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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  يةتنفيذالجنة الل

  زيادة كفاءة االيكاو وفعاليتها :من جدول األعمال ٢١البند رقم 

  في أفريقيا الموجودةوضع مكاتب االيكاو اإلقليمية 

  )في اللجنة األفريقية للطيران المدني أعضاء ١دولة متعاقدة ٥٣ مة منمقدورقة (

  نفيذيالموجز الت
تعالج ورقة العمل هذه الدور الكبير الذي تضطلع به مكاتب االيكاو اإلقليمية في توفير المساعدة لدول إقليم أفريقيا 

  .وتدعو الجمعية العمومية إلى دعم تلك المكاتب ،والمحيط الهندي في جميع مجاالت الطيران المدني
اإلقليمية  هااألمين العام لاليكاو تخصيص الموارد المالئمة لمكاتبالطلب من  إلى الجمعية العمومية مدعوة :اإلجراء

  .التي تخدم أفريقيا

األهداف 
  :االستراتيجية

  .بجميع األهداف االستراتيجية مرتبطةورقة العمل هذه 

  .ال تلزم موارد إضافية  :اآلثار المالية
 A37-WP/43 Draft Budget of the Organization for 2011, 2012 and 2013  :المراجع

  
   

                                                             
سطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس األخضر، جمهورية إفريقيا الو   ١

يساو، كينيا، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، غينيا االستوائية، اريتريا، إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا ب
المغرب، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، ليسوتو، ليبيريا، الجماهيرية العربية الليبية، مدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، 

رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب إفريقيا، السودان، سوازيلند، توغو، تونس، أوغندا، جمهورية 
  .تنزانيا المتحدة، زامبيا، زمبابوي
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 مقدمةال - ١

 :تخدم الدول األفريقيةثالثة من أصل مكاتب االيكاو اإلقليمية السبعة في أفريقيا وهي بالتالي  وجدت ١- ١

 دولة ومقاطعتين ٢٤في مكتب أفريقيا الغربية والوسطى المعتمد   ) أ

 ندولة ومقاطعتي ٢٣مكتب نيروبي لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي المعتمد في   ) ب

  أفريقيةدول منها  ٣دولة  ١٩في القاهرة والمعتمد في الموجود مكتب الشرق األوسط   )ج
٢- ١  ة مكتب االيكاو ألوروبا وشمال األطلسي  ٣تجدر اإلشارة إلى أنة تخضع لمسؤوليدول من أفريقيا الشمالي

 .في باريسالموجود 

 المناقشة - ٢

لتي تقوم بها مكاتب االيكاو اإلقليمية سواء من أهمية العمل واألنشطة ا التشديد علىة في االغال سبيل للم ١- ٢
لتقديم  المكاتب اإلقليمية اعتماد في منطقة ةالناحية الفنية أو من الناحية الدبلوماسية أي تمثيل االيكاو لدى الدول الواقع

 .المساعدة في تنفيذ خطط المالحة الجوية والسياسة العامة لاليكاوالمشورة و

الموارد التي /تحتاج المكاتب اإلقليمية إلى ما يكفي من الوسائل ،مهماتها بالكفاءة المنشودة وللتمكّن من إنجاز ٢- ٢
 .ن تتناولهاأوالتحديات التي يتعين على مختلف األقاليم التي تغطّيها  األخطارويجب أن تتناسب 

الجغرافية وال تتشابه وتخدم المكاتب اإلقليمية أقاليم ال تتمتّع بالمستوى عينه من النمو وتختلف مميزاتها  ٣- ٢
موارد للتمكّن من ال المزيد من أن بعض المكاتب اإلقليمية تحتاج إلى معطياتومن الواضح على ضوء هذه ال. مشاكلها
  .المشاكل التي يميز حجمها اإلقليم الذي تخدمه ةمواجه

القتصادية واالجتماعية، االرئيسي نظراً لخصائصها المادية و شاغلناوهي  ،للتركيز على القارة األفريقية ٤- ٢
وسائل مكاتب االيكاو /بالدرجة األولى الحفاظ على موارد يتعيناليوم القارة التي  هي ن هذه القارةينبغي اإلشارة إلى أ

 .زيادتها/اإلقليمية الخاصة بها ال بل تعزيزها

غطّيها معظم أقاليم معلومات تلألراضي والمناطق البحرية التي  ةلالهائ مساحةوبالفعل فباإلضافة إلى ال ٥- ٢
 ة، فإنة الدول األفريقياً  وقوعالطيران التي تقع تحت مسؤوليمؤشّر يسمح بوعي  خير في أفريقيا هومعظم البلدان األقّل نمو

 .حاجاتها المحددة/متطلّباتها بالتاليالبيئة الخاصة التي تعمل فيها مكاتب االيكاو اإلقليمية في أفريقيا و
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 االستنتاج - ٣

تجدد لذلك . الحاجة إلى المساعدة التي تقدمها مكاتب االيكاو اإلقليمية للدول األفريقية أكبر من أي وقت مضى ١- ٣
 .الدول األفريقية دعمها الذي ال يتزعزع لمكاتب االيكاو اإلقليمية التي تخدم القارة

 الجمعية العموميةلمعروض على ااإلجراء  - ٤

يكاو تخصيص الموارد المالئمة لمكاتبها اإلقليمية الجمعية العمومية مدعوة إلى الطلب من األمين العام لال ١- ٤
 .في أفريقياالموجودة 

  ـى ـانتهـ 


