األ ةالمنظم

  (EU) األوروبياالتحاد 
  (FSF)مؤسسة سالمة الطيران 

  (IAASM)يران والفضاء لططب االدولية ل ةاألكاديمي
  (IATA) الدوليلنقل الجوي ااتحاد 

  (IBAC) األعمال طيراني للدولامجلس ال
  (ICSA)التحالف الدولي للطيران المستدام 

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

  (IFALPA) بطات طياري الخطوط الجويةاالتحاد الدولي لرا
  (IFATCA) االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية

  (IFATSEA)سالمة الحركة الجوية رابطات الكترونيات االتحاد الدولي ل
 (FIATA)الشحن  وكالءاالتحاد الدولي لرابطات 

  (ITF)االتحاد الدولي لعمال النقل 
  (MAK) (IAC) ولطيران المشتركة بين الدلجنة ال

 (JAA-TO)منظمة التدريب التابعة لسلطات الطيران المشتركة 
  (ALTA) والكاريبيمريكا الالتينية ألرابطة النقل الجوي 

  (ALADA)الالتينية لقانون الجو والفضاء  أمريكارابطة 
  (LACAC) المدني لجنة أمريكا الالتينية للطيران

  (PASO)لمحيط الهادئ منظمة سالمة الطيران ل
  (SADC) االتحاد االنمائي للجنوب األفريقي

  (UEMOA) لغرب أفريقيا االتحاد االقتصادي والنقدي
  (WB)البنك الدولي 

 (UNWTO) منظمة السياحة العالمية

فيبو، مـدير الشـؤون   . وعمل السيد د. ، جميع جلسات اللجنةريمون بنجامان، السيد األمين العامحضر و  -٤
امـارو،  . يرهـاغن، والسـيد و  ف. أوغوستين والسـيد ب . ف. خارجية، أمينا للجنة، وعمل السيد جالقانونية والعالقات ال

مـاريوت،  . ليـو، والسـيد ج   .فالدكتورة ، ويهوب. السيدة جوجيرار، . غاليغو، والسيدة ج. بيجين، والسيد ر. ج والسيد
  .كوبر. السيدة دك وبال. س ةمحاضر الجلسات اآلنس توسجل . رايداوت أمناء مساعدين. ك والسيدة

  …-A37-Min. EX/1 لسات بالرمزجمحاضر الوتنشر   -٥
  جدول األعمال

  :لى اللجنة التنفيذية للنظر فيهاإالبنود التالية أحالت الجلسة العامة   -٦
  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنوات   :١٠البند 
 ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٧خالل الفترة  أنشطة وسياسات التعاون الفني - الفني التعاون  :١١البند 
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  )IFFAS(التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية   :١٢البند 
  سياسة األمن  :١٣البند 
  )USAP( منالبرنامج العالمي لتدقيق األ  :١٤البند 
  )ISD(دعم التنفيذ والتنمية   :١٥البند 

  ةيميالتعاون مع الهيئات اإلقل  :١٦البند 
  البيئة ةحماي  :١٧البند 
  االشتراكات المتأخرة  :١٨البند 
  إدارة الموارد البشرية  :١٩البند 
  حالة القوى العاملة في اإليكاو  :٢٠البند 
  زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها  :٢١البند 
  فيهامسائل أخرى رفيعة المستوى تتعلق بالسياسة العامة مقدمة للجنة التنفيذية لتنظر   :٢٢البند 

أدرجت جميع الوثائق وأوراق العمل التي نظرت فيها اللجنة وفق جدول األعمال علـى موقـع الجمعيـة      -٧
  ./http://www.icao.int/Assembly37العمومية لاليكاو على االنترنت 

المقدمة  تقارير المجلس السنوية:  من جدول األعمال ١٠البند 
  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧إلى الجمعية العمومية عن السنوات 

أبلغ رئيس المجلس المندوبين أنه قدم إلى الجمعيـة العموميـة فـي    من جدول األعمال،  ١٠البند  إطارفي   -٨
ن ينـدوب الم اعود.  استعراضا موجزا ألنشطة االيكاو الرئيسية خالل الثالث سنوات ونصف السنة األخيرةخطابه االفتتاحي 

  .نت العام لاليكاوواضافاتها على موقع االنتر 9921و 9916و 9898النظر في الوثائق رقم  إلى

  ى ـــ انته

http://www.icao.int/Assembly37/



