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  الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاءات
  ٢٧/١١/٢٠٠٩ إلى ٢٣، من مونتريال

  المطارات البيانات المتعلقة بحركة  :من جدول األعمال ٤البند 

   لألنشطة في مجال التوقعاتالالزمة البيانات

  )ورقة مقدمة من األمانة العامة(

  الموجز
مسألة ناقش ت، ولتوقعاتااليكاو في مجال اهيكلة أنشطة إعادة ورقة العمل هذه عرض ت

وتركز هذه الورقة على . مصادرها المحتملة وتحدد ذات الصلة البياناتاالحتياجات من 
وقعات تقيام بالاالحتياجات الالزمة للو. ليطاحركة الجوية واألسلالمتعلقة باتوقعات لمتطلبات ا
  تتناولهاهتمويلوال الجوي جمال وسعة اتالمطارسعة و لهم األفراد المرخصالمتعلقة ب

  .الشعبةإلى مقدمة  عمل أخرى ورقات
  .٤في الفقرة الشعبة  علىالمعروض اإلجراء يرد 

 مةالمقد  -١

، علـى اقتـراح     ٢٠٠٨ في أوائل عـام      ١٨٣ دورتها   خالل،  االيكاولجنة النقل الجوي التابعة لمجلس      وافقت    ١-١
 لاليكـاو  اإلستراتيجيةع األهداف اتساق أكبر مل ضمان  من أجفي مجال التوقعات  االيكاو   أنشطةاألمانة العامة الستعراض    

 إلى توسيع نطاق التغطية العالميـة وزيـادة         ه األنشطة نتائج هذ  ؤديتومن المتوقع أن    . لمستخدميهاوتعزيز قيمة التوقعات    
 .تهاوتحسين نوعي االيكاو  التي تقوم بهاتوقعاتالاتساق 

وافقت على  و ٢٠٠٨ التي عقدت في أكتوبر      ١٨٥تها  دور خالل   نتائج االستعراض لجنة النقل الجوي     توناقش  ٢-١
 .)AT-WP/2037 (التذييلكما هو موضح في ة لوضع التوقعات المقترحالعملية الجديدة 

 الحركة الجويةلتوقعات البيانات الالزمة   -٢

، ينطلق من القاعدة  ي على أساس نهج     حركة باستخدام نماذج االقتصاد القياس    للجديدة   ال توقعاتاليجري إعداد   س  ١-٢
لهـذه العمليـة   الالزمة البيانات الرئيسية وتشمل . والعالمياإلقليمي مستويين الإلى وصوال ات الطرق مستوى مجموع بدءا ب 

 االجتماعيـة و غرافيـة وديموالبيانـات ال  ؛  المقصدإلى بلد   /المنشأمن بلد   والشحن  ركاب  الحركة  بالمتعلقة    التاريخية البيانات
) العائـدات أو متوسط    (ائرات تذاكر الط  أسعارالمتعلقة ب البيانات التاريخية والتوقعات    وتوقعات ذات الصلة؛    االقتصادية وال و

  .وبيانات عن الخدمات المنافسة
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 حركةالمتعلقة بالالبيانات التاريخية   ٢-٢

  كأسـاس  ا،ئيمبد،  لشحنلركاب وا  ا حركة ل نالحقيقييالمنشأ والمقصد    بشأنتاريخية  البيانات  الستخدم  ينبغي أن تُ    ١-٢-٢
أو المقـصد   /نظرا لصعوبة تتبع المنـشأ و     هذه البيانات   على  صول  حقد ال يكون من السهل ال     ومع ذلك،   . حركةاللتوقعات  
ويـرد  .  للركاب مصادر البيانات وتحليل المنشأ والمقصد الحقيقي     مجموعة من   ستخدام   ا يتعينلذلك فإنه   و. لركابلالحقيقي  

  .تتم دراستهاف للمصادر المحتملة التي سفي الفقرات التالية وص
 )OFOD(الرحلة منشأ ومقصد نموذج  ،  إلحصاءات ل اليكاو ا في برنامج مجموعتين من البيانات    استخدام  قد تم   ل  ٢-٢-٢
  . بها خاصةأوجه قصوربكل مجموعة تتسم و. لتحقيق هذه الغاية ،)TFS ( الطيرانمراحلل وفقاحركة النموذج و
٣-٢-٢  أزواج  جميعبين  المنقول  عدد الركاب والشحن والبريد      ليإجما على أساس    الرحلةومقصد   منشأنموذج   نويبي

و بجـزء مـن   أمدينتان يسمح بالسفر بينهما بتذكرة راكـب       بأنه  يعرف زوج المدن    و.  الخدمات المنتظمة  فيدولية  المدن ال 
فاتورة شحن أو فاتورة تسليم     (حن أو جزء منها     شحن وفقا لبوليصة ش    أو تتم بينهما عمليات   ) كوبون الطيران (تذكرة راكب   

 تحديـد المنـشأ والمقـصد   يتطلب ، متعددة طيرانقسائم  لتذكرة لإذا كانو. كل ثالثة أشهريتم جمع هذه البيانات    و. )بريدية
  ذلـك  كنميوال  .  المختلفة الطيرانقسائم  حسب   متتاليةالالطيران   أجزاءحدده  كما ت   خط سير الركاب   تشكيل إعادة   ينالحقيقي

  .الرحلة وحدهامجموعة بيانات نموذج منشأ ومقصد باستخدام 
 الطيـران مراحـل   فـي   على متن الطائرات    ة  سنويالحركة ال يتضمن  الطيران  مراحل  وفقا ل حركة  الونموذج    ٤-٢-٢

.  التـالي  بوطالهحتى  طائرة من االقالع    ال تشغيلعبارة عن عملية     الطيران هي    ومرحلة .ة الدولي المنتظمةالفردية للخدمات   
طيران تكون فيها احدى المحطتين الطرفيتين أو تكون كلتاهما في اقليم دولـة، غيـر               هي مرحلة   دولية  ال الطيرانومرحلة  

كـل  لالدولية،   الطيران   حلامصنفة حسب مر  ال ،البياناتوتُظهر  . الناقل الجوي بمقر أعماله الرئيسي     الدولة التي يحتفظ فيها   
 التي اضطلع بها  حركة  ال و  المتوافرة لطائراتسعة ا  و التي يجري تنظيمها  خدم، عدد الرحالت    تمسة  طائرطراز  ناقل جوي و  

بغض النظر عما   ات  طائرالجميع الركاب والبضائع والبريد على متن       اإلبالغ عن حركة    ويتم  . )الركاب والبضائع والبريد  (
  . أو المقصد الحقيقيتحديد المنشأالمحطات، مما يجعل من الصعب إحدى إذا كان يتم تحميلها أو تفريغها في 

هي مصدر البيانات التجارية لحجـوزات      ) MIDT(السوق   معلوماتبيانات  أشرطة  فإن  ،  ومن قبيل خيار آخر     ٥-٢-٢
تحديـد خـط سـير    يمكن استخدامها إلعادة والتي ) GDSs( رئيسية جميع نظم التوزيع العالمية المن خاللالتي تتم الركاب  

 رئيسيةال التوزيع العالمية    ظمنو. في معظم الحاالت   ينالحقيقيمنشئهم ومقصدهم    إلى   يافعلمع اإلشارة    ،بعد المغادرة ركاب  ال
، وغـاليليو  فـي أوروبـا  الـسائد   )Amadeus (أماديوسو، في أمريكا الشمالية والجنوبية لسائدا )Sabre(سيبر هي األربعة  

)Galileo (ورلدسبانو) Worldspan( .  ترافلسكاي ونظام)TravelSky ( ال تـوفر   ولكـن . فـي آسـيا  سائد الصين القائم في
ـ   و. كاملةعالمية  تغطية  ها،  جمع عند، حتى    التوزيع العالمية   مختلف نظم  من تالبيانا   علـى  اتزوالمبيعات المباشرة والحج

ـ    في المائة من جميع الحجـوزات        ٣٠نحو   ب وتقدر نظم التوزيع العالمية  تتجاوز  ، التي   نترنتشبكة اال  فـي  ت  التـي أجري
بالتالي قـد تـوفر     و.  استخدامها  على الركاب ووكاالت السفر   شركات الطيران تشجع  االزدياد ألن    في   تستمر،  ٢٠٠٤ عام

واحد فقط يمكن لزوج مدن  مجموعة من البيانات    تكلفة  بما أن   ،  بيانات متكاملة ولكنها مكلفة    السوق معلوماتبيانات  أشرطة  
  .خمسة أرقامب مبلغ بالدوالر إلىن تصل أ
 تحاد النقل الجـوي الـدولي  التابع ال) PaxIS(الركاب خدمات االستخبارات عن مصدر آخر ممكن هو   ويوجد    ٦-٢-٢
خطـة التـسوية    مـن خـالل     مجمعة  ببيانات  مزودة  ا  جو للمسافرين عن استخبارات السوق     قاعدة بيانات هو   الذي   )اياتا(

وكـالء  عمليات التسوية لـشركات الطيـران و      ي ييسر   عالم نظام   يه خطة التسوية المصرفية  و .الياتال )BSP (المصرفية
عن طريق وكاالت   تدفع   في المائة من عائدات شركات الطيران في جميع أنحاء العالم            ٨٠أن أكثر من    الياتا  اقدر  تو. السفر
  .المصرفية التسوية خطة  في نظام لالياتاالسفر

أشرطة والطيران مراحل وفقا لحركة ونموذج ال الرحلة    اإلشارة إلى أن بيانات نموذج منشأ ومقصد       ومن المهم   ٧-٢-٢
مـصادر أخـرى   إيجـاد  ال بد مـن  و. تغطي سوى الحركة المنتظمة ال  خطة التسوية المصرفية    والسوق   معلوماتبيانات  

  .المنتظمةغير لحركة واستخدامها ل
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  الركابئية عن استقصادراسات   ٣-٢
ركاب فـي إطـار أنـشطتها       عن ال منتظمة  ئية  استقصااسات  درالدول والمطارات وشركات الطيران     جري  تُ  ١-٣-٢

 السفر عادات، والغرض من السفرو، مقصدمعلومات مثل المنشأ والاللجمع فقط  عينات من الركاب    مسح  ويجري  . التسويقية
 من أجل ضـمان ا مصممالسليم أخذ العينات   أسلوب  كون  يأن  ويجب   .وما إلى ذلك  ،  ، ومستوى الدخل  ، واألفضليات للراكب

هو أكثر تعقيـدا علـى الـصعيد         لركابين ل الحقيقيالمنشأ والمقصد   واستخدام هذه البيانات لتحديد     . الطابع التمثيلي للعينات  
تغطية عالمية تلزم ، على وجه الخصوصو.  نسبيا على الصعيد المحلي أو اإلقليمي      سهالفيه   يكون   الوقت الذي في  ،  العالمي
كون يقد  الحركة المتعلقة بالمنشأ والمقصد،     هذه الدراسات االستقصائية، بما في ذلك       زة ل  الموج نتائجااليكاو لل جمع  و. وعادية
  .لبعض الطرقا مفيد

  البيانات السياحية  ٤-٢
، والتـي يمكـن    نشر بيانات عن الزيارات السياحية     بجمع و  ألمم المتحدة  التابعة ل  منظمة السياحة العالمية  تقوم    ١-٤-٢

أو (ة  يلزيـارة الـسياح   اتعريف  ويشمل  ). للسياحة الخارجية (أو بلد المقصد    ) سياحة الداخلية لل(المنشأ  استخدامها لتحديد بلد    
 ي ذلك األعمال التجارية والترفيـه جميع أغراض السفر بما ف) أو عدة زياراتزيارة واحدة من ية التي تتكون   السياحالرحلة  

  .شخصية الدوافعالو

  عبور الحدودالمتعلقة ببيانات ال  ٥-٢
المنـشأ  ) ، الخالشرطة والجمارك والهجرة (حدودجمعها سلطات الت عبور الحدود التي    بشأنبيانات  الغطي  تقد    ١-٥-٢
هذه البيانات بسهولة في كثيـر مـن        وال يمكن الحصول على     . لركاب فضال عن الغرض من السفر     ل الحقيقي )أو المقصد (

  .الدول

  وقعات التاريخية والت االقتصادية وغرافية واالجتماعيةوالبيانات الديم  ٦-٢
االجتماعيـة  غرافيـة و  والديمالعوامـل   ا  جوالركاب  األجل لنقل   الطلب الطويل    في   ؤثرتي ت العوامل ال تشمل    ١-٦-٢

حجـم  ويمكـن قيـاس   . األقاليم والعالقات العرقية واللغوية بين إقليمأو أو بلد  اإلنفاق لمدينةوقدرة ، مثل حجم   واالقتصادية
حـسب  قدرة اإلنفـاق    يمكن قياس   في حين    ، الناتج المحلي اإلجمالي أو الدخل القومي اإلجمالي       أو/السكان و حسب  السوق  

. البلـدين تـي  لتغيرات في أسعار الـصرف لعمل  با أيضا   اإلنفاققدرة  قد تتأثر   و. أو توزيع الدخل  /الدخل الشخصي المتاح و   
المـستخدمة  يتكلمون نفس اللغة سكان إقليم خر أو م آإقليولدوا في إقليم سكان حسب العرقية واللغوية عالقات  الويمكن قياس   

 الجـوي نقـل   من العوامل التي تؤثر على ال     إقليمين  بين  ) الصادرات والواردات (التجارة  كما يمكن أن تكون     . خرفي إقليم آ  
  .لشحن الجوي ا علىلطلبلأهم تعتبر ا  ولكنهللركاب

اول الجميع مـن خـالل      عية واالقتصادية المطلوبة في متن    في حين أن معظم البيانات الديموغرافية واالجتما      و  ٢-٦-٢
 متاحـة لجميـع     غيـر العرقية واللغوية   عالقات  بيانات عن ال  ال، قد تكون بعض البيانات مثل توزيع الدخل و        مصادر مختلفة 

  .البلدان

  كر ار التذاسعأالمتعلقة بالتاريخية بيانات ال  ٧-٢
تـذكرة واحـد     االستنتاج بأنه ال يوجد سعر       إلىقود المرء   مما ي  متعددة فئات سعر    بصفة عامة،    ،لكل رحلة   ١-٧-٢
الجمهـور  إطـالع   يكون  في حين   و. نشرال ت أو  شركات الطيران   ر أسعار   نشيمكن أن ت  ،  ذلكباإلضافة إلى   و. معينةرحلة  ل

ـ ولناقلين الجويين ه يمكن فقط ل، إال أنتماماة واضحبصورة ة رونشاألسعار الم  على علـى  ن اإلطـالع  يوكالء السفر المعني
  .منشورةالسعار غير األ



 - 4 - STA/10-WP/14 

 ويتطلـب .  جداة معقدا لكنهة ممكنحسب الطريقكر ار التذاسعأمتوسط بشأن تحديد البيانات التاريخية    وعملية    ٢-٧-٢
خطـة التـسوية   أو أشرطة بيانات معلومات الـسوق  بيعات التذاكر من خالل  بشأن م البيانات التاريخية   الحصول على   ذلك  
عن الثمن المدفوع فعـال مـن جانـب         ا  مختلفالذي قد يكون    تذكرة  العلى   سعر المطبوع يمكّن من رصد ال   ما  م،  رفيةالمص

  .كباالر
إجمـالي  فـي   جمالي عائدات الركـاب     إالذي يساوي معدل    ،  "الراكبعائد  "أحد البدائل هو استخدام متوسط      و  ٣-٧-٢
تحليال ) حركةبشأن التوقعات في مجال ال    لناقل الجوي   لمالية  أثر اإلبالغ عن البيانات ال     (WP/12ورقة العمل    وتقدم   .حركةال

العائـدات  بيانات  أن  شركات الطيران   عتبر  تو. العائداتعلى تقدير متوسط    واإلبالغ عنها   مالية معينة   حساب بنود   أثر  عن  
  .ت التوقعافائدة في مجال أقل هاولكنمن العائدات شبكة واسعة وتوجد . الطريقها حسب جمعيصعب حساسة و

الدراسة االستقصائية  الرئيسية استنادا إلى بيانات     الدولية  مجموعة الطرق   العائدات حسب   متوسط  االيكاو  تقدر    ٤-٧-٢
  ".ةالدولييات تشغيل الخطوط الجوية  الفروق اإلقليمية في اقتصادعندراسات ال" التي تم جمعها في إطار سلسلة ةالسري

 لوسطلتوقعات األ البيانات الالزمة  -٣
ات الطائررحالت الركاب والشحن الجوي إلى عدد     التوقعات بشأن   تحويل  على  ل  وعملية توقعات األسط  عمل  ت  ١-٣

حركـة الركـاب   باإلضافة إلـى توقعـات   و. من الطائراتالمقابل عدد الؤدي إلى الملطائرات لعامة  الفئة  حسب ال  المغادرة
متوسـط  ل بيانات تاريخيـة عـن   وطستوقعات األزمة لالبيانات الال تشمل  ،  أو مجموعة الطرق   المدنحسب زوج   الشحن  و

 . ومتوسط استخدام الطائرات،مقاعد الطائراتحركات الطائرات، ومتوسط عدد ت، وعدد عوامل الحمولة

يمكـن تقـدير   و. السعةلى إحركة العوامل الحمولة على تحويل    يعمل متوسط   ،  لواألسطتوقعات  عملية  في  و  ٢-٣
  . الطيرانمراحلوفقا لنموذج الحركة  طريق استخدام بيانات عن عدد مقاعد الطائراتمتوسط 

الحركة  ()C(النموذج  من خالل   مقصد  حركات الطائرات حسب المنشأ وال    تعدد  بشأن  بيانات  وتجمع االيكاو ال    ٣-٣
 .شركات الطيرانخالل الدليل الرسمي لمن أيضا هذه البيانات وتتوافر ).  الطيرانمراحلل وفقا

 الـدليل أو  الطيـران    مراحلوفقا ل  الحركةنموذج  باستخدام بيانات   الطائرات  عدد مقاعد   متوسط  ويمكن تقدير     ٤-٣
الطـائرات  حركات الطائرات ومتوسـط عـدد مقاعـد      ت عدد   بشأنتاريخية  البيانات  وتستخدم ال . نشركات الطيرا الرسمي ل 

الطائرات عدد مقاعد أو تواتر العن طريق زيادة    (شركات الطيران االستجابة لنمو الحركة      لالستكشاف السبل التي يمكن بها      
 ).أو كليهما

 التـابع لاليكـاو   ) D(نمـوذج   المتوسط استخدام الطائرات باستخدام البيانات المستخرجة مـن         ويمكن تقدير     ٥-٣
فئـة  حسب البيانات لتحويل عدد ساعات الطيران هذه اليتعين توفير ،  توقعات األسطولعمليةفي و). نواألسطول والموظف (
 .عدد الطائراتإلى لطائرات لعامة ال

. الطـائرات حركـات   توالخدمـة    األسطول في    بياناتالتي تشمل     األساس بيانات سنة توفير  كما يتعين أيضا      ٦-٣
ادر بيانـات عـدة بـشأن       تتاح مص ،  WP/18  ورقة العمل  ي نوقش في  ذ، ال السجل الدولي للطائرات المدنية   باإلضافة إلى   و

جمع ويتم تناول مسألة . Back Aviation Solutions نظامو ACAS  ونظامAirclaims  نظامالسوق مثلالطائرات التجارية في 
  .WP/17  ورقة العملحركات الطائرات فيتالبيانات عن 

ـ فـراد المـرخص ل    لتوقعـات األ  سطول هو األساس    توقعات األ فر  اتوإن  ،  في موازاة ذلك  و  ٧-٣  م المـستنبطة  ه
فـي   المفروضـة    لقيـود لة أكثـر    تطورمنماذج  فضال عن تصميم    )  الحركة الجوية  وومراقب الصيانة   ون ومهندس والطيار(

تزايد الطلب علـى المـوظفين      يحركة،  كلما تنمو ال  في الواقع،   ف. حركةالها توقعات   ت، باإلضافة إلى تلك التي حدد     اتالمطار
 أي عـائق الفشل في تحديـد  و. أكثر أهميةات لمطارسعة االقيود المفروضة على    ب المسائل المرتبطة تصبح  المرخص لهم و  

 قد يؤثر سـلبا علـى سـالمة عمليـات       ، وفي الوقت المناسب   من خالل اعتماد وتنفيذ تدابير كافية     ته بصورة مناسبة    وإزال
  .الطيران
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االيكاو في مجـال    نشطة  لالزمة أل االبيانات   خبراء اإلحصاءات علما ب    لفريقأحاط االجتماع الرابع عشر     قد  و  ٨-٣
  .التوقعات

  على الشعبةالمعروضاإلجراء   -٤

على النحو الذي أقرتـه     االيكاو في مجال التوقعات     نشطة  الالزمة أل البيانات  باإلحاطة علما   يرجى من الشعبة      ١-٤
  .لجنة النقل الجوي

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
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  منظمة الطيران المدني الدولي

  ورقة عمل
AT-WP/2037 
15/9/08 

  ١٨٥دورة المجلس رقم 
  لجنة النقل الجوي

  التخطيط االقتصادي والتوقعات :٨-١٥ الموضوع رقم

  تقرير عن استعراض أنشطة االيكاو في مجال التوقعات 
  ) اللجنة من أمينورقة مقدمة(

  الموجز التنفيذي
مانة العامة الستعراض أنشطة االيكاو في مجال التوقعات ، على مقترح مقدم من األ١٨٣وافقت لجنة النقل الجوي، في دورتها 

وستؤدي نتائج األنشطة .   لاليكاو وزيادة قيمة التوقعات لمستخدميهااإلستراتيجيةمن أجل ضمان اتساق أكبر مع األهداف 
.  اليكاو وتحسين نوعيتهاالمستعرضة، في حال تنفيذها، إلى تحقيق تغطية عالمية أوسع وزيادة اتساق التوقعات التي تقوم بها ا

، وطلب إلى شتى الكيانات المهتمة بالتوقعات داخل االيكاو أن ٢٠٠٨وقد امتد االستعراض على مدى النصف األول من عام 
وتقدم هذه الورقة وصفا ألنشطة االيكاو الحالية في مجال التوقعات، بما في ذلك أوجه .  تقدم إسهاماتها وتعليقاتها واقتراحاتها

  .ر فيها، وتقترح عملية جديدة لوضع التوقعات مع ما يقابلها من إطار زمني للتنفيذ وما يلزم من مواردالقصو
  .٣ العملية المقترحة لوضع التوقعات كما ترد في الفقرة وإقرار تُدعى اللجنة إلى استعراض :اإلجراء
الهدف 

  :االستراتيجي
  .D وC وA اإلستراتيجيةورقة العمل هذه مرتبطة باألهداف 

  ). إلى ذلك٥تشير الفقرة (ال يترتب على ذلك أي آثار مالية على ميزانية االيكاو الراهنة   :اآلثار المالية

 AT-WP/2031  :المراجع
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 معلومات أساسية  -١

على مقترح األمانة العامة الداعي إلـى اسـتعراض أنـشطة           ) ١٨٣الدورة  (عمال بموافقة لجنة النقل الجوي        ١-١
والغرض الرئيـسي  .  ٢٠٠٨مجال وضع التوقعات، أجرت األمانة هذا االستعراض أثناء النصف األول من عام    االيكاو في   

 لاليكاو، وزيـادة قيمـة التوقعـات        اإلستراتيجية اتساق أفضل لهذه األنشطة مع األهداف        إيجادمن هذه المبادرة هو ضمان      
وسـيؤدي التنفيـذ   ).  ماية البيئة في مجال الطيران، وجهات أخرى للتخطيط والتنفيذ، ولجنة ح  اإلقليميةاألفرقة  (لمستخدميها  

 تخصيص  إيجادأيضا إلى تحقيق تغطية عالمية أوسع نطاقا وزيادة اتساق توقعات االيكاو وتحسين نوعيتها بشكل متواز مع                 
 .أفضل لموارد االيكاو في مجال وضع التوقعات

 وال سيما اقتراحاتهم    إسهاماتهمعات داخل االيكاو إلى تقديم      وأثناء هذا االستعراض، دعي شتى مستخدمي التوق        ٢-١
 .بشأن أي تغيير يمكن أن يجعل التوقعات أكثر اتصاال باستخدامهم المحدد

 األنشطة الراهنة لاليكاو في مجال وضع التوقعات  -٢

الهدف (ت الطائرات   التوقعات هي أساس أي تخطيط فعال كما أنها، في حالة أعمال االيكاو، تدعم كفاءة عمليا                ١-٢
الهـدف  (وكـذلك، بقـدر أقـل، سـالمة الطيـران           ) Cالهـدف االسـتراتيجي     (، وحماية بيئة الطيران     )Dاالستراتيجي  
ومن ثم لتحقيـق    (والتوقعات المتعلقة بالحركة الجوية وباألساطيل مفيدة لتخطيط خدمات المالحة الجوية           ).  A االستراتيجي

لك للتحليالت البيئية، في حين أن التوقعات السليمة باالحتياجات مـن حيـث المـوظفين               وكذ) الكفاءة في عمليات الطائرات   
 .المرخًصين والتدريب ومرافق الصيانة يدعم الهدف المتمثل في تحسين السالمة

، ١٥-٣٦من قـرار الجمعيـة العموميـة    ) ج(واألنشطة الراهنة للمنظمة في مجال التوقعات ينظمها المرفق         ٢-٢
فطبقا لهذا القرار والقرارات السابقة ذات الـصلة، ظلـت      .  د بسياسات االيكاو المستمرة في مجال النقل الجوي       البيان الموح 

 طويلة األجل ومتوسطة األجل بشأن حركة الركاب والـشحن حـسب منطقـة              وإقليميةاألمانة تقوم بوضع توقعات عالمية      
جموعات الطرق الرئيسية وتوقعات بشأن حركة الطائرات       تسجيل شركة الطيران، وكذلك توقعات بشأن حركة المسافرين لم        

، ٢٠٢٥ المعنون آفاق النقل الجوي حتى سنة (Circular 313) ٣١٣وترد أحدث التوقعات الطويلة األجل في التعميم .  عالميا
الـشبكي  ، توجد على الموقع ٢٠٠٩-٢٠٠٧،  في حين أن أحدث التوقعات المتوسطة األجل، للفترة     ٢٠٠٧ المنشور في عام  

 .www.icao.int/icao/en/atb/ead/fep/forecastmed.htm: لاليكاو

 في أربع   اإلقليمية إلى ذلك، ظلت األمانة العامة تقدم دعما واسعا إلى فريق توقعات الحركة الجوية               وباإلضافة  ٣-٢
وهـذا  ).  نوبية، والشرق األوسط  المحيط الهادئ، والكاريبي وأمريكا الج    /أفريقيا والمحيط الهندي، وآسيا   (من مناطق االيكاو    

 .، ووضع النماذج، ووضع التوقعات، وكتابة التقاريراإلحصائيةيشمل تنظيم وترأس االجتماعات، وتقديم البيانات 

كما ظلت األمانة العامة تقدم دعما هاما إلى فريق دعم وضع التوقعات والتحليل االقتصادي التابع لفريق الدعم              ٤-٢
االقتصادي التابع بدوره للجنة حماية بيئة الطيران، وهو دعم تمثل بصورة رئيـسية فـي قيـادة فريـق     بالتوقعات والتحليل  

التي تغطي (توقعات الحركة الجوية في مجال تطوير توقعات الحركة الجوية واألساطيل، والتي تم االنتهاء من وضع آخرها            
 .٢٠٠٨في فبراير ) ٢٠٣٦الفترة حتى عام 

ألنشطة الحالية المتعلقة بوضع التوقعات قد أدى إلى استنتاج مفاده أن التوقعات التي تُعد          ورغم أن استعراض ا     ٥-٢
أولهما، أنـه لوحظـت   .  حاليا وثيقة الصلة بالموضوع ومفيدة، فقد حدد وجهان من أوجه القصور الملحوظة في هذا الصدد    

 وباإلضـافة .  ليا استجابة لشتى احتياجات المستخدمينبعض أوجه عدم االتساق في التوقعات المتعددة التي تنتجها االيكاو حا        
إلى ذلك، فإن األنشطة الحالية المتعلقة بوضع التوقعات ال تنتج جميع التوقعات المطلوبة؛ وبوجه خاص ال تعد توقعات بشأن           

 .االحتياجات من حيث الموظفين المرخصين، وطاقة المطارات، وطاقة المجال الجوي، والتمويل

http://www.icao.int/icao/en/atb/ead/fep/forecastmed.htm
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  المقترحة لوضع التوقعاتالعملية  -٣

وهذا االستعراض أدى باألمانة العامة إلى استنتاج مفاده أن الحاجة قائمة لوضع مجموعة واحدة من توقعـات           ١-٣
 .االيكاو تستجيب الحتياجات شتى مستخدمي توقعات االيكاو

ران المدني كما أنها سـتدعم  وستتيح التوقعات الموحدة المقترحة رؤية متناسقة من جانب االيكاو لمستقبل الطي        ٢-٣
حركة الركاب والشحن وحركة الطـائرات،  : وهذه التوقعات ستغطي المجاالت التالية    .   لاليكاو اإلستراتيجيةتحقيق األهداف   

وأساطيل الطائرات فضال عن االحتياجات من حيث الموظفين المرخصين، وطاقة المطـارات، وطاقـة المجـال الجـوي،             
انة العامة هذه التوقعات بصورة منتظمة باالستناد إلى المنهجيات والبارامترات واالفتراضـات ذات             وستقدم األم .  والتمويل

 إلى اسـتخدام هـذه      اإلقليميةالصلة، وسيدعى فريق الدعم للتوقعات والتحاليل االقتصادية فضال عن أفرقة توقعات الحركة             
 .التوقعات

.  م التحليالت وتطبيقات التخطيط المتصلة بالطيران المـدني        عاما فيما يتعلق بمعظ    ٢٠ويلزم أفق زمني قدره       ٣-٣
 عاما، بينمـا  ٢٠وقد تتطلب بعض التطبيقات آفاقا زمنية أطول ولكن، ألسباب الحرص على الدقة، يوصى بأفق زمني قدره       

 .يمكن القيام، على أساس مخصص الغرض، بوضع توقعات ممتدة فيما يتعلق ببنود محددة

 على أساس سنوي إذا أتيحت الموارد       إنتاجهاالحظة أن المجموعة الكاملة من التوقعات يمكن        ومن الجدير بالم    ٤-٣
 . ستقدم مرة كل ثالث سنوات، قبل كل دورة من دورات الجمعية العموميةفإنهاوبالمثل .  الضرورية

 تقريـر سـنوي   دارإصوسيجري االستمرار في .  ويتعلق المقترح الوارد أعاله بالتوقعات الطويلة األجل فقط      ٥-٣
 التطورات الحديثة في مجال صناعة النقل الجوي، بما في ذلك توقعات متوسطة األجـل               إجمااليورد  ) االنترنتعلى شبكة   (

 .بشأن الحركة الجوية للركاب ومالية شركات الطيران

 التنفيذ  -٤

 المرحلة األولى التي تقابل فتـرة  ففي أثناء.   نهج مرحليإتباعبالنظر إلى أن الموارد المتاحة محدودة، يقترح         ١-٤
الثالث سنوات الحالية، ستقوم األمانة العامة بوضع منهجيات وتوقعات حركة المسافرين والشحن وحركة الطائرات حـسب                

ثم ستجمع .  محتمل جدا، مرتفع، ومنخفض  :  عاما، في إطار ثالثة سيناريوهات هي      ٢٠مجموعات الطرق ألفق زمني قدره      
وستبادر األمانة العامة أيضا إلى وضع منهجيات إلعداد توقعات أخـرى، وال            .   والعالمي اإلقليميعيدين  التوقعات على الص  

 .سيما فيما يتعلق باألساطيل والموظفين المرخصين

وفي وقت الحق من فترة الثالث سنوات، تعتزم األمانة تنظيم حلقة عمل عالمية بشأن توقعات الطيران المدني             ٢-٤
ئج التوقعات األولية المتعلقة بالحركة الجوية وحركة الطائرات مع ما يرتبط بها من منهجيـات وافتراضـات                 بغية تقديم نتا  

كما سيدعى لحضور   .  وبارامترات أساسية، بينما سيدعى المشاركون إلى عرض توقعاتهم هم وتقديم ردود تغذيتهم المرتدة            
يون في مجال النقل الجوي فـضال عـن منظمـات أخـرى     حلقة العمل هذه مستخدمو التوقعات وأصحاب المصلحة الرئيس       

 .وخبراء

وأثناء المرحلة الثانية التي سيضطلع بها في فترة الثالث سنوات القادمة، ستواصل األمانـة العامـة تطـوير                   ٣-٤
تي تلـزم  وتنفيذ المنهجية المتعلقة بتوقعات األساطيل وما يرتبط بها من أدوات برمجيات فضال عن المنهجيات ذات الصلة ال         

 .للتنبؤ باالحتياجات من الموظفين المرخصين وطاقة المطارات وطاقة المجال الجوي والتمويل

وأحد العناصر الحاسمة األهمية في تحقيق أي أنشطة تتعلق بوضع التوقعات هو مدى تـوافر البيانـات ذات                    ٤-٤
حسين عملها الحالي المتعلق بجمع البيانات أثنـاء      الصلة، ولاليكاو وضع فريد في هذا الصدد بالنظر إلى أن لديها الفرصة لت            

 ).٢٠٠٩المقرر عقده في أكتوبر  (اإلحصاءاتاالجتماع القادم لشعبة 
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وستقدم إلى اللجنة في أثناء الدورات الالحقة تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في تنفيـذ العمليـة المقترحـة          ٥-٤
 .لوضع التوقعات

 االحتياجات المستقبلية  -٥

إن الموارد المطلوبة لتنفيذ العملية المقترحة لوضع التوقعات تنفيذا ناجحا تشمل الموارد البـشرية ومـدخالت           ١-٥
 مدخالت البيانات وأدوات البرمجيـات، بمـا فـي ذلـك            إتاحةويجري اتخاذ تدابير لضمان     .  البيانات وأدوات البرمجيات  

أثنـاء  (لمرحلة الثانية تنفيذا كامال ومناسبا من حيث التوقيت وناجحا   ولضمان تنفيذ ا  .  التدريب، لفترة الثالث سنوات الراهنة    
وتوجد سوق محتملة كبيرة لهذه المجموعـة المـستقلة         .  إضافية، يتوقع أن تلزم موارد بشرية       )فترة الثالث سنوات القادمة   

 الحصول على النتـائج  إمكانية لديها  الفريدة من التوقعات المتعلقة باألساطيل باعتبارها مفيدة لكيانات خاصة مختلفة ال تكون           
 من هذا المشروع في االعتبار، سيقدم فـي نهايـة           اإليراداتوبوضع فرصة توليد    .  التفصيلية لتوقعات مصنعي الطائرات   

 تلزم لدعم أنشطة بحوث الـسوق، والتطـوير والمنهجيـات،           إضافيةالمطاف ملف نشاط أعمال من أجل تمويل أي موارد          
 . التوقعاتووضع النماذج ووضع

   ـىـانتهـ 




