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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الجلسة العامة

  جدول األعمالإقرار : من جدول األعمال ٢البند 

  والثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاو الثامنةالمؤقت للدورة جدول األعمال 
  (ورقة مقدمة من مجلس االیكاو)

  الموجز التنفیذي
المجلس،  بالصیغة التي وافق علیهاة  الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاو، جدول األعمال المؤقت للدور في المرفق یرد 

  .مع مالحظة تفسیریة بشأن كل بند من بنود جدول األعمال
، ینبغي للدول األعضاء التي (Doc 7600) بالنظام الداخلي الدائم للجمعیة العمومیة لمنظمة الطیران المدني الدوليوعمال 

قبل التاریخ المحدد الفتتاح الدورة العادیة  جدول األعمال المؤقت القیام بذلك  إلىبند  إلضافةمقترحات  ترغب في تقدیم
  .على األقل  أربعین یوماً ب

للجمعیة العمومیة لالیكاو  الثامنة والثالثین ةیرجى من الجمعیة العمومیة الموافقة على جدول األعمال المؤقت للدور  :اإلجراء
  رفق.كما ورد في الم

 األهداف
  :ةاالستراتیجی

  ترتبط ورقة العمل هذه بجمیع األهداف االستراتیجیة.

  .تنطبقال   اآلثار المالیة:

 Doc 7600, Standing Rules of Procedure of the Assembly of the International Civil  المراجع:
Aviation Organization 
Doc 9958, Assembly Resolutions in Force (as of 8 October 2010)  
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   المرفق

  والثالثون الثامنةالدورة  ـالجمعیة العمومیة 
   مشروع جدول األعمال المؤقت

  الجلسات العامة

  افتتاح الدورة من جانب رئیس المجلس  :١البند 
صـــباحا فـــي قاعـــة  ١١,٠٠الســـاعة  فـــي ٢٠١٣ســـبتمبر  ٢٤ســـیفتتح رئـــیس المجلـــس الـــدورة یـــوم الثالثـــاء، 

  .٩,٤٥عیة العمومیة، وسیسبق االفتتاح اجتماع غیر رسمي لرؤساء وفود الدول المتعاقدة، اعتبارا من الساعة الجم

  إقرار جدول األعمال  :٢البند 
إقرار جـدول األعمـال ، علـى النحـو الـذي أعـده  إلى، أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورةدعى الجمعیة، في تُ   

  .)١٢(المادة  المجلس

  اللجاناء نشإ  :٣البند 
 نشــئ الجمعیــة العمومیــةالنظــام الــداخلي الــدائم للجمعیــة العمومیــة علــى أن تُ مــن  ١٨و ١٤و ٦ المــواد نّص تــ  

ولجنـة تنسـیق ولجنـة إداریـة. ویتوقّـع أن تنشـئ الجمعیـة العمومیـة أیضـًا ثـالث لجـان أخــرى،  لجنـة تنفیذیـةو  لجنـة ألوراق االعتمـاد
  االقتصادیة واللجنة القانونیة.اللجنة الفنیة واللجنة  وهي تحدیدًا:

  إحالة المواضیع إلى اللجان   :٤البند 
 اللجـــان الفنیــــة ٕالـــىاللجنـــة التنفیذیـــة و  إلــــىدعى الجمعیـــة العمومیـــة إلـــى إحالــــة بنـــود مـــن جـــدول األعمـــال تُـــ  

  ) .٢٠ریر بشأنها (المادة اواالقتصادیة والقانونیة لمعالجتها وتقدیم التق

  عضاء التي تمثل في المجلس انتخاب الدول األ  :٥البند 
تقــّدم إلــى الجمعیــة العمومیــة الوثــائق المتعّلقــة بهــذا البنــد والتــي تحــّدد إجــراءات التصــویت النتخــاب المجلــس،   

وســتجري اإلشــارة أیضــًا إلــى قــرار   وتجــارب االنتخابــات الســابقة خــالل الســنوات الماضــیة وغیرهــا مــن المعلومــات ذات الصــلة.
  ).٥٨إلى  ٥٤ الذي یحّدد التزامات الدول األعضاء في المجلس (المواد من ١-٤ الجمعیة العمومیة رقم

  انتخاب رئیس الجمعیة العمومیة   :٦ البند 
، یتــولى رئــیس ك االنتخــابلــوالــى حــین إجــراء ذ جلســاتها العامــة یتــرأسهــا تنتخــب الجمعیــة العمومیــة رئیســا ل  

  .)٨المجلس رئاسة الجمعیة العمومیة (المادة 
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 العامة الجلسات

  انتخاب النواب األربعة لرئیس الجمعیة العمومیة ورؤساء اللجان  :٧البند 
تنتخـــــب الجمعیـــــة العمومیـــــة النـــــواب األربعـــــة لـــــرئیس الجمعیـــــة العمومیـــــة ورؤســـــاء اللجـــــان المـــــذكورة أعـــــاله   

 )٢٢ و ٩ (المادتان

  لمدني الدولي (االیكاو)النظر في مقترح دولة قطر بشأن استضافة مقر منظمة الطیران ا  :مكررا ٧البند 
الـدائم لمنظمـة  مـن دولـة قطـر بشـأن استضـافة المقـر ر في عـرٍض مقـدَّمٍ الّنظ سُتدعى الجمعیة العمومیة إلى   

  الطیران المدني الدولي (االیكاو) في الدوحة.

  كلمات وفود الدول المتعاقدة والمراقبین   :٨البند 
قبـــل عشـــرة أیـــام مـــن افتتـــاح الـــدورة، ویتعـــین نشـــر هـــذه رئـــیس المجلـــس  إلـــىیفضـــل أن تقـــدم بیانـــات الوفـــود   

البیانـات. وبصـورة اســتثنائیة، بالنسـبة للبیانـات الشــفویة فـي حالــة الرغبـة فـي القیــام بـذلك، ینبغــي ترتیـب ذلـك مــع رئـیس المجلــس، 
تركز البیانات الشفویة على  الذي یتعین إخطاره قبل عشرة أیام من افتتاح الدورة  بعزم الدولة على إلقاء بیان شفوي.  وینبغي أن

  بنود جدول األعمال أو الموضوعات المتصلة بالمواضیع الرئیسیة للمناقشة ضمن المنظمة، وال ینبغي أن تتجاوز خمس دقائق.

  فیها تقاریر لجان الجمعیة العمومیة والبتّ   :٩البند 
م معهـــا مشـــاریع القـــرارات التـــي تقـــدّ و  ،بنـــد مها اللجـــان عـــن كـــلّ هـــذه التقـــاریر هـــي التقـــاریر الختامیـــة التـــي تقـــدّ   

  لتعتمدها الجمعیة العمومیة.

- -  - - -  - - -  - - -  
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  اللجنة التنفیذیة

  االشتراكات المتأخرة  :١٠البند 
التصـویت  الوضع القـائم فیمـا یخـص حقـوق، سیتیح هذا البند دراسة ٣٢-٣٧مومیة عبموجب قرار الجمعیة ال

  منذ فترة طویلة. تأخراتم توجد علیهاالدول التي  إلىبالنسبة 

  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠تقاریر المجلس السنویة المقدمة إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات   :١١البند 
ــــة عــــن    ــــة العمومی ــــى الجمعی ــــى اســــتعراض تقــــاریر المجلــــس الســــنویة المقدمــــة إل ــــة إل ــــة التنفیذی ســــتدعى اللجن

(الوثـائق  ٢٠١٣الـذي یغّطــي األشهــر الستــة األولـى مـن عـام بمجملها، مع التقریـر اإلضافي  ٢٠١٢و ٢.١١و ٢٠١٠ السنوات
Docs 9952, 9975, … 10001 and Supplement   اإلضافة) المندرجة ضمن اختصاصاتها.وثیقة و  

  ةوالمساعدة الفنیالفني  أنشطة وسیاسات التعاون — التعاون الفني  :١٢البند 
التعــاون الفنــي مــن جهــة  نشــطة  المنظمــة فــي مجــالبنــاء علــى قــرار اتخــذه المجلــس  للتمییــز بوضــوح بــین أ  

التعریفین المتفق علیهمـا بالنسـبة للمسـاعدة الفنیـة والتعـاون الفنـي فـي والمساعدة الفنیة من جهة أخرى، سیقدم المجلس تقریرا عن 
  سیاق المنظمة، بما في ذلك خطوط المسؤولیة والتنسیق وتمویل هذه األنشطة.

من   ٢٠١٢ - ٢٠١٠ن نتائج  أداء برنامج التعاون الفني خالل الفترة الثالثیة  كما سیقدم المجلس تقریرا ع
الناحیــة المالیــة مــن جهـــة، ومــن الناحیــة التشـــغیلیة غیــر الكمیــة مــن جهـــة أخــرى.  وسیتضــمن التقریـــر التفاصــیل عــن إجـــراءات 

  . ١٧-٣٦المتابعة وغیرها من التطورات المهمة المتعلقة بقرار الجمعیة العمومیة 

  العامة السیاسة — أمن الطیران  :١٣لبند ا
أمـن الطیـران  إعـالنسیقّدم المجلس تقریرًا عن تطـورات أمـن الطیـران، بمـا فـي ذلـك التقـدم المسـجل فـي تنفیـذ   

الهامــة والتطــورات المرتبطــة بنتــائج المــؤتمر الرفیــع  ةمبــادرات السیاســ إلــى باإلضــافةیكــاو الشــاملة ألمــن الطیــران، الســتراتیجیة ااو 
وسـتنظر الجمعیـة  تنفیـذ توصـیاته. إلـىوالجهود الرامیـة  ،٢٠١٢لمستوى في مجال أمن الطیران المعقود في شهر أیلول/سبتمبر ا

للبیـان الموحــد بسیاسـات االیكــاو المسـتمرة لحمایــة الطیـران المــدني الـدولي مــن أفعـال التــدخل العمومیـة فـي اعتمــاد صـیغة منقحــة 
  .)١٧-٣٧میة (قرار الجمعیة العمو  غیر المشروع

  )USAP( منالبرنامج العالمي لتدقیق األ  :١٤البند 
، ســیقّدم المجلــس تقریــرًا شــامال عــن اســتكمال ١٧-٣٧قــرار الجمعیــة العمومیــة مــن ه) بأحكــام المرفــق(عمــًال   

رئیســیة لعملیــات  الــدورة الثانیــة مــن البرنــامج العــالمي لتــدقیق األمــن. وســوف تقــّدم معلومــات عــن مجمــل تنفیــذ البرنــامج والنتــائج ال
في أجهزة الدولة  لمراقبة أمن الطیران. وسیقّدم المجلس أیضـًا تقریـرًا عـن مسـتقبل  الحرجةالتدقیق وتحلیل مستوى تنفیذ العناصر 

  لالنتقال إلى مرحلة البرنامج التالیة. یة، مع خطة تنفیذ٢٠١٣البرنامج العالمي لتدقیق األمن في فترة ما بعد 
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  اللجنة التنفیذیة

  دعم التنفیذ  —أمن الطیران  :١٥لبند ا
عـــن  اً م المجلـــس تقریـــر یقدّ ، ســـ ١٧-٣٧قـــرار الجمعیـــة العمومیـــة  أحكـــام المـــرفقین (ج) و (و) مـــن بنـــاء علـــى  

برنامج دعم التنفیذ والتنمیـة فـي مجـال أمـن الطیـران و عـن التقـدم المحـرز فـي تنفیـذ اسـتراتیجیة المسـاعدة وبنـاء القـدرات.  أنشطة
ر المعلومــات عــن المبــادرات والجهــود المنّســقة والشــراكات التــي تّمــت أو المخطــط عقــدها لمســاعدة الــدول فــي تنفیــذ وســیجري تــوفی

. وفضــال عــن ذلــك، ســیقدم المجلــس تقریــرا عــن أنشــطة التــدریب، وشــبكة مراكــز التــدریب علــى أمــن الطیـــران ١٧و ٩الملحقــین 
)ASTC تدریبیة. المواد ال) وٕاعداد  

  ت ووثائق السفر المقروءة ألیاالتسهیال  :١٦البند 
عن التقـدم المحـرز فـي  تقریراً النشاطات المرتبطة ببرنامج التسهیالت، بما في ذلك  عن اً م المجلس تقریر یقدّ س  

 PKD)المفــاتیح العامــة  دلیــلن أمعلومــات بشــالمجــال حمایــة أمــن و ســالمة جــوازات الســفر ووثــائق الســفر األخــرى، مــع تحــدیث 
 سیقدم المجلس تقریرا عن تطور وتنفیذ برنامج وثائق السفر المقروءة آلیا. وباإلضافة إلى ذلك،

  حمایة البیئة  :١٧ البند 
حظــر الطیــران  م المجلــس تقــاریر عــن األنشــطة المتعلقــة بمــا یلــي: أ) ضوضــاء الطــائرات، بمــا فــي ذلــكیقدّ ســ  

ي؛ وج) الطیـران الـدولي وتغّیـر المنـاخ، بمـا فـي ذلـك لیًال؛ وب) انبعاثات محركات الطـائرات التـي تـؤّثر علـى نوعیـة الهـواء المحلّـ
ثـــاني أكســـید الكربـــون الصـــادر مـــن الطـــائرات و خطـــط عمـــل الـــدول وتقـــدیم  النبعاثـــاتالتقـــدم المحـــرز فـــي إعـــداد قاعـــدة قیاســـیة 

ـــدول، والوقـــود البـــدیل المســـتدام داف العالمیـــة الســـوق، واألهـــ آلیـــات ، والتـــدابیر القائمـــة علـــىألغـــراض الطیـــران المســـاعدة إلـــى ال
والنماذج واألدوات قید اإلعداد لهذا الغرض. وستقدم معلومـات  اوانبعاثاتهضوضاء الطائرات  تأثیرالطموحة، ود) اتجاهات تقییم 

وفي هذا السیاق، . الهامة بالنسبة للطیران التفي المج األخرىة مع هیئات األمم المتحدة یعن التعاون وآخر المستجدات الرئیس
األحكـام العامـة  - االیكاو المستمرة فـي مجـال حمایـة البیئـةوممارسات سیاسات بالبیان الموحد تحدیث للس اقتراحات یقدم المجس

  ).١٩-٣٧(قرار الجمعیة العمومیة  وتغیر المناخ )١٨-٣٧قرار الجمعیة العمومیة ( والضوضاء ونوعیة الهواء المحلي

 لطیران المدني اإلقلیمیةالتعاون مع الهیئات اإلقلیمیة وهیئات ا  :١٨البند 

  .سیقّدم المجلس تقریرًا بشأن التنفیذ الشامل لسیاسة االیكاو بشأن التعاون اإلقلیمي والتقدم المحرز في هذا المجال

  األمین العام عمل مدة   :١٩البند 
نوات، وأال تتراوح بین ثالث األمین العام في المستقبل ثالث سعمل  مدةیقضي بأن تكون (C-DEC 193/6)  بموجب قرار اتخذه المجلس

  .٢٨- ٣٦وأربع سنوات في حاالت استثنائیة، ستدعى الجمعیة العمومیة إلى اعتماد قرار معدل جدید لیحل محل قرار الجمعیة 

  اقتراح عقد الجمعیة العمومیة مرة كل سنتین  :٢٠البند 
دورات الجمعیــة العمومیــة مــرة كــل المجلــس تقریــرا عــن اقتــراح مقــدم مــن المملكــة العربیــة الســعودیة بعقــد  مســیقد

تقریــرا عــن تقییمــه إلمكانیــة خفـض عــدد دورات المجلــس مــن ثــالث دورات إلــى دورتــین فــي الســنة أیضــا سـنتین. وســیقدم المجلــس 
  التي تنعقد فیها الجمعیة العمومیة.
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  اللجنة التنفیذیة

  دولة ٣٩عضویة المجلس إلى من أجل زیادة  اتفاقیة شیكاغو(أ) من  ٥٠اقتراح تعدیل المادة   :٢١البند 
اتفاقیـة الطیـران (أ) مـن  ٥٠سیقدم المجلس تقریرا عن اقتراح مقدم من المملكة العربیة السعودیة بتعدیل المادة 

  .دولة ٣٩إلى  ٣٦من أجل زیادة عدد أعضاء المجلس من  المدني الدولي

  إدارة الموارد البشریة  :٢٢المادة 
ـــا ســـیقّدم المجلـــس تقریـــرًا     إصـــالحالسیاســـات والممارســـات واإلجـــراءات والـــنظم الجاریـــة مـــن أجـــل  عـــنمرحلی

لیــة والكفــاءة وضــمان أن تظــل عا، والتــي تهــدف إلــى زیــادة عوامــل اإلنصــاف والعــدل والشــفافیة والفإدارة المــوارد البشــریةوتحــدیث 
  أهدافها.بلوغ الالزمة من أجل لماهرة العناصر االعمل الممیزین ولدیها القدرة على اجتذاب واستبقاء وتحفیز أرباب االیكاو من 

  االیكاوالقوى العاملة في الوضع القائم فیما یخص   :٢٣البند 
تشــكیل القــوى العاملــة فــي ، ســیقّدم المجلــس تقریــرًا عــن ٢٧-٣٦و ٢٠-٢٤عمــًال بقــراري الجمعیــة العمومیــة 

التمثیل الجغرافي العادل والمسـاواة بـین ، بما في ذلك مسألة ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠دیسمبر للسنوات  ٣١المنظمة حتى تاریخ 
الجنسین، وتحلیل للتعیینات التـي تمـت فـي الفئـة المهنیـة والعلیـا. وسیشـمل التقریـر أیضـا بیانـات عـن المـوارد البشـریة مثـل العمـر 

فة إلــى قدم أیضــا مالحظــات عــن اإلحصــاءات المقدمــة باإلضــاوطــول الخدمــة وحــاالت التقاعــد المتوقعــة والفئــات المهنیــة. وســتُ 
  الخطط المستقبلیة لتخطیط القوى العاملة وتشجیع التنوع.

  وفعالیتها االیكاوزیادة كفاءة   :٢٤البند 
في مجـاالت تنظـیم وٕادارة مختلـف  لتحسین كفاءة المنظمة وفعالیتها الجاريالتقدم سیقّدم المجلس تقریرا بشأن   

  .تكنولوجیا المعلوماتالفروع، بما في ذلك اللغات والمنشورات وخدمات المؤتمرات و 

   لجنة التنفیذیةا والمعروضة على نظربالسیاسة العامة  المتعلقةرفیعة المستوى الخرى األمسائل ال  :٢٥لبند ا
والتــي لــیس لهــا بنــد تتعلــق بالسیاســة العامــة ا البنــد مخّصــص للمواضــیع المتعّلقــة بمســائل رفیعــة المســتوى هــذ  

  تنظر فیها الجمعیة العمومیة. تطّلب أنوالتي ت محّدد في جدول األعمال

- -  - - -  - - -  - - -  
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  الفنیةاللجنة 
  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠تقاریر المجلس السنویة المقدمة إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات   :٢٦البند 

ســتدعى اللجنــة الفنیــة الســتعراض األجــزاء التــي تقــع ضــمن نطــاق اختصاصــها مــن تقــاریر المجلــس الســنویة   
ومن التقریر اإلضافي الذي یغّطـي األشـهر السـتة األولـى  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠ت الجمعیة العمومیة عن السنوا المقدمة إلى

  .اإلضافة)وثیقة و  Doc 9952, 9975, … 10001 and Supplement (الوثائق ٢٠١٣ من العام

  التوحید -سالمة الطیران  :٢٧البند 
م المخــاطر باســتمرار. یومراقبــة الســالمة وعملیــة تقیــ تحســین ســالمة الطیــران مــن خــالل إدارة الســالمة یســتمر

مــع تنقــیح سیاســات  الســالمةإطــار دور اإلجــراءات فــي  ویتطلــب ذلــك إدخــال تغییــرات تكتیكیــة علــى برنــامج العمــل تتمحــور حــول
هــا بصــورة الخطــة العالمیــة لســالمة الطیــران. وتضــفي الخطــة طابعــا رســمیا علــى مبــادرات وأهــداف الســالمة التــي تــم التوافــق علی

 جمعیــة االیكــاو العمومیــة.وتؤیــدها یوافــق علیهــا المجلــس خطــة العالمیــة لكــي التعــدیالت  عــدتأُ و  .تعاونیــة علــى الصــعید الــدولي
السـنوي االیكـاو التغییرات التكتیكیة التي تدخل سنویا على الخطة العالمیة على أساس اتجاهات السالمة المبینة في تقریـر  نشأوت

سـیقدم المجلـس الصـیغة المنقحـة للخطـة  العالمیـة لسـالمة الطیـران  هـذا البنـد، إطـاروفـي فـي العـالم. لطیـران بشأن حالة سالمة ا
  الجمعیة. تؤیدهالكي 

  التوحید القیاسي -سالمة الطیران  :٢٨البند 
إحــدى مهــام االیكــاو الجوهریــة. وفــي إطــار هــذا البنــد، ســیقّدم  علــى الصــعید العــالمي یمثــل التوحیــد القیاســي

الملحق الجدید الخاص بإدارة السالمة، والذي یتضـمن أحكامـًا تتعلـق بتنفیـذ بـرامج الـدول للسـالمة وُنظـم إدارة  جلس تقریرًا عنالم
سـتجدات والتعـدیالت مآخـر ال . وسُیقدم تقریـر مرحلـي عـنالطیران السالمة بالنسبة لكل من الدول ومقدمي الخدمات في لصناعة

ضـمان  قدم تقریـر مرحلـي بشـأن التطـورات الحدیثـة والتحسـینات فـي المسـتقبل التـي تهـدف إلـىیُ سـو  علـى الملحـق الجدیـد المتوقعة
  .ومقدمي الخدماتحتیاجات الدول الاألحكام تلبیة 

تصـدر عـن  أنیحدد فیها القواعـد القیاسـیة والتوصـیات الدولیـة المتوقـع  معلوماتوسیقّدم المجلس أیضا ورقة 
  ة. االیكاو في السنوات الخمس المقبل

  الرصد والتحلیل — الطیران السالمة في مجال  :٢٩البند 
محصـلة مـن والمـن مصـادر متنوعـة  المتأتیـةعالمیـة ال السـالمة معلومـات عملیـة تجمیـعتشمل أنشطة التحلیل 

الــدول  العناصــر التــي تشــملها عملیــات التحلیــل وتقــدم النتــائج إلــىكــاو یتنســق االو  خــالل المجموعــات اإلقلیمیــة لســالمة الطیــران.
 علــى وتنطـوي مبــادرات الرصــد تقیـیم شــامل لمخــاطر الســالمة.إلجــراء والشــركاء فـي مجــال الطیــران  اإلقلیمیــةومنظمـات الســالمة 

نظــم إدارة الســالمة مــن جانــب الــدول والشــركاء فــي و بــرامج الــدول للســالمة تنفیــذ مــدى اســتبیان  إلــىاالســتطالع الهادفــة  ةأنشــط
قـدرات المراقبـة الوطنیـة لإجـراء عملیـات التـدقیق التشـغیلي، فـي حـین یـتم الرصـد باسـتمرار إلـى  تبادر الدول والصناعةو  الصناعة

  ضمن برنامج االیكاو العالمي للتدقیق مراقبة السالمة الجویة. ةعالمیالوالقدرات التنظیمیة 
هج الرصد المستمّر سیقّدم المجلس تقریرا بشأن تنفیذ برنامج االیكاو العالمي للتدقیق مراقبة السالمة ضمن نو 

)CMA ،( معالجــــة المعلومــــات الخاصــــة بــــاإلدارة الشــــاملة للبرنــــامج وتشــــغیله وعملیــــات التــــدقیق المســــتكملة وٕاجــــراءات الــــدول و
  .نظام مراقبة السالمةالحرجة في تنفیذ القواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة، والعناصر  ومدى التصحیحیة،

ذ مجموعــة شــاملة مــن أدوات تحلیــل معلومــات الســالمة واإلبــالغ عنهــا ورقــة عــن تنفیــ یضــاً أســیقّدم المجلــس و 
  .اإلنترنتعلى  اإللكترونیةوذلك بغیة استكمال االنتقال من التقاریر الورقیة الحالیة إلى التقاریر  ،اإلنترنتبواسطة 

  .یخص السالمةكما سیقدم المجلس أیضا تقریرا مرحلیا بشأن حمایة معلومات السالمة وتبادل المعلومات فیما 
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  الفنیةاللجنة 
  دعم التنفیذ — سالمة الطیران  :٣٠البند 

ضـمن الدول ومنظمات السالمة اإلقلیمیـة والشـركاء فـي الصـناعة فـي  تنفیـذ أهـداف تحسـین السـالمة  نتتعاو 
). RASGsلجویـة (الخطة العالمیة للسالمة الجویة. ویتم تنسیق مبادرات تلك الجهـات مـن خـالل المجموعـات اإلقلیمیـة للسـالمة ا

عملیـات ، تواصل العمل باستمرار على تحقیق أهداف السالمة وتوحیـد نتـائج التحالیـل و إقلیمیةوتمثل هذه المجموعات "محركات" 
فیمـا بـین الـدول ومنظمـات السـالمة اإلقلیمیـة والشـركاء فـي الصـناعة. وتجـري االیكـاو فـي مقرهـا  اإلنترنـتاإلبالغ اإلقلیمیة على 

 على توفیر الشفافیة من خالل تقریر االیكاو السنوي عن السالمة. صمزیدا من التحلیل لتلك النتائج اإلقلیمیة مع الحر 

باإلشارة  في العالم) RASGsالمة الجویة (وسیقّدم المجلس تقریرًا عن إنشاء وتطور المجموعات اإلقلیمیة للس
  المحرزة وبرامج العمل المتوقعة للسنوات الثالث المقبلة.  اإلنجازاتإلى 

  المسائل الناشئة — سالمة الطیران  :٣١البند 
فــي مجــال  علــى أســاس البیانــات المحصــلة والتحالیــل المجمعــة، ســیقّدم المجلــس تقریــرًا بشــأن المســائل الناشــئة

زیـادة االسـتخدام اآللـي فـي ك ،هـذه المسـائلوٕان عـالمي مـن خـالل االیكـاو. الصـعید الران والتي ینبغـي معالجتهـا علـى سالمة الطی
نسـبة مئویـة كبیـرة أدت إلـى الحـوادث مـن أنـواع التي تسـببت فـي وقـوع عناصر من ال ،وتأثیره على األداء البشريمقصورة الطائرة 

بـاألرض وهـي تحـت  اتوارتطـام الطـائر علـى سـبیل المثـال فقـدان السـیطرة  ومنها ،سنوات الماضیةالعلى مدى بضع الوفیات من 
  المسائل المحددة. هذه معالجة من أجل سبل لتخصیص الموارد الالتقریر توصیات بشان أفضل  تضمن. وسیالسیطرة

  العامة السیاسة —المالحة الجویة   :٣٢البند 
وعــــات اإلقلیمیــــة الجویــــة مــــن خــــالل االیكــــاو والمجم تحســــینات  للمالحــــة إلنجــــازیــــتم التخطــــیط و التنســــیق 

وتــنظم الصــیغة  ) كأســاس لتلــك العملیــة.GANPالجویــة ( للمالحــةباســتخدام خطــة االیكــاو العالمیــة  ،(PIRGs)للتخطــیط والتنفیــذ 
 إطـــارفـــي  ءاتاإلجـــراالمرتبطـــة بالكفـــاءة ومقتضـــیات تحـــدیث  ةالبنیـــة األساســـی الجویـــة ةالمعدلـــة لخطـــة االیكـــاو العالمیـــة للمالحـــ

حــزم التحســینات فــي منظومــة  مجموعــة مــن وحــدات التحســینات التشــغیلیة مــع تحدیــد آفــاق تنفیــذ زمنیــة مرنــة محــددة مــن خــالل
مـن خـالل هیكلیـة وذلـك سـلس للمالحـة الجویـة عـالمي تـوفیر نظـام  إلـى التحسـیناتستراتیجیة حـزم اوتهدف  .ASBUs)( الطیران

  ة الجویة المتجانسة وتدفقات الحركة الرئیسیة ومناطق تحویل الحركة.الحرك إدارةمجاالت المتفق علیها 
أوســاط و الــدول بالتعــاون مــع  عــدالتــي تُ  التحســینات حــزمتعتمــد تحســینات  المالحــة الجویــة بشــكل كبیــر علــى و 

یوافـق علیهـا ة لكـي خطـة العالمیـة للمالحـة الجویـال المشـمولة فـيامـة عالات السیاسـ على تنقیحاتالویعد حالیا مزید من  الطیران.
  الجمعیة العمومیة. المجلس وتؤیدها

توصـــیات  إلـــىوســـیقدم المجلـــس تقریـــرا عامـــا  عـــن نتـــائج المـــؤتمر الثـــاني عشـــر للمالحـــة الجویـــة  باإلضـــافة 
فـي التحسـینات  لتنفیـذ المسـتدام لحـزمل النسـبةغیـر الفنیـة  الحاسـمة ببالسیاسـات المؤتمر العـالمي السـادس للنقـل الجـوي المرتبطـة 

لمـؤتمرین. وسیسـعى ا عـن عـدد مـن القـرارات والتوصـیات الصـادرةستلتمس الموافقة علـى  وفي إطار هذا البند، .منظومة الطیران
ویمكـــن ضـــمن هـــذا البنـــد معالجـــة   .مـــن خطـــة المالحـــة لصـــیغة المنقحـــةتأییـــد الجمعیـــة العمومیـــة لالحصـــول علـــى  إلـــىالمجلـــس 

معلومـات الطیـران وتـدفق الحركـة خطـة العالمیـة القائمـة علـى األداء و النـدرج فـي إطـار التـي ت التحسـینات بحزمالمسائل المرتبطة 
  .(FF-ICE)  ةبیئة تعاونیفي 
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  الفنیةاللجنة 

  التوحید القیاسي —المالحة الجویة    :٣٣البند 
حــــزم التحســــینات فــــي الحزمــــة رقــــم (صــــفر) مــــن القواعــــد القیاســــیة الخاصــــة بوحــــدات كملت جمیــــع تســــالقــــد   

مــن  )٣) ورقــم (٢ورقــم () ١الحــزم رقــم (قیــد التنفیــذ. ویجــري اآلن تقیــیم وحــدات اآلن وهــي  (ASBU Block 0) لطیــرانا منظومــة
  أو حذف أو وضع قواعد قیاسیة دولیة جدیدة. تعدیلحزم التحسینات من أجل تحدید الحاجة إلى 

، اســـتراتیجیة رفیعـــة وســـیعرض المجلـــس، كجـــزء مـــن أعمـــال المتابعـــة لمـــؤتمر المالحـــة الجویـــة الثـــاني عشـــر
  . )١الحزمة رقم (زمة لتناول وحدات الالدولیة القیاسیة القواعد الالمستوى لوضع 

  الرصد والتحلیل  —المالحة الجویة    :٣٤البند 
ســتقى تقــوم مجموعــات التخطــیط والتنفیــذ اإلقلیمیــة الســت بتخطــیط وتنفیــذ نظــم المالحــة الجویــة اإلقلیمیــة. وستُ   
علــى  التكتیكیــةمیــة مــن الخطــة العالمیــة للمالحــة الجویــة علــى أســاس احتیاجــات التشــغیل. وســتنفذ التعــدیالت بــرامج العمــل اإلقلی

بیانـات اإلبـالغ بالتعـاون مـع شـركاء االیكـاو.  ُتحلـل. و اإلنترنـتبرامج العمل على أساس مستمر ویـتم إبـالغ األقـالیم بهـا بواسـطة 
الیكـاو، والـذي سیسـاعد عندئـذ فـي السـنوي الصـادر عـن االحـة الجویـة العالمیـة الم سـعة وكفـاءة وستنشر النتائج حینئذ فـي تقریـر

  على برامج العمل اإلقلیمیة. التكتیكیةتحدید التعدیالت السنویة 
ألنشـــطة اإلقلیمیـــة امجموعـــات التخطـــیط والتنفیـــذ اإلقلیمیـــة و عـــن أنشـــطة وســـیعرض المجلـــس خطـــة لإلبـــالغ 

 أنشـــطة لتنســـیقذلـــك المكاســـب البیئیـــة المحققـــة. وســـیعرض المجلـــس كـــذلك اقتراحـــا  المالحـــة الجویـــة، بمـــا فـــي بشـــؤونالمرتبطـــة 
الخطـة العالمیــة فـي إطـار لتخطـیط والتنفیــذ فـي جمیـع األقـالیم لكــي تتماشـى مـع دورات التخطـیط واإلبــالغ اإلقلیمیـة لمجموعـات ال

  .للمالحة الجویة
ارســـات ذات الصـــلة المرتبطـــة علـــى وجـــه سیاســـات االیكـــاو المســـتمرة والممببیانـــا موحـــدا وســـیعرض المجلـــس 

(المـــؤتمر العـــالمي لالتصـــاالت ة وســـیعرض سیاســـة االیكـــاو بشـــأن مســـائل طیـــف التـــرددات الالســـلكی التحدیـــد بالمالحـــة الجویـــة
  .(ITU-WRC 15) الذي یعقده االتحاد الدولي لالتصاالت) ٢٠١٥الالسلكیة لعام 

المالحـة  مـن أدوات التحلیـل واإلبـالغ فیمـا یخـصة وسیعرض المجلس أیضا ورقة بشـأن تنفیـذ مجموعـة شـامل
  . اإللكترونیةاالنتقال من التقاریر الحالیة القائمة على الورق إلى التقاریر  عملیة الجویة إلكمال

  دعم التنفیذ —المالحة الجویة   :٣٥البند 
ذ أهـــداف المالحـــة إقلیمیـــة لمواصـــلة تنفیـــ "محركـــاتبوصـــفها "لتخطـــیط والتنفیـــذ اإلقلیمیـــة لمجموعـــات التعمـــل 

  الدول والشركاء في قطاع الطیران. مع  اإلنترنتوتبادل هذه النتائج على اإلقلیمیة الجویة، وتوحید عملیات التحلیل واإلبالغ 
المتعلقــة بالتنفیــذ وهیكــل تتبــع التقــدم المحــرز  والصــعوباتوســیعرض المجلــس تقریــرا بشــأن أنشــطة التخطــیط 

  في الخطة العالمیة للمالحة الجویة. منظومة الطیرانتحسینات حزم مع  اإلقلیمي والوطنيعلى المستویین 
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  اللجنة الفنیة

  المسائل الناشئة —المالحة الجویة   :٣٦البند 
بناء على البیانات والتحالیل المجمعة، سیعرض المجلس تقریرا بشـأن المسـائل الناشـئة التـي قـد یتعـین تناولهـا   

مــا فــي ذلــك تحــدیث األحكــام المتصــلة ببــرامج التحســین التابعــة للــدول وبحــزم التحســینات فــي فــي فتــرة الســنوات الــثالث المقبلــة، ب
  .منظومة الطیران

  )AFIالتقدم المحرز في تنفیذ الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا (خطة   :٣٧البند 
 نفیذ الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة فـي أفریقیـاسیقدم المجلس تقریرا عن ت ٧-٣٧وفقا لقرار الجمعیة العمومیة 

  . AFI)خطة (

  اللجنة الفنیة  المعروضة على نظرخرى األمسائل ال  :٣٨البند 
تنظــــر فیهــــا طلــــب أن والتــــي تت ،جــــدول األعمــــال مخصــــص لمواضــــیع لــــیس لهــــا بنــــد محــــدد فــــيهــــذا البنــــد   

  .العمومیة الجمعیة
  

- -  - - -  - - -  - - -  
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  یةقتصاداللجنة اال

  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠سنوات عن الالعمومیة إلى الجمعیة المقدمة المجلس السنویة  تقاریر  :٣٩البند 
تقـاریر المجلـس السـنویة التـي تقـع ضـمن اختصاصـها مـن استعراض األجـزاء إلى اللجنة االقتصادیة  تدعىس  

یغطـي األشـهر السـتة األولـى  اإلضافي الذيتقریر من الو  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠المقدمة إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات 
  .اإلضافة)وثیقة و  Docs 9952, 9975, and 10001 and Supplement (الوثائق ٢٠١٣من عام 

  العامة ةالسیاس — ةتنمیة النقل الجوي االقتصادی   :٤٠البند 
ــًا    أصــحاب المصــلحة فــي النقــل  شــمل جمیــعوهــو ی، المســتدامة للنقــل الجــويلتنمیــة لســیعرض المجلــس تعریف

. وســیعرض نقــل الجــويلل المســتدامة تنمیــةالیم الجــوي مــن أجــل تــوفیر خــدمات جویــة فعالــة وموثوقــة، فضــال عــن تقریــر أولــي یّقــ
 ٢٢إلــى  ١٨الــذي ســیعقد فــي الفتــرة مــن  (ATConf/6)أیضــا تقریــرا بشــأن نتــائج مــؤتمر النقــل الجــوي العــالمي الســادس المجلــس 

(قـرار  بیـان موحـد بشـأن سیاسـات االیكـاو المسـتمرة فـي مجـال النقـل الجـويالجمعیة العمومیة في اعتماد  وستنظر ٢٠١٣مارس 
  ).٢٠-٣٧الجمعیة العمومیة 

  التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي  :٤١البند 
لــدولي. فــي التنظــیم االقتصــادي لخــدمات النقــل الجــوي ا الجاریــةبشــأن التطــورات تقریــرًا أیضــا ســیقّدم المجلــس   

وبناء على ُمجمل نتائج مؤتمرات االیكاو للتفاوض بشأن الخدمات الجویة، سیقدم المجلس تقریرا بشأن دور االیكاو ونشاطها فـي 
  .تیسیر ودعم عملیة التحریر

  اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة  :٤٢البند 
القتصادیة والتنظیمیة للمطارات وخدمات المالحة في الجوانب االجاریة التطورات  بشأنسیقّدم المجلس تقریرًا   

قریــرا أیضـا ت. وسـیقدم المجلــس االنتفـاعالجویـة، وبشـأن التقــدم المحـرز فـي تنفیــذ الـدول لسیاسـات االیكــاو وٕارشـاداتها بشـأن رســوم 
  .لطیران وٕادارتهال الهیاكل األساسیةبشأن تمویل 

  الرصد والتحلیل —بیانات الطیران   :٤٣البند 
فــي أنشــطة التنبــؤات بالحركــة الجویــة. وســیقدم المجلــس أیضــا  الجاریــةالمجلــس تقریــرا بشــأن التطــورات ســیقدم   

تقریـــرا بشـــأن أنشـــطة التحلیـــل االقتصـــادي بالمنظمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك التطـــورات فـــي مجـــال برنـــامج اإلحصـــاءات إلـــى جانـــب تنفیـــذ 
معلومـات بشـأن تنفیـذ نظـام األمـم المتحـدة المتكامـل لجمــع قدم التوصـیات التـي وضـعتها الـدورة العاشـرة لشـعبة اإلحصـاءات. وسـتُ 

  .ومعالجة وتعمیم اإلحصاءات الدولیة بطریقة متضافرة لمساعدة الدول النامیة في تعزیز نظمها اإلحصائیة

  اللجنة االقتصادیة المعروضة على نظرخرى األمسائل ال  :٤٤البند 
لـیس لهـا التـي و لنقـل الجـوي المسـتدامة لتنمیـة الصـلة بموضوعات المتعلقة بالمسائل المتمخصص للهذا البند   

  .أن تنظر فیها الجمعیة العمومیة تطلبوالتي ت ي جدول األعمالبند محدد ف
- -  - - -  - - -  - - -
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  اللجنة القانونیة

  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠ لسنواتا عن العمومیةإلى الجمعیة المقدمة تقاریر المجلس السنویة   :٤٥البند 
تقــاریر المجلــس الســنویة التــي تقــع ضــمن اختصاصــها مــن اســتعراض األجــزاء إلــى جنــة القانونیــة الل ســُتدعى  

األشـهر السـتة األولـى  اإلضافي الذي یغطـيتقریر من الو  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠المقدمة إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات 
  .اإلضافة)ة وثیقو  Docs 9952, 9975, and 10001 and Supplement(الوثائق  ٢٠١٣من عام 

  قانون الجو الحالیة وثائققلق أوساط الطیران الدولي والتي ال تغطیها  تثیرالتي الجرائم األفعال أو    :٤٦البند 
وســیقدم أیضــا  .)١٩٦٣ســیعرض المجلــس تقریــرا بشــأن األعمــال القانونیــة المتصــلة بتحــدیث اتفاقیــة طوكیــو (  

  جین.یب وثیقتيالتصدیق على تقریرا بشأن التقدم المحرز فیما یتعلق بعملیات 

  برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني  :٤٧البند 
مـــن  ٤٦ســیعرض المجلـــس تقریــرا بشـــأن التقــدم المحـــرز فـــي األعمــال المتصـــلة بــالبنود غیـــر المتعلقــة بالبنـــد   

  .برنامج العمل المقبلبشأن برنامج عمل اللجنة القانونیة حسبما یكون مناسبا وسیقدم توصیات 

  اللجنة القانونیة المعروضة على نظرخرى األمسائل ال   :٤٨ند الب
المتصـلة بتنمیـة النقـل الجـوي المسـتدامة والتـي لـیس لهـا بنـد المسـائل بالمتعلقـة  یعضـواهذا البند مخصص للم  

  تطلب أن تنظر فیها الجمعیة العمومیة.والتي تمحدد في جدول األعمال، 

- -  - - -  - - -  - - -  



  A38-WP/1 
   P/1 
 A-12 Appendix 
 

  یةدار إلاللجنة ا

  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠ العمومیة عن السنواتتقاریر المجلس السنویة إلى الجمعیة   :٤٩البند 
ســُتدعى اللجنــة اإلداریــة إلــى اســتعراض األجــزاء التــي تقــع ضــمن اختصاصــها مــن تقــاریر المجلــس الســنویة   

یغطـي األشـهر السـتة األولـى  ومن التقریر اإلضافي الذي ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠المقدمة إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات 
  .اإلضافة)وثیقة و  Docs 9952, 9975, … 10001(الوثائق  ٢٠١٣من عام 

  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤میزانیات السنوات    :٥٠البند 
مـــن االتفاقیـــة علـــى أن تصـــوت الجمعیـــة العمومیـــة علـــى المیزانیـــات الســـنویة وتحـــدد (ه)  ٤٩تـــنص المـــادة   

 ، فضـال عـن٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤ب هذا الـنص، سـیقدم المجلـس میزانیـة االیكـاو للسـنوات الترتیبات المالیة للمنظمة. وبموج
  .إذا اقتضى األمر اإلضافیة االعتماداتتقدیرات 

لبرنـــامج (AOSC) لمیزانیـــة تكـــالیف الخـــدمات اإلداریـــة والتشـــغیلیة األولیـــة تقـــدیرات الوســـیقدم المجلـــس أیضـــًا   
  إلیرادات.ا لتحقیقالتعاون الفني وللصندوق الفرعي 

الصندوق العام وتحدیـد السـلف فـي صـندوق رأس المـال العامـل في شتراكات االبتحدید المجلس  قرار تأكید  :٥١البند 
  للدول التي انضمت إلى االتفاقیة 

بشــأن اشــتراكات أي دولـة تنضــم إلــى  قـراراً ، مـن النظــام المــالي، سـیتخذ المجلــس ٥-٧و  ٩-٦دتین اوفقـا للمــ  
عرض القــرار الــذ یتخــذه المجلــس علــى الجمعیــة العمومیــة وســیُ تــاح الــدورة الثامنــة والثالثــین للجمعیــة العمومیــة. االتفاقیــة قبــل افت

  . للموافقة علیه

  المتأخرة على جمهوریة یوغوسالفیا االتحادیة االشتراكیة السابقة. االشتراكات  :٥٢البند 
ن جمهوریــة عــالمتـأخرة الســداد المســتحقة  الجمعیـة العمومیــة بشــأن المســاهماتإلــى معلومــات م المجلــس دسـیق  

  .١٩٩٢و ١٩٩١و ١٩٩٠یوغوسالفیا االتحادیة االشتراكیة السابقة والمتعلقة بالسنوات 
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   االشتراكات المتأخرة  :٥٣البند 
 واإلجـراء ،األعضـاءلـدول السـداد ل لتسـویة االشـتراكات المتـأخرة المبرمـةالترتیبـات  بشأنسیقّدم المجلس تقریرًا   

  لمنظمة.ا إزاءالمالیة بالتزاماتها  الدول األعضاء عدم وفاءفي حالة  المتخذ
عـن نتـائج  بـاإلبالغم المجلـس و یق، سـ٣٢-٣٧ من النظـام المـالي وقـرار الجمعیـة العمومیـة ٨-٦للمادة  وفقاً و   
مــع مراعــاة  ،لیــة خطــط الحــوافزاض فعالمســتحقة الســداد واســتعرا االشــتراكاتلرصــد  ١/١/٢٠١١مــن  اعتبــارا اإلجـراءات المتخــذة

  القرار.منطوق من  ١٠و ٩ البندین بموجبالتدابیر اإلضافیة المطبقة على الدول األعضاء التي ُعلقت حقوق تصویتها 
قـــــرار الجمعیـــــة منطـــــوق مـــــن  ١ وفقـــــا للفقـــــرةجـــــراءات المتخـــــذة اإلبشـــــأن الجمعیـــــة العمومیـــــة  وســـــیتم إبـــــالغ  

  .٢٧-٣٥ العمومیة
  .٢٧-٣٥ قرار الجمعیة العمومیةمنطوق من  ٢ة فقر ال تطبیق وستجرى مراجعة  
فلــن یــتم اإلبقــاء فــي  ١/١/٢٠٠٥مــن  اعتبــاراً و ، ٢٧-٣٥ قــرار الجمعیــة العمومیــةمنطــوق مــن  ٣ة فقــر لل ووفقــاً   

ة بســالم المتصــلة المنتظــرةوالمشــاریع الجدیــدة أو غیــر أنشــطة أمــن الطیــران  علــى اإلنفــاقلتمویــل  المخصــص منفصــلالحســاب ال
عــن  الــذي یتجــاوز اشــتراكاتهاعضــو الدولــة المــن مــدفوعات  جــزءعلــى  إالتنفیــذا فعــاال  یكــاوالو/أو تعزیــز تنفیــذ بــرامج ا الطیــران

قــــرار الجمعیــــة منطــــوق مــــن  ٤ة فقــــر لالســــابقة وجمیــــع األقســــاط المســــتحقة بموجــــب االتفاقــــات المبرمــــة وفقــــا لالــــثالث الســــنوات 
 اإلجـراءات المتخـذة عـن بـاإلبالغ المجلـسم و یقسـتحـت إشـراف المجلـس. و  جراءات تكونعلمًا بأن هذه اإل ،، ٣٢-٣٧ العمومیة

  في هذا الصدد. تعد مناسبةتوصیات  أيّ  تقدیمو 
 جهــودالعــن نتــائج بــاإلبالغ م المجلــس و یقســ، ٢٧-٣٥ قــرار الجمعیــة العمومیــةمنطــوق مــن  ٤ة فقــر لل وفقــاً و   

بشـأن تسـدید الـدول للمبـالغ  الحوافز والتأثیرات الناجمة عن خطط ،مستحقة السدادال االشتراكاتمسألة الوثیق ل رصدلا الرامیة إلى
  األخرى التي قد ینظر فیها. المتأخرة السداد، فضال عن التدابیر

  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤ سنواتعن الفي الصندوق العام  االشتراكات  :٥٤البند 
  .٣١-٣٦ الجمعیة العمومیةقرار منطوق من  ٣ للفقرة البند یخضع هذا  
 النتـائج والتوصـیات التـي توصـل الیهـاعـن بـاإلبالغ م المجلـس قو سـی ،٣٢-٣٧ لقرار الجمعیـة العمومیـة وفقاً و   
 الفقــرةفـي  الحـدود الـواردةمبـدأ  وعلـى وجـه الخصـوص، ،االشـتراكاتسـاب جـداول تحافـي  المسـتخدمةلمنهجیـة علـى أثـر دراسـته ل

  .٣١-٣٦ قرار الجمعیة العمومیةمنطوق ) من ه ١

  صندوق رأس المال العامل شأنبتقریر   :٥٥البند 
صـندوق رأس  الوضـع القـائم فیمـا یخـص بشـأن تقریـراً م المجلـس ، سـیقدّ ٢٨-٣٧ لقرار الجمعیة العمومیـة وفقاً   

  المال العامل.
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  الفائض النقدي التصرف في  :٥٦البند 

  .النقديالفائض في  بشأن التصرف قریراً م المجلس تیقدّ سمن النظام المالي،  ٢-٦ للمادة وفقاً   

  تعدیل النظام المالي  :٥٧البند 
 بشـــأن إجراءاتـــهتقریـــرا إلـــى الجمعیـــة العمومیـــة المجلــس  یقـــدموف ســـمـــن النظـــام المـــالي،  ١-١٤ للمـــادة وفقــاً   
  .لتعدیل النظام المالي

 ٢٠١٠ المالیــةالسـنوات عــن بات مراجعــة الحسـاتقـاریر  النظــر فـيو  الحسـاباتٕاقــرار و  ،النفقـات اسـتعراض  :٥٨البند 
  ٢٠١٢و ٢٠١١و
بما في ذلك صنادیق التمویـل مالیة،  سنةالمنظمة عن كل  اتحسابات وبیانالیشمل هذا البند تقاریر مراجعة   

األخـرى الصـنادیق و  المـدني مشـتریات الطیـران ةخدمـ وأموال االئتمانیةوالصنادیق  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوأموال  المشترك
عتمـــادات اإلضـــافیة وعـــن الهبـــات وعـــن االالبـــرامج الرئیســـیة  عـــن نقـــل األمـــوال بـــینتقـــاریر باإلضـــافة إلـــى یكـــاو، لتـــي تـــدیرها اإلا

  .المقدمة، إن وجدت

  الخارجي مراجع الحساباتتعیین   :٥٩البند 
  خارجي.ال مراجع الحساباتتعیین  بشأن من النظام المالي، سیقّدم المجلس تقریراً  ١-١٣وفقًا للمادة   

  اإلداریة للجنة المعروضة على نظر اخرى األمسائل ال  :٦٠البند 
أن تنظـــــر فیهـــــا  تطلــــبالتـــــي ت جـــــدول األعمــــال فــــيد بنــــد محـــــدّ لمواضـــــیع لــــیس لهـــــا هــــذا البنـــــد مخصــــص   

   العمومیة. الجمعیة

  
  -انتهى  -


