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 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العمومية عن السنوات  :٧البند 
 ٢٠٠٢، و)Doc 9786 (٢٠٠١ذا البند من تقـارير المجلـس السـنوية لعـام     ـتكونت الوثائق الرئيسية له ١:٧

)Doc 9814 (٢٠٠٣و) Doc 9826 ( ٢٠٠٤األولـى مـن عـام    وتقرير اضافي يغطي أنشطة المنظمة خالل األشهر الستة 
 وأحاطت اللجنة علمـا بالتقـارير    الثامنةفي جلستهالسنوية على اللجنة عرضت التقارير ا و .)Doc 9826 الملحق بالوثيقة(

 .٢٠٠٤ لعام يضاف والتقرير اال٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١السنوية ألعوام 

- - - - - - - - - - 

 العادلتقرير عن االلتزام بتنفيذ مبدأ التمثيل الجغرافي 
  االيكاوأمانةفي وظائف 

والتـي تناولـت الجهـود المبذولـة         A35-WP/68  ورقة العمل   في الثامنة جلستهانظرت اللجنة التنفيذية في      ٢:٧
 المتعلق بااللتزام وبتنفيذ مبدأ التمثيل الجغرافي العادل في وظائف          A24-20واالجراءات المتخذة من قبل المجلس لتنفيذ قرار        

 .٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١ لألعوام االيكاوأمانة 
بدأ التمثيل الجغرافي العـادل     مأثناء عملية االختيار    بينما يراعى   وأشار الى أنه     ورقة العمل قدم األمين العام     ٣:٧
وأثنـاء   . أعلى مستويات الكفاءة والقدرة والنزاهة    ضرورة ضمان   تنصب على    الفائقةهمية  األ التمثيل االقليمي، فان     عاملو

فـي   وظيفـة    ٧٧خاضعة للتمثيل الجغرافي العادل من      الوظائف  الفي  األمانة  ، ارتفع عدد الدول الممثلة في       البحث قيدالفترة  
، بينما ارتفع عدد الوظائف الخاضعة للتمثيل الجغرافـي العـادل   ٢٠٠٣في  وظيفة ٧٩ و٢٠٠٢في  وظيفة ٧٨، الى  ٢٠٠١

وقد ارتفع عدد الدول المتعاقدة أيضا من . ٢٠٠٣في    وظيفة ٢٤٣ و ٢٠٠٢في   وظيفة   ٢٤٢ الى   ٢٠٠١في   وظيفة   ٢٣٠من  
 وظيفـة   ١٨ تم شغل    ٢٠٠٣وفي ديسمبر   ، ٣١/١٢/٢٠٠٣ دولة اعتبارا من     ١٨٨ الى   ١/١/٢٠٠١ دولة اعتبارا من     ١٨٥

 ١٧ من قبل مواطنين مـن  )PO (وظيفة أخرى على مستوى مسؤول رئيسي ١٤ و)D (منها على مستوى المدير ٤أساسية،  
 .ستة أقاليم مختلفةمن  دولة متعاقدة

ـ ممثلـة و الدول غير الأشار األمين العام أيضا الى أن الحد األدنى المستهدف للتعيين من   ٤:٧ قـل مـن   األدول ال
، بلغت النسـب    ٢٠٠٢ و ٢٠٠١وفي السنوات   . ١٩٩٧ في المائة في     ٥٠ ته على يتثبالمستوى المستصوب من التمثيل قد تم       

 تم تخطي الحد األدنى المستهدف لتصبح النسـبة المحققـة           ٢٠٠٣وفي عام   . لى التوالي  في المائة ع   ٤٥,٤  و ٣٨,٤المحققة  
ممثلة والدول األقل من المستوى المستصـوب مـن         الغير  الدول   حثتم  ولمواصلة هذا االتجاه االيجابي،     .  في المائة  ٦٦،٧

 .اسبينعلم المرشحين المنلى الوظائف الشاغرة في االيكاو ااحالة اشعارات التمثيل على 
 ١-٥باعتماد الفقرة   الجمعية العمومية   أن توصي   على  وافقت   و A35-WP/68مل   اللجنة علما بورقة الع    أخذت ٥:٧

 على ضرورة تكثيف الجهود المبذولـة  وللتأكيدالمجلس  التي تدعو الجمعية العمومية الى تأييد قرار        A35-WP/68من الورقة   
نصوص الئحة   خالل التطبيق المستمر لجميع قرارات الجمعية العمومية السابقة و         نحو تنفيذ مبدأ التمثيل الجغرافي العادل من      

 .في االيكاو من قانون الخدمة ٤ في المادة الواردةالموظفين 
- - - - - - - - - - 
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 وحالة المرأة في االيكاو تقرير عن توظيف النساء

 التي تناولت توظيف النساء وحالة المرأة       A35-WP/70 الوثيقة في   ،الثامنة جلستها في   ،نظرت اللجنة التنفيذية   ٦:٧
 .٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١عوام ألفي االيكاو أثناء ا

، قـد   دورتهـا الحاديـة والثالثـين      ووجه انتباه اللجنة الى أن الجمعية العمومية، في          الوثيقةقدم األمين العام     ٧:٧
يات في الفئتين التخصصية والعليا بنسبة واحد فـي  اعتمدت أهداف المجلس وخطة العمل لزيادة تمثيل المرأة على كل المستو      

وعلى ذلـك،   . ١٩٩٣المائة تقريبا في العام الواحد على مر العشر سنوات القادمة، ابتداءا من قاعدة العشرين في المائة عام                  
بهـدف  ، وافق المجلس على برنامج عمل بقسمين يتضمن تنفيذ عدد من االجراءات الداخلية والخارجيـة                ١٦٧ دورتهوفي  

 .زيادة عدد النساء في وظائف الفئة التخصصية والفئات العليا في األمانة العامة
أشار األمين العام الى أن عامل التساوي بين الجنسين ما زال موضع تركيز في جميع مراحل التوظيـف  وقد   ٨:٧

النسـاء فـي   مـن  ع أعضاء الوفـود  تبذل الجهود بصورة متواصلة القامة االتصال مع المعنيين في اداراتهم وم   ووالتعيين،  
 .اجتماعات االيكاو لتحديد مرشحات مؤهالت لوظائف االيكاو

 جديدة لتحسين توظيف النساء وحالة المرأة في االيكاو من خالل المشاركة فـي االجتماعـات مثـل    وقد تم استكشاف فرص  
اواة بين الجنسين في نيويـورك، وغيـره مـن         االجتماع السنوي للشبكة المشتركة ما بين الوكاالت بشأن حالة المرأة والمس          

 .)WAI (االجتماعات الدولية مثل مؤتمر المرأة في الطيران الدولي
موظفة  ٧٤ات في الفئة التخصصية والفئات العليا من        ـ، تغير العدد االجمالي للموظف    قيد النظر وخالل الفترة    ٩:٧

)٢٢،٨ (  موظفة   ٧٥ الى   ٢٠٠١في )٢٣،٧(   ٧٣ و ٢٠٠٢ في) ٢٣،٨ (  من المقدمةطلبات وقد كانت نسبة ال  . ٢٠٠٣في 
 .٢٠٠٣ في عام ١٩,٩  و٢٠٠٢في عام  ١٧,٦  و٢٠٠١ في عام ٢١,٢المرشحات 

اجـراءات  مع االقرار بالتقدم الذي ُأحرز في زيادة تمثيل المرأة في األمانة، أكدت اللجنة على الحاجة الـى                   ١٠:٧
لتقـديم طلبـات التحـاق    تأهيال مناسبا   المؤهالت  النساء  عاقدة، وذلك بغية تشجيع     اضافية فعالة من األمانة العامة والدول المت      

وقد أكدت اللجنة أيضا على ضرورة أن تنفـذ الـدول المتعاقـدة      .  بالوظائف في الفئتين التخصصية والعليا في أمانة االيكاو       
ألمانـة  أن تدرس ا  جاالت الطيران، و  على مستوى الدولة لدعم فرص التدريب للمرأة في م        موجهة نحو تشجيع المرأة     خطط  
 . ذلك مناقشة مفصلة حول هذا الموضوعوتلى.  السياسات الصديقة لألسرة في االيكاووتنفذ 
 ووافقت على التقدم بتوصية، مفادها أن تعتمـد  A35-WP/70طت اللجنة علما بورقة العمل اوبعد المناقشة، أح   ١١:٧

 : العامة، كما هو وارد في التعديل أدناه١-٨الجمعية العمومية الفقرة 
 :دعى الجمعية للقيام باآلتيتُ"
الخطوات المتخذة نحو تنفيذ األهداف وخطة العمل الخاصة        رصد  بأن المجلس سيستمر في     علما  االحاطة   ) أ

 .في االيكاوبتوظيف النساء وحالة المرأة 
بأن األمين العام لألمم المتحدة قد حث المنظمات الدولية والوكاالت المتخصصة التابعـة             علما  االحاطة   ) ب

 فـي  االناثتمثيل المثالية للألمم المتحدة، مثل االيكاو على وضع برامج تهدف الى الوصول الى النسبة     
 . في المائة٥٠ األمم المتحدة وهو أسرة
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 .باعداد برنامج عمل ايجابي على غرار برنامج التمثيل الجغرافي العادلف األمين العام يتكل ) ج
 من قانون خدمة الموظفين في االيكاو بما يعبر عـن برنـامج           ١-٤تكليف األمين العام بتعديل القاعدة       )  د

 .العمل االيجابي الذي تدعو الحاجة اليه بشدة وفقا لما طلبه أمين عام األمم المتحدة
( في أمانة االيكاوةام بأن يدرس بعناية وأن يضع سياسات تراعي مصالح األسرتكليف األمين الع . 
 ."اعطاء المزيد من االرشادات على أساس المعلومات الواردة في هذه الورقة )و

- - - - - - - - - - 

  التمويل الطوعياستقرار

 المقدمة من استراليا حول A35-WP/257, AD/19ورقة العمل في  ، في جلستها الثامنة،نظرت اللجنة التنفيذية ١٢:٧
 . خالل الفترة الثالثية ترتيبات التمويل بين االيكاو والدول المانحة–ار التمويل الطوعي راستق

 قد وجدت صعوبة متزايدة في زيادة مسـتوى مسـاهماتها   الوطنيةقة الى أن العديد من االدارات   رأشارت الو  ١٣:٧
 من األيسر واألفضل من حيث المرونة أن تقدم مساهمات          هوأن بعض الدول قد وجدت أن     في ميزانية برنامج االيكاو العادي،      

 .لتمويل بعض البرامج الهامة التي لم تستطع تضمينها في ميزانية البرنامج العاديااليكاو والتي تسعى اليها طوعية، 

ية، فان تخطيط وتنفيـذ األنشـطة   أنه نظرا للطبيعة الغير منتظمة الستالم المساهمات الطوع  بالورقة  اعترفت   ١٤:٧
وضع آلية سليمة للبحث عـن التمويـل        بأنه   وأكدت الورقة .  الممولة من خالل المساهمات الطوعية كان دوما مسألة صعبة        

مساءلة عن االنفاق، يمكن    البيانات  وداء  األ أولويات سليمة، وقياسات     علىالطوعي، بما في ذلك االعداد لخطط عمل تحتوي         
بصـورة  و ،ويمكن لهذه اآللية أن تمكّن الدول المتعاقدة      .  ستقرار في أحد الموارد الهامة لتمويل أنشطتها      قق اال تحلاليكاو أن   

أن يسـهل  األكيد لألمـوال   هذا التدفقومن شأن   .  المساهمات الطوعية لتقديم   من االلتزام بجدول زمني محدد مسبقا        ،أفضل
 .المساهمات الطوعيةب الممولةاألنشطة على االيكاو عملية وضع خطط أفضل لتنفيذ هذه 

 هـا أن تعتمد الجمعية العمومية التوصـيات الـواردة في        النظر في الورقة بعناية،     تقترح اللجنة التنفيذية، بعد      ١٥:٧
 :كالتالي

المشاكل الراهنة التي يواجهها األمين العام بسبب الطبيعـة الغيـر منتظمـة للمسـاهمات               االعتراف ب  )أ
 . عندما تستخدم هذه المساهمات لتمويل األنشطة الرئيسية للمنظمةالطوعية، السيما

أنه ينبغي على االدارات الوطنية أن توضح لحكوماتها كيفية استفادة االيكاو من مسـاهماتها        االعتراف ب  )ب
 .الطوعية
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ـ       نموذجية  اعداد وثيقة   بالمجلس  تكليف   )ج ا لترتيبات التمويل الطوعي، تتضمن العناصر المنصوص عليه
 .A35-WP/257, AD/19 من ورقة العمل ٢-٣في الفقرة 

حث الدول المتعاقدة التي ترغب في تقديم مساهمات طوعية لاليكاو على اتمام هذه الترتيبات للتمويـل                 )د
 . التي أعدها المجلسيةوثيقة النموذجالالطوعي مع المنظمة باستخدام 

- - - - - - - - - - 

 يكاوالترتيبات االنتقالية بين اال
 )أفكاك(واللجنة االفريقية للطيران المدني 

 حول الترتيبات االنتقالية    )WP/66 (ورقة عمل أعدها المجلس    ، في الثامنة في جلستها    ،نظرت اللجنة التنفيذية   ١٦:٧
 ، وقـد  ٣١/١٢/٢٠٠٤، والتي كان من المفترض أن ينتهي العمل بها بتـاريخ            A27-17 وأفكاك وفقا للقرار رقم      بين االيكاو 

 أو لفترة أقصـر اذا أصـبحت األفكـاك مسـتعدة             أخرى ثالث سنوات  االنتقالية   يد الفترة مدتلمن أفكاك   طلبا  المنظمة  تلقت  
طلب المذكور وفق النوايا األصلية للجمعية العموميـة فـي دورتهـا            وقد نظر المجلس في ال    . لالستقالل ذاتيا في هذه األثناء    

الوضـع المـالي    و ،المتأخرات المتراكمة المستحقة لاليكاو   لتحقيق االستقرار في    ازه   والتقدم الذي تم احر    ،السابعة والعشرين 
 .نفسهالاليكاو 

 وبأن تستمر  ٣١/١٢/٢٠٠٦، بشرط أن تنتهي الفترة االنتقالية في        أن التمديد يعتبر مقبوال   المجلس الى   خلص   ١٧:٧
يجب  بالحاجة الى تحديد االجراءات التي        المجلس قرأاضافة الى ذلك،    . طر مالية تواجهها  او في خفض ومراقبة أي مخا     االيك

وقد أكد المجلس أيضا على الحاجـة      . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥أثناء عامي   تدريجية   بصورة    ألفكاك انهاء دعم االيكاو  أن تتخذ بهدف    
 .مستحقات المتراكمة عليها لاليكاو التقدم في عمليات سداد أفكاك للفع دالى

لالرشـادات  يقية عن تقديرها للدعم المتواصل الذي قدمته االيكاو ألفكـاك و          عبرت مجموعة من الدول األفر     ١٨:٧
سـتقالل المـالي   االلتمكين أفكاك مـن تحقيـق   ى الوقوف على أرضية مالية مستقرة، وأيضا   لمساعدة أفكاك عل  قدمتها  ي  تال

 .١/١/٢٠٠٧ اعتبارا من والتشغيلي

 :لى الجلسة العامة بالتوصيات التاليةاللجنة مقترحات المجلس ووافقت على التوجه اأيدت  ١٩:٧

 .٣١/١٢/٢٠٠٦قالية تنتهي في الموافقة على أن المدة االنت ) أ
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األحكـام   أفكاك لتغطية هذه الفترة، بمـا يتضـمن          معباعداد اتفاق انتقالي منقح     المجلس  تكليف    ) ب
حـراز  االالزمة لضمان استمرار االيكاو في خفض ومراقبة أي مخاطر مالية تتعرض لها وأن يـتم                

 .التقدم في سداد أفكاك للمبالغ المتراكمة عليها الى االيكاو

 -ىـ انته-


