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   والثالثونالسادسةالدورة  ـالجمعية العمومية 
  الجلسة العامة

  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤تقارير المجلس السنوية إلى الجمعية العمومية عن السنوات  : من جدول األعمال٧البند 

  مبدأ التمثيل الجغرافي العادلااللتزام بتقرير عن 
  في وظائف األمانة العامة لاليكاووتنفيذه 

  )٢٠-٢٤ القرار(
  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

  )١(التصويب رقم 

  .وقد تم تظليل التغيير.  بالملحق طيا A36-WP/44في ورقة العمل ) ھ(الرجاء استبدال المرفق 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ھ(المرفق 

  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤المرشحون المعينون خالل السنوات 
  جنسياتهم ومصادر توظيفهم

 المصدر لجنسيةا اسم الوظيفة/الدرجة
٢٠٠٤ 

DIRخارجي فرنسا   مدير االدارة القانونية  
POداخلي كندا   رئيس مكتب العالقات الخارجية واالعالم، مكتب األمين العام 
POخارجي الدنمارك   مدير اقليمي لاليكاو، باريس 
POداخلي المملكة المتحدة  ، ادارة النقل الجوي نائب مدير ادارة النقل الجوي 
POداخلي البحرين  ير اقليمي لاليكاو، القاهرة مد 
P-5 داخلي السويد  ، ادارة النقل الجويادارة تجهيزات المطارات والطرق الجوية رئيس قسم 
P-5 خارجي البرازيل   وقوعها، ادارة المالحة الجويةع ومن الحوادثيالتحقيق ف رئيس قسم 
P-5 خارجي ملكة المتحدةالم  رئيس قسم طب الطيران، ادارة المالحة الجوية 
P-5خارجي الواليات المتحدة   رئيس قسم االتصاالت والمالحة واالستطالع، ادارة المالحة الجوية 
P-4خارجي ايطاليا  التعاون الفنيوحدة المشتريات، ادارة المشتريات، وحدة دعم المشتريات، / مسؤول فني 
P-4 خارجي المكسيك االنقاذ، المكسيكخدمات البحث و/مسؤول اقليمي، ادارة الحركة الجوية 
P-4خارجي الواليات المتحدة   مسؤول فني، قسم ادارة الحركة الجوية، ادارة المالحة الجوية 
P-4 خارجي المملكة المتحدة   وقوعها، ادارة المالحة الجويةع ومن الحوادثيالتحقيق فقسم ، يمسؤول فن 
P-3 خارجي ايغين األمين العام مسؤول الخزانة، فرع الشؤون المالية، مكتب 
P-3 ،خارجي البرازيل التعاون الفنيادارة  مساعد المدير 
P-3داخلي كندا  المساعد الشخصي لألمين العام، مكتب األمين العام 
P-2      ،ادارة ،معلومات الطيرانقسم  مسؤول نظم المعلومات الجغرافية في الطيران، وحدة رسم الخرائط 

 رجيخا كندا  المالحة الجوية
٢٠٠٥ 

PO ،داخلي بوركينا فاسو  ادارة الشؤون االدارية والخدمات رئيس فرع شؤون الموظفين 
POخارجي الواليات المتحدة  ، ادارة النقل الجوي نائب مدير ادارة النقل الجوي 
POخارجي كندا   رئيس فرع الشؤون المالية، مكتب األمين العام 
P-5داخلي سري النكا  لنقل الجوي منسق برامج النقل الجوي، ادارة ا 
P-4           الجوية  مسؤول القواعد القياسية واالجراءات، خدمات الحركة الجوية، قسم تدقيق مراقبة السالمة  ،

 داخلي موريشيوس الجويةالمالحة ادارة 
P-4داخلي ماليزيا   مسؤول فني، المطارات والطرق الجوية والمساعدات األرضية، ادارة المالحة الجوية 
P-4 خارجي ايسلندا   التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها، ادارة المالحة الجوية،مسؤول فني 
P-4خارجي المملكة المتحدة  مكتب األمين العام،  مسؤول عن التدقيق والتقييم مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية 
P-4خارجي كوستاريكا  ة الجوية مسؤول فني، قسم العمليات وصالحية الطائرات، ادارة المالح 
P-4 ،خارجي سنغافورة  ، بانكوكالجويةسالمة ال مسؤول اقليمي 
P-4  خارجي اليمن  ، القاهرةالتصاالت والمالحة واالستطالعا ،اقليميمسؤول 
P-4خارجي كندا   مدير لضمان الجودة قسم تدقيق مراقبة السالمة الجوية، ادارة المالحة الجوية 
P-4   جراءات، المطارات والطرق الجوية والمساعدات األرضية، قسم تدقيق مراقبة        العد وا قواال مسؤول

 خارجي بلغاريا  السالمة الجوية، ادارة المالحة الجوية
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P-4  داخلي الصين ، بانكوكالتصاالت والمالحة واالستطالعا ،اقليميمسؤول 
P-4 خارجي بلجيكا  الجوية مسؤول فني، قسم العمليات وصالحية الطائرات، ادارة المالحة 
P-3     ،فـرع الـشؤون   ،)قسم تعويضات نهاية الخدمة والرواتب   ( مسؤول محاسبة، قسم الخدمات المالية 

 داخلي ١كندا  المالية، مكتب األمين العام
٢٠٠٦ 

POخارجي مالي   مدير اقليمي لاليكاو، داكار 
POداخلي ليسوتو   مدير اقليمي لاليكاو، نيروبي 
PO خارجي الواليات المتحدة  لاليكاو، المكسيك مدير اقليمي 
P-5داخلي لمانياا   رئيس قسم العمليات الميدانية، آسيا والمحيط الهادئ، ادارة التعاون الفني 
P-5خارجي غامبيا   نائب المدير االقليمي، داكار 
P-5خارجي األردن   نائب المدير االقليمي، القاهرة 
P-5 خارجي ايطاليا  قسم الخدمات المالية، فرع الشؤون المالية، مكتب األمين العام رئيس 
P-5 داخلي كندا  السالمة الجوية، فرع تدقيق السالمة واألمن، مكتب األمين العاممراقبة  رئيس قسم تدقيق 
P-5داخلي رومانيا   نائب المدير االقليمي، باريس 
P-5  داخلي فرنسا دية، فرع أمن الطيران والتسهيالت، ادارة النقل الجويقسم المواصفات والمواد االرشارئيس 
P-5خارجي  ٢فرنسا  رئيس قسم التوظيف والمالك والدراسات، فرع الموارد البشرية، ادارة الشؤون اإلدارية والخدمات 

 خارجي كندا  
P-5داخلي راليااست  رئيس قسم التحليالت االقتصادية وقواعد البيانات، ادارة النقل الجوي 
P-4خارجي كندا   قسم تدقيق مراقبة السالمة الجوية، ادارة المالحة الجوية، مدير لضمان الجودة 
P-4خارجي الهند  لمطارات والمساعدات األرضية، بانكوكا ، مسؤول اقليمي 
P-4  داخلي غانا  ، نيروبيالتصاالت والمالحة واالستطالعا ،اقليميمسؤول 
P-4خارجي اذربيجان  نفيذ نظم المالحة الجوية، باريس ت، مسؤول اقليمي 
P-4 ،خارجي نيكاراغوا  ، المكسيكالجويةسالمة ال مسؤول اقليمي 
P-4خارجي  ٣ايطاليا   مسؤول فني، التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها، ادارة المالحة الجوية 

 خارجي جنوب أفريقيا  
P-4خارجي ليسوتو  ة مسؤول اقليمي ادارة الحركة الجوية، القاهر 
P-4خارجي اسبانيا   مسؤول العمليات الميدانية، منطقة األمريكتين، ادارة التعاون الفني 
P-4خارجي الواليات المتحدة  مسؤول فني، وحدة برنامج االستراتيجية الموحدة، ادارة المالحة الجوية 
P-4 ،خارجي سري النكا  ، نيروبيالجويةسالمة ال مسؤول اقليمي 
P-4خارجي باكستان  بانكوك، الجويةسالمة السؤول اقليمي،  م 
P-4خارجي المملكة المتحدة  قسم السالمة الجوية، ادارة المالحة الجوية) صالحية الطائرات (، مسؤول فني 
P-4خارجي البرازيل   ادارة الحركة الجوية، قسم ادارة الحركة الجوية ادارة المالحة الجوية، مسؤول فني 
P-4  خارجي هندوراس  ، المكسيكالتصاالت والمالحة واالستطالعا ،قليميامسؤول 
P-4خارجي كوت ديفوار   مسؤول اقليمي، األرصاد الجوية، داكار 
P-4            مسؤول القواعد القياسية واالجراءات، قسم تدقيق مراقبة السالمة الجوية، فـرع تـدقيق الـسالمة 

 داخلي ايطاليا واألمن، مكتب األمين العام
P-4 خارجي الواليات المتحدة  ادارة الحركة الجوية، قسم ادارة الحركة الجوية، ادارة المالحة الجوية ،فنيؤول مس 
P-4   قسم االتصاالت والمالحـة واالسـتطالع، ادارة        التصاالت والمالحة واالستطالع  ا ،فنيمسؤول ،

 خارجي ايسلندا  المالحة الجوية
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P-3    ادارة ات شؤون الموظفين، فـرع المـوارد البـشرية    مسؤول تطوير قدرات الموظفين، قسم خدم ،
 خارجي فنزويال الشؤون االدارية والخدمات

P-3  خارجي الهند  ، بانكوكالتصاالت والمالحة واالستطالعا ،اقليميمسؤول 
P-3،رجيخا ألمانيا   ادارة التعاون الفني قسم شؤون الموظفين الميدانيين، مشرف، وحدة ادارة الموظفين الميدانيين 
P-3داخلي  ١كندا  مكتب األمين العامفرع الشؤون المالية، ,  مسؤول الميزانية، قسم خدمات الشؤون المالية 
P-2داخلي ١كندا   مكتب األمين العام،)المحاسبة العامة ( مسؤول المحاسبة، قسم خدمات الشؤون المالية 
P-2خارجي البرتغال  لجوي مسؤول معاون في مجال البيئة، وحدة البيئة، ادارة النقل ا 
P-2خارجي باكستان   محلل برامج، قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ادارة الشؤون اإلدارية والخدمات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).رفع من فئة الخدمة العامة(يؤثر على التمثيل الجغرافي العادل   ١
 .حقرفض المرشح التعيين، وتم تعيين مرشح آخر في وقت ال  ٢
  .عين المرشح، ثم عين في وظيفة أخرى بعدما باشر مهامه  ٣
  




