
A38-WP/
EX/13 
5/6/13 

 المملكة 
ووضع  ن
الحرص  

ُطلب من 
عقد لتي تُ 

. لعمومية
ين وعدم 

جلس  الم

والعالقات 
 العمومية 

 االكتفاء 

18 

 

ح تقدمت بهاقتر 
ة مرة كل سنتين

مع ،هذه المسألة
 المنظمة. وقد ط

السنة ال، خالل 
لمقبلة للجمعية ال
ميزانية كل سنتي

  ية العمومية.
 جانب تعليقات

مات القانونية و
الجمعية  — ةي

ت المحققة من

٢٠١٠(  
P/1- 

  والثالثون

  تين

  ل سنتين

قا  المجلس في
لجمعية العمومية
لس أن يدرس ه
ية إضافية على 
رت إلى دورتين،
شأن إلى الدورة الم
، وعدم اعتماد م
فيها دورة الجمعي

إلىية السعودية 

الخد – البرامج 
رئاسيالهيئات ال –

ن مقابل الوفورات
   العمومية.

أكتوبر  ٨(في ة 
9- سابعة والثالثون

و الثامنةرة 
  يذية

مية مرة كل سنت

مومية مرة كل
  )س االيكاو

  ذي
نظر ٣/٢٠١٣

ي عقد دورات ا
عمومية من المجل
لى تكاليف إداري
 من ثالث دورا
قريرا في هذا الشأ
راتها كل سنتين،
لسنة التي تعقد ف

المملكة العربي ته

دعمب الخاصةذ 
–إلدارة والتنظيم 

ية مرة كل سنتين
دورة الجمعيةها 

 الجمعية العمومية
عمومية، الدورة السا

  لدولي

الدور - ية 
اللجنة التنفي
 الجمعية العموم

ت الجمعية العم
مجلس مقدمة من 

الموجز التنفيذ
/٨ عقدت في 

فيعية العمومية، 
لجمعية العا تلب

مرة كل سنتين إل
دورات المجلس،
جلس أن يقدم تقر

ورامومية بعقد د
 دورتين خالل ال

الذي قدمتالقتراح 

دعم التنفيذ يجية
إلبانفيذ الخاصة 

الجمعية العمومي
سنة التي ُتعقد فيه

   المدنـى الدولـى
عول الصادرة عن ا

الجمعية العم عامة،

طيران المدني ال

  مل

ية العمومي
ا

عقد دوراتتراح 

ح عقد دورات
ورقة (

التي ١٩٨لس 
 والثالثين للجمع

C-WP/1(.  طلبو
معية العمومية م
ة خفض عدد د
، ُطلب من المج

للجمعية العم ٣٨
الث دورات إلى 

في االق النظرية 

باستراتيجمل هذه 
راتيجية دعم التن

.  
دورات اعقد ية ل

الس مجلس خالل

يـة بشـأن الطيـران ا
سارية المفعالرات 

ضر الجلسات العا

منظمة الط

ورقة عم

الجمعي

اقتر    :ألعمال

اقتراح

 من دورة المجل
ي الدورة السابعة

3970( رة سنتين

لجملدورة لضير 
نظر في إمكانيةي

لعمومية. وختاما
٨يوصي الدورة 

 المجلس من ثال
الجمعية العمومي

  لشأن.

ترتبط ورقة العم
استرو الخارجية؛ 

.وأمانة المجلس
اإلضافية لفةالتك

بعقد دورتين للم
A37-WP/305  
A37-WP/363 
C-WP/13970 
C-WP/13344  
C-WP/13123 
C-DEC 198/9  
C-DEC 187/3  
C-DEC 183/3  
C-DEC 182/3 

Doc 7300 ،اتفاقية
Doc 9958 ،القرارا
Doc 9982، محاض

من جدول األ ٢

 الجلسة التاسعة
فيبية السعودية 

نية المنظمة لفترة
أال يؤدي التحض ى

أن يجلس أيضا 
دورة الجمعية ال 

ر المجلس أّال ي
يض عدد دورات

ايرجى من  راء:
صياته في هذا ال

 داف
  :ستراتيجية

  ر المالية:

  رجع:

  
 

٠البند 

في 
العرب
ميزان
على
المج
فيها 
وقرر

تخفيض
األجر
وتوص

األهد
اإلست

اآلثار

المراج



 - 2 - A38-WP/18 
  EX/13 
 

  ةمقدمال - ١

خالل الدورة السابعة والثالثين للجمعية العموميـة، قـدمت المملكـة العربيـة السـعودية خـالل االجتمـاع الخـامس للجنـة  ١- ١
البنــد  فــي إطــار، "بانعقــاد دورات الجمعيــة العموميــة لاليكــاو مــرة كــل ســنتين اقتــراحبعنــوان "، A37-WP/305التنفيذيــة ورقــة العمــل 

عقـد دورات الجمعيـة العموميـة مـرة كـل ورقة العمل هـذه اقتراحـا ب ضمنتتو من جدول األعمال: زيادة كفاءة االيكاو وفعاليتها.  ٢١
  .لاليكاو كفاءة في أعمال الهيئات الرئاسيةالفعالية والبما يعّزز وضع ميزانية المنظمة لفترة سنتين سنتين و 

، عـرض األمـين العـام علـى نظـر اللجنـة بعـض العناصـر مثـل الشـرط A37-WP/305خالل النظر في ورقة العمل و  ٢- ١
الــذي يــنص علــى انتخــاب أعضــاء  )اتفاقيــة شــيكاغو( اتفاقيــة الطيــران المــدني الــدولي الــوارد فــي الفقــرة أ) مــن المــادة الخمســين مــن

 مواصـلةتـابع للمجلـس بأنـه ينبغـي اإلدارة الُنظـم عمـل فريـق فضـال عـن النتـائج التـي توصـل إليهـا  المجلس مـرة كـل ثـالث سـنوات
عـِرب أيضـا عـن رأي داخـل اللجنـة التنفيذيـة مفـاده أنـه إذا أحيلـت العمومية مرة كل ثالث سنوات. وأُ  عقد الدورات العادية للجمعية

خـرى مجلـس بـالنظر فـي سـبل أح للبمـا سـم يكون واسـع النطـاق بمـا فيـه الكفايـةأن ينبغي  التكليففإن المجلس،  المسألة إلىهذه 
الجمعيـة العموميـة  عقـد دروات مـنعلـى األمانـة العامـة  تبعـاتلكفاءة، وذلك في ضوء ما قـد يترتـب مـن ًا لضافية تحقيقأو سبل إ

  .)A37-WP/363من ورقة العمل  ٣-٢١مرة كل سنتين (انظر الفقرة 

المقـــدم مــن المملكــة العربيـــة  االقتــراحالمجلــس فـــي دورتهــا الســابعة والثالثـــين أن يــدرس طلبــت الجمعيــة العموميــة و  ٣- ١
أال يـــؤدي الحــرص علــى بعقــد دورات الجمعيــة العموميــة مــرة كــل ســنتينن مــع  A37-WP/305فــي ورقــة العمــل والــوارد الســعودية 
نظـر أن ييضـا مـن المجلـس إضـافية علـى المنظمـة. وُطلـب أ تكاليف إداريـةدورة الجمعية العمومية مرة كل سنتين إلى لالتحضير 

دورة الجمعيــة العموميــة، فيهــا قــد التــي ُتعســنة الفــض عــدد دورات المجلــس، مــن ثــالث دورات إلــى دورتــين، خــالل فــي إمكانيــة خ
وتعـرض هـذه الورقـة تقريـر المجلـس فـي هـذا  .وُطلب من المجلس تقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة المقبلة للجمعية العموميـة

  الشأن.

  الجمعية العمومية دوراتعقد لمتعلقة بأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي ا - ٢

  المادة الثامنة واألربعون  ١-٢

  و على ما يلي:غن من اتفاقية شيكارة أ) من المادة الثامنة واألربعيتنص الفق ١- ١- ٢
 والمكـــان الزمـــان فـــى انعقادهـــا لـــىإ المجلـــس ويـــدعو ســـنوات ثـــالث كـــل األقـــل علـــى مـــرة العموميـــة الجمعيـــة تنعقـــد"

 بنــاء أو المجلـس مـن دعـوة علـى بنـاء وقـت يأ فــى العموميـة للجمعيـة عاديـة غيـر دورة تعقـد أن ويجـوز. المناسـبين
  ".العام األمين لىإ الطلب ذلك ويقدم المتعاقدة، للدول جمالىاإل العدد خمس عن يقل ال ما طلب على

 كـل مـرة العموميـة للجمعيـة العاديـة الـدورات انعقـاد وتيـرة اعتبـار، قررت الجمعية العموميـة "١٣-١٦بموجب القرار و  ٢- ١- ٢

  ".المجلس أو العمومية الجمعية من بقرار بينية عادية دورات انعقاد جواز مع للمنظمة، المعتاد العرف أنها على سنوات ثالث
الــدورات العاديــة للجمعيــة انعقـاد الحــد األدنــى لتــواتر نص علـى أن الفقــرة أ) مــن المـادة الثامنــة واألربعــين تــنظـرا ألن  ٣- ١- ٢

المقدم من المملكة العربيـة السـعودية القاضـي بعقـد الـدورات العاديـة  االقتراح، فإن  كل ثالث سنواتعلى األقل هو مرة العمومية 
عــين، وٕان كــان يتطلــب إدخــال تغييــر علــى بالفقــرة أ) مــن المــادة الثامنــة واألر مــع للجمعيــة العموميــة مــرة كــل ســنتين ال يتضــارب 

  .١٣-١٦  القرار
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 المادة الخمسون ٢- ٢

 االنتخـاب يـتمفقرة أ) من المادة الخمسـين مـن اتفاقيـة شـيكاغو، فـي الجـزء ذي الصـلة بالموضـوع، علـى أن "تنص ال ١- ٢- ٢
 فــى النحــو هــذا علــى المنتخبــون المجلــس أعضــاء ويبقــى. ســنوات ثــالث كــل ذلــك بعــد ويجــرى العموميــة للجمعيــة دورة أول فــى

  ."التالى االنتخاب حتى مناصبهم
يعتبــر الشـــرط الــوارد فـــي الفقـــرة أ) مــن المـــادة الخمســـين بانتخــاب أعضـــاء المجلــس مـــرة كـــل ثــالث ســـنوات شـــرطا و  ٣- ٢

خـــالل  اســـتثنائيةح المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ســـيكون مـــن الضـــروري عقـــد دورات أخـــرى اقتـــر تـــم اعتمـــاد ا. وبالتـــالي، إذا مؤكـــدا
للتقيـد بالشـرط الـوارد فـي الفقـرة أ) مـن المـادة الخمسـين فيمـا يخـص وذلـك  سـنتينالتـي ُتعقـد مـرة كـل بين الدورات العاديـة سنوات ال

مـع يتـزامن انتخـاب أعضـاء المجلـس  لجعـليتعين تعـديل المـادة الخمسـين سـوٕاال . ثـالث سـنواتانتخاب أعضاء المجلس مرة كل 
 .سنتين أو مرة كل أربع سنوات مرة كل أيعقد الجمعية العمومية، 

  اآلثار المالية - ٣
 ٧٣١ ٠٠٠مـا قـدره  ٢٠١٠التكلفة المقـررة فـي الميزانيـة للـدورة السـابعة والثالثـين للجمعيـة العموميـة فـي عـام بلغت  ١- ٣

دوالر كنــدي بالنســبة للــدورة الثامنــة والثالثــين للجمعيــة العموميــة المزمــع عقــدها فــي عــام  ٧٨٤ ٠٠٠دوالر كنــدي وُيتوقــع أن تبلــغ 
إلـى عـام  ٢٠٠٨دوالر كندي فيما يخص فتـرة السـت سـنوات مـن عـام  ١ ٥١٥ ٠٠٠، وهو ما يشكل تكلفة إجمالية قدرها ٢٠١٣
. وبالتالي، فمن شأن تقليص الفتـرة الزمنيـة بـين دورات الجمعيـة العموميـة مـن ثـالث سـنوات إلـى سـنتين أن يزيـد مـن عـدد ٢٠١٣

فــي فتــرة الســت لجمعيــة العموميــة ا الــدورات العاديــة المنعقــدة فــي فتــرة ســت ســنوات. فعلــى ســبيل المثــال، بنــاًء علــى متوســط تكلفــة
دوالر كنــدي، فــإن التكلفــة اإلجماليــة التــي كانــت ســتتحملها المنظمــة  ٧٥٧ ٥٠٠البــالغ  ٢٠١٣إلــى عــام  ٢٠٠٨ســنوات مــن عــام 

ويمكـن دوالر كنـدي.  ٢ ٢٧٢ ٥٠٠لعقد ثالث دورات للجمعية العمومية خالل فترة الست سنوات نفسها سترتفع لتصل إلـى مبلـغ 
ســنوات انعقــاد بــالوفورات المحققــة مــن خــالل االكتفــاء بعقــد دورتــين مــن دورات المجلــس خــالل  جزئيــاً التكلفــة الزائــدة  هــذهتعــويض 

ذلــك، البــد مــن النظــر فــي الجانــب  وعــالوة علــى هــذا التعــويض.الحجــم الفعلــي لغيــر أنــه مــن الصــعب تقيــيم الجمعيــة العموميــة، 
ظــرا لعــبء العمــل الكبيــر الــذي يتحملــه المجلــس ات انعقــاد الجمعيــة العموميــة نخــالل ســنو العملــي لالكتفــاء بعقــد دورتــين للمجلــس 

 .تمهيدًا للجمعية العمومية

  في السابق المجلس األمور التي نظر فيها - ٤
"اسـتعراض التنظـيم واإلدارة فـي منظمـة بعنـوان فـي تقريـر وحـدة التفتـيش المشـتركة  ١٨٢خالل الدورة نظر المجلس  ١- ٤

  من التقرير على ما يلي: ٢تنص التوصية و ). JIU/REP/2007/5(الطيران المدني الدولي" 
  ؛نسنتيعقد دورة الجمعية العمومية مرة كل   )أ 
  ؛تبسيط عدد اجتماعات المجلس وهيئاته الفرعية  )ب 
  .)C-WP/13034ورقة العمل انظر تعزيز التخطيط (من أجل اعتماد ميزانية لفترة سنتين   )ج 

بشـأن كـل توصـية مـن التوصـيات الـواردة فـي  اتإجـراءمـا يلـزم مـن ات التخـاذ اقتراحـطلب المجلس من لجنة المالية أن تعـرض و 
تقريـــر وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة وقـــدمت تعليقــــات ). واستعرضـــت هـــذه اللجنـــة C-DEC 182/3شـــتركة (متقريـــر وحـــدة التفتـــيش ال

). C-WP/13123انظر ورقـة العمـل  للمجلس ( ١٨٣جراءات بشأن توصيات التقرير خالل الدورة اإل مجموعة منواقترحت اتخاذ 
 مـن قبـلب) تم النظـر فيهـا  ٢أ) و ج). والحظت اللجنة أيضا أن التوصية  ٢أوصت اللجنة بعدم قبول التوصية بوجه خاص، و 

جــراءات بشــأن هــذه جــد مــا يــدعو إلــى اتخــاذ مزيــد مــن اإلوأنــه ال يو  ٢٠١٠-٢٠٠٨خــالل دراســة الميزانيــة لفتــرة الــثالث ســنوات 
بنــاء عليــه، فــإن التوصــيات الخاصــة بعقــد دورات الجمعيــة العموميــة مــرة كــل ســنتين واعتمــاد ميزانيــة فتــرة الســنتين لــم التوصــية. و 

  .)C-DEC 183/3( تحظ بقبول المجلس
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ُنظــم عمــل ، وهــي عــن تقريــر مقــدم مــن فريــق C-WP/13344، نظــر المجلــس فــي ورقــة العمــل ١٨٧خــالل الــدورة و  ٢- ٤
ـــاإلدارة ب تتنـــاول فيمـــا تتننـــاول آفـــاق تقلـــيص الفتـــرة الزمنيـــة بـــين دورات الجمعيـــة و دورات المســـتقبلية للجمعيـــة العموميـــة، عنـــوان ال

دورات الجمعيــة عقــد العموميــة مــن ثــالث ســنوات إلــى ســنتين. وتــرتبط هــذه الفكــرة باعتبــارات الميزانيــة، الســيما استصــواب توقيــت 
لميزانيــة ، كمــا جــاء ســابقا فــي توصــية تقريــر وحــدة ا اتدور فتــرة ســنتين لــعتمــاد او باكــقيــام االي احتمــالالعموميــة كــي تتــزامن مــع 

حـول  فريـق عمـل ُنظـم اإلدارةالمجلـس، فقـد دارت مناقشـات  رفضـهأن سـبق  قـد االقتراحالتفتيش المشتركة أعاله. ونظرا ألن هذا 
ص أساســـا للتصـــويت علـــى ميزانيـــة فتـــرة مـــرة كـــل ســـنتين تخصـــإمكانيـــة عقـــد دورة "كاملـــة" مـــرة كـــل أربـــع ســـنوات ودورة "وســـيطة" 

السنتين. ومـع ذلـك، ونظـرا ألن الفقـرة أ) مـن المـادة الخمسـين مـن اتفاقيـة شـيكاغو تـنص علـى انتخـاب أعضـاء المجلـس مـن قبـل 
دورات الجمعيــة العموميــة. وفــي نهايــة المطــاف، انعقــاد الجمعيــة العموميــة مــرة كــل ثــالث ســنوات، لــم يؤخــذ بمســألة تغييــر تــواتر 

يط فـي الوقـت بمواصـلة عقـد الـدورات العاديـة للجمعيـة العموميـة مـرة كـل ثـالث سـنوات مـع التخطـفريـق عمـل ُنظـم اإلدارة صـى أو 
المتغيـرة. وبنـاء  لظـروفل الميزانية خالل فترة الثالث سنوات توخيـًا لقـدر أكبـر مـن المرونـة ومواكبـةً  نفسه لبعض اآلليات لمراجعة
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، أســتعرض فريــق عمــل نظــم اإلدارة والكفــاءة التــابع ١٢/٢/٢٠١٣فــي  ١٩٨فــي الجلســة األولــى مــن دورة المجلــس  ١- ٥
 إقتراح عقد دورات الجمعية العمومية مرة كل سنتين.: ة، المعنونC-WP/13970للمجلس ورقة العمل 

دورات الجمعية العمومية كل سـنتين وٕاعتمـاد ميزانيـة لسـنتين وأن ذلـك سـتترتب عنـه ال يؤيد فريق العمل إقتراح عقد  ٢- ٥
علــــى وجــــه قــــد لــــوحظ ولدورات الجمعيــــة العموميــــة.  حضــــورول التــــي يتعــــين عليهــــا أعبــــاء ماليــــة إضــــافية بالنســــبة لاليكــــاو والــــد

الســـنوات الســـت إذا عقـــدت دورات دوالر كنـــدي بتقـــديرات اليـــوم فـــي فتـــرة  ٧٥٧,٥٠٠أنـــه ثمـــة تكـــاليف إضـــافية تبلـــغ الخصـــوص 
الجمعية العمومية كـل سـنتين. وعـالوة علـى ذلـك فـإن إقتـراح عقـد دورات كـل سـنتين للجمعيـة العموميـة قـد يـؤثر سـلبا علـى الـدول 

دول الـذي يلـزم الـ ١-٤ي عليها أن تعد ترتيبات لالمتثـال لقـرار الجمعيـة العموميـة تبالمجموعات اإلقليمية ذات التمثيل التناوبي ال
أيضا إدخال تعـديل علـى اتفاقيـة شـيكاغو لكـي تتـزامن انتخابـات  ذلك . وسيقتضيبمونتريالالمنتخبة بالمحافظة على تمثيل دائم 

المجلــس مــع انعقــاد دورة الجمعيــة العموميــة كــل ســنتين. وختامــا فقــد أشــار فريــق العمــل إلــى أنــه مــن غيــر المجــد أن يــتم تخفــيض 
نظــرًا ألعبــاء عمــل المجلــس الكبيــرة  التــي تعقــد فيهــا الجمعيــة العموميــة أثنــاء الســنة دورتــينى دورات المجلــس مــن ثــالث دورات إلــ
 .تمهيدًا لعقد دورة الجمعية العمومية

وافق المجلس على تعليقات وتوصيات فريـق عمـل نظـم اإلدارة والكفـاءة وقـرر عـدم التوصـية بعقـد دورات الجمعيـة و  ٣- ٥
يــة لفتــرة ســنتين وعــدم تخفــيض دورات المجلــس مــن ثــالث دورات الــى دورتــين أثنــاء ســنة العموميــة كــل ســنتين، وعــدم إعتمــاد ميزان
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