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  السابعة والثالثون الدورة –الجمعية العمومية 

  اللجنة االقتصادية
  التحليل االقتصادي  :من جدول األعمال ٥٣الموضوع 

  التحليل االقتصادي
  )ورقة مقدمة من مجلس اإليكاو(

  )٣(التصويب رقم 

١ -  على الشكل  في الموجز التنفيذيالعمومية المعروض على الجمعية  اإلجراءفي ,)تعديل الفقرة الفرعية د رجىي
  :التالي

المجموعات المعنية بتنبؤات الحركة الجوية من خالل توفير التنبؤات والتحاليل و لجنة حماية البيئة في مجال الطيراندعم   )د
 االقتصادية الضرورية؛

 :على الشكل التالي ٢- ٦و ٥-٤و ٣-٣و ٢- ٣و ١-٣الفقرات يرجى تعديل   - ٢

 اإلستراتيجيةاتبعت األمانة العامة منهجية جديدة تتعلق بالحركة الجوية لتحقيق مطابقة أفضل مع األهداف   ١- ٣
الطويل، التنبؤات الجديدة للحركة الجوية في األجل  مؤخرا قد استكملتو. لإليكاو وتعزيز قيمة التنبؤات لدى مستخدميها

وُأعدت هذه التنبؤات اعتمادا على . ٢٠١١في عام  ةفي صيغة جديد وستنشر نُشرت ،٢٠٣٠إلى عام  ٢٠١٠ للفترة من عام
وأعدت تنبؤات متوسطة األجل لفترة ثالث سنوات خصيصا لحركة . النماذج االقتصادية القياسية استنادا إلى نهج تصاعدي

-٢٠٠٨الطيران على المستوى العالمي، وحسب إقليم التسجيل، ونشرت للفترات شركات   الرحالت الجوية المنتظمة لركاب
  .٢٠١٢-٢٠١٠و  ٢٠١١-٢٠٠٩و  ٢٠١٠

ولم تكُـف األمانة العامة عن تقديم المساعدة إلى األقاليم لتطوير التنبؤات ومعايير التخطيط األخرى التي   ٢- ٣
ة اجتماعات للمجموعة المعنية بتنبؤات الحركة الجوية في إقليم وانعقدت ست. تحتاجها مجموعات التخطيط والتنفيذ اإلقليمية

ونُشر عمل هذه المجموعات . آسيا والمحيط الهادئ، وإقليم الشرق األوسط، وإقليم الكاريبي وأمريكا الجنوبية وإقليم إفريقيا
وتنبؤات ، )Doc 9917( ٢٠٢٥-٢٠٠٨تنبؤات الحركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للفترة في شكل إلكتروني في وثيقة 

 وتنبؤات الحركة اإلقليمية إلفريقيا) Doc 9917(٢٠٢٧- ٢٠٠٧الحركة اإلقليمية في الكاريبي وأمريكا الجنوبية للفترة 
وسيجري تحديث تنبؤات الحركة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ . (Doc.9939) ٢٠٢٨- ٢٠٠٨والمحيط الهندي للفترة 

. بعد انعقاد اجتماعات المجموعتين المعنيتين بتنبؤات الحركة الجوية ٢٠١٠ونشرها في عام والكاريبي وأمريكا الجنوبية 
وانعقدت حلقات عمل إقليمية بشأن التنبؤات والتخطيط االقتصادي في نيروبي للدول الواقعة في إقليم شرق وجنوب إفريقيا 

 .وبيةوفي المكسيك لفائدة الدول الواقعة في إقليم الكاريبي وأمريكا الجن

وما يزال يقدم الدعم في مجال التنبؤات والتحليالت االقتصادية إلى اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال   ٣- ٣
وخالل فترة الثالث سنوات، شمل هذا الدعم . سيما إلى فريقها المعني بدعم التنبؤات والتحليالت االقتصادية الطيران، ال
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مما ساهم في  إعداد، و٢٠٣٦وعام  ٢٠٢٦لمية وتنبؤات األساطيل إلى غاية عام تطوير الحركة العا المساهمة في توجيه
 الخاصة باللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيرانخيارات التنبؤات البديلة  نهج أولية بشأن دراسة عدادإ وثيقة

 .واستعراض الدروس المستفادة من تحليل النظم الحالية لالتجار في مجال البيئة

جرت دراسة في عام  EC 7/27-08/47منظمة وكما ذكر في كتاب ال ،وبناء على طلب من مجلس اإليكاو  ٥- ٤
وتمشيا  .المصاحبة لذلكالمستويين العالمي واإلقليمي وكذلك القدرة التدريبية  العاملين المجازين علىلتقييم متطلبات  ٢٠٠٨

، تزايد الطلب على العاملين المجازين بشكل كبير ٢٠٠٧و ٢٠٠٤عامي مع التطور القوي الذي شهده النقل الجوي بين 
الدراسة إلى تحديد تقديرات أوجه القصور المحتملة على مدى العشرين سنة وترمي هذه . ويرجح أن يتبع اتجاها مطردا

بية لمنظمات التدريب والتوقعات المقدمة من الدول األعضاء بشأن القدرة التدري ٢٠٠٨المقبلة استنادا إلى بيانات عام 
  .٢٠١١في عام  ،ستنشر نتائج الدراسة بما فيها التنبؤات لعشرين سنةو .المعتمدة

ولن يتوقف تقديم الدعم إلى التحليل البيئي من خالل جمع بيانات دقيقة ترتبط بالطيران وإعدادها وتحليلها   ٢- ٦
المقدم إلى لجنة حماية البيئة، وسعيا لتحقيق التنسيق، كما وفي سياق الدعم . ستهالك الوقودال سيما فيما يخص ا وتوزيعها،

المنهجية سوف يطلب من هذه اللجنة أن تستعرض  ،خلص إلى ذلك االجتماع الثامن للجنة حماية البيئة الذي انعقد حديثا
 يكاو للحركة الجويةبغرض إعداد واعتماد مجموعة واحدة لتنبؤات االالحركة الجديدة التي تتبعها اإليكاو في مجال تنبؤات 

  .في األجل الطويل

  ـ انتهـى ـ


