
A35-WP/15 
EX/4 
2/4/04 

Assembly 35/EX/A.35.WP.015.EX.4.AR.doc\SM-NH )ات صفح٤( 

  والثالثونالخامسة الدورة —الجمعية العمومية 

 التنفيذيةاللجنة 

 االنتقال الى سياسة جديدة بشأن التعاون الفني :٢-١٣البند 

 تصور جديد لتقديم خدمات التعاون الفني

 ملخص
 A33-21 من منطوق القرار     ٨لفقرة  لمتابعة المجلس    معلومات عن أعمال      هذه الورقة  تتضمن

وهي تشرح بصفة خاصـة الحاجـة الـى         .  الجديدة بشأن التعاون الفني   تحديث السياسة   عن  
اعطاء ادارة التعاون الفني مزيدا من المرونة التشغيلية مع االبقاء على الضـوابط المناسـبة               

وهي تتضمن أيضا اقتراحـا بالتوسـع فـي تقـديم     .   المخاطر المحتملة منوحماية المنظمة   
ون الفني الى الهيئات غير الحكومية التي تنفذ مشاريع         مساعدة االيكاو من خالل برنامج التعا     

 . لهذا الغرض مشروع قرارأرفقفي الدول، بناء على طلبها، وقد 

 مقدمة -١

الـدورة  في تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ السياسة الجديدة بشأن التعاون الفني، أصدرت               في ضوء النظر   ١-١
للتنفيـذ  على اعتماد هيكل وآليـة  المجلس واألمين العام   "شجعت فيه   الذي   A33-21القرار  الثالثة والثالثون للجمعية العمومية     

 التعاون الفني مع االستعانة بأساليب عمل ذات توجهات تجارية للسماح بشراكة مثمرة مع شركاء التمويل والـدول                  في ادارة 
مجلس تقديم تقرير اليها في دورتها العادية        ال  من الجمعية العمومية وطلبت    ).A33-21 من منطوق القرار     ٨الفقرة  " (المنتفعة
 . عن الخطط والتدابير المتخذة لتنفيذ ذلك القرارالمقبلة

 التقدم المحرز في أعمال المتابعة -٢

أكـد  ، وبعد أن A33-21 من منطوق القرار     ٨عندما ناقش المجلس أعمال المتابعة الواجب اتخاذها ازاء الفقرة           ١-٢
مبـدأ  تقديم المساعدة الى الـدول بموجـب         هدفه األساسي، أال وهو      يواصل تحقيق غي أن    أن برنامج التعاون الفني ينب     على

 المرونة في ضوء الظروف المتغيرة وتطورات الطيران المدني         السماح ببعض  من الضروري    اعترف أنه استرداد التكاليف،   
 .في العالم
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 التمويل األساسي الذي يقدمه برنـامج       أقيم االعتبار بصفة خاصة للتغيرات التي تسبب فيها الخفض الشديد في           ٢-٢
 في المائة مـن اجمـالي       ٣يمثل اآلن أقل من     ذلك التمويل   األمم المتحدة االنمائي الى مشاريع الطيران المدني، حيث أصبح          

التغلـب  ادارة التعاون الفني تبعا لذلك لحشد المزيد من الموارد المالية لصالح الدول النامية، و             برنامج التعاون الفني، وحاجة     
 . شركاء التمويل والدول المنتفعةالتي وضعها كل منمحددة المتطلبات ال للوفاء ب التي تواجه االيكاوالتحديات الجديدةعلى 

 برنـامج   أال يخرج  في ادارة التعاون الفني، شدد المجلس على         ة تجاري وجهةوبمناسبة العمل بممارسات ذات      ٣-٢
ورأى المجلس ضرورة اعطاء ادارة التعاون الفني مزيدا        .   المقررة في االيكاو    اطار القواعد واالجراءات   عنالتعاون الفني   
 تـه ومراقبالمجلـس   شراف  الستقاللية الممنوحة لها ودرجة ا     بين درجة ا   التاممع االبقاء على التوازن     التشغيلية  من المرونة   

 .على أنشطة التعاون الفني

 ةالى الهيئات غير الحكوميالتي تقدم تقديم الخدمات  -٣

توسيعا لدور ادارة التعاون الفني في تقديم المساعدة الفنية الى الدول المتعاقدة من أجل التنفيذ الفعـال للقواعـد           ١-٣
ـ               طة التـدقيق التـي     والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو وخطط المالحة الجوية، وسد الثغرات المكتشفة من خالل أنش

عامـة  ال(حكومية الهيئات غير اللتعاون الفني طلبات المساعدة المتزايدة الواردة من  ادارة اال بد من أن تلبي  مارستها االيكاو،   
لسـالمة واألمـن    ، لما في ذلك من تعزيـز ل       تنفذ مشاريع لحساب الدول المتعاقدة في مجال الطيران المدني        التي  ) خاصةالو

 .والكفاءة في النقل الجوي الدولي

وسع في أنشطة ادارة التعاون الفني فرصة لتلك الهيئات التي تطلـب            تعزيزا ألهداف االيكاو ينبغي أن يتيح الت       ٢-٣
 .دها وخبرتها الفنية في مجاالت التعاون الفني التقليديةالمساعدة أن تستفيد من الفاعلية االقتصادية لاليكاو وحيا

ي التقليدية، مثـل    ان المساعدة التي تطلبها اآلن الهيئات غير الحكومية من االيكاو تتعلق بمجاالت التعاون الفن              ٣-٣
وعلـى وجـه    .  لمنح الدراسـية  باتوظيف العاملين في المشاريع، وتقديم الخبرة الميدانية، وشراء المعدات، وتنظيم التدريب            

ع بهـا    المشاريع التي تضـطل    أنالهيئات غير الحكومية المزيد من الدعم من ادارة التعاون الفني لتضمن            تلتمس  الخصوص  
 .الصادرة عن االيكاوطبقا للقواعد والتوصيات الدولية  ذنفلحساب الدول المتعاقدة ت

 حالـة تقتضي حماية المنظمة النظر في طلبات المساعدة المقدمة من الهيئات غير الحكومية على أساس كـل                  ٤-٣
طيهـا  موافقة التـي يع   أن تظل هذه الطلبات رهنا بال      وهذا معناه ،   المقررة على حدة، طبقا آلليات االيكاو واجراءات االعتماد      

سـاس االتفاقـات     وسوف تقدم الخدمات علـى أ .وثيقة المشروعاألمين العام على    توقيع  ب و ،رئيس المجلس من حيث المبدأ    
بالفعل في االيكاو، مثل اتفاقات الخدمات االدارية، واتفاقات الصـناديق االئتمانيـة،           لتعاون الفني، بالصيغة المتبعة     االطارية ل 

 تعديل مقترح على اتفاقات نموذجية قائمة، وكل عقد شراء جديد،           جديد، وكل وكل اتفاق   .  وخدمة مشتريات الطيران المدني   
تنافس االيكـاو   لن ،وفوق كل شيء.  االقتضاء حسب   ،االدارة القانونية وفرع المالية قبل التوقيع     نظر  يجب أن يعرض على     

  ويجب أيضا مالحظة أن االيكاو ال تشترك فـي     . التعاون الفني الى الهيئات غير الحكومية      أي طرف ثالث في تقديم خدمات     
 .تقديم العطاءات التنافسية

او، باالضـافة الـى   أعرب المجلس عن مخاوفه تجاه الزيادة في المخاطر المحتمل أن تتعرض لها سمعة االيك      ٥-٣
التزاماتها القانونية والمالية، التي قد تنشأ من الزيادة في نطاق تقديم التعاون الفني باعتماد الممارسات الجديـدة ذات التوجـه      

ولذلك، يجب على ادارة التعـاون      .  التجاري من جانب ادارة التعاون الفني، وكيفية حماية المنظمة من هذا الخطر المحتمل            
 : اعتمادها للممارسات ذات التوجه التجاري أن تراعي ما يليالفني لدى

 .اتباع قواعد االيكاو وأنظمتها واجراءاتها بصرامة )أ
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استعمال االتفاقات االطارية التي تم بالفعل استعراضها واعتمادها من جانب االدارة القانونيـة وفـرع                )ب
 كل حالة على حدة، مـن جانـب         الشؤون المالية، ويجب استعراض أي تعديل ضروري، على أساس        

 .االدارة القانونية وفرع الشؤون المالية
حماية المنظمة من المسؤولية المهنية من خالل مواصلة وتجديد وثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنيـة                )ج

 .التي تعاقدت عليها ادارة التعاون الفني

 اآلثار المالية -٤
  مشـروع  في حدود الموارد المتاحة تحت برنامج التعـاون الفنـي فـي           سينفذ العمل المقترح في هذه الوثيقة        ١-٤

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات 

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٥

 . مشروع القرار الجديد المرفقتعتمديرجى من الجمعية العمومية أن  ١-٥

  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 المرفق
 ٢/٢-١٣ومية رقم مشروع قرار للجمعية العم

 ٢/٢-١٣لقرار ا

 أنشطة التعاون الفني لاليكاونطاق توسيع 

 قد أكد أن برنامج التعاون الفني يشكل نشاطا دائما ذا أولوية في االيكاو ويكمـل                A33-21 القرار   لما كان 
 وخطـط  (SARPs)دور البرنامج العادي في تقديم الدعم الى الدول من أجل التنفيذ الفعـال للقواعـد والتوصـيات          

 . وتطوير البنية األساسية الدارات الطيران المدني والموارد البشرية لهذه االدارات(ANPs)المالحة الجوية 

 المجلس قد وافق على ضرورة اعطاء ادارة التعاون الفني مزيدا من المرونـة التشـغيلية مـع             ولما كان 
 .االشراف والرقابة المالئمتين على أنشطة التعاون الفني

 ممارسـات ذات  يتبعان قد شجع المجلس واألمين العام على اعتماد هيكل وآلية           A33-21 القرار   كانلما  و
 .   المثمرة مع شركاء التمويل والدول المنتفعةاتالشراكاقامة  بما يتيح توجه تجاري

امـا  تمقيام ادارة التعاون الفني أو أي طرف آخر خارج االيكاو بتنسيق المشاريع التـي تلتـزم    ولما كان 
 حـول  في الطيران المـدني      واألمن والفاعلية ، يسفر عن تعزيز جوهري للسالمة       (SARPs)بالقواعد والتوصيات   

 .العالم
  التي تنفذ مشاريع فـي مجـال الطيـران المـدني           ،)العامة والخاصة ( الهيئات غير الحكومية     ولما كانت 

 أن تمـدها بالمشـورة    ،  ل ادارة التعاون الفني    من خال  ، على نحو متزايد    تطلب من االيكاو   لحساب الدول المتعاقدة  
لقواعـد والتوصـيات الصـادرة عـن     با المشاريع والتأكد من التزام قليدية  والمساعدة في مجاالت التعاون الفني الت     

 . االيكاو
 :فان الجمعية العمومية

لى الهيئات   ا ، بناء على الطلب   ، تتوسع في تقديم خدمات التعاون الفني      أنه ينبغي لاليكاو أن    تقرر -١
تعزيز الى  هدف  تفي مجال الطيران المدني     مشاريع  في الدول المتعاقدة    التي تنفذ   ) العامة والخاصة (غير الحكومية   
 . في النقل الجوي الدوليوالفاعليةالسالمة واألمن 

 على أن برنامج التعاون الفني ينبغي أن يعمل دائما في حدود قواعـد االيكـاو ونظمهـا                  تشدد -٢
 .هاواجراءات

 الهيئـات غيـر   التـي تقـدمها   الطلبـات  من على حدة  طلباألمين العام بالنظر في كل       تكلف -٣
 مساعدة االيكـاو    لتقديم مشاريع في مجال الطيران المدني    في الدول المتعاقدة    التي تنفذ   ) العامة والخاصة (الحكومية  

 والتوصيات الدولية الصـادرة   بالقواعدلمشاريع   ا اللتزام اعتبار خاص    اقامةفي مجاالت التعاون الفني التقليدية، مع       
 .عن االيكاو

 ـ انتهـى ـ


