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 .مريكا الالتينية النصين االنجليزي واالسبانيألقدمت لجنة الطيران المدني  ١
، اكوادور، السلفادور، غواتيمـاال، هنـدوراس،   الجمهورية الدومينيكيةاألرجنتين،، أروبا، بوليفيا، البرازيل، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا،      ٢

 .غواي وفنزويالوما، باراغواي، بيرو، أورجامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بن

)صفحتان(  Assembly.35/WPs/EX/WP.187.EX.79.AR /MEB/gd 

  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

 تحسين انتاجية المنظمة :٢٠البند 

 تحقيق المركزية أنشطة االيكاو بنقلها الى المكاتب االقليمية

 )األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية ٢الدول االحدى والعشرين مقدمة من(

 ملخص
 درجة أعلى من تحقيق المركزية األنشطة بنقلها من المقر الى اقتراحيقة هو الغرض من هذه الوث

ويرد قرار الجمعية العمومية . المكاتب االقليمية، وذلك لتسهيل تقييم النتائج وتحسين كفاءة االيكاو
 .٤في الفقرة 

 مقدمة -١
، ٣مـن فقرتـه   ) فقرة الفرعية أوفي ال.  تحسين انتاجية المنظمةA32-1تناولت الجمعية العمومية في قرارها       ١-١

تطلب مواصلة المهام التي تضمن فعالية االيكاو في مواجهة التحديات القائمة في قطاع الطيـران سـريع التطـور، وفـي               
، يدعى المجلـس واألمـين    ٥من الفقرة   ) وفي الفقرة الفرعية ب   . النهوض بالسالمة وحماية الطيران في جميع أنحاء العالم       

 .ائل التغلب على العوائق أمام تحسين الكفاءة داخل األمانة العامةالعام الى بحث وس

، "مواصلة برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة وتوسيع نطاقه         "A33-8ومن جهة أخرى، في القرار       ٢-١
 األجل الطويـل، بمـا    من األمين العام اتباع نهج أكثر مرونة لتنفيذ هذا البرنامج في،٤ في الفقرة   ،تطلب الجمعية العمومية  

 .في ذلك تعزيز المكاتب االقليمية

 التحليل -٢

وينبغي أن تركز االدارة المركزية على      . يتمثل الغرض من اقامة هيكل اقليمي في تحقيق المركزية األنشطة          ١-٢
لديها المكاتـب  التنظيم والرصد والمراقبة، وينبغي أن يركز القطاع االقليمي بصفة رئيسية على التنفيذ ودعم الدول المعتمدة             

 .وينبغي أن يضع مقر االيكاو معايير ومواد ارشادية وأدلة واجراءات وأن يشرف على تطبيقها. المذكورة
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ينبغي أن يشارك المقر بصورة مباشرة أكثر في األنشطة االقليمية من خالل التكامل الوظيفي مـع المكاتـب             ٢-٢
كاتب االقليمية بطريقة منعزلة وال صلة لها ببـرامج المقـر، بـل              الم مهاموفضال عن ذلك، ينبغي أال ينظر الى        . االقليمية

ويتطلب هذا التنسيق على نحـو  . ينبغي باألحرى النظر اليها ضمن سياق جهود المنظمة الجارية لتحسين كفاءتها وانتاجيتها         
مية، وهو شيء ينبغـي  وثيق بين جميع األنشطة االقليمية وأنشطة المقر، على أساس تخطيط استراتيجي أفقي أكثر وأقل هر  

أن ينعكس أيضا على ميزانية المنظمة، مما يوفر للمكاتب االقليمية موارد بشرية ومالية كافية لدعم الدول في كل المجـاالت    
 ).النقل الجوي والمالحة الجوية والسالمة وحماية الطيران والتعاون الفني(

فـي  وتتزايد القواعد القياسية والتوصيات . لاليكاوتمثل السالمة وحماية الطيران هدفين من األهداف الرئيسية       ٣-٢
وتتزايد مطالبة المكاتب االقليمية بدعم عمل المجموعات االقليمية والمشاريع         . هذا الصدد وينطوي تطبيقها على أهمية بالغة      

للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، يؤدي المسـؤولون فـي           " النهج المتكامل "اطار  وضمن  . المتصلة بالسالمة 
المكاتب االقليمية دورا حيويا في نجاح البرنامج، وذلك دائما بالتنسيق على نحو وثيق مع المقر وتحت توجيهاته الواضـحة                   

 .واشرافه

 هيكل البرنامج -٣

البرامج االقليمية والبرامج األخرى، للميزانيـة البرنامجيـة        ( الخامس   في واقع األمر، فان البرنامج الرئيسي      ١-٣
له صلة بالموقع الجغرافي للمكاتب االقليمية أكثر من صلته باألنشطة األساسية ذات العالقة الوثيقة بمجاالت النقـل     ) للمنظمة

 .الجوي والمالحة الجوية والسالمة وحماية الطيران والتعاون الفني

، التي تتضمن مشروع الميزانية البرنامجية للمنظمـة للسـنوات          A35-WP/20ح أنه في الوثيقة     الحظنا بارتيا  ٢-٣
 .. برامج البرنامج الرئيسي الخامس، ألول مرة، بأنشطة محددةتتعلق، ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٤

 :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي ١-٤

واألمين العام بأن يحلال بمزيد من التعمق أفضل توزيع للموارد بـين المقـر والهيكـل                تكليف المجلس    )أ
االقليمي مما سيتيح تحسين االنتاجية والكفاءة في تنفيذ أنشطة المنظمة، وذلك ضمن الميزانية البرنامجية              

 .٢٠٠٧-٢٠٠٥التي يتم اقرارها للفترة الثالثية 
الت الضرورية للميزانية بغية تحقيق المركزيـة المهـام فـي كـل             تكليف األمانة العامة باجراء التعدي     )ب

المجاالت، بما في ذلك النقل الجوي، وتعيين موظفي الفئة التخصصية الالزمين في المكاتب االقليميـة،                
مـن الفئـة التخصصـية لكـل        ) ١(وينبغي أال يقل عددهم، بأي حال من األحوال، عن موظف واحد            

 .تخصص
لمجلس واألمين العام وضع اجراءات تتيح التكامل الـوظيفي الفعـال بـين المقـر               الطلب، كذلك، من ا    )ج

 .والمكاتب االقليمية، مع ادارة أفقية أكثر يكون التنسيق أداتها الرئيسية

 ـ انتهـى ـ


