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  قانون الجوبشأن  يلوالمؤتمر الد
  )٢٠١٠سبتمبر  ١٠أغسطس إلى  ٣٠، بيجين(

  تقرير لجنة أوراق االعتماد

  )وثيقة مقدمة من رئيس لجنة أوراق االعتماد(

من نظامه الداخلي،  )٣(وفقا للقاعدة ، ٣١/٨/٢٠١٠يوم  ةالمنعقد ةالثاني ةالعام جلستهأنشأ المؤتمر في   -١
  .الكاميرون وكوبا والهند وهولندا واإلمارات العربية المتحدة: ون من الدول التاليةتتكعتماد لجنة أوراق ا

وتشكلت عضوية اللجنة على النحو .  ، انعقد االجتماع األول للجنة أوراق االعتماد١/٩/٢٠١٠وفي   -٢
  : التالي

  )الكاميرون(  السيد بيير تانكام
  )كوبا(  وانكا أكوستا أورتيسخالسيدة 

  )الهند(  كومار شارما ندريالسيد ماه
  )هولندا(  تونيس لينديرت مولر السيد 

  )االمارات العربية المتحدة(  السيد عبيد النعيمي
، الكاميرون خب مندوبنتُاوبناء على اقتراح طرحته الهند وأيدته االمارات العربية المتحدة وهولندا،   -٣

  .للجنة ارئيس باإلجماع ،بيير تانكامالسيد 
قدم رئيس لجنة أوراق االعتماد تقريرا أوليا وأحاط المؤتمر علما بأنه حتى السـاعة   ،٢/٩/٢٠١٠وفي   -٤

اعتمـاد سـليمة    وتـم تقـديم أوراق  . دولية بالمؤتمر اتمنظم ٥ودولة  ٧٤، تم تسجيل ١/٩/٢٠١٠من يوم  ١٧,٠٠
  . تين دوليتينمنظمودولة  ٥١جانب من  للشروط ومستوفاة

األخـرى  من النظام الداخلي، بأن يسمح لجميـع الوفـود   ) ٤(المادة ، بموجب وأوصت اللجنة المؤتمر  -٥
، ووافق المؤتمر على عتماد السليمة والمستوفية للشروطتقديم أوراق اال الى حينالمؤتمر أعمال المشاركة في بمواصلة 

  .هذه التوصية
حتى السـاعة  تلمة عتماد المسونظرت في أوراق اال ٨/٩/٢٠١٠اجتماعها الثاني في يوم اللجنة عقدت و  -٦

  . ٨/٩/٢٠١٠السادسة من مساء يوم 
  :دولة سليمة ومستوفية للشروط ٦٩الدول التالية البالغ عددها  وفود وتبين أن أوراق اعتماد  ١-٦
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  الجزائر

  األرجنتين
  أستراليا
  اذربيجان
  بلجيكا

  البرازيل
  رونيالكام
  كندا
  تشاد

  الصين
  كوستا ريكا

  كوبا
  قبرص

  الجمهورية التشيكية
  ركنماالد

  نيكيةيالجمهورية الدوم
  مصر
  فيجي
  فنلندا
  فرنسا
  غامبيا
  ألمانيا
  اليونان
  الهند

  أندونيسيا
  جمهورية ايران االسالمية

  اسرائيل
  ايطاليا
  اليابان
  كينيا

  الكويت
  مدغشقر
  ماليزيا
  مالي

  المكسيك

  نيبال
  هولندا

  نيوزيلندا
  نيجيريا
  النرويج

  بنما
  غوايبارا
  بولندا

  البرتغال
  قطر

  جمهورية كوريا
  رومانيا

  االتحاد الروسي
  المملكة العربية السعودية

  السنغال
  سنغافورة
  سلوفينيا

  جنوب أفريقيا
  اسبانيا

  السودان
  سوازيلند
  السويد
  سويسرا
  تايلند

  جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
  تونس

  وغنداأ
  اإلمارات العربية المتحدة

  المتحدةالمملكة 
  جمهورية تنزانيا المتحدة

  الواليات المتحدة
  أوروغواي

  فنزويال
  زامبيا

وال تُقبل إالّ أوراق االعتماد األصلية الموقعة من جانب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون   ٢-٦
  .الخارجية

وراق اعتماد سليمة ومستوفية أ وفود ٤وباالضافة الى ذلك قدمت وفود المراقبين التالية البالغ عددها   ٣-٦
  :للشروط

 )فكاكأ(اللجنة األفريقية للطيران المدني 
  )أكاك( الهيئة العربية للطيران المدني

  )األياتا(اتحاد النقل الجوي الدولي 
 (UNODC)مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

  ـى ــ انته


