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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

المسائل األخرى الرفیعة المستوى المتعلقة بالسیاسة العامة والمعروضـة علـى نظـر اللجنـة    :من جدول األعمال ٢٥البند 
  التنفیذیة

  ، تشكیل لجنة المالحة الجویة والمشاركة في أعمالها٤-٢٢قرار الجمعیة العمومیة تحدیث 
  )مجلس االیكاو مقدمة منورقة (

  الموجز التنفیذي
: تشكیل لجنة المالحة الجویة والمشاركة في أعمالها ٤- ٢٢مقترحات لتحدیث قرار الجمعیة العمومیة  تتناول هذه الورقة

   إلبراز الزیادة في عدد أعضائها إلى تسعة عشر عضوا.
  .٤-٢٢في المرفق كي یحل محل القرار  واردتعتمد مشروع القرار ال یرجى من الجمعیة العمومیة أن: جراءاإل

 األهداف
  :اإلستراتیجیة

حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل االستراتیجیة المتعلقة بالسالمة و  دافباألهورقة العمل هذه ترتبط 
  .الجوي

  ال تنطبق  اآلثار المالیة:

  اتفاقیة الطیران المدني الدولي، Doc 7300  المراجع:
Doc 9958 ، ٨/١٠/٢٠١٠(حتى  العمومیةالقرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة(  
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 المقدمة  - ١

: تشـــكیل لجنـــة المالحـــة الجویـــة والمشـــاركة فـــي أعمالهـــا، بتشـــكیل لجنـــة ٤-٢٢الجمعیـــة العمومیـــة  یتعلـــق قـــرار  ١-١
  المالحة الجویة ویركز على ترشیحات الدول ألعضاء والمشاركة في أعمالها. 

التشــكیل الحــالي للجنــة المالحــة الجویــة التــي أصــبحت تضــم ُیحــّدث قــرار الجمعیــة العمومیــة لــیعكس وُیقتــرح أن   ٢-١
  عضوا. ١٩

    ٤-٢٢التعدیل المقترح لقرار الجمعیة العمومیة   -٢
) علـى أن تضـّم لجنـة Doc 7300(الوثیقـة  اتفاقیـة الطیـران المـدني الـدوليمـن  ٥٦یحـدد الـنّص األصـلي للمـادة   ١-٢

عضــوا. وأقــّرت الــدورة الســابعة والعشــرون للجمعیــة  ١٥ًا لتضــم اللجنــة عضــوا. وتــم تعــدیل هــذا الــنص الحقــ ١٢المالحــة الجویــة 
مـــن اتفاقیـــة الطیـــران  ٥٦: تعـــدیل المـــادة ٢-٢٧(قـــرار الجمعیـــة العمومیـــة  ٦/١٠/١٩٨٩فـــي  ٥٦العمومیـــة آخـــر تعـــدیل للمـــادة 

   عضوا. ١٩ى . ونّص هذا التعدیل على زیادة أعضاء اللجنة إل١٨/٤/٢٠٠٥المدني الدولي) ودخل حیز النفاذ في 

إلبــراز العـدد الحـالي ألعضـاء لجنــة  ٤-٢٢وتـِرد فـي المرفـق التعـدیالت المقترحــة علـى قـرار الجمعیـة العمومیـة   ٢-٢
  المالحة الجویة.
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  مرفق
  الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیةمشروع قرار كي تعتمده الدورة 

  الجویة والمشاركة في أعمالها: تشكیل لجنة المالحة /..٢٥ ٤-٢٢القرار 

عضوا یعینهم المجلس من أشخاص  ١٩ ١٥من االتفاقیة على أن تتشكل لجنة المالحة الجویة من  ٥٦تنص المادة  حیث
ترشحهم الدول المتعاقدة، دون أي تمییز بین جنسیات المرشحین وما إذا كان ینبغي تقدیم الترشیحات من دول أعضاء في 

  المجلس أو غیر  أعضاء؛
لى تكریس یعتبر ضروریًا أن یحظى هؤالء األعضاء لیس بالمؤهالت المهنیة فحسب وٕانما تكون لدیهم القدرة أیضا ع وحیث

  وقتهم كامًال ألداء مسؤولیاتهم؛
توّد الجمعیة العمومیة أن تُتاح أمام جمیع الدول المتعاقدة المعنیة فرصة المشاركة إلى أقصى حد ممكن في أعمال لجنة  وحیث

  المالحة الجویة؛
تبني اإلجراءات المناسبة من عن طریق یمكن تحقیق األهداف المذكورة أعاله على نحو یتسق مع متطلبات االتفاقیة،  وحیث

  قبل المجلس؛
، وقررت تجمیع هذه القرارات ومن ثم ٩- ١و ٤- ٤) و٤و ٣(جزء من الفقرتین  ٨-٢راجعت الجمعیة العمومیة القرارات  وحیث

  ؛٢-١٥إلغائها عمًال بالقرار 

  فإن الجمعیة العمومیة

یین أعضاء جدد في لجنة المالحة الجویة، توجیه المجلس إلى أن یسعى، في كل مرة یلزم فیها تعخلص إلى تُ   - ١
  منها للجنة؛ ١٩ ١٥إلى ضمان الحصول على ترشیحات من جمیع الدول المتعاقدة الختیار 

جمیع الدول المتعاقدة، وخصوصا الدول غیر الممثلة في المجلس، على بذل المزید من الجهد لتعیین حث تَ    - ٢
  مرشحین لعضویة اللجنة؛

أن الهدف المجلس بأن ال یعّین أكثر من مرشح واحد من أي دولة متعاقدة وأن یراعي بشكل كامل وصي تُ   - ٣
  المنشود هو تمثیل كل منطقة من مناطق العالم؛

إلى أقصى المجلس بأن یتخذ خطوات لضمان وتشجیع مشاركة كل دولة متعاقدة في أعمال اللجنة وصي تُ    - ٤
  ممكن؛  حد
  .٤- ٢٢ ١٤-١٦أن هذا القرار یحل محل القرار علن تُ   - ٥
  

  -  انتهي  -


