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 والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  االقتصادیةاللجنة 

  الخاص بالجزء العامنص المشروع 
  من تقریر اللجنة االقتصادیة

  

  على نظر اللجنة االقتصادیة. اعرضهمن أجل  مقدمةدراجها في الجزء العام من التقریر إلالمادة المرفقة 
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  إلى الجمعیة العمومیةالمقدم  قریر اللجنة االقتصادیةت
  معلومات عامة

  .٢٠١٣أكتوبر  ٤سبتمبر إلى  ٢٤جلسات في الفترة من  ثالثعقدت اللجنة االقتصادیة   - ١

للجنة في الجلسة العامة الثانیة للجمعیة العمومیة.  ا) رئیسبرازیل(الیلو باتشیكو دوس غوارانیس سمار  السید خبانتُ   - ٢
السید ه. م. س. نیمالسیري للرئیس و  نائبا أوالغناما التا (توغو)  عقید دوكیسیموانتخبت اللجنة االقتصادیة في جلستها األولى ال

  للرئیس. اثانی انائب(سري النكا) 
  حضر ممثلو ... دولة متعاقدة و .... وفدا مراقبا جلسة أو أكثر من جلسات اللجنة االقتصادیة.  - ٣
عبد السیدة ن.  ياألمین ه ةنائب توكان جیبو، مدیر إدارة النقل الجوي.دب.  كان أمین اللجنـة االقتصادیـة السید  - ٤

دارة إموظفي من  اجمیعوهم األمناء المساعدون، أما االقتصادیة بإدارة النقل الجوي.  لیالتقسم السیاسات والتحالنبي، رئیسة 
وكان السید  السید ج. سیمون، والسید ي. ز. وانغ،والسیدة ج. ریسیاك، و والسید ف. مالو، هم السیدة م. بولس، فالنقل الجوي، 

  هاسیغاوا هو ضابط االتصال.
  

  جدول األعمال وترتیبات العمل
التي أحالتها إلیها الجلسة العامة، وهي كما  ٤٤و ٤٣و ٤٢و ٤١و ٤٠و ٣٩نظرت اللجنة االقتصادیة في البنود   - ٥

  یلي:
  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠تقاریر المجلس السنویة المقدمة إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات   :٣٩البند   
  السیاسة العامة —تنمیة النقل الجوي االقتصادیة   : ٤٠البند   
  لتنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدوليا  : ٤١البند   
  اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة  : ٤٢البند   
  الرصد والتحلیل —یانات الطیران ب  :٤٣البند   
  اللجنة االقتصادیةالمسائل األخرى المعروضة على نظر   :٤٤البند   

یمكن االطالع على الوثائق التي نظرت فیها اللجنة على موقع االیكاو.   - ٦
)http://www.icao.int/Meetings/a38/Pages/default.aspx( وهي مجتمعة بكامل .  ونفذت اللجنة االقتصادیة جمیع أعمالها

  اللجنة االقتصادیة بشأن كل بند على حدة.. ویرد في الفقرات التالیة بیان اإلجراءات التي اتخذتها هیئتها
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٣٩تقریر عن البند  39-1   

 
  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠ تقاریر المجلس السنویة إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات   :من جدول األعمال ٣٩لبند ا

من تقاریر المجلس السنویة عن بأعمالها نظرت اللجنة االقتصادیة في جلستها األولى في األقسام ذات الصلة    ١-٣٩
  .٢٠١٣األولى من سنة الستة والتقریر اإلضافي الذي یغطي األشهر  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠السنوات 

وشملت الفصول "عالم النقل الجوي"، الذي یتناول االتجاهات والتطورات الرئیسیة في االقتصاد العالمي والتنظیم   ٢-٣٩
أبرز الجهات المعنیة مجموعة من جویة، و وخدمات المالحة الوالمطارات  شركات الطیران، بما في ذلك للنقل الجوي االقتصادي

من  وجزءاً  ٢٠١٠الكفاءة" بالنسبة لسنة من " ج عمل النقل الجوي التي شكلت جزءاً یتعلق ببرام في قطاع الطیران، وفصال
  .بالتنمیة المستدامة للنقل الجوي الخاص ٢٠١٢وسنة  ٢٠١١بالنسبة لسنة  ""الهدف االستراتیجي (ج)

بشأن  ةل الجاریاعمالنقل الجوي تتضمن األ في مجالأن أنشطة االیكاو علما ب االقتصادیةاللجنة  وأحاطت  ٣-٣٩
األنشطة المتعلقة ببیانات الطیران، بما في ذلك و واقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة  السیاسات االقتصادیة

نت األنشطة في مجال النقل الجوي أمورا تنظر فیها تضم . كماوالتمویل المشترك ةاالقتصادی تالتنبؤات والتحلیالاإلحصاءات و 
(التسهیالت ووثائق السفر المقروءة آلیا بما یشمل إدارة دلیل المفاتیح العامة یتعلق بأمن الطیران  وتحدیدًا مااللجنة التنفیذیة، 

)PKDوحمایة البیئة ((.  

  


