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  )إيفاس (التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران  :١٤لبند ا

علـى  ) إيفاس( لسالمة الطيران  الدولي اللجنة التنفيذية في جلستها الثانية في موضوع التسهيل المالي  نظرت  ١-١٤
 التي تشكل تقرير المجلس عن أنشطة إيفاس، بما في ذلك تقيـيم             ))ھ(الى  ) أ(والمرفقات  ( A36-WP/25أساس ورقة العمل    

كما نظرت اللجنة في ورقتي العمل      .  ٦، الفقرة   ٨-٣٥لعمومية  األداء والبيانات المالية، كما هو مطلوب في قرار الجمعية ا         
WP/95و WP/96 المقدمتين من لجنة الطيران المشتركة وورقة العمل WP/262المقدمة من جمهورية كوريا .  

 مـن   وأفاد المجلس بأن عضوية مجلس إدارة إيفاس قد زادت، منذ الدورة الماضـية للجمعيـة العموميـة                  ٢-١٤
 بأنه خالل    أيضا وأفاد المجلس .  ١٣/٦/٢٠٠٦ لفترة الثالث سنوات التي تبدأ في        ٢٠٠٦ عضوا في عام     ١١الى  أعضاء   ٨

، عقد مجلس إدارة إيفاس عدة اجتماعات ومولـت         ١٣/٦/٢٠٠٧، والفترة حتى    ٢٠٠٦-٢٠٠٥-٢٠٠٤فترة الثالث سنوات    
 مـشاريع فـي   ٣ الى ذلك، ووفق على تمويل    إضافة.   دولة ٢٩ استفادت منها  اإليفاسنتيجة لذلك ستة مشاريع بتمويل من       

لة من قبل ذلك بهدف شمول مزيد من         منح كتمديدات لمشاريع ممو    ٤ أيضا، ووفق على     ٢٠٠٧ وبالنسبة لعام .  ٢٠٠٧عام  
 .الدول في المناطق المعنية

لـك عـن     وذ اإليفـاس مة األخرى على أن تسهم في       تاألطراف المه و تشجيع الدول     أنه تم  والحظت اللجنة   ٣-١٤
طريق رسائل الى الدول يصدرها األمين العام لاليكاو بصفة دورية وقد شجعت تلك الرسائل الدول أيضا علـى أن تتقـدم                      

وقد بلـغ مجمـوع المـساهمات    .   من أجل المشاريع ذات الصلة بالسالمة  اإليفاس الحصول على التمويل في إطار       اتبطلب
 في المائة علـى     ٥٠رف منها حوالي    ، ص مليون دوالر أمريكي   ٣,٩ نحو   ٤/١٢/٢٠٠٢ منذ إنشائه في     اإليفاسالمقدمة الى   

ذلت جهود عديدة شملت مناقشات عقدت مع هيئات الطيـران  وفيما يتعلق باجتذاب التمويل، ب .  تنفيذ مشاريع تتعلق بالسالمة   
مهـا  من منتديات التنمية التي تنظ      في سلسلة  اإليفاسوبرز دور   .   الطيران المدني للدول المختلفة    وسلطاتالدولية اإلقليمية   

وكان من نتائج هذه األنشطة قيام االيكاو، باالشتراك مـع          .   وفريق العمل المعني بالنقل الجوي     سنويا االيكاو والبنك الدولي   
، "قاعدة البيانات المنـسقة لتطـوير الطيـران       "البنك الدولي وفريق العمل المعني بالنقل الجوي، بإنشاء قاعدة بيانات تسمى            

  .وتتضمن معلومات بشأن المشاريع ذات الصلة بسالمة الطيران المدني

إليفاس ينص على أن تكون القروض، كقاعدة       لوأفاد المجلس كذلك بأنه على الرغم من أن الميثاق اإلداري             ٤-١٤
 شكل القـرض حتـى   فيتقدم األموال ستثناء، فلم ال ا هي وأن تكون المنح   يفاس،هي الوسيلة الرئيسية للتمويل من اإل     عامة،  

وقد شجع ذلك مجلس اإلدارة على أن يقرر أال تقـدم    .   فقط في حالة واحدة  اآلن من مجموع التمويل المقدم والمصروف إال        
منحة إال اذا كانت مصحوبة بقرض بحيث يشكل عنصر القرض نسبة مئوية كبيرة من مجموع المبالغ المـصروفة لتنفيـذ                    

 .المشروع

 فيما يتعلق بالدعم اإلداري المقدم مـن  على اإليفاسسألة مستوى التكاليف التي يتم تحميلها وتناولت اللجنة م    ٥-١٤
األمانة العامة لاليكاو، وقررت إحالة المسألة الى اللجنة اإلدارية مشفوعة بطلب أن توصي اللجنة اإلدارية بأفضل منهجيـة                  

 الى الجلسة العامـة للنظـر   اإلداريةوسيبلّغ رأي اللجنة    .  فاساإليتحملها  ي تحديد المصاريف اإلدارية التي ي     يتعين إتباعها ف  
  .فيه

  :وفي الختام، وافقت اللجنة على أن توصي الجمعية باعتماد مشروع القرار التالي  ٦-١٤
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  قرار أعدته اللجنة التنفيذية
  وأوصت الجمعية العمومية باعتماده

  ١٤/١القرار 

  )اسإيف (التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران

فـي   ضمن جملة أمـور       غايات وأهداف المنظمة بموجب المادة الرابعة واألربعين من اتفاقية شيكاغو تتمثل           لما كانت 
تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل تنمية الطيران المدني الدولي بأمان وانتظام، وتلبية احتياجات شـعوب                  

  . واالقتصاد، وتعزيز سالمة الطيران في المالحة الجوية الدولية نقل جوي يتسم باألمان واالنتظامإلىالعالم 
ادة التاسعة والستون من اتفاقية شيكاغو تنص على أنه اذا رأى المجلس أن المطارات وتجهيزات المالحة        الم ولما كانت 

الجوية في أي دولة متعاقدة غير كافية بقدر معقول لكفالة تشغيل الخطوط الجوية الدولية القائمـة تـشغيال يتـسم باألمـان                   
الدول األخرى المتأثرة بـذلك،  مع اور مع الدولة المعنية مباشرة وواالنتظام والفعالية واالقتصاد، وجب على المجلس أن يتش       

  .الصدد وسيلة لمعالجة الوضع، وجاز له أن يقدم توصياته في هذا إلىبغية التوصل 
 برنامجا عالميا لتدقيق مراقبة السالمة الجوية عمال بقرار الجمعيـة           ١/١/١٩٩٩قد أنشأ اعتبارا من       المجلس ولما كان 

  .تقريبا  ذلك البرنامج في جميع الدول المتعاقدةإطار التي جرت في وحصل على نتائج عمليات التدقيق األولية، ١١-٣٢ العمومية
أولويـات   عمليات التدقيق هذه قد بينت أن عددا من الدول المتعاقدة تعتمد على موارد شحيحة ستسحبها من          ولما كانت   

 درجات متفاوتـة مـن المـساعدة للوفـاء          إلىوأن هذه الدول ستحتاج     وطنية أخرى لتنفيذ مراقبة السالمة الجوية بكفاءة،        
  .بمسؤولياتها في مجال مراقبة السالمة الجوية

سـيما أسـواق    يد من مصادر األسواق المالية، ال العدإلى معظم الدول النامية تواجه صعوبات في التوصل    ولما كانت 
ة من المطارات وخدمات المالحة الجوية، بما فـي هـذه البنيـة             رأس المال األجنبية، للحصول على تمويل لبنيتها األساسي       

  .األساسية من عناصر متصلة بالسالمة
أعربت عن ارتياحها لدراسة أثبت فيها المجلس الحاجة لتـسهيل           والثالثون للجمعية العمومية     الثالثة الدورة   ولما كانت 

  .)إيفاس ( لسالمة الطيرانمالي دولي لسالمة الطيران، وأيدت إنشاء التسهيل المالي الدولي
تحسين السالمة الجويـة مـن    إلى أن المساعدة التي قدمها اإليفاس قد ساهمت إلى حد كبير في تحقيق أهداف            وبالنظر

  . برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةإطارخالل تنفيذ التدابير التصحيحية الضرورية التي حددت في 
ة بالسالمة بموجب إرشادات المجلس ومازال المجلس يتلقـى          التمويل للمشاريع المرتبط   ازال يوفر م اإليفاس ولما كان 

  .تقارير سنوية من مجلس إدارة اإليفاس بشأن تنفيذ المشاريع
  : الجمعية العموميةفإن
 لإليفـاس   عن تقديرها للدول المتعاقدة والمنظمات الدولية على المساهمات التي دفعتها وتعهدت بـدفعها   تعرب  -١
التي لها ارتباط بالطيران الدولي وشركات الطيران والمطارات ومقدمي         ) الخاصة والعامة (المنظمات الدولية   الدول و وتحث  
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خدمات المالحة الجوية وشركات إنتاج هياكل الطائرات والمحركات والكترونيات الطيران واألعضاء اآلخرين في صـناعة               

  .لإليفاسلى تقديم تبرعات مالية أو عينية الجو والفضاء، والمجتمع المدني، ع
الدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في تمويل التدابير الالزمة لسد ثغرات السالمة الجوية التي حددها                تدعو  -٢

اعدة  أن تستفيد من المسإلىبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية كعنصر من الخطة العالمية للسالمة الجوية            
بقيامه بدور الميسر والمحفـز لـدى مـصادر التمويـل           لتمويل هذه التدابير إما مباشرة وإما       اإليفاس  يقدمها   التي يمكن أن  

  . المحافظة على االلتزام الدولي بقواعد سالمة الطيرانإلى، بما يؤدي األخرى
  .ةبالسالمرتبطة  المشاريع الملتنفيذ المقدمة  القيمة والخدماتإنشائه منذ اإليفاس أحرزه يالتقدم المطرد الذ تالحظ  -٣
  . ةالمتكبد في ذلك التكاليف اإلدارية الباهظة  بمااإليفاستحد من عمل مختلف القيود التي تالحظ   -٤
يفاس من خالل المتابعة المنتظمة للتقدم الذي يحققه فـي          لإلالعمل السلس   يساعد في تأمين     إلى المجلس أن     تطلب  -٥

 في الوقت نفسه تخفيض التكاليف    و اإليفاس تعزيز وتوسيع    يفشاريع المرتبطة بالسالمة وأن يواصل جهوده       مجال تمويل الم  
  .الى الحد األدنى

  .لجذب المساهمات في اإليفاس من الدول والمساهمين اآلخرين المجلس أن يبذل قصارى جهده إلى تطلب  -٦
 بما في   اإليفاس،ورتها العادية المقبلة تقريرا عن نشاطات        الجمعية العمومية في د    إلىأن يقدم   لمجلس   ا إلى تطلب  -٧

  .ذلك تقييم األداء والبيانات المالية المدققة
  .٨-٣٥ قرار الجمعية العمومية هذا القرار يحل محلأن  لنتع  -٨

  ـ انتهــى ـ


