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  الدورة الثامنة والثالثون -الجمعیة العمومیة 
  اللجنة التنفیذیة

  التعاون الفني خاصة بنشطة والسیاسات الاأل : التعاون الفني  :١٢رقم البند 

  ة بالمساعدة الفنیة والتعاون الفني خاصالسیاسات ال
  واألنشطة األخرى في مجال التعاون الفني 

 ٢٠١٢-٢٠١٠خالل الفترة 

  (ورقة مقدمة من مجلس االیكاو)
  الملخص التنفیذي

المساعدة الفنیة والتعاون في مجالي  هاواستراتیجیاتاالیكاو عن سیاسات  أحدث المعلوماتقریر جزء األول من التیقدم ال
مبادئ الما یتصل بذلك من المتعلقة بتنفیذ هذه األنشطة داخل األمانة العامة و تحدید المسؤولیات ، بما في ذلك الفني

  مشاریع.المتعلقة بتمویل الولویات األو 
المنظور و  ماليالمنظور المن  ٢٠١٢- ٢٠١٠ السنوات الثالثداء في فترة األنتائج تحلیل قریر جزء الثاني من التال عرضوی
   .السابقةالثالث  تالسنوافترة مع مقارنة ال، بما یمّكن من الكمي غیر قابل للقیاستشغیلي ال

-٢٠١٠ السنوات الثالثیتناول نتائج صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة لفترة أما الجزء الثالث من التقریر ف
  مولة بالتقریر.المیزانیة العادیة في الفترة المشو صندوق المعلومات عن توزیع التكالیف بین هذا لى جانب إ، ٢٠١٢
  : یرجى من الجمعیة العمومیة القیام بما یلي: اإلجراء

من  الفائدةاألساسیة، بأن تراعي البنى ر الطیران المدني لدیها، بما في ذلك یتذكیر الدول المتعاقدة، عند النظر في تطو   أ)
  ؛الدولفي هذه لتعاون الفني بالنسبة لمشاریع الطیران المدني االیكاو لاستخدام برنامج 

 لالستنتاجاتولویة بواسطة االیكاو، على إعطاء األر الطیران المدني یتنفیذ مشاریع تطو  عندالمتعاقدة، حث الدول   ب)
الطیران والبرنامج العالمي لتدقیق أمن  نهج الرصد المستمر البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة المنبثقة عن والتوصیات

القرارات الصادرة عن المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ والمجموعات اإلقلیمیة االستنتاجات و ك المصادر وغیر ذلك من
من ضمن الجدول في مجالي السالمة واألالبارزة  اغلوحل الشو أوجه القصور بغرض معالجة  المعنیة بسالمة الطیران

  في مجال المالحة الجویة.الزمني المطلوب واغتنام الفرص السانحة لتطویر الهیاكل األساسیة وتعزیز السالمة 
االیكاو ستعانة باال إذكاء وعي الدول وهیئات القطاع الخاص والجهات المانحة بمزایا أن یواصللى األمین العام الطلب إ  ج)

  مجال الطیران المدني؛في لتنفیذ المشاریع 
تصل بذلك من مبادئ التمویل التي ما یو والتعاون الفني المساعدة الفنیة حاطة علما بالسیاسات الجدیدة في مجالي اإل  د)

  ؛اعتمدها المجلس
  لدورة العادیة المقبلة للجمعیة العمومیة بالقیام یلي:استعدادًا ل تكلیف المجلس  ه)
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  ؛تقریر عن تنفیذ السیاسات الجدیدة تقدیم  )١(
  ؛المتعلقة بالمساعدة الفنیة، فیما یتعلق بجمیع برامج االیكاو االیكاو تسیاساتقدیم بیان موحد بشأن   )٢(
موحد بسیاسات االیكاو في مجال البیان ال -  ١٧- ٣٦تقدیم أي تغییرات یلزم إدخالها على قرار الجمعیة العمومیة   )٣(

  .التعاون الفني

  .تتصل ورقة العمل هذه بجمیع األهداف االستراتیجیة  :ةف االستراتیجیاهداأل

  تحّدد الموارد المخصصة للمساعدة الفنیة ضمن المیزاینة العادیة لفترة الثالث السنوات.  اآلثار المالیة:

  )٢٠١٠أكتوبر  ٨القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة (في  Doc 9958  المراجع:
Doc 9983, A37-EX (Report and Minutes of the Executive Committee) 

 لمحة عامة - ١

بما في ذلك  ف التعاون الفني للمنظمة،نهوض بأهداللالرئیسیة تشغیلیة الداة هي األبرنامج التعاون الفني لالیكاو  ١- ١
ة المتواصلة لهذا همیشددت الجمعیة العمومیة على األتعزیز قدرة الدول على تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة الصادرة عن االیكاو. و 

)، الذي ١٧- ٣٦" (القرار موحد بسیاسات االیكاو في مجال التعاون الفنيالبیان ال"بعنوان من خالل عدة قرارات منها القرار  البرنامج
ینص على أن برنامج التعاون الفني نشاط تولیه االیكاو أولویة قصوى ویكّمل دور البرنامج العادي في توفیر الدعم للدول فیما یخص 

والموارد البشریة إلدارة الطیران  البنى األساسیةبت الدولیة وخطط المالحة الجویة بفعالیة وكذلك في النهوض تنفیذ القواعد والتوصیا
واغتنام فرصة  أوجه القصورمعالجة یكاو في مساعدة الدول على دوات الرئیسیة التي تعتمد علیها االداة من األالمدني؛ وهذا البرنامج أ

لتدقیق، ومن جانب المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ االیكاو ل يامجنبواسطة بر  ةالمحددالجویة  تحقیق التحسُّن في مجال المالحة
 والمجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران.

 ٢٠١٢-٢٠١٠هو إبراز نتائج أداء برنامج التعاون الفني في فترة السنوات الثالث الهدف من هذا التقریر ٕان و  ٢- ١
معلومات عن السیاسات واالستراتیجیات أحدث القابل للقیاس الكّمي وتقدیم التشغیلي غیر المنظور المالي و ال ینمنظور المن 

عن األنشطة التي جرت خالل هذه یقدم التقریر لمحة مع أن التقریر و  .الطویلین المتوسط و األجلبین الخاصة بالدعم الفني 
بما  على مزید من التفاصیل التشغیلیة، ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠للسنوات في التقاریر السنویة للمجلس  الفترة، یمكن االطالع

من  مجموعة كبیرة السنوات الثالثالمشاریع الرئیسیة المنفذة. وقد أعدت إدارة التعاون الفني خالل فترة ملخصات في ذلك 
وأمنه، وكذلك سالمة الطیران ساسا من الحكومات أو مقدمي الخدمات، والتي ساهمت بشكل كبیر في تعزیز المشاریع الممولة أ

ا من خالل تنفیذ مالمساعدة  نبلدامن ال ١٤٧ ىللطیران المدني على المستوى العالمي. وقد تلق البنى األساسیةالنهوض ب
 مشروع في السنة.    ١٠٠ متوسطه

ل خال حققاستعادة مستوى التنفیذ الم هوالمشمولة بالتقریر  ٢٠١٢-٢٠١٠فترة  عرفته التحدي كان أهم و  ٣- ١
دون التأثیر وذلك ، إلى وضعه المالي الصحیحداریة والتشغیلیة لبرنامج التعاون الفني صندوق تكالیف الخدمات اإلالعقد وٕاعادة 

م على قدرة إدارة التعاون الفني على تنفیذ المشاریع وتقدیم الخدمات الجیدة. ونظرا لتراجع حجم البرنامج الذي یؤثر على حج
داریة والتشغیلیة حاالت عجز صندوق تكالیف الخدمات اإل شهدداریة) المستردة من المشاریع، الخدمات اإلتكالیف الدعم (رسوم 
التعاون الفني التي یجب علیها  إلدارةلى هیكل التمویل الذاتي إ. وبالنظر ٢٠١١و ٢٠٠٧ بین عاميمالیة سنویة متكررة 
 استطاعتحفاظ على معدالت تكالیف الدعم في مستویات محدودة، على الفي الوقت ذاته الحرص و داریة استرداد تكالیفها اإل
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یرادات، مع العمل على خفض إدرار اإلتعزیز تنفیذ البرنامج وتحسین مستوى التدابیر االقتصادیة المتخذة خالل هذه الفترة 
اإلیرادات والنفقات لصندوق  التوازن بیناستعادة  التفاؤل بسبب لىع ٢٠١٢عام لنتائج العملیات  بعث. وتقدر اإلمكانالنفقات 

غیر سترداد التكالیف تتعلق باة عامة جدیدة المجلس سیاس مدلى ذلك، اعتإ باإلضافةداریة والتشغیلیة. تكالیف الخدمات اإل
ا همدللمشكلة التي طال أ اعملیات المشاریع، وهو ما وضع حدّ لالمیزانیة العادیة بالنسبة للخدمات المقدمة  مقیدة فيالمباشرة ال

 داریة والتشغیلیة.لعادیة وصندوق تكالیف الخدمات اإلتوزیع التكالیف بین المیزانیة االمتمثلة في 

هداف الخطة اإلداریة لبرنامج التعاون الفني، التي ترسم األإعداد شهدت أن هذه الفترة لى إشارة وتجدر اإل ٤- ١
ت المالیة، وذلك بهدف مواصلة تحسین حتیاجابما في ذلك اال المقبلة، السنوات الثالثبعاها خالل واالستراتیجیات التي ینبغي ات

رة التعاون الفني والمجلس، مع داكفاءة والجودة. وتشكل الخطة اإلداریة خارطة طریق لتحقیق التفاعل بین إالخدمات من حیث ال
بها لإلبالغ عن  نبؤلتیمكن او  ةعملیة مستقر إلى إیجاد ، وقد أدت هذه الخطة نظم اإلدارةعلى مستوى ها ور دخذ في االعتبار األ

. ومن المهم تسلیط الضوء، ضمن خطة اإلدارة، على استحداث نظام إدارة النوعیة، والذي قطع أشواطًا بعیدةً  .المعلومات
، ومن المتوقع أن یحصل قسم ٢٠١٢ برایرففي   ISO 9001:2008وحصل قسم المشتریات بإدارة التعاون الفني على شهادة 

. ووفقًا لخطة األعمال، من المتوقع أن یحصل قسم ٢٠١٣العملیات المیدانیة ووحدة دعم األعمال على نفس الشهادة في یولیو 
 .٢٠١٤على أن تحرزها جمیع وحدات إدارة التعاون الفني بحلول دیسمبر  ISOالموظفین المیدانیین أیضا على شهادة 

 في سیاق "التعاون الفني" و "المساعدة الفنیةعریف مصطلحي "جل تحثیثة من أوتطلبت هذه الفترة بذل جهود  ٥- ١
 نشطة ومبادئ التمویل.بین هذه األتنسیق الو المنظمة، بما في ذلك حدود المسؤولیة 

 الفني بالدعم اصةخال واالستراتیجیات السیاسات - ٢

  تعریف المساعدة الفنیة والتعاون الفني
ت الدورة السادسة والثالثون للجمعیة أكدالمساعدة الفنیة والتعاون الفني في االیكاو مجالي تطور في ضوء  ١- ٢

مانة توخیا لتوزیع جمیع أنشطة دعم التنفیذ داخل األدارة وطة بكل إواضح للمسؤولیات المن ریفالعمومیة ضرورة وضع تع
. وبناء علیه، وافق المجلس على إعادة تعریف مصطلحي "المساعدة ةاالزداوجیتفادي التكرار و  وبالتالي العامة بشكل منسق

 ضمن سیاق المنظمة وذلك على النحو التالي:، الفنیة" و "التعاون الفني"

لى الدول، والممولة من إالیكاو مقدمة من اشكال المساعدة الأي شكل من أهي  المساعدة الفنیة  أ)
مكتب وفقا لطبیعة المشروع أو  دارةوالمنفذة بواسطة أي إ یق الطوعیة،و الصنادأالمیزانیة العادیة و/

  ؛ومدته
والمنفذة  و المنظماتع المطلوبة والممولة من الدول و/أشكال المشاریهي أي شكل من أ التعاون الفني  ب)

ساس استرداد التكالیف، حیث یتم استرداد جمیع التكالیف المباشرة بواسطة إدارة التعاون الفني على أ
  مباشرة المتعلقة بالمشروع.وغیر ال

إلى الدول وتنظیمها مین العام بادارة كیفیة تقدیم هذه المساعدة ، كلف المجلس األلمساعدة الفنیةفیما یخص ا ٢- ٢
علیه، . وبناء ساعدة الفنیة لالیكاوتنفیذ برنامج المالمكتب األنسب تضطلع بمهمة أن اإلدارات و مانة العامة للتأكد من داخل األ

إدارتي في یة وأقسام دعم التنفیذ قلیمل بواسطة المكاتب اإلو ر البرنامج العادي، في المقام األطااعدة الفنیة، في إتجري المس
 مین العام.حسبما یحدده األیضا تقدیم المساعدة الفنیة، ة والنقل الجوي، التي من شأنها، أالمالحة الجوی
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   مبادئ التمویل
ى لى میزانیة االیكاو العادیة لفترة الثالث السنوات، أي األنصبة المقررة علإة وجهإن االشتراكات الرئیسیة الم ٣- ٢

استرداد التكالیف. وبالتالي  فني من التمویل، والذي یعمل اعتمادا علىعضاء، ال تغطي احتیاجات برنامج التعاون الالدول األ
تم  . وهكذا،یه في النظام المالي لالیكاوعلى النحو المنصوص علذلك و من الموارد الخارجة عن المیزانیة، حصریًا یجب تمویله 

 رامجهابى الدعم الالزم لتنفیذ التي تطلب الحصول عل والكیانات تمویل برنامج التعاون الفني بالكامل تقریبا من قبل الدول
مؤسسات تتلقى مشاریع التعاون الفني اسهامات من الدول المانحة و ذلك مع و  .یة في مجال الطیران المدنيقلیماإل مبادراتهاو 

 المنظمات اإلقلیمیة.و  لطیراناالتمویل وغیرها من الشركاء اإلنمائیین، بما في ذلك قطاع 

في تحدید أولویاتها اإلنمائیة سیادة الدول  یراعيوفي حین ترتكز سیاسات االیكاو على اتباع نهج متوازن  ٤- ٢
التي  أوجه القصورالفنیة لمعالجة  لتقدیم المساعدةن المنظمة تسعى جاهدة وضرورة المضي قدما بأهدافها االستراتیجیة، فإ

المساهمات المخصصة لتحقیق هذه األهداف و/أو موارد المیزانیة العادیة إلى جانب الیكاو، لساسا عملیات التدقیق تحددها أ
ولویة تولي األأن البیئة. ومن ثم نشجع الدول على الطیران المدني و أمن آلیة صندوق لى صندوق السالمة و إالمقدمة  الطوعیة

لتدقیق أمن طار البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة والبرنامج العالمي لنهج الرصد المستمر في إاالستنتاجات القصوى 
أوجه نمائیة على المستوى الوطني، وذلك بغرض معالجة شأن عند رسم أهدافها اإلوالتوصیات الصادرة في هذا ال الطیران
  طار الزمني المطلوب.ن ضمن اإلمي السالمة واألفي مجال الشواغل البارزة المحددة وحل القصور

كبر من االستفادة بقدر أدارات والمكاتب و وبناء علیه، وللمساعدة على توزیع المسؤولیات بین مختلف اإل ٥- ٢
 في مجال المساعدة الفنیة، اعتمد المجلس المبادئ التالیة: الكفاءة من الموارد المحدودة المتاحة لالیكاو

 السنوات الثالثفي مجال المساعدة الفنیة ضمن المیزانیة العادیة لفترة الالزمة الموارد  تخصیصینبغي   أ)
  ؛لیة المالئمةوُتصرف سنویا بواسطة اآلالجمعیة العمومیة تي تعتمدها ال

الخاصة نشطة المساعدة الفنیة وفقا لسیاسات االیكاو یما یخص أخدام الصنادیق الطوعیة فاستینبغي   ب)
  ؛المساهمات الطوعیةب

في مجال  السنوات الثالثمین العام تخصیص الموارد من المیزانیة العادیة المعتمدة لفترة ز لألیجو   ج)
أو  داراتإنیة، التي ینبغي تنفیذها بواسطة نشطة المساعدة الفألالمساعدة الفنیة والصنادیق الطوعیة 

تراتیجیة لالیكاو، وحسب ترتیب هداف االساو، شریطة أن یندرج المشروع ضمن إطار األمكاتب االیك
  :التالیة ولویاتاأل
  ؛من والسالمةفي مجالي األ الشواغل البارزةأن یقترحه مجلس الرصد والمساعدة لمعالجة   )١(
المرتبطة بالسالمة أو  أوجه القصورأو تخفیف  هو معالجةذلك  أن یكون الهدف الرئیسي من  )٢(

طار البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة بواسطة النهج الرصد المستمر في إ من المحددةاأل
  ؛لتدقیق أمن الطیرانوالبرنامج العالمي 

  .ا المبذولة لبناء القدراتمساعیهدارات الطیران المدني في سیاق إلى مساعدة إأن یهدف   )٣(
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 موحد بسیاسات االیكاو في مجال التعاون الفنيالبیان ال

تتعلق مصطلحي "المساعدة الفنیة" و "التعاون الفني" ومعاییر جدید قیام المجلس باعتماد تعریف أثّــر  ٦- ٢
الجمعیة العمومیة الساریة فیما یخص مجموعة متنوعة من  تعلى عدد من قرارابتخصیص األموال ألنشطة المساعدة الفنیة 

  .المنظمة تو التعاون الفني في مختلف مجاالالمرتبطة بالمساعدة الفنیة و/أئل المسا
زیادة فعالیة وكفاءة تقدیم لى إخالل السنوات الثالث المقبلة تنفیذ هذه السیاسات الجدیدة یؤدي ن توقع أكن میو  ٧- ٢

  .الدعم الفني لالیكاو
بیان موحد و تنفیذ السیاسات الجدیدة عن  عادیة المقبلة تفاصیلالالجمعیة العمومیة في دورتها إلى وسُیرفع  ٨- ٢

 بسیاسات الموحد بیانال -  ١٧- ٣٦بشأن سیسات االیكاو المتعلقة بالمساعدة الفنیة، حسب الضرورة، والتغییرات على القرار 
  .الفني التعاون مجال في االیكاو

  البرنامج مستوى تنفیذ استعراض - ٣
  اإلجماليالبرنامج  مستوى تنفیذ

 ٣٣٧,٩إلى مبلغ  ٢٠١٢-٢٠١٠ السنوات الثالث  فترة في اإلجمالي الفني التعاون برنامج مستوى تنفیذ وصل ١- ٣
تراجعا  ١رقم  الجدول إطار يف) أمریكي دوالر ملیون ٤٦٠,٤( السابقة السنوات الثالث فترة مع المقارنة بّینوت. أمریكي دوالر ملیون
  ٪.٢٧ بنسبة أي أمریكي دوالر ملیون ١٢٢,٥بمبلغ 

2007 174 116 835

2008 156 974 837

2009 129 274 504

2010 136 840 564

2011 70 094 756

2012 130 941 497

     الجدول رقم (1)- مستوى تنفیذ البرنامج اإلجمالي  

   (بالدوالرات األمریكیة)

  
 البرنامج لمستوى تنفیذ السنوي االتجاه

 العام التقلب موضحا الماضیة، السنوات الثالث فترة في البرنامج مستوى تنفیذ اتجاه ١ رقم البیاني الرسم بّینی ٢- ٣

 إیداع على اعتماداو  الدول من طلب على بناءً  تنفذ اریع المش ألن اإلیكاو، مراقبة سیطرة عن تخرج عوامل عدة تأثیر تحت للبرنامج،

 مستقرا البرنامج مستوى تنفیذ ظل ، ٢٠٠٥و  ٢٠٠٣ي عام وبین األنشطة.  على الحكومات وموافقة الوقت المناسب في األموال

 ، ٢٠٠٧ عام إلى ٢٠٠٦  عام من سنتین دامت التي الطفرة وبعد. أمریكي دوالر ملیون ١١٣,٩ لىإ المتوسط في یصل بمبلغنسبیا 
فترة السنوات  انتهتقد . و تنازلي اتجاهُسّجــل  ،أمریكي دوالر ملیون ١٧٤بملغ  مستوى أعلى البرنامج مستوى تنفیذ بلغ حیث

٪ ٨٧ اً كبیر  ارتفاعاً مسجال بذلك ، ٢٠١٢ملیون دوالر أمریكي في عام  ١٣٠,٩البرنامج  مستوى تنفیذالثالث الحالیة حیث بلغ 
ملیون  ١٢٩,٧بمبلغ  متوسط المسجل خالل العقدالنتائح المحصل علیها تتماشى مع ال مما جعل مقارنة مع السنة الماضیة،

  وتشیر التقدیرات الخاصة بهذه السنة أن هذا االتجاه اإلیجابي سیتواصل. .دوالر أمریكي
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 التمویل مصادر البرنامج لمستوى تنفیذاالتجاه السنوي  –) ١الرسم البیاني رقم (

القسط األكبر من  الحكومات تقدیم مع السابقة، السنوات الثالث لفترة مشابهة للتمویل العامة المصادر تبقى ٣- ٣
 ملیون ٣,٨ مبلغ مع مقارنة)، ٪١,١( أمریكي دوالر ملیون ٣,٩ المانحة الجهات مساهمات بلغت). و ٪٩٨,٨( الخاصة عهااریمش

نسبة تقل عن  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج من الرئیسي التمویل، بینما شكل ٢٠٠٩-٢٠٠٧) في الفترة ٪ ٠,٥( أمریكي دوالر
 آلیة إطار في المانحة الجهات من المقدمة الخارجیة المساهمات عن ملخصاً  ٢ رقم الجدول ویقدم . البرنامج مجموع من ٪٠,١

 .اإلیكاو أهداف تنفیذ تمویل

  ٢٠١٢- ٢٠٠٧مصادر التمویل الخارجیة للفترة  –) ٢الجدول رقم (

 مصدر التمویل
     

المجموع      
٢٠٠٧-
٢٠٠٩ 

      
المجموع     

٢٠١٠-
٢٠١٢ 

المجموع 
 )األمریكیة بالدوالرات( الكلي

 000 939 200 431 800 507 إیرباص

 روتايیأ
 

19 973 19 973 

 500 507 500 381 000 126 بوینغ

 900 665 900 146 000 519 المفوضیة األوروبیة

 200 464 200 464 0 إدارة الطیران االتحادیة

 800 316 1 600 949 200 367 التسھیل المالي الدولي للسالمة الجویة 

 700 919 900 502 800 416 أسبانیا

 300 523 800 180 500 342 وزارة النقل الكندیة
متعدد الالصندوق االئتماني لبرنامج األمم المتحدة 

 920 268 1 200 117 720 151 1 المانحین

 إدارة األمم المتحدة لعملیات حفظ السالم
 

602 425 602 425 

 صندوق السالمة
 

14 000 14 000 

 000 480 000 100 000 380 البنك الدولي
 718 721 7 698 910 3 020 811 3 المجموع
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  الدعم تكالیف
 مجموع مع مقارنةدارة برنامج التعاون الفني إمقابل  المستردةداریة) یرادات الرسوم اإل(إ الدعم تكالیف مجموع إن ٤- ٣

 یمثل ما وهو أمریكي، دوالر ملیون ٢١,٢ بلغ ٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة أمریكي دوالر ملیون ٣٣٧,٩التي وصلت إلى  البرنامج نفقات
. الماضیة الثالث ات الثالثیةفتر ال خالل المستردة الدعم تكالیف إلى ٢ رقم البیاني الرسم یشیر. و لفترةهذه ال ٪٦,٣متوسط بنسبة 
یرادات تكالیف الدعم من عقود إ لتسجیلاتباع نهج مرحلي بما في ذلك  ،لمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العاملونظرا لالمتثال 

 الدعم تكالیف معدالت في السنویة التفاوتات وتتأثر بیانات تكالیف الدعم.جد یقوم لمقارنة مجراء تحلیل ، ال یمكن إالمعدات

 الباطن من والعقود المعداتعناصر  دامت ما البرنامج، عنصر حسب لإلیرادات الفعلي بالتوزیع  ٣رقم  البیاني الرسم في المبینة

 ١٠ العادة في تتجاوز ال التي الدعم تكالیف وتسري . التدریب أو الموظفین أقل من معدالت تكالیف عناصر تكالیف معدالت لدیها

 الخدمات اتفاقات إطار في المشروع عنصر حسب تتفاوت قد أنه غیر ثابت، كمعدل مانيتئاال الصندوق اریعمش على المائة في
في إطار  المدني الطیران مجال في المشتریات خدمات بشأن الدعم تكالیف معدالت وتتفاوت. النشاط تّعقدمدى  حسب اإلداریة،

ویمكن التفاوض بشأنها عندما تتجاوز  ٪٤,٩ إلى ٪٨ نسبة من الشراء، طلبات حجم زیادة مع وتتراجعداریة اتفاقات الخدمات اإل
 مع علیها الموقع تفاقاتكل اتفاق من اال في وترد علیها وتوافق المعدالت هذه بشأن الدول وتتفاوضمریكي. أمالیین دوالر  ٥مبلغ 

  .اإلیكاو
  ٢٠١٢-٢٠٠٣تكالیف الدعم المستردة في الفترة  –) ٢الرسم البیان رقم (

120,3 115,9

158
174,1

157

129,2
136,8

70,1

130,9
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مجموع مستوى تنفیذ البرنامج تكالیف الدعم

   
  ٢٠١٢-٢٠٠٣المتوسط السنوي لمعدل تكالیف الدعم للفترة  –) ٣الرسم البیان رقم (

4.9% 5.3% 4.9%
4.4% 4.6%
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7.2%
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تكالیف الدعم
)بمالیین الدوالرات األمریكیة(
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  قلیمالبرنامج حسب اإل مستوى تنفیذ البرنامج
 أفریقیا إقلیم حظيالجغرافي. و  قلیماإل حسب ككل الفني التعاون برنامج مستوى تنفیذ  ٤ رقم البیاني الرسم یتضمن ٥- ٣

حیث  السابقة، السنوات الثالث فترة في ٪٨,٤ نسبة مع مقارنة، ٢٠١٢-٢٠١٠٪ من مجموع البرنامج المنفذ في الفترة ٢٠بنسبة 
 بنسبة البرنامجمجموع  مستوى تنفیذ  من ٪٧,٥ نسبةفشكل  الهادئ والمحیط آسیا إقلیم . أما ٪٧٤,٧ بنسبة نموا البرنامج شهد

٪ في حجم برنامجه خالل الفترة المشمولة بالتقریر. ١٦، وٕان سجل تراجعا بنسبة ٢٠٠٩- ٢٠٠٧٪ للفترة ٦,٦تبلغ  متوسطة
یزال السابقة فال  السنوات الثالث٪ خالل فترة ٣٧,٩األمریكیتین سجل تراجعا في حجم البرنامج لدیه بنسبة  إقلیموبالرغم من أن 

 كان نصیب وأخیرا،. السابقة السنوات الثالث فترة في ٪٧٢,٣ نسبة مع مقارنة ٪، ٦١,٢ بنسبة البرنامج من األكبر بالحیزیحظى 
 حدوث یوضح اوهو م السابقة، الفترة في ٪١٢,٧ نسبة مع مقارنة التنفیذ، مجموع من ٪ ١١,٣ بنسبة األوسط والشرق أوروبا إقلیم

 وكذلك ،ونوعیتها الطلبات بعدد األساس في الجغرافي التوزیع نسبة في التفاوتات وتأثرت. ٪٦,٩ بنسبة البرنامج في طفیف تراجع

  .الدول من المتاح التمویل
  قلیمالبرنامج حسب اإلمستوى تنفیذ  –) ٤الرسم البیاني رقم (

38,725,501
8.4%

333,028,009
72.3%

30,220,107
6.6%

58,392,559
12.7%

٢٠٠٩-٢٠٠٧الفترة 
)بالدوالرات األمریكیة(

أفریقیا األمریكتان آسیا والمحیط الھادئ أوروبا والشرق األوسط

  

67,645,119
20.0%

206,861,215
61.2%

25,378,699
7.5%

37,991,784
11.3%

٢٠١٢-٢٠١٠الفترة 
)بالدوالرات األمریكیة(

أفریقیا األمریكتان آسیا والمحیط الھادئ أوروبا والشرق األوسط
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 االستراتیجي الهدف حسب البرنامج مستوى تنفیذ

المساهمة  یعكس اوهو م االستراتیجي، الهدف حسب الفني التعاون برنامج توزیع ٥ رقم البیاني الرسم یتضمن ٦- ٣
  .٢٠١٢- ٢٠١٠ و ٢٠٠٩- ٢٠٠٧ السنوات الثالث تيلفتر  اإلیكاو أهداف تحقیق في للمشاریع العامة

  جيالبرنامج حسب الهدف اإلستراتی مستوى تنفیذ –) ٥الرسم البیاني رقم (
  

115,019,874
25.0%

21,157,129
4.6%2,715,794

0.5%

212,544,887
46.2%

102,978,734
22.4%

5,949,759
1.3%

٢٠٠٩-٢٠٠٧الفترة 
)بالدوالرات األمریكیة(

)السالمة) (أ( األمن) ب( )البیئة) (ج( )الكفاءة) (د( )االستمراریة) (ھ( )سیادة القانون) (و(

152,704,761
76.0%

27,763,738
13.8%

20,567,754
10.2%

٢٠١٢-٢٠١١الفترة 
)بالدوالرات األمریكیة(

)السالمة) (أ( األمن) ب( )حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي) (ج(

  
   

24,099,560
17.6%

5,738,9859
4.2%

2,305,608
1.7%

51,481,552
37.6%

49,850,955
36.4%

3,363,905
2.5%

٢٠١٠عام 
)بالدوالرات األمریكیة(

)السالمة) (أ( األمن) ب( )البیئة) (ج( )الكفاءة) (د( )االستمراریة) (ھ( )سیادة القانون) (و(
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  العنصرالبرنامج حسب  مستوى تنفیذ
 الذي المشتریات، عنصر أن إلى اإلشارة وتجدر. البرنامجعنصر  حسب التوزیع ٦ رقم البیاني الرسم یتضمن ٧- ٣

في حین  ،كنسبة من إجمالي البرنامج السنوات الثالثخالل فترة تقریبا ٪ ١٠نسبة تراجع ب الباطن، من والعقود المعدات یشمل
 ٪، على التوالي.١و  ٪١٥الموظفین والتدریب بنحو  عناصرتزایدت 

  عنصرالبرنامج حسب ال مستوى تنفیذ –) ٦الرسم البیاني رقم (

  

 عنصرال حسب البرنامج نتائج
 ما یلي: ٢٠١٢-٢٠١٠ الفترة خالل المحققة النتائجشملت أهم  ٨- ٣

 أو كمدربین عملوا أو استشاریة بعثاتقاموا ب الذین الدولیین، المیدانیین الخبراء من ٩٨٣ وزیعت  )أ
  تنفیذیین؛ كموظفین

 ؛المدني الطیران إلدارات الوطني المستوى على الخبراء من ٢٤٦٢ تعیین  )ب
في مجال الطیران المدني بواسطة الدورات التدریبیة وحلقات  ظفینو من الم  ١١٥٤١قدیم التدریب إلى ت  ج)

 ؛يقلیمالوطني واإل العمل والحلقات الدراسیة على المستویین
 عقود الشراء؛ إطار فيموظفا على المستوى الوطني  ٩٤٥لى إریب التدمقدمي المعدات  توفیر  )د

من الموظفین على  ٢٢١٥ في مجال الطیران إلى مختلف معاهد التدریب لفائدةالتدریبیة منح التقدیم   هـ)
   ؛لالیكاو لزماالت وبرنامج التدریب في البلدان النامیةاالمستوى الوطني في إطار برنامج 

مالیین الدوالرات  ٢٠٨ إجمالي بمبلغ المدني طیرانالرئیسیة في مجال ال خدماتالو  داتشراء المع  ز)
 .األمریكیة

   

132,192,989
28.7%

276,120,924
60.0%

44,742,212
9.7%3,502,092

0.8%
3,807,959

0.8%

٢٠٠٩-٢٠٠٧الفترة 
)بالدوالرات األمریكیة(

الموظفون التعاقد من الباطن المعدات التدریب نفقات متفرقة

121,279,945
35.9%

147,610,506
43.7%

60,360,949
17.9%4,497,651

1.3%4,127,766
1,2%

٢٠١٢-٢٠١٠الفترة 
)بالدوالرات األمریكیة(

الموظفون التعاقد من الباطن المعدات التدریب نفقات متفرقة
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  عنصرالبرنامج حسب ال نتائج –) ٣الجدول رقم (

1125الخبراء المیدانیون الدولیون
1851 

work/months983
1576 

work/months

الخبراء على المستوى الوطني

المواطنون المدّربون داخل البلد

المواطنون، المدّربون من قبل الموّردون

منح الزماالت
المعدات والخدمات

945
2215

US$208.0 million

2010- 2012

2462

11541

1118
1293

US$320.9 million

2007 - 2009

4263

6385

  
ملخص عن  ذلك في بما للمجلس، السنویة التقاریر في عنصرال حسب التشغیلي لألداء السنویة النتائج تفاصیل ترد ٩- ٣

 .یةإقلیم أو یةإقلیم دون أو بصورة منفردة الفترة هذه خالل المنفذة الفني التعاون مشاریع أهم وٕانجازات أهداف

  مجاالت المساعدةالبرنامج حسب  نتائج
 ٢٠١٢-٢٠١٠الفترة خالل  الدول إلى الموجهة المساعدة مجاالت حسب الفني التعاون برنامج إنجازات أهم تشمل ١٠- ٣

  ما یلي:
  السالمة  أ)
على تعزیز قدرات الدول والبرامج التعاونیة؛ مراقبة السالمة  أجهزةنشاء وتشغیل المساعدة فیما یخص إ  )١(

ة من المحدد أوجه القصورفي مجال السالمة، و  الشواغل البارزةمراقبة السالمة بواسطة الحد من 
نامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة وغیرها من النتائج طار البر خالل نهج الرصد المستمر في إ

طار البرنامج العالمي لمراقبة تدقیق إلى نهج الرصد المستمر في إالمرتبطة بالسالمة؛ االنتقال 
ها مراجعتساسیة في مجال الطیران المدني و مة؛ وضع التشریعات واللوائح واإلجراءات األالسال

جل الطویل؛ تقییم متعلقة بالسالمة في األجراءات والبرامج الوضع القواعد القیاسیة واإل ؛وتنسیقها
عملیات الطیران وصالحیة الطائرات للطیران النهوض بالطیران المدني؛  هیئاتوتعزیز وتحدیث 

رات االتصاالت والمالحة واالستطالع/إدارة الحركة الجویة، وقدنظم والتحقیق في الحوادث والوقائع، و 
نشاء مجلس مستقل للتحقیق في الحوادث داخل الحرائق؛ إ وٕاطفاءنقاذ الدول فیما یخص المطارات واإل

لتحقیق في الحوادث حدى الوكاالت المسؤولة عن اإنشاء للطیران المدني أنشئت حدیثا؛ إ هیئة
ین هیئات مؤسسات الصیانة بالعتراف المتبادل بطراف إبرام اتفاق للتعاون متعدد األ وتشغیلها؛

  .يقلیملطیران على المستوى اإلسالمة ابشأن الطیران المدني؛ تنفیذ خارطة طریق 
ط یتوفیر دورات تدریبیة في مجموعة واسعة من المواضیع المتصلة بالسالمة، بما في ذلك التخط  )٢(

لمالحة یة، والنظم العالمیة لالرئیسي للمطارات، والترخیص للمطارات والسالمة، والمساعدات المالح
ارة السالمة، ومراقبة السالمة، وٕادارة دلرادار، ونظم إقمار الصناعیة، ومراقبة عملیات االقتراب باباأل

جوا، وقانون الطیران،  ةالخطر  خطاء في مجال مراقبة الحركة الجویة، ونقل البضائعالتهدیدات واأل
ب لألوبئة، والتدریب فیما یتعلق جراءات الطیران، وتخطیط التأهة العامة، وتحسین إدارة والسیاسواإل

  وتجدیدها. هاصالحبتفتیش الطائرات وصیانتها وإ 
لحركة الجویة، وصیانة الطائرات دارة ااالتصاالت والمالحة واالستطالع وإ جراء دراسات عن إ  )٣(

دولیة فیما یخص صالحها وكذلك دراسات في مجال الطیران وتقییم االمتثال للقواعد والتوصیات الوإ 



A38-WP/19 - 12 - 
EX/14 
 

؛ تحسین مستوى نظم التسهیالت ذات الصلةنشاء مناطق للمناورات في المطارات و المدراج؛ تقییم وإ 
 اتفتحالالركاب ذات  اتحطدارة شبكة خاصة بمتقییم وإ  حة واالستطالع واستبدالها؛الاالتصاالت والم

االتصاالت والمالحة  ؛ وضع خطط عمل لتطبیق نظمقسم األقمار الصناعیةدراة صغیرة جدا وإ ال
جویة وغیرها عادة هیكلة المجال الجوي؛ توفیر خدمات الحركة الواالستطالع/إدارة الحركة الجویة؛ إ

  .مم المتحدةاألفي إطار أنشطة من الخدمات لفائدة إحدى الدول 
عدات دعم مختلف النظم المتعلقة بالمدارج والمالحة الجویة، ونظم ومو الحرائق، إلطفاء شراء مركبات   )٤(

في حاالت تحدید الموقع المطارات، واالتصاالت، والمالحة واالستطالع، ومحطات الطقس، ومنارات 
  .وتوفیر الدعم الفني والصیانة ارالرادبجهزة المحاكاة وأالطوارئ، 

  مناأل  ب) 
المحددة  أوجه القصورة على معالجة من الطیران، بما في ذلك المساعدیة في مجال أقلیمالمساعدة اإل  )١(

وغیرها من النتائج المرتبطة بأمن الطیران، وٕایفاد  لتدقیق أمن الطیرانطار البرنامج العالمي في إ
وغیر ذلك من التدریب المتصل باألمن؛ مراجعة  بعثات المساعدة الفنیة وتوفیر تدریب المفتشین

نشاء برنامج فیما یخص إ ؛ وضع مسودة التشریعاتجراءات الوطنیة المتعلقة بأمن الطیراناللوائح واإل
  ؛من الطیران على المستوى الوطنيلهیكل التنظیمي ومسؤولیات مفتشي أوطني للتسهیالت؛ تقییم ا

یم تعزیز قدرات الدول من حیث الموارد البشریة ألمن الطیران بواسطة تنظیم حلقات دراسیة دولیة، وتقد  )٢(
وغیر ذلك من  لتدریب للمدربین والمفتشینمن الطیران، وتوفیر ادورات وحلقات دراسیة في مجال أ

  ؛لموظفین على المستوى الوطنيفائدة امن لالتدریب المتصل باأل
ن تطبیق نظم وثائق السفر المقروءة آلیا ووضع خطط عمل من أجل الستشاریة بشأتقدیم الخدمات ا  )٣(

  ؛ةتورنیطبیق المراقبة اإللكترونیة للحدود وجوازات السفر اإللكت
الدائرة المغلقة وأجهزة الكشف باالشعة السینیة،  اتتلفزیونمن مثل نظم ومعدات في مجال األشراء   )٤(

عمدة المتوازنة، ونظم عرض معلومات قات الصعود وأجهزة قراءة رموز األونظم ومعدات تتعلق ببطا
وكذلك ى تشغیلها ها والتدریب علطبیقالطیران والخدمات والمعدات ذات الصلة، بما في ذلك تركیبها وت

  .واقِ مني سیاج أتركیب معدات أجهزة الرادار و 
  حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي  ج)

ثار ، وتحدید عملیات تقییم اآلالحضریةن عملیات المطارات المزدوجة في المنطقة إجراء دراسات بشأ  )١(
 البنى األساسیةدارة البیئة واستدامة على إریب التد وفیرالبیئیة واالجتماعیة بالنسبة للمطارات الدولیة؛ ت

  ؛لنقل الجويل
ت الطیران المدني، توفیر هیئاتحدید االحتیاجات من الموارد البشریة ومتطلبات التدریب بالنسبة ل  )٢(

  ؛جل االضطالع بالمهام التي یقوم بها الخبراء الدولیونالوطنیین من أللمسؤولین ریب التد
الرئیسیة المتعلقة بالطیران المدني والخطط الرئیسیة المتعلقة بالمطارات وتوقعات الحركة وضع الخطط   )٣(

  ؛الجویة
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؛ توفیر مطار رئیسي دولي وٕانشاءفاثة؛ دعم توسیع نطاق المطارات شراء عاكس اللهب للطائرات الن )٤(
ائرات نائیة لوقوف طساحة  تشییدتصمیم و بیئیة فیما یتعلق بالمساعدة لضمان االمتثال للوائح ال

 .والتسهیالت ذات الصلة الشحن
  ١والتشغیلیة داریةاإل الخدمات تكالیف صندوق ونفقات إیرادات - ٤
 صندوق التكالیف بواسطة استرداد مبدأ أساس على المشاریع تنفیذ على المفروضة اإلداریة الرسوم تنظیم جريی ١- ٤

 ذلك ویشمل الفني. برنامج التعاون ودعم وتشغیل لإلدارة، الكاملة التكالیف لتحمل المستخدم والتشغیلیة، اإلداریة الخدمات تكالیف
  .الفني التعاون إدارة إلى المقدمة العادي للخدمات البرنامج ونفقات الموظفین، تكالیف ذلك في بما الفني، التعاون إدارة ضمن النفقات

عامي بخصوص  كاملةً  تكالیفه یسترد لم لیةوالتشغی داریةاإل الخدمات تكالیف صندوق أن العملیات نتائج توضحو  ٢- ٤
في  كندي دوالر ملیون ١,٠ ومبلغ ،٢٠١٠ عام في كندي دوالر ملیون ١,٤٢ بمبلغ اإلیرادات النفقات ، وتجاوزت٢٠١١و  ٢٠١٠

من المشاریع، وكذلك التراجع العام في ؤثر على حجم تكالیف الدعم یي البرنامج الذ مستوى تنفیذونظرا لتزاید  .٢٠١١ عام
اریة دصندوق تكالیف الخدمات اإل حقق، فقد السنوات الثالثالنفقات نتیجة تنفیذ عدد من التدابیر االقتصادیة في فترة 

 المبالغ وصلت. و ٢٠١٢تقریبا في عام كندي ملیون دوالر  ١,٢٣ى خالل ست سنوات بمبلغ لو للمرة األ اوالتشغیلیة فائض
  ٣١/١٢/٢٠١٢.٢في  كندي دوالر ملیون ٢ مبلغ إلى والتشغیلیة داریةاإل الخدمات تكالیف صندوق في المتراكمة

  إیرادات ونفقات صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة –) ٧الرسم البیاني رقم (

                                                           
و  ٢٠٠٩-٢٠٠٧ سنوات الثالث فترتي بین مقارنة وإلجراء .بعده وما ٢٠٠٨ عام من اعتبارا الكندیة بالدوالرات لإلیكاو المالیة البیانات ترد  - ١

 هذا الكندیة ألغراض بالدوالرات ٢٠٠٧ عام إلى ٢٠٠٤ عام من والتشغیلیة اإلداریة الخدمات تكالیف لصندوق المالیة النتائج بیان ، أعید٢٠٠٦-٢٠٠٤
 .السنوات لهذه المتحدة األمم صرف سعر بمتوسط التقریر

المستخدمة لتغطیة العجز الممكن في الفائضة حتیاطي أموال االمن  والتشغیلیة داریةاإل الخدمات تكالیف صندوق في المتراكمة المبالغتتكون   - ٢
 ٩٣٩ ٠٠٠ بمبلغ العمالت من المحققة غیر والخسائر األرباحأما تعویضات إنهاء خدمة الموظفین. بتسدید الضرورة، عند ، القیامعملیات البرنامج و 

 األمریكي الدوالر من والتشغیلیة اإلداریة الخدمات تكالیفأموال  تحویل نتیجة ،٢٠٠٩ لعام كندي دوالر ١ ٩٣٩ ٠٠٠ ومبلغ ٢٠٠٨ لعام كندي دوالر
 صافي بأثر وذلك والتشغیلیة، اإلداریة الخدمات تكالیف صندوق رصید من خصمهاجرى ف، ٣١/١٢/٢٠٠٩ في المتحدة األمم سعرب الكندي الدوالر إلى
  .كندي دوالر ملیون ١,٠ یبلغ
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االیرادات* النفقات الفائض أو النقص

*  Total income includes administrative fee revenue from projects and interest income

** 2007 results were reinstated in Canadian Dollars to ensure comparability. 2008 and 2009 results do not include foreign currency 
revaluation gain/(loss) of CAD 0.9 million, (CAD 1.9 million), and CAD 0.5 million respectively .  
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 مقابلداریة والتشغیلیة صندوق تكالیف الخدمات اإل المحملة علىلتكالیف ا، من جهة، النفقات مجموع یشمل ٣- ٤
دوالر كندي، مقارنة مع المبلغ  ٤ ٥٧٩ ٠٠٠لخدمات المقدمة من موظفي البرنامج العادي لبرنامج التعاون الفني، وذلك بملغ ل

. السنوات الثالث٪) في فترة ١٣,٩دوالر كندي ( ٥٦٠ ٠٠٠بزیادة قدرها  ٢٠٠٩-٢٠٠٧دوالر كندي في الفترة  ٤ ٠١٩ ٠٠٠
داریة والتشغیلیة صندوق تكالیف الخدمات اإلمحملة على دوالر كندي  ٦٠٣ ٠٠٠یضا تكالیف تبلغ ویشمل مجموع النفقات أ

 للبنود المشتركة األخرى، وتشمل عدة أمور من ضمنها رسوم التدقیق الخارجي،بالنسبة  ٢٠١٢لى عام إ ٢٠١٠من عام 
 دوالر كندي ١ ٠٠٢ ٠٠٠  مبلغ مع مقارنة الخدمة، نهایة بعد الطبیة والمنافع المباني، وتأمین المتحدة، لألمم مشتركةوالتكالیف ال

ادیة من صندوق تكالیف مستردة بواسطة المیزانیة العال التكالیف مجموع بلغ علیه، وبناء. السابقة الثالث السنواتفترة  في
مقارنة وذلك بال٪، ٣,٢زیادة بنسبة  تدوالر كندي وشهد ٥ ١٨٢ ٠٠٠ السنوات الثالثشغیلیة في فترة داریة والتالخدمات اإل

 .٢٠٠٩- ٢٠٠٧ الفترة في الفني التعاون إدارةالمسترد من دوالر كندي  ٥ ٠٢١ ٠٠٠ البالغ ماليــــــاإلج غـــالمبل مع 

 والتشغیلیة داریةاإل الخدمات تكالیف وصندوق العادي البرنامج میزانیة بین التكالیف توزیع - ٥

التكالیف غیر المباشرة لتسجیل تتعلق باسترداد التكالیف جدیدة عامة سیاسة  ٢٠١٠اعتمد المجلس في عام  ١- ٥
دارة التعاون الفني بخدمات الدعم. وقد تقرر احتساب التكالیف التي ینبغي البرنامج العادي فیما یخص تزوید إ تي یتحملهاال

عن لى المیزانیة العادیة إداریة والتشغیلیة سنوي من صندوق تكالیف الخدمات اإلتحویل نقدي باالستعاضة و استردادها بالدوالر 
 البرنامج العادي.في عدد من الوظائف لإدارة التعاون الفني  تمویلفي المتمثلة و الممارسة المعمول بها منذ زمن بعید 

میزانیة  فيندوق تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة وظیفة ممولة من ص ٢٢ولتنفیذ هذا القرار، تم استیعاب  ٢- ٥
سه موظفو البرنامج لتقدیر الوقت الفعلي الصافي الذي ُیكرِّ ، في حین جرت دراسة استقصائیة ٢٠١٠في عام البرنامج العادي 

 لما تبقى اتعاون الفني سنویدارة الالتكالیف التي ستتحملها إ العادي لتقدیم الدعم المباشر للعملیات المتصلة بالمشاریع وتحدید
، اي ینبغي استردادهالغ التالمب لتسویة آلیة وسیتم وضعدوالر كندي.  ١ ٢٠٢١١٧، بمبلغ ٢٠١٣- ٢٠١١ السنوات الثالثمن 

كي ینظر فیها المجلس  المقبلة السنوات الثالثداریة والتشغیلیة خالل فترة من صندوق تكالیف الخدمات اإل حسب االقتضاء،
  .٢٠١٣التي ستنعقد في خریف عام  ٢٠٠في دورته 

  
  -انتهى  -

 


