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 اللجنة التنفيذية

 تقريرال  نصمشروع
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  انتاجية المنظمةتحسين :٢٠البند رقم 
ـ  وثائ تســع ي  ـ ف ة والعاشـرة ـالتـاسعـا  ــهيي جلست ـة ف ـة التنفيذي ـرت اللجن ــنظ ١:٢٠   وهـي  قــ

)A35-WP's/35, 275, 127, 207, 208, 225, 133, 187, 231(وقدم مـدير ادارة الشـؤون   .   بخصوص زيادة انتاجية االيكاو
 A31-2ومية رقـم   التي تشتمل على تقرير المجلس بشأن تنفيذ قرارات الجمعية العم          A35-WP/35االدارية والخدمات الوثيقة    

وهـي  وأشير الى أن الجمعية العمومية كانت قد اعتمدت ثالثة قـرارات            .   انتاجية المنظمة  تحسين بشأن   A33-3 و A32-1و
A31-2 و A32-1)          والقـرار   )  ومـا بعـدها    ٢٠٠١-١٩٩٩التدابير الالزمة لمواصلة التحسينات في الفترة الثالثيـةA33-3 

يضـمن فعاليـة    أن   المجلس واألمين العام االستمرار في العمل الذي من شأنه           الىلبت  وأنها ط ) مواجهة التحديات الجديدة  (
وكان قد قدم تقريـران الـى   .  االيكاو في مواجهة تحديات قطاع الطيران سريع التغير والنهوض بالسالمة واألمن في العالم 

اتخذت اجراءات اضافية كجزء من العملية المسـتمرة        الدورة الثانية والثالثين والدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية، و        
رامية الى تحسين كفاءة وفعالية المنظمة كما دعت اليه الجمعية العمومية، وذلك أثناء الفترة الثالثية الحالية على مسـتوى                   ال

 .WP/35المجلس واألمانة العامة، وورد ذلك في الوثيقة 
ستراليا الى ايالء األولويات وتوزيع موارد االيكاو بغية تحسـين           التي قدمتها ا   A35-WP/275تطرقت الوثيقة    ٢:٢٠

واقترحت الوثيقة اجراء اعادة هيكلة جذرية وتحسينات على خطة االجراءات االسـتراتيجية            .  عملية تخطيط أعمال االيكاو   
 .لاليكاو بغية توفير مواد ارشادية عملية للمنظمة

اثيوبيا مسألة تعزيز المكتبـين االقليميـين لاليكـاو فـي أفريقيـا         التي قدمتها    A35-WP/127طرحت الوثيقة    ٣:٢٠
 . داكار ونيروبي االقليميينيواقترحت توزيع قدر كاف من الموارد لتعزيز مكتب

واقترح في الوثيقة بأن يولي     .   المقدمة من جنوب أفريقيا مسألة تخطيط األعمال       A35-WP/207ناقشت الوثيقة    ٤:٢٠
 .ع واستحداث عملية تخطيط األعمال على نطاق المنظمةالمجلس أعلى أولوية لوض

وبينما ورد .   المقدمة من الواليات المتحدة األمريكية مسألة تكلفة خدمات اللغات       A35-WP/208ناقشت الوثيقة    ٥:٢٠
يقـة ورد بهـا   في الوثيقة اعتراف باالجراءات التي اتخذتها االيكاو لتعزيز كفاءة خدمات اللغات واحتواء تكلفتها، فـان الوث           

بعض االجراءات المحتملة التي يمكن أن تنظر بها االيكاو بغية أن تخصص المزيد من مواردها للمهام الرئيسية المرتبطـة                   
 .بالسالمة واألمن والبيئة

 المقدمة من الواليات المتحدة األمريكية وكنـدا زيـادة اسـتخدام االتصـاالت              A35-WP/225ناقشت الوثيقة    ٦:٢٠
 . ووردت بها اقتراحات رامية الى تخفيض استخدام الوثائق المطبوعة في االتصال بالدول المتعاقدةااللكترونية،

التي تتطرق الى توزيع الموارد في اطار مشـروع الميزانيـة البرنامجيـة             ،  A35-WP/133الوثيقة  وورد في    ٧:٢٠
مرتبطـة  كبيـرة  ولة أفريقية عن شواغل  د٥٣ وتعزيز المكاتب االقليمية، تعبير     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للمنظمة للسنوات   

          طلب الى المجلس اجراء اسـتعراض لألولويـات فـي          بأثر تخفيض الموارد المقترح على البلدان األقل نموا واقترحت أن ي
 .تعزيز المكاتب االقليميةمن أجل المحققة وفورات جوانب أخرى للمنظمة بغية اعادة توزيع ال

مسـألة  في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية       عضوا   دولة   ٢١ التي قدمتها    A35-WP/187ناقشت الوثيقة    ٨:٢٠
درجة أعلى من الالمركزية لتسـهيل  تطبيق االقليمية واقترحت اتب الى المك تلك األنشطة نشطة االيكاو بنقل  الالمركزية في أ  

 .تقييم النتائج وتحسين انتاجية االيكاو
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 االختالفات عن مالحق اتفاقية الطيران      تنظيم موضوع  معلومات عن    A35-WP/231قدمت استراليا في الوثيقة      ٩:٢٠
 .المدني الدولي واالجراءات المتخذة الرامية الى زيادة االلتزام بها

 بتقريـر  ،A35-WP's/35, 275, 127, 207, 208, 225, 133, 187أحاطت اللجنة علما، بعد استعراض الوثـائق   ١٠:٢٠
 ووافقت على توصية الجلسة العامة بأن تطلب الى المجلس االستمرار على أسـاس دائـم   WP/35 المجلس الوراد في الوثيقة  

 .في العمل على تحسين كفاءة وانتاجية االيكاو، وتقديم تقرير الى الدورة العادية التالية للجمعية العمومية
 : على ما يلي اللجنة عندئذ على الملخص الذي قدمه رئيس اللجنة وبناء عليه وافقتقبلت ١١:٢٠

 االستراتيجية  العمل فيما يرتبط باستعراض خطة      WP/275 من الوثيقة    ١-٤االقتراحات الواردة في الفقرة      -
للمنظمة وتحسينها، مع التأكيد على الحاجة الماسة ألن يقوم األمين العام بتوضيح كيفية قيـام المنظمـة                 

 .عمل و التالية وذلك من خالل خطة تشغيلباحراز تقدم نحو تنفيذ هذه األهداف خالل الفترة الثالثية
أن المكاتب االقليمية بالغة األهمية بالنسبة لعمل االيكاو وأنه ينبغي ترشيد عملها لتجنب ازدواج األعمال                 -

 .مع المقر الرئيسي للمنظمة، وزيادة كفاءتها

 .نت-رورة زيادة استخدام شبكة االيكاوض -

 .لغات، وتلك مسؤولية المجلسأنه ينبغي مراقبة الوضع، من حيث خدمات ال -

أنه على الرغم من وجود مراجع خارجي للحسابات، ينبغي أن ينظر المجلس في االستعانة بمدققين فنيين                 -
 .مستقلين للمكاتب االقليمية في الوقت المالئم

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 ا أو اعالن انتهاء سريانههارارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدق :٢١البند رقم 

، الذي أحيل اليها مـن الجلسـة        WP/33من الوثيقة   ) أ(المرفق  في  نظرت اللجنة التنفيذية في جلستها العاشرة        ١:٢١
وأحاطت اللجنة علما باتخاذ االجراءات فيما يرتبط بقرار الجمعيـة العموميـة           .   من جدول األعمال   ٩العامة في اطار البند     

A29-2 :   كما أحيط علما بعدم وجود قرارات عن التعاون        ).  صربيا والجبل األسود  (ة  عضوية جمهورية يوغوسالفيا االتحادي
 .الفني والتدخل غير المشروع ينبغي اعالن انتهاء سريانها في اطار هذا البند من جدول األعمال

ـ      A29-2وافقت اللجنة على توصية الجلسة العامة باعالم انتهاء سريان القرار            ٢:٢١ ول  وادراجه في القرار العام ح
 . من جدول األعمال٩ تعتمده الجمعية العمومية في اطار البند ينبغي أنهذا الموضوع، الذي 

 ـ انتهـى ـ


