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  ـــــــــــــ
 . كولومبيا النسخة االسبانيةقدمت   ١

  والثالثون السابعةالدورة  —الجمعية العمومية 
 التنفيذيةاللجنة 

  ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٧خالل الفترة  أنشطة وسياسات التعاون الفني :من جدول األعمال ١١البند رقم 

  تنفيذ التقييمات الالحقة في مشاريع االيكاو للتعاون الفني
  )كولومبيا مقدمة منورقة (

  الموجز التنفيذي
الغرض من هذه الورقة شرح أهمية قيام الدول والمانحين بإجراء تقييمات الحقة لمشاريع التعاون بمجال الطيران 

، الفصل 9902المدني كجزء ال يتجزأ من التخطيط للمشاريع وتنفيذها، حسبما توصي االيكاو في الوثيقة رقم 
  .التعاون الفني -السادس
  :لى ما يليالجمعية العمومية مدعوة إ :االجراء

أن تواصل تشجيع المنتفعين بالبرنامج على وضع وتحديث وتعزيز اإلجراءات الرامية إلى إجراء تقييم   )أ 
 ؛ذاتي مستقل للمنافع والنواتج

واإلقرار بقيمة مثل هذا التقييم لبرامج ومشاريع التعاون الفني والمساعدة وفوائده للتعلم المؤسسي والتقييم   )ب 
 المنظم لألثر؛

من األمانة العامة إنشاء آلية أو وضع إجراء موحد من أجل إدراج التقييمات الالحقة كجزء ال وأن تطلب   )ج 
يتجزأ من المشاريع المنفذة من خالل برنامج التعاون الفني، لتوجيه الموارد التي تقدمها الدول المتعاقدة 

 .لالجراءات الفعالة التي تكفل االمتثال لألهداف االستراتيجية

را من األمانة العامة عن التقدم المحرز بشأن هذه المسألة إلى الدورة المقبلة للجمعية أن تطلب تقري  )د 
  .العمومية

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .ترتبط هذه الورقة بجميع األهداف االستراتيجية

  .يوجدال   :اآلثار المالية
 )٢٠٠٧سبتمبر  ٢٨ في( موميةالجمعية العالسارية المفعول الصادرة عن رارات الق Doc 9902الوثيقة   :المراجع
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 مقدمةال - ١

، في القرار السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العموميةقرارات البعنوان  Doc 9902تنص الوثيقة  ١- ١
ج تنفيذ برنام –، التذييل جيم "بيان موحد بسياسات االيكاو في مجال التعاون الفني"التعاون الفني،  -، الجزء السادس١٧- ٣٦

ي، تنص في احدى فقرات الديباجة على أن أعمال التقييم التالية للتنفيذ يمكن أن تشكل أداة قيمة لتحديد تأثير التعاون الفن
 .المشاريع على الطيران وتخطيط المشاريع في المستقبل

تشجع الدول والجهات المانحة على إدراج أعمال  ."..من نفس التذييل، فإن الجمعية العمومية  ٩وفي الفقرة  ٢- ١
ر األموال لها، بوصفها جزءا ال يتجزأ من أعمال تخطيط لطيران المدني الخاصة بها، وتوفييم التالية لتنفيذ مشاريع االتقي

 ".وتنفيذ المشاريع

 التحليل - ٢

بعدئذ كأساس  أي مشروع مدخالت قيمة عن تنفيذ المشروع ونواتجه، وهذه تستخدملتنفيذ يوفر التقييم التالي  ١- ٢
قق من صحة الفرضيات الموضوعة في أثناء التقييم، وتحديد الحاجة إلى فحص ميداني، الذي ق للتحعداد استعراض موثإل

قرير لتقييم األثر لمشاريع معينة بعد وقت طويل من تويمكن إعداد .  صلييمكن أحيانا أن يكون مطوال مثل التقييم األ
 .الصرف النهائي لألموال

وتقسم أعمال التقييم .  خالل أو بعد االنتهاء من تنفيذ المشروعتحدث أعمال تقييم برنامج التعاون عادة قبل أو  ٢- ٢
وذلك استنادا إلى المهلة الزمنية بعد انتهاء  التالية للتنفيذ إلى تقييمات بعد انتهاء التنفيذ وتقييمات لألثر بعد انتهاء التنفيذ،

ة دأما تقييم األثر بعد انتهاء التنفيذ فهو يتم عا ييم انتهاء التنفيذ مباشرة عند انتهاء تنفيذ المشروع،قيتم ت.  البرنامج التعاوني
 .بعد خمس إلى عشر سنوات من انتهاء تنفيذ المشروع

، تحقيقا والواقع أن التقييم التالي للتنفيذ هو عملية من التحليل المنظم لألعمال المنفذة في إطار مشاريع التعاون ٣- ٢
  :ألهداف التاليةل

 معرفة ما إذا كانت أعمال المشروع قد حققت األثر المنشود؛  ) أ

 قياس التغيرات غير المتوقعة ومعرفة ما إذا كانت هذه التغيرات مواتية أم ال؛  ) ب

أعمال المشروع ومهامه لبلوغ التغيرات المنشودة، وتقرير ما إذا كانت هناك تعديالت تقييم مدى مالءمة   )ج
  يلزم ادخالها؛

  الحصول على مدخالت صحيحة بغية اتخاذ أي قرارات لتعديل األعمال الجارية وتحسين األعمال المستقبلية؛  )د
 .إعداد أدوات تعلم مفيدة للتقييمات ذاتها ولتحسين إدارة المشروع بشكل عام  )ه

. مصادر أخرىوتكمن القيمة المضافة لهذا النوع من التقييم في معلومات المشروع اإلضافية التي توفرها  ٤- ٢
ويمكن لالستنتاجات أن تحبذ على التوقف من أجل التفكير، وإعطاء تأكيدات في أحيان كثيرة، وتسهم أيضا في عملية التعلم 

منطقة أن تستند إلى خبرة  من خالل تحديد السبل لتعظيم النواتج وتعزيز األثر، بما يسمح للمشاريع التالية في دولة أو
  ).المشاريع السابقة

هار التضامن مع مانحي المساعدة والمنتفعين بها، ظلى برنامج التعاون الفني التابع لاليكاو مسؤولية إويتو ٥- ٢
بل أن الهدف النهائي .  وخاصة عند السعي لتصحيح أوجه الضعف، والتخفيف من شدة المخاطر أو تعزيز سالمة الطيران

االمتثال ألحكام مالحق االتفاقية، تمشيا مع مسؤوليات هذه للدول والكيانات الخاصة يتمثل في تحقيق االمتثال أو مواصلة 
  .الدول والكيانات

كما .  وهذا النوع من التقييم سيساعد في التحسين المستمر لسالمة الطيران وبلوغ النواتج المستقبلية المنشودة ٦- ٢
  .مال دورة التعاون والمساعدةسيعود بالنفع على البرنامج ذاته وعلى المانحين وعلى جميع الدول المتعاقدة وذلك باستك
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الحاالت التي  يوستزيد أعمال التقييم هذه فاعلية االيكاو أيضا، كما كان الحال في النظام المالي العالمي ف ٧- ٢

ويمكن إعداد مؤشرات لألثر لتمكين مجلس االيكاو من التحقق، والقيام عند الضرورة بتصحيح .  طبقت فيها هذه المفاهيم
ويمكن .  والتنفيذ والتحقق، وغير ذلك من األعمال الالحقة لتعاون الفني بعد انتهاء مراحل التخطيطاألعمال في برنامج ا

 .ض التعليم والتقييم المنظم لألثرباستعمال السجالت المجمعة من جانب وحدة تنفيذ المشاريع إنشاء أداة ألغرا

  

  - نتهىا -


