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  والثالثون الثامنة الدورة — العمومیة الجمعیة

 االقتصادیة اللجنة

   التقریر نص مشروع
  عن

  األعمال جدول من ٤٤و ٤٣و ٤٢و ٤١البنود 
  
  
  

من جدول األعمال مقدمة  ٤٤و ٤٣و ٤٢المادة المرفقة عن البنود 
  من أجل عرضها على نظر اللجنة االقتصادیة.
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  م االقتصادي للنقل الجوي الدوليمن جدول األعمال: التنظی ٤١البند 

، قدم المجلس إلى الجمعیة العمومیة تقریرًا عن أهم األعمال التي أنجزتها اإلیكاو منذ WP/71 ورقة العملفي   ١-٤١
انعقاد الجمعیة العمومیة الماضیة في مجال سیاسات النقل الجوي وتنظیمه. وقدم أیضًا عرضًا موجزًا للتطورات الهامة في 

 لمجال خالل فترة األعوام الثالثةوالتنظیم وقدم العمل المقبل الذي تعتزم المنظمة االضطالع به في هذا ا اع الطیرانقطمجالي 
  التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي.في إطار الهدف االستراتیجي الجدید:  ٢٠١٦- ٢٠١٤

ودعت  موالسیطرة علیهلین الجویین الناقتحریر ملكیة  قیود، حللت كولومبیا محاسن و WP/203 ورقة العملوفي   ٢-٤١
  والسیطرة علیها.شركات الطیران اإلیكاو إلى إعداد اتفاق دولي نموذجي لكي تستخدمه الدول في تحریر ملكیة 

، قدمت الجمهوریة الدومینیكیة تقریرًا عن التقدم المحرز في تنظیم قطاع النقل الجوي WP/187 ورقة العملوفي   ٣-٤١
بغیة  ٢٠١٠سیاسة النقل الجوي الجدیدة في عام لات الهامة التي اتخذها البلد، بما فیها االعتماد الرسمي لدیها، وأبرزت الخطو 

تحریر عالقات الطیران التجاریة مع الدول األخرى. وأقرت الورقة أیضًا بأهمیة ریادة اإلیكاو في إرشاد الدول فیما یتعلق 
  .مهاودعالتحریر  عملیةبصیاغة نظمها الوطنیة، مما یسهم في تسهیل 

، قدمت فیتنام عرضًا إجمالیًا لسوق الطیران لدیها وقدمت معلومات عن وضع WP/349وفي الورقة اإلعالمیة   ٤-٤١
) في LCCالمنخفضة التكلفة (الجوي البیئة التنظیمیة في فیتنام. وقدمت أیضًا معلومات عن عملیات إحدى شركات النقل 

  فیتنام.
، أعربت اللجنة عن تقدیرها للعمل الذي أنجزته WP/71 ورقة العملر المجلس المقدم في ولدى النظر في تقری  ٥-٤١

التنمیة االقتصادیة للنقل  –اإلیكاو منذ انعقاد الجمعیة العمومیة الماضیة. وأشارت بوجه خاص إلى الهدف االستراتیجي الجدید 
. كما أحاطت اللجنة علمًا بالمعلومات ٢٠١٦-٢٠١٤ثالثة الذي وضعه المجلس لتوجیه عمل المنظمة لفترة األعوام ال – الجوي

  النقل الجوي واالتجاهات التنظیمیة.قطاع الواردة في التقریر المتعلق بأهم التطورات في 
وفیما یتعلق بعمل المنظمة في المستقبل، تم التعبیر عن دعم قوي لإلیكاو من أجل مواصلة االضطالع بدور   ٦-٤١

) وفقًا للتكلیف الوارد في قرار ATConf/6ر، كما أوصى بذلك المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي (عملیة التحریفي ریادي 
خطة العمل الخاصة بالمستقبل التي قدمت في الورقة تأییدًا واسعًا، تم تقدیم  القت]. وفي حین A37-20الجمعیة العمومیة [

ؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي المبینة في خطة عمل المجلس تماشى مع توصیات المی بما اقتراح بأن تنفذ أنشطة الخطة
. وتم أیضًا اإلعراب عن وجهة النظر القائلة بأن تحریر النقل الجوي ینبغي أن تقوم به الدول WP/56 ورقة العملالواردة في 

  بما یتماشى مع احتیاجاتها ومستوى تنمیتها.و وفقًا الختیارها وسرعتها، 
یاسات النقل الجوي وتنظیمه، واتفقت على أنه سفي ختام مناقشتها عمل المنظمة المقبل في مجال  وأیدت اللجنة  ٧-٤١

ینبغي للمجلس أن یراعي على النحو الواجب وجهات النظر واالقتراحات المقدمة خالل مداوالته فیما یتعلق بتنفیذ برنامج عمله 
  في فترة األعوام الثالثة المقبلة.

  .WP/349 ورقة العمللمًا بالمعلومات الواردة في وأحاطت اللجنة ع  ٨-٤١
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  اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة  من جدول األعمال: ٤٢البند 
تقریرًا عن أهم األعمال التي أنجزتها اإلیكاو منذ انعقاد الجمعیة العمومیة  WP/51 ورقة العملفي قدم المجلس   ١-٤٢

لى تشغیل المطارات وخدمات المالحة الجویة بطریقة تتسم بالكفاءة والفعالیة من حیث الماضیة فیما یتعلق بمساعدة الدول ع
خطة  عرضالتكلفة. وقدم أیضًا عرضًا موجزًا للتطورات في الجوانب االقتصادیة واإلداریة للمطارات ولخدمات المالحة الجویة و 

صیات التي تم اعتمادها في المؤتمر العالمي السادس للنقل عمل المنظمة لفترة األعوام الثالثة المقبلة. وتبین خطة العمل التو 
  ) والتي وافق علیها مجلس اإلیكاو في وقت الحق.٢٢/٣/٢٠١٣إلى  ١٨ال، من ریـالجوي (مونت

، قدم المجلس معلومات عن المسائل االقتصادیة والمالیة المتعلقة بنتائج المؤتمر الثاني WP/52 ورقة العملوفي   ٢-٤٢
لمالحة الجویة، مرّكزًا على التحدیات المرتبطة بتمویل البنى التحتیة للطیران ووظائف المراقبة وتمویل نظام النقل الجوي. عشر ل

وتمت مناقشة هذه المسائل في المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي. وٕاضافة إلى ذلك، واستنادًا إلى التوصیات التي اعتمدها 
  قل الجوي، تقدم هذه الورقة خطة عمل اإلیكاو بشأن هذه المسائل في فترة األعوام الثالثة المقبلة.المؤتمر العالمي السادس للن

فقد قدمتها أربع وخمسون دولة من الدول المتعاقدة األعضاء في اللجنة األفریقیة  WP/113 ورقة العملأما   ٣-٤٢
التنظیم االقتصادي للمطارات وخدمات المالحة  هذه التطورات في مجالورقة العمل ). وناقشت AFCACللطیران المدني (

المتعلقة باقتصادیات المطارات  اتهإارشادو  االیكاوالجویة وتوصیات المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي بشأن استخدام أدلة 
لق باقتصادیات وخدمات المالحة الجویة. وقدمت أیضًا الموقف األفریقي من العمل المقبل الذي ستقوم به اإلیكاو فیما یتع

  المطارات وخدمات المالحة الجویة.
التي قدمتها الدول األعضاء االثنتان والثالثون في لجنة أمریكا الالتینیة للطیران  WP/294وأما ورقة العمل   ٤-٤٢

ویة. )، فقد وصفت آراء هذه الدول بشأن الظروف التي تجري فیها جبایة رسوم الطیران وخدمات المالحة الجLACACالمدني (
النظر في مفهوم "المسؤولیة االجتماعیة" ومفهوم "الخدمات الجویة  )LACAC(واقترحت لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني 

الودیة". وشددت الورقة أیضًا على الفائدة التي تجنیها أسواق العمل والسیاحة من الرحالت الجویة ذات التكلفة المنخفضة، 
  مراریة، والوصول إلى نقاط االتصال غیر المخّدمة وٕالى األماكن السیاحیة. وٕامكانیة التواصل، واالست

وأوصى اإلیكاو بأداء دور، إلى جانب منظمة  WP/292ورقة العمل  )ITF(وقدم االتحاد الدولي لعمال النقل   ٥-٤٢
بما في ذلك التشاور بشأن الرسوم  ، في إعداد آلیات مالئمة للتشاور مع ممثلي العمال ونظرائهم المهنیین،)ILO(العمل الدولیة 

  مین.المفروضة على المستخدِ 
  المالمح الرئیسیة للنموذج البرازیلي المتیازات المطارات. WP/201وقدمت البرازیل في ورقتها اإلعالمیة   ٦-٤٢
نیة اللجنة الوط – CONAERO، هیكل الحوكمة الجدید المسمى WP/295شرحت البرازیل في ورقتها اإلعالمیة و   ٧-٤٢

  .٢٠١١لسلطات المطارات، الذي تم تنفیذه في البرازیل في عام 
، التي ناقشت فیها حًال بدیًال للمعاییر الحالیة الخاصة برصد WP/315وقدمت البرازیل أیضًا الورقة اإلعالمیة   ٨-٤٢

  المنافذ في المطارات المزدحمة.
ضًا، فقد وصفت الطریقة التي أعدها أمین الطیران المدني ، التي قدمتها البرازیل أیWP/321أما الورقة اإلعالمیة   ٩-٤٢

الختیار البلدات التي ستتلقى في المقام األول تركیز االستثمارات االتحادیة في البنى التحتیة للمطارات، مع إنشاء شبكة 
  استراتیجیة من أجل زیادة الطاقة االستیعابیة وتطویر الطیران اإلقلیمي في البرازیل. 
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اإلعراب عن دعم واسع ألنشطة اإلیكاو، ومنها الندوات اإلقلیمیة، الرامیة إلى تعزیز الوعي والتحفیز على  وتم  ١٠-٤٢

بشأن اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة. وأعربت بعض الدول عن قلق بشأن  اتهإارشادو  االیكاواستخدام أدلة 
داد التكالیف في ضوء الموارد المحدودة لبعض الدول، األمر الذي قد یحرمها اقتراح االضطالع بهذه األنشطة على أساس استر 

من فرصة المشاركة. واعتُبر من الضروري مراعاة القیود المفروضة على میزانیة اإلیكاو واستكشاف حلول إقلیمیة ابتكاریة، ألن 
  ذلك یمثل قضیة إقلیمیة. 

تحتوي فعًال على إرشادات بشأن إدارة المطارات وعملیات المطارات  Doc 9082وعلى الرغم من أن وثیقة اإلیكاو   ١١-٤٢
التي لیست قابلة لالستدامة اقتصادیًا ولكنها ضروریة باعتبارها جزءًا من شبكة النقل الجوي المتكاملة، فقد تم تأیید فكرة وضع 

  في ورقة العمل التي قدمتها. )AFCAC(لمدني إضافیة في هذا المجال وفقًا لما طلبته اللجنة األفریقیة للطیران ا اتهإارشادو 
ج إداریة جدیدة هُ الذي یطلب من الدول وضع نُ  )LACAC(وتم تأیید اقتراح لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني   ١٢-٤٢

إلشارة خاصة بالبنى التحتیة للمطارات وبخدمات المالحة الجویة من أجل تعزیز إمكانیات التواصل المالئمة. ومع ذلك، تمت ا
  .مفهوم المسؤولیة االجتماعیة ومفهوم الخدمات الجویة الودیة ه ینبغي المضي في توضیحإلى أن

 عُترفاُ ، A38-WP/292في ورقة العمل  )ITF(وفیما یتعلق باآلراء التي أعرب عنها االتحاد الدولي لعمال النقل   ١٣-٤٢
عتقاد بأن قضایا العمل، التي تقع خارج نطاق اإلیكاو والتي تتسم بطابع بضرورة إجراء حوار اجتماعي. ولكن تم اإلعراب عن ا

  وطني بصفة أساسیة، لیس من المناسب أن تتناولها المنظمة. ولذا لم تؤید اللجنة اقتراحات االتحاد الدولي لعمال النقل.
ل اقتصادیات المطارات المنظمة في مجا اي ستضطلع بهتالاألعمال المقبلة وأیدت اللجنة في ختام مناقشتها   ١٤-٤٢

وخدمات المالحة الجویة، وكذلك تمویل البنى التحتیة للطیران ووظیفة المراقبة وتمویل نظم الطیران. وطلبت اللجنة أیضًا أن 
ینظر المجلس على النحو الواجب في االقتراحات المقدمة ووجهات النظر المعرب عنها فیما یتعلق بتنفیذ برنامج العمل. 

  .WP/321و WP/315و WP/295و WP/201ة علمًا بالمعلومات الواردة في أوراق العمل وأحاطت اللجن
  .WP/321و WP/315و WP/295و WP/201وأحاطت اللجنة علمًا بالمعلومات الواردة في أوراق العمل   ١٥-٤٢
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  الرصد والتحلیل –من جدول األعمال: بیانات الطیران  ٤٣البند 
 يریر والتحلیل استنادًا إلى تقالرصد  –الثاني في الجوانب المتعلقة ببیانات الطیران جلستها نظرت اللجنة خالل   ١-٤٣

) وأربع WP/184). وٕاضافة إلى ذلك، ُعرضت ورقة عمل قدمتها جمهوریة فنزویال البولیفاریة (WP/54و WP/53المجلس (
  ).WP/324) ومنغولیا (WP/182و WP/181) وجمهوریة فنزویال البولیفاریة (WP/319ورقات إعالمیة قدمتها البرازیل (

 –، قدم المجلس تقریرًا عن أهم األعمال التي أنجزتها اإلیكاو في مجال بیانات الطیران WP/53وفي ورقة العمل   ٢-٤٣
التنبؤ والتحلیل االقتصادي. وشملت األنشطة الرئیسیة خالل األعوام الثالثة الماضیة ما یلي: إعداد التنبؤات السنویة للحركة 

والتنبؤات العالمیة واإلقلیمیة  ٢٠٣٠الجویة في األجل المتوسط؛ وتنبؤات الحركة الجویة في األجل الطویل الممتد حتى عام 
ة األجل فیما یخص الطیارین وموظفي الصیانة ومراقبي الحركة الجویة؛ وتقدیم الدعم إلى أفرقة اإلیكاو اإلقلیمیة المعنیة الطویل

) التابعة للجنة المعنیة بحمایة البیئة في FESGبتنبؤات الحركة الجویة وٕالى مجموعة الدعم بالتنبؤات والتحلیل االقتصادي (
دورات للتعلم اإللكتروني في مجال التنبؤات؛ وٕاجراء دراسات سنویة عن االختالفات اإلقلیمیة )؛ وٕاعداد CAEPمجال الطیران (

إلى الوكالة المعنیة بالحصص  –استنادًا إلى نتائج الدراسات  –لناتج اتقدیم و في اقتصادیات تشغیل الخطوط الجویة الدولیة، 
). وقدمت الورقة أیضًا عمل المنظمة المقبل في مجال UPUلعالمي () واالتحاد البریدي اIATAفي اتحاد النقل الجوي الدولي (

  التنبؤ والتحلیل االقتصادي.
، قدم المجلس أیضًا تقریرًا عن األنشطة الرئیسیة المتعلقة ببرنامج اإلحصاء التابع WP/54وفي ورقة العمل   ٣-٤٣

  تنتاجات الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاء. وشملت هذه األنشطة تنفیذ توصیات واس٢٠١٣- ٢٠١١لإلیكاو خالل الفترة 
)STA-10 ؛ وٕاعداد الدلیل المرجعي لبرنامج اإلحصاء التابع لإلیكاو؛ والتحدیثات المدخلة على قاعدة البیانات اإلحصائیة(

؛ ووضع مؤشرات +ICAOdata)؛ وٕاصدار برنامج اإلیكاو اإلحصائي الجدید المتاح على اإلنترنت والمسمى ISDBالمتكاملة (
رئیسیة للنقل الجوي وصحائف رصد شهریة؛ وتنظیم أربع دورات تدریبیة عملیة في اإلحصاء؛ وٕاعداد دورات للتعلم اإللكتروني 
في مجال اإلحصاء؛ والمضي قدمًا في تسویق اإلحصاءات المجمعة من أجل إدرار الدخل للمنظمة؛ وتقدیم إحصاءات اإلیكاو 

تحدة؛ وٕاعداد نظام اإلیكاو لإلبالغ والتحلیل بشأن انبعاثات ثاني أكسید الكربون الخاصة بالطیران إلى منظومة األمم الم
)ICORAS.وقدم المجلس أیضًا عمل المنظمة المقبل في فترة األعوام الثالثة القادمة في مجال اإلحصاء .(  

م عمل اإلیكاو فیما یتعلق ، التي قدمها المجلس ونظرت فیها أیضًا اللجنة الفنیة، تم تقدیWP/91وفي ورقة العمل   ٤-٤٣
تداول المعلومات التي تنتجها المنظمة. وشملت هذه األدوات إحصاءات النقل الجوي، وتنبؤات لبإعداد األدوات اإللكترونیة 

الحركة الجویة، وتقاریر السالمة، والخطط اإلقلیمیة للمالحة الجویة التي تدعم األنشطة المتعلقة بالسالمة، والنقل الجوي 
في تنفیذ االستراتیجیات الرفیعة المستوى فیما  ٢٠١٣-٢٠١١حة الجویة. ولخصت ورقة العمل التقدم المحرز في فترة والمال

م، من خالل تطبیق مجموعة من على المستخدِ  اً یخص إعداد األدوات اإللكترونیة التي شملت إعداد أدوات إلكترونیة أكثر تركیز 
من قواعد أقل لبیانات التي تقدمها الدول إلى صیغة إلكترونیة وٕادراجها في عدد المبادئ اإلرشادیة، وتحویل الكثیر من ا

البیانات. واقترحت الورقة أیضًا عمل اإلیكاو المقبل في مجال تنفیذ استراتیجیة األدوات اإللكترونیة وشددت على أهمیة آلیة 
لجهود اإلیكاو من خالل توفیر بیانات عن الطیران  وكذلك دعم الدول ،التمویل لضمان استدامة وتطویر األدوات اإللكترونیة

  تطویر هذه األدوات. في الةشاركة فعّ معبر األدوات اإللكترونیة والمشاركة 
، أقرت جمهوریة فنزویال البولیفاریة بأن تحریر النقل الجوي الدولي قدم أساسًا لتكافؤ WP/184وفي ورقة العمل   ٥-٤٣

أبرزت نقص الدراسات التي تبین أثر التحریر  بید أنهاًا للتنمیة االقتصادیة للدول. الفرص في مجال تقدیم الخدمات وأنشأ فرص
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على مقدمي خدمات النقل الجوي الدولي، مع مراعاة أوجه التفاوت الكبیرة بین الدول. وشددت وفقًا لذلك على ضرورة قیام 

تیح فهم آثار التحریر وقیاسها، وترشد الدول فیما اإلیكاو بتحلیالت مالئمة وٕاجراء دراسات منهجیة وٕاعداد مبادئ توجیهیة ت
یتعلق بكیفیة إجراء عملیة تحریر خدمات النقل الجوي الدولي. واقترحت الورقة أیضًا أن تجري اإلیكاو دراسات اقتصادیة قیاسیة 

المتغیرات المتعلقة  م تطورها، مع مراعاة جمیعوأن تضع نظامًا للرصد یصمم لشرح آثار التحریر على الحركة الدولیة ویقیّ 
  بعملیة التحریر. 

فیما یتعلق  لركاباعرضًا إجمالیًا للنهج المستخدم في تنبؤ طلبات  WP/319وقدمت البرازیل في ورقتها اإلعالمیة   ٦-٤٣
ل تولید بمطاراتها اإلقلیمیة. وفي حین أن هناك في األحوال العادیة حاجة إلى قدر كبیر من البیانات والخبرات الفنیة من أج

التنبؤات الخاصة بحركة المطارات، فإن هذه المعلومات والخبرات الفنیة كانت ضئیلة جدًا في البرازیل. ونتیجة لذلك، وضع نهج 
تمت فیه نمذجة حركة المطارات باستخدام تحلیل اقتصادي قیاسي وبیانات متعلقة بالدخل الفردي وبالسكان في منطقة التجمع، 

لكل میل إضافة إلى رقم ثابت یحسب للمطارات اإلقلیمیة ذات المواصفات االقتصادیة االجتماعیة  ومتوسط مصروفات السفر
  لتوقع حركة المطارات فیما یتعلق بالمطارات البرازیلیة اإلقلیمیة. المماثلة. وأثبت هذا النهج أنه خیار مجدٍ 

لیفاریة، فقد وصفت تجربتها في وضع خطة التي قدمتها جمهوریة فنزویال البو  WP/181أما الورقة اإلعالمیة   ٧-٤٣
محاسبة واحدة صممت لتكون أداة رامیة إلى تنسیق وتوحید نظم المحاسبة لجمیع الشركات في قطاع الطیران. وعقدت حلقات 
عمل مع المشغلین الجویین الوطنیین بهدف تبادل المعلومات المحاسبیة لكل مشغل وكذلك المعلومات التي تستخدمها السلطات 
الجویة لتحلیل الوضع االقتصادي والمالي من أجل وضع خطة للمحاسبة. وال تزال الخطة في مرحلة تجریبیة وستواصل فنزویال 

  تقییم وتحلیل السجالت المحاسبیة وستطبق في نهایة المطاف نظام المحاسبة على كامل قطاع الطیران لدیها.
نزویال البولیفاریة معلومات تفید بأنه تم استحداث نظام ، قدمت جمهوریة فWP/182وفي الورقة اإلعالمیة   ٨-٤٣

) لدیها. وحّسن نظام INAC) في المعهد الوطني للطیران المدني (SIETAللمعلومات اإلحصائیة الخاصة بالنقل الجوي (
استنادًا إلى  ) الرصد الیومي ألداء عملیات الطیران في الوقت الحقیقيSIETAالمعلومات اإلحصائیة الخاصة بالنقل الجوي (

البیانات المقدمة والمجمعة في قاعدة بیانات مركزیة ووّلد المؤشرات التشغیلیة الالزمة لصنع القرارات. وقدمت الورقة أیضًا 
في نظام اإلنذار المبكر وفي قواعد  ) قد أدرجSIETAمعلومات تفید بأن نظام المعلومات اإلحصائیة الخاصة بالنقل الجوي (

  في جمیع المطارات التي یتم فیها تشغیل خدمات الطیران. ) وأتیحINACیة للمعهد الوطني للطیران المدني (البیانات الداخل
التي ناقشت التطورات الخاصة بالمسافرین وبحركة الشحن (الدولیة  WP/324وقدمت منغولیا ورقتها اإلعالمیة   ٩-٤٣

، وقدمت إحصاءات سنویة خاصة بالمطارات بالنسبة إلى أعوام ، ونظام المطارات الحالي في منغولیا١٩٩٣والمحلیة) منذ عام 
. ووصفت الورقة أهم التطورات واإلنجازات في قطاع الطیران في منغولیا وما یرتبط به من إجراءات تم اتخاذها ٢٠١٢-٢٠١٠

  من أجل التصدي للتحدیات خالل فترة األعوام الثالثة الماضیة.
، أقرت اللجنة بالحاجة إلى بیانات WP/54و WP/53الواردین في ورقتي العمل  ولدى النظر في تقریري المجلس  ١٠-٤٣

طیران تتعلق بمختلف المهام األساسیة، بما فیها تقییم اتجاهات النقل الجوي بالنسبة إلى النمو االقتصادي وغیر ذلك من 
یة. وأحاطت اللجنة علمًا باألنشطة العوامل التي تؤثر على نمو حركة الطیران وكذلك العمل على تحریر الخدمات الجویة الدول

الرصد والتحلیل وأیدت المهام المقبلة المخططة لفترة األعوام الثالثة  –التي اضطلعت بها المنظمة في مجال بیانات الطیران 
  المقبلة. 
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لنظر في والرامي إلى إنشاء فریق عمل متعدد التخصصات ل WP/53وفیما یتعلق باالقتراح الوارد في ورقة العمل   ١١-٤٣

وضع مجموعة مالئمة من بیانات الطیران، بما في ذلك التنبؤات، والقلق الذي أعربت عنه إحدى الدول األعضاء بشأن كثرة 
أفرقة العمل، بالنظر إلى میزانیة المنظمة لفترة األعوام الثالثة المقبلة، تم التأكید على أن فریق العمل هذا سینشأ في إطار 

  م، الذي یمكن أن یعاد النظر في عضویته وأن یجري تعدیلها حسب االقتضاء.ي القائئالفریق اإلحصا
طلب فیه من ، والذي یُ WP/184أعربت عدة دول أعضاء عن دعمها القوي لالقتراح المقدم في ورقة العمل و   ١٢-٤٣

؛ وقد تساعد هذه هار وقیاس آث التحریر اإلیكاو أن تعد دراسات وٕارشادات منهجیة یمكن أن تستخدمها الدول وأن تتیح فهم
الدراسات واإلرشادات في إجراء عملیة تحریر للخدمات الجویة الدولیة لدى الدول. وٕاضافة إلى ذلك، لعل إجراء دراسات 
اقتصادیة قیاسیة ووضع نظام للرصد یفیدان في شرح آثار التحریر وتطوره. ورأت هذه الدول أن تلك الدراسات والمبادئ 

في ضمان التنافس العادل بین الدول التي توجد بینها أوجه تفاوت كبیرة في الجوانب االقتصادیة  التوجیهیة یمكن أن تسهم
  والتكنولوجیة في مجال الطیران المدني، لكي یتسنى لجمیع الدول المعنیة االستفادة من تحریر الخدمات الجویة.

صد كهذا، الذي یمكن أن یكون مهمة وأشارت بعض الدول األعضاء إلى أن إعداد دراسات كهذه ونظام للر   ١٣-٤٣
جدیدة، قد یترتب علیه تكالیف كبیرة من جانب المنظمة التي تواجه فعًال قیودًا في المیزانیة تعرقل أداء المهام المقررة لفترة 

دراسات  األعوام الثالثة القادمة في إطار میزانیة النمو االسمي الصفري. وأشارت بعض الدول األعضاء في هذا الصدد إلى أن
  ،درجت فعًال في قائمة المهام ذات األولویة التي اعتمدها المؤتمر العالمي السادس للنقل الجويالحاالت المتعلقة بالتحریر قد أُ 

على المجلس أن یقرر ما إذا كان ینبغي إجراء هذه الدراسات. ومع ذلك، أعربت إحدى دول األعضاء عن قلقها بشأن یتعین و 
واسع للدراسات التي اعتمدها المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي واقترحت إدراج المهمة المحددة التي األولویات والوصف ال

  في برنامج عمل المنظمة لفترة األعوام الثالثة القادمة. WP/184اقترحت في ورقة العمل 
االقتصادیة القیاسیة ووضع نظام أحاطت اللجنة علمًا باالقتراح وتم االتفاق على أنه یمكن إجراء هذه الدراسات و   ١٤-٤٣

فر الوقت الالزم والموارد الكافیة. وتمت اإلشارة في هذا الصدد إلى توصیة المؤتمر العالمي السادس للنقل الرصد شریطة تو 
الجوي الرامیة إلى إنشاء صندوق تطوعي للنقل الجوي من أجل أداء مهام إضافیة في مجال النقل الجوي. وٕاذا تم إنشاء هذا 

  .WP/184لصندوق، فیمكن استخدامه ألداء المهمة المقترحة في ورقة العمل ا
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  من جدول األعمال: المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة االقتصادیة ٤٤البند 
  . WP/134أحاطت اللجنة علمًا بالمعلومات الواردة في ورقة العمل   ١-٤٤
  

  – انتهى –


