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) صفحة١٢(  Assembly35\WP\WP.001.P1.AR\ATH/rhk 

  والثالثونالخامسة الدورة –الجمعية العمومية 
 جدول األعمال المؤقت
 الجلسات العامة

  يفتتح الدورةرئيس المجلس :١البند 

 كلمات وفود الدول المتعاقدة والمراقبين :٢البند 
 خمس تدلي الوفود ببياناتها في الجلسات العامة في أول يومين من الدورة، وينبغي أال تربو مدة كل بيان على 

  العامة ويمكن القاء البيانات شفهيا أو تقديمها لألمانة .دقائق لكل وفد حتى تتمكن اللجان من بدء أعمالها في اليوم الثالث
 .كتابيا لتوزيعها على جميع الوفود، وينبغي أن تركز البيانات على المسائل السياسية رفيعة المستوى

 اق االعتمادانشاء اللجنة التنفيذية ولجنة أور :٣البند 

، ضمن جملة أمور، على أن تنشئ الجمعية العمومية لجنة تنفيذية النظام الداخلي الدائم للجمعية العموميةينص  
 ).٦ المادة( من ذلك النظام الداخلي، وأن تنشئ لجنة ألوراق االعتماد ١٥تختص بالمهام المذكورة في المادة ) ١٤المادة (

 لعمومية ونوابهانتخاب رئيس الجمعية ا :٤البند 
 على أن تنتخب الجمعية العمومية رئيسا لها النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية من ٩ و ٨ان تتنص الماد 
 .وأربعة نواب له

 اقرار جدول األعمال :٥البند 
ة جدول  على أن ترسل المنظمة الى الدول المتعاقدالنظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية من ١٠تنص المادة  

 وتقضي  . يوما٩٠األعمال المؤقت الذي أعده المجلس للدورة، بحيث يصلها قبل موعد افتتاح الدورة بما ال يقل عن 
 من النظام الداخلي بأن يقدم الى الجمعية العمومية جدول األعمال المؤقت الذي أعده المجلس، مشفوعا بأي بنود ١٢ المادة

 لتقرهة ادراجها أو قد تقترح أي دولة متعاقدة ادراجها في جدول األعمال، وذلك اضافية قد تطلب منظمة األمم المتحد
 . بعد افتتاح الدورةفي أقرب وقت ممكنالجمعية العمومية 

احالة بنود جدول األعمال الى اللجنة التنفيذية واللجان األخرى واصدار التوجيهات الخاصة  :١-٥البند 
 بتنسيق أعمال تلك اللجان

كما يجوز طبقا للمادة .  بنود جدول األعمال الى اللجنة التنفيذية واللجان األربع األخرىة العامةالجلستحيل 
 أن تحيل اللجنة التنفيذية بنود جدول األعمال أو أجزاء النظام الداخلي الدائم للجمعية العموميةمن ) د (١٥

ة باصدار التوجيهات أو تحديد الصالحيات  العامة أو اللجنة التنفيذية وتقوم الجلس .منها الى اللجان األخرى
 .حسب االقتضاء لدى احالتها للبنود أو أجزاء من البنود الى تلك اللجان
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)تابع(الجلسات العامة   

 انشاء اللجان ولجنة التنسيق وانتخاب رؤساء اللجان :٦البند 
أيضا  نشئ الجمعية العموميةومن المتوقع أن ت .  بأن تنشئ الجمعية العمومية لجنة ادارية١٤تقضي المادة  

 ويجوز لهذه اللجان أن  . وينبغي أيضا انشاء لجنة التنسيق .ثالث لجان أخرى، هي اللجان الفنية واالقتصادية والقانونية
 .تنشئ ما تراه ضروريا من مجموعات العمل لمعالجة مواضيع محددة

 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١وات تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العمومية عن السن :٧البند 

) Doc 9814ة ـالوثيق (٢٠٠٢و) Doc 9786الوثيقة  (٢٠٠١ن السنوات ي التقارير عتقارير المجلس السنوية ه 
رير تكميلي بحلول موعد انعقاد الجمعية العمومية، يعرض األحداث قوسوف يصدر ت . Doc 9826)الوثيقة ( ٢٠٠٣و

 وقد يعرض المجلس أيضا على الجمعية  .٢٠٠٤شهر الستة األولى من سنة الرئيسية التي استجدت في المنظمة خالل األ
العمومية تقارير مستقلة عن بعض المواضيع التي تتطلب شرحا أكثر تفصيال من الشرح الذي يرد عادة في التقارير السنوية 

المستقلة في الحواشي ذه التقارير ـرد اشارة الى بعض هـت ( .رىـ األخالـدول األعمـود جـا بنـوالتي لم تشمله
 وسوف تحال جميع التقارير السنوية ككل الى اللجنة التنفيذية، كما ستحال أجزاء منها وأي تقارير  .)3المدرجة في الصفحة 

 .أخرى الى اللجان كل حسب مجال اختصاصها

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات  :٨البند 

تحال الى االدارية وس ككل الى اللجنة ٢٠٠٧-٢٠٠٥الثالثية  المقترحة للفترة الميزانية البرنامجية تحالسوف  
 .ها أو تعنيهامهاألجزاء التي تاألخرى اللجان 

واحالتها الى اللجنة التنفيذية والى  قرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها :٩البند 
 اللجان األخرى

 اقتراحات لتوحيد قدم المجلس الى الجمعية العموميةيسدث منذ الدورة السادسة عشرة،  يحظلعلى غرار ما  
ديدة اتخذتها  سريان القرارات التي أصبحت الغية بموجب اجراءات جانتهاءالعالن اقتراحات بعض القرارات السارية، و

 .والقرارات التي تم تنفيذها الجمعية العمومية

  اقدة التي تمثل في المجلسانتخاب الدول المتع :١٠البند 

تقدم الى الجمعية العمومية وثائق هذا البند التي توضح اجراءات التصويت النتخابات المجلس، وسوابق س 
 A4-1 الجمعية العمومية  وسوف يشار أيضا الى قرار .االنتخاب في السنوات الماضية، والمعلومات األخرى المتصلة بذلك

 .عضاء في المجلسالذي حدد التزامات الدول األ

 تقارير لجان الجمعية العمومية والبت فيها :١١البند 

لتعتمدها  ومعها مشاريع القرارات التي تقدم ،هذه التقارير هي التقارير الختامية التي تقدمها اللجان عن كل بند 
 .الجمعية العمومية
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 ١ اللجنة التنفيذية

 مالية نحو المنظمةاضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها ال :١٢البند 
 تقرير عن الترتيبات الموضوعة لتسوية االشتراكات المتأخرة :١-١٢البند  
 االجراء الالزم اتخاذه ازاء الدول المتعاقدة التي لم تضطلع بالتزاماتها المالية نحو المنظمة :٢-١٢البند  
ترتيبات الن كبيرة، والنظر في  النظر في أوضاع الدول التي تراكمت عليها ديويسهلسيقدم المجلس تقريرا  

 ها من قرار٣والفقرة  A21-10 وقد أشار قرار الجمعية العمومية  . لتصفية متأخراتهاهاقد تكون اتخذتالتي 
A31-26 الى هذا الموضوع. 

 التعاون الفني :١٣البند 
ن خالل ترتيبات أنشطة وسياسات التعاون الفني في اطار برنامج األمم المتحدة االنمائي وم :١-١٣البند  

 ٢٠٠٣-٢٠٠١ خالل الفترة الصناديق االئتمانية
وستشمل المعلومات .  سيقدم المجلس تقريرا عن أنشطة ادارة التعاون الفني خالل األعوام العشرين الماضية

وستتضمن .  حسب نوع األموالوكذلك حجم برنامج التعاون الفني مقارنة بين االيرادات والمصروفات 
 .٢٠٠٣ الى ٢٠٠١تقريرا عن أنشطة التعاون الفني خالل الفترة من الوثيقة أيضا 

  االنتقال الى سياسة جديدة بشأن التعاون الفني :٢-١٣البند  
وسيقدم أحدث .  A33-21عن حالة اجراءات متابعة قرار الجمعية العمومية سوف يقدم المجلس تقريرا 

عدد األساسي من الموظفين والدمج التدريجي الدارة التعاون المعلومات عن التنفيذ التدريجي لمفهوم االكتفاء بال
الفني في هيكل المنظمة، وسيقترح تحديث السياسة الجديدة بشأن التعاون الفني وكذلك استخدام آلية تمويل 

 . وستعرض الوثيقة أيضا قرارا موحدا بشأن جميع أنشطة وبرامج التعاون الفني،تنفيذ أهداف االيكاو
 

                                                             
، التي ستحيلها ٢٠٠٣و ٢٠٠٢و ٢٠٠١تنظر اللجنة التنفيذية أيضا في تقارير المجلس السنوية المقدمة الى الجمعية العمومية عن األعوام س  ١

 .٧البند  العامة اليها في اطار ةالجلس

مبدأ التمثيل الجغرافي العادل ل االمتثال العامة مثل التقارير عن ةلس أيضا في أي تقارير مستقلة تحيلها اليها الج٧البند تنظر اللجنة في اطار سو 
، وعن توظيف النساء وحالة المرأة في المنظمة، وعن عالقة )A24-20قرار الجمعية العمومية  (لاليكاو وتنفيذهفي وظائف األمانة العامة 

 ).A27-17الجمعية العمومية قرار (المنظمة بهيئات الطيران المدني االقليمية 
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 )تابع(فيذية اللجنة التن
 أمن الطيران :١٤البند 

 منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العموميةالمستجدة التطورات  :١-١٤البند  
، بما في ذلك نتائج A33-1سيقدم المجلس تقريرا عن االجراءات المتخذة استجابة لقرار الجمعية العمومية  

 واعتماد خطة عمل أمن الطيران في ٢٠٠٢راير  ألمن الطيران في فبالمؤتمر الوزاري رفيع المستوى
وفي ضوء ذلك وضوء التطورات المهمة في مجال أمن الطيران منذ انعقاد  .  وتنفيذها بعد ذلك٢٠٠٢ يونيو

 االنتقال بخطة العمل الى الفترة يقدم المجلس اقتراحات رامية الىس والثالثين للجمعية العمومية، الثالثةالدورة 
 البيان الموحد بالسياسات الثابتة لاليكاو المتعلقة بحماية الطيران المدني تحديث  والى٢٠٠٧-٢٠٠٥الثالثية 
 ).A33-2 الجمعية العمومية قرار ( من أفعال التدخل غير المشروعالدولي

 )USAP(البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  :٢-١٤البند  
 تقريرا عن انشاء برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن ، سيقدم المجلسA33-1طبقا لقرار الجمعية العمومية  

، بما في ذلك انجازات البرنامج وادارته وتشغيله، وما استكمل من عمليات التدقيق المتعلقة )USAP(الطيران 
بالملحق السابع عشـر، وتحليل مبدئي لعمليات التدقيـق األولي، وتقـدم البرنامج المتوقـع في الفترة 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٥الثالثية 
 حماية البيئة :١٥البند 

اعداد ارشادات ضوضاء الطائرات، بما في ذلك ) أ: يقدم المجلس تقارير عن األنشطة المتعلقة بما يليس 
التقليل أو الحد من تأثير انبعاثات ) لمساعدة الدول في تطبيق مفهوم النهج المتوازن ازاء ادارة شؤون الضوضاء، وب

ئة، بما في ذلك نتائج األعمال بشأن الحلول الفنية واالجراءات المستندة الى قواعد السوق على محركات الطائرات على البي
االيكاو المستمرة وممارسات سياسات بالبيان الموحد يقدم المجلس اقتراحات ترمي الى تحديث سوفي هذا السياق،  . السواء

 ).A33-7قرار الجمعية العمومية  (في مجال حماية البيئة

  الجويةتحسين مراقبة السالمة :١٦البند 

  الجويةق مراقبة السالمةـاو العالمي لتدقيـ برنامج االيكذـي بشأن تنفيـ المرحلرـتقريال :١-١٦البند  
)USOAP( 

، سيقدم المجلس تقريرا عن تنفيذ برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة A33-8طبقا لقرار الجمعية العمومية 
ناول الخلفية التاريخية والمعلومات عن ادارة البرنامج وتشغيله بصفة اجمالية، وعمليات السالمة الجوية، يت

التدقيق وبعثات المتابعة بعد التدقيق المستكملة فيما يتعلق بالمالحق األول والسادس والثامن والنتائج الرئيسية 
خلصة من قاعدة بيانات نتائج التدقيق لعمليات التدقيق وبعثات المتابعة بعد التدقيق على أساس المعلومات المست

واالختالفات، واالجراءات التصحيحية التي اتخذتها الدول وأحدث المعلومات عن حالة تطبيق القواعد القياسية 
وسوف يقدم .  وأساليب العمل الموصى بها والعناصر ذات األهمية الحاسمة لنظام مراقبة السالمة الجوية

 عشرالمالحق الحادي عشر والثالث عشر والرابع يع نطاق البرنامج ليشمل المجلس أيضا تقريرا بشأن توس
 .التدقيق التي أجريت في المجاالت التي شملها توسيع نطاق البرنامجوالنتائج األولية لعمليات 
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 )تابع(اللجنة التنفيذية 
 )تابع ( الجويةتحسين مراقبة السالمة :١٦البند 

ي برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة ـات التدقيق فـم لعمليـنظج الـاالنتقال الى نه :٢-١٦البند  
 السالمة الجوية 

لتنفيذ نهج نظم في اجراء برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  يخصسيقدم المجلس اقتراحا 
اجراء عمليات التدقيق  من ودلت الخبرة المكتسبة . ٢٠٠٥عمليات تدقيق مراقبة السالمة التي تبدأ في عام 

على أساس كل ملحق على حدة، على أن القواعد والتوصيات الواردة في مختلف المالحق يعتمد بعضها على 
 نهج تناول كل ملحق على حدة ال يمكّن المنظمة من غير ان.  بعض وترمي أساسا لتعزيز السالمة الجوية

مراقبة السالمة برنامج تدقيق وسوف يقوم .  الدولةنظام مراقبة السالمة الجوية ككل لدى فحص مدى فعالية 
الذي يستخدم نهج النظم في عمليات التدقيق بتقييم قدرة كل دولة متعاقدة على استحداث وادارة نظام الجوية 

 .السالمة الجويةالمتعلقة بحكام ، بينما يتناول تنفيذ الدول لكل األفعال لمراقبة السالمة الجوية
 قواعد القياسية الصادرة عن االيكاو تعزيز ال :١٧البند 

وسيبنى .  سوف يقدم المجلس تقريرا بشأن سبل تعزيز القواعد القياسية الصادرة عن االيكاو بصورة أكبر
وسيتناول على وجه الخصوص ) أ(، المرفق A33-14التقرير على أساس الخبرة المكتسبة من تنفيذ قرار الجمعية العمومية 

ال بقرار الجمعية ـوعم.  ةـد القياسية والتوصيات األساسية والمواصفات الفنية التفصيليـالقواعل ـوم فصـمد نطاق مفه
، سوف يتناول التقرير أيضا سبل تقصير أمد عملية الموافقة على القواعد القياسية والتوصيات واعتمادها  A33-3العمومية

ضال عن ذلك، سوف يقدم المجلس اقتراحات لتحسين وضع ف.  والتي تعد ذات أهمية رئيسية لسالمة وأمن الطيران المدني
 .القواعد القياسية والتوصيات وعملية اعتمادها بشكل عام

 )IFFAS(التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية  :١٨البند 
، سيقدم المجلس تقريرا عن أنشطة A33-10 من قرار الجمعية العمومية ٧حسب ما هو مطلوب في الفقرة  

 .لمالي الدولي للسالمة الجوية، بما في ذلك تقييم األداء والبيانات المالية المدققةالتسهيل ا
 صحة ورفاهية الركاب والطواقم :١٩البند 

األعمال المضطلع بها لوضع اجراءات محتملة لحماية صحة ورفاهية الركاب يقدم المجلس تقريرا عن س 
 .المرتبطة بالسفر الجوي طويل المدىوالطواقم وللتقليل الى أقصى حد من األخطار الصحية 

 تحسين انتاجية المنظمة :٢٠البند 
تحديث خطة : ويشمل A33-3 و A32-1 و A31-2سيقدم المجلس تقريرا عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية  

يل التجديدي رات األداء، وتطور مصادر التموـح واألدق للبرامج واألولويات ومؤشـالعمل االستراتيجية، والتحديد األوض
 .والميزنة، والعمل الذي يضطلع به مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية

 قرارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها :٢١البند 
 .٩انظر المالحظة الخاصة بالبند  
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 ٢اللجنة الفنية

 يكاو المستمرة في مجال المالحة الجويةوضع بيان موحد ومنقح بسياسات اال :٢٢البند 

 بسياسات ا ومنقحا موحدابيان A15-9  الجمعية العمومية الجمعية العمومية بموجب قرارتعتمدينتظر أن  
 وسوف يستند هذا  . والثالثينالخامسةوأساليب االيكاو المستمرة في مجال المالحة الجوية، ومستكمل حتى نهاية الدورة 

 .A33-14 قرار الجمعية العمومية منقح الى البيان الوارد فيالبيان الموحد ال

ادارة /بيان موحد بسياسات وأساليب االيكاو المستمرة في مجال نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع :٢٣البند 
 )CNS/ATM(الحركة الجوية 

ية العمومية، تنشأ لها  في كل دورة عادية للجمعA33-15ينتظر أن تعتمد الجمعية العمومية بموجب القرار  
ادارة الحركة /لجنة فنية، بيانا موحدا بسياسات وأساليب االيكاو المستمرة في مجال نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

 .A33-15وسوف يستند هذا البيان الموحد المنقح الى البيان الوارد في قرار الجمعية العمومية .  الجوية

 مية لسالمة الطيرانخطة االيكاو العال :٢٤البند 
وفي .  ، سيقدم تقرير مرحلي عن خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيرانA33-16طبقا لقرار الجمعية العمومية  

 :اطار هذا البند من جدول األعمال، ستقدم أيضا تقارير عن

  وحرية تداول هذه المعلوماتمعلومات عن السالمة الجويةال مصادر حماية :١-٢٤البند 
 توجد أنه اال.  الطيران بيانات تحليل وبرامج والوقائع الحوادث سجالت حماية الحالية االيكاو أحكام لتتناو

 السالمة لبيانات الحر والتداول الطوعي التبادل على تقوم الجوية، السالمة عن للمعلومات أخرى مصادر
 شركات عمليات سالمة قيقوتد) ASAP (الطيران سالمة أجل من العمل شراكة مثل البرامج، في الجوية
 أحكام وربما ال تتوافر حاليا حماية مالئمة في  .الطيران لصناعة ناشئة مشابهة وبرامج) LOSA (الطيران
 الجوية السالمة عن المعلومات الى تضاف والتي البرامج، هذه مثل من المستمدة للمعلومات الحالية االيكاو
 من قرار وسيقترح.  الطيران بيانات تحليل وبرامج والوقائع الحوادث سجالت من عليها الحصول يتم التي

 السالمة بيانات واستخدام والوقائع، الحوادث عن الناشئة القضائية االجراءات مسألة سيتناول العمومية الجمعية
 الصلة ذات الجوية السالمة عن المعلومات مصادر جميع وحماية القضائية، االجراءات في ةـالجوي

 .بالموضوع

                                                             
 للسنوات وفي أجزاء الميزانية البرنامجية ٢٠٠٣و ٢٠٠٢ و٢٠٠١تنظر اللجنة الفنية أيضا في أجزاء تقارير المجلس السنوية عن األعوام س  ٢

اليها تنظر اللجنة الفنية في أي تقارير مستقلة تحيلها سكما   .٨ و ٧ ين التي تحيلها الجلسة العامة اليها في اطار البند٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥
 . العامة أو اللجنة التنفيذية في حالة الحاجة الى اسهام محدد ةالجلس
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 )تابع (الفنيةاللجنة 

 )تابع(خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيران  :٢٤البند 

ام الطائرات بالمرتفعات وهي تحت ـع ارتطـج االيكاو لمنـرز في برنامـدم المحـالتق :٢-٢٤البند 
 )CFIT(السيطرة 

وقف فيما يتعلق استعراضا لالحصاءات والم: سيقدم تقرير مرحلي يتضمن بنود البرنامج الرئيسية وسيشمل
بالهدف المحدد في الدورة الحادية والثالثين للجمعية العمومية، واستعراضا للقواعد والتوصيات واالجراءات 

تلك التي ستصبح قابلة للتطبيق المعتمدة منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية، بما في ذلك 
عراضا لمواد البرنامج المذكور الوقائية والتدريبية ، واستعراضا لألعمال الجارية، واست٢٥/١١/٢٠٠٤ في

والتعليمية المتوافرة حاليا، واقتراحا بقرار من الجمعية العمومية للتركيز على مواصلة الجهود الوقائية 
 .A33-16 و A31-9للبرنامج المذكور، مع االستناد الى قراري الجمعية العمومية 

 ويةالجسالمة البرنامج تعزيز  :٣-٢٤البند 
سيتم تقديم تقرير عن العناصر الرئيسية للبرنامج، يشمل استعراضا للمواد االرشادية الفنية المتوافرة لمساعدة 
الدول في سد الثغرات المحددة عن طريق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، واستعراضا 

ية العمومية يركز على الجهود المستمرة لتقديم لالجراءات المتخذة لمساعدة الدول، واقتراحا لقرار من الجمع
العمومية  الجمعية ياد الى قرارـرورة، وذلك مع االستنـه الضـدول حسب ما تمليـدة الى الـالمساع
A33-9 و A33-16. 

 قواعد عالمية لتصميم الطائراتوضع  :٢٥البند 
 ويقترح A33-11يذ قرار الجمعية العمومية سيقدم تقرير مرحلي يبين االجراءات التي اتخذتها االيكاو بشأن تنف 

 .اجراءات مستقبلية
 قرارات الجمعية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها :٢٦البند 

 .٩انظر المالحظة الخاصة بالبند  
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 ٣اللجنة االقتصادية

  لجويي، ونتائج المؤتمر العالمي الخامس للنقل اتنظيم خدمات النقل الجوي الدول :٢٧البند 
للناقلين الجويين، بما في ذلك نتائج المؤتمر   االقتصاديتنظيماليقدم المجلس تقريرا عن التطورات في مجال س 

 .٢٨/٣/٢٠٠٣ الى ٢٤الذي عقد في الفترة من ) ATConf/5(التحديات وفرص التحرير : العالمي للنقل الجوي
  وتنظيم المطارات وخدمات المالحة الجويةمراقبة :٢٨البند 

سيقدم المجلس تقريرا عن التطورات في التنظيم االقتصادي والترتيبات التنظيمية للبنية األساسية للنقل الجوي،  
يشمل التسويق التجاري وتوزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية، والترتيبات متعددة األطراف في مجال 

وتطبيق مفهوم التمويل " المجال الجوي الواحد" التنظيمية واالقتصادية لمفهوم بما في ذلك الجوانب(خدمات المالحة الجوية 
 ).اتفاقية الطيران المدني الدوليالمشترك بمقتضى الفصل الخامس عشر من 

 التسهيالت :٢٩البند 
) FAL/12(سيقدم المجلس تقريرا عن التطورات التي تشمل نتائج الدورة الثانية عشرة لشعبة التسهيالت  

، والتعاون الدولي لحماية أمن وسالمة جوازات السفر ووثائق السفر األخرى، مع التركيز )٢/٤/٢٠٠٤ الى ٢٢/٣ نم(
على استخدام علم القياس البيولوجي والتطبيقات الجديدة للتكنولوجيات المتقدمة، والمزيد من التقدم المحرز في تنفيذ قرار 

 .نواع الغريبة الخطرة بشأن منع ادخال األA33-18الجمعية العمومية 
 مسائل أخرى في مجال النقل الجوي :٣٠البند 

سيقدم المجلس تقريرا عن مسائل تشمل تقييم المساهمة االقتصادية للطيران المدني، والتنبؤ والتخطيط  
ت والمالحة بما في ذلك الجوانب االقتصادية لنظم االتصاال(المنافع للمجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ /والتكاليف

 ).ISDB(، والتطور المستمر لقاعدة البيانات االحصائية المتكاملة للمنظمة )ادارة الحركة الجوية/واالستطالع

 اعداد بيان موحد حديث لسياسات االيكاو في مجال النقل الجوي :٣١البند 

قرار  (ي مجال النقل الجويالبيان الموحد لسياسات االيكاو الثابتة فسيقدم المجلس اقتراحات ترمي الى تحديث  
 ).A33-19الجمعية العمومية 

 قرارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها :٣٢البند 

 .٩انظر المالحظة الخاصة بالبند  

                                                             
 وفي أجزاء الميزانية البرنامجية ٢٠٠٣ و٢٠٠٢و ٢٠٠١تنظر اللجنة االقتصادية أيضا في أجزاء تقارير المجلس السنوية عن األعوام   ٣

كما تنظر اللجنة االقتصادية في أي تقارير مستقلة . ٨ و ٧بندين ر الالتي تحيلها الجلسة العامة اليها في اطا ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ للسنوات
 . العامة أو اللجنة التنفيذية في حالة الحاجة الى اسهام محددةتحيلها اليها الجلس
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 ٤اللجنة القانونية

 )معدات الطائرات (المنقولةلمعدات الضمانات الدولية لل :٣٣البند 
 للمؤتمر الدبلوماسي العتماد اتفاقية بشأن ٢قريرا عن حالة عمل المنظمة وفقا للقرار رقم سيقدم المجلس ت 

 .١٦/١١/٢٠٠١ الى ٢٩/١٠ وبروتوكول بشأن الطائرات الذي عقد في كيب تاون من المنقولةالمعدات 
لمجلس، وقد وفي هذا الصدد، يشار الى أن اللجنة التحضيرية النشاء السجل الدولي تعمل بتوجيه واشراف ا 

 .دعيت االيكاو لقبول مهام السلطة االشرافية للسجل الدولي عند دخول االتفاقية والبروتوكول حيز النفاذ

 ١٩٥٢تحديث اتفاقية روما لعام تقرير مرحلي عن  :٣٤البند 

النظر وان سيقدم المجلس تقريرا عن تقدم العمل فيما يتعلق بالبند المدرج في برنامج عمل اللجنة القانونية بعن 
ى سطح األرض، الموقعة في روما في تحديث االتفاقية بشأن األضرار التي تلحقها الطائرات األجنبية بأطراف ثالثة عل

 .٧/١٠/١٩٥٢ في

 المساعدة في مجال التأمين على الطيران ضد أخطار الحرب :٣٥البند 
 .A33-20قرار الجمعية العمومية سيقدم المجلس تقريرا عن حالة عمل المنظمة بشأن هذا الموضوع طبقا ل 

بما ) CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية / االتصاالت والمالحة واالستطالععن وضع اطار قانوني لنظمتقرير  :٣٦البند 
 فيها النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية

لمعنية بالجوانب القانونية سيقدم المجلس تقريرا عن نتائج أعمال مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة وا 
النظر في وضع اطار قانوني لنظم ، بشأن البند األول المدرج على برنامج عمل اللجنة القانونية بعنوان CNS/ATMلنظم 

CNS/ATMبما فيها النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية . 

 برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني :٣٧البند 
ريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ بنود أخرى من البرنامج العام لعمل اللجنة القانونية غير سيقدم المجلس تق 

، واستعراض مسألة غير المنضبطين/المشاغبينبما في ذلك موضوع الركاب (تلك التي تشملها البنود الواردة أعاله 
وسيقدم توصيات عن برنامج عمل المنظمة ). حارالتصديق على وثائق قانون الجو الدولي واتفاقية األمم المتحدة لقانون الب

 .في المجال القانوني في المستقبل
سيقدم المجلس أيضا مشروع قرار العتماده من جانب الجمعية العمومية، ويتناول القرار تفسير المادة الرابعة  

.االتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفهامن 

  توحيدها أو اعالن انتهاء سريانهاينبغيعية العمومية التي قرارات الجم :٣٨البند 

 .٩انظر المالحظة الخاصة بالبند  
                                                             

 للسنواتمجية  وفي أجزاء الميزانية البرنا٢٠٠٣ و٢٠٠٢و ٢٠٠١ أيضا في أجزاء تقارير المجلس السنوية عن األعوام القانونيةتنظر اللجنة  ٤
 في أي تقارير مستقلة تحيلها اليها القانونيةكما تنظر اللجنة  . ٨ و ٧دين التي تحيلها الجلسة العامة اليها في اطار البن ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥
 . العامة أو اللجنة التنفيذية في حالة الحاجة الى اسهام محددةالجلس
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 ٥اللجنة االدارية

 الميزانيات :٣٩البند 
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات  :١-٣٩البند  

عتمد الجمعية العمومية الميزانية  من اتفاقية الطيران المدني الدولي على أن ت٤٩من المادة ) ه تنص الفقرة
يقدم المجلس الميزانية البرنامجية للمنظمة س، النص وبمقتضى ذلك  .السنوية وتقرر الترتيبات المالية للمنظمة

 .االضافية حسب االقتضاءالتقديرية  فضال عن االعتمادات ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للسنوات 

 لية للتعاون الفنيتكاليف الخدمات االدارية والتشغي :٢-٣٩البند 

 .سيقدم المجلس ميزانية تقديرية ارشادية لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني
 قسمة مصروفات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة :٤٠البند 

سلفيات شتراك في الصندوق العام وتحديد  المجلس بشأن تحديد أنصبة االقرارالتأكيد على  :١-٤٠البند 
 صندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي انضمت الى االتفاقية

.  اتخذ المجلس اجراء بشأن اشتراك سانت كيتس ونيفيس من النظام المالي، ٥-٧ و ٩-٦وفقا للمادتين 
 تنضم الى االتفاقيةأخرى  المقرر على أي دولة النصيبما يلزم من اجراءات بشأن أيضا يتخذ المجلس وس

الجمعية الذي يتخذه المجلس على جراء ال اوسيعرض  . والثالثين للجمعية العموميةالخامسةقبل افتتاح الدورة 
 .القرارهالعمومية 

 االشتراكات المتأخرة على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة :٢-٤٠البند 

اكات المتأخرة المستحقة على جمهورية يقدم المجلس معلومات الى الجمعية العمومية بشأن االشترس
 .١٩٩٢ و ١٩٩١ و ١٩٩٠يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة عن السنوات 

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات  :٣-٤٠البند 

قراري مقتضى بصيغته المعدلة ب A21-33الجمعية العمومية  من قرار ٣يخضع هذا البند ألحكام الفقرة 
 .A31-20 و A23-24الجمعية العمومية 

                                                             
 للسنوات وفي أجزاء الميزانية البرنامجية ٢٠٠٣ و٢٠٠٢و ٢٠٠١مجلس السنوية عن األعوام  أيضا في أجزاء تقارير الاالداريةتنظر اللجنة  ٥

 في أي تقارير مستقلة تحيلها اليها االداريةكما تنظر اللجنة  . ٨و  ٧لبندين التي تحيلها الجلسة العامة اليها في اطار ا ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥
 .اجة الى اسهام محدد العامة أو اللجنة التنفيذية في حالة الحةالجلس
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 المسائل المالية :٤١البند 

 الجوانب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرة :١-٤١البند  

يقدم المجلس تقريرا عن نتيجة س، A31-26 من النظام المالي وقرار الجمعية العمومية ٨-٦للمادة وفقا 
لمتخذة لتشجيع الدول المتعاقدة على دفع اشتراكاتها المتأخرة وتعليق حق التصويت في الجمعية االجراءات ا

 . التي لم تف بالتزاماتها المالية نحو المنظمةالمتعاقدة  للدول ١/١/١٩٩٨العمومية وفي المجلس اعتبارا من 
 A31-26الجمعية العمومية  من قرار ٣ والفقرة A21-10وسيتم النظر في تطبيق قرار الجمعية العمومية 

 .وستعرض قرارات منقحة القرارها

 خطط الحوافز لتسوية االشتراكات التي طال تأخرها :٢-٤١البند  

عية العمومية الجم من منطوق قرار ١وفقا للفقرة ة علما باالجراءات المتخذة ـة العموميـاط الجمعيـستح
A33-27. 

 .A33-27قرار الجمعية العمومية  من منطوق ٢وسيعاد النظر في تطبيق الفقرة 

، تحفظ المدفوعات الواردة من الدول المتعاقدة A33-27منطوق قرار الجمعية العمومية  من ٣ووفقا للفقرة 
أنشطة أمن التي عليها متأخرات لمدة ثالث سنوات كاملة أو أكثر، في حساب منفصل، لتمويل االنفاق على 

تعزيز المشروعات المتصلة بأو /وقعة المتصلة بالسالمة الجوية والمشروعات الجديدة وغير المتالطيران و
وقد وافقت الدورة الرابعة والثالثون .   على أن يراقب المجلس هذا االجراء،التنفيذ الفعال لبرامج االيكاو

للجمعية العمومية على االنفاق المحدد للرصيد المتراكم في الحساب، وأكدت من جديد أن ) االستثنائية(
جلس سيقدم تقريرا عن االجراءات المتخذة الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية وسيعرض هذه الم

وسيقدم المجلس تقريرا عن االجراءات المتخذة ويقدم أي توصيات تعتبر مالئمة .  المسألة العادة النظر فيها
 .في هذا الصدد
يقدم المجلس تقريرا عن آثار خطط الحوافز س، A33-27من منطوق قرار الجمعية العمومية  ٤ووفقا للفقرة 

 .على دفع الدول لمتأخراتها، فضال عن التدابير األخرى التي يمكن النظر فيها

 تقرير عن صندوق رأس المال العامل :٣-٤١البند  

 .يقدم المجلس تقريرا عن حالة صندوق رأس المال العاملس، A33-28لقرار الجمعية العمومية طبقا 

 النقديتوزيع الفائض  :٤-٤١البند  
 .النقدييقدم المجلس تقريرا عن توزيع الفائض س من النظام المالي، ٢-٦ للمادةطبقا 
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 )تابع (االداريةاللجنة 

ر المراجعة الحسابية عن السنوات المالية ـر في تقاريـات والنظـاد الحسابـراض النفقات واعتمـاستع :٤٢البند 
 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢  و٢٠٠١

ذا البند تقارير مراجعة حسابات المنظمة وبيان حساباتها عن كل سنة مالية، بما في ذلك صناديق يشمل ه 
التمويل المشترك، وأموال برنامج األمم المتحدة االنمائي، والصناديق االئتمانية، وأموال خدمة مشتريات الطيران المدني، 

ر عن نقل األموال بين البرامج الرئيسية، وعن االعتمادات واألموال األخرى التي تديرها االيكاو، باالضافة الى تقاري
 .االضافية، وعن الهبات المدفوعة، ان وجدت

 تعيين مراجع الحسابات الخارجي  :٤٣البند 

 . من النظام المالي، سيقدم المجلس تقريرا عن تعيين مراجع الحسابات الخارجي١-١٣وفقا للمادة  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتقرير عن استخدام صندوق  :٤٤البند 

، سيقدم المجلس تقريرا عن استخدام صندوق A33-24 من منطوق قرار الجمعية العمومية ٦وفقا للفقرة  
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 قرارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها :٤٥البند 

 .٩لبند باانظر المالحظة الخاصة  

 ى ــ انتهـ
 


