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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 

  اللجنة التنفيذية

  نتاجية المنظمةإتحسين  :٢٣ البند رقم

 تعديل بعض مواد –تحسين انتاجية الجمعية العمومية 
 النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية

  )مجلس االيكاوورقة مقدمة من (

   التنفيذيالملخص
وتبعا  (٦٦المادة  و٣٣المادة و) ٢٠تبعا لذلك المادة و) (د١٥المادة أ و١٥ ة تعديل الماديقترح المجلس في هذه الورقة

 ٢-٣١ عمال بقراري الجمعية العمومية (Doc 7600/5) النظام الداخلي الدائم للجمعية العموميةمن ) ٤٧لذلك المادة 
هذه المواد بغية بتعليق الثانية والثالثين منذ دورتها باستمرار لجمعية العمومية ا الذي اتبعته وأسلوب العمل ١-٣٢و

  .واجراءات العملأساليب تبسيط 
 ٦٧ وفقا للمادة ٦٦ و٤٧ و٣٣ و٢٠و) د١٥و) أ١٥يرجى من الجمعية العمومية الموافقة على تعديالت المواد : االجراء

  .ة العمل هذه ورقمرفق بالصيغة الواردة في (Doc 7600/5) النظام الداخلي الدائم للجمعية العموميةمن 

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .٤رقم  و٢رقم تي الدعم استراتيجيبورقة العمل هذه مرتبطة 

  . آثار ماليةال توجد  :اآلثار المالية

  النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية، Doc 7600/5 الوثيقة  :المراجع
   محاضر الجلسات– الجلسات العامة ،الدورة الثالثة والثالثون، Doc 9789 الوثيقة
   محاضر الجلسات– الجلسات العامة ،ة والثالثونني، الدورة الثاDoc 9724 الوثيقة
  محاضر الجلسات– الجلسات العامة ،والثالثونالحادية ، الدورة Doc 9661 الوثيقة
  محاضر الجلسات– الجلسات العامة تاسعة والعشرون،، الدورة الDoc 9601 الوثيقة
  )٢٠٠٤ أكتوبر ٨في  (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية، Doc 9848 الوثيقة
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 المقدمة - ١

، المدني الدوليالطيران تحسين انتاجية منظمة : ٢-٣١ من منطوق القرار) أ٤الفقرة رقم عمال ب ١- ١
)  وما بعدها٢٠٠١-١٩٩٩ية التدابير الالزمة لمواصلة التحسينات في الفترة الثالث(تحسين انتاجية المنظمة  ١-٣٢ القرارو

 وجزء من ٣٣و) د١٥و) أ١٥ المواد بتعليققامت الجمعية العمومية منذ دورتها الثانية والثالثين في بداية كل دورة عادية 
 . واجراءات عملهالتبسيط أساليبفي محاولة  (7600/5) النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية من ٦٦المادة 

 ت عمل الجمعية العموميةواجراءاأساليب تبسيط  - ٢

 اعداد خطة العمل االستراتيجية وعندما ١٩٩٢أيدت الدورة التاسعة والعشرون للجمعية العمومية في سنة  ١- ٢
صدقت على اقتراح المجلس بمراجعة اجراءات عمل المنظمة طلبت على وجه التحديد أال تشمل هذه المراجعة اجراءات 

 ،A29-Min.P/12 وDoc 9601(تد أيضا لتشمل اجراءات الجمعية العمومية ذاتها المجلس والهيئات الفرعية فحسب بل أن تم
 ).٢٧الفقرة 

من ) أ٤ وفي الفقرة . ٢-٣١ اعتمدت الدورة الحادية والثالثون للجمعية العمومية القرار ١٩٩٥في سنة  ٢- ٢
مومية بما يحقق مزيدا من بترشيد أساليب واجراءات عمل الجمعية الع"منطوق القرار كلفت الجمعية العمومية المجلس 

وتدعو الفقرة ".  الوضوح والفاعلية ويقصر مدة انعقاد دورات الجمعية العمومية وذلك اعتبارا من الدورة العادية المقبلة
إلى مراعاة االعتبارات الواردة في القائمة غير ) أ٤لفقرة لالسادسة من منطوق القرار المجلس واألمين العام عند تنفيذهما 

في الواردة ومن بين التدابير المقترحة .   للوصول بااليكاو إلى فاعلية أكبر في عملهاة الواردة في مرفق هذا القرارالحصري
العمل بصفة خاصة على تفادي االزدواج في التقارير وتفادي النظر في الوثيقة وتقارير الترشيد اجراءات تقديم "القائمة 

مثلما حدث في الدورة (شرط اعداد محاضر اجتماعات اللجان "إلغاء و"  ضرورياالواحدة في هيئات مختلفة ما لم يكن ذلك
 )".الحالية

 تبسيط ستمرفي كل منهما بأن ي) أ٤اللذين يكلفان المجلس في الفقرة  (١-٣٢ و٢-٣١متابعة للقرارين و ٣- ٢
 تعليقي بداية كل دورة عادية بقامت الجمعية العمومية منذ دورتها الثانية والثالثين وف) الجمعية العموميةعمل اجراءات 
 لتبسيط اجراءات تقديم التقارير بغية تفادي االزدواج في الداخلي الدائم للجمعية العموميةمن النظام ) د١٥و) أ١٥المادتين 

هاتين المادتين تعليق ومن خالل .  مختلفة ما لم يكن ذلك ضرورياهيئات التقارير وتفادي النظر في الوثيقة الواحدة من 
استطاعت الجلسة العامة التعامل مع البنود األولية بدون اشتراك سابق من اللجنة التنفيذية مثل انتخاب مسؤولي الجمعية 
العمومية واعتماد جدول األعمال وتشكيل اللجان واللجان المفوضة واحالة بنود جدول األعمال أو أجزاء منها إلى تلك 

عن شرط مدة الساعات األربع التخلي  بغية ٣٣المادة  العمومية أيضا في بداية كل دورة  الجمعيةعلقتو.  الهيئات
وعلى غرار ذلك كان يعلق . لتناقشه الجلسة العامةأخرى والعشرين بين تقديم وتوزيع أي تقرير من لجنة مفوضة أو لجنة 

وكانت .  نية واالقتصادية والقانونية واالدارية بما يلغي الحاجة إلى اعداد محاضر اجتماعات اللجان الف٦٦جزء من المادة 
 .تصدر محاضر فقط للجلسة العامة واللجنة التنفيذية

حان   فقد٦٦ وجزء من المادة ٣٣و) د١٥و) أ١٥لمواد  اتعليقفي الجمعية العمومية استمرار في ضوء  ٤- ٢
 . الذي اتبعتهلجمعية العموميةاأسلوب عمل تجسيد الوقت لتعديلها بغية 

  ـ ـ ــ ـ ـ ـ 
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  المرفق

  لنظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية على ادة تعديالت وسم
  لمنظمة الطيران المدني الدولي 

. . .  
  ١٥المادة 

 ولرئيس كل وفـد أن   .تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس الجمعية العمومية ورؤساء وفود الدول المتعاقدة ورئيس المجلس    
فيذية ما ال يزيد عن عضو واحد من أعضاء وفده، اال اذا وافقت اللجنة علـى غيـر              يصحب معه فى جلسات اللجنة التن     

  . ويدعو رئيس الجمعية العمومية اللجنة الى االنعقاد ويتولى رئاستها. ذلك
  :وتشمل وظائف اللجنة التنفيذية ما يلى 

 المرشـحين علـى الجمعيـة       اعداد قائمة بالمرشحين لعضوية الهيئة االدارية للجمعية العمومية وعرض هؤالء           )أ
  . العمومية النتخابهم

 بالدول المتعاقدة التى ترغب فى أن ترشح نفسها لالنتخاب فى       ، عند الضرورة  ،تقديم قائمة الى الجمعية العمومية      )ب
  . المجلس

لواردة النظر فى أى تعديالت أو اضافات يقترح ادخالها على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية طبقا لألحكام ا             )ج
  . فى الباب الرابع

 مـا لـم تقـرر     ،احالة بنود جدول األعمال أو أجزاء منها الى اللجان للنظر فيها وتقديم تقرير بشأن كل منهـا                  )د
  . الجمعية العمومية خالف ذلك

  . النظر فى بنود جدول األعمال التى قد تحيلها اليها الجمعية العمومية وتقديم تقرير بشأن كل منها  )ه
 . يم توصيات الى الجمعية العمومية بشأن تنظيم وتصريف أعمال الجمعية العموميةتقد  )و
  .  بشأن األمور التى تتطلب منه البت فيها، بناء على طلبه،اسداء المشورة لرئيس الجمعية العمومية  )ز
. . .  

  ٢٠المادة 
بعض بنود جدول األعمال أو أجزاء من تلك البنود     أن تحيل    ،) د ١٥ طبقا ألحكام المادة     ،أو للجنة التنفيذية  للجمعية العمومية   

 بناء علـى مبـادرة خاصـة    ، وال يجوز لهذه اللجان أن تضيف   . الى اللجان بأنواعها للنظر فيها وتقديم تقرير عن كل منها         
  .  أى بنود جديدة الى جدول أعمالها هى،منها

. . .  
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  ٣٣المادة 
 أن تناقش بنود جدول األعمال التى أحيلـت        ،نة التنفيذية غير ذلك باالجماع     ما لم تقرر الجمعية العمومية أو اللج       ،يجـوز ال

 اال بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على تقـديم تقريـر اللجنـة المعنيـة                ،الى اللجان فى جلسات عامة للجمعية العمومية      
  . وتعميمه

. . .  

  ٤٧المادة 
كن يكون التصويت بنداء األسماء اذا طلب ذلك وفد أية دولة            ول ، أو بالوقوف  ، أو برفع األيدى   ،يكون التصويت عادة شفاهة   

 ابتداء بالدولة التى يسحب ، ويجرى التصويت بنداء األسماء وفقا للترتيب األبجدى االنجليزى ألسماء الدول المتعاقدة         ،متعاقدة
قـا لمـا تقتـضيه      ، وف  ويسجل صوت كل وفد مشترك فى التصويت بنداء األسماء فى المحـضر            . الرئيس اسمها بالقرعة  

  .٦٦ المادة
. . .  

  ٦٦المادة 
 فـى  واللجـان األخـرى  توزع محاضر الجلسات العامة وجلسات اللجنة التنفيذية     ،ما لم تقرر الجمعية العمومية خالف ذلك      

  .  وذلك بالشكل  الذى تقرره الهيئة المعنية،أقرب وقت ممكن بعد كل جلسة
. . .  

  — انتهى —


