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 والثالثون السابعةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  التنفيذيةاللجنة 

  مشروع نص التقرير
  عن

  من جدول األعمال ٢١البند 

  .التنفيذيةمن جدول األعمال مقدمة لتنظر فيها اللجنة  ٢١البند المادة المرفقة بشأن 
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  كفاءة االيكاو وفعاليتها زيادة  :من جدول األعمال ٢١البند 

التي  (A37-WP/34, 123, 305 and 306)ورقات عمل  أربعاللجنة التنفيذية، في جلستها الخامسة، في  نظرت  ١- ٢١
  .االيكاو كفاءةتتناول زيادة 

، والتي تضمنت تقريرا لمجلس االيكاو A37-WP/34والخدمات الوثيقة  اإلداريةالشؤون  إدارةقدمت مديرة   ٢- ٢١
.  المنظمة وفعاليتها بناء على طلب الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية يعرض التقدم المستمر لتحسين مستوى كفاءة

 اإلجراءاتالرامية الى تحسين مستوى كفاءة الجمعية العمومية والمجلس واألمانة العامة ويحدد  اإلجراءاتويحدد التقرير 
  .٢٠١٣- ٢٠١١الجارية خالل فترة السنوات الثالث 

التي قدمتها المملكة العربية السعودية اقتراحا من أجل تحقيق المزيد ، A37-WP/305تتضمن ورقة العمل و  ٣- ٢١
اسية لمنظمة االيكاو من خالل عقد دورات الجمعية العمومية مرة كل سنتين ئمن الكفاءة والفعالية في أعمال الهيئات الر

عقد الجمعية العمومية لاليكاو مرة كل  إمكانيةوهي تكلف مجلس االيكاو بدراسة .  ووضع ميزانية المنظمة لفترة سنتين
سنتين واعتماد ميزانية لفترة سنتين للمنظمة على نحو تدريجي ورفع تقرير بهذا الشأن الى الدورة القادمة للجمعية العمومية 

ة شيكاغو من اتفاقي) أ ٥٠وقدم األمين العام بعض العناصر لكي تنظر فيها اللجنة، مثل الشرط الوارد في المادة .  لاليكاو
الفريق العامل  إليهاالذي ينص على وجوب انتخاب المجلس كل ثالث سنوات، فضال عن النتائج األخيرة التي توصل 

قد لو.  والتابع للمجلس من أنه ينبغي مواصلة عقد الدورات العادية للجمعية العمومية كل ثالث سنوات بالحكم السليمالمعني 
لمجلس بالنظر لينبغي أن تكون مفتوحة للسماح  اإلحالةهذه المسألة الى المجلس، فان  رب عن رأي مفاده أنه إذا أحيلتعُأ

لتحقيق الكفاءة، وذلك في ضوء ما قد يترتب من طلبات من دورة الجمعية العمومية التي  إضافيةأو سبل في سبل أخرى 
  .تعقد كل سنتين على األمانة العامة

المقترح في الورقة  باإلجراءجنة على أن توصي الجلسة العامة وبعد المضي في المناقشة، وافقت الل  ٤- ٢١
WP/305،  عقد الجمعية العمومية لدوراتها مرة كل سنتين واعتماد ميزانية لفترة سنتين  إمكانيةأي تكليف المجلس بدراسة

  .للمنظمة، وذلك على نحو تدريجي، ورفع تقرير بهذا الشأن الى الدورة القادمة للجمعية العمومية
، التي قدمتها المملكة العربية السعودية، بعض المتطلبات التي ينبغي A37-WP/306 ووصفت ورقة العمل  ٥- ٢١

وعلى سبيل .  والرقابة، وكذلك في عالم الطيران المدني الدولي اإلدارةتطورات في حقل اللاليكاو الوفاء بها للحاق بركب 
وعرضت الورقة .  للموارد البشرية إستراتيجيةعيت االيكاو الى النظر في تحسين أطر الرقابة الداخلية وأعمال المثال، د

 إدارةوأشارت مديرة .  بعض جوانب طرائق عمل االيكاو الداخلية التي ينبغي تحسينها، وقدمت اقتراحات بهذا الشأن
من جدول األعمال في جلسة اليوم، في اطار استعراض مدونة  ١٩ والخدمات أنه وفقا لما نوقش في البند اإلداريةالشؤون 

  .معظم التوصيات الواردة في الورقة وستنفذ في القريب العاجلقد جرى تناول فخدمات الموارد البشرية بالمنظمة، 
دولة متعاقدة أعضاء باللجنة األفريقية للطيران  ٥٣، التي قدمتها A37-WP/123ودعت ورقة العمل   ٦- ٢١
في أفريقيا، وذلك في ضوء الدور الرئيسي الذي تقوم  اإلقليمية، الجمعية العمومية الى دعم مكاتب االيكاو (AFCAC)دني الم

أفريقيا والمحيط الهندي في جميع المجاالت المتعلقة بالطيران  إقليممساعدة المقدمة الى الدول في البه هذه المكاتب لتحسين 
التي تخدم  اإلقليميةف الجمعية العمومية األمين العام بتخصيص الموارد المالئمة للمكاتب واقترحت الورقة أن تكل.  المدني
  .أفريقيا
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مالك  افي أفريقيا، أي مكتب القاهرة وداكار ونيروبي، لديه إقليميةوذكر األمين العام أن ثالثة مكاتب   ٧- ٢١
الر كندي في فترة السنوات مليون دو ٤وعه وما مجم إضافيةوظائف  ٧موظفين كامل وأنه قد شرع بالفعل في تخصيص 

  .، ورحبت اللجنة بما ذكره األمين العام)٢٠١٣-٢٠١١(المقبلة  الثالث
، فقد أوصت أن تقوم الجمعية A37-WP/34, 123, 305 and 306وإذ نظرت اللجنة في ورقات العمل   ٨- ٢١

  :العمومية بما يلي
 ١- ٣٢و  ٢-٣١اإلقرار بالتقدم المحرز والنتائج المحققة في تنفيذ قراري الجمعية العمومية  )١

  ؛الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية بشأن زيادة كفاءة االيكاو ومقرر
بشأن زيادة فعالية االيكاو  ، العملجزء من العملية المستمرةكوتطلب من المجلس أن يواصل،  )٢

  ؛بذلك الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية اوكفاءتها، وأن يقدم تقرير

وتقديم تقرير بهذا الشأن الى  A37-WP/305اسة االقتراح الوارد في الوثيقة وتطلب من المجلس در )٣
  .الدورة المقبلة للجمعية العمومية لاليكاو

  

  

  -انتهى-




