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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  اللجنة التنفیذیةالتقریر 
  عن

  من جدول األعمال ١٢البند 
  

  (مقدم من رئیس اللجنة التنفیذیة)

  .من جدول األعمال ١٢البند أقرت اللجنة التنفیذیة التقریر المرفق بشأن 

  مالحظة: بعد إزالة هذه الصفحة، ینبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقریر.
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  التعاون الفني والمساعدة الفنیة  وأنشطة سیاسات –لتعاون الفني امن جدول األعمال:  ١٢البند 

التعاون الفني  وأنشطة سیاسات –نظرت اللجنة التنفیذیة، في جلستها الثانیة، في موضوع التعاون الفني   ١-١٢
المقدمة من مجلس اإلیكاو وورقتي عمل أخریین إحداهما مقدمة من  A38-WP/19على أساس ورقة العمل  والمساعدة الفنیة

)، فضال عن ورقة معلومات مقدمة من لجنة الطیران A38-WP/334) واألخرى مقدمة من الیابان (A38-WP/171إندونیسیا (
  ). A38-WP/134المشتركة بین الدول (

، قدم المجلس أحدث المعلومات عن سیاسات اإلیكاو واستراتیجیاتها في مجال A38-WP/19وفي ورقة العمل   ٢-١٢
المساعدة الفنیة والتعاون الفني، بما في ذلك تحدید المسؤولیات المتعلقة بتنفیذ هذه األنشطة داخل األمانة العامة. وأبلغ التقریر 

إلیكاو للدعم الفني، تعریفین جدیدین لمصطلحي وتعزیز برامج ا من أجل ترشیدالجمعیة العمومیة أن المجلس قد اعتمد، 
د المیزانیة العادیة ر ستقدم المنظمة المساعدة الفنیة من موا ،"المساعدة الفنیة" و "التعاون الفني" في سیاق المنظمة. فمن ناحیة

لمجلس بصفة أساسیة حددها ایوالصنادیق الطوعیة، وستخصص هذه المساعدة وفقا للمبادئ التمویلیة ومعاییر األولویة التي 
 ل المنظمةاإلیكاو. ومن ناحیة أخرى، ستواص التي تقوم بها تدقیقعملیات اللعالج أوجه القصور المحددة في المقام األول في 

األخرى في وضع وتنفیذ المشاریع والهیئات في إطار مفهوم التعاون الفني وعن طریق إدارتها للتعاون الفني تقدیم الدعم للدول 
لها الحكومات أو المانحون على أساس استرداد التكالیف. وأشار التقریر إلى أن برنامج التعاون الفني نشاط ذو أولویة التي تمو 

المنظور من المنظور المالي و  ٢٠١٢إلى  ٢٠١٠تحلیال لنتائج أداء البرنامج في فترة السنوات الثالث وتضمن دائمة للمنظمة، 
، وأجرى مقارنة مع فترة السنوات الثالث الماضیة، وقدم نتائج صندوق تكالیف ناحیة الكمیةالذي ال یمكن تحدیده من الالتشغیلي 

التكالیف بین صندوق تكالیف توزیع الخدمات اإلداریة والتشغیلیة للفترة التي یشملها التقریر، وأكمل ذلك بمعلومات عن 
ضا معلومات عن التطورات الهامة الحاصلة في إدارة التعاون الخدمات اإلداریة والتشغیلیة والمیزانیة العادیة. وقدم التقریر أی

یعزز التزام اإلیكاو بالتحسین المستمر لجودة وفعالیة  ، مماالفني في فترة السنوات الثالث، بما في ذلك إنشاء نظام إلدارة الجودة
  . ةط الطیران العالمیة عامخدمات التعاون الفني التي تقدمها لصالح الدول األعضاء وأوسا

، التي عرضت فیها وجهة نظرها فیما یتصل بسیاسات االیكاو A38-WP/171وقدمت إندونیسیا ورقة العمل   ٣-١٢
ا المجلس. وبعد أن شددت على الطابع ماعتمده ین اللذینوتمویل أنشطة المساعدة الفنیة والتعاون الفني في ضوء التعریف

، وهي مشاریع تمولها الحكومة نفسها، فضال عن البرامج الثالثة التي تشارك التعاون الفني إدارةاإلیجابي لتجربتها مع مشاریع 
فیها إندونیسیا، أفادت الحكومة بعزمها على مواصلة المشاركة في برنامج التعاون الفني. وفیما یتعلق ببرنامج المساعدة الفنیة، 

، فینبغي أّال تمّول في إطار هذا الطوعیةصنادیق العادیة و ترى إندونیسیا أنه إذا كان تمویله یعتمد حصریا على موارد المیزانیة ال
قصیرة األجل والمحدودة النطاق فقط. وفي ضوء هذه األوضاع، وبالنظر إلى االهتمام العالمي الذي الالبرنامج سوى األنشطة 

أموال إضافیة من  تعبئةالورقة  في قترحیُ الشواغل األمنیة الكبیرة، و  شواغل السالمة تحظي به المسألة وٕالى أهمیة تخفیف حدة
خالل قیام المنظمة ببذل المزید من الجهود للحصول على أموال من المؤسسات الدولیة مثل البنك الدولي والمصارف اإلنمائیة 

یل یسیا الجمعیة العمومیة إلى أن تطلب من األمین العام تجدید جهوده وتكثیفها للحصول على تمو نتدعو إندو  ،وعلیه .ةیاإلقلیم
  واألمن. بالسالمةالكبیرة فیما یتصل  الشواغلألنشطة المساعدة الفنیة، وخاصة تلك المتعلقة بتقدیم الدعم لتصحیح 
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التي أطلعت فیها الجمعیة العمومیة على تجربتها الزاخرة في  A38-WP/334وعرضت الیابان ورقة العمل   ٤-١٢

الت المالحة الجویة األخرى، بما في ذلك تطویر المطارات واإلنجازات التعاون الدولي في مجال سالمة الطیران واألمن ومجا
وتصمیم هذه المطارات وتشییدها وتشغیلها وصیانتها  تراعى فیها الجوانب البیئیةالمحققة على صعید التخطیط إلیجاد مطارات 

) والدول ASEAN( أمم جنوب شرق آسیا وٕادارتها. وُطلب من الجمعیة العمومیة اإلحاطة علما باستعداد الیابان لمساعدة رابطة
 األخرى في هذه المجاالت التي تتطلب قدرا كبیرا من المعارف المتخصصة.

لتي قدمت ا A38-WP/134الدول المستقلة ورقة العمل  ثكومنولوعرضت لجنة الطیران المشتركة بین حكومات   ٥-١٢
معلومات بشأن نهج جدید لتدریب خبراء الطیران في إطار مشروع التنمیة التعاونیة للسالمة التشغیلیة واستمرار الصالحیة 

الدول المستقلة. وقد حلت المنهجیة الجدیدة محل التدریب التقلیدي المقدم لمفتشي  ثكومنولللطیران، الذي تنفذه االیكاو في 
عملیات الطیران والصیانة في إدارات الطیران المدني وشركات الطیران، وهو تدریب ینطوي على سالمة الطیران وموظفي 

 ٢٠١٤في عام المشروع أیضا  وسوف ُینفذ في إطاربشأن أنواع الطائرات العاملة في المنطقة.  وحلقات دراسیةحلقات عمل 
  تصادیة.هذا النهج الذي هو األمثل من حیث الفعالیة والفائدة والتكلفة االق

إلى أن أداء برنامج التعاون الفني خالل فترة الثالث سنوات الحالیة حظي باهتمام  التنفیذیةوأشارت اللجنة   ٦-١٢
ملیون دوالر أمریكي وُنفذ في إطاره  ٣٣٧,٩المشاریع المقدمة  حجممتواصل من الدول والمانحین والكیانات الخاصة، حیث بلغ 

دولة. وأثنت اللجنة على ما بذله األمین العام من جهود للمضي قدما في  ١٥٠مشروع كل سنة في المتوسط في نحو  ١٠٠
تعزیز برامج التوعیة وٕاقامة شراكات جدیدة لكي تتمكن الدول األعضاء من االستفادة على قدم المساواة من الخبرة والمعارف 

معالجة أوجه القصور في قطاع الطیران المدني.  وأحیطت اللجنة كذلك علما في لمساعدة لتخصصة المتوفرة لدى االیكاو الم
بالتدابیر التي اتخذها األمین العام لخفض اإلنفاق بقدر المستطاع، األمر الذي أسهم، مقترنا بزیادة حجم البرامج المنفذة، في 

  تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة.استعادة العافیة المالیة لصندوق 
وضع األهداف واالستراتیجیات من أجل وأحیطت اللجنة علما بوضع خطة إداریة لبرنامج التعاون الفني،   ٧-١٢

بأن مصلحة الدول تقضي بأن یظل هدف االیكاو منصبا على  وجرى التسلیمالواجب اتباعها في فترة الثالث سنوات القادمة. 
الفني ونوعیتها. والحظت اللجنة في هذا الصدد أنه تم منح األولویة لتنفیذ  التعاونإدارة ن فعالیة خدمات تحسیإلى السعي 

التعاون الفني، كما إدارة ) لیكون النظام المتبع إلدارة الجودة في ISO 9001:2008معیار المنظمة الدولیة لتوحید المقاییس (
، باستثناء قسم شؤون الموظفین ٢٠١٣في عام    ظمة الدولیة لتوحید المقاییسالحظت اللجنة أنه تم الحصول على شهادة المن

  . ٢٠١٤الخاصة به في عام  ةالمیدانیین الذي یتوقع الحصول على الشهاد
لألداء لقیاس كفاءة برنامج التعاون الفني في تحقیق  رئیسیةإلى األهمیة القصوى لوضع مؤشرات  وُأشیر  ٨-١٢

ریع، وخاصة فیما یتصل بتصحیح أوجه القصور التي حددتها عملیات التدقیق في مجالي السالمة األهداف المتوخاة للمشا
 المشروعبعد التقییم عملیات االیكاو. وتم التذكیر بأن الجمعیة العمومیة السابقة قد أیدت تأییدا تاما استخدام  تجریهاواألمن التي 

هداف االیكاو االستراتیجیة. وبموافقتها على هذه البیانات، أكدت األمانة العامة على أنه، ألقیاس األثر العام للبرنامج على كأداة 
في االتفاقات اإلطاریة التي وقعتها االیكاو مع الحكومات للتشجیع  بند، تم إدراج ١٧-٣٦في إطار متابعة قرار الجمعیة العامة 

جزأ من تخطیط البرامج وتنفیذها، في حین یجري تعریف مؤشرات كجزء ال یت المشروعلتقییم بعد لمستقلة عملیات على إجراء 
الخطة  األنشطة المحددة فياألداء الرئیسیة على مستویي المشاریع والبرامج، ویتم اإلبالغ عنها إلى المجلس عن طریق 

  اإلداریة.
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تمویل أفضت إلى قیام نفس وخالل المناقشات المتعلقة بالمساعدة الفنیة، لوحظ أن السیاسات الجدیدة وآلیات ال  ٩-١٢

ومهام التدقیق والمساعدة. وُأعرب عن وجهة نظر مفادها أنه، لتفادي تضارب  التنظیمیةالجهة اإلداریة في االیكاو بتنفیذ المهام 
 المساعدةالتعاون الفني بجمیع المسؤولیات ذات الصلة ببرنامج إدارة المصالح المحتمل ، ینبغي إیالء االعتبار إلى تكلیف 

  .ةالفنی
واإلقلیمیة  اإلنمائیة العالمیةزیادة التمویل المقدم من المصارف إلى  WP/171وباإلشارة للدعوة الواردة في   ١٠-١٢

األمن ، ُأشیر إلى أن البنك و السالمة في مجالي  الشواغل البارزةألنشطة المساعدة الفنیة، وخاصة تلك المتصلة بمعالجة 
األخیرة بتمویل العدید من المشاریع ذات الصلة بالنقل الجوي بالتنسیق والتعاون مع طائفة متنوعة سنة  ٦١الدولي قام خالل الـ 

  أن البنك یقوم عادة بالتمویل على أساس العطاءات التنافسیة، وهي لم تشكل خیارا مطروحا بالنسبة لالیكاو. ، إالمن المانحین
یل مشاریع المساعدة الفنیة ذات الصلة بأمن الطیران في الدول التي اقتراح  یقضي بإیالء أولویة عالیة لتمو  وُقدم  ١١-١٢

أوجه القصور من  لمعالجةالتقییم أنها تواجه مخاطر كبیرة من جانب، وفي تلك التي تفتقر إلى الموارد الكافیة  عملیات أظهرت
  جانب آخر.  

تراتیجیات الجدیدة الخاصة بالمساعدة الفنیة ساد توافق في اآلراء في اللجنة التنفیذیة بشأن السیاسات واالسو   ١٢-١٢
برامج االیكاو للدعم الفني وتعزیزها. وأقرت اللجنة بأنه ینبغي لالیكاو  ترشیدوالتعاون الفني التي اعتمدها المجلس بغرض 

ة الطیران لما فیه مصلح وثیقینوفي تعاون وتضافر  اختصاصهوالشركاء المنفذین اآلخرین أن یواصلوا العمل كل في مجاالت 
المدني. وفیما یتعلق بآفاق المستقبل لفترة الثالث سنوات المقبلة، تم االتفاق على أنه، نظرا للتطور السریع الذي تشهده 
تكنولوجیات الطیران المدني، ینبغي أن یستمر برنامج التعاون الفني لالیكاو في االضطالع بدور هام في تقدیم الدعم للدول. 

وأوصت بأن تؤید الجمعیة العمومیة اإلجراءات التي اقترحها  WP/19ت اللجنة على محتوى ورقة العمل وبناء على ذلك، وافق
  .المجلس


