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 والثالثون الثامنةالدورة  -ة الجمعیة العمومی

  العام جزءعن ال التنفیذیةاللجنة تقریر 
  (مقّدم من رئیس اللجنة التنفیذیة)

  .العام جزءال من أجل ادراجها في ةالمرفق المادةأّقرت اللجنة التنفیذیة 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 المناسب في حافظة التقریر. مالحظة: بعد إزالة هذه الصفحة، ینبغي وضع هذه الورقة في مكانها





A38-WP/423 
P/42 

  إلى الجمعیة العمومیة تقریر اللجنة التنفیذیة

  معلومات عامة
تـــرة مـــن فالثالثـــین ... جلســـات خـــالل الو  الثامنـــةعقـــدت اللجنـــة التنفیذیـــة التابعـــة للجمعیـــة العمومیـــة فـــي دورتهـــا   -١

ل فاشـنهایم (فرنسـا)، فیمـا ییة، السفیر میشعقدت الجلسات برئاسة رئیس الجمعیة العموم. وقد ٤/١٠/٢٠١٣إلى  ٢٤/٩/٢٠١٣
  .لسة السادسة، التي ترأسها النائب األول لرئیس الجمعیة العمومیة السید روبیر دیك (كندا) جعدا ال

  وفود الدول ووفود المراقبین الممثلة
  ، ترد أسماؤها أدناه، جمیع جلسات اللجنة أو بعضها:عضواً دولة [...] حضر ممثلون عن   -٢

   ستانأفغان
   ألبانیا

  الجزائر 
  أندورا

  نغوال أ
  انتیغوا وبربودا

   األرجنتین
   أرمینیا

  سترالیا أ
  النمسا 

  ذربیجان أ
  جزر البهاما

  البحرین 
  بنغالدیش 
  بربادوس 
  بیالروس
  بلجیكا 

  بلیز 
  ن یبن

  بوتان
  متعددة القومیاتبولیفیا دولة 

  البوسنة والهرسك 
  بوتسوانا 
  البرازیل 

  سالم ي دار الابرون
  بلغاریا 

  و سبوركینا فا
  بوروندي 
  كمبودیا 

  كامیرون ال
  كندا 

   األخضرالرأس 
  الوسطى جمهوریة أفریقیا

  تشاد 
   شیلي

  الصین 
  كولومبیا 

  جزر القمر 
  الكونغو 

  جزر كوك 
  كوستاریكا 

  كوت دیفوار 
  كرواتیا 

  كوبا 
  قبرص 

   ةالجمهوریة التشیكی
  جمهوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

 جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة
  رك الدانم

  جیبوتي
   ةالجمهوریة الدومینیكی

  اكوادور 
  مصر 

  السلفادور 
   االستوائیةغینیا 

  استونیا 
  اثیوبیا 

   يفیج
  فنلندا 
  فرنسا 
  غابون 
  غامبیا 

  جورجیا
   ألمانیا
  غانا 

  الیونان 
  غرینادا

  غواتیماال 
  غینیا 
  بیساو - غینیا 
  غیانا 
  هایتي 
  اس هندور 

  هنغاریا 
  ایسلندا 
  الهند 

  اندونیسیا 
  جمهوریة ایران االسالمیة

  العراق 
  ایرلندا 
   إسرائیل
  ایطالیا 
  جامایكا 
  الیابان 
   األردن

  كازاخستان 
  كینیا 

  كیریباتي
  الكویت 

  قیرغیزستان 
  الشعبیة ةالو الدیمقراطیجمهوریة 

  التفیا 
  لبنان 
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  لیسوتو 
   لیبیریا
   لیبیا

  لیتوانیا
   ورجبلكسم

  مدغشقر 
  مالیزیا 
  ملدیف 
  مالي 
   ةمالط

  جزر مارشال
  موریتانیا

  موریشیوس
  المكسیك 

   والیات میكرونیزیا الموحدة
  موناكو 
  منغولیا 

  الجبل األسود
  المغرب 

  بیق مموز 
  میانمار 
  نامیبیا 
  نیبال 

  هولندا 
  نیوزیلندا 

  وا غنیكارا
  النیجر 
  نیجیریا 
  النرویج 
  عمان 

  باكستان

  بنما 
  باراغواي 

  بیرو 
  الفلبین 
  بولندا 

  البرتغال 
  قطر 

  جمهوریة كوریا 
   مولدوفاجمهوریة 
  رومانیا 

  االتحاد الروسي 
  رواندا 

  فیسیسانت كیتس ون
  یا شسانت لو 

  سانت فنسنت وغرینادین 
  ساموا

  سان مارینو
  يتومي وبرنسیب ساو

  السعودیةالمملكة العربیة 
  سنغال ال

  صربیا 
  سیشیل 
   سیرالیون
  سنغافورة 
  سلوفاكیا 
  سلوفینیا 

  جزر سلیمان 
  الصومال
   أفریقیاجنوب 

  جنوب السودان
  اسبانیا

  سري النكا 
  السودان 
  سوازیلند 
  السوید 
  سویسرا 

  كستانیطاج
  تایلند 

  جمهوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة
  لیشتي  -تیمور 
  توغو 
  تونغا 

  ترینیداد وتوباغو 
  تونس 
  تركیا 

  نتركمانستا
   أوغندا
   اوكرانیا

  العربیة المتحدة  اإلمارات
  المتحدة  ةالمملك

  جمهوریة تنزانیا المتحدة 
  الوالیات المتحدة 

  اوروغواى 
  أوزبكستان

  فانواتو 
  البولیفاریةفنزویال جمهوریة 

  فیتنام 
  الیمن 
  زامبیا
   بويزمبا

  لجنة:لات اجلسة أو أكثر من لسالمنظمات الدولیة التالیة، جن راقبون موحضر م  -٣
  (AFCAC)للطیران المدني األفریقیة اللجنة 

 (AfDB)مصرف التنمیة األفریقي 
  (AU) األفریقياالتحاد 

  (ASECNA)ومدغشقر  أفریقیاوكالة سالمة المالحة الجویة في 
  (ACVFG)فریق أسر ضحایا حوادث الطائرات 

  (ACI)المجلس الدولي للمطارات 
 (AACO) المنظمة العربیة للنقل الجوي

  (ACAC)العربیة للطیران المدني هیئة ال
  (BAGASOO)منظمة مراقبة السالمة الجویة التابعة لمجموعة اتفاق بانجول 

   (CASSOS)سالمة وأمن الطیران مراقبة النظام الكاریبي ل
  )CEMACالجماعة االقتصادیة والنقدیة لوسط أفریقیا (

  (COCESNA)الوسطى لخدمات المالحة الجویة  هیئة أمریكا
  (CANSO) ةخدمات المالحة الجویة المدنیمنظمة 

  (CASSOA)أفریقیا جماعة شرق وكالة مراقبة سالمة وأمن الطیران المدني في 
 (COMESA)فریقي السوق المشتركة لشرق أفریقیا والجنوب األ
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  )EACجماعة شرق أفریقیا (
  (ECCAS)أفریقیا وسط لدول  ةاالقتصادی الجماعة

  (ECOWAS) الجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا
  (EASA)وكالة السالمة الجویة األوروبیة 

  (ECAC) المدني للطیران ةاألوروبی اللجنة
  (EUROCAE)المنظمة األوروبیة لمعدات الطیران المدني 

  (EUROCONTROL)وروبیة لسالمة المالحة الجویة األ ةالمنظم
  (EU) األوروبياالتحاد 

  (FSF)مة الطیران مؤسسة سال
  (GEA)رابطة شركات البرید السریع العالمیة 

  (IAASM)لطیران والفضاء طب االدولیة ل األكادیمیة
  (IATA) الدوليلنقل الجوي ااتحاد 

  (IBAC) األعمال طیراني للدولامجلس ال
  (ICSA)التحالف الدولي للطیران المستدام 

  (ICCAIA) یةمجلس التنسیق الدولي لرابطات الصناعات الفضائ
  (IAOPA) ات والطیارینطائر الالكي مرابطات المجلس الدولي ل

  (IFALPA) االتحاد الدولي لرابطات طیاري الخطوط الجویة
  (IFATCA) االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجویة

  (IFATSEA)سالمة الحركة الجویة لكترونیات إرابطات االتحاد الدولي ل
  (FIATA)الشحن  وكالءات االتحاد الدولي لرابط

  (ILO)منظمة العمل الدولیة 
  (ITF)االتحاد الدولي لعمال النقل 

   (IAC) طیران المشتركة بین الدوللجنة ال
 (JAA-TO)منظمة التدریب التابعة لسلطات الطیران المشتركة 

  (ALTA) والكاریبيمریكا الالتینیة ألرابطة النقل الجوي 
  (ALADA)ون الجو والفضاء الالتینیة لقان أمریكارابطة 

  (LACAC) المدني لجنة أمریكا الالتینیة للطیران
  (NATO)لنطي منظمة حلف شمال األط

  (RTCA)اللجنة الفنیة الالسلكیة للطیران 
  (RAeS)الجمعیة الملكیة للمالحة الجویة 

  (SAE)جمعیة مهندسي المحركات 
  (TIACA)الرابطة الدولیة للشحن الجوي 

  (UN)تحدة منظمة األمم الم
  (UNFCCC)اتفاقیة األمم المتحدة االطاریة بشأن تغیر المناخ 

  (UEMOA) لغرب أفریقیا االتحاد االقتصادي والنقدي
  (WB)البنك الدولي 

  (WCO)منظمة الجمارك العالمیة 
 (UNWTO) منظمة السیاحة العالمیة

 أوغسـتین القـائم بأعمـال. جوعمـل السـید  جمیع جلسات اللجنـة.في  ریمون بنجامان، السید األمین العام وشارك  -٤
عبـد النبـي،  .ن ةوالسـیدنائبـا ألمـین اللجنـة،  یرهـاغنمدیر الشؤون القانونیة والعالقات الخارجیـة، أمینـا للجنـة، وعمـل السـید ب. ف

وت، والســـــید ب. جیبـــــو، والســـــید أي. غـــــاالن، والســـــیدة ج. هـــــوبي، والســـــید أ. الكـــــروس، والـــــدكتور ف. لیـــــو، والســـــید ج. مـــــاری
. بــــــالك س ةمحاضــــــر الجلســــــات اآلنســــــ توســــــجل .أمنــــــاء مســــــاعدین نــــــواد، والســــــید ج. فــــــان، والســــــید ج. وایــــــش ب. والســــــید

  ، واألنسة ف. موراكا، والسیدة ل. ویرتانن.وبرك د. السیدةو 
  .…-A38-Min. EX/1 لسات بالرمزجمحاضر الوتنشر   -٥
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  جدول األعمال
  :اللجنة التنفیذیة للنظر فیها لىإالبنود التالیة أحالت الجلسة العامة   -٦

  االشتراكات المتأخرة  :١٠البند 
  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠تقاریر المجلس السنویة المقدمة إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات   :١١البند 
 والمساعدة الفنیة أنشطة وسیاسات التعاون الفني - التعاون الفني  :١٢البند 

  مة السیاسة العا –أمن الطیران   :١٣البند 
  )USAP( منالبرنامج العالمي لتدقیق األ  :١٤البند 
  دعم التنفیذ  —أمن الطیران  :١٥البند 
  التسهیالت ووثائق السفر المقروءة ألیا  :١٦البند 
  حمایة البیئة  :١٧ البند

 التعاون مع الهیئات اإلقلیمیة وهیئات الطیران المدني اإلقلیمیة  :١٨البند 

  ام مدة عمل األمین الع  :١٩البند 
  اقتراح عقد الجمعیة العمومیة مرة كل سنتین  :٢٠البند 
  دولة ٣٩من أجل زیادة عضویة المجلس إلى  اتفاقیة شیكاغو(أ) من  ٥٠اقتراح تعدیل المادة   :٢١البند 

  إدارة الموارد البشریة  :٢٢المادة 
  الوضع القائم فیما یخص القوى العاملة في االیكاو  :٢٣البند 
  اءة االیكاو وفعالیتهازیادة كف  :٢٤البند 
  جنة التنفیذیة لالمسائل األخرى الرفیعة المستوى المتعلقة بالسیاسة العامة والمعروضة على نظر ال  :٢٥البند 

جــدول األعمــال علــى موقــع الجمعیــة بنــود أدرجــت جمیــع الوثــائق وأوراق العمــل التــي نظــرت فیهــا اللجنــة وفــق   -٧
  .38http://www.icao.int/Assembly/العمومیة لالیكاو على االنترنت 
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