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  الموجز
  

وتناقش منافع  التابع لاليكاو لتعاون الفنياتقّدم ورقة العمل هذه لمحة عامة عن برنامج 
 تنفيذ مشاريع الطيران المدني في إقليم الشرق األوسطالدخول في شراآة مع االيكاو في 

مويل وغيرها من شرآاء والجهات المانحة ومؤسسات الت مستفيدةبالنسبة إلى البلدان ال
  .التنمية

  
   . 8 في الفقرةمبّين االجتماع المطلوب من هذا اإلجراء 

 
  المقّدمة - 1

  
. خالل العقد الماضي سريعانموا قطاع الطيران التجاري في إقليم الشرق األوسط  شهدلقد  1.1

يدا  قليموتسير أنشطة تطوير المطارات في اإل. تنامي مكانة هذا اإلقليم ودوله والطيران فيه ذلكويعكس 
وا يعملون ومازال في الشرق األوسط عمل مشّغلو شرآات الطيرانولقد  . بيد مع النمو في قطاع الطيران

تأتي النمو السريع  معو . الزيادة الكبيرة في حرآة الرآابمتطلبات على تكبير أساطيلهم الجوّية لتلبية 
، إّال أّن النمو السريع يجب أن يصحبه سجّل لقد رفع إقليم الشرق األوسط هذه التحديات و. التحديات

 .والبيئة ويجب أّال يتّم النمو على حساب السالمة واألمن. سالمة متين
  
إّال أّن . في معّدالت الحوادث خالل السنوات العشر الماضية مهمالقد شهد إقليم الشرق األوسط تحّسنا و

وهناك حاجة واضحة إلى قلب هذا التوّجه لضمان تواصل النمو في  . التوّجه بات نحو األسوأ مؤخرا
ويتطّلب ذلك استهداف عدد من  .واالستدامةمن والكفاءة قطاع الطيران على نحو يمتاز بالسالمة واأل

مواصلة ضمان االمتثال إلى القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو، وإدخال : الجبهات
المطارات (تحسينات على اإلطار التنظيمي للدول وضبط التطوير، وتحسين الهياآل األساسية للطيران 

 .الحّد األدنى من اآلثار البيئية مع) تجهيزات ذات الصلةوال الجوية وخدمات الحرآة الجوية والمالحة
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تصف ورقة العمل هذه الطريقة التي يمكن فيها إلدارة التعاون الفني في االيكاو العمل مع و 1.2
وهي تكّمل المبادرات  .خالل فترة من النمو السريعدول الشرق األوسط للمساعدة على تأمين السالمة 

وتقّدم برنامج التعاون الفني التابع لاليكاو على أّنه وسيلة . األخرى بالغة األهمية التي قامت بها المنّظمة
للدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية والصناعة الخاّصة للمساعدة في جدا عريقة وقوّية ومالئمة 

. لتنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية وخطط المالحة الجويةلإلجراءات الرامية إلى االتنفيذ العملي 
آما تعّد إدارة التعاون الفني أنظمة الطيران المدني وتوّسع أو تحّسن الهياآل األساسية والموارد البشرّية 
ت وتعالج على نحو منّسق الثغرات التي قد تنشأ عن عمليات التدقيق التابعة لاليكاو، وذلك من خالل بعثا

تضطلع بها مكاتب االيكاو اإلقليمية باإلضافة إلى بعثات تقّصي الحقائق والتقييم التي تقوم بها إدارة 
 .التعاون الفني

 
  ي تقوم به االيكاو في اإلقليمنشاط التعاون الفني الذ - 2
  

تعمل إدارة التعاون الفني حاليا مع ثماني دول في إقليم الشرق األوسط حيث توّفر لها  2.1
ويكتسي انتقاء الحكومات . المساعدة على تحسين إطارها التنظيمي وتطوير هياآل الدعم األساسية

مشاريع الطيران المدني والجهات المانحة ومؤسسات التمويل شريكا يتمّتع بخبرة طويلة في إعداد 
من حيث التكلفة للمشاآل التي يواجهها  آثر فعاليةوتنفيذها ويمكنه تقديم الحلول األآثر موضوعّية واأل

  .اع الطيران المدني أهمّية حيوّيةقط
  

وقد يسمح دعم الدول األآثر تقدما من الناحية المالية في مساعدة الدول األقّل قدرة على  2.2
إستراتيجّية منّسقة لتعزيز االلتزام  ضمنآخطوة أولى  وضع برامج عمل شاملة إضافّيةبتمويل المشاريع 

والبيئة وخدمات  واألمن معالجة الثغرات والمسائل الدقيقة في مجاالت السالمةبى مستوى اإلقليم برّمته عل
  .ومن شأن ذلك دعم تطوير الطيران في إقليم الشرق األوسط. المالحة الجوية

  
  إدارة التعاون الفني التابعة لاليكاو آشريك في مشاريع الطيران المدني - 3
  

االيكاو خالل العقود الخمسة الماضية مساعدة الدول على  عمل أولويات هّملقد آانت إحدى أ 3.1
وقد نجحت . تحسين الطيران المدني من خالل مشاريع ُتنّفذ ضمن إطار برنامج التعاون الفني التابع لها

قيمتها  فاقتفي تنفيذ مشاريع في مجال الطيران المدني  1952إدارة التعاون الفني منذ إنشائها في عام 
مليون دوالر  200وقد بلغ متوّسط الحجم السنوي لبرامج إدارة التعاون الفني . ياري دوالر أمريكيمل

وتتراوح ميزانيات المشاريع الفردية بين أقّل من  ،مشروع سنويا 300ارك في حوالي وهي تش ،أمريكي
  .ون دوالر أمريكي طوال مّدة المشروعيمل 120أآثر من دوالر أمريكي و 20000

  
والهدف العام لمشاريع االيكاو هو الترويج لتحسين قدرات الدول في مجال المراقبة وامتثالها  3.2

تطوير الموارد البشرية من للشروط الدولية، والمساعدة في تحديث الهياآل األساسية للطيران المدني و
مشاريع، حسب خالل توفير الخبرة المطلوبة والمساعدة في حشد الموارد المالية الالزمة لتنفيذ ال

تعكس تظّل وفيما قد تتباين المشاريع من حيث الحجم والمدى، فإّن أهدافها المباشرة س. قتضاءاال
  .األولويات الحكومّية المحّددة
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  الدول المستفيدة والتعاون الفني لاليكاو - 4
  

إدارة التعاون خدمات ب لنسبة إلى الدول المستفيدة في االستعانةهناك عدد من المنافع الفريدة با 4.1
وبما أّن االيكاو منّظمة غير ربحّية، يمكنها أن تقّدم خدماتها في ظّل أفضل الشروط . الفني التابعة لاليكاو

مصلحة معّينة وطنّية أو تجارية وال مصلحة أّي  ةوبما أّنها ال تمّثل أّي. من حيث التكلفة وأآثرها فعالّية
ذلك، بما أّن االيكاو  وعالوة على. ة والشفافّية التامةموضوعّيجهة مانحة بشكل عام، فهي تكفل الحياد وال

فال سبيل إلى مضاهاة وضع القواعد والتوصيات الدولّية الخاّصة بالطيران المدني الدولي، عن مسؤولة 
وقد تنطبق بعض المزايا المهّمة على هيئات الطيران المدني التي  .المعّمقة التي تقّدمها تكنولوجيةالدراية ال

تشتري التجهيزات عبر االيكاو، باالستناد إلى وضعها آإحدى وآاالت األمم المتحّدة المتخصصة، 
  .وتواترها، يتّم تحقيق وفورات ضخمة المجراة إلى حجم عمليات الشراءوبالنظر 

  
مؤسسات سياسة االيكاو لدى مساعدة الدول على اختيار الخبراء والتجهيزات وتنّص و 4.2

وبهذه الطريقة تحتفظ هيئات . للحكومة نهائيع على ترك االختيار اليرالتنفيذ أحد المشالتدريب الالزمة 
ولكن بوصفها  .عاريالطيران المدني بحرّية اختيار ما تعتبره أفضل خيار لتحقيق النتائج المتوخاة من المش

  .لعقدفريق في العقد ستدافع االيكاو عن مصالح الحكومة وتسهر على حسن تنفيذ جميع نواحي ا
  
  الجهات المانحة ومؤسسات التمويل وشرآاء التنمية اآلخرون والتعاون الفني لاليكاو - 5
  

الذي اعتمدته الجمعّية  "البيان الموحد بسياسات االيكاو في مجال التعاون الفني"يوصي  5.1
الدول المانحة ) 17- 36قرار الجمعّية العمومية (العمومية لاليكاو خالل دورتها السادسة والثالثين 

ومؤسسات التمويل وشرآاء التنمية اآلخرين، بما في ذلك صناعة الطيران والقطاع الخاص، بحسب 
تحديد المشاريع الخاصة بالطيران المدني وصياغتها وتحليلها االقتضاء، بإعطاء األولوّية إلى االيكاو في 

الهيئة المختّصة في األمم المتحدة بالقيام بالتعاون هي نتباههم إلى أّن االيكاو وتنفيذها وتقييمها، مسترعية ا
  .الفني مع البلدان النامية في مجال الطيران المدني

  
من االتفاقات اإلطارّية  تشكيلةإطار برنامج التعاون الفني التابع لها، تستخدم االيكاو  وفي 5.2

والمرونة ألصحاب المصلحة لقدر األقصى من المساعدة وترتيبات التمويل بحسب الضرورة لتوفير ا
  .في مجال الطيران المدني التابعة لاليكاو الفني التعاون عيراالمشارآين في تنفيذ مش

  
وفقا للشروط التي تحّددها وع بالتنسيق الوثيق مع الجهات المانحة، يراتنّفذ االيكاو المشو 5.3

من الناحية  الموّفرة، مع توّلي مسؤولّية تنفيذ المشروع على نحو مقبولالجهة المانحة الستخدام األموال 
ومرٍض من الناحية الفنّية وفّعال من حيث التكلفة من خالل الدعم الشامل للمشروع والرصد  القانونية
ب ولتعزيز بروز الجهة المانحة، ستطلع االيكاو الدول المستفيدة على مصادر التمويل، ما لم تطل. والتبليغ

  .بالتحديد عكس ذلكمنها الجهات المانحة 
  

مؤسسات التمويل، بما فيها البنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية واألقاليمّية، مسؤولة عن  5.4
بالنسبة  وبالتالي فمن المفيد أيضا. االستثمارات األآثر فعالية من حيث التكلفة لألموال المعهود بها إليها

مع إدارة التعاون الفني لدى النظر في مساعدة الدول على  ةإلى مؤسسات التمويل الدخول في شراآ
تحديث خدمات الطيران المدني الخاّصة بها من خالل العهد بتنفيذ مشاريع الطيران المدني إلى االيكاو أو 

وسيكفل ذلك االتساق مع القواعد . عمن خالل استشارة المنّظمة قبل االستثمار في هذا النوع من المشاري
والتوصيات الدولّية الخاّصة بالطيران المدني الدولي والتوّصل إلى مردود مالئم لالستثمار المجرى 

  .لصالح آّل من المساهمين والدول المستفيدة
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  الخدمات المقّدمة في ظّل برنامج التعاون الفّني - 6
  

الفّني التابعة لاليكاو توظيف خبراء دوليين ومهنيين  تشمل الخدمات التي تقّدمها إدارة التعاون 6.1
  .وشراء التجهيزات والخدمات أو تحديثها وطنيين وتوفير التدريب وإقامة مؤسسات التدريب

  
أآثر من يعمل  خبير دولي 7000تضّم أآثر من  ناشطة وتحتفظ االيكاو بقائمة مرّشحين 6.2

شرآة  100ولدى إدارة التعاون الفّني أيضا إمكانية وصول إلى أآثر من  .في الميدانحاليا  منهم 1200
استشارات مسّجلة في جميع مجاالت الطيران المدني عمليا، ويجري االستخدام على أساس عملّية اختيار 

وتقّدم خدمات هؤالء الخبراء إلى الدول آاستشاريين على المدى القصير أو مستشارين على . دولّية
ويجري توظيف  ). OPAS(لمتوّسط والطويل أو آمفتشين أو مدّربين أو معاونين تشغيليين المديين ا

  .معاونين التشغيليين عبر االيكاو، ولكّنهم يعملون مباشرة لحساب الحكومة بصفة تنفيذيةال
  

االيكاو الكبرى تقريبا على مكّون خاّص بالتدريب، أآان تدريبا ضمن  عيراتحتوي جميع مشو 6.3
منحة ب اأو تدريب/في المصنع أو ندوات إقليمّية و افي مكان العمل أو محاآاة أو تدريب اقاعة صّف أو تدريب

ويمكن ترتيب هذا النوع من  .زمالة على المستويات األساسّية والمتقّدمة أو في دورات تجديد معلومات
التدريب داخل البلد أو في الخارج، وتوّفر االيكاو للدولة المستفيدة إدارة برنامج التدريب بمنحة زمالة 

  .الخاّص بها
 

وستضمن خبرة إدارة التعاون الفّني الفريدة في مجال المشتريات الحصول على تجهيزات  6.4
الستيفاء شروط محّددة، أآان ذلك  ذات جودة عالية وممتثلة للقواعد والتوصيات الدولّية بأفضل األسعار

تقديم المساعدة خالل مراحل معّينة من العملّية، بما في ذلك وضع  عبرتوفير خدمة شراء آاملة أو  عبر
، وعمليات التقييم المواصفات الفنّية؛ وتحديد مصادر توريد على صعيد عالمي؛ واستدراج العروض

عقود الشراء /ن المواصفات والسعر والتسليم؛ وإعداد طلباتالمالية؛ والمفاوضات مع الموّردين بشأ/الفنية
 المعدات المشتراة ل في الموقع النهائي وترآيبوالقبومنحها وإدارتها؛ وترتيبات التأمين والشحن؛ ورصد 

  .تهارة آفالإدا وتكليف
  

ومع االحتفاظ بجميع الضوابط الالزمة والشفافية المتوّقعة من وآاالت المشتريات التابعة  6.5
استخدام  وأبالتكّيف مع شروط معّينة لمنظومة األمم المتحدة، تسمح قواعد ولوائح مشتريات االيكاو 

وق شراء وعالوة على ذلك، ستضمن معرفة االيكاو للس. ة أو توفير تقارير إدارة خاّصةنعمالت معّي
، مما يمّكن الدول والجهات المانحة من االتجهيزات بالطريقة األآثر اقتصادا على أساس تنافسي دولي

وُتحسب . توفير مبالغ ضخمة، مع ضمان االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو
فردّية، فتتراجع بالنسبة إلى  وفق مقياس منزلق لكّل عملّية شراءتكاليف دعم االيكاو لخدمات المشتريات 

  .إجراءات الشراء، ويتّم االتفاق عليها مع الدولة قبل عمليات الشراء الكبرى
  

العامة (ُتقّدم مساعدة االيكاو عبر إدارة التعاون الفني أيضا إلى الكيانات غير الحكومية و 6.6
وفضال عن ذلك، وّسعت الجمعّية العمومّية  .التي تفّوض إليها الدولة تنفيذ وظائف الطيران) والخاّصة

ع في الدول المتعاقدة في يرالاليكاو توفير خدمات التعاون الفني، وفق الطلب، إلى أطراف ثالثة تنّفذ المش
  .مجال الطيران المدني
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  االستنتاج - 7
  

ويتعّين على البلدان النامية  .تحّديات آبرى في مجال الطيران المدنيمازال العالم يواجه  7.1
مواصلة العمل على وضع إطار تنظيمي للطيران يستوفي بالكامل شروط القواعد والتوصيات الدولية 

  .الصادرة عن االيكاو
 

الهياآل األساسية للدولة، في بيئة تتمّيز بتزايد نسبة تطوير يلعب الطيران دورا محوريا في  7.2
باإلمكان رفع معظم هذه التحديات على مستوى البلد، لكّنها تتطّلب حلول  ولم يعد. التكنولوجيات الجديدة

التنسيق  فّعالة من حيث التكلفة ومّتسقة على المستويين اإلقليمي وشبه اإلقليمي، وهذا يتطّلب بدوره
 وبوصفها الوآالة المتخّصصة التابعة لألمم المتحدة في مجال .والتعاون الوثيقين بين الدول المتجاورة

الطيران المدني، تشغل االيكاو موقعا فريدا يسمح لها بالمساهمة عبر تقديم الخبرة الفنّية واإلدارّية 
الضرورية بطريقة موضوعّية، مع ضمان تقديم المشورة المتوازنة لصالح الدول المستفيدة في نهاية 

من حيث  الفعاليةمات تتمّتع بأن توّفر خدمنّظمة غير ربحّية آيمكن لاليكاو وباإلضافة إلى ذلك، . المطاف
المشورة  وأن تسديالتكلفة، بما أّنها الشريك المثالي لمساعدة الدول المستفيدة على بلوغ هذه األهداف، 

لألموال المخّصصة للطيران إلى الجهات المانحة وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن االستثمار األمثل 
  .تطوير الطيران المدني باسمهم عيرامش أن تنّفذالمدني و

  
  :باالستناد إلى ما تقّدم، ُيرجى من االجتماع اعتماد التوصية التالية 7.3

  
  مشارآة االيكاو في تنفيذ مشاريع الطيران المدني: توصية  

  
  : 17- 36بناء على أحكام قرار الجمعّية العمومية   

  
الطيران المدني الخاّصة بها وأن تخطر ُتشرك الدول االيكاو آوآالة تنفيذية في مشاريع أن 

  .الجهات المانحة ومؤسسات التمويل، إذا ما وجدت، بهذا الشأن
  

  اإلجراء المطلوب من االجتماع - 8
  

  :ُيرجى من االجتماع 8.1
  

دور برنامج االيكاو للتعاون الفني في تنفيذ بالمعلومات المقّدمة عن أن يحيط علما   ) أ
 .مشاريع الطيران المدني

 
 .أعاله 3-7في الفقرة  ةالتوصية الوارد مسودةأن يعتمد   ) ب

  
 

 -انتهى  -


