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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

 اللجنة التنفیذیة

  التقریر مشروع نص 
  عن

  من جدول األعمال ٢١و ٢٠ین البند
  

  .التنفیذیةعلى نظر اللجنة  اعرضهمن أجل  مقدمة من جدول األعمال ٢١و ٢٠ین عن البندالمادة المرفقة 
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  كل سنتین مرة لجمعیة العمومیةا اقتراح بعقد دوراتمن جدول األعمال:  ٢٠البند 
في ورقة ها المجلس قدمالتي ق ائ. وقد حصلت اللجنة على الوثاجتماعها الثانيللجنة هذه المسألة أثناء بحثت ا  ١-٢٠

 .A38-WP/18العمل 

 بناء علىإلى أنه  وأشار A38-WP/18ورقة العمل  ،باإلنابة الشؤون القانونیة والعالقات الخارجیة إدارة قدم مدیر  ٢-٢٠
، كل سنتینووضع میزانیة للمنظمة  دورات الجمعیة العمومیة كل سنتین للنظر في عقد بیة السعودیةمن المملكة العر اقتراح 

دورة الجمعیة ل یؤدي التحضیر أّال ة امراعمع إلي المجلس أن یدرس المسألة،  ن للجمعیة العمومیةو السابعة والثالثطلبت الدورة 
وُطلب أیضا من المجلس أن ینظر في إمكانیة خفض عدد  .المنظمة العمومیة مرة كل سنتین إلى تكالیف إداریة إضافیة على

دورات المجلس، من ثالث دورات إلى دورتین خالل السنة التي ُتعقد فیها دورة الجمعیة العمومیة، وُطلب من المجلس تقدیم 
  إلىوأشار أیضا  ي هذا الشأن.تقریر في هذا الشأن إلى الدورة المقبلة للجمعیة العمومیة. وتعرض هذه الورقة تقریر المجلس ف

الجمعیة العمومیة  عقد دوراتإلى  االیكاو الذي دعا في تقریر وحدة التفتیش المشتركة ١٨٢ نظر خالل دورتهالمجلس قد أن 
 بعدم قبول هذه التوصیات واتفق ،١٨٣المجلس  خالل دورةأوصت اللجنة المالیة، و واعتماد میزانیة لفترة سنتین  ینمرة كل سنت

 ١٨٧دورته  انعقاد في هذه المسائل أثناء قد نظر المجلس مرة أخرىفإلى ذلك، باإلضافة و . في هذا الشأن اللجنة معالمجلس 
أن إلى  أیضا باإلنابة الشؤون القانونیة إدارة مدیرأشار . و العمومیة كل ثالث سنوات الجمعیةأن یعقد دورات  وقرر ثانیة

وفي  ١٩٨المملكة العربیة السعودیة في االجتماع التاسع من دورة المجلس لذي قدمته االمجلس نظر في االقتراح األخیر 
میزانیة لفترة  اعتمادوقرر عدم التوصیة بعقد دورات الجمعیة العمومیة كل سنتین، وعدم ، ١٩٩ االجتماع األول من دورته

  الجمعیة العمومیة.  ادانعقدورتین أثناء سنة  إلىسنتین وعدم تخفیض دورات المجلس من ثالث دورات 
على تكلیف األمین العام بوالیة مدتها ثالث سنوات، وافقت للتو حد الوفود إلى أن اللجنة التنفیذیة قد أوأشار   ٣-٢٠

العمومیة  كل ثالث سنوات. وصرح كذلك أن االستمرار في عقد دورات الجمعیةالعمومیة  ویتزامن ذلك مع عقد دورات الجمعیة
 للجمعیة ر تواتراثأكلدورات باإلعداد  لق من التكالیف المتزایدة المرتبطةالق اورهاسیكون مفیدا للدول التي یس كل ثالث سنوات

  عدم عقد دورات الجمعیة العمومیة كل سنتین. بالوفد توصیة المجلس أّید وعلى هذه األسس، والمشاركة فیها. العمومیة 
 ت به المملكة العربیة السعودیة قد تم تحلیله بعمق من قبل المجلس،أن االقتراح الذي تقدمعلى  وأكد وفد آخر  ٤-٢٠

، األخرى األولویاتالمنظمة من  هانتبا سیحید األمر الذي ،تغییرات في اتفاقیة الطیران المدني الدولي إحداثضرورة  بناء علىو 
 االقتراح غیر مبرر. ذلك المجلس أنعتبر ا، كل من المنظمة ودولها األعضاءالتي ستتحملها  اإلضافیةفضال عن التكالیف 

للجمعیة  استثنائیةعقد مؤتمرات رفیعة المستوى أو عقد دورات  إمكانیةلدى المنظمة آلیات أخرى متاحة، مثل  هوأشار كذلك أن
بین دورات الجمعیة  التي تفصل عقد اجتماعات في السنواتإذا دعت الحاجة الدول األعضاء إلى ، عند االقتضاء العمومیة

  . لعمومیة التي تعقد كل ثالث سنواتا
 المجلس باالستمرار في من ةالمقدم لتوصیةل تأییدهابعض الوفود األخرى مع هذین الوفدین وأعربت عن  واتفقت  ٥-٢٠

  . ثالث سنواتعلى أساس دورة ال عقد دورات الجمعیة العمومیة
 باإلبقاءمناقشة المسألة، وافقت اللجنة أن توصي ، وبناء على وخلص رئیس اللجنة أنه نسبة لعدم تأیید االقتراح  ٦-٢٠

  على دورة الثالث سنوات الحالیة في عقد دورات الجمعیة العمومیة.
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المجلس إلى  عدد األعضاء فيزیادة ل (أ) من اتفاقیة شیكاغو ٥٠من جدول األعمال: اقتراح بتعدیل المادة  ٢١البند 
  عضواً ٣٩

المجلس  التي قدمها وقد حصلت اللجنة على الوثائقالثاني.  هاالدستوریة أثناء اجتماعبحثت اللجنة هذه المسألة   ١-٢١
  .A38-WP/17في ورقة العمل 

 إلى أن وأشار A38-WP/17الشؤون القانونیة والعالقات الخارجیة ورقة العمل  إدارة مدیرالقائم بأعمال قدم   ٢-٢١
انتخاب الدول المتعاقدة : ٨البند  بموجب) نظرت ٢٠١٠أكتوبر  -والثالثین (سبتمبرالسابعة دورتها  الجمعیة العمومیة في أثناء

. عضواً  ٣٩إلى عضوًا  ٣٦اقتراح تقدمت به المملكة العربیة السعودیة لزیادة عضویة المجلس من  في ،التي تمثل في المجلس
، وذلك ضافة ثالثة مقاعدة عدد عضویة المجلس بإدوأحالت الدورة السابعة والثالثون للجمعیة العمومیة إلى المجلس مسألة زیا

في االجتماع التاسع من دورته ترح المقالتعدیل بغیة أن یدرس المجلس األمر. ووفقا لقرار الجمعیة العمومیة، نظر المجلس في 
  ، وأوصي المجلس بعدم توسیع عضویته. ٨/٣/٢٠١٣، في ١٩٨

وسیع عدد المقاعد في ل في المجلس، غیر أنه لم یؤید تمثّ أن تُ  وصرح أحد الوفود أنه یحق لكل الدول األعضاء  ٣-٢١
مزید من الدول فرصة  إلعطاء ،شتركةبین الدول ذات المصالح الم إقلیمیةاتفاقات برام إل الوفد عوضا عن ذلك المجلس، ودعا

  . وأعرب أحد الوفود عن تأییده لهذا النهج. التناوب االنتخاب في المجلس على أساس

المتحدثون األوائل لزیادة مشاركة الدول األعضاء في المجلس هو  أن النهج الذي نادى به إلى وأشار وفد آخر  ٤-٢١
ح أعاله والحلول األخرى احل ممكن لهذه المسألة، لكن یمكن أن تكون هناك حلول أخرى. وأوضح أنه ینبغي النظر في االقتر 

لحالي للدول األعضاء للعدد ا نظراً في زیادة عضویة المجلس في المستقبل ینبغي النظر وأقر كذلك أنه  الممكنة على حد سواء.
في  ةالمنظمة جراء الزیادة المقترح على تكلفةالوهي أن زیادة  A38-WP/17الوارد في ورقة العمل  واالستنتاجفي االیكاو، 

 صغیر نسبیا بالمقارنة مع مجالس أن مجلس االیكاوتوضح  A38-WP/17الورقة  كون؛ و للغایةتكون كبیرة  لنعضویة المجلس 
   .التي لدیها نفس العدد من الدول األعضاءمم المتحدة األخرى باأل نظماتإدارات الم

بالنظر جدیرة  أنها فكرةالمجلس إلى أجل غیر مسمى و  عضویة فكرة توسیع تأجیله ال ینبغي الوفود أنأحد وأكد   ٥-٢١
  . فیها

ضح في ورقة او حسبما هو عن نفسه،  عّبرإلى أن اقتراحه قد  ةالسعودیالمملكة العربیة  وأشار وفد  ٦-٢١
  في االقتراح على النحو الواجب. نظرقد  أن المجلس أیضاً أبرز الوفد . و A38-WP/17 العمل

لالقتراح بزیادة عضویة المجلس في الوقت الراهن، بالرغم من  أنه لم یوجد تأیید ملحوظ إلى یس اللجنةوأشار رئ  ٧-٢١
إلى  للجمعیة العمومیة وأن تشیر ءتقول نفس الشيالتأیید للنظر فیه مجددا في المستقبل. ولذلك وافقت اللجنة على أن بعض 

  لتناوب. ل اإلقلیمیةمن خالل الترتیبات  عرب عنها بشأن التمثیل في المجلسالتي أُ  اآلراء مكانیة معالجةإ

  – انتهى –


