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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

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

 تعاون أسبانيا مع برنامج االيكاو للتعاون الفني

 )أسبانيا مقدمة منوثيقة (

 ملخص
 تعاون أسبانيا مع برنامج االيكاو يرد في هذه الوثيقة وصف موجز لمضمون ونطاق

االنتقال الى "للتعاون الفني منذ أن اعتمدت الدورة الحادية والثالثين للجمعية العمومية 
 أيضا الى مشاركة أسبانيا في المساهمة  بهاويشار".   التعاون الفنيبشأنسياسة حديثة 

 .بتمويل سياسية التعاون الفني لاليكاو في المستقبل
 .٤ء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة يرد االجرا

 
 مقدمة -١

 ةاالشـاد  وتـود    ، أهداف تأسيس االيكـاو     أبرز تعتبر أسبانيا أن السالمة واألمن، في الظروف الراهنة، هما         ١-١
والزال  برنامج التعاون الفني لاليكاو بتقديم استجابة مناسبة منذ انشائه للمشاكل التي واجههـا               بالدور الهام الذي يضطلع به    

 . نموايواجهها الطيران المدني في البلدان األقل

 التعاون مع برنامج االيكاو للتعاون الفني -٢

الذي قام ألول مرة بدعوة      للجمعية العمومية    A31-14 وبناء على مضمون ومغزى القرار       ،نظرا لهذا االعتقاد   ١-٢
فقد بذلت أسبانيا في العقد األخير جهدا اضـافيا لتمويـل           البلدان القادرة على تقديم أموال الى برنامج التعاون الفني لاليكاو،           

 أربعة ماليين دوالر أمريكي يديرها البرنامج للعديد من البلدان، وذلك على الرغم مـن القيـود علـى           تفوق قيمتها مشاريع  
 .االميزانية التي كان عليها أن تفرضها في األعوام األخيرة الماضية سواء من الناحية العالمية أو داخلي
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تدريب الموظفين في مختلف جوانب الطيران المـدني ألنهـا      ركزت بعض هذه المشاريع بصفة خاصة على         ٢-٢
تعتبر أن تدريب موظفي الطيران على وجه الخصوص هو االستثمار األجدى من حيث التكاليف علـى األمـدين القصـير       

هو أفضل ضمان للسالمة، خاصة في الظـروف   بغض النظر عن مستوى التنمية، و     ذلك  والمتوسط بالنسبة لجميع البلدان، و    
 بأفضل ضمانات تم التعاون بشأنها، وهي مـن    CNS/ATMالراهنة ألمن المنتفعين بالطيران، دون اهمال الحاجة لتنفيذ نظم          

  الصـناعية  خدمة الترحيل للمالحة األوروبية باألقمار    /ضمن جملة أمور أخرى، في تجارب نظام التقويم باألقمار الصناعية         
 .في مختلف األقاليم) SBAS/EGNOS(المستقرة بالنسبة الى األرض 

المساهمة في تمويل مشاريع التعاون التي       -٣
 يديرها برنامج االيكاو للتعاون الفني

السياسـة  "كانت الخطوة الرئيسية في تحقيق تمويل أفضل للتعاون فيما بين البلدان التابعة لاليكاو هو اقـرار                  ١-٣
 الى هذا التمويل حاليا انشاء التسـهيل        وأضيف.  في الدورة الحادية والثالثين للجمعية العمومية     " لفنيالجديدة بشأن التعاون ا   

كمل آليـات تحصـيل األمـوال الحاليـة     تُ" وهو بمثابة آلية مساعدة مالية   ٤/١٢/٢٠٠٢المالي الدولي لسالمة الطيران في      
 ".لاليكاو

الواردة في سياسة االيكاو    " بآلية تمويل تنفيذ أهداف االيكاو    "ط  من جهتنا، نرجو أن الجهد الذي بذلناه فيما يرتب         ٢-٣
     لـدى االدارة   المعنيـة ن في الفترة الثالثية التالية، بواسطة الحفاظ على الهيئـات         الجديدة بشأن التعاون الفني يواصل ويحس 

ارجية والمطارات األسبانية والمالحة    األسبانية مثل الوكالة األسبانية للتعاون الدولي التي أصبحت تابعة لوزارة الشؤون الخ           
فـي تمويـل   الجوية والمركز الوطني األسباني للتدريب على الطيران المدني التابعين لوزارة التنمية، للتعاون مع االيكـاو          

 الجوانـب ذات    استهدافمشاريع تقترحها االيكاو ويديرها برنامج التعاون الفني لدى االيكاو، وهدف كل هذه المشاريع هو               
لمصالح األكبر للتوصل الى طيران مدني دولي يتسم بالمزيد من السالمة على المستويين الدولي واالقليمي حيـث يكـون                   ا

 .تعاوننا أكثر كفاءة من حيث القرب الجغرافي أو الثقافي

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٤

 :يليلما الجمعية العمومية مدعوة  ١-٤

 .وثيقةاالحاطة علما بمضمون هذه ال )أ
تشجيع الدول القادرة على المساهمة في آلية تمويل تنفيذ أهداف االيكاو الواردة في القرارات عن تحديث                 )ب

 .السياسة الجديدة للتعاون الفني

 ـ انتهـى ـ


