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، ومن إطار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنشطة وسياسات التعاون الفني المقدمة في –التعاون الفني   :١٩البند 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٤ية خالل الفترة خالل ترتيبات الصناديق اإلئتمان

، التي قدمت تقريرا من المجلس A36-WP/49نظرت اللجنة التنفيذية في جلستها السادسة في ورقة العمل   ١:١٩
  .٢٠٠٦ الى ٢٠٠٤ السنوات منبشأن أنشطة التعاون الفني التي نفذتها اإليكاو خالل 

والحظت اللجنة التنفيذية أنه نظرا لتراجع تمويل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمشاريع التعاون الفني   ٢:١٩
 تعين تمويلها من خالل األموال المتراكمة التي كانت ١٩٩٥ إلى سنة ١٩٨٢لإليكاو، حدثت عجوزات سنوية كبيرة من سنة 

اال من  عكس اتجاه هذا المسار لم يتموأفاد المجلس أنه .  ةمات اإلدارية والتشغيلي آنذاك في صندوق تكاليف الخدموجودة
 سياسة جديدة بشأن وباستحداثالجمعية العمومية في دورتها الحادية والثالثين ن الفني وقيام وخالل إعادة هيكلة إدارة التعا

والحظت اللجنة التنفيذية .   تكاليفها التشغيليةلسيطرة علىلالتعاون الفني، مما أتاح المرونة الضرورية إلدارة التعاون الفني 
 في المائة من ٩٨ بثقة الدول التي تمول حاليا نحو  الحينأن كفاءة وفعالية الخدمات التي تقدمها اإليكاو حظيت منذ ذلك

  .برنامج التعاون الفني
 األنصبة عن طريقلفني ال يتم تمويلها وأقرت اللجنة التنفيذية بأن تكلفة تشغيل وإدارة برنامج التعاون ا  ٣:١٩

المقررة على الدول المتعاقدة بل من خالل النفقات اإلدارية العامة المفروضة على كل مشروع من المشاريع على أساس 
 تحميل الدول والجهات تتمثل فيوالحظت اللجنة أن السياسة التي تتبعها اإليكاو في هذا الصدد .  مبدأ استرداد التكاليف

  .التي سيتم تقديمها الخدمة رهنا بمدى تعقدد األدنى الالزم من التكاليف، المانحة الح
وأفاد استعراض ألنشطة برنامج التعاون الفني خالل العشر سنوات األخيرة أن البرنامج المنفذ زاد بشكل   ٤:١٩
 ومكونلفترتين الثالثيتين األخيرتين حسب نوع ترتيب التمويل وقدم التقرير أيضا مقارنة للبرنامج المنفذ خالل ا.  كبير

قد األخير وأن  المعلومات المتوافرة عن إيرادات ونفقات البرنامج أنه تم الحفاظ على توازن خالل العوتبين من.  المشروع
  . سنوية محدودةضاإليكاو تحقق فوائ

لى الدول عبر مشاريع التعاون الفني لإليكاو خالل الفترة اللجنة التنفيذية أن طبيعة الدعم المقدم إوالحظت   ٥:١٩
 علما بالمعلومات التي قدمها المجلس بشأن مدى وأحاطتالثالثية كان واسعا جدا وشمل مختلف مجاالت الطيران المدني، 

  .  بالنسبة لتحقيق أهداف اإليكاو االستراتيجية٢٠٠٦- ٢٠٠٤أهمية برنامج التعاون الفني للفترة 
إلى التقرير الرجوع  من جدول األعمال ١٩ـلب من اللجنة التنفيذية لدى االنتهاء من النظر في البند وطُ  ٦:١٩

 من جدول ٢٠ في إطار البند A36-WP/48, EX/13 عند النظر في ورقة العمل A36-WP/49الوارد في ورقة العمل 
  . الفني يقدم معلومات محدثة عن سياسة اإليكاو بشأن التعاونحيث أنهاألعمال، 

  ـ انتهـى ـ




