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  اإلحصاءات لشعبةالدورة العاشرة 
  ٢٧/١١/٢٠٠٩إلى  ٢٣مونتريال، من 

 التعاون والتنسيق مع المنظمات األخرى  :من جدول األعمال ١٣البند 

 عملية تنسيق برنامج إحصاءات االيكاو مع برامج إحصاءات منظمات الطيران المدني األخرى

  )األمانة العامةورقة مقدمة من (

  الموجز

القائم بين االيكاو ومنظمات صناعة الطيران والمنظمات الدولية األخرى  للتنسيقرقة استعراضا تقدم هذه الو
وتقوم االيكاو بتنسيق برنامج  اإلحصـاءات الخـاص بهـا مـع هـذه      .  وهيئات الطيران المدني اإلقليمي

وأيضا من أجل المنظمات ومع غيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، في سبيل تفادي إزدواجية الجهود 
ويتناول التنسيق إلى حد مـا بـذل الجهـود لتطبيـق     . هيئات اإلبالغ وتفادي إثارة اللبس لدى المستخدمين

التعاريف العامة ومواءمة  نسق البيانات، وخاصة عبر مشاركة هذه المنظمات بصفة المراقب فـي دورات  
وتشـكل  . حلقات العمل اإلقليميـة  وفي العديد منواجتماعات فريق خبراء االحصاءات شعبة اإلحصاءات 

عملية التسويق التجاري للمنتجات اإلحصائية بواسطة جميع الجهات المعنية عائقا رئيسيا إزاء تقوية التعاون 
تماع الرابع عشر لخبـراء اإلحصـاءات   ن إطار روح التوصية السادسة لالجورغم ذلك، فإ.  النظراءبين 

  .التي يمكن من خاللها جمع بيانات أكثر دقة واكتماال وكفاءة دخال تحسينات في الكيفيةيفسح مجاال إل
  .٤في الفقرة  الشعبة على عروضرد اإلجراء المي

 المقدمة -١

ركزية المسؤولة عن عمليات جمع بااليكاو بوصفها الوكالة الم ١٩٤٨األمم المتحدة منذ عام  تسلم ١- ١
ولم تحدث مخالفة لهذا االتفاق .  دولة ١٩٠يبلغ عددها حاليا فيما بين الدول المتعاقدة التي  ١حصاءات في مجالها الخاصاإل

االيكاو على  وتطلب وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة إحصاءات الطيران المدني من. في إطار منظومة األمم المتحدة
شر اإلحصاءات وتقوم منظمات أخرى خارج منظومة األمم المتحدة بجمع ون.  أساس التعاون المتبادل فيما بين الوكاالت

 .بشأن الطيران المدني

                                                        
الوكالة المركزية المسؤولة عـن عمليـات جمـع    "... بين االيكاو واألمم المتحدة أن االيكاو هي المبرممن االتفاق  ١٣ة دمن المسلم به وفقا للما  ١

  ..."لومات ونشرها وتوحيدها وتحسينها وتعميمهاهذه المع وتحليلاإلحصاءات المتعلقة بمجالها الخاص 
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ومن بين مختلف إحصاءات االيكاو تعد .  لزاميإتجمع االيكاو البيانات من دولها المتعاقدة على أساس  ٢- ١
) ياتاأ(إحصاءات الناقلين الجويين والمطارات ذات صلة مباشرة بمنظمات صناعة الطيران مثل االتحاد الدولي للنقل الجوي 

حصالن على البيانات مباشرة من أعضائهما على أساس طوعي، باستثناء توكال المنظمتين . وليومجلس المطارات الد
وتقوم االيكاو بتنسيق برامج اإلحصاءات الخاصة بها مع هذه المنظمات  .البيانات المطلوبة لتحديد اشتراكات األعضاء

د وأيضا من أجل هيئات اإلبالغ وتفادي إثارة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، في سبيل تفادي ازدواجية الجهو
ويشمل التنسيق السعي الحثيث لتطبيق التعاريف العامة ومواءمة نسق البيانات، وعلى وجه .  اللبس لدى المستخدمين

حصاءات والعديد من حلقات حصاءات واجتماعات فريق خبراء اإلالخصوص مشاركة هذه المنظمات في دورات شعبة اإل
وبالمثل عندما يتعلق .  عهم بصفة المراقب في اجتماعات االيكاو الحكومية الدوليةضتنظمها االيكاو، بناء على والعمل التي 

 .األمر بمصالح مشتركة، تدعى االيكاو لحضور االجتماعات التي تنظمها المنظمات األخرى في مجال اإلحصاء

خرى على مجال تبادل المعلومات تصر التعاون بين االيكاو والمنظمات األوفي الوقت الحاضر، يق ٣- ١
حصائية لية التسويق التجاري للمنتجات اإلوتشكل عم.  نتاج تجاريالتفاهم الواضح بعدم استخدامها إلألغراض داخلية مع 

ورغم ذلك هناك مجال الدخال تحسينات في الكيفية .  النظراءبواسطة جميع الجهات عائقا رئيسيا إزاء تقوية التعاون بين 
 .ن من خاللها جمع بيانات أكثر دقة واكتماال وكفاءةالتي يمك

 حصاءات االيكاو مع إحصاءات المنظمات الدولية األخرىإعملية تنسيق  -٢

 )ايكاو(منظمة الطيران المدني الدولي  ١- ٢

الوارد بالمرفق ألف، فإن  ١٥- ٣٦وقرار الجمعية العمومية  ،من اتفاقية شيكاغو ٦٧٢وبموجب أحكام المادة  ١-١-٢
اليكاو ملزمة بتعميم التقارير وبالمقابل فإن ا.  قدة ملزمة بإبالغ إحصاءات الطيران المدني إلى االيكاوالدول المتعا

وبينما . على الدول المتعاقدة سواء أن شاركت في برنامج إحصاءات االيكاو أم لم تشارك فيه دون فرض رسومحصائية اإل
مات صناعة الطيران غير ملزمة بنشر البيانات اإلحصائية باستثناء البيانات في المجال العام، فإن منظ تتيح االيكاو معظم

  .اإليراداتحاالت العالقات العامة وإدرار 
هناك تغطية عالمية لقواعد بيانات االيكاو وآليات رسمية من أجل التوافق بشأن التعاريف المقبولة دوليا  ٢-١-٢

يين الدولي واإلقليمي إلى أن تتطلع إلى ريادة االيكاو في مما حدا بالمنظمات على كال المستو بالنسبة إلحصاءات الطيران،
هذا المجال، كلما اقتضى األمر إجراء تغييرات أو توضيحات من أجل الحفاظ على إحصاءات معدلة وفقا لبيئة أعمال 

يرات التي غيوتخوض االيكاو عملية مشاورات مطولة مع الدول لضمان أن الت.  أو ممارساتها اآلخذة في التغييرالطيران 
حصائيات عند المستخدمين وأن يكون هناك ما يبرر ذلك ية تعكس ما يجري وما يستجد من اإلحصائتجرى على برامجها اإل

ملة الخاصة بااليكاو عملية نشر واسعة على مستوى المستخدمين المتكا اإلحصائيةوتكفل قاعدة البيانات   .من ناحية التكاليف
وبالمقابل، تتعرض قواعد البيانات السرية والعامة على حد سواء .  سواء عبر توفر االنترنت الداخليين والخارجيين على حد

 .الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية لمخاطر التعديل والحذف في أي وقت من األوقات

ب وتجدر اإلشارة إلى أن االيكاو تقوم بجمع بيانات الناقلين الجويين التشغيلية والمالية المفصلة، حس ٣-١-٢
يستخدم من أجل دراسة تجرى بشأن االختالفات اإلقليمية في اقتصاديات  سنويمجموعات الطرق من خالل استبيان 

لة الحسابات التناسبية لمعرفة وتستخدم االيكاو هذه البيانات لحساب المعدالت التناسبية لتقديمها إلى وكا.  شركات الطيران
 .لمشتركة فيما بين الخطوط الجويةيرادات مقسمة حسب الركاب على الرحالت ااإل

                                                        
لمجلس تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تقوم شركات الطيران الدولية التابعة لها، وفقا للشروط التي أرساها المجلس، بتسجيل إبالغات الحركة لدى ا  ٢

  .مصادرهاوإحصاءات التكاليف والكشوفات المالية التي تبين من بين أمور أخرى جميع الوصوالت و
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اقترحت االيكاو تبسيط عملية تقديم البيانات الخاصة بالناقلين الجويين والمطارات ومقدمي خدمات المالحة  ٤-١-٢
حصاءات وتجهيزها ونشرها حيث أن االيكاو تمر عبر اإلدارات الوطنية تحسين التوقيت في استالم هذه اإل الجوية بغية

مباشرة  ياتا ومجلس المطارات الدولي يحصالن على البياناتألوبالمقارنة، فإن ا.  ول على البياناتللدول المتعاقدة للحص
  .من أعضائهما بطريقة أسرع

 )األياتا(االتحاد الدولي للنقل الجوي  ٢- ٢
ها شركات توتمثل الرحالت التي أد.  بلدا ١١٧ناقال جويا من  ٢٢٥األياتا تمثل   ٢٠٠٩في مستهل عام   ١-٢- ٢

في المائة من الحركة المنتظمة الدولية على مستوى العالم محسوبة بالمقاعد الكيلومترية  ٩٣األياتا ان األعضاء في الطير
  .المتاحة

العمليات الدولية والمحلية بالنسبة لشركات الطيران المنتظمة وغير األياتا وتغطي عملية جمع بيانات   ٢-٢- ٢
اإلحصائية مع اإليكاو جميع األياتا ملية تنسيق أنشطة وتتضمن ع.  اءاألعضاء على حد سو وغير األعضاءالمنتظمة، 

هيز جبتاألياتا وتقوم خدمات معلومات أعمال .  جوانب إحصاءات شركات الطيران التي ال تمس بمسائل السرية
ية المصرفية االحصاءات بما في ذلك بيانات انسياب الركاب من العمليات على المستوى العالمي المستمدة من خطط التسو

. فيما بين شركات الطيران التابعة لها، ويتاح بعض هذه التقارير علنا على أساس تجاري  ٣ياتا التقاريرألوتوزع ا.  لإلياتا
عدة تحليالت األياتا عالوة على ذلك تنشر إدارة اقتصاد . وتقدم التقارير االلكترونية شهريا بينما تصدر المطبوعات سنويا

  .األياتا اعة، والتي يمكن الحصول على بعضها في الموقع الشبكي العام فيما يتعلق بالصن
  المجلس الدولي للمطارات  ٣- ٢
من المطارات وسلطات  ٥٩٧المجلس الدولي للمطارات ينضوي في عضوية  ، كان٢٠٠٩في أوائل عام   ١-٣- ٢

ارات بيانات المطارات شهريا حيث يتم ويجمع المجلس الدولي للمط.  مطارا دوليا ومحليا ١٦٧٩المطارات التي تدير نحو 
عالوة على ذلك يجمع المجلس بيانات سنوية تفصيلية عن الحركة  .الطائرات وحركة البضائع والركاباإلبالغ عن مجموع 

  . Iشبيهة بشكل المعلومات التي تجمعها االيكاو على النموذج 
في  ٤٥حوالي (مطار  ١٢٠٠الحركة لنحو  يويصدر المجلس الدولي للمطارات تقريرا سنويا يغطي إجمال  ٢-٣- ٢

اقتصادية  استقصاءاتطلع المجلس الدولي للمطارات بإجراء يضباإلضافة إلى ذلك . دولة ١٥٩من نحو ) المائة منها محلية
  .سنوية بما في ذلك إيرادات المطارات واالستثمارات والتوظيف

  ني اإلقليميةدهيئات الطيران الم  ٤- ٢
واللجنة األوروبية للطيران  اللجنة األفريقية للطيران المدنيمثل الطيران المدني اإلقليمية تحتفظ هيئات     ١-٤- ٢

وتشترك هذه .  بعالقة خاصة مع االيكاو بما في ذلك إحصاءات الطيران المدني ولجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني
حصاءات التي تعتبر ذات أهمية ألكثر من إقليم واحد، في إلتقوم االيكاو بجمع ونشر جميع ا اللجان في التفاهم بأنه ينبغي أن

وفي الوقت الحالي .  حين أن البيانات التي تضم إقليما واحدا أو تتوفر فيه ينبغي معالجتها من قبل الهيئة اإلقليمية المعنية
بينما تشجع  التكامليةهذه البرامج  مثل ٥ولجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني ٤للطيران المدني لدى كل من اللجنة األوروبية

                                                        
الحركة والموظفين (إحصاءات النقل الجوي العالمي التي تجمع اإلحصاءات التشغيلية السنوية لشركات الطيران ) أ: تتضمن اإلحصاءات التي تجمعها األياتا على أساس منتظم   ٣

إحصاءات مقصـد  ) سعة الناقلين الجويين للخدمات الدولية المنتظمة، ج اإلحصاءات الدولية الشهرية التي تجمع الحركة الشهرية وبيانات) ، ب)والطائرات والوقود والمالية
فرقة ) ھإحصاءات مجال الطرق التي تركز على حركة شركات الطيران وسعتها حسب مجال الطرق، ) الرحالت التي تجمع حركة الركاب بين أزواج المدن والبضائع، د

 .واإليرادات التشغيلية لشركات الطيران العمل االقتصادية لشركات الطيران التي تجمع التكاليف
ويرمي هذا البرنامج الى دعم نظام االيكـاو  .  تجمع اللجنة األوروبية للطيران المدني اإلحصاءات المفصلة بشأن الحوادث في الطيران العام وتعممها على دولها األعضاء   ٤

  .كيلوغرام ٢٢٥٠القالعية القصوى عن لإلبالغ عن الحوادث والوقائع بالنسبة للطائرات التي تقل كتلتها ا
بضائع وخدمات البريد التي تغطي تجمع لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني إحصاءات منشأ القطاع الجوي ومقصده فيما يتعلق بالركاب االيراديين المنتظمين فضال عن ال   ٥

ر لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني البيانات الشهرية التي تختلف عن بيانات االيكاو التي تجمـع  وتتضمن تقاري.  الخدمات الدولية من والى المطارات في دولها األعضاء
كما شرعت لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني خالل السنتين .  ويعود سبب االختالف أساسا الى مستوى المجموعة المنشورة) Bالنموذج (بواسطة منشأ ومقصد الرحالت 

وال يزال مثل هذا البرنامج .  في وضع برنامج طموح من أجل إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بها على االنترنت شبيهة بقاعدة  البيانات اإلحصائية المتكاملة لاليكاو الماضيتين
  .ينها في قاعدة بياناتهمفي مراحله األولى حيث تحاول دول لجنة أمريكة الالتينية للطيران المدني أن تحدد ما هي البيانات التي ينبغي تضم
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عالوة على ذلك، . على المشاركة الكاملة في برنامج إحصاءات االيكاو األعضاء اللجنة األفريقية للطيران المدني دولها
ليمية تتعاون االيكاو مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا التي تقوم بتسجيل بيانات الطيران المدني في إحصاءاتها اإلق

  .مستعينة بااليكاو

  مجال متسع من أجل تنسيق أفضل  - ٣
أوصى الفريق بإنشاء فريق دائم تجري . التوصية السادسة لالجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات    ١- ٣

.  ن المدنيمن خالله عمليات التنسيق بين االيكاو والمنظمات الدولية األخرى العاملة في مجال اإلحصاءات المتعلقة بالطيرا
  .ويتعين على االيكاو أن تنظر في أفضل الطرق إلنشاء هذا الفريق

اإلحصاءات والتنبوءات  استنادا بشأن ياتا تبادل بيانات ألوفي الوقت الحالي لدى االيكاو مذكرة تفاهم مع ا    ٢- ٣
اليكاو حاليا ومع ذلك، تستعرض ا.  إلى المبدأ القائم على تبادل المعلومات غير السرية ألغراض االستخدام الداخلي فقط

ومجلس المطارات الدولي بشأن موضوع اإلحصاءات بهدف الوصول إلى نوع من التفاهم الرسمي مع األياتا عالقتها مع 
في .  هاتين المنظمتين، مع األخذ في االعتبار لروح التوصية السادسة لالجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات

لماضية أصبحت االتفاقات التي تمس عملية تبادل المعلومات أكثر حساسية بسبب االعتبارات التجارية، السنوات القليلة ا
تعاريف وتعليمات متسقة بغرض تفادي إلقاء العبء على  إلىورغما عن ذلك كان هناك دائما اتفاقا عاما بشأن الحاجة 

ضفاء كفاءة أكثر على عملية جمع البيانات عن طريق ومن الجوانب التي تثار في بعض األحيان مسألة إ. هيئات اإلبالغ
ر بعملية التنفيذ في سياق ذي ينطوي على إمكانية التحسين يموهذا المجال ال.  اتساق المحتويات الخاصة بنماذج اإلبالغ

  .األفريقيةالشراكة القائمة بين االيكاو واتحاد شركات الطيران 
االقتراح بأن أبسط الطرق  تموتسهيل االتصاالت العالمية عبر االنترنت،  وبالنظر إلى الحاجة الحتواء التكاليف  ٣- ٣

فريق التنسيق والمحافظة عليه يمكن أن تكون عن طريق اتفاق غير رسمي معقول تعين بموجبه كل منظمة جهة  إلنشاء
ران المدني التي تغطيها وفي ظل إحصاءات الطي. عبر االتصاالت اإللكترونية األنشطةومن ثم يمكن إجراء تنسيق .  تنسيق

االيكاو واعتمادا على نوع اإلحصاءات التي سيجري نقاشها من المرجح أال يكون هناك إال عدد قليل من أعضاء الفريق 
ورغم ذلك فإن الطريقة الوحيدة لكي تبقى جميع جهات االتصال في الحلقة هي إنشاء . الذين سيشاركون في أي من المرات

يتسنى لجميع أعضاء الفريق مشاهدة التبادالت التي تجري بين المنظمات المعنية، فضال عن قواعد موقع على الشبكة حيث 
  .البيانات التي يمكن الرجوع إليها لألغراض الداخلية فقط

  مراإلجراء المعروض على المؤت  - ٤
  :الشعبة مدعوة إلى    ١- ٤

  اإلحصاءات، تأييد روح التوصية السادسة لالجتماع الرابع عشر لفريق خبراء  )أ
التوصية بإجراء تحسينات على آلية التنسيق الحالية بين االيكاو ومختلف المنظمات المعنية عبر   )ب

  .إنشاء شبكة من جهات التنسيق الخاصة بإحصاءات الطيران المدني

- -  -  - - - - -
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  المستمرة يسياسات النقل الجو

  في مجال النقل الجويرة المستمسياسات اإليكاو بموحد البيان ال  :١٥-٣٦القرار 

 مقدمةال

النقل خدمات ر يتباعها لتطوإالمبادئ األساسية التي يجب على الحكومات  تحددالطيران المدني الدولي قد اتفاقية  لما كانت
المبادئ  هو دعملذلك كان أحد أغراض االيكاو و، يتسم باالنتظام والكفاءة واالقتصاد والتجانسالجوي الدولي على نحو 

 واقتصادي للنقل الجوي الدولي على أساس تكافؤ الفرص وتشغيلها على أساس سليم خدماتنشاء إ إلىرتيبات الرامية والت
  .العام االحترام المتبادل لحقوق الدول ومراعاة الصالح مع

لى إضافة إلعلى المستوى الوطني با ستمرةالنقل الجوي عامال رئيسيا في تشجيع وتعزيز التنمية االقتصادية الم ولما كان
  .ةالدولي ياتالمستو

 طوير النقل الجويستغالل الفرص المتاحة إلى أقصى حد والتصدي للتحديات التي تجابه تتدبير الموارد الالزمة ال ولما كان
  .، وخاصة على البلدان الناميةولمواكبة التحديات التي يفرضها الطلب على النقل الجوي يزداد صعوبة

لدول المتعاقدة على نحو مستمر في ابشأن تطوير النقل الجوي  وإحصاءاتودراسات  إرشاداتالمنظمة تعد  ولما كانت
  .فعالية على الدول المتعاقدة بأكثر الوسائلوتوزيعها  أن تواظب على تحديث وتركيز وتكييف هذه الموادوينبغي 
من المعلومات األخرى لكي  وغيرهادقيقة وواقعية  إحصائيةات توفر بيانأن الدول المتعاقدة المقرر على من  ولما كان

  .اإلرشاداتهذه  إعداديتسنى للمنظمة 
  .المنظمة تتجه نحو نظام اإلدارة حسب األهداف مع زيادة تركيزها على تنفيذ القواعد القياسية أكثر من وضعها ولما كانت
التي اتخذتها هذه المنظمة لتنفيذ أهدافها االستراتيجية تساعد المنظمة واإلجراءات  هذه ناإلرشادات الصادرة ع تولما كان

على وضع السياسات والممارسات التي تسهل عولمة النقل الجوي الدولي وتحوله إلى التشغيل التجاري متعاقدة دول اللا
  .وتحريره
  .يالمنظمة في مجال النقل الجو هذه لاعمأمن المهم للدول المتعاقدة أن تشارك في  ولما كان

  :الجمعية العمومية فإن
الجوي،  سياسات االيكاو المستمرة في مجال النقلبأن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البيان الموحد  تقرر  - ١

  :والثالثين للجمعية العمومية ة السادسةعند ختام الدورقائمة تلك السياسات كما كانت 
  اإلحصاءات  ):ب(المرفق 
  والتخطيط االقتصادي التوقعات  ):ج(المرفق 

المجلس في الوثائق المذكورة في هذا البيان  تجديداتها التي يعدهاالدول المتعاقدة على مراعاة هذه السياسات و تحث  - ٢
  .دوريةال كتبالدلة واألاألمين العام في  تجديداتها التي يعدهاالموحد و
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وقرارات الجمعية شيكاغو ن اتفاقية مها الناشئة الدول المتعاقدة على أن تبذل كل جهد للوفاء بالتزامات تحث  - ٣
وأن تدعم كذلك نشاط المنظمة في مجال النقل الجوي، وأن تقدم على وجه الخصوص وبأقصى سرعة وعلى  ،العمومية

  .والمعلومات األخرى التي تطلبها المنظمة لدراساتها في مجال النقل الجوي اإلحصاءاتالوجه األكمل 
أهمية خاصة لمشكلة تمويل تنمية الموارد البشرية والفنية الضرورية لتحقيق أفضل  عطاءإالمجلس  إلى تطلب  - ٤

  .النامية ممكن للنقل الجوي في الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للبلدان إسهام
الدول  ونمثليموضوع في مجال النقل الجوي مشورة خبراء  لكل بأنسب الوسائل المجلس أن يلتمس إلى تطلب  - ٥
 إلىلجنة النقل الجوي أو  إلىتقاريرها  قدمفرق من الخبراء المؤهلين ت إنشاءرأى ذلك مفيدا لعمله، بما في ذلك  إذاعاقدة المت

  .مجموعات الدراسة التابعة لألمانة العامة، وأن تعمل هذه الفرق بالمراسلة أو باالجتماعات
 باعتبارهاجميع الدول المتعاقدة أن تشارك فيها،  طيعتستعقد مؤتمرات أو اجتماعات عالمية أن يالمجلس  إلى تطلب  - ٦

ذات األهمية العالمية في مجال النقل الجوي، عندما يبرر عقد هذه االجتماعات عدد  مسائلتقدم في حل الللالوسيلة الرئيسية 
  .بناءة بصددها إجراءاتاتخاذ  توجد امكانيةالتي يتعين حلها وحيث  مسائلوأهمية ال

جلس أن يوفر ما يلزم لتنظيم الحلقات الدراسية والندوات وغيرها من االجتماعات المماثلة التي الم إلى تطلب  - ٧
  .يتطلبها نشر سياسات االيكاو في مجال النقل الجوي وما يتصل بها من إرشادات على الدول المتعاقدة وفيما بينها

االيكاو في مجال النقل الجوي وأن يخطر  البيان الموحد لسياسات واظب على مراجعة هذاالمجلس أن ي إلى تطلب  - ٨
  .يهتغييرات عل إدخال إلىالحاجة كلما دعت الجمعية العمومية 

  .١٨-٣٥ القرارل أن هذا القرار يحل مح تعلن  - ٩

  اإلحصاءات

  .برنامج االيكاو لإلحصاءات يمثل أساسا مستقال وعالميا لغرض تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي لما كان

التي يطلبها المجلس وفقا  بتقديم اإلحصاءاتالنقل الجوي التابعة لها  شركاتم وكل دولة متعاقدة قد تعهدت بأن تق كانت لماو
  .من اتفاقية شيكاغو ٦٧ للمادة

الطرق  جهيزاتوالمطارات الدولية وت الخدمات الجوية الداخليةعمليات  إلحصاءات شروطاالمجلس قد أعد أيضا  ولما كان
  .من اتفاقية شيكاغو) ٥٥(و) ٥٤(طبقا للمادتين الدولية، 

  .من اتفاقية شيكاغو ٢١المجلس قد أعد شروطا لجمع البيانات عن الطائرات المدنية المسجلة طبقا للمادة ولما كان 

ناتها المجلس قد اعتمد سياسة اإلدارة القائمة على تحقيق األهداف التي تقتضي قياس أداء المنظمة ككل وأداء مكو ولما كان
  .من حيث بلوغ األهداف االستراتيجية الموضوعة لها

االيكاو قد أنشأت قاعدة بيانات إحصائية متكاملة لتزويد الدول المتعاقدة وغيرها من المنتفعين بنظام مباشر يتسم  ولما كانت
  .بالكفاءة إلثبات صحة البيانات اإلحصائية وخزنها واسترجاعها

  .قدمها عدد آخر غير كاملةالتي طلبها المجلس، و اإلحصاءاتقدم بعد يدة لم عدد من الدول المتعاق ولما كان

  .اإلحصاءاتالطيران وتوزعها يخفف من عبء تقديم  إحصاءاتجمع ت التيالتعاون بين المنظمات الدولية  ولما كان
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  :الجمعية العمومية فإن
في حينها وبشكل الكتروني كلما  المطلوبة تاإلحصاءادها لتقديم والدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جه تحث  - ١

  .أمكنها ذلك
لخبراء الوطنيين في مختلف التخصصات المطلوبة ليدرسوا بصفة منتظمة البيانات المجلس أن يدعو  إلى تطلب  - ٢

لمقاييس وليضعوا اأكثر فاعلية، تلبية  ودولها المتعاقدة تلبية احتياجات المنظمةاإلحصائية التي تجمعها االيكاو، وذلك ل
وموقوتية  هااكتمالمدى و اإلحصاءاتاتساق  الضرورية لرصد أداء المنظمة من حيث بلوغ أهدافها االستراتيجية وتحسين

  .الدول المتعاقدة، وشكل ومحتوى التحليالتمن جانب  تقديمها
  :المجلس ما يلي إلى تطلب  - ٣

 إحصاءاتفي جمع  العاملةدولية األخرى أن يواصل استكشاف سبل التعاون على نحو أوثق مع المنظمات ال  )أ
  .الطيران وتوزيعها

المساعدة إلى الدول المتعاقدة بناء علـى طلبهـا    المالئمة لكي يقدم موظفو األمانة العامة ترتيباتالأن يضع   )ب
  .بها المنظمة إبالغالطيران المدني وتحسين عملية  إحصاءاتلتحسين 

  والتخطيط االقتصادي التنبؤات
ستقالل االيكاو في تتبع التوجهات وتطبيق التحليالت االقتصادية يمثل أساسا ضروريا لتعزيز تخطيط وتطوير ا لما كان

  .النقل الجوي الدولي
الستخدامها  عن تطورات الطيران المدني الدولي في المستقبل وإقليميةعالمية  تنبؤاتالدول المتعاقدة تحتاج إلى  تنلما كاو
  .مختلف األغراض في

المستمرة في المجال االقتصادي أن يتوقع التطورات المستقبلية التي يحتمل أن  إطار أعمالهمن واجب المجلس في  انولما ك
  .تتطلب اتخاذ تدابير من جانب المنظمة، وأن يبادر باتخاذ تلك التدابير في الوقت المناسب

ستراتيجية مع التركيز الخاص على السالمة واألمن المنظمة مطالبة بتقييم أدائها بصورة منتظمة وفقا لألهداف اال تولما كان
  .  والبيئة والكفاءة

قتصادي ألغراض تخطيط المطارات ونظم المالحة الجوية الدعم االى المحددة و تحتاج إلى تنبؤاتالمنظمة  ولما كانت
  .ةالبيئحماية  وتخطيط

  :الجمعية العمومية فإن
في وتحديث التنبؤات باالتجاهات والتطورات في المستقبل  عدادبإ االقتضاءالمجلس أن يقوم حسب  إلىتطلب   - ١

والعالمية،  المحلية واإلقليميةالبيانات هذه التنبؤات  شملة، على أن تأو محدد ةعام التنبؤاتالطيران المدني، سواء كانت هذه 
  .والبيئة والكفاءة ، وأن يلبي الحاجة إلى البيانات في مجاالت السالمة واألمنللدول المتعاقدة هاوأن يتيح

وتحليل التكاليف والمنافع  التنبؤات الالزمة إلعداد واإلجراءاتالمجلس أن يعمل على وضع المنهجيات  إلى تطلب  - ٢
 اإلقليميةالمجموعات و المنظمة باحتياجاتحسب االقتضاء دراسات األعمال، بحيث تفي  وإعدادالتكاليف،  مردوديةأو 
  .تخطيط البيئة التابعة للمنظمة أجهزة وغيرها منم األخرى تخطيط المالحة الجوية والنظل
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الجارية لألغراض  التنبؤاتلجمع ووضع المعلومات عن أساليب الالزمة ترتيبات الالمجلس أن يضع  إلى تطلب  - ٣
تنبؤاتها في لها  إرشاداتلتكون بمثابة  آخرها على الدول المتعاقدة من آن إلى عوزأن يو ،أعاله ٢و ١ المحددة في الفقرتين

  .وتخطيطها االقتصادي
  اقتصاديات الناقلين الجويين

هناك اهتمام مستمر لدى المنتفعين، بما في ذلك المنظمات الدولية التي لها مصالح في قطاعات السياحة والطيران  لما كان
  .اإليراداتمستوى تكاليف تشغيل الناقلين الدوليين وأجورهم وأسعارهم وعائداتهم المالئمة من والتجارة ب
الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية األخرى تستخدم على نطاق واسع الدراسات الموضوعيـة التي تقوم بها  ولما كانت

وهي الدراسات التي شجعت على عدم التحيز وأفضت إلى نظام أكثر  ،النقل الجوي الدولي إيراداتتكاليف عن االيكاو 
  .اإليراداتلتقاسم  إنصافا

تكاليفهم وبياناتهم التشغيلية التي تساعد المجلس على تقييم الناقلين الجويين و إيراداتااليكاو تحتاج إلى معرفة  ولما كانت
والدراسات االستثمارية وألغراض  ةالبيئيفعالية التدابير المقترحة لتنفيذ أهداف االيكاو االستراتيجية ولتخطيط المسائل 

  .أخرى
  :الجمعية العمومية فإن
في مستوى  اإلقليميةدراسة عن االختالفات  ةدوريبصفة  المجلس أن يكلف األمين العام بأن يصدر إلى تطلب  - ١

 المستلزماتوأسعار أن يحلل في هذه الدراسة تأثير اختالف العمليات التشغيلية التكاليف التشغيلية للنقل الجوي الدولي، و
  .النقل الجويعلى تعريفات و التكاليف على مستويات

من الناقلين الجويين الدوليين  بأسرع ما يمكندها للحصول والدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جه ثتح  - ٢
  .االيكاو تطلبهاالتي خرى األبيانات الو واإليراداتف يلالها على بيانات التك التابعين

  البريد الجوي
  .في مجال البريد الجوي العالميبخصوص نشاط االيكاو  مستمرةالجمعية العمومية قد أعطت توجيهات  لما كانت

  :الجمعية العمومية فإن
سياسات في مجال  صيغتالطيران المدني الدولي كلما  تراعي األثر الذي يقع علىالدول المتعاقدة على أن  تحث  -١

  .العالمي يتحاد البريدالسيما في اجتماعات ا البريد الجوي الدولي، وال
 .جاهزةال ةبالمعلومات الوقائعي هالعالمي بناء على طلب ياد البريدتحالاألمين العام بأن يزود ا تكلف  -٢

  ـ انتهـى ـ


