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  ىمسائل النقل الجوي األخر  : من جدول األعمال٤٢البند 
 برامج اإلحصاءات والتنبؤات  الحاصلة فيتطوراتالللجنة االقتصادية في جلستها الثانية في نظرت ا  ١:٤٢

  .(WP/20) استنادا إلى تقرير قدمه المجلس
 مرحليا عن عمل اإليكاو في مجاالت اإلحصاءات والتنبؤات ا تقريرWP/20قدم المجلس في ورقة العمل   ٢:٤٢

 قاعدة البيانات استمر إحراز تقدم فيوخالل الثالث سنوات األخيرة، .   الجويينوالتخطيط االقتصادي واقتصاديات الناقلين
 وفورات في فترتب على ذلك، مما أتاح إدخال التشغيل اآللي على العمليات وتطوير مستودع البياناتاإلحصائية المتكاملة 

سيع نطاق تغطية وأداء البرنامج اإلحصائي التكاليف ووجود ضوابط فعالة للنوعية، وتحسين دقة توقيت تقديم التقارير، وتو
تنبؤات متوسطة األجل تغطي  و٢٠٢٥لغاية سنة  بشأن الحركة الجوية  طويلة األجلتنبؤاتإعداد ونشر وتم .  لإليكاو

توقع الحركة الجوية في أقاليم مختلفة من ل لألفرقة اإلقليميةوانعقدت اجتماعات .  ٢٠٠٨-٢٠٠٦ و ٢٠٠٧-٢٠٠٥الفترتين 
إعداد  واستمر  .التنبؤات والتحليل االقتصاديب فيما يتعلق للجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيرانواستمر تقديم الدعم .  مالعال

وشدد .   شركات الطيران الدولية تشغيل بين اقتصادياتة اإلقليمياتالدراسات في أثناء الفترة الثالثية الحالية بشأن التفاوت
تحقيق المواءمة على النحو السليم بين موارد ، بما في ذلك  بالنسبة للمنظمة أدوات قياس وتقييم األداءستخدامأهمية االمجلس على 

أن وسائل قياس ومراقبة أداء السالمة تتسم بأهمية بالغة لنجاح نظام ب وجرى التسليم.  أهدافها االستراتيجيةو المنظمة
وأقر المجلس بالحاجة إلى تنسيق التعاريف، وتحسين نوعية ومالءمة البيانات .  المطرد النمو في المستقبلالمالحة الجوية 

المتعلقة بالسالمة التي تنتجها االيكاو، واستخدام الموارد التحليلية في المنظمة إللقاء الضوء على المجاالت التي يمكن أن 
 على إعداد التنبؤات وقدرتها اإلحصائية لاليكاو قواعد البياناتل ستكونوفي هذا السياق، .  يكون للتدخل فيها أكبر األثر

خبرات على أساس االحتياجات قيمة كبيرة في دعم تطوير برامج وخدمات و التحليل االقتصادي ها في مجالوموارد
   .والنتائج
 اللجنة االقتصادية علما باألنشطة المنفذة وأقرت خطط أعمال المنظمة في المستقبل في مجاالت وأحاطت    ٣:٤٢

لمختلف مداوالت حديثة قتصادي، مشددة على أهمية توافر بيانات ومعلومات دقيقة وإلحصاءات والتنبؤات والتحليل االا
وتم التشديد أيضا على ضرورة تعاون الدول المتعاقدة مع اإليكاو .  نشطة التخطيط واتخاذ القراراتالطيران، وكذلك أل
 . لتحقيق هذه الخطط

  ـ انتهـى ـ




