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 تقرير اللجنة التنفيذية الى الجمعية العمومية

 ة عامةمقدم
. ٨/١٠/٢٠٠٤ الـى    ٢٨/٩ جلسة من    … والثالثين للجمعية العمومية     الخامسةعقدت  اللجنة التنفيذية للدورة       -١

 أوال بوصفه الرئيس المؤقت للجمعية العمومية ورئـيس         ، جميع جلسات اللجنة   ، رئيس المجلس  ،وترأس الدكتور أسعد قطيط   
 .فه الرئيس المنتخب للجمعية العمومية ورئيس اللجنة التنفيذية بوص، واعتبارا من الجلسة الثانية،اللجنة التنفيذية

 الدول ووفود المراقبين الممثلة
 : دولة التالية أسماؤها ممثلة في جميـع أو بعـض جلسـات اللجنـة              ١٧٥كانت الدول المتعاقدة البالغ عددها       -٢

 أفغانستان
 البانيــا

 الجــزائر
 اندورا

 انغــوال
 انتيغوا وبربودا
 ناالرجنتيــ
 ارمينيــا
 استراليـا
 النمســا
 اذربيجـان
 البحريــن
 بنغالديــش

 بربادوس
 بيـالروس
 بلجيـكا
 بليــز
 بنـن

 بوتـان
 بوليفيا

 البوسنة والهرسك
 بوتسوانـا

 البرازيــل
 بروناي دار السالم

 بلغاريـا
 بوركينا فاصـو

 بورونـدي
 الكاميرون

 كنـدا
 الرأس األخضر

 جمهورية أفريقيا الوسطى
 لـيشي

 الصـين
 كولومبيـا
 جزر القمر
 الكونغـو
 جزر كوك
 كوستاريكا

 كوت ديفوار
 كـرواتيا
 كـوبا

 قبــرص
 الجمهورية التشيكية

 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 الدانمـرك
 الجمهورية الدومينيكية

 اكـوادور
 مصـر
 السلفادور

 غينيا االستوائية
 اريتريــا

 استونيا
 اثيوبيا
 فيجـي
 فنلندا
 فرنسا

 غابـون
 غامبيا
 المانيا

 غانــا
 اليونان
 غرينادا

 غواتيماال
 غينيا
 غيانا

 هايتـي
 هنـدوراس
 هنغـاريا
 ايسلنـدا
 الهنـد
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 اندونيسيا
 جمهورية ايران االسالمية

 ايرلنـدا
 اسرائيل
 ايطاليا
 جامايكا
 اليابان
 األردن

 كازاخستان
 كينيا

 كيريباتي
 يتالكو

 التفيـا
 لبنـان
 ليسوتو
 ليبيريـا

 الجماهيرية العربية الليبية
 ليتوانيـا

 لكسمبورج
 مدغشقر
 مـالوي
 ماليزيـا
 ملديـف
 مالـي
 مالطة

 جزر مارشال
 موريتانيا

 موريشيوس
 المكسيك

 واليات ميكرونيزيا الموحدة
 موناكـو
 منغـوليا
 المغرب

 موزامبيق
 ميانمار

 

 ناميبيا
 ناورو
 نيبال
 هولندا

 يوزيلندان
 نيكاراغوا
 النيجـر
 نيجيريا
 النرويج
 عمـان

 باكستـان
 باالو

 بنمــا
 بابوا غينيا الجديدة

 باراغــواي
 بيـرو
 الفلبيـن
 بولنـدا

 البرتغـال
 قطــر

 جمهورية كوريـا
 جمهورية مولدوفا

 رومانيـا
 االتحاد الروسي

 روانــدا
 سانت كيتس ونيفيس

 سانت لوسيا
 سانت فنسنت وغرينادين

 مواسا
 سـان مارينــو

 المملكة العربية السعودية
 السنغــال

 صربيا والجبل األسود
 سيشيل

 سنغافورة
 

 سلوفاكيا
 سلوفينيا

 جزر سليمان
 جنوب أفريقيا

 اسبانيا
 سري النكا
 السودان
 سورينام
 سوازيلند
 السويـد
 سويسرا

 الجمهورية العربية السورية
 تايلنـد

 بقةجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السا
 توغــو
 تونغـا

 ترينيداد وتوباغو
 تونـس
 تركيــا

 تركمانستان
 اوغنــدا
 اوكرانيـا

 االمارات العربية المتحدة
 المملكة المتحدة

 جمهورية تنزانيا المتحدة
 الواليات المتحدة

 اوروغواي
 اوزبكستان

 فانواتو
 فنزويال
 فيتنام

 اليمـن
 زامبيـا
 زمبابوي

 :ظمات الدولية التالية أسماؤها ممثلين أيضا في جلسة أو أكثرالمن فلسطين وكان المراقبون من -٣
 (ARINC)شركة السلكي الطيران 

 (AFCAC)اللجنة األفريقية للطيران المدني 
 (ASECNA)وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر 

 (ACI)المجلس الدولي للمطارات 
 (ACAC)الهيئة العربية للطيران المدني 

 (ACS) الكاريبي رابطة دول
 (AWG)مجموعة العمل المعنية بالطيران 

 (EMUWA)االتحاد االقتصادي والنقدي ألفريقيا الغربية 
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 (ECAC)اللجنة األوروبية للطيران المدني 

 (EC)الجماعة األوروبية 
 (EUROCONTROL)المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية 
 (IAASM)ء األكاديمية الدولية لطب الطيران والفضا

 (IATA)االتحاد الدولي للنقل الجوي 
 (IAIN)االتحاد الدولي لمعاهد المالحة 
 (IBAC) المجلس الدولي لطيران األعمال

 (ICSA)التحالف الدولي للطيران المستدام 
 (ICCAIA)مجلس التنسيق الدولي التحادات صناعة الطيران والفضاء 

 (IAOPA)المجلس الدولي التحادات مالك الطائرات والطيارين 
 المؤتمر الدولي لمؤسسات النقل السريع 

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

 (IFATSEA)االتحاد الدولي لرابطات الكترونيات سالمة الحركة الجوية 
  (IFHA)االتحاد الدولي لرابطات الهليكوبتر 

 (ILA)جمعية القانون الدولي 
 (ITF)االتحاد الدولي للعاملين في مجال النقل 

 (IUAI)االتحاد الدولي لشركات التأمين على الطيران 
 (IAC)لجنة الطيران المشتركة بين الدول 

 (ALADA)اتحاد أمريكا الالتينية لقانون الجو والفضاء 
 (LACAC)لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية 

 (UNFCCC)اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ 
 البنك الدولي 

 (WTO)منظمة السياحة العالمية 

 مكتب  ة رئيس ،بوافير. ل ة السيد توكان.   في جميع جلسات اللجنة    ، األمين العام  ،الدكتور الطيب شريف  شارك أيضا    -٤
ـتون   .ج والسـيد اندرسون . والسيدة بانتونيني . ابيراتني والسيد د.  السيد ر  وكان ، للجنة ة أمين ،القات الخارجية واالعالم  الع كريس

ـيد  . والسيد المي . هيرست والسيد ب. كرستيانسن والسيد ج-كيرت. ك بونيه والسيد ك  -والسيد ج هيوب  . والسيدة ج  بيالي والس
وكـان كتـاب المحاضـر      .  اللجنة ةرايداوت مساعدين ألمين  . السيدة ك و ديالو. حكيم والسيد ع   .ب  والسيد غوتيريس-سانشيز. أ

 .أورلو.  والسيدة ندوينار.  واآلنسة ر ديانا كوبرة دنيز كوبر والسيدةبالك والسيد. المختصرة هم اآلنسة س
 . …-A35-Min. EX/1وتنشر محاضر الجلسات بوصفها الوثيقة  -٥

 جدول األعمال
 :لجلسة العامة الى اللجنة التنفيذية البنود التالية للنظر فيهاأحالت ا -٦

 اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية نحو المنظمة  :١٢البند 
 تقرير عن الترتيبات الموضوعة لتسوية االشتراكات المتأخرة :١-١٢
  اماتها المالية نحو المنظمةاالجراء الالزم اتخاذه ازاء الدول المتعاقدة التي لم تضطلع بالتز :٢-١٢

 التعاون الفني :١٣البند 
ومـن خـالل ترتيبـات       أنشطة وسياسات التعاون الفني في اطار برنامج األمم المتحدة االنمائي          ١-١٣

 .٢٠٠٣-٢٠٠١ خالل الفترة الصناديق االئتمانية
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 االنتقال الى سياسة جديدة بشأن التعاون الفني ٢-١٣
 أمن الطيران :١٤البند 

 التطورات المستجدة منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية ١-١٤
 البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  ٢-١٤

 حماية البيئة :١٥البند 
 الجويةتحسين مراقبة السالمة  :١٦البند 

 الجويةبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة المرحلي بشأن تنفيذ تقرير ال ١-١٦
 الجويةلتدقيق مراقبة السالمة العالمي برنامج االيكاو االنتقال الى نهج النظم لعمليات التدقيق في  ٢-١٦
 مساعدة الدول في التغلب على الثغرات المحددة من خالل عمليات تدقيق مراقبة السالمة ٣-١٦

 تعزيز القواعد القياسية  الصادرة عن االيكاو  :١٧البند 
 (IFFAS)الي الدولي للسالمة الجوية التسهيل الم :١٨البند 

 صحة ورفاهية الركاب والطواقم :١٩البند 
 تحسين انتاجية المنظمة :٢٠البند 
 قرارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها :٢١البند 
 ٧ وذلك فـي اطـار البنـد         ،امةنظرت اللجنة التنفيذية أيضا في عدد من الوثائق التي أحالتها اليها الجلسة الع             -٧
 ٩ بشـأن البنـد      WP/33والوثيقة  ) ٢٠٠٣  و ٢٠٠٢  و ٢٠٠١تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العمومية عن السنوات         (
.  )قرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها واحالتها الى اللجنة التنفيذية والى اللجان األخـرى          (

 . لمرفق بهذا التقرير قائمة مرتبة بحسب بنود جدول األعمال بجميع الوثائق التي نظرت فيها اللجنةوترد في ا

 - انتهـى -




