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 .افظة التقريربعد إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في ح: مالحظة

 والثالثون السابعةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  تقرير اللجنة االقتصادية
  القسم العام عن

  من جدول األعمال ٤٨و ٤٧ ينالبندو
  

  )مقدم من رئيس اللجنة االقتصادية(

  .من الجزء العام ٤٨و ٤٧وافقت اللجنة االقتصادية على التقرير المرفق بشأن البندين 



A37-WP/376 
P/41 
 

 

  تقرير اللجنة االقتصادية
  وميةلى الجمعية العمإ

  معلومات عامة
  .٢٠١٠أكتوبر  ٤سبتمبر إلى  ٢٩ في الفترة من أربع جلسات عقدت اللجنة االقتصادية  -١
وانتخبت اللجنة . للجمعية العمومية الثانيةللجنة في الجلسة العامة  ةرئيس )النمسا( غيهرر يلفيات السيدة سانتخب  -٢

نائبا أول للرئيس والسيدة فاليري براون ) المملكة العربية السعودية(م سعود علي رضا هاشفي جلستها األولى السيد 
  .للرئيس ةثاني ةنائب )بربادوس(
  .وفدا مراقبا جلسة أو أكثر من جلسات اللجنة االقتصادية.... دولة متعاقدة و  ...حضر ممثلو   -٣
نائبا األمين هما  وكان. ل الجويـدارة النقإ ةرـمديأودوتوال، . ة فة السيدـة االقتصاديـكان أمين اللجن  -٤

وكان األمناء المساعدون، . وانغ من قسم السياسات والتحاليل االقتصادية بإدارة النقل الجوي. ز. تيسييه والسيد ي. السيدة ن
، نازاروف. أ فيشر، والسيد. كامارا، والسيدة كدي ال . بولس، والسيد ج. جميع موظفي ادارة النقل الجوي، هم السيدة م

  .ضابط االتصال هو هاسيغاوا .ت وكان السيد ثاكر،. يانو، والسيد جتشيلسي .م ريسياك، والسيد. ج والسيدة

  جدول األعمال وترتيبات العمل
ة جلسليها الإتي أحالتها ال ٥٤و ٥٣و ٥٢و ٥١و ٥٠و ٤٩و ٤٨و ٤٧نظرت اللجنة االقتصادية في البنود   -٥

  :، وهي كما يليالعامة
   ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧الجمعية العمومية عن السنوات  إلىجلس السنوية تقارير الم  : ٤٧البند 
  ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١الميزانية البرنامجية للفترة   : ٤٨البند 
  تحرير خدمات النقل الجوي الدولي  : ٤٩البند 
  تنظيم اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية  : ٥٠البند 
  المستمرة في مجال النقل الجوي وااليكابيان موحد بسياسات   :٥١البند 

  التسهيالت  : ٥٢لبند ا
  التحليل االقتصادي  : ٥٣البند 
  مسائل أخرى ستنظر فيها اللجنة االقتصادية  :٥٤البند 

ترد في مرفق هذا التقرير قائمة بالوثائق وورقات العمل التي نظرت فيها اللجنة االقتصادية، مرتبة حسب بنود جدول 
التي  اإلجراءاتويرد في الفقرات التالية بيان . متكاملةذت اللجنة االقتصادية جميع أعمالها في دورة وقد نف . األعمال

  .اتخذتها اللجنة االقتصادية بشأن كل بند على حدة
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٤٧تقرير عن البند  47-1  

  

 

  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧لمجلس السنوية إلى الجمعية العمومية عن السنوات اتقارير   :من جدول األعمال ٤٧البند 

تقارير المجلس السنوية عن السنوات  األقسام ذات الصلة من االقتصادية في جلستها األولى في نظرت اللجنة  ١- ٤٧
  .٢٠١٠والتقرير اإلضافي الذي يغطي الستة أشهر األولى من سنة  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧

الذي  ،"عالم النقل الجوي"وشملت الفصول . أخذت اللجنة علما بفصول التقرير السنوي ذات الصلة بعملها  ٢- ٤٧
تجاهات والتطورات الرئيسية في االقتصاد العالمي والتنظيم االقتصادي وشركات الطيران والمطارات وخدمات يتناول اال

يتعلق بتحرير " الكفاءة"يتعلق بالتسهيالت، وقسما من الفصل المعنون " األمن"المالحة الجوية، وقسما من الفصل المعنون 
ل من فصلي األمن والكفاءة األنشطة واالنجازات الرئيسية التي ويلخص ك. تنظيم النقل الجوي وكفاءة الهيكل األساسي

  .أوليت اهتماما خاصا خالل كل سنة

بشأن النقل الجوي تتضمن العمل الجاري بشأن السياسات االيكاو والحظت اللجنة االقتصادية أيضا أن أنشطة   ٣- ٤٧
القتصادي والتمويل المشترك والتسهيالت وادارة دليل االقتصادية وادارة الهيكل األساسي واإلحصاءات والتنبؤات والتحليل ا

كما تضمنت األنشطة في مجال النقل الجوي أمورا تنظر فيها اللجنة التنفيذية، خصوصا فيما يتعلق . (PKD) المفاتيح العامة
  .بأمن الطيران وحماية البيئة، وتقديم الدعم للتسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية
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٤٨تقرير عن البند  48-1  

  

 

  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١ميزانية السنوات   :ول األعمالمن جد ٤٨البند 

نظرت اللجنة االقتصادية في جلستها األولى في األقسام ذات الصلة من الميزانية البرنامجية للسنوات من   ١- ٤٨
  .٢٠١٣إلى  ٢٠١١

رة بعمل ومما له صلة مباش. والحظت اللجنة االقتصادية أن الميزانية تكتسي طابعا يقوم على تحقيق النتائج  ٢- ٤٨
الهوية، وكالهما تحت الهدف وإدارة بشأن وثائق السفر المقروءة آليا  ٢٣بشأن التسهيالت والبرنامج  ٢١اللجنة البرنامج 

بشأن تعزيز شفافية  ٣٣والبرنامج  ،بشأن األنشطة ذاتية التمويل المولدة لاليرادات ٣٢ـ األمن، والبرنامج  Bاالستراتيجي 
بشأن فعالية  ٣٦والبرنامج  ؛بشأن النقل الجوي المستدام ٣٥والبرنامج  ؛اإلحصاءاتبشأن  ٣٤والبرنامج  ؛سياسات الطيران
ـ حماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل  Cخدمات المالحة الجوية، وجميعها تحت الهدف االستراتيجي /تكلفة المطارات

  .Cو Bهدفين االستراتيجيين وجرى تذكير اللجنة بأن المناقشة قد تتناول برامج أخرى تحت ال. الجوي

، الحظت اللجنة أنه في ضوء قيود التمويل على ميزانية البرنامج العادي، Bوبالنسبة للهدف االستراتيجي   ٣- ٤٨
  .ستصبح األنشطة والمنتجات المتصلة بوثائق السفر المقروءة آليا مدرة لاليرادات وأنشطة للمنظمة السترداد التكاليف

 ٣٣، الحظت اللجنة وجود قيود على الموارد المرتبطة بالبرامج من Cاالستراتيجي وبالنسبة للهدف   ٤- ٤٨
وتقرر أن مستوى الموارد المخصصة . نتيجة ألولويات المنظمة المتحولة) أي التنمية المستدامة للنقل الجوي( ٣٦  إلى

  .سترداد التكاليف وتوليد االيراداتوالتنبؤات والتحليل االقتصادي سيحتم اعتماد نهج ال باإلحصاءاتلألنشطة المتصلة 




