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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

 االقتصاديةاللجنة 

عن القسم العام من تقرير اللجنة االقتصادية  مشروع تقرير
 من جدول األعمال ٨ و٧ين البند عنو

مقدم الـى اللجنـة      ٨ و ٧ ينالبندالقسم العام من تقريرها وبشأن      النص المرفق بشأن    
 .التنفيذية للنظر فيه
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 للجنة االقتصاديةتقرير من ا
 الى الجمعية العمومية

 معلومات عامة

 .٢٠٠٤ أكتوبر ٨ الى ٤جلسات في الفترة من  ...عقدت اللجنة االقتصادية  -١
وانتخبت اللجنة في  . رئيسا للجنة في الجلسة العامة الرابعة للجمعية العمومية) تونغا (فاليتاو. أخب السيد انتُو -٢

 .نائبا ثانيا للرئيس) فنلندا (يستولوفك. لنائبا أول للرئيس والسيد ) ترينداد وتوباغو (تشيميدياللو. رجلستها األولى السيد 
 . وفدا مراقبا جلسة أو أكثر من جلسات اللجنة... دولة متعاقدة و ...حضر ممثلو و -٣
، كريستون. جيد  وكان نائب األمين الس . مدير ادارة النقل الجوييكان أمين اللجنة السيد محمد العامرو -٤

 ،غونتر.  والسيد ج،كوستاغوتا.  والسيد أ،بونيه. ك. السيد جهم  وكان األمناء المساعدون  .نائـب مدير ادارة النقل الجوي
 .تصالهو مسؤول االابيراتنى . السيد ركان ، وريسياك. واآلنسة ج ،ماكمن.  والسيدة م،ماغنسون. ووالسيد 

 جدول األعمال وترتيبات العمل
 :لتي أحالتها عليها اللجنة العامة ا٣٢ و ٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ و ٨ و ٧نظرت اللجنة في البنود  -٥

 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العمومية عن السنوات  :٧البند 

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ للسنواتالميزانية البرنامجية  :٨البند 

  ونتائج المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي الدولي،ل الجويتنظيم خدمات النق :٢٧البند 

 مراقبة وتنظيم المطارات وخدمات المالحة الجوية :٢٨البند 

 التسهيالت :٢٩البند 

 مسائل أخرى في مجال النقل الجوي :٣٠البند 

 اعداد بيان موحد حديث لسياسات االيكاو في مجال النقل الجوي :٣١البند 

 ت الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانهاقرارا :٣٢البند 
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وقد  . ، مرتبة حسب بنود جدول األعمالالتي نظرت فيها اللجنةترد في مرفق هذا التقرير قائمة بالوثائق  -٦
ذتها اللجنة بشأن كل بند ويرد في الفقرات التالية بيان االجراءات التي اتخ . كاملال االجتماعجميع أعمالها في بت اللجنة قام

 .هعلى حد

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١العمومية عن السنوات تقارير المجلس السنوية الى الجمعية  :٧البند 

 تقارير المجلس السنوية المقدمة الى الجمعية فيالرابع الثالث ول األول ووبحثت اللجنة في جلستها األولى الفص ١:٧
، والتقرير االضافي عن األشهر )Doc 9826 (٢٠٠٣و ) Doc 9814 (٢٠٠٢و ) Doc 9786 (٢٠٠١ت العمومية عن السنوا

ويلخص الفصل األول من كل تقرير االتجاهات  . ، حسبما أحالتها اليها الجلسة العامة)٢٠٠٤الستة األولى من عام 
نشاطات المنظمة والرابع  الثالث نج الفصال، بينما يعاللطيران المدني وفي أعمال المنظمةوالتطورات الرئيسية في مجال ا

 .التمويل المشتركو النقل الجوي يوما استجد فيها من تطورات في مجال

 ، والتنبؤاتاتتمرة بشأن اقتصاديات النقل الجوي، والتمويل المشترك، واالحصاءوفضال عن األعمال المس ٢:٧
،  في الفترة الثالثية الماضية)٢٠٠٣، مارس ATConf/5(اليكاو المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي لعقد ان، والتسهيالت

 ٢٧ي اطار البند التي تهم اللجنة بصورة خاصة فالعامة والسياسة لالرشادات الجديدة والمنقحة في وتعرض نتائجه بالنسبة 
 .تنظيم خدمات النقل الجوي ونتائج المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي: من جدول األعمال

بأمن الطيران ة في األعمال المتعلقة نشطأن ادارة النقل الجوي تشارك أيضا بصورة علما باللجنة أحاطت و ٣:٧
 في هاتنظر اللجنة التنفيذية في، وهي أمور )ايفاس (وتوفير الدعم لتنفيذ التسهيل المالي الدولي للسالمة الجويةحماية البيئة و

 . التواليعلى ١٨والبند  ١٥ والبند ١٤ اطار البند

أن المنظمة قد تكيفت مع متطلبات التغيير وأحرزت تقدما ملحوظا في أنشطتها في مجال علما باللجنة أحاطت و ٤:٧
تحليل وتصميم وتنفيذ قاعدة البيانات االحصائية ببصورة خاصة علما ت اللجنة اطحأو . ةيفترة الثالثالالنقل الجوي خالل 

كة عن طريق شب من احصائيات االيكاود يستفأن تهذه المبادرة للدول المتعاقدة  حتسمو  .المتكاملة الجديدة للطيران المدني
 .االنترنت

  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ
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 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للسنوات الميزانية البرنامجية  :٨البند 
بصيغتها ) بما في ذلك التمويل المشترك(جوي بحثت اللجنة الميزانية البرنامجية للمنظمة في مجال النقل ال ١:٨

، وبرامج النقل الجوي البرنامج الرئيسى الثالث( ١واالضافة رقم  ٢ و ١  رقمالتصويبانو ،WP/20الواردة في الوثيقة 
 .المحالة من الجلسة العامة) البرامج االقليمية والبرامج األخرى: فرعة من البرنامج الرئيسى الخامسالمت
  قد تغير٢٠٠٧-٢٠٠٥ يةفترة الثالثلل" النقل الجوي" الرئيسى أن تنظيم البرنامجعلما بجنة اللوأحاطت  ٢:٨

شواغل المتزايدة بخصوص سالمة لالستجابة للوذلك ،  يتمشى مع خطة العمل االستراتيجيةبما ، بصورة رئيسيةوتطور
لى المستوى  وظهـور التكتالت التجارية والتنظيمية ع،العولمة وفتح األسواق عبر الوطنيةنطاق  اتساع و،الطيرانوأمن 

 . واالستجابة لهامخاوف البيئيةاالعتراف بال، وقتصاديتحرير التنظيم اال وي، الفرعياالقليمى والمستوى االقليم
في في المجاالت التي يتم التركيز عليها والتغيرات المتزايد الطلب مواجهة أن بكذلك علما  اللجنة وأحاطت ٣:٨

، ة السابقةي الثالثاتفترالفي  وتنفذاء عدد من المهام التي كانت مستصوبة للغاية أدى الى الغقد الموارد البشرية  سياق خفض
 ونظرا الى  . للتوسع في مهام قائمة أو اضافة مهام جديدة تشكل عناصر حيوية في خطة العمل االستراتيجيةهاأو الى تقليص

 قد تظهر أثناء طارئة قدرات ألداء أى مهام جديدة ، لم تدرج في الميزانية المقترحة أىياد القيود المفروضة على المواردازد
المخطط أو تغيير في برنامج العمل عن طريق التعديالت على البرنامج وسيتعين تحمل مثل هذه المهام  المقبلة يةفترة الثالثال

 .األولويات في مجال النقل الجوي
لموارد البشرية التي تنفذ برنامج النقل ة في اكبير اجراء تخفيضات علما بأنه من المقترح اللجنة وأحاطت ٤:٨

 .٢٠٠٧-٢٠٠٥الجوي في ميزانية المنظمة، وذلك في الميزانية البرنامجية للفترة الثالثية 
 بالصيغة التي ٢٠٠٧-٢٠٠٥برنامج عمل المنظمة في مجال النقل الجوي للفترة على  اللجنة ووافقت ٥:٨

 .بها عرض
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ




