
  

  منظمة الطيران المدني الدولي

  ورقة عمل

A37-WP/40 
EX/16 
28/06/10 
Revision No. 1 
20/08/10 

 

  الدورة السابعة والثالثون -الجمعية العمومية 
  ةتنفيذيالاللجنة 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٧األنشطة والسياسات المتعلقة بالتعاون الفني خالل الفترة : من جدول األعمال ١١البند 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٧األنشطة والسياسات المتعلقة بالتعاون الفني خالل الفترة 
  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

  يذيالموجز التنف
ة بالتعاون الفني، بما في ذلك أهمية تعلقتتيجيات المااألول معلومات مستحدثة عن السياسات واالستر هذا التقرير في جزئهيقدم 

سيادة الدول لتحديد أولوياتها اإلنمائية على النحو األفضل اتباع نهج أكثر توازنا لبرنامج التعاون الفني ينبغي أن يعالج 
التي جرت في أوائل ويقدم معلومات عن إعادة هيكلة إدارة التعاون الفني . زيز أهدافها االستراتيجيةتعلومسؤولية اإليكاو 

تكاليف الخدمات االدارية  دوقكفاءتها وفعاليتها، والمساعدة على تحسين مستوى الحالة المالية لصن زيادةبغرض  ٢٠١٠  عام
 من المنظور المالي ٢٠٠٩-٢٠٠٧الث سنوات داء في فترة الثئج األجزئه الثاني تحليال لنتاويقدم التقرير في . والتشغيلية

ويبرز إنجاز . الثالث سنوات السابقة ةمقارنة مع فترالمنظور التشغيلي غير القابل للقياس كميا، وهو ما يمكّن إجراء و
ويل واتجاهات تكاليف معلومات عن مصادر التم تيحالبرنامج حسب اإلقليم الجغرافي، والمكون والهدف االستراتيجي، وي

. ويقدم أيضا ملخصات عن أهم اإلنجازات حسب مكون المشروع، وكذلك أهم االنجازات حسب مجال المساعدة. الدعم
مع معلومات  ٢٠٠٩- ٢٠٠٧للفترة  تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية الثالث نتائج صندوق ئهالتقرير في جز عرضوي

   .فترة اإلبالغوميزانية البرنامج العادي في  صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيليةعن توزيع التكاليف بين استكمالية 
  :القيام بما يليإلى  تدعى الجمعية العمومية: اإلجراء

بما في ذلك الهياكل األساسية، من خالل برنامج التعاون عند النظر في تطوير الطيران المدني، تذكير الدول المتعاقدة،   )أ 
تنظر في القيمة المتمثلة في استعمال برنامج االيكاو للتعاون الفني لتحديد وصياغة وتحليل وتنفيذ وتقييم الفني، بأن 

  مشاريعها في مجال الطيران المدني؛ 
نتائج لعلى إيالء االهتمام الواجب حث الدول المتعاقدة، عند تنفيذ مشاريع تطوير الطيران المدني من خالل االيكاو،   )ب 

ج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة والبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران بغية معالجة أوجه القصور وتوصيات البرنام
 ؛المحددة وحل شواغل السالمة الكبيرة في اإلطار الزمني المطلوب

  :تكليف األمين العام بما يلي  )ج
في  مشروعاتيكاو لتنفيذ الإلى اإلت المانحة بمزايا اللجوء إذكاء توعية الدول، وهيئات القطاع الخاص والجها  )١

  ؛مجال الطيران المدني
على  يكاو، ال سيما، أي انعكاساتي تقدمها اإلإبالغ جميع الدول بتفاصيل إعادة هيكلة خدمات التعاون الفني الت  )٢

ن الدول فيما يخص إجراءات التنسيق مع المنظمة عند طلب المساعدة لتطوير هياكلها األساسية في مجال الطيرا
  .المدني

 الفواجعالطبيعية أو للطوارئ لمساعدة الدول في حالة الكوارث  للتصديوضع استراتيجية شاملة للمنظمة   )٣
 .الوطنية
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األهداف  .يةاالستراتيج افهداألجميع ترتبط ورقة العمل هذه ب
 اإلستراتيجية

 :اآلثار المالية  . يوجدال 

Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007) 
A36-WP/48, A36-WP/49 
Doc 9892, A36-EX (Report and Minutes of the Executive Committee) 

 :المراجع

  لمحة عامة  - ١

لتعزيز أهداف بعثات التعاون الفني للمنظمة، بما في ذلك  رئيسيةأداة تشغيلية لإليكاو لتعاون الفني ابرنامج   ١- ١
الجمعية العمومية عن تأكيد  ولم تكفّ. ان النامية على تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاوقدرة البلدتعزيز 
، الذي )١٧- ٣٦القرار (سياسات اإليكاو في مجال التعاون الفني قرارات، من بينها البيان الموحد بالمستمرة في عدة  أهميتها

دائم لإليكاو يحظى بأولوية ويكمل دور البرنامج العادي في توفير الدعم للدول ينص على أن برنامج التعاون الفني هو نشاط 
في سياق تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وخطط المالحة الجوية وكذلك في تطوير هياكلها األساسية في مجال إدارة 

ها اإليكاو لمساعدة الدول على معالجة األدوات الرئيسية التي تستخدم إحدىالطيران المدني والموارد البشرية؛ ويشكل كذلك 
  .اإليكاو للتدقيق برامج محدد بواسطةالسالمة واألمن التشوب أوجه القصور التي 

من  ٢٠٠٩- ٢٠٠٧ويرمي هذا التقرير إلى إبراز نتائج أداء برنامج التعاون الفني في فترة الثالث السنوات   ٢- ١
معلومات مستحدثة عن السياسات واالستراتيجيات  تقديمقياس كميا، ولل التشغيلي غير القابلالمنظور المنظور المالي و

التقرير لمحة عن األنشطة المنفذة خالل هذه  موفي حين يقد. التعاون الفني من األجل المتوسط إلى األجل الطويلالمتعلقة ب
نفذة، في التقارير السنوية الم مشروعاتالفترة، يمكن إيجاد مزيد من التفاصيل التشغيلية، بما في ذلك ملخصات أهم ال

  .٢٠٠٩و  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧للمجلس للسنوات 
ستوى التنفيذ المحرز في فترة في الحفاظ على م ٢٠٠٩-٢٠٠٧ لفترة اإلبالغوتمثل التحدي الرئيسي بالنسبة   ٣- ١

اإلدارية،  هااليفبتمويل ذاتي ومن ثم يجب أن تسترد جميع تك ظرا ألن إدارة التعاون الفني تحظىث سنوات السابقة، نالثال
وبوجه . إلى أدنى حد مشروعاتمع ضمان الحفاظ على الرسوم العامة المتعلقة بال، إليرادات والنفقاتلتحقيق توازن بين ا

التعاون الفني،  مشروعاتتطبيق سياسات منقحة إلقرار الرسوم اإلدارية العامة من  ترك، ١/١/٢٠٠٨خاص، واعتبارا من 
. صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية إيراداتقرار بعلى اإل أثراقطاع العام، الدولية للالمحاسبية وفقا للمعايير 

لمنظمة ككل وإدارة لا هاما منعطفل شكّ مؤسساتتخطيط موارد البرنامج لباإلضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ نظام أغريسو 
. لنظام الجديد، وبالتالي الحاجة إلى مزيد من الموظفينالتعاون الفني تحديدا، مع اعتماد منحنى تعليمي حاد للتكييف مع ا

، بعد توجيه صادر عن الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية بشأن توزيع التكاليف بين وتجدر اإلشارة أيضا الى أنه
بت هذه الفترة أيضا تكثيف إلدارة التعاون الفني، تطل تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية صندوقالبرنامج العادي و تييزانيم

سياسات استرداد التكاليف غير المباشرة فيما يتعلق بدعم الخدمات المقدمة إلى إدارة التعاون الفني من  وضعالجهود نحو 
أداء إدارة التعاون الفني، وهو ما عن تدقيقا  ٢٠٠٩وأخيرا، أجرى مراجع الحسابات الخارجي في مارس . البرنامج العادي

وافق عليها ، التي يمستوى اإلدارالعلى  اوفعاليته اعدد من التوصيات الرامية إلى تحسين مستوى كفاءتهار إصدأسفر عن 
عة في باتخاذ إجراءات للمتاإشراف المجلس، مع ضمان تحت عبر خطة عمل تنفذ تناولها األمين العام يالمجلس والتي 
  .الوقت المناسب
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  التعاون الفنيالسياسات واالستراتيجيات المتعلقة ب  - ٢
من  )ود )ج ٤٤مع المادة  ماشياُأسندت إلى برنامج التعاون الفني األدوار التالية المتميزة وإن كانت تكميلية، ت  ١- ٢

  :اتفاقية الطيران المدني الدولي
، مستمد من والية األمم المتحدة، لتقديم المساعدة إلى "التعاون الفني"الدور التقليدي الذي يؤديه إن   )أ  

الطيران المدني، ال سيما عندما تكون ضرورية لتوفير هياكل أساسية فعالة في مجال النقل  روعاتمش
) ب(المرفق  فيالقرار  منطوق من ٤الفقرة  (الدول حدى أو التنمية االقتصادية إل/والجوي 

دد على المتحدة، التي ما برحت تشمم وتسترشد اإليكاو بقرارات الجمعية العامة لأل). ١٧-٣٦ القرارب
وأكد . البلدان ووفقا لسياساتها وأولوياتها في مجال التنمية فائدةتنفيذ األنشطة التشغيلية ل ضرورة
  .هذه المبادئ األساسية منذ إنشاء برناج التعاون الفني من جديدالمجلس 

ة الدول على مساعدلالذي أسنتدها إياه الجمعية العمومية لإليكاو " المساعدة الفنية"الدور الذي تؤديه   )ب  
) ب(المرفق  منطوق القرار فيمن  ٤الفقرة (معالجة أوجه القصور التي تشوب مجال الطيران المدني 

) ١٧- ٣٦القرار ب) أ(المرفق  فيمنطوق القرار من  ١الفقرة (إن الجمعية العمومية ). ١٧- ٣٦القرار ب
وتشير إلى " االستراتيجية للمنظمة األهداف التشجيع على تحقيقبأهمية برنامج التعاون الفني في  تسلِّم"

بوسع االيكاو أن تساعد الدول على تقدم طيرانها المدني والنهوض في الوقت ذاته بتحقيق األهداف "أنه 
  ."االستراتيجية

لمعالجة سيادة الدول لتحديد أولوياتها على نحو أفضل إن اتباع نهج متوازن لبرنامج التعاون الفني يحتاج   ٢- ٢
له، بالكامل ن برنامج التعاون الفني تموا ألغير أنه ونظر. هداف االستراتيجية للمنظمةسؤولية اإليكاو لتعزيز األائية وماإلنم

الدول التي تطلب المساعدة على أساس أولوياتها ومتطلباتها الوطنية، بينما يمكن أن توجد أوجه قصور في مجاالت تقريبا، 
للحصول على مساعدة اإليكاو، من جهة، لدولة ذات سيادة طلب المشروع أخرى، هناك حاجة إلى تحقيق توازن بين ال

تيسير التعاون الفني لالستجابة  ال بد منبمعنى آخر، . وتعزيز أولويات المنظمة وفقا ألهدافها االستراتيجية، من جهة ثانية
على أولويات اإليكاو وقيام  يةلتنفيذاأنشطتها  يزلى حث الدول على تركعللمتطلبات المحددة للدول مع العمل في الوقت نفسه 

لدول التي تفتقر للموارد لعمليات تدقيق اإليكاو إطار بتوفير المساعدة الفنية لمعالجة أوجه القصور المحددة في  منظمةال
 صديتلتنسيق  للتصدي للطوارئباالضافة الى ذلك، ينبغي التفكير في وضع استراتيجية تشمل كل المنظمة   .المالية والفنية

التعاون  من طرف ادارةالوطنية في الدول، مع األخذ باالعتبار دور تقديم المساعدة  والفواجعالطبيعية  االيكاو للكوارث
  .الفني والمكاتب االقليمية في المناطق المتضررة

األمم تستفيد األنشطة التشغيلية لصناديق وبرامج  بينماأنه أن نالحظ غير أنه، في هذا الصدد، من المهم   ٣- ٢
أساسا في شكل تعهدات المقدمة ة، الجهات المانح مناالشتراكات الطوعية من الرئيسي و) العادي(تمويل لالمتحدة من ا

، لديها سنوية، تسمح لهذه المنظمات باالضطالع بوالياتها الرئيسية، فإن اإليكاو ال تقدم التمويل لبرنامج التعاون الفني
الرئيسي تمويل الأما تراجع . تحديدالتعاون الفني من الموارد الخارجة عن الميزانية ا مشروعاتونتيجة لذلك يجب تمويل 

تعاون ال٪ من مجموع برنامج ١ن اآلن عل ق، الذي يطيران المدنيال مشروعاتلالموجه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ل
  .ها في مجال التعاون الفنيمشروعاتر التمويل للعودة الى تعبئة الموارد كمصدر من مصادإلى اااليكاو  دفع، فلإليكاو الفني

الطيران  مشروعاتبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من تمويل الكامل تقريبا لنسحاب االوهناك إقرار بأنه، منذ   ٤- ٢
ويل إدارة التعاون الفني استقطاب أموال كثيرة من الدول المانحة، ومؤسسات التم ستطعالمدني في أواخر الثمانينات، لم ت

فيما يخص أنشطتها المتعلقة بالمساعدة، ويعزى ذلك في المقام األول إلى انتشار خيارات نمائيين اآلخرين شركاء اإلالو
لمساعدة الثنائية المكثفة المقدمة من الدول المانحة واألطراف الثالثة إلى ايضا لتمويل داخل المنظمة نفسها، بل وأوآليات ا

ي إذكاء التوعية وتعزيز الرغبة السياسية لدى فإدارة التعاون الفني ومع ذلك، نجحت . نياألخرى في مجال الطيران المد
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الستدامة، مع العمل ا لاالستثمار في أولوياتها اإلنمائية في مجال الطيران المدني تحقيق الىيخص الحاجة  االبلدان النامية فيم
  .ومعالجة أوجه القصور في الوقت ذاته على تعزيز تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية

ممولة  مشروعاتمجموعة مهمة من ال يةضاخالل العشرين سنة الم إدارة التعاون الفنيونتيجة لذلك، وضعت   ٥- ٢
سالمة الطيران وتطوير الهياكل في تعزيز  كثيراالبلدان النامية، التي ساهمت  فيالحكومات أو مقدمي الخدمات  من
وبالرغم من نذرة الموارد . على المستوى العالمي، ال سيما في إقليم أمريكا الالتينيةساسية في مجال الطيران المدني األ

في هذا الصدد بفضل تركيز إدارة التعاون الفني من جديد على  ستمرال يزال يحرز تقدم م، األخرى قاليمحة لبعض األالمتا
 جني ثماروالشرق األوسط، كوسيلة لزيادة الكفاءات والتعاون اإلقليمي في أقاليم آسيا والمحيط الهادئ، وإفريقيا وأوروبا 

بلد، بواسطة تنفيذ  ١٠٠إلى وإلى يومنا هذا، قدمت إدارة التعاون الفني المساعدة  .التعاون فيما بين بلدان الجنوب
  .من الخبراء الدوليين والوطنيين على أساس سنوي ٤٠٠٠مشروع في السنة، والتوزيع الميداني لنحو  ٣٠٠ متوسط

بين حجم برنامج التعاون الفني المنفذ في أقاليم تباين كبير وجود  ةفا، يمكن مالحظآنشير إلى ذلك وكما أ  ٦- ٢
قاليم أقاليم غير أالفجوة من خالل زيادة تنفيذ البرنامج في  هوهكذا، هناك حاجة ملحة إلى تقليص هذ. شتىجغرافية 
تعزيز دور المساعدة الفنية للبرنامج أنه البد من  إلى ذلكأضف . اهنالبرامج أقل في الوقت الر عدد ن حيث يعتبراألمريكيتي

 ،القواعد والتوصيات الدولية لإليكاو، خاصة في مجالي السالمة التشغيلية وأمن الطيران ذبواسطة تعبئة الموارد دعماً لتنفي
والتصدي ، المي لتدقيق أمن الطيرانبما في ذلك توصيات تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة والبرنامج الع

، ستكثف اإليكاو الجهود ةوفي إطار استراتيجية المنظمة لفترة الثالث سنوات المقبل. الوطنية  والفواجعالطبيعية  للكوارث
للترويج بصورة منتظمة لالشتراكات الطوعية المقدمة إلى برنامج التعاون الفني في شكل منح واشتراكات عينية في إطار 

المصارف اإلنمائية من قروض أشكال أخرى من ترتيبات التمويل، بما في ذلك  إلى جانب، وية تمويل تنفيذ أهداف اإليكاآل
في  روعاتولهذا الغرض، أنشئ قسم جديد لتطوير وتمويل المش. والمصارف التجارية بالتعاون مع هيئات القطاع الخاص

في البلدان النامية التي تفتقر للموارد  مشروعاتالموارد من أجل تنفيذ الإدارة التعاون الفني للتركيز تحديدا على تعبئة 
وفقا لألهداف االستراتيجية  مشروعاتوسيجري تحديد األولويات لتمويل ال. المالية المطلوبة لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية

الفعال للقواعد القياسية لإليكاو، مع مراعاة العتماد المبكر والتنفيذ ا عززللمنظمة، مع إعطاء األفضلية لهذه األنشطة التي ست
واالحتياجات الخاصة إلفريقيا في مجال النقل النامية، االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة 

ذكاء وعي ى إكذا، تدعى الجمعية العمومية الوه. المساهمة في تحقيق أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفيةالجوي، ومن ثم 
في مجال الطيرن  مشروعاتلى االيكاو لتنفيذ الإمزايا اللجوء  شأنص والجهات المانحة بال، وهيئات القطاع الخوالد

  .المدني

  إعادة هيكلة إدارة التعاون الفني  - ٣
دارة، مع هذه اإلل رئيسية هيكلة إعادة األمين العام أجرىمن أجل زيادة كفاءة وفعالية إدارة التعاون الفني،   ١- ٣

؛ "قسم العمليات الميدانية"في  مشروعاتولة عن تنفيذ البالعمليات الميدانية الجغرافية المسؤقسام األربعة المعنية األ إدماج
صندوق تكاليف الخدمات االدارية  مسؤولة عن إعداد ورصد ميزانيةفي السابق  توحل وحدة الميزانية البرنامجية؛ التي كان

بعض مهامها إلى فرع المالية في البرنامج العادي؛  تحويلألموال، مع اوكذلك ترخيص  مشروعاتت الوميزانيا والتشغيلية
لى مساعدة؛ تحتاج إإيجاد جميع مصادر التمويل لفائدة الدول التي من أجل  تمويل وإعداد المشروعاتلنشاء قسم جديد إو

والوحدة المركزية لبرنامج لسفريات وحدة ا تحويلد، وقسم واح مج العادي والمشتريات الميدانية فيوتوحيد مهام البرنا
  .إلى البرنامج العادي ريترين
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تعزيز المكاتب اإلقليمية وبغرض تحسين مستوى رؤية اإليكاو وصورتها لدى الدول األعضاء، وتمشيا مع والية   ٢- ٣
اتب اإلقليمية، مع االستفادة من نقاط القوة ومواطن المكإدراج أنشطة العمليات الميدانية إلدارة التعاون الفني في زيادة تقرر أيضا 

 مشروعاتية بواسطة نقل إدارة العلى المكاتب اإلقليم المشاريع ةإدارويشمل نطاق التعاون إعادة توزيع مهام . الضعف لديها
لطيران، والبرنامج التعاوني لسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات لمشروع برنامج التنمية التعاونية لقليمية، من قبيل اإل

مشروع التنمية التعاونية و، السارية من خالل السفر الجوي  الترتيبات التعاونية لمنع انتشار األمراض مشاريع وألمن الطيران، 
. أخرى تتعلق ببلدان محددة يمكن إدارتها بفعالية في اإلقليم مشروعاتأخرى مماثلة، و مشروعاتو خدمات األرصاد الجويةل

لمدير اشرة تبع مباويقليمية، يعمل في كل مكتب من المكاتب اإلدارة التعاون الفني إلى موظف إ مشروعاتسند مهمة هذه التُوس
  .التعاون الفني الدارة تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية وبتمويل من صندوقاالقليمي 

٣- ٣  المكاتب اإلقليمية  ينطلق منتباع نهج تدريجي ذ المخطط التعاوني خالل فترة الثالث سنوات المقبلة بانفوسي
توسيع نظام أغريسو وذلك بمساعدة اإلقليمية بنجاح،  مشروعاتاإلجراءات لضمان نقل الحاليا  تُتخّذو. في بانكوك وليما

كن التوقع داخل اإليكاو وخارجها، يم اتغييرات كبيرة وتكييف قتضيهذه التدابير ستأن وبالرغم من . ليشمل المكاتب اإلقلمية
أكثر فعالية وكفاءة إنجازا الدول المتعاقدة لدى اإليكاو،  حقق ذلك، لفائدةبشكل معقول أنه خالل الثالث سنوات المقبلة، سي

الجمعية العمومية قد ترغب في أن تطلب من األمين العام إبالغ جميع الدول بتفاصيل إعادة هيكلة خدمات التعاون . للبرنامج
على الدول فيما يخص إجراءات التنسيق مع المنظمة عند طلب  انعاكاساتوجه خاص، أي وباليكاو، ا مقدمة منالفني ال
  .ساسية في مجال الطيران المدنيعلى المساعدة لتطوير هياكلها األ الحصول

  استعراض إنجاز البرنامج  - ٤
  ككل إنجاز البرنامج

 ٤٦٠,٣مبلغ إلى  ٢٠٠٩-٢٠٠٧لثالث سنوات في فترة ا) المنفذ( ككلبرنامج التعاون الفني  إنجاز وصل  ١- ٤
في إطار الجدول ) مريكيمليون دوالر أ ٣٩٤,٢(وتعكس المقارنة مع فترة الثالث السنوات السابقة . ليون دوالر أمريكيم

  .٪١٧ ما نسبتهمليون دوالر أمريكي أي  ٦٦,١ تبلغ زيادة هامشيةوجود  ١رقم 
  ككل إنجاز البرنامج – ١الجدول رقم 

  

 البرنامج ككل إنجاز
بالدوالرات (

 )األمریكیة
  معدل
 اإلنجاز

2004 120,297,864 77% 

2005 115,935,736 79% 

2006 157,996,819 93% 

2007 174,116,835 75.8% 

2008 156,974,837 66.2% 
2009 129,274,504 65.6% 

  االتجاه السنوي إلنجاز البرنامج
من جهة زيادة كبيرة في فترة الثالث السنوات الماضية، موضحا البرنامج نجاز اتجاه ا ١رقم يعكس الرسم البياني   ٢- ٤

عدة عوامل تخرج عن سيطرة مراقبة اإليكاو، ألن ، تحت تأثير في اإلنجاز السنوي ثم، من جهة ثانية، التقلب العام للبرنامج
وبين . وموافقة الحكومات على األنشطة حينهألموال في ااء على طلب من الدول، اعتمادا على إيداع نتنفذ ب مشروعاتال

مع ، مليون دوالر أمريكي ٥٧الى في المتوسط بمبلغ يصل ، ظل إنجاز البرنامج يعرف استقرارا ٢٠٠٠وعام  ١٩٩٧عام 
.  ٢٠٠٥مليون دوالر أمريكي في عام  ١١٥,٩مبلغ بتسجيل زيادة سنوية في فترة الخمس سنوات الالحقة، وهو ما زاد 

مليون  ١٧٤، حيث بلغ إنجاز البرنامج أعلى مستوى ٢٠٠٨إلى عام  ٢٠٠٦ي دامت ثالث سنوات من عام وبعد الطفرة الت
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مليون دوالر أمريكي  ١٢٩,٢ تبلغ تكلفتهدوالر، وسجل اتجاه تنازلي في فترة الثالث سنوات الحالية، التي أغلقت بيرنامج 
  . ٢٠٠٩في عام 

ز البرنامجاالتجاه السنوي إلنجا – ١الرسم البياني رقم   

  
  مصادر التمويل

التوزيع الرئيسي المقدم من الحكومات ة للتمويل مشابهة لفترة الثالث سنوات السابقة، مع عامتبقى المصادر ال  ٣- ٤
مقارنة مع ) ٪٠,٥(مليون دوالر أمريكي  ٢,٧وبلغت اشتراكات الجهات المانحة ). ٪٩٩(ها الخاصة مشروعاتتمول  التي

، وظل التمويل الرئيسي من برنامج األمم ٢٠٠٦إلى عام  ٢٠٠٤في الفترة من عام ) ٪١,٢(أمريكي  مليون دوالر ٤,٦مبلغ 
كات الخارجية راملخصا عن االشت ٢ويقدم الجدول رقم . ٪ من مجموع البرنامج١ن مالمتحدة اإلنمائي مستقرا ويمثل أقل 

  .اوالمقدمة من الجهات المانحة في إطار آلية تمويل تنفيذ أهداف اإليك
  ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٤مصادر التمويل الخارجية للفترة من  – ٢الجدول رقم 

  مصدر التمویل
  )بالدوالرات األمریكیة(

 المجموع
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

  المجموع
 ٢٠٠٩-٢٠٠٧ 

  المجموع 
 الكلي

 285,500 0 285,500 مصرف التنمیة اآلسیوي

 1,265,800 507,800 758,000 إیرباص

 771,000 126,000 645,000 بوینغ

 1,259,000 519,000 740,000 المفوضیة األوروبیة

 60,000 0 60,000 فرنسا
التسھیل المالي الدولي 

 851,900 367,200 484,700 للسالمة الجویة

 823,700 416,800 406,900 اسبانیا
لبرنامج لالصندوق االئتماني 

ألمم المتحدة متعدد االنمائي ل
 المانحین

0 1,151,720 1,151,720 

 634,600 342,500 292,100  وزارة النقل الكندیة

 1,306,900 380,000 926,900 البنك الدولي

 8,410,120 3,811,020 4,599,100 المجموع
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  تكاليف الدعم
البرنامج نفقات مجموع برنامج التعاون الفني مقارنة مع  تسيير شؤونإن مجموع تكاليف الدعم المستردة ل  ٤- ٤

، وهو ما يمثل أمريكيمليون دوالر  ٢,٢بلغ  ٢٠٠٩إلى عام  ٢٠٠٧الر أمريكي للفترة من عام مليون دو ٤٦٠,٣بمبلغ 
، على ٢٠٠٣-٢٠٠١و ٢٠٠٦-٢٠٠٤٪ في فترتي الثالث سنوات ٥,١٪ و ٥,٠٪ للفترة، بالمقارنة مع ٤,٨نسبة متوسطة 

الثالث سنوات الماضية،  خالل فترة دةالمسترتكاليف الدعم إلى  ٢وألغراض الشفافية، يشير الرسم البياني رقم . التوالي
مؤكدا االتجاه التنازلي العام في متوسط نسبة تكاليف الدعم في فترة الثالث سنوات الحالية بالرغم من التفاوت في حجم 

تكاليف ( حد من الرسوم العامة اإلداريةعمل قدر اإلمكان على اللبامع طلب الجمعية العمومية  وافقيت وهو ما. البرنامج
المبينة في الرسم البياني  تكاليف الدعم وتتأثر التفاوتات السنوية في معدالت). ١٧-٣٦القرار ( مشروعاتالمتعلقة بال )لدعما

بالتوزيع الفعلي لإليرادات حسب مكون البرنامج، ما دامت مكونات المعدات والعقود من الباطن لديها معدالت  ٣رقم 
في المائة  ١٠وتسري تكاليف الدعم التي ال تتجاوز في العادة . لموظفين أو التدريبمقارنة مع مكونات ا أدنىتكاليف الدعم 

 قد تتفاوت حسب مكون المشروع في إطار اتفاقات الخدمات هالصندوق االستئماني كمعدل ثابت، غير أن مشروعاتعلى 
جع افي مجال الطيران المدني وتتر خدمات المشتريات تكاليف الدعم بشأن وتتفاوت معدالت. د النشاطـتعقّحسب ، اإلدارية

فاوض الدول بشأن هذه المعدالت وتوافق عليها وترد في فرادى توت .٪٣٪ إلى ٦الشراء، من  طلباتبسبب زيادة حجم 
  .االتفاقات الموقع عليها مع اإليكاو

  ٢٠٠٩إلى عام  ٢٠٠١تكاليف الدعم المستردة في الفترة من عام  – ٢رسم البياني رقم ال
 

    
  ٢٠٠٩ عام إلى ٢٠٠١ عام للفترة من تكاليف الدعم لمعدلالمتوسط السنوي  – ٣الرسم البياني رقم 
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  إنجاز البرنامج حسب اإلقليم
ا يقليم إفريقإوحظي . حسب اإلقليم الجغرافي ككل إنجاز برنامج التعاون الفني ٤يتضمن الرسم البياني رقم   ٥- ٤

٪ في فترة الثالث سنوات السابقة، ٤,٧، مقارنة مع نسبة ٢٠٠٩-٢٠٠٧٪ من مجموع البرنامج المنفذ في الفترة ٨,٤بنسبة 
ة بنسبة متوسط ككل ٪ من إنجاز البرنامج٦,٦وشكل إقليم آسيا والمحيط الهادئ نسبة . ٪١٠٦,٩بنسبة نموا البرنامج وشهد 
وإذ شهد إقليم األمريكيتين نموا طفيفا . ٪١١٩,٥، مسجال زيادة كبيرة في البرنامج بنسبة ٢٠٠٦- ٢٠٠٤٪ للفترة ٣,٥تبلغ 

رنة ا٪، مق٧٢,٣إنجاز البرنامج بنسبة  الحيز األكبر من٪ خالل فترة الثالث سنوات السابقة، فقد حظي باستمرار ب١,٨بنسبة 
٪ من مجموع ١٢,٧وسط بنسبة را، استأثر إقليم أوروبا والشرق األأخيو. ت السابقة٪ في فترة الثالث سنوا٨٣,٠مع نسبة 

تأثرت و. ٪٦,٩زيادة طفيفة في البرنامج بنسبة حدوث ٪ في الفترة السابقة، مما يوضح ٨,٧التنفيذ، مقارنة مع نسبة 
  .المتاح من الدول بعدد ونوع الطلبات، وكذلك التمويل في األساسفي نسبة التوزيع الجغرافي  تالتفاوتا

  إنجاز البرنامج حسب اإلقليم – ٤الرسم البياني رقم 

  

  

38,725,501
8.4%

333,028,009
72.3%

30,220,107
6.6% 

58,392,559
12.7% 

2007 to 2009 
(in US dollars)

Africa The Americas Asia and the Pacific Europe and the Middle East 

18,710,216
4.7%

327,275,408
83.0% 

13,764,140
3.5% 

34,480,656
8.7% 

2004 to 2006  
(in US dollars)

Africa The Americas Asia and the Pacific Europe and the Middle East 
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  إنجاز البرنامج حسب الهدف االستراتيجي
همة المسا مما يعكستوزيع برنامج التعاون الفني حسب الهدف االستراتيجي،  ٥رقم  رسم البيانييتضمن ال  ٦- ٤
  .في تحقيق أهداف اإليكاو لفترة الثالث سنوات مشروعاتة للعامال

  هدف االستراتيجينجاز البرنامج حسب الإ - ٥الرسم البياني رقم 

  
  إنجاز البرنامج حسب المكون

مكون المشتريات، الذي وتجدر اإلشارة إلى أن . التوزيع حسب مكون البرنامج ٦يتضمن الرسم البياني رقم   ٧- ٤
االتجاه المسجل في فترة يؤكد وهو ما ٪، ٦١,٣يضم المعدات والعقود من الباطن، ال يزال يمثل أكبر حجم من النشاط بنسبة 

  .الثالث سنوات األخيرة
  إنجاز البرنامج حسب المكون - ٦الرسم البياني رقم 

 

132,192,989
28.7%

276,120,924
60.0%

44,742,212
9.7%3,502,092

0.8%
3,807,959

0.8%

2007 to 2009
(in US dollars)

Personnel Equipment Sub-contract Training Miscellaneous

91,737,736
23.3%

287,877,308
73.0%

6,812,691
1.7%5,070,188

1.3%
2,722,495

0.7%

2004 to 2006 
(in US dollars)

Personnel Equipment Sub-contract Training Miscellaneous

115,019,874
25.0%

21,157,129
4.6%2,715,794

0.5%

212,544,887
46.2%

102,978,734
22.4%

5,949,759
1.3%

2007 to 2009 
(in US dollars)

A (Safety) B (Security) C (Environment) D (Efficiency) E (Continuity) F (Rule of Law)
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  انجازات البرنامج حسب المكون
  :ما يلي ٢٠٠٩-٢٠٠٧خالل الفترة  منفذةات الاالنجازأهم شملت   ٨- ٤

من الخبراء الميدانيين الدوليين، الذين أجروا بعثات استشارية أو عملوا كمدربين أو  ١١٢٥توزيع   )أ  
  ؛خبيرا في فترة الثالث سنوات السابقة ١٠٧٤كموظفين تنفيذيين؛ مقارنة مع 

خبيرا في  ٣٢٨٨الطيران المدني، مقارنة مع  من الخبراء على المستوى الوطني إلدارات ٤٢٦٣تعيين   )ب  
  ؛٢٠٠٦-٢٠٠٤الفترة 

مواطنا في إطار عقود  ١١١٨داخل البلد، إلى جانب التدريب المقدم إلى  تدريبامواطنا  ٦٣٨٥تلقى   )ج  
  ؛الشراء

البلدان النامية، مقارنة في  دريبت جفي إطار برنامج اإليكاو للزماالت وبرنام منحة ١٢٩٣ تقديم  )د  
  ؛في فترة الثالث سنوات السابقة قُدمت منحة ١٦٠٨ مع

مع مليون دوالر أمريكي، مقارنة  ٣٢٠,٩ إجمالي معدات وخدمات الطيران المدني المشتراة بمبلغ  )ھ  
  .٢٠٠٦-٢٠٠٤مليون دوالر أمريكي في الفترة  ٢٩٤,٧ مبلغ

  إنجازات البرنامج حسب المكون – ٣الجدول رقم 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٧ ٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

  شهور/عمل ١٨٥١  1125  شهور/عمل١٨٣٣  1074 براء الميدانيون الدوليونالخ
 4263 3288 الخبراء الوطنيون

 N/A 6385  داخلياالمدربون  المواطنون

 N/A 1118 المواطنون المدربون من جانب الموردين

 1293 1608 منح الزماالت

 US$294.7 million US$320.9 million المعدات والخدمات

د تفاصيل النتائج السنوية لألداء التشغيلي حسب المكون في التقارير السنوية للمجلس، بما في ذلك ملخص تر  ٩- ٤
  .التعاون الفني المنفذة خالل هذه الفترة على أساس منفرد أو دون إقليمي أو إقليمي مشروعاتعن أهداف وإنجازات أهم 

  مجاالت المساعدة إنجازات البرنامج حسب
ة الموجهة إلى الدول خالل المساعد جاالتج التعاون الفني حسب مـات برنامإنجاز مـأهل ـتشم  ١٠- ٤

  :ما يلي ٢٠٠٩-٢٠٠٧  الفترة
  السالمة  )أ  

وجه القصور المحددة في إطار عمليات تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق معالجة شواغل السالمة الكبيرة وأ
واستمرار صالحية  تنمية التعاونية للسالمة التشغيليةرنامج البل البرامج االقليميةمراقبة السالمة بواسطة 

الوطنية، ال سيما في مجاالت إجازة العاملين، وعمليات الطيران وصالحية  مشروعاتوال الطائرات للطيران
لسلطات  التابعة تزويد شُعب مراقبة السالمةالطائرات للطيران وبواسطة تحسين مستوى الهيكل التنظيمي و

طواقم؛ والمشاركة في بعثات اإلشراف والتفتيش في مجال مراقبة السالمة التي تجريها الطيران المدني ب
ثناء العمل؛ وتطوير خطط أية وتقديم التدريب داخل البلد والتدريب حلالدول، للتعويض عن نقص القدرات الم

يث سلطات رئيسية في مجال الطيران وخطط رئيسية مرتبطة بالنقل الجوي وقطاع السياحة؛ وتعزيز وتحد
إدارة برامج التدريب بمنح : الطيران المدني، وإنشاء سلطات مستقلة؛ وتعزيز نظم مراقبة البضائع الخطرة

  .الزمالة في البلدان النامية وإدارة الخبراء الوطنيين
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  األمن  )ب
ئج األخرى النتاو الطيرانمعالجة أوجه القصور المحددة في إطار عمليات تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن 

 ،الوطنية مشروعاتوالللبرنامج التعاوني ألمن الطيران اإلقليمية البرامج المرتبطة بأمن الطيران بواسطة 
ووضع برامج وطنية للتدريب في مجال أمن الطيران، وتقديم دروس للمدربين والمفتشين التابعين لفريق 

النقل الجوي والبرامج  لشركاتبرامج األمن  خبراء أمن الطيران والتدريب في مجال مراقبة الجودة، وتقييم
الوطنية لمراقبة الجودة، واستعراض التشريعات والتنظيمات الخاصة بأمن الطيران ووضع نموذج لتنظيمات 

  .قليمية ألمن الطيرانبراء أمن الطيران، وانشاء أفرقة إفريق خ
  البيئة  )ج

، بما في ذلك أعمال التقييم كجزء من دراسات انجاز دراسات حول األثر البيئي لمشاريع تطوير المطارات
المجاورة، وتنفيذ  على المناطقالجدوى للمطارات الجديدة والمطارات التي يتم توسيعها، وأثر بناء المطارات 

 هالميا كمعالجةاالجراءات الالزمة لالمتثال لشروط حماية البيئة في مجاالت أخرى متصلة بالطيران المدني، 
مطارات، واعتماد اجراءات وقيود تشغيلية للتخفيف بالشكل األمثل من الضجيج، والصرف الصحي لل

  .واستعراض برامج ادارة الحياة البرية
  ةالكفاء  )د

شراء المعدات والخدمات الخاصة بتحديث المطارات، ونظم المالحة الجوية واألرصاد على أساس وطني 
نقل ؛ وواإلنقاذ وإدارة شبكات االتصاالت الرقمية وإقليمي؛ وتقديم خدمات المالحة الجوية وخدمات البحث

المهام من المراقبة العسكرية إلى المراقبة المدنية بالنسبة للمطارات الدولية وسلطات الطيران المدني؛ 
دراسات الجدوى والدراسات في مجال الطيران المرتبطة بتصميم إعداد في مجال الطيران، ودسة نواله

التوصيات الدولية عد واها بغرض ضمان االمتثال للقومتاخمة لت في المناطق الالمطارات وسالمة العمليا
ية للمطارات، ئيسعلى المستوى الوطني؛ وإعداد خطط ر إعادة إنشاء الناقلين الجويينيكاو؛ والصادرة عن اال

د خدمات وتسهيالت األرصاتحديث المطارات الدولية، ووخدمات تحديث تسهيالت  وأبما في ذلك توسيع 
  .سطة وضع برنامج دون إقليمياالجوية وتحسين مستواها بو

  يةاالستمرار  )ه
ية، سواء بعد نزاع أو أي حدث آخر يمكن أن يسبب تمر بمرحلة انتقالالتي لمساعدة الموجهة إلى الدول اإن 

جة من خارق التقديم خدمات الطيران المدني، بما في ذلك إعادة تأهيل المطارات في المناط تحوال هاما في
لتأهب اتخطيط  فيما يخص ب أثناء العملدريوالتحلقات دراسية تنظيم ، وفنية إرشادية؛ وإعداد مواد صراع

الترتيبات التعاونية لمنع انتشار المطارات وفي مجال طب الطيران بواسطة  ملألوبئة، في مجال عمليات تقيي
لى الطيران المدني وتطبيق منهجية ؛ وتحديث نظم التدريب عاألمراض السارية من خالل السفر الجوي

  .ترينيربرنامج 
  القانون  )و

المتصلة بالطيران المدني وتطوير األخرى الدولية  والصكوكبشأن احترام االتفاقيات  المشورة القانونية إسداء
 وإجراءات ورفع مستوى االطار التنظيمي للطيران المدني، بما في ذلك اعداد قوانين وسياسات وتنظيمات

د ارشادية للطيران المدني لالمتثال لقواعد وتوصيات االيكاو، وانشاء سلطات الطيران المدني، بما في وموا
ذلك مراجعة األحكام القانونية ذات الصلة، وتطبيق قواعد وتنظيمات المراقبة األمنية من طرف ادارات 

  . الطيران المدني
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  ١شغيليةصندوق تكاليف الخدمات االدارية والتإيرادات ونفقات   - ٥
على أساس مبدأ استرداد التكاليف  روعاتتنفيذ المشفروضة على ميجري تسيير شؤون الرسوم اإلدارية ال  ١- ٥

لإلدارة، وتشغيل ودعم برنامج الكاملة ، المستخدم لتحمل التكاليف دارية والتشغيليةصندوق تكاليف الخدمات اإلبواسطة 
فين، ونفقات البرنامج العادي موظالتعاون الفني، بما في ذلك تكاليف الالنفقات ضمن إدارة ذلك ويشمل . التعاون الفني

  .للخدمات المقدمة إلى إدارة التعاون الفني
لم يسترد تكاليفه كاملة لفترة الثالث  صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيليةتوضح نتائج العمليات أن   ٢- ٥

مليون دوالر كندي في  ١,١، ومبلغ ٢٠٠٧يون دوالر كندي في عام مل ٠,٢بمبلغ النفقات اإليرادات  تسنوات، وتجاوز
صندوق تكاليف الخدمات كمة في االمبالغ المتر ووصلت. ٢٠٠٩مليون دوالر كندي في عام  ٠,٨ومبلغ  ٢٠٠٨ عام

  .٢٠٠٩في عام  ٢مليون دوالر كندي ٢,٧ إلى االدارية والتشغيلية
  تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية صندوقإيرادات ونفقات  – ٧ني رقم البياالرسم 

  
 ٢٠٠٩في عام  ٢٥و  ٢٠٠٨في عام وظيفة  ٢٥و  ٢٠٠٧في عام وظيفة  ٢٣يشمل مجموع النفقات تكلفة   ٣- ٥

، مقارنة دوالر كندي ٥,٦٥٨,٨٠٠، وهو ما بلغ صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيليةفي البرنامج العادي ممولة من 
، بما ٢٠٠٦وظيفة في عام  ٢١,٣و  ٢٠٠٥وظيفة في عام  ٢٠,٣و  ٢٠٠٤عام وظيفة في  ١٧,٣مع 

. في فترة الثالث سنوات) ٪٢٩,١(دوالر كندي  ١,٢٧٧,٣٠٠، أي بزيادة بلغت دوالر كندي ٤,٣٨١,٥٠٠  مجموعه
ة والتشغيلية مات اإلداريتحملها صندوق تكاليف الخددوالر كندي  ١,٤٨٨,٧٠٠باإلضافة إلى ذلك، فإن التكاليف التي بلغت 

                                                             
 ٢٠٠٩-٢٠٠٧وإلجراء مقارنة بين فترتي الثالث سنوات . وما بعده ٢٠٠٨ترد البيانات المالية لإليكاو بالدوالرات الكندية اعتبارا من عام    ١

بالدوالرات الكندیة  ٢٠٠٧إلى عام  ٢٠٠٤تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة من عام ، أعيد بيان النتائج المالية لصندوق ٢٠٠٦-٢٠٠٤و
  . ألغراض ھذا التقریر بمتوسط سعر صرف األمم المتحدة لھذه السنوات

 نتيجة، ٢٠٠٩لعام دوالر كندي  ١,٩٣٩,٠٠٠ومبلغ  ٢٠٠٨لعام كندي دوالر  ٩٣٩,٠٠٠لغ بالمحققة من العمالت بمغير إن األرباح والخسائر    ٢
، جرى ٣١/١٢/٢٠٠٩الدوالر األمريكي إلى الدوالر الكندي بمعدل األمم المتحدة فيمن تحويل صناديق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية 

  . مليون دوالر كندي ١,٠لغ يبأثر صافي وذلك بخصمها من رصيد صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية، 
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INCOME* EXPENDITURES SURPLUS  OR SHORTFALL

*Total income includes administrative fee revenue from projects and interest income.

** 2008 and 2009 results do not include AOSC unrealized exchange gains and losses of $0.94M and $1.94M, respectively.
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، ر من ضمنها رسوم التدقيق الخارجيبالنسبة للبنود المشتركة األخرى، وتشمل عدة أمو ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠٠٧ من عام
دوالر  ١,٠٢٤,٤٠٠، مقارنة مع مبلغ نهاية الخدمةوالمنافع الطبية بعد ، مبانيلألمم المتحدة، وتأمين ال المشتركةوالتكاليف 

مقابل الخدمات المقدمة من  الفني تعاونالوبناء عليه، بلغ مجموع التكاليف التي تحملتها إدارة . في السنوات السابقة كندي
٪، مقارنة مع المبلغ ٣٢,٢وزادت بنسبة  دوالر كندي ٧,١٤٧,٥٠٠البرنامج العادي في فترة الثالث سنوات 

  .٢٠٠٦- ٢٠٠٤تحملتها إدارة التعاون الفني في الفترة  التيدوالر كندي  ٥,٤٠٥,٩٠٠ اإلجمالي
  صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيليةتوزيع التكاليف بين ميزانية البرنامج العادي و  - ٦
 ومع ارتفاعمعظم التمويل لبرنامج التعاون الفني، المتحدة اإلنمائي  مخالل الفترة التي قدم فيها برنامج األم  ١- ٦

إدارة التعاون الفني أن تساعد على دعم البرنامج العادي من  استطاعت تكاليف الدعم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي نسبيا،
مولت إدارة التعاون عندما بلغت الوظائف ذروتها، ، ١٩٨٤وفي عام . خالل تمويل عدد كبير من الوظائف خارج اإلدارة

ونتيجة  .ارية والتشغيليةصندوق تكاليف الخدمات االدوظيفة ممولة من  ٢٥٨وظيفة في البرنامج العادي من أصل  ٧٠الفني 
يمثل اليوم هو ما و(الطيران المدني  مشروعاتلم المتحدة اإلنمائي ملتغيير السياسات التي أدت إلى تراجع تمويل برنامج األ

بلغ ، ١٩٩٥إلى عام  ١٩٨٢من عام  سنويا ، تكبدت إدارة التعاون الفني عجزا)في المائة من مجموع البرنامج ٠,٥أقل من 
   .مليون دوالر ١٣,٥ مجموعفي ال

تدابير بشأن التعاون الفني، اتخذت اإليكاو  ةجديد باعتماد سياسة ١٩٩٥مومية في عام قيام الجمعية الع معو  ٢- ٦
وفي باإلضافة إلى ذلك، . بعض المهام إلى البرنامج العادي وبالتالي تحملت إدارة التعاون الفني بعض التكاليف نقلتدريجية ل

توصية الوضع سياسات جديدة، أيدت لجمعية العمومية بإعادة تأكيد اإلجراءات المتخذة نحو قة لدورات الحضوء قيام 
المجلس التي تقضي بإدراج إدارة التعاون الفني في هيكل المنظمة وأن البرنامج العادي سيقدم الدعم المالي الصادرة عن 

يف الموظفين التي تتحملها إدارة التعاون الفني وبعض ونتيجة لذلك، فإن بعض تكال, لبرنامج التعاون الفني في حدوث عجز
المباني، والتسجيل واالتصاالت، التي كان يتقاسمها البرنامجان في السابق، جرى جار وصيانة التكاليف األخرى مثل استئ

ظيم إدارة التعاون هذه التدابير المتخذة، إلى جانب إعادة تن وقد أدت. ميزانية البرنامج العادي قبلا بالكامل من ستيعابها
  .الفني، في نهاية المطاف إلى إزالة عجز البرنامج بالكامل

للجمعية والثالثين  الخامسةالدورة أوقفت ضغوط مالية في البرنامج العادي، بسبب ، و٢٠٠٤في عام و  ٣- ٦
، بناء على شغيليةدارية والتصندوق تكاليف الخدمات اإلوظيفة ممولة من  ١٥ة وعددها يالوظائف المتبق نقل العمومية

أوصت الجمعية العمومية أيضا بإحالة مسألة تقاسم التكاليف ، و٢١-٣٣و  ٢١-٣٢و  ١٤- ٣١ومية قرارات الجمعية العم
  .بين البرنامج العادي وبرنامج التعاون الفني إلى المجلس لينظر فيها

السترداد التكاليف وضع سياسات جديدة عمل المجلس على  ،٢٠٠٩- ٢٠٠٧خالل فترة الثالث سنوات و  ٤- ٦
. التعاون الفنيادارة في تقديم خدمات الدعم إلى البرنامج العادي التي تتكبدها ميزانية غير المباشرة لالعتراف بالتكاليف 

ولذلك، ابتداء .  ووافق المجلس على أنه ينبغي محاسبة التكاليف في صيغة دوالرات، بدال عن استخدام الوظائف التي تمثلها
وظيفة التي كانت المبالغ التي تمثلها تدفع في السابق  ٢٢، رحلت الى الميزانية العادية الوظائف البالغ عددها ٢٠١٠من عام 

مليون دوالر كندي، يساوي القيمة التقديرية  ١,٧من صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية وُأجري تحويل نقدي قدره 
وسيحدد حساب أدق لتكلفة تقديم .  االدارية والتشغيلية الى الميزانية العاديةلهذه الوظائف، من صندوق تكاليف الخدمات 

الدراسات االستقصائية لتوزيع الوقت الذي يقضيه في أنشطة والسنوات الالحقة على أساس  ٢٠١١خدمات الدعم عن سنة 
.  ن قدموا الدعم أيضا الدارة التعاون الفنيجميع الموظفين الممولة وظائفهم من البرنامج العادي الذيالمساعدة الفنية والتعاون 

وستوفر الدراسات االستقصائية أيضا المعلومات من أجل قرار قيد نظر المجلس بشأن ما اذا كان يتعين نقل خمس وظائف 
على  قتها بناءادارية في ادارة التعاون الفني، تشمل وظيفتي المدير ونائب المدير، الى ميزانية البرنامج العادي، وخصم و

 .ذلك
  ـ انتهـى ـ


