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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 

 اللجنة التنفیذیة

  التقریر مشروع نص 
  عن

  من جدول األعمال ١٩و ١٨و ١١ دو البن
  

علـى  اعرضـهمن أجـل  مقدمة من جدول األعمال ١٩و ١٨و ١١ دو عن البنالمادة المرفقة 
  .التنفیذیةنظر اللجنة 
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 ٢٠١١و ٢٠١٠تقاریر المجلس السنویة المقدمة إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات من جدول األعمال:  ١١البند 

  ٢٠١٢و

 ٢٠١٠من جدول األعمال: تقاریر المجلس السنویة المقدمة إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات  ١١البند   ١-١١
  ٢٠١٢و ٢٠١١و

قدم رئیس المجلس، في الجلسة الثالثة للجنة التنفیذیة، لمحة عامة عن التقاریر السنویة للمجلس عن   ١-١١
والمتعلق  ٢٠١٣ي یغّطـي األشهـر الستـة األولى من عام ، فضال عن التقریـر اإلضافي الذ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠السنوات 

من جدول األعمال. وأشیر إلى أنه یمكن االطالع على النسخة الكاملة من هذه التقاریر، والتي سبق توزیعها على  ١١بالبند 
  جمیع الدول األعضاء، على الموقع العام لالیكاو على االنترنت. 

قدمها رئیس المجلس، ُأبلغت اللجنة التنفیذیة أن المجلس كان نشطا بصفة  وفي سیاق اللمحة العامة التي  ٢-١١
خاصة خالل هذه الفترة سعیا إلى تحقیق األهداف االستراتیجیة القائمة المتعلقة بمجاالت السالمة واألمن وحمایة البیئة والتنمیة 

  المستدامة للنقل الجوي.

یة ببعض اإلنجازات والقرارات الكبرى التي اتخذها المجلس والتي وباإلضافة إلى ذلك، ُأبلغت اللجنة التنفیذ  ٣-١١
كانت تهدف إلى تحقیق االستدامة في األجل الطویل. وكانت ذات صلة باإلجراءات المتخذة من قبل المجلس وفقا لقرارات 

ال عن اإلجراءات التي ، فض٢٠١٠الجمعیة العمومیة التي اعتمدت في الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة في عام 
وضعتها المنظمة. ولوحظ أن جمیع هذه اإلجراءات قد دعمت استراتیجیة متعددة األبعاد على أساس روح المبادرة والمرونة 

  .وعملیات إدارة المخاطر
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  التعاون مع الهیئات اإلقلیمیة وهیئات الطیران المدني اإلقلیمیةمن جدول األعمال:  ١٨البند 

التعاون مع الهیئات اإلقلیمیة  - المعنونة  WP/9نظرت اللجنة التنفیذیة، في جلستها الثانیة، في ورقة العمل   ١-١٨
  یئات الطیران المدني اإلقلیمیة. وقد تضمنت هذه الورقة في مرفقها تقریرا عن تنفیذ سیاسة االیكاو بشأن التعاون اإلقلیمي.وه

دولة عضوا في لجنة أمریكا الالتینیة  ٢٢، المقدمة من WP/286وأشارت كولومبیا لدى عرض ورقة العمل   ٢-١٨
  ید من التعاون بین االیكاو والمنظمات اإلقلیمیة في مجال النقل الجوي.)، إلى ضرورة إجراء المز LACACللطیران المدني (

) لم یشهد إنشاء هیئة إقلیمیة مماثلة APACوبعد أن أشار أحد الوفود إلى أن إقلیم آسیا والمحیط الهادئ (  ٣-١٨
  ضاء ُنفذت في هذا اإلقلیم.لتلك الموجودة في أقالیم أخرى، أبرز أن هناك مبادرات أخرى في مجال التعاون بین الدول األع

وأكد األمین العام أن االیكاو ستتعاون بشكل كامل مع المنظمات اإلقلیمیة في جمیع المجاالت المتعلقة   ٤-١٨
  بأهدافها االستراتیجیة، وهي ملتزمة بدعم مبادرات التعاون األخرى من أجل تسهیل بلوغ تلك األهداف.

عن التنفیذ اإلجمالي لسیاسة االیكاو بشأن  WP/9وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة في ورقة العمل   ٥-١٨
والمعلومات الواردة  WP/286التعاون اإلقلیمي وبالتقدم المحرز في هذا الصدد. وأخذت اللجنة علما أیضا بمحتویات ورقة العمل 

سیا. كما أشارت اللجنة إلى أن االیكاو ستواصل تعزیز وتكثیف الجهود الرامیة إلى المقدمة من إندونی WP/157في ورقة العمل 
  .تعزیز التعاون مع المنظمات اإلقلیمیة وهیئات الطیران المدني اإلقلیمیة
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   مدة عمل األمین العام من جدول األعمال: ١٩البند 
مـــدة عمـــل األمـــین العـــام، المقدمـــة مـــن  – WP/5نظـــرت اللجنـــة التنفیذیـــة، فـــي جلســـتها الثانیـــة فـــي ورقـــة العمـــل   ١-١٩

مــن اتفاقیــة الطیــران المــدني الــدولي التــي تمــنح المجلــس ســلطة تعــین األمــین  ٥٨ح و٥٤المجلــس. واستشــهدت الورقــة بالمــدتین 
ذه أیضا القرار الـذي اتخـ WP/5العام، وتحدید طریقة تعینه، تبعا ألیة قواعد تضعها الجمعیة العمومیة. كما تستذكر ورقة العمل 

بأن یعین األمین العام لمدة محددة تتراوح بـین ثـالث وأربـع سـنوات، ولكـن مـدة األربـع سـنوات  ١٧٨المجلس في دورته في دورته 
  الذي یجسد في جزء منه هذه السیاسة. ٢٨-٣٦تطبق فقط في الحاالت االستثنائیة، واعتمدت الجمعیة العمومیة القرار 

، أن مـدة جمیـع تعینـات األمـین العـام ١٩٣جلس كان قد قرر في أثنـاء دورتـه أن الم WP/5وجاء في ورقة العمل   ٢-١٩
ثــالث وأربــع ســنوات، وأقــر التعــدیل التبعــي للنظــام الــداخلي فــي المســتقبل ینبغــي أن تكــون ثــالث ســنوات بالتحدیــد واال تتــراوح بــین 

، الــذي یتضــمن تحــدیث لقــرار WP/5ة العمــل للمجلــس. والجمعیــة العمومیــة مــدعوة العتمــاد مشــروع القــرار الــوارد فــي المرفــق بورقــ
  .٢٨-٣٦الجمعیة العمومیة 

وذكر أحد الوفود، في معرض دعمه لقرار الجلس، أن هذا القرار من شأنه أن یعزز الشفافیة وأن یوفر المزید من   ٣-١٩
  الفرص في التعینات لمنصب األمین العام.

  الجمعیة العمومیة العتماد القرار المقترح أدناه:وبناء على ذلك وافقت اللجنة التنفیذیة على دعوة   ٤-١٩

  )xx-٣٨(أعید ترقیم القرار  :١٩/١قرار ال

  العام ورئیس المجلسوضع حد أقصى لمدد عمل األمین 

بعنوان "تعزیز منظومة األمم المتحدة"، الذي أصدرته الجمعیة  ٥١/٢٤١لقرار الجمعیة العامة  االعتبار إقامةبعد 
، وأوصت فیه بتوحید مدد عمل الرؤساء التنفیذیین لبرامج األمم المتحدة ١٩٩٧العامة لألمم المتحدة باإلجماع في سنة 

التابعة للجمعیة العامة لألمم المتحدة وللمجلس االقتصادي واالجتماعي بحیث تكون مدة العمل  وصنادیقها وهیئاتها األخرى
أربع سنوات وقابلة للتجدید مرة واحدة، وشجعت فیه الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة على النظر في وضع أحكام 

  ؛وحدود قصوى موحدة لمدد عمل رؤسائها التنفیذیین

)، ١٩٤٤  (شیكاغو، سنة دوليالاتفاقیة الطیران المدني من  ٥٨الجمعیة العمومیة، عمال بالمادة  بوسع ولما كان
  ؛أن تضع قواعد تنظم عمل المجلس بشأن تحدید طریقة تعیین األمین العام وٕانهاء تعیینه

، أن یعین األمین العام لمدة عمل محددة من ٩/٦/٢٠٠٦و ٢أن المجلس قد قرر، في  وٕاذ تضع في اعتبارها
  ؛كان قد عمل لمدتین إذاأربع سنوات، وأن األمین العام ال یعین لمدة ثالثة  إلىثالث 
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أن تكون مدة جمیع التعیینات المقبلة لألمین ، ٢٢/٦/٢٠١١كذلك أن المجلس قد قرر في  وٕاذ تضع في اعتبارها

   أربع سنوات في الحاالت استثنائیة.أن تكون  والم ثالث سنوات وأن ال تتراوح مدة التعیین بین ثالث وأربع سنوات العا

انتخاب رئیس المجلس، وتركت بذلك الباب  إعادةمن اتفاقیة شیكاغو لم تحدد عدد مرات  ٥١المادة  ولما كانت
  ؛مفتوحا أمام أي حد أقصى معقول یمكن تطبیقه في الواقع

المستصوب والمالئم تحدید الحد األقصى لمدد عمل األمین العام ورئیس المجلس، حیث  منها بأن من  وٕاقرارا
أن تحدید هذا الحد األقصى سیعطي شاغلي هذین المنصبین مدة زمنیة معقولة لبلوغ األهداف التي وضعها المجلس قبل 

من حقن األفكار الجدیدة والخبرة على أعلى  شغلهما المنصبین، ویساعد أیضا على ضمان استفادة االیكاو بصفة دوریة
المستویات، واستفادتها من مجموعة أكبر من أسالیب القیادة والتنوع الثقافي واإلقلیمي الذي سیأتي به التغییر المنتظم لشاغلي 

  هذین المنصبین األعلى.

العمل ألكثر من من المستصوب، ألسباب مماثلة، تطبیق هذا الحد األقصى بحیث ال یمكن منها بأن  وٕاقرارا
  مدتین في أي من منصبي رئیس المجلس واألمین العام أو كلیهما:

  فإن الجمعیة العمومیة:

فترة كل مدة منهما ثالث بقرار المجلس بوضع حد أقصى ال یتجاوز مدتي عمل لمنصب األمین العام،  تحیط علما  - ١
  . سنوات

من المجلس أال یقبل لمنصب رئیس المجلس، أي شخص كان عند وتطلب الدول المتعاقدة على أال ترشح، تحث   - ٢
  تاریخ بدء العمل قد قضى مدتین كاملتین في منصب الرئیس.حلول 

لمنصب رئیس المجلس وال لمنصب الترشیح من المجلس أال یقبل  وتطلبأال ترشح، على الدول المتعاقدة  تحث  - ٣
أكثر من مدتین كاملتین في كال  ي المجموعفاألمین العام، أي شخص یكون عند حلول تاریخ انتهاء مدة العمل قد قضى 

  المنصبین مجتمعین.

  .٢٨-٣٦أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن  - ٤


