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) صفحات٤(

   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  التنفيذيةاللجنة 

  مشروع نص التقرير
  عن

  من جدول األعمال ٢٣البند 

  .ا للنظر فيهالتنفيذيةاللجنة إلى  ةمقدم ٢٣ بشأن البند ة المرفقالمادة
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  تحسين إنتاجية االيكاو   :٢٣البند 
، WP :40 ،60 ،284 ،135 ،154 (لسابعة في ورقات العملالتنفيذية في جلستيها السادسة وااللجنة نظرت   ١-٢٣
  . بشأن تحسين إنتاجية االيكاو) 258، 253، 241
 ٣٣و) د (١٥و) أ (١٥ بتعديل المواد اقتراحا المقدمة من المجلس A36-WP/40وتضمنت ورقة العمل   ٢-٢٣
الوثيقة  (ية لمنظمة الطيران المدني الدوليالنظام الداخلي الدائم للجمعية العموم من ٤٧ و٢٠ المادتين ، وبالتبعية٦٦و

إلضفاء الطابع الرسمي على الممارسة التي تتبعها الجمعية العمومية منذ دورتها الثانية والثالثين والمتمثلة في ) 7600/5
رشيد أساليب وهذا التعليق يمكن الجمعية العمومية من ت. جزئيا أو كليا، عند بداية كل دورة عاديةسواء تعليق تلك المواد، 

تتناول البنود األولية مثل انتخاب أعضاء مكتب الجمعية العمومية :  بحيث١-٣٢ و٢-٣١عملها وإجراءاتها وفقا للقرارين  
في تقديم نفس التقارير والنظر فيها من جانب هيئات مختلفة، غير الضروري واعتماد جدول األعمال بغية تفادي االزدواج 

ات األربع والعشرين بين تقديم وتوزيع أي تقرير من لجنة مفوضة أو لجنة أخرى ومناقشته والتجاوز عن شرط مدة الساع
وأشار رئيس اللجنة إلى أن التعديالت المقترحة هي مجرد إقرار لما تقوم . في الجلسة العامة؛ وعدم إصدار محاضر اللجان

 وفقا النظام الداخلي الدائم للجمعية العموميةبتعديل ووافقت اللجنة على أن توصي الجلسة العامة . به اإليكاو عمليا
  .A36-WP/40ت المبينة في مرفق الوثيقة قتراحالال
 التي تضمنت تقرير مجلس االيكاو عن تنفيذ قرارات A36-WP/60وقدم األمين العام عرضا عن الورقة   ٣-٢٣

ير بأن الدورة الخامسة والثالثين   وتم التذك. بشأن تحسين إنتاجية المنظمة٣- ٣٣ و١-٣٢ و٢-٣١الجمعية العمومية 
للجمعية العمومية قد نظرت في تقرير من المجلس عن تنفيذ القرارات المذكورة أعاله واتخذت مقررا متعلقا بتحسين إنتاجية 

وطلب ذلك المقرر من المجلس أن يواصل العمل بصفة دائمة على تحسين إنتاجية وكفاءة االيكاو؛ وركز .  المنظمةوكفاءة 
 ؛ وتخطيط األعمال وإدماج عمل المكاتب ٢٠٠٧-٢٠٠٥صياغة أهداف إستراتيجية حقيقية للمنظمة في الفترة الثالثية على 

وتضمنت .  نت - مع المقر الرئيسي؛ وإدخال تحسينات على أساليب العمل وتوسيع نطاق استخدام شبكة ايكاواإلقليمية
صادر عن الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية واإلجراءات التي الورقة تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ المقرر ال

اتخذها المجلس بشأنه، فضال عن التدابير األخرى المتخذة منذ انعقاد الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية كجزء من 
  . هوأقرت اللجنة التقرير ورحبت ب. األعمال المستمرة لتحسين إنتاجية وكفاءة المنظمة

 دولة اقتراحا يرمي إلى إجراء ٢٢ المقدمة من كندا باسم  A36-WP/284, Revision No.1وتضمنت الورقة   ٣-٢٣
وأشارت إلى أن أدوات اإلدارة الحالية .  للطيران المدنيالتنظيم الدولي فيما يتصل ببحث  العامة والبرامجدراسة للسياسة

وضعت نة وينبغي بحثها لتحديد األدوات التي ال تزال تفي بالغرض الذي خدمت الطيران المدني الدولي ألكثر من ستين س
وكان مرفقا بالورقة مشروع قرار لهذا الغرض كي تعتمده .  وتلك التي قد تحتاج إلى تحديث١٩٤٤في سنة من أجل تحقيقه 
ن السابق ألوانه تغيير اتفاقية بيد أن أغلبية الوفود ارتأت أنه م. وأحاطت اللجنة علما بمضمون الورقة. الجمعية العمومية

 ينطوي على قدر من ٣-٤ وأشير إلى أن القرار. النحو الواجبشيكاغو التي خدمت مجتمع الطيران المدني الدولي على 
 . واقتُرح إحالة هذه المسألة إلى المجلس لمواصلة دراستها، إجراء استعراض استراتيجيتسمح بالمرونة 

اقتراحا بتوسيع نطاق موقع  التي قدمتها كولومبيا A36-WP/135, Revision No. 1وتضمنت الورقة   ٥-٢٣
 الموجودة، وذلك لتيسير (AIP)المؤمن ليتسنى للدول المتعاقدة أن تنشر، على مسؤوليتها،  وثائق أدلة الطيران " نت -ايكاو"

ة بأدلة الطيران متاحة بسهولة وعلى ح في جعل المعلومات المتصلاقتروتم االعتراف بقيمة هذا اال. الوصول والرجوع إليها
ولكن أثيرت بعض الشواغل حول اآلثار المترتبة على  ذلك من حيث الموارد، وحول . نطاق عالمي، وحظي بتأييد قوي

وأشير أيضا إلى ضرورة النظر في ما إذا كان . ةوصولها إلى اإلنترنت محدودتكون القدرة على جدواه بالنسبة للدول التي 



  A36-WP/352 
  EX/115 
٢٣تقرير عن البند      23-2 
 

ح، آخذا في اعتباره الحاجة إلى اقترواتُفق على تكليف المجلس بدراسة اال. ئما لتنشر فيه المعلومات التشغيليةالموقع مال
 . الدول وكذلك القيود المتصلة بالمواردبعض مساعدة 

 المتعلقة بإعادة هيكلة األمانة العامة وإعادة تنظيمها، اقترحت اثنتا عشرة دولة A36-WP/154وفي الورقة   ٦-٢٣
 اإلقليميةالالمركزية من أجل تمكين مكاتب االيكاو لألخذ بعملية  (RASOS)مراقبة سالمة الطيران اإلقليمي عضوا في نظام 

عم المكاتب اإلقليمية هو عمل مستمر وأن ولوحظ أن تعزيز ود. من تحقيق بعض األهداف االستراتيجية في خطة األعمال
ولوحظ أيضا أن المجلس قد أنشأ فريقا عامال لغرض استعراض المكاتب . يتخذ خطوات لزيادة نجاعتهازال األمين العام ما

  .وأحاطت اللجنة علما بمضمون الورقة. اإلقليمية، وموقعها الحالي، واختصاصاتها وفعاليتها وكفاءتها
أيرلندا، وبلجيكا، وسويسرا، ولكسمبرغ، " (أبيس" المقدمة من مجموعة A36-WP/241 العمل  ورقةتناولتو  ٧-٢٣

تجربة مجموعات التناوب القائمة وشجعت الدول التي تسعى إلى االنضمام إلى عضوية المجلس على )  والنمسا، وهولندا
 . للجنة علما بمضمون الورقة ووافقت عليهوأحاطت ا.  إنشاء مجموعات تناوب جديدة أو االنضمام إلى المجموعات القائمة

 دولة  أفريقية الدور الرئيسي الذي ٥٣ المقدمة من الكاميرون باسم A36-WP/253وتناولت ورقة العمل   ٨-٢٣
تؤديه المكاتب اإلقليمية لإليكاو في تقديم المساعدة إلى الدول بمنطقة أفريقيا والمحيط الهندي، ودعت الجمعية العمومية إلى 

وأحاطت اللجنة علما بالورقة وأبرزت أهمية تخصيص الموارد المالئمة للمكاتب اإلقليمية الموجودة في .  تلك المكاتبدعم
وأشير إلى أنه تم في مناقشات سابقة اعتبار مسألة زيادة إشراك موظفي مقر . أفريقيا، وكذلك في مناطق العالم األخرى

قة لتحسين االندماج الوظيفي وكذلك لتعزيز قدرات المكاتب اإلقليمية على معالجة طريكاو في تنفيذ األنشطة اإلقليمية هي اإلي
 . المسائل المحلية

زيادة عدد اقتراحا ب  المقدمة من اللجنة العربية للطيران المدني A36-WP/258ورقة العمل تضمنت و  ٩-٢٣
الدول العربية، بالنظر إلى النمو الهائل  عضوا، مما قد يساعد على  زيادة تمثيل ٣٩ إلى ٣٦أعضاء مجلس اإليكاو من 

أهمية توسيع نطاق مشاركة الدول المتعاقدة، وال سيما الدول التي علما  اللجنة أحاطتو. الذي يشهده الطيران المدني العربي
ء ليست أعضاء في المجلس، في جميع أنشطة المنظمة، ووافقت على إحالة المسألة إلى المجلس ليستعرضها ويتخذ اإلجرا

  . المناسب
، اقترحت اللجنة أن A36-WP :40 ،60 ،284 ،135 ،154 ،241 ،253 ،258بعد النظر في ورقات العمل   ١٠-٢٣

   .تعتمد الجمعية العمومية التوصية التالية فيما يتعلق بتحسين انتاجية وكفاءة المنظمة
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  :إن الجمعية العمومية

 ومقرر ٣- ٣٣ و١-٣٢ و٢-٣١يذ قرارات الجمعية العمومية  بالتقدم المحرز والنتائج المحققة في تنفتعترف )١
 .الدورة الخامسة والثالثين للجمعية بشأن تحسين إنتاجية االيكاو

 الجارية، السعي إلى تحسين إنتاجية وكفاءة اإليكاو وأن يقدم أعماله إلى المجلس أن يواصل، كجزء من تطلب )٢
 مية؛تقريرا إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمو

 كما هو مقترح في )7600/5 الوثيقة( على تعديل بعض القواعد في النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية توافق )٣
 .A36-WP/40الورقة 

 وأن يتخذ أي إجراء A36-WP/284, Revision No.1في الورقة االقتراح الوارد  إلى المجلس أن يدرس تطلب )٤
 يراه ضروريا؛

 مطبوعاتنت بحيث ال يقتصر على - مسألة توسيع نطاق استخدام موقع ايكاو إلى المجلس أن يدرستطلب )٥
 ؛٢٠١٠-٢٠٠٨في شكل إلكتروني، وذلك في سياق ميزانية الفترة الطيران اإليكاو وربما أدلة 

 بأنه ينبغي أن تتوافر للمكاتب اإلقليمية  الوسائل A36-WP/253و A36-WP/154 بورقتي العمل تحيط علما )٦
 تحقيق األهداف االستراتيجية على نحو فعال؛من أجل افية والموارد الك

 الدول التي تسعى إلى االنضمام إلى عضوية المجلس على إنشاء مجموعات تناوب جديدة أو االنضمام تشجع )٧
 إلى مجموعات التناوب القائمة؛

المنظمة، بما  إلى المجلس أن يستعرض سبل ووسائل توسيع مشاركة الدول المتعاقدة في مختلف أنشطة تطلب )٨
 ؛لضمان الكفاءةفي ذلك الهيئات الرئاسية 

 األمين العام بأن يضمن استخدام جميع لغات اإليكاو على النحو المالئم خالل عملية وضع القواعد تكلف )٩
 ".المسار السريع"والتوصيات الدولية والتشاور بشأنها واعتمادها، بما في ذلك االعتماد في إطار 

  ـ انتهى ـ




