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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

 التعاون مع الهیئات اإلقلیمیة وهیئات الطیران المدني اإلقلیمیة   :من جدول األعمال ١٨البند 

  اإلقلیمیة المنظماتالتعاون مع 
  )اندونیسیا مقدمة منورقة (

  الموجز التنفیذي

لالیكاو بشأن التعاون اإلقلیمي (قرار الجمعیة  اً وٕاطار  السابعة والثالثین سیاسةً اعتمدت الجمعیة العمومیة في دورتها  
قدر اإلمكان، والترویج للتعاون اإلقلیمي ب األخرى أشكال الدعمم المساعدة والمشورة و بتقدی المنظمةالتزمت ف ،)٢١-٣٧

السیما  ،رقة معلومات عن التعاون اإلقلیميتوفر هذه الو و من خالل الشراكات الوثیقة مع المنظمات والهیئات اإلقلیمیة. 
  سیا والمحیط الهادئ.إقلیم آ في

 األهداف
  :اإلستراتیجیة

  .األهداف االستراتیجیة بجمیعورقة العمل هذه ترتبط 

  ال تنطیق  اآلثار المالیة:

  )٢٠١٠أكتوبر  ٨(في ساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة الالقرارات ، Doc 9958  المراجع:
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 مقدمة - ١

لالیكاو بشأن التعاون اإلقلیمي (قرار  اً وٕاطار  اعتمدت الجمعیة العمومیة في دورتها السابعة والثالثین سیاسةً  ١- ١
 .قدر االمكان ،الدعم األخرىبتقدیم المساعدة والمشورة وأشكال  االیكاو بموجبهماالتزمت  وقد) ٢١- ٣٧الجمعیة العمومیة 

ن االیكاو سترّوج للتعاون اإلقلیمي من خالل توثیق الشراكات مع المنظمات اإلقلیمیة وهیئات على أ ،وتنص أیضًا هذه السیاسة
  الطیران المدني اإلقلیمیة.

على صعید المكاتب و على صعید المقّر  تتخذ اإلجراءاتاالیكاو أن  إلىتنفیذ هذه السیاسة، ُیطلب  سعیًا إلى ٢- ١
رة في قرارات الجمعیة العمومیة الصادرة عن المنظمة، واإلرشادات والسیاسات ، وتطبق المبادئ المذكو على حدٍّ سواء اإلقلیمیة

 .مستوى المنظمةى عل هذه السیاسة وتطورها الُمستدام تطبیقعن المسؤول  األمین العام كونأن ی ذات الصلة. والبدّ 

 المناقشة - ٢

 ،االیكاو ىب اإلقلیمیة لدتتضمن السیاسة واإلطار للتعاون اإلقلیمي خطط عمل استراتیجیة للمقر والمكات ١- ٢
جراءات االو  والمتطلباتالتشغیلیة  لتُنسق الدول األنظمة: الجهود المشتركة كالتالي ثمانیة اتجاهات استراتیجیة فضًال عن
لى القواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة، وفهم دور جمیع الفاعلین ومسؤولیاتهم، وٕانشاء آلیات معززة لالستشارة إ باالستناد

بما في ذلك تبادل المعلومات بصورة الكترونیة، وتنسیق التخطیط والتنفیذ بین االیكاو وهیئات الطیران المدنیة  ،تعاونوال
ال لموارد االیكاو، واالستفادة من المهارات والخبرات الفعّ و اإلقلیمیة، واالستخدام األمثل  للقضایااإلقلیمیة، واالستعراض الدوري 

عن  اً مفید اً ملخص مرفقها مع A38-WP/9ناء القدرات. وتتضمن ورقة العمل بو  التدریب ة فيوالمشاركبصورة متبادلة، 
 االجراءات التنفیذیة التي ُاتخذت في الفترة الثالثیة المنصرمة.

أن إقلیم  )٨- ١( الفقرات  (A38-WP/9)قالیم المذكورة في المرفق بورقة العمل األوُتظهر المقارنة فیما بین  ٢- ٢
قلیم إل (ACAC)آسیا والمحیط الهادئ یفتقر إلى هیئة إقلیمیة للطیران المدني. وتتعاون االیكاو مع الهیئة العربیة للطیران المدني 

ومع  ،إلقلیم افریقیا (AUC) ومع مفوضیة االتحاد اإلفریقیة (AFCAC) ومع اللجنة اإلفریقیة للطیران المدني ،الشرق األوسط
ومع لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني  ،إلقلیم اوروبا (EU) واالتحاد األوروبي (ECAC) وبیة للطیران المدنياللجنة األور 
(LACAC) كورة والتي هیئة طیران مدني مكافئة لتلك المذ إلى إقلیم آسیا والمحیط الهادئ یفتقر إلقلیم امریكا الالتینیة. ولكن

 ني اإلقلیمیة.مسائل الطیران المدتكون مسؤولة عن 

(وهي تتضمن دول آسیا والمحیط الهادئ  ونتریـالماجتماع لمجموعة ى لإقد اتخذت اندونیسیا المبادرة ودعت  ٣- ٢
لمناقشة هذه المسألة. وقد  إندونیسیافي یوجیاكارتا في  ٢٠١٣یونیو  ٢١- ٢٠من  انعقد) والمنظمة االیكاو مجلس الممثلة لدى

عن هذا االجتماع دعم عام الستطالع فكرة انشاء لجنة إقلیمیة  تمّخضوقد  ،واحدمراقب وفد حضر االجتماع سبع دول و 
وقد خارطة طریق لهذا الغرض، ضع و و  لهذا الموضوع تحلیل والبد من إجراء للطیران المدني إلقلیم آسیا والمحیط الهادئ.

 إلى إمكانیة تشكیل فرقة عمل خاصة. المجتمعون تطرق

مؤتمر الخمسین الذي عقده المدیرون العامون للطیران المدني في آسیا في ال هذه المسألة شتُأحیلت ونوق ٤- ٢
ثل هذه الفرقة الخاصة. وقد أخذ علمًا بُمقترح إنشاء م المجتمعون أخذ. و ٢٠١٣یولیو  ٤- ١والمحیط الهادئ في بانكوك من 

 مدیرین العامین ودعم التعاون اإلقلیمي. هیكلیة المؤتمر الخاص بالتنظیم  اإلقلیمي علمًا بالحاجة إلى إعادة  االیكاو مكتب

تعتبر في ظل الدعم العام الذي تجّلى في یوجیاكارتا واالهتمام الذي أعرب عنه عدد من الدول في بانكوك،  ٥- ٢
مفیدة للدول في اإلقلیم.  هذه المواد تكونلمعالجة هذه المسألة. وقد  خارطة طریقوضع البد من إعداد تحالیل و اندونیسیا أنه 

ما فیمناقشات مع دول أخرى بشأن هذا الموضوع في أثناء انعقاد الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة و  ُیتوقع إجراء ،لذلك
  بعدها.

 — انتهى —


