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 83الدورة  –الجمعية العمومية 
 المجنة التنفيذية

 من جدول األعمال: مدة عمل األمين العام 91البند 

 مدة عمل األمين العام
  (مجمس االيكاورئيس )مقدمة من  

 التنفيذي الموجز
ال تتراوح بين ثالث وأربع وأاألمين العام في المستقبل ثالث سنوات،  مدة عملعمى أن تكون  391المجمس في دورتو قرر 

من النظام الداخمي لممجمس )الوثيقة  31تعديل المادة  ذلكستثنائية   ويتطم  االحاالت التكون أربع سنوات في  سنوات وال أن
Doc 7559/8 حيث أن ىذا (وضع حد أقصى لمدد عمل األمين العام ورئيس المجمس ) 12-13( وقرار الجمعية العمومية ،

 القرار يتناول في جزء منو مدة عمل األمين العام 
 تُدعى الجمعية العمومية إلى النظر في القرار المقترح بصيغتو المحدثة المدرجة في المرفق اإلجراء: 

 ترتبط ورقة العمل ىذه بجميع األىداف االستراتيجية وجميع استراتيجيات دعم التنفيذ   األىداف اإلستراتيجية:
 ال تمزم موارد إضافية  اآلثار المالية:

 DOC 7300, Convention on International Civil Aviation :المراجع

DOC 7559, Rules of Procedure for the Council 

DOC 9958, Assembly Resolutions in Force (as of 8 October 2010) 

C-DEC 178/6 

C-DEC 178/9 

C-DEC 193/6 

A36-WP/3 
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 ية العامةخمفال -3

طة ( المجمس سم3955)اتفاقية شيكاغو لعام  اتفاقية الطيران المدني الدولي، تمنح 42( وح 45بموج  المادتين  3-3
نياء   تعيينو وشروط الخدمة تعيين األمين العام وتحديد طريقة تعيينو وا 

، قرر المجمس أن األمين العام ُيعين لمدة محددة تتراوح بين 372في أثناء االجتماعين السادس والتاسع من الدورة و  3-1
ال يجوز المحددة ليذه المدة، وأن األمين العام الذي خدم طوال مدتين ترة الفثالث سنوات وأربع سنوات، ويقرر المجمس في كل مرة 

ال تتراوح بين ثالث وأربع سنوات ن وأاالعتيادية سياسة ال ىي ة ثالثة   ووافق المجمس أيضا عمى أن تكون مدة ثالث سنواتلمدتعيينو 
 النظام الداخمي لممجمسمن الطبعة الثامنة من  31   وأدرجت ىذه األحكام في المادة وال أن تكون أربع سنوات في الحاالت االستثنائية

  (Doc 7559/8 )الوثيقة

وضع حد أقصى  ) 12-13 رالقرا 1007دورة السادسة والثالثون لمجمعية العمومية التي ُعقدت في عام ال واعتمدت 3-1
 األمين العام  مدة عملالذي يتناول في جزء منو  (لمدد عمل األمين العام ورئيس المجمس

 911و 918و يقرار المجمس في دورت -1

أن مدة تعيين األمين العام في  11/3/1033 النظر في 391المجمس أثناء الجمسة السادسة من دورتو  قرر 1-3
حاالت الأن تكون لمدة أربع سنوات في  وال المستقبل ينبغي أن تكون ثالث سنوات وينبغي أال تتراوح بين ثالث وأربع سنوات

 ستثنائية اال
 ام الداخميالنظمن  31لمادة ، أقّر المجمس تعديل ا393، في الجمسة الخامسة من دورتو 10/3/1031وفي  1-1

 لممجمس إلدراج ىذا التغيير  

 الخالصة -1

منقحًا  عمى ىذا األساس  ويِرد في المرفق مشروع القرار 12-13أن ُيحّدث قرار الجمعية العمومية  من الضروريو 1-3
 الواضحة ، مع بعض التعديالت الطفيفة 393بالصيغة التي أقرىا المجمس في دورتو 

— — — — — — — — 
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 المرفق

 مشروع قرار كي تعتمده الجمعية العمومية 
 في دورتيا الثامنة والثالثين

 ورئيس المجمسوضع حد أقصى لمدد عمل األمين العام : xx/83القرار 

بعنوان "تعزيز منظومة األمم المتحدة"، الذي أصدرتو الجمعية العامة لألمم  43/153لقرار الجمعية العامة  االعتبار إقامةبعد 
، وأوصت فيو بتوحيد مدد عمل الرؤساء التنفيذيين لبرامج األمم المتحدة وصناديقيا وىيئاتيا 3997المتحدة باإلجماع في سنة 

عة لمجمعية العامة لألمم المتحدة ولممجمس االقتصادي واالجتماعي بحيث تكون مدة العمل أربع سنوات وقابمة األخرى التاب
لمتجديد مرة واحدة، وشجعت فيو الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة عمى النظر في وضع أحكام وحدود قصوى موحدة 

 لمدد عمل رؤسائيا التنفيذيين 
(، أن تضع 3955 )شيكاغو، سنة دوليالاتفاقية الطيران المدني من  42ية العمومية، عمال بالمادة بوسع الجمع ولما كان

نياء تعيينو   قواعد تنظم عمل المجمس بشأن تحديد طريقة تعيين األمين العام وا 
أربع  إلى، أن يعين األمين العام لمدة عمل محددة من ثالث 9/3/1003و 1أن المجمس قد قرر، في  وا ذ تضع في اعتبارىا

 كان قد عمل لمدتين  إذاسنوات، وأن األمين العام ال يعين لمدة ثالثة 
م ثالث أن تكون مدة جميع التعيينات المقبمة لألمين العا، 11/3/1033كذلك أن المجمس قد قرر في  وا ذ تضع في اعتبارىا

  أربع سنوات في الحاالت استثنائية أن تكون  والسنوات وأن ال تتراوح مدة التعيين بين ثالث وأربع سنوات 

انتخا  رئيس المجمس، وتركت بذلك البا  مفتوحا أمام أي  إعادةمن اتفاقية شيكاغو لم تحدد عدد مرات  43المادة  ولما كانت
 حد أقصى معقول يمكن تطبيقو في الواقع 

دراكا ألن المستصو  والمالئم تحديد الحد األقصى لمدد عمل األمين العام ورئيس المجمس، حيث أن تحديد ىذا الحد  وا 
األقصى سيعطي شاغمي ىذين المنصبين مدة زمنية معقولة لبموغ األىداف التي وضعيا المجمس قبل شغميما المنصبين، 

من حقن األفكار الجديدة والخبرة عمى أعمى المستويات، واستفادتيا من  ويساعد أيضا عمى ضمان استفادة االيكاو بصفة دورية
 مجموعة أكبر من أسالي  القيادة والتنوع الثقافي واإلقميمي الذي سيأتي بو التغيير المنتظم لشاغمي ىذين المنصبين األعمى 

دراكا العمل ألكثر من مدتين في أي من ألن من المستصو ، ألسبا  مماثمة، تطبيق ىذا الحد األقصى بحيث ال يمكن  وا 
 منصبي رئيس المجمس واألمين العام أو كمييما:

 فإن الجمعية العمومية:

مع اإلبقاء عمى المرونة بقرار المجمس بوضع حد أقصى ال يتجاوز مدتي عمل لمنص  األمين العام،  تحيط عمما -3
في  إالسنوات، عمى أساس أن مدة األربع سنوات ال تنطبق  الالزمة لتغيير طول مدة كل منيما لتتراوح بين ثالث سنوات وأربع

   فترة كل مدة منيما ثالث سنوات  الحاالت االستثنائية
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 المجمس أن يبقي قراره ىذا ساريا  تطمب من -1

من المجمس أال يقبل لمنص  رئيس المجمس، أي شخص كان عند وتطمب الدول المتعاقدة عمى أال ترشح، تحث  -1 -1
 تاريخ بدء العمل قد قضى مدتين كاممتين في منص  الرئيس حمول 

5-  

من المجمس أال يقبل لمنص  رئيس المجمس وال لمنص  األمين العام، أي  وتطم الدول المتعاقدة أال ترشح،  تحث -1
 شخص يكون عند حمول تاريخ انتياء مدة العمل قد قضى اجماال أكثر من مدتين كاممتين في كال المنصبين مجتمعين 

  12-13أن ىذا القرار يحل محل القرار  تعمن -5

 —انتيى —


